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bunlara elkoymak i(in 

kanunundaki deÖişgeler 
Mecliste kabul edildi 

Milli Korunma 
ve eklentiler dün 

Japonlar 
HONGKONG'A 

cıktılar _, 

Tokyo 11 Hongkong'a 

filen hôkimiz ,, diyor 

Londra'ya göre 
durum vahim 

Şiddetli (arpıımalar oluyor 
Tokyo, 19 a.a. - Umumı japon 

karargAhının tebliği: 

GİZLİ STOKLAR 
Japonların üç noktada kara ya çıktıkları Hong-Kong'un umumi görünüşü 

Japon kıtaları düşmanın ıiddetlt 
mukavemetine rağmen Hongkonp 
tıkmıı,ıtır. 

(Sonu 8 11nctı ıaytada>' 

.. 
Ticaret Vekilimiz 

IS. Alü &ta.;ı; Ô kmen 

Baıveki limiz 
Dr. Refik Saydam 
Ankara'ya geliyor 
Hacıkiri, 19 a.a. - Baı · 

'tekil Dr. Refik Saydam bu
tün saat 11 de Ankara' ya 
h..reket etmiıtir. · 

. 
lngilizler 

meydana çıkar1lacak Derne-hava 
D. N. B. ye göre 

M. Çörçil 

ortadan 
kayboldu 

Ticaret Vekilimizin sözleri • BüYük Millet Mccllal dün Şcmısctttn GUnalt:ay'm relslltlnde toplanmı.ur. 
Celsenin acıımaııını mütealdp Ticaret Vekili Mümtaz Okmen kürıüye ııeıerek 
ııcıeiı evrak araııında muvakkat encümenin m •acellyeUe müzakereslnl teklif 
etUf:I milli korunma kanununun bazı maddclcr1nln detıatlrUmtsl hakkında ka· 
nun ıaylhasının ruznameye alınmasını ve tercihan muzakere edilmesini teklif 
etmlıı ve .kabul edllmleUr. Müteakiben kUrsUye ııelen Maltye Vekili Fuat .Atralı 
ııcne buıtUn ııeıcn evrak ııatcslnde butday koruma kareıııaı verıııstnln kaldırıl· 
mııııı hakkındaki kanun ltıyUıaııının ılmdl müst.accllyeUe mUzakcrcııl kabul bu· 
yııruıan mllll korunma kanunu Ue elddelle alAkadar bulunmasından dolayı 
mu\-akkat encümene havai(! edllme&lnl teklif etml.8 ve bu teklif dahi kabul 
cdllml.$t1r. Bundan eonra FUat sınncn <Rize) müzakeresine karar verllmlı olıın 
mllll korunma kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun lfıy\hası hnkkında 
Milstıı.kll Gnıp adına süz alarok, ltıylhanın. mllll korunma kanununun hükume
t ~....ol®f!u o '1.I !\ll ttcn bazıl tın•n tattılkattn sUr l ve :nereli 

neticeler vermctılnl temin tein ıuzum • 

1 ngiliz takımı 
--ı ıu eörülen bazı tedbirlere, usullere, 

mQeyyhlelere taaJJQk cttllilnl, bu yeni 
sa!Ah1YeUcr ve müc)-yldclcrlo hUkUme· 
tin takvlYe edllmes!ne ve hükllmetln 

Mersin muhtelit 

takımını 6-2 yendi 
Adana, 19 a.a. - Adana'>'ll ııclen ve 

Cukurova ııencllf'I tarafından hararet· 
le karıııanan lnıtlllz tutbol takımı bu· 
~n ilk temasını Mera.in muhtclltıyle 
yapmıetır. Cok heyecanlı ve samtmı ge
cen mac 6-2 tnı:lllz takımı lehine bit· 
mlştlr. ln~llzler yarın Adana muhte· 
lltlyle karıılaaacaklar ve mııctan aon· 
r a eehrlmlzden ayrılacaklardJr. 

bu ıalA.hlYeUerle t~hlz olunmasına ve 
hükümetl bu sallıhlyetlerle tcchlz edil· 
mcsl lüzumunıı Grupun kanı bulundu· 
{:unu ve bu sebeple Grup adına 1As1ha· 
nın kabulünü rica ettlltten sonra Gnı· 
pun hükümetln dlk1tnt nazanna bazı gö· 
rüılerlnl ve ~üıüncclcrlnl arzcdcceğtnı 
so)'lemlı ve dcrntftlr ki: 

Artcadaalar, h:lndc bulundul':umuz 
vaziyet ciddidir ve buı:ünkü mü5killA • 
tın yıınn dahn. ziyade artmasına da 
intizar etmek lAzımdtr. Hükümetlmlz 
bu mü&kü!A.tı önllyebllmck tein hepimi· 

(Sonu 6 mcı sayfada) 

meydanını 

zapt ettiler 
Çekilen mihverciler 

giltik(e arlan öl(üde 

lmkı attıncra hlhftuyor 

' Müttefikler 
Vaıington 1eya Mosko1a' da 
konlerıns mı topladılır 1 

K ahire, 19 a.a. - Orta~ark Jlr.i. Stokholm, 19 a.a. - D.N.B.: Lon· 
tanya kuvetleri umumi kararga.lıının drn'dan blldlrlldlğine g6rc, lng!l!z 
tebligi ı hflkUmet mcrkczlndcki siyasi mah· 

Dün, bütün gün kuvetlerimiz Me· filler ve parlArr nto mahfillerinde 
kili etrafında ve ötesinde bulunan M. Cörcil'1n nerede bulunduğu hak· 
düşman kuvetlerinin geri kalanını kındnkl merak, gitgide artmaktadır. 
Deme'ye doğru kovalamağa devam Uc gUndcnberl, başvt'!kil, gerçekten, 
etmi~tir. avnm kamarasında hlc gözükmemiş 

Gece, Derne tayyare merdanr eli· I ve baıılan mühim olan gôrüşmele· 
mize düşmüıtür. F akat, düşman ku-, rln hlc birisine lşt!.rfık etmemiştir. 
vetleri Derne şehriyle M ekili bölge- Londrn'da şu cihet belirtilmektedir 
sini hlili işgal ediyor. ki gecen defn da M. Cört!l ortadan 

... -- ------UCJilJ!itlJIJ7Lil aLaQ.YL Pasifik harbinin Buz 

Hava kuvellerimiz bombalanacak kaybolduğu zaman Atlantlk'e aı:ıl· 
mükemmel hedefler bulmuıılardır. mış ve Reis Ruzvelt ile görüşml\ştU. 
Bomba tayyarelerimiz hareketlere Perşcmbo günil blrQOk mebuslar, M. 
baş l adığındanberi en büyük faallye· AtUce'dcn M. Çörcll'ln nerede bulun
tıni dün göstermiştir. Derne'ye ve duğunu sormuşlardır. M. AtUoe, bu 
Mekili'nin batı bölgesine giden yol· suallere en ufnk bir cevap vermek· 
!arda düııman kollarma durmadan ten kacın.mış ve bu de, Londra'da 
hücum e tmi5tlr. do~an sayialan daha ziyade fazla· 

denizinden Düşman kuvetleri b üyük kayıp • lo.ştırmıştır. Şimdi her yerde iddia c· 
----~ lar vermiş, bozguna uğratrlmıljtır. d.Jldlğlne göre, M. Çörçll !nglltere'de 
Karadeniz'e kadar Gazala'daki başlıca meydan muhare- dcğlld!T ve yabancı memleketlerde 

besinde ve Gazala'nm batııında iğ. biT yerde bulunmakta ve orada ml\t· 
olan cephe üzerinde tinam edilen malzeme hakkında t af- teflk m<?mlcketlerln en yüksek dev· Cenup Amerika 

ilk safhası memnuniyet -
v e r i c i olmadığından 

devletleri arasında İngiliz Sovyet 
ıillit almamamrljtır. Çünki §imdire Jet ttdamlan He cok rnühlm siyasi 
kadar bütün dikkat, sekilcn dü~ma· gôrtişmelc-r yapmaktadır. M. Çör
nın gittikı;e ar tan bir ölsüde baskı çll'ln blzzat lstirakl Ue Vaşington'da 
altında tutulmasına tahsis cdilmiı:ı • \."e yahut Moskova'da toplanan blr 
tir. müttefikler konfernnsmdan bahsedil· 

Falih Rıfkı ATAY 
So-.-ret Rusya henüz Japonya ile Jıar· 

be giımlı değildir; faka t gerek Li ı~·i: 
llof gibi ıahsi)etler, gerek Pravda gıbı 
bıetcler Japonya'yı sliz ve yazı hücu • 
ltıllııa tutmuşlıırdır. Artık alıııığımız 
~re, (llrpı~ıp çarpışmamak, harpte 
~lup olmamak m!inasına gelmez. Bugün 
1~n ne japonlar, ne de ruslar biribirle
tıne karşı cephe açmakta menfaat 
törrnemcktcdir. Birinin omuzlarında 
tia., Amerika \e İngiliz yükü, öıckinin 
11ttında Alman) a'nın ağırlığı vardır. 
t12a1c.şark'ıa Rusrıı üsleri J:ıponra üze
~ııe akınlar için pek clverİ$1İ olsa bile, 
lııgjJiz ve amerikalılar henüz kendi Üs· 

ltrini tamami)·le koru)ııbilecek kadar 
~İle top:ırlanmıJ değildirler. Bugün 
1tİn asıl dlva bu üslerden mümkün 
11ilntarını k~rıarmak. Japonra'ya dc-
11ltıcrde hareket serbe~tliği verecek ve 
4'ııg10.Saksonl11rı Pasi fik'te pek ı;üç va· 
~Ytte düşürecek ilerleme 'e birleşme • 
1trin önCine geçmektir. Yok~a hakikat 
0dur ki Ru~)ll ile Anglo·Sak,onlar, ar· 
11'k hiç bir yerde birihirinden &) rılmaı 
bir kader birliği ile bağlanmısıır. 

Karmaşa bulaşa bCiıün kıtııları kıın 
"t ııcşe sürüyen harp, cenup Amerika 
QıeınJekeılcrl ipa de nazik bir mesele 
0rıaya çıkarmıstır. Dün gelen bi r tel· 
ltaf, Brezilya hükümcıinin Anglo-Sak· 
~n devletleri ile Japon)'& arasındaki 
uu harpte tarafsız kalacağı hakkındaki 
ltıracın Berlin'de tefsir edilmemiş o ldu· 
lunu bildirmekte idi. Derlio'e göre 
lıarpdııı knlmak isıi)cı:ı bu mcmlekeıler• 
it, onları kendi )'jlnınd:ı hareket ettir • 
ltıek isti)en Birle~ik·Dc,leıler Rci~i 
•ra,ınd;ı hir ç;ırpışma iıırdır \C ncticc
lliıı ne olacağı hakkında şimdiden hü • 
~İim \'ermek doğru değildir. N itekim, 
Peru hükümcti, H avana ve Lima ka· 
tarlarının "öteki yarımküreden b ir dev· 
~ Amerika devletlerinden her hangi 
lıiiioc a&ldınJta bulwıursa, bu hareke· 

~ 6 UICl pıfadaJ 

komutanları kıtaları 

da değişecek ilerliyor 

Bardia ve H alfaya bölgelerinde hli· ( Sonu 5 üncü ıırfada ) 

Bazı ıeflerin mühim 
yanhıları meydana cıkh 
Londrn, 19 a.a. - Roytcr ajansı· 

nın askeri yazan "Aruuıllst" in mU· 

IS. mukavemet eden dü~an müstah· 
kem mevkileri liiddetli hava bom • 
bardıman ve top ate:ıine t abi tutul • 
maktadır. 

ltalyanlar almanları 
öldürüyor mut 

L ondra, 19 a.a. - R oYter ajansı
nın Gazala yakınında bulunan yeni 
Yeni Zelanda kıtaları n ezdindeki mu 
ha.biri bildiriyor: 

Bu muharebede mihver ortak • 
tarı tara fından dökülen kan hakkın
da ilk defa olarak mevauk bir ma

Londra, 19 n.a. - Londra'nın ~<ı ltlmat edindim. 
ltlhlyetll kaynaklannda bugl\n SOY· Bir italyan s:ıbayı ve on ltalyan 

Moskova kesiminde 
Sovyel baskısı arttı 

( Sona 3 üncü sayfada ) 1 nskerl ue bir alman ruıkeri britanyıı 
-------------------,-----·---~ ( S onu 3 üncü sayfada ] 

(Sonu 5 üncü aayfada) 

Ü ç sı nıf üzerine t ertip etti. 
timız (ULUS ESKRi M KU. 
PASI) müsabakaları / /cinci -
kanunun 10 uncu cumartesi 
günü başlıyacaktır. B ugüne 
kadar m üsabakaya girm ek Ü· 
zere bize adlarım yazdırmış 
ve fotoğraflarını göndermiş 
olanların sayısı 37 dir • .Evelce 
de yazdığımız gibi, yazılma 

müddetı' bugün bitmiştir. Fa· 
kat müsabakalara daha yir· 
mi gün bulunması dolayısiyle 
yazılma miiddetini ay başına 
kadar uzatmıya k arar verdik . 
!stelclilerin bu müddet içiade 
me1ctupla spor mubarririmize 
bqvurmalamu rk• .ı-. 

\,--...1l'lllllilliiiilııtlııiiilllilı ... ...ıı0~· ......... ,.,,~ 

Mr. Çörf il ve Mr. R uzvelt'in Atlantik görüımai 
aırcuıntla alınmıı bir reımi 

İn~ilizler Fi 1 ipin ferde 
~ 

Penang' ı kayıp hava f aaliyetl 

vermeksizin ~ok büyük bir 

tahliye eltiler öl~üde arHı 

Maleıya'nm ıimal bahsı Wake adasına da iki 
Japon kontrolü altlnda hava hücumu yapıldı 

Londra, 19 a.L - Penang, britınya· Vaşington, 19 a.a. - Harbiye na.-
lılar tarafından boJılulmı~ıır. Penang zırlığının tebliği: 
adasındaki garnizon ka)·ı;ı vermeksizin Fil!pinlerde bulunan uzakdoğu ku 
geri çddlmi~tir. Öğrenildi~ne göre, si· vetleri başkumandanı, 18 llkklnun· 
\'iller adada kılmı~ur. da dil§man hava faaliyetinin yalnız * * * Luzon Uzerinde hafıf akınlara ve 

Singapur, 19 a.a. - Salahiyetli bir kııra hııreklltının da ~ mmlyetsis 
kaynakıan bildirildiğine göre, Kırın devriye faalıyetine lnhıs!ll' ettiğini 
nehrinin ccnubundaki imparaıorluk kı· bildirmiştir. 
talımnın yeniden tcnsiki üzerine Pe • Bahriye nazırlığmm tebliği: 
nang adası eski clıemi)cıini ka)iıcuni~· Atlantik çevresinde hiç bir hadise 
tir. Sanıldığına göre, büıün askeri ku· olmamıştır. Atlantlk'in btttısında 
, ·etler , .c malzeme Pcnang'dan mu, .. f • fena hava devam etmektedir. 
faki)·ctle çekilmişıir. Son bava hücum· Doğu pasifikte blldirmeğe deler 
!arı neticesinde yaralananları tcda,•i eı· bir eey olmamıştır. 
mdc: ,.e bulaıık hastalı kların :ı.uhurunu Orta pasl1'lkte blldirm~ğe değer 
önlemek için ~ehirde kalmak istiyen iki bir hadise olmnmı§hr. 
hekimden ba)ka Pcnang'da hiç blı av· Uzak doğuda denizaltılarımızın 
rupılı bulunmamıkıadır. düşman kuvetlerlnc- kıırsı faaliyeti 

Malez.ya'nın §İmal neticesinde bir dilşman naklive va-
bahıında puru batırılmıştır. B r dlişman t or-

Saigon, 19 a.a. - Sinµpur rad}'o • plto muhribinin de t hrlp cdllm\ı 
sunun bildirdiğine göre, Mılezya'nın olması ihtimal! vardır. 
~imal baıısındaki bölge, tamımı)le ja· 
pon ordu unun konırolü alundadır. 

Japonlar Muda :ırmağı 
boyunca ilerliyorlar 

Şnnghay: 19 a.a. - Singapur'dan 
gelen son hnbr.rler şimal Malaya• • 

(Sonu S üncü snytada) 

Hava faaliyeti 
Vaşington, 19 na. HarblYl' na-

zırlığının bildlrd 1ğlne göN', son 24 
saat içinde Filipln adalarında dilı • 
man hava faaliyet! <;ok bUyllk bir 

(Sonu 8 üncü l!l)~ada) 

Ortaşark'ta faaliyette bulunan bir 
( Flying Forteresse • Uçan Kale ) 
tayyaresi. ( 40.000 ) kademe kadar 
yukselebılen bu tayyareler ( 2000 ) 
mil uzata ( 4000 ) kilo bomba 

t aşıyabilmektedir. 



TAYYARE 
VE TRENLE ANKARA • ELAZIG - ANKARA 

Çok yükseklerden bakıltnca, k ı:yllarım çevreliyen datlar arısında Gölcük böyle görünür. 

E IAzığ'ın her kö '" 
yUnde en 8.§ağı 3 • 
4 kişinin İngiliz -

ı söyl mlş -
tim. Bunun başlıca ııc -
bcbebi, ekilebilecek top.. 
rakların azlığı idi. Halk 
çiftçilikten bllytlk bir 
klı.r elde edemeyince, da
ha klll'lı bir fo anyordu. 

:F. zı hlnra Amerika yolunu a • 
çan, bu oldu. Etıi.zığlılar, bllhaa-
11s. bazı crme.nllerin Amerika'dan 
bUyllk paralıı.r blriktırml§ olarak 
döndllkl rıni gorUnce, onlar gibi 
)aptılar. Amerika'da dıı. o sıra

larda ı çl az oldutu için, yaban -
cılar hemen tı bulabiliyorlar ve 
yüks k gUnd Ukler alıyorlardı. 
Fakat, altın kllfr e kapandığı za. 
ınan bile, bUlbUl "Ah vatanım" 
dıye inlermıı. Bir ElA.zığlı da A· 
merika'da beş - on bin lira blrik
Urlnt'e hemen yurduna döner, bi
raz toprllk alır ve ömrUnUn so -
nuna k dar doğduğu yerde y&.§ar
dı. CUmhurıyetln kuruluııundan 
aonra El1zığ'dıı da geçim §artları 
değ13U. Halk kendi memleketin
de geçtnrnıye, knzanmıyıı. ba§la-
dı ve bu yUzden Amertka'ya gi
denler yav ş yavaş azaldı. 1925 te, 
göç h m~n h men durmuıı gibiy
di. D:ıhıı. ev lt'e de sö~lediğlm 
gıbl, v ktıyle Am ril:a'da çalı -
ıııp para k unmııı olan blr çok 
El1zığlılar, ıımdl ya köylerde 
çıftçilık, yahut da şehirde tacir
lik yapıyorlar. Amertka'da çalı§
tıktan sonra m mleketlerlne dö • 
zıenlerln Elflzığ'a her yıl ortala • 
ma bir hesapta 200 000 altın ge • 
tirdiklennl, c ki El5.zığlılar söy
lilyorlnr. 

Alış verlııtn, çiftçiliğin ilerll -
yem m sının bir ebcbı yol yoklu
ğu ise, öteki s bcbl de eşkiyaların 
çokluğu idı. İmparatorluk dev -
rinde Dersim e kiyalannın Har • 
put'a, El'l.z •a k dar "uzandık -
ıarı" sı t sık görUlürdll. 

Bir nra, soy ınculuk vakalan 
o kadar ıkl tı ki, ııchir halkı 
buna bir car bulması için vlLH
ye b:ı. v rmı):ı karar verdiler. 
VAll u7.un uzun dUı,ıUndil. Sakalı
nı kaşıdı ve ııu kru'arı verdi • 

- Alaturka s at 12 den sonra 
evlerin kapıları kapansın. Kimse 
aokat;:ı çı asın. Böylelikle &.sa
yı e halci gelmez. .. 

Yani, v li e kiyalığa çare bU -
ıacak v&. haydutları ynkalnttıra.
cak yrrC , z..ıtt-n eşkiyalımn eıın
d n yak.:ı sılkmekte olan ııehtr 
halkını blr de örfl idare rejimine 
tabi Ut Ull ·~ 

EtAzığ d nlzden 1050 metre 
yüks klıkt Jir. Burada yaz ve kıı 
ht\k nlınlı iyice yapar. Ellwğ ev
lerının .:ık k kapılarında, kanat
hrda.n bırıslnln önUnde, gene ka
pı 11 ki nde yapıtmııı bir kafes var. 
Yazın h-ıtk scıınlemek için sokak 
kapısını açıyor, içerisi görUmne
sln diye d bu kafes • kapıyı per
dC' gibi kullanıp omın arkasında 
oturuyor.H 

*** 

G ölcll'k, ElAzığ'a 25 - 80 ki
lometre kadar uzaktadır. 
Şrhrc tayyare ile yakla -

eırken, etrafı dağlarla. kenarı a
ğaçlarla çevrili olan bu gö!U biz 
de görmU tlık. Gene Kamus - ül 
a'lA.m ı açalım : 

''.-Vılayetın dahilinde yalnız 
bır gol bulunur kı, Harput'un 
25 kılometre cenup şarkisin
de olup mesahayı satbiyesi SO 
murabbaı kılometredir. Umku 
sevahılde bir metre iken. or
talarında 70 metreye kadar 
varrr. Bu gölde leziz yılan ba
Jığiyle sair balık envaı ve pek 
guzcl midye ve su samuru say
dolunur-.. 
Eltızığ ,.e Diyarbakır halkı G6l

cUk'il "yazlık" olarak kullanı
yorlar: Etraftaki köylerde ot-.ı -
nıyorlar, gölde banyo yapıyorlar 
ve b:ılık tutunırlar. 

Nisanda çıkan ve gUmti!I balı
ğı Ayarında olan "hıdat", vaktiy
le tuzlanarak tA. Amerlka'ya ka
dar hediye gönderiliyordu. 

Balığın çok bol olmasına kar
tı. gölde yalnız bir tek balıkçı 
ve topu topu da ilç - dört sandal 
V"r l"'/Urfllr't" .,,,,,,,.t11 fırtını>lıır 

.. .. 
L 
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Samih TİRYAKİOGLU 1 
olduğUnu, rüzglrın bazan bir da
kika içinde - meselfl - §imalden 
cenuba döndUğUnU, balık avı me
raklısı bir ElA.zığlı bana söyle -
di. 

ElA.zığlıların bir de kUçUk dl· 
leklerl var: dcmiryolu zaten gl:S -
JUn kenarından geçtiği için, yazın 
GölcUk'e bir banliyö treni l§letil
mesinl istiyorlar : 

- Ama acelesi de yok, diyor -
lar. Zaten §imdi harp oluyor. 
Hele ortıı.lık bir dUzelııln de ... 

GölcUk'Un suyunun zlraate fay
dalı olup olmadı(;ını anlamak U
z.ere, ılmdi incelemeler )'apıl • 
maktadır. l'amuk, fıı.sulye ve ba~
ka bazı §eyler üzerinde-, b:ınlar 
göl suyu ile sulanarak yapılan 

tecrUbeler iyi sonuçlar vermi§ • 
Ur. Şimdi I§, suyun toprağı bo -
zup bozmıyacağını öğrenmlye 
kalmıştır; faydalı olduğu anla
ııılırsa, etraftaki dereler de Göl
cUk'e akıtılıp biriken aularla bU
tün ElA.zığ ovası sulanacak.. 

*** 
E

lA.zığ taraflarında. eskiden 
bataklıklar olduğunu, ge -
ne Kamus - Ul a'lim'dan 

öğreniyoruz : 
"M ezraa'nın civarında bir kaç 
batıklık var ise de havayı ihlil 
edecek derecede değildir. Ma
murctulAziz vilayetinin hııvaııı 
umumıyet üzere mutedil ve 
sajlam olup, Malatya ve Ke
ban Madeni gibi yerlerinde 
sıtma eksile değilse de bu, ba
talı:lılı: ve difer esbabı mahııl
liyeden olmayıp, mücerret 

meyvelerin kesre1iyle balkın 
perhize riayet etmemesinden 
ileri gelir. (/)., 
Elazığ'da otmdl de meyve yeU

ııiyor ve halk bunu bol bol yiyor. 
Fakat kimsenin sıtmadan oikt\yet 
ettiği yok .. 

- Acııba halk ıimdi "perhize 
riayet" mi ediyor ? 

diyeceksiniz. 
Hayır... Bataklıklar kurutuldu 

ve hastalıkla esulı ııekllde mil -
cadcle edildi de sıtma ondım gö -
rUlmez oldu •.• 

*** 
El!lzığ hUklimet konağını ge -

zerken defterdarın odasına gel
diğimiz zaman bizi genç ve se -
vlmll bir zat karıııtadı ve kendi
sini takdim etti : 

- EIAzığ defterdarı Suat. .. 
B. Suat, kendi ııahasında bir 

de rekor kırmıııtır: 30 - 32 y~la.
rındadır ve TUrklye'nln en genç 
defterdandır. 

O kadar ki, "defterdar" deyin
ce koltuğunun altında kocaman 
bir kara defter bulunan. tor"ba ııa.
kallı yaşlı bir adamı hatırına ge
tiren halk, odaya girince etrafı • 
na bakınıyor, içeride başka klm
l!le olmadığına kanııat getirdik -
ten sonra defterdarın B. Suat ol· 
duğunu anlıyor ve nncıık o za • 
man ısıidasını ona uzatıyormuı ... 

Eskiden memurlar oark vllflyet
lerlne 11Urğüne gider gibi gider • 
terdi. Halbuki blz Hozat'ta da 
vUk11ek tahsil görmUıı, ırenc; ve 
~Unevver bir kaymakamla kar • 
şılaştık. 

il Şarki Asya ideali 
uğrunda harp 

il 

Japonya'nın stoklar1 
ve ihliya~lar1 nedir ! 
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Japonya 1934 &enesinde ilin e
dilen '•Şarki Asya ideali,, ile ken
disini ikinci cihan harbinin ate~ 
ve kan kucaj;ma atmış bulunuyor. 
"Şarki Asya,, davasının i15.nından 
beri japon asker ve diplomatları 
butün gayret ve enerjilerini bu 
idealin tahakkukunda toplanmış • 
tardır. "Şarki Asya müşterek re· 
fah sahası" tabiri, Çin'i, Hindiçi
ni'yi, Siyam, Birmanya ve Hol· 
landa Hindistanı'nı ihtiva eder. 
Bu saha Japonya'nın "Lebenııra· 

um" udur. Sözii geçell topraklarda 
yerleıml:ı yabancı menfaatleri bu
radan kovmak veya bu mıntıka
ları istikbalde tehdit edecek ku
vetlere karııı korumak J aponya 
için hayati ehemlyeti haizdir. Ne
den P Çlinki son seksen yıl zar
fında kurulan Japon edüstrisinin 
hemen bütiin ham madde kaynak
ları denizaşırı ülkelerde bulun -
maktadır. Japonya halkının ma
iıet ve saadeti için endüstrisinin 
ham madde kaynaklarını kabil ol
duğu kadar kendi hudutları içine 
almalı: :rorundadır. 

Bu dlva utnındadır ki, 1931 de 
Mançurya istlll edilmiş, 1937 de 
Çin'e saldırılmı:ı ve 1941 ternmu
r.ıın.,:ı ı1ıı Vlııl '1lllrllm~ti ile ya-

pılan bir anlaıma neticesinde 
Hindiçini'y.: aaker çıkarılmııtır. 

