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koruma 
. . 

vergısı kaldırılıyor Buğdayı 

Ekmeği ucuzlatmak i(in 
esash tedbirler ahnıyor 

Luzon adasından bir görünüş 
BATAN~ 

Kanun Büyük Millet Meclisine verildi Japon başvekili 

durumu anlatıyor . Ankara, 17 a.a. - Hükümetçe buğday 
f~Yatlarmın arttırılması dolayısiyle ekmek 
fıyatlarının bu nisbette yükselmesine mak! olacak tedbirler alınını§ olduğunu evel-

1 günkü ne§rİyatımızda bildirmiştik. 
Haber aldığımıza göre, bu tedbirler 

tiitnlesinden olmak üzere, buğday ve çav
dar unlanndan alınmakta olan buğdayı 

koruma vergisinin kaldırılmasına hükü -
metçe karar verilmiş ve bu maksatla Bü -
yük Millet Meclisine bir kanun teklif o -
lunmuştur. Bu kanunun Meclisçe kabulü 
halinde ekmek fiyatlarının her halde kal
dırılan verginin tesiri derecesinde ucuzlı
yacağı anlaşılmaktadır. 

şimalde de 

Mançukuo 

müdafaayı Gündelik 
................................................ 1 

1 İngiliz takımı j1 B. Millet Meclisinde 

ekmeğimiz ı: Ad , .
11
• 1 Milli korunma 

ana ya gı ! ı 
: · kanununun 3 

arttırıyor 
TokYo, 17 a.a. - Japcın tıaıveklll 

,.e harbiye nazın general ToJo, buaUn 
ııarltmentoda ukert vaziyet hakkında 
uahat ,·ermtaUr. Mümtaz. Faik FENiK 

G ındelik ckıne,ğimizi taşıan çıkarını· 
t"' :.ıbı.n her zıım.ından d.tha ı;ok mrc· 

r..ıı.. Turkı)C gibi uh:ılhinin yüzde 
ıı.ı i .tıraaıçi olan bir memleket ekmek 
1 ııııuı elbctıe çckmi)ccckdr. Fııkaı et: b.ıu 'atandaşlarıınız, bir mkım baş
h ın.alaullcr uzerinde ıriraat )'apma)·ı, 
ububaı ekmekten daha karlı bulur ve 

~ı:d.ı)ı bır ı.ırnfıı bırnkıırak o mahsul· 
tr Uzerinc dunerse, buna kıır~ı da ge
~~ken tedbirlerin derhal alınması ıabil
~r. Geniş bir çalısma scrbrsıliğinin hl· 

ın olduğu Türki)c'de, hukümct, huğ· 
d..y ve hububat ekimini çoj;:ıltmak için, 
~ çiftçinin ldrın:ı. buğday, arpa, çav· 
-..ı gibi mahsullerin alım fiyatlannı 
tiikseıtmi,tir. Bu aru2lara ahenkli ola· 
"". ekmek fiyatlal'tnın muvakkııt rük· 
~lnıesi üzerinde bir münakaşa yapmak 
lstiYeııier çckıma, şimdiden kendilerine 
~liyelim ki görü1leri h:ı) lı kundır. 
~u harp kısa değil, ha~h uzun süre-

ur. \ e 'C.tYllCk h) •h '" ııııtı ı~ud .. uı 
llıaıt için de tedbirler alınmaktadır. 

r-

di liufday alım fi> atları niçin ylıkseltil· 

1 
t M Çünku C'\ eke buğday ek~ kli~· 
~ daha cazip, daha pahalı dıı:;'Cr bar 
d' •t aı:ılı ycti,tirrncğe döndüremez· J 
ik. O zaman bu k4iylü bizim de ek· stanbul' J a F encrbalıçe 

llı~ğimize ortak çtkar ve ekip biçip ~at· maçında /ngi/i:z. kalesine 
~iı mallard.10 elde ettiği paranın mr olan ı·kı·ncı· gol 

1!1!nt ile daha ucuz olan bujidayı, o ela 
~tlıicü gibi başkalarından tedarike ba· .... 1 k 
<.ardı, Dıitün çiftçiler b<iyle yaparsa, 0 ~nem e etimize gelerek Ankara ve 
~ınan buğdayı kim ekecekti? isıe bu· İstanbul'<la dort maç yapan misafir 
~un içindir ki, hükıimeıin buğday alımı ingiliz takımı dün akıam Torcıs eks
~~•tlarını > ükscltm~i çok >«indedir. presiyle İstanbul' dan Adana'ya geç
!"'14unulen tek '<'>'• d:ıha dar olm:m mişlerdir. 
~llıkao dahilinde bulunan günlere kar~ı İngiliz takımı cumartesi günü A
'~ui, gıdi!mw ~imdiden temin et· dana.'.da bir maç yaptıktan sonra ay
ick çarelerini aramaktır. llükümet bun· nı gun akşam Suriye )Oliyle F•listi-
~n dola)ıdır ki, hubuh:ııa el kormu,nır. n~ .ve oradan Mısır'a gidecektir. İn

~ı.ıstahsilin ihtiyacından fazla olan hu· I ~~lız takımı, kafile reisinin söyledi
<ı11batla butun )'Urdun iase nukanizma· gıne gore, Telaviv'de de oradaki in-
11 tanzim cdilecekrir. Bu durum karsı· giliz birlikl•ri sporculariyle 27 ilk 
~111~ mustahsilin vazifesi, ancak elin· kanunda bir futbol maçı yapacaktır. 
b tkı huğda) ı, arpayı çok i> i bir firaıla 
kumeıe satmak olacaktır. 
Sıındi)e kadar anlaıııklarımız hep 

ııı· r 
1 
u5ıahsıl bakımından guze çarpan şc)'· 

ltrdır. Diğer taraftan buğdayı ve unu 
d Ull.ınanlar ) ani ıehir balkı h:ıkınıın· 
~~ da işı ıncelcmek gerektir. Hükümet 

,lllek \C un israfının önüne ge(mek 
~11l gereken bütün tedbirleri almıştır. 
ı.. u •. atad.ı ilk olarak ekmek 9511 grama 
~ırilıniJ sonra bir taraftan unlann 
rlııdımanı üzerinde ('lllısılırken, unla 
~1Pılan luks maddeler ortadan kaldırıl· 
~tır. Bakla\11 \C pasta >okluğundan 
"""1)iet edenler \ıtrsa, onlar bundan 
'<lora devamlı bir surette ekmek bula· 
~Iarından St!\ inmelidirler. 

Bugün öğrendiğimize güre, bükü· 
~tt, sade musıah ili değil, büyuk müs· 

1~ik kütleleri, daha doğrusu şehirli 
tbiııe de bir karar almış bulunmakta· 
~. l>e~rmeolerden alınan buğdarı im· 
~- vergisinin kaldırılması hakkınd~ 
~ Millet Mccfü.ine bir 11)ih:ı gön· 
~Imi.sıir. Bu \erginin tutan, 7·8 nıil· 
~·lira kadardır. Göriilu)·or ki, müs· 
f ık lehine hükümct kasuı hü>ük bir 
tdakarlık )'Üklenmektcdir. Kanun Uü· 

>iilt Millet Meclisinde kabul edildikten 
~nra ekmek fi)'atlannın her halde ..kal· 

maddesi değiıiyor 
General ToJo demlatlr ki: 
Japon harek~tı merkezi doA'u Pasl • 

tik olmak üzere ııenlt bölı:elerl llo:tle • 
dlf:,nden, daha baılanıııcta dentı: hlkl

BtıYiJk 111lllct Mecllal dUn saat 15 ml>etlııl temin etmek, Japon>a tcııı 
tc, B. Şemsettin Gı:mattay•ın reıaıır:ın mutlak bir !Uzum teşkil edbordu B1 • 
de toplanmısur Hükümetce istenen bir rlblrlerlne karaılıklı olarak >an1\1TI e -
kan..ın proJesınln usule ı;ılıre ı;ıerl veril- den kara ve deniz kUvetlcrl, bukın 
rrcsl kıırarl.ıstıktan sonra kUraüye Tt~ dartıelerlnde muvat!ak olmualar ve bu 
ca et Vekllımtz B. Mumtaz öxmcn gel· suretle harek~Un de\•amı ıcın müsait 
mhıUr. tartları yaratınııtlarcıır. 

Tkurct Vekilim.~ gelen evrrık ara. Bu muvat!akıycUer ıı,nyeaınde, kara 
ıııııd.ı milli korunma kanununun bazı lcu\·eııert. bir ıerl noktaya cok mühim 
mııddderlnln dctısUrllmcslnc dıılr bir l nskcr cıkarmn hareketleri yapmışlar -
k<ınun projesi b:.ılundutunu söylemle, dır. 
v" > ksek meclisin her yıl yııııtıtı gl- lnglltere, uzun bir propaııanila taa
bl, işin ucele olmasından ötUrü tens.p 1 ll)'Ct.ndcn sonra, Taylant Uzerlndc a.I· 
l'<ll ırsc adll);c, bUtce. mallye ve lktı&at 1>'!1&1 bir baskı Yavmııı ve nihayet pazar 
encUmerlcr.nd n n> rılacak liccr li>·e- i>CCClll karanlıktan lst tadc ederek 
den lılr mu\olkkat encümen kurulma· Tn>lant hududunu $;eomlsti. Japon or· 
ınnı tc:ıdll etmiştir. du ~c donaırması b.mun üzerine, pazar· 

B. Gallı> Pekel (Tokat), mıııı korun- tesl &abahı, Male;;)a'nın cenup burnun
z d nlz ıtuvel· ıır u tblkl 1 l):'.le Mııre;..;,.~c-..:_,,._~~--· 

tımırıcı inin <le yakın ll!llll oldufunu n e, " ezya yanma -
'"y.t!mls. bu yüzden dahtllye encümc • daa·nın muhtelit noktalarında kar&J1a 
nlndcn de tıı: üyenin ayrılmasını ge• asker ı:ıkarmısur. SlddeW carp ıırnalar· 
rckll görd1lt:UnU ııoylemlıtır. Dr. Os· dan •onra, l p0n kıt.ııları mahalli tay

ı man Şevkl Uluda~ (Bursa ı da ııhlye )aT'e meydanını ele gcclrmlşlcr ve bu 
encümeni Uyelerlnln, katıımaııını ileri ıurcUe takvl.Ye kıtalarmın )'ere inme· 
ıilr nUstür. ııını mümlcün kılm15lardır. Bu takviye 

Reis, B. 11ıümtaz ökınen'!n ve me- kıtaları, &imdi, müdafaa !cin arazinin 
busların bu teklltlerlnl rey<ı ko)'ffiUI \'e müs:ılt vaziyetinden lstl.tndc eden ln • 
milli korunma kanununun 17, M ve tılllzlcrln lnatcı muka\'emctlnl kırmak-

(Sonu 6 ıncı sayfada) ln mcsgul bulunıuorlar. BUtiln Jltalez· 
~a yarımadasını mu\'nUakıyctle bir 
tarartan ubilr tarata kndar ynran la -

C. H. P. Umumi 

İdare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi umumi idare 

he)eıi dün haftalık toplantısını yapa· 
rak sündemindeki işler uzerinde görüş
melerde bulunmuş \C gereken kararlan 
almıştır. 

pan kıtnları. 12 llkld'munda bir 1n~lllz 
motörlll tümenine rnııtıam1.1lar \"C ıld· 

detll bir carpısmadıın sonra bu t!L"!lcnl 
tumnmtylc y0k ctmltlerdlr. Bu arada, 
Jaııon hava kUvetlerı. dUmıanm alddet· 
at uca'ksavar ateşine bakmadan, ınııı • 
Uz hn,;a Ossünll !Hale mmnffak olmuı
lardrr. Pazartesi gUnilne kadar, JaPOn 
hava kuveUerl. 133 tnı;1llz layyarestııı 

(Sonu 8 Uncu sayfada) 

•rılan verginin te,iri altında ucuzlı)·a· 
~ı muhakka.kıır. Bir be•aba göre, bu 
lltııtluk, ekmek başına 50 para kadar 
~tınaktadır. Fakat rakam sade bu dc
iıldir; aynı zamanda hukümetin nakil 
".crttlcrindc, ve l'oprak Mahsulleri Ofi· 

Batı şimal cephr>sin.d" bir Sovyct hafif makineli mevzii 

11rıin masmflarını indirmek hususunda Sovyet ordusu 
~slı bir çalııma rapuğıru memnunluk· 
• haber nlı:roruz. 

l:kmek firarlarının, buAtjay fiyatları· 
~ Yapılan umdan müteessir olmaması 
t bu uınmın ona kaunçlı halkın büt· 
~:1ine ağırlık \'ermemesi için imklo 
dı betinde her çarC)·e baı vurulmakta· 
it, 

Ilı ~lckaninnayı gülden ge{irdiRjmiz za. 
Ilı an ırörüruz ki, ekmeAe )'apılan nm 
ııı;"aklcanir. Ve elbette çok )-akın za. 
) nda gündt>lik ekmeliınizi daha ucuz 
'rııl'mİ7. mümktin olacaktır. 

b• SiınJi bu tedbirleri ~örle hulha edc
illriı: 
~ 1 - Müstah~il memnun edilmiı ~ 

blay ekimine bağlınaıışur. 
"-~ - 'Ekmek müstehliki halk fiyat 
'11tıoıından memnun edileaılctir. 

3 - Hc~lndcn daha güttl ve cWıı 

{ Sonu J üncii saJlatla ! 

büyük bir 
taarruza 
mı geçiyor? 

Kremlin' de büyük bir 
toplandı harp meclisi 

· Almanlarçekiliyor 

Şimal deniz.inde küçük bir 
Sovyet harp gemUi vazile7e 

f{İderkeıt 

Kalinin 
şehri de 
geri alındr 

Moskova cephesinde de 

90 köy aerl ahnth 
IXM1ll 5 iladi •aVtW 

Malezya cenubunda 
yeni bir cephe 

Japonlar 

Borneo'ya 

asker 
çıkardılar 

Londra, 17 a.a. - Bugün Batavia 
radyosunun yaydıe-ı Hollanda tebli
ği 1 

14 ilkkanunda, diışman tayyarele 
ri, Malezya'nın doğu kıyısı a!;ıkla -
rında Anambas takım adalarından 
Terempa'yı bombardıman etmişler · 
dir. Ertesi gün. dü~man, Terempa'ya 
makineli tüfek ateşi ile hücum ey 
]emiştir. İnsan kayıpları azdır 

Rüytik bir düşman bqmba tayya 
resi. 16 ilkkônunda. Anambas takın" 
adaları açıklarında bir Hollanda 
harp gemisine hücum etmistlr. Bom
baların hiç birisi hedefe vurmamıı· 
tır. 

Hollanda tayyareleri, Borneo'nun 
ııimal batısında Snra"ak'ta Miri ci
varında yapılan japon asker çıkar
ma hareketini himaye eden bir tor· 
pido muhribine isabetler ka>detmlıı
lerdir. Tayyarelcrimiz:in hepsi üsle· 

•"'-
- o . 2'50 ~00 

K.tLOMETl(O 

. . 
PASiFiK 

Filipin adalarını gösterir harta rinc dönmüıtür. 
Batavia radyosu, bu tebliği yay • 

dıktın sonra, şu tefsirlerde bulun • , f .1. . r ,.:ı k" 
mu~\ur : , 1 1 ıpın ~e 1 harekôt1 

Yerdepremindeki 

f edakarhklartndan 
4 mahkumun daha 

cezaları bağışlandı 
1939 )'ıh ilkkAnununda Erzincan böl· 

gcsinde vuknt .-:elen yerdepreminde fc
llkete uğrıyanların kurtarılması iıinde 
büyük bir fcdaklrlıkla çalışan mahküm· 
lardan bir kısmı, gcçco )"lllarda çıkan· 

bir az yavaşladı 

Pasifik'te 

Havai gene 

denizden 
ateşe tutuldu 

Singopur üze ıne 

çöken tehlike 

Malezya' da 

Japonlar 
cenuba 

ilerliyorlar 
lan iki kanunla rüksck Mcdisfo ae(kaı ManUa, 17 a.a. - Ordu umum1 ka- Londra; li a.a 
ve atıfetine kavusmuş ve affolunmu,lar· rarslhının bug(ln bildırdlğine göre reyıın eden muh 
dı. Ancak, bu kanunların çıktıkları ta· karada hiç bir değişiklik ve h&\-ada İngiliz kaynakların ı 
rih~erdc .henüz mahkümi)•et kararları hlç bir faallyet olmamıştır. Valgan- ber gelmrml:ı ır DJn 
verılmeıruş olan yumaşlanmı:ı:, bundan dakl japon hava Ussüne yapılan bir rak S'ng:ıp 'd ı 
istifade edememişlerdi. Hükümctimizin hücum esnasında 26 jaıxm tayyaresl 1 d'll!'tş~· pur~ \, 

1 

1 >·~ııi hazırladı(:ı bir kaaun proj~İ)'le tahrip edılmiııtır. 1 ı.r. a .ar 
d,;rt nıahkümun dah:ı ceaları bağışlan· ı A ı ı H 
011 

ıır. m ra art amerikan denizaltı· 
. • tarının b!rlblrlnden ayrı Uc hücum T Şaban Özgür, Mu~tafa Karakurı, Ah· yaptıklannı bunla_. iki-' l aze kuvctler (JÖ"ldcrif Ji 

y ı D G~rbuğ d nıcın ,.ın n mu· 
met o açan . vo unun u a \<ıffak olduğunu bllJlrml tir. 
canlarını tchlıkelere atarak fedak1rca ş 
çalışmalarının müklifaıını bu rnrede Denizaltıları bağlı bulunduklan 
almı~ olmaktadırlar. Bunlardan biri \'il· limanlara dönmeden, rap0:- \'ermek 
zife)İ suiisıimalden, biri bırsızlıkt.an ,.e zorunda olmadıklarından bu muvaf· 
iki•i de adam oldurmekten ecza girmiş. fakıy<>tlcrln mahiyeti henüz mahlm 
!erdi. (Sonu 3 Oncü sayfada) 
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Garp çölümlelti mıılwırebelerin yapıldığı yerleri göste rır harta 
! LibY.A wbi lalWrmtd•ki JıPedeÇia 3. üncii 1&yfa mızdadır.) 



TAYYARE 
VE TRENLE 
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ANK AR A -ELAZIG 

O len se h i r 
..!> 

HARP UT 
Doğan şehir 

A 

AZI 

-A A A 

Harput'un eski kalesinden 
bakılınca ... 

••• CJ!ağıdaki ovada, Elazığ şehri böyle görünür. 

H arput pek münbit ve mab -
s;ıldar arazi arasında ve 
.dağdat caddesı üzerinde 

vaki olmağla bayii ebemmiy;yeti ti
carıyesı olup Anadolu demıryo -
/unun oralara kadar temdidı ha
lındt. bu ehemiyetın kat kat arta
catı şiıpbesızdir. En karıp is -
kelesı Gsresun olup, bu iskeleye 
bir şose ıle merbuttur. Sivas ta· 
rikiyle Samsun"a dahi inilir ••. ,. 

" ••• Vilayetın her taraftan .h
ralarla muhat ve iskeleden uzak 
olmasiyle, araba işliyecek yolla • 
rıntn noksanı ve nakliyatça olan 
suubet ve emniyetsizlik ticaretin 
terakkısıne mini olup, viliyetın 
cksu mabsuliitı zerıye ve sznai
ycsı, hemcıvar olan vilayetlere 
ihraç olunur: ve ahali ihtiyaç -
/arından zıyade mahsulat ve ma
mulat yctıştirmeye özenmemekte
dır. Yalnız hali/ ve nakilleri ko
lay bazı eşya A vrupa'ya naklo -
lunur .•. ., 

Yukarıdaki satırlan Evliya Ce· 
lebl'den - zaten onun zamanın

da Anadolu demir;volu yoktu! -
değil, bundan topu topu elll yıl 

önce yazılmı11 olan Kamus-fil 
a'lam'dan alıyorum. YUzlerce yıl, 
yurd~ın bu parçası, her yerden 
uzak. kendi kabuğunun içinde ya.
eamıııtır. O taraflarln tUrkUle -
rinde bile bu "kap!!.nıp kalma" 
nın verdiği melAl, uzak dlyarları, 
billnmiyen ufukları görmek için 
duyulan ~et 11ezillr : 

Gök;yuzunde bölük bölülc 
turnalar, 

Nedir sizin ahvalimz, 
haliniz ? 

Bir arzuhal :yazam yare 
sunmağa ... 

. . . . . . . . . . . . 
Kıvnlıı kıvrıla dağlardan, ova

lardan geçen, bazan köprUsUz bir 
dcrl"nln bll§ınd:ı apııııp kalan toz
lu yolları; içlerine ııııteler 11eril -
mlıı yaylı arabalan; çanlarının 

sesleri karşıkl dağlardan yankı 
veren uzun deve katarlarını bir 
dllollnlln; Hnrput'un en yakın Is -
kele!!lnin Giresun olduğunu, Sı -
vas Uzerlnden Samsun'a da ini -
lebileceğlni göz önUne geUrin: 
sonra d:ı gelin, aşağıdaki mısrağ
lardan taşan özle)1fi, eğer eli -
ni:r.de ise. duymazlık edin 
Karşıdan atlı geçti, 
Nalın parlattı geçti ... 
Ellere selam verdi, 
Bizi ağlattı geçti ..• 
Eskiden Ankara'ya 25 gllnde, 

Glre!'Rın'n 40 gtlnde giden EUl.zlt'
lı, elmdl trenle Ankara'ya 86 a:ı
atte fstanbtıl'll da tayyare ile 
beş 'saatte gideceğini dllşUndUkçe 
haklı olarak seviniyor ••• ,,.. ,,.. .. 

"Harput'un ahalısi 100.000 ııil
lus raddelerinde olup bir rub'u 
hirıstiyan ve üç rub"u isli.mdır. 
ıo.ooo nıifusa balığ olan kürt a
şiretleri dahi bclunup, başlıca 
ra'yi agnam ile meşgul olurı~r 
Nefsi Hsrput'ta 10 camii"" • 
medrese. 8 kütüpbr• 
ve 9 hıristiyan m,.• .. 
,..,( ..... ,.. ., ..... ,.,fi ,, v •• ili 

", • •ı 1 , (' r. k t'h il ... • • 
rık r ~ n r. r ı'I y •ptırrl•kı 1 rı 
cesın bır prot ~t ııı '1'f'l tebı da
hi N fsı /lıırpuı'ıııdır ... 

uguıı ıs~ .. hı. yı babırden 
1237 r.ıctre 11 ıl ı ol Jn bır 

r pe. nı u~ı:rı de vJl:ı'" 
H ı .ıt, ... 'l ~" ı,~ b r ı, .ıyc mcr· 
k ııjır 

,l',J ı.ıa • ! 'l , • ., 1 

d L 

1 o! b J 

mı ı ılerlı:, r •k 
l!!'rt bır vokuşı ,1 ~r ı vol alır . 
ken eolu •ızdA akıl h~.ııtan.,sını. 

c h:ı'Y 'ıl11r vıorclıırı v kı!)lıovı ıtö· 

rt..) orJ.UJ{. At açl.an e.scr yuktu. 

YAZAN--. 

~h Tiryakioğlu 
Her taraf ı;oraktı. Sebebini bel -
ki merak edcrsinlıo:. Onun için, 
gene Kamus-Ul a'lıtm'a ba§vura -
lıın : 

•' ... Ormanlar vaktiyle pek çok 
iken. yolsuz. kesilmekten ve alel
husus Ktt1an madeninde ihrak 
olunan odundan ırlıif olunarak, 
şimdiki halde vilii;vetin ekser ta
rafında mahrukat ;yerine tezek 
ve kereste yerrne meyvedar a -
ğaçların ah~abı (!) kullanılmak -
ta olup, ormanlar pek seyrek ve 
pek azdır.-,, 

Bu elli yıl önce böyle idi. Cilm
hurlyet lııi eline alıncıya kadar 
da ormanlann ";yolsuz kesilip it
lif olunduğunu" heııaba katarsa
nız, §imdi etrn!tn "pek seyrek ve 
pek az'' ormanlar dahi g()rUlme -
yişinin sebebini kolayca anlarsı
nız. 

Bu acıklı hali gördUkten 11on -
ra. yol üzerinde ufak ufak fi • 

danlara rnstlndık. Bunlar, Ellizı~ 
valiliği tarafından dıktirilen ba
dem fıdnnlıı.rıdır. Eğer on yıl 
sonra oralara yeniden yolumuz 
dllşerse, bu corak tepeleri tekrar 
yeıııllenmiu, nğaçlanmı görece • 
ğtz ... 

Otomobilimiz ilerledikçe yo -
kuş sertle~ıyor ve donemecler 
sıklaıııyor. Ytikscldikçc de ıiizg~ 
rın arttığı hlsscdıyorıız. 

Hnrput'un tizerinde kurulu ol -
duğu dağın eteğine doğru yu -
kardan koyuverılmlş bir çok taş
lar var. Bunlar Harputıuların ev
lerinin taşlnrıdır: dağdıın yuvar -
layıp sonra aşağıya inerek bu 
taşları toplıyorlnr, J<jl(u:ığ"n gö -
tlirUyorlnr ve lmre.cakları ycnl ev 
için kull::uııyorlnr. Bu şehrin git. 
tikçe s1Snmtslne karşı, Elazığ 
her gUn biraz daha btlyUytip ge
lişiyor. Yakında Harput'ta belki 
de bir kaç ev kalacak .. 

*** Harput'ta buzluk adı verilen 
bir mağara vnrdır. Bölme bölme 
200 metre derlnll,:te kadar indiği 
söylenilen bu mntı"arıınıtı için ya.
zın soğuk, kışın da sıC3ktır. Ye.-

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

Mevsimin nefis meyvesı 

MU Z wnw, .. 
liıUıiı 

Patlar &ibl yalım ıoörüp yurda 
tıpı tıpı sokulan yabansı güzeller
dir. GUler yüz gören, u~u gös
teren tutsak gibidir. Bdenillp u
zaklardan kacırılmı.ş kıza da ben
zetilir. 

Yakınlara kadar altunla dcğlsl-
Ur, kibar sofralara, süslü gümüşlU 
kaplar Jclnde yılclız &ibl bir nazlı 
cıkar kurulur, a{:ırlanırdı. Şimdi 
artık pek demokrat mnsıılnn bile 
yerinsedlğl yoktur. Yeyip tntmıya-
111 hemen kalmnnustır. Bu oluşun 
ııörOsli bile t.ntlnnn Ş{'kerllsldir. 
Gelelim bu güzelin vasfına: 

Adı muza, sanı pek seslldlr. Yc
şll ntlaslnrdnn yUkSt'k, dağınık 
yapraklnriylc hoş bir görünüsil 
vardır. 

Çicekleri nnm, meyveleri daha 
önemlldlr. Yarım ufarak aylar ı:I· 

• cları kıvnk, meyveleri, bir SBP 

.-tne dl1.llldlr. 
."nprnklannın orta dnmarlnn 

:,ı n, saplan ı;:enlş ve uzundur
V'l .rak sapları, birbiri !cinden dU· 
rU'tl cıl<tığından bir gövde görü
nü• il alır. 

Çlı;ck tomrııcut'U tA aJJnğıdn, 
~:ok yukansındnkl gl>bekten do
{:ı r yükselir. 

Muzların yalnız mC'yvelerl ye
n'. bilinir. Bu kadar değil! •• Zey
t hı uzum ve hunnalar gibi her 
· ., ·ası fa:rdadır. 

~<ökleri, gövdesi, göbeği, çiçek 
tl'.;ıurcuklan, yapraklan ayn kıy
rn"tlllerdlr. 

ı ~uz: t.Arlhln b.."Uiırıdanberi bili
""" hlr "1\eyvedlr . Doltdutu yer, 
Hlndlstnn'la «(kley Aaya'dır. Sıcak 

Bir salkım muz 
!1ler halkının bns besinidir. Bun
dan ötürü de üstUva hnttına ya
kın memleketkrde "nclıkt.nn kim· 
se ölmez" sözll bellenmlştlr. 

"Muz bol oldukcn kıtlık kacar" 
derler. Doyumlukta muz yüze gü
IUYor demek! efilrgenmez 6ylt'yso 
verllcn emek. • 

Bir hektar muzd:ın Amerlka'da 
18 ton meyve alındığı ıöz önüne 
getirilirse, muzun bereketl ve y~ 
tlştirenlerln buna güvenleri aı;ık-

(Sonu 6 ıocı şayf ada.) 
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Beyoğlunda gece 

ôlemleri mi va r ? 
!stanbul'un hayatı nylnrdıı.nberl, pek 

yerinde olarak, örfi idarenin icap. 
larına göre ayarlanmış bulunu
yor. Saat 24 ten sonra bU>1ik cad· 
de de hnynt duruyor. Pnstn sa
lonları, gazinolar, barlar kapanı· 
yor, tramvaylar işlemiyor. lstan
bul'u &!de bir e(tlence, bir zevk 
~hri olarak tanıynnlnr ve bu 
yönden sevenler, roece hayatına 
alışanlar, bu hlUI pek yadırgıyor

lar-
Bir arkada$llllızın yazısından, sefa· 

hat vurgunculannın yeni bir yola 
saptıklannı. Beyoğlu'ndı:ı, Porls'ln 
yeraltı Memlerlnl gölgede bıraka· 
cak, gizli yerler nctıklarıru öğre
n!)"Oruz. Va-Nu bir gece, bUtlln 
Beyoğlu dt'rin bir uyku lclndey
ken, bir arkada.şının :rolgösterl
siyle gizli bir yere giriyor. Gözll
nün önOnde yepyeni bir dünya .. 
Her dilde konuşan bir tnkım ar
tistler ... şarkı ve dans. .. Örfi ida
re bl'.lgesindekl, bu kaçnk eğlen
ce yerini ballandıra ballandıra 

anlattıktan sonra .. "sahJ mi" so
rusuna knıııılık "belkl hayal, bel
ki 00.klkat... belki hlldiye, belki 
röpartaj!" diyor. 

!ster hayal, ister hakikat olsun .• Bey
oğlu'ndn eskldenberl gizli kumar 
yerleri, sizli kötU evleri işleten, 

gizli kokain ve oroln satan ve da
ha bin blr ceşit gizli ve kirli işle 
uğraşan bazı karanlık lnsanlnn 
vardır. Bunlar her ;>:ısnğa karşı 
SC"len, bir kulpunu bulup kumar, 
fuhuş, beyaz zehir ticareti ynpan 
sabıkalı vurgunculardır. Bu kara 
ruhlular bugQn de gece eğfonce
si vurgunu ynpıyorlnrdır. Bu vur
guncuların bu iste knşnrlnnmış 

adamlan vnrdır. Bllyük scrmı:ıyc· 
leri vıı- lır. Meseli\ Beyoğlu'ııun 

ocsitli semtlC"rinde ı:eşltll apal'l
rnanlar iklralarlnr, vollsi ııaşırt

mak !cin her gece başka bir a
partmnnd:ı. kumnr oynntırlnr. Bu
rnlnnn devamlı müşterileriyle, 

bu vun:unculann slmsarlan ara· 
sında kararlaşmış belirli pnrola· 
lar vardır. Böylece anlaşıp ısı 

devnm cttlrlrlcr. Bu işlere scrma
l-"e dökerler ve kısa za.mnnda vur
gun ynpnrlnr ve nlhnycıt ynknla
nırlar .. 

Neldigü belirsl7.lerln pek bol bulun· 
du~u Beyofdu, belki de &imdi bar 
ve cJUence vursrunu yapıyordur. 

Bu. ~iki de hnynl belki de hnkl
kattlr, fakat bu mtl.nadn B"yoğlu 
bu isi yapmndı ise. ~:nımın.!'ta isti· 
daflıdır. BugOn yoksa, ynnn ola
bilir. Beyo~lu gerelerl dalma ı;e· 

bedlr. Baskımızı sıkı tutalım. 

SôN!rfEZ 

Vurguncular adliyede 
~anbul, 17 (Ttle!onlaJ - 1a1ı

mut Bular ve kardeşi kacak demir 
depo etmek suclyle; Esklnnzl yüksek 
fiyatla otomobil yedeği satmak su
clyle: G!ork yOh-sek fiyatla tuhafiye 
eşyası satmak suçlyle adliyeye veril
mişlerdir. 

( 
.......................... ~ 
Küçük haberler 1 

'\.. .................................... ..J 
* Merkezi Ankara olmak ve ortak· 

!arını ~ ~ahibi yapmak üzere kurulan 
Scn>'U'"ll Kooperatifi esas mukavelena· 
mc.si icra Vekilleri Heyetince kabul e
dilmi$tİr. * Yeniıehir"de Bakanlıklar mahalle
sinde yapılmakta olan Jnhisarlar umum 
müdürlüğü binasının geri kalan ufak 
tefek yapı i~leri sona ermek üzeredir. 
İdarenin yılba,ından sonra ~rimize ta· 
şırunası muhtemeldir. * .Maacif Vekilliği mesleki tedrisat 
oğretmenledndcn bazılarını terfi ettir· 
mi}tir. * Muğla'daki yerdepremi hafif te
kilde Aycltn'cla da olmu,tur. Zarar ve 
ziyan yoktur. Yalnız Çine kaz.ast merke
zinde bir han yıkılmış hazı evlerde ha· 
fif çatlaklıklar olmuştur. * Merkez muhnscbceiliği ba, vezne
darı B. Abdurrahman F.rcn'in ıekaütlü· 
ğü üzerine muhıuehccilik birinci mG· 
men-iz lerinden Ni)·azi Öncy bas veuıe· 
darlığa terfian tarin tdilmiştir. 

