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Ankara'nın hediyeleri 
S0.000 parçayı buldu 

Comert •e ,efalı ankaralıların kahı miıeler de ~hrin muhıelif semılerinde 
:n-nlarımıza hedi)elik ~ra gön· ıicarerhane •·e dükkınlıırı dolaşarak te· 
el '11ıek İçin müııerek komiıenin kur • b~ ulan kabul eımekıedirler. Öğren • 

Au uuş " toplama merkezlerine mü· diğimize göre, ıi.li komiteler her uğra· 
~ •ııları gun geçtikçe çoğalmııkıadır. dıkları )'erlerde büyük bir nezakeı ve 

1• lilıe ka<Lır müşıerek komiıe bu tt'S· ataka ile kaflılanmakıa, ve vııandaşla· 
111 edilmi, bulunan hedi)elcrlc eŞ>·aya rımız bu manalı harekete imklnları nis· 

Cevrilmek üzere yapılan teberrularla beıinde katılmaktadırlar. 
~ıııi.n olunan bedi) elik e~ a ydclınu el· Hediyelerini mxsıerek komiteye tes· 
"1 hın parça) a )akla,mı, bulunurordu. lim etmis olanların listesini neşre de • 

hediyeler aruw.d:ı )'Ün fanila, ça • vam ediyouz: 
::ır takımı, yün l.:ar baıJığı, )"Ün, ço • Doktor Nizameıtin 20 kır başlıfı, 
~ • l'Ün eldhen ve )Ün kazak vardır. 30 eldiven, 27 çorarı; Doktor Rifaı 30 
• ilıterek komiıe hediyelerin mühim bir çorap; Bn. Mellhıt 12 parça; Bn. Sa • 
.:=ını ,evkedilm~ üzere alakalı ma· i~e Güran 10 rıarça; .Bn. Re~mİ)'• Çe. 

ı te,lim etmiş bulunmaktadır. Ö • kıç 20 parça; Bn, Serıfe Karul 3 pat• 

'lıııüıdeki günlerde sevkedilmek üze· ça; Bn. Saime 3 parça; Bn. Bedriye 3 
1't i)Q b··..::.ı. • • d •1 • pap; Bn. Muızzecz 2 parça; Musta.la 

u,. .... partıyı e tasnı ettırt • Sa)odam 3 parça; Dilber Efe 3 parça; 
tıelttedir. Brı. Kevser Güran 10 çorap; Abidin 

l>iter taraftan tetkil edilen tali ko- Özkan 3 parça; Süreyya Nnar 4 pup. 

ltuzvelt'in 
•iltıh başı 

•oh beti 
Mümta Fai~FENIK 

~ora ile, Birleşik Amerika w 
ltlı Britanya harbine dair, çok karı· 
..,_ haberler gelmektedir. Bunlardan 
~ogu muphem, bazısı da teyit edil • 
illİa değildir. Zaten koca Pasifik Okra· 
~çinde esaslı cerıhenin hangisi ol· 
'- u ı;iımi)e de henüz imkan bulu· 
~ıiına göre, bunun böyle olması 

ır. 

0 ~•kat muhakkak olan bir ICY nrsa, 
lııı.i bugün için Jarıonya'nın ilk te~ 
w..... , elinde bulundurduiudur. Bunun 
ı.:-oı &ayet açıktır. Çünkü Japonya, 
~ •ermeden, harp il1D etmeden 
'- .,. 6sleriııe, Malezya'ya, Hongkonıı:'a, 

rıliPio adalarına ansızın bMkın yap
~~ Neticeler, vasıtaları meşru kılar 
~ Japonya, bir defa daha isbata ça· 
~ır. Çuııkü eier kazanç japon • 
~ olursa, brıı tarafta, zaıen deY • 
~ı hukuku, Lahey mukavelesi • 
~ ~!erini münaka~a edecek ku • 
"' laiauyac:ak, .. bllrim lıımllar, ..... 
ıı.. ilbdi içine hapsoluoacaktır. Japone 
.... 40 aene evel rus donanmasına kartı 
~lı habersiz baskını bu defa da 
~'da, Filipin'de ve Malezya'da tat· 
l\ı.- etıniı ve bunda muvaffak olmuıtur. 
~. 6ittndiiimize göre Havai'dald 
~'1ca.l ısrarları dışında, Maleczya 
95"-tieri esnasında da, ingilizlerin 
~~ tonluk Prince of Wales ve 32 bin 
~ Repulse harp gemileri barırıl • 
~· Nasal çöldeki harplerde, arazi 
~wı daha çok, tankların yok 
~~ne çalııılıyorsa, deniz harple • 
~ de pye, ada elde eıınek deiil, 
;;'!!A tarafın, harp edebilecek kuntle • 
~ denwa iistündea dibine :indirmek· 
9-İ Ancak bundan sonradır ki. kad IA-
1~ti etmek kabil olabilecektir. 

&._~buna göz önünde bulundurarak 
~irüı ki, Pasifik harbinde, fU w
~ bu cepheden IJehse(mek doiru 
'lclir. Gerçi fimdiye kadar bu ~e
"-lıi bet nokta üzerinde toplandığını 
'e t etmek kabildir; fakat ıısıl cephe 
a.}fonalmog, ne Filipin, ne Havai, ne 
~•ene de Siyam'dır. Asıl cephe, 
~ir. Ve hedef deniz kuvederidir. 
~ toprak ekle etmek •• buralarda 
~ temini ancak bııodaa IOIU'a bahiı 
~ olabilir. Japonlar ba netice)'İ 
~edebilmek için daha tı.nı zam& • 

~ iki ayn cephe daha kurmu.W • 

~~ima lenisleriol adam • 

2 - 1'etinci koL .... '!ı iki ttl'beoin harpten (de 3nce, 
... ~l 1Urette iılenınit olduiunu 
~.lu bize açık bir IUretfe l'Ô' • 

" ~ harpte, hiç ,ıı,ıhe yok ki, 
't ~li •e en birinci rolü siya~etten 
\t -ıta ulııerlikten daha önde haberal· 
-..,~ıleri oyoamaktadır. Avrupa aab· 
-.~ hunua en mükemmel 6mekleri· 
aı..l&rdiik. Çünkü haberalma servisle • 
~ i,; iılemesi zaten hem palitikaa· 
~ hem de askerlerin islerini kolay • 
~ .. n karsı tarafa en tesirli da.r· 
~ _tanı zamanında vurulmasını temın 
,~r. Çekoslovakya, 10ııra Polooyıı 
~ llİha:reıt Hollanda hare*etleri ise, be
~ lcoıun harpte, sırlarına birçok llim
~ hile akıl erdiremedikleri, en yeni 
~ 1tatla~ndan .d~ha müchi1 bir Jef ol· 
~ BöMemıııtır. • _ _ 

'ııı._'~a.r üzerinde genel bir bükum 
,;~en söyliyebiliriz ki, ilerde Avru· 
tlılı ..._ Fransa da dahil olmak üzere, bir· 
-.....!"!Dllekeılerin düsüı sebepleri in· 
'-..~, bu noktalar üzerinde urarlı 'lllecak ve harp hazırlığının sade fab
~ ~e değil, siyasetle deiil, mükeın • S r haberalma •e içerden yardımlı 
~ •ahasına konulabileceAi neticetl· 
~lacaJctır. Her ıerde okluiu gibi, 
L._. de :rekl, bilJd ve bunların arşivi, 
~ uıııurdan evel vazife almaktadır. 
~ '-1ııı Amerika Birletilr. Devleıleri 
lı luz..eh'in, kendi tabiriyle ocakba· 
~ti. fakat hakikaııe ııillhbası nut· 

•ld okurken, böyle düşünmekte hak· 
~\lluınuzu bir defa daha JÖrdük 

ilcaıı Devlet Reisi. bu nutkunda 
~~·ya kartı hissettili kini açıia 
.-a. ~ 10nra 'fttandqlaruu, bilhu
~ dair cıkarılan haberler etta • 
~ bulunmaya çaltrmaktadır. 

dayudıjt .... direk lııaclur. 
...... _eufada) 

Alman haridyeslndekl 
bısın toplantısını 

amerikan 
gazeteciler 
alınmadı 

Berlln, 10 a.a. - Yan resml blr 
kaynaktan blldlrlllyor: 

Matbuat müdürü, buailn hariciye 
nazırlıtında toplanan yabancı gazete 
muhabirlerine beyanatta bulunma· 
dan önce Amerika Blrleı;l.k Devlet· 
lerl gazete muhabirlerinin salondan 
çıkarak evlerine ıritmelertnl talep 
etmiştir. 

Cıkanlan bir tebllfe göre, bu ted
bir, Amerlka'dakl alman aazete mu· 
hablrlerinln tevkil edlldltlne dair 
bir haber alınması üzerine alınm11t.ır. 
Alman makamlan Amerlka'daki al· 
man eazet.ecllerlnln mllleUer arası 
kaidelerine aykırı olarak polis tara· 
tından tevkif edllmil oldutunu bil· 
dlrmektedlrler. 

C. H. P. Umumt 
idare Heyetinde 

Cümhurlyet Halle Partisi Umuml 
idare Heyeti dün haftalık toplantw· 
nı yaparak gilndemlndeld isler Uze· 
rinde ~rllşmelerde bulunmuş ve ae· 
reken kararlan almıştır. 

Şapka fiyatları 
ANKARA VAL1L1Qt ı 

(Fb'at Milrakabe Komi11Y011u Re
ieliiinden) 

(30 No. lı ilin) 
Şapka fiyatlarmı tesbit eden ,.. 

29. 7. 941 tarihli Ulua aazetesinde 
neeredilen on beş numaralı ilin ilp 
edilmiıtir. 

Siam-Japon 
anlaşmasının 
ana hatlan 

Cenup Siyam' dı ingillı 
kılılıriyle harp ba~adı 
Tokyo; 10. LL - B'.lraya gelen 

haberlere göre, Siyam ile .Japonya 
arasında aktedllen ıuıılqmanın eau 
maddeleri ıunlarclır : 

1- "'ayland'ın içinde bulun.dutu 
ciddi vaziyet dolayıalyle Tayland 
hUkUmeti Japon kıtaıarının mem • 
leket ten geçmesine mllaaade eder 
ve bu J apon kıtalarına bUtlln ko • 
layhklan gösterir. 

2- Tayland hUkUmetl, iki mem • 
leket kuvetıert arasında her t llrlU 
hAdlselerin ön.üne geçecek bUtlln 
tedbirleri alır. 

3- Japonya, Tayland'ın latikll· 
Jinl ve mııır ıereflnl garanti eder. 

Siyam bQfvelrili ne diyor ? 
Bangkolr; 10. a.a. - Siyam bq -

vekili, dün radyoda millete hitap 
eden bir n·Jtuk söylemle ve Japon
larla anl&şmRnın !SnUne R"er.ilmez bir 
zaruret olduJunu biMirmlıstl'!'. 

Çarpqmalar bClfladı 
Tokyo, 10 a.a. - Domel ajansının 

Cenup Slyam'dakl durum hakkında 
Bangkok'tan aldıiı haberlere söre 
bu bölgede Japon kıtaıan ile Blrman· 
ya'dan gelen lnalllz kıtalan araaında 
muharebeler cereyan etmektedir. 
Aynı kaynaktan aelen haberlere aö· 
re hududu aeçmlı olan lnalllzler 40 
kişiyi ve aynca blrtok yerlllerl öl· 
dürmilşlerdlr. 

Siyam'ın alacakları blolıe 
edildi 

Vaşlnaton, 10 a.a. - Blrleslk Dev
letler Reisi Amerika'dakl Tayland 
aleelıldannı bloke elımlltlr. 

ADiMi% A.NCIMl%DIR. 

A merika Cümhu"eisi 
Mr. Roosevelt 

OCAKBAŞI 

SOHBETİ 

MALEZYA'DA 

İki İngiliz 
zırhlısı 

batırıldı 

Bunlar Repulse ve 

Preince of Wales'tir 

İnsanca büyük 
kayıplar var 1 

Loodra, 10 LL - tııglllz Bahri· 
ye Naı:ırlıtımn tebliği : 

Bugün 2 ncide 

YESİL KÖŞE 
Bahçe ve çiçek meraklılan 
alaka ile okuyacaklardır. 

Ruzvelt 
Yıtında~•ının uzun 
sürecek bir harbe 

haz1rlanmalar1nı istedi 

Kalezya'ya yapılmakta olan ja • 
pon taarruzuna karfı hareketlerde 
bulunurken Amiral Bir Tom Phl -
lipt1'in bandırasım tqıyan Prloce 
o! Wale. gemisiyle Repulse gemi • 

(Sonu 8 Uncu ıaytııda) Japonlar tarafından batırılan lngiliz donanmasından Repulse zırhluı 

Vqill&'ton; 10. LL - Reia Ruz. 
velt, dlln akfam radyoda .Amerika
lılarla bir ocakbqı konuımuı yap. 
ml§tır • 

lıl. R•Jzvelt, bu konuımaanıda de
miıtlr ki : 

"- Japonlar tarafından Pası • 
flk'te ansızın yapılan c!nice hü -
cumlar aon on yılın beynelmilel ah
llkaızlığını aon haddine vardırmış. 
tır. Birçok kaynaklara malik kud
retli gangsterler bUtUn insan ırkına 
karıı harp için blrletmiılerdlr. Şim
di de Amerika Blrleıik Devletleri· 
ne meydan okumata kalkmıılardır. 

'" .Japonlar, aramızda uzun za • 
mandanberi mevcut olan aulhU aı. 
çakça lhlU etmlılerdir. Birçok A· 
merikan aaker ve deolzcial dllfma· 
nın htlcumu lle öldUrUlmUt bulunu
yor. Amerikan gemllerl batmııtır. 

Amerikan tayy:uelert tahrip edil • 
....-. lr:oasre " mıııet. ı. .. J'dlıll 
okmn&yı sörmO,Jerdir. J>Onyad&Jd 
komfulanmızla hürtyet içinde ve 
hUcuma utramak kork-Jınından lı:&· 

; • • • r -

LiBYA'DA 

Mihverciler 

1 
garbe doğru 
çekiliyorlar 

.. 

Elôdem de Mihver 
kıtalarınca boşalhldı 

T obruk muhasarası 

artık tarihe karıırı 
Kahire. 10 a a Orta earktaJd 

(Sonu 15 mcı aqfada) Japonlar tarafından batırılan /ngiliz donanmc:sından Prince ol W alea zırhlııı 
Brltanya kuveUert umumi karar~ 

nın teblltl: 

MALEZYA'DA 

Japonlar yeni 
bir asker ~ıkarma 
hareket( yaptllar 

•• .. 

Si maide 

takviye 
kıtaları Honolulu'da iflelı bir cadde 

aldılar 1 TOKYO'YA GÖRE 1 

Siııppur: 10. L&. - DUn aaat 11 Hongkong ~_ a hr·ı de ne,redllen İngilis tebllli : ~ 
DU,man lılalezya'nın ıtim&linde 

karadan ve havadan hUcumlarına b • • d f 
devam etmektedir. 00,manın mu • çe m er 1ç1 n e • 
vaffaklyetlert pek azdır. Bu u.bah 
ıatak vaktinde Japanlar, CUanty • 
nln tlmallnde Malezya'nın dotu in· 
yıaına yani Malezya hududu ile Sin· 
gapur'un yan yolunda bir yere &a• 

ker çıkarma teıebbUaUnde bulun • 
muııtur. Burada .Japonlar, Brltanya 
kuvetlerinin hücumu ne k&r1ıl&1 • 
mıılardır. 

Resmi tebliğ 
Singapur, 10 a.a. - Bu sahalı nes

<Sonu s Uncu sayfada) 

Japon kdılır1 Slngıpur 

iıerine doğru ilerliyorlar 
Tokyo; 10. a.a. - İmparatorluk 

umumi karargAhı, bugün aaat U.20 
de neerettifl bir tebliğle, ıılo bir 
itblrllğiyle hareket eden kara ve 

(Sonu 8 tlncQ sayfada> 

.IQGm'uı •rkezi aı.n Btlft ıkolı'ta laral 1e1r~ 

HONGKONG'DA 
süngü süngüye 

harp oluyor 

(ın -Kay· Sek Japonları 
ılmalden bashnnak istiyor 

Honırkorıır. 10 a.a. - Brltaııya teb
ııtı: 

JaPOnlar mevzilerimize klU'll ılddeUI 
hücumlar yapmıtlardır. Dütman, ileri 
müdafaa hatlarımıza bir miktar nU • 
tuz etml111e de ılmdlllk hücum durdu • 
rulmuıtur. Dölüt devam etmektedir. 

HarekAt esnasında topçumuzun ate
ıl tealrll olm\lftur. Dün ırece piyade 
kollanmız müteaddit kesimlerde hali· 
yette bulunmuıtur. 

Gece dUtman devrb'elerlne ciddi ka· 
yıplar verdirdik. Blr devriyemiz 4111· 
manın •lddct11 ateslyle karaııasmıı ve 
aUnırU ile dötillmek zorunda kalmıı • 
hr. 

Çang-Kay-.Şelı'in bir 
hareketi 

Sinppur, 10 La. - Singapur"da cı· 
kan "Sinme" jiıpon"' gazetesine gelen 
bir teı.rafa ııöre Maretal Çankay,ek'in 
Kuvantun.ıfdaki çin ordusu Hongkonı'a 
taarruz etmekte olan japon kuvetlerine 
arkadan hücuma bqlamıttır. 

Çinliler •fili zamanda Kınıon'a kar
ı• da bir aqırtma ha.rekeci ,...,... • .. 

(Sonu 8 ilncU aamda.) 

FİLİPİN'DE Şimal kesiminde 

Lüıon adasına ı S ov ye t 1 e r 
ııkan Japonlar ı Tİ K V İ N' İ 
glHlkıe artıyor geri aldılar 

Mani lla'da 

200 bin kişi 
dağlara 
sığındı 
(Yazıaı 3 üncü sayfada) 

Almanlar 

muharebe meyda11nda 

7 .000 ölü btrıklıl• 
Moakcwa; 10. &.L - Hueual bir 

tebıtt, Leııingrad"ın ıimaı doju • 
ıunda Ttkvln de bir Rua zafenıd 
bildirmektedir. Sovyetler, ricat e
den ve kaçııılarını kolaylllftırmak 
Uzere ormaoalara aaklanmağa ça • 
lıf&ll Almanlan yakından takip fti 

( Sonu 3 üncü uyfada ) 

~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~-·~~~--

Neşir vasıtalariyle 
işlenen suçlar için 

Hangi hallerde ehlihibreye 
müracaat etmek caizdir? 

Adliye vekilliği ıllkadarlara bir tamim yolladı 



-ı-

MEMLEKET İÇİNDEN 
GÜNÜN GÖLGESİ • • 

1 1 
Raıit Rızayı 

6ıralunıyalım ! 
TOrk - Alman 

ticaret anlaşmasının 
ilk konuşmaları 

Namazgôh'ta yapılan kazılar 

Alaopolla'ha etekleriacleld Dff>alaol ... 
rebeleri, daha ilk ahan ptlanaı ,., 
1111.D inaHhim d,.uopa ne bllyük 
bir ihtiyaç l&)'llllf oldujuaa ~ 16 , 
dlrmeıı delildir. 

Tiyacro bayaua ubne,e akcaralmıı bir 
parçuı olarelc. bir telkia YUıcuı, bir 
ellenme JOla ftSlflariyle u lclaıe 
ecleDler, ne de edilenler buna omuz 
silkeaıezler. 

Blb'Uk Killet Keclilll dün aaat 
15 ti B. Rdet Caıutea'iD rellllllD, 
de toplanmııtır. DUn1dl toplantıda, 
denlaltı auufı mennplanDa Verin 

leoek umlar ve tasmiDler baktın • 
dald kanunun bua maddelerini de
flltiren 1821 8Qlll kanumm birin
ci ve OWaci macldelerinba detlftlril
muble dair ol&D proje kabul olun
IDUftur. 

1880 de lsmir'in pllm
m ppan Stoaari. me • 
........ cl&t JUUDda 
Jilaek eYlerin içinde 
p.entomz büyük b -
....._, 7eraltı yollan, 
..-cliYenler bahmcla -

P..anlatır. 

Yuan: 

E. •AllBURI • .,.,..., "'--' Prol_,,,.,... 
...... llalıldıle - ....... .................... ,........ ...... 

.. Mır ........... lılr ........ . 

Jmlr'I --- - lld ...... UJrlo ............................. 
...... Smlr'l nlllla - ....... 
..... - ~ ... IPelııla """ .. _ ................... . 
... -.rre .......... . 

...................... lıııedU' .,. 
.....s bmtl' tal9d, ......... ı.:r. 
w 8aft tedal~ 61c:Wecek oıur
ıie. lmall' ~ lııa ÖO eehr1D ta, 
dlleıt Dclar 1111.t ve her ı:e.ıt llAdlle
llr beJrlnı•DdH onların tarllıler1 Qs 

._-* olduta aörtllUr. Uetelllr, 
......... ı.:r. .. Sart ..ııırıerı ba
... ..... laerabeden ballra bir "7 
....,.._, hm1r llı:t bin )'1Jdaa ıuıa 
Mır MWnc!enllerl budwıdut\1 renle 
.,.....,. _...,.. etmelı:tecllr, ta· 
.. tel'tld Damlara bpllarü ba 
......... kul npılmpmap llll:ıır lclııl 

'* -..-.. 
~11' ... ,. llllalarua oturdatıı 

....... ueld&ra Pi-* oralarda 
1raa ....,. " toaınm alhnAakl 
••=ıı11t 111ıanauı dalla - ....... 
le Wıtm• ....... .. IGbJıSan 
......... aru&ırma1ar ntıılma· 

- .... delllG'. Cbki1 l9blr 
l'OllPrmda tl'UDYA.Vtar, otomoblller, 
.......... nnlar ... lelldlll sı
M. _. ıar• laıpall•ıqıoa. rar, ten 
~ ...,,,, ... rilıMls tanal1oıılıa ............. ~. 
~ 1111.t S.sama'lwl 

Wlü Jı:uaıaı... ..... ı.-·ua 
- nı2MIM. ... ... 8art'lll .. 
............. lmltlerme Slt.-
••11,rllda ... .uera 1ra111ar 

~-::..,.. 
• lılr .lam ,., ......... h1C bJr 7&• 

....... ...,.. -- DIAbnmlı .. 
llllslanm ....... 1111.t Ja&Clrelan a-

~._ ... r .... 'e ....,_, ı.a 

-.: ................. Ots 
...... - W 11ur11 V#ltıUntn 
Mmenled ..._.. lrame•ı. mear-
__..Mır ............... kam. 
l« ,._.. ........ 1l4ltıla bil-
............... ..,,.. .. &On 

1'11111 ~ 'l!ll'l> olu mı merlerla ......... ,.,......... 
• 1 ..... -"IUlda hlwn 

.... Mtıllal' ... ,...,_ Mela
... re .. ......,....._ l'üat 1818 
.. OJeo .. 1811 tıe 'f-. lfama&s ....................... 
... bı 2 

............... . ....... __ ._._ .... 
.................... ımo 

~ .,.,. ...... lllalr plim. .,............,......,......,.. 
Jııla4111J'....- ı• Silolu 
..... -- .............. bllyllk 
~ ,...... - ...,.. Us ....... ,. ... -.n ........ 
telif ............ -a.nıer-
~ .. '?>41 ı •• l'lıbt :rer-
lld - iri ··-· ,. .... "ba bir .............. ....._~ 
MPMl4P. dtr. 
.., ....... ....,.. dolru ....... ••1 ,,... ~ w larmm 

...... 1Qllmll - dörtcea --=-dink ............. Ba dlıQler, 
............... n

............,.. .. llaJde hU. "1 

= ......... lııa d1relderSD 
... ~. DQa olu 

.. ,....... Korent 1191111 

... ' • .... IN1umnaJda idi. o-

... ~~ llGrik bir :rer 
....... *U 
.. ...... .... marn, 8tl'9baa 

tanımda btı - ar. lılolmlD-.. ,.,.. ........... ... ,..,.,....,..o ..... ... 
.... ldO bir Da .,.,. ~ ,._ 
.......... ,. Eter onda '*1aaa 
tllıl ..., &9111 mtlaUınwa m....ıı
tı. lllTDerlDlD aöl ... lnde lııa ~ 
-. . a.n• A.soruı•nı lı:orumamıe 
Olla:rdl. bUra.11. ttötQD ötekller s1bl 
w ... ota ..... -- bir iV ol• 
laltacalda. 

1-lr'la Dit lnlrald1lla tarih .. 
lllt .... ilim dctlr. hem de bil 
t&rtll lraneaktır lzınlr'ba ilk ımnaıu 
t&rtlll lııDDumu lelDde olmadılıNllıD 
lııaa• ~ IOrQp awcec:etn. 

!a'IWl dotamand&D llDce OD 'ıe
tlael :rtla1dm ortaıanna dotra. 
.ldoa larellanadaa Tantale 11-
"iııııll'la blıbo ldlametn malmda. 
9ıırreldı benU:rölQDID QatllDde, 81-
... C11u11a d&IO IMrlDde Tuta• 
111 llllrla1 merhl 7&Pb. Taatalll. 

- .... bir "' dePl'9lllln4ej :r*ıldı
....... Taatale. SiPJ'le teller1ala 
.... "8IDd&. Racunuoa d-. ... 

U""8 -· 1 dald taeıık ,.. :mı 
MI' eeblr lnUft .. bG MbriD adma 
NaoYJoluıe ...., ~ 1ne kadar IOD-

ra. ta'IWI .......... ODce -
..... rauıım ..... "819. Audola.. 
.....,.. MI' lravlıll olu .. ıaıau. 
Jao taftfldeD iden ldDta •--., 
ler teraflaclU .... ..... .. ... 
__.... -.ı- -.a ... ............. ...._. .... 

Tiyatro, halk terbiyesi dlftlaoda , resin 
ri ftlıtelı cll olsa , blrind pllmn 
malıdu. Kaldı ki biz tiyatronun bu 
...fı üscüade de urar etmiyoruz: 
bayır, yahu& aülmek, eilmmek. .,. 
kit pçirmek iPn de bir ti,.uo 11-
temiye hakkımız •ardır. Ost tarafı· 
nın kendiliiinclea olacajına inanı • 
yanız. 

Hakümet merkezimbde, bir dyı&tromuz 
yoktur. Bu, büyük boıluk. •• O kadar 
iri, ejer ihtiyaçlarımızı bir ıaraya 
koymak bcerselc, tiyauo, büdltı aü· 
zelliiine rajmen, ıençlik parkından 
da önce ııe lirdi. 

AakU'llk Jaınmnımm it " 11 lns 
ci mmddelerllllll detlltlrllmealne .... 
GedUdl C&'t'UI K.mı otla J:mbı 
ÖSQellk'ID mabldbn oldulu onanın 
belıtlamnuuaa deJr olan unun pr0n 

jelerinln birinci konUfnlalan J'DPll· 
dıktan IODI'& Türkiye il• AlmDD79 
aruında tlcart mübadele n tedl • 
yelerln taııztnu hakkında a1't .,.. im
.. olunan lkt anlqma ile bu an , 
lqmalara bıtth protokol ve mek , 
tuplann tııadlkl hakkındaki kanun 
projeııt okunmut ve bunun da bl • 
rinct konusmıısı bittfktP11 ııonra ceJ, 
ll"V" 11n"1 V"'ritmlttir 

,...,.,. N--.aJa'ta 7GPflon leaılarda balancın 

~""' tlt111 llİr •Örİİllİİf 

Biq aündenberi, Halkevi ıa!ıremııı 
de tiy•ff018 ac Nınlaıın takdirle • 
rini tıopll)'Ul Rqiı Rıza. birsün evel 
ft biru geciktirilmesi kabil olan 
öceld bütün tqebbüalerin önüne alı· 
narak kurulmaauu istediiirıaiz Şehir 
tiJauomua için, ne dejerli bir temel 
tatı olur. 

M' .. r.ıi• yann ••t ıs te toplana , 
c11ktrr. 

Çağrı 
tlal üb .... lreadl aduu .,.,.. 

llDlıabJar ft Alralar Y11DU1Ja. 
tea'lll lllr ,.,... l8lrbade otuıwor
Jerda. ....... Darna'lerlll tec!aYld
.. draddclarmdaa mmalelletler1n
... do euuer. BeU111ant'taa 89C97 
rek EpdenJalnJnta dotu ltı)'llarında 

Udnhlana topraldarma ,...ı .. w.r. 
Burada on iki 18hlrııtt bir konfecl• 
l'U)'OD lalrduJ&r, Ba eelaJJ'lerlD ara· 
l'nd& ...,.,.. da ftnb. Ba aoomn
ler bmtr'I .Uerbae 81drer•k onda 
otul'IUllan :rurtıanadan Clbrarak 
CDlcılıbaa'a sıtme W"UDda llU'alarJar. 
Ba hldile, Hervdat'a l'Öl'9 laa'IWl 
dolumundan llDce OD lldncl ~ 
IOll1ann& cloln olmaetur. 

Smnna. r.•nm dolumundan 
&u:. - 1l1ına laıdar bir Eo17a 
lebrl olarak kaklı. Bu tarihte, .., 
ki Smnnalılar, Coloplaonlulann da 
nrchmı De Smnna'11 tekrar ele 
PCIJ'dller. Smnna bu tarthtenbe
rl bon7a l9hlrl•rl konfedel'U)'O
nuu stnrek cm QçQnctı tehir ol· 
du. 

Smnna ta•nm dolumundan 
&ıce m "1mda Lkb'• kıralı .Al
yatte tarafından tahrip edildi. Se
ldrde oturanların cotu cnredekl 
ıruu.Jara Juıctılar n r.'mn do
lumundan 6nce 3H )'lluıda BQ· 
7Gk takentler'ba buran selillm 
bdar bu ke•balarda kaldılar. 

Bununla beraber, bQtlln balk 
Jaıcııwtı, battl ballan tekrar 
........ Otıalla ....... ı"ta ... ............. : ........ 
rinde Stratonfı Venlls'One ithaf 
edilen bir mibeUen b&hledllmlt
t1r. t..'mn dolumundan 6nee be
tinci ytlz ~lda "'17&11 Sk71u de 
Car7Uda'7a ,.anhl olarak atfedl-o 
len bir MJ8h•tte. llmanlarm Uate
llne Bln>'rna lelıa 11'71• denl7or: 
"Dahe Mede Smnna vardır, ora· 
ela Homer bulaQJ'Ordu." Al7attan 
tarafından "1Jlria ~lnlmU1ndan 
80llraye aft Smnna'da bullırnt 
D&nlar bulunduJÜ biliniyor. Nak· 
ledllen bu kOçQk fıkralar ela P, 
terbor lef. Smyrna blllbtlt1ln terk
edllmemftt1r. 

lakender, Smynıa Jdil'falnln 
mllkemmel oldutuna ve J'l)Dlcla· 
rm anamda otW'&ll v979 ber ta· 
rafa ütılmJt olan Smnna halla· 
nan aaldı durumunu 16rd0. .. 11r1 
eekl yerine yaJun, Pqu detuun 
eteklerinde ve SIP)'le datınan di
binde :yeniden kurdu. 

Pline'e söre, orada Mutuale 
aduıda bir !yon tehrl bulunu)'OI'* 
du. Bu fehlrd• Nem..ıa mlbedl 
bulunu:rordu. bkender Sm:rma'11 
yeniden kurdurnuya batledı. Fa· 
kat ı.a•nın dotumundan 6nce m 
:rılmda vaJdtalz 610nce tehrln ku• 
rulmall ::randa kaldı. Sebrl Ant!· 
aone kurdu, LlmnaQue tamamla· 
dJ, ıdbledl. Etratuu AtJaın bir 
kale duvartyle cevlrdL Bu IUI' 

mo.tahkem Pana Alcropol'lln• 
dayllJU)'ordu. 

Küçük Jılaatuala .. hrl - ld 
"mutoe" kellmeai :runancada "ile. 
meme, küçük tepe" demektir -
&)'Dl Pesua teP81inln üzerinde bu· 
lunecaktır. Pesua )'UDanca "pa
flOli', :yani "tepe, dat'' kellmHID• 
cleftı ıeJmltUr. BusUn bile, Kadl· 
fekale'nln dolU1UDda, tepeden K• 
merderul'n• dotru inen ml')'ll Q. 
aıerlnde, yaza art11lerl ile bJrlUcte 
ka7alann içine oyulmut "&umu· 
ltıa"ler, mezarlar 16rllleblllr. :ıı:.
ld Jılutuala tehrlnln ve Nem .... 
mlbed1nJn yerini bulabUmek lcln 
kam bu taraflarda yePllmalıdır. 
~ ......... 'llllNlllfta ... ., ....... .............. 

ve Colophonlularla muharebe yap. 
malt zorunda kaldı ve Sm:rma 
tebrlnl aptettJtl saman. 6c olaun 
diye Slll)'rna•ya im kardetlerlnden 
birinin adı olan EurklUda edını 
verdL Sonra 19hrl tamamlıuh. blr
c:ok Uaaanlarda bulundu. Hellenı. 
Uk tehirlerde Adet oldutu tızen 
burumı bt17Qk lbldelerle donattı. 

hsu Akropol'Q kalesinde bu 
devirden buı paroa1ar talmıttu". 
Sunm usun bir davan ile namu
db aaoruuun ilk kurulma sa
manından kalma bir parca ban· 
Jardancbr, 

Halkevi ulmemizle öiüıunelue lwdı • 
yız. Ankara Sebir Tiyatrosu, aabne 
11lwıt111 pluniyecektir. O mükeaı • 
mel Nlbne, tehir dyauomuza da, 
konservatuvarımua da. Halke•i 
amatörlerine de yeter• ve orayı kul· 
lanmadıltlDIZ m6ddetçe, kendimizi 
bir fıraau kaçmyor, bilelim. 

