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Yeni ve mühim bir karar : 

Faturasız mal 
satmak yasak! 

Alıcı fatura istemek, satıcı da 
fatura vermek mecburiyetinde 
-eı T~r 51faunı haiz. hakiki 'llC hükmi şahısların saıııklan mallar ıtin faıura ver· 
leri en ve alıanın bu fatura)ı, 5atıcının da faturanın bir kop) esini muhafaza ctmc

ınecburi)ctl 9 sayılı karar ile vazedilmi_şci. 
........ 

Kızılay'ın 

aşevlerine 

Yardım 
Falih Rzfkı ATAY 

, 1-f~I>eğiımez gelir sahiplerine 
h Ukümet yardımı gerçi henüz 

1.•tla.n.gıçtadır. Fakat gerek 
1•teleri tamamlama, gerek 

"•dolunan bütün maddeleri 
~•iıtma işi gecikmiyecektir. 

er türlü haksızhklan ve yol
'"zluldan önlemek, verileni 
r1rine vermek için ilk hazır
•l(ları iyi yapmak lazımdı. 

t,· Bunun dışmda, Hükümetin 
lr vadi daha yerine getirile
~· İstanbul şehrinde on altı 

111 ınuhtaç vatandaşa parasız 
)1eırnek verilmeğe de başlanmış 
0 duğunu gazetelerden öğrenİ· 
)oruz. Teıkilat başında bulu-
~larm söylediğine göre, üç 

•'ilden fazla muhtaç talebe 
=.Jıi pa.raaız yemek dağıtanın-
~ faydaianacaktır. 

S. Gene gazetelerde çıkan bir 
L~ber, eğer vatandaşlar bu iş 
"'Y'n hususi bağıılarda buluna
~ olurlarsa, yeni halk aşev
..., de açılacaktır. Kızılay'ın 
tı: halk yemeği iç.in yardım 
~ b..ı etmekte olduğunu itiden 

a:ı tüccarların hemen yardı
~ girişmiş olduklarını öğre
t 1Yoruz. Demek ki 16 bini is
\)~~iirniz rakama çıkarmak 
ı.~a:ırn elimizde olduktan baı
t;" hayat pahalılığından srkın-

creken ailelerin yavrularmı, 
ta: healenmenin zararlarından 
~!'\lyabiliriz. Bunun için Kı• 

~ .. ay'rn halk yemeği teşkilatı
. "- elimizi uzatnıak yetp;ektir. 

ı Buna rağmen haıı alıcılar, fi)aı mü
rakabcsi )'llpıldıkı ~ırada, saııcıların fa· 
tura vermcdıklcrini iltri surmı-kıe ~e fa· 

l ıura ihraz ctmckıcn k;ıçınnıakıadırlar. 
• H~her aldı,i;ımıın göre Ticarcı Vckİl· 

lctı, fı)ııl konırolunde bö)le her hangi 
bir sebeple fonıra ihraz cdilnıt>mcsine 
mani olunmak uzcrc 9 ~a~ılı karara bir 
~ık!'1 eklenme i hakkında hazırladıkı pro
Je)·ı Raw!.'kalcıe ıakdinı cımişıir. 

Bu fıkra şudur: (Tacir sıfatını haiz 
hakiki \C hukmi $ahısların ıicarcı için 
faıurasız mal satın alnıalıırı >•uakıır.) 

Bu surctll', saııcı faıura vernuk mrc· 
hurİ)etİne ıabi tutulduğu gibi, alıcı da 
faıura almak mecburİ)1tıiııdc kalacaktır. 

. 
iktisadi Devlet 

Teıekkülleri U. 
Heyeti toplanllsı 

İkt.ıliadl Devlet T~ller1 Umumi 
HeyeU dün saat 10 da Baıvcktı Slikrü 
Saracoıtıu ıuıma Mall)·c VL•klll Puııt Af;· 
rnlı'nın rclslll:lntlc toıılnnmıt ve: 

1 - SUmerbank dmllr ve ccuıc rnb· 
rtknlnn, 

2 - SOmcr'bank ScllOloz sanayii, 
8 - Sümcrb:ınk deri ve kundura 1111· 

nnyll 
1110cs!ı<'SClmnln 19-11 yılı h<ıaııı>lannı 

tetkik eden kom!ıı)'(ln raporlannı mü:zzı· 
k~I' ~ k bul cd lmlttlr 

Umt!IN lleyct J;C eed< tophmtıııını cu· 
ma ırünO )'8.Jlncnktır. (a.a.) 

Toulon'da 

durum sakin 

Kaçan üç denizaltı 
Şima l Afrika'ya vardı 

ADiMi% . ANDIMl'ZDI~ 

Dünkü törende bulunanlar 

Ölümünün 54 üncü yı ldönümünde 

Vatan şairi Namık Kemal için 
Hukuk Fakültesinde 

dün güzel bir tören yapıldı 

B. İhsan Sungu Büyük Vatanseverin hayatı 

ve eserleri hakkında bir konferans verdi 

1 

B. lhsan Sungu konuşuyor 

BüyUk vatansever Namık Ke - ı 
mal'in l:llnmünUn M UncU yıldonU. 
mU mUnııebeUyk dUn sa.at 18 de 
Ankara Hukuk FakUltesinde ve ~e
ce Gazi Terbiye EnstitilsUndl' birer 
t8ren yapılmışlır. 

Hukuk Fakültesinde yapılan hu 
onma toplantısında Maarif Vckileti 
Müsteşan B. İhsan SunJCU ''Namık 
Kemal'ln hayat ve eserleri.. mev
:ıruu Uzerindc dl'ğcrll bir konuşma 
yapmı,,tır. 

Ga%.! Terbiye Enstı U e cbi) at 
ıubeııi talebesi de, buy{lk vatan ev
ladının azız hıitıraeını anmııı ve o. 
nun "Vatan veya Slliııtire., eserini 
temsil etmişlerdir . 

İtalyan Teırii Medisinde 

Mussolini 
1 bir nutuk 

söyledi 

Bugün ikinci sayfada 

Günün meseleleri 
Yazan: Kemal Turan 

Çiçek hastalığ ı ile 
savaş tedbirleri ahndı 

Aşı parasızdır ! 
Bütün hükümet ve belediyeler hekimlerine 

halkı aşılamala rı için emir verildi 
YapUCımız t.et.kJkata ırorc, btımbu· 

!un htçblr tara.tında 5.'llıı-ın halinde çl· 
çek hastalıCı yoıkt.ur. Yalnız cmu.ı> hu· 
duuarımızdan \'e l.JQZI vilA>'eUcrdcn ıre
lcn blliaıç şııJıaın tcmaslan neUcm1 o
Janık lst.ıı.nbul un ı-·autı ~Undc &ekiz 

DİKKAT 

ka.dnr 11ıılca zuhur etmiştir. i 
HUkUmct Oc aydanbcrl cenup ve eark 

~ W.)'Ct.lcıimmle lrll)'Ct &00 mücadele 
tedbirleri almıt ve mcmlcltctln dıtcr 
yerlerine de hastalı:tn )ayılmrun tlıtl· 
mal nl ônlemck U:rerc bllttln mclt•wıcr 
ve d ~er topluluklann ve hnlkuı nallan· 
mnsı ~ bütUn sıhhat mUdürlertne e
mir vcrtımtııUr. Slmd!Jıc kadar yüz bin· 
ıcrcc kl$tn n uılandılh blldlr1lmc'ktc ve 
he!tOZ nııııanmamıt ol:lnlann bc!ı~<'.hal 
neılanmalan Wzumu tavııb'e ed:Umckte

dlr. 

(i~eğe karıı 

aıı yapllr1nıı 1 

nouın hllkümct ve bclt'dtye tablıılerl 
ı:ıanuı12 olarak halkı a.ııılıımaktadtrlar. 

Ankaro Slhhııt Müdt:lrıtiton -
dm: 
~m·m Sökıı kazıısmda as -

Jcer t llanal ede k tertı:s edi
len ve SOk den A rn ııevkiyat 
ml.ııarırtıa.ncslnc ıı-clmle bulunan 
bir crJn çtı:l'k hllSUılıC:ına mlJBllP 

1 ı 
oldutu s:örillmOe 'c dcrtıııl NU • 
munc H C61ne )' tın.imli ve 

Mi ili ta k ı mı mı :z I lüzumlu t.cdblrlC!1' 111ınm11ı.ır • 

'!'t~~jtut~:Yı~-~~ğu ".1~nbl ul 
1
1 §!~~.:~ 

.~ - ...,,,. .,....,,.....,....... .., ... , i t tbl1catıruı di!'Vam cd lmekted • 
bölıreııl vasttasb le TUtic m ın taıcınııru i Henüz qılanmıunıt olanı nn ol • 
Peete'.>'C davet etrnıeUr. (ek ıuuıı )-nı>tınnalan tavı;l)re o • 

Du dlı'cün kllbul cd11P cd cmb"CCC ı lunur. 
hakkında hcnuz b lcarar vcrt1mt:rn Ur. 

l(Q üç yrldanberi bütün 
~leketlerde içtimai yardım
~· hareketi, milli bir aefer
~ltk hali almıttır. Bizde ge
li' . Y ardımsevenler Cemiye
) llitı, gerek askere kıtlık et· C: Yollıyan veya kimsesiz ço
lt; klann imdadma kO§an tef
d Herin pek faydalı hizmetler
~ e bulunduğu inkar edilemez . ..::•t bunlar kesik kesik, za
) rı zaman olmuştur: para 
t 'but eıya vermeğc gücü ye
~!erin yardımı, herhangi bir 
"' 1rı devamlı olarak kapama-

1 
BERLİN'E GÖRE ı ı ı MOSKOVA'YA GÖRE 

1 
<Yazısı 3.{lncll sayfada> 

lngiliz askerleri karaya çıkarılırken 

'ttır. Halk ve talebe yemeği 
~lesi böyle değildir: Tanrı
t...._ .• ıriinü Kızılay binlerce va
~•ta ve binlerce Türk yav
~ıana parasız ve be$leyici ye· 
it verecektir. Binlere binler 
._!'~ak, ve umumi sıkıntı di
do~e kadar bunu sürdürmek 
~rudan doğruya, gücü yeter 
d' anlı vatandatlann elinde
~· Yardım edecek olanlar, 
~ Vazife almış gi.bi, bağışla-

~ it., lll arkasmı kesmiyerek, bir
~ do er ınuhtacı doyurmak, yahut. 
~ ~ )llra birkac muhtacı yeniden 
~ ~if•landınnak kendilerinin va
~ ~ elerini yapıp yapmamaları· 
~ ~ bağlı olduğu düşüncesi ve 
~ .._ ~)1ıcıaı ile seferberliğe katıl· 
~ ..._•dırlar. 
~ \içlillrp buhranları içine giren 
::; ı., bir memlekette, vatanda~ 
:::; ~ husu$İ fedakarlıklan ol
:=- !t; ızın. yalnız hükümet 

~ .. hağı ile, bu türlü işlerin 
~'h~!ldığı görülmemiştir. Çün· 
li ııı~ukümetlerin bilhassa mil· 
'tıti \ldafaa ve buhran zaruret
\l,~en doğan maJraflan da 

1( •ldiğine artmıştır. 
~ ~~:ılay bir yanda halk ye
"t·iı te,kilatını kurar, geniş· 
t,~" "e işletirken, öbür yanda 
t.ii !leler, radyo ve halkevleri 
d, eh.Yeten vatandaşlar arasın· 
"''t ır seferberlik havası ya"•tr ... k .icin olanca telkın kud· 
"atı f!Jtını kullanmalı, umumi u
>'-a f!Jr aramalı ve bulmalı, do
'• ~e besl~nen muhtaç vatan
' b~e talebe sayısını binlerden 
~:re doğru aiiı-•tle çıkar-

Doğu cephesinde aynı yönlerde 

ş iddetli sovyetlerin 
savaşlar hücumları 
devam ediyor devam ediyor 

Ruslar bir(ok tank ve Stalingrat' ta rus 

ağ1r silah kaybettiler baskısı ıiddeff i 
B~rlin, 2 n.a. - Alman ordulan Moskova, 2 ı.a. - Sov) eı 'l 1 

Bn konıutıınlığının lobi l:J: kııalarımız dün gece Sıalin~r.u •'ııesır 
- ( Sonu 3 .ncu •a) fa,la > - - ( Sonu 3 üncü 5&)1ad<l ) -

Doğu cephesinde savaşan romcıı askcrl .. ıi11den 
bir grup_. 

il 
L ONDRA'YA GÔRE 'MlHVER'E GôRE 

Mihver'in mayn 1 Tünus' ta alman 

Pavlol ve Kornilol muhakemeyi takibediyorlar. 

Von Papen'e yapı lan suykast 
davasına dün dedevam eaildi 

Dün Büyük Elçinin 
kôtibesi dinlenildi 

Duruımaya ayın 12 inci ~arıamba 
günü devam edilmesi kararla11tr1ldı 
Almanra Bü>'Ük FJti~i voo Papcn'e ı Madmaıel Roza ifade5İnck, 24 şubaı 

karşı .su)kası haıırladıklarıodan dola)ı 942 l(UOÜ saat 10 raddelerinde ikameıgl· 
mahkum edilmiş olan Pavlof, Kornilof, hından çıbrak Sefa edıaM)C ı;itmekıe 
Abdurrahman Sarman, Süle)man Sağ • iken, von Papcn ile refika ının da ika • 
ol'un nakıen ~örülmekte olan muhake • meı.ı:~hlarından çıkarak 5efarerhıtne)"' 
melcrine dün de: de•"am cdilnıişıir. doiru ılerlcdiklerini 'e kendainin tmdt-

Muhakemc,e ba,lanırkcn maznunlar· ve lıalya sefarcıhane.sinin orta karını 
dan Abdurrahman Sa)-man'ın müdafii 
Avukaı Sakir Zİ)'a hakkında Barodan ce
vap 1Clmcdiii t~pit edildikten sonra 
Büyük Elci "ftXI Papm'in klıibni Mad· 

-- Bola pbiı ... dialcomı,W. 

onunde bulundu.:U sırada Rürük F.lçi ile 
rdikuının da ~O meırc arkadan gclmt-k· 
te olduklarını ıördüiünü IÖ)lmıiş ve 

deınİfCİr ld : 
'5om 4 iadl ~ 

tarlalarını aşan ve İtalyan kıtalan 
BiRiNCi ORDU karşı hücumla 

Tun us 'un dış 
müdafaa 

hattını yardı 

Elô.geylô' da topçu 

muharebesi oldu 
Londra, 2 LL - Fas radrosunuo bil· 

dirdiiine p>re almanlar dün Bizerte • Tu· 
nus kesimınde ağır tanklar L."U1lanmı)lar 
p da ingilıılerin ileri hareketini durdur· 
mıra muvaffak olamamı)lardır. Uırinci 
ingiliz. ordusu ~imdidm ma}-n tarlaları· 
nı gC('lllİJ bulunmaktadır. Bu da inı;iliz 
kuvvetlerinin du)man muka~elll(!t mcr • 
kez.ine taarruza ge(tiklcrini gostcrmekıe· 
dir. 

Karşı hücum belirtileri 
Rahaı, 2 a.a. - Fas radyosu, bu sa • 

balı Şimal Afrilca'daki fraruız uır.umi J.a· 
rarglhının apjıdaki tebliğini neşretmiş· 

tir: 
Kareı hOeum emareleri vardır. Kıta· 

ıanmız, Faha lkoprllBUnUn slmallnde )'Ol'· 

ıeıımı1ıl'n:ttı'. Düşnan1a tcmaııı aramakta 
ele\ am «lb on.ız. 

Tunus'ta savaşlar 
Londra, 2 a.a. - Rcutcr ajansı

nın Tunus muharebe sahaaıııclakl 
hususi muhabirı bildiriyor : 

Mıh,erin Tunus önündeki d15 mü • 
dafaa hattı cuma gUntl Tunus oehri
nin 48 kilometre ccnup..do~usunda 
bulunan Mecezelbab'ın ingiliz kı
calıan ıarafından upcı uzcnne ya-

-i -- J. iDai ..... >.--

İngilizleri 

birçok yerden 

çıkardılar 

Pa raşüt kıtaları 

imhô olundu 
Bc>rlin, 2 a.a. - BugOnkU re9nll 

l blıf:c göre, Batı SlN'nny k'le alman 
-( Sonu 3. üoc:u sa)iada )-

Çok acı bir kayıp 

Türkiye'nin en eski 
idman öğretmeni 

"FAİK HOCA,, 
dün vefat etti 
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1933 )'11mda Nnsyonal - Sos
yalist Part , tkt d:ı.r m v
kııne gelınce, ki olollk pr n· 

6lplcrln<', mcmlckctın it v dı.ş du
rumuna uygun y ııy nı b r ııkt.ısm 
Elya.setl t.nklbmc b 1tıdı. Ilk 1ş o
larak memlekette ndC'tl<'r 5,6 m i
yonu bulan 1 izlere ~<'nl 1$ sahn· 
lnn yaratıldı. lDJ1 ortal:ın.ndnn 
itı.baren geniş b r lıhllUlm ha· 
roketine, dört yılhk plluı talb tali· 
ııa. büyük lllP taallyefü rin , mü· 
dalan. ı'.konomlsl hnzırlık nrıruı ~ 
çıldi. Devi tln plö.nlı sev-k ve ldnrc-

altındn glri$tlcn bu bUyUk kiler 
arasında rn mlcltet lnş<"S'ln n tan
zim tarzı b lhnssn (.'Öze çnrııar. Bu, 
yepyCJ\l "b1r sistemdir ki, d1 er 
memleketler bunun tatbtl<atından 
pek cok 6eYler ö,itre:nm !erdir. 

1914 hari>lnin lnşo sıyı ı.>tl hnttı· 
Jnnndıı.n Almıı.nya çol: tyl dersler 
almıcıtı- Bunlann tekrar cdilm 1-
~ mcydrul vermemek için hUkü· 
met, bQtün gayret 'e d~kkatinl 
sarfetU. M IA blrtnct dünya h r
bine takaddüm eden yıllarda iktı
sadl bir hıızırlık yapılmıı."Tlış, C -
yatlnnn yükselmesini önliyi'Ct'k 
tedbirler alınnınmış, <Jagıtma ruza· 
mı kurulmnmı.s, madd l<'r t hd t 
edtlrnemis olduğundan harı> ba lar 

amaz tstJfclUJc, vurgunculuk, 
gcclm zorluğu almıs yOrümU tfi. 
Bu hfldlsclcr karsısında hllkümct 
dağıtma kartı usulünü koymu 
da Uk yıl kartla h~r sey nlınab lir· 
km sonralıırı d:ıfıtılM maddelerin 
mlktan ıllro.tle ııuUmıstı. 1014 tc 
askerl"re o kadnr bol 1ıvsc mııddt'
sl V'(!rU!yordu ki, cepheye gidenler 
artan yıkın yığın snmlôvlçlerl tren 
]'Jel\(X'relertnden dışarı atıyorlardı. 
Rl'Syonel bir stok yasctl tnkl.bt'
d lmedli;lndon devlet tarafından 
bQyfik blnalann, mektcrılerln nem
li bodrumlarına doldurulıı.n on bln
lt>rro ton patat~ çllrllyor ve işe yn
ramıyordu. 1916-17 yılı hasndının 
~E't kötO oınuısı tızcrloo halk )i
ye<'ek olarak ancak hayvan ıı:ın
C'n n bulabilm ti Bu mlsallN'i co
faltm&k kabildir. Fıı.knt bu b rkaçı 
dahi 1914 harbtnde Al'11MY 'nın 
.inse durumunun b<n.uklu~u hakkın
da az olmnkla tx-re.ber gene bir 
:flk r VcmUye kAfidJ.r. . 

'A. LMANYA'nm bu::ilnlcil ~e 
kllAtı 1939 hnrblnd n ()Ok 

önoe vUcuda gctirllmlstir. 
Nasyoruı.l - Sosyalist hUkUmct, tnşc 
işlerini anzl bir devrin g~ el bir 
:meselesi olarak de •U, bUtUn al· 
mıın mH!etlnln dcıvomh b r inse 
hürlyetl mt'Sclcsl ho.l!:ndc ele al
mıştı. Halde olduğu r:Ibl "lstU..-b:tl
de de o.~m n milletinin ınse teme
li emn.ly t altına alınmak isteni
yordu. Bu gayeyi gcrÇ('kieştırmck 
için bir tam!t.an olman kOylüsUnCin 
ana yasası anyılabllccclt olım Erb
hofreeht ile < •) toprak mOlkb'etl 
takviye edllirkcn d~cr tıı..rafüın da 
8.Xl.1933 tarlhU kanunla alman 
milletinin tarihi gekncklerlnc uy· 
gun gen b!.r tC$kfiAt vücuda gc
Urlldl. Btıtlln zlraati ve ziraatle il· 
glU i$1erl tçtne altın bu tçşkl!ta 
''Devlet ltı$e Konıorasyonu" (Reic
hsn...,,hrııtand) denildi. 

Bu ~ ıcşkUAtın hOvlyctiltl 
ve fonksiyonlarını 17.:ıh edebilmek 
Wtn bunun ne gt.bl ldeoloJilt esas:a
ra dayandı~ kısaca anlatmak 
faydalı olur. 

Nasyonnl • Sosyo.llımde siya.si 
akslYon. topyok~n ıeovk vo ld:ı.reyl 
tazammun eder. •rot.al sevk ve ida
re , dovlet kudrct.lnde blllurla· 
fll". D<ıvlet, ırki gayenln ı::erçekJc.>Ş
~lne hl:anct eder. Nasyonal -
Sosyalizm, böylf.'Ccı "Scl Devleti" 
prerıQp nı gertrklestlrm r. Şef 
Devletinde ''ku~t.'1.lerln tak imi" 
prensiPl:ne son verilmiştir. Bunun 
zaruri bir neticesi -0 nrok ekono
mi de mllletin mil ter k mcnfaııtını 
teminden ibaret olan tek bir ga~c
ye hizmet. etm lçln total bır ı ·k 
ve ida~yc, devletin emir ve ku
mandl\Slna tabi kılınmıştır. Bu top
Y kCUı &C'Vk ve icfarc, idari muhta
riyeti boz.<tcak mıı.hlyette d lld r. 
Akslnc olnrıı.k td::ı.rcdı? muhtariyet 
ve mesullyet, ancak bu sayede 
mümkün olabllm ktcd r . Bu esas· 
!ardan hnrekot cdilcr<"k dPVl<'t Uc 
ekonomi arasındıı mutavassıt or
ganlı\r halinde muht:ır ıcş kkOI· 
)f>r vOcuda getirllmtstlr. IX"VlC't 
kendi bUnyemll<' yabancı fonksi
:ronlan bu t~üllM"e devredcrcl< 
1ktısndl mcsully<'tinl azaltmakta
dır. Fak t dlf;er tarnftan da bu tc
şekkOller vasıtaslylf' ekonomi d<'v· 
let kadro6U iC{ne alınm ş olmak-
tadır. 

NMYOMl • Sosyalizmde lktıs:ıdl 
muhtar t kkuller. exonomınm 
mcsl~kl sınıf CHerur tnemle) nl· 
zammın unsurlan olarak yı.ır alır. 
Mesleki sınıf nluuru nedir? Bura· 
da 5nce me<!lold smıf ile SOS>al 61· 
nıh birbirinden ayırmnlıy;z. Al
mıuıc~ ta.nd (fro.rw:ıca Etnt> tam 
Tılrkçc karsılı~ı olmıyan blr keli
medir. Bunu dlf;er sosy" l ıını!lnr· 
dan nyırabllnwk ~!:n ,meslc-kl ınıf 
oııırak trrcllme c>d yoruz. Bu, dar 
mtı.nııdn kullnnılıın meslek t.ttblrln· 
d n daha geni$ muhtevnlıdır. Dnr 
mA.nada meslek, tamamen tcknlk 
btr kategoridir. Şu vc:>n bu lhtisaSl 
,eya aıuıntlnn ifade c<ter. Halbuki 
Ştand c. tand> hukuki bir mllcss • 

6edır Dcvlctln hukuki n uınıı ta
rafından muayyen b r vazife ile 
,.azırelcndirilml!J bir sınıf demt'k
tJr. Devlet. bu sınıfı bazı bağlarla 
k!l'Yltl r altına almış. ona &ek 1 
v~nrtş. belki onu bazı ımUyazlıırla 
c hnzlandırmı5tır. llalbukı 6osY81 
ıınıfiar. b:ıSIM!!'!Cları ve malıb t· 
lerl bak>mllldan hudutsuz. muay
yen ve sab t bir tC!klldM m hrum 
BOS)·nl topluluklardır. Bundan do
layı hukuld bir mesullyl"t.11" kaT$1-
l mıızlar. Mesull}'ct tnhmll ed -
ıereı< hukukt pttıılY<'tleıi )'Oktur. 
Ha:1bukl ştand.mcsf ·ki 11m!. (im· 
me hukukuna dahn bir hllkmt sah· 
siyet. dcvlc-t t kil tmdm'ı bir par
(Sdır. 5o1yal :ınnıflıır. menfaat t • 
zattan Oz!'rln<' kurulmuştur. Kar· 
Jıkh lktld!lr mO<'ad 1 hunlar<\ 

~!dır. suınd tsc. sınıfl m('rıfaa 
ıl'vrıt~tı:ın yt'rln<' 1'b rll~ lknm 

ed';,· rıııte mE'S!<!'k1 sın rıara <Sta. 
H tan d • J J>OTI)"ll d 

lanı> kl nd<' AvruPa'd~ C r 
ktı5tıır • ~ ~ 

rw ı.. znf r &akkak StC\C JJ1 
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Buyuk Millet Meclisi dün Refet Cıı

nıtez.'in reisliğinde toplanmıştır. 
Emin Bülend'e dair hatıralar ... 
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_ ......... !~.'!!~.~! .. !!~~.~~.?. ... !.9,KiN _j ................. 
yctlcrınde tC'Slldllf olunur. Bunla· 
rın bnklY' leli 1800 tarihlerine ka· 
dar Les troııı Etııt ı.smı altında ya· 
şamıştJr. 

Bu.,Un Nasyonal - SosYallst pnrtl 
pro:::rnmı, ekonomide mC'tlckl sınıf 
nlz:unının yeniden kurulnuısını 
prensiP olarak kabul etmiş bulun· 
duttundnn \lmanva'da mesl ki sı· 
nıf J112<lmının CStııcnd he Aufbau > 
en öne<' v tcırc han tatblk ı'<i ldl41 
ıı.'Lha. z rtınt olmuştur. Nnehrstıınd 
d nlldıt';I uım:ın zirnntte ve urant· 
lr allıknh tşlerrle çalışanların mes· 
Jl"kl bir sınıf hnlind!' tcşklldtlnndı
rılmıs oldutu anlaşılır. "Dm; let 
la,e li:orPora!iYonu" da bu mlna· 
dn m .eki b r sınıf teşekkUIOdür. 

D 
EVLET lıışc Korporosyonu 
ıeşklUıtınn • &u ls şubeleri 
ithal cdılmiş bulunmaktadır: 

ı - Toprak sah plerl, mil lcclr
ler, zlraat am irsi, ~rant memur· 
lan illi\. olmak Uzcrc ziraat işle· 
nnde (bahı:ccUlk, bağcılık, ba'ı.k· 
çıhk, avcılık, ormııncılı.lc dn dahil 
olmaic Uz re> çal1$11nlann hcvsi 

2 - Zirael madd 1 rl Uzcnnc ti
caret yapıın CtopUıncı ve pcraken
dC'CI bütün haklkl ve hUkml ,nhıs· 
lar. Hububn:t, un. hayvnn, ıUt, qıey
ve il~. t cnutlnd n bnşkn. çny ve 
knhvc tıcal't'tl ) aıınnl r dn korııo· 
rıısyonn d:ıhlldlr. 

3 - ~rnt mndd leıi yan ma
mul ve)·a m mut olamk hnzırlıyıı.n 
ve lmnl c>d n bUtOn h!!klkl ve hUk· 
mt 5ahıslar. M<"SC'lfl fırınlar, pnstn
cılar, k ~plar, &clc<>r fn.brlkalnn, 
dc.>{;lrmcnler. mnt"Rarln fntırtkalan. 
bira fnbrlknlan IJ!ıh, 

4 - B r 1 rl ve diğer t<-Sls ve 
teşckkllllert l e beraber bütün tn· 
nm koopcro.t flcrl ki, bunlann sa· 
yı.sı 40 bl.ni bulmaktndır. Hususl 
blr kanunla bütün tanm kooııera
tı!knnın klarC":Si. Dı-\ kt iaşe Kor
porıı.syonu'na d vre<ltlnmtır. 

5 - Devlet lasc Korporasyonu 
kanunu hfikUmlerl dah ll:nde plya -
63Yl truızlm etmek 1,.<:iyle vaz relen· 
dirilmiş olan bütün Amm mUessc
selcrl, o.na blrllldcr piyasa blrllklc
rl ve dlğ<'r .ıtt.ısadl blrlikler gibi. 

6 - Zlraatle ilgisi baılummda.n 
korporasy0na girmlş tesis ve tc
şekkUller. Hayvan lSlM b1rUkl!!rl, 
tanm meslek koopcratın rl blrllfl, 
ztra:rt hasta kasalan blrllğl ntlh. 
glbl. 

f.IOkml ıa'hslyctl haiz bir amme 
teşckkülU olnn lıışc Korponısyonu
na yukarda saydığımrz mesleklC'rin 
&ırrm'SI mccburldtr. Korporosyon, 

tcşckkUlünU mUte kıp eskiden 
mevcut olan ziraat odaları, köylü 
odaları g bı hllkmt ıahslyeti hıılz 
z1rnl mesl k teşekkQllcrlnln bOtUn 
hukuk ve ~cc beleıtnı de dcvrnl
Dllillr. ZlralıUn mesleki, lktısadl 
ve mAnm·I l.nldşafına do rudnn 
doğruya veya dolayı yle ha.met e
den d ğer müesseseler l.sc köylü 
Führer'lnln <köylll ~dini~> çıka
rnc8'll blr kararname He iaşe Kor· 
ı;ıornsyonuna bnğlıınn.billr. 