:'································~ 
: B i r tasarruf bonosu almalı: i- : 
: çin yüz lira lbım değildir. : 
: 5 liralık 25 liralık bonolar da : 
: va~ : . . 
9\,,,,,,,,, ••••••••••••••••••••••• r 
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Tasarruf 

haftası 

Ziraat vekaleti müsteıar1 
radyoda bir konuıma yaph 

Hikôyecikler, propagandan~n 

eski silôhı ! 
12 inci Ta~arruf ve Yerli .Malı Haf· 

tuı dolayısiyle, Zira:ıt Vekilliği müne
şarı B. Abidin Ege dün a~am Anlcara 
radyosunda değerli bir konuşma )'BP

mışıır. Türk çiftçilerine bugünün ge
rekıirdiJ;i vazifeleri hatırlatan bu ko
nuşmanın etraflı bir huliisasını okurları· 
mıza sunU)OfUZ. 

B. Abidin F.ge, konu~!llasına yapdı· 
ğımız böyle mühim ve nazik günlerde 
kcınl1$mak ve karşılıklı öde\'lcrimizi 
hirhirimize ıınlarmak fıruıını bana ''er· 
diğinden dolayı önce Ulusal F.konomi 
ve Anırma Kurumuna te~ekkür ederim 
söllerirle başlamış ve demiştir ki: 

Milli iktısadımızın esas bün>esini, 
kf•k kaynaklarını ararsak onu da ziraa· 
timizde, ı'İrai istih~aıaıımızın varlığın· 
da, yeki'ınun<la buluruz. Diğer roilli ik· 
tısnt şubelerimizin ancak kuvcdi ziraat 
beJeııinin etrafınd.ı toplandığını gfırü· 
rüz. Çünkü milli gelirimizi t>ir ölçer· 
sek topraktan fışkıran z.inıi varlıJ::ımız 
göıiimüz önünde yük5elir '\'e 5;ıhlanır. 

Nüfu•umuzun nasıl yüzde 81 i çiftçi 
ise milli ihracatımmn rüzde 93 ü de 
gene :riraat mııh<ullcrimizdir. Demek ki 
ihracatımızda da en hüyük siizu, en 
bü)rık rakıml bu alır."' 

D. Ahidin Ege Türk otpraklarının 
yılda retiştirdiği ortalama 4 milyon ton· 
luk bujid:ıyımızın bugünkü resmi fİ)"Rt• 
la 400 mil)on lirayı aştığını ve )'alnız 
hu rakamın millt gelirimizde O)nadığı 
bÜ)'"Ük rolü helinmiş, diğer mahsulle· 
rimiz de buna katıldığı takdirde zira· 
atin milli gelirimiz içindeki mC\ kiinı 
canlandırnıı,, ,.e Türk \;İfıçisinc <lıiııc· ı 
rl'k <k"ITliştir ki: 
"Ziraaıimid ve ziraat mah,ııllerimizi 

ne halde hulduk, nereye geldik \'C ne· 
re)'c ulaştırmak ve erişıirmck hıi)oruz. 
Bunlnrı size anlatmıra çıılış:ıaığıın: 

Türk Cünıhurireıi Türkirc :riraaıinl 
ekiliş saha~ı itibariyle 6 mil}on hck· 
tarla aldı. Bugün 12 mil)·on hektara 
çıkardı. Bütün zirai istibsal:tıımızı da 
6 mii)'OD ton olarak buldu. Bugün bu 
miktar 12 milyon tonu aştı. 

Fakat bu kifi mi? Asla ... Çünkü he· 
nüz hnuetle bizden ekilmesini bcldi)cn, 
bize verimini saçmak istiyen :oiraııtc 
eh·crişli topraklarımızın ancak )'arı.ı 
üzerinde çıılışı)·oruL Diğer )'arısı bizi 
bckli)'or, heni ekin, biçin. lrn)•nunıda 
)'lltnn ,.e uru>·an serveti mil!l benliğimi· 
ıin kuvctine katın diyor. 

Mademki milli gelirimizin knrnıığı, 
mihveri 1.iraattir, mademki hütün sann· 
yiinıir. ve ıicııretimir; en n~ın kudretini 
ve harc-keıini ondan alacak, onunla )'an· 
rnna dizdizc yürüyüp bÜ)'Ü)·ecek ve > ük· 
seleccktir. 

O halde bu toprakları ekmeğe, i5le· 
meğe, onun tükenmez haz.inclcrini or· 
taya (lkarmı)a, sana}'iimize, ticaretimi· 
7e vcrmcğı: mcchuru7: .. 

Konferansçı, bundan sonra ' faliat 
bunu n:ısıl rapncnğız" di>c sormuş, ,.e 
bugün lıükümctin çiftçiden istediklerini 
anlıuarnk ı;ok istihsal için iki )'Ol gôs· 
tcrmiş ve bunlardan birini "bilerek ve 
zamanında, bütün şartlarına uygun e
kerek ekıiğimLı: yerden çok ,.e fazla 
mnhsul almak, Citclclni de, ektiğimiz 
ropraklıırı (oğaltarak htihsallıım111 
hirknı; mi,Jiııe çıkarm:ık" suretinde an· 
!atmıştır. 

Dum1an sonra B. Abiılin f:ge •özlerini 
huı;iinkü dünya harhine çevirmiş, ateş 
içindeki diinyanın ortasında Türkiyemi· 
zin ferahlı ve holluk içindeki m:ın1ara· 
sını çizmiş, ilııi)'llÇiarımızın arııığını 
söylemiş ve ''truvetli olmak, olgun ol· 
mıık, sağlılm olmak •• Bu da çok geniş 
istih\al ile mümkündür" demiştir. 

Dundan <onra 8. Abidin Ege iuafla 
mücadele ve yerli malı kullanma mev· 
tuuna geçmi$ ve dcmi~tir ki: 

"Sıına ,unn da SÖ)'lemek isterim ki 
i~tih•nli israf etme. !'enin ,.e }'Urdunun 
yetiştirdii;ini ye, giy, el malına para 

Simdi, rıı<h•oyu, telı;:raf ı, ajansı, 
gazete ııutunlarını kendisine el ula· 
ğı olarak !kullanan propaganda, eski· 
den yoktu aanmayınıL Jnsan oğlu 
çekiştirmeden hoşlanalı ''C kulaktan 
kulağa fısıldamayı öğrcneliberi pro
paganda başlamıştır. 

Simdi hile dıin)ıının her tarafında 
fısıltı gazctc~i, gazetelerin en surum· 
lulcrinden hirisidir. Belirli memle
ketler, belirli nıillcder, ~ahıslar ,.e 
rejimler ıizerine u)durulmuş, doku
naklı o kadar hikayeler du)ulu)or 
ki sorma}ın! llir takım amerikan 
gıızcıccilcrinin kitaplarına topladık· 
lnrı bu tıirlü hik!l)clerden birkaçını 
bumda örnek olarak göstermek is
terdim, eğer "züliıi)ıır,, ıkargm ol
ma aydı! 

Bizde de nsırlardanberi zarif ve 
dokunaklı hikayecikler doğar ve )'a
yılır. Eğer buo;farın bir ıkısmına dik· 
kat edecek olursanıı; onlarda da bir 
rroııaı:and;ı maksadı sezehilirsiniz: 
İçten ir;e, kulaktan kulağa yarılması 
fatcnen sinsi bir propaganda. 

U>durulan hika)enin. savrulan 
nüktenin U)duraru ve SÖ)'lİ)'eni giz
li tuıulmak istcnirorsa bunlar, 

- Hckta$İ den işi demi, ki-
- Nnsraııin Hoca bir gun. •. " 

dire b:ışiar ,.e biıer. 
Sora01k~ınız: 

- Bu propaganda kime '9IC neye 
karşı )tı!'ılı)·ordu? 

Bunun çe~İt ÇC$it konuları vardı. 
J\lesell, halk içıen içe Osman oğul
ların.ı kar$• di$ bili)'ordu. Bunu yap. 
nıak, onları hirı;oklarının giizünde 
kvıülo.?mek gerekince orta)'& reni )eni 
hik~yccikler çıkıyordu: 
"Padişabrn birine merak ol

muş ve bektaşi dervişine sormuş: 
- Baba, Osmanlı Padişahları. 

nın en akıllısı kimdir i' 
Bektaşı kem küm etmiş; cevap 

vermemiş. Bunuı: üzerine padişah 
gulumsiyerek-

- Anladım, demiş, benden baş
kasını söy/ıyeceksin ama, huzu
rumda çekiniyorsun. Korkma, 
söyfo, darılmam. 

Bunun üzerine derviş, ezile bü
züle şu cevabı vermiş: 

- Kulunuz, bu kapıdan akıllı
nın girdıtıni görmedim/,. 
Du bir. Bir tanesini daha anlaıarım: 
Gene padışahın birıne merak ol
muş ve karşısına getirttiği bek
taşıye sormuş: 

- Kürk mürk, yemek memek 
derler. Burada kürkün, yemeğin 

ne demek olduğunu anlıyorum. 
Fakat bu mürk ve memck ne o
luyor? 

.ı:z-'lr•-vl ·--.. .. w.--,:,,. 
- Kürk efendımizin giydığine 

derler, mürk de bizim gıydiğimi -
ze. Yemek sarayda pişen ve ye. 
nen yiyeceğe denir, memek bizim 
evdekine. 

Bunun üzerine padişah, 
- Peki, demiş, dur sana bir su

al daha sorayım: 
Peki, ya "padişah madişah .. 

derler. Buradaki madişah ne d~ 
mektir? 

C. H. P. kaza kongreleri 
C. 11. Partisi Ynlvac ve Soma ka

zaları kongreleri toplanmıs. Ebedi 
ŞeI'lmizin hfı.tırasını ayakta tebcil 
et.tikten sonra dile.kler üzerinde gö
rüsmüıı, yeni idare heyetlerlnl seı;-

mlştlr. 

Kongreler MtlU 
derin bnğlı!ıklarını 

Şef'lmlze karııı 

izhar ettikten 
verme. 

israfın '1<'1lden uıak olduğunu bili· sonra calışmalanna son vermlştlr. 
rim. Senin ulak görü,ünü ,.e tutumlu· <a.a.) 
tuğunu bütün dünya tanır. Yaşayışın, 
giyini$in, }'irisin ve hütiin hayatın çok 
mütevazi "e malıviyetk!rdır. 

Fakat şu devirde bu hususta hi r kaı 
daha titi1 olmanı dilerim. Kendin, }'Ut· 

Çağrı 

dun "e ordun için bütün ,·ar!ıj;ınla çok * Bütçe Encümeni bugUn saat 15 
>·el'iştirm<'J:e çalı;ıırkerı reti$tirdiJ;in her te toplanacaktır. 
taneoin altın olduğunu hilerck onu )"e· 
rinde kullan. * Mecus Hesaplannın Tetkiki En-

f sıihsalioin fazlasını elinde tutma. 
S.ına, li)'ık olduğu değerini severek ve
ren hükümete teslim et." 

B. Abidin Ege sözlerini, Cümhurrei· 
simiz Milli Şef t~mct İnönü'nün r;ok 
değerli öğütlerini a)'netı naklederek bi· 
tirmiştir. 

cUmenl bugUn eaat lfi te topla

caktır. 

* Mlllt korunma kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 

ltıyihasının mUzakereei için tc~ -

kil olunan muvakkat -encümen 
bugün saat 14 te toplanacaktır. 

Bu suale bekt:t:ışinin büyük bit 
cesaretle verdiği cevap şu olmuş: 

- Padişah, cet/eriniz olan bu· 
lcümdarlar; madişah da sız ... 

Gene halk, sırtlarını dine ve şeri•• 
ta daya)•ıp ortalığı sömuren hocal,. 
ra karii da öç ve Ofke duyu)ordu. 
Bunu da acıktın açığ:ı ortaya vur 
mağa imkln bulunmadığına ı::ore 
gene hikayecıklere baş vuruluyord 

''Adamın birıne gidip demışltl 
ki: 

- Balına bir ine'ıcle 
girdi. Ne ;yapalım? 

- Ônce bocayı 
ineği Jcolarsımz. 

- Niçini' 
- Niçin olacak, inek, biç ol-

mazsa, sade orada yer. Hoca. 
hem kendi yer; bem evine götü
rür.,, 

Halle, camiden çikmtyan ve hıı.I~ 
)"111ayışın birçok :ıcvklerioi yasal' 
eden ham sofudan da tiksiniycırdıı. 
Bu tiksinti de gene hikiyc ile kU' 
laktan kulağa yayılmıştır. 

''Bektaşınin bıri bir gün cami
nin önünden geçerken ;çeride bit 
kalabalık, bir gürUltli patırdı 
görmüş ve sormuş: 

- Ne var, ne oluyor! 
Cevap vermişler: 
- Camiye domuz girmiş de "' 

nu koğuyorlar. 
Bektaşi gülümsemiş ve söylttt

miş: 

- Allfih Allah! demiş, şimdi· 
ye kadar sofunun domuzur.u ço) 
gördümdü ama, domuzun solusa· 
nu ilk defa duyuyorum ... 

Buna hcnzcr birçok hik!ycciklef 
nrdır ki bunların içinde rnüraiJer. 
iki yiiı.lüler, horozdan kaçan kadı!!' 
!ar, devlet malını yiyen memurlıf· 
padişah dalkın'Uğu vezirler, onalıİ1 
haraca kesen asaslnr, okuma yRJ'ııı• 
bilmi)en ulemalar, hasisler, sarn'' 
altından su )'"Ürütenler tefe konul
muştur. 

Dedim ya, o umanlar, ş:izli prO' 
pagandanın biricik vasıtası bu fÜl' 
lü hikay eciklcrdi. 

Simdi de bunca vasıtalara katP 
gene insan oğlu fikirlerini yayın~ 
uılrunda kmdi ttkiısını. nüktesiııl 
seferber etmekten geri durmuyor! 

Düzeltme : 

Dün Pinti Hamid'e dair yazdı~ıtf 
bir yazıda birkaç yanlış kılmış. f• 
ranbullu ~air Sükünl'nin adı Sü!.'\\~ 
çıkınu. 
Ola miras-hlirı Pinti Mamit, 
mısraı, 

Ola miras-karı Pinti Hamit. 
~eklinde; 

Bir arada yaratılmış Revam. 

mısraı da 
Bir aradan ;yaratılmış Revani. 
olmuş. 

Özür dilircrek düzeltirim. 
1'. ı. 

Yurt içinde 
Şehrimizde pc.t ~ 

kitaplan mubttwi olaa .. Sa#f. 
Kadı" kütüphanesi, balam_, 
!ık yüzünden mahvolmal• 7'J" 
tutmuştur. Malı:amJ bcliald 
nazan dikkatini celbederis. 

Y urt dışında 
!nglltere Ye Al?H!rilca'~ 

!stanbura bir çok prote!Jt•' 
rahipleri gelmekte Ye bunl-' 
!stanburdaki ortodob nzbr 
nilcriyle birleşmek için I~ • 
kalade sarfı mesai etmelrı. • 
dirler. Aralarında itilil basıl 
olduğu ve yapılacak sulh Tiil" 
kiye aleybine tahakkuk ~il' 
takdirde bunlar düveli mua•· 
zamanın muvafakatiyle de~ 
mokrat bir Bizans hükümtv 
teşkiline teşebbüs edecekler • 
dir. 

1 1 
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Köşemiz••; Birmanya 
Haberlerde :ıapon cı!l'kerıerlnln 

Blrmanya hududunu ı:ecUklerl bll
dlrlllyor. Bir zamanlar Hint lını>a
rııtorlu{:unun bir eyaleti olıın bu 
Ubke, eo~ntya bakımından Hindi CI· 
nl'nln bir parçası s:ıyıtır ve trnnsız
lar burasına "lnglllz Hindi Clnl'ıl,, 
adını verlI'lerdl. Burası atmal ve 
cenup blrmnnynlılann blrlcttlrll:ne· 
siyle 1886 ıeneslnde b1r eyalet hali
ne konulmuştur. 

Biltun topraklan 262,782 mil ka
redir. Bu bakımdan Btnnanya, Hint 
eynletlcrlnla en acnlt ve en bUYU· 

{:Od.Ur. 
Blr:mnnya her ne kndar 1lstUva 

hattı .:evresinin dışınıl:ı ise de !kıt· 

mi tam bir Ustth·a iklimi sa~"llabl
llr. 

Blrmanya'nm nüfusu 1931 de n · 
pılan bir ııayıma al5re 14,667,146 dlr. 
Şehlrlertnde :tazla nOtua yoktur. Bu 
ülkede ancak Ut1 tebrln nütuJu 100 
binden tHladıır, 

Bunlar da 341.~ .nuruslu Ran-
20!1 ve 148,917 nUruslu Mandalay"
dır. 

Geriye kalan Jtuabalar, ya nehir
lerin kl)•ılarında olduklarından, Yll· 
but da idare merkezi haline aetırıı
d!klertnden önem kazanmıılardır. 

Btnmanya e.hallal, blreok ır.klarıı 

meruıupturlar ve türlü tUr1!1 d!llerle 
konuıurlar. Genel olarak üstün va
ziyette bulunan ahali monllV.)l ırla· 

na meruıuptul'. 

Blrmanya, eeruı otanık bir ziraat 
memleketidir. Bir yılda yetlstlrdl{:I 
pirine 7,000,000 tonu bulmaktadır. 

Blrmanya'nın mMenl Urünlcrln· 
den en öncı:ınıısı petroldilr. 1921 • 25 
te ortalama olarak 276,500,000 ~n
lonu bulmuıtur. 

Ran~·cıa lnalllzlerln en büyük 
peb'd fl,ri<etlertnden btrl.ı de butun
malı!tadır ld bu 1871 MOeslnde ku

Nlmweıtw. 

D 
ün 16 tarihli Singapur telgrafının bir yerinde şu var: ''mik
tarca üstün kuvetlere ve tayyare ve malzeme faikı;yetine 

malik bulunan .•• ,, baştaki üstun ne, arkasından gelen "fai
kıyet" ne? ''Malik" e ne lüzum var? Soylenmek istenen şu, "ja· 
ponla11n sayıca, tayyare ve malzemece ustun" bulunmalarıdır • 

'"Soruya cevaben .•• " sözu de tubafçadır: bizim için "cevaben" 
şeklini Türkçeleştirmek. •'suaI" in karşılığını aramaktan da once 
gelir. Pek kolay "cevap olarak" diyebiliriz. 

* !stanbul gazetelerinde çıkan bazı telgraflarda ise bakınrz neler 
görüyoruz: hattı hareket, şimali garbi, cenubu garbi, kuvvei sefe
riye, münteha, h alen, müstakbel, refakatindeki/er, nefret ve is • 
tikrah ... v.s. Bunlar Anadolu Ajansının Ankara biz/tenlerinde 
çoktan Türkçeleşmişlerdir. 

* ''Terimler Kılavuzu" ndıın kullanma dilimize yarzyabilecek 
karşılıklar a!mıya devam ediyoruz: 1) Hayatı müştereke ıı::: Or· 
tak yaşama, 2) Heyelan = Kayşa, J) Heyelan etmek = Kayşa· 
mık, 4) Hulül = Geçişme, 5) Huzme - Demet, 6) !bre = iğne. 
7) !btizaz - Titreşme, 8) !ltisak = Yapışma, 9) lltıva = Kıv• 
rı1ma, 10) 1nbisat - Genişleme, 11) !ndifa = Püskürme, 12) 
! nlicar = Çatlama. - D 1 L C 1 
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POLİTİKA 

Pasifik harbinin geliıimi 
}aııonya'nın ha kıniyle haşlı)-an Pa
~. ik harbi, gittikçe genı5liycn bir ahın 
~ııde gclişmektedır. Harekatın b~lıca 
Ilı nokıalarda toplandığı anlaşılıyor: 
•-~ - Önce Sınl"'lpur'ı karşı girişilen 
""f«'bbus clı}or. So}lemcğe !uzum yok· 
llır ki bu, Pa ıfık hnrhinın en oncmli 
llfhasıdır. in pur, llrıtanyn impara· 
lı>rluğunun dcsıc-klcrindcn biridir. in· 
:;:;ler, 1922 Vaşington sillhsızlanma 

eran ından sonra Hong - Kong'u 
;:'kimden vaz geçmek zorunda kalmış
P . ve Sin apur'a onem \ermişlerdi. 

1 ıfık denızindcn Hindistan denizine 
ltçilen bu kapı ja{'Onlann ellerine ıtc· 
Cf~ek olursa, dunra mucadcleslnin ura· 
teiı durumu de iscbilir. Bu derece fi. 
~i bir u un ho}lc )akın tehlikcve 
.,;::mesinde bir ıakım sebepler ~ardır. 
lf· tehlikeli d rumu doğuran sebepler, 

ııdiçıni'nin Vişi tarafından japonlara 
~rkedıl~ıyle başlar. Harp başlamaL• 
;"il önceki mılletler arası muoı~eheııe· 
li İçinde IXwle blr durumun do~abile
"ii akla sı "ar İş değildı. Hindiı;ini'de 
'°'rleşen japonya, bu franuz somürge
lli11Jn komşusu olan Si)-am uzerine da· 
lı. Yakından tesir )ııpmı}a muvaff:ık 
~u. Esa~en beş sencdenberi SiV'lın'da 
di . nlır çıılışmııkta idıler. Fakat Hin· 
Çtnı"de }erle tıJ.."ten sonradır ki japon 

lliifınu hikim olmı)-a başladı. Ve ıim· 
eli anlasılıyor ki Amerika')a ıkarşı ha· 
:kete geçmezden ~el, Japon) a, Si)-am 

e bir anla~mı}a 'ardı. Bu anlaşma ile 
~~erlerine eçit temin eden Japonya, 

rıtıanya°}ı ı;e M:ılezya'}t tehdit et· 
~tğe basladı. Tiund.ın ayrı olarak ingi· 
"1:lerin eçC'n haf ıa, Prince Of \V'a !es 
~ Reııulse ıırhlılarını ka)iıetmcleri ia· 
llon!ara bu denizlerde hikimi)ct temin 
tttıginden, do~udan dol;ruyıı Malezya· 
"' da açker çıkarabildiler. İste knmcn 
~ha evelce alınan tedbirler ''e kısmen 
de harp talıhınin ters tecellisi karşısın· 
adır ki Sın apur bugün tehlike) e du) 

ıtıllf bulunu}or. 
2 - lngiltere'ye karşı giri~ilen ikin· 

d taarruz nokta§ı Hong-Kong'dur. 
~ong.Kong bir zamanlar, lngiltere'nin 
\' ~~-doğu'daki ussü idi. Fakat 1922 
. •ııngton anlajmash le, bu muahcdC) i 
ltıızatıun lngilterc, Amerika ve Japon
~ Pasifik denizinin mu an en bOlgcle· 
'1ııde ~eni tahki at )'llpmıımayı ve me'· 
Clıt i tihkdmları da tak'i>e etmemeği 
~rıılıklı olarak ıııahhut ettiklerinden 
~ Hong-Kong da bu bölı:enin içinde 
d ııtuııduğundan ingilizler, hu iıssü ol· 
. iu gibi bıraktılar. Hatıl Sing:ı.pur'un 
lllJ~ ına §ebep de budur. Hong-Kong, 
11Rıltere'nin başlıca ünü olmaktan çık· 
~~11 beraber. bugünkü harekltta İn· 
~lızteorio i~lerine pek zi)-ade elveren 

r limandır. Bir nda uz.erinde bulunan 
~Dg-Kong'un müd:ıfaası kolay ,olmak· 
li beraber, Japonların bu eski İngiliz 
tsüııü her taraftan sardıkları bildiri!· 
~tedir. 

l - Niha}ct İn!!ilizlere kııırşı üçün· 
:' hır hareket olmak üzere, ia11onların 
ı,;- 1 • 1 .... r•ı,,..~ ı..ıart hn. 

r Veriliyor. Bu adanın aimal kunıı 
lııgilizlerin, cenufl kısmı Hollıı.ndalıla· 
lttı ellerindedir. Fakat bu harekat )Tnl 
~ıladıktndın geli~mesi hakkında inı;i· 
~ japon kaynakları açık malumat 

~emişlerdir. Dün gelen bir habere 
lilre, japonlar Dorneo'>a değil, Sarvok'a 
~'1ı.ct çıkarmıılardır. Her halde burada· 

durum kMi derecede ll)'<lınlanma· 
'1ııtır. 

.C - Amerika')'ll karsı r.irişilctı tc
htıbüsün en onemlisi, Filipin adalarının 
"' biiyüğu olan J.ulOn'a asker çıkarıl· 
~sıdır. Filipin'in medcczi olan ltfanila, 
.,.. adanın üstündedir. Burada japonla· 
~ lcuvedi Am«ikan mukavemetıi)le 
._,ılqrıkları anlaşılıyor. 

S - Amerıka'nın ikinci derecedeki 
~i de japon taarruzuna uğramı~ur. 
-:unıardan Guam adası japonların elle· 
~ geçmiıtir. Japonların ıimdi de Wa· 
~ lllidway adalarını iıgal euneğe 

f'hıtıkları anlaşılı}or. Bu adaların çok 
~ Amerika müfrezeleri tarafından 

~lidafaa edildiklerine bakılacak olursa, 
lll'l>nlar tarafından işgalleri bir ı,'Un 
~lesi olmak gerektir. Fakat Arneri· 

nın Pa.sifık'teki en önemli ussu o
~ Pearl Harbour iı;in bir tehlike yok· 
.... Japonlar ilk adımda darbenin en 
ıı_ rını bu usse indirdiler. Anla_şılan 
~ 'Ye diğer darbelerle Amerikan deniz 

11_ ~etlerini felce uğrncabilcccklerini 
""111t etmişlerdi. Darbeden sonra Ame· 
~·nıo kayıpları hakkında verilen ra· 

11 • lar, japonların bu baskından neler 
~ ettiklerini anlatmaktadır. Resmi 
tilta yarı resmi japon kaynakları, Amc
lıa nın büyük zırtılı kaybını dokuz• 

dar çıkardılar. Simdi Amcrika'nın 
~itlen bildirdi ine gore, Ariıona zırh· 
~barmış, Oldahama zırhluı karak· 
~ ış ve hu iki :rırhlıdan baıka uç 

ıtroyer, bir mayın J:emisi ve bir nl· 
:ıı gemisi de bmrılmııtır. Oklahamı· 
t 111• tamir cdılebileceği haber verilm k· 
tıtdı;. GQriiluyor ki jafl(ln iddiaları ile 
~•kıt arımndıı büyük farklar \'ilrdır. 
'e ra iaponlnrın da üç denizaltı gemisi 

11 
kırk kadar tan-are kı) bcttikleri de 

\ 11Utulmamalıdır. Sozun knası bu bas· 
~11 Jıpon}a°)-a umduğu derecede bu)Uk 
t~ netice temin etmemiş, ustclik Amc· 

1 altları daha buyi.ik bir azim ve iman· 
' harbe ~arılmıya SC'\ ketmiıtir. 
"'1~ununla beraber, bir taraftan indirl· 
ti . bu darbe ıle öte taraftan da iki in· 

lız zırhlısının baıırılm:ı•h le jaronla 
tııı teşebbü•Ü ellerine aldıkları 'e bir 
llıü~t hunu ellerinde tutacakları ı;:ö· 
~l or. Fakat Jaronl-a'nın pek 7İ)ade 
p' ıldığı da bir hakikattir. Honolıılu, 
,~1itıin, Sin apur, Guım, Tiornco, \'Vakc 
~sı: bunl:ır birbirirıden binlerle mil 
ta luadır. ja{'Onya Paorifik deni7inde 
~ hikimi}et temin etmiş ol a bile bu 

ece geni5 hir alan ipnde devamlı te· 
::nü~e giri,cmez. Bütün in,ıdliz donan· 
illi sı Amerlka donanmasının da rardı· 
,. le birlikte Atlancik'teki deniz nakli· 
~~?ı :rorla temin edl.'bllmektedir. Hııl· 
h ~ faponlar Pa•ifik'te d~-amlı bir 
k k l?Iİ}N temin l.'demeıler. Bugünkü 
/tlar bir h~kimi) et dej;il, f:eçici bir 

d •aıejj durumudur. Ve Jııpnnra bun· 
ı,•n en eok iHifaile temin etmeğc ça· 
it kııakt:ıdır. Ficr Sin~pur'u düşürür· 
~demokratların durumunu ursabile· 
llıtıı ir :8unu temin edemez.ce, bıwın ,,e 
~ '81ı:ıp eden darbeler netice«z kalı· 

'fe Japonya, Çin harbine bqlıdalc· 
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TELG~AF -TELEFON -RADYO HABERLERi 
Japon başvekili 

durumu anlatıyor 

Fili pin' deki ha rekôt 

bir az yavaşladı 

Almanlar çekiliyor 

Kalinin 

şehri de 
geri alındı 

Almanlar cepheyi düzeltip 
kısalttıklarını bildiriyorlar 

Londra; 17. a.a. - Dlltı gece neıı
redllen Sovyet tebliği : 

,.. I" 

Sovyet ordusu 

büyük bir 
taarruza 
mı geçiyor! 

Japonya'ya harp ilan edilip 
edilmiyeceği de görüşüldü 

şimalde de 

Mançukuo 

müdafaayı 

arttırıyor 
(8011 J inci 1011/oda) 

Pasifik'te 

Havai gene 

denizden 

ateşe tutuldu 
( Bcuı ı (ııci ıa11/oda) 

dPğıldlr. 

Uzakşark amerikan 
komutanı ne diyor ? 

16 İlllkt\.nunda kıtnlarımız bU -
tUn cephelerde dU.,.mıınla çarpı§mıır 
!ardır. 

Mare§al Voroıilol, Sovyet ihtilalinin yıldönümüncle 
Kuybiıel garnizonunun geçit resminde 

Lon a, 17 a a. - Datl Mail ıoaze. 
te6tnln Stokhoün muhab in n b Jd rdl
ıt ne ıoore .?ıL Sta.ın, Kremlin de topla. 
nan bUyuk bir harp meclisine reısllk 

et.m şUr. 

;ya dufürmilıoler ve yahut tahrip eımlı· 
ll'rdLr. Bu, Malezya'dakl lnıo\11.z hava 
J<.uveııeri için öldUrül'ü blr darbe ol -
muıtur. Bununla beraber, Slnıraııur"un 
zaptı, daha ol<lukca uzun bir zamana 
!Uzum ırostcrel'elctJr. Oünkil lngll z.Jer, 
Uzakıarktakl en mühim lnglllz üssOnUn 
rnüdataasını tanzı.-n ıcın uzun yıllar • 
dnnberl ırayreUer Sllr!etmlılerdlr ve 
700 kilometre uzunlu~ndakl bütün a• 
razlde btilt"Ük güc:lükler vardtr. 

Vll!I ngton; 17. a.a. - As'kcrl teb
liğ' : 

Fillpln'lcrdekl durum h11kkındı 

U1.alqıark komutanı general Doug
las • Mac - Arthur, dUşman faAllye
tinin hissedilebilir derecede azaldı
{\"ını bildırmiştır. 

Cephenin batı ve cenup-batı böl- rt::: 
gelerinde kıtalarımız §lddetll mu - • 
harcbeler vererek ilerlmeğe devam Amerı ka 
ctmiglcrdi ·. Kıtalanmız tstra'nın 
batısında Novo-Petrovskoye'yi ve 
Tula'nın cenup - doğusunda Nolou
vo'yu ıııgnl etmişlerdir. 

15 İlkkllnunda ı G Alman tayya -
resi tahrip edilmlııtlr. 4 Sovyet tay-
yaresi kayıptır. 

*** Moskova; 17. a.a. - Bu geceki 
Sovyet tebliği : 

lG İlkkA.nun gUnU bUtUn cephe 
boy-Jnca muharebelere devam edil· 
miştır. 

Sovyet kıtalan Knlinin, Volkof 
ve N -Petrovsk ııchlrlerini geri 
aln. .,. . 

Boz .ua uğratılan Alman piyade 
tüm nleri arasında SG. 310, 129, 161, 
162 ve 251 inci tümenler vardır. 

Kalinin'de c;ok mikd:ırda harp 
malzeme 1 alınmı ur. 

Sovyet kıtalnrı kaı;;an Alman ku
vetlerinl takip ve yoketmektt'dlr. 

Ayrıca 90 köy geri alındı 
MoskoHı, 17 a.a. - Pravda gaze-

tesi d ~or ki: 
Sov:ı;l't kıtnlnn dl\n Mo ko"a cep-

hesinde 90 köy ı::orı almışlnr ve ileri 
harrkeUcı ine dc' am ctmislcrdir. 

"Knlınln kc m nrlc- cok kuvctll 
surette- tnhk m ('iılm ş olan alman 
hatlnnnıı gtrcn sovyct kıtnlnrınıı 4 
alm::ın ııiı:ırndc tümc-ni karsı koymuş· 
tur. DU man mi.lstnhkem hatlarının 
üçil tahrip cd lm ş, dôrdUncüsU _de 
toı><;u at ) le a ır surette dövUI -
mUştUr. Sov)et kıtnlan 35 ten ziya· 
de mc kQn nokta ele geclrmlsler
vc düşman müdafaalarını aşarak 
Kalinin't hücumla zaptC'tm1·terdir. 
Karanlıkta okak muharebeleri ol· 
muş ve alman blrllklerlnln bozuldu
ğu görUlmüştUr. Almanlar bUyük bir 
mühimmat depos·yle btrcok kamyon 
bırakm~lardır." 