Demokrat ' \:tokunun japonya'ya 
karşı güttiiğü teskin siyaseti 
"müşterek refah,. sahasının ta -
hakkukunda Japonya için bilhas
sa istifadeli olmuştur. Japonya'ya 
karşı tatbik edilecek iktisadi ab
lukanın Japonya'yı Pasifikte fi
len harbe siirükliyeceğinl tahmin 
eden Anglo-Sakson cephesi, Ja • 
ponya'nın harekete ıeçebilmesi 
için lüzumlu petrol ihtiyaçını biz
zat temin etmiştir. Bunu r eis Ruz
velt'in ağızından iıi1iyoru7., Takip 
edilen gene aynı t ez neticesinde 
Çin'de amerikan ve İngiliz men
faatlerinin tasfiyesi için açılın 
ııavaşta protestolarla yatııtrıl • 
mısır. 

Hindiçini'nin iıtilbından ıonra 
demokrasiler tarafından Japon -
ya'nın iktisadi ablukaııı için alı
nan ilk tedbirlere racmen japon 
diplomatları harp hazırlıklarını 
tamamlamak için müzakerelerle 
vakit kazanmı151ardır. •'Japon mu
rahhasları Nomura ve Kuruııu, 
harp ilin edilmeden hazırhklarm 
tamamlanması için Va:ıinıton ko
nuşmalarını uzatmak emir ve va-

(Snnn ;; ınn ·~yfarla) 
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Hakiki kurtuluş 
yolu nerededir ? 

Kadere inanma ve kaynağı bilinnıiyen, 

enda1e')·e vurulamıyan kuHtlere kö· 
rü k<irüne b<J)'Un eğme, öte dünya 
adamlarına )akııır. Biz.lm gerçek ,.e 
sahici dünramız, mümet inanış, mü'
bet hilgi, mü,bet felsefe \'e milıhet 
tefeldcür dünyasıdır, İnunı nıiskin 
bir ı;ıüme çeken "kadercilik" i, )'il• 

jar • ölülerirle birlikte orıa çağa 
gömdük. 

Ancak, büyük tabiat kuntlerinin tut· 
sallı olmaktan kendimi:ıi kurtarama· 
dığımı:ı: umanlar olmuştur, daha da 
olabilir. Bir yerdeıuemi on binlerce 
imanı öldürebilİ)'Or, bir su ba~kını 
binlerce mesut ocağın ateşini söndü· 
rebili)·or. Bunlar görmediğimiz fcll· 
ketler değildir. Fakat ne hiri, ne 
öteki, bizi bu çeıit kuvete köle yap
mıra ehermez. Kuclunnuı sel, beton 
bendin önünde, kolu kanadı kırık 
bir )·ıtvru kuş kadar zararsız olur. 
Fen, derıremin Ur edenıiyeceği bina 
tipini de bulnıuıtur. 

Hüyük hadiselerin, in,anı yetİ$Cmeı.li· 
ği yerlerden meı.let (iilenmiye sürük· 
Jiren husuı, dünyanın hu en feli· 
L:etli )·ıllaııntla gene ('i)·ıı~adıtdır. 

Sonunu "olacak, olur" a haf:lı)'an 
iman, bugünün müsbcc ı.ilrniyeıini 
kavrı,·amamıı olandır. Gerçek alem· 
de insan. kendiliğinden, dün)ıının en 
bü)·ük lrn,·eti olarak kalmıuc:ta deı.-.m 
ettikçe, "olacak" onun ıradesiııe kti· 
ledir. ••ı.e-.-tıi Mahfuı." da )'azılı hiç 
bir ,ey rok" o homboı hir levtındır 
ve kaderlerimid, onun üstüne biz 
kendi elimille )"8zarıı.. 

Balkın harbinin en fcl~ketli g\inlerio • 
de meşihaı karısının Osmanlı okul· 
!arına yolladıiı bir tamim hatırlan· 
11 gerektir: O•manlı ordu!unu Bal· 
kın bozgunundan kurtarmak ıçın 
arına arana bulunan çare bir dua· 
nın bütün talebeye 4444 kere }'al• 

dırılmuı idi. 

Yazdırıldı, fakar me~ilıat kapu~unun hu 
çaresi, Osmanlı ordusunu 'Balkan 
dağlarında erimekten kurtaramadı. 

Türk dC\Timinin )'oba1lıj'.la in~lirdi.iii 
müıhi' rumruk, bu dua :rilıııiıeı•ne 
ve kurtuluşu, bu )ollarda ıırı) anla -
radır. Bugünun duasını artık czhere 
bili)'OCUZ: .ıterçek dün)'ıının isterleri 
açıktır. Çalışmak, çalışmak, durma· 
dan ve yorulduktan sonra da çatı,. 

mak". 

Kemal Zeki Gencosman 

İstanbul' da Belediyenin 

dört memuru kayboldu 
htanbul, 19 (Telefonla) - Son haf. 

ta içinde Fııtih, Be)-koz 'e Kasımpa~a · 
daki beledi)e tahsildarlarından birer ta• 
nrsl ile btledi> e şı,ıı tebliğ memuru 
ortadan karholmu$1ardır. IJuı:ün de Ya. 
lova beledi> e tahsildarı Fahri Dalman 
kaçarak htanhul'a gelmiş, pofü tarafın· 
dan Bakırkö>'Ünde yakalanacağı sırada 
kendisini rabanca ile müdafaa)a kalktı• 
mı' bu sırda da tabıncaHnın üzerine diı· 
,erek ağır yaralanmı, ve hıı1ıaneye kıtl· 
dırılmı,tır. Siıli belediye tehlit memu· 
ru da bu)lün yakalanar11k adliyeye ve • 
rilmi,ıir. Diğerleri aranmaktadır. 

Eskişehir elektriği 

sık sık sönüyor 
Eekl§ehir, (Hususi) - Bir kaç 

gUndenberi tehir elektriği ııık sık 
bozulmakta ve §ehlr karanlıkta kal
maktadır. Elektriğin kesilişi ııehlr 
hayatının düzenini bozmaktadır. 
Halk mum ve gazyağı tedariki ~in
de d e «U~lUk çekmektedir. Beledi
ye, bozukluğun ıebebini bilmemek. 
tedlr. 

latan bul' da yeni yapılar 
için talimatname yapılıyor 

İstanbul, 19 (Telefonla) - füledi· 
ye şehir içinde ve dışında )'ltJlı lacak ye
ni binalar için bir talimatname huır • 
tadı. Bu talimatnameye göre şehir için· 
deki binaların >'Ü:k!ekliği beş kaıun fu· 
la olmıracakur Bitişik binalarda yapının 
)'ÜzÜ lzanıi )'Üzde yetmit betini, tek ya· 
pıt.arda yüzde ellisini geçmi>·ecckıir. 
Şehrin birinci sınıf )'tll ,.e me>danla • 
rında )'-apı yüderi 18, ikinci sınıf )'ol 
ve me')·danlarda 9 merredeıı aJağı olnıı· 
yacakur. Şehir dıJındaki yazlıklarda hi· 
nalar biribirlerine bitl,ik olımracak n 
binanın >'ÜzÜ ar1anın en fazla yüzde otu· 
zu kadar olacaktır. Yulıklırda birinci 
'1nıf rol ve me)dınlarda hinaların yüı· 
!eri 16 metre ve yükseklikleri ikiter kaı 
olacakıır. 

iş müddetlerine ait 

bir nizamname 
hazırlandı 

• İktuat Vekilliği iş dairesi reisliği iJ 
müddetlerine dair bir nizamname pro· 
jesi hazırlamı,ıır. Bu projeye göre •a· 
nayiden U)'ılan yerlerde iş müddeti 
haftada 48 saat olacaktır. Cumarrcsi 
günleri ~aac 13 te kapanan yerlerde iı 
müddeti günde 9 uati gcçmiyccektir. 
Hafta tatili kanununun dı,ında hırakı· 
lan ye.rlerde İJ müddeti pazar ve tıııil 
ı:ünleri 8 ~aat olacaktır. Böylelikle haf
talık İş müddeti 56 dır. Kamrıanya dev
re<İ olan üzüm, incir ve pancardan şe
ker im1ti gibi işlerde de iş müddeti 
56 uaııir. 

Hu i,Jer dışında kalan perakende İş· 
terde \'e )?azino, hamam, ti)ıııro, sine· 
mı, eczane, lokanta, berhcr, pasıane, o
tel, hamam kahve gibi işlerde İş müd· 
deıleri f;Ünde en çok 11 saat olacak, 
hdta tatiline tabi olup olmadıklarına 
göre de haftada 66 - 77 saati geçemire
cekıir. 

İzmir'de C. H. P. kaza 

kongreleri sona erdi 
İzmir, 19 a.a. - İzmir vll!yetl 

ka?:alar C. H. Partisi kongreleri 
sona ermlıtır. Yalnız merkez kaza
sı kongresi kalmıştır. O da yarın 
toplantı!'ını yapacaktır. Ilu seneki 
kongreler halkın çok bUyUk alAka
sını toplamııı ve birçok dlleklerln 
ileri ailrlildlH;U g8rlllmllotur. 

Anfep'fe askerlerimiz 

i~in kııllk armağanlar 
Gaziantep, 19 a.a. - Şehrimiz yar 

dım fievenler cemiyetiyle Kızılay it 
birliği yaparak aıokerlerlmlze kıılık 
hediyeler tedariki için devamlı !a.a
llyet göstermektedir. İlk parti ola
rak liOO kat çanıa.,ır, 300 adet ytln 
fanilu, eldiven toplanmı~tır. Dok-.ı -
mııcı odası da askerlerimize kışlık 
hediye almak lizcre altı bin liralılt 
tcbcrrllde buhınmuşlnrôır. 

Vurgunculuk vakaları 
J,tanbul, 19 (Telefonla) - Vur 

gunL"Uluk suçu)·la bugün ) eniden bir 
kömürcü elli lira para cezasına )cdi ı;ün 
ha('l!e; bir bakkal H bir yağcı yirmi be
ter lira para cezaHna nıahkum oldular, 
Kömürcünün dukk!nı on beJ diğerleri· 
nin dükkanları yedi,er ~ün l.;apalı ka • 
lacaktır. Otomobil )·eı.lek malzemesi S&· 

tan bir ticarethane sahihi ile bir ku • 
maşçı, 1-ıir ~eryar utıcı bir tuhafi)ed, 
bir hıkkal \'e iki pa•IRCI adli) C)'e \'e • 
rildiler. 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan bağışlar 

lzmlr'de 'l'Urk Hnva Kurumuna 
yapılan yardımlar liUnlardır: -Xavııf
lardım BC'nyamen Fcrnra (160), Su
hami ve kardeşi (150)1 Mustnfa De
mir (60), Bahri uf:raş (501, Musta
fa Hancı (3U), lsak Muiz, Sndya 
(25) ıcr, llasa.n Nuri Akdağ <15), 
Reıat Tok, Mehmet Alçın, A. Nuri 
Umar, Mustnrll Saınnncılar, Mustafa 
Ben:en, H. MehmPt, llüsnli Kavur, 
ITUısC'ytn Arı, San Mıı;on (onnrl, M. 
Nuri, }fösı>yln 1stek, AhmC>t Şc-vkl 
<5> eer lira ve Anlnhnn'cln tliccar 
Art,·ınll Sü\eymnn Bilgin C65), llnlll 
Baykal ve şllrekl\sı <fiO>, Bıışlm Av
snr, Ydcı Rlzell Hüsnil Evci. Hnhlp 
Baycıtn, Muzelld Dal, İbrahim Ok
yay <50> şer, müteahhit Osman U
nıcy (25>, tüccar Hasan Demlrknya, 
Mustafa Varlı, Mehmet Işık (20> ıer 
llrıı vermişlerdir. _ ................ l 

Küçük haberler ı _____,/ 
* İsviçre h Ukllmetiyle hUkUmetl -

miz ara.wında yapılacak ticaret 
anl~maın görUemelerlne önU -
nıil:ı:deki ay içinde b11glanacak -
tır. * Clirüm eşyasının emniyet mU -
dllrlliklerince bir deftere kayde· 
dilmeııl kararlaşmıştır. * Adliye Vekilliği cezııları nltı ay
dan yukarı ol:ıp bakıma muhtaç 
çocukl .rlyle birlikte ceznevle • 
rinde bulunan kıı.dın mahkQm • 
lıı.nn adlarını, suçlarının nevi -
lerinl ve geri kalan cazatnrının 
miktarlarını vA.lillklcrden sor • 
muştur. * Kırtehir vfıllliği Çiçekda# kaza
ııı Arabın k öyUndekl linyi t ma -
deni imtlya?.ı feshedilmloUr . * BUtçe ve m alt kontrol umum mU
dUrlUğU tıube mtidUrU B. Fevzi 
Ma~a.t ve Kırşehir varidıtt mil • 
dUrU KAzım Akman birer dere
ce t erfi ettirilmişlerdir. 

1~1!!ml 
General Rommel 

Şimal Alrikuındı Britan)'a lcu • 
ntleriyle çarpıtan a lman kıtalarını 
kumanda eden General Enıdtı Rom· 
mel, 15 t0ntetrin 1891 de Wurtem • 
berı içinddti Heidenheim'de dol • 
muırur ; ıimdi elli >·aıınd11dır. 

Bu har('teki ba$arılariyle kendini 
bütün dünraya tanıtmıı olan bu 
kumandan bir ıı:imnu:)'Um rırofesörü· 
nün oğludur. A~kerlik mC-'leğine 124 
üncü pirade alayında astekfllenlikle 
baJ)amıı, 1914 te bölük komutaı:ıı ol
muı, 1914 - 1915 te Araonne mubı
rlbesiııde tabur komutanlıltna yük· 
selrilmiıdr. 1917 yılındı da o zama· 
ıwt • büyük alman nişanı olan "pour 
1e d rlte" le taltif olı1nm•1ştur. 

Sulh olunca ..ı"'ao Reithn;ehr'in· 
de tabur komutanlıiına tayin edil • 
mit luta bir miidOet 10nra Wiener 
Neustadt Harp Akademi§i müdürlü· 
Aüne ptlrilmiıtir. O sıralarda ''piya
de taarruz eder" kitabını yumıı ve 
bu kitap bütün alman ve ecne'ht • • • 
kerlik mahfiller inde bürük bir ~ret 
kazanmıştır. 

Polonra"daki harekat sırasında 
General Rommel, Führer'in karargi
bındı Genelkurmay kumındanlıiına 
ıetirilmit. daha ıonra Frt.n11'da bir 
riimenin kumaııdamıı a.lauıtır. Bu -
nenin baharı ndanberi de Libya'dalci 
mihver kuvetlerinin kumandam ı- • 
lunu)l'Or. 

Büyük bir Türkçeciye armağan 
edilen kitap 

(.ocukken bize okuttukları tarih, 
milU varlığımızı, ıldeıa, Osman Ga· 
zi'den başlar ı;ibi gösterirdi. Halbuki, 
bilirsiniz, Osman·a davul, barrak ve 
Domanıç raylasını \tren Selçuki'Jer 
Tür:k oldukları ı;ihi, onlardan çok 7.11· 

mnn önce de Türk horlan bir adı da 
"Küçük Asra" olan Anadolu'nun şi· 
malinden cenubuna, doğusundan ba· 
mına kadar her tarafına göçmüş '\'C 

)"Crleşnıiş hulunu}'orlardı. 
Onun için, çocukken rzberlcdiği

miz manzumclerdeki: 
Bız, ol 'ali - himem erbabı 

ciddıi içtıhadız kim 
Cihangirane bir devlıt çıkardık 

bir işiuttt'n. 
ı;ihi beritler ve söylediğimiz 

maıılard.ıki: 

Dört yüz asltından bu vatan 
kaldı bize yadigar, 

ı;ihi mıualar, gerçek karnaklar· 
dan kopup ı:elmiş ~ôzler değildi. 

Doktor Rıza Nur, Osmanlı Jm • 
paratorluğunu, Anadolu'da haşka bir 
Mncdan altında Scl~"Uki 'lerin de'ıı -
mıdır, diror. fbni Hibi'nin farsça kı· 
salıılmış Sclçuknamesini l'ürkçC)·e çe
'\irirı ona notlar katan M. Nuri Gen
cosman'la Doktor F. N. Uzlu1' da 
a)-nı fikirdedirler. Bence Osmanlı ta• 

rihini elçuk tarihinin devamı gibi 
de;lil, hüıün hunları Türk c~inlik 
ıarihınde hiribirini tanıamlı)an dev· 
rrlcr, c;ağlu tanımak daha doğru 
olur. 

Yukarda adlarını andığım iki ay
dın do~ı. birkaç arkııd.ışlari>·le birlik· 
te ",\nadıılu Sdçukileri ııüniinde ti• 
rih bitikleri" i~mi altında bir .. ra 
eserler bınıp ya)•ma i,ine ııiıitmiş bu· 
lunuyorlar. Hunlardan ilki yukarda 
adını andığım İhni Bibi'den çe\TİI -
miı "Anadolu Selçuki de,·leti tarihi" 
dir. 

Anadolu'daki Selçuki hij.kumeti, 
Öteki 1'ür'k lıükümcılerinıle~ daha 
fazla milli ananeye h.ıjllı kalmış, me
sela .. Silan" gibi milli kurumları, )ir
mi <lurı hor ıeşkililtını, hatı! kurul
ta)" t muhafau etmişıi. O bakımdan 
Anadolu Selçukileri ~unünü •> dınla· 
tıcak c~crlerin küıüphancmi:ı:e kazan· 
,Pırılması }olunda atılacak her adım, 
harcanacak her emek alkışlanmıya 

dejrr. 
Selçukilerde MV:lüman ıerian ve 

İran ananrleri kadar önemli bir yer 
tutan ,.e kutsal 'ayılan ana yau, 
"Oğu.ı: türe,i" olmuştur. 

Bununla beraber, İran dili Anado-

lu Sclçukflcrlne de kendini devler vf 

'3ray dili olarnk kabul eııirmişıi. fld 
Türk tariknıi karşılaşuklıırı ı..ımallı 

biri Farsça, biri Türkçe konu tı.ı~ıl 
gibi, Anadolu'd:ı bulunan. Türk hukıl" 
metleri arasınd;ı d;ı bu dil bah•i. ı.ir 
çarpışma konusu olll}ordu. Niıekiıtı 
Karaman oğlu Mehmet Rey, Selçuk 
ura)ında hükümdar naibi olunc.a 6~6 
hicret )'ılının kurban bayramında f11 
emri \ermiştir: 

''Bugünden sonra, divanda, der
gahta, bargahta, mecliste, mey • 
danda Türkçeden başka dil kul• 
Janılmıyacaktır ... 

ibni Bibi'nin kısalıılmıı tercüm" 
ıini, kütüphanemize kazandıranlar O. 
Karııman oğlu Mehmet Be>'İn hu huf" 
ruğunu kitaplarının baş s;ıyfasııı• 
)'Bunıılar n hu kirabı "Türk diliııl 
öz yurdunda benliğine kavuşturan ilk 
bü}iık mucahit Karaman oğlu Mtlı
met De)İn yuce hatırasına umağall
ctmİ$1erdir. 

Bu bakımdan "Anadolu seıçul:I 
Devleti Tarihi" adını ~ıyan bu tef' 
cüme, bize dil dıhım b:ıkımınd;ın bit 
de muidc getiri)or, demektir: Sd ' 
Ç\lk oğullarından sonra gelen osnı•0 

o.iiullariyle nasıl Turkçe Farsçanın >"' 
rini almışsa \e bu başarı da nasıl tiİ" 
rckli bir sa,-aşın sonunda olmuşsa, )1' 

kılan Osmanlı rejiminin Osmanlı"° 
ıa,urdığı Türkçenin )erine de öz dt
li 1:etirmek başarısını basarmak d• 
tarihin cümhuriyct rejimine mukad' 
der kıldığı bir olay olacı.ktır. 

Yukarda adını andığım kit~f:ıl 
)'&Zıp basanların emekleri var otsııO 
demek için hu satırları yazıyorum. 

*** T a8arrul - tutum ! 
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de,am edi)-or. Herkesin bir derdi, dt' 
jlirmencinin su derdi! derler ya: bf!I 
de ıu "ıa~arruf" kelimesini Jıer ,ı1 
biru daha fa:da rııdırga)·orum. . 

Tutum sözü "rasarruf" un yeritıS 
tutmak için her türlu değeri taşı ' 
ror. Tutmak kokunden gelen ve 1.1" 
nuşma dilinde, gül gibi kulbnılııbl• 
len "tutum" un tutmı)-acağını ıııl 
sanı)·or~unuı? 

Hem araplar "rasarruf" lcetime!J. 
nl "sarf" kökünden türetmişlerdir· 
"Sarf" harcamak demek otdu~ıı• 
gllre niçin harcamaktan gelen bir Jet' 
lime)·i kullanalım? Biz, harcamak Ot' 
iil, harcamamak isıemiyor muyuz? ~ 

'I'. 

C. H. P. Çankaya kaza \/" 
konaresi buaün loplamvor 

C. 11. P. Çank:t}-a kan konııre~i bu
gün saııı 15 te Kızılar Genel merkezi 
bina .. nda torılanacakıır. 

Kongre aşajlıda razılı iıleri tetkik 
\'e nıüıalea ederek karara hıığlıyacaktır. 

1 - Kaza idare heyetinin bir sene 
içinde Parti }İiııiinılen olan hiıen i,lcr 
hakkında hazırladığı rarıorun tetkik ,.e 
ınü1akere~i: 

2 - Kaza idare heyetinin hir yıllık 
he~ahı k.11hini tetkik, yeni büt~·~ini 
tan1im ,.e nahiye t>ütçelerinin ıa~diki: 

3 - Ol·ak \'e nahiye kongrelerinden 
gelen dileklerin teıkiki: 

4 - Kaza idare heyeti balariyle 
vit.i,·et kongr~i delegelerini ~eçmek. 

Okulların tatili 
Bu ders yılında. bUtUn okurların 

erken tatil edileceği etrafında bazı 
gazetelerde yazılar çıkmıştı. :Mna • 
rlt Vekilliğinden aldığımız malQ -
ma.ta göre okullar talimatnameleri
ne uyarak normal t atil zamanına 

kadar derslere devam edilecektir. 

Ege tüfün piyasaSI 
Ticaret Vekilliği g~e bölgesinde 

açılacak olan tUtUn plytuınaı etra -
fındaki hn.zırlıklıı.nna devam et -
mcktedir. Vekillik önUmUzdeki gUn
leme piyasanın açılma tarihini tes
pit edecektir. 

Levent çiftl iğ i hakkında 

Haber aldığımı7~ göre, Lrvcnr çift· 
liğinin haz.ine adına ı.apulanmau ıçın 
hükümeıçe birkaç ay önce verilen ka 
rara ait mua.mcle devam etmektedir. 

Yurt i~inde 
!st11nbul - Evelki gece oD 

kişilik müsellD.h bir çete Şişli
ye gelerek dükkanlardan bit 
miktar para gasbcttikten son
ra firar eylemişir. 

Yurt dııında 

Almanya büJcüm~ti klnu • 
nusanı· ve şubatın on beşindt 
hülül edecek olan tamirat tak• 
•itlerini ödemiye muktedir ol· 
madıfını müttefik tamirat 
komisyonuna ihbar eylemiı • 

\. tir. ,_; 

Hal kevimizde Çoruf11 

fol klar gecesı yapıldı 
Yurdumuzu içinden tanımak ve fıı~ 

!orunu )'apmak için Ankara rady()jıtll 
folklor ı::cceleri tertip eniğini ısnce ~ 
mıştık. Geçenlerde yarılan Ankanı fl1,ıloru ,ı.ıelcsi, don gün önce Ankıırıı J_,Jf 
k~i salonundn da tekrarlanmı2 ve f.C'. 
bir allka u)·andırmıştı. 

Ankara'dan sonra rady(l:lıuz<h ~ 
rum folkloru gecesi tertip edilmiş r;t 
dün 1aaı 18 de bu halle eserleri ı:' 
Ankara HalkC!'inde rekrarlanmışur; 
rum'dın bu i$ için gelmiş olan ~ , 
ses \'e su sanatklirlan Vırum'un fiit ,ı 
külerini söylemiş, çalmış ve oyuntırt ıı' 
muvaffaki)etle O)'namışlardır. S."I~~ 
dolduran halk bunları hü>ük bir 111 
ile rakip etmiş '\'t çorumluları alkışl• 
mı~tır. 

·ı:ıılr 
Ge•ck radyoda ,ı.ıerek HalkC\'~ dl 

de )'Urdumuzun öteki böl1:eleri içııı .JI 
folklor geceleri yapılacağını metfl11 

lulda haber aldık. 

~====================================~ 

"Tan" arkadaşımızın habercisi "iğfal eden" in "aldatan" dıın 
başlı:a bir şey olmadığını bildikinde şüphe yoktur. 1stanbul arka· 
daşlarımızda çıkan bır havadisten şu cümleyi alalım: "Bu, ikti
udi bakımdan t'kseri zamıın uzak denizlere ve müstemleke 
ekonomisine müteveccih bir ıktis:ıdi siyaste olan alakayı kes· 
mek minasını tazammun eder.,, .,Müstemleke "" sömi.ırıe". 
•'mütev eccih = doğru, dofrulmu;ş", ''ekseri .,, çok. çok defa" 
demektir. Bu cümleyi şöyle yazabiliriz: "Bu, iktısadi bakımdan 
çok vakit uzalı: denizlt'rtı ve sömürge ekonomisine doğrulmuş 
bir iktisadi siyasetle alakayı kesmek demektir." Bizim "demek • 
tir", ''minasını uummun eder" den hem daha kısa, hem daha 
kuvetlidir. Cümleyi bu kadar kestirme bitirmek istemiyenler •'mfi· 
nasına gelir!,, de diyebilirler. 

* Bugünkü başyaıımızda "karmaşa bulaşa bütün kıtaları kan ve 
ateşe sürüyen harp .. " deki "karmaşa bulaşa" dan "ihtilAtlar 
Vt' sirayeti er yaparak" mi nasını alamaz mıyız? Kılavuz da "ıhtı· 
lit yapmak" yerine "Jcarmışmalc" ı kullanmıştır. Buna gore 
"muhtelit" de ''karmaşık" tır. "Terimler Kılavuzu" matematıktt: 
"muhtelit adeti" e "karmaşık sayı", ''mahTüt" a da "karışım'" 
diyor. - D t L C t 



IS POLITIKAI TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
Harp karşısında Orta S o V yet 
ve Cenup Amerika k J 
Birleıık Amerika ile Japonya ara- 1 ta arı 

lhkla ~ıkan harr karşı$ındı orca ve ce
•up Amerika devletlerinden hepsinin 
ile aynı ııolitikayı takip etmedikleri gö

lmektf'dir Saym )-irmiyi hulan hu 
devıetlf'r, ~eni harp karıısındaki durum· 
ları bak mından 9u zumrelere a,rılmak· 
tadır: 

ı F.n kuçük devletler, Birleıik 
Aaıerika•)a a)ak u)durarak Japonya· 
h kartı harp ılln etmıılerdir 

2 - Meksika, Jıpon)'a ile si:ı;ısl mü· 
&asebetlcrini ke~mıı ve asker naklinde 
)ırleıık Amerık.ı"nın, Meksika şimen · 
dilerleri> le limanlarından istifade ede · 
lıiıecejini bildirmiıtir. 

~ - Brezıl) a ve Arjantin aıibi en 
1ıl}'iik devletler ite. ıaraftız kalacakla • 
llnı, fakat Birleşik Amerikı'yı muharip 
lıir devlet sa) mıyacıklarını bildirmişler· 
~r. Bu sonuncu ıumrenin harp karşı • 
llndaki durumu, esasen karma kırııık 
olan devletler hukukunun harp kaidele· 
riıU biraz daha karııurmıştır. Çünkü 
liındi)e kadar, bir devletin muharebe· 
ele tarafsız kalmakla beraber, harp hı • 

ilerliyor 
(Baıı l incı sayfada) 

lendıtlne söre, rus ileri yilrUy(lfll 
büyük muvaffakıyetlerle yapılmakta

dır. 
Rus bukw Moskova kHimlnin ıl

mal ve cenup kısımlarında o derece
dedir ki Moskova'nın batısında bulu
nan almanlar acele cekllmezlerse ar
kalannın kesllmeal tehlikesi kal"lı-
sında bulunuyorlar. 

