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Panay'da llo-llo limanının güzel bir srörünüıü 

Ulusal Ekonomi 
ve Arttırma 

Kurumuna 
gelen telgraflar 

,.&aa.rruf ve Yeril Malı Haftuı -
~~ 12 ncl yıldönUmU dolayısiyle 
-Uaal Ekonomi ve Arttırma Kuru-
"'1 adına bUyUklerlmlze çekilen tel· 

ara geJen cevapları yazıyoruz: 
8ayın Kbım Özalp, 

Balıkesir :Mebusu 
tnuaaı Ekonomi ve Arttırma 

Kurumu Başkanı 
"17znetli Başkanlığınızda çalışan 
lıonomi ve Arttırma Ceıniyetinin 

•enelci çalışmalarından da büyüle 
Hılar belcli7oruz. Size ve ceıniye
enıin başarılar dilerim. 

1. lNôNtJ 
lta.&ım Özalp, 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma 

Kurumu Genel Bqkanı 
Balıkesir Mebusu 

1'ısarruf ve Yerli Malı Haftası • 
11 12 nci yılı münasebetiyle ıön • 
difinlz telırafı aldım çol: mü • 
saıs oldum. Teıeilclirlerimi ar-
eriaı. 

Dr. REFiK SAYDAM 
klzım Özalp, 
lnusal Ekonomi ve Arttırma 

Kurumu Genel Başkanı 
Balıkeııtr JlebOW 

tıaarrul ve Yerli lllalı Ha/tası • 
12 nci 7ıldonumiı munasebetiyle 
erilen duy6ulara tqel:lıür eder 

'llluımı sunarım. 

Türl:iye Büyüle Millet 
Meclisi Reisi 

M.A.RENDA 
la).ın Klzım Özalp, 

Balıkesir :Mebuau 
lnuaal Ekonomi ve Arttırma 

Kurumu Genel Bqkanı 
'tedi lllallar Haftası münueb• • 

• Partiye l:arır ıösterilen Hmİ· 
df17ıU7a tqelclıür eder derin H7• 

twerımı sunarım. ' 
C. H. P. Genel Sel:r~eri 

Erzurum Mebusu 
Dr. A. T. TUZER 

b?aaaascscFSJFCJi 

arbegiren 
Amerika 

Falih RJln ATAY 
a6rİiJl?Or ki japonlar kara ff 

bukıalarını uzwı müddet, iııce
ız.._- ~e hesapladılar, hazırladılar. 
.-nat ı6riiımelere hiç bel bejlaınadı· 

; bilWs, Kurusu"yu Amerib'ya aöa· 
kendilerinin harpcea kaçar 

zarınını ftl'lllek iteediler; Va
saloıılaruıcla güzel bir avutma

'- o,nadılar. Ve yahut, japon halk ef· 
harpten baıb çıkar yol olmadı· 

b6rlece lwıdınnak inediler. Son
la taldınm harbinin, manevi maddi. 
~ usullerini caı:bik ettiler. 

ltar,111ndakini uyanık ve tetikte bul· 
~_bir batkın, her vakit bir takım 
~ verir. Mesele bu kazançların, 
~ı bir daha altından kalkılmaz 
~'lı.I .... ujrıup ujrıtmaınasında. hır· 

neticesini alıp almamuındadır. 
~ vuruşlariyle Norveç'ıe 

Fransa"da ergeç bu ne
~ alınnuıur. Uzaktark'ta iı bu 
~ buit delildir. Gerçi inıriliı:lerle 
~ılann ıemi ve üs kayıpları 
~ilklerinden çok &Jır olmuştur. 
~ bundan. bazı tenkiıçilerimiz p"bi, 
~ hükümler çıkannak dojru olmaz. 
~ar iki İngiliz zırhlısını, intdlizler 
~k ıırhlıılllı nasıl hatırdılarsa 
~ h.urdılar; ne sihir yaptılar, ne de 
~ pterdiler. İngiltere garp c~ 
~. bir iki, birkaç ıırhh delil, 
~ ıtibl akıl almaz bir kaybın al· 
' kalbıııur. Uzn-pr4c'ta harbin 
"'- ııekiller alacaiını da aylar, belki 
~ içinde ıtöreceliz. 
...._ ~~ııı Amerika ile, harbe giren ve 
L._"lllU ile cenubu ile bütün kıtanın n 
,. lcuayı çeviren Okyanoslardaki hayat 
'- hilriyednin talihini bu harbin neti· 
"-1.. bailıyan Amerika arasında fark 
1ıılt hü,ııüktür. Dün Amerikan otomobil 
~eri, tank yapıp yapmamak için 
~alı:ta. Beyaz Saray'la W didi .. 

idi. Bugün, bir Nevyor4c kundura 
bdar, Mitün Amerikan ,... 

( So• J. illCi N7]m • 

FİLİPİN'DE 

SON DURUM 
·~- * 

Pasifik'te 

Wake ve. Midvay 
hali dayanıyor 
Manili!; 16. a.a. - .Japon hom -

bardıman tayyareleri pazartesi ı;:U · 
nil öğleye doğru Manlllfi') ı lıoınbnr· 
dıman etmişlerdir. Neşredilen bir teb 
liğe göre bombalar Nlcholsfield yn • 
kınlanna dUşmlıstilr. 

Cebo limanı Ja bombalandı 
Tokyo; 16. a.a. - Japon hava ku

veUerl, Fillpln'lerln en mühim ll -
manlarından biri olan Cebu limanı
nı şiddetle bombardıman etmişler -
dlr. 

Alangapo deniz ÜHÜ 
Manilla; 16. a.a. - Alanımııo de

nlz üssil buınln saat 6.45 de Japon
lar tarafınrlan bombardıman edll • 
ml&Ur. 
Walu~ ve Miclvay Jovanıyor 

Nevyork; 16. a.a. - Wake ve 
Mldtvay adaları hAlA mukavemet e
dl)•orlar. 

Bomeo adaaındaki 
yerli aıkerler 

BORNEO 
adasında 

çarpı§malar 

Japonlar 
ingiliz Bomeosuna 

Hollandal dar japon 
imliyazh bölgesine 

asker cıkarddar 
Batavia; 16. a.a. - HilkUmet ta. 

rafından neşredilen bir tebliğde, 

Hollanda J'IJindlstanı donanmasının, 
İngiliz Borneo'aunda bulunan bir 
Japon imtiyazlı mıntakasına aaker 
çıkardığı bildirilmektedir. Hallan • 
dalılar motörlU birkaç japon gemi
sine el koymuşlar ve Japonları göz
altına almışlardır. 

Harekat hakkındaki 
tal.ilat harbin ıonuna 

bırakılacak 
Batavla; 16. a.a. - Hollanda doğu 

Hindistanı kuvetleri umumi karar -
&'Ahının tebliği : 

Hollanda Hlndlstanı torıraklannn 
düşmanın hiçbir hücumu olmamıştır. 
Bazı noktalarda münferit bir hald€' 
uçan ve hilvlyeti tesblt edilem1yen 
tayyareler görUlmüştilr. 

Hollanda Hlndıstanı donanması 
tarafından iki .Tapon gem inin hatı
nldığına dair pazar gilnü verilen ha· 
ber şimdi teyit edllebmr. 

Slyam'ın doiu ktylSl acıldnnnıda 

· /,Somı 5 üncü sarf •dal 
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:-·?!/ Singapur 
tehlikede 

.... * 
Malazya'da 

carpıimalar 

cok ıiddetlendi 
Sıngapur; 16. a.a. - !nglllz hava 

ve kara kuvetleri tarafından bilyük 
kayıplara uğratılmalarına ratmen, 
Japonlll?', tazyiklerini arttırmıılar ve 
Malaka yarımadasının şimal batı -
sında bir noktadan ilk müdafaa hat
tunıza clrmlşlerdir. 

lngilizler tarafından alınan mihver tankları Dün akıamkl teblll, Kedalı'ın ce
nubunda şiddetli muharebelerin c'° 
reyan etmekte olduğunu bildiriyor. INGILIZLERE GôRE MiHVERE GôRE Japonlann önünde kesif orman -
larla kaplı, içlerinde tlmsahlann oy
nadıtı derelerle kesik, tabiatın bln
blr mani ve engelleriyle dolu bir a
razı vardır ki, burada heı: tUrlü as
keri hareketin ne kadar zor lnkleaf 
edeceti aşikArdır. Bu bölsede mo -
törlil blrltklı-rln ve hava kuvetlerl
nln hareketlerine elveriıll bir tek 
IOSe, bir demlryolu ve tayyare mey
danı hizmetini görebllecek blr de 
pllj mevcuttur. lnglllz kuvetlerlnln 
bütiln varlıklarlyle mukavemet ıroa
termelerl ve her karış toprağı is -
rarla mUdafa.a etmelerine ra~en, 
m.lkdarca üstün kuvetlere ve tay -
yare ve malzeme fa!klyetlne malik 
bulunan Japonlar ağır bw.maktadır
ıu. 

LİBYA 

HARBİ 
lehte geniıliyor 
İngilizler 

El azala 
batısında 
ilerliyor 

Kahire, Hi a.a. - İngiliz Ortaşark 
umumi karargahının tebliği : 
Gazala'nın cenup batı ve batıam • 

daki umumi bölgede, kıtalarımız, dün 
alman ve italyan piyade, tank ve 
hava kuvctlcrinin azimli m~kaveme· 
tine ve bir çok karşı hücumlarma 

(Sonu ' üncü sayfada) 

Japon - Amerikan 

harbi ·sebepleri 

Ruzvelt. 

amerikan 
gürü.şünü 

anlatıyor 

Birletik Amerika 
Devletleri Reisi 

Mr. Ru:zvelt 

LİBYA 
HARBi 

önemli safhada 
Piyadeler . 

şiddetli 
hücumlar 
yapıyor 

Bertin, 16 La. - Alnwı teblifine 
göre ıimıl Afrika'da, Tobruk'un batı 
kesiminde yeniden ehemiyetli müdafu 
savaşları olmuıtur. Bir karıı hücum 
esnasında, Almasa • İtal)'tn imaları e
hemiyetli dillman müfrezelerini ren· 
mitlerdir. Biri tuğgeneral olmak üzere 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Japonya - Amerika 

harbi sebepleri 

B. Tojo 

Japonların 

görüşünü 

anlatıyor 

Japon Bcqvekili 
General Tojo 

Kalaka yanm adumuı f(nuıl do
tuıundakl muharebeler yeniden can
lanmııtır. 

SingaJnır tehlike altında 
Nevyork. 16 a.a. - Associated 

Pren'in Londra"da iyi haber alan bir 
kaynaktan öğrendiğine göre. H"nı -
konı'un tahliye edilmesi mümkün -
dür. Diğer taraftan. 'Malezva yanm 
adasına yapılan .iapon hücumu1111n 
gelişmesi neticesinde Singapur da 
ciddt surette tehdit altında bulunu
yor ıibidir. 

Alman HGTiciye Nazırı 
Fon Ribbentrop 

Berlin'de 

Üçlü pakt 
devletleri 
toplantısı 

Bertin; 16. a.a. - Dün hariciye 
nazın von Rlbbentrop'un bqkanlıtı 
altında yapılan toplantıda, Almanya 
namına ıu zatlar da bulunmuttur : 

Deniz kuvetlerl komutanı amiral 
Tokyo, 16 a.L - Japon parllmento.. Raeder, kara ordula.n bqkomutanı 

Vaşington, 16 a.a. - Reis Ruzvelt, 'unun f"·kallde toplantısı bugün saat mareşal Keltel ve hava maatet&n 
vntandas haklarının kabulil yıldönil· ı ı de imparatorun bir nutkiyle açılmıı· mare&a\ Mllch. 
mü mjlnnsebetlyle dün ak~am rfd· ıır. Söz alan maresa! Keltel. Mihver 
yoda 'öyledllti bir nutukta bllhAa ı f mrarator, parllmentoya nutkunda de· ordularının sl!Mı arkadaşı J~n or· 
şöyle dem.istir: 1 111iştir ki: • • , dusunu selA.mlamış. bunu milteak.lp. 

Uzun hür lyet tarihinde hiç bir J Doju AS}'8'da yenı hır nı.zam kur· von Rlbbentrop, llçltı pakt Azalan· 
ün hürlyeti seven insanlar ve mem· ilUk istiyorum. Fakat A.~erıka. ve ~n· mn dtoruhde ettikleri Ö<le'V'lerln ehe· 

leketler lcln 1791 senesinin 15 ilk· siltere Japon)•a'nın bu 111 ıörmesıne mlyetlnden bahsetmlstlr. 
klnun günil kadar mAnah dUlldir. engel olmak istediler. Bu yüzden Japon- Birbiri ardıınrtt ~ alan İtalyan 
Bundan 150 sene evet, yeni bir mil· ya hadıermek zorunda kaldL Japonya bü)'{lk elcisi M. Alflerl ve Japon btı
let. Sf'Cllen konare vasıtaslyle insan buna teessüf eder. Yilk elçisi M. Oslma. h0kilmetlerln1n 
haklarını kabul etmistir. Bu, dilnyll· j f?i~e~ ~!aftan müttefilc devletlerle tamamen Alman ~rllşfine t~tabuk 
nın bir köşesinden diğer kösesine !lhırlıjimızın her an dah~ ılyaıde Mkı l ._ fi)( '"'•rint bellrtmlılerdır. 
biltiln insanlığın dllşllncelerl llzerlne bir hal aldaiını görJDcıL.11 bıtiyar... Berll"° 18. a.a. - Yan reamt bir 

İmparator, me~rL .)111 mültesnı 
I 8oau J üncü sqjada J !Sonu 3 uncu H>::fd&l ı Sonu ' iiııcü ..,.-.. >. 

GO ..... 
SiGORTA SOSYETESi 

Hayat - Yanım- NakHyat ·Kaza 
Ankara: Telefon: 2208 

Galata Telefon 44969 - 40630 

ALMANLARA GôRE 

Şark cephesinde 
...... . .. 

mevzıı 

harpler 
oluyor 

Berlin, 16 a.a. - Alman orduları 
bııkumandanlıirnın tebliii ı 

Doiu cephesinin bir çok kesimle
rinde yapılan mevzii savaşlarda düt
man dün de büyük kayıplara u(ra
mrıtrr . 

Alman hava kuvetleri Sivastopol 
yakınlarında ve Voroıilofcrad çev • 
resinde hedefleri bombılamıı ve bü
yuk savat ve ıtuka teıkilleriyle ka.. 
ra muhırebelepine iıtirak etmlıtir . 
Voroıilofcrıd kesiminde ve Lado

ıa rolunıin donmuı yolunda düıman 
takviyelerini bava kuvetlerimiz cid
di surette vurmuıtur. 

Uzak şimalde, Murmanek demiryo
lu ve Sovyetlerin karırkoma batar -
yalariyle barakaları, stukalar tarfm
dan bombalanmııtrr. 

Stokholm, 26 a.a. - Alman mah
filleri prk cepbeslnde Ruılarm yap
tıkları faaliyetin oldukça büyük ol • 
duiunu kabul etmektedirler. 

Bu faaliyet hakkında ıunlar ill
ve ediliyor ı 

Bütün bu bareklt tali ehemiyette-
( Sonu J üncii Hy/ada ) 

RUSLARA GôRE 

Klinden başka 
...... 

üç kasaba 
daha 

geri ahndı 
Me»lcO\O&: 16. a.a. - Di1n ıeceld 

Sovyet teblllf : 
15 tllcklnunda kıtalanmız düı • 

manla bütün cephelerde harp etmlt
lerdlr. Batı ve cenup.batı ct"phe-lerl• 
nln bazı kesimlerinde kttaJarınus 
dfitmuıla QOk ılddetll çarrıışmalal'
da 'bulunmuelar ve Klin. Ye.mav • 
Polyana, DedllO\"O ve Bogol"Odinak1 
rerl alarak ilerlemelerine devam et• 
ml$lerdir. 

14 lllcklnunda 24 Alman taYY& • 
resi tahrip edllmlstlr. BlrJm kaybı
mu: 1 tayyaıredlr. 

15 nkklnunda Moe'kova clvannda 
yapılan blr hava muhıtrebeshıde 1 
Almıın tayyııre!ll düsOrl\lmU<rtilr. 

R!I• ç,.tlerinin lt:t,.lİVl!tİ 
Londl'a; 16. a.e . - T lmes Kazet.e

sının Stokholm muhabiri töyle Y&Do 
yor: 

" Yollardan mahrum olım KUi 
topralclarunn ktstn ıuall cok w.ırdur. 
'Ruı çeteleri A.1man1sr için he-r y..,. 
de hl!' ~irme tehlikesi teskll et. 
me:ırtedir. l milyon Alman askeri tılııt 

( Sonu J Uncü Hnatla ) 

M oakova cephesini ~~erir 'r"ta 

Erlerimiz için 
kış armağanı 

de§işmez parola : 

100.000 parça ! 
Kızılay-Yardll'IUevenler Cemiyet· 

leri Ankara mUıterek komitesinin 
erlerim.ize armatanlan toplamak 1· 
cin kurdutu toplama merkezlerine 
son ıUnlerde pek çok vatandaş hedi· 
yelerlnl verm.lılerdlr. Tl1J komitelere 
de matazalar, bürolar ve muayene
hanelerden ))atıllar devam etmek· 
tedlr. Bu haftanın aonunda müşte • 
rek kornlte verilen armatan mlkta
n ile armatanlık evaya ce'YTilmek 
bere yapılan batıll&rla tem.in edi
len 91ya miktarını w muhtelif par
tiler hlllnde ııevkedilmi1 etYayı bir 
Ueıt.e hlllnde Dln edecektir. BaMeh· 
mı zenstn pl1Uil ve cıömert sakin· 
Ierinln a6ftderecelclerl armatanlann 
en atalı y(la bin parçaya varması 

( Sonu 4. lincii sayfada ) 

C. H. P. Meclis 
grupunda 

.AnJrara, ıe a.a. - c. H.P. Meclis 
1r11rupu umuml heyet! bua1ln ''H/12/ 
lMl" ıaat 15 te rela vektll Se)'ban me
tlU911 IDlmt uran•uı rellilittnde t.clPJ&n
cıı. 

ıtumamede ilk madde olaraJı: mllll 
JııorUDm& kanununun 14.SS ve 85 mel 
madıılelertnln detı.ıırllmeal hılılDild• • 
k4 kanun pro3ealne dılr dıba evel t"'· 
kil edllmlı bulunan parti Jııoıınla)'OnU • 

nun mazbatuı vardı. 
Celaenln açılmaıını ve aecw toPl&Jl· 

tıya alt zabıt hUllauınm okunmuını 

müteakip lcıomlaYon mazb&tuı mUzake· 
reye mevzu ittihaz e•.mmll ve aöz alan 
blrcak ltatlplerıe nam veıcmertn be>'• · 
naUndan 90Dt"a mazbata Ue birlikte 
maddelerde teablt edllmlı bulunan eaaa· 
tar, reı.tlkce umum! beyetln rertne 
anolunmuı ve bu -•nn aynen ve 
ittıtakla kabul .ctlldlll ınlaıılllU$tır. 

Vaktin secilllnlltM binaen ruzname
ıse bulunan 4ı.ter maddeler aelecek 
tıoplantın bJNID}arak IU& 19 ela idi· 

.... - "'1llDllUI'· 

Sovyetlere gire 

5 ayda 
ruslar 520 n 

almanlar 6 

Koakova, 16 LL - Sov7et 9& • 
berler Bürosu tarafuıda blldirildi
tiııe söre son bet ay ıçlnd ki llOV• 

yet kay\pları harp eıırlerı dıe dabU 
olmak üzere 520 000 ldfıyi DJme• 
tadır. 
Şark cephulndelü bel aylık ma

h&lemat esnaaında Hltler'ln ~ 
19.000 top, 1~.000 den fula tuJır. 
ve 13.000 kadar tayyare kaybetmlfe 
tir. Bu rakamlara Koakcw& ~ • 
rında 16 aontefrinle 10 Wddmaa 
araaındakl ka;vıplar dahil delildir. 
Almanlar bir aydan u bir samanda 
lıloskova etrafında 8~ 000 den :r... 
la ölü vermlolerdir. 
Şark cephesinde almanlar bet 

ay içinde bUttln bir neail kaybet • 
miılerdir. Fillaakika almanlar ba 
müddet sarfında ölU ve Yaralı Ye 
eair olarak altı milyondaıı ful& 
kayıp vermtılerdlr. 

B•rliıı, 16 a.L - Alman rac:lyoao
ııa pn ' milyondan fazla rus • • 
airl alm&D kamplannda bulunuyor. 
~. bu ealrlere mesken ve yiye. 
ceJıc temin etmek için almanlana 
1ıtar1ılaştıkları çok büyük zorlukla.o 
ra iıaret etmiıtlr. 

Türk - Bulgar münaseltlll 
Berlin. 16 a.a. - Yan reamt bir 

kaynaktan bildiriliyor ı 
Alman hariciye nazırhiında Türk

bulıar rerrinllii hakkında ıamu z&• 
man tekrarlanan •ayialar hatırlatıl • 
maktadır. Alman hariciye nuırlıia 
nın fikrine söre, nizam iıtiyen deY
letlerift dötmanlan, bu pJialan da. 
Avnapa'nm köprüsü iıaerinde, tiiç • 
tükler. sinirlilik ve rerainlikler n· 
ratmak içın bile bile ,.,_qtardır. 
V• mabatları u"'aamda bnlarda 
kendi pyeleri lsia iatifadedlr. 
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TAYYAREA 
VE TRENLE KAR -ELAzıG -ANKARA ~~i~~~i~~~l TÜRKİYE'NİM 

ELAZIG 
YOLUNDA 

!" ";,·c~·;;;;;~~;;·~~, as;: .. ~;i~ ~;j~lı;d~,," 'ji'~·~·rd~·;:."" "'""""I 
, Tayyare ile Elôzığ'a 2,5 saatte geldiğimiz gün, bu 
! vecizenin artık eskimi§ olduğunu öirendik : 

1 1 
Çünkü 25 günlük yolu 2,5 saatte alarak, Devlet 

Hava Yollarının tayyaresi bir curı topu topu 4 
ay, güne sığmıştı ... ............ 

YAZAN 

Samih TİRY AKiOGLU 
E lA7.ıtlılar, 8 İlkteşr!n ı;abahı Ankara'cia çıkan 

"Ulus" gazetesini öğleyin ElAzıit'da okudular. 
~ne aynı cünun sabahı, kahvaltılannı Ankara'da 
)'apan yolcular, ötle yemetıni EIA.zığ'da yedıler. 

Cunkü o cün bır posta ta;ı.-yaresı, ilk seferi yapa· 
rak Ankara-EiAzıf arasını da Devlet Ha\'a Yolları 

ıebekeslnın içine aldı. Yurdun bırcok büyük merkez· 
leri zatım hava postalartyle blrlbtrierine bağlıdır. Fa
kat Ankara ile EIAzlt'ın demıryolun:lan sonra hıwa 
yollyle de bıriblrlerınc bağlanması, ayn hır eheml
yet taşır. Bu ehemlyetl belirtmek tci,ıı. ha\'a hattının 
açılı§ı dolayıslyle o zamankı Münakalat Vektlimiı 
B . Cevd!'lt Kerim lncedayı ile bırlıkte ElAzı~'a ırltmlş 
olan sayın Maliye V~kllimtzln Halkevlnde söylediği 

u sözleri kaydedelim: 
"- Ankara'dıın Elmf"a 40 yıl önce yaylı araba 

cthı 25 a:ünde, 4 yıl önce trenle 2.5 ~nde aelmlstim. 
:Bu 1:Un de tayyare ıle 2.5 saatte ıeldim. Bunun !cin 
llf> kadar sevinsem az.. ... " 

VaktJyle sevaıllslnln hasretiyle yanıp tutusarak: 

Ylre ~el cekem dedim. 
Tel derdim Uetml)·or-

~n batrı yanık EIAzığlı, &imdi kendislnl aşağı yu
karı telıraf hwyle yavuklusuna ulaıtıracak bir \'a• 
mta bulunduğunu bilseydi. kim bilir ne kadar sevi· 
nirdl." ...... 
A nkara'dan ;ı.-ola çıkmadan önce tayyarenin 

dört motörü b!rllen tam randımanla calısıyor 
ve bir ma.IQ.!ılst. bunlarda Arıza bq_lunup bulunmadı
jını gözden aeclrlyordu. Daha sonra makinist. tay· 
yar-@)1 baını&klnı.te devretti. O da motôrleri kontrol 
ettikten aonra pilot yerin~ ıeçip oturdu. Bu sefer 
ikisi blrllkte tayyarenin bütün teferruatını aözrlen 
~rdUer. Tekerlekler önilnde duran takozlar çekli· 
dl. Yolcular yerlerinde. Simdi pilot, ıözü kariıdakl 
mldent kırmızı yuvarlakta, hareket lşareUnJ bekli· 
)'Qr'. Kırmw yuvarlak, tersine dönerek bize beyaz 
taratını ıösterdl. Art.ık yola çıkabiliriz. 

Binlerce metre yükseklikten, altımızdaki 
yerler kocaman bir maket gibi görünüyor •. 

Motörlerin homurtusu biraz da-
1'& arttı ve tayyare, yerde yürü· 
7erl kocaman bir kuş gibi, çimen· 
tıo pUrt.ln üzerinde gittikçe hızla· 
:narak yol almda basladı. Bıraz 
80nl'& da, ellerınl sallayıp bizi U· 

turlıyanlar &ittlkce ufalırken, a· 
iır dır yükselmeite basladık. Ar· 
tılc Ankara altımızda yeşil aCac
Jan, cetvelle ç!zilmll caddeleri ve 
'bah~ler içinde kırmızı damlı evle
riyle kocaman bir maketi andın· 
yor. 

Otobüsteki veya trendeki ka
dar bile sarsllmıyoruz. Yalnız a
ra ara rastladıiımız hava bosluk· 
lan, bir de motörlerle pervanele· 
rln utultusu bıze tayyarede oldu
tumuzu hatırlatıyor. Ha\·a boşluk
lanııın tesirini azaltmak için pi
lot her seferinde tedbir 111ıyor ve 
her boşluta rastladık<:& alcalır gı
bi olan tayyaremlz. sanki görUn· 
mlyen bir el kendisini asa:ıdan 
tutuyormus slbl. alçalmaktan vaz 
ır:ecerek yol almata devam ediyor. 
T ayyarede yolculann rahatlıf1 
lç!n hiç 'b r lf/Y unutulmus defll. 
Ber yolcunun önüne rastlıyan bü
yük bir "cep''te. kulaklara tıka· 
mak için iki ufak parta pamuk 
ve • allah muhtac etmesin! - "ha
va tutması"na karaı ıu geı;mez bir 
kese kUıt duruyor. Oturdutumuz 
kanarıeler. arkaya yaslanınca, bl· 
rer sezlong şeklini alıyor. 

A ra sıra. kocaman pamuk 
:ınfınlannı andıran bulut 

kümel~rlnln lclnden geçiyoruz. 
Puvanelerln yaptıtı hava cere
ye.nı, bulutlan yanlarımıza dotru 
uzaklqUnyor. Cünkfi otomobilin 
topraktan toz kaldırmasına karşı, 
tayyarenin kaldırdığı toz da bu
luttur ... Bazan da yer ;ı.·er bir bu· 
lut tabakasının kocaman bir top
rak ııarcasını kapladığını görüyo· 
ruz. Bulutların altına dOşen yer· 
lerde o an !cin hava kapalı, fakat 
biz dalma güneşte. dalma bulut
ların Qzerindeylz. 

Altımızdaki dağlar v,. cOnee 
vurduktA mavimsi ısılWarla Pa· 
.rıldıyan dereler, blzd,. kocllman 
bir kabartma harta Qzerlnde uc· 
tutumuz hissini uyllndınyor. Or· 
ta Anadolu'ds olduğumuz için, a· 
hclar seyrek_, dallar bazen bir 
toprak J..."ilmesi gibi pQrüzstlz ve 
Anzam; bazan da burusturulduk· 
tan ııonra hem"'n oracıta bıra'nlı
vermls bir kumas :ırı,,ın ı gibi ... 