Gene Pravda gazctl'sl, alm::ınhnn 
j: w.ı," 11111 bo.ı..ı. ı; vı:o ndo IJlatlı bir 
mu kın om t gö terdlkkrlnl ve karıı 
hücumlar yııptıklarını bildirmekte
dir. Alm nlann büyük kısmın geri 
cckllme ini hımnyc etmek üzere bü· 
yUk tayyare te killerinin yardımly
le nrtcı kuvetlerlne şiddetli muhare· 
beler vcrdlrmektrolrler. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 17 a.a. - Alman orduları 

başkumnndnnlığının tebliği: 
Kış aylan ıcın taarruz hareketle

rinden nıevzı harbine geçilmıs oldu
gunden, dogu cephesinin muhtelit 
kesimlcrındc cephC'de geroken dü
zeltmeler ve kısaltmalar tesblt edl
lcn pilin üzere yapılmaktadır. 

Almnn hava kuvetlerl, don cevre
sinde 'e cephC'nin merkez kesiminde 
sovyC't kttnlarına karsı ehemlyetll 
snvnş ve nv tc klllC'rlyle taarruzlara 
devam ederek kıla ve zırhlı unsur 
toplantılarını dağıtmışlar, topçu bn
tnrynlnnnı savaş dışı bırakmışlar ve 
hlre<>k motörlU arabayı yok etmiş

lerdir. Volhof kesiminde de ha\•a 
taerruzlanmız nctl('eslnde düsman 
ehem yetti kayıplara uğramıştır. 

Berlin't. göre askeri durum 
Bt'rlln, 17 a.a. - Son :aamnnlorda

kl kanlı muharebelerde zayı.flıyan 
düşmnn ~ ollan da bozuk olan doğu 
cephesinin cenup keslınlnde dün an
cak iki yerde clıemlyctl! kuvetlerle 
taarruzunu tekrarlamıştır. 

GündUzün alman kıtaları on ka
dar bolşevlk taburunun yaptığı ta
arruzu ı>Uskürtmüş ve akşamleyin 
de bir dtlşman alayının bir tepeye 
)'aptığı hUcum almıın topçusu ateşi 
ııltındn erimiştir. 

EhC'mlyctll b r alman blrliflnln 
bulundu~u bir kesimde bolşcvlkler 
üc yerden atılmış ve bir istasyon 
zaptcdllml tir. Bu lstnsyondıı hulu -
nan 300 sovyet e kC'ri do •uya do~ru 
kacmıştır. Knrşı taarruza teşPbbUs 
cdı:>n bir bolşcvlk taburu geri atıl -
mıı::tır. 

Do u <'"Pheslnln dl ·er blrt<>k ke
slmlc>rinde de nlmnn hnvn kuvt>tlerl 
kara kıt11larının fnnllyrtlerlne yar
dım etml tir. Şldr1 lle müdafaa cdl
lt'n \'(' n!ikerlc dolu olan blrı;;ok yer
lt'r bombalanmış ve bolşevik kollan 
d fltı1mı'itır ~imrl ye kndar 160 top, 
mevzi almış :ok toN:u t>ııtaryası
nın ve hlrl c lolmmotlfln tahrip e- ı 
dildlğ! haber alınmıştır. 

Mofoisk de boşaltılıyor 
.Mn\k°' 3 • 17 a.a. - Mojaisk kesi· 

mınden gelen hahcrlere göre alman 
ku'ictleri hüyuk ölçude ıahli)e hare· 
kAtına giri~miılcrdir. 

Bir lngiliz kruvazörü 
babrıldı 

Londra, 17 a.a. - Resmen bildirildi
iine göre. inı::iliz Dunedin hafif kruva
zörü Atlanıik'te torpillenmiş ve batmış· 
tır. 

tan sonra yavaş )'llvaş karanın genişliği 
içinde na~ıl bir duruma girmiı ise, Pa
sifik harbine girdikten sonra da deni· 
zin enginliji içinde aynı duruma dilfe
cektir. 

:4. Ş. ESlriEI~ ı 

10.000.000 
kişilik bir 

ordu çıkaracak 

Askerlik yası 

birden 19 a 
yirmi 

indirildi 
Vaııngton; 17. a.a. - İyi bir kay

naktan öğrenildiğine göre, Mr. Ruz. 
veıt, Ayan meclisinin askerlik 
enclımeninden, a11kerlik Yll§ının yir
mi birden on dokuza indirilmesini 
israr ile istemi!itlr. Böylelikle sl
ltı.h altına cağınlabilecek daha iki 
milyon dört yUz bin kadar asker 
temin etmek rnümkUn olacaktır. 

Mr. Ruzvelt zaler için 
geniı bir plan hazırlıyor 
Ncvyork; 17. a.a. - Mr. Ruzvelt 

ve müşavirleri, :r.aferi temin edecek 
genış bir pll\nı tamamlamakla meş
guldUrler Blrleılk Devletler, har -
bin uzun sUreceği fikrindedir ve on 
milyon kloilik bir ordu kurmak lU
z:.ımunu gözönUnde bulundurmakta
dır. Harp malzemesi fabrikaları, 

durmadan, gece glindUz çatıoacak
lardır. BugUn harbe lUzumsuz eııya 
ve yahut lüks eşya çıkaran isUhsa.I 
kuvetıerl, bundan böyle harp mal
zemesi lmallnı:le kullanılacaktır. za
feri yakla§tırmak üzere muazzam 
bir arttırma proğramı tatbik edile
cektir. Endlistrlden azamı verimi 
almak bahsinde en iyi u~llerl ka
rarlaııtırmak U:r.ere, patron ve işti 
s :ııdiknl~uıcflcrl ~u_jıaft.A Jı!r kon
ferana halinde Beyazsnray'da top
lanacaklardır. Bu konferansa muh
temel olarak M. Wlllkie ba§k~lık 
edecektir. Pasifik adelanndan ith!l 
edilen kauçuk ve daha diğer iptidai 
maddelerinin yerini tutacak sun! 
maddeler fmalttının arttınlması i
çin de pta.nlar tanzim olunmaktadır. 

VB§lngton; 17. a.a. - DUn ga
zeteciler toplantısında reis Ruzvelt, 
Mihver'e kareı çarpııan memleket· 
Ier arasında asker! komutanlığın 

birle11tırllmesi meselesinin elveri3ll 
bir cereyan takip ettiğini s!Sylemlt
tlr. 

Mozart'tn lendi, 

Haydn'ı yendi 

Mozart'ın ö!QmilnUn ısı inci 
yıldi!nUmUne doğru yol alıyoruz. 

Onun !cin aşağıdaki hlk~yi ba· 
yaUatmacla.n anlatıverelim: 

Mozart ihtiyar hocası Haydn
dan ders aldığı sıralarda Haydn 
talebesiyle bir bahse tutuştu: 

- Sen istediğin kadar gUc bir 
parça bestele... ben onu piyano
nun önUne bir oturuşta calanm. 

Mozart bunu kabul etti. Oturup 
bir beste yaptı, piyanoda bir ke
re çaldı, sonra da notayı ~türüp 
hocasına verdi. Haydn: 

- Bu muydu besten? dedi. A
ma da çocukça bir şey... Galiba 
bahsi kaybettin ... 

- Hele pl)·anonun basına eecl· 
nlz de, sonra sörUşilrUı. 

Ha)·dn piyanonun ba§ına eeçti 
ve parçayı calmağa ~ladL Fa
kat bir yere gelince durdu: 

- Allah nllah, dedi. İki elim 
piyanonun iki ucunda... halbuki 
notada, ortadan cıkanlacak bir 
fa diyez var. Yoksa bir yanl11 mı 
yaptın? 

- Hayır ... besteyi öyle yaptım ... 
- İyi ama, bu lmklnsız bir ıey .. 
- O halde mllsude edin de 

piyanoya ben geceyim. 
Mozart piyanonun basına ceciP 

parcayı calmetta basladı. Haydn'm 
takıldığı yere gelince, iki eliyle 
klavyenin iki ucundaki notlen el
leriyle cıkarırken ortadaki fa di
yez'! de, bumuyla vurmak wre
tlyle cıkardı. 

Sonra muzaffer bir eda Re H~· 
dn'a döndU: 

- Gördilnüz ya, dedi. tı sandı
tınız kadar güç detllmlı. Onun 
!cin, bahsi siz kaybettiniz. .. 

Müjd ?: onun Ja 

ersatz'ı bulundu 1 

A.,..,ımn ilk~ yoklufll y(l

aündea bk\IOk ~lerill l:nM&'• 

GAZALA' DA 

Bu meclis, derhal bUYi1k öl~de blr 
j t.-ınrruza ıoecllm st m sl'll' nl lnrele -

1 mlstir. Mareıını Tlm<><:enko, mnrcşnl 
Vorosııor, kızıl donanma kumandanı 

nm ral K=etsor, •oV>et hava kuvet -
!eri k mandana n ral Lok )ano!, ~· 

büyük meydan 
Te.ytıınt cephesinde, 8 llk'ldl.nunda 

imzalanan asker translU hakkındaki 

Jaı>0n • Ta)'lant anlaıması ıreretln<'e, 
Jaı;ıon kttalan, Siyam körfez.tnde kara
yıı c:ıkmıı, diler tıırıırt.ıın Fransız. Hin· 
dtcınısının batı hududu boyunca toıı -
lanmıı olan tıaıka Japan kuveUtrl de 
Banlrok"a doı'ttu yola c:ıkmııur. Bu Jcu· 
veUer, Bankok'ta, Ta.Ylant halkı tarıı. • 
tından hararetli bir surette ka1"1ılan -

Japonlar, önrmli hıwa hUcuml&n 
yapmamı~lardır. 

Hava harekAtı yalnız mev:ı:ıt m~ 
hlyctte olmuşutr. 

muharebesi 

devam ediyor 

Büyük bir kum f ırlrnası 
İngiliz 

şimdilik 

ilerleyişini 

yavaşlattı 

Vichy: 17. a.11.. - Gazala'nın ba
tısındaki bUyUk meydan muharebesi 
devam etmektedir. Çarpışmaların 

sıklet merkezinin batıya doğru yer 
değlı>tlrmekte olduğu haber alın • 
mı§tır. 

I ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 17 ı.a. - Orıaşark Bricanya. 

umumt kıırarglbının tebliği: 

Son 24 saatte fena hava ve buyük 
kum fırtınaları Gazala'nın cenup batı· 
nndı eus kuvetlerimizin ve bu çevre • 
nin batısında da zırhlı ku,•ctlerimizin 
ileri hareketini şimdilik ravaşlatmışur. 
Bununla beraber bu ıanların eherişli 
olmamanna nğmen her yerde h:ı~kı -
mıu idame ettirmekte ve baz.ı ilerleme
ler kay<letmektc)'İZ. 

Tobruk'un batısındaki ç~-rcde, reni· 

den, alman ve italyanların bıraknııı ol· 

dllğu 40 kadar top ve birçok tank kar· 
11'<oyma topu bulunmuıtur. 

Çok zor hava şanları içinde harekat· 
ta bulunan av ıan·arclerimiz, duşman 
havı kuvetlerinin kara kuvetlerimize 
hücum etmek için yaptıkları gayreti aka· 
mete uğratmaya muvaffak olmuştur. 

Hava ku'l·etlcrimiz cephe f:;erisindc d~
man kollarına ,,e bir düşman taşıtına 
muvaffakıyetle hücum etmi,tir. 

Almanlara göre 

Berlin, 17 LI. - Bugün çıkarılın 

resmi tebliğde şimal Afrika'claki hare
kit hakkındı a(lyle denil1yor: 

Şimal Afrika'da Tobruk'un bamında 

yapmab muvaffak oldu: sütten 
Jpek, keresteden corap, mAden k!S
m UrUnden de benzin yapıyor." 

Fnkat, harp başladıktmı sonra, 

Yeni bulmacamız 
Soldan ııııta: l: Ankara"da bir semt 

2 : Bir nevi kumq, hem kel hem .•.• 
derler 3: Islaklık, elin icl 4 : Sanat, 
yenl cıkan nebat, bir renk 5: Kibir, 
can 6 : Parca ııarca toplanmıt, ağırlık 

7: Eziyet, haY'\"an yavrusu 8: Nota, 
dertclllkte kullanılan bir madde 9 : 

Tamamlamak. nota 10 : Karadeniz ıa
hillnde blr kMaba, boy boe 11 : Bir e • 
mir, malını 11tımak lcln tüccarın yaptı
tı ... iki he.rr yan yana. 

Yukardan aaaıtı: l : Hayal oyunu, 
ac detıı 2 : Vücuda yaramıyan ıe)"lıır 

yemek, nota 8 : Elektrik ölctıcü, teni 
cemi edıı.tı, 4: Gök ile yerin blrlestltl 
yerin üzeri ıs : Gurur, ev yapan 6 : uır 
uzuv. 1 : Yapmadıtı eeyt yaptl demek, 
8 : Nota, bir musiki aıcu, lkl harf yan 
yana 9: mıılQn, iki harı yan yana 10 : 
UYk\lda ırörülür, lakırdı 11: Yabancı

lar, ıaım." 

Dünkü 'l>ulmacamızın 
halledilmit sekli 

Soldan ııa~a: l: Arnavutluk, 2: Ne, 
retut 3: Tlmar, clt 4: leabct, dene 5: 
Nasihat 6: oda, ibare 7 : Nllslye, mi 
8 : tta etmek 9 : Mır, !Una 10 : Refik 
11 : Ak. aııalet. 

Yukardan uatı: l : Antimon, fa 2: 
:ftA!!la, daim S : Manastır 4 : Araba, tcla
N! il : Vereel)'e, t• 6 : ut. Tlber, Ja 7 : 
Tus, ha, nıtkıı. 8 : 14. tlAr, et 9 : ee~. 
.... ııO: kl1a, Jıl: TaazllM. 

Molotof, aıtır sannYl kQmtserl M. Ka • 
ganovıc, Lcnlnı:rnt kesimi kumandanı 
Zh tonor, lktı atcılardan Kalcnkol \"C 

komun t p.•ırt si kontrol heyeti reisi 
l\l Pdndreyet top nUd 
muılantır 

h ızır bulun -

Gıızete sunları lltlve etmektedir: 
''i'tokholm 'd ki s W)"et m htlllerlnde 

Havai bombardımanı 
Vaş ngton, 17 a.a. - Denlz tebll • 

ğl: 

ııl\y end ı'ttne ıoöre toplantıda Rusya'nm mıaur. 

Havai bölgC'slnde Ud ada 90n 24 
sant uırfında Japon harp gemileri 
taraCından bombard man edilmiştir, 
Yohn on adasındaki ileri dl'nlz O.ıt
SÜ ilk defıı olarak dün ge('e düsman 
gl'mller nln hücumuna ummıştır. 

Japony ya harp llAn etmesi tcln vak- F'lliPlnler kcslımlnde, Japan ordu ve 
Un ıocllp ırelm(?(!lı?I de ıooru$Ulmtııtur. donanmasına memup hava kuvetıert, 
Denız ve ha'ia kuveUert kumandanla- ırayretlertnl muvafta\tıyetıı bir ıuret
rı &UPh<' ız VJadi~ostok takl sovyct do· te, dUi:llan hava kuveUerlnln yok roıı
nanma ve hava kuveUerını.n Japoıun·- m('SI üzerinde toı>lamıılantır. Bu ise, 
nın y n l' ne n rt rere y rdım ede· harp il.Anından yalnız ııc: ı;:Cln sonra, 
cerıı husu un1 M staı.n·c ı.ı:a t ver- Luzon adasının ilk defa ı ma\lnde, son
mlslt'rd r. Dl{: r t rart n, mareşal Ti. radnn cenubunda Japon kıtalannın ka
motenko mare•al VoroŞllor ve M. Ke.. rıı)a <"karı mnsını mümkUn kılmı$Ur. 
ırıınovlc:'ln iki cephede harbetmek ım- Bu iki ırrup, bir kıskac: he.rekeU ııe, 
kAnlarını tzah ettUclerl anlıışılmakta- Me.nll Lstlkametlnde y(Lrümeğe baala
dır ~, mıstar ve nlhayet, amerlkalılann alın· 

Mani adasının stmaldoğu sahilinde 
bulunan ve bir dPnlz ticareti merke
zı olan Kapulul bir düsman d,nlzal
tısı tarafından bombardıman edllmlt
tir. 

Bu iki hücumda ancak hafif huar 
yn11ılm tır. 

Düşmana karşı deniz ha~kAtı d~ 
vam etmektl.'dlr. Stokholm'dakl sovyet mahC11lerı M. maz diye gururlandıkları büttln adayı 

Stalln in bilgi ile bir karar vereceıttnı leıraı tein her tarafta düsmanın müda· Wake edası iki hava hUcumut 
tAb1 tutulmuştur. İlk hücum öi'ledL 
sonra ikincisi akşam üuri yapılmı1-
tır. tık hUcum hafif, l.ldnclsl ılddetu 
olmuştur. 

llhe ed yorlnr. faa hatlannı yarmıalar<lır. 
S ndltlne ıröre yeni ıovyrt or _ Flltplnlerdıı ve Guam'd:ı elde edilen 

duları ılmdl uz k dof'u ordusu kuman- bilYi1k muvartaklyeUer ıu bakımdan 
danı m re al nıUcher'ln kumandası al- bilhassa mUhitııdlr ki bu ıureUe Jaııon· 
Unda bulunmaktadır. ~a·nın cenber altına alınmaamın önU· 

ne gec:llmtı ve lnırtltere 11e Amerika 

ıiddeıli mudafaa muharebeleri 
devam etmi~tir. 

B les k Devletlerine karaı kati zafer 
dün de ıc:ın müsait ıtrateJUc durumlar yara• 

uımuıur • 

Wake ve Midway adalan dllfrllan 
taarruz!arına karsı koymata devam 
etmektedir. 

iki tarafın tayyare kaybı 
Tokyo, 17 a.a. - Domel aJaN11na 

göre, japonlar harb n batındanbe-rl 
464 düşman tayyarea tahrip etmll
lerdl r. Bunlann 101 i hava muhare
belrrlnde düsürUlmUtt.Ur. Japon ha4 
va kuvetlerl 43 tayyare~ 
!erdir. 

Bnrdi)ıt )akınlarında duşmanın )ap
uğı ehemi}etli taıırruılar puskurtul· 
muş 'c duşman çok buyük ka)'ıplara 
uğramıştır. 

Oln cephesinde, ,JaJ>On ıe!ert kuvet· 
ıcrı, bu cephede mevcut Cunklnıo kıta
Jan üzerine de:ıımtyen baskısını yap
mn\..-tadır. 

ltalyanlara göre 
GMleraı ToJo, son olarak, Borneo'· 

nun lnır llzlerln elindeki klsmında ka
raya as1cer elkartılmlf olduf'unu ve 

Roma, 17 ı.a. - İtalyan umumi ka· Manc:ukuo'nun ılmalde milli mQdataa - Amer ka'nuı Havai adalannda ut
radığı ve am('rıkAnlarca da teyit edi
len tayyare kayıbt bu rakama llAve 
ed.tlC'cek olursa d(lşman kayıbı 550 
tayyareye tıkar. 

rar.ı:dhının tebliği: sını takviye etmü karannı alm11 bu-
Bardiya ve Sollum mevzilerine karsı lunduriunu bUdlnnl$ttr. 

diı~man )cniden şiddetli han faaliye
tinde hulunmu~ıur. 

Gazala kesiminde dun de şiddetli ta· 
arru:ılar ve ka['fı taarruzlar deı.-am eımit
tir. Duşman muharebeye mutemadi)en 
yeni kıtalar sokmaktadır. 

nunku tebliğde alındığı hildirilen 
esir sayısı 800 ü umışur. Elde edilen 
malzeme arasında bi.rkaı; düz.üne top ve 
>üz.den faıla da tank ve kamyon var
dır. 

ltıılynn tayyareleri ve lllman Stu'ka· 
lan düşman 'kııalanna ve kam)on top
lantılarına gozük~ muvaffakıyedcrlc 
birçtik defalar taarruz etmişlerdir. 

D~manın Derne ve Binp:ci üzerine 
yaptığı ıkın teşebbüslerinde karşı.koy· 

ma ıoplarımı2 uç tayyareyi ar~ ver· 
miştir. 

bizde - gnllbn - Ersntz'h yapı-
1an ilk şey, pa..<;ta oldu: gazeteler 
bu~dny unundan başka her un
dan pasta yapılablleceflni haber 
verlYorlar •.. 

Bu kış kıyamette yoksullar ya
kacak kömür bulamazken ve "blr 
cuvel undan 112 ekmek mi, 102 
ekmek mi çıkar?" diye münaka
şalar yapılırkC1n, pastanın Uzcrlne 
hu kadar düşmclt ne derece~ e ka
dar doğru acaba? 

lstanbul'da lale 

devri gene ba§lıyor 

Jstıuıbul'n hı>r tarartan mangal 
kömürU gelmeğe başlamış. lki yaş
lı 1.at bunu konu uyorlar: 

- Yüz bu kadıır sene sonra, latan· 
bul'da IA.le devrı yeniden başlıya
cak. 

- Neden? 
- "Mangal bıiŞ! kış gününün 

la.lezandır'' demC'Zler mi? 

K harli ne zaman 

G harfi olur ? 

DUn Saffet GUrol 

Yahu, dedi, bana boyuna 
"sen G lcri K &ıekllne koyuyor -
sun" diye takılıp duruyorsun 
halbuki [iUna bak" dedi. 

Ve Sadrettin Enver'in 
uldak kömUr havzamız" 

tnbının iç kapağını açıp 
ithafı gösterdi: 

"Zon -
adlı ki
yazılan 

Kardeıılm Saffet Kürol'a. •• 
O sırada T. 1. de söze kan,U: 
- Sadrettin Enver klimilrle 

pek uğraştığı için galiba onun ilk 
harfini de bu kı:ıdar cok seviyor ..• 
dedi. 

** Okuyuculanmızdan Şilkran E K 
- Ankara: 

Sizin bulduğumız 'ekil f{lphe
s :ı: daha gUzcl. AIA'knnıze teşek
kUrler. 

.SA'. - TlR. 

Malezya' da 
Japonlar 

cenuba 

ilerliyorlar 
< Başı ı lncl ıı.ayfada > 

motörlü kuvetlerini bu mılıeme Sl)C

~inde durdunnağa muvaffak olunacağı 

ümit edilmektedir. 

Singapur tebliğleri 
Singapur, 17 LI. - Dun akşam neş· 

redilen tebliğ: 
Cenup Kedah hakkında tamamlayıcı 

az malümıt gelmiştir. Kedah'ta durum 
hl!.i karışıktır. Fakat sanıldığına gore 
Mudı ırmağı etrafında muharebeler ol· 
maktadır. 

Kcl.antan cephesinde kııılarımız diış· 
mania teması muhafaza etmektedir. 
Duşman burada ilerlemek için )eni 
gıyretltt :ı--apmamıştır. 

Hiçbir duşman hava faaliyeti olma· 
mışıır. 

Britanya hava kuvetleri 
ıtUn mutad keşif uçuılan 
dır. 

dun hürün 
)ıtpmıılar· 

Hareketlerin ıimdiye kadar ıı:öze çat· 

pan ~asfı, japonların pek hiı>ilk hir a
zimle hücumlar ederek muvaffak olmak 
istemeleridir. Bu dbiye düşmana ağır 
ka) ıplara mal olmuırur. 

Gündelik. 
ekmeğimiz 

( Başı l inci sayfada ) 

hisi, uzun sürme.Ü çok muhtemel olan 
har11 karJmnda iı$mtiz ve aıdamız P· 
rınti altına ılınmıftır. Uzun videli bir 
harp ka111 ında uzun videli ttdbirler 
almak )"lkışır. Kaldı ki bu tedbirlerle 
ntandaşların yüzde .ekseninin menfa· 
ıtlcri, klrları ıı:ozetilmdcte, ııeri kılao

Jarın da gundclik e.kmeii dnoarnlı " 
ni betcn ucuz bir tekilde temin olun
maktadır. 

<.undclik ekmeğimizin ıyı ellerde, 
temiz ve her bakımdan randıınınlı bk 
şe.kilde )Uğrulduğu muhakkaktır. 

Mümtaz Faik FENiK 

Hububat ka~ 

kuruıtan 

safın ah nacak 
Hububat firadarının )'Übdtılmel 

hakkındak' Koordınuyon hC)eti karan· . .... 
Bu Sabahkı• nı }Rzmıstık. Ru hra.rdan M>nra bütün 

Singapur, 17 a.a. - ı·ı·k de b da \"a ı ı !er uf: y 13. ~o. çavdar ve 
tebliğ : arpa 11, yulaf ve mahlut ıı.~ kuruş. 

Cenup Medahta Nuda nehri hattı tan alınac kur. Torırak Mah~ulleri Ofi
üzerinde muharebeler devam ermek- since ılınacak hububatın vuıfları ka-
tedir. rarnamcde ~ylc !t:l) ılma'ktadır: 

Kelanton cephesinde, bir iki keşif Buı'!da>ın vasıfları : satın alınabilme 
hareketi istıına edilecek olursa ge şanlarını haiz olu11 )-iUde 3 elen fazlı 
ce pek az faaliyet kaydl.'dilmiştir. ça•d:ırı, )uzde ;, den fa7Ja ecnebi mııd
Bu cepheye dı.iııman takviye kıtaları desi bulunmı)ıın ,e hc-ktolirre vezni 76 
nın geldiıini sandıran emareler var- kilnı;ramdan aşağı olmıyın buğdaylar-

~~ ~~ 
Havada hiç bir faaliyet olmamış- Çavdarın vasıfları : nnn •lınıbilme 

tır. ıarılarını haiz nlıır ernehl maddesi yuz. 
Düşman Miri ve Lubong'a çrkar • de 3 ten, bııjda)'dan µyri unlu mıd

ma yapmııtır. Kıtalarımız buradan desi )uıde "i ren fa:rl:l olmıyan ve hek· 
çekilmeden evel petrol depolariyle coliıre ,ezni 70 kilogram "<' daha yuka
bazı endiıstri tesislerini tahrip et _ rı olan çudarlardır. 
mielerdir. Arpının vasıflan : satın alınabilme 

H şartlarını haiz olu11 ecneht mıdd~i 
ong - Kong' a kmfı yillde ~ ten, unlu maddesi yüzde "i ten 

Tokyo, 17 ı.L - Japon imparator· fazla olmı)-an ve hektolitre vezni 61 ki
luk umum karırgihı deniz dairesinin logram ve daha )'Ukarı olan arpıtard.ır. 
tebliği: '\ ulııfın 'a•ıfları : satın &lınabilme 

Japon donanması, Hon.ı:·Kong'ı kır· şarılıırını haiz olup ecnebi madde~i yüz. 
ş~ ha~ek;tl.er.de bulunan. kara vası.ta!a· de 3 ten, unlu maddesi yuzde S ten faz. 
rıyle ışbirlığı :ı--aparak bir ropçeken ıfo ı la olmı)oan ve hektolitre vttnı 46 kiln
ılu torpido bıtım111 ve bir de~trO\eri ı;ram ve d.ıha )'Uk:ırı olan )'Ulaflardır. 
de hasara uğrıtmı,ur. Mahlutun vasıfları : ntın alınabilme 

Hong-Knng kalesinin Davies istilı- şarıl:ırını haiz olup )iizde 3 ten fıı.zlı 
kimlarirle diier istı"lıklmları da ciddi ecnebi madde) i ihtiu etmi}en, bekto
hasara uğratılmıştır. litre vl'7.ni ~o kilogram Ye dal-.ı yukın 

Hong-Konp:'a ka111 denizden ve hı- olan ,c iccrisinde yüzde 40 tan yüıde 
vadan japon tıarnmı dt"·am etmekte· 60 a kndar sair hu1ıııbat bulunan bu.it· 
dir. daylardır. 

Yüksek Ticaret ve İktisat 
okulundaki toplantı 

lstanbut, 17 (Telefonla> - Bugün 
YG'Jaı&k Ticaret ve t:Jtt.at Okulunda 
Tae&mlf w Yerli Mallar hdt.ac mO· 

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

nasrbc'tlyle bir toplantı yaıııtmış, bu 
toplantıda okul mOdilrO N h11t Sayar, 
profosör Suphl Nuri İll'rl, lte><:l'nt 
Refi Şükrü ve b•rkac tAl~bf! tıı.sarrur 
haftası ve hanı ekonomCal h~anda 
konUf111UŞlardll', 
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Ona Pcre Mnrlgnnn derlerdi. Es-
ki uurp gUnlerınac konan bu ısml 
Liı..§•filetfüa avunurdu. Uzun bo) lu, 

zıı.yıt yapılı, ıhttyar bır köy p.:ı.p • 
61 ıdı. .cır asker gıbı sert ve b r 
rahıp gıbı taas uplu idı. Dını bu • 
tun ra..upltl.' n p bo) ıl oıur .... r, b .. -

mımi olarak aılahlarını tanıdıkları -
na ınanırlar. Ufak evınıu avJ..ısuna 

açuan çak1llı koy yoıunda bazan 
g.:.zınirıteıı. bird nbıre .li:endısıne 
yabancı yenı bir ııey görUverse, he
men derin dil§Un elere dalardı. Bu 
uçsuz bucaksız dunyada en ufak 
bir zerrenin bulunuşu bile, ulu 
yaratanın yii.KSCı< bır takdınne bağ

lıydı. Onun böyle her §eyde gizli 
ve çok mUhim bir allah hikmeti a
ramak lstiyen blr din itiyadı, blr 
din merakı vardı. Muhakkak ki, 
yüce tann, her eser.ini bu dar kav
rayı§lı insanların anlıyamıyacak • 
ları sebeplerle yaratmıştı. O tanrı 

ki, yeni bir hayata gireceğımiz U· 

yaruşlanmıza neşe, canlılık getir -
sın dıye, bu sabah doguıılarını o 
kadar iç açan renk ve ıııık oyunla
rı He silslcmiştl. Mahsullcrimızi 
yetiştirmek, oldurmak için güneşi; 
sulamak, berekeUendırmck içın bı
ze yııgmuru vermııtı. Uyku ve ıs
tırah.at saatlerimıze tam bir sükQn 
getirsin diye geceyi ve karnnlığı 
yaratmıştı. 

o, sade kadının yaratılışındaki 
sebep ve htkmetl bir tUrlLi anlıya
mıyordu. ve bu manasız mahluk -
tan nefret edı)"Ordu. Ademi cennet
ten kovduran, insan oglunu baştan 
ı;ıkarmıı.k için göz suzenler hep bu 
kadınlar değil miydi ? Belki tanrı 
bile bu eserinden memnun kalma
mıştı. Hamdolsun ki, Pere M.arig· 
nan kendısıni böyle bır dünya za. 
ahna temayülüne kaptırmıyacak ka
dar kuvetli bulunuyordu. İçinde en 
ufak bir sevgi ve $efkat ihtiya -
cının uyandığını görmek bıle onu 
öfkelendirirdi. İşte ulu yaratan, in
sanı kötU yollara sUruklemck, ve 
onu denemek için kadını yaratmıııtı
bu muhakkak... Eylllğe yaklaşmak 
lstıyC'nlerin bu tuzağa düşmemesi

ni, ondan uzak durmasını bilmcle -
ri lll.zımgellyordu. 

*** Pue Marignan çok zaman kö -
yün öbür tarafında oturan kız 
kardeşim görmeğe giderdi. Karde· 
41inln yeni yeti§en bir küçük kızı 
vardı kl, onu bir din kadını yap • 
mak. bir manastıra yerlestirmek 
İ8~crdi. Amt!lill gUzel, melek yüzlU 
bir kızdı. Fakat ne çapktn, ne hop. 
pa bır çocuktu yarab'1i:_ thtıyar 
dayısınm o kadar ciddi nasıhatleri
ni nasıl kahkahalar, alaylarla kar -
ı.ıılardı hep.- Sonra onu kızdırdığı
nı anlayınca, birdenbire boynuna 
atılıverir; öpre, öper, böyle her 
valdt gene kendisini affettırirdi bu 
deli kı?-N 

Bazı zamanlar kır yollarında 

beraber gezerler; ihtiyar papas 
on:ı bUyük bir ciddiyetle tanrıyı an
latırdı. 'ıı•akat bu kilçUk. b:ı deliş· 
me:n kız, onu hiç, hiç dinlemezdi 
ki... Afacıı.n gözleri hep gökte, çi
menlerde, çiçeklerde dolıı.şır, du -
nırdu. Sonra birdenbire atılır; u • 
çan bir böceği yakalayıverir ve hiç 
bir ory yapmamı§ gibi ona getlrlr
dl: 

- Bak, dayı! .. derdi. Ne hoıı de-
ğil mi? Öpmek ıstiyonım onu 
ben ... 

Oh, bu böcekleri, baş.'lklan, ley
lAkları öpmek hevesleri .. - Nasıl U· 
zUntUl r, öfkeler. isyanlar uyan -
dırıyordu, ıhtıyar adamda bunlar •. 