Devlet lnşe Korporiı.syonu'nun 
Şcll, kanunl mümessili Dcvlet Köy
ıu Fllhreri, rcl'ıberlcltr <Rclchsbau
emCUhrerl Köylü Führcıi, Dıwlet 
Rc!sl tan:ı.fındıı.n sct!Ur. Korporas
yonun dahili teşk !Alını da köy!U 
FUhrcrl tanzım eder. 1'C$klltıt böl
gelere ayrılmısur. Bıztl ki ldru1 
taksımat tııb rlcrını kullMartık bu 
tC'Şkllfitı şoyle ifade cdeb lirız: bn _ 
ta "1.l'l) et köylil b.rllli::cn ı:;cllr 
Bunlar kaza köylQ blrlı.klt'rlnC' 
bunlar da nnh.ye koylU b rllk rı: 
ne inkısam etm Ur. Buı,:lln 19 v1-
lflyC't ve 500 kaza kö)IU blrlığl mev
cuttur. Her kö) ıu birli , nln baıın· 
da hır Führer bulunur lLa.ndl-s· 
bau"'rnführerl. Bunlar alt knd mc
d k t('Şk lata karşı otor.teyl üst 
tcskll LUl karşı dn mesullyctl tem
sil ed<'rler. 

Korııorıısyonun \darcs1nl eltnde 
bulunduran KöylU Filhrer' nin ya
nında bır de kurmay heyeti vnrdır 
ki, bu heyet köylüye aıt Lktısndl 
hukuki. %lral, mesleki, ırki mesc: 
lelerin tetktk ve rnllsM'er-cGlyle 
m!'Şgul olur. Kurmay heye-tinden 
b ka bir de Devlet K6y10 Şurası 
<Re;.chsbaucmrnt> vardır ki, bu 
Şllraya alman 7JraaUn<> hlzm et
miş kimselerle köylO führerlerl da· 
hıldir. VUnyct k ylU blrllklerlnde 
de birer '<illfı.)et köylü şQrosı var
dır. 

Korporasyonun idari lşlerlnl 
merkezde b r m<'rkc.zl teşkllll, vl· 
IA) etlerde, kazalarda ve n:ıhly<'lC'r
de de mıthallt korporasyon tdarl 
tcşkl!Atı tedvir flder. Mcrkczl !da· 
r1. teşkiltıt Uç ana dal reden terok
kQbet.mlstlr ki, bu dalrclcrden bi
ri köylll, dil:ert tşlctme, tl(Undlsll 
do piyasa işleriyle meşgul oiur. 
Her dairenin de tAll l:htlsa.s servis· 
teri vardır. 

Teşklllıtının mahlycünl ana çlz
cllcrlyle bellrtWlınlz l11$C Korpo
rasyon unun vazltelcrlndcn gelccclc 
yazımızda bahsedeceğiz. 

1 (•) "Alman lhı'bubnt Styasctl 
ve Tatblkatı" islmM yazıma mllm-
caat. Ulus. 29.X.1!»2. • 

Devletin dar ve sabit gelirli ıınıfa 
yaptığı yardım, ucuz. ekmek ve 
ucuz oekcre, göz koyanlar var 
Ne gariptir, bu aç gözlü haset: 
çlıerın çotu gelirini ve ka zancı· 
nı yeni harp vurgunlarına öre 
ayarlıyanlardır. Fakat tezvirg ya
parken, kendilerini arka planda 
~ırakıp dalma en hazin ve acık-

Hı levhalan llcd ıUrmektedirler• 
- adi bana ve benim "bil . 

b k b" • gı ere 
~ ma, ız kaç kurtıia olsa ala 

b~lltlz. Fakat bizim mahıı.lled; 
bır dul kadın var. Yiyecek bir 
lokmaaı yok vallahi. Bu kadın 
nasıl alabilir? .... 

BUtUn dedıkoduların bUtUn l"' • 
1 

. 
1 

• . .. zvır-
erın ptldaı maddesi bu da 1 

ba tti" n n -re r. Bunlar, Dcvletın me 
mur sınıfı dıemda kalan sab·~ 
~e az gelirlilere ynptıgı yardın!.. 
farı gazetelerde okumu§lardr 
akat, hakik~tı.n bu tarafını dai: 

ma glılcmesını bilirler BUtU 
bu kah d d' . n • ve C' ıkoducıılnrının ar· 
tık gızllyemiyeceklcrl bir olay 
vardır. İstanbul'da yoksullara 
yapılan bllyUk yardım • 

Partimizin, Kızılay•ın, Tic~ret O. 
dası ve Evkafın birleşik olarak 
kurduklan ,Afevlerlnin ocakları 

1stanbul'un c;;c.:ıitll yoksul ma 
hallelerlnıle buram buram tUt: 
~ğe b~lanuııtır. İki R'ilndenbe
rı on bınlcree yoksulun uzattı
ğı koplnr sıcak yemeklerle dol
makta. on binlerce mldeyf' gırla 
ve kalori girmektedir Yardım 
k~Q'Uluıenmiyecek bir hacimde _ 
dır. Yalnız bu Aoevlerlnden , e
mek almak uzere vesikaya ı;ahlp 
olan vala,!l<laelnrın sayı 1 16.:xıo 
dllr. Bu ııı lçın harcannn para 
700 00\l liradır. 

Yardım, ~stanbul'un en yoksul 
semtlerınl bağrına basmıgtır-

Usklldar, Ltı.lell, EyUp, Karaı:-ilm
rUk, Topkapı. Beoikı.aş bu' ara· 
dadır. Verilen yemekler tek 
kaptır fakat boldur, kalorilicllr: 

Bulg\lr pil!>-"'.•· fa&ulyc, ı>alutes, no. 
hut ,::!hıdır. Yoksullara yapılan 
yardım m:ırtı,n sonuna kadar de. 
vam edecektır. 

Türklye'nin her köşesinde hakiki 
muhtaçlara ve yoksullara uza. 
nan Devlet yardım elinin yanın· 
da ve TUrkiye'nln her köşesin
de kaynıyacak olan bu yoksul 
kazanlarının önUndc, beg on kah
ve politikacısının laf ebeliği 
kimse kulak vermiyccektlr. ne 

Her yalan gibi bu da gerçeğin kız. 'fi: potasında derhal ~riyecek • 

Sabaheddin SÖNMEZ 

T erfie lôyık görülen 

adliyecilerimi:z · 

Altı vilitycıte mevcut örfi ida.rcnin 
bitimi tarihinden iıibaren alıı ay da!u 
uz.:ıulmamıa, İş ve işçi bulma tC$kilı1tı 
kurulma ı hakkındaki kanun ll}ihasının 
geri vcrilm~ine dair Ilaşvckıllet tezkere· 
leri okunmus ve kabul edilml~tir. 

Dundan sonra ilkkılnun 1941 : ~bat 
1942 ıylann:ı ıit Divanı Mıihııseb:ıt ra • 
poru üzerinde cereyan eden müı.akcrc ne
ticesinde Hukümerçc iııihaz olunan ka • 
rar, mcvzuuna maksur olmak üzere kabul 
olunmuştur. 

Bu ~esile ile Miz alan Nafıa Vekili 
General Ali Fu:ı.t Cebcsoy, raporda ba • 
h~s. me'\'Zuu. olan me1Cleyi ve işin geçir· 
dıj;ı muhtelıf safhaları izah eımis butçe 
encümeni Reisi İsmet Eker (Qırum> 
Ref.~k !ncc (MAni.s:ı), Hasan Fehmi At~ 
(Gumuşane) Fcndun Fikri Dü~nscl 
(Bingol) söz almışlar ,.c Refik İnce (Ma. 
nlsa) nın tefsir mahiyetini gôstcrcn me • 
selc.nin bütçe encümenine hu"Bltsine ve 
Ferıdun Fikri l>ü~ünscl'in Vekiller He • 
yetince ittihaz edilen karar dairc\inclc 
Ha edile!! muıımclenin tasvibine dair 
ol~ tekliflerinden sonra, mcvzuun ehem· 
mı)'et ve müstaceli>eıi ve bugünkü fC1o·· 
kallde tanlar ~e zanırcılcr ikası neticesi 
olarak Hu4-;ümctçe ittihaz olunan kara
rın .. mcvzuuna maksur olmak üzere ka . 
bulu hakkındaki teklifi ikinci dcfıı nkun
mu' vc kabul edilmi1tir. 
.. hmir Rıhıım Sirkeıi muv~kkat idare· 

sının lJ-1-9}2: ı~-~19~ tarihine kadar· 
ki müddete ait hesabının ıudikına d:ıir 

kanun liıyihası d:ı kabul olundukı~n son· 
r~ lnhi<;ırl:ır Umum Mudurluğü muıcd:ı· 
,,ı Krmaye~nin 63 mii)'Otl liraya (ika • 
rılnuuı hakkındaki kamın ll}'ih:ı~ivle 
Devlet Demiryollart nakliyııtınd:ıki zİ)a 
''C hu:ırların tazmin suretine dair kiınu· 
na ek kanun liiyiha~ının hirfoci müı.ıke
rcleri )'O.pılmış ve mebus seçimi hakkın· 
dal...~ kan~n liyih:ı<ı eh Tcşkil"ıı F~asİ)C 
cncumenıne verilmiştir. 

Meclis ruma ~nü toplanacaktır. 

Çağrı · 
'tr Me<: Is Hesaı>lannın T~ EncQme

ni buırtln 81ltlt 10 da t.oJ>lanae ktır. 

-k Dıı.hllilıc Enctlmcnı 4. 12 942 cuma 
l:UnU a:ıat 10 do. top oocnkt.ır. * T~l!Atı Esas~c DlcUment buı:Un 
aaa.t 10 d.n t.oı>lanae:ıktır. * Natıa Enc(lJnerıl buırün saat ıs te 
toplanacaktır. 

'tr .Ad.l:!yc Encilmcnl bu~ ıwuı.t 10 da 
toı>lanaaı.kur. 

Elektrikten 
.tasa f ·~in 

Eyhll 1941 aonuna kadar terfi 
mUdde~lni bitiren ~ ve mUdde
lumumılcrden t crfıe ıtı.yık ı;önll 
dtikkri halde tercıhnn veya mum: 

ah naca le birler 

' 

ese leri 
t.azen terfıc lliyik görülmeleri lA· Ki.im1lrdcn tasnıTuf YilPlllnk ma1aın 
zım geldiğini iddia ederek itiraz dtYlc lktwtt Vd<A1ct.!rı<tc a!Maıdar vC:. 
etmiş olan ye(li r.aun bu talepleri ldWk1cr mtım~ 
kabul edılıniııtir. Bunlar, Cumhu _ rulan k~ totktklerıııe ~le ku· 

• • 
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Kemal TURAN 
vamlı bir ahenk kuruyorlar. On se
kiz HtlkOmetln her blrlnc, kendine 
en U)'gun sa.no.:>i şui>csi aynlmış ola· 
cak. O halde bu t.edblrler kimi dU· 
'1lnd0nncll? SU~ sannylc1 Avru· 
pa'yı!. 

Son gelC'n lsvlçrc gnzeteletinde 
birkaç gUn aralıkla Am rika'dan çc
.kilmls iki ıkısn t.cls:raf haberi vardı. 
Bunlard:uı biri Venczllcll~ ile Blrlc
şlk - DevlcU<!r a:rnsında yapılan mn· 
11 b.r nlaşmayı kısa.en anlatıyordu. 
Ven .. ı A rlntn söyl dlı;ine gore 
memlekottne, Ameıikn 1thal t ve th- Rakamlar nranuı.kslzın kolayca r:ı.cat Bank • yirmi milyon dolar· hUkmcdcb:l rlZ ki Avrupa nbl~adan 
lık bir kredi &QYOr. Bununla dört önce, .Cenup Amerlkaslyle oldul«;ıı &:C
yıllık bir plll.nla Vcnl'Zll<'lllı'dn hasta· ntş bir mllbadclc 1çtnde idi. Buhran 
neler, 6lhhl mOCSS<' ıer, hava mey- Uz rlne Oktawa anlasmnsı, ln~mz 
dan nn yapılacak, bazı yollar ve 11· ı lmpnratorluğunu k(!ll?l pazarlatı i<:l· 
maınlar dllU'lUlecck. Bu kısa hnb<'re M kapayınca, Avrupa ya, mamullcrlnl 
eklenen şöyle urıı:k bir :tıkrn daha satmak ılcln Yakınşark ve Cenup A -
vardır: bu anlaşmanın ilk tcmasl:ı.n, merlka kalmı&tı. Ho.m ve ) .. yccck 
gecen sonktınWlda Rlo df.: Jane ro madde ka:rntmı olarak Cenup Ame· 
konff?rn.nsmdn ba laml$lır. rlkn Avrupn'ya b rtdk ecYlcr verl-

lkıncl haber gene Birleşik Deovlct- yor, kar$11ığmda birçok ll)Jlmuller a
lerln ı..cı.tın AmNiknsı'ııa yaııncağı lıyordu. 16tc bugün sanayllcome kn
yardıroa a!ttlr. ·rclgrnfta. Vnşlnt;ton· rnnnı alan Amerika budur. 1k1 mLl· 
da Federal HllkUmct ticaret dairesi· yar dolarlık mnkindcr lşleylnce. dc
nL'l neşret.b bir programdan bnh- nlzler ~lmış da oısıı. Ltı.tln lIUkO -
solunuyor ve LAtin Amcrlkn'ya an· m<'tleıi artık Avruı>n'dnn ne nlıı.cak· 
nay l mest lcin Ud mllynr dolarlık lnrT
maklne vcrllCC<' 1 b !diriliyor. Bu Mescleyl bir de Cenup Am<ırfka'
kred.J>le on sekiz Cenup Amerika da.n Avrupa'ya b:ıkaralc dUşUnclim! 
Hükt;metl, yenld<'n fabrlka1a.r kura- Avrupalılar 1939 da kendi aralarında 
e<r:> veya eski erlnt geni lctecoktir. koparcbklnn b r fır.tına ile kendi yurt· 

Bu kısa lkl tclnrnf b!w her IC)'dcn lannı ve bunun kinde birçok ~ ycr-
5nce ŞJmall Amerika ı rmııycslnln leıinl yıktılar ve yaktılar. Gel't'I hı:uı> 
pollı.:.;< bir se'lik ve ldııre lle Cenup 1940 ynzından sonra Avrupa dışına 
Amerlkası'nn do •ru ak~ını llıtrctl· vo 1941 bıtharınd!ln sonra Sovyct 
)Or. Anc k bu h~rlerdc:n Blrleş!k topraklarına ln ·al ct.U. Fakat 1942 
Devi tl!'rln, garp yanın kOrcıılnde OOnber1 sa.nayl mc"rk~erlne karşı 
tam bir heır<ımonya kurncnf;ı hllk· elddctll hava a:kmlan başladı. Fıı.brl
mCınü tı1tarmıyacıı{tJZ. Rto de Joneiro kalnr, mnden ocaklan. Umanl:ı.r, nh· 
anl~masınm vo Atlant.1.k beyıı.nna - tımlar bo)'UTin tahribcdlllyor. Avru -
m<'Slnln polıtlk bUnyclerl ma!Qmdur. ııa'da:kı yılo1ış bunlardan mı ibaret?" 
Böylece Vaşlncton'un t.crtlhlYlc açı- kin IQ!n ve sessizce devam eden bh' 
ıa.n kredll<'rdC hıırpsonu dOnyasınm çökUşll uzııktnn herkes s;BrmUyor 
siyasi d"it ise b!le lktısn<ll hayatına mu?- Büyük fabrikalar harp ktlhsa
teslr cdE'Cok bir mnhl}'et görmek ve llne kOŞulmıış tse geooll gündUzlll 
bunun Uzerindc durmnk gerekir. bir yıprnıtı$a nınhkflm, çalıııyor. nu-

Avrupa ile teması kl'51lcn Cc-nuP nun dışındakiler. hammndde ve iŞ(1 
Amerlka'nın mahsul satmak ve ına· zorluğu içinde gcllrs:.z. bakımsız.. ve 
mul alm:ı.ktıı blrt"Ok lilkuıtılıırı var. bu hal ne kad:ır sllroco'k blllnml"Z? .. 
Blrleşlk DC'Vlr-tler. bun1nrla ticaret Gene Avru:ııa'da yollnr, köprüler, 
mllnnst-bcllertnl artırarak zorluldan p::ı.rklnr hultısa onun cmsn1slz gllzcl· 
:paylaşmak istiyor. Aralnnnda buğ • llği:nl yapan kırlar \'C şehirler, sanat 
dny. pamuk ve mıı.dcnl<'r tçln bfrCOk -Oe sıhhat mile C'SClerlylc blrllkte şUp
anl smalar yapıldı. Kaucuk yet~ - hcslz gene b klITlSlZlı n sessiz tahrl· 
rllmesl ıctn uzun vadeli krediler ll(ıl· bl altındadır. BUtlln llmme mUcssc
dı. Blltlln bunlar dQnya hnrblnln At· llC'lerl yalnız ordulann ve halkın gc
lantik Ot nd!'kl tC'drlerlnl ha.flnt;ti- cimi ile meşgul. Blltçclerden ha'llc hi.z. 
el v B rlC$lk Amt-rtka'nın mllcad"l metlerine ayn mı bllt.Un rnJuımlar, 
kuvvettn1 artıncı muv kknt tedbir- mnddl st-falMlcrln pek azını hıı.flfl!'t· 
terdi. ~re ı;:az tclcrtndeki Ud tel- meğc y:ınyor. Cenup Amcrlka'dıııld· ler, böyle bir yıkıl~ lclndekl Avrupa· 
cr:ı.f haberi ise, bu m:ı.hlyctte d<'til· nm yannından şUphe etmel<te, artık 
d r. ondan bir şey bckl('l1l!'mekte ha~dan 

On sck::z I.ltln HQkQmcttndc tld yok mu? Birleşik Devletler de onla· 

milyar dolarlık maklnel~rle kUTUla -
cak sıı.nay1, istenilse blle, secld b1r 
tııdblr olamaz. Bu tes!Sler, artık ko
layca yer değ~tlromezler, onların et· 
rafında top':mtı.CZ\k tnaan kilmelcrl 
lSC bu maklnelerln aökülmcsme de -
ğil, bas durmasına bil<' mınafakat 
C'tm zler Bunlnr. hem n\ç!n işleme· 

rn böyle bir tıkıbcti hnber veriyor ve 
birlikte tedbirler almalnruıı istiyor. 
Böylece bug0n Afrika'nın 6lmal s:ı
hlllerlnden Avrupa'yı dövmC''lc hazır
lanan nmertknn ask rlerlnln hcmsc
rncrl Cenup Amcrl.ka'ya gönderdik· 
lerl maktnelC'Tle yannki Avrupa'nın 
ytl$nmn knyn:ı:klannda.n bllml kurut
mak lsUYor. 

rıyet bnşmUıK!eiumumiliği bnşmu-· m~tr. llazırlnnncak J ~am ct-
avinl BB. Nazif Çağlıyan, Temyiz H~c sumtln ilk pro o VCkillcr 
:Mahkeme.si raportörU Muhittin tcdbtT1crdcn c ve Uer1 SUr<llen 
Y~ Cumhuriyet baı;mU<l<leiumu _ cdllcrck tn.U>~~ik eörlllcnler kabul 
mı muavini Ali SebUk, İzmir 'l'ica- rnd.ıı. bU.tU tına &e<:llccdctJT. Bu n· 
ret Azası Feyzullah Uslu, Ankara andı ~ echtr eld!ctrllclcrlrı~ aant 
İcra mu:ıvin hllklmi Nevzat TUı:lln- 11 rlll.ına;t. mca:ı.1 mÜddctlC!t'lrıln 
luın, .Aydın Cumhuriy.et mUddelu • t.nMkt<."dllcrotı: dc-v1ct d.'Urelmoo ırtın
mumı muavini Ra<li Okb:ıy ve An- din sruı.t ondan n!cşam on atu)oa kadar 
kara . Cumhuriyet mUd(\eiumuml truıılnsız c:ılıtıbrum ha'kkmda .ıiylCil<' 
muavınl Zihni Betil'dir. söz1eor btr dcdlkodud<ın tb:ırctttr. nu v: 

Yabane1 devletlerle 
ticaret ;5rüımeleri 

nı:r ~ctwntıcrl ech~1ı.de YDı>tl· 

makta oıan Tüıtc • ~ t.knrot anl&l
maaı ar~ ~ btr hnvn 1ıclndc oo
mm cuneırtcdtr. Cörll$m<!lertn önümüz· 
dcld ~erde sona amCS1 beldcmncktc
<Ur. 

Ol~cr tarnttan Mn.mrtst.M"Ja yapıl:ı.

ca.k olan tlcarct. nnlaflMJll rnümkcrcle
rınc t.Urıık edocdı: heycUJntı: bu harta 
ııonuna dollTU f'(!$tc'~'C lıarckct edccıctt

Ur. 
!stanbul'n ı:clm1I bulurum. roınıcn ti· 

caret h~'CU.Ylc de ımtımüzddcl ırQn.!crdc 
görQsnclcr ~ txıeııımı. olnaık

br. 

Bir makasçı öldü 
İstanbuI, 2 (Telefonla) - Dlln ~ 

s::ıb:thn kanı Pendlk'te ma?l(M'O. yapan 
btr tren ~ .AU'ye canımıı v ba· 
caklan kCl!llal .All dcrtıa1 ö~. 

Mal satmayınca ... 
htnnbul, 2 CTclcfon1a) - Orozdlbak 

demir kısmı ae1'l Yuda ne t.cozgtıhtıır Ya· 
m mevcut mııll tmnm:ık ~n 

Mllll KOl'\lnma Ml!h'lcmıCs1nc vC'%11d11er. 

buna benzer daha b1rtOk tcdbtrtertn 
~ knd:ır talMc l<nbUıYcu O'ldu: 
hentlz tcık1k l'h:ı.sınd.ac1tr V 
hiCbiT lamır )'Oktur. • crllrnls 

Ditı-r' taro..ttan MOn.-ık..'\l.'Lt V<td:ll~ 

trcnlcrdcld tzd:J'uırm milmkUn mertebe 
nz."lltmak mnkBnctb'1c carclcr anuna1cta 
tnrlrelcrdc. bilet roııuarmd:ı hf!l' hıın~ 
btr ~1 Yaıırruı!< ma1aırııttırto bu 
1Zd1hamın Jcn1d~J:ın:ısının ne d~ 
kadar mUmklln ol:ıc:ı.tı ~tın!ma.ııtn
dır. 

Askeri postalarda (ah~an 
P.T.T. memutlanna 

elbise ve kundura verilecek 
Milli Müdafaa Vekili As'keri 

Sahra postslannda çalışan p T T 
memurlarına elbise ve nyakbbı "ve~ 
rilmeslnc dair bir kanını proje8i 
hazırlamıştır, Projeye g5re askeri 
eahra postulannda çalışan • Posta 
Telgraf ve Telefon memurlarına ya~ 
lık • ve k.ı§lık olmak Uzere Pa.rasız 
elbM>ellk kumaş, kabut ve ayıık.ka.. 
bı verilecektir. Elbise ve kaputlar 
da orduya ait rütbe ve işaretler 
bulunmıyacaktır. Bu elbise ve kn. 
putlara konulacak işaretler Milli 
Mildafoa V ekJllt ncc tcsbıt olu _ 
n.acakbr. 

i 1 öşemiz ... 
_ Al~ı}-ı.mız mek!'1ptur : "Sayın dilci, ~ıa.nhcrl kapalı durıın "nil 

Ko~cnız uı "Ulus ta tekrar a("lldıtını si)ttttk sevinenler arasında L... 

lunU)-orum. ,.,... 

• E~i gün'kü fıkranu hakkUMb dü~ündüklcrimi -~·lcmcme • • • mısınız? ""'' .wn vcnr 

_ ı - "inkıta" kcliıncsinc ~ılık olarak ''kesinti" kelimesi • ·ı · -
ru)or unuz. ru ı en su· 

Hıılbuki "kesinti" kelimesi tıalk arasında htt iki mlmısiyl de "1cıı" 
yat•: karşılığı olarak lrullanıltr, gider: "Maaıludaki kesinti" e--~~~
dakı kesinti" gibi. • "'~· 

2 - "N~riyat" ın yttini nıtmUş olan °'yayın" kclimcsimn" 
da "cmls · " · d 1-· J aynı Z2man-sıon )'Crınc e "ul anıldıf;ını ynzt)"Orsunuz. 

B:ı112 öyle geliyor ki ani»ion yerine "yayım" kul!·-·•--•· 
dır. - N. D.ılkan... ıulUlilllll.a. • 

* S:ıyın mektup sahihi ile )"llntı "kesinti" nin ·~na" yerine L: rı 1 
mıyaaığında o}"(iaJ ~ "Ormandaki k • til ., u ıım • 
)'Or. _ DiU:l. estn er uygunsuz düşü-

n! Bunlar, bUyük bir sannyllcşme 
p ınınn ı:;Ore yap ldığından hl<: delil· 

yo.nm kUl'('tlln b rt'(>k mamul lhti· 
ı ka ılıyac ktır. Dc~k. Slmal 

~ nup Am<" ıı toı>mt:ı ve m.'l
H kulla.nm ta ~da do-. 

Avrupa, kendi muknddC'Tatına vu
rulan bu ağır d:ı.rot>l<'rl duymuyor 
mu? Duymı) k mı? HarPten ön
ce v~ sonra Avrupa'nın tıkıbcU Jçln l\. (SQnu4 ~"!\ ~========:;;::;;::================================:Jl 

Rahm~i ~ Emin Bülent ıçin )'a• 

Zl ~laymyle a.ıız do$t ve üstadım İb
rııhun Alleıtin Gövsa'd;ın bir mektup 
aldım. 

Mdmıp, belki de, bu süıunlarda 
çıksın diye ı:;öndcrilmenıiıti.r; fakat 
ben Eırun Dülcnd'i biru daha wııa.
oık ol:ın bu mektupla bu sütunu beze
mckten kendimi alamıyacağım. 

Üstaı dİ)'Or ki: 
"l>c{:erli mcılckta5ı.m ,.e kardeşim 
Merhum ~air l:min Bülcnd'in hi'. 

tı?sı ituı bugıiııkü Ulus'ta )-udı&ıruz 
guzcl ıeyler arasında bu özlü Jiliin 
(Meşhur Adamlar Ansiklopedisi) nde 
anılmamıı oldu runu söylüyorsunuz. 
O ~-azıda da tahmin eıtiğiniz ı;ibi, 
Emın Biil~'i • ilk ıiirlcrini yazdığı 
umanlar • hayli yakından wıunııum. 
Mc~ruıi)ctin ilanından bir, iki yıl ön
ce ben Hukukta ıalcbc iken Ahmet Ha
ıını ve Tahsin Nahit mcrhumlacla bir
Hkt~· lıiribirimlr.c ~iirlcrimizi okumak 
uzere o da mektebe uğrarJı. 

Biliçedeki tamın alımda veya Tah
&İn Nahid in mektebe yakın olıın e,,.in· 
de • Mesut bey konağı • toplanırdık. 
Benim gençlik manıunıclerimi muhte
vi olan (Güfıugü) da "şair arkadaş -
lar" adlı )anm duzinelik bir seri var
dır ki uçuncu numarası Emin Bülent 
içindir. 22 nisıın 1324 tc, )1lni M~ru
tiyctin ilanından üç &)'kadar enel ya
zılan bu manzumeyi aşaiıya na.klcdi • 
)'Orum: 
Ufukta korkulu bir röl, samut ;; bab • 

.ı/At, 
Scma.tl.ı kanJ, ziyala miir11b olup tZJ:,. 

,, 'or. 
Ne ı•a!J11, gölg•, ne )t's .. S41ic bir ıii

l:ıinJ -Ut .. 
Bir İmtid.zd, hllr11rt'I pür ihtfra, füııir. 

Biıitıu röl goriiHMr 1•""4, huNnAlılı 
derh.JJ 

O hurmalıkta 114 bir his-nmsi mllikr
zlll 

Arap 111aya daytmmıı gaiki vud ii ha-
ydi 

T:Jer bu röllere ait ~ıül,./er İn/41·-

Ri:lm o ılliri yddeylerim hu /eı htı ile 
O sllirin • H n11.Sıl kabram1111J11 (fut· 

bol) de. 
l111yali oyle kaıi gölgrlertk, (ınnbol) 

""Tulu. edip .uri abmerle M(l.u titi,e 
(Emm) lmıı arartd: ıirc bir sabahı 

"I! c"üt, 
n 11z iimidolunan yertk en katidir 

* iimit •• " 

O :r.aman Emin Rülent, Raudelairc 
ve Verlalne modasına ve biraz da Ah· 
met Haşim'in tesirine ıabi sembolik 
ç?.I. ıiirleri yazıyordu. Bir gün Türle 
ş~rıne yc~i bir recir açacağını kendi~ 
soylemıştı. 

"En llZ ümülolul1dll Yt'rM ~ Aaı ülir 
#miJ •• • 

murat da onundur. Bfill)CSİ gibi sc
~Y~. de saila.m, dürfuı, idcalisı. $:()O

lu ısııhdada karşı gayz ile dolu, hiirri
)"Cte A$ık, hummalı ve hamleli hir 
gcnçıi. 

Du ı;ok fülü şairin sonraları neden 
büsbütün sustuğunu, ~iba, biraz eh 
sunınınd:ı aramak llzım. Belki ihıira
" ile ikııdarının çarpışması, birdenbi
re umduğu büyük muvaffakı>cti bu
lamayışı, ünlu hir nilcye mensup ol· 
duf;"U halde hiç bir refaha ıcvarüs et· 
mirerck hayatını süçlükle kazanmıyn 
mecbur kalııı, onu rıkir ve edebiyat 
ha)"atına. küsıürmüş ve Tevfik Fikret 
mcrtıum pöi mcnfiliğc sürüklcmiı oia
cakıır. 

MC$tutiyetin illnınd:ın sonra "Fec
rilti" kurulunca oraya birlikte ilıihak 
etmiştik. Ondan 50nra s;öriişmclerimiz 
çok fasılalandı. 

(Meşhur Ad:ımlar Ansikk>pcdisı") 
hazırlanırkcn hJsıırdıwm anket kdj;ıt
lanndan hirini ona da göndenniş .e 
resmini de rica etmiştim. Cevap nlrna
dığım için e5ere dcrccdilmek isıeıne
di~nc hükmettim. Meşhur Admılar'da 
bazı ynşt)"ıın şfmreılcrin bulunmayışı 

~c;ııdi, müsaadeleri alınmamış olduğu 
ıçındir. 

Bir de pı küçük noktayı ~ 
edeceğim: "İbrahim Allil"ttin'in ha, • 
L:nnlığı altında neşrolunan" diye w • 
sıfbndırdığımz M.Me$.'1ur Adamlar Af'i' 
siklopedisi" nin başka hiç biT yar • 
dt[J1('1sı yoktu. 