O sırada, bir tren yolculu~u sı· 
rasında bir gene kızdan dınledı
tım hlkAye hatırıma geldi: 

Bu genç kız bOyilk babasiyle 
birlikte Erzurum \•e Erzincan ta
raflarına bir yolculuk yapmış. Bu
rusuk dağları görilnce: 

- BQyUk baba, demls, daflar 
ne tuhaf, g6r0yor musun? lnsıın 
eline b~r ütü alıp bunları ütüll:ve· 
ceği geliyor ... 

BOytik baba, filozof bir eda lle 
cevap vermiş: 

- A feorln kızım, kırk yılda bir 
ev hanımlıl!ın tuttı.ı ... yalnız. aksi 
gibi bu serer dc dağları ütüleme
te kalktın! ... 

( Soarı 4, iincü u.7/ada ) 

1
TANZiMAT VE ISLAHAT 

FERMANLARINDA ÜSLUP VE 

Türk dili 
ı:::::·:::::!~~:~:;~:~~;~::~~~~~:~~:::::::::ı 

Bu yazılanmda, )'(iz yıl içindeki 
hak Ualtlbumuzla kanunlarımızdıı, 
Türk dili bakımından. bir kıyasla

ma yapmak lııUYOrum. Bu etUt bi
ze, Tüı1cı:emtzın. hıık ve kanunlan
mız sörUmUnden nasıl bir dunımda 
bulundutunu haber verecek ve yeni 
atılıılar Yolunu ır0tıterecektlr; ıanı
rım. 

Bir asır önceki hak ve kanun di
limiz: 

"İlbu kavanını tertwe. mücerret. 
din u devlet ve mUlk 11 milleti ihya 
itin vazolunacak oldutundan canibi 
hUmayunumuzdıın hllltına hareket 
vuku bulmı)"&cıttına ahdU mink o
lunup, hlrkal seri! odasında, cemi 
ulema ve vUkelA hazır oldukları 

halde, kasemi blllAh dahi olunarak, 
ulema ve vükcll dahi tahlif oluna· 
catından ıına söre ulema "• vüze
radan velhasıl her kim oluna ohun 
kavanlnl ıertyyeye muhalif hareket 
edenlerin, kabahati aabltelerlne ırö
re tedlbııtı JlylkAlıınnın hiç rütbeye 
ve hatıra ve i'ÖnUle bakıJmıyarıık, 
icrası zımnında mahııusen ceza ita· 
nunnamMI l'lahl tanzim ettirilsin ve 
mahalle memurunun elhaletU hulhl 
miktarı vuı mauları olarak, aa· 
yet henüz olmıyanları varııa anlar 
dahi bir tanzim olunacatından, ıer
an menfur olup, harablyetl mtılkUn 
sebebi Azamı ol.ıın ruıvet madde! ke
rlhealnln Umablt ademi vuıruu va 
saire .. ve saire...,, 

Tırnak tclndf'kt ntırlan "Gillhane 
hattı hümaY11nu .. adı verilen Tan
rlmat fermanından aldım. Fakat dik
kat ediline hemen ırörtılUr ki. yüz 
yıJ önceki osmanlıca bucnn anlaıü
m1Yacak kııdar yabancılaa.mLttır. 

AnJıyııbllenler bile, canlan ıı.kılına

dan, e nemeden, husun bU fermanı 

oıruyamazıar. 

Yukanya koyrlutumuz ıııı.rı:ayı, 

bir de, huırUnkü TUrkı:e ile yazalım: 
Padleah dl>'OT ki, Abdillmeeıt ı. 
"Bu serlııt kanunlan, yalnız, din, 

devlet, memleket [11 ve mtUetl yaıat· 
mıık lcln yapılmıı olduklarından ta
ratandan da uyılac:aklanna, ıöz 

verdim. Cand içtim). reYramberln 
hırıka odaııında (21 bütün Alimler \'e 
vekiller hazır olduklan halde Tan
n adına da ant aıacatım. Allımler ve 
\"tklller dahi ant ıceceklerdtr. Ana 
;Ore :.ıımltrden ve vulrltrdtn hM 
.kim oluna oltun, lMınlardan Nr"lat 

• kanunlaruıa IU'l'Un•uz M.r•lcet edell· 

!erin !abat edilecek ıuçtanna göre, 
hiç bir rUtbeye, haUra ve gönllle ba
kılftııyarak hakladıklan cezayı çek
meleri ıc:ın c:eza kl!nunu hazırlan
ııın. BUtUn memurların, bucUn~ ay
lıkları kendilerine yetecek kadar
dır. Aralannlta aylı:ı az olanlar var· 
sa onlara da dlrllklerlne yetecek ka
dar verilecektir. şu halde ıcrlatı:e 

!trene: olan ve memleketi harap e
den ıebcı;ılerln en bUYUtil olan rilı

vetln ortadan kalkması v.a v.a .... 
Sevıılll okurlarım, inanınız ki Yll

karıkl cümleleri Tilrkce. yazmak de
tti. daha do~su Türkçeye çevir
mek lcln çektltlm zorluk, transız

cayı, ltal)'anc:ayı TUr:kcemize tercü
me etm~ lc:ln kntlandıC-ım sıkınU

dan kat kat Ustun oldu. Bununııı 

beraber bu lıl tam bir basarı ile yap· 
m11 oldu{:uma lnanım )"Oktur. 

Gene dUıUnUnUz ki Tanzimat fer
manı, taaralara g!:lnderlldl. Oralar
da da okundu. Halle yapüan tılerl 

anlasın, blllln dl.Yel Fakat kim nn
ladl, kim bildi?! MUftller dun elti· 
ter'" Halk da amin! dedi. 

TercUmeyl yapmam11 olsa>·dım, 

bu~nkU ırenc okurlarımın Y'llz yıl 

!:lnc:ekt vatandaılnrnttdan farkları 
olmıyacaktı! llatta arapçaya vAkıf 

olmınn, yahut talulll kıt olan aziz 
ihtiyar dostlanmın bile .. 

Lafı uz:ıtmıynyım. TanzJmattıın 

17 yü sonra, 1856 yılında ı:ıkan ıııla· 

hııt termanından da bir parı:ayı bu
raya cccırellm: 

Gene Abdillmeclt I diyor ki: 
"Mal~ oln k1 yedi mfieyycdl mil· 

ltlktname vecııııı cenabı hart olan 
kUtel ıunuf tebaat ıahanemln her 
cihetle tamamıı husulü ısnadetl ha· 
ıı akdeml e!kArı hayı-lyet dlsan pa· 
dl,ahanem olarak cuınııu meymenet 
menusu hümayunum ırUnfindenberl 

ıu bapta zuhura ırclcn hlmcml mah
susa! &&hanemin hamdolsun pek c;o'k 
semerci narıaıı meıhut olup mülkü 
mlll~Umlzln .. " 

umum tcbaat sahanemlzln mesall 
cemile! hamlyetkAranclerl ve müttc
tlltı hatı bAhlrilllhlluırnız olan dU\'e· 

(Sonu 5 inci aayfada) -----(1) O vakitler memlekete mülk 
dıınlrdl. Ve bu, padlashın mUlkU idi' 

[2J Hırtı:al serlf, Hazreti Muham
medin hırkasıdır. Ve bunun bir oduı 
vardır. BU)'(lk antlar oralarda alı· 

rurdL 

Sulh düşünceleri iaıe meselesi 
Dünyanın uzerıne çöken bu faclıının 

altından insanlığın ne kılıkta 
kalkacağını, bir benzeri bllınme

diğl ıcın, kestirmek gUctUr. 
Ancak, mllletler, sulh icln blrtblrlnln 

·gırUa{:ına sarıldığına gore, bltJdn 
bir halde yere serilecek olan in

Ticaret Vekaleti müsteıarı ı 

radyoda bir konuıma yaph 
san yığınlarına er geç adllane ve ll inci Tasarruf ı.·e Yerli Malı Haf· 
tl<>vamlı bir sulh yaratmak mak- tası münasebetiyle Ankara Radyosunda 
sadlyle dnha &imdiden kafalarda Tkarct Vckilcıi müste~arı Halit Nnzmi 
hazırlıklar yapılıyor. Kı~mir şu konferansı ''ermi~tir: 

Türlil fikirler lleri sOrUIUyor: kim( Halkımızın Yerli malına kar~ı olan 
AHupn'yı bir birleşik devletler bağlılığına ı.e tasarruf ıema)illlerine 
bitimine sokmak, kimi, bir dUn:1a d:ışanarak, on iki yıldanberi tasarruf 
birleşik devletleri kurmak ı:ıbl ve )'erli mallar hareketini de\'amlı ve 
hayalleri s<'rçekleşmls gÖrmek is- mu\'affakı)etli bir şekilde teş,ik euni, 
tlyor; bnzılan ls\lcre'yl, bazıları \'e buızun "ze hitap etmek vc,ile 'c şe· 
ise Amerika Blrkslk Dcvletlerlnl rcfinı bana vermiş olan "Ulusal Ekono
örnek gôsteriyorlar. mi ı.e Arttırma Kurumu" na teşekkürle 

İmdi, bugüne kallar hüküm sOren söze başlı)orum. 
dünya nizamının harbe engel ol· Tasarruf 'lie )erli mallar hafııısı ilk 
mıva yetmedl!:lnl iki taraf da ka· he)ecan&nı 1929 ikıısadi krizinin sıkın
bul ediyor. Fakat, her iki taraf ıılarına karşı koymak lüzumundan al· 
dn, eskisini atıp yerine gececek mışur. Buı;iın ikinci cıhan harbinin do
olan bu yeni nlzıımdn bir tek ve· ğurduğu hu)ıık sıkıntılara karşı ko>
ya bir iki rnilletln dl:crll'rlne Os- nıak azmınde de, ,ı::ene ıa~arruf ,.e )erli 
tün bir mlllrt rolU oynamasına mallar haftası ilham ka) ııağımız ol· 
kııtlanamıyor. maktadır. 

Avrupa mihveri İnglltercstz bir Av- Il<iılık Milli Scfimizin işaret bu}ur-
rupn istiyor. Asya mlhverı, tek dukları )nida, onun irşat " dircktif
bae;ına nizam kurmak, k,mşeye !eri dairesinde emnİ)et 'C selametle ~u
lAf söyletm m"k lstb•or. Kısscası, rü)oruz. Ya~adığımız günlerin fe,ka· 
gerl'k mıh ver. gerek demokrasi 1 Iadeliğini 'e bu fe, kalılde zamanlarda 
toplulu!:u, karşısındak ne vermrk hukumctin ve halkın tarşılıklı bu)uk 
.strmedl 1 nA.zım ro'Unü Uzerlne •e oncmli vazifeleri bulunduğunu mud
almak rlfı\asını gOrl llOr ama. bu rikiz. 
arada h c bir mcde'lt millet 'SlirU Tasarrufun ferdi 'e milli ekonomi 
olmayı aklından bile ıtl'l"!rmh or alanlarındaki önemi uzerinde uzun uza· 

Ad"lAnf! ve dev11mlı bir sulh, ancak dı)a durmağa !uzum '-ıır mı? Bunu ar· 
bütun mllletlC'rin el ve gönlll b r- tık her mune'"er insanın ,·azifclerini 
1 ~ı:ı;le kurulacaktır. i}ke idrak etmesi her )'Urtta~ın anl.ımış 

Ge1rcek sulh yapısını kuracak olan- olması icabeder. ~ulh zamanlarında ık· 
lnr, bundan evelkl yapıda lşlen-1 m~di kalkınma, geniş sana)İ hareket· 
miş olan hrıt~''lrı göz önUnde tu- 1 lerı her şc)den once ıuarrufa dayanır. 
tarak, koı kolay yıkllmıyncnk Harp ekonomısi ıçindc ise tasarruf 
\'e lctlm:il d"JJremlere dayanacak prensiplrrine hep bırden a)ak u)dur· 
bir yapı kurmalıdırlar. mak milli bir zaruret, milli bir \'ıızife 

H.k t TUNA halini alır. • 
ı me Sağlam .. , müstakar bir para ~iHe-

---- mine da)anması icabeden tasarruf harc-
Türk Hava Kurumuna ketlerini bozmak isıidadını haiz birçok 1 

yapılan bağışlar amiller hü)uk \e de,amJı har'lfer için· 
izmir'de Turk Hava Kurumuna ya- de dah.ı tesırlı bir hal alır llir mem· 

la d 1 de 'mektedl· r lckctin m~ll hun)csıotl ki mu\'azcne· 
pı ., yar ım ar vam e . 

iılığin iktıs:ıdl. içtimai ve si)asİ h.ı.· 
M ısırcılardan : 

kım1 ardan ne ,ı:ibı fena netice.ter d • .ıı
İzzet Akosman • Mehmet Seyrek 

rahiletcı;ini ,ı:rçcn lıü>ül.: h3rlıin tecriı· 
(1000>. Nurı Çolakoglu (500), M 
Ali Bayraktaroı::lu (300), İbrahim ve hclcp ı;o tcrnıi~ıir. Bu tccruheleri du 

onu"ıdc tutan milletler hu h ırpte a) nı 
Omcr Yazgılı, Sabctay Saltiyel, Hil haıılara du\menıck için butun ı;aı ret· 
mi Pchlıvanoı;lu ( 100> zer, Avukat- lc•ini •ar cdi)orlar. Bıı ün harp ckonu· 
!ardan 1. Etem Postacıoglu (300), 

mi•İ içinde )aşı)an millctlcrın fin;ın•· 
Baha Yiırük (200), Bedri (50), Sab- rnan •i).ıseti hilhas•a \'ergi)c, ihti)nri 
rl Gıilcç (30), Emin De"ermen (25 ı ''C}a mecburi i-ıikrnzlara dn> ını}ıır. 
Nafız Çagatay, Ömer Şemsettin (lO), Ancak iı,;inde )ılş.ıdı/;ımız fc,kal:ı le hal· 
ar, Kuyumculardan Bencuya, Avra n ler \ie ~arılar dolayısi~·lc bö)le hir poli· 
Alalof (75) şer, Poli Tası (60), Pe ıikanın muvaffak oiabilmc~i için de 
ço - Mehmet Temızocak (50), Mar- h:ı•kıı )ardııncı tedbirlere knıi ihıi)aç 
yo Penso (30), Yusef Pcço (25), li. ••ardır. Bu ıcdhirlerin ha~ında da cn ~Ü· 
ra \'e l\lanisa'dan fahrlkntlir İsmet mullu mlnasiyle ıa~arruf gelir. lfarp 

Turhangil (200) , bakkal Mustafa ckonı,misi içinde uu:ırruf en e~a•lı mil· 
Biraderler (100), Hüseyin Turhan • li bir ,-ıızife halini alır. Vatandaşın mil· 
gll, Etem Turhanı::ll, Kuyucaklı Ve- fi ı.azifelerini çok şuurlu bir şekilde 
li, Şfikrii Enginli, Ziya Şahin (50) anlamış olması hiı; şürıhcsiı:, tunrruf 
şer lira vcr.ınl,lı:.rdir. hareketini ve--hlik metin va:r.ifc~ini çok 

('""""""" ...... """"""""') kolnılaşıırır. Ancak harbin do~urdujiu 

·:· Ku··çu··k haberler :.· bü>iık krizlerin zararlarını önlemek için 
)'lllnız hnlktan gelen tasarruf hareketi)'-

\. 
1 le iktifa etmek doğru değildir. Bu ha· 

~·········· ........................ .....,. * Altın '\e ı;umu~ mcvat '-e ma•nua
ta damga vurulmasııı.ı. dair olan ıalimat
name )'Üriirliıkten kaldırılmı~ıır. * Denizli merkez kansına bai:lı 
dört köy ile Tavas kazasına bağlı on 
köyde }·apılan umumi bina sıt) ınıı hiı
mi~tir. 1942 } ılından itibaren bu kli> le· 
rin bina vergileri >·eni iratlar üzerinden 
alınacaktır, * Ticaret Vekilliği teftiş hcyeıi ni· 
umnamesinde değişiklik )'llpılmıştır. llu 
de.ifüiklikle imtihan ka)dı ve yaş haddi 
ile ka>ııiı olmak~ızın, altı ar itinde baş
müfettiş 'e müfettiş intihap ve ta)in o
lunabilecektir. * Dahili}·e Vddlliğl belediyelerce 
rapılan istimlak İileri hakkında }apıla
cak muameleleri 'ııliliklere bir tamimle 
bildirmiştir. * ikıısat Vekilliği sefcrherlik mü· 
dürü B. Eşref Sumer Ticaret Vekilliği 
Standardizasyon müdürlüğü miı,a\'irli· 
ğine tayin edilmiş, yerine de Gümrük ve 
İnhi,arlar Vekilliği neşriyat mudiirii 
Hüsnü Özer ~etirilmi~ıir. 

-''·······························-.. . . 
: Bir tasarruf bonosu vatan i- : 
: çin kuvettir. Vatan için ku - : 

: vet, zaten sizin iı;in kazanç • : 
E tır. Bir tasarruf bonosiyle üs- : 
: telik para da kazanacaksınız. : . . 
~ ................................ .. 

reketi ıak• ire edecek bazı idari ıedhir· 
lcre lüzum vardır. htihl;'ı.kin tahdide ta· 
hi tuıulma~ı hu tedbirlerin en esa•lı'1-

dır. İ•tİhl.ikin t.ılıdiı edilmc•İ dola} ı· 
si>le serbest k.\Lın iraıların ıla devlet 
istikrazlarına Jo,i;ru akııılnı.ısı fi> .ıt se· 
Vİ)clerinin, malİ}etindeki j,ıikr,ır ' 'e 
muvazenenin muhafazası bakımından en 
luzunılu tedbirlerdendir. Buı:ünku ah· 
\'al i~inde fenli ,.c milll mcnf ıaı bliyle 
bir makanizmnnın kurulmasında 'e is· 
letilcbilmc•inıledir. 

B. llaliı JSazmi Kişmir bundan sonra 
}'Urdumuzun iaşesi bakımından kendi 
ka)'nnklarına gü\encbilen mesut memle
ketlerden biri olduğunu Ö>ledikten 
sonra istihsal mevı.uuna ~eçmiş, istih· 
snli artırmanın zarurUiği Ü7erinde israr
la durmuştur. 
Hükümeıin •on bir knrari>•le huhu· 

bat fiyatlnrının arıurılmasını z.iral is· 
tih.•ali tt$,•İk edici bir sebep olarak ka>
deden konferansçı, daha çok para gctİ· 
ri r di> e mü, tahsilin başka daha çok 
ihracat maılde•İ nlan mnhsulata fazl,ı 
)"er \'ermelerinden dol!alıilecek 7ıtrarları 
\'C hu gi+.i haller<le hlıkiimetin grrekcn 
tedhirleri almakta ı:ccikmircceğini iznh 
etmiş ve ~örle demiştir: 

"Cünıhurireı hükiimed ticari sercfi· 
al, mesleki ha)·siyetini daima >•iiksek 
tutmuını hilen tüccarlarla elhirliği rap
mış \C }'apmak isıemİ$tir. Hu udide nr-

( Sonu 4. üncü say/ada ) 

Borneo adası 
Ajana haberlerinde ~aponların 

Borneo adasına da çıkarma yap
tıkları iblldlrillyor. 

Bornco, Malaya sıra adalarından 
bir tanesi ve en bUytif:UdUr. Bu 
adanın ~er ölçüsü 293,496 mll ka· 
redir. Bu bakımdan buraı;ının aıa
:ı yukarı tnstlltcre'dcn be& defa 
daha büyük olduğu anlnsılmakta
dır. 

Burası siyasi ve fdarl bakım
dan dört kısma aynlır. (l) Şimal 
Bomco eyaletl. Burası lnglllzlerln 
idaresi altındadır. 

<2> Brunel, burası tnslllz hima
yesi altında bir Main sultanlığı
dır ve bir lnglllz yüksek komiseri 
vardır. 

<3> Saravak. Bu kısım da bir 
raca tarafından idare edilir; mem
leket dısansı lir. olan milnasebet· 
!eri lnı;lllz himayeslndedf/". 

<4> Felemenk Borncosu. Burası 
adanın en büyük ve en zenıı:ln par· 
tasıdır. 

1927 yılında yapılan bir tahmi
ne g5r~ Borneo'nun nUfusu 
3.000.000 dlll'. Bu nUfusun 5.000 1 

avrupalı, 250.000 ı de clnllcllr. Bu 
rakam, adanın genel nilfuııunu ve· 
rlyor. Dört parı:aya ayn ayn tak· 
sim edilince: 
Felemenk Borneosundaı 2.194.533, 

İngiliz şimal Borneosupda: 270.223, 
Saravak'ta: 600.000, Brunei'de: 
30.135. 

Borneo adası, mCıdenler bakı· 
mından zengin bir bölgedir. Bu· 
rada en coğu sarımtırak bir renk 
gösteren elmas, altun, bakır, de
mir, madeni ya~lar, kükUrt, ka
ya tuzu ve maden kömürU cıkar. 

Yalnız münakale gllı:IUklerl, re
kabetlerin fazlalığı ve vergilerin 
ağırlığı yüzümlen bu mMenlenfon 
gereği i:lbl faydalanılamamnkta· 

dır. 

Bu adanın bilhassa şimal kıs
mındaki iklimi bir üstUva hattı 

1 kllmld!r. l;Ia vnsı sıcaktır ve bol 
bol yağmur yağar. Ahallsl dnhn 
ı:ok, bab sahillerinde otururlnr. 
lı:erl kısımlarda köyler nD.dJrdlr. 

İngilizlerin Borneo ile ilgileri 
1775 te başlamış ve &imdi lnglllz
lerln elinde bulunan kısımlıırın i&
ıall 1839 da tamamlanmıştır. 

17 /1..2/1941 

Pinti Hamid'e dair! 
Bir okurum soruyur: 
.. _.... Eski temaşa edebiyatım'lzdıı 

Bekri Mıutafa, Bebe Ruh!, Pinti Ha
mit gibi hir takım adlar geçer. Bun· 
lar, eğer u)·durıılmuş adlar ol~a>dı, 
uzun zaman ra,amaılardı. ller halde 
bir asılları olacak. Bunlar hakkında 
beni aydınlatahilir misiniı?" 

Be\:ri Mustafa hakkında birbirini 
tutmaz bir takım hikl)elcr, halkın 
ağzında dolaşır, durur. Birisine ba
karsanız, bu adam, sarhos bir ka>-ık· 
çıdır; hir baskasını bakananız, sad
riı.ı.nm bile olmustur. Ha>·atı ve şah· 
sı hakkında fazla bir şey bilmi)orum. 

Fakıtı Pinıi Hamiı hakkında, füıat 
Fuat Köprülu'nün iki sa).fılık bir }"I· 

zısı 'ardır ki Turki)'llı mecmua'1 
ıkınd didinin 41 ~ ,.e 416 ıncı say
falarındadır. 

Bu )ali) ı ı;:özden ı;eçirirteniz: Pinıi 
Hamit adının e•ki ,airlerimizin man• 
zunıcll•rıne de ı;irmis olduğunu gö
rÜr'\iinü1 ... 

Me•cll htanbullu ,air Ahmet Su· 
küti, Nabi için kaleme nldığı bir 
hic• hede şu iki be)"tİ raz:ar: 
Şöhurı Pintı Hamidi mahv 

kıldı hissetin 
Habbeza J.im rpe/'anette 

eyledin tahsıli nam 
Oldu nasbm/a umuru 

mit bu kadını çağırır: 
- Su tavuğun su}"Una bir çnrl>• 

pi,ir. Ta,'Uk dursun, eğer ölme;rselll• 
}·arın gene çorba yaparsın! der. 

Böylece üç beş gun geçH. Tııwk. 
her ı;ün kaynıya ka} nı)ıı, aruk, po ' 
halini alır. 

Nih:ıret bund111 bıkan De' !et, b r 
gun ı;6mlekle beraber tavuğu Pırıtl 
Hamid'in önune getirıp koyar \'C der 
ki: 

- Efendi, ta,'Uğun işi bıııi, kıı> s• 
mık canına yetti; bır daha kayn r<I 
parça parça olur. Sunu şo,fece }eyı· 
,·er. 

Ru sözleri isiıen Pinti Hamiı ıııil' 
tcessir olur: 

- Devlet, eğer bu tavuğu da.iti' 
mad3n bir d:ıha kıı)'llDtahilir ve <;01" 
basını hana iı;irır5cn olümı.imdcn .. ,ır 
ra seni azat etmelerini 'asi~et edt' 
rim! der. 

De\'let efendisine şu cevahı verir: 
- S:ığol efendi, lakin ben aı:ıl' 

lıktan vaı: seçıim. Sen, canın :içİllt 
'u ta,'Uğu azat et!,. di 

Sulefman Faik efendi de kerı 
mecmuuındıı bu adama dair bir fı~ 
ra anlatıyor. Bu fıkra)'ll göre Pi~ 
Hamit, bir gun hastalanıp bir hckıf11 
çağırtır. Hekim de zenginin hurtıt111 
bildiği için. teda• ı~e ı;iri medcn pC' 
~in olarıı.k kırk kuruş isıer. Pinu P asitane here merc 

Buldu azlirJe gene külli 
nizam-Ü intizam 

Edirneli şair Güfti de tezkeresin· 
de pir lsmeti"dcn bahsederken Pinti 

' cevabı verir: 
- Yarına kadar dıpıneyim; ~ 

rın gel! 

Hamid'in adını anar: · 
Bundan olmaz mı bu tarika 

bait. 
Ola miras • kari Pinti 

Hamit . 
Şair Busayri de ~air R.cnni'yi hk· 

\'eden bir manzume~inde a}'tll adı 
kullanır: 

P.evaniyle meğer Pinti 
Hamidin 

Bir aradan yaratılmış 

Hekim gittikten sonra Hamit, crı' 
halle imamını çağırıp 5o0ra.r: 

- Ren ölürsem beni kata kaldırıl" 
sın? 

İaııım ccı.·ap verir. 
- Yirmi kuruşa kalclırırım. 
Pinti Hamid'in vcrdi~-i cevap 11 

karar şudur: 
- Öyle ise ölmek, hekime tıaktt1' 

maktan daha klrlı oluynr ~ 
Tarihçi Gelibolulu Ali, ''Na•ihS' 

ıül • Müluk" adlı eserinde, fı 
Sultan Mehmed'in bu zengin tucO 
dan arada sırııda pıra aldığını ' 

Revani hazan da onu gaza eden ıukcrlt 
Bursalı şair Umii Çclebi"nin la· )-ardıma mecbur ettiAini söyler. 

