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Bugün l 

;ayf alarımrı --
Tasarruf ve Yerli mallar Haftası başlad ı 

Maliye Vekilimiz dün 

Halkevinde yapdan törende 

aüzel bir nutuk verdi 
·'JYS' • ';~ - ""'ı ;----- - .- - i 

- . ~ - - . . 

Ekonomik durumumuzu ticaret, ziraat 
• 
ıılerimizi anlatarak vatandaşlarımızı 

talışm ıya ve arttırmıya çağırd ı 
12 ncı Tasarruf ve Yerli Mallar Haftıw, Ankara Halkevinde dUn saat 

13 30 da İstlklA.l :Marşından sonra kUrsUye gelen Maliye V ekilimiz B. 
lt'uat Ağrah'nın, Btı.şvekllimlz adına söylediği değerli bir nutukla açıl -
llııı.ıtır. 

Bu mUnnscbctle Halkevimlz heyecanlı günlerinden birlnt daha ya,amııı, 
başta Bı\yllk ?ıUllet Meclisi Reisimiz B. AbdUlhallk Renda olduğı.ı halde. 
~t:in vekillerimiz, bir çok mebuslar ve seçkin bir halk kUtleııi lr.ı açıhı.ı 
drenincıe hazır bulunmuştur. 
l.fatiye Vekilimizin nutkundan sonra Ankara Ses ve Tel Birliği Koro

tu ta:-afından, Ahmet Adnan Saygın'ın armonize ettiği halk tUrkUleri sBy· 
leııınııı ve Türk Maar.i! Cemiyeti Kollejl ilk kısım talebelerinin "Evcilik 
0:rıuyonız" adlı bir temsilleri seyredilmiştir. Memleketimizde bir milli 
:uur haline gelen taaarru! terbiyesini pek glizel canlandıran bu piyesten 

1~~a Gazı Terbiye EnstitUsU Beden Terbiyesi Okulu talebeleri bUytik bir 
-ıtdirle takip olunan milll oyunlar oynanuglardır. 

Maliye Vekilimizin nutku 
l:I. Fuat Ağralı'nın nutkunu aynen sUtunlarımıza alıyoruz : 

Aziz Yurttaııarım. 
On 1kincl Tııurrur ve Yeril Mallar haftasını aomak ecrerı bu aene banıt dil· 

'14-or. Bu zevkll vazıreyt bana vermll olan Buveklllmlze tcı;e>.1dir etmekle ıözc 
~•4Yo.catım. J.Wll ııcı.ısat cUvaıının senelik bayramı olarak hayatımızt'.lıı, ko:t· 

llırıete baıtıyan bu hafta.Yt açarlten zahmet edip toplantımıza ;:etmek ve rad· 
~1-zuıın ballJ1(la bu toplantıYt t&kiı;ı etmek sureUyle dfivamıza alAka ıı:öst.e· 
l'tn eırı, bu dAvanın butnmecinde ve benimsenmesinde harcketlcrl:rlc kıymetli yar· 
llıııuarnıı esırıremb'enlert ICVlrl ve ıayırı lle aellUnlarım. 

(Sonu 6. ıncı sa> fada) 
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Mal iye V ekili T aaarrul 
haltaaı münaıebetiyle 

nutuk aöylerken 

~ .lıınelt bu harbin çok uzun sürece: 
b llt soylüyor. Olabilir. Kı.sa mühletlı 
._"1un barış umutları kaybolmuştur •. ln· 
· !111k tarihinin belki en bü>iik facıa.sı 
~ildeyiz. Su ı;c)a bu zaferin kuracağı 
~r nizamdan önce, pek çetin buhran ve 
~ıi a}ları, )ıllan geçireceğiz. Yalnız 
ltt iı;i devletler değil, haıtıdıp devlet· 
ı._ dahi, uzun bir dayanış için buır
;;:1•>a, kendi ka~naklarından geçin • 
~ >ollannı aramı)a, bulmıya, hür 
illa ~bilmek ve iradelerini serbest tat• 
'-tı t İtin bilhassa milli ikıısatlarıoa he
illi lı, sağlam, sarsılmaz bir düzen ver· 

lıtiklal Mar§ı dinlenirken 

l'e muhıaçııdıır, 

ti1ı MÜsbet tcdbidcrin basındı çok is • 
tııt'a.l etmek, çok yapmak ve sıkı bir 
ıa ~Oı!a ycnıck, knUanmak ve harcamak 
totlir. Ekilcbilirken ekilmiyen bir kırıt 
~tırak, yapılabilirken yapılmıyan bir 
~Q kulll3}, vazgeçilmek imkinı var • 
tift )'(lpfulan bir lokma ekmek, bir 

Çorap veya pabuç vatana karıı bir 
~r. lsdbsıı.l u tasarruf 1939 da bir 
it ~ ikıısat meselesi idi: şimdi bir mil· 
._. orun~, hür yaıama ve mustakil kal· 
liıces dtvuıdır. Milletler .adcce harp teh· 
~ i karsısında bir kahra.mantık imtiha· 
~ecirecek dcjildirler. Daha büyük, 
~ &eniş, daha derin, bizi her türlü 
~ .felerden ıııyga)-a çeken bit olgunluk 

lihanı vereceğiz:. 
dij !urkiyc"den dııarısı yokmu' gibi 
-:uııeccğiz:. Ona güre JUUrlanacak, ona 
j~C$kilaılanacağız:. Kendi varımız .... c 
"ıı larımızdan ga)'Ti hiı; bir hı)'alle 
dt 11ıtııy;ı.cağız. Bu harbin )"akın yılların· 
~UJcnler, cephede değil, cephe geri· 
'tt e dü$eccklerdir. Harp, •~keri ufer· 
ti devrinden, milli ınukavemetler dev· 

'le girecektir. 

t l:ırafımız açlıktan korku>or: biz zi. 

1~ Dlemlekeıi)İL Bizde )İ)ecek sıkın· 
ti 11 '<ide hiç olmamak değil, bu mille
i ~ tUr!ü ihtiyaçlarını da kar,ılamak 
~ Yiyecek fazlamız en hi deği,mc ,·a· 
ili lllız olabilir. Ekmeğin alım kudreti· 
>o 11 •lıunu aıuğını daha şimdiden görü· 
~ 

lıt lı~ nlki lkusat ve Tasarruf Haftası 
~ ~lflekilere benzemez. Söylenenlere, 
tı ılaniara başka türlü dikkat edelim. 
tı:lttin poliıikasını sevi)oruz: devam 
llıı tsıni isti)oruz. Hiç unuınuracnğı • 
f~ ~ 1C)', bizi h.ırpıen . koruran, kan 
illi 1j' 1•rına •uruklenıi~rn bu 11oliıikanın 
)~I> l b rabcrlıgc, \C onun kadar mılleı 
dı~ 1~ 1nın s.ı.,:lık Ye ~ağlamlı.ı1ına daran· 
iııJıt1 r. Bizim ilk kurtuluş siperlerimiz, 
~tl. lınla.rımız tarladır, tezgihur, milli 
i~ıınıya vcrimleşmc imkinı veren her 
•ıe ' 1dir. Biz harbdı,ı kalmak politika· 
~· aüderken de. yarın bu memleketin 

Yerli malı haftasında 

Gn. Kôzım Özalp'ın 
radyodaki konuşması 

Daima daha metli 
daha kuvetli olmak an<ak 

katabilmek, her gün 
(ahpnakla kabildir 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku • ı "-Geçen yıl aynı jÜn ve aynı sa· 
rumu Genel 8a)kanı, Balıkesir Mebuau atte sözlerimi "gelecek sene gene sizle
Gcneral Kazım Özalp, 12 inci Tasarruf re hitap ederken cihanın adillne bir 
\ C Ycrlimalı Hafıuının ba1laması dola· sulha kavu1mu' bulunması" ıcmcnnisi· 
yısiylc, diln akşam 19.1.5 te radyoda bir le bitirmiştim. Bu ıemenniıniz gerçek • 
konuşma yapmıııır, Tasarruf , .e Ye rli· leşmcdi. imanl ı k daha azgın, daha kan· 
malı Haftasının 12 inci yıldöniimünü lı bir harp yı lı daha geçirdi. Ve ufuk • 
bütün )'Urttaşlara kuılarkcn, milll bir • )arda henüz bir sulh ışığı görünmüyor. 
liJ:imizio en bürük remzi olan sayın Fakat Türkiye bu son } ılı da barış 
Milli Sefinıizc sonsuz sevgi , .e saygıla· içinde >·aşadı. Son yıl içinde daha kaç 
rını sözlerinin başında tekrarlı)ıan Ge· milletin harp cehenneminde kanuldu· 
ncral Kazım Özalp, nutkuna şörlc de· ğnnu dti~ünürsek, sulh içinde f:CÇCD da· 
vam etmi~ıir: ( Sonu 6 ıncı sayfada) 

lngili:z. donan.maıının Prince of W ales :z.ırlılısının japon tayyareleri tarafından 
temsili bir resim 

uğradığı lıücunnı göıtn 

Amerika donanması Japon -Amerikan harbi FJ,llTAN • .o O • 250 JOO 
Ki LO METtlO --

<üzitamlar1 tarafından 

iki J apon 
harp gemisi 
batırıldı 

Bir Japon %1rhlısına 

da bomba isabet etti 

3ap0alar H anma 
zırhhamın battığmı 

yalanlıyorlar 

Vaşington; 12. a.a. - Resmen bil· 
dirilı\iğine göre, Amerika.c donan • 
ması, \Vake adasını müdafaa ettifi 
sırada blr Japon kruvazörü ile bir 
Japon destroyerini batırmııtır. 

Bahriye nazırlığına gelen bir ha· 
(Sonu 3 Unca •Yi'ada> 

100.000 

r 

f lN JJENİZt 

PllSİFiK -

ve Fransa'nın durumu 

Tokyo'ya 
taraf sızlığıru 
bildirdi 
Fransı% Hindiçinisi 

Tokyo ile ittifak yapb 

Fakat Amerikan Büyük 
Elçisi Vichy' den 
ayrılmıyacak 

Tokyo, 12 a.a. - Haric.i}e NUU1 
Amiral Togo, Alnıan}-a 'e lwya ile 
}apılan iııifak ve Siyam'lı Jaı:ıonya .. 
rasında cereyan eden müzakereler h• 
kında bugün kabinede izah;ıı ''crmiıtir. 
Amiral Togo bundarı ba$ka Vichy bö
kümeıinin Japonya bürük clçi~i ta~ 
dan kendisine bir nota Hrildiğini ._ 
Fransa·nın kendi ine bu noıada. Jaı>0a
yıı ile İngiltere ve J\merıka ar2 sında 
çıkan harpte tarafsız duracağını bildil'o 
miş olduğunu da So}iemi~ıir. 

Fransız Hincliçiniıi 
Tokyo ile askeri ittilalı 

yaptı parçaya 
doğru ... 

Filipin adalarını ve Manila' nın bulunduğu Lu:z.on'u 
göıterir harta 

Tolcyo, 12 a.a. - Umumt karar(dbo 
tan bildirildiğine göre Japon a ile fr .... 
sız Hindiı;inisi ukcrl bir ittifak yap • 
mışlardır. AnlıJlll&, Hindiçinı'deki ja
pon sefer he}elİ mümcuillerı,lc Hindi· 
çini hükümeti ara ında pnartesi ~ 
imzalanmıııır. 

111111111111 

Erlerimiz için 

hediye toplaJlla 

itine hız verildi 
Kızılay - Yardımsevenler cemiyet· 

teri A nkara müşterek komitesi dün 
tali komitelerin iııtlrakiyle Kızılay 
Ankara meııkezinde toplanarak kah • 
raman erlerimize hediye toplama ha· 
reketini ay sonuna kadar tımamJrya • 
bilmek maksadiyle y eni kararlar v er· 
mi~ir. 
Müııterek komite merkezlerine ve

rilmiıı hediyelerle hediyelik erfıya 
çevrilmek üzere teberru edilmiı pa· 
ralarla temin edilmiı hediyelerin 
dördüncü ve beşinci partileri önü • 
müz.deki pazar tesi günü alakalı mı· 
kama teslim olunacaktır. 

Memnuniyet le öirendiğlmize rö • 
(Sonu 6 mcı sayfada) 

Son dakika l 
111111111111111111111111111111 

Ruslar karşı 

taarruza 
başladılar 
Bir çok tehirler geri alındı 

Almanların malzeme 
ve insan kayıbı (Ok ağır 
Moskova., 12 a.a. - Sovyet 

tebllt1: 
<Sonu 8. mcı aa:vfAda) 

huıual 

Meclisin dünkü toplantısında 

örfi idare 
111111111111111111111111111111111 

altı ay daha uzatıldı 
BUytlk Millet Meclisi dlln Refet C&· ı llAve edilecek memleketlere tatbik edl· 

nıtcz'ln baıkanlltında yaı:ıtıtı toplan· lecek usul hakkında tn&tltere hUkilme • 
tıda. lstanbul, Edlr:ne, Kırklareli, Te· U:rle teati edilen notalann ve Türkiye 
k rdat. ÇanakkRle \•e K<><'ıtcll vt!Ayet • ile Romanya aruında me,•cut 26 ey· 
krlnde 23 lklncltctrln 1940 tRr[hlndc itil 1940 tarihli ticaret ve tct'.lbe anlaı· 
11An ve Btiytlk Millet MN•llslnln 1199, malarınm merbutlarl~1e beraber iki 
1209 sa),lı kararlyle Ucer ay ve 1249 ay uzatılması hakkında teaU edilen 
ıa.:rılı kararı:rıe de altı ay müddetle notalıırın tasdikine dalr kanun l.lYiha· 
uzatılmıa olan örrı ldarenln bitimi ta· larınm blrinc1 müzakereleri ll&Pllmıt. 
rlhlnden itibaren altı ay daha uzatıl • 
m.uı hakkındaki BaıvekAlet tezl<eenl w, 

Birmanya'ya 
hava hücumu Viclıy'de 

Rangon, 12 La. - Birmnaya°}'ll bu· Vichy, 12 a.a. - Birleşik Devlttı. 
gün öğleden sonra ilk hava hücumu ya· rin Vichy bü>ük eltisi Amiral Leah, 
pılmıı ve düıman uyyareleri Tenassc· ı dün akşam dc,let rei i Mare,al Petaia 
rim bölgesine bombalar atmısıır. 7 ölü ve ba)Vckil muavini Amiral Darlan ca-
\'Udır. Hasar hafiftir. ( Sonu ~ üncu sa}iada ) 

MÜNAKALAT VEKİLiMiZiN BEYANATI 

Kara ,e deniz nakliyatımız 
son zamanlarda çok arttı 

Fevkalade 
seyahatleri 

istenmiyerek %amanlarda 
tahdit %Orunda kahnıyor 

Münakalat Vekilimiz Amiral F• 
ri Engin dün makamında hir arka~ 
mızı kabul etmiş 'e gazetemiz ad111a 
1o0rulan muhıclif suallere 8$ığıdıkı iza. 
hau \ermi$ıİr: 

.. Son :ı:aınınlard.ı kara ı;c .deniz M» 
li)-aumı1 çok lltımışur. Bu ~ene kııua 
çok ıiddeıli oluşu .bilha~~a Karadeniz. 
de nakil i~lerimiıi g\ıc;leşıirmiş ve a.jır
laşıırmııtır. A}nı , .. ziJet rüksek Ana • 
dola )aylasındaki 4inıenduler hatları • 
mızda da aynı 5ebepıen gorulmektcdir. 
Deniz ve kuı nakli>;ı.ıında mcmleketia 
ha)atl ihthaçlarına tullük Mt'.'n i~leri 
birinci pllnda nıı.ıırı dıkl.;nıt' 11lı,or ve 
bunların teminine çalışı}oruz. Yalıuı 
> olcu nakliyııında h:ı•kımır.ın zahmet 
çektiklerini de bıli)oruz Mu~:!!rem bal· 
kımızdan bu kı$ a}larında ı;ok ihu>ac ol 
mad·İ,;ça se>ııhat etmemeluin.i im~mek· 
!iğ.imiz için bir (Ok ~bcpler vardır. 

Tren seferlerimizde de bw küçük 
tahdidat yapmak zaruretini hh§etmek
teyiz. 1>'ttini kurtarmak için ıerekirse atıe-

'Somı 4. üd aqjada J 
kabul olunmue ve mııııız 11ruı lllhaaı· MeclJa paa.rtnt 

B.Jea T erbiı,ai -~ lale baler..i milli Ol.unlar Ol,n.JU.Or na dlJlli -.iePUec: lilteaınt ~ •r. {•ı&.l 
.-.e. ~ ..... . Münakalat Vekilimiz 

"'-iral F alari En,ıWa ( Soııu 4. ücü sqlada ,,ı 



• 

İskender'den başhyarak 
Çağlarına gelinceye kadar 
şehirlerin hep ortasında 

İslôm 
kurulan 

kalmıştır 

ı.mrdetı NamazııAh Aııoruınm 
7« altlarında birbiri ardından dört 
J'&JI& duvarı ııorüluyor: Aııoranın ba
ıı. t.aratmdakı 80tl ucun.da blrtblrlne 
oldllkca )'a.lcın tkl hellenlaUk yapı 
catı var. Bunların yapılı.s tarihleri 
hanın dotumundan önce ucunctı 
;rllzyıldlr. E&aaen Aııoranm her ye
rinde lanın dotwnundan önce ~
el yUzyıla alt bir Yunan - R<>ma ya
pı devri ile aynı yUzyılın sonuna 
raatııyan Roma yapı devri ııöze carp
malctadır. Burada ııene betlncl Yllz
yııa alt blzanalıların tekrar elden 
aecırdlldert parcalar vardır. 

Burada butunan bir merdiven, 
ba!A batıya dotru akmakta olan blr 
kaynatın cıktıtı yerdedir. Bu bel· 
Jd de st. Jean kilisesinin ayazması 

,(Alı'hlama> vazıte.uıı ııörU)"Ordu. 

Aııoranın ılmal Yilzilnde yer altla· 
rı hırlatbranlık devrinin ilk yUzyılla

nnda hırlaUyanlara kapalı mezar· 
hk hlzmeU ıormU&lt.ır. Orada bulu
nan pllJJllt tapraktan yapıJmıt blr
ooıt küçük lAmbalardan ba&ka blr 
mezar bulunmuıtur. Bu mezarın t
clndekl Oç düzyanı, Ankara ııan ya
kınında bulunan mezardaki USlQp ü
aere bltkllerle ve kuı reslmlerlYle 
ıU.lenmlıtlr. Bunlar duvar resmidir. 
Sıvalarını bAlA muhafaza etmekte 
olan Yftr altı duvarları üzerinde re· 
ılmler aöze çarpmaktadır: Bu resim
lerden biri, din YilzUnden baıı bir 
balta tle lkl parcaya amlmıt bir hı
rlatıyan azizini ıöstermektedlr. Bun
dan baılca, Küçük Cekmec:e yakının
dakt Yarımburııaz maııaruında ol-
4utu slbl, kayıkçısı bulunmıyan ka
yık tt1lmler1Yle, daha bırcok ıahne
:ıer ve blr cok yazılar vardır. Fakat 
yazılar u okunuyor. Keza buradan 
daha blrcolc Ustu yazılı taılar cıka

rıımııur. 

Sat kötesln1n batı kıym atatı yu

karı 103 metre ııealtllk vererek uza
maktadır. Bu kıyı btrlbırtne etlt ve 
paralel 16.20 metre ııenlıllt:lnde Qç 
koridordan meydana ıreımııtır. Bu 
koridorlar, aralarında taetan kemer
lerle blrlblrtne bat:lanmııtır. Kemer
lerin aenııııtı 60 santimetredir. Ke
merler, aralardaki de!teklere basa
rak koridordan koridora aUamakta
clır. 

Buııtın. her biri Oc kemerden iba
ret ve aralarındaki açıklık ı,so met
re olan ~ kemer dtzı.ı sayıJmıatır. 

Bu ı6Ddekl yer alUan henüz boaal
&ılm8m~tır. leleri •ütun, direk baılı· 
tı. cllrek ayatı ile, birçok kemer, sU
tun tekneel ve pervaz yazıtlarb·le 

doludur. BWllann blrcokları ıllslü-

4Ur ve yazılarla donatılmııtır. Fo
n 'nın tat dötemelerı hemen her ye
re datılmıt, ve Roma yapı devrinde 
bu dötemelerln yerine usuerı basık 
tutıaıardan meydana ıelmlt kemer
ler konmu5tur. 

Şüphe )Ok ki, dotu cephe üzerine 
de hlklm olan bu buyUk yer altlan, 
tepeden taraftaki Uc yan üzerine de 
kuruımuıtur. Bu suretle, Aırorayı ve 
onun büyük kapı siperini içine ala
cak bir kare me~dana ııelrnlttlr. Bu 
b!lyük kapı ılperınln neresi oldutu
nu eakJ mUellltıer anlatmamakla be
raber, bu yer ılmdl bulunmustur. 
Ortadaki me>danın yalnız bir parça
ıı kazıımııtır. Geri kalan taratıar, 
)'\lzyıllar !cinde örtülen topraklarla 
ve timdi de kazılardan çıkan top
raklarla dolmut ouıunmaktadır. 

Aııoranın bUyQlc bir kısmı, buııün 
816 ve 943 Unell eokakların ve e1kt 
Kocahahc:e meu.rbtının altında bu
luıwnaktadır. Aaoranın ıımal bOY1lk 
kapısının bir katı Mark Orel zama· 
nının Roma yapı devrine altUr. Bu 
yer katı, ıs metre uzunltılhı·• ı 

ml'rkezl bil> Uk bir ynı ... ,. , rı ı l 

,.~•..,.,ıstır. Bu vı-' .~ rı 

b J(J metre ııenlslltlnde !ki :rot elde•. 
Bu 1kl :YOidan birisi dı.s duvarı tA
klp eder. öteki yol da, üç basamak 
Yilklekllkte olan ortadaki meydan 
boyunca ur.anır 

Bu büYilk kapı ılperlnl dayayan 
noktıılar 176 mPtrP boyunda ve 26 
metre ı.nlılltınl!edlr. Oa)'llk hizme
ti seren bu noktalar, kırmıaı 1'9ftkll 
.atunlardan ppılmıfbr. 81ltunlarm 

blrtblrlnden uzaklıtı 5.50 dıetredlr. 
Bunların ıc tarata bakan yüzleri ya

nm ılllndlr blclmlndedlr. Genlıllt:lne 
olan Yllzlerlnde heykelli beyaz mer
mer pllka kaplıdır. Sütunlar, bUtün 
pervazların hepsini dayamata yarı
yor. Bu direklerin hepsi, oymalı bir 
ayak !lzerlne oturtulmuştur. Bu a
yakların Uzerlndekl O)ınalann ıekll
lerlnden bunlann yapılıı devirlerine 
ve husuı!yeUerlne alt ip ucları cı· 

karmak mümkündür. 
Orta meydandan taraftaki yanda, 

ılllndlr biçiminde baıka bir .Utun 
dizisi vardır. Bu ıUtunlar UıUerın

den ırccen y0lun )'&yalar !cin tara
tını dayBBın diye konmuı;tur. Şimal 

yandaki destek hizmeti ııören ve ü
zerinden ııık almuı ıcın ~entı pen
cereler acılmıı olan duvar tıe, yo
lun öte tararındakt yayalara mah
ıuı olan yeri dayamaktadır. Aırora
nın kapı siperi ır6rüld0tü üzere u
zun, saray biçiminde, ıaııu ve mer
mer kaplı ııtı. Kapının batı tarıırın

da her halde bir ibadet yeri veya 
imparatorluk ıcın dlkllmlı hey1cel
ler bulunuyordu. 

BU>•Uk kapı ılperlnln Uıtünde iki 
catı vardı. Bunlardan blrlatnln yan
ları, yolun yayalara mahsus olan 
kuıınına dotru meylUenmlıtl. Otekl 
catının da iki tane meyilli yanı var
dı. Bu c:atı, yolun orta kısmının üs
tünde bulunan, ve ıarratıara tram
paı~ılara vesalrri'e .. ayrılan dairenin 
üıtünll örtUYorlardı. Dört köte bıct· 

mlndekl büyOk kapı siperinin batı

dan tararttıkl yOzü de aynı dunım
da idi. 

Yalnız, kapı siperini tutan ve o 
taraftaki bütun direkler, daha ince, 
daha kısa idi, n yüksek &)'Aklar üze
rine oturtulmuşlardı. Rundan anla -
şılı)'Or ki, Üzerlerinde bir )'apı katı 

yokıu. Batı taraftaki dış )'Ü:ı:Ün orta -
sın<la toprdın ü~ıü ~üzel bir Bizans 
moza) iki ile kaplı idi. Bu, helki be· 
ıinci yüzyılın kilisesine aiııi. Ru kilise 
a)'lll yerde bulunan mahedin )'erine 
yapılmısrı. Aj:ora'nın bu kıNlarına, 
Aelius Ai-isıidc:'in bıhmtiii Vera 
Odos (mukaddes )Ol), yahuı Chrusi 
Odos (süslü )Ol) gibi }ollardan bi
risi geli)ordu. 

1938 de Kocahahçe mezarlığının 
altından akan ka)'llak 5U}'Unu kap&nıak 

flliM ALEMİNDE 
I 

\e su) u enıernas) on;ıl fuarın Sunl 
golüne akıımak için kazı )apıldıgı 
zaman, birçok mimari parç11larla, ta)· 
tan )apılmıı bir~'tlk h ,emlclcr bu -
lundu. Bu taş iskemlelerden birisinin 
ön )Üziınün en ucunda, BerJ;.ım;ı'da 
Asklcpieion tı).ıırosundaki gibi bir 
arslan pençesi urdı. lluıün bu ıaş 
iskemleler dik ko~cli oldu.,undan, 
hunlar, mesela Prilne'in amfiıe:ıır bi
çimindeki ıaı iskemlelerinden ziyade, 
Bleuıerion'un ıaş i•kcmlclerini haıır
laıır. Burada, llndricıı'in (lsa'nın 
doğumundan önce 117 - 138) t:ı bii 
cesamcııerı bu> uk hir baş hq keli hu· 
Junmuşıur. 

Agor.ı'da )apılan kazılardan 

Dion)sos mabedine, kurucu \e kur -
ıarıcı imparaıor Hadrien'in bir he)·
kelini dikmiı olan Beliodorc Dikaim
un oilu Aleks.ındr tarafından aynı 
imparnıor ıercfinc ııı~ ü ıu e yazılar 
)'azılmış olması da go ıerhor ki, bu· 
rada bulunan Hadrien'in b:ışı a)nı 

he) kele aiııir. 
Gene, romalıların O)un kahra • 

mınları, şerefine ıaşta )aı.ılmış birçok 
yaı.ılar da me)·dana çıkmışıır. Bu -
nun gibi, bü)ük bir mermerin Ü· 

zerinde, Roma reılhlcrinin ilk )ılla· 
rında verilen ödevleri )apan, Bcrga -
ma ile Sm)rna arasında umulmadık 
bir zamanda çıkan hadiseleri idare 
eden Roma'nın ) üksck ailelerinden 
54 kişinin isimleri > azılıdır. 

1939 da )apılan kazılardan Nep
tune'ün ve Dcmcıer'in birce hc)keli 
çıkmışıır. Dcmcıer'in hte)iccli par· 
ça parçadır. Fakat bıhıu sağlamdır. 

1940 ıa yapılan kıuılard.ın, Aıı:ora 
me)danının ıimal kapısına bakan 
mih' er kapısının bekçilerinin he~ kel· 
!eri hulunmuşıur. Bu unemli eserle -
rin yanında, Aı;ora içinde bunun 
anııların parçalariylc:, bu)'Uk kapı 
siperinin ahında, )eralıında, hdleni,_ 
tik devre, Yunan · Homa d~·rinc \'e 
Bizandılara ait paralar, çeşiıli eşya· 

lar ele geçmi,ıir. 
Elde edilen sonuçlara göre, Na -

maı.gah knzı alanı çok ı\1 "ıkalı hir 
yerdir. F.ski lzınir tarihi için önemi 
pek büyüktür. Namatj:lh iskender -
den başlıyarak islim devrine gelin -
ciye kadar a)nı yerde kurulmuş olan 
şehirlerin, hep orıa )'eri olmuşıur. 
Tarih bakımından olduğu gibi, )-al -
nız bu yönden de mail )ardımlar \'e 
genel durum müsait oldukça hu ka -
zılara de,'llm edilecek, ve biran önce 
lzmir. bu F.ıo:e'nin inci§i, kendine ya· 
kıpn ~işin o kıymetli haııraları· 
nı p:ezenlere seyreııirecektir. 

Yeni doğan bir ilim 
ve mevzuları 

N ü f u a divaıında kemiyet gibi keyfiyeti de 
temin etmek ve m i l 1 i gayeye uygun bir it 
politikası çizmek bu ilmin mevzulan içindedir. 

Yazan : Prof. Dr. Sadi 1 rmak 1 ------Avrupa'dı yeoi bir ilim belirmek· 
ıe,lir. Mevzularını bu ılltunlarda kı
.a...ı anlaıacaiımız bu ilim, sosyal bi
yolojidir. 

Şimdiye kadar ıabiıt iliınleri}·le 
ulrqanlırın sosyal meselelerle ilai
leoıııesi "çizmeden yukarıya" bir me
sele sayılırdı. Sosyologların tabiat 
ilimlerine el atmuı olsa olsa bir u
mumi lriilrilr itiydi. 

Oysa ki iı temelinden ele alınırsa 
huhk. llllAk, aaaae aibi cemiyet 
ml'ftUlarıaıa ana bynait insan biyo
lojiai delil mklir1 Banlana hepsi iDo 

sanın biyolojik ha)'aıına kütle içinde 
imkln vermek içindir. Nehin ve ne
vin muhafazası hakkı biyolojik ha
ratımızın ıemeli olduğu gibi büıün 
cemi>•et umdelerinin de Jtaye•idir. Su 
halde bi>oloji ile smyolojinin mev
zuları ilk bakııra göründukleri ka· 
dar birbirinden uu.k ve a)kırı ola· 
mazi ar. 

Mnell biyoloji ferdin gıda ihıi)'ll· 
cını tetkik eder, so•yal kanunlar ıop
rak hukukunu nİ7amlar. Fakat 509-

,..ı biyoloji milletlerin ~ıda ve top-
(Sonu 7 ind sayfada) 

-2-

ll:tiit\M!1 
Boz renkli elbiseler 

GUnlerdcnberl bütün ıubaylanmız 
boz renkli elblselerlnl glymlş bu
lunuyorlar. Eskiden yalnız dağ 

lxışlannda, çadır içlerinde ve ma
nevralarda görillen bu elbiseler, 
artık asfalt caddelerde, kalorlfcr-
11 dairelerde de glyllecektlr. Gil
zel ve yerinde bir karar." Kolay 
kolay kirknmlyen, buruşmıyan, 
esklmlyen bu kumaşlan, kendi 
11rtırnda onbeı aylık bir deneme
den sonra, ne kadar övsem yeri· 
dlr. Bunlar, kabalıklarına, hantal· 
lıklanna rağmen arslan subayla
rımızın sırtında daha ağır başlı, 

daha gösterlsll ve daha askerce 
duruyorlar. 

Ekonomi ve Artırma haftasını açtı
ğımız bugünlerde, artık biz slvll· 
!er de boz renkll elblselcrimlzl 
giysek çok iyi olur. Bunun çok
tan zamanı gelmiştir. 

BfitUn dünyanın Atlantlk'I ve Pas1-
fiklyle birlikte yandığı buı;-Unlcr
de açtığımız Ekonoml ve Artırma 
haftasının olağanüstü bir değeri 
vardır. 

Ekonom4 ve Artırma, artık bir hat
tanm belirli bir töreninden ibaret 
değildir. Bu haftayı harp bltlncl
ye kadar devam ettirmek zorun
dayız. CUnkU, topyckfin mllletı;e 

suurumuzu uyanık ve tetik tut
manın, boz renkli elbiselere bli
rilnmenln cağı gelmlştlr. Boz 
renkll elbiseleri bir sembol yap
malıyız. Nasıl mı diyeceksiniz? 

Boz renkli elbise, lükse alışmış bir 
kadının sırtında yerli bir kumaş 
olnblllr, 150 liralık kostüm yerin(' 
30 liralık elbise olablllr, lııck 
gömlek yerine yeril bez olablllr, 
ipek çorap yerine kalın iplik co
rnp olabilir. naha misal mi is
tiyorsunuz':' Dört kap yemek Y<'
rlne, iki k'lI> yemek, otomobil Y<'
rlnc oıohı.is, otobüs yerin~ ynyn 
yUrUmck olahillr. Bu zoru ve bu 
ödevi idrakinde yaşatan her va
tandaş meşhur "ikame kanunu" 
nu kullanarak her ihtiyacı önün
de ve gUnOn her saatinde parn
sından, kudrcUnden bir sey artı
rabilir ve böylece boz renkli clbl· 
sell:'re bllr0n('bllfr. Bu cıı';ın aca
caklan, bu yolda hl:'plmlzc öndl:'r
llk edecekleri elbette gl'ne mlllet
c:c nlkışlıyaeakız. .. 

Evet. artık Artırma ve B.rlktirmc 
haftası harp sonuna kad:ır süre
cektir, buna bUtün mlllctçc aııd 

lcmcliyiı .. Uyanık ve tetik dura
lım, cephanemizi tUketml) elim! .. 

SÖNMEZ 

Bazı daire bütçelerinde 
münakale yapılıyor 

1941 ır.all yılı umumt muvaZ<'n<'
slne dahil bazı daire bütçelerinde de· 
~lılkllk yapılması hakkındaki kanun 
projesi biltce encilmrnlndcrı ı;ı:çml 
ve umumi he~et ı;Undemlne alınmış
tır. Bu proJc ile bazı daire hUtcelc
rinln masrat tcrUplerl nmsında 

2.633.80 liralık münakale yapıhnak
ta, bazı daire bUtcelcrlnln projeye 
bağlı cetvelde yazılı tertlıılcrlnden 
329.870 lira indirilerek yenldl:'n acı

lan tertiplere fevkalMe tahsisat ola
rak konulmaktadır. 

1941 'tnal! yılı umumt muva:ı:C"ne 

kanununa bağlı L işaretli cetvelin 
dN'IC't mC'lcorolojl işleri umum mU
dürlüğü vilayetler inamı, projeye ili
şik 5 sa:rılı cetvelde gösterildlı;i üze
re değiştirilmiş ve aynı cetvl:'lln Ma· 
arif Vekilliği tst~nbul ünlvl:'rsltl:'sl
nln tedris heyeti kısmınıl:ın 6 sayılı 
cetvelde yazılı memuriyetler çıkarıl· 
nuştır. 

Dahiliye Vekl111fl bUtçcslnln 411 
incl faslına eklenen tahsisattan, ta
mir koru! etmlyecek derecede yıp
ranmış olan nUfus slc111erlnln yeni 
defterlere nakli masrafının da yapı
labilmesi tcmln cdllmlştlr. 

Pamuklular 

Halk1n ihtiya(lanm 
karııhyacak miktarda 
Ankara Valiliğinden : 
ı - Muhtelif semtlerdeki maıa

znlarda satl§a İ;ıkartılmı§ olan pa
muklu mensucat, halkın ihtlyacıw 

kar§ılıyabllecek miktardadır. 

2 - Satı§, memurların nezareti 
altında yapt.Jnlmaktadır. 

8 - İhtiyaç sahipleri, ikamet et
tikleri semtlerdeki mağazalara mü
racaat etmek suretiyle izdihama ve 
dolayısiyle kendilerini sıkıntıya so· 
kacak vaziyete meydan kalmadan 
her aile için tespit edilmiş olan mik
tarda mensucat tedarik edebilirler. 

Memlekete sokulan bazı 
malzemenin gümrük 

resimleri 
Yabancı devletlerden temin edilen 

ve edılecek olan kredilere mahsuben 
alınan harp teçhizat ve levazımının 
gUmrilk resimleriyle dısPr vergi ve 
resimlerden istisna edilmesi önce blr 
kanunla kabul edilmişti. Bu kanun
la konulan müddet sona ermlştır. 
Mılll l\fUdafaa lhti) açlanmızclan o· 
lan harp tcchluıl ve levazımının 
nwmlC'kC'te sokulması devam etmek
te olduğundan, bu mtiddctın iki yıl 
daha uzntılmnsı hakkında hazırlanan 
kanun projesi, MN:lısln maliye \'e 
bUtı;e c>nl'Üm('nlC"rinden gl:'ccrek gUn
dl"mc alınmıştır. ProJed('kl mU\'ak
kat maddeye göre, bu malzemcdrn 
13 sonteşrln 19·U tarlhlndenberl 
gilmrllklC'rimlz<' gPforek s::iimri.ik rl's
ml ile otı>kl VC'rgl ve resimleri güm· 
rlik kanununa göre tecil ec111mek su
retiyle memlekete sokulanların da 
hu vergi ve resimleri aranmıyacak
tır. 

Erzurum' da ıiddefli soğuklar 
Erzurum; 12. a.a. - Erzurum'da 

kış bütün şiddetiyle hiiküm sürmek
tedir. Suhunet derecesi sıfırın altın
da 28 e kadar düşmüştür. Her rıün 
fasılalı kar yağmaktadır. Şimdiye 
kadar yagan kar otuz santimi buL 
muştur. 