Ev işlrrıne bakan kadın. ona bir 
gUn mllthlş bir hab r g<'tlrdı. Ame· 
llıı.'nın bır lşıkı vardı. İhtıyar a -
dıı.m blı denbıre hiddetten boğtıla • 
cak gibi oldu. BUtlın vücudu titri. 
yerel< ha} kırdı: 

- Bu olamaz, sen yalan söyli
yorsun Mt'!lanic ! ..• 

KöylU l arısı elini kalbinin UstU· 
ne bastırıyor, yemin cdlyord~: 

- Allah &ahidimdlr. bay papaıı'. 
Bu kız h r akşam kız kardeşiniz 
uyuduktan ııonra, evden ka~ıyor; 

gece tam onda. köyün ışıkları sön
dUğU bır sa!itt . ırmak boyunda o· 
nu bekliyen fi ıkı ne buluşuyorlar. 
P~re Marıgnan o &{in hiç yerin

de oturamadı. Akşam yeme'-indcn 
sonra, bıraz okumak, dua etmek Is· 
tedı. Fakat bu kşam hiç bir şey 
onu yatıştııcı.mıyor, ö!kcsi her da. 
kıka biraz daha artıyordu. Dııı:arda 

• n u 
Çeviren : MINICAN 

de pırıl p.rıldı. Sof:UtlUlder için • 
den grccn gUmti;,lenmı:ı ince su, 
b:ıygın bir z vkle kıvrılıyor; sUzu
lerel< bu ılui o'fanın kucağına uza
nı.> urd•ı. Uzaklard,ı b lbUller ııa • 
kıyorıardı. 

Bu ılık gece, bu ay ışığı onu bil· 
yuleınfşti. C.önl lnUn ıçınde mukave
met ed ımez bir incelık ve se\•gi 
ıhtt;ı;aonın titr m krl uyanıyor; he 
men oracıhta oturmak, yüce tann
nın bu bUyuk escrinı doya doya 
&eyrctm k v du,:.ınmek ıstiyordu. 
Evet kendi k ndino dUşunmek, bu 
sihirlı ay avdınlıgının anlaşılmaz 
hikmetini kavr..ım k thtiyarınd:ıydı. 
M d m kt, gı erler uyku. lstlrahııt 
ve unutmak için1ı. O halde uzaklar
da tep ı rı, ovayı böyle tatlı bir 
sise bUrl1yen, şafaklardan daha lç 
açıcı, daha ferahlık verici olan bu ay 
aydınlığ • .:ıın hıknıc tı nl:'vdl '! Niçin 
bu gece yarısında insanda bu kadar 
srvgı dolu göntll heyrcanl!l.l'ı uyan. 
dırun bu m htu > doğılyor: hele bu 
çılgın ku lar. N in bu saatte M.ld 
uyumıvorlar, bbyle hUlya. sevda 
dolu ıarkılar eByl!yorlnrdı. ? 

İh'ıyar papaa, yaratıhıın bu 
gizli, bu d.rın ırrını anlıyamıyor

du; anlıyamıyacaktı. Fakat birden 
bire uzaklardan, bu gümüşlenmiş 
su kenarındaki ııBğütlUkler altın • 
dan lki gölgenin belirdiğini gördü. 
Yan yana yllrtlyorlardı. Daha lri 
yapılı olan erkek, koynuna girmek 
ister gibi okulan kızın boynuna 
kolunu dolamıııtr. V c yavaşça eği -
llyor: ııevglllıılnin gözlt'rlnin Uzerl
ne dııdaklarını değdiriyordu. 

iııtc o zaman Pere Mnrignan 
gördü ve anladı. Bu ıııık, tabıatın 

sevmek ve sevilmek ihtiyacını gö
nllllerd~ tutu turmak için tanrının 
yaktığı bir alevdi Burada. bu açık 
tabiatın koynunda, tannnın sizli 
olmasını tstedlğı bir göntil yuvası 
vardı. Seviş nlrre mahsus. sevi • 
eenlerln tapmdlğı bir yuva... 

Oraya niçin gcldiğtnl çoktan u
nutmuştu Ve alhhın rızasiyle öpU
şUp s vl,tığlno inandığı bu çiftin 
önllnde utandı. Allahına isyan et
miş olmaktan korkarak. tenha yol
lardan koşar gibi kaçtı; evine gir· 
dl; od:ısınn kapandı. 

-E 
(Başı 2 incı sayfntla) 

:ıun, yukardan 11.ZJ.Jl b'Ular don -
makta ve mağ ranın..- uwanında 

buzdan bır çok stalJ.ktltler mey
dana gelmektı.;dir. Bıı mağaraya 

Harput'un betı kilometre kadar 
ötcsınde yuvarlak bir delikten 
girilmekte ve ıçcriye toprak bir 
merdıvenle inilmektedir. Mağa • 
ra için bir de hikAye anlatıyor -
lar: tmparatorlUk devrinde bil • 
kilmet bu mağarayı satmak iste
miı. O da kızmış ve o yaz buz 
tutmamış. A1ıcılar bunu görün· 
cc, mağarayı satın almaktan vaz 
geçml§ler. O giln bugUn, içinde 
bir d bekçisi olan mağara, pey
nir gibi, sUt gibi, sıcaktan bozu
lacak r:"yleri saklamak için kul· 
tanılıyor ... 

*:r* 
arput'tan ayrılırken hava 
lyid n lylye kararmı§tı. 

Yamrı yumru sokakların 

A iz' de 
• 

ı--
CEMİYET HAY ATI "·.: 

.· "; .... : 

MEVLÜT 
Merhum İske~cli Hüseyin Hüsnü 

paşa kızı mer;hume Hatice Uygur -
men'in ruhuna ithaf edilmek üzere 
ölümünün kırkıncı güniı olan 12. 12. 
941 perşembe günü öğle namazını 
müteakip Hacı Bayram Camiincle 
mevlGdü şerif okunacaktır. İsliyen-
lerin teşrifleri rica olunur. 5735 

18/12/194 

~ -----'-
Bu akşamki nöbetçi eczn * Ege eczanesi. Pazar gecesi 
betı;ldir. Nobe.c;.. oiım 

paz::ır gUm.l de nöbetçıdir. 

Ankara' dan giden treni 
Ankara - lstan'bul * 7.3'..l (Torosı pazarıes., perse 

cum .test 

M hriplerin kruvazö eri 
DOG UM 

Zeki ve Nevin Şlrmcn kıı:lıın (AfS<'· 

&'ili) On bugUn doğduğunu dosUunna 
bildirirler. 

* 15.20 her ırun * 19.00 h~r ı:un (c.kspre!) * 20.25 pazar, pazartesi, can 
cuma 

Ankara - Diyarbakır -
Erzurum 

• \wl • 

y gı son 
Akdenlz'de, kilc:Uk, fakat dikkate değer bir deniz 

muharebesi oldu. Üç inglllz ve bir Hollanda muhribi, 
13 llkklınun gecesi, saat 3 t.e, iki hafif kruvazörle blr 
torpıdobotttın ve bir hücumbotundan mürekkep bir !tal· 
~·an filosuna rastladılar. lnglliz deniz yarbayı Stokes"ln 
komutasında bulunan tnglllz-Hollanda filotillası, düs· 
manın üstün!Uğilne aldırmadan hcm!'.'n hllcuma başladı. 
İngilizlerle hollandalıların top ve torpido ile yaptıkları 
bu hücum bir baskın &r-kllnde yapılmış olacak ki çok 
muvaflakıyetll olmuş, ltaly11n kruvazörlerlnden biri tu· 
tusar11k yanmaı:a baslamıs ve b!raz sonra ha,•aya uc· 
muştur. 

Miıtte!ıklrr, ötı:-kl ltnlyan kruv11ıörilne de Isnbet
ler elde l'tm'sler. o da baştan kıça kadar alevler içinde 
kalmış; ltalyan resmi harp tebliğine göre, bu gemi de 
batmıştır. 

Ötekı küçuk iki gPmldPn ltalyan torpidobotu da ağır 
yaralanmış. hilrumbotu lse batmısur. ltalyan resmi teb
lif;I, bu kilc:ük gemllerın bnttıl:mdnn bahsctmiyerek yal· 
nız "Orta Akdenlz'de bir denlz muhnrebesınde, ikinci sı
nıf kruvazôrler!mlzden ikisi torpil isabetleri alarak bat· 
mıştır. Eski Hollanda donnnmnsınn mensup bir dilşman 
muhribi batınlmıştır." diyor. 

lnı;lliz tebliği ıse, bu muharl'bede, lnı::iliz-Hollnnda 

fllotıllasının hıı; bir has:ırn \'c knyıba uı'!:rıı.maiı{:ını bil· 
dlrmlştir. Et:,.r, bu çarııışmnd:ı, bir Hollanda muhribi 
öntmış olsa;ı; dı utrndığı ı>n ağır semi kayıplarını bile 
g!7Jemlyen lngtliz amlralllil. bu muhribin battığını da 
elbette blldırlrdl. Bu bakımdan Inglllz-H,,llal'1a filotll· 
lası hiç kayıı;sız ve zararsız galip gelmişler dernı:-k· 

tir. Bır Hollanda muhrıhi batmııı olsa dahi. bu kayıp 
ıtaiyanların iki kruvazörüne göre, prk hafiftir. 

••• 
Italyanlara iki hant kruvazöre malolan bu muhare· 

be, tng!lizlerin \'e onlnnn yanında harp eden hol!anda· 
lıların yüksek dC'nlzC'!lh'tınl ve s:ıl:lam mfınr\·lyatını gös· 
teren yeni bir mu\affaklyet olmuştur. Çünkü bu c..:ır

pışmada, Ustünl~ tnrnarnlyle ltalyanlarda idi. 
Bu Ustünlüğ..ı rakamlarla ı;6stermef;e ı;alışalım: 
Hano:ı ltalynn kruvaz6rlerının hücuma uğ,·ıynrak 

battıkları, gemilerin adları söylenmediği iı;ln bilmiyo
ruz. Fakat ltalya'nın hafıf kruvazörleri hakkında, hay
li bilgimiz vardır. 

ltalya"nın hafif kruvnzörlc-rl, blrknı; ceşlttlr. Harp 
başladığı zamnn, bunlar 14 tane ldllf!r. Attllio RC"golo sı· 
nıfı 12 gemi de, 1941 de hizmete girmek üzere tc~Ah· 
ta bulunuyordu. Blltnn bu kruvazörler hakkında kısaca 
1;;u malClmatı verC'llnı: 

Adı Tutan SUratl Ana sUAhları 
1 Taranto: 3184 21 7-151) ilk 
1 Bari: 3428 Z1 S.--..l50 llk 

4 Dl Gıussano: 506!! 42 8-150 ilk 
2 Cadoma: 5009 3~.5 8-150 lik 
2 Attendolo: 6941 39.5 8-150 lik 
2 Duca d'Aosta: i283 36,5 S-150 lik 
2 Garlbaldi: i8i4 37 10-150 llk 

12 Attllo Regolo: 3362 41 8-135 ilk 
Bu gemilerde ana sllAhlan olan yukardakl toplardan 

başka, hava ve denize kaI"$ı kullanılabilen 100 Itlk vP. 
daha küçük toplar, 4 veya 6, hatt.A 8 tane 533 lük ko· 
\"an bulunmaktadır. 

ôtokl iki kilelik gemiyi, yani torpidobot ile hUcum
botunu hesaba katmasak bile iki ltalyan kruvazörfınde, 

muharebe 
l
ıııııııııııııııııııtıııııııııııtrıı ııııııınıııl 

Yazan : Abidin DAVER .................................................. 

Muğla' da yerdepremi 
.M:.ığla: 17. ıı.a. - 12. 12. 941 de 

s3at 13.30 da Milas, Marmaris, Bod
rum kazalarında beş saniye, 15. 12. 
941 gecesi Muğltı'd3 saat 1.50, 3.20, 
3.33, 3.35 de orta şiddette ve sabaha 
kadar fasılalı hafif yersar.ıuntısı ol
muşsa da hasar \'e kayıp yoktur. 

'f 'f 'f 
Sivas: 17. a.a. DUn sant 14 de 

şehrimizde brş saniye sUr<'n orta 
ı;ılddette bir yers::ırsıntıeı olmuştur. 
Hasar yoktur. 

16 veya 20 tane 152 lik top, 12 \"eya 16 tane 100 lUk top, 
S veya 12 tane 5.33 lük kovan bulundu~unu ve bu gemi· 
lerln, ceccn harp sonunda alnıanlardan ltalyanlara mi
ras kalmııı olan Tnrnnlo ile Bari müstesna, 36,5 ile 42 
mil arasınrla sürallcrl olduğunu gör!lrüz. ltalya nların 
eondoıuerı denilen kruvazörlerinin bazııarı 42 mıı ırı- Konya' d devi el ekimi 

* ı:;.oo tarsambadan ba&ka her 
Ankara - Zonguldak * 17.11> pazar, pazartesi, ca!'la 

cuma 

Ankara - İzmir 
"k 1!5.20 par r, pazartesi, perte 

cuma (Baıımahanc) * 15.20 pazar, salı, c:arıamba, 
tcııt (Alııancak) 

Ankara - Balıkesir * 20.25 pauır, c:araamba, cuma 

Ankara - Samsun - İskende * ıo.no pazar, pazartesi, carııa 
cuma 

Ankara - Isparta 
"fr 1:5..20 pıızar, .ııalı, canamba, 

maı lesi. 
derler ki bu yüksek sürat, lnglllz-Hollanrla muhripler!· • 
nln hıc birinde yoktur. Konya, (lluHu '' Devlet ziraat lıı· Ankara • Adana 

letıne kurumunc:.ı .sıcı lmeıtc b:ışlanun -{:r 23 55 (Torosı pauırtesl carsa 
Ş,m~I bir de 1nglllz-Hollanda filotlllasına kısaca göz Beırua cltlllf:lndc dorL bın deh ırcı rn ı cuma 

atalım· ı cok ekin ekllmlitir. Eklm yeni tnnm • 
Slh \'e Mnorl muhrlplcrl: 1870 ton; 36,5 mil sürat; lıleUer >le )apılmukt~d1r. Eskişehir ıo· * Tanhhorıcfst~ :a!~a~~J Adl 

S tane 120 ilk top, s tane tayyareye karşı makineli tü· hum duzeltme istasyonundan alınan kadar. 
fek, 4 tane 533 lük kovan. ve k-urftC:a dn>nnıklı olon >ulat ve buC· 

Leglon muhribi: 1920 ton; 36 5 mil il . 6 20 daY tohumları ek lmlstlr. Ilu clrlllict n 
• 5 rat, tane 1 alınacak mahsullerle \llt'lyl'tımlz lcln • 

ilk top, 4 tane 40 lık top, 8 tane nıaklnelt tüfek; 8 tane deki cesıuı mahs.ıller yavas >avnıı ıs. 
533 lük kovan: !ah edllmls olacaktır. 

Hastane telefonlan 
f:r NUmun<: 1577 • 1578 * GUlhane 2818 * A11kerl 6981. 

Hollanda'nın lsacc S\ı.ers muhribi: 1628 ton; 36 mil • Ac 
1
l' im ııt otomobili 1521 

sürat; 5 tan!'.' 120 lık top; 4 tane 40 !ık tayyareye karşı Türk Hava Kurumuna 'ir Dol.'Umc\J ı500 
top, 4 tane makınell tüfek, s tane 533 lük kovan. * Dcled >e hastanesi Tel: 22sr 

1 
yapılan bağışlar ı Yangın ihtikar arıza 

kı t11rafın s lfıhla:-ını karşılaştırınra Ostllnliiğün ge· lmılr'de Türk Hnva Kurumuna ye. '(:r ı·nnı:ın haber verme leıcton: 
rek top, gerrksc surat bakımından İtalyanlarda olduğu nldcn )'apılan yardı"Illar eunıardır: Mı· f:r 1htlkllr ihbarı: 2911 
anlaşılır. 1'orpldo kovanı bakımından da iki tarar nşağı sırcılıırdan: Mehmet Ncbto •lu (1.000), f:r Elektrik, havaı;:nzı. Arıza 1846 
l'ltkarı ~.ttırlcr. Cllnku iki talyan kruvazörilnden en llasnn Çolak ve ortııl':ı r::.::;o>, Ntslm f:r Su t:ılcrl: 15575 
az 8 • en c:ok 16, bir ıtalyan torpldobotunda en az 4. Garı:lr <200•. nvuk tlardıın Trvr !< J.',k· f:r Telefon llrı7Jısı merkez 1206. y 
en cok 6, b,r ltalyan hücumbotundn 2 kovan vardır. ret Adaman (00), KCımll S.Jrıı)' <~oı, I ıehlr 5G7S, eehlr h;l 02. eehlrler 
Gemilerin isımlertn, bllmedit:Jmlz için kesin Hııl 1 Atıl 1151• Cerr.11 Erkll, S.ıkrU Sn· &ı 03. aJans haber verme 04. 

bir şey yar, ı=:.ırrct Hı.mlcr, Osman 2\url (10) • 

söyl ycmıyoruz; faknt ef!,,..r bu kruvazörler, en yeni ar, kuyum('ul-ırıhn AOdullAh Altıncu. Taksı numaraları 
3:>G2 tonluk kruvaı:örler Is€' bunlann her birinde 8 ko· buk (10ı, MusUıra lla)dar c nt, tsmnll * Ulus me>danı c varı llll 
van \'~rdır. Böyle olunca 21 mtitteflk kovanına karşı, l'sta. Mehmet Gur 15) r ııra. \e ö -1 u ı._ı. M c' •ı. l- :ı !S ;-an z rı 
24 ltnlytın kovanı var demektir. demlş'tcn Gereli kıiyiı halkı namına ,a.ı. 1070. Yım 1' 5555 

Kuv<ıtler arasındaki nlsbet böyle olunca, bu küı;:ük Mehmet Ozalp ell)'le USO> !ıra 1 f22:? - 6333 - 5656. 
dcnız muhnrebPsınd,.., en bUyuk rolil mAnc' ;>atın, ruh Ankara dan. Genelik Parkı teıhl er· Şehir otobüsleri 

!erinden, takım komutanı B drl Tıın Uk Son 
kuvetınin o:r nndıt:ı g5rulür. Ancak hu sa)·ededır ki mad- eliyle (17) lira (65> kurua verm, er-. 6 ,45 23,00 
dl ku\•etı::e wyıf olan taraf galıp gelmlşUr. Yalnız ltal- dlr. ı ",,1.. 23,20 !Jlus - Kavaklıdere .. Kııvaklıd.re - t'lUI 
yanlar için. bir baskına uğra:rıp ilk ağır darbeleri yemiş 125 23,00 Ulus - Canka:ra 
olmak mlızereU bulunabil!r. Hafif kru\·azörlcr torpil .:! l il il il il il il il l il l il il l il il il 11 !:. ı 1:10 23,:40 Cnnkaya _ Ulus 
yaraları aldıkları zaman, ölrliirUcü bir darbe yem.şler - K - 630 20,00 Ulus - Dikmen 
dPmeklir. Muharebenin tafsıliıtı verilmediği için, lngi- Obızllğa karşı §11:00 20,30 Dkmcn - Ulus 

llz-Hollanda muhriplerlnln ıiüşmanlnrını torpido ile mi, 1:; : 6,30 21,00 Ulu.ıı - Etlik 

yok ıı topla mı vurdukları anlaşılaını;>•or. Galiba, hı>m : N Q RMA C Q L : 7.00 23,00 Etlik - Ulus 
top, hem torp.do slltıhını aynı zamanda kullanmış ola· 

1
:: 7,10 23,00 Ulus - Yent,ehır 

caklar. ,- B ki . : 7,00 23,00 Ycnlsehir - Ulus 
1 : .. ~a~.r 1 ak arı ~~~malleş~irır ., : 7,00 23,00 Ulus - Cebeci 
ngıllLlerin Hollandalıların ruhi iistil'llüi:ü, hasmı gö- : • a ız_ı :t~ şı a~et e ~nl.er : 1.00 23,00 Ct?bl'cl - Ulus 

rür görmez hemen taarruza gecmelcrlndf.'dir. Sonra da : daınıa sını~lı ve muteharnştır· - 6.30 Zl.30 Keclören - uıuı 
vr k topçulnr~ rek t.orp :ı.-...ıa... _.,, ,....., ı-..- : ~ı;,.., ıe~~nı ı~~~~1i~~~İer~~.'lima : 7.00 c ... ıı-ı - ..t..a J:'nbrl 
bE:tler ~mın etmek suretiylC! mı>slekl ustalıklarını gös- - . 11.oo As. Fabrika - Ce 

· 
1 

d ı - Kabızlık bundan dolayı fız- 7 oo 2315 Bnhccll evler mu 
termış er lr. Yoksa, daha kuvctll ve daha seri olnn ltal- : 1 ··k 1 d h 1. d - ' ' -. yo OJ ı &art ar a ı ın e ve - 7 00 23 00 Ulus Bahcell evler 
ynn kruvazörleri, bu kU<:Uk gı:-mllcrl 15 llk toplariyle t b"" ı k "d ·ı ktcd ' ' -f b' 

1 
d' ü 

1 
: a ıı o ara gı erı me ır. - 7,00 23,00 Ulus - lıtaııyon o 

ena ır vaz yete us 'rebllirlerdi. lk tesirli ve kudretll Bu gaye, yeni tesir tarzına - mıı her s dakikada 
drırbelerden sonra, ltnlyan kruvazörlerinin sert bir mu· : malik olan Normacol ile elde : Saat 23 teki sererler alncmalara 
kabl'lede bulunamadıkları, Ing!liz-Hollandn fllotlllasının edilmiştir. Saf nebati Norma- : lıdır. 
hfc bJr zarar görmemesinden anlaşılıyor. İtalyan kru- _ col danccikleri bağırsak ıçın- : 
vazörlerinden blrlndc çıkan yangın, bu geminin karan· : dekilel'le karıştığı zamıın jela- : • 
lığa dalıp kaybolmasına mimi olmuş ve alevler hasım : tini bir hal almakta, liİşmekte - 1 zm İt' te ya rd 1 m 
gemilerine iyi bir hedef teskll etmiştir. Bu muharebe· : ve böylece de bağırsak içinde- :; 
den alınaC'nk dl'rs, kfiçük gemilerle de bGyUk işler = kiler ini yumuşak hacimli ve: Sevenlerı·n faaıı·y 
mümkUn olduğudur. - kolayca kayan bir hale getir- : 

: mektedir. Bunun neticesi ola- _ İzmit; 17. a.a. _ .Askerler· 
- rak bağırsaklar diyare olmak - - kııılılt lı~diycler alınmak Uzere 

mann.slylo bir ııehlr haline gel • 
miye başladı. Buranın bUyUyUp 
gelişeceğini ee:ı:crek, Mezraa•ya 
ilk önce akın edenler, köylUler 
oldu. Harput. ovada gittlkı;e bil· 
yUyen bu tUrediye yf.iksekten ba-

cağa ve badehu teşekkül eden vi
liyete dalıi" bu isim verildi. 

zıın bir milddet değildir. Fakat 
genç bir §ehir olan ElAzığ, hele 
kara, demir ve hava yollyle yur
dun her tarafına bağlandıktan 

sonra, terakki ve gelişme yolun
da bUyük adımlarla llerlemiyc 
başlamı&tır. 

sızın bo~almaktadır. - mlt'de ııımdlye kadar yardıms 
: Siz de bir kere tecrübe edi- - vatnndaıılar tarafından Kızılay' 
: niz, aynı kanaati elde edersi- § Yardımscvenler Kurumu'na ye; 
: niz. - para yardımı mlkdarı 3.391 11 
_ Normacol tamamen zarar • : kuruşu bulmuşt:ır. Bu meyanda 
: sıdır. Bundan dolayı cocuk - dık Efe 200. Hasan Salman, T 
: !ar ve yaşlılar da kullanabilir- :; Ka\'ala, Rasim Sarglln ve İkbal 

kıyor, Harputlular Mezraa"ya ln
m"Yl akıllarından geçirmiyorlar
dı. Fakat çok geçmeden, lııin ge
lip geçir! bir şey olmadığını an· 
!adılar. CUnkU : 

" ••• Hükümet konccfı dıı Mez -
raa nam mahalle indirilerek o-

"Mamürctülaziz" günden güne 
bilyilyordu. Daha elli yıl önce bu
ra.da "büyük bir ruştiyeı aslce -
riye mektebi ile İslam ve bms -
tiyana mahsus diğer dört mek • 
tep. di:Jrt han, dort hamam. cesim 
bir kışla, iki mensucat fabrikası, 
bir debbığhane, 10 mısalirhane, 
19 mağaza, 250 dükkan ve 1000 
hane'' vardı. 

Bliyilk harp, bir çok ueylerde 
olduğu gibi, Harputluların zihni
yetlerinde de değişiklik yaptı . ön
celeri ağır ağır başlıyan göç, İs
tiklal harbiyle beraber bUsbUtUn 
arttı, daha sonraları da bir akın 
halini aldı. 

Samih T lRY AKIOGLU 

B. ZUhtU Hilmi Velibe11e -
Ankara 

Altrnı çizdiğiniz sözler baha! 
E"eçen zat tarafından söylenirken, 
ağzından rakamla mı, yazı ile 
mi çıktığ'I belli olmuyordu ... Fa· 
kat b izim bunları yazı ile ifade 
etmemiz tabii daha doğru olur
du. Bi7: de sizden sıfır almış ol
duk. İkazınıza teııekkUrler. 

: ler. - caeli Nakliyat Anb:ın 100 er 
: : yardımda bulurunuılardır. ---------------

-- Dinamit patlayınca . • 
: Jzmir, 17 (Telefonla) - Karıı 
: da Turan'dnki tnş ornklarında bir 
- miı patlamR~ı yüzünden iwibıışı 
: sut ile nntelc S"'ıl~)'tllan '\C ?.lahmut 
_ sureıte )'arııl.ınnıışlardır. 

--

--= İzmir' de pasta mesele 
: 100 ve 250 gramlık kutularda : !zmlr, 17 (Telclonla) - ız:ın 

bozuk k:ı.ldınmtan Uzcrinde se
k rek tekrar otomobilimize gel· 
dik ve bıraz önce geçtiğimiz yo
lu lnmiye b8.§ladık Ovada Elll • 
zığ'ın bini rce elektrik llmbası 
ıeıldıyor $1."h r plllnının ne kadar 
glızel y p ldığını, ııokak fenerlc
rlnın <iUz ~lzgiler Uzerinde sıra -
lanmış olmasından anlıyoruz. E
llzığ'ın kurulu olduğlı cıvaya, i· 
<: nde bir ('Ok tnrlalar ve bahçe • 
lcr bulurdut.u için. eskiden Mcz
rıın dPniıiyordu. Burası bundan 
ancak 60 yıl kadar lince haklkt 

rada bazı ebniyei emiriyye ve ca
mi ve ban gibi ebniye İnşa olun
mağla" Harput ısehri ''iki semt • 
ten mürekkep'" oldu. '"Mezraa ba
kanı mağfur Abdülaziz Han'zn 
zamanında imar olunmağla, Ma· 
muretÜlazİz Damını alarak SBD• 60 yıl, bir §ehrin hayatında U· 

:ı her eczanede bulunur. : tmd•k ve bademden pasLa ımaıt 
S. T. ':i 111111111111111111111 l il l il l il il~ pastacılar taratmdıın yapılan mil 

;;;;;;-;;;;;;-;;·;;;nıl.iliiliwilili;;;i"i1;;;;-;t~;;;:-;;~;::-;:-;;;:;;;;;;::::-;-;;::-;;:-;::::-:".::::~::-:::-:-::-::-:-::-::-::-::-::-::-:::-:-::-::-:-:----------------------------- at reddedildi. Pnstacıla r VekAlct 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiİ vuraraklnrın~ cUnkü l&tanbul'd• tc'kUde lmal~ta müsaade edlldlC'lil 

A • hararetle saçlarından, yUzUnden, nup taşındıgımı, eğer israr ederse, ber beklemeden gel: geciktirmeden dlrdllcr. 

yuyan varlık benim kinime, ben.im hirl bir sıik\ın içinde bildirdim; bu Bözlcrinden öperim, benim bir ADAM 
dudaklarından öptUm .•. Bütün bu u ayrılmasına itiraz etmiyeceğimi za- gel. 

hiddetime, benim arzuma tllbiydt... hareketıni herkese kat'1iı mazur gos- tek dostum. 
N e gece; kendi daireme gUnlin terebilecek bir sebep de var; kan -

ilk ı§ıklariyle beraber girdim; bit- mın ölmesiyle benim beklir kalmam. 
kin, ümitsiz, kendi kendime kils- Firar suretinde tefsir edilebilecek 
kUn fakat intlkamımrinn dolayı da ani bır ayrılışın, fena deı.llkoı.lulnra İkinci 

Hervc 

kitap -( 18/llkkanun/1941 

Yazan: Marcel Prevost e Çeviren: Mihri Geray çılgın gibiydim. yol açacağı için, Aubiac'ın muhtasar * * * bir tamirle oturulabilir bir hale gel· Sidonia yahut esir kız 
7.30 proı:ram sa-

at 
19.30 aan.t il 

ve ajans 
19.45 konusın TEFRİKA No. 24 Samuel glmdl flrtık bütlln mazi- mesine kadar sabretmesini kendisin· 7.33 hatır Pl'O• 

koyün saati onu vurdu. O ::aman 
kalın meşe baston·ınu kaptı. Köy • 
de önemlı bir hA.diee. bir hasta, bir 
öhi olduğu zaman karanlıkta dıııa· 
rı çıkar; ve hep bu korkunç sopa İ6rarla tc~rar~ıyordu. 1 d~kleri takdirde, 
yı beraber alırdı Bu akşam basto· ı - Seni hıç bır &eyden dolayı mu· dı. 

ti.miri gayri kabil- mi sen biliyorsun, hem seninle bir- den rica eltim. Bu işe Arnnl da ben 
llkte, hem senden uzak olarak gc· de birlikte bakacaktık ki, ailemiz • 
çcn kı111mlarını... deki ahenk, devam ediyormuş &ibi 

Arnal, diin akşam saat on bir 
buçuğa doğru koridorda bir şeyler 
işitmedin mi ? Ben gelmi$. seninle 
konuşmağa karar vermiştim: bu mu
hakkak lazımdı. Koridora geldim; 
hemen hemen senin kapının önüne 
kadar ilerledim. Kapınınn altından 
bir ışık süzülüyordu. Etraf o kadar 
sessizdi ki, kfiğıt üstünde gıcırdıyan 
stilonun gürültüsünü bile farkedi -
yordum; bazı kere, gündüzün gör -
mü:ş olduğum gibi, seni gene masa
nın başında oturmuş, sonsuz beyaz 
defterine yazıyor tahayyül ettim. O
turduğun koltuk arasıra gıcırdıyor
du. Nefes alışını dinliyordum. 

ıırnm (l'l) 

7.4::> ajans haber· 
lusal Ekon<>l'll 
Arttırma l{U 

nunu buyuk bir kinle kapmıştı: ve a.haza etmiyorum. Beni sevdiğini bi- Bozulamıyacağını söylediği ka • 
öyle hızla oradaki maı;aya bir in • lıyoru:n. Sana da ıztırap verdiğim - rardan, vnzgeçmeıılne değil, ancak 
dirdl ki üzcrind kı bütün tozlu kA· den dolayı mutcessirim. Fakat bun· ayrılışlını tehire kendisini razı et· 
ğlllar ;erinden fırladı. ?an sonra Aubiac'ta yalnız yaşamak tim · • Hiç olmnzaa iki gUn sonra 

Fakat kapının eşığinden dış3rı ıst yorum. Bu lazımdır. birlıkte yap:ı.cağımız yeni bir mU· 
ilk adımını atlığı zaman. bir an - Ona bu kararı verdirmcğe ne klllemiye kadar burada kalacaktı : 
hayretle durdu. Dıııarda çok par saik oldugunu soyletmek imki.nsız- Zira bu geceki mUlAkatımızı daha 
lak bir gece, hlç görmediği solgun dı: daima liU nakaratı, insanı tahrik ziys.Ce uz:ıtmak için ikimizde de ku
bir aydınlık vardı. O, uykuyla, lba- eden yeknesaa: bir ifadeyle tekrarlı- vet kalmamıştı. 
d tle geçen gecelerinde şimdiye ka yor.du. Bu vlıdi koparınca, verdiği kara-
dar buna hiç, hiç dikkat etmemı,ti. - Çünki lazım ı rın belki de tahakkuk etmiyeccğini 
Bu garip aydınlık, onun ruhunda Ne derecelere düştüm bak; onun- bir an için olsun düşlinmek bıına 
anlaşılmak heyecanlar uyandırıyor- la birlikte La Gnt~re"i terketmeyi ho3 gBrUndU. 
du. Avlunun ikl tarafındaki nğnç teklıf ettim. Karımın ölümüyle iade Anla.şmıığa varıldıCı anda, ennt 
dizileri, etraftaki koyu yeşil çimen- edılen h~r.yetime istinaden metresi- sabahın dördUnU çalıyordu İkimiz 
likler, bir altın tozuM batırılmış. me benimle evlcn."nesini bile teklif de iliklerimize kadar bltaptık. O 
lar glbıydl. Dıvarl-ırn tırmanıın Rık. ettim. derece ki birkaç saniye sonra Si -
gür hanımellcrinin kokusu, göğ • ı O anda Sidonie'nin gozlerinde bir donle'yi kanepenin içinde harektsiz 
süne doluyor: bu ılık gecenin ılık nevi deh,et oku!.lum Arnal'ı sevdiği- elleri yanına dll§mllş baygın bir hal
nefesleri, ic::inde tuhaf firp<'rm,.ler ni. o"la koşup karısı veya metresi ol- de gördilm. 
uyandırıyordu. Boı. ıssız yollardan 1 mak istediğini, beni bertaraf etmek Yorgunluktan bitap, uyuyordu, 
gl'çerken bU;rU!enmlı gibi dalgın ı için, onunla ne iğrenç planlar hazır- O kad!ll" derin uyuyordu ki. onu gö-
V<' sarhaştu. 1 lamak istedi.:ine dair tektirlere baı;- zilnU açtırmadım; onu uyandırma-

Kıra çıktığı zaman daha bUyOk \ lamamak için. beni hangi gizli kuvet dan, aza11ını kıpırdatmadan, kue&· 
bir hayretle durakladı. Geniş züm - durdurdu bilmem. Kendimi tuttum, ğ'ıma alıp odasına g6t1'rdllm, :rat&
rtlt ~lar taze bir nydınlıl: t!:Jn· hissettim ki bu &Özler telaffuz edil- tına y&tM'd~ onu ça.ndınnı.daa, 

Hayatımın bu safhasını yazmam İ· görünsün. Derhal razı oldu: o da 
çin tam üç gün lazımgcldi, bitirin- evimizin şerefine, ve şöhretine ehe· 
ce de çok hafifledim. Birlikte geçen miyet veriyor. 
gençliğimizi hatırlatan illıt 8?tırla~ • Yani bir mütareke ... Sana yemin e
dan itibaren seni yanımda hıssettım. derim ki bu mütarekeyi elimden gel· 
Derhal kalbimin çarpmları daha diği kadar. bir aksilik çıkmasına 
muntazaınlaştı, gözlerim daha ber- mani olmak için kullanacağım. Bu 
rak gömıeğe, bütün derin hakikat - gayri mümkün değildir .• 
ler daha iyi meydana çıkmal:a başla- Sidonic'yle aramda hala fikrini i-
dr. zah etmemiş bir kimSil bulunmakta· 
Ş~mdi eğer sana "derhal yardımı· dır. O da Arnal. Amal'ın n iyetleri 

ma koş,, diyecek olsam biliyorum hakkında Sidonle yanılıyor. Eğer bil. 
ki her şeyl fec~ edip gelirsin. se, her 5ey kurtarılabilir. Akıi ha\

Bunu düşün.dıim. Fakat vazgeç • de ... Sen bana çekilmeyi. terketmeyi 
tim ... Niçin mi ? Çünki senin bana tavsiye edeceksin değil mi P Fakat 
ne tavsiye edeceğini, ne tahmil ede· seni bu hususla dinliyemem. Şimdi • 
ceğini biliyorum. Halbuki ben bun· ki kararım da (eğer soğuk kanlılık
lara itaat etmiyeceğim, edemiyece· la diiııünürsek) o korkunç gecenin 
ğim. karışıklığındakinin aynıdır. 