ı;ui mecmuasına ka}deııi:H bir fık· Bu kayde bakılırsa Pinti Ha 
rn ,a~dır ki bunu sonradan l'aik Re- Fatihle çağdaştır. Fdtat önemli 01 

ş.aı he) de Kulli)aıı 1 eıaifinc nlmış· orası değil, Pinti Ham!d'i? bile şô~ 
ıır. Pinti Hamid c dair olan bu fıkra le \e)a böyle Turk gazılerıoe yıırd 
kı<aca ~o> leclir: cııiiHdir. r 

··isıanbul'un ıengin ıürcarl:uınd:ın ınır borundaki askerlerimize )., 
>lın Pinti Hamit pintiliği H cimri· dım için otebc:ri toplandığı ~u ~ır~ 
liı;i ile ~ohret bulmıı$tu. Bir ı;ün has· da eğer Türk memleketinde yaşı>" 1 
talınır. Kendisi)·le iş )apan tuccar· zenginlerden bu i,e yanaşmıraııl~ 
lıırdan biri~i hatır sorma{:a gelir " var•a onların adını oğrenelim. l3(i ti 
bir de ktsilmi~ ta\'uk getirir. Pinti ~e!eri, Pinti !,l~mid'e t~ş. ı;ıkart~ıl:l;ıı' 
l lamid'in hah.mndan koılma Dc,·lct ıçın, onun kotu şohreıını \;endıtcr 
adlı hir cari>e~i 'armı~. ı:, in her i~İ· versek >·eri değil midir? 1 
ni bu kadıncağız ıtöriırmiiJ. Pinti Ha· "f. 
~~~~~~~~~~~~~~~~___./ 

Bugünkü Meclis 
Büyük Millet ::\ieclisi bug{ln saat 

15 te toplanacaktır. Bu toplantının 

::·:;~;,~;~;.;;~;;;.:; l 
nl ddtlştlrcn kanun liıylhnsnın geri 
verllm<'sl hakkında BaşvekAtm tez· 
kı:?rcsı, 

- İngiliz l irası sahasına dahli 
ml"rnlok<'tler llsteslnf'!) en iden llAvc 
crlllect'k memleketlere tatb k e<llle· 
ceok usul hakkında teati edilen nota· 
!arın tasdlkına dnlr kanun tıroJcsl, 

- Türkiye • Romanya arasında 
mevcut 26 eylül 1940 tarihli tlcarC't 
ve tedlyc anlaşmalannın lllşlklerlyle 
oorabcr iki RY U7.ntılması hakkında 
alınıp verilen notaların tasd kına 
dair kanun projesi. 

Birinci müzakeresi 
yapılacak maddeler 

l - Bankalar ve Devlet müesse· 
selerl memurlnn aylıklnnnın tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 

kanunun 13 neti maddesinin <B\ fık· 
rasının tMlllnc dair 1/416 ve maas 
k.Rnununun hazı mnddcleıinln tAdlli 
hakkında 1/519 sayılı kanun lAylha
ları \'P Milli MU<lnfaa, bUtte ve ma
liye encUnıenlerl mazlxıtalnn. 

2 - GUmrü:Jderde bulunan ve 
sun! <'lyaf ile mahlut bulunmasından 
dolayı ithal edilemlycn pamuklu 
mensucatın biır defaya mahsus ol· 
mnk ~artl)·le resim hadİeıi 2294 sa· 
yılı kanunun verdlf:I sallihlrete lstl
ıınden lndlrildıf:indcn ke>·fö·etın t:ıs· 
dll<ı hakkında 3/189 ve gümrükleri· 
mlzde bulunan pamuklu mensucatın 
ithalini temin !cin 2294 sny1lı kanu· 
nun verdiği salrütlyete istinaden le· 

Yurt içinde 

lsparta'da beher arşun mu· 
rabbaı 450 • 500 kuruş • 
tan 1000 arşun murabbaı halı 
ve miskali 115 • 120 kuruştat1 
ısoo miskal gülyağı mahre.ct 
muhtaç olduğu anlaşılmış ~e 
ihracı esbabı !ktısaı Vekale
tinden Antalya mıitasarrıflı • 
tına yazılmıştır. 

Yurt dışında 
Yab adasından dolayı Ce • 

mahiri müttehidei Amerika ı!: 
Japonya arasındaki ibtılı 
had bir sa/baya gelmıştir. 

ra Vekilleri Heyetince ittihar. 
kararın tasdlkı hakkında 3 2-.ıO 
yılı BasvekO.let tczkcrclı:-rl ve 1 
sat, Maliye, Bütçe ve Gnmrül< ~" 
İnhisarlar encümC'nl rl mazbat• 

Çağrı 
• Jtt\~ * Dahiliye EncUmenl buglln ~ • 

ti Umumlyeden Mnra toplllll 
caktır. t * GUmrUk ve İnhisarlar :ı::nclltıı11 • 
bugün Umumt Heyet içtırrıııJ 
dan ııonra toplanacaktır. * Maliye Encümeni bugün Ull"~1 • 
Heyet içtlmaından sonra toP 
nacaktır. * Arzuhal EncUmeni buglln Uııtıı r 
Heyet içtlmaından sonra to 
nacaktır. / 

----------------~----~~~~~~·--~---- ~ 

Köşemiz••~ 
D ün başyazı mızı okuyan dostlarımızdan biri telelon1R mat• 

baamızdan sordu: - Yüuykure de nedir? 
- Kürreimusattaha'dır cevabını verdik. Fakat şu cevabı 

almadık: " 
- Canım öyle yazsanrz a .• 
Bız yeni bir terim işittiğimizde onu yadırgar gibi olurketıı 

eskisinin ne olduğunu dü~ünmüyoruz. Simdi size soralım: "Kiir• 
reımusattaha" yı bırakımı:. sadece "musattah" diyebilir mi • 
siniz? Duymaksızın, ister istemez, bir zevk değişikliğı geçiri • 
yorsunuz. Yarın, gf'lecek yıl, şimdi nasıl /eda edeceğinizi aklı· 
nıza yatıramadığınız nice deyimleri, kelimeleri de, böyle, ağz• 
almakta tereddıit edeceks;niz. 

1 Bizim "Ulus" un y;rmi yıl önceki "Hikimiyeti Milliye" den a • 
dığı fıkraları okuyunuz. Bazı öyle terkiplı terkipsiz Osmanlıca· 
tar var ki insan üstlerinden yirmi yıl değil, iki asır geç.iğini zatı• 
netler. ''Birdenbire olmıyan" ın bir kaç misli ''yavaş yavaş'' o~· 
maktadır. Yalnız bu yavaşlık, edebiyat dili içindir. Terimler e 
durluğu mümkün olduğu kadar cabuk elde etmeliyiz. 

Türkçemizi sevmek ve ona inanmak: asıl sır bunda I 

* "Görücü" eskiden gelin görmiye giden kadınların adı idi. At • 
tık ne ezbere evleniyoruz, ne de hayat arkadaşlarımız için, ana• 
mızın da olsa, yabancı gözü kuilanıyoruz. Niçin "görücu" Y" 
''müşahit" yerine almıyalım? Bir delege göndermediğimiz katı • 
feransa, bir "gör ü e ü " yollarız/ -D t L C t 



DIS POLİTİKA 1 .., 
Japon - Amerikan 

harbi karşısında Vişi 
4rlki Fransa'dan bahsediliyordu : bun· 
C ııı biri Vili fransıuı, ikincisi de de 
>. ıuııe fraosası. Fakat Japonya ile 
~o • Sakson devlcıleri arasındaki 
ct ı~ebe, Vişi'nln de iki)'e a}·rılabile
h.gını ıuılatmı~ur : bunların b.iri Avru· 
do~~ ı\frika'daki Vi~, ikinci5ı de Uzak. 

1 1 
da.ki Vişi. <..erçckıcıı böyle bir 

~ 11. Vi~i hükumetinin yeni harp 
tt 1~1nda aldığı durum ile meydana 
g.~S bulunuyor. Afrika Vişisi, Anglo
hecı ~rfa Japon)'8 arasındaki mohare· 
~ bıtarafur. Fakat Uzak-doğu Viıisi, 
h Hindiçini, &)nı muharebede Japon· 

lltıı askeri ittifakına girmiıtir. 

tıı~Uetler arası münasebetlerindeki ka
llıııı ıtı anlatan bö}'le arkın bir du
~ sebepleri nrdır: Vişi'oin yeni 
~ karıtmıık istemediğine şüphe 
ltıı tur. Fransız milletinin Amerika mil· 
dtı hakkında öteı!enberi beslediği kar· 
ttlılifc duygusu karşısında Vişi politika· 
~ lltıın Fmnsa'yı Japonya'nın mUttefi-
1\i ~1-ra.k Amerika'ya karıı harbe sü-
1~1lebilmeleri kola} tıir iş değildir, 
~here ile Fransa daima birbirine 
.:ı.._t Olrtıamı~lardır. Tersine olarak, ta· 
~ ilci devletin birbirine diişman ol· 
~ı umanlar, dost oldukları :ı:a
~rdan daha uzundur. lngiliz • Frao· 
ıııı~stluğu, 1904 senesinden sonra ku· 
~ bir m~sebetti. F.•k •. aı Amc:i· 
di:_ • Fran ıı munascbctlcrı oyle değil· 
~ Fransa Amerikalılara istlk1Al mü· 
a...ı~ltlerlnde )11rdımda bulunmuş ve 
~ 50nra da Fransız • Amerikan mü

::?ttleri daima samiml olmuştur. A
"t ika'da kan ve ırk munasebetlerine 
~hars birliğine dayandığı için ingiliz 
h tlı.ıfu belki dııha derin temellere da
'11 ıı.ır, Fakat Amerikıılılar on dol.-uzun· 
dııs •ırıo sonlarına kadar ingilizlere bir 
ıt 

1
1 olmaktan ziyade bir dü_şman gö
~ t bakmışlardı. Halbuki fransızlar 
">l trika'da Jn~ilıere'den daha ı;ok •';"1:İ 
Ilı rıdırm15lardır. Fransa da Amerıka· 
)ı 11 

1914 harbindeki yardımından dola· 
~ ı\ı:nerika hakkında ıükran durmak
\; ır. HauA Fransa Jıkılıdı:en, o zaman· 
tik ba5\ekil Reynaud 'nun ağzi)·le Ame
~ )'a ba, '-unnuştu. Reynaud'nun 13 

•. tanda cümhurrehi Ruzvelt'e gondcr
~ll ınektup hatırlardadır. lngiltere 
~tkili Mist~ Çörçil, sonra Avam ka· 
t tsında bu meseleden bahsederek, 
~'nın Alma0}'1 ile ayrı mütareke 
'tJ , laması bahis mevzuu olunca, Ruz
~~ baı vurulmımna ve gdec~ olan 
~a göre hareket edilmCJine her ikı 
~ tkilce karar verildiğini bildirmiati, 
ı/'l'tlt'in cevabı gelinciye kadar Fran
ı "~n a5keri dllrumu daha zi)'8de kotü
°'ltı~· d ,_ d --ıı 61 sı'hi, gelen cevap a o ... a ar u· 
~ "uici değildi. Çünkü RuzveJI. Ame· 
'-tı hükümetinin :ıorla ya~tlan . i.lhak· 
'ı '-nımamak noktasındakı rolıtıkası· 
~.~1tırlatarak Fransa'nın toprak bütün
~Utı de boı:ulınasına razı olamı)'I.• 
it, Ilı bildirİ)'Or, mkat sonunda bu ~ÖZ• 
~Fransa')-a karıı bir asked taahhüt 
Lir ına alınamıyacaiıttı, çün1cü böyle 
~.taahhüde ancak kongrenin girebilr
lli 111 İ illve ediyordu. Olayların bu ye
'1i letetıisi kar~ı,ında Ruzvelt'in, o u
t ilki Fransa'ya daha ümit verici bir 
~I> "emıiş ols:ırdı ve Fransa da mu· 
Q~~tde dCY11m et5e:t--di, neticenin ne 

0 ~leceği sorulur. Su var 1d Ruzvelt 
l'a.~akii şartlar altında daha ?a~~a b~r 
~~~ veremezdi. ı>ernokrasılcrın bır 
~~iye göre, kusurları, fakııt daha 
dt t:u olan başka bir tellkkire göre de 
~~tııleri hudur. Her halde biraz da o 
~ aldığı ümit kırıcı cevabın t~si~ 
ı\ tıda harpten çekilen Fransa, ~ımdı 
,~ika ile )apon)a arasındaki muha· 
lı.ta e. bitaraf kalmaktad!r. Bu bitaraf
~ hır sebep de Fransa nın Amerika 
1 ~ltııdaki sömürgelerinin Amerika ve 
:_~here tarafından iıgıı.line mini ol· 
--..ıc duşünce.sidir. 

İıı.i~altat Hindiçini Vişisi Japon}a'oın 
~alctıu girmİJtir. Bunun sebebini an· 
'it alc için Hindiçini'nin bakikıme Viıi 
~ l>ek az bir ilişiği kaldıiını göz önü· 
lıc) tctirmck gerektir. Diinyanın hiçbir 
_;gtsinde Amerikan ve hattl ingili~ 
~faatieri> le fransız menfaatlerı 
~ k-<1o~"ll'da olduğu kadar birbirine 
~t iti değildir. Uzak-dağu'dıı lngilteıe 
ltt ı\ınerika, kendi topraklarını geniı· 
Ilı ltıek rıeşinde değil, statükonun korun· 
.;ııııa taraftardırlar. Ve bu statüko 
t ~c franm Hindiçinisi de vardır. 
~~ı cııriptir ki Vişi hükumeti Hindiçİ· 
~ llirı nıüşterek müdafauı için bu su· 
~oYu bozmak lSU)en, )ani fransl% 
~ aatterine um ters bir politika ta· 
~._tden Japonya ile bir anlapna iın
~-ııtıttt. Bu anlasmanın da)'l.ndıjı sa· 
1 • lbazıtık, HindiÇni'nin Amerika ve 
~it.ere tarafından tehdit edilmesiydi. 
tiı.liıuk,j bu memleket için tehlike, fn
:--te'den ve Amerika'dan değil, Ja· 
~'dan geli)ordu. Ve Vişi hüküme· 
lıt bu tehlike ile imzaladığı anlaşma 
1•1}findiçini'yi asla mevcut olmıyan 
~İ_kcden kurtarmayı düşünü>·ordu. 
~ıte Visi htikümeti, ~Urhcsiz Al· 
tt~'nın ba!kısı ile, Hindiçini'yj Sin· 
...._~·a atılmak maksadl)'le bir ba5a· 
~ tahtası olarak kullanmak için Ja· 
-.,:;;a)ıı terkediyordu. Bu mü,terek 
~"Q&faa aolasmasının imzası üzerine 
~lığın iç yüzü me}dana ı;ıktı. Ja· 
J wll}'a, Hindiçini') e asker çıkardL Bu, 
t'lloııra•ya Siyam ile anlısmak fırsatını 
~di. Ve Uzak-doğu'daki iogiliz strateji 
~ı.ı nazikleşti. Visi'nin Hindiçini 
'- tıdaki sözde müşterek müdafaa mu· 
ili "tlesini imzalarken, bunu bildiğine 
~he yoktur. Fakat şöyle bir sual 50· 

~· hilir: Eğer Vi,i Hindiçini'yi Japon· 
\o l'l terkeımesC') di, onu )'alnız basına 
di l\ı}'abilir miydi ? işte bu öyle bir sual· 
te~· iti d:ıha baska birçok sualler gibi, 
~~'P harpten çekilmek kararının yan· 
diıı ltnı belinir. Fransa, harpıen çekil· 
rıo1~.n sonra, Almanya ile bir işbirliği 
~tıkısı takip etmeğe karar verdikıen 
~ İngiltere')·e karsı düşmanca bir 
illan aldıktan sonra, alman müttefiki 
ııı Jap0nra'nın nizamına uymak zo· 
tİııi.~ kaldıktan sonra, süpbesiz, Hindi
~ti iaponlara bırakmak lhımgeli
lılld. ı.ı. Fakat Hindiçini için Viıi tara
t't . . n verilen karar hakkında hüküm 
"1 ilirkcn, )'llnız bu kararın verilme· 
, e lıı:ıit olan yakın sebepler değil, 
"'~flleri doğuran daha uzak sebep. 

.&& idh&re alınınca, 17 haziraıı ka-

Klinden başka 

ÜC 
..> 

kasaba 
daha 

geri alındı 
(Baeı 1. lnel sayfada ı 

ra!mdan sığınak olarak kullanılmak 
üzere 4000 vagon Rusya'~a g5ndcrl1-
m14Ur. Ruslar bu sığmaklanı kolay
ca ve tesirli bir surette hücum ede
bileceklerdir. 

Tula istikametindeki 
taarruz 

.Moskova, 16 a.a. - Tula istikametin
de hareket }'llpan ~V):eı kı ıaları mes
kun 60 }'erJen almanları aımı~tlr Duş 
mana ağır kayıı>lar vcr<lirilmis -.e \ Ok 

)·erlerden fa~isıler kaçmııur, 

Tek bir sün içinde bu çeuede hare
ket }'tlpan sovyeı imaları 45 >erden al
manları atmı$tır. Aynı gun soV}-et kı

taları biiyük miktarda duınıan piradc
sini )'Ok etmişlerdir. Bu muharebelerde 
bir SOV)et su\ari müfrezesi alman gar
nizonuna kıırıı baskın ) apmış, bir kı· 
sım duşmanı }'Ok etmiş "e geri) e kalan
ları kaçm:ı.k :ıorunda bırakarak bilhassa 
kendini gonermiştir. 1'ula ccphe~inde 
savaş dl:''l.m etmektedir. Gcnişli)en 
cephe iizerinde t~ebbüs SOV)Ct kıtaları· 
nın elindedir. 

Ödünç verme 

33 memlekete 

1 milyar 200 

milyon dolarhk 
· yardım yaplldı 
Va:ıington, 16 a.a. - Ödnüç ver • 

me ve kiralama kanununun tatbik 
şekli hakk1nda M. Ruzvel• Uçi.ıncü 
raporunu ~ongreye bugün vermi:ıtir. 

Bu programa göre 30 sonteşrine 
kadar 33 memlP.kete bir milyar 200 
milyon dolarlrlı: yardım yapılmıstır. 
Son üç ayda yardım artmıştır. Bu 
işe tahsis edilen ilk 7 milyar dolar
lık kredi 13 sonteşrinde tamamiyle 
bitmiştir. İkinci krediden de 2 mil -
yar dolarlık sipari:s verilmiştir. Ge 
ne bu rapora göre, elde edilen veya 
derpiş olunan istihsal miktarından 
daha fazla miihlmmat ve slllba Ui 
ı:um vardır. Projenin verim derecesi 
amerikan fabrikatörlerinin gemi in -
şasmı arttırmasına ve hızlandırma -
sına bağlıd~r. Amerika şimdi hafta
da iki gemi suya indirmektedir. 1942 
senesinin ortasında iki gemi suya in
dirilecektir. 

Üçlü pakt 
devletleri 

toplantısı 
(Başı ı iııci sayfada) 

kaynaktan blldltlllyor : 
Sel&.hlyeUI mahfiller, üclU pakt 

(izası olan devletlerin son hareketini 
bUytik bir dayanııınuı tezahliıil oltı· 
ra.k telAkkl -ediyorlar. Bu mah!lllere 
göre, bahlıı mevzuu olan devletler 
hareket tarzlarını bağlı bul'Jndukla
n muahedenin manlıkl bir neticesi 
olarak tayin •etmiıı bulunmakla be -
raber aynı zamanda Ruzvelt'i ha§ • 
tıca tahrikçi ve mUtecavlz saydık
ıannı da göstermiıı bulunmaktadır
lar. 

tl'ı;;IO pakt devletlerinin nn1 ve sn
miml Jıtıreketlerlne muknbLI ISte ta· 
rafta Mr. Ruzvelt bir blrllk vücudc 
getirebllmek lı;;ln zahmet (;""kmck -
tedir. Amerika devlet reisi, k endi 
kabahatı olmaksızın tecavüze uğra· 
dığı hususunda etrafını lnandırab!l· 

mek lı;;in bilhassa g{lclllk cektyor. 

Bu sebepli' her türlU tazyiklere has 
vurmak ve umumi efld'ır Uzerlnde 
tesir yarıabllmek mnksartlyle hnkl -
kntı tahrif ~mek zorunda kalıyor. 
Fakat hel'$eye raitmen, Jnrıonlann 
~rahut diğer Mlh\•er devletlerlnln 
garp ynnm kilrE'Slne trcnvUz etme· 
teri bahis mevzuu olannyncaf;ı haki
katını 5fretme~e muva!fak olma -
maktafür. 

Ayni mahfiller!n knnnnlına göre. 
JaPOn hariciye nazırlığı, munllnktn 
otan meselelerin sulh ycılu lle hl111 
tein elinden gekn he:rşt'yl yaptığını 
herkese kana.at verecek bir tnrzd:ı 
izah etmiş bulunmaktadır. Buna 
rağmen .Taoonyn, Amerlkn'nın Uerl 
sUrdUjfü kabul edilmez tınrtlnr kar· 
ŞlSında kalmıştır. 

rarının 111!' derece yanlış olduğu bir d~
fa dahıı meydana çıkar. 

Fran~a'nın reni harp karsı•ınrlaki du
rumu hulha edilince; söylt'nebllccek 
söz ,udur: Vi i, elinden gelir•e, A'<'rtı· 
pa'da ve Afrika'da hitaraf kalat:'llktır. 
Japonya'nın müııefikı olarak harbe Ri· 
ren Hindiı;ini'ye gelince: onun mu
kadderatı Pasifik harbinin neticesine 
bağlı kalı)'Or. Ve g!'rİptir ki bu mem
leketin kurtuluşu da dü5mııolnrının de
lil, dosru olan Japon)'l'nın m!ğlı'.ıf' ol-

Şark cephesinde 

•• 
mevzıı 

harpler 
oluyor 

Ruzvelt 

amerikan 
. . ... . . .. 

guru .şunu 

anlatıyor 
\ H8.$ı ı ıncı aayiada ' 

müessir olmuttur. Bu yarım kür~ 
de, vatand8.$ları.n haklarına dair, a
merikan dekllı.rasyonunda tarif edl· 
len insan ve fikir hUrlyetınln baıılı· 
ca esaslarını kabul etmemi& hiç bir 

(8011 z fııcı aa11/adaJ cUmhurlyet yoktur. Bu kıtada, mev-
dir. Şu veya bu ormanın veyahut da zuubahs vesikanın tesırlnl doğrudan 
şehirin almanlar tarafından terke - doğruya ve)a bılvnsıta hlssetmemlıı 
dilmiş olması bir şey ifade etmez. bü:rtlk veya ktlcilk hlc; bir memle • 
Eht'miyetli olan nokta kışlık ordu - ket yoktur. Hakikatte amerikan 
gih ıçin en mıinasip yerlerin işıal deklft.rn yonunun doğruluğu 1933 se· 
edilmış bulunmasıdır. nesinden e"·el esas ttlbarlyle tanın· 

Rus mukabil hucumları zırhlı ku - mıe bulunu;ı;ordu. 
vetler. kızaklar üzErine bındirilmiı; Bugün blle, Almanya, ltalya 'l.' e 

top bataryaları, tayyareler. kayakçı- Japonya hariç olmak üzere dUn)•a 
tar ve bilhassa alman tanklarına pet m llletlerl, yan i dünyanın beşte dör
rollü bombalarla hiıcu:n eden sliva • dU amerikan d!.'k!Arasyonunun esas· 
riler tarafından yapılmaktadır. lannın mll.nasını ve $erefll neUcele· 

''Volga ya doiru ilerliyen alman rlnı tasvip etmektedir 

-ı-

B. Tojo 

Japonların 

görüşünü 

aJtl.atıyor 
(BW ı (noı 11a11/adaJ 

anlardaki mesuliyetlerıni mudrik t'>lma· 
ta ve hükıiıntti fe,,'kalAde büıçe ıed
birleri)lfr meu~ul olmağa davet etmit-
tir. 

Bu9dao 10nra ba.ıvt.kil general Tojo 
Japon)'8'nın harbe ~irmıı olmasının ie

beplerini anlaunı$ ve demiıtır kı: 
10 guııden daha kısa bir zaman için

de Amerika fılosunun bU)uk kısmı tah· 
rip edılmı' " Uzak-şark'ıakı İngiliz 
donanmasının bıi}-uk hir kısmı da mu· 
harebe dışı bırakılmıştır. .. 

Ouşmanın fıkrince Jsponya'>ı çember 
içine alıcak olan bu cephe birçok nok· 
talardan kırılmıttır. Biz bu harbi uzat· 
mığa hazırız. 

Tekrar /ngilizlcrin eline geçen Kapuzzo kalesi kuvetle ri nede, birdenbire riurdu Bunlar, J efferson'un ihdas ettUI 
lar ~,. Sualinin cevabı alman harp !!eğişmez hakların ~erine kaim ol
makınesinin yorulmasında dei:il son mak üzere eu tf"kllfierl )'apmışlardır: 
zamanlarda diplomtaik sahada goril· tnsnnın ne fert olarnk ne de ruh, 
len siyasi taarruzlarla herna!Jenk ol- ne de fikir, ne de lisan ne de meslek 
mak istemesinde aranmalıdır. Belki lUbari)'le hl<: .bir hakkı ;)'Oktur. ls
de $ark cephesindekı taarruzlara bir tedljl yerde ;)•nsamak, se\diğl kadın· 
fasıla veri'ecek ve yepyeni sahalar - la evlenmek hakkı yoktur. Yeglne 

Amerika Birleşik Devletlerini ve Bii
)llk :Briıan>• imparııtorluiunu yenme
ıkn Jıpon)I kılıcını kınına koymıya· 
cakur. Japon) a'nın bu husustaki az.imli 
kararını bildirmek isterim. 

INGILIZLERE GôRE 

LİBYA 
HARBİ 

lehe 
( Başı 1 incı sayfada ) 

ragmen devamlı suret te ıterlemele -
rine devam e•mişlerdır. Ga.zala'nın 
5 kilometre kadar cenup bausdna A 
lem Hamza civarında. Britanyalı ve 
hindi kıtal.Jr, geri kalan butıin al -
man tank ku vetlerinin müzaharet i ı · 
le bir alman ve ıiç İt a l yan tümeni 
taraftı'!dan tutulan bir müdafaa mev
ziine hucum eylemişlerdir. Şidr:letli 
b ir çarpışma olmuş ve alman motcir
lü piyade ve ta'1klarmın ikı azımli 
karşı hücumuna ragnıen dıişman mev 
ziine girilerek terakkiter elde cdıl
miştir. Düşman, karşı hücumlarını 
yaparken elinde mevcut butıin pike 
bomb:ırdıMan ve diğer tay)arelerlni 
de kullanll'ı stır. Falcat bizim hava 
kuvetlerimız. düşmanın bu ha.va fa 
ali ye•lerine tes irli bir tarzda kıır~ı 

koymuşlardır. Daha cenup batıda 
ve batıda. zırhlı kuvetlerimiz.. aynı 
zamanda, geniş bir ç_evirme hareketi 
yapmışlardır. Bu kuvetler, dün ak -
şam, Gazala'mn 50 kilometre batı • 
sıniia Kalo el~olobam mevkıine var
mış ve bu bôlgede düşmanın yedek
lerine ve gerilerine doğru ileri ha -
reketlerlne devam etmekte bulunuyor 
]ardı. Giındüz, zırhlı kuvetlerimiz. 
dU,ırwıa b i r k .kayıplar verdirdik 
ten başka, 300 ton da düşman cep • 
hanesini tahrip etmiı;lerdir. 

Asıl Gazala bölgesinde, denizle 
Sirte arasında sıkışmış büyük düı; -
man kuvetlerlne karşı harekita de -
vsm edilmiştir. Burada da. düşma -
nın mukavemetine rağmen. bizim i
çin az kayıplar pahasına, memnuni
yet verici terakkiler elde edilmiştir. 
Ru harekatı yapan Yeni Zelanda kı
taları, düne kadar, bir miktar yedi 
buçukluk Breda topu, blr çok ağır 
makineli tüfek ve cephane ele geçir
miş ve 1.100 esir almıııur. B

0

urada i
ki düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Diğer taraftan Gazala'nrn cenup 
batısında bir müs tahkem düşman 
mevkiine Polonyalı kıtalar tarafın-

MiHVERE GÖRE 

LİBYA 
HARBi 

önen11i ıalhada 

da yeniden cepheler açılacakt r ' \ a zlfesi allııhınıı ve;ı. a \"lcdıınına de· 
Sovyet menbalar~ndan alına'1 ma ğll, Adolf Hıtler'e ıuı.at etmektir. 

