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Çarşamba 17 Birineiklnun 1941 , 

Türldye felsefe mecmuası 

Son sayısı intişar 
etmiştir. '(ÜST AKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

insan, dünyada yapacak 
başka bir iş kalmadığı 
zaman, gaşını &aymalıdır I 

Emerson 

Ruslar neden 

harp i16n 

etmiyorlar ? 

B u sualin cevabını vermek ~i
ze değil, Amerika ile lngıl

tereyc düşer. Onlar timdJik sus· 
mayı tercih eder gtbi görü~üyor
lar. Bu iki demokrat dcvletın ~e
rine ise Rusyanan yeni Amerı~ 
sefiri Bay (Litvinof) cevap verı
)'or ve Rusyanm fİmdil~ J~on-

. . h ·ı· tnnye luzum yaya mçın arp ı an e 
.. d"w' . •--L eyl;yor. Ame-gorme ıgını uan • ef 

rikadaki bu yeni Boltevık s ~re 
göre Ruıyanın timdi Japonyabüı~.8 

• • • Al nyanın • luarbe girıpne11, ma Çünk .• 
yük çapta itine yararmıf. u 
Rusya, bir de Uzak,arkta Ja,pon-

w ecbur o ursa ya ile ugratmıya m . d ki 
İster istemez garp cepbeam e . 
kuVYederinin bir kısmını çekmdı· 

cb lacakmıt Bundan • )'e me ur o • istifadeye 
Almanyanan derhal L"tv~ 
kalkqmuı tabii imif. Ba~~d· 
nof) un bu izahatı ~ ır. 
R · · b .. oriin bır de Uzak· 

usya açın -- ak h 
prkta yeni bir ceph~ ~çm • s:: 
kikaten çok firaklı bır lf olur. 
b k' Rusyanın aon zamanlar· 

usus ı t 'kın
da Moskovayı Alman az~ 
k rtarmak için Uzalqarktakı met 

u Blü'h •· kumanda· her Marefal erın 
d bulunan 30 ila 40 fırka1' 

sın a l •w• .. len 
garp cephesine nak ett~gı aoy. • 
rnektedir. Eğer bu nakil .k~yfıye
ti muhakkak iae Rusya !Çift, Ja• 

iktisat ve tasarruf • • 
ıçın 

Dün Universitede 
büyük tören yapıldı 

Pro/esör Şemseddin Günalta_g, Rektör; 
'Ve diğer hatipler nutuk irad ettiler 

ıl 

Telr. Tasviriefkir, htanbul (Şerhi 2 DCİ Nhı!ea.bd•) 

L.~~-----------~-J 

!Mikado ve 

Tojonun 
nutukları 

Japanga, Amerika 
ve lngiltereyi 
mağlup etmeden 
kı lıncını kınına 
sokmıyacaktır 

TOKYO, 16 (A.A.l 1 
İmparator, parlamentoyu açış ı ut 

kunda demı~tlr ld: 
Doğu Asyada yen( bir nızam kur

mak ıstiyordum. Fakat. Amerıka ve 
İngıltere, Japonyanın bu işı gorme
sıne mini olmak ı stedıler. Bu yür.
den Japonya harbetmek zorundı 
kaldı. Japonya buna tees ur eder. 
Dıgcr taraf tan mutt.efik devletJerle 
ışbirliğimizın her an daha zı) ade 
sıkı bır hal aldığını gormekle babU
yarım. 

Jmparatot, Mebusları bu müstes
na anlat"dakı nH?~ulıyetlerinı mudMk 
olmıya ve hükümeUn fevkalade but.. 
çe tedbırlenlo mışg11J olm ıya davet 
etmlştır. 

Gf:NERAL TOJO'mm Nt TKV 
Tokyo lG (A .A . ı - Japon Dıyet 

Meclısının fevkalade lçtın'la devreaı 
( Devam.t ıal\ı/e ı. autun ! de) 

Japonlann asker çakardaklan Bomeo aClaai 

Askeri Vaziyet 

Japonlarm ilk deniz ve 
hava muvaff akiyetleri 

Yazan: General Ali Ihsan Sabi 
MSKl ORDU KUMANDANLARJNDAN 

ponya tarafından . b ir tahrik. ~e Du"'nkü· topl.ııbda bulunan gençlerden bir l'IUp n meclia reia vekili Profesör Şema.delin Günalta, olm•"'i> holde, ,....; hi< lwı> da· 1 

nına daha kalklfDUUUll akılda ye- f ve Yerli Mallar Haftası at 16 da tlnıverılte binasında kut-j Profesör Şemsettin Gü~altay, Rek-
ri yoktur. Zaten 1904 • 1~5 ;asarru. fk . t Fakültesinin f ıanmıştır. İktisat Gilnü toplantısın. tör Cemü Bıl.sel, Profesorlcr ve ka-

Rooseveltin 

P azar gilnO, Japonya harp ilan ve İng111z denız ve hava üslerini 
ederken bu sabah fecır Yak- tahrip ederek Amerikan ve İngiUa 

tınden itibaren batı Pasıfıkte Ame- dcnı:ı ve hava kuvvetlerini yuval .. 
rıka ve İngiltere ile harbe glrmış rtndan mahrum etmek, harp bqlar. 
olduğunu bıldırmı~U. Bu ilan da ken Uzakıark ıulannda mevcut ve 
gosterıyor kı Japonyanın asıl Ame- dağmık Amerikan ve İngiliz denla 
rlka topraklaıılı alakası yoktur; o, , \'e hava ~uvvetlcrini fırsat buldukça 
Pasıfık denızll'ln garp tarafındaki I uyıf Yazıyette yakalayıp imha et -
da\·alarını sıliih kuvvetile halletmek mek ilk Japon harp planının eaaslı 
azmındedir; fakat bunun içln düı.ı- noktalarını teŞdl etıniı olsa gerek.. 
manlannın o tarafa göndermeleri tir. 