.. M Hayntınd kendini umıttunıtl 

F.ın!n Bülend'i ölümünden sonra yf1d3 
vesıle oldui;"U11U2 itin si:ıc sükranl:tt' 
ancdcr, scv,;i ve şaygtlarımı ıekrıır • 
larım kardeşim. N 

~ 
Okuduğunuz gibi, ~tat. mı;in bir 

nezaketle • bam "şükran .. !arını bildi· 
rcttk mektubunu bitin>'OI"· 

Rahmetli Emin Bülent, şiire naol 
başlamıştı, ne ıürlü ıiirlcr yaz.ardı? 
Kimlerin ve hanl:i cdebt okulların ıe
uri alıınd:ıydı? On<lın sonra kakıni 
birden bire elinden bırakm:mnın sche
bi IK')-di? Bürün bunları aydınlatan bu 
md<ıubundan dolayı, t"<lel>i>'llt ıarihiy· 
le birlikte birlm ona ıükranlanmızt 
sunmıunıı daha ~inde olmıyacak nıı
dır? 

Jf. Jf. Jf. 

Yemek ve giymek! 

Ri.r dostum, bir gnzctede hir bit" 
lık ok-udu: "Ceza giyen vurguncular" 
bir başka gazetede bir başka b:ı,lık 
d:ıha okudu: •vurgun<ular ceza yedi" 

Ve sonrt baıını pzetcdcn kaldıra· 
rak: 

- Allah Allah, dedi, herifler ce
rayı bile ya yiyor, )-ahut pyiyorlarl 

Aç bırakıyorlar, yiyorlar; ~yıl)'<>I" 
hr, giyiyorlar! 

T. 1. 

Türle Hukuk Kurumunun 
serbest kürsü dersleri 

Tllıtl: Hukuk Kunımu 8MkanlıCmdan: 
Her ?ıatıruıın çnt"5Ambn srt1n11 yeril• 

mt'tll karıırla.-nıı olan "Huku'k ve Sb'l'' 
set" d<'.rııl m(?d)urt ~lC"I" dol~ 
ve bir de!raya mnhsus o'!mt\k ~ aın* 
A'Üt\O aklamına bmıkılmıaUr. AıtUuı.lJIW 
ra habcl' vcrıııtr. 

Se(imleri tasdik edi.len 
Belediye reisleri 

Sam5Ull be ~ t~ Marnts• 
Aı1Gı.Y' Buntur be~ re!stt(tlne Nufi 
Artdt'Un, ~cmye relsll~ 
Fcrtt T in, ~ • ~ 
Muııtatıı Yoku'nun. KonYa bcloob't! rcl" 
ltı:tne Mutıa1n FaJk DUndar'm. B ııt" 
lcd~ ~ SU1ıh1 1 in, ıcıı1" 
larcM bclc<llY<ı ~15Hll1n<ı Jla5lm T'c""' 

z n S1ilrt. bclcdlYC n.-tsltıttn Ulttl 'l'' 
\'Uz'un. Kııstqmonu bclOOl)'(l rt"lsll~l11 
Z<-ld Q:omnl Da.ki Ccl~lnıl'lıJ'mm, KQtııll 
~ıı relrotyc rc11111eınc &ıJMıadd n ı..-ut 
man'm. Fhurum ~ re!sl 1t1ne Jo<I" 
ırut Cnrıicaya nm. Amııll)'a ht'!]cd1ye fff' 
'1t1ne Sadrot.tln F.rcn'tn, B1 t'cik be~ 
Y\? l"C'!s1~ mırm ı~rttuw.ı11> 
nahı bclrotyu roısıııtınc Rto«tt At«<I" 
leci tıel~~ re lll'rtne Hatdtı ~1t" 
Yozgat bclt'd~ rc!s'l :ııte S.-ırt-r" 'fY" 
oıın.t'm, TUze bck'd rr. ret5Ufrtnc UııF'~ 
Fdmıl Inbcr'tn, St')1Uın belf'd~ ~!~ 
ne Kıısım Ent'T" , Tdctroat be~., 
relsllı:tne MuhtM'ml P<'kel'ln, hm~ tı" 
lcdiyc n!'!ıılU!1nC! Rc.11t ~f!bldoithl...,c.ıJ! 
ınt1haplnn ha'ldmıd.."I ~nr ~ 
m«'lls!C'11nre vcrlkm karnr km V~I 
ler1 lteyctmcc kabul VC! )'(ilaiı!'k ~ 
tan Cılaıı ıatır. 

Elektrik işleri etüt idaresi 
ile Maden Tetkik ve Ararfl1 

Enstitüsü Umumi Heyeti 
El<'1ct.l"Bc 1slcı1 Ettlt tdarcı91 1lC rJ'' 

dctl Te•.Jdk Vtı Arama Enııt1Ul911 U!ll,,ııı 
h~c <l'lhU t;ulmuın BUt~. P'~ 
Muhruıcbat tlctlıı:llt D\cQ:n<:!nlert 
8."ı$v ı~· t'fl seci en -1 buır(ln pıf 
10 d:ı BU.tcc Enctımen!nde ttJPıanıı# 
tır. 
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Toulon'da 

l<açan üç den izaltı 

Sirnal Afrika 'ya vardı 
bır l"ııuı ıın, 2 11.ıı St>h lrtlc bu ırccc t.am 

ı1n hukum ııUnnUstiJr. Hiçbir dJ

~ cıkmıı uı.sa~ı konuJmnmııı ve so
lı;, l ı ırczmc tamamtyle serbest bıra. 
~ tır 1:an bıı.tmıe lak.at atmdlye ka-

y ngının 11 nı~cune u'•nınııırnıı t>ulu
ııcmlnln ccphan<-1 iUnd ~ !n· 
o muı;tur 

!k') nm<>le, ı>eneml>e. cuma ve 

~ ııunl<>rt ycnldC!!l calısmıık ü-
i r"mf:'kc haelıyacaktır. 

Toulon'dan 4 denizıaltı 
kactı 

Ca \1 hy, 2 a.a. - zf ııonteşrtndc Towon 
n llYrıJnı13 olıın ·1 rmnsız <lenlzaıtısın

llaıı lrts. Ba~1oıu.• ıtınnnıOOtı !<l!Ahtan 
~ t Mllm Ur. "Le Glort<'\lx,. vaıance'e 
::ını !le de ı;lmdl bu Umanı t<'litct m 18 

akl.ndrr. 
lııc, ~ hlanluı ve Mıı!'IK>uln tl<!lllzaıt.ıları 

Ckzl!J.1r 11rnnnınn .. 'O nnıe!nrdır. 

Glorieux denizaltısı 
Oran' da 

l..)nılra, ':f a a. - Fııs nırtyosunun 
~ A: e ırörc Gl.-Orleuıc adında.ki tran· 
ltı lzııllun Ornn'a gclmtettr. 
~ leuıc Toulon'llan karanık ispanya· 

'V ance llmnuın Ulk:a etnıl:ı takat 
~ llaatılk mühlet b1tln~ enterne olma· 
Ilı n orana ır~tııtlr. 
~Y r utyosurııın b ldlnl!A'lne ırörl' 
~ top aklarının tstUlısıruı yıı.rdım 
~ 1 r den otürU 3 tuQ:general tı1r al· 

Y Ve h r yurbnyın transız t.a.bllyeltndcn 
nsı tınkktndakl kararname resmi 

~lt-ue çlkrnııtır. 

Doğu cephesinde 

şiddetli 
savaslar 

..3 

devam ediyor 
(B~ı l inci <ayfotl"' 

Terek'in şlmal1nde alman tankla
ıının bır bUeumu neticesinde düşman 
geri atılmış ve :yüzlerce esir vermiş
tir. Volga ile Doıı nı ıısında sovyetlPr, 
all"Jr kayıplara uğrrulıkları için on • 
ı ak mevzii lı!icwrılnrdn bulunnbllmt.ş
lerdlr. Don nehrinin hüylik dlı-..cg!n
<le düşman hii<'ıımlnrı hlr karsı hli
cumla p[i~klirUilırıUştlir. 

Ağır ııJmnn uçaıkları ile hnfif 11ııl
ya.n savaş uçakları merkezi Don ke
slmLnne hareket halinde bulunan ol· 
duk~n ehl'mmiyetli dUsnıım kıtalnrı
ııa hücum etml.şlerd!r. 

Do,n nE!hrlnln merkez kesimi ile 11-
ınen gölli dvarınıln ı;lıldetll muhare
beler hlllfı devam ('tmektedlr. So\'·yet
ler bo}una tı>şebbllslerı C'S1lnsınd11 çok 
nğır ka,,plnra uil:rnmışlar<lır. Diiş -
man 95 tank knybf'tmlştlr. 

Alman ha\'8 kU\'Vrtleı1 dUşman pi· 
yad" ve tıınk kıtalannı, topçu mewj
lerinl, fkrnnl vollarını ve asker gruıı
lannı bombnrrlımnn t'tmi•tlr. 22 tan
ka bomba lsahel et11r lmlştlı. 

Kalinin ve Toropez'de 
Bcrlln, 2 a.a. - D .N .B. aJıınsının bH· 

ıltn:lll!lne gor"" l lll<kl'ınunü.ı Kalln!n 
,-e:ııheslnln cenup bntısında ve Torı•pcz 

Fevkalade mahkemeler kesım•nııe ,1<1,ıc:>111 muhnrot:ıcınr cercwıın 
l'ıtrıs .ı 1111 Yeni cıkan blr kanun ctmıştlr Almnn hoırıbacı ve zırhlı 11v•·ı 

R ~ ce 4 l klınund:ın IUb<ıren husu· mtiCl'l'zeleı 1 bu muharebelerde .ıusmanın 
ııı llı<ı.h•{emeler kıınılmıı$tur Bu mahke· -o tankını tnhrlbr. muv ırtak olmuslnntır 
llıı-~ 1<omunızme. anaml/e, mllll ve Bolşev1•kler ltmen göhlnlln l."t'nUP c1oi!'u
lt:> lıozııunıuııa alt sucları ruyet e- !.-Unda muazzam blrllkler kullnnmıı.k 51.1· 
~ 

Jöbb~ls ' in bir nutku 
• a.a. - Alman l'ropaganüa 

Gobbt'IB dün piyade subll) 
n '-' llO) lf'<1ljtj b r nutukta g~en 

ıs muhal'C'bclertnde büYUk bir tec· 
• h h olmuş bu unan alman onıu
~n QnUmUzd<"kl ııyl:ı.rrl8 cereyan e· 

k ~c-nı kııı muharebelerine. dUsmanı 
~tl<ııı etmek hususundtıkt kmb'etlne 

1 Olarak ııtrccctını soyl.crnlı;tlr. 
l:>r. C:Vbbcl <tUşınan propagandnınnın, 

~.'rıın mUttl.'.l~kl<."'. ıcın l:<llıııtı~ı husu
'kl ldcl1nlnnnı da ctıriltmUe ve nut

sövıe bltlrmbtlr: 
lkııı zarcr arlık tıtr :r.aman ve sa.bır 

'1~ 0tmııştur. Bugün uğrunda ııa
~ C'IJUcn to:ıınıklnr Almanyıı'ya aittir. 
lııı~°On:ı.I ııosyallst OıUlttltnln bUladı~ 

bı.ı haııp blUrecdrtir. 

Hollanda prensinin 

İngiliz hava 

ordusuna bağışı 
•i l.bııdrn, 2 a.a. - Hollanda pren
lıı: llerııahard lnglliz ıstih.8al nazırT 
ı Crıpps'e ıll.lrl av uçağı sat~ a.. 
~lası için 20 bin sterlin verınıı -
t. 

d tlu Parayı doğu ve lıatı Hollan
t~ l:ı.ındisto.rıı ile dUnyanın her ta
b ı~a el gılml§ utan Hollandalılar 

11Jlarnı larılır. 
~t l>rens Bernhard'ın şimdiye kadar 
hıı l'ıııı oltlu~ paralarla ayrıca 12 
l lrıba uçağı ıle s gece avcı uçağı 
~ 10rpı<10 muhribi ve 6 hUcumbotu 

111 nl1 nmıştJr. 
tt Cripps, prense t~ekkür et • 

t Ve Hollanda Hlndistanının kil
~: halkının tııgiltere'ye yardıın i
tett taptığı gayretlerden dolayı hay 

111 bıldirnııııtir. 

İng i l iz tôbiiyet 

ko nunu değişiyor 
~ loııı1rıı.,2 a.a. - İngiliz orclu.'!Uı~-
1.lbJ hızrnet eden Frans1zlara ingilız 
~ ırcıınııı verilme111111 kolaylaştır
t lçın başv ekı 1 '.M Çöre: il tara-

t n yapılan vaadi ye.rlne ge~.ır -
it\~ tiz re hılkrımeı ıngıllz tl!.bııyet 

btıııu hakkında parl~mentoya ye
ır layiha vermişHr. 

6rıa~ark Yugoslav 
gönüllü~eri 

J-ı:; 1drn, ı a.a. - 1nı:ılız • Yugos
l~ıı~1oııııuk cenıiyelımıı diiııkü top-

ıellJ;I<> hUeumlıırına ı:lı'\'llm etml.$lcrc1tr 
Düşmanın bUtUn hUramlan kffidlBlne 
nğır kn) ıplnr vernlr11('ft'k püskUrtaımue
tür. Burada ela 23 ll-OVYM tankı tahrlb<·
cttlmtşt ~. 

Merkez kesimindeki 
şiddetli savaşlar 

Berlin, 2 tı.a. - ,\<kcri bir k:ıynak 
ran lıildirildiğine gfül' doğu cc[>lıo;;inın 
ınerkcz kesiminde şiddetli muharebeler 
devam ecmekıedir. Boheviklcr hu hölge· 
de mühim 71rhlı n• tor~·u km·, etleri kul· 
lanmakta<lırlar. Gerek hur.ı<la, gerek Sta· 
lin.ı:rat"ta alıııanlıır rııenilerinde tutun • 
muşlardır. Ruslar renidcn lıirçnk tank ve 
uğır ,ilahlar kayheımi$1erdir. 

Don nehrinin büyük dir,eğinde al • 
man ve rumcn kıtaları ba:rı ycrlcr<lr ta • 
arruıa geçmişler ve aratİ knıınmışlar · 
dır. Bö}lelikle cephe haııı kı alulmıştır. 

Stıılingrııd' ın cenııflunda pı17artesi gÜ· 

oü öğleden sônra nıulıarebe )"cnlden ıid· 
deıleruni~ıir. Kalaç'ın cenuhun<h ve Or· 
conikidse kesiminde •ov>eıler şiddetli ke
,if hücumlarında hulunmuşlardır. Fakat 
bu hücumlar pii\kiirtillmu~ıiir. Sovyetler 
ağır kayırlara uj\rıımıştır. 

M. Çör~il doğum 

yddönümünü 
evvelki gün kutladı 

Lon<lra, 2 a.a. - Çörc;il dün doğum 
yıldönümünü kutlamıştır. İnı;iliz ıııuka · 
\'emelinin ruhu olan hu bü) ük de\•lct 
adamı ,imdi (,g ynşııxladır. Çôrçil gorü -
şünü gerek İııgilıcre'<le, gen-kse mütte
fikleri nezdinde hiıkim kılmak için arlar· 
ca süren müı..oı.dclesin<len -onra, ha)ıııının 
}eni bir yılına başlarken, ıuimle müda • 
faa cııiği projelerirun elle rutuhır bir ~e
kil alnııj ol<luğurıu giirıııekteclir. 

Onda, meııılekeılerinin ,e geleceğin 
büyüklüğü ile miitcna~iı> hii> üklükre olan 
devlet ad.ınılarının kudretli inanı vardır. 
Çör~il diin 68 inci yıldt.iniimüııü kutlar · 
ken, geçen yıllara memnun ve nnıımııin 
olarak göz atmak ve eserini ıemaş:ı et • 
mek imkanı n ı bulmuştur. Çiirı,il'in tari· 
hi rolü memlckeıiıı çel"çew•ini <le a,mak· 
t:ıdır. Çünku o, lngiltere')i nıüd.tfaa et • 
mekle, l:ıülün A\•rupa'yı kurıarılı. Avru· 
ra kurtnlu~nun projeleri, en muthi• 
lıonıbnrdımanl:ır ~•rn•ında cl:ıhi •ığına/:ıı 
ı:inncdcn çalı,ııj\ı Dov. nin.ıı sırect'teki 
kiiı;ıik e-de hnırlanmıştır. Bu.ııun muh • 
reli! harp sahnelerinde kaplN.lilen mü•· 
pet neri~ler, Çörçil geniş gördüğü •·e 
dikkatini }nlnız lnııilıerc'nin sel3mcti Ü· 

urincle dc,lil • k i hu bile yurııaşlArının 
minncııarlı8ını kazanmak için klfidir • 
Arnı :ıllmanda tanrrurn ha11rJ;ımak ç;ıre 
,·e imkRnları Ü71'rin<le torıladıl;ı için ka}" 
declilroilmi '' i r. 

J apon ve amerikan 
asker kayıpları 

Moskova'ya göre 

aynı yönlerde 

sovyetlerin 
hücumları 

devam ediyor 
-( Başı l inci sayfada )-

de ve mf'rker cephesinde ıwne e\"Velki is
ıikametlerde ıaarruzlanna devam eımis • 
!erdir. 

Stalingrat'ta durum 
Mo,ko,·ıı, 2 na. - Ro)"tcr ajaa-ının 

hususi muh·ıhiri bilt!iri)or : 
S•W\C'I kıtaları Don nehrinde Stalin • 

s:rar İ•tika•neıinde doğura doğru ilerle· 
) işlcricıe ıırıı.11 devam cdiı-orlar ve ku . 
şaıılm15 olan alınanları şehre doğru sü • 
riiyorhır. Nthrin çok doğıısunda hulu -
nan Peskavıııka ve Sokoretka me,kile -
rinin zarııınJan ~nra n"lar yeniden 
•ekiı- kilnmetre kıul,ır ilerlemi~lerdir. 
Şimdi Sıalingrad'm şimal baımndan ıı:e· 
~en demi11olları ile Don nehrinin t~il 
rıtikleri iiçkenin çok ilerlerin<le hulu · 
nu}orlar. 

,\ lnnnlar kı<a bir uman içinde ı;ok 
kuvvetli i,dhkamlar kurını)a nwvaffak 
olrııu•hrdır. r~kat nı• ha•kı<ı çok ~id -
dcıfi olmuş ,.e alman mukınemeti kırıl • 
aıı~tır. Almanların hu çevredeki lmr,ı ta· 
nrru71arı rnnklnrın yardımı olmak,ınn 

piyade hirlikleri tarafından rarıılmış ve 
lıüıün bir karşı ıaarruzlar hiç 1-ir ne • 
ticeye vamııulan r>ü•kürtôlnıii' ve yeni • 
ılen bir çok noktalar ele geçirilmişrir. 
,\iman <ulıaylar ı ümiı<İ7 clıırumu a'kf'r • 
!erinden ıı:iılemek için rllrrinckn geleni 
\"ar., ıvorlar. 

Faknt e,irJerin sörlrdikleri ııii<ıeri}or 

ki a•krr de durumu lfnlamıJtır. Her şey· 
.len d:ıh.ı manalı olan bir şey varsa o <la 
nlmanların muva<alaları l.;e<ilmiş olan 
birliklerim! uçaklarla >;yettk •·e mühim· 
m.ıt geıirmekıc olmalarıdır. Burada ku • 
ş:ıtılmış olan alman kuV\eılerinin \'Ok • 
ıı!makı ın kurtulm:ı<ı imkılnı m.ıddı:ttn 

k~lmamıştır 

* Lonılra, 2 a.a. - Moskova raıl-
yosuıııııı bıı sa.bnh bildirrliğine gö. 
re, Rjev'in hatı<ıada mü~tahkem 
alman noktalarının ele gt'çirilmesl 
için çnk şiddrtli muhareheler ol ~ 
maktnıl ır. RtıRlar alman kuvvetleri
n! yavaş yavaş yıpratı yorlar ve yok
eıliyodar. 

İtalya mütareke 

isterse ne olacak? 
loııdra, 2 a.a. - Parlamtnıonun gele

cek torlanıısında M. Çörçil'e aşağıdaki 
'ualin sorularniZı bildiriliyor: 

İtal}·a mütareke İ•trdiği takdirde kcn· 
di~ine ne şartlar tf'klif cdilC<"cğini Bir • 
leşmİ) .'\filleılerle mutabık olarak şimdi 
hilclirecek nıi•iniz? 

Çapakçur' da yer 
sarsıntısı 

Çaflakcur, 2 a.a. - !>ün lıurada sut 
onu yirmi geçe iki ,aniye •Üren şiddetli 

bir yer ~ar51nır<ı olmuştur. lfa5ar yok
tur. 

A 
') 

Batakçılar 

ve batak crlrk 

Eskiden ''kıraat .. kitaplarında, La 
Fonlalııc'den t"rciime edilmie 
"ağustos böceği ile kannca" mo.sıı
lındn karınca ~uklare şöyle ta
nıtılıl'dı: 

J<arın<"a~·ı tanırıııınız, 
Min.i mini hlr hayvandır, 
l akat ı)ek çllk c:alı9kandır ••• 

Eğer bliyü.klere de 
tanıtmak gerekseydi, 
mısralan hPrhalılı> şu 
ma.k llizııngeleccl<ti: 

llatak~ıyı ta.nırı.ınız, 

batakçı l:ırı 
yukardakl 
ekle sok-

Gii lPr ~üzlü hlr in~antlır, 
Fakat ııek çok unutkandır-

Gcrçekten balakcıhk ~ın !Uzum-
lu vasıflardan birisi güler yüzltiltik 
ise, öteki de muhakkak unutkan
lıktır. Fakal bu !ki vusfın her ikisi 
de, tıatakcıda profesyonel blr•"'r 
"mt'Zlyl't" lralln<led1r: güler ynz
l ülüğlinil para ısterkcn de, parayı 
nldıktan sonra dn, bir kalkan gibi 
kullanır. Unutkanl ık ise parayı a
lırken veya gef<i ver·nıesl gerl'k11-
ğl z.ıman ileri sürdUğU tek ma.ze
reU !t· ... 

\' t lrıc1a, geçen harpten so!ıra 
\l lavya•rıııı 1 tnlya ya verılen 

olııp Trıestı· ıume
c bulunan ve Mısır muharebe· 

't 11 ınuttefiklerin esir olarak eli
l:lt 1 en iki bin s!av gönlıllil olarak 

ı rk Yugoslav kuvvetleri ara-

Nevyork 2 ıı - nuıı-Un humrlR bir 
nutuk söYll~ Bahrt)·.., Nıızın M. Knox, Batakçılar ve 
Jarıonyn'nın h:ırbc gh~ııı:rın,tc·nl:>E>.rl -----------

'e a. alıımnk ıçiıı yazılmıştır. 
it lopJruıtıdo Soıı: alıııı Hind!s • 
ş ~a.2ırı M. Amery. <lemlştır ki: 

"'4 bdclı ve belki rlr u:ı:un bir sa. 
lıt z l>eklı) or ı< akat kaderın 
t t ı attır ağır ve kati olarak Av
.. ı:: 'rı ııtchıtlerıni kavrıror. 
... ., a. erbııry baş PeskopOStı da 
t b l ıl •kı ıstıbdaı hareketlerin • 
l! h ederek şoyle demietlr : 

C1ıelenn mA.nası sava§ arka
"ı ~· ~ıını, iqin rnk blıyliktü.r. Av
tı a it• lecck idarenin ana batla

~ "l'ı hın bır adalet dai.rr.slnbıle 
• t ııeuaııııılakl azmlmızı u 
~ r kuvvetlcııılirmclidir. 

:R.uzvelt M. Salazan 
'1 ~~ kahul etti 
~~' ııgton 2 a .a - Cumburrelel 
""'tt .,;,.e t din Gu:ıtemııla hariciye 

... S.lazaı'ı kabul etmİ§tir. 

250000 öJ.U ve hlT.lnı't f.!<kroez h!lld•' ya- bazı dev/et/er 
ralt verdlit\nl, bunım ırr noo nmln rlo-
ıınnma.ını nl1 olduııı.ınu 80ylemtşt!T. Bu 
83.YI donanmn nefer mevr.udıınun onda 
btrtnt tl.'Sl..-ll etmektf'<!l1r ntrleslk Amerika 
50000 ~Q vevn kıı)ıP vPmıls\lr. Bunun 
3n.r>00 ı FıllplnJerde V•~llmlştlr. 

Amerika'da aylık hakkında 
yeni bazı tedbirler 

a lmıyor 

Vaşington, 2 a.a. - M. Rıı:ı:vcll 
!'lenellk maaş ve llcret 1ııtnrlaryn.11~ 
Awmt 25 bin ılol:ır olara~ t.eshıt~ 
hakkınrlaki karıunı111 ~enışletılme"ı 
için hir JBviharıın hn:>:ırlarıma"Il em· 
rPtmiştlr. Bu Hlyiba vakınıla par
J ~mentova verilecektir. 

S:ılAblyetli makamların bildirdi. 
ğİne göre, bu senelik 25 bin dolar
lık azami haddin banka mevduatın
dan elde edilen gelirlere de tatbiki
ni iatiycccktir. 

Ömrü l>oyuııca bir batakçının 
darb!!Sine uğrııınnnııış kimse tasav
vur olunnbillr mi? 

CünJ...--ü batakcılar da bıızı kim
seler gibi, harekete g~mek için 
en münasip zamanı sı><;:mei!lnl bl
lirler "!st1yerıtn bir yUzü kııra, ver
mlyenln iki :;UzU kara .. 9ÖZUnii on
Jıır kadar kendilerine yontanlar 
pek az g5rülmU$tUr. Pa111 IBUycn 
bir batakçının dcğll, ona "l1ayır!" 
cevabını vermP~c uğraşan zavallı· 
nın kızarıp boznrdı!Pnn şahit olan
larımız nz mıd ı r? Batnıkçı hemPrı 
dalma, güç durumda olduğunu ileri 
sür~rek para ister: ya cüzdanını 
evde unuttuğu l~in, yahut kt•nrll· 
sine cumartesi günü gelen bir ha
\'aleyi pazartesiden önce postane
den alamıyıı.c:ığı lçiın borc alır. 
Kurbanını vurmak için cumartesi
yi ~tlğl:ne göre, bı:ı.takçıyı bu ba
kımrlan "Prnrtvnkl" yaı:ım11k için 
o günü S('Çen bazı devletlere ben· 
:zetebllirlz. 

Tunus'ta olman 

ve İtalyan kıtalar1 

karşı hücumla 

İngilizleri 

birçok yerden 

çıkardılar 
-( Ba~ı l. inci -a>inda )

av ve rıiJce uçakları ingı11z kıtalanna 
hi.lcum ederek düşmana olduk<:a al.'lr 
malzeme kayıpları \erdi~llr. 
Tumıs'ta alınan-it.al~ nn ku' ~etleri 

karşı hUC'uma geçerek dü ıııuııı blı
cok yerlerdoo <:•karmı<ılardır. Blrı;:olc 
t•sıı alınmıştır. Dilşmanın ıımnşıit.çiı 
nıüfıezeleıi imha eclilml«Ur. 9 dUş -
man tankı tahrfbcdilmi:it!L 

Alman aveı lan kuyıp verme.k.~i7.lıı 
8 lnglllz uçajiı düsiirmüşlerdlr. 

! ta/yan resmi tebliği 
Roma, 2 a.a. - lt.alyan umumi ka

rargAhının tebliği: 
Sirerıaylk'te düşman kıtali:ın şld· 

detll bir topçu ateşi altına alınmıştır. 
Tunus'ta motorlu \'e zırhlı· kltnlar 

Mihver'in mayn 

tarlaları nı aşan 

BİRİNCİ ORDU 

T unus'un dış 
müdafaa 

hattını yardı 
( lla~ı l inci sa) fada )

rılmıştır. İgilız hücum kıt.alıırı ara
snıla ingiliz komanrlııları ela var
dır. Her iki taraf da piyade kuvve
ti olarak paraşütçü kıtalar kullan
malttatlır. Alnrnn av ve bomba uçalc
ları sa:y ıc.a çok olmamakla beraber 
faaliyet gosterınişh•rılir. 

Kalıire resmi tebliği 
ı<ahlrt'. 2 a .ıı - ortnııaıi< tngtıız tcb-

ıı~ .: 

Dun E ngeyl:ı. c.r.arınd.ı tovcumuz 
dilşnı ın topçuslYlc başarılı hlr muhnroh<' 
)apm $lır Ot~ e rııaltyct. mız d<"·nm 
etmiştir. tıcrı bo'il~<>lcr U:wrlntk? eereynn 
eden hn\•n mullarcbelcrln~ıe 3 clüııtnnn 

aveıaı rlU,tlrlllmU$, dl.S;er bazı uc:lklıır d.ı 
arasında vu.kua gelen mliteaddıt çar- hasnrıı urtratılmıstır. 
Pllimıtla.r tamanıiylc milivcr kıtalnrı 11 va rn ll)'t-11 umumly('tle mıı.hdat 
lehinde inkişaf clml Ur. Mıh\er kuv· 
\'etleri dilşmıuıı rıüskiırterek arıll.l 
kazanmışlardır. Bl11:ok eslr alınmış -
tır. 

Sirenaylk kesim nrle ve Tuııus'tn 
uça1c meydanları, yol ka\ uşak nok
lalnn ve motorlu vasıla ıorılulukları 
utman ve ltalyan ı::M·aş uçakları ta
rafından mm nffl\kıyctlc bombardı
man edilmiştir. 

Hava le$klllerimlz Bone vr Cl.zaylr 
llmnnlarınrla.ki tes!slPri şld~"lle hom· 
balıımış!ardır. Llnı:ıııila clf'ınlrll bulu· 
nan \'llPUrlııra iqabel kn..vıiedllr>rt'k 
vangmlnr çıkarılmıştır. Hava muhn· 
;-cheleıin<lP 5 Spitfire uçağı dll.şUri'ıl· 
rnllştlir. lt.1lyan uvcıları ayııca 10 
diişman uçağı dlişiu·müşlerdlr. 

G~la'ya yapılan hlr a.·kında düş -
man 4 uçak kaybetmiştir. 

3 ll~lll:'lmız hu hareketten n terine 
dönmem~ tir. 

Sirenayik' te durum 

ı de ceı"\') n <'tm l&ttr 
Ol ('t"t<' ile Slt'llya"<la klil'l Tnıpanl pa

:ı:art ı g rsl bombardıman edlhn!ııUr. 
Trnpnıı ucak m(!')'d.anın.tı yııngın çı'kn

nlm =ıtır fkf mvtörHI av ucaklanmız 
cttın doğu Tunu sahili acrkltınndn <'<'l'IU· 

b:ı <lof:'ru limf"kte ol11n bir mDıvC'I" ti· 
ca!"<'t gMT'I" ne hli<'um l'dcn-k ccmlyl 
ysılkrnı ın r ve hatırmı•IR.nlır. 