B.qit Rıza'yı blrıı'·'l!ıyalım. 8ilivoruı 
ki, Aııkarammn ıiddetle nıuhtaç of, 
dulu bu kurulllf, b6t6n lmklnlara 
rejmen, bazı masrafları icap eaiıe
cekdr. AWWı büdltı makamlardan. 
bir llldrli aafadyle diliyorum: bu 
tDMraf p ,.,&nele olacakur. 

HaDcnimize de. bir aate kauadmnıı 
olacalız. Genç istidatlar, oaun nh· 
lesinde ,.Utealder ... enkaralılar 
dl ara 11re Pdebilecek bir yer kaza. 
ucaldaıdır. 

Kemal ZMi GENCOSMAN 

1111 müste11rlılındlkl 
••si komısyoı 

lqe mllareprlıjında. m6ıteflJ' B. 
Selik So,er'ha reiallilnde eoplaa , 
DUi olaD bmud bir lromhJon diln 
de cahpnalaruta d"9111 etmitdr. 
Düaldl ..,._.. da haber •erdijlmiz 
Pbi, 1'a komiqoaa Ziraat V eldletinden 
- Dil ........ lpidk ........ 11, •• 
4 " ,,, ......... ....... 
lin arttırılması yofuiıctı ıereltrn blliftii 
tedbirlerin Vekillikçe zamanında alın • 
IDlf oJduiama lromilJ'Oll9 bildirmifdr. 

Bir vurguncu 
mahkQm oldu 

~································ .... 

* Adli:r• Enctınıenl busQa seat 
15 buçukta toplanaeaktar. 

Milli Müdafaa ve Maarif 
Vekıllerımiz latanbuJ' da 
latanbul, 10 lTelefonlaJ - Mllll 

MUdafaa Vekili A1.l Rıza .utunJcaı 
ve Maarif Vekili Hasan,AJI YUcel bu, 
&'Un htanbul'a seldller. Vali ile be
raber bazı mUeueselerde tetklkler 
yaptalar. 

Ankara' da 
Pamuklu llllllSllll 

111111 pkarıllyor 
Aa.br• lf•lilıtıadea : 
1 - Halk ihtiyacına tah8ia edil

mek tlzere vt1lyet emrlDe ftrilen 
pamuklu mensucat ikinci maddede 
yazılı matanıarda 12-12-lNJ. cuma 
gllntınden itibaren Atlf• çıkanla • 
caktır. 

2-
1-Ucu:ııluk paan (Anafertalar) 
2 - Hllll maıuuı ( .. ) 
a - Hllnli Hamamcı c .. ) 
6- HUrtlt Arıklı (Çıkrıkçılar Y.) 
1-Ku.tata YukQ (Alpuan) 
._......,. KaMGI .......... 

(~) 

1-Hamdi Gökten ( ,. ) 
8-ömer Küttlkçtlotlu 

(Ko)'UDpUUI) 
t-Kelunet Caur ( .. ) 

10 - Sabri OtlD7tlsltl ( • ) 
11-Yenifehir Kanlfatura K ... • 

suı (.A. Er;vaiar (Yealtehlr) 
12-Yerli Mallar Puan (Ulu 

meydam) 
1 - Pamuklu meuucatuı uaml 

perakende •bf fiyaUan Vll&yet 
l'iyat KUrakabe Komi8yonunca .,.., 
tıda ,a.ternen l*ild• t•btt edil • 
mittir : 

Clnat Perakende .. bf fiyatı 
a) 8atea N ıaT KDl'Uf 
b) 8ateD 812 18 Ktll'llf 
c) Puen 80 cm. 75 KQl'Uf 
d) God't'elver 129 KUl'UI 
•) Keurlı nlnt 101 KQl'Uf 
f) P:Ynmld• 8' Kurut 
s> Piq. Pong Si Kurut 
' - Pamuklu meuucattan teda-

rik etmek 18tlyenler 2. ncl madde , 
de ~- ıutazaıara hüviyet 
cU:ııdenlariyle 'blrlUr.te müracaat et
melidfrler. 

S - Batıcı 8&bf miktarım Te fi· 
yatıanm .,&ıterlr fatura 'ftmllye, 
mu.teri de fetura almı,a ıneobur -
dur • .su • • . ···- . : .... isin tMuftf, -- ..... 5 , ............................................................................................... ıet•ı 

: selik ımhtır. Bir t..arrof bo- : Yart1111I • • 
: DD1111 almakta acele edbll-. : Mal aeolda.rıamdaa llııaınem 

nebatları 
SQa Dlbatlan denince. 811dmtl· 

dn &dadea lllrOOk slbeUer --
70!'. su.. seldllcoe bittin ba stı· 
zellm 79111 Jdllenmılen a6ı'ml7e 
ve &Wenni7• phpcepr. 

Burada oıalarul Plill aCbel ve
ya llerbansl bir dtlzenl• llltealDl 
yapacak dellllıL ı.tettmJa; Jdlleml
.. • ~ olan Dsl*l 
mevllm 61ollQDde 1r1e11emektlr. 

Sakmlı .. MlıeCl.ln bla; kıl 
içinde bahar baVMI PIMaD Ja7· 
IMtllleıdlr- Balwdaa arta kalan 
la slıldlrler .. 8ülıb dl nebatla
rmı. 7lllQlllllJll IDlma erenlerin 
lrar'9 lıtlltl nbJannda bir ftllzln 
llrıırZ ... • ı-: tmtk dolru ol
ma 11111- Onlu dm. ,... dln7•
IUll karla lll1GHl ben•ıttncle stzıe
aen adf~ 

Salma clcelderl 16t, bu aıecl· 
flnde Uıdma bir tQrlQ erllemlJ'en 
stızeı. çleeldl ....... batırlabr, 
"pek yerinme, rda kuamnuua" 
diye avuturlar. BücıeleN oldalu 
lradar lalon cloeldeıtne k&lll usı 
.,. aevstnba. dik )'Ollar tırmana
rak. Mım adım 7'kle1dllbd .. 
me k heyecanlı ve lnlDcll olU)'Or. 
Tepellne 7UJDurla kabulu aclrD· 
dlll. mUlka ve aıllıl boncuklan ta
laldliı sGnl•rd• Alon cloeldeıt, 
Jcaf• ardmda. "'kMm .a-mıs
ma stbl" eetJnlen, stzll ve ıohdt 
benlsll killer .. Buslln. onları da
ba canh ve rmldl 16rQyorm. 

Hemen her ..ıonc1a blrkae "" 
P blrook ..ıcıe clcell bulun111W. 
Canda ...ılea - .... u ....... 
OIM'Qldan llllıl lıalab1W, a.rterl-
• Ulr .................. . 
......... ,........ ..... .-idi 
ııliı'dıı_.. •">lıl'ın ....... .......... .......... --

: • blc bir .., lıeıaina. 

------------· --·····"··························-- 111111111111111111111111111111111111111111111111 

lq llllp de ... " ..... 

Jlllllilerl dl JIWISI illi l~Jllmli& ............... ~~ 
•••411111•••• sılıı Prince of Waleı ve 
ıtıı•ıırııı ••••r. R ul hhl ep ıe zır an 

Salon ~abl• .a.ı..,,.;, 
6ir,,.,.,... 

,..., .... lllldlll w ki•n•ıl'• ................. 
.... &. - ..,r tol 

u.lııllolU'clm 8'ıen haberl•r 
dOn onda .,.ıar tarafmdall Jld 
btl7tlk lnsDla m1lllantle ,..ıs1n1n 
babnldllma laaber ftl'dL Hlleu· 
mmı namı oldulmla n bu .. mn .. 
rln naı1 batınldılml pzıetemlsln 
Oteld llltUlannda ~ 
- bunda batan bu ld .... 
la•~ Jmaca, ma16mlııt vere-
cell& 
Batınla PrlDct ot waıes ... 

lıanbe cemlll. ım •nealnde de
.._ lndlrtJmll .,. 1M1 Pında da 
ti,.,.., .... JmtDete stnnJIU. :art· 
~ clanınm- en JDOdem 
" - kuTetn blrllld•rlnılen 'lılrlll 
idi. SlraU IO mD ~ n iN 
.na. ba ......... amerlk&D ... 
mllertn4eJd .arat ablım teWI 
..... 1UIUl1Qorda. 

................ llDtl• 
~ .......... ...... 
lllr ........ ..,, .. defi • ........ *"" ........ 
.......tlttunu.lalı1ol-

... - , ........ - I& .. 

keelndnde mtu 40,8 untln!Mft idi. 
Bu semUer, Jlaft 1111.,...• &lemi 
an•Afl1d*,tan ana 7&Pl1dılı lcln 
lherte mbı ela heıtla1ıde • un
timden ...tı dellldL 

11.18 da tndhtaıı clkmll oluı 
32 bin tonllitoluk Kepulle mb1m 
da alta tan• 38,1, OJl ld tane 12 
untlmetrellk topla ve • tanare 
dea top17le teclda edlbnlftl. llQ· 
nttebMı 1200 Jdll4en lbareUL 

lcapa l'low'da Roya1 OaJc mil· 
._. batıran alman ........ 
varlll :rGlbafa Prlen, o aman bu 
IUllbra da torpllle >'anlMnılb. 
Ondaa IOllr& tAmlr l6nn iN lll'll
b. Uaa'klark'a selmlf .,. taldltl
m ateld dt1lnlarda ok1u'Mllum 
tekllde batnnfbr. 

Nepedll. IOD nbmlar __., 
,_ ki lll)'lk BıiaaJa'ma hJnews ..,. ................ , ...... .... .., ....................... . ....... ................... ...... 
ectu.ı1t Uoa w T , ..... ..._ 
....... 19'S•41iwld ...... 
..... -"•••· lr' 

f 

Yar1n başhyacak 
manevra 

On ikinci "Tasarruf •e Yerli 
Mallar Haftası" na yarın giriyoruz. 
5lmddeki buz denizinden Ümit bur· 
nuna n Atlaatik'ten Puifik'e kadar 
dünyayı bıirüyen duman ve ateı orta· 
ııncla hlll barııın yemiılerini deren, 
h1ll koruyucu liinaüsünü zeytin dal
l•rına bajJı Ntabilen Türkiye'de bu 
on ikinci ''Tasarruf •e Yerli Mallar 
Haftası"' büsbütün önem, büsbütün 
deier almaktadır. 

Oa ikinci tutum haftasında be , 
•Plı harcıyacajımız paramw. yujal, 
tacajımız yerli malını, biraz daha gen 
niı bir duyııu, ile düşünecejiz. 

Bankada üretilen para, anak, Ya• 
tan müdafaaHnın, millet dirlijinin 
cepbanelijindeki kurıuaları aadırs 
mııur ve 11rtınuzda tafıyacajımız 

yerli mal, artık, biraz da, birer zırh 
aibi bir müdafaa ıcreçi halini al , 
ınaktadar. 

Ba>ük harpte ıteı boyu ile cep. 
be serisi aruında büyük büyük ay , 
runlar •arken bile cephe serisinin büs 
tıin çektikleri tutumsuzluk, yoklan , 
luk yüzünden olmuıtur: millet para, 
11na deier Yereaıemit. 11narlarımız 
içinde fabrikalar kuramamaftlk; o 
yuzden cephede uker kan dökerken 
seride kalanlar kan ajlamıfU. 

Bugilnlıı 1&rtları içinde aantın 
öncüleri iktısat ıillblarını kullıaı,or, 
lar. Gerçekten, •vaı ateli aımrlans 
mııın uzaklarında tutu1&bilir. Savq 
,ütühillerini kulaklarımızla du)'DU , 
yıhilir; aavq yanaınlaruu gözlerimiz,. 
le l!Örmi)·ebiliriz. 

Fakat aavaı, iktıut alanında blta, 
raf ve barılÇll ülkelere de bulqmak
tadır. 

Onun için "On lkind Tasarruf ft 
Yerli Mallar Hahau" bu )'il, bize bir 
haftalık bir manevra gibi ıelmeli , 
clir. 

Bu hafta içinde c:16,&ıaeceiimiı 
fe)'ler nr. 

ı - Oredmi çotaluatuır 
Çiftçilerimiz, ilÇilerimiz .,. fab

rikacdanauza bunda büyük itler dÜs 
IByor. 

Z - Yolakamı daraltaalızf 
Sehirlerde oturanlar ve kenclUes 

ri üretmen olmayanlar bu noktayı 
aautmıyacaldardır. 

S - Har YUrup harman 1&YUr • 

maktan kaçınacaiız 1 
Kadın .atandqlar, ertcek .. tan , 

dqlar hepimiz en ektik ibdyacımwn 
dıııncla ... ütüncle tutumsazluldar 
a&termemeyi bir Yatan borca bilecek. 

.C - Paralanmm "taarraf bo -
ıııolanae" .,. deYlet t.ııvilleriae ,., 
uracatızl 

Dnlet. lı6,lk .,. pdn walfe1ed 
..... ....... 11* 1 H 'M" ' ~ 
Milltt, onun yükünü hafifletmek, iti· 

İngiliz 
futbolcular 
İstanbul' da 

1ataabul, 10 LL - Cumarteıd ve 
puv stlnleri ı.tanbul'u ...... 
bahçe atadında iki maç :y...,.cü o
lan 1nctlla proteayonel muhtelit tas 
Joını bagUddl trenle ADJrara'clan 
telırlmlae plmfftlr. 

Klaaflr futbolcuları setlrell ka • 
tar a&t ıuo da Ha.Ydarpata'ya seı
mif ve prda kalabalık bir ~rcu 
Jllltlui taraıuıdaD karfılum11tır. 
Kartıl~cılar U'Ulllda bölp direk
törü i'eriduıa Dlrlmtekin ve feneri>ah 
oe " oaıatuarq kulUplerinfn ldas 
recllert,muhtelif tetekkWlere men • 
wp llPOl'O'.ıler, ba8ln er1lim n fut· 
bol meraldılan bulunuyordu. Ki • 
aatir fUtbolculara beden terbiyui 
tetkllMı. l'eaerbahçe ve Oalatua. • 
rq lntlQplerl namına Og lııabt .,. •• 
rtlmlf Ye l.,.Wa aporcuJan tftan. 
bal'a seçerek ilcameUerine taıaata 
edllea TobtllY&D oteUm sltmll • 
lerdlr. 

ProfM)'onel muhtelit! kaılle8ine 
rtJ'U8t eden Kr. Lor87 Ankara'cla, 
ld hrtfbalenm aoran bir muharrl • 
rtmiae f1J be)'llD&tta buhmm~tur : 

- Ankara'cla Jm ttlrHl ta!mln -
lerlll D.lttJn4e bir Mllllnıl)'et " ll'I 
kabul sGrdUk. Kuwılattıtmııs 90"
culann n maçlanmıaa ytlJaıek bir 
aıaa Pfeteren ba1kul çor &Dl~
IUldaD ve ter~ Jlqraalıkla 
balwedeoetia. KemleketlDlade bu • 
111D~ua mtlddet ıeiDde do8t bir 
ınemlekeUD bOtOn huamılyetıerfDi 

farketmek fınlıbm elde ettik. o 
kader ld ..... 7Ul'41llnuıda daha 
bir mDddet kalmak lmJrtnanı veren 

htaıııbaı ~- btl70k bir 
tmd• karp1adık. 

llJ'. Lorq, Tolr&tbyan'da ~ bir 
dhı(emn•n aonra aut 16 - ı.tan
bul ftll "belediye ref81 Dr. t.ıattı 
Kıl'dWı ~ 9l7aret ~· 

Nohatlu lrahe AlaD biri 
......... olcla 

Halla lsün .,. 1lClbatla bnllk 
lcalwe lmbnütuı mçla trf&D Tal • 
1118 lt"dnnda "'8Jan nnıbllteıne 
ıtıltmlt " ... ..wt piırlUmtlf .. 
llUlbl .,._ h•nııman • iMi IUd
........... ı., ....- n lllr ur& .......... ~. 

ni kolaylqtırmak yolunda 
seleni yapmakla böylece ö 
dr. 

' - Vatan1111ız, bugünku 
içinde dün,. meaılekederindea 
nıen biç birisine nasip olmı)'llll 
&enlik, genitJik Ye rahat • 
Bojaz11111Z1 tı.rut kokusu 
gözlerıaıizi yanpıı alnleri 
mu yor. 

Fakat biz, milletçe bir 
yuz. Biz.im cephe primizdJI de. 
boylar11111Zda da aavqla tı.n, 
riııe iki siWı aibi çatdauttır. 

Onun için bar11 .,. didik 
yqarkea de oıdunua birer ed 
ram bir .. .,.. disiplini jpnde 
yacaJıa. 

yana, ordu 7 millet. Wr 
bir tanım " yerli malı maı...ı• 
bqlıyor. Seneaia &eki güaJeri • 
nwa deftım balinde pt,ılCllrck ...... 

Zeyl. ei I 

Bir ajana celpafında -so.,.t 
Uilnin eki" lllderi pçl,or. • 
rin 6zerinde U. bir l.taabaı 
rinia ko,duiu ... a..ııtı 
aunuz: "teblijia aeyli", 

Arapçada "kuyruk" ......... 
len IU zeJ'l lre11aıeainia b1fa 
sine ne buJıaıulurl H- ele 
metninde bwaa dllpedi:ıı ek 
kea.. 

Araplar ~ •1Ullll!ı;lllll 
mak" mlauuıa drib derler. 
tanbu1 sazeteainia koJtlaia 
pterdiil senfae terdlme 
de drib demek clotıuchar. 
Çünldl zepl ,.._ - deiiJ, • .. ..,.........,... 

*** SolıaJJtll'a tlilıiirenler 1 

Olııurlanmdan K. Kemal. 
diji bir mektupla sibıal, ..ıs 
)"eP>'Qi IOkaklanauza dkilnıllllil 
baldı olarô fikl:ret .U,., 

Yaptlaa bunca yayındaa 
aailaja aykırı bir it oldujutm 
reami11inizdir. Soma plip 
caııdaılan .. .. ljreac 
karııwada buakmqa • 
YU? 

Acalıe,1'alllıel.,._. 
ra lilkilrealer, blru tle 1:ılple 
re yarqmadaklaruu 
mı? 

Snlrık•eıa dllııllrmler, 
ledi,...Ua 1" •1 Temhl .. 
mi diİl6al1odar1 • -.... 



Pasifik harbi 
karşısında Rusya 

"-larıonya'nın Amerika'ya karşı taar· 
lıiı ~tçınesi üzerine, Avrupa harbinin 
\ıı Dl'.' harbi olduğu doğru ise de 
~ın heniız biribirine iyice kay
~ 11 iki ~afhası olduğu da bir ha· 
" .._·~ Amerika ve İngiltere Japonra 
~ halindedirler. Fakat henüz 
-...; Alman>• ile resmen harp ha • 
~Aıldir. Ru\)a ve lngilıere de 'l ile harp halinde iseler de hc
lııı4;1lsya Japonya ile harp halinde de· 
~ • Su halde bu)'Uk devleıler ara · 
.. lllucadelenin her iki safhasında 
~ırıaAı olan bir lngiltere vardır. 
.. e Puıfik harbiyle Avrupa har · 
~ında bir halka durumundadır. 
~enüz iki mıicadele safhuının hi· 
' en &)rı durduğu d.a şörulmekte· 

~lllanya, Japonra'ya •>ak u)durarak 
,, •ka•ya karşı harp il.in edecek mi· 
!t.ıı Ve Y&hut da Amerika fngiltere ile 
-.; ll)'durarak Almanya'ya karşı harp 
\; edecek midir? Bu nokta hakkında 
~•.aın geç ,·akte kadar maliımaı 
~ itti. Yalnız Tok)o'daki japon 
'-..~. aözcüsü, Almanya tarafından 
~ka'ya karşı harp ilin edilmesinin 
l.:.:"'1 heklenilmekıe olduiunu .oy· 
~--Amerika Cumhurreisi Ruzvelt 

_ ~·nın harp ilin etmeksizin 
ile muharip durumunda ol • 

~ bildirmiştir. Fakat Ruzvelt'in 
~ de Amerika ile Almanya arasın· 

....... hir muharebe durumunun mev· 
~lclutuna delUet etmez. Belki Al· 
L:-ı • bugün yarın Amerika')'& karşı 
'.""il ıllıı eder. Belki de bu harbi ilin 

ırıesuliyetini Amerika'ya bırak • 
~-.daha elveriıli ıa)'ar. Su var ki 
';"."erika'nın Almanya'ya veyahut da 

a'nın Amerika'ya harp iUn eıme· 
lıuıtünkü ıarılar ahında, Rusra'nın 

'ya karşı harp illn etmesi de • 
...._~de önemli bir olay sayılamaz. 
\'"ka harp ilin etmeksizin Adan· 
1ıı,;._ ~İzinde lngiltere'ye yardımda bu· 
~•dır. Bugunku ıartlar altındı 
L. ~ka'nın lngilıere'ye başka bir yar· 
~ bulunması heklenemez. Almanya· 
L. &elince; bu devlet de Amerika yar· 
~rı yapılmasına mani olmak için 
.. ~ ıeleni yapmaktadır. Su halde 
~devletin biribirine kartı harp ilin 
~ ~üııefikl~ri>I~ olan münasebet· 
~ bır tesanudlı ıfade etmekle be • 
~ fili olarak durumu değiıtirmcz. 
...:· 'R.uS}a'nın Japon)·a'ya karşı harbe 
'"'llai büsbütün başka bir me"ledir. 

~ıı Japon)a ile Amerika ve in • 
\ arasındaki mucadelede İngilizler 
~'-ıerikalılar japon adalarına ancak 

topraklarından uçuracakları tay· 
~ yanaşabilirler. Anıdo-Sıkson• 

JaPonyı arasındaki müharebede ne 
, İngiliz ve amerikan ana vatan
ne de İngilizler ve merikalılar 

ana vatanına yaklaıabilmektedir· 
JtarP, denizlerde harp gemileri ve 

'-ı,; gemilerinin taşıdıkları tan•arc-
\L.. ~ında çarpıımaya mllahuır kal
~· Deniz de çok geniı olduiun· 

ilıi taraf ku' ederinin ne zaman bi· 
karıı karı•>• gelip kesin dö

tlatuıacakları bilinmiyor. Bundan 
Japonya İngilizleri ve amerika· 

111 husas olan iki bölgelerinde 
çalışmaktadır. İngilizleri Sin· 

da, ve amerikalıları da Filipin 
rıdL Bu d<)jÜf devam ediror. Ve 
nin ne olacağı belli değildir. 
&merikalılar ve İngilizler, Japga· 

darbe indirmek için deniz hlkimi· 
tanı temin ermedikçe tayyare ge
le japon adalarına yaklaıamıya • 

nıa üslerinden iıtifadc et· 
ı.arundadırlar. Gerçekten Sibirya· 
lliikemmel nıs üsleri, kalabalık 

IChirlerine çok yakındır. EAer 
ılar ve İngilizler bu üslerden 
edecek olurlarsa, evlerinin ço-
~ yapılmış olan japon tehir· 

Yakabilirler. Bu itibarladır ki 
'rıııı durumu bürük önem almak· 

~ Japonya'nın kendisi için müs· 
düıman olduğunu pek iyi bili • 

~e Anglo • Saksonlarla birlikte 
ele İster. Fakat bu arılı.le Almarı · 

».L.bihürı ajtrlıiı Rus)'a'nın üzeri • 
:-.-aentnis bulunuyor. Bu yükü hafif. 

bııka bir Avrupa cephesi yok· 
.!'ıııdi hu yük kili gelmiyormuı gİ· 
"il de Uzık-Doğu'da japoıı yükü • 
~!arı üstüne almak istemiyeceği 

edilebilir. lngilıere'nin Mıca • 
• Roman)-a ve Finlındi)a')ı karşı 
illıı etmesinin mlnası şimdi daha 
~ılmıktadır. lngilıere bu hare

ıizin her dü,manınız bizim düş
olduğu Jcibi. bizim her düı • 

ız da sizin düşmanınız olmalı'1ır. 
istemis olacaklardır. 

~ da fngihere n Amerika ile 
ii mücadelede Ru~a·nın önemi· 
ıjı içindir ki hu devletle bir 

azlık paktı imıalıyarak, Anglo
•rlı he~aplaşırken, rusları uzak· 
ıya çalışmıştır. Ancak Rusra'nın 
illerine Amil olacak dü5tince, 
a:iyade straıeji durumudur Eğer 

JıPonya ile harhe girişmeyi el • 
Rörune, ellerini pakt ile bağlan· 

"1lldci etmez. Gerçi Japonya'nın 
l•l•""'~I duıman olduğunu ruslar pek 

lirler. Fakıı bu duşmanla ıimdi 
ınaktan ise, sonra karşıla~mak 
•ardır ki, i~birliği halinde har · 

tİttıı herhangi bir dcvleılc. ittifakı· 
~hf olan bir tarafı budur. Bu du· 

zaaf olılul!una işaret ederken, 
lıir işhirliği kurmanın zorluiu ha· 

elıdi r. Bo) le bir ortaklığa 

her devlet. önce kendi özel duru· 
•e sonra ortaklığı düşünür. Ku • 
danberi, fngilıere ve Amerika 
a ıürhe besliren Sovyeıler Bir· 
bu yeni ortaklık için de böyle 

i daha tabii görülmelidir. 
ayrı olarak Rusya'nııı bugün 

bulunduğu zorluğun da ayrı bir 
lctkil eniğini kabul etmek ıe • 
Ancak belki de ortakları, bu 
rin yalnız J{us)'a tarafından de· 

birlikte düıünülüp kararı baıi· 
1"• tercih edeceklerdi. Su da 

malıdır ki böyle ııkı bir iıbir
harpu de ancak mücadelenin 

dotna .e bliyük fellkeder kar· 
kurulabUmitci. Demokrat • ko· 
Clphede böyle bir -nAclh im-

U L U S -!-

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
Çang Kay Şek Şimal kesiminde 

Japonya'ya Sovyetler 
H A R p TİKVIN1 İ 

FİLİPİN'DE 

Lüzon adasına 

~ıkan Japonlar 
gittik~e arflyor 

Manilla'da 

200 bin kişi 
dağlara 
sığındı 

Manllla, 10 a.a. - General Mac 
ArUıur'un umuını karar&Ahı ıu teb
lıgı ııesretnustır: 

!Jüş.ıııan Luı:on'un ıımal sahili a· 
cıklarına kuvetll blr •.eıkU hlllnde 
ıelml& ve Vııan lle Aparrı arasında· 
ki cevre:ı;e ı:;ıknuştır. 

Amerikan bomba tayyareleri Ja· 
pon denlz bırhklerınde btiyhk hasar· 
lar yaınnışlar "e uc nakllyt: .;enwılne 
de tam isabetler elde etmışlerdlr. 
Bunlardan bırı kapaklanmıştır. 

!JU&nıanııı karaya ı:;ıkışı amerikan 
bomba tayyan•lerının şiddetli ateş! 
altında olmuştur. lilr nakliye gemlı;l 
batmış dti;er lkı ~cml muhakkak ve 
bir üı:;üncU gemi de muhtemel ola· 
rak hnsara uğramıştır. 

Karaya cıkan jap<>n askerlerinin 
mevcudu tam olarak bilinmiyorsa 
da taarruz şiddetli olmuştur. 

Jap0nlann Vlgan ve Aparrl'ye 
cıkUklarını blldln.n jandarma rapo· 
rundan sonra Vlgan, Aparrl ve Tu· 
guegarro ile muhabere kesilmiştir. 

Mantla, 10 a.a. - Mahalll polis 
makamlarının btldirdıgtne ~ore ja • 
ponlar, donanma ve hava kuvetleri· 
nln yardınu Ue Luı:;on adasına lkı 

noktada asker cıkarmnga muvaffak 
olnıuşlnrdır. 

Hilktimct makamları adada bcııln· 
el kola mensup bir teşkllflt meydana 
cıkannışlardır. Bu teşkllll.ta dahil O· 

!anların vazifesi, sahte hava tehlike
si işaretleri vermek ve düıman tay· 
yarelerlne ı:ııkla l:ıaret ve~rek as· 
kerl hedefleri göstermekti. 

Diğer taraftan Japon hava kuvet· 
teri Lucon adası üzerine 6 kere hü· 
cum etmiıılerdtr. Manlla ilzerlne ilk 
Japon hava akını dün gece yapılmış
tır. 

Vqlngton, ı 08.L - Harbiye na· 
zırlığından blldlrlldlllne söre Luaon 
adasının batı sahiline karsı yapılan 

japon hücumu amerikan kara ve de· 
nlz kuvctlerl tarafından pllskilrtUl· 
milstür. 

Manlla, 10 a.a. - Flllpln polisinin 
blldirdı~lne göre Manlla'nın 320 ki· 
lometre şimal batısında bulunan vı
gan'da dUşman paraşiltcillerl yaka· 
lanmıstır. 

~00 bin kiti dağlara kaçtı 
Marula, 10 a.a. - Javonların Lu

zon adasına ve Manlla'ya yaptıklar.ı 
hava hücumları Mindanao adasında· 
kl Davao'ya da teşmil edilmlştlr. A· 
kın sabahın Jkıslne doğru ay ıflğında 
yapılmıştır. Marula'nın cenubundakl 
Clarkfıeld tayyare meydanı hasara 
uı:'I'aınıştır. lba ve Tugurau de bom· 
bardıman edilmiştir. Manila'nın ce· 
nubunda yangınlar ı:;ıkanlm11tır. 

Nicholsfıeld hava meydanına hQ· 
cum eden tayyareler ağır kayıplara 
uğramıştır. 

Amerikan radyosunun bildirdiğine 
göre Manlla'nın 200 bin nüfusu ıeh· 
rln civarındaki dağlara kaomıatır. 
Adadan 400 bin klılnln tahliyesine 
çalışılmaktadır. 

Amerikan tayyare kayıpları ifıa 
edJlmemektedir. 

ResmJ makamlar Llban~ ve :MI • 
danao adalarına yapılan aaker çı • 
karma hareketleri hakkında her • 
hangı bir ıey söylemekten çekin • 
mlıtlerdır. 

Bir Japon tayyare gemlılnln ba· 
tırıldığına dair çıkan haber teyit 
edılmem:ştır. 

~nHUtiyetU kaynaklara göre son 
24 saat içinde 25 bin Japon tevkif 
edllmlıtir. Polis 18 bin japonun tev. 
klfindeıı sonra Davao'da duruma 
nAkinı olduğunu bildirmektedir. 

Manilla'da pollı 49 bin Japon 
tevkif etmi1Jtir. 

Japon ordum 
umumi karargahının tebliği 

Tokyo; 10. a.a. - Japon ordusu 
umumı karargAJu, Japon kıtalan • 
nın Flllpinlerde karaya çıkarıldığını 
bildirmektedir. 

Japonlar, ı· .. en hemen hiçbir ka· 
yıp kaydetmenıtııerdlr. Bu, mühim 
bir Japon nakliye kolu dlltman tay. 
vııreleri tarafından daha evel gö • 
rlllmlt., olmıısı dolavuılyle bilhassa 
memnunlyt"t verlı-ldir. 

Reichsf ag toplanıyor 
Bükreş, 10 a.a. - Rador ajansı· 

nm Berlln muhabirinin bir tel.ırrafı· 
na göre Relchstag Mecllsl buırQn 
toplantıya çağrılmııtır. HIUer bu ve
sile ile yeni harp kal"ltsında Alman· 
ya'nın alacağı durumu bildirecektir. 
Bu durumun acın pakta uycun ve 
kati mahiyette olacatı zannedilmek· 
tedir. 

A.~.ESMER 

Amerikan donanmaaınclan North Carolina z.ırhlıaı 
büyük toplariyle a!q ederken 

İki İngiliz 
zırhlısı 

batırıldı 
( Batt ı '""ı •a11/ada) 

sinin batmış olduğuna dııir Slnga • 
pur'dan haber alındığını Bahriye 
Nazırlığı bildirmekle mlltceııslftir. 

B:ı iki geminin hava h!lcumla • 
rlyle battığını iddia eden japon res
mi tebliğinden başka elde tafsilAt 
yoktur. 

••• 
Londra, 10 a.a. - Prlnce ot Wales 

ve Repulse zırhlılarının kayıbı mü· 
nasebetiyle hatırlatılıyor ki Mr. 
,ÇörçU Atlantik'te Mr. Ruzvelt'le 
gbrüşmiye giderken Prlnce of Wa • 
lea'e binmııtı. 

inglllz bahriyesi evelce yalnız 
Royal Oak ve Hood zırhlılarını 

kaybetmişti. 

Kinge George z.ırhlıaı ela mı 
battı ? 

Tokyo, 10 a.a. - Japon umuml 
xarargCıhının bildirdiğine göre ja • 
pon harp gemileri bugün Hong • 
Kong limanı ağzında Salnt .Monace 
İngiliz devriye gemisini batırmıı • 
tardır. 

Japon bahriyesinin resmen bil • 
dlrdlğ!ne göre Uzakşark'takl lngi· 
liz filosunun ana kısmına 'Malaka 
yarıradasımn doğu sahili açıkların· 
de. yapılan hava hücumu esna.sın • 
da Klas Oeorse lılslll• Attı bU'P 
gemisinin batmıı olmaaı da muh • 

tamamlyle sağlam bir halde Manlla 
limanında bulunduğunu bildirmek • 
tedlrler. 

