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C.H.P, Ankara Vilôyeti ve Belediyesi adına 

bir heyet bugün Muvakkat Ko.bri 
ziyaret ederek buketler koyacak 

Ebedi Şef Atatürk bundan 23 yıl önce An
kara'ya gelerek, Milli Mücadeleyi buradan 
idare etıni~lerdi· 

kara Vilayeti ve Ankara Şehir Meclisi adına 

bir heyet bugün öğleden sonra Etnografya Mü
zesine gidecek ve muvakkat kabre Ankara 
Valisi Nevzat Tandoğan, AnkaTa ~hri ve An
kara Vilayeti adına birer buket koyaraık Ba~ 
fehrimizin büyük ölüye karşı beslediği tazim 
ve minrnet du'Ygularma bu sure,tle tercüman 
olacak•tır. 

Bu tarihi günün yıldönümü olan bugün, an
karahların Ebedi Şef'e karşı besledikleri say -
gı ve minneti ifade etmek üzere bir heyet Ata
türk'ün Etnografya müzesindeki muvaıkıkat 
kabrini ziyaret edecektir • 

C. H. P. Ankara Vilayet idare Heyeti, An-

~._...;;;ru. , 

Cumhurreisimiz 1 

Konservatuvarda 
Reisicumhur İsmet İnönü 

dün saat 15.30 da Konserva
tuvarı teşrif buyurarak bü
~ k orkestranm verdiği 
konserde hazır bulunmuş -
lardır. (a.a.) 
ft:ltlllllllP 9 SJJ.?tLR:ııjlg 9 aoıa:-. 

Devlet bizden 

vazife istediği 

zaman: 
Falih Rıfkı ATAY 

Varlık Vergisini ödiyecekler 
için Hükümet, bankalar vası
tasiyle, bir takan kolaylık ted
birleri almıştır. Bu tedbirler, 
elde hazır para bulunmamak, 
•eya, kTSa bir müddet içindeki 
mal ve eşya satışlarından pek 
ağıT ziyanlara uğramak gibi 
haklı tikayetlerin önünü ala
caktır. 

Haklı hiç bir tarafı olmıyan, 
ve sadece, hiç bir fedakarlığa 
yanafmaınak hrrsmdan doğan 
kaçınma ve srynlma oyunları
nın nihayet bulmak ve Devle
te karşı vatandaş vaz!fesini sa
mimiyetle yerine getirmekten 
gayr:i bir şey dü~ünmemek sı
rası da gelmiştir. Varlrk Ver -
gisi, düfiiniile taşmıla, ve ağır 
buhran yiikünü hafifletecek 
herhangi bir tedbir aramak 
değil, en doğru ve adaletçi ted
biri arayıp bulmak kaygısı gü
dülerek konmuştur. Maddi fe
dakarlığı istenecek varlrkh 
vatandaşların hali, türlü kay
naklardan büyük bir titizlikle 
tetkik edimiştir. 

Toplu yektinlar birkaç şeh
re ve bilhassa İstanbul şehrine 
düşmüşse, bunun sebebini an
lamak için Türkiye'de iktısa
di hareke tleri gösterir herhan
gi bir istatistiğe bakmak kafi 
gelir. Harpten önce olduğu gi
bi, harp içinde de her türlü ti
caret kazancı bu merkezler Pİ
yasasma hükmed en sayılı fir
malara ve teşebbüs sahiplerine 
doğru akmıştır. Nerede ve ki
min adı önünde kabarık bir 
rakam varsa, hatıra gelecek 
ilk ve son düşünce, bunun ara
na tarana ölçülüp biçilmiş ol
mumdan ibarettir. 
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Vll nci Atatürk kosusu 
..:> 

bugün yapılacak 
Koıuya yüzlerce atlet i~lirak ediyor 

Geçen yılki yarışta kız atle tler birincisine 
mükafat verilirken 

Bui:ı'ün Ehed! S:ıl Atııtiirk'Un An-~--
kara'ya ilk gelişleri.n.1n yıldönümü D • k f ( b" 
münasebetiyle Ankara Halkevi t ara· ammar a 1 arlft lf 
fmdan terUbolunan ko.şunun yedin
cL<rl yapılncaktlr. Okul ve kulüp gen<:
Jiği iıı:Jn ayn ayn mesafelerdcn ya -
pılmaıkta olan bu k0c;unun bilhassa 

Dilkmcn'den başlıyım kısmı 

yurtta da geniş bir alaka 
mıştır. 

bütün 
uyandır-

Koşuya Ankara kulüp ve okulla -
nndan yüzlerce genç iştirok etmek
tedir. Halkevi Sııor Komitesi bu hu
susta gerekli bütün hıw.ırlı-klan ta
m:ı:mlanııştır. Ko:sunun geçen seneler
de olduğu gibi lntiwmla ve üstün 
bMarı i ı e ncti<!elen('Ceğl şü r>hesi:ldir. 

Atatürk k~usu Anko.ra'dn şimdiye 
kadar 6 defa yapılmıştır. Bu koşula
nn Diıkmen'den bnşlıyarnık 12 kllo
metrclik kısmının blrincilerlnl sene 
su·aı>iyle yazıyoruz: 

1936 G::ıllp Darılmıız der('>('e (41.08>, 
1937 $C'Vki Koru (38.13), 1938 Musta
fa Kaplnn c:iCt49l, 19:\!l Adnan Darıl
maz (35.56>, 1940 Mustafa Kaplan 
(35.56>, 1941 Eşrd Aydın (39.05>. 

1936 da Atntürk koşusu 14 atlC"tle 
yapılmıştı. 1940 bu mkam 91 ve 1941 
de beş yüw çtkmıştı. Bu yıl lı;tir;ık 
edenlerin sayısının daha çok oldu,ı?u 
görlilrmık(edir. Geıı<;IL'tımize b~arı -
!ar dileriz. 

balık fabrikası teklifi 
Danimarkalılar balık unu, bnlrk 

konservesi, balık yuA-ı. ba !ık zamkı 
ve bunlara ait tenekeleri imal ede. 
cek tesisa tin birlikte bir fabrikayı 
Hükümetimize satmak teklifin.de bu 
luıımuşlarclır. Bu hııımsta lazım ge
len hnzırlıklura başlanmıştır. M US
bet bir" karara varıldığı tnkdirde 
fabrika İslanbul'cla kurulacak, bu 
ı:ıuretle balık sanayii modem bir 
şekle sokulduğu gibi hnrice dl' bn
lık ihraç etmek mi.lmklin olacak • 
Lır. 

Bu tesis;ıt aşa,1\"ı yul<art beş yüz 
hin liraya mal olncaklır. Fabrikn 
Dnnimarkalılar larafınclan kurnlacıık 
işletme tarzı tanfımı:rA:ın ö~ı·enil
clikten soıırıt bize tamnmen devre
dilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan Ankarıı'ılnki bnlık 
sntışını tam bir intizamn koymak, 
ve her cinq bıılıih her saat ıı:ıtısn 
hazır bir vaziyette bulıınclıırmak 
mak"~'livle bu işin J'\f"'"Tl'lrlar Koo. 
peratifiyle m\lşterek Elektrik Şir
keti Kooperatifi ile birlikte idaresi 
h11kk111ıln b<l'lı ı tetkiklere başlan -
mıştır. 

Ankııra'nıo balık islihliı'ki ilavası 
bu suretle tamamen halledilmiş o
lncaktır. 

Etimesğut istasyonu yakinında 

iki yük treni çarpıştı 
7 kişi hafif yaralandı 

26 12. 9-12 tarlh\nd(' ll"<'<'C ynrısından -
biraz .sonra Etimt•sgut U.uısyonu yakı- / 
nında iki mıırı;anıllz kut<tnnın carpışnıa-
sı o;ur<.>liylc t>!r km:a olmuştur. j 

sıncnnkôy ıstasyon m<'muru Sincan- -
köy'dc bulunan bir murı:;ancllz knlarını 

Etlrne-sgut•tan gC"IN'<'k olun <llıtcr blr 
maröandlz kıılarının vüruıluna kadar 
beklt•lmesl lı1zımg,•lıJrl<C"n yoldu tren ol
dtı~nu unutarıı·k bunun hnrokettne mtl
~aa<lt> c-tmlş ve F,llm<'Sgut ~e,ıkınında lld 
tren ı::ırpı,,mı$tır. 

Uc yük vagonu cıevı11mls dokuz va
gon yolclnıı cıkmı~tır. Carııı~an trenlerin 
milstahdeml<'rlndc-n 7 klşl yaralanmış ve 
bıınlardan ücU Nümunc Hastanesine ıı-e· 

tlrllmlştı.r. Yaralan hatlftlr. 

~imal Afrika'da 

Çad'dan 
gelen 

klf alar ilerliyor 
Libya'da İngilizlerin 
1lerleyişidevom ediyor 

Berlin., 26 a.a. - Bugünkü r~mi ceb
Ll~e gore, Libya'da, yalnız ke~if ufüur -
!arının faaliyeti kaydcclilmi1tir. .Alman 
!Mlvaş uçakları i11~liz kuvvetlerine çok 
alçaktan hücum etıni~lerdir. Gece Bin~a
u limanına tesirli bir bücum yapılmış
tır. 

Tunus'ta, alman ve italyan kıtaları 
,id<letli ~.ı.v-..şlara ~ebcp olaıı m<:Hilcri 
Z.'lJ>termiş, ve düşman hü~mlannı püs -
kiictmüşlerdir. Alman ve İtalyan ucak -
1-a.rı Cezayir limanındaki tesi<>ler.c '1-e Ce-
7."tyirdeki bava meydanfarına h;icum et -
mişcir. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 26 a.a. - R,.,,mi rebliji;: Siıtc 

cephesinde devriye faaliyeci olmu~tur. 
Tunus kesiminde faaliyet daha bara· 

retli olmuştur. Üst iisre yapılan kaı,ıla1· 
malarda iı.alyan ve alma.o mü[reıeleri 
düşman müfrezelerini yenerek pü3kürt· 
müş ve bu suretl-e evvelki günlerde şid • 
detli sava~lara sebep olan mev.ı:i.cri ele 
geçirnıi}ierdir. 

Fena hava ~!arına raJ:men bomba 
uçaklarımız Cc-La} ir limanı ıc,i~lcrine te· 
~irU bir hücum yapmışlardır. Keşif uçak

(Sonu 3 üncü sayfada) 
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yol m/11/;.ıa 

Amiral Darlan'ı 
öldüren 

kaatil 
dün idam edildi 
Suykastin sebebi 
aydınlatılamadı 

Londra, 26 a.a. - $1.ımal Afrika'da
ki müttefikler umumi karar,ı,:ilhında 
bulunan Reuter muhabiri bildiriyor: 

Harp divanı Amiral Darlıın'ın kaa
tllinl cuma akşamı i4ama maıhkftm 
etmiştir. Hüküm cumartesi sabahı in· 
faz edilmiştir. 

Her şeyi itiraf eden kaatlll bu 1şl 
tE>k başına yaptığını söylemlş ve her 
hangi bir şekilde hiç bir suç ortağı 
olmadığı noktafilnda ısrar et.mh;tlr. 

Askeri emniyet sebepleri dolayısiy
le kaatilln ismi gizil tutulmaktadır. 
Fakat fransız tc-baasından oldulm bil
dirilmektedir. Kaatilin annesi bir 
italyandır ve halen İtalya'da bulun -
mruktadır. AnnesmdC'l'l Jcıaatile gelen 
birçok mektuplar tetkik edilmls.~e de 
bunlarda suykastin sebeı>lerlni a:ydın
latıı.bil(>('t"'k bir nokta görülmc.'mlştlr. 

Gnl. Eisenhower'in bayan 
Darfan'a taziyesi 

Londra, 26 a.a. - Reutpr ajansının 
Şimal Afrika'daıkl müttefikler umu

(Sonu 3. üncü snyfada) 

iki ayhk 

Ekmek karneleri 

Ankara Valillğinden: 
İki aylık ekmek karnelerinin tev

zilne başlanmıştır. 
Karnelerini kaıyooLmemek i~in aza

mi dikkat ve itina sarfetlemelerl ııa
yın halka tavsiye olunur. 

Zaıyilnden dolayı yeni eıkmek kar
nesi alm;ık lale-p ve müracaatlan aısla 
tetkik l'<lilmiyeceıktir. 

Moskova'ya göre Berlin'e göre 

bütün kesimlerde sovyel kllaları 
ŞİDDETLİ YENİ VE 

SAV AŞLAR NETİCESİZ 

devam etmekle hücumlar yapfllar 
Moskova, 26 a.a. - Gece yansı 

neşredilen sovyct tebliğine ektir: 
Küçük bir sovyeL tank mlifrc:wsl 

Stalingrad'ın fahri,kalar maıhallesinde 
aJmanların vücuda getirdiği tahkima
tı lahrlbetmiştir. Muhtelif binaları e
le geçirmeok için g()Jitüs göğüse mu
harebeler olmuştur. 

Orta Don bölgesinde kıtalarımız 
rical halinde hulunan düşmımı tııkibe 
devam ctmir;lerdir. Bir kesimde blr
llklE'rlmlz kusatılmış bulunan düşma
nı bozguna uğratmışlardır. 4000 al -
man er ve .:;ubayı esir e<liimlş ve kiil
llyetli miktarda malzeme ele geçiril
ml.ştlr. Bazı meskün mahallerde düş
man mukavemete teşebbüs etmiş ve 
karşı hücumlarda bulunmuştur. Kı -
talarımız dilsmanın mukavemetini kı
rarak ilerlernA?ğe ve 12 meskCln yeri 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Başvekilimiz dünkü 

Bedin. 26 a.a. - Resml tebli~ı 
Tereldn şimalinde, düşman alman 

mevzilerine yeni ve neticsiz hil -
cumlar yapmıştır. Bu kestmdc aıtır 
k.ıyıplar veren düşmanın 29 tankı 
tahribe<lilmiştir. 

Vol_g i ile Don arasında ve Don 
çevreı<İııde. dlişmanın devamlı hil
ctımları alman kıtalarııııo ısrarlı 
mukavemeti karşısında kırılmıştır. 
Alman kıtalan karşı hücum1'ırla 
sovyctlerl pllskürtmüştUr. 42 tank 
tahribeılilmiştir. Önemli hava teş
killeri ve mac.ar hızlı savas ııcak
lan ordunun s.ıv~şmı gece ve gıın

ılilz dcsteklemi~lf'roir. Don kıyısı 
lızcrinılc mevzii hücumlar sırasm
rh macar kttalan rliiş..'Tlanın bir çok 
savaş mevzilerini tahrip ve buralıı.r. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

maçı seyrederken 

Binlerce seyirci toplıyan 

dünkü futbol maçında 

Beşiktaş takımı 
Gençler'i 3 2 yendi 

Ma~ ~ok güzel ve zevkli cereyan elti 
Dün Ankara'da çokunbcri hasret ol· 

d\l~'UffiU7 sıüıcl bir futbol günü )>a$ad1k. 

hr-.ınbul İ<ranhul şampiyonu Bc<>ikıa~'la 
Ankara'nın ileri kutüpleriıxloo Gençler 
Birliği arasında yapıl:ıııı bir maç dolayı· 
siyle 19 Mayıs Stadyomu 5, 6 bin anka -
ralıyı bir araya topladı. Sayı.o BaşVl'ldl 

B. Şükrü Saracoğlu da Stadyomu şeref. 
lendirmişlerdi. 

Birinai devresinde mütevıuitı bir e>
ruııla 2 - 2 bcr;ı.berlikle biten müsabaka, 
ikinci d<?Vrtrde Bcşikr.aş'ın çok be~enilen 
u<taca oyumına mukabil Gençler Birli~
n İ1ı canlı ftCÇef1 müd'afaasiyle 3 - 2 Bc-şi'k
taş lehine neticelendi. 

Maçın hakemi B. Ziya Ozan idi. Be
(Sonu 4 OncO sayfada> 

r ....................................... , 
İ Günün spor hareketleri ı 

1 

ATATÜRK KOŞUSU 
Atletler saat 12.3-0 da Halk- .f 

evinde toplanacaklar. 

Futbol maçı ıı 
19 Mayıs Sta4iyomunda Be-

l şiktnş - Demlrspor saat: 15,15 İ 
tc. 

(Askeri Gücler arasında.) 

Futbol 
Ankaragücü - Süvarigücll 

saat : 13 tc. 
Yedek Subay O kulu • Kı 

nkkale G. saat: 15 te. 

GAZİANTEP 
Ankaragücü stadında 

(Okul Spor Yurtlan) 

t Y. U. O. - T. M. C. Yenişc-
f hir lisesi &aat: 10 da 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

kUrtuluşunun 21 inci 
yıldönümünü kutladı 

:

t Atattlrk lisesi - Tecim lisesi 
f saatı 11,15 te 

Veleybol 

1 

S. B. Okulu - Dil ve T. C. fa
kültesi snat: 10 dıı. 

BASKETBOL i 
Y. Z. Enstitüsü • S. B. Okulu 

S. B. Okulu salontl'flda 

\. ..................................... , .. .J. z~tj:C:\- i ..... «-~ 

· · - ' . ~,{ -~'i' Antep, 26 a.a. - Antepliler, dün kur· ını 
Dmhalıılara ıe rorpiclolarn kmşı oltJ11.~11 tul~Larının yirmi b.tt1ncl yıldonümunü l l llll l l l l l lll l l l llll l l l l l llll l l l lllll il l l 111111111111111111111111111111 
gibi, amerikan orıJ11.ıı111da du tımkl.ıra coşkun tezahürat ve büyük bir ııcvlnc • 
Jurrıı hmusi "tank muhrip/eri" lull.ı · / tclnde kutlamışlardır. Bu münosebetle 1942 yılının ılk altı ayında 
uılm.tkt.ıdır. Ta11ksaı·ar to/ı/,,,-ı lıışıy1111 şehir baştan ~ mlılll r<el'lklerlmtzle 

bir muhrip, bir ı.r11kı ateş l IJti.sleırunlıı ve en küçüğünden C'll btı!Yti-
açarak yakarken ğUne kadar bütün Antep haJ:kı yapılan 

tvrene lştdrak eylcmlı;t.ır. Yurtta Ç. Esirgeme 
K1:1rumunun yardımları 

Ayniyat bağı1lar1 ve paras11 bakımlar hari~ 

olmak üzere yardimlar i~in 205.56.1 lira harcamldı 

Fakat bu, işin yalnız bir ta
rafıdır. Varlık Vergisinde, köy
ler ve çiftçiler esirgenerek, şe
hirlerdeki tüccarlar, sanayici
ler ve gelir sahipleri fedakar
lığa çağrılmış değildir: bu 
Devlet kurulduğundan beri, 
tüccaı·lar, sanayiciler ve gelir 
sahipleri smıfına ilk defa bir 
maddi fedakarlık nöbeti gel
miştir. Milli Şef'in son nutkun
da o kadar canlı ve içten bir 
daha anlattığı gibi, bütün 
Kuvay·ı Milliye, işga l altında 
bulunım şehirlPr dışındaki köy. 
ler halkı tarafından ödenmiş
tir: canla ödenmiştir, malla Ö
denmiştir, varla ve yokla öden
ınİ!tİ.r. Milli kurtuluş kavgası 

Sonu ~ üncü ~a.yf ada 

Yolda btr mtıctar hasar olduıtu tein 
trenlere aktarımı yaptınlmıştır. Yolun 

Sonu 3 üncü sayfa<U 

Kurtuluş yıldönümünü kutlıyan G. Antep'in 
genel görü.nü~ü 

Saat 10 da kaleden atılan topla tore· 
~ başlanmış ve bU anda Antl'ıb'ln kur
tuluşunu temsilen, bundıan ylr.ml bir yıl 
önce olduf:'u ıı-lbl 'kahraman ordumııza 
mensup bır11kler halikın en i<;ıten mlaınet 

ve sevırl tezahürler! aramndan Mara.t 
yolUından şeb re ırt.rerek doA'ruca. h tllcU
met k.onaQ:ı önüne ge!mişlerdtr. Burada 
h ü kUmet Jronaıtına mora-.Lm J.e eanlı Bay

rağımız ı;ekUdkkte.n sonra askerl birlik. 
ter, ın::ı Hll ırazller, bütün m<>ktep!1lcr, 
Parti me'Jl5uplan, esnaf te&cldkil 11crt ve 
on b!.nl('rt'e halle şehitler anıtı önünde 
top!<ınmıı;lnr ve lstiklAI MııT$ını m1.ltca
kip aziz :ıehlllerlmlz~n hAtıraıarını m
ztzen bir <lak~ sUkC\t etmlşlcrolr. Bir 
mUrreze asker tarafından havaya ateş e
ttllerok aehU!erlmlz selA.mlandtktan son· 
rıa. &ÖZ alan hatipler ya.$8.Jll]aıı ının tın 

(Sonu S, üncU sıı-yfada) 

Çocuk Esirıı;eme Kurumunun 1912 
senesi ilk altı ayında Genci Mer -
kez de dahil olaral{ istatistikleri a
lınabilen merkez ve şubelerle bir
likte yaptığt yarrlrmlar: 

Blitün ihtiyacları temin olunmak 
üzere; j;Unde orta.lama yuvalarla. 

kreışlerinoe 634 çocuk bakılmış ,,, 
talebe sofTalanntla keza gtinde or
tnla.mn 3834 ve mtiteferrik olarak 
ıssı çocuk sıcak yemek yemis ve 
sut da.mlalarınria da gene günde l 

ortalama 600 ve müteferrik ola 

Sonu 3 üncü sayfada 



1 Seyahat notları .1 

lngiltere' den 
Amerika'ya 

ucarken 
• lrlancla iJe Nnyork .rumdaki mesafeyi 25 

eutte alcllk. Tanare plculuiunda garip bir 
kulübe ha olclam. Oldukça murafb bir ku
li,Pt6 ba!-

,.. Yazan: 

Ahmet Sakrü ESMER 
..ı..niilll10 hnrluı rl•rlıı iiınr 6111- 6tUrlttilft' 

LoıNlro'd.ı Vilıılor10 İsl11110*"*'4 

1 NG1LTER.i'YE eylQla.ı birin
ci silnll ~ık ylrmJ ye
dinci ir(lnll Londr4'dan aynl-

cbk Bu bir ay' yakın zaman zar
fında bat*- C6rçil olmak Uzeref"blr
OOk polittka ..sanılannı. !ktısatçı
ıan. maliyecileri, pzeteclJerf, sa
nayic eri, ilçlleri sördlik ve her 
anıt halkla temas ettik. Bu temaa
ı.r n~eslnde Inslltere'yt sağlam 
ve imanlı buldutumu emniyetle 
~b'eblllıim. Yalnız harbi dllsll
n.n. ona s&re ~Ultlat1mı, blltOn 
faallyetınl tek nokta üzerinde top
llyan, bu uturda her fedmclrlıta 
lratl-.n, bir zerrel k maddeyi ve eme• lılr.r etmtyen ve son mıfer 
hlııklanda tam 1Umat beellyen bir 
IDlllet. 

Lcıadra'duı eylOliln ylrml yedin
el P9Zlll' ir(lnil JLmendHerle hare
Jrıet ettJlc ve aQMıı Brı.tol'a var
dık. Briatol'a &itmek üzere llmen
dUer ~una vardıtunız m
m-. aeıyabatimJzlın lnelltere'ye ait 
olan kJmu .,.,_ ennil ve Amerl
ka'ya lltt olan kısnu t>aşlarnıetı. 
B11lcJam1,.,.kl dlkıkat ve allkMUU 
üima t1lıkranla hatırlıyacatımız 
lldbmandannm Yllzbaılı Allen, bizi 
mıeflkab dlıvetellerimlıze devretti. 
Brı.toı eehrtne kadar bDe Amerl-

t.ulıbarat BQroaunun Londra
~ milmeellli refakat etti. Akla
mm karanlıtında varıp ııabahm ka
nınlıtında ayrıldılımız Brı.tol'da 
Ook ..,. a6rmllt detRIL Fakat ka
J'enl*ta oı.. bDe, llOlcaklanndan 
&ıeoerken. bu eehrln bombardıma1\
laıdmı eok zarar ırördlliünil anla
chk. Alq.am OltQ istasyondan ote'le, 
Mbtıll e~ de otelden tayyare :11-
t-.oınına slderken blltlln yol bo
~ harap 10kaldardan ~ 

Briltol'den bir tnslllıl ~are-
1171e barek.t ederek Irlanda'da bfr 
7Ue indik. Bu 1'8rin lnsntere'ye 
aoeUrken utredtlımız Fayne'dm u
llllc okmyan Adere admda blr ~ 
oldutunu ölrendRt. Adere'de bir o
wlde &ile yemetlnl yedikten IOn
ft otomobn ile Foyne'ye gldereok o
ndan Ame~'ya U('8Caktık. Ote
le sltttk ve &t e ~l yedik. 
Hareket edecettmız sırada beiklett-• 
medlk bir zorlukla 1ca1'1tlaştığımızı 
atrendlk: bu mrlutun mahlyetlnl 
.nJmnak için ~n tanare Re te
nhatbı Mıaıll all!tkalı hU.kQmetler 
tan6ndan veftlen hususi mQsaade 
ti. mQmkQn oldutunu ve bu mQ-
8Mıdeaertn de llnt7a kondulhınu 
hatırda tutmak llzımdır. Verilen 
hr mQ.aade prlyorlteye yani ı-0(
Jıan ...aına dayamnaktadır. MUsa-
9deler bhincl. lktncl, Q~ncQ BHlıf 
ohrMllk lılere tasntf edllmlıttlr. B1-
ıt1'el smlf mftuııade O. seyahat e
daler, t1dnd sınıfı ft Mdnct sınıfa 
•:vaıa.t edenler de Q(QncO nnıtı 
J'Ol'IDI lıer nereelnde olursa olsun 
te'Jareden eılcararek kendnert ye
ltld alllbttlrler Biz blrbıcl aunf mtı
~ hm oldutumuman ftk tay
~ ne lıamt"t ed~fzdpn 
emtn41c. Flbt FO)'M'de ~etlik 
M lıılrlncl nnf m0!!ııade-1er de "A" 
tlfte •A.A,.. .. ile .. A.A.A." olmak 
tmn. lllUflara aynlmJI. Blızden da
laa :r6blk prtyoriterlert oluo da 
l'orne'de belcllyenler bu haıldanm 
tJeııt ltlrerelt 'tmlm 7ertm.Lzl almak 
llıtedüer. Derhal Londra'ya BUyilk 
~ Rauf o~·a telefon ett!k. 
ın.tıt.ere'de iken, her tarafta çok 
lırl kabul edlldltlnJ v. bllyWc bir 
JUmM ve ~SiY& maı:ııhar oldulu
nu memnunlukla .,,rdillll-milz BU
:rtk Blc:mm, Blı191lk Amerika BU

EJelslyle tema ederek mese
halletmll ve halletUI nl de bl

• bir IMt ~ bDdlrmiltl. Bu 
Welle De 8- Rauf Orbay'ın Ingll
tere'de her bakundall muvaffak ol
tnut bir BQyQk Elci oldutunu be
llrtmelı ı.terim. TemM etUtlmlz 
ı.ml ~r ve ırazetec er BU

Eleb'nladen tak rle 6aluıet
Jldl)erdtr ıs.tvekD C3rtll de bl7.lm
te lıonuturkm Rauf Orbay hakkın
a OOk barareW blr llısan kullan-
8nlbJ'. 

memlekeUnl ııör~ fırsatını elde 
et.mle bulundUKumuz ı.çın de mem
nun olduk. lrlanda'ya a~tı.mız 
zaman, İngiltere'de bir aydanbert 
yaşadığımız hayattan büsbiltiln ay· 
n bir llenı l<:ıne atılm11tı.k.. lrlan
da'da iaşe \eslkaya tabi deC" ldf. Et 
ve hele domuz eti boldu. Buna kar
sı ekmek kıttı. lns 112 mamulü o
lan bazı 94Ywtın - meeelA JIJet traş 
bı<:aklan - lrlanda'da lngıltere'den 
de daha bol oldutunu hayretle gör
dük. Fakat bUtUn Ad~re köyünde 
bir paket cleara veya b r p J>O do
l usu tiltiln bulmak mUrnkün olma
dı. Sabahleyin Ll.merlck sehrlnl ve 
etrafını sezdik. Oileden sonra tek
rar otomob llere binerek Foyne 
tayyare meydanına skUk. Hava 
seyahate elverişli ki . B zl Ameri
ka'ya taşıyacak olan tayyare Foy
ne 11.manında beokllyordu. Bu, bizim 
Lasoe'tan tnııtıtere'ye geldltlmlz 
tayyareye benziyen Yankee ClLpper 
adında bir deniz ta:yyarestydL Yol 
arkadaşlanmızm Mmen hepsi A
J™'rika askerlerinden baretti. Bun
lardan ~a çantalanndan hiq a:y
nlmıyan b rkae slyllıll kurlye ve 
radYo slrketlnln blr de mQdQril 
vardı. Aynı bilyQklllkte oJdutu hal
de blıEl Laioa'tan 1nstltere'ye seti
ren tanarenln letne altnut beş 
yolcu tıtnm.ı.tJk. Slmdl ıa.yy~ 
sttmek Qzere nhbmdan motora bi
nen yolculan 1&7dım: kırk klısiden 
ibaretti. Bunu görereok b ze gecele
yin yatacak :ver hazırlıyaıelltklannı 
sandım. Fakat yanı mışım. Cilrıkil 
yatak, yer olmadıtından detti. 
harp zamanı içim lllzumııuz blr kon
for saryıJdıl.ındaın rlsa edUın!I imle. 
Yatak, Ç&l'laf, yMbk yok; fakat 
yolcu az oldulundan yatatm yeri 
duruyordu. Cıplak aomyelerin üze
rine uzaıncbk. C9ketlerlmlzl yMtık, 
paltolanmıza da yorsan &ibl kul
lanara4c secentn karanlıtında ırenit 
AtlantJk berinde ~ Yankee 
Cllpper tayyare11mln !<:inde uyumı
ya çal11tık. Tayyare biltiln ııece 
uçtu. Sabah erken Temôv ada.una 
vardrk. Bu .llllada bir saat kadar 
kaldıktan 10nra tekrar havalana
raılk Novukcıoa'da bir balık<:ı köyü
ne indik. Orada da benPıı aldtktan 
l!JPnra teokrar yola çıktık ve Amerl•'nm .atılllerlni taldbederek Nev
)'Ork'a dotru Jlerledtk. 