Ruslar, Tula'nın 40 kilometre ıı
mal batwnda bulunan Alekaln lle 
cenupta bulunan Şenklno ıehlrlertnı 
aldıktan eonra almanları sıkıca ko
valamah koyulmuılardır. 

Moakova'nın ılmal batısında Volo
kolamsk ke&lmlnde almanlan tlddet
le tazyık eden zeneral Vlasof, aaze
tecllere yaptıtı beyan.atta demlştlr 

ki: 

Japonlar 
HONGKONG'A 
çıktılar 

( Baıt J ttlcC aa'Jlfa4G) 

Japon baekumandanlıfl, Hong • 
karıg valisinin reddetlti teslim ol
m&k teklifini tekııarlamıttır. 

Japon kuvederi filen 
hakim 

Tokyo, 19 LL - Domei ajansının 
bildirdiline ı;öre, dün alqam Hona • 
kona·da karaya çıkan japon bahriye pi· 
yadesi birçok mudafaa mevziini ele ge
çirmiı ve bu sabah saat l l de dUpııan 
becat)'tlarını susturmuıtur. Japon ku • 
vetleri, filen Hong-Kong'a hıkimdir • 
ler. 

linde bulunan devletlerden birini mu· "- Almanlar o kadar acele çe-kl
l.arip sa)maması gorulmiıı iı değildi. 11.yorlar ki techlzatlannın yarıaını 
ltirletik Amerikı'yı muharip 11rma • bırakmak zorunda kalıyorlar. İleri 
-.Jt, bu devlet hakkında bir takım ka- y!lrüyUıümüz bir ara o kadar çabuk· 
,.darı utbık eunemek demektir ki bu· laşınıştır ki karargl\hla muvasalayı 

Hong - Kong'un iflek catldelerinden birinde ''modern" 
giyinmif bir ,inli kız ve yan ,ıplak bir yerli 

Bütün gazeteler, japonların Hong· 
kong'a asker çıkarmaları baldtındalci hı· 
berleri, büyük manşetler altında neıret• 
mektedir. Gazeteler, bu kalenin düıme
ıinin yakın olduğunu bildirmekte müt· 
tefiktirler. Kotcumin gazetesi "yakında 
Hong-kong üurinde japon bayrağı dal· 
plınacaktır." diyor. 

Dunun vahim 

-.O Amerika hakkında bir dostluk ve teminde güç!Uk çektim. 
hhut da tercih ifade ettiğine ıüphe rok· Buz denizinden Karadenlz'e kadar 
tıır. uzanan dört bln kilometrelik muaz-

İngilizler 
Hakikat ıudur ki, oru ve cenup zam cephenin öteki kesimlerinde de 

Aı.erika devlerlerinln hiç biri, ameri· alınanlar ceklliyorlar." 
\an - japon harbi karıısındı tam caraf· S 
llz kalmamaktadırlar. Bir kııımı, harbe ovyet reami tebliği 
Iİriyorlar. Bir kısmı da Birleşik Ame • Moakova, 19 a.a. - Bu ubahkJ 
Iİka'ya iyicil bir tarafsızlık takip edi • IOVYet tebliği: 
lorlar. Bu iyicillik de devlete göre de- Bu gece kıtalarımız bütün cep.he-
liıiyor. Meksika, topraklarından Ame • lerde dü1111anla dövütmilllerdlr. 
dlta askerlerinin ıeçınesine razı olacak * * * 
lıadar ileri gittiii halde Brezilya, yal • .Moııkova, 19 a.a. - Bu a.ltlaınkl IOV• 
11u Amerika•yı muharip 11ymıyacaktır. yet teblltı: 

Penang'ı kayıp 

vermeksizin 

tahliye ettiler )utün orta ve cenup Amerikası devlet• 19 Ukklnunda latalanmıa blltlln cep
lerinin Japon}& ile giriıtiii bu harpte helerde dlltmanla carpıınııılardır. Ba· 
llırteıik Amerika'ya karıı dost bir du • tı ve Kallntn cephelrlndek1 bul lceclm· (Baıt ı «net •011/040) 
... d h _..ı·ı --'·) L- lerdekJ ve cenup cepheclnln bıtıaında· dald •uın al ıklarına şüp e oı:uı memao. e ,,.,.. muharebe durumunu aydınlat-

"

L_ b ı d ö --'·ı ki kıtaAınmuı ıtddeUl muharebeler UC"r, harp ·~ amaz an nce ıann"""ı • maktadır. Bu haberlerden anlatıl • 
""'&.: d ----' ı<J b. ··tı bil vermlıler ve llerlemete devam etmlı· .... ere<.-......e sa,. am ır tesanu e • dıtına göre Slya:tn'dan ... elen ~apon 
w-.. _ k d ı · · f ı d k lerdlr. serpukot'un cenup batıaında • ~ ,_ ar eş erının etra ına top anma ı · kuvetıeri :Muda ırma ..... boyunca ııer-
L_ d b' hak"k • B. ı ·k A ·k Ruza, TaruM& ve Katuaa'nın cenup &• .,-ı ı ır ı attır. ır qı merı ı lemektedirler. Bu ırmak Kedah '-><l 
il- di Am ·k -ınh · ti · batıamda Kallno kasabaıı da dahli ol· uu - ğer erı a cu un)e erı ara • gesinin hududunu te•kll etmekte ve llnda p 'd ı b. mak llzeer blrcok yerler ltaaı ecııımıı • " 

~eçen sene anama a yapı an ır mUhtm bir liman ve kale olan Pe • 
1Qplıntıdı yeni diin)a yarıaı küresinde ur. 
'-ıunan cümhuriyetlerden her birifte 18 Ukklnunda bet dü1111an tL.r.Yaresl nang'ın kartıaında Hld Okyanoınına 
..,.ı yapılacak bir caarnız, bütün Ame- dllıürillmüıttır. Uc ta;yyarema ka)'lptır. akmaktadır. 
lika cümhuriyetlerine yapılmıı bir teea· Alman reami tebli"'i İnglllzler japon öncUlerinln bu ırma 
'6ı hareketi telakki edileceii bildirll • Berlln, 19 a.a. - Alman o~ulan tın manaabından 18 kilometre uza.-
-.iıti. Bu hale göre, Japonya evelki pa• bqkumandanlıtının teblltt: ta kadar geldiklerini bildiriyorlar. 
aar aünü Birlqik Amerika'ya karlı ha· Şark cephetlnde muhtellr kealm· Son senelerde önemli bir aurette 
tek•t• o..,.

1
"nc•, Panama kararına göre, 1 rd dil tahkim edilen Penang ingtlizlerln, 

~ ~ ..... ~ e e, şman hllcumlannı cariye 
lıiitün ıimal, orta ve cenup Amerika • püskilrtilrken ılddetll çarpıımalar Singapur'dan aonra Malaya'da en 
lıındaki devletlere kartı harp illa eımiı olmuıtur. Düeman, atır kayıplara kuvetll kaleleridir. 
.a.n.ıı idi. Daha dojruıu bu devletler, uğramıstır. /ngilizler yeniden tedrici 
lasıonyıa"nın taarruz hareketini böyle ka· Alman hava kuvetıerl, fena hava:va b" eril • hl 
L • --'•r~•- ona g'"re hareket etmeli idi· bakm iT • e)'lf yap ar 
""" ""'• .,.. u adan .kıta toplantılarına, toı>cu 
ler. Öyle oJınadıjl ırıörülmckıcdir. mevzııenne, zırhlı kuvetıere ve da.na- Londr.a, 19 LL - Malezyadakl 

Sonra dikkate llyık olan nokta f\I· na takviye ıretlrllen Yollara hücum et· lngllis kıtalarının yeniden tedrici 
"·"ı ~u1::m.i' ~rl: ~vı:~,.!!.:..· ..-~...-w.;w.,,_ı.-_,......, ......... ,,,. .. ~ .. ---·rım~·""_;_,,.::<1.KU!M~r.U~_e0 ıtf;ı.w,;JJ~~ı ~r veril-
,... ·• te bir ticaret aemlll bir bomba Ue c1ddJ _,_., 
lıın o devlet uzerindeki ölçüsüne ve bu tıasara utratıım11tır. Haoa orJalarının laali-ti 
' ayrıca o deYletia muvaıeiıedeki ku • Akıdenlade bir alıman dentaltm, İl• ,,_ 
~ne ballı kalmııtır. Yedi yüz bin nü- Rangon. 19 a.a. - Son 24 saat zar. 
featu Honduras ve verım milunn nilfıu- lcenderlıe acılclannda Leander llDıfın· fındı inailiz hava devriyelerinin fuli • 
L ,_ 1 -- dan bir Brltanya kruvaaörUnU batırm11- · K • ..ı d x b ka b' • <:osu Rika harp illa eunlıler, on al- yetı artmıştır. •rua eaer aı ır 
il milyon nüfuslu Meksika. münakale tır. hldise olmamııtır. 
>oııarını Amen"ka askerlerine IÇlll bir Rua ba•kıaı Reami tebliğ 
flrafsulık takip etmiye karar vermiı. Berlln, 19 a.a. - Sark cephealnln 
tırJt milyon nüfuslu Brezilya ise, Bir· orta keılmlnde 11fırın altında uı dere· Singapur, 19 a.a. - Bu sabah netre
Jtwik Amerika'yı muharip devlet 11y1111- ce ıotuk ve hatlt bir k&r rırt.ınuı hü· dilen teblii: Gece çok sakin aeçınittir. 
bu bir urıfsıılık takip edecektir. Yani küm ıürmealne ratmen 18 llkk!nun Her iki cephede bildirilmiye dejer bir 
..,., kaıı111nda durum alıı1cen, orta ve ırünü oldukça ılddeW muharebeler ol· tef )'Oktur. Dütman. son 24 ıaat içinde 
Ctnup Ameri.kası devletlerine hl)üm o- muıtur. ou.ınao blrcok aıı.ımıerdı bir faaliyet aötcermemiıtir. Bu, diifma· 
"8n düşünce, Amerika yarım küresinde- bukıana devam etmlt ve faaılaauı dal· nın ölü ve yaralı olarak ajır kayıpları 
lıi deYletlerin tesaııüdünden ziyade Bir· ıralar halinde hücum ederek atman hat· ujrımıı olmuı ihtimaliyle izah edile • 
'-eıx Amerika'nın nüfuzu olmuınır. ıarmı :vannata calıımıttır. Sovy.Uer 

Bu nüfuzun eski w bu cümburiyet • pe& cok top ve zırhlı kuveUerle bu hü· 
lerın kuruluılan tarihine kadar ıeri gİ· cuml&n lakeye etmltlerdlr. Düıman 
4-ı bir urihi vardır. Nüfuzun temeli bazı Yerlerde mevzii muvatta.kJ)'eUer 
~ur Monroe kaidesidir. Gerçi Aıne- kazanm111a da neUcede hücumlar dur• 
tllca Monroe kaidesiyle, Avrur- devlet· durulınuı ve alman plyadeal k&rıı hü• 
ltrimn ilgilerini Amerika kıtasınclan cumıarla dUrumu Mkl haHne aeUrml1-
lresmey1 düşliıımiittü. Fakat pı da doi· ur. 
~ur ki Birleıik Amerika'nın bafka 
tllrtii bir ilaiıi, kesilen bu ilsinin yerine 
~m oldu. Monroe kaidesiyle Anupa 
~!etlerini Amerika kıtuındaki dev • 
letıerin iılerine kanıtınnıyao Birletik 
4-ıerika, bu dev1et1-rın itlerine kendi· 
il kantmara baıladı. Ona ve cenup 
.\rnerikısı halkının "Yınkee" emper • 
hlizmi adım verdikleri bu politika bü· 
l8n on dokuzuncu asırda devam ecıniı 
'e Theodor Roosevelt gibi dinamik 
c&.nhurreislerinin zamanında en ileri bir 
lıaddine varmııtı. Orta ve cenup Ame • 
lllwındaıki cümh11rlyeder, Birlqik Ame. 
lika"dan daima ıüphelenmiıler ve onun 
'6fuz ve tahakkumiindm ıiklyec eurıiı· 
lerdir. Fakat 1914 harbinden 1anra Bir· 
ittik Amerika, ona ve cenup Amerika· 
" baWundalci politikuını cleiitıirmil" 
tir. Monroe k&ideti, BirJwik Amerika • 
h yeni yarım küre OzerHİde aüfuz " 
lıucimiyet veren bir prensip olmakun 
Clkarılırak. kilçük büyük biltiln Ameri· 

Alman kıtaıan bollevllı:lerı ıııla bir 
ateıle karııladıtı !cin 18 lllckAnundı 
düemanın ka)'lplan cok atır olmuıtur. 
Yalnıa bir piyade taburunun hartıetU • 
t1 k•lmde bollevtkler 600 den fazlı 
ölü bıralan~l&rdır. Düeıınan bir zırhlı 
tümerılmlllln önünde 880 adam kaybet· 
mit ve en ldlcük bir muvaffakıyet bUe 
elde edememııur. 

Alman topcuıu Lenlnırrat'takl uker1 
hldenen cok teelrll bir eurette bom· 
bardımana devam etmlıUr. Blrook kıl
la Ue blr mühimmat depoeuıta ve oto
mobil tamir atelyelerlne tam laabeUer 
ka)'dedllmlt ve buralarda "nl haaar • 
!ar npı1Jn11tır. 

Bir Sovyet Jenizaltm 
batırıldı 

BUkrem, 19 a.a. - Rumen batkuman
danlıtının teblltlne söre, klraı Ferdi • 
nanı Rumen kruvazörü, 17 Ukklnunda 
Karadenızın ıımal batıamda aualtı 

lıa cumhuriyetleri ırasında müuvi ıırt· lar altında iıbirJiı<: ve tesanüt ifade e- bombalarl::;le bir aov;vet denıaıtıaını 
A• batırmııtır. 

~'bir prensip heline aetlrilmesine (il• 

ıııııılmıttır. BuRiinkü Cüınhurreiıi Ruz· 
'tlt ve hele Hariciye Nazırı Hull, bu 
llleseleye büyük 0oem vermiıler 'H u · 
"8ıı zaman, toplanın Panameriken koa
~nslarındı bu noktayı belirtmiılerdir. 
GUgunkü Amerika hükümetinin orta ve 
"nup Amerika"ıındaki daha küçük 
c&ınhuriy~ıleri eşit 5a)'an durüst bir ıi
'hset takip etmekte olduluna ıüphe ,ok
"1r. Fakat nülUJu yarım mihonu geç • 
._İyen bir cümhuriyet ile nüfusu yüz 
Cltuz milyona varan büyük ve kudretli 

Sovyet manevraları ve 
japon mahlilleri 

Hslnklng, 19 a.a. - Japan Kvan
tung ordusu mahfl1lerlnden bU,.Un 
bildirildiğine göre, Sovyet orduau • 
oun Kançuya hududunda yaptıtı 

manevrelcre en ufak bir elıemlyet 
bile verilmemektedir. Bu mahfuıe. 
re aöre, yapıldığı bir haberle bildi
rilen bu manevreler, pek muhtemel 
olarak Blblrya'daki Sovyet ordU8U • 
n:ın her kıt yaptığı manevrelerdir. 

Kaapların ,ocak 

airgeme kurumu 

btlml>uı kuapları artık herke· 
ae fazilet derai vermiye batladı -
lar. Önce toplanıp vurguncul·Jk 
yapmıyacaklarına ve İat.aıı.bul 
ıehrinl etılz bırakmıyacaklarına 
yemin etnıİ§lerdi. V aıua Etyemez 
.emtinde oturanlar bu yemıne pek 
aldırmam11lardı ama, tehrln öte
ki yerlerinde oturanlar habere 
pek aevinmltlerdi. 

Sonradan, toplantıda buluna • 
mıyan bir kaç kaaap daha ya • 
minlerinl telgrafla lst&Dbul be • 
lediyealne bildirdiler. 

Şimdi, kaaapların stızel bir te
ıebbUıUııü daha ötrenlyoruz: BU
tlln kasaplar ve celepler blrlqe
rek körpe kuzuları keamemlye 
karar vermlıler ... 

Şakacı birili bu haberi oku • 
duktaD sonra : 

- Deeen e, diyordu, kaaaplar
da kendilerine söre bir "çocuk 
utrpme k'.ırwnu,. kurdular-

'4ugaf lıitabı 

lama oldu 

Koca, gözlüklerini alnınm U.
tUne dotru kaldıt'ar&k 1e11endi : 

- Hanım!." Bana blslm ot . 
lanın ırramızcadaıı Türkçeye 
lQgat kitaıblDl veraene ... 

- Ne ,.apacakıın P 
- Noel geceal bir pzinoda 

nveyyon, kotıyyoın, aUrpris var
m11 da, buıılarıD ne mlrıaya ıel· 
dı1derine bakacallm'" 

KaJmlar her ıey 

olabilirler ama ••• 

Fi 1 ipinlerde 1 

Londra. 19 a.a. - Japonlar Hong • 
kong'a çok miktarda asker pkarmıılar· 
dır. Burada ıiddetli bir muharebe ce • 
reyın etmektedir. 

Sallhiyetli bir kaynaktan bildirildi· 

hay f l
ı t' ğine.aöre, d~rum vahimdir. Hong-konı a aa ıye 1 prnızonu nısbetetı az mevcududur "' 

müdafaa edilecek hölae çok ıenittir. 
Honı-Kong müdafaa kuvetlerinin bir 

~Ok büyük bir kısmı kanadalılardan mürekkeptir. 

ölıüde arllı M. Çörçil 
(Bqı 1 inci sayfada) o r ta d an 

ölçUde artmııtır. 

••• 
Manilla, 19 a.a. - Japon tayyare- k bold 

leri bugUn öğleden aonra ıehlr u - ay u 
zerinde lki grup halinde uçmuılar-
dır. Birinci grupta 24 ikinci grupta ( Bası ı lncl sayfada ) 
9 tayyare sayılmıştır. mektedir. Fakat bu şaytalann dol-*** ruluiu hakkında hiçbir resmi teyit 

Vqington, 19 a.a. - Deniz teb - yoktur • 
l,ııi • Mllter Ruzvelt müttetlklerın bir haf· 

Wake adasına yeniden iki hava tıı<lanbcrl mUzakere halinde bulunduk· 
hücumu yapılmııtır. Bu hücumlar- tarını beyan etmıstır. 
dan biri nisbeten hafit, öteki de da- Konlerana V Cl§ington'da 
ha tiddetli olmuttur. toplanacak 

I
~ Vaşington, 19 a.a. - Sallhlyetll 

Ki1rg .. k dıc haberler bir kaynaktan alınan haberlere sö-
-ı f re, mihvere aleyhtar devletler, kay· 

ı. nakian arasında koordinasyon yap-

Vqlngton, 19 a.a. - İçinde birin
ci tayyare kolordusu komutanı aene
ral DraguJJ.i! ~bulundu~u bir tay-
~ d IİndaİlbÜ{' ~. 

Blllmıl. 19 a.a. - Nuırlar mecll
al b0t1ln vllbetler araanda 1eyahatl 
aerbellt bırakmaia ve bu huıuatakl 

kayıtları kaldırmata karar vermfl
t!r. 

Londra, 19 a.a. - Parlamel'\ ·:- it
çi partisi rela m~avil"l ve m'Jh1t!P.'"t 
partisi relsl Lee Smlth dün akşam 

Londra'da ölnıü.,:.Ur. 
Lee Smlth 63 yqınıda idi. 

bilir. Yaralılarıa vaziyeti ve harp eden 
kıuların JOrsunlutu bu durııklamaya 
lOzum ptenniı olmaılıdır. 

•ln, gazeteci, re88&Jll, mimar 0 • 

lablllrain. Yalnız iki ıey ola • 
mauuı .• " 

-T .... 
- Evet, her ıe:v olabilirain, 

yalnız Kadıköy tramvaylarında 

vatman veya biletçi olamaz11n. 
Tramvay idaresi, iıe :varamıyor-

Yeni bulmacamız 
Soldan 1ata: 1: Bir deniz k111u 2 : 

Erler, havale 3: Blr dena 4: Bir dit, 
bir .ar, bir nota a : J!llk1 bir ttlr "1tll. 
bir bonı ı..S 8 : Hvvan :varıl, takat 
7 : Beraber, !taret. terat fena 8 : Blr 
meyva, r11zalr hare'keU 9: MUlelevvııı. 

bir nota ıo :YemlJı.llareUer U : o ka· 
dar, terli beYaz. 

Yukardan uatı: 1 : Polla dalrnt • 
tatlı bir madde 2 : Bir emir, bir edat 
a ; Dana, bir nelılr 4 : n.ıct Türk be)'l, 
bir ııı cevlnnek 5 : Kardaı 6 : Faaııa 
bırakmak 7 : tatanbul ctvannda bir 
:Vf!f' s : Btr nevi ıube, bir ÖlcU 9 : Huıu· 
met, nllzul 10 : Fu'ta bir tehir, ndc • 
Hn 11 : S.lvt atacı mtı>'\'1111, ıearet. 

Dünkü bulm•camızm 
halledilmit tekli 

Soldan •ta: 1 : Muzaffer 2 : Uc. 
brik s : Adi, et 4 : Tez. kan, tuz 5 : 
Eten, tat 8 :Felek, Ttmur 7 : f!Ahl, Ren 
8 : Klna:ve, U 9 : Dramatik 10 : Es, ısır, 

at 11: ıtua, tnayet. 

mak Uzere muhtemel olarak IO!lkA· 
nun nlhayetlerlnde Votlneton'da top. 
lanacaklardır. Yapllacak anlaımata
na tansllılli i9ini Amerika Birleıik 
Devletleri ile tnstıeen ve ~er 
BlrHtt Qzer1erlne almq,lardır. Mihve
re kartı harbeden bütan mllleUerln 
mQzakerelere iştira.le edecell sanılı
yor. Toplantının gayesi bütün aake
r1 ve ekonomik kaynaklan, bir me~ 
kezden idare etmektir. Bu auretle en 
mllnaslp zamanlarda dünyanın nere
sinde olursa olsun mihvere ılddetll 
darbeler indirilmesi daha zlryade ko
laylqmıı olacaktır. 

Daha ıimdiden başlamış olan dip. 
lomıtlk görüşm~lerln tacill karaT"la:t
tınlmışhr. İlk l('tLmalann ııonklnun
da yapılmaaı muhtemeldir. 

lar diye, artık kadın vatman ve 
blletçi çalııtırmamıya karar ver
mit-" 

ilamı Ja parfömen 

kiğıdına yazmalı 

lstanbul'da seyyar milcellltlllt 
yapan Yuda adlı bir vatandQımız, 
dokuı bu~ Uralık partörnen kl -
tıdının topunu 18.5 liradan sattıtı 
ıcın lklnol asliye ceza mahkeme
aınce tevkif edilmit. Y 4lkında da 
hüküm atyeceilne göre, kendisi
ne bir "cemile" ·olmak üzere hak
kında'ld ııamı da partl!men kltı

dına 1mQ> eline tUtUlturmalı! •• 

Kartodit 

örnelıleri 

Kartvizit bizde de çok lrullam
lrr bir le)' oldu. Bayram yaklattı
iJna cöre, bunların her çeıidiyle 
karıdaıacaiız. Adi ıünlerde de 
kanvlzit lı:ıullanıldıiına 11k sık 
rutlryoruz. Geçen elin Hikmet 
Tuaa'ya bir sepet Ankara annu
du cönderdiler. Sepetle • birlikte 
kendisine verilen kartın berinde, 
isimden sonra. ıunlar okwıuyorduı 

"Hilcmetciiim, bu armutları lfi
yetle ye ve yedikçe de beni hatır
la emiP. 
Bazıları da. isimlerinin altına 

konulacak hüviyeti bulmakta lil!i
liik çekiyorlar. Bu cibi anlarda 
çok defa psetecilik imdada yeti
ıiJ"Or, Her aaıılaa bir matbaanm 
eşlflnden lceriye bir lk1 defa 9dJm 
atmıt bazı ldmselerln, l.slmlerlnln 
altma hemen birı 
...... ıaır:etMi muharrirlerin

den" 
cümlealnl kondurdukları ırk ırk 

vakL 
Baıka blriıi de, hüviyetsis kart-

mhuriyet ırasında nazari olarak ~İt· 
~ olduiu söylense bile, filiyattı böyle 
vır durumun mevcut olmadıjı aibi ola· 
'lııyacalı da meydandadır. Daha küçük 
~etler, bunu bildiklerinden Birletik 
~erika'nın nüfuzunu tanıyarak ona 
"VYUn etmeyi ve mukadderatlarını bü
Milc dimhuriyete bailımıyı maslahata 
~&un ıöraıektedirler. fakat bu nüfuzu 
Ncemiyen Brezilya gibi devletler, fır· 
'" buldukça Jan çizmektedirler. lıte 
~i kadar cümhurİJetİn Amerika · 
•lJıonya harbi karıısında a)'l'ı ayrı 11 • 

l'alanmalarını Amil olan durum budur. 
~ orta ve cenup Amerikasındıld 
fe.tetı~rle Birletik Amerika arumclald 

ılıklı mthıısebetlerin istikbaldeki 
oe olıc:aJcnr? Soa oa bet ,.ı · 

danberi bir tesanUt yola Ozerinde ,.U • 
rilmnekte oldutıı aijrillü)'Or. Aca bu 
yol üzerinde )'ilril.nmekte de-Yam mı edİ· 
lecek? Yoksa bir rekabet 'ft milc:adeole 
yolu tutularak Amerika kıta11 da Av • ru,,. kıtattna mı benziyeak? Yoku 
Monroe kaidesi büsbütün ortadan bl· 
karak onun yerine bütün dünyayı ıamil 
bir tesaniic kıideai mi kaim olacaktır? 
Bu suallere buaünden cevap vermek ko
lay dejildir. Fakat bu cevaplaruı. bir • 
çak tuallerin ceYapları aibi, harbin ne
ticesine bai1ı bulunduiıı timdiden a6,
leatbilir. 

A. Ş. ESllER 

Koca s6zlerini sazeteden ayır
dı : 

- Hanım, dedi, daktilo olabl-
linill, dokt•. awklıt. ~ 1 

"fukardan aaatı: ı : M6ttenkter 2 : 
Uc. Eaell, au S : Zelant 4: Ab, nf'harl 
lctn, ara 8 : T1ı1t 9 : Netameli 10 : Tu· 
ıu. w uıı.. 

vizit iyi durmuyor diye, imıinin 
ıltma l1l cümle-yi yazdınlllftlı 
"Havaıau abonelerinden.. .. " 

SA. - TIR. 

'HARBE DAİR 

Hong-Kong'un alınması 

H ong - K.ong v~ etTalını göaterir harta 

En ileri karakol 
O tin aeJea telgrafları göre, Hontt 

• Kona adası japoolar tarafın· 
dan alınmıı gı"bidir. Bu adanın düı
mesiyle, Büyük Briwıya bütün Çin
de IOft iskfiesini, Uzak·Suk'ta en ile
ri karakolunu, ve Puifik"e kadar uza· 
nan büyük bir müdafaa sisteminin 
anahtarını ka)'betmiı bulWllllakudır. 
Böylece bir taraftan Sinppur'u, di • 
jer taraftan, Filipin'leri önea w bu 
iki mühim U.ün dıı kapısı rolünü 
gören mühim bir dayanç noktası el
den ptmekte, İngiliz müdafaası 
Şanghıy ve Tien-Tsin'dm sona Sin
ppur'a kadar aerilemektedir. Bu, ja
ponlar tarafından yapılmıı mühim 
bir çevirme hareketidir. Çünkü böy
lece, Filipin'le. Hindiçini arasındaki 
bayük bir enael ortadan bldınlmak
ta. iftldliz uyyarelerinin har•et sa
hası Fonnoız'dan, ve diler japon ada
lanndan uıaklaıurılmaktadır. 