Bununla beraber, !çime nüfuz et- Bu gün senin adresin yazılıp, zar-
tiğini sezdiğim tesir in altında şuna fa konarak mühürlenen bu iki vasi
karar verdim: hiç bir şeyde acele yetin, ne şimdi, ne yarın. ne de mU.. 
etmemek: ifratlı -kararları imk!n de- tareke denm ettili müdd~e ..na 
rece5inde ıeri atmak .•• O müthlı ıe- gönderilmem.eftrin ..ı,.a,i if\e bıı • 
eeniB .W ...-, lidoıü~"- dtilA- ela Ullı:iJa oııı.a llhr U- baıka ha· 

!eri. 
s.oo bnnr pro-

ıırum (Pi.) 
8.15 e\·ln ıaaU 
8.30/ 
8.45 mOzlk 

12.30 ııroı:ram, ıa· 
at 
12 33 sıırkı ve tür· 
killer 
12.45 aJans haber· 
!eri 
13.00 beraber sar· 
kılar. 

13.00/ 
Niçin içeri girmedim ? 1ııte, cesa- 14.00 knrısık pro

ret edemedim. Trpkı bir kaç gündür ~rom (Pl.) 
sana beni rahatsız eden şeyleri soy. 18 oo progrnm, sa· 
!emeğe ihtiyaç duyduğum, şiddetle nt 
arzu ettigim halde cesaret edeme ıs.03 mıseynl, Hl· 
diğim gibi. Nal, bu istPdlgimi, bu ('az ve Kürdi hl· 
ihtiyacımı anlamaman kabil değil - cazlcltr makamla. 
dir. O halde bana cesaret vermede. ıından earkılar. 
na kadar hasis davranıyorsun böyle! l9.00 oeru~ı;me 
Ne yazık bazı anlarda .~c-ni kendi~· l .ııaatl. 
den • kadat' uzırlt goruyorum kı: 19.1!5 cıı:an bava· 

~.)ftll ftl') lan '-Pl~ 

adına A'!;ı.-on 

busu ve C. 
umuml idare 
;ı.etl tızasındıı 

ket Rnılt Jlll 
oıtıu). 

19.53 Halke'· 
folklor san ti· 
rum gecesi. 
20.15 radYo & 
tcsl 

2100 zlraat 
mt 
21-10 {RSıl b 
2130 (Şiir 

O\ orak tarı 
!ar. 
2230 saat 
ajans 
22.45 cnzb811t 

2255 
23.00 kapana' 



Hatay'dan bir görünüş 

Kaslamonu'da dokumacıhk 

1 00 üyeli bir do 
kooperatifi kuruld 

a 

Kastamonu'nun bu eski ve güzel 

sanatı yeniden canlandınllyo r 

Kooperatifin açılışında bulunanlar 
kast.amonu, <Hususi> - Knstnmo- Hnlbukl bu fertlerin ne sermııycle· 

lıunun dokumnları, yurdun dört yn· rl, ne tcşkllfıt lmkAnlnn dokumncılı· 
llında tnnUUlll§ \"e çok sc\·ilrnl~lr. ğı genl!i ölı;Ude bir memleket d6vası 
ij le ~atak takımı dokumnlıırı, en he.Ilne koyamıyordu. 
lıı~ zevk sahipler.nln yatıık odala· Knstnmonu'dn anadan kızn bir bn· 
l'ınn kadar glrmış, Avrupn'dnkl ben· bn mirası gibi ceoen dokumacılık, 
4rıer.nden UstJn tutulmuştur. Son \·alimizin önduli_; yle artık bir koo
>ıı1arda yerli cndlı~trlmıze \·erilen perntlfo bat:hırunıs. bir dUzcne kon· 
~ İ ter üzerine Kastnmonu dokuma· muş, programlnştınlmı& bulunmak· 
lrı b r kat dnhn arnnır olmuştur. tadır. İşte blrknr;: gUn önce törenle 

l3 r tut gUn önce şehrimizde tc • açılan koopcrattf, bu ümit dolu ge· 
l!ı,.•ıcrl atılan d!)kumnrılık kopern· lece{:ın ilk mlıjcleclsl olmuştur. Koo
~ f Ka'itnmonu'nun bu ı;Uz<"l calıs· rerntıfin acı'acağını rıcvtnçlc duyan 
"" alanını gc-nlşletceek ve dUzcnl" KastRil"'onululnr o ı:-Un btr b:'lyrnm 

l Cf'ktlr t<i:astamonulular bu koo· yeri kalabalıfüyle tören YC'rlnl dol· 
•"rat f k<ı~andıklan itin büyük bir durmu-;lnrdı. Bu iş hayrnmındn. koo

v ne ıc: ndC'd rle>r. Son yıllarda Kns· neratıf reis! Kudsi Akny bir s6ylev 
1'ır..,nu dokumacılığı beş altı tlcn· ı o;öylemlş ve bunu vnUnln nc:ış nutku 
~"tan nln el nde kalmış bulunU)'Or· takip etmiştir. O gün 1400 kadın ve 

11• B.ı"'ilne kadar Kastamonu \'!'.' erkek kooperatife U 1 k • ı-
~ } erinin hemen bütün halkı kendi Ye 0 nrn )azı 
•ı tezı:tthlarında kendJ lhUyaclarını j mıştır. Kooperatifin tam hJsscsl 25 
\arr.ıJıyacak şeyleri dokuyorlardı. llrndır. - Z. D. 
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lzmir' de yakalanan 
esrarcılar 

İ2mlr <Hususi) - Emniyet Mü • 
d~rıllğJ, kumar, esrar ve bıcak tası· 
~ hM S<'lerlnl' karşı bir sa\'aS nı:· 
~ıs bu.unmaktadır. Geccnlerde sa 
h kalı c ,rar ntıcılanndnn KUcük 
U· :ın'ın evinde, bu ker<' 'de Kara A· 
t IUrı ıwlnde araştırmalar yapılmış· 
ti:: ve b.rçok esrar bulunmuştur. Ka· 
dl Alt, kendisine Sc,tıcı olarak ı:-ön· 
Prtll'n blr sh•ll polise esrar satar· 

il ııuctıstü yakalanmıstır. 

!(umar oynatan kahveler de kaııa· ,11', 

ı Afyon - Karakuyada kano 

kahnhğı 60 santim 
Afyon; (Hususl) - Orta ve tç 

Anadolu'da şiddetli soğuklar var • 
jır Afyon • Knrakuyu arasında 
kann kalınlı~h 50 • 60 snntlml bul
muştur. 

Haber verildiğine göre, Er>-irdir 
't:ıttmd:ı. Uç gardlfrcn soğuktıı.n don
muş ve tedavi için Denizli hıısta . 
hanesine kaldırılmıolnrdır. 

Kar yüzünden Afyon hattından 

gelen trenler gıeclkmcıktedirler. 

Konya 

su· slerinde 
.:> 

calısmalar ..:> _, 

Kon>·a, (Husus!) - Konya ovasında 
su lıılertnln düzene konma lal hızla de· 
vam etmektedtr. Bolı:cııln ıu Wer1 et· 
rııfmda yapılacak btr ıncelcm ne ıu ba· 
i&Mları belirtmek milmkündUr: 

BcY11chll' gölü bir su deposu ı:lb\ kul· 
lanıluak toıılantın au. yaı:ın ovaya a. 
kıtılmaktadır. Bu ılmdl Çumra sulama 
mudilrlutünce leletlllncktedlr. Bcyı~hlr 

ı:olündcn 150 bin dönümlük toıırnk SU· 
la nmaktadır. 

B rkac yıl önce Sllle'de bir baraı ya· 
ııılması dUs1lnUlmU&tU. Uzun lnceleme· 
!erden sonra, toprağın kumlu ve ki· 
reeli olması ve yapılacak tcslB mııırrafı· 
nın elde edilecek tayda llc kıya.alana • 
mı>·ac:ık kadar cok oıuıu bu teıcbbUse 
engel olmuıtur. 

Dırın bataklıkları sulama ldarcsln • 
cc pal'ca ııarca tsurutulmaktadır. Ere~· 
11 ba.taklılh üzerlndekt tncelemelel' de 
dc\'nm etmektedir. 

Ycrköııril'de bü)'ilk bir eleJ...-trlk s:ın· 

tralı kurmak !cin de bazı tasarlar var
dı!'. Bu lı de hakikat olursıı Konya'nın 
su davasının önemli bir parcaıı bata· 
rılmuı olacaktır. 

T rabzonda el ve ev 

dokumae1hğı tezgahları 

kooperatifi kuruldu 
rrabzoo; tHususi) - lktisat Ve

killiğinden gelen emir üzerine vllA· 
yetimlzdeki el ve ev dokumacılı • 
t;iyle uğraşan kımseler arasında 
kooperatifler kurulnınktadır. 

Bu arada Trabzoo'da kıı·k sekiz 
dtJkumncının l§tirlıkiylo bir koupe· 
rntlf kurulduğıı gibi Vakfıkcbir'de 
de ;,:!55 tezgt\h sahibi 125 klısl ara • 
sında da bir kooperatif kuı·ulmll§
tur. Kooperatife dahil kln18elere 942 
yılı başından itibaren Sümer bank 
ipliklerinden verilecek kooperatif 
dışında kalanlar bu kolaylıktan isti
fade edemiyeceklerdir. Kooperatife 
girmek arzusunda bulunanlar 942 
yılı ba§ına kadar kooperıı.tife gire • 
bileceklerdir. 
Ayrıca 15 §Ubn.t 941 tarihinden 

önce milrıı.caat etml§ tezglh sahip. 
!erine iplik verilecek bu tarihten 
sonra mliracaat edeceklere veril • 
miycektir 
İktisat VekUliğlnden Trabzon vi. 

lı\yctl emrine g1indcrilen 100 adet 
dokuma tezgAhı dağıtılmıştır. Bu 
tczgfl.hlarda ça.lıııanlara ayrıl"n 200 
paket iplik para.sız olarak verilmiş
tir. Bu tezgı\h sahiplerine İkUııat 
Vekilliğinden verilecek emre göre 
iplik dn.trıtılııcaktır. 

Köv ebeleri 
Balıkesir, <Hususll - Şchl'lmlzdekl 

köy ebe okulunu bitiren kızlarımızın 

tayin isleri y.ıııılm1$l!r. E?>elertmız bu· 
gtlnlcrde kö)ller daıtılacak vcı calıtma • 
lara baıill)'acaktır. 

Güzelleşmek 
• 
ıçın 

küçük hiyleler 
* Ropla.ruuz~n üzerine koku sürmekten kaçınınız. Böyle yaparsanız. bir 

olıse ~okuyu bir kaç gUnde bitirirsiniz. Kulağınızın arkasın:ı., saçlarınıza 
ve eıınlze biraz koku sUrmek kCı.fldlr. Böylelikle gene arkanız aıra gt.1 • 
zel kokudan bir iz bırakmak imkanını elde etmiş ol:.ırsunuz. • * Erkeklerin lrullandıkları cinsten iki iyi saç fırcası alıp bunlarla saçla· 
rınızın altında.ki deriye, fırçaları her tarafa doğru kullanmak suretiyle, 
m~aj yapınız. Belbi böyle yapınca saçlarınızın bukleleri pek "kolalı" 
gibı durmaz ama, saçlarınız parlaklaşır ve gUze11e§lr. * Pudralruıırken pis ve yağlı bir hupet yerine, alela.de pamuk kullanınız. 
Pamuk parçasını her gUn değigtlrinlz. B ol pudra sürUlm~ cildin Uze • 
rl~deı:ı, yeni bir pamuk parçası geçirdiniz mi, pudranın ytizUoUzde çolı 
iyı yayılmasını da t emin etmiı olursun~z. * Rimmel'in kirplklerlnlzde iyice "tutmasını" istiyorsanız, klrplklerinizı . 
daha eve! iyice yağlayınız. Sonra da fırs;anızı ılık suya ba.tınp rim -
mel'I sUrtinUz. BB.§ınızı dik tutup kirpiklerinizi uzun uzun fırçalayınu;. 
Kirpikleri acele etmeden veya sinirlenmeden, daima B§ağıdan yukarıya 
doğru fırçalamak lAzımdır. Kirpiklerin iyice boyanmaları ve rimmelln 
iyi :·ıoıemesi" Jçln, fırça tızerindeki rimmeli sık sık yeniliyerek kirpik -
lerı Uc d1irt dakika müddetle fırçalamak gerektir. Kirpiklerin birbirle
rine yapışmamalanna ve ayn durmaıanna bilhassa dikkat ediniz. Bu 
Jlk zamanlar size biraz güç gibi gelecektir ama, elde edeceği~z ne P!ce, 
katlanacat.tınız zahmete değer. * Aqam ll.ıvaletinizl katlyen ihmal etmeyiniz. Sabahları ne kadar bUyük 
bir özenle boyanıyorsanız, nkıamları da aynı özenle yüzUnUzdeki boya
lan ıılllnlz. Eğer cildiniz kuru ise, makyaj sllmiye yarıyan hususi krem
lerden k-.ıllanınu:.. Cildiniz yağlı ise, o zaman dıı su, fırça ve sabun kul· 
lanmayı ihmal >etmeyiniz. Cildiniz iyice temizlendikten sonra, cildinize 
ynnm saat veya daha fazla bir mllddet kalmak §artiyle besleyici bir 
krem aUrUnilz. Bu mUddet dolduktan sonra, kremin yağlı kısmını bir 
h avlu ile yUzUnUzden siUp ondan sonra uyuyunuz. B1iylellklc cildiniz 
yumuşak, taze ve sihatt i kalacak ve çok geç buruşncııktır. * Sert kıllı bir fırça. ile dalma yukarıya doğru sağa, sola, öne ve arkaya 
olmak llzere, ııaçlarınızı 15 defa fırçala:rınız. Bu iş için Uç dakika har· 
cıyacıı.ksını:t. Buna karşı saçlarınız parlak, yumuşak ve sihatli olacaktır. * Kı lları ipek gibi yum':lşak bir fırça ile çeneden başlıyarak boynunuzu 
10 defa fırçalayınız. Her yanağınızı ağızdan ba§layıp şakaklara çık • 
mak aartiyle onar defa, g1izlerlnlzin etrafını bir daire reıımedecek De • 
kilde beger de!a, ka§lardnn bll§lıyarak alnınızı be§ de!a, burun kanat· 
larınızı bir dakika, çene çukurluğunu d ı bir dakika fırçalayıruz. Bu 
iş için ~ dakika harcıyacaksınız ve cıldiniz çok gUzelleşecektir. * Kollarınızın ve bacaklarınızın Ust kıııımlannda bilhassa ısrar ederek 
bUtU:ı vUcudUnUzU sabunlayıp sonra da az sert bır fırça ile fırçala), • 
nız. Bu iı için de be§ dakika harcıyacakaınız. Buna karşı dıı. kanınız 
vUcudUnUzde daha iyi dolll§acak ve vUcut tok.sinleri daha kolaylıkla 
kovmak imkAnını elde edecektir. 
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Et kullanmadan 
et suyu yapmak usulü 

Etaiz et suyu yapmak i&ti- Üzerine birk aç karanfil geçi
yonıanız, •ı•iıclaki tarifeyi receğiniz bir baı goğan, kere
harfi harfine tatbik ediniz. 
Böylelikle ç.ok az bir para ile, 
et suyu kadar besleyici bir et 
auyu elde ebnit olursunuz. 

Bir kilo aığır kemiği alıp 

bunu 3/ 4 litre suya 50 gram 

viz ve maydanoz ili.ve ediniz. 

Sonra hepsini iki saat kayna

tınız. Bu et suyunun daha bea-

leyici olmasını istiyorsanız 

buna, ayrıca piıirip, bir mik-

kadar yağla birlikte koyunuz. tar lahana ve patates de ilave 

Buna havuç, ıalgam, prasa, edebilirsiniz. 

Eski bir robunuzu bollnı>tıra• 
rak yeni modaya uYdunnak ıcın 
;yukarıdaki modelde ı:örüldUtü 

ı.tbl ceıı alUanna bol birer ıııck 
kadifeyi blizı:ü ile l!Ave edebi· 
llrıılnlz. Ceıılel'e vo robaya da 
san veya beyaz sırma ııe ıut.aı 

yaparsanız robunuz hem ook 
aık. hem de tanınmıyacak ka • 
dar detlıml$ olur. 

Q 
L 

Y'Ukarıda siyah ylln!U kurnaıtan 
yaııılnııı ııelerın blclmı olan yakaBI 
siyah astra'°anıa sUslenmıı bil' man· 
to. Şapka ve manşon da siyah aa· 
tra ırant'landır. 

Aını.:ıda : kO>'ll renk bil' robun U· 
zerine ı;rlyllecek kırmızı yUnlQden 
Yaııılmt.1 bir kaııuaon. Yaka gerekir
se bu kapu50nun uclan ııeıertn 1Pk· 

llnde o:nuzlnrdnn aeaCıYa untılmı1-
tıl'. kabında cıkarılıp kaııuaon yal· 
nız olarak kullanılır. Eldivenlerin 
kırmızı rem..-te olması tel'dhe ıa.yan
dır. 

Y ündtn yapılmış güzel bir kadın bluzıl. Robaya kadar olan ön 
ve arka kısımlarla kol düz örtü ile yapılmıştır. Roba lastik örğu 
ile 2 yüz, 2 ters örülerek, bluz bittikten sonra, görüldüğu üzere, 
kahve rengi Ankara yüniyle, karşılıklı lastiklere geçirilıp alttan 

büzülmuş ve bal peteği şekline konulmuştur. 

Gü el 

Bu robun buluz sekl,nde y.1pıırn 

olan korsajı omuzlarda il kil' !'l kte 
dlr. Aynı robu, kemerini detı.sU•c 

ve beyaz pikeden bebe bicim! sad 

Yaka takarak. soldaki k ide ırurU dil 
~ gibi detlalk olarak da glyeb ıtnınız. 

Vakit kaybetmede 
I JiM 
yapmanın usulü 
Modern bay8:t her gUo biraz daha dağdağalı bir §ekle ırırhor nu yUz je.n 

de kendlmı~le meşgul olmıya çok defa \'akit bul ımı)' )rJt: F kat ıh n.ı 
etmemekllğımlz !Azım gelen başlıca §ey sihatımı dir Her g ın bira j m
na.stlk, bize bir çok §eyler kazandırabılir. Ar.cak jının at I". a)' ır C' k ıs. 
20 dakika bulamnzs:mız, her gUnkli iolerınizi gormekle b r b<>r bi.1 r<ı a 
da jınınaatlk yapabılirslniz. 

Eğer her gun İ§lnize yaya olarak gidiyorsanız, bundan ıııtifadr C'd'p yüz 
metre kadnr ayaklarınızın ucuna basarcli: yur ıytlnU7. B n1 n ~ k gov-
de, g,.rek bacak adalekrl çok is'ifade görecektir. 

Ş~et bir .otobilıı Vl'ya bir tren bekliyorsanız, hem vakit g irm k, h• 1 de 
jımnastık yapmak için sıra ile lince topuklarınıza r k, 8 nr cı a • 
yaklarınızın ucuna basarak durunuz. 

Eğer e11eriniz bir müddet için boş kalmışsa. kollarınızı uzut•nız. Sonra da 
yumruklarınızı sımınkı kapayıp açınız. B1iylellklc bılek ve kol ad leri· 
nlz inkl11af edecektir. 

Eğer l;ılniz sizi bir kaç kat merdiven çıkmak zorund<ı bır 
snruıüre pek itibar etmeyiniz. Merdivenleri, n31ak arını •ın 
veya iki Uç basamak bir arada olmak üzere çıkını1 B ıvı ı 
cudUnU:ı:.e idman yaptırmış olursunuz. 

Ko11arınıza eksersiz yRptırmak içi:ı, bir otob!ls, bir tr n v 
ya binerken, bacaklarınızı mUmkUo merteb kull:ınm 

lannızla yukarıya çekiniz. 

Evinizde \'eya iıintzde hareketsiz otururken, ayaklarınızı 'IJ r: d ı 
decek oekllde çeviriniz. Bu eğsersiz, ayak blll'klerlnizl lnt' it r v 
le,tirlr. 

Ve nihayet, her ayağa kalkışınızda da, göğslıııl.ızl.ı, s:ı.n :ı b ')'unuz ı uzat. • 
malı: .istivormucsunua gibi. iyice geriniz. 
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Y. Z. E. nün tertip ettiği ko1uya iıtirak edenler 
Rektör misafirlerle beraber 

S P O R 
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Yüksek Ziraat E. spor ~ah~malar1 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapılan koıu baılarken 
Dün Yuksck ziraat enstitüsünde 

1 
~ni mevsımın ikinci kır koııusu ya
pılmıştır. Biltun sınıflar dörder ki
ıilik takımlarının girdikleri koı;u 
~ok guzel geçmiştir. 
Beşer yüz metrelik dört merhale

de bayrak koı;usu ııeklinde yapılan 
yarı:; sonunda birinciliği orman ikin
ci sınıf, ikıncilıgi orman birinci sı
nıf, uc;;unculuğu de veteriner dor -
duncu sınıf takımları kazanmııalar -
dır. 

B. M. Meclisinde 

Milli korunma 
kanunu 

<Baeı l. tncı H)'fada) 

63 inci maddelerini dett.Uren kanun 
proJeslnl tetkik etmek üzere adllYe, 
bUtce. maLlye, lktısat, dahlllye ve 11-

hat encümenlerinden Ocer üyenin se -
cllıneıı karar altına alınmıştır. 

Enstitünün değerli rektörü B. Sü
reyya Gcncaia tarafından birincili
ği kazanan takımın sınıfına 5 ve i
kinciliği kazanan takımın mensup ol
duğu sınıfa da 3 kilo şeker verile -
cegi vaadi enstitü gençliği arasında 
ancak tahsil hayatında görülen bir 
aeşe ve hareket vesilesi olmuştur. 
Koıuyu rektör B. Süreyya Genca- Bundan ıonra ııündeme devam edll-

ia, enstittinlin beden terbiyesi öğ - mtı ve lnıtlllz lirası sahasına dahU 
retmenleri, atletizm federasyonu re- memlckeUer listesine yeniden llAvc c -
isi ve Ankara atletizm ajanı da ta· \ dlleeek memleketlere tatbik edlleck u-
lebe ile beraber takip etmişlerdir. ıuı hakkında alınıp vrllcn notaların 

E 
. Ü • b tasdlkına dair kanun proJesl ile, Tilr -

nııtıt nun geçen çarşam a yapı-
l b' • 'i k k d 0 s·· kiye, Romanya arasındaki ticaret ve 
~-n . ır~n~ • ır oıu~un .a. 5.man u- tediye anlaemtılarının iki ay uzatılma
ruc~ b~rı~cı,. Zekerıya ıkıntı, ~ay - ıı hakkındaki proJe kabul edllmlstır. 
rcttın uçüncil olmuşlardı. Fahrıye a
ft olan enstitü rekoru da 8.50 ile kı
rılmııtır. 

Bir çok subelerde canlı ve hare
ketli bir spor hayatı yasatan ve b1ı 
faaliyetle diğer yüksek okul ve fa
kültelere örnek olan Yüksek Ziraat 
enııtltClsünün çalıemalarını zevk ve 
memnuniyetle yazıyoruz. 

Ankara 1942 ahı 
birinciliği müsabakası 

Bankalar ve devlet mileiSeselert me
murları aylıklarının tevhit ve tcadUlil 
hakkındaki 3659 sayılı kanunun 13 
üncü maddesinin B tıkraıının ve ma-
aı kanununun bazı maddeıerlnln de -
tııurıımeıerlne dıılr kanun proJclerı -
nln ıt<lrll&ülmcsl aıraıındıı bazı mebus-
ıar söı almıı, bU proJedck.nııtedllcn me
murların kimler oldu~unu .armuııar

dır. Mııllye eneumcnı reisi D. AUt Ba
yındır (lstanbulı, bu kanunun mcv:ı:u
unun dotrudan do{lruya memurlar ve 
imtiyazlı alrkctlcr oldur:unu aöyllyerek, 
bunun dııında kalan müesseselerde ca
lııan herbanı.ı bir zat askere alındıl:ı 

An~ara Aucılık Ajanlıtiından ı zaman onun hakkında it kanunu hü
AtıcılK aJanlıgı gerek bu sporla kümlerlnln tatbik edlleceaı ı cevabını 

ali.Kalııarı teşvık ıerekse Ankara vermıaıır. 
mıntakası atıcılarıru ıyı bır formda Nafıa Vekilimiz Ceneral Ali Fuat 
tutmak maksadıyle (1942 senesi atı- Cebcıoy da, Narıa Vekllll(:lne alt mu
cılık şampıyonlugu) ısımli bir mu- vakkat kadrolarla la ııllrcnler oldur:u
sabaı>a tertıp etmıştir. Tamamıyle nu, takat bu tılerln bazan blr yıl bit· 
mılletı.:rarası musabaka ıartlarrna medtr:ını, halbuki proJcdım nı sonun • 
uyacak şekılde hazırlanan mü • da yeni kadro yııpılmadıtından dolayı 
aabaka, ılkkıuıunun 30 salı, 31 bunların mııaıının keslleceı:ı ıılbl bir 

mana cıktıı:ını ıoylemıa ve bu husu
çarııamba v~ sonkanunun bırıncı ~u· sun encümence ya tavzih edilmesi ve

ya proJcnln >·enlden encümene alınarak 
tetkiki ııerektltlnl s!lylemlstlr. 

nu olmak lızcrc üç gun sureccktir. 
Müsabakaya gırcceklcrin yazılmak 
için polıgon mildurlüğiine müracaat-
ları rıca olunur. Musabakadan iki Maliye Vekilimiz D. Fuııt AC'ralı da 

muvakkat kadrodan, bir seneden az 
ıun evci yanı ayın 27 sındcn sonra zamanda bitecek ıeıer ıcln fayd:ılanı • 
kimse musabakaya yazılmıyacaktır. ıacar:ını, ta)<at it uzarsa, Vekiller He -

1 - Tufekı 22. çap spor tüfcfl yeU karıırlyle E terUblne dahil maarat 
2 - Mesafe: 50 metre tıuallanndan kadroyu almak mQmkün 
3 - Hedcfı hır santimetre aralık- oldutunu söylemle ve bu mahzur böY-

lı daırcli hedef {karton) lece kaldırıldıktan sonra bu proJe de 
4 - N ışan vaziyetı: ayakta des • kabul edilmiş ve birin el ı.örüslllmeaı 

tekıiz, yatarak desteksiz, çökte. bltlrllmlıtır. 
S - Mermi adedi: her vaziyette 

10 nar mermılık iki muteakıp seri 
halinde 20 şer mermi. 

6 - 1 cra sureti: tecrübe mermisi 
yoktur. (arzu edenlere her mermi 
ıöylcnir) 
Miısabaka mermileri ve hedefler 

poligondan tedarik edilir. Ayakta 
destC'ksiz atı ta 20 mermi mecmuu f. 
le 90 puvanı tutturamıyanlar müsa· 
bakaya devam edemezler. Ve atma
dıiı meraıiler kendisine verilmez. 

7 - Mukafat: B rinci, ikinci ve 
üçüncüye 1942 senesi şampiyonası 

Gümrükferde bulunan ve sunl lifler 
ile karı.tık oldur:u ıcın yurda sokula -
mıyan bazı maddelerin bir defaya mah
sus oımıık tııere resim hadlerini indi -
ren kanun proJeılnln de birinci konu
ıulmnsı yapıldıktıın sonra celseye ıon 
vcrllmlıtlr. 

Meclis yann toplanacakUr. 

askerlerimize 

U L U S 18/12/194\ 
------ -----------

YESİL 
~ 

Ba51 2 inci sayfada ) 
lanır. 

Muzlara, "Ademın Elması" da 
derler. Bununla Tevrat.ta adı ge
cen ve yenmesi yasak cd len mey
venın muz olacağına ısaret etmek 
isterler. 

Biz bu yasağın buğdn)'a veya 
dUpcduz elma;ı;a yapıldı(:ını sanı
nz. "Havva" anamızın kını bılir 

nasıl ... taUı diller dokrr es.ne "lı..· 
dem" baba da)nnamıyarnk bun
lıırdnn - bi bılmıyoruz! blrlsınl ye
di~! tein cennetten kovulmuştur. 
.Adem'den once, in :ın yoktu ki 
muzu ve blZ...'ll sandığımız gibi ci
ma \'C') n bu <la~ı yctiştlı-s.ın. O 
halde buğdn) la dmamn cennette 
ke:ıd.llgln~n yeti t.ği anlaşılır! .. 

Turk )Urdunun her ya\.:ısında 
yoz olılrak bul;d::t)' ve elmal::ır yc
tlstl!:lne .:öre Türk•) c'ye snhicl 
cennet dt meok )C.rın !"<lir. 

Muzların lkl mr tre uzunlukta 
ve S;).65 t::ınkm g •nı ilkte )aprak
lan olur. Muzlar b<'sll':ı.-lci meyve
ler arnsınd.:ı sayılır. Bu kerte ün 
snlnn muzinrın Am rlka') n girme-
si nC"dense dnhn ) C'n dlr. 

Meyveler!, ne kadar olsa bu~
d:ıy ve hurmalar knclı:ır ozlQ be
sinlerle dolu dl' ·ıldlr. üzUmlC'r ka
dar bcslC"yicl olamazlar amn, ye
tlslm ve bakım koln)•lıl!ındnn ötü
rü, du~nn tutulmuş, göreni sar
ını tır. Dunynnın dört yakasında, 
bakarsın lnsnnlıır muza sarılmıs 
hıınl harıl dikc-rl r. 

AM!'rlka ve Knnrıdn UlkC'IC'rln
dC" yıl1:ı 6 mll;ı;on s~lkım muz har
canır. Yılda, buralnrdn iki m1lyar 
kilodan artık milz ycnlld l nn1'1-
&ı1ır. 

Batı Hlndistanı il" orta AmC'rl
ka, Meksika ve Kolomb ya'dnn 
Blrleslk Ilevlet!C're ve Avrupa'ya 
50 milyon dolarlık rnuz cıkıınlır. 

Muz1ar: en cok Knl 'ornıyn, ve 
b:ıtı Hiııdlstnnı'nth ;. ayılmı tır. 
(Ünite Frult kumpani'nln) en • n 
plô.ntasyonlnn, yetlstı,.ml' nlanlnrı 
\'nrdır. Coıtu yUz hın "akr" bU;ı;Uk
lliğUnde olup bl'r:lt ULmanların yö
netimleri altındadır. 

Muzlonn meyvC'lerl gilzel ko
kuludur. Çiğ ve plşm o: olarak ye
nil r. Eri memls muzların mide
lerde erimesi pek kolay dcfüldir. 
Olgunlaşmıyan muzların kurutu
lup övütUlerek elrle ed len <unun> 
besin değeri bufdnyınkine yakla
şır. Yapraklarıyl<' dnmların üzer
ler! örtulUr, küte ve se~tlcr ya
pılır. Hele- şu gUnlerclc bir Bre
zilyalı liflerinden ipek çıkarnus

tır. 