Rua - Japon seferi de Ruslar uze· munasebetı~e, fktl tısaGü ü dün sa- da Büyük Mlllet Meclisi Reis Vekili (Deva.mı •o.hi/ı 1, ritux l d.t) d tertıp ettiğı c sat n :ıı 

rinde fena bir tesir •e biraz • :~~=~===~======~~~=~===================~ - ............. .._. çı = ( 

::ja:!~: ~.:.t!.~: Amerikada E' ,_ ek 16 5 k --uşı ::" ..:!ı =Ü<a!:!!°ı;~: Km , u, . 
ÇUl'İye ıönderdiii bir aenermı.n, se .rerherlik 
Mançsi n Kore ormanlannı .,- J 4 

leterek Rua Grandüklerini senıın Narhın değişmesi ekmeğin çeınisi 
üzerinde hiç bir tesir yapmıyacak etmek için çevirdiii dolap~ : 21 - 44 y a ' 

lııep aluaqtu. Japonlar ~ ' 8F8SJndaki bütün Koordlnuyon HeyeU tanfın~ topraldanada. t" kJ b dan verilen bir kararla buida:v lmıinde ~evrilen t,o P adi do ap erke er DleC llrİ tt,ulan arttanhut o141......_ 
lara bir ···~~ .. kerlite tabi ekmek fi7atlanaa da c8s'I mlk.. ilk R•yu1119 ......_ _..._,__ tarda bir sam Japılmuı icap et-

kuruş üzerinden t.esbithıi brar
laitımuftır. 

Karar. dal ............... .._ 
ld fm•eılara bildlrilmiıtır. Eaa
ua dtln sabah teni edilen unlar IODJ'a da ihtarlarda bulkd: Vqington 16 (A.A.) - Par- mııUr. yanı fiyat esaıına göre nrtlmıt-N

!L. et bir gün vaziyetin en 
1 

limento Harbiye Encümeni, 18- Bu mataatıla Ft1at Mfirabbe tir. _, w • • anla,.nca d L b 
aleyhlerine dönec:ecm• balkın 65 )'Aflar araıın aa::i ütün er- Komisyonu dftn ötleden sonra Narhın yükseltilmesi eltmetia 

ort· · · til Ondan 21 ..o14 1 
P 

Arthur'e bır gece 
1 

keklerin kaydedilmeleri mecburi· !evkalide bir ıçt.ima yaparak ye. çeşnısı üzerinde hiçbir teılr 7ap-
,.parak harbe gırı' 4::!:eriae fa· yetinde ve - "' yaş ar araıın· ni ekmek narhını teabit etmıttir. mıyacaktır. Ekmeklenn nsafı 
IOnra karada Alman aaa. • bah daki erkeklerin de aıkeri hizme· Komisyon, ilk olarak butdaya ayni kalacaktır. Fınnctlann bir • --'-erlerı·, deniade f_ngılillaz . ile- te tibi olacaklarına ait kanun 

1 
k 

1 
kaç gün evvel alıp ta tılemedlk-

.... L b 1 · yapı an zamla ekme tmi lye · r · faik bahrıye ı en projesini tasvip ve a::a u etmıt· !en unlardan yapacakları ekmek 
hye ıame • ) zaferle· masrafları ve İfçi Ocretlerinl na. 
(Mukden) ve (Çutnna. • tir. .. . . lerl yenı narhla aatmamalan içın 
rini kazanclılar. Bu Ç~a de~ (Deııt.ımt ıahtfe 3, '''tun 7 de) zarı ıtıbara al~ıı vı. yapılan he- tedbir alınmış ve ellerındekı un. 
-.feri, malum old~. uz.ere,. Y~ _ .... FJ~ sapları müteakip yenı narhın 16,6 lar teabit edilmiftir • 

• • . arın degıl belkı bu ~·- 1 '-------------------.-..-,,/ •tiinaz yırmd" ınc:ıa t:rihinin en' eti bulun• ! ı 1 f 

uny • d b'ri s • • • k • f • • ~;i;:grn~!~:fç!:.:ç:,~a: 5· topolda anayıın ID 1§8 1 IÇID 
da adt'tçe az olan Japon de:;~ ıvas • 
ik".:i~~! .. =.~::=:':'~ .. ~~ Rusların çıkış ~nı ve geniş hamleler 
riben kırk gemiden mürekkep ı· k ti • 
di. tamamen imha eylemİf, bu· hare e erı 
.. mukabil Japon donattm~I. t~· A k ld 
9"I iiç 1riiçük torpito kaybettıaı gı- 8 k) m 8 1 
iti mürettebahndan da 600 k~
«le zayiat verm~tir. Ruslardan-~
le Japon denizinde ~lan .mu· 
rettehabn milden 5000 1• ~ır o· 
lanm adedi de 6000 i tecavuz et-

• İci. 

lblf L bö" 1 Fakat bir tlll'aftan Ye met· 
"' •• makul eebepler mevcut ol· 
inalda beraher, diler taraftan da 
ltmyamn timdi atkı sıkıya bağ- -~~ 
laanu, olduiu Amerika ve lnıil- •ıe;::~K"' 
lttfenin, börle çok ııkıtak bir va-

llİJ'ette, 7artlımlanna kotmak mec ı 'c~~~o~ 
.... iyeli de itilirdi!'. 
~ w kere lngiltere ve A· 

_... RuayaJ-a. Alman taarru· l 
• ....... batJamu. kendllilde
.-.. • ...._. 7ardan v&adinde 

TASvtRI EFKAR 
(Dıvt.ımı t141ti/ı ı, lilhm l de) 

lngiliz takımı 
bugün gidiyor 

Cumartesi ve pazar rflnl•ri Gala- ı 
tasaray ve Fenerbabçe ile birer maç 
)'apan İngiliz muhtelit takımı bugün 
tehrimizden ayrılmaktadır. 