1Uma:a r ore sovyet sosyalist cıimbu In~ıın olarak lı!i' bir kıymeti yoktur. 
r lyetleri ittihadı- hüküm eti devam e Ancak nazı de\ !etine m"nsup bir 
den hava bombardımanlarına rağmen "Se)'" n'nrak kıymeti vardır. TelAk· 
yeniden Moskova'ya dönmü$tÜr k imize göre blr mııı .. un mefk(lresl 

1 6.:.ı;ı 1 in<'. n>1nda , olarıı.k. kendi kendini idare etmek 
)iızler l.e e~ir alınnıı, ve r>rk çok duı· -- - ve kendi me ullyetlerlnl kabul et· 
man tankı ,e top ı.ıhrit• edılmİ$ 'C)a B o R N EO mc-ktlr. Hitler, hu mefk<ıreyl anlıya-
elc geçirilmıııir I mn7. Hltler'e göre rnlllfltler kitleler· 

Hır alınan denizaltı~• doğu Akdeniı· • d!r. \re bir.zat kendls1n in kullandığı 

1ıal)a, Alman)& "e Japonya ıon zafer 
elde edilmedikçe 'e dun)a sulhu kurul• 
madıkça sillhları bırakınamağa katiyen 
karar 'rrmiılerdir. Üçlu pakt devletle
ri, kmdi aralannda daha !:'elden tam 
,e karıılıklı hir anlaşma olmaksızın 
Amerika Birleıik devletleri 'e İngilttre 
ile mutarcke VC)'ll ,ulh )'8pmamağı ıaah· 
huı c}lemhlerdir. Bu uç de,·let )'eni 
nizamın kurulmasında i~birliği )ıLJ'lacıı.k· 
lardır. 

na,,e.kil general Tojo, Japon • Cia 
ihtillfı hakkında da demi~tir ki: 

F.ğer Çunking bukümeti faydasız mu
kavemetinde israr ederse Japonya b~ 
!.:Hını artıracaktır. Öyle zannediyoruıı 
ki Çin me.seJesinin halli yakındır. • 

de l•kendcri)c açıklarında ingılız kru· sözlere bıı.kıhrsa, insanın en yük~~k 
,;ızor teşkiline hiıcum ederek tam isa· mefktlre~ı. dünyaya ku,·et verecek 1 LJ b • 
hetlı hir torpille hır ingiliz kruuzörıl· adasında olan cebir nizamının bir toz atomu nar e gıretı 
mı haıırmı ştır. Bu kruvazur dchşcıli bir olmatı arzu etmrk olmalıdır. Hltler, 
ıııfillkıan •unra ortadan iki )-e a)rılmıı hUkümrt hakkındaki telAkklml1l id· 
ve birkaç dakika içinde bıımışıır. rlk edcııır1~ Ona göre hükümet, 

/talyan tebliğine göre çarpı!?-m ~ lar mlllctln hlzmetkArı \"~ Aleti rie~ll . 
Roma, 16 a.a. _ lıal)"iln orduları u· ~ -~ mllletln mutlıık efendisi \'e hUtUn 

hnrek,.tlerlnı tnm:ım eden bir dikta· 
mıımi kararphının tebliği. 
A) nelgaıala cephe~inde dun uzun (Ba$ı 1 inci ~arfada) tlSrdUr. 

miiddeı şiddetle döğ~ülmü$tur. Du$· vnrıtı~ harcklıtta 4 .larıon askM nak 

1 
1 1 

Dl\h:kkınrtalkl lbrnlı\tUkktmlz tHll ıe1 r man pİ\ de~i 'e tankları mevzilcrimıze İl) gem sini b:ıtırnn Hollanda Hin· t<:hn 
1
" ndrlln ıtri <'n k nl va~kı akar 8 

k h: k 'dd ı· h" 1 ı d b d k' h a r P e mes gere o nn ·or ·unt arıı ır~o şı eı ı ucum ar )ıpmı$· dl&tanı onanmasının urn L1 • a • bl d N 1 d l 1 1 k 
l 1 1 1 .. l' hl " .. f ııı. 11 1 r $f'3' r. az n mut a surette anır. ıa )Bn motoru ~e u• ı tıım"n· rt'kAtı hakkın 18 ta ~ t ver m ye • , . mll h k 

111 
_ ... 

lerı kuv~ıli alman tr$killeri) le hirlikıe ct'ktlr Bahriye n!'.l.Ztrlıl!:ı. bu tafsil Atı b" hnl n~ıtrand ır k\'C n
11

1

1 
belt md'CLuC

1
• 

d · b · • ilk 11 1 ,.., ıne zme e ece mı r ın 0 • •on ercce ınatla muh:ırc c cınıışur ' '" ne$retmen1n ı;-ok tPh ·e o acıı,..nı 1 d 
rliişmana huyük ka~ıplıır verdirnıişll'r· MSylrml'kt~lr. Bu harekat hakkın • m; 

1 1
r.l 1 diki 

1 
lbl dU U 

)' B' k a·· .. 1- 1 . • h ld' nsnn ann, stc er ıı: 5 n· 
t ır.kl m;o k u

1 
şman motor. u t~n1~1ı a~ı "' dan evet verılmemesı mu teme ır. mek, konu&mak \'e kendilerin! lı.t~-

ınn :ırı }'a ı mış ve ıııhrı11 c-uı mış ,.c l h • k diki 1 d l h t k Hltl ! ........ · · · d J angı no ta"a l'.'r ne ıısre me er .. ..- en hır(Ok e•ır alınmıştır. Fsırler aruın a apon ar :r " bfiyük f t d k 
hir tuı;ar kumandanı da vardır. çıktılar ? ne re U)•an ıncı ve en ı:o 

nardi}"ll i•ıih'kiımlarında mevzilt'rİ· 
1
korku1acak şeydir. Buclln ıct1 nde bu· 

mbe karşı )apıhın hücum teşcbhusu ru,. Tok"}'O; 16 .ıı..a. Jal)On umumi unduğumuz hal'Jlte neziler cin meov-
kürtiilmüstür. karars:dhının tebll~ zuubahA olan mesele, barbıı.rhğı ye-

Briıanya hava kuvetleri dün Tarento- Japonlar bu sabahın ilk saatlerin· nlden canlandırmak teşebbUırilnOn 
)"U bombalamışlardır. Birkaç bina}a İsa· de saniyede 20 metre sllratle esen muvaffak olmaSlnı temin etmektir. 
Md« o ""' tur. Hasar 'Vahim de :tdir. elddPtll blr rüzalra ve dil$man mu- Bundan başka nazller zu!Um de\Te· 
Ahali ara~ında ülü ve yaralı yoktur. kavem~lnc bakmıyarak, lnatUz Bor· sine MnebllmP.k için <tOnyanın na
Kar$ıkoyma toplanınız üç ta)')'8re dü- nemuna <:ıkmıslardır. Japon kıtalan- muslu milletlerine tecavQz nıe7.h"t>
~urmüşlcrdir. nın hangi noktaya çi'ktıklan hak'lcın- le~lnl ve hUr mllletlerln çok zaman 
DüşmM .AuJ::usıo ve Brindizi eya~ti da tafsflAt yoktur. evel redd~tmlt olduktan mutlak ita· 

üzerine de bombalar atmı,sa dıı ha.ar at, dlktatorlOk, hak1kaU ortadan 
olmamıştır. 

dan hücum edilmiş ve bu mevki ele 
geç1rilmiııtir. Bu bölgede 200 esir a
lınmıştır. 

Hudut bölgesinde, cenup Afrika 
birliği kıtaları, şimdi Bardia ve Hal
faya'da tecrit edilmiş olan alman ve 
italyan müfrezelerine karşı taarruz 
hareketlerine devam etmiılerdir. 

Gündilz, bu bölgede dO&manın bı$
ka bir müstahkem mevkii zaptedil -
miştir. 

lngiliz sahillerinin 

bombardımanı 
Bertin, 16 a.a. - Uzun menzilli 

alman topları pazartesi ~nü inıiliz 
sahillerindeki hedeflere ateı açmıt
Ur. Müteaddit ııalvolar Dover ya • 
kınlarında askeri ehemlyeti olan te
sislere isabet etmiıtir • 

kaldırmak ve \'lcdantara tahald.ilrn 
etmek akidelerini zorla kabul &ıtlr
mck istiyorlar. 

HUrlyeUn müdafaası için ııanlmıı 
bulunduAumuz ıllltılan, bu dünya
da hürlyet temin e<lllmedik<:e terk
etmlyccett.mlzl blltün dünya kareı· 

sında taahhüt ediyoruz. 
Bu hUrlyetin 6""llmeti !(;in r!mdi 

ve dalma dua etmekle bera~r hu
nun ıc:ın hiç bir gayretten ceklnml
yor ve oeklnm~tız. 

Amerika • 
( Başı 1 inci sayfada ) 

rıcılığı bu harbin emrine gırmiJtir. & 
f:er hu harf' bir sanayi harbi be, Am• 
rikan imkanlarının tera7İ kefesinde ne 
kadar ajiır çekeceğini he,ap ettnemek 
)"anlı$ olur. Fğer 'Uzak~ııic'ta döiiiıe 
girmek lngiltcre ve Amerika için bir 
intihar idi he, tatlı canlarını kurıaı
mak, son dakikaya kadar, bu devletı. 
rin elinde idi. 
Amerikın ıenna~i, Hd yıldaııbed 

Hindi~tan'da pek geoit harp sanayii 
kurmaia bqlamııtır. Fransa düJtüktea 
'°'1ra, Arıglo-5ak50nJar iki MU h~ 
de birleştiler: biri harbin belki çok u. 
tun surcc:eği, oteki de alabilditine b~ 
laııp gideceği, bUtun kıtaları kaplıya. 
cağıdır. 1nıdltcre teklifleri demi)'Oruz, 
fakat barıı imklnlarını rMdederketı 
SoV)·et Ru~>•'nın &ıhi bir slbı kendi 
safında olacajından emin dejildi. 

Hiçbir taraftan hesap tarafı tlııtik 

olmamakla beraber, bir kader faciat.t 
iı;indr,·iL Japon)'8 biliyor ki eler ~ 
aıan)a mağlup olursa, kendi emperyaliz.. 
mi de ergeç duteedcdr: önce Cin'deıl 
çekile<l-k, 'e ha)·at sahası dediii imp• 
ratorlUk rü)·asına kavuıabilmek için, 
artık bir daha. mesell 1ngil-
ıere ile Amerika arasındıl harp 

y __ [SI_ 
Ruzvelt japonlarla 

yapılan müzakereleri 
anlatıyor 

V&f1naton, 16 a.a. - .Mister Ruz
velt, konceye ıönderdltı blr me111.ı
da bu .ene Amerika ile Japonya •· 
ruı.nda yapılmış olan müzakerele-ri 
tözden l'f!(;lrmektedir. 

olmak gibi, bir mucize beldi)-ecek
tir. İngilıere w Amerika o ka.oa.aıtedir 
ki mihver devletlerine kazan,larını ibı· 
rakarak elde edilecek bir banf, bir 
mütareke demektir ve ikinci bir ileri 
yüri'r) üşte, belki bugün elde bulunan 
kuvetleri de seferber etmek imklm ol
mıyacakur. lınparatorlu1darın b.,tıca 
temeli olan inanca, yenilmezlik fikri. 
en derin köklerinden ıanılacalmr. 

Evet, iki nizam dlTtKı çarplltYOr. Fa· 
kat dlnnın içinde ırklar Ye kıtalar wr. 
Hi~ir IC)' bundan 90ftrl. birlettirmeJe 
)'8rdım etmi)ecrk, her damla kan, iki 
&lemi biıtıirindm biraz daha .,..racak
tır . .Arada düşenler kalkanlv, ilerleme
ler (lerilemeler olabilir. Fmt. hele ya.
kın umanlıırda, bir ta"'1 öbGr tarafa 
horun ~~irecel< ~kert zaferler oW>ile
ceği unı•ında deliliı. Aııkerlik harbi 
)'8pacak, sürdürecek, fakat itıtimal e.s
keılikten j(ayri lmiller onu bidrecek· 
tir. Bu lmiller, kıtlıklardır, buhranlar
dır, anarıi wya ihtillllerdir. En hayırlı
sı, ki hidın dileğimizdir, haldb4çi ve 
insaniyetçi bir g/Srütün, tam yakıinde 
hlr saJduru u}-anııının, bu11ünld1 kap-

Tutumlu bir 

bir bayan 

Tutum ve YPrli Malı Haftası 
devam ediyor. Onun için kendi -
mlzl tutamayıp O'.l hika.ycyi size 
de anlatıyoruz : 

ikl evli erkek konu§l!yorlardı: 
- Benim karım çok ıtutumlu • 

dur. 
- Aman ne tyi ••• 
- :Mesela evde blr .soba kur -

mü, radyonun antenini ı;:oekmek, 

elektrik UtUsUnU tamir etmek 
lazım geldi mi, kanm bUtUn bu 
iaıeri bana sördurtır •.• 

-Ya. ... 
- Sonra kurulan soba için beo 

lira., çekilen anten için Uç lira, 
tamir edilen elektrik UtUeU için 
bir lira der, blltlin bu paralan, 
benim aylığımdan kef!cr .... 

- nu paraları da sonra ban -
tmyn yntınr değil ml T 

- Ne gE>U'r? Böy'lelllde blrlk
tlrdlği paraları bir taratıı top -
layıp k endisine çorap, eapka, 
nıj fll&n alır-

Çizmed~~ 

yukarıya .. :.:. 

Gazetelerde bir takvim 
var: 

..• Takvim-1 Ragıp. 

Utuıı 

Dil iııteri Uzerln<ie knnuıımak 
bize dllşme:ı: ama, bu takvimi çı
karan znt buna "Ragıp takvt
ml" veva sadece ''Tııkvim R-Qgıp .. 
rıeseydi günaha mı girerdi aca
ba? ... 

Sırça kö§kte oturan --
ba§kasına ta§ atmaz! 

rck vergi kaçakçılığı yaptığını 

ve maliye memurlarının bu ige el 
koyduğunu söyIUyorlar ... 

Blll(lr sesli bir ııanatkA.r ve 

Yeni bulmacamız 
Soldan llllA'a: 1 : Blr memle-ket 2: 

Sual .edatı. resmin dilzeltllmesl 8: 
Hayyan tuvaleti, oalıdan duvar 4; 
Hede.ti bulmak. tecrübe et ıs : İyilik 
ıcın sföılentr 6 : Evin mtıetemUAtı, 
Mlmle 7 : Alm, nota 8 : vennt'lc 9 : 
kedi sesi, ihttmam ıo : AT1<o.dae, 11: 
Bir renk, kibarlık." 

Yulcerdan aeatı: 1 : Bir maden, 
nota 2 : Bas, her zaman 3 : Yul'(llllav
ya'da bir ıchlr 4: Blr nakil vu1taın. 
MUnc ıs : bedava, nota 6 : B!r mu -
ılld 11.letl, Atl)'ada bir memleket. ltl· 

bil> 7 : Yemde konur, evet mantı.Bl· 
na ıreıen bir edat. yam\ııyan cam s: 
iki harf yan yana, ensiz, bir cıda il: 
Slllhlı blrkac s1v11, bilet verilen yer 
ıo : Bulunan ıı : Fiyatı düeürmetc." 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldan sağa: l: Kcciören, aı 2: 
Adımlamak, 3 : Ret. üsera 4 : Aban· 
mıık. mor s : ki, fa 6 : Uyut, akort 
7 : ı.ar, on, to, to s: Atak, otlu 9 · 
Kar. al 10 · p()sbıyık 11 : ~kıl, teni 

Yukardan afl\#t: l : Karakulak 2: 

Kristal adlı bir gazino ... 
İnsan bu kadar kınlacak eıya.

nın ortasında otururken maliye 
idaresine tq atmıya kalkarsa, 
igin ısonu böyle olur ıııte. 

- Peki, gazinocu ne yap • 
sın? diyeceksiniz. .. 

Hiç bir ıey yapamazsa, TeVfik 
Kor&l'ın yazdıfl "Tah8ilt emval 
kanunu ve tatbikatı,. adlı kitabı 
okıı81.ın. O saman kaç para ver
gi verm-e.ı gerektifini de öln
nir, vergi kac;&kçıltfı yapınca gö. 
recetı cezayı da. ... 

Sualler, ----cevaplar -
Okullarda lklıncl "huaual'"ler 

başladı. lştc ııize, Avrupa ııazete· 
!erinden ahnmıa birkaç eual-oevap 
ameti: 

- Rusya'dald harbi hangi ~e
neral kazandı? 

- General Kış kazandı.d 

* - Şeffaf ds1m neye derier! 
- Bir tarafından bakılınca &-

teki tarafı gösteren cism~ derler ... 
- Bir m1sal vereblltr m1a1n1z? 
- Anahtar delllf." 

* Tarih dersinde: 
- Franootı l'ln baba• 1chnd1 ! 

Franeoll o ... 

* Meydan muharebesi nedir! 
Bir m-.·dıı.nda yapılan mu· 

harebedtr. 

- Ağaçta 10 kus vardı. Bl'!' el 
ates edip bunlardan 3 tanesini 
vurdun. Geriye kac kil.$ kaldı! 

- Hlı;; kuş kalmadı". 
- Neden! 
- ötekller uçup 11.ttiler de on· 

1an." 

A~rof nedir~ 
Blr rua g~ncrallnln adıdır ... 

Devlet reisi mesajında bllhusa 
eôyle diyor: 

Pa!;lfik bölıe.ı mUnuebeUerlnl, 
toprak bütünh.ltü prenalplerl ile 
mllleUer arasında müsavi muamele 
e&Ulanna dayanarak tanJl!m etmek 
ve ticari münuebetlerl yeniden a
yarlıyara.k bUtün lhUlltıan ıulhcu 
bir l.tblTlltl zlhnlyetlyle hall~ 
lçln eon dakikaya kadar ı;;alıştım. 
Fakat Japonya'gın bQtiln Pasifik 
üstündeki ac ~ı.IU emellerlnl tMll 
etmek niyetinde olmadığı aı;;ık bir 
surette ııınlllftldı. Filhakika Japonya 
70 milyon japonun ıarkta yaşıyan 

dlter 7-8 yilz mil)'On insandan üstün 
oldutunu blldlrdl. 

Son s6r1191neler Japonların :ı.snın 
111ıerlne yapıhruftll'. Japonlar hükQ
met retllerlnln bizzat buluıma1an 
fikrini ileri sUrmU:Jlerdlr. 

Ete-r euıh ı>n!nalpler llzerlnde bir 
anlaşmwa vanlabll~ne emin ol-
118~-dım japon Ba~klll ile ıörüs
mek için binlerce kilometrelik bir 
ııey&hatl glSze almakta tereddüt et
mlyecektfim. Fakat böyle bir temi
nat al:mağa muvafiak olamadım. 

Japonya 20 llkteşrinde lstedltl 
bfitün petrolün vertlmeslnl, bloke e
dilmiş olan jaoon alacaklarının ııer
best bırakılmasını \"e Cin'e yardım
dan vm aec;llınesinl ı.tedl. 

Amerlka h8'ka teklifier nerı .O· 
rerek mllşterek btr beyanname net· 
l"edilmestnl ı.~~P etti. Bu beyanna· 
me nd tarafm sulh arzusunu, ;raban
ea toııra.kt.a g~ert olmadıtuu, tecll
vftz niyeti be!ollemedl!kterlnl JaPOOt 
Jm.alannın Hlndtçl!nl Ue Cln'dP-n ce
ldleeeif1ni, m11H Cin hMc~ne yar
dun edilmlyeeeıttnı '\ile bir ttcaret 
muııhedetıl yıı.ırnlacatuu belll'te<'P.lcti. 

kara kadercilik )"erini almastdır. Bo 
umuc kapısını aralık Ntalım: füat 
manba'ı bakemciliiini ~ uıaia it&• 
e,,iz cihan hldbesini hafiften aım.,._ 
hm. 

Fcılih Rılkı AT AY 

6 ıncı Atatürk koşusu 
Hallcevı Balkıı.nhtmdan: 

Ebedi Şef Atatürk'ıin Ankara'ya 
ıeref verdikleri glinün yıldönümü o
lan 27. 12. 941 cumartesi rünü yapı
lacak 6 ıncı Atatürk koıusunun ha -
zırlanmtı olan programı etrafmda 
rörlifülmek ve bu musabakaya i&ti -
rak edecek olan atlellerin miktarla
rmm tcsbitiyle her Atlete verilecek 
numaranın tayini için evimizde 19. 
12. 1941 cuma giinli saat 18 de yapı
lacak toplantıya Ankara kulüpleri 
mümessillerinin iştirak edecek atlet
lerin adlarını havt lklıer numa lt&te 
ile birlikte gelmeleri rica olunur. 

tecavüzUnUn başlamasını mtıteaklp 
:larıonlıı.r tarafından verilen vesika, 
Mister Cordell Hull'Un de dedl~I gi
bi but.an bap menfur yalanlarla 
doludur. 

muına bağlıdır. ı 
A . Ş. ESMER 

Gazeteler, İ.stanbul'd:ı. Krls -
tal adlı btr gazinonun, .seıı sanat. 
kft.rlanndan birisine g~ede 40 
lira verirken maliye dalreslne 
haftada 60 lira verdiğini bildire-

Edt-blyat, la 8 : cıta , ufak 4 : lm, not, 
kapı 5 : öl.Um, rol, 6: Ra11 ane 7 . 
Emf!k, Al:i, 8 : !':ar, toto, • 9 : K11ma · 
rot, ye 10 : Lain 11 : Sahra, H\IDd. SA. - TIR. 

Mü~ttler MOIUllnda j&J!ônlann, 
b!zce malQm o1muran bazı hfldefieN! 
hUeuma hazırlamnakta oMuklımm 
atrendhn. Butıun !zerine izahat is
tedim. Fa.bt kııcAmaklı bir cevap 
alablldlm. J&llOftlar A~rllca'ya kll!'
llil haince hOcuma g'eClb'Msi ldn da
hA o zaman emfr wnme bulunu,-or
lanh. HattA bu emirler yerine eet!
rthnelr 1lıml'9 bUiuftll)'Ol"dL J&pcın 

Mlaer Ruzvelt japonlann Malez
ya'da "rleşmete muvaffak oldt*tan 
IOllr& Hollanda Hindist.anı'na. Pul
flk'teki amerikan adalanna ve bun
lardan .anra da AVU1turalya ile Ye
ni 7.elandaya l&ldıraeaklannı töyle
mllıt.lr. 
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---- ~---,~ifalj_e ;i1 Elazıg yolunda 
Çocuğu ! 

Hayır onu bırakamazdı... Kocası 
onu bırakmamalı ldı. Her ıe)den o 
kadar korknrdı ki.. ) alnızlıktnn, fır
tınadan, her şe)den korknrdı .. Yav
rusu dn o kudnr mini mini idi ki .. 
ilk günleri ona el nl bile de~dırme
te çekınırdl.. Ne cici, ne bebek bir 
;>anu idi ama. 

Elbette c Cl, elbette güzel blr yav
ru dl. insanın bl)) le bir babası o
lunca güzel olmamasına lmkAn var 
mı) dı? llk önceleri banyosunu ya
pa rkPn de &Hl kopardı. sanki eli, 
kolu elinde kalıverecek ı;anırdı .. Fa
kat sonra sonra her seye alışmıştı .• 

Ya~ rusu her g!ln b raz daha bil· 
yih ordu .• Ona baktıkc;:a göğsü kaba
rarak kalbi catlıyacak gibi oluyor
du .. llelP onu araba~ ile gezmeğe 

gotUrdUtll zaman her adımda dura· 
)l)an, onun yana'-'lnı ok.şıyan, ona 
.. maşallah" d >en adanılan gördilk· 
çe sevincinden ağlıımaklı oluyordu. 

O, dünyanın en mesut kadını ola· 
b llrdl.. fakaıt .. işte fakat ko ~ lctn 
tlzülüyordu .. 

B r zamandanberl koca ı ddls
ml'1tı. Ne zamandanberl değl5tlğlnı 
kes n olarak kestiremiyordu. Ama 
muhakkak olan bir sey varsa koca!!l 
artık eskisi ııtbl değUdl. MeselA sim· 
eli esk sı gl.bl neselenmlyor, s&kalaş
mıyor, kendıslne aynı şefkatle 90 -

Jculmuyordu. Sonra, artık eskisi ııl· 
bl, ıecelerl beraber sokağa ııltmi· 
yorlardı. 

Annesi kendisini arada sırada 
dUrt.memlş olsaydı, hA.lA kocasının 

nıcın det tlilnl anlıyamıyacaktı
Mder, çocuğunu, kendi oğlunu kıs
kanıyormus .. hlc bu, insanın aklına 

sellr sey mlyd ?. Su erkekler ne tu· 
:haf olurlar hiç altı aylık cocuk da 
luakanılır mı?. Bunu bir tilrlil hav
•lasına sığdıramıyordu-

Kocasını başka bir kadınla kol ko
la aördQJil zaman nihayet anlıya
bildi; Mdece milkenunel blr anne ol
malı: klft detlldl.. kocası bu kadarla 
~n!u_ 

-....unı muthls bir acıya kaptırdı. 
l'aluııt 1&vqtan yılmı)·acaktL Oilu
•U. aBneslne bırakarak kocaslyle be
raber bl.rkaç S{ln deniz kenannda 
b r otele slttl. Tıpkı eskiden olduğu 
slbl b rkac san başbasa kaldılar .. v~ 
anlaştılar: Her lklıl de, bu birkaç 
ll(ln ıctade kendisine dilsen ödevi 
kavradı. Kocaa kendisini, gene es· 
itlaf kadar 16Vly•rdu, çocuğunu da 
OOk eevtyordu fakat ihmal edllıııek 
de ı.temlyordu. 

Tekrar eve•döndnklerl zaman co
eutun tkl dlti çı.Jaruştı. Genç anne, 
bu dlaler .Orel'ken ben görmedim 
diye allamak ı.tedl, fakat kendisini 
tuttu.. 

Sonra coeak okul çatma seldi .. 
8llıMz. .alhldı bir eocuktu, san sa
n buklel vardı.. Bu, bukleler yQ. 
dilden lııocua De aralarında büyük 

Mu ladaki 
depremde 
1009 bina 
hu p oldu 
DClDldl avnmla Muğla çevresin· 

de olu r depremi hakkında ma
~t v rm11tJk. Diln lırlll dairelere 
dePrenı ceVHllDden geniş haberler 
ıelmil&lr B\\ baberlere ııöre dep
remde yabm lld cocuk hafif yara· 
Janrrn1tar. JC ev tamamen 334 ev 
içinde otcaralamıyacak derecede ba
rap olaUfkıı 801 ev de kısmen ha
Hl> olma.ıtır. Bu ııuretle harap olan 
~ ıta)'W 1009 u oulmaktadır. 

Mu la vallllıl! e\'lerl harap olan
lana Uk rardım olarak deprem çev
r..ıne 100 eadır yollamıstır. Deprem
de sarar ıOren yerlerin adlannı sı
rulıle 1azı10ruz: 

Ş. TAYLAN 
bir münakasa çıktı. .KO<'ıısı onlan 
kestirmek lsti)ordu, halbuki o bir 
tilr!Q kıyamı) ordu .. 

Bir gün çocuk okuldan, baıı cas
ca\ lal' olarak geldi. Babası onu yol
da karsılamııı ve dof:ru berbere gö· 
türrnü tU. Çocuk "artık ben erkek 
oldum!' diye sevıncinden zıp zıp sıç
nyordu. Çocuğunun bu sevinci kar· 
şısında, buklelere acınmıı.k elinden 
gelmedi, fakat onları özenerek bir 
pakete yerleştirdi. 

Sımdi de oilu doktor okuluna al 
diyordu. ?.aten kilçQcü.ktenberl bil · 
tün lsteğı iyi bir doktor olmaktı. 
Oiretmenl de: C<>cuiunuzun doktor
luğa çok kabiliyeti var .. demişti .. E· 
~er sizce mümkUnıe bu kıı.blllyetln 
gellJmeslne yardım edin .. " 

Yete simdi de evleniyordu. Kllçü
cilk yıı.vruııu evleniyordu. Artık hun
dan sonra o tamamlyle kendisinin 
olmaktan çıkıyordu. Art~k onu b11ş
kaslyle p11ylaşması lcabedeC'ektı. Ço
cu;tu artık hayatını kendi hayatın. 
dan ayn ve uzakta kuracak, kendi· 
ne ııöre 7.evklerl, kendine ı;röre dü
$Uncelerl, kendine göre ümitleri ola
caktı. Cocuıhı artık tamaml)·le onun 
ellnden çıkıyordu.. Fakat o mesut 
olsun da .. ve o, Ö) le mesuttu klw 

Her zaman: 
"Sakın özllleylm deme anneciğim, 

diyordu. Bak lİen ne kadar sevlnl)'O· 
rum.u 

Ve dntnn ııtınil de babasına: 
"Eh, artık, annemle ikiniz yeni 

evlller gibi başbaşa kalacaksınız.. 
Artık beraher hep eski zamanlan 
anarsınız." demişti.. 