........... ' .......... 11111111111111 

Küçük haberler I 
1111111111111•11-' 

'f:r Silmerbank idare meclisinde 
açılc bulunan maliye Uyellğlne 400 
lira ücretle aynı meclis hUkUmet 
Uyesl Şakir Karaaltan onun yerine 
maliye üyeliğine Samsun vllliliği 

daimi encümen üyesi Nafiz Kudal 
tayin edllmi.,ıerdir. 

'f:r Etibank idare heyeti üyeliğine 
400 lira ücretle maden k!Smllr ıııeri 
Tilrk anonim olrkcli jd':lro mrt'l! i 

Uyesl Ali Rıza Ceylan tayin edll -
mlştir. 

-tr Bat:ım konsolosluğunda mua
vin konsolos Emin Ve!a Gerçek 
merkeze naklolunmuı, ve yerine 
merkezden Nafiz Hll§met Terker 
tayin edllmiştir. 

-tr İntihabı mebusan kanununu 
yeni bir ııekle sokan kanun projesi 
hakkında Hglli vekillikler Dahlll -
ye Vekilliğine cevaplarını vermlıı

lcrdlr. Proje yakında Bll§vekilllğc 

verilecektir. 
"(::( Yabancı memleketlerden yur -

dumuza gelen 567 TUrklln vatn.n -
da.şlığımıza kabulU icra Vekilleri 
Heyetince tasvip edilml~tir. 

"(::( İktisadi devlet teşklllerinln 
kurd"Jkları müesseselerle mUnase • 
betleri ve bu mticsscsclcrin ilgili 
t§klller tarafından teftiıı ve mllra -
kabeleri hakkında hazırlanan ni -
zamname ilglli makamlarca ince -
lcnmektedir. 

"(::( Ankara'nın kaledeki meşhur 

hisarlannın tamir edilmesi imkO.n -
ları incelenmektedir. 

:'································~ 
E Sizin refahınız memleketin : 
: refahıdır. Memleketin refahı E 

Muğla ve Kırkaağaç C.H.P. 
~rkez kaza kongreleri 
Dün aldııtımız telgranarda Mu~ıa 

ve Kıı ı<aataç merkez knzalurı Cümhu
rlYet Halk Parttsl kongrelerinin top -
landıkları, dlleklert tnc:eledlklorl, ka - . . 
rarlara batladıktan ve yeni heyeUert : sizin refahtnn;dır. Bir ta - : 
ıec:tıklert blldlrllmt'ktedlr. Kongreler : sarruf bonosu hem sizin hem : 

1 
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ca ıtmalarma baılarken Ebedi Seflml· : memleketin refahıdır. : 
zın hAtıralannı sayırı ile anm11lar ve : Kuvetidir. : 
ı.uıır Şe.rımtze kartı sarsılmaz 18)'1iı'I ve 

1
• • 

baitlılıklarını izhar etmıııerdlr. (a.a.) '"'lı 1 il il il. il il il il il 1il1 il il il .... r 

Uzak·Doğu'da önceden Fransız 
Hindiçinisine yığınak yapan, sonra· 
dan da kara)"a çıkarılan japon asker
lerinin harekatı dolayısi)le şimdi 
Ta>·land adını alan Siyam'ın ismi .ıı;a· 
zetelerde sık sık geçiyor. Bilirsiniz 
ki önce biıaraflığını ilan eden ve ja
ponlara beş saat kadar - sahiden ve 
yahuı yapmacıktan • mukavemet gös
teren hu memleket, biraz sonra ia· 
ponlardan teklifler almıı, kısa bir 
müı.akereden sonra da silahını bıra· 
karak japon askerlerinin toprakla -
rından geçmesine razı olmuşru. Bu 
iıibarla Siyam (Tayland) dün)•anın 
merakını üzerine toplı)·an ülkelerden 
birisi haline gelmiş bulunu)'Ot, 

Bugün bu süıunda Si)am'ın elde 
edilebilen son isıaıistiklere göre, 
durumunu rakamlarla anlaıacaııL 

Siyam'ın toprak ölçihü 200,184 
mil karedir. 

Baılıca lthirleri, merkezi olan 
68.000 nüfuslu Bantrkok, ~5.000 nü
fuslu Çiyeopmi ye '°°·000 aüfuslu 

Ayutiya'dır. Kıratının ismi Ananda 
Mahidol'dur. Resmi dil 

0

Sİ)aıncadır. 
Nüfusu 31 ma) ıs 1937 istaıısııgıne 
göre 14.465.000 kişidir ve hu ahali· 
nin 1930 sayımına göre 10.958.416 sı 
budist, 498,311 i müslümandır. 

Si)am'ın ürettiği ürünler ıunlar
dır: (1936 yılında) 4,500 aıeırik ıon 
mısır, (1937 yılında) 4,695,600 met· 
rik ton pirinç. (1936 yılındı) 7000 
metrik ton tüıün. (1937 ihracatı) 
36.000 metrik ton kauçuk. (1936 yı
lında) 1,600 metrik ton pamuk, (1937 
yılında) 16.300 metrik ton külçe ka· 
lay. 

Siram'ın 1934 - 35 yılında öğre
tim durumu şöyle idi: 8,929 ilk okul, 
916,780 ilk okul 11lehcsi, 318 orta 
okul ve lise, 44,726 orta okul ve lise 
talehesi; 9,539 üniversite talebesi. 

Münakale yolları: 

Yapılmakta olan J(lllar Ye deYlec 
90seleri '" mil 1938 de tamamlan
mıı olanlar 676 mil. 1936 da itletme
,. açık de~Uarı 1925 mil. 

Geri kalmayınız! 
Türkh e'nin bü> ültlü, küçüklıi bü

tün şehirleri gibi, belki de, onların 
bir adını onünde Ankara. vaıan sınır
larını hekli}cn kahraman çocukları • 
mız için kışlık gİ) ecek toplamakta -
dır. 

A> ağımızın ahında kaskatı don
duğu için ka) an toprak, gıizlcrimiz.i 
alan benıhe)az dağların haıırlaıuğı 
kış, eğer )iireklerinıiz hu )'Udım he
) ecanının Hrdiği ısı ile mnmuay -
dı, 1t~ıtuAu bir kat daha faz.la du)a -
cııkıık. 

"Kızılar" ın \e "Yardımscvcnler" in 
birer şcFkaı kapısı, hirer erdem pen
çcresi ı;ibi açık bulundurduğu mer
kezlerle sık sık sokaklarda dolaşıır
dığı i) iliksevcr vaıandaşlar, )'ardım 

ederek ıınkar.ılıl.ırın ı;önıilleri ve ke
seleri>le sınır boylarındaki 'aıan ço
cuklarını birihirine ulaşıırmaktadır. 

Ank.ıra çarşısında askerlere gire
cek rardımı )apacak 'aıırnda,ıarın bu 
kuual borcunu daha kcıla) ödi)ebil -
~elerine önayak olanlar, hu gezile
rındco çok sc\ inçli dıinu)orlar. 

Onlardan birisinin anlatııklarını 
dinli)ordum. Aşağı yukarı, şo)le di
}ordu: 

- Pmıahane sokağındaki diık
kanları dolaşı} orduk. für mağa:ı:adan 
oıekine geçerken hir ses duyduk. Bu 
sc~, oracıkıa, bizim gö1ümüze çarp • 
nıı) arak kadar ufak 'e keodi halin
de olan hir e~kici dükkanından gcli
)Ordu. Eski a)akkahıları )ama)arak 
\'C ıılılarına kalın çi,·ilerle ıahanlar 
çak.ırak ha)nıını kuanan hu e~kici: 

-- ilana nİ)e uf;ramadınıı.? diye 
sızlandı; ben de 'ereceğim; ü~ ız:ün
dür, ~ize \ermek için a) ırdığını para 
işıc! 

nisbeti demek olan bir para jle alt • 
nan hu armağan da şimdi asker ... 
litlarına .ı;i)ecek alınsın diye mlJltt' 
rek komiıemize sunulmuşıur-." 

Hu paraları, siz arıık "ma!daa" 
dejil de, "candan" sa}malısınız. 

Kendileri parasız, kendileri 
sul olan Turk vatandaşlarının bu yol
da gosıcrdiği gonül zenginliğine /ıJll 
kara'da \c her )erde birçok misaller. 
birçok örnekler bulabilirsiniL 

Isı derecc:d sıfırdan qağı}'& dol' 
ru uzaklaşırken Ankara'nın kahra • 
man orduya bağı,ladığı giyece-k at • 
mağanları yuksek rakamlarla söyl 
cek bir düzl')i bulmuşıur. Fakat ;> • 
ğüslerimizin kabarmasına bir .an. bit 
sınır bulmu}onıL 

Belki daha birçok hali vakti .,. • 
rinde erkeklerimiz, kılıiı, luyııf,cl 
)Olunda birçok kadınlarıı:nız vardıf 
ki eski ııabuça çh i çakan eskici il' 
pınlııomış yaı.ı makinesinde elleriııi" 
hohluyı hohluya ü.ıidı yazan ırzll • 
balcının gerisinde ka1mıtlardır. 

Onları da o yoksul, fakat zeıııci• 
gönüllü "aıanda$ların ağzından ödr 
\e çağıralım: 

- Bizden geri kalmayınız! 
.,,.,,.. .. 

Teberru yerine bağıı ! 

Gazetelerde sık sık Kızılay'a, Çr 
cuk Fsirgeme Kurum~ Türk Ha"ff 
Kurumuna, Yardımsevenler Cemi,.. 
tine para veren \'lllandaşlann adı. • 
rını okuyoruz. Bu haberler ve bu -'1 
lar, yurııaşlar arasında yapılagelen., 
> apılagidecck olın erdem yıırıştııt 
siı}ler. Yalnız bu haberlerin üzeri• 
de her gün gördüğiım arap ma~dad 
gözlerime haıı)'Or: teberru! 

Turkçe bir harekeıin arapça 1111• 
tılması >-:ıkışık almıyor. Bunun ye • 
rine, mesell, bağış di)emez miyizl 

*** "Leyla" bolluğu ! 

K~ee5indcn çok hürıik ,.e geniş bir 
kalbi olan bu )ok,ul ~kici bize hir 
)'Rrtm liralık uzaııı \e o )arım lira, 
belki de. onun büıün bir ı;ıinliık ka
zancından fazla idi. Kendi~ine mak
buzları olmadığını su}kdilcr. Adam
cağız, "olsun, dedi, alınız. da bıeki 
raralara kaıııuınız !" 

Biraz. daha iiıede bir )11zıct, bir Gazeteci arkada5larımızdan }lilP 
arzuhakı )olunıuzu kesti: met Munir, bir )'llZı•ında ıarkı r.iil' 

- Beni neden çiğnc)ip geçi)or - ıelerinde ".l.e)l1" bolluğundan tılılı' 
sunuz? dedi, kaç gündur onlara ne yet edi)ordu. 
hedi)e gondcreceğim? diye ıel.işta - Gerçekıen, Yah)'I Kemal'in 
yım. Tanrı sizi }anıma gönderdi. Be- hur "Leyli" sı hesıelendikten 
nim de ~erecek bir ı;ifı eldivenle bir giıfıelcrde "Leyli" bulundurmak tlıl' 
çifı çorabım nr! Zahmeı olmazsa da halini almıştır. 
hunları gıinderin ! l)i .ki, vakıiyle hir b"tekir çıık!,. 

Dc\'let kapısına verilecek isıida - da FuzuU'nin "Leyll ve Mecnun" ...-
)arı \C uzak >erlere ıcönderilc:cek besıclcmemişti 1 
mcktııflları yazamıyanlara mekıup Fakat ne derseniz deyiniz, .,._ 
ve isıida )azarak ha)·aıını, ıu salaş "Leyla" bolluğundan o kadar ,iki; 
içinde kaı.annııya uğraşan ıu vaıan· yet ıaraflısı değilim. Ya "Mecoo' 
daşın kazancı ne olabilirdi?. bolluğu moda olsaydı! 1 

-~~F_:ı_ka_t_,_o_n_u_n~kaz~a-n_c:_ın_ı_n_b_u_·>_·u-·k~b-ir~~~~~~~~~~---~ 

K11 meslek öğretmen 
okuluna alınanlar 

Ankara İsmet Paşa kiz enstitüİün
de açılan kız meslek öğretim okulu
na bu yıl alınan paralı ve parasız 
talebelerin adları belli olmuştur. 
Bunları enstitii adlariyle ve sıraaiy
le yazıyoruz ı 

PARASIZ YATILILAR 
Ankara'dan ı Zafer Bayri, Emel 

Sökmen, HUmeyra Özkul, İclil Çe
tintaş, Nuriye Özyurt, Miinevver 
Çiftedoğan, Zehra Saatçi, Müjgan 
Taylan, Ne7.İhe Erdan, Nuriye Ol
cay, Jale Sıier, Neriman Doğu, Pe
rihan Uzun, Ümran Öktem. 

Üsküdar'dan : Muazzez Kiler, La
mia Uygun, Nezihe Karagözoğlu, Şa
zimet Ertuna, Yegine Pakol, Leyla 
Gıiner, Muzaffer Gürpınar, Samlme 
Şenses, Parihan Heybeli. 

Selçuk'tan ı Nebile Bakırcı, Bür -
ran Benice, Nezihe Sezer, Leman 
Üçer, Sıdıka Ulusoy, Remziye Sa
raç, Süheyla Aytuğ, Handan Özgüç. 

Elazr:o;'dan : Fatma Erol, Feride 
Acunsal, Nafia Balhan, Nurinnisa 
Öncel. 
Kadıköy'den : Sacide Ekler, Ulvi

ye Kızılelma, Tepşire Akyurt, Meli· 
ha Yasa. 

Manisa'dan : LemaTı Kızılok, Hik
met Orhon, Esma Pekkut, Neriman 
Baydu, Nazmiye Özalp, Melek Pa
zarlıot:lu, Muazzez Yılmaz.. Şefkat 
Aygen. 

Kayserl'den : Nilüfer Kafesç. 
Sivas'tan : Pervin Tunalı. 
Edirne'den : Melek Çetin. 
Adana'dan : Muazzez Burduroğlu. 
Bursa'dan : İffet Çubukçu. Hatice 

Ayşım, Muzaffer Turb.. Sabahat Ök. 
PARALI YATILILAR 

• Ankara'dan : Şükran Ayman, Tev
hıde Öıker, Cazibe' Göktan, Mualla 
Duran, Zehra Ertürk, Perihan Başa
rı, Mualla Beleııtepe, Nermin Kılıç
oıtW. Fatma Erisu, Cemile Odag, 
Şafak Barım, Ferdane Turan, Tira
je Seydem, Farika Işık, Nezihe Gi
ray, Rukiye Türkoğlu, MelShııt Öz
oglu, Muazzez Yılmaz, Şadan Sar -
gın, Fahrünnisa Kırandog. 

Yurt i~inJe 
Adana mebuslan Bfjyl) 

Millet Meclisi Reisi G•-' 
Mustafa Kemal Paşa Ha•rtff
lerine gönderdikleri bir tel " 
gralta bütün adanalıları• 
iştiyakla kendilerini b111r.Jedii
lerini bildirmektedirlw. 

Yurt JqrnJa 
Amerika, Fransa, in~ 

re ve ]aponya'mn Bahri 111• • 
bittelci menfaatleini bitna • 
ye için birleımeleri bal:b""' 
Vaıington'da sarib bir ,,..,. 
kabul edilmiıtir. 

Teknik tedrisatta 

değişiklikler 
Adana İsmet İnönü kız e~ 

sil mUdürU All Beyazıt, kız teP"'"• 
öğretim §Ube mUdUrlUğüııe. , 

Yüksek Mühendis okulu llırt& ~ 
menlerinden Nami SerdaroğlU ~· 
okulun mlldUr muavinliğiıuı. _--* 
Muımfctr Yasar meslekt ve teP"" 

öğretim makine mUhendlsllfiD,. ııt 
Tnhlr Tuğ mesleki ve tekni!~ 

re:ım yapı işleri müdürltifll ~ 
mımarlığına, Servet Ark lıf~ 
ve teknik öğretim yapı işleri ~ 
dllrlUğU yUIJs~k mimarlıfln.&. ~ 
Alnar meıılekl ve teknik ölP":. 
yapı işleri müdUrlUfll yUJ<Sell 1!"..t 
marlığına, Mahmut Bilen :ııı_,-. 
ve teknik öğretim yapı işleri ııı 
dllrlllr,-U yllkııek mimarlığına. ,,-,,. 
hittln GllrC'l mesleki ve t•kni~..11• 
relim ~apı i11l,.rl müdürlüğÜ Y~ 
sek rnlmnrhğına, HllSnn Cans-.;iJ 
lrkt vr teknik öğretim yapı _ _,. 
mUdUrlllğ!I yUkıırk mımarlı,...-ıl' 
Rrztıl F:rgUç me lPkf ve teknt'lC~ 
rctlm yapı iı;leri mlldUrllH!il ~ 
mlmnrlı~ınıı., M:. Tevfik Erdal ,ıJ 
lckl ve teknik ö~etlm yapı ~ 
mUdUrm.-.·ı yUks k mühendisi 
tayin edilmi lerdir. 

Usküdar'dan : Fahire Erdan, Ce
mile Usttikarcı, Muazzez Turkozıi, 
Ayşe Civelek Faz let Akyıldınm, A
liye Erdem, Handan Barken, Mıijdet 
Snltuğ, Saime Cenbeken. Avrupa'ya gönderiletl 

Selçuk'tan : Mevhibe Uzer, Ner - • t t l b 1 İ _J 
min Kutbay, Mebrure Eker, Türkin zıraa a e e er I'"'~ 
Ac:et, Aliye Karanlıkog·ıu, Hatı"ce Edirne; 12. a.a. - Türkiye 1 '-fabrikaları namına ziraat tall'1 
Ünlü, Ruhat Önal, Şadıman Demir- mek üzere Avrupa'ya gonderi1~11 
ol, Suphiye Tambuluç, Saadet Ayva. talebemiz dün Edirne'den ıeçı-· 
lık,Şerm in Tuğte'kin, Sabahat Özin- !erdir. 
ci, Bedahat Derefındığı, Sıdıka Mut- ___/ 
lu, Selma Gerçek, Siiheyll Harman. ~ 

EIAzığ'dan: Nezahat Klınç, MU - Bursa'dan: Uemziye İpek. Jlf' • 
nevver Coııkun. iti Dorken, Muazzez Demırııu. 'tJ# 
Kadıköy'dcn: Selçuk Mulkus. Ret- duman Atalmn, Bedia tlreYt~ 

han Kutengln. Enise Hitit, Sabahat nUlhan Aycan, GUlsUm 1"~ 
Nadi, Semahat Turgan, NUveyde Müşerref İğnemutıu. Vedia 
Demirölçen, Şllkran Çlnay, Latife Türkrı.n Alınca, Hatice Ta.şıcııı~ 
Bayri, Sacide Ercan. Edlrne'dPn: Seniha friz. tfll' 

Manlııa'dan: Gözln Özkıın. İkbal Tl'ab?.on'dan: Ferlhıın 1<0 

Tunca. Ane Erman. Sevim Gök - 1 Mahinur Gllner. , 
mf!n, İlhan Özbek. Adana'dan: Lllttiye T(l.Ş~~-

Kayeerl'den: Nevhibe Develiolh1. zeyyen Bulca, Semahat AJJll""' 
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Dl~ POLİTİKA 
"' 

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
Alman - Amerikan 

harbi 
1 Alınanyıı ve fıal)a, mihver arkadaş
aıı olan Japon"a'ya a)ak uydurarıık 

tv,J_ki gun Amcrika'ya karşı harp ilin 
~lıtııılerdir Alman Fuhreri Adolf Hiı-

'
tr, hu 'esile ile Rantaı:; mccli\inde 
1) led·f;· d 1 ı uzun hir nutukıa hem harp 
~mu hakkında etraflı maliımaı ver
iUn hem de Amerika')a kar~ı harp 

1 
•nın sebeplerini anlatmıştır. Do& • 

.ı. ıu nuıuk, umumi he) eti iıibariyle, 

1 ~crıka )a karşı harp illnının bir ı:;e
~ tcsıııdcn ibaretti. Çul'kü alman ef
' 

11
• muharebenin uçuncu yılı içinde, a: Otuz mil)onluk bir devlete kaqı 
~ İl.inını icap ettiren ıebeplcri an • 

8Yt iuemiş olacaktır. 

Sirenayka 'da 

lngilizler her 
yerde ıiddelle 

ilerliyorlar 
Bir alman piyade 

alayı imha edildi 
Kahire, 12 a.a. - Lib)'a'da cereyan 

eden son muharehelerde 361 inci alman 
pirade Afrika alayının yok edildiği hil· 
dirilmckıcdir. 

Garp fÖlünde bir ingiliz tayyare kar§ıkoma topu 

b llay Hitlcr'in bu dcfıtki nuıku da 
d~ndan evclki nutuklarına bcnzemekıet; Alman}-a ve fıalyn sulh isıi}orlar • 
r:· ~ns;ilıere harp taraftarı)dı. Auupa· 
da1t· •?dırdı. Almanyr'nın sulh hakkın
li 1 ıyj niyeılcri ve dilekleri )0eımedi. 
~111 çıktı. Almanya Polon)a°)·ı )cndik
~ sonra sulh teklifinde bulundu. Fa
rıı·' Alman)a'yı )Ok eımck kararını ver· 
.._;ı olan İngiltere bunu kabul etmedi. 
do ıııanya da garbi istila etli. nu sıra.da 
li ~~da Rus)a bürük tehlike halinde be
>ı~e başladı, nu tehlikeyi kaldırmak 
la 11Ya için )'lllnız kendi varlığının 
l'lı tu:UUası bakımından değil, büıün Av· 
ı lla ııın emniyeti bakımından bir vazi
~ halini aldı. Ve Rusya')ıı. karşı hare • 
b te geçildi. Rusya'daki harek!it, kışın 
tatıaıası uzerine drumuşıur. Fakat kıs • 
1 n .!!Onra tekrar ba~lıyacaktır. Alman)·a, 
>ıll/tilt~e ve Rusya ile meşgul iken 
,:;ıerika Avrupa harbine karışmıya ka
' ."erdi. Ve hattil 1943 senesinde mih
ı:: ezmek için İngiltere ile bir pllo 
'İk ılıyordu. Bu sebeple Alman)'& ame
ftkı.ıı tehlikesini de kaldırmak için ha· 

donanması 

cüzifamlan taraf mdan 

Kahire, 12 a.a. - Orıasark Rriıan • ı 
ya ku\"ctleri umumi karargahının tebli· 
ti: tki siindenberi süren fena havalara Amerika 
\"C şiddetli kum fırıınalarına rağmen ıı· 

Japon • Amerikan harbi 

ete geçmek zorunda kalmıştır. 
~ lıte bir butuk saat ıiıren uzun nut· 
lilt 11

, hutiun budur. nu bir buçuk saat• 
lik 12ahıttan sonra da bir korkunç ha • 
h. ı.t ıırıtmaktııdır: Almanya Amerika • 
li lcarşı harp il.ln ermisıir • .ı\'ıl önem • 
lıtklın nokta dıı budur. Hukukl teknik 
lıi ~ınından Almanya'ntn böyle bir har· 
it ıllııda haklı olduğundan şüphe edi· 
İ4111'2.. Amerika'>.. karşı, resmen hnrp 

111 ° ~en Alman}'&, hakikatte Amerika· 
~fııt olarak girhtiii hıırbi simdi res
'tııed kabul ~mcktedir. Amerika geçen 
ltıt enberi, yalnız sempati ıinin değil, 
iti nfıatinin ve hattı emniyetinin han· 
ııı tephcde oldu~-unu açık olarak anlat· 
,,

1
thttr, Yalnız anlatmakla kıılınamış, o 
il CJÜ k 1 • • ı· dt n azanmasını tem n ıçın e ın • 
~~ gelen }ardımda bulunmuştur. "Ki
ti! illa ve ödünç verme" kanuniyle fn
'' ~rc'ye bcdehiz olarak 5illh, ta:n-are 
k, ta_nk \·ermiş, ingUiı. harp gemilerini, 
la n~ı limanlarında ve kendi para~iyle 
hilllır etmire başlamıt. Donanmasının 
lirı 11smını ayırarak İns:ilıere"ye vermis· 
tıı.~ı 0ı:iltere')e eş)"a ve harp mıılzem~i 
1• 

1 
tden ticaret gemilerini donanma • 

tt ". himaye etmiştir. }\iman denizaltı 
._:&terine aıes ncılması için harp ge • 
tıa.i''•l~ ".ııfr'lt.::a. ... ..--. .. W'•- .il> ·--·-

lı. ı.r neıicesiode 'ıer iki tarafın kayıp-
~~"erdiği de gİ1 lenmemekıcdir.. Su 
~ bir zamandanberi, Amerika ile 
lıj nn. arasında denizlerde fili olarak 
~ 1 

harp devam edip gicli)·or demektir. 
tr ik" f d b" "b' ' k Ilı ı tara ın ;ı ırı ırıne arşı res· ı 

liı~ harı> illn etmemesi bir takım po
t~ •.hesaplarına da)·anmaktn idi. Ame
bi _ıı; Politika durumu dolayısiyle har· 
ltrı ılAnı mesuli)eıini Alman~a'}'a yük
~lllek istiyordu. Almanya da geçen 
Ja t inııatadığı üçlü pakt icabı, harbi, 
(a ~Ya ile birlikte illn etmek ıorun • 
~ Ô)•le hareket etmczsc, üçlü pakt 
'ıt ını ka)-beımiş olacaktı. Japonya 
ti,i ~güne kadar böyle hir teşebbüse 
>l J:U)'e ces:ıret edemedi,i:inden, Alınan· 
ltııo Amerika ile harbi kabul ~meyi 
~ ııra'nın hazır olacnsı bir zamanı 

<tr geri bırakmıştır. 
)t• }fukukı teknik bakımından Alman • 
~~1.. haklı olduğu söz götürmez bir 
ııı'1 • t olmakla beraber, bu harbin 
~u.lı~eti bahsinde Amcrik~'nın da 
4\ııı dı?ı haklı gönerecek sözlerı '11rdır. 
'"1;1ıka'nın harbe fili olarak karışma • 
İlt ~.n önce, Almanya ve İıalyıı, Japonya 
pq~r rnuknele imz:ılırarnk Uzak-Sark 
lıu ını Avrupa nizamıoa bağladılar. 

ta' dem<'kti ki ya iki niram bir arada 
.\ı:uür. Yahut da hiı; hiri kurulamaz. 
A_ 111>"1l'nın, bu paktı inııalarken, 
:'lllt • .__ l:a tıı<a'yı A'·rupa'yn karı,maktan alı· 
lt.~~ak isıediği tahmin cdilchillr. fa • 
difi unun tam tersi olan bir netice ver· 
la b'de muhakkaktır. Çıınkü Uzak-Sark· 
~ ır İapon nizamının kurulmuından 
ılııc!trika·nın ne anladığı Ruı.vclı tara • 
~nan 50)lcnen son "ocakbaşı" nut · 
ia :a açık olarak belirıilmı.:kıcd.ir. Re-

"uıvett demişıir ki: 
~ Alman}a Japonya')a $Unu ddctıi 
~'~er harbe girerse, Pasifik bolgc~inin 
teı:ı~nlü daimf olarak kendisine verile • 
ıı~.~~~- Tlu, yalnız Uzak·S:ırk'ın, yalnız 
~~ •k'ıeki adaların desi!, fakat aynı 
~•ada ıimall, orıa ve cenup Amcri • 
tir 1111n batı kı) ılarının da tehlike)'e 

ıııe,i demektir." 

mal batı istikametinde )"Uptığımıı ileri 
hareketi hütün şiddeti) le her tarafta de· 
\"llm etmektedir. 

Tobruk'taki Yeniıclanda kuveıleri 
dün Gazala'nın hemen doğusunda bir 
nokıaya varmışlardır. Cenup doğudan 

ıtelen Hinı ve Briıanya ku~ctleri de Ga· 
zala'nın cenubundaki }iiksektiklere var· 
mışlnr ve 500 kadar alman ,.e İtalyan e
sir aldıktan sonra G:ızala'nın batısın • 
da da ilerlemislerdir. Ayrıca 120 esir 
daha nlınmısıır. 

Acroma çe,·resl düşmandan tcmiı. • 
lenmişıir. 

12 ilkkanunda düşman kolları hu 
noktadan haııya doğru bir hücum rııp
mışlardır. Birçok düşman ıasııları top • 
ları, kam)•onlan basara ugmıılmış ve· 
)a ıııhrip edilmiş ,.e 300 kadar esir a· 
lınmış ve birçok malzeme iğtinam edil
miştir. Havaların fenalığı hna hareki· 
tına engel olmu$sa da tayyarelerimiz 
muharebenin cereyan eııiği bütun çevre 
üzerinde taarruz uÇto1şlan }'llpmışlar ve 
düşman tasıt kollııriyle depolarını bom· 
balamışlar 'e kara kııalarına kıymetli 
yardımlarda bulunmuşlardır. 

Almanlara göre 
Bcrlin, 12 a.a. - Buı.>iin çıkarılan al· 

man resmi tebliğinde ıu>le denilmek • 
ıcdir: 

Şimal Atrlka'd.L muharebeler de
vnm etmektedir. Almnn ve ltalyan ha
va kuveUertne bn{:lı teıklller dUıman 

zırhlı ve motörlU kollarını da{:ıtml8lar· 
dır. Gellıcn hava carpıımalarında al -
mnn av t.ıı.yyıırclcrl 6 dü1111nn tayyarCJıl 

dü5ilnnüılerdlr. 

Alman anvae tayyareleri dUn ecce 
Tobruk limanını Sldl • Barranl yakı· 

nında demlcyolu hcdetlerlnl bcmıbaln· 

mıalardır. Brltanya hava lruvetler1 8 
ile 9 llkktı.nun arasında 69 tayyare 
kııybetmlalerdlr. Bunlardan otuz dördü 
Akdeniz e!mal Afrlka'da tahr1p edil· 
mtıtır • .AYIU mlW•t Jclnde alınanlar 
Hüyük Drltnnya•ya karaı yapıl n mU· 
cadelede ıs tan-are ka:vtıetmlılerdlr. 

ALEZYA'DA 

KARI SIK 
.;> 

muharebeler 

Hang- Kong'la da 

ingiliz askerleri 
geri ~ekiliyorlar 
Slngapur, 12 a.n. - Ordu umum! 

kıırargflhının bu akşamki tebliği: 
Tnyyarclerlmlz, bugiln sabahın Jlk 

saatlerinde Sını;goru'ya bir akın yap· 
mışlnrdır. Hedef bölgesine bombalar 
atılmıştır. Bütün tnyyarclerlmlz sağ· 
lam olarak üslerine donmüıılerdlr. 
Sis yilı:ilnden, hasarın gcnlşllğl görü· 
lememlştlr. GUndü.z, bütün Malezya 
üzerinde keşif ucuşlıın yapılmıştır. 

Kedah bölges ndc, bütün gün ıld· 
detli bir muharebe olmuştur. Dil&· 
man, bu sabah erken kuvetli hl\cum· 
da bulunmuş ve bırcok noktııdn ma
halli olarak llerlemlııtlr. Blrcok ma· 
nlalarla dolu arazide kansık muha· 
rebeler devam etmektedir. 

Diğer yerlerde vaziyette değişiklik 
yoktur. 

Bu snbah P('nanc'a yeni hlr hava 
hUcumu yapılmıstır. Fakat askeri 
hedrflerde hiçbir maddi hasar olma· 

.\nı fi~ sözlerden çıkan mlna ıudur ki, 
'etıka, Uzak-Şark nizamının kurul • 
~~?a Japon)•a'ya Alman>• tarafınd:ın 
tırı. •len }"ardımı, aynı zamanda, "şimal, mıştır. 
4_1 Ve cenu11 Amerikn~ının haıı kı)'I· 

1 nı 11 d hl"k • ... • • . Londra, 12 a.a. - Bu sabah Lon-
tı!iı a tc ı eye ı:;ırmcsı ıçın temın "h . 
tıııı~C~k bir ~ardım mahi>cıinde tcl"ıkki d~a_'d~ ~ela ı~etlı kaynakl~rda? bil
ııı •ıtır, liund.tn sonra Amerika, Al · I dırıldığıne .g • H~ngkong u hımayc 
•k:ı;-a·>"ı Japon)'ll derece<inde hir tfh· eden bazı :nı;uız. ılcri mevzilerine 

tı,." la)"tnı)a başl.ldı. Alm:ın)'a ile Ja· Ya_?ılan b~s.kı netıc~sin~e, İngilizler, 
t il}, mukadderaı birliı;i )aptıklarına plan mucıbınce, bu ılerı mevzilerden 

't, her ikuinin de ka1a'lm:ısın:ı enı:el Kovlon'a doğru geri çekilmektedir. 
d\rıı~Yı Amerika krndi emııheıi bakımın· Hongkong • Kvantun hududu civa -
~t: luzuınıu ı:örclu. Amerika ile mih • rında çin kuvetlcrlnin bulunduğu ma
l~ aıa~ındaki muharebenin hakiki baş· liimdur. Fakat buların sarih durum-
ıı%c.ı, Üçlü 11aktın İmlası günüdür. • lar~ ~ell~ değildir ve İngiliz kuvet

~i •llettcrarnsı munR5t'bctlerinln tarı· lerı uzerıne yapılan baskıyı hnfiflet· 
r11'1tşıırıldığ1 1amnn, birlbirinin ı::tırü· mek için bir şeyler yapacak vaziyet· 
rııu~ aıııanıazlık ncıice~inde iki de"lct te bulunup bulunmadıkları bilinme • 
di~i l 5tbct1erinin bir çıkmn içine gir · mektedir. 
lt\ıı., Riirütür. Oevlctlcrdcn hiri bir te· --------------
' rı111ıs >nllar. Karşı taraf. onu başka 
~' anlar. Teşebbüsü )-apan de"leı, sırada Amerika ile harp armayı iste • 
h~ ita llılaşıtdı "ıaın farkında olmaz. Ve mi}"ccesi gibi, Amerika'nın da bu harp· 
~'th rıılıkiı anlaşmazlık iki de,·let mü- ten, uzakıa kaim.ık istediğine şüphe )"Dk· 
111, ttlerini kotu bir cıl:ıra sürükler. tur. Fa~a~ ne razık ki iki de'"let müna
ıj Amerika .,.e Almanya mün:ısebctle- sebetlcrının, karşılıklı anlnınıazlıklar ne
h; ~ten s~enin eyliılunden ~ri böyle ticcsinde içine girdiği çığır, her iki dcv
\' ~:iır itine ~irmiş bulunuyordu., !eti de insanlığa ~ü~ük a~ıl~r getirecek 
ile Alınanya'nın lnı.:iltere ve Rusya olan bu lkıbete suruklemı$tır. 

bit Ölöaı kalım harbine girdili bit A. ş. ESMER 

ve Fransa' mn durumu 

iki Japon Tokyo'ya 

harp gemisi tarafsızlığını 

batırıldı bildirdi 
(Başı ı inci sayfada) < Bası 1 inci sayfada ) 

bere göre de, Amerlka'nın Asya do· 
nanmnsımn komutanı amiral Hnrt, rafından ka.hul edilmi~ıir. Vichy raci· 
bahriyeye bağlı keşif tayyareleri ta· yo•u bunu bildirdiktl'n sonra J).N.H. 
rafından aWan bombalnnn Luzon n·' ajansı, Amerika'nın fransız devlet adam
c~klannda Kongo sınıfındıtn bir ja· larirle ,.cd:ılaştığı hakkında Vidıy'den 
pon zırhlısına lsnbet ettiğini bildir· alınan bir haberi ncşr~mişıir. 
mlstlr. 

Haruna'dnn başka japonlnnn Kon· 
go sınıfından daha 3 zırhlılnn var
dır. Bunlar 1912 de inşa edilen Kon
go ve HJel zırhlıları Ue 1913 de Ha
runn ile beraber yapılan Klrlslma 
harp gemisidir. Bu gemilerin her bl· 
rl 29.330 tondur. 

Bir §İlep battı 
Nevyol'k, 12 a.a. - İlle seferini 

yapmakta olan Oregon L>!lebl Matuc
ket acıklarında hllviyetl anlaşılnmı· 
yan bir harp gemisi tarafından ba· 
tırılmıştır. Insanca ntır kayıplar ol
duğu sanılmaktadır. 

Deniz muharebesi 
Mnnllla, 12 a.a. - Resmen blldl

rlldığlne göre Amerlka'nın Asya n
losuna bağlı harp gemileri japon 
harp gemileriyle bir denlz muhare
besine tutuşmuslarsn dn japonlann 
kacmnsı ve havanın kararması yü
zündPn ltetloe ıılmruruınu:;tır. 

lngiliz fark clonanma .. nın 
yeni komutanı 

Singapur; 12. a.a. - Resmen bil
dirildiğine göre, amiral Sir Gcoff
rey Layton, İngiliz ııark donanma • 
sınm kumandanlığını muvakkaten 
üzerine almıştır. 

Toky_o'ya göre Haruna 
batmamt§ 

Tokyo, 12 a.a. - Domel ajansının 
blldlrdlğıne göre, Harona Jıtpon zırh· 
!ısının batırıldığına dair Amerikan 

Ayağını yorganına 

göre uzat ! 