Büyük insan kaybı var 
Nevyork, 10 a.a. - (Of!): Mr. 

Duff Cooper bugün Slngap:ır rad
:rosunda beyanatta bulunarak 
Prtnce of Wales ve Repulse zırh • 
:ııarının torpillenmesi neticesinde 
l:ısanca bUylık kayıplar olduğunu 
söyı"mişUr. 

Bir Amerikan cleniz.altı•ı ela 
batırıldı 

Tokyo; 10. a.a. - Umumi karar
gA.hın bahriye şubesinin bir tebll • 
ğlne göre, Birleşik Devletlerin As· 
ya filosuna mensup bir denizaltı. 

Palan açıklannda Japon donanması 
birlikleri tarafından 8 ilkkllnun sa
bahı batırılmı3tır. 

Sulh 1ayialar1 
ve Almanya 

J\('rlln, 10 a.a. - Yan resmi bir 
kaynaktan hildlrlllyor: 

Pravda gazetes1 tarafından yayı· 
lan ve gQya sulh için soruşturmalar 
yapıldığına dair bulunan &aylalar 
karşısında alman siyasi mUmessllle· 
rlnln ne gibi bir durum alacağı hak· 
kında sorulan bir suale alman hart· 
clye nazırlıtı mahfilleri, daha önce 
de tasrih edilmilı oldu~u aibl, bolse· 
vlklerle sulh yapmanın almanlar ıcın 
bahis mevzuu olamıyaca~ını bildir· 
mlşlerdlr. Almanya !cin bir hedPf 
vardır, o da bolşevlzml ortadan kal· 
chrmaktı!'. 

temeldir. Bu hususta sarih malQ - M ç·· ., k nda 
mat henUz gelmemi§tlr. • o rç 1 ya ' 
Amerikan Langley tayyare b b I k 

gemiainin battığı 1 eyanatta u unaca 
yalanlanıyor 

Manlla; 10 . .a.a. - Amerikan il!· 

kert makamları, Langtey tayyare 
gemisinin hasara uğradığı haber • 

Londra, 10 a .a. - Sallhiyetli bir 
kaynııktan !Sğrenildiğ'lne göre 'Mr. 
Çörçfl yakında hl\rbln um•Jmt du· 
rumu hakkında kısa beyanatta bu-

terini yalanlamakta ve bu geminin lunacaktır. 

Bir va.iyetncimenin 
.... -
doğurduğu dava 

Profesör Ziya Gün'ün mlraaçıla· 

rl)lle latanbul Onıveraltetıl aruın· 

dakl dlva lıAltı. devam edtyor ve bl· 
llndlQ:I ıılb1, mlraaçılar, ölen prote· 
sörün ıervetını "yolııuz,, olarak O· 
nıverslteye bıraktıaın iddia ediyor· 
ıar. Mahkeme tabll k&rannı verecek 
ve haklı, haksız, yakında belli ola • 
cak. 

Vakla bu itle ııek llııllt yok ama, 
ııruı ııelmllken ıu hlkA)'eyl anlat • 
madan edemlyeceQ:lz: 

Kanaı çok tera olan blr adamca· 
tız, ııUnün birinde vaılyetnameıılnl 

)azdırmak tı:ın notere ııtı.ınil: 

- Bütün servetimi karıma bara· 
kıyor-um, demls, yalnız. ölümümden 
itibaren bir yıl lı:lnde kendisine yeni 
bir koca bulması ıartlyle." 

Noter bu acalp 1&rtı duyunca 1&1· 
kın talkın adamın yüzüne balanıt. 
Beriki tatltlnl bo11nadan devam et• 

mil: 
- cunkü, yeryüzünde hlc olmaz· 

sa bir klelnln benim ölümüme can 
ve ııönUlden ail'lamuını laU)'Ol"UITI". 

"Ben de bunun tam 

ter•ini clüıünüyorum,, 

Bir otobU&ün kaPl81 önünde, tce
rlye ıılrmek tein ı:abalıyaıı lk1 kiti bl· 
rlblrlerlne hızla carı>tılar. 

Blrlal hiddetle haykırdı: 
_ B:r aptalın benden önce tı:crtye 

ıı:lrmeslne tahammül edemem!." 
Otekl, hatltce ııertllyerek cevap 

verdi: 
- Ben de tamamen aksi kanaat· 

teylm. Buyurun, siz ııecin." 

Ka.aplann 
... 

yemini ••• 

Bunu bir tablonun veya bir k'll· 
.Ut taelanııı ımıı sanmayınız; la· 
taııbul ııazetelerlnden birisinde, bir 
habere konan batlıktır. latanbul k&· 
aaplan ııeeenlercle yapılan bit' top. 
lanbda lht.tir yapm17&caklanna ve 
.-mı et lbtl)'aı:Janm k&rtılı7&eü:· 

ıanu J911kı etmı.terd1. ~rda 

ballletUllllll llablnlM. tııplanı.da 

bulunamıyan yedi kasabın da alAka· 
lılara birer telırrat cekerek bu yemi
ne ltUrAk ettlklertnı !ltrenly0ruz. 

Yalnız, yemini ettl'kteıı sonra ka· 
saplar, dllk'lcAnlannın önllnU doldu· 
ran köpeklere, baılannın üzerinde 

Yeni bulmacamız 
Soldan aata: 1 - lliilkll, bl.r spor 

2 - Meydana vurmak, tahta baraka, 
3 - Huret nidası. filanın arkadaeı, 
nota, 4 - Sevgili, bıcalc: biler, 5 -
Vakle, nota, su, 6 - Bir ibadet tek· 
ll, bir kadın ismi, 7 - Borç, tersi 
isim, 8 - Cilve, tersi balık tutar, 
isim, 9 - Islcambllde bir kAğıt, bir 
nevi boya, tersi balık tutar, 10 -
Demlryolu, Az pişmf& yumurta, 11 -
Hastalıtın kendini ~termesı, klllat 
eden. .• 

Yukardan atalı: 1 - Yaramız. 
urhot battrmaııı, 2 - Bir sebze, a· 
sırlar, 3 - Yemek, blr ibadet şekil, 
tudlk edatı, 4 - Nota, bir renk. 
5 - Kolay, av köpelf, 6 - Abcın 
aksamı, ıröeteril. 7 - BüyQk balık 
kayıtı, nota, 8 - Güzel. bir clns a· 
tac, 9 - Çalgı. etrafı sulu toprak. 
10 - Bir ot. kısa zaman, 11 - Söz 
verme, hoyrat. .. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmit tekli 

Soldan aata: l - Nattalln, on 2 -
Er, ... ıı. iki 3 - Bıldırcın 4 - As, ık, 

Eda :ı- Al, tribün 6- LAvabo, aon 
7 - .Amut. Meal 8 - Ret. makbule 
9 - SUrme, la 10 - Saz, Eter, 11 -
Av, ize, tam-

Yuk&rdan uatı: 1-NebaUar. fa 2-
Anz, amel 3- Avut. G ,_ Tadl!At, 
au 11- Mık, meze 6- L&r, Tomar 
7 - t.nclr, elametc 8 - la&bet 9 - lne· 
balu, -. 10 - ar, dGB, Jlra U - Nl· .......... 

MALEZYA'DA 

Japonlar yeni •1 " t t. . ld I 
ı an e ı gerı a ı ar 

bir asker ııkarma 
1 Aynca Almanlar 

harekeli yaptdar -- .
11 1 

, 

Si maide 

takviye 
kıtaları 
aldılar 
(Raft :l '"cı ıav/ada) 

redilen tebliğ : Ke$if uçuşları )'apan 
ta)-yarelerimiz Kotabahru kırılan civa • 
rı ile Pauani ve Sin.ı;apur )akınlarında 
demirlemİ$ pek çok dusman gemisi .ı;or· 
müslerdir. Bunların arasında harp 1te • 
mileri de hulunu)ordu. Bunların, ilk 
japon kıtalarını getiren ve bu kuvet • 
lerin iaşcsine ve teçhizat işlerini temi • 
ne memur edilen .ı;emiler olmuı muh· 
remel .ı;örülmekredir. Önce çıkarılan kı· 
taları ıakvi>e etmek üzere )'eni dü$man 
kuvetlerinin çıkarıldığı hakkındaki ha • 
berlert> d:ıir hiç bir mali'ımaı rokıur. 

Durumda değişiklik 
yok 

Sinı::al'ur, 10 a.a. - Mahalli saatle 
20 de r~men bildirilmiştir: Koro • 
Bahru'nun renubundaki birliklerimiz ye· 
niden kendilerini ro!'lamışlardır. Hu • 
dudumuzun diier kesimlerine tecavüz 
olmamışur. 

Kuanıan'daki durumda hiç bir defi· 
şiklik olmamıştır. Buradaki vaziyetimiz 
olduğu ~ihidir. 

Singapura hücumlar 
Slngabur; 10. a.a. - Japon hava 

Jruvetlerl. dlln gece ve bu sabah dur
madan Slngapur'a hUcumlar yap • 
mrştır. 

Japonlar batı Malezya'ya 
a•ker çıkardılar 

Nevyork; 10. a.a. - Buraya ge • 
len son haberlel"e göre, Japonlar, 
batı Malezya•ya asker çıkarmışlar
sa da hiçbir kayda değer muvaffa
klyet elde edememlıterdlr. 

Kotabahur tayyare meyJanı 
bölgesinde 

Vqingıon; 10. a.a. - 'Malezya'da 
mühim Kotabahur tayyare meydanı 
bölgesinde ıiddetU çarpı§malar de· 
vam etmektedir. Japonlar, yeni tak
viye kıtalan karaya çıkarmağa mu· 
vaftak olmu§lardır. İngillz takviye 
kıtalannın gelmesi beklenilmekte • 
dlr. 

kıracaklan birer kilo ekmetl yemin 
ı:aııxnasın diye Htram edip sonra ııe
ne blldlklerlnl okumail'a kalkarlaraa, 
o zaman da a!Akalı makamların on· 
tara !Azım ııelen cezayı vermete ye
min edecekleri ıllı>healzdlr. 

2 •aat 15 dakikalık 

bir lark yüz.ünden ••• 

Amerlıka'da Udıı dolımua iki erkek 
kardeeten blTlat ötekine ııöre 2 saat 
ı:ı dakika daha aec doN\lil'U lıcln 
a.tıkere ahnmam..ıır. Bu alzler Nev· 
yortt't.a doDAıım& .. ker alma ıube
ılııe baı vunnuılar, blrlsl aakere a
lınm11 ötekt de henüz aakerllk Yatı· 
na ııelmedltl ıcın. alınmam~. ikiz· 
ıerden birli! 31 UkkAnun 19"..3 te, ıa· 
at 23 45 te dotduil'U !cin 18 yasında, 
yani tam askerlik yapacak ı:afı:da 

idi Otekl ise 1 ıonkıı.nun 1924 te, sa· 
bahan aaat Hclalnde dotdutu lı:ln he· 
nüz 17 yaıında kU. 

"M tatınea ke~ paha olmaz .. 
derıer-

Pultlk'te harp baaladıtma ıröre, 
Amerika aııkerllk ıubelm bundlln 
eonra artık kılı ıkırk yannasalar ıre· 

rek. 

Mou.rt'ın bir ıahe•eri 
.... _. 

nmıl cloimuıtu ? 

Jıfozart'ın lSO inci ölüm yıldönU· 
mil Tllı1dye'de bu büYük müzik Uı· 
tadının aanına !Ayık bir eektıde kut· 
landı. Devlet Konaervatuvan ve 
Ankara ra<tyOIU, bu blb1lk aanatktı.· 
rın eaerlerlne ııenil bir yer ayırdı· 

ıar ve blrcok ııazetelerde, dAhl bes· 
tekAnn hayatı ve e.erlerı hakkında 
yazılar cıktı. Tllr\dye, dünyanın tein· 
de bulundutu harp kartuıında dalma 
tetikte olmakla beraber, kendisinin 
haklkt bir ıulh adası oldutunu böy· 

lelikle bir kere daha aıı.terdl. 
"l'l<Ablr" den birini ırönnek ıcın 

bekleme aaıonunda pineklemek epey 

ıııkıcı bir te)'dlr. Fakat aanat dü~· 
ıınm böyle bir pinekleme ıayeslnde 
bir ölmez eaer kazaııdıtını bUIYOr 
mu idiniz? 

Almanya Ye ı ya ya 
da harp ilin eHi 

Londra. 10 a.a. - Dört bucuk yıl
danberl Japonya ile harp hllinde bu· 
lunan Çungklng Çin hUkümetl Ja· 
ponya'ya rPsmen harp ll~n etmi&tir. 
Cin hükUmeU ayrıca Almanya ve 
ltalya'ya da harp ilAn etmistir. 

Lol\,drn'daki yunan hükümetl ve 
Küba Japonya'ya harp llln etmls· 
lerdlr. Uruguay hUkümeti jap0n ala· 
caklanna el koymuştur. 

Sili hariciye nazın Atlantlk ve 
Pasifik Okyanoalarını her an blrlbl· 
rlne ba~lı tutmak maksadiyle Şill 
ve Arjantin hUkümetlerinln Magel· 
lan boğazını tahkime karar verdik· 
lPrlnl bildirmiştir. Bu hususta aere
ken anlaşma sonra imza edilecektir. 

Mekaikclnın Jurumu 
D!'Vl('t reisi Comacho Mekslka'nın 

hıırbt> glrmlyi!ce:ını bildirmiş ve de
m stlr ki: 

Icahederııe Meksika kuvetlerf :var
ıhm f'trrek ll:ı:f're gönıierlle<'Pktfr. Fa
kat faallyPtimlz hlc bir 7.aman tam 
muharip duruma ıtlrml~r.Pktlr. Hlc 
ı:Uph('Slz, dalma mütPyakkız buluna· 
C'A§ı:ı: ve mücndelPmlzl daha ziyade 
fabrlknlnrımı7.a hasrettlrPCeğlz. 

M ek•ika kıtalan 
Vaııington; ıo. a.a. - Birleşik 

Devletler hUkümeti, Kaliforniya'nın 
mlldafauını kuvetlcndirmek için 
Meksika kıtalarının Birleşik Dev • 
IPtler topraklarından geçmesine mü· 
sande et.mıştlr. 

TOKYO'YA GÖRE 
Hongkong şehri 
çember içinde ! 

(Bqı J inci sayfada) 
deniz kuvetlerlnln Guam adasına 

muvaffakıyetli blr uker çıkarma 
hareketi yapmlf old•Jgunu bildir • 
mlştlr. 

Domel ajansının Sanghay'dan ha· 
ber aldığına göre japon hava kuvet
lerı dün sabahtanberl Manlla ve Da· 
vao') a karşı hava hUcumlarına yeni· 
cs.n -.ıanu.ıardır. 

Davao'da yapalan hasar bu tehir
deki resmi makamlar tarafından iti· 
raf edlldığlnden dıiha çok önemlidir. 

Mldway adalan Japon deniz top· 
cusunun atet menzili içinde bulun
maktadır. Hongkopg karadan ve de
nizden çember içine alınmıştır. 

Karaya yeni a.ker çıkarıldı 
Tokyo; ıo. a.a. - Tokyo'd& rea • 

men bildirildiğine göre, Malezya'da 
Japon kıtalarının harekAb, arazi • 
nln muhtelif noktaaında memnunl • 
yet verici bir tarzda devam etmek • 
tedlr. 

İngiliz k&rfı hücumlarına ratmen 
karaya yeni aaker çıkarma hareket
leri yapılmııtır. 

Singapur üz.erine 
yürüyorlar 

Tokyo; 10. La. - Cenup Tayland· 
da karaya çıkmıı olan Japon kıta
ları, Sl~pur Uzerlne yürUmekte • 
dir. 

Tayland'da, Japon ileri hareketi 
birçok istikamette genlılemektedir. 
Şimal Tayland'da Japon kıtaları, 
batıya doğru Birmanya yolu istika -
metinde ilerlemektedir. Japon kıta· 
lan, Blrmanya'dan gelerek Tayland 
arazisine girmete teıebbüa eden İn
giliz kuvetlerini geri püskUrtmllt • 
tur. 

Japonya, Amerika ve Brltanya Ue 
harbe glrdllUndenberf 'apon dE>nlz 
kuvetlerf 38 tayyare kaybetmlslerse 
de hlc bir japon harp gemisi batma· 
mıştır. 

Amerika' da 

tedbirler 
BinleKe japon, alman 
ye italyan tewkif edildi 
Vaıınııton. 10 a.a . - Adliye nazın 

M. Bidlle 2303 alman, ltalyan ve Japon 
t.eba11nın tahkikat bUr06u tarafından 

tevtclt edllmlt oldutunu buırün blld r • 
nılftlr. 

Harp kabinai toplandı 
vuınaton, ıo a.a. - M. Ruzvett 

harp kabinesini beyaz sarayda blr tov
laJlteya davet etmı.tlr. 

Bütün hariciye nazırları 
topal nacaklar 

Vqonırton, ıo a.a.~. Cordell Hull, 
bl1tlln Amerika etlmhurb"etıert harlelye 
nazırlarınm, ıonkAnunuıı ilk hattaaın • 
da bir toplanu yapmak üzere Rlo de 
Janeıro•ya davet edildiklerini bildir -
mittir. 

CUnkll Mozart, eo.ı tan tutu"· 
nln uvertllJ'Onll kendltlni blr tOrıtı 
kabul etmek ı.temty~ bir ntıtuzlu 
adamın bekleme alonunda be9tele-

Yedi giinlülı İf haltaı ve 
mlreri tedbirler 

V8flnston: 10. a.a. - Ret• Ru• 
velt, ctnn psetecllerle Ylll»btı p 

.sA •• TIR. ra,m-. eııdo.tride 1'9dl sUD1Gk 
mıtUr. 

muharebe meydanında 
7 .000 ölü b1raktllar 

( 8111 J. ınci ,..yfada ) 
nıcktedır. 

'l'lkvın muharebelerinde dUşma.
nın 12 ncı tank tUmenlyle 18 inci 
motörlU tUmenı ve 61 inci pıyade 
tumenl imha edllmlıtir. Almanlar 
muharebe meydanlarında 7000 deıı 
fazla ö!U bırakm11lardır. Esirler ve 
ganimetler henUz aayılamamıştır. 

Sovyet remai tebliği 
'Moskova, 10 a.a. - Sovyet Ha • 

herler Bürosunun dllıı geceki tebli
tf : 

8 ilkkAnunda, kıtalarımız bUtUa 
cephelerde dU,manla çarpıımıılar

dır. 

Hatı ve cen·Jp batı cepheleriniıı 

muhtelif keslmlerlnde, birliklerimis 
dUşmanın inatçı mukavemetini kır
dıktan eonra ilerlemtıler ve müte
addit yerleri tıgal etmlılerdlr. 

8 .ilkkAnunda hava birliklerimiz. 
den biri dU,manın dört tankını tkl 
zırhlı otomobillnl, a.ıfker yllklU 70 
kamyonunu, cephane yüklü 20 den 
fazla otomoblllnf tahrip etmıı ve
ya hasara uğ?'atm11 ve ikiden fazla 
piyaae böllltflnU fmha etmif veya 
bozguna 1.ttr&tm11tır. 

Tula istikameUnde bfr bö~ 
hareketlerde bulunan 90V)'et blrlilr.
IPrl ılddetli hUcumlu netlceetnde 
alman\arı bir çok yerlerdezı. lr.cn • 
muşlardır. 

mr bölgede muharlplerimia 1G 
tank, 2 otomobil, 41 kamyon,. Uo 
mayn Alet ittınam etmltler ve 600 
den fu.la dUtmiU! subay ve Ukeruıi 
esir alm ılardır. Bu muharebelerde 
ç?k mıktarda tan~ ve all&h alı~. 
tır. 

Kallnin b{!lgealnde harebtlwde 
b:ılun~n birliklerimizden biri oetin 
muharebelerden aonra almanlan 
nıevzll~rlndeıı kovmutlv n 1!500 
den fazla dilfmu uker n wba • 
yını öldUrmi}flerdlr. 

KRllnin bölgeıinde ~ oete .. 
leri soğuktan dolayı toprak aıtı .. 
naklara, barakalara n kö)'lUleria 
evlerine sığınan alman mUıtevıııe
ri amansız bir surette öldllrüyorlar. 

Çetelerimiz, yaptıkları hareket • 
lerde kayak kullamnMtadır. 

Alman rami lebliii 
Berlin, 10 a.a. - Alman ordulan 

başkumandanlı1ttmn teblltf : 
Doğu cephesinde dQfmanm mey. 

zii hUcumlan muva.ttakıyetıe ptıa • 
kUrtUlmllttür. Bu hücumlarda dtlt • 
man yeniden kanlı kayıplara utr .. 
mıştır. 

Doğu cephesinin cenup keatmin • 
de ml»ıim almaıı hava kuvetleri 
muharebeye hazır blr halde b~lu • 
nan dilfman aaker topluluklariyle 
tanklarını datıtm11lardır. Almea 
tayyare tegklllerl aym zamanda S'\V

yet tayyare meydanlanm muva.tf .. 
kıyetle bombardıman etmiflerdir. 

Dll§man hava kuvetleri Koekova 
ve İlmen gölUnllıı doğu fimallnde 
yaptıklan hücumlarda bUyt1k k& • 
yıplara utramlflır. 

Rular Flet.'i de •eri 
aldJtzr 

Londra, 10 a.a. - Moakova radyo
sunun fevkal!de olarak verdılt bir 
habere göre sovyet kıtalan Orel'ln 
doğusunda Flets'I geri almışlardır. 
Flets llkklnun başında alınanlar ta· 
rafından lıgal edllm1$tl. Cereyan e
den muharebede iki alman tOmenl 
tamamlyle imha edilmiştir. AlmlUl 
kayıptan 12.000 ölQ ve yaralıdır. 

Sallhlyetll mahfiller, almanlarm 
Rusva'da mUdafaada kalacııklan 

hakkındaki haberleri bahll mevzuu 
ederek diyorlar ki: 

"- Böyle bir h~kf't ııovyet bat
kum11ndanlıtı için mükemmel bir 
fır!l11t olacaktır. Eif'r sovyet basku
mandanlııtı atmanl1tn vurmak tçtn 
bu anı M'~Pl"!le bfly{lk muvllffakıY@'l· 
IPr kazanması cok muhtemeldir." 

TOKYO 
bombardıman 

EDİLDİ 
Mtmııa; ıo. a.a. - Bu ııabah Ma

nııa·da dolaşan ve hentiz teyit edil. 
mtyeıı haberlere göre, Amerikan 
tayyareleri dUn Tokyo, Kobe ve For 
moza'yı bombardıman etmlttir. 

Tokyo; 9. a.a. - Japon umumi 
karargAJnnın bildirdiğine ~öre, Tok
yo'nun ıimallnde ve cenup • b'ltı • 
sandaki bazı bölgc!erdo ha.va hU • 
cumlarına kar§ı paalt korunma ted. 
birleri ahnmııtır. 

hafta sisteminin tatbik edilmesi 111· 
zumunu bildirmiıtir. 

Sll!Ahlyettar makamlar taratında"I 

mebuslar meclill harbiye eneüml!'nlnde 
yapılan bt'yanata ıröre 17:ı 000 kitinin 
daha derhal hizmete catrılmuı muh • 
temeldir. Bunlar 28 yuını bitirdikleri 
lı:ln ııert bırakılmıttı. 

A8kerUlt hlı.1\l!'tlnl tahdit f'Mn ,.. 
ıın detletlrUmMI hak1uncl& hlc bk' tek· 
llt Japılmamllbr. 
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Konsolosun oyunu 
- ıı -Çeviren: Efdal ARIKOL ı 

- Snn n kunduracın geldi. Yanın- lu hıc bir suretle değıştırmlyecek 
da bu uı. adımın ayuı:.kn.ll ihtıyncını Kadar gururum vardı. Onunla bir 
tamam )'le knrşılıync ık bır stok vnr. gun oğleden sonra konuşmuştum ve 
B;.ı h.ıkıl.;ıılen h()~ b.r s y. B.r gun hatırlarsın o clftcl ile allı.kası oldu
nakıK •tı oğ,·cn teK n• ondan konso- &-ı.mu anlamıştım. 
losı bah ede c k. Bllly: 

John ayıık a:.- k ustilnc> atarak: - Dink Pa\\SOn değil mi? dedi. 
Bt n m m ktubumun cıddıye a- ı John: 

lındı ın• zannctm )O um. - Pınk Dnv.-son dıye düzeltti. ve 
Bılly: dedi ki: 

- Dört b n dolarlık ayakkabı! - Rosıne babuının ·bir mektep 
Bunlar Alas n"da scrınlemek u;ın CCK'Uğunun yapab lece{,:ı bir şaka ile 
ye razc> sats ardı daha IH e<icrlerdl, aldntıldı{,:ını anlarsa bana darılacak-
dc1. tır. Ayakkabılar! Bunları duşundük-

Bılıy: ce fena oluyorum. 20 senede 20 clft 
He,e ktzını bır gorı;"n, Kolorlo- ayakkabı saıamıyacaktır. Yerliler 

nun bütün ı 'iE.>"lorıtalnrını göl- slmdtye kad:ır tl)Bkknbı nedir, bunu 
ı:ede bır1tKa .ı.k ka1ar guT.el- dedi. öğrenmek istememışlerdır ve öğren

- Hndı canım, D< nı fazın tıraş et- mlyeceklerdır dC'. Onları buradan 
mc>. gönrlerırsem. Roslne'dım ayrılmış o-

Bllly: lacnğım. Halbukı ştmdi elimdedir. 
- Onlara HC'm l"UC'rle>r deniyor- Ah, onu ne kadıır seviyorum. Bu a-

mus. ğır &akayı yaptığım gQn hararet ter-
Johnny blrdımblrf' sıcramıştı, ar- mometrede 102 yl gösteriyordu. Deh-

kadaE nı tutarak sarstı: şetlı sıC'ak bana bu hatayı yaptırdL 
- Hem:t t r mı dcd n? Bu Ro- BU!y: 

s ne'nln b ba ı1ır. Bu Paterson nl' - Boyle dü unme Johny, onları 
budala artamml$. H'l1 ı;-ııhuk kalk matt:ı:alarını bırak acsınlıır. Bugün 
yardımıma ko nC' >-apac-:ığız? Alla- <>~leden sonra cok calışarak, bütün 
hım ne> yapacaiız ısımd ? dostlara vazı)·eu anlattım \"e onlar 

Bllly ka• ı do tunun önune düs- bıze yardım PrleC'eklerlnl söylediler, 
tü ve dedi ki ayakkabılan zıla<'aklar. Bu başlan-

- YapılnC'ak ilk lş onlara rahat meta fena bir &ey değil. 
bir :ııer bulm ktır. Ben bunun tein Johny: 
ıehrin en giızel evinde' oturan .Mlsis - Bir düzine milşterl Hemstetter 
Good,vln'i dO •.ınüyorum. stokları lcln vız gelir. Bu iş yürüml-

- Ah Rılly tcsekkür ederim. BI- yecek. Bunu halletmek mecburlye
llyorum lo Sf'n bc>nlm aynı zamanda ti var. Billy sen yat. Ben :ıralnız ca
karagun do tum~un. Muhakkak fır- lışmayı tercih edıyorum. Bu !eki şl
tına kopacak. Fakat oru biraz ge- &cs·nı de yanına al. Amerika konso· 
ciktlril"ien cok ı:vı olal'ak. ıo~una hlc bir eey !Azım de(:a. Eütün 

$1\pkasını gı:ı;dl VC' <.'" .. nretl<' llma- gece calışarnk bu meseleyi hallede-
na g t.mek iç n yürlMU, Limanın ceğlm. 
gQmrUk h nasın1ı Rosine'I ve baba- Johny sntnün ilk saatlerinde ha
sını karşıta1'fı. Ros nC' hos bir hlıl ta- ld dilsilnmC'kle meşguldü. Sonra ıs
kmmıstı ve- sıhatll bir vazlyett(' idi. lık calarak kalktı ve banyoya girdi. 
Eski tanı ını ıı:örunce yanaklan er- Saat 9 da postaneye gitti. 10 dolar 
l'uvanlRsmıştı. kadar tutan şu telgrafı cekU: 

Môsyö lI!'msll'ttE'r konsolosu dost- "J)alesburs:'da Pinkney Dawson'a. 
ca SC'llmiı:ı;arak: Yarın 500 dolarlık ceklml alacak-

- s•-•-ı.. sınız. Derhal 300 kilo kadar en sert -=• ~ karşılQitıfımdan cok 
memnunu11L Gar flmızı.n mektubu- d kenll <.'lnslnde>n kaynanadlll yolla-
na cevap v rd {,:ınııckn dolayı tesek- yınız. Acele bekllyorum. 
kilr ederlm. o b n·m yerıme size John Atwoot" 
YllZdı. Karlı bir iş arıyordum. Biltün Bir harta sonra 300 kilo kadar 
mallarımı paraya cevlrerek elde et- ka:ı.-nanadlli geldi. İstenl'dlkl ı:lbl çok 
tlğ m para ile Am"nka'nın en iyi ve kuru cok dikenli idi. "Şimdi Hems
satlam ayakkaplarını satın aldım. tetter'ln müşterileri olup olmıyaca-

John'un şaşkınlığı Bllly'nln gel- fı anlaşılacak" diye düşünl!yordu. 
mesiyle bıraz yatıştı. Bllly Mtsis BtitUn geceyi tarlalarda. kumlu 
Goodwln'e kun'furalar hakkında M. yollarda bu kaynanadlllerlnln kücük 
HemstettC'r'C' hlc bir şey söyleme- küçUk parcalarını atmakla geı:irdl. 
mesınl rica etmışU, Ertesi sabah, yerlilerin acı ile bafır-

Konsolo ve Bllly butUn geceyi dıkları lsitlllyordu. bunlar yalına~·ak 
bu_ bllm!'eC'yt eözmek ıcın düşünmek- sokaklarda koşuşuyorlardı. Sesleri 
le gecırd !er. Johny'nln kulağına keman sesleri 

BJUy: gibi gr>llyordu. 
YerUler: 

Onları Dnlesburg'a tekrar ""'l "v • - Allah, allnh, ne yaptık ki böy-la. 
le bir ceT.ayn bW !Ayık cördün, diye 

Onu yapaC'alrtını, derli. Fakat bağınyorlardL 
biraz durduktan sonra: Onlar kaynana dlllertnl kendile-

- Billy, ben sana yalan söyledim. rlnl cezalandırmak tein allahın her 
Sana YÜZ d fa bu kızı SC'\"Illedığlml tarııfı zehirli böceklerle doldurdufu-
SÖJ.·lemlştlm. de ıl mi? nu zannediyorlardı. Bunlar her a-

Bllly cevap verdı: dımda batırarak kuııdura mağazası-
- H<'mE'n hC'mrn Uç >ilz yetmiş na kosuyorlardı. BC'ş saattC'n az bir 

bes kt're söylemıştln. 7.amanda HemstC'tter bUtlln stokunu 
- Her drfasınr!ıı sana yalan söy- satmıştı. Bundan kazandığı para ile 

l~mlsUm Billy, Onu bir dakJ.ka bil!' John ve RoslnE>'ln cvlnnmelt!rl do
unutmaıiım. Ben on~'!Rn ayrıldı!hm layıslyle bU:vük bir ziyafot verdi. Bu 
için bir zavallıyım. cünkfi bıına hlr rlyafett,..n Kolorlo halkı uzun zaman 
kere "hayır" dem 5tl Tutuğum Yo- bahsetti. 

Erzurum'da Türk Hava 

Kurumuna leberrular 
Erzu um, 1 .a - Miltl'ahh t Hn· 

ı · •nal, t1lt'<'ardan nt-mzı Tem<'lll 150 
ser. t b ka h b N zım Ilıcalı. lbra
hl!ıı Gezer l ıııo r>r, knııı1•ıraM Jbrahlm 
Kann ı ~ d uz d ş krü 7S er. fab
rika ~ ıhlb! Hakkı Gezer, attar HUıe. 
ytn ve ~f Phml'• Kartıorıhı. Beyoıt!u tl'r· 
zıtı.ancsı sahllıl ŞılkrU, Sıvaı, Kayseri 
anbnr mtıdU u Muııtııra, komlsyoneu 
XAzım Ates. yünC'ti Meh.mrt Kayseri, 
?o:ec!p Ko• n, tuceardan ömer, 23 !'r 
lira Tilrk Hava Kurumuna tebenil et. 
mı.ı rdır. 

Hamlet davası 

Istanbul, 10 (Telefonla) - Ham
let d!vasının bugünkü celseinde üni
versiteden ehlıvulrnf olarak secilen 
edebiyat tarihi profesörü AhmPt 
Hamdi Tanpınar, Hukuk FakUltesi 
ordlnaryüs profes5rü Sıddık Sami 
Onar, Edebiyat FakUltesl almanca 
docenU Burhan hakkında sucluların 
mütaleaları sorulmus, PC'yaml Safa 
sebep göstermr.d,.n, CelAlettln Ezine
nin vekili kendilerinin Hamletln ede
biyat fakültesi tarafından yapılan 

tercümesini bef;enmedlklerl !cin ra
pora itiraz haklannı muhafaza ettik· 
!erini s5ylemlf, netl~de raporun ha
zırlanması için muhakeme başka snt
ne bırakılmıftır. 