Öf bu çocuk da her zaman ne fe· 
na hastane, hMtane koku)·ordu. Hat
tA evlendiği ıınn olan b~Qn bile, 
ıu yeni elbiseleriyle bile, hep ecza 
kokuyordu .. Kadına, bQtQn ömrtlnC'e 
hep bu kokuyu kokladım g\bl ırell
yordu. Oof bu eter kokusu .. 

Boşlukta ucuyormuı elbl kendini 
hafif du)-du. Fakat kulatuıa artık 
ı:ocutunun aesl gelmiyordu- cocutu 
ııttmlştl-

Sonra birden lcendlslnl denizde y{l
zQyor sandı .. sanki, derin, sonsuz. ka
ranlık bir uçurumun dibinden yuka
n doğru yüztlyor, ytıkıellyordu .. der
ken kollannın, bacaklannın atırlı!ı
nı hissetti, takat vücudu ne kadar 
hafitti .. ve dört bir etrafını e-ter bu
lutlan sarmı~ı. 

Göz kapaklannı kaldırrnata çalış
tı .. ne zor lşmlı meler söz kapa~a
nnı acmıık!. 

- Cocutum.. çoeutum nerede? 
diye sordu .. 

Kocası yatatına etllml•: 
- Sakin ol .. sakin ol yavrum.. bak 

ben buradayım.. cici, ırUzel yumuk 
bir yavrumuz oldu.. sônıen kızuruza 
sen et. bayı)ının.. dlyordu-

DemP.k ııonunda onu biraz uyut
muşlardı.w O gündenberl de hep rüya 
Jdl .. 

Türkiye'nin 
iase meselesi 

<Baıı :ı. tncl ıaytada> 

zu edilen neticelerin tamamiyle ekle e
di lememiı olmasını memleketin öz ev· 
liltlarının ticaret hayatına atılmaları

nın henuz yeni )eıü olmasında ve maal
esef bunlara ilk örndin kapiıilbyon· 
lardan kalma somürücü n vatansız bir 
ticareı zümresinden ıelmesiode arama· 
lıdır." 

B. Halit Naımi Kitmir bu sözlerdeo 
sonra !Özlerini çiftçilere çevirmiş, bu 
yurnaşluıo ıoprakları üzerinde feda
k1rca çalıımalarıoı güçleıtireıı sebepleri 
hükümetio de bildiiini ve mudaka hal· 
ledileceiini, ystama ıı:üçlüklerini yeo· 
mrk i~in veretl)·e ahı veriee 90ft ver
mek icabeuiiini IÖ)·lemit ve sözlerini 
şu cümlelerle bitirmittir: 

"Biz etrafımızı 1aran büyük tehlike
nin karşmnda tevekkül ile koUarımızı 
ka\'UflUrarak mukadderata boyun ei· 
mit bekli>en bir millet olmadıjımızı 
isbar ermeli) iz. Her vatandatın buaün· 
kü şartlar İ(inde ne libi vazifeleri bu
luodujunu itte ıu tasarruf ve yerli 
mallar hııfıa~ının IÖ)'levleri 't'I yazıları 
ortaya koymaktadır." 

(Bqı 2 inci 11yfada) 
•• 
O niimüzde telsizci, munta-

zam aralıklarla H\.mbaları· 
nı yakarak manilpleslnl tıkırdatıp 
tayyarenin nerede bulunduğunu 

ve yolculuıtun ne gibi ıartlar al· 
tında geçtliinl arkamızdaki, önü· 
müzdekl, yanlanmızdakl istasyon
lara blldırlyor. Oralardan ha\'n 
hakkında aldığı haberleri de bir 
kA.ğıda yazarak pilota uzatıyor. 

Çünkü, tayyareyl ırllzlerl bağlı 

ve kulakları tıkalı, elleri ileride, 
arana arana, lhtl)·atla llerllyen 
bir adama benzetebiliriz. ·relsiz, 
tayyarenin ııözU ve kulağıdır. Tay
yare havalanır hn\'alanmnz pilo
tu elinden o tutar \'e ineceği yere 
kadar emniyetle o götürür. 

Saat 10.30 da, tepe!tlnde karla
rlyle Erclyeş karşımızda... Uzun 
bir müddet onu gözden ka) bet· 
mPdık. Altımızdaki nrazl dağlık 

olmadığı 1.aman, sOrlllmOş tarla
lar koyu, sllrülmı>mis tnrlnlıır da 
acık renkll'rl) le kilhlk ılcsı:-nll bir 
kumıı ı ıındırıyor. 

Gen~ snnt 10.30 <111, \'07.gat-Bo
~nzlıynn şose~lnl geçtık ve böyle· 
llklı> dC' yolun beşte ikisini almış 
olduk. Kn~ s rl hlzrunnda ufak hlr 
tuzlu giilU \'P demlryolunu arka
mı1.d11 bırııktık. $oselerle \'e de-

Erlerimiz i~in 

kıı armağanı 
( Başı 1 ınci say/ada ) 

için bUtiln tedbırfor alınmış,· toı.ılaıııa 
hazırlıkları taınamıanmıstır. 

Oıı:rendıtlm ze gore ınlışterek ko· 
mıte muan en ticaret semtlerinde 
toı.ııama lşlnı tamamladıktan sonrıı 

hediyelerıni hazırlamış olup ıla he
nüz toplama merkezlerine tt•sllın e
dememiş olan ankaralılara bir ko -
laybk olmak üzere her mahallede 
toplama tedbirleri alacakıır. Ge -
ne halka hizmet olsun dıyf" kurulan 
hedi) elik esya satış merkezleri bir 
müddet sonra kapanacajından hedı
yeslni henüz temin edemiyen vatnn
daslanmızın bu merkezlerden istifa· 
de etmelerini tavsiyeye değer bulu
ruz. 

Hediyelerini verenler 
Müııerrk komite toplama mrrkeı 

!erine makbuz mukablllnde hedi~ e· 
!erini teslim edenlerle hediyeye çev
rilmek üzere vara teberruunda bu
lunan ankaralilann listesini neşre 
devam ediyoruz: 
İpekiı ve Yilniı ticareıhaneleri sa

hibi Sıt.llh Taşlıca 100 corap, 100 el
d'ven; Antalya amban An.kara ıu
tıe.ı 100 lira; Sllkril Karacaören 10 
lira; Mehmet Özbaynk 10 lira; Y• 
kup 10 lira; Yakup Erhan 15 llrn; 
Ali Keleşoğlu 5 lira; Ferit Günver 
10 parça; Bn. Leman 12 parça; Ata· 
tOrk lisesi talebesinden Uğur lmer 
9 parça; Sahure öıret 3 parca; Sa
mim Uzel 3 parça: Bn. FAter Ka~bel 
3 parca; Bn. Nlizik 3 parça; Abdul
lah Alsen 34 parça: İsmail Saka 29 
parça; Bn. Niyaz Blnger 3 parça: 
Notın" Veli ınusu 20 lira; nuknt 
HAmlt Şevket İnce 25 lira; Ankara 
oteli 10 Jlra: Cilmhurlyet fırını sa
hibi Ramiz Yazıcı 5 lira: Yı>şllni:a 
fınnı sahibi Süleyman öz 5 lira; Bn. 
Esmen Ediz 15 parça: İsmet Ayter 
8 parça: Salt Barlas 10 parça; Bn. 
Rebia Barkan 9 par-ta: Hamamönü 
fınnı sahibi Hıfzı 10 lira; Ömer Ba
tum 5 lira; Fazlı TaıJkent 5 lira; Yu
suf Erma 5 lira: Salih Sabri Kııl"ft· 
&'ÖZ 5 lira; Bn. Adalet Barkan 3 par
ça; Mustafa Berkit 5 parça; Bn. 
Hac:ı@r Okol 5 lira; lsmaıt Bulum 8 
parça: Bn. Refi" Karaman 3 parça; 
Mecdettln Akan 2 parça: Hakkı Ka
yat 5 lira; Sadettin Slrvoy 5 lira; 
Sedat Kartal 5 Ura; Devrim OIQllu 
A • 1 talebeleri 13 parça; Bn. Nilii
fer Arza 20 parça; Binbaşı Fuat Er-
1111 10 parça; Sabit Aköner 9 parça; 
Bn. Berker 5 parça. 

Gazi Çiftliğinde 
oluTanların hediyeleri 

Gazi Orman çiftliiinde oturanlar 
haurladıkları armağanları bir araya 
ıetlrerek dün Kızrlay Ankara mer -
kezine teıılim etmişlerdir. Aynıyat 
makbuza mukabilinde verilen bu he-

mlryollarlyle kruazmanı biz ha
vadan :ı.aıııyoruz. Kızılırmak, gü
müş renkll ırents bir serlt ırlbl gü
neşin altında parıldıyarak, kıvrıla 

kıvrıla uzanıp rldlyor. Saat on 
biri geçtiği halde, Erclyeş hlll 
giiı:ümfi7.den kaybolmadı. Bazan 
) erde ilerlly~ bir trene rastladı· 
~ımız da oluyor. Dallık yerlere 
ı:elin<'e, asfalt cad<leden parke 
bir yola sapmıs gibi, biraz sarsılı
yoru1~ Fakat bu cok sUrmilyor. 
11.25 te sağ tarafımızda, yesllllk
ler içine gömülerek bir data yas
lanmış duran GilrUn'U gördük. Sı
ra ile Sivas-Malatya soseılnl ve 
Sıvas-Malatya-Dlyarbakır demlr
yclunu da katettik. Hava, bu mev
simde rastlanmıyacak kadar gü
zel. Fırat mavi sulan ve sulann 
üzerinde yer )er birer yama ırlbl 
duran adacıklarlyle, 11.45 te ırö· 
ründil. o Sırada telslzcl llmbalarını 

yaktı ve yuvarlak kaıtra· 

nın üzerindeki ibre gene titreme
ğe haşladı. Elllzııt'dan hır telgraf: 

"Hava acık. Rüzgtı.r batı şimal
den saatte 30 kilometre hızla esi
yor. Meydan inişe elverl51ldlr." 

Al'tık EIAzığ'a yaklaşıyoruz. Sa
at 12 ye doğru Eltı.zııt yakınların
daki Gölcük'ü gördük. Gene de-

Albay Knoks 

Havai adalar1 
harbf ni anlatıyor 

mlryolunun, siyah, ka;> alık dağla
rın üzerinden ıectlk. Yavas yavq 
alcalıyoruz. Tayyare meylllendlk
çe evlen ve bahcelerl) le, düzgün 
caddeleriyle Elazı~ bize daha ca· 
buk yaklqıyor. Fakat bize, aankı 
meylllenen bkz değilmişiz de, )'er 
meylllenlyormuş gibi geliyor. 
Tayyare cimento piste lnlıı teker
lekleri üzerinde bir müddet yürli
dükten sonra, kenriimizi, tayyare
yi ve vekilleri çılgınca alkışlıy11n 
binlerce kişinin arasında bulduk. 

600 kilometrelik yolu topu topu 
2,5 saatte alarak sahah Ankara'
dan kalkıp oğleyin Elı\7.ığ'a var
mıştık._ 

*** Cümhurl;>et Ba)-rıımında caddC'· 
!erin iki yanına dikilen direkler
de asılı \'eclzelere tabii dikkat et
mişsinizdir. Kırmızı zemin üzeri· 
ne beyaz harflerle yazılan bu ve
clzelerden blrlsl de şöyle der: 

"Cümhuriyet asn yıla sııtdırdı ... " 
Biz Ankera'dan Ell\zıtt'ıı 2,5 sa

atte gelriii\imiz glln. hu vecizenin 
artık "e!lklmlş" olriuıtunu da ött
renrllk: 

Cünkü 2.'i günliik )·ofu 2.5 saat
te alarak. dPvlet hava :rollarırıın 
tayyaresi hir a~rı tonu tollu ılifrt 
ay Yirmi dört güne sıMırınıştı ... 

Samih Tiryakioğlu 

CEMİYET HAYATI 

Halkevinde 
Ankara Folkloru 

gecesi yapıldı 
Vaşinıton, 115 a.a. - Pasifik'teki Geçenlerde Ankara rad)osunda yapı· 

amerikan adalarında yaptıiı teftiı lan Ankara folkloru gecesi, dün de 
ıtezisi hakkında albay Knox ıu be · Halkevinde ıekrarlanmııur. 
yanalla bulunmuııtur : Hincahınç dolu salonda halkın alika 

Hasara ugrı)an ıemiler arasında ile takip eniği bu ıoplantı)ı ırkadııı· 
kapaklanmış bir halde bulunan Ok- nıız Naki Tezel hir konuJllla ile a(mıı, 
lahama da Vana da bu gemi tamir bundan onra Ka)aş, Kutlujin ,e 0 ıı· 
edilebileceklir. rıf ko)lı-rdcn gelen )urıtaşlarımızın 

Borunıişe göre hücum tek motôr- bir kö) Jd<or41 iı;inde )aptıkları mu
lü tayyareler ile yapılmıı ve tay • hıbbet ha5lamıştır. Bu muhabheı için
yarelerden hiç biri her hanıi btir tay. de ~z çalınmış, ııirkıiler SÖ) lenmiş, >Ü· 
yare meydanından kalkmamııtır. El- zük o)'Unu \e düz o)un o)nanmıııır. 
de edilebile°tı malumata ıöre tayya - Ü)unlardan 'Klnra, ihıi)ar hir kii)lü 
relerden hiç birinde alman pilotu 1 nineden h<lş hir masal, arka•ından hir 
bulunmamakta idi ve hiç bir yeni 1 ko)' delikınluından ka\&l dinlenmiş· 
silah da kullanılmamıııtır. ıir. 

Arizona'ya ıelince, albay Knox bu Ankara folkloru jo?ecesinde Se) men 
geminin teııadufen aldığı bir darbe zt)·beji \e Ankara. halayı Se)'redilmiı 
ile battığını beyan etmiıtir. ve toplantı»• ıon ,·erilmişıir. 

Albay Knox, ordunun uiradıtı 
tayyare kayıbınm aiır olduiunu be
yan etmiıtir. 

İki İtalyan 

kruvazörü 

batırıldı 
Romaı 16 a.a.- İtalyan resmi teb

liğinde li)yle deniyor: Ortı Akdeniı'de 
bir deniz muharebesinde ikinci sınıf 
kruvazörlerimizden ikisi torpil isabet • 
leri alarak batmııtır. Mürertehatın he· 
men hepsi kurtarılabilmiıtir. E!ki Hol· 
landa donanmasına mensup bir düıman 
ıorpido muhribi bltırılmıııır. Bir icat. 
)an llenizalım doğu Akdeniz'de bir 
injo?İIİz kruvazörüne hücum ederek ıor • 
pillemiştir. Oiier hir drnizaltı da orta 
Akdeniz'de bir dütmaa kruvazörünü 
torvillemiııir. 

lngilizlere göre 
Londra; 16. a.a. -'1nırlllz hava na
zırlıiının teblili: Bombı tayyareleri • 
miz dün ıtece düımın sularını mayın • 
lar dökmüıtür. Bir insiliz tayyaresi b
yıprır. 

diyeler araııında 40 çorap, 22 eldi•en, 
19 kar baıhiı, bir takım çamaıır 
vardır. 
Şehrin Etlik, Keçiören ve Bahçe

li evler ıibi muhtelif semtlerinde o
turanlar da hediyelerini hazırlamıt
lardır. Bu hediyeler yakında müıte
rek komiteye tnlim edilecektir. 

Açık tefekkür 
Anl olarak tutulduium hançere il

tihabından boğuldugum sırada yap 
mıı olduiu muvaffakıyetli ameliyat 
ile beni muhakkak bir ölümden kur
taran Gıilhane Hkerl tatbikat okulu 
b<!f;ıız, kulak ve burnn mil eha5sıııı 
profesör Dr. Vahdettin Ö:zan ile te
davim huıuıunda büyük fedakirhk
lar ıöıteren baş asistan Emin Burat 
ve doktor Samim Fırat ve Abdürrah
man Güven ve Fahir Akkor ve Safa 
Karatay ve hemıire Hıyrünnl1a Te
zel'e minnettarhiımı ve açık te•ek
kürterimi bildirme>i bir borç bili -
rim. Osman GUVEN1R 

Açık tefekkür 
Büyüğümüz emekli Tümgeneral 

Nuri YARKIN'ın ölUmU dolayıslyle 

bizlerden kıymetli yardımlarını e.lr
ıremlyen sayın M. M. Vekili Ali Rıza 
ARTUNKAL ile hastalıtı esna11nda 
~edavlsl lcln lmyllk bir ihtimam g&
teren Harp Okulu Hastanesi Baihe
kiml Fehmi ÇOBANOCLU ve arka· 
daııları Raif BARBAROS ve Recai 
ERGÜDER'e ve diler hekimlerimiz
le hemşirelere ve cenaze töreninde 
bizleri yalnız bırakmıyan sayın ge
nerallerimize ve kıymetli dostları
mıza, T<>ı><:u Atıı Okulu MUdUr ve 
mensuplarına ve dlf:e1' sllAh ari<a· 
c!atlarına ayrı ayn teşekkilre acımız 
mlnl bulundutundan bu hususa ıra
zetenlzin tavassutunu rica ederiz. 

Nuri YARKIN Ailesi 

Mevlut 
Merhum İıkeçeli Hüsryin Hüsnü 

paıa kızı merhume Hatice Uycur -
men'in ruhuna ithaf edilme-k iııere 
ölümünün kırkıncı ıünü olan 11. 12. 
941 perıembe cünü öile namazını 
müteakip Hacı Bayram Camlinde 

................................ \. 

f BİBLİYO&RAFYA i • • 
.... ........ . .................... ııf"' , 

11 Radyo 11 mecmuası 
Radyo son asrın en ~k ) a) ılan ka ıle o u u 

ve hemen her yerde aranılan bir ne· el kütlesı ile rnd.ııo daresın n 
iİr vaıııtası oldu. Her memleket her sındakı derın boı;lu u oldukç!I 
seyden önce modern bir kUltür \a· durduğunu gosternı ı<teıiır. 
ıııtaı;ı olan ra<hodan türli.ı şeklll~ıde VPdat Nedim Tor un D \e JC 
fıı) dalan maktadır. Haber elmu, ha- tılr başlııtı ile geniş ), ı.r.·a.a lı 
l:ıer VC'rnıc, müzik, tiyatro, her tUrlti eden rad)onun bu sahaddk va 
nıe\'zulıırda konferanslar!) lı.• raci) o lcrlnı bdlrtcn makale, telF z 
bugün medeni insanlık toplulu~unun fın t.nrıhçC'sınl anlatan Fu 
belli bıışlı ihtiynclnrından b ri oldu. Hene>r'ln ) azısı, Hu en Kanı n 

l!l27 yılındanberl meınlekelıml1.de mu~lkl tarıhinln d kkat d • 
de başlıya.n Türkce radyo neşriyatı faslı olan tn"hterle d n bn 
yalnız yurdumuzda def:ıl birçok )er· ! tetkık • 1\1C' ut Cem !' n Ko ma, 
lcrde umumi bir aliı.kn ile takip e· ner \" tsnıall Dede he kın-lak! 
dılmekte \~ ıllnlı>nilmektcdir. Bu ıı· ı lan lk bakışta mecrnua;>a bir 
!Aka Rad;>oevl'mize h('r gün ııclmek· H•rmekted r 
le olan ) üzlerce mcktuptmı anlaşıl- Blrcok d nle;> ellerin takip e 
mııktadır. ı .. rı, mC' l<'kler konu m:or. zıra 

BUIUn dun)ndıı rad)o idarelerı 'ıml, C\ in natı. tQrtık saat . ra 
halkın, dinle) icllerinin bu ) akın il· fon k tı' alro hıtkkınd merakla 
gllf"rlne ce~ap \ermek !cin bU:ı;ük fc. en )azılar rad)O tekn nt" \e 
dnkArlıklarıı katlanmaktadırlar. Rnd ramlanna dair b ı lr... zel 
)O ldarı>mlzin de ken<li ölcüııündr s•m ~e kar katiır'erlt> Rad~o 
dlnleyh·ılerl tein yııptıfı hizmetler mu11sı, ilk sa\lsında iyi bir eser 
herke~cr bilinmektedir. r11k knrşımıza cıkmıst.ır. On bel 

Mnthunt Umum MUdiirliiiH\nlln sına basan Turk radvo<:una 
r!UnrlPn itibaren n~ lık hlr Rariyo hlr rser kazandıran Matbuat U 
me(•muıısı cıkamınga haşlnması Tilrk Muriür!Ufüne tr~ekkür edf"rlZ. 
rariyo ıllnlerfC'ilerinl herhalde tok 
mPmnun bırakaC'ak olan yeni ve gü
Z<'I hir hizmet tır. 

İ) l bir baskı ,.e ze,·kll tertibi ile 
bininci AA) ısını ele aldııtımı;r. <Rııd)'O) 
içindeki yazılarla dalma okunacak 
ve aranacak bir me<'.muıı olmuştur. 
Her a~ ın on beşinci günü c;:ıkacak 
olan mecmua kPndini oku)ucularına 
&\I suretle takd m E'tmektedlr: 

"Rnd~ o me<'muası Turk rad,·o 1-
daresı ile Türk dinle~ idf Prinl bir a
ra~ a getirmek \t' birbirlerini anla
m11larını temin etmek iizere çıkı -
yor.'' 

Rad~ o me<·muıısı bu vazife) i birin· 
el adımda yerine .-:etlrern .. dlll dU· 
şüneesindedlr. Fakat, "bu ı;ınyeye 
her defa~ında daha çok yakla•mış 
hulunmak başlıca maksadımızdır." 
d .ven mecmuanın ilk sayısında alA-

C. H. P. kaza! 

kongreleri 
Uşak, 16 ı.a. - Cümhuri)et Halk 

Parıi'i kaza kcınııre~i dün ıoı•lınmış 
f.hedi Srfimizin h~tırası a)akıa heı Ja'. 
ki-ka durmak •urı:ti)le taziz eclildikıen 
ııonra, dilekler ıizerinde llrütmelrr > •· 
pılnıış, idare he)rıi 'rı;ilmiı ve Milli 
Şefimize karşı ~•rsılmaz du) gular izhar 
edilerek Jaiılmışıır. 

E•kitehir' de 
E•iıehir, 16 a.a. - Cümhuriyet 

Halk Partisi Se)İltıazi kaza konııresı 
dün ıoplanmış, dilekler uzerinde ıoruı· 
meler yapukıan sonra idare be)erıni 
~ı tt Milll Şef'imize tldm ırlgrafı 
\ekilme ini allu~larla Jı.abul eımiı ve 
dajılmıııır. 

Antalya' da 
Anıal)a, 16 a.a. - C. H. Parıisi mer

kez kaza konııre•i dun parıi hinasındı 
ıoplanmıJ dilekler üzerinde konuşmalar 
)apılmış, )eni idare he)rti ı~ilmiııir. 
Konıre dajılmadan önce Ebrdi ~fi • 
mizin aıiz haııralarını H)gı ile anmıı 
ve Milli Şefimize ıar,ılmaz bağ.lılık 
duygularını izhar eımiıtir. 

Trabzon'da Parti 
kongreleri 

Trabzon, 16 a.a. - c. H. P. 
merkez kaza kongresi toplanmıı 
Ebedi Şefimizi tazimle andıktan ve 
Milli Şefimize saygı ile bağlılık 
duygularını izhardan ııonra çalıfma 
raporu ve yeni dilekler dintenmlı -
tir. 

Küçük dikkatlerden büyük ta· 
ıarruf11r dojar. 

Sulh İçinde mesutsun, haline 
ıükreL 

mevlGdü ıerif okunahktır. İıtiyen
lerin teşrifleri rica olunur. 5735 

Doğum 
Siyasal Bilıiler okulu profesörle

rinden Bedi Ziya'nın bir oilu doi -
mut •e adı Asım Ömür konınuttur. 
Yavruya uzan ömürler dileriz. 

TUrk Ha\a Kurumunun tik rl 
)a;>an bu derırlnln C300> üncil 
cıkmı_ştır. kinde şu yazılar vard-

Genel Merkez Heyetinin topl 
"I - Havacılık endugtrlsine 
Falih Rıfkı Atay - Hatalardan 
tulu$: Sııdri Ertem lzmir'den , 
ııelen ışık: Sen er Z ya GüreVll' , 
Zor sme: HUseyln Cahlt Yalçdl , 
ı:ırıt harbinden alınan dersi•!:.., 
Yolculuk <Şılr): Behçet Kemal ~ 
lnr - Kızılordu'nun havacılıtı= 
hl.din Daver Havacılıiın te 
fen adamıdır: Şakir Hazım E 
men - Harp Kuşları <Tefrtıca> 
Havac:ılık haberleri. 

Bu güzel der 'ı bUtiln 
mıza tavsl) e ederiz. 

Bu aktamki nöbetçi ec~ 
'k Merkez Eczanesi pazar g ce-.Jil 

betçldir. Nöbetçi olan ~ 
pazar günü de nöbetçidir. 

Ankara'dan giden treıJI 
Ankara - lıtan'bul -"" * 7.3'.l l t uroo ııazcı.1 ıe.ı., ı;ı~ 

cumarıeaı 

'(:{ la.:.ıo her ıriln 

ı.l' ııı.uo hrr aun (ek&pre., ,.* ~~ ııamr, pazartesi, çaıtl"'" 
cuma 

Ankara - Diyarbakır • 
t:rzurum / * 15.00 cartambaaan baak& 'tl(/I 

Ankara - Zoqllld~ ... * 17.U pazar, p~ı, catf/'
cuma 

Ankara - lmıir ~ * lS.20 pazar, pazarteaı. peri" 
cuma (Basmahane> ~ 

'(:{ 15 20 pazar, aalı, caraamO&, e" 
teli (Alaancakı 

Ankara - Balıknir * 20.25 pazar, carıamba, cwn• 

Ankara - Samsun - lakend~ * ıo.oo pazar, pazarteeı, çarfll' 
cuma 

Ankara - Isp arta ' * 15.20 pazar, aalı, carıambao 
marte.I. 

Ankara - Aciana .; * 23 ~ (TOl"OI) pazartesi, c•~ 
cuma 

Posta aaatleri • * Taahhütlü ıs e kadar. Ad ıl 
kadar. 

Hastane telefonları 
-t! NOmune 1577 • a71 

GUlhane 2818 * * Aıkert 6981 
fr Acele imdat ntomoblll 1521 * Dotume\'I 1590 * Belediye h&1tane1I Tel: zıst 

Y ancın, iht ikar, arı•• * Yanırın haber verme telefon: flJ * lbtlkAr ihbarı: 2911 * F.let<trlk. havıııraıı. lnza 11" * Su lılerl: ıi575 ıtJ. * Tcleron Arızası merkez ı-. -,, 
ıehlr 11678, ıehlr tel 02, eeııırllf 
aı 03. aJana haber verme ~ 

N tıa'nın lç nde 40 ev, 1 hastane, 
ı Ollul Jaaıll tekllde, valllığe batlı 
Tursut ıaab.17• merkezinde 4 ev kıs
men • w, 1 okul, 2 dükkAn hafif 
lek lele Turaut nahiyesinin Glllye 
Jr6y(lnde 15, Hacıbayramlar köyünde 
e, Boılatac köy(lnde 7, Denlzova na
lll7e merkezinde 2 okul kısmen, bazı 
evler az, ç ftllk kö:ıründe 42 ev kıs
~n. 72 ev hafit tekilde, Babakan 
Jtlt'ilnde birçok e\•ler çok az, Alııı 

lrlyQnde 8 ev kısmen, Koyuncak kö
:rtlnde 14 ev kıs~en, 4 ev oturulanıı-
7acak ıekllde, Çaşakbat hayat kö
yünde 13 ev, Yeni ve Gert köyünde 
birer ev kısmen, Yatağan nahiye 
merkezinde bazı evler haflfce. Boz-
6:ırük köyünde ı okul, 20 ev oturula
mıyacak derecede. 9 ev kt<>men, Es
klhlsar köyilnde ıı ev oturulamıya
cak derecede, 142 ev kısmen, l\ladan· 
lar kôyUnde 190 ev oturulamıyacak 
eekıtde, Batyaka köyünde 18 ev 2 
ahır tamamen, bazılan ~k az, Bl
nlctk köyilnde 11 PV kısmen, Cazgır

lak köyilndt" 40 ev tamamen, 5 ev 
lclne gir leml)eC'E"k derecede, Mar
maris kazasında 40 ev çok az, kay
makam evi ve 3'l ev oturulamıyacak 
derecede harap olmu,tur. Mllls'ta 
depremdPn bazı evler hafif zarar 
IÖrmilıtür. 
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Taksi numaraları '* Uluı me)'danı c:tvan 1111 - ~ 
li. M. M. civarı: 1,23, Saman~~ 
\arı: 1070, Yenleehlr: IR5ııe - fi" 

6222 - 6333 - 5658.. ~ 

Trakya Umumi Müfettit 
Vekili tehrimizde 

Trakya umumi müfettiı vekili ve 
baı mu15aviri B. Sabri Öney iainle 
tehrimize gelmiştir. B. Öaey ıehri
mizde kaldıgı gunler içinde umenı 
müfettltliie ait iıler etrafında i1'L 
ll vek11llklerle ııorilsmelere yapa
cak Jıafta aonuna doiru Tra1Qıa'1a 
dbecektir. 