Miaafırlerimiz, Toroı ekapresile 
Adana üzerinden Suriyeye ve Filis
tine g;deceklerdir. Misafirlerimizin 
~anada bir maç yapmalan mubte. 
aeldir. 

f ngıli& mubteliti Fllistlnde deı 
ınaçlar yapacak ve sonra oyuncular 
:Yakınf&rktakl vuıfelerine iltihak 
edecet.lerdir. 

Ameleyi terfih - Teknik 60retlm 
Ankara 16 (Telefonla)- Sa-,lerin murahhaslırından mürek

nayi işlerimize yeni bir durum kep bir komisyon toplanarak fa· 
vermek üzere •lilı:adar vek'llet- (Devamı ıaltife 1 , aütu.ıt ..& et.) ................................................................................................ 

Ba~rflsr 

Yine plan ve yine t•tkilit 
Pega"'i S A F A ................................. 

-ı-

B AHÇENİZDE 1Nrkaç .p. 
CU11z var. Y emİflerini aat

.. ya kalkunız çok dütkün fi • 
yatla alırlar. Ayni Yemİfleri 
mana•dan almak İlteeeaia fi. 
yatıma on kat '61uelditini ıö-
rününü:ır •• miiatahail olarak 
yok pabuma uttıiuuz maL, 
müstehlik olarak ate, paha11-
na abmnı:ır. Aradaki farkın bü· 
yük bir bölümü, miiatahıil ve 
miiateblik aruıncla köprü itini 
gören birkaç tufeylinin cebin. 
de kalır. Türkiyede yalnı:ır rnüa 
llllılİl n yalına miiatehlik ol· 
mak, aoyuimakbr. Buna kar,. 
çare? Müstahsil ve müstehlik 
arasındaki münuebetleri kOnl· 
yan ve kollayan plin " te,ki· 
lit. 

-2-

M AL -, iatek çok. Malı art 
brmak ve iateii azaltmak 

ıerek. Yokaa fiyatlar, bugün-
kü gibi, fırladıkça fırlar. Bu· 
na kal'fl çare beıbelli. Ne k .. 
dar yazdlk ve hükWrıet de bi
aimle bir dütüncededir: Çok 
iltihaal ve az iıtib1ü. Buna 
satlamlıyan (temin eden) plin 
n lefkilit. 

F•t .._mal • •• iMeldiü 
.. delildir. O,a. ........ 

ld ilatipçtan fa:ırla istibat edi. 
lir, ihraç edilemea, iç pİyuada 
İltihlik edilemez, Ylidır, çürür, 
batar. Buna kU'fl çare?. Y uka
rıkinin tam teni ı A:ır istihsal, 
çok iatiblik. Bunu aatlamhyaa 
plin ve teflrilit. 

-3-

D EMEK (çok iatilaaal, u 
iatiblü) diiaturu her mal 

için dofru defi). Bazı madde
lerin a:ır iatihaaJ.ı.. çok İatihlik e
dilmesi gerek. Uyle ise bam ia
fibsal çe,itlerini defittirerek İl 
tek hacmine ıöre i7arlan11Uf 
bir iatibaal - iatihlik disiplini 
kurmalı. Buna bJ'fl çare? Her. 
disiplinin iki temel farb: Plu 
•• te,lcilit. 

-4-F AKA T ...... plin? Fakat 
naad te,kilit ? 

Bütün ilctasadi bayat unsur. 
lannı içine alan, bir tekini bile 
dıaanda bırakmıyı.n plin: bu 
plinı ıerçeklettirecek bütün 
ıüçJeri ve vasıtalan düzenliyen 
teflıilit. Yanın plin ve bozuk 
te,kilit. plinaızhktan ve tetki· 
lihızldı:tan beterdir. Öylesine 
bir plin •e öylesine bir teMi
lit ki dilwa.er.p D ala araf • 

nutku 
Hürriyet yeniden 
e m n i y e t a 1 t ı n da 
bul un madıkça 
silahlarımızı 

bırakmıyacağız 
Vll~ngton 16 (A.A.)- Yurt. 

tatlık haklu bey.-anameamin lı:a· 
b\tlü )'lldönümü münuebetile 
dün bir nutuk eöJ'liyen Roo.evelt 
ezıcümle tunlan aöylemittir: 

c- 150 yıl evvel bugün, ye· 
ni bir millet bütün inaanlaiın dü· 
şünceaj üzerinde nafiz olan hu· 
kuku b~r beyannamcıİıti kabul 
etmiştir. Bugün İtalya, Japonya, 
Almanya, mü.teana olmak üzere 

( Devıımı IGM/• ı, ritıoı I da) 

R O O 5 E \'! ~ L T 

mümkün ollln harp kuvvcUerini es- Amerikanın Uzakıarlda allkaa 
mek ve yemden geleceklerı de eze;. Filipin adalarında toplanır. Bugiln.. 
bılccek fiııtünlüğü temin eylemek la- ki1 harp dolayıslle İnglltereye ft 

tınıdır. müttetiklerine yardım için onlana 
Düşmanları iki büyük deniz devle. Uzakf&rktai:i menfaatlerini ve müs

tidlr. Bunların deniz kuvYetlerini temlekelerini müdafaa vasifealiıl tL. 
1 birleştirmemek, Japonyaya karşı üs zerine aldıfından bu vaaife de onua 
il tün deniz kuvvetleri toplamalarına Fillpin nlarında, Sinppur clftl'la. 

meydan vermemek ve garbi Pasifilr rında Borneo •• AvuatralJa Wlp. 
veya Uulı:prlı: aulannda Amerika (~ MiM/• .1, dhnl 6 tN) ......................................................... ........................................ 