Birleşik Amerika' nın 
ekonomik kaynakları 

Birleşik Devletlerin harp malzemesi yapılmasında kul
landığı en önemli fabrikaları bilhassa Pennsylvania ve 
Ohio hükümetlerindedir. Pittsburg dünyanın en büyt.ik 

demir sanayii merkezlerinden biridir. 

A merıka ile Jııponyrı arasın-
da harp fili bır §ekılde baş

lamıstır. Bu munnsebclle Ameri
ka B.rleııtk Dcvlcılerının .ımyn<ık
lannı guzden gecırclim: 

Şl:-::.:ıll Amerıka'nın orta bolge
sınl Atıa .. Oxyanosu'ndan Suyu!\ 
Ok) nnos'a kad!lr tamamen kaplı
yan hu menı C'ket:n mcsahası müs
temlckelcrıyle b rl kte 9,5 milyon 
kılom tre •Breden fazladır. He
men hemen AHupa kıtasının >1iz 
ölcüslıne muadıMı. 19 uncu asır
dan ıubaren artmıya başlıyan nil· 
fusu bUyılk bır sliratle ztyadeleş· 
mJştır. BugUn 130 mılyondan bı

raz eksiktir. Amerika Bırleş,k 
ne, letlC'rl nurusun un fazlala.,ma
sında orada me\cut insanların nrt
masiyle herabC'r dışardnn gelE'n 
göçmenlerin sayıı;ının pek zıya1C' 
olması da mt.ı!ıım hlr rol oynnnıış
tır. Çunkü son bir asır zarfında 
<'Ski dUnyndan oraya 40 milyona 
yakın lnsnn gllçmüstllr Bir'eı;lk 
Amerika D'"'vl"UC'ri, artık memİe
ket!ndekl nUfus fu:lalığını kdfl 
buldufu lcln S:!'lecek muhacirle
rin sayıı;ını whdit etmt'k zorunda 
kalmıştır. 

Dünyanın b,rcok köşc>lerlnden 
giderek Btrleslk Devletler arazi
sinde toplanan ve orada nesilleri· 
nl idame edC'n halk, dınl, dilı, mil
liyeti ayn ayrı olmasına rağm('n 
az zamanda amerıkalılaşmışlar, 

aynı ırktan imişler gibi blrlblrlerl
ne ısınıp tek mlllet hlıllnc gelmiş
lerdir. Onların bu blrlesmeslndE'n 
hasıl olan ahenk ortaya öyle yeni 
bir tip cıkarmıstır kl işte bu Um
sa!, amerlkalıdır. 

Birleşik DevletlC'rln arazlslnln 
genislil:':ı. sert lklımınln dcğ15.klısı. 
amerlkalılnrı yerli ahali) e benze
mekten alıkoydu~u gtbi, onların 
tam Anglo·Sakson ırklarının bir 
uzanışı htılınde yetişmelerine de 
lmklın bırakmamıştır. TUrlU iklim 
şartlarının ruhlar ve sinirler nzc
rlnde yaptığı aksi tesirler amerl
kalıların soğuk kanlı, calısmaktan 
yılmaz ve gözO pek insanlar ola
rak yetişmelerinde cok mühim bi
rer lı..ınll ro!U oynamışlnrdır. 
Memleketin büy!lklU/::U, sanaylln 
inkişafı onlarda azamet hissini u
yandırmış, amerlkalılara, her so
:ı.·ln en bilyilğünU, en iyisini vücu
da getirmek heves ve istidadını 
vermiştir. 

Köhne Avrupa'dan tamamlyle 
uzak, eski dünyanın tarih ve an
ane kayıtlarına yabancı bir hayat 
silrülmet;e başlanması h!lkilmet 
tarzlarında ve halkın ya5nyışındtı 
da tam bir hürlyet ve lstlkıtıı ha
vası hA.klm olmasına sebebiyet ver
di. Vakıa orada, d!ln:ı.·anın her ta
rafından ziyade maddeye eheml
yE't veriliyor, ruha VC' mAnc"1 duy
gulara hürmet rd;Jmlyordu. Her
kes sonsuz bir kazanç humması 

ve para hırsı sarmıstı. Genç lhtl· 
yar biltün amerlkıılılar ka1.an
mak, kazanmak mütemadiyen ka
uınmaktan başka bir sey dilsün
mUyorlarrlı. Fakat buna mukabil 
milyoner, milyarder olanlar sade 
kendi kıtalannı def:il. Avrupa'nın 
ve eski d!lnyanın tctımat yarala
rına merhem sDreC'<'k milessc~c

ler kurarak Sf'rv('t d!lşkünlOkle· 

rlnln kefareUerlnl bu suretle öde· 
mek istiyorlardı. 

8 ırleşık De"·ıetıc·rın .ktısadl 
kaynaklarını sıı·ası>-le tet

kik edecek olursak, talııntıyle Zi
raat bn.,ta gelır. Bugun dunyanın 
da cl!tc ilkle en ileri gttm ş menı
IC'Keti, Bırıcsık ne\ it t craır B.1-
ha.; a grnıs clftllkıe z. raau H' b r 
h('kt.ır arazıd n en laz. a m ns..ıl 

alma rC'koru B.rk .k Devh.tler t.l
r.ıfından kırılnıı tır. 

Fakat son s nelerde en faz.la 
buı.;day yetiştirme blrlncıl ğlnı 

So"liyet Rusya ya ka~tırmıstı Rus
ya yılda 30 mllyon tonla tıırlnd, 
Birleşik Amerikn Devletler 23 
mılyon tonla ıkıncı grlmcktedlr. 
Fııkat bun:ı mukrı'> 1 s ndc 70 
milyon ton m•ı<;ır yetı tlrm( ktC'dlr 
P.rlnc. palatl"s ş;:";er kamışı ta
tnn O(' çok mlktarrla ekl'lr. 

Hay~ an beslr>m,. noktn&.ı.dan 

dum a lı < rtn.ıe c;ok ınUıı m tir 
m""kti 'iardır. 41 mııyon d muzla 
bırlnt"ıdır. 6G mılyon 11,.ır.a lkln
cı'fır. 53 mı iyon ko:ı; unla il uncu
dUr. EC'y;: rlerinın sayısı 12 m :
yona J,nklasmı tır. 

Sanaylc Alt ziraat ma1'sull rln
den pam..ı{:un bütiln dünyada ıs
tıhsal cdılC'n mıktarının oncoa :li<'
dısı Bırlc. k DevlC't. r dahıltnde 
ycıls:nektedir. Onun .;in ramuk
lu dok.ırnalar sanayıı ınllt ıış ıler

IC'rr..~ ir. 1 unlü dokuma tsi<'rındC' 
ise İn jJtere'den sonra ı;:-l'lmck ü
zere lk.nc;dir. 

B.rlcııık Devletler bllhns. a mA· 
den itlbarıyle çok zcngindır. Dün
ya mArl 'n kurr.Urü lstlh :tll"r.nln 
:rüz.ie 42 sini, (senede 450 mılyon 
ton ı bakır istihsallerinin yllzrlC' 
elli üçün!l verir. Kurşun, cinko. 
petrol, demir itibariyle hlrlncıdır. 

Blrleslk DcvlellerdC' senelik rle
mlr istihsali 74 mlhon tona yak
laşmıştır. Bunda da dünya üzerin
de blrlncidır. Bakır istihsali 820 
btn tonu bulmaktadır. 

Birleşik Devletler altun lsUh
sallnde 128 hin kilo ile !icüncü, 
gUmilş istihsalinde ise 2.200.000 ki· 
lo ile ikincidir. 

Memlekc·t dııh.llndekl dcmlryol-

Köy enstitüsü 

talebesinin 

yaptığı okul 
!zrr.lr, <Hususi) - Kızılcullu köy 

enstltOsü talebeleri elll kişilik bir 
grup halinde Yıldızeli'ndc yapılacak 
enstitil binasını yapmağa memur 
edilmlşlerdL Talebeler bu enstltü 
yapısını b ~rerC'k şehrimizi:' dön • 
mU.•lcrdir. Köy enstHüsünün bu ca
lıskan talebelf'rl bu yıl lçmde üc bü
yük yapı yapmı !ardır. 

tarının uzunlugu 424 bin kllomet
rryı geçmekted r. Ticaret filosu· 
nun ;ı;rkünu ise 15 milyon tona 
y.ıKscJmiştır. Dı.inya üzerinde! ln-
1'.;iltcr.:"''den sonra .kıncıllğl muhn
r z l c• r.ektodir. 

B lrle~ı11 Dt'\I' uerln harp mal-
7 >nıcs ı ... •.nde kullandı{i:ı 

C'n muh m fa'mkııları bllha a 
l'ennsyllianla \e Ohlo hUkumetle
rl dahllind dir. 

Pıttsbur ~h, dunyanın en mü
him dC'm r sıınayll merkezlerin· 
dC'n b.rı<lir. Ihıncl derE>cede mer· 
kcz.l<>r Ouluth, Ş.ka ;o, ve sair ışe· 
hırlcr etrnfında toplanmıştır. 

Anı,.rika Rlrle lk De\·letlerl a
cıl r, ı , rl ındckl bu kadar 
g,. ı ş ~ ı yr a rrla bütün cihanda 
c> .o-ı .n k l"r d ı St'll!'l('r<leııberl 

hlrıncl belmf' e ;rıL~nıakla \ e bu 
hıı U$lu <i<>tına? ı lt[re \(' Almnn
y.:ı il• c:ırp• nnıcta idi. Son bir a
sır z.'lrfı11dn Avruııa d('vletlerl gl
hl ZC'ngin mu t nlE'kel('rc sahip 
olmı:ı;a VC' kendi rmn YC'tl tein lü
zumlu olıın bazı rec t noktalarını 
tutmıya calı;ımı tır. 

1~67 de A:aska yı Rusyn'dan sa
tın almıı;:, yirmı, ) rml ikı yıl son
ra Antillere U7.anmıs, Küba ve 
Domı:rı ...,,..n hUhumet.crınln İspan
ya hımayc .. lnden sıyrılmasına )nr
dım etmiş, Panııma kanalını nc
mış, o kanalın Ptrafıııda lhl!ync 
nlsıı0t.ndr> blr .; nişli ı ihtiva e
•JC'n arr.z'yl CİC' .. ı., gC'clrm!ııtlr. Bu 
\RZıyell tem.n Ptt'kt.~n sonra B r
Jc lıc Amerika Devlctlcrlnın Bll· 
yllk Okyanos'ta nUfuzunu zlyadr>
lr tfrmrsı kc>nd ll~lndr>n pek ko
laylıkla mümkün olmuştur. On 
dokuzun<'u acınn sonlarında Fıll
pln, Samoa, Havai ı:ıd:ılarını ken
d sine ilhak E'tmlştfr. 

Bu müstr>mlck!.'lerde Alnska'dan 
maada ilndan mtidC'n ve salrE'ye 
aıt ,ptldal maddelt!r gelmez. Ora
lardan en fazla seker kaml$1, Hin
dıstan CP.vizl, tütUn, mısır ithal e
der. Alaska'dan ise bakır, altun, 
kilrk getirtir. 

Tren hattı üzerinde 
bulunan ceset 

İzmir, 10 (Telefonla) - İznıir'e ya· 
kın Mersinli'de oturan elli beş ya1ında 
Halil dcmirrol rayları arasında kanlar 
içinde ölü olarak hulunmu~tur. Bir trl'n 
kazasına kurban gittiği tahmin edilmek· 
ıe 'e tahkikat yapılmaktadır. 

Adana'mn kömür ihtiyacı 
karşılanıyor 

Adana, <Hususi> SehrlmiTJn 
kömür ihtiyacını karşılamak Uzere 
Osmanlyc·den bol miktarda kömür 

Kudurmuıı. manda eti yiyen temin edilmiştir. Belediye, ucuz fi-
~ yatın bolca kömür alacak b"J suret-

kövJiiler hastl".landılar le piyasada kömUr fiyatlarını denk-
!znılt <Husu~!) - Kandıra kaza - leştlrecektlr. 

sının Deli Hasanlı köyOnde kurluran ı 
bir manrlnyı kesmişler ve etlnl ye • 
mlslerdlr, Köy!Uler hastalanır has- Sıvas'ta bir hakem kursu 
talanmaz kaza doktoru köye gönde- açılıyor 
rllmlş ve hastaların ilk tedavllC'rl 
yapılmıştır. Bu etleri ylycnler, ve 
bunlarla temas edenler şehrimiz 

memleket hastan('s ne knldırılmıslar
dir. Bu hastalar 35 kl:ıldır. 

Sivas <Hususi> - Bölge futbol 
hakem komitesi bir toplantı ynpa • 
parak sehrlmlzde bir futbol hakem 
kursu açılmasına karar verilmiştir. 
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f Hayat ve Sıhat J 
._., •···••······•··••••·•····•··································••••••• 

Yurdumuzun 
Sıhat ve lctimal Muavenet VckA· 

!etinin Merkez Hıfzıssıhha Müessese
si tarafından çıkarılan Tür.le Hıfzıs

sıhha ve Tecriibl Biyoloji mcemua
sının 2 inci elit 2 inci numarnsındn 
"Avrupa şifa menbalarının TUrklyc
de muadilleri \"ar mıdır?" başlıklı 
yazıyı &imdiye kadnr göremedınlzse 
bunu bulup okumanızı bilhassa. rica 
ederim. 

Bu yazı Türk MA.dcn TeLklk ve 
Arama EnstitUsünde İdrolojl şefi 
lken bu yılın temmuzu !cinde Anka
ra'da ölen şöhretli profesör Salomon
Cabrl'nln uzunca bir raporudur. 

Şöhretlt ve rahmetli profesör bu 
yazısında, yurrlumuzun mfıden sula· 
rını ve kaplıcalarını tahlillerde elde 
edılen neticelere göre Avrupn'dakl 
meşhur mtıden sularıyle ve kaplıca· 
lariylc muka)·ese ederek A\·rupn'dn
ki mfıden sularına ve kaplıcalarına 
buradakilerin hangileri mutıdil ohlu· 
ıtunu gösteriyor. Bundnıı dolayı llra
llk bakımdan bu profc>sfırün raııoru 

pek önemlidir. 

Yurclumu7.ı:lııkl maden sulnnnı ve 
kaplıc:nlannı onlara ynkın )'C'rlC'rrle 
) 8$ıynn halk iyi taıur ve ne tUrlU 

1 dertlere derman olduğunu, nsırlnr· 
1 danberl dC'\"am eden kendi tr.C'rUbe
! !erine göre, pek i)·i bllirlC't-se de on· 

larn uzak yC'rdC bulunanlar, mani
esef, bllemezlC'r. Memlekette herke· 
sin bıldıgi Bursa, Yalova, Çeşme ıd· 
bl blrkac kaplıca ve Afyonkarnhlsan, 
Klsıımn, bir de, şimdi adı bıle lşltll· 
ml)·en Cıtll gibi birkac mMen suyu
dur. 

Profesöriln mukayese neticesinde 
gösterdığı muıı.dıllerin heılSini bura
) n nakletmeK kabil olaınırııcaf:ırı· 
dan ) alnız birkac ı ancsınl güstercce· 
l:':im. 

Ankara'ya ynkın bir yerde ve An
kn ra-.ı:>olatlı deminolunun yanı ba
şında bulunan Malıkoy mlıden suyu, 
safra ke .. esl lllıhaplarına karşı colt 
tn\sJ:ı;c ed.len ve 15"1cre'de cıkan 
Schulz-Tarap mAden suyuna muadıl 
oldugu lem rahmeUI profesör Malı
klly'U "ışlek bir banyo yeri olmak 
ıctn yaratılmış gtbidır" dıye tavsıı 
edıyor. 

Kom·a Ereğlisl'ndC' AkhUyllk mtı
den s~yunun hııssaları da profesö
rün gozUnc pek ziyade c::ırıımıştır. 
ttu nıfıden suyu, bUtUn <lilnyaıla bu
lunan lltyonılu mlıdC'n sularının en 
ku \eti ilerinden biridir. Bund::ın do· 
layı Akhüyük nıfıdeıı suyu, Alman· 

1 

yn'da, Macaristan'da ve ltalyn'dnkl 
lltyomhı mCıcl(•Jl sularına muadildir. 

Almnn)a'dakl Bad.,n-BtıdC'n sula
rının şôhrctı bütün dünyaya yayıl
mıştır. ProfC'sör o meşhur mfıılen su-
larına mu:ıdil olarak 'l'ürki~c'de şu 
ml\den sularını gl'>stf'rl)·or: 1stnııbul'a 
>akın Tuz.la, lzmlr'c yakın Urla'da 
Malcaca. Sivas'takl Sarkışla, Aksa· 
rn>•'da Zlga, Mlltıs'ta Bahceburun, 
Kars'ta Arııacay, Kırsehlr'de Cicrk
dağ, Çllnakkale'yc yakın '!'uzla, Kny
serl'de Boğtı?.köprO ... 

Yurrlumuzdnkl müdcn sularından 
hnnılslnln Avrupa'dakilerin hangisi· 
ne muadil bulunrluğunu öğrl:'nmc
ml7., süııhcsiz, pek faydalı bir bilgi
dir. Fakat s."ı.dcce bunu öğrenmek, 
ml'ldcn sularımızdan lstlfnde etmek 
ıctn Yl'tlsme7- O suların şimdiki hal
lerinde onlardan istifade edPbllen, 
yakın yerler halkı zaten, o suların 

ne işe yaradıklarını bilirler. Şimdiye 
kadar nıdden sularımızın hnssnlannı 
bllmiyen halkın da istifade edebil
mesi için o sulan işletmek, uzak 
yerlere kadar gönderilebilecek se
klide ve kaidesince şlşelC're ko:;mak, 
sonra da kaplıcıılarda, rahatını se· 
ven ve ei'.:l!'nmek lstlyen kimsC'lerl 
de memnun edebilecek otl'llC'r ,.C' 
eğlence yerleri kurmak liı7Jmdır. 
Avrupa'<1a mfülen su~·u ve kaplıca 
&ehlrlrrln<le otellerin ,.c e~lence y!'r
lerlnln coklul:una hakılırsn oralarda 
dökülE'n ııermayl'IPr de bOŞuna git· 
mlş olmasa gerektir. 

Bizim yurdumuzdnkl ml\den sula· 
nnı ve kaplıraları mocl<'rn bir suret
te işleterek bütün memleket halkına 

Yıırııaşl 

luaf, boıJnJnculuktur. 

maden sulan 
şifa dagıt.makla beraber kendisi 1 

kür edecek, Sl!rmaye sahibı zıı 

veya da.ha iyisi bir idare bulunrıı" 
mı? MC'SC'll\ Kızılııy mii.den ı;u:;u 

lclmC'kte artık tnm lhtısas sahibi 
muştur, Eli Bank dn zaten mll.dt 
fer Bankasıdır. MUcn ı;uıarı \C' "',, 

lıcnlnr, onlnrı ı~ı .. tm('sınl b ıen 
lcln dalına k ır ka) nnğı ol mu tur· 

G. A. 

Bu ak,amki nöbetçi eczaJlf * Sakarya EcT.:Jn"sl pazar g<>ccsi I 
betçi olan eczane pazar güol 
nobetçidir • 

Ankara'dan giden trenlet * Cumartesi, ı::ızartcsı, ııer~embe '' 
de W.50 de lstanbuL * Her gün 19 da ekspres. 9.10 d• ,. 
tan bul. 

~ Her ı;:Un 20.25 te posta.. l.2ı.5 te ır 
Uınbul. , * ı ıer gUn 115,20 ele posta. 7,48 t• ~ 
tanbul. Bu trenin Konya, Ab'O'IJ 
lzmlr'le irUbntı \'ardır. * hrzurum \'C Dlyarb:ıkıra ı:ıer ,tJ 
15 tc. 

111 * Snm un ve Adnna')ıı her &:Un ıo 
11,45 te Adana. 19,40 ta samsuıı;~ * Cuma, canrunba, pazartesi ıu
Toros 23,55 te. * Zonınıldak•a cuma. pazar, ~ 
si, sah, Pel:'lcmbe 17,15 te. 
10,38 

Ankara'ya gelen trenler., 
'ft Pazartesi, carenmba, cuma l~ 

lstnnbul'dan. 23,43 te Ankara. 
f:t 15 te poı;ta. 8.50 de Ankara 
"(ı 19 dn ekspres. 9,25 te Ankara* 20,25 tc .muhtelit. 13,50 Ankat',., * 7.onınıldak'tan pazar, salı. car 1' 

ba. cumnrtcsı 17,05 te. Ankllr• 
Gel(41 11, ;(). * Diyarbakır ve .t:rzurum'dan ~Ol' 
m'ya. \'arış her ~n 14,04. 1' * l'iıııruıun 'llO Adann'dan Ank•"' 
vans her ~un 18,17. ., 

NOT - Trenler hakkında her tnrıO .,t 
hatı Devlet Demın·oııan ıstlhl>llraı 
rosundan nlııblllrs:.ntz. Telefon: ı1SS 

Posta saatleri • 
'tr TnahhüllU 18 e kadar, Adl l.f 

kndnr. 

Hutane telefonları * Nllmune 1577 - .una * GU!hnne 2818 
'tr Askeri 6081 * llcledtyc 2255 * Acele imdat otomoblll 1521 

Yangın, ihtikar, arı.-ııO * YanKın haber verme teıeroıı: * 1htlkAr ihbarı: 2911 * Elt:'ktrlk, hava~azı, Anza -
-t.c Su işlen: 6575 .,;· 
f? Tdcton lirtUSJ merkez 1206- ,, 

ıchlr 5678, tehir ıcı 02, ıehır.ıe" 
sı 03, nJııns haber verme ~ 

Taksi numaraları ;; 
'"(:( Ulus meydanı elvan llll .,,. ~· 

u. M. M. el\ an; ı::ıa, Saman~ "' 
varı: 1070, Yenişehir: 5555 -
GZ22 - G333 - 5G:iG. 

Şehir otobüsleri 
llk Son 

Ulus - Kavakiıcl..., G,45 23,00 
7,15 23,20 Kıt vnklıdere - t]lııll 
7,25 23,00 UIUI - Çankaya 
7,10 23,20 Cnnka.Ya - UlUI 
G,30 20,00 ınus - Dlkınetı 
7,00 20,SO Dikmen - ınıı1 
6,30 21,00 uıuı - Etlik 
7.00 23,00 Ellik - tnuı 
7,10 23,00 Ulus - Yen:.Şl'lıır 
7,00 23,00 Yentıehlr - l.'1111 
7,00 23,00 Ulus - Cebeci 
7,00 23.00 Cebeci - uıus 

G,SO 21,30 Keclurcn - ınuı rır'" 
7,00 Cebeci - Al. fa~ 

1700 As. Fabrika - ce t]lııf 
7,00 23,15 Bahceıı evler - ıer 
7,00 23,00 ınuı - BahceU e'I~· 
7,00 23,00 Ulus - 1st&l)'Oıt d• rıJf 

ma her 5 daldkla ""' 
Sııat 23 teki sererler ıtneınalar-
lıdır. 

ı . 'd . t bailill zmır e vergı a ~ 

Of ve Sürmene C. H. P. 
kor:..,. el eri toplantısı 

Trabzon, 10 a a - Ot ve SUrmcne 
kazaları CU hu ıyet Halk PartlsJ ko:J.
velerl d n toplanmıı ve müzakereler, 
set"lmlPT >•P ldıktan son n Parti mü • 
tet.ll in b lıa5'> ıall ile toplantıya 

eon 'ierıımı ttr. 

iiliiiııııııııııııııııııiiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı ı ı ı 

hmir, 10 (Telefonla) - ıııııi' "' 
,·e ikincite~rin a} ları arasında eJI ~ 
ll}l'tindc mali}e ıarafında_n .ı;ı.,~;, 
)C nishl'tle 2 mil}on lır~ !ti f'I"'" 
7.992.477 liralık vergi ıah;ıl 

Tıbbi toplantı 

Askeri doktor tatbika\ okul ve kli
aııı (Gulhane) mudurlugünden ı 

1941 - 942 ders yılı birinci Ubbi 
toplantısını ilkkinunun 12 ci cuma 
ıiınü saat 17 30 da Cebeci'deki okul 
konferans salonunda yapılacaktır. 
Arzu eden meslekta~larla difer ilgi
lilerın bu toplantıya onur vermeleri 
rica olunur. 

BAKİR ADAM 
Yazan: M arcel Prevost • Çeviren: Mihri Geray 

TEFRiKA No. ı 7 

bulunuyorum. Gelecek yılın martın.. ! üç dört gün sonra kaybolan bir in
da cepheye iltihak edebileceğimi ıiliz §ivesi peyda olmuştu. Güzel 
umuyorum.,. bir genç bir ıaadet vadi içinde yü -

Bu ıuretle ben kadere boyun eğe- rür. Ona bizim adamlarımızın tev
rek kararsız bir halde sallanırken, cih ettikleri bakışlar bile neııe ile 
o, istikbalini tesbit etmişti. Of; Ar- doluydu. Marie - Ang6lique te, bir 
nal'ın bu nefret ettiğim katiyeti; an için hastalığının yükün il atmııı, 
zaten de i$te onun dediği gibi oldu. yüzünde sanki oğlunun sıhhati be • 
Marie - AngElique te benim gibi lirmişti. Sidonie'ye gelince, o, hiç 

M e v I u t "f ıunun bu iradesine boyun egdi. tanımadığı b: .. kimse gelmiş gibi 
. . • Nihayet cylühin son günlerinde oğ- hareketsiz, ve ürkekti. Mendiliyle 

Rıyasetıcumhur sabık yaverlerın ı ramıza döndü. ağzını tutarak mani olduğu küçük 
den Naşit Mengiı'nün annesi Nec • um a Al h k kl d b k b. ·· 1 
miye Mengiı'nun ruhuna ithaf en bu- ı İngiltere. o~u . 1?1anya'dan daha ıç ırı ar an aıı a ır şey soy e-
glia ogle namazından sonra Hacı - ziyade değıştırmışti. ~e~rensteiıı' - miyordu. 
bayram camiinde mevlut okutulaca- dan dönüşünde: ne yuzunde ne de Ya ben? 

1 
tavurlarl"da bır almanlık yoktu 1 "te •• Samuel, sana karakterimı"n gından istiyenlerin gelmeleri rica o- ·~ • " 

lunur. Halbuki şimdi La Gatfre'~ açık ten- alçaklığını ve ihtiyarlara has olan 
li, bakırlaımış saçlı, çevık adeleli, mütereddiliğini itiraf edeceğim. Bel 

~ Ji.. ~ pek cazip bir İngiliz gencinin gel - li etmeden ve imkan derecesinde bir 
Yuksek miıhendis mimar Şekip digini ıördük, sırtındaki elbise Ea- süratle onu iki kadınla baş başa bı

Akalın'm b.ıba ı merhıım veteriner ton, Henley, Oxford veya Cambri- rakıp odama koştum. Tuvalet odama 
albay Sabrı Akalın'ın olumun.ın 40 dge'de bulunan gençlerinkine uya - kapanarak, Restorasyon stilindı.-ki 
ıncı gününe rastlıyan 12. 12. 941 gtl- cak bir şekilde idi, boyu en az on aynamın önünde kıskaç, koket bir 
nil cuma namazından sonra saat 13 santim kadar uzamıştı; lakin en faz- kadın gibi hareketsiz durakladım. 
te Hacıbayram camiinde merhumun la nazarı dikkatimi celbeden cihet Yüzlimün blçimsizliklerini tetkik edi
ruhuna ithaf en mevlüdu &erif okutula inçe katmasına rağmen gürbüzleş - yor, sayıyordumı saçımdaki kırlar, 
catından iıtiyenler, tanıyanlar ve mesiydi. Hiç liitmanhğı yoktu. Yal- gfü:lerimin altındaki sarkıntrtar, 
dostları dlvetli.dirler. ms adalbdi. Li•smda celdilrten yanaklarımdaki Itri çizıil.. ~ 

siluetimdeki muvazenesizlik •. Kendi 
kendime: "A; ..• dedim, haydi giızel 
sin, daha arzu edilecek, gonıil alıcı 
bir halin var; ,, Sonra birden du -
ı;iındüm: "Belki de şimdi onlar a~a
ğıda yalnız.dırlar... ,, Aceleyle ine
rek yanlarına gittiğim. Ayni pençe
renin içine ilismişler konuşuyorlar
dı ı Sidonie gelmiı;ti; Kuzeninin 
söylediklerini hiç çekinmeden, dik
katle dinliyordu." Beni görmesinler 
diye ilkin yavaşça yaklaı;tım. Ar • 
nal'ın cümlelerinin ötesini berisini 
işittim,,." Askerliğe karsı şevk,.. 
çocukların üstüne atılan bombalar .•• 
Henley deniz yarışları... "yani bir 
İngiliz talebesinin sôyliyeceği şey -
ler. Onları daima tarassud ettiğim 

halde çocuklarındaki samimiyet 
yeniden teessüs ettiğine delalet ede 
bilecek hiç bir şey görmedim. Ara
larında bu yolda bir halin meydana 
gelmesinin Arnal"ın eseri olduğuna 
kani olmuştum. Bence maske kul • 
lanmasını ustalıkla beceremiyen 
Sidonie, bu dönüşün ve yanındaki 
bu vücudün h ·~ıl eltiği heyecanı 
saklayamıyor<lı.ı. Onun vicdanını, 
berrak bir pınarın dibindeki kumlar 
gibi görüyordum. Sidonie elbet bir
den bire Arnal'a aşık olmamı"tr. 
Seveceğini sandığı yahutta hic ol -
mazsa onun kendisini seveceğini 
umduğu bu yakışıklı a.damın ya11ın
da, mesuliyeti bana ait olan o zille
ti daha ziyade hissediyordu .•. Ruhu 

benim aleyhime dönmiyecek kadar 
adil ve müşfikti; llkin kederleni -
yordu. Artılr hiç birlikte konuşmu
yorduk. Ne berikinin ne de ötekinin 

çoğalmasını arzu etmediği başbaşa 
muhaverelerini bozmağa karar ver
dım. Zaten bu kasvetli ve tehlikeli 
hal de az devam etti. Amal geldi -
ginin be§inci günü imtihanının yak
laşması münasebetiyle sıkıca hazır
lanmak üzere Bordeaux'ya gitti. O
radaki ikameti esnasında kendisine 
has olan usulle müstakbel askerliği 
hakkında tcıicbbüslerde bulundu. 
Bakaloryayı müteakip ta, La Gate
re de kısa bir müddet kaldıktan son 
ra Aver'daki havacılık kampına git
ti. Küçük şato bir kere daha sırla • 
rıyla baş başa kaldı. . 

Bu defa esrarlı fasıla epice sürdü, 
Zira, müteakip on yıl zarfın.da 
Arna.l'rn "hayatını bizden hariç, 
bizden uzak geçirmek,, hususundaki 
iradesi değişmedi. La Gatcre·e sık 
sık uğramamağa dikkat ediyordu, 
kısa bir müddet için gelse bile ne 
ben, ne de Sidonie, onun Marie- An 
gClique için geldiğinden asla tered
düt etmiyorduk. Gidinciye kadar 
annesinin yanından ayrılmıyordu. 
İşte Arnal'ın bu on sene :ı:arfındaki 
faaliyetini sana onun askerlik hiıı:
meti şeklinde anlatayım ı 

1917 de silah altına alınmasına 

rağmen, bereket versin ki onu müta. 
rel-enin arifesine kadar harbe yolla· 
'T'adılar: Lorrair.e cC'phesinde ba -
şından aldıf,r ehemmiyetsiz bir 
ya.rayla kurtuldu, harp madalyasry. 
la beraber teğmen rütbesini de ka • 
zandı. Terhis ıırasmda ihtiyat sa -
bitleri"in arzu ederlerse orduda 
kalabilmelerine müsaade eden b -
nuodan i&tifade ettıL 1920 ile lsııztf 

yılları arasında ilkin Rhin havali -
sine sevkedildi, sonra Suriye'ye gon 
derıldi, nihayet Fasta hal'be iştirak 
etti. Ain - Kitra muharebesinde 
ağırca yaralan.dıgından 1927 de na -
kahat için La Gatcre"ye geldi. Çok 
rahatsız bulunan hem de artık evci 

den bıldiğimiz encamına doğru his -
sedilir derecede süratle giden anne
si bir daha ayrılmaması için ona 
hayli yalvardı. 

Kabul etti, ve gayrı mahdut bir 
müddet için izin aldı. İitC Marie -
Anıclique'in bizi ebedi ııurette bı -
rakıp gittiğinden beri beş hafta olu
yor ki hali Arual gideceğine dair 
hiç bir tasavvurundan bahsetmiyor. 
Doğrusu dünyada en çok sevdiğim 

bir vücudü bütün o yıllar zarfında 
bana bağışlamış olduğu için kade
re teıekkür ederim. Lakin Samuel 
bu sükunun, bazı tehlikelere de ma
ruz kauiığını tahmin edersin elbet. 
K11a bir müddet için bile olsa Arnal 
bizimle beraber kaldığı zamanlar, 
içimi evciden bir korku kaplar, ve 
bende ırüçllikle dağıta.bileceğim bir 
iztirap hasıl olurdu. 

Her gelişinde oğlum daha teşek
kül etmiş, daha tipi belirmiş, ve 
daha canlı görünüyordu. Benim 
onun yaşındayken daha yakışıklı ol
mama rai1men, onda kadınları Ct7.· 

beden. sinirlendiren, nihayet onları 
dargın hatta ona itiraf edecek dere
cede düşman kesilmiş birer pereı -
titklr haline getiren, tamaıniyle baı 
ka ttlrlll bir hl1 ftrdt. E"fde bulun
masına tMirini 7&lnı.z Sidotıie'nin elen.....,, 

mıuır. 