Bundan so .. 
ff ong-Kong"un dütmesinden son-

ra japonların, Filipin ıdala • 
nna. buıdan yapılacak her türlü yar
dıını önlemek imldnlarını elde ettik
leri acıJcur. Hele Luzonda yapılan ha
reketlerin bundan sonra daha kolay
lıkla aelitebileceli tahmin olunabilir. 
Meselenin daha dikkate deler drafı 
1Udur: Japonlar bu suretle bütün 
Çin'in, en mühim bir dcarec kapısını 
da ellerine geçirmitler, Hainan ada-
11, fransız Hindiçiııiıi 'ft Siyam ,.,. 
luyla Malezya üzerine yaptıkları bu
k1yt daha kuvedendirmek imklnlan
nı haıırlamıılardır. B11Ddan sonra da 
Hong-Kong tepesine dayanan, bir u
rafun SinpJ>UC"'a. diier carafıan Fi
lipin"e ve ortadan iQJili.z Bomeo"su· 
aa uzaw üç pı:all& beelnn•• daha 
arulrilettli 16rieMlıWr. 

Hona - Kona 
ff ona-Konı'wı. bugünkü bliyük 

stntejilc önemini böylece bull· 
sa ettikten 1anra, onun ıene-1 dunı • 
munu anlatmıya çalııalım: Hona· 
Kona. Si-Kianı nehri deltası karsı -
sındı 75 kilometre bre bir adaak· 
tır. lnıilizler burayı l&C1 senesinde 
ellerine geçirmiıler ve onu Ta(a bai· 
lı bir slSmürıe haline dmutlardır. 
Çince "kokulu sular" adası mlnasına 
selen Hoog-Kong, um bir uır inai· 
liz hlkimiyed altıııda bulunduktan 
IODra, limdİ aahip detfttirmektedir. 
İngilizler burasım l'ftll hiç de aske
ri bir 6s olarak kullanmayı dütün -
memitler ,aJmz dc:arl bir merkez 
yapmıf1arcbr. Zaten Büyük Britanya
IWI dünya yiiıüne yayılmasında tica
ret. ubrlilin önünde gelir. Ancak 
bundan 1anradır ki, ticareti koru • 
mak malcsadiyle htihklmlır kurulur. 
Fakat bir defa da bunlar meydana ıe-

lince, artık ticaret tesi&leriyle, -. 
tik tesisleri hiribirindea ayrılmaz ~ 
hal alır. hıe Hona-Kona da böyle °"' 
muı ve nıha)et, her iki önemli vazi. 
feyi yani hem ticareti hem ubrlijl 
biribirine bailamıı w Büyük Bri • 
taııya lmparaıorluiuoun en ileri lı;a. 
rakollarından biri haline ae1mitti&. 

Hong - Kona lkaretl 
İ nailizler, bu eda.,a JW~ 

bunun pmal bab lumua v• 
toria isminde bir ,mir lı.ummtl•nN. 
l~ - 1898 yıllarında bakwwzlelr w 
sıhaıaizlik yüzliııdea, 6700 dolumla 
kartı 20 bin ölü wrm H~~ 
aün sectikçe, diiıene lııoamut w m. 
hayet Çin'cWd insifuılerin bi1' iô 
rabıt icin tercih enikleri bk ,. .. 
line aebnittir. Senede ~ • - ' 
milyon bir tonaj talaD U W. ...ı 
ujradıjını 16yler.ek. -..... b67* 
Asya ticaretinde °"*"la mllllila -. 
lü belirtmiı oluruz. Serbelc tık U.. 
olan Ho~·Kons hele, PJ • ..,.,.. .. 
ker, tuz. ipek. pmauklu wıaaıt • 
maden ticaretinin en bii"1k tık ._. 
siı merkezidir. Son ---. ..U.. 
ye kadar bu ticareti biU- ..... 
Jer ellerinde buluoclunı,orlula. • • 
taviı'ya, Manillı',a. Benl!llrelr" ... : 
gon'a ve Sinppur'a .,..._. 
,ollırı, Hong-ICOlll'& blblk 1ı1r .. • 
yat vermlfdr. 

Neflce 

Mümıa F• FENllC. 

İngiliz İngilt 

komutanları Derne liava 

(B.,, 1 illCi say/ada) 

1 da değişecek meydanı 
zaptettile 

taleuı: 
Amertik&'nın Paalfik fttoslyle Ha- (Baıı 1 inci •ay/ııtla) 

val'dekl ordu ve hava kuve-tlerl topçuları tarafından eair edlllrlrea 
kumandanlıklannda yapılacaıt bildi- ltalyanlar alman ukerinin tlaeriM 
rllen dellllkllklerl, Büyil.lc Brltanya- ateı ederek onu öldürmDll•· 
nın Uzaktark kumandanlıklannda General Ro""""1l dqtllltlCalı 
yapacatı de1!41kllklertn tak1P etmesi ı-x.:ı 
~neblllr. Paslflk harbinin ilk saf- dUTUnwlo •a& 
halan aerek Amerika ve aerek BU- Londra, 19 a.L - Reater aj.-ı-
ytlk Brıtanya lçln memnuniyet veri- nin sekizinci ordu braıwtbmdakt 
et olmaktan çak uzaktır ve bu saf. muhabiri yazıyor ; 
balar bazı tefiertn milhlm )'&lllııla- Rommel 7eniden lmpalanıımpır. 
rını meydana çıtcarmıetır. İngiltere- Şimdi bir araya topl&nmlf olan ROl8 
de parllmento, baaın ve halk Malez- mel'in zırhlı kuvetleri, kendilerini 
ya mQdafauuıın hazırlanma tanın· Gazala'nm 30 kilometre kadar ce • 
dan flklyetct bulunuyorlar. Amerl· nubunda sat cenahtan çeviren Bri
k& Blrletlk devletlerine aellnce. tanya zırhlı kuvetlerinin artadaa 
Peaıi • Harbour'da bazı birliklerin hucumuna maruz buhmmalctachr. 
blltOn lhtlmallen klll'll hazır blr hal· Her ne olursa olsun. RommeMa 
de bulunmamalan orada bQyQk bir Tobnılı: muharebesinden ııonn ma • 
ıntıaı uyandırmıştı. hafaaa edebileceti lruvetleri timdi 

Kumandadaki eksUdlkler, ammn ye'liden intizamını ka}'betmiı bir 
ve alçakça br hücuma utramıl olan haldedir. Ve aiır kayıplara utra • 
bahriyeUlere, ukerlere ve tayyare- mııtrr. Bundan dolayı kati blr ._.. 
ellere oesaretlerlni betk'tılrlek tırsa- kavemet ıöstennesi .orlaımıı ba , 
tını vemıemtttır. Pası.tlk'te bir tngt- lunmaktadır. 
Uz • A.rnertkan ltblrlıttntn tam bir Gazala etrafında d6rıt siindenberl 
tekilde olmuı mUbatduılt ,ıb1 af>rlln· cereyan eden ıiddetli muharebelerde 
mekted!ır. Bu ltblrlltınln eas hattan binlerce italyan ve yüzlerce alman 
Atlantık'te vukubulan Ruzvelt • Cör- eıir edilmiıtlr. Fakat bu Mirlerill 
cU a6rntme.ınde ve Londra ile Va- alınması keyfiyeti askeri olmakbD 
ııncton arumd& yapılan müteaddit ziyade mtnevt bir ehemiyeti ı.f• • 
lconQmalar ...anda. teııblt edil- dir. 
mtetır. Su c1a Q1klTdır ld buı eah- -----------
llJ'9tlere karwt bea1"'1len unı 111- J tanıda kunılmaaı itinin haleldar ol
......_ ..,.......nd•nlıllll t.elld1 bir maw mtıaaade ~. 
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ilk aşkı ... 
Yazan: Mıuıua ARUOBA 

Kavaklı t6FGne lndıtım aklanı lllc mUf&khta basımı koydutum zaman, 
&lce Leyla':vı dOIOndilm.- Cocuk ( biltlln vQcudumun avanta çlçell ve 
8llnlerimin Le)'ll ablaaıııı. 7lllardan sabun koıkUIU Ue sanldıtııu lılllet
.-ra :vuvuında aörmek beni •vln· Um. Odanın lotluiunu kucaklı;van 
cllrecekti. Le;vll'nın evi. k6:r1ln ke- petrol llmbasının flllyemedlll kliee
ıaar mahallelerinden birinde idi. lere aece ıinmlltL Kafesleri kırık 
Muhtara, konuk odulnda kalım;va- eiri cumbadan aardun:va ve fMllyen 
cıatımı llÖ)'ltyerek yola cıktım. kokuları sızıyordu. 

K6)'de b(lyQk bir k&)'llQl'Da var- Leyli, :vataiımın kal'lıaında bal· 
dı. SllrWer atınara cl6nll70r, kızlar dq kumıustu. lnce, ince ördllill saç
cetmelere kolU70r. cıı>lak bacaklı lanndan birkaç örırll, boynuna un
Jt6y oocuklan tozlan uçurarak kar- !arak aölsllne d6klllllyordu. Heye
.plan kovalıyorlardı. Kavak yap. canlı idi. Ce~ kızlılını yqadıiı yer
.raklarında renkli bir akşam titri- !erden bir lnaanın kendlal.nd aramuı 
70rdu. RQzdrla Orperen bu renk a- bOtlln secmll S(lnlertni canlandır
latı beni uzaklara, dotduium y91ll J1llllı. G6zleırlnde •vince, acıya ben-
701lara 86r0kledl. Cecmll dnleriml zlyen bir ı.ıaklık parbyordu. İçi kar
&ekrar Y&llY&rak dalsın, dalsın ya. ma kansıktL Aramadıjuu zannettlll 
rbordum. Bustınlerln ber birinde lnaanlar, haaretlnl duymadıiı yerler 
!A)tll':vı. uzun 6rdlerinl tttreterek c:Hlnkll sfbl içindeydi. 
~ Leyll ablayı aöril)'ordum!_ Kendi, kendinde lldncl bir insan 

Leyll benim k6:rilmdendl. Cocuk· bulmuttu. Bu IDl&Jl, onu avuçlan 
hatunu, genç kızlıtuu bizim evde ya- kınalı elleriyle bazırladıiı :vuvaaın
l&DUllL Baza fl'l lılerlne bakar, ba· dan çıkararak, senç kızhtını yqa
~ da ekin blcmete, meJVa topla- dıtı yerlere uçurmuı, aevdill hıl&n
ıJData selen stlndelllcçl Jradanlerla larla kucak. kucaıa aetfrmlatt!.. 
calıtırdı. Her halde çapbn bir lmdı Hele Ahmet!_ Sanki ölmemJttt. 

blrcok vak& oocukluk balızema Sanki onu kollarında llkıyordu. San-
tatı•m11 kalmllb ki, - "leni kaçıracatım Leyli, dl· 

Onu. ııenenln bilinen aOnlerlnde, JOl'du. Beraber gldecetlz!_." 
KdQma.r k6:rilıaden Ciftllktekf İçine bir atee dllatll. Halbuki o 
fandalıkıara keçi .OrWerini aetıren bunları unutmuttu. o bunlan bir da· 
cıoban Ali lle beraber aörllrdilm. İki ba hatırlamamak üzere unutmak ıs
~ UUlnda çallıyarak ak&Jl dere- U:vordu. Avuçları kınalı elleriyle ha· 
de Jdıön yıkamak ba!wıul lle ilk zırladılı aOzel yuvasında. ı:vı kalpli 
d .evden 1Daklqırdı. Nedeme, Le:v· kocan ile mesut yqıyordu. 
·- kUlm :r*amata bqladıjı snn- İelnln karmakaJ'llık oldutunu his
ler, Ali de mubaılılhk keçilerini de- ıet:llJ9rdum. YllzQ kızarm11tı. İçini 
_,.. lmdlıtıdl!. IUllturmak için dupnadan konuau

Sclllra batırlJıOrmn." Harman •· yordu. İkimiz de Alunet'le dolu ol
......,., kenarlan illemeU beyaz dutumuz halde, ondan konu1111uyor
... ena.ııntı ucurarak dClven d&ı· duk. Leyll':vı dinliyordum. G6z ka· 
dlbmete SlıdmU. Le:vll'nın harmana P&ldarımın aiırl&1tıiını aör11nce ye
lııllbllu ailnler, adamlar daba istek· rinden fırladL TelAtında biraz leVlnç 
.. daha eanh caJllU'lar: stlnet ba- vardi. Yalnız kalmata muhtaotı. 
._. bdar nmk ttırktllerle çlftllll Kaı>lDlD aralılmda kaybolurken mı-
~erdL , nldandı: 

Ba. *tmed"la llllrerden d&ıtıatlne "- Tann b1 uykular verslJı!,, 
1ıflıı1ılr Mi,s. 9ldl> aitti- Llmba:vı 86ndlmttım. G6zlertm ka-

alftlllln etrafındaki k67· ranlıta alqmca, bat ucumda beyaz 
llrlDıle otuna, lkl Oc tarlası bir torba aördOm. İçinden kurumua 
~ olan bir adamın otlar sarkıyordu. Hemen tanıdmı. Bu 

.... ,.ti .. lllr tarlul, blalm tarlalarla Ahmed'ln Mkerlllc torbası idi. Le:vll 
bunun içine doldurdutu kelclk ot
lannı Ahmed'ln mezarına aötOrllr
dO. 

G6zlerlm ı81andı. Leyll'nın Seiln 
aldecetı Msam. keldklerle öıtOIO 
mezara kaı>anarak atladıtuıı, aörllr 
slbl olmQltum. U:vumuaumı_ 

CEMİYET HAYATI 

UZAKSARKTAN HABER 
• 
1 

Çinliler harbin doğurduğu fela
ketleri hafifletmeğe çalışırlarken 
tabii afetlerle de çarpışıyorlar 

2 numaralı dllnya haı1>1 patlıyalı Cln-.Tapon çar-

Pıemalanna cihan aazetelerlnde pek az yer 
veriliyor. Fakat 80D zamanlarda Uzakfark meaelele
rl husu.si bir ebemiyet kesı>etmele batladı. Blrletlk 
Amerika Cllmburiyetlerl hllkO.metlyle Japanya ara
sında cereyan eden mOz&kerelerde Aqa'nın dotuaun
daki ve cenubundaki muhtelll bölaelerln mukadde
ratı bahis mevzuu olmaktadır. İlk medeniyet kay
naklanndan biri olmakla beraber, eonralan aerl ka
lan, ancak :rlrmlncl &arın batında uyanmıya batlı:van 

çok aeııll arazili ve dünyanın en fazJa nilfualu bir 
memlekeU olan Cin ötedenberl Avrupa devletlerinin 
hırsını üzerinde toplıyan bir yerdi. Fakat Japanya, 
Uzaklark'ın heaemonyumı elde etmek için kendı.tn
de bir hak aörmete bafbyalı clvanndakl diler hava
U slbl Cln'l de nüfuzu altına almıya çalışmaktadır. 
Cbılller ile bu harekete kartı var kuvetlerlyle müca
dele etmekte, ıtmal kwnında harbin husule aetlrdl-
11 tahripleri, çekildikleri cenup bölaelerlnde tA.mlr 
etmete ve kapatma.ta aa:vret a&termektedlrler. 

Uzun zamanlar Peldn'deki ame-
rikan llnlverllteslnde hocalık et
mlt olan hvlçrell profel6r J. Da
nlel, aon aOnlerde ''Kaynıyan Cin" 
isminde bir kitap Yazmtl ve bu e
serde bllb... Cin aydmlannın, 
sençlerlnin harp t.ellketlerinl ne 
suretle haflfletmele ve azaltmıya 
çalıttıkiannı ortaya koymak ıae
mlttir. Jean-Danlel Sublla kitabı· 
nm bir noktasında bu faallyeU ıu 
tekilde tuvir ediyor: 

Çinliler bir bendin meylini 
iplerle düzeltiyor 

"Slmalden kaçan profeaörler ve 
talebeler, bayatlan l)&huına blle 
olsa kltaplannı ve llboratuvar ea
yalarmı birlikte aetlnnektedlrlar. 
Evell trenle kabil oldutu kadar 
uzak mesat.elere sldiyorlar, demir
yolunun bittiği noktadan kamyon
lara. vapurlara aktarma oluyor
lar, bu slbl nakliye vaaıtalan yok
IUZlutu da aörllldQlll zaman ea
:vaJannı 11rtlanna vurup yQrllye
rek yerleaeceklerl mahallere ka· 
dar uzanıyorlar. Bazan bu yaya Çin' ele bir buımevinde ycızı diziliyor 
aidilen meufeler binlerce kllo- dinen memnu sayılan kadınlann çalqkan ve sebatlı, aynı zaman. 
metre tutuyor. Blklr ormanlar- luuıtaııelerde, fabrikalarda, ilim ve da kanaatkAr olan Cin halkı pek 

dan. çöllerden, bombardıman mm- •nat mlleuetelerlnde nasıl çırpı- dlkkaUl ve ııını çablik ötrenen 
takalanndan seçlll:vor" Yllklek nıp çalıatıkları bQtlln tafsllltlyle bir insandır. BOtlln dünyadaki nQ-
mektep talebelerinin colu yerlet- tuvlr edlllyor. Bu aa:vrete bakı- fuıun dörtte biri kadar, yani "440 
tikleri Yerlerde bir köylO albl ya- hnca Ctn'ln lltUcball pek karanlık mllyon"luk bir kO:tle Avrupa kı-
11:vorlar, bir ~a pirinç, llllltr slSrllnmO:vor, dalma mevcudiyetini tasma muadll 10 mll70n kllomet-
ve balıkla kannlannı doyurmak muhafaza ederek yqıyacak bir re murabbaı senltllllnde bir saha 
mecburiyetinde kalıyorlar. Glln· millet oldutuna hltkmedlleblllyor. Ozerine :va:vılmıttır. Henüz el do-
dtlzlerl rerıQberlllc ediyorlar, ıece- L&klD Cln'ln ba11ndakl fellket kunmamıe ehemlyetll eervet kay-
lerl de fikri mel&llerine devam e- iade harp bella delU ki" Her yıl naklan, kıymetli mAdenlerl mev-
diyorlar. muayyen nıev.unıeıııe taean ne- cuttur. BEŞiNCi KONSER 

Blltlln bu mrluklara --ea birler ---1-'--tın m"'1• 1- bir ..... _ lliJaMciiaıbar Pilarmoaik Odra- .... _.., _ _._, _ __._ ... ..--:~--. • _...,. ........ ....,.. Pirine ve eay ziraatı pek fazla --• --- ,__ --u~, W.ft altuıda.#lma=a, ... klU • -.L....& -'-•- 1a1.-..1---
.,_ -ıoı1ma n..lec •----- a--- w. ..,....._ -- Jsıllıı.... _....._ unem v~ _... ---·· 

----- - - - - ----~ ,_,.~-··'"'- .IQISI.~ ~ IEOllMI' lalocnmda bag&n sut "·'°da, de, bazan kaya kovuklannda ya- cfetertn ~sine ··ie~~fyet -. raıma 1* llllllllD 
beıiııci konser verileccıktir. c..ı E. Prae- t kalk kutsal saydıl<larmdan tarlft1llt 

~ ıp tıklan halde gene hayat- veriyor. Onun tein Cin halkının kil tal 
toriut'tur. Komer . nroaraawu -")'O • tan bezmiyorlar. Ka-1arı ·-•an ... •• r ıllrmek, battA na ye vuı an-"" ,_ .-. ... - bir kısmı japanlarla mllcadele için km k 1-'- h '"ullanmaz-
rm r yaprakiannm v•- yanm•• klta.._ h nı çe e " ... ayvan .. ,,__ .... ,,- udutlara kOf&l'ken dl,.er kuınu da B··-.a-- •·l ı ı 

l - Aaaııol Lı'adow (1155 • 191.n ·. ı k • lardı. - IOJl1'& o ,. er ç n .. , an o ıı:vorlar, amballj kllıtlan bozulan •Ueri tlmlr He, yeni- ed 
Polona, Orkestra için, op. .C9. n--rine vazı ......... rlar, ,,_'-at ·-- 4e mot~rlll vasıtalardan lltlfade e-

.._ " ,,_...,_ uu. -- n bentler lnlallyle meuul olu- _,_ .. ," 
2 - P. J. ~ (1840. 1193): -·-· selci•,.. vakit -e lmtllıan- lar B be cekierl ıüph...-.u·. -~ ..._... ._ -~ :ror: • u ntlerln tAmlri ve ln· al .. ._ bir fa 

... ~,....... iciıı biriaci .lroapno, li bemol lannı muvattalo)'etle vererek dip. IU1 lçlQ llzun olan tal, ataç ve Pek ka)'ltsız ve ...... am: • 
mhı6r, op. 25. •~···--· ·'·-'--. Onlar kon- "'·-ı allyet .W.rdikleri halde yılda 20 _......_ .... .....,u • .u-. &&a4\i ar bazan :rOzlerce kilometre kın _.... k.._ .. .... 

a) Allearo aoa tıoppo e molto .._, fo-"-- ralıatı· .... -- ·--"' bin .. ,_ milyon tona ya 11-.en uıu ... .. 
_ 11_ ·- -wau --. uu- UZalc: meea.felerden el arabalarlyle .... ı ... ·-• -•- ktedl ı End" .... rld 

fOlo • .._u coa IPİrito. m"-,_tı, .. t l"lnde •m"- _,, .... .,...... 1 - ._. .... ue r er. ..,_ e 
b) .. -~-- .._ .. " u ..r •..ru,, .... - nak edlllyor. Cinliler, bentlerin d 1 u r1--•-1 rdl ,.. ,_,_ __ 

nuuautino ııeaıplice • Prestissüıo Jar, ilkin 1,.ıne _._,_ olclukian 1 e bay 1 e _.....e r. -em-...-
c) Allearo coo fuoc:o. köyl " .......... lll&IUlda tat ve çimento ile bir- Un muhtelif tnmnlannda ııeml 
(Calu: Ferhunde Edda). 11 muhltlnl Qduılatı:vorlar, tikte kenevir liOerl de kullanıyor- tezat,hlan, teker, lııeık, kibrit, do-

balkı okutuyor w ~-.a .... -.rıar. lar Bu onlann -k _,_, bl J - Zdeııek Fibidı (18'° • 1900): ............. ..,_ • • ,,.. ,,,_. r •· kuma fabrlkalan, çelik, demir cMS-
lkind lellfoai. Mi bemol majör, op. 38 J. Daıılel'ln Jdtabmda IOIWUZ mandanbert bUdllderl ve takip et- kOm wlerl vardır. Demir mAde-

a) Allearo moderaeo mahrumiyetlere ratmen yeniden tWerl ıuuldllr. Fakat h1ll moda- ni de her tarafta boldur. Damar-
b) Adaaio basılan kitaplar, tekrar kurulan 11 aeomemlt ve kıymeti kaybol- • Jann zenslnlttı milyarlarca tona 
c) Scheno, Prate>-Trio molco aıeao mOe91e1eler baklanda uzun ma- maDUttır. CUnkO, benzerleri dOn- varmaktadır. Lakin ffmdlUk çı-

....,_ lOmat verill:vor, huaualyle eW 7ı1 )'anm diler pek az bölaelertnde kartılan demir yektıııu ancak blr 
C) Final, Allearo eııeraico. evel lctlmal hayata Jııansmaıan a6ı1llen IU baskmlanna, nehir a- buçuk milyon tondur. 

T tızlarındatl de}lfetll med ve cezir 
1111& Ye amır boyu türküleri 1 dalsalanna kuvetle dayanabil· Herkellıı aözilnün Cin üzerine 
h lrkJD toplaotılardıuı cl6rdilncllsll bap IUC • da bir konferana 15 ıe Dil ve Tarih. Coiraf7a Paldilce- melctedlr. 4lldlm• olmall onun hem zeıısln 
Buda 1Ut 11 de Aabıa HaJb • süda 5"7 aamara1ı dairesiacle J&Plla •

1 

kaynaklan bulqnmuındaıı, hem 
riade Matbua Umum Müdürliijti mi> cak ft toplanudıa lnm•ıdu Prol. ifa. c in, asırlarca kendi kabutu de nilfmunun zlyadellllndendlr. 
IPirlerinden B. Kemal Ahuakaya ıara- mit s.di Selen "Tarihte Suk ,.. Garp lelnde kıvnlıp Jrıa1nuf. ı.tı- O servetleriyle beraber halkını da 
fındaıı Twıa Suıubo,u ve Rumeli Türk· mefhumu" memnı lleriDcle bir 1ron.... kendi menfaaUerl ve aayelert ul· 
Jeri ~ bir koafenm Yerilecektir. ına yası-aimr. fttiyealer bu coplaau; il korkUIUDdan kapılannı kapıya. runda kullanmak blrçoklannın e-
Koaferamwı 1011ra .JladJO müzik _,. lftbaıp selebillrler. (a.a.) rak avrupablan içine .c>kmamıf melidir. Cinliler ile buna lmkln 
riyaı tefi Mesat Cemil'in idarainde oldutu clbetle eararlı bir memle- vermemek için bOtQn kuvetlertyle 

SPOR 

Günün spor 

hareketleri 
Buctın Ankara'da C.H.P. llU maıı:

larlyle, bölae eltopu birlııoWkleri ve 
okullar arasında voleybol milsabaka· 
lan yapalacaktır. 

Silt maçı. AnkaragQcll - Demlrapor 
aramnda 19 May11 ııtadyomunda saat 
14.30 dadır. 

Eltopu kaqılaşmasını, •at 13.20 
de Gazi terbiye eruütllsll - Ankra· 
raaOcll takınılan yapacaklardır. 

Voleybol müıabakalan da 14.30 
dan itibaren dördüncü oıU. okul 
jimnastik salonunda ıu takunlar ara
sında olacaktır: 

Yapı ulta cııkulu - ticaret lisesi, 
- aazl llııe9l, 'Polis kollejl, Atatürk 
lisesi - bölae sanat okulu. 

Yarınki maçlar 
Yann okullar arasında yaoılacak 

futbol blırlncillkleri programmı da 
•satıya koyuyoruz: 

Okul 1POr yurtlan ktıme b&Skan· 
lıtından: 

1 - Lise ve meslek okulları ara-
11nda ayaktopu birinciliklerine 61111· 
mll.zdeki paımr gOnilnden ltlbaren 
19 Mayıa aıtedyomu dıl sahalarında 

başlanacekur. 
2 - 21. 12. 941 pazar allnll saat 

9.30 da Türk Maarif Cemiyeti Lise· 
.ı - Pollı kolleJI. Hakem: Faik 
Gökay, yan hakemleri Mustafa Türle 
ve MevlQt Gövsan. 

3 - Saat 10.45 te Yapı Ulta okulu 
- Bölge sanat okulu. Hakem Hasan 
örengil, yan ha.kemleri A. özmen, ö. 
Apalak. 

Ankara Halkevinin 
Atatürk koşusu 

21 llkklnunda yapılacatuu blklk· 
dilimiz Dikmen • Hükll.met Konalı 
arasındaki büyük Atatllrit koauauna 
hemen blltlln Ankara kulllı>lerl ve 
okulian birer takımla katılacaklan
nı Habkevl apar komlteslne blldlmıil· 
!erdir. 

Diler ylSnden, Ankara Ye diler 
dokuz b61se ve Ergani bakır madeni 
m0elle9ell 1POrculanndan birer ta
lwn, bö1se ve mlleme1eleri adına ko
ıuya airecelderlnl blldinnlJlerdlr. 
Dokuz bölae ıunlardır: 

Zonsulda.k, t.tanbul, Eeldaehlr, 
Denizli, Ka)'98rl, Seyhan, İ<:el, Bur
sa, Kocaeli. 

Kotunun tert~ heyetl dOn Halk
evüıde apar lıomltesl bqkanı B. Na
mık Katollu'nun reblliinde topla
narak Y&nlJıD teknik ve idare ille
rine dıür kararlar almıftır. 