Japonlar 
çok ağır 
kayıplara 

v 

ragmen 
ilerliyorlar 

Hong Kongun 
karııaında 

Kovloon bölgesi 
tahliye edildi 

GENERAL TOJO 

Vafincton 16 (A.A.) - Har 
biye Nazırlığı tebliğı: 

,. " Filipm adalan harp saha11nda, 
T / düflllan, ikınci derecede bir ha· 

ı: 1:::;," Ha~erleri , ı 

Borneo 
adasına 
Japon 
kıt'aları 
çıkanldı 

J a p on ar l n va faaliyeti göıtermiftir. 4 Japon 
aavq tayyare8i düfiirülmüttür. 

• A h Amerıkan orduıu, bomba tayya-g e ft l S i / Q l releri, Legoapi açıtı!ıdaki Japon 

Pearl Harbour 
hareki tında iki 
kişilik küçükJapon 
denizaltıları da 

kullanılmış 
Vqington. 16 (A.A.) 

Bahriye Nazırlığı, Pcarle Har
bour' a kartı yapılan hücuma 
mür .. ttebatı iki .kifiden ibaret 
çok ufak denizaltılann ittirik 
eylediğini ifta eylemektedir. 
Bahnye Nazırlıjı, üa olarak 
kullandıkları bir ana gemiye 
bağlı bulunan bu denizaltılar 
hakkında tafsilat vermektedir. 
Bu küçük denizaltı gemilerın 
d n biri, bir hücum eınasınd 
batmıııır. Bunların hareket ıa 
hası takriben 200 mil dahilın 
dedir. Dahu adasında yakala
nan küçük den.ultının iis v.ı 
zif"ei ı:tnren P,err isinden itiba
ren işti rak etti;, hücumun vu
kuu mahall'n,. kadar 100 m 1 
me .. fe aftllı anlaaılmııt r. 

gemilerine tekrar hücum ederek 
bir düşman nakliye gemisini cid· 
di hasara uğratmışlardır. Karada 
hiçbir hareket kaydedilmemiştir. 
Diğer bölgelerde hiçbir değifik
lik haber verilmiyor. 

Çin tebliii 

---
Malezya'da bir 
lngiliz tank 

tümeni imha 
edildi 

Çungkıng, 16 (A.A.) - Bu 
gün neşredilen Çin tebliğinde 
Hingkong'a taarruz eden Japon-

(Deva.ım 84/ıi/ı 8, sutu• 8 ıU) (Yuvı ıoAi/ı I tı.) ................................................. __ ___ r 
Nazilli ve Horsonfl ovalan 
için 920 bin lira aynldı 
Bu para ile regülatör, kanal ve 
tünel yapılarak ovalar aulanacak • 

Ankara, 16 (Telefonla) -
Ayc'ın Su t~leri Dördüncü Şu. 
be Mud · lu - ü dahilinde Na
~illı \ .! H or onla oYalarantn ,u
Uı ırıa ı ın Teelek ~ 
yapıla~ reaü'Jit&, kanal ve 

tünel inpahnın ıkmali için ya. 
pılan etüdler bitmİftir. lntaa
ta gayet kııa bir zamanda bq
lamak için çallflhnaktadır. 
.. • 920 w. ~ lira 

• > 
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' 8 UR SA---------·· RÖPORTAJLARI-------------· 

Kozacılık inkişaf 
yoluna girdi 

r o. ele' _____ , 

Can çekişen bu milli mahsulümüzü 
kurtarmak llizLmdı, bunu da üzerine 

ooperatif aldı ve müstahsili sevindirdi 

1 

r mıa, ~ u:;, koca koca 
gölde bo-

evle ni gö!teren bir dost; 
ki C3 re b nze 

[~öö; 
Edebi roman : 69 ................................ 

Sonra lllrdenblre, elinde m~ktup

Jar, kalakaldı. Eskiden, üç dört Kün
de bır mektup yasan. sık aık giirl
ıemezlene dıırmaiaıt şika,et eden 
A denin, I'crapalas akşamındanbe. 
rl, bir tek mektup bile yazmadığı, 

birden, aklıııa gelm~ 

- Acala nlçin 7aı.madı? diye~ 
şundu. Bir şey ml sezdi?. Zannet
mem. N sC%ıuiş olab lir? O akşam, 
H nndıını t.uvnlet odasında cörmüt
tum. Herkesin yanında d !11. Bula. 

bıl~y mı, J'&ilmlfacatım ilik kal_ 

~ • ~ J'akat hl•••+a 

Yazan:Sermed TALAY 

O halde! Birisi bir teY ııöyledi de
ııem, ona da im.kin veremiyorum. 
Tanıdıklardan t.ım ne b111yor ki, ne 
aöyl~k! Bunea zamandır arama
dım da ondan dıyelım. E skiden de 
aramadığım :ımmanlar oluyordu. O 
:aaman, bfrltae gün bekler, kendtll
tlnden mclttup yazar, ıorardı. Hal
buki bu sefer, bir mektup blle yok. 

Ferhat. bGUin ihtimalleri ~nll
ne getiriyor, ~'birinMn m6sbet 'bir 
netiee çıkaramıyordu. En son vardı.. 
ğı biküm, mbalde bunun lyi bir 

aı&wl ........,, lcll. 