Blltiln yolda arkadaııslanmız olan 
amerlkalı askerler biz mle konue
medlklan A1bı b rblrlerl')'le de pek 
aız konuıuyorlardı. Gere-k Foyne'de 
ft gerek tayyarenlın lıcinde BıSllı o
lan levhalarda yolculann mu
harebe haıJcıkında eörUşmemelerl 
yazılı ldl. "Atzuıdan kacıracatın 

her a&zQn blr mAllM1 vardır" "Dik
katli davran. Düşman dlınllyor'' ai
bl .iıkarılar yolcuların atızlanru ki
lltlemlşU. Amerlka'ya yaınaeırken. 
amerikab subaylardan blrkacı ya
nıma seldi ve Yankee ClJl>per ku
lubüae Aza olmak JateyJ&> ı.teme
dill.mi aordu. Ben bwıun ne oldu
ğunu aordutum zaman. Aza olan
lann bir dolar Uzerın. 1mzalannı 
atacakları, bunun b r hltıra teı,kll 
edecell cevabını aldun. Raız.ı oldum. 
Cebimden çııkardıtım dolan onlara 
ve diğer amedkalı ı~lara imza
lattım. Ben de onlann dolarlannı 
lmzaladını. Bu muamele bltUkten 
sonra, ku1übe kaydolmlıının ücreti 
olarak o tayyare&! benden evvel 
kaydolanlann her birine birer do
lar vermeklli m IAzımgeldli! IÖY
lendi. Ansızın on dolar kadar borç
lu <:ıkmıetım. Dolarlan daltıttım. 
Fakat benden IODra ~dq.lan bir
kaç kir;! de selLJ> bana birer dolar 
verdiler. Sonra da anlattılar: Ku
IUbe kaydolan her Aza lmzalı do
lannı ceb nde taşıyacııdc: ve h~r so
ruldutu zaman bunu ırösterecek
ınlş. Gösteremeae, cma olarak so
rana bir dolar vereceıkmle. Olduk
<:a masraflı bir kulübe Aza oldutu
mu mıladım. Bana bunu anlattık
tan sonra cebinde imzalı dolannı 
ta&ımayrp da herkeee para datıtan 
dalgın Azalardan blMnhı Mister 
Wilkle olduğunu ve kendisini -6-
rllnce imzalı dolannı çıkarmMlnı iıı
tememl söylediler. Nevyork'a var
dıktan cok zaman sonra eski Cum
hurı-elsi namzedi bizi kabul ettiği 
sırada ansmn lculDı> Azalıtımı ha
tırlıyaralk kendle1nden ınızalı dola
nnı <:>karmBıSlnı yaihut da cezaıyı 
veml81ni llitedim. Meler Millter 
Wnkle uzun zaman para dağıttrlc
tan sonra artıılr ~uda avlanma
mıya karar vermle ~ imzalı dola
nnı yanında talrYormue. GOlerek 
ves kaıyı cebinden çıkardı. 

KulUbe Azır lca)'dolmanın bfr ~ 
daıa da yol arkadft4larımla ıııhtbac>
lık mUnasebetl kurmak olmuetu. 
Artık yalnız y01 arkad&ıfl detıl. ku
IQp arkada.pydılk. Bununla bera
bt>r, muharebt>ntn kıklısafından bah
setmemek için hepknlz de dikkat 
ettik. 

Otleden sonra Amerfka 9111ı"1e
rlne bilsbOtiln yaıklaışmış bulunu
yordu'k. Masaıçuseta ve Novyork 
vll!yetln}n sulanndan lreQe-rkfm 
harp gemneıinht bu sulan mura
kabe ettikleorl görQnUYordU. A.qa
ma do~ru Nevyork'un Laııruardla 
tııyynre Umaınma vardı1c. İrlanda 
ile Neıvyork al'ftSlndııık1 mesaıfl!')'i 
yirmi bet saatte katetmilttk. 

!Fiyat tesbiti iş il Anakarneler 
hangi esaslara müstahsillere 
göre yapllocak de dağıtdacak 

"7a.t t.-blt1 ftzlte " .ıatıbet!. 
laee Ko.tıetartıtmm JUvınduı 90ftra 

nımu &)'dınlatıcı bir tamim hasır • 

l.ı)tarak vaıtHklıere aöndermı.ur. Bu ta· 
mime ııöre beledlYelıerln tl)'ll t ve kAr 

haddi ıe.pllt edı!bllmeler1 Ticaret Vetdl· 
llt1nin ta)'tn ederelc beıedb'e1- blldıl'e-

Tosınık Mıılwullıert Oftll ~ ve 
ıutıat &71an ııcın det1tma aeUrMlere Y9• 

rllecek ekmek kart.lan mQnueıbeıttyle 

llırUere blr tamim J'8llOU9lır. Bu tarnl
lnAI s&e bllldlmetce :ra11ılamk dıı.tıtma
ıar yalnız 'tlcmelc ve ekmelrMk hububata 
JnhJaar etm~tlt1den hak mbil>k!rkı

detl ıntı.etalwtl dunımda olanlıardan da 
beı,ya.nname alınacak ve bunla.ra da ana 
kame verilecekUI'. 

ZlıraatJe Ulr'&llP mu.ta.hail durumda 
olanıantan mabat, lbt,bracını temm e. 
clecek kadar hububat -1)oab :vıi'.oanıar
dır. Bu 8ebel>hı bat. bahce, tıoetuı '" 
eıı.lre "leotenler ldn t*' ka)'rt J'&Pl1d'Ulla• 

eett ...ıara s&. yapılabllecekttr. Ve- caktır. Hllbuba.t mo.talı86Uer1 llanek ve 
ldHlk. tıya.t tesptune seçllmf!9t mQmkGn elanokllk hububat dıtmdaJd datıtımıar
ok!utu zam nlar ıcabeden cllft'ktUlert dan lsötade edecekJerdlr. 

verecektir Fi.Yat tesı>lıU ve kAr haddi DetllllltS seıtrı ıer ~nda elemek 

ıcın belecllyeler !Uzum sörd(lkıeri zaman 
Ticaret Vekil itkiden mtıaaade alU>ile
c-Mlerdlr. Havll7ICI zarwiYe mad~lerl 
için bek<ll)'elerln kendi bulanna tı,yat 
ıe.ı>Wıne salAhtYetJ1 oıacaklardlr. 

kartı alanların bazılannın ha.ac 9-
mt* kıırtı alıı.bUecft[lerl muhtemel ol
dutundan. bU l'lbUlr1D mOlkerrer ırart 
almalannı ~ lıetn ITMlıtıemetler nQ
tus hüviyet cüzdanının fotoaraB MY· 
ıua ara- ~a bua~r. 
Damsa bUmıyuı mutemetler !ıaldanda 
1canu1ı4 muamele yapılacaktır. VerYe -

Mufla'da açıl&D zeytinlikler Nk her demek kartana ana lııa.me nu
ma ruı ela yazıtacaktr. 

Muıta. 26 a.a. - Bu yıl vlllyetlml-
zln altı kazaaı klndeokl yabani zeytin 
ormanlarında 27.000 hektar~ 
aı<:ılm11tır. D. D. Y. da 

Bu arazı üzerindeki zeytin &taçla
n önilmüı.dekl nllandan itibaren bu y 1 
zeytlnUkleri ~ ''e bunları atılayaın o cu ve ef:ya 
halka daiıtılacaktır. ~ 

( Kü Dk Haberler] ücretlerine yeni 
- ç - zamlar yapddı 

'ti Haztne Umum MUdlll"lilAil tube mG
dQrQ BB. NMI GtdeL ..... maı
mlklllrtı oman ~ D.D.Y. mu
huebat dalre9l mlU~ Xe
m41 Andunı, Mutıueb&t Umımı MU· 
dUrtUAil tube mUc>Ur muavini HlUt 
Ozet1am, fdıu1 clAvalıır ve kararlar 
mOtavll'I LDtft HMfel1 bllW dereCe 

tem ettil'tlmlelerdr. 

~ AdapUan 1mı•- battı 2> ft Arda· 
bul kaZU1M batlı a:ı lıöy Ue Arda. 
han u.buındıı. yapılaıı blın& ıazı· 

mı ntzamlna sön t-.nmoı ederek 
bltml9ttr. Bu ~ " 1167lıerdelct 
blnaJaııa bina Wl'sUer1 ,..r lraUıar 
tı erinden ahnacalctlr. 

tl YalıUel IMID~ dc:mft 1)

J.anılr ..,. ._ ~ >'Ul'dllmu· 

- --- "'*- .., - TQı1c _,. ,,....,... ....... 

De9ııet Danlı >cıllııın oı-D llWG· 
iti IOloa .... ..,. tarltelerble >miden 
dtt .. ldmei" >aP'ftl9tW'. Bu J'llll tartfele. 
N .ere, ..,. flıratJan 900 1"kıaıeıtırede 

beller JıMo bUına on, )'1nnj, oıtm .,.... 
kadar Rl'bnlmaktadll'. 

Yolıeu lk:reUeı1ne yapdıllı sam mata
n azıhr. tııtanblll .. Allbn uunl&Jcl 
)OiClı bDet tıanıtıerı l*1nct nwwtııDerde 
w.tı ~ 4,l5, lldıncl _ .......... a.s. 
11cGnell mevkllıante iM 2,5 Jlrvı bobalt
Uldlr. 

Yolcu ve t!9R fbwt;1aı'tM Japdıın ba 
zamlar dC!mlryoUUındalııi t9dlbaml enle
melr, .,. llUllanlal'dıl ılllııNDll Cilan 
u.rart muraftan llaı'lllalnlılc ınaJııldlırle 
1'8Pt1maktadll". 

Y• taı1telerlııl tattllDM lalındlııdl
kt 87111 - &1mlerincla..,.. ...... ........ 
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. 
BIRKA( SATIRLA 

Her,eyi 
giJrlinmez 
yapan bir ııık ! 
~ bir pzecede ·-,...... Bir 

....., llimi - llcc ~ tıu c:i -

..._ wrdiii IJllda Rreaiıi cUmi a&· 
lerimizia önünden lıa)'beımİ)'e muvaf. 
Wc olmuf. Bir kcm«deı öııoe müzik 
&Jederini, soma da bütüa cslııalan 
onadıln kaybeclvenııi1 ! K~ bii
Nll dioleyicihri bu ilim ı..-t11 Jıar. 
,..anda ...... döcımütler!-

Bizim ilim ııdılmla.rMnız da milletlerM"Mı 
bitP aı.rııar eJde eıımitlcır, ~ 
7'llllİ teYler ketfeemiflerdi,r. F.&cat 
bDde )'UMlcıllk ve ~ debisı: 
lim w feo ldunJanodm :ııiyaıde b-.ı 
piyma ıüccarJa.noa verıııidir. Bu açık· 
gözler, kendi Mhalanoda bİftır dahi 
IS)'lllıblJU. Çünkü ocım, bugünkü 
mÜlbe< ilmiıı h11A temeli sa~ La • 
va.iye bnuounuo, "biç bir 1CY yokun 
ftftdilmez; biç bi.r 1CY varken yok 
olma, lem bulmaz." prensipiai bi· 
le temeliodeo yıbuşludar. 

Gerçi bunla', ne Lavaziye'yi tanırlar, ne 
de müsbec ilmia dayaoıajı olan ana 
eemeDeri bifll"ler. Fakac menfaat hın· 
... .-ı-ctıiı, kunım zSııan ifle
miye bet*hiı uıoıan A)'DfUyo'a bile 
cq Çlllıanrlar. 

Hep bili)U'UZ. her taraf yi)'e('ek madde
siyle dolu ilteo bir ara. hepsi birdm 
onadıln ka)roluverdi idi. Hani biç 
bir tef vaıkea yok olmazdı! Evet bü· 
riin tedbirlere, büıün ~nmıalan 
rajmeo ne yaf, ne pirinç, hiç. hiç bi.r 
fe)' bııı._, olınutcu. 

Bazı ıümtrlartn bu harek~i. macar ali· 
mini.n )'elli keşfini gölgede bınılcacalc: 
Lavuiye'ııio p~nu dama aıacak 
büyük bir buluttu doiNMı 1.. Bi.r ım· 
da bütün kaynakları kurutnnıJlar, bü· 
lÜn doğurucu hıızoderi kısırlaştır • 
mıf)Md&. Güya macar ili.minin ııığı 

elleriode; ~ diııkin dolatıyoc· 
ı... bütün JıKJa ırı.ddelerini ııödm . 
ınhitı önüııdeo IİJmiye muvaffak olu· 
)'()l'lank. 

* 
Fıılcac, aziz ckurlanm; ilim, daimt hir 

ilerleme ve 11rliwme halindedir. Her 
aüıı )"eni, yepyeni bir iaıda gebe hu

lıunmakuıdır. Hülcümetiıniz, bücün bu 

---- C'ık >"*1Dduı raki»Ji. 
8üriin maHan onadao kaldıran o Pz1i 

11•tıa; l*8DUl deierini düfüren o 
9Iİnlİ lıuıdua ilAcım buılcnııba ~ • 
mcıcli. Bu da Jelııİ lıe,f ediılmiı btr 11•· 
• • Cumburi,. qıp: çevriktijü her 
,_. büeüın ftl'lıklerı, olduju ııibi 

.. ..,... çıbrnrerdi ! 

Sabaheddin SÔNMEZ 

Yurtla hasar 
vermlyen yeni 
depremler oldu 

Zileliler &llaa'dakl 
feliketıedelere malıame 

'' yiyecek ainderdiler 
Mutia, 26 L&. - Dlkı Milla ~ 

keıı:t. ile SeliJnbre naılıJıve merkeızlnde 
yer urmntılan o1m111tur. Haur )'Ok
tur. 

Zile'nin deprem leliletze -
delerine ilk yardımı 

Zile 26 &.L - ZeJzele fei~etzede
lerlne Jile yardım &anık Ztle halkı 
bir heyet eliyle, Erbaa ve Nlbar'a 
bet ton muhtellıf er7.8k, iki badya st
~k eıwaaı. d6rt ton cM abder -
mitlerdir. 

Bundan blıfka zebıeleden hanıl»o
lan mıntakada yapıl~ olan bllra
ka ın.-tında ee'IJlllllllk bere Erbaa 
ve Nllcar'a on b9' Marancaz a&ıde
rllmlltlr. 

Ordu'da 
Ordu, 26 .... - tıtı. feUlcebedıeJe. 

riDe tiiccmWunu wafuıdııa "Nrileo 10 
bin kilo ......... 2000 lıilo fuulya tıu. 
.ım il.- .......,. s.m.ua Kmlay'ı .... 
rine pındeei ........ 

Ceza giyen 

Hudar MıRır1 8 u lıaı*. 100 Ura &tır 
para c:emana mabkam eıc1t1» teYldf • 
dUnıtltlr. 

...... ~ 1tGytG ........ eMmak. 
tMl ~ Arlt'ln 210 Mn alır PW& ce
- .... 118 ,... ltaaranm mGılldere
..... llllV ..._ evtnt iMia bedeUe 
ldıQa vem ı t n alCllu o.mle 1IO 1*'ıa 

alır ,.,.. --· ... evin& tu.ıa be
delle ...,_ vemıelcıta IUCN ilmine 
180 .... alır' par'& --. fUla -at-
la ...... l&tmMtaa molla Ali 80 nra. 
tMdNvı JılelUuıt • ITra alll" para 

-- .. ıo dil dQJılclnlannm --
1111• ........... dQTdılmnıla mevcut tuzJıan 
-- llnleıtmemelcte .uc:)Q balılla1 Ba
llı Dlmlr 10 llra alır pu'a ..... .. 
........ _ T 1tııı lıılpe.tıllllaa w IS 
p.ı.t tasmı m...,.... ceaJanna. 80 
kuruea llaek atmaldan ncılU Ali 
Yurdlıa' » ITra alır para ceıBUIM. lııl."'

PlllTıl tlaınllTc -.tmaldul llllOlu tlımek 

..... Bata ~ llra .... paıa -
~ 

Yarınki 
Meclis 

RİYASET DİVANININ HEYETİ 
UMUMİYEYE MARUZATI 

Elazığ mebusu Fuat Ziya Çittl
tepe'nin vefat ettiğine dair Batv~ 
kAlet tezkeresi. 

1942 mali yıh muvuenei umu -
miye kanununa baA'h A ve B cetvel
lerinde değişiklik yapılması hak • 
kmda kanun liylhası ve bütçe en
cUmeni mllzbntası. 

BİRİNCİ MÜZAKERESİ 
YAPILACAK MADDELER 

İapençiyarl ve t1bhi müstahzar -
lar hakkındaki 1262 sayılı kanunun 
baıu maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bası hükümler fllv•lne 

dair kanun lA) ilııısı ve Adlıye ve 
ve Sıhhat ve içtimai muavenet en
cümenleri mazbataları. 

Maliye Vekaleti Başhukuk mtl
ıavlrliğlnin ve Muhakemat umum 
mU.lilrlUğllnUn vulfelerine, Devlet 
dAvalnnn• ı takibi usullerine ve 
ve merkez ve vlllyetler kadroaun
da bazı detlfikllkler yaı>ılmaama 
dair kanun layihası ~e AılliyC', Ma
liye ve Bütçe encümenleri mnzbata-
lan. • 

Çağrr 

* Dahiliye Encümeni 28. 12. 942 
pazartesi ıtilnil heyeti umumlyeden 
sonra toplanacaktır. * Bütçe, Divanı Muhasebat ve 
Maliye encilmenlerl pazartesi ırllnü 
umumi hey~tten sonra toplıınııcak -
tır. * Bütçe E ncümeni pazartesi ırü
nil saat 10 da toplanacaktır. * Adliye IDncümeni 28. 12 1942 
pazartesi gllnU saat I0.30 dil toplR
nııcaktır. * Arzuhal encilmeni 28. 12 1942 
pazırlC'SI gllnü umumi lıevetl ic:ti
maıııılan sonra topl:ınac ıhtıd. 

Zavalh Gayur (Bey) ... 
Evwlki gün ilciodiye dojru aatıa • 

dqem Hilunec Müni.r, - Gayur da sirz
lere ömür, dedi, buaıiiın öjle ..... . 
&ındaa 900ra ceoazesi kaldınldl-

(Vaıü) p&ıetıeSirıdıe, alci ft J81i 
bir anıda QllıllJlış olanlar arasında 
- ki bugünkü besın aileliode büyük 
bi.r çojunluk tetkil eden. - ySuı bir 
IM!lınilik vmdu-• 

O münueberle hllA (Vakit) tıe 
ymı r-nı>ıt devam eden Hicıuıet Mii
oir'in lft»w-le verdiii bu habec kac
tısaoda ur.ak bir liuabeuu b)'betmif 
gıbi uzüldüm. 

ikimiz de Aııbra'da bulunduğu. 
llllR halde birihirimizi aylardaa; ı.ld 
bir iki yıldanbcri gönnemiflilr Bu ba
kımdıuı onun büıürı bütün a,.n.Jıjıııa 
da hiraz alı,mıt gibi)'dim. 

fa:kac Babıili'oiıı kendine özaü 
hueuaıyederi olan yaıalltUCI, baul .. 
resi gün iki satırla ölümü bite ilin 
edilmeksizin sesiz Ndırsız ~ 
~rçekten hazin oknuttur. 

Yıllarca önce bir gün (Vakit) iıı 
eski i<latthancsıioddd muharrirler oda
sına bir ayağı aksak, tl'llfl UZllllUt. J6. 
ıü renksiz, )ıınaldan zayıf bıiır adMn 
girdi: 

- Gazelenio ,.eni fransızca mü • 
~I 

Gayur'la iJık WlıllJWl!ıı böyle ol· 
tnUfCUI'. e.bılli'de o güne kadar a6-
Nomani$ obıı bu kendi baliode gi • 
)"İnmtı aıbdq halduada sonradan ma
liımat verdiler: 

- Asmı beyin (Uı) alci meklep 
..tcadqı imiı. Avnıpa'da taheiıl ell5İt. 
Yakın vakidere bdar bU ona mek
ıerre f ramııca olcıuıuctı:en sonradlııı 
a)TILmıı; "fercümctİ laıvwtfi oJduiıu 
için ıimdi buraya geJmiş. 

bir hanımdan doimut ojlu oldujuaa 
da öinnniftik; 

Onun lttanbul'da Babilli'de çalı,. 
niı günleri haurbmak istedijim :za -
man, Meserret otelinin alundaki kah
ve, çay, kqar pe)"ıuri ve 91Gl1l 8IJıZ&I -
muo önüne gdi.r .. 

&billi'de kitapçılara da reniime
.lıer yapea Gayur bey,~ ucuza Qll1'" 
ujı için öceki mutercımleri ~ 
u. Onun içuı: 

- Tercume pi,.....aaı C'ık ~ 
cfQ; wd1mede dampeq yapa ..... 
eli. 

Bu aa)'l'etle Gayur be)>, imzalı " 
iaaasız birçok rercümeler )'&PIDlfW'. 
Bunlana içinde "Pırfın celebi" nio W 
lııiabından Erih Maria Reınmk'iıı ·~ 
nüt" üne kadar bi~ ...ardır. 

Ooun ha)'MJQdıa ,.., ~ "ttf .... 
h" dmilebi.lecek m.ir, Adcara'ya ~ 
lifinden ııonra hatlar. Son ydlanla -
lendiAini de haber alauttılc-

Evvelci gibı. ölümü ile lı:lAMfa b
lem ansınd. ~ bir &nür dııha 
ebedi)"ele lıavupıq oldu.. 

Kencfi.siıne Tmndıın nıhmet w _,. 
liret dileyelim. 

J:!. J:!. J:!. 

Müthi§bir kitap t 
facanbul'dıa ..,.. ............. 

lanm altutı eden" ~ bulun • 
duiunu iddia eden bir ......... lılır 
kirap ,.azar'lk Tüıkiye'nia bütün '8n 
...... meydan clıumııııba, .... -
dilıeri,.. 1000 lirayıl ..._ ........ . 
onbırla imtihw Prmell ....... .,;. 
•mdıatoırifl 

Bu 7.&1111 bütün -- ._ .... 
ıııbült edloeline kolay ilmJIZ; ,... 

V 1 k V • • Daha sonna ~ekten g&)"Uf' ol -

a r 1 e rg 1S1 duılu anlaşılan Gayur Beyin ihtida • 
miı bir belçikalı piyaaıittin 9-ılNUu 

bt plitıa. aıhiar bnunı.ın ~ ı.. 
disini altüst eımit, cx. b6yJe bir ldtııp ,.... __ . 

T., 
mükelleflerine 
T. Ticaret Bankası Günün meseleleri 

ve Halk sandığı da 
kredi a~abilecekler 

Ankara, 26 a.L - Mall:ye Veıktle
tlnden &irendllli'nUze söre Varhk 
Vet'IPlıl mlkkelleflertne mutat usul -
lerle kredi aı;ac8k bani<alar :meyanı
na TQrtc 'Ilcarot Bankası •ubelerl f'le 
HaUc Sandıklan ve ajansları da ilti
hak etm terdir. Bundan maada Em
IMc ve Eytam BankllSI 9Ubelerl py
rtmenıkııl mukablUiıde açaceklan kre
dftere rtAveten emtia ve saire mulca
blltnde de 'kredi atmak hususunda 
tertbt alm11lardır. 

ZongJJldallta Varlık 
V ergisi 

7.onauldak, 26 LL - Burada MI
lan Varlrlc Verglsl lletelerlne ıtöre 
521.0i5 lirası ZollıfıUldak merkez ka
zııaında olmak üzere bQtlln vHAyet 
için tarhedllmiş olan versl mlktan 
1.630.277 llradır. 

Macar Kıral naibinin 
verdiği nişanlar 

Budapeete, 26 a.L - Kral Naibi 
tlcaret ve sanayi nazın. M. Joeeph 
Varga'ya macar liyaıkat nişanının bU
yQk alil> rlltbeısln.l vermlştlr. M. 
Vaııra Maıearistan'm milnaka.le işlerl
nl tanzim hususunla bllyQk baeanlar 
göstermlf ve bt.ıhııma Szeı>retfırlva 
deımiryolunun sQratle lnlaaında çok 
gayret sarfetmittlr. 

Naip, adliye nazın M. Radocsay'a 
aynı n eanı vel'llllştir. Adliye naııın 
bQyllk ehemmiyeti hm yeni kanun -
lann ha21rlanması ve meclise kabul 
ettırllmesl hususunda bQyQk mesai 
sarfetmlstlr. 

Yugoslav çeteleri 
Livno şehrini 
geri ald ılar 

Londra, 26 a.a. - Aft Ajansı bDdl
rlyor: 

Roma radyosu yugoelav çeteleri
nin Bomıa'da Uvno şehrini ele se
çlrdlklerinl ve 300 kadar du.mıııı öl· 
dilrerek topcu maW.emesl aldıklannı 
teyldetmektedlr. 

Ceteıcller bundan bafka sene Boe
na'da Sarıuldmot itasabaaml kuoat
m"1ardır. 

ı»ter taraftan Travn!k b81sıeetrıde 
bln,:ok alman ve ltaJyan aakerinlıı öl
dUrilldiltU blldlrllmelktedlr. 

General Jordana 
t.paD)'&. Porteldııl'ııe ~ bk' 

lbel'>9 bkıb l5e)'dUla .-.mıetir. BU 

blıOkun ~ .-.-ıntta • ec* ca
lı....ıa,rduı bk'tll de İll>8ı5l1'01 bal1et)ıe 
nazın seneraJ Jordana'dı.r. Genenıl. bu 
., 10ln blızmt Ltllbon'a ırttmteUr. 

Kont Jontana. bpanpoJ tc ~ 
zamamnıda aenera1 Franko'nun dit ... 
ı.t mu.avırt idi. O zaman l"ru*o hU· 
kOmeU >"'*Uı onun 1'fJl1nde Bllraıcıe'cta 

uıTıa1 ".Juntıe.. idareli wır*. l'ru*o 
• hClltQmeıtt e1ıe aııııtı l8IDMl Kont 
Jordlna harlcb'9 nuın o.m. ıc.dıdn
dlll llOlll'tl ~ ile, 8enao a..ıer 
barld>e nıunmlllaft l'A&llftıtiM'dr. 
Bıd Jorcllm. budn ... llarkıb'e 

nazındJr. Jon!ana, evvelce K11ba'da a
mertlıallluta. Pu'1a JUt lalıbBalertyle 
mtk...,..,.. bulunm\llW. ı..,....,ı Ful· 
m J'&bltumı* tein. cllktatllr PrmM> de 
.... ........,,,. lP.lsilll llllJllllll. 

İstanbul'da ayakkabı 
modası ve fiyatlar1 

~--... Yazan: ---..... 