BAKIR ADAM 
Yazan: Marcel Prioo•t • Çeviren : Mihri Geray 

TEFRİKA No. 23 

uzaklBftırdım, ve katlld•n qafı 1 dU,,UndUm, fkiııi de ıuç ortafı ol -
kalmıyan bir merak ve bUyUk bir malı ,. Nasıl tereddUt edebilirdim T 
d'Jrenditllkle, ne baha.ııına olursa ol· Sldonle böyle aylarca blr tarlkldUn· 
sun, neticeyi ötrenmek istedim. Bir ya gibi Yafıyacak kadın mıdır T •• 
kere anladıktan aoııra. karar ken- Budala ! .. Dizimin atrıaına rat • 
dllitlnden çıkacaktı. Bir hınız ua- men, on saniyede bulundukları kata 
tahtı ile odamdan çıktım. ( DUıUD vardım. Llkin .orada, koridoru dön
kl tam on dört yıl, nde hiç kimse, meden durmata mecb"Jr oldum. Za.
blzim bu gece mUlAkatlanmızın far- yit bir elektrik ıtıtı bu köıeyi ay. 
kına varmamııtı ) SidoDle'nin he - dınlatmaktaydı. Hemen anladım : 
men çıktıtı buamaklara ilerledim. Anıal'ın odaaında ııık vardı, kapı. 
Asma dallarlyle yan örtUlmU,, olan nın altından aızaıı ince bir ziya ba
yuvarlak bir pençereden merdivene na kadar uzanıyordu. 
biraz J.fık aUzUlUyordu, •ira pçe Kendl kendime • " Muhakkak o-
çok karanlık delildi. nun odasında 1 ,. dedim. 

lrlerdiven bana öteki balı.na kadar Köıeyi dönmete karar verdim, 
boı &"örUndU. Demek SldoDle kori - bot oldutuna emin otdııtum kori • 
dordaydı. Arnal'ın oduına Varmak dara girdim. GUr11ltUyle, ve deli gi
Uzereydl; belki de içeri airmlıtt. bi, hiçbir tedbir almadan ilerliyor • 
Oğlumu Sldonle'nln atıtı olan.it dum •.• Llkin kapımn altından ar
dllfllnmek, bana evelce lmkAnaıa zan ışıktan daha birkaç metre u
görUndUfil için, önce hiç aklıma zaktaydım ki, benim ceçebllmem 
gelmiyen bir cihet gözüme çarptı : ic:in duvara yapıfık duran, bir göl
Sidonle ile kuaeninin odaları UatUate geye çarptım. Bu Sidonie'ydl. 
idi. Dötemlye vurarak birbirleriyle Garip olmasına ratmen. onUtl b-.ı
anlllflllÜtaa kolay hiçbir ,.Y ola- rada 'bulullUfU, beni 'bfl'U hatlflettı. 

JDMCll. • BtlMlclıl blt:ltdirı - o..- blrlllct. detlldll•· Jlül!.t-

met etmesine meydan vermdn, onu biriaine karıı, kendimi müdafaa e
bllj'lnden yakaladım. Çok alçak bir deceiim. Yemin ediyorum ı ya iki-
aeale mınldandım : miz, yahutta hiç birimiz . ., 

- Ne yapıyoraun burada T Onun 1anına küçük bir iskemleye 
- Hiç ! dedi. oturdum; ateıli iki elini avuçlarıma 
Verdlti bu cevabın hiç mlııaaı aldım; ıöılerim ya111ıydı; ancak ıu 

yoktu. fakat hiddetim yatııtı. Bu sözleri tekrarlıyordum ı 
sakin, Jıa.reketalz, ve muti kadın el- - Sevıilim ! ..... Sevıiliml ... 
bet randevuya giden bir kadın de. Onu kollarıma alrtımın, ve biçare 
#ildi. sözlerimin kendisine biraz teselli et-

- Haydl gel ! tiiini anlamak bana tatlı ıeldl. İh-
Beni itaatle takip etti, merdiveni tirash dakikalardakinden daha heye

tekrar indi; kendiıine destek oluyor- canlı olan ıözlerini bana döndürdü; 
dwn; odama ıötürürken hlç mukave- kuvetsi:& )lalan parmaklariyle elimi 
met ıöstermedi, içeri lirdik, kapı- sıkar ıibl oldu. 
11 kapadım, onu geniş bir Voltaire Kendi kendime: "Eier ıene itima. 
knnapeaine götürdüm. Evelce de be- dını kazanacak olursam, bana kendi
nimle bulu$tUİU zamanlar buna otur- ni teıılim etmeden bu odadan çık • 
nıak adetiydi. Ben de onu ıene el- maz. ''diye dütündüm. Bu, her zaman 
de etmek ümidi uyanıyordu. Kanape- kanımda, beynimde,' samimi bir w
nin üstünde hemen hemen yatmıı va- rette dilediiim ıeydi- beni bundan 
ziyette bultmuyordu. Sarkan kolları, hiç bir ıey vazıeçiremezdi. Affet 
ve ifadesiz yüzü ile; bihaber bir Samuel .. Görüyorsun ya, ben ne İ· 
ıenç kı.z olmakla beraber, gene de diysem ıene de oyum. 
ıüçlü kuvetli olup, ani bir hücumla Biraz yatııır ıibi olunca -
bana ram olduiu umandan daha ıl- - Sana bir ıey söyliyeyim mi 
yade, ıimdi benim merhametime kal- dedim. 
mıı, çok daha silib111 ıörilnilyor - Tereddüt etti ı 
du. - Ne fayda ? 

Böyle bayım n acınacak halde, Bu üç kelime ne limitsiılik ifade 
onu o derece sevmiıtim ki, bütün ki- cdi)ordu ı 
nim silinmiıti. - Artık 'bana cevap vermene ll-

Kendi kendime diifllndüm ı "İıte vik deiil miyim ? 
dünyada malik otduium her ıey bu- - O ; evet ... 
dur. Eier bu da etimden kaçarsa ar- - Konuı hafiflerıin. 
tık yqıyamaıa. Hayatım pabamıa SükAL 
da o lsa ona tekrar llllüp olmaia ~- - Beni diDle Sidonie, ıenf or ada 
lıpcairm. B..ı bmıdan mahrum bı- ııranhkta yalnız buldum,_ Duyara 

r.... iltizeoek MI llaDP ~·~· . · > annııı ~ e ateı is_inde bir ~ 

din. Ne aradıiını ıormam tabii de
ıil midir 1 

Sükut. 
- Arnal'a mı ıidiyordun ? 
- Bilmiyorum... Zannederim iri 

öyle .. I~ 
- ( 17 llkki.nun 1941 ~ Kendime hakim olmama, ben de 

ıaıtım. Heyecanlanmadan devanı et
tim. 

7.30 proaram sa- 19.45 kon~ 1 
at luıal Dco'lldl' ~ 

- O halde niçin durdun ? 
- Cesaret edemedim. 

7.88 hant parca- Arttırma ~ 
!ar (Pi.) adına zıraa• ":i 

- Ona aöylemek iıtediiini bana 
söyliyemeı misin P 

7.46 aJam haber- ıı Muhlts ......... , 
l•rl. 19.m tartO .. 

- Evet. 
- Öyleyse söyle : 
- Bundan sonra, artık Aubiac'a ıi-

dip oturacaiımı söyliyecektim. 
Stikilnwn bir darbede altüst oldu. 

Doıruldum ı 

8 00 hant parça-
!ar proırramı 

8.15 evtn ıaatJ 

8.80/ 
8 4S müzik 

12.30 prosram, 1&· 

- Gitmek mi iıtiyorsunua p Bu at 
evi terketmek mi iıtiyorsunuz ? 12.33 ıarln ve tUr· 

Evet iıtareti yaptı. Gözlerini benim. küler 
kilere dikmitti; benden çekinmiyor ı:ı.e aJana haber
deiildi doirusu, ilkin iradesi ıalebe 
çalmıttı. 

Bu andan itibaren o ıece neler 
çektiiimi, sana tafsilitiyle anlat -
mak faydasızdır. Samuel; zaten hep
sini ben de hatırlıyamiyorum. lnti
ıam11z bir çok har eketler, ıikiyet

lerl 
13.00 ıaı1a ve tür
k\ller 
13.30/ 
14.00 karıtık pro
ırram CPI.) 

18 oo proırram. sa-
ler, uaf neticesi söylenen tehditler, at 
beyhude tekerrürler, anlatılmaa ki ... 
Senelerdir aıkımızı kapadıiımız bu 
odada, sanki büt ün yaptıklarımı ö
demek için, kaderin bana verdiii 

18 03 dam oı1'eı-

truı 

18.25 (dll polltl • 
ka hldt.elert) 
18.45 ralb'O eocuk 
kulübG 

bir ifkence ıecesi ... Bütün ıayreti -
me ratmen, Sidonie'nin kararını u
la deiiftiremi7ecejimi hi111edi10 -
..... .tlea.ar) 

19.30 IJaDI haber
~ 

küler. _., 
20.15 rado'O P' 

teııl ' :ıo «5 bir ıı.ıJ~ 
küsü ö~ 
:ıı oo ziraat 

mı ' 21.10 tar!O fi 
killer 
:ıı.30~ 
ıu , 
21.45 musil: ,,.,,,. 
yaıetıcOtrıJııaJ' ~ 
dosu. ce-t: ;;,' 
KUnter> ~ 
Ata. t. dl' 
nıaıtıerı. ~ 
Svendlel'• ~ 
Franco·~ıı 

!ar. .ffl' 
:ı:ı.ao 11at 
aJans ,,;' 
22.45 darıl 
tt (pJ.) 

:!:'....-



M. Hitler'in 
verdiği 

son nutuk 
Alman Devler Reısı B. Hiıler'in 

:tllu J:un Hanıag da Almanra'nın 
•rll'$ik Amerıka >• kar)ı harp ıl:ını 

do ll)ı~t}!e ~uyledigi nutkun bır kıs • 
lıını da hugun ko> u)oruz. 

B. Hitlcr •ozlerine şöyle devam et · 
ll4ılr . 

3- Almanya, Bırleşik Amerika'ya 
~şı açılan arplerın hicbırinc kcn
Aı rızasıyle katılmamı&tır. ı9ı7 de 
icb lt!anya yı kend lerıne karljı harbe 

1_ ar eden Bırle~ik Amerıka Dev -
ııctlcrı olmuştur. Alman ve Ameri
~ıı nıılletlcri arasında hiç.bir ihtİ· 
o-ı Yoktur. İkı milletin rejimleri 
lrasında ayrılık her zaman vardır. 
Pakat bu, milletlerin hayatında bir 
~•ınanlık sebebi teşkıl edemez. Bir 
t'tfün kendi tabii sahasının dışına 
~rak difcrinın i)lcrine miıdahale 
lrzuıu gostermedikçe boyle bırşey 
l'lrıt olamaz. 

" İki millet bir Okyanosla ayrıl· 
~ıı bulunuyor. Hakikatte, kapita -
1•t Amerika ile Bolşevik Rusya a· 

'aarndaki ihtilaflar, bir reis tarafın
dtn idare edilen Amerika ile bir 
Piihrer tarafından sevkedilcn Al -
~Ya arasındaki ayrılıklardan çok 
4-ııa büyuk olmalı idi. Fakat ayni 
._,,etlerden ilham alan Almanya ile 
~crika Birleşik Devletleri arasın
t._ çrkan tarihi iki ihtilafın da Bir
leıik Amerika nevletlerinin ba-;ın
t., bulunan iki adam tarafından tah 
l'ilr cdilmis bulunduğu açık bir haki
lıt:tir. Bu iki kişi reis \\"'ilson ile 
'eiı Ruzvclt'tir. 

Tarih Wilıon hakkında 
hükmünü vermi§ 

k Tarih, ~ ilson hakkında hükmü
'" Vcnnış bulunuyor. Onun adı ta
rihte. soztinu tutnuyan en mc5ılm 
i& ınıerln ar ımna ır tıı. Uu ah· 
ele vefasızlıgın neticeleri. yalnız 
llıa&lup oldukları ıddia edilen mil
letıcrin dctil. ayni zamanda sözde ı 
lllıplerin hayatını da karmakarışık 
ttıni,tir. Wilson'un arkasında men· 
1•ıtlarına duşkıin bir takım maliyc
c ltrden nıurekkcp bır §irket bulun
clııcunu ve bu grubun Amerika'yı 
harbe suruklemek lı;in, o kötürüm 
J)rofcsoru bir ilet eibi kullandıgını 
\urun biliyoruz. Maliyeciler, harp 
"11esinde işlerini ilerletmeyi limit 
tdı1orlardı. 

" Şımdı acı tecrubelcrdcn sonra, 
>etııden Amcrıka BırlcJ!k Devlelle
'irıın ba5mda, vazıfesını harp ı;ıkar
ııı.Jttan ve bılha.saa Almanya'ya kar
ii -duımanlıgı arttırmaktan ibaret 
~Jan bır reis bulunabilmesinin sc
"'q>lcrini ara§tırabiliriz. 

11: Her&eydcn evel ljahsi sebep : 
_,at telalck sı ve muhit bakımın
~ l'Cıs Ruzvelt ile benim aramda 
~~ buyuk bir tezat bulundugunu ga
~ iyi anlıyotwu. Geçen bil.Yük harp 
~ ~uzvclt harp z~ınlerinin muhi
;:oıcıe yaşıyordu. Wilson zamanında 
«tllzvclt'in bir mevkii vardı. Bana 
lltlınce : 4 ıene duşman karşısında 
~ıt bir er sıfat yle vazifemi yap
llıtia çalı§tım. Harpten döndugüm 
~an, yine 1914 son harbında harp 
~ladıgı zamanki kadar fakirdim. 
-iıtcr Ruzvelt siyasi hayata atıl
~iı zaman mali nüfuzundan himaye 
~e Yardım görtiyordu. Bense, haya
~a en ağır haksızlığa uğramıı bir 
~ileti yükseltebilmek için mcç~ul 
uır adam sıfatı ile mücadele edı -
)ordum. Mister Ruzvclt'i tutan ku
~ttler, milletime reva • gördükleri 
lllııanıelcdcn dolayı ve ·en samimi 
~ nıutı:addes bir kanaatla kendile -
lli)Je miıcadelc ettiğim kuvetlcrdi. 

" Fakat hcrşeyc raımcn, bazı 
lllıııterek noktalarımız vardı. Birle
~ Amcrika'da 13, Almanya'da 7 
~l_!on iı;ıiz bulunuyordu. Bunclan 
.._a bizde ayrıca 7 milyon kadar 
~ Yarı işsiz vardı. İki memlekette 
.e tnaliye periı;an bir halde idi. İk
~ladl hayat seviyesinin sukutunu 
"""dunnalt imkansız ıibi ıöninü • 
)orQu. 

" Buıün Almanya, nasyonal - ıos
>l!iaı idaresi altında ve be& sene 
'-rhnda iktisat, medeniyet ve san
lı -1anların.da muhte&cm bir hamle 
~ıı olduğu halde Mister Ruz -
~elı, kcndı memleketine en ebemi • 
:~ız ialihatı bile sokmağa muvaf
.._ olamamı§tır. S sene içinde Al -
"'-n1a'nın iktisadi meseleleri hil -
leculıniı ve iııizlik ortadan kalk -
lllııtır. Ayni devre içinde Ruzvelt 
llaezıııc1ı:etinin umumi borçlarınr eö
~emi, bir nisbctıe arttırarak. do: 
~ll\ kıymetini duııirdü ve llı:tısadı 
~atı daha ziyade karıştırarak iş
li&Ierin sayısını azaltmııa muvaf -
Itır olamadı. Bu adamın, menfa -
'11eri yalnız nizamı bozmaktan 
~ret olan yahudileri imdada çagır
Llını ıözonünde tutacak olursak, 
"il vaziyete hiç hayret etmeyız. 
~~Vclt'ın çıkarttıı::ı ( News-lJeal ı 
"Gt1nları yan1ış bir adım oldu. Bır 
4ırrupa memlcketlerınde boyle bır 
~n ı;ıyasi hayatı mılll bır ma~. 
etııe onunde sona ererdi. Beyle bır ı 

llıtbıteme .Mııner Ruzvelt'ı, milletin 
~aaını keyfi bir surette ısraf et
~t'ı:le itham edcrdı. Burjuvazi ida-
tıaıne mensup bir mahkemede bu 
'41aının sahtekarlık suçundan hapis 
:~~ıına mahkum edıleceiine de hıç 
-Pile yoktur.• 

"" Tehlikeli bir muhalefet Ruz • 
tlt'i tchdıt ctmege baıladı. Bu hu
~ta Polonya'nın Vaıinıton büyük 
·~iıi korn Potoki tarafından ıon -
~rılen raporları tetkik etmek çok 
:er•klı bir iıtir. Bu raporlardan, 

liaırclt'in kurduğu iktlıladi sıste -
~ Yıkılmaga baıladriını ıezdiği 
~ hu sebeple milletin dikkatini dıı 
~ hıet üzerine çekmcie çalıştığı 
...,lirtilmcktedir. Ruzvclt'i saran mah 
~er, bilhassa yahudiler bu battı 
l ekctinde ona yardım etmiılerdir. 
L.ll_ suretle Birlcıik Amerika Dcv
-.qeri reiıi nüfuuna. ihtillflar ve 

Türk dili 
(Başı 2 inci sayfada) 

11 müfahhamanın himmet ve mu ve
netl hayırhahaneıerı eseri olmak 
üzere dcvletJ a!1ycmlzln bu kere bl· 
lnayetlhl taall haricen hukuku se· 
nlyes nl bir kat d.'.ıh ı tl'k t e~ teıı lil· 
ne ve bu cihetle ~u asır devleti all· 
Yemiz lcın bir zamanı hnyrlyet lk· 
tiranın m!'bd!'l olncal'cından ..... 

Dlkk ıl cdlllr&c tıaı::ıam:ı slıınl:ırın· 
dan b:ı5ka TUrkce)e rasUanmuan 
ıu mcıhur ısı ıhnt termıını da Gül· 
hane hııttı hUınayunundan sonra ya
zılmtS olmakla bl'T.ıbcr. dil bakımın· 
dan hlr karıs Heri eldememıv, ecri· 
lemısur. 

Bu parcanın tercümesi: 
" Bıllnı;ln ki. sağlam elime, Tan· 

rının C'lllaneti olan bütün tebaamın, 
her yonden tam lyllllilnln elde «lıl
me~ı hanr ırüden p dl ahkk fikirle· 
rımın en h sınela ı:eldlli nden, uı:ur

Ju tahta cıkııım ı;:llnUndenberl bu 
yoldp.kl emeklerimin pek cok la)dalı 
verımlerı ı:orılldıl Memleket ve mıl
letlmlzln \S ... v.s .. 

Butün tebaamızın yurtsevt'rl kle
rl \'e ı;:uzeı calı malan V<' dol'tru. 
ı:ar:ı.zsız bacla !arımız n <mu•t r klc· 
rlmlz) candan )ardım ve c:ılı malrı· 

rı verimi olarak devletımız bu kl're 
Tanrının da kollamaslyle yula;ek 
haklarımız bir kat daha s 1'ılamlaa
tı. Ve bu yönden ı;u aııır dı•vl timi?. 
lcln hayırlı bir zamanın baslanı:ıı·ı 

olacatından, v.s va ..... 
l&te aziz okurlarım• Bnşımızı, .-; ,. 

zumUzil yararıtk bin bir zorlukla 
11lfre acar ı;:lbl actıtımız 11lah t fer
manının bu pare ıcıtının antaırrı 

bundan ba ka bir Gey det:lld r B r 
şa rlla. eı:er ben de tercilmc ha tası 
)apnındımsa! Hı-r halde nnı,mııa 

hUyük bir yanlı&lık yoktur s:ınıyo-

rum. 
Bu k:ıdar Udl' bir '"' ırapcı. 

fan;ça kelimelerin ıcıne b'lı:ntakta 
sebep nedır? 

"Halk us!Cıhu kanun üslQbu Tiırk 
ce olnın ız da onı.J.ın ... dlyenıerlmlz 

bugün bıle nz: deı:: ldtr Ben m bir I· 
kt saat lcınrll' ıınrıtıfıım ter('umcnln 
nesi var kl? Her haldc. blraa. •tnlı ı 

ozcnsem, ıslahat ferm ını, tanr.ımat 

fermanı us!Oplarınııan dahn bin kıt 

ı;:uzcllnl, eilzcl Türkce lle s ıyl mek 
ve nnlutmak C'lb<'tlı' elde cdlllrd 

Hem me••'le (d ha euzeil me· 
selesi dctlldlr. Türkçe so>lemek, 
Turkcc anlatmak mc eıcs dlr. Soyle· 
dltlmlz. anladı!:ımız, ant.ıttı ımız 

dll tse bize ııııre dlllcrln en U ki· 
nü, en güzelidir. Mesel' biri c kıyor, 
bana dl)-ur ki; "Osmanlıca Türkce· 
den daha. çok ı;:Uzcldır Hak ve ka· 
nun bu ı;:üz.e!ILk ıctncı dnha iyi an· 
la tılır! .. 

Tutalım ki bo) le olı;un. Faknt 
bundan ne cıkar? Oımıınlırayı Türk 
mllletl anlamaelıktan sonra bundan 
ne cıkar'f! 

Hem osmanlıea diye bir dil var 
mıdır? Bence osınnnlıca bir ccstt 
<esrırantoı dur ki anlıyıınıarı, sa· 
ray, medrese kackınlnrlyle hunların 

ardı &ıra yurll.Yen bir ıı vuccuk in· 
sancıklardır. 

Namık Kem:ıl, P,hUzzlya'yıı 

sa'dan yazdıtı bir mektupta 
)'Ukarı dQıonlu ki: 

Türkcemlz sadelltt !cinde o ka
dar ırüzeldlr k1 eııkl OalQp bu ınıde

llk yanında pek uydunna ve c:an aı· 
kıcı bir ııeY oluyor. Ben burada aruz· 
ı:ı deCil, parmak hcsnbl)le TUrtcce 
bir ı:ıbea yıı:zımata calı11Yorum. [3] ... 

Kıyaslamalara eclccek yazılarım· 

da devam edecctlm. 

[3] Nümunel Edebl.J;atı O&manbe. 
EbUzzlya. 

Mahmut Eıat Bozkurt 

ASKERi FABRİKALAR 

10 takım yılankavi freze 
hortumu alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin cdl1en bed , (3000) Ura o

lan yukandı. )azılı 10 takım >"Jl!lnkav1 
freze hortumu askeri Cal)r kıılar uırıum 
mUdü.Hltlı m<'rke.t: s11tın alma <" nı~· 
yonunca 5.1.942 pazartesı gunıi saa: 
14.30 da pazarlıkla l'nıe edllecckUr 
Şartname parasızdır. K!ltı tem n ı 450 
liradır. (9218) 19231; 

200 adet ispirto varili 
alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dın : 
Tahmin cdılcn bedeli (3445) lira 

olan 200 adet ispirto varili askeri 
fabrikalar umum mudurlüğu merkez 
satın alma komisyonunca 5. 1. 1942 
pazartesi günü saat ı4 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız -
dır. Kati teminat <516) lira (75) ku-
ruııtur. (9314) 19263 

2000 adet bukme ispıt 
alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan : 

Dosyasına bağlı üç kıta 
listede yazılı takım 
çelikleri alınacak 

Ju;. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edılen bedeli (123.000) lira 

olan yukarıda Yazılı takım cellklerl 
aakerı labrlkalar umum mlldUrlCıtU 

merkez satın alma komlsyonunra 9. 1. 
942 ('Uma aünü saat 14.30 da pazarlık· 
la lhale edlle('ekUr. Şartname (6) lira 
<2:SJ kurustur. Katı teminat (1!5000) 
liradır. (9305) 19332 

2000 - 2600 tüp oksijen 
alrnacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan • 
Tahmin edilen bed<'ll (16.900) li

ra olan 2000 2600 tüp oksijen As
keri Fabrıkalar Umum MlldllrlllğU 
Merkez Satın Alma komisyonunca 
27 12. 1041 cumartesi günti saat 
l 1 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şar'nııme parasızdır. Katı teminat 
(2535 l liradır. (9316) 19373 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Sicim alınacak 
P.T.T. Umumi Mtidiırhiğündcn 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen llanlar 

Sığıreti alınacak 
Zonguldak Sa. Al. Ko. dan 
1- Beher kilosuna tahmin edilen 

fıyat 35 kur.ıı olan 40.000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya kon
muıtur. İhalesi 22. 12. 941 pazartesi 
günü saat ı~ dlr. Evsaf ve ııartna
mesl Ko. da görtiltir. İsteklilerin 
teklif mektuplarını belli gün ve sa
atten bir saat evel Ko. na verme • 
!eri. ( 8991) 18961 

Bakır bakraç alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Kapalı zarf usulü ile ZOOO a

adet kapaklı bakır bakraç alınacak
tır. Muhammen bedeli 26100 lira ilk 
teminat 1957 lira 50 kuruıtur. İhale
si 22. ı2. 941 saat ıs te yapılacak -
tır. 1stcklılerin teklif mektuplarını 
belli gun ve saatten bir saat evci 
Ko. na vermeleri. Postadakı geçik
melcr kabul edilmez. Şartnamesi ve 
numunesi Ko. da ıortilür. İatiyenle
re ı lira 31 kuruı mukabilinde veri-
lir. (9027) 18968 

Kereste alınacak Tahmin edilen bcdclı ( 000) lira 
olan 2000 adet bukmc ispıt askeri 
fabrikalar umum mudurluğu merkez 
satın alma komisyonunca 12. ı. 1942 
pazartesi güniı saat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecek~ır Şartname paras.z
dır. Kati temınat (1200 ı liradır.· 

ı - İdare ihtiyacı içın bin kilo . , lst. Sisli Sa. AL Ko. elan: 
ınıılız buıı:umu sicim açık eksiltmeye 1 _ KApalı zarf usulJ..ı;le 1350 metr<' 
çıkarılmış ır. mlkAı> mnmaı ker!'ste munakasa>a 

2 Muhammen bedelı (3200) lıra konmusıur Evsa! 'c hususi 611rtlar 

(9318) 19264 

4 kalem ağaç vıdaaı 
alınacak 

mu;-okkat tcmınatı 240 liradır Ek Kn da elirullır Muvııkkat teminat 
ııltmcsı ı9. 12. 941 cuma &'\İnıi saat I ~100 liradır thnl!!lll 24. 12. 941 cıı.rıam-
11 de Ankara da P.T.T. umumi mu ba ııünü 5aa1 ı dl'.' yapılal'aktır. Ta· 
durluk binasınd:ıkı satın alma komis· I llplerın ihale saatinden bir saat evci 

1 

yonunda yapılacaktır. teklif mektuplnrını Ko. na verml'.'lerı. 