Muzun en verimli iki nevi var
dır: biri muuı saplmtum oblirü 
muza ııarad yaka'dır. HC'r ikisi a
rasındaki aynm, t"lm:ı ile armudun 
yakınlığı kadardır. Bunlardan bas
kn: 
Muuı Kavnndisl, muza akilvrl

nnta, muza diskolor, muzn fchl~ 
soyları s:ıyılırsa da bunlann mey
veleri p1şlrllml5 olarak ycnlllr. 

Muza Okrneeon; ııub<'f:l tatlı 
patates gibi yenilen bir çeşittir. 
Avrupn'dn \'e blz..m bahcclerde 
slls olarak yet SLirilen <Enseta> 
çeşidinin göbeııını de memleketle
rinde yerlıler sebze yerine YC'rler. 

Morls ve Bubon ndnlanndn ye
tişen <Macülatıı> nevinin me:rvesl 
çok hoş kokuludur. 

Muzn Tetıı!s ve dnhn blrc<>kla
n (Fıbrel verimine elveriı;lldlr

ler. Muzun llflerlndC'n Flllpln a
dalnnndn Abaka adlı bir Flbre 
cıknnp kumaş dokurlar. 

1940 yılı muzlann iplik verimi 
1360.000 balya kadar olmustur. 
Bir balyanın ceklsl 130 kllo oldu
ğuna göre Flllpln adalarının lpllk 
geliri yıldn 176.800.000 kilogram
dır. O y1l Fillpln ~·alnız Amcrlkn
yn 470.000 balya Flbre çıkarmıs
tır. Bundan halat hfıllne gctırlle
rek gönderilen 8.883.561 kilo bu 
hesabın !cinde> dcığlldlr. Aynen su
nl ipek cıkarımına dn hız vermls
tlr. 

'Muzlar bu kerte fnydnlı oldu
ğu kadar süslQ, stlsleylcl bltkller
rllr. 

So~uk ycrlPrdcı yctıııPn ve Cin 
muzu denC'n bir nevi bulunmuştur. 
Adınıı (llluzn Acumlnntıı> dlYorlnr. 
F.lde ed lirse Karadeniz kıyıların
da y('tlştlrllmcsl kolay olacaktır. 
AkdC'nlz snhlllC'rlnde tutundulhı 
gibi bu yalılnn'la ynyılırsn mevve 
olarak kazancımızın :zenı:ınİlf:I 
kadar un olarak da ekm('ğfmlze 
azık katacaktır. 

ULUÇAM 

Adana sehir kütüpanesi 
Adana, Uluırus1) - Husust muhase

benin altındak1 bllyQk llllOna Rama -
zanoı::ıu kiltllpanesl taıınacakUr. Bir 
umumı kUtUı>nne yapılıncıya kadar bu 
salon kllttlpane olarak kullanılacak
tır. 

M. Hitler'in 
verdiği 

son nutuk 
" Ruzvelt, bu husustaki hareket 

tarzında Almanya'ya karşı bilhassa 
haşin davranmıştır. Bu adam, 1937 
denberi bir sıra nutuklar söyliyerek 
usullü ve terlipli bir şekilde Ame
rikan umumi efkarını Almanya a
leyhine tahrike başladı. Ruzvelt, o
toriter diye tnnınan devletlere knr. 
şı bir nevi karantina kurmak tehdi
dini de ileri sürüyordu. Daima ar. 
tan bir kin ve tahrik siyaseti takip 
eden Amerika devlet reisi, bir gi.ın 
izahat almak için Amerika'nın Ber
lin büyük elçisini Vaşington'a c;;a -
ğırdı. O tarihten yani sonteşrin 1938 
denberi bu iki memleket yalnız 
maslahatgüzarları marifetiyle tem -
sil ediliyordu. 

da &)'Dl usulleri ku1:landltını anıatmıt 
ve deml$tlr k1: 

Bu sözde relaln ath!ıma kar11 yap -
tıA't he.k&reUerı ıükQtla ııecl&tlrece{tlm. 

EBasen l\L Ruıvelt tarafından kendimi 
tahkir edllmlı addedemem. Onu da tıp
kı aeıen VJlson &lbl akıl hnstası adde
diyorum. 

Ruı\·clt veya Cörcıı llcrtde yeni bir 
lctlmal nizam kumıak lstedlklerlnl 
söylüyorlıır. Bu, kel bir berberin hemen 
sacları cıkaran bir Jltıc uı. vtilYe etme • 
sine benzer. Alman m!Uetlne ııellnce, 

ne Ruzvelt ten, ne Cörcll'den, ne de 
J.::dcn'dcn bir ıey dilenecek defl'lldlr. 
Almnn milleti kendi hakkını lstıyor ve 
bu yasıımnk hakkını kendine temin e
decektir, bin C'örcll veya Ruıvelt kar· 
ıı gelse de • 

Delki de alman milleti bu;:Unkü ka· 
dar asırı. ııeretınl müd~lk olmnmıatır. 

Ben de buı:Un Amerika mo.alahateüıa -
nmı p;ıaaparllarını verdirdim ve ıun -
!arı soylcltlm: 

lngııtere'nln ort8':ı olan Ameı1ka 

Blrle,lk 01!\'letlerl ynVa6 )laVlll hUdUt• 
suz bir dilnya dlktatörlUğUntl hedef 
tutan ve M. Ruıvelt taratın(lan acılan 
sbasctl güderek dmnn, ıtalyan \C Ja· 
ı>on mlllcUcı'1nl tabii yaşadıkları !cin 
de cok ltııwn olan iptida\ ınrtıard:ı.n 

mahrum bırakmak !cin hlc bir va1ıta
dan ceklnmeml5tlr. 

ALman ve ltalyan tıcnret ıemllerı 

" Ruzvclt, Avrupa'da her yatış 
lırma politikasını bile bile baltala -
mağa başladı. Avrupa devletlerin • 
den herhangi biri sulh yolu ile bir amerikan kruvazorlcrl taraCından ta -
anlaşma siyaseti takip edecek olursa nrruı edilerek yakalanmıs ve !cinde 
bu adam ödünç para vermemek, ikti- bulunan ve savaıcı olmıyan tayra hap
sadi baskılar yapmak, açılan kredi- scdllmlstır. 
!eri kesmek gibi tehditlerle karşısı- Bundan ba&ka reis Ruzvelt'ln en son 

1 

na dikiliyordu. Polanya'nın Vaıing. 1043 tc Avrupa'ya, Almanya'ya ve !tal· , 
ton, Lon.dra ve Paris büyük elçilc- ya'ya, askeri vasıtalarla taarruı etmek 

1 
rinin raporları bu vaziyeti gayet p!Anı neırcdllmlı ve amerikan hUkü -
mükemmel bir surette tıısvir et • meli bunu resmen yalanlamaQ:a lüzum 
mektedir. ı:ônncmlıtlr. 

.. ı 939 sonkfi.nunda Ruzvelt, oto- Reis Ruıvelt tara tından ıcnelerce 
riter devletleri, harp müstesna ol _ yapılan tahammlll edilmez tahriklere 
mak üzere, bütün vasıtalarla tnzyik ratrmcn Almanya ve ltalya•nın ııı.ml -

d 
.. • k mi ve benzerslı sabır göstererek harbin 

e ecer.ını ongre önünde açıkça 
söylemek suretiyle de tehdit etti. ıtenııırnıeslne mani olmak ve Amerika 

" Mart 1939 da yine bu adam, A- BlrlC$lk Devletlerıyle münasebetlerini 
merika Birleşik Devletleri reisini l)'lleıtlnnek !cin )apUklnrı ı.nyretler 
hiçbir suretle alıikad:ır etmiyen Av- kıaırııt:a uğramııtır. 

27 Jlkkunun 1!140 tarihli Uclil pakta 
runa meselelerine karışmağa bnş - dk b 1 Al ıt ı b !adı. sa ı u unnn man>a ve aya, u 

olnylnr knreısında. kendilerini mü1a -
" Mister Rıızvelt, &İttikçe daha fan ve milletlerinin ve imparatorluk· 

ileri giderek ve bütün devletler ara- :nrını'l hUrlyct ve ıstlklAllnl muhafaza 
sı hak kaidelerini çicniycrek hoşu- 1 etmek ıcın Amerika B rleılk Devletle -
na git.miyen bütün hukümetleri ta· 1 rlne ve ınııııtere'ye kam Jnpo:ıya ile 
nımadığını bildirdi. Bununla da ik- ' tılrllkte hıırbetmek zorunu ı:örüyorlar. 
tifa etmiycrek kendisine yabancı Hfller, ıöılerlnl nerlln'de lmznla-
toprakları işıal etmek hakkını ve- nan anlıı11TiaY1 okumakla bltlnnletlr. 
ren bir takım usfilsüz muahedeler - S O N -
akdine kadar gitti. ,. 

n. HIUer, 13 nla:ınn kııdar Amerlka"
nın Almanya aleyhine ıırutıtı hAdlse· 
lcrı hatırl:ıttıktun sonra demiştir k1: 

13 nla:ın 1941 de Yakınıarktnkl in -
glllz ordularının laıcslnl temin ıcın 

Amerikan gemilerine Kızıldcn.ıden ı.ec
mek mlisaadcsl verildi. Mart ayında 
amerikan makamları l.ıiltUn almıın vu
purlarına el koymuslaruır. 27 marttıı 
aynı reıs, Dclırat'tıı yııpılnn bir htikU
met de\'Tlml neticesinde iktidara gecen 
suykastcı Slmovlc ve nrkaılnslarını ıc
l!ımladı. Dnhıı nyJ,ırcn evci rcıs Ruz -
velt, Alm:ı.nya va !talya'ya karııı Sof -
ya ve Bctı:rnt'la bir ayn'ktnnma ~ıknr
mnk !cin albay Donavnn'ı ll:ılkanlnra 

ıtöndenntsu. 

Bundan baıtka nıaanın >'!lr~ın(lnn 

itibaren amerikan devriyeleri batı At
uıntıl:I ;:öıetmel:e \·e lnıırlllılere ma
lQmat vermece ıınııamııtır. 

Gene o ayın 2G sında M. Huzvelt ln-

VAKIFLAR UMUM 
MÜDÜRLüCü 

Kalorifer tesisatı 
\'akıtlar Umum MildilrlilWndcn: 
Keşif bedeli (1381) lira (f.0) kuru& 

olan Del\•U palas otellnln kalorlCcr tc -

11IRn tı acık eksiltme ıurctıyle tıımlr et
llrllcccktlr. 

ı-::ıcsıııme ZT. 12. 941 cumartesi ııilnü 

snat omln umum murlUrlilk ınıant mü
dUrlürıünde )-apılacaı::ından au ı::tbl en 
nz cl500) Urnlık ıs yaıııınıs ehllycUI ta
llplerln yüı:<le 7,5 teminat paralarb le 
UO.n edilen gün ve saatte mılrncaıı.t et
meleri lltı.n olunur. 

Keslr ve ıartname lnıaat mlldUrlU
tunde her ıılln ı::örtlleblllr. 

(9463) 19422 

MAHKEMELER 

Ankara 
Y 1LBAŞ1 masalarının tutulmasına 20/12/ 1941 
de başlanacak, ve 25/ 12/ 1941 akşamına dakar de
vam edecektir. Bu tarihten sonra masa rezerve edi
lemez. Büyük salonda en aşağı dört kişilik masalar 
verilebilir. Ve her zat için yemek ücreti T. L. 6.
dir. Evelden alrnır. Ücreti peşinen verilmiyen rezer
·ıe edilemez. 

Elbise: FRAK ve yahut SMOKING. 
Resepsyona müracaat. 5767 

•-BUGÜ N 

U L US Sinemasında 
Berlın'de 6 ay, Budapcşte'de 
ve Viyana'da beşer ay, Parıs'

tl! 5 ay, Solya'da 2 ay ve 
lstanbuI'da beş hafta 

muternadıyen gösterilen 

Bahk~ının kar1sı 
( Dle Reise Nach Tllsltt ) 
Kalblerı titreten bir aşk 
fııclası ... Gönüllere korku 

veren heyecanlı bır roman .. 
Hayatın acılarından 

yaratılmış bir şaheser •• 
-( Artistler ) -

Christine Sönderbaum 
Fritz von Dongen 
--(Aynca>-

yalnız aqamlan 21 seansında 

Türkiyede Cümhuriyet 
Bayramı 

-{Seanslar)--
14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 
GJ<~CJ<J İÇİN YERLERİNİZİ 

KAPATINIZ. 

Telefon: 6294 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Sebze fiyatlar1 
Belediye Reisliğinden : 
Sebzelerin gllnlllk azami toptan 

ve perakende satıı fiyatları : 

-( 181 llkkanun/ 1941 )-

CiNSi ve MENSE! 

Lahan~ (Mekecc) 
ıspanak (Muhtelif) 
Pırasa (l\f.uhtellf) 
Yere iması (Ankara) 
Kereviz (Bursa) 

7 
17,5 

8.5 
7 

14,5 
11 
8 

18 

Patates san (tlrgUp) 
Patates beyaz (tlrgilp) 
Knrnıbnhar (Mersin) 
Ay§e fasulye (Mersin) SO 

Bnrbunya 
fnsulyn 
Domates 

(Mersin) 
(Mersin) 

30 
17 

10 
24 
12 
10 
21 
ıs 
11 

40 
24 

Ankara Lv. Amirliği 

Spor malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Kapalı zart uıulll ile 29 kalelll 

spor mal:ı:emest alınacaktır. Hepsili• 
tıılımln edilen 11yau 32016 lira (otıll 

1 tkl bin on alU lira> em kuruıtur. :tıJ 
, teminatı 2401 yirmi ıeklz kuruıtur. 

1 2 - thalrıl 23. 12. 941 ıaat 14.30 da" 

1 
dır. Şartnamesi 161 kuruı mukab!l1JJ • 
de komlsyondıın her ıtün alınablllr. Tr 

ı llplerln tekllt mektuplarını ihaleden bir 
saat eve! kom!Jyona vermeleri ,arıtır• 

(8998) l89S7 

Havuç ve pancar alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
l - 12312 kllo havuç 12312 Jtfl• 

panc-nr, açık eksiltmesinde talip cıJC• 
madıtından pazarlıkla ekslluneııl 
23-12-041 saat 11 de Ankara Lv. J.• 
ırurllğl Sa. Al. Ko. da yapılacaktlr· .. 

2 - Pancarın muha.mmen bede" 
8 kurus ve havucun ıo kuruştur· 
Pancann kaU teminatı 148 havucut 
1!<5 liradır. Şartnameleri her Ko. ~ 
görtllür. (9229> 19406 

Ispanak ve lahana 
alınacak 

Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
1 - 120 ton Ispanak ve 80 ıot 

lahna kapalı zarfla ekslltmesıııd• 
talip çıkmadı~ndan pazarlıkla ek• 
&!itmesi 23-12-1941 saat 10 da An1d1' 

ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır· 
2 - Muhammen fü•at lspana!C 

için 15 lahna için sekiz kunıstur. tr 
panak lctn kati temlnat 2700 lira \~ 
lahna için 960 llradır. Sartnarrıt 
161 kuruş mukabilinde komtsyondll11 

alınır. <9257) 19407 

Kuru ot alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Ko. dan ı 
Cinsi K. ot miktarı 640,200 fiY;: 

7 Kr. teminatı 3362 ihale giinü 
12. 941 saat 14.30 pazarlıkla. 

Cinsi K. ot miktarı 818,500 flyıı~ 
7 Kr. teminatı 429R ihale günü 2 
12. 941 saat 15 pazarlıkla. 11 

Cinsi K. ot. miktarı 680,000 fiY8 S. 
7 Kr. teminatı 3570 ihale günü 2 
12. 941 saat 15.30 pazarlıkla. ti 

1 - Yukarıda cins ve miktarla 
yazılı lı:uru otların ilk partinin şart· 
namesi 225 ikinci partinin 287 üciirı' 
.cüncü partinin 238 kuruş mukabi!İll' 
de komi'>yordan ahnab;lir. 

9338) 19408 

Sadeyağ alınacak 
patlıcan {Adana) 16 23 Ankara J,v. A. Sn. Al. Ko. dan: 
Kuru soğan (l\luhtelit) 7,5 10 l - 5000 liralık sadE'ynğı eltslıt" 
Yuvnrlak 

il il il 11ııilil11ilil111111ilil1111 il medekl evsafa g6re pazarlıkla s:ıtJll 
da muntazaman tamir edilmekte bu - Ankara İkinci Sulh H. Hikimll • nlınaraktır. 4 ıunmuştur. &inden : Kayıp - 1937-1938 yılı Ankara bi- 2 - Pazarlıfı 18-12-1941 saat 1, 

ı:Utere'ye 20 tane hücumbotu vermls
tlr ve bu arada Jnıtlllz harp ııemllerı 
Amertkn lllrteılk De,•lellerl llrnnnların-

4 ııaılrand:ı amerikan nakliye ııcmı- rinci orta okulu son sınıfından me • tedlr. lstcklllerln belli gün ve sııııtl 
ıerl Groenlnnt'ta ııllzükmüı ve llJ ha. Ankara belediyeıi namına umumi zun oldıı~uma dair aldığım tasdık - teklif ederı>klorl fiyat llzerlndeon le~ 
zlranda reis nuıvelt'in emriyle bir vekili avukat Hüseyin Fevzi Hak- nameyi kaybettim yenisini alacağım- nunl tt"mlnıı.tlnrl:ı:le birllkte .Anka! 
amerikan hnrv ıcmlslnfn Groenlant a- man tarafından Ankııra'da Öncebcci dan eskisinin hükmü yoktur . J,v. Amlrlll:l Sıı. Al. Ko. na mtırııt',, 
cıklnrında bir alman dt?nlıııltı ııcın~ı- Bahadırlar sokağında Ali Knlfa a- 5768 İhsan Heybetlioğlu atlan. (9481) 19431 
ne &Ualtı tıombnlarlyle to.arruz eLUfıl- 1 ı lllllo Partmanında 3 No. h dairede müte- ..ı il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .,,. 
ne dair lnı.llterc'den ilk haber ırclmJı- : :::: 
ur. ahhit Halil Yapsat aleyhine mahkc- -=- Y E N 1. S 1. N E M A D A ~ 

14 haziranda, devletler hukul<una memize açılan su bedeli 1890 kuru- ; 
nykın oıarıık Amerlk'A'dakl alman ala - şun tahııili hakkındaki davanın ya- -= Du"n ~ cakınn durduruımuetur. denberi devam eden, bütün dünyayı hayrette :; 

6 Ve 7 temınuzda amerikan kuVl!l • pılmakta olan duruşmasında 1 - b km ı k B"" •• '-
lcrl atman harp bötııeslnde bulunan İkametgibınızın meçhuliyctlne bi- § ıra 11 ° an &f romanı.. utun ~ 
ısıanda adasını ıaııal etmııtır. naen davetiye ve d!va arzuhalinin : insani ihtiraslar bir filmde.. :::: 

l\L Ruzvclt bütlln bunlarla: lanen teblifine mahkemece karar = o·. L M ,. ş K :::: ı - Nihayet Alıruınya'yı haı'bc ıtlr- : A :::: verilmiş ve duruşma 22. 12. 941 sa- - "" 
mek zorunda bırakacağını, - :::: 

:2 - 191:5/16 da oldutu ı;rlbl deniz . ıt 9 za talik edilmiıtir. : :::: 

adllytıor~aur.btnl tesirsiz kılaca{tını tımlt e - Mezkur tarihte mahkemeye gel - -_: OYNIY ANLAR i 
u mediğiniz veya hır vekil gönderme- r 

diilniz takdirde gıyaben duru$mtya § MERLE OBERON - LAURENCE OLlVlER ~ l\I. Ruıvelt aynı zamanda Sovyet ler 
Birliğine Amerlka'nın yardımını da 
vtıdcdlyordu. 

Hltler, Ruzvelt'ln Japonya'ya karııı 

devam olunacağı davetiye ve diva 1 r 

arzuhali yerine kaim olmak Uzere i-1 : Senenin büyük taheıeri olacak ~ 
linen tebliğ olunur. 5766 ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!,!!!!. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 13 - 12 -941 vaziyeti 
~ 

AKTİF 
KASA 

Altın : Safi kiloaram 
Banldk>t 
Ufık.lılı 

DAHILDEIQ r.IUHABlRLER J 

Türk Uruı • 

7:2.&o:ı,372 
Ura 

102.l25.264,l57 
13.224.866,liO 

5:ı6 .761,SO 

245.514,80 

Lira 

U5.906.S92,87 

:245.51-1,SO 

PAS İE 
SERMAYE 

lHTlYAT AKCESt 
Adi ve fcvkalide 
Hıısud 

Urı 

7.822 019,15 
6.000.000,- 13.822.019.ı' 

HARIÇTEIQ MUHAB!RLER ı 
~11111111111111111111111111111111!:. 

13.779.567,90 Aluo ı Safi kilogram 9.441,033 

rEDA VULDEKI BA?>.'JOIOTLA n 1 

Deruhte edileo evrak.ı oakdlye 
Kanuouo 6 - 8 inci maddelerine 
baıine tarafından vaki tediyat 

tevfikan 

llSS.748.563,-

= Ra~it R11a Tiyatrosu ~ Aluııa tahvili kabil ııerbcst döviıleı 
Uiier dövWer ve bor,ıu kliring bıkıyeleri __ S"T_.096_._95_1_,9_7_ 

-.-
-- --- Sanatkar 

HALiDE PiŞKiN 
birlikte 

- tlAZlNE TAHVlLLERl ı -- ---- -- -- -- -
Deruhte Edl. enalu nakdlye karıslılt 

Kannnuo 6 • 8 ind maddelerine tevfikan 
hazine carafındao vaki tediyaı 

1511.748.363,-

21.76'.266.-

70.376.519,87 

1!16.984 297,-

Deruhte Edi. evrakı oakdiye bakıycsi 
Karıılığı tamamen altın olarak illvetcn te
davüle vazedilen 

21.764.266,-

136.9$4.297 

17.000.000,-

250.000 000,-
madalvası ve diploma verilir. _ 

Adanamn 
kııhk armağanlan BU GECE 

HALKEVINDE 
- -il::."IEDAT CUZDANI ı 

Reeskont mukabili illveten tedavüle \'llC

dileo 

8 - Tcr•ip heyeti : Ajanlık, Dr. Adana: 17. a.a. - Aıkerlerimize : 
Kazım Koyliıdür. kıtlık hediye tedariki için halkımı- : Saat 21 de 

--- Ticari senetler 

9 - Hakemler: Aianlık tarafın - zın bir ay içinde verdiği p:ıra mlk- -
dan tayın edilecektir darı 53 bin lirayı geçnıiıtir. BağılJ 

Refik Nuri'nin biricik : e:sHAM ve TAHVILAT ctlZDANI ı 
10 - Tasnif : a) Her üç vaziyet- devam etmektedir. eseri -

te birinci, ikinci ve üçüncülük. - : 
b) Her Uç vaziyette münferit bi- : : ...................... ___ :: 

rinci, ikinci üçüncülük. gı111111111~:~11~:~:ıllllllllllll~ §1 KÖR DÜGÜM i § 
Kıskançlık yüzünden - :: ........................................ ! = 

cinayet § BİLMECELER : ~ Kemedi 3 perde ~ 
- ve MANI.LER = = Biletler her glln saat 12 = 
: : : den sonra Hnlkevinde : 
: _ satılmaktadır. 

: NAKİ TEZEL : : Keç!Bren ve Bahçeli Evler de : 
--

A) Deruhte edilen evrakı nakdi)"enin lıu
tılıit esham ve uhviUt (itibarl kıy
metle) 

B) Serbetı esham ve tahvillı 

,\VANSLAR ı 

Altın H döviz iherloe avaDI 
TahviUı üzerloe avans 
Hazineye kısa vadeli avam 
Hazineye 3850 No. lu kanunı gilrt açılın 
ılııJJ karşılıklı avans 

HISSEDARLAR 

İzmir. 17 <Tetcronta> - Bugün Te
peclk'te oturnn Ua:ıklı Alımet namında 
bir ı:ıhıs 14 yıMıınberı birlikte yasadı -
lh ııo ya51nd;ı lkb:ı 1 nn rnında bir kadı
nı tb~ahlm n!IMmda bir ııclnln yanın
da ~~rünce derhal bıcatını cek@rl!k 
ııatd 1"1115, kadını attı yt!rlnden yarah
)'llrA1r Oll!Urmtlıt(lr. 1brAhtm de ÜC ye
rinden ııtır ıurette yaralıllu'. Ahmet 

: _ dahil her tarafa otUblls 
: Her kitapçıda bulunur. _ : temin edilmlı;Ur. = ).IUHTEL1J: -

yakalanmı.ur. 

: Fiyatı: 60 Kurut : - Telefon: 2653 -.,11111111111111111111111111111111,. .,ııııııııııııııııııııııııııııııııa:: 

297 .406.916,39 

45.225.041,93 

8.9911.454,71 

4.895,M 

1 .SOS.690,-

--.-

167 .500.000,-

297 .400.916,39 

54.221.496,1)4 

175.313.SSS,54 

4.500.000.-

14.904.135,'llS 

Hazineye rapılan altın karşılıklı a\'ans mu· 
kabili 3902 No. lı kanun mucibince illve
ten tedavüle vazedilen 

MEVDUAT: 

Türk Lirası 

Alun : san kilogram 877,150 

3850 No. lu kanuna göre bnineye açılao 

avans mukabili tevdi olunan altınlar : 

SaIJ Kil1 55.541,!l30 

oovız TAAlIHUDATI : 

Altına ı.ahvili kabil dövizler 

Diier dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri 

MUHTEL ti' 

111 500 tıOO,-

86.304 317,77 

l .233.782,03 

78.124.167,90 
------ı 

23 653 617,4!! ?36.~ı;ı1~ 
~ rt-

13623~ 
YEKON ~"i9~ , 

: İskonıo haddi '7o 4 Alıın üzerine avaos t/I 1 Temmm 1938 tarihlndca itibuen 



Mqe odunu alınacak 
ODya SL Al. Ko. dan : 
~ ~') ton meıe odunu kapalı 

u.filU ile ekliltmlye konmuıtur. 
ve ıerait Ankara, İatanbul 

Amirlikleri Sa. Al. Ko. tariyle 
da l'ÖrUlUr. İhaleıl 22. 12. 941 

eai günü aaıı.t 15 de Konya'da 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

L 6liO ton meşe odununun (ah· 
J lzde 25 fazlutyle beraber) 
men tutarı 24.375 lira ilk te-
1828 lira 13 ku?'UJtur. iatek· 
belll gün ve ıaatten bir ıaat 

1 teklif' mektuplarını Ko. na ver-
eri. (8995) 18962 

Yem torbaıı alınacak 
'taıibiye Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 900 adet yem torba11 90.000 

kebre 4000 adet keçeh belleme 
adet kayıı yular baılıeı ve 6000 
ip :yular sapı kapalı zarfla ek-

tlne7e konımı.ttur. Hepsinin tah· 
edilen bedeli S3660 lira olup mu· 

t teminat 3933 liradır. 
~:::-İhalesi 2S. 11. 941 per,embe 
~ aaat ıs le lslihiye Sa. At Ko. 
fa 7apı1acaktır. İstiyenlere ıartna

l 268 lnınıı mukabilinde komis
an almır. 

l1teklilerin belll rün ve saatten 
to aaatt evet teklif mektuplarını. 

• na vermeleri. (9029) 18970 

Sadeyağ alınacak 
D:IDe sa. AL Ko. dan : 
1 - Clııal sadeyatı mlktan 10.000 

muhammen bedeli 20,000 ltra muvak• 
kat teminat 1500 lira. Yukarıda mu· 
hammen bedeli ve muvakkat temınab 
yazılı ııadeyatı 25.12. 941 pereembe 
ırünQ saat 15 te Ezine Sa. AL Ko. ela 
pazarlıkla satın alınacaktır. tateldlle
rın mezkQr &Un ve saatte kaU temi· 
nallarlyle Ko. na mUracaatları. 

(9357) 19298 

Kuru üzüm alınacak 
Ezine sa. Al. Ko. dan: 
1 - Clnııl kuru uzum. mlktan kilo 

25ıOOO muhammen bedeli lira lS'r.IO 
muvakkat teminat lira 1404 

2 - Yukarıda clna ve mıktarlartyJe 
muhammen bedeli ve muvakkat temı
natı yazılı kuru üzlim 26. 12 941 cuma 
ırtınl1 saat l& te Eılne Sa. Al. Ko. da 
pazarlıkla alınacaktır. t tckl1lerln mez
kllr &Un ve saatte tem naU&rb'le bir. 
ilkte Ko. na muracaatıarı. 

(9370) 19307 

F 011eptik trotuvar in,aatı 
F.aktıehlr sa. Al. Ko. dan: 
l - ln&aat Y<'rl komi yondan öA're. 

nllmek üzere toss ptık tlratuvar pazar
ııta konmuıtur. Keşif heı1ell 2486 lira 
ilk teminat 186 lira 44 kuruıtur. Pa· 
zarlıA'ı 25. 12. 941 ııer mbe ııunu ııaat 

11 de Esklıehlr mınt kil Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. tstekl!lerln belll ııUn ve 
saatte temlnatıarble birlikte Ko na 
muracaatıarı. (9111) 1936!5 

Sadeyağ alınacak 
Sığıreti alınacak Gelibolu sa. Al. Ko. dan: 

4dana Sa. Al. Ko. darı ı 1 - Pazarlıkla 23 ton &ılde>•ııt alı· 
l - Kapalı zarf uıulıi ile 60 ton nacaktır. Muhammen beı1 ıı 41 2!50 ll. 

eti almacaktır. Tutan 16800 ra evsaf ve ıartname merk z Sa. Al. 
lira ilk teminat 1260 liradır, Pazar-1 Ko. da ııorülUr. lhaıesı 26. 12 941 cu. 

23. 12.941 salı ııünü saat 11 de ma ırUnU saat 15 te Gelibolu merkez 
~.Al. Ko. da yapılacaktır. İstekli- Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lsteklllerln 
_, pazarlık saatinden bir saat evel belli saatte Ko. na ııeımeıerl. 
'-ltıif mektuplarım Ko. na vermele· (9441) 19388 

il. cgo31) 18972 

Sığıreti alınacak 
fat. 81111 sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarf usulu ne 2946 ton 

"lır eu mUnakalaya konmuıtur. Ev • 
::: husull earUar Ko. da ırörtılUr. 

:t.ı. 12. 9il pazartuı ırunu saat 
~~ :vapılacaktu. Muvakkat teminat 
~ Ura taliplerin ihale. saatinden 

saat eve! tekllt mektuplannı Ko. 
la vermeleri. (9066) 19006 

Satılık öküz ve arabalar 
llalıkesir Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 600 okuı: 350 a,aç dingilli 
"'-tamel öküz arabası. lkı öküa bir 
"..,_ komple olarak: perakende he
ht buzuriyle komisyonun takdir 
~eti üzerinden satılacaktır. 
..,_12-941 cumartesi giinü saat 10 da 
8-tıkesir hayvan pazarında eatııa 
... lanacaktır. Taliplerin belli ıün ve 
llatte satıı yerindeki Ko. na müra-
.... tlan. cg139 19088 

Burçak alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
~ - Beher kllosuna 15 kur111 fi
~":_ tahın n f'd 1 n 100 ton burçak 
~lıkla satın alınacaktır. Pua'l'
lıtı 20-12-941 cumartesl 1rünll saat 
2ı de Balıkesir Sa. Al. Ko. da ya
~~ktır. Katı teminat 2250 liradır. 
""YI&! ve ıartlannı ~rmek lstlyen
~ her gün Ko. na müracaat edebi· 
"""l~r. 100 ton burcaita toptan talip 
tlkrnadıtı takdirde 15 tondan lllaıtı 
~nıak Ozere ayn ayn taliplere 
.. •erilir. Taliplerin Ko. na müra· 
"-tıan. (9098) 19043 

Sığır eti alınacak 
!anır Hava Satın Alma KomllYo
~: 

l - Beher k11osuna 46 kurul ftyat 
...... ID edll"'!l (36) ton sıtır eU 23.12. 
"1. Pertemoe &üntl saat 10 da lhale e._ek tızere kapalı zart usullyle mil • 

ya konmuttur. 
laıekıııerın slllıt len si1D ve saat· 

.._ bir saa.t eveı le kadar kanunl ve-
91kaıanm 1242 llralık ilk teminat mak· 
'-1.nm muhtevi teklif mektupıannı 
lilıakbuz mukabili Güzelyalıdald bava 
latuı alma karnllyonuna vermeleri. 

Kuru ot alınacak 
tat. Şlıll Sa. Al. Ko. dan: 
l - 9. 12. 941 de pazarlıkla mUna • 

kasası UAn olunan 800 ton kuru ota 
talip cıkmadıRından a)'llı mıktar kuru 
ot tekrar pazarlıA'a konmuıtur. Evıat 
ve husuıl 111rt111.r Ko. da ııorUlUr. 400 
tonu btanbul !cinde ve 400 tonu sır· 
kecl lıtasyonunda vaııonda tesl m cdl • 
lecekUr. Bu miktarların :yanıuıa talip 
tıkarsa ihalesi yapıl c- ktır. Otlar bal • 
yalı olarak alınRcaktır. B her k1losu -
nun muhanwnen bedeli 5 5 lcuruitur. 
lhaleet 23. 12. 941 salı ırUnQ saat 14 te 
yapılacaktır. Taliplerin Ko. na mUra • 
caaUarı. (9413) 19410 

Kuru bakla alınacak 
tat. 81611 Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usullyle 800 ton 

kuru bakla münakasaya konmuıtur. 

Eveat ve huıuıı ıaruar Ko. da zoruıı.ır. 
Ihalesı 7.12 w:.ı caraamba ıtUnU aaat 
16105 da yapılacaktır. Muvakkat temi· 
nal S8l50 Uradır. Taliplerin ihale ıaa • 
tinden bir saat evel tekllf mektupları-
nı Ko. na vermeleri. (9414) 19411 

Burçak alınacak 
KGll7& Ba. AL Ko. dan: 
1 - 510 ton burcak pazarlık sure • 

tiyle satın alınacaktır. Al&arl l50 ser 
ton olmak Uzere müteaddit taliplerden 
de alınabilir. Talipler n temınatıarlyle 

beraber pazarlık sUntl olan 23. 12. 941 
salı ~Unü ııaat 14 te Ko. da bulunmala• 
rı. (9120) 19412 

Yün f anili almacak 
Tophane SL Al. Ko. dan: 
l - Beberlne 27S kuruş tahmin edi· 

len 12.000 adet yün fınıle aJınacakur. 
Pazarlıkla eksiltmesi 2}. 12. 9{1 aah 
giınü saat l+,30 da Tophane lst. Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. hk te· 
minau 247' liradır. Numunesi Ko. da 
&örülür. Tüiplerin belli vakitte Ko. na 
gelmeleri. 

(9421) 

Salça almacak 
tat. &1•11 Sa. AL Ko. dan: 

Sabun alınacak 
ısı. sıeu sa. AL ıco. dan: 
1 - Pa.zarbkla 80 tıon •bun satm a

hnaeaklır. Evsaf ve huausı Mrtıar ıco. 
da s6rü1Ur. Beher kilosunun mubam • 
men bedeli 81 kuruttur. lhal.S x_ n. 
941 careamba .Unu Mat 10 da :vaınıa • 
caktır. Tallplerın teminaUart:vl• xo. na 
m!lraeaatları. (9436) 19411 

Çizme alınacak 
Bursa sa. AL Ko. dan: 
ı - 15.000 liralık er obmNl pazar· 

lı.ltla satın alınacaktır. Paııarlıtı 23.12. 
941 ııalı ırunu saat 15 te Bursa Topane 
Sa. Al. Kıo. da yapılacaktır. Bir ç1ft cl2· 
menin tahmin flyaU 21 liradır. P&2arlık 

sonunda tekarrür eden bedel 112erln • 
dım yüzde 15 kaU temtnaı alınacaktır. 
Cl.ı.nıelerın evııaı ve 1&rt.nameaı Ankara 
lıtanbul, Konya L•. &mirllklerlyle Bur· 
sa sa. Al. Ko. da ırör11Jür. Jateklllenn 
mezkdr &ün ve saatıe Ko. na müraca· 
atları. (IK33) lMll 

Bakla ve aaire alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 400 ton bakla muvalckaı temi• 

natı 4500 Ura 100 ton kaplıca muvak· 
kat teminat 11~ lira 100 ton burcak 
muvakkat temtnat 1125 Ura 50 ton nt 
muvakkat teminat 41!0 lira pazarlıkla 
satın alınacaktır. thalffl 27. 12. 941 
cumartesi ırtınn saat 11 de yapılacak· 
tır. Şartnamesi Ko. da verilmektedir. 

(9476) 19480 

Sığır eti alın&Cflk 
Al. Po. 1070 sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher klloau 45 ku· 

ru•tan 122,5 ton ııA'ır eU kapalı zart 
uıullyle satın alınacaktır. :Muhammen 
bedeli 5!1125 lira ve muvaldcat teminat 
4184 lira 38 kurugtur. Şartnameıı Ko. 
da verilmektedir. ilklllbneel 8. ı. 942 
peraemııe ırUnü saat 15 te Kesan komi•· 
ynnumuzun bulundutu mahalde yapıla· 
caıctır. ı.t.ıııerın me!1'1lr sun saat 
15 e kadar teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. <9418> 1IMS4 

Kereste alınacak 
tat. Şlıll sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla lSllO metre mtklp 

mamul kereste mubayaa olunacaktır. 
Evııaf ve huıuıt ıartıar Ko. da ırörülUr. 
Beher metre mlkAP kerestenin muham· 
men bedeli koonUnaayonun verdltl ft· 
yat üzerinden lhaleal 22.12. 941 sQnU 
saat 14,li ta yapılacaktır. TaUplertn 
mezkllr &tın ve saatte xo. na muraca • 
auan. <9486> 19431 

Elbiıe diktirilecek 
Eakltehlr Sa. Al. Komıs:ronuncıan: 
1 - 25 lll 30 subay ve ukerl me

murlann kaput ve ceket düz panto
lon ve kııaket yaptınlacaktır. 30 adet 
takım kaput ve elbise dikimlnln pa
zarlığı 22-12-1941 pazarteli sUnU sa
at 11,45 te Esklıehlr mıntalca Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Kaputun te
minatı 51 lira 75 kuruttur. Elbise 
lıe 67 lira 50 kuruştur. ı.teklllertn 
belll giln ve aaatte temlnalartyle 
Ko. na müracaatlan. (9487) 19436 

inhisarlar Umum Md. 

Yol Ye kınaliıısyon 
yeptmllClk 

lııhisarlar Umum lllidürlfiitindenı 
l - Keıif •• prtnameai mucibin

ce Pqabahçe f•brikasmda 7apıla -
cek yol ve Junaliaasyon inpatı ka
palı sarf ululiyle yaptırılacaktır. 

2 - Keııf bedeli "36.086.GO" Ura. 
% 7,5 muvakkaı teminatı (1956.49) 
liradır. 

3 - Eksiltme 2. 1. 942 cuma ıUnll 
uat 10.10 da Kabataş'ta levazım bi
nasında merkez mübaya komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Şartname ve keıfi ııiSsll ı• 
çen ıube vemesinden ve Ankara, lz. 
mir baımüdilrlilklerinden ''130" ka
ruı mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye cirmek isti7dle
rin ,.10.000" liralık ba kabil lDtaatt 
mavaffalriyetle ,..pmıı olduklarına 
dair •esika ibras ederek ibate sil
ntinden 1 sin evetine kadar 11mam 
mtidilrlük in.put ıubfflnden amca 
eksiltme7e ittirak vesikan almalan 
lhımdır. 

U L U S 

ASKERi F ABRIKALAR 

Demir tel ve aaç alınacak 
Aa. Fab. S&tııı Alma Ko. daD : 

7 Ton 2.5 mm. kutrunda pve • 
niali demir tel, 

5 Ton 2 mm. kutrunda galvenisli 
demir tel. 

S Ton 1.40 mm. kutrunda galve • 
nlali demir tel. 

82 Ton 0.8 - ı.oo mm. kalınlıtında 
l'alvenlzli demir ıaç alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (15044) Ura 
olan yukarıda yazılı dört kalem 
ptvenizli demir malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Mildtlrlutil Mer
kez ntın alma komlıyonunca 7. ı. 
Hl ç&r1amba gtlnU ııaat 1',30 da 
puarhkhl ihale edilecektir. şartna
me parasızaır. Kati teminat 22M 
Ura 60 kuruştur. (9319) 19339 

2000 adet oleom varili 
alınacak 

Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
Tahmin edilen bedeli (36.000) lira 

olan 2000 adet Oleom varili, Aı -
kert Fabrikalar Umum MUdUrlUtü 
Merkez Satın Alma Komlıyonunca 
12. 1 1941 pazarteıi günU ıaat 14.30 
da pazarlıkla ihale "edilecektir. Şart
name (1) Ura (80) kuruııtur. Kati 
teminat (5400) liradır. (2320) 

19340 

60 ton bohçahk saç 
alınacak 

Aı. Fab. Satın Alıma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli <20 000) lira 

olan yukarıda yazılı 60 ton bohcalık 

aac alkerl fabrikalar umum mtıdUrlU· 
tl1 merkez satın alma komlA)"Oflunc-a 
7. 1. 942 carsamba ırunu •at 15 te pa· 
zarlıkla ihale edllecl!ktlr. Şartnaml! pa· 
raaızdır. KaU teminat (3000) liradır. 

(9392) 19402 

Dört kalem tel 
alınacak 

Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (31225) lira 

olan 4 kalem tel aıkert fabrikalar u· 
mum mUdürlUAil merkez Batın alma 
komll:vonunca 16. 1. 1942 cuma ırünü 
saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname Cll lira (57) kuruıtur. Ka· 
U teminat (4683l liradır. 

(9393) 19408 

Milli Müdafaa V ekileti 

Kumq alınacak 
M. M. veıca.ıeu sa. AL xo. dan ı 

Beher metresine tahmin edilen n -
:v tı (S57) üc yüz elli :yedi kunll olan 
100.000 metre matra kııınıtı ltwnal ka· 
pah urna münakasaya konmuıtur 

ııo.ooo ner metrelik ayn ayn teklıtıer 

de kabul edilir. lhalest 20. 12. 941 cu· 
marteıı &tlnü saat 12 dedir. Evsaf ve 
'8rtnamesl 1785 kun11 mukablllndo 
M. M. V. ıatın alma komisyonundan 
alınablllr. Taliplerin teklif edecekleri 
mllttara &öre kanunı ilk temlnatlannı 
havl teklif mektuplannı ihale ıtUnü ve 
saatinden en az bir saat evellne kadar 
komllyona venneıerL 

(9009) 18990 

Kaputluk kumaı alınacak 

M. M. VekAleU sa. Al. Ko. dan : 
Beher metruıne tahmin edilen ttyatı 

(857) uc yüz elll :vecıı kurut olan 
100 000 metre kaputluk kuma, kapalı 

zartla münakasaya konmuetur. eo.ooo 
ner metrelik ayn ayn teklltler de ka· 
bul edlllr. !halesi 20. 12. 941 cumarte
ıı ırtınU nat 11,30 dadır. Evsaı 11e 1&rt 
nameıı 1785 kurut mukabilinde M. M. 
V. satın alına komlııyonundan alınabt· 

Ur. 
Ta llplerln tekl!f edecekleri miktara 

ırllre kanuni ilk temlnatlannı havi tek· 
lif mektuplarını lhale &Un ve saatin • 
den f'n az bir <1aat eveııne kadar ko-
misyona vermeleri. (9010) 18991 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekflletl Sa. Aı. Ko. dan 
Kesır bedeli (17.113,78> on yedi bin 

yüz on Ut lira 78 kuruı otan DIYarba· 
kır da elC'ktrlk tesllatı lal kapalı zarf. 
la münakıı&a)a konmuetur. lhalesl 22 
12. 941 pn;ı:arteel ırunU aaat 11 dedir. 
Uk teminatı (12831.M liradır. Şartna· 

mesı 86 kuruı mukabilinde M. M. V. 
satın alma komlıyonundan alınabilir. 

lateklllerın ll"all! &Un ve saatinden 
er az bir saat evellne kadar kanunl 
teklif mektuplarını komisyona verme-
lerL (9011) 18992 

Elbiselik kumat 
alınacak 

M. M. VekAleU Sa. AL Xo. dan : 
Bf'her metresine tahmin edilen tı:ra· 

tı (316) Uc yUz on altı kurut ojan 
Küçük Yozgat'ta <40 oooı kırk bin metre kıtlık elbtıellk 

l k 
kumaı kapalı zarna münakasaya kon· 

yaptırı aca intaat muıtur. İhalesi 20. 12. 941 cumartl!ll 
Allkerl Fab. Satın Al. Ko dan: 
Ketıt bedel! (10067) ura (l7l kuru• ~~=:ır~~~~ ~e;'1~:::a:::ıı:.~ c;:~~ 

olan Küçük Yozıratta yaptırılacak in • 
ıaat aıkert fabrikalar umum mUctnlO· mukabilinde M. !:. v. satın alma ko

mls:ronundan alınabilir. Taliplerin lh&· 
tü merkez aatm alma ıromınoonunca 

20. 1. 942 aalı ırtınü Mat 15 te kapalı 
:&artla Shale edlll!Cekllr. Şartname 

(51) ıcuruıwr. Muvakkat teminat TM 
Ura 4 Jcurustur. Teklif m@ktuplarını 

saat 14 e kadar komi.iyon& vermelet"I. 
(9394) 19404 

10.000 adet ve takriben• 
200 kilo bot makara 

satılacak 
Jıijj, 'J'ab. &atin Al. ıco. dan: 
'llehertne 1.5 kurut bedel t.aJıdll' edi

len yuJranda ,.azılı 10.000 adeC " tak· 
rMıen ~ kilo kadar bot me.kara as • 
kert fabrtltalar umum mUdürtUttl mer· 
kez satın atma kcımllll"Onunca 17. 1. 942 
-rtesı ır<ınU eaat ıı de acık arttır
ma suretb"le satılacak'tlr. euaıame P&· 

raıızdır. (9457) 19420 

MARMARA ossOBHRAI 

Sığareti ilanı 

le &Un ve saatinden en a2 bir saat e
veıtne kadar teklif mektuı>lannı komla-
> --. vermeleri. (9013) 18994 

Yataklık pamuk alınacak 
M. M. Veklletl Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen tıyatı 

doksan kuru• olan :rtız bin kilo )'lllak· 
lık pamuk 2S blrlnc-lltAnun 941 pereem· 
be sUnU saat 11 de Ankarada M. M. v. 
.atın alma Ko. da pazarlıkla thale edl· 
1-ilndeD lılteklllerln ll:iOO llralık ka· 
U tanlll&tlarlJ'le lllrllkte puarbk sGn 
ve aaatlnde mezltGr Ko. da bulunma
ıan.. eertnaıne ve nUmunesı her a1lD 
Ko. de. ırö1111ür. (9088) 19124 

İlterlizuyon cihazı 
alınacak 

:M. M. Veka.teti Sa. Al. Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 390 

lira olan iki takım isterlizaeyon ci· 
bazı 20 İlkkAnun 941 cumarteei gtl
nU saat 11 de Aııkara'da M. K. V. 
Satın Alma Ko. da puarlıkla ihale 

Marmara UuUbah11 K. Satın 
Komll:vOnundan ı 

Alma ~ dllecektlr. Fenni ve idart ıartn&
meai komisyonda görülür. İstekli -
ler 117 lir&lık kati tem.iııaUan ile 
birlikte puarlık gün ve ııaatında 

ı - Bırtnlll umum tutan 10.000 ll• 
radan ibaret ZIOOO kllo ve dl,.rlnln u
mum tutan 120.000 Oradan ibaret 
aoo.ooo kllo sıtır etı. Ud am eartna· 
mede olmak tınre un un kapalı aarı 
usu1171• eıauıme:re konulmuıtur. 

Ko. da bulunmalan. 
(9383) 19375 

Dojrama itleri 
2 - Dslltmeıc1 10. 1lkklnun 941 

cıuma .unu saat 11 ve 1!5.a«> da lzmt~ K. M. V ekAleti ..9a. Al. Ko. dan : 
ta Tenan• upwndaJd komıı:von blna· 3303 Ura 80 kurut kqlf bedelli 

MALiYE VEKALETi 

Ayakkabı almacak 
llali79 Veklletinden ı 
l - Vekllet mietahdemlnl için 

178 çift vidala ielrarpin açdı: ibilt
me uauli7le utm alınacaktır. 

2 - lluhammea bedeli 1951 lira -
dır. 

3 - Muvalık- teminatı 146 lira 85 
kuruttur. 

4 - Eksiltme 2. ı. M2 cuma s«
nli saat 14 te la.azım mlldlirlüiünde 
milteıekkil eblltme komiayonanca 
yapılacaktır. 

S - Nümune ve prtnameai leva • 
zun müdürlüiünde ıöriilebilir. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunan 
2 ve 3 üncıi maddelerindeki belge -
ler muvakkat teminat malı:bun ve -
ya banka kefalet melrtubiyle birlikte 
tayin oluna •• etin ve saatte komisyo-
na müracaatları. (9343) 19217 

Devlet ŞOruı binumm 
alt katında Devlet 
matbaıınm kalorifer 
teıiaatında yapılacak 

tamirat 
Maliye VekAletlnden: 
Yapıla<'ak ltln mahl.Y.U: Devlet •lı· 

ruı blnuınm alt katlncla devlet mat· 
bauına alt kısnun kalortter teelsab· 
nın tamiri: 

Keeır '*leli: :.>49 lılra 88 ~tur. 
Jıluvaldcat teminat mJktarı: 158 ura 

7~ kuruıtıur. 

!hale tarihi- ve mahalli: 22.12.941 
tarihine müsadlf P&Urte91 .unu saat 
15 te Maliye Veklleta mwı emllk mU· 
dürlUtünde. 

Sureti lhal~: peaar1*1a. 
Kl!ılf •vralrun 16rtlP cıkwnü w be

deli mukabilinde abna.11: ~ Ma -
il~ Vf'l<Alet4 mllll ~lAlc mUd1ll'IGlflne 
mUracaatıarı. <9458> 19421 

DEVLET DEMIRYOLLARl 

Geçit köprüıü imla iti 
Devlet Demlryollan sa. Al. Ko. dan: 
Devlet demlr:vollarınca yapUnlacak 

Ha)'clarpa'8 &eclt köprüsü lmll ve ha· 
nr ısı kapalı zarf usullyle ve vahidi 
ttyat üzertndea eksiltmeye koıunuttur. 

1 - Bu llln muhammen bedıell 80l2l 
liradır. 

2 - ı.tek!Uer bu ile alt aartname 
ve sair evrakı devlet 4emir7'0llannın 
Ankara ve Ha:Jdarpaaa •emelerlnden 
151 kuru• mukablllDcle alablllrler. 

S - Daılltme 5. 1. 942 tarihinde ı>a· 
zartesl ırünü saaı 16 da Ankarada dev· 
let demtl')'Ollan :rol clalrellnde merkez 
blrlncl komıe:vorıunca J'&pılacaktır. 

4 - !lallftmeye stnbllmelc ıcın ıs
ı.ıcıııerın teklif me!QuplarlYle blrllkte 
aıatıda :ıraınlı tAımtnat w veeallrl aynı 
.Un saat 15 • kadar kcım!QOD rel&Utl· 
ne vermeleri llzımdır • 

a> 2259.08 ııralılc muvalıkat tanl· 
nat. 

b) 2490 sayılı b.Jıunun tayin ettıtı 
veı1kalar. (9269) 19327 

Dekovil malzemesi 
almecak 

Dev2et n-DlrJtOllan Sa. Al. ro. dan: 
Mubaımnen bedıtll aaalıda :ırazııı 2 

lllllAt m'Uhtevintl delııovll mal2emeat 
(2. 2.1942> pazarteet ır<tn<ı •at 15.30 
dan ıtıbaren ııra ile kapalı zarf usu • 
llYle Aııkarada idare binasında satın 

alınacaktr . 
Bu ite ırtnnek ı.tlyenlerln liste h1· 

zalarında yazılı muvalılcat U!mlnat ile 
kanunun ta:vın ettıtt veııtkalan ve tek· 
ıııı.erın.t a:rnı ır<ın saat 14.30 a kadar 
lcıombı)'on ret.ıltlne vennelert llzxndır. 

eartnamtl• paruıs olarak Mıkara· 
da maıaeme dalrealnden, H&Ydan>aea'· 
c1a ı-ıuım ve "* .. mtmoen c1aam-
ıacaırtır. <...,> 

Llate No. • 1 muıaammm bedel 38 
bln lira. mu•a~ temtnat 2825 Ura. 

Lı.c. No. • 2 muhammen bedel 
1.100 ura, muvaldeat temınat eoT,50 ıı-
rL 1940Ci 

-7-

Doktor---. 

EMİR IECİP lTAUM 
Dotum ,,. ltadm balt&lıklan 

Mllrma.m 
Biiyilk Postaae aıtwıada S8llafi 
c.d. Demir Ap, No. l Haacaı. 

mu kabul eunektedU. 
Telefon: 1116 

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

Battaniye alınacak 
Deniz ı.cvazmı Satın Alma Komla. 

:yonundan: 
1 - Tahmin edilen mecnt'll bedeU 

(30.000> lira olan (8000) adet battant
:yenln 20 blrlnclkl.nun M1 eumartell 
&Unü saat 11 de pazarlıkla ekltltmeel 
yapılacaktır. 

2 - tık teminatı (22!!0) lira olu• 
'8rtnamesı her .ur komlSYondan lliO 
kuruı mukabilinde alınabilir. 

8 - lılte•ldllerln beW ırün ve 1&&tt.e 
Kasımpasada bulunan ıromlQ'Onda ha
zır bulunmalan. (10964/9382) 1934T 

Devlet Denizyollan 

Karadeniz: postası 
Devlet Deniz Yollan iıletme • 

mum mlidürliıgıinden : 
htlnbul'dan bir gün rötarla bucila 

kaldmlacaiı evlce ilan olanan ıc.. 
radeniz yolunun dünkü pazartesi ~ 
tası yapılmıyacalıctır. 

İstanbul'dan 18. 12. 941 per • 
şembe pnu kalkacak ( Tan " 
vapuru pazartesi •• per,embe posl 
larım birlikte yapacaiından perşa 
be proıramına iliveten liclitte Va 
fıkebir ve dönıi,te Sürmene, Vata;;. 
fıkebir. Tirebolu ve Ayancık'a ul~ 
yacalrtır. (1110~9468) 19421 

SATILIK 
Elektrik kaynak 

makinesi 
Dört tekerlekli alman mar -

kah çok az kullanılmıt fahri -
katara elveritli. Müracaat Tlı 
3253 Ankara. 5721 

JANDARMA 

Nal yaptmlac:U 
Ankara Jandarma Gn. K. .._. 

Satmalma Ko. nund&ll: 
Sartnameeinde 7aab ......... 

resinde <6390: ı~> a!Jtlla nalla 
yalnız tmaliye.ı. 5-l·M2 ~ _. 
at 15 te Ankara'da J. SL Al. D. ..,. 
muma aC!k ekalltme ne lllllt .._... 
caktır. Nal demllt ........ 1. ._.. 
ve levazım ~ f .. ID '""'• 
Bir siyim nahn imal ........... 
(33) kunqıtur. JIOfılehh*......., .. 
lunacak demir lcbı w axP ı -.. 
llt tein muvlıkkat telDlmt <3115> .. 
ra <87> kurullar • ..,.Mmtlt .._ • 
bllmck 1çln 2490 ayılı ~ 
h eal'll&rdan .,._ ...., lmd 
wtffllm~ftUl 
rine 1tt1r6k •UılliU &ılı' 
din remıl bir daireden 
meli fllrttır. $artname 
kara ve lsıtanbu1 l. 8L Ko.. ı.-
nndan paraasz aluur. Nlmanelel' J&o. 
mlayonumuzda ıı.r .aa lll!l'MOr. ı.. 
teklLlerin vealka ve t.emta~ 
eksiltme zamuımda Jııomlwşonuımma 
selmeolert. <9'51> lMlT 

OKULLAR 

Toplantı 
Tiirki7e Sanat llat.pleri 11.-. 

len Cemiyetinden ı 

Cemiyetimiz lzuı bahmaa _,.. • 
da,lar ile henis ba ~ ( ... 
nat okul ve enstittlleri •• 7&PI olm
lu> mezunlarının lttiraki71• 21. il. 
1941 pazar ıüni aaat 10 da A--. 
Halkevl ulonlanada 1tll' ....... ,. 
pılacalrtır. 

2 - Şartnamesi her ırıın komıs:vonda 
tOrüleblllr. 

a - Yulcanda saatten sonra •erlle • 
"1ı: ve posta lle ırönderllecek teklif 
..._tuplan kabul edllmn. 

1 - Kapalı zarna 12. 12. 941 sUnU 
münakaaa11 llfln olunan l50 ton salca· 
:va talip cıkmadıtından a:vnı miktar 
ıalca pazarlıta konmuıtur. Evııaf ve 
huıual '8rUar Ko. da ırörülQr. Beh« 
klloııunun muhammen bedeli 70 kuruı 
lhaleıl 24. 12. 941 careamba ııünl1 ıaat 

14 te yapılacaktır. Taliplerin temtnaı • 

6 - Ekailtmeye ıireceklerin mtl
hürlü teklif mektuplarını,. kanuni 
vesikalarını ve mllnaka11ya ittirak 
vesikasını ihtiva edecek olan kapalı 
sarflarım ihale tarihinden bir aaat 
eveline kadar adı ıeçen lromla7on 
riyasetine makbuz mukablllnde •er
meleri lhımdır. Postada vaki olacak 

anda yapılacaktır. dotrama iıi 19. 12. Ml cuma s\1D'1 
a - :as.ooo kllo et.ın ilk temmatı 750 ıaat ıs de pasarhkla paytırılacak • 

liradır- aoo.000 kilo etin muvakkat te- tır. İsteklilerin pazarlık s\1D ve aa
mınatı 7250 Ura olup sartname•l (6) atında '95 lira 50 kuruttuk kati te
llra mukablllDde komll:vondan alına - minatlariyle birlikte :M:. :M:. V. Sa. 
bilir. Al. Ko. na mUracaatl&n. 

Kereste alınacak 
nwıet Demir,olla.n Sa. AL Ko. 

cS&n: 
Muhammen bedeli <17188,50> Ura 

olan <üt> kalem keretıte 8-1·942 aalı 
Silnü saat 05) te kapalı zarf usulu 
lle Ankara'da idare binasında aatın 
alınacaktır. 

Bu toPlaııtıda ı 
1 - Yeni &sa k~ 
2 - Lalan blrblrlne tllmltmılll& 
3 - Ankara'da bk taba açılmml 

meseleleri ıörUtllleceltir. 
(5138/9148) 19121 

Çeıitli yiyecek alınacak 
Zonculdalt Sa. AL Ko. dan ı 

ıartyle Ko. na mUracaaUarı. 
(9435) 0 19414 

Çul alınacak 
hımlt Sa. Al. Xo. dan: 

ıecikmeler kabul edilmeı. 
(11081-9468) 19425 

, _ Ekllltme:re lltlrak edeeelt ta • (9387) 
Uplertn, bu ıtlerle Uırtll olduklarma 
dair ucareı vesıuıannı ve :vukarıda Doğrama itleri 

19STT Cemiyetimls laalarlyle MDtls a. 
yaaılinamıı ol• bllaam .... o. 
kullan ve enıtttlll.rl, :rapı ok1llll 
mezwılan bu top~ dlYetlidlr• 
ter. 

l - Beher kiloau 160 kuruı tah
~ edılen 15,000 kılo sadeyacı be
_. kilosu 40 kuruı tahmin edilen 
~·~ kılo pirinç beher kilosu 26 
'"'llfUI tahmin edilen 30.000 kilo bul
ht beher kılosu 6S kuruı tahmin 
tdilen ıs.ooo kilo sabun beher kilosu 
loo kuruı tabının edilen 10,000 kılo 
'e1tin yaiı beher kilosu 23 kuruı 
1ahaıin edilen ıs.ooo kilo fasulye 
.._.her kılosu 24 kuru' tahmin edilen 
~.000 kilo nohut beher kilosu 2S 
qruı tahmin edilen 15,000 kilo mer
:!~ek kapalı zarf ve açık eksiltme 
~ satın alıııacaktır. Kapalı zarf 
-.e münakasa 27. 12. 941 ıaat 10 da 

1 - Kapalı zarf uıullyle 0000 adet 
cuı mUnakaaı:ıya konmuıtur. Evııat ve 
huauıı gartıar lzmlt. lstanbul, Ankara 
Lv. &.mirlikleri Sa. Al. Ko. larl)'le !a
mit Sa. Al. Ko. da ırörUleb!llr. 

yazıh temınatıarlYle birlikte 2490 sa
~ 1c&nunun tartıab "ffChlle taaalm e
deceldert tekllf meırtuplanm belll .Un 

P. T. ~e Telefon Umum Md. ,,. aaatıerd• tam btr saat ...une ka· 
, - 4 "" lcOmls10D betbnlılına venneıert. 

)ı[. )ı[. V ek&leti Sa. AL Ko. dan : 

8303 lira ao kurut ketif bedelll 
dotraına ili 19. 12. M1 cuma gUııtl 
aaat 15.30 da pe.zarhkla yaptırıla -
caktır. teteklilertn pazarlık gün ve 
ııaatında 49& lir& CiO kUrutluk katt 
temtnaUarlyle birlikte )ı[. )ı[. V. 

Bu lıe girmek ı.tlyenlerln 1289.14 
liralık muvaldtaıt. tıemlnat lle kanu
nun tayin eUllt veaHcalan ve teklif· 
lerini aynı ıtın uat <14> • kadar 
komlsyon reiellllne Yermelerl llzım· 
dır. 

Şartnameler PM'UIZ olarak Anka
ra'da malume dalrMlnde, Haydar
pqa'da t.eeellGID .. 8"k eenlllnden 

Yakanda .ad ıeçen ... ft ..... 
te Ankara Halk..md• 1ıaJlımJwJarı 
rica olunur. 

-'adeyaeı, pirinç, bulpr. sabun. HY· 
tln1atı eksiltme ile münakasa 21. 12. 
~l tarihinde saat 10 da fasulye. no
""'t. mercimek Devrek Sa. AL Ko. 
~ npılacaktır. Tutan ve ilk temi· 
._tı sadeyaemın 240.000 ilk teminat 
1loo lira. 
Pirınç 6000 ilk Te 450 Li. Bul • 

llr 7800 tı. Te. S8S lira. 

l 
Sabun 9750 ilk Te ,,.732. Zeytinvağ 

OOoo ilk Te. 732 zeytinyağ 10000 
ilk Te. 750. Fasulye 3450 ilk Te. 
lsans nohut 3600 ilk Te. 270 lira. 
~e~cimek 3750 ilk Te. 282 liradır. 
""11ame ve evsaf Ko. da görülür. 

(9224) 19177 

~hpp baraka yaptınlacak 
l:ekiıebir Sa. Al. Ko. dan • 

, l - Fabrika haricinde 3074 lira 
1 bruı lı:e1if bedelH bir ahpp ba
~ açık eksiltmeye çıkanlmııtır. 
~f. resim. ve ıartnameleri Ko. da 
--.i zamanlarmda görülür. Eksilt
~ 27. 11. 941 caıbarteal ııünii saat 
la de Elkiıehir Sa. Al. Ko. ela :papı
~ı.1ıı1-. Temiutl 230 lira 61 karat--

• ht*lllerln belll sin •• aaatte 
ela t.-.iaatlariJ'le birlikte buU' 

, ... l '8111 

Kurşun ahnacak 
2 - Muhammen bedeli 7000 Ura 

muvakkat tem nııt 5M liradır. thaletl 
2. ı. 942 cuma ırünü saat 16 da yapıl&· 
caktır. Taliplerin !ha le saa tınııen bl.r 
saat evel teklif mektuplarını Ko. na 

P. T, T. Fabrikalı llüdiirlilttla
den. 
Kapalı sarf uaultyl• 25 toıı blok ııa. 

tinde kurıun satm alınacaktır .lla.. 
hammen bedeli 16250 lira, mavak • 
kat teminatı 1211 lira 75 kunqtur. 

vermeleri. (9440) 19416 

Yapı ilanı Eksiltme 10-12-Ml tarihine mli•dlf 
Eıltlaehlr Sa. Al. Ko. dan: cuma sllnil eaat 15 ta yapılacatılldan 
1 - 13868 Ura 35 kuı uıluk kfflf be- taliplerin ,artnam• ve tefernıatını 

de-111 erat muttatı lnıuı kapalı zarı görmek üzere her lilıı fabri1ca ka
uaullYle eksiltmeye konulmuıtur. Elaıllt· ı lemine mllracaat n eblltme1e slı' • 
mest 10. l. 942 cuma ırilnü Eııkı.ehlr mek için kanunun tayin ettlil ,, ... lk 
mıntaka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ile birlikte teminat maldnulanm •• 
1lk teminat 1040 lira 13 kuruıtur. lstek• telı:lif mektuplarım h .. l kapalı arf
ıııerın muayyen &tin ve saatten bir sa· lanıu saat on dörde kadar komla • 
at eve! tekllf mektuplarlyle ilk temi • yon reisli.iine makbuz mubbWnde 
naUarını Ko. na vermeleri. Ke•lf fennt teallm e1ıemelırL Daha sonra ıetl· 
ve husuıl eartnune ve reeınt proJelerl rllecek ..ntarm •• postada olacak 
her ırun mesai zamanlannda Ko. da 1 ecikmelerin kabul edilml7ecelt 
&örülür. Postadaki aeclkmeler kabul g (10S21-1961) 11911 
delildir. (9475) 19429 . 

Sığır eti ve pırasa ahnacak 
bmit Sa. AL Ko. danı 
1 - Aıairda &Paterilen 11iıreti ve prasalar prtnam .. ine Pire puarldr. 

ta atın alınacaktır. 
2 - Pasarhiı 23. 12. 141 ah pü aaat 15 te ,.apılacütır. lateklil• 

rin Ko. na mıiracaaUan. (9403) 19357 
Cinsi Miktan Tahmini fl:rat llubamm• bedeU l• teminat 

Sıiueti 
Sıiıreti 
Sıtıreti 
Sıtıreti 
Praaa 
Prau 
Prua 
;pa._ 

Kilo Kr. Lira Lira 
54000 40 21600 3240 
24000 40 9600 1440 
24000 40 9600 1440 
24000 40 9600 1440 
9000 1 '120 lOI 
9000 a m ıoa 
9000 • ,. tel 

llGOI • ~ ... 