Tasarruf haftası basladı. 
Maliye Veklli ile Ulusal Ekono

mi ve Arttırma Kurumu Reisi, 
bugünkü harı> karvısında Arttırma 
ve l"crll Malı bakımından mlllete 
dilsen vazı!elen özlü cllmlelerle 
anlattılar. 

Gazetelerde Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumunun veclZ(!lcrlne 
rastlıyoruz. Aynca, Ulus meyda
nından Yenlııchlr'e gelirken, bU· 
yük demlryolu köprUstınUn bulva
nn sac tarafına rastlıynn gözünün 
üzerine kocaman bir levha asıl-

mış: • 
Aynğını yorganına göre uzat!,_ 
Gecen sUn ~·aya olarak Yenl

&chir'e gelen iki arkadnı; bu lev
hayı gördüler. Birisi sordu: 

- Neden acabıt bu levhayı tam 
Yenlşehlr'e ayak basılıtcak yere 
aamıslar? 

- Gııliba Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu Ycnlsehlr'de o
turnnlardnn bazılnrına tasarruf 
bnkımındnn güvenemiyor da on
dan •• 

Şehir tiyatroftlnun 

iki ilanı 

Istanbul ~azetelerlnde Şehir Ti· 
yntrosunun her iki kısmının lltuı· 
lan var: 

Müthiş aile.
Saadet yuvası_ 
Bu piyeslerden blrıııcısı !h"tlm 

ikincisi komedi .kısmında oynanı· 
)'Or. 

Şehir TJyatrosu her halde, 
"Müthiş aile" Y1 seyredip itleri 
örtUlen seyirciler kendilerine ge. 
lebllslnler diye, komedi kısmında 
da "Saadet yuvası" nı oynatıyor 
olsa gerek.-

Dünya yüz.ün ele 

bir yer ••• 

Harp bqladıktan sonre, aJans 

Ziyaretin mahiyeti nedir ? 
Vicy, 12 a.L - İri h:ıber alan fran

stz mahfillerinden öğrenildiğine göre, j 
Mareş.ıl Petain ile amerikan bü>iik el· 
çisi Amiral Le:ıhy arasında, başvekil 
muavini Amiral Darlan'ın işıirlki)lc 

yapılan görüşmede, her şeyden önce Al· 
manya '\e fral)-a'nın Birleşik devletlere 
karşı harp iUnınd:ın 50nra fransıı. hü· 
kümctinin düşünüşünün belirtilmeıine 
yaramıııır. Frın.~ız mahfillerinden i!A • 
ve olarak bildirildiğine göre, Amiral 
L~ahy'nin bu ziyaretinin kendisine at· 
fedilen mahiyeti yoktu 'Ve bilhassa bu 
ziyaret bir vedl ziyareti değildi. 

Fiyatsız etiket koymak 
usulü yuak edildi 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Mürııkıı· 
be komisyonu vitrinlere konulan en·a· 
nın üzerine satılmış, ısmarla.ma gibi fi. 
nts•• -*-cl.N komalın••,... ,.....ı. et -
miştir. 

kaynaklannca 111.'rl sürülen iddialan 
saltüıiyetll makamlar yalanlamakta· 
dır. 

Tekzipte belirtildiğine göre Ame
rikalılar Haruna zırhlısını başka bir 
fo.pon hafif kruvaz6rlyle karıştırm1$· 
lardır. 

Bu kruvazörfin Flllpln aıtalannn 
karşı yapılan hücumlarda hasara uıt
radığı, imparatorluk umumt karar
gAhı tarafından blldlrilmlştlr. 

telgrnflarının başında acayip aca
yip "mahreç" ter görür olmustuk: 
Fransa'da bir yer, Italya'dn bir 
yer, ••• cephesinde bir yer gibi ... 
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Fakat dUn gelen bir telgraf 

ı---+--+--t--

ı---+--+--

Yeni bulmacamız 
Soldan sata: 1 - Doktorluk. :ı -

Bir renk, yllk taeıyan, kısaca fiyat 3 -
aüphe, boyuna takılır, eenıı dc{:ll, 4 -
Uzak, e}rl 5 - DllYük tencere, dikli 
diken 6 - Bir mabut, bir ~ıda 7-
Amnde, hain 8 - MeYdan, bir erkek 
lam! 9- Glzll ıcY, fena, Habct kuman· 
danı 10 - zaman. kannr:vanın evi, bir 
nida 11 - nuh darlıtı. 

Yukardan asııtı: 1 - Ufak direk, 
mahsulün toplanması 2 - nır renk, 
baata bulunur 3 - Cilve, blr oyun Ale· 
U 4 - Haırct edatı, batın. tenıl bir 
renk :ı - Reis, bir meyVa, bir emir 6 -
Emeller, zevk 7 - TııUı bir madde, en· 
buk, masallardald canavar 8- Bir uz
vumuz, fransızea mııden, !senin kıaal • 
tılmıaı 9 - Gentıı detll, eemı edatı 10 
- Paranın eellrl, lnanıı 11 - P1ı, nü· 
mu ne. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Satdan sola: 1 - Ana, tek, mec 2 
Saha, meze, s - .Arazi, cırnk 4 - Aln 
han 15- Fen 8- Aç. ıl, as, at 7-

Ler 8 - Plıı, suı 9 - Masal, cevlk 10 J 
- Alim, aoma 11 - Kal, sal, nal_ 

Yukardan asağı: 1- Ala, kac, mali 
2 - Nara, pala s - Ahali, mlııll 4 -
Aza, sam :ı - Fil 6 - Ee, ne, w, la 
7- Nar 8- Mıh. - 9- Meram, 
Güven 10 - E:zan, alına 11. - Cek, A· 
ta, kal, 

Vaşington'a göre 

Sark cephesinde 
alman kayıplar1 

4.200.000 kiıi ! 
Sovyetler gene birçok 

yerleri işgal ettiler 
Moskova; 12. a.a. - Dıin geceki 

Sovyet tebliği ı 
11 İlkkanunda kıtalarımız biıtün 

cephC'Jerde düşmanla ~arpışmışlar -
dır. 

Batı ve cenuptaki cephelerinin 
müteaddit bölgelerinde Sovyet kı -
taları &iddetli muharebeler vererek 
ilerlemeğe devam ve bir çok yer • 
leri işgal etmişlerdir. 

10 İlkkanunda, altı Alman tayya
resi tahrip edilmiştir, İki tayyare • 
miz kayıptır. 

*** 
Moskova, 12 a.a. - Bu sabah neş-

redilen sovyet tebliği : 
Dün gece kıtalarımız butün cep.. 

he boyunca düşmanla muharebe et· 
mitlerdir. 

Almanların insan kaybı 
Va,ington; 12. a.a. - Rus cephe· 

sinde bulunnn mıişahitlere göre, At. 
manların insan kayıpları 4.200.000 
cı·r. 

Almanlara göre 
Berlin, 12 a.a. - Alman orduları 

baskumandanhğının tebliği : 
Sovyct cephesinde dün de mahalli 

savaş faaliyeti olmuştur. 

Romanya ve Slovakya' da 

Birlesik Amerika'ya karıı 
harp ilan effiler 

Berlin, 12 a.a. - Bükreş'ten alı

nan bir habere göre, romen hüku -
meti, üçlıi pakt azası sıfatiyle Ro -
manya'nın, Almanya, İtalya ve Ja -
ponya'nın yaıbaşında bulunduğunu 

ve kendisini Birleşik Devletlerle 
harp halinde telakki ettiğini bugün 
amerikan maslahatgüzarına bildir -
mlıtir. 

••• 
Pr.esburg, 12 a.a. - Slovak basın 

bürosu a~ağıdaki resmi tebliği neş
rctmistir : 

Slovakya'nm seçen 24 sonteşrinde 
iltihak ettiği 2 eylül 1940 tarihli üç
lü paktın ilçüncü maddesi gereğince, 
Slovak hükümeti, cümhurreisinin 
bir karan ile Slovakya'nın bugünden 
itibaren kendisini Amerika Birleşik 
devletleri ve İngiltere ile harp ha· 
!inde bulunduğunu bildirir. 

Bir ıilep karaya oturdu 
3070 tonluk su:e ıilebl kömür yiiklı 

ile 7,anguldak'tın çıkarken Soğuksu"da 
karıya oıunnu$tur. Kurtarmak iı;.in \'il· 

ana gönderi imiştir. 

bu sahada bütiln eski rekorlan kı
rıyor. Amiral Dıırlan'la Kont Cia
no arasında ;ı.-apılan görUıımeter et· 
rafında fikir yürüten bir telgrafın 
mahreci şöyle: 

A\TUpa'dn bir yer ... 
Harp blroz daha yayılırsa 

Yl\YJlacn.k :ver de pek kalmadı ya 
- galiba günUn birinde: 

"Dllnya yüztinde bir yer" 
mahreçli bir telgrafın da gel

diğini göreceıtlz... 

Ya altmıı Ytı§tncla 

ol•aydı ne yapacaktı ? 

Bcyotlu'nda, llY& adlı 17 yasın· 
da bir cocuk 17 mUhtellf ev :ve dllk· 
kAnı ıoyduktan ıonra yakalanmıe. 

lkl arkadaı bunu konusuyorlar: 
- l>'I ki bu lb>a 60 yasında de· 

tllmlı ..• 
- Netten? 

- O zaman belki de 60 ev ve 
dUkkAn IOYmafa kalkıeacaktı da 
ondan." 

Alla'h yarclımcıları 

olıun! •.• 

1k1 arkndas konuşuyorlar: 
- İstanbul'dakl tramvay ve o

tobtlsler, bir yılda tam 79 mll· 
yon yolcu taşımışlar •• 

- Allah yardımcılan olsun ... 
- Tramvay ve otobUsler1n m1? 
- Hayır, yolculann •• 

Yanmak .ıran 

şimdi kömürcüde 

Konuşuyorlar: 

- lzmir'de polis, lı:lnde 50-60 
bln kilo kömUr saklı bulunan bir 
depo bulmue. Slmdl sahibi hakkın· 
da takibat yapılıyormus-

- Kömilrlerinl mUoterllere sa
tııını.k gilzel gilzcl yakt.ınnadıtı 
lcln. ılmdl kömürcü yandı. dese-

•A -r ı :-ı ., •• ' J,h .• 1 
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Dünya cephesinin 
umumi manzarası 

Hindi(ini -Japonya itlif akı 

8 
undan epey zaman cvel, zor 
karııısında, japonlara askeri 
üsler vennıye vo toprakla-

rına 150 bin japon aııkerinln çık
mnaına rıza gösteren Fransız 

Hindıçlnislnln, §imdı, aynı dev • 
le-tlc bir askert itWak yapt1~ını 
öğrl.'niyoruz. Bu ittifakın mahi -
yeti hakkında henüz tafsilAt gel
meml§tir. Fakat öyle anlaşılıyor 
ki, artık Fransız Htndicinisl, s:ı

de jnponlara Us ve serbest geçit 
h::ı.kkı vermekle kalmamış, aynı 
znmanda, güneş fmpnratorluğU -
nun Uzak§nrk'a, ilçlll pakta gö
re nızam vermesini de kabul et
ml§Ur. Gerçi, bunu fransız poli -
tıkasında mihvere doğru tam bir 
kayış oekllnde anlıyanlnr b"'.llu -
nabllir. Falmt ıurasına bllhaıısa 
dikkat etmf'k lılıımdır kf, Hindi· 
çinl'dc bu kadar japon uker! var
ken, ornd:ı.ki traruıız makamları
nın başka tUrlU hnrrket etmesi
ne ımkı'm yoktu. İttifak zaten 
evelce tlslcr terkedillrken zımnt 
bir IJ"kllde ynpılmış demektir. 

Mihver ve Fransa 

F 
akat l<'ransa nın son za -
manlarda, mihvere doğrU 

dönmek Uzere olduğ1ma 

dair de bellrtlleor yok değildir. 

Hatta bunlann en başında, BU -
yllk Brltanya'nın fransız ana va
tanı topraklarını bile, ekonomik 
bakımdan dUııman toprakları te
ıa.kkl etmesi gelir. Demokrasiler 
bir oey hlssetmişl<'rdir ki, böyle 
bır t edbir nlmıya lUzum hnaıl ol
muıstur. Fakat yumurta mı ta -
vuktnn, tavuk mu yumurtadan 
çıktığı meselesi bir de!a daha 
kcndııinl meydana koymaktadır. 
Fransa mihverle işbirliğine gitti
ği için mi, demokrasiler böyle bir 
karar almı§lnrdır? Yoksa demok
rasiler böyle bir karar aldığı l -
ı:in mi, Fransa mihvere dönmU,.. 
turT Bu noktanın aydınlanması 
elbette ki bugUn için mUmkUn 
değtldlr. Yalnız Vichy Fransa'. 
sının gittikçe mihver içinde rol 
almakta bul'Jnduğu muhakkak -
tır. Fakat ne gariptir ki, Vichy, 
Hindiçinl'de japonlarln ittifak ya
pnrken, Tokyo'dakl fransız bU
ytlk elçisi, Franaa'nın Japonya -
BUyUk Britanya, ve Birleşik A -
merlka arasındaki harpte bitaraf 
kalacatını bildlrmlıstlr. Halbuki, 
Avnıpa'daki Vichy hUkUmetlnln 
de Almanya ve İtalya ile olnn 
mUnruıebetlerl tam tavazzuh et
memi§tir. Bu 11ç taraf birbiriyle 
bir tezat halinde değil mllfü? 

İtalya ile münasebetler 

M 
&rejal Petaiı:ı - Görıll&' bu· 
ıuıımasından sonra, Amiral 
J..ıarlıı.n, Torino'da Kont 

Ciuno ile görtlamwıtur. Pet.am • 
Görıns muıa.katınaa hazır bu -
ı unan ve bundan sonra tekrar 
f'.ırıs e giderek alman mUmcssill 
ıle konuaaı:ı, Darlan'ın Torino·ya 
gitmesi uzerindo, öneml& duru
ıııbıllr. l' ransız harbi zamanın -
da, italynnlıırın alman ilerleyi -
ııınden ve zaferinden sonra harbe 
gırdıği ve buna mukabil Fran • 
s dıln ı:ok nz r;ey alabildiği ha -
tırlardadır. Öyle görUlUyor ki, 
Vichy .ı; ransa.eı, Almanya ne if
blrligi yapmııyı belki de, İtalya'
ya rnzlıı bır ıcy vermemek baha
sına temin etmek inıkAnlıırını a
ramaktadır. Belki de Frans:ı., 
ıınrk hududunda. Alplerde ancak 
15 kilometre kadar bir ıeridl el
lerinde tutan italyanlann b"'.lrıı
d!lII çekilmelerini o:u-t ko:;ımu:;ı -
tur.. Bu hususta, alınanların da 
itnlyunlara hayli tnvslyelerde bu
lundukları muhakkaktır. Belki de 
Franııız Hindiçinlslnde yapılan 

son askeri anlnvmanın 1talyan • 
lan bıraz yatıııtırmıya hizmot e. 
deccğ\ bile d\lsUıı.UlmU§tür. Bun
dan sonradır ki, Akdenlz'de fran
sız donanmasından istifade ça -
releri ıtranabilecektlr. HatlA BI· 
zertc, ve Tulon'da Us kurmak 
hususundaki haberlerin tahakku
ku da, bundan geclkml§ olablllr. 

Akdeniz meselesi 

U 
zakşıırk nızamı ve dünya 
meseleleriyle, Vlchy poll
tikaaı arasında da büyült 

tıır ligi olduğu açıktır. Japon • 
ya'nın Uzakııark'ta büyült te -
ııebbUslere giriatlğl blr sırada Al
manya'nın dıı batıda bir hazırlık 
devresinde bulunmadığı iddia e -
dilemez. Orada da baıta İngiliz 
adaları olmak Uzere :Mısıriyle, 
SUveyıslyle, Libynsiyle, CebelUt -
tnrıklyle koca bir Akdeniz işi 
vardır. Ve Uzakııark'ta olduğu 
kadar, Akdenlz'de de Fransa'ya 
önemli bir rol oynatılabilmesi 

lmk!n dıısında değildir. Bilhassa 
almdl kış dolayıslyle, Rusya'daki 
hareketler de bir duraklama dev
resine girmiştir. HıtttA. bazı yer. 
!erde nıslar, almanları bir takım 
mevzilerden çıkardıklannı bil • 
dirmektedirler. Ruı tebllğlertne 
göre, Tula roılann elindedir. Tu-

ıa•nııı doğUsunda buluna.n Yeleta., 
daha yukanda Mihallof, Mosko
va'nın eıınal batısındaki Tikvla 
alınanlardan geri alınm~tır. Rus
lar .Moskova ı:evreslnde daha bir 
ı:ok yerlerin geri alındığım bildi
rıyorlar. Moskova öıı.Uııdekl e.l -
mnnların belki vıazma'ya kadar 
çekilecekleri tahmin olunabilir. 
CilnkU ya MosıCova alınacaktır; 
yahut geride blr bqka hat tutu
lacaktır. Moskova'nın alınmasın
dan vazgeçildiğine göre, alman
ların muallakta kalmak istemi • 
ycceklerl aşiklırdır. Cenupta al
manlar, Rostof'un batııındadır -
lar. BUtUn b"'.lnlnr, alınanların. 
ıark cephesinde kıo dolayııiyl• 
hareketlerini durdurmak mecbu • 
rlyetinl hlııııettlkler\n\ ve bir mu.. 
da.t'aa batına çekilmek istedlkl&
rini gösterir. O halde, Almanya, 
bir bll§ka cf'phe için hazırlıklar
da bulunmuyor denem-ez. 

Uzakıark 

mum! durumu bu ıekilde U hUlA.sa ettikten sonra, ge-
ne Uzakşark'a dönelim : 

Burada teııebblls otmdlkl halde 
htııA japonların elinde bulunmak
tadır. Hareketin Uk günlerinde 
tahmin ettiğimiz cepheler artık 
tamamiyle meydıtna çıkmıotlr : 

1 - Hong-Kong'da durum in • 
gllizlerin aleyhindedir. Buraaı " 
nın aıkı bir baskı altında b"'.lhm
duğu anlqllmaktadır. Holl8'
Kong Uzertne bUyUk bir tehlike 
bulutunun çöktUtu muhakkaktır. 

2 - Malezya'da UatUnlllk ja • 
ponlarda görUlmektedlr. CUnkU 
japonlar bir kaç yere daha as -
ker çıkarmı§lardır. Çörçil dahi, 
buradaki durumdan, k5tünuıer -
Jikle bahsetmio ve Prince of Wela 
ve Repulse gemilerinin batırıl -
mruundan aonra pl!nlann değtı
tirllmesl llzım geleceğini aöy -
lemıettr. 

8 - FUlpln'de japonlar Luzon 
adruıının cenubuna da aaker çı -
karmıelar ve bir kao noktadan 
Manilla'ya doğru llerlemiye b31° 
Jamıııtardır. Flllpln'tn kurtarıl • 
ması için genli ölçUde bir deni• 
hareketine lUzum hasıl old'JIU 
anlaııılmaktadır. Fakat bu ha -
reket yapılabilecek midir T 

İşte dilny& cephe11lnlıı dQa 

gösterdiği manzara budur. 

Mümtaz. Faik FENiK 

1 FiLiPiN'DE 

LUZON 
adasına 

Cenuptan batıdan 

~imalden Japon 

askeri ~ıkfl 
Tokyo, ~ a.a. - Umumı Jcarari'&b 

deniz ve kara ıubelerlnln blldlrdltlne 
s:öre deniz ve hava JcuveUe~ ııln 

bir llblrll[:I yapan :laPOn kıtal.an buaün 
taraktan evcl Luzon aduının cenubun
da karaya cıkmata muvaUak olmua -
!ardır. 

Bu hareket neUccalnde :laPOO lruvet· 
lert düımnnıı kartı ıtmal ve t'enuırt.an 
bir kıakac hücumu yapmıelıu'dır. 

Batıdan hücumlar 
Vulns:ton, 12 a.a. - Harbiye M:nr

lıfn Japonların dortudnn ol<tutu kııdar 
batıdan da mUteaddlt lııtıkametıerden 

j Luzon'a hücum etUklcrlııl blldlmıekte
dlr. 

Londra'ya gelen haber 
Lonı:'lra, 1:ı a.a. - Uz:ııklark'ta bQ -

tün alAka Flltpln takım adalan üze
rinde toplanmakuıdır. Burada .Japonlar 
Pasltlk'tekl amerikan drmanmasının 

Slnı:ı:apur dakl ıns:Uız donanınaslyle ır • 
Ubat lrurmnama mani olmak üzere Lu
ı.on adasını ele Eectnnek istiyorlar ""' 
ııunun ıcın Ust üste blrknc teşebbüse 
glrtsrn!ı bulunuyorlar. 

ı.uzon adasının Yan sahil boyunra 
deniz ve hava yolu ile ı:ı:etırtlen :1-tı>on 
kıtnları cıkanlmaktadır. Bunlar heı 
ıo:öründQklert yerde amerikan kuve•1e -
rtyle yerli kuvetıer tarafından p'l•kür
tü!mektedlr. Son habf'rlere ıröre ada
nın blrkac noktasına muvakkaten a>ak 
baıımaııa muvaffak olmuı olan blrcok 
düşman müCrezesl yerlerinden ahlm11· 
tır. 

Japon bomba tayyareelrl adanın ee· 
nup kısmına ve hllhassa Manlla mınla· 
kaslylo Cavlte deniz Qatıne devamlı o
larak hücumlarda bulunuyorlar. 

Midvay adasındaki amerikan de -
niz ussiınden haber gelmemektedir. 
Fakat Wakc adası ayrı ayrı yapıl • 
mış olan dört hücumu püskürtmü:s • 
tür. Ve resmen bildirildiğine göre 

1 

bu adadaki amerikan bomba tayya • 
releri iki japo.n harp ıemisini batır
mqlardır. 



Beni affetmeni İstiyorum! 
Yazan: Ş. TAYLAN 

Ba§ını kaldırdı GozlcrJ yaşlı ıdi. 1 mühim olanının farkına varamama-
Onıar., kaışıs.ncıa, m&.sanın oour !arına ben de ııa,ıyordum ... Hayat 
taro.Lııncı"', oır ,.ocuk guıu,ııu ıle gu- ne tuhaftır .. 
lt:n, na..:lı bakışlı xaaına çevırcu. lıite sevgilim.. Sana her geyi ol
l:.11 rı tıtreyordu. rteyecanına ha · dugu gıbi söyledim.. Şımdi öyle 
i'>ım ulm1k ı uyor bir tUrJu muvaf- zannedıyorum ki beni tevkif ede
fak olamıyordu. 1 orgun, bıtkın bır cekler._ Fakat l'ğer srn beni anlar 
sesle : ve sen beni affedersen beni tevkif 

- Canım, benim canım sevgtllm. etmeleri umrumda bile değil. Bir 
dedi. Öyle fena bir vazıyete dUştüm ııeyi daha anlamanı istiyorum •. Ben 
ki... nasıl söyllyecel;iml ben de bir olduğ'umdan daha iyi görünmek ls
tllrlU kcstı. emiyorum. temiyorum. Senin hastalığını öne 
Kadın hAIA, bembeyaz dıeıerlni sürerek kendimi mazur göstermek 

gö&tererck o masum gUl~ıyle gUI- istemiyorum.. Ben, öyle sanıyorum 
mckte devam edıyordu. Adam, bun- ki, her şeye rağmen (sesi b!lsblltUn 
dan biraz teselli bulur glbı oldu. botukla:;;tı) bir zavallıyım.. İrade
BUtlin varlığını bUyuk bir sevgi siz bir .:avallı ... Belki de sen has -
kapladı. bu hisle ürperdi... Birden talanmamıv olsaydın, başka bir kö
başı kollarına duııtü. Zavallı, biça- tUlilk edebilirdim. Beni affet sev. 
re bir çocuk gibi uzun uzun ağladı. ğilim.. Bütün hayatımda, bUtU:ı, 
Ağladıkı;a biraz ferahladığı için mıymıntı, zavallı bir mah!Qk 
katıla katıla ağladı. Biraz sUk<Uıet hayatı olan hayatımda yalnız bir 
bulduktan sonra ba~ını kaldırdı ve tek şeyln ehemlyeti vardı.. O da 
sözlerine devam etti : sendin.. 

- ~en n..ıstaJanaı6iıı zaman, çok, Birden sustu. Merdivende ayak 
\;OK, lilAlı.tılat.ı H.atlıuıaım se\gı!ım. sesleri işitildi .. Kapıya vuruldu .• 
~ vAı>uiluKta hastalık kadar fecı bır Adam ayağa kalktı. İki bük!Um 
cıey tasavvur olunamaz. Evcla dok- olmuştu Omuzları, ayazda lmlmıe 
torıııc, sonrti hasta bakıcı, ha&Lanc.. sıska bir köpetin omuzları gibi ' 
fal!n derxcn.. seıu mesut, sthatlı bilsbUtUn daralmış, öne dü:ımlıııtU. 
germek ıı;in yapmıı olduklarımı Odaya giren iki adama : 
on defa, yüz defa daha yeni baştan -Beni almıya mı geldiniz? .. de-
yapardım .•• Yaptığıma ptşman de - di. 
ğılım... Fakat yavae yav&§ borca - Tabii seni almıya geldik .• Bu. 
batmıya b&§ladım... Seninle evlen- yur bakalım. 
miye karar verdiğimiz zaman hiç Bileklerinde madent bir ses şak -
borç etmemlye ahdettiğimlzi hatır- ladı .• 
ıar mısın sevgilim.. Altımızda bir Masanın öbilr tarafında, gene; ka
tek cııltcmiz bile olsa peşin ödeye - dm gi.lmtlş c;erçevE'nin i~lnd~n hA
cck kadar paramız bulunmazsa hiç lA o tAtlı gillfteiyle gUIUyordu. 
bır ısey satın almıyacaktık. Meğer 

bu ahdi ettığimiz zaman fellketini 
goz önünde bulundurmamıııız.. Fe -
IAket de hastalık şeklinde geldi 
c;attı .. Senin sıhatin her veyden Us
tUndU. Cst tarafının zerre kadar 
ehemlyeti yoktu.. BUyllk bir mil -
cadelE'ye glrlşmiıtim .•• Senin haya -
tın bahis mevzuu ldl. Ya bana ka • 
ıacaktın .. yahut da seni kaybedecek
tim. •. Benimle kalman ic;fn elleri -
mi, gözlerimi fedaya razı idim •• Hiç 
paranın, bOl'çlann ehemlyetl olur mu 
idi? •• 

Mahkum edilen 

vurguncular 
SUmer mahallesinde, KUçUkkapı 

sokakla 23 numaralı evde oturan 
Ahmet Kabadayı, kira parasını 16 li
radan 19 liraya çıkardığından Milli 
Korunma kanunun 30 ve 58 inci 
maddelerine göre 204 lira a~ır para 
cezasına çan>tırılmıı;tır. * Hü.kUmet.çe tespit edilen fiyat
tan fazlaya benzin satmaktan suçlu 
Öksüzce mahallesi, Porsuk sokak, 8 
numaralı evde oturan Mehmet, 
Mllll Korunma kanununa göre takip 
olunmuş ve suçu sabit g5rUlerek 25 
lira afür para cezasına çart>tınlma
sına ve benzinlerin mUsadereslne ka
rar verllml&tlr. 

ımeril<a·ya ır a man 
taarruzu nasll yapıhr ! 

beyanatı 
(Baıı 1 Cıtcl ıayfada) 

Mühim işi olrnıyanlaruı seyahaıten 

vazs:eçmek sureıi>•le işi olanların zah. 
aıeısizce ve i:ıdihama maruz kalmadan 
seyahat edebilmelerine imkln bırakma· 
!arını temenni ederiz. 

A lmnn genelkurmayı, MarU- 1 1 
nlk adnsını ve Groenland'ı i mages' dan 

Bırleşlk Amerıka Devletlerıne ha-
vadan ve denııden taarruz lcln 
ileri dayanç noktaları olarıık kul
lanmayı tasarlıyordu. Ba!ilıca ve 
clrvnmlı üsler ve da)·anç noktaları 
Norveı;, Fransa ve AfrıKa sahll
lerinde sıralanabllırdl. 

Naz! kuvetlerı, amerikan Sllhll
lerinde blrtok noktaları hedef tu
tacaklardı. Grumann ve BrewstC'r 
fabrıkalan Long lsland'dndırlar. 
Glcnn Martln'l r Baltımor'da cn
lısıyorlar. Curt.:;s-\X'rl~ht fabrika
ları Caldwell ve Ncw-Jersc)'e ka
dar uzanırlar. 

Kalifornı~a dn Los Angeles cl
\'arındakl blh llk Boclng fabrika
sı jap0n havacılı~ı için mllkemmel 
bir hed.,ftir. Cok mllhlm sanayiin 
bulunduf:u şehirler )"n sahillerde, 
)ahut da sahlllere yakın yerlerde 
bulunu)·orlar. Bu Boston, Washing
ton, New-Orlcans, San-Franelsco 
ve nlhayrt New-York da böyledir. 
New-Yorl< Londra'dan 5.600 kilo
metre uzaklıktadır. Mnrlnyak ha-
va meydanı 5700 kilometre uzak
lıktadır. Burada "Kurlers" !er ve 
Suftwaffe'n!n ağır bombardıman 

uçakları konaklarlar. Yen! "Heln
kel" HE. 177 bombardıman uçakta-
n, hiç bır )"erde konaklamadan ya-
rım tonluk bombalariyle Brcst'ten 
Ncw-York'n giderek döncblllrler. 

Londrn'da yapılan tecrllbclt>re 
göre, 500 kiloluk patlayıcı madde 
zarardan çok gUrilltU ve catırdı 
yapar. Fakat eğer bu IIC'lnkeller 
Groenland adasını bir dinlenme 
noktası olarak kullanabilseler 
New-York gökl('rlnc altı ton bom
ba taşıyarak gc!('blllrlcr ve Bir
leşik Am('rlka Hlık[lm('tlerı mer
kezi ele ı:iic imtihanlar geçlrt"bllir. 
Daha fazla olarak: efer Groen
land nazilerln el!ne dll$seydl, bu 
onlara meşhur "Yu 88" Yunkers
lerinl orayn g('t rcrek New-York'a 
iki tonluk yükleriyle ucmak lm
klnlannı verecekli. 

Amerika DevleUerl topraklarının 
ıstııası lçın atılan bir adımdır. 

Groenland ve İzlanda adaları, 
eğer buralara ayak basa.blllrlerse, 
nlmanlara büyük !ny<lalar temin 
edecektir. Naziler dalma lstedık
leri dlinya harbini yapmak tein 
kolaylıklar arıyacnklardır. Bunun 
için bUyük blr alman kadrılnterl 
meydana getirerek her iki yarım 
dünyaya hakim olmayı Berlin dü
sünmüştür. Bu kadr!latcr Norveç
leki Stavnnger'den hareket ede
rek Brest'ten geçer ve Bordo'ya 
kadar iner, sonra Kazablanka ve 
Dııkar sonra Natal istikametini 
alarak N'ew-York ve nihayet Gro
enland'dan tekrar Stavanger'e ı:e-
lir. 

*** Askerlik mütehassısları, Amerl-

ve 

S P O R 

Eügünkü 

yarınki spor 

çahşmalara 
Ankara Atletizm Ajanlı-

ğından : , 
Buıun hilYlıkll'rc €000 M, ve kUcilk· 

!ere 8000 met.re olmRk üzere Muhae kır 
koşusu yapılacaktır. Koşu lfJ Mayıs 

&tad)'omunda başlıyacaktır. lstlrak ede-
cek atletlerin saat 13.80 da ııtadyomda 
hazır bulunmaları ve &aat 12 ye kadar 
soyunma yerleri !cin knrtlannı &tad:yom 
mildürlU~ndcn almaları teblllt olunur. 

Eltopu Bölge birincilikleri 
S . o. F. Bukanlıtından: 
Mevcut tlk&türe E"öre bu harta yapı· 

lacak olan 
tebl!C:: 

eltopu maelan hakkın.da 

1 - ıs, 12. 941 cumartesi ıtünü saat: 
13.45 te 

Y. z. E. - TOı>Ctl Okulu. Hakem: Mus· 

ka'ya yazın ortasında bir hücum 
yapılacağında ısrar ediyorlar; çUn
kU bu mevsimde esen müsait rllz
gArlar alman bombardıman uı:ak
lannın süratlerinl ve tesir sa
halarının artmasına yardım eder. 

Görülüyor ki bir nazı Laarrıızu 
hu~Un çok uznkta bulunmaktadır. 
Son zamanlarda bu dUı;üncf'lerln 
bir hayal olduğunu ve zlhlnlnde 
ynratılmış bir hayaller mecmuası 
olduğunu görmedik mi? 

Bundan başka Birleşik Amerl
ka'da hava hUcumlanna karsı pa
sif korunma ve diğer tecrübeler 
için hususi bir şehir kurulduf,u 
bildiriliyor. Maryland bölgesinin 
herhangi bir yerinde bulunan bu 
sehlr, herhangi bir yıldırım harbi
nin biltUn şartlarına tA.bl tutulu-
yor. 

Bu, amerlkalılann uğrıyacakla
rı hava hücumlarmdan kendileri
n! hiç bir zaman uzak g5rmedlk· 
lerlnln bir delilidir. 

Eskrimciler 
acele ediniz ! 
Müsabakaya yazılma 

Normal 7.amanlarda se) ahatleri teş
vik va:ıİ)ctinde olan bizler, fe,kalilde 
zamanlarda istemi}erek se}ahatleri tah· 
dit mecburireıinde kalıyoruz. nu gibi 
serahatleri tahdit için fi)11tlnrı arttırmak 
gibi bir fikir de haııra gelirse de bunu 
en •onra ıliişünmekliğimiz doğru olur. 

Karadeniz sahili burunca genıilt'ri· 
miz seferlerine de,·am etmektedirler. 
J'akat gece serri menedildiği için hu 
sebepıcn ~eyalıatler bir:u uzun sürmckıe 
,.e zaman kaybedilmektedir. Ililhassa 
kümür nakli)Rllna bü)ük elıemi}ct \C• 

riroruz. 7.nm:ın :r.aman esen fırtınalar 
mü$killt ,·eriyorsa da gemicilerimizin 
bu hususta gii~ıerdikleri )Üksek feragat 
s&}esinde müşkiUı }Cnilmekıc ve gc -
milerimİ7. işlerine <lL.,,Rm etmektedirler." 

Amiral Fahri l!ngin i~kenderun li· 
manının modern bir hale geıirilmesine 
dair olan bir suale de ~u ce..abı ver • 
miştir: 

"İskenderun limanında, •on zaman· 
!arda )'uklcme Ye boşaltmayı kolaylaş • 
ıırmak iı;in müessir ıedhirler alınmak· 
tadır. Limanın bu hakımdan ,•eriminin 
arıtırılması esbabının teminine ~-alı -
sılmaktadır." 

D{l.vamızda 
• • 
ıyı 

müddeti ayın 20sinde bitiyor anlaşalım 
Gazetemiz tarafından tertip edi-

len ve şartlarını evelce yazdıgımız ( Başı 1 inci sayfada ) 
eskrim müsabakasına girmek lizere şe atı l ırken de arkamızı istihsal hattına 
şimdiye kadar on beş eskrimci bize verece~iz. 
müracaat etmiııtir. Bunlardan ikisi Kimse, başkası he•abına vazifeli, 
Eskişehir, üc;ü İstanbul, ikisi M er - başkası adına mcsul değildir. Hepimi· 
sin ve ötekiler de Ankara spor ku- 1in arrı a)'rt yapıl anda, rapı l:ıcak olan
lüplerindendir. da hir vazife, tıir mcsııliyet r>a> ını ı z var-

Son müracaat günü 20-12-1941 cu- dır Mesele nedir? Cihan, harp sahnesi 
martesi günüdür. Müsabakamıza gi- ol~uşıur. F.n bü>'Ük millet ler kader zar· 
rebilmek için bir mektupla spor mu- tarını nımışlardı r. Kıtalar birbirine gİr· 
harrirliiimize müracaat etmek kafi- mişıir. Biz bu kıpkızıl anarsi alemi 
dir. içinden, sarnğımız ateşe, elimiz kana 

hulasm;ık<uın geçip çıkmak istiyoruz. 
Bundan hü>ük bahtirarlık var mıdır? 
Bu bahti)·arlıjiın sırlan ne ise, onlara 
trmckıen, onları ~erçekleştirmekten üs-

Ohu/ spor yı.ı-tları 
voleybol maçları 

Okul Sııor Yurtları Küme Balkanlı - tün bir ~>·cmi:ı olabilir mi? 
tından: 1kıısat n T asarruf Haftasında rad· 

Bugün saat 14.30 dan IUbaren dôr· , yo nutuklarını dinliyenler, gueıe ya· 
düncü okul Jimnastik aalonuncıa yapı • :ı:ıların ı okuyanlar rukanki sualin ceva· 
lacak müsabakaların teblltl: hı kendi iradelerinde olduğunu dü~Ün· 

1 - Maarif Cemiyeti Lisesi • Polis mtlidirler. 

betçi olan eczane pazar ~ 
nöbetçidir • 

Ankara'dan giden t renler 
-k CUmartcsl, pazartesi. perşembe 1 

de 19.50 de lstanbuL 
-k Her '1'Un 19 da ekspres. 9.10 cıa 

tan bul. 
ta Her ı:Un 20.25 te posta. 12.<.5 ıe 

tan bul. 
-k Her ı:ün 15,ZO de posta. 7,43 te 

tanbuL llu trenm Kol\l'a. Afyon 
lzmlr'Je ırtıbııu \ardır. * Erzurum \'C Dlyarbakıra her 
15 te. * samsun ve Adnna'ya her E"ün ıo 
ll,43 tc Adan:ı. 19, ıo ta samsun. * cuma, cnr14mba, pazartesi Hal 
Toros 23.5!:i tc. * Zonıtuldnk'a cuma, pazar, paz 
si, anlı, ııcrscmbc 17,15 te. 
10,38 

A nkara'ya gelen tren ler * Pazıırtcsı, caraamba. cuma ıo)! 
lstanbul'dnn. 23,43 te Ankara. 