Ankara hmaetl Ankara adına ca· 
-.. JakUnı leODl&k Ozere puar 
.ıırQftO ,w.., '-'" t.ıııttı> ........... ..... ı.
ıu l(lın auetemlu aönderilen tebU-
11 koyuyoruz: 

Bölce atletbaı aJanlıtuıdan: 
27 blrtnıclklnunda yapılacak Ata· 

tllı'k kotuaunda Ankara bölsnlnl 
temslıl edecek talumlann seçmeleri 
21. 12. 9il pazar s(lnll aaat 9.30 da 
yapılacaktır. Bu aeçmeye Jlıtlr.ıt et
mek ı.tlyen atletlerin aaat 9 el& 19 
Ma:vıa ltaıebromunda hazır bulunme
Jan teb1't olunur. 

Atıcılara çağrı 
Aman aıtıcıhk lbüılu kullbln· 

den: 
Anılcara atıcılık aJanlıltnm "1M2 

eamı>b'onluiu" adı altında :vaııaealı 
büyilık atıcıllk müsabakuma heızır.. 
!anmak Or.ere Ankara atıcılllc lhtl1&1 
kuUlbll aktif bllanmn )"annld cu
martell IOnO 611eden ..,..... ve pazar 
snno atıf Poll&anuna aelmelerlnl rl· 
ca eder& 

A.ker çocıı.Jrlanna heJmn 
hakkmda talimatname 

radyo küme heyeti taıafuıclaa d1ddller M E V L O T ket slbl aörllnmekte idi. Fakat mocadele etmektedirler. Eler Cin 
Rlıylenecektir. Merhum belediye büçeler teli yeni devir medenilerinin hllcumu- dtlnyanın b11aOnkO bubranlı vazl· Babalan &1kerde olup da llft&lan 

Türk Tarih Kurumu İbrahim TUrkuturun ruhuna tUıat na ancak o medeniyet vasıtalan- yeti arasından. 19llllya utrama· ve)'& bakacak btl)'iik ana. kardq, 
im 1 eclllmek llHre 21-12-1941 paur SU- nı kullanarak kartı durulabllece- dan ve ı.tikWlni kaybetmeden te)'se Ye bala ıfbl :ralnD akrabuı ol-

i t top anblan nll Bacıba)'l'IUD canıiiııcle mevladO ilnl anlıyan çlnlller, eskiden bld- ayrılıp çıkabHecek oluna o vakit lllQ'Ul Yeya bu libl akraba tarafm-
Tllrlc Tarih Kurumu ... k&llblm- Nebnl oinıDacatındaD doetıanmı. at ve te:vtaD 111 sa:rd*Jan 1eyle- ilde Uzalqark ve Aaya'da delil. dan baJalml7&D çocukların Çocak 

dan : am ve lıvem dinl.D plmeleri rtca rl ı>eklll kendi memleketlerinde blıttın cihanda l6zfl seçer bir mem- Elirseme karamu tarafmdaıa hlma-
Kuıamumuzwı tertip ltdli bmt olUJIUJ'. AtLıı:st de tatbik& balladılar. F.lalen eok leket hlllne seleeektlr. 1e edilketlal )'umqtık. Çocak B-

İİiiİİlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll l l llllll il llll l llllll llllllllll l il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Bu akf&IDki nölaetçi ecaıalliıJ * Sebat Ecsaııeal puar pceıd 
betçldir. Nöbetçi ol&D 
puar .untı de D6betddlr. 

Ankara' dan ıiden trenll• 
Ank.ara - lıtan4>al * T.82 (Toroa> puartaı, --sm 

cwnarteal * ıa.:ıo her rin * 19.00 her s1lıı (eklpra) * :ıo.215 puar, ııazartesı. 
cuma 

Ankara • Diyarbakır • 
Erzurum * :u5.00 Ç&l'l&lftbadaJı bqlra Ur 

Ankara - Zonpldak * 17 ~ pazar, pazarını, 
cuma 

Ankara - J.mr 
'ft ıs.:ıo pazar, pazartaı, P81'Hllillm 

cuma (BHmahane) * ıs.:ıo pazar, aall, canamba. 
test (Alsaneak) 

* 10.00 pazar. P&aUtell. 
cuma 

Ankara - İlparta * 1530 pazar, salı, canamba, 
marteal. 

AnkaN-Adaaa * 28.515 (Toro.) PU&rtel1, mı:_ .. 
cuma 

Poeta aaatleri 
'ft TaahlıQUtl 18 e Jradar, ... 21 

kadar. 

Hutane telefoalan 
'ft Ntlmuııe lB'TF • Drl 
'ft GQJhane 2818 * Alkert 8181 
'ti 4cele imdat otomobUl 1811 * Dotuaınt lS80 * BelectJye hut&Mll Tel: zmır 

Yaaqm, Uatiklr, an .. * Yanaııı haber Vet'IN &eteıcmı • * tııtikAr Uıbam 29U 
'ft Elektrilr, bavasuı. ima UMI * Sa itleri: ııımt • 
-tf Telefon lnza.11 merJrıa l2lll. 

tehir 118'78, eelıJr ıcı m, eelıJrı.r 
11 oa. &Jaııa laaber verme 06. 

Talui aumualan * Ulus me'*1u civan UU -
B. 111. il. elvan: ~ lamanpmn 

varı: 1010, Yenllelılr. - - -
azı-em--. 

Şehir otoMialerl 
l1ll Son 
8,415 28,00 
T,lS 28,20 
T,25 28,00 
T,10 28,20 
8,80 20,00 
T,00 :I0,30 
8,80 21.00 
'1.00 :IJ.00 
'UO _--2IUIQ 

7,00 23,00 
7,00 2',00 
T,00 28,0CJ 
8,80 21,30 
T,00 

T,00 
T,00 
T,00 

uıu - ICaYUJıdln 
IC&valdıclere - tJ1a9 
Ulus - ÇaDkQa 

Cankan - Ol1a 
Ula - DDılllea 
DIJaDa - uıu 
Ullll - J:tl1k 
SWk - 111111 
Ulaa - XmlllldıP 
Yenlleblr - UlUll 
uıu - Cebecl 
°""1 - UI• 
XedOl'a - 111• 

Olbecl - -
AL J'abrUra - Clbael 
s.lloe11 ..... - vı
uıas - Ballce1l ..
uıu - !ltaQaa 
ma bir ı dalrflrada 

laat • t.td ..,. ........... . 
lMllr. 

airceme lmrmmı ba cocülar 
da tetlcillıma bir talimatmıme 
l&m11tır. Ba talimata söre 
Klirceme kıaruol• IQbeleri 
ve belediJ'e Ue temu edecekler 
7ardıma mahtaç çocıak 1&111JJU 
lirteceklerdir • 

Çoc:u.klar n ba çocıaklar için 
lecek para mlktarlan bir -. 
•6•terilecek ve 1111 ceh>el 
•e~a beledi)'elerce karama • 
cektir. Her ..,. 1M para 
merkeze 1ollallacaktır. 

Diier tarafta Dabiliya ~ 
ba iti önemle ele almq n 1M 
c:aklarııı babDr' için yapıluak 
rafm kanua ne temu edilerek 
ltJ'et idare laqetiace am Q'l'I 
dir edilmeelni •• asker 
)'Udnn puunulan verilmaial 
lildere blldirmJıtir. 

AKIR ADAM 
mı ICS7le1ecek arkadaıımı bulama- ki ıeni, samimi bir inanııla he)'atı- nef•lmln t*mır libi olımMau sa
dma, o tekrar ıeldiii zaman da ar- 1bm me&dlrni olarak bildimı ben ıaa aö)olemi-7• ceuret edemi7or • 
tık ben banıa yapamadım. hem ıus- Mnln için 1aratılmııtım. iıtediiin dam) lmaaram bile ıenl rahatsı• • 
Janau AD& itiraf edemiJ>or, hem ··erde 1eni tak:n edecektim, ben ıe- ·:yoro" · '-••en beni medlamet.isc:e 
de etmek iıtemi1ordum. · nlndim.- Bana uap veren llka:rt ıo · valıut da benimle 
Şimdi, ba IÜDHt 11llarca IOm&, ve ıilpbeli tavırlarım ıene talan - al97 edl7ordun. Ancak beni aillJ'a. Ta aırosıaıa ... 

tıpkı birlikte )'af&dıillDlS o cünler ma. Bvet, hiç mlibalata etmiyo - cak ~ ·- ... 1'•0i~ikten IOnr&, s• at 

** ı..tl'Dm ... inine bu düllnce-
... 89Jdlm. .. lraquuada 16riln
... ... 1smıwıa lıalırdL Soma bo:rnu· 
... l&nlarak ........ ,. bqladı. s.
ftlcıten ml albJ'Ordu ~rum... 
Xocaa k&l'll k6'de bir ahbabına 
prdlma albnlttL Bu pee dOnml)'e
eMU. 

Ocatm balına baldal kurarak seç. 
mit aOnlerden konustulc. Tek kaı>
tu tarbana Codlua, llOluk anan lc
tlt. Sataeatı ,...._ taze yumurta 
Jill,rcU. v. bealJll - ..... Ud oda
mda - sbelbd .......... 

1-1& J'at•Jnm, iradi plln ..... 
.. aflll. ......... - ....... ,.... 
-~- 3 ........ -"" 

Y uan: llarcel Preoost • Çeviren: Mihri Gera;, 
TEFRiKA No. 2' 

lahlMlllne, n kurtulut oldutu· 1 cima 1&11b olan brnababan pclo • 
u. •na••ak, l.wnı çok tuelll eder. numa bailaauttım. lptmiı oldutum 

Al'MI. eeD luaYVUI' edemeutn. ICSzler bqrmda qmcSa,.or, beni 
l6sleriD o nlrit DU1l )'Orettmın de- nıllatas edb'onlll. O nmaalar, 
rlılllklubae a&fua etmifti. Görüyor- çok dllttmnekten hotl..,.ıwd"", 
8UD 7& DUll. hemea hemen Main ta- bir derdim oı.a bile oma omuam • 
Wfus etuttn pbl bafısamda kal· dan atmak, •lltmalr ıarnlnl arar
mıııar. Vlectannnm bana asap verdi- dım. 
ti o acıklı anlarda, bun1an kendi O anda l1ID1l dltilndllmı 
kendime ae çok telawla4ım. bUDlar, "Vicdanımda bir a1Jr1* dlayacak 
ve bllhUA kendi kendim 1loDuıu7or olanam. ODll lidip Araal'a eçarım. 
mUfllll sf bl, 1anımda il&" ettltlD fU Ona her ıe:Ji her teJi 15J'lerim... 
lhler : o bana bir cua ..nr, 'beD de tJP-

- '"Çok talihleri var; m.-.. w la o bdm libl, o daleri morar • 
sOa kendimid, bir a1ba ne1Jda4q ::.:.eDÇ sibl, dnehımdaıı. karta • 

abklr " dalla si7ade sün l&IUna. Bal- Uzun samanda baJ'le yaptrm de-
buld fU ıltman kadm • • • Bak ona. til mi NalP Yalan 15J"ledliim va • 
)'&butta -6• Jceııarlan moranme. 111 kit, bir tatlr •tmlriım aman, HD 
budalaca lrl yan .ence bak ••• Bun. den öztir dilemek için kotar selir -
larm Onlerlnde biç olmuaa >1rml dim, ıen bana ı '"Peki ba ciddi bir 
dOrt laat 1radar a11recelc bir vtedaD teY: (yahuttar ba bir ~ delildi:) 
l8tirallatl var. 8&,)'&ti çelclllp sfdellın derdin. Şa )'&but ba iJilill J'9PIDIJ& 
artık oas.n serm• lltemlyor.mı;. çahı, auçmıu tellfi edenin. sası .. 

lana •• ceYaat nncetlmi bil • rlnl dalma dinlerdim, IOD1lllda da 
medim; abt •erlfimld bitirdik. haflOerdlm.-
loara ,_. bllWetlerle La O_.· Ba bble devam edi,.._ Ta• 
r~• ....at; ._ 1* 1Uete JrMa • m lıl - --. Oa tır.---.. 

sibi ıene una ıeli,orum.~ Muinin rum. Çocukken biribirimiale cüret ne ~ olıt70r, beni kollarm& alıp us um ""8• 
1'ildini art• 7ahm lıaldıtamlYO • ottiiimiz vakit, ıeni 10re atıp da t:uceklıyord1111. lar <PL> • 
ram. Suçlarnaı affedecek deiilsinı (zira o samanlar ben daha kuvetll1- itte ıörii)"onun yaP Nal, ilk J"Jl- '7.4& aJanl ıaa._., 
7alnu bana Ukem olac:akıın. Beni elim) ommlanaa da)'anarek, sözle- 'ırımn.dan tol da, ta aen Almanıra- ıerı. 
dinle, U:am eiinni1ecek. Sana her rlmi sözlerine diılrtiiim saman. se- ya ddinc:IJe kadar seçen m ırüael 8.30/ 
ıeJi olduiu Pbi. ve mazeret ara - ne de ._. tlbi oJduiumıı aörmti- ıeneleri;niJlde, batta daha mun za. 8.415 1enrtma JrO 
madan anJatacatım. Sonunda bana, :ror mu:pıdua p Kmamnema raimea l"'n. bile anmıada bir anıa...,amas- sram <PL> 
hqiD de dan-aman, her haJde, bu bl.- 16dnle kendimi 1ere atank. ... lık deTUD ettiı ba biıt>irimlse ıa • 18JIO Jll'Olfl'&m 1&· 

llellİD cledilln pbi, Yicclanımla kar· nia darbeleriae eeve aeve kMlan • nuımiyle açılmamubiJam için da- at ann 
11 bqıya kalmaktan daha as izti - mas mrJdmı P Kaç kere bmııa ıen- im! bir ıebep tetkll edi7orchL Deha 18.88 ear1a ve tcır-
rapb olacak. den hemen hemm rica etmek dere- o a.manlardanberi, aea tamam~le kQJer 

önce MDİD bilmeni lıtediihn ve enine aeldim, falrr. CelU'et edemez- crtcekle.,neden, benim kadınla.-rıa • 13.45 aJana 
aek&na rajmen sana, belki de ıim- diın. Sen her zaman bana biraz kor- ma kırdın. Ve daha llOllra da benden 14.00 l&rlD ve t1lr-
di1e kadar bilmediiln bir ıeyi IÖJ- lcu verdin. "!ret ettin, çllnki, kıd .. , "tunca ço· killer 
li)'eceiim. Hayatanda aevmiı olda- Beni blras kodnatmdun, sana bir culdtea hi•ettlilm ıeylerl d\tJlll&Z 1uo 1011bahar aı 
tam insaa, bir tek 1en detilıin; tl- çok .. ,.ıer IÖ)'lemek l.tedilim es- o!dam; çUnki b'ltiin ....... i kaclm · Jantlaruun tah• 
kin hiç ldmleyl de aeni 1evdiiim nada, dadaklanm ldlitlenirdl. Bana, br" b:-, ı.-.. •er ırefrm oldu. Ben mınıerı 
tar&da aeYDledlm. Halam Marie - •enin hiç hOfUll& sitmi:ronun libi ıenill sfbl, safi bir zetl delillm. ben; 14.40 mllzlk: !Un· 
Aatll4lue'i ae...sim çtlnld çok '71 aellyordu ı ba bal benim ba ... ı,.. aözleriJle, kalaldarlJle. nraa)'la. •e aet.ıctlmlıar bando
blbll ve haıta1cb, ilkin onun ya - time dolamllJ'OI', beni tlNUtil:rordu. diler bUttln hlılerl1le keadisine teür n. (8ef: tı.aıı 
anıda balanduium saman hakikt Bası anlar bllfta, lS)'le ıedil bir dit- edilebiltr bir imandrm: benim de "'ee- Kllncer> Rubtrt 
bir IUdet dı1Jmu10rdam; oau 01a. katle, adeta ö7le WSıtU bir nazarla, nfn yaptlim slbl" · hı.terin olda • R&tb. O. Amen, 
lamak, te1elli etmek için bir ıa1- • akı1ordun ki, ıöıderime 1•1 aeU- tunu aımtmam, mllm1din olmadı. Ba ı.. Debrax, Jt. ı:.a 
ret sarfedi)'ordum, eniıtem Hervt'1e -ordu. DUpıilyordamı Llkin kötti dolru c!etildl, dolna olamaJldı. Bir İl· parre'dan P&re&· 
pellnce, ona lcarır olan hislerimi bir aey 7apmadım ki. ''Yıvat. ,... tkna tetlcil etmediğim icin ben suçlu ıar. 
hemen timdi anlatacaimıı bu hisle- vaı senin camnı 111ı:an cihetin ne sayılamam. Htmama ~decet bir •· 15.30 Rb'uetlcllm· 
rim zaman zaman çok deiitmiı, hiç oldahna anladrmı ıözlerinin öniin- damla biraz erken evlenmn olea• • hur nıarmonlk or· 
bir vakit de devamlı, ve ıakin ol - de, bedetıen deti~fyordum: hem çok drm. ba"a da ınnemlnki. setıin a~ I k•trasının ko11H 
mmıqtır: DHıl diyeyim P." Apan- erken, hem de çok çabuk kadmla • niftlri ~I bir haJ>at mubdder olıt rt. Devlet konser· 
dialt amell1M....S. alclıiım eterin te ııryordwn. .. Bu "enim bblhatlm de- blllrdl. Çok ela ınMll peeent delil l vaıuvan salonla • 
ıl~le dldtlllm rlpalar gibi bir llldl. lana hiç bir ..,. ~e - elim, blllnlD 1& t Hele ...ınle e•· rındaa naklen. ..,.; * tMlı r17&1ar, kllı klbuı - melı: lıçhl ettlltm ..,,,.ıte ralaMD l....,.U.... Alal O - ....._. 11.00 ~ •· 
1ana ........... ,. ,._ Balna· (ba- Ilı 17. ..... - .. ..... Vu) .s 



Yapııtırmacamızdan armağan 

kazananlar1n adlar1nı yazıyoruz 
'ltvelki hafta çocuk sayımızda -

ki Yapıştırmacamız dünyanın en bü. 
1'iilr baıı Ebedi Şef Atatürk'ün ha
lt idi. Yapı15tırmacay1 doğru ya -
hıılar arasında kura çektik. Anka
ra İsmet paşa ilk okulundan Doğan 
löıer ~irinci ieldi ve iÜZel bir bo
hn atkısı kazandı. Mersin zahire 
~raasında Hatap kapılı eliyle Me· 
~ ikinci celdi ve bir çift eldiven 
qzandı. Ankara Atatürk ilk okulun 
4-n 5-C de Osman Karagöz üçüncü 
reJdi Ve ~zel bir mürekkepli ka • 
Ctn kazandı Eskişehir Hacı Ali 

lley mahallesi Tomral sokak 9 No. 
da İıımail Emiroilu dördüncü gel· 
ti ve iÜzcl bir dolma kurşun kalem 
~Zandı Bilecik istasyon ilk oku • 
"lllldın dörC':.incü sınıfta 130 Saime 
lfeferli beşinci ieldi ve yarım dü
ttbıe defter kazandı. 

Dif macunu kazananlar 
Aukara İnönü ilk okulundan 318 

levinı Özerel, Ankara Türk Maa· 
lif cemiyeti okulundan 209 Sara E
ren, Ankara ikinci orta okulundan 
I077 Ayten Öqökten, Ankara ilte
lıiıt ok· Jundan 93 Semiha Çoıkun, 
Aıalrara Atatürk kız okulundan Ni
hzi Ertay, Ankara Atatürk liseain. 
fe.ı 4-B de Fikri Erdem. 

Sabun kazananlar 
ıcınkkale ilk okulundan 3-A da 

blllil Bozkır, Ankanl üçüncü orta 
Okulundan 624 Şermin İlker, Ela • 
•ıt ilk okulundan beıinci sınıfta 
2SQ Ali OKUZ. Yeıiltepe Yassıviran 
lllkert posta 646 alay karaı:ıiihında 
~Mustafa KaraiÖZ, Ankara mimar 
'enıal ilk okulundan 3-B de 639 
~ Ozan. Yenlçai yatı okulundan 
~rinc:i 11nıfta 15 Reyhan Çınar, An
"'Va lmnet paıa kız enstitüsünden 
~-~- 'ı'!t Gezer, Bilecik orta okulun
~ 1-C de 728 Tur&Ut Hökenek, 
!~tanbuJ Eylip orta okulundan 2-C 
'<e Namık Candar, Aakara üçüncü 
~ okulundan Vedat Yalçrnkaya, 
~a erkek orta okulundan 194 Or
Jtaıı Arel, Ankara Cebeci Soysal 
~esi 30 No. da Orhan Burul, 
'-•lat)oa lisesi 3-C de 910 Etem 
~JTak, Büyük Çobanlar, fıt11yo
.&:..Uk okulu"~ın Neriman Mıdan, 
·....-a Gazi liıeainden 5-B de Ah
=~-'l!.tü.n. Ankara M. T. A. enıti
jL~e Melike Atalar, Ankara 
~ okulundan Güldem, İzimr 
~lsancak Gazi llkolıulundan 3 üncü 
1ı llrfta 720 Aycan Ha,kan, Ankara 
~in okulundan Selimi Karel, An 
\it Özel hık okulu smıf 4 de Sa
lt Gelen, Ankara'dan Nezihe Sen-

• Aı:ı-kara Ulucanlar 11 No. da Giin-

gör, Eken, Ankara Tuna caddesi 
Ertürk sokak 14 de Binen Yurda • 
taban, Ankara İnönü ilkokulundan 
4-A da 191 Yurdaiül Sunpr, An • 
kara İsmet ""aıa kız enstitüsünden 
Türkan Helvacı, Ankara kız lise -
sinden Türkan Ağrı, Ankara İsmet 
paşa ilk okulundan 2-C de 621 Se· 
vim Piııyal, Niğde Sakarya ilkoku
lundan Süreyya Özsüt, Nevşehir 
orta okulu sınıf 3 te Hadi Özer, 
Ankara Ulus ilk okulundan 3-B de 
744 Yurdan:ır Baıeimez. 

Kalemtrcq kazananlar 
Ankara poliı kollejinden 73 Şev

ket Çuhadar, Ankara Sellnlk cadde
si 53 de Semiha Dirim, Ankara 11-
met İnönü okul··- • 1n Orhan Altay, 
·~ ocaeli Karasu merkez ilk okulun. 
dan ıınrf 4 ıe 211 Muatafa Kalay, 
Edime lisesi birinci devre 2-A da 
Erdo~an Gölıe, Ankara Utckin o
kulundan ö. F.rtan, Ankara ikinci 
orta o· ·!undan E. Cüntıı, Adana 
1stiklll okulundan Ozdilek Tarım, 
Anka·- dördüncli orta okulundan 
3151 Riza Beydai, Ankara Ulus ilk 
okulundan 166 Melihat Kutl\Wuk, 
Amasya Kılıçaslan ilk okulu dör
düncü sınıfından Re!lk Sart, Anka
ra İltekin okulundan 140:> Metin 
Pekşt"··, Ankara ikinci orta okulun. 
~:ı.n 12-48 :rnrlivet Kocasakal, Anka. 
ra dördüncii ··ıııfından sınıf 4 de 
MitLat Demokan, Ankara sanat o
kulu:ıdan Süha Pıra, Zonpldak 
ilk okuluından 11nr' 5 te N~ahat 
Çoşkun, Kayabaı illr okulundan 
Y'ikıel •lener, Kayseri ll:tiler ilko
kulundan 342 Necdet Tümer, An -
kara Maltepe okuluncı~, Gökcan E
r.~. Merzifon Kara Mnııtl'ra paıa 
ilk okulundan sınıf 2 de 18 Nezl
ha Uludai, Ankara Dumluomar o
kulun·' •• ·-e Ö=-::r, l\nkara Dev 

(Sama ' lllCI ..,.,.., 

Bu haftaki yapııtırmacamız 

~ 

QOCUklar bu hafta alze gene bir 1 2 - K:ıra kupoıılar arasından ~.;
~lftırmaca verıyoruz. Yukarıdaki kiliyor. Adreılnizl okunaklı ve tam 
~çaıarı bir araya getireceksiniz. olarak kupoıılara yazınız. 

&aman meydana bayraiımız 'ıka- 3 - Zarfı açık yollayınıa. o za-
::ıtır. Bu yapııtırmacayı doğru ya- man yetmiı paralık pul yeter. 

ar arasında kura çekeceğiz. Ku- 01 .. 1111111 .. 11111111111111111 
.... 

~ birinci gelene bir okul çantaaı, :' ~ 
~iye bir boyun atkısı, UçUncUye : U L U S Çocuk Sayfası 

Bilmece Kuponu 

-(4)-

~ ınua aaatl, dördüncüye dolma : 
~enı, beıincJye yarım düzUne def· : 
'-· altıncıya yarım düzüne kureuu : 
'-İeııı, yedinciye üç defter, ıekizin- : 
•:te iki çocuk ro111anı, dokuzuncu • : 
~ Uç kurıun kalem, onuncuya güzel : Adı ve Soyadı: •• • • • 1 • 1 •• 

~ kalemtrq, on birinciden yirmi : 
'-tıııclye kadar birer aabun, yirmi S Okulu : • • • • • • • • • • • • • • 
_.lıııcıdan ellinciye kadar birer ki - • · Adı t....._" : &ehir : •••••••••••• i:'!': elli birinciden yetmlı beıinclye • 
~ birer cep aynaaı, yetmlı aı • "\11111111111111111111111111111111t" 

~dan yUzUncUye kadar birer sll • DİKKAT ı Zarfların liıtUne kut Ytiz birinciden yUz elllnciye ka • ponlardaki numaralarla birlikte IÖY
!llı birer Ulus çocukları rozeti, ytız~ le adres yumız. 
.,.! birinciden iki yüzüncüye kadar UI Gazetesi 
-._. kart poetal hediye edecel1s. "lmua M I x.. ..... 
-< DİKKAT >-- Bı ece emur u•-

1 __ .. Bilmece No: • • . • • • • 
-.,.;._ lloy9dımaı 7um.e.Yl - ANKARA 

PUL 
Pul toplamanın faydaları 

Pul toplamak insanı, temiz, dLk· I zelce yıkamak v~ bwıu hlcblr za
katll, intizamlı olmak zorunda bıra· man unutmamak gerektir. Eter bir 
kır; deıterbllirliğe alıştınr; tutumlu pul maşası elde edilirse, pulllan o
yapar. Pulla utrasan bir kimsenin nunla tutrnıya alışmak daha iyi olur. 
iycya kötilden, güzeli çirkinden ayır· Bununla beraber gene yukanda IÖY· 
ma duygusu kuvetlldlr. Gllzel ıanat· ledlltlm temizllk işi yerine getirilme· 
lara sevgısl fazladır; çizgi, renk cö- Udir. 
rUşU daha pekişmiştir. Hayat bilgi· Dikkatli olmak, JnUzamlı olmak, 
sl, yurt bilgisi, tarih, cotraf)·a gibi her llte olduğu gibi bu iste de, çok 
bilgileri daha olgundur. Blltiln bun· önemlidir. Ele geçen bir pulu lnce
larla beraber, yollyle pul toplıyan den inceye eözden geçirmelidir. Pu
blr kimse haberi olmadan kllçllk bir lun yırtı:k, ez.Ik, kınk; tıı:tıllanndan 
servet de elde eder. bir tanes!Jılıı bile eksik olmamasına 

çok önem vermelidir. Yoksa o pul 
Pul toplamakta temlzllk, titizlik artık, pulculuk yönUnden, hiçbir ite 

en başta gelir. Pulla uıtraJmıya baı· yaramaz. Sonra, pullarda bazı basım 
lamadan evel elleri temizce yıka· yanl1Jlan da yapıldığı olur. Böyle 
mak ve çok l:Yi kurulamak ııerektlr. basım yanlısı olan bir pulun deterl 
Kirli elle tutulan pul kirlenir, nemli daha fazladır. Onun için ele geçen 
elle tutulan pulun da zamkı bozu· bir pulu bu y5nden de incelemek ge
lur. Halbuki pulun nzerlnde posta ~tir. Pulu defterdeki yerine gayet 
damgasından ba.&ka en ufak bir leke dil7.giln ikoymalıdır. Yerine çarpık 
bile olmamalıdır; olursa dderl ek· çurpuk konulan bir pul, blltlln def
slllr. Zamkı bozulmuş daınaasız bir terin dUzenlnl bozar. Defteri karma
pul da değerinden kaybeder. Elden kansık, gelişi güzel YBP!ltınlmış pul
ele dolaşan pul, birçok mikroplar ta· !arla doldurulmuş olanm çapaçul
ııyablllr. Onun içln pulla utraşma luıtu besbellldb-. 
ış bittikten ııonra gene, ene-rt iÜ· PULCU AMCA 

·Masal • 
• 

Cessur İnal 

Çok eski zamanlarda, orta Ali -
ya'da bir yerde, dağlarda.ıı birinin 
t:teğinde Değirme.1JC1 adında gUzel 
l·ır köy varını§... Bu kllyUn dört ya. 
nı büyük ve güzel ormanlarla çev
rili imi§... Dağları dola.na dolana i· 
nen Yetil ırmakl~ köyUn içlnden 
geçiyor ve her tarafı zllmrUt ıribi 

yeılllendiriyormuı ... 
itte bu ormanlardan birinin kıyı

sında, kilçucük bir kulübe içinde, 
baba, ana, ve bir de İnal adındaki 
çocuktan ibaret bir alle oturuyor -
mut. 
Bunların iıl, çevredeki orman -

lardan odun keaerek ıehre sötUrUp 
aatmakmıı ..• 

Küçük İnal; gayetle dotru, ana
sının babasının ıözUnden d11arı çık
maz gUzel bir çocukmU§. Kendisi 
fenalık yapmaktan hoılanmadıfı gi
bi böyle adamlarla da kon".llmaz • 
mlf. 