Ege tütün piyasa" , 

iz.mir, H (Telefonla) -~~~ 
len bir habere gore Ege'de ıutıJ 

'i~ 
-( 11 Jlkkanun 1941 ~ 

~fi 
7.30 proırram, sa- 19.1!5 k ) t4 

at ııın (Pi. ıı•ııt 
7.S3 hatıt pnrca- 19 SO aıarıl ıı ;' 

lar (Pl.J 19 45 yurtt' 
Vl5 ııJnns ıcı:. ı 

,. 
8.00 hn!IC proır- 15 rııdY" 

rıımın de\ nmı Pi. t sı. ıf ti' 
8.15 e~ la saati uııttl 

20 45 tıt 
8.30/ . ~ 

8.ıı:; mUzlk pro- kıJnr .. ı ııJ 
ırrıımının ııonu Pl. 2100 

:ı;tra 
1 

ınl , ı 
12.80 proırram, sa- ıcı" 

21.10 şar 
at 

ıct1ıcr ,_,ı 
12.:13 türküler 

21.30 • ır et~ 12.4!5 aıans dY" 
13 00 fasıl heyeti 2145 ~ tJ' j 

13.30/ n k or pr 

14.00 kıır~ık proır 1 es c. or ı 
ram CPll us f' • 

18 00 :ııroırram sa- saırıL • 51-~rc' 
at t.ı a d~ıııı' o1' 

18.03 tek ve bera· 22 !IC) rıl ıfl 

be!" tarlnlar zı 45 ıı-

19.00 (Dertl~e (Pl.) .,,,,, 

aaU ::3 ()() 

iti 
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MEMLEKETTEN HABER 
İnhisarlar idaresi 
•11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İrabzon'da bir tütün ı 
atölyesi açıyor 

inhisar atölyelerinden birinde çalı§ma 
l'ta~bzon, (llusus1) - lnhJgarlar 1da· ı idi. Yeni kurum aehrtml7.de mlihlm bir 
~ taratından ıehrlmlzde almdlllk !50 ıs ve cnlıııma ruıyatı ynraUıcak ve bU· 
"'

1
lntn calışabllcccJI bir tütün !sleme yük bir kurumun tık tohumu olacak. 

111 acılacaktır. Calıama evi, Husnmoı::- tır. 

~1aokatındakı eskı mekteıı binasında Tütüncü/ere avanı 
ta •<:aktır. Onilmilıdckl ay caıısmaıa-
lt baııı~acak olan atebcde erkek amele tnhlsarlar idaresinin ba&mUdurlilk 
Gııtl:ı kayıtı sona ermlatır. Durada ı;lm - bölııcsl !cinde bulunan tütilncU!ere !da· 
~ Ut l!llda :ıo bin kilo tütun lllcneeek re taratından avans daQ"ıtılmaaına baı· 
b~enk haline ııet1relet'cktlr. Her yıl lanmıstır. Verilen avans ııccen yıllarla 
)\ıı daha ıı:ellıccek olan ntblycde, bir kıyaslanacak olursa daha UstilndUr. 

Odan da usta llcller )Ctl~tlrllecC'ktlr. Bu yılın UltUn mahsulUniln bol ola-
". nce Trabzon mnhsulU tUtUnler cnliı ve mahsulUn yilkaek değerle sa. 

111•un•ııa \'e lstnnbul'dn işlenmekte tın alınacağı sanılmaktadır. 

1111111111111 

İzmir' deki Kemeraltı yangını 
. . • 

.,.._av kaç gUn evci İzmlr'de bUyUk bir yangın olmuş ve Kemeraltında bU

..__ :tararlar yapmııttı. Yuknrıdııki resim, dört buçuk aaat eUren yangından 
--ra Y&I!aD otel, pnstnhruıe ve mıığaznları göe~ermektedlr. 

1111111111111 

Adana şehir yollarının tamiri 

Adana'nın yeni caddelerinden biri 
Adana, (Hıuusi) - Yeni mezarlığın civarındaki yoll~rın tamirine baslan· 

~tır, vali konağı karsısındaki Sıadyom >·olunun 5 Sonkinun yolunun parke 
-~eaine de devam edilmekıcdir. Atatürk cadd~inin iki tarafını n plinı ha· 
tı~lanıp Nafıa VekiUiğine göndcrilmiııir. Bu plan tasdik edilir edilmez cadde· 
'itı iki tarafında yapılara başlanacaktır. 

.........___ 1 Bunlardan başka Döşeme mahallesi· 
8· nin )olları çaktllanmaktadır. Sa)dam 
it ana ÜÇ çocuk birden mld~inin sebze halinden Taş karako-

l( dogurdu duna kadar olan parçuı müteahhide 

Jıi~ 0n~cı.. (Hususi) - SnrayönU na- nrilmiıtir. Simdi bu caddenin sebze 
il ~•inde çiftçi ŞukrU Ulusoy'un e- halinden Tarsus kapısına, ve Altı)'Ol ai· 
(it ltiat erk.ek biri kız olmak üzere zına kadar olan parçasının pllnı Ve • 
..... ~~ll - Vural - Nural) adlı Uç 
~'""~ killikten ıeldikıen 90!\l'a bu yol da ge. 
~\>D• birden dUnyaya getırmi~tlr. _,..: Bu i- 1 .. ".OOO lira bar· 
"--h amıe, bUtiln çalıomalara rat- ııitletilcc .. ur. ,,,.. ,,., 

kurtanıam&mıotır. caaaca1cur. 

Antalya' da 

Turun~giller 

istasyonunda 
Antalya <Hususi> - Essız duru· 

mlyle z.ıraat alanında devletin örnek 
çiftliği ve laboratu\'arı hAllne selen 
Antalya'da , Cilmhuriyet yıllarında 
turunı;glller <ntırenciye ı yetatlril
rnC'sl cok gelişmiştir. Aşağıdaki sa· 
tırlarda Turuncglller istasyonunu 
belırtmeğe calışacağım: 

Halkevl önünden beton olarak 
başlıyan ve Akdeniz kıyısını ortala· 
ma olarak altmış metre yUkseklikte 
dolaşan dantelli sahil boyunca kı\TI· 
!arak uzandıktan sonra hoş rnanza· 
ralar ve koruluklar arasından devam 
eden yol, rahat yilrüyüsle sizi bir 
çeyrekte hedefinize ulaştırır. 

İstasyon, şehrin şarkını boydanbo
yn kaplıyan geniş bahçelerin orta
sındadır. Erenkuş bahcelerlnln he
men kapısında bulunan istasyonun 
etrafını ceviren uzun duvan &:eciP 
kapıya ulaştığınuz zaman, göı: ve 
lcinizl okı;ıyan gilzel görünüş ile kar
sıla~rsınız. Otuz metre eninde ve 
yüz metre uzunluğundaki alan, san
ntkftr eliyle islenmiş kıymeUl bir 
halı gibi önümüze serilir. Palmiye· 
lcrle sınırlanan geni& yesll bordUrlU 
ve mazı, ce&iUI clcck \'e kaktUslerle 
bulvarlaşan sahayı, geccrken büyük 
yuvarlak bir havuzun da bu güze111· 
ğe blrcok ıieyler eklediğini g!>rür
sünilz.. Havuz başında durunuz. Sa
~ınl7.da memur evleri, karşınıza, bil· 
yük ve iki kallı müdürlük, solunu za 
dn işletme yapılan gelir. Gecmekto 
olduğunuz bu clcekll alanda ikinci 
pU'ını t{'Şkll ccll'n >·erlerde süs n~aı:
Jannın etüt, terbb-e \'c coğalLma 
lşl!.'rl yapılır. Görüşünüze engel olan 
yapılnnn arkasında da asıl bahce
lcr \'arclır. 

Karşınızdaki begonya sarmasıkla· 
nna bürünmüs olan yapı rnüdUrlUk 
binasıdır. Zcnglnllk kayndımızın 
bclkemiği olan ve Hatay'a kadar 
bütün Akdeniz Türklye'sinl bölgesi 
içine alan burada, Turuncgiller'ln 
büt ün kolları üzerinde biıylik çalı&
malnr yapılmaktadır. 

SE.'hir mey\'ecilcrlnl bUltenlerle 
bilgilendiren ve onlara yardımlarda 
bulunan hu fen aı'lıımları, gerekli 
zamanlarda bahçecikleri toplayıp fay 
clalandırmak için kütüpancli geniı 

toplantı salonlarından ve koruyucu 
laborntuvarlardnn faydalandırmak· 

tndırlnr • 
Bnhcl'ye cıkınca; düzgün bölUrn

lcrle ayrılan ve her biri ayn güzel· 
likler gös teren l!güstrllrn, kazorina, 
hurma, ı;am ve palmiyeli yollardan 
dolatarak bahçeyi aezerken anlatı

lanları dinliyorsunuz. 
D07.g{ln dörtgenlerlc a:,Tılan • hal· 

ka dağıtılmak !cin yctlştlrllmlş -
asılı fidan, kollekslyon, portakal, 11· 
mon, mandalin, grape-frult, ve daha 
bu aileye aiL bilmcdiğlnlz ve gör
nwdlğlniz meyve tnrlnlan arasından 
ı::l'ciyorsunuz. Her soruya aldığınız 

cc\•ap karşısında şn.şırırsıntı. 

Halka parasız ve asılı olarak da
ğıtılacak fidanlar, henüz iki yasında 
oldugu hıılde Uç kere burlandıktan 

sonra gene en kücUğU, 1,50 metre 
boyunda, ko;ıru yeşil \'e kadife gibi 
;ıapraklı görünüyor. Geçen yıl baş

lamış olan bu fidan dağıtma işi cok 
faydalı bir şey. Her veyden önce, 
halk, aldığı ağacın snğlılhnın tam 
olduğuna inanıyor. Bundan dolayı 
gecen yıl altı .hın fidan dağıtıldığı 

halde bu yıl on bcs bin fidan dağıtı· 
lacnktır. önümüzdeki yıl yırml beş 
ve öteki yıl elll bin fidan dağıtmak 
lı;in şimdiden hnzırlanılmııktadır. 

Llmon ve portakal tarlaları ara
sından gcçl'.'rken her ağaçta ayn bir 
cins limon veya portakal a:örilyor, 
şimdiye kadar bunları tammamış ol
duğunuzu anlıyorsunuz. Bir tanesi 
250 santilitre su veren limon, ceviz 
büyüklüğündeki portakal, ayrı tat 
ve şekilde başka cinsler \'ar .. 

İri \'e güz.el meyveli zen&'in afaç
lar arasından döne dolaşa, yolunuz 
tekrar yapılara gelir. işletme yapı
sına \'e içindeki laboratuvara gir
dik. Burada görUlcn Is de bizim ıcın 
garip olmaktan kurtulamadL Yapı
lan 1&1 siz de görünüz: 

Bir ziraat mühendisinin emrinde 
cahşan amele kadınlar, önlerine kU
felerle turunç almışlar. Birisi bir tu
runç alıp ortadan kesip yanındakine 
\'eriyor. İkinci kadın bunlan, evler
de limon sıkılan sırca tabafa benzi
yen daha büyük ve otomatik bir A
letle sıkıyor. Kahuklnrını bir kü!e· 
ye attıktan sonra cıkan suyu ölı;;U
yor. Sonra ceklrdeklerl alıp yanın
dııkl üc;ilncil kadına veriyor. O da 
bunları su dolu bir kova !cine atı· 
yor. Çekircleklerln bir kısmı suyun 
>·UzUnde kaldığı halde dif:erle rl dl· 
bine batıyor. Suyun yUzilnde kalan
larla batan cekirdeklcr ayrı ayn 
sa)·ı!ıyor \ 'C tartılıyor. Bütün bu öl· 
ı;;Ul en, tartılan ve sayılanlar mühen
dise söyleniyor ve önündeki deftere 
yazdırılıyor .. Anladım, k1 ağaç altın· 
da gördüğlinilz mühendisin koltu
ğundaki defterde gördüf:Um sualler
den bazılarına burada cevap verili· 
yordu. 

Nihayet öğrendik. BUtUn bu alt· 
nan rakamlnnn yliz turunca göre 
batan, batmıyan ı;;eklrdek nlsbetle
rlylı> üretıııe tohum kalitesini bulu· 
yorlarmış. 

Biz.lcr !cin :>'CJ>Yenl bir lllm, yurt 
için cok faydalı bir ticaret, ziraat 
ve lktısat mevzuu yaratan bu ku
rumda önümüze parlak bir ıı;elece
~ln örneği serilmlstL 

lçlrn.lzde altı yliz )'ll boş oturma
nın bıraktıtı sızıyı, gözlerimizde on 
sekiz yıllık Cümhurlyetln ı11tını ta
ııyarak ayrıldık. 

Malum ADISON 

Ters ve yüz göıctmeden dümdiiz füülcn hu hchek takı mı pcnıhe yündendir. Yakası, ı;i)dirilmesi kolay olsun diye, bele kadar duğmclenccek ~ekilde yapı.laut
ur. Yaka, ha~lığın kenarları ve eldiven puan)·eleri beraz Ankara yünÜ)ile aynı örgü örülerek Li.stik şcitli verilmek ı1ure11)ile dikilmi~tir. 

Vücuttaki kusurları 

maskelemek sanatı 

HANGİ biçimi seçmeli, ve 

biçimi seçmemeli ? 
Harpte hede fle ri mıaakelemek, dÜ§manın gözlerinden 
gizle me k nuıl faydalı iae, vücu ttaki biçimıizlikleri gizle
m ek te öyle faydalıdır. Böylelikle siz de dütmanlarınızın 
- düpnanlarınız yokaa - siz i çekemiyenlerin, çanlarına 

ot tı'kamıı oluraunuz. Bir baloda veya herhan gi bir top-
1.antıda etrafına bakınan h erhan gi bir kimse, bazı ba
yanların gizlenecek kusurları meydana vurduklarım, 
b.ii rti .... eai ...,_ıı- aiiaeHikleri de, bilıniyerek, •İzl

diklerini aık aık gorur. Aıafrdaki yazıyı okuyunca, 
roblarınızı seçerken bu bakımdan ba§ vurmanız gere
k en küçük, fa k a t m aaum hiylele r ha'kkında b ir fikir 
e d in mit olacaksınız. 
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l 
Mesela, ıu kadının hira:ı şisman nlmakla heraher olduk· 

ça güzel bir vücudu var. Yalnız sırtındaki kat kat yağlar 
pek fazla göze haııyor. Eğer robunun knrsajım sıkı )'arıar, 

sırtının dekoltesini de V &eklinde aşağıy-a doğru indirirse, 
bu )-ağ "dilim" !eri büsbütun sıkışacak ve dııarıya doğru 
fırlayacaktır. Halbuki robunun ust kısmını biraz flu yaptı· 
rıp dört köle •·e fazla sıkı olmıyan bir dekolte rapursaydı, 
bu kusurlarını kolayca giz:li)·ebilccekti •.• 

Bu kadının da kürek kemikleri ve "amudu fıkari" si 
fazla çıkık- Sırtında da bu kusurları gizli)·e~k kadar )'aii 
)'Ok. "Bir dirhem et bin ayıp örter" deyip şiıınanlamıya uğ· 
rasaca.k yerde, bu bayan )'Uvarlak ve hafifçe açık dekoltelet 
giyerse çok güzelleıecek ve kimse onun sırtının fazla "ke 
mikli" olduğunu farketmiyecektir. Bazı bayanlar da kusur· 
!arını bildikleri halde bir nevi kabadayılık taslarlar ve: 
- Bana çok yakışıror." di)•erek, kendilerine yakışmıran hi· 
çimleri seçmekte a}•ak direrler. Düsülmiyecck )"anlıılardan 
birisi de budur. 

Yumurtası~ 
ve tereyağsız 

güzel bir 
TORTA 

Pasta onadan kalktı ama, evlere un 
, ·erili>or. Pasta ihtiyacınızı artık 
kendiniz: temin edebilirsiniz. 

Yumurtasız ve tereyağsız olarak huır· 
lı}'·acağınız ~ağıdaki torta hem ço• 
cuklarınızın, hem de kocanızın ho
şuna gidecektir. 

2SO gram un, 150 gram marmaliid, bir 
ça)' ka~ığı toz: halinde baharat (ka • 
ranfil , e tar("tn), bir çay ka~ılının 
bira.ıını dolduran karbonat •e bir 
çıt)' fincanı da süt hazırla) ınız. 

Unu marma!ldı, südü, baharau irice 
karı~ıırdıktan sonra en niha) ct bu· 
nun içine karbonaıı da ilave ediniz. 

Hamuru i)'ice yuğurduktan sonra önce
den hafifçe üzerine tereyağı sürece
ğiniz bir pasta tahtasımn Üzerine 
muntazam bir şekilde ")'a)'tntz". 
Hamurun Ü71~rine <le, iki)·e bölün • 
nıüş fındıklar koyunuz. 

Sonra bu hamuru bir saat kadar, fa:zla 
sıcak olmıyan bir fırında pişiriniz 
ve keserek muntuam, dört köse 
rıarçıılara a)ırınız. 

Bu şekilde rlıtiktcn sonra, bu torıalar 
bir biskÜ\'İ kutusu içinde uzun müd. 
det uklanabilir n saklandıkça !ez. 
zeıleri de artar. 
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3 
Bu baranın da \'üaıdu fena değil, fakat kolları çok sif. 

man. Ancak, sanki bunu bilmi)-ormus gibi, bo}'Una hrôtelli 
roblar gİ)-mekte urar edi}-or. Acaba, böyle hareket ederek 

açtığı "'rağ ~rgisi" nin çok zarif ~duğuna mı kani? Hal • 
buki, arkasından söylenecek birçok fena sözleri, yapılacak 

bir alay dedikoduları önleme5i ne kadar kolay •.. Bunun içiıt 

de, sisman kollu bayanın V eklinde bir kors:ıi ve volanlar. 
la, falbalalarla bol bol siislenmiş .. karpuz" bıçımi .. bilezik
li" kollar )apwması lhımdır. 

~~ b _, I' ... 

Erkeklerin çoğu, eski uman bayanlarının roblarını ha • / it ' ~ 
tarlatan bröteıs_i~ r~hları görmekten pek hoşlanırlar • .Ba . f ;_'_ b ~ 
)'anlar da bu bıçımı sık sık seçerler ama, bunların çoiu, gö- €" ~ '1-{-,:" ·• 
ğüslerinin çok. i~i olduf~~ u~uturlar. Halbuk~, .bu gibi ha· '\ }.-
)-anlarda bu bıçım, çok bıçımsız durur. Onun ıçın, siıde de I ı ~ 2~ 
a)nı kusur \'arsa, verevine korsaılardan ve goğıis hizasında \ \ ~ ~~ .. 
askı~ız dekoltelerden kaçınıp daha ı.iyade, flu modeller se- ._... 

7
1 ( 

çiniz. O zaman herkes sizi daha çok beğenecektir. - • 

6 

5 
Şu bayanın ağzından da hep a)-ııı ıiklreıi ittirsin~: ·~ 

uifim! Ne yarısam bilmem ki." Sonra, bu gibi bayanlar uif 
olduklarını bile bile, fazla dekolte roblar girırıelcıen de ~ 
ri durmazlar \e btı}·lelikle de, sôı.de, cesaretlerini isbat « • 
tiklerini sanırlar. Bunlar arasında, bir gömleği andıran r~ 
modellerini seçmek tuhaflığım gösterenle.r bile var! .•• Halo 
huki çok zayıf bayanların )apacakları JeY de gayet basitı 

çok "il'' li, cicili bicili korsajlar ve "bilezikli" kollar set • 
tiler mi, mesele kalmaz." 

"Kalçalarım çok geniş! Ne yapsam bilmem ki. .. " Bu si· 
kl)eti de hilhasu otuz )aş civarında bulunan birçok bayan· 
!ardan işitim. Bu kuJur, kadınların en güç kaçınabildikleri 
kusurlardan birisidir ve bilhassa da kadınlarımızın hiç faa· 
Iİ}et )'apmaksızın yaşamalarından ileri gelmektedir. .AJcsi 
gibi, bu baranlardan baz.darı da, vucuılarına ideta yapıp.o 
roblardan ho~lanırlar. F:ıkat çok defa kendi kendilerini ar· 
kadan görmedikleri için, bu yüzden ne kadar çirkin olduk· 
!arının farkına varma.dar. Eğer 5İzdc de aynı kusur var~a 
geniş eteklikler giyiniz \'C robunuz fazla sıkı olma~ın. Stil 
\C)'.ı Ampir modelinde roblar, bu gibi ba~anlara bilhassa 
)akışır. 

Kapüşon 
modelleri 

Hamura döğülmiiş çeviz ve kı)·ılmıs 
portakal kabuğu da ilive ederseniz, 
torunın lez.zetiııi daha da arıurmıt 
ohJnuQuz. 

Solda : )Ünlü kumaıtan yapılmış kapu10n şeklinde bir şapka. Şapkayı yarmak için kullanıl an kurıaıın açık 'e k }U 

renklerİ)le e-knse kumaştan yapılma bir ek kulakları muhafaza ederek OO}'Unun altımb H : fı)o:ıg şeklinde bit· 
mektedir. - Sağda: Siyah kadifeden rölove biçimde- yapılıp bir katı da arka)a doğru km.!3,.ık ara51 bol bırakılaa 

aı. bpüıon, enli ve uzun iki uçla çencııin alunda ba&lamnaluadır. 
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Kızılay 
mecmuası çıktı 
Rl'nkll bir mnı;azln M.linde inUşa

ra başlıyan Kızılay Mecmuasının 

lkim~i snysıı tıkmıştır. Birinci sayı

sını takdirle ve zevkle okuduğumuz 
Kızılay'ın, lklncı sayısı da <;ok ne
fis bir tarzda basılmış ve güzel re
&:mlerle sil lenmiştir. ıKzılay'ın bu 
sayısında sAdc- Kızılay mevzuu defli, 
bır<;ok snnat. kUltUr hnrC'ketlerl ve 
dünya hfıd,selerl trnfında da kıy
metli yazılar vardır. Tanıdığınız ve 
sevdl{:lnlz muhtırrlrler yazılar ya
mıslar, ve ressamlar resimler yaı;ı

mıslardır. Ü<: renkli kapak ressam 
Ratip Tahlr'lndlr. Cemnl Nadir bir 
sayfalık bir karlkaU!r ynpmıstır. 
Bundan başka Abldın Daver, AUan
tik meydan muhnrebt'slnl, Bedri 
Rsıhml F.yüboflu ımnntta renk me
ısrlt'slnl, anlatmaktadır. Mecmuada 
profeslk Vasfi Raşlt Sevlg, Mümtaz 
Faik Fenik, Samıh Tlryakloğlu, Ser
ver lsklt, Esma Deniz, Ferit Zahir 
TörUmknney, doktor G. A., Bere 
Tilrker'ln gijzel ynzılannı, şiirlerini 
ve hlklyelerlnl bulacaksınız. 

Kmlay'ın bu sayısında bog saatle
riniz icln ef;lenceler, bulmacalar da 
vardır. 

Her clhetce mfikemmel olan bu 
mecmuayı okuyucularımıza hararet
le tavsiye ederiz. 

Tahsili emval 
kanunu hükümleri 

Vergi, resim ve har(lara 

ait tahsilat hükümleri 

-895sayfa

Yazan: T evlik Koral. 
Gene ve kıymetli mallyecllerimlz

den, Malıye VcklileU Tahsıltıt Müdü
rü B. Tevfık Kornl tarafından yazı
lan ve hazırlanan "Tahsilı Emval 
Kanunu vergi, resim ve harclara 
alt tahsılat hU .Uınlerı' adlı kitap 
895 sayfalık muazzam bır elit tut -
muştur. BütUn maliyecileri, hukuk
culan, lımme müesseselerini, ticari 
kurumları ve kısaca vergi, resim ve 
harcın ilgili her vatandaşı cok ya -
kından ilgilendiren bu kitap maliye 
kUt\ıpanC'mlzln mlih m bir boslu~u
nu doldurmus bulunmaktadır. 

Kitabın llk sayfalarını işgal eden 
başlangıcın, eııerın tert.ıı:ı ve yazılı
şında dalm::ı goz önünde tutulup ria
yet edllmış olan umumi 'l•e nA.zım 

fıKlrler, hukuku lı.mme ve hukuku 
husus ye kanunlarının tatbik sahala
rının tay.n "C' t fr,kl prensip! kısaca 
anlatılmıştır. 

Kitabın b r ncı bôlUmünde, tahsili 
emval kanununun ve tahsil huki.lm
lerın.n tarıhcesinden ve her devre 
alt teşkllfltın tekcmmUh.ınden bahse
dılmlstir. 

Burada tahsili emval kanunu ile 
Udlllerlnın ve oklerıııln ve tahsillltı 

Jlgllendiren d ger kanunların meun
lerı tam ol:ırak kitaba konmustur. 

İkinci bolume tahs.11 emvnl kanu
nunun 5ümulU hakkında bir tetkik 
ile gırllmektedır. Bu bölümde 5 a
~ustos 1325 tarıhll kanunla tddll ve 
eklerınln doğruian dotruya bu ka
nun hilkOml rıne gore tahsıl edile
cef'ıni soyledlğı devlet nlacaklarıyle 
bu alacaklann mumtazlyetındım. tah 
sllAt müeyytdcl<'r yle icra tedbir
lerinden, bu alacakları ortadan kal· 
dıran scbeplerd n ve dlfer Amme 
hukuku hllkml hıslannın bu kanu· 
nun şümulUne g rrn nlacaklanndan 
ve tahsiftıt hüktimlerln n hanı:i u
zuvlar tarafındın tntb k edllecet:ln· 
den bnhscrl im ktedlr. 

Kitabın tlcUncü ve son bölümünde 
verı;:I, restm ve harçların tahsilin
den bahsedilmektedir. Burada Irat 
ve servet verı;ıler nın tamamı - ka· 
zanç vergisi, lıayvanlar ve veraset 
ve intikal verg lerl, madenler resim
leri - muamele \'e ı.stlhlfık verı;:ı
lerlnln mtıhım b r kısmı - glimrUk, 
muam le, lst hlltk \'(' nakliyat ver
gileri.) 1 sef ne>! r tlam,a llh. resim 
ve harç! rı. n vle>tr alt mal ve 
mUlklerın satı ı ha 15.tı, ce>zalar ve 
fE>vkalAd<' \'ar d-ıt nrıı.ın1ıı hizmet 
erbabın-lan alın n buhran, muvaze
ne ve hava kuv tlerlne yardım ver
giler YIP bu davı koruma verı;lslnln 
tahsl' usullrrl uz ın uuıdıy anlatıl
makta ve t'ltb krıt•n rastlanılan ıtllc:· 
lükll'rtn nasıl hallcdilml'st llzımı;:eı

dll!! l?L·s·erllme'<t,.rfir. 
1330 yılınJant-eri muhtelif kanun 

\ "!! karnrna.ııelerle çıftçıye, muha· 
cır, mubad '· multerl ve aşiretlere 
:yapılan tll\ ı •'er bt'dell rınln dağınık 
ve cok karı ık tıükumlerl kttııbın ti· 
cOneU kısmının son bo!UmUnde yer 
almaktaiır. 

Bu kıym tlı eser, başta d"\'let ol
mak üzere bel .. d 11P ve hususi ldarl'· 
ler gibi di~t'r tımme hukuku hükmi 
~hıslRrını \'e dr\ lrt mac:raflanna 1$· 
tırak" cakrılnn bütün \·atandasları 
r>ek yakınd-ın lls:llend rl'cektir. Kı
tapta bUttin yurttaşlıır için P"k fav
dalı bahlslPr vardır. Cesltll para ce
zalan lideme bıııhlslerl, vatanda$ın 
devletr nasıl borçlandığı, bu borcun 
nasıl Menditil. bu bahisleri h!c bil· 
mlyenlerln dahi anlıyacnıtı sade ve 
açık bir lisanla nnlntılmıştır. 

işitilmemiş hikayeler 
B. Zuhurt Danıııman tarafından 

her haftıı rumarte!!I günleri çıka -
rılmakt!I olan Tarihten ıısitilme -
miş hlk{iVl'ler formnlarının U Un -
cUtıU bir teknik 11rızası y{l:ı:Unden 

bu hafta iki Ciln ıecikmi15 ve buıün 
çıkmı§tır. 

/ 

(Bası 2 inci sayfada) 

San, kuru yapraklan göz yaş
lan:yle ıslıyan ne temtz lieVgller 
gordUk .• Nebat ıevglıl, ı;evl6in en 
temizi ve karşılıksızıdır. 

Clcekli veya cıcekslz olsun, gü
zel sUs nebatlarına omuz silken, 
kıs ıclnde onların e<ıklclllğlne i'l>z 
ve ı:öni.11 kaptırmıyan yoktur sa
nırım. Bi.ltün sUs neb:ıtlnrı kendi· 
!erine göre ayrı guzellıkler taşır
lar. Kiınl lnceliğıyle, kimi rengiy
le klını gür!lyü kat ve katmerleri 
arasında sımsıkı kavnynn <:lcek 
yapıslyle güzeldirler. Fnkat: bU
tun bu birbirlerinden OstünlUkle
rl bir araya toplıyan tUmUne be
del bir güzelllk vardır: 
"Yeşillik •.••• " 
Apacıkla, kopkoyu arasında da

ğılan ve <;eşnllertnl türlü renkler
den alan yrslllik bUUln si.Is nebat
larının tlzl'rlnde blrlcstll:I bir gü
ZC'lllktlr.Yeşll, bu herhalde bütün 
renklerin anası ve mnynsıdır .. 

En icli sevgiler gibi en nefis 
meyveler de > eşl\de doğmaz. bcs· 
lenmcz ve her acylerlnl ondan al
mazlar mı'! ... 

Dikkat edilsin; nebat lıleml, bll
külen bir kitabın birbiri ardısıra 
devrilen sayfnlan gibi &ôylc bir 
g6zden ı:ecirılsln, yapraklan yeşil 
olmıyan bllkllcrln, <:okluk güzel 
clcek acmadıklan göze carpar-

Yeşil; renı:ln, güzel kokunun. 
tadın mayasıdır. 

Blz, köşemizi bu renkle certc
\'eledik ... ; yazılanmız da bununla 
mayalansın, özünü bu renkten al· 
ıın diye ... 

Kış gelip de bahcelerdekl yeııil
llklerl el! )'aVrusu gibi da{tıtınca 
ı:özler ve gönüller kendillğlnden 
salon cıceklerlne döner ... 

O zamana kadar pek de dik
katimizi cekmlyen salon clcekle
rlne kış; dei':er verdirir. Herkeste 
bir saksılık <:lcek merakıdır baş
lar. Salon <:lceklerl, elden ayaktan 
bas köşeye alınırlar .• 

Oldukca toplu soyumuzdur; 
"çoklukta sacar, azlıkta scceriz 
yoklukta da, eh der g!!<;erlz.." 

Canlı ye ile kal'Şl duyulan öz
lem gozlerden göntillere işledi ml; 
kücük bir )<'.ll artığı büyük değer 
alır •• 

Salon clceklerlnl su kUcOk cer
ceve ıcerlıinde ele alıp birer ne
fis lokma glbl ıevgllı okurlanmı
za sunmıya gecmeden önce onlan, 
şö,> le toplu bir ölçüde göstermiye 
calışayım: 

Süs nebatlarının hlrlhlrlerinden 
güzel, sn)1sız cesitlerl \'ardır. Bun
lar arasından saksılara alınıp sa
lonlarda banndırılııbllecekler ay
nlmıı;; "saksılı salon nebatları" 

adı altında muydana cıkanlmıştır. 
Toplu bir gorüııte, salon clcek

lerınde ne gibi durumlar aranır? .. 
Kısaca lnceHyeHm-

1 - Yapı bakımından saksıya 
alınmaca elverlsll olmak.. tFazla 
büyük ve kokl<'rl dağınık nebat
lar tabıatl)le bu ışe elvenşlı de
ğildlrler.) 

2 - Uzun ömür!U olmak .•• Bir 
veya iki senelık süs nebatlan a
rasında pek azı bu işte kullanılır .. 

3 - Salona güzel blr görü ka
tabılecck durumda bulunmak ... 
"dekoratif"-·· 

4 - Salonların - bilhassa kısın -
cokluk kapalı havasında barınnbll
mek ve pek !azla ısığa da ihtiyaç 
iöstermemek ... 

5 - Salonun ısıtılısına göre, kı
litn hararet dilsUs \'e cıkıslarına 
karşı pek hassas olmamıık ... 

Bunlardan başka; modern yaşa
yış ıcnbı her yönde, her işte ra
hatlık arıyan insanlar, bu enrtlara 
bazılarını daha kat.mıı;lardır. Me
sela: 

6 - Ju bakıma lhti)·ac iÖStcr
mek. 

7 - Kolay üretllebllmek. 
8 - Cabuk büyümek, iellıımek 

ve gllzellesmck.-
9 - Her tnrli.I hastalıklara da

yanıklı olmak ... ve daha rahatlık 
namına boyle blrı;;ok şeyler ı;ayı
Jıp dökülehıllr._ 

S5ziln kısası; salon cıce~I de
nince modern hayat; taş bebekle
rin clccğe benzerini ortaya koy
makta gecikmez ... 

Fakat hic bir zaman ruhların 
cl<:"klerden lstcdlfl, bir kütüğün 
bt'bdlnde. arndıfı dr~llıilr ... 

Gözlerimiz yrslll, canlı, kokulu 
ve imkan ölcUsilnde <:ok oynak 
gCirmek isterler ..• Buradn; su veya 
bu clcefln ötekilerden daha gU
zel olduklarını ileri sür('C<.'k dPğl
llz. "Bdenmek" ... Bu Ö)le geniş 
bir ölçüdür ki; blrblrlerlnrien gll
zel sa)1sız çlçeklf'r a rıısına girin
ce hlc iş gört'mez olur ..• 

lmkltn buldukça, resimleriyle 
bıoraber unup tonıtmıya calışa
c.ııtımız b!ltUn ~!is nebatları için 
Glmcl ilk t,.k sötil'Tlllz vnr: "Hepsi 
gllzeldir ... " 

OCAKBAŞI 

S OHBETİ 

Ruzvelt 
VafandaJlarının uzun 
sürecek bir harbe 

haurlanmalannı istedi 
( Bası ı ıncı sayfada > 

de olarak Yaoamak icın elmdı dı:er 
hür mllletıerle birlikte harp ediyo
ruz. 

" Japonya ile geçen milnasebet -
lerimlzln tafsllll.tını hazırlıyorum. 
Bunu kongreye vereceğim. Bu mU
nasebetler, komodor Perry'nin bun
dan 88 sene önce Jnponya'ya yap. 
tığı zıynretle haşlıyor ve geçen pa
zar gUnU Japon ku\•etlerlnln bomba 
ve mltrnlyözlerlnl bayrağımıza, ku
vetıerlmize ve vatandaşlarımıza krır
ı.ıı kullanmağn b::ışlnmnlnrınd'.\n hir 
saat sonra iki Japon nıurııhhnsının 
Amerikan hariciye nıızırlı~ına yap -
ııklnrı zi)·areıle ~ona eriror." 

Ruzvelt bundan sonra, Amerika
nın Pasifik'te barışı gercekleştirmek 
!cin slnıdlye kad:ır takip etU(:l siya
seti nnlatmı~ ve Almanyn, ltalya ve 
Japon) a t:ırafındrın son on yıl !cinde 
yapılan teca\ tizleri Japonyn'nın 1!>31 
de Mançukuo'ru isıilasından ba~lı>a· 
rak ve bUtOn bu tecavüzlerin haber 
verilmeden yapıldığın:ı işaret ede
rek birer birer ııaymıııtır. 

M. Ruzvelt, ııiıyle duvnm ctmlııtır: 
" İyi haberleri olduğu kadar fena 

haberleri de, zaferleri oltlıığu kadnr 
hezimetleri de velhasıl harp talihı
nin blitUıı cilvelerini paylaşmalı -
yız. 

•• Şimdiye kadar gelen haberler, 
çok tc:ııa malııyetledır. Havay'da a
ğır hır nıuvaffaklyetsızlığc ugı-adık. 

" Fılipın·dc b:ılunan ve bu nıcm· 
leket halkının da dahil bulunduğu 
kuvetlerimiz darbelere maruz kal -
makta ve fakat kendilerini giddelle 
mud:ı!aa etmektedirler. 

" Guam, Wake ve Midvay adaltı
rındıın gelen haberler de hcnUz ka
rıı,ııktır. ı.~aknt bu Uç ileri karakolun 
düşman elıne geçtiğı hllbcrıne \ıa

zırlanmalıyız. 

" Bu ilk birkaç ı;tlnlin ölU ve ya
ralı listeleri blttrıbi uzun olacaktır. 

" HUkOmet, Amerikan milletinin 
hayatı kudretine güvenecek ve §U 

iki ııart gerçekleı,ıtnce alınan haber
leri h::ılka bildirecektir : 
ı- Yani hııberler, doğrulukları 

katı olarak ve resmen ger -
çeklcJtikten, 

2- vu alındıkhırJ sırada. bllwı ıı

melerıntn duşmana dogndan 
doğruya veya dolayıslyle fay
dalı olnııyacagı anıaıııldıkt.aıı 

soura bıldırllecektır. 

" Her turl.i ııayialara inanmama -
larıı:ıı va tanuaııtııı mm cıddı olarak 
tavsıye ederım. J{Uçltk fclaket ha
berleri harp zamanında yuğınur gi
bi yağar • .MeseUL size samımı ola
rak soyllyebllirim iti yeni tahkikat 
yapılıncıya kadar Pearl - Harbour
dakl deniz kuvetlerimlze yapılan ha
kiki hasarları söyliyebllecek klı.fl 
malClmnta malik bulunmuyorum. Bu
nunla beraber, hrısarların ıtğır ol -
duğUnu saklamamak ltızımdır. Fa
kat bu hasarların ne nlsbette telMi 
edilebileceği ve bunun da ne kndar 
suratle yapılablleceği blllnmeden 
hiç kimse b•Jnların mlkdannı sllyll
yemez. Diğer bir mlsAI olarak da, 
bir Japon tayyare gumlsinln kanal 
bölgesi açıklarında yakalanıp bRtı
rıldığı hakkındald haberi ııöyliy,. • 
bi1lrim. 

" Selli.hi)'etli bir kaynağa ., atfe
dilen bir haber duyıı\duğ"J zaman, 
bulundu(;ıımuz bu harp şartları için
de " scHUılyetli kaynağın ., herhingi 
bir resmi makam olmadığına tama
miyle emin olablllrıılniz. iıııtmedi -

de " salahiyetli ka)·nRğın " herhangi 
dlişman kaynaklarından çıkmakta -
dır. McseU\, Japonlar, Havay'a kar
şı yaptıklnn ycgtıne hllcumdan son
ra Pnslfik'tc llstl\nlllj'.\'ll elde ettik· 
lr.rlnl iddia ettilrr ... 

Reis Ruzvelt, deniz harekAlı h::ık
kındaki hnberlerın dUşmau tarafın. 
d:ın dlnlenlleblleceği veçhile radyo 
ile verllmedil';lnl ve bundan dolıı.yı 
bu haberlerin çabuk verllmcslndel:i 
zorlukları anlattıktan sonra, bu iş
ıe gazeıclerc ve rad~olara dıi~en 
ağır nıesClllyctlerden bahsetmlıı ve 
şöyle demlııtir : 

··- Hissiyatınız, hUk!lmetlnlzin 
ULUÇAM hakikatı kafi derecede bildirmediği 

( Kü~ük dış haberler 

merkezinde ise bunu söylemek ta
mamen hakkınızdır. Fakat resmi 
kaynaklardan bildirllml§ olanlar dı
ııınd:ıld bUtUn olaylardan başka. te
yit cdllmemlıı haberleri, halk tara
fından birer incil sBzU telnkki edl-

L< ndra, 10 11.a. - Gizli alman lecck §ckilde, yaymıya hakkınız 
servlsıne mensup Rlchter, b·ı sabah yoktur ... 
kararı müteakip idam edilmlııtır. Bundan ııonrtı M. Ruzvelt, Ame-

Sofya; 10. a.a. - Bulgar kıralı rlka'nın Fransn hezimetini takip c
Borıs, Hırvatlstaıı'ın hariciye ve den on ııeklz aylık zamıını lehine 
adliye nazırlıınnı kabul etmiş ve olarak çok iyi kullandığını ııöylemiı.ı 
Alexander nişanının birinci rUtbe _ ve deml~tlr ki: 
sini vermlıstlr. "- Politikamız ıu e&ııs hakikate 

Londra, ıo a.n. - İngiltere Jııpon- dayanıyor: Hltler'e ve Jııponya'ya 
ya, :Macaristnn, Finlandiya ve Ro- mukavemet eden bUtUn milletlerin 
manya'ya, zehirli gaz kullanm ıya _ müdafaası netlcerle blu:at bizim mem
cağıı:ıı blldlrmlD ve bu hUkümetıer- Jeketlmlzln mllda!aasına muadil -
den buna dair kareı teminat iste - dlr.,. 
mlştir. Reis Ruzvelt, bu politikanın doı:t· 

Yeni Delhl, 10 a.a. - Hint donan- nı çıktı~ını ve fnkat netlc~luinin 
masına alt bir yardımcı ı::emlnln ka- h"nilr. bnşlnnınrında buhınulductuntı 
za neticesinde battığı bildirilmekte- sövlemls ve bundan sonra, lstlhsal
dir. leri artırmak ve her tarafa )0 etlse-

B,.m, 10 a .a . - M. Phlllı:ıııe Etter bilmek hususunda vatandasıann dlk-
1942 senesi ıcın tsvicrl" konfederas- ı kat cözünO cekmliUr. 
:yon u r@lslltiM . M. Henrleo ç..,ııo da Ftels Rıızvelt. bu yıl tı;inde ~ıvn. 
reis muavlnllttne lntıhap edilmiştir. terin ihtiyaçlarına yarıyacak mad • 

U L U S 

Amiral Da rlan kont 
Ciano ile görüştü 

LIBYA'DA MERAKLI ŞEYLER 
. 

V ichy, ıo a.a. - Siyası mahfil 
lerde dol8§ıuı bir rivayete göre fran
ıız bR.§vekll m':.lavinl Amiral Dar -
lan, Kont Clano ile görüşmek üzere 
1ttı.lya'ya gitmiştir. 

· ·~ V lchy, 10 a.a. - ötnnildiğlne 
göre Amiral Darlan di.ln Torlno'da 
Kont Ciano ile görU~mU§ttir. 

delerin ~line taluılı edllmtıı olan 
ba.ıılıca madenlerin yarıııındıı.n !nz -
lnsının harp gayeleri için iı.teneccğl 
ni söylemiş ve eöyle deml:tir : 

Mihverciler 
garbedoğru 

çekiliyorlar 

Elôdem de Mihver 

kıtalaranca boşaltıldı 
(Başı 1 inci U)ofada) 

Oyuncak asker kolleksiyonu 
E n meraklı kollekiİ}oncular, o-

yuncak ııskcr kollcksiyonu ra· 
Çlanlardır. rn son modellere sahip 
olııhilnıck için bazan çok uzun SC')a· 
h.ıılerc çık,ırlar. \'e asker clbı~clerin· 
de vütuda getirilen en küçuk deği • 
~ikliği yerinde teıkik ederek k.ı)dc -
derler. Harı.i çok meraklı bir J.ond -
ralı komuıanlısın ıophınııbrınd.ı ha· 
zır bulunmak musnadesini almı1ıır. 
Bu suretle entcre~an bulduı':u malü • 
maıı herkesıen ünce edinmekıedir. 
Üniformalara bir duğmc ıUve edli· 
se o da derhal kollek~i)onuna bir as· 
kcr daha ilave eder. 

masına rağrnrn ancak S sanıimetrf 
bu)uklıiji.uıde hir rc~im ala.bi!.mclı.: • 
tcdir. Bu resim ıahii huyultLlebile • 
ede tir. 

Mavi ıııJdı bötekler 
y eni Zcl.ınd.ı0dı çok muhtcfl'lll 

bir maJ;,un me\cuıtur. llJt.<d 

t.ı'a ıını ma'I i bir ı~ık neşreden mı· 
> onlıırca hocek kaplamıştır: Al rıei 
hu h&eklcr örümcek ajı gibi. faktl 
parlak nl":lar örmckıedirler \lihon • 
!arca büccğin ne~reıtıği ma\I ışık ,c 
pırıl pırıl parlı)an ıığl ır bu mııj:ara· 
ya çok muhtescm hir manzara ,er • 
mektedir. 

" Şunu tekrar edıyor.ım ki, Ame
rika Blrle§ik Devletleri, son ve kati 
bir zaferden başka bir netice tanı
mıyacaklardır. Yalı:ıız Japon haya
sızlığının sebep olduğu va:ı:lyetı de
ğil !nkat beynelmilel haşinliğin J,ay
nnklarmı her bulunduğu yerele l.ö 
künden ve kati olnral< ortadan kal· 
dırmalıyız. 

Her nl'kndıır Tobruk'un batısında 

d..ııman hlllfi kuveııı bulunuyorsa da 
Tobruk'takl Brllanyn kuvetlert cenup 
doğudan gelen cenup Afrika ve Hint 
kıtnlnrlyle blrlesmlılerdlr. Bu aurcllc 
Tobı uk muhnsarası kaldırılmıı \'e do
!:u ile munukale )Ol!an ncılmt6lır. 

Bir kolleksiyorrr.unun akıbeti Sabah aJ:şam eğilen köprü 

" DUn kongt"cye gi.ındcrdiğiın me
sajda, •• bu ihanet ııeklinın ıı.rtık bizi 
hiçbir zaman tehlikeye koymıı.ınıısı
ntı tamamiyle dikkat edeceğimizi .. 
bildirdim. Bu enınlyetc erl§cbilme
mlz için Uzerlml?.e dUşen bUyUk va
zifeye b~lamalıyız. Vo geri kalnn 
insanlık lılen,inden ayrı bir vazı -
yette yaşıyabilcccğimlz hakkındaki 
hııyııllcrden artık ebudi olarak sı~ -
rılmalıyız. Bu geçen birkaç yıl için
de ve daha şiddetli olarak son bir
kRç gl\n içinde Mh,etll bir ders al
dık Ülillerlmlze karşı borcumuz ve 
onların ço<'uldarına ve kundi ço -
cuklanmıza karşı mukndd"S borc·ı
muz bu ı1er11i hiçbir zaman unut -
marnRI< ol:ııalıdır. Bu ders şudur : 

DUnku tebllı:cıie blldirlldlC:l gibi duı

manın lıııLıya rıoc:ru hareketi, ıtmdl ha· 
va kuveUerlmlzin lşblrllf!:I ile kara ku· 
vcllcrlmlzln s!ddetll baskuı altında ca
bukl ırnııtır. DUımıının ı:erl kalan 
zırtılı kuveııerl batı>a doC:ru yapılan 

bu hareketi pecclemef:e gayret etmek· 
tcdir. Dun 20 kadar dü&rnan tankı ta -
rn!ından bir kıırıu hUcum yaıııtmıııtır. 

DU&ll'anın bu hücumu vüsk\lrtUlmlls 
\'e iki tankı tahrip cdllmlı:tlr. 

El.'ld m dUımnn tarafından bosnltıl· 

mıs olarak tıulunmuı;tur. ı-.ıadem den 
cenup batı)a doı:ru hareket eden kol. 
lanmız tıUtUn gtin duımnn üzerinde 
baskılarını muhafaza etmhlcr, duama· 
nu kilYtPlar vcrdlrmısler ve bir mLktar 
l'slr rılmıslurdır. Elfıdcm'ln hemen rcnu· 
bunda hır dUı;mnn PIYııde kolu batıya 

" Gangsterler taı cıfuıd:ı.n idare e- cıoı::ru ııuskUrtlılmUs vcbu kol acıır ka· 
dilen biı· dünyada lııı,bir n ıllet veyd Yıı>lıır vcnnlıtlr. 
hiçbır fert !çın cnın.yc• den.len bir Cenup Afrika zırhlı otomobilleriyle 
ııeyin mevcut olnııyucağıdır. Ka - Brıtıın)a ve Hlnlll ıcnnr kolları U'DI 

ı·.ıulıkta gizlıce hareket eden ve ha- zamand.ı Acroma'ya doC:ru harl'kctc 
bcrslz darbe indiren kudretli bir geç~ c·: duımanm sacı kanadını cevir -
mütecaviz lı;ln zaptedilmez bır m.\. ll'lıılerctır. Bardlya - Tobruk yolu ıl· 
d üaanın mevcut olamıyac ığıdır. mallndckl temizlik hareketlerine de
Okyanoslarla çevı-ilmiş olan yarı \'am .llmlstlr. Temizleme h&rcketlarl 
ımreınızlD çetın bır hUeunıd ın n•a- esansında bir alman tamir atc!J;cslnd<! 
siln k.slamıyacatını öğrendik. Em- bırakıl•nıı 27 tank bulunmuıtur. 

niyetimizi mlllcrle veyn coğrafi vn
zlyetimlzle ölçemeyiz. 

" H:.lkUmetinız biliyor ki, Alman
ya Japo:ıya'ya haftalardnnbcrı ı.; .. nu 
sbyluyor : Eber Japonya, Bırlc,,ik 

De\·h.tıere hcıcum etmezse sulh ya
pıldı~ı ııırada Jajonya'ya Alman 
hıırp ganimetlerinden blrşcy vcrll
nıiyeccktir. Almanya, Japonyıı•yn 

şunu vadetti ki eğer barba sirirse, 
Pasifik bolgeslnin kontrolll daimi 
olarak kendisine verilecektir. Bu, 
yalnız Uzakşark'ın, yalnız Pasifik
teki blltün adaların değll fakat ayni 

A lmanlara göre 
Berl!n, 10 a.a. - Rcsmı tebllf:de ıl-

mal Atrlkaaı hareklltı hııkktndd etl.Ylc 
denilmektedir: 

Şimal Afrlka'da elddetll muharcbelcr 
d vam etmektedir. Alman ve ltnl>ıın 
Sluka tnyynrelerı motörlU dilıman kol· 
larlylc tnı:lllz karııknma mevzilerini 
mill:'sslr bir ıurctte bombardıman el -
ml&lerdlr. Alman avcıları Tobruk el. 
varında 5 dUımnn tayyar~so dOstirmtiı· 
ıcrdlr. 

1 tal yanlara göre 
zamanda şimal, orta ve cenup A· Roma. 10 a.a. - ltalynn orduları 

merika'nın batı kıyısının da tchli- başkuo:nandanlıltının tebllltl: 
k<'yc gireceği demektir. Zol!um kesiminde kıtalarırnızın elin-

.. şunu do. bllıyoruz. kj, Almıınyıı de bulunan mevzllere dti~manın .Y•ııtı· 
•ı basln ~lddetlenmı~tır. Tobruk'un ce

ve Japonya askeri ve bnht•l hare -

o n sekizinci a<ırda yaşamı$ olan 
meşhur tarihçi \"e ıkolld.si -

)Onculardan John Star büıün scn·e • 
ıini nıcmlckeıi uğrunda urCettikıcn 
sonra tnrnami)·lc muhıaç bir vazi)etc 
duşmüşıu. 7') yaşını bulduğu zaman 
issiz ve parasız kalmış \'atandaşları da 
mcmlckcıe ettiği hizmetleri ı;oz on;.ın
de bulundurarak ona fc,'knlideden 
hir mü~aade bah1ctmişlcrdi.. Dilen -
menin )asak olduğu mıomlekedcrin -
de clilenmesıne ses çıkarmlmı1lardı. 

Merakın sonu olmaz 
K olleksi)on )ilpmak merakı bam· 

baıka bir Alemdir. O ilcme 
adımlnrını atmıyanlar onun zMkine 
eremezler. 

Ha)' Run·elı kı)meıli pul birik -
tirir. rakaı hüıün \alanda$ları, ken· 
dhi ı;ibi, pul toplamakla ikıifn et -
mezlcr. İçlerinde çok ac;.ıİp kolleksi· 
} ıınl.ıra meı k ulanlar da v.ırdır. 

,\lc~cEı hiri•i 115 muhıelif cins 
fil kılı hirikıirnıişıir. Bir diğeri ar -
zın nıuhıclif )erl~rindcn 200 cins su 
seıirtnıi$ıir .. \'c hunun gibı: 

40.1100 ıane ıavuj;un ı:ıdes kemi -
ıZini; 2~0 çeşit dnul, 300 ıirı, ha)• 
\anloırı d.ım~lamı)ıı )arı)ıın demir; 
ttibı $eylerin kollekri) onunu yapan -
lar \ardır. 

Texaslı hir amcrikalı da ı::ırip 

bir meraka du$mU$tÜr. cins, cins hır 
rozlar )t'ıİ$ıirı)or '\e onlara ıekcr -
tekli paıcnlt-rlc ka) masını öğretmek
tedir. 

Güneıin 
1 

resmı 

G ünc~in re\nııni çekmek hir me· 
seledir. Makinenizı ona tcvi· 

ri r ve resmini çekmİ)'e } eltcni rseniz 
filminiz ranar, ~ımsıyah bır pl:ik elde 
edersiniz: .. 

Guneı tutulması esnasında re\im 
çekebilmek için, Rusya'da bir llct 
icat edilmiııir. Bu Alcı, sahra topu 
şeklinde ve aşağı )°Ukan 4,~ metre 
uzunluğundadır. Bu kadar bu)·ük ol· 

K ıılifornirıı'da Oakland·ı saıı 
Fran~isko'ra hağlıyan a<tn• 

köprü 1 ~ kilometreden fazla bir u
zunluktadır. Ve çok garip bir bıı
susİ) cıi vardır. Sabahları baııy.ı do~· 
nı, akşamları dn doğuya do~u c~· 
lir. Bariz hir surette farkedilen bıı 
t-ğilme s;unıo1in bu muhim m:ıdell 
kiılted üzerindeki genisletıne ,ıesi • 
rinden ileri gelir. 

Suni ateı 

D oktorluk Aleminde, çok garİP 
görünen eyni bir metot keşi• 

dilmiştir. Hu, .. sunl ateş" meıodıı • 
dur. Hastanın ate21 ba:u kısıı. dalP
ların tesirı)le çok yuk.sek bir dere~ 
ce)e çıknrtdıror ve bu ateş muhtel 
huınlıkların mikroplarını öldıiru)'OI'" 
mu,. Lindbrrgh ile Dr, Carrel'in vii
cuda getirdikleri sunl kalb ile çellk 
ciğerden sonra, bir de sunl ateŞ ıtôr
ınck mukaddermiş.. Bakalım dah• 
neler i~iıeccğız? Belki yakında bir dl 
sunl sıhaıtcn bahsedecekler .• 

Bir torpilin elektriği 

B ir lOrt'ilin elektrik bakımında• 
enerjisi on buçuk saat müd • 

detle 40 Watt'lık bir limbarı >ıı • 
ko1cak kadardır. Tahii ynkaca~ı ge • 
milerın tonajını da siz hesap cdiatı. 

Margarin'in ismi 
H oll;ında'lı hir fabrikatör j(J;: dr 

fa olarak sunt bir yağ vüCO • 
da getıri>or ve ona. sevgilisi o l•• 
Fc Mnrgary i•mindcki dansözün i• • 
mine iufcıen Margarine adını ,·rt 
> or. Bunun üzerine dlnsöz fena tıı 
de kızı)or, fabrikatör ale}tıinc haı: 
reı divn\ı &Çl)Or ve tabii bir dııh• 
ii~ıkının )UZUne bıkmıyor. Fakat bÔ' 
tun hunlar Margarine'in hAl1 Mal • 
,sarine ismhle tanınmasına mani o1' 
mı}or. 

kfı.tlarını, tanzim e<lilmlş bir plan 
mucibınc~ yapınal<ta bulunuyorlar. 
Bu plana göre, Mıhver de\•letlc.l"inc 
yardım etıniyen bUtUn milletler, 
Mihver devletlerinden ayrı ayrı her 
birinin ve mlıştcrckcn lıep .. inın dılş
mnuıdırlar. B:.ı, oıılnnu basit ve a
çık bir bil)·Uk U1biyesldir. Bunun 

nubunda muharebeler devam ediyor. 
Burada dtı$man zırhlı birlikleri imha ----------------------------~ 
edtlm ııtlr. R 1 '• Ç 

Mihver hava kuvetlerl Blrelı:obl'nln ( uzve t ın 
dol':u~und ı dOsmanın önemli kam> on 
toplulukl:ırına ve )'UrO>üı halinde bu· ı 
ıunan otomobil k:ırııeıerlne muvarra· •l Ah b 
kıyctll hUeumlar Yl\Pmtşlardır. Bu &Ch· sı a aşı 
rln dol':usıındakl zırhlı birlik topluluk· 

!<:indir ki Amerikan nıillctl, bu lO.- ları mil•-sslr bir surl'tte bombardıman 
biyenin yalnız buna benzer IJir bU· odllml&tır. 
yük tfıbiye ile önleneblleec(:inl bil
melidir. Meselft. şunu gözönllndc tut
malıyız Jd. Pasifik'te Birleşik Dev
let lere karşı alınacak Jııpon mu -
vtıffakiyetlt>rl Libya'daki Alman 
hnrektıtına blrrr yardım t<' kil eder. 
Knfknsya'ya karşı h"r Alman mu
\•affakiyetl, Uollımdıı Hindlstrınına 
karşı hareklitındn Japonya•ya birer 
yardımdır. V e Fns·a karşı bir Al· 
man hll<-umu, cenup Amrrlk-ı'ya 
karşı bir Alman hUcumun'l yol nçar. 

" Bizim tarııtımızda, eunu bilme
llyb ki, Sırblstan'dn Almanlara kar- , 
ııı yapılan çete harbi bize yardım 
eder ve yine Almanlara karşı mu- : 

Alman ve ltah•an hava kuvetıcrl 27 

tayyare ıtUsUrrnlleler, 8 ltalyan ta~ı-·a

rcsl ilslcrlne dönmemiştir. İngiliz t11y-
)nreıcrl Deme, Bardba vc Trnpıınl'yl 
bomhardıman etmlsll'rdlr. 

ttnl>·an ta)'yıırelerl Malta adaıındıı· 

kl
1 

hedefleri te~lrll bir ıurette bomba
lnmıtlıırdır. 

2000 lnırlllz esiriyle Llbya'dan ırel-

mekte olan bir !tal.Yan 
sııhlllerl acıklannda 

Denize dokUlenlcrln 
\'nm ediyor. 

vapuru yunan 
torplllcnmlatlr. 

kurtarılma!t de· 

İtimatnamesini 
\'affaklyetle netıccıenun R·.111 ta • , , • 
arruzu, Rusların yardımı ve dlln - 1 VerdIğ1 
yanın herhangi bir yerinde karad~ 
V" denizde iııgilh: muvaffakiyetlerı 

sırada 

bizi kuvetlendirir. 
" Bı:G şimdı, futuhat emeliyle de

ğil, intikam hissıyle değıl,. !ııka~ 
milletimizin ve onun temsıl ettıgı 
heışcyın çoculdurınıız içın emnı -
yctte bulunacakları bir dünya kur

mak iızere harbe iştirak ediyoruz." 
Ruzvel~ ıözlerini ~yle bıtırmİ:i· 

tir: 
" Dalma hatırlayınız ki Alnınnya 

ve 1tnlya her tUrlU sarih hBlll ılluıı 
hariç olmak üzere, aynen !nglllcre 
ve Rusya ne olduklnrı kadar Bir
lc§ik Davletlerle de kendilerini harp 
halinde telfıkkl ediyorlar vo Almıııı. 
ya bUtUn dl~cr Amerika clıııılıuri -
yetıcrlni dlişıııanları llstesıııe koyu
yor. lllzlm yarını kUrcmizln halkı 
bunclıın iftihar duyar. . . 

" Takip ettiğimiz gaye, çlrkın bır 
harp meydanının çok Ustü~dc ve 
ötesindedir. Şimdi old:ırru gıbl ku
vcte mUracaat etUğimlz zaman, bu 
kuvetln yllksck bir hayra ve ayni 
zamanda hcrncr mevcut bir klitl\ -
lllğe karşı tev!!ccUh et;meslne .a_z -
metmlş bulunuyoruz. Bız Amerıka -
hlar yıkıcı değil, yapıcıyız. " 

u Realist bir nutuk" 

V aeington, ıo a.a. - :Mcmleke: 
tın tizerine dU~en büyiik ve mesul~
yetli vazlfey\ ve Amerlka'nın hakı· 
ki dilıımanlarını gayet açık .~ır ııe· 
kilde belirten :Mr. Ruzvclt ın son 
nutku " Realist blr nutuk" olarak 
vasıflandırılmıııtır. 

Bugün İtalya ve Almanya•nın da 
Amerlka'ya hasfm oldukları mUna
kıışa edilmez bir hakikat olarak kn· 
bul e<iilmekt e ve nutımn Berlln ve 
Roma ile Amerika Birleşik Devlet
leri aruında b ulun&n her fürlU t e
maaın k l!llllmulne bir hazırlık oldu
ğu anl&§ılmaktat!ır. 

M. Lilvinof ve 
Ma Ruzvell'in 
nutukları 

Va$ington, 10 a .a. - M. l iı' inof 
iıimaınamc~ini ,·erdiği ~ırada •öylediği 
hir nutukta 1'ilhas•a ,öyle dcmi1ıir: 

"- Amerika'nın imıihan gcı;irmck· 
te olduğu 011 anda Sov)eı mil letinin a· 
nıcrikan ıııilltıi hakkındaki t'n iı-i ve 
lıarıırt•ıli dileklerini hildirnıckle ikıifa 
cdehilirim." 

M. Ruzvelt, vcrdiiii CC\'llpta Ame • ' 
rik:ı0nın SoV)·etlcr Jlirliğine •>Tdıma 
devam husu~unda kati tarar almıs bu· 
lunduğunu temin etmiıtir. 

Japon harbinden bııh~cden M. Ruz· 
velt ~unlnrı sürlemişıir: 

''- Birleşik Amerika dcvleılcrine 
ıorla }ükleıilcn bu harbin aynı aile)·e 
mensup ıecavüzkılr kuvetler tarafından 
hüıün cihana ıamil olmak üzere acılıın 
muazzam mücadeleye hağlı olduğuncı 
tüphe >okıur. llaııl bu yeni harp 
dlıan$ünıııl tecavüzün esas parçaların • 
dan hirini te,kil edi)·or deni lehilir. nu 
ıecavüıklr kuvC'tler hüıün dünya)'! fct· 
hc<lerck cihana hakim olmak lı ırsiylc 
ranıp tutuşmaktadır. nu mürndcle • 
nin süraıle memt bir nclİC'C'ye hağ • 
lanabilnıesi, geniş bir iilçüde, tcou ü1t 
karşı ko)·an memleketlerin faaliycılcri· 
ni ne derecc}e kadar telif etmi)e hazır 
huluodukları noktasına bağlı olduğu 
fikrinde}İm. Bu neıiceye varılması içia 
bütün kaynakların faydalı ve makul bir 
tarzda kullanılması ve tecavüze karsı 
koyanlar ara~ında tam bir anlayış ve 
i timat bulunması •erektir." 

sohbeti 
[ Bası 1 incı sayfada ] 

Çünkü habcrılma scrvi~lrri kadar haber· 
verme seni~lerinin de onenıı bıi)ükıür. 
fürisi, iç'i ku\ eılendirir; diğeri dıfı 
za)'ıflaıır. Ru7.\clı hunun içindir kı, hal· 
ti "5aJtılıi)cıli karn.ıklar" dan çıkııı;ı 
SÜ) lcncıı haberler üzerinde dahi ıımeri· 
kalılarıı dikkat ta\'i)c etmiş, \C "dü,. 
man" ın i,inc }aranı.ı.'ın di)e, amerika· 
lılara h:ışarı lıaherlcrinin bile dedul 
verilcml)ere)'\ini bildirmıştır. Demek 
amerikalının birinci "'azifcsi, hrr şe)İ 
öğrenmemek, ''e bildiğini de s:ıklam:ık· 
tır. 

Dünra harbinin bugünkü SC)ri hak· 
kında söz stİ) lt•nıek için, \ıtkiı çok er· 
ktndir. llı ı i,asl ı )azıcılarınıız, hunun 
ıahlillcrıni )aparlar. Bu ıahliller, bazan 
doğru bazan ):tıılış çtkabilir. Fakaı 
ı;erçek olan şudur: barışta ve harıııe 
cfcr süıünlük ıırnnıyors.ı, ilk )"1pıl:ıc.ak 
ış, dü,manın i ç cephesini )'enmckıir. 
Bunun İçin ıek )Ol 5ı.kü1tur. Harbi ka· 
ıanmak için ilk taarruz edilecek cephe 
ı;C\c1elikıir. Mademki düşnı:ın e\·cll 
hahcralma ile hücuma geçiyor; onu 
c\cla orada )cnmek lizımdır. Dundan 
iitc i kola)' değilse bile, hiç olınauJ 
daha tor olmaz. 

HuzHlı'ın, ocnk haşı daha doğrusu 
~illh hıı$ı sohbetinden çıkardı~ımı.ı bi· 
riııd mana budur. Bunun dı~ındakilcri 
de ''anınlnr alakadarlar incrlemıye ça· 
lı~sınlar, 

Mümtaz Faik FENiK 

Neıir vaslfasiyle 

iılenen su~lar 
( Başı 1 inci sayfada ) 

cilı olan refc itibar eder. Bilhassa h! • 
disenin suç teşkil edip etmedıjli, suç • 
lu)a. suçun İ•nat kahili)eti nıcvcuı olup 
olmadıJ;ı hükmen halledilmek icap eder. 
Bu surede bir e'crin san.ıt ve ilim ese· 
ri olup olmadığı ve ilgililerin ifadesi 
ı~'tn ne~rcdilip edilmediği ,.e ne~ir 
vasıt ıt ve mahalli ile eserin mC\'ZUu ıı· 
rasımla nıi.iııasebl't mevcut oluıı olmadı· 
ğı gibi, lıususl.ır hakim carafından dol:· 
nulao dognı)a hallcdilmiyecek hir ma· 
hi} et arzc<lersc hlkim bu nokıaları eh· 
lihibrc)'e hallcııirdikıcn sonra CJCrin 
musıelıccn olup olmadığını ve)"a h3k&· 
ret tc,kil edip etmediğini kendisi ıak • 
dir eder. 

BinaenalC)iı hlkimlerimizin bizzat 
halletmi)·e muktedir <)Idukları meseleler 
hakkında ehlihibrcye muracnat etmeme· 
leri ve bilhassa ihtisaslannın yetmediği 
noktalarda ehlihibrenin r f!'/ ve müulea· 

UL US 
Eskrim 
Kupası 

Tertl;ı ettiğimiz eskrim mosıııı; 
kaları, Uç sımf eskrimci ara5111 

yapılncaktır. • · 
Mtlracaat edenler bulunduğtl Ul U

dirdc Bnyanlar arasında da bir !fi 
sabaka tertibi dU;:lnUlmektedlr· ııtı' 

Birinci sınıfa, Uç yıl veya d ti' 
fnzltı eskrimle me~gul oıaı:ııar 
rec klerdlr 1,. İkinci sınır, A sınıfı tecrUbt91ı
lerdir Bu eınıt eııkrlmcller bir >ti' 
rlan bnşlıyarak en çok Uç sene Şft' 
krlm yaryp,ıe ve bu l!ınıfta her il ~ 
gl bir müsabakada derece aırnıO 
JanlarC'ır. ı1i_. 

ttc;lincU sınıf, B. sınıfı tecrU~sP' 
lerdir. l!:n c;o'< bir yıl eııkrltll >1'10-
mııı ve bu sınıfta her hangi bir dtf· 
snt>nk'Ida derce" almıe olaı:ılııl' ıı-

Mlisabıı.luılnrımız her Uç s!lalt W 
~Prln.. (Filon-, Epe, Kılıç) )'11P

1 

cnktır. ,. 
A ve n. sınıfları tecrübesizler 1'' 

rasıod:ı he Uç sılAhta ayrı a:rr1 6,,ıı 
pıltıc:J.k mUs.ıbaknlnrı kazanan!~ '(I 
bıl'lncilerc bırcr kuptı ve ıkincı~erı· 
Uı;;UncUlere mUnaslp hediyeler 
leeektir. ırl'ı· 

TccrUbelller her Uç ııi!Ahta ç p-•· 
ııncaklar ve bunların birincisi ıcıı111,. 
yı alııbileccktlr. Bu kupaya tıı911~ 
men sahip olabilmek için mt15 ,rt· 
kayı iki yıl üst üste kazaıunalt 1 

tır. Jı~ 
MUsabakamıza, bu şanları Jı r-

otan Ankıır::ı'da veya başk.a ~~ııi· 
lerde uulunan her eskrımcı ı,. 

lir. ıt'· 
Mllsabakamıza ~irmek ıııtl':~ ~ 

(Ulu!! gazetesi spor muhıırrı~ 1 
ne) adresivle <!n ı;ok 20 12 1114 şc'' 
rlhine kn1"r bir mcktuplıı Ttlur 
ııt •'l?'"'l'd:r 

B. Mustafa GU!mrz·e: spor ~;n 
harrirJrnlzc lld veıılkn foto -
r:llrı-lrrmPni:r.I rlr'l <'d,.riz ~ 

• - peJii> t>O 

sına müracanı eııiklcri hallcrJe ı.d~ 1 

rey \'e mÜıalcaları t.ıkdir ecferC , C' 
senin suç tcskil edip eımedıı":İ vc

0
111-; 

lura i•nat kahili)eıini haiz olııP d ~ 
dığı ~ibi ehlihibrenin sa lahh etine 1,, > 
olmı).ın hu~ı •aıı bu rey vc rrıııı•bi 1 

randan isıifade etmek suretiyle ,,ti' 
halletmeleri icnp ettiğinden btı 111" 

daircdnde mürakabc vıuife•ıll' 11• dJ • 
lu1umu hildırilir. ve keza dJiren1~1 ~ 
hilindeki cumhuriyrı muddri.ı~,. 
lerine de kcyf iyctin tebliı;i isıc ' 



rabzon temiz leme 
suyuna kavuıuyor 

"'l'tabzon. (Hususi) - Yeni leme w
._::-ı.ı bltmııtır. Kati kııbulO yııpmak 
" Marıa Vek1111tt mOmeııalllerı bu· 
~~de ıehrlmlze ırelecektlr. 

tltı llııdıtı üzere aenrımız belediyesi 
.., thı en mühim lhtbııcı olan temiz 
"'1 1C!Tıesuyu eetırmek tein yıllardan-

Yaptıtı cıılıamalan baıan ile bltır-
llr Detlrmendere •uyu fenni ıüz· 

:: ertlen eeclrlldlkten ve elektrik ku
lrl tle Boztepe'ye cıkanldıktan ıonra 
tto. ilan demtr borutıırla ıehrln her ye -

datıtılmaktadır. 
... ~Yllıı sertlik derece.! 12 dlr. Suda 
.-...ıaau Yoktur. 

iltaıyacta bir soğuk hava 
deposu a~lldı 

il& 4ata1ya, (Hususi) - Sehrlmlzde blr 
lıııı: hava depotu acılmııtır. Antalya 

::' COk ııcak bir bötırenln en mühim 
le ... tlık ihtiyacını kanılıyan bu de
'- hakkında vtlAyet ıathk mecllıl hal· 
'ltı. .. btı- beyanname datıtmııtır. Bak· 
~'il ve halkın ytyecek maddele
~ burada korunacall blldllrlmekte-

BUGON--. 

U L US Sinemasında 

MEMNU ASK 
Bütün Jcalplerde •ılcın 

ateşini. •• 
Bütün gönüllerde buselerin 
lıeyec•nını •.• 

Bütün varlıklarda inklsarın 
istirabım canlandıran 

büyük li/m'" 
ARTİSTLER 

DOROTHY LAMOUR 
AKIM TAMIROFF 
JOHN HOWARD 

AYRICA 

HARP OKULUNDA 
Seanslar 

14.30 - 16.30 • 18.30 ve 21 de 
GECE İÇİN YERLERİNİZİ 

KAPATINIZ. 

Telefon: 6294 

BU MEVSİMDE 

lıtanbul'da en fazla 
gösterilen filmin ismini 
yarın ilan edeceğiz. 
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Sebze fiyatları 
Belediye Reiıliiinden: 

--( 11 İlkkA.nun 1941 )-

Cinsi ve mell§el 

Ispanak (Muhtelif) 

Lahana (Ankara) 

Prasa (~skiııehir) 

Yerelmaaı (Ankara) 

Kereviz (Bursa) 

Patates ıarı (tirgUp) 
PJ\tates beyaz (ÜrgUp) 

Kabak (Tarsus) 

Karnıbahar (Mersin) 

18 

6 

9 

1 
llS 

11 

8 
25 

18 

Ayııe fasulye (Mersin) 30 
Çalı fıur.ılye (Mersin) 28 
Barbunya Fa. (Mersin) 25 
Domates (Mersin) 23 
Yuvarlak 

., 
'g.: .. 
~] 
ti N 

P..< 

25 

9 
ıs 

10 

22 

15 

11 

S5 

27 
40 
87 
3~ 

so 

patlıcan (Adana) 22 28 
Kunı soğan (Muhtelif) 7.li 10 
111111111111111111111111111111111111 

ONIVERSlTE 

Leyli müsabaka 
imtihanım kazananlar - -~ Ratit Rıza Tiyatrosu § Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-

- - kültesi Dekanlığından ı 
lzmir' de yapılacak E Halide Pitkin birlikte E 1941 • 1942 ders yılı leyli mlisaba-

lculüp ve ıtadyomlar = BU GECE - ka imtihanını kazanan talebeden ıim-
'- - : diye kadar 16 sı fakülteye müracaat 

.. tr, (Hu•uıt> - Etretııua Tale • 5 H A L K E V İ N D E : etmemiş ve kayıtlarını yaptırmamıı 
' c.nnncıa, Tepec1lc'te ve GUze)yalı'· - 1 =--=== olduklarından bunların nihayet 25. ~r llPOr alanı yapılacaktır. Ayırca : 12. 941 perşembe gününe kadar mil-
.._, l&'da bir kulüp blnuı. kapalı = Veıı·'nı'n ıocug""u racaat etmeleri ve aksi takdirde hak-

la.lonu. :ıroıu plltl ve tutbol alanı : ) ı ki 
~ !arından vaz geçmiş sayı aca arı ve 
ı.....~eaktır. Güzelyalı ve Teııectk a. : ------------ : yerlerine kendilerinden aonra mliH· 
~ın devletce 1atın alınma !it bl· - d 
...... 
_-~kttr. Beden terblyeat bölıre bUt- - Komedi 3 per e : bakada muvaffak olanların 11rasına 

5_ --- göre alınacakları illn olunur. ._L bu itler tçln !Azım olan para 
w•lllll -- Biletler gUndUz saat 12 den : (9275) 19228 ıetır. 

: itibaren Halkevlnde : 
: satılmaktadır. _ - -- -: Her tarafa otobtıa temin : 
: edilmtıtlr. : 

TAHSİLİ EMVAL KANUNU 

U L U ~ 

:!••11111111111111111111111111111•!:.ı 

5 KABIRIGA IARŞI E -
§NORMACOL~ - -: .. Batrnaklan normallettl • : - -: rir.,. : 
: Bazı kimyevi müshillerin ba- : 
5 tırsakları tahriıı ettiği · ·e uzun E 
: müddet kullanıldığı takdirde : 

ASKERi FABRiKALAR 1 

40 ton 1,5 No. ve 40 ton 2,5 
No. cam kağıdı alınacak 
k Fab. Satın AL Ko. dan: 
Yukanda yazılı oam JtAtıtıan u.ıc .. 

rt fabrikalar umum müdürlütü mer
kez aatın alma komlsyonunoe. ıatın •· 
Jınacaktır. Tnllplertn 18. 12. 9U t.arl· 
hinde •aat 10.30 da komisyona müra· 
caatlan. (9ll4) 19102 E alışkanlık tevlit ettiii ve te - : 

: sirsiz kaldığı herkesçe malCim- : 500 ton Ergani konvanter 
: dur. Bu itibarla normal ıekil· : = de bağırsakle.n bo;ıaltan bir = bakırı alınacak 
E maddeye ihtiyaç vardır. E As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı 
: Bu ıartı tamamiyle haiz 0 • : Tahmin edilen bedeli (325000) li
E lan NQRMACOL yeni bir te- ;: ra olan 500 ton Ergani konvanter 
: sir tarzına maliktir 1 Saf neba· : bakırı askeri fabrikalar umum miı -
: tl maddelerden yapılmıı olan : dürluğü merkez satın alma komis -
5 NORMACOL'den eleri bağır-: yonunca 17. 12. 94! çarşamba elinli 
: ıak içindekilerle karıştığı za- E saat 15 te pazarlıkla ihale edilecek
: man jelAUnl bir hal alarak şiş- : tir. Şartname (16) lira (25) .kuruş. 
5 mekte ve böylece de bağırsak : tur. Kati teminat {33500) liradır. 
: içindekilerini yumuşak hacim- : (9113> 19202 

: li ve kolayca kayan bir hale : Dosyasına bag-h 2 kıta : ıetirmektedir • : 
5 Balırsak bunun neticesi o- :: listede yazılı testereler 
5 larak tahrişe uğramaksızın ve - alınacak 
: diyare vuku bulmaksızın bo - : A~. Fab. Satın Alma Ko. dao 
: şalmaktadır .. Siz de bir tecrli· : Tahmin edilen bedeli (4500) lira o-
: be ediniz, aynı kanaati elde e- : lan dosyasına bağlı iki kıta listede ya-
: dersiniz. NORMACOL tama - : F b "kal U 
:_ men zarar. sızdır. Bu sebeple :_ zıh tesıerclcr Askeri a rı ar mum 

Müdurlüj!ü .Merkez Satın Alma Ko • 
: cocuklar da ve yaşlılar da kul· - misyonunca 2-l-942 cuma gunü saat 15 
E lanablllr. : te puıı.rlıkla ihale edilecektir. Şartname 
: _ parasızdır. Kati teminat (675) lira • 
5 : dır. (9219) 19206 - -- -- ---- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5 da1~~rv:c:~n:J:";,~~u:~:~lar- ~ - -.,,,111111111111111111111111111111 ... 

ENSTITOLER 

İskarpin alınacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlü 

jünden : 

10 adet sertlik ölçme 
tezgahına mahsus elmas 

alınacak 
As Fab. Satın Al. Ko. dan : 
Tahmin bedeli (600> lira olan yu

karıda yazılı 10 adc>t sertlik ölçme 
tezgihına mahsus elmas askeri fab. 
rikalar umum mlidürtüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 2. 1. 942 cu
ma gunü saat 14 te pazarlrkla ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Ka
ti teminat (90) liradır. 

(9220) 19207 

Ankara LT. Amirliğine 
Gelen lli.nlar 

Odun alınacak 
Tophane SL AL Ko. dan: 
l - Beher kilOIJUna tld kuruş 25 

santim fiyat tahmln edilen 1350 t.on 
odun 12-12-1941 cuma &'(lnü saat 16 
da kapalı zarf Ul'Uin ne ihale edlle
ce ktlr. Sartnamest her &iln Ko. da 
görUIIlr. Muhammen bedell 30375 11· 
ra olup ilk teminat 2278 lira 12 ku· 
ruştur. Bu miktar 840 ton ve 510 
ton olmak üzere ayn ayn da ihale 
edlleblllr. lateklllertn belll gün ve 
muayyen saaLt<.>n bir saat eve! teklif 
mektuplarını Tophane Fındıklı Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. <8840> 18775 

Koyun eti alınacak 
Konya Sa. \!. Ko. dan: 
ı - 45.000 kilo koyun eti kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
Şartname Ankara İstanbul ve Kon
ya Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. lann-
da ıtBrUHlr. • 

2 - Kapalı zarfia ihalesi 15-12· 
941 pazartesi günü saat 16 da Kon
ya Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 45.000 
kilo koyun etinin <alınacak 3 25 
!azlaslyle beraber> muhammen tuta
n 32343 lira 75 kuruştur ve ilk te· 
mlnat 2425 Jlra 79 kuruştur. 

Isteklllerln belli gUn \'e saatten 
bir saat eve! teklif mektuplarını Ko. 
na vermeleri. <8838> 18789 

Sığır eti alınacak 
tzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 174 000 kilo kesllmlı ııaır eti 

kapalı zart uıullyle ek•lltmeye konmut
tur. lhale&I 26. 12. 941 cuma ırünO uat 
16 da lzmlr LV. A. SA. Al. Ko. da ;ı.apı
lacaktır. B<.>hcr kilosu 48 kuruıtur. Mu
hamml'n bedell ~ lira olup muvak
kat teminat M26 liradır. Evur ve lllrt· 
ıar her ırün Ko. da &örülür. lstek11le. 
rln beJll aUn ve saatten bir saat eve! 
tckllr mektuplannı Ko. na vermeleri. 

(9101) 19101 

Koyun eti alınacak 
Canakknle Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarfla 5 12. 941 cuma 

ırünü alınacak olan 9 ton koyun etine 
talip cıkmadıtından pazarlıkla satın 

ıılın:ıcaklır. Katı teminat 94~ llra olup 
cvsar ve 1&rtlar her ırUn Ko. da aörU -

-7-. 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 90 ton pirinç pazarlıkla mil

nakuaya konmuıtur. 17. 12. 941 saat 
15 te çarşamba cünü Erzurum Sa. 
A.I Ko. da yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 49500 lira olup kati teminat 
7425 liradır. Sart.namest her stın 
Ko. da gorülür. İsteklilerin muayyen 
cün ve saatte kati teminatlari;vle Ko. 
na müracaatları. (9263) 19219 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 
ı - 90 ton pirinç pazarlıkla mil

nakasaya konmuştur. 17. 12. 941 çar
şamba ~nü saat 14 te Erzurum Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 49500 lira olup kati teminat 
7425 liradır. Şartnamesi her gün 
Ko. da ıörülur. İsteklilerin muay -
yen cün ve saatte kati teminatlariyle 
Ko. na celmeleri. (9264) 19220 

Ot ve saman alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Evelce ılin edilip talip zuhur 

et.miyen 800 ton tel balyalı kuru ot 
He 300 ton saman yine aynı evsaf ve 
şartlar dahilinde bulundutu mahalde 
vagon \'eya deniz vasıtasına teslim 
şartiyle pazarlıkla sa tın alınacaktır. 
Otun temınatı 6600 lira ve samanın 
2025 lira olup pazarhlı ıs. 12. 941 
pazartesi ıünü saat 11 de Selimiye 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır,. 

(9265) 19221 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Karakose'de teslim 80 ton pi-' 

rinç pazarlrkla munakasaya konmuş. 
tur. 19. 12. 941 cuma ctinıi saat 14 te 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak -
tır. Muhammen bedeli 48.000 lıra o
lup kati teminat 7200 liradır. Şart • 
namesı her cıin Ko. da ıörüli.r. İs
teklilerin muayyen gıin ve saatte ka
ti teminatlariyle Ko. na müracaatla-
rı. (9266) 19222 

Kuru ot alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan ı 

'--ANKARA V ALILICI 

Elbise yaptırılacak 
._ara Valiliiinden ı 

: Telefon: 26M : - -; ı 1111111111111111111111111111111 r' 

Vergi, reıim ve harçlara 
ait tahsilat hükümleri 

ve 

l - Okulumuz kız tmlebesi için 120 
çift idcarpin açık eksiltme ile satın alı
nacaktır • 

3 kalem ve ceman 5 ton 
oksijen demir kaynak teli 

alınacak 
lür. hteklllerln ihale silnü Ko. da bu

ı As. Fab. Satın Alma Ko. dan 
Tahmin edilen bedeli (2500) lira lunmalan. (9198) 19162 

1 - Evelce ilin edilip talip zuhur 
ctmiyen 1000 ton tel balyalı kuru ot 
aynı evsaf ve ıerait dahilinde Seli
miye"de teslim şartiyle pazarlrkla sa
tın alınacaktır. Teminatı 8250 lira o
lup pazarhtı 15. 12. 941 pazartesi 
gunü saat 15 te Selimiye Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. (9267) 19223 

C:-ıııusi muhasebe odacılan için a
"'1 •kıiltme ile 2'5 takım elbise 7ap

lacaktır. 
llııhammen bedeli 800 liradır. 
~lesi 22 ilkkinun 941 pazartesi 
tıı...._ii laat 15,SO da villyet daimi en
~eııinde icra edilecektir. 
\'taliplerin muhammen bedelin 
t....! buçutu niıbetinde muvakkat 
~t makbuzi:yle birlikte ihale 
~ ıııuayyen ıaatte villyet daimi 
~llllıenine, ıartname ve nilmunele
~Örmek istiyenlerin de daimt 
lıl en kalemine mllracaatlan l • 

olunur. (9146) 19104 

Doktor - Bakteriyolog 

Turgut AKTORK 
Dahili ve aari hastalıklar 

Anafartalar caddesi Koç ban 
lfo. 4 (İstanbul eczane& kartı· 
111ıda). Her ciin saat 15- 19 a 
~dar. Muayenehane telefon 
2621. Ev telefon 684.2. 

Kayıp 
h.. a.12-941 sah akıam üstü Yenl,ehir -=- 80ıkakta boyun lcürkümtl dtl· 
..._..;thn. Bulan mlsatlT bulundutum 
~· yazılı eve get.lrdilt takdirde 
~un edilecektir. 
~il' NecaU Be'7 Caddeet 66 No. 

l. !1662 

KIZILAY 
Aylık Renkli Mecmua 

1 

Nefis bir 
halinde 

maga11n 
(lkll 

Btr çok tanınmıı muharrirlerin 
yazılan ve ressamlann resim· 
!erini bulacaksınız. 

MiLLi MODAF AA 
VEKALETİ 

Battaniye alınacak 
M. M. Vektılctl sa. AL Ko. dan: 
Behertne tahmin edilen fiyatı 1209 

bin iki yüz dokuz kuruı olan 10.000 &• 

det battaniye kapalı zarna münakasa· 
ya konmuıtur. İhalesi 23. 12. 941 aah 
ırünü aaat 11 dedir. İlk teminatı 7295 
liradır. Evsaf ve ıartnameıl 605 kuruı 
mukabilinde M. M. V. ıatın alma ko
mlayonundan alınabilir. tııteklllertn ka· 
nunl teklif mektuplannı ihale stın ve 
•aatlnden en az bir aaat evellne kadar 
komllyoııa vermeleri. (9041) 19056 

Matbaacılara 

41tın ı Safi kiloaram 
ll..ı1ı:aoc 

73804.871 102.124.5.."iS,79 
10.084.905,-

540.928,90 
... ~klik 
~EKt MUHABt'RLER 1 

....,. Uraaı 

'l..'TEICI MUHABiRLER 1 

~tul ı Safi klloııram 9·441·033 

458.042,38 

13.279.1567,9() 

- .-41tuıa uh•ill kabil terbett d&Yi&leı 
l>it., d6vlzler •e borçla klirina bakiyeleri 

55
·
488

·483
•
42 

' TAHVtLLERl ı ~ıe l!clL evrakı oakdiye k&rfıhjl '!M.748 563,-

taawıuo 6 • ı iad maddeleriae &nfikaıı 
~~ile carafındao vaki ıediyat 21

·
764-*·-

~41 CUZDANl ı 

l'icarı aenetler 

~ ve rAHVtLAT COZDANJ 1 

4) l>eruhre edilen nralu D&kdiyenin ki~ 
ıılıiı esham ve uh•illr (itibari kıy· 
aıetle) 

'> S.rbetı abam " tahYlllı 
~ 

4?(8ı..ut 1 

~ Ye d6riz illerine ·avans 
~Ilı lizeriae avam 
~e kısa ftdeli &ftDI 

298.965.916,38 

4S.204.941,98 

8.996.454,71 

5.010.0'7 

'.ıwıR.690,-

1.197.000,-

~l . eye 38SO No. lu lcaauaa 19r, aplıo 
• taıı 161 JI0().000,-

-..:.::- ıt.flılıklı aftlll ------

~LA& 

112.7!50.392,69 

468.042,39 

68. 768.051,32 

136.984 297,-

291' 965.916,39 

M.201.396,64 

18'7 Jn0.700,0'7 

4.1100.000.-

14.719.()92,98 

867.1&7.889,48 

TATBIKATI 
Yazan : Tevfik KORAL 

895 sayfa; 6 lira 

AKBA KİTABEVİ 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Ha
kimliğinden: 

D1va olunan Anıı.ara t,metpqa ma
haJlesiode Oerebo>"U sokak 60 No. da 
mukim Nuri Özen. 

Karınız da"acı Hatice Özen ura
fından mahkememize açılan hnıanma 
dlvuuun tonunda: me birliiinin tab· 
mil ettlll -nfeled y.ıpmayıp karım • 
zı ihmal ve döjdüiürıwden •• ba su • 
retle aranızda ıd.ımeı uvciyete tınk1n 
kalmadığı ,eh•derle ı'lıaıılıp molhke • 
mece de kanaat getirilmi1 olduitundan 
medeni kaounun 134, 138 vel 50 ve H. 
U. M. K. nun 240 ına maddelerine tev
fikan boıanmantza ve kabahatli oldu· 
ğunuzdan medeni kanunun 142 inci mad· 
desi mucibince bir sene müddetle ev
lenememenize ve keza dlvacı 300 gün 
ıı;eçmedikçe evlenememesine ve maıari
fl muhakemenin tizden tahsiline kabili 
temyiz olmak üzere 1-7-941 aününde ka· 
rar verildiii ilirı olunur. 

lHTlYAT AKCESt ı 

Adi •e fevlı:allde 
Husud 

rEDA VULDEKt BANKNOTLAR ı 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

2 - Muhammen bedeli (1560) lir• 
i.lılc teminatı 117 liradır. 

3 - ihale 26-Xll·l941 cuma ıt\inü 
saat 15 te Ankara mektepler muhasebe
ciliğinde yapılacaktır. 

-' - Şartnamesini ırörmek İ9tİyenle
rin okul idaresine müracaatları. 

(9207) 192<>4 

111111111111111111111111111111111111 

Büyük ekonomistler 
Yazanı Strasburc Univeniteııi 

Profeeörü 

PAUL GEMAHLING 
Çeviren : 

ZÜHTÜ URAY 
Ariıtodan itibaren cünümüze kadar 

blitün ekonomistler ve doktrinler 
Her münevvere ve yUuek talllU 

ırencıııttne tavsiye olunur 
Her kitapçıdan llteytntz. 

111111111111111111111111111111111111 

Modern 

Nimet YILMAZ 
BiÇKi, DiKiŞ YURDU 

Londra ve Paris usulil en son 
metodlarla ve çok kolay bir 
ıekilde biçki, dikiı 3, 6, 9 ay
lık mliddetlerle mükemmel su
rette öğretilir. Mezunlara ma -
ariften tasdikli diploma verilir. 
Kursu bitirenler terzihane ve 
yurt açabilirler. Bu ay ıonuna 
kadar talebe kaydedilir. Şera
iti öğrenmek Uzere Ankara ön 
Cebeci kurtuluı 1. ci ortaokul 
arkası Bahadırlar sokak No.17 
T•nkurt Ap. Daire 6 daki mu
vakkat adresimize müracaat e.. 
dilmesi. 5619 

. 
Ura 

Ura 15.000.000,-

7.822.019,15 
6.000.000.- 13.822.019,15 

158.748.!163,-

Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vald tediyat 

Deruhte Ed1. evrakı nakdiye baluyesi 
Kartılıjl tamamen altın olarak illveteo te
davüle nzedilen 

Reeskont mukabili Uhetea tedavüle ftZe
dilea 

Hazineye yapılan alna karıtlıklı lftllS mu
kabili 3902 No. lı kanun aıudbince illve
tea tedawle nzedileıı 

MEVDUAT ı 

riirk Urua 
Alua ı Safi ld1oaram 877,150 

3850 No. la kanuna aöre hazineye acılan 

aft.Dl mukabili tftd1 olwwı alualar ı 

Sa8 ltilı 1115.541,990 

Dôvtz TAABHUDATI ı 

Aluaa &alı.ili kabil dmizler 

Oiju dövizler ve alacaklı klirlaı bakJyelerf 

21.764.266.-

136.984.297 

11.000.000.-

250.000.000.-

111.ııoo .ooo.- 5115.484 297,-

82.411.829,f!S 
1.233.782,0S 83.645.611,66 

T8.174.167,90 78.124.167,llO 

~ 

23.2915.lll.tn' 23.295.111,57 

138.486.682,18 

YEK\'.)N 867.G87.889,4f! 

olan yukarıda yazılı 3 kalem ve 
ceman S ton oksijen demir kaynak 
teli askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun 
ca 2. 1. 942 cuma günü saat 14,30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me parasızdır. Kati teminat (375) 
liradır. (92.21) 19'208 

ARANIYOR 
Şehirde veya AtatUrk Rulva

n Uzerlnde Sıhlye Vekı'ıletlyle 
Bakanlıkla.r arasında (5) odalı 
kalorl!erll bir ev veya daire 
aranıyor. Bir senelik peşin ve
rllecektlr. Devir dahi kabul e· 
dll!r. 3722 T elefon numarasına 
müracaat edJmPSI. 5658 

ANKARA BELEDİYESi 

Parke tafı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı ıctn alınacak 

olan (800,000) adet parke taıı nak\lye-
11 belediyeye alt olmak üzere on beı 

ırUn müddetle ve kapalı zart uııulü lle 
ekıılltmeye konutmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (18,000) 11· 
radır. 

a - Tmılnatı (13&1) ıtradır. 

4 - İhalesi 23.. 12. 941 Alı ırOnO 1&· 

at ll de yapılacattndan aartname ve 
ketlt cetvellerini ırörmek tatıvenlertn 

her rin encümen kalemine müracııat 

etmeleri ve tatekJIJertn de ihale ırunu 

olan 23. 12. 941 ıalı silnü uat ona lca· 
dar 2490 numaralı kanunun 32 ine 
maddeal aarahatl vechlle tanzim ede
cekleri tek!U mektuııtannı belediye ııa
lreıılnde müte1ekk1l encümene verme-
leri. (9037) 19029 

ARANIYOR 
Eyi ücret verilmek auretl;v· 

le bir kfütıt verici Ue aynca 
sanat öğretilmek Qzere okur, 
yazar oocuklara ve gençlere Is 
verilecektir. Ankara Belediye 
ka?'lısmda CA:llo'KAYA matbaa
aı dtrektörlQfQne müracaat. 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ifleri ilanı 
Nafıa VekAletlndcn: 
ı - Ekllltmeye konulıın le: Maliye 

Veklletınln muhtelit ııervlslerlnde ya • 
pılacak ıablt dolap ve kütüpane ille. 
rldlr . 

Keıu bedeıt: (7406.00) liradır. 

2 - Ekılltme 23. 12. 941 aalı ırUnO 
saat 15 te Nııtıa Vek3.letı yapı ve ımar 
Jıler1 ekslltme komisyonu odaııında a
çık ekılltıne uaullyle yapılacaktır. 

S - Eksiltme ıartnamest ve buna 
müteterrt evrak yapı ve imar 1tler1 re
!llltlnde ırörUiebtllr. 

4 - Eksiltmeye ırt.rebllmek lc1n ta· 
~klllerln (5!55.46) bet yQz elli bel Ura 
kırk bet kuruıluk muvakkat teminat 
vermeleri lAzımıtır. 19148 

..1ııııı111111111111111111111111111L. - -- -E NEOSTERIN s - -
: Sıhatll olmü için imanın aJız, 5 
: burun, bojaz •e baıdemd1<lerini : 
: srhl bir tarzda temiz buluodur • : 
: masa llzımdır. 5 
: Ba :POllarla slmı anJlaJer, : = grip, kızıl. kızamık, difteri. kaba· = 
: kulak, çiçek, suçiçeji. aıenenjiL- 5 
: lllb bulqıa hastalıklarda : - -: NEOSTERIN : - -: pülverİZU)"OD veya garpruı : 
: filan nrdun ed«. : 
: Mrle bucalar ile eemuıa bDo 5 
: lunanlan korur, ,.mı ibd,. Ye : = cedbid aldınr. P.aanelllde np- = 
- ıesh aaıı1ır. = 

ı Tw 1158 tadblndea ldlı&Na ı laıioaeo bacldl "'' .Akua lberlae ..... " ~ ı ';uı11111111111111111111111111111r 

Çeşitli yiyecek alınacak 
lzmlt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aaatıda el116lerı yazılı madde· 

1<.>r hizalarında aıı.tttllen ırün ve aaat
lerde evsaf ve tartlar dahlllnde pazar
lıkla aatın alınacaktır. 

2 - lıtoklllcrln Ko. na müracaatla· 
n. (9239) 

Clnırt wz ıeker, mllttan 9000 kl:lo, 
ı kll09unun muhammen bedell 49 ku • 
ruı, tutarı 4410 Ura, ilk teminatı 862 
lira, ihale tarihi ve aaaıtl 13. 12.1941 
saat 11 

Clnıl kuru ot, mlktan 900.000 kilo, 
1 kllotunun muhammen bedeli !5,5 ku· 

nıı. tutan 49Yl0 lira, 1lık teminatı sns 
lira, thııle tarihi 19. 12. 941 uat 15 

Clnıl saman. mnrtan 800.000 kilo, ı 
kllosunun muhammen bedeli 4 kuruş, 

tlltan D>OO lira, tıık temlD&t& 2400 U
ra llıale tarl2ll 19. 12. 9tJ. A&t 15 

19188 

. Mercimek alınacak 
Muğla Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usulü ile :yapılan 

eksiltmesinde talip çıkmadığından 
32300 kilo mercimek pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Tutarı 8743 lira olup 
.kati teminat 1313 liradır. Pazarlıiı 
16. 12. 941 aah ıünll ıaat 15 te yapı
lacaktır. İsteklilerin teminştlariyle 
beraber Ko. na müracaatları. 

(9252) 19214 

Kuru faıulye alınacak 
tst. Şi,li SL Al. Ko. dan ı 
ı - 4. 12. 941 miınakasasr ilin o

lunan 150 ton lııuru fasulyeye talip 
çıkmadıimdan aynı miktar kuru fa
sulye tekrar pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. 

Evaaf ve hususi tartlar Ko. da ıö
rülür. Beher kilosum{n muhammen 
bedeli 25 kuruştur. İhaleai 16 12.941 
ealr aiinü ıaat 10 da yapıla~aktır. 
Taliplerin Ko. na müracaatları. 

(9259) 19215 

Saman alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Selimiye'de teslim prtiyle 

700 ton tel balyalı umana talip çık
madıiından aynı evsaf ve tartlar da
hilinde pazarlığa konmuştur. Sama-

Toz ,eker alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - SO ton toz $eker kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye konacaktır. Mu
hammen bedeli 15600 liradır. Şart -
name merkez Sa. Al. Ko. da ve An
kara • İstanbul Lv. amirliklerinde 
tetkik edilir. 

2 - İhaleıi 25. 12. 941 pereembe 
günli 111at 16 da merkez Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 
1170 liradır. İsteklilerin belli sün ve 
saatten bir aaat evet teklif mektup
larını Ko. na vermeleri. 

(!l270) 19~ 

Dr. Talat Vasfi ÖZ 
A vd•tle 1Mır' dil llutalanıu 

lllınaveıetraı apartmanmda lıa· 

bul ve tedaviye bqJamııtır. 