-k 15 te posta. 6.50 de Ankara 
'{:( 19 d:ı. ekspres. 0,23 le Ankara. 
'{:( 20,25 tc muhtelit. 13,50 Anka~ * Zonı:utdak'lnn pazar, 11alı, ca 

bn, cumartesi 17,0S te. Anıcart 

Gclltl 11.00. 
-k Diyarbakır ve J"."rzurum'dan Jı.ıil' 

nı.'ya. Var11 her ~n 14,04. 
-k Samsun ve Adıınıı'dan Anıcat' 

\'nns her ı:ün 18,17. 
NOT - Trenler hakkında her türlll 
halı Devlet Demlryollnrı 1sUhbarat 
rosundan alablltrslnlz. Telefon: 1788 

Posta saatleri * TaahhütlU ıs e kadar, ldi ıl 
kadar. 

H astane telefonla r\ * Nümune 1577 - 157° * Cülhane 2818 * Asker1 6981 * Bcledbo 2255 * Acele tındn.t otomobill 1!521 

Y angm , ihtikar, arıza * Yanııın haber verme tclcton: Ol * İhtikar Uıbarı: 2911 * Elcklrlk, havaıraz.ı. Anza 1s.ıa * Su Ialcrl: 5575 * Telcton Arızası merkez 1206. <f~ 
achlr 5678. ıehlr ıcı 02, achırıer ., 
sı 03, aJnruı haber verme 04. 

Ta ksi numaraları * Ulus meydanı cl\an llll - ~ 
B. llt. M. elvan: 1:23, Samanpazarı 
\'arı: 1070, Ycnls<'hlr: 515:55 - 6665 
6222 - G333 - 5636. 

Şehir otobüaleri 
llk Son 
6,45 23,00 Ulus - Kavaklıde~ 
7,15 ~3,20 

7,25 23,00 
7,10 23,20 
6,30 20,00 

Kavaklıdere - uııa 

Ulus - Cankaya 
Çankaya - uıua 

Ulwı - Dikmen 
7,00 20,30 Dikmen - uıua 

G,30 21,00 Ulıu - Etlik 
7.00 23,00 Etllk - Ulua 
7,10 23,00 Ulus - Yenlseh~ 

7,00 23,00 Yenlsehlr - uıuı 

7,00 23,00 Ulus - Cebeci 
7,00 23,00 Cebect - Ulus 

Tabii sana hiç bir ıeyl belli ~t
memlye gayret ediyordum. Bunlar· 
dan sana baluetmek neye yarardı 
ki... Senin elinden bir feY gelmezdi 
ki... Hem senin kederin sana klfi 
idi .• Çocuğtın elinden uçtuktan son
ra, onun için hazırlamıı olduğun 

mint mini eşyaları elinden dUşilr • 
milyor, bUtUn glln dilfUnUyordun ... 
Fe!Aket zaten tek başına gelmez -
rniı.. Bir de sen hastalanınca.. ar -
tik seni kurtarmaktan baaka bir 
uey dU§Unemezdlm. Yavnımuzu kay
betmlgtik .. Ana, baba olmak saade: 
tini kaybetmiştik.. Şimdi de senı 
kaybedecektim ••. Bunları beni anla
man, o zamanki ruhi vaziyetim! 
takdir etmen için söy!Uyorum. •. Ge-

* Hükilmet.çe tespit edilen fiyat
tan fazlaya gazyağı satmaktan suç
lu RUstem otlu Hüseyin Mllll Ko
runma kanununa ııöre 25 lira aftır 
ııara cezasına camtınlm1- ve dükkl· 
nı i giln kapatılmıştır. 

Bundan başka, Fransa'nın g5n
lilnü alarak Martlnlk'tcn yapıla

cak bir taarruz mihver lçln daha 
5nemll sonuçlar doğurablllrdl. 

Martln!k adası Panama kanalın
dan 2100 kılometre ve Ncw-York
tan 3200 de bulundu~una göre ha
va hilcurnlan tein milkemmel bir 
Os olarak kullnnıhrdı. 1500 Km. 
içinde yapılacak bir hUcum bom
bardıman ucaklanm ve nazı or
dulannın na llnl Bcrmud nfüıları
na kadar götilreblllrdl. Bermuda 
adaları Blrlcs!k Amerika snh!lle
rinln hlmay('sl lcln kıtanın en u
zaktald müdafaa yerleridir. New
York'tan 1000 kilometre kadar u
zaktadır. 

tara lbcr, :ıran hakemlen: Olman ve 
Adil (Etltmen lcuraundan). 

2 - H. l:?. 94!'--puzar gUnO saat: 
llA5 te. ~taskespor - AnkaragllcU. Ha -
kP.m Haluk Heklmoll:lu. Yan hakemleri 

Koleji. Hakem Faik Göka)'. 
:? - Yaııı U"ta OKUiu - :Söl&"" S:RnRt 

Okulu. Hakem Mahmut Isıkman. 

6 SO 21 SO Ke~lören - uıuı F-lilt Rrlln ATAY ' ' ~ ... 7 ,00 ecııccı - As. ;ı;-,.ı. _,,. 

İsi anbul' da yakalanan 
ee gUndUz hep, hep seni kurtarma- Ye ceza nı"yen vurguncular 
nuı yolunu arB1tınyordum.. s 
Dediğim gibi sana bunlardan bah

ıııetmenln hic; bir mlnası yoktu." 
ürkecek, masrafı kısmıya ujTD.Şa

cak ve iyi olmıyacaktııı. .• 
Adam nefes nefese kalmı§tı •• BI· 

raz sustu. Tekrar genç kadına bak
tı. ::>onra, sazıki bqı, gövdesine ı:ok 
ağır gelmiıı gibi göğsilne dllştU. .. 

- önceleri çok para almadım.. 
Şuradan, buradan, Uc; beıı Ura bul
dum. Sen birv. iyUe3ince bunu ö
demek fıkrJndeydlm.. Fakat tam o 
aralık ou mühim konsültaayon 1 -
cap etti. Scnın başında da muhak
kak bır hasta bakıcı bulundurmak 
ıtı.zımdı. Tam konaUltasyon glinU 
mal teslim etmiye gitmiştim" Dö
nllşte bir iki firmanın derhal tedi
yat yapmadıklannı biliyordum.. 
Fakat ben senfn Ulçlarının para -
sını ödedım.. İkinci ıııeferinde, ban
kaya giderek, patronum namına 

para aldım .• 

lstanbul, 12 (Telefonla) - Müraka
be memurlara Ayupaıa'da bir depoda 
fazla mikdarda demir bulmuslardır. 
Depo uhibi meydanda olmadığı için 
depo mühürlenmiştir. Basmacı>an adın
da biri karpit Hkladıfı; bir kömürcü 
narhtan fazla) a kömür am~ı, bir tica· 
rethane > ük'lek firarla dikiş makinesi 
sattığı; iki tuhafiyeci ile bir bakkal 
yüksek fiyatla mal sattıkları için adli>·c
ye vcrilmiılerdir. Çivi vurgunculuğu 
yapan Hilmi seksen lira para cezasına 
dükkAnının 20 gün kapanmasına; Rama· 
un ve Tevfik de 25 ~r lira para ceza· 
sına; iki bakkal, bir tütüncü >iiksek fi. 
yatla ma.1 sattıklarından 25 ıer lira pa
ra cczuına mahküm oldular. Bunların 

dükkinları da yedi~er gün kapalı kala· 
cakur. 

1 Erken yar, erken kalk. Hem 

j :;~:!:ııdan, hem kcsenden kaza· • 

j l}i bakım eıyanın ömrünü art· İ 
f ıırır. • f ........................................... ..... 

Bunlardan su sonuç çıkar ki: 
Amerika bi~k noktalardan vu
rulabilir. Herhalde buraya yapıla
cak en ciddi hava hllcumlnn Gl
rit'tekl tanrru?.lara benziy<"cektlr. 

Şimdiye kadar Amcrlka'yn kar
şı Almanya tarafınd:ın vapılacnk 

hnva taarruzları lmklnlan nrnstı
nlırken hemen hütlln fiklrl!'r bir 
noktada toplRnmıştır: ucaklar 
bomhalarını atarak tekrar üsleri
ne döneh11melldlrler. Fakat. hu 
ufurda Hftırr, ucnklnrını feda ct
mefü de dllşUnmü~ olabilir. 

A merlkan toprağına bir kere 
inmiş olan tayyareciler o-

radan a)TJlmayı dllı;Unmlyecekler
dlr. Onlann vazltclerl elde edilen 
yerleri muhafaza etmektir. Bu 
noktadan Glrlt'tekl neuceler çok 
rnlnahdır. BlitUn alman stratejisi, 
insan ve malzeme fedakArlığı yap
mak, bir hava meydanını ele ge
çirmek, sonra buroyn malzeme ve 
kuvet lndlrmekUr. Glrld'in lsUIA
sı ufak mikyasta olmakla beraber 
BUyUk Brltanya'nın lstllAsı tecrU
beslnln tckranndan başka bir &ey 
det:ildir. Aynı zamanda Birleşik 

3 - Gazi Lltıeııl - Atatürk lisesi. Ha-
HaJ;dar ve Muzaffer. kem Saim Şahin. 

3 - Bu mıisabakalar 19 Mayıs stııd· Not: Okulların futbol müsabakalan 
yomu iç &ahııınnda yapılacaktır. sahanın müsait olmayısmdan dolayı 

A nkara eltopu birincilikleri tehir edllmıstır. 
fikstürü - ---

yakalanan fırıncılar Maskespor - Ankaraıtücü, Y. z. E. -
T. Okulu, G. T. E. - AnknraıtücU, Y. Z. 
E. - H. o. l, Demlrsııor • T. Okulu, 
Maskesııor - Y. z. E., Dcm\rıoııor - lL 
O. t~ G. T. E . - Y. Z. E .. H. O. 1. • Mas· 
kcspor, T. Okulu - G. T. E., Ankaraı::u

cu - Demlrı;p0r, H. o. ı. - G. T. E., T. 
Okulu • Ankaraıtüeü, T. Okulu • H. O. 
ı . , Ankaragücü - Y. z. E.. Dcmlrspor • 
Maskesııor, T. Okulu - Ma&kespor, De -
mtrsoıır - G. T. E .. Ma.ııkesııor - G. T. E. 
Y. z. E. - Demlraı>Or, H. O. t. - Ankara· 
aileli. 

Futbol maçları 
Bölge Futbol Ajanlıiından 
c. H. P. şilt maçlarına bugiln 19 

Mayıs Stadyomunda başlanacaktır. 
.Maçların programı şudur : 

13-12-1941 Cumartesi 
Maske.spor - Demirspor, sa.at : 

H.30, hakem: Halit Arpaç, yan ha
kemleri: Salt Ata.kol, Ömer Apalak. 

14-12-1941 Pazar 
Ty. Df. Tb. GUcU - Gençlerblrllği 
saat: 11, hakem: Faik G!Skay, yan 
hakemleri: Adnan öz.men, Salt A· 
takol. 

lstanbul, 12 (Telefonla)- Be,ik· 
tafra bir fırıncının doku:ı: cuval unu bir 
simiıçi}·e saıuğı anlaıılmı$, gene Be • 
ıiktafra bir zahirecinin dukkanıııda bir 
buçuk ton ekmeklik un bulunmuş, hu 
iki fırıncı da müddeiumumtliğe te•lim 
edilmiştir. 

Bir çocuğu tramvay ezdi 
İstanbul , 12 (Telefonla) - Bebek'· 

te yedi y&Jında Nuray adında hir çocuk 
tramvayın altında kalmı1 ve beli kesi · 
!erek ölmüştür. Tahkikatta kazaya ço • 
cuğun büyük anuının elinden kurtula • 
rak ıram,·ayın önünden karşıya gC('mek 
için koımasının sebep olduğu anlaşılmış 
ve vatman serbest bırakılmıştır. 

Pamuk çekirdeği ihracı 
hakkı 

fzmir, 2J (Telefonla) - llül-ünıct· 
çe pamuk çekirdeği ihracı hakkı koo • 
peratifler birliğine verilmiştir. Diğer 
müesseseler ancak yurt içinde bu iıi )a· 
pabilcccklerdir . 

Amiral Darlan 
ve kont Ciano 
ne konuştular? 

Avrupa'da bir yer, 12 a.a. - Sl)·a
sl müsntıltler, Darlan - Clano mUlll
kabnın, Fransa ile ltalyn'nın bir an
laşnııya varmasını lsll>·en Alımanya
nın isteği ilzrrine yapıldığını sanıyor· 
hır. Sanıldığına &'ôre, Almanya 
Vlchy'nln 1tnlya'ya ba7.ı tavizlerde 
bulunmasını lstc.mlş, İtalya da lcldl
nlarının bir kı.<mlın<lnn vaz geçn11!sl 
gerektiğini hlc;scttirmlstlr. 

Aynı mllıınhltJer, Vlchy hükllmetı
nln İtalyanlara Tunus'ta bazı kolay
lıklar göstereceğini ve hattA donan
ma hakkındaki hareket hattını de
ğişti reeelHnl ummaktadırlar. Blllndl
l:l gibi mihver devletleri bazı fran
sız ıremllerlnln mihver kuveUerine 
refakat için kullanılmasını istemiş
lerdi. Bu bakımdan Torlno görll me
st nl'tlceslnde, Vlchy'nln ltalya'ya 
knrı;ı tuttuğu uzlaşmaz yolda e!llslı 
bir deltlslkllk olınası muhtemeldir. 

Siyasi mnhfiller japon mU\'al'fakı
Y<'tlerlnln, Almanya ile l5blrliğl yap
mn.k lst<>mlyen amiral Darlan'a ye
ni bir k<Yr. vermiş olduğu kanaatin
dedir. 

İlk önceleri bu yaptığım geyler • 
den llrkmemiııtlm.. Hıç kimsenin, 
hiç bir ııeyın farkına varmıyaca -
ğından o kadar emindim kl- bana 
o kadar ltımatlan vardı ki.. Hesap· 
Janmı kontrol etmek hatırlarına 
gelmiyordu .. Beni endiııeli, Uzlin · - llllll llll l l llll l il l l l lll il l l 111111111111111111111111111111111111 Ull il llll llllll ll llll l llllll il llll l l l llll il lll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

tUlU gördUklerl zaman da ııUphe • hoş gör. duğum azap, sonra da ölümünün de vardı: O"luma bize refakat et-

lenmedller." Senin ne kadar hasta BAA ıı• R ADAM Hak edip et.miyeyim, gıpta edile. acısı olmasaydı, oğlwnun bu can mesini teklif ettim: bizim yokluğıı-
olduğunu hepsi biliyordu. Benim cek on yıl geçirdim. Baıılangıçta 6lkıcı mevcudiyetine asla katlana - muzda annesine bakmayı bahane 
ahlAkımı da çok iyi biliyorlardı. sana ı;Oylediğim gibi, 1924 te kara- mıyacaktım. ederek reddetti. Binaenalyh yalnız 

ciğer krizi hayatımı tehlikeye koy. Samuel, senin beni anlıyacak de - ikimiz, hiç değiştirmek istemediğim 
Sonra ... sonra, tik 

11 adımı ata- du. Sidonie bana bakmak beni teda- recede hassas bir kalbin ve nafiz o gri otomobille evvelki defalar 
na kadardır. Namuss~zluk hasta • vi etmek için analık göstermesini bir zekin vardır. Evet işte hem bu gibi, yalnız başımıza gittik; bu ara-
lığa benzer. Çalmak ıhtiyacı evelfl de bildi. Bir kere iyi olup ta vasi - kederler, hem de diğer hisler nyni ba, en güzel şeyi elde etmek için 
insanın parmaklannın ucundan bB.§· yetimi hazırladıktan sonra, hayat zamanda bende mevcut bulunuyor • kullandığım en mütevazi alet değil 
!ar. Sonra yürür, yUrUr, kafa.ya, Yazan : Marcel Prevost • Çeviren: Mihri Geray aynı mecrada devam başladı; belki du." Sevdiğim bir varlık iztlrap çe- miydi? .•• Yan yana oturduk direk. 
beyne kadar iııler- Zehir. bUtUn vU- yalnız şu farkla ıki, saadetlmic iDki. kip ölürken, kendimi tamamiyle ona iyon Sidoniedeydi. 
cuda yayılır. Sizl kemlrır ..• Ve siz, TEFRJKA No. l9 taını bir .kere tattıktan sonra, artık vermemiş olsaydım vicdan azabı Cayrcu deresinin üstlindeki kurt 
ondan kendinizi kurtara~~zrnız ..• riinmesi kifi &'eliyordu. Nasıl muvaf-j yaln111; bana ait olmasından dolayı ona çılgın gibi sarılmıııtım; endi - çekecektim; eminim ki ayni his yenikli tahta köprüyü geçerek La 
İnsanın ellnd"n her gün n er ve fak olduğumu anlatmanın yeri bura- ölünciye kadar beni vicdan azabın- şeye düşen Sidonie beni teskin et - Sidonie de de vardı. Neticede kay- Bat6re'ln damları, yüksek sa&açların 
binlt"rce lira geçerse ve evde de sı dei'!ldir: Azizim Samuel, sen de da bırakacak olan bir hareketimle mek, hiç olmazsa itidale davet et - detmeğe mecbur olduğum ııu haki- arkasında ırözden kaybolupra, par
yoksulluk Yllztlnden ölilme doğru tahmin edersin ki elde etmeğe ça • Sidonie bana gençliğinin çiçeğini mek is;in kendine cebrediyordu... kat meydana geldi: Sidonie ile bir- Jaklığına tozun mani olmadığı be _ 
l<oşıın sevgili bir canınız olursa, lı&tığım viıcudun maddi uysallığıyla, vermişti; lakin ben de kendisine Hayat seyrini takibe başladı .•• Eğer tikte unutamıyacağım· bir tarihten yaz yolun dönemeçini bağlık tepe _ 
mukavemet edebilmek imkAnsız • fazla hassasiyeti bana yardım edi- mütemadi bir zevk temin etmistim, Arnal "Evet bu mümkündü,. mukad- itibaren, masum bir hayat yaşadık: nin civarında görünce; kaç giindür 
dır... yordu. Yüzünü örtme; Mektubumu ''aksi halde bütün hayatı sönük kala deratını doğduğu bu köşeden uzak- aynı senenin nisanının 7 sinden be- sıkıntı içinde bunalan kalbim hafif. 

Sonralan da yavaıı yavaş çalmı- buruşturup sakın bana: ·•Bunlar ne caktı. Suç te!ikil etmesin, benim onu lara atsaydı; eğer anasının gözleri- ri. lO<li ... Sidonie ses çıkarmadan güzel 
ya alıştım .. .Mazeret olarak da e - büyuk çirkinlikler, ne tahammül e- elde edişim, kendisini korkunç bir ni kapadıktan sonra, gene müstemte- Karar gününün o sırada uğursuz ce arabayı sürüyordu, vücutlarımız 
ğer patronun karısı ela hasta olsay- dilmez şeyler;,. &'ibi sözler söyle - rıkibetten korumustu: yani sevil - ke zabitinin göçebe hayatına atıl - ehemmiyet ini taktir edememiştim. birtıirine dokunuyordu; üzerinde 
dı kasadan para çekmekte tered - meğe kalkma. Samuel, Sidonie'yi mek istemiyen bir adamı sevmek. saydı, ırörünilşte sakin olmakla be· Buraya yerleşen Amal, sonuna konbinezonunun üstüne giydiği ince 
dUt etmezdi. diyordum.. Halbuki, herşeyin fevkinde seviyordum. O da Sidonie biraz ürkek ve katıy olan raber hakikat te hararetli bir çok yıl kadar Marie _ Angelique'in yanında mavi linon elbiseden başka bir ıey 
Uç ortak oldukları için. 0 para, beni seviyordu: hemen hemen fev- tab'ının inkiGafını bana borçluydu; lar daha geçirebilecektik. kalıp kalmıyacağına dair bir karar yoktu. O nun bu hafif elbisesi, güzel 
tamamiyle kendisine alt değildir. kalbeşer bir hararet bulunan böyle sonra ekseri s;iftlerin -gibi suni o l - Sırrımız da, vucütlerimiz, şehvet. vermiş değildi: Fakat halen aramız- bir kokuyu süzmek için üzerine ko
Esas itH>ariyle, para iyi, dUrUst, i§- hallerde, blitün çirkinlikler gözden mıyan, ilhamlı, şuurlu teemmlillü !erimiz, nedarııetlerimiz gibi bir daki mevcudiyetinin buz gibi ıo - nulmus bir örtüye benziyordu: o 

kaybolur. Düşün ki aşağı yukarı bir aşka mazhar olmasını da gene gün helak olacr : .• gömülecek, eriye- ğuk tesirini Sidonie'nin de benim de kadar kam~ık ve keskin bir koku 
ler başarmıya yarar ... Seni kurtar· on beş yıl, bizim münasebetimize bana borçluydu... Kendisini bu aşk cekti. üzerimde hissettirmeğe başlıyor - ki; ... Burnum içindeki e11as kokula
mak iyi ve d'lrtlst bir I§ değil mly • evliliğin samimi hüvviyetini ver - havası içinde sevkeden de hakiki Lakin Marie - Angıfüque'in ağır du .•• Yakalanmak tehlikesi karşısın- rr ayırt edebiliyordu: kestane saç • 
dl'.. mişti. Başlangıçta bana o kadar ay- mesleği aşk olan bir adamdı. Ben • izdiraplar, oğlunun La GatEre deki da aldığımız tedbirler dolayısiyle !arın diplerindeki ense ve gerdan • 

Hlı: hiç hlr fft"yin farkıtıa bilP kırı gelen yaş farkını, yani aramız- den şeytandan ürker gibi ürküyor - ikametini dört aydan fazla uıa•tı. neticede artık birbirimi7.den kaçı - da, kolların doleun kısımlarındaki 
\'Drtl1Ptfıl'lr Y 

1nız gtln".len rrtlnP daki otuz yılı zaman her ikimiz de sun, (!eğil mi' Samuel. Bende şey • Bu ölümden sonra geçen beş hafta. yorduk. Marie - AngcJique'in izti - inci gibi ter taneleri; bütün bunla 
zayıtledıtımı t!aketimd" bir dliğ · tesirler husule g('tirerek sanki uzak tanın fenalığı lok. Hatta kendimi can sıkıcı miras muammelerine yet- raplarının bir fasılasından istifa.de rın burnu gıdıklıyan tatlı kokusu. 
menin eksik olduıntnu. llV'lkkebımın ld~tırmıştı. Sidonie yirmi dokuz ya- bu i3te ne mezhebi fazla geniş, ne medi. Öyle ki, Arnal'ın ancak bir ederek evden dışarı bir yerde Sido- balla limonun kansmasından hasıl ol
a1tıntn dPHndl,..lnl gl5rllyorlıırdı... şındaydı. Benim yaşım elli sekiz di de muvazenesiz sanmıyorum. Lakin kaç gün bile yanımda bulunmasına nie'yle buluşmağa karar verdim. mus gibi h em aıit h8m de tatlı olan 
Uzun ll"ne!Prdenberl yan yana, o · bilhassa Manı'ın ve Atlantiğin öte. burada kendimi haklı &'ÖStermek tahammül edemediğim h alde, buna Bağların ilk illçlanması için Aub l- ne-feel , 1e1n ra en d ikkatli kadının b ile 
muz l'!muz11 ı:ııtıııtıınmız l<arlınla - sinde, birbirine bu kadar az uygun meselesi de mevzubahis değildir; tam altı ay katlandım. Bu müddet ac'a ıritmemizden daha t abii "Ye daha cizlemoaine raimen iararla beliren 
Mn, f'l'keklrrln bu ~bl kUçtlk ıt-e • düşen bir çok m~gı evlenmeler mamafi beni bazen endişe aldıiı va- zarfında <Snce karımın günden güne muvafık bir teY olmazdı ; 'hanr ,-e
ferruatı gl'tzc1en kaı:rrma;vıp da asıl her ciin ~ bufmakta.dır. Suçun ~ eier ifademde aaemalaraam aen fulalatan haatalıit karmmda du- ni bir twumba matıne.i t ecrübesi 

17.UO As. Fabrika - Cebev 
7,00 23,15 Bahcell evler - uıut 
7,00 23,00 ınuı - Bahceıı evıer ,J' 
7,00 23,00 ınuı - tstaıyon orı rıl 

ma her f5 daklkacl& 
Saat 23 teki seterler ıtnemalara 
lıdır. 

• 
Japon tayyareler• 

Avusturolya üzerin 
Sydney, 12 a.a. - Avusturaır' 

ilk hava tehlikesi t.şareU per:;e 
ve cuma gecesi Dı:trwln şehrinde 
rilmlsllr. Jnp<>n tayyareleri bu 
rln 400 kilometre kadar şlınlP 
gorlllınUş.c;e ele bunlar şehir uze 
UC'11lnmışlardır. 

AUlrm snat 22,45 te verllmif 
0,32 de sona t•nnlştir. 

Avmıturnlyıı harp kabinesi ıs 
3!J YB$ arasında bulunan blr'QOI< 
erkeklrrl sllfıh allına c;ağırrll 
Bunlardnn bnskıı dlger bazı sın 
da askere ı;ağnlmıştır . 

İki fakülte taşınıyor 
lstanbul, 12 (Telefonla) - üııİ 

site fen ve edebi)at fakülteleri 
tıbbi) enin bulunduğu binaya u,,ı 
lar, askeri tıbbiye için başka bir ~ec 
nacaktır. 

israf, harnnıdır. 

Tasarrufa alıs: rahat 

7.30 proı::ram, sa
at 

7.33 hatır vro -
ıtrnm <PL) 

7.45 ajans 
8.00 .senfonik pnr 

calnr (Pl.) 
18.30 proııram I.'\· 

at 
13 33 eat'kı ve ttir
killer. 
13.4~ AJnns haber 
lcrı 

14.00 Ankara son
bahar ııt )anaları 

tııhnılnlerl 

14.40 MUzlk: Rl· 
>"nsNlcUmhur bnn
dosu (Şet: lhııan 

Künccr) rauı ln· 
van. BcnJıımin C".o 
dard, C. Krcutzcr. 
Brunı>au, Smcta-
nn'dnn r:ırı: •~r 

115.30 Rl)'nsellcilm· 
bur f U'ır!or k or· 
kestrasının konse· 
rl. D "'rl kons r 
vııtu\arı •:ılrınla

rından naklen. 
18.00 proırram aa-

at 
18.03 kanıık ...... 
la ve t1h1tiller 
18.40 raıbe dam 

ve arttırma 
mu adına) ,1 
19.55 kadınlll 

fasıl aarkılllrı f 
20.11> radYO 
7.ctcsl J 

• 21.00 ziraat t-'' 
mı 

21.lO dlnle>-tcl 
tekleri 
21.~ konuştı\' 
(E"Untin met' 
rl.) 
Z!.00 rad)O 
orkcstruı. (\ 
lonlst lS'cc" 
kın> C'unıUC. 

l3C'•'kmann 1fl': 
m:ıs Supp~. 

chartzdan 
lar. 
22.30 ııJalll 
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Vapııtırmacamızdan armağan 

kazananlar1n adlar1nı yazıyoruz 
'PUL 

Ou beı ıUn evel verdlflmiz yı& • 
~ı.ırmacamız guzel yurdumuz Tur· 
~•'Din hartası ıdi • .Bu yapııtırma· 
:-""Ulll&ı dotru yapanlar pek az ol • 
~ ur. Doğru yapanlar arasında 
~il çektık ve sıraslyle büyUk ar • 
~-~aı ı, yapanlara verdik. Şimdl 
--.cıa kazananları sırasiyle yazı-

'lit~nciliği Ankara llaeainden S. 
~cıoğlu aldı ve bir okul çan • 
~&zandı. İkinciliği Ankara kız 

den Tomris Kezer aldı ve bir 
~ aaati kazandı. U çUncUlutn 

llseei f/D 199 A V aranlı 
~ ve bir mUrekkepll kalem ka • 
'-ııctı. DördüncUlUğil Ankara lamet 
•nu flkokulu 805 Şükran Tekt&1 
~ ve bir dolma kur§UD kalem ka.
'-ıadı. Ankara tametpata kız em -
tittıauııden Emine GUr beıinclllli 
Udı ve b.lf çocuk romanı kazandı. 
~ Necatlbey ilk okulundan 
V 4 da lOH Mehmet Edis altıncı
lttı aldı ve be~ defter kazaııdı. A1 · 
,_ Coctı'k Esirgeme Kurumu pan
~unda 18156 S. özer yedlnclllği 
'ldı 'Ye beı kurşun kalem kazandı. 

K.alemtTO§ lıamnanlar 
4aıkara ikinci orta okulundan 

~kAıı Sertdemlr, Pozantı ilk o • 
~dan Kaya Çapraz, Ankara Ga
'i U-einden Zeki Özkan, Ankara 
~. Uk okulundan SUha Dil • 
-.., Ankara HamamönU Demirtal 
~eai Karalar sokak 86 numa
~ ~paalan Karabulut, Yaylakta 
-.nn&kam oğlu Cihat Ural, Anka
tı AtatUrk Uaeııtnden Erol Tümer, 
~bakır huaual muhasebe vari -
tııt DıUdllrU otlu Mahmut Tqluıı. 

Sabun kazananlar 
tlazıt Atatürk cadde.1111 de Mub

._ Parlar, Ankara ınucanlar ma -
tı.ııeaı ıı de Gllııgör Eten. Anka • 
~-Nedret Berkay, Ankara Ett • 

ilk okulundan 11nıf 2 de Şükran 

'lJzal, Ankara Ulus Uk okulundan 
5/ A da 202 Sevim Olcay, Atatürk 
ilk okulundan 2 de 361 Mustafa U
zal, Akıehir inhisarlar mUdUrU kızı 
uıviye Berkman, Ankara İltekin 
okulundan Sellml Kanel, Ankara 
AtatUrl lisesinden Nevzat Erçken, 
Ankara İltekin ilk okulundan ö. 
Ertan. 

sam.suıı CUmhurlyet okulundan 
28 GUnaer Kalyoncu, Ankara i111aat 
usta okul:ından Huan Uner, Anka· 
ra birinci orta okulundan Sami 
Genç Güven, Ankara Ata.tUrk lise
sinden All Rıza Demirdlrek, Anka
ra İltekin okulundan f/c de 1!508 
Muallt Arı. 

--(DİKKAT)--
Ankara'dan ırmıısn kazınanlar 

ber gün Ulus gazetni ve:ıınedırlı • 
ğındıın ırmıfınlırım alabilirler. 
Dışarıdan ka:ııanınlırın ırmıf ınlın 
pastı ile adreslerine ıönderileceJı -
tir. 

Koşanz ileriye ! 
Hiç bakmadan 6eri7e, 
Koıarı• ileri7e. 

Rü:ıt6irlar eser bi:ııe, 
Güneı gülilmHr biz& 

Arkımızd• ıerel var; 
Onümibde lıedel .,arı 

Yolumu dolu çiçek. 
Vermek iateri:ıı emel:. 

RIUgfrlarla 7arıı .,ar. 
Yıırdumu:ııda barıı var. 

Fdıt barıf]ı .. .,.,, 
Yıırcfumu:ııdı arl:adq. 

Kotıquru:ıı, durm171:ıt, 

lılere l:et vurm171:ıı. 

Pul topluyor musunuz? 
Poata pulu toplamayı 1ever mııiniz? Pulun nud top • 

lanacağım biliyor muıunuz 1 Bugünden böyle her hatta 
aize burada pul ve pulculuk üzerine yazı yazacağım. Siz 
de bunlan okuyarak pulun değer ve faydalarım, yoliyle 
pul toplamayı öğreneceksiniz. Sizin tinıdilik, sırası ge • 
(inciye kadar yapacağınız it, elinize geçen pullan, oldu
iu gibi, zarfların üzerinden çıkarmadan saklamaktır. 
Öyle, mektubu size kadar getir • Orada, evinin öll'llnde yUn ig1rmek

mif olmakla tıinln blter a-ibı oldu- te olan yaılı bir kadına raııtlamıı. 
&una bakıp dıı. aakm, poıta pulları- Dereden tepeden konuımıya bqla-
111 yırtıp atmayın. Onlar öyle bilin· mıılar. Kadın çok uzakta olan of· 
medik değerler tqırlar ki, ben size lundan uzun zamandanberi ıbaber ._. 
burada bu değerleri birer birer an - lamadıtından ıöz açml§ ve batla· 
Jattıkça ıiz de anlıyacak ve ban& mıı B#lamıyL 

hak vereceksiniz. c.le"gın, kadına avutucu sözler 
1steraelllz pulun ödevinden aö • ıöylenuı, yakında, belki, iyi haber

ze bqlıyalım: hani, vapurla veya ler alacağını, nafile Uzülmemeıiııl 
trenle yolculuk yapabilmek için na- söylemış. Söylemf§ ama bir turlü 
111 önceden para verip bir bilet al· kadının kederini giderememlı. Te
mak llzımsa, sizden uzakta bulu • aadUf bu ya, tanı o sırada uzaktan 
nan &1111enize, babanıza, kardqleri· postacı gözükmüş ve kadına ot -
Dize veya arkadatınıza yollıyacatı· lundan mektup getirdlğiııi müjde
nız mektubu da yolcu etmeden ön- lenılı. Kadın mektubu telqla poı· 
ce para verip ona bir bilet alm&111z tacının elinden kapmıı aımıı. E • 
llzımdır. İşte mektup için aldığı • virmi§, çevirmı, sonra boynunu bil· 
nız bu bilete posta pulu diyorlar. kerek, mektubu alacak parası olma
Bu pulların arkaları zamklıdır. B~ dığını aöylemıı ve zarfı postacıya 
zamk azıcık ıu lle ıslatılarak mek· geri vermiı. Gezgin, hemen cebin • 
tubun sağ yukarı kö1tealne yapıştı· den mektubun parasını çıkarıp poa
nlır ve postaneye verilir. Posta iş- tacıya ödemi§ ve mektubu ihtiyar 
yarlan da mektubunuzu, üçte biri kadına vermi§. Postacı yanların • 
pulwa, Uçte ikt.i zarfın üzerine gel· dan uzakl&1ınca kadın gezctne dö
mek Uzere yuvarlak bir damga ile nerek: "- Sat olun, fakat bOf\1 -
d&mgalarlar. Damgalanan mektup na benim için paradan çıktınız. 
yola çıkar; postaneden postaneye Ben mektubun içindekı1eri blllyor
stderek nihayet gönderilene ulatır. dum . ., demiı. Gezgin 1&1ırmıı. Bu

Pulun üzerine vurulan damganın nun üzerine ihtiyar kadın olanı bi· 
çok önemi vardır: evell, ~e~~ubun teni ıöylece anlatm11: "- Biz Ol· 
hangi glln postaneye verlldığı~ bel- lumla sözleştik. Eğer aat. eaenaek 
u eder; solll'& da bazı kötü kimse • zarfın üzerine bir ııaret koyuyo • 
ıerin. 0 pulu, bir daha postalarda ruz. o da, ben de bu auretle biri • 
kullanmalarının önUne geçer. Mek- birimizin sağlık haberini çok pa • 
tubu g6nderilene ulattırmakla pu • hah olan mektup paraaım verme • 
lun ödevi bitmiı gibidir. Çok defa den 6trenmi• oluyorus. Na yapa
zarfla beraber yırtılır. atılır. Hal - lım biz btrlbirlmlzden uzatız. Kek· 
buki, onların ödevlerini yaptıktan tup' paralan da bizim Mlyemiye • 
sonra da bir değer kazandıklannı ceıtfmlz kadai' pallalr. Onun i~in 
çok kimseler bilmezler bile. doitTU oi.madıtını bildiğimiz halde * * * bu yolu tuttuk.,. demlı. 

DUnyada her ııeyın bir tarlhl ol • Gezsin o memıeketin posta iıte-
dutu gibi poatanın ve poala pulu - riyle uğrqanlardaıımıı. Kendl gö
n~n da bir tarihi vardır. Eaki~eıı zlyle gördutU. kulaklariyle dinle • 
inııanlar birbinyle haberleımek ı · dil'i bu yolsuzluk Uzeriııe poata t&
çln çok zorluk çekerlerdl. Uzak yer- ııma ve dağıtma i1tlni bir düzene 
lerde oturanlar, senelerce birbirle- sokmak zamanının geldlğiııt anla • 

t Uk okulu 139 Orhan Tal· 
._., Ankara ~ urı 1 ....,... 
,._ kayıkçı. Ankara b61se aanat 

ltılldan Salt TUrk, Ankara Ga-

Duran benzer ağıcı, -·o 1 
--it-ı~ .... ~~~~~~~ow,:v;ak•ırt·+i!!!ı:~~~:!!!~~~ 

ıer, ftmdİ ol • 

M lieeaiııden lamet Göker, Ankara 
~ ilk okulundan Ayten Sar
~ Ankara kız lisesi VL fen 
llıbeeinde TUrkAn Atn· 

Ulu çoculılan rozeti 
lıuananlar 

~ CUmhuriyet ilk okulun· 
tsmaJI TB1kın, Ankara Ulus 

Büm•, ta ... HQIU•n. 
Yuı• çalı gelec•Jı. 

BQyaJı deneceJı bi••· 
Serellerle di:ıt dl:ııe. 

:Olkii7e erecela: 
Tarihe ıirecell• 1 

OmnAmccı 

Bu haftaki vaııstırmacamıı 

8u hafta size sene bir yapı~tır . J kadar da birer kartpoet&l verece • 
' veri~ oruz. Yukarıdaki kara tiz. 
San bir araya setirecekslniz. \ J"111111111111111111111nnnnı':. 
!_zaman çok aevditlııl• en büyü • U L U S Çocuk Sayf uı : 
~UzUn batı meydana çıkacaktır. : 
--. Yapıı•ırmacayı kuponla beraber Bilmece Kuponu : 
~ lG gün içinde yollayacaksınız. 
'1ıaıa adreslerinizi kuponun Uze· -( 3 )-

l'Jııe okunaklı ve dotru yazınız. Ar· 
anımız ıonra elinize geçmez. 
Yapı,tırmacayı dotru yapanlar 

A.dı ve Soyadı: • • • • • • • • • • 

-...;nda kura çekecettz. Birinci Okulu : • • • • • • • • • • • • • • 
"tıe Y ı 1 b a ' ı PiY&Dll'O"llnlln 

ao.652 E ) nıımarslı yarım hlJrtl· Şehir Adı : • • • • • • • • • • • • 

tk T1rlvıa bir lurııvat 'vevıı kepi • "\ 111 1111ı11n111111111nnınnııt" 
Ue ll"r"v• ırih>.,.1 ve 1Jık bir para 
"'1· d~rdllncUıfen onuncuva kA 
'*'"r tane çocuk romanı. on 

den 215 tnctye kadar kolnıhı 
7frmt albncıdan e11lnci7e ka-

lraıemtrq, elli blrtncideD J11 • 
kadar 'blNr tnu QOC"1i'lan ,.......,.. .... 

DİKKAT ı Zarfların. tlıtüne lnı
ponlardald numaralarla birlikte tö1-
ie adres 7UJ111S. 
Ulus Gueteti 
Bilmece Memurluiuna 

Bilmece No: • • · • • • • 
ANlillA 

uçak flllD pbl tatıtl&r da yokfu. reler dUfUmnUfler, llODI'& bqlca 
Postayı, gllnlerce, aylarca katır \r.e memleketlere de bal\'Ul'DlUflar. Ni
at sırtında sımrdan sııııra gldebi· bayet hep bir araya gelerek millet
len ulak veya tatar denen insanlar ler aran bir birlik kurmutlar. Bu 
veya posta arabaları tatırlardı. Bun- suretle mektuplann ucuzca, bir 
lar da kendJslne mektup getirdikleri memleketten dlfertne; kaybolma -
kimselerden çok para isterler, bu pa· dan. sakatlanmadan gidip gelmeıl 
rayı vermlyenlerin mektuplarını ııağlanmıı. Mektup parasının alın -
kendilerine vermezlerdi. GUnlar, ay- dığı her .tarafta anlqılıın diye de 
lar geçti: seneler geçti. Bu lıin zarfın üzerine ilk zamanlar bir 
böyle sUrUp gl.demlyecetinl anlı - damga vururıarmıe. Sonra sonra bu 
yanlar, bu i•i bir yoluna koymayı i•e daha özenllmiı ve bugUn Uze -
dtışündUler, Burada size bir de ol- rinde çeşit çefit reaimler bulunu. 
mu' hiktyeclk anlatayım : tUrlU tttrlü ttnkte poeta pullarım 

"Bir glln zengin blr sezsin. )'llJ'- lnıllanmıya b&flam11lar. 
ct.mun içinde geziye çıkfml. BiT ak- Palca 'AMCA 
f8.JD ttzerl yolu bir ldSye dilfmilf. 

Kısa roman -
Y ılok yerde neler var ? 
GUnet acır atır yükseliyor ve aı· 

caıı üatUmüze l>UnUYa bqbyor
du. Orada fazla durmak ıatemeclik. 
.Amcam; ''tabiat bUytlk bir kitaptır. 
1ııaan bu kitabı okuyarak bar.ıla
nm kuvetıeııdJrir." dedi. Bu tabi· 
aU incelemek latedllim için btıttln 
yorırunluklara dayanacaktım. 

Blr yandan Corç, öbUr yandan 
yammı.sdakl den mınldanarak yU
rUyorduk. Ayaklarımızm aeal oUa.
nn Q.atUnde yayılıp kayboluyordu. 
Jinet. ba§1D1 kaldırarak ve kuvetle 
nefes atarak: "hava n.e sU&el ko
kuyor!,. dedi. 

.AmC&m cevap verdi: 
_ Sahiden de öyle. Bu dar dal 

aralarında öyle çok çiçek var ki •.. 
Kayalar bile hep kekik dolu... 

corç bab&BımD aözUnU keati: 
_ Baba. bakım• dere arkamıza 

dotru genitllyor. Ne olur BfatıYa 
wek de baDYO yapaak... 

Jlnet: 
_ Hiç oımazaa biru balık avlar-

dık. 
:sen de .nnet'in aözUnU dayakla-

dım: 
_ Yılan. balıtınm ne sU&el kıaart· 

muı olur. Taveaıı. keklik eUDden 
daha t:aUıdır. 

.Amcam. l)irU durakladı, bir yo
aun aldı, yOBUD".1 sUzelce inceledi. 
Elindeki bltci kollekıuiyonuna yoeu
nu koydu. 

_ Sis hep o a"Y eti diye atız yo-
ruyoraunuz ama fU kıvnla kıvnla 
siden yol bakalım bizi ne hale ge
ılrecek, ben timdi hep bunları dU· 
tUnUyorum. 

corc; bana d6ndU: 
- Berk~ııten neri gitmek ne gt1ze1 

,eydtr! Eter beni blT ikl J'l1 bek-
1-..en. Hlllale Afrika')'& glderdt'k. 

.Jlnet bu 118zden dolayı meraklan-
dı. 

- ..,...,.,, 1leal aet1a::u1Jın• 

miatniz T 4ecli, saten. blzi aevmiYOT
sunus, bl.sden ayrılmak iaUyoraunuz. 

.Amcam: 
- Artık ct.ınrııyalım. Bilsl denen 

py koca bir Jotaya benzer. Her a
dımda yeni yeni memlekeUer up

ıedilebilir; dedi. 
Ben bilciııln gUzelllliıle, prekll

line ve tatııııtına tnanm11 bir in.· 

sandım. Fakat önümdeki billnmiYen. 
ufuklara dotru fU yoldan aeTİDç 

içinde yUrUmek ne kadar söııUl açı· 
cı ıey! Ben aevdlllm ile, sevdikle
rimle amcam, otlu Corç ve çocukluk 
arkada§ım ve kardefim olan amca
mın kızı Jinet lle beraber oldukça, 
yol nereye giderle gitain, ben o 
yola dU,mekten zerre kadar kork· 
marn. 

Biz gidiyoruz, yol uzuyordu. De-
re uçurumların ara11nda u&ıılduyor
du. Dereııln dik yamaçları atac;lar
la, fundalarla dopdolu idl. BazaD bu 
az çok dikenli fundaların n çalı· 
ların içine dalıyordu. Bakahm yol 
btzt nerelere götUrecekP 

Corç önden kotarak datlara dol· 
nı sealeniyordu. Se•I yamaçlarda 
yangılanıyordu. ProfealSr amcam 
yerden ya bir bttgi alıp onu lııceli
yor, yahut bir <;akıl lafına sözle -
riDl dikiyordu. .Amcamın lası Jenet 
lle ben yanyana yürUyorduk. Bazan 
ikimiz ötekilerden ayrılarak kaya
ların bqına çıkıyorduk. Kayaların 

biçimi çok acaipti. Bazıları UıtU • 
müze yıkılacak sibl duruyordu. Her 

dönemeci döııUtte yeni ufuklar SÖ
rUyorduk. Bis yQr(ldtlkçe ayakları. 

mızın sQrtllttllUDdeD. ormaııd.akl 
kutlar havalallıY01'. onlarm kanat 

Haleri dupllQ'ordu. 

---"!'-

Bugün için belki 

bir hayal, 

fakat yarın .... 
Batarya balinde elelıtrikli mitralyö:ıı topu: Topun 

desteli, mermi siiriileceJ: 7eri topraiın 15 metre al • 
tınd• bulunur. Bu desteJı, lıa.,.dın aeçilemnin diye, 
topral: rttn~ine boyanmııtır. Namlu yazj/esini gören 
kovanlar bura11 lıususl ıasiler iberinden sevkedilir 
ve topun desteli ü:ııerine 71pııtırılır. Bunları 6Ötü • 

ren tr_ ';;törler oradan uzaklııırJ:en, ılıca r•nl:li l:o • 
vın SS dertce kadar bav171 bilar. Artık top •t• 
lıuırdır. Ceplııneleri 7erin •ltındın burayı otomaelt 
ol.arılı aevltedilir ve namlu istibmetini bo:ııma4• 
mermiler topun •lzını l:endiliğinden gırer. ll:inci • • 
tııta mermi ilJı niıın •lan yerden 250 J:ilometre ••• 
lıJıta ıncalı 140 milimetreliJ: bir dalılmı yıp•r. 

Elektrikli top 
11111 111111111111111111111111111111111111111111••1111 

2500 Km. ye dakikada 
1000 tane mermi 
atılabilecek mi ? Toplar tııımr.lteıı : .Kovıa v..

nımlu, u.unluJıları bırbıri• d..t 
üc unsurdan meydana ge·ır. Buııl• 
rin hepsi de Jınetli uıJctörfere _... 
ıulınJc bir yerden tir 7ere t111...._ 
N•mlunun 7•ptlı11 brıııJctır ve -
pabal17• malolrır. Fılıat ....,. 
peJc 1ıı .. "' ..... içi• .... &JIC~ 
b•tar7• mevıtli• •irince InıllamlıA 
Bununla berab•r fldı tir ool: ,_.. 
lir• da Jıonıblllr. Kcw ... a l:o..,. • 
fu 7atal: dı lıdll mad••• 7•~ 
mııtır. Krırulıqu bir üprt ~ 
ve namlu di1ebileeeflmia htoı .. ı 

Bustın.e kadar makineli tutekler 1 Billh meydana setirmek mUmkUn 
Uzerinde elde edllmif neticeler Dl• müdUr T Bu ltin bllsfçlertne böyle 
betinde aıtq kudretim arttırmıya bir auaı soraraanıa, aize ilk a&'IZda 
muktedir, bUyllk çapta, atıı meaa - omuzlarım kaldırarak "imkAııllz!,. 
fesi uzun fevkallde sert ateıll bir der ve llize yenilmeai l&zım selen 

Çoğumuz 
il meyiz 

ay doğarken 

neden büyük 

görünür 1 

ı:::!=.:::~::~=:~~::ı 

.t 

Bwıu biı\Vk bıaaalar merak ederler, 
fakat neden ileri pldilia.i bir ~ili 
keodi keadileriae ilah ed-ezler. Pı • 
kirleriae ariirMJUt ettikleri kiımeler dı 
bu buaUIU cıok kere ııoraa1anWı daha 
ful& bir IC1 bilmedikleri için bu bl • 
dite bir tabiat muamması olm.alıu de
TZID eder. Halbuki 1011 derece basit bir 
fizik maelesi kaquındayu: 

Misal olarak elimize, içinde IU bu• 
luau bir bardak, bir de kavanoa ala· 
hm. Aynı bilyüklükte iki kaııkcan bi· 
rlni bardaiın ortasına, dijeria.i de ka· 
vancmııı Oltasına koyalım. Bardaktaki 
kqılJ az büyümiil. buna kSflıhk kava· 
nozdakini çok büyümiiJ görüriiz: çüo
ldl bardaktaki kaıık küçük bir su taba· 
kasının arkasında bulunduju için 111 

içindeki k19011 az büyümü1. kavanoz i· 
cindeki kaşık i~e kaha bir su tabaka • 
11nın içinde olduiu için daha çok hil· 
yümüş ııcözükür. Bunu fenni bir dbirlt 
ifade edecek olursak, bardaktaki kaldı 
az kınhr, kavanozdaki ise Ql>k kınhr. 

lıte ay dolarken &)"Ilı hldise kar • 
ımndayız... Y alnu hldiseyi iyi ka'Vfl· 
yabilmek i~n1 bu sütunlardaki remM 
dikkatle bakalım: 

Arzın etrafındaki cizaUi kısım ha· 
va tabakasıdır. Biliadiii &zere anuı 
etrafında takriben 30 kilomeerelik bir 
hava tabakası vardır. (İman aacalı 
7 • 8.000 metrelik bir ,okseldiie da • 
yanabilir). 

Tepemizdeki aya balmitmu zaman 
ayı A • B aolttılan arasındaki çiqi si· 
hi ni•beten küçük bir tabakanın ar • 
kasında, dolan veya batan ıya 1Mkt1 • 
jımız zamın ise onu A • C ile ifade 
olunan kaim bir tabakaıua arkatındı 
aörüriiz. itte doim 11 bize kavaao • 
zun içindeki kqtk sibl bily6k, .,.Uz· 
deki 81 da budak içiadtld bt1'c slbi 
nltbetea kicik ,&lkür. 

Pan olarak, arzda Uıra t*bst ol· 
awapch tepemizdeki 81 ......,,... hic 
..,._ 1ıı1r1i Ma Sik il&WılL 

bir sUrU teknik güçlükleri sayıp 
dökmlye batlarlar. Fakat birdeııbi· 
re duraklıyarak hatırlarına gelen bir 
noktaya dokunmak ihtiyacını her 
halde duyacaklardır: "Bununla be
raber, bir samanlar bir elektrik 
topundan bahsedildl; bu top mık
natıı kuvetlnden istifade ederek 
mermi atacalltı. Acaba bu faruiye 
te11aJt1na1ı: .. ~'8eewr mft ·-

- Ne kadarlık bir atıı muatMI 
temin edllmek kabildir T 

- 280 ldlometre. 
- Çapı ne olacak f 
- uıo milimetre. 

- Atıı aUraU ' 
- Dakikada MI> den 1000 mer • 

miye kadar. 
Bundan sonra konutma ciddi bir 

111fh&ya geçer: he1&Plar, formUller, 
dlyatrunlar birbirini kovalar. Ve 
tık defa çocukça bir fikir, oımu 

bir dU,Uııce aayılan mevm )'&VBI 

yav&1 belli b1r l8kil almıya baflar. 
Böylece muh&lcam• n mUtaıealar 

blrlbh1Di takip eder. 
l1JDdi, HUla aeduıs, uzuıı me • 

atelere .uratıe atet edecek böyle 
bir topun nuıl lfliyecelinl kıeaca 

mfltalea edelim: Mermi, ııamlumm, 

lota.de MDiyenin onda biri kadar 

bir saman kalacak, mermlnln ko -
vam bir daha kullanılamıyacaktır. 
Mermi namlunun içinde açıkta ya.. 
Di botlukta k.aldıtı samu devir 
hareketi elektrik kuvetiyle temin 

bir aradadır. ... p 

edllir. Bö)'leoe 1ıil' ~ ,ıd9 • 
mek lçtn bir milyon Jdlonthldaa 
fazla bir cereyan.a ~ ~ 
Halbuki bö)'le bir taJrUt • lıGrİll 
elektrik RDtralı bile tudll _,-... 
vaziyetinde deflldlr. Bwıa lllUblıll, 
bir çok elektrik aan.trallniıı ~ 
ıa geceleri bUtUn cere)"UllanDı 1111 
araya toplamak mllmkllD4ilr. Bu .. 
retle de on kU80r düllr& iQln.de.,.. 
mermi atmak için. aooo mar1ddl 
(2!500 liralık) bir m...atı s6• • 
dırmak 1ıAfi plecektfr. 

Bu Jll&lbıatı taınaml..ak 9-
l:SO milimetrelik n.cmul bir ...,.. 

vuıflanm tetkik edelim. .Atıf .
aafMI D ldlometn kadardır; -... 

luau 1 metre; llMlftDbda tı>tWal • 
raU ....,_ '1• metncllr. bf ,... 
tffmll ...ua, Jaa 'bir lldkllllt * 
daJrikate auml dlSrt etll ,..,,.. 
lcabildir. 

Elektrik topq "fil an.da ben.b 1111 
bapld!r; faltd.~ 7llmt ot9 
lelledt pl'QekletllMlll pelııAI& ... 
kUDdllr. 

~leJıtrik Pııliıl blriade barutun yerini tutan•! :ıtayd m6'el• paınl..., 
iO metre unnlaluada, içi 1/oş, lılıat dııına mıl:natıalı ,...,,. nnlmıı ..,_ 
.to.,.n diifüniinü:ıı. Bu teller bir çoJ: eleJıtril: bobini riellllf' •«Mfıiıeu •.. 
rinci bobinden bir eleJıtrik cere711m ıeçirilirae, cer7 .. hatlillfbldea ıl9 
ci bobine geçer. Mıknatıslanmış olan birinci bobi• m.,.,,w,; rehret" .. 
bir iı:ıt verir. ikinci bobin de onu iltinci del• çeJc• ..,. mermı,; Jıov,_ 
sfrını dofru iter. Böylece bir elelctrilı mıl:nstıaınılı• ötHi elektrik md • 
11•tınn• dojru inildikçe mttminin lu:ıtı durmadı• utar ve mermi Jcov
ıfrım terlcettili vıılcit lıız bir sani7ede 1800 mftrqi bulur. Merminia ı .. 
di milıveri t'tralındı dönm" hıırelc~i de tcene eleJıtril: tl'rtibatiyle yapılır. 

Sılcıştırılmıı baı•• ile topu soğutma usuliı: Elektrı). mık..., ııı ht1no• 
larıadan çol: miktarda eleJıtrik geçtilınde11 bunların ıoiutulmuı 191• isi 
lıelnolllır ıace bıvalındırmı borularında• gef;lnlh. Bu boruların rıfl• 
dııuıya. llavs71 ~mıştır. Bu borııluı• ipllll• aofrıtmı kauteıJılan ... 
lumu. ••mi • .-ıuaaa ipliden çıJıarJıa. öalbıde bulunan hwq1 ....,_ 
ya dofnı lfB, Bu lla1 mermillin ileri 6/tıııesiae bira:ıt nıel ol•· •• _. • 
•IUIUI öıılbN geçmel: i~in aamlu boyunca. Winlerle ıumlu _... .. ~ 
11a .... d.u.tlen iomDUltlll'. aenai lllll•l:i bffqı itioce. ..... ~dl......... 



Tasarruf ve 

< Başı 1 1nd sayfada > 
Milli lktısat ve Tasarruf Cemlye

Unln takdire d<'l!cr tcşebbüsiyle her 
sene tekrarlanması milli bir anane 
halini alan bu hafta, Milll !ktısat 
hareketinin senelık hesnplaşma za· 
manıdır. Bu hesabı, devlet lılerl ba· 
kımından hükllmet, açılış nutukla· 
rlylc mlllete vermektedir. Fakat asıl 
mühlm hesap, her birimizin kendi 
işlerimiz bakımındıın kendimize ve· 
Teeeğimiz hesap olrruılıdır. GünlUk 
hayatımızın muhtelit sathalanndıı. 
kazanmak !cin ç;ılı.şırken, kazandığı· 
nı harcarken, alış veriş ederken ve 
umumlyeUe bu mevzuda söz söyler
ken ve hattA düşünürken, mllll lk· 
tısat har<'ketlne ne dereceye kadar 
uyablldı~Lmlzın hesabını hepimiz, 
sırasiyle kendimize, nllemtze ve 
memleketimize karşı vermlye borç
luyuz. Herkesin kendi vicdanı olan 
hı>saplaşma yerindeki imtihanda ayn 
ayn her birimize muvaffakıyet diler
ken sonra hükümet namına memle
kete \erilecek lzah::ıta geciyorum. 

Aziz yurttnşlo.rım. 
Avrupa harbi dünya harbi haline 

gelmeden eve! dahl iktısadl cephesi 
Jle bOtün dünyayı fcine almış fdJ. 
Hele bir senedcnbcrl, memlekeUml· 
zln lktısadt vaziyeti üzerindeki sıla· 
o tesirleri daha yakından ve daha 
çok duyulan yeni yen! lnktı;aflar 
gösterm1s bulunuyor. Bir tarattan 
hariçle tıc~reU gQçlestıren, diğer ta
raftnn memlekette bir kısmi tahdit 
mahlY<'tlnde bıu:ı tedbirler alınması
nı lstllzam eden bu lnklsaflar, lktı
ıı;ad! bünye ve te$k!la.tımızın gecirdl
tı imtihanı gOnden gilne çetlnlestlr
mek i tldndını glistermektedlr. lmti· 
han çelinir tıtl nlsbette mtı.vaffakı
yetll ncUC'e ne olnn güvenimizin 
artmasını haklı g!Ssterecek sebepler 
de çoğalıyor. 

Millt lktısat faally!!tlnln muhtelll 
ttrıh<'lerl tlz<'rlnde vereceğim izahat 
aynı zamanda bu sebepleri de bellr
te<'Pktlr. 

DEVLET l\IAL!YE.St : 
Halkınnzın gösterdııtl bOyük anla

:srıs ve olfCUnluk sayt'slnde her bakım· 
dan memnun olunnenk vaziyettedir. 
Bir tnrattan bilhassa ırllmrüklerden 

alınan varidatın mühim nlsbette a· 
zalma&ınn, dılter taraftan devlet bfit
ces1 Y<'kQnunun seneden seneye art· 
masına rn~mcn umumi hizmetlerin 
edl büte<- içinde karşılanması, mali 
lt!banml7.l dalma daha cok sağlam
laştıran ve artıran sarUar lçlnde te· 
mln C'dilm ... ktcdır. Tahsll!tımız, her 
une oldu~u snbl, varidat muhamme· 
natının bu sen" de tahakkuk edebl
le~tını g~rt'n bir seyir takip et· 
mektedlr. Mllıt Müd:ıftıanın fe,·kel!
de masreflan haricinde kalan blitün 
ihtiyaçların adi bütçe içine alınmış 
olmasına ra~cn, mt'mlekeun lktı

aat ve nafıa bakımından teçh,zl l&lne 
blltçede ltızımgelen yerin verilmesi 
ihmal edilmemiştir. Memleket mü• 
dafusının istilzam ettiği tedbirler 
maliyemizi, sulh şartları içinde lideta 
Jıarp masraflannı kar&ılamak gibi 
bir d~vn karşısında bırakmış olmak
la bt'raber bunl!lnn bütçe muvaze· 
nesini bozmıyacak ve milli para kıy
metini zayıflatmıyacıık yollardan te· 
mlnine büyük bır taassupla dikkat 
edılm('k!.<'d r. Halkımızın gösterdiği 
anlayış ve ol ~nlu •un bu hususta 
hüküml"te paha b cllmez bir yardım· 
cı o11u unu lft h~rlfl ııöyllyeceğlm. 

ZİRA! 1STUISALAT : 
Yalnız bugünkü ml'mleket lhtıya

~ını kolaylıkla RaT1ılrunak bakımın
dan deıtll. gelN•ek st'nelere de şlm· 
Ciid<'n emnl;.etl" bakmak. hnttll umu· 
mı sartlann mi.ısaadPı:i halinde ihrac 
lmklınlarını dn elde etmC'k bakımın
dan zirai lstlluıalfitın arttırılması hli· 
kümı-tln blrincı drrı>eC'<lc ehemiyet· 
11 gördli •li mevzulardandır. Yalnız 

teşvik şeklınde de •11, tohumluk tcv· 
zlatı, makine yardımı gibi fili tedbir· 
!erle t'ıe bunu temine çalışıyoruz. Di
ğı>r taraftan devlet eliyle yapılan 

istıhsall e"nlşl('tmek tein de müm
kün olan tedb rler alınmaktadır. 
Mustahsıllerlmlz n bu hususta butun 
ga)TCtlerını sa fet.mE'lerı, bilhassa 
bugunkü ,az,yette, kend lerı için hu
susi ha;ı.at ıartlrırını yükseltecek bir 
yol o.duğu kadar bir memleket bor
cudur. 

Bir kısım zirai mahsullıtım11.ın lh· 
tlyncı tamamen karşılıyacak miktar· 
dn olmadığını göz önünde bulundu
ran hOkümet, bunları hariı;ten ithal 
etmek V('Yll ıstlhlfıkınl tahdit etmek 
ı:lbı tedbirleri almayı ıhmal etme· 
mektedlr. 
SANAYİ: 
Mim bir dAva halinde ele aldığı· 

mız VP senelerdenbcri birçok feda· 
ktırlıklara katlanın.."1.k suretiyle üze
rinde durduf:umuz sanayllesme hare
ketinin ne kadar yer.nde bir teşeb
büs olduğunu. her gü:ı biraz daha 
kuvetle, biraz daha yakından görü· 
YQruz. Bashco. hedefi. hayati ehC'ml· 
yette saydığımız ma1deler Uzerlnde 
dış piyasalara mutlak bir bağlılık· 

tan kurtulmak otan bu harekt'tln ne· 
ticeleri meydandadır. Ticari münaka
le yollarından bir kısmının tamamen 
kapandığı, bir kısmının büyük telı
Jlkeler 1tltındıı bulunduğu, m1lletler 
arası mlibııd<'lt'nln asgari haf!J,.re 
lneC'ek kadar azaldığı şu zsma11lardn 
ekslklıt:ln kntlanmwaca!ımız bir· 
çok mad1t'lcr ... kımındnn makul bir 
lstlhlllk l:l"\'rlnl knrsılıyabıle<'('k va
:zJyt'tte bulun•ıyoruz. Ru mevzuda 
bllhnı>M su iki nt')ktnvı ııöz önfindP 
tutmak IAıımııı-lir: bir taraftım Yeni 
Dünya harbi. sanayi tesisatı için he· 

yerli mallar haftasa başladı Yerli malı haftasında us ar a ŞI 1 B. Hitler'in söylediği 
nutkun devamı 

b' 
r1cten getlrtmde mecbur olduf:u· 
muz blrcok makine ve tııetlerden bl· 
zl mahrum ederek sanaylleşme plô.n· 
larımızın istediğimiz şeklide ve dü· 
şUndüğilmüz zamanda tamamlanma· 
sına mAnl olmuştur; diğer taraftan 
aynı vaziyetin tevlit ettiği bazı ipti
dai maddeler eksikliğine ve birçok 
iş kollannın iş sah:ılnrından \.'<'kllme
stne muknbll g('nls ölçüler içinde ar
tan milli müdafaa lhtlyaçlannın bl· 
rlncl derc-cede karşılanması zarureti, 
sanayi lstlhsaUltım17.d:ın helkımı7.a 
klifi pay aynlmasına lmklln bırakma
maktadır. Hllküm verirken bUtUn 
bunlnn bir arada dOşOııml'k doğru 
olur. Bununla beraber bUtOn zorluk· 
lnra rağmen sanoyıleşme plünları
mız.la kendimize çizdiğimiz hedefe 
her halde varmak azmindeyiz. Cün· 
kU biliyoruz ki memleketimizi, muh
telif fanllyet sahnlan arasında tam 
bir ahenk ve intibak bulunan ve sı· 
rası ıtellnce kendi yağı ile kavrulmı
ya lmktın bulan lktısadl bir birlik 
haline koymak nncnk bu &ıycde ka· 
bil olabil<'cektlr 

Bugün için parolamız şudur: bil· 
tün gayretlmızl sar.federck fabrika· 
larımızdan ve her türlil işletmeleri· 
mlzdcn en yüksl'k verimi almak, is
tihsali dalma çağaltmak. 

Bunun tatbikatında bilhassa, en 
iyiyi en ucuza mal etmek vazifesi, 
sanayileşme hareketinin başınrlanbe
rl canla başla çalışmasını bilmiş olan 
ve s:ıyıları her gün blrnz daha artan 
teknik elemnnlanmıza dlişmektcdlr. 

İstihsal fanllyetımlze alt rakamla· 
ra geçmeden evci, bllhassn köylümil
zU cok ynlnndan a16.kadar eden ve 
zirai sahaya mı.ve olarak kend sine 
yeni bir çalışma sahası temin eden 
el tezıofilıları dakıtmak teşC'bbilsUne 

temas etmek isterim. 1939 senesinde 
dağıtılmasına başlanan bu tC'zg1'ı.hla· 
rın ve çıkrıkların adedini 1940 cene· 
sinde daha ) üksek bir yekQnn çıkar· 
mağa mecbur kaldık. Amell fa)•dası· 
nı gördüğü her yeniliği büyük bir 
memnuniyetle kabul eden çalışkan 

ve realist Türk köylüsünün bunlar· 
nan fnydalanarnk yasama seviyesini 
yükseltmeyi bill'Ceğinden ve nıüba· 
dele pazanna daha kuvetll bir unsur 
olarak geleceğinden sUphe etmiyo
ruz. 

Ynbancı memleketlerden ithal im· 
ktınlannın hemen hemen kapanması 
ve milli müdafaa ihtlyaı;lannın genı~ 
bir ölçüde artması dolayı.siyle l!l40 
senesi bütün sanayi şubelerimiz lı;ln 
hakiki bir imtihan scnc~sl olmuştur. 
Gerek d<?vlet eliyle, gert'k hususl 
scrmay<'l<'rle kurulmuş olan fabrika
lar bütün kudrellerlyle çalışmışlar

dır. Yalnız Sümerb:ınk'a bağlı ıı:ı· 
muklu fabrlkalannın bez lmalfltı, 

1939 senesine nazaran C3> milyon 
metre, 1938 senesine nazaran 
(10> milyon metre fazlalık kaydet· 
mlştlr. El dokuma t~zr:rıhlarının Is· 
tlhsAllerl ıle son seneler içinde büyük 
ölçüde nrtmış ve blllıııssn 1910 yılın· 
da el dokumacılığı, memleket doku· 
mn ihtiyacını karşılama bııkımından 
büyük bir yardımcı olmustur. 

SUmerbaak fnbrlko.larının bu tez
gtıtılar ıçin vermiş oldugu pamuk ip· 
liklerl mıktan bır sene eveline na· 
zaran yl.izde (60J fazlalık göstermiş· 

tir. Yünlü sanayimizde de memnun!· 
:ı•et verici artışlar vnrdır. 
Şeker &annyılmız mutat çalışması

na devam ederek memleketin nor
mal şeker ıhtıyacını hemen t.nma· 
men ka~ılnmıştır. Memlekette şeker 
lstlhilklnın glttıkça artmakta olma
sına mukabil, hıırıçten ıt.ıınllne !u
zum hasıl olıın liel<er nuktarı 1938 de 
G9.000 küsur ton iken 1939 da 23.000 
küsur tona dı.işmilıı, son iki scnedo 
nlhnyet 8 • 9 bin ton içinde kalmış
tır. Bu vesile Ue, pancar zeriyatınn 
ve flyatlaı;ma alt bazı mal~rnat ver
meyi şeker sanayıtnın nıüstahsUe et· 
tiğı hizmet ve yardım bnkımınd:ın 
faydalı görüyorum. 

Pancar zcriyatı, 1941 kamp:ınya
sında en yüksek lıaddme varmıştır. 
44.000 hektarı geçen bu zerıyat, 
1935 senesine nazaran yiızde (100), 
fevkalAde hallerin basladığı 1939 n 
nazaran yüzde <17> ve geçen seneye 
nazaran da yüzde (5) fazladır. 

Mustahsllln bundan istifadesinin 
nakitle ifadesi, 1935 t<' C3> milyon, 
1039 da (6) milyon, 1940 da <8> mil
yon liradır. 1041 de bu miktar daha 
yüksek olacaktır. 

Pancar flyııtlarına geline(', 1038 
knmpan)·nsında bir kiloya 30 para 
ödl'.'nmlş, <5> para munzam fark \'e
rilmiş, 1939 da (40> paradan öden· 
mis; 1940 da <50> para ödenmiş cıoı 
para munuım fark vertlmlştlr. 1941 
de (70> Para llzerınden ödenmekte
dir. 

Karabük demir ve çelik fabrlkala· 
rı. z.ımana ihtiyaç gösteren ağır s:ı
na:ıoiln mahı"etl icabı olarak. henüz 
•am randımanla calışmamnkta olna
sına re~men bilhassa ordu lhtlvacı 
ıcın büyük istifadeler temin e~ek
tedlr. 

Asıl teslıı maksndına girmemekle 
beraber kok istihsali bakımından dıı 
bu fabrikalardan çok faydalanmakta 
olduğumuzu söylemek yerinde olur. 
Sümerbank'ın yeni tt>sls programı

na dahil bulunan ikinci klıf:ıt fabrl· 
kaslyle kaolin fnhrikıı~ının, Sıvas cl· 
mento, asltsülflrlk ve süperfosfat 
fabrlkıılannın tesis ve inşalarının bir 
tın l'V('f bltfrflmpslne t:tll$1lmakta Ol• 
dufıı gibi husus! s~rmayeler tara· 
fından kurulmacnnn tl"S!'bbUs edll!.'n 
fabrikaların tes1st ıcın de mOmlctln 

ıııııııııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııı 

•• 

• 1 'ı uza Hitler diyor ki: 
• ·~ 

yo 1 ıa 
(Başı ı inci aayfada) (Başı ı focl ıayfada) 

o halde bu fazlayı elde edebilmek için 16 sontesrlnde, almanlann lS zırh. 
ha bir yılın ne büyuk bir nimet ve kıy • de daha çok yetiştirmek, daha bol mal lı, bca motörlü ve 33 piyade tümeni, 
met ifade eıtiğiı:!i daha iri anlarız. çıkarımıık zorundayız. Darlığın, azlığın Mvskova Uzerınc ikinci bir umumi ttl• 

Geçen her sulh senesi Türkiye'yi da· onüne başkıı türlü geı;ileıııe:t.. arruzn gecınlşti DOamanın hedefi, a>nı 
h:ı kuveıli, daha sağlam, daha emni)'et· Dc,·lcı, yok )'ere darlık yarnıanlırın, znmnnda cepheden ve yanlardan vu-

" Almanya ken ini ,, 

"değil, büiün Avrupa\~ı'' 

'' müdafaa ediyor ,, 
li hulu}or. vurguncuların hakkından sekcck tcd· rnrnk hUkUmct merkezini kuıat.mak ve B. Bitler in Ray&tang·cıa soylerııit 

Jluriyet ve i~ıiklilini s:ı.ydırmakıan birleri gittikçe sertleşıiri)·or. nizim <le a.:maktı. f'aknl 6 ll.kklınunda kıtaıarı. olduğu nutkun baş tarafını dunlı: 
başka hiç bir ilııirası olmıran milleti· vazifemiz, devletin aldığı tedbiri kol.1>.. mız. bilhassa iki yandan alman toplu· sayımızda ncşretmılj•ık. Bugıin nul· 
mizin kendisine dokunulma<lıkc;ıı, <lai· la~tırm.ık, onunla cllıirliı':i )"apmakıır. luklarınn karaı umumi knı:ııı taerru _ kuıı devamını bildiriyoruz , 
oıa bir barı• unsuru olarak •·a~anıJk Bir yandan İstihsali her ııl:uıda arı- R .,.... 