Aradan yıllar geçtikçe İnal bU • 
yümiye başlamıı. Sonunda kocaman 
bir delikanlı olmut. 

Kısa roman 

Anlatan: Tezel AMCA 

Bir gün, ihtiyar babasına yarclı • 
ma karar veren İnal, baltasım ala
rak, ekmeğini ve katığını torbasına 
yerlettirip ormanın yolunu tı,ıtmut. 

Bir mUddet yürüdükten aonra, 
ırmağın 911#1ıyan yaptığı bir yere 
gelmlı. Bakmıt ki ıu ıırıldıyor, 

kuılar ötll§üyor.. YorulduğUndan 
biraz dinlenmek için bir kıyıya o
turmUf... Gözlerini çathyana dike
rek kula.tını ımıtıya uydurmuı. 
Böyle ot'.ll'W'ken, bu 11nl tı araaın
dan kula.tına töyle bir aeı gelmtı: 

Durma dalgıa, düıüame, 
Alma a.k, babtıa .,ı1ı:. 
Bu sözleri duyar duymaz, acele 

karnını doyurduktan ıonra kalkıp 
ormanın iç taraflarına dotru yol • 
lanmıı." Odun kesmek için sık a • 
taçlıklı bir yerde durmuı. Şöyle 
dört yanını dinlemiı.. Uzaktan bir 
ıe~ iıltır gll;I olınuı. 

Baltasını kaptığı ~I ıuln ~el • 
dlti tarafa koşmuı. O koıtukça 
ses daha yakından gelmiye ba§la • 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Yıkık yerde neler var ·ı 
Jinet bana : 
- Böyle ıuız yerlerde aelln aut 

ne kadar tatlı geliyor detti mt 1 
diye ıoruyordu. Ben de ona 10 • 

ruyordwn : 
- Sellere yaklqtıkça nlin ati 

de tatlılqır. Fakat hartada bu ya
kınlarda insan oturdutullU geııteren 
bir iıaret yok. Biz böyle nereye ıi· 
diyoruz ? 

Bir aralık Jlnet gene ıordu 
- Herve, bu ısaız yollarda kaç 

aaattenberi yUrilyonız 1 
- Her halde bir saat oluyor. 
Bizi cliııllyen amcam ırUlerek : 
- Siz konU§& konU§a gittitinlz 

için zamanın ne çabuk geçtltlnl 
bilmlyoraunuz. Fakat bu yola dU • 
teli tam Uç saat oldu. 

Bia böyle konuıurken Corg ko -
ıarak yanımıza geldi : 

- Baba, Jlnet, Herve, bakınız 
ı,te 1Uradaıı bir yol daha ayrılıyor. 

Corç hem böyle aöy!Uyor, hem de 
bir taraftan iıaretıer yaparak yolun 
gitti11 yeri gösteriyordu. ÜçUınUz: 
de kotarak Corç'a yaklqtık. Fa • 
kat t&§kııılık içinde kaldık. Uzun 
samandanberi içinde yUrildUtumüz 
dar dal adası. Uç koridora ayrılı. 
yordu. Koridor dlyonım, çünkü bu 
10llanıı lm'P .kıyıamda b611lrtlerıler, 
amı&11klar, çam ataclan aarlmı11. 
1dr lr.cıırklor ~ %amacl• 

sarp, iııditlmla yol çok lıılı, ve ıel 
çok ıiddetli akıyor gibiydi. Her ıey
de bir sertlik vardı. Usaklarda ye
ıil bir yer görUııUyordu. lıte haf -
talardanberi sanki gitmek, içinde 
oturmak latedijimlz ormanlar bu -
rası idi. Fakat aaıl ıatlıtımız ıey, 
bu yeıil ormanların orta.ında ev 
yıkılan gibi bir çok ,eyler görünü· 
yor, ve bunların üzerinde de kale 
gibi koca bir ıato duruyordu. Biraz 
dikkat ettik, sanki birbiri üzerine 
oturtulmt11 gibi on kadar ev vardı. 
Bu evlerin ortuıııda bir de kilise 
vardı. Biraz ötede, gene ormanla -
nn araBlnda klSY• benzlyen b&fka 
bir ıey vardı. Fakat ormanlar o ~ 
dar 11k, o kadar kara idi ki bu klSY· 
ceilz aankl derin bir uyku içine 
gömUlmüttU. 

Bu yeni köyilıı evleri, sünetle 
uçuk renkli bir hal allnl!I olan ki -
remitler, kara granit t&§larlyle bu
rada her halde gizli bir ıeyler ol -
dutunu akla getiriyordu. Fakat 
saatlerce ıısız yollarda bir tek cana 
rastlamadan yUrUdllğUmUz için bu 
küçük köyde lnaaıı var diye 1evin· 
dıK. 

Amcam rene hartaaım actı. Biz 
merakla aorduk : 

- Bu kOyUD adı ne f 

~~ 
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HARP UCAGI 
Uçak bugünün harbfnde 
en büyük rolü oynuyor 
Royal Air Force'un kullandığı çeşitli tipler 

' ... 

Yulıarulalıi ruimde gördüğ ünüz uçak lngiliz filo lıumandanlanndan Swin'in içinde 
dünya yüluelme rekorunu kırdığı Briıtol - 138 dir. Bu uçak, çok kuvetli bir P.E.VI. 

Regamı motöriyle cihazlandınl mııhr. 
Burada ilk dikkati çeken nokta, 

bu harpte bir çok uçak tibi bulun
masıdır. Almanların ancak üç tip 
avcı uçaiı vardır.: Messendımitt 
109 ve 110 Heinkel 113 He, buna 
karıı İniilizlerin Spitfire, Hurri • 
caine, Beanfichter'leri vardır. Fa • 
kat aynı zamanda Amerikan menıe
li Curtiss • Tomahowk, Nort.hame
rican • Muıtanıı Grumaıın Mortlet, 
Brewster • Buffolo yahut Bell-A -
viacobra'ları vardır. Aynı vaziyet
ler bombardıman uçaklarında mı:v
cutıur. Bunlarda da Almanya'nın 
iki modeline karııhk _. motörlli in
iilİZ uçakarırun 5 tipini tanıyoruz. 
hte Birleıik Amerika ile havacılık 
sanayilnde yapılan iıbirliiinin ne -
ticesi budur, fakat aynı zamanda 
inıiliz uçak mühendislerinin ve 1a
pıcılarrnın da bu sahadaki rolleri ö
nemlidir. Bu bir çok uçak çeıitleri
nin tiplerini f(iyle ıırabyabiliriz. 

1 - Ağır bombardıman uçakları. 
Harbin yeni neticeleri R. A. F. yi 

inşaatını çoialtmaia mecbur etti: 
yapılan uçaklar arasmda Boeinı B 
17 (uçan kaleleri), Consolldadet B 
24 Liberator, Handley. Baıe- Ha
lifaıt yahut Sbort - Stirlinc vardır. 
Bütün bu cihazların ağırlığı 20 ton
la 15 ton araamdedn'. 30 metril!n 
fasla bir kanat uzunluklan vardır. 

Dünyanın en ıüratli muharebe uçağı olan 6ir $pİtlllİtta 
bunlardan bin tanai Lord Nullild labrilıal(lll"Iİtıtila . 

yapılmaktadır. 

5000, 5600 beyıirlik takaunda 4 
motörle mücehhezdirler ve saatte 
400 kilometreyi aıan bir aüratleri 
vardır. Taııyabildikleri bomba ağır 
lığı 5, 6 tonu bulur. Hususi terti • 
bat sayesinde Strotosfer'e yakın 
hava tabakalarında harekitta bulun
mak imkanına maliktirler. Nash • 
Thomson tipinde dört ve iki oto • 
mıtik kuleye konmuş i.leti ile se -
kiz makineli tlifekle cihazlandırıl
mıılardır. Hakik.ıtta bu devlerin 
aıırı dercelere varan maliyetleri 
vardır, fakat personel cihetinden 

Bir Hurricane (lngilg 

çok iktisadldirler. Çift motörlii ekseriya Londra tebliileriııde zUr. 
W ellinıton uçakları, altı yedi adam redilen Locheed Hudıon'lar ve Con
taııyan Short - Stirling'lerden da- aolidoted PBy 5 tipindeki İngilizle
ha az bomba taıırlar ve beı kiıilik Tin Catalina diye adlandırdıklan i
bir tayyareci kadroları vardır. Ay. ki motôrlii açıkların Costal Com • 
nı ıekilde Fliyinc Boat Sbort - Sun- mand ve F. A. A. 1a iyi hizmetler 
derland'ları zikredebiliriz ki bun- ıorerek ıimal denizinde ve Manı 
!ar Coastol Command ve Fleet Alr W..erinde müessır hücumlar yaptı
Arm'da çahıırlar ve denizaltıların ıını zikredebiliriz. Luftwıffe'nin 
amansız birer rakibidirler. Sibera • Junkers Ju 52 tipinden uçakları gi
tor tipindeki uçaklarda halen esaıh bi Withley uçakları da paraıütçü 
değiııiklik yapılmııtır. Bu avcı u- kıtaların nakline hizmet ederler. 
çakları, Atlantik'te ve Feroe ada · 3 - Hafif bombardıman uçaklını 
11ndan Liıbon'a ve Cebellittarık'a Aiırlıiı altı lonu ve kanat ıenit-
lradar ~zanan böliede taarruzlar ya- liii 20 metreyi ıeçmiyen uçaklar 
pan Foche Wuff Kondor tipindeki bu katagoriye rirerler. R. A. F. bu 
alman büyük bombardımlll uçak- uçakları hem bombardıman uçuıla
larmı kovalarlar. rında hem de hücum uçutlarmda 

2- Orta büyilklUktelri bombardı- kullanmaktadır. Bu kalaıorinin en 
man uçakları; -başta ıelen uçaiı Briıtol Blenbeim-

Bu uçaklar 1939 ve 1940 ıenele - !erdir. 
rinde R. A. F. in aiır bombardıman AJ'nı müessese, M1111 sularında ve 
tayyareleri idiler. Sicilya kanalında baskınlar yapan 

Bu tip uçaklarm yeniden yapılma. Beaufort'ları imal eder. Amerikan 
dıldarı zannolunabilir, hakikaten imalitnıa ielince Donglas 20, A. 
Wickerı Wellinıton'lar Handley • Boıton ve Glenn Martin Maryland 
Pace Hampoten'ler Armistroni • uçakları vardır. Bunların harp ka • 
Withworth Whitley'ler Avro Man- biliyetleri Havoc ve Marander'lerin 
cheıter'ler serilerinden yeni inşaat aynıdır. Bu hafif manevra lı:abiliyet
yapdmı1or, ki bu tip uçaklar bil - leri çok yıiksek olan bu uçaklarm 
,-Ok kardeşleri dört motorlü uçak - temin ettikleri en büyük avantaj, 
larla, hafif bombardıman uçakları- bir çok seferleri avcı uçaklarının 
nm yardımlyle Ren nehri havzası· yardımına ihthaç hissettirmeden 
nın, inal mıntalc:aı:ının askeri ve icra edebilmelerınden ileri ieliyor. 
sınat teınılerinin ve istila limanla- 4 - Trk yerli ve çift yerli avcı
rınm ieCe bombardımanlarında fa. , lar. - Birincilerle Marander'ler 
aliyet· iÖslermektedirler. Bu arada Havoc ve Beaufort'lar arasında bir 

Rolla Ro~ ll«rlin motörleriyle ciltalllllllıninu, 
lıwilu11Qdl411'a . 

fuk blllnıak oldüG:& ,detilr. Bqlıa 
R. A. P. 1a llldllhili" slft 1erli •• 
ilı:i motörll aYCı aç* B~ilhter• 
dlr. Bu Briıtol fürl1ıalarinrn • 
yeni olarak me7daaa ptlrdili UÇ-. 
tır. Sürat itibariyle um deierct. 
olduğu mqbur 11....-..tt'e ma
lik olduia altı maki..U ttifeii .. 
dört topu ile biiyij)ıı blr NıB l 10 b
'tilnlıilı: temin etmlftir. Bu açakls 
rece röriiDmemeai isin aipha bo-
1anyanmııtırlar. Tek yerlilere ıe
lince; bunlar da 1931 daki tiplere 
nazaran çok teralrld etmitlerdir. 
111. Spitfire llark'lar iki santimft. 
re çapında Ud '°Pla llillcelıbezdirl-. 
Metbur Hawker mih1111•i Hu"'6 
canne'lerin yeni iki tipbai test.a. 
etmiıtir. Bunludan Wri 12 makU.. 
1l tiifele dilerl d&rt topa mali~ 
ler. 

Bu yeni " blJ;ik harp ıillbJMI. 
nın 2,000 bentr h•adndeki mo*" 
lerle de nıilcelıbes oldald&mu ._ 
lemelr llmnchr. Ba aoktaclaki bllP
ıizliiiınizi 96Jlemeli7is. 

Yukarda unai1le 11J'41aiımı• A
merikan ucı 9'dlanna celine• 
bunlarm ıilrat itlı.tb'le inciliz .. 
çaklariyle a)'lll kabiliyette olanlu 
hem •1DI yaıtaclır ~ IS ıiıt$
la techlz olummallardıt. t111msJl. 
bombardıman uçalı:larma. Jdistik n.. 
lelerle techiz ettikler--. 1na açallo 
larm Amerika Birletik dnletlerl 
tarafmdan imali oldü1;& ........ 
ti. Avrupa'7a, A makineli ~ 
dakikada 120 menni JtaD S,7 ..,._ 
metre çapında bir topla micelıl!ıııts 

Caribon ve Aviacobra adı •ertlp 
Bell P. 39 ıek 1erli uçakların .._. 
diii bildiriliyor. Muhtelif Brit&DJa 
kaynaklarına ıöre, motörii pilot ye-. 
rinin arkasında bulwıaıı ba acaf{p 
uçaklann alman zırllılı 'H motörli 
vasıtalarına karıı nıStlıir bir sillb 
teıkil edecektir. 

R. A. P'. in iki motörlü, tek yer. 
li, çift füzelajh Lockheeddi&tıtniq 
tarafından teslim edilen ve alma 
Focke Wulff FW'lere benzi1• 
Westland Whirlswind uçaklarıma 

hianete cirdiklerini zikredebilirb.. 
Bunlar hakkında fazla malumata sa
hip deııiliz. 

Bu buaustıki bilgimizi tamamla -
malr için, F. A. A. da hususi surn
te lrullınılan uçaklan tetkik etmek 
llzımdır. Bunlar hakkındaki bilp -
miz henliz tamımiyle müphemdir. 
Bunlardan Blackbum Skua adında 
pike bombardıman uçaklariyle 
Blaekburn Bothı keşif ve bombar· 
dıman, ve iki çift satıhlı S.\'ordfı•h
leri ailrredebiliriz Bu uçaklar di • 
ier uçaklara nazaran bat:al bır va
zi1ette olmalarını ratmen Tr-~t
teki ital1an filoıuna ve 27 mlf •• 
Biemark sırhbıına kartı atır ,__ 
beler indirnıiılerdir. 

ı. fri6ane "• GeMH''• 
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Ya ııllrmacamızdan armağan 

kazananlar1n adlarını yazıyoruz 
lBn~ ı 5 lnd :>ayını:ını 

rim okulundan 1 1 ı Acar, Ankar.a 
P• 1 c inden Zekı C'zkal. 

Ulus fOCukları rozeti 
Sla:z.ananlar 

Anl..a " un;:u t.. ta okulundan 
518 Dudu G :u, Ankara Ne -
ca~i o' ı lundan A. Tavşanlı, Ankara 
Gazi lisesınden t,,met Olcay, Nevşe-
l: _ Nar ılk dan Mu:lerrcf 
- :;ııcı, Hadı Yassıvıran as-

nonıi okulundan 388 Türkan Ergür
buz, Ankara Maarif Cemıyeti oku
lundan Bilge Kalkankıran, Sivas li
sesi 4-C de 728 Rifat Sönmez, K
rrkkale okulundan 673 Nazım Ak -
doıan, Ankara ticaret lisesinden 62 
Bahaettin Gezgin, Amasya orta o
kulundan 1-A da Nihat Sima, Bala 
ilk okulundan Ant• Egesi!, Karabiık 
ilk okulundan Goçin lnceier, Anka
ra kız lisesinden Y ekban Anış. 

MAS AL 
keri posta 835 " i M. Altıı. og-
1.ı Ergon • lt.ıy, Ankara İsmet İ -
nciniı okulundan 104 Gulgun Ten -
man Ankara dJrduncıi orta okulun-
dan' 3101 Niyazi Mesaj, Malatya (Ba~ı 5 ınct sayfada) 
sıh mu u o Necati Tatar, nuş. Biraz durmuı. Sonra sağ tara
Ankara'dan Nejat Atalı, Ankara fa saparak ilerlemiye başlamış. Bi
Çankaya okulundan 143 Mustafa raz sonra tüyleri urperten bır man
Tancal, Ank:ıra sanat okulundan Ka- zara ile karşılaşmı,ş: Kocaman bir 
zım ôzep, Ankara Tuna caddesi kaplan, genç ve gUzcl bir kızı ko
Ertürk sokak 14 de Albay Naziki - valıyommş ... 
oglu, Ankara Ataturk okulundan İnal bır saniye bile düşUnmeden, 
Necdet Üncıil, Ankara İltekin ° · baltasını kaptığı gibi kaplanın Uze
kulund<ın Ulun Erkmen, Adana Na- rine atılmı,ş .. Boyu uzun, kolları ve 
mık Kemal okulundan Özbek Ta - bacakları çok lmvetli ve cesur olan 
nm, Ankara Dumlupınar okulun - inal, kaplanla boğuşmıya başlnmı,ş. 
dan Necdet, Ankara dordünciı orta Zavallı kız, korkusundan bir a -
okulundan 2769 Mtieyyet Aslan, 
Ankara Kavaklıdere orta Ayrancı ğaca tırmanarak bu boğuşmayı sey. 
181 No. da Reşit Sezgin Er, Diyar- re dalmış. İnal'ın hem cesurluğu -
bakır Siıleyman Nazif ilk okulun - na hayran obyor, hem de ona a -
dan A}'han Tektay, Ankara Yeni - cıyormuş. Tanımadığı bu gencin a
ııehir Turk s kak 15 te Nadide Ak- tılgnnlığını çok beğenmiş ... 
şen, Ankara iıçıincii orta okulu sı- Nihayet, baltasını gayet gtizel 
nıf 6 dan Gunay Aktuğ, Ankara kullanan İnal, bir lmç vuruşta kap
Ata , okulunrl~:ı ("')\ ay Sakarya, lanın kafasını parçalamış.. Genç 
Ar.' "rn Ataturk okulundan Öı:de • kız da buyuk bir tehltkeden, daha 
:mir, Ankara ıı: lise inden 707 Mu- doğrusu bir ölümden kurtulmuş ... 
alla Tiınay. Ankara kız lisesinden Genç kız ağaçtan inerek İnal'ın 
Ha dan Aykent. Kilis mahallesi yanına gelmiş. Canını kurtardığı i
Eşrcf Kastale sokak 39 No da Fat- çin ona teşekkiir etmiş. Ve cesare
ma Guıı. An ra Keçibren okulun- tinden dolayı kendısini kutlark~n 
dan 4 unciı fta Sevim Gursoy, bır takım askerler uuaların yanına 
Ankara Yuksel caddesi İçel 1iokak gclmi~ler.. Meğer bunlar, oraların 
27 de Türkan Ycniay, Ankara Çan- komutanı olan kızın babasının as
kaya okulundan S . Samım, Ankara kerleri imi;ıler." 
üçüncü ortadan Erdoğan Oytan, U- Askerler her ikisini de atlara 
eak orta okulundan 1-F de 270 Os
man Okkao lu, Ankara Hacı Bay
ram bırınci c;1 maz sokak 32 de Ay
şe Gozaydın, Ankara Bahçeli evler 
okulundan <"'edat Erçelcn, Samsun 
kız orta okulundan 956 Recai Tu -
na, Yozgat orta okulundan 174 Ne
vin Tunalı, Ankara Atatürk lise -
s'!!den 1355 t mail Gezici, Ankara 
Devrım okulundan 789 Güner Çelik
kol, Ankara Dumlupınar okulundan 
Nadide Sardal, A:ıkara ticaret lise
sinden H fzı Şenaktan, Ankara Ma
arif cemıye i kollejinden Yılmaz, 
Ertez, An ara İsmet paşa okulun
dan Şukran Tektaş, Gazi istasyonu 
10 nuncu yıl ilk okulundan Mukad
der Toker, Mani a orta okulundan 
2-D de Ko an Özkaya, Ankara bi
rinci or a o ulundan Osman Gızcan, 
Ankara Atautrk lisesi ilk kısmm -
dan 7 Ay el Ansoy, Ankara İltekin 
ilk okulund n 162 Türkan Temes 
Ankara 'E tik okulundan Rifat Ya -
sam, Ankara iıçunciı orta okulun -
dan Semahat Ture, 1stanbnl 6 mcı 
ilk okulund n İlhan Dilek, Balıke
sir Savaştepe koy enstitüsünden 
Ahmet Soylu, Antalya su iııleri mıi
dtitti kıl!:ı !ncı Usta, B~ fra Gazi ilk 
okulundan Hakkı Oranç, Ankara 
kız lısesındcn Nadide Ak~en, Anka
ra bırincı orta okulundan sınıf 1 
de Hayatı Korel. 

Kart postal kazananlar 
Balıkesır 6 eylül ilk okulu sınıf 

5 te Ant Sun, Çorum orta okulun
dan Turan Tun ay, Sıvas orta o
kulundan bırıncı şınıfta Şınasi Ba

bindirerek koınutanlarırun yanına 

goturmüşler ... 
Kız babasına biitUn başından ge

çenleri anlatmış ve camru kurta -
ran cesur inal'ı kendisine tanıtmıl}. 
Komutan bu cesur delikanlıyı çok 
beğenmiş, ve kızını ona vermiş. 
Sonra kendı köııkUnUn yanında on
lara da bir köşk yaptırmış. İnal, 
anası ile babasını da yanına aldı • 
rarak onlara ihtiyar zamanlarında. 
rahat bir hayat ya.şatmıya karar 
vermiş.. Ve öyle yapmış .• 

İşte, doğruluğu seven, elınden ge
len yardımı eslrgemiyen insanlar 
hayatta daıma. her ı;ıeyi başarırlar. 
İnal da. gUzel eşl ile birlikte mesut 
bir hayat ıoiirmUş. Onlar ermiş mu· 
radına, hiz cıknhm tahta başına. 

A . Cümhuriyet M. U. 

İcra işleri 
Ankara C. Miıddeiumumilğ!nden 
Ankara icra dairesinde 941 yıhn

dan yeni seneye devir muamelesi 
yapılaca&mdan pek müstacel icra iş
leri mıistesna diğer işlere 23. 12. 941 
tnrihinden 27. 12. 941 gunüne kadar 
bakılmıyacağı alakadarlara ilan olu
nur. (9513) 19480 

MArlKEMELER 
Bolu Sulh Hukuk .tı.lklmllı;Jndcn; 

Canşa ZameLlın kuyundcn /:ieJ:lt Ah -
meL o{:lu Abt.lullah .<;ser He Kunedcn 
Abdullah Orhan aralarınıla mıılchadılıs 

kanoğlu, Ani ara Maarıf Cemiyeti ala1:ak. da' asının carı duruşnı,ı~ıııtla: 
kolleji ılk la mından Korgun Ok • muı.1t.1eıalc>hın ikaınetı;:ıl.Jıının nıcı.;huı 
yay, Ankara Atatıirk okulundan 
Mujgan A., Edırne lisesi birinci 
sınıfından 1650 Cengız Çırpan, An
kara dorduncu ora okulundan Or

olınasınllıı.n davacı tara!ıııdan du.vctlyo 
makamına kaım olmuk. uzere JIAnen 
terasını ıs temıı \ e bu vecıbe de ıtı.ı e
dilm1e bu de!a lkamcu;tıhı mcchul ka· 

ba Bu.dal. Ankara Gazi 1 sesinden lan muddelalel'hl! ırıyıııı kararı mııka
İsmet Goker, Ankara Atatiırk ilk mına kaim olmak uzcre UAnen tebllııat 

lcrasını müdıle! taru!ından talt•P olun -
muı bcrmucıbl talep mahkemede mUd • 
dclale>hln lslıatı vücut eLıne.;i veya bir 
Hklll mUda!l ı.Qndermesı 1ctn s:ıyap 

kararı makamına kaim olmak üzere 
•azetenlzle duru5manın muamı.k lıu· 

ıundul';u :w. 12. U ıı cuma ııunlı s ıo 
da Bolu sulh hukuk mahkcm•·slndc 
ııızzat \ eya bir vekili mudatJ •unılcr. 
mcsl hususu llfı.n olunur. 5ır.!2 

Ankara Birinci Asll>e Hukuk HA -
klmllli:lnılen. 

Davacı An.kara l\Ierkez barında ııar
ıon All l\Iazlum. 