As. Fau Satın Al Ko 
Tahmın <'dll('n h«I 

3 hteklılcr, muvakkat ıemınat (91321 19102 

~",~· lı 
8 0 

1 maf.buz _ \•eyah banka mektubıylc ka· Nakıl işleri 
lan dort. ka em a.ı.ı~ 

kaıar umum 
r D· ~:;~a~t:ra~ıı:ı amııen komısyona mu. Kars Sa. Al. K •. dan : 
6a · ı - Aşagıda tah:nin edilen fiyat-
... 1 • j 4 Şartnameler Ankara da P.T T. ta ya ılı bulunan mahallere 200 ton 

lllıt lcvıızım, 1sta'lbul'da Ycnt Valde ha- eşya ıle 2000 erin nakli kapalı zarf 
Je edl CtKllr Şartnnm(' · a a.ı dı K ı· nındl p T T · levazım umumi depo usulu ile eksıltmeye konmuştur. 

ayıııya muha.ıiplığınden bedelsız o r K d d U kntlnat 11200 liradır 

1916!1• 1 
'" r.a lıycyc ait ~ar name o. a ır. 

ı 267 !arak alabılırler. (8959) 18929 Muhammen bedelı 2000 lıra ilk tc • 

31 kalem ınaKap alm..ıı...öK S1cim alınacak mınaı ısoo liradır. İhalesi 22.12.!>41 
r:azartesı gtiniı saat ıs tc Kars Sa 
Al Ko d~ yapılacaktır. İsteklilerin 
me kur giın ve saatten bir saat e • 
ve! Ko na vermeleri. Yerler Anka· 
ra Lv. A Sa. Al Ko ile Kars Sa. 

As. Fı\b s tın .\ı K P.T.T. Umumi Miıdurlugundcn 
ı .. hmııı •·dıı n b"ı • " ı ı ı İdare ıhtiyacı ıçın on be$ bın 

~· aıı ,,. k~ıcm .. ı •KK •I• • ıu1>r J... ı kılo adi sıcim kapalı zarfla ckı;iltmc-
ı u.num mucturıuııu rn ı k<z .ııın ye çıkarılmıştır. 
alm.ı komıs)onunca 7. ı. 1.14~ ~.ır4.ıın 1 2 - Muhammen bedclı (23250) 
ba ~.ınu s;ıat 14 t paz.ırlı 11 lha. e· muvakkat tcmınat (1743,75) liradır. 
d.~ı:rKtır. Şartname ı>:ırasızııı.. Kıtı Eksıltmeo;ı ı9 ı2 941 ~ , · · cuma gunu 
te .nat 1680 liradır. (!ll ıOı l!J~<>ll &aat 16 da Ankara"da p T.T umumi 

44 kalem hadde aihndirı mudurluk bınasındakı satın alma ko
yolluk ve hadde aksamı m3ısyonunda yapılacaktır. 

lsteklıler, muvakkat temınat 
alınacak makbuı: veya banka mektubıylc ka· 

As Fab. Satın Al Ko dan: nunı vcsaıki muh cvı kapalı zarfla 
Tahmin edl en b('dell 043400) tı a rını o gun saat 15 e kadar mezkur 

ntan l4 kalem hadde s ltndır. ııolhık komısyona vereceklerdir. 
ve h dde aks.ı -.ı askeri fabrlk ı r u • 

4 Şartnameler Ankara'da P.T.T. 
mum mudurıutü merkez sa.un alma levazım, İstanbul'da yenı Valdc ha· 
komls)'onunca ıı. l ııu cuma ııunu s d 

nın a P T.T. levazım umumi depo 
ı 15 te rıaz:ırlıkla thnle cd 1 c ktlr 
ş:ırtnnme 7 lira 17 kuhııtur Katı tl' aynıyat muhasiplığindcn bedelsiz ola-
mlnat (16840) liradır. (9171) 19269 rak alabilirler. (8960) ı8930 

İki liste muhteviyatı çelik 
tel halat alınacak 

As. Fab. Satın Al Ko. dan: 
Tahmin c(lllen beelelt C:?;J()O) liri\ o

n nskrrl fabrlknlar umum müdür!U • 

Vantilaıyon tesisatı 
P.T.T. Levazım MlldilrlliğUnden: 
1 - Ankara'da P.T.T. umum! mü

dUrlUk binasında yapılacak vantl· 
lasyon tesisatı ve bacaları açık ek
sıl lmeye konulmuıştur. 

Al. Ko da öirenilir. 19113 

Yapı işleri 
Eskışchır Sa Al Ko. dan : 
1 Fabrikada ınşa cdılecck 82574 

l ra 33 kuru5 keşif bedcllı tekni ve 
ıdarc buroları bınası kapalı zarf u
sulıylc cksıluncye konulmuştur. Ke
şıf resim fenni ve hususi :;;artlar Ko. 
da mesaı zamanlarında gorulur. lha
lesı 27. 12. 941 c:ımartcsı gunu saat 
11 de Eskişchır Sa. Al Ko. da yapı
lacaktır. İlk teminat 6193 lira 7 ku
ruştur. İstekli! rin belli gün ve saat
ten bir saat evci teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri. Postadaki ıeclk
melcr kabul edilmez. (9329) 19275 

Kömür alınacak 
Selimiyc Sa. Al. Ko. dan : 
l - Kapalı zarf usulü ile eksiltmi

ye konulan 600 ton kok veya sömü
kok komıirüne talip çıkmadıgından 
yeniden aynı evsaf ve :;artlar dahi -
!inde bir ay :r.arfında pazarlıkla satın 
ahnacalnır. 

ı:tU merkez satın alma kom• ;yonunl'a 
2 1 1942 panrtcsl f;\lnü sut l'ı te 
pazartı la !bale edil~ tr. eaifname 
paraıızdır. Katı teminat (375) Hr dır. 

(9317) 19313 

Bvaaf ve ıartlar her eün Ko. da 
8 - Muvakkat teminatı 494.96 sorulur. Muvakkat teminat 1170 lira 

ktlr\lftur. olup pazarlıga iıtirak edeceklerin 

2 - Keşif bedeli 6599 ıııı. 50 ku· 
rtqtur. 

3 kalem ıert maden 
kalemiyle 5 kalem yaylık 

çelik tel alınacak 
As. :Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (5S!IOO) lira 

' - Eksiltme 19. 12. 941 cuma 
glinli saat ı~ te P.T.T. umumi mU· 
dlirlllk binası üçüncü katında leva. 
zım mUdUrlUğU odasında yapılacak
tır. 

Selimiye Sa. Al. Ko. na müracaatla-
rı. (9333) 19279 

Easulye ve nohut alınacak 
İskenderun Sa. Al. Ko. dan ı 

.Jlltllllllllltltltltlllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllla. -17 IHckinun çarıamba saat 14.30 dan itibaren S --------------------------------

YENİ SİNEMADA 
Seumif kadınlar, ıeuecek gen~ kızlar ve bütün 
iişılr ve mafuklar •.. EMiL Y BRONTO'nun mqhur 
ve ölmez eserinden alınmıt ve MARLE OBERON 
- LAURENCE OLIVlER tarafından harikuliıde 

yaratılan 

ÖLMİYEM ASK 

---------------------------------
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

Çeşitli sebze ah nacak 
:Marmara Oullbahrt K. Satın Alma Komisyonunelan: 

Tıhmini fiyatı 
Cinsi Kilosu Kuruı Si\. 

Tcminau 
Lira Kr. 

Pırasa 57600 S 
Patates 72000 10 
Lahana 28800 7 .50 
lspanak 49000 ı2.50 
Kuru soğan 14400 7,50 \588 ııs 

K. biber 480 40 
Salça 3600 35 
Bakla 4800 6 
ı - Yukarıda cins vc mlktarlan ya:ı:ılı ıeklz kalem ll'bze kapalı zarf U!I 

ltyle eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Ekılltmr•! 18 blrln<'lkAnun 941 pertembe cUnü aaat 16 da Jzmlt'ta 

Terııane kııpısınrtakl komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Şartnameııl hcdl'l~lz ölarak komlsyondan Rlınablllr. 
4 - Ek~lllmı>ye ı6tırak edecek tallpll'rln 2490 ııayılı kanunun tarlfatı vce

hlll' bu l&le llıılll olduklarına dair tı!'aret veslkıılıınnı yukarıda. yazılı temlnııtıa
rlyle hlrllkte tanzim ed<'C'eklerl teklif mektuplarını belli etin ve l!aatten tam bir 
6aat C\ <'line kaı1ar komlıyon baıkanlıitına vermelı-rl. (10531 8964) 18956 

• Bulgur ve saıre ah nacak 
hmıt :,.; ı ı Alma Komisyonundan : 
Aşa ı miktan yuılı llç kalem erzaka tAlip çıkmadığından pazRrlığı 

18-12·1P4t g.ınl tekrar yapılacaktır. Şartnamesi her glln Koda görUltir. 
istPkl'lcı in mezkOr gUn ve saatte kati temlnatlariyle Ko.na muracaat -
lıı.rı·. (93GO • 19325 

Miktarı Muhammen Bed. Kati teminat İhale gUn saat 
Cinsi 
Bulgur 
Odun 
kömllrU 

Kilo Lir& Lira Kr. 
75 000 18.750 2812 50 18-12-1941 11 

Zeytin 
yağı 

100.000 

10.000 

6.000 

10.000 

900 lS.12-19'1 11 

ll500 ltl·l2-19U 16 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
h-mit ~ ın Alma Koml"yonundan : 
l .A§akıda miktarı yazılı dort kalem erzak pazarlıkla alı~. 

Pu.arhğl 18-12 1941 perşembe glinU saat 16 da yapılacaktır. ETaat ft 
şartname her gıln Ko.da görUIUr. Taliplerin katı tcminatlarlyle Ko.na 1dll-
racaatıan (9353) lm:I 

Mlktu.rı :Muhammen bedeli Kati temhlaa 
Cinai 
Nohut 

Kilo Lira Kr. Ura X.. 
50.000 12.500 1875 

Kuru 
fasulye 
Pirinç 
Sadeyng-

50 000 
7~ 750 
16.000 

Nakil itleri 
Mityat Sa. Al. Ko. dan ı 

H.000 
33.750 
28.000 

Ayda 81 ton almak üzere 544 
ton arpa ve buıdayın nakliye İliİ ta
ahhude bağlanacaktır. ihalesi 20. 12. 
941 cumartesi gunu saat 11 de Mid 
7at Sa. Al. Ko. ela wapalı zarf uauhi 
ile J'&Pıl•cakur. latetlilerin mezınlr 
ıri.ln ve saatt~ bir saat evet teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. Nak
lcdılecek yer Ankara Lv. amirligi 
Sa. Al. Ko. dan ve Midyat Sa. AL 
Ko. da ögrcnilcbilir. 

2 - 520760 muvakkat teminat 163:2 
liradır. (8981) 18942 

Sadeyağ alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 

2100 
1013 • 
4200 

Motör yair alınacak 
Ankara Belediye.baden ı 
ı - Otobüı muclürllttl ishl aım.. 

cak olan (5100 5~)1 kı)o motör ya
cı on beş run muocıetle ve kaJMll 
zarf us.ulıyle eksiltmeye komlmq -
tur. {/! 

2 - llah·•·~-i (*5) li
radır. 

3 - Teminatı (9Sl) lira (il) ... 
ruıtur. 

4 - İhalesi &. 1 942 ulr pnü ... 
at 11 de yapılacainadu ..-. .. ~ 
tıi ıormck iıti~ her pa en • 
cümen kalemute ...,._.tlan Vt 
isteklilerin de -ihif.-;-lba olan 6. ı. 
942 salı Prıii..... Madu 2490 

1 - Kapalı zarfla alınacak olan 
olan Y\lkarıda yazılı 3 kalem ser} ma. 5 - Proje ve şartname ile tefer- 120 ton kuru fasulye ile 60 ton no. 
den kalemleriyle 5 kalem yaylık cellk nıatı aynı katta bulunan levazım huda talip çıkmadığından 8. 12. 1941 
tel askeri fabrikalar umum müdUrlüf:u binalar şubesinden otuz Uç kuru§ itibaren bir ay içinde s. ı. 942 tari- 1 - Pazarlıkla 25 ton sadeyat ah· 

...., k bili d ı b • nacaktır. Muhammen bedeli 462!!0 11-
numaralı k...,._ ~ aaaddeal 
aarahatı mıı mektupla· merkez saıın alıma koınlıyonunca "'"· mu a n e a ına llır. hine kadar pazarlıkla alınacaktır. 

il k ra evsat ve 14rtname rnerkez Sa. Al. Bir vurguncu 12. 941 sah g nu saat l4 te ıı:ızarlı lıı 6 - Taliplerın bu gibi iıleri yap- Fasulyenin muhammen bedeli 28800 Ko. da aörtllür. lhall!tll 26. 12. 941 cu _ 
ihale edllecek1lr. ŞartnRme <2 ı llra tıklarına veya yapablle"aklerine lira olup muvakk t t · 2160 ı· 

• İstanbul, 16 (Telefonla) - Vur 3 k t K ti t 1 t {S3'"''l 11 "" a emınat 1• mı ırUnü saat 1!5 te Gelibolu mf'r'lcn 

nnı belediye e. mtiteteklril 
~ 19391 

- 17 l uruş ur. a em nıı "" • dair a!Akalı re.sm! makamlardan a- radır Nohudun bedel' 12 000 r iUnculuktan bir kömürcü 50 lira pa· radır. <9315> 19314 • 1 • ıra O· Sa. Al. Ko ela yııpılıı.C'aktır. lsteklllerln 
· h lacakları vesikaları ibraz etmeleri lup muvakkat teminat 900 liradır. İs- b<'lll ıaatt• Kn na setmelerl. ra cezasına, yırmi gun apse ve on ~ 

beş gün dukkanın kapalı kalmasına Dosyasına bağlı 4 kıta lA.zımdır. <9038) 18999 teklilerin her giln İskenderun Sa. Al. <9441) 19388 

mahküm oldu. Bir manifaturacı, bir listede yazılı rayba, pafta M A H K E M E L E R Ko na milracaatları. (9335) 19281 c:, vır eti alınacak 
makaracı, iki bakkal da yirmi bcııcr erkek ve modul frezeler Kuru fasulye alınacak hkl'ndl'.'run sa At. Ko. dan: 
lira para cezasına mahkum oldular. Topane tst. Lv. A. Sil. Al. Ko. dan: 1 Kapalı zarfla ahnReak olan 2ırı 
Dükkanları ycdiıer gün kapalı kala- alınacak Ankara Blrlncl Sulh Hukuk HAklm- 1 Beher k11osuna 23 kuruı tahmin ton ııJır etlnf' tallı> cıkrrı11dıtından 15 
caktrr. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Berlin'de 6 ay, Budapeşte'de 
ve Viyana'da beşer ay, Paris'· 

te S ay, Solya'da 2 ay ve 
lstanbul'da beş halta 

mütemadiyen gösterilen 

Bahk~ının kar1sı 
{ Dle Relse Nach Tllsltt ) 
Kalbleri titreten bir aşk 
lacıası ... Gönüllere korku 

veren heyecanlı bir roman •• 
Hayatın acılarından 

7aratı1mış bir şaheser •• 
-( Artistler )

Clıristine Sönderbaum 
F ritz von Dongen 
-(Aynca)-

yalnız akıamıarı 21 seansında 

Türkiyede Cümhuriyel 
Bayramı 

--( Seanslar >-
H.30 - l 6 :'iO - 18.30 ve 21 de 
GECE İ\. ıN YERLERİNİZİ 

KAPATINIZ. 

Telefon: 6294 

hiç olmazsa bu ihtilafların ıulh yo
luyle hilledilnıe&ine engel olmak 
için kullanmağa baıladı. Bu nUfu -
zun tesiri iittikçc artıyordu. Son 
yıllar içinde yalnız bir arzu ile ya
nıp tutu&lu : Ncrde olursa olıun ve 
tercihan Avrupa'da ihti1U çıkar -
mak.. Böylelikle Amerikan ckono -
mlsi anlaşmazlrk halinde )>ulunan 
taraflardan birine karıı siyasi mcn
faata müstenit bir taahhüt altına 
gimıe'k yolunu tutmuı bulunuyordu. 
Bu da Amcrika'yı bu anlaı;mazlığa 
daha ziyade yaklaştırarak memleket 
içinde iflb etmiı olan iktisadi siya
seti yabancı memleketlere çevirmc
ie temin ediyordu. 

(Sonu yarın) 

As. Fah. Safin Al. Ko. dıın: 
Tahmin edilen bedeli (21 000) llra 

olan yukanda 
fabrikalar umum 

yazılı frezeler askeri 
mildQrlutil merkez 

satın alma komisyonunca 9. 1. 942 cu
ma ırilnU saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır Kati 
teminat (3150) liradır. (9303) 19330 

250 kilo 3.5 Mm. kütrunda 
yaylık çelik tel alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (1700) lira o

lan yukanda yazılı.yaylık cellk tel as
keri fabrikalar umum mtıdUrllltü mer
kez satın alma komisyonunca 15.1.1942 
petııembe eünll aaat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname paraaızdır. 

Kati teminat (255) liradır. 
(9304) 19331 

Karaağaç ve kontplak 
alınacak 

Aa. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
2250 adet 2,l x 1,25 x 0.012 metre l'ba· 

dında karaatac veya beyaz kontrplak 
1250 adet 2,l x 1,25 x 0,008 metre e

badıncla karaatac veya beyaz kontr
p!Ak alınacak. 

12 ve 8 mm. knlınlıklarınela verile· 
medllU takdirde adetleri iki mlıll ola
rak 6 veya 4 mm. kalınlıklarında olabl· 
lir. 

Tahmin edilen bedeli (21.000) lira 
olan yukanda yazılı karaahc veya 
~yaz kontrı>!Ak askeri fabrikalar u· 
mum mUdUrtlltll merkez satın alma 
koınlı;yonunca 14. l. 942 carıamba aü· 
nU saat 14 te pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. Şartname paraıızelır. KaU teminat 
(3150> liradır. (9306) 19333 

150 adet 300 kiloluk 
ırafit pota, 100 adet 150 

kiloluk grafit pota 
alınacak 

Al. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (24.000) lira 

olan yukanda yazılı grafit Pota ukerl 
fabrikalar umum müdllrllltü merkez 
ıatın alma koml1Yonunca 22.12. 941 
pazarteel aünll saat 11 de :ı:ıazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname paraaımır. 

Kat1 teminat (3800) liradır. 

,(830T~ 

Jlttnden: t'dllen 60 ton kuru fasulye alınat'..-k - 12 941 tarlhlnell'n ltlbarrn blr ay tein· 
Tapu umum müdürlütü muamele tır. Pazarlıkla eksiltmesi 19. 12. 941 <'ll- dl'.' pazarlıkla satın alınacaktır. Mu-

müdllr muavini Fikri Sllzaüner'e: m11 gUnü aaat 15 30 da yapıl11caktır hamrnen ~dl'll ~ lira olup muvak· 

Elektroten Türk Anonlm Slıicetı ve • 
kili avukat Lütn Sav tarafından aley
hinize acılan buz dolabı bedelinden 
148,5 liranın tahsl11 davasındnn dolayı 

mnhalll Jkametlnfzln mechullyetıne bl· 
naen l!Anen davetiye, eıyap karan ve 
15tıktap davetiyesi tebll~ edlldltl ha ille 
aeımedltlnlzden eıyabınızda yapılan 

durufitla ıonunda ml.iddeablhln (dlter 
dava olunan o.mana hakkı rücu bal<! 
kalmak ıarUyle) mahkeme masrafı ve 
ytjzde 10 i!('ı:etl veklletıe birlikte tah· 
siline kab!ll temyiz olmak üzere 1811. 
941 tarlhlnde karar verl1mlı olıllltun· 

ilan tsbu hllkllm hUIAaasının lllnı ta -
rlhlnde-n itibaren sekiz eün !cinde tem
yiz etmedlAlnl.z t&Jcdlrde hükmün kati· 
ıcsecetı l!Anen tebllt olunur. 5753 

111111111111111111111111111111111111 

Sebze fiyatlar1 

Katı teminat 2250 liradır. NOmuneıl kat tl'mlnat 4252 lira :50 kuruştur. ta
Ko da görülür. Iııtrklllerln belli ıaat· teklllerln her sı-Un lskt'nd!'run Sa. Al. 
te Ko. na aelmelerl. 15 tondan aaatı Ko na mUracaatıan. Hl443) 19390 
olnm.ınak Uzerl' nyrı ayrı talipler dl' R· Sıgv ır eti alınacak 
lablllr. (9417) 19369 1 .ı. Slıll Sa. Al. Ko. dan: 

Etya nakli 1 - Reher kııosuna rıo kunıı tııh • 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan: mln edllf'n tlyııUa 50 eer hin liralık 
l - Kapalı zartla koml~yond11n ye- Uc rıaı-tı ayaktan 11tır veya aıtır l'tl 

rl ötrenllmek Qzf're 900 ton muhtP.llt rıazarlıkla mUnakuaya konmuıtur. Ev· 
etYa naklettlrllecel<tlr. Her iki nakli· ıtat ve huauıl ıaı-tlar Ko. da aörülilr 
yatın muhırmmen bedeli 10800 lira ilk lhalrsl 23 12 941 aaıı aUnü &811t 10 ela 
tf'IYllnat 810 Jtradır ihalesi 2 !kine ki· yarıılacRktır. Bchl'r partJ lcln teminat 
nun 942 ıaat 15 te yapılacaktır. Şart· 7~ ıı~adır. Taliplerin Ko. na mUrR· 
namesi Ko. da aörülllr Isteklllertn ka- cantıan. (9444) 19391 
nuna u~n teklif mektuplarını ihale
den bir saat eve! Ko. na vermf'll'.'rl. 

(9434) 19384 

Nakil işleri 
Urfa Sa. Al. Ko. dan: 

ANKARA BELEDİYESi 

Ağaç parmaklık 
yaptınlacak 

Ankara Belcdiycsındcn : 
Muhammen bedeli 36 000 lira <1lup 

muvlıkkat teminat 2700 lira olan ur -
ta - Siverek araaındakl nakliyat tılne 
ihale ırUnl1nde talip cıkmadıtından 

Belediye Reisliğinden : ı. 12 941 tarihinden itibaren 1.1. 942 
-tarihine kadar eksiltmenin bir ay ıcın-

Sebzelerln gUnlUk azamı toptan de yapılmuına komisyonca karar ve. 

1 - Muayyen evsafta (50) adet ah
şap parmaklık on beş gun• mıiddct

le açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (2600> lira· 

dır. 
ve perakende ııatıı fiyatıan : rıımııtır. 

---( 17 İlkklnun 1941 )--- 2 - lıt~kllll'rln her aOn Ko. na mü· 

CiNSi ve MENŞEi 

Ispanak (Muhtelif) 18 
La.hana (Ankara) 6 
Pırasa (Eskış!hir) 

Yerelmıuıı (Ankara) 
Kereviz (Bursa) 

7,5 
7 

15 
Patates sarı (tlrgllp) 11 
Patates beyaz (ÜrgUp) 8 
Karnıbahar (Menin) 18 
Ayııe fasulye (Mersin) 30 
Çalı fasulye (Mersin) 30 
Barbunya 
fasulya 
Domateıı 

Yuvarlak 

{Merııin) 30 
(Menin) 17 

25 
9 

11 
10 
22 
ıs 
11 
2• 
40 
•O 

patlıcan (Adana) 16 23 
Kuru aotan (Muhtelif) 7,5 10 

• f'acaatıa ı>aıarlık yapabllcc'*lerlnln 
ve talip olanıann Urfa Sil. Al. Kö. na 
mllracaauarı. (2437) 193811 

Nakil i,Ieri 
Urfa Sa. Al. Ko elan: 
l - 42.000 lira muhammen bedf'lll 

ve l'1!53 lira muvakkat temtnat Urfa -
Akcakale arasındatct nakliyata tallı> 
cıkmadıtından her ırün pazarlıtı ya -
ı:ıılahllmek aartlyle 1.12. 941 tarihin -
den 1. l. 942 tarihine kadar eblltme 
bir ay içinde pazarlıkla yapılacaktır. 

Taliplerin teklif mektuplarlyle ve te -
mlnoUarb1e beraber Urfa Sa. Al. Ko. 
na mllraeaatlan. (9439) 19887 

Sadeyağ alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 

11111111111111111111111111111,•·ı·-, 

1 - Pazarlıkla 25 ton sadeyal alı· 
naealktır. Muhammen bedeli 462!0 Ura 
evaat ve aartıname merkez Sa. .Al. Ko. 
da sörlllür. llıaleıl 5. 1. 942 saat 15 te 
~ltbölu merkez Sa. Al. Ko. da ;ı1apıla· 
calctır. ı.teklUertn ıre. na milrae!aatla· 
rı (NCI); 1&ıafl9 

3 - Teminatı (195) liradır. 

4 - Şartnamesiyle -keliif cetvelini 
ve nümunrsini görmek istiycnlcrin 
her ıun cnciııncn kalemine ve istek
lilerin de 6. 1. 942 salı cünü saat 
10.30 da belediye dıtircsinde mütc -
tekkil enciımcnc muracaatları. 

(9447) 19397 

Teneke satıfı 
Ankara Belediyesinden ı 
1 - (1468) adet büyük bot benzin 

tenekesi ıatılmalt üzere on beş cuıı 
muddctle açık artırmaya konulmuı • 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1101) lira
dır. 

3 - Teminatı (12) lira (58) ku
ruttur. 

4 - Taliplerin pr'tnıtmeıini rör -
mek için her cün encümen kalemine 
ve tenekeleri sürmek için de otobüs 
müdürlüiü levazım anbanna müra
cutlan Ve tıteklilerin de 6. 1. 942 
salı siinil uat ıo.so da belediye da
ıreeinde mltqeklrit mcümene ceı .. 
ıneleri, ,(9446) 193416 

PaıD Jel iti 
Ankara Bcledl7eauıdea t 

1 - Cebeci ~ &ı1bto 
den Aliıdin paJ& kltlrl ltftamet'n
dc yaptırılacak par- yol il on bet 
ıun muddetle ve lr.a.h u•bJ • 
le eksiltmeye komallııalll-. 

2 Muhamn19 Wiııll 10314 U-
ra (75) iCUruştlll'. 

3 - Teminatı (n7 lira (S6 'lm
ruıtur. 

4 - İhalui 6. 1. 942 ulı ıhil sa
at 11 de yapılactiın4İla: 19rtname 
ve kcıif cetvelini cöni* iatiyenle
rin her gün encümen kalemine ml
racaa tları. Ve isteklilerin de ibkle 
günü olan 6. 1. 942 salı ~ saat 
ona kadar 2490 nunaanılı k....._ 32 
inci maıidcsi saraha •eçlalte teklif 
mcktuplannı bcledi,..:dai.re11ıide ID1'
teşekkil encumPne YeA.eterı. 

(9449> ı~ 

Elektrik teeiaatı 
Ankara Bclcd yesinden ı 

ı Otobus iılcri mtidurlütü .;.f 
ycsinde yaptırılacak elektr lr temiıl 
ve tamiratı işi on bcı ılın mlddd 
kapalı zarf usuliyle cksiltme19 Jıo -
nulmuııtur. 

2 - Muhammen bedeli (759J il· 
radır. 

3 - Teminatı (569) lira tlS) Jm. 
ruştur. 

4 - İhalesi 6. 1. 942 sah ıünü aa.; 
at 11 de yapılacaıından şartnam• 
Ve krokllİnİ cormek iatiycnlcrİn her 
&ün enctilnen kalemine muracaatlarr 
ve iıteklilerln de ihale ıünü olan 6. 
1. 942 pnıi aaat ona kadar 2490 nu
muah kanunun 32 inci maddf'si sa
rahati ve<tıilc tanzim edecekleri tek
lif mektuplarını belediye dairesinde 
mütetekkil encümene vermeleri. 

(9450) ı~o 

CUNUN EN Mt'HtM KtTAPLARI 

1942 wneatne mah.ua 

TAKViMi RAGIB 
Fiyatı 45 ıruruı 

Oıner Rıza Dotrul 

HERODOT TARiHi 
$erbU tercüme 

Blrtncl dit nyatı 3 lira 
G&Jtp Xema 11 Söylemezoll11 

JAPONYA ve JAPONLAR 
Coirafi ve ıiyui Japonp 

1 cilt ftyatı s Ura 

Kamat Kitabeti 
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TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T AR1Ht: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Aj an a ded i : 265 

Z irai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Ziraat BanKasıncıa ırnmbaraıı ve lhtıarsı.z tasarruı nesaı.ıı1<rınaa en ıu 

IJO lirası bulunanlara senede 4 dt-!a cekllecek kura ile asat:tdakl pl;lna gô
re 1kramlyc dat:ıtııacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 " 2000 " 
4 " 250 " 1000 " 

40 " 100 " 4000 ,, 
100 " 50 " 5000 " 
120 " 40 " 4800 " 
160 " 20 " 3200 " 

Kuralar senede 4 dcra, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylQl ve 11 BlrlnclkA
muı tarihinde cekllecektir. 

DfKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene ıctnde 50 liradan aııat:ı 

~enlere ikramiye cıktıtı takdirde % 20 faı:Jıuılyle verilecektir 
• 

Beden Terbiyesi Umum Md. Devlet Konservatuvarı Md. 

Dolap yaptırılacak 
Beden Terbiyesi Umum M üdürlü

iü Satın Alma Komisyonundan : 

Tamir itleri 
Devlet Konscrvatu\•arı ı.tildürlil~ün

den: 
1 - Devlet konservatuvarı binasın

da yapılacak tamirat lcln 11.12. 1941 
peraembe ııunu yapılan acık eksiltmede 
son tekllt Yilksek ı:örilldUA-ünden ek
siltme 2. 12. 941 pazartesi saat 15 e tA
llk edilmlet.lr. 

Umum müdürlük için bir tane fiş 
dolabı pazarlıkla yaptırılacaktır. Pa
sarlık 24. İlkkiııun 941 çarşamba 
pnü ıaat 14,30 da Yenişehir'de İz
ıınir caddeıi numara 11 umum m ü -
-tlurllik binas mda yapılacaktır. İstek
lılerin pttnamesini ve r esmini gôr
mek üzere her cün umum müdür lü
je m üracaatlan ilin olunur. 19401 

2 - Tallı:ılerın teminat akcelerlnl 
daha evcl yatınnıs olmaları ve kanun
da yazılı bUtUn vesikaları hAmll bu-
lunmaları !Azımdır. !9423) 19381 

i 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

Deri ve bağırsak satışı~ -
Türk Hava Kurumu Ankara Şubesinden : : 
Ankara Nhlr ve köylerinden aubemlzce toplattırılacak kurbşn de.. = 

rllerl ve baraaklan 18 kl!.n unuevel 1941 perşembe ırilnü saat 14.30 da _ 
Ankara'da Hava Kur umu binasında acık arttırma lle satılacaktır. Şart- -
nameal tubemladeD parasız olarak verilir. Tallplerın ihale ırUnil muvak- : 
kat teınJnatlar!yle birlikte müracaatları. 5518 : 

-sııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Alaca kazasından ayrılan göçmenlere 
Çorum l skAD :MUdilrlUğünden : 

Çorum 'Fili.yeti Alaca kazasında yaptırılan göçmen evlerinde iskln edi 
len RolD&lı1& pçmenler inden aşağıda isimleri yazılı ailelerin ıki seneyi 
m llt ecavtz bır zamanda nberi mlirettep ve mesklln bulundukları yer leri t er
keder ek a.yrılmıı olduğu ve mahalli azimetleri meçhul bulunduğu cihetle 

lbu a ilelerin tarihi llA.ndan itibaren (151 gün içinde mürettep yerlerine a v
et etmecllklerı ta kdirde kendilerine verilen ev ve tarlalara ait tap~ların 

i&062 sayılı kanun h UkUm.lerine t evfikan iptal edilip mallarının diğer göç
m enlere ve~leceğlnden bu müddet geçtikt en s_o~ra vak i olacak iddia ve 
taıeplerln!n diDlenmiyeceğinin alAkadarlarca bılınmesi ilan olunur. 

N üfusu İskan Y. Gittiği yerin ad-
Köyii Eıas No. Adı Çor um • Alaca T er k T a. res i H . elde 

kazası edilen malUmat 

• 
• 
• 
• 

269 

111 

Rahmi O. Rasim 4 7.8.939 İstanbulun Sil ivri ka-
zası Çallık çiftliğinde 
Mahalli azimeti meç-İsmail O. Ahmet 1 937 

hul. 

" 
.. .. .. .. .. 

er kez 

112 
73 

220 
261 

Ali o. K amil 
Yusu f O. T alip 
T alip O . İsmail 
Ömer O. Sa lih 

1 
1 
1 
3 24.2.938 İ st~~bula git;iş ise 

de adresi meçhul 
24.10.939 Ankara, Abdipaşa • 

.. .. 

.. .. 
• 

274 

30~ 

61 

275 
53 

289 

Yusuf O. Kerim 

Halil O . Hamit 
Bila.I O . Şuayyip 

Nasrf O. Yusuf 
P olat kızı Hamide 

M ahm ut O. Şakir 

s 

3 
3 

2 
3 

3 

b ah çe leri civarında 
hammallık e ttiği 

26.10.939 Gittiği yer meçhul. 

.. 
• 

.. 

P olatlt'da imiş. 
A dresi bulunamadı. 

M eçhul. 
Polatlı kazasının K a

r akoyun köyünde b a k 
kal Ali yanında. 
Ankara'da b elediye 

lkarnikara 192 
1smailli 231 

Salih O. Aliş l 
Mustafa O . H üse· 6 

çöp çü sil. 
30.11.938 Meçh ul. 
15.9.936 A dana'ya gitmiş 

resi meçhul. 
ad-

.. 
• 
• .. 

154 
74 

161 
lfl 

yin 
M ehmet O K adir 3 
H üseyin O . Şevket 1 
Şakir O. D avu t S 
Şevket O. Fehm i 2 

.. 
,. 

.. .. .. .. .. .. 

Makinist ve ustalar aranıyor 
M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlığından : 

Hava Milateşarhfı tekn ik t a buru için otomobil ve t rakt ör m ak i
nisti ve meydan ve yol ınşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 

V erilecek ücret miktarları yapılacak imt ihan da gösterecekle
l't eh liyete göre 50 - 120 lira arasındadır. T aliplerin dilekleriyle 
H a va Mlisteşarlığına müracaatları. (9310) 19247 

DEVLET DEM1RYOLLAR1 

Yapı işleri 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı 

hletme arttırma, eksiltme komisyo
nu reisliği.ıden : 
Aşağıda ıkı mevzu olarak gösteri

len mebani inşaatı kapalı zarf usu
liyle vahidi fiyat uzerinden eksi ltme
ye konulmuştur. Bu binaların inşaatı 
için lüzumlu olan ray demirleri ve 
istekli tedank edemediği takdir<le 
çimento, kum, çakıl, taş ve kiremi
di idarece verilecektir. 

1 - Bu i~lerın muhammen bedel
leri, eksiltme günleri, muvakkat te
minat miktarları aşağıda dördüncü 
maddede gosterilmiştir. 

2 - İstekliler bu işlere ait şartna
me ve !;air evrakı devlet demiryolla-

1 rr ~kara, Haydarpaşa, Adana, Kay
serı vezneleriyle Konya garından 

dördüncü maddede gösterllen bedel
ler mu:.~bilinde alabilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilecek olan 
isteklilerin teklif mektupları ile bir
likle aşagıda yazılı vesikaları teda • 
rik ve komisyona tevdi etmeleri la-
zımdır. • 

A) Teminat mektupları veya mu
vakkat teminat akçaları, 

B > Kanuni ikametgah vesikaları, 
nüfuz cüzdanları ve ticaret odası ve
sikaları. 

C ) Bı1 işlere mahsııs olmak üzl're 
ayrı ayrı Münakalat Vekaletinden 
alınacak ehliyet vesikaları (bunun 
için ihale gününden en az 8 gün e
ve! Münakalat Vekaleıine müracaat 
edilmesi lazımdır.) 

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

Ceyhan'da iki ikametgah ile kezalik 
Yenice'de bir büfe binası inşasından 
ibaret. Birinci mevzuun ihale günü 
2. l. 942 cuma saat 15 olup muham
men bedeli 78.000 lira ve muvakkat 
teminat miktarı 5150 lira ve şartna
me bedeli 390 kuruştur. 

B) Toprakkale'dc iki. Fevzipa-ıa'
da iki. İskenderun'da bir ikametgah 
ile Ceyhan ve İskenr!erıın"da birer 
büfe binası in~ao;ınrlan ibarl"t. İkin
ci mevzu ihal e günü 3. 1. 942 cumar
tesi saat 10 olup muhammen ber!eli 
53.600 lira ve muvakkat teminat mik 
tan 4430 lira ve şartname becleli 319 
kuruştur. 

S - İsteklilerin yukarıd~ gösteri
len gün ve saa•terden birer saat e
vet 2490 No. lı kanunun emrettiği 
şekilrle hazırlanmış teklif mektupla
rını Adana'da T) D, Y. 6. ıncr işlet
me müdürJiiırü binasında toplRnan 
arttırma. ekqiJtme komisyonu reisli
ğine tevrli l"~m"leri lüzuma il~., olu-
nur <9281) 19259 

M ... d ' UJ e. 
Bayanlar için gü. 

zel kürk mantolar 
her nevi garnitürler, 
japon işi sabahlıklar, 
ve pijamalar, masa 
ortüleri, yatak örtü· 
!eri. lran isi halılar 
ve saire. 

Yeni acılan Abdur
rahman Kurmanay 
kürk ve tuhafiye ma
ğa7.asınrla gayet eh
ven fiyatla satılmak
tadır. 

Adres: Anafarta· 
!ar cadrlesi Adliye 
sarayı karşısında Ça
dırcılar Bonmarşesi 

K o. 214 Tel: 2.1!J2 

M. M. V. DENiZ S. Al. Ko. 

Battaniye alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komls -

yonundan: 
1 - Tahmin edilen mecmu bedeli 

(30.000) lira olan <3000) adet battani
yenin 20 blrlnclklınun 941 cumartesi 
ı:i.ınü saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (2250) lira olup 
sartnamesl her ııün komisyondan 150 
kurus mukabl!lnde alınablllr. 

3 - İstl'kl11crln belli gün ve saatte 
Kasunpasada bulunan komisyonda ha
zır bulunmaları. (10~4/9382> 19347 

MOZAYİK 
Marka ~ Marka 

Ankara satış yeri : Sanayi caddesi 
Yabanab at Ap. N o. 3 H üseyin O rak. 

Tel : 2078 5391 

Kayıp - D . Bayazıt Askeri P osta 
numara 2526 levazım müdürlüğün -
den M ehmet Mataracı namına veri
len (3000) kilo lahanaya a it cıı;o) li
ralık 15. 11. 941 tarih ve (288350} 
sayıh aynıyat mazbatasını kayıp et
miştir. H ükmü olmadığı ilin olunur. 

u L U S - 23. Uncu yıl. - N o. 7316 

İmtiyaz sahibi 
t skender ARTUN 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İ§lerı MUdilrü 
Mümta:ı: Faik FENİK 

Müessese MUdUrü: Nnalt ULUO 
UL US Bneımevi AN KARA 

---< DİKKAT)~~ 
Gazetemize ııönclerllen hernevl :vazı· 

ı.ar, ncsredllsln edilmesin ııerı veril· 
mez ve ıcaytıolusundan dolayı hiç bir 

mesull:vet kabul olunmaz 

ORMAN KORUMA VİLAYETLER 

Bez alınacak Parke yol yaptırılacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Al- Kayseri T ayyare Fabrikası Satın 

ma Komisyonundan: Alma K omisyonundan : 
Orman koruma birlikleri ihtiyacı 1 - Kapalı zarf usuliyle parke 

!cin <6000> altı bin metre yatak kılıfı yol yaptırılacaktır. Bu yola ait mu
ve (11251 bin Yüz Yirmi beş metre yas- hammen bedeli 29641 lira 61 kuruş
tt:k kılı!ı bez pazarlık suretı~·Je satın tur . .Muvakkat teminatı 2223 lira • 
alınacaktır. Pazarlık ı:ilnil 18. l:?. 941 dır. 

cuma ı:Unü saat 14 tedlr. Puzarlıf:ı 2 - İhalesi 7- 1-942 çarşamba gü
komisyonda yaptlmak üzere Ycni~chlr- nü s aat 11 dedir, Taliplerin belli 
de orman koruma grmcl K. blnnsınn.ıkl gün ve saatten bir saat eveline ka
satın alma ko.mL~yonuna müracaatları. dar teklif mektupları kabul edilir. 

<9J 76> 193-t9 3 - Şartname ve planı 150 kuruş 

ASKERLiK lŞLERI 
mukabilind e komisyondan ahnabi -
lir. Şu şarttaki planı almade gerek
se ihalede ticaret odası ve nafıa eh-

338 doğumlu olanlara liyet vesikalarını ibraza mecburi • 
Ankara Yabancı Askerllk Şubcsln- dir. (9l72) 19114 

den. 
Yapı ilônı Yapılacak ilk ve son yoklama•ar·. 

hazırlık olmak üzere Ankara ıclnd~ ve 
koylcrlndc oturan 338 dol:umlu yaııan Ordu Nafıa Müdürlüğünden : 
cıJarın ı:; tıkklınun ~l puzarlcsl ı;ü 1 - Fatsa kasabasında }'aptırıla • 
nünden itibaren tcum.artcs: ve va.ı:a - cak beş sınıflı Sakarya mektebi inşaaıt 
ı:Unlerl tıarlc olmak üzereı her gh r kapalı zarf usuliyle eksiltmeye c;ıka • 

n rılmıştır. 
o;:Jeye kadar kayıt muamclt>leri _ı.apı 
ıacaktır. Mezkür cıoı::umlulnrın tayın 2 - Keşif bedeli 21632 lira 73 ku· 
edilen günlerde nürus ci.ızdanlnrı ve i· ruştur. 
kamet vcfilkalarlylc birlikte şubt>ye ııc 3 - Muvakkat teminat 1622 lira 45 

• kuruştur. 
ıerek kayıtlarını yaptırmaları ıırtn olu 
nur. (!)352ı 19:.!9 I 

Ça ğ rı 
Ankara Askerlik Şubestnrlrn: 

4 - Eksiltme 26. 12. 941 tarihin-
de cuma ~ü saaı 15 tc Ordu hiikü -
met konağı içinde nafıa müdürlii~ii o
dasında toplanacak inşaat komis>•nnun
da yapılacakur. 

5 - İstekUlerin ihale günunden en 
az üç ,e-ün eve! makamı ,·ilaycıe müra· 
caatla alacakları ebliycı vcsika,ı ve 9·fl 

rlenberı lstanbul, Ankarıı ve Bo.r.\n uk 
yılı ıicareı odası vesikası, muvakkat ıe

adreslerlnde bulunmıyan bu subay he 

ı - Talim vazl!es ı ahın ve subemlz
de kayıtlı Yedek lslihkltnı te~men 

41791 lbrah m Rcbıt 26. 9. 911 tarihin-

• minatlariyle ıeklif mekrurlarının mu 
men bulunrlut:u yeı in uskerllk ıubeslnc an en gün ve saaııe makbuı ;rıukahi 
,.e Anımı ada ise GUbemlze milrac.<ııtı !inde inşaat komıs>onuna vermeler; !:.-
ilan olunur. l(M3'.:!l ın3;;3 zımdfr. 

Milli Müdafaa Vekaleti 

Matbaacılara 
i\l M. Vckalcci Sa. Al, Ko. elan: 
Hepsim: tahmin cuilen liy,ı ıı ! 5UO 

lira ulan hir ınil)'on ı.ınc er sıh,u 1 i~ı 
ha~tırı!;l(akur. K~ıgıdı Vekaleu;e •eri 
lelek digcr ına l ,emc mutcahhide ııiı 

olac.ıkıır. lsıcklilcrin ~arcnamc}'ı ı;ür 
mck için her ı;iın ~e ıı.~·ık ek,ittmc,ine 
iştirak için de eksiltme ı;unü olan 27 
ilkkanuo-941 cumarıcsi ıı;ünü sa.11 10 
da Ankara'da M . .\l. V. satın alm,ı ko 
da bulunmaları . llk ıenıinaı ı ı ı lira 50 
kuıuştur. (')217) 19205 

İsterl izasyon cihazı 
alınacak 

~r. .M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beherine Ltıhmin edilen fiyatı 390 

lira ulan ikı takım isteı·lizasyon ci
hazı 20 Ilkk,Lnun 941 cumarteı'1 gii. 
nil .saat 11 :e Ankara'da l\l. .l\1. V . 
Sa ın Alm:ı Ko. da pazarlıkla ihale 
f dılccektir. Fenni ve i<.lart şartna

mesi komisyonda görülür. İstekli -
!er 117 Jirı;.Jık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık glin vo saatında 
Ko. da bulunmaları. 

(9383) 19375 

Radesör alınacak 
M. M. VekA.leti Sa. Al. K o. dan : 
Açık el•slltnıe i h.: !'J A~. Flllps 

marka 1377 tipi Radesör satın alı
nacaktır. Beherıne tahmin edilen 
fiya t 283 lira olup muvakkat temi
natı 106 lira 15 kuruştur. İhalesi• 
20. 12. 911 cumartesi glinli a:ıat 10 
dadır. İsteklilerin komisyona mil -
racaatıarı. (9385) 19376 

Doğrama işleri 
M. M. V ekftleti Sa. Al. Ko. dan : 
3303 lira 30 kuruş keşif bedelli 

doğrama işi 19. 12. 941 cuma günil 
saat 15 de pazarlıkla paytırılacak -
tır. İsteklilerin pazarlık glln ve sa
atında 495 lira 50 kuruşluk kati te
minatıariyle birlikte. M. M. V . Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

(9387) 19377 

Doğrama işleri 
M . M. V ekaleti Sa. Al. K o. dan : 
3303 lira 30 kuruş keşif bedelli 

doğrama işi 19. 12. 941 cuma gilnil 
saat 15.30 da pazarlıkla yaptırıla -
caktır. İsteklilerin pazarlık giin ve 
saatında 495 lira 50 kunışluk katı 
temlnatlariyle birlikte M. M . V. 
Sa. Al. Ko. na A"elmeleri. 

(9388) 19378 

6 - Postada "J.-ubulacak tea:ılıür 
den dolayı geç kalacak mektuplar ka-
hul cdilmct {10821 - 9248) 19~ • ı 

Seferi itfaiye ekipleri ıçın 

gerekli malzeme alınacak 
Adana Belediye Riya<;f'tinden : 
l Seferi it faiye ekipleri için beş 

a<let el tulumbası ve malzemesi sa 
tın alınacaktır • 

2 Satın alınacak olan beş adet 
r.! tulumbası ve malzemesinin mu -
nammen bedeli 3625 lira olup mu. 
vakkat teminatı 278 liradır. 

3 - !hal esı ilkkanunun 26 ıncı cu
ma günü saat on beşte Adana bele • 
diye dairesindeki belediye encüme -
ninde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden eve! şart 
nameyi görmek ve muvakkat temi • 
natlarını yatırmak üzere Adana bele
diye itfaiye amirliğine ve ihale gü
nü muayyen saatle belediye enciime
:ıine mül'acaatları ilan olunur. 19226 

Yol tamiri 
Tokat Narıa l\Itidilrlüğündcn: 

Erbaa - Samsun yolu üzerlnrlekl 9 + 
919 kllometre arasında 14·11 lira 05 ku
ruş berlell kesltl1 nıenrez tamiratı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

thall'sl 24. 12. 911 PNsembe ııUnU 

snat on bc~tc vlli\yet daim! encümenin 
de yapılacaktır. 

Taliplerin lhnle kanununun hükü:n
lert dairesinde icap eden vealkalarla 
ve muvakkat teminata aTt nıakouzla- -
rlylc 
daimt 
olunur. 

birlikte mezkür ı;:ünde vlli\ycı 

encümenine 
(9312) 

müracaatları !!An 
19261 

A~kara Lv. Amirliği 

Satılık hayvanlar 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
l - lkl bas hayvan pazarlıkla art· 

tınna usuJlyle satılacaktır. 

2 - Pazarlığı. 18. 12. 911 saat 8 de 
Atpazarında yapılacaktır. Taliplerin 
mezkür ı:ün ve saatte pazar mahallin
de bulunmaları. (9445) 193!1:.? 

Satılık hayvanlar 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
l - 46 bas hayvan pazarlıkla 18. 12 

941 saat 8 de Atpazarında satılacak -
tır. 

1stek1llerln belli vakitte 
bulunmaları. (0438) 

pazarda 
19386 

DAHiLiYE VEKALETi 

Palto diktirilecek 
Dahiliye VekAletlndcn: 
Vekalet m ilstahdemlerl ıcın kumau 

19 42 yllbaıı planı 
J.ıa-amıye 

aaeaı 

1 
l 
ı 

~ 

~ 

AG 

5 
20 
50 

100 
400 

1ouo 
4000 
5000 

50000 

l.kramıye 

mıKı:arı 

Lıra 

100.000 
bU.UVO 

ov.uvo 
4U.UOO 

~u.uoo 

~:>.000 

20.000 
10.000 
5.000 
2.500 
1.000 

500 
100 
50 

5 

ikramiye 
tutarı 

Lıra 

100.000 
bO.OW 
b0.000 
80.000 
ti0.000 
50.000 

100.000 
200.000 
250.000 
250.000 
400.000 
500.000 
400.000 
250.000 
250.000 

3.000.000 

Tam bilet 1 O lira 
60584 Yekun 

Yanın bilet S lira 

Her nevi ölçü satan ve kullananların 

nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Üzerinde 1940 damgasını tafıyan bütün ölçüle
rin ilan edilecek tarihte muayenesi yapılacağın" 
dan 1-1-1942 tarihinden 31-1-1942 tarihine kadar 
ellerinde ölçü bulunanların bunların cinsini, mik
tarrnı, boylarını ve çekerini bildirir beyanname 
ile Belediye Ayar Memurluğuna müracaatlan li· 
zımdır. Aksi takdirde ceza görecekleri ilan olu
nur. (9323) 19266 

ORMAN UMUM Md. 

Matbaacılara 

Eksiltmeye ı: Ircceklcrın rnuv•-:: 
teminatından maada teslim oıuıı• 
k.ıcııt mukabili lklncl bir temınat .,,,., 
ccklcrdlr. 

Doğrama itleri 
Vekalete alt olmak üzere pazarlık su-
retiyle 70 palto dlktlrllecektlr. Orman Umum lllüdürlu{:ü Devlet 

lstekıııerln 19.12. 941 cuma ııünü Oımnn l~letmcsl Rcvlr AmlrlH:lnden: 

Kanuni lkametglıh "e tıcart eli~ 
ve slrketlerin talebi halinde bunla ~ 
haşka !.M90 ~ayılı kanunun ijçil ,, 
maddesinde yazılı v~slkaları ne ııırl cC' 
te yukarıda ııosterllen ırün ve sa~ 
mezk(lr komisyonda hazır bul~ 

M . M. V ekaleti Sa. Al. Ko. dan 
3303 lira 30 kuruş keşif bedelli 

doğrama işi 19. 12. 941 cuma gUnü 
saat 14.30 da pazarlıkla yaptırıla
caktır. İsteklilerin pazarlık giln v e 
aaatında 495 lira 50 kurJşluk kati 
temlnatıariyle birlikte M. M . V . Sa . 
Al. K o. na gelmeleri . 

(~389) 19379 

Doğrama itleri 
M. M . V ekaleti Sa. A l. K o. dan : 
1651 u ra 65 k 'Jr U§ keşif bedelli 

doğrama işi 19. 12. 941 cuma g ilnU 
ııaat 16 da pazarlıkla yaptırılacak -
tır. İsteklilerin 247 lira 75 kuruşluk 
katt teminatıariyle birlikte p azar
lık gün ve saatında M . M . V . Sa . 
Alm a. Ko. na. gelmeleri. 

(9390) 19380 

YENİ Sinemada 
Buiün 14.30 dan itibaren 

Biltün dtin>·ayı hanette bırakmış 
olan aşk romanı .. Biltiln insani 

ihtiraslar bir filmde 

Ölmiyen aşk 
Yaratanlar: 
l'ılerle Oberon - Laurence Ollvler 

Seanslar : 14.30 • 16.30 • 18.30 
gece 21 de 

Saat: 12.15 te ucuz matine 
ŞlKAGO YANIYOR 

saat 15 le VekUet levazım müdürlü- Orman davaları tein şartnamesine 
tünde toplanacak satın alma komls- gore muhtellC sekilde 1.830.000 adet 11· 

yonunda hazır bulunmaları. ııln basılması pa<ıarlıkla acık eksıltme-
(9427) 19382 

Un fiyatı 
Belediye Reisliğin -

den : 
Perakende olarak sa

tılacak olan ekmeklik 
unun kilosu ( 22,50 ) 
kuruttur. 
Sayın halka ilan olu-

nur. (9454) 19394 

PARK Sinemasında 
BUGÜN BU GECE 

Meşhur komikler. B üyük küçük 
herkes in sevgilisi 
LOREL - HARDİ 

Bugüne kadar çevir diklerini 
gölgede bırakan 

LOREL • HARDİ: 
ACEMİ AŞIK 

(Türkçe sözlü) 
Seanslar 
14.30 • 16.30 • 18.30 gece 21 de 

ye konulmuştur. 
Bunların kAil:ıtlarını idaremiz )taliye 

VekUctı kırtasiye ambarından mUteah
hlıllne teslim edecektir. 

Tabı ve lsclllk muhammen bcdeU 973 
llradır. Eksiltme 23. 12. 941 tarihine 
müsadlt salı günü saat 15 te Ankara 
orman umum müdürlüğü merkez re -
vır A.mlrllil:Inde taplanacak komisyonda 
>·nptlacaktır. 

Muvakkat teminatı (75) liradır. ts
lcklllerin uartnamcyl her gUn Ankara
ıla merkez revir Amirliğinde ve İstan

bul ormnn cevırııe müdürlilğilnde ı:ö • 
reblllrler. 

SUS Sinemasında 
Bugün bu ııece 

Ateş gölü içinde mücadele, ateş
ler arasındaki adam, büyük ve 

heyecanlı bir mevzu 

KARA ALTIN MÜCADELESİ 1 
Baş Rollerde ı 

J aokie Coopcr -
F reddie Bartholomew 

Seanslar: 
14 - 16 • 18 gece 20.30 da 

Tel: 3589 

ları Jrtzımdır. (93131 ıır-

Daktilo alınacak 

O rman U . Müdürlüğünden -~ dl: 
U mum m üdürlükte münhal uç dl 

t iloluk için 26. 12. 941 tarihinde 
sabaka imtihanı yapılacaktır. ~ 

İmtihanda kaza nanlara muvafİil' 
yet derecelerine göre 75 ve 80 
ya kadar ücret verilecekt ir. , 

Talip olanların memurin kan~ 
nun 5 inci maddesinde yazılı " lf • 
ile birlikte müracaatları ilin ° 
nur. (9452) 19393 

SÜMER 
Buııün bu ııece 

Mevsimin en heyecanlı bUYUk 
macera f ilmi 

TEHLİKELi 

SEYAHAT 
Baı roUerde: 

Tom Brown - PeırırY Nora!l 

Seanslar: 12.115 - 14.30 - ıs.SO 
18.30 ııece 21 

~ ............................................................... ~ 

SAYIN AN~!.! ot'ALJ(INA. Bursa mobilya pazarı 
n'da eliven fiyatla lier çe!it mobilyalarınızı tedarik ede bilirsiniz. Salonum~--ı,t' 
defa gezmek menfaatiniz icabıdır. Her türlü siparit kabul edilir. ikinci JUJ' 
~l~r CJ'ddeei No. 198 ( Eaki müzaıede salonu ), Telefon : 3624. 
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