OKULLAR 

Paltoluk kumq almacak 
Sıyasal Bilgiler Okulu Mübayaac 

Komisyonundan : 
ı 50 metre palroluk kwnaı açık ek. 

siltnıeye konulmuttur. Ekıiltme 27 • 
Xll • 941 cuma güall IAlt ıs ta Ank. 
ra mektepler muhuelıeciliii hinasında 
yapılacaktır. Deh« metre için tahmin 
edilen fiyat 6 lira 9S kunıftUr. tık te
minat 88 lira 19 kuruttıar. KWDll ail • 
munesi ve fAlUl&me bet IUD mekrepce 
1=örulebilir. (9185) 1920~ 

Dahili Hastalıklar lltlteha•ıır 

Dr. Şakir Çobanh 
Evi eıki yerinde kalmak bere 
muayenehanesini Ankara Anı
fartalar caddesinde EMEK 
apartmanına ııakletmiıtir. 

Muayenehane Telı 22'43 
Ev Tel: 5395 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
DEVLET DEMlRYOLLARl 

nın pazarhiı ıs. 12. 941 pazartesi Hizar tezgahı almacak 
ıünli •aat 14 te Selimiye Sa. Al. Ko. Devlet Demtryoııan SL Al. Ko. elan: 
da yapılacaktır. (9261) 19217 • Muhammen bedeU 9000 (doltua btn) 

Ura olan otomaU'k h.lzar tezırMu 211.12. 
Nakil itleri 19'1 ııemımbe ıriin41 aaa.t 1uo c1a ta· 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı palı zart uııul!yle Ankarada idare bina· 
1 - 3 ve 3,30 kilometre arasında sında utın alınacaktır. 

2000 ton erzak yem ve mahrukat Bu ite ırlrmek .lııtıyl'nlt-rtn 875 <•Jtı 
nakli kapalı sarf uıulü ile münaka- yUz yet mit bel) liralık muvaldrat ı.. 
saya konmuıtur. Münakasası 2. 1. mlna t ile kanunun tayin ettlli vesika. 
942 cuma cünil ıaat 16 da Erzurum lan ve tekllfle.rtnı aynı nn saat 14.llO a 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muham. kartar komllyon reı.llttnı vemıeler1 
men bedeli +4,000 lira olup ilk temi- l!'ızımdır. 
nat 3300 liradır. Şartnamesi her gün Şartnameln paraıııı olarek Ankara
Ko. da cörülür. İsteklilerin belli gün 1 da mıılzeme dalreslndn. Raydarı>asa'• 
ve ıaatten bir aaat evet teklif mek- ı da taellüm ve .. vk 18tllllnden dalltı· 
tuplarını Ko. na vermeleri. ıacaktır. <9084> 1914'7 

(9262) 19218 

Çeşitli malzeme ah nacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Münakasaya konulan asatıda ı ıere de ihale ed fobilir. Bu takdird• 
clna ve mlktarlan yazılı ıı kalem her talihe vermek lstedltl malzeme
malzemenin 1-12-941 de muharru?W!n nln muhammen bedeline aöre kati 
bedelinin dun olmasından dolayı ta· teminat alınacaktır. İhalesi 15-12-9<1 
llp çık.mamıs olduitundan tekrar tes· pazartesi ı: lnü saat 16 da mmtaka 
bit edilerek eksiltmeye konmuştur. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Sartna
Mecmuunun tutan 19945 Ura olup mesl ve numunesi Ko. da aörUlilr. 
kaU teminat 2991 lira 75 kuru$ur. İsteklilerin bC'lll gün ve ıaatte teml-
11 kalem malzeme bir talibe ihale nat mnkbuzlartyle Ko. na milracaatı
edilebllecett atbl başka başka talip- lan. 

Tutan Mlktan Fiyatı 
Lira K. Kilo. Kurua 
13125 00 ~ 525 

4250 00 1000 425 
1520 00 380 400 

212 00 :;o 425 
87 50 25 350 

12!S 00 so çift 250 
125 00 !50 n 250 
17500 70 • 250 
175 00 '70 • 250 

87 so 35 • 2!50 
12 l50 • • 250 

Cinsi 
Yerli manda derlsL 
Yerli vaketa. 
Taban astan 
San astarlık metin 
Kenarlık sarı meşin 

40 No. lu yemeni kahbl. 

41 " " 
42 " .. 
43 " .. " . .. 
45 • • 

.. .. 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

19216 

• 
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1 2 yılb ~ı planı 
lt<ramıye 

aueaı 

1 
ı 

l 
2 
~ 

2 
5 

20 
50 

100 
400 

1000 
4000 
5000 

50000 

lkramıye 

mıınan 

Lıra 

ıvu.ooo 

bU.UUO 

~U.UUIJ 

4U.WU 
3U.WO 
~:>.UUU 

20.UOO 
10.000 
5.000 
2.500 
1.000 

500 
100 
50 

5 

ı.Kramıyc: 

tutarı 

Lıra 

ıuu.vou 

bu.wu 
~ll.UUU 

öU.UUU 
bU.WU 
bU.UUU 

100.UOU 
200.000 
250.000 
250.000 
400.000 
500.000 
400.000 
250.000 
250.000 

60584 Y ekU:n 3.000.000 

Tam bilet 1 O lira 

Yarını bilet 5 lira 

Elbise ahnacak 
Devlet Demiryollarr Sa. Al. Ko. dan ı 
İ&lctmc personeh için aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedelleri ve 

muvakkat teminatları yazılı 2 kalem elbise, 2 kalem palto ile bir kalem 
kasket komisyonda görülecek numunelerine göre kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır • Eksiltme 22. 12 9 41 pazartesi günü saat 11 de Sirkeci· 
de 9 i&letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni ve sikalannı ihtiva edecek kapalı zarf
larını aynı gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lbımdır. 

Şartnameleri parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
Muhammen bedeli Lira Mu. teminatı 

Elbise 
Elbise 

Pati o 
Patlo 
Kasket 

518 kat açık yakalı 
124 kat kapalı yakalı 

237 adet açık yakalı 
98 adet kapalı yakalı 
62 adet 

14753.52 
2736.42 

5249.15 
2026.04 
172.26 

24937.39 

1870.30 

(10647-9120) 19095 

Alaca kazasından aynlan göçmenlere 
Çorurr. İ }: n MUdllr Uğtlnden : 

Çorum vilt\.y ti Alaca kazasında yaptırılan göçmen evlerinde iskfı.n edi· 
len Romanya gö~menl rınden a§aı;;-tda isimleri yazılı ailelerin iki seneyi 
mbtecavız bır zarrsndanberl mUrettep \'e meskQn bulundukları yerleri ter
ked rl'x ıı~rılmış old:ıe";-u ve mahalll azimetleri meçhul bulunduğU cihetle 
bu ıtılclf'rın tarthl il ndan ıtıbaren ll5J gün ıı;lndc mUrettep yerlerıne av· 
det ctm diki rı takrlırde kendılerine verilen ev ve tarlalara aıt tap:ılann 
40•J2 s.ıyılı kanun hükUmlerıne tevfikan iptal edilip mallarının diğer göç
menıere ve'"tlece~ndcn bu müdd"'t geçtikten sonra vaki olacak iddia ve 
taleplcrır. n clınl nmtyeceğınin a!A.kadarlıırca bilinme.si Udn olunur. 

Nufusu lskan. Y. Gittiği yerin ad-
Koyu Esas N o. Adı Çorum • Alaca 

Çatak 

.. 
" .. 
" Merkez 

" 

" .. 
" .. 
n 

269 

l 11 

112 
73 

22'.) 
2'il 

274 

30:; 
61 

275 
53 

289 

Karnikara 192 
İsmailli 231 

.. .. 154 
74 

161 
1~ 

kazası 
Rahmi O Rasim 

İsmail O. Ahmet 

4 

1 

Ali o. Kamil 1 
Yusuf O. Talip ı 
Talıp O İsmail 1 
Ömrr O Salıh 3 

Yusuf O. Kerim 5 

Halil O. Hamit 3 
Bılil O Şuayyip 3 

Nasıf O. Yusuf 2 
Pulat kızı Hamide 3 

Mahmut O. Şakir 3 

Salih O. Aliş 1 
Mustafa O. Hüsc- 6 

yin 
Mehmet O. Kadir 3 
Hüseyin O. Şevket 1 
Şakir O. Davut S 
ŞevkC't O. Fehmi 2 

Toplan ti 

Tcrk Ta. resi H. elde 
edilen mallımat 

7.8.939 tstanbulun Silivri ka
zası Çallık çiftliğinde 
Mahalli azimeti mec· 

hul. 
937 

" • .. .. " ., ,, " 
24 2.938 İstanbula gitmiş ise 

de adresi meçhul 
24.10.939 Ankara, Abdipaşa 

bahçeleri civarında 
hammallık ettiği 

26.10.939 Gittiği yer meçhul. 
,. Polatlı'da imiş. 

" 

,, 

Adresi bulunamadı. 
Meçhul. 
Polatlı kazasının Ka

rakoyun köyünde bak 
kal Ali yanında. 

Ankara'da belediye 
çopçüsU. 

30 11.938 Meçhul. 
lS.9.936 Adana'ya gitmiş ad

resi meçhul. 
,, " ,, 
.. , ,, " 
,, ,. " 

Ressam aranıyor 
VcterınC'r Fakı.l•e i Talebe Cemi- Sınai bir milesscse ıçln bir makl-

ıctinden ı ne ressamı aranıyor. Imtlhnn netl-
15. 12. 941 pazartesi gunü saa• 16.30 ceslne ı;;6re Qcret verllecektir. 

Y. Z. E. VC'•Nınc>r fakültesi talebe lsteklllerln (Ulus Matbaası: K. 
cemiyeti yıllrk kongresini yapacak • ı M.> rilmuzuna evrakı mQsblte suret
tir. l\zatarın gelmeleri rica olunur. lerlyle ve mektupla müraeaa.Ua.rı. 

VILA YETLER 1 ----
Satılık bina 

Dh'llrb:ıkır Vilayeti Daimi Encü· 
men Reisliğinden : 
L - .Mülkiyeti vllAyct hususi fda· 

resine ait Şcyhmatar mahallesindeki 
postane binası kapalı znrf usullyle 
satışa çıkıınlmıştır. 

2. - Muhamml'n bedel yirmi bin 
lira olup ilk teminat 1500 bin beş 
yüz liradır. 

3. - lhale on yedi blrlnclktuıun 
1941 cal"§amba g{lnQ saat on buçuk· 
ta \11Ayet daimi encümeninde yapı· 
lacaktır. 

4. - Ihale tarihinden itibaren ni-

u ı:: u s 

2 usla ahnacak 
Türk Hava Kurumu 

Genel Merkezinden : 
H a v a Kurumunun 

Tayyare fabrikası için 
saat gibi nazik aletlerin 
tamirini bilen iki usta · 
ya ihtiyaç vardır. istek
lilerin Kurum Merkezi • 
ne müracaatı. 5601 • 

hayet bir ay !cinde üc bin altı :ı. Uz R R Ü Ü l 
on yedi lira doksan dokuz kurus hu· MA MA A SS BHRA 
sus! idare namına Diyarbakır mali
yesine ve 1rerl kalan para da husu
s! idareye bir defndn öd""necekllr. 

Zeytin ilônı 
Marmara Ussübabri K. Satın Al-5. - İhale tarihinden itibaren nl· 

hayet bir ay zarfında bcdl'l tamn • ma Komisyonundan: 
men ödenmed ğl ve ferağ muame-
lesi alıcı tarafından takip ipotek fek 1 - Kilosuna tahmin olunan 40 
ve tapu senedi alınmadığı takdirde kuruş bedel ile 90.000 kilo zeytin 
lhalc bozulmuş sayılarak tik teminat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
lrat kayıt ve 2490 sayılı kanunun U· nulmuştur. 
mum! büklımlerl tntblk olunarak a· 2 - Eksiltmesı 17 Birincikô.nun 
lıcı tarafından bu hususta başka bir 941 çarşamba guniı saat 16 da İzmit
hak lsten!lmiycccktlr. le Tersane kapısındakı komısyon bı· 

6. - tıan UcreU ihale pullan \"C nasında yapılacaktır. 
tapu muamelesine m!itcnlllk bllu- 3 - !;lartnarnesi 180 kuruş mukabi-
mum masraflar alıı•ıya aittir. !inde komisyondan alınabilir. Mu-

7. - Teklif mektupları artırmıya vakkat teminatı 2700 liradır. 
ac;ma saatınden bir saat evcline ka· 4 - Eksiltmeye iş.iri.k edecek ta· 
dar vilayet daimi encümen reisliğin- !iplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı 
ce kabul edıll'cektır. veçhile Ticaret vesikalarını ve yuka· 

nom-88261 18781 rıda yazılı tcminatlariylc birlikte 

T 1 b 
tanzım edecekleri teklif mektupları

U um a alınacak nı muayyen gün ve S3atten tam bir 
saat cveline kadar komisyona ver-ne 

Adana Beh:dıye Rıyaseunden ı !er. (10533) 18933 

Zeytinyağ ilônı 
l - Adana şehrı ıçme su tesısatı 

için lhrm gelen S adet dalma Tu • 
lumba kapalı zarf usuliylc ve 45 gün 
müddetle münakasaya çıkanlmı:;tır. 

2 - Muhammen bedeli (2SOOO) li- Marm:ıra Üssühahri K. Satın Alma 
radır. Komis}onundan : 

3 - Muvakkat teminatr (1875) li· l - Beher kilosuna 100 kuruş fi • 
radır. yat tahmin olunan 45000 kilo :ıe}'tin 

4 _ İstekliler bu i&e ait c:artamc yağı bir partide olaıak ıı:ı:ıariıkl.ı saı:o 
v • alırı:ıcakur. 

proje ve sair evrakı Ankara'da Da- 2 - Pazarlığı 1.5·1.kiı:ııııı ~41 p;ı -
hilıye Vekaleti Beledıycler İmar zarıesi 1:ünü saat 15 tc lzmiı'ıc ıtrnınc 
heyeti fen §Cflığindcn veya Adana kapısındaki komis}cn binuırdJ ):tpı 
belediyesi fen işleri mudurluğündcn lac:akur. Şartnamesi 225 kuruı mukRbi
( 125) kuruş mukabilinde alabilirler lirıde komi•yondıın alınabilir. 

• 5 - İhale 13. 1. 042 tarihine rast- 3 - Pazarlığa i~tiriık edecek tnlip-
hyan salı güniı saat 16 da Belediye !erin 2490 sa) ılı kanunun fr.tediği ,·c
binasında toplanacak belediye encü- sikalarını ,.c (6750) liroıdarı ibarer ıe -
meni tarafından yapılacaktır. minaılari}le birlikte muayyen gün \e 

6 - Münakasaya girebilmek için saatte komis)ona murncnaıları. 
teklif mektuplarının ve sair evrakın (1082~ - 9249) 19210 
ihaleden bir saat evci belediye en -
cümeni reisliğine 2490 sayılı kanun 
mucibince makbuz mukabilinde ve
rilmesi lazımdır. 

DİŞ HEKiMi 

Homdi Alagün Bu iş hakkında fazla ma!Gmat al
mak istiycnlcrin Ankara'da Dahili -
ye Vekaleti Belediyeler İmar hey- Hastalarını Yenişehir Atatilrk 

Bulvan Ali Nazmi Ap. 5 No. lu 
eti fen şefliğine veya Adana beledi- dairede kabule bnslamıstır. 
ye fen işleri dairesine müracaatları ımı•••••••m•mmımlli llAn olunur. 18780 w MSW 

Yapı ilônı 
Ordu afıa Mudurhığünden ı 

1 - Farsa ka~aba.sırıda yapurıla -
cak beş sıoıflı S!ıknl'}'ll nıekrehi inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka -
rılmısıır. 

2 - Kc~if bedeli 21632 lira 73 ku· 
r~tur. 

3 - Muvakkat teminat IG22 lira 45 
kuruştur. 

4 - Eksilrme 2G. 12. 941 tarihin· 
de cuma ı:ünü saar 1.5 ıc Ordu hiikü • 
met konnsı içinde nafıa müdü•lüğü o· 
dasında toplanacak insanı komis)·onun· 
da )"apılacakrır. 

S - isteklilerin ihale ı;ünurıden en 
az üç gün evci makamı viliıyctc müra· 
caatla alacakları chli)et vcsikım ve 941 
yılı ticaret odası vesika~ı. muvııkkat te
minatlari)·le teklif mekruplnrının mu -
an·en gün ve sn:ıııc makbuL mukabi • 
!inde inşaar komısyonuna vermeler; lfı.· 
zımdır. 

6 - Postada v-:ıkubulacak teıı.iıhür· 
den dolayı geç kalacak mektuplar ka· 
bul edilmez.. ( 10821 • 9248) 192 a 

Seferi itfaiye ekipleri için 
gerekli malzeme alınacak 
Adana Belediye Riyasetinden ı 
1 - Seferi itfaiye ekipleri için beş 

adet el tulumbasr ve malzemesi sa
tın alınacaktır 

2 - Satın alınacak olan beş adet 
el tulumbasr ve malzemesinin mu -
hammen bedeli 3625 lira olup mu
vakkat teminatı 278 liradır. 

3 - İhalesı ilkkiinunun 26 ıncı cu
ma günu saat on beşte Adana bele -
diye dairesindeki belediye encüme -
ninde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden evci şart
nameyi ı:ormek ve muvakkat temi -
natlarmı yatırmak üzere Adana bele
diye itfaiye amirliğine ve ihale gü
nü muayyen saatte belediye encüme
nine müracaa•!arı ilin olunur. 19226 

Elektrik mühendisi 
aranıyor 

Elazığ Valiliğinden ı 

Ankara Bira Fabrikası 

Çeşit i yiyece r almaca 
İnhisarlar Ankara Bira Fabrikası 

Mtidürlüğünden : 
Pazarlık suretiyle fabrika işçile • 

rinin yemekleri için a5ağıda yazılı 

malzeme satın alınacaktır. 
Cinsi Kilo Mu. be. 

Kuru fasulye (Scli.nik) 500 120 -
.Nohut <İspanyol) SOO 176 -
Mercimek 300 60 -
Salça 100 75 -
Pirinç (Nallıhan) veya 
Beypazarı 450 
Bulgur 150 
Sadeyağ (Urfa) 250 
Patates (Sarı) 1000 
Kırmızı biber 25 
Soğan 250 

189 -
27 -

425 -
110 -
12 50 
18 75 

1213 25 
Pazarlığın 15.12.941 günü öğleden 

sonra saat 15 tc Gazi Orman Çift. 
!iğindeki bira fabrikasında komis • 
yon hu:ı:urı;rıda ~apılacağı ilin olu-
nur. (9173) 19097 

Doktor 

EMiR NECİP ATAKAM 
Do{:um ve kadın naııtalıklnrı 

Mütehassısı 

Büyük Postane arkasında Sanayi 
Cad. Demir Ap. No. ı H.ısrala· 

nru kabul ermektedir. 
Telefon: 1816 

JANDARMA 

Sünger alınacak 
Jandarma Genci K. Ankara Satırı 

Alma Komisyonundan: 
Bir adedlno kırk kuruş fiyat tahmin 

edilen eartnamcslnc uy~n (2615) adet 
ıUnı:er müteahhit nam ve hcsahınn 

22. 12. 941 pazartesi saat 15 te Anka· 
radn komisyonumuzda o.cık eksiltme ile 
alınacaktır. Muvııkkat teminat (78) 11· 
ra (45) kurustur. Şartname ve numune 
her gUn komisyonumuzda ııörUlUr \"e 

sartname parasız atırıablllr. btcklllcrln 
vealkP. ve temlnntlarlylc yazlı ı:lln ve 
saatle komisyonumuza ııeımclcrl. 

(0117) 10077 

--------
• 

E 
MO ARLA 

A ENKTAR 
PARISIN 

YENİ PUDRA 
R NK ERi 

o:ırıs tt'rzi-
1 han lrrt
'lln bu se
ne:u ko lck
ı yon l:ı.rı. 

nc-vsun roplarmm • y{l?. ve tc-
ıın yenı rcn'tlcrle ııh<':lıctar olınası 
ılzım gcldıg r,ı g1>sterfyor. Bu son 
n<Xla yenı pudra rl'ru..lcrı de bir 
Fransız guzellik mutchnssısı tarn
fmd n icat ve pıyasaya arzedılmlş
' ir Burada, bunlürı ancak Tokalon 
)UdrM'llln Y«'ni ve cazıp renkleri 
~ra•mda bul:ıbilırs.nız. Şd!.lf gü
zcllJk ve gnyet b~yaz cıltler için 
"Natur<.-1,. pudrn ~ ıynnı tavsiyedir. 
E .se>rl :ır •plar ile açık tenli es· 
mc-r: re ••Ro:;c,. uygun C<'lir. Pen
be brr pnf:.ıkhk \il'rtr 'Raahcl .. 
pudr ı da esmer: re c.nnp bir renk 
vcnr. 
·P,'Clıc". y:ız.ın aldığınız cuneşln 

nltm csmerliğıle ıdc•l bir surette 
ımtu.::ç eder Bunlard n başkıı To
kalon pudr.:ılarmın şlmdıye kad:ır 
hıç gorrnedlğıruz daha canlı, dnha 
C'aup ve daha parlak renkleri var· 
dır. 
Tokalon pudrası, "havııl.ındırıl
ınış,, tır ki bu sayede on defa dahıı 
ınceleşır ve fidct;ı tabLi gi'bı ı:orü
!Or. Taze çıc;cklerın esanııl.ırılc ta
tır cdılmıştir Terkıbındc "Krı~mn 
KISpuğü,. bulumluğundan ıkı ınlsU 
d ha çok zaman s:ıbit durur Tolrn· 
:<ın pudr:ı:ınm ycıı ve c:ı~ıp renk· 
lerlnı hemen bugundeıı \el rube edı· 
niz 

Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Ha -
kimliğindf'n ı 

Ankarn'da Oı>man mahallesi Ta -
ccttin sokak 76-78 numarada Azize 
Pekcan tarafından mahkemeye veri
len arzuhalde biraderi ölu Ata karı
sı Zeliha ile iştirak halinde mülki -
yet olmak üzere tapuda kayıtlı gay
ri menkullerde şeriki bulunan Z cli
hn'nın bila varis vefat etmiş ve te
rekesindeki ölüme bağlı haklar he -
niız taayyün C'tmcmi& ve varisin kim 
oldugu da anlaşılmamış olmasr hase· 
biylc iştirak halindeki mülkiyetin 
müşterek mülkiyete kalbi ve o suret. 
le tapuya tcsçili için muvafakatini 
bildirmek üzere bir kayyum tayin e
dilmesini istemiş olmasr üzerine bu 
bapta yapılan tetkikat neticesinde 
Zcliha'mn vefatı üzerine emvalinin 
mahkemece yazılmr& olduğu ve mcz
burcnin varisi henüz taayyün etme
miş bulunduğu ve Azizc'nin gayri 
menkullere Zeliha ile müştereken 

mutasarrif oldukları anla,ılmış ve 
iştirak halindeki mülkiyetin müşte -
rek mülkiyete kalbi hakkındaki mu
amelenin ifası için bir kayyum tayi· 
ni mahkemece de muvafık görülmüş 
olduğundan muayyen olan bu i5c 
münhasır olmak üzere avukat Reşit 
Muhlis Ercr'in kayyum tayinine 21. 
11. 941 tarihinde karar verilmi5 ol -
makla keyfiyet ilan olunur. 5660 

U L U S - 23. Uııcti yıl. - No. 7310 

İmtiyaz sahibi 
lskcndcr ARTUN 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MUdUrU 

Milmtaz Faik FENİK 
MUcsscso :.\lildUr11: Naılt ULUO 

ur.us Basımı?Vİ ANKARA 

--( DİKKAT )-
Gnzetemlzo 1:0nderllen heme\•! yazı. 

ıar, ncSTcdltslD edilmesin geri veril· 
mcz ve ka)"bol11sundan dola:vı hlc bir 

mcsullyct kabul oıunmıı:ı: 

Memur alınacak 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

Bankamız ve Müesseseleri kadrolarında me -
mur, şube şefi, revizör, kontrolör, müfettiş ve tek
n ik müfettiş olarak çalışacak elema:nlara ihtiyaç 
vardır. Bu sahalarda tecrübe kazanmış olmak 
matluptur. 

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

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

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
!EŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA İLE 23 12/1~ 

SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK : 

Eııas no. 
465 

Me\'1<11 ve ncv1 
Ycnlhayat M. ~ ada l parselde 170 ?.12 arsıı 

Mukadder JC, 1 

(üzerinde 

46~ 

473 

474 

4137 

1060 

1038 

1052 

HUse) in L'{:un;o,y'un ruzulerı yaptırdı~ı 128 ta.ı No. ıu 

ev vardır.) 
Yenlha)'at l\l. 826 ada 2 parselde 120 M2 anr.:ı. CUzerlnde 
Omer ,.e HUse,ı.1nln tuzôlcn yaptırdıklan 127 taJ No. hı 
ev vardw.ı 

Yenlha)·at l\l. S26 ada 5 parııeldc 150 M2 arsa (Uz.erinde 
Ha.ı;ıı.n oıtıu ŞukrU tamfıncL"ln ruzıllcn yaptınlmıs 123 taJ 
No. ıu ev \'ardır.) 

Ycnlhayat l\l 1624 ndn 4 parselde 4fı0 M2 ara.:ı (üı:erlndo 

,\il Yılcel tarafından ru.ıQkn ,vaptırılmıa 178 taJ :-O"o. lu 
ev \'ardır.) 

Ycnlhn>·at 111. l621 ada parselde 6'".,0 M2 arsa (üzerinde 
örner Varol lnraCmdıın ruzcııcn yapt.ırıımıs 177 taJ No. ıu 
ev vardır). 

Yenlhayat M. 801 aıt:ı 3 rıanıcldc 450 M2 anın (üzerinde 
llyaıı Born larnfınılan tuz len yaptınlmu lO, 8 No. lu ev 
vardır.) 

Yf'nlhaynt .M 801 aıla 8 p:ırsf'ldc 135 M2 arsa (üzerinde 
ı-:ınrul!tıh or:ıu Salih uıratındnn tuzQlen yo.plırılm;.ş 83 

taJ No. ıu ev vardır.) 
ŞUkrl>·e llt. Fıılırika s. GlS ndn 3S p:ınıelde 21'1 M2 arsa (Tu-
ran un tnbrJcası altında dl'reye kııdnr olan yer.) 

Ycnlbny:ıt l\l. lGZ! ııda 3 pnr~elde lf,O M2 arsa (Uzerlnde 
post.ıncdf' memur Rnur Dı>yhn'ın 23 taJ No. ıu ev1 vardır.) 

Necnt l.ı('y M. GS2 ada 5 pıınıddc 45 l\12 nrsa (Atllll! apart.. 
manı arkasındadır.) 

l 

~ 

~ 

.p 

PEŞiN PARA VE AÇIK A RTIIRMA İLE 26/12/~ 

562 

672 

703 

1059 

1057 

1056 

CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK ı 

Yenlhnyat M. 804 adıı 3 parselde 22!5 l\12 a'11a (üze>rlnde 
Hasan kızı Hnllrc tarafından tuzulcn )'nı>ttnlnn 228, 229 
taj No. ıu ev vardır.) 
Ycnlhııynt M R07 arın 8 pıınıel<le 181,50 l\12 arsa. (Yeni 
koıırlı yanında olup lclnıle umumi bir çcwıe vardır.) 

Yenlha.>·at M. 813 aıla 5 pnrııcldc 81,25 M:.? arsa (Uzerlnde 
Hıd\'ıın Akan tarn!ındnn ruzQlen )'nptırılmıs 329 tal No. lu 
bir dUkklın \'ardır.) 
1ımıctpa$a M. 5 ada 12 pnnıeldc 31 M2 arıııı Cüzmnde 
hamal Hamit tarnrından CuzQlerı yuplırıımu 22 tal No. ıu 
ev vardır.) 
lsmetı>a•a l\l. eski mezarlık, yeni Jl.ykut S. 5 ada l1 par· 
selde 85 Mlı anın (Uzcrlndc nıııtacı SUlc>mnn taratından 
tu:ı:Olcn )·aplırılmıs 20 tai No. ıu ev va~ r.) 

Yenlha.>'at M. 819 ada 17 parselde 389 !112 arsa (üzerinde 
Muhtar Murava'yn alt 14:! ta.ı No. ıu tuzQlen yaptınlmıa 
blr ev vardır.) 
Kcclorerı, 1707 nda 3 parselde 10221 M2 tarla (1707 ada 
l ve 4 parsellerin ortasındadır.) 

Kurtutus M. 343 ndn 11 pııraclde 182 M2 arım (Arabacı 18-
mall'ln !!\'inin kanısınd::utır.) 

Kılıç Anılan M. Arslnnhnne S 454 ada 15 parı;"\de 127 M2 
arsa (Arslnnhnnc cıımll kııreısındıı kereste deposu olnn 
> erılL•dlr.) 
Ko>unp::ıımrı mevkii, Kırcak ~. 410 nda 3 parselde 49 M2 j~ 
arsa (2 lııJ No. lu evin ynnındaılır.) dl 

1 - Yukarıda lz:ıhntı ya?. lı cmlnk, pe>s:n ı:ınrn ve acık arttırma Ue ve 
Uycsl mUstcrlyc nlt ohnnk Uıcre satılncaktır. ~· 

2 ~Teminat a~t'SI yUzde orulur. S:ıtıs sırasında verilen ııe:v mlJctaf' 
kaddcr kı>meU ı:C1:Uf:l t.al>dlr<lc, lcmlnat akcesı derhal artt.ınlmıyarak ~ 
mırı uhdesine icra edilirse ona lk'mııl cltlrllecckllr. 

8 - lhale, )'Ukanda gösterllrn tarihlerde s:ınt on dortte bankamız sıı.~ 
misyonunda yapıla~aktır. lslcklllcrln o ı:Un )'\izde on tcmlnat nkccsl. ~ 
cilzdanı ve lkl vesika roto!:rnfl)"le emlAk aervlslne müracaaUan. (9271) 1 

«:==================================~ 

CEYHAN Pi RİNCI 
Kilosu 35 kurusa 

~ 

Memurlar kooperatifi 
mağazalarında satılmaktadır 

ıı ' ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 

----- Ders başlangıcı --
~ Ankara Akıam Kız Sanat Okulu Müdürlüğünden: -: 15-12-1941 pazartesi günü Sergievi karşısında.ld 
: yeni binada derslere başlanaca{;mdan mektebe - kayıtlı bulunan talebelerin ders günlerini öğrefl' 
: rnek üzere şimdiden okul idaresine müracaatlar• 
E ilan olunur.. 19150 1 - •••• ııy ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sermayesi hususi idnrc ile beledi
yeye ait olan Elazığ elektrik birlik 
miidürlüilü açıktır. Tenvirat. ma.ıot 
ve meşe kömüriı yakan iki makine 
ile yapılmaktadır. Birlik idare ve 
teknik işlerini tedvir. makine ve te
sisatı isliih edebilecek bir elektrik 
mühendisine ıhti~aç vardır. Tayin o
lun:ıcak müdure azami 300 liraya ka
dar ve barem derecesine göre ücret 
verilecektir. Talip olanların memu
rin kanununun 4 üncü maddesinde 
tayin olunan evsafı haiz oldukları -
na dair veslkalnnnın asıl veya tasdik 
11 örnekleriyle beraber vilayete mü-

Park sınemasının büfesi kiralıktır. Sinemaya müracaat 

racaat eylemeleri. 19227 

PO L 1 S 

Elbise yaptırılacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 
9. 11. 941 tarihinde açık eksiltme

ye konulan 165 takım sivil elbise ile 
165 adet sivil paltonun eksiltmesi 
22. 12. 941 tarihine rastlıyan pazar
tesi giınü saat ıs şe bırakılmıştır. 
İsteklilerin sözil geçen gün ve saat
te emniyet müdürlüğünde toplanacak 
komisyona gelmeleri. (9252) 

1~21S 

YENİ Sinemada 
Bu gece 21 de 

B!lyljk nsk. ihtiras ve macera 
tllml 

ŞEHVET KADINI 
Bq rolde: Schl\ar ve ıarııın yıldız 

MAE WEST 

Saat: 14.30 - 16.30 - 16.80 
seanslarında 

KARA SEVDA 

saat 12.15 tc ucuz matine 
CIKMAZ SOKAX 

PARK Sinemasında 
Bugün bu ııtte 

Türk kahramanlı~ını ve 
clvarımcrUlf;lnl canlandıran 

SALAHADDİN EYUBİ 
ve BOZ ASLAN 

nozas1an sarlnlannı ııöyllyen 
Mtn.'"tR NURETTiN 

seırnanın sarkılannı aöyıtyen 

M'OZEYYEN SESAR 
~an.lar: 14.80 • 16.80 - 18.30 

sece 21 de 

SUS Sinemasında 
Bugün bu &"ece 

l1cl i'el\C yıldız Mlckey Rodney -
JudY Garlane. En 110n dans ve tar

ıcııarıa ıüıılü blr filmde sizi iki 

111at ırUldilrccckUt'. 

GENtLER SEVİŞİYOR 
SM.nıı!ar: 14 . :ıe - 18 ~ ~.80 da 

Tel: 8589 

SÜMER Sinemasmda 
Bu~Un 12.15 ten itibaren ~ 

tnUkamın çıldırttığı ö!UmUn ·~ 
t.lfıı va ka lnnn tltrettltl ıns:ınl.4 

ko,.k\ınc vakalnn 

YILMAZ KAPTAH 
831 rollerd : 

Jack Holt • Grat'e Brad!d' 

Seanslar: 1215 - 14.30 - ıs.SO 