·- ..... . 
ASKERi VAZIYET 

Seyahatini iki gtln sonraya bıralc
mıııu. AauMye veda etmeden 1ııtan
buldan &J'rılamazdı • 

Bu karan verince, yürefh>cle bir 
f'uıı.hlık '!uyar gibi oldu. Sankı, u. 
zun amandır ltalblni tazyik eden hı 

ağırlık oradanbirdenbire kalkmış v 
Ferhat, bu maddi yukt#.n kurtulun. 
ca, maddeten rahat nefes almıya 
baıılar gibi bir pribe ne karşıla,_ 

mıştı. 

••• 
• .\sude, lsmt ııe ruhu arasında hiç 

miinasebet bulunnuyan hır genç kız-

A Ach, bUıallr ve aaadetin tiınaalı 

Pasifik harbinin kilit noktası 
------------------· • • 
Esrar ve Muamma diyarı 

• 
ıngapur 

~~?~U-.hj 3St,S~~:-
ie RAH i M ÖZGÜR 

ATEŞ sOcEKLERI 
Memleketimizin yegane ve eflİZ 1an'atkar CAZ KRALI ile 
beraber n mümtaz arkadaşlarını dinleyecek.ainiz. HER CU

i.ld MA AKŞAMI saat 20.30 dan 21 e kadar nmtacl 6l:m proS-

L ramına ilaveten. 

Bi'.._ .....W.. h hiir. FiatWa -- ,..... -
• 

" . ... . . ... 
. SiYASi· VAZIYET.: 

Ho•gkong ve 
Borneo 

V elli harp, ....- ..lıleri, ıe .. 
rdr. ai)oui cilMttaa •atıe 

inkitaf ....---. Japon oni•u 
t.ciltenain u-· 1 klaki bahri 
.e askeri iiıniO..rekesi Hong• 
Koac mültemlek..aün kara kıs
mı KOYloan'ı 2:11ıptettlı:ten aonra 
beybwde kan dölıiilmemesi için 
İngiliz müstahkem mnkilııin bu
lancluiu .elsi Hona-Konı adası
- talim olu.om talep etmifti. 
l.Piz V aliei Ye KYMWtdanı bu 
teklifi r..ıdettiiinden bütün müs
tahkem meYkii aitr topların ate
finc tutan Japonlar, adaya ihraç 
yapllllflan:hr. Bu suretle adanın 
müdafaası aon derece cüçletmİf 

ITIZAlt 
cEnYer Paşa Ruayada> tefrfkanns 

,uımımı çokluğundan bugü~ kona
madı. Karilerimizden öı.ür dılerlz. 

f lfKtlQIHtlHtlllllllllllltlRHflttft1nfft"lllWttl! 

i Vecizelerin şerhi ~ 
t ............ " ... ._ .. __ ,.,,...._. ..... ..; 

ba,ı.. bir iı 1ıalmadılı aı. -

m ... ,.fi"• •aymalulu I 
EMERSON 

tnııanın yaşı llzerlnde düoQnüp 
tqmmUJ için onun artık hayat
ta başarılacak bir leı kalmamış 

olmak eerektır. Yoksa hayatta 
yapacak işi olan, o işı bapnnak 
ve onunla bir ülkuyil ~rçeldeş
tlrmek l~in çalı~.an insan, yaoının 
iU veya bu halkaya varmıt olma
aile pek te alüadar olmu.. Çfhı
Jı:ll onun hayattan çeltllmeshd lk
tiza eden aebep yok. Bılikis onun 
yagamasını istiycu, yapmaaının 
ve çahpnaaının devamına muhtaç 
olan la var, ülkü var. 

Meşhur atuefekkir Bemard 
Şov der ki : cluaan hayatı kuacık 
bir mum değil, muhteşem bir 
mqale bilmeli ve bu mqaleyı 
milıtakbel nesillerin eline deuet.
meden önce onu panl parıl yaka
rak lfliuıUn istifade etmelldlı.:t 

Hayab bayle tanıyanlar hiçbir 
ukft yatlannı nymafa ihtiyaç 
duymaalar. 



Mlmı..&Mriı 

a.rr Cooper
lla ..... Cllroll 

IHALEI ·-·-d• 

Bdılll. ..._ w toeatlara malıaaa 

Gabardine, Co•ercoot •e Tre11ee!flfti .... ~ 

lstanbul Fiyat Mürakabe 
Kami•yo,aa ... , 
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Alkazar Sinemasında 
"Şimal Ekspresi,, 

Dick Foran filmde 

Bu hafta Alkazarda çok beyecanh ı dan esir edilerek rehin saklanır, fa. ı 
bir macera filmi oynamaktadır. A- kat sonra Jeff ile Tex Honston kur-
1nerlkada derniryol un un ilk tesisine tarırlar. 

ait biif'ük muşkulatı anlatan bu Carter tarafından kışkırtılan yer
filmde demlryolu muhendıslerlle liler, yolcu arabalarını soyarlar, in
lıaydutların kızıl derililerin müca - sanlarile beraber telgraf iııtasyonu

delesi ne güzel ve ne kadar canlıdır. nu yakarlar, gıda maddelerini çalar. 
Meşhur demiryolu istasyonuna ye- lar, büyük bir mücadele neticesi 

t1şmek istiyen şirket reisi asistanı Carter çetesi ve Carter yakalanarak 
~eff, oranın bakimi olan King Car- hükumete teslim edilirler. Kızıl de-
ter tarafından abluka edilir. rilılerle beyazlar arasında bir sulh 1 

Kaşeleri: 
agrıları 

Romatizma ve bütün 
3 kaşe alınabilir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
derhal keser, günde 

(Türkiye kömür satış _ ve tevzi l 
L müessese~f J 

A W 

TRAKYA UMUMi AJANLIGINDAN: 

Trakyadaki mülki, askeri müesseseler 
belediyeler, fabrikalar oe müteahhit
lerin nazarı dikkatine: 

İhtiyacınız olan her cins maden kömürünün miktarinin acele. 

lstanhul Karamusta/apaşa 
bildirilmesi rica olunur. 