• ' za gccmlalerdlr. Berlin, 12 a.a. - B. Hitler ar-
ı azml"nde olduXUnU arttk b\~ırlin ~ün••a (Irmak irin \'ar gUCUMmuzle rJlı_sırken, O• o an her tQrlQ kolaylıklar gösteril· "' u ' • " ~ 11 llkkflnunda alınan neticeler ıun· tag'da sôylcıliği nutukta. Kremlin • 

mlştlr. anladı. Ve gene bütün dünya anladı ki diğer yandan da isıiklilimizi darlatacak, !ardır: damlarının bütıin Avrupa'yr kendi 
Yeraltı serveUerlmlzden mümkün Sa}ın Rcisicümhurumuz hmet lnöoii- s:ırfi>.ııımızı azaltacak, mal kıılığvıın ı - Lelluşenko kıtnlan Rogacct'J hiıkümlerı altma almak istedikleriııI 

nü:ı buvurdukları ı:;ibi .. hiç bir ~art al· önüne ı:eçnıiye c;alışnı.ılı) ız. Bu harp or· 
olduğu kadar gcnı5 bir surrtte fay· ' almıı ve Klln'i ku$atmıııarcıır. söylcmış ve dcmiı;tir ki : 

l n..ıa zor kabul etm·ı .. ·-ı:ı·z." Bu •oMz· tasında, sulhta ı·mi• gihı" )'a•:ı•ama'lz. -dalanmak hususu, her türlü dıkkat 1 u ,~~~to ~ • • ' ' 2 - Kuznetsof kıtaları, Klln'in ce· D.ıha 1040 yılındı, her ay daha fıı.~ 
\'e gayretlmlzl üzerinde topladı ımız lcr, bir kuvctin ifadesidir. Kuveıimizle Gi>imdcn, )"C)İmdcn, her şC}-<len kap nup dol!'usunda llerlcmcktcdlr. la sunu anladık kl Kremlin adamııırı• 

• -nü oruz eden fodakiırlığı se,c, sc~c i~tc}C İste • (j en mühim m \'ZUlnrdan blrıdlr. E- m·u Y • s - \'akor kıtaları, Solnlenoırorskl'· nın proJr'erl, bütün Avrupa nın k r 
Fakat a•·nı zıım:ında bili•·oru:ı ki, da· ye )ıtpac:ıf;ız. Ve şükredccejfü ki, biz • ,,,. 

reğH komür havzasının 1040 lstihsa· ' ' Yl almııınnıır. hilkUmlerl altına alınmasını ve bU ~· 
ima kuvetli kalabilmek, her rün daha den d.ıha henüz can fed.1karlığı i•tcnme- r• li 3 milyon tonu bulmu tur. Harlı:'- ... 4 - nokoscvskl kıtıııarı lstl'a'yı al· retle imha edılmeslnl hcdet güdü:YO ku.-ctli olmak ancak ....,lı•m.ıkla kabil • mekıcdir. l ğcr ı:;crekirse onu da sele ,,.... 

ten makine ~·e mıılzı:>me g<'tlrllml'.'sln· •- • mıslardır. du. Tnrthte misli görUl'llemıs bü ...,. 
cı· sC\c ).ıpmı}J. haıır olıın bu kahrnm:ın \.-ti 

deki zorluklardan bilhassa mfiteessir .ır. 5 - Govorcf kıtalan, Kuleblııkln ve ıu·,tc bir toıılanmıının hn.zırlanmn .. 
Hir cüphesinz ki, bn11 cksi'dcrimi1, millcıin, giinün icaplarını anl.ımaına • •J 

olan bu işletmemizde bir C\"elkl sc- • Y Lokatına'yı almıalıardır. o!Juıtunu anl!ımamak tein kör oımp 
b;u.ı darhklarımız, bazı sıkıntılarımız sın:ı inık:ın }oktur. 11' nC'ye nazaran (30<).(100> tonu bulan 6 - nurguln kıtalnrı, Tula'nın el· l~zımdı. Ve bu toplanma, tehdit altı 
olacak. C,ünkü ha•ka !lemde de)(il, ta· Tas.ırnırlu, tutumlu, sade )"3$ırn • o• bu nrtış memnun olunneak bir ne· ' mal doı:tusunda taaruzu gcntaıetmekte· da ııuıunmıyan herhan&'I bir eeYl m 
rihin ka>·dctmetli~i kadar büri!k, ı:;eniş caf;ıı. d!l' 

tlcedlr. Noksnnlarımızın ikmal nden d h 1• 1 1 l•rarı, en b"u"> ·u·k nı·ııı·ı h'ı"anet saya· dlr. dnfna Jcln del!ll takat mü:1afaa e 
sonra kömür lstıhsaltl.tımızın daha Ye hir Ün>·a nr nnc s:ıhnc 0 an lU yer ' ' 7 - General Blcllct kumandaııındnl<I mest pek az kabil ı;:lbl .ı:6zClken bir ffl' 

riiziinde ya~woruz: cağız. Her .ı:uo ''c her zaman, nereden, 1 v hU 1 1 1 rd 
yüksek nlsbetlerdC' artaca ıııdnn ş(ıı>- nasıl ve ne kadar taurruf cdehilcccği· birln~ı muhıırız süvari kolor< usu, e • ye cum c n yapı ıyo u. 

11 he etmlvoruz. Dört }'llnımız nlev içinde yanıp tu· nef ve Stallnogorsk'u almısur. 1941 yazında, harp llAnı 1Cin mas• 
~ k h. · ı t · h ·· mizi düşuneccğiz. Ili~ hir kı)meıi ziyan ıı!J Petrol arıımalarımlıın elde etti~!- tuşur en, ızım norma ıır a~aı sur· s - Gollkof kıtaları, l\Uhallot'u ve z:ımanın gcldll!'I sanılıy0rdu. Yenı · ı · · ı • ks ı D cımiycceğiz. Ve ancak lxi)lclikle zama· J• mlz neticeler, bu arnm'llarn devam mcmıze ıa HBll)' e ım an o amaz. u Eı;ııran·ı almışlardır. monı;:ol akını Avrupa üzerine t:ôkect' · • · ı · • L-kl nımızın çetin ~arılarına il) ık insanlar _ ebncnin yerinc'IP olnca'•ını .. rıstere· mucizC}, Kımsec en ı~ıenuyc ve 1"' e • 6 llkkAnundan 10 llkkCl.nuna kadar, ti. Avruııa Uz rinde knra buluUar t"" 

b ., • h kk k O · · k olduğumuzu isıı.ıt cdccej;ız. cek mahi,yeltcd r. mı)c a ·ımız rn tur. nun ıçın a· mcıkcz ccphcslndckt sovYet orduları, ınnmaaa basJıyordu. 

Garp Lln)ltlerl lşlC'tmı"mlz de ra hir köıiirmcrlik h;wa~ı içinde dcJ:il, Yurı;n~a~ım; d b" "k. 400 den fnzla kuyü geri almışlardır. Avrupa nedir ? 
memnunıyct V<'rlc;I lnkişaflnr gost r- a)dınlık ,·c ferah bir zihni)"cıle hu ~ulh Mem l' cıımız e para ırı ·ıırme Almanlar G llkkAnundan 10 llkkA. Avrupa nedir? Kıtamwn coQ'ratı ıııt 
mektedir. Etibank'n bal!lı muhtC'llf içinde geçen ~efcrhirlik hayıımızın d;ı. harekcıi artık bir milli anııne halıni al· nunn kadar: yalnız Moskova bnünde, tarın JiOktur, fakat yalnız ırkt ve ~\
linyit lşlC'tmClC'rlnin lsllhsall 1940 &"· ha çok '·erimli. daha çok imkanlı ola • dı. Harp > ıllarına rağmen bankalarda . ı:; binden tıızııı ulü \ermlsler ve 1434 türel bir tarl!l vardır. urnı. bu JctJI"' 
ne inde <G0.000> ton kn-rl'lr fn7lalaş- bilrnn•i i;in canla ba1la çalışm:ılırız. ki . ıa~arnıf ". ~e~duaı hes~pları ruk· tank, ~lü k.ıımon, 575 top, 339 mn)n ıının d ım, takııt ıral"P cephesini ts"' 
mış olmak'a berab<'r önüml "'df'kl S<'· ı Çalışmak, bizi bolluğa, saadete, kuvc- selı)ur. I>~I~~ımmn çı~ar~ıı;ı ~ilsarr~f 1 topu \C b'70 af:ır makineli ll.ı!ck kııy. cepheslrıd'"n ayıran bir hattır. 
n"lC'r itinde bu könıür'<'M n ger"k ıe rütürccek b;ricik yoldur. Her zaman· bonoları, a ·ımız tara ın an apı~ı ı· b<:lmu;krdlr. nır zaınnnlnr Avruı>n, ıımal kabı:t" 
teshin vnsıtası, g<'rek muh'lrrik ku· dan daha çok, her zamıınclan daha \C • )or. B..ıtJn cephede ve bllhnssa iki ce- !erinin .ı:cllp yerlesercok sonradan yn,şl 
vet olarak dnha büyük fayılal:ır l"· I rimlı, her zamand:ın daha dikkaıli, her . De,~eı talnille~.i .~le ıalın~i~lcrin üs· nııhta, alman kıtnları, so\·yct kıtııları· ~ııvae fakat muhıık'kıık surette bUt"' 
mlnlne "alı~acn,.ız. zamandan daha hu)ı.ik bir imanla ça - tü.ndc hır rağbet .soru)·or. Butun bunlar, nın 1ı kuıı altında r cat ct.m kte, mnl· .•. , Ti 

~ ~ " b h k ı d d ( [ ı lnsanlıl';ı a>'cllnlatnn ateııl yakt1"' 
Krom ve bakır lşlntmC>l<'rlmlzden' lışmak, i~ıe bizim harp ııarolamız bu· ~.zc ~ı. ı~!ıın ıı~ )andan e' cı: o.'~~ zeme kmc~ıcml'kte ve büyük kayıplar bir yunan ndnın idi. Ve bu yunanlll • 

lleri$1 için il mit \'erıcl nctlcC'lC>r o bn- dur. Her Türk ,·aıandaşı işini lıu zilı • guHnını, ır >•111 .an a ıasar~u ~t.ıı .'1 ı vermektedir. tran rntıhlcrlnl geriye pUııkürtO•!C r.
1 maktndır. Dıvrlğl mndc-nlerlmlz Ka· nifctle CUtarsa, 'l'ıirkiye'nin aını hiç }'arjl~r\l!cnı ke;dık ı;~nı de nııU.~~ı ıı;ııı Bu bllt\nccılıırın hle birisi tnmarn de· yıılnız kendi vntnnlnnnı delil!, tn~0 rabllk d<'mlr ve ccllk fabrıkalannın bir vakit yere ı;clmcz. 1!> •.. ı. ı. ıır tarz a .u :ınma~ı~ı ııgrcn • ıı:ıı. raknt muval.1cattlr. Cünkü umumi buı:Un adınn Avrupa denen mC'OlU 

h• .111 h . dıı;ını ıspat eder. 1 asarruf cdılen ııarn· . , k r ı t ıırruzu devam ediyor. muhtaç oldultu demir el'\ hnlnı lst h· Çalışnı:ırı ır mı aysıyet ,.e na· !arı evde s:tklnmanın bir gerilik al~meti sov>c• a ı a mOdatna c<llyorlnrdı. 
0 

sale devam etmC'ktcd r. nıu~ mc~elesi haline gcıirmck, tenıbelli· olduğu artık .ı;ittikçc daha İ)İ anlaşıl • Elcts yakınlarında büyük sonradan, Avrupa, Yunan'~t11r. dt.., 
Keçıborlu kükürt fabrikasının ği de bir milll ayııı ve ı;unah sa)ma.k 1 Roma'yn gcctl. Yunan zlhnlyelln<' ' 
•o . . d d r maktadır. $ktilmi)cn para, ziyandır. muharebeler yunnn kQltürOnr, Roma dür<• cftıl ,.., 19~ senesi zarfında !stlhsal hacını busun onumuz c ııran en onem ı mc· Ta•arruf edilmiş paralıırı en iri 'c en h b ... ~ . 

<68.000) torbayı bulmuş ve bu suret· ~' c i~ıc budur. Üretimi, istihsali her .Mosko'lia, 12 a a. - SOvyet a er· romııı.ıarın mili tıcrl ıcıare etrrL'k s 
1 d k akıllı i•lctmc şekli de Ta~arruf bonosu· ı bl ı le memleket ba"cılır.·nın •·ııku ... ih· alanda, arttırmaj;a mecburuz. Ma em ı, • ler burosu aşni;ıdalu rcsm tc ıı; natı llllha'k etti ve hattA busıüo dil " "' " '• na 'e De' !et tahvillerine )"atırm:ıktır. , 

t.ivacını mühim nıs tte memleket seferberlik dolıı}ısi)le d;ıha çok htih • ne retnıl.,tir: chcmlyet ve kuHtce )anına >akla' ' 1 

• l.lıı )ani hirikmiJ paraların bankala· ·-
istihsaliyle karsılamn.k mJmkun o a- s:ıl cdironız 'e el.ıha çok 5arfedi>oruz, llkk!'ınun bidayetinde, Elct.s &C>lırl ı mı> an vc>·a cecllrrl)cn bir dünya "" 

ra, Tn,arruf bonolarına, Devlet tahvil· yukmlurıncla ehenıı) cUI muhnrebe· parator'u"u kurul1u. Ronft lcJyon'. ~ 
bilm,ştlr. !erine )atırılması, a)nı :r.amanda bu.ı;ün " u ., 

DIŞ TİCARET VAZ1YET1 : lt:r cereyan ctmıştir. Almanlar bu· Kart ca'dan eelen Afrika ak-ınıarı 
Aziz yurttaşlarım, 1939 nihayetinde {280) mllyoıın in· bir milli '-azife halini de almışıır. rada chemlyeUi kuvetler toplanu,,· karaı ıtalya':ın müdafaa cdcrıertcC'O f"I 

~ıs, sonra gene yüksclmcğe meyle· Çünkü biriken paralar Pİ}·asalarda lar \'e kuvetlerlmızi geri atarak &eh· ue kanii hnrptc zarerl kazanırıarıcttı> Yukand:ınberl vcrdll:lm izahat a· .,., st mal talebini arttırırsa fi•·ııtlar rük,clir. f! 
1 

..,.-• 
rasında, sırası geldikçe, lthalö.un ba· derek <298> milyonu bulmuş, Sl>'a ' rı ele S<'Çirmeğe mavn ak o muş- Romn tein dct:ll takat Yunan • ,., •.. 
zan imkô.nsızlık derecesine varan vukuata tabi olarak l940 mayıs ve lla)'lll llah.ılılaşır. Onun için ilııi~110 • lnrdı. Avrupası ıeın earpısı:vorlardı. 

lıazlran aylarında venıden lnmc•'·e mızdan arta kalan paraların, bankalar \'C Ccnun batı e 1 cslndckl SO"''et ,-• 
müşklUttııuı temas ettim. Yalnız bl· • "' ' l> 1 k 1• 1 ·ıı• ·ı ı a 1 ı"rı"n · ., c P ı ·J Yeni insanlık medeni) etinin mirn•d-ı: 

hnz.randan sonra tekrar yükselnwı,;e C\' et ana ıy e nıı 1 1 11 > çarımız ' kıtaları karşı hu· cuma ,.0cmışler ve J,• zim cepheınl.zden tedbir almakla gl· 1 1 1 - .,~ karşı bundan sonraki akın, dotu 
1 derilemiyecek olan bu müşkllatın \"C başlamış, 1940 nihayetinde {2()G) en lüzum u yer erde yaufrı mas~nı. s_as· şehri geri almnk !cin nlU gUn dösu&· "eldi. Mcdenı'ctsiz ve korkunç sürıiı:,,: 

milyonda knlmıştı. Bu senenin eli· lamak tla gene keıı i nıcn aatlerımız ıcn· müşlerdı'r. ... , ,. 
bundnn nıütcvclllt sıkıntıların mOm· l d A'>a'nın içinden bugıınkü Avrup:ı IJ' 
kün olduğu kadar önlenmesi !cin el ııılzde bulunan .ı:;on rakamlarına gli· ' 1 ır. !l ılkkünunda general Kcmcnko ta· ··b ı.· k d ·ı ı d" }(at• 

- re bnnluılardakl me,·uuat yekOııu hn· Onun için, ha)'at pahalılığı ile sa • rafından ku-·nndn edlll"n kıtalnnmız tasının go et;ıne a ar ı er e ı. ıl~ elen geleni :ımpmnktayız. Dış ticaret h" 1 d b la b:ın .. K nik 0 ,,.a ı mc)dan muharebesinde, • rl' 
rcjınrlmız \'e ticaret anlnsmalariyl" len <324,5> milyonu bulmnktndır. Bu vkaı~laı~aan, ıntııs::rJf0 ~n:ıar~!ap, a~:Vı~~ ıah: nlman ve faşist kıtalarını bozguna defa olarak misli görülmemiı ebcın''..,. 
ith ı•t lmktınl 1 h dA nf;'tıce hakikat.en memleketimiz ıcın " t sın ~h ı r1 lmısl rd ıtı•· n ıı arımızı azam n u vı"llerı·nc )atırmııkıır. u,.rcı mı • r ve ş._. r ge a a ır. tc bir mücadelede, romenlcr "'e cer f., 

k J': li k "' k' 1 övQnUlecek bir haldir. Aı-Lcttlğtm bu El •- böl ı d ı h ,. • çı nrına •a, m n:ı cı ... t im m unnı Sayın "''rll&•larım; e.... ges n e yapı an mu nrc· lcr, harrıen doğan ve romcnler tar. , 
d 1 t 1 Dl rnk mlardan sonra, ınım mud fan ·- • b ı d 1 dU tU ı ı ama nr ırma 'ıl ı:n ~ıyorw:. , r Hıir, müstakil, sulhrn, ha• İ}etli, lr c ;mısın a . ,man mln dan cermcnl re setirılen medeni}et ı 
t ft lth ıı\t k 1 1 t k Ü lhtıynclnrı tein amortlsmnn sandığı •- ' ı .,__ dil · ı· n ı ı ... , ara an, n ı o ay aş ırma • •ercfli milletimizin ikıısat bayramını m,,,.. e mış ır. un nr gcnera ,. n- birlikte ç.ırpı•ıılar. ..,. 

1- l ı ı 1 t1 ı 1 t.arafından hazine kefaletiyle ı;ıkıırı· • t ·ı k d d ki 45 ı ı d .., "' zere uzum u C'Ş)'a C n, \'az ye mı: n kutlar, hepıni:r.c saadetler dilerim... ernl'r n uman asın n n(' \'C' Auupa bıi> U}Or u. Yunan ve ,. N 

Ü d 1 .__ 1 ü lan Tasarruf Bonolnrının ve Demir· ı s·k •ı k d d 5 e '' m san es nıs.,.·t nd~ t ccara akrC'di· g<'ner<> ı <'St n uman asın ak! !J ka)'namndan sarp dünrım doğdu ~ " 
Uf açtırmayı, eşya fıyntlannın tesbl· yolu !nşnatı için çıkanlmakta olan inci tümcnlerdlr. nun müd.ıfauı asırlarca cermen!erııı ı 

d lıı. il dahUI istikraz tnhvillerınln kazandı· o o o o Dil h '-•• Un e, ltha t tacirlerinin, bugfink mnn mu ıırebe meydanında !inde kaldı. Garp dun)'llSı kendi sa.,.. ~•· 
ı;nrtlar altınd:ı ziyadesiyle nrlmıs o· fıı rağbeti düşilnürsc-k nıemlekettC'kl • 12 000 ölü ,.e yaralı bırakmıştır. senişletıiği nisheue, ııdına Avrup:ı dt"" 

emniyet havasının bolluğu ve hadı-lan risklC'rlnl karşılamayı ve t<oşeb· Kıtalnrınuz hlrı;ok gnnlmeUer ele ı.imi7. mefhum da biiyü)ordu. 'ti 
büs kabiliyetini artırmayı ela göz 6- mızd.:ıkt tasarruf !lkrlnln lnklııaf de· geçlrml.şlcrcl r. İlk rakamlara göre ister alm.ın im.ııaratorları Un .. sırt1'ı~ 

Ü d b 1 d S l "' recesı hakkında hakiki bir fikir celin· b d d d h -•ıtı • n n e u un uruyoruz. ahs tcşe.,.. u ganimetler arnsınd.:ı ı:cşitll çaptn ~e I.crhfcl 'de ogu :ın gelen u·~ 
1 

, 
büslNin kaçındığı sahalarda, mtibre· mlş oluruz. Bu meV'L.UO temas etmls· a rç aya 90 top, 150 dt"n fazla mayn lıl('tı, 200 [1 ı:;eri (lUSkurtslinler, İster ispao}'Oı:. 
mly<'t arzC'dcn veya munzam lddlha· kcn, bilhassa Tasarruf Bonolanna mltral"'ö7., 400 motosiklet ve çok mlk· uzun muharebeler sonunda Afrika'>1 ;ı 
ra ilıtıyaı; gösteren maddelerde, me· karşı gGsterllen rağbetten dolayı VQ· tarda hal"Jl malzc-m,.sl ve bnŞka 
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• rl alsınlar, bunlar, dnimıı en derin cJ>• 

selfı ticaret ve petrol ofisleri glhl tandaşlanma tl'krar teşekkür etmek d \J kt'rf tcçhlz.ıt ''ardır. nasi)'ie ynhnncı bir dı.ın>;ı>ıı karşı, teş r 
de,·1et teşekkülleri lthalııt işleriyle tırsutıııı ka1:1rmıyacaı";ım. Çıkanla· og ru F.le r.<'çlrilcn hnrp malzemesinin kül eden A\'rupa'nın mücadelesi oıııııt 
•~vzıt olunm,nktadır. cuk bonoların azaml haddi kanunla • • • to 1 ..u P nn'Tln,ına ve sayılm:ısına deV'am tur. ıı" 
FİYAT YÜKSEL1ŞLER1 bidayctcn C25) mllyon llrn olarak ---- edllmcktr lr. Ilu Avrupa, yalnıı: b:ışkn kıtıtf:ırı ııı !>" 
İçinde yaşadığımız ııartlann tesiri, tcsbit edilmişken az 7.nman sonra, bu tcnıleke )'ll('maklıı kalmamış, fak:ıt.,,. 

fl:ksatlaırda ttabıl·I ve zakrurdl lolarBnk bir mkAlkfıtngreınlmblyüetac·~ ... ltalepalnerlaı !1aarşraıklam<Sı)o'n> Erlerimiz İCİD ( . • ~u~lartı kendi zBihni}etıni ~k·e. ~;.dren~:ır 
yu c me ev ıt etme te r. unun u q; ,,. • ıını ıışılıınıışıır. unu, ıınca ın,.,,, cu 
hakiki sebeplere milstcnlt makul mll)"Ona cıkanlmı5tır. Dugilne kadar TAHSiLi EMVAL KANUNU !er anlamazl.ır. .~ 
hadler dahilinde kalması tnb.I tellı.k· c4s> milyona vnran bono satısının, hediye toplama nu cunıleden olarak, kııay:ı medeııı~ ı 
k1 edileblllrsc de, sebepsiz ve nisbrt- halkımızın emsalsiz rağbeti sayC'sln· Vergi, resim ve harçlara ı:cıirmiş olan f ngiltere değildir. fı1 siz artıslan, herkesin elblrll"'i yapa- de yakın 7.amanda kanuni haddı bu- • h ·ıd· h Cermen ırkından avrılmı$ kı~ıııı L .. ı ı~ • e ız veri 1 ait ta sila~t hu··ku··mler"ı ' d .. rak önl('mcsi lftzımgelen blr tehlike aC'nğına eminim. ~lll i\nglo • 5aksonlar ,c Normandbr ıt 
saymalıyız. Fazla tafsllnta ve teferruata giriş- ve t::ıtadan hu ııda)a gİtMi$lcr ve hu ~. 

HQkümct bu mevzudn, bugüne ka· ml)·C'ceğlm; yalnız, Osmanlı lmpıırn- (Başı ı inci sas·fada) nın ı:clişme~ıni mLmJ...-un kıtmı~lad o 
darhi tnlbikattan mulhem olarak torluğu zamanındn yapılmış olan Ye· re müşterek komi•e başşehrin &ınır- TA TB ·ı KAT 1 ı\mcrika'nın A'Tura')'ll borçlu ~l tıı' 
Milli Korunmıı Kanununda yapılma· ı:-Ane dahlll lstfkrnzın satış ıınrtlannı !ardaki kardeşlerimize göndereceği . her şc)", )ahudi kııni)lc piçleşmıf V' 
sını lllzumlu görrlüğlt tadllllta ait 1 Vt' muvaffakıyet derecesini hugfinkü hediyelerin en aşagı yüz ıbin parça· ırka ha)ranlığa ı:ı}rk ı::örulebilir. ~· ~ 
k:ınun projesini hazırlamış, BUyQk vnzlyetle mukayese etm<>k. Cünıhu- yı bulması için çalışmalarına hız ver- Yazan : Tevfik KORAL Avrura, bunda, sanatın ve mcdenı~tı,;r 
Mlllet Meclisine takdim ctmck üzere! rlyct dl'\Tlnln bol ışıklı ıtilnesl allın- miş bulunmaktadır. Bu rakıımın ço· inkırazından, )ahudi ve yııhut zcncı ~ 
bulunmuştur. Hükümetin tedbirleri dn aldığımız yo1un uzunluğunu iilı;;- nı<'rt Aııkaralılıırın bu büyük ve ma· 895 sayfa: 6 lira nı karışmasının bir mirasından it~ 
fly:ıt murakabe sistemi ve laallyetl mek için kMid"r. nnlı harekete gösterdikleri yakın a· AKBA KİTABEV! bir şc)' ı;ornıcmrktedir. tf' 
ancak halkın ııuurlu müzaheretiyle Azız yurt tn.:Jnnm, lfika sayesinde kolaylıkla temin olu· Kendiıııi, bu olarlar üzerinde israr

11
1.a 

faydalı bir netice V<?rcblllr. Yukandakl lzahatıntln mulıtcllf i 1 mek mecburi) etinde görüyorum. çıı ıı'' 
Dünyanın buı::ünkü müşkül vazı. snfhalanna kısaca temas etnılş oldu· nabileccgi ve alınan yen top ama 1111111111111U111111111111111111111 bu )"ılıın d:ıha ilk a) i:ırındanberi ôll ii"' 

yeti ve ıstırap dolu şartlan goz önün· fum mllll lktısat yolundaki vazlY<'· tedbirlerinin buna yardımn edeceği 1 s b • ti ı::cçilnıez gibi kcndidni g<htcren ııı p<' 
dPdir. lktısacll vnzlyetımlzin umumi· t miz, yolun b•rçok çctln )'Crlcrm•, §uphf'sizdir. e ze ıya arı dele ki başına bu defa Almanya ~ 
yelle emniyet ve ümit \•eren manza· arkada bırakmış bir yolcunun \'az[. Halka kolaylık Belediye Reisligwinden: miş bulunmaktadır, bu mücadele ?c

1 
~ 

rasında mahdut ve gcclel bnzı sıkın· yetidir. Vakıa gideceğimiz :ı--ol ne- Müşterek komite başşehrin heıli • zim milletimizin Ye memlekttıC\ıt' 
tılann znman zaman beliren gölgele· bltmls, ne kısalmı-tır; dnhn nı;ncnt:ı· ı yelik eşya ihtiyacını karşılamak için -( 13 İlkktınun 1941 )--- menfaatlerini pek çok tcca,'Uz et~'1,r1 rint, tamamen tabii görert'k ister ıs- mız ynmaı:jnr, C'<'ÇeC'el:lmlz tnşlıklar 1 zamnnında tedbirlerini ıılmış oldu • ~ . dir. belce, eski Yun.ınlılar, frao 1itlt' 
tC'mCZ katlanılması lCı.zımgeleıı bir var; onlan fü\ mlllellmlz(' ı;:ÜVC'n('rC'k 1 gundan kurulan satış merkezlerine t: ı:.: e tz, ı karJI Yunanistan'ı nıudafaa etme111 <""' 
şey te!Akkı etmek doğru olmadığı nşne:ı "nmızıı ınanıyoru7- Bir memlc· dngıtılmak üzere büyük miktarda Z, ;ı -~ E eli. Romalılar, Karıacalılara karşı f t -" 
kadar, bu sıkıntıların h<>pslnı kaçı- kC'tın lktıı::adl bfinyesl d<' insan VO· •eşya getirilmiş bulunmaktadır. U· Cinsi ve me~el {!. ~ t ~ I )ı mudafaa ctmemiJlerdı. Romen .e ~ 
nılmnsı kolay ve mümkün görQp hC'r eudu ı:(bldlr: St'rplllr ve gcllslrkC'n lus meydanında Yerlimallar pazarın· ~ cermenlcr, Hun'lerc kar~ı garh1 r, 
ııeyl bunn gore muhakeme etmek de haznn kendi kusurlyle, baz:ın ellncl" daki satış ve topla'lıa merkezinden lı!pe.naı. (Muhtelif) ıs 23 dnfa:ı eımemi<lerdi. Alm:ın im?••11':l' 
Ynnhş ve zararlıdır. En do.itru ve ye- olmıyan snbeplerle şurası burıısı he- ve Yenışchir'dc Milli Pıyanı:o satıt Lahana (Ankara) 7 ıo rı, .Monsollara karıı Almanya'>• 111 ~ 
rinde hareket, &ahsl vnzlyC'tlmlze tn· rclrnir, sı.rosında burııo;ındn ncılnr merkezinden arzu edildiği miktarda f're.sn (..Jıık.§ehlr) 9 13 fnn. ctmemı~lerdi. fspan>ol kaJı:ııd, -• 
nlluku ne derecede olursa olsun her cluvabllir, fnkat bunlnr l!"çlcldlr. lfo. çeşitli hediyelik eşya temini daima Ycrelması (Ankara) 7 ıo tarı, Afrikn')a kar~ı hpan)-a°}·ı rıı~ iı?' 
R<'YI olduğu gibi görmek, ıcnbeden le bizimki gibi tam gellşrn~ h'llindc- kabildir. Kercvız (Bursa) • 15 22 eımcmi~lcrcli. Her defasında, ' 
Yerde lcabC'tt,ğl kadnr katlanmıısını ki bün)'<'lerde acılar çabuk ı'lln<>r, he- Hediyelerini verenler Patntcı. snrı (Ürgüp) 11 15 A"rura müdafaa cdilmi,ti. 
bl.~m~k ve sıı;:ıntıların l:inlC'nmrsl iç n r('Jer kolay kapanır. En küçltk bir Müşt<'rck komiteye maklııız muka· Plltntcs beynz ıtlrgl.ip) s ıı Almanya ilendi .. "fi 
hukilnıC'tçe ve mllletçe elblrliı.:l et- iz bile bırakmadan... bilinde hediyelerini teslim edenler- Kııb:ık (Tarsus) 32 40 memleketini değil, bııttı 
mcktır. Yapılnmnz sanılnn birçok Kendi kusurumuzdan floitnn. aC'ıln· le hediyeye ccvrilmek üzere para te- Karnıbnhnr (Mrrsin) 18 27 
sc>l<'rl yapmasını bılen mU!etimlz nmızı glılerlTU'k elimizdedir; libUrlc- berruunda b~Junan AnkarnlılRrın lis- Ay11e fasulye (MPrsln) 30 40 Avrupa'yı müdafaa 
bunda dn elbet.te muvaffak olacaktır rlnl de elblrllf:lyle ve bCl~1lk bir a· t • . d d" Çıılı fmnılyc (M<'rsin) 30 40 ediyormuş 'o\" 
Geç"n sene BaşvekHlm!zln d<>dl~I gl~ zlmle önlem!'~c çnlısncal:ı7~ e~Tı~ı neşdre Hevam Ae lıyodruzr 2:50 ro Al..: 
b". <hükh · ,.. Azı rt 1 uccar an asan em a "' • Dnrbunya ,. <Mersin) 30 40 Ve bugün böyle olmuştur. \/ • 

ı. u~etln bu yolda almakta ol· - 7. yu tas nrım, rap; Rifat Çulha 50 lira: S!tlih Ak- Donınt s (Mrrsir) 25 30 ya, kendi memlekC'l n fl\knt b of.' 
dut:u ve a .ıcağı tedb rlerde biltün Sözlerimi •. Milli $C'flnılzln burn la tıır so lira: Abdülkadir ve M<"hmct Yuvarlak kıtayı mtidafna etmekte--!ır. J31l " 
yurt~aşlann ltım11dını ve yardımırıı> f~nc bu vc<ııle ile yapıl:ın bir topJ<Jn- Özkan 30 lira; İhsan Arslan 20 lira: rıntlıe'ln (Ad nal 22 28 H Avrupa mlllC'tlC'r1nrl<'n bre ı' • 
bekl·yoruz. ı a verdtklerl kıym"'tll nutkun son c·· .. ö 15 r t ·ı C P<'k iyi anlı,arak doğu cer'ı "r 

Aziz yurtta•'arım satırlarını alarak bltlrec•""'lm. Milli uzluO l" zayaHn . Tırn ;1 sı'llo aıı· eYnıı· Dolmalık biber (Bursa) 18 27 
'' • " ıra· f • gönüllü !"Ond,.,rmls bulunmaıerı 

l\!1111 lktısnt mevzu undaki izahatı· lktJS<ıt hareketinin dnhn ilk E>meklC'· sızf y·· ırbn; laOyrıı· opAuh t Ö 'aıt • f<'ıı •ı cın,. " l\Jptıtı•lıfı 7.l'I 10 
d se ucc aş ıra; mc z ın lllllllll~lllUIUllllUllllflllllll sut b!r lsaretlfr. 114,., mı. tasarruf har<'ketl<'rlrıe daır biraz me evrl &ıyılnbllecek bir zamanda lS r H. . ç l"lt ıs r R" H tkr, So\yetlcr B rl•" ne 1 

malOmat vermek sur<.'tlylt' bltlrm~k söylenen bu sözlP.r, buı.-Un için dl' Ş h!ra; :ı~e~ı.n ~ ı 10 r ıra;Hnıza acılm sınn srbep olan hft.eıi rırrı 
istiyorum. Ger<'k devlet mRll"eslnln ynnn !cin d" tn1.<'lltllnl muhafaza et~ d~ Gı~'kvc lıO lı~a ırM h ırat; İ mk· pılan bir toplantıda fabrikatör Rem· h" 

11 ., • kt dl ' ı o şen ıra; a mu pe zi Aslıer 300, tiıccar Yeniceli Meh- kero d::ıha anlntmış vc bu /o 
gerrk ma nı0esseselcrlml7Jn, eski me e r. 1\f•l.t $l•ffmlz demişlerdi k 10 ı· . Ar Ut ı 10 r . tnbıl olarak C'n genls s<"h<' n n ~· 
zamanlarda ki cek:ng,.nllk \•e C'mnl- ki : .,;r~ t ~a İ ; ~,uca;O a~. . ı~a • met 100, J~l Benn~sen ı.oo 1 fırıncı mnnyıı'nın mOclafnası tt' kil ('ttl 
yetslzllk yerin<> nı<>ml<>k .. tte nasıl k,ı- .. Blz llerliyen bir mlllt'tlz. fnklsaf F e me Ak u gulr3 uog ıı B ıraH. . n. Ahmet 50 !ıra vermışlerdır. lk par. işaret etmiştir. "' 
vetll bir itimat havası Ynrrılnm·a " eclr>n bir millet'z. VPsnltl, lnk:şafı atma ~ar parça: n. atıcc j ti olarak Kızılay umumi merkeıine r,. 
muvaffak oldukları, iki s~nrd,.nlı;rl, .. dolup tasmıs. ar17'.c yaparak işi 8 pa~ça: Bn. Kaniye l3. pnrça Bn. 1_796 lira yi~mi kuruş &"Önderilmi5 • Sonu "' / 
devam eden siyasi buhrana ef:m •• kalmamış olnn hl.,. mlllet dcğ1117~ Mehlıka Bulyap 2 parça• B'l Res- tır. Teberrular hararetle devam et· __.- ,. 
tasarruf vazlyet:nın slmrllve r kad~~ 1 " 'Mfltemarlly"ıı yeni vesait yarata· mlye Ko~nman lO kar başlığı: M:ıh- mektedir. 
misil s:örülmemls lnklşııflar ~öster- ·• cak ve mtltcmadlyen llerllyecek mut Nedım Zab~ı 8 P~:ça. Karahalli nahiyesinde 
mlş olmaslyle sabittir. Avrupn har- " olan b.r mlllı>tlz. Yolumuzda hl'r T ekırdag da Karahalli nahiyesi dokumacıları as-
hindı>n evel en cok YÜkselmlş oldulhı " mAnU bertaraf edecek ve bı>hl"me· Tekirdağ, 12 a.a. - Kahraman as- kerlerirnizC' yardım olmak üzere Kı-
1938 de mevduat miktarı (311) mil· " hal llE>rilyecel!iz. " kcrlerimize kışlrk hediye mübayaa - :z:ılay'a beş yüz lira teberru ctmişler-
y0n liradan lbarctt1. Bu miktar Flcplntzl saygı ile selAmlenm. sına yardım maksadiyle bugun ya • dir. (a.a.) 

Balıl{çının Karısı 

Filrrıl btltlln sınem-ıııırd~ 
aylarca ~ö.,teril'l'lş 

gös C'rllm< kt dir 
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İLİM ALEMİNDE 

(Başı 2 inci sayfada) 

tak ihti}açlarının hanı:i milli ve bey· 
nelnı;ı,.l n111ma tabi olması lhım 
Rcldığıni inceler. 
Başka bir misal : 
Cin'l}et ferdi hayatın hholojik va

kıalarından biridır. Hukuk kaidelerı 
evlenme müessesesinin muenideleri· 
ni ko}ar. SoS}ııl biyoloji ise cınshet 
'akıasını nufus şiraseti bAkımından 
ele alır. 
l>iğer bir nıi\al : 
Veraset, bholo1ık hayatımızın ma· 

~ıdır. Ve bu itibarla hiyolojinın 
ınevzuudur. Sos>al hi)'oloji nufus ar· 
11ıniyle birlikte milli dehlyı ve karak· 
teri korumanın çarelerini araştırır. 
Dernek kı bı}oloıi ve sosyoloji ,·akıa· 
~a.rını ka) naştıran terkipçi >eni bir 
ılım karşısında}IL Bu ilım geçen bü· 
hı.k harpte belirmiş, ·, eni dun)·a sa· 
Yaşında büyuk bir ihti)·aç olarak ken· 
disını gôstermiıtir. 
Aldığımız birinci mhaldc biraz ka· 

latım: birçok sosyal dlvnlara millet· 
lerın toprak ihti)ııçları idcta hir 
Dıesnet ve kaynak olmaktadır. Top
rak me,'CUdu mahdut oldujtuna göre 
İlıııl ve objektif bir toprak taksımi 
hanı:i esaslara dayanmalıdır? 

Milletlerın bugiınkü )aşarıılarına 
htkarsak hayat standardının )"llni 
torırak ihti)"llcının çok farklı olduğu 
forülür. Ballod'un >•Ptıilı bir hesaba 
ltilre herkes Amerika standardına go· 
re Yaşamak isterse yer > uzünde ancak 
2,5 mıl)on insan }aŞı)ıthilir. Dün)"ll 
llınan standardına g6re 6, ıapon sııın· 
dardın:ı göre 22,5 mil)"On insan gc· 
tİndircbilir. 