Bom'lııı"ı fi\ ucnl.lanmız S1cl].yn<l:ıkt 

havn meV'<l •nlıı.nnn tı<trum f'der<'k lnna· 
lıırıı tıım lımhm ••r kııyd!'tml Jf'T'dtr 

nıı harek• tl<'rdm 3 ucal'ıımız d nme· 
mtşıtr 

Darlan 
aziyeHni 

kuvv tlendirmek 

isliyor 

Berlln, 2 :ı.n. - Seklzln<'i inı;illz 
ordusunun batı SirPna.> ik' te md '" 
kntlnr bulundurduğu kU\'\ P\lc-r b r 
zırhlı tümeniyle Yertl Zelıında plyadl' 
tümeninden ibarettir. Son 2-1 s:ınt 
zarfında Batı Sirennylk'e yem tcşkil
Jn gelmiştir. Bunlıır arasında 10 un
cu zırhlı tümen de vardır. Derne il 
Agednhya nrasındnki yollıırdıı bulu· 
nan inglllz kıtalan alıımn ve ilıılyrııı 
uçakları tarnfmdan de\'nmlı suret le 
tıombalanmıı.kla ve makineli tüfek 
ateşine tululmaktaı:lır. Geceleri de ıle- Lon<lra, 2 a .a. - Lonılra'dnki 
vnın eden bu hücumlar lııgil z kU\' • muhıırlp Fransızların ı<ôzcustl dün 
vetlerlnln ileri harekf'tıni mühim nls· akı:ıam Uarlan' ın yeni teılbirlerine 
bette \'8Vaşlatmı-şbr. r.eneral Mont- dair Fas raı1yosu tartıiını:lan yapı -
gomf'ry Mısır'dan yeniden birçok av Jnn bcyaıı ıtını bahis mevzuu ederek 
ucnklıın getlrtmiş olmasına rnl:'ll1<'11 de 111iştir ki : 
mihver hava ikU\'V("I !erinin tcslrl rn- Bu yeni tedbiri Darlan kendi Vll

aUyetA.ne mani olamamnktnclır Ol - ziyetini kuvvetlendirmek için almış. 
dukça şkldetll hava muliuı"(.'belerlndP tır. Hiç şUphe , ok ki Darlan'ın bu 
lngllizler 5 uçak lcayıbetm!şttr. Buna yeni vazifesindeki mevkii katiyen 
karşı 2 alman avcısının Oslerlne dön· muvakkat olılıığuna ve mUnhnsıran 
med!ği blldirilm:kt edi:. Alman nv~ı- askeri mUlalıazalarılnn ileri gcldiği
lan bomba teşkilleıiıu o kndar ı:vl 1 ııe dair M . Ruzvelt'in beyanatı üze
k<?l"'\ımuslardır .h1 H'-'.ink('J ucal<lnn rlne TJnı lan bu vazıfesinı mümkUn 
dlı~man tarafından hıç rnhal ız <'dil· ole! ,..

1 
Jrndar uzatmak ve kuvvetlen 

nıcıl~ vazifelcrlnl yapn.bllnıl -lc-rdlr. • u.,. 1 
18 'kamynn tııhrlbcnllmlş blrÇok knm- ı ılımıelt ıstemckte.dır. 
yonlar da al:'lr hasara uğrntılmı~tır. ,. 

A1tedn:bya yakınlnnnda bir lngiliz Mrl. Şankayşek ın karısı 
uçak meydanına al_çakLnn j•ıwıılnn 1 I ondra 'ya gidiyor 
hü('lım esn:ısınd:ı. 2 ınglllz u~a~ı ya- .J • • 

kılmıştır. Bundan ba<;ka 8 dlişmnn Londra, 2 an. - Sın devlet reısl 
uoağı makineli tüfE>k ntcşı:.-·ıe hıısarrı Mareşal Çankayııl'l;: ın karısı ya • 
ul{ratılmıştır. ' kıııcla Lonılıa'ya gelrct>ktlr. 

" 

Yeni bulmacaınız 

Soklan saQ'a: ı. &lmş<'k. anıt; 2 hfı 

kUmet merkezimiz. herkese bll<llnnc; 3 
)ki hart ynnyana. bir l~kl, nota: 4. kıı

l'llktM", her uı.rarı mumaklık ol ın <>v; 
5. kendine gelen, IA)"Tk; 6 zlmnt, d n 1<>n 
mc; 7. krmlk (anıpcaJ bir vllAYct: 8. 
bUyU'k ev. bir i>l<:ti: 9. tcı 1 meuullG-'<•1 , 
tersi irÖZf' g{lzcl gorUnen, t nsd k ed il: 

ıo. tersi masallnnlakl korkun<: knıl n, 
terıı! hayvıı.n tutulan Jp: 11. !llıylev, u.-ı

~I ml'l!hur filin hUkllııı•lun. 

Yu4ca rdan ava ğı: 1. ani BCl!I, t'Sk.I btr 
olcıl; 2. blr ccştt balrk c:ı:m~. u:t çalnn; 
3 tersi rabıt edatı, tı.nraıJ, bir ~·vnn ; 

4. ıröztı.n UsUlndekl, clos1 btr mcyva sa· 
tan: 5. l.crf<t terzl'Cle l>Wun ı.ıır, tl'T5\ hay

van evi: 6. Mr cmlr, bir ay: 7. ha.Q~lıım 
kcncU lccndtne '.l:;liYl'n Alet; I:!. <:<>cuıtun 

ısUt knbı, tensi hayvan ölll.'<tl: 9 '\llfl)'w .. 
btr erl<C'k mıı, not.a : 10. al'ıacm kolu , 
hlr klm~ln ötumflndcrı ooıırnk:1 lst.ek 
ler1; 11. lJ1r s1ga.ra n<'VI. Ugl •• 

Evelki bulmacanın 
halledilmiş .şekli 

So111an sa~a: ı. as. ru, da; 2. o.mıı.: 

:l. adnı, 8.C'9ll; 4 . de~lrrnC'lldk; l'I. eri~. dn· 
yı ; 6. mı. ar: 7. kıym11: ı=ı . ok, ha: 9. nu
ııı lAlkıınnı: ıo ıntrn. sıılı; ıı . tul., sır, kın. 

YukD.rdan e.eııitt: 1 . badem, nRul; 2. 
<lcrln ku.YU: 3. ı;crgl, akt: 4, ait, kodu: t\ 
f&: 6. tmambllyıld\; 7. in; 8 and, Aras· 
o darca, na.k; ıo. si.Yah halı; ll. ba.klr, 

alın. 

1 

Riyazi bir 

hakikat 

Batakçının biris'ne c:ormuşlıır: 
- Kuzum, herkes :.enın ne mal 

olduğunu billr. Nasıl oluyor da hfı
lti 'l'ere \"urıı:h lecek adıım bulahıll
~ oraun" 

llillum~lyerl'k c .. vap vermiş: 
F'arzedellııı ki hen 150.000 nü

rusıu lı r q•h!rdr oturuyorum. Bu
mm 75.000 klşlslnl krulın, illtiyar 
, e to! uk olarak çıkaralım. Geriye 
k11lıuı 75.000 kJşiıılıı 37.500 UnUn de, 
- tmkli.nı lok ya! - hiç fııka hnsmı
~ an msmılar olduğunu frırzl"<lel!m. 
Arta imlan 37.500 kişiden birer l!ra 
alsam bana ömrllıniln sonuna ka
dar )eler. 

l\f uhatabı hu hesaba hayran ol
mnkln ber n:ber, bir sual daha sor
mn.ktruı kl:'nd s ini n.lamamış : 

- Peki ... 37 500 ki;:l.nin heps1nl 
yrre 'urduktan sonra gene pn.ran 
ka lrnnzsn ne yapnrsın? 

Beriki gen«:' - fakat bu scler acı
)arnk • gülilm-:emls: 

- Cf)ctıksun. demiş, koc11 TUr
k )e'•leşrlılr mi yok yahu? ..• 

E l elden 

iistündür ... 

Dlnsl:z.!n hakkındoo nasıl im:m
mz gelirse, b..'ltnkı:ının hakkından 
da cok defa, ondan daha hıızır ce
varı ""' zeki tns!llllnr gelir. N tekim 
batakçılar bi\y!Pl!'r.lni mimledller 
mi, tılr dnha semtlerine uğramaz
lar. 

Yahımcı memleketlerden birisin
de, me hur bir batakçı, nilktedan
lığlyle meşhur b.'T mehusa rastln
nıı.ş: 

- h·ı ki sizi gördüm, demiş. Ba
na - kolayhk olsun dı:yc Türk pa
rıısiYlc koııuşnlım • J(ltfcn bc$ Ura 
ödü~<: venn, aksıllk bu yıı. .. cüzda
nı mı ıNdc uııutmu~um. Yanımda dn 
brş parn yok. 

Otl'kl ce-vnp vermiş: 
- Oı;tiiııııle o karlar mıra yok 

nııın, S<'Jıl IJtrkaç d kika l<:inde "pn· 
ıalanncnk" bir hıı:le soknbillrlm: al 
ı;u nıı ~ir kuruşu ... Ev<> kadar gtt, 
<'li •d nını a,ı ve sokaı':a öyle çık! 
Bntnkçı bu sözler ilz<>rtne, on bir 

kurw u dn.hl alnından uucl<laşmış 
ve bir dıılın da kendisinin, yere 
vurm k üzere. o m~usa ynklııştı· 
ğını suren olmamış .•. 

SA. - TlR. 

İtalyan Teırii Meclisinde 

Mussolini 
bir nutuk 

söyledi 
fü)ma, 2 a.n. - Stcfani ajansı bildi· 

rİ)M: Fıı-cio \c Korpuras>onlar Mcdbi· 
nin ıc)rii cnciınıcnleri ıopla.oıısında s:ı
al ı ı de, hararcıli alkı~larla karşılanan 
Duçe, nW)'O ile de neşrcJilen bir nutuk 
sôylcmiştir . 

Duçc, nutkuna, hıııt:i sulh :ıamanında 
'lie normal zaıııanl.ırda bile nutuk so}k· 
me)i SC\ mL"<liğini lıaurlaıa.rak ba)lamı~. 
harp zamanında sözün siliha kaldığını 
bclırıııı i~ ve demiştir ki: 

··- itinde bulunduğumuz harp, duıı
)'ll nisbcıiııdc bu) ümu;;tıir. Sahası mu:ız -
zam suretıe gcnişleıııi~ \e ıabiati}le z.a -
man bakımından da o nisbcııc uzamış • 
ur. İt:ıl>ıın millcıi ı.ckiJir ,.c Lula rro · 
paganda gürulıülcrinc 'c bilhassa fc-.·ka· 
lfıde Teki olmıran bir prnpagan<lara ibtİ· 
)'aO p>ktur." 

fıalra'ııın harbin otu7uııcu ayına gir· 
mi~ nl<luğuııu k~)'<lı:Jcn Duçc, it.ılran 
nıifüıinin kendi se.~ini iıiınwklc memnun 
k:ılneağı inıihaınd;ı. bulunduğunu W)lc· 

diği zaman, Musolini'nin bu ,özü dcunı· 
11 alkışlarla kar~ılanm,.tır. Z-lusolini nut· 
kuna ~orlc dev:ıııı cımisdr: 

"- Bu nuık-um, 'i}'ll•İden Ü)ade as· 
kerI bir rapor, başl.a kelimelerle harbin 
ilk oıuz &)ının bir hul.ls:ısı olacııkıır. 

Fakaı daha enci şunu belirtmek i • 
terim ki faşist irıkıl.llıının wn günlerde 
}İrminci yıldönümünü kutladık. Bu kut· 
lam:ı, rejimin yirmi sene ıçindcl<l b:ıµ· 
rılarını herkese hir kere daha lıaurlııı · 
mışur. Fıışhı rejiminin lıilhassa > uce 
h.ı~arılnrı, fıai)a'nın musıakbcl tarihin
de ,ilinmez i7.lcr bırakauıkıır. l'a~i,ı İn· 

kılahının > im1ind > ıldlinümü münasehc· 
tirle, ~ili hiıKlcn falla kişi, hatta si)asi 
mahkümlar "1ffcdilmiştir. Hu, rejimin kııv· 
\'elini ı.:iı,wren bir hiirlınndır. Bun<Lın 

baıka faşizm iiyle iı;ıimai tcdbirll'r nlmı,. 
ıır .ki norm:tl nmanlarda bu ıcdbirlcr 
hÜ}Ük hr}ccan ve şe,•k u)andırdı. Çiinkli 
bilhnua hu sahada İtaly;ı, üncülük et · 
mckr<tlir." 

On sekiz aylık hadiseler 
Duçc, ltıılra harhc gireli beri ıs ay 

İçinde 'ukun gelen esaslı hlldisck'ri ha -
ıırlatmış 'e demiştir ki: 

"- Bu c~aslı lı.idi•clcr üçrur 'e şun
lardır· Rusya'ya karsı hnrp açılı~•. Jn • 
pon>a'nın harbe girisi, İngiliz H' anıcd· 
kalıl.uın ~imal J\frika')-a çıkışı .. 

lhıs)ıı'nın a\kcri kudreti benim için 
bir siirııri1: ıcşkil ctmm1işıir. Yalnıl. ka
litesinin bu derece iyi olduğunu s:ınrna· 
mışctm .. 19;3 ıe ve yahut 19)'{ te italpn 
genelkurınıırı , rus ıı•·nelkurmayından, 
Moskma civarı nda rapılacık ~ovyeı ma· 
ncvrnlarında hulunmak üzere hir hc}'CI 
göndcrilm~i için bir da\ctiye almış \'C 

bu nı:ınevr.ı !ara Gen.,ral Grazioli'nin 
başkanlığında bir hC}ct }oll:ınrnışu. Rus
)ıı'd;ın doni1,nnde General Grazoli oıu· 
fassal hir rapor ''ermişti. O zaman şu ka
ıwııe vardım ki Kızılordu çok kuV\l'tlcn· 
mi_sti ve şarkta i<looloji,ini bütün dilnya
ya süngüleriyle y&}ınak isıiyen tamamiy
le militarist bir <IC\let kunılmuş bulunu· 
}"ordu. 

Mihver, gl'tİlcrini garanti altına al • 
mak için i> i zıımanı Sl'{mİştir. Çiinkü c
i:cr mih,·cr ;gecikmiş ols.,ydı hadiseler 
çok ha~k.ı bir tarzda gclİ$ebilirdi. 

Rus askeri iyi döğüşmüştür. Fakar nl
maıı a•kcri daha İ)'i döğüsmiiş, ı;i.inkü 
rus a•keriııi )cnmi5tir. Almıın ordu!nı ve 
itnl)"lln seferi kuvvetleri, T·iO yıldanheri 
giirülmemi, derl·et'<le şid<ledi !lir kışa ı:c>
ilü< gcrnıiye m11\'nffak olmuştur. Buı:ün 
Rus)':ı, en mümhit nraı.ilcrini, İpıidai 

maddelerini ve niifusund:m 80 - 90 mil· 
)'On kişi}; l<a> betmişıir. lngiliz ..-e ame . 
rikalılnrın Rus)'ll°}-a yıırdımı pek az ol -
muşıur. "u dheı man:llıdır ki ru•lar, 
Anı:lo· akson a kederinin nı• tnpraklıı· 
rına a)ık h:ısmasını iscenıeınişlcrdir. 

Asya ile Avrupa anısında hududu ku· 
rarak hu muazzam muharebede kari :ra· 
fer, ancak mihwr silfıhlannın olacakıır. 

Harbi istiyen kimdir ? 
Duçe, bundan sonra sözlerine ~yle 

dc\ant eımiııir: 
"- f:ğcr ~cyıanca daima harbi İste· 

nıiş olan !lir adam \'arsa, o da Birleşik 
Ocvlcılcr HcisiJir. Bu ııdamııı nıilıHr 
ıncnılckeılcr:İne karsı tahrilderi, aldığı 
tcdlıirler \'(." kullandığı rropaı::ıııd.t isbat 
eder ki amerikan nnnekrine ı;ocuklarınııı 
amerikan hudutları dışına ölmi>e sonde
rilıııİ) l"C"Cğini resmen v:ıdeylcmi, olan bu 
adam bile hile harbi istemiştir. 

Pek tahii olarak Japon)'ll, Birleşik 
Dcvlcılerin ilk kurşunu aıma~ını bekli· 
)'cmczdi. J:ıponyn'nın uçlü pakt harbine 
müdahalesi, nf,rin muıl:ık hir garanti • 
sidir. Çunkü Japonr:ı, erişilmez ve yenil· 
mez bir memld-.cııir." 

Duçc, Japon) a·nın Uzak.,Sark'ıaki 

parlak zuferll'rini anarak demi)tir ki : 
"- Tarihte ilk defa olarak, ııpkı 

ltal}':ı gibi fakir bir memleket, birkaç a) 
içinde dun)'tlnın en zengin memleketle -
rind<'n hiri'i olmuştur. 

l \üncü 1ı;ıJlse~; de insiliı: ve aıncrİ· 
kalıl.mn Sima! Afrilca'ya çıkma" te~kil 
ctnıi<ıir. SİYİ! ı;İ> inmiş amerikan •uhar
lari)lc üııifı>rm:ılı fransız 'ubayları ara -
sııı<l.ıki anlaşma urıın uman<lanhcri sa· 
rihıi. Simal \frika')"a asker çıkıırma, şao· 
lı bir hadi e teşkil ctmC"nıiştir. Karn~a as· 
ker çıkarıldığı .sun, 8 ~nteşrinde, nlın:ı· 

•cak )cgirıe ıedbirin Korsika da dahil ol· 
mak ilzcre bütün Fr:ınsa'nın işı::ali oldu-
ğunu Dcrlin'e bildirdim. Sonradan sabit 
oldu ki Toulon'daki fran>•l. filo•u Akde
niz'dcki İngiliz filosuna kaıılınak arzu • 
sundadır. Bu ise, tehlike)i öRlemck için 
mİh\er dC\ lctlcrini bu fransız dcnız üs· 
sünün konırolüoü ellerine ıılmalanna' 

nwcbur lı ı rakıı." 

İtalya' da hayat 

nasıl ge~iyor ! 

İ talya'don gelen bir 

yolcunun anlattıklan 
Bı·rn, 2 a.a. - 1 talyn'dan gelen 

lıir yolcu, dııygulnrını Bııııcl gazc:
tesiııcle şu suretle neşretmiştir: 

Flor nsa'daki ha~atta, eskı za • 
mana ııazaraıı. hıç bır c!eğışıklik 
yoktur. Yalııız zevahlrı muh:ı:faza 
etmekle beraber herkeste bır endi
şe, bır korku mevcut oldı..ğu içın 
helecanl.:..r l':eçırmckte, yahut bom
'barılımaıı cclılen Şl'hirlerde yaşıyan 
akr ıbası içın titremektcdır. Radyo
lann önünde, bu~n olduğu kadar, 
hiç bir vakit bu derece izdiham 
hlssec.lılmcmı tir. Şımdı herkes rad
yo hab<rlcrır.I apkası elinde, ~ık 
ycrlerı c bile açıkça olarak. hürmet
le dini ınek edlr. 

Floraıısa'ya :Milaııodan, Cenova•
dan. Nevyork'lan pek çok kadın ve 
çocıık A'l'lnıiııtlr. L ılın ırkına malı· 
sus vckan ve nezaketi muhafaza 
clnıiıı olan bu zavnllıların çehrele. 
rinde korku Jıisleriııin belirtiler i 
bissedilnıektedlr. 

Hunlar §.imdi Flor:ınsa'tla sakin 
bir hayat silrebıleceklerı zannırıcla
dırlar. Bun.un sebebi h raz meşhur 
guzelli ırıden do ayı, bır parcn da 
şehrin llıti;>aUı ve alicenap makam. 
lann orada yıışıyan bir çok lngiliz 
ve amerlkalıların yardımlarına daha 
geni§ ve hıtufkJ\.r bır surette yetış. 
miş oldukları için, Floransa'nın 
bombardımanlardan m hfuz kala -
cagına umumi bir knuaat mevcut 
ol-ııa!'!ıllır. 

Ş~lııın Millino gan ismini taşıyan 
demlryoltı istasyonunda hararetli 
bir !anllyet hUkUm sUrmeıttedir. 
llir çok at ve el arabnlan, gelen ve 
gidecek olanlnrın cŞyalarını boşalt
nınkln ve~ a yUl.lemekJe meş,::Ul • 
dur. Dıırın ıa~'TI!eıı tek bir ı>ikayct 

veyn sızıllı 1 itllmemektc ve bi.lttııı 

bu mıuımelelı r bııyük bir sabır 
içlnıle cereyan etmektedir. Dalma 
f{en ve şatır olan erkeklere şimdi 
bir yeıs hfı.kim olmakta, herkes dı· 
ğerine elinden gelen hiç bir yardımı 
esirgememektedir • 

evlerin )d;unu demek olu)or ld 2414 tur. 
Torino"da 161 ev ııımamiyJc ),kıl • 

aıı ş, 874 C\ agı r hasara, 2185 ev hafif 
hasara ugnımı~tı r. ·ı orino'da bomba ısa· 
bet eden ı.."\'lerin )ckiınu dc.md• olu}or 
ki 3230 dur, 

S.'lbonc'<le 6 ev tamamiyle rıkılmıı, 
i4 ev ağır, 970 ev hafif b:ısara uğramıt
ur. 

Ccnova'da, merkeıde 187 ve bütuo 
uahi>elerdc 203 ev ıamamiyle yıkılmı~ -
rır • .Merkezde 1006 ve buıun nahi)"cler • 
de 1049 ev ağır hasara uğrıımışur. Mer· 
kezde 4S69 ve büıun nahiyelerde 4869 c:v 
hafif hasara uğramıştır. Torntlün bom
ba i,abcr eden evicrın i:ıyısı, demek otu
)or ki, mcri>c:ıde 5762 ve bütun Diha)l9" 
lcrde 6121 dir. 

Tamami)le harap olan evlerin harbin 
n.ihayctlcnını:sind~n C'V\ el yapı imasına 
b~lanmaın:ısı kıırnrJa,urılmışut. H afif 
'c ağır hıuara uğrıyaıı t>rlcr ise ıami.r e
dilecektir. 

Harbin başından 3-0 sonteşrine kadııır 
du•manın ha'ıı akınln.rı ve denizden hom
lıanlınıanları n~ıjcc inde ,ivil halktan 
ölenlerin sarısı 11!86 dır. Yaralıların sa
) ısı ise 3332 <lir. Ve bunlardan 838 ide 
snnrad ın ölıııÜ}tÜr. 

Esirler, can ve 
kayıpları 

gemi 

Harbin ilk otuz ayı İçinde silahla 
ku netlerden ol enlerin sayısı, ordudaa 
~6.6.Z9, bahri}cden 2168, hava kuvvetle
rinden 1422dir. Yaralıların A}'ISl ise, Ol'• 

dudan 80.749, b.üırıycdcn 359'J, ha,. 
lmV\etlerindcn 1620 dir. 

Esirlerimizin sapsı 215.512 si ordu • 
dan, ı ı .284 u bahriyl.'dcn ,.c S.982 si hıto 
va kın'\eılcrinden olmak üzere 232.778 
dir. 

Ka),plann toP}ckün 5a},SI ise, 33.713 
ıiir. Ve bu rakamdan 25.123 ü orduya llİC 
bulunmaktadır. 

Bu müddet :ıarfında, iıalyaıı bahri,.e
~i. !OJ>) ckün l . .? lS.RZ l tonilaıoluk 167 
dii~man ticaret ve askeri Ecmi batırmıt
cır. itıılran bııhri}csinin batırdığı düş • 
mıın harp gemileri, top)ckün 333.968 ıo-
nilitoluk 140 gemidir. " 

Duşman ı ırafımL-uı baurılan italyma 
hıırp gemi !erinin ayı$! 162 ve ıoailiro
ları rop)ckün 227.182 dir. 

Duadan h:ı..şkn, iıal}ıın hava ~
!eri de muhıdif sınıfıan 66 harp ~i9i 
,.c IJ7 ticaret gemisi barınnışıır. Bunla
rın tonilı1toları rop)ckün 882.330 dur. 

Duşm;ın havn kuV\l'rlerinin knyırıla • 
rına ı;elincc. ital)ıın kumandanlığı, bit 
düşman uçağının ka\bını haber verme • 
den l'VVcl çok ihıi)'atlı dauanmakta ,.. 
çok defa bunun için foto~flarn da}-.n
maktad ır. Muh:ıkkak olarak duşürülM 
düşman uçaklarının sayı~ı 1800 dur. Mııh 
teınel olarak duşurulen duşman u("akla • 
rının •nym 7n. mulukkıık olarak ) erde 
mhribolunanlann 5a} ısı 393, muhtemel 
olarak )'Cnlc ıahribolunanların sayısı 190 
dır. 

l talya·nrn elindeki esirler 

f ıalyanların elinde bulun:ın harp estt
il'ri şu kadardır: 

ital)'a'da hulun:ııı İngiliz esirleri: 2 1 
ı;:cncrnl, :?376 muhtelif rutbcdc subay, 
32,747 erh:ış \e er) 

Başka esırler de İıal)ıı'ya geririlmec 
üzeredir. Hu suretle top) ckün rakamlar 
şu olacakıır. 21 ı;cneral, 2.412 subay, 
'19.0fl9 cmaş ve er. 

Bunlar, 1ngilterc'dc doğmuş hakiki 
hıgilizdir. A)rıca ba,ka milletlerden de 
e irlcr \ardır ki bunlarla hcraher sayı
ları şu olmaktadır: 

29 ~ent•ral, 4.0<>3 suhay, 69. 167 erbaı 
'e er. 

Bu esirlere beynelmilel kanunlar ge-
rcğince muamell' eclilmckırdir. Fakaı ay• 

hasar nı şey, duşnı:m elir>de huıunan ııal>an e
sirll'ri hakkında "') 1 11 ınu .. llakıkat fil• 
dur ki bir'kar bölı;c bımı;, ıo,riJİ7lttia 

Milaiı .'da 30 ~v tamami}le yıkılmış, italynn esirlcnne ~aPllll:ı muamele he • 

I>uçe, hundan sonra ital}an şehirle • 
rinc karşı ppılan bomlıardımanları ha· 
hi• mevıuu l'tmi, ve bu hususta }ll\'ılan 
rnu:ı hııherlı rin çok nıühal.igalı olduğunu 
ve iııgilİI !erin İtalyan şehirlerinden lıil • 
h:ma hılklıı mcskün mahallelerini bom· 
lıalamış bulundujiomı i~bat itin <lofru 
rakamları vermittir. 

H ava akınlarındaki 

ve kayıplar 

411 ~ ajiır hasara, 1973 ~ hafif hasara men hemen .io6anlık cf·~• hir mu~Je • 
uğramıJtır. Milano'da bomba i.sabeı eden dir. (Soou nr). 
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S P O R 

Bir mektup 
Vll inci Atatürk 
koşusu proğramı 

Ş. TAYLAN 
. • . . b" 

1 
>ır1.tıf:ının pişman oluyorum, eünkll her "'Bab.'Ul'I çiftlığe ı;ıtmı~tı. Bızı: ır SC· k lcabedl· 

.. .ı.. ı ın • .rcrındc yenı baıtan yazma 
peı ıncır i:cıırdı \e )anıa1,t ..... aı;aç ar , ner seferinde biraz daha zor-
meyvası-" dedı ... O ı.anıan dcrenın akı· >ot vu DU, 

Hat:kcvı Sı><>r Komatesl l<elsUiılnden: 
!-;bedi Scl At.ntürit'ün Ankaro'yı ilk 

acrcClcndlnt klcıi ııunun yıldVnümU olan 
ZT. ~. !142 pazar ııUnü Ankruu HaJ.kcv, 
tarafından la1.lp edilmekte O!."Ul At.attıra 
koausunun 7 ıncısı yapılac.ıkt.ır. 

d b• td Eskı ıalİI b"UnlL~ ıa.ı; or · 
şını uyar i:I ı o wn. uazan 8 nl düıündU~Um zarnnn ha.va· 

Bu k~unun gecen yıllnnlıı oldutu 
gU>J munt.nzam bir tck ide yapılabilme· 
stnı ıenun maksadlytc hıızırlnrınııı ve 

rinı harırlııdıın. K"a koJl~ sarı bır om· lundu ilana •;m: .. dedl~lm oıwor \C bir· 
leğın "c toprak rcnı;ı bır panı~l•:nun <len korkuyorum Senin ıcın alcllıdc bir 
vardı .. Na)ıJ sen de hatırladın mı. K~~ tatil tıatıraın olm lkt.an. mektubumu al· 
~unun bagına uzum aşımuya gıder dıtıo zaman omuzıannı kaldırmnndan 
Sen ccplcnnı doldurdukW' sonra bcrum 

kabul cdUmış oo.an program aynen ae<ı· 

taya y.ızılmuıtır. Kosu hakemleri ıı.yrıca 

cornplnr l!An cdllccckll:r. 
ceplcrımı de doldururdun. Fakaı hır ıı.lık 
enıııdc sonund.ı ceza ını buldu ~undan 
bır J:ı.ın )amaçıan ko~ mcckcn duş· 
muıtum .•• Sen kahkahalarını bır turlu tu· 
tamı)ordun. Halbukı ben, ~eplcrınukkı 
uı:umler czıldiği ve ıçıme kadar ~nı ıs· 
laıııı;ı ıçııı ne kadar ht1'5bıımışum. ller 
t.trafun yapıı )apış olduğu ıçın de dere· 
de )ıkannıı~rım .•• Seıı bana arkanı don • 
muı ıslıkla bu şeyler çail)'tırdun.. Ben 
sudan çıkana kadar başıru çenrmemış 

tın .. Fakat ben, haurland~!an sonra b:~ 
kıJ).UtOI SU)'a daldırarak: Jl~ •dere• ÇO 

ge,,eze, Ce>la, deıı~iştin. Sen ı.çmde ı~cn 
durmııdan 50) lcndı ve ben bunın ı;o) le· 
dıklcrıni anladım •. " • 

Sonra ıhlamurların gölı;csınde gez • 
mı~tık Melek tC)"l!C gene pİ)'J.no çalı)or· 
du. es bize kadar ı;cli)ordu. Sen bent 
kucııklı)'Or •c "ne ı;uzel uzwn koku)or• 
sun ~C"gılim.-" di)'lırdun. 