Karını.z Ankara Sanay! mektebi cad-
desinde s numaralı hanede Ane .Mu
veddet aleyhine ncılan a)Ttlık ve •e
ctmslzlık ve .sair sebeplerden dolayı l'a· 
pılan boıanma da\'asının muhakemesi 
sonunda ta!sllALL kararında yazıluıtı 

ilzere aranızdaki ııecım~ızıtklerJn yek. -
dliıertnlı:e karsı fena muamele YdPtııı:1-
n12: aablt olur> &ebeblnl vucudunıı. 'lc
danen de kanaat hasıl oımuı ve uzıun 
mUddet musterek. hayatın tatili de ba
rı&manıza lhtlmai vermemekte oıcıu

ııundıı n kanunu medeninin 130 ve 134 
\le 138 ıncı maddelerine 1evrlk<ın 1>o-
5anmıınıza ve H2 lncl madde muc bın
ce her ikiniz de knbalınUI olduCunuz -
dan birer sene evlcnememenlze ve taz
m ın ıt ve nalaka tnleplerlnln bu scl>eı>

le rettdıne ve tahkikat hakimll~lncc 
6. 3 l.l32 tarihinden ltltiı.ıren ınütldcl ü
zerine takdir olunan 1200 kuru& nala· 
kanın buıı:Unden itibaren katına ve tn.· 
rafcyn kaba.hatll olduf:unda.n masarifi 
muhakemenin mifnaııreten tahsiline 
kablll temyiz olmak lızere 20. 6. 932 
tarihinde karar verlldlitl lifin olunur. 
"' 111111111 111111111111111 111 iti 11 a. -
~Türk Hukuk Kurumunun§ 

okulundan Burçan Komiırcti, İzzet· 
tin ıs asyonunda Muzaffer Polat, 
Ankara kız lıscsı B-1 de 1383 Ay -
ten Gunun, Sıvas orta okulundan 
D 2 de 51 Kemal Develı, Akşehir 

inhısarlar muduru kızı Ulviye Berk 
ztıe, lstabuld un,ndarnilltSSSru mm 
men, İst l:lul Se ıbenuva kollejin -
4en Cemal Ay en, Ankara Ulus o-
1mlundan 264 Necati Çavdar, Anka
ra İsmet İnonu okulunrlan Zatimur 
Altıntaş, Ankara Riyasetictimhur 
ınuzik okulundan M. Unlu, 1stan -
bul Kadıkoy Muhurdar caddesi O. 
apartmanı 3 No. da Emel Çelikyol, 
Ankara b rinci okulundan C-3 te 
Cahit Dıkmen, Ankara üçüncü orta 
okulundan Envercan. Ankara Ata
t,•ırk lisesınden 169 Erol Tümer, 
:kızılcahamam ilk okulu sınıf 4 No. 
138 Orhan Onder. Ankara Yeniha
yat okulundan Yuccl Ersin, Ankara 
dörduncıi or a okulundan Sabahat, 
Ankara Gazi lisesınden Cahit De • 
mir .. J, Kayseri lısesi S 1 de 33S 
Cengiz Evrensel, Ankara Atatiırk 
lisesinden Akgiin Temizer, Keskin 
ikinci ilk okulun lan Mete Öze, 
Erzıncan ilk okulundan Akın Ka
an, Kon)a Kurtuluş ilk okulundan 
Yaşar Argo. Kadınhanı • Sarayö -
nü istasyonu ilk okulundan Münir 
Çatbaş, Kırıkkale ilk okulundan 
Ne~ide Keçeci. Ankara P. T. T. 
hesap işleri şub~sinde memur Ne -
jat k zı Zehra Fırat, Malatya orta 
okıılundan C 3 te 961 Ahmet Al· 
t~n. Ankara birinci ort~ okulundan 
Ogu:.ı: Akşit. Kızılcahamam ilk o
kulundan .Mıinevver. Ankara beşin
ci orta 'okulundan 321 Muazzez Er
tan, Adana Gazi paşa okulundan 
NurtPn Gör. Malatya orta okulun -
dan ! Altan, Ankara birinci orta o-
kulun.dan Mustafa Bagımı, Ankara : 1941 - 1942 : 
Mim~r Kem1l okulıından Yılmaz : : 
Tuncbilek, Ankara ııt~kin okuluıı- : Seri konl~ranslardan ikincisi -

dan A 3 t• Ö zcan Gönc;en, Kayseri : Pr. Abdii1hak Kemal YörUk 
1isesind n 199 A. V~rmh. Ankara : ---Atatiirk okulundan Yılmaz Pa+ir tarafından buıün saat 
m;ı, Ankara bıı"nci or•;ı okulundan : 011 Tarih - Coğrafya. 
Hii~evin H:ırrıi ('elik. S1ıgurlu İs • : sinde verilecektir. 

15 30 da : 
Fa.külte- = 

ml't pa•ı:ı oknlunrı~n Ao;'let Ceyl;ın, : 
A nkara Mirıı:ır Kemal okulundan -
Alp~r~lnn. Anlcara Nerati okulnn- : 
dan F.rilal Kok'<al Ankara kız lise : 

• 
M evzu: H ukuk ve ahlAk 

H erkes gelebilir. 

-------
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1 jarki Asya ideali 1 

uğrunda harp 
( Başı 2 inci sayfada ) 

zifesini almışlardır.,, Japon hava 
kuvetlerinın amerikan adalarına 

taarruz ettiği sırada, japon mu
rahhaı>ları amerikan hariciye ne
zaretinde sulh müzakereleri ile 
meşgul bulunuyorlardı. 

28 Ağustosta başhyan Vaşing ·
ton görüşmelerine rağmen "Şar
ki Asya refahının., 1 eşkilatlandı
rılması Japonya'nın sarsılmaz ga
yesi olarak kalmıştır. Çünki baş
vekil, general Tojo, general Ta
naka tarafından 1928 de hazırla
nan '•Asya hakimiyeti planının,, 
ateşli taraftarlarından olduğunu 
mesleki hayatı ile isbat etmışır. 
Japonya'da faşist zümre, yeni ma
ceralara atılmadan '·Çin hadise -
sini,, bir neticeye bağlamak isti
~en konservatiflere galebe çalmış 
bulunuyor. 

Anglo - Sakson bloku ve ruı 
slavlığı ile Almanya arasında de
vam eden mücadeleden istifade 
edilerek Japonya "şarki Asya i 
dealini,, tahakkuk ettirmek için 
amerikan adalarına taarruz etmiş
tir. Bu taarruz~ idame ettirecek 
bunyenin ekor.omik durumu şu 
mahiyettedir : 

Japon harp makinesi, demokra
silerin keneli mudafaa ihtiyaçla. 
rından feuakarlık yaparak Japon
ya'ya son seneler zarfında teslim 
etmiş oldukları malzeme ile tec
hiı: edilmiş bulunmaktadrr. Ja
ponya'da mevcut harp malzeme 
stoklarının hemen onda dolrn7.U 
demokrasiler tar::ıhndan veril -
miştir. Çin harbi gene malzeme 
bakımından Çin'in şimdıki dost
larının gecmiş senelerde Japon -
ya'ya yapmış oldui:u te~limatla i
dame ellirilmiştir. 

Japon>a'nm Amerika'ya saldı -
rışı dostane yardımları ve Anglo
Sakson diınyası ile senelerden -
beri kurmuş oldugu ticaret bağ. 
larını kesmiş bulunuyor. Sulh 
zamanlarında, Japonya ithalatı -
nm yarısından fazlasını Biıyük 
Britanya ve Birleşik devletlerden 
yapmakta idi. Japon mensucat sa· 
nayii hint ve amerikan pamuğu 
ile çalışır. Japonya 1939 da ithal 
etligi 2.860.000 balya pamuğun 

805 binini Birleşik devletlerden 
ve 1.113 bin balyesini de Hindis
tan'dan getirtmiştir. 1937 de 258 
milyon libre tutan yün ithalatı -
nın mühim kısmı Avuslral~a. Ye
ni Zelanda ve cenup Afrikasın -
dan teclarik edilmiştir. Şimdi bu 
bağlar kesilmekle beraber Japon
ya harp icin k5Ji derecede hazır
lanmış bulunuyor. Bu hazırlan -
ma. Almanya'da olduğu gibi "yağ., 
yerine "top,, parolası ile temin 
edilmiştir. 

Japonya'dan A lmanya'ya yapı
lan ihracatın rus _ alman harbi 
dolayısiyle akamete uğraması, yi
yecek maddelerinin çıkacak çar
pışma için stok edilmesini temin 
etmiştir. Hindiçini'nin işgali de 
Japonya')'a bol miktarda pırınç, 
balık, çinko, t eneke ve volfrem 
temin etmiştir. Fakat Japonya'nın 
harbin idamesi için çok lüzumlu 
olan petrol ve metal 11oksa111 mü
himdir. 

Japonya petrol ve ham yağ 
ihtiyacının % 70 şiııden fazlasr -
nr hariçten getirtmektedir. Bu 
ihtiyacın hu.dullar içinden ancak 
ehemiyetsiz bir kısmı temin edile
bilir. Japonya'nın senelik ham 
petrol isi ihsali 4.5 milyon, ben -
zol, alkol ve bunların lali istih -
siili de senede 500 bin varildir. 
Son seneler zarfında Japonya, 
petrol ve yağ ithalatının mühim 
kısmını Amerika. Hollanda Hin
distanı ve Meksika'dan celbet -
mi,tir. 
Birleşik devletlerden geçen se

ne ithal elliği miktar (ince ma ·
kine yagları hariç) 22.750 bin 
varildir. Bu miktarın 11.500 bi
ni ham, 3.151 bıni pelrol ve rafi..ı 
nı: yaı:larıdır. Son zamanlarda, 
japon ithalatında Hollanda Hin
distanı'nın ehemiyeti artmıştır. 
1940 sonteşrininde yapılan bir an
laşmaya nazaran, Hollanda ma -
kamları 1941 yılında Japonya'ya 
ham ve rafine olmak üzere 13.500 
bin varil yağ vermegi taalıhut et
miş bulunuyordu. 1940 nisanın -
da biten yıl zarfında, mühim kıs
mı ham olmak üzere Japonya 
Meksika'dan 2 400 bin varil petrol 
ithal etmiştir. Bu ithalatın % SO 
sini japonya fevkalade ahval için 
stok etmiş bulunmaktadır. Albay 
Knox'un da sozlerinden ogr en -
diğimiz gibi Japonya 16 aylık 
petrol ihtiyacını stok etmiştir. 

Japonya'nın harp endtiıtrisi ı • 
çin lüzumlu metal noksanı da 
ŞÖ} ledir : 

Hindiçini'nin işgali Japonya'ya 
senede l milyon ton antrasit, j a
POn ihtiyacını karşılıyabilecek 
miktarda (65 bin ton> kauçuk, 
1,500 toı1 teneke ve kiıçıik tonaj 
lartla da diğer metaller temin et
miştir. 

Japonya'mn bilhassa manyetik 
vasıflarda olmıyan metallerde ki 
açığı büyüktür. Son on yıl zar -
fında japon çelik ve demir sana -
yiindc miıhim terakkil er kayde -
dilmiştir. Japon pik demir is t ih -
sali (Kora ve Mançurya dahil) 
yılda üç milyon, çelik istihsali de 
beş milyon ton kadar tutmakt a
dır. A ncak cevher ihtiyacının % 
30 u ve hurda demir ihtiyacının 
yüzde onundan azı iç menbalar 
ile işgal edilmiş araziden t emin 
edilmekt iir. Japonva demir cev
herini Malaya ile Filipin adala • 
rından, hurda demirini de Bir • 
]esik devletlerden ithal etmekte 
idi. Aşağr vasıflarda m ühim cev
her depoıdtleri K ora'd:t mevcut
sa da, bu depozitlerln i ıJletilme -
sine 1940 senesinde başlanmrlJ -
tır Bu d epozitler iıletilıe de, 
kok köm ürünün Japonya'da bol 

U L U S 

Ekmek işinde karne 
tatbik edilecek 

( Başı ı inci sayfada ) 1 Bu hAdlse memlekette lstlh8al ve is· 
ztn de blldlğl ıılbl buyuk ııayrellcr tlhlAk müvazenestnde te.sırıer'lnl &06ter
aartetme.kte ve taallyet gGStermektedlr. mlşllr. HukUmet bu muvazeneyi m\lm

Ancak bu müekUlatın yenilmez bir ie· kün oldugu kadar memleketin lhtlya -
kil almaması ıcın behemehal harp e • 
1'vnomlslnln icaplarına uyularn.k Jı;tlh

salden isllhlCıke kndar bUClmum lkll -
aa<ll taallyellerde sls1emll, pro.ııramlı ve 
hareketli devlet mUdahaleslne ıuıum 
olduğu kanaatindeyiz. 

Hl\diselerm tazy1kı altında alınan 
münferit ve gec~kmlş tedbirlerle bu
günkti. tevkall\de halın doğurduı.;u 

mUşklil meseleler hailedile-mea:. Bu
giln halkın ve ordunun zarurt lhti
)'aclarını karşılamak ve bunlan te• 
min eıtmek lçm bu ihtiyaçl::ıra ce
vap teşkil edecrk ol::ın mn.rldelNın 
istihsalinde, llhııllnde, nnkillt,rincle 
ve bunlardan stok vücuda gctirilme
ı:lnclc ve en nihayet tevzi ve ıstihlak
Jerlnde y<'k<iığerini tamamla) ıcı ve 
memlokc-tin bUnyesine uygun ve ay
nı zamanda ihtiyaçların dert'C'r;;iyle 
miitf'nn..c:ip tNlblrler almınn<ıma ıh
ttyac T.arurl oldu(:una inanıyor ve 
hiikiinwtimizden bunu temin etml'si
nl r\cn edl~·oru1. 

cına cevap verecek bir ıekllde tanzim 
etmek !cindir ki lhtlyaç maııııeıerı tize
rinde ve ollhassa hubulın.t gibi halkın 
ve ordunun ana gıclasını teşkil eden 
bir madde Uıcrinde ti.ıha verimli ve 
daha tutumlu bir teıllılr almağı zarurt 
bulmuı ve bu makt<atla da kanunu hu· 
zuru Allnlze seV'ketml$tlr. 

Arkada3lar, BUyUk .Meclıse arzetmek 
isterim ki bugUn bllh11J111a hal:kın ve 
ordunun hububat lhttya<'ını l11tlklıal 

ltlbarlyle tam olarak tt"lllln et.mek hu
•usu cld<ll ve e.~aslı leılblrler mev-~uu 

teşkil edecek bir mnhlyelle<llr. 

Hükümete verilen 
salahiyetler 

llükümeL bu me\'7.llU ıı .. ııetmek ve 
me' cut stoklarımızı sl)nnct kastl)lc<llr 
ki bir taraftan lstıhsall arttırmak, Is -
tlhltık.I tnhıııt etmek tcdblrterlnl alır• 
kcn bir tarn!lan da m!'mlckette mev • 
cut oWuı".:una kani oıcıuı:ıumuz ı::lıll 

maddeleri her halde m<')d:ına cıkarnıak 
kararını nlmış ve hunun l<:ln lcn.p edl•n 

B. Ratrih Kaplan'ın sözler; s.-ıınııl}etın verıımrsını nu>uk l\Ieclls -
tl'n rlra e1ınlşltr. 

Fuat Siııml'ıı(Rize> den sonra Ra- Bu kanun mef'lisi fıliC'C kabul cdlldi-
sıh Knplan (Ant.nlya) wz alarak; ğl t,'lkdlrılL• hılkumt'L !uzum ve :ı:aı uı et 
huküme.U müzakere-sine bıışlanan ı:öıtlu.ıu h,ıllertle llıtJ>.tc m.ıılrlelct1n ln 
kanundaki mupyyıdelcrle buı::unkü <lcı.:er lı),ıUnrını vererek bunlara l'I 
vazıyet karşısında te.\it ederken bazı ko;mak ve aramak ııal.ıhl;etını haiz 
suallE.>r sormak Isledığinı .sQylıyerek ulacaktır. Dır \ atandnsın kendi ihll~ a
Koordinasyon kararı) ıe şehir ve ka- cını taınumıyle kendisine bıraktıktan 

sal>aların pazarlaruıda her nıustahsı- sonra fazlasını luzuın h.ısıl olduğu tak
lin keındl btıhsali olan maddelc;dcm tllNle detıcr pahası,ıe clındcn alıp iıın· 
;ı.iz kılo kadar getirip serbestçe sa
tabilmek hakkını haiz olduğuna dair 
verilen kararın muhafaza edilmesi

nıc hizmetine hasretmek. dcvlctın lalır

allyle hem hakkı, hem de vıu!Cesıdır. 
Hukumet Bu> uk Jltccllstcn lıu> le l.ılr 

ne kanı bulunduğunu v~ bu pazar- saltılılyet isterken toıırak uıilnlerlnıl;dn 
!arın müml<ün olduğu kndnr geniş- istihsalini arttırmak \e ıııuslahsltleıl -
ilkte devam ettirilmelerini ve bunun mızc l>u~uk uıcullc yardım clınek tctl-
1-çın müstahsilin bu pazarlardan a; a- IJltiL'rlnl de l>cı aber uımışlır. Ol·Unl'U 
f:ını kesmemek, miist n.hsllin mal ı::e- bir tcıli>lr olarak ıniltalea elllı'.ılmlz, 
tirip sat.maı:ına nılimkün olduğu ka- ı.:ızll ı<toku mcnı.ına l.'ık:ırmak. ke;, r!)e
dnr meydan vermek için Uızım g<'ll'n ti meclisi tıllnln bızc \eıeccğl mczunl
tı,<lbırl!'>rin alınmasını Dahiliye ve )ele b.ıı'l'lııtır. Ilukuınet lıu teıfüirl alır
Tıcnret VckillN·iıHlC'n, ocluıl ve k<>- kcn 'c bunu llı.h uk Millet .lllccllslnılcn 
mUr meselesinı• ele tcmn.s e<len' k ba- rı('a cdı•ı ken l>lı w.rart.tn ıııi.ıstatısıllll 
7.1 yerlerde !l'Öı ıil!'n mü«küllerin ün- istlJıs,ıllnl lcsvlk bakımınd.ın, tlı(:ı:r ta· 
IPnmesinı de Zırnat Vckılin<len ve raltan ıla nıuslahsill kurum.ık \e onun 
gene lstanbul'dan gclmış bazı a<lnm- kalkınmasına hizmet et.mck mal<sadı~ ıc 
J11nn Anadolu'da dolaşarak bulduk- hubulıatın kilosuna memtekclln her 
l d t tarafında 4·5 kurus bir flJial zammı 
arı okum11lan '.;tanbul'daki tUcr11r 
he~ahına topladıklarından hahlslc Ti- yapmı$lır. Hlc eUphcmlz yuktur ki ku;,
cnret VAkRJetıncP bunun dFl bir an Jüterımız, ınüst:ıhslllmlz bize bu ~al/ihl-

l eti istimal etmeden ,·atan ve milletin 
evı>I öniınc geı;:ılmesini rica etmiş-
tir. ali mcnrantını ıroz önunde bulundura-

na .. 1h Kaplan'clon sonra, Mazhar rak mm1lclcetln ihtiyacına kolaylıkla 
Mılrıt Kan~u (Çoruh) kUr.~uye ı::clı'rck cevap vereceklerdir. 
!cinde bulun<tuı:umuz hııt ve Mtllıonlın Tüccara en geniş ölçüde 
k11hı olarnk Mrrtl~lc>n lslcnllcn ııulfl- kar payı verıLiyor 
hl~·ctıerln ve tnlı~ı~ııttnrın hlla trrctl -

Diı,:eı ilıtl;aı; maıldclcıınc ııellnce: 
ılUt vrrllıJf!ılnl, nnrnk hunlnrn mukrılıil aıkaduştar lıllı)orı;unuı: ki ııuı:ün mmı-
tıc-klrnen nctlrelt'rln ııürülmrılliıınl, ki· lekele ıthal:ıt maıltlcst nııml>lc ne ı:ı -
ııa lılr zaman lclnde knnıınun üc dda 

rl)oıs,1 bu hukunıetln tetllılrl>le ve 
l\lrcllse l?('hlfi!lnl ht•ynn etmı~ \'e clc-

huk.tıınctln yurcluııblo ıılrmcı-tedıı'. 
\•omln 1'1<'.ııct \'ı'k.~IC'tl tnı:ırınıl.ın ve- Tuec.ua akıcdltllı lıuküıneL verl>ur, 
rltcn bui':cl'ı}lnrın tevzi lşınin tllnzlm nakil vasıtasını lıukuıncl lemin cdboh, 
cdllemeılli•Jnl, hu ncvı tc•klllıttn ui':ra-

mcn5elnıltm mezunl>etl hlıktımet alı> or 
s..-ınlnrın clahae la7.ln calışnı ,ıları l<';JP 

ve lıuııunun 5nrtlarını ııvz onunde bu -
eltli!lnl. kanun )apm;ıkla ısıcı in hnllc-
dllcmlyecertln! ı<h le<llkten sonra bına- lunuuramk tücc.ıra en ııcn!ş ulçuıJc 
ennlc) h ben im lııllrhnmatım hu knnu- kar hl~sesı veı l)'oruı;. Buna ra~cn 

herh.angl lılr lUccar, herhanırl bir va -
nun da ve ~lmdl}e kadar vertlıiıl ııaırı.- tandaş mcmkkete ıazım otan bir ıs_ 
hl>cl hakkınıtakl kanunların <1.1 husnü 
tatlılkın.1 dikkat ve ltin:ı edlııncslnl rl· Uhl~1k maddcsinl meydana cık.amıaz, 

~:z:~~:u:;~l:>o~.~~n~c \~:.~~~ ~~~~1~ ~~1~~:~7~-ı~·r:e:~~:;rsı~~ı:ı\:~! ~:~r~1~1~ 
dnşlar hencıen iyi takdir E'derlcr. Biraz tutnı ~n o malı onun elinden alıp mcın
ıln hu ı~e memur olanların tec-zlyt•Rt kketln 11\tlyncınn arz<'tmek ve kendi -

sine ırızım oJ;ın ce~..nyı vermek ııcnc 
devletin lnbll bir h.ıklndır, ve zaruri 
tcliıkkl edllmelldlr. nu Is her mcmlc -
kl'tle bıiyle Hl!Hlmaktnılır. 

Kanunun mi.ızııkeıesl münnscbetiyle 
VL'llllklerl cllrt•ktırıere rai:'ml'ıı ll I t.ıllıık soz al.tn nı·kııdıışlıırımızıtrın !'arttın izin 
eıtılmt•ınesı ~ill:Unılen lıılıl< l~lnln ılılzC'I· Müı>lakll Gruııu adın.:ı ı;oı alan Fuat 
mcdliilnl ve ııctlccde bu kanunun t<tt- Sırmcn arkııd.ışıınızın llerl ı;urıtüi:ti 
bikatl>le meşııul otıı<'.ak kimselerin l.ıd 
intihap edllmeslne itina olunmasını rı- mütalcaların vckar ve ehcmtyetlnılcn 
ca etrnl;;tlr. ( bir zerre tenkis elmeml'iıe lllna etmek 

tarafına, cantnrının ,,ıkılma~ı tnrarınn. 

ırltmcll demi, ve suzlerlne devamın, bir 
hu<:uk S<>nedlr lı>llk me•eleııln!n yoluna 
ı:trnwılli:'ini ve \-.-killerin ı:a>TCtl(•ı1nc, 

şartlyle şunu teharüz et1irmck iııtcı im 
Ticaret Vekilimizin ki; mıııı korunma kanunu ccrcevesı 

beyanatı <lahlllnıle kooı·ııınasyon heyeti karnrly-
Mazhar Mufil Kansu'dan sonra le alınan tetlblrlcrin k.aınr ııafhasl>ll! 

kiırsuye gelen Ticaret Vekılim.ız B. tathıkat sa011Lsı arasını! ı tatbik.ılın Jyl 
Mümtaz Ukmen aşağıdaki beyanatta netice vcnncslnl temin ıı.:ın esaslı uır 

hazırlık devresi ı:cc;lı mt•i:c !uzum hasıl 
bulumnuştur: 

"l\Iuhtcrcm arkııdaslar, 

l"ııı timiz Meclis c:..;ru~unun 

cılmnk~ ve Jstcnllt•n k.u arl.ırın tııtlJl -
dcll;crıı klnıle mcnıkkclln lktısadl btinrcslnl 

ve ta>dfllı tetkikinden ııccllkten sonra 
Bıi;ı,ti.k .Mcclıse nrzulunnn bu kanun Hl.
>lhası hepimizin U7.crlndc ısrar la dur
duğu bir mpv:1.uun hallini temin ga
yesini gtid<'n bir lfıyihadır. 

BuYük Mccllııln müzakcrcıerlnde her 
zaman !iade cdlhili'.:t gibi dUnya llnr • 
binin bizim memlck.ellmlıde tesiri az 
olmamıştır. Yurt mUdaCnasını temin 
karariyle birçok insan kuvetlerl, blrcok 
lslthBal um;urları istihsal alanından ce
kl!ml~ l&llhl~ık eden ııanara gccmıeıer-
dlr. 

miktarda bulunmaması mühim b ir 
mahzur teşkil eder. Aynı amil, 
M aç urya'da da demir istihsaline 
ıet çekmektedir. 

J aponya senede 130 bin ton kur
şun ve 100 bin ton olan çinko ih
tiyacının hudutları için.den kur -
şunun 10 bin, çikonun da 20 bin 
t onunu istihsal e> )emekt edir. Bu 
ihtiyacın geri kalan kısmı Bir -
manya, Kanada, A vustralya, M ek
sika ve Birleşik devletlerden ge
tirilmektetlir. Tungsten ve an -
tımuvan Çin'den t edarik eıJilebL 
lirse de, bu depozitler henüz Çun
çing lıükümetinin elinde bulunu -
yor. 
Japonya'nın mali vaziyetine ge

lince: 1940 da j apon milli borcu 
30 milyar y ene yüselmiştir. B u 
rakam 1936 ' 0 :lı borcunun uç mis
lidi r. Aynı :ıaman zarfında, teoa
vlılde bulunan banknot m iklan 
% 250 artmrıı bulunuyor. 1940 da 
hayat pahalılığı % 20 yükselmiş
tir. 

İşte J:ıpon>a bu ekonomik ıor
luklar içinde, ''müşı erek re fah 
sahası idealini., tahakkuk ettir -
mek için şimdiye kadar japon 
re fah ve ter akki !millerini t e -
min e"en Birleııik devletler e kar
s ı ıı:a l -!•rmı$ bulunuyor. 

Nectlet ERZEN 

clh.ı:.:laıımn ve teşklli'ıll.ınt!ırmn husus· 
lannı ııöı: önlınde lıulunclurmak !caıı 

etmr.ktecllr. Bununln. beraber ben dl! 
kenclllt•ı ıne Jştırak ederek tckı ar e<ll>Cl· 
rum ki, buııunün lc:ıptarı hal,tl•aten 
huki.ımclln lı;llhsaldcn l•lllllflkc uzanan 
iklısndl tırnlln~tıcr sllsl!rslntle daha sc· 
rl mud.ıllalcslnl lslllzam ctmektcctlr. 

Hat iplere cevaplar 
111.ızhı.ır JltufıL ark.ıdasıııı.~ın bul:da· 

Yın tcmın edilmesine rağmen ekmek 
tevzlatının bazı yerıcı ue k.ırı~ıklı{ıı mu
cip olılu~u ııakkındakl Jradclcrl nıldl • 
ren \akı olmaktadır. l<'akat arkadasıar, 
demin de arzettıQ'im .ıııW hukıimct lılr· 

cok muı;kulat ve bazı matuurların!l 

ra~cn bir tarartan stol<.l,ıı ımıı:ı mu· 
haraza etmek, bır taıııetan dıı nu ie'
zlatı tam bir in.Uzam allına alıfüllt 

nıaksncll>le ekmek hinde karne usulu -
nU tatbike k.ıırnr vermiştir. Ye !ki lıu
cuk ııyıtanherı cn.lışılnrak hunun hazır
lıl!'ını lkmnl etmhtlr. v,ıtan<laşların 

bwle bir tedblı1 seve 11eve .kabul ede • 
Cl'klerlnde ş(lplıemlz yoktur. 

RaRlh ı<n.plan arkadaşımız evcıee 

mevzu olan ve her müstahsilin 100 ki
loya kınlar pazarl.ırda mal satm:ısına 

imkan verC'n k:ııartarın dı!Vam ettırıl

mcsını istediler. Nthnlel arkaıt,ışlar 

kar,ırlar Jlıtıııac,ı ı;vı c alınır. Ş.1yet 

l1ilkUmct lıerhnnı:i bir schrln, 1lcrh<1n;cl 
bir kasabanın veya herhanııl lılr ku · 
Yün laıe ısı nı doğrudan doğruya kendi 
tucrtne alıısa elbette boyle bir yerde 
serbest pazar mevzuuhflhlıı olamazdı. 