Ahme" İhsan 

Lıtanbul cazetelerinin 11411 aay. 
falarırıda aut sık raatlanaa rekliıın
lardao bırl de yenı açılma1tt& olan 
ve açılı&ıı kwıdura mai'&.zalanDın 
verdütlerl bllyük blb'Uk üAnlardır. 
Giln geçmiyor ki. ıehrın maıhte111 
kesimlerinde bir "1akkabıcı DJA1111o 

1 

zuı açılmıı oım..111. KMı ';::et çOft bir kalllbede ayaklıabt tamir 
qçı, bakkal dllkkAnlan519 eden •. pençe 79PeJI, eökUk 41km lılf 
bırinde kunduracı mataza81 haline esldcınin ayda (2:M> - 300) llra 
gcldl&ini görüyoruz. Blittlıı vitrin - unclıtını iddia edenlere bak ver .
Jer deji.ftırilmit içi dıfı bo)'MIDU ... mek 14.zımdır. En basit bir Jaınd1I-; 
bir pilu cibi :.u.ıenm.. kwıdura ra pençe.9i ile ban§ yıllannda iytd 
matualan buaüıı tehrin belli IJıal.- bir syakkabr .almak kıııblldi. 
1ı Ucaret mqherleri 0Lm1.11tur. ·Y- İatanbul Tıcııret Odua. zreoenler• 
otlu tarafında Tünelden Taladm'e de bir karar!•• altlarına Da dört 
kadar, eon bir kaç ay içinde J"9D1 • kat k&ıete döşenerek lakarpln ya .. 
den hçılan kunduracı dükkArılannnP pılm~?ı yasak etti. Bu suretle 
sayısı 73 e yUlc.aelmitUr. Bunlar, hem ltöaeleden tlUlllrnıf etnlek. beni 
bllyük ve lüks if yapıan matazalar- de flyııtlan biraz dtlştlrmek nyeld 
dır. Bunların dııında ve İstanbul'un güdtUü)'OMU, Bu lranrnı tatbllr 
batka yerlerindeki irlli ufaldı ayak- teklinin ne netice verditfnl heaOll 
kabıcı dükk&ıılaruq. Jıclc tamir ili bilmiyoruz. belki bundan eonra ıra. 
yapıın yarı eskici yan yenici ktlçllk lın altlı kundura yapılmıyııcakbr. 
atölyeleri henba kataraak, bu an- Fakat unatklr kunduracılann 8'51'• 
atın hem yaıncıaının, hem 4e alım- leditltte göre, bir yığın fazla para 
auım ne kadar arttıtuu kolaylıkla ftrilerek bir kundurıu11a altuıa e.J 
tahmin edebillria. d6rt kat kö8ele koymanın, fazla cı.. 

tn11&11 bu ayakkabı ve ayaklıablcı yanmalı. cabuk elllıimemek büz • 
bolluiunu .,örünce. TUrkiye'de eo mından bir faydasa yoktur. Bu kat. 
ucus ıeyin pabuç olduğuna htllmıe- )ardan blriel delindlti 'Y'&ldt lldncıl 
deblllr. Vitnnlerdeki etiketlere bir katt~kl köeele parçdl ayakkaba:YI 
gös atılırsa. kunduraların ltet pa.. muhafaza edememekte, palııuc:a 79nl 
hallna okluğun11 anlamak l(tlç de- bir pençe wmııık lbım gelmekte. 
ğiJdir. En küçük blr çocuk Jwndu- bunun tein de bütün katlan llBkmele 
ruına (25) Ura, her erketln siye- lcabetmekt dlr 1>6rt kunduraya y .. 
bileceği bir ayakkabty,a ( '5 • 60) ecek kö eleyı bfr 'lnmdura,a yer .. 
lira, blraı daha lllk.t olanlara (&5- )eştirmek. bu ıı.Jamdan eaaeee 
70) Ura fiyat konmU§tur. 80 • 90 mnday" uvnı k. '1.n batka bl? 
halli 100 liralık etiketler tqıyan fayda vermiyor, faat dert 'kuncta. 
dört beş katlı köseleden yapılllUf, ranm lte9ele nl d9 bir enda mah. 
topuklan ve burunları rmkll kalın vedlyor. 
demlrler:e tRhkim edllmiı ve •tıa - , ------------..... 
leuml) ıııkar:1&11ler de mev1.outtill', 

Ka •m lakar1 'nle'"' uıe bqlı bqı. 
na bir llem acayip tekil ve model
lerdir. Blnır apartman yllkaekiitfa. 
de mantar ökçelerin UstUpe yılan, 
tlmaah, kurbata ve blnbir oe.lt 
hayvan dertainln illıtirllmealnden 
meydana gelen kadm ayakkabıları
nın sık sık deilıen moda ve sanat(!) 
biıı,ımlcrinl izah etmek çok l(ilçtl.lr 
Kadınlarımıza yUrüyilllerinl f&flr -
tan, ay klarmı naaırlll§hran bu a
yakka bılar, yifl?Nnci unn birer pa
buç acubesi, kadın gllze11litni moda 
denilen afete feda eden birer sari
bedir. 

Her birinin yahns aylık kiruı 
200 • SOO liradan eksik olmayıp ve 
bu nimette de versiıl ve diğer maa
raflan olan kunduracı matazaları
ınn mlltterlalz kaldıklıırını farzet -
sek, bunların bir ayda kepenklerini 
indirmeleri ll&ımdır. Halbulıl, bu

sün ıehrln bıru iflek bir yerinde 
ufak bir dükk4n klralıyabilmek 
çin en a atı Uç yüzte bin lira ara.. 
11nda va paraı vermek lcabetti-
11 yJe mektedir. Bütün yeni ma
ıasalar, bir senelik kiralan peein 
ve mele, hava parıuıı ödenmek su-
re lyle ac;:ılabilmiıtir. Kunduracı -

hkta k&r o kadar qırı, o kadar 
bol bir 11eviyeye yWuıelmlttlr 11:1 
bUtUn bu masrııflan kartıladıktan 
ba ka dükkln aahiplerine de var
lıklı bir hayat temin etmektedir. 

••• 
Modaya uyrıın olarak yübelen 

11e daha nerelere kadar çıkaca,tı bi
llnmlyen bu ayakkabl fiyatlan bah
alnde orta halli ve fakir balkın ha
il tetkik edilecek bir mevzudur. 
Aylık kazancı 80 - 100 Ura araaın
da olan bir aile babuının; kmdi•ine 
karmna ve c;ocutuna eenede hlc; 
olmaza birer çift pabuç alabilme
si, buanlmuı, en :sor illerden biri
sıraaına zrirati1tir. 

Sabit sellrli vataııdqlara BOlıU
metlmiıdn yapacatı kundura y•aııcucın 
mırın ne kaar mühim bir ibti7aca 
crvap verıdlfl atlklrcbr. 

.Ufak '* c1Wdlla MteliDClt. JEIJ 

20 Yıl EveUd 
Hıt.kimiyeti Milliye 

Yurt içinde 
21 llkkanan 1922: 

Bu cama lllilıhe,,iç bıiır futbol 
OJ'lmlllk w .,......... ....,.. 
CAlbeci",e siden ~ ....... 
neglm üç ...a payıaılıa mi:UI 
oı. koca Adcara tehriııia ,....... 
bbo1 tahaa 8Cldedileo me')'Cllma 
llhip6eri &araf ımlıuı liiıülmekaıe cıl
clujwaı bmılli ........ gördiiler. 

~ deW. - .- ıemi • 
ziıı bu sütwıılannda Maarif Veü-
ltılİae -.e 'riJAyeıe yapcıjımız rica
lar a.aueeuüf hiç bic akis )lllpo 

mıımıtnr. Bdedi,-e İ9e b&yte I* 
ınepclaa yapmak deiil, ~ -
""'1ıi 9ymchkları lllhadıuı bile 
..,.......... mııhrum etmi)'e ~ -

(Tuı4c ıdbi ~il) 
doıa..n ff hepitniııia 

aöillllii blıanan dari>ıme
..,._~mirin hu ihmali >6-

Ç(Jk yazık ki bundm IOllft 

.._ Hade ecleca (sailılm fikir 
,.,.... vüamadır) oazarıye9İai 

bü6ı ~ lıabut emği halde 
pntle • . tine t'tlZP ve m· 
bede~ nınıo ya • 
pdmmıası w btıveole 
rin pC')4ceJmnde atalete mahtlt\aı 
edifmeti l9tildı.l ı9n pek fecidir. 

Yurt dışında 
Boğazlar mukavelesinin 

t..Dti, (HIHUll mohabinma 
dea) - loau' koafera111mdııa .. 
jubr projesinde bua cadillıt w 
tebedılWlt ,..,...... •* : .... 
eddedilımelr,.Ur. 
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evlet bizden 
azil e lsledlli 

•• • 
(Baıı ı tnci sayfada> 

" lerine kadar geri dönmek
en yorıunluk duyanlara, fU 
ınci dünya harbinin buırüne 

adar zorladığı her türlü feda
arlıkları gene köyler halkm
an ıstem .. olduğumuzu hatır-
tmak laznndır- Acaba •ade
yediiimiz ekmek İçin, harp
buğday fiyatlarmm dalga-
nıtlarmdan dolayı Türk köy

.. ünün dört yılda ne ödemit 
lduiunu düşünüyor muyuz? 

yüzde 25 tedbirinin Türk 
övüne yalnız ne ,kadar mad
i fedakarhia değil, bu hisse-
• verchklen vakit kendi ek

kl«ini d14ardan aramak zo
'lıinda kalan ne kadar köy yu-

smm eanmtııma malolduiu
biliyor muyuz? Çünkü bu 

ylü, kendinden ıakı bir za
anda fedakarhk iatiyen Dev
tin, kendi haynncl ... ve sela
etinclen batka bir UJ'I• pe-

1inde olmadıiım bilir Ye ken
inden bir teJ' ietenc:liii zaman, 

""' venn~ gerektiğinden bat
bir dutüncere kapılmaz. 

tene o köylerdir ki, eli gücü 
er delikanhlarmı a.kere 

l1adrktan sonra, Anadolu'd. 
türlü i.çilik .açıfmı kapa

k için h"r çetit beden J'Ü· 
.. mlerine katlanmaktadsrlar. 
omür kuyulan itçisiz kaldıiı 
akit, köylere kotuyoruz. Var. 

Vergisini ödiyemiyecek o
lara öliım mahkümJ.uiu ıibi 

len hrzrnetlerin batmda, bu
Türk köylüleri çahtmak

ırlar. 
Mıll Şef diyor ki: "Bu Dev

t"n büylik fedakarlıklar üze-
de kurul<Vi unu daima ıö

umüz önünde tutmalryızl" 
uyilk fedakaı lrkl..rm ne mad
i ne de manevi yiikünü ve a-
amı, Devlet kurulduğundfn· 

1 ri. tehirlerimizin kıh bile 
ymadı. Acaba tüccarlar, aa
yiciler ve gelir sahipleri var

rmm yüzde kırkını Devlete 
iqlamak fedakirbimm ken-

'leri için naaıl bil' veT&İ tem
eclecefini Anadolu köylü
. ... eonnaiı hatsra ge

. I• midi1'? F.kat halk 
akirlriı deYam etmektedir: 
zdcalıunam kazasında or-

• " tehirlere elemek J'e
için butda,_. yüz 

ini Yeren bir köylü, aban 
_,._.,_ eokacak bir tarluı olmadı-

için. topratmr kasma• ile 
ıce Wr TiiltE vat.ancl ... idi. 

alcat o, ,olundan da oı.., °"" 
er· tu beelemek için hiç biT feda-
Grt llrlrtm reddfldilmiyecefini 

• 'Sedam içinde duyar. 
ti• Şehrin biiyiik kazançlı amıf
eel rı vazifelerini yapmakla, yal

blk "3 Dnlete kartı maddi b ir 
tıa ~ ödiyecek deiildirlerı h a lk 

U.. 'lyonlu-ma, bh de sizdeniz, 
a de sizlere liylk vatandq

' d;yebilmelc için en gGzel 
a., ah kullanmlf. qlacaklarchr. 

cı... Bir mGcadele, bu vatan için
• ~ y.aııyanlardan her birinin 

t.. ~ ayn hayat ve fel'efi ile 

71 ~anan bir mücadele içinde
ni • • Elbirliği, emekbirlifi, mal-
e. ' Jiii. nihavet, efer serekine. 

ek bİl'lifi ile ona bataraca -,. ... 
er. • = fi'alih Rılkı A T A Y 

(. E. Kurumunun 
yardımları 

t Buı ı ıncl •rlıdı ) 

Qocuk E re-eme Kurumundan 
Kurum muzca 631 yoksul yokı 

ta ve c: uklıı annf'ye verilmeıc 
ohm yemek mellrııfl~nnı bir Yar

nlmak OP.er~ 1'1\rk Tlc-ııret hıın. 
tarafndan 100 lira tı.lılta bu-

Moskota'ya göre 

•••ün kesimlerde 
ŞİDDETLİ 

SAVAŞLAR 

devam etmekte 
<Başı ı lncı 11ayf da> 

zaptetme#e muvaffak olmuşlardır. 
Merkez cephesınde rus kıtalan ku· 

eablmıı olan dUşmana karşı teml:de
me hareketlerine de-vam etm1-lerdir. 
Bu bölgen n bazı noktalannda dllJ -
manın karşı hücumları ta.rdedilmlt • 
Ur. 

RUI Jutalan Ve iki Lukl bölgesinde 
ehemm'"911 meskQn bir yerin önün
de kuneO.t bir surette tahkim edll
mı. olan b r noktayı ı ddetll çarptı· 
malardan sonra ele &"eçirmltlerdlr. 
Almanlar atır kayıplara utramışlar
dır. 

Rjeov'ln batmnda piyade ve tank 
b1rllklerl toplıyan düıman tet-ld11erl
ml2lden birin n mf'\'Zllt"rlne hOcum 
etmlftlr. Şlddt"tll ve inatçı bir muha
rebe başlamıı ve tkl &"{ln ıürmüıtür 
Bqlancıçta almanlar kıtalanm zı bi
raz &"eri atmda ve metkGn blr yeri 
ıaptetmeğ'e muvaffak olmuılal'll& da 
ertesi ırün birliklerimiz düomanı ha· 
~ket mevzilerine kadar sOrmO•t<lr 
Du muharehede 1000 kadar d!lsman 
öldürülmOo 49 hmk vP zırhlı otomo
bU, ış top tahrtbed 1mlııtır. Dtlıman-
1an etılr dt' alınmııtır 

Nııletk'IJI CPnup doıtusunda kıtala
nmız taarruzlanna ıfl"Vam ederek al· 
manlan bln;olt "'flfk~n yerlerdMı çı
karmıılardır. 

*** 
Mo.ıcova. 26 a a Burin ötle Uzert 

ıaeered len ııovyet tel>! ti: 
~ UkkAnun ıreceırt Staım.rat bölıre

"1nde. merket: eepheelnde, orta Don böl
ıll9inde ve Nal~l1c'lrı cenup dotıwunda 
kıtalanmıı bundan f'VVelk1 let1'cıımetıer
de hUcumlanna devam etm~. 

Berlin' e göre 

sovyet kllalar1 
YENİ VE 

NETİCESİZ 

hücumlar yaplllar 
<Başı ı ı.ncı sayfada> 

daki duşmanı yoketmiılerdlr. 
Voronej'İn ılmal doğuıunda ve 

kaluga'nın batıaında dU,man alman 
kıtalarının teaırlı bUcumbrı netice
eı ııde önemlı kayıplar vermiıtır. 
Hır ı;:ok esir ve ganı,rnet aldık. 

Cephenin orta kealmınde mevzii 
ılUşm ın hUcumJıırı akim kalmıştır. 
Velllkllukı tahkiinli mevkii, ıııldet
li savaşlar vererek dUımanın zırh
lı kuvvetler, tO'P ve tayyare dea -
teklemf'slyle yaptığı yeni hücumla
rı püakUrmüttUr. 

Dtlfman limen KtilUnlln cıenup 
dotusurıda yaptığı neticesiz hucum
larda ıo tank kaybetmlıtir. 

Kutup çevresinde. Balıkc;ılar ya
rımaılasında düşman mevzilerine 
pike bomba uçnklan büyük c;apta 
bombalarla hücum etmı lerdır. 

25 llkkinurıda 80 llovyet uc;aA'ı 
cl!lşUrulmüştUr Hava taııt filoları 
cephenin muhtelit kesimlerinde 
~lndUıı ve gece ıiddetli eavaılara 
Hlme olan bir c;ok deatek noktala
rını beslemişlerdir. 

Gaziantep'in 
kurluluıu 
<Batı 1 inci sayfada> 

bll.Yük önemmı bel1rtmı.ler ~ okunan 
IÜl"lerLe &ilnUn kahnım&nbk met!Kıbelo
rı yqatıımı.tır. 

*** Hatlp]('r, dül1)'IUUll lıclnde bWUndutu 
büYllk badlrede biM htırtyet ve emnb'et· 

Moılkova, 26 a a - Bugün öıl'le Ü· 1ıe bu ınutlu gUnlerl ,,..._tan Mtuı tet'e 
zerl llell't!dllen IOV)'el ıeıbl1t~ ektır: ka.rtt dU)'\llan 90neuz ıliknı.n ve batll· 

Slal nsrat'ta fabrl" lar mahallewlo. lık duygularını bu Yt'Silı! ı.ı.e ~r dt(a dıa· 
de ıutalanmız evvelce kutatmı• olduk- ha ifade eylemltler w törene bOttln u
kı.n mevzilere hOcwn ederek 19 blok- kert birliklerin m~ ~ telek· 
havza ve makiDell Ulfek )"U'VUını tahrl· kUUerlı'I lıtUrak eyi~ blb1lk ~it 
betmlelerdlr Dtl•marıdan nnlmat alın- ~ ıae ııon ~. 
D1J9br. KuvveıtııertmJs dlllmaıı ellnde bu· 
Nnan ~ bir f.abrlka4'1 zaptetmlPır
Olr. :ıoo Ucl9r cl1lam&n ukert 6ldıllr1ll

m o.t0r. 
Stalln.,..t'Jn eımaı be.tıınndıa kıt il la11• 

mm mevzDerin1 tabldm ~lemlelerdtr 

eeıınn cenup tıatıınntla taarurzu111U7! ın

ıctsat etrnlt ve latalanmız llel'k!mltlt!!'-

~ 
Orta Don bM&Cilllıdeld taarnmumuz 

da eel .... aıkt .... . 
....___ ............... Veat-Lual :ralnn· 

1ennda _,.. ~ me..- ıaıtaıa-

nııun ...... ~ ~-.... 
~in batmncle IOYye4 t.oPcml1 &l• 

maR bloldıavıırl.arlm tah1'9>etm19llr NAi• 
ctk"trı ııeM.ı ~ kıt&ı.nmız da 

~ hım "*""'" )W')erl tı1saı .ımıe
lentlr. 

BUttın ~terde almanlar ıcwapı.ra 
utratılmı.tır. 

Sovyet Harberler Bürosuna 
KÖt e son d urum 

' Tren kazası 
<Baeı 1 tncl le)'fad&> 

a1cıtam11 kadar ac;ılmMma c:ahtılmakta
öır. 

Kazanm hllk*l •1111.n 0-tnde de
~ mO~ 79l1nde tıet-

kata beömmı«n-. <a.a.) 

l stanbul'ds da bir tren 
kazası oldu 

lstanbul, 26 a.a. - saat 14 de 8IJife. 
M'deı kalkan banlt;fö tr«ıd 7A)'tlllbur
nunda hatlll1 acılan mllkaatan ~ 
dller 10ldakt yWcHt 2 vaırona hlndtnnl•· 
tir. 2 öMl ve yaralı varoır Netice katı 
olaraık C4SPtt edlJememlftılr, M~u

mummk vak& )l9l1nde tahk9ta.ta baela· 

ULUS 

Non~ Baıtekilinin 

Milletine 
demeci 

Londra, 26 a.a. Norveç Ba.'}Ve-
kDi M. Nygarrsvold dUn Londra rad
)'06Unda Norv~ ınilleUne hltaben 
eöyledlil bir nutukta Norv~I ler n bir 
gün Qulsllng'den ve ona uyan hain
lerden hesap soracaklannı h<'l rterek 
demiştir ki: 

BOtün bu hainler memleıkf't ale-y -
hinde işledikleri cinayeti rln hesabı
nı Norveç mahkemeleri huzurun 1 
vereceklerdir. Memlekı;tln k nunlan
nı citnlyen ve m llt>te fenalık edım 
bu hainler kl:mler olduğu mRIQmdur. 
Bunlardan hlc; blı1 yaptığı fenalıkla· 
nn heııabını ~ermektı-n kurtulamıya
caktır • 

Bugiln vaziyeti karanlık ve ümit
siz görmeğe başlı) anlar almanlarla 
bu hainlerdir. Norves;'te ve dllCer 
memleketlerde lrt'kllp edil n lnsnn
lıı"ta mugayir harPkNlerln bir seoobl 
vardır. Almanlar ılmdl dört taraftan 
adalet kuvvetleri le sanlmış olan bir 
cani &"lbl hareket <-tmektt>n başka blr 
care bulamıyorlar. Böyle üm ttlz b r 
vazı.yette kalan caniler. bir d Ca ka· 
na bulaettklan için sonuna kadar kan 
akıtmaktan celklnmezl<-r. Cilnkll l.f -
lP.dlkh•ri c nayetler ne kadar çok !ur
sa olsun bunlan ödemek len bir tek 
canlan oldu~unu b 1 rl r. Almanva 
tarafından ışpl ed 1 n meml k iler
de lşlenı.-n c na;-etıerden bUtün al· 
man mılletl ve ol has a alınan ş ker
k!rl meauldOr. BOtün mUtt~f k hükll· 
metler bu mesele ile slmdlden P.111\Slı 
surette meşgul olmaktll<\ır. Zafer ka· 
zanıldrktan 80nra derhal hare ete ge 
çUecektlr. 

Harp malzemesi lsUhaalAtımız Vt' 
harp kablli:yetlmlrı her gUn artıyor. 
Bu seobeple bu seneki Noel, bütün 
müttefik milletler J.çln oldufu &' bl 
Norveçliler k:ilı de üm tlerle dolu bir 
noeld1r. 

Bu klf uzun ve blıw~unuz !.<: n ce
tlrıı olırb lir Fakat hUrlye-t gllnt" u 
tukta dotmata başlaım .. tır. Onun I· 
çln aabn11 VE' mt>Un olunuz. 

Japon Parlamentosu 
• • imparatorun b1r 
nutku ile a(lldı 

Tokyo, ~ a a - imparator bu sabah 
parlAment~nun Rl itici toplantı ~· 
ılnl ac.•nıı.ıır. lmpıırator ac:ıı nutkunda 
bnhaMa töYle dem1'Ur: 

•- Ol'Cklmut ~ ftNI aa.halarda kar• 
tdQtıtı btMılıll zor1*Jan ~ dtlı· 
manı. ~tı her )!ef'de e.nlıft.lr, 

DoBt. devleöErle yapılımıt o an Mttfllk· 
)anmıt111'1 l'tmden ırQne ıruvvet~tltıl 

memnuruulda sörfboonm. Hat'1> '8nd 
kati ııatıuunna a1nnle buh.lnmaktadır Bu 
eetıeple JqMUI mJlıetı. mernlelrel dlı.tı n
dekt bll'Mttnt deıı. det bir ~ settr
melt ve mı.dtterta ctOtmanın b<ttü'n Omtt· 
lerlnf lamıa'bdlr. 

Tebaumzm ceııaret ft Mdak t1ne ırtı
wnbıor ft :rııkında. bu h&rple ta~

t111n1w ~ ulaeacıatımıza tım1dedt. 
)'Ol'\S. 

Cenup batı Pasifik böl.-e.inde 
Noel günü yapılan ayinler 
ME>lbou'rfte, 26 ft.a. - Cenup batı 

Pulflk bölgesindeki mütteofllkler u • 
muml karıırgt.hının tebllA'I: 

Nt>el lrlhıtı hanı!l<At. mutat emniyet 
t~hlrlerlne inhisar etmlttlT Ce-phe -
nin mOmkOn nlan yerlerlndP dini A
yinler yaoılmıatır 

Torino 
bombardımanında 

yapılan hasarlar 

Amerikan bahriye 
nazırlığı tebliği 

Harbiye nazırlığının teblili 

V ngton, 26 a a. Harb ye Na-
zırlı ının t bll" ı: 

S mRI Af a da ı er kuv~ Uer ini· 
ze men up b rl ki r dlişmanın karıı 
t arruz annı püs ürttUkten sonra 
M t>Ze bııb ın 10 Julometre sima! do
~usunda b r mevz 1 ı.saJ etm ,ıerdlr. 

Dlter kN!.mlerde deıvnye hareket· 
lerlrnl2 olmuetur. 

Elverlellz haıva tartlan dlln hava 
hareketlerini tahdit etmlise de a.ıvcı
anmız ileri <:evrede dliiman hedef· 

1 ne taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Bır bomba u.çatı dUşürülmUştilr. 

tstanbul'da uskumru 
bolluğu et fiyatlarını 

düşürdü 

İstanbul. 26 (Teloefoma) - mıtcac 
gün Hntt bol ml!kta.rda Ullkumru avlan· 
mıuıı et tıyaUanrun on lcutı.ıı9 kadar 
<tllııım ne ııetıeo oldu ve 1bua'iln meııt>a
tı da hn zama.n1dnderı bin laldar ncıtc

ııa.n hayvan keııtldl Ba hkcıltı.r OembWU 
tO'l>t11n 80 lrunıta ıüman balıtın eellrln 
baıı:t IM!!l'n tlertn~ dolaıan kul'U9a \cBdal' 

811.l ldtlhıll ~it etm1' Ye bu yQblılr -
tı-1an önlemde lçltı btıtcac yerde •bt 
m«'ke-zlerl acmata lcıarar vamı.ttr. 

Sovyec Haberler Bürmıu büdiri,or: 
26 16klmwla kualarımı:ı ona Doa 

bölpsiode eMi ~ameclerde cumıdıı • 
nna devam ederek ıs · 20 kilomecre i
lerıemiılerdir. 11 gün lçiode kıt81armln 
145 - 200 kilometre ~rlemit ~ 
tıdırlu. 30 - "° IDMirQn nokU ele aeca· 
ri.lmişrir. BunlM ~ bGyük bU ... 
hir ve chmif)"Olu pn olao Taaimb)'a, 
bölge meıtsrı.lerinden bily{llc demiryol 
iscasyooU Yemi • Tarasilha. TriNlnlZ)'a, 
Tasari. Jisriyanovo. IS11il*'Ofb w bölge 
ve Gnı:ıHımo va•dır. 

/\™--· 
16 • 24 il1cklnun aruındc oıdulsa· 

ınız 811Z --~ noktayı ele ~· 
dk "Bunlatıo -•ııda 8 bölp meft<ezi 
ve 7 büy{llc demiryol -.)'OCIU ftldr.ı. 

:J6 llkklnunda 6.300 etir 8lDlllftU. 
16 - 24 ildtlııua aruanda 56.ooo .._ 
9C! tub.y etİt' aldık. Tui-.,_da düt
-•n uçak ıne,danlu(nda 300 °'* • 
geçi rdiJc 9C! buraınan demİJ')'Olu İ.-,ouun 

da da '° u('lllc ... .,. bit bur -~ 
Aym ıariblet eraıaoda lacaılarıaıtz ~51 
u('lllc, 178 wık. 1927 top, 8SO ayan aMr, 

no al" makinesi, 690 r.altsavw aopu, 
'6 bia tüfek, 30 milyondan fazla fitek 
1500 moco.lktet. 11 '° ...... '10 yİy9Cek 
;e orphane ct.po.u, 920 dmniryol anha • 
" ve 21 lokomotif e&e ~. Ay
nı mMlet içinde l ll7 ~. 172 ... 
ve 268 muhtelif QIPI& topu imha edümif. 
rir 2' ıMAnunda harp m~ında al
manlar '\000 e y .. nn ıılker,.. ııubay ölü 
v~itdr. 

Stalingra~ta 

26 illddııunda ktıaı.pnız 5-liasra
dın cenup Nrı11nda ı 20 Wkıa .... 
ilerlemitler ve müteaddit metkWı rıokcs,ı 
ııeri altnıtlardır Bunl11 .,.tada NOft
ııkaf'Jki, Giniraıt09ki, Kendauro•, Smca· 
kol, Antonof, Krubiaılr.of, RamaaWr, Cil· 
~dsof qf'dar. 

ıunulmuttur. Bu 11cak ıllkaya ırenel 
merkf'zimlz teeekkllr eder. 

Günde 25 kuruş verirseniz ••. 
Çocuk Eıirseme Kurumu Ankara 

mekteplerindekl zayıf çocuklarla 
,ut çağmda çocutu olan anılan. ın
cak etli yemek VPmtektedlr. Mık • 
lan (831) l bulan bu adedi yurttat
larımızın 11cak ve yakın ıllkalan 
ile binlere çıkarmak çok kolaydır. 
fferkestn verebllecett rthlde 2~ 
'tunıt zııYıf bir yavrunun 11hhat •e 
.,,.yatını temin eder Evet ııri}nde 2~ 
'curuta asnnnma)'OHS. 

lr up l"Pllk bir demet cıloeli 
d lmütaıı korur. 

L fJgat kitabı~ 

saklı olan sır 

v~ bi.r reıde • hildye ~ 
IDUflUID: 

Kiıap menııklı&ı bit adam, &ÜDÜO 
bidıDde kullanılmıt bU 16.-.C kiabı IA· 

llll a.lmıt- AkfllllJ ewoe ~ .ooa.. 
- a..-~ .. y1aı.n töYle bU 
kanfnrmıya koyulmuş. • 

Biırdeobire, OD betind ..,.,.,. 119-

iİace. acaip mr yazı ile ya:ıılmıt arw
h IW ciiınle aörmüt: 

"Ey bu kıı.bı eliae pçiren .... 1 
Bu dldiıı içinde llıklı olMı ıırn <*ı.:ı 
betlod sayfada buJıaaksı.a. .. 

AdMıcaju hemen ONS beliaci •Y· 
fafl ~ Orada bİs' bqb ciiaı&e iılıe 
kaqıJ8tmat: 

'"Sun öiıeom• iatiyonm eW 
üçüacü tayf aya btık I'" 

EIJi üçüncu •yfaya &çm1t. onda 
llYDl yuı, ICkaeo dokmunaı Nyfaya 
milncaMı ıavaiye ecmİf. Seksen doku
.ııuoaı sayfa, adamcaiı:ıı yil:ı elli ilçüo. 
cu •rfaya, )'ÜZ elli üçijncü sayfa ilci 
yüz 00 doku:ıuoaı sayfa.ya, iki )'Öl 00 

dokuzurıc:u l&)'fa iki yüz otuz alana 
.. y1.,. YOU-~ 

Za...U. adaıeı meraktan laft'8118 luv· 
raaa Müz yüz akmapaa •)'faya pl
diii --. .... de pce ,..... epey 
8eÇlllİf bulwqorm-. U)'lw.lu .-ut. 
kendi keodine: 

- Ben de deli miyim .,., Bunun 
,.nm ,,.- ma -m .. s.bahleyia • • 
kenden bıkar, ite gitmeden öooe lıi
aıpca }'91idaı llNftUIDI)... tı.Par. bu 
al1 WftMIWMO düiümüni ç&ıerim... de
mit ve )'llCIDlf. 

Bina IOGl'I da UJU111U1. Fllrat ~ 
ya.oda tene ld- ldıa:ab.a gönnÜf. 
Kitap dile plerelc oaa ~: 

- Ne dl,. dokm JClııı biriad ..,. 
faya bMımada.n, ,_ diye, lııiWdıa killldia 
çdapr cluıummt. Bir ara, poe ~ 
sıoda. llllTI bulduiuaıı. buauo bU de
fiae olduiuou aömrilııt ,,. 901 ........ 
.... barflem Plerinkı &lüncle 
dam etmiye betlaytnca ad da.,.,. . 
maaut. yMakıan kalumt, ld .. ldll • 
bınuı dolım ,. birioci ..,._. il( 
IDlf. •• 

MmlkicapDnipNbe ....... 

Yeni bulmacamız 
Solıdıı.n •ta: ı. bir denizimiz: 2. bir 

kadın ı.mı. bir ıcue: 3. '* edtek ı.mt. 
~; 4. ..ıe.k; 5 elblflmln bir lbmıı, 
nuh; 6. kQollk nehir, bir fll'tcelc llml: 
7. zıunarun takıslmlltmdan, OOC'llk aşak
lc&bı9l, blr llOl'U edatı; 8. ııevlnc;, btr 
hayvan; 9. tersi lcıeın yatar. Afrlca'da 
bir .. ~ı; ıo. ınnna. !>f"l1; 11 bir ı.t yap. 
ma. IA!ZMttne bak. bir aıı.p 

Yukal'dan qatı: 1. vahtf bir hay\an, 
blır notll; 2 lld ~fa tekra.rlanU"M oo
~ ~ olur, Karıuya adalannda 
'* ranardat; S bir nevi ıllte. alev; 4. 

VaJde, unda bulunur; 5 I*' nota, bir 
hayvan; 6 bir kır o6cetl: 7. llıkambUde 
bir lı:ltıt. lrırda btten Yft l.Hlc: 8 tt"J'SI 
bM. llllll'U\SOE ileUertndl!n; 9 'Yfltr fll. 
tıtı. bir 8l1cek flrnl; 10. teni dıewı •· 
.. ft&in'da bir l4lhlr; ll. bir kuAı eeb-

-· t.nt Matı l'&l. 

Dünkü bulmacamızın 
haltcdilmit ıekli 

8olıdaıı -..: 1. !iti•. N'aık; 2 vuat: 
1. ııatn. nılm; 4 ldnmılıt; IS. al; 6 laıkal, 
ra: 7 'kerevtz; 8. AM11, te.ka. 9 P«ilan: 
10. ... tA>"lb (il>eoı'M). Jiı; 11. kil, :ven. 
tak. 

Yukandan aeatı: 1. lıardamak; 2. 
lllda. il; a. lld. k'ell. 4 Avft1. emet. IS 

•· ıw: 6 hık~lye· 1 av, 19!1. 8. 
1'11. kitap; •• aıtS, lllD, 10 .... Ja, 11 

•le'•'* 

1 

ecmış: dokuz yu:ı birinci sayfa. adamı 
dokuz yüz kuk iKioci sayfaya, dolqa;ı 
yuz kırk ilcıııoı uıyfa bin U(UllCU say
faya ve ilh •••• g6odermif. Fııbc *" 
ki12bın yansından fazla.sanı ar'llfhniı· 
it ft bir tarafa.ı da aım bulup ondan 
9onra U)'\llllly& azıneniii içi.o, }ll;lma
dan, yoNknadan, 1ayfalan QeViroıiye 
devııınt etıııit. Niha}'Ct. va.itlede dolu 
hir cumle gormuı: 

"Ha gayret! Hedefe }ııklqıyorsunl 
Bin uç yuz elli birinci saylı.da 5trn 
oireoeceksin !" 

Zacen kitap da 5001anna yakl.,ı
f(>rmUI. adamcağız bin üç yüz elli bi
rinci sayfayı açmıya davraodıit stra • 
da bir de ne ttörsün? 

o l8yfa ,erinde -,olt 1 
Vllkıa. nına)'e( işio sonuna vardılı• 

nı ııorerek -1Dmit -.. arne ne ol
du,iunu o,cre-eıdituıe eseftenmdttm 
ıı:m dunnmnıı w binz sonn da ra -
hflt ve drrm hlr u'4nwıı dlılmlf.-

H arbi n kati yılına 

girdik ama .•• 
Dört yaklıınberi harp İ\1İnddell mem

kttetlerde 5Qflenen ouruklar, Noel me
sajları v. s., bu liıpc kicabmıa •)'fa
ı..nct.ld cümlelere oe .__, hemi • 
yor ••• 

S-.0 waflar d6rc yıldır hemen 
hemen 111("' ,eyi ultrark)'orllll': 

- H..tıia dönüm .....__ ıtel· 
dik. 

- Bu yıl. berbia bet yd.ldw. 
- Geçen yll. icin bet yt! deınit • 

tik ..... bu yı..I hepeiqdep dllha bd . 
dir. Füa lliıbi-

Bu .-ada da harbin 900UOU bekl
ym :ravallt İo9anlar, lıik1yedeki ... 
mın ..yfalan ceviriti ga'bi, sünleri, 
hafıal..,, ayfıln lıicw lıİıl'er "9"iri . 
yorlar'", fakaıt: 

- lfaı1> oe 2*Dlll biercek? 
,,.wnmMMMG 8llllhtaınaı bir dirliii 

bulıunı,oıW. 

Bari bir hıı,ır abibi Clkıp: 
- Yııhu ! botı- uiralmayan! 

Harbin kad duıa11111 geldik ama, 
50llUq8 hmüıı ~ik.- Ne mmMI 

~--izi de kimle bilmi,or! 
dese de, ...ıı. imanlar rahat ve 

dedn bir~ kavı····•· ... 
SA. - Tl R. 

mlral Darlan'ı 1 Jlnt1I AfrJka'dı 
öldüren Çad' dan 
kaatil geten 

dün idam edildi 
Suykastin sebebi 
ayd ınlatılamadı 

<Batı ı inci sayfada> 
ini karargAhında bulunıtn hususı mu
hab rl bi d rlyor: 

üen ral r..IACnhover Madam Dar
lana blr mektup göndererek zevcinin 
ölilm!lnden dolayı duydll&'U buyuk a
cıyı ııa.ylattıtını blld rmışt.ır. 

Amerikan ordwan başkomutanı 
general Marshall suykast hatJennl a
lır almaz Amiral Darlan'a bir telıırat 
cekerek bu menfur hareketten' dolayı 
du) dutu denn teessürü ızhar elmiş 
ve müttefiklere yapmış olduğu büyük 
h zmeU şilkranla ;ı; adeylemhiUr. Fa • 
kıı.t Am ral Darlaaı bu telııra.fı alma
dan ö•mUıtUr. 

Vaşington, suykast 
hakkında likir beyan 

etmiyor 
Vaıslnırton, 26 a ıs. - Re.mi mah· 

f r Amlral Darlan'a yapılan ıuy -
kas tin S mal Afnlta da y@aıcağt te
s r ha:kkında bJr fikir beyan etmek 

in daha taızla tafs llt &elmeslnl bek· 
1 m ktedir. Bu cl~etin m hver Ml· 
kUn er nln teşv kiyle yapıldıtı sa· 
nı maktadır. Am ral Darlan'ın mUtte
f kler divıısına ilUhakı ve fransız ti· 
!osunun batınlmasına ıııebep olması 
mlh\er h ddeUend nnlştlr. 
Ş mal A!ılka lerl ile Amerika 

Harb ye Nazırlıaı meşgul oldulun -
dan Harlıc ye Nazırlığında bu hus1.1t1· 
ta h c bir mUtalAa llerl sürülmemek· 
tedlr. 

Simdi en m!lhlm meeele Amiral 
Darlan ın yerine kimln aeçecetııdlr. 
Umumi kana.ate &'Öre &"eneral G raud 
S mal A!rlka'dakl idarenin başına se
cec kUr. Muharip fransızlann gene
ral G raııd'ya tevecctıhlerl oldutu da 
malQmdur. 

N evyork hasmının 
telsfrlerii 

Nevyork. lRS a.L - uarlan'm ölU.. 
mü amerikan basınında yea.t tefair
lere koııu tef}c.il etmekte berdevam
dır. 

.l'lıl evyork Tımea a-azetesi fUJlları 
yauyor: 

• .t10yıe bır cınayctin böyle bir 
z.amaoua bunaaaa ıt.or bU' nıeaeleyl 
hıalledecetını ancak cahiller ve du.. 
ııunceaıa.ter ıddıa edebilir. Darlaıı la 
> apıla.n anlaıma ukerl bir icap ol
ôuguııa aerre kadar iUPhe bv.lunma
mıutla beraber, timdi kaç Jnar1li.a 
ve kaç amerlk&lı buou böyle ciU.U
nUr t,, 

Nevyork Herald Tribune da IUD
Jarı yazıyor: 

"Cinayet b&kk:ındaki ilk tefsir -
lerden bir kaçı müttefik blrliii içla 
mevcut 80(luldardm blrlnbı ortadan 
kalktı&ını ll'8liıl ediYordu. HalbWd 
böyle o.lmamıftır. Cinayet en u ._ 
miıı Te biitüıı al)'Mi ailA!ılana en 
takbih edilenidir. Ba, Umitlliain en 
eon jeatidir. Darlan'ın doltlan, 
Dırlın'ın. "bep ne olura olaun. 
memleketin serçek doatlannın :ra
nıbqında ırerçek dUtmanlınna kar-
11 mücadele ederken ve yaptıtı ~ 
leni beyanat ser~ek bir vekan IÖl
terdiii bir anda ölmUt oldutunu ~r 
mekle mU.terlh ve müteaeli olabl • 
lirler ... 

Katil asılmadı mı 1 
Londra, :M a.a. - Amiral Daırlan', 

öldUren edamın ..ıııtıta haJ*mdıı o.a
)'lr rad)WUnde.n VWOen ııan nmnı Mbe 
r1 ~ remıı h~ meaQınat .ım
db'e kadar Londr&'>'& ll'8)memllt1r. 

Amiral Darlan'm cenazsei 
teşhir edildi 

~. 26 a.a. - Bu ll&bah Oe'Zll.Y1f' 
kllaeatrıde 7'LPılall a)1nden eonra. anıl· 

ral Darlel\"ın eene..-1 ~ anıJ.'a nak· 
.ıılıereic tıııehtr ecıtmıaeıtır. Madam Dar
.... mcttllr: '" enıerikall kıtalıın dahlıl 
okkıtu halde her mmett.en btalann 

)'Ubı* rlMıbelll ıra- - motteftlc 1111• 
baYlan üe btl'Hkte cenen llrıOndelı se
cfıllnde hazır b\lkDWnu«ur. Franaız im· 
pa.ratorluk ~ b<MıQn &zaaı ee
a)ir'e aemıı. bu~unmııktadır. 

Darlan'ın halefini 
imparatorluk konseyi 

seçecek 

lutalar ilerliyor 
Libya' da 1ngilizlerin 
ilerleyişi devam ediyor 

larwdaıı u ı r 

Kahire resmi tebliği 
K 

miştır. 

Çad'dan gelen kuvetler 
ilerliyorlar 

Rahat, 26 a.a. Fu nıdyoso bildiri-
)'OI': La., .. nın cenup ucunda Ç8d tıopo 
raklarındarı ~im muaefik kuvvıederi ~ 
lcrlenıeJerine devam ed°)orlar. 

Ceza) r .radyosu. müttefik OOdileria 
Tunut"a 20 kikxııeue kadar ,,... .... 
noı h ldirıne tedir. 

Tunus'ta müddelilc ileri 
hareketi yeniden başladı 
Londra, 26 .... - Afi ...... ,,.,..., ... 

kerl muhabiri }'Ulyor: Noel~ 
ıi T Wtuıa uın J&elen haber~ oldukça 6 • 
nemli bir turelle aıdcviye edilmit oıı. 
ınüuefik kuvvetleri .ileri baftbderiıae 
Nluar hatlaıllııt ve timdiden addi --. 
kiler ka}'dctnıişcir. Bugüodeo Tuaus._ 
20 kilometre yalumndıa Aodenoa Ju..a.. 
l'llllD bulwxluju bildiriliyordu., s.-
ını- T ebuırba'naa .,.mdeo ya dütmOıi. 
yahuc ÇC!'Vrilmıt olduiudur. .MilnW b 
ralarıa bu ~ lıunoedi siperlere ._. 
kşml, olduju .açio olayJardm da. çabık 
hıiiküm ~1meınes. ~ ~ 
Neöring•ıio ~Ull aımişleaıxlt ta • 
SllVVWUflU tatbic edcımediii dıl1Ulliile • 
bilic Esa~ sa.lihi)'C'tli müaefik k., • 
naldan TUOU$'<aki diitmao ~ 
hakkında ma.lüaıac ftnnek ııstıeıni)'OIW. 
Veril~ haberlere göre İr&Jya'dlo kaflle
les: goelmiye devmı edİ)'Ol'58 da dütıımD 
~ bir botıwJoııa için illi • 
biz aJmaku olmw da imle._ deji.16. 
Her halde Tmaa'aki ilerieaııelet, ._, 

ti nıl*dm ""rixiaci onbmn -·-· .,.. .,... ....... wlm ~ Wa • 
mındla lı&Dw a. ......... Simdi la.. 
oek ndııca, Sine'nin -- JOlaı iılıe ..... 
wıe _._ ~ iatin ---... 
ÜI tetldl edip eımi)eoeiidir. :em.. ... 
"" bir ~ mıümln111 ollımit ...... 
...... SUee k&felude ----.... lwlan .liıınanl. ... ile M9mW' • 
du-. Her halde 1B ellet b,.declllı,oır ... 
8 incl cınlıwm .,.ııı.tıll • k ....... 
ma.-i Afrilı:a"da ,. 1 d ....,. - ~ 
aıqı. lı:o....- ··~ ...... ... 
~tir. 

Beri in' e g&e Tun.us'talıi 
durum 

BerHn, ~ a.a. - Tunurtalııl .....,. 
hüklnda Mık.el1 ~ 611 .... 
AW'8 8'1)1-e evvdııl aı0ıı Meczeaıab ~ 
lannda am&"lkall.ıılrın ıatndıldan .,.. 
matlablr« tızıerine dUdc11 SÜll .......... 
dıe tlım .alcOnet ldrMie aeca-..a . .AJIMa 
lar taratmduı Mecme'tab &ıClnde ~ 
tecK1en tepeleri a.lmalc lc'ilı am=1t M 
kerıcWertne ccık ııaJıa,Jqa ma.l .. • 
~t~ .. ..._ 
mOdat•AT• ~ ............... 
nuya baalamUflıardJr. 

ICMruuı. 1ıa'-6ıı .-.... ....... 
)'911 DtaJan ctıaaı.nlll ...... ..... 
)'l!ltf menllert almlllardll'. 

Mltıva1n •'V&f uomit "'*1Ullt -
zıriık kuvvetlenne 1ıa!'91 temırtl tunao 
lerla kara hareketlerint dmtetoemdt .... 
dlr. 

Mihver uc;akla.n aynca bQ)'t!k ........ 

bertllde ~ - amcrtkan Jntaluma 
hareketlerine ve dlllman tislertne -.,. 
t&M'IV&l8rda bulumnuslııı.rdr 

Maı.on Blanche ve Bila ~ _.. 
dan nna ;yapılalı UıalTUZlıu' ~ ... 
*il oım..ıur Bu acı uıcak ~mda 
blın.'ok Vt! anıerllc4n uealdan .... 
funout 

RaAıa.t. 26 .... - Bu -.be.b Rabııt kit
.... I* bin ya.pılaı..W-. Fu"takl a
lneltan l<'lıvW'tlertntn laımandem ve 
Suttamn W'Zll1 bU btnde hazır bulun- ba 

mu.ıamır Protmten ~ de Ayin 

;rap ım..ıır Bu A)'tnde Fu SUl'tanı ve 
)'(ilmek J"IHlıelt ~ •ubııylan ba
Zll' bukırım~r. 

Framız lmcNU'atOrt\Jk k009eYI buırOn 
O!z~ toplaıuu'alı: Dıtrlan'ın halen
n1 ııecıecelrt1t'. Bu ~ Azası, tran
.. lnJırveıtıe!1 ~ı ll'elleral GI 
raUd ne ......a Bereeret. Faıı umumi 
val!Bt l9M!!'8! Noııuea, Cezayir umum 
vaıı.t Ywıa CJıatel w tnuwız Batt Af· 
ita umunıt vaıı.ı Boı.ıon'ıtur Darln
nm h k-rt nıWttemel o)arak bu eaııaı. 

;ret.lerdefl btr1 olacaktlr. 

Kim seçilecek ? 
Vutınırton, :'8 a.a. - Ot aJanst bil· 

dtrl)'or: HükQmet ve ab'ul mahf 
1 --*Anunda l6mal Arıta'da kurula· 
eak mln.t mecıaı taratınduı ~ ... 
~ tıa'«fnnda tahmlnMrde bılüunu

>'Wlar Bu t&hmlnkr umıımiVe'tle aaze· 
..._.. ~l&nt'lda11 öte)oe aecmı.:roı-

AIDerllı:Mı ııueıteıert Derlaıı'lll öldO
rw.n-ı:rte nıUtte:tlklılr için IJlmaJ Afı1· 

lı:a'da d9Denll btr m-* ortan cıktıtı
m w eter Vlch;y")lle taraftarlık etmie o
Jan Nocı- V4lft Bot.on ~ olur
• bu mmeleNn bir kat daha n.n.aea
t- )'lleı)l~>l1U, 

VBllNrton Od)' Newıı ıruete91 bil· 
J'Glr tıqhlcla11a "GlraUd Afrtb Jrilkll
mettntrı Nllıl otwcır.. dboe "8adlktaG ve 
lllMl'tlcall ractJıolan da '"Gtralld Daıtan"m 
tabii haWldlrn dfdllctaı ....... ,,.._ 
.. '*1 ........ olma bar haıct. ..,... 
raahlar bmnı bl1IPNlde ~caldar ""lvıı'ıta 
dlr. ~~ ld 0.-W ra4'ollll ela u • ... 1 • -···* ........... __.. ......._. .. 
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~?. ~ M ·w: .~,~~rf/ BY-~ 
Kanundışı evlenmelerin sebepleri ve nesebi sahih 

olmıyan çocukların durumlarının is/ahı maksadiyle 

• c 
~ 

gelmedin? fikirleri sorulan profesörler 
mütalôalarını bildirdiler 

Bilmem hatırlar mısın karh bir 
kt) ç-unu u.lı ve oız ner zunıan bu
lu;;,tuğumuz pastaııtde ouıuı;ırıı}-U 
soz vcrmıı;tık ?. 

O .ı;;ece hıç uyuyamamıstım_ KU
çü.k v.ı ıııcc parııı~ı e lcrını avuç
larıma alucağım o mesut dakıkala
n duşUllllUkçe tatlı bır ı; adet outun 
vucudumu .ı<aplıyordu. O gun sarıl 
neler, neler soylıyecektim: artık 
hayatlarımızı Oırleştırmemız lazım
dL. Artık sensız yuşıyanı.~zdım. Bu
l~nıa zanıaııımızılan tıını Yarım sa
at evvel pas~ancde, o ber ı.:ilııkU 
nıasamızda ıctım. Kasada oturan 
şişman mnd. m beni gorunce gene 
sınsı, sınsı l{ti!dü .. Gene her zaman
ki gıbi masalar hemen. hemen ta
manıiyle boştu, Otunlum ve bekle
me~e başladım. Karlı sokaklardan 
insanlar hızlı hızlı adımlarla, adetn 
koşarak -geçiyorlardı, lıl'r Şl'Y ses -
sizdi şişman ma amın yanıbaşında
ki duvar sa tınden birden bır kuş 
fırladı ve dört defiı öttU. Kıılhim 
titredi. So.at dörttU.. Senin gelece
ğin saat .. 

İnsan ı:ok sevdiği birisini bek-
lerken gozlerı ııc kacl.ır uzakları 
g(>rur, kulağı nasıl her sesı ayrı, 
ayrı kapar ve n ısıl daha sevılıg-ıııı 

görmeden, onun scsıııı işitmeden 
butwı hıslerıyle onun varlığını ya
kınında duyar: Oturduğum yer<len 
ancak Pastanenın kapısını ve so
ka~ın çok kUçuk bir kısmını ı;oru
yordum Fakat bdiyor<lum kı heni.J.z 
sen yakınımda dl'ğilsıa. Hata belki 
henUz evınden bıle çıkmadın .. n.~ki
kalar geçiyordu, erafımc.laki eşya -
lanı masalarda olurıın tek Llik ın
sanlar ve arsız arsız bağırarak or
tada dola.an, tekir kedi arlık göz.. 
lerimi oyulıynmıyordu.. Yavaş, ya
vaş, kulağımdaki bütün Sl'sler silin
di ve saatin muntnzam gürültüsü 
bütün saloııu, biltilıı varlığımı kap. 
ladL Hayatımda ynlnız Uç defa sa
atin sesini o şekilde duydugumu 
hatırlarım: bir kere hastanede an
nem ameliyat olurken, bid kere im
tihan ııalouunila bilme<liltim bir su
alle knr~ılaşıııca ve işte bir de o 
gün, scru beklerken. o kad ır mun
tazam, o kadar alaycı, o kadar şid
detli ve her şeye o lrodar hllklm 
olan o ses hep kulağımdadır, zııma
nın sesi.. 

Tekir kedi mnsamıı kenarınıı ı:-el 
miş, pnstaları kı.>kluyonlu.. l§le bu 
anda Pastaneııin çmgıru.klı, beyaz 
perdeli kapısı açıldı .• Knlbim du -
racak gibi çırpınıyordu. Hayır bu 
gelen sen değildin ve buna rağmen 
ben ona bakıyordum. Üzerinde ka
lın kumaştan spor bir manto var
di. küçük bir berenin altından o -
muzlarına karlar dökmen simsiyah 
aaçlarının tistünde kar tnnelerl be
yaz kanatlı keleb<"kler ~ibi duru -
yordu_ Derin bakışlı iri yeşil gijz
Jerlni telllşla ş~man madamın ar
kasındaki saate çevirdi. Belki o bu 
Po-"'.aneye ilk defa gelmiyordu. 
Sonra KarŞrmdaki masaya oturclu, 

CEMİYET. HAY ATI .. .. 

Toplantı 
Tlh'k Yüksek MUbcndlslert 

den: 
Blrllğ'ln-

1d.ıı.re Heyeti Azasından üc zat 1stıfa 
~la olduğUndan nızamnamemlzLn 21 
l:nci maddesinin (J) !ıkr.ısı muc blnce 
yeni ld:ı.re heycU lnUhabı yapılmak ti.· 

:ECre b!:rllk Azalarının 3. l. 913 pazar 

ırunü sa.a.t 14 te Ankara'da Atatürk 
bulvannda b1rllk bina.sına l.eşrltlc11 rl-

ca olun'UI'. 467 

Toplantı 
Tilrk Maden Mlihendisleri Cemi

yetiıı<len : 
Türk Maden Mühendisleri cemi

yetinın ~ 12. 942 tarihli kongresi 
ekseriyet o1ınadığıntlan 4. 1. 1943 
pazartesi gtinü saat 15 e bırakıl -
mıştır. 

Ce..'11.iyet salonunda aktedilccek 
bu kon~reye sayın azaların sözu 
geçen gün ve saııtle teşrıflerı ve 
imkan olmn.dığı takdirde de Zon ~ 
gıılduk'ta bulunan arkııda.5lardaıı bi
risine vekalet verdiğine dııir ceml
yet riyaııetine bir mektup veya tel
~af göndermeleri !Uzumu ilan olu-
nur. 

Türk Mnden Milhentlislerı 
Cemiyeti 

Ruzname ı 

1 - Açılış. 
2 - Kongre riyaset divanr seçi

mi. 
3 - Gecen devreye alt muame

lAtın kongreye arzı, yıllık raponın 
okunması ve idare heyetinin ibrası. 

4 - Yeni idare heyeti seçimi. 
5 - Yeni devreye ait b!itçenin 

tanzimi. 
6 - Cumhtıriye~ Halk Partisi 

büyük kurultayına delege seçilme-
si. 

7 - Arzn ve ılileklerin 
8 - Kapanıq, 

Mevllld 

tetkiki. 
3054 

Yzan: Jale GA RAN 
bir siga.ra yaktı ve gözleri sokakta, 
ucn.lcu1ıye lla;;>latlı .• 

tseıı ue Oe.ı<.uyorclum.. Gözlerinuz 
::ıokıuuau ıı.ıale ve saatten ıı~a 
n.ay ırkeıı oazen bırl.ıırıııe le.,;aau1 
eclıyor<lu . .tlır<.lenbU"e heyecanla do~ 
ruıı..1uguuu gor<.lunı: beyaz perclelenn 
arkasımıa uzun boylu, sıyah paltolu 
bır erkeğın llaya1ı belumışti, her 
iıalde beH.lediğı ~eldi <liye dtişUn -
uuın .. Fakat llayal ytirudu ve kay. 
boldu. !Clııııde olrruyarak ona ba.K. 
tım. Sınırlı bır harekl!tle sigıırası
ıu sonı.Jı.iriıyordu.. Ve bana öyle gel 

Boşanmaların kolaylaştı rı imas ı nın 
lehinde ve aleyhinde bulunanlar var 

Prof. Dr. Mazhar Osman boıanma kolayhğı lehinde 
di kı onun ıri yeşil gözleri umitsız- Kanun dıaı evlenmelerin ııebeı>lerl zorlukların ha.ldkl &ebeı>lerl becıce ChA- J.acak vAizlerd.e ve Hall<C'VI toplantılan 
Jikle yaşlaıınuştı. Sonra bırdenbire ve nesebi sahih olmıyan cocukların du- ldmleı:) clılT. Karar verroll.ccek hAkılm- gibi vestlelerle halkın imam nl:kAhmın 
onu unuttum ve ı:-eııe sana.. senıo rumunun ıı:ltı.Jıı maksadJyle Adl1Ye Ve- tere ve bu hA.klmlerln takdlır hııklarına tuhustan ta.rıo olm.<ı.dıA-ının a.nllttılma
hayalıııe <.!aldım .. Niçin o gtin gel- kUlllıince yaı:ntan tet.ıdklerc devam o- 88.Y&"I 2österen blır Temyiz Mahkemesine 111, mederrl evlenmenin halka sevdi.rll
medıu. ııiçin? Sana söyliyecek öyle ıunmaktadu'. Valt ve mildd'elıumumller- malik oldu~umuz ı.oo, bosanma C!Ava- mesı ~'l>I tedbl:rlor sayesmde müca.dele-
ı.;-uzeı ;;>eylerim vardı ki ! den bu hususta alınan mütaJcala.ra l!llL !arı haftalık, aylık değll. Adeta ırünlük yi teıı<lrli kılmak kılbU olacaktır." 