Su halde bürün milletlere en :ı:en
lin besleniş hakkı kabul edersek dün· 
h a:ı umanda insanla dolacakıır. 
Bundan sonrası ne olacak? Çuııkü 
Ortalama hir çoğalışla her mcmleke· 
tin nufusu c;o-ıoo yıl zarfında iki 
ıııisline yukselchilir. Bu yüzden bü· 
>iik dhan harplerini kıtlıkları, bıi· 
Yiik salgınları makbul hir ıey mi 
•aymak lazım? Yoksa toprağın tak· 
•iminde ve isıhmarında yeni biyolo
İik esadar bulmak kahil midir? 
Suphc~iz bu ikinci yoldan sidile

Ctkıır. Şu h:ılde ins:ının bilhaua me· 
denı in~anın yaşayışında, ha)·at stan
dardından desışikliklcr- yapmak Hı-
21ın gelecektir. 

Muhterem Ulu' okuyucularına baş
ka >azılarımda gustermiye (ıılı,tım ki 
luks ıtı)im, alkol ve her şe)den e~el 
l>ck bol etle beslenme çok fazla toP
tab ıhti)aÇ gosıermektedir. Yüksek 
1landartlı milletler muhtaç oldukları 
hu toprağı )"il fütuhatla, ) ahut mus
ttınlekecilikle ve )'llhuı da ticari miı· 
hadelelerle >ı\ni endüstrileşme yoli>·le 
1trnin etmişlerdir ve euncktcdirler. 

Fakat endusırilcşmek ha>at Mnn· 
dardını yukseltmck ihtiyacını kültü· 
run )'llyılmasi)le her millet duymak· 
tadır, du)acaktır. Böylece insanlığın 
lı:tleceği için toprak ihuyacını nzalt· 
lllakıan başka cez.rl ve mnkul çare 
lcırulmemektcdir. Fakat insanın ns· 
Rtrl bir ıuda ihtiyacını muayyen bir 
iı..dden aşağı indirmek kabil değil
dır. Bu sebepten yapılacak şey top· 
1tktan elde edilen m:ıfüulü, )iyimde 
"e gi>·imde daha i)oi kullanmaktan 
ibarettir. 

lııe içtimai bholoji ilminin büyük 
lllt~ularından birisi bu ır.adelcşme
ııin >ullarını aramaktır. 
Aldığımız ikinci misal, cinsi haya· 

~ aittir. Burada içtimııl biroloii ev· 
lılik mucssesesine dayanmakla bcra· 
htr beynelmilel nüfus >•ırışında geri 
ktlmam:ının çarelerini öğretecektir. 
au bakımdan en cezri usul erken ev· 
ltnmeyi temindir. Gene Ulus'ta çıkmış 
Olan bir )'azımda geç "lenmcnin nü· 
fıu siyaseti bakımından mahzurlarını 
ltfınıya çalışmıştım. Milletçe erken 
~ltnmcnin imillerıni arnşurmak iç· 
tirnaı bi> oloji ilmine düşen ,·nHcler· 
dtn birisidir. 
f Nufus dAvasınd1 kemiyet gibi ke-y· 
1Ytıi de temin c~mek ve milli ga)C

tt uygun bir irs politikası çizmek bu 
>eni ılmin mevzuları arasındadır. 

Görulü)or ki, içtimai bi~oloji, bu· 
t?nuo meselelerini bugünün dertle· 
~tııi ele alan tam mlna.si)·le aktüel bir 
1 lıındir. 

Onu henlmsemekte ve kurulmasına 
ta.rdım etmekte geç kalnıaın.1k milli 
llıenfnaılerimizin ve mükellef olduğu· 
~kültür u:ı:ifelerinin icabıdır. 

--
KIZILAY 
Aylık Renkli Mecmua 

Nefis bir 
halinde 

magazin 

~ıkh 

BUGÜN .. -.. 

U L US Sinemasmda 

MEMNU ASK 
.3 

Bütün kalplerde aşkın 
s.teşıni. •. 

Bütün gönüllerde buselerin 
heyecanını ••• 

Bütün varlrkl.ırdıı inkisımn 
istırabını canlandıran 

büyıık film ..• 
AHTİSTLER 

DOROTHY LAMOUR 
AKIM T AMIROFF 
JOHN HOWARD 

AYRICA 

HARP OKULUNDA 
SC':ınslar 

14.30 • 16 30 - 18.30 ve 21 de 
GECE İÇİN YF.RLERİNİZİ 

KAPATINIZ. 

Telefon: 6294 il 

M. M. V. Hava Sa. A. Ko. 

Bakır bakraç alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Kapalı zarf usulu ıle 2000 a

adet kapaklı bakır bakraç alınacak
j ur. Muhammen bedeli 26100 lıra ilk 
teminat 1957 lira SO kuruı;tur. İhale· 

1 si 22. 12. 941 saat 15 te yapılacak • 
'ı tır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten bir saat evel 
Ko. na vermeleri. Postadaki geçik· 

1 
meler kabul edilmez. Şartnamesi ve 
nümunesi Ko. da görülur. İstiyenle· 
re 1 lira 31 kuruı; mukabilinde veri-
lir. (9027) 18968 

Sadeyağ alınacak 
Avcılar !:ıa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zart usullyle 72 ton sa· 

dcyat alınacaktır. Muhammen b~eıı 
126 bin lira olup muvakknı ıcmtnat 

ı 
94!!0 liradır. 

2 - Eksiltme 23. 12. 041 cumo. ı:ünü 
saat 14 tc K. Cdoncccnln Avcılar KO· 
yündeki Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Şartnamesi her ı:Un Ko. da ı:orülür. 
l\l(ktu:ııa da müracaat olursa cevap 
'\icrt.tr. Ekslltme~c ıstırak edeceklerin 
ticaret od.ı.larında mukll)')Ct ve bu l& • 
le l&tıı:aı etmlı oı .. eaklardır. Istekllle • 
rın b~ lll ı:o.n ve saatten bir san t cveı 
tek.it mcKtuplurını Ko. na vcrmc:erı. 

(8893) 15531 

U L U S 

Buğday kırdırılacak 
Iskenderun Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1038 ton buıtday kırdırması pa· 

zarhl':ı 19. 12. 941 cuma 2'Unü ıa.at 14 
te lskendt'run Sa. Al. Ko. dl\ yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli M232 llrıı 50 ıcurus 
olup mU\'akkat temtnat 4067 lira 40 
kurustur. $artnamesı her gün Ko. da 
ırörtılür. (9339) 19283 

Kuru ot alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 300 ton kuru ot pa:ı:arhklıı ıa

tın alınacaktır. l'azarlııtı 16.12. on 1111• 

lı ırtınü ıınat 14 te Konya sa. At. Ko. 
da yapılacaktır. Muhammen tutan 
16500 lira ve Uk teminat 1227 lira :50 
ktırustur fsteklllcrtn belll ırtın ve IA· 

atte hazır bulumnatan. 
(9340) 19284 

Kuru fasulye alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 27 kuruı fiyat 

tl\hmln edilen 100 ton kuru tasulyenln 
s. 12. 941 pazartesi ctınü yapılan ek • 
ııtıtmeslnde talip cıkmııdıf:ından tekrar 
pazarııı:ının 18. 12. 1941 pcr&Mllbc 2'llnU 
8nat 11 SO t:a yapıtm,ık üzere kanunun 
43 Uncu maddesine tevrıkan 10 aıtin u· 
7.ııtıımısttr. Katı teminat 40150 liradır. 

100 ton kuru fasulyeye toptan tııllp 

yol yaptırılacak cıkmadı~ı takdirde he& tondan aıac-ı 
Sığır eti alınacak oımaml\k üzere ayrı ayn tallplere de 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 1 ili E 1 
1 _ Keııif bedeli 37721 lıra 

80 
zmı.r Ha\•a Satın Alma KomlSYO· . ver r. vsa ve eartıannı ııörmek ıs. 

nundan: ı Uyenler her ııUn ve tallplerın mul\yyen 
kuruş olan Etimesgut'ta yap lacak ı - Beher kilosuna 46 kuruı tlynt saatte tMnlnat:arlyle birlikte Balıkesir 
yol inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye tahmın cd ıen (Sô) ton 6ltır eti 25. lJ. • Sa. Al. Ko. na müracaat etmclert. 
konulmuştur. İhalesi 15 12. 941 pa· 941 pcrı;cmbe ıı:unu saat 111 da ıhalo e- (9341> 19285 
zartesı giınü saat 16 da Ankara'da dılmck uzl!!'e kaı; ...... ı zart usuıtyle mu. 
Hava satın alma komisyonunda yapı· naı.asa>a konmu~ıur. 
lacaktır. Kati teminatı 2829 lira 10 ltitC'klı:crın ıı:osterllcn ıı:ün ve saat• 
kuruştur. Şartnamesi 189 kuruş mu- ten bir ı;uat c\cllnc k d.:ır kanuni ve· 
kabilinde komisyondan ıılınabılir ıtkaııırını 124J liralık ilk temınat mak· 
Taliplerin ihale gunu ve saatınden 

1 
t.ızı rını m..ıhtevı ıcıc;ıt mektuplarını 

bir saat eveline kadar kanuni teklıf makbuz mı.kablU cuzc.>alıdakl hava 
mektuplarını komııyona vermeleri. &atın alma .ı.:omısyonuna vermelert. 

(8782) lt.815 :l _ ~artnamcst her ıı:Un komls>onda 
ı;ö. Uleblltr. 

Ankara Lv. Amirliği 3 - Yuknrıda saatten sonra verile· 
ccK ve posta ile ı:ondcrııccek tekllt 

Pirinç alınacak 
Balıkesir sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna 47 kuruı tlyııt 

tahmin edilen 100 ton ptrlnı-tn S 12 941 
pazartesi s:Unü Yl\J'lılan eksiltmesinde 
talip zuhur ctmcdttlnı'l"n kanunun 43 
Unı-U maddesine tevnkan tC'krnr pa
znrlıC-ının ıs. 12. 941 pcrsembe günü 
saat 15 te yapılmak U:ı:crc 10 ııun utıı· 
tılmı&tır. Katı teminat 7050 llra 100 
ton plrlnce toptan talıp cıkmndır:ı tak· 
dtrdc bes tondan aıal':ı olmamak tızc· Halı alınacak mektupları kabul cdıımez. 

(5138/0118) 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

19121 re a:rrı ayrı taliplere de verilir EvBl\f 

1 - Pazarlıkla bir adet 5 x 4 e
badında İsparta halısı sııtın alına
cakur. 

2 - İhalesi ıs. 12. 941 pazartesi 
günü saat 10 dadır. Taliplerın oteklıf 
edecekleri fıyat uzerınden kanuni 
teminatlariyle birlıkte Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (9298) 19272 

Satılık hayvanlar 
Ankara Lv. A Sa. Al. Ko. dan : 

1
, ve •artlar her gün Ko. da gor\llür. ls· 

Sığır eti alınacak tı?klllcrtn katı temınatlarlyle Ko. na 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. dan mUrncıınııarı. (9312) 19286 
ı - Komı&yonda mevcut evsaf da-

hilinde gosterılecek mahallere tes- Sığır eti alınacak 
hm şarti;-le 114 ıon sı~ır etı pazar. Canakkale Sa Al. Ko. dan: 
lr.ıı:la satın alınacaktır. Pazarlıgı 20 1 - t' c partide ve kapalı Z11.rf ustı· 
12. 941 cumartesi gunu saat 11 del Uyle sıJıır eti eksiltmeye krınuımuttur 
yapılacaktır. Jsteklılerin mezkur gun Beheri 35.000 kilodur. Bir kilosunun 
ve saatte Luleburgnz bır numaralı l tnhmln bedeli 50 kurustur. ihalesi 
Sa. Al. Ko. na muracaatları. 17 12 941 cnraamba ı:O.nU ı;aat 15 te 

Çe§itli maden malzemesi 
alınacak 

Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (18J)()()) Ura olan 

muhtellt ebatta bakır cekme boru, ce
Uk. sac:, yuvarlak bakır ve plrl-ıc: C"J • 

buk. bakır, pirine ve clnko levhalar 
külce çinko ve alümlnYom. muhtellı 

cins ve ebatta demir, c:ellk, bakı~, Pi -
rınc tel, ı:alvantze kablo, sinek, kelbur, 
pirine kafes telleri ve baf:dadlll< kafes 
teli ı:ID1 mndent malzeme taahhüdünü 
ıra cdemtyen mUteahhlt nam ve hesıı· 

bana 19. 12. 941 cuma 2'UnU sııa: 1580 
on bee bucukta Hayd:ırpaşada gar hl· 
nnsı dahilindeki komisyon ta:-atından 

acık eksiltme 'lsu:ıyıe satın alır.acak 

tır. 

Bu ıse ırlrmek tsttycnıerln (lS"ıO ı 11· 
ralık muvakkat teminat ve kanunun 
taytn cttltı ves:ı-k'e blrlllcte e\.",ll•~c 

ı:tınU saatine '-adar komisyona mG· •• fta· 
atlıırı lA:ı:ırnd.r 

Bu ise alt sartnameler komu,ondıın 
pıı.raııız olarak datıtılmakbJır 

(0321) l92t)'S 

ANKARA BELEDiYESi 

Blokaj ve beton yaptırılacak 
Ankara Beledlycslnden: 
1 - İstasyon cıvannda yapılmakta 

olan toptancı hail binası ıcının blokaJ 
ve grobeton ~len on bcs ı;lln müddet· 
le actk elartltrneye konulmu.stur. 

2 - '.Mu.ham.men bcdcll (3333) lira 
(75) kurustur. 

S - Tcmlnıı.tı (250) Ura (S) kurus· 
tur. 

4 - Şartnnmc ve kesit cetvelini ıı-Or· 
mek latlYcnlerın her i:iln encümen ka· 
tcmıne ve lstcklller1n de 26. 12 9-ll 
cuma gQnO saat ıo~-ın do. belediye dal· 
resinde mütest'kkll encümene muraea-
atıarı. (9215) 19191 

... -7-" 

ViLAYETLER 

Koyun eti .alınacak 
fstanbul Belt'dlycs'ndcn: 
Hıısekt. Cerrahpaıa, Bcyo~ıu w 

ZubrC'" ı hastıılıklar haıtanelt-riyle Zey
nep KAmll dol!ı:ımevtntn yıllık ihtiyacı 

tein alınacak 87001 kilo beyaz karaman 
eti kapalı :ı:ıırt usullyle eksiltmeye ko. 
nuımuıtur. Beher kilosunun tahmtn be
deli GO kuruı ve tık teminatı 1687 Ura 
55 kurustur. Şıırtname :ı:ııbıt ve mua • 
mcıııt mUdürlü~ü kaleminde 2!iru1ebl. 
ur. lhaıe 17. ll. 1941 car•amba ı:ünU 

saat 15 te daimi cnctımende yapılacak· 
tır. Tallpler1n ilk teminat makbuz veya 
mtktuplan, 041 yılınl\ alt ticaret Odası 
veslkalan ve kanunen !hrazı IAztm 
ı:elen dlf:er vcsalklc 24!l0 numaralı kıı-

Arsa satılacak nunun tıırttatı cevreııtnde haıırlıyacak-
Allkara Bclc<llyl'SlMm: lan tekllt mektuplnnnı ihale gQnU sa-
l - Ycnl'4!h rde Ktızun ôıatp ead • at 14 e kadar c1alm1 cncOmcne verme· 

dcslnden ıı> nıan Oral aoka'1ının nlha • lcrl Jllzımdır. (10462·8!>47) 189~ 
)iet nde 1072 ada bir pars~ıde bulunan 
bclcd ye ml\lı (74) metre murabbaı ada 
razı.ısı satılmak Uz re on bes 2'lln müd· 
deUe acık nrttırmıı~a kenuımusıur. 

2 - Muhammen bedeli (222) llrn • 

İnek ahın yaptmlacak 
Konya Haraın MUdurlüıtUnden: Hizar tezgahı alınacak 

Devlet Dernlryollan Sa. Al. Ko. <lan: 
Muhammen bedeli 9000 (dokuz hln ı dır. Keeıt bcdı-ll 261"m ltra 7s kurJ~ olan 

s _ Trmlnatı (16) llrn (65) kuru&· inek ııhın lnanatı 6. 12. 941 taı1hlndM 
llrıı olan otomatik hlzar tczı:l\hı 25 12 ltlbıırcn on hcı ı:Un mQddetıe ve lıaııa· 
19 u pcrsembc ı.:ünU saat 15.80 da ka • tur 

1 

1 il ..... 1ı ıo:ıırl usullyte eksiltmeye konuımuı • 
palı zart usullyle Ankaracıa idare bina 4 ,.._ Şartnl\me ve kToklsln ıı rM~ .... 
ıında sııtın alınacaktır lstıycnlrrln ht'r ı: n <'ncUmen kalemi· tur. 

Muvakkat t<'mlnatı 1963 Ura 18 kullu 1$c aılrmek ıstbenlertn 675 (altı I ne ve lııtc>klllC'rln de 26 12. 1941 cuma 
yUz yetml.$ bcs> liralık muvl\kkat te. ı: na saat 10 30 d:I bclt'dlyc dnlr~slnde 
mlnat ile kanunun tayin ctt•i!I vt'slka • 
Jarı ve tekllncrtnl aynı ırtın saat 14 30 a 
kadar komlııyan relısllf;lne vermeler! 
ltı.zımdır. 

ŞartnamPlrr parasız olarnk Ankııra· 
ıta malzeme dalrcs!nden. HaYdUPl\Sft'
da tt'sellUm ve sevk sctlll':lndcn d1litı•t· 

!araktır (0084 ı 10147 

m0t<'$C'kkll rr Umcnc müracaatları 
(9214) 19192 

Lineleum muşambası 
alınacak 

Ankara Belediyesinden· 
1 - · Otobüsler tein alınat'ak olan 

(2001 metre (Linci um) musambası 

on be& sıiln müddetle acık ekslltme}c 

rus hara veozncılnc Yl\tınlacak ve ek· 
1 ltmc 3. l. 942 cumartesi ırUnü aaat. 15 
te Konya vllAYf't veteriner müdürllltü 
dRlrPslnde hara Jnanat komJayonund<L 
yapılacaktır. 

Şartname ve projeıl her ırtın vetert· 
ner müdilrlOıW !le hara mUdürlU~Und• 
görülebilir. Harlcten t.stlycnlertn 1kl U
ra bedri mukabilinde ntılır. 

Lst!'klllertn tekllt mektuplannı ,,. 
2400 ı;ayılı kanunda ynzılı vesaiki de 

Milli Müdafaa Vekaleti konutmus•ur. anrtnamedc yazıtı vesaik\ ekllltrne aa-
2 Muhammcm bedeli (7.)()()) l\ra- ııtınden bir 11aat evellne kadar komtı-

Kumaş alınacak 
111. M. VckAlctl Sa. Al Ko. dan 

dır. 

8 
yona tevdi etmeleri ve belli 2Un ve a&• 

Teminatı (217) lira (50) ku • atte komisyonda hazır bulunmatan 
ru&tur. 

Beher metresine tahmin l!dllen 11 • 4 _ Şartnamesini ı:llrmek ıııtıycnle-
yı.ıı <85iJ uc )'{l.ı: elli yedi kuruı olan rın hıır ı:i.ln enrlımcn kalemine ve 1ıı. 
100.000 metre matra kılıflıQ'ı kumas kıı.· t"klllC'rın de 26 12. 9-11 cuma 211nu şa· 
palı zarrıa münakasaya konmustu . at 10 30 dl\ helC'dl>"C dairesinde müte. 
~.ooo ner metrelik ayn ayrı tcklırlcr l sckkll eneilmene mUrııcaatlan. 
d kabul edll1r. Ihalesl 20. 12. 941 cu· ı (9213) 10193 
martcsl aıUnU &aat 12 dedir. Evsaf ve 
ıartnnmcıı 1~ kurus mukabilinde Arsa satılacak 
M • .M. v utın o.ima komisyonundan 
alınnbllır. Tullplcrtn tekllt cdecekler1 
miktara gore kanuni ılk teminatın ını 

havı teklif mektuplarını lha.c cUnü ve 
ııaattncıen en az b,r &aat evellne knd.ı.r 
komisyona vermeleri. 

(OOO!I) 18390 

An'kıırn Be.edlycslndcn: 
ı - Ycnlı<'hlrde KAzım Özalp caddc

scyle Ataç ııokar:mın blrlcsUıtl mahalde 
1072 ada lO pnrsclde bulunan belediye 
malı (10) metre murabbaı ada fazlası 

satılmak üzere on bea s:un mUddeUe a· 
cııc a ıtırmıya konulrnu&tur. 

(9147) 19096 

Seferi itfaiye ekipleri içiB 
gerekli malzeme alınacak 
Adana Belediye Rlyas&tlnden ı 

ı - Sefert itfaiye ekipleri için bet 
adet el tulumbası ve malzemesi H· 

tın alınacaktır. 
2 - Satın alınacak olaıa bet adet 

el tulumbaı;ı ve malzemesinin mu -
hammen bedeli 3625 lira olup mı. 
vakkat teminau 278 liradır. 

1 - 35 baş hayvan pazarlrkla ar
tırma usuliı ile 15. 12. 941 pazartesi 
gunli saat 10 da Ankara Atpazarın
da satılacaktır. İsteklilerin belli va
kitte adı geçen pazarda bulunmala-

(9327) 19274 a>Tı anı yapılacaktır. Taliplerin temi· 
nat makbuzıarlyle tekııt zarrıarını lha· Kaputluk kumaş alınacak 

Yapı işleri le saatinden bir saat evci Canaklcıılı-
2 - Muhammen bedell (30) liradır. 

s - Teminatı (2) ttra (25) kurua • 

3 - İhalesı ilkkfi..nunun 26 mcı cııa.
ma günü saat on beşte Adana bele ... 
diye dairesindeki belediye encilme • 
ninde yapılacaktır. 

rı. (9332) Jg278 

Spor malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zart usulü ile 29 kalem 

ııpor malzemesi alınacaktır. ll!!pstne 
tahmin edilen ttyatı 32016 lira (otuz 
iki bin on altı llra> clll kurustur. 'lk 
tcmtnntı 2401 yirmi ııckt.z kuru3tur. 

2 - !halesi 23. 12. 041 saat 14 30 dr•
dır. Şartnamesi 161 kurus mukabilin 
de kom lil'OnCI n her a n im lir. T • 
llplcrln tckllt mcktuplnrını lhalcdcıı blr 
saat eve! komls~onn vermeleri 411rttır. 

(8998) l89S7 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen 1lanlar 

Telefon direği alınacak 
lst. Siill Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 5000 liralık telefon dire~ aclk 

eksiltme Uc münaknsıı>·a konmustur. 
Evsnr ve husus1 oartlar kornısyonda 
ı:örUlUr. Beherinin muhammen bedeli 
G liradır. 

::ı - lhalcsl 15. 12. 941 pazartesi ııü· 
nü sanı 10 da yapılacaktır. Tallplerın 

kaU tcmlnatıarlylc komisyona mtiraca-
aUan. (8839) 16821 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kllosurı.a uo kuruı tlyat 

tahmin edilen 22.000 kilo koyun cU ka· 
vurmasının kapalı zartla eksiltmesi 
15. 12. 1942 pazartesi ı:Unü saat ıs te 
Erzincan S:ı. Al. Ko. da yapılacaktır. 

l\!uhıımmen bedeli 24200 lira vo Uk to· 
mlnat 1815 llraclır. Şartnamesi her ırUn 
l<o. da ıı:llrUIUr. Evsaf korun bUtün gar
ntzonlannda rncveuttur. Taliplerin bel· 
11 ııün ve ıaatten bir ıaat evci teklif 
mektuı>lnnnı Ko. na vermeleri. 

(8891) 1SS29 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

Erzincan Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna SO kuruı fiyat 

tabmln edilen 22.000 kilo sııtır kavur
masının kııpalı zartın ekılltrnesl 15. 12. 
941 pazartesi ıı:UnU ıı;ant 1l de Erzincan 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 17600 lira ve ilk teminat 1320 
liradır. Evsat ve aartnamcsl Ko. da g!i-

Eskişehir Sa. Al. Ko. dan 
1 - Fabrikada inşa edilecek &2571 

lıra 33 kuruş keşif bedelli teknik ve 
idare bıil'olarr binası kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke· 
şif resim fenni ve hususi şartlar Ko. 
da mesai zamanlarında gonilür. İha
lesi 27. 12. 941 cumartesi günu saat 
11 de Eskisehir Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. İlk teminat 6193 lira 7 ku
ruştur. İsteklilcri:ı bellı gun ve saat
ten bir saat evel teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. (9329) 19275 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 
l - 600,000 kilo sığır etinin ka· 

palı zarfla yapılan münakasasında ta. 
lip çıkmadığından bir ay müddetle 
pazarlıga konmuştur. Muhammen be· 
deli 144,000 lira olup ilk teminat 
10800 liradır. Pazarlrk için pazartesi 
çarşamba cuma günleri öğleden son
ra komisyona müracaat edilebilır. 

(9339) 19276 

Vaketa alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko .dan : 
1 - Beher kilosuna 425 kuruş tah

min edilen beş ton kadıır kunduralık 
vakcte alınacaktır. Pazarlıkla ek -
siltmf'si 19. 12. 941 cuma gunti saat 
14 te Tophane İstanbul Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif edecekleri miktua gore temi
niatlariyle belli saatte Ko. nn gel -
meleri. (9331) 19277 

Kömür alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltrni

ye lkoııulan 600 ton kok veya somü
kok kömürüne talip çıkmadığından 
yeniden aynı evsaf ve şartlar dahi -
tinde bir ay zarfında pazarlrkla satın 
alınacaktır. 

Evsaf ve şartlar her gün Ko. da 
görülür. Muvakkat teminat 1170 lira 
olup pa.ı:arlığa iştirak edeceklerin 
Sclimiye Sa. Al. Ko. ne müracaatla-
rı. (9333) 19279 

Saman alınacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan ı 

111. l\L Vekl\letl sa. Al. Ko. <tan : 
As. 1837 Sa. Al. Ko. na mnkbuz rıuka· Beher metr<'s.ne tahmin cdllt'n rıyatı tur. 
bilinde vermeleri. Postadaki gt'clkme • 1~7, üe yüz clll yedi kurus olan 4 - Şnrtnnmc ve krokisini ırlimıf'k 
lcr kabul edilmez. (9345) l02S9 lOO.OOO metre knpuUuk kumaı kapalı lstıyenlcr1n her ııon encümen kalemine 

4 - İsteklilerin ihaleden evel IM"'
nameyl görmek ve muvakkat temi -
natlarını yatırmak üzere Adana bele
diye itfaiye amirli~fne ve ihale c6· 
nil muayyen saatte belediye enoüme• 
nine mUracaatlan fl§.n olunur. 19226 

zartla münnkasaya konmustur. M.OOO 
1 

ve isteklilerin de 26. 12. 941 cuma ırtınO 
DEVLET DEMıRYOLLARl ııaat 10.SO dn hf'ldlye dairesinde mUte· 

ner metrelik ayn ayn tckııtler de kıı· '"kkll encümene mUracaııUıın. 

Yapı işleri 

Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı 
İşletme arttırma, eksiltme komisyO
nu rei&li~ı~den : 
Aşağıda iki mevzu olarak gösteri

len mebani inşaatı kapalı zarf usu
Jı:yle vahidi fiyat zerinden eksiltme· 
ye konulmuıtur. Bu binaların inşaatı 
için lüzumlu olan ray demirleri ve 
istekli tedarik edemediği ıtakdirde 
çimento, kum, çakıl, ta~ ve kiremi· 
di idarece verilecektir. 

1 - Bu işlerin muhammen bedel
leri, ekslttme günleri. muvakkat te
minat miktarları aşağıda dordüncü 
maddede gösterilmiştir. 

2 - İstekliler bu iı;lere ait tartna
me ve ıair evrakı devlet demiryolla
rı Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kay
seri vezneleriyle Konya garından 
dördüncü maddede gösterilen bedel· 
ler mul..:.bilinde alabilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilecek olan 
isteklilerin teklif mektupları ile bir
likte aşağıda yazılı vesikaları teda -
rik ve komisyona tevdi etmeleri ll
zımdır. 

A) Teminat mektupları veya mu
vakkat teminat akçaları, 

B> Kanuni ikametgih vesikaları, 
nüfuz cüzdanları ve ticaret odaaı ve
ıikaları. 

C) Bu işlere mahsus olmak üzere 
ayrı ayrı Münakalat Vekaletinden 
alınacak ehliyet vesikaları (bunun 
için ihale gününden en az 8 gün e· 
vel Münakalat Vekaletine müracaat 
edilmesi lazımdır.) 

4 - İhale mevzular : 
A) Yenice'de iki, Adana'da Uç, 

Ceyhan'de iki ikametgih ile kezalik 
Yenice'de bir büfe binası inşasından 
ibaret. Birinci mevzuun ihale günü 
2. ı. 942 cuma saat 15 olup muham
men bedeli 78.000 lira ve muvııkkat 
teminat miktarı 5150 lira ve §artna-
me bedeli 390 kuruı;tur. , 

bul Cdutr !halesi 20. 12. 941 cumarte-
si ıı:Unü saat 11,so dadır Evsaf ve aart (9.212) 19194 Elektrik mühendili 

aranıyor 
namesi 17SS kurut mukabilinde 1\1. M . Parke ve adi kaldırım 
V. 'atın o.ima komisyonundan alınnbl· 

ur. yaptırılacak Elazığ Valilifinden rı 
Taliplerin teklif edecekleri miktara 

ı:örc kanuni ilk temtnatlarını havı tek· 
llt mektuplarını ihale s:ün ve saatin • 
den en az bir aaat eve-ane kad r ko-
misyona vermeleri. <9010) ısroı 

Elektrik tesisatı 
M. ?.L Vekl\letl Sa. Aı. Ko. dnn 
KC11t bedeli (17 llS,78) on yedi bin 

yüz on üc Ura 78 kurus olan Dlyarba· 
kır'da elektrik tesisatı 1$1 kapalı zart
la münakasaya konmustur. İhalesi 22. 
12. 941 pazartesi günü saat 11 dedir. 
tık temlOl\tı (1283),M liradır. Sarına· 
mesl 86 kurus mukabilinde M. M. V. 
ıaun alma korntsyonundan alınııblltr. 

bteklllerln ll:sle gün ve ıaa tinden 
e:- az bir saat evcllne kadar kanuni 
tekli! mektuplannı komisyona verme-
leri. (9011) 1~~ 

Elbiselik kumaş 
alınacak 

M. t.L Vektıletl Sa Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen f1Ya· 

tı (816) Uc ytız on altı kuruı olan 
(40.000) kırk bin metre kıslık elbiselik 
kumae kapalı zartla münakasaya kon· 
mustur. İhalesi 20. 12. 941 cumnrteııı 

ııunu aaat 11 dedir. 1lk teminatı (7570) 
liradır. Evıat ve ıartnamcst 632 kuruı 
mukabilinde M. ::. v. satın alma ko
mlıyonundan alınabilir. Taliplerin !ha· 
le gUn ve natlnden en az bir aaat e· 
vellne kadar tekli! mektuplarını komlı· 
>· -" vermeleri. (9018) 16994 

Yataklık pamuk alınacak 
M. M. Vcktı.leU Sa. Al. Ko. dan 
Beher kOOBuna tahmln edilen tlyatı 

doktan kunu oınn yüz bin kilo yat41ı:. 
!ık pamuk 25 b!rtnclktı.nun 941 pcraem
be ııonu saat 11 de Ankarada :r.t. llI. v. 
satın alma Ko. da pazarlıkla ihale cdl· 
te~tlnden l.ateklllcrln 11500 liralık ka· 
u tcmtnntıarlyle birlikte pazarlık i:iln 
ve saatinde mezk11r Ko. da bulunma· 
ıarı- Şartname ve nümunesı her 2'Un 
Ko. da ıı!irtılOr. (9088) 10124 

Ankara BelCdiyesınden ı 
1 - Erdem, Misafir, GüçlUler ve 

İskitler sokaklarına yaptırılacak par. 
kP. ve adi kaldırım imali iıi on be& 
~iın muddetle açık cksıltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (1780) li
ra (47) kuru$tur. 

3 - Teminatı (133) lira (54) ku
ruştur. 

4 - Şartname v~ keşif cetvelini 
görmek i&tiyenterin her gün encü -
men kalemine ve isteklilerin de 26. 
12. 941 cuma gilnü saat 10.30 da be
lediye dairesinde müte~kkil encU -
mene müracaatları. (9211) 1919S 

Camekan yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden r 

Sermayesi hususi idare l1e beledi• 
yeye ait olan Elazığ etektrik birlik 
müdürlüğü açıkbr. Tenvirat. mazot 
ve meşe kömüru yakan iki makinıt 
ile yapılmaktadır. Birlik idare ve 
teknik işlerini tedvir, makine ve te
sisatı islfi.h edebilecek bir elektrik 
mühendisine ihtiyaç vardrr. Tayin o
lunacak müdüre azami 300 liraya ka
dar ve barem derecesine röre ücret 
verilecektir. Talip olanların memu
rin kanununun 4 üncü maddesln<le 
tayin olunan evsafı haiz olduklan -
na dair veslkalanntn asıl veya tasdik 
li örnekleriyle beraber viliyete .mü-
racaat eylemeleri. 19227 

Odun alınacak 
1 - İstasyon civarında yaptırıl -

makta olan sebze dükkanları için Urfa Gümrük Muhafaza Kıtası S.-
yaptırılacak camek5.nlar on be~ gün Un Alma Komisyonundan ı 
müddetle açık eksiltmeye konulmuıı- Clnsı odun miktarı 600,000 kilo, tu-
tur. tarı 24,000 lira % 7,5 teminatı 1800 

2 - Muhammen bedeli (3220) li- lira ihalenin ıtiniı ve saati 29. 12. 
radır. 941 pazartesi saa-t 10. 

3 - Teminatı (241) lira (50) ku- A - Altı yüz bin kilo odun 29. 12. 
rustur. 941 pazartesi gilniı saat 10 da Urfa 

-4 - Şartname ve keşif cetvelini 1 Giimrük muhafaza kıtası satın alma 
görmek lstiyenlerin her gün encü -ı komisyonunda kapalı zarfla ihale • 
men kalemine ve isteklilerin de 26. dilecektir. 
12. 941 cuma günü saat 10.30 da be- B - - Şartnameyi okumalc iıtiyen -
lediye dairesinde müte5ekkil encü - ler Urla, İslahiye ve Mardin güm -
mene müracaattan. ruk kıtalarında her ıün oltuyabilir-

(9209) 19196 ler. 
C - Talipler teminat akçesi olaa 

Yol ve trotuvar yaptırılacak 1800 lirayı Urfa gümrük Jı:ıta6ı vez
Ankara Belediyesinden : nesine yatınp vezne makbuziyle şan
ı - İstasyon civarında yaptınl • namenin dordüncil maddesinde ken

makta otan sebze hali etraf yol ve dilerinden istenilen vesalklerle bir -
trotuvarları işi on beş gün müddet- tikte ihale ı;aatinden bir saat evel 
le açık eksiltmiye konulmuştur. teklif mektuplarını komisyona ver -

2 - Muhammen bedeli (6290) li- miş bulunacaklardır. 
ra (50) kuruştur. (10915-9311) 19260 

3 - Teminat (471) lira (78) ku-
ruştur! Yol tamiri 

Tokat Narın MQdUrlOCründen: 

Btr çak tanınmııı muharrirlerin rülür. Taliplerin bclll ıı:On ve saatten 
~azııarı ve ressnmlann resim· İ blr saat eveı tekli! mektuplarını Ko. 

ı - 200 ton baylalı düğen samanı 
pazarlrkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 18. 12. 94"1 perşembe günü ıaat 
11,30 da Eskişehir Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gun 
ve saatte temlnatlariyle Ko. na mü
racaatları. İlk teminat 487 lira 50 

B) Toprak'kale'de iki, Fevzipaşa'
da iki, iskenderun'da bir ikametııah 
ile Ceyhan ve İskenderun'da birer 
büfe binası inJa&mdan ibaret. İkin· 
ci mevzu ihale günü 3. 1. 942 cumar· 
tesi aaat 10 olup muhammen bedeli 
63 600 lira ve muvakkat teminat mik 
tarı 4-430 lira ve §artname bedeli 319 
kuruı;tur . 

Pijamalık diril alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan: 

-4 - Şartname ve keşif cetvelini 
görmek istiyenlerin her gÜn encü • 
men kalemine ve isteklilerin de 26. 
12. !>41 cuma günü saat 10.30 da be
lediye dairesinde müteşekkil encü
mene müracaatları. 

Erbaa • Samıun yelu U7.e.rlndekl 9+ 
919 kllnmetre arasında 1441 lira ~ ku· 
ru$ bedeli ke$lnl mf'ntez tamlrau acılı: 
eksiltmeye konulrnuatur. 

lerını bulacaksınız. 1 na vermeleri. Bu satten sonra verilen 
....._ 1 mektuplar Kabul edilmez. 
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Meşe odunu alınacak 
Konya Sa. Al. l{o. dan : 
ı- 65') ton mcııe odunu kapalı 

zarf usQltl ile eksıltmlye konmu11tur. 
Evsaf ve gcrııit Anknra, İstanbul 
Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. !eriyle 
K o. da gBrUlUr. İhel<'sl 22. 12. 941 
pazartesi gUnll s.-ı:ı.t 15 de Konya'da 
Sa. Al. Ko. da ynpılecalttır. 