Ilırden, bütün bunları haıırladını. '\IC 

bir an. o ıatil gunlcrınin hail devam et· 
tıgİni .s:ındım- Halbuki o sünler çok · 

• suu· <li babam çifti iğe ) alrıız 
tan ı;e ı.. . ö md 
başına gidhor- Benim e, çıhlil.: g zu e 
tutU)'Ot- Sen de guzumde tutÜ)'Orsıın,: • 

Gözümde tüıü)orsun Orhan.. • :;~ı 
- d ~;... •4man -" hırslı idın •. IOO gor u.,~. ~· ~-- . k" 

Bağır bağır bağırıyordun. Scsınc h!I 1~ 
olamı)aca.k bir halde idin: "Gunun bı· 
riode muhakkak bana yazacaksın- Mu • 
hakkak beni affedecek.sin.. Mektubunu 
bekHyeceğim ..... di}e bağırman h!li ku· 
lalclarımdadır-

Saoa belki >'ÜZ defa )'llZd~m. Orh~n .. 
Daha enesi gün seni affetını um bıle •• 
Buna rağmen sen h!l.Ia benden mekıuıı 
L~l-li o o~~ _ı, acı •erdin Orh:ın .. 
DC1' )'On>\J • -- \,VA • • • 

O kadar acı verdin ki ne uman ı mıru 

hatırlasam acıdan kıvranıyorum. ! vet 
sana belki >'Üz mektup )a~d.ım". !•ıık~t 
tam gonderccefim sırada sı7,1 gurur ı::ı· 

bi olu)ordum. Seni, ve <:a~da~'1:: Ağaç· 
lıklı yolda J:Ürdügum gıhı, gÖru)Or 'e 
o anda du}duğum llCl)I a)neıı tek~r ~· 
')'U)'Ordum- Bu acı hiç hafiflcmcdı. Hır 
ıurlıi ona alışamı)'Onun. ln.~:ın ı,.çnk §ap· 
!anmasına alış:unı)"Or .. O zaman, mcktu • 
bumu bitiriyorum. Kalbim ~eni • çoktan 
affetti. Ama bir ıürlii hen c.-d~ıyorum. 
Gözlerini bmdan kaçıran, pı~anlı~la 
yah'UllD Ortıan gözümde canlanıyor .• '\ a· 
nında Cavidan'ı <la gönır gihi olU)oru"!. 
Onun glızkrinde seni gonı)orum .• Seni, 
hep onun göıJeriodc gÔıi.İ)Ontm. •. 

Onun hayalini seninle bern~ ı:ur • 
miye alışmak !.'t"rc-kıi ... Onu, senın .>a • 

_ _. __ bir rurlii km'lUllt)"Ordum. Serıı, bu 
"'""""' • 1 baya.le rağmen, bu hayalde fC\'llll)'C ı ış· 

mıya çalıştım ... 
Küçükken bir kere bacağım kın! . 

mıştı.. O 7.amıın durduğum ııcJ)~ fımdı 
haıırlamıyorurıı bik ... Hahamın !;tftlıktcn 

tıdiği ve biraz eY'el >ediğim incirle
:: tadını ne kadar htcscm haıırlı)ıtmıını. 
Unutmı)'a çalı tığım ~den başka her 
,e)'lİ UDUtu)'Onım .. 

* Güzel bir akşanıdı. Cırcır böcekle • 
rini.n 5e5i ha\öl)";I dolduru)"Ordu. Hana: 
··au ~ plinlanmı ıamamlamalıyım" 
demiştin. Mimar olmak isıi)ordun. H~r 
gün içi.ode me5ut olacuğımız > uvanın hır 
pUnıoı )'apar, ertesi gun onu bcğen~l"Z, 
yeni baJtan çalı~mt)öl başlardın ... Plan • 
lacın hiç birini kılfi dereoc guzel bul • 
uaayorduıı. Çünku her-gün biraı: daha 
fula $CVİşiyorduk. O ak~ saçlanmı, 
çdı: sevdiğin kırmızı ~arpımla sanmş. 
tun. Bızirn y<>Jımıuzdan, dereye doğru 
gidiyordum- Yqıl abajurun ışıgın?a Çll· 

hştığını görür gibi olll}ordum. '\ ııloız· 
dırn •• Fakat sen euııfımı o kadar .samıı.~· 
tuı ki- Bu geceyi sanki sen bemm !~n 
yapmıtwı. Su yıldızlan oraya, berum ıçın 
sen koymuş11ın. Kendimden o kadar geç· 
miatim ki dimi unts:ım havadan )'tldız 
koparabileceğimi şanıyordunı •.. Ora)ıı se· 
ninle beraber sıııigımız ııımanlan. ha· 
tırlıyor musun? Oruı bizim köşcmızdı 
Dere de en yakın arkadaşımızdı Bu ak· 
pırı da oraya en )-akın a.rkada5ımızın )11• 

nına gidiyorum .. Saade-tim içime .sığını • 
yordu.. mrderı sizi gordüm.- Seni ~e C..a· 
vidan'ı- Seni hatırladığım za~anlar hep 
bu gözümun onünc geliyor. Bırden. ran· 
dıgımı kavrulduğıımu .~ım... Bı.rdt'fl 
her şey ateş kesılivermışıı sankı .• Çıgııe
diğim nane yaprıı!iı ağtJmı o)le bır )'3 

kıyordu kL Ve hlta da )ııkı)or .. Kulak· 
lanmda "guni'ın birinde muhakkak bana 

_.. .. diyen sesin var .. Evet sana )'37.aOU\Sın .. 
nım fakat yazdığımı > ırıı)orum •• yaz.ıyo . 

Kendimi, içımdclcı )'lira ile ve senın o 

h ""linle )'llşammı ıılışıırmam lazımdı •• 
a, ·· · • d Gö üınc her Hayata alışmam l;ızım ı.. ; . 

- le fona goriinu>ordu kı •• Scnınle 
:..ı.;:r her şc.-yi ne kad.ır i> ı ne ~dar 

- 1 -rürduk. Seni ııffcdi>·orum. Km· r.: af~demi>orum Beni krı.fi dercced~ 
vrncdijCin için seni ~ffedi)o~~ Seni 
~ fazla se•diğim içın kendımı. n!fede· 
Y.';" dunı Seni kafamla scwneyı ö,l;'f'Crl· 
ml)'O~ • il · sc z . -L-ııi l-larau ı;ilıe e,uren, ' . 
mem IC>U"' • ı bır . 'k.Jcndircn r;ıçeklerc tat ı 
len mım 1 

' • • • J _ :ı okşa) ıcı hir hız, tnar ere 
koku, ruzı:. ra 'h · boz 
doyulmaz bir lezzet \eren sı n sen • 

dun.. d r. ilk mektuplar kısa 
Sa.na )'az ı~tm k 

üf Seni affettiğimi bildiri)orum o ~
ı. l)Jha ~03 0 kadar >akındım ~·· 

dar. rıı ıtmen seni ~evi)ordı.ını. c 
Her ~e- • ı-" )"lıziinden mck bu "her !'C\ e r:lı;o ~ .. 
5C!f1 ltn. Benim İ) i Orhan• • 
ıurlarım! nlama< F~bı h'na Oriınn'ı, Ca· 
mı ııf!e<n•ol'\Jll'l. ıı""e ıılı•:tm3dığım 
• iaırı'•r. O~ı.aıunı M""' • • • 

vu tlın..,rniırlc afft"lenı.ı,ece • 
mrı&irrcc <l'nl 

ğimi dr bi!i)'n•dum. 

* ti \' e biz b!rblrlm ize \•e z:ımnr. 6:~ • 
uıc \"e ;·a,a.ş ~o.vııı dahıı u-

yatwuıeıLaıı ,.. IJD.f.Sdını Çok 
rilt ıplıır yı:.;nuı .. a 

zuıı rn 
1 

... sen 1 ycııl hııyalıne alı 
uPlfl .,_...,1'1[Mt< d &enJ 

• şllndt ıııimrnn clbntip e 
phliıdlr>'l lııM J<ol!u ~rı 1:6ml~ln. toprak 
usıüdA· ··-•· """'i<lıttl.m vımanınr • ~· • ... ...ı ...... 1 .. , .... 

non&'~ı.-11 QlıT.aıctJl.n k<>ri<U)OrutTI SA· 

onlr ı•'<>-""'wn H Y~ dığıma pişman o 
ns Y~7 yıtıuorum ve 
.,..... >C+ı .,..,..ı 

Korkuyorum. 
Bulün kışı sana Canllnlar, 

ormeıtle ııccınıım Bu ıtuı babam hepslnl Kosu (5> sert Uzcrlnc lcrtil> cdumek· 
ıııyer. Sana rccellcr kaynattım- Melek te<ll.r. 
teyze her ıınbah kahvc:ıltıya cıkarı;or. ı - Kız tal beler Ha ıı:evt lınünden 
imtihan zıımanındn bu yıl muvaUnkı· saat 14,20 de. 
Jıt?Ue mımıır oıtulunu oıunn~n len Alin· 2 - Lise \e sanat okullın tal<>.belcrl 
ha çok ynlvnrdım _ Tabii o tecck ve ııc- On:tacvl onundcn lillal 14,SO d:ı 

ne cttUlf:e döneceksin .•. Faknl acaba lln· S - Yuksck okul tnlcbclerl, Kızılay 
na da donccek misin? Gene dere yolun. OnUnderı ı;;ıat 14,40 da 

dn seninle ka~ııııeacak mıyız? 4 - Askcrt kulüpler koşuruln.n, Harıı 
Dereye ccne beraber ıı tmcmlzl ister Okulu önünden &ant 14.40 da 

mısın Orhan y Peki demenden korkuyo- 5 - At.ııtüriı: kosusu, Dikmendeki ye. 
rum o zıımıınkl ürkek Dak11lı ı:cnc kız- r!ndm san.t 14,20 de 
la benim aramda o kadar bUyük Cnr1dar ba&l:amak üzere yapılaccı.ktır. 
var ki . Hııyal kınklıf:tna uf:rnmnndan Bu koeullır:ı ııcccn yıllarda olüıufıu 
korkuyorum.- Bu mektubu yıı:t.O'lııkla tizcrc safi yollar laklbcdllmc'1ı: Uzcrc dc
zııtcn seni nııyal kırıkltl!ınıı uflrattıflımı vam edec<.>kttr. 
bUIYorum Fnkal oen sana elmdlye ka- BUUln koıulann bitme Y<'.rl, Bnııvc 
dar mektup ı;:ôndennedll!lm lcln kendi· kAlct binası önUndcdlr. AtatUrk kos:ı. 

m Şimdiye kndar yüz defa sunun blUnne ııaall l:h.>dl Şer'ln vUA:ıret me ktzıyoru 
yazdıf:ım ve yırttıl!ım bu mektubu sen konatı ılnüne ı;:cld.C:I saat olan 15,0., o
hlillı bcklb orsun.. Ama bcklemctıen de !arak hC6aı> 00Um13ttr. Atatürk k0&u· 

Ct--'-r1m Simdi nrtık eskisi sunda ccnı dcn.'Cc aranılncatı ırl:bl, dl· seni ırcne a ~"" 
lbl naynttan vercmlycceA'lndcn Cnzlnsı- (lor vutı)"(."Ucnlcn <kipler ll't"ldlı11 takdlr-

g Ama 0 zıımnnlnr bllinl· de echlrlcr arası takım b:rtnctliftl ve ay. rıı .. temıyorum 
11 ddtnden cazla bir scvııl de rıca Ankara kul\lpkı1 ll.rllAı takım D1-

)'tıorupkım~~ddlnden t>U.>1lk kıınntlıır ııttıl 1111- rlnMlltl de anuuıeııktır. 
Tıı.kım4ı.r dörder aUct.tcn ~ı.ıl 

blıb'nl tıocalatıyor. ı cdeçckttT. BUUin kosUC'Ulnnn môsa.tıa!<n 
E ılı l •·tlc•ınck istedim •• Ben sa-

v-.e ı " " d ll!ılbu 
pasnğlarn lıulrnnnı istiyor uınd -
k. b i sen varulı halimle e lieH!r-

ı en • ı ibı gizil" d n Acı çeken hayvan ar g -
t ·• d l)~hn scvrnenin, gizlenme· 

nıyor um.. ~ • bil · 
den tstıt'ap çekmek oldugunu mı -
·ordum •.• Ve ben ncııııa yuvıış ~n,•ıı~ 
~lı~ırken, ııen yavaş ynvaş sevgım_lzı 
unutııyordıın. BeoJ ıı:öı.iinden kaçıırken 
Cnvldırn gfızU•ıdc bılyüyordu. il 
' 7.atl"n Cavhlıın'ı ben yarattım. ·u~ 
gittiğim ic:ın o k ldı. Hen sustuıc 1 1 
. . 1 1. B se:ıl sevıncs n ıı;ı•ı o söv rı ı. rn • •k 
bilf'ml"cliı:ım içn de o s•·nl se,·ıııc 
fır atını hulılıı. O ad<"ce bir ı;olge~rn 
lhare-tti On:ı kı~ rnrt vert"ll, onn ~ık· 
let Vı'r<"l brnim Onn krncli nj?ırlıl(ı
r ır krmli kı1 ınrtlmi vı·rrlim. ı ı he: 
ı:lı;ı krndislne verclığlm ~e~ lerlc lu·nı 
cr.di.. k bl 1 d o tatilini geçiren kliı;u r uz 1• 
Hlr glJ•J Sl"ninle gezınrk ~stccll. Ve 
sadece, arkadatlarına cnınle ı:czdi· 
ğİııi anlntalıllnu•k lı;ln lııınıı i tetli. 
Bunu. eninle şaka mevzuu )öl(>B· 

bilirdik, nmn olmadı.. ızı )'lllll'8 "a 
gıırıtrgornı<'r. lılrdı:n olclııın, !ilılilrU~ -
ılUm snnılıın .• J\cıılnn butii~ hls!C'~ıııı 
dondu.. Ne yaptııııını bılrnıeılım •• 
l lalbukl ben senin nişıınlmrlırn. O, 
gıızel bir ynz gerc~I ~ı·ı~tisi idi .. ~) 
kadar acı du)duın kı kııçum.. Bır 
d~ha p:urrnek istl'mc-.diın .• Sn•ııı ynz
nıııi(a d ı crs:ıret eılrmedir!ı. Onu ?lr
clrnlıi rr, krncllnır hlr rakıp rııe\ kıl ne 
çıkormı~ olılıım. Bıltıın bunlar. ben 
o-ılnrı mfihim bııldıığıını içtn ı•lıı-ın 
mİ)<.'t kazandılar.. lfer ş~")İ~ hep he· 
nim :nhalındcn oltlıı~ınu ımdl anh
)Orıt~ •• C..ıl\idan'ı ben )'llr:ıtıım. 

llan:ı muh ıkknk cc,·np vrr. Posta
cıyı g ır.lrdiılln znınıınlar, hep hr-n : 
den mrktun hrklrd •ilhl bildir.. Uenı 
lırıı lwklrdil(lnl SÖ\•le •• 

Sana, ıu•ni nffrttil?iml hilılirmck I· 
çln ~ azrnı~tım. Şimdi senden be1 nf 
ıliliyorum •. " .. 

Dördüncü bir verem 

dispanserinin de 

dün temeli atıldı 
İstanbul. 2 <Tclc!onla) - Bugün 
üakUdar'dıı DoA'nncılar'da Vcrmı MU· 

cndcle cmı!)'etlnln dordüncU dl.sparuıcr1· 
n n temel otıhnt$lır TC'mC'I atmada Pro
flosor GC'ncral Dr. Tevnk Sa!ılıım'ın aöy

lcdt~I nutukta blldlrd t:lne ııorc bu dls
par.scr Sıhhat Vcklilctlndcn alıruın yüz 

bin llrnnın yanslyle yaııılmaktadıT. Ve 
aehlrdc n<>nnal olarak 20, aıı~arl 12 dls· 
panscre lh t1Yac vardır. 

Ankara'da deprem 
Dun gece 5aaı onu altı dakika ge\e 

şehrimizde dort sanİ)e kadar devam eden 
bir depreaı his~edilmiııir. 

aünU tam ısaat 12 15 te llalkcvtnde maı
zcmelerly'le b!rllktc hazır bulunmnt:ın 

IAztmdır . .M~kalara ctrcccl< okut ve 
kulUp mensuplarının numnmlıırı ılııha 

evvel olırınıaın l!'nbcttl#lne gore bu b· 
k•r tein en ı:cc 22. 12. 942 s:ılı ırünü ak· 
eamınn kndar müsabakaya ırlrcroklerbı 

ls!ml<'rln:n yazıh ol:ırak ı;;ııor komttcs!ne 
bllcl rııme;ı ın:r.ımdır. nu koeu hnl<kında 
lh!Tkle amca d:ı.ha ~ı. malQmat ve
rtICC'cıkU:r. 

Ankara Yüksek Okullar 
takımının İstanbul 

seyahati 
Geçen bayramda Ankara'ya ge

len İstanbul tinivı rsttesi spor takı
mının ziyaretini iade edecek Ankıı
ra Yüksek Okullan takımı bugün· 
lerde ı;alışmalanna bnşlıyacaktır. 
Ö$l'renclif'imize ıtÖrı', gidecek takım 
tl'nlversitelilerle voleybol. bnsket
bol ve futbol maçları yapacaktır. 

İki şehir Üniversitelilerinin 23 
nisanda Ankara'da bir tenis, eskrim 
ve ııtlct12'11Tl temas yapmaları da 
şimdit1en karnrla:ımış gibiclir. 

Okul spor yurflarr 
voleybol müsabakalan 
Dün okul &ııor yurtlıın L-rtc:clc okullar 

volej"bol mllMOOknlıınna dorıtUn<'\I orta. 
okul jlmnasUk salonunda devam olun
du. ı u.: mnc G:ız.t Llııcsl • Tecim Ltses! 
anısında oyruı.nd ı Her. iki takonın da 
bUyük b:r gayret ııös'..erd iti bu o)-unu 
Gazi Ltııcsl 15-13, 15-7 ile !ki scttc im· 
zandı. 

Günün erı h('\yccanlı ka.nııl~ası A· 
tatl111c LltiCSI • Yapı Usta Okulu rım.~ın
ılu oktu ilk s<rt.tc Us.tün bir O)Unln ka
z:ı.nan llsclUC!", [k ncl seU cner.JJlk ve 
cıı.nlı bil' oyun cıkarnn lnanfttlılııra im· 
mn<tınlıln.r Son setin her ıınyısı, her lkl 
Uırat ayunculannın cnnıu baş!."\ <>YJla· 
maL'lnna sclıcıı otuyordu. Az bir Co.ı1cln 
maçı, M")1rctleı1n tczııhllratlıın ıırnsınıh 

Gnzl Lisesi 15·11 blUTdl. 

Erzincan Yardımsevenler 

Cemiyeti faaliyette 
frzincan, 2 a.a. _ Ynr<lımseYenler 

Ccmi)eıinin ~ehrimi:ı: ıubesi muhtaç ço
cuk \C ailelere )ardıma devam ~tmekte • 
d • Bu m"'--andn ge(en cumhurıyet ba)'· 

ır. ., k' k rb 
camında oldusu J:İhi önümuzde ı u. 3~ 
bayramında da )'Oksul çocukların gı)dt· 
ri lmesi için hazırlıldarda bulunulmak · 
ı .. Uır. Dığcr tarııfıaıı mıılıtaç ailelere 03 · 
ğırılmak üzere hirikıirilnıiş olan on ton 
buğda)ın da ıev.dine h~lanmışur. 

KORKU 
Yazan: Car/ton W allace Çeviren : Ş. Taylan 

Tefrika No : 21 

Belki de kaç gündür fena halde ~inirlcri 
bozulmuştu da ondan kendinı ıut:ıma~an 
böyle ağlı}ordu Yoksa kendıs.;ıı.ı bıl 

d·-· b'r •ey mi vardı? Acuba Dl·ıııh .•. mc ı!:J ı • • T 
Tam bu sırada gözüne bır ki'ığ•ı 1 ış 

• a 1 k~ğıı mektuba da henzi)'ordıı .. 
tı ol il • • • • • I 
Burusrurıılarak şimıınc-nın ıçı ııe aıı nıış 

ve )'llruı da ranmışıı.. .Mar~l>'D acaba 
kimden mektup alnıışt'.? Bclkı de bu ka· 
dar üıiılme5inin sehebı bıı}du.. . 

Sıc..e ejiilcrek kağıdı aldı. Man1rn 
hlla elleri> le )ilzunü kapı)arW ağ!a: 
makta olduğu için onun bu hard<ctını 

ı;öremedi.. • 
Genç adam kiğıda goz atar atmaz ır· 

kildi •• Bir un süren bir şaşkınlıktan 50fl· 

ra koşarak telefona sarıldı._ • 
Bcndilo\\ ·a derhal vazı)eU anlatma· 

lı)dı. k 
_ Alin Scoıland Yard mı? Enspe · 

ror Bendilow la konuşmak isu)ordunı .. 
_ Enst>tktor buradan çıkalı epey ol-

du efendim. Siz kimdniz?. . • k 
_ Ben Steve C.orbyn. Kcndısıne Co 

h. bir •ey sô>li>ecektiın.. Nereye mu ım • ., 
gideceğini ~örledı mı... • 

_ Ha) ır efendıın-

Onun telefonla Bendilow'u aradıJ;ını 
du)'all Marilyn yerinden fırlıyarıık )'alil· 

na koımuştu-
- Ne yapı)'OriilUluz Steve? .. 
Genç adam onun şüphesini uyandır· 

mamak için aominedcn tarafa bakmadan 
yııvaşça: . ,,. .• 

- Bir ıcy )°'Ok sevgilim, dedı. ...12ın 
İ) iliğiniz için Bendilow'la konuşmam 

tazım •. Bu iıin içinden anlak o sı~rıla 

hilir- • 
- Ne olur Stl"\'e ••• Siz anık bu ışle 

ıığraşmayınız. ize tekrar )ıılvarınm .. 

- Siz merak etmeyin .Marilyn.. Her 

1ey yakında duzelccek.. Üzül.meniz iti~ 
hiç bir se~p yok-. Durun bır de Den ı 
evinde arı)·arım.-

- Yapmayın St"e .• 
Fakat Steve genç kı:ı:ın ı;Ö) !edikleri. 

nİ hiç mı) mamış gilıi Bcn'İn telefon nU• 
marasını İ•tedi.. 

- Allo .• Siz misiniz Tlen.. Rica ede· 
rim muhakkak \e derhal Ra~-an Ken · 
ron'un evine geliniz .• Çok mühim bir ha· 
dise var ••• 

- Simdi geli}orum .. 
Telefonu kapayınca M&rilya: 

u [ u s 

1 Von Pa pen'e yaprlan suykast 1 

dôvasına dün de devam edildi 

Dün Büyük Elçinin 
kôtibesi dinlenildi 

-( Başı ı ıııcı uyfada ) -
"- Du esnada arkaıtan hır uıtıl;,J, vu. 

kubulduğunu du>dum ve gerı douduğuııı 
zaman Bu)ı.ık l'lçı ile M.ıdam Papen'm 
yerden kalkarıık scfııreth.ıneye dogru iler· 
ledıklerrnı ı;ordum. Ket c} lerının yardı· 
mına koşmak uzere <addenın ol ıara • 
fından sagına ı;eçunı •e bu anda ~on 
l'apen ile refikasınm ark,ılarında ıahmi· 
nen 20 - 30 metre kadar gl•rileriode du· 
man çıktığını gordum. Gerek von Papen 
gerek rdikasının ıist başları çamur ve 
topraga bulaşmış bir hıldeydi. Bu sıra

da von Papcn bunun kendisillf' karşı )'a• 

pılmış bir su)kOl\t olduğumı S<>)'lcdi. He· 
fıkıısı da arnı fikirde idi." 

Madm3zeJ Roza şehadetine devam ile 
ikinci hır infilakın \'uku bulması endişe· 
5i)le Hıı)ük FI~iden ıdılikeli mınıa.ka • 
dan ıızaklaşma51nı rica etıığini so) lemi$ 
ve lnrilikı ınütcakıp Yenişchir'<len ç.-ın· 
kayıı'>;ı doğru tahmine ı:üre yeşıl renkli 
bir taksı otnmohilin geçtiğini ve içinde 
tofördcn maada kimsenın hulunup bu • 
luıınıadığınııı farkıncl:ı olmadığını ~e 
Bü)iik flçi'ye bu tak\İye binmcsinı tek· 
lif etmiş ise de. Elçinin orad.ııı aynlm;ık 
i~tcmedij:ini, <adece polı!ie hallt'r vermL" 
sini tofore \eslenerclc •o) lemiş olduğu · 
nu ve bu esnada şehirden )'lıkarı)-a doii· 
nı iki kişinin ı:iııiklerini ve Bu)ıık El · 
çinin poli~i ı;-.ığırrna~ı üzerine hu iki şalı· 
sın Kıı,-aklıde.re İstikamcıine koşmı)ıı 
haşladıklarını #irduğıınu bildinniş ve 
demiştir ki: 

"- Bu şahısları fula takihcdemc • 
dim. İhıimal ki hadiseyi bildirmek için 
polis noktasına koşuyorlnrdı. Kaçnn şa. 
hı.lan şimdi giirsem tanı)-amnm 'e bu 
~ahısların mn:ı:nunlardan hertıangi biri\i 
olup olmadığır.ı da bilemc·ın." 

Sabit, sefarethaneye gelişleriıtde Ma. 
dam Papen'in manınsunun arkasında knn 
izleri ve uf.ık ceset rı;ırçııları hulımdu -
ğunu gıircliisiioii, infil.lktan evvel elin -
de bü>iık \e kırmızı fütülü bir paket ta• 
Şt)'lln hiç bir ş:ıh'ı ve ba~,ı bir otomo • 
lıilin ı:dip ~cçtiğini ve hl\di enin ııkn • 
hin le )'ar.ılanmış bazı ha)anların hcrh."ln· 
ıti hi r oıomob;le binip gittikll·rini gör • 
rnedijHni İşaret <ı lemişıir. 

Pav/ol'un sualleri 
Madnıazcl Roza'nın hu ifadelerinden 

sonra ınaınunlara ~ahitıen 5oracakları o· 
lup olmadığı sorulması üzerine ilk ola • 
rak Pıı,lof ıwz ıılmışur. 

Pa•lof, şahidın inril.lkın llüyük El~"İ
nirı 20 - 30 metre mesafe ark351nd.ı vu
ku buldui:"'IJJlu soylcınesinc n:ızaran bu 
mesafC)•İ von Pııpen'in )'3Dına ı;cldikıcn 
roııra ını, )oks.-ı sclmedl'tl önce infilakın 
•'Ul..'U bulduğu zaman mı tahmin cııiğini 
öğrenmek isrediğini hildimıııtir. 

Pavlof bun<lan b.ı~ka ıalıidin umumi 
5ıtreııe M"farcthanL'<ll'kİ vazifesine saaı 
ka~ta h.1şfadığının ve scfarctlıa!k)e ıdt • 
ıııck için s.ıb. lıları d.ıima vıın Paııcn'e n• 
fakaı cdıp uıncdiğinin Bu>iık l:Içi>e re
faknt cmği ıam:ınbr önde mı ve cadde
nin rol t.ırafıııda mı gıuıı;ının )oksa 
)alnız badi e günü mü hö)lc hareket et
tiğinin sorulmasını istemiştir. 

Mndmazel Hozıı, infillkı mütcakıp 
,·on l'apen ile rcfikasının arkalarında ve 

tııhnıincn 20 • 30 metre uzakta duman 
gordiij;ıınü, sefaredıaneıfcki va~i.fesine 
dokuz hııçuk ile IO ara5ırıda başl ıdığını 
\e vazİfC)~ başlamasının Hu)ülı: Elçi)e 
tabi oldııS:unu ve baıan sa.at orıu geçe • 
rek de vazık'5ine lı.ışl:ıdığını w fakat hu. 
nun pek nadir olduğunu ~» lcdikıcn ~on. 
rıı b3lt zamanlar d;ı Bıı>i.ık l kinin ken· 
di ini telefonla çağırdığını ve işleri gör· 
dükten •onra kemli-ine rdakat etıisini 
fakat hadise günü llu> ük Elçi ile kr-ndi 
arası nda bir telefon muhaveresi olma • 
dıj;ını ve hidise ı;iinü tesadufcn o saaııc 
scfarerhanedeki vazifesine ı:iımek üı:ere 
yoln çıktığını \e rcfikıısının HÜ}ıık Elr;ı 
ile birlıkte oldıı!iıı z.am:ınlar kendisinin 
von Papen"e refakat e}leınediğini bildir· 
mişıir. 

Pavlııf. Maılmazcl Hoza'nın hu şeha. 
detine karşı da birinci infiliktıın !l<lnrJ 
ikinci infilakın takibcdeccgini şahidin 
nC)e hıinaden tahmi.n cııitlini, bunun bir 
hilgi}t' mi müstenir olduğunu, iddia ma. 
kamını temsil Nienlcrdcn H~muavin Kc· 
mal Hor.ı'nın hadise hakkında tanzim 
edilen ve irn7asını tô4t)'lln zabıt varnkau. 
n;ı gore ınfitakı muıeakıp o dvard.ı bu. 
lun:ın nlman ııta•emiliterine ait bir oto· 
mobilin ıınccdcıı hadise yerimle herlıan. 
ı;i hir mak•atla hulundurulup bulundu • 
rulm:ıdığı ve içinde her hangi bir ~ıırn • 

- Derhal buradan gidiniz •• di)e hay. 
kırdı •• Dutun yalVJrmalarıma hiç ehem. 
miycı 'llermi)orsunuı... Sonra ha$ınız.a 
hıiyuk bir feldket gelecek •• Siz Adeta bu 
fcllkcti dlvet edi}"Onıınu7~·· Ha>di 1.01 • 
buk ı;idiniz burııdan .•• 

- Ben burada kalmanın herıim için 
tehlikeli oldu.ı:una inanmı)orum.. Fakııı 
öyle hile ols.ı gene )İ7.İ )alnı, bırakarak 
gidemem .• Benden )ölpamıyncağım $C)•lcr 
istcmC)iniz Maril)rı... Ben birazdan ge • 
lecek •. Benim ona buvlık bir itimadını 
var ... C:ôrcccksıniz her şey na~ıl duzelc. 
cek .. Hem korkacak bir şey yok cnnım .• 

Ve onu tekrar kollarına almak iste· 
di. Fakat Marilyn'iıı korkusu giııik~e ar· 
rıyordu,_ 

- Durun Steve .• Aklıma hir şey gel· 
di .. 

di)c!rck yandaki oda)a koşıu. Biraz 
ınnra elinde küçük bir silahla gerj dön
<l ü: 

- Sunu alın Steve •. Ne olur ne ol • 
mlll... Her ihtimale karşı yanınızda bu • 
lunsun •• 

- Ilu akşam çok sinirlisiniz Marilyn, 
ne-den bu luıdar cok knrkiwormnuz? .• 
Ben korkacak hiç hir sebep gorcmiyo • 
rum .. Ama içiniz rahaıwın diye illhı 
alayım .. 

- lcııbcdcrse hiç tereddüt etmeden 
ıcıiği çekiniz. ... 