Fakat isLU1sall ancıık lhll)lacına ko.tl 
ııelebllen veya istihsali ihtiyacına kıl.· 

ti ııelmlyen yerlerde zaruret ve lcap -
lara ııl:ire t11bll bu gibi tedbirler müH\· 
haza edllehlllr. 

Gene Mazhar Mlifit arkadaşı ml7, 
memur ' e rachika t nıevıuu üıerincle dur· 
dular. Kendilerine şimdi> e kadar Milli 
Korunma kanununun i ~ıihdaf ettiği 
maksaıların tam ve i ~tenilen şekilde ta· 
hakkuk ettijini idd ia ve ifade ile cevap 
verec~ deiilim. Fa.kat mevcut eleman • 
la..rın ve mevcut memurların maksa.dı 
lıtilısa.l için ellerinden gelcilii kadar jyi 

20 i2 :~ı 
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Cenup Amerika I ~- Raıit R11a Tiyatrosu 

Sanatkar 

devletleri arasında ~ HALİDE PlŞKlN 
- birlikte -: HALKEVINDE (Ba,ı 1 inci sayfada) 

tin bütün amerikan devletlerini elbirli
ği 'e da.ı:anışma)a scvkedeceğı" hak'kın- : 
daki hukme hağlı kaldığını iliın etti. : 

Bugün gündüz saat 3 te 
Tenzilatlı Matine 

Refik Nuri'nin Arjantin hükümcıi de, Panameriken te· : 
alıhiıtlerindcn ayrılmıyacağını bildirmiş, : 
)ttlnız, İnAİltcre ile ]a[)Ony~ı arn!tındaki 5 
h.ırııte t.ırafsıı kalmı)a karar vermiş • : 
tir. Almanlar, ,u teıi ileri surıııckıt-<lir· : 
!er: Amerika dc,letleri, içlerinden biri : 
hücuma uğrarsa, hep birlikte kır~ı koy· : 
ınayı tealılıüt etmişlerse de l9W : 

KÖR DÜGÜM 
Komedi: 3 perde 
Bu gece saat 21 de 

Mahmut Y esari'nin 

BOBSTİL 
Komedi: 3 perde -

Pan,tma dekl.lrıısyonunu imza eden de • : 
leJ.telcriuin tıu harbi bitirmiye çalışmak : 
hu,umndaki arzuları pek ac;ık ve kati : 
idi. Mademki Ruıvelt, l.:en<li de\'leıini : 
harhe doj\ru ~iiıiırerek, Panama dd.:l:t.
ra.,}onunun ruhunu bozmuştur, cemııl 

anıerik.ılıl.ır istedikleri kararı vermek· : Biletler her giin saat 12 
ıe serhe-.tt i rler. 

Çirtliklerinıle, ~elıirlerinde ''e evle· 
riıııle r.tbat oturan kuc;ük lıı'ı> ük cenup 
.ımerıkalıl.ır büıun kıl.l>t ıl'lıılic etıi · 
,l;inde şiıı>be eımt'(lik l eri tehlike~ i, 7Cn· 
ızin ve im) ük ·dmılarının kendi haşına 
iinlcmc<iindcn 'on derece hoşnut kıla • 
bilirler. Anc.ık fürleşik-Dc' lctlcr'iıı hu 
memleketlerde ikıısad! ka)nakl.ırd.ın, 
ıH.le}erek ,e .-alıiplerini 7enı.:in ederek 
fa)'dalanmakl.ı )eıinecej;ini ıliisünmek de 
ahes olur. Misıer Ruz,elı ihıi>aılı ha· 
n·keı edecek, fakat, cenup Amerikasının 
\W mil)ımluk niıfu~lu de,leılcriııi, ora-
ları <linıürmı:k e,kidcnbcri dha.,ı olan 
J.tı>onp\a kar<ı u1ife ve fı:daklrlığa 
ç.ti\ırmakı.ın g~ri blmı}ac.ıkıır. Ameri· 
ka 7jf;ı uı~r:ıılığı ,.ıkiı, dışarı empcrıa· 

liını :ılemini imrendiren, >e hq> hcraher 
nüfu~ )ckiınl.ırı hü' ük ıut\a bile, her 
hiriııin ıopr.ıkl.ırı alahildijıine hıış du
ran hu dağınık \e tenha hanı madde 'e 
gıda ccnncılerinin kendi kendilerini ko
ru)oıhilcccklcri fikrini } tirüımck hadi 
güçıür. Hu mcmlckeılcr<l('n ha11<ı, hir 
Tamanlar, iıal}an tchlikı:,ine knr~ı hile 
ı'ran etmiştir. Jaroıı ıı:hlikı:siııin kor
kulu ruy;ıl.ırmdan i<e hiç ur.ımlıkl;ırı 

olm.17. 
Bununl:ı herahcr Amerika kıta.•ın • 

ıl.ıki Dirlc<ik-De, leıler hegenıonya<ı, 
:ı .. kcrl .,e ,j} ,ı.,i tu,kı üurine <l:ır:ın -
makta dejlildir. Kuçük hıııiik clc>lcıle
rin lıeı>,İ, co;\rafi mcvkiimlcn tlo l ayı, 
Mck'lka hir ılcrtceye k.ıdar nıü-ıc,na, 
h.ırckct •crhe.,ılikit•rini elde tuını.ıkta • 
dırlar. llarr e<lcn Amerika'):ı ellerin · 
den ı;:elen }ardımı )ar>makıan çekinmİ· 
ı ecEkier, ancak kctanın tali hirli~i uğ
run:ı kan pahası \>demek hum<unda <l.ı· 

- den ı<onra Halkevinde 
: satılmakta.dır. -: Keçiören ve Bahçeli Evler de 
- dahil her tarafa otübilS 
E temin edilmiştir .. 
- Telefon: 2653 
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TÜRK HAVA KURUM 

Kereste alınacak 
T. II. K. Genel Merkezinden: 
Mt•lı'e mlkabına 70 lira !ıyat bicll 

31 metre miktı.bı çıralı ve beyaz ça 

ile gürııen kereste acık ek.slltmeye 
nulmustur. Ekı;lltmesl 7. ı. 942 can 
bn iiinü saat 15 te Tilr1k Hava Kuı:'Ulll 
genel merkez satın alma koınlsyonuo 
yapılacaktır. 

lsteklller 162 lira 75 kuruşluk t 
natıarble ihale &"Unü komls:lona ıreıın 
lldlrler. :;SlS 

ZİRAAT VEKALETi 

Ziraat makineleri alınac 
Ziraat Vekaletin.den ı 

Zirai kombinalar kurumu miidiı 
lügtince t raktör, traktör pullu 
traktör kiıltivatcirü ve traktor tohll 
ekme makinesi satın alınacaktır. 

V ermek istiyenlerin, fenni ve idi 
ri şartnameleri ibeş lira ıbedel ka 
lığında mezkur mudıirlükten alabil 
cekeri ilan olunur. (9530) 19483 

~ 

.ııııııııı ı ı ıııı ıı ı ı ıııııııııııı ıı 
lı~ derince <lu~ünmeı i tercih edcce'kler- : Yeni Çıktı 

ilir. = 
Falih Rtlkı ATAY : BİLMECELER ---niyetle 'e j>j (ik1rle çah$tıklarına bil .. : ve 

hassa itimat bu> urnıalarım rica ederim. : 
.Mazhar Müliı Kansu (Çoruh) - : 

NAKi TEZEL Zatıilinizc itınıac edc.:rLn1. : 
Ticaret Vtkili Muını.ız Ökmen (de

vaml,ı) - iplik tc\lziaıı hakik,11cı1 hu· 
kümcıin ı,r,ırl.t lııı:rinde durc.lııjiu mcv· 
ıudur. l\lcvzu iJ,.ıı.,,ıt Vekili arkad<ışl · 
mı .ıllka<lJr elliği i~in belki kendileri 
hu lıusu~.ı ccvaı> Hrctckknlir. Yalnız 
bu 'e ... ı!c ile )Unu lıaıırl.ıım.1k i\tcrim 
ki Milli Korunııı,ı kanununun csa-.ı t.ı

,lllük eden ıaılil:ıtc heniıı lıuzurulliniıc 
t:ıkdim cdilmh de,iiildir. O kanun Mcç
lis .ruzıı.ımı:~ine ~irtlıJ'.:..j, z.ını.ın diğer 
Jıu,usat h.ıkkıııda hükümct şimdi> e ka· 
ıl.ır almış olduğu ıcdbirlcrı \C almaJ..ı.ı 
olıluğu ıcılhirlL·rin m.ıhi)cti lı.ıkkında 
Medi'i ali) c k:ıfi derecede irnh.ıt 'ere
n·klir." 

Ticaret V ekili B. M ümtaz Ö k
mcn'tlen sonra Ziraat Vekili kürsLİ

ye gelerek Hn.silı Kaplan (A ntalya) 
nı11 ileri slirdiiı;ü odun ve kömiır 

meselesine temas ederek icabe<len 
tı• lbııleı in nlın::ı.caı!ını ve meciL
sc arzedilccegini söylemiş ve lifi -
hanın heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütaka olmadığından mad
delere geçilmiştir. 

8. Şükı-ü Saraçoğlu kür•üde 
M addeler okundukıtan sonra baş -

vekil vekıli ve hariciye vekili Şuk
ru Saraçoglu kürsüye gelerek şu be
yanatla bulunmuştur : 

- Arkadaşlar uzun günler bir çok 
arkada~larımızın yardımı ile iız e rın
dc çalıştr~rmız maddeler huzurunu
n gelıli ve birer birer okunarak ka
bul olun.ılu. Yalnız , daha evet kanu
nun he> eti umumıyesi hakkında ko
nuşurken süz alan muhtrrcnı Maz
har MufiL nrkndnşıın, bizdt•n ne iste
di! erse venlı k. Kanun istediler ver
dik. Selihiyet istediler v erdik, pa -
ra isleuiler verdik. Fakat beklediği· 
miz neticeyi almadık ve bekleme k -
le devam ediyoruz dediler. Sözleriy
le Mazhar Mufit Kansu (Çoruh) un 
yukarıda bahis mevzuu olan t enkit
lerine temas ederek hiıktimetin ba
his mevzuu tenkit !erin işareti dahi
linde çi7.digi hat dahilinde çalıştığı
nı, zaman zaman hata edilse bile 
bir suçlu görıildüğıinde merhamet -
sizce cezalandırıldıgım, sorulan her 
noktanın hesabını açıkça vermeğe 
hazır olduğunu, h ükümet denen mti
cs.-wse istıznha <:l'kılclikçc bu nevi 
istizahı kabul ettiğini beyan etmiş 
ve "eğer taraflarından böyle bir şey 
vakl olursa soracakları suallere da
ha ziyade memleket menfaati ıçın 
cevap vermeğe hazır olduğumuzu 
huzurunuzda 1 t'krnr ediyorum." de
mh;lir. Dundn.n sonra gı>ne Ma:1.har 
Miifit J<ansu (Çoruh> ve tnkihen 
na}\'Pldl 'l'kill ve IIaı ıciye Ve kılı 
Şükr i.t Srırııı:oğlu lf"krar kürsüye ge
lPrck soylpclıklcrı ııiizlcrle nral.arında 
ı;iiı iış iılibıufr lc esaslı ve ihtl!Mlı bir 
nokta olmaclıı.:ını söylemişler ve u
mumi~ct illbarl.yle tcmcnnllerindekl 
mutabakntı müşahede ederek sözle
rine nihayet VC>l"n\if1 ı>n:lir. Bundan 
ı:onra kanun lii;nhası heyeti umu
miye~i ile rryc konarak kabul edil
mı~t i.r. 

C:E'nP :VCı>cli~in bu~ünkii toplnntı
~ında 27 ilkkt\nun 1939 tarihinde ve 
miıteakıp ı::ilıılı>rde vuku bulan ~·er 
~ıı. r~ıntısında felakete tı~rıyanla.rın 

kll!'ıtarılmasınıla fpvkal!df! hi7.l'Tletle
rl görülen bazı mahkllmların cezala
rının affı hakkındaki kıtnun Uyiha
sının birinci müzakereı;i yaınlmı$tır. 

M eclis pazarteııJ &'fin.ü 15 te topla.
ne.caktm 

-: Her kitapçıda bulunur; 
: Fiyatı: 150 Kuruş 
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BAYANLARA MÜJDE 
BA Y A NLAR 

Güzellik ve T uvalet 
Salonu açıldı 

Yıiz mesajı. Yenişehir Atatiirk 
Bulvarı Zafer Ap. No. 1 

Elektrik Tedavileri 
DlANA ve çeşitli kremler. 
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Sebze fiyatla rı 
Belediye Reisliğinden : 
Sebzelerin gllnlük azamı topt~ 

ve perakende satı§ fiyatları : 

-( 20/ llkkanun/1941 )_,., 
ti> 
"tl-

t:: .... ~ f: E =' 
~-:Ü~-:.:~~ 
~ "' ~ cıı .... -o cıı ~ ~"'Ilı 

CiNS! ve MENŞE! :._:__ ~ 

Ispanak (Muhtelıf) 17 2Z 
Lahana (Muhtelif) 7 ıO 
Pırasa (M'-lhtelif) 7,5 ıo 
Yerelması (Ankara) 7 ıo 
Kereviz (Bursa) ıt 20 
Patates san (Ürgüp) ıı ıs 
Patates beyaz (Ürgtip) 8 11 
Pazı (Mersin) 17 2ı 
Karnı bahar (Mersin) 19 2S 
Ayşe fasulye (Mersin) 30 40 
Barbunya 
fa.sulya (Mersin) 30 40 
Domat es (Mersin) 17 2• 
Kuru ııofan (Muhtelif) 7,5 ıO 
111111111111111111111111111 111111111 

BUGÜN -

U L US Sinemasmda 
Berlirı'de 6 ay, Budapeşte'de 
ve Viyana'da beşer ay, Parıs'· 

te 5 ay, Solya'da 2 ay ve 
l stanbul'da beş hafta 

m ütemadiyen gosterilen 

Bahltcının har~ ı 
.:> 

( Die Reise Nacb Tilııitt ) 

Kalblerı titreten bır aşk 
faciası ... GönülJere koTl.u 

veren heyecanlı bır roman .. 
Hay atın acılarından 

yaratılmış bir şaheser .. 
-( Artistler )

Christine Sönderbautll 
F ritz von Dongen 

- -( Ayrıca )-
yalnız ak!jamları 21 sean-ınd~ 

Türkiyede Cürnhuriye 
Bayram ı 

---( Sean~lar ı-
1480 16~0-1830ve21<l" 
GF.Cr; İÇİN YERLERiNtZ1 

KA P A TINIZ. 

~-- Telefon: 6294 



20/12/1941 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen llanlar 

NAFIA VEKALETİ Toz şeker alınacak ı Sığır eti alınacak \pah zarf 8. 1. 942 perşembe saat ıs\ 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan ı İskenderun Sa. Al. Ko. dan 1 sığır eti 3SOOO 17SOO 00 ı313 00 ka-
l - 30 ton toz ıeker kapalı zarf 1 - Kapalı zarfla alınacak alan , P ı.ı zarı _s. 1· 942 Hat 15· ---------------

usulil ile eksiltmeye konacaktır. Mu- 200 ton sıgır etine talip çrkmadıgın- 1 Sıtıretı lOOOO SOOO 00 375 00 açık 1 Çeşitli su işleri inşaatı 
Nakil işleri hammen bedeli 1S600 liradır. Şart - dan 16. 12. 941 tarihinden itibaren ı eksıltme 8. 1. 942 perşembe saat lS Naııa Vc.'dlleUndcn: 

CcUbolu Sa. Al. Ko. dan: name merkez Sa. Al. Ko. da ve An- bır ay içinde pazarhkla satın ahna- ı te ~ıgır eti 6000 3000 00 Z2S 00 açık Eksiltmeye konu..ıın ıa: 
l - 22000 ton mevaddın tahmil kara - İstanbul Lv. amirliklerinde caktır Her ikisının de tahmin bedel- eksıltme 8. 1. 942 perşembe saat IS l - Aydın su lalerl dordilncü suoe 

ta.hı sı " ı hlr dnhlll ambarlara nak· tetkik edilir. !eri 100 er tonluk iki partinin tah- le ~1 ır eti 4000 2000 00 lSO 00 açık mildUrlU4ü mmta.ırası dahlllnd.: Nazil· 
1 Ye kapalı zartla ekılltme~e konul- 2 - İhal si 25. 12. 94ı per15embe min bedelleri 27 ı;er bin lira olup 1 eksıllm~ 8. 1. 942 Perşembe saat ıs il - Horııunlu ovalarının sulnnmaıı ıcın 
tııu •ur. Muhammen bedeli 547SO llra- giınli saat 16 da merkez Sa. Al. Ko. muvakkat teminatları 202S şer lira- sı~ır etı 10000 SOOO 00 37S açık ek- Feslek mevkl,nde yapuacak olan re~
cı r Şartnamesi Gelibolu sa. AL Ko. dal da yapılacaktır. Muvakkat temınatı dır. İsteklilerin her gun İskenderun sıltme 8. 1. 942 perşembe saat ıs te. !~tör, ıraıcrı. tünel ve ka'lal ın,aatının 
1 Ul r. 11170 liradır. İsteklilerin belli gün ve Sa. Al. Ko. na müracaatlan (9S44) 19497 ikmali isleri muh:uıuncn kes•t bedeli 

2 - ihalesi 23.12. 941 salı s:UnU 1 saatten bir saat evci teklif mektup- (9S33) 19486 vahidi fiyat c aıı tlzer.:ıden \924004) 11· 
'&at l!l.30 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da !arını Ko. na vermeleri. ASKERi F ABRJKALAR ra (37) kuruştur. 
Yaıııı caktır Muvakkat teminat mık- (9270) 19224 Makarna alınacak 2 - Ekıılltme s. l . 9~ tarihine rast-
ta.!1 410 lira 50 kuruatur. lstl'klller1n İst. Şişli Sa. Al. Ko. dan : 
luzunıu evrnklarble 23. 12. 941 ı;a!ı Odun alınacak 1 - Pazarlıkla 200 ton undan ma-
ıtUnu saat 14 30 a kadar teklif mektup- Muğla Sa. Al. Ko. dan: kama imal ettirilecektir. Evsaf ve 
lannı Ko. na vennclcrt. (0025) 1S9G6 l - Kapnlı zart uıullylc 1.950.000 hususi şartlar Ko. da göriılür. Be-

Demir tel ve saç alınacak lı> ın peracrnt>ıı ı.:unu saat 15 te Ankn
ra<ta su ıs.eri rolsllCI binası h:lnde tOP· 

As. l<'ab. Satın Alına Ko. dıın : !anan su ckfilltme komisyonu oılasl!'dn 
7 Ton 2.5 mm. kutrunda galve - kıı.pıı.lı zarı usulıyle yapılncn.ktır. 

Yağ ve pirinç alınacak 
l\.totıa s.ı... Al. Ko. dan : 

kilo odun satın alınacaktır. Muhammen her kilo makarnanın inıalıyesi ıçın 5 
bedeli 39250 lira ve muvakkat teminat tahmin olunan fiyat 10 kuruştur. 1-

nizli demir tel, 3 - lstcklller, eksiltme ıartnamcsl, 
Ton 2 mm. kutrunda gnlvenizll muknvcıe proJo ı. bayındırlık ısıeıl 
demir t<'l. !ı'enel ıartnamesl, umumi su laler1 fen
Ton 1.40 mm. kutrunda galve - , nl ıartnamesl)"le husus1 ve tennl ıart
nlzli demir tel. nameleri ve proJelerl (46) lira (20) ı - Knpalı zart u uıu ile 8460 kilo 

tl:'YUn y ı~ı ile 62!iSO kilo pirine satın 
al na aKtır. ZcyLn yatın muhammen 
be ı ı 5922 lira olup muvakkat temi -
h t 44!1 llradtr 1halesı 25. 12. 941 sa
at 15 te yapıl c k•ır Pirincin muham· 
llıcn ~cll SOC.4930 kuruatur. Muvak -
kat tem rı t .!4J liradır. lhalesı aynı 
tun s at 1G da yapılac.ıktır. !&teki le
ı .ı l 111le s:ı tinden blr saat cvel teklif 
llıcktuplarını Ko. na vermeleri. 

coo3~> ıs~~s 

Sadeyağı alınacak 
İzmir Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
l - Knpnlı zar! usulU He 35.000 

kilo sade yağı eksiltmeye konmuıı -
tur. Beher kılosunun 174 kuruş he
Babiyle muhammen bedel tutarı 

60900 lira olup muvakkat teminat 
4295 l radır. Evsaf ve şerait her gün 
l<o. da glSrüHlr. Eksiltme ve ihalesi 
24-12-941 carşamba günü saat 16 da 
lzmır Lv. A. Sn. Al. Ko. dn yapıla
caktır lsteklllerln mezkQr s;Qn ve 
taatten bir snat eve! teklif mektup
larını Ko. na vermeleri. {8869> 19023 

Sadeyağı alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
l - 23.000 kilo sade yağı kapalı 

2arf usulti ile <'kwltmc.rc konmU6tur. 
Şartnamesi komlsyonumuzı1a ve An
kara, lstanbul Lv. Amirlikleri Sn. 
Al. Ko. lnrlyle Urfa, Diyarbakır, Af
~on beledlyelt"rlnde mevcutur. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 25-12-941 
tlt>rş mbe ı;llnU saat 16 da Sa. Al. 
l<o da yapılacaktır. 

3 - 23.000 kilo sade yağının <a
lınacak <"0 25 fazla lyle beraber) mu
haınmr.n tutarı 48775 lira ve ilk tc
Jnlnat 3665 hra 63 kurustur. İstekll-
11'.'rtn il}< tl'm natlariylc belll gün ve 
~aattc>n bir snnt evel teklif mektup-
nrını Ko. na vermeleri. <90l!J) 10028 

Çeşitli makine yağları 
alınacak 

l~t. Si$li SJJ. Al. Ko. dan: 

2191 llra ıartnamesı Ko. da görUIUr. halesi 2S. 12. 94-1 perşembe ıı:ünıi sa 2 
lhalt>s1 !I. 1· 942 pazartt>sl gilnU saat at 10 da yapılacaktır. Talıplerin te-
15 te yapılacaktır. lıteklllcrln mezkQr minatlariyle Ko. na müracaatları. 
li:Ün ve ısaatten bir saat evel tekllt (9S36) 19489 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(0418) 19370 

Eşya nakli 
Merzifon Sa. Al. Ko. dnn: 
1 - Kapalı zarfla komlı>ondan ye

ri 6f:renllmck üzere 900 ton muhtelit 
esya naklettlrllecektlr. Her iki nakil -
yatın muhammen bedeli lOSOO llra ilk 
teminat 810 liradır. lhalesı :ı lklnclka
nun !l42 saat l!I te yapılac-aktır Şart -
namesi Ko. dn görülür. btoklllcrln ka· 
nuna UYli:Un tekli! mektuplannı ihale
den bir saat cvcl Ko. na vermcl<'rl. 

(9434) ln3S4 

Sadeyağ alınacak 
Gelibolu Sa. Al Ko. dan: 
l - Pazarlıkla 25 ton aadeyııC alı

nacaktır. l\luhammen bedeli 46250 lira 
evsaf ve Hrtname merkez Sa Al Ko. 
da ~örülür lhalC'.sl 5. 1. 942 &a t 15 te 
Gelibolu merkez sa Al. Ko. da yapıla
caktır. lsteklllcrln Ko. na muractıatla-
rı. (9442) 19389 

Sığır eti alınacak 
İskenderun Sa. Al. Ko. dnn: 
l - Kapalı znrrıa alınnı:ak olan 21'> 

ton sıfır etine talip cıkmııdıj:ından 15. 
12. 9-U tarlhlnrlcn itibaren bir ay ıcın

de pazarlıkla ı;atın alınacaktır. l\lu
ham.ınen bedeli 56700 lira olup muvnk· 
kat teminat 4252 lira 50 kuruştur. İl· 

teklllerln her ııün lskenderun Sa Al. 
Ko. na mUracaatları. (9443) 19300 

Nakil işleri 
Bandırma Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Gunde vasati 250 ton hesabiyle 

ı:-clecek es)'a tahmil tahllyeve nakliye 
tıl bes aylık 37750 ton üzerinden kapa
lı zarnn ekSlltmcye konulmuıtur. Be -
her tonun vasati olarak tahmin fiyatı 

140 kuruş olup muhammen tutarı 

52850 lira muvakkat temınııt 3963 lira 
75 kuru&tur. 

Darı alınacak 
İst. Şışli Sa Al. Ko. dan ı 
1 - Pazarlrkla 400 ton darı mü • 

nakasaya konmuştur. İhalesı 25. 12. 
941 per§embe giınıi saat ıs te >11PI· 
lacaktır. Hususl $artlar Ko. da cö
rlilıir. Taliplerin getirecekleri nü
ınunelerden komisyonca beı:enilcnı 
numune tutulacaktır. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 19 .kuru&tur. 

Tal iplerin teminatlarıyle Ko. na 
milracaatları. (9537) 19490 

Saman alınacak 
Eskişehir Sa. Al Ko. dan : 
l - SOO ton balya halinde dügen 

samanı pazarlıka satın alınacaktır. 
Pazarhgt 24. 12. 941 perşembe gü
nü saat 14.30 da Eskiıehir mıntaka 
Sa. Al. Ko. da )apılacaktır. Evcaf ve 
şartlar Ko ..da gorulur. Temınau 
2437 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
belli gun ve saatte Ko. da bulunma-
ları. (9S38) 19491 

Burçak alınacak 
1st. Şişli Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Pazarlıkla 400 ton burçak 

munakasaya konmuştur. Hususi şart
lar Ko. da gorüliır. Taliplerin getı 
receklerı nümunelcrden komisyonca 
begenileni numune tutulacaktır. Be
her kilosunun muhammen bedeli 17 
kuru11tur. İhalesi 2S. 12. 941 perşem
be gunu saat 14 tc yapılacaktır. Tn 
lıplerin Ko. na muracaatları. 

(9440) 19493 

Kösele alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko . dan ı 
1 - Beher kilosuna 400 kuruı tah

min edilen 10 ton sarı sabunlu ko 
sele alınacakur. Pazarlıkla eksiltme
'löi 2S. 12. 94ı perşembe gunu aaat 
14 te Tophane İst. Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin tek 
lif edecekleri miktar iızerınden kati 
•teminatlariye belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (9S41) 19494 

32 Ton 0.8 - 1.00 mm. knhnhs;'lnda kuruı; mukabil nde su IGlcrı rols!IClnden 
galvenizh demtr saç ahn:ıcak. alablllrler 

Tahmin edilen bed li (15044) lıra 4 _ EkSlltmeYc girebilmek ıcın ıs -
olan yukarıda yazılı dört kalem teklllerın (40712) Ura (5S) kuruıluk 

galvenizlı demlr mıılzemc Askeri muvakkat t mınat 'ermesi ve cksllt
Fnbrikalar Umum MudurlUğU Mer- m nın yapılacdı g.ınden en az Uc i:On 
kez satın alma komisyonunca 7. l. , evci ellcrtnde bulunnn vesfkaltırln bir· 
941 ç:ıl"§:ımba gUnU saat 14,30 da llk'e bir dllckce tıe Nafıa VekAletıne 
pazarlıkla ihale edilccelüir. Şartna- milrncıınt ederok bu ıse :mahsus olmnk 
me parasızdır. Kati teminat 2256 üzere vesika aı:naları ve bu vesikayı 
lira 60 kurugtur. (9319) Jn339 ibraz etmclt>rl ıarttır. 

2000 adet oleom Varili Uu müddet lclnde vesika ta.lC'blnde 
bulunrnJ.>anlnr ekslltmC'Ye lsttrