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AC>IM1% ANOIMIXC>I~ 

Çocuk ve fen 

sayfamız 
.. "' -· . ~ .. 

Hukuk Fakülte.inde yapılan törende bulunanlar 

Sark seferinin 

kışlama devri 
Falih RJln ATAY 

Moskova önüne kadar giden alman· 
tır. biç ıüplıe yok ki ıtkerl bir bozguna 
'llrı)'Uak geri sürülmekte dejildirler. 
tir kıtlama hını üzerinde toplanmak· 
1l Ye ruslar birçok aehir ve kasabaları· 
~-~ri almaktadırlar. Bu arada, çekiliş 
-.etini koruyan kıtalardaıı bir takım 
"lrler, aillh ve malzeme bırakıkııak da 
~ 15rülmek llzımselir. Bununla bera
"'lr bu kıtlama dönütüode ısıl Amil, 
taa.İordıınun umulmaz dıyaıııııdır. Al· 
lllamar IOObahara kadar bitirmek üzere 
llrk seferine bıılıdılar; Rusya birkaç 
~ devrilecek, enaııjı Kafkasya 
!! Urallar'a kadar, bu geniı ülke üstün· 
,. alman blkimiyeti kurulıcalm. Harbin 
~ 6' aylık aeliJimi bu pllnın muvaf· 
~ _?lmıyacajııu aösterdi. Ondan sonra 
~ ve Rostof'u alarak, bu ileri bat 
~ kıtlama kararı verilmittir. Ge
llıle İyice kuıatılaıı Leniograd ve Sivas
~~ IC;lık .ve imdatsızlıkwı düteeek, 
~ almaıılar Motkova 'ft Rot • 
1iııl'ıaa yeai taarruzlanııa bqlıyacaklar· 
~ Cenup ordulan Roıtıof'u aldı
~; hbt 1'111 .,..... aluııda bı-

~ mranda kaldılar. Motkova öo-
._ -.. nuJu lıüpiik bU dö -

~tikle dayandılar, biaı de kara
~ • geldi, doo 'ft sojuk, hareket 
~ imklıısız veya pek tehlikeli kıl
' Alman ba,kumaodanlıjı, ordulannı 
~ lurmaaıak ve yıpratmamak kay
lltıaı. bir seri çekiliıin lebep olabile • 
~ manevi zararların üstünde ıurarak, 
,.. ınuharelıesini durdunnıya karar ver· 
ili. Ejer bu arıda Japonya harbe ı;ir • 
-.._.iı olaydı, bu çekiliı Anglo-Sakson 
kop&pnclasının pek iıine yarıyabile • 
'lılr. almaıı halkınuı nıbu üzerindeki te
llti de daha ılır olacaktı. lngiliz kuvet· 
'-inin bir kı1mını, amerikan lwvetle • 
llııiıa belki tamamını üstıine çeken Jı· 
han. mihver havasını bir bayii fe • 
~~~ı,ur. Bununla beraber alman çe
~en ruslar ude aebir, kasaba ve 
lııııPlerini seri almakla deiil, halk yı • 
~oın maneviyatını kuvedendirmek· 
it ild kadı faydalınmıılardır. Bütün 
lııdüsuisi ile Motkovı 'yı, ve petrol kay· 
'-lüan ile Kafkasyı'yı etde bulundur· 
"-k, Kwlordu için esaslı bir kazanç 
oa..ıuttur. 

Erlerimiz için kış armağan/an 

Toplanan parça sayısı 
altmış bini geçmiştir 

Şehrimizde kahraman erlerimize kıı j "! enişebir Palas oteli. 50 lira; ?1üte
hedi}·esi toplamak üzere tqeldcül ~n ahhıt Genç Eryurt 25 lıra; Karpıç 20 
"Kızılay • Yardımsevenler" cemiyetleri lira; Bakım garajı sahipleri Nuri ve Ka· 
müşıerck komitesi buaüne kadar bedi • dir 10 lira; benzinci Mümin 7,50 li~; 
yelik eşya ve hediyeye çevrilmek üzere Hüseyin Başaran 7,50 lira; Bn. Sekıbe 
kendisine tevdi edilmiı olan paralarla Alpsu 6 parça; Bn. Gön~ 15 parça; 
temin edilen hediyelerin yekünu altmıı Avidor 9 parça; Cebeci Halk fırını • • 
bin parçayı geçmiıtir. Müşterek komi • hibi Şevket Özelden 30 parça; Ali ilhan 
te faaliyetine devam etmektedir. Ay ba· ve refikası 40 lira; 101 Çeşit majazası 
poa kadar bu yekunun yüz bine yakla • sahibi Ali Yüzbir 20 lira; Diı Doktoru 
pcaJı tahmin olunmaktadır. (a.ı.) Sabih Bozcaadalı 10 lira; Ahmet <?ü~-

gün 10 lira; Emllk Bankası Yapı Lim!· 
Erlerimiz. için hediyelerini tet Şirketi 10 lira; Ul~s sine'."'ası 10 Jı. 

l ra; Doktor Burhanetun 10 lira; Camcı 
Veren er lsmıil Mormana 10 lira; Doktor Safiye 

Müşterek komiteye kahraman eri• 
rimiz için hediyelerini verenlerle bedi· 
yelik eşyaya çevrilmek üzere para ubeı:
ruunda bulunıolarm lisıesini neıre de
vam ediyoruz: 

Kandemir 5 lira; Behzat Çakır S lira; 
Razı Erol 5 lira; Mehmet Ali Şehircan
ojlu 5 lira; Oto lı Kollektif Sirkeli 5 

lira; Halil Kıraydın ' lira; Jamail So
ley 5 JirL 

Mr. Ruzvıdt ve Mr. Çörçil'in Atlu denizinde buluştukları uman, ıimdi 
b:-tmıı olan Prince ol Wales zırhlısında yapılan dini bir ayin sıruıada 

alınmıı resimleri 

Filipinlerde A m e r i k a n .. 
kuvetleri duruma b i k i m 

Tayyarelerin ı i d det l i 

bombardımanına rağmen 

Tasarruf ve Yerli Mali Haftası bitti 

Hukuk f akü ilesi de dün 
güzel bir tören yaılldı 
.Iüksek 

davaya 
öğretim gençliği bu milli 

. bağlılıklannı belirttiler 

General Kiıım Özalp güzel bir nutuk · verdi 
12 illdtinunda Başvekilimiz adını r: 

Maliye Vekilimiz 8. Fuat Ajralı'nın 
Ankara Hılkevindc söylediği bir nuıuk· • '" 
la açılan 12 inci Tasarruf ve Yerlimalı 
bahası dün sona ermiştir. 

Haftanın biıimi dolayısiyle her yıl 
olduğu gibi, dün de Aırkara Hukuk Fa· 
külıesinde bir toplantı yapılmıı ve yük. 
sek ölretim gençliği bu davadaki ıuur· 
lu co~unluiunu bir kere daha l{lja 
vurmak fırsatını bulmu1tur. 

Cebeci'deki Fakülte binasında dün 
saat 15 te tertip edilmiı olan coplaııu
dı Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kuru • 
mu Batkaoı Balıkesir• Mebusu General 
Khım Özalp, l'akülte profesörleri ve 
talebe hazır bulunm&ı1lardır. Topunu· 
yı FAkülte Dekanı Profesör Esat Arse
bük bir nutukla açmış, bu ınlna1ı top
lantıya gelmek lutfunda bulunanları te
,dckür etrikten sonra demiıtir .ki: 

" Türk milletinin zenttin olması, 
uzun tarihinin kendisine vadetıiji refa· 
hı kavuıması için çok çalııması, (Ok 
kazanması, kazananı verimli itlerde 
kullanması ve bilhassa tasarrufa alıı • 
ması llzımdır. Tasarruf istikbal için ya· 
pılan bir bazulıktır. Bu hazırlık ferdin 
ihtiyaçlarını karşılıyacak dereceyi ge • 
çerse sennaye,.e inkıllp Eder. Sermaye 
günlük bayat mücadelesinin zaferle bi · 
ten bir neticesidir. Su halde ihtiyacın 
bittiii yerden sermaye bqlar. Ancak bu 
ıuretledir ki biriııio ihtiyaa, dijerinio 
semıayesiyle karfılanu. Tasarrufun lü
zum .,. fiimulüaü sençlerimiz waamen 
Uwamıt bulUllUJOI'. Tuarruf umdesi 
euafmda teflerimiıi.a ıııziodi mesaileri, 
• w .... M • I' ıırila .... 
cek bclar &,dalı olmqtar. Baama ı. . 
peu içia ııllıdl pnçlere..bırakıyorwn." 

Debııdan ııoora talebeden Halil Öz. 
men, Huaa Aksu. Sallbattia Akpek, 
Celil. Bn. Altınıq ve Turgut E"enı 
cofkun hitabeler yapmıf, tasarruf ve yer· 
limalı kullanmanın milli varlıiımız ba· 
kımındın ıqıdıjı büyük ehemiyeti can· 
lındırmıı bilhassa dünyanın geçirmek • 
te olduiu müthiı buhran içinde bu di· 
va üzerinde her zamankinden daha çok 
titiz buhınmımız gereluiiioi belirtmit
lerdir. 

Yüzlerce talebe, cotkun s&terilerle 
arkadqlarıoın fikirlerine ortak olduk -
tarını 165terdikte11 sonra kürıiiye lktı-
sat Profesörli B. Mahmut Koloilu ael· 
miıtir. Profesör fert "ft topluluk baya· 
unııı ııluamıdaıı devam edebilmesi i(in 
ıuarrufun zaruri oldujwıu izah ettik • 

(Soau S inci saylada) 

Malezya'da durumu 

ka11ılamak için 

esaslı 
tedbir 
ahnıyor 

Garp çölünde hintli aakerler yemek huırlıyorlGT 

&enlı bir cephe üzerinde 

Rusya' da 

Alman 
kıtaları 

çekiliyor 
lalinin' de almanlar 

10.000 kişi kaybettiler 

A l m a n kuvetlerinin geri 
kalan kısımlan V a 1 d a y 
tepelerine doğru sürülüyor. 

Dolu Sirenaik'te bulunan 

Mihverci ler 

tam bir 
yenilgi 

halirlde 
Beı aünliik ceıln harple 

Mihver cepllesi k1rlldı 

lqiliz piyadesinin büyük 
kısmı, Tmimi-Mekili 
umumi hattına vardılar •.• 

Kahire, 18 a.a. - lnıtlllz Ortaşark 
umumi kararitlhının tebll.ti: 

Moakova: 18 LL - Almazı kıtala
nnın genif ölçüde ve geniı bir cep
he boyunca çekilmesi devam etmek· 
tedlr. 

Dotu Sirenalk'tekl mihver kuvet
lerl, simdi, tam mağ!Oblyet hlllnde
dlr. llerl hareketimizi ıteclktlrmde 

Sou~tler pnİf bir ceph•ıl• tesebbüs maksadlyle ıterl kalan bü-
ilaliJIOrlar tün alınan ve ltalyan keynaldannın 

Londra. ıs LL _ Londranm aall· muharebeye atıldılı bet Ktln)Qk ıld
hayetli mahfillerinde ipret edildi - detli cıan>11malardan 10nra, dÜflll&Jl 
tine göre aovyet krtaları çok senit cephesi kınlmıstır. 

grad arasında demiryolu müııakaleal meaafe üzerinde dÜllD&Dl flddetle 
flllen tam&mi:Yll kurtılnwftur. ( Soma 5 6Dc:6 sayfada ) 

Uzakdoğu'da 

Sovyet klf aları; 

arasında geniı 

bir hareket var 
ÇUNKİNG, 18 a.L - Manilla 
rady08Wlun Sovyet radyosun
dan alarak verd.ltt bir habe
re göre Uzak - Dotu'da Sov
yet kıtaları araaında genit öl
çüde bir hare.ket vardır • 
Bu harekeUer çok ınlnalı ge. 
rWmektedir. 

HAVAl'DE 

Amerikan 
komu tanlan 
değiıtirildi 

Pasifik donan-ıı 

balkomutanı dı deiilll 

Amerih Har61,7. Naın 
lfr. SfimMn 

Vaıincton, 18 a.a. - lluM1'• .,. 
nn il. Stimaoa. ıead Bmmoı'• 
Havai balıesi ktımanıJahima tQia 
edildiiini blldlqliti P1ri ba 1'61se 
bava lmvvetlell. ,kmunıtam seneni 
Martin'ill ~ de ıeneral T-. 
her'in ıetir~ bildirmittir-

11. Stim 7 ,mu N'h J..-
biicumu :rapr:J•mn Ol'cla do • 
nanma kuvetl '- lluırlanmlt 
oldııiu lıaWnnd& ~ Knos tara • 
fmdan verilen iptidai nporlarla 
mutabık oldatana sö11-lltlr. 

Diier taraftan. buMn llUlrhla 
tarafından ~ Wr tel>liide 
Havai'de 1apıla • kM:retidı9-
iitikliiinin :raprllak tılUHderl .. 
hızlandıracatı blldlltıl11u"'tlir. 

Bu ıuretle. deYlet nisl tanım • 
dan emredilen t•MrilrM :rapılırkell 
bayati ehemmi,..U olaa bu deals O. 
ıüaün müıtakbel emıd7ethd kora • 
mak vazifesini at.a *kamamuılana 
bu tahkikatla allblı lbmeıer ol• 
maJarmtD da ÖD- ses'fimlttir. 

Amiral Nüııit. P..,, 
Amerikan ,....,.,,...,,.. 

bcqhtıwdwu oblrı 
Vqtncton: 18 a.a. - ...,_ 

nuırı albay xou. amini .... 
( Sonu 3 ld .qt.ı. J 

Simdi iki sual batıra ,eliyor: biri, 
llaıan ordularının bir kısmının bu kıı 
~ topraklarından alınarak, büyük 
tJdıde bir Afrika seferine airi,ilip Kİ· 
lftilmiyecejidir. Almanya. kendi tarihi· 
'i11 " bu harbin bqlıca meselesi say • 
~ olduju rus ıUvlıjı dlvasını bal· 
~ için, bütün fabrikalarını iılete • 
"'- hazırlıkta mı bulunacaktır, rok· 
" hamyacak mıdır? Kafbı petrolleri· 
~ alınamamıı oldujuau, eldeki pet • 
liı>I imldnlarının da israflara elveriıme
lliiini. birçdc makineleri yerine koymak, 
\i; ~larıoı onarmak için bir hayli zı· 
"-na ihtiyaç olduiunu düşünmek doj· 
"- olur. Bu sual, zatı, sıkı sıkıya ikin· 
tislne ballıdır: rus orduları ilkbahar· 
.. ne halde bulunacaklar? Birçok harp 
ilııayiioin kayıp veya harap edilmiı ol· 
~a ıüphe yoktur. Fakat ruslar tay· 
hre endüstrisinin en büyük kı1mını el· 

Vigan' da Hongkong 

bir cephe üzerinde ilerlemeie de -rnn. kıtalanmız, fena hava 1&rt
vam ediyorlar. Moekova ile Lenin- lanna bakmadan, 50 kilometrelik bir 

(Sonu 3 tınctı aaytada) ·- --------------------:------

t\le bulundurmaluıdırlır. Bundan baıka 
tan ve Kafkasya hım, ıimdi verimim 

loo haddine dolru çıkerın, •e iaponlır· 
la kara muharebelerine ttirişeceJI pek 
IGpheJi bulunan Birleşik-Devletler'in 
tardımlarına açıktır. Kafkas petrol kay
'-klan eldedir; Mo•kovıı'nın, büyük 
tııdüsıri merkezlerinden biri olduğunu 
lllıutmamak ırerektir. Bir ölüm kılım 
"'11ıarebesinde 1<>n fınat bundan ilkba
lı.ra bdar ~k hazırlanma mühleti 
•lduiuau bilen nıılar, en küçük iınkln· 
..,.a dahi faydalanmak için olanca 
taiaıleri ile çalıpcaklırdır. Yeni şark 
lleferi bir "kılını tamamlamak" tan faz. 
la yeni bir seferi baıınnak dlvası ola· 
lılıır. Yahut, almınlar he~•l'lırını böyle 
'-tacaklardır. Oört bet ay çok uzun 
lılr zamandır. Sonra, ruslır yıldırım 
lıarbinin büıün sırlarını almışlardır. 
"1ndan hıtkı da, iıpon belisını ulrı· 
tan inıDllzlerle ımerikılılır, ılav -cer· 
~ muharebelerinin kendileri için ne 
'-dar bayati bir ehemiyet ıldıJtnı bile
"ider, bu cepheyi kuvetlendinnek iç;n 
Ooa ~ tedbirler düsünenklerdir. So-
11111 ılınmıyan sark ııeferi, Almanya için 
.. C hir zaman ikind ufa ııiremez. Oüş
tlaanJann heıt~i deni• öt~indedirlf'r : ka· 
ta tehlik~i yalnı1 Rusya tarafındadır. 

Sunu da illve etmek ırerektir ki Av· 
'-.ı. kıtasına lcomilniu btillsındaıı kor
... memlekeder ft ııoıflar. .-ık aefe

lıqanhnaya kadar Almaa,.'ma ,.. ........... 

Japonlar teslim 
Wavel gazetecilere 

beyanatta bulundu 
Yeni Delbi, 11 LL - General Wa

vell, pzetecilere 1'•Ptıtr beyanatta 
inıllizlerin belki Perıanc'r mlidafa
a:ra muktedir olamr1'acaldanm söy -
lemiı ve Maleıya'dald durumu kar
ırlamak için esaılı tedbirler almmak 
ta oldutıımı ilive etmiıtir. 

geriledi olmuyor 
Havai'da yeni bir 

faaliyet olmadı 

Japonlar da her tarafta 
ilerlediklerini bildiriyorlar 

Manila, 18 a.a. - Uzak-Şark ıme • 
rikan kumandanlıjının bu sabah neı • 
redilen bir teblijinde bildirildiğine gÖ· 
re, ial'Onlar Vigın'ın ceaubunda pazar· 
ıesi öğleden 1<>nra yapılan muharebede 
bazı kayıplara uğrımıtlardır. Gece olup 
da muharebe kesildili zaman japonlar 
birçok kilometre seriye atılmıı bulunu· 
yorlardı. 

Tebliğde, muharebeye ittirllc eden 
Filippin askerlerinin maneviyatı övül • 
mektedir. Alınan diğer telgraflardan da 
filipinlilerin jıponları karıı kahramRr. 
ca harbetıiklcri ınlııılmaktadır. 

Filipin'de Amerikalılar 
duruma hakim 

v..ınıcon, 18 La. - Haıt>iye N~ 
'80DU 1 QncQ AJfada), 

Vali ikinci japon 

teklifini de reddetti 

Wellesly' deki ingiliı 

kıtalan sıyrlldllar 

Gazetecileri Yeni Delhi'deki ka -
rarılhmda kabul etmiı olan ıene
ral Wavell bilhaıu demiıtir ki ı 

.. _ Japonlar Malezya'yı 1ıtill et
miı olmaktan çok uzak bulunclaldan 
ıibi henlb Sinpptır'a da 1'aklqama
mrılardrr. Japonlar ancak hainlikleri 
Ye ani hareketleri sayesinde baılan.. 
trçta bur muvaffakiyetler kazan • 
mrılardır. Malez1a•mn ıimal batıım
daki durum hiç ıüpbesiz endiıe ver-

Lrındra: 18 a.a. - Haber alındı mektedir. tnıtlizlerin Penanı'r mu· 
ğına göre japonlar Hongkong vnı. halaza edememesi mümkündür. Bö1'
sine teslim olması için ikinci bir le bir hal tabiidir ki ırkıntrb bir va
milracaatte da.ha bulunm111lardır. 

Vali bu müracaatı yeniden red • ziyet doiuracaktır. Fakat Japonlar 
da buradan hemen iıtifade edemi1'e

detmit ve japonların göndermif ol. ceklerdir. Bundan bqka Malez,.a' -
duğu elçiye bu libi taleplere kulak daki durumu düzeltmek için önemli 
asmıyacaimı bildirmiıtir. tedbirler alınmaktadır. Japonl•rrn 

Gece .Ulılin.tle weçti çok atrr ıı:a71plara utradriı malak· 
Honıkonı: 18. LL - Reıml Teb- kaktır. 

lii ı Hindiıtan'dald vazi,.etten bahse • 
Honckonı'da ıece ılik6netle ıeç· den ıeneral Wavell Hindiıtan'ın ıi

miıtir. Sabah erkenden bombardı : mal batı taraflarının bile hücumı
manlar olmtıtaa da o kadar tldcleUı ımanuı kalabileceilni aö,.lemit fakat 

1 

delildir. Hasar u ehemmf:vetliclir. b11na ancak çok umn maufeli l.&l' · 

Yeni bombardımanlar nre)Jria :rapabiteceiini il&,,. etu"l
Tolo'o, 11 LL - Domel llJ&Ullltıı tir. ıenerale ıöre ıeniı 6lçiide ii· 

C 801111 I lbıdl ıazll4J ~ Qlp I G8'i lılıfı4Jl 

~ ... '" .. . . 
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D l~ POLİIİKAI .. 
Çin'in rolü 

A 'Yirmi }cdi a}daoberi devam eden 
\rupa harbinin Uzak·Doğu')a <la inti· 

~l edeı-ek bir dün}'a harbi olduğu sor· 
Cııdiği zaman, Avrupa harbi başlamaz· 

dan >irmi }edi ay önce, Uzak·Doğu'da 
tıı .!ı.ı.rehe haşlamış bulundugu ekseriya 
11 tuJmaktadır Hakıkaı şudur ki Uzak 
·llo u harbi AHurıa harbinden doğ • 
~ını~. ıersıne olanık, Anupa harbi 
ıak·üoğu harbinden doğmuştur. Av· 

r Pa harbine doğru giden yolun başlan
~~· l9H senesinde Çin'e karşı yapı • 
'4ll jap0n ıcanuzudur. Bu ıeca,uz, Ci· 
~n toprak bütünluğune olduğu kadar 
"" koUckıif barış sistemine ve h:ırp
~ası nizamına indirilmi$ bir darbe 
•di. Amerika, 1914 harbinden sonra in· 
f'.tat politikası takip edi)"Ordu. Rusya, 
lt}"ljj ralnızhk içinde idi. fngiltere ha· 
llktte ~C'bilccek bir halde değildi. 
Jaı>oeya bo}le bir dunımdan iıifade 
ederek bir şİmt!ndifer meselesini bahane 
~ıı \e Çin·e kıırşı taarruzıı geçti. Ame
''.ka, Jarıon}a•ya knrıı harekete geçilme· 
&ıne ıarafrardı. Fakat lnı;iltere buna 
l'an~ınadı. Neticede Japonya Mançur· 
?'- >"1 alaı. Amerika gücenerek büsbuıun 
lıılirada çekildi. Milletler cemi}etinin iti· 
barı sarsıldı. Bundan cesaret alan Jıalra 
li&beşisıana karşı taarruta geçti. Amcri· 
lı, Mançurya meselesinde sözunu geçi· 
rtınemcnin öcunu almak istermiş gibi, 
?ııaraflık kanununu nktedcrck Avrupa 
llleri}Ie hiç bir ilJ:isi olamıracağını an· 
latınak isıedi. Milletler Ccmi~eti lıalya 
hakkındıı zorlama tedbirleri aldı. Fakat 
l.tvaı Fransuının baltıılııma ve eııs;tlle
jtleri bu ıedbirleri nctic~i:ı: bıraktı. 
t.ılra Almanyn'nın kolları arasına aul· 

dı. Alman}'ll Orıa AHupa'da hıırekete 
lltçıi. ikisi bir arada lspanya'nın iç İş· 
1~rinc kıırıştılar. Avrupa börle karışık 
?•r h:ılde iken, Japonra Uzak-Doğu'da 
•kinci darbesini indirdi: 1937 senesi 
tı~ınd:ı Çin'e karşı harp açtı. işte o gün 
huründur hu harp dcnm edip git • 
tıektedir. 1ılnsız olan bu harp yirmi > e· 
di ay devam ettikten sonradır ki, )ir • 
tııi >edi a}d;ınberi devam etmekte olan 
ı'ı rupa harbi ba5lamı5ıır. 

Bu hale gore, Japon}-a·run C\'elki 
~zar gunu > apujı baskın ile Uzak·Do
hı da muh:ırcbe )eniden başlamamış, 
hclkı de dorı buçuk senedenberi, devam 
t;ieıı çın • j:ıpon harbine Amerika fili 
: 1•ratc karışmışıır. Çin'in Japonya'yn 
•rsı dört buçuk sene, resmen harp ilin 

ttıneınesinin sebebi, Amerikıı'nın bita· 
raflık !...'an unları} le muharip devletlere 
!tızp malzemesi sıtılmasını menetmesi 
jdi. Çin bu zaman içinde Amcrika'dan 
?ı.:ilıerc'clen ve RuS}a'<lan temin ettiği 

'
1Lih ve harp malzcmcsi>le mücadelede 

dt!\am edebili>"Ordu. Eğer Japonya'yıı 
~rıı harp illn etmiş oha>•dı, bu yar • 
~ karnağından kendi ini mahrum et· 

11111 olacaktı. Gerçi Japonya, harp i!An 
tılerek Çin"i muharip devlet durumuna 

I d_ulÜrmilirdi. Fakaı japonlar da ame • 
ı, ~.lqa yardımından hıifade etmdı: i tek· 

uıl;ıt'rinden a 'fil düşüntt ile Çin'e kar· 
;• harp iU.nından çekindiler. Fakat Çtıı • 
•ı>on harbi o zamıındaııberi devam et • 
ltıisıir. 

Japonya, ilk ııdımda Çin'e karşı açı 

lıfı bu muharebede bii} uk uf erler ka· 
~4lıdı. Ooğruru, Japonya'nın Çin'de, ele 
'~ığı her a ert hedefe vardığı söyle • 
lltbilir. Fakııt Çin'i >·enmek veya }"Ola 
teıirnıek şeklinde hulıha c<lilelıilecek 
01ıın ana hedefine uramamışıır. Toprak· 
!arının genişliğinden istifade «len Çin 

~0ı:ııuıanarı, japonlarıo kuvedi taarruz· 
ları önünde gerilemişler, gerilcı.ince ta· 
lrruz kuı;etini kn>bcderek tıir muddcı 
'<>ııra büsbüt\in sunmuştur. S:ınnı Çin 
'slr.crıeri ve Çin çeteleri seri '-urmuslar 
~ İaponJara ağır kayıplar verdirmiş · 

ltrdir. Dön buçuk .senelik muhıırC'be • 
den M;>nra, Japonya, ııncak Çin'in liman· 
1trını ve bazı bUyük şehirlerini ele ge· 

tİrebitmişıir. Memlekcı, Çunking'e çe • 

liten Çan-Kay-Sck'in nufuz ,.c hl.kimi· 
>tti altındadır. Çan·Ka>··Sek de birıız 
•ltlerikaa, biraz İngiliz ve biraz da rus 
~rdımi> le, fakat daha huyUk ölçUde 
c;;in milletinio istik111e olan aşkı ve imıı· 
llltJc ve kendi irade5inin kuveti)le, bu 
lllilcadelcı.i devam ettirmektedir. Çinli
ltrin ellerinde sonsuz: ka}naklar vardır. 
~ılarında )ılmaz ı;e }Orulmaz bir lider 
"-rdır. Haklı bir dlva için doğ~Ü}'Or· 
İtt. Durt buçuk senelik mücadele neti· 
':sinde büyiik tec:rubc kazanmışlardır. 
Sôıun 'L:ı a~ı, JapoD}-a'ra karşı zafer ka· 
~nıak için lazım gelen unsurun en 
~ınlilerine s:ıhiptirler. Fakııı geride 
lillb, tcçhi:ut ve bir derece) e kadar da 
t~kiHıt meselesi knlıror ki, )Cni mütte
filtleri olan lngiltere ve Amerikıı'dan 
bıınıar:ı temin edecek olurlarsa, Çin'in 
!tlinde sonunda Japonya'>• yenmemesi 
!tin biı; bir sebep yoktur. Japonya, Çin 
lflıı.i ııısfi}e etmek içindir ki Amerika· 
S'a 'e İngilıere'>c karıı bu harbi açmış· 
il:. Hedefi İogiltere'nin ve Amerika' • 
11111 üslericl ellerine geçirmek, bu iki 
d~lcıi Pasifik'ıen kovmak, Çin ile bü· 
'İiıı temaslarını kesmek 'e büsbutun 
l'llnız kalacak olan Çin'i boğmaktır. 
.\ıııerika lılar , e İngilizler buna mani 
lllııııyıı çalışacııklardır. Gfüüluyor ki 
Jaııon) .. ·nın }cnilmesinde Çin ı;ok ö • 
11"nıli bir rol O)n:ımıya namzettir. Cüm· 
~llrrei•i Ruzvelı, birkaç gün önce, ~?· 
l\ı~·Sek'e :rollndığı bir mes:ıjda Çının 
htı rolunü belirımişıir. Misıer Ruz,elı 
.\ınerika'nın Çin He işbirliği yaJ>mak • 
lt_n ~ercf du>duğunu da ilave etmi,ıir 
c;;,nlilcr }iİk$ek mcdcni}et 'e külıür sa· 
~ibi, ("llhşknn bir mlllettlrler. lstikl.il • 
erini koruma~ için amıınsız; bir düsma· 
~a. karşı dllrt buçuk > ı ldanberi giri,tİk· 
trı sa\ıış, biııün dünyıının hajranlığını 
lı.ı:t'rlerine {t'.kmi.fıir. 
b• Bo>le bir mille! esir olamıyacağı gİ· 

•. kimlMlir belki de, Çin'e ıecnv\iz ile 
'çılan bir deı;ir Çio"ın ktırıutu,u ile ka· 
l>a.o~cak ~e bl <'in ku•tıılu<u, ıırnı ıa· 
lllıııda, buıün hür ~e müstakil millet· 
1trin kurıulu,llrı'lı temin edecek bir 
devrin b:ı$h ıcı ,.,ı ~kur. Nufonı dört 
~ nıil)onu geçen Çin'in bu dün}'D mü· 
~clesindeki rolu o kadar bU>iikıür! 

A. Ş. ESMER 
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TELGRAF. TELEFON .. RADYO''ffABERLE'RI 
' *, • ..., \ ... - • . '., • . _:~ - ' " •. k 

Tayyarelerin ş i d d e t l j ı Filipinle.rde A m e r: k ~ ~ 

bombardımanına rağmen kuvetlerı duruma h a k ı m 

Doğu Sirenaik'le bulunan 

Mihverciler 

tam bir 
yenilgi 

halinde 
(BM\ ı ffıct ıa11/ada) 

kovalrunışlardır. Aksam pi) ademlzln 
büyük kısmı, Tmlml·Mek.111 umumi 
hattına varmışlardır. 

- -

l 

Geniı bir cephe üzerinde 

Rusya' da 

c 
·' 

A 
1 

man 
oları 
·ıiyor 

(Başı ı ind sa).fada) 

Sovyet tebliği 

Hongkong 
tesl im 

olmuyor 
( Başı 1 incı sayfada ) 

Kowlon dıın blld rdlt ne ı;:ore. J.ıpon ita· 
~a kUH!tlc:rl \C atır topcu, Honı:·&'\llı;; u 
bu sabah Jenlden bomba! mışur. inal· 
Uzler, tcs r1ız bir nte .e k.ır&ı kOYtllU$· 
ıardır. Honıı·K<>nı: urıuml \alls!n1n ko
natı ile birçok hUkümct dairesine 1.s:a· 
betler ka)'(lc<lılmls 'e bırçcik muh m 
aakcrı tesis, llonı;;-Konı;: adas nın dot:u 
kımnı, tamamt;ı;le alev lclndcdlr. 

Vigan'da 
japonlar 
geriledi 

(Ba~ l inci aa11fadıı) 

z;ırlığının d:Jn oğledcn sonrn geç ':1kit 
ne,redilen tebligi: Filipın cephesınde 
amerıkan ku,eıl.eri ,azi)eıc hakimdirler. 
\'i an 'e l.e a~pi oolgelerıııde az mık· 
tarda duşm.ın ku,ctkri daıma hucum • 
larımıza maruz bulunu)"Orlır. Hava 'e 
kııra kU\etlerimiz sahıl açıklarında bu· 
lunao du$man ı::emılerıne de hucum e-di· 
)Urlar. 

Bütün dünkü har<'kttt esnasında 
hava kmcUerlml:ı: kam kuvetlerl· 
mizle\ faal bir lşhirllftl yapmışlatdır. 

Diğer hava teşkillı>rlml7., DPrna'· 
dan ltlhnrım sahil yollan boyunrn 
batıya r1oğru si<lE'n düşman müfrc· 
zelerine muvaffakıyetle hücum et· 
mlşlerdlr. 

Mo\koı;a. 18 a.a. • Bu '\abahki Sov· 
>CC ıeblini: Gece. kııalıırımız , buıun 
ceı\helcrdc duşmanla çarpısnuşlardır. 

1 *** 
j Mo~ou, 18 a.n Ôğl_e üzeri neş· 

Bombardımanlar 
§iddetlcndi 

Cunklnı:, ıs a .a - Cunkını: deki 
BU)'iik Brltan;ı;a elC'llitlnln teblıf:I: 

Honı;:-Konı: da dUfman bom bardı· 

Ha,ai"da di4manın )eniden hiç bir 
faali)cti hildırılmemi)tir. Diğer hölı;c
lerde diı$manııı harekatın bulunduğuna 

dair hiç bir haber de gclmemi,tir. 

Japonlara göre 

Almanlara göre 
Bertin, 18 a.n. - Alman rcsmt 

teblığlne göre, Şimal Afrika da vazı· 
yet ~dur: 

Garp çölündeki İngiliz tayyareleri 

Şimal Afrlka'da, dUn, bllyük snvaş 

1 
faaliyeti olmamıştır. Sıreııalk sula· 
nnda, alman savaş tayyareleri, ol· 
dukca bUyuk kruvazöre lkl hava 
torplll atmıştır. 

Pı·avda'ya göre j !!_AVAİ'DE 
10 UkkAnundan lG llkktuıuna kadar 

alman hava teşkilleri ı;c bahriye bir· 
llklert, 52 sı Akdeniz de ve ıımaı Arı I· 
lrn'da olmak üzere 74 lnglllz t naresl 
dU1UrmU1tUr. Aynı z ım.ın lclndc, tııııll· 
terc•ye knreı sa vasta ı 7 nim n tnyya· 
rest kayıptır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 18 a a. - ltalyan umun! ka· 

rarı:a.hının tebllf:I: 
DUsman ıılYadcill ve tankları, Banlla· 

>"il muvattakıyetslz bir h cum )npmıı· 
!ardır. Sollum cephesinde, tlddeU1 topcu 
taallyetı oımuıtur. ltıı lynn ve alınan 
zırhlı tesklllert, Ayrıel·Gıızala ıxı· csliı· 

d~k1 mevzllcrımıze dotru hU um:ı kal· 
kan mühim dU mnn zırhlı t kili rlnl 
birdenbire durdurmuşlardır. in tçı kar· 
u hücumlarda, Drekla tümen ne men· 
sup mUCrezeler bllh ssa tcmayJz etmlı· 
tir. DUsınan moUirlU kıtal rının akın 

tescbbUslcri de ııcrt atılmış, blrcok kam· 
yem ele ı:eclrllml$ ve a kcrler esir a· 
lınml$tır. 

Hava kuveUertml:ı:, dUn de, asker ve 
kamyon topluluklarını bombalamıalnr· 

dır. Elagoya ctvarında bir Hurrlcanu 
tarı·aresl dUsürUlmUıttır. 

Cebel köylcrlne yapılan dUı;man hava 
Mkumlan neUccslnde, Y<'rlll!'r arasında 
blrkac J.."1şl ölmUıtür. 

Evelkl akin.m, Taranto üzerine mu· 
vattnkıyetstz birkaç bomba atılmıştır. 

tctnde 22 tnırtıız esiri bulunan bir 
dentzaltnnız, Usstlne d nmemııtlr. 

9 ita/yan generali öldü 
Londra: 18 a.a. - 48 saııt iı;lnde 

üç italyan generalinin öldUğU bil • 
dirllmetkedlr. Bu suretle harbin 
başındanbcri ölen italyan generalle 
rlin sayısı 9 a çıkmıştır. 

lngilizler yeni tak viyeler 
getirmişler 

Roma, 18 a.a. - Aynel·Cazala bBl· 
ııeııinde ıl<ldeUI lıUeum ve kartı hücum· 
ıar yapılmakta bult.nduğuna ıs.ıret eden 
son ltalyan tebllıtlerlnden dUtmanın 
muharebeye yeni kuvcUer getirmekte 
olduğu anla11lmaktadır. Bunlar, muh· 
temel olarak lıaı1ıln birinci ırUnlerln· 

de atır bir aurette hırpalanmıs olan 
\"e sonradan acele olarak yeniden tctkl· 
lAUandınlan Yeni Zelandalı kıtnlantır 
ve ı;lmdl en zor ve en kanlı bir kesim· 
de kullanılmaıctn bulunuyorlar. 

Esir sayısı 8108 i buldu 
Londra, 18 a.a. - Londra'nın sa

U\hlyetli mnhfilleıi, General Rom
mel'in Gazala'dıı.n çekilmlye çalı~ • 
tığını bildirmektedir. I<,nkat Rom • 
mel yakından sarılmış olduğu gibi 
kıtalıırı da her tarafta takip eılll • 
mektedlr. Motllrliı kuvetler dUşnıan 
hatlarının arkasında harekatta bu· 
lunmakla beraber bö) le bir kaçma 
teşebbUsUnUn dll§mıı.na pahalıya mnl 
olaca~ı tahmin edilmektedir. 

15 İlkklUıun sabahına kadar is -
kenderlye'ye getirllml!J bulunan al· 
man ve İtalyan esirleri 8108 kişiyi 
bulmuştur. Bunların içinde 76 alman 
subayı ve 2926 alman eri ve erbaşı 
vardır. İtalyan esirleri 237 subay 
4869 er ve bi>qtan mürekkeptir. 

16 ilkkantında Polonya ve hint 
kıtaları tarafından 1000 kadar itn.1· 
yan esir dilml!Jtlr. 

Rommel Derne'ye çekilmek 
İst iyor 

Londra, lS a.a. - Londra'nın sa· 
Jfihiyetll mnh!illertnden bildirildi • 
ğine göre, General Rommel'ln Der· 
nc'dekt UssUne çckilmiye ı;alıatığı 

sanılıyor. 

Amerika'da 2 1 - 44 

yaş arasındaki le r 

askerlik yapacak 

Japonya harbi 
kaybedecektir 
l\loskova, 18 a.a. <fıec km! tırı 

Tnss: Pra\ dn bn ~ nzısında "Pa i fl k· 
te harp" b:ı lı ı altında, 7 llkk nun 
1941 denb ı 1 ol•ıp bitenlerin bir hu· 
lfısasını ) nptıktan sonra şö;ııle dıyor· 

JaPOn mül CU\ izinin gir tl!_:l mll· 
cern cok lehllk lıdir ~e kendısln,. 
mnğlOb y tt<>n bnşkn bir şe~ \lırll'dC· 
mez Japonya b r yıldırım zaferi el· 
de Pd b leci' ·nı znnnc-dlyorsa, bu 
husu ta u rı~aC'a ı h'l 1\1 ııulrntu Al· 
nınnva'nın &>v> tkr B rl ğ r<> karşı 

aptı"'ı haime tecavllz n UCP!I nde 
u radı ı h'lyal ~ukutundan dah'l kll· 
ı;:ük olmıynı.:aktır. 

Jııpon)n, sa:ııısız ln~nn emekl<'rln(' 
mnllk olnn Birleşik D vletler, lngll· 
teı e ve C n'den milı ek kep olan bir 
lılok karşısıııda bulunuyor. Askert 
hnrt'kAtın Pasifık'te ba lamış olmıı· 
sının bir nPtle<>sl de Çin-Japon cep· 
h('sinde faallyt"tln artması olacaktır. 

Gazete yazısını şöyle bitirmekte· 
dlr: 
_1 İlk muvaflakıyeU,.rln ehemlyetslz 
olduğunu blltün bu olaylar gösteri· 
yor. Bundan böyle, japon ihtiyattan, 
tl\kenee<>k, rı.metllfahlonnkller git· 
tikçe artacaktır. Harbin neticesini 
tayin edeC'ek olan işte budur. Japon· 
ya'nın mağ\Op olacaAı münakaşa 

götürmez btr hakikattir. 

Scharnhorst ve Gneisenau'a 
gene bombalar isabet etti 

Londra, 18 a.a. - lnı;iliz hava ku • 
vetleri gunduz Bresı limanın<la ••S<fıarn· 
horst" ı.•c .. C7neisnau" zırhlılarını bom· 
bardıman etmiştir. iki atman muharebe 
kruvıı,orüne de bombalar iuhc: ettiği 

sanılıyor. 
8 alman tayyaresi düşürulmüşrilr. 

Hediyelerinizi 

hazırla~ 

Bayram ve yılbaşı yakla§ıyor. 

Hcdlyelerlnlzl hazırlamak jçin 
kolaylık olsun diye, size yeni bır 
liste daha : 

Peyami Sata - Hamıet'in ge-
lecek temsili için bir Jocn bil&ti. 
Doğan Nadi - Bir çift postal. 
Fazıl Kurt!§ - Bir kart postal. 
İhsan Cemal Karaburçak -

Bir sulu boya takımı. 
Hüseyin cahit Yalçın - iııus

t rated mecmuasının bir yıllık a . 
bonesi. 

Ahmet Kudsi Tecer - tllkU 
mecmuasının bir yıllık abonesi. 

Genemi H. Emir Erkllct 
Slgnııl mecmuasının bir yıllık a -
bonesi. 

Keram! J{urtbay - Bir sepet 
turfanda domates. 
Aşık Ömer Behçet Kemal 

Çağlar - Bır saz. 
Saffet Gllrol - Bir atlet fanl

ıa.sı. 
Hikmet Tuna - Napolyon'un 

bir büstü. 
Server Rifat İskit - Bir za • 

partn. 
Bedrettln Tuncel - Bir "Ma

damc Bovary" tercümesi. 

Ü sküdar' da 
Vaşington, 18 a.a. - Mümessiller 

meclisi, 18 ve 64 yaşındakiler bera· 
ber olmak üzere 18 den 64 yaşına 
kadar olan erkekleıin kayıtlarının 
yapılmasını ve bunlardan yalnız 21 
ile 44 yaş arasında olanların asker· 1 
tik hizmetinde kullanılmalarını der· 
piş eden kanun projesini kabul et
miş ve ban meclisine göndermiştir. 

Meclis, 20 yaşından 44 yaşına ka
dar olanların askerlik hizmetine ta· 
bi tutulması hakkında ilgili makam
ların teklifi üzerine projede yapılan 
değişikliği 113 reye karşı 173 reyle 
reddetmiştir Bundan maada 21 den 
aşağı yatta olanların ııskerlik hizme· 
tine tabi tutulmasını de meclis ka 
bul e tmemi§tir. 

-
Sabah oldu 

Şehrimiz bankalarından birisi, 
_ hadi isminl söylemlyelim • Kam
biyo servlsinın önündeki krlsta -
lin altına blr liste koymuş. Bun
da, bankanın merkezlerinin ve §U· 

bel erinin adresleri yazılı: Sıra i
le Türkiye, ingiıtcrc, Fransa, Yu· 
nıu\!otan ve Mısır'daki merkez 
ve şubelerin adreslerini listede 
göreblllyorsun'.IZ. 

Burayn kadar lyt Yalnız sıra 
<;uriyeye gelince iş dP.ğlşiyor : 
rUnkü Antakya ve :tskt"ndtnın, 
Suriy(''deki oubeler arasında glls· 
terUml~-· 

A • er an 
o t11ta 

'-' . . . 
egıştır 

• 
1 

( Başı ı inci sa) fnda ) 

mC'l"in pasifik don!ınması ba§kumnn 
d nlığından kaldınlclığını bildir • 
mi tir. Harbıye nazırlı ı denız ha 
rek t d lrcsı r ısi amtrnl N'ımttc 

P ·c k donan'! •n h kum:ından • 
lı ına tayin edılmiştır. 

F ilipin ordusunun durumu 
Manllla, 18 a.a. BtltUn müdafaa 

kuvdlerınln azami derecede işblr • 
!iği yapmalarım ve Ah('nkle çalııı • 
malannı temin nıaksadiylc Filipin 
orduS'.ı Amerika Birleşik Devlet -
lcrınin Uzakııark ordusuna katılmış
tır. 

Fransa, tarafsız 
kalacağını Birleşik 

Amerika'ya bildirdi 
Va:şington, 18 a. a. - Fransanın 

Va$İngton'daki buyuk elçisi M. Hen· 
ri Haye diın hariciye muste:şarı M. 
Welles'i ziyaret ederek Anu:rika • 
nın Japonya ve mihvere ka ı yap· 
tığı harpte Fransanın tarafsız dura· 
cağını temin etmiştır. Fransız Nor· 
mandi transatlantiğinin musadere e
dilmedıği, sadece ahkonuldnğu ve bu 
gemi için Vichy hukümetine tazmi· 
nat verildiği de bildirılmektedir. 

_ISJ 
Nereciı>ylz Allah aşkına? tlskli

dar'da sabah oldu! ... 
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Yeni bulmacamız 
Soldnn ım'm : ı - Gallıı, bir renk, 

2 - Bir ınyı, bir n<'VI ar ıba, 8 - Da· 
yal'ıı, ycdlkJcrımb:dcn, 4 Cahuk, \O· 
cudumuzdakl mayi, ycmcıte konur, 5 -

BU'ken, lezzet, 6 - - Bize b:ıı.ın ı:Ulcr 
ytl:ı: gösteren, bir bl1ytlk Turk elhnnı:I· 
rt, 7 - Kuts1, Avrupa'dn bir nehir, 
8 - Tariz, vlll\yet, 9 - Jo'acıa. 10 -
Bir emir, tz, blr hayvan, 11 - nır mil· 
lct, lna~t't. 

Yukarıdan asa{:ı : 1 - Hnl'l> edl'n 
taranan blrl. 2 - Bir emir. gıırbl Ana· 
dolulu, fçlllr, 3 - BU)Uk bir oo..-ı. 4 -

su, ınlndU:ı: olan. 5 Bir nevl elbl!I<!, 
mukayc~cıı. 6 - Ufak niiac. emnly uı, 
7 - Tarla, mahsulü. orta, 8 Bir n \'1 

yemek, 9 - ı tul'l!İı:ı:, 10 - Ynkala)m, 
evin takfilmııU. 11 - Bir nota. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldan ııatıı : ı - K11vaklıdere, 2 -
Aba, todul s - Rutubet, aya 4 - Ar, 
rııı:ı:. al, 5 - Gurur. rulı, 6 - Otıck. 
dara. 7 - Zulüm. enik, S - Si, tanen, 
9 - ltmam, ln, ıo - Ot. U , end 1m, 
11 - Kol. reklllm 

Yukandan nsntı : ı - Karaırllz. tok, 
2 - Abureubur, fa. 3 - Vat, rfl. 4 -
Utuk Ustu, 5 - Kibir, mlmnr, 6 - El, 
7 - lttıra etm!'k, S Do zurna, nl, 9 -
E<'la, tıaın, da, ıo - RUya, kellim, U -
Eıaıcm. nam. 

redilen Snv}et tebliğine ektır: mnnlnrı ılddeUcnml&tlr. Fakat bu lırıvn 
akınlnrı clıcmtyelll oımamıı ve boınb.3.· Cenup ct'phesinın bir kcsıminde r.un· 

!erce de' am eden bir muharebe esna · lnr pek az hasar yapmıştır. 
sında a krrlcrımtl ;.200 dusman er \e Cin hukUmetlnln Htını;:·KOni:·dakl 

Tokyo, 18 a.a. - Japon umumi kıı· 
rargiıhı ordu daire\inin tmliği: Luzon 
adasının şımalınde Aparrı'de kara)-a 
çıkarılmış olan japon ktnetled, bir 
du,man ha'a wsunu ıu:al eımişler ,. 
§İmdi cenuba doğru ilerlemekte bulun• 
mu,lardır. Diğer taraftan, başka bir ja• 
pon te>kili, Luzon'un kimal batı kıyıSJ 
bo}"llOCa \'lgan böls~inde duşman mu
ka,cmcıini kırınıık uzcrcdir. 

,uba, 1 inılıa etmişlerdir. ı-; top, S) mit· mllmeulllerl nsnytaln muhatazuına 
raln•z. ı ı nıa) ın atıcı m:ıkınc ve pek kı)ıneUI > n:ltml r<ta bulunmusıardır 
çok miilıimmaı alınmıştır. Adaya duıman aslccr n n cıkanıması 

JtJıı ccphesının bir ke>iminde ha • lhtlmıllne karsı b.ıyUk bir uyanıklıX 
rek:ıııa huluıun kııalarımız bir gunde ı;:ost rllmektedlr. 
clu~manclJ'1 70 kmu geri almışlardır. 
Arnı k11a•ıır 26 ıor. IO'i kam}on, 17 
ma)ın Atıcı makine ve b:ışka bir çok 

Çin kuvetlerinin harekôtı 
Londra, lS an. - CunJ..-ını: radyOSu, 

"'Central Ne"ı Ot Ch na ırazetesıne at· mabem ele ı:cçırmıslcrdir. 
l\to l.ov ı cc'>hc<;ındeki k~imlerden ten ıu h:ıberl \•crmlıtır: 

Luzon adasının cenubunda karaya 
çıkını~ olan ıapon teşkilleri, Lc.ı;ııspi • 
nın ~imal bamındaki bölgeyi isgal et• 
ıikten onra ıımal istıkametiode ilerle
mektedir. 

hiri,.dc h rck·ıın bulunan kııal:ımnız DfirdüncU Cin lıarp bolı:esı baskunu
du manı., ınaıçı muka,emcıini kırarak tanlı{::ının b ld roıı:ıne ı:ore, Kanton'dan 
,ıu,nıan ku,cılcrinı bir çok meski'ın nok· Hankov a giden d mlnolu hattı bo;ı,.un· 
ıala•d 111 atmıştır. ea harekAt yapan Çin ku\cUert, Kov· 

Fılipin'deki tanare Uslerine kartı 
japon hava kuvetlerinin durmadan 
y11plıgı şiddetli hiicumlara, artık yal 
nız zayıf duşman teşkillerinin az 
çok bir mukavemet gostermekte ol· 
dugu bildirilmektedir. Fena hava 
şartlarına bakmadan, ordu hava ku· 
vetleri, Malezya ve Birmanya cep -
hcsinde şiddetli bucumlarma de"am 
etmektedir. 

Buk 1 hir h:--;imde bırçok koyu kur· Jun da hnrekfıtı.ı bulunan Japonların 
ıantn kııal.ırınıu alnı:ınhrdaıı ıo ııınk ı·ennhında \"e ııer11 rinde Ucrlcmı:kte· 
10 ıırhlı oıomobıl, 7 det><> mühimmaı dlr. 
\C saır harp Malr. mesi almı~ıır. Cunklnıı rndyosu, ı;:ene a)nı ka)naf:a 

atren. Japonların KD\ unu ele ı:eclr· 

Alman teb!iği 
Tierlın, 18 a a. - Alman orduları 

naskumard nlığının ıcblığı: Sark cep
hc•inin merkez kc:siminde, h:ı~a hu • 
cumlarınıız, dun de d~nıana insanca 
\C 11rhlı ınalzemece nğır kayıplar H.I· 

dırnıı tir. 
Karı.ili ışka kO)"llnun hamında. sa· 

, aş tannrrlerı. Murmansk demif}olunu 
,e 1)nt za'11,ında bır ha\11 wsunu bom 
hllamı !ardır. 

Almanlar 10.000 ki§i 
kaybettiler 

l onclra. IR a.a. - Mmkova rad)o • 
sunun hıldırdı •ıne ı:::öre. Kalinin mu · 
harch~indc nlmnolar ıo bın asr.cr ka>· 
heımişlerdir. 

RMmen hildirıldiğine ,:ore, ~ovrlı 
ku,eılerı Kalinın"i geri aidı <Un ı.o:ırıı 
alman ku,eılcrınin haki)cleııni \'aldai 
tepelerine dogru püskurımektedir. 

nu bölı;ede harp edt!fl Y)el Or • 
du\u altı pi)'llde tumcninden murckkep· 
ıir. 

Almanların elinde ne k adar 
petrol var? 

Kuibiljef. 18 a.a. - Sovyet tank 
kıtalnrı başkumandanı ve tanınmı11 
petrol mUt hassıslarından generııl 

Kotof sovyet haberler bürosu muha· 
birine verdi i bir mülakatta demiş -
tir ki : 

" Almanyanın bir harp senesinde
ki pu rol ihtiyacı 30 milyon ton bu. 
lun.duğuna ı:c>rc Almanyanın senede 
10 mıl)on 900 bin ton petrol açıfı 
olduğu görtı\Ur. A,lmanyn ısc bu nı;:ı· 
ğı ancak yeni peaol çevrelerinin 
fethıle kapatabilir. 

Yüzlerinin 

akı ile çıktılar 

Pastacılar patates, badem, fın. 
dık gıbı o Utülebılrcek her ııey:ln 
unundan p::sta yapmıya çahşırlar
k ıı, sımıtçller alış verişlerine de
vam ediyorlar, börekçiler de 
"poğaça lüks bir madde değildir. 
Hır çok yoksullar öğle veya ak
şrun yem ği y rir/e poğaça yer -
!er. fzın verin de gene poğaça 
yapmıya devam edelim" diye fer
yat ediyorlardı. 

Fakat ak.slllğc bakın ki. fstnn • 
bul'daki börekçi ve tatlıcılann C· 

lınde, 300 çuval yeşil etiketli, 
kdr gibi beyaz ekmeklik un bu -
Itınımış .. 

Blıtlln bu işlerdl'n yüzlerinin a.. 
kiylr qıkanlar, tstnnhııl börekd 
ve tathcılan oldu. Aferin onla -
ra! ... 

Çalışmıyana 

ekmek yok! ... 

"Tamir, bozukl:ık veya sahlp
lerlnın mazereti dolayıslyle I§ -
llycmıyen. taksi ve otobfislere 
bundan aonr benzin verllmlye -
cek .. , 

İstıınbul iaşe m ıdilrlllğil, §O • 
flMer cemiyetine bunu bildırmtıı. 
bu gibi otomobıl ve otobüslerin 
de bır llstesıni istemiştir. ÇLlnkU 
bazı uoforlcr, arabalnrı bozuk ol· 
du:u hnlde bunlar sağlammış gi· 
bl benzlnlertni alıp sonra yük • 
B<'k fi)ata satıyorlarmı11. HattA, 
otornob"llcri bozuk olmıyan ııo

förlerdı:m bazılan, arabalarını ga
raja çekip kendi benzin payları· 
nı satarak geçinmeyi daha karlı 
buluvorlannış. 

Calışmıyana t)kmek olme.dığı 

gibi. bundan sonra da çalı~ıyan 
otobUs veya taksiye benzin yok ... 

SA. - TIR. 

d.klerl ııra<ta Brıtanya topcusunun Ja· 
pon motörlU kuH!tler1ne ağır hasarlar 
ven! tını blld1rmektedlr. 

Japonfor rimalli Male~yaya 
yim/.ı;rr;yoılar 

Londra, 18 a.a. Ç:ınkiııg rad • 
yo u IJU haberi vcrmıı;tır: 

Her n kıı.dnr sn.~ııc yeni çıkış te
şebbusl en olması ihtimali varsa 
cıa 16 ılkklınun s bahı bıtcn nltidde~ 

icınde dlı§man başlıca gayreti Ma
lcz) anın ı,ıımalıude ynpmıı,ıtır. l'e -
nang'a !<arşı ynııılan lıava akınların 
da 4 dıl§man tan·arcsl duşUı-illml.iş • 
tUr. Gelen bazı haberlere gore sivıl 
glylıımı§ ııskcrlerden mUrC'kkcp jtı· 

pon kıtaları Brıtıuıya müdafaa hat
larına sokulm:ıga kalkıljmı§lardır. 

Kedah~n cenubunda 
Slngnp11r. ıs a.n. - Uıak1ark lnı;:I· 

Oç deniz.altı batırddı 

Tokyo, 18 a.a. - Japon bahriye 
nazırlıgı, japon bahriyesinin tayin 
edilmiyen bir yerde uç du5man de
nizaltısını batırdığını bildırmekte • 
dir. Bu duşman denizaltılarının bat· 
masiyle neticelenen muharebede bir 
japon destroyeri de batm15tır. 

Portekiz' e ait Tinor 

adaSI ingiliı kdalan 

tarafından işgal edildi 
ll:ı: umum\ kararıı~nın te'!:ıll~I: Londra, 18 a.a. - Avustralya ve 

Kednh ın cenubunda \\'ellcs1Y eyale· Yeni Zelanda kıtalarının P ortekiz'e 
tinde bulu n kıtAlnrımıı:, gece, parlak ait Timor'u iıgal elm ı oldukları 
bir surette tJ>nlm ı::ıı muvıı.rrak olmuı· Londra'da resmen teyıt olunmakta
lnrdır. Şimdi Kraln'ln cenup dot:usun· dır. 
da >enlden teıklll.tlanmnkladırlar. 

Japonlara göre 
Tok}b, ıs n.c. - Japon resmi teb

lığındc Honı;ong \C Male:L)a'd,ıkl du· 
rum hakkında şu;,·lc dcnllmektC'dır: 

Donanmadan .)llldım gıırcn ordu 
ku~ctlcri, Hongkong civarında bu 
lngllız mlistcmlckesınc karşı hücum· 
lıuınn dcvnm clml&lcrdır. 

Makz)·a'da, Japon teşkllleri, 11 
llkkdnundn V ctorla burnu 'e Krn 
berzahı boyunca mevcut arazi) ı I&· 
ı;ııl ctınl&lcrdır. S ngorn \'e Kotnh· 
baru'da yen Japon kıtalnrı knraya 
cılmrulınıştır. 

Penang'da tehlike arttı 
Londra, 111 a.a. - Londra'nın sall· 

hi>eıli mah(illcrinde sö)lcndığine sure, 
ingıliz kııalarının Kedah e):ıletinin ce
nup borunca nkan Kıran nehrinin cenu· 
buna çekılme~i Penanı;'ın karsılaşmış 
hulunduiiu tehlike) i arıurmı}tır. Bu · 
ra>"I gelen bir habere göre japon tar • 
}"lreleri ve iaJ>on topçusu Hongkong·u 
bombardımana deum eunckıedir. İnsi· 
tiz topçusu düşman asker toplulukları· 
nı dağ11mıJ ı.e 2 japon batar}asını ate~ 
kesmek zorunda bırııkmıstır. 

Malezya'da durumu 

karşılamak için 

esaslı 
tedbir 
ahnıyor 

(B8$ı 1 inci sa) fada) 
nemli hücumlar tehlikesi şimdılik 
)Oktur. Bu hususta bazı mıidafaa 
tedbirleri de alınmış bulunmaktadır. 

Şimal Afrika'da İ§ler iyi 
gidiyor 

SôzU Sıma! Afrika'yıı getiren Wn· 
veli şunları suylemı§tlr: 

Portekiz Timor'una giren mütte
fik kuvetler, pek tabıt olarak şart
lar mıisaade eder etmez veyahut O· 

laganıisıu vaziyet ortadan kalkar 
kalkmaz, derhal gerı çekılecektir. 

( Kü~ük dış haberler) 
\. 
Londra, ıs a a. - Haber alınd tına 

gurc d.ın gece 1nıılllz bomba tayyarelerl 
Urcst dokl rına tanrnız ~ttn ııercnr. 

Llzboıı, 18 a a. - 1kl molörlü blr 
fnı:lllz ta>~ .ıresl Goleı:a'da )'\'re 1nınek 

zorunda k.l lm 11tır. l\1 r u bat tayyare
> I )aktıktan aonra l"ort le :ı: makam!&· 
rınn müracaat eunıatır. 

So!ya, 18 a.a. - Genelkurmay ta.
rafından alınan bir karara ıore ııhl 
sebepler dolayısıyle tecil edilen 1910 
ile 1919 arasındaki doğumluların ye
niden sıhl muayeneleri yapılacak -
t.ır. 

iskenderiyc: 18. a.a. Reutcr 
ajansının balı Akdenizdeki denizci -
tik muhabiri M. Anderson dltşmanla 
)apılan bir çarptljmada .olmüıtur. 

Mnlta: lS a.a. ._ Resmen bildi -
rildiğlne göre evellsi gece .Ma.ltada 
G ha\•a tehlike lşıırC'ti verllmtııtir. 

Bir miktar düşman tayyaresi bQm -
balnr ııtmıştlr. 

TolQo, ıs a.a. - Fonno:ı:'dakl dep
remde ölenlerin ı;ayı ı 819. alır yarlı• 
lar 174, hatır )'arlılar 26S <tür l 768 ev 
yıkılmııtır. Teletcın ve tıeı;:rat muhabe
reıı yeniden kurulmu.-ıur. 

Batan bir vapurda 
500 kişi boğuldu 

l\1anllla, 18 a a. - Flllpln auıarmda 
l•ll>·ca 'e dün Manllla ko)'U yakınında 
bir mayn:ı carrıorak berhava olan Cor· 
rrı;:l<tor yolcu vapurundıı 500 kl&I öl· 
müıtür. 

Corregl<tor vnpurunda 800 ~·oıcu bu· 
ıunu>ordu Bunlardan yalnız 800 U kur· 
tanlabllmlıtlr Kurtarılanlardan b1r co
ı::u y.ıralıd r Kaybolanlar arasında bir· 
cok Ftllp n &bul gahıılyeUert de vardır. 

Muam ele vergisi kanununun 
bir madd esi değiştiriliyor 

Muamele \'Cri:f.<;1 kanununun on ikin· 

"- Aldı(;ım son haberlere g6re 
Llb) a muhurebesl gayet iyi gld yor. 
Bu muharl'be, tahmin edildlğlndrn 
dııhıı uzun sı.lnnUıı ve daha pahalıya 
malolmuş bulunmakla beraber 50• et maddesine bir fıkra eklenme ı hak· 
nundn iyi bir cer<';Hın alaca~ından kında hnzırıanan kanun ltıylhası Bü • 
aşla $liPhe etmemiı>tlm. Almanlarla Y11k MlllC't 111e<'llstne verilerek ll~lı 
ltalynnlann crgec hnklarındnn ge- encümenlere ı;:onderllm~tlr. 
llnecl'ğlne eminim. Proje esaslarına göre zeytınyatı \'e 

CenC'ral dUşmandnn 8-10 bin esir d (:er nebati ınnddelerden çıkarılan 
alındığını ve düşmanın ölü olarak ha&hns. pamuk ) ıtı ve bu clbl ~altla· 
\'erdiği kayıbın cok bü)·Uk olduğunu rı lmal eden, muharrLk kuveu iki bt'>'· 
söylemlstlr. l\1lhver malzeme ve tay. glrt ve kullandıtı lacı m ktarı, kendi • 
yare bakımından da bUyük kayıpla· sble bt'rabC'r brsı ııe~lycn ve muame· 
ra uğrnmı tır. le v rıı • nden muaf bulunan kücUk 

Son harııte Fransa'da dövüsmils Lına!Atllaneler de muamele ven:ısıne 

olan bir subay, Yeni Zeland!ilıların ttı.b olacaklardır. 
Seydl·RE'zzak'takl almanlara süngü Bu i'lbl müesseselerdt?n hMycnlerll\ 
hücumu yaptıktan zaman gördl1C:l1 1941 yılı V€'rı;llerlnln ırötürü usulde 
kanlı harp rruınuırası kadar korkunc vermeleri hakkında projede ayrıca b1r 
bir manzara gôrmedlğlnl söylemiştir. hUktlm vardır. 
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Bir türlü unutamıyorum ! 
Yazan: Ş. TAY LAN 

Kırk bcs yasında hll.ll\ güzel bir 1 du .. onun lctn talihsiz deaııdJ. Fakat 
kadındı. Kenılklı bir J.ULü, kara göz- saadet hakkında da zavallının ne ~
lerl, sert \'C aynı znmcındn utangaç bl bir bilgisi olabllirdl. 
ta\ urları 'ardı. Modası gecmıs elbl- Kızımı tanırsınız. Sessiz, uysal bir 
seıer cıyer, saclnnnı gnrıp bir şekil- cocuktur. o başka yoldan, ben baş
de basma toplar 'e kaslarının üze- ka :rol dan yürüyorduk. KarsılaşUğı
rıne kadar inen bukleler yapardı.. mız, konuştuğumuz zamanlar yoktu. 
Cemi) f'te kanşmndnn bir kenarda Dün kızım bana nişanlanacağını 
) aşı) arak lhtıyarlnmağa yüz tutan söyledi. O da, kendisi gibi blr muha
kadınlnrın dnıma bir zamana alt, cır tocuğu lmlıı. Onun da beıı parası 
geçmişte kcnd !erine en bü)-Uk saa- yok. Kwm onunla evlenmek istiyor. 
det! veren zamana Alt kılık ve kıya- Bunun bir delilik olduğunu kendlsl
fete bağlı kaldıklarına h c dikkat et- ne anlatmak istedJm. "Hiç eimdl ev
Un1z nu?. Bir türlü 1~10 sabah tuv:.- lenillr m11 dedJm." Bar.a: "Her za
letinden \:UZ get'mlyen, günün moda- man lhtlUU!er cıkmış, harpler ol
sına rağmen hll.14 mUtareke zaman- muş .. takat sevginin bunlarla allka
larındnkl g bl şnpkalarını yana eğen sı ne? •• " dedJ. "Sana, şimdi aırası de
ve)a gerl)e doğru giyen kadınlara ğll diyorum. Biraz bekle.. her şey 
muhakkak rastlanı~smızdır. Hayatta düzelecektir. Her şey gene eskisi gj
;µıpa)·nlnız kalan, terkedllen bu za- bi olacaktır-" dediğim zaman yQzü
vallılnr, her zaman kendileri de far- rne bir bakış baktı. Bu bakısı sana 
kına varmadan, diğer htıtıralardan anlatamam .. Bana acıyarak, severek 
ll) rılan bir hll.tırayı, ka),P giden blr baktı. "Fakat, dedi, ben bu hAllmle 
)nL mevsimini, ölmüş bir aşkı can- cok mesudum, hayattan ba&ka bir 
landırmağa uğraşırlar. şey istemiyorum ki." Ve uzun uzun 

Sıze bnhsetuğım kadının ismi Ol- nnlaUı- Ben de anladım ki, evet, o 
ga idi ve bıkmad::ın usanmadan tek· her şeye rağmen mesuttur .•• 
rar yaşatmağa uğraştığı zaman da Olga susmuştu. 
1917 yılının cylill ayı ıdl. Bir Kınm Onun sinirime dokunan bir tuta-
pllıjında se\"dlğl adamın kendisinden nağı vardır. Nisan ytızütUnQ cıkanr, 
ayrıldığı a)·.. blrıblrlerlnden bir ay evirir, cevlrlr, parmağından cıkanr, 
Jcın a)Ttldıklarını sanıyorlardı. Bir bir müddet onu se)Teder, ellnden 
daha blrib rlerinı göremediler. lhu- düşürür, sonra harıl hanı kucatın
Jfıl, onu cenuba, sıwd ği adamı da da onu arar, bulur ve gene parma-
ıımnle sürükleyip götUrmüştU. Fin ğına takarak evirip çevlrmeğe baş
hududunu aşmnzdıın bir gUn nöce lnr •. elleri hlc boş durmaz. 
ondan bir mektup almıştı.. Ondan Gene yüzQğU ile oynamda başlı-
80nra hiç •• hl<: bir haber nlmanuşu. yarak: 
Yok oluvermişti. Koskoca yer yüzün- - Kızımı iyice dinledikten sonra, 
de, bir tek adamın lafı mı olur? Me- dlye devam etU, birden uyanır glbl 
sut günlerde bu adam tanınmış bir oldum. Artık yaşlandığımı ve her
rcssnmdı. Roma'yı ziyaret edecek ol- hangi bir ümit beslemenin m!nasız
sa, Parls'tc on bcs gün kalsa, yahut lığını anlamıştım. Kendimi vannı 
da bir kadınla başbaşa bir hafta ge- yoğunu kaybedip de ellnden yalnız 
çırse bütün dilnya bu havadisle eni- bir bahçesi kalan bir adama ben
kanırdı. Fakat işte, o zamanlarda, zettım. O bahçe güzelce ekilip blcll
ıimdlkJ gibi bUtUn A\"l"Upa'nın üze- dlğl zaman o adamı pek iyi besllye
rinden bir kasırga geçl;yordu. Ve bilirdi, takat o kendJ eliyle, bahce
meşhur ressam da her insan oğlu gl- sindeki biltiln <:lceklerl ;yoldu, meyve 
bl bu kasırgaya kapılarak, sessiz sa- afaclannı söktQ .. ve işte ell böğrün
dam: ıilrüklendJ gitti. Tıpkı rQzgtıra de knlakaldL Ben de yirmi dört yıl
kapılan b r kuru yaprak gibi_ Hu- danberi vazlyeUml anlamıs, zamana 
dudu aşarken serseri bir kurşuna uymuş olsaydım simdi böyle ellerim 
kurban mı gitti, yoksa o zamanlar böğrümde kalmazdım. Su !cinde ya. 
ortalı ı ka ıp ka\•urnn tlfostnn mı öl- şndığım odaları, se-..1mll bir hale ko
dil •. Sözün kısası, Olga onun hak- yablllrdlm. Fakat onları bir türlü 
ikmda hl~ bir malOmat alamadı. U- benimsemedim ki.. Hep "şimdilik" 
zun zaman, büytik bir sabırla onu diyerek oturdum .• Sonra kocam .. ko
bekledl, fakat boşuna. cam beni sevmişti. Onunla da mesut 

Bu kadının gençliği, herkesin ta- olabilirdim. Hangi blrlnl sayayım?. 
ıarlıyablleceğı. kadar mesut gecmli· Ben parlak gecen birkaç ay uğruna 
ti. Fakat parlak birkaç yıldan sonra yirmi dört yılımı bütün hayatımı 
nasibi kaPkaranlık gecelermlş.. On verdim. 
altı yaşında 1evmedJğl blr adamla Kızım C5yle gC5züme a1rdl ki.. C5yle 
evlenmı., birkaç ay sonra dul kal- akıllı kız kJ.. her lr(ln hAilnden ılkl
mıştı.. Cok &üzel, çok zenglndJ. Kı- yet etmek, 1Y1 ctlnlere hasret cek
nm'da peainden, erkeklerin hayran, mek, ıı~ltl anmak neye yarar ki? 
kadınlann kıskanc bakışlannı sUrük- Dizlerinde duran eşarpı göstere
llyerek, dolaşışı h41A gözQmUn öniln· rek: 
dedir. t!stelik birdenbire ortadan - Bu, dedim, hAlA o g(lnlere olan 
)'ok oluveren. o meşhur ressamın bağlılığı glJster mlyor mu? 
tôhreU ona da vurmuştu. Bazı ka- - Adam, sen de, dedi, onu da kı
dınlar böyledir, başkalarının &Öhretl- zıma vereceğim. Kendisine ~lr yaka, 
ni taşırlar .• Bazan o muvaffakıyetle bir buluz. ne isterse onu yapar. 
geçip glder ve ak slerl kalır. "Hatır- - Olga_ dedim.. tızUlme.. Ölen 
Jar mısınız? .. Falan adam tarafın· bir aşka olan bu bağlılığın övUnQle
dan sevilen kadın işte bu .. " Falan a- cek bir ııey ..• özlenecek bir şeyi yok. 
damdan ayn]alı ook zaman geC?nlş - Öyle mi dersin? dedi. İlk ıö· 
olmasına, ve yenJ mAceralnra atıl- rüşte insan doğru gibi görüyor, bu
mış bulunmasına rağmen. Bu sözler nun böyle olmasını iyi buluyor ama .. 
bir kadının aren<:llllnl uzatır.. bu cok yanlıs bir dQşünce .• Allah bl-

Fakat bu tabii olan zamanlarda ze yasasınlar dJye can vermiş. Bir 
böyle olur •. Olga'nın muhacir kaflle- h!tıraya ba~lanarak onunla bltsln
slne katılarak vardığı yerde, onun ler diye defll ..• Hem eonra, benim 
mAceruını, ırtızelliğlnl, meşhur res- yalnız bily(lk bir aska bağlı kaldı
samın yaptığı Portrelerini hatırbyan- ğımdan emin mlsln?. Bencil bir dil· 
lar pek u.dı Muhaclrllğln ilk yılla- ıilnce !le kendi saadetlmln hasretini 
rırıı Olga karanlıkta kalmnğı bir ceokmedl~lm ne mal Om? 
türlü aklına sığdıramıyordu. Mosko- Ve esarııına bakarak, yavaşça: 
va'da gectığl yerlerde herkes bir ke- - Cok &1lzel. Detıl mi? dedJ. 
re pe nden bakar, lsmlnl fısıldardı.. Olga'nın hlc bir zaman tamamlyle 
Halbuki burada hiç .• hlc.. Her yol- uyanamıyacaıtmı anladım. 
cu gibi bir yolcu ldl. üstelik de, dl· 
ğer yolculardan daha fena glylnmls 

(Bası 2 inci sayfada) 
bayların kızlandır. Bunlann öze
ne bezene rtıptıklan cıceklcrl, re
simleri, elbiseleri hayranlıkla sey
rettik. Ellzığ'a geldiğimiz zaman 
hava meydarundp. verilen cay zi
yafetinde de onların yaptıklnn 
pastalan yemlstlk ... 

Ellzığ Kız EnstltüsünQn en bü
yük hususiyeti, burada ·runcell'
den gönderilen kızların dn oku
makta olmalandır. Köylerinden ge
len, birer kır cıccğl kadar saf kü
<:Uk kızlar ile yıl !cinde bumda 
okuma yazma, matematik ve ev 
kadınlığına Ait bilgller öğrendik
ten sonra gene köylerine dönüyor
lar ve orada, öğrendiklerini ar
kadaslarına da öıtretmeA'e başlı
yorlar. Blrkac yıl lclnde bu "ön
cü kıtalan"nın köylerinde ne bü
yük bir devrim yaratacaklannı 
göz 5nUne getirin •.• 

Tunceli kızlarının elde etlikle
ri ilerlemeleri, canlı bir crafikte
kl gibi, gl>zlerlmizle görı:>rek ve 
kulaklarımızla isltere-k tnklp et· 
mek lmkllnını bulduk. Birinci sı
nıftaki kırmızı yannklı, ulnngnr: 
kızlar, köylerinin bütiln hususl
yetlerlnl henüz muhnfnzn ediyor
lardı. B. Ce\•det Kerim lnc<:<lnyı 
bunlardan hlrlne sordu: 

- Sen Türkc::e biliyor musun? 
Kızcağız utana utnna, 

gibi cevap verdi: 
- He, blllyrem ..• 
İkinci sınıfa gittiğimiz 

fısıldar 

zaman, 

Tasarruf haftası 
(Başı 2 inci Sayfada) 

ğunu söylemi:i ve ııunları ilave et -
miştir : 

"Bütün, denkli bir milli iktisada 
varmak için yıirüttüğümüz dava bir 
tane değildir, bir çoktur. Bu dava
ların anası ve başta geleni şuphesiz 
milli istihsal kudretini en son had
dine çıkarmaktır. Çünki bir milli ik
tisadın yıkılmazlığı, asıl takati yal
nız, içinde topladığı servet yığınla
rı ile ölçülmez. Bir ml11i iktisadın 
dinmez takati, onun istihsal kudre • 
tinin yüksek bir gelişme mertebesi· 
ne ermi:; olmasında aranır. Yığılan 

servetler tıikenir; tukenmiyen, du -
raksız yaralan tam geli:;miş milli is
tihsal kudretidir. l~te bu hakıkat bi
zim istihsali arttırma, istihsalı i~i -
!eştirme davamızın özünU teşkil e
diyor. Zira milli istihsal kudretinin 
gelişebilmesi için istihsalin durak -
sız ve artarak yürümesi ıartllr. O -
nun için milletin en naciz kulların -
dan, en usta kuvetlerine varıncıya 
kadar bütün iı kuvetlerinin, yurt ı .. 
çinde var olan en hurda malzemeden 
en modem vasıtalara varmeıya ka -
dar her ıeyin iıtihıll emrinde durak
sız işletilmesi ıerekmektedir.,, 

Hatip, tasarruf davamızı en küçük 
köyümüzden, en büyük şehrimize 
kadar yurdumuzun her bucağında, 

her işte yürütmek zorunda olduğu -
muza işaret ettikten ve tasarruf da
vasında aydınlarımıza düşen vazife
nin ehemiyeti üzerinde bilhassa dur
duktan ıonra sözleritıl şöyle bitir -
miştir ı 

Sevıili yurttaşlarım, 

"Belki başka milletler ıı;ın tasar
r uf işi sadece bir hesap ve akıl işi· 
dir. Bunu bir irade işide sa)'abiliriz 
ve öyledir de .. Llikin buıünkii şart
lar içinde bizim için tasarruf işi bir 
hesap, akıl ve irade iı;i olduğu kadar 
bir heyecan ve ahlak işidir. Türk 
mllleti kuvetli olmak, kuveUi kal
mak için tasarrufu ahlak edinecek -
tir. Biz, milletce israfı affetmiyen 
bir tasarruf ahlakına yönelmiş bulu
nuyoruz. Bunun saşmaz müeyyides_i
ni de milli vicdanda görüyoruz.,, 

Kaymakamlık kursu 

hazırlıkları bir yolcu.. Cunkll Olga'nın parası Vurgunculara ceza 
y0ktu. 

İstanbul, 18 (Telefonla) _ 100 gram Dahiliye Vekilliği, şehrimizde a-
- 1-te böyle .. dıyor .. bizim haya- ı k ·1 k k 

kakaoyu 80 kuruıa saran Davit ve Ao· çı masına arar verı en ayma am-
tımız bu .• .-ıfuk, karanlık bir pansl- ı k ku t f d k. h ı ki don adında iki pa5tacı 30 ar lira; met· ı rsu e ra ın a ı azır ı arını yon odası .• ve hiç bir ddlşlkllğln ol- b" • k ·· dl K lb resi 18 liralık kumaşı 2} liraya satan ıtırme uzere r. ursun yı aşın-mt) acağını bilerek her gün, ne yiye- ı ı ı kt d B 

Cevat ıs lira para cezuına malıklun ol· da açı masına ça ışı ma a ır. u cetfm? Ne gl)•eceğlm?. Kirayı, hava k 
1 

· .. A ... ti · · d ld 
dular. Pastacıların dükklnları ooar gün ursa s aJ muu.ue erını o urmuş 

~nı nasıl ödlyeceğlm?. diye dilstl- ve Cevaı'ın dükkinı l'edi gün kapalı ka· olan nahiye müdürü ve maiyet me -
)le dü üne eecen günler •.. Dlyeceksl- lacakur. Mağazasıoda şoson olduğu hal· murlarından 50 veya 60 tanesi çağ -
nlz kJ aynı vaziyette olan bll'(:ok in- de mü•ıeri}·e "yok!" diyen Melkoo ad· rılacaktır. Kursa ıelecek olanlarm 
sanlar var •• Öyle ama onlar her za- • ı d b ı 

Ji•·e..-e verildi. adlarının tesbit ne e as anmı!jtır. man C5yle olmuslardır. ' ' • 

basım bir Tuncel111 kızı kara tah
tanın başında bir hesap meselesi 
hallederken gördük. 

Üçüncü sınıfta gene bir Tunce-
1111 kız, sahlcllerlnden fark&ıZ gü
zel çiçekler yapıyor ve sorulan 
suallere temiz bir !stanbul &!vesiy
le <.oevap veriyordu .•• 

Üç yılda elde eclilen bu muaz
zam başarıyı, böyle elle tutulur, 
gözle görülür bir halde-, dalın bir· 
cok sahalarda görebllırlz. Fnkat 
bunlan dalma aramak, bulmak 
ve g6rme-k ltızım. 

Evclki yazılarımdan birinde de 
bahsetmiştim: vaktiyle Elflzığ'da 

yabancı mısyonerler kaynC1$ıyor

du. Burada bugünün misyonerleri, 
Halkc\1 ve Cümhurlyct mekteple· 
ridır. Yalnız bır farkla: onlnr te
reddiye uğramış, köksüz gençler 
yetiştirmiyorlar... Cümhurlyet Ql
küsiyle yuğrulmus, yüzde yüz 
Türk, yüzde yüz mllllyN<:I mu
azzam bir ordunun mevcuduna, 
lı"r ı::ün yeni yeni neferler lltıve 
ediyorlar ... 

Kon~·n'dnn gelen öğretmenin. 
!stnnbul'dan gelen mc>murun, An· 
karn'dan gelen subayın ı;oruıtu, 
Eldzığlı ve Tunccllll knrdrslf'rly
le bir nrada, aynı seylerl crkuyor 
ve hepsinin yüreği bir tr.k se\gl 
ile carpıyor: gür.el Türk yurdu
nun sevgisi ... 

Bir de, imparatorluğun o ta· 
raflardaki bazı halka verd ğl ismi 
düşünün. "Kurt" d ye diye, bu 

................................ ._ . . . . . BİBLİYOGRAFYA E 
--- ............................. ,-

Milli kültür dergisi 

ÜLKÜ 
Yeni seri ÜLKÜ'nun 6 rncr sayısı 

da dolgun >azılarla çıkmıştır. Her 
Türk okurunun ve her Türk aydını
nın seve seve okudugu "Milli Kul
tür dergisi : ÜLK Ü'nün bu sayısın. 
da su yazıları ve :;u imzaları bula -
caksınız ı 

Kapakta 1'urgut Zaim"in bir oy -
ması : Ürgüp. 

Bir mektubun hatırlattıkları: Na
fi Atuf Kansu, Atalar scizu: Hamdi 
Akverdi, bir yıl içinde roman: Mus
tafa Nihat Özon, dilimiz üzerinde 
görüşmeler: Dr. Tahsin Benguoglu, 
içtimai vakıa ve hukuk: Dr. ll. Av
ni Göktürk, dü5eli: (liiİr) Abidin 
Mümtaz Kısakürek,sanat adamının 
yolunu kim çizer: Ahmet Adnan 
Saygın, Mozart, Halil Bedi Yönet
gen, Mısır imecesinde: (şiir) M. 
Kemal Ylımaz, Fatih'in kitapları : 
Dr. A. Süheyl Ünver, sergi dolayı
siyl~: Mahmut Cuda, Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu, Pazar yeri: {şiir) Halim 
Yağcıoğlu, gazetelerimizde tefrika 
ve mecmuacılık: Server İskit, Koç
yiğit Köroğlu: (piyes tefrikası) Ah
met Kutsi Tecer, kitaplar arasında: 
Nusret Köymen, Dergiler arasında: 
Ahmet Kutsi Tecer, gazeteler ara -
sın<la: Ülkü, günler boyuncaı Ülkü. 

Büyük hacimde, nefis bir şekilde 
ve resimlerle süslü olarak çıkan Ül
kü'nün fiyatı yalnız 15 kuru$tur. O
kuyucularımıza hararetle tavsiye e
deriz. 

Hatay'da şiddetli 

bi r yerdepremi oldu 
Antakya: 18 a.a. - Dün saat 15. 

45 de Antakya, İskenderun, Kınk -
han, Rcyhaniyc'de beş saniye süren 
oldukça şiddetli yer depremi ol -
muşt:ır. Hasar yoktur. 

Bono sahtekarlığı yapan 

Macit mahkum oldu 

f,,tanbul, 18 (Tclcfonhı) - Gayri 
mübadil bonolarında \'C makbuzlarında 
değişiklikler yaparak zimmcıinc 114,310 
lira elli iki kuru~ geçiren Madı'in mu· 
hakemcsi bitti. Kl"lldhi be~ sene on ar 
haJHe, ihtills eniği parayı bir mhii ağır 
ceza ile ödroıi}c mahkum oldu. 

köhne idare koskoca bir toplulu
ğu kendi kabul:u lr;:ine r:ckllmeğe, 
yurdunda ve yurttaşları arasında 
kendi kendisini yabancı saymafa 
sevketmlştı. Halbuki Tuncelili kı
zın da, İstanbullu veya Konyalı 
kardeşinden farkı yok. Bunun için 
yüzlerce delil verilebilir. Fakat 
ben bir tanesinin üzerinde dura
cağım. 

Tunceli'den gelen kızlann, Ye
nlşehlr'de veya Şişli'de oturan &ık 
knrdc$1erlnl bile kıSkandıracnk 

güzel, öz Türkr;:e isimleri yar. 4te 
sızc bunlardan birkaç tanesi: 

Emoş, Besi, Gülbudak ..• 

*** Elılzığlının en göze çarpan va
sıflarından birisi de yurtseverlıği
dır. Daha altmış yıl öncesindenbc· 
rl, birc::ok Elfızıf:lılar Amerlka'ya 
giderek cnlışıp para kazanmışlar, 
bü>·ük bir iı:on!or içinde ynşıımış
lar, fakat ilk fırsattn gene Elfı.zığ'a 
dönerek doğdukları yerde yasa
mağa de\·aııı etmişlerdir. Dunlıır 
arasında EIAzığ'<la ticaret yapan
lar olduğu gibi, kö) lerclı• toprak 
snun alıp ctftclllkle uğrıışnnlnr da 
vıır. Bir EIAzıglı - galiba biraz 
da övünerek - bana sÖ) le diyor
du: 

- Eltızığ'ın her kö>1lmie en a
sağı 3-4 kisi ingillzce bilir ... 

Samih TIRY AKIOGLU 

Mecelle üs.lubu 

ve Türk dili 
(Başı 2 inci Sayfada) 

c•<1tl<?n &erfat hUkUmlerlnl bllmektlr" 
"Şek ile yakin zail olmaz. = Şup

he ile. hak kaybolmaz"' demek olur. 
"Sıtau arızada asıoıan 

dlr. - liırell ydklukt.ur." 
adem-

"Dert mefaslt, celbi menanden 
evllldır. - Fesadı savmak faydalan
maktan UstUndilr." 

"Ehveni serrcyn ihtiyar olunur. 
- Kotunun harırıne katlanılır." 

"ôrt Ue tayin nııs ile tıı>1n gibi
dir. - TUre, kanun gibi kuran gibi
dir." 

".Adeten mümteni olan eey hakl· 
katen mUmtenl gibidir. - TUrenln 
bcnlmsemedlC'I seyt eerce de benim
semez."' 

Biraz daha dikkat edilirse aade 
Türkce ile bUtUn bu prensipleri o.
manlıcadıın on kat yU:ı: kat daha ırü
:rel yanmak l.mkll.nı vardır. Ve bu 
mcydandııdır sanırım. ......... 

Bir halınL: 
Atatürk, 11u yaz<'lıgımız kaideler 

itlnde, ''chv~I 'erreYD lhUyar olu
nur = kotünlln hatınne kaUanılır." 
maddesinden hic hoalanmazdı. Yal· 
nız UslQbu bakımından detll, anla
mını da !trene bulurdu .. Bu mlli'kln· 
ilktir, derdi. 

Ne yapmalı? sorusuna: 
"KötilnUn en bilYUAilne ve en u· 

tatma kanıı koymalıdır." kanıhtını 
verirdi. 

Zaten onun duyeulan hep böyle 
yUkaekU. 

*** Os!Qbu bakımından tam Osman· 
lıca olan meceile kabul ederim lc1 
<Tanzimat ve ls!A.hat termanlan) 
ndnn biraz daha TI!rkçele'°11sttr. 
Jo"ııkat bu o kadıır az ld hiçe de sa
yılsa ycrslı olmaz. 

Oslı1bu bakımıodan böyle olan bu 
eser yeri ııelmlıken &Oyk:ımellrtm k1 
hUk"llmlcrl, anlamı yunUnden de bir 
ıey sanılmamalıdır. Tu~nlarının hA
lA kaybına yanıp yıı]ı:ıldıkları bu lzer 
en ııer1 bir takım esaslara dayan· 
maktadır. Bundan dolayıdır ld TUr· 
kün yıııayıımda bir anlamı olma· 
mıştır. Tatbık edtlememlıtlr. Bin bu 
katlar maddeden ancak 200 kadarı 
o da çarpık, curpuk tatbik edtleblll· 
yordu. 

Size mecellenin (eut'a) bahsinden 
bir pandumlma: 

Şuf'a demek (komsuluk hakkı) de-
mektlr. llu güzel Türk~'l!nln )'erine 
ıur•a gibi çlı'k1n yabancı kelimenin 
konmıısma ne dersiniz?! 

Şimdi lıln asıl yanık yanına ha-

CEMiYET HAYA Ti 

Her on beş günde bir konferans betçldir. Nöbetçi olan Eczaıı' 
tertip eden Türk İktisat cemiyeti- pazar gtinü de nöbetçidir. 
nln bu akşamki toplantısında, Ziraat 
Vekaleti neşriyat müdürü Nusret Ankara'dan giden trenler 
Köymen "milli korunmada iktisadi Ankara - İstanbul 
tedbirler,. konulu bir konferans ve - * 7.82 (Toros) pazartesi, peraeaıbfo 
recektir. cumıırtcsı 

Bu akşam, saat 21 de C. H. P. Ye- * 15.20 her ırün 
nişehir merkezinde yapılacak olan * 19.00 her ı.:Un (<'.kııı:ıres) 
bu ilmi ve milnaka~alı toplantıda, -f:r 20.25 pazar, pıızıırtesı, car$aınll'ı 
konferansçı, tarafından şu konular cuma 
üıo:erinde durulacaktır : 

I. - Giriş 
il. - Pahalılık ve ihtikarın sebep 

ve amilleri : 
a) Paranın Jştira kudretinin duıı • 

mesi 
b) Talebin artması 
c) Arzın azalması 

Ankara - Diyarbakır • 
Erzurum 

-f:r 15.00 carıambadıın baslta her ııd 

Ankara - Zonguldak 
-f:r 17.15 pazar, pazartesi, canaıııblo 

cuma 

d) İhtikarın ve vurgunun 
!anması 

Ankara - 1zınir 
ayak - * 15.20 ııazar, pazartesi. persenı116 

III. - Pahalılık ve ihtikirla mü
cadele ı 

a) Umumi prensipler 

cuma <Basmahane) 
-f:r l:S.20 pazar, aalı, carıamba, cura# 

tcsl (Alsııncak) 

Ankara - Balıkesir b) Paranın iştira kudretini yük -
seltmek. -f:r 20.2:S pazar, caranmba, cuma 

c) Talebi azaltmak Ankara. Samsun. lakenderuıt 
d) Arzı arttırmak ..A. 00 ı, cara.aınDI> 
e) İhtikar ve vurgunla savaşmak H Hl. ııazar, pazartes 
f) Halk müracaatlarını kolaylaş - cuma 

tırmak, dertleri süratle bulmak ve Ankara - Isparta 
çarelcndirmek. 

lV. • Netice. 
Bu konferansa , cemiyet azasından 

* ll'i.20 pazar, salı, 
martesl. 

carsamba, 

başka ilgili olanlar da çağrılmıııtır. Ankara - Adana 
"/:( 23.55 (Toroı;) pazartesi, careaııılll> 

Çağrı cuma 

C. H. P. Merkez kaza 
eti reisliğinden : 

idare hey- Posta aaatleri * TaahhUUU ıs e kadar, Adi J91 
kadar. Kazamız kongresi 21 sonkanun 

1941 pazar güniı saat 10.30 da Ço -
cuk Esirgeme Kurumu genel merke
zi konferans salonunda yapılacağın
dan sayın delegelerin teşrifleri rica 
olunur. 

N ikah 

Merhum avukat Sipalıioğlu Hasan 
Tahsin kızı Mihriban Sipahi ile ik
tisat Vekaleti Maadiıı umum miidilr
lüı;u büro §eflerincien Safi Teziç'in 
nikah toreni kıymetli davetllleri hu. 
ıurunda icra edilmi}tir. 

İki tarafa saadetler dileriz. 5796 

Te, ekkü r 
Babam temyiıo: mahkemesi sabık re

islerinden İbrahim Evliya'nın cena
ze törenine ve evimize gelmek, mek
tup göndermek 7.ahmetini gösteren 
muhterem zevata a) rı ayrı teşekküre 
teessiıriım mani oldugundan kıymetli 
gazetenizin delaletiyle hepsine suk
ranlarımı anederim. 

Oglu: Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Doçentlerinden Halit Evlıyar 

İngiliz futbol takımı 
Adana' da 

Hastane telefonlan 
"k NQmune 1577 .. llı78 

"/:( GUlhanc 2818 * Askcrt 6!J81 
'(:ı Acele imdat otomobili 1521 
-f:r Doğume\1 1590 
-f:r Belediye hastaocsl Tel: 2257 

Yangın, ihtikar, arıza 
"/:( Yanaın hntıcr verme telefon. uO 
'(:ı lhllkA.r lhban: 2911 

-t:r Elektrik. hn,agazı. Arıza 1846 
'(:ı Su lılerl: 5575 

1
• 

"/:( Telefon A.rızası merkez 1206 ytn 
ıchlr 0078, ıehlr ıcı o:ı, ıehlrlcr art" 
aı 03, aJana hııber \"erme 04. 

Taksi numaraları 
-f:r Ulus mc.)'danı civan 1111 - ~ 
13. M. M. civarı. ı .. 23, Samanpaz.'lrı ,,,. 
van: 1070, Yenlaehlr: 5555 - 66~ 
6222 - 6333 - 5656. 

Şehir otobüsleri 
llk 
6,45 
7,15 
7,25 

Son 
23,00 
23.20 
23,00 

7,10 23,20 
6,30 20,00 
7,00 20,80 
6,80 21,00 

Ulus - Kavaklıdere 

Kavaklıdere - Ulua 
Ulus - Cankaya 
Cankaya - Ulua 
Ulus - Dikmen 
Dikmen - Ulua 
Ulua - Etlik 

d 
7.00 

A ana, 18 a.a. - Muır"a gitmelc: Ü· 
710 

23,00 
23,00 
~00 

23,00 
23,00 
21,30 

Etlik - Ulus 

zere İsıanbul'dan sehrimize ıelmıiı olao 
7

'
00 İngiliz muhtelfti ftıtbol ukımı tınilmtlz· •-

7
'
00 

deki cumarte'i ııünü Adana aıuhtelitir· ' 
le bir maç )·apacakıır, ~ .. : 

Üniversite liler yurdu 
7,00 

Uluı - Yenlsehtr 
Yentaehlr - wua 
Ulus - Cebect 
Cebeci - Ulus 
Kec:Ulren - Ulus . _,.,, 
C.Cbccl - .Aa. FabrflCV"" 

17.00 AB. Fabrika - CeJ>eCİ 
7,00 23,15 11ahccıı evler - uıut 

1ııtanbul, ıs (Telefonla) - Onlvef'al· 7.00 23,00 Ulus _ Bahcell evıer , 
te tallın taburu bina buluncaya kadar 7,00 23,00 Uluı _ lstasyon orı-: 
baraluılara eeçecek \"e bUrada yurt a- ma her s dakikada " , 
cılacaktır. Onlverıılte tale~I 1cln ha· saat 23 teki seterler ılnemaıara J>J1 
zırlanan kantin bugıilnlerde açılacaktır. lıdır. 
Bura<la talebeye ucuz ve temiz yemek 
vel'llecekttr. 

kınız. MeselA. eviniz bltlflğl bir ev 
nır. Satılıyor. Siz, o eve l"ll cok dıe· 

ter veren kadar, de!ıeri ""rlrııentz 
ıat..an evi size vermek zorundadır. 

l'akıı.t sız snuı aırasında orada bu
lunmıyab1liralnlz. Bu hıılde ne ola-
cak? 

Mecelleye eurc satıe haberi alze 
varınca derhal talepte bulunmanız 

llzrındır. Yokıla hakkınızı kaylJCdcr· 
ılnlz. 

MeselA. ıılnemadasınız. Yahut tl· 
yatruda bulunuyorııunuz. Ve)a Halk· 
evinde operadasınız. Herkesin kinde 
ayaıta kalkacak ve seşlnlz ı:ıktıtı kıı· 

dar: '"ben satılmakta olan evi ısı.c-

rlm!" diye baf:ıracakııınız. Ama atzl 
di!lı.tlr diye hastaneye ııölUrürler. O 
baııku, hakkınızı ka>·betmemenln yo
lu buıhırl 

İşte 'RZIZ okurlarım! mece!Jcnln 
üs!Qbu kadar hUkilmlerl de bunlar-
dır. TuUtunlıırına kutlu olsun ... 

Mahmut E•at BOZKURT 

Yabancı dövizlerin 
ortalama (ek fiyatları 

. ··ııt 
Sonkanun 1942 ayı içinde got0 jf 

Ve bakışına bir sertlik veren ka- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
hn kqlannı <onlnn inceltmek aklı- ' 

ne alınacak olan yabancı doviıle; , 
ortalama çek fiyatları tesbıt ~1 ,ı 
miştir. Buna gore, İngiliz tır~S. 
522.25 dolar 13094, Pezeta J288·

7
s, 

İsveç ıkuronu 3087.25. Rupi 3904 • 
Rayişmark 24.3195, Danimarka ~9'" 
ronu 24.4593, Norveç kuronu 28.4 ~ 
Arnavut frangı 41.6432, Honglc~jl' 
doları ve Arjantin pezosu cıtb• ,ı· 
ta) 32.6281, Arjantin pezosu ibrl~ 
la 38.5556, Riyal 7.3970, ruble 24.7 ,ı 
çek kuronu 5.1816. Mısır li~'.., 
S.3S43. Kıbrıs, Filistin ve Irak ı;~,, 
sı 5 2205, Suriye lirası 5912.' • •.,,.. 
ııterling Merkez bankası rayıcı il rt.' 
rinden 10.'2389, altın sterling Loııd ,ı
da altın rayici üzerinden 0.2830, 

1
;. 

tın rayişmark Merkez bankası rsnP 
el üzerinden 0.5012, altın pe 'O' 
Merkez bankası altın rayici uzerı , 
den 0.3680. altın İsviçre fraJI.,. 
gı Merkez Bankası altın rayici U rlf 
rinden O. 2832, ithalatta rayişııı;.,.. 
50.50, ihracatta rayiımark so.76 

na b le gclmemlstı. Cilnkü onu öy- dımına ihtiyacım var. Sö>lenecek kirazlı bir lorta ısmarlamamı söy-

lece sevrni lerdl.) kaldırarak: BAA ıı• R ADAM ıeyleri senin yüzüne söylemektense, leml!itl; sen de saatinin camını kır-
- Fakat ben kırnllce gibi idim.. yazmam çok daha iyi. Çünki ya bun. mıştın, onu saatçiye götürüyordun. 

O gilnlerl hiç bir zaman unutamıyor dan menedilecek, yahut da &enin Sıcaktı, çok sıcaktı. Evlerin gölge-
ve onu artık kaybettlAlm fikrine karşında her lieyi söylemeğe cesaret sinde biraz nefes alıyorduk; onü-
kendlml bir türlü alıŞtıramıyorum. bulamıyacaktım. Binaenaleyh işte nıüzdeki kiliseye bakıyord"Jk. Bir 
O gece onu bekledim.. cok bekledim.. sana yazıyorum. Fena üslubuma ve dini bayram arifesi münasebetiyle 
gelmedi. Sonra evlendim .. yalnız ya- imla )anlışlarıma rağmen bunları so- hak içeri giriyor, bir çokları da içe-
sıyabllmemc lmkD.n yoktu. Kocam nuna kadar okuman için sana yalva. ride papaza itiraflarda bulunduktan 
da benim gibi bir rustu. lyt, doğru Yazan: Marcel Prevoıt • Çevire n: Mihri Geray rıyorum: zira hala bu yanlışları ya- sonra dışarı çıkıyorlardı. Bilhassa 
bir adamdı. Fakat onu kılıbık ve ka- TEFRİKA No. ıs pıyorum. Muallim Ricquier'nln za- kadınlar, bilhassa ihtiyar kadınlar. 
fasız buluyordum .. bir kızım oldu... manında benimle epiyce alay eder- Lakin her yaştan epeyce de erkek 
hlı:. hl<: bir zaman geçmişi unutama- bununla beraber ıen beni ıeviyor • hoşlanmazsın. Şimdi sonuna kadar din. Ekseriya da fena not almayım vardı ya •.. Hatırlıyor musun ? 
dım. Su pembe esarpımı billr misin! sun, benim seni sevdliimden az da sikin kalmağa çalışacağım. Dün bi- diye benim hatalarımı sen düzeltir. Yok hatırlıyamazsın: kahve rengi 
Hnnl portredeki esarınm .. ne yazık olsa, ıene beni hayli ıeviyorsun. !akis 0 ka.dr kendime hakim değil- din; hatta: '•yazının senin olduğu bir kostllm glymlıı. ayağında kete:ı 
ki o ı>Ortrelerdckl, elbiselerim, el· Sana ne yaptım ? Benden ıeni uzak- dim ki, kapına vurmağa bir türlü belli olsun diye, üç dört yanlış bıra- ayakknpları olan şişman bir adam 
maslanm, kürklerlm, dantellerim gl- !aştıran kım ? La Gat~re'e t emelli o- karar vermeden dilenci eibi dakika- kacağım., derdin. O zamanlar ne vardı, güphesiz gideceği. yerin hör
bl o da yok oldu. Yalnız bana eşar- !arak geldiğin zaman ne kadar ümi- larca duvara dayandım kaldım. Ma- mesuttnk, Allahım! ..• Yazılarımı so· metine, başına da siyah bir melon 
pım kaldı. Hlc para etmediği lcln o- de kapıldım: bana öyle ıeliyordu maflh beni elbet dııarı atmazdın de- nuna kadar oku Arnal. rica ederim; giymişti. Bana öyle geliyordu ki, 
nu satamadım. Sana su yirmi dört ki artık hayatım deiiıecek, daha iyi- ğil mi ? Belki de muhakeme ede e- biraz dostça oku, beni hakir görme, günah çıkıırtmıya gelen bu insanla-
yıllık hayatımı anlatmak istedim. }eşecek, yeni bir ıekil alacak. Fa· de nihayet kapına vurmağa karar ve- çok sefilim ben... rın çoğunun tamamlyle tabii halleri 
"'l ı da ı 6 k b l" 1 rebilirdim de. Fakat evciden tah - 1 d t .ı rm urt yı, g z acıp apıyann kat sonra, uraya ıe ıp yer eşen sarı. Sana Jtiratlarda bulunacn'"m. Tıp yoktu. Ya zahiri tavur arın a, e-
k d ti lı f d d bı A ı'dı s k min edemediğim bir hadise buna ma- o• ~ d' 1 n nr geç . ayat etrn ım a evam ki başka r rna • en asten kı katollğln papzına yaptığ"ı gibi essUrlerlnde mübal .. ğa e ıyor ar ; 
ediyordu, takat ben onu görmüyor- böyle yapıyorsun; eminim ki bu ha- ni oldu; iıte anlatıyorum ı bu lüzumlu itiraf fikri bana bu sa- yahutta aksine sanki ''Eh, l§te gö-
dum. Kocam öldü. Bundan çok acı li kendine rağmen tahmil ediyorsun; İptida senin bunu iyi anlıyabil • bah geldi. Dinle: her §eyi hatırın- rllyorsunuz ya, ibadet ediyorum., 
duymadım. Yokluğunu duymadım zira bazı anlar varki. iıtemiyerek men için, hikayeye biraz daha ileri· da tuttuğun, bütün hayatını defter- der gibi meydan okuyan bir hlll ta· 
bile .. Ben )"alnız ı:et'mlşl görüyor, o- de olsa benim arkadaşım, çocuklu - den başlamam lazım. Kısacası, ko • Jetine kaydettiğin için, bunların bl- kınıyorlardı. .Onların taklitlerlnl 
nu duyuyordum. Hakikat olan yal- ğumda dediğim ıibi '•benim ıevgili ridordan uzaklaşıp, aşağı inmeğe rinde, çok evel seninle geçen bir yaparak, sana bunu işaret etmlıtim. 
nız oydu. Bir glln gene ornya, aynı Nal'ım oluyorsun. Sonra, birden ıe- mecbur oldum. Bir de, ıece nasıl muhaveremlzi belki bulacaksın• se- Lflkln sen gülmek ist ememi§ §~ ce
lstcklerle doneerktlm.. Kırım'ın ° ne kendine hakim oluyonun, ben de geçti, bitti, meselesini de ileriye bı- ni Almanya'ya göndermek meselesi vabı vermiştin : 
pliıjını tekrar görecektim. Ondan o- kimsesiz kalıyorum. rakmama müsaade et. Nihayet külçe çıkmadan evcik! zamanlarda. • • Alemle aHl.kadar olma, Sidonie. 
radıı nynlmtŞtım, blllr misin?. Gider- "b" k d b b h ı· ııe ben o mııhav~reyl s~~ki gene Bu insanların rok talihleri var, ben ~ ü ü B Dün gelip sana pek çok ııeyler an- gı ı uy u an sonra u sa a yata - " a.. ,. 
ken eşıı.rpımın ucunu opm şt · u d d - k" d arada seninle birllkteymı",.im ....ıbı onlara gıpta ediyorum. 

1 b h l tatmayı, her ııeyi izah etmeyi aklı- ğım a uyan ıgım zaman, san ı a- ,, 6 • 
hayal o kadar canlı idi k • aşka <: • "b" • • d bl k ki k avzlh olarak görüyorum. Bir cU- - Nirln ? 

P ı k ma koymuştum. Lakin ıimdi oldu - yak yemış gı ı ıçım e r ırı ı , ,. 
bir şey g6remlvordum. arasız ı • • ı·k d b • "h martesl, saat dörde do"'ru, Bourscs - Sen geçen sene papaz Obliu'-bl d g·um aibi sakin değildim; ve her ve eıgın ı var ı: una ragmen zı - .. 
yoksulluk, hlc hiç r ııey umurum a • h - uhl d k meydanında ••. Şatoya öteberi al- nun protestanlann vlcdanlan hak-halde dün akşam ıenin odana cirme- nim da a vuz uy u, ve ararrmı 
değildi. · · ş· d. k mak için birlikte bisikletle gelmi•- kında sliyledlklerinl dJnlemedln mi? diğim de iyi oldu. Konuşmaktansa vermıştım. ım ı sana yazar en, ne ,, 

Kızım bQyüyordu. Ona öyle acı- S . . .. 1 k • t-... "ğlm" b"lı"yorum· l" tik. Ahrı bir karnabahar almamaı, - Hayn• .•• 
1 rl 1 ö yazmam daha muvafık en ıntızam- soy eme ıs cuı ı ı • a - -. 

--rdum ki, benim J:ördUk e m g r- ln · · dı f'k • ve ertesı· -n .. u ö"le yeme"' için de - Seıı hiçbir -Y. cliıılemqcnua. .J~ 111 cum·· lelerden v e hareketlerden irin ıen ıtıma na, ı rıne ve yar- 6.... .. 6• .,... memlstl, benim bildiğimi bilmiyor-

Ben dinledim. Bir katolikle, bir 
prolf'.stanın vicdanlarıhı mukayese 
etti. Bir protestanın vicdanının çok 
daha güzel fakat çok daha zor bir 
rolU olduğunu söyledi. 

- Anlayamıyorum. 

- Anlnmni;a cnlış... Şu serin, 
gllzcl, kükiirt kokan kiliseye giren 
insanlara bak. İçeride ne yapacak· 
lar?. Kapalı bir hiicrcnin önünde 
diz çökllp, orada, yapmış oldukları 
kötülükler belki cinayetlerini, belki 
mutad ufak giinahlarını, mesleği 

yalnız onları dinlemek olan bir kim
seye anlatac.aklar •.. Düşün onlar 
bu adamı görmedikleri için hicap 
duymadıkları gibi, beriki de onları 
görmez tanımaz. Bu meçhul phıs 
onlara bir ceza verecek, bu Rlcquier' 
nin bize verdiği cezalardan daha gUç 
olmasa gerek. KUçllk günahlar için 
de bllyllklerl için de ayni lfltince du
alar. Sonra kapıdan çıkarken, gllnah
larının affedilmiş ve kendilerinin de 
masum olduklarından emin olacak
lar. Bu kelimeyi anlamnb ı:alış Si
donie: M111111m; tamamiyle, .sanki hiç 
gllnah lşlememlş gibi ; 

- Glild(im dedim ki : 
- Buna acap inanırlar mı ? 
- Fakat sen bana 1lddetlt1 muka-

bele ettin. 
- Ne budalalık; riyakArhk etme 

timdi: sanır mısın ki blit tin bu ln
aaıılar, iki y(lzlU ve yalancı olsun
lar ? AılL Ekaerisinln buııa imanı 
vvdır- Evet; stınahlardan kurtu-

(So.11a .Vu) 

ruştur. 

- ( 19/llkkanun/1941 )/ 
ust,ı 

7.30 proırram 8!-" 19.15 dans ı:rı 
at 

7.3."I ha rır ı;ıarca
lar (Pl.l 

7.45 aJana haber
leri. 

8.00 sen! o n ı k 
ı>artalıır (Pi.) 

8.15 e\'ln aaau 
s.:ıoı 

8.45 mUz1k c:rı > 
12.30 pro;rram, ıa· 
at 
12.33 knrııık ıar

kı ve tUrkUler 
12.45 ajans haber
leri 
13.00 kıırısık •ar
kı \"e UIMl<Uler 
13.00/ 

14.00 kıı nıık ı;ıro

ırram (Pi.) 
18 00 ı;ıroııram, ıa
a t 
18.03 fasıl heveti 
18.40 ClhCPPln'ln e
ıerlerlnden CPl. > 
19.00 <lkt.ıaat aa· 
ati>, 

(PJ.) ti 
19.30 saat at' 
ve ajııns 'f11" 
10.45 k!ASllC 111' 
müzlıtl ı;ıroır•(.I' 
(Şef: :r.ıesut 

mll) 

20.15 radYO tzat' 
tC'Sl tO"' 
20.45' ıarıo ~-e 

kül er ~ 
21.00 ziraat t 
mi 
21.l.O temsil ~ 

sıtl 
22.00 rad;'O ·ııı 1r 
orkcst.ra61 (\ 0 ı 

nlst NeclP ~tr· 
Brııhms, Gir tfCJlo 
Mozart. J{ll ti• 

o 
Hnchmanl 11 .r 
CUl'den parça! 

22.30 saat ~rı. 
ajans }fi> 
22.45 rad)'(l ,. 
orkestra• 
2255/ 
23.00 ........ 



19 12 1941 -
Silistre müdafii 

Musa paıanm kabri 

l"okat Mcöusu Nazım Poroy'dan ıu 
~tubu aldık: 

li 
(Ulu~) un 27 iktııciıeırin 941 tarih· 
nu§}ıa,ında Kırım hakkında Zuhuri 

14nışman imzalı l(UZel hir makale oku· 
llıı tum Makalenin onunda Turk-J{us 
~rplerınde Serdar Ekrem Ömer Lutfi 
•ta de Silime mudafii Mu a Pa~ 

lr•sında geçen 'hidise de anlaıılmakıa· 
dır. Bu hıki)e tekrar edilmı)e değl"I', şu· 
llıır: Ömer Paşa islavdan donme imiş, 
lırıısa Paşa ilistire mudafaasında ~ıkış· 
llış Serdar dJn imdat istemiş; fakat Ser· 
d.r da sıkışık durumda olduğu için İm· 
~da yetişememiş: Mıu• Pa~a kızmıı ve 
vıtıer Paşa) a >azdığı mektııpıa: "sen 
~ıısluman oldum di)orsun ama, haki • 
qtte biç de öyle dcjilıin.. Duşman c· 
~.nıdeki kııayı 1.1ptcdeG.\e sen memnun 
uıle kılacaksın" di)e yazmış. Katibi 
~tuhun hu yerini Ömer Paıaya oku· 
llıak i\ıcmcmiş: fakat Paşanıo zorlama• 
~ ıızerıne okumuı. Bunun ıizerine Ömer 

IJa ~yle demiş: "iki gözum. oku.. O 
lı.ı) ıgı için bö>·le yaııyor, yoksa o he· 
tıf < lur de kaleyi duşmana gene ''er • 
~" 

Hıklyenin ne 1tibi bir 'llesika)-a da • 
~ııdığını, yani doğruluğunun derecesi· 
111 hilmi)orum: fakaı hidiseler, (Ok 
11>'Rundur ve iki adamın da yaradılı7la· 
~~aki yüksekliği gosıermek itihari)·le 
""Yllk bir kıymeti vardır. Muharebe, 
luıya'nın teaıvuıiyle haşlıyan hicri 1270 
~ulıarehe~idir. Mus11 Paşa tarihlerimiz· 
... <Top.;u Feriki Selinikli Musa Paşa) 
qın maruf olan kumandandır. Ömer Pa· 
: İyi bilmiş .. Mu~• Paşa hakikaten Si • 

•tire'de ölmiıJ, fakat kaleyi du2mana 
•trnıemiııir. 

Vazife ile Silistire'de bulunduğum 
lıanıan Musa Pa~anın kabrini )lk sık 'l.i· 
hrtt ederdim. Bu kabir (Akkapı med· 
~i) denen medrCKnin bahçesinde • 
ıılir. Mu,şa Pqantn ~hıdetine ııehep olan 
llıernıi par~ları toplatılmış ve ufak par· 
~ ea büıl.lk parça ki konarak ın · 
aarıo etrafını ve üsıüou çeviren par • 
ıtıaltlıldarın ihtune kandil Kibi ıuılmıı· 
1tr. Me7arın tedarik ermiş olduğum res· 
llıiıün bir kop)'C5tni sunu)'(lrum. Bunu 
lııtf~ Ulus'a hamrır mmnız? f5tİ)'O • 
fUın ki bu kahramanın kabrini, hiç ol· 
ıııll..,a resimde. büıün Turkler ve bilhas· 
~ aençlerimiz 1ıorsun ve Musa Paşa, 
"ıner Paşa ile Mraber, bir kere daha 
ltvaıyle ve saygıyla anılsın. 

Tokat Mebusu 
Nuım POROY 

Tasarruf ve Yerli 
Mah Haftası bitti 

( Baıı 1 inci sayfada ) 

tt.. sonra ekonomi ilminin 1ıeçirdiii 
llıuhtelıf devreler& kısaca 1ıozden geçir· 
llııt ve nihayeı 18 inci yuzyıl sonların· 
lla kurulan )tni anlayıılı ekonomi oku· 
lıınıın dokırinlerini anlatarak, rur yan· 
lla aiııikçe çoğalan ihtiyaçlar öbür yan· 
lla nıahdut vasıtalar bulunduğunu, bu 
._.ııalarla bu ihıi)açları kar~ılıyabil · 
llıt-k için bir sıra gozeımek 'e ihti>at· 
ları sıraya koymak gerektiğini belirt • 
llıiı ve demi~tir ki: 

" Za)ıf, iciz bir topluluk içinde 
fttt olarak mesut ve mureffeh olmanın 
'-ıkinı yoktur." Bu sozleriyle cince rop. 
lıııu1t olarak kuvetli bulunmak zarure
tinı ifade eden B. Kolojlu, $Özlerini ~u 
'6ınle ile bitirmiı ve hararetle alkıı • 
laıanııştır: 

"Gayemiz. güzel Turkiyeıni:ıi dai· 
illa >iı.kscltmek ve kuvetli tutmaktır.'" 

General Kazım Ôzalp'ın 
lronuımaıı 

Bundan sonra kiırsü)e 5telen Ulusal 
4rtıırma ve Ekonomi Kurumu Başkanı 
General Klzım Özalp ıençlerin gös • 
'erdikleri vaıans""·erce duyguları tak · 
dir ve şükranla karşıladıjını tôyledik · 
lilıı sonra bu umimi ıopl.ıntı)ı tenlp 
tdentere teşckkur cımit ~e dcmitıir ki : 

"Amdaslar, dun)-anın bugunkü .ha· 
litıi goz önune getirirsek bu hassa'1)Ct 
•e faaJi)ederin nıinası daha kolay anla· 
klır. Buıun ihtiyaçlarımızı memleketi· 
llliu!eo tedarik etmek mecburi)eıinde 
lıuıunduğumuz hu zamanlarda ancak 
lılıııı ikıısat ve Tasarrufa rİa}eıle :ıor • 
1llltıarın onüne geçebiliriz. lşıe bu )ÜZ· 

dendir ki bu sahadaki çalıımalara çok 
"'-niyet veri)oruL" 

General Özalp, Jr<;en umumi harpte 
CelttıAimiı. sıkıntıları haıırlııuıkıan, hu· 
itin büıiın milletlerin ancak kendi ih· 
linçlarını temine çalısııklarını, kimse· 
ilen kimseye )'lrdım imklnlarının kal • 
11\anııı gibi olduğunu 5oyledikıen sonra 
lllifU sanayiimirin gelişmesi, istihsa· 
lltıınızın arıımlınuı için )ıllardanberi 
'-rftııigimiz emeklerin şemeresini bu· 
liiıı .ıtordujümuzü ıöylemiı, milletin Ye 

~nun en buyuk ihtiyaçlarını memle
~iınizden tedarik etmek imkinlarına 
"llıtün kawımut bulundulumu:ru ve 
~ııu_n da cumhuri)eı idaresi sa)esinde 
-..Ue aeJdijioi IO)'lemiyc bile li&zum 

U L U S -5-
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Sebze fiyatları 
Ankara Lv. Amirliiine 

Gelen ilanlar 1 

Kuru. fasulye alınacak 1.:!11111111111111111111111111111111~ 
ıaı. şı.ıı s.. Al. ıco. dan : : n •• H R • -
1 - Kapalı zart 111ullyle 480 taı = IUlfll iZi Tıyalrosu = 

Ulus Eskrim Kupası 

Belediye Reisliğinden : 
Sebzelerin günlük azamı toptan 

ve perakende satı§ fiyatları : 

-( 19/llkkanun/1941 )-

Pirine sabunu alınacak 
lat. Slall Sa. AL Ko. dan : 
l - Müteahhit nam ve hesabına :ıo 

ton pirine ıabun acık eksUtme Ue mU· 
nakasayıı konmuatur. Evsar ve huıuıı 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. &artlar Ko. da aörülUr. Beher kilosu • 
- ] ·- nun muhammen bedeli 43 kuruıtur. I· 

Müsabakalar 10 sonkanun 
başlıyor 

~C.::-:Uo.ıE.;:: ... ~ .=:--= ;: "' halesi 22. 12. 941 pazartesi aünl1 saat 
~ ~ ı., ~ ~ ~ 10 da yapılacaktır. Taliplerin katl te· 

• 
cumartesı günü 

CiNSi v~ MENŞE! l-. Q, mınatlarl,ı;le Ko. ~a müracaatıan. 
- - • (00~) 19005 

Ispanak (Muhtelif) 17 22 

10 sonkinutı 1942 cumartesi gıinu ~ 
baılı;>acak olan eskrim musabaka • 
mızı tertıp ederken beden tcrbıycsı Haftanın 
umum mudurluı;::u eskrım federaayo- spor 

hareketleri 

Lahana (Muhtelif) 7 10 
Pırasa (Muhtelit) 7.5 11 
Yerelması (Ankara) 7 10 
Patates san (tirgUp) ıı ıs 

nunun da bize yardım edeceı;::ıni yaz-
mı!jtık. Federasyonun bize bildırdi
gine gore, eskrimın ı;::eliştlgi bölı;::e
lere yapılan tamime bu bolgclerden 
iyi cevaplar alınmııtır. Eskrım ıpo
runun yayılması ve bu sporu yapan· 
ların çoğalması yolunda geceli, ı;::un

duzl ü çalıı;malarda bulunan bolge 
eskrım ajanları, Ankara'ya kuvetli 
birer ekip göndermek vadinde bulun· 
mu:ılardır. 

Eskrim federasyonu reisi B. Rıd
van Bora bu miınascbctle bize ıun· 
lan soylemiı;tir : 

·•- (Ulus) un eskrlm sporu için 
bir musabaka tertip etmesini buyuk 
bır memnumyet ve hatti şukranla 
karşıladık. Gençliı:;ın fızik ve moral 
terbiyesinde esaslı unsurlardan biri 
olan eskrıme gazetenızce verılcn 

mevki ve deger şuphesız ki yerınde· 
dir. Eskrimle meşgul olan arkadaş· 
lar bizi daha çok çalıştırmak içın 
kuvetli bir teşvik vesılcsi teşkil e· 
decck olan (Ulus kupası eskrim mıi· 
sabakalarına) içten gelen bir arz.u 
ile iı;tirak edeceklerdir. Ankara'dan 
ve diger bölgelerden bize ve size 
yapılan müracaatlar bu isteğin can· 
1: bir delilıdjr. 

Eskrimin faydaları, zevki, heyeca
nı ve gençligin terbiyesinde oyna.dı· 

ğı rolü bu musabakaları hazırlamak 
vcsılcsiyle sutunlarınızda bir kaç ke
re yazmıı bulunJJyorsunuz. Bunları 
tekrar etmiyeceiim. Yalnı:ı: şunu ışa· 
ret etmek isterim ki: yurdumuzda 
geliı;mesı için umum mıidurlıiı;::ıimu· 
zun imkanlar nisbetinde teşvik ve hi
maye ettiı;::ı bu sporun tertip edilen 
müsabaka ile ı;::ençlik arasında tanın
masına ve ôirenilmesine bundan iyi 
bir yol bulunamazdı. Müsabakaların 
yapılmasına baslanıldıgı zaman bu 
sahadakı de1.1:erJi teşcbbtistintizün fi. 
li neticelerini göreceksiniz.,, 

Federasyon reisinin bu sözleriyle 
spor alanında yaptığımız bu teşeb· 
büsiın alikalılarca iyi karııılandı1.1:ını 
ogrenmekle biz de derin memnun • 
luk duymaktayız. 

MUsabakamız için kayıt müdçletı 

20. 12. 1941 cumartesi akıamı bit • 
mektedir. Musabakaya ıirmek ve 
tafsilat almak isliyenlerin bir vesi· 
~t...Uluis>M Wiiiate '4-Wul 
spor muharrlrliiıne) müracaatlarını 
rica ederiz. 

B. Bedi Tegin'e ı 

Müsabakamıza girmek arzunuza 
ve gazetemiz hakkındaki iyi düşün
celerinıze teşekkur ve bize bir vesi· 
ka fotoı;::rafı göndermenizi rica ede
riz. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Berlın'de 6 ay, Budapeste'de 
ve Vıyana'da beşer ay, Parıs'· 

te S ay, Solya'd• 2 ay v• 
lstanburda beş halt• 

mütemadiyen ~österileıı 

Bahk~ının kar1sı 
( Dle Reise Nach Tllsltt ) 
Kalbleri titreten bir aşl 
faciası ..• Göııüllere Jıorku 

veren heyecanlı bir romııı" 
Hayatın acılarındın 

7arıtılmış bir ıabeser .. 
-( Artistler )

Christine Sönderbaum 
Fritz von Dongen 
--( Ayrıca )-

yalnız alqamlan 21 seansında 

Türkiyede Cümhuriyet 
Bayramı 

--( Seanslar )--L
H.30 - 16.30 • 18.30 ve 21 de 
GECE İÇİN YERLERİNİZİ 

KAPATINIZ. 

~-- Telefon: 6294 • 

olmadıiını illve ettikten 90nra demit
ıir ki: 

"'Bu vesile ile cümhuriyeti kuran 
Ebedi Şef Atatürk'ün aziz hatırasını bu· 
rada ıakdis ve tebdile yidederim.'' 

Başkan bundan sonra, JÖı,lerini dün· 
yayı kasıp kavurmakta bulunan müıhis 
harbe çevirmiş "bu şartlar içinde daha 
çok çalıimak, daha çok kazanmak her 
vaıandaıın nıilll ve vicdani bir vazife
sidir" dedikten IOflra &)dın gençleriml· 
zin bu hususta herkese imtisal örnejı 
olduklarını ve bunu iftiharla gördük · 
!erini ka)·dederek kuveıimizi • Mlirımh 
ve sözlerini şu cümlelerle hiıirmi$tir: 

"'Bu kuvetin kökleri Milll Şef'imiz 
ismet İnönü'nün yüksdı idaresine, kah· 
rııın•n ordumuza ve milli birliıiimize 
dayanır, hu sayede Türkiye bugiin dün· 
)ada en müreffeh sayılan memleketler • 
den biri olmuşııır. İlerde bu memleke • 
tin idaresini deruhte eıtijiniz zaman 
sizlerin liyakatli ellerinizde milletin iti· 
har ve saadeti cWha :ıiyade yilk9Clecek • 
ıir. Sizlere bakarak istikbale inanıyo • 
ruL Hepinize bu aahada muvaffakıyet· 
ter dilerim.'' 

Şiddetle alkışlanan bu nuıuktan son
ra hep birlikte haıka bir sılnna seçil • 
miı ve 1111.afirlere burada hazırlanaıı 
büfede i.kraıada bulunulınııaıur. 

Geçen hafta başlıyan C. H. P. şll· 
dl 1940 - 1941 yılı maçlarının ikinci 
oyunu yarın 19 Mayıs St.adyomun· 
da Deroirspor - AnkaragUcll ara • 
sında yapılacaktır. 

Maçlara alt bölge futbol a3anlı • 
ğının tebliği ııudur : 

B1llgc Futbol Ajanlığından • 
C. H. Partısı §lld maçlarına 20-12 

·1941 c:ımartcsi gUnU saat H.30 da 
19 Mayıs Stadyomunda AnkaragU· 
cü - Dt.:mlrspor arasında devam olu
nacaktır. Maçın hıılteml Ziya O • 
z::ın, yan hakemler! Ömer Apalak, 
Adnan Özmcn'dir. 

Maç beraberlikle bittiği takdirde, 
belli kaidelere göre on beıer daki • 
kalık iki devre daha temdit olu • 
nacaktır. Tebliğ olunur. 

Okullar arasında 
Okul Spor Yurtlan K. Bı. : 

Okullar arası musabakalarına bu 
hafta aııağıdaki tebliğe göre devam 
olunacaktır : 

Voleybol: 20·12-1941 cumartesi 
&"ünü saat 14.30 dan itibaren : 
Yapı Usta Okulu - Ticaret Lisesi 

Hakem: Faik Gokny. 
Gazi lisesi • Polis Kolleji, Ha -

kem: Saım Şahln. 
AtatUrk Llsesi • Bölge Sanat O· 

kulu. Hakem: Hnsaı:ı Önen. 
NOT - Okulalrın futbol mUsa. 

bakalarına ait tebliğ yarınki Uluı'· 
ta çıkacaktır. 

Eltopu maçları 

Patates beyaz (Ürgüp ı 8 ıı 
Karnıbahar (Mersin) 18.5 27 
Ayşe fasulye (Mersin) 30 110 
Barbunya 
fasulya (Mersin) 30 110 
Domates (Mersin) 17 211 
Bazu (Mersin) 17 22 
Kuru sotan (Muhtelif) 7,6 10 
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ASKERi F ABRIKALAR 

İki liste muhteviyatı çelik 
tel halat alınacak 

M. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedell (2500J lira o· 

lan ukert fabrikalar umum mudürlü • 
Slil merkez gatın alma komls,ı;onunea 

12. l.1942 • ı>azarteııı günü saat 1:1 te 
ı.ıazarlıkla ihale edllecekttr. Şartname 

parasızdır. Kati teminat (375) ıır dır. 

(9317) 19313 

3 kalem sert maden 
kalemiyle 5 kalem yaylık 

çelik tel alınacak 
As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedell l:l8500) lira 

illan yukarıda yazılı a kalem sert ma • 
el n kalemi rlyle 5 kalem ya)lık cellk 
tel askeri fabrikalar umum mUdUrltiSIU 
merkez satın alma komıuonunca 23. 
12. 941 salı günu saat 14 te pazarlıkla 
ihale e<hlecektlr. Sartnamo C.!ı llrıı 

c73) kuruitur. KııU tcmınat CSJ:iO> 11· 
radır. • (&315) 19314 

Dosyasına bağlı 4 kıta 
listede yazılı rayba, pafta 
erkek ve modul frezeler 

alınacak 
B:ı hafta eltopu bölge bırlncllik - As. Fab. Satın At. Ko. dan: 

!erine 19 Mayıs StaHyomunda de • Tahmin edilen bedl'll (21.000) ııra 
vam olunacaktır. Kulüpler arasın • olan yukarıda yazılı frezl'ler ukert 
da yeni başlıyan bu yeni ve gUzel labrlkalar umum mUdUrlüfıil merkez 
spor hareketinin uyandırdığı alfi.ka satın alma komisyonunca 9. 1. 94l cu· 
dolayısiyle maçların geçen hafta • ma rünU saat 14 te pazarlıkla ihale 
!ardan daha çok seyirci toplıyacagı edlleeektlr. Şartname parasızdır. Kati 
kuvetle umulmaktadır. Bu maçlara teminat (3150) ııradır. (9303) 19330 

aJt fedcruyonunun tebliği §Udur : 
Sportif Oyunlar Federasyonu 

Baııkanlığından -
B6lge eltopu birinciliklerine alt 

tebliğ. 

20-12-19'1 cumartesi gUnU saat 
~-da Gazi Terbiye EnatitüaU • 
AnkaragtlcU. Hakem H. Güreli, yan 
hakemleri M. Gövaan, A. Erköy. 

Ankara 3. llncü Sulh Hukuk HAJtim· 

ıırıınııcn: 

Ankara inhisarlar baı mUdürtualln· 
de odacı iken 19. 8. 941 tarihinde vefat 
eden Nevıehlrll Hayri Babanın eınva· 
llne mahkemece el kunmuı ve kanunu 
mcdenlnln 532 inci maddesi mucibince 
detter tutma muamelcal de tkımal olun· 
muı olıtuaundan kefaleti ha&eblfle ala· 
caklı olanlar da dahil oıdutu halde bil· 
cümle alacaklı ve borçlulıınn bir ay 
zartuıda vesalkJ reemt.velerlyle birlikte 
Ankara 3. üncü ıulh hukuk mahkeme
ıtlne mUracaaUan ve alacatdannı vak· 
tiyle kaydcttlnnlyenlerln mıraıcıya ne 
ıahsen ve ne de terekeye izafeten takip 
ooemlyeceklerl ve mlrascılannın daht 3 
ay zarfında mUracaauarı lüzumu llAD 
olunur. 

Ankara a llncU Sulh Hukuk Hlklm· 
llıtlnden: 

Aslen YuıtomlaV>"alı olup AUıapor ku· 
lllblinde büfecJ iken 11. 12. 941 tarihin· 
de olen Akif Karaınan'ın emvaline 
mahkemece el konmuı ve defter tutma 
muamele1l ikmal olunmuı olılutundan 
kefaleU hueblyle alacaklı olanlar da 
dahli olduirıu halde bllcUmle alacaklı 

ve oorclulann bir ay zarfında veaalkl 
reıımlyelerlyle blrllkte Ankara 3. üncü 
ıulh hukuk mahkemeaıne mUraeaatlatı 
ve atacaklarını vaktiyle kaydettlrml· 
yenlerLn mlrucıya ne ıahaen ve ııe de 
tereke>'I! izafeten takip edemlyeceklerl 
ve mtraııcılarının 8 ay zarfında mQra· 
caaUan lü:ııumu tan olunur. 

ASKERLİK iŞLERi 

Çağrı 
Ankara Askerlik Şubesinden: 
1 - Tallm vazlteııl alan ve ıubemlz· 

de kayıtlı yedek lıtlhkAm terıroen 

44791 lbrahlm Rebll 26. 9. 941 tarihin· 
denberl Iııtanbul, Ankara ve Bozüyük 
adreslerinde bulunmıyan bu aubay he· 
men bulunduiu yerin a&kerllk ıubeslne 
ve Ant<arada Jae &ubcnıtze müracaatı 
ııan olunur. (9432) 19383 

Ç A C R 1 
Ankara Alkerllk Şu.beelnden: 
ı - Şubemizde kayıUı Yedek ıU· 

varı teiJnen lapart.alı 330 doium· 
lu Mehmet Ali of:lu Naz.un ~un 
45590 şubedeki kayıt adresinde An· 
kara tohum ıılc\h latasyonu.nda staJl· 
yer oldu&u ve orada olmadıtı anla· 
şıldı~ından talim vazifesi alan bu su· 
bay her nerede bulunyorsa bulundu· 
gu yerin askerlik ıubeslne ve Anka· 
ra'da ise ıubemlze milracutı ıuzu. 
mu llin olunur. <!>432> 19432 

ç A C R 1 
Ankara A.akerllk Sube&lnden: 
Polis Enstitüsünde 440 numaralı 

talebe olarak verdlii adrellnde ol • 
madıtı anlaşılan Avanozlu ve 320 
dotumlu ve 38881 kayıt numMah 
Mehmet Yasar otlu Eyüp Berker 
ftlim vaz.lfosl almıştır. Aeele sube· 
mlze veya bulundutu yerin tubeıl· 
ne mllracaatı lllzumu illn olunur. 

(9483) 19433 

250 kilo 3.5 Mm. kutrunda 
yaylık çelik tel alınacak 
As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen ~deli (1700) lira o

lan yukarıda yazılı )'eylik cellk tel as· 
kert fabrikalar umum ml1dürlüC:ü mer
ııa .. t111 alna& Jıııım--unea 1&.1.11N2 
pereembe aUnQ 1&at 14 te pazarlıkla 
lhale edilecektir. Şartname paruızdır. 

KaU teminat <2M) llradır. 

(9304) 19331 

Dosyasına bağlı üç kıta 
listede yazılı takım 
çelikleri alınacak 

Al. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (125.000) JJrn 

olan yukarıda yazılı takım cellklerl 
aıkert labrlkalar umum mlldilrlllıtü 

merkez aatın alma komlıYonunca 9. ı. 
942 cuma ırllnü aaat 14.30 da paıarlık· 
la thale edllecekUr. Şartname (6) lira 
(25) kuruıtur. KaU teminat (1:5000) 

liradır. (9305) l933l 

Karaağaç ve kontplik 
alınacak 

Aa. Fab. Satın Al. Ko. d•n: 
2250 adet 2,1xl,2!5xO.Ol.2 metre eba· 

dında karaat11c veya beyaz kontrplak 
1250 adet 2,1x1.25 x 0,008 metre e· 

badında karaaaac veya tıeyu kontz
plAk alınacak. 

12 ve 8 mm. kalınlıklarında verile· 
medıtı takdirde adeUerl iki mı.ıı ola· 
rak 6 veya 4 mm. kalınlıklarında olabl· 
JJr. 

Tahmin edilen bedeli (21.000) lira 
olan yukarıda yazılı karaarıac veya 
beyaz kontrpllk aııkert tabrlkalar u· 
mum müdürüllil merkez satın alma 
komlayonunca u. ı. 9-U carıamba ırU· 

0

nü aaat 14 te pazarlıkla lhale edilecek· 
tir. Şart.name paruızdır. KaU teminat 
(31!!0) liradır. (9306) 19333 

150 adet 300 kiloluk 
grafit pota, 100 adet 150 

kiloluk grafit pota 
alınacak 

Aa. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli C24.<l00) lira 

olan yukarıda yazılı ııraflt J>Ota aaker! 
fabrikalar umum müdUrtütu merkez 
satın atma komtıyonunca 22. 12. 941 
pazartesi al1nü aaat 11 de pazarlıkla 
lhale edllecekUr. Şart.name paraaızdır. 

KaU teminat <3600> ııradır. 
(9307) 19334 

2000 - 2600 tüp okaijen 
almacak 

Aa. Fab. Satın Alma Ko. dan • 
Tahmin edilen bedeli (16.900) li

ra olan 2000-2600 tUp oksijen ..U
kerl Fabrikalar Umum :MUdürlU,U 
Merkez Satın Alma komisyonunca 
27. 12. 1941 cumartesi gUnU saat 
11 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Kati teminat 
(253t§) liradır. (9316) 19373 

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

Çuval alınacak 
:t.L M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 8500 adet cuval pazarlıkla aatın 

aıına"aktır. Muhammen bedeli 11900 ll· 
ra olup kaU teminatı 1785 liradır. Pa· 
zarlıtı 23. 12. 941 1&1t stınu aat 10.30 
da Ankara'da Hava satın alma komi•· 
:yonunda yapılacaktır. ŞartııamHI her 
ırün komisyonda ırörllleblllr. tat•lllt'rln 
ihale aaatlnde komisyonda bulunmatan. 

(IK89). lMN 

Sadeyağı alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf uaullyle ll68110 

l<ilo sadeyağı alınacaktır. Muham
m<'D bedeli 198628 lira olup ilk te· 
ml:ıı>t 14897 lira 10 kuruıtur. İhale· 
si 22. 12. 941 Pazartt'&i irtlnU saat 
15 1 i.r 

2 - İsteklller evsaf ve ıartname
sinl Ankar.., İstanbul Lv. &.mlrllkle· 
rlyle Çorlu ve Kırklareli Sa. Al. 
Ko. tannda görebllir. Yağlar he· 
kıml \"i! klmyevt muayeneye tlbl 
tut:••nc.aktır. Taliplerin belli ı;ün vıı 
saatten bir saat ~vel tt'kllf mektuv· 
•arını Ko. na vermeleri. 

Bu sıuıtten son ·u verilen nıl!k· 

tupl&r kabul Pdılmez. 
(9062) 19007 

Sabun alınacak 
İ:mılr Lv. A. Sa Al Ko dan 
1 - 44 ton sa1>un kapalı zarf uıulil 

ile t'kslltmeye konmuatur Beher kilo· 
suna 62 kuruıtıın muhammen bedeli 
tutarı 272SO Ura olup muvakkat temi· 
na t 2046 liradır thatesı 24 12. 941 

Lv. careamba ıtOnU saat 16 da tzmır 

A Sa Al Ko. da yapılacaktır. Vasıf 

ve şartlar muhtevi ıartnamesl her cUn 
Ko da aorUIUr. tateklllerln tellllf mek· 
toplarını belli saatten bir saat evel 
Ko. na vermeleri. <9060> 19033 

T aı duvar yaptırılacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko dan: 
1 - 10 000 metre mlklp taı duvar 

lnıaatı kapalı zarrıa ekSlltmeye kon· 
muı;tur Taı duvarlat_ın muhammen be
dPll 111400 yüz on blr bin dört yUz il· 
radır Taı duvann ıartnamest Gelibo
lu Sa. Al. Ko. da ırörUlUr. lhaletıl '25 
ıı. 1941 ı>erıemt>e ırunu ıaat 16.50 de 
baatı,ı;arRktır Muvakkat teminat mlk· 
tan 6750 ııı'adır. I .. tcklller1n bUtlln ev· 
raklarlYI<' birlikte bclll ıı:Un ve saatten 
bir saat evel teklif mektuplarını Ko. "na 
vermeleri. (919:5) 191M 

Sığır eti alınacak 
Kırıkkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kırıkkale sanat mektebinin lh • 

tıyacı Jcln 24764 kllo sı~ır eti 26.12.941 

cumR ırUnU saat 16 da kapalı zart usu· 
llyle alınacaktır. Jıteklllerln ilk temi· 
nallan olan 650 lira O~ kuruıu K. Ka· 
le M . Fab. muhasebeenırııne :yatırarak 
mukabilinde aı.acakları makbuzla bera· 
ber tekllt m..ı<tuplarını muayyen va.kit· 
ten bir saat eveı mektep sa. al .• ko. n1t 
vermeleri. Muhammen bedeli 8667 lira 
40 kuruıtur. (9232) 19176 

KoJ'UD eti almacak 
Kırıldcale sa . .Al. Ko. dan: 
1 - Kırıkkale sanat mektebinin 1h· 

tlYacı tein 6100 kilo koyun eU 26.12.941 
euma ııünU ıaat 15 te acık ekılltme ile 
alınacaktır. Muhammen bedeli 30:50 ll· 
ra olup katı teminat 228 lira 75 ku· 
ruıtur. Teminat K. kale Aı. Jl"ab mu· 
hasebeclll1c veznesine yatırarak muka· 
blllnlle atacakları makbuz.larlYle bera· 
ber K. Kale Sa. Al. Ko. na müracaat· 
ıarı. (9232) 19181 

Çetitli yiyecek alınacak 
Kırıkkale Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Kırıkkale sanat mektebi ihti· 

yacı için 6 kalem yaı ıebze 25. ı:ı. 
941 perıembe siinil eaat ıs te kapalı 
zarf uıuliı ile alınacaktır. lıtekli • 
lerin illır teminatları olan 376 lira 50 
kuruıu Kırıkkale Aı. Fa. muhaeebe
cilik ve:ı.neıine yatırarak mukabilin
de alacak!:ırı makbuzla beraber tek
lif mektuı.ılarmt muayyen vakitten 
bir eaat evel Kırıkkale Sa. Al. Ko. 
vermeleri. (9333) 

lllilırtarı Muhammen B. 
Cinıi Kilo Lira Kr. 

Kuru ıoian. 6500 650 00 
Pırasa 8500 765 00 
Lahna 9500 855 00 
Patates 10000 1250 00 
İıpanak 10000 1250 00 
Kerevia 1000 250 00 

19182 5020 00 

Ekmek alınacak 
JCınkkale Sa. .Al. Ko. dan: 
ı - Kınkkale tanat mektebinin ft\· 

tıyaeı tcın ısı974tlıllo ekmek 25. 12. 941 
penf!'!l'lbe aünü saat 16 da kapalı :sarı 
uaullyte atınacakbr. Muhammen bede-
11 16496 lira T5 kuru•tur. !lk teminat 
olıın 123'7 lira 27 kuruıu :ıc, Kale Aı. 
)l'a. muha1ebeclllk veznNlne yatırarak 
mukabilinde alacakları makbuzla be
r1tber tekllt mektuptannı muanren va• 
k\tten blr aaat evet Kın'kkale meoktep 
sa. Al. Ko. na vennelerL 

(9234) 19183 

Çetitli yiyecek alınacak 
bmlt Sa. Al. Ko. dan ı 
l - Aşağıda miktarlan yazılı üç 

kalem erzak pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 24. 12. 941 çarıamba sünti 
1Sat 16 da yapılacaktır. Taliplerin 
kati teminatlariyle Ko. na miiraca· 
atları. 

Cinıi sadeyaiı, milrtan S0.000 kilo, 
M. bedeli 53.400 lira, kati teminat 
8010 lira. 

Cinsi zeytinyair miktarı 15.000 Jı:l
lo, M. bedeli 15.000 lira. lıratl temi
nat 2250 lira. 

Cinıi pirinç, milrtan 50.000 lırilo, 
M. bedeli 22.000 lira. kati teminat 
S300 lira. 192S2 

Sabun alınacak 
t.t. Şltll Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zart 111uıu lle 90 ton aa· 

bun mUnakaHya konmuatur. ı:vaar ve 
huıuıl nrtJar ve teıllm maha111 xo. da 
aör111Up ötrenlleblllr. Ihaleaı 5. 1. 942 
pazarteal ııUnü 1&at 11 de yapılacak • 
tır. Muvaktcat teminat 4040 liradır. Ta· 
llı>lerln ihale 1aaUnden bir taat. evel 
tekllt m.-ıpıarını xo. na vennelerL 

(83M) 1928& 

kuru taıulYe mUnüua:va ısonmuetur. - : 
Evaaı ve huauaı tartlar '" teslim mı· 5 Sanatkar E 
halll Ko. da ötrenl11p 1hal11l :ı.ı~ = HALiDE PiŞKiN =-
cuma silnü Hat ıı de :ırapılaeaırtır. 

Muvakkat temtnat 7325 llradır. TallP. 5 birlikte E 
!erin lhale aaatınden bir 1a&t evel tek· 5 BU GECE E 
lif mlictuplannı JCo. na vemıelert. = HALKEVINDE = 

(9367) lNCM - -

Zeytin yajı alınacak : Saat 21 de : 
ıat. şıııı s.. Al. Ko. dan : i Arzuyu umumi üzerine :5 
ı - Kapalı sarı uauıwıe 55 ten ae:ır- i MAHMUT YESARl'ninE 

Unyatı müı'ıakuaya konmuıtur. Evl&f = ölmez eseri = 
ve hususi ıartıar Ko. da aötiUtlr. Iha. - : 

~~~ıl~·~k~:. P•~:~::~~~m::~:: =-=-
51 c ... ıarıncl

0

a
11

n"'"u"ı'a"n'"""l _=_:_-

liradır. Taliplerin ihale Hatıııden bir '"'\ 
aaa t evet tekltf mektuplarını Xo. na 
vermeleri. (9368) 19305 -

111111111 
.. 

111111111 
: - -Y eıil mercimek alınacak 5 Vodvil: 4 perde E 

t.t. Ş!ıll Sa. Al. Ko. dan: = BileUer her gün saat 12 = 
1 - Kapalı :sarı uaull:ırle 150 ton n- : den aonra Halkevlnde : 

•il merclmek mUnakaaaya lconmuıtur. 5 satılmaktadır. : 
Evııaı ve huauıt tartlar "• teallm ma • : Keçiören ve Bahçeli Evler de : 
halll Ko. da ötrenmr. IhalMl 2.1.1142 : dahtl her tarafa otUbUs : 
cuma stınU ıaat 15 te 7aptlacaırtır. : temin edilmlıtJr. : 
Muvakkat teminat ~2 Ura :ıo kurut- • -
tur. Taliplerin lhale\ Hatlnden blr aa· : Telefon: 2653 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııi=' at evel teklif mektuplannı Ko. na ver-
meleri. (9369) 19306 

Meıe odunu alınacak 
Van sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher klloauna dört kuruı tah· 

mln edilen :ıoo ton mete odunu 'kapalı 
zartla ekaııtmeye konmuıtur. Muham • 
men bedeli 20.000 lira olup ilk temln&t 
1500 liradır. Evaaf ve ıartnam•I Xo. 
da verilir. Ih~HI 27. 12. 9U eumarte· 
ıı ırllnü saat 11 de Ko. da 7apılacak· 
tır. ltteklll,erln bellJ Sün ve 1&at.t.eıı bir 
aaat evel teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. CHOIJ • leM:ı 

Yün fanila aJmacak 
Tophane SL Al. Ko. duı: 
ı - Seherine l7S kuruı tahaWı ecfi. 

len 12.000 adcı yün fanile alınacaktır. 
Puarlıkla elcsiltmesi 23. 12. 941 salı 
ıüniı saat 14,30 da Tophaııe isL Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ilk te
minııı 247S liradır. Nümunesi Ko. da 
gorülur. Taliplerin belli vakina ICo. na 
gelnıderi. 

(9421) 19413 

Bakla ve aai~~ alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 400 ton bakla muvakkat temi • 

natı 4SOO lira 100 ton kaplıca muvak· 
kat teminat 11~ Ura 100 ton burcak 
muvakkat teminat 1l25 lira :ıo toa na 
muvak1cat tenıınat t:ıo lira puarlılda 
satın alınacaktır. Ihalffl 27. 12. 9U 
eumartetl sunu aaat. ıı de 7apılacak· 
tır. Sartnameıı Ko. da verilmektedir. 

(9476) 19430 

Kuru bakla alınacak 
IıL tı.11 Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pa:r.artıkJa 100 ton JNru bakla 

Ntın alınacaktır. Evsaf ve huıual 
ıarUar Ko. da aörUIUr. Beher kllow· 
nun muhammen bedeli 19 kuruıtur. ttıa· 
leet .22. l:Z. 941 paaarteıl stınu aaat a 
te yapılacaktır. Taliplerin kaU temtnat· 
lanyle blrllkte Ko. na müraeaaUan. 

(9419) 19444 

Pirinç alınacak 
ht. $1111 Sa. Al. XO. dan: 
l - Puar1*1a 90 kın plriacı 1atıı1 

alıııacaktır. Eva&I ve buaual aart.lar Ko. 
da ııorUIUr. Beher ldloaunun nwhammen 
bedeli 47 truruıtur. ttıaleal 2S. 12. 9U 
aatı ırünU saat 15 te )'apılacalctır. Talip
lerin temlnaUariyle Xo. na müracaat-
ları. CIM31> 19'41 

Kuru ot alınacak 
BaLıkulr sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kllOluna & kuruı &O aan· 

tim fiyat tahmin edllen 800 ton kuru ot 
pe.zarbkla aatuı alınacalctır. Puarlıtı 

1. ı. H:l cırıamb& sWıU saat 1l5 te Ba· 
lıkealr sa. Al. Ko. da yapılacakUI'. x.au 
teminat mUd.arı :147:5 llra evuı ve eart· 
larllll aörmek ı.t17enler her auıı Xo. da 
söreblllrler. Tallplerlıı ttmlnaUarb'l• 
birlikte ihale a1lD1l eaat1ııde Xo. da bil· 
luıımaıarı. <Nn) 19449 

Çorap alınacak 
Ballk•lr sa. Al. Xo. dan: 
1 - Beher cıttıne ao lcuruı tJ7at tah· 

mın edilen 40 bin cltt ~rap sıuarlıkla 
Htın alınacaktır. 

2 - Paaarııtı 7. ı. 942 careamba stı· 
ııu aaat 1&,ao da Balıkesir sa . .u. Xo. 
da 19pılacaktır. XaU teminat 1000 lira· 
dır. Ev11f nUmunı ve earbıamHlnl aör· 
mek latlyenler her sttn Ko. da sÖHbi· 
lirler. 

3 - 40 blll cıtt corap blr t.aUbe !halı 
edllebllecetı albl 1000 c:ttttea -.atı ol· 
mamalt üzere a)'l'ı &)'l'ı ı&ılplere de ve
rilir. Tallplerlıı temlnaUarb<l• btrlllcte 
1h&le ırUnünde Ko. da bulunmalan. 

(9'73) 194!0 

Koyun eti .kavuımaaı 
alınacak 

Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beller klloeuııa 110 Jrur111 fb'&t 

t.aJımtn ed.llea 22.000 kilo Jcoıyun eu ka· 
wrmuının Jıapalı zarna elııailtmeatne 

talip Clllnıad11ından bU' u ıarhad& 
pazarlııkla ekllltm•i 26. ı:ı. Mı cuma 
aQnU •at 15 te Erzincan sa. AL Xo. da 
7apıluakbr. Muhamnıea 'bedeU 3GOO 
lira ve llk teminat ıaıa ıır.. l&rtftllll•t 
JCo. da •vaat korun bUtOD pmlaonıarın 
da vardır. Tallplerln belli &1ID ve 1&atte 
x.o. da bulunmaları. 

(9''1'7) 19451 

Sıiır eti .kawrmuı 
almacak 

D'SSBC&ll la. AL Xo. dan: 
1 - .. her ktıoauna. IO lruruı ftftt 

tabinin ecuı111 22.000 kilo ııtıreU k&var-

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Çam travers alınacak 
D. D. Y. 1. inci laletme Komlayonun

d&n: 
Cttte kahve lataıyonunda vaaonda 

teaellllm edilmek UJ:ere alınacak meo
muu (93116.2'7) lira muhammen bedt'lll 
(2233) adet cam travera kapalı zart 
uıuUyle ekllltmeye konuımu•tur. Jha
ıeaı 27.12. Mı aünU 1aat 11 de İzmir. 
Alııaneak"ta tıletmc. blnuında komlllo 
:ıronumuzca yapılaeaktır. 

ı.tekllJertn (701.72) liralık muvaJı: • 
kat teminat makbuzlarlyle tekllf mell • 
tuplannı uaulU ve<:hlle a)'llı S(ln aaô 
ona .kadar koınlayon reıaııtıne venne 
ı.rt !Azımdır. Sartnameal komll)'on• 
muadan talep edtteblllr. 

(&152/9149) 19l:l2 

• Tampon ıreaür ıarnitürü 
alınacak 

D. D. Yollan 8 inci ltlttme Komll • 
1'0ll undan: 

Mecmuu 12 kalemde muhtelli ... , -
t& (Ul82&) ııra muhammen bedelll 
(15500> adet tampon areaör aarntılr1l 
kapalı zarf uaultyle tartnaıneal ~ 
tkllltmtYe konulmuetur. 1ba1-l 3'.18. 
9'1 ailnQ Hat 11..80 da Ali&.._,. 1fo 
l•tm• blnuıııda Jaımı..otı.._. ... 
pılaeaktır. 

hteklllerln (1186.18) Ura1* .,..... 
Irat teminat makbuzlartrl9 t.aıat .. • 
tuplaruu 111ulU vechlle m •J&lf ..att.. 
ten blr 1&at eveııne kadar ""-'""" re
ıaııtıııe vermeıert az~ ,....... ... 
komlılfOGwnuzdan talep ~ 

(51'1'7/9114) 191.SI 

Elektrik utaaı alm.cak 
Devlet Demiryollan V..- '.llü • 

dürlliiünden ı 
ldaremia motörli ~ elek

trık teaiaatııun itl---~tPstrinde 
çalııtmlmak üzere W ~k u
tuı ahnacalrtır. lmti muvaf
f alu;,et derec 
nıf aıtahja 
:rüz liraya kalS 
Bir Hnelik lt&j .. a.tiıli muvaff~ 
lırııetle bitireler ~ " ll7S No. 
kanun dahiltnde t..U ettfiDlr, 
Aranılan aartlu ı 

1 - Sanat ok1da ..... olmalr. 
2- Aıkerlilial ,.._.t.ımımak; 
S - Röleli. k .... ft iDce eleke 

Uik iılerincla ~ olmak. 
4 - (3) de .......... .-Udeki te-

ıiuta ait ........ ~imek .,. 

teaiuttan .... ··~ 5 - Bobila Mtaı ... bfP.lenler ter-
cih olumr. 

Talip olalanil ima Mı tercllm• 
ıi, iıtida •• bollse"'- ... tleri7le 
4. 1. 942 cünilne kadar slt itleri mil
dürlüiiine mtlracaatlan • billbare 
adrnlerine bilditi1*:w ._erde ,,. 
sünde imtill&Da ı.ı.eterl lbmnu i-
lla olunur. (tl'JI) 11431 

Sanat Okula ..... 
almecak 

Devlet Demiryollan U,... ili• 
d ilr 1 ütiiDclu ı 

tdaremi• kura va NJ .,_ek ma
kinist. bat makiniıt telplpl ~~ per
ıoneli ve fen memmıa~lmelı: 
üzere lüzumu kadar ,._t okulu 
meaunu alınacaktır. Yqlllacıü lra • 
bul imtihanında eosterecelrlilri"" -
vaffakıyete ıöre sanatkar an•ab'l.e 
ayda yuz liraya kadar ücret 'Ndle"' 
cektir. 

Bir senelik staj mti.dAletial ~
fakiyetle bitirenler bir ürece fd
an maaıh olarak ~n edilir. •• 
müteakip kunlardaki anauffa~ -
lerinı sör• merkez, atelJe ve 4epo 
teknik kadroıu dabllincle terfi eder
ler. 
Aranılan prtlar 1wdar4ır • 
1 - Aıkerliiini yapmıı bahmm8 
2 - Yaıı o!uzu ıeçmemit olmak. 
S - Ecnebi ile evli olma..-ak • 
Talip olanlarm kıu hal terc:ilme-

si, istida ve bonserviı suretleriyle 4. 
l. 942 ıüniine kadar iıletme müdit
liiiüne müracaatlan ve bilahare ad
rulerine bildirilecek yerde ve clbl
de imtihana ıelmeleri liiZ1lmu Ula 
oluıuar. (9379) 19440 

ORMAN KORUMA 

Sı~1r eti ahnacak mumın lıapalı aarna llıstltmeatıı• ta• 
ll• Clkmadıllndan blr asr aamnda ... 
zarlık!• ekalltm111 :M. ı:ı. IN1 C11ma Sil· 
nll 18at 11 de El"zlncan sa. Al. Ko. da Orman Koruma Kıtaıan Satın Alma 

KGmla)'onundan: 
)'IPllacalttır. Muhammen bedeli 1'7900 
J!ra ve ilk teminat ım ura. f&J'ta&ID.. 1 - Antab&'da orman konuna Ja
ıi Ko. da evaaı Jııonın bQtQn pnıtzaa· talan ihtiyacı için 27000 kilo aıtır 
larmda mıtVCuttur. TaltPlarill M1U SCll1 etinin kapalı 11&rf uaulii il• ihalesi 
ve 1aatte ıco. da tııuıwunaıan. 25. 12. 1941 perıembe ıUnli 1&at 14 

Clt'Tll) 1MID tı Antabta'da koruma ıntatan komu. 
"!'!' tanlıJc blnaauıdald 1&tlll alma komla -

Ayakkabı alınacak :ronunda nPılacaktlr· 
Ab'nn sa. Al. Xo. d&JI: ~ - Tahmin ııecaeu 94llO ııra ve mu-
ı Kapalı sarf 111Ul1Yle ı:ı. ı:ı. Mt ta• •akkat temlutl 708 lira 75 kun11-

rthlnd• ihale oıunacatı eveıce U&n &41· tur. 
len 12000 cm .,.U:Ubt)'a taltp zuhur 3 - Jartaameler her siln utın al-
etmecUtlnden ,_ euı1ı lr.anuna ma komia,oamıda ıörülebilir. 
tevflkan ınakar ayalllrabllana pazar- 4 - S•rtaameainde yanlı Yeaika
lıtı 22. 12. 941 pazarteet silnll aut 15.30 lar ile teklif melırtuplannı iıtelırlile

da yapıtae&ktır. bteklllff1ıl Mili Siln ve rin ihale saatinden bir uat neline 
1&atte e4ı aeoen la. AL JCıo. aa ..Ora-ı kadar makbuz mukabilinde komi• -
caatlan. 708& Yer'llleleri ilin olanur. 

(IC!Ot) 1MSr ~10l7~). ... 
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ANKARA BELEDiYESi 

Ankara Palas Blokaj ve beton yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 

Y 1LBAŞ1 masalarının tutulmasına 20/12/1941 
dt 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-
7e edilemez. 

1 - istasyon civarında yapıJ.ınakta 

olan toptanc.ı hail binası ıcının blokaj 
ve grobeton ısıerı on beş gün müddet
le acık eksiltmeye konulmu.~tur. 

2 - Muhammen bedell (3333) lira 
(75) kuru~tur. 

3 - Teminatı (250) lira (3) kurus· 
tur. 

4 - Şartname ve kesır cetvelini gör
mek lstıyenıerln her gün cncilmcn kıı· 

lemine ve lsteklller'ln de 26. 12. 941' 
cuma gUnü saat 10.30 da belediye dal
reslnde mütesekkll encümene müraca-

Elbise: FRAK ve yahut SMOKING. 
Resepsyona müracaat. 

ORMAN UMUM Md. 

Matbaacılara 
Orman Umum .ll!Udür!UğU Devlet 

Orman hletmcsi Revir Amlrl!ğlndcn: 
orman davaları lctn ~artnumeslne 

ııöre muhtell! şek!ldc 1.850.000 adet rı

ıiln basılması Plllar!Jkla acık eksiltme
.ve kJnulmuştur. 

aunlann kAğıtlarını ldaremlz Maliye 
Vek.?.let1 kırl<ısıye ambarından mütea.h
hld.ne tesllm edecektir. 

Tabı ve lsı>llik mutıammen bedeU 975 
liradır. Eksiltme 23. 12. 9ll tarlhlne 
miısadl! salı ıı:unU saat 15 te Ankara 
orman umum mUdiırliığU merkez re -
vır Amlrllğinlle toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

::uuvakkat teminııtı (75) llradır. ts
teklllerln şartnameyi her li:l.İn Ankara
<la merkez revir li.mlrllğlnde ve 1sıan-
0bul orman ı:evtrge müc!UrlüğUndu gô -
reblllrler. 

Ek•lltmeye gireceklerin muvakkat 
teminatından maada teslim olunacak 
kui!.l ,n..ı.ımbıl! lkln<!l bir teminat vere
ceklerdir. 

Kanun\ lkametgAh ve tlcarl ehliyet 
ve ıılrkeUerin talebi hallnde bunlardan 
bMka 2490 sayılı kanunun Ucüncü 
mad<leslnde yazılı ve~llrnları ile birlik
te yukarıda go~terllen gün ve saatte 
mezkur komisyonda hazır bulunma-
ın·ı l.'ı.ı:ımdır. ırı3ı3ı 192fl2 

MARMARA ÜSSÜBHRAI 

Pirinç ilônı 

5767 

VİLAYETLER 

Yol tamiri 
Tokat Nafıa Müdürlüğünden: 

Erbaa - Samsun yolu iızerlndek1 9+ 

919 kilometre arasında 14.U Ura 95 ku
rus bedell kc~ırıt menfez tamiratı açık 

atları. (9215) 19191 

Arsa satılacak 
Ankara Beledlyeslnden: 
1 - Yenısehlrde Klizım özalp cad

desinden ayrılan Oral sokağının nltıa -
Yelinde 1072 ada bir parselde bulunan 
belecl!ye malı (74) metre murabbaı ada 
fazlası satılmak üzere on bes gUn müd
detle acık arttırmaı'l;a konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeıt ('.l22) lira -
ekslltmeye konulmuştur. dır. 

thaleı;I 21. 12. 941 perşembe gilnU 3 - TeT(llnatı (16) ıtra (65> kurus· 
saat cm beste vllayct daimi encUmenln tur. 
de yapılacaktır. 4 - Şartname ve krokisini görmek 

Tallı;ılerln ihale ıcanununuı> tıükU:n- lstlycnlerln her giin encümen kulem!· 
ıerl d:ılrcstnde ıcap eden vesikalarla ne ve lsteklllerln de 26. 12. 1941 cuma 
ve muvak.kat temlnata alt makbuzla- günü saat 10.30 da belediye dalres!nde 
rlyle birlikle mezkl\r ıı:ünde vlHhet mliteşekkll encümene müracaatları. 

dalml encümenine mi.iracaatları l!fm t92H) 19192 

oıunur. <9312
> rn:::ı;ı Lineleum muşambası 

Muhtelif elektrik 

malzemesi alınacak 
Sivas 'Belediyesi Elektrik Müdür -

lilğünden : 
1 Adet transformatör 160 KVA. 

6300/400/231 v. 

alınacak 
Ankara Belcdlycslnden: 
1 - OlobUs!cr lr;ln alınacak olan 

(200> metre (Llneleumı muşambası 

on bes gün müddetle acık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli (2900) lira· 
dır. 

3 Teminatı (217) lira (50) ku -
l adet transformatör 100 KVA. rustur. 

6300/400/231 V. 4 - Şartnamesini görmek lstıyenle-
2 adet yağlr şalter rın her gUn encümen kalemine ve ls -
5 adet üç safhalı dahili seksyo- tcklllcrln de 26. 12. 941 cuma günü sa-

nör 6 KV. at 10.30 da belediye dairesinde mütc -
3 adet üç safhalı harici direk şal- sekkll encümene müracaatlan. 

teri 6 KV. (9213) l!l193 

6 adet yıldırım siperi 6 KV. Arsa satılacak 
10 adet kablo manşonu 6 KV. Ankara Belediyesinden: 
5 adet kablo 'başlığı 6 KV. 1 _ Y'enlsehlrde Kfı.zım Özalp cadde· 
5 adet harici kablo ba~lığı 6 KV. siyle Atac sokağının birleştliU mahalde 
300 adet yumurta izolatörü. l072 ada 19 pıırsc-lrle bulunan belediye 
1 adet çıft tarifeli sayaç. malı (10) metre murabb!l.f ada fazlası 

Marmara Ussübahrl K. Satın 1 - Yu~-carda cins ve miktarları satılmal< üzere on bes gün müddetle il· 
Komisyonundan : yazılı elektrik malzemesi açık arttır- cık arttırmıya konulmustur. 

Alma 

ı - Tahmin edilen umum bedeli ma sureliyle eks!ltmeye çıkarılmış- · 2 Muhammen bedeli (30> liradır. 
67500 llruılan ıbaret 150.000 kilo plrlnc tır. 3 Teminatı (2) Hra (25) kuruş -

ı kslltmeye konul 2 - Bu malzemenin İstanbul'da kapalı zarr usuııy e e - s·ıf teslı·m tutarı ••gu··mru··ksiiz,, dört tur. 
mustur. 4 Şartname ve kroklslnl görmek 

2 _ .Eksiltmesi 20. llkkfınun lMl bin sekız yüz lira ve muvakkat te- ıstıyenlerın her gUn encllmcn kalemine 
cumartesi günü sııat 11.30 da İzmlt't~ minat "360'' lira.dır. ve isteklilerin de 26. 12. 941 cuma günü 
Tersane kapısındaki komls)'on btn!lllın- 3 - İhale 26. 12. 941 tarihine mü- saat 10.30 da beldlye dalreslnde müte-
da yapılııcaktır. sadif cuma günü saat 14 te Sivas'ta sekldl encUmene müracaatlan. 

3 _ Muvakkat teminatı (46::!5) 11 ·ı.ı belediye encümeni huzurunda yapı - (9212) 19194 
olup eartnamesl 338 kurus mukabilin· lacaktır. 
de komtsyondan alınablltr. 4 - Taliplerin kanuni vesaiki ha- Parke ve adi kaldırım 

4 __, Ekslltme}•e iştirak edeceıe istett· milen mezkur saatte encümende ha- yaptırılacak 
lllcrln, ticaret vesikalarını ve yukarda zır bulunmaları ilan olunur. Ankara Belediyesinclen : 
yazılı temlnatlurlyle birlikte 249" sayı· (11135-9469) 19442 1 _ Erdem, Misafiı, Güçlüler ve 
ıı kanunun tarıratı vechl1c tanzım ede- İskitler sokaklarına yaptırılacak par_ 
ceklerl tekli! mektuplannı muayyen A. Cümhuriyet M. U · ke ve adi kaldırım imali işi on bes 
... •n ve saatten tam bir saat -··•'ine k ·ı k 1 .u gün müddetle açık e sı tmeye onu -
kadar k.omı~yona vermeleri. d • • d k' 

(10563_0053> 1002'2 Emanet aıresın e ı muştur. 
ı - Muhammen bedeli (1780) li-

1 k eşyalar ra (47) kuro~tur. 
Çeıitli yiyecek a maca Ankara c. Müddelumumlllğlnden: 3 _ Teminatı (133) lira (54) ku-

..,~ , K S t Al- Ankara adliyesi emanet dairesinde ruşlur. 
Marmara u ssübahrı · a ın bulunıın 1939 - 1941. scnelerlne ait cü- ı· · 

4 - Şartname v~ keşif cetve ını 
ma Komisyonundan : rüm e•yaları tasfiye olunacağındıın bu ·· 

T F . T 'natı " go'·rmek ı·stiyenlerin her gün encu -C·ınsi Kilosu . ı. emı 
Kuruş Lira Kr. eşya sahıplerlnin 11An tarihinden illba· men kalemine ve isteklilerin de 26. 

ren 15 ı:rün !cinde eşyalarını almak ü- 12. 941 cuma günü saat 10.30 da be-
K. fasulye 40000 27.50 1650 OO zere mhmurl"etlmize müracaat etmele-

50 00 1500 00 ~ ' lediye dairesinde müteşekkil encü • Pı.rı"nç 20000 · ıı tn 
rl, elmezlcrse csyaların ta ma ame mene müracaatlan. (9211) 19195 

Nohut 15000 25.00 562 50 hükUmlerlne göre muameleye tAbl tutu-
Sabun 8000 60.00 720 OO ıarak tasrıye edlleceğJ uıı.n olunur. Cameka:n yaptırılacak 
Kuru üzüm 10000 50.00 750 OO (9503) 19456 Ankara Belediyesinden : 

1 - Yukarda cins ve miktarları 1 - İstasyon civarın.da yaptın! -
yazdı beş kalem yiyecek maddeleri ANKARA V ALlLlGl makla olan sebze dükkanları için 
pazarhkL eksiltmeye konulmuştur. yaptırılacak camekanlar on beş gün 

2 - Pazarlıkları 22. 12. 94l pazaı._ müddetle açık eksiltmeye konulmuş-
tesi günü saat 14,15, 15.30, 16.30 ve Araba demiri verilecek tur. 
17 de İzmit'te Tero;ane kapısındaki Ankara Vail! kinden: z _ Muhammen bedeli (3220) li-
komisyon binasında yapılacaktır. 1 - Araba tekerleklerinin imal ve radır. 

3 _ Şartnameleri bedelsiz olarak tıımirlnde kulanılmak Uzere getirtilmiş 3 _ Teminatı (241) lira (50) ku-
komisyondan alınabilir. Bu madde- olan sına demlrlerinln beher kllowna ruştur. 
ler bir veya ayn ayrı ta!i!)lere iha-

1 
31 kurue 62 santim !!yat tesıblt edllm!s- 4 _ Şartname ve keşif cetvelini 

le edilebilir. tir. görmek istiyenlerin her gün encü -
4 - Pazarlığa iştirak edecek ta- 2 - Araba kmal ve tamırclllğlnl sa· men kalemine ve isteklilerin de 26. 

tiplerin 2490 sayılı kanunun islediği nat lt.tlhaz etml>; olduklarını veslkala- 12. 941 cuma günü saat 10.30 da be
vesikalarınr ve hizalarında yaztlı te- rJyle lsbat edenlere ihtlyaC'ları niı;betın- Jediye dairesinde müteşekkil encü 
minatlariyle birlikte belli günü ve de bu demirlerden verilecektir. mene müracaatları. 

3 - !htıyaç sahiplerinin vll().yete mü-
saatlerde lfomisyona müracaatları. <

9
,
96

> 
19455 

(9209) 19196 
(11053-9464) 19423 racaat eylemeler!. .. 

Her nevi ölçü satan ve kullananların 

nazarı dikkatine 

Yol ve trotuvar yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - İstasyon civarında yaptıril -

makta olan sebze hali etraf yol ve 
trotuvarları işi on beş gün müddet
le açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6290) li

EN ST i T ÜLE R 
4 - İhalesi 2. 1. 942 cuma günü 1 

saat 11 de yapılacağından şartname
sini görmek istiyenlerin her gün en- - - -------------
cilinen kalemine müracaatları ve is
teklilerin de ihale günü olan 2. 1. 942 
cuma günü saat ona kadar 2490 nu
maralı kanunun 32 inci maddesi sa. 
rahati dairesinde tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını belediye dairesin
de müteşekkil encümene vermeleri. 

(9282) 19341 

MALiYE VEKALETi 

Matbaacılara 
Maliye VekAletinden: 
1 - % 5 yedekleriyle beraber 

67200 adet tahvilin baslası 2490 nu~ 
maralı kanunun 41 inci madedsinin 
C fıkrası mucibince acık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen baskı ücreti 3300 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 247,5 li
radır. 

4 - Ekslltmesı 20-12-941 cumar· 
tesi günü saat il ele Levazım Mü -
düt·lüğünde müteşekkil eksiltme .ko· 
mlsyonunca yapılacaktır. 

Çeşitli elbise yaptırılacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden ı 

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

2 - İhale 2. 1. 942 cuma günü sa
at 14,30 da rektörlük binasındaki 
müteşekkil komisYQn tarafından ya
pılacaktır. 

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

mesini okumak istiyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

Cinsi Miktarı Fiyatı Tu1arı 
Erılcek elbisesi 372 T. 18.00 6696 
Erkek paltosu 165 A. 18.00 2970 
Kxz tayyörü 33 A. 16.00 528 
Kız mantosu 10 A. 14.00 140 

(9254) 
10.334 

19257 

Ayakkabı alınacak 
5 - Şartnamesi Ankara'da Mali-

ye Vekaleti Levazım Müdürlüğünde, Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör 
!sLanbul'da Dolmabahçede Maliye lüğünden : 
Vek&letl evrakı matbua ambarında 1 - Kurumumuz laz ve erkek ta-
görüleblllr. lebeleri için aşağıda miktarı yazılı 

6 - !steklllerin 2490 numaralı ka· ayakkabının ticaret odasrndıı.n alınan 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya- muhammen fiyatlar üzerinden açık 
zıh belgeler ve muvakkat teminat eksiltme usuliyle ihalesi yapılacak • 
makbuzu veya banka kefalet mektu· tır. 

biyle birlikte tayin olunan gün ve z _ İhale 2. ı. 942 cuma günü sa-
saatte komisyona müracaatları. at (11) de rektörlük binasındaki 

(9035> 19037 müteşekkil komisyon tarafından ya-
Devlet Şurası binasının prlacaktır. 

alt katında Devlet 3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 

matbasınrn kalorifer 4 - Şartnamesini okumak ve da-
ha fazla izahat almak istiyenlerin 

tesisatında yapılacak enstitü daire müdürlüğüne müracaat-
tamirat larr. (9255) 

Maliye VekAletlncıen: Cinsi Mik. çift Muh. Fi. Tu. 
Yııpılncak ı~ın mah1yetı: Devlet şü- Erkek iskarpini 372 10,50 3901 

rası b!na~ının alt katında dcvlc-t mat- Kız iskarpini 33 
baıısına alt kt!ımm kalorırcr tesisatı-

19258 

9,50 313,50 

nın tamiri: 
:Kesit bedeli: 20'19 Ura 86 kuruştur. 
Muvakkat teminat miktarı: 153 11ra 

75 kuruştur. 
İhale tarihi ve mahalli: 22.12.941 

tarlhlne müsadlt pazartesi gilnü saat 
15 te Mal!ye VeklileU mim emlAk mü
dUrlüğünclc. 

Sureti ihale: pazarlıkla. 
Kesi! evrakını görüp okumak ve be· 

deli mukabilinde almak \sllyenler Ma -
llye Vekl\lcll mım emlAk müdürlUl\ilne 
mümcaatları. (g.15SJ 194::?1 

Tamir işleri 
Maliye Vekaletinden : 
Yapilacak işin ı:nahiyeli: Temyiz 

mahkemesi binasının pencere pan • 
jurlarrnın tamiri, 
Keşif bedeli: 1050 liradır. 
Muvakkat teminat miktarı: 7}3 lira 

75 kuruştur. 
Sureti ihale: Pazarlıkla. 

İhale tarihi ve mahalli: 22. 12. 941 
tarihine müsadif pazartesi günü sa
at 16 da Maliye Vekaleti milli em
lak müdürlüğünde. 
Keşif evrakını görmek istiyenler 

veya bedeli mukabilinde almak isti
yenler Maliye Vekaleti milli emlak 
müdürlüğüne müracaat etmek ve i
haleye iştirak için de ticaret odasr 
vesikasiyle ehliyet vesikasımn ibra-
zı lazımdır. (9459) 19441 

Müjde! 
Bayanlar lçtn gü

zel kürk mantolar 
her nevi garniti.ltler, 
japon işi sabahlıklar, 
ve pijamalar, masa 
örtüleri, yatak ört.il
leri. İran işi halılar 
ve saire. 

4214,50 

Ankara İkinci Asliye Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankara Hacettepe mahallesi Dilek 
tepe sokak No. 9 da Mustafa oğlu 
Mehmet Ratip'e : 

Ankarada Öksüzce mahallesi Ana
dolu sokak 8/6 No. h evde karınız 
Münire tarafından aleyhinize açılan 
boşanına davası arzulıalinde on sekiz 
senelik karr koca olup biri on yedi 
diğeri dokuz yaşında iki kızınız ol
duğu halde bundan 10 sene evel Au
kara'da fi~ek fabrikasında çalışır -
keıı sigortanızı alarak gittiğinizd ıı 
ve bir daha karınız ve çocuklarınız
la alakadar olmadığrnzdan ve üç se
ne evel Fatih mahkemesince 15 lira 
nafaka takdir edilmişse de adresini
zin bulunmadığından infaz edileme
diği ve bu vaziyetle davacı ve ço
cukları sefil bir hale düçar oldukla
rından ve bu ayrılık artık birleşmi
ye imkan brrakmadığından boşan -
masını talep etmiş ve ~·ukardaki ad~ 
resinize davetiye ile dava arzuhali 
tebliğe verilmişse de muhatabın gös
terilen adresten sekiz sene eve! ay
rildığı ve adresinin de malılm olma
dığından bilA. tebliğ geri çevrildi -
ğinden davacı ilanen tebliğat icra
sını istemi§ ve mahkemece de ika -
metgahı meçhul bulunan dava oluna
na davetiye ile dava arzuhalinin 10 
gün zarfında cevap vermek üzere U
lus ve Cümhuriyet gazeteleriyle ve 
10 gün müddetle ilanen tebliğine ka
rar verilmiıı ve mahkeme 12. 1. 942 
saat 9.5 ğa talik etmiş olduğundan 
mezkilr günde mahkemede hazır bu
lunmanız veya müsaddak bir vekil 
göndermeniz aksi halde gi.yaben du
ruşma yapılacağından tebliğat maka
mına kaim olmak üzere ilanen teb-
liğ olunur. 5776 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 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 
L.lraat Banırnsında Kumbaralı ve lhbarsız tasarrut hesaplarında en d 

50 lirası bulunanlara senede 4 d"ta ceklltecek kura Ue ~a~tdak.1 pl&.na 116-
re lkramlye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

Adet 1000 Liralık 4000 Lirı 

" 500 ,, 2000 ,, .. 250 ,, 1000 ,, 
40 

100 
120 
160 

100 ,, 4000 " 

" 50 " 5000 " 

" 40 " 4800 ,, 
., 20 " 3200 " 

Kuralar senede 4 defa, ll Mart, ll Razlran, il EyJUl ve 11 Blrincrgl· 

nun Larlhınde cekllecektlr 
D!KKA'I . Hesuplarındald paralar bir sene !cinde 00 liradan 

ôllşmlyenlere lkramtye cıktıı};ı takdirde % 20 razıaslyle verilecektir. 

'mzsmmm::;;:~mz:~~:m::::JD:mmll!li!ll~. 
1 ıı'• 

Milli Müdafaa Vekaleti 

Battaniye alınacak 
M. 1.\.1. Vekil.leli Sa. AJ. Ko. dan: 
Betlerine tahmin edllen fiyatı 1209 

bin iki yüz dokuz kurua olan 10.000 a
det battaniye Kapall zartla mi.ınal<asa
ya konmuştur. lhaıesı 23. 12. 941 salı 
gUnü saat 11 dedir. tık teminatı 7295 
ııradır. Evsat ve oartnamesı eo:> ıruru11 

mukablllnde M. M. V. satın alma ko
mlsyonundan alınablllr. lsteklllerln ka
n un1 teklll mektuplarını lhale ırün ve 
saatinden en az bir saat eveııne kadar 
komLsyona vermelerL (9041) 19056 

Radesör alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Açık eksiltme ile 5 Ad. Filips 

marka 1377 tipi Radesör satın ah
nacaktır. Beherine tahmin edilen 
fiyat 283 lira olup muvakkat temi
natı 106 lira 15 kuruştur. İhalesi 
20. 12. 941 cumartesi günü asat 10 
dadır. isteklilerin komisyona mU -
racaatları. (9385) 19376 

Silahlık yaptırılacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
1758 llra 51 kuruş keşif bedcll1 blr 

ııııtın alma komisyonunda pazar 1 ;
1
• 

!hale edllecefclrıden ls.teklllerln 3300 r• 
ralık kati tcımınatıarlyle birlikte ptızıld• 
!ık gün ve saatinde mezkılr l<C· J 
bulunmalan. Şartname ve nUnW11 

her gün komisyonda görülebilir. 
(9-126) 19147 __./. 

1-= 1 DOKTOR dl 

Münevver 1 NAL 
Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Mütehassısı 
Nümurıe hastanesi karşısı Bal· 
cılar Ap. No. 2 Tel 2313 
Her gün saat 10 • 12 de fulW 
ra parasız muayene olunur. 

Ankara Lv. AmirliğJ.._.... 

Et makinesi alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. l{o. oon: ~· 

Pazarllkla motorla muharrik 32 11 

•• marıılı bir et maklnesl satın aıınac~ ~ 

Yeni açılan Abdur
rahman Kurmanay 
kürk ve tuhaflye ma
ğazasında gayet eh· 
ven fiyatla satılmak 
tadır. 

Dtı.va olunan: Ankara Cebeci askeri sabit slltı.hlık 5. 1. 942 pazartesi ırünü 

hastane arkası 251 nuıınaralı tenekeci saat 15 te acık ekslltme ile yapılacak

tır. Pazarlığı 23. 12. 941 salı günü 6~~' 
15 tedlr. lsteklllerln belli gi.in ve ~· .. 
teklif erleecklerl fiyat üzerinden !<3n!~ 
nl tt>minatlariyle birlikte levazı.ın A111 

!iği Sa. Al. Ko. na müracaaUarı. 
(9505) 19-158 

Adres: Anafarta 
lar caddesi AdllyE 
sarayı karşısında Ça· 
dırcıla.r Bonmarşesi 
No. 214 Tel: 2392 

A.h!lllet'ln evinde Mustafa: 
Karınız Mehmet kızı A.yse tara!ından-

dan aleyhinize acılan 1htar dAvasının 

yapılan duruşması sonunda, karı koca 
olduğunuz ve bir seneyi mütecaviz bir 
zamandanberi mü.:;terc!k hancy! terket· 
tlğlnlz eviniz ve oocu~unuzla alil.kadar 
olınadığıntz sahadet ııe an!aşılmı~ ve 
bu ayrılık da üc ayı tecavüz etmiş ol
duılundan medenl kanunun 132 ıncl 
maddesine tevfikan blr ay ıar!ında ka· 
blli lskAn bir ev tutarak mez1cnr eve 
dAvacı karınızı daveUe kocalık va
zltelerine rlayet etmenizin 1htarına ka
bili temyiz olmak üzere ıı. ıı. 941 ıri1· 

nünde karar verildiği llA.n olunur. 

tır. !stekltıerın el<sııtme gün ve saatin-
de 131 lira 89 kuruşluk ilk temınııtıa· 
rlylo birlikte .M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
gelmeler!. (9386) 194·13 

Kum ve tahta alınacak 
M. M. Vekfıleli Sa. Al. Ko. dan: 
Keşif bedeli 2697,20 llra olan 300 

M. küp kum ile 18,5 :\.1:. küp tahta pa
zarlıkla alınacaktır. !halesi 22. 12. 941 
pazartesi günü saat 11 dedir. tstekllle
rın 405 Uralık katı temlnat1arlyle bir
likte komb-yona müracaatları. 

(9424) 19445 

Sedye kolu alınacak 
M. M. Vekfılcti Sa. Al. Ko. dan: 

Pirinç unu ve nişasta. 
alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: ııı 

Pazarlıkla 500 kllo plrlnc unu pıı· 

200 kilo nişasta şatın alın:ı.caktır. _,,: 
zarlıi!;ı 22. 12. 9·11 paı::ı•'.csi ;ıüni.i • ,.a 
15,30 dadır. !stcklllerln bclll gllll ı1f.I 
saatte teklif edecekleri fiyat tizerltı fş 
kanun! temlnatlarlyle birlikte AnJCll 

Lv. A. Sa. Al. Ko. na ırelınclert. _ .• g 
(9506) l9'i""" 

Salça alınacak 
Ankara Lv. A. Sa Al. Ko. dan: ıJll 
1 - Pazarlıkla 1200 kilo salc<t fil 

Ankara Belediyesinden: ra (50) kuruştur. 
3 _ Teminat {471) lira (78) ku- ULUS - 23. üncü yıl. - No. 7318 

O KU LLAR 
Beher cııtıne tahmin edilen fiyatı 

180 kurus olan 500 clrt sedye kolu 23 
!lkkAnun 941 salı günü saat ıı de An-

alınacaktır. sıı•' 
2 - Pazarlığı 22. 12. 941 günü 1• 

15 tedlr. tstC'klllerın bell! gün ve sıı~ş 
te Ankara Lv. &mlrl!l'tl Sa. AI. J{O· ;J 

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

&@MM, ..... ,.,,..,. $ 

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

Hava .:M:üsteşarhğl teknik taburu için otomobil ve traktör maki
nisti ve meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 

Verilecek ücret rnllctarları yapı la.cak imtihanda gösterece~le
rt ehliyete göre 50 - 120 Ura arasındadır. Taliplerin dlleklerıyle 
Hava Müsteşarlığına milracaatları. (9310) 19247 

sxwJ • e 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

ruşlur. 

4 - Şartname ve keşif cetvelini 
görmek istiyenlerin her gün encü • 
men kalemine ve istek1ilerin de 26. 
12. 941 cuma günü saat 10.30 da be
lediye dairesinde müteşekkil encü
mene müracaatları. 

(9208) 19197 

Gazyağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri ihLiyacı için alına

cak olan (5000) kilo gazyağt on be!i 
gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1450) li
radır. 

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

4 - Şartnamesini görmek istiy,en
lerin her giln encUmen kalemine ve 
isteklilerin de 26. 12. 941 cuma günü 
saat 10,30 da belediye darlsenide 
müteşekkil encümene mllracaa.tları. 

(9210) 19198 

Motorin alınacak 
Ankara Belediesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı ıçın 250 -

350 ton motorin onbeş gün müddetle 
ve kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (82845) li
radır. 

3 - Teminatı (5392) lira (25) ku-

tmtı,Yaz sahlbi 
İskender ARTUN 

UmurnJ Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İ§lerl Mildüril 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese MüdUrü: Na5lt ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

--( DİKKAT )-
Gazetemize ırönderllen hernevl yazı· 
Lar. nesredllsln edilmesin ırerl veril· 
mez ve ltaybolusundan dolayı tııc bir 

mcsuııyet ltnbul olunmaz 

YENi Sinemada 
Bu~iin Bu Gece 

Bütün dünyayı hayrette bırakmı' 
olan aıık romanı.. Bütün insanı 

ihtiraslar bir !l.l.mde 

Ölmiyen aşk 
Yaratanlar: 
Merıe Oberon • Laurence Olivler 

seanslar: 14.30 • 16.30 • 18.30 
gece 21 de 

Saat: 12.1!5 tc ucuz matine 
ştKAGO YANIYOR 

kara'da M. M. V. satın alma Ko. da 
Paltoluk kumaş alınacak pazar1ık1a ıhaıe edllecei!;ıncıen ıstekıııc-
Sıyasal Bilgiler 

Komisyonundan : 

okuıu Mübayaat rin 135 liralık katı temınatıarlyle bir· 

150 meu-e paltoluk kumaş aı;ık ek· 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 27 -
Xll • 941 cuma günü saat 15 te Anka· 
ra mektepler muhasebeciliği binasında 
yapılacaktıı:. Beher metre için cahmin 
edilen fiyat 6 lira 95 kuru}tur. ilk te
minat 88 lira 19 kuruştur. Kumaş nü -
munesi ve şartname her gün mektepte 
görülebilir. (9185) 19203 

PARK Sinemasında 
BUGÜN BU GE CE 

Me§hur komikler. Büyük küçük 
herkesin sevgilisi 

L O REL • HARDİ 
Bugüne kadar çevirdiklerini 

gölgede bırakan 

LOREL - HARDİ: 
ACEMİ AŞIK 

(Türkçe sözlü) 
S~slar 
14.30 • 16.30 • 18.30 gece 2 1 de 

llkte pazarlık gün ve saatinde mezıkQr 
Ko. da b~lunınaları. Şartnamesi her gün 
Ko. da görülür. (3125) 19416 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tanesine tahmin edtlen !!yatı 

yUı: on kurus olan ylrml bin tane Yil?. 
havlusu 26 11kkfl.nun 941 CUl!Ila günü 
saat 15 te Ankara'da M. M. Vektıletı 

SUS Sinemasında 
Bugün bu gece 

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

heyecanlı bir mevzu 

" I • 

KARA ALTIN MUCADELESJ j 
Ba:l Rollerde r 

J aokie Cooper -
Freddie Bartholomew 

Seanslar: 

-14 • 16 • 18 ırece 20.30 da 
Tel: 3589 

müracaatları. (9507) 19-1( 

Çöp kutusu alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: ı~ııl 

Pazurtıkla 15 adet otomatlk ınıı• ır 
çöp kutusu satın alınııcaktır. tı.-te1'1\e
rln belli giln ve santte tekllC eaecC' • 

rJ ri fiyat üzerınııcn kanuni tem.Jnatl'-1 1• 
le birlikte Ankara Lv. l\ımlrllğl saıın ~~. 
ma komisyonuna mllra"aıı.tları. N°111

01• 
nesi Ko. da mesai saath!rinde görüle 
lir. (9508 l 1946> 

E91Wh\ıli *#AM*O "' 
SÜMER Sinemasmda 

Bugün Bu Gece 

Esrar ... Heyecan ... Macera ... Aflc 

Sergüzeşt dolu bir şaheser 

MOTO' nun son ihtarı 

Baş Rolde : PETER LORRE 

Seanslar : 12.15 - 14.30 • 16.30 

18.30 Gece 21 ele 

ruştur. ~ 
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