- Peki, peki ••• <iiz hiç merak etme • 
)İn .•• Tereddüt etmem.-

ikisi de susıular .• Steve de )avaş ya. 
vaş Maril)'ll'İn ter.iri ahında kalarak kor
kuya benzer bir hi§~e kapılı}ordıı. İkisi 
de heyecan ve sinir içinde idiler ... Bendi· 

lanma hldisesine karşı doktor mevcut 
oluı> olmadığını ,\ğrcnmek İstediğini bil· 
dirmiştir. 

lddia makamrnrn ve 
§ahit/erin cevapları 

Pavlol'un hu isteğine karşı mütalea· 
•' wrulnn İddia Makamı adına Bnşnıua· 
.;n Kc nıa 1 Bora., şahidin ifadc~indcn de 
anlaşıldığı \cçhile gerek Buyuk Hçinin, 
gerek rdıkasmın ıııfilikın kendılcrine 
mıitcve<Cih bulumluğuuu ,.;ylcmcleri •·e 
her uman hoyle bir hadiseden sonra 
ikincisiı in de takibeımeı;inin pek muhte· 
mel olduğunu ve bum! ın ti turu \ ukuunun 
tahmin edilmesinin tabii bir hal bulun • 
duğunu \e ntmıvı aıaşe,i otomohilinin 
,ııka anında bulunmadığını ve hldisc • 
den sonra tcsadufcıı gelmiş olduğunun 
tahkikaııa nnlaşılmıısına gore ikinci sua· 
lin dl' te.,.cihine lüzum bulunmadığı \'C 

reddi llzımgcldığiıri su) !emiştir. 
He)eti Hakime, Pa\lof'uo te,cih cdil

m~ini istediği bu iki sualin şahitten so
rulnıa~ı lıakkıml,ıki ıalc:biııin mudafııa 
hakkını ilgılcndirmesi dula> ısi)le şahide 
tl."\cihine çoklııkl.l kanır vermiş ve şahit, 
P.ıvlof ııtrafındaıı ~cırulnn bu sn:ıllere ıc· 
vahen, birinci infilakı nıüıcakıp ikincisi. 
nin ıalubcdeccği hakkında bir malumatı 
hulunmadığını, hunu tııhmin cııiğini, ha· 
ılise Mrıısında o civarda alman aıaşemi • 
literine ait oıomohil #'rmcdiğini ve bu 
o((ımobi 1 hadi eden sonra .ı:el 111 işse hu • 
nun da d.ıiresine ait memurların Kavak· 
lıdere'de oturmalarına ı:ore arnsıra on
ları alm:ı,i;:ı gitmekte olmasına na1aran 
oıomolıilin oradan geçmiş olmasının hu 
maksatla olabileceğini So} !emiştir. 

Bund:ın sonra Kornilof, BU)'llk FJ~;. 
nin Hariciye Vekaletine gtindcrdi,ı;i mek
tuı•ta ikinci bir infilakın vuku bulacağı· 
rıı kendisinin de tahmin etmiş olduğwıu 
Likrctmcsine nazaran, bu ikinci infilakın 
ne sebeplen ileri gelmı•diğiııin \'e şahi • 
din hu husustaki nıütalcasının ne nldu • 
ı:-unun \Orulm.ı\tnt isıcmişsc de geresi 
tlüşünüil·rc.k, ~alıidirı ifadeleriyle c ascn 
bu sualin cevabı \erilmiş olm:ısına göre 
bu sualin şahide tevcih cdilmcme<oine ka. 
rıır verilmiştir. 

Bunun ıizcrioe Korr.ilof sahitle bir 
hususi) eıi olmadığını ancak buı.:un iki 
muharip dcvlcı tebaasından olduklarına 
ı:öre, ifadelerinin ne dereı e) e kadar doıi· 
nı olahilc·ceğinin duşıinülmesi lhtmı;e1 • 
diğini söylemiş ve Ahdurrııhman'ın mu
d;ı.fii de şahidin mückkili Abdurrahman'ı 
ölü ömer'i, Pavlof ,·eyıı Komilof'u yol· 
da veya umumi bir mahalde göriıp gi\r. 
mcdiğini Ö,ı';renmek İstediğini söylcmiı
tir. 

ifa.kimler Heyetince gereği düşunüle
r~, şahidin maLnunl:ırı ıanınıa<lıgı111 ve 
h!di edc-n evvel elinde bir paket taJt)'llll 
kims{')i giirmedifüni Mİ) lcmcsinc nazaran 
bu suallerin iradına mahal hulıınm:ıdı • 
sına kıtrur \'erilıniştİr. 

Hundan ~ona Pa\)of şahide sorulan 
suallere iddia Mııkamıncıı Cl'Val> ''eri lme· 
s~nin u'1;1le U)gun bulunmadığını ileri 
surcrek iddia Makamını temsilen Kemal 
Hora'dan bazı su.ıllcri bulunduğunu SÖ)'· 

lcmİJ ve müt,ıicası sorulan İddia Maka· 
mı'. l\~ıı~a.mı Ri)a.\ctçe vaki suale ce.,.ap 
\enldısını ve herhangi bir maznunun 
ld.tia ~1akamından sual soramı)acağını 
So)'lemıs ve bu isteğin reddine karar vc
rilmC1ini ralehetmiştir. 

Heyeti Hakime itld i ıı Makamının hu 
ınüt.ıkasınt }cr:kıJe gorcrek Pa~lof'un bu 
talehi.ni~ reddine S<rL birliği>le karar 
•crıııışıır. 

Pavlol'un istidası ve karar 
Tekrar ~üz. alan Pavlof, İddia Maka. 

~mı tem~il eden Kemal Boranın kendi. 
~ıo~ hirçıık suçlar isn:ıdctmek istcd1i\ıni 
ılcrı ~urerek bu hususta )'a7llı hıidası 
bulunduğunu SO)'lemiş 'ile hu istida,ı 
okunmuştur. 

. f tid.ı mundcrecaıına ı:öre Pavlof fd
dıa .Makamını tumil edenlerden Kemal 
Bnra'nırı i?dia cıtiği ı:ibi ne Roma'da, ne 
de Bulganstan'da hadiseler )'llpmadığını 
mualli_mlikle i$ıiı;al eden bir ıah~iyct bu'. 
lundugu halde kendisinin ba:ı:ı isnatlarla 
\e kara menıb.ılardan ı:clen iftiralarla lc
k.elcnmek istcndisini kaydC)•lemekıe 'ile 
Kemal Bora' h · • . .. ııın u ısnadaıı geri alması· 
"' .. ıstedığını aksi halde kanuni yollara 
muracnat edl'Ceği ilave olunmakta idi. 
. Muıalcası sorulan Kemal Bora, bu ;,. 
IJda>~ ccv.ıbcn evvelki dııruşmalarda SU}" 

lcn~ış 0 !an hu :mzlcr Üzerinde Heyt·ti 
IUkımenın durmadığını, tahkikaı lüzum 

low'wı bir an evvel gelmesi için dua 
ediyorlardı .. 

Ste•e, böylece rıe kadar zaman kal . 
dıklarmı bilmi)ordu.. Birden }'andaki 
odada hafif bir ııkırd ı du)arıı.k dn ;ruldu .. 
Acaba her an bir şey sezebilmek ıçin te 
ııkıe durduj;-u için kendı~ine mi O)lc gel· 
mişıi ... .Marilyn'e hakrı .. O da a}'nı tıkır· 
dıyı İşitmiş ola ıı .. GoLlerı korku ile 
bu)'ıimuş, reııgı upsarı olmuş otlerinı 
)andaki odanın kapısına dıkmıtıi- Ya 
•aşçıcık: 

- Marilyn .. di)e sed d 
Genç kız goı:lerini k.ıp 

)'arak: ayıraını 

- Siz de du)dwıw: nıu? <li>e ı;ordu 
- Evet .. Kim acaba?.. • 
- llılmcm ki.. 
- Siz sakın }eriniıden kımıldama • 

)tn .• Simdi ben bakarım .• 
Ve ses çıkarmamak İçin a>oılılarının 

ı'.runa basarak kaınya doğru >ürüdü .. 
Evvell elcktrık duhnc ini Çc•irerck ışı. 
ğı sı_Uıdurdıi .. Sonra ı;idip sokak kapısı· 
nı a\11rnk aralık hırakıı .. Ben gelince ka
Pt> ı çalmadan iı;eri girerdi hiç olmaz.sa •. 

lçcnki odada tıkını kesilmişti .• 
Sömincde )anan ateş odayı hafifçe 

:ı>dınlaıı>ordu. Maril)'n bakışlarını hali 
o odanın kapısından il} ıramı>ordıı .. Steve 
•alona diınıince genç kızın yanına ıtitıi. 
Ona bir kere daha korkmamasını sQ)'li • 
)cccl.ti 1-'akııı o: 

- lfakıntz.. Sıeve.. hakım74. 

di}crck kapıyı gö teri)'Ordu •• 
Kapı ya\'8$ ya~ıış aralanıyordu. Biraz 

~onra eşikte iri yapılı bir adamın gOlı:c-· 
si seçildi. Baıtan aıaiı siyahlar gİ)'.mİiÜ.. 

Çok acı bir kayıp 

Türkiye'n in en eski 

idman öğretmeni 

"FAİK HOCA11 

dün vefat etti 
< Baııı ı. inci snytad > 

tt'ScllJsl ve SC'V nd, Y<'t t rdlf: ve bu
gun umumı hayatın türlü kndcm<>le· 
rinde önemll \'nzi!elcr almış olnn 
<>skı tale}>(.Jpr nln V<> sporcu ltt'?l<:ll· 
{tin milli günl<'rdc k"nd nı z.ıyaretl 
elini öpmekrl tdi 

FtahmctUn n yeti t rd f:, lale-beler 
ıırnsındn -.e'lm 8ırn 1'arcıın ve Maz
har Kazan<:'I b. bu mPml kMın ir
fım ve klman hnyntınıı c'.dden çok 
Yilksck hlzmetl<>rde bulunmuş büyük 
değerde <'l<'manlar d:ı var<lır. 

lht yar hocanın connzrsi yarın <bu· 
gün> öitle ÜZ<>rl KndıköyO'ııde lnönü 
soka ındııki C\'iııden ka'dınlııc k \'e 
takbl'lı.>riylt' kPnd rıı se\enlcnn el
leri (iz,..r nd<' <>tx-dJ t rnhM yt'ri:ne 
tevclı <'<liloccok t r. 

Rahml'tl n n cenll7.<' ine ıWnder: lt>
cek çelenkler Kadıköy Halkcvl'nd<> 
toı>!o.nn<':tklır. 

* f 'J,l S, bu de.feri emt'ktnr öğret-
menin kayıbı dolnyıslyle nll<'sınc. 
dosllnnnn ve talebeler ne bnşsağlıgı 
dll('Ill" •I bir borç bil r. 

Rahmetlinin hayatı 
Galııta~aray lısesindc uzun zaman 

jimn ıstık muallimliği eden ve mem. 
leketimızin ılk jımnn tık hor.ası o
lan Faik (lley) yurdumuzda ıllt 
jimnastik ve syor merakını uyandır
mıştır. Istanbul'ıla Cağaloğlundıı 

1 Avrupa i~in 
1 

(13.ı&ı 2. nct ı;nyfada ı 
yazılanlar ve ı;öylt'n nler coktur. BO· 
tUn bu sam m 1 klc e ra m n b ıı: 
I.:ınıı h<>nıt'n heı:ısı d<' fcllıkcti ö~• 
yemem ştlr. N ha:,1ıcl harp çıktı, ar 
ona tutuşanlar, karŞılıklı b r hu u 
met hoıv:ı ı l~ nde )'alnız dil manl 
nın ez·lmesl dll.vasındalnr. 1'nrıı 
mt>ml k<'tll:'r "bu halleri insan otar 
m llM olarak S<'yrC'Clerkm b ıyük 1 

tırııp" duyuyorlı,tr; bütün be erl f 
lllk<'Lle-n kurtnrlıenk blr sulhun z 
me n<> hızmet ctn <>k st;yorıa.-. 
man zrunıın, bu .rneml k t er C 
nın snlih13' tle sôylcd r;J rl bud 
Harpı kiler<' "»ervUzilndc hlr tarıı 
ha mıyeLne da> nnnn b r > et ) 
pısının kalmıy8.C'ağını ve kuru anıt\ 
ca :ı"nı hntır1ntan kahraman ~ 
bütün kıılblentı- t'n n akisler U> 
dırmıc da, nsan ı ·ın içindi:' bul 
duf:u bl\ylik U<'I> ı ır dt' eder. __ .,, 

Kt•ndt nd<> W' dt ındn nhC"I"' 
bir .,a ayı; >nratanuyan Avrupa, 
d y~ k d:ır >lenrnlerJ du)amıı 
!Atin Amer • a HükUmetlerlnde )ıı 
kın<la 1$lly('{'ek > Uzl('I'<'C fabrlkll 
mad ni 1 d n zer aşarak A\ ru 
\'ll ı lnit'n ve <:'km(' ınden d; h:ı ıı 
çok şe> ter knyb tt ini söylıy 
VE'n<'ZÜ"llll'cl kı sıhhi '" sll'rle )'O 

\" liman ar. CV\'• lce Avruı>a'>a ı.: 
;an b rcok nml'rikalı sc·nııtılan 
nubn Cl'k<>e<>.'.k. BUllin bunları da 
dl Av ru:m duyncak '\it' görecek hııl 
de ldlr. Buna o k d r hayıfl nnı 
nt'Y<' yarar, helkl d•• tnr!h n :tıü.IC , 
budur, ve bu fikirde olanlar az mı 

Zam esnasında içki ve 
sigara sakhyanlar 

l tıınbul, 2 <Te tfonJa) Son 
;1.:ımmı esnasında beynruıamc vcnn 
rck IC'kl ve ı<lgam e 'k1ıyan rdıın ııon 

giln<h:• cm üc kişi daha yaka, 
1859 da doğmuştur. Dl,yunu Umıı- M ı Konınma lllahkL"t11t$1nC 
miyc muhaselıcclsi :r.ıesuı lleyın oğ- lenUr. 
ludur. Galatwıaray lisesinde oku -
muş, mektebı 1879 d ı bitirmiş, o 
tnrıhte muallim olmuş, 45 yıllık 
arasız bir hlzmetıen soııra 11l24 .te 
''fahri muallim., adiyle tekallt edıl· 
mıştlr. 

İki dtf~ "Umuru Malıye TercU· 
manlığı,, vazifesiyle Viyana, ller. 

liıı ve Paris'e gıtmiş ve buralarda 
bir yıl kaclnr bulunmu t~r. 1891. ele 
"jınınastik yahut riyazetı ~cdcııı -
ye,, adlı ıso sayfalık hir kıtap ne -
retmiştir. Basılmamış olarak ıl'! 
"Jimnastik Tarihi, amuclU .rukan 
sııi te.,,ekkülleri, ccıladımız, jınınııs
tiktc taharri! hakikat .. adlı eserleri 
varılır. 

1 
b' j" 

Faik Bey, lkyoc unda ır ım -

Tevfik Kut'un 
yıl dönümü 

lstan'lıul. 2 (Tdcfonln) - F.sld 
truıbul mı:ııu1! rntidürü T<>vl'lk Kut 
ııltim yıldonUmU münı:ıımbet!ylc bu 
mezıın t sınd:ı bclcdlyQ"I, rna.artC nı 

ı r UC.'1.inü ve> okul n tcms\ C'll b 
l<lşt:ııtn hazır bu-tun<hıITTı hnlde yu.pı 
htr toplantıda nutuklar S(ı)'lcnmlş 
mC'Zarn çek.'nlclcr kon lmUŞtur. 

Köy ebeleri ayl ı klara 

devletten a lacakla nastik salonu açmı tır Gençlerd·· 
spor ııevgisini arttırmak için 18 4 
te Paris'te mndaly:ılar l ııptırnıı Slrndlyc knd r UcreUc ı koy 
ve buııları layık olcınlara arma :-:ııı ııı.rınılan teıJVl)-c ro JmC'ktc otan ko) 
etmiıııir. . gö l . 1 k be beler nın umum1 biJttl'YC alıruıruk 

Bir knç yıl once kzl.en~. ayı·k· larcl:ın da.hı:ı tok J:; ruı.tc edilmesi 
ı ı ayın \'e eme ı Jtmnaıı ı ~ 

' en ıu s nler ara<ıııı<b "İıl- IJu o"Ul'<'tle do~um yaru m nın k<ı.}lcrc 
hocası! spors syeh~ıe adiyle anılırdı ı• d r pıırasız olamJı: dm et e.L'yle sroW 
mancı nr ..,, " • JtJ' 
Dl · sağlam bUnyell, kuvvetli ne- mcsl eok mu\altk ol cağı düşünü 
şel~:· tatlı sı.lzlU, iyi lisan bilir bir \e bu hususta Sıhhat ve lctılmai M 
zattı. vcnot VckAJctlnre btr kanU11 P 

hıızır UUIUliUr. Pro ,., ntUtıı.lca:lnrı 

Yeni Hindistan valisi :! ~~~:~!::~:,::.1 
veld 

Londra, 2 a.a - Ne"s Chronicle 
gazetesinin ) azdığına göre, Hındıs.. 
tıın umum valiliği için ismi geçen 
namzetler nra.sıııda başlıca Lord 
Crnııborrıe, J.ord Hallfax, Sir Ar -
chibald Sinclnir, Attlee ve Dllk ııf 
Devonshin• vardır. • . 

Bu gazeteye ö~, Hındısıan u. 
muml \'alisini lıcklıyeıı çetin. iş 
nazırı fllbara nlınırsa bu vaüfcYe 
en liynkatlisi Lorıl Cranbome ol -
mrıkla hcrabcr Lord~~ sıhhi vazi
yeti <lollyısiylc tayını pek muhte-
mel cleğtlılir. • . • 

Yeni Hindi.starı valısınln ikı güne 

Paris'te mahkum edilen 
komünistler 

Paris, 2 a.a. - Paris mnh.k~m~
sl 17 komtınfstln mulıakemesını bı· 
tlrmi., \'e bunlnrıl:ı.n llcUnU beran• 
eltirınişlir. Aralarınıla U~ iane de 
kadm bulunan ötl"kt er bır Bl"neclen 
beş seneve kadar 1 P e mahkum 
olmuşlardır. 

gi\rmcdij;ini sö>lcı:niş ~e bu ıalcp llcyeıi 
li:ıkime< c de muvafd; !'urülmuşıur 

Bundan sonra şahiı Konstanı 
rali'nin duruşmaya gelmediği.'~ 
)enin ikinci nu~ha<ının kendısıne 
ı:tlilip edilmediği ıınlaşılınam.~sına. gorc, 
)cniden kendi ıne d.ıHtİ)e ııonderılmc • 
•İne ı.·e şayet Turki)e'de bulunmu)'Ol"\a 
nerede bulundulhımın ve di&er bir )ere 
ı:itmiş i~e ne zamıı.n döneceğinin ta.hki.k 
edilme•İllt', bundan başka Avukat Şakır 
Zi>;ı'nın Haro IC'\h:ısından çıkarılma~ı 

hakkm.laki Adliye Vek"ıletince iııihaz 
edilmiş ol:ın karara ait Raro idare HC)c
tince iııihaz cdilme\i 1 ımı:clrn kararın 
tekrar Cıımhıırİ)et Muc ! iııınumiliği vıı· 
sııa İ\)e sorulmasına ve duruşmanın 
9.12.942 çarµmh.ı .ı:unune bırakılma ı • 
na karar verilmiştir. (a.a.) 

Pardesüsü, pantolonu, şapkası hep§İ si· 
r:ıhıı .. Yıiıü bir mendille örıulüydü. Yal· 
nı z gözleri açıkta)<h .. Maril)n: 

- Denıh!.. dı)'e haykırdı .. 

Sıcve şaşkııılıktan ne bir ~C)· süyliyc
biliyor ne bir hareket )apabili)ordu 
Dcath'ın bu saaııe OO)lece l\laril)n in 
cYine r,clcceği ihtimali hiç aklımı gel • 
mezclı. Uirden aklına birıız enci Marı 
I} n'in her ihıınıale kıır~ı kendısinc verdı· 
gı illh gl"ldi .. Dir anda <elıindcıı onu 
çıkar ırak yavaş >"'aş odada ilcrli)en 
adam.1 doğru çevirdi .. 1 akat o te•e'in 
urlığıııdan hiç haberi loknıuj gıl>i Ma 

l\fıılQ:m <lldutu ~ köy d:ıc 

teplcrt U:ıllk.<>f;tr'dc •'C Konya 'dn ol 
ÜZC!'C lld ~ 61.5\e<IC ancak 60-70 
d.'.ı r mezun V<'nnc'kted1rlcr. Bu 
mcktes> kadn:ıı;umın d.'lha cnk gen~ 
mcslnln mUınkUn oıacntıı um 
dll". 

Çağrı 
l'lb"!lSal BUgl].(>.r Olruhmun 

nun 86 ~ yıldonümünU llrutl mllk 
1 re 4 tlkk:ı nun cuma ııtınu ıı:ınt 16.30 

Qeobcd d<'Jd rnUCSS<'SC t>1nruruıdn bl!I' tı>' 
t ntı y ı> laroktır. 

Oku 1 molldUr lüA'il bO lOn 
hu tovtnnıLı.<la bulunrru tanını rdca eUTI 
led r. 

Teşekkür 

(3 İlkkanun 1942) 
30 Pmgrn.m ve mcınldtet saat ,,J11I 

VOc'llltlumu u çal1$tınılım 

7 40 AJ:ıns habcr1~l 

7!i5-
30 MüzDc kansı'k progmm (M.) ııf1I 

12 30 Proırmm ve mcm ket ısnat 
12 33 l\tUz1k: k m program (.PU 
12 45 AJ:ıns haberleri 

ttl)'ll'e dogru ilc:rlİ)ordu .. Sıeve elinde 13 00 

bir ubanc.a tumığunu farketıi .. Namlu • 13 30 
mm uzcrinıle ppk,ı)ıı benzer lıir ŞC) var 18.00 
dı .• Hu, sililh nuldıj;ı ıaman ~e çıkarma· 18 03 
masını tt.min için onı}ıı konan Maxim 19 00 

M !ık· earicı \e tüı1<ü1cr ~ 
rrçı mm ' mf'ffi lc>kel ııııat 
M ız!k: c1ft<' Cn ti 
Ktımı.şma (z l san.U) 

tertibatı idi. 1915 Mu · dans m 1 (Pi.) rl 
Genç adanı hir hamlede Dcaıh'ın önü. rn.:ıo l\h'rnk1t t ııo.ııt 11.)ıı.n ve ıı.Jnrı6 

ne atıldı, sil.ihını hep uzerine dojru tu· bcr!crt 
tarak ve .ı;a~et sakin bir sesle: 19 45 &roest 10 dnk!laı ; 

Hl.5:5 Muzlk: nDınvcnt m ıkamındıın 
- Kımıldama)'ınız! .. dedi .. 

Simdi}-e kadar birkaç defa ha)dudar· 
la kar$ılaşnıışrı .. ln.\anın, sükünetıni by
betmedii:i takdirde onlara daha çok tesir 
edeceğini bili)'Ordu.. Üzerlerine atılarak 
onlarla bo~-uşmanın lıı.uımsuz okluğunu 
da hilirdi. Üıerlerine atılacak t>luuanıı 
derhal kendilerini müdafaa için mücade
leye girişirlerdi. halbuki ~künetle hare-

kılar 

20.15 R dyo ırowtcsl # 
20.4..'I :1.1 ; BrothoVm • Ay .ıgıltı 

• (Pl.) 

21 00 Kon U$?TlO ( ı::...1n sa: ti) 

21.15 Mll · rn k &Oh:hcUrrl .,,ı 
21.43 Müzik: lladyo ı<enf<•nl oıitl'Ft 

CŞcl: F<"l'tt Alnar) I' 
Bc'Cth<ıv<"n G meı senfoni ·~ 

ket ederek onlara yakalan<lıklannı ve mle" ,.,pi' 
kaçmantn fayda51z.lığını anlatarak reslim ..,., :ıo !\kımk;!krt "" t ııynn. nJunır 
olmalarını !IÖ)'lemek her zaman çdk clat- leııl ve hon::ılnr 
iyi olurdu. Sıeve böyle diışıinerek: 1 22~ _(,Sooı& var) 22.50 Yennki Pl'<>Pllll "° ..._... 



U L U S -S-. 
• Levazım Amirliğine 1 Sebze alınacak 

gelen ili.nler K. K. V. 1 No.lu Sııı.. Al. Kom. 
1 ~···;·~"ü'i''Z'i"R'''I = ... ıı•ıı···· .. ·•ı••••ı_ıı••••.ıııı•••ı··············.·ı·····.·ı•ıııııııı•ıı•L.=I Vilayetler 

~ . TURKIYE CUMHURiYETi : ------- Tasfiye ilanı 

Sebze alınacak • 
·!y. ı. No. lu Sa. Al. Kom. dan 
~·:"" - Tophane 
i' ~la 64800 kilo pırasa 64800 

.. _ a alınacaktır. Her ikisi
~ kilolarına 20 şer kuruş fiyat . lh edllmiftir. Teminatı 3888 lira. 
~lesi 4/12/ 942 giinü saat a de 
t arında M M. V. 1. NO.lu Sa. 

om.da yapılacaktır. Şartnamesi 
_ .... -. •• :.· .... «lltleden evvel Kom. da l?ÖrU

~ Talip olanların muayyen v~ 
llOJTıfııyona müraeaatlan. 

(10382) 6479 

it. Sığır eti alınacak 
il. V. l. No.b Satın Alma Komls-

Sebze almacak 
-~tfllköy Aa. Pos. 6.50 Sa. Al.K~ 
g On111ıduı ı 

7ll0o kilo lahana 67500 kilo pıra-
90oo kilo kuru aoğanın kapalı 

~ihalesi yapılacaktır. İhale 10-
~2 s>erıembe ırünü &&at 15 te 

~ÖYde yapılacaktır. Lahana Ye 
. ~ın beher kilosunun tahmini 

20 ve so~nın 32 kunıetur. 
(10052) 8084 

lterzülül sadık dissu 

aıW\acaAml'. llk 

Sığır eti alınacak 
~ .Aa. Sa. AL Kom. dan: 
~ ...... lramınuın 31 rnadıkwmıe ıe.-

45 tul aıll;u' eıa kapak zarfla mU
...._ ~ luınlülmılUr. Beher kUoılUna 

~-.ııın edUııılı nv&t 60 kunletUr. 1Jk te-
~ Jıtnıdır. EvE.t ~ıırınamecıe 

... cttr. Komtııyoınunumla ııörill<.'bt

llıQ lıtuna ' 23. 12. 942 çal"'!lnııba rtı
ı.._~t 16,30 ela Kom ~ yapılacaktır. 
~ betU 8'llın 'lie lllaltterı bir 811.&'l 

""'-- - Hımmıu evraklArını ~ 
... ""'*1 (l0l500) 8540 

Odun alınacak 
~ .Meıtrm Sa . .u. .Kan. dan: 

..._ ~ ~ 600 taı odun BakJAhUr
;;;:!' ..... il llLRb'lıe pazarlıkla Mtııı 

"'~- M\ıha.mmaı bedeli lll800 Ura 
....._!tut temWıllt :M40 ltradlr. EV!NLI ve 
~ ~ Kom. da ııörüleblMır. PUU

' lha1ıeat 17. 12. 94.2 ~~ &'4.1.nü 
.._, :ı.s da Kooı. oo ~ııaca.ıcur. Taüı> 
ııu......_'ııtrın rnezkQr ırim ve aaatte temi· 
~Jıe bk'Hkte ~ möcacaa.l· 

(10488) 8587 

...__kapı, pencere ve çift 
"'4Ulatlı kapı yaptırılacak 
~ Pos. 5151 Sa. Al. KQlll. daıı Anlkara 

'-.ıet. dotnıma pencere, 27 adet dot
tı.a... - clahltl 1capı. 6 adet cıtt ka!lfl tll 
~ baıid laıc>ı yaptınlııcak. 100 
'-ta IJWlcAbı tııımru'lc blçUrilecelkUr. Pa· 
lo. tı S. 12. Mı cuma.rtelll ııünü ..at 

~ 49 San lotladeld -.bil alma ıco
...._ _~ llnda ncıllacaJrtır. Evaa.t ve eart-
a::-ı &öanek ı.t.l)oenler her ırün 11 saat

~ w lıtt.ekltler1n de belli ırtırı ve 
'-ı leminAtıari.YJe blr1*te .aarü ae· 

lıorn 19)-ona. ırelımelerl. 
(10491) 6534 

Doğra yağı alınacak 
..._ "4_ Poa. 9'lO Salın Alma KomtmyOIMml-

tltll 
tı ~I zart mıull)1e 10 ton Dotra :ra· 
~~C&ktır. Evsaf ve huırual aartıarı 
,~ sörllW>lltr. Muvııldca.t te

""-~tt U2!5 lılıradır. tba.leel 24. 12. 942 
.;~ ırünO 111at ııs te yapıl.acatın· 
'1-tetcıtteı1n tlwlle saatinden bt1' •at 
'ııı.ı telc:ttt mektuplarını ve muvakkat 
~ "'-tJıarvıe Haıi>lYe'de Yd Sb. C* 

8-. Al. Kom. ne. müracaatlan. 
(10494) 61581 

Sığır eti alınacak 
....... ~. Poa. 1140 8Mln Alma. KomleYo

.... llQılıı Corlu 

tıtı~lu aamtzon b'rlıtkleri içhı 50 ton 
b.~~ eti ı>azıırht<la -.tın alınacaktır. 
~ 17 12. 942 ırünü •at ıs te Cot'
lıt '-tın alma koın.Mıyonundfl yapılacak
.. _ '-uvllkkat temınatı 3375 ııradır 
~~e ve evaat her a1in komtsyonda 
~tıır. lııteklllerln ıtızumlu veaYca-

lbaıe ııünO aelmeleri. 
(10483) ~ 

Odun alınacak 
~l'I As. SL AL Ko. dan: 

lı.... <>1r kilo una tahmin edilen fiyat 5 
~ 80 santimden '500 ron odun miina· 

löre pazarlıkla satın alınacaktır. 
!l;~'la..:ınau 2200 lira. evsaf kolordu eY· 

· Pazarlık 16-12·942 günü saat 
ela Kan'ta yapılacakıır. lJtnlileria 
aGtı ve Jaaıte ıeminatlıırlyle komi .. 
--.caadan. (10461). 6526 

dan Tophane 
Aşağıda cins ve miktarlariyle t.ab.. 

min bedelleri yazılı sebzeler 5. 12. 
942 cuma günü saat 10 da p:ızn.rhk.
la M.M.V. 1 No.lu Sa. Al. Kom. da 
talibine ihale edilecektir. Hepsinin 
teminatı 9775 liradır. Şartname her 
gün komisyonda görülebilir. Talip 
olanların muayyt•n vakitte komisyo
na müracaatları. 