Caddesi lktısat Han 5 numaraya 

maden Bu mıntıkaya ait bilcümle kok ve 
kömürlerinin stok mahalli lstanbul olmayıp 
Zonguldak havzası olduğundan sevkiyatın müra
caat sırasile yapılacağı arzolunur. 

Telgraf adresi: AKCEN - İstanbul Tel. 43858 

ikranııye ikraııııye 1kramıye 
Adedi j}Jikt<aı Tufo ,., 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 

20 
60 

100 
400 

1.000 
4.000 
6.000 

60.000 

Lfra Lirıı 

100.000 
60.UOO 
50.000 
40.000 
30.000 
25.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.500 
1.000 

500 
100 

50 
6 

100.000 
G0.000 
50.000 
80.000 
60.000 
60.000 

100.000 
200.000 
250.000 
250.000 
400.000 
600.000 
400.000 
260.000 
250.000 

Solclan sağa: 
l.Hcrekenin karşı sahili. 2. Tersi 

rabıt edatı, .Aı:ık us!ıııdıran. 3.Çıngc
ne mahallesinde. 4.Yunanistanın pa. 
yi~ahtı. 6.İlaherenin muhaffefi, Bir 
ecnebi ismi. 6.Rüzgaı· makinc:.i. 7 
Azim. 8.Beyaz, Beygir, Çekiştirme 

!J.Üstilne yazılan, Giikle parlayan, 
Edat. 10.Yaban armudu. 

Yııkandaıı cı~ıığıya: 

1.Sımsıkı. 2.Soııuna ( R) gelirse 
kudurmuş demek olar, Nota, İstifra. 
3.Bir kış sebz~si. 4.İnatçı, Ebedi 
Şef. 5.Makine kullanan. 6.Kısanın 

aksi, Harf, Renk. 7.San, Nida. 8. 
Tersinden okunursa (şahsi ı demek
tir. 9.Yemin, Dayak. 10.Raş.ın:ı (C) 
gelirse (zor) deıııektır, Mazi edatı. 

Dünkü bulmacanın baUedilmlt 
şekli 

1?3456 7 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Program 18.03 Orkestra 
7.33 Müzik 18.25 Komışnıa 
7.45 Haberler 18.46 Çocuk klübü 

n~miry~u ~rketi inşaaonda ç~ı- muahed~i aktedlli~ Hart~rd, knı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
8.00 Müzik 19.30 Raberl1'r 
8.16 Evin saati 19.45 Konuşma 

60584 Yeldin 3.000.fJOO 

L .J pn ameleye rahat verdirtmemek ve kızının kocası Jeff ile Ploneer 
için Carte Snakes ismindeki baydu- olarak yerleşir ve gelecek treni bek
•u tutar. Snakes, kml derilileri kış- lerler. 
lartarak inşaat amelelerinln kamp Fllm bundan sonra daha zevkll ve 
~leriae dunııadan hücum ettirtir. heyecanlı safhalara girer. Seyircile
Babaıını görmeğe gelen Clairc re btı gazel macera filmini tavsiye 
Bartfıml, Carterin adamı tarafın- ederiz. 

Kadıköy Vakıfları Direktörlüğü ilanları 

Mul&a1mM?& Muvakka.t 
kı11meti ümina.tı 

Lira Kr. Lira. Kr. 

955 20 

238 24 
71 
17 

66 
87 

SEMTi 

Üsküdar 
Üsküdar 

Mahalls ıı• sokağı 

Atik Valde. KC\ltukçu R1za 

Icaıliye Hacı Bakkal 

No. 

' 77 

ClNSi 

Altı odalı ahşap evin tamamı 
3 odalı ve bahçeli evın tamamı 

Üsküdar Asliye Hukuk Hakim 
liğinden: 

Üsküdarda Gülfemhatun ma
hallesinde lmamnasır sokağında 
16 numaT&da Ayşe Balta tara· 
fmdan İzmil'te Tepecikte 20 nu
marada tayyareci Mehmet Şük· 
rü ve arkadaşları aleyhine açılan 