(10!!62·9002> 19001 

teptli yiyecek ah111<1k 
Marmara Ussübahrl K. Satın AL 

ma Komiıyommdan ı 
Cinsi Kiloaa T. Fi. Teminatı 

Karuı Lira Kr. 
K. fasulye 40000 27.SO 16SO 00 
Pirinç 20000 50.00 !500 00 
Nohut 15000 25.00 S62 50 
Saban 8000 60.00 720 00 
Kura iisiim 10000 S0.00 750 00 

1 - Yukarda cinı ve milrtarlan 
JUJh bet kalem 7i7ecek maddeleri 
paurlıkla eksiltmeye konulmaıtur. 

2 - Pazarhklan 22. 12. 941 pau.r
teal sinii saat 14.15, 15.30, 16.30 ft 
l 7 de bmit'te Tenıane kapısındaki 
komiıyon binasında 7apılacaktır. 

3 - Şartnameleri bedelıiz olarak 
koml•7ondaıı almabllir, Ba madde
ler bir veya ayn ayn taliplere iha
le edilebilir. 

4 - Pazarhb btirak edecek ta· 
tiplerin 2490 uyıh kanunun istMiil 
v"ibtarını ve hizalarında -,azılı te
minatlari7le birlikte belli cilnil ve 
saatlerde komisyona mUracaatlan. 

(11053-9464) 19423 

ea. AL Ko. na gelmeleri. 
(9388) 19378 

Doğrama iıleri 
)ı[. )ı[. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
3808 Ura SO kul'Uf kqtf bedelll 

dOIJ'&m& lfi 19. 12. M1 cum& SÜDÜ 
...ı 14.30 da pazarlıkla yaptınla
caııtır. tıteklilertn paaarlık sUıı n 
11&&tında 495 Ura CiO kurJıluk kati 
teminatl&riyle birllkte lıL lıL V. Sa. 
AL Ko. na gelmeleri. 

(9889) 19819 

Doğrama itleri 
M. M. VekAleti 8& Al. Ko. dan : 
1651 ıir& 65 k"Jrul keıif bedelli 

dotrama ili 19. 12. 9'1 cuma sUJlll 
ııaat 16 da puarlıkl& )'Sl>tınlacak -
tır. İsteklilerin 2'7 Ura 75 kUrlJlluk 
kati teminatıariyle birllkt• pu&I"" 
tık gtlD ye 11&&tında ll. )ı[. v. iL 
Alma ıco. na gelmeleri. 

(9390) 19880 

DAHiLiYE VEKALETi 

Palto diktirilecek IC8JIP - Bt.ran'du Kokak btuyo. 
nu :rolu ile Ankars'ya gelirken kO)'ll ye-
til deri kaplı ve İzmir nifuı idarnin· Dahiliye VekAlettnftll: 
den ddıitm nüfus c:ilzdannnı kaybettim. Vekllet mu.tahdemlerl tein ilcUmAll 
Baku bir kıymet ifade etmiyecek olan Vekt.lete alt olmak Uzere pazarlık 111-

ba nüfUI ciisdalllllll a,aiıdaki adreai retı,.ıe '10 palto dllctlrtleeelcül'0 

me pdermeaiııi inwüyet namına rica tsteldllertn 19. 12. 941 eama ırtbıtl 
ederim. Akli takdirde yenisini alaca· eaat 15 ta V*llet ınam rnUtlrUl· 
landan eskisinin hiWanü °yoktur. ltınde uıpıanacalı: uta alma JıU1llez 

...,., .... eeced &aNn otlu ;ronunda bUll' bulumnalan. 
lH'Q ,. 

, 

5719 AııJrara llim-Wlll 

datıtıla.caktır. <9311> 19408 

Tahmil ve tahliye • • 
ışı 

Devlet DernirYollan a Dncll tıletme :M:üdUrlUIUııden : 
1Hl .. n..ı mQ18 aonuna kadar Bandırma deııoeuna miktar, muham IS 

bedel, muY&kkat temiD&t mUrtarı yazılı kömUrün tahmll .. talall7e ill lıo 
kiDCl cSef& lup&lı sarf ueullyle ekliltmeye konulmuttur. 

Bkatltmul 29-12-lHl puarteai günü aaat 16 da Balıbllr Jtletnae 111-.. 
aında toplaucak komlayonda yapılacaktır. 

İateklllerlıı maanm cllııde ihale aaatından bir uat neUDe kadar mu
vakkat teınlnat ft k&Duııl vesikalarım havi zarflanm komlQOB relalillDe 
tevdi etınlt olmalan lbundır. Şartname ·ye m':ıkavelename paruız ollınk 
ifletmeden •• Bandırma ı.atuyonundan verlllr. (9190) 11111 

Tatunlnen 

Vapur ambann4an tablf7• kovan- Ton 
lanna vıno kancuına talDlınam ıııooo 
KömUrün mavnalarla nhbma D&lt1i ı:w»OO 
Kömürün mavnalardan neona ll&kll 15000 
Kömürün vacondan depoya t&hllye
at ve muııtasam btifl 
DePo kömtırUllllnden maJdnalar& 
Depo kömUrlut11D4en dllV clepola.
ra gidecek kllmtırlbl ft&'OD& ~ .. 
ttlmeal 

ıııooo 
8000 

7000 

Kubam"Mll Kuvaldıat 

bede& tem'Mt 
Lira Lira Er. 
8000 221 00 
9300 arı IO 

6000 - 08 

2100 
1120 

llO 

m oo 
" Ot 

Ti .. 

Makinist ve ustalar at ..Al!YOr 
M. M. Veklleti Hava Müateprbimdan : 

Han. KDlteprlztı teknik tabura icin otomobil •• trakt6r maJdi. 
ntati .. me7d&n ft yol lnpabna vakıf uatalara Dltb'ao nrdlr. 

Verileoek tleret mlktarlan ,apılacall lmtı'buda ~· 
rt elall79te s8N l50 • UO Ura arumdadır. T&Upl91iD dil~• 
Hava Ko.teprblma mtıracaatıan. (9810) llKT 
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ANKARA V ALlLlGl 
Kiralık kum parselleri 

Köprü tamiri 
Ankara \ ğındt'n: 

Ankara VallllClndcn : 

Aıatıda parsel numarası vo ııcnellk 

muhammen bed llerl yazıtı Cubuk ca· 
yı mecrnsındakl kum panıellcrlnln ma
)'lll 942 ı;:aycslne k d r lcarlan acık ar
tırmaya cıkarılm:.Stır. 

1 - Koçhl .1r Bfila yolunun O t960 
ıncı l lom tres:..ııdeki köı>rilnun tA· 
m rı Z2 L k{mun 1941 pazartesi 
gUn.ı saat 15 te vll~ et daim! cncU
mC'. n1e 1ha i ynpı mak nzere ı:ıa· 
:ııı.rlı a konu m tur. 

2 - K ştf l>C'd .... ı (518) lira <36> 

lb:ı.lcsl ıs. 12. 941 ııct'1cmbe ıı:UnU 

ıant ı ,so da ~·IUl.y t dalml cncUmc • 
n!nr'- ynp,I caktır. 

kuruş ve muvıkkat temınatl (38> Talip! rln mezKOr r.Un ve saatte % 
lıra (Q5) kuru •ur. 7'5 nlsbetindekl teminatları ile birlik· 

3 - lı; e J .C>rln muvakkat t("mi· • vllAyet t"alml cnc::Umrnıne ve ıart· 

n'lt mektup v ya m:ı.kbuzlari: ı- na"lle31n ı: rmcK lstlycnlerln hususi 
caret odası veslk ılarını ve .afıa muhasebe tahakkuk mUdUrlüı:nlnc mil· 
m..ıd..ırluğünd n alacakları fenni eh- rnatlan lltı1' olunur. 
lıyet ve$ikasını ham len yukarda a- Panel No. 
dı g~"n gUn ve saatte dalm.l enen- 4 
mt!n ttl.sllğln,. müra<'aaUan. 7 

Buna alt kesif ve şartnaml"Yf her 10 
glın Nafıa mUdUrlOğ-Urde gör<'blle • 11 12 

c klert. <9i"2> 19438 <9080) 

Muhammen bedel 
505 

720 

1110 
19003 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BA ASI 
KURULUŞ TARIHl: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

, ,., . , 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Ziraat Bankuında kumbaralı ve lhllarsız ta<>arrul bcsatııarıncı;,. en az 

50 Urası buluna.nlara senede 4 cıda celd~ek .ırara !le M ı{;ııl.ı.kl p!Ana ııl:I· 
re tkrnmlYc da~tılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lirn 
4 " 500 .. 2000 ,, 
4 " 250 " 1000 " 

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

Kumlar scııede 4 defa. ıı Mart, 11 Hazlro.n, ıı Eylül ve 11 BlrlnclkA 
nun tarihinde cekllecekt!r. 

DiKKAT : Hcsaplanndakl pııralnr bir sene tçlnde 50 liradan asaAl 
dQmı.IYcnlero 1kram1Ye cıkt.ıb takdlrde % 20 tazlaıılYlo vertlecektır. 

t1 ı; u s 

ViLAYETLER 

Bina yaptırılacak 
Tokat Nafıa Müdürlüğünden ı 

Tokat merkezinde inşa edilecek 
39999 lıra 99 kuruş bedeli keşifli ee· 
zaevi in5aau kapalı zarf usuliyle 4. 
12. 941 tarihinden itibaren 20 cün 
müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 

İhalesi 24. 12. 941 gunline müsa.dif 
çarşamba günü saat 15 te Tokat na· 
fıa dairesinde yapılacaktır. İhale 
kanununun hükümleri dairesinde ica
bcden vesikalarla birlikte muvakkat 
teminat makbuzları ve teminat mek
tuplan ile birlikte ihal~ tnalindcn 
bir saat eveline kadar komisyona 
müracaat edeceklerdir. Bu hususa 
ait plan ve keşif evrakını cörmek is
tiycnlcrin Tokat nafıa müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

(9243) 19200 

Odun alınacak 
Urfa Gümruk Muhafaza Kıtası Sa· 

tın Alma Komisyonundan : 
Cinsi odun miktarı 600,000 kilo, tu· 

tarı 24,000 lira % 7,S teminatı 1800 
lira ihalenin eünıi ve saati 29. 12. 
941 pazartesi saat 10. 

A - Altı yiız bin kilo odun 29. 12. 
941 pazartesi günü saat 10 da Urfa 
Gümrük muhafaza kıtasr satın alma 
komisyo:ıundn kapalı zarfla ihale e· 

Yol yaptırılacak 
Manlııa Daimi Enc1lrnenlnden: 
Akh!aar • Kıı1m~aç :ııolunun ll + 

087.715 - 17 + 9:5-4 cü kllomet.rcl~I a· 
rasındal..-1 şose ~aatı (16.'U7) lira (43) 
Jraruıluk kcşilnamcslnde t~t ed!lcn 
vahit fiyatlar tlzerlnden kapnlı zarf 
usullylc eksııtmeye cıkarılmıetır. 

!hale S.1. 042 ı>eraembe EifnQ saat 
11.30 da vllAyet Clalml encUmenlnde 
yapılacaktır. Kapalı :urfın 1aat ona ka 
dar encümen riyasetine tevdi dcllmesl 
veya posta lle vaaı! olmnsı 1Rrttır. 

Muvakkat teminat 1223 llra 85 ku· 
ruıtur. Keılf, proje ve ı:ı.rtname her 
gün encümende ~rUleb!llr. Tallı>lerln 

94.l yılına alt ticaret odası vesllmları -
nı hamıı ve ihaleden en az 8 ırün evci 
narıa müdilrlUC:ünden alacakları l'hll -
yot vcıı!knsmı tekli! mektubu ıctne 

koymaları lAzundır. Kapalı zarfların 

2490 sayılı kanımun 32 maddesi daire
sinde hazırlanması ve tevdii aarttır. 

(9348) 19293 

KAZALAR 

Elbise ilô n ı 

1 dilecc!<tir. 

Kazova lnekhancsl MUdUrlUC:ünden: 
1 - MUsuıhdemler ıcın yerli ırrt 

111)1!ktan veya kah\·e rengi eayaktan 
örnetl elbl 36 takım kışlık elbise yap· 
tırılacaJı:tır. Muhammen bedel 900 Ura· 
dır. Yirmi ı:nn mUddetle acık eksiltme
ye konulmuıtur. 

2 - F.J<;..,lltme 26. 12. 941 cuma s:unil 
aaat 14 te Tokat veteriner mUdJrlu· 
C:l.inde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
(67) lira (elli) kuruatur. Eksiltmeye 
~lrmek !cin mu\'akkat teminat mak· 
buzu Jbrazı sarttır. 

M ... d ' UJ e. 
Bayanlar için gU· 

zel kilrk mantolar 
her nevi garnitürler, 
Japon isi snbahlıklar, 
ve pljamıılnr, masa 
ortülerı, yatnk örtU· 
lerı. Iran işi halılar 
ve saire. 

Yeni açılan Abdur
rahman Kurmnnay 
kürk ve tuhafiye ma
ğazasında gayet eh· 
.. ·en fiyatla satılmak· 
tadır 

Adres: Anafarta· 
lar caddesi Adliye 
sarayı karşısında Ca· 
dırcılar Bonmarşesi 

No. 214 Tel: 23!l2 

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

Sıhi malzeme ve alat 
alınacak 

M. M. V. Ha\·a Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Cerrahi tılAt ve ınhl mnlzPme 

pazarlıkla satın alınacnktır. Muham· 
men bcdell 9000 Ura olup katı lcmlnntı 
1455 liradır. Pazarııtı 3. 1. 942 cumar
tesi gUntı ıao.t 11 de Ankarnda havn 
satın alma komısyonu•da yapılacaktır. 
Sartnamcsı komisyonda ı:örüleb!ltr. 1s -
teklllerln muayyen eün ve saatte ko · 
misyonda bulunmaları. (8906) 188~ 

Yün çorap alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
10.000 çift yün corap pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
6000 lira olup kaU teminatı 900 Ura· 
dır. Pazarlığı 22-12-1941 pazartesi 
günü saat 10 da Ankara hava satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Nümune \'e &artnnmesl komisyonda 
görUlebllir. lsteklllerln muayyen gUn 
\ saatte komisyonda bulunmaları. 

(!)453) 19418 

Devlet Konservatuvarı Md. 

Tamir işleri 
Devlet Konnervatuvarı Müdürlü -

ğiinden : 
l - Devlet konservatuvarı bina -

sında yapılacak tamirat için 11. 12. 
1941 perşembe gunü yapılan açık 

eksiltmesinde son teki f >iiksek gö
rüldüğünden eksiltme 22. 12. 1941 
pazartesi saat ıs e talik edilmiştir. 

2 - Taliplerin teminat akçelerini 
daha evci yatırmış olmaları ve ka
nunda yazılı bütün vesikaları hamil 
bulunmaları Ia7.ımdır. 

u L us - 23. Uncu yıl. - No. 7317 

İmtiyaz sahibi 
lskender ARTUN 

Umumt Ne§riyatı İdare Eden 
Yıızı İşleri MlldOrU 

Mümtaz- Faik FENİK 
Müessese MUdUrU: ND.81t ULUC 

ULUS Basımevi ANKARA . 
-f DİKKAT )-

Gazetemize eönderilen henıevı yazı. 
ıar. n~rcdllsln cdllmcsın &'crt veril· 
mez ve kaYbolu1Undan dolayı hlc blr 

meeultyet kabul olunmu 

B - Şartnameyi okumak istiyen . 
ler Urfa. İslahiye ve Mardin güm • 
rük kıtalarında her cün okuyabilir
ler. 

C - Talipler teminat akçesi olan 
1800 lirayı Urfa gümrük kıtası vez
nesine yatırıp vezne makbuziyle şart
namenin dördüncü maddesinde ken· 
dilerindcn istenilen vcsalklerle bir • 
likte ihale saatinden bir saat eve! 
teklif mektuplarını komisyona ver • 
miş bulunacaklardır. 

(1091S-9311} 19260 

İşçi ve ressam 

alı nacak 
Esklıchlr Tayyare Fabrikası Direk • 

törliltUnden: 
Fabrika 1cln birinci ve ikinci sınıf 

tesviyeci, tornaeı, frezeci, elektrlkcl. 
IAstlk tamircisi, saate! ve makine res
samı alınacaktır. Vcrllccck çilndellk 
Ucrct lsteklllerln imtihanda göstcrc
ecklcrl muvatrakıyct ve kabUlyettne 
ıı:öre 500 kurusa kadar yükııelebllccek
tlr. 

lstcklllerln imtihanda muvaffak ol
maları. ~el.me, ~itme yol masratlarlylc 
bilumum zarurı masraflarının kendlle
rıno alt oldutunun bilinmesi eereklldlr. 
lsteklllerln aıaıtıda )'ll.Zilı vesaiki hA· 
mllen dllekce ile fabrika eenel direk· 
t!!rlQıtUne müracaat etmeleri. 

l - NUfus hUv1yct t'ÜZ~anı, 

2 - Askerlik vesikası, ' 
3 - Emniyet mUdürlüitUnden tas· 

dikli hU~nUhal ktıCıdt, 

4 - Okul ıahadetnamcsı. 
5 - vanıa bonservis. 

(9568-6212) 19292 

Santral binası yaplmlacak 
Kocaeli P. T. T. Müdürlü,ünden: 
1 - İzmıt pazar yerinde inşa edi

lecek otomatik telefon aantral bina· 
111 inşaatı 13. 12. "41 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlık su
retiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2S296 lira 83 ku
ruştur. 

3 - Bu işe ait keşif evrakı ıçın 

tatil günleri hariç olmak üzere ta
lipler her cün Kocaeli P. T. T. mü· 
dürlüğüne mliracaat edebilirler • 

4 - İhale 12. 1. 942 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 te Ko
caeli P. T. T. müdürlüğünde yapıla
caktır. 

S - İstekliler 1897 lira muvakat 
teminat akçesini İzmit P. T. T. mu
hasebe veznesine yatırdrklarına da
ir makbuz veya ,ayanı kabul banka 
mektubu ile ihale tarihinden iki gün 
evci ve bu gibi inşaata ait taahhüt
lerini ifa ettiklerine dair ilgili ma
kamlardan alacakları musaddak ehli
yet ve vesikaları 2490 numaralı ka
nunun hüklimlcri dairesinde hazırlı. 
yarak eksiltme komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

(11060-946S) 19424 

3 - Fazla mall~mat !cin inekhane 
mUdllrlU~nc müracant IAzımdır. 

(10961/11350) 19345 

Kiralık balık avlama yeri 
Kar.Hu Malmüdürlüğündcn: 
Sakarya boğazı ve Tevabii gölunün 

balık ve havyar rusumu 1 6.941 den 
31. 5. 944 tarihine karlar ~ senelıi.ı;i ar· 
tırmıra çıkarılmış 'c ı. J2. 941 ıarihin· 
de ihalesi ~a(lılmak iizcre iken surulen 
pey haddi Hl) ık giirülmcmi~ ol<luğun· 
dan tarihi nıerkur olan l. 12. 941 den 
iıiharcn bir ay urfında inıaç edilmek 
üzere (lazarlığa bırakılmısıır. 

Tahmin bedeli 2000 lira olup son 
arıırma bedeli (2 IOı)) lir.1dır. 

Talip olanların riiıde )Cdi butuk 
dipoziıosirle birlikte Ke.ruu .Malmü· 
durhiğune mürnranıları ilan olunur. 

(9488) 19427 

ASKERLlK lŞLERl 

338 doğumlu olanlara 
Ankara Yabancı Askerlik şubesin

den: 
Yapılacak ilk ve son yoklamalar~ 

hazırlık olmak üzere Ankara lclnd~ ve 
köylerinde oturan 338 doC:umlu yaban· 
cıların 111 11.kkAnun 9U ııazarte&l ~U • 
nUnden itibaren <cumartesi ve pazar 
&ünleri hnrlc olmak Uzere) her aün 
öt:leye kadar kayıt muameleleri yapı • 
lacaktır. MezkQr dotumlulann ta)'ln 
edilen Eifnlerde nUfus eüzdanıan ve 1· 
kamet vcslkalarlylc birlikte aubcye ee· 
ıerck ıtayıtlo.nnı nptınnalan llAn olu· 
nur. (9352) 19294 

Çağrı 
Ankara Askerlik Şulleslnrlcn: 

1 - Talim vazlfcııl at.an ve ıubemlz· 
de kayıtlı yedek latlh'ktım tdmen 
44791 lbrahlm Rebi! 26. 9. 941 tuthln· 
dcnberl İstanbul, Ankara ve Boztlyuk 
ndrealerlnde bulunmıyan bu ıubay he· 
men bulundu(:u yerin askerlik ıuheıı!ne 
ve Ankarada ise ıubcmlze 
llAn olunur. (9432) 

mUracııatı 

19383 

Ç A C R 1 
Ankara Askerlik şubeslnden: 
ı - Şubemizde kayıtlı yedek SÜ· 

var! teğmen lspartalı 330 docum
lu Mehmet Ali oğlu Nazım Argun 
45590 şubedeki kayıt adresinde An· 
kara tohum ısltı.h istasyonunda stajl· 
Y<'r olduğu ve orada olmadığı anla· 
sıldıf:ından talim vazifesi alan bu su
bay her nerede bulunyorsa bulundu· 
ğu yerin asıterlik şubesıne ve Anka· 
ra'do. lse şub<"ml.ze mUrncaatı tuzu-
mu lllın olunur. (9~32> 19432 

Ç A G R 1 
Ankara Asknllk Şubesinden: 
Polis EnstllilsUnde 440 numaralı 

talebe olarak \'erdiği ııdre~inde ol • 
madığı anlnşılnn Avıınozlu ve 320 
doğumlu vo 38881 kayıt numaralı 
Mehmet Yaşar oğlu E)11P Berker 

Yapı ilanı talim vazifesi almıstır. Acele şube-
Ordu Nafıa Müdurlüğünden ı mlze \•eya bulunduğu yerin şubesi· 
1 - Ordu vilayetinin Gölköy ka- ne müracaatı lüzumu lllln olunur. 

zasmda yrniden in!ia ettirilecek beş <9~83> 19433 

sınıflı ilk okul inşaatı kapalı zarf .,allllllllllllllllllllllllllllllllL. 
usuliyle eksiltmeye ı;ıkarılmıştır. : : 

2 - Keşif bedeli 2S039 lira 37 ku- : -ruştur. 

3 - Muvakkat teminat 1877 lira : 
9S kuruştur. : 

4 - İhale 6. 1. 942 sah günü saat -
ıs te Ordu hükumet konağı içinde : 
nafın müdürlii&ü odasında inşaat ko- : 
misyonunda yapılacaktır. 

NEOSTERIN --
Sıhatli olmak için insanın ağız, E 
burun, boğaz ve badcmcilderini : 
sıht bir tarzda teıniı bulundur • : 
ması lhımdır. : 

Bu yollarla ~İren anjinler, : 
grip, kızıl, kızamık, difıcri, kaba· : 
kulak, çiçek, suçiçeği, meneniiL- = 

ilah bulaşıcı hastalıklardı _ ----NEOSTERl N 

5 - İsteklilerin ihale gününden : 
en nz üç giln evrl makamı vilayete : 
müracaatla alacakları ehliyet vesi - : 
kası, 1941 yılı ticaret odası vesikası : 
ve muvakkat teminntlariyle teklif : pülveriıasyon vrya gargarası _ 
mektuplarını muayyen gün ve saatte : ıifaya yardım eder. : 
inşaat komisyonuna makbuz mukabi- : Böyle huralar ile temasta bu- : 
linde vermeleri. Postada vukubulan : lunanlart korur, ,ah~I ihti)at ve : 
teehhürden dolayı eeç gelecek tek- : tedbiri aldırır. Eczanelerde reçe- : 
lif mektupları kabul edılmez:. - tc,iz satılır. : 

(11082-9467) 19426 'ıtııııııııııııııııııııııııııııııır-

YENi Sinemada 
Bugün Bu Gece 

BülUn dünyayı hayrette bırakirııı 
olan ai'k romanı .. Bütün insanı 

lhUraslar bir tllmde 

Ölmiyen aşk 
r ralanlar: 
Merle Oberon • ı.aurence Ollvler 

Seanslar: 14.30 • 16.80 • lS.30 
&'ece z.ı de 

8aat: ~.1:1 te ucuz matın• 
&txAGO YANIYOR 

PARK Sinemasında 
BUGÜN BU GECE 

Meşhur komikler. Büyük kü~ük 
herkesin sevgilisi 

LOREL • HARDİ 
Bugüne kadar çevirdiklerini 

eölge<le bırakan 

LOREL - HARDİ: 
ACEMİ AŞIK 

(T ürkçe sözlü) 
Seamlar ı 
14.30 • 16.30 - 18.30 ıece 21 c!e 

18/12/1941 

.ı tf"ltlllllfllrflllflflllltlllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -~Askeri muaıı · m a ınacak~ 
- -- -- -- Milli Müdafaa Vekôletinden : S - -- -: 1 - Askeri liselerle orta okullar için aşağıdaki S 
: şartları taşıyanlardan lüzumu kadarı askeri mual • S 
: lim sınıfına naklolunacaklardır. İsteklilerin aşağı - S 
: da yazılı vesikaları birer dilekçe ile 15 - ikincikanun S 
: 1942 tarihine kadar Ankara' da M. M. V. Askeri Li- :: - -: scler Müfettişliğine göndermiş olmalan lazımdır. S 
: a) 1455 No.lu Askeri memurlar kanununda yazılı i 
: şartları haiz olmak, :: 
- b) Üniversite veya fakültelerin öğretmenlik yap· S 
: mıya salnhiyetli şubelerinden mzun olmak, 5 
: c) Yedek subaylık vazifesini yapmıt olmak, S 
E d) Yaşı ·nüfus kaydına göre 40 tan yukan olma - § 
: mak. :: - -: e) Sağlık durumları askeri öğretmen sınıfına nak- S 
: le elverişli olmak (Askeri heyeti sıhiye raporu ile S = sa.ğlanır.) a 
_ f) En az on beş sene hizmet edeceğini taahhüt S 
: etmek. S 

2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar şunlardır : S 
a) Tasdikli okul diploması sureti, S ----
b) Tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti, S 
c) Hüsnühal kağıdı. S 

-----
d) Tam teşkilli As. heyeti sıhiyeden sağlık raporu· S 

: e) Noterlikçe musaddak ve on beş sene hizmeti S --
kabul edeceğine dair taahhüt senedi S 

f) Fotoğraflı hal tercümesi. • S --- ---- 3 - Şartları taşıyan isteklilerden diğer vekalet • S 
: ler emrinde müstahdem bulunanların evel emirde :: 
: mensup oldukları vekaletlerin muvafakatlarım ala· S 

rak bu muvafakatnameyi kfığıtlarma iliıtirmeleri ~ 
: lazımdır. S 
- 4 - Askeri öğretmen sınıfına naklolunacakların S 
_ diğer devlet dairelerinde maaşla geçen hizmet müd- S 
= detleri hesap edilerek sınıfları tesbit olunacaktır. a 
: 5 - Askeri öuretmenlerin terfileri maaşça mua- ~ 
: dil oldukları subaylar gibi yapılır. ~ 
E NOT: Edebiyat, Felsefe, Tarih ve Coğrafya öğ - S 
= rt-tmenine ihtiyacımız olmadığından bu zümreler ~ 
E için müracaat olunmaması. (9324) 19312 ; 
'=t ıı ıı ı ıı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
~EŞİN PARA VE AÇIK ARTTIRMA 1LE 23/12~ 

SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK : 

F..ıııa! no. 
465 

466 

469 

473 

414 

1060 

1038 

1052 

Mev1dl ve nevi 
Yenlhayat M. 826 ada ı parselde 170 M2 a?M 

Hüseyin UA'umoY"un lıızuıen yaplırdıtı 128 
ev vanlır.) 

Mukadder ;g, ıı.ra 
Cftzcrtndc 

taJ No. ıu 

Yenlhayat M. 826 ada 2 parselde 120 M2 anıa <Uzerlnde 
Ömt'.r ve HUsc)'1nln ıuzQlen yaptırdıkları 127 taJ No. l'ıı 
ev vardır.) 

Yenlhayat M. 826 ada :ı parselde 1!50 M2 areıı (üzerinde 
Hasan oıtlu Ş;.ıkrU tarafından tuzQlen yaptınımıt 123 taj 

·o. ıu ev Yftrdır.) 

Yenlhayat M. l624 ada 4 parselde 460 M2 arso. (Qzertnde 
Al! Yücel tarafından tuzQlen ynplırı!mııı 178 taJ ?l."o. ıu 
ev vardır.) 
Ycrılhayat M. 1624 ada S parselde 660 M2 ıı.rııa (ilzcrinde 
ömer Varol tarafından tuzQll.'n yaptınımıı l'M' taJ No. 111 
fN vardır). 

Yenlhnyat M. 801 ada 3 pıı.l"S('lde 450 M2 anıa Cilzıninde 
llyas Bora tarafından fuzQ!en )'1!1.plınımıs 10, 8 No. ıu ev 
vardır.) 

Ycnlhayat M. 801 ada 8 parselde 135 M2 arsa (üzerinde 
f;mrulUıh oğlu S:ıllh tamfınd:ı.n tuzOlcn yaptınbnıı 83 
taj No. lu ev vardır.) 

ŞUkrlye M. Fabrikl\ S. 618 ada 38 parselde 244 M2 anıa (Tu· 
ran un fabrikası altında dereye kad:ı.r olan yer.) 

Yenlhn)-at M. 1622 ada 8 pars~lde 180 M2 arsa (ilzerlnd" 
P<l5tancde memur Rnut Doylan'ın 23 taJ No. lu evt varcı.:.) 

NecaUbey M. GS2 nda 5 pallk!lde 45 l\12 lll"ll1 (Atlas apart· 
manı arkasındadır.) 

_PEŞiN P ARA VE AÇIK A RTIIRMA 1LE 26/12~ 
CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK : 

494 

506 

562 

672 

703 

1059 

1057 

1056 

Yenlhayat 'M. 801 adıı 3 pnnıt•l<le 2::!!5 M2 nrsn (üzerinde 
Hasan kızı Halice tarafından flizulen yaııtınlan 2:?S, 229 
taJ No. ıu ev \'ardır.) 
Yım'hayat M 807 aıln 8 pnrselıle lll"l 50 '\12 arsa. (Yeni 
koı>rU yanında olup !cinde umumi bir ceşııe vardır.) 

Yenlhaynt M. 818 ada 5 pars !de 81,ZS M2 arsa (üzerinde 
Rıdvan Aknn lıırntındun fuzOkn yaptırılmıı 329 t.aJ No. lu 
bir dUkklın vardır.) 
1smetı>:ısa ?.L 5 nda 12 parselde Sl M2 nrııa (üzerinde 
hamal Hamit tarafından ruzQlen yaptınlmıı 22 tnj No. lu 
ev \'anlır.) 
tsmet.ı>nın M. eski mezarlık, yeni Aykut S. 5 ada ll par• 
111.'!de S5 M2 an;a (üzerinde Baltacı SUleyman tarafından 
tuı:Olcn )aptınlmıs 20 tnJ No. lu ev vardır.) 

Ycnthayat M. 819 ada 17 parselde SS9 M2 arsa (üzerlndıı 

Muhtar J\lurava'yn alt 149 taı No. ıu tuzQlen ~ııptınlmll 
bl.r ev vardır.) 

Keclören, 1707 adn 3 parselde 10221 ?.12 tarla (1707 ada 
1 ve 4 p:ırı;ellcrln ortasınd dır.) 

Kurtulus M. 343 nda 11 parselde 152 M2 arsa (Arabacı 19-
mall'ln evinin kar~ısındııdır.) 

Kılıc Arslan l\1. Arslanhııne S 454 ada 15 parı;.clde 127 M2 
arım (Arslanhane cnmll kanısında kıırcııte deposu olan 
yerdedir.) 
KQYUnpııznn mevkii. Kırcak s. 440 adn 3 p:ı.rselde 49 M2 erı-"" 

orsa (2 tnJ No. lu evin yanındaclır) :1 ı,1ı• 
l - Yukarıda 1z:ıh:ıtı yazılı emlAk, pesin para ve acık arttırma ile ve de 

ll)'cııl m!lıstı'rlye alt olmak Uzere ıauıacaktır. ııııı • 
:ı - Temlnnt akı;csl yUzde ondur. Satış sırasında verllen pey mlktllrı ıcl' 

kad<ler kıymcU gl.'ctlltl takdirde, temlnat akccsl derh.ıl arttınlınıyarok uııılt 
mln uhrlcslne icra cdlllrıe ona ikmal ettlrllecekllr. ı;o-

3 - İhale, yuknnda gösterilen tarihlerde s:ıat on dortto bankMl\IZ a.ıtı~ 
misyonunda yapılacaktır. 1stıık1Uerln o gün yQzıde on teminat akcesl, ıı~ 
cuuınnı ve !kl ~·e.,lka roto~raflylc emlAk servisine ınUracaaUan. coZTl) 19' 

SUS Sinemasında 
Bugiln bu eecc 

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

heyecanlı bir mevzu 

KARA ALTIN MÜCADELESİ 
Baş Rollerde ı 

Jackic Cooper -
Freddie Bartbolomew 

seanslar: 
14 - 16 • 18 sece 20.80 da 

Tel: 3589 

SÜMER Sinemasında 
Bugün 12.15 ten ıuöarcıı 

Esrar ... He)'ecan._ Macera... Jo.f!r. 
Scrı;Ü7cşı dolu bir ıaheser , 

MOTO'nun son ihtarı 

Daı R(,)ldc : PETER LORRE 

Se:ınslar : 12.15 • 14.30 • ı6.3D 

18.30 Gece 21 de 