= = Su tesitatı 
~ ZİRAAT BANKASI i yaptırılacak 

Tasfiye halinde bulunan E E 

: KURULUŞ TARİHİ: 1888 § 
Sivas İskan Müdürlüğün

den: tıan 

Trabzon Elıektrik T. A. E Çatı, teras. bodrum katları E 
Ş. · f · 1 : ıle sıtnak. su depoları sulu : 
ırket1 tas ıye memur u - = zenıınlerde, gizli yeraltı bina- = 

ğundan : : larıı"la auya kar§ı tecrit yııJ. : 
Trab7Alll Eldttrlk Türtt AnDntm ı:;tr' - : ruz: : 

-= EMÜLZER -: 1rotlınln 15 temmuz 1942 tarihinde revtca-

Miktan kilo Muh, F. Kr. Cinai 
90.000 20 İspanak 

1.Ade wret.te tç~ eden hiMedtlrlar : m&lzemderi ~ k&bilıHr. : 
umumt heyetj, me2k0f" ~ nizam • = Bilha.ss&: = 
name! dahl~<lıYCflllıln mQeııs!Bl«e tanin - Ç · 1 · -

-
- lmento şap ı tecnt • __ 

§ Sermayesi 100.000 .000 Türk lirası ~ 
- ŞUBE ve AJAN adedi : 265 - ~ )wnuıien * E _= ı - Şanwplıa .ıa.zasırwı Gemerelc na -

60.000 19 Lahana 
76.000 22 Pırasa 

- Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri - : bb"eftıe bulılı ~ CUOuk kö)'i.I 11111 t.e- eylıedlii bak ve .menfaat.lef' barlıc «*natc 
0zere. ~ mElllcul ve ıra)'l1 menkul E lerde emülzer F E 
emvaıMe nu5tuıt ve maUubat w ~ - E Yekpare bezli elastiki E 
cudıatı ve11ıasıı t<Artet hukuk w -ı - :_ tecritlerde E. --
bb'le ~ btn lira mııtaııbUlınde l a~ 

22.000 31 Havuç E = &lıııa..tıne. 7UPılncak wı. velet; = - 2 - Eksiltme lmC>8A Z&l't QBU)ll ıte-14.000 37 Kereviz 
22.000 65 Karn:bahar --- ., -- -22.000 Dem. 1,5 Maydanoz 

(10374) 6476 1942 tarihinden tttbaren Trabzon ~ - E Bezsiz elastiki tecrit - E 
dtyeme toptan ıtevtt- ve tesıım1yıe "r- E lerde A. E --- : )1.lz otuz bir lira 24 :ıruruetu:r. -

Kış sebzesi alınacak -----
E 4 - Bu ille aJt proje, keeitname ve 
: fenni earuıruru: swas lskAıı Müd<lrl\l
: ğUndc ııörUl<ir ve ısterıtr. 

ketin fesih ve taarb'eslne karar 'W!n!!l4 - -
okluAuııdan. ıl1t<etUn aıacakb o1anlann : Şakuli elastiki tecrit - : 
ticaret ka.nımunıın 445 ln<ıl madde91 mu- E lerde C. E 
d blnre bir ll('fle zartında mezkOr ırtce • E m"lzemeleri tecrit işlerinde i 
tin Trabzorı'dakl idare mer1<ez1rlde tıu - : ayrı ayrı birer şaheserdir. Bu: 

= S - Muvaf<Amt temıne.tı 1524 Dra 84 

Ardahan M. Sa. Al. Kom. danı 
2490 sayılı kanunun hususi mad

desine tevfikan 4~ ton sıA"ır eti ka.. 
palı zarf wıulü ile mUnakasaya ko. 
nulmuştur. Etin beher kilosunun 
tahmin bedeli 65 kuruştur. İlk te
minatı için 1193 lira 75 kuruştur. 
Vasıf ve '8rtları münderic;tir. K<>
mlayonumuzcla ~örillebllir. Milnaka
sası 23. 12. 942 çarşamba gllnil sa.. 
at 15 te komlsyonwnuzda yapılaca 
tındtn isteklilerin belli gllnde iha
le slatinden bir saat evvel vesaik 
ve temloatle.rını komisyona verme-

Klordetil alınacak f 
M. M. V.4 No. lu Sa. Al. Kom. 

dan İstanbul: 
leri. (10~) 61529 

Saman alınacak 
As. Sa. AL Kom. dan Eskişehir: 

, Ordu hayvanatı ihtiyacı için 500 
too tel balyalı düğen samanı pazar
lık.la satın alınacaktır. Tel bayiine 
ait beher kilosuna tahmin edilen 
fiyat 7 kuruş 36,70 santimdir. Pa. 
zarlığı 4. 12. 942 pazartesi gUnU sa 
at 10 da Eskltehlr Lv. lmirliAi Sa. 
Al. Kom. da yapılacaktır. 50 tondan 
Qağı olmıı.mak Uzere bölünüp mü
teaddit şahtalardan alınabilir. Evsaf 
ve tartlan her gtln mesai zamanla
nnda gör111Ur. İsteklilerin muayen 
gQn ve ıryaatte teminat makbuzlariy 
le birlikte sözU geçen komisyona 
müracaatları. 

(10424) 

Kış sebzesi 

6~27 

alınacak 

20000 adet 50 gramlık Klordetil 
pazarlıkla satın alınacaktır Puzarlı
tı 8. 12. 942 ııalı gilnU saat 15.SO 
da Salı Pazarında M. M. V. 4 No 
lu satın alma Kom. ı1ıa yapılacaktır. 

Şartnamesi her JlÜll komosyonda 
görUlUr. İsteklilerin 3000 liralık 
kati teminatlarlle beraber Kom. a 
&el mel eri. 

(10459) 6524 

MiLLi MUDAFAA V. 

Saraç heybesi alınacak 
Al. M. VekALe~ : 
Beher adedine 45 lira r~aıt tahmin o-

lunan 350 adet kOllll>le 8lll'aÇ ht.'Ybcıııl 

milteahhlt namı hesabına u. 12. 942 
cuma ırünü saat ll de aı;ık eksilUneyc 
k,.~ııılmuet.ur. ilk temlllft.b 1181 1'1'a 25 
kuıııştur. Vermek tıı.ll~cnloerlın c>ksLlUne 
8'llıı ve aaat1ınde M. M . V. 2 No. 1u sn-

Ankara As. Pos. 
dan : 

5151 Sa. Al. Ko. tın alma komlı\Yon\llM. l!'<'hnelcrl. Şart

Zir'de iki ay zarfanda teslim ve mu • 
kaveleye bağlanmak pniyle 3400 kilo pı· 
ra9&, 3'400 kilo lahana, ~ kilo ıspa • 
nak satın alınacakıır. Pırasanın kati te
minan 84 lira 15 kunı,, lahananın 84 li· 
ra 15 kul'Uf w 11panajınki 109 lira 65 
kunıqtur. Puarlılt 5·12·942, cumartesi 
günü saat 9,30 da Sankııla'daki saıın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesini görmek iıtiyenler her gün 
iş saatlerinde ve isteklilerin de belli gün 
ve saane komisyona ıemioatlariyle bir • 
likte müracaatlan. (10487) 6538 

Sığır eti alınacak 
Ardahan Aı. Sa. Al. Ko. dan ; 
2490 sayılı kanunun huıusi maddesi· 

ne tevfikan ve kapalı zarf usulü ile 140 
ton sıltr eti münakasaya komılmuıtıır. 
Behtt kilosuntı tahmin edilen fiyaı 75 
kuruıtur. ilk reminaıı 7875 liradır. Ev -
saf ve prtnamesi münderiçıir. Komi!l)"O· 
numuzda görülebilir. Münakasası 24. 12. 
942 perşembe günü saat 15 te komisyo • 
numuzda yapılacaktır. isteklilerin belll 
gün ve saatten bir saat evvel teklif mdc· 
tuplannı ve diğer vesikalannı komisyo • 
na vermeleri. (10485) 6528 

Sığır eti alınacak 
lnegöl A9. Sa. AL Ko. dan : 
ihtiyaç için 30 ton 91ğır eti pazarlık 

soounda tekarrur ede.ek bedel üzerin • 
den % 15 teminatiyle satın alınacaktır. 
Evsaf ve şanlan komisyonda okunabilir. 
Taliplerin ihale Rünü olan 5·12·942 cu· 
marteııi günü !ıaat l 1 de komisyona mü· 

name ve num1K1est konıtsyonda görulc-
bJıWI'. (10108) 6190 

Pirinç alınacak 
M. K. V. 1 No. Sa. Al. Ko.dan: 
1 - TaahhüdünU ifa edem.,nıe

ainden müteahhiılinın nam ve he
sabına açık eksiltme ıle alınaca -
ğı ilan l"dllen 6 ton pirince istekli 
çıkmadığından müddet on gün uza
tılmıŞtır. 

2 - İhalesi 10. 12. 942 perşembe 
g{lnU 811at on beşte Aııkara leva -
zım ~irliğl binasındaki kwnls -
yonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 7000 lira 
muvakkat teminat 1050 lıradır. 

4 - Evsaf ve eartname komis
yonıla görülc·bilir 

5 ~ İateklılerin kanuni vesika -
lariyle beraber komisyona mürn -
caatlan . (10501) 6539 

Laboratuvar malzemesi 
alınacak 

M.M.V. den: 
Pazarlıkla komisyonda me\'cut lis

tesine gore 56 kalem laboratuvar 
malzemesi sııtın alınacaktır. Hepsıne 
tahmın edilen bedel 298 lira olup 
kati teminatı 44 lıra 70 kuruştur. 
İhalesi 4. 12. 942 cuma g{lnü saat 15 
tedlr. Şartnamesi her gUn komuıyon
da görıilebilir. İsteklılerin belli giln 
ve aaatte kati teminaUariyle bırlikte 
K .M. Vekiletl il No.lu Blltın alma 
komlayonuna müracaatları. 

(10358) 6407 

Ev inşaatı 
M. M. V. dea 1 

M. M. Vekt'ılol.induı : 
Beher kilo&una 520 kunM tb'at taJı -

mln ed&l<'ll 200 kilo ambalAJ ıılcln'll 7-12.. 
1942 paza.rteBI ııün(I lft6t 16 da pazar -

lıklfl Mtm alınacaktır. 
Muhammen lıcdeM 1040 M'l'B olup katı 

wm l!l1a t ı 1156 lıtradır. N llm uıne ve aart -
namee.I her ııün komtaYunda ııörUleblltır. 

tsU>kl ;Jerin belH ııibı ve saatte All'kılnl 
M. M. Vf'4tAletl 3 numllnl.lı SııUn Alma 
Kom16yonuna aclmcleri. 

(10445) 6474 

Yazı makinesi alınacak 
M. M . VekllletlndCfl: 
Acele olaratc normal ıar yolu 25 adet 

yazı mnJdneııl 4-12-942 Cuma aünQ sa
at 11 de pazarlıkla ııatın alınncu.ktır 

Muammen bedeli 9625 11ıra oluP kaU te
minatı 1443 Ura )'t!tmlş bes kuru.ıur. 

lstektllerln belH ııün ve aaatte Ankara 
da M . M V. S N<>: ]Q SA AL. kooıls-

yonuruı ııelınelerl (10164) 6197 

Çorap ipliği alınacak 
M. M V. den: 
Beher kilosuna 454 kuruş fiyat ıah· 

min edilen 2.000 kilo .S numara yun ~ • 
rap ipliğmın 14 12-942 rumarıesi giınü 

saat 11 de pazarlıkla ihalesi yapılacakıır. 
Muhammeo bedeli 9.080 Jira olup ka· 

ti ıeminatı 1362 liradır. İsteklilerin bel· 
li gun ve saatte Ankara M. M. Vckileti 
3 NQ. hı satın ahna komisyonum gelme· 
leri. (10449) 6522 

Yangıın tesisatı 
yaptırılacak 

racaatlan. (10490) 15535 

Sığır veya koyun eti 
alınacak 

Gölcilkte 60 çıtt ilçl evi yaptınl- M\o ~- V. den : 
ması kapalı zarfla ekalltmeyw kon- 6;Bfi lira keşif bedelli Ankara Etlik· 
muştur. Bir çift evin keti! bedeli ıe yangın te9isau ip 22·12-942 salt ,.wıu 
19571 lira 67 kuru§ olup ılk temı - saat 15 te kapalı zarfla ihale edılecektir. 

K::. • ..&.- Aı. Pos. .C925 Sa. AL Ko. nab 1'67.88 litadır. 60 çıft evin ke ilk teminatı .C75 lira 20 kuruf(Ur. Kqif 
..... ,,... ııf bedeli 978.683 lira 50 kurU§ olup 

dan: ilk teminatı 42.893 lira 34 kuruştur. ve şartnamesi her gün sarın alma Ko. da 
28.ll.9.f2 cwnartesi günil koyun eti Kezldir 50 çift ev gerek kül halinde ııösterilir. lıneklilerin ihale güaiı !Ur t.C 

saat 10.30 da ve 11ğır etinin saat 11 de gerek münferiden veya kısım kısım ıe kadar teklif mektuplannı M. M. V. 
yapılan eksilımesinde talip zuhur erme- ihale edilebilir. Kapalı zarfla ek - 4 No. lu Sa. Al. Ko. oa vermeleri. 
dijindcn 40000 kilo koyun ve aıjır yeni· siltme'1 22 /12 /942 Salı gtlllu saat ( 11W56) 6523 
den kapalı zarf usulü ile ek.Uımeye ko- 15 de M. M. V • 4. Nolu. Sa. Al. Ko İ 1 
nwmuşıur. Koyun erinin muhammen be· 

da yapılacaktır. Bu işe toptan talıp nşaat yaptırı acak 
deli 44 ibo lira olup muvakkat teminatı olanlann 100 bin lıralık parça parça 

talip olacakların da bu niıbete göre 
3300 liradır. Sıju erlnin muhammen be- buna benzer inşaat 11ini ikmal ettik.
deli 32000 lira olup muvakkat teminau lertne dair resmi vesaik ibraz et -
24oo liradu. llcsiltmesi 22-12-942 salı melert. Memnu mmakada inşaat 
((ÜDÜ koyun saat 15 re sığır saat 15.30 :yapabileceklerine dair Emniyet Md. 
da yapdacakur. Koyun etinin prtrıamesi den veya Kocaeli VUAyetinden ve-
220 kurut •• 11lu etinin pruwnes.I 160 yahut inşaat dairesinden vesika al
kuruı mukabilinde Ankara. l9t&Dbul Lv. mak p.rthr. Ke;ılf ve prtnamesi 48 
lmirlikleri ve Balıkesir, Afyon, Kütab· lira 93 kurut mukabilinde kamısyo-

da riüebili oa müracaatla inşaat dalresınden a-
ya S.. Al. Ko. bel' SÜD gö • r. hn&bfllr. İetekJilerin 2490 -.yılı ka-
Talipleriıı. bazırlı~caklan . teklif mek : nunun maddeleri ahkimma tevfikan 
ıuplannı ıhale natınden ~ır saat evvelı· hazırlayacaklan teklif mektuplarını 
ne kadar Ko. na vermelen lizımdtr. Bu ihale g(in ve saatinden bir saat ev-
988ttell ııorıra verilen teklif mekturları f vellne kader komlayon raialitine 
kmbul edilme. Postada olacak ıııedlune- vermol.t. 
1er muteber dejiJdir. (10493) 6532 '1°'40) 6520 

M .M .V. den: 
MllfL)')'OO ır(m ve aaatte tal bl zuhur 

etmb'aı Arılaı.ra meWı ~ teveıı 
ttı.aab Pl\7.arıııda ıtınlıa>'e lronulmueılur. 

Keelif bedeJj 176086 lira 11 kunıe olu&> 
kati tcmınau 20108 ın 62 kıunıMur. 
Pazarlıtı ıo. 12. 942 perwemtıc ırünQ eaet 
11 de M.M.V. 4 No.Ju Sa. Al. kondıırWo
nunda ~ılacaıktır. Keilt, lftJ'tneme. pro. 

je ve teeernJ&tı 881 kunıe mukabilinde 
komıeoncta«ı ~ bıalet-e ırtreıbll
mek için ıo.aat claJrmılndeın WBlka al
mak mecbul'ldlr. ı.tacWerln lııatJ temi· 
na.lla.r1Ylıe btrlik'te muan- ııün ve • 
Mlıe ~ bulunm&lan. 

~ 

Jıuna.n taa~ memur~ rmıracaaı.ıa : malzemeleri tatbik edilecek - : 
lllacaklarmı lllha.t etmeleri lıllz1lmQ llAn : leri yerlere naaaran azami ta- : 

!l9fl8 : earrufla kullanmak ve azami : 
: mukavemet elde etmek ihtlsa- : 
: aını elde rtmiş bulunan mU - 5 
: essesemiz tecrit lşlcrınln ya. : 
: pılmuı hususunda milşterile- : 

Yol inşaatı 
Çankırı Nefia Müdürlüğünden: 

Eski,dık Nafıa Müdüt.lüğüoden : 

1 - Ebiluneye lr.ooao İl: Elkitehir 
• Afyon hududu yohxauı 64 + 220 - 79 
+ 920 inci kilomeıtreleri Mllll topnık 
ıesvi)esi ve ıosuı İnfiali olup kqif bede
li (292671.40) lira olup buaW IU(D8 • 

me mucibince rayiçıe husule gelen ~ • 
selmeler muteahhide ayrıca ödeıımdue • 
dit-. 

2 - Bu ite aic pruwııeler ft ewak 
şunlardtr: 

A) Ebiltme~ 
B) Mukavele projeti. 
C) Bayındırlık işJeri geoel ,.,... • 

me-M, 
D> Tesviyei tünıbiye şaşa ve köprü • 

leı: feno.i prımmesİ miılli fOMlar umumi 
htiıkşaf şaruıamc:M, 

E) Hususi şart1111111e, 
F) Ke,if cetveli. fiyat bordroeu. mec· 

raj. 

G) Ocak ıcraf ikleri olup bu Ş1111n& -
me ve evrak bedelsiz olarak Nalıa Mü • 
dürliijünde (Cörülebilİl'. 

3 - Eft..jlıme 16-12·942 rarihine mil· 
sadü tarpmba güniı saat (15) te Nafıa 
Müdurliığünde toplanan komisyonda ,.. 
pıJacakur. 

4 - Eksiltme bpah :r.arf usuliyle,... 
pıJacabır. 

5 - Ek iltmeye girebilmek için İl · 
ıeklilerin, 

a) (15457) linlık mtmıkbc teıniııeı 
verme$İ, 

h) F. n az ( 80.000) linltlc bW İntUt 
işi başardıjına dak bir bonservisi ve bu 
İ$i idare edehilec:ftr mali ikudan haız ol· 
duıhınu mufir banka referansını deli • 
verelı ebilımenin yapılacajı gündm ft1 

az üç gün l"VVel bit' istida ile Nafıa Mii
dürluAuııe münıcaac edentc alacajı baf 
ebilımeye ittirak vesikasıoı ibcaz eune· 
si şarttır. 

6 - Teklü mektuplan yukarda 3 
üncü maddede yazılı saatten bi1' sut ev· 
velüıe kadar Nafıa Miidürliığünt ımlk • 
huz mukabilinde •erilecduu. Posta ile 

olunll'I'. 

Mühendis veya fen memuru 
almacak 

Sam9Ull Beıed~ : 
170 Hra aybk ücreUl l*' mühmdla 

Vt'..)'ft ren memunı al111&aıktır. 
tırtf.'11ı:llleı1n bulunctuıtu yerlere ait 
~. <Hpkıma ve M1r evraklanru 
bl!' 18t1daya bR iUı)'IU'flk rotoll'ntflıırlı>'le 
birlikte bel~ müracaatlan. 

(10643-10419) 6464 

Memur alınacak 
Adana Beı.ecttye Retırllttnden: 
70 11.m asl1 man.ıı beledıb'e reis mua· 

vlnlı1tl. 60 lira asli maaelı ~.ledl)'ll! mll

reot.Uııll A'I ve 2f",O 1 lll aylak ücı-eUI Hukuk 
tşlE'I'! müdürtük(l ile 140 Jfnl aylık üc
retli ten memurhılt'll m(lnhaldir. 

Bu rtK'!Tl~ ı.tekl1Lcrln evnlkı 
mil8btle ft btrer kıta rototratJariYle be

lediye relsHtıne müracaatıan llAn olu· 
nuır. (10476) 6516 

Toprak tesviyesi 
Seyhan VIH\yetl Daimi EncUmenllı

den: 
l - Ada.na-KO'Z8ı11 yolunun 9+000-

23 + 000 kilometreleri arasında ya.pı
laca.k toprak teıwloyeei kapalı zarf u
sulü ne "94427" lira "84" kuruııla ek
s itmeye konulmuştur. 

2 "'- Eksiltme 17-12-942 tarihine 
mfisadlf perşembe ııUnll saat 11 de 
Vilayet Dal.mi EncUmenl.nde Yaı>ıla
cağındnn fSteklıllerln teldll mektup -
larını bu saatten bir saat evvel saat 
on~a bu encümen rejgllğlne vermiş 
ol~aklardır. 

3 - !sUyenJer bu işe alt keşif w
rakıru görmek için Naha MOdürlütQ
ne müracaat edebilir. 

4 - lsteklllerin "5971'" lira "39" 
kuruş muvakkat teminat :yatırmala
n ve ehliyet vesikası almak üzere 
elK bin liral* Na!Je tsıert yaotı.tın• 
datl' bonservtaleriy\e tkt fotoiraıf. bir 
adet elli ku~uk. bir adet on bet 
kuruşluk maktu ve bir adet bir ku
ruşluk uçak pulunu dHek<:elerine bd
lamatlc suretiyle ihaleden üç g(ln w
vel vilAyete müracaat.lan lAzımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplan fytce kaıpait ve mOhOrlO 
olacak ve postada vakl ollıC8k ge
cikmeler kab\d eQ!JIJM!!il. Cl0639-lm&3> 

6358 

İnşaat ilim 
U.W:aiır c. M""uddeiı_.ımir.,.._: 
ı - BaI&esic'de )'ellideıı ,...ı.ı a

za eWııio (16732) Jin. (20) kuNt luk 

İ'kmalİ İol8Ml lıapelJ - -- ilıe ·sikmeye kooulmı,..... 
2 - Builtmeti 9-12-9.fJ ÇM ..... gü. 

nü iMi 15 le JW,Jreeir'de c. Miıddeiıı • 
-iliğinde yııpıı.aıkur. 

3 - Bu ite ııİL tı..yındıdık ifleft ,,. 
nel şartnamesi, yapc itleri -- ... fe& 
ni şannaımeti, keşif cet1'eli. buılllsi. 'ft 

Fan ,. ...... maka.ete projeleri e. -
lıkesir'de ceza e9i miidürliiiüode 9'lre -
bilirler. 

" - Ebilaııe,e itdrS edecdderin 
(1255) liralık nKIVlllduıt temİaM ,.ar -
malan, ticaret oduıocle kayıdı oldukla -
rtna dü vesika ihraz etmeleri, bu İp 
hqanıbilecek luıiıiliye«e olduldanm da
ir viliyete münıcaada wulü dairesinde 
lllat:akJan ehliyec , a .... aöodermele
ri, 3 üncü maddede yatılı evnıılu okuyup 
kabul ettikleriae dııir İlma ecmeleti .,. 
2490 sayılı kanun lrilıkümlerine ~ 
hazırlıyacaklan kap.la zarflarmı ihale 
(Cünii olan 9-12·9.f2 '*'....- süni IMl 
14 e kadu komi!}'OO ttisı.iiine wmıele
ri lbımdır. Pmıada vuku bulacak pcilc. 
meler kabul edilmez. (1631) 81 

Esaslı şose tamiratı 
'n'abzoa ıran nanmt Yom Mmtalıa 

Müdilrfüaünden ı 
l - EJcslllrneye Jcona.n il: 'J'rabzorı 

ıran Tranatt Yolunun 2+~+000 
ıncı kt.ıometteler a.ruında ec.e ...O 
t.anılraıtı. 

K~ bcdeJıl (127910 82) Jlnıdlr. 

2 - Bu ite alt evra« ıunı.nıar: 
A - Eknltme IBJ'1.na.meıd. B - Mu

ka\'ele proJesl, C - Vahit ft)'llot. cetveli, 
D - Ke.ıt hO~ıııun, E - Proje,, F -
Natıa leler1 ııeııel ~ ıı-ust 
earıname. e<ıee ve kılJıniller rennı eart
rıanM.'e'L 

htJyenler ııeneı eartname ve ~ 
köprüler fenni eartnıune.t haric olmak 
üzere dlter evrakı 640 Kr. bedel mulaı
blllınde transit yolu Trabzon mmtaka 
mUdllrl\ltünden alablMrler. (Genel llU't-

gönderilertık mdcıurlann nitıayec 3 üncü name ve l<'9e köı>rlllf'r fenni eartname
maddede yazılı saate kadar ıelmiı olma· nı..ı bedeı.12 a6reblltrlel'.) 
sı ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
karıınlmış olmuı lb.ımdır. 

Postada olacak aeciuııeJer kabul edil· 
IDft. (10180) 6212 

111111111111111111111111111111111111 

3 - EksUtme 7. 12. 1942 pezarteaıt 

rtınO ııaat 15 tıe Tr..w.oa ıran Tran8't 
)'Okı mıntalıa müdUrttıaü dUreııindlt :ya-

pılacaktır • 
4 - Dıldltme kapa.la zarf ..-.llYle -

dılr • 
5 - Dclütme)le &1reblknek lckı Is· 5 Sahhk lokanta 5 

: : t.ekHlertn 7646 lira rmıvaldaıt teminat 
: - veımeııt bundan beeka uatldılld Wllll • 
- Ankara'nın Sanayi cadılesl : kalan ıuuz oluP 8(1tıt«meıert llzlmdır. 
: ve Maarif Veklleti kareuuo - : 
: dıı.Ju PARLAK LOKANTASI : IN2 ınUl )'111 ncaret MMi vmQrua. 
: devren aahlacaktır. Tahplf'rin : teminat mektubu VE!I'& makbuıEu ve 
: mezkflr lokantaya müracaat • : Trabzon vilbetiınden 3 ııOn evveıl ala· 
: lan. 249 : ~len elıbet ......._ 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllİ 6 - TekMf mektuplan "'*8nda 3 rM ... ı ... 

1
! .. L .... Lı .... E .... T ...... ~ §:Ş~ 

= = bDlnde verllecekdr. 
: : PClllta Ue ~ ınelılbıplu-ın 
E Fikir - Sanat Mecmuası! n~ s OıneU maddede ,,uı11 ....ıe 
: g • • k : kadar ıııesıu. olmuı ve ııı. ml'fın mil-
: ıncı sayısı çr tı. : hOr mumu 11e ~ ltııoeıtılnul o1maı11 
E Her yerde arayınız. E l .ıtzımdlr. 
ÜHlllllllllllHlllllllllllllllllİİ ,,,:_,-... 

: rine yardım eder. İzahat : : - -: Nadir Nail Müessesesi i -E Tel: 3243 i - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Menfez inşaatı 
Antalya Viliyet Dalml EncUme. 

ninden : 
1 ~ Antalya • Alanya yolunun 

lOO+lllO - 104+300 kılometreıe • 
ri arasında yapılacak olan dört 
menfezin ill§ası ışi 18311 lira 46 
kuruşluk keJfi üzcrınden 18. 12 
942 tarıhine milsadif cuma ııunü 
Aat oo befe kadar kapalı zarf a
euliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Teklıf mektuplarının 2f90 
sayıl; kanunun 32 inci maddesının 
tarlfatı dairesinde tanzim ve hu.u.. 
si muhasebe binaaındn toplanacak 
olan vilrıyet daimi encllmeni reiali
&me saa.t 14 de kadar venlmiı ol • 
maaı lf.zırndır. 

3 - Muvakkat teminat mikt.an 
1373 H~a 36 kuruştur. 

4 - İatiyenler l}&rtnıame ve pro. 
jeaini Antalya Nafıa Müdürlüttln.. 
den ve vilayet daimi encümeni ka. 
leminde görebilirler ve suretlerini 

l.ııtiyebilirler. 
5 - Münakasaya iştirak edecek

ler, Antalya Nafıa komisyonundan 
alınmıı ehliyet vesikası tle ticaret 
odaaındaa alınmış bir vealkayı ve 
varsa kendileri için ibaızını faydalı 
bulduklan veaaiki teklıf mektupl&. 
rtyle beraber ve ikinci bir zarf t. 
çinde J{Önderebilirler. 6514 

Elektrik fincanı ve demiri 
almacak 

Çankın Belediye Reisliiiı:ıden t 

900 .det elektrik fiDl:Aft demirinin be
heri 15 kuru~ ve 900 ııdet elektrik~ 
canırun beheri 3S k\uuıtao olmıık uzere 
açık arttırmaya korumııtur. 

Jhaıesi l"-12-942 ıarihiae müsadif ~ 
ztınesi cünü - 10 da Çaı:ılun Beledi • 
Jıınİ daiı-etinde icra lulınauimdan ıalip. 
.terin "' 7.5 ailıtıedacleki lemİMt1 _,,.. 
kateleriyAe mnidir .. ae ÇaSın Bele • 
di,_ıade imar buJmwnalan i.1Aa oıu... 

"'106-C7-lcMsl" 6SlS 

Duvar inşaatı 
Burdur Belediyesinden : 
16-11-942 taraıinde ~ k..- -

,,... İfllMU bpıah zarf muliyJe hleli kı-
ra kdımcak (17·0ı> lira 61 laanıt becleo 
li bşifti belediyece yapıbıcak asri bbn. 
wı lıalesiae o sün bir talip ÇI~ 
dan hlıeli otuz gün içiodıe ........... 
yaprlımk üzere temdidedilmitrir. 

Talip olaııJm 16-12-942 tarilıiae ... 
dıııır hafuınuı ~ ft aımartesi ,,. 
leri belediye encümenine ıniinıaılıdıa ,. 
zarhja giri~eri ilAo oı.-. 

(10477) 65'17 

Parke ta,ı ihzar1 

l&r. 

3 - Ketif bedeli 2.COOO Jiıa w .... 
vllıbı teminatı 1800 liradır. 

.c - Bu İle ait ketif f!Yniu 5-
Nafıa Müdürlüjü ve vülyee daimi._.. 
11*1 kaleminde olup isıeldilılr .,.... 
olarak bel' gün Pebilwıer. 

~ - lsteklil« ihale tarilıiodma -
pç üç gün evvel Suısun valilijiae W. 
da ile müracaat tderek alaıaıklan ehli • 
yet vesikasını ve cari MOefC ait tica&« 
odası vesikasını teklif ınektuplanm a . 
lemeltti llzım<h~. 