8.:rn Müzik. 19.55 Türküler 

* 12.30 Program 
12.33 Türküler 
12.45 Haberler 
13.00 Türküler 
13.30 Müzik 

* 

20.15 R. gazetesi 
20.46 Halle türküsü 
21.00 Ziraat T. 
21.10 Türkiiler 
21.30 Konuıma 
21.46 Bando 

22.30 Haberler 
22.46 Müzik 
22.65 Kapanış. 

S A AT L 1 M AA R 
.
1 
F Yakanda mevkileri yazılı gayrimenkullerın mülkiyet! 13/12/941 tarihinden itibaren bir ay zarfın- mfeak1~tiaha0cliazn datavhaksıiknıantı İc8r1araskıınlıdna-da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin Müdürlük Akarat ve Mahlillat kalemine müracaatları. (11140) K. 

~~~~~~~~~1 müdd~~eyhlerden M~hm~ Şük. 

1 1 A 1 "' d 'I H · f A k K 1 R runun ikameti meçhul oldu-

18.00 Program 

~BORSA' 

111 
Bu ~~.~~~,;, ~~~:~~~,:~İ•••~l~~~:m•-1 tq::da ~:~.lo m::.~g~:.:: .. :~:

1

.:.:ltmel:~l~ttala:d~:~ .. ı. ~::~:~., :~l:::lle•dekiti ~~~~~:~~} }!~;~~(~~~!~~~ 
mak için ta kvimle<io ge•ek kutonunda, ge• ek bloklann Ü•· ı aokeri oatmalma komioyonlannd • yap•lacakto<. T alip!e<;n kanuni vesikala<ile teklif mektupla''"' 0 lunmasına ve tahkikatm 2 3 , ı 

l
'lti.ı-'nde (Saatli Maarif Takvimi) adına dikkat edilmesi. ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 942 saat 9.30 za talikine ve key. 

16/12/1941 MUAMELESi 

Londra 
Nevyork 
Mudrid 
Stokho. 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 129.20 
100 Pezeta 12.9375 
100 lav.Kr. 31.0050 

f Cinsi Miktaıl'I" Tutan Teminatı ihale gün.1 ıaat ve mahalli fiyetin 20 gün müddetle gaznte ---..o Kilo Lira Lira ESHAM VE T AHVlLA !.__ 
MUAMELE 

Eı•ttelki Bugu.1' inhisarlar ·u. Müdürl~ğünden~ ~ 
1 - 60 kilo kuru bıra mayası pazarlıkla satın alınacaktır. 

! - Pazarlık 23/12/941 ı;alı J,?unu saat 10.40 dıı Kabataşta Leva
cım su be indi.' muteşekkil Alım Kom ısyonundu yapılacaktır ( 11031) 

iLE SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman 

ditlerinlzi fırçalayınız. 

1 
Harbiye Yedek Subay Okulundaki 

Satınalma Komisyonu ilanları 
Kapalı ı:arf usulile (1350) metre mıkip mamul kereste münakasa. 

fa konınuştur. Evsaf ve hususi şartları Komisyonda görülebilır. Mu. 
nkkat teminatı 6300 liradır. İhalesı 24/12/9.U çarşanba günü saat 
11 de 7apılacaktır. Taliplerin ihale ııaatinden bir saat evvel teklıf mek 
hplarUe Harbıyl'de Yedek Subay Okulunda Komısyona müracaatları. 

(10775) 

. . . . · ~ 

ist. Deniz · L~'\' Satrnalm~·-~ Komisyonu< tı~ı~·~, 
1 - Tahmın edilen mecmuu bedelı 30.00U iu.ı oıaıı ,; )J 

adet battaniyenin 20/Birincikanun/941 cumartesi günü saat 1 1 
de paurlılda eks itmesi yapılacaktır. 

2 - İ k teminatı c22 S O:t lıra olup şartnameSl her gün Ko
misyonda c 150.> kuruş mukabilinde alınabilir . 

3 - İsteklilerin bellı gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
Komiayonda hazır bulunmaları. « 10964 .. 

• • • 
Kuru fasulya allnacak 

ı. - 12/12/941 tarıhındeki kapı.ılı zarf cksUtmeı;ine ta1ip çıkmadı· 
ftndaa i0.000 kilo kuru fasulya 19/ 12/941 cuma günü ı;aat 14 de pa
&arlıkla alınacaktır. 

2. - Beher kilosunun tahmın edilen bedeli «2h kuruı ve ilk te
minatı c1012> lira c50t kuruş olup ıartnamesi her gün Komisyondan 
alınaoilir. 

1. - Şartname ve nümunesini görmek isteyenlerin her gün ve pa
zarlığa iştırak edecekleıın de belli gün ve ıaatte Kasımpaşada bulunan 
Konıiarona miıracaatları. ( 11022) 

-::::~---:-;~~------------::--:-::--:-::-:-:---=-:-~--- ile ilanına karar verilmiş ve ila-
Sade yağı, 25,000 46,250 5/ 1 /942 Gelibolu nın bir suretı de Üsküdar Asliye 
Sığır eti. 122.500 55.125 4134,38 "' 8/ 1 /942 Keşan. Hukuk Mahkemesi salonuna ilsak 
Nakliyat. 52.850 3963,75 9/1/942 Bandırma. edilmiş olduğundan kanuni tebli. 
Çul. Adet. 5.000 7,000 525 2/1 /942 lzmit. gat yerine kaim olmak üz re ilan 

••• 1629-11154 olunur. 941-1174 
50 adet tay satılacakhr. Taliplerin 22/12/941 pazartesi gü- .------------ -------------------

nü saat 11 de Küçükçekmecede satış heyetıne müracaatları. + + .A.+...+.A.A En son modaya muvafık. .+..+..A.+..A.+..A. 

.. • ... < 1611-1106s> BÜTÜN M O B f L YA L AR 1rJ1 Z 1 ~ 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksıllmeleri 18/12/941 günü saat Çe11itleri en çok olan lstanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. 

be111 vakıtte Komısyona gelmelerı. aı.. 
M;ktarı Tutarı Teminatı ,,.... • • • y TT Mağazasından alınız ,.....,...., •,,.... • ,..,.. 

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

İkramiyeli 'i'o 5. 938 
İkramiyeli % 5, 933 

Erganl 
8ivaı;-Erzurunı 1 
Si..-:ı Erzurum 2-7 

20.30 -.-

21.85 -.-
19:75 -.
-.- 19.80 

-r~7. 1941 Demiryolu 1 19.70 -.

.1 kez Bankası -.-134.50 
Aslan Eskih sar Müt-
tehit çimento ve su 
kireci 
A lan Eskihisar 1\lüt-

-.- 10.10 
16 da ızmitte Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerın ı AHMET FEYZ/'nin ASRİ MQB/LY A 

Cinst Kilo Lıra LtrG k tehit çimento ve su M e m u r a 1 ı n a c a kireci miic'lsls -.- ıo.o5 
75,000 18,760 2~~,60 D 

1 
, . Omniom Şark Sanayi -.- 2.05 Bulgur. 

Odun kömüru. 
Zeytin yağı. 

200,000 6•000 
1600 

evlet MeteoroloJ·İ ı.erı 
10,000 10,000 

(1599-ıosaa, Umum Müdürlüğünden: l'fıor~a harici altın fiyC!_fil] ••• 
30,207 llra 29 kuruş keşif bedelli bir bina ınşas1 kapalı zarfla eıo. 

sUtmeye konmuştur. ihalesi 2/ 1/942 perşenbe günü saat 16 da Esltia-e· 
hlrde Askeri Satınalma Komısyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2265 
tıra 65 kuruştur. Keşıf ve şartnamesi Komisyonda görülür. Taliplerin 
kanuni vesikalarıle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
Komısyooa vermeleri. (1603-10972) 

• •• 
Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/12/ 

941 pazartesı günü saat 15 de Karsda Askeri Sabnalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedelı 20,000 lira. ılk temınatı 1500 lıradır. Ta. 
Uplerın kanuni vesikalarıle teklif mektuplarını ihale ~aatınden bir 
1Jaat evvel Komisyona vermeleri. (1571- l 0788) 

'!I •• 

2000 ton muhtelif mevad naklettirilecektir. Kapalı zarfla 

eksiltmesi 2/ 1 /942 cuma günü saat 16 da Erzurumda Askeri Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmm bedeli 44.000 lıra. 
ilk temınatı 4300 Jıradır. Talıplerın kanuni vesikalanle teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ver· 
meleri. ( 159 7-10941) 

.. . . 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla !'ksiltmeleri 22/ 12/941 

pazartesı ~ünü saat 15 te Çanak-kalede Askeri Satınalma Komis· 
yonunda yapılacaktır. Taliplerın belli vakitte Komisyona gel. 
meleri. 

Cinai 

Kuru bakla. 
Nohut. 

Miktan 
Kilo 

50,000 
50.000 

Tutan 
Lira 

7000 
8500 

Teminah 
Lira 

1050 
1275 

(1627- 11152) 

BRONŞİTLEI!.~ KATRAN HAKKI EKREM 

De~let Met.eorolojı Işlerl Umum ~üdül'lüğu teşkıla~ının laşııı Me- ı !b;-=-.., 
t.eoroloJı ıstasyonlaı ında çalıı;o'lllrılmak uzere ortaokul ve Jıse mezunla l'ın- ı Reşadiye 27 Lira 55 Kş. 
dıııı müsabaka imtıhanı ile 26 kadar erkek memur alınacaktır. Kalın Beşibirllk 129 > 00 > 

Müsabaka imtihanına girebilmek ıçin memurlar kanununun 4 üncü Külçe altın gramı 3 > 89 > ................................................. 
maddesinde sayılan evsafı haiz olmak ve c30> yaşından yukarı olmamak 
lazımdır. 

Müsabaka imtihanında kazananlara 3656 sayılı barem kanunu mu
cibince maaş verilecektir. 

İsteklilerin 26/12/941 tarıhi ak şamma kadar Umum MüdürJi.iğe is
tida ile müracaat etmeleri ve asılla n bilahare istenmek şaı ~iJl' nüfu$ 
kağıdı, sıhhat raporu, okul belgesi, aııkerlik vesikası ve dognılttk ka. 
ğıtlarının birer suretlerile 4 er adet fotoğraflarını bilece göndermeleri. 

İmtihanların hangi tarıhte ve ner<'de yapılac:ığı taliplerin rıdres. 
lerıne ayııcıı bildirilecektir. (8874) (1048·1) 

- lstan6ul Elektrik,-Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

ı. - Aşağıda cinsi, sı~leti ve eb'adı yazılı kağıtlardan 320/~30 top 
teklifle mektup i~temek usulü lle m übııyaa edilecektir. 

CİNSi S1kleti Eb'<ıdı 

Sımılı 2 ncı hamur 20 Kgr. 57X 82 
Siınllı 2 ncı hamur 22 Kgr. 6:1X 95 
Simllı 2 ncı hamur 24 Kgr. 68X100 

2. - 'l'ekllf edilecek kağıtlann hcp~inln ayni eb'arlda olması meş. 
rut değ.ldır. Ilır kısmı 57X82, diğer bir kısmı 63Xn5 Vl'ya 68X100 ola
bilir. 

::. - I{ı şnıi teslimat hakkındaki teklifler şayanı kıı.Lıuldür. 

4 - Muvakkat teminııt, vel'ilc cek kağıtların bedelinin %7,5 dir. 

S. - İstl'klileı in, kanuni vcsik :ı.lıll'ı ve muvakkat teminatları ile 
bıı ilkte t.eklıf ınlktuıılaı ını rm geç 19/12/941 cuma günü saat 17 ye 
kııdn r ~Jetto hıuı ınııı 4 ııncü katın <laki Levazım .Müdürlüğüne inıza 
nıukabıllnde vermiş olınalaıı liizım dır. p0923) 

Tasviri EfkAr 
Nüsha~n (5) Kuruştur 

1 
.. 1 Türl..-iye Harff 

f. bone Şeraıtı iftR it:ln 

SeneUk ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alt1 aylık ........... 750 > 1460 > 
Üç aylık .•.... ...... 400 > 800 » 
Bir aylık . . ...... .... 150 > yoktur. 
DİKKAT: 

Dercolunmıvan evrak ladEı olunma&. 

Birincikanun: Çarşamba 

B61>H· 
ZUkad• 

'l8 l7 
1151 

Ruırıl 
tel klaua 

4 

GUn• 3>1 Kasım40 

Vakitler Ezaııt Vuatl 
S D S. D. -------· GUa•ı (Yarınki) ıu:ı 38 J7 

Öğl11 07 '28 12 
lkıa41 u9 48 ı• 
Akta• U Ov 16 
Yaba ~l !9 18 
lmea15 (Yanalıdl 12 51 S 

2ı> 

10 
30 
42 
21 
u 

Nt>şriyat Müdürıi: C. il iB.IN 
Basıldıiı yer: Matbaal EECZZll' A 