Zaman şlm<li daha çabuk geçi • veten Ad!J.ye Vekll1Hl'I blır de profesör· mesele haMnl alır." 
yordu .. Kuş lıirdenbıre gl!ne fırla- !erin !lldrlerine müracaat ctml3 ve bun
dı ve bu sefer beş deıa öttü .• Ar • 
tık ~itmem lAzımdı_ Fakat hala 1a.rdan aldılı:ı cevaplan tasnı.r etmtştlı'. 
beklıyorı.Junı. Bırden genç kızın Alınan bu oevaplarda 11&111 ka.nun
suraLle Yt'rtntlen fırla.dı~ını gör _ larda dd1slk11k yapılması tavsiye edil· 

Ankara H ukuk Fakültesi 
Prof. Tahir Tanere göre 
Profesör Tahir Taner ceza hukuku 

hususi komisyonunun fikri bakımından düsünceıerını a.n.ıatma.kta 
ve ezcümle şöyle d<'f!lekted.l.r: 

dum, sinırli idı. Yarısını yediğı btr mekte, evl<.'llme ve boşanma uırulleırl- Ankara Hukuk Fakül.test hususı ko- "G11.yrmı~ru ve deva.mh blrlC3· 
pastaııın parasını ver<li ve çıktı.. nln daha baslıt &ek'lllere ııokUlması ve mlıs.Yonu verd1tl raporun sonuna &U ne- melt-rln, evl1.ıllk baı:rı bulunmaksızın kan 
Soka~a baklını .. Hali g-örüıımtiyor- ırtıntln kaplanna uyı:un bir hale konul- tiooyJ iM.ve otmekt.edlr: koca gibi y~ın oe7.J\ tahdıdl aıtın-
dun hala ...• Gözüm onun otur<lu~u ması beyan olunma.ktad:ır. "Alınacak tc<ll>lrlerln hepsi de ıst.ık- da bulundunı.lması tavsiye olunmakta-
masaya kaydı ve masanın üstünde ba.loe aıt tedbirlerdir. Mesele, daha. zL d'll' ... Sözü ırece'Il tııller'lın suc sayılması. 
unuuııgıı küçük zarif tabııkayı ı.rö- Ord. Prof EbulU.la 
riınce bilmem neden sevindim. Onu 
bir hayli uı.ııkta. seri adımlarlıı ko
şarken yaknladım. Sık. sık nefes 
alıyordu. yanakları kızarmışb ve 
hafifce solan duclaklRrı dolgun ve 
ateşlı idi. Tabakasını verince bir 
hnyli şaşırdı. Birden nasıl oldu bil
miyonım, neşeli bir sesle - bera -
ber sinemaya gidelim mi? • dedim. 

Kaşları çatıldı. al\"ır IA.flar söyle
mek için a(tzı açılılı fakat ben acele 
ilave ettim: 

- Kızmayın, s::ııkın kızmayın, çok 
cıı.rıımız sıkıldığı için bunu söyledim. 
Slz.i bekletip gelme<ll~I için .•• 

Mardin'in cevabı 
yade memleket halkının umumi kü1tü· fertlerin husU.61 haY11UaMna müdahale 
rii me8ele61dlr, ve YUkAnda bilmünase- ıtolayıslyle hürriyet pre'llslplerlne aykın 
be a.rzedlldltl üzere, )lAIA ailede !!'örül· olduktan ve bu il!barla hiç-bir memıe-

Bu ara.da <>nı.;n.a.ryUs ~tesör mekte olan buhrandan orta.Ya cıkma.k· ketin CEza kanununda lıöyt.- oır hükme 
EbillQlA Mard.ln'in Medeni KaJ\unu. tadır. tıesadüt ed11medlkWrı başka türın tez. 
muzun eııaslarını aarsımaksızm, tavsi.Ye Ailedeki buhranı 2ectşt1nnek tcın hu- wıere ve ruııl~ız ihbar ve isnatlara da 
ettlA'l ba.$1.ıca esaslar arasında. şunl.e.r kuk nizamının ~batla, cesaretle ve Yol nemalı: ıruretlyle fertle'l"ln hu><ur ve 
da van:lır: matla karsı koYması ~arttır. Bu müca- !rlikOnunu bozaca.k. tamıı.mfyle makas 

" 1 - EvlM edinme mukavelt'ffl !ç1n delede mevcut hukuk nlzamının yar- netleell'r dok\lrablllr. 
evıa.t edinme hakkında Mcdıend Kanunu- dımına kosacak vasıtalar. daha ziyade Kannatimlzcc bu mevzu<'ln. Ct>zıı Ka
muzun 254 üncü maddES!ınde mevcut en terbiye ve yayım vasıtaıan ola,blMr. Bl- nunumuzun "zina" cürmüne alt hUıktim. 
a.z kırk yaş tahd\dlnıl ve nesebi sahih naenat.-yh, her türlü tmkAnlıtrla ve me- !eriyle rıctıra etm<"11 ve bu da aile nl
ter'lın bulunmama&l ısartıru kaldırmak. se!A ıınzetelE>rle, neşriyatla radyo, sLne- zammı konımak bakımından, h<"r haldi" 

2 - Ev!At ed1nme ~in hallkı mah- ma ve temsM yollarlyle okullarda, köy ııene taklit>! elkAyete bağlı cürümlerıten 

- .Neden bili~·orsunuz? kemelere müracaa.:.ı. alınacaık hususi muhtarlan vasıta.siyle, camilerde yapı- olarak kalmalıdır . ., 
- Çünkü tıpla siz.in &"ibi beni de tedbirlere teovllk etmek. 

bekl('ltiler .. 
Gülmeı?e başladı, sonra anı bir hü

zünle kocaman gözlerini bana ç~ 
dl.. Bu ı::-özler, ne kndar w ıcynı a:z
mancla ne kadar zeld idi!_ 

a - Bu pye 1çll'l mahkemelere yapı-
laca.k müracaatları mıistacel usule ta
bi tutmak. 

4 - Mahkemelerden çıkacak müea.a-

Askeri Güder arasmda 
, 

- Evet, diye fısıldadı, lm akşam de kararlarını ha.re ve resmıderı azade 
beraber sinc>mnya gidelim. yalnız kal- tutmak." Eltopu ve futbol 

maçlarına dün de 

devam edildi 

Stalin • Molotof 

Ukranya sovyetine 

mesaj yolladılar 
maktan o kadar korkuyorum ki! 

*** O gece hnnn telefon e<lerek hava-
nın çok soğuk olduğunu, bütiln gün 
yntaktan cıkma<lığını !'Üylüyordun! 
Ve beni ertesi gün beşte evi.ne davet 
ediyordun .. Halbuki ertesi gtin beşte 
onunla pastanede buluşmaık üzere söz
le,miştik.. $1mdı nlcin gelmediğimi 
biliyorsun artık .. Aradan seneler gec
U ve buı;iin ansızın bu yııbancı şe
hlrde karşılaşmasaydık ~aıba E."Skl hi
kayemizi hatırhyacak mı'Ydık? O glin 
gelmeliydin. O gün sana söyliyecek 
öyle gtlzel seyler.i.m vardı ki.. Faıkaıt 
nrtık cok gec: .. her sey bitti artıııc .• Bu 
Re<'e trC'J1lm haroket edl~'W •• affet be
ni gidiyurum yavrucuğum.. gidiye -
yorum çün'k!i ..• onunla evıwım.. 

Macaristan' da elektrik 
sarfiyatı kısllıyor 

Budnpe.}te, 26 a.a. - Neşredilen 
bir kararname ile elektrfk sarfiıya.tı 
tahdit c<iilmektedir. Lokantalar, otel
ler, eğlenC'e yerleri bundan sonra 
temmuz 1941 tarihi !ile temmuz 1942 
tnrlhi arasında sarfctıtikleri vasati 
cereyanın ancak yüzde 70 ini lsti.'htak 
e<lebilcceklerd1.o. Sana!1 müesseseleri
ne yüzde 90 nlsbetlnde istihlakte bu
lunmnk ha:kkı verllmiştir. 

Evlerinde elektrik sobası kullanan
lar dn daha az elektrik sarfetmek 
mı><'htırivetlnıiedfrler. 

Kiralık daire 
Yenfı;ehlr'de SelAnllı: caddeelnde 

62 numarada yedi oda, lld hol, 
U:c1 banyn, kaıorırer. sıcak su ve ta
mıunen mefruş bUyük ve müııta -
Iı:ll bir daire kiralıktır Tel: 5535 

Sayın Halka 
Belediye Reisliğinden: 

Zayi olan ekmek kartlnrı 
verine son tevziat devresi so
nuna kadnr yeniSi verilmiye. 
ce~inden ek..'Tlek kartlarının i
yi muhafaza edilmesi sayın 

halktan tekrar rica olunur. 
(10~nO) 692~ 

Prof Dr. Mazhar Osman 
ne düşünüyor ? 

Profc-sör Dr. Ma?Jıar Osman Medeni 
Kanunda detUıtklat yapıJ.ma!<'lnın zaru-
retlnıl kısaca izah ettllkten 90nf'a eoyle 
elemektedir': 

Dün Ankaraı..-ücü sahasında as
keri gilcler eltopu ve futbol lik 
maçlarına devam edildi. İlk karşr
Jaşma Süvari Gücü ile Ankaragücü 
eltopu takımları yapt1lar. Hakem 
B. Rasim. 

•- Bul!'Ün'kll ş1kAyetleorirı ve l!'Üclilk· 
!erin bl.rlnclBlınl taln•k meııel(.'51 teekll e
dlyor. He-le turaıaroa kaınunıun taıtıbl3ca
tında daha şiddetli <'lnvra.nmayı arzu e
den ve aile du.ruımınu yıkmak• 1ı1ıteml
yen hA.kl.mlerlımizllı bu m-1ede gö&teır
dl"'1 l!'Üclükten haılk müştekidir. Zevce. 
sımıı namusundan (l(lphclC'lleıt ve kendi· 

Oyuna Slivari GücU başlar:lı ve 
ilk dakikalarda üstunlil~U ele al
makt.a gecikmediler. İlk devrede sağ 

9lnoe hl.Y8lletl mllBı>et olan bfr zevctn açıkları Necdet vn.sıta.siyle iki gol 
ıııunu hllkılme sahltlcrlıe, dttıloe'l"tn ve ım- yaptılar ve devrenin sonlarına doğ
n'UJllan'll kabul ettlA'! ırlıbl ~t etmesi 

ne l!'Üctüı'. Kaç klısller blltnm ld - m
k!Unmda yapmadıtı ten.alık lı:airrıı)'OI', 

haıttıa. foo.al'l l!'ıru bile ttlTa.t E!db'OC. Ben 

bir eeY yapamıyorum, bU Zillete katıan
mıya .kanıun benl mecbur ed1Y')I'. Bu Is 
böyle ırttmlı.Ycrek, ya lntlhar veya. katil· 
te bitecek. Son tlmttle gene talak ar'ka· 

ru bir sayı daha yaparak ilk devre-
yi 3-0 olarak bttiroiler. İkinci dev
rede Süvari gücU daha g(l.zel ve hA
kim bir OY'U1'1 çrkararak üç gol da
ha yaptıtar ve oyundan 6-0 kazan
mış olarak ayrrldılıır. 

Değerli komutanları Albay Tah
sin Yüzilak'ın himaye ve gayretle
riyle gittikçe düzelen ve daha gü. 

eında koşuYorum - dt\Yor. zel oyunlar çıkaran Süvari Güclü-
Rezaletı.n memleket halkı a.nıaında. l ler kazanmayı hakeder bir oyun 

ııuyuundan uta.n.a.ra.k evırııı kapıyan ve çıkardılar. Tebrik ederiz. 
lıı1n1 bırakan - :tstaııbuJ büYÜik ııdrlr-
dir ben4 kimse tanımaz, oora.da ~e- H arp Okulu - Tayyare Df. 
seyim ve bura mahkemelerinde ta.lak G. futbol maçı 
blnnl!1be koln.Ymıa - diye İstanlbul'a ııe
lenlerl de müeterııermı arasında ook 
ta.nınm.'' dedrlıkt.en sonra talak ııartıa

nıun atırllkJnm yaptıtı tesirlerJ izah 

etm.ekte ve bir alınan gazet.eslruie nee
rttlğl blm' makalenm gördtltü aı:ucarun 

ııebeı>lel'i'nt anyarak: 
- HQIAsa taJıa.kı kolayl.a.&tımıa'k. Cok 

kol.aşlastınnaık lbundır." demel<teddr. 

B. R efik lnce'nin fik irleri 
Manisa Mebusu ~mı: 1nce w t.edblr

leri ııcrı sürmekted.1.1': 

"1 - Bu memlekette taAddtldJU zevca.
ta her lıanıı:I bir eet>eple imıkAn kapısı 

u.cılmnmalı<Lır. Bu dAva her &eYden evvel 
tnsanı ve sonra da blzlm lıCln esaş1ı 

mı.ı.ıt sb'a.eet mcseleııkUr. 

~ - Boşanma dAvalarınm muayyen 
&ebeı>lcrin.e (kısırlık. da.tın! ha.ııtalı.k:) 

ırlbl ııebepleırln llAves.lne ltıtb'ac vardır. 

S - ~a d.Avalanm koJ.aylastır
mak yolunda atılacak yenJ b~ adıma 

nsıa ihtiyaç yok.tur. Bu dAva.lardak1 

GtinUn ikinci karşılaşmasını As
ker! GUcler ilkinin başında bulunan 
Harp Okulu ile gittikçe dU:ı;elen 
Tayyare Df. futbol takımları yap... 
tılar. Harp OkUlunda C elfil ve E
min yoktu. Tayyare Dnfide ise İh
san oynamıyor. Buna mukabil bir 
zamanlar Ankara'nın en delici mu
ha.cimlerinden olan ErtuğTul muha
cim hattında yer almıştı. 

Takımlar hakem B . Necdet Öz
gtiç'ün idaresinde sahaya şöyle çık
tılar: 

Harp Okulu : Baki • N ıı.di, Meh
met - Fikret, Burhan, Slileyman -
Cemal, Necml, Şükrü, Taci, Cahit. 

Tayyare Dafi: Abdülkadir _ Ta
nk, İhsan - Necmi, İsmail, M ah -
mut - Mehmet, Fikri. Ertuğrul, 
Hüseyin, İhsan. 

Oyuna Harp Okulu başladı. Fa
kat ilk dakikalar Tııyyare Dafl da
ha üstün oyun tutturdu. En tehlike
li akınlarda Ertuf;rul'un Burhan ve 
Nadi tarafından gUzel tutulduğu i-

KORKU 
fUT'ken g&miiştü. Bundan pek memnun 
oJmu,a ben:ı.cmiyordu .. St.eve·e ters ters 

bakarak aktörle yavaş ~e bir şeyler ko
nuştu, sonra Steve'e doğru gelerek sert 
brr SC$1.e: 

Yazan : Car/ton W allace Çeviren: Ş. T aylan 
T efrika No : 41 

- Bay Corb}'D dedi. Ben ~ışırlcen 
bııırada bnfnnııWtMruZ 9Jik IDemD\lll O!U· 

rom... 
Bu bir ricadan ziyade emre benziyor· 

du. Açıkça Steve'i bura.dan kovuyordu. 

Moskova, 26 a.a. - Stalin ve Molo
tof, Ukrayna yli'ksek sovyet mecl:lsı· 
ne 25 inci yıldönümü münasebetiyle 
gönderdikleri bir mesajda ezcümle 
O()yle demişlerdir: 

Ukrayna sovyet kalacaktır. Milli 
kurtuluş mücadel_rıniz.ı alman hatla
rının geriılerı.ne de teşmil etmf"llyiz. 

Kok-çatove, Nikolaıskoe ve Rostof
Voronej dem.i.rYolunun baıt.ı.sında bu-
1unan Morozovka düşmandan geri a
lınan Ukrayna ~leri meyanında -
dır. 

Müttefiklerin 23.000 
tonluk gıemisi batırıldı 

Ber.lJıı, 26 a.a. - Be.Ynelmllel heıber
lıer trtı.rosu blık.11ırdı?or: Şimal At.laın tlık't.e 

ııJma.ıı. den.iza.l1J.ları az &a.Ylda va.ı> urdan 
m ilrek:k.eı> ta.:ka.t kuvvetle k.onınaıı bir 
kal!UCıYe hücum eıdcr<."11: am :yıükltı ve 
he.ı>Eli 23.000 tonluık 4 t.lcarot V&J>u.ru ba
tırmışlıı.rdw", 

çin Tayyare Dafi gol çıkara.matlı. 
Yedincı dakikada hakem, Tayyare 
Dafi orta hafı İısrnail'i oyundan çı
karınca Harp Okulu'nun bund'an i&. 
tifacle ederek Ustıüııl~ ele aldığını 
gördük ve bu lıakinıiyetlerinin ne
ticesini l<i ıncı ıla.kikada elde etti
ler. 

Ortadan yapılan bir Harp Okulu 
hücumu konerle durduruldu. Cema
lin çektiği korneri AbdUlkadir gü
zel bir atılışla kıı.lesinden uzaklaş -
tırdıysa da top tekrar kornere çık
tı korııere bu sefer Abdlllkadir çık.. 
madı. Tarık'm kafayla uzaklaştır -
dığı top Necminin ayağına ge1di. 
Necmi de hiç bekletmeden hRvadan 
bir şiltle Abdillkadirin kolları ara
aındıın Tayyare Da!i aA'ların.a takı
yor. Devrenin bundan sonra olan 
kısmı karşılıklı hücumlarla geçi -
yordıı. 

İkinci devre: Bu devrede ht'r iki 
takım da güzel ç:ıhştı bu devre 
Harp Okulu takımı ile Tayyare Da
fi m1ldafan.sınm çekişmesiyle sona 
erdi. Ertuğrul'un bu devrede de ~
ze] tutulması Tayyare Dııflye gol 
fırsatı vermedi. Nelice del':işmeden 
Harpokulu oyundan 2-0 kazanmış 

olarak ayrıldL 

Sandiland'ın Dcath işiyle ne p;ibi ı-.ir ili
şiği olduğl)flu diı~ünüyoıdu. Niloty~ı 
onunla .ıı;ı.lu;a kon~ya k.mu veTerek: 

- Gece yarı.sı şahidi filmi çevrilir • 
kcn vukubuhuı cinayeti biliyor<ıuınuz ... 
dedi. Ji.m Kenton'un kiaı mı:-.ıft-da., öldü
rilldüğü hlllft meydana çıkmadı. Sade('e 
kurşunun film alma makin~inin bulun • 
duğu taraftan atıldığı mulıakLık. nu iş
k altic.tdar buıüo ı.ı'ı,e~a<;~•,.•.! hı p aı r.: 
fikirdeler .. Bira7.: en-cl aş.ı~ıda "Gece >~.ı
rısı şahidi" Rİın rusl~erini gördiım .. 
Tam silllı aulma:ıodan bLr i'ki saniye ev-
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Binlerce seyirci toplıyan 

dünkü futbol maçında 
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Beşiktaş ve Gençferbirliği takımları bir arada 
(Başı 1 inci sayfada) 

fİkt:ıŞ maliım kadro'illI!dan yalnız so)İ(' 
Şeref'ten mahrum olarak şu kadro ile sa· 
hada yer aldı. 

Mclunet Ali - Yavuz. Hayri - Saim, 
Ömer, İbrahim - Halis, Hüseyin, Hakkı, 
Cahi t. Şiikrü. 

Gençler Birliği Ha.o;an'sız ve Ali Pu· 
tar, Küçük Mustafa, Salih'teıı mahrum bir 
takımla oynuyordu. Emektar Münir ve 
küçük Ali'nin yer aldığı takım şö}'lc ku
rulmuştu: 

Rahim • Rı7.a, Ahmet - İbrahim, Ke~· 
fi, Selim • S<:lim, Halit, Münir, Ali, Ta· 
rık. 

Fuar turnuvasından beri karşılaşmak 
fırsatını btLlamıyan iki takım oyuna baş· 
lar başlamaz neticeyi bir an evvel elde 
etmek istt-<liklerini gö,,teren bir 9'iratlc 
işe giri~tiJ..,.... Sıkı ve enc.'rji:k bir maç 
\C}'rt.«lı:ce,i;imi:d gö\tercn v;uiyetlerle kar 
şıtaşıyorduk. iki tar.ıf da mr iki kere 
~J atacak duruma ız;irdiktıcn ve tehlilrele
ri atlattıktan ~onra, bej.inci dakikada <.aj
dan inkişaf eden bir hücum eınamxi.ı 
Gençler Birlip;i11den Halidin müdafile-r
den birine ç.ı.rpan copu güı.el biT ·vuruş
la Bcşilkraş kı.lesinıe mktıığu görulJü. 

Beşiktaşın golü: 

Ansızın yapılan b.. gol ~ <ı1i -
ratini arttırdı. Rilh.ı.1.;a Be,aı.ta.ş'ın aıııtı 
11e atak cyoot<h~ ~ilriilüyordu. Genç!("!' 
Birliğinin bu va7İyet karşı~ mü.da • 
fa.'lya lcaçan ve sık15an oyunu beşikta:ş -
lılarra 14 üncü dakikada i:lk ~ fırsa.n -
ot verdi. Şükrü'nün kornerden auığı rop, 
Rahim'in iyi yer rutmamau neticesi doğ. 
rodan doğruya lcaLcye ırirıdi, gol oi<lu. 

Beşikta~m ikinci golü : 

Beraberlik sayı<>ı, i1ki ta~tmın denk 
hir oywı çıkara.caklart his•ini kuvvctl:erı
dird~. Hakilkaten Gen('ler Bi~liği de &
$İktaş da aınl:ı basl.-ı oynuyorlar ve sıe -
yirciJen tatmin eden kombinewnlar Rfü· 
tcriyorlar<lı. ıs inci d,ıkikaya doğru kü
çük Ali'nin soldaın güzel hir ilerlC)-İ~nıİ 
ve o nisbette ız;üzd verilmi• hir pıa~nı 
gi)rdük Bu fır-att:ı:n <.ajHç ve nçık istifa· 
ele edemediler. 

Beşiktaşlı Sliı<rü ayn1 ayarda hir Fev
kaliıdelikle lıou hiicuma mukabele eııi Ve 
sağa ~en toıı Hakkı'ya kadar geld l.:t 
wnra Cnıhicl'in ayağıiyle Gençler B lı 
aj?ları na ta.kıldı. 

Gençlerbirliğinin ikinci 
golü: 

Yenilmiş vaziyete düşen Gcnçlt'r Bir· 
liifulln hundan sonra daha ca.nlı ve be· 
rabcr!iği elde etmek h.tiyen az.imli orunu 
maçın S<:"}rini gene değiştirdi. 25 İ!IKİ cla
ki kaya kad.ı.r iki ta.raf bi rk:ıç defa J.:OI 
tehHkcsıi aclaı tı kıta.n sonr;t Selim, Keşfi
nin Jıa,muıdan o;ökcrck ıı.ldığı tof>u ken· 
dis.ine j(elnıl''iyle ooraber }-Cn!en ~ıkı bir 

l<arşı ~rt davrandım .. dedi. SUÇ\lmu ba
ğışlamanız.ı dilerlın .. Ça.Jı,111.ıkta olduğu

muzu gürüyorwınız. B.ı.l Pi<.-kerin~'ıin ta· 

mami> le kendini rolüne verd~.ilme\i içiıı 
tabii başka bir şeyle meşgul olmama.'>• 
lazım.. U7oıkt.ın onun sizinle konuştuğu
mı ve fona halde asabının bozuıl<luğıınu 
fa.&.<.·nim .. Sinirlenince rolünde ak,aklık
Jar yapacağı muh:tkkaku. Tabii canım 
~ıkıluı tekrar hem ı:nooıtır gi\mıtoniıi l'İca 
e<krim Bay C.orh)'n .• 

Stcvc de bu sözleri ayru ııe7.akeıl~ 
karşılıyurak: 

$Üfle Beşikuş kalesine ı;i.mderdi. MehıneC 
Ali kımılcl ımı}-a imkan hulama<Lın sol 
kö~lcn E:İren rop Gençler Rırliğiniıı 
ikinci <ayMnı temin etti. 

Devrenin hundan <;onrakı kı«mı hcnt· 
()erlikten kurıulmak İsti}cn tarafların ~ 
cic°"iz kalan lıücuml.ıriyle geı;ıi. 

ikinci devre 
İkinci devrede Beşikıaş ıakıınım111 

.a~ık Hali,'in yerini V<K-dı ıılmışıı . Hll· 
!>C}·in de S.ı.im'le yer <leJ;t urmı lcrı.lı rıca 
Gençler Birlığ:i sak.ulanııu biı} uk Sdı • nan 
min yerine Ömcr'i almış ve kuçı.ık ~eli· lı4ı, 
min yerine Munirı oyn.ıc.ır,tk Hilari de ter., 
hücum hattına yerleştirmişti. J>cvreniıı de 
başl.aması ile beraber oırıınun bırinci <kv· m 
redeki hızını ka.}bcttiğ.i ve Be~ikta.ş'ül ru, 
Ü.~rÜD bir <lunım ıLidıp bo\>riildu. Oim 

Fakat llC}ikt.ış }.ıvuğı bir td, s•~ldcıı ma 
Rla.'t<la:kıi fınatla.rd.ın mr türlü fa>-.hıl~ U>in 
madı. Çünk-U Gençler Birliği oıııdafaast Cur 
rakiplerrnin üstünlüğünü fedakara.ne mö- fÖh 

cla.haldcde nctice~iz bır.ıkıyoruu. Hu es- ne 
na.da şansın da Gençler Bırli~ hlrçofı 
kereler güler >'İiz g{ıstcrdi~i oülu. 

Bcşiktaş'm kazarımaı.ını ı.eıniıı e.d'<.>11 
gol, ikinci devreııin Otıl2 bcş!nci dakikıı· 
<;ınd.t H.ı:kıkı 'dan Alıma'lc gc•.Lm bir tepo.t(I 
bir an ortada boş kalm.-.sındaın ~ \'e 
Haldu'nıo y<'li,erck pi.he ile blq.e • • <llr. 

- rıetıice .. iııde Y«t>•.kl.ı. 
Yukaır<la da y.r,xlı.jtımlı giW, .ıA dar 

umumiy«Je gÜZıel geçti. BiJ~ biıriııd vıı: 
devrede zc'Vkuııa ooyum olnu}l:lGlk bit dım 
ııcyir tııJcibctci. 13..-şikıa,, &ün1cii O)'Ufm'J I• 
birinci sınıf bir takım oklu~ biz ke- ö 
re d:.ıha i'>bat etti. Takımın aksıyan bir 
felc tarafı hile hulumDadığım. bilba:., l!e'I> 

kaydetmek isteri7- lrih 
Gençler Biri-iği de eh~ ~< 

rengini ve 1Ml11\I müd ıfaa cıtınesini bi.lcJI h 

vyuncu1arrnın eoorjisinoi ikci sürcrd. salı:! b 
d:ın 3 • 2 gihi ruz hir faıt.la fL'llllerck a'" 

lma.n 
zor. 

rı ın yokınu buldu. Her iki ~ımı ~ llte 
maçı bitaraf ve iyi bir görii le id.ıre edı:ll 
lı.ıkem Zi}-a O.an'ı tebrik ooeriz. 

Bugünkü maç 
• lan 

Bugün Be~iktaş 'llL'K ı 5. ı 5 te &iad ee, 
maçını Demir~por'la yapac.tkr1r. Her il.~ 
cikım<l,ın dünkü k.ıcl.tr ı,-iizcl O)'Wl lx-k 
!eriz. 

~\I 
-( 27 /İlkkanun/1942 )-

8.80 Proı;rıım ve m 
8.32 l\1Uzlk: marş 
8.4() AJans haherJ, M 

snat ~ 

8.55 • 9iJ(> Müzl'k: üvcrtü 'W! marşlıll' 
(Pl.) 

12.30 Prognın1 ve mcmlekot s.:ı.nt ııyat1 

12.33 Müzik ııcsM lilmlcnlcn )lıi.LrÇa)ılf 

(PJ.) 

12.45 AJn ns hıtl>erieri 
18.00 )\fiız!k: saJi<ı nr 

13.80 - 14 :ıo Mtl7.!lk. Rıul:ııo !l!l'loıJI .ı 

lreslJ'nSı. (Şol" Nectp Aşkın). 
ı. Paıı l J, n<Jk<>: Vmuıı (vn Is); 
2. Fi-nnz Grothe: B:ırknrol; 

3. V. GuII anl: yıılııız snn ı: 
lf. G. Wlnklcr: "O.ılornlblnc'' (6~)! 
5. Amade!: lll~'\lllad; 

6. V. Humy: oı:>crcl ~: 
7. ıı. 1LC'Ubergı-r: du~udıı. smtti' 
8 il. Krome: lmr veya guıteŞ; 
9. Kurt. Noa.ck: Gece )ili -~ 

J\Tary· ı'wt'J.'1'; 
]O L. !'lle<k!. CÜ(' l<'r; 
11. F. il ı>rımall'll: seretınd 

H 
yo 

Sevgili babamız Kunt.ariyı> Şirke
t inden Nalın GüdüllUoğlu'nun ruhuna 
ithaf edilm"k üzere 27 ilkki\nun 1942 
pazar giinü öğle ruı.mazınclnn sonrıı 
Hnc bayram cam s nde kırk mevlCıdu 
okunacıığından akraba ve do~tınriylP 
arzu edenlerin teşrıfl<>rınl r·cn ede-

Steve oı1tın sözünü keserek: 
- Hatıl fü bile .. dedi. 
Pickcring'in benı.in<leki kan çekiliver· 

nıışu ... (,özlerini korku ile (upk.ı. fi..lm<le· 
<İ b>İbi) .u;arak: 

büyiidüğWıü görünce inkarın fayda.'9ız • 
lığını aıılıyacaksı.ruz .• Yakayı olduğu gi
bi gördüğünüz. yiizüıııü.ıde.a o kadar bel· 
Ji ki.. 

Sandilaııd iri yan kuvvetli bir a<Lını
dı. Siyah bıyıkları yüzüne daha sert bir 
mina veriyordu.. Stevc bir an ne yapaca
ğı.na karar veremedi .. Buradac çıkıp git
se b~r daha Pickerin.ı:'i ne.re.de göreookci. 
Onun bir şeyler bildiğine t.aınarrıiyle ka
naat geti.rm~ti. Ne yapıp yapıp burada 
kalması lazımdı. Sandilalld'a: 

vel on plirııda bulunan Bay Pickerfog'in - Tahii .. tahii .. Haklısınız .. tam r;a-
film alma makinesinin hulwıduğu 1nra Jıştı;iınız bir 7.ımand:ı gelip rah.:ı.r-ız et • 

18.()(J l'n:ıımım ve mcmlek t qnııt avıtt' 
1803 Mllzl'k: Rad)·o ıL.-ınıı orlccsı.roııı 

riz. Güıllillüoi\"lu allesı 

Tesekkür 
..E:evglll annemiz ~r>fika Sl'llm Ata

nın ani ölUmü dolayı<:lyle geN:'k ce
n zede hazır bulunmak gerc>kse haş
ka suretle> ıwıırınmıza l tirak el rnek 
JQtfündc> bu'unan hütlln dost ve mes· 
l ktru;lara ayı ı avn tr.sı>kkiir v" mln
nf'tt.arh •ımızı h'lrllrm<>ğe t~ssüriimii7 
müni olduı!tttı-1 n bu hu"u tn gsızete
nlz n d ll'ıl,,tl rinı rica e<l('rlz. 

Ankara lcrıı R(''9J Taliıt Tokuz ve 
P"i ~.,)(ı,,,, 'T'olnız 

Aukh bir ölüm 
l\fliı·s~P!IU'nıiı lıl!lr<' kııımı mı·· 

mıırlarından Bayan lfayrh P İm· 
ro'ııin lıahnsı Flt•litrilc ~irkflti 
n st ala r ıııılaıı Hn~ \ıın f 1 m r•· 
2-t-25/12 •012 gı·ce i vıızıfl·~i ho 
smıla srktei kallHlPn Vl'fat Pt· 
m i tir. KPdı•rli n knd!l"ıttıı'1ft ~··· 

lf'«lnr hıu;"ft ·lı~ ılilı•rtt. 

- Ben mi? dedi.. Denim bu işle ne 
gibi bir ilgim olabilir ki? .. Ben sahnede 
rolu.nıü yapı)ordum o sırada. . 

- Ben de me kaati! sizsiniz deme • 
dlın ki .. Sadece sil3.lıı kimin amj;ını gör
dıinüz <ledim .. Sahnede rol yapina.nız kaa· 
tilin 'il3.lı çektiğini görmenize mani 
olur muydu? 

- Beıı hiç bir şey gö.ıımcdim .• 
- Niçin iokar eeiyors.unuz .. Pekala 

f •rdünliz .. Fakat bir şey söylemcdinlı? 
;\!için su~tuğunuzu anlırabilir miyim? .. 

- Yemin cderim'ki yanıltyor~wıu1. 
- Yanılmama imk!ln yok Bay Picke· 

rinıt .. Si7e hiraz evvel ruslıe~Jeri ~ördü
:umü \Ö)lemi$dm clcjfü mi? .. Foto~raf. 
l;u >·akından çekilmişti .. Kaatil silahı· 
nı çokti'i zaman siz ön plandaydınız .. 
Kur~unuıı atıldığı tarafa doj:ru bakıyor
ılunu?' .. hterseniz ,iz de bir kere ru~hes· 
'ere bakın. O an<fa rüıünüzün 3ldıj?ı ifa· 
Jcy.i, gozlerirw.i.n nıaı.ıl birden korku ile 

- Beo hiç bir 1CY bilmiyorum Bay 
Corbyn .• Siz h:ıık.i.katcn yanılıyotSWluz. • 

Sıeve omuLlarını kaldırarak: 
- Çok müteessirim Bay Pickering 

dedi.. Fakat siı.e İn1lınlil.ıyorum. Ve v:uıi

yeııi anlattığım zaman polli de size in.an· 
mıyacak •• 

Pic.kering telişla: 
- Bu işe polis ka.rt)tırmayın Ba,. 

Corb;n .•. diye atıldı. Sizi. •• 
Fakaı sahne vanı: 
- Bay Pickerİ1ıg.. Lutfen biraz hu· 

raya ge.lfr mis.iniz? .. cliye onu çağırJıi.\• 
için sözünü bi·.irmiye vaku bu1uıudı. 

- Şimdi geliyorum efendim .• 
dedikten sonra Corbyn'den mü~aadc 

i~tiyerek ayrıldı. Kendisini, müşkül va.zi. 
yetten kurtanlığı için sahne vazunın ça
ı(ırma~ına sevirunlşti. Koşarak ona doğ
ru gitti ... Sreve gözleriyle. onu takibedi -
yordu. Aktörü yan yolda direktör çıe
vi r<IL 

H e.r halde Pickerins'i Steve'le koQy,. 

- Zaten gidecektim, diye cevap ver· 
eli. Fakat biraz daha mÜsa(l(]e eder;cniz, 
Bay Pidcering'le konu1<JJ10t<iuk kendi.'iine 
~rmak istediğim birkaç şey var on.Lı.nn 
cevabım alır almaz gidecej:;oinı.. Ben.im 
c1e dı~rda birçok husmi işlerim var .. 

- Hususi işlerina beni ilgilendir 
mez.. Sizin de bizim işlerimizle ilgilen 
memeniııi tav~ye ederim .• 

- Dedığun gibi Ba> Sandilaad, Ba) 
Pickering le konuşnıa.ııı oue.r bitmez gi
dcreiHm .. 

Direktör Addis'e : 

- Müsa.'lde e<l<.•rseniz Bay Corbyn'le 
biraL hususi konuşmak istıyorwn .. dedi. 

Ve o yanlarından uzaklaşır uu.kla~· 
nıaz tekrar Steve'e dönerek: 

- Bay Pickering'e nmı.ık h•rdiei 
niı ~yi ö~renebilir mi~im? dedi. 

Steve hemen CCV'af. \'ermedi. Johıı 

bı:ıkağt görülüyor ve birden gözleri ~.or· ıigını için hcnim de ~uçum w.r.. Fakııı 
ku ile büyüyor .. Ka..ı.ıilin sil3.lı çcktıg· z maııımın çok kıt, meselenin de çok 
gördüğü muhakkak.. Fakat acai>a niçiıı muhim oLJuj;ıınu gÖT ()nünde nıt.trç:tnıı 
polise hildihrini ~ördiiğünü söylenıcl<tcn siz de benim kusuruma bakm=~ınız .. cle
çekindi.. Kendisin<lcn bunu sorınak ini· di 

(Ş.:.t; Nl'hut ı·;,;<>ruc:n) 

ıs 4;; '.\fU:ı:tl<: fasıl h'~"u 

1!'1 O<ı Konu a (7.lrnat ııa lf) 

19.15 Mlizllc r.ısıı he)'CLi rın:ıgromrrııl' 
d('\'113l11 

l!l.30 Meml cl snnt ayan ve 
Mberll'rl yorum. 

San<liland dillntlc Steve'in mkrin; 
Jinlemişti. Yürüodcn hiç bir h.ı>·.ret ifa 
<le~i yoktu .. Sakin bir sesle: 

- Bunu niçin (iğrenmek j,te<Jiğini7i 
de sora.bilir miyim Bay Corbyn? dedi. 

- Tabii ıne~lcyi aydınlatmak içiıı 
·liye cevap verdi .. A}"m :ı.:ırnanda poli~r 
<le )ardım elmiş ohtrum .. 

Sancliland bir müddet ~sini çıkarma
dı. Sonra omu:rlarını kaldırarak: 

- Pekllfı Bay Coroyn .. dcdL Simdi 
film çevirmiye başlı)onız .. Bu sahneden 
,onra Bay Pickering' c hı.e<I iğinizi sorar· 
sınız .. 

Ve biroen ço1c nazik bir hal ta.1cına 
•al<: 

- Biraz evvel bc"'i i~temiıere4< 5-ize 

Görünüşte ldeta <lo~t olm~ lıt•mi · 
,urlardı. S.ııwlil.ınd, .Stevc'in koluna gi - 19 1'> Serbest lO ıl:ı.kfkıı. 
rerek onu ,.tü.ı.l)oııu.n bir kö~<.~ doğru l'l.:.>5 Mlız lt kıırısm nınk ımlıml n şe.r' 
ı;örürdü: kılar 

- Burada durur~anız hem ~"t'lıneı. i ~.1!1 Konuşma ldcırtl<'Snl<' snatll 
claha iyi KÖriirsünüz, hem <le b17e hir 20.30 l\l!lz k· Qdn müı: •I • ıwchm 11 11 

r.ararınız dokunmaz_. diye yer gö~ıwdik- 'l'rlo's.u. 
ten <;OC'lra işinin başı.na döıKlü.. On.lanı. r· F.m<'r Kap m n 

!';ezen, \\ •t<'r !';,.hllı lns:l'r 
Stcve Oll'llfl bi>yle bi.rdenhire deıliş · 21.00 Knnwırı ı revtn s:ıııtıı 

mc,indek.i <.ehchi kcnJi kendine araştırır- 2115 l\tıı7.: 'k: şıırkı ve t!lıitU' ..-<' 
ken yanın<la A lec Addi:. 'i gördü: zı oo l\tüzlk: kL"m/111 vl' ı•lynnn ıwn 

- Direktörle ne çok şey konuı-ıunuz. 
di)or<lu. Uzoıkta.n sİLC bakıyordum. San
dila.nd bugün 'inirli .. Onu hiç şinı<li}"e 

kadar hörlc ~iirmeıııiştim .. lfüi :iıkıa bu
rada.o kovdu.. 

{Soııu Var.l 

Çalanlar: JMef Z r'ldn, M 11·• 
l''ı.: mm. 

22.30 :\Trmlclct•I "not .ıyarı \'" al "" ı,ı' 
ıı !eri 

.,.., nO Yıınnkl progrrmı ve 'il" 2'245 
panış. ,., 



adyum keşfinin 44 üncü 

ı ldönümü münasebetiyle 
~--------...... -------... ...... --...-.----...... --------...... --------..... 

Madam ''Curie,, 
"Fakat, bu kadar &ayıda AJ1m 

Ye munevver kadın ara.ııından D1r ta
-ı dahi, llıllchel-Anac. Newton, Slıa. 
kaııare, BaJzae ve bl.r o kadar er -
ket yü lmıe olduklan z.ırveye e
rieftnemı.Ur ... 

Bu 1111 u.rlan, ._nıar üzerinde 
1191ko oJ*. tleloloJllc ve tızıonunık, 

senle ve dertn teUdk er yaparak bir 

OOk eııerler vennı. olan Lombro9o' • 
n "dı\tıl , ı.nlndeld ldtabındaıı IQ'· 

~ alıYQl'Uln. Fransız ronuı.ncıaı 

Concourt da aynı tlktrdedtr ve IÖY· 
le der. "Deha Ahlıbl luuım l'()ktur, 

cınıar c»ht oldukları zaman eırtı.ek

Ulier. 
Tıueı ve zamanının lrwanlannı, 

~ llQzaeclnden seclrtn*, ı.timıa· 
ea .,.._. patolOJlk ttı> cerc:ev811 1ç1. 

IWt aluı Lombroeo, Yl>ka.rda ı.mt ıre

tm ...ınt )'aJIJladan, Goncourt da 
6lmedftı l!9vel. dütıüncelerınt ı.tıe.t 

lcln '"1l'llıl9 oklukları mtu.llerl ııöl
aıede 'bınıican Mm. CUrie'nin hlQ'Bt ve 
...... ta.nımetc bahtb'ar!ıt- emılt 

Ollalardl, ıı.d1ft ~ller haldwıdald 

bdı1enm de~ert ıüphealz -
.. 7.ara, lıaldclıYle Wm kırall~ Ob"e
~bu ölmez kadın kadar, 
DYıddet.en ve manen mlH<emmel ve 
aorm.1 1*' kadına, tarihte oı.un. 7a
~ oaAdıa olaun az rulamr, 
ta ... bul mıüaUtner ll1bl deha.Yı a -
llMllmal &bul etınb'eUm! Fakat, koca

• l'terl'e Oırrie de Jtenôı.b1,e eYJen-
lneden u: evwt 11.)'nl ..,y1 ~u"°"' w eö:rlıe demb'or mlllYdu: "Ka -
Cllll, blııılerderı daha ab'ade. ha)>a b 

~ ıoın MYer: dlhl Jrııdııı:lar 
9llıdenllr ••• 

Hantı. nım smıJarında dlnıek cQ-
l'Oten. lı!Wont.uvarda ve ıatapla.r O.. 
-.'inde ~ nuru dökm bu.Unün ve 
,.,._ 8'eınC laUı.rına &nele Olacak 
.._... m-nhla h~ ebme olıdutu 
dltrll madde ve llcl.ı Nobel olmak 
._,. alin• oldutu 10 m<lklfat, u
l'lea ıe madalya ve l&Mlnda ıopıa -
ban lOT alcademl, Wm cem~ Aza-
1111, reaı.atı. doktoriutu ve "ölmez
ler" araamdakl aaraılmaz mevtdile 
de kadlnhtmdan tuc I* "" ~
memlıl, kocuı ııc:ın 1!9Slz bir e-v kadı· 
ıu, oocuklan k:1n de hakiki bir ana 

ınanımwa anlaeılml)'&D llinıt Eina
teıııı kelıdlll lolsı hakl1 olarak: "Mm. 

.., Curie, ...._. klrneeler a.nı.mda, 

mi' töGreUn ebJAJanı tımm.dıtı ,.,..._ 
er .11ıı1 vaı111ııtar _ demı.tıır. 

..,_.. "llJm - ah!Ak,, hıılitaamı 
eanlandlnnıl olan M.ar1e Cune'mlı 
~ uımarıda. )'lllarca ve 
.aırtlp stıtmıe Wmstz ahlAk, 

llb nrilnakaf&)armda ..ıı 

ı.....-ı·- ..,.. bir cevap ıe.ıctı etmekte -

--' du' lwt u ctul olar-. oı.un. bu bCb'IHc 
~ ~ lMml, ~ ka· 

.,., dJlll ı.m maıuub'Je anlatamıyac.atı 

fıelll. lll!ınd1.ınl bızzaıt Wı.tnden 

lıır 61Nne11m. 
bit H.oa bir taJeıbe imi kanlewl Jo

-.ıh'• nmııe oldutu 18 mart 1894 
lr9l)I meldQptan: 

"HQatım o kadar bir tevJye ve 
hakikatte o kadU az alAka verıc:ı ld, 

.... .,._ - aniatma!c benim için c:oık 
a1' aor. BwMmJ& beraber bu bir tev:bte
,..ı ... ~ p19maıı oldutum 

ed tek ..,, ırün1er1n bu kadar kl88 ol· 
maa vc oa.IM* ırecrneaWr. Yapılan 

MI& t&ıtıedtlrnlYQC': ancak ııertYe ka· 

); 

• lcın s&1lKb'Or ve ııı-n lıllnl sevme
-. ~ ka)>bedet>IUr. 

l>c*tor teztın4 8'!Ç!rmenl dllerlm
Ruat. s6r1tndllto ırtbC. hle btrtmbı 
tıılll ~ detll LAldll'nedlr, ııebat ve 
btlh- kendi kendtne uımat olma. 
,.._, ı..n-. ber haııst 1* te)'de 

Yazan : 

Şinasi lahit Berker 

n.ulıbl vanlJr. Her ne paha&ına olur
sa oı..un o teYe erlirnelldlr. Ol'lldA, 

uıııarın l>eilledltlmlız anda, belk.I de 
her ">' )'Okında ııııdeceKtt.ı' • ., 

P.ierTe CUcie nllı evlenmeden ön -
cıe keııdial.ne )'aZmlf oldutu "_ va
tanı htUyanız, beeert hilb'amız ve il· 
mı hlUYamız., alıbl ewız temeller 11· 
zertne, detıalarırı e-vlenrnetıb'le kunt· 

lan )'UV&Yl 23 IOllteerill tarihli ml'k• 
tı.tbu 1ie, .kard09ine IÖYle anlatıyor: 

N ... EvlımlZ<le, h« eeY wıunda ırt

db'or: ıuhhattCl)'lz ve hayat l>lzım I· 
cıın tatlı. 0aJremJ Yavıı• yuvu dü -
zeltJyarum, fakat onu o tekilde dü· 
zeltecei!im ki, h~ ııınllem olmasın ve 
fazla mıuı.rata l.tıtb'ac ıııöatennecıın, :a
ra pek az e-v Jelm var. bir kadın (l'(lft

de bir saat ıııeMp tabakları )'l.ltı)'OI' 

atır lelere bakıyor. 
Bazı ırUnll'I", Sceaux'ya kQ<"llmın 

alleelınl ıııörmete ırldb'oruz Bu, cııhe· 
mamızda bizi rahataız etmiyor. BH1n
ct katta, bize Wlzumlu teVlert bulu
nan Md odamız var .. İmdi tamıımm 
kendi evlmlzdeyts ve laboratuvanla 
tamamıı:ınımadıtımız calı1111amızın 

1111!11 kalan ıu.nun orada kola,Yca 
y~lı.riz. 

Hava .Uzel okınca, Sceaux'yıı bl· 
9'1cletle ırldlyOl"llz: ıı-ene, ancıı.Jc bar· 

daJcıtan boeanırcaalna yaamur yatın. 
ca blnb'oruz. 

"Kl.rJ.ı,, meeıru~Uerlm hen(bı 

beUI olmadı. By .ene, la.tıoratuvarda 
yapacaAım bl.r it almayı llrnldedılıl'O • 

nmı. Bu, der.tere tercdll ecıeceatm 

yan ilmi, yan sırıM bir m~
lir_ 

Mademe CUıie 1efka.t.M bir anne
dir ve Polorı.tum'un keetınden bir 
hatta llOOra, hAtıra dettertnclell "' 
aatırıarı ~: 

"20 Temmu.a 18118 
1~rııc elb'le,, t~r ederim., :va.

pi)'#... Şimdi çok sUzel ernekli)oor. 
"GoırJ.I. ııoııııı. .a~. db'or. B&bcedftcl 
bir halı l1zerlnde l>UUlll ırün kahyor. 
Yuva.rlanı)oor, Jc&lkıy0r, otunl)'or . ..,. 

Uc ay ııonra. 17 uıcıe.rtn : 
uıttne cok b'l yUrtl)'or ve a.rbk 

em4.'lk14!mtycr. 

Ve 5 80llıklnurı 1899: 
"İn!ne'in 15 dtlt vıırl 

lıtte bu llOll iki tarih - l 7 llkt• 
rtn 1898 ve S. eonkAnun anuıırıda -
dır ıcı Ra41um"un keetedlld4tl bUt.ün 
ctQnyaya llAn edllmlettır. 

Fakat ... Bu hak1katın, h.ak11kat ol
ctutunu .Uı>hecllere llbat etmek idil 
daha dört 1ene c:alıcmak lAzım. Hem 
de nuıll 

"Bu ırOe ve milhlm vaıılttll)lf ba
tannak tetn ııanınm. lal)orat\19~ -

mız ve yardımcunu Jl(llctU. Bu. )'d[

tan va!"ebntEtc ırlbl btr ll!')'dl, ve 
mademkt talebellc hayatım vaktiyle 
Caıılmtr Dl\lffld tarafından "baldızı· 

mın h&)'lltının lrııhramanca ııeneıerı., 

olara.Jc teHcln edllml9tlr, mtl'bfı IAıra· 

sız dbo'el>tıtrım k1 bu de-vlr. ben ve 
kocam lc1n, m6•ter'f4< mev<'Udtyeotl • 
mtzm kahramanca eattıuı olmut -
tur. 

•• Mamarıtı, tamamm caJ11111ın 

vennı. oldutumuz h~atımızm 111 

-62'!1 ve maıut ~ bu lle'f'tl ve 
Viran hancardıa ııecmıetır. Bllh._ 
bazı etıernmtyetı.t amt?lt)l"11ere ara wr
mernek ~in. ,,emeıtımlsl ede zammı 
oractkta hazırlıyordum. Araııra. kaır· 

nıY1111 bfr lrtt~ betiden daha b07Gk 
demir blT C'\İb1lklıı kRnttınnak'la bll
tthı ırilnUmG l't!('lrlntlm. Mteamlan. 
J"Orırmı'llddan bltt'l'dlm'" 

1 

Dört sene, ıstlsnasız her ailn bu 
ııekilde bilerek ve arıyaralk çal1ŞU1 
bu tkl insall, emsalsf.2. milcadeleden 
muzaffer olarak çlktılar ve 45 ay 
önce keşfet.mı. oldukları maddeden 
saf olarak bir desi.gram elde eıttl
Jer. Evet, bir tek dt.'Sigraıın! Onlar 
ve bütün ln8anbk lıcin ne buyuk bir 
a-ıet. 

Vatan basa.malından ilme, lılim 
basamağından lnsanlı#a erişen 
Marle Curıe, .kOC8Slllın feci bir ka
za neticesi olmeslıyle U9 nlaan 
1906) kadınlığının en büyük acısı
nı :vaoadı. Dtnli:yelim: 

" .... .t'.ı.errc, lk!IWU l'Jerre mı, ı;en, 
u~ı ıwıruı, u,ı, U.)I arııık ısura.tıat eden 
zavaııı llU' yaraıı ~ıoı saıkıın, orııda
lillı. l. u:ı:un .b8ılUll vı: ta.uı, ı;ııKama

uıgın uı.r ruyıı.ya Ka.ı>aumı~. naıa 

seıısı.n . .1:'8kx.t.'Jl obur 16Jlwıı verili· 
gım auuaxıarın, sapsarı ve r~ı 
uçmuş. AUÇUCW< SllıKallll kırJıışnlJ6, 

:,a.çıarın wc i;Orüıı.lyor, çllnku ,ı,a
ra orada başlıyor ve, alnının üatun
de saııda, ıırlamış oıaın keml.k aô
rüluyor. Ah ne kadar da acı çek
JJllj&ln, mı kadar da karı kayOet· 
IJUli61Jl, elblseler.ı.ıı kan ıçuıde. Eskı· 
den, ilki e1ınun arasına aıarax sıık 
ilk okşadığını zavallı başın kim bı
llr naısıl bir darb~c maruz kaldı. 
Saıınl.m1 bir hareketle başını uzata
rak öpmüş olduı1wn goz kapakla
rııu tekrar tekrar öptilnı. 

.... Cumarte61 sabahı sem tabuta 
koyduk ve bu nakı.l sınM1ında bat· 
çqızı.nı ben tuttum. Sogu.k cehre
nin üzel"}Jle son opucu •Umilzil kon
durduk. Sonra, batıcedeki Ceza.yir 

'menek.."elermden birkaç tane ve 
çok sevdiğin ve "uslu küçUık talebe" 
ismin! verdiğin ben.l.m resmimi ta
butunun içine bıraktık. Sana me
zarında da refakatetmeat lcabede
nln resmi, senJ.n tarafınd..n bete· 
nUrnek ve kendi&inl ancak bir jkj 
defa alSrdUğiln halde, hayatını pay
laşma:kta tereddüt etmemek gibi 
bir saadete erlşınİ$ olanın reemltY
di bu. Bwıun, hıeyatıntla hııç te
reddütsüz ve ".iıyJ yapmııık" mut
lak lıumcıyla hareket etmlf oldu
ğun yeogAne fırsat olduğunu, bana 
sı'k sık söylerdin. Benim P erre'ım, 
aldanmadığını zanned yorum. Bi2. 
beraber yaşamak ~ n yaradılmış
tıık ve birleşmemiz mukadderdi. 

Tabutun kaPBndı ve artlk ben 
seni görmüyorum. Onu, korkun<: al
yah bezle örtmelerlınl kabul etmi
yorum. Ck:eklerle örtUoyor ve ya
nma oturuyorum. 

... Seni atmağa gelıb'orlar, ııeylr
cfter kederli, onlara. bakıyor ve ken
dileriyle konuşmuyorum. Seni Sce
aux'ya götürüyor ve derin, bllyil1c 
deliğe Jnı.tnl seyrediyoruz. Sonra, 
lırvıanlann müthiş geçişi. Bizi aö· 
türmek istiyorlar. Mukaıvemet edı· 
Yoruz. Jaccıues ve ben, sonuna ka
dar görmok istiyoruz. Cukuru dol
durup, çi~ demetlerini üzerine 
koyuyorlar, her 1931' bitti. Plerre 
1011 uykusunu topnıı'k altında uıyu
yor, bu, her eeyJın. her ~ her 
eeYin llOllU.. ... 

Hayat w ilim arkadaısmı ~
mto olan kadının bu hMıralannı o
kuıi<en hıckınklannı zaıptedebHetı 
kaç kişi vardır? 

Madame Curle bu bllytMc acıdan 
sonra, yavrulan ve calışmalarmda 
tl'Selli bularak, hayatına yalnız ba
tına devam etmlş, kocasmın bıraık
tıtı künıüye profesör olrnıış, 914 
hat'bl sıralannda ceophf'de varzlfe a
larak Radk>logle servlslnde <:al11-
mı.ttır. ve keşfetmiş oldutu raıdl
umun 9f.'nelerce devam etmiş olan 
mısı sinsi tealrlyle 4 temmuz 1934 
te vefat etmıtUr. 

!nırtHrz kadın yaızan Markın 
Cunnlngtıaım, Madame Curle hak
kında yarmıı.e olduğu eeerde eöYle 
~= 

"Onu eıl!ıylece tanıyım kendJBlne 
hayran kalır; yllkı.ndan taru)'aiı ile 
Atik olur." 

Ve bu dolrudurl 

Ht11rp ~°' A11ru,,4'da cleiil, Amerilıcı'fla ela laer türlü anJ larltlannı kalclırmq buluna-
7fW: ._,..u. lalıir, m.,laur fleya meçhul herke• 11atcın laumetine koflJtaktadır. Yulıarclaki re
.anıerden adalti, tanınnut anema artüti Clcırlı Ga6le'i orduya girmek ü.wre yemin ecler
'-a, ortaclalıi, iinilorma•m llİJ'İp bıyılrlannı hrOf ettikten aonra talim yaparken 11ö«eri
yor. Soldaki re.imde ele Con•tonce Bennc:tt'in koccuc Gilbert Rolancl, bir •arıadoncla nöbet 
beklerken 11örülmekteclir- · 

Erlıelı artidlerin orduya kayclolunoralı ak•rliklerini yapmalarına malıcbil, lıadm ~tler 
fle •1tannca lı•cnnccı'' dİ)lerelı, laydalı olmal• çalqıyorlcır. Yukcırdaki re.inılerclen 
eoUalrincle tanuunq .inema yılclıaı Joon Blondell'i Paililı lıı)'llanncla oasi/e almak üaere 
tealalaütncıme im2Cll•lıen .,öniyo.....,.as. Stıfdolti r•.unde de 6ir otomobile binmif ola 
11,,,ı-. Dietriclı lıtırJJ bonol•nm..,,...,. -.,.. "°""""- Priilm•lıtetlir • .,_,_ DİM· 
ricla Wiıiİll AmcriJıci,11 dolapnq .,. 7'ia binlerce laarp bollOlll ICltmqtv. 

Ut;US 
. ,,, •..............................• "' 

• 

• . 

Nihat Ali U çüncü'nün 
kitap lan 

Muamele vergisi 
bltf>itan ile terfı ve mhlan 

SOO 1"7111: Pi7111ı (6) lir"""· 

TATBIKAlTA 

Kazan~ vergisi 
rehberi 

•11111. iitrrl "' 7n .. i7• 
ın lti/111 rrıvrllm 

440 sayfa: Fiyatı 2,5 liradır. 

Bu kitaplar lsuınbul'da ÜoiYenite, 
CihMı 'ff İnlulip kitabevleriyle di
jec kicapçılarda; Ankana'da Alıba 

lcüriiphaoainde satılmaktadır. 

"································,. 
,:1································':. 
: BİBLİYOGRAFYA : . . 
""lı,, •••••••••••••••••••••••••••••• ,. 

DiKMEN 
Ankara gençlijinin kalbi havasını ve 

ed~ sesini yurc ufuldarırıa duyurmaja 
çalışan hu mecmuanın 2~ inci sayı ı ge
ne zengin hir mimderecıula çıkmıştır. 
Namık Kemal'in guzel bir klite~ni 

~ıya11 hu sayıda: "Ankara'da hir talebe 
hirliji kurulmalı., başlıklı başyazı ile 
Kemal Edip, Zuhuri Darııtmıın. Turgut 
7..aim, Abidin Mumtaz Kı~u~k. Ziya 
ilhan, Behçet Bağdadıojlu, Perihan Par· 
la, Retı~t Kemal Çağlar'ın )'ll7ılariyle 
daha httçok şiir ve makaleleri bulaaıık. 
$iniz. Okurlarımıu tav İye ederiz. 

An.kara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 350 SMuı Alman Komisyo

nundan Topbpı 
Birlıiklerımiz ihtiyacı için pur4i 50.000 

kilo olmak uzere iki p&nide 100.000 ki
lo 111jar eti &alın aJJO&CSur. İhalelerı 
7. 1. 943 paJCmiıe giİDİJ IUt IS le ya• 
pılacakur. Taliplerin rayin olunan :za. 
manda temınatlariyle birlikte kcımUyooa 
muraca.atları. 

(1097') 7019 

Er fotini alınacak 
~ Te,nve .FUıdkaa S&. Al . 

Kom. dan: 

PazarlJlda 4000 ctft er tottn1 atın 
ahnacaıktır. Mulıammen bedeM 48 000 
llıradır. Muvaiakat l.Emlın.atı 8600 ltra. 
dlr. AC* ekBlıltmecıl 6. 1. 943 ~ 
a1mO aa.t ıı dedir. Taliplerin belli ıriin 

w a&lltte ~ ma)bıe wım8tne :va-

t.macaldarı tSDIDllıt ~· ~ 
~ mOraa&tlan. ı:..t CllrtnMne-
ıd DMai samaıul'lda her ırOın ıuıme.on-
duı ötrerlllMbDr. (ll()ı:l3) '70M 

Sığır eti alınacak 
GeliboJa M.- S.. AL Kom. dan: 
ihtiyaç için 80 tolla GeliboJu'da 170 

romı Bolayır'da tevzi edilma m.er. 250 
ton sıjır eti bedeli 250.000 lira olup ka
ci temioan 27.500 J.indır. Evsaf ve tan· 
namesi komisyonda görülebiliT. Pazar
lıkla ihalesi 9. l. 943 cumanesi günü 
saat ı ı <R komiqooda yapılacaktır. Ta
liplerin belli .an '" saaae temioadariy· 
le komİS)'OOll münaıadan. 

(10971) 1022 

Pekmez alınacak 
Manıt As. S.. AL Kom. d.ı: 
Mara.t birlikleri ihciyacı için 2490 sa· 

yılı kanunun ·O. madde9Iİoİo M flknwm 
tevfikan 10 IDll ba pdunez mülMayaa 
edileceluk. Mubaaunea bedeli 16.050 li· 
ra bd lemİın.aU 2401 lira SO kuru,cur. 
MnzuMl.a olarak ambara teslim edilecek
cir. İhale9i 5, l. 943 alı günü uaı 15 ıe 
Kom. da yapılaaktır. lst&lileria belli 
Yakine ıemimdariyle Kom. na müracaat· 
lan. (10980) 70W 

Sığır eti alınacak 
A1yon Sa. AL Ko. dan: 
1 - Şl vaaon sıtır etJ kapalı zarf 

uaulQ üe ekalltmeye kon1.1lmU1tur. 
Ekalltme ve ihalect 28 UkkAIMın 942 
pazarlejJi aünü saat ıo da Yaoılacaık
tır. Siiır etinin beher kilosuna tah
min edHmlf olan fiyat 90 kW'UI olup 
muvakkat teminatı 3442 lira 50 ku
ruttur. 

2 - Sartnamesl Af.yon Sa. AL Ko. 
da a6rlHllr. Taliplerin ihale saatin -
den bir aaat evvel teminat akceleriy
le tekl1f mektuplannı ve aalr vesi
kalannı Ko. na vermeleri e4t911tme 
ihale saatinde hMU' bulunmalan. 

(10787) 68az 

Vaketa, kuru üzüm ve 
kuru incir alınacak 

lzmir Lv. Amirlitl Sa. Al. Ko. dan: 
ClNl Vaketa mlktan 5 ton n;yatı 

560 kurue. K. llz!lm 100 ton 70 kurut, 
5 partı 20 eer t.orı lnıolr 70 ton ııo Kr. 
5 partide 14 der tıon. 

Clna ve nUktarlan yukarda yazılı 
Dıtiyac pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlılk ve Dıaleıl 4-1-943 pazartesi 
allnü saat 14,30 da Ko. da :vaııılacatc
tır. Kati teml.natJ llıale bedellrıin C?( 
15 ldir. İhaleden ~ almır. V•ıf 
ve tarttım her siln komisyonda aö
rQltıbUir. t.f.ekHlerbı m~ sGn ve 
saatte teminat ve di.ier veeHcalariyJe 
blrlfkte komlayoında bulunmalan llln 
olunur. <11024> 7054 

Adan. As. Sa. AL Ko. et- : 
Odun alınacak 1 

400 t.oo odun kapalı :zarf usulu ile 
ekriltml')'e konulm(Jştur. Muhammen ~ 
dclt 18000 lira iBc: teminatı 13-ro lıradır. 
Kapalı :zarf ihalesi 8-1-943 aıma gunu 
,..t 15.30 dlıdır. EV9Sf -ve pnnamesi her 
gun komi9)'0!1da g6riilebilir. t~teklilerin 
arttırma, eksiltme kanununa göre hazır· 
lıyacaklan teklif mektuplari) le ıhale sa
atinden bir saar evvd Adana As. Dawe
sindeki S... Al. Ko. na 'ffm'liş bulunma • 
lan. ( 10867) 6972 

Patates alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Kom. dao: 
Retıer kilosuna 40 kunıı fiyat tahmin 

edilen 100 ton pataıes pazarlıkla eksilı· 
meye konulmuştur. Ek$iltme•İ 8. 1. 94:\ 
cuma gürıu 9Ut ı '\.30 da Kom. da yapıla· 
cai<ıır. Teminat 6000 lira. Mühurhı nu· 
munesini evsaf ve şanlarını htt gun 
Kom. da gorülehilir. 100 ton J>a(atl'lloln 
t~lımi Bandırma'da ~ erzak depo udur. 
Taliplerin belli saane Kom. na munı· 
caadan. (10978) 7016 

Pekmez aJmacak 
Maraı As. Sa. Al. Kom. dan: 
Velcllet he.ahına 2490 sayılı kanunun 

4S madd~inin M fıkruına tevfikan 20 
ıon cıvık ~mez mubayaa edıleccktır. 
Mevzuaılı olaral< ambara t~lim edıle· 
cektİ1'. Muhammen bedeli 17.100 lira ka· 
ti teminaıı 2%5 lıradır. İhalesi 5. 1. 943 
salı ıcunu saat 14 te Kom. da )'llJ>11acak· 
tır. i9teklilerin belli vakitte teminaılarıyle 
mıiracaadan. (10979) 7015 . 

Tamirat yaptırılacak 
Yoz,ıcat As. Sa. Al. Ko. dan: 
Keşıf bedeli 170(...f lira ;1 kuruş olan 

Yozgat'takı ramır işı kapalı zarfla ek • 
•İlımeye konulmuştur lhalesı 943 ıkın· 
cı klnun 20 çar$:ımba gunu .uı 14 ıe 
YozltlJI As Şuhe~ınde a. Al. Ko da )a· 
pılacaktır. Keşıf \'e şartname her ıtun Ko 
da görulehilir ve isıenılehilır. !.teklılc 
rin teklif ve teminat mektupları)le ehli 
yeı vesıkalarını ihale saatinden en az hır 
!!&at evvel komİ•)Ona "ermiş buluı:ıma 
lıtrı . (I09~S) 6%7 

Sığır eti alınacak 
Trabzon As. Sa Al. "o•n. dan 
Kapıılı zarf usulu ıle 2a ton sı

ğır etı r.ksıltmeye konulmuştur, Mu 
hammen bedelı 17500 !ıra olup ılk 
temınatı 1312 lıra 50 kun tur. Ev
saf kolordunun butUn g rnl%.onla
rmda vardır. Eksıltmesi 12. l. 1948 
sah gUnU saat 11 dcıhr İstekhll"rın 
belli gün ve saatte kanunun 32 mad 
desınde tarif edıldiğl ve hile hazır
hy cakları teklif mektııpl nnı ek 
sıltme saaıin<len bır saat evvel Tr b 
zon Sa. Al. Komi ııa tevdı etmelerı. 

(11026) 7053 

Sığır eti alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan : 
Samsun garnizonundaki birlıkler era

rının ıhıiyacı için 125000 kilo sığır eııne 
talip çıkmadığından tekrar kapalı ıarfla 
dtsihmeye bırakıldı. Muhammcıı bedeli 
100.000 lira, muvakkat teminaıı 7500 lı· 
radır. Şartnamesi komi~yonda mevcuınır. 
ihalesi 8-1·9"3 cuma günü saat 10 da Ko 
da yapılacaktır. Taliplerin melcruplannı 
ihale sarinden bir sut evvel komısyo · 
na ftl'meleri. (10931) 6971 

Odun alınacak 
~lı'bokı Merkez S.. Al. Kom. dao: 
İhtiyaç için Baklabumuna teslim şar· 

ciyle 600 IDO odun pazarlıkla •UD alı· 
auakw. Muhammen bedeli 15.600 lira 
kad tmıİMtl 2.44o liradır. Evsaf ve ,art· 

namesi koaıis)'Oflda gorülebilir. Talıple
riın belli gun ve saatte temınadariyle ko
misyona muracaatlan. (10972) 7021 

Sığır eti alınacak 
.l.mür, Lv. Amirliği S.. Al. Ko. dan: 
Cinsi aıpr eU, miktarı 16000, fiyatı 

100. 
Cins w ~ yulc.da ')'M.ılı ihci • 

)'8Ç pearlıkla alınaaılctır. Pazarlık w 
ihalesi 30-12-942 IM'ihinde çarfllfllba pj. 
nü .-c 14.30 da Ko. da ,..apılacııktır. Kati 
ıeminM ihale bedelinin % 15 idir. lhale
dea önce abnw. Vasıf 'ff ,anlan bımis -
)'OlllClıa her R'lll gorülıebiür. IMekliftırin 
muayyen gün w --- temıinadariyle Ye 
dijer ftnilcıleriyle hırıik&e komisyonda 
lıulbtm.lart. (11022) 7056 

Memur - Muhasip 
Mecmuası 

Devletle mllnasebeU olanlara 
faydalar temin eden bu mec 
muanın 8,9,10 unCCJ sayılan bir 
arada. ıer1ırin münderel'at~ Dl" -
redilmiftir. (180 ııayfa fiyatı l 
liradır) 

Her ay çıkftn kanun, tef ir, 
karar, kararname, nizamname, 
Devlet Şurası, Temyiı Mahke
mesi, Divanı Muha.aebat lçtıhad 
kararlariyle Mııll.ye ve diger ve. 
kAletlerln tamimlcrhden mü

hknlerlnl, Profeeör ve maliye<' • 
lerle salAhlyetll ZPVaıtın maliye, 
idare ve hukuk ~kında tatbi
ki yaza]annı ltıtJıva eden ve ki.· 
tıt darlıtı yüzünden mU'Vaıkka
ten IH!lriY9t yaıpaımryan rMml, 
hUMJSl mneaeee ve· bankalarla 
her yurtt8-ın elinde buJımması 
11.zıım gelen mahdut miktarda 
ba!nlan (Memur - Muhaa~> 
mecmuasına 1943 yrlı için abo
ne ~mata acele ed'n z. Geoc ka
lanilann a.'bone ncretlerl iade e
d lecektlT. 

ABONE FfY A Ti : Rir sayı_ 
111 9 forma hesabivle. "1ellk a
bonesi 300 lnı"1~tur (llAve for. 
nıalann heheri için 12,5 lr.ııruş 
•amnıedllir. 

MORACAAT : T. Kenan On. 
sili ı Poata K. No. 166 An ara 
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Kuru üzüm ahnacak 
Urfa Aı Satın Alma Komlııyom.mdaıı : 

Mlktan Muh. Bedeli Temmat İhale cllnll ııaa.tl 
an..ı Do Lira Lira 
K. llzllm 100.000 60.000 4500 9-1-943 saat 10 

• 100.000 60.000 4500 .. 11 
• 100.000 60.000 4500 • 11,30 
" 100.000 60.000 4500 • 13 
• 100.000 60.000 4500 .. 14 

Yllkarıdl. vazıh S kalt'fll kuru üzüm kapalı urf uaul1Yle eb0ttn1!3"1\ komıhnu• • 
tur Şarbıamftıl Anlcara, htaneuı Lv. Amlrlltt ile Urfa As Sa Al Kom da sörQ • 

ı 
t'blllr. Tallpkrin muvakkat tantn&t altcelertllt beraberlerinde ıretlrml"lfli mecbu 

rtcllr. TaJlplcdn tekJltJerlai ,,. t.aıtnat metttuplannı mua)')'efl ırftn ve t b r 
1Mt evvel IG!l'a lt ek fODCle~. ~ kolnllfona mQracaaU&n. 6974 

............. ~ı;.,,.l"'ı..,.. ............. 
MİLLİ MUDAFAA V. ı Devlet Demir Yollan 

Erzak alınacak Elbise ve palto 
M M.V. 1 No. Satnı Alma .Komıs- yaptırılacak 

yonundan: 
1 Aşakıda yazılı )'i,yecek maıMe- D. D. Yollan Umum JılUdUrlG • 

leli pazarlık .suretiyle satın alınacak- ğünden ı 
tır. Devlet demıyollan mes ek okuH 

2 - P rlıtı 29. 12. 942 gü.nü ea- talebeaı ıçm trumaıı ıle ııa d ve ka
at 15 te Ankara Lv. tunlrlıl! binasın- zalıni idareden venlmek teli. diia
dnıld kaml8yonda yapılacMc:tır. me ve aa.ır bütün narc ve rnaır fla-

3 lstokl !erin belli glln ve saatte rı müteahhıde alt olmalç üzere dık-
katı temlnatlarl.yle bı.rükte koml8yo- tırllecek 120 ytlz vırm takım elbı
na mürııcııatlan. se ve 120 adet paltonun ımalıyeiı 

Cinsi: Lllhıına, Pıray. Ispanak, 111 kapalı zarf uıuhyle eKs ı ne 
Karnııb nar, Kereviz, Havuc. Yu.mur-- çıkarımııtır. Ekaıltmto 14 ık• cık~ 
ta, Tavuk eti, Hindi etı, Süt, Yoturt, nun 9f3 tarlh•ne r:ıstı,,u oere m
TerPyağı, Kuru 1K>ğlltll., Pataıtee, Ar- be cllntı aaar ltı c.n al u a An ara 
mut, Elma, Limon. Portakal, Manda- .-ruyonunda tk:ncı :şletme bina • 
llna, Balık, sanmsak, Yer elmll61, ~- •" .ı• ~-0planar.aıı koını ,y, .1 "m
va, Ku~ru yle beraber koyun eti, Sı- ••~kur Mıı~ım cm be .. 1ı 18 O) 
ır et • K :vun eti kavurmaıııı, Sılır bin sekiz yt1z lire ve muvakkat te. 
ı kavurması, Kuru incir, Kunı ka- rı•ıı.'tı (13~) wz otuz b nac:: r 

yısı, S rke, Kuyruk, Kuru ot ve Sa- Bu işe g.rmek istlyenler n kan1111 
man. C10995> 7036 ve şartnamenin tayın ett *1 vesa 1' 

Kavurma alınacak ile m\JvakkM temınat ve tek ıflennt 
M M. V. l No. lu Sa Al. Kom. aynı ~ aaa on beşe kadar tıoma. 

dan : yon relallf;lne vermelen 11.zımdır. 
l Garnizon ihtiyacı için aşa- Sartname ve mukavele projeli pa.. 

ğıdaki cıns ve miktarları yazılı ka- raaız olarak kQmhııyoodan alınabilir. 
vurm ılar paz rlık ıruretiyle sahn Elbiııe ve palto nUmunelen iklnct 
alınacaktır tıletme •e meslek okulunda ırörtt • 

2 Koyun kavurması muham _ lebllir. (10909) 6979 
men beılelı 54000 lira olup kati te- 1c 
minatı 1900 lirartır. Demir gaz borusu almaca 

Sığır k ıvıırmıısınm muhammen D. D. Yollan Umum Mildürlüitin-
beclell 40000 lır ı olup kati t~minatı dM : 
6000 lir dır. Muhammen bedeli 84-98,75 üç bla 

3 - Şart nameııi komisyon ela ~-
rtılUr. 1 teklllerin kanuni vealkala- dort yllz dokswı Ut lira yctnıl bet 

kuruş ve muvaki<&t temınatı (262 04) 
riyle bırllkte Ankara Lv. Amirliği lki yıız altmı~ akı Ura dort kuru oı .. 
bın ıncl kı komisyona müracaat - bırcr ucu mansonkı Uç pusluk tll 
ları metre demir gaa borusu 11 S nk nua 

Cınııl koyun kavurnıaııı 20 ton 
thııl 11 ı 1 1. 943 saati 15 te. 19ı3 tari ıloe raatlı an pa rtt"Sı günCl 

Cin i: ıgır kavurması 20 ton i- sa111 16 da Ankara ıatas;)'onunda 
hale ı ı. 1, 943 saııt 15 te. ikıncı 1 lebne bınasında ıoplanaC"alı: 

(10926} 7011 komi yoncta kapalı zarf uınıl le aatbı 
alınacaktır Bıı ile gırmek i•tı eolei1n 

Malzeme alınacak kanıı·1 ve şartnıınıenin tarln ettiil Ye-
M.M. v. ,,eı.· saık Ue muvakkat leminl4 ve tek ın .. 
Hep ıne birden 5360 lira fiyat rınl ııyni gün saat 16 e kadar komi._ 

t h!'llln olunan 79 kalem oto tamir- yon rf'I lıiıne Termit olmalan 1 ırn
hanesl malzemesı 30. 12. 942 çar- dır. Şutnıınıe ve mukavele projcal pe
şamb g nU saat 11 de pazarlıkla sa- ruız olarak komlayondar1 alnabillr 
tın alınacaktır. 6999 

İ bu m ıbemeyı vermek illllyen
lerlıı 802 lıra 50 kuruşluk kati te
mınatlarıyle birlikte pıızank ırUn ve 
saatında Ankara'cla M.M.V. 2 No.lu 
atın alnı ı komıs;wonıına gelmeleri. 

(10889) 6953 

Toka alın{lcak 
M M.V Unda!: , 
Bch <k.'dlrıc 4 ku~ yaptırma Qcre-

U konulan demırt verilmek aartlıYle 

300 000 t dlis1z toka yaptınlrruul 

u. 4 1-1943 pazartesi ıııünü ııaa.t 15 te 
p ı teki ne ih le edilecektir 

12 000 Ura olup 

<br. Nümune ve 

Alma Kom yonunda bul'llnmalan. 
(10921) 6981 

Kereste ve çivi alınacak 
M M VekAletlnden : 
8080 J1ra 02 kunıe mulıamrnen bedelll 

57 312 m3 ~ ve 270 kUıo çivi 28-
12 1942 aalı .UnU saat 15 te pazarlıkta 
satın a ına Mur. Katı teminatı 1212 11· 
rad r Şıırtnameal her ırtın ırli9t.erl:J6r. 

t teki ~ ihale ırtın ve ııaaUnde M. il 
V. 4 Nob Sa Al Ko. ~. 

(10980) 6983 

Kösele alınacak 
'M.lıl V. den 
Müteahhidi nam w hesabına 

56576 kilo aarı aabunhı )löaele 29 
12. 942 salı ~nü saat 16 da pazar
lıkla ıhale edılecektir. Muhammen 
bedeli 435613 lira olup kRti teminatı 
42342 lira 6 kuru!,ltur. Nwnune ve 
11artnamesi htr gt}n komiayotıda JrÖ.. 
rulebılir. İsteklilerin belll giin ve 
saatte Ankara'da M M. Vekiled 1 
No.lu utın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (10902) 6950 

Mefru~at alınacak 
M. M. V eki.le tinden ı 
Al ğıda cın.s ve miktarlan yaz.ıh 

mefrutat 28 12. 942 puarteai aUnU 
saat 10.30 da pazarlıkla aatın alı
ıı caktır. Suıılann oartnaıne ve nU. 
munelerl her atın komiıyonda &6rtı
leb Ur. İlteklılerın belli cün ve aa
atte Ankara'da M. :M. Vek!letl S 
No. •atın alma komıa)'Olluo& -=elme-
leri. < l09a7) 7002 

Cıoai Mıktan 
Adet 

Yazıhane 8 
NUmune dolabı 1 
D<Mıya dolabı 1 
Sürahi 3 
Uardak 8 
Çamaşır y~kattırrlaca 

M. M. VekAletlnden : 
Talıbl çıkmıyan Fen Tatbıkat o

kuluııdakı okurların altı aylık 17280 
p rça iç çamaşın ile 20960 parça 
yatak takıma ve aalrenın yıkattı • 
rılm sı 1 ı 8. 1. ·943 cuma ~U aa
at ıs te pazarlıkla istekliaiııe ihale 
edll cektır. 

Şartn me•i her ırtln komisyonda 
görUleb lır. Hepelnın muhammen 
bedeh 11806 lira olup kaU teminatı 
1770 lira 90 kuruttur. bteklllerln 
belli ıUıı •e 11aatte Ankara'da M. il. 
Vekiletl 3 No. lu qtın alma ko -
mı.ayonuna gelmeleri. 

(11010) 70f9 

Odun alınacak 
MMV den: 

Komlcı>"Onda ~cut _, w l&l"bıa

meetne söre betM!'I' Jctl(JINlla 8 kurue n
yat tahmin olunan 200 ton ockıll 4. 1. 
948 puarkwl ırUnU saat 15 ~ paza.r1.ık
ıa atın alınaoaktır Vermek ~ 
ı1tı 1800 tralık kati Uırnlnatlart)'le bir· 
19cUI JIU&li* ırön ve ... tlnde M.M V 

2 NoJu -tın a.lma komWyonurıa Pi· 
melen (11005) 7051 

Malzeme alınacak 
M M V. den: 
Yed k Subfty Okulu ihtiyacı lıı:ln 

lat n~ yııızılı 20 ka em muhtel f 
ma zeme 4·1·943 paartect s(lnll saat 
11 ~ paazrlrkla •tın lllınaaııktar. 
Hepslıne blnlen 1498 1 ra fiyat tahmin 
olunan bu malzeme'yl vermek lsti
yl!'lllerin 2'24 lira 70 kurufluk kati 
tem n tlarlıyle blr111tte J)ftZ&rb'lc ailfı 
ve MUltindıa M. M V. 2 No. lı Sa. Al. 
Ko. na R'"lme1erl. '110061 7050 

Kamyonet tamiri 
M. M. V. den : 

Komis,oııda llle'9Wl ~ RÖN hir 
Pon n-"a bm)'onet tamir ellirilet'41trir 
Bu tamit'Ml ,.pmck iıad,en1eriın lıoaıis • 

)'(>M lllÜNm9r -- .,._ lfilmeleri 've 
r4dif edecııtitri fi,..arlma a&w. .c.ı 9°'' 
l'Uartıe9İ ~ _, 10.30 da M.M V ' 

o lu S... Al kıomiayoouna kati t''"" 
DllllarifJe bi.rlıllıır.c pimeW 1952 

Kereste alınacak 
Devlet DemÜ')llO)lan .utılıc ı--. 

A E. Komta)oOn Re19Mt'lnde : 
1) M~ ta11p cıt1ı:m11ND lJI 

m3. ~ utc:rar lıal""8 koDııılDlllll • 
tur. 

2) Jıfutıamman bedeli 1.,,. *'- ~ 
lup muvülıat ı.1*ılı.b 1488 *'& ta ıı. 
nı.ıur. 

3) Dıaı-t '7-.1-19a ~ aGlııl 
•at 16 da leıetme Konıtsırıonu ~ 
da Yaı>ılae.ııt ... 

4) SarUıame w mulıavftıt proJellelt 
para.ı zoJa.rıık ltom l.l)OOlldam teda.rtlc • 
dtl«> Hır. 

S) Talıtp olanlar muvak'kat ttmınaa 
:vab1'Vllık Tk:anıt Odaa vwlkMI, parua 
tezkel"Nt, ve lkunetırlh ftıdlcalal'IPle 

blrUkte lha le •ııttııııden btr aaat. t!9wıl 

ltoınlaY'OmınKi mOraeaaUan llzım -
dır. (10016) 6911 

Pevlet Hava Yollan 

Tayyare motör yağı 
abnacak 

DeYlet Hava YoH.n Umum Müdlir. 
Jüiünden : 

l - 10.000 kilo tan-e aıoellır ,.. 
bpMwf~~--
ftlUllW, 

2 - M""-*ı bedeli t 1000 U.. • 
lup muvakkat temlllMI 825 Jir.tK-. 

' - F.bihme 15.11 9'43 a-. güal 
MM 1 t de l~lec Ha"8)'0llan Umum Jı&. 
dürlüiü binasında )laPllac:alııw. 

" - Bu huııma - fenni ,. ..... 
taıu.ne ve mukawıle pro;- her ..-
Umum Müclirlükte ~-

' - l~deria ,..._. ,..lk a&a 
ve l8Mte remicıedariylıe benaber komia • 
yanda huJunmafan IIAo olunur. 

(11030) 704.f 

ANKARA BELEDİYESİ 

Yığllıımıya kaqı 
Kalabalrk yerlerde halk 

sıra olacak 
Ankara Beledl7e Relsfltlndtla, ı 
ı - UçUncU maddede yazıh a.. 

ııualar belediye tMbihleri ..._.. 
alınmaıtır. 

2 - Bunlara aykın barebt edeil. 
ler 1601 ve 2670 numaralı kaaUDlaıa 
ra göre ceulaadıralacaklardır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin ..., 
fıtımında ve buıılar içla kart ....._ 
tinde. 

B) Nakit nertalanna tirnlfle. 
C) Umumf yerlere drit ıre ~ 

ta halkın birbiri arda ura dltıilmeıi 
leri mecburidir. (8409) um 

BUGUN 

Ulus SİlenllSlllll 
Rekııbet.. İntikam .. Klll " 

ıhtlrulann nrattıtı ...... 
ıt.tır .,lartn en acıklısı. 

1 - lınnııı ~ 
Kalpl~rl t•hlr edecek 'bir 

macera. Herke.ı han• .._ 
<'ek bir hayatn haldlri romanı.. 

>. rtlıtler • 
Olga Tcheckowa 

Albrecht Schoenhal• 
Kamilla Homn 

2 - Ylldır111 posllsl 
Büvük avantür filnil 
Artist: Buck Jonea 

Aynca: MlKt 
Seııın,.lıu ı 14 IO J'f SO • 

Kırınızı Çiçek 
ıe _ ıt 

Yıldırun postalı 
21 de 

Kırnuzı çiçek ve 
10 -
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Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesaplan 

1943 İKRAMİYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs , 2 Ağustos, 1 İlkteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

(/= 1943 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 

Liralık Lira 

1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 
60 

'l50 
334 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

= 
= 

= 

= 

= 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

Türkiye iş Bankasma para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zaman
da talihinizi de dcnem;ş olursunuz. 

Havalarda 50.000 kilomelre 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Resimli seyahat notları 
Yazan: Ahmet Emin Yalnzan 

Ahmet F.min Yalman Afrika, lcgiltere, Ateş Ada~ı, Kanada, Amerika, llaııı 
Adası, Küban, Brezilya. Sudan Ye Mısır'a rapuğı he)ecanlı se)ahaıin not· 
lannı kiuır ~linde neşre baılamı)tır. 
Harr ı.amanında türlü turlü tehlikelere f:Ôğ~ ı.erilerek )ıapılan hu SC}ıaha 
tin nodanru <*uyunca demokra i memleke-tlerinin harp zamanındaki halim 
ojn-.nmif ve dun)'llnın }arını hal&ında etrarıı malümat almış olacak•ınız 
Ahmet Emin Yalman'ın seyahari bü)iik küçük herke•in ıe,iı:le okuracağ 
bir e5erdir. Çocuğunuza okutmak için bundan fa)-dalı ve guruş ufkunu gc
niılerici bir eser bulamaz ınıL 
Çıkan forma ile çıkacakları miivczzilcrden •eya kita(lÇI ve rutüncülerdcn 
acıyarak devamlı surette rakibediniz. Arada forma kaçırmama'1a dikkRı 

ediniz.. ~ 
FORMA H ER YERDE BEŞ KURUŞTIJR. 3049 , 

~============================================/. 

OKULLAR 

(Biçki dikiş tekamül 
atölyes i açıldı) 

A nkara Akşam Kız S anat Okulu 
M UdUr!UgUnclen: 

Kız EnstitusU mezunlarlyle Ak· 
ıam kız sanat okul u mezunlarının 
a natlarındakl mel-eke ve maharetle. 
ri artırmak üzere okulumuzda biçki 
dıkiş tekAmUI atölyesi açılmıştır. Bu 
atölyeye devam edecekle re yaptıkla
n işlere ve kabilıyetlerlne göre ay. 
nca ücret de verilecektir. lııtiyenle
rln 15. 12 . 94.2 tarihine kadar okul 
idaresine müracaatları. 

(10631) 6637 

TİCARET VEKALETİ 

biri~ini de munzam o larak bilmek ıercilı 
sebebi sa) ılır. M u.ahaka imtihanı nda mu· 
vaffak olana barem kanununun on doku· 
zuncu maddesi mucibince l iO !ıraya ka • 
dar ücret verilecckıir. 

isteklilerin Dış Ticaret Daire~i Mua· 
melit Müdürlüğune muracaaıları ilin 
olunur. (10942) 6936 

KAZAL AR 

Motör alınacak 
Turgutlu Delcdi)esindcn : 

Turgutlu Belcdi}e elektrik şanıralın· 

da kuHanılmak U7tte 100 lll 150 bc)gir 

kuvvetinde ıa dahili ihtir:ık lı bir motor 

ve yahuı bir buhar kazan ve makine ine 
ihti)aç • ardır. Yeni ve yalıut i> i vazi)ct· 

te müstamel ve noksansız moıör ve )'1· 

Mütercim daktilo aranıyor hut makinesi oıanıar motor ve makine • 

Ticattt V ek1letindeıı : 

Fransızca lisaıunı iyi bilmek ve Hsa· 
nı yazı makinesiyle doiru ve suratle ya • 
zabilmek prttır. Fransızca asıl elmak Ü· 

zere İngilizce ve almana li anlarından 

nin normal ıakatını, sarfiyaı mfktarını, 

markuını ve hususi ev af ve şanlarını 

bildirir ıeklif lerini on beş gün içinde 

Turgutlu bde<li) esine 

olunur. (109 15) 

bildirlTJ(."leri ilin 

6939 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reisliiindeıı : 

l - Çalıpnılı nzi}'l!'ttl! olmıyan Vl!Y• benzini bulunmıyan taksiler bek 
leme mahal lerinde ve caddele~ durmıyacakıır. 

2 - Bekleme mahalliodl! ve caddelerde c;ıran ıaksiler müşteri almıya 
medMdur. 

S - Bazı tof6rlerta müşterilerden fazla ücrcı ralebeuiklcıi vık! şikl 
vetlcrdeo OArcniJmiştir. 
Şldyl!d o lanlano 13S8 . 1362 • 2911 • 2470 2960 • 2713 • 2956 'Z890 

nuınaralara relcfonı. müracaıdan rıca o lunur (10281) 6'°5 

PARK Sinemasında 
27.12.942 pazar 14,!JO da n itiba ren 

PAUL MUNI ve yeni Yıldız GENE TIERNEY 
ile beraber yaratbkları 

COSKUN 
KAHRAMAN 

Devlet Orman İşletmesi 

Satılık çam tomruğu 
Dev !et Omuu:ı 4.lctmaıı Dru:J.ııy He\ ır 

Amtrllğinden : 
1) Azdavay deposunda lsU!te mevcut 

(968) adot muadili (47l.4iü) metre mı
kAP <cam tomruğu) actk arttırma ile 
saUlacaktır. 

2) Tomrukllınn ııync:ı 004 kesme 
payları me\ cut ve kabuklan soyu im~ 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze . 
rtndcn hesaplnıunışt ır. 

3) Tomruklıırn. alt ıntıa e:ırtrıamcııı 

Ankarn."dn Orman Umum MUüürlURlln
de. tsUı.nbul ve Knstamonu Onn n Cc -
vlrge lllUdUrlUklcrlYle D day Oımnn b 
!etmesi revir flmlrl Cinde ~orülcec:ktlr. 

4) Tomnıklann m3 muhamm n be • 
deli <3000> ırurustur. 

:>) tsteklllertn yüzde 7,5 muvnkk t 
temlnntı olnn (lOGl) llrnyı lınmllcn 30. 
12-1!).12 can;ambn günü snn.t 10 d:ı Da · 
d.ııy Revir Amlrlltlnc mürnc 11tı n. 

(2453) 1?3 

Saflhk köknar tomruğu 
Uevıcı Orman leletmcsl IJadtly ıı.cvıı 

mlrllf:lndcn : 
l) Topuk köy ()('J><>llundn lstlrte mev

cut (7\Jıil arıcı muadili (3:.?:l 786ı metre 
mlkAp köknar tomruğu ncık urttırmıı 

ile s:ı tıl:ıetı k tır 
2> Tomruklnr1n a)TU'a bas kesme 

P >lnn mevcut ve kn.buklnrı ııoyulınuş 

olup hacım knbuk~uz orta kutur Uzc • 
rtnn<len hesap! nmıı;tır 

aı Tomruklara alt ııntıs anrtnnmcııl 

Ankarn'da Orm n Umum l\IUdU IUCiOn· 
de. lstnnbul ve Knstnmonu Onnan Cc • 
vtrge MlldürlUklerlyle Daday Onnan ıs

ıetmes revir fımlrl Q:lnılc ı:: rillrct'ktlr 
41 Tomruk! nn m3 muhammen be. 

deli (2800) kuruştur. 
51 tstekl lertn yüzde 7.5 muva)(knt 

tl'mlnnıı olıın !G05> ıtrnyı ha milen 30· 

12·1942 canınınbn g(lnü snat 15 te On· 
ıb.Y re\ lr Amlrllcrtne mUrncanıı.a.n 

(:.? 155-1) 1:?4 

Sah l ık ~am tomruğu 
De\ let Onruın 111letmcs1 Daday Hc

vtr Am rlltln.dcn: 
ı ı Tenbel k yU dcı><J6111\da lsttrte 

mevcut (500) det mu dUI (745,441) 

metre mlkllp cam tomruRu acık artırma 
ile satılacaktır. 

'2> Tomruklann ıı,ynca b:uı kesen,. 
ı>al'llın mcvt"ut ve kabu lan llO>Ulan •ş 
ol p lıaclm k bukııuz orta kutur uzc-

nd<.'!1 lı p ıınmıstır. 
3> Tomruklara a t satıs ş:ırtn:ım 1 

ı\nkara"da Onnan Umum !il dür üitUn· 
d~. lstn.nbul \ e Kıı.<ıtnmonu Omt n c 
vlrı:e mUdilrlukl<"l1:;le O day onnnn 
ı.ıı tmcst revir fım rl tlnd ı:• rtHeccktlr 

41 Tomruklann m3. muhnmmcn b • 
deli (2500) kuruştur. 

5ı !stekl ıenrı )'il?.de 7,!'i mııvmcırnt 

tem nal olnn (l39 ) llrnyı hamll<"n 3'l 

12. 942 cal"$alTl-ba ITT!nü saat ll rl<! D3· 
day revtr flmh"l f: ne münıcaatl n. 

(245:>) 1'25 

VİLAYETLER 

T amirat yaptırılacak 
lzmir Defıerdarlı ğından: 

ULUS 

MÜJDE 
Noel ve yılbaşı hediye
lerimiz gelmiştir. Gü
müs altın üzerine her 
cins eşya ve kıymetli 
kumaşlar. Ankara Ana. 
far t alar Cad. CUMHU
RİYET HALI ve 
KÜR K PAZAR I AD
NAN. No. 36 T el: 1157 

Piyano dersleri 
Berlin De•:let Yuks k MUz ~ Aka

d m nde tnhs etm bir 'l'Ork Bıı
:ı;ıın e\indC' pı;ı;ııno dersi \ C'rme ted r. 
Saati k 1 radır Arzu ed nlerln U
u 'tn S S nımuzuna mlir c ntları. 

Cocuk Hekim i 

Dr. Ali Vahit YA~AT 
Muayeneh anesini 

P ostane Carldcsin dc 
Yağcı Apartmanına 

nakletmic;tir. 

O RMAN K ORU MA 

Yün çorap alınacak 
Orm.an l\.oru n ı üı:rıcl .n... Satırı 

Alma Komısyonuııclan : 
1 - Kap.ılı z rftarı talıp çıl:ma

dığından pazarlığı ç evrilen (1400U) 
oıı doı ı bın çıft ıplik karı ık vlln 
çor ıbı n pazarlıgı 20. 12. 942 salı 
gilnü saat ı.1 te genel K. blnasınıln 
y ıpılac ktır. 

2 - .Muhammen bedeli beher 
çifti için 70 kuru~ olup muvakkat 
tenılııalı 735 liraılır. 

3 - Çoraplar toptnıı ve pıırti par 
ti de alınacaktır. Taliplerin belli 
gllıı ve s~aııe komlsyoııa gelmeleri. 

' (10!!94) j029 

Eşya diktirilecek 
Omr.ın Kon m.ı Genci K. :-aıın Al • 

ma Komh1onundan : 
1 - On bir kalem r'°'ir e$)"a\ının di· 

kimi pv~ırlıkla dikurilc.-cekıir. \ e ıes • 
Hm )eri İsıanbul"dur. 

2 - Pazarlık !-"WlU 29· 12·9 i2 s.-ılı ı;u· 
nu saaı 14 re Genci K. bina\tnda. 

3 -Taliplerin belli gün ve sa:ııte ko-
mis\llfla ı;:elmelc>ri. ( 11021) 704R 

Satılık eşya 
P!!Şle ma.mull\tı snlon yemeık 

odn ı takımları d 'anlar v. s. 
Yenişehir İzm r cııdıltsf 24 dal· 
re 3, saat 14-16 nrnsındn mllra· 
cnaL 450 

Terzilerin nazarı dikkatine 

ANKARA V ALİLİGİ 

Kamyon tamiri 
Ankara Valillğindcnı 
C ivar BS!alt: yollan tamiratı mO

temndlye işl erinde çalıştırılan kam
yonların tıımiri ıçin mu ktn.zi 10 ka· 

l lem malzemenin mübayıı.a işi 4. ı. , 
943 pazartesi glinü saat 15 te <laiml 
eııcümeıııle ihalesi ynpıl!Nlk üzere 
açık ek.~ı l tmeye konulmuştur. 

Ke,şıf bedelı (3438) lira muvakkat 
ıe•nirıatı 257 lira (85) kuruştur. 

İsteklilerin ticare t oda.')t vesika. 
sıyle muvakkat teminat m ektup veya 
makbuzlariyle birlikte sözü ceçı·n 
ıtlın ve saatte d aimi encilmeııe g el
meleri. 

Hu Işı- ail kı-.,,if ve şartname) i 
her glln Nafıa mlidUrlüğunde ı:öre
bileceklerı ( 10 58) 6903 

Okul tamiri 
Ankara ValUlı:.ındcn: 

Kqılt bt.~ell 10"'.>!l lira 50 kuru&lan 
ibaret oL-ın 1ıtclc!n llkokuhmun truntri 
ııcık eksiltmeye konulmustur. tstC".kl lc
l"lıı ~na.meyi görmek Uzerc her gün 
.Mnarlt Müdürlüğüne ve üıale gUnu o
lnn 11. ı. 943 pa7.nrtcsl gijnu saat 15 tc 
ve tımıtnat akc:cslnl hususı muhnı<elıc 

müdlirlUCl'ü veznesine )'lltırnrak ılnlmt 

meümcne mlır:ı<".t ttıan l!An olunur. 
t1 00!)3) 705.'l 

Ev inşaatı 
A ıtknra Vruııı:gıuu.,ıı: 
1 - ~ ncaıı koyundu ~vnWen yapı· 

lo.cak 25 bü) ük ve 25 kUı:ük üp ev 
in natmın ihalesine talip çıkmadı ·ın· 
dan b r ay müddetle pnzarlığn konul
rnu tur. 

2 Keşif bedeli (425611> lirn <25ı 
kuruş ve mu\'a:kknt lemınntı l20774ı 1 
lira (45) kurUŞtur. 

3 - lstekliler n teminat mektup 
\ C'yn makbuzlnrl) ~ ticaret odası vc
sikıılarını \C bu "çin Nııfm Müdür· 
lü •Unden nlneaklan fenni <-hli)et H!· 

kıılnnııı hamllen her pazartesi \C 
perşcmhc günleri encümen reısliğine 
ınürncn.atlnrı. 

4 Bu f' a l keşif ve şartıınm<'yl 
her giln Nafıa Müdürlüğünde görebı· 
lf!<:nklPd. 111(l(l'2) 7()58 

O.kul inşaatı 
Ankaı-.ı Va.liliğirvJen : 
l .- Maltt-pe'ılc y eniden yapıla. 

cak 10 dershnneli mektep binası irı
şnatınııı ihalesine talip çıkmadığın. 
darı 17. 12. 942 tar ihinden itlb ren 
bir ay müddetle pazarlığa koulmuş
ıur. 

2 - Keşi! beclell ( 345342.60) li 
radır. 

3 - İsteklilerin (17r.63) lirn (70) 
kuruşluk muvakkat teminat mektup 
veya makbuzlnriyle ticnrl!t odıuır 
vesikalarını ve nafıa müdürlliğl\n -
den bu iş için alac~klan fı-nnl eh. 
liyet vesikalarını hamilen her pn
z ırtcsl ve perş~be g{inlcr i sant 
15 tı• e ncllmen reisliğine mllracaat
l arı. 

4 - Bıına nft kc!jlf ve Aartnameyi 
her g{ln nıı!ı a mliılllrltılffinıle ırörc. 
bilecekler i. Cl 1003) 70577 

MAHKEMELER 

Bay Ziya Görengöz' e 
Ankara 1. cı AsUye Hukuık HA:k m-

11 •lndcn : 
Hakkı Bilil Corum ıelisı gelmiştir 1 - Sıvas'ta D.D.Y. Cer atelyesln· 

Belediye karşısı Alımcı Diker'dc U)')t\ın de 2 Z )'1l ~~sklldar Ketçe dede 
fi)ıııla saıılmak~dır. 510·367 M. Topt:ışı s. 126-22-90 No. da Şam· 
_:!11111111111111111111111111111111!::, cln doğma 328 D. ıu Hasan oğlu Zıya 

1 - lunir hükumet lmnağırxla )ıl : S f k : Görengôz. il 
pılacak 27978 lira 19 kuruş keşif bcdd· : ati 1 a rSa : Kannız Zl>Jlha Garengôz velk 1 a-
li ıamiraı kanalı zarf usuliyle eksiltme· - : vukat Azltı Baban tarafından ale~hl-

,. : Y~tr Sıhhat Veiclli!tl )'il· : nlze eıcılan şkldet.ll g~lmstz.lljte müs· 
)C konulmuştur. : runda 1'1!91..1 1111.ha ~ zr8 met. : ten~ bofanrna dA.vası.nın yapılan du· 

2 - Muvııklcat teminat akçeü 2099 : relik paneDenmıe al'88. Ulus llAn : ruşması sonunda: 
lira olup ihaleyi müteakip ihale bc<kli 5 memurıutuna müracaat. : Kannızı haklı hakSJZ dövdO~n02 
uzerinden yüıde 15 e ibliıi edilecektir. _ : ve hu yüzden aranızda ıldde-tll gec;lm· 

3 - Eksiltme 8·1· 19f3 tarihli cuma .,llllllllllllllllllllllllllllllllr"' slzllk bulunduğunun saıblt olmasına 
ı;ilnü saat 15 te lımir dclıerdarlığı milli ve mıııhkemece de kanaat f'<lllmesinf' 

MALİYE V E KA- LETİ mebni ~eni kanunun l:l4-138·140· 
emlak müzayede sa loıın<la )apı lacakıır 150 Vf' H. u. M. Kanununun 240 ıncı 

4 - Teklif mektuplarının ek ilıme maddeleri muc"blnce boşanmanıza ve 
ı.:ünü sa:ıı 14 de kadar Izmir dcfomlar • Bina tamiratı mroenı kanunun 142 inci maddesi mu· 
l ığında müteşekkil komisyona tevdi o- Maliye Veldlllfrlndı.'!1: ctblnce de yeniden bir Sf'f'le mUddclle 
lunmast VC)ıl gonderilmesi icabeder. Pos· 2882 llra 25 kunı.ıı kcşlt bcd lll Da· evlenem~lze ve 1868 kuruş mahike 
tadaki gecikmeler kabul olunmll7.. lılllYi! Vclcl!Uitl garnJ blnıuıının tamlrotı me masraflyle 20 lira aıvukatlık Oc· 

5 - İ·teklilcr keşif ıaf.ilaı hulasa rf\tln n sl7.dı>n taıh!!nlnf' 9-11-942 ını-
5. l. 943 sııh ı:Unll sa:ı.t 16 da Mııl1)'C ll d 1k bili t .._ J 'k O k ceı•eli ile hu.rnsi fenni ~nnam .... -i her n n f' a P.m),,, oma ezre a· 

.- -, VcklUctt l\t l1 EmlAk Umum MüdUrlü· v rlld'"'l n• 1 7046 
gun mesai saaıi dahilinde lzmir, Ankara rar e "' nn ° unur. 

ğünde pa7~rlıkla ihale ed e<'t"ktır. 
~e l sıanbul dcfıerdarlık lan milli emlak Murn.kJrot tem nat 2ıG llra 17 kU· Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Hakim • 

liğindcn : müdürlüklerinde görl'bilirler. 
6 - Ek~ilımC)e iııirak edecek olan

lar 2490 S&) ı lı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
dclerinde )'llZılı '°'sar ve şeraiti haiz bu· 
lundukları nı güsıerir 'csaiki komi•yona 
ihraz etmİ)·e me<:burtlurlar. ( 10914) 

69.38 

Bayi aranıyor 
Eskişehir 8(.>ledl)csl Elektrik ve Su 

l:ır 1darE!l!lnden : 
Kaplanlı su)'U'nun Ankarn.'dıı satısının 

bir bnyte verilmesi 1'1 30-l2·l!H2 tnr1 • 
h ne mllsUI t c:ı,rşamba ırllnü snat lfi le 
brledlye encümeni huzurunda açık art· 
tırma sureUyle lhalcs yapılaca ınıtıın 

talip olnnlnnn mezkOr ıı:ün ve saatte 
hazır bulunmalnn \ e bu hususta tatsl • 
ıtıt almak ve ıı:ırtnnmcs nl ı: mı k isti· 
yenlerin de b<.'IC<llye riyasetine müra • 
caatlan llll.n olunur. 6!>W 

Memur alınacak 
Balıkesir C. M . U. llğinden ı 
Otuz lira ma şlı Ba lıkesir .mahke· 

me başkatipliği mUnhal bulunduğun 
dan k ınuni evııafı haiz taliplerin 
tayinleri y ıpılmak ilzere evrakı 
mtislıitelerini ılllekcelerlne ba~lıyn. 
rak iki aıll't fotografları ile birlik
te 11i) h.ıet 28. ilkktınıın l!l42 tarihin~ 
kaılnr Balıkesir adliye encllmenine 
l!'Öndermeleri ilan olunu r. 

(11016) 704~ 

111111111111111111111111111111111111 - --§ Riyaziye dersleri ~ 
- -: Orta okul taleobelc>rlnt> a leforl : 
: nezdinde m !iZi) e, fizik, klınyn : 
: derslt"rl \'eril r. l lus'uı B. T ru· : 
: muzuna mektupla mUracnat. -= 4~ = 111111111111111111111111111111111111 

TÜRK HAVA KURUMU 

Kurban derisi satılacak 
Ttirk Hava Kurıunu 'l'osya ııul>c
Başkanl~ından: 

rıutur. 

K 11 evrakını bedeli muknbllln<lc 
nlmak lst~-cn rln Mal ye Vı-k Jeti M 111 
Emltık Umum !ltlldUrlıii llnc müracnııt 

etmeleri. (11015) 7047 

... ı ı 111111111111111111111111111 ı ı • L. -- -§ Şark kundura § - -- -: Mevsimin şık ve ucuz nynll<ika· : 
: bılannı n(.>fsinde toplıı.mıı:tır. : 
: İklıncl Anafartıılar Ku)umculıır : 
- karşısı 462 : 

~11111111111111111111111111111111,. 
K~ıp - 938 • 939 yılı Kırıkkale 

askeri sanat 1 esind n aldığım drplo· 
mnmı zayi ettim. Yeniıslnl çıkn.rtaca
ğtmdan esk sl:nln hükmQ )oKtur. 

Mehmet T<.'kin No. 9 

U L U S - 2'1 ünctl yıl. - No. 71.SO 
lmtıyaz snhl'bl 

lla..an Reşlı TANKUT 
Neşriyat ve Milessese MUdUrU 

NASIT VLUG 
ULUS Basımevi Ankara 

Anlcara"ıun Çankırı aWdesi yolu Ü7.e

rinde Boııkun nıahalloe!ıi 22 sa> ı lı C\-Je 
olen arabacılı~ k1h)ası fsmail'tn mahal
li mC7.kürda 71 adanın 6 pars.elini te~il 
etim 8 2 kiKur metrelik saha üzerine k:lin 
ıat>anı beton, tavanlı , bir oda ile muihak, 
kumürlük ve heladan ibaret 96 hissede 
72 h isse5i muhaınmeo kıymeti 2723 11ra· 
dı r. 

Ml!'lkür his!te 23. 1. 943 tarihine ntSI· 

lıyan cumanesi ıtünü $11&t onda biılmü7a
yl!(fe •tı laaıktır. Talıiplerin >'Üzde yetmi$ 
heş pey ak~ He birl&te mahkememize 
muracaatlan yevmü mezkürda ıı*dir o
lunan kı)'ml!tİn yüıde yetmiş heşirn hul· 
madığı takdirde satışın 30. ı. 943 tarihine 
ra..;tlıran cumartesi Jriinü saat onda satıla
caılı • e f~Ja maliımaı almak istiyeok:rin 
mahkmıeıni:zin 942-62 sa) ılı dMyasına 
müracaadan i lin olunur. 466 

E12uruın A<;ft)'IC Hukuk Hakimliğin • 
den: 

l>lvacı Erzurum'un Esa.t paşa mahal
(c<;inden H ikmet kansı Vasfi)·e Çivici 
v~ili avukaı Ömer Olgun tarafoıdan 
müdd«aleyh Enıururn'un aşağı Habip 
efendi mabaUi!!>inden Vasfıiye k<K"Mı il ik. 
ITJ(."t Çivici af.eyhiıııe A<öliye H ukuk Mah· 
keme<öinde N<ame eylediği boşanma dlva· 
~ında müddeialC)fı namına çıkınlan d;i· 
vccİ)'t!nin yeri meçhul olduıhından tebliğ 
iade edikliii anl3lılmış ve di•ctı)e ma • 
kamına kaim olmak Utttt müddeıale 

utKKAT: Gazetem.ize gönderilen her Hıkmet Çi .. ici'ye iUnen tebliğaı >ıaınl 
nevi yazılar neşredllsl.n edilmesin ge- ma~ına mahkl!ml!Ce karar veril oldu • 
rt verilmez ve kayboluşundan dolayı ğundan dunışmarun 28-12·9 2 pe~ 

hle bir mesullyet kaıbul edilmez. he ıtününe muallak olduğu "Jinerı ıt'b 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiiiiiİiiiiiİİİiiiİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiİİİİİiiiiiİİİİiiiiiİA._ olunur. ( 2506) 126 

Yeni Sinemada 
BU GUN nu GECE 

Smema dün.yasının en eok 

bellendltl lıkl ııevlmli yıldızı 

.lym!l IA>Y - Wllllnm Powell'ln 
yarnttlklnn 

Deli gönül 
Seanslar : 

10 • 12 • 14.30 • 16.30 - 18.30 • 21 

3MO 

Park Sinemasında 
Buıı:i1n 14.30 dan tttt>arm 

En heyc<'anlı t imlerin yare.Lıe1.&ı 

PAUL MUNİ ile GENE TİERNEY'ln 
yaraUiklan 

Copun kahraman 
Scnruılar: 14.30 • 16.30 • 18.30 • 21 

10 .30 • 12 .30 ııee.nala.rında 

Ordular carpı11rken 
(Tilr1<4ıe) 

Telellon : 1131 

T. C. 

llRAAT 
BANKA51 

·DARA• 
BiRiKTiREN 
RA~T--l;OJ;Q 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kumbaralı ve ihbarsız 

30 liraaı olanlara bir sene 
ikramiye verilecektir: 

tasarruf hesaplarında en az 
içi.nde a§ağıdaki p lana göre 

4 Adet 1000 liralrk 4000 
2 000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3 200 

lire 
4 .. 500 .. .. 
4 .. 250 .. " 40 .. 100 •• " 100 " 50 .. " 120 .. 40 " " 160 .. 20 .. " 

Y.uralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Ey
lül ve 11 Birincikinun tarihinde çekilecektir. 

::>IKKAT: Hesaplanndaki p a1'ala r bir sene içinde 
50 iiradan afağı düfmiyenlerin ikramiyeleri % 20 faz. 
lalattırılacaktır. 

..111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 --
~ Yılbaşı hediyesi için --------- Son Moda 

düşünmeyiniz 

Kürk mantolar taksit ---- ile müessesemizde satılmaktadır. ---- Astragan, Renar Ar jan t e, ve saire ------ ALİ KEMAL SANAL ---- Bankalar Caddesi No : 51 Tel. 1271 -.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Aşağıda yazılı mevzula r üzerine 

iNGILiZCE KIRA LIK KİTAPLAR 
1) Zlrnat. clcekcll~. bloloJI, nebatat, ha)"oamı.t, mc> roloJ I, 2> Mlmart 

musl.kt, temıııı ve tcmnea. sanıı.t. 3) Tayyarccl:l k, 4> FA bl) t, tcnktt, "1r. 
M Hatırat. meşhur adamlann luıyatı, 6) lng tcro ve !ng tcnı 1mparator
ıutu. 7) FIUI<, kimya. 8) Ticaret. sanayi. !J) Mühend ve l<"'knok>Ji.10) 
Edcblynt lumumll ve mulıtcllt, 11) Tarih. 12) Matem tik, 13) Tıp ve baytar

lık. 14) Fct.ııcre, nılıl.ı.at, ll08YOlOJI, ll!ılı yat ve s l = rı.ı. 1(.>r. 15) O>t· 
rat>'a. 16> Umumi, ilmi <'8Crler. 17) Shn.kesprorc kil tı. 18) Yml öt • 
renooler ve ıroncl<r tein kitaplar. 

Dilmen K itabevi Bankalar Caddesi N o: 8 

Öğretmen ahnacak 
Türk Maarif Cemiyeti Başkanlığından 
Cemb•etlmlzc bağlı Ankaıra • Yen schlr L 1 le 

aranmaktadır. 

YUlaıcııc okul mezunu lstclcl lcrdıı Croll m r1< t!Mı. -ı04f 

f "Y'E'N'i""S'i'N'EMADA"'t. ------------------------------------

PAZARTESi G ONO 
BüyÜk bir q k ve macera ,aheaeri heyecanlı.. . meraklı· •• 

zengin ve muhteJem sahneler... yeni d an• ve şarkılar. 

T EHLİKELİ 
YOL = ~ : Ba,rollerde: Amerik a'n m en gÜzel yıldızı dl 

: JOAN BENETT - G EORGE RA FT - n~ 
5 w ALTER PIDGEO N E 
.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' b 

Sus Sinemasında 
BU GUN BU GECE 

Yüz binlerce klellli< muazzAm 
ordu... Mevônln en büyük tllrn 

zafeı1 olan 

Ordular carpııtrken 
- < Türkoe >

Seanslar: 

10 • 12 - 14 • 16 - 18 • 20.30 

3.'589 

Sümer Sinemasında 
BU GUN BU GECE 

Mac~ra tllml rln n en ıtüzell 

iki ıuıat heyecan 

Şikago geceleri 
Se&Ni a.r : 

10 • 12 • 14.30 • 16.30 • 18.30 • 21 

Telefon: 3590 

Kazanın merkez ve köylerinden 
toplanaıca:k Y.llŞ sığır, ko> un. ve ke
çi derileri 23. 12. 942 tarıhindeıı i
tibaren 20 gün mUıldetle aç ık artır
mıya konulmuştur. lsteklıl erirı 600 
liralık muvakkat temin ıtlariyle bid
likte 12. ı. 943 salı glinu snat 14 
te §Ubede müteşekkil komısyonıla 
hasır buhmmalan ve şarlnamen 

ıtaıede ıörülebilccett il!ıı olunur. 1 ~1111111111111111111111111111111İiiııllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 