6 - Ebiltme)or gireceldtt yalıau • 
lif mekıuplarmı havi ve kapalı bir zaıfa 
ve 3 üncü maddede ynılı muvaJıbt • 
mi.ııat mııkbuzwm ve betinci maddede ,.. 
wı vesikaları bir dıı zarf içioe ._,,... 
ve mühür mumu ile kapıyarıık ha 
mi wı 15 e kadar .makbuz mııkabilioclW 
daimi f'DCÜmen reislilioe vermeleri 
iadeli teatıhiltlü olarlık posu ile ~ 
miı olmaları lizıındır. P09Caek olaaii 
pikmeler kabul o1wımaz. (1898) ~ 

..- BUGUN 

Ulus sinemasında 
Mevsimin en parlak 
ve en güzel komedisi 

Gönül oyunlan 
LOb 'ft ihtilam.. Hareket ... 

MftSfnlik filmi.. 
Artistlenl 

Ginger Rogers 
Ronald Colman 
Aynca: 

Amerika•nın en 
cazı 

Sea.n8lar: 1',80 - 141.30 -
ve 21 de. 
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Ankara S l1nctl Sulh Hukuk HAklm· 

Mahkemeler ı-----K_a_za_I_ar ___ _ 

l 
ıcı~~ Cell:Y.at ııoltıı.k ıs NoJu evde Eczacı aranıyor 
.ıuklrn iken ölen Gllzlde'n!:rı emvallne ı S 
nııhkcmece vaziyet edllrn~ olduQ'undan ermaye ve kirasız eczane 

1 KCfnleU ha~blyle alııcaklı Olanlar da Verilecek ALLIANZ 
Türkiye İş Bankası 

Küçük Cari H~saplan 

1943 İKRAMİYE PLANI 
t.lnhU oldufı'u halde bUctımle akıcıtkl• ve Havza Belediye Rs. den: 

Anonim Sigorta Si rketi BERLİN 
'>rçluln n blr "Y zarfında ves:ı.tkl ~- Eczahnnesl olmıyan ve bir saat me-

mtyclertyıe blrll.kW Ankıını a Uncu ıu:rooe olan lkt knzn arasındaki 30000 
ı..Lh Hukuk Mahk~ıneslne mUrncantııırı nufuslu Hnvza kaznsında yeniden bir 

ve nıııcaklnnn. \'aktlyle kayıt cttlnnl· eczahane kuracak ec-.ı:acıya ü~ yıl va· 
yenlerin mlrascıyn n<! e:ıh~<'n ve ne de rleıı 3000 l!rn sermaye ve k!rasız dük· 
t:'rekeYl' 17.ilfNPr> tl\k hed!'m Vt:'C'Ckl<.'ı1 ''<' kOn verilecektir. Taliplerin teklif ve 
mlrnscılnnnın d:ıbl s ny zn.rrın<l:ı mllrn· cvraklar!yle Havza Belediye R.iyase· 

Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İlkteşritl 
tarihlerin de yapılır. 1 ...,. 

Türkiye Mümessilliği, · Adofethan. İSTANBUL 

ŞiRKETİN 

ŞiRKETİN 

ŞiRKETİN 

Sermayesi : • • 

Teminat akçesi ve 

fenni ihtiyatları · 

• 

• 

• 

Senelik prim tahsilôtı · 

• • 60.000.000 

• • 
261.146.241 

• • 

204.599.046 ~m 

• 

YANGIN ve NAKLiYAT 
Ankara ve havai isi acentahğı 

tine mürıı.caaUan flll.n olunur. 
•l:ır> ıı:. .. olunur 451 

2967 
Anknı:u Beşinci lcra M. dan: Satılrk makineler 
Bır borcun ödenmesi için hnczedl· Tavas Belediyesinclen : 

ıerek satılmnsın:ı karnr verilen Anka· Tavas belediye.sinin malı olan 
rn'nın l<:eetx-cl Ccyhnn sokak 19 No. aşnğıda vasıfları yazılı makineler 
u hanemin hedml esnnsmda haczcdi· satılacaktır. 

l - 0000) lira tahmin beclelli 
ten ağa~. tııhta, c::lnko, taş ve kire· ye . <yn) lira muvakkat teminatlı 
mltlt'rln aynı yerde nc;:ık artırma ile ını:ılız Ruston fabrikası yapısı (45 ı 
ıı.9.942 tarlhlnde sn.at 10 da mahal· beygir kuvvetinrle ,sabit tazyiklı 
llnde satılacaktır. Mıüıcu-z ezıknz ve <.~) tekerlek Uzerinde mUstamel 

lokomobil. 
>alre satılmadıb'I veya değerinin yQz. 2 -. (600) lira tahmin bctlelli ve 
de Yt't.miş bcşlnı bulmadıC:rı takdirdi' (45) lıra muvakkat teminatlı Er-
klncJ arttırması aynı yer ve saatte nemann fnbrika!'!ı yapısı 16 MM lik 

':l·12·942 gQnüooe icra edllece(!lnden film objektif 10 CM fnal sinema 
tallplf'rln orada hazır bulunacak mc- mnklııesi 
nmrumuza milracnaUnrı 111\n olunur. 3 - ( 500) lira tahmin hedı·lli ve 

243 (37,50) lira muvakkat teminatlı su 
enerji~inl hareket enerjisine ı;:evi • 

Askeri Fabrikalar ren hıclro s~rıtral için (6) in<:lilt 
mllqtam<"l tUrbln. 

Usta aranıyor 
Fabrikalar Umum MüdllrUI· 

Kınkkııle fabrlkakı.ı:ımıza Pl'<'S işim 
ıcın kalıp yaparak ustn~-ıı lhtlyac var. 
dır Tnllplcrln sanııt del'CCC!lnl ve vars:ı 
bon,crv1slcr1nl tıaıttıynrak bir lstldn He 
Ankarn'da Askeı1 Fatırtkalıır Umum Mü· 
dtir!Utunc mUraf'nntınn 11An olunur. 

(103i0l f.519 

4 - (900) lira tahmin bedelli ve 
(67.50) lira muvakkat teminatlı 
V 8 tipi 935 modeli fort motö~ 
(59226) kilometre yapmış ır.stik 

ebaclı 650.17 bir adet istrpneııl var. 
<lır Karllser bari<: şasi motör faal 
halde. 

5 - Açık arttırma 27. ı ı 942 ta. 
rlh~ııılen İtib~ren (25) glln mUdrlet
ledı.r İhale 21. 12. 942 tarihine mll 
ımrlıf pazartesi ı:rllnli saat (15) ıe 
1'.awı,. b"leflYi<" flaire~inde mU•e ek. 
kıl enclimen huzurunda yapılacak
tır. 

1943 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 
60 

250 
334 

Liralık 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 

99 
44 
22 
11 

= 

= 

Lira ----
1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

~==============================~/~ 
Türkiye I ş Bankasına para yatırmakla yalnıl 

para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zaman
da talihinizi de denemiş olursunuz .• 

Devlet Demiryollan 
Kayıp - Ekm<'k nakline m 

tek atlı nrobnlnnmm 00 ve 93 NO· 

G - 2490 savılı knnıın hllkUmlı:>rl Alakol ve beyaz badana 
ılalrrıılnde t:ıllp olal'lnrın ve mnld. 

SIHHAT ve lCTIMAI M.V. 
rmı knybeUm. Yenisini nlncağı 
eskllertnin hlikmü yoktur. 

Akalm fınnı müsteciri 
NlyR7.l Gönen neı;rin vaı<ıflıırını ı:-Brrnek ve,·a faı işleri 

lı ı~<ılınt almak istivenlPrin 1'avıı~ D. !>. Yoll.ırı umum Mü<lürliiğün • 
belı-öly .. ıılne milra<!:rntl:ırı ilan rılu· den: ı 

Erzak alınacak 
Ankara Doğıım ve Çocuk Bakı • 

mevl Baştabipliğinrlen : 
Ankara Doğum ve Cocuk Bakım

Seyfullah ve Necip Kardaşlar Kollektif Şirketi 

Bankalar caddesi No: 39 ! evinin ~943 sonuna kaılur erznk, et, 
sı-bze ıhtiyacı Heyeti V ckllcılen 

Til'r fın~ın R!';H! Keşif ,.e mulıamnıen bedeli 24(,0 lira 
~l il il l U 11111111111111111111119' olan Ankara gar binasının iç k.-mınuı 

- allkol ve beyaz badana ip ı ı ilk· 
İ ktısat 

Vekôletinden .. 

Sigorta işlerinde sürat, emniyet, her türlü 
teshilôt muhterem müşterilerimiz için daima 

mevcuttur 

Satıhk gayrimenkuller l .:!'1111111111111111111111111111111~ 

ISTANRUL DEf<'TF.RDARI.IGJNDAN : 
Dos>ıı No. dNSİ 

B~pıda Hopyar mahallesinin Hanımeli so
kajtında 92 pafta, 307 ada, 10 panel eski 6/8 
yeni 6 kapı No. lu 1S50 metre murabbaı arsa 

Muhammen 
bedel Tcmin:ıt 
18000 13SÔ 

nıo 1/2 his~i. 
51217· ıı 14 Mccidi)e köyünde 9 pafta 63 ada, 4 parsel No. 68193 467S 

IJI lu 22831 metre murabbaı arsa. 
Yukarda yazılı gayri menkuller 16-12·942 çarşamba günü saaı ıs te Milli F.ro • 

ilk Mudurluı';-uode müte,ekkil komisyonda kapalı zarf u•uliyle nıılaC'aktır. l§tek· 
lılerın 2490 .sayılı kamın h\ıkümleri dairesinde hazırlanmış teklif mckıuplarını iha· 
le gunu sut 14 de kadar komis)On reisliğine ıevdi eımelcri ve nüfu5 hü,iyet cuzd~n· 
larını ibrn eyknıelcri muktazic.lir. Faz.la izahat ıçin Milll l·nılllk Mıidürlüğünc mii· 
~caaılart. 1626 114 

Taksi şoförlerinin 
nazarı dikkatine 

Belediye ReMifinden: 
ı - Çalışarak vaz:İ)'C'ltc olmıyan veya benziıU bulunmt}ıut taksiler bek· 

leme mahallerinde ve caddelerde dumlı)-acaknr. 
2 - Bc:kleme maballfode ve caddelerde duran taksiler nıü,ıeri almıy:ı 

mec:burdut. 
3 - Bazı şoförlerin müşterilerden fazla ücret talebctıiklcri vaki ıikll· 

yetlerdetı öğrroilmişttt. 
SiU)-ctİ olanlann Enıni)?t 4 üncü şube)-e VC)'a Belediye MüfC'lti~liğinc 

mürncııulnn rica olunur. (102RI) 6'05 

Erzak alınacak 
Ankara Yatıb Okullar Sntın Alma Komisyonu KAtlplt~tn<len: 

Aşaaııt.ıı ~osterllcn l4IC maddeleri ntzaıannda yazılı ~nlerde tem Vekl11cn 
HeyeU l<Anınna 111Uııaden pazarlıkla aatın a.tınaca.ıcur lsı.cklllc:rtn ihale ııun 
ve matbı:ıc '-!ıkııra ~t Okulundn !.Oplanan Komısyooo. Mcktcı>lcr Muha&etıc· 
cnıtıne ynuracaklan l.lk teminat mektuplar!Yle mQracaatıan (100441 6083 

Parti Cinsi Mlktnn Fi. Tutan llk teminatı lhııle gün ıaat 
ı Ko. eU 36000 110 39600 L1. 

Sı:tt eti 14500 70 10150 " 

~ Ucuz sobalar ~ 
- Muhtelit boyd:ı llAl.K, 7 . .0.S- = = GUl..DAK \C KÜH.0 marka = 
- k6mUr sobnlnn. Uygun Clyntlar. -
- AH:'llt~T 1117.AI. Posto. caddesi : 
: numara 61, Telefon: 3309 = 216/433 = 
., ı11111111111ı111111111111111111ır 

Türk Hava Kurumu 

Hurda amortisör lastiğ i 
satılacak 

Tllrk Hava Kurumu Genel Mcrke • 

Kilosuna 45 kunıa muhnmmcn be<lcl 
takdir C(J l<!n tahmlıwn 3950 kilo hurda 
amortisör IAsUfıl 7 llkkllnun 1942 tııı • 
znrtcsl ııllnll ınnt 13 tc ncık arttınn:ı 
guretlylc satılaroktır. lstcıklllcr arttırma 
e-ünll 133 ıtra 31 kunıııluk llk tcmlnat -
tartytc T.ll.K. ~el J\lcrkcz S:ıtın Almıı 
Komisyonuna mllmca.ııt ctmclldlrlcr. 

2972 

Kayıp - 1·12-942 tarihinde Anka· 
rn nüfusundan aldıfım nüfus tezke
remi kaybettim. Yenlslnl c::ıknrnea· 
ğımdan csklslnln hükmU yoktur. 

Anknra'nın Kayabaşı mahall<'Sln· 
dC"n Altıntaş sokak No. ı de 

Ahmet Cürocnk 242 

Kiralık oda 
Bııhccll Evlcroc her tllrlll kon

foru haiz bllhnssa ~'Cllcbl!erc eh c· 
rl.$U blr vcyıı iki odn kiralıktır. 

Ulwı'ta 227 numara ile müracaat 
227 

49750 
35000 
9000 

13000 
4000 

3732 
2625 

4-XII-1942 9.30 .... 1111111111111111111111111111111 L. 
10 - • = 2 Pirine 25000 

3 Ku. fasulye 15000 
Nohut 20000 

Kıı.. merctmclt 5000 

4 K. Qzüm 
K. erik 
K. knyısı 
K. lncir 
Ceviz icl 

5000 
3000 
1500 
2000 
2000 

140 
60 
65 
80 

85 
80 

160 
100 
150 

26000 
4250 
2400 
2400 
2000 
8000 

5 Sabun 
6 z. yağı 

140:;() 
15000 120 18000 
10000 200 20000 

1950 

1053 75 
1350 
1500 

.. 10,30 

11 
11.30 
11.45 

STENOGRAFI ~ ------ -- Yazan: Kazım Arar : - -- -: Bir ayıla kendi kenıline ve- : 
: ya muhabcreylc öğreten yeni ve: 
: kolay Stenografi kitabı çık - : 

tı. Arzu edenlere kitabı Y1\ - : 
: zan tarafınclttn 2 clcrs ucrelsiz : 
: göstcrilmektetllr. : - -: BUtün Kllabevlerincle bu - : 
- lunur. 413-198 : 

':911111111111111111111111111111111;:' 

alınan karara mllstenlclen pazarhlt : 
sure,livle mUbavaa eılilecektlr. Talip : 
olanltırın mnracaatlnrı ilan olunur. -

(1018R) 6214 = 
Propag. ·anda -_: künun 1!142 tıırihlnc rastlı)tın cuma 

gu•ıu sa ıt lli da Ankara istasyonunda 
_ !kıncı işletme lıınasındıı toıılanacak 
- koıııtı;) on ~nrafınclnn ihalesi yapılnuık 

- Sadri Ertem'in - U7.ere açık eks!ltmeye c::ıl4_arıluııştır. 
: : J~ıcklıll"rin mU\akkat ıcmiııau olan 
__ - eserinin II. inci cildi :_ 184.SO liralık \CZnc makbuzwıu veya 

banka mcktupları)·le kanunun taşın etti· 
- çıktı ği \c~aiki t ami lcn muayyen gün ve saat· = Kittıpçılanlan arayınız. : te komb)onda hazır bulunmaları lizını· 
" _ı dır. llllllllllllllllllllllllllllllr Sarıııame ve nıukaYClc projı.:,i komis-

Ankara Belediyesi 

)ondan ı•anısız verilecektir. (10184) 
16224 

Kalabalık yerlerde halk 
1 k Kn~1p - lstanbul Fatih nüfusun-

sıra 0 aca dnn nldığım VC! ::\tulııtya nüfus ldarc• 
Ankara Beledtye P.etslll:lndcıı: sinden drğlşllrdlg!m h!ivtyct cüzda· 
ı - UelltıeO maddede yazıtı nususıar nı!111a K11.ılny Cemiyetinden aldığım Bez hortum alınacak 

bcledb'o tcmblhterı arıuınn alınmıştır h(ıvlyot vnrnknsını kaybt'Um. Yenllc-
2 - 13unJa.rıı aykın narcket edcrılc:r rlnl nlncağıından eskilrrinln hükmü 

yoktur. 

J>. D. Yollan Umum l\lUtlUrlUi';Umlcn: 
Muhammen bedeli 14500 lira ol.an 90 

m;m ııen~ı r:tndc 2000 met.re ve 100 
m/m cenişllfılnde 1000 metre bez hor -
tum 16·12·1942 carıambıı günü sa'l.t 
ıs.:ıo dn kapalı zarf usuliy!e Anıkam'da 
idare lılnası.nda toplanan merkez 9 uncu 

1608 ve 257!1 numnnı.lı kanunlara ~ore Kızılay C. Müfetlf<-~rlndC'n E. 
cczalandınıacaıcıarcıır. ., 

8 - A> thtıyae maı:ıaeıertntn daCıb· Albay Suit Alpgüven 240 
mında ve ı:ıunıar ıcın kart veı1llıtnde. ~il il il il il 1111111111111111111111 il 

Bı Nakil vıııııtaıanna tıınınc:. : 

Ayakkabı == komisyonca ı:ıtın alınacaktır. 
nu iııe girmek lstb =lcı1n 1087.50 ıı-

C> Umumi yerlere gl~ ve cıQ?a hal· : 
ktn blrbtı1 ardı sıra dlzllmelerl meeb\ır1. : 

- r:ıtık mu\'nkknt tmıinat ile kanunun d1r. (31091 3:192 
: : taytn etlik! vcfilkalan ve tcltll!lcr!nl nY· 

MALiYE VEKALETi 
: Ko)'Unpıızıın balıkcının .k.ıı.!'11 ın· : nı ııtin saat 14 30 n kndar adı gC('('n ko-
: da 1 No.lı dükktmda 2·12·1942 eıır· mis) on relsllfıtne vcmıclcrl llız.ımdır. 

Satılık direkler 
: t:ı.mbndan 3 cu:mart.<?scyc kadar : Snrt.nnm<.'lcr parnsız olm'ılk Anknrıı'· = UCUZ a~akkabı = <111 rruılzc dal resinden, HaYtla~'ıla tt'. 
- an"'---k - sclMlm ve llCV'k semcımııcn tcım&n ohı • 

Canknya Maliye Şubesi TnhsB Şef- : ~ ... ~ rtır. : nur. (104407 ı 6 !67 
liğind<.'n: = YUSUF CAKAR = 

lbrnhhnln borcundnn dolayı mnh- lllllllllllllllllllllllllllllllllllİ Muhtelif tıbbi ecza 
cuz ve pnrnyn ccnllccek olan n.snf:ı- T 1 alınacak 
d:ı cins, mlktnr vc ehaılı )"n7.tlı dl· Q p an ti D.D.Y. Umum MüuUrlil{:ündcrı: 
reklrr 9-12-942 tarihine mUsa.dlf cnr-
şamba gUnU smıt 14 te nc::ık artırma Zirruııt ı.~nkilltesl Ta!C'be Cemiyeti Muhnmmt'fl bedel wnuml tutarı 
suretiyle sntılıı.ca,ından görmek ve Relslıf: nden: 242492.50 Okt yüz kırk ntı l>tn dort >üz 
almak !stıycnlerln mczkilr günde sn· ! ,.~ ~iıXl-l942 pazar gilnil toulnnaca- ıloksnn iki Ura em kuruş) ve mU\'llk· 
tıstn ynpılacab'l Cebecl'dek4 Bozkurt ... ın olunan fnkültemiz kurultayı k:ıt teminat umumi tutan 18374,63 (on 

Marangoz Fabrikasındaki memuru - ekserl.'yet temin olunrunadıfündan ile bin ile >"llz yctm115 dort ııra aLtm11 
muza mnracaatlnn lllin olunur. 6.Xll.ı942 (>:12.ar gününe bımkılnuş- üc kuruu llrn olan muhtcııt Ul>bl ecza 
Adet E':ındı Cinsi tı~. '!· ~lnn ders snlonunda saat 10 da 24 12. 9'12 ı>el'ICmbe ı:ünll saat 15 tc 

6 loxlo 3 50 boyunda dl""''·llk bUtUn uyelC"rln buluıımalnn nruı olu· 
, '""' nur. Ruzname aynıdır 244 malzeme dall'('Sln<1c topl: cnıt meticez 

30 5X5 a~Jbn~boyunda "atı altı ,1111111111111111111.11111111111 .. 9 uncu komisyonu tarar n ve kapalı 
,. ' zart usutıyle mllt>ıı)'D.a olurıacnkt.ır. 

42 ıoxs 4n~~re boyunda c::atı § Sus Sinemasında = Bu eksiltme mevzuunu ~il cdcrı 
nltı nf;acı : : muhtdif t.ıbbt eczanın tamamı ~in 

20 10X5 ı metre bOYUnda catı : HALK MUSİKİ : ıır vcrHmesı mccburt olma>'IP her 
altı nıtacı. : : bir knlcrnln tamamı VC')ıı tılr kı 

004151 6511 : CEMİYETİNİN - dııhl t.d<III vcrllclılllr. 

Üniversite 

Üniversiteye do(entlik 
imlihanlan 

Üniversite Rektörlliğllnden: 

Tıp fakültesindeı hayati ve lıbbt 
kimya., hijiyen patolojık nnatomi, U
çlincU iç hastalıklnn, Fen FakUltc
slncle: umumi botanik, galenlk, sı
nai kimya, Hukuk Fakültesinde: 
devletler hukuku, ve İktısat FakUl
tesiııdc: iktısat, işletme doçeııtllkleri 
açıktır. İsteklilerin yabancı dil iın
lihaıı ları 28. 1. 943 pereşmb-e ı:rllnll 
saat 9 da yapılacaktır. Namzeıllgi 
Vekillikce kabul edilenler tezlerini 
derhal jUri lıeyellne verıneğe mcc
burılur. 

İsteklilerin sıhhat raporu, bcıı fo. 
toğraf. nüfus tez.keresi orneği ve 
ilmi hUviyetlni gösteren fişleriyle 
lfişlrr tedris he,retl ka:eminıleıı is. 
tenecektlr) 21. ı. 943 tarih"tnc ka
dar rekt6rlUğe baıı vurmaları. 

= nOYÜK = Bu işe gtmıc-k lstlyeni('.rln muvnkknt 
_ - temlnnll.ı..rlylc kanunun loyln ctllC:1 ve-
§ Eğlenceli oyunlan = stku ve tekıırımn 11,},,l gün saat 14 c 
_ _ kadar mw.kQr komisyon re.!sllf:lne ver--- 4 fıkklnun 1942 rurna günü : meler! ltızımdır. 1 

ak,amı saat 2 1 de : Şartnnmt"l<'l" ıııırasız olnrak Ankara· 

Halk Sazı -- _ dıı mnlz<.'me d.'J lrt'S nıfon \'C Hll,}·<larpnsn. 
- dn TcscllUm ve Sevk scrılit'lnd<m tcdarli< 

~ Milli Gösteri Orlaoyunu ~ 
: Rll.F.T "ATIŞI Gİ EDE : 
- Numanılı kolluk: 100 : 
: Balkon: 7S : 
: Giriş: 50 : 

= 430-314 = 
'9111111111111111111111111111111, 

Bulana mükôfat 

cd leblllr. <10406) 6510 

Liseler 

İstimlak ilam 
Ankara Ticaret Lisesi MUd rlU· 

itil nelen: 
Sah binin adı: Osman oğlu Ömer 

ve Osman ktzı Naciye, Ada No. 217, 
Pal"S(>I No. 24, cinsi: Arsa, 8.75 M2. 
lakdir olunan değer: 218.75. 

1mnr MllclürlUf;Unden 3400 numa· 
;alı ı>ltınına göre 217 adada Ankara 
~!cnret Lisesi arsasına 111\ve eclilmck 

Kırıkkalc'den Ankam'ya gt>llrkrn Cızc>re, yuknrdu gösterilen arsnııın 
l.~2.912 gOnU trl'Tldc vcy~ )'olein atlt'm karşısınclnkı dc!:erle. menafii umumı
GülsUnıe ve şahsıma a.t ıkl nüfus ki\· , )e n:ımınn ıst.ıııılflkıne Ankara Bel"" 
ltıclıtnı lçlnde bC"1 ra para bulunan 1) s ne" karar vrr !misti 
cüzdanımla düşü um. Bulup n n.' Kr~t Y•'t ıs•imıa' ?r' ~ r. 
• ~ d Ö d " ' n Kararnamesi hÜ• 

)C! namına n rcs me g n rrn m m r n göre ıı•n ı 

Kırıkkale Barut Fabrl u nın bır nüshnsı Belc<lıye Da· 

26/ 27 llkteşrin 1942 de 
Ankara ve lstanbul'da y•· 
prlan ve Avrupa'da Yük· 
sek Mühendislik tahsiline 
ait olan seçme 5lllavmd• 
kazananlar: 

Namzet No. Adı ve Soyadı 

9 
41 
83 

169 
26 
30 
32 
46 
86 

115 
116 
124 
129 
130 
135 
143 
153 
155 
159 
165 
174 

182 
184 

189 
188 

193 

222 

223 
246 

248 

257 
260 
268 
287 
279 
302 
312 
331 
335 
336 
340 
346 
359 
368 
370 
384 

387 
396 
448 
449 
548 

Niyazi Delionnanh 
Salahi Diker 
Halim User 
Orhan Ural 
Orhan Çırağan 
Ve li Aytekin 
Ragıp Kulelioğlu 
Mehmet Erdemi!' 
Ahmet Ataman 
M. Necati Özışrk 
Nejat Köylüoğlu 
Ferruh Koca tatkm 
Adnan Odok 
Abdülmecit Akmcı 
Süleyman Bursalı 
Bülent Kıra! 
Turgut Bayraktar 
Yaşar Başkaya 
Salahaddin Genç 
Semih Gürel 
Mehme t Yusuf -
Dizioğlu 
Mustafa Yamaner 
Münir Zekai Tan
yeloğlu 
Temuçin Kalabalık 
Mehmet Dündar -
Kalabalık 
Mehmet Turan -
Kural 
Mehmet Şahabettiır 
Erg nç 
Mehmet Yavaş 
Mustafa Zeki Do
ğan 
Etem Tuğrul Türk· 
doğan 
Vefa Aras 
Kemal Keskin 
Enver Kılıç 
Gafur Bilgin 
Orhan Gener 
Rasim Köksal 
Afif Erdemir 
Sezai Arabacıoğlu 
İbrahim Merey 
Orhan Göksel 
Cavit Erginsoy 
Mirza lzgür 
Ali Ünlüer 
Sadrettin Alpan 
Celal Hasanoğlu 
Turhan Nejat Çe
tinkale 
Semih Üzel 
H a lil Bengi 
Halil Saraç 
Necati Güran 
Haluk Nami Enac11f 

(10502) 6513 

Yurt 

Açık artırma ile satış (1769) 91 

nun cdilc<:C"ktlr. B 1 :t o unur. 1 
108 Cc!Al u r antresine asılmıştır. 

<l0475> G512 ·----------~ 
Gemlik Sungipek fabrikasından · 

t.nkrlbCtl 2000 adet muhtelif etıatta rıcı sacı ve 
300 adet ~ damacana. ı n 1~12·194:2 ıın· 

lOO dL't kll~ıt tomıı acık arı.uma tle satılncaJctır Tallı> e 229 
u gUnU 5.'l .t on tıcstc rabrlkamızda Dutunıruu;ı tıtın olunur. 

~11111111111111111111111111111111~1 

§oAKTİLOKURSUE - -
Dı. Galip Ala~ 

ki~altk oda anyor 
: 101 inci dcvreııl k.ıyıtlarınn = 
: ba.ıılMmıştır. ffır ayı'lıı ıllplo- : lJoktor Galip Atııç kalorifer veya ıo
: 1,...mo v,.riHT' Tıotı 11 il ~ranma~. : b:ılı bir od.ı anımakıa, kendisini kabul 
- M .. oıtırlar K" perııtl(ı ımrş" : d · h be 

U L U S - 24. üncü )'il. - No. 7GGO 

tıntlyaz satılbl 
Hasan Reşit TANKUT 

Neşriyat ve Müessese MOdürO 
NASlT ULUG 

ULUS Basımcvl ANKARA 

otKKAT: Gnzeteml7.e g6ncterllen heı 
nevt yazılar ncsrccUlsln edllmcsın ge· 
n verilmez ve knybOluşundan dolayı 

hlcblr mesullyet kabul edilmez 
~---

Yeni Sinemada 
BU CUN BU GECE 

Jcan Arthur - MelwYD Douırl:ı.s 

\ c Frod mac Murray &lbl ile bUyUk 
yıldızın yıırat.tlklnn senenin en 

komlk tllmt 

NE COK KOCAM VAR 
~ 

--( Seanslar ı--

14.30 • lG.30 • 18 30 • 21 
ı~.15 te Halk Mntln<'61 

ASRl UtR \DAM 
Tcıcron: 3540 

Park Sinemasında 
Bugün nu <kee 

Kahkıllın .. 7.c\k .. Nl'$C turanı 

Lorel - Hardi denizci 
- TUrkcc Sözlll -

--( Sennskır )--

14.30 - 16.30 - 18.30 • 21 
Numnmlı :vcrlcrln evvelden 

aldınlmnsl rica olwıur. 

Telefon: 1131 

Sus Sinemasında 
DU GÜN BU GECE 

Parle'm tılr so'kafıınd:ı btr eceet. .. 
A !evler ~ndc bir taYYare." 

Esrarengiz iki ölil '" 
Müthle muamma 

PARİS'TE ON GÜN 
--< ScaMlar ı -

14 - 16 - l8 - 20.30 

Sümer Sinemasmda 
Buı;:Un ı:.ı 13 ten itibaren kalbi<' 
korkudan durdurncnk, ı;c~ rcllcrl l1 

lecıın ve ht')crnna .:arkcdecclt 

csrarcnı;:lz vaknlar 

KESİK EL 
tld de1.·rc 25 kısını birden 

Seo.nslar: 

12 • 14 50 • 17 40 • i;e<:e 20.30 

-

: No 3 Trle!onı 3714 = eımek istlycnleri:ı Rı yoevıne a :r ver· 

11111 r melerini rica etmektedir 

:;~1~11~1~11~1.~11~1~11~1~11~1:11~1.~11~1:•1:•:11~~~--~------------------------;--------.-;-:-----------;--:~--~~;----;--:-:------~;----------------------------------------------------------------_....,,, 
İngilizce kirahk kitaplar Uf ak Bir Abone ücreti Mukabilinde Dilmen Kitabevi Tel: 2644 Bankalar cad. 8 