2- 650 ton mcsc odununun (ah· 
nacak :">!izde 25 fazlaırılylc beraber) 
muhammen tutan 24.375 lirn lllt te
minat 1828 llrn 13 kunıştıır. İstek· 
illerin belli glin vı- snnttcn bir saat 
evci tckllç mrktuplarını J{o. na ver· 
meleri. (BD!l5) 18962 

:::: l'3iletıer gllndilz saat 12 den : 
:::: tubnren Hıılk~lndc : Sığıreti alınacak 
:::: -:::: satılmaktadır. : Adana Sa. Al. Ko. dan : 
::: l:l:er tarata otoblliı temin : 1 - Kapalı zarf usulu ile 60 ton 
::: edilml§tlr. : sığır eti alınacaktır. Tutarı 16800 
::: Cumartesi ve pazar tenzllA.tlı : lira ilk teminat 1260 liradır. Pazar-
::: tnatıne biletleri ıtmdldcn : tığı 23. 12.941 sah günü saat 11 de § satılmaktadır. : Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 1stekli-
' Telefon. 26:12 : teri pıtzarhk saatinden bir saat evci 

ltt11111111111111111111111111111r 1 :~.klif mekt~;~;~)nı Ko 1;;7;ernıele-

kuru~tur. (9334) 19280 

Fasulye ve nohut alınacak 
İskenderun Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Kııpalı zarfla alınacak olan 

120 ton kuru fasulye ile 60 ton no
huda talip çıkmadıgından 8. 12. 1941 
itibaren bir ay içinde S. 1. 942 tari
hine kadar pazarlıkla alınacaktır. 
Fasulyenin muhammen bedeli 28800 
lira olup muvakkat teminat 2160 li
radır. Nohudun bedeli 12,000 lira o
lup muvakkat teminat 900 liradır. İ&· 
teklilerin her gün İskenderun Sn. Al. 
Ko. na müracaatları. (9335) 19281 

Ah,ap baraka yaptırılacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Fabrika haricinde 3074 lira 

76 kuruş keşif bedelli bir ah§np ba
raka açık eksiltmeye çıkarılmı5tır. 
Keliif, resim. ve şartnameleri Ko. da 
mesai zamanlarında görülür. Eksilt
mesi 27. 12. 941 cumartesi günü saat 
12 de Eskişehir Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. Teminatı 230 lira 61 kuruş
tur. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Ko. da ~inatlariyle birlikte hazır 
bulunmaları. (9336) 19282 

5 - İsteklilerin yukarıda göıterl
len gün ve saatler.den birer saat e
vci 2490 No. lı kanunun emrettiği 
şekilde hazırlanmı:s te1dif mektupla
rını Adana'da D. D. Y. 6. ıncı işlet
me müdürlüğü binasında toplanan 
arttırma, eksiltme komisyonu reisli· 
ğine tevdi etmeleri lüzumu itin olu-
nur. (9281) 19259 

Beher metresine ıahmin edilen fi)ıt• 
ti otuz üç kuru$ olan rüı kırk bin 
metre pijamalık Diril 16 Birincikl'ınun 
1941 salı günü saat 1 ı de Ankara' da 
?tL M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla 
ihale edileceğinden isteklilerin 6930 Iİ· 
ralık kati teminatlari)·le birlikte pazar· 
!ık gün ve saatinde adı geçen Ko. da 
bulunmaları. Sartname5i her gÜn görü· 
lür. (9216) 19231 

Elbise ah nacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan ı 
İşletme personeli için aşaiıda ci n&i, miktarı muhammen bedelleri ve 

muvakkat teminatları yazılı 2 kalem elbise, 2 kalem palto ile bir kelem 
kasket komisyonda görülecek nümu nelerine göre kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır • Eksiltme 22. 12.9 41 pazartesi günü saat 11 de Sirkeci
de 9 işletme binasında A. E. komis yonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin teminat ve kanuni ve sikalarmı ihtiva edecek kapalı zarf
larını aynı gün saat 10 a kadar kom isyona vermeleri lizımdır. 

Şartnameleri parasız olarak kom isyandan verilmektedir. 

Elbise 
Elbise 
Patlo 
Patlo 
Kasket 

:518 kat açık yakalı 
124 kat kapalı yakalı 

237 adet açık yıtkalı 

Muhammen bedeli Lira Mu. teminatı 
14753.52 

98 adet kapalı yakalı 

62 adet 

2736.42 

5249.15 
2026.0-4 
172.26 

34937.S9 

1870.30 

(10647-9120)19095 

(9206) 19197 

Gnzyağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Su işleri ihtiyacı için atma

cak olan (5000) kilo gazyağı on beş 
ırfin müddetle açık eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1450) li
radır. 

3 - Teminatı (108) lira (75> ku
ruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her ı;ün encUmen kalemine ve 
iste'k111erin de 26. 12 941 cuma gilnU 
saat 10,30 da belediye darleenlde 
mUtc11ek'kll encUmene mUrecantlan. 

(9210) 19198 

MOZAYİK 

Marka Marka 

lhnlesl 24. 12. 041 l>t'r&embe RilnU 
snat on hcatc vlll\yet daim! enc!lmenln· 
de yapılacaktır. 

Taliplerin ihale kanununun hüküm
leri dalreelnde lcap eden vesikalarla 
ve muvakkat teminata alt makbuzla· 
rtyle birlikte mczkO.r günde vllAyet 
dalmt encümenine müracaaUarı tıtın 
olunur. (0312) 19261. 

A. Cümhuriyet M. U. 

Memur alınacak 
Ankara C. MilddelumumlllA'hıden: 
Ankara mnhkcmelerlnde dört adet 

on bt'şer lira ınaaılı zabıt kAtlpltf:I Ue 
bir ~ene 15 lira maaalı 1cra tahsildar· 
lıltı ve bir de yirmi liranın üctc ikisi 
nlsbeUnde maııslı zabıt klltıpıt~ı vekil· 
liği münhal olup bunlar için 18.12.941 
Perecmbc ı:<lnU aaat 10 da ve aynen 
Polatlı kazasında on llra manalı mUn· 
hal bir zabıt ktı.tlplltl tein de 19.12 9tı 
cuma g(lnu aaat J.O da imtihan >"llPıla· 
caktır 

M!'murln kanununun dordOnctl mad· 
deıı!nde Yl\Ztlı evııarı haiz taliplerin 

Ankara satış yeri: Sanayi caddesi lmtlhandıın bir ırün eveıınekadar An· 
Yabanabat Ap. No, 3 Hüseyin Orak. kara adliye en('!(Jmeııtnc müracaatları. 

Tel ı 2071 5391 ,<93441 19288 



Her nevi ölçü satan ve kullananlar1n 

nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Üzerinde 1940 damgasını taııyan bütün ölçüle
rin ilin edilecek tarihte muayenesi yapılacağın~ 
dan 1-1-1942 tarihinden 31-1-1942 tarihine kadar 
ellerinde ölçü bulunanlarm bunların cinsini, mik
tarmı, boylanm ve çekerini bildirir beyamıame 
ile Belediye Ayar Memurluğuna müracaatlan la
zımdır. Aksi takdirde ceza görecekleri ilan olu
nur. (9323) 19266 

ORMAN UMUM Md. 

Matbaacılara 
Orman Umum MiıdürlUğü Devlet 

Orman lalctmcsl Revir Amirliğinden: 
Orman da vatan için aartnam416lne 

8Öre muhtcll.t eekUde 1.850.000 ad&t rı

•ln basılması pazarlıkla acık eksiltme
ye konulmuştur. 

Bunların kAA'ltlarını idaremiz Mali -
ye Vekl'ıletl kırtaıılye ambarmdan mü -
tea.bhldlne tf.'llllm edecektir. 

Tabl ve llclllk muhammen bedeli 
975 llradır. Elaılltme 23. 12. 941 tarihi
ne müsadlt salı ıı:unü ıaat 15 te Anka
ra orman umum mtldürlütU merkez 
rev~r a.mırlli'llnde toplanacak koımls
Yonda yapıLacaktır. 

Muvakkat teminatı (7'5) liradır. la -
teklllerln ıartnameyl her ıı:Un Ankara
da merkez revir Amirliğinde ve tatan
bul orman çevtrge müd(lrlütünde ıı:ö

reblllrler. 
Ellll ltJneye ıı:lreceklertn muvakkat 

temlnaUndan maada teslim olunacak 
kağıt mukabili ikinci blİ' temlnat vere
ceklerdir. 

Kanuni il<ametıı:a.h ve ticari ehliyet 
ve elrketkrln talebi halinde bunlardan 
ba.ı<a 2490 sayılı kanunun 3.üncti rnad
deslnd' yazılı ves!kalarly!e birlikte yu. 

kanda ~österHen &'Un ve saatte mez
kQr komisyonda hazır bulunmaları lA-
zımdır. (9313) 19262 

İSTANBUL ve PARlS 
Fakültelerinden mezun 

Diı Tabibi 

Hamit Sakabaıı 
Adhye sarayı karııısmda 

İ>ölmı.eci Ap. da her giin saat 
9-12 ve 1~20 arası hastaları
nı kabul eder. 

Rantgen ve seri mekanik 
tedavi. Tel ı 2624 5278 

Beden Terbiyesi Umum Md. 

Matbaacdara 
!leden Teri>lyeal umum Mil.ldürlütün· 

elen: 
Beden Ter'bl;yeai ve Spor mecmuuı -

am bir ıaenellık taıbı Wne dair 10.12.941 
tarlh nde acılan ekaUtmeye ıı:trenlerln 

verdlklerf tıyat ook s6rtild4l.tünden 
.-rtn m nJn k1!41eye att hükımü deli& • 
tırUmelc: •u.reU.Vle yeniden eksiltme a -
cıJnuttır. 

İstek Ueıfıl 25.12. 941 penembe Sil· 
n11 aaat l5 te utın lama lroml&yoonuna 
müracaattan. (9346) 19290 

DIŞ HEKiMi 

Hamdi Alagün 
Hastalannı Yenllehlr Atatürk 
Bulvan All Nazm.l A.p. 5 No. ıu 
dairede kabule bql&mJlbr. 

ORMAN KORUMA 

Sığır eti ahnacak 
Onnan Koruma Kıtaıan Satın .Alma 

KcımtaYonuN1an: 

Ankara Bira Fabrikası 

teıilli yiye<ek ahnacak 
lnıiiaarlar Ankara Bira Fabrikası 

Müdürlüğünden ı 

Paı:arhk suretiyle fabrika işçile -
rinin yemekleri için aşağıda yazılı 
malzeme satın alınacaktır. 

Cinsi Kilo Mu. be. 
Kuru fasulye (Selinik) 500 120 -
Nohut (İspanyol) 800 176 -
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 
Pazarhfın 15.12.941 gunu öğleden 

sonra saat 15 te Gazi Orman Çift
liğindeki bira fabrikasında komis -
yon huzurı.mda yapılacağı ilan olu-
nur. (9173) 19097 

ENSTITOLER 

Ayakkabı alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör -
lüğünden ı 

1 - Kurumumuz kız ve erkek ta
lebeleri için aııağıda miktarı yazılı 
ayak-kabının ticaret odasından alman 

f 

muhammen fiyatlar üzerinden açık 
eksiltme usuliyle ihaleai yapılacak -
ur. 

2 - İhale 2. 1. 942 cuma giinü sa
at (11) de rektörlük binasındaki 

müteşekkil komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Şartnamesini okumak ve da

ha fazla izahat almak istiyenlerin 
enstitü daire müdürlüiüne müracaat-
ları. (9255) 

Cinsi Mik. çift Muh. Fi. Tu. 
Erkek iskarpini 372 10,50 3901 
Ku: iskarpini 33 9,50 313,50 

1925& 4214,50 

Çe§itli elbise yaptırılacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüiünden ı 

1 - Kurumumuz kız ve erkek ta
lebelerinin elbise palto tayyör ve 
mantolarının kumaıı enstitüden ve
rilip harç ve dikimi müteahhide ait 
olmak üzere kapalı zarf usulü ile i
halesi yapılacaktır. 

2 - İhale 2. 1. 942 cuma giinü sa
at 14,30 da rektörlük binasındaki 

müteşekkil komisyon tarafından ya
pılu:aktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Daha fazla izahat ve şartna

mesini. okumak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

Cinsi Miktarı Fiy.atı Tutarı 
Erılıcek elbisesi 372 T. 18.00 6696 
Erkek paltosu 165 A. 18.00 2970 
Kız tayyörü 33 A. 16.00 528 
Kız mantosu 10 A. 14.00 140 

(9254) 
10.334 

19257 

TAPU VE KADASTRO 

·- ASKERi F.ABRIKAl:-AR 

500 ton Ergani konvanter 
bakırı alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı 
Tahmin edilen bedeli (325000) li

ra olan 500 ton Ergani konvanter 
bakırı askeri fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komis -
yonunca 17. 12. 94! çarşamba günü 
saat 15 te pazarlrkla ihale edilecek
tir. Şartname (16) lira (25) kuruş._ 
tur. Kati teminat {33500) liradır. 

(9113) 19202 

Dosyasına bağlı 2 kıta 
listede yazılı testereler 

alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira o

lan dos>·asına lıağlı iki kıta listede }'a· 

2 usta 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 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Kurşun alınacak 

Sığ1reti ilônı 
Marmara Ussübahrt K. Satın Alma 

1 
Komisyonundan : 

1 - Birinin umum tutan 10.000 ıı

radan ibaret 25000 kilo ve dlterinln u-
mum tutarı 120.000 liradan ibaret 
300.000 kilo sıtır eti, iki ayrı ıartna

mede olmak üzere ayn ayrı kapalı zart 
u.sullyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekslltmelerl 10. 1lkkAnun 941 
cuma ~nü saat 11 ve 15.30 da 1zmlt· 
te Tersane kapısındaki komlayon bina
sında yapılacaktır. 

S - 25.000 ktlo etin Uk teminatı 750 
nradır.. 300.000 kilo etin muvakkat te
mlnatı 7250 lira olup aartnamesı (6) 
llra mukabilinde komisyondan alına • 
bilir. 

zılı testereler Askeri Fabrikalar Umum P. T. T. Fabrikası Mü.dürlüğün-

4 - Eksiltmeye ı.etırak edecek ta -
!iplerin, bu ialerle llilll olduklarına 

dalr ticaret vesikalarını ve yukarıda 

yazılı teminatlarlyle birlikte 2490 ıa· 

yılı kanunun tarl1atı vechlle tanzim e· 
deceklerl tekli! mektuplarını belli ııün 

ve saatlerden tam bir saat evellne ka
dar komisyon baskanlıtına vermeleri. 

Mudürlüğü Merkez Satın Alma Ko • den : 
misyonunca 2·1-942 cuma giınü saat 15 Kapalı zarf usuliyle 25 ton blok ha
te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname tinde kurşun satm alınacaktır .M~ 
parasızdır. Kati teminat (675) lira • hammen bedeli 16250 lira, muvak -
dır. (9219) 19206 kat teminatı 1218 lira 7S kuruştur. 

10 adet sertlik ölçme 
tezgahına mahsus elmas 

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

karıda yazılı 10 adet sertlik ölçme 
tezgihma mahsus elmas askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 2. 1. 942 cu
ma günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Ka
ti teminat (90) liradır. 

l9220) 19207 

3 kalem ve ceman 5 ton 
oksijen demir kaynak teli 

alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan 
Tahmin edilen bedeli (2500) lira 

olan yukarıda yazılı 3 kalem ve 
ceman 5 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. (9221) 19208 

10 takını yılankavi freze 
hortumu alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahınln edilen bcd<>li (31)()()) lira O· 

lan yukarıda >azılı 10 takım yılıı.nkavı 
!reze hortumu askeri !atırlkalar UIT'um 
müdü:hlliü merkl'.'.ı: ~atın alma k.ıınl•· 

yonunca 5.1 942 pazartesi günü saat 
14.30 da pazarlıkla !!lale edilecektir. 

Eksiltme 19-12-941 tarihine müsadif 
cuma günü saat 15 te yapılacağından 
taliplerin şartname ve teferruatını 
görmek üzere her gün fabrika ka
lemine müracaat ve eksiltmeye gir -
mek için kanunun tayin ettiği vesaik 
ile birlikte teminat makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını havi kapalı zarf
larını saat on dörde kadar komis -
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim eylemeleri. Daha sonra geti
rilecek zarfların ve postada olacak 
gecikmelerin kabul edilmiyeceği. 

(10521-8963) 18981 

KAiıt verici ve cırak 

ARANIYOR 
Eyi ücret verilmek suretiy

le bir kAğıt verici ile aynca 
sanat öğretilmek Uzere okur, 
yazar çocuklara ve gençlere iş 
verilecektir. Ankara Belediye 
karşısında ÇAJ\'KAYA mntbaa
sı direktörlilğüne müracaat. 

M. M. V. DENiZ S. AI. Ko. 

(10562-9052) 19001 

Zeytinyağ ilônı 
Marmara Üssübabri K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Beher kilosuna 100 kuruş fi • 

yat tahmin olunan 45000 kilo zeytin 
yağı bir partide olaıalı pazariıkla satıo 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 15-1.kbuu ~41 pa -
zartesi ~ünü saat 15 te İzmit'te ıersane 
kapısındaki komisyon binastnd3 ) apı· 
lacaktır. Şarınamesi 225 kuruı mukabi
linde komisyondan alınabilir. 

3 - Pazarlığa işıirik edecek talip
lerin 2490 sayılı kanunun istediği ve· 
sikalarını ve (6750) liradan ibaret te • 
minaılariyle birlikte muayyen gün ve 
saaııe komisyona müracaatları. 

(10823 - 92i9) 19210 

MAHKEMELER 

Keskin Sulh Hukuk IU'ıklmllll'lnden: 

Nürus tezıkereslne nazaran Darende
li olup Keskinin Kırıkkale nahiyesinde 
terzilikle iştigal eden mtitcverta :yUz -
başı Şerle otııu 317 doitumıu Yusuf ZI· 

Kumaş alınacak ya katıedlldlğlnden Kırıkıkalcde varisi 
M. M. V. Deniz Merkez Satın Alma rolıur etmemesine blna<'n mctruki\tına 

Komisyonundan: mahkemece vaziyet edllmle usuıen te-
Beher metresinin tahmin edilen be- reke dl'!terl tanzlm edllmls olduğun -

deli 170 kuruş olan 34-000 me,tre haki dan mütevc!tanın mlrası;:ıları ve müte-
1.e basılık kumasın pazarlık eksiltmesi vertada kefaleten alacağı olanlar da 
16.12. 941 tarihine rastlı)an salı ııünü dahil olmak üzere bütün alacaklılar ve 
saat ll de Ankarada M. ı.r. v. blnruıın- vereselerl esbabı sübutlyelerlyle bera
dakl komisyonumuzda icra edllecl."ktlr. ber tarihi llllndan itibaren üc ay lı;:ln • 

289 kuruı mukablllnde ıartnameslnl de Keskin sulh hukuk mahkemesine 
Şartname parasızdır. KaU teminat 450 almak tstlyenlerin her wün ve eksilt_ müracaatları llAn olunur. :5702 

liradır. (9218) 19256 meye gtmıek lstl:yenlerln de 8280 lira· 

200 adet ispirto varili 
alınacak 

As. Faıb. Satın Al. Ko. dan : 

Tahmin edilen ıbedeli (3445) lira 
olan 200 adet ispirto varili askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
.atın alma komle3"(>nwıea 5. ı. 1942 
pazartesi günü saa t 14 te pazarhkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız -
dır. Kati teminat (516} lira (75) ku-
ruştur. (9314) 19263 

2000 adet bükme ispit 
alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan ı 

Tahmin edilen bedeli (8000) lira 
olan 2000 actet bükme ispit- aekeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 12. 1. 1942 
pazartesi ıünü saat 14 te pazarlıtkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız
dır. Kati teminat (1200) lira.dır. 

(9318) 19264 

4 kalem ağaç vidası 
alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 

lıık katı teminat ve kanuni belıı:elerty

le b~rllkte beJll &'Un ve saatte komlByo-
na müracaatları. (9276) 19271 

ARANIYOR 
Şehirde veya Atatürk Bulva

n üzerinde Sıh1ye Veklletl.yle 
Bıı.kan1ıklar flrft!lında (IH odalı 
kaloriferli bir ev veya daire 
aranıyor. Bir senelik peşin ve
rilecektir. Devir dahi kabul e
dilir. 3722 Telefon numarasına 
müracaat edilmesi. 5658 

Ressam aranıyor 

Sınai bir mUessese lcln bir maki
ne ressamı aranıyor. İmtihan neti
cesine göre ücret verilecektir. 

İsteklilerin <Ulus Matbaası: K. 
M.> rilmuzuna evrakı müsblte suret
leriyle ve mektupla mUracaatlan. 

NAFIA VEKALETi 

Yapı itleri ilim 
Nafıa VekAletınden: 

1 - Eksiltmeye konulan ı.: Mallye 
VekA!etının muhtelit eervlslerlnde ya • 
pılacak sabit dolap ve klltüpane ille • 
rldlr. 

Keılf bedell: (7406.00) llradır. 

Bolu Sulh Hukuk Htıklmlltloclen: 

Bolu orman tdareRI lle Bolu'nun 
Gökcesu nahlyl'.'slndn Tuma karyeııln· 

den tnce Elmlr oğullarından İbrahim 
oğlu Hasan Turgut meyanalerlnde a -
lacak davasının icra kılınmakta olan 
duruımasında müddcaaleyh namına cı

kanlan dıavetiyede adresinin meohul 
bulunması hasebiyle davetiye makalt'ı• 

na kalm olmak !lzere lll\nen tetıl11ı11t 

icra cdllmlş ve bu kere gıyap kara n 
cıkarılmaııına karar verllmlı oıdu~un
dan bermucibl karar a:ıyap kararı ma • 
kamına kaim olmak üzere du ·uemanın 
muallAk bulundu;:u 2'5 1:;: 941 perıt'.n· 

be ıı:UnU saat 10 da Bo·u sulh hukuk 
mahkemesinde bluııt ve yahut bir ve
kili müdafi t>ul.t•ııturrrııııır. huııuau 

UAn olunur. 5703 

Bolu Sulh Huıkuk HAklmll&lnden: 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nm Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikrami 
Ziraat Bankaımıda kumbaralı ve ihbarsız ta.aarrut hesaplarında en _. 

ııo lirası bulunanlara ıenede 4 dfıfa cekllıecek kura ile uatıdald pl&D& ,,. 
re lkrarni:ye daiıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 
4 ,, 500 ,, 
4 " 250 " 

40 ,, 100 ,, 
100 ,, 50 " 
120 " 40 H 

160 " 20 " 

40001.ira 
2000 ,. 
1000 " 
4000 " 
5000 ,. 
4800 " 
3200 ,. 

Kuralar senede 4 de!a, U Mart, 11 Haziran, U EyUll ve u Blrtıı~ 
nun tarihinde cekllecektlr. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir ıene ıctnde ııo llradan ~ 
dtlemlyenlere ikramiye cıktıtı takdirde % 20 fazlaaiYle verllec:ektlr. 

Beyo~lu Halı 
Taksım t • • M__.. 

ıcaret evı cület 

Meıelik Sokak No. 5 Büyük Rum kilisesi ıırasmd• 
Avrupa memleketlerinde kıymetli halılar üzerinde 215 sene gibi uzUJI 
tecrübesi olan mllesseaemiz bu defe. Beyotlu'ndakl yeni mağazada 

zevke elverlşli gUzı>l renklerd!' en Mfts Ttlrk, İran halılan te§bit 

etmektedir. Fiyatlar rekabet kabul etmiyecek bir derecededir. 
Her tUrlU balı mübadele edildiği gibi yıkama ve tamir işleri de keııJ 

·teşkllAtımız tarafından aUrat ve itina ile yapılır. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• -------------------------

Deri ve barsak satııı 
Türk Hava Kurumu Ankara Şubesinden : 
Ankara ıehlr ve köylerinden ıubemlzce toplattınıacak kurban ,., 

rlleri ve barsaklan 18 ktınunuevel 1941 persembe ıı:ünü ıaat 14.SO 1# 
Ankara'da Hava Kurumu binasında acık arttırma ile aatılacakur. ~ 
namesi aubemlzden parasız olarak verlllr. Taliplerin ihale ıı:ünü muvaJI"' 
kat temınatıarlyle birlikte müracaatlan. ~ 

'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

ASKERLiK iŞLERi 

Ç A G R 1 
Ankara Askerlik Şubesinden: 
31.10. 941 ve 9800 sayılı Maliye v. 

hukuk müıavlrllğlnde mümeyyiz ola
rak ıı:özüken adresinde aranılan ve !a· acele 
kat buradan aynldığı blldlrllen yedek 

ı - Antalya'da orman koruma kı
talan ihtiyacı için 27000 kilo aığır 
etinin kapalı zarf uulü ile ihalesi 
25. 12. 1941 perı.pnbe cünii saat 14 
te Antal)'a'da ~a kltalan komu -
tanlık binasındaki 1&tm alma kornJll -
ynnunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bed~ll MM ıtra ve mu
nldcat teminatı 708 lira 75 kurut
tur. 

Tapu teaçili 

Tahmin edilen bedeli C8000> lira o. 
lan dört kalem a&ac vidası askeri fab
rikalar umum müdilrlUtu merkez aa -
tın alma komisyonunca 5. 1. 1942 pa
zartesi ıı:tinü saat 15 te pazarlıkla iha
le edllecektlr. Şartname parasızdır. Ka
U teminat (1200) liradır. 

2 - E'kslltme 28. 12. 941 Alı &'Unü 
saat 15 te Nafıa VekAletl yapı ve imar 
tılerl ekBUtme komtııyonu odasında a
cık eksiltme usullyle yapı!acakUr. (9169) 

S - Eksiltme ıartnameıl ve buna 
31 kalem makap alınacak milteterrı evrak yapı ve tmar ı.eıert re-

19267 

Bolunun Pasa köyünden Mehmet kı

zı ve Mehmet karısı FatJna Yıııtız tara
fından kocası aslen bolulu oluıı Manlu 
vllAyetlnln Akhisar kazasının Ömer 
Isıl< karye6lnden Mehmet usta aleyhine 
!'kame olunan nafaka davasında müd -
deaalC"Yhln ıı:österllen adreste bulun· 
madığı ve kendisine tebMııat da ita e -
dllememıı ve lkameta:tı.hı da mechul 
kalm1- olduğundan kendisine 1Alnen 
tebl1ıı:at itasına mahkemece karar ve -
rHmlı ve davetiye makamına kaim ol· 
mak üzere UAnat icra edllml.-e de bu 
kere de ıııyap kararı makamına kaim 
olmak üzere duruemanın muallAk bu
lunduğu 24. u. 941 carıamba ıı:ünü sa
at 10 da Bolu sulh hukuk mankeme
slnde bizzat veya bir vekili müdafi 
ıı:ondennesl hwıusu ııan olunur. 5704 

piyade tctmen 329 doliumlu ve 43.951 
kayıt numaralı Blleclkll Şakir otlu 

G. Antep Asliye Hukuk Hakimli - Şeklp Copurotlu talim vazl!esl almlf -
ğinden : tır. Acele ıubemlze veya bulunduğu ye

rin ıubeıılne !Uzumu müracaatı illin O· 

Çağrı 
Ankara ASkerlik Şuıbesinderı • 

1 - Emniyet umum müdürliil'
rinci şubesindeki adresinde bu 
yan ve Ankara emniyetin.de o 

Cankaya Tapu Sicil Muhatızlıtın· lsll&lnde ıı:örüleblllr. 

3 - Şartnameler her ıün aatm al
ma komisyonunda rörülebilir. 

dan: As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 4 - Eksiltmeye ır!rebllmek ıcın il -
Mamakta devletin hüküm ve tasar- Tahmin edilen bedeli (11200) lira teklllerln (555.45) bel yüz elll beı Ura G. Antep gümrük idaresine izafet- ıunur. (9289> 19249 

4 - Şıı.rtnamesinde yazılı vesika
lar illı teklif mektuplarını isteklile
rin ibate saatin.den bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde komis -
)'Olla vermeleri iJl.n olunur. 

rutu altında olup Kemal Tarımel tara- olan 31 kalem makkap askeri fabrl>ka· kırk bea kuruııluk muvakkat teminat. 
tından ııııaı edilmek ıuretlt'le blrul in- lar umum müdürlUfıU merkez satın vermeleri llzımdır. 19146 
M edilen ve önü asfalt y0! ve arkası alma komisyonunca 7. 1. 1942 carıam -
ve satı polis tbrahlm ıofu elektrı~ı ba gilnU saat 14 tc pazarlıkla ihale e
Yaea.rın ıeıı:allndekl hazine yerinde cev- d1leeektlr. Şartname parasızdır. Kati 
rüi bulunan mahalll arsasını hazine teminat 1680 liradır. (9170) 19268 

TiCARET VEKALETi 

Benzin alınacak 

le hazine avukatlarından Cafer Gün 
ve Sami Sayan taraflarından mahke
meye müracaat olunarak, M. aleyh 
Eyüp oflu M. Harap me&elıt sokağın

da oturan İsmail Sabrinin mülga Til-

(10874/9242) 19199 namına tescili detterdarlıktan Jııtenil

mtetlr. 
halit gümrüğü memurluiunda iken 

44 kalem hadde silindiri Tl~et VekAletınden : vukubulan ihtilasından 991 lira elbise 

il k hadd ka Vekllet otomol ı ve motoılkletı ıcın 
MALİYE VEKALETi Bu yerin tapuda kaydı olmadıtındaıı yo U Ve e a amı Mayıs 942 sonuna kadar acık eks i tmı• ve ııapka avansından mütebaki 20 li-

tasarrutunun tahkik ve tahdidi ictn l k 

A kkab 
_ 1 cak 25. 12. 941 peraembe &'Unü mahalllne 

a maca Ue 2800 litre benzin utın alınacaktır. ra altmış kuruş ki ceman 1011 lira 

ya 1 -.alna gldllecetlnden a!Akadarları yetlertnde- Aı. Fab. Satın Al. Ko. dan: Bu miktar benzin toptan veya ma- 60 kuruıu vermediğinden bahisle bu· 

V k Al ·-~- _,. t h._'k Tahmin edilen bedel! (1434-00) lira yııı sonuna kadar tahakkuk edecek A Maliye e a etı......,n ı ki vealkalariyle b!rllkt.A! o .... n a A• nun tahsili taleıbiyle açılan davanın 
Al .. ahd 1 h t ı ,.., olan 14 kalem hadde iPii ndlrl, Yolluk ıı:Unlük veya haftalık ihtiyaca söre 

ı - Veka et must em ni için memuruna veya daha evel mu a ız ı,.,- rllm izdir yapılmakta olan muhakemesinde ı 
178 çift vidala iskarpin açık eltsilt- mıza müracaat eylemeleri 11An olunur. ve hadde aksamı askeri fabrikalar u - parca parca ve e ca · 

1 
k mum mUdürlUtU merkez satın alma Müteahhit verıııaı ne karar pulu ve- M. aleyhin ikametgahının meçhul 

me usuliyle satın a ınaca tır. .111111111111111111111111111111111!:, komisyonunca 9. 1. 942 ouma ıı:ünü sa- kl'ılete alttlr. kalımaın sebebiyle ve dll:vacı vekille-
2 - Muhammen bedeli 1958 lira - - - Muvakkat temır.at 6S lira 6S ku -

dır. S E M l A"" K 1· Ş : a· 15 te pazarlıkla ihale edllecektlr. rinin talebiyle ilanen tebliıat yapıl-
3 'M 1cık t · t 146 lira 85 - : Şartname 7 Ura 17 kuruştur. Katı te - ruıtur. masına karar verilmictir. Mumailey-

- uva a temına ı - : mlnat (16840> liradır. (9171) 19269 Acık ekllltme 20. 12. 941 tarihinde ., 
kuruıtur. E I : saat 10 da yapılacaktır. hin 26. 12. 941 tarihin.de sut 9 da biz-

4 Eksiltme 2. 1. 942 cuma gii- : aınail Gökçek : lsteklllerin ekllltme &'Unü blldlrllen zat gelmediği veya kanuni bir mü -
nu ıaat 14 te levazmı müdürlüğünde : : saatte teminat mektuplarlyle birlikte me4111il göndermediği takdirde hak -
müte•ekkı·1 eksı'ltme k'~mı'syonunca -- Ankara'nın en eski emlA.k -- 1 ı yapıl;caktır. "" : bürosudur. EmlA.k arazi alım : :!;:naı~:n k:u:::.nunda<;:ı; b~ı:; ~~:!~r.gıyap karar;7~;rileceii ilin 

5 - Nıimıme ve 1&rtnamesi leva - = satım ve kiralama işlerinde E 
zım mıid,ürlüfünde görülebilir. : her kesenin iıtedittne uygUn : 

İsteklılerin 2490 numaralı kanunun : hir §ekli bulur. : 
2 ve 3 üncü maddelerindeki belge - E Yeni Sinemu.ıa Yeni antre- : 
ler muva:lrlı:at teminat malrbuzu ve - : si Ustilnde Tel: 1953 ve 3307 = 
ya banka kefalet melrtubiyle birlikte : F • : 
aa müracaattan. (9343) 19287 

-- inna ve ıame dikkat --tayin olunan gün ve saatte komisyo-
':i ı ı ı l l 111111111111111111111111111 i=' 

Makinist ve ustalar aranıyor 
M. M. Vekaleti Hava Müateıarhğından : 

Hava MUsteııarhtı teknik ta.buru için otomobil ve traktör makl
Diati ve meydan ve yol intaatına vakıf uıtaıara ihtiyaç vardır. 

Verilecek ücret miktarları yapılacak imtihanda gösterecekle
ri ehliyete göre 50 - 120 Ura aruındadır. Taliplerin dilekleriyle 
Bava Xn.tep.rlıtına mUracaatıarı. (9810) 1924 7 
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İmtiyaz sahibi 
İskender ARTUN 

Umumi Neoriyatı İdare Eden 
Yazı İıtlerl MUdUrll 

Mümtaz Faik FENİK 
.Müessese MUdUrü: Na•lt ULUG 
ULUS Baınmevi ANKARA ... 
-( DİKKAT )-

Gazetemize ırönderllen hernevt yazı. 
lar, neıredllsln edllmaln ırerı veril· 
me:ıı ve kaybolutundan dOlll71 h1c bir 

mesu!lyet lcabul olunmu 

YENi Sinemada 
Bll&'lln 14.30 dan itibaren 

Deanna Durblnt unutturan muzaf
fer yıldız acııma mıı ıroncayı yara· 
tan Glorla Jean - Blnır Groeby ne 

beraber yarattıkları 

Yıldızlar şarkısı 

seanalar: 14.80 - 16.30 - 18.30 
ırece 21 de 

l9uıt 10 • 12 H&nalaM114a 

8llHVET XA.I>INI 

PARK Sinemasında 
Buır!ln bu aece 

Türk kahramanlıtını ve clvanmert
lliinl canlandıran büyük eAheeer 

SALAHADDİN EYUBİ 
we BOZ ASLAN 

Bozasıan sarlulannı aöyllyen 
MÜNİR NURE'ITİN 

Selmanm tarkılarını IÖYll"'1 
MUZEYYEN SENAR 

9eanalar: 10 • 12 - 14.80 - 18.IO 
l'IC9 21 de Tel. ııaL 

Ç A G R 1 ğı anla:sılan yedek Top. TeğmeOl 
Ankara Askerlik ŞubeslRden: doğum Kadıköylü Sezai -48361 
BaıvekAlet muhasebesinde memur rettin Akkutlu talim vazifesi 

iken memuriyetinden ayrılan ve Adana- tır. Her nerede bulunuyorsa bul 
ya berayt ticaret ıııttıtı anlaeıımakla ğu yerin şubesine ve Ankara'dı 
Adanadan ve memleketi olan Anamur- ıubemize derhal lüzumu m 
dan aranmı1&a da An.karaya aıttıtl An· ilin olunur. (9326) 1 

~ıııııııııııııııııııııııııııııtlıııııııııııııııııııııııııııııııııı• -
Ders başlangıcı ---------§ Ankara Aqam K11 Sanal Okulu Müdürlüğünden: -E 15-12-1941 pazartesi günü Sergievi ka11111ndaki 

E yeni binada deralere batlanacağrndan mektebe 
: kayıtlı bulunan talebelerin dera günlerini öğreıı
E mek üzere timdiden okul idaresine müracaatlarf 
E ilan olunur.. 19160 
'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

SUS Sinemasında 
Bucün 14 ten ıtlbaren menimin 

en ıı:üzel komedi eAheeert 

Artist namzetleri 
B.. rollerde: 

Louls Jouvet - Claude Dauphln 

Seane'lar: 14 - 16 - 18 aece :ao.so da 

Saa.t: 10 - 12 ııeanıtlarında 

GENCLD SEVt8tYOR 
Tel: -

SOMER Sinemasında 
Buıı:ün bu aece 

tıtı 

korkunc vakaları 

YILMAZ KAPTAN 
Baı rolde: Jaclc Holıt 

s.nsıu: lf) - 12..US • 14.IO - ~Jll 
18.90 - sece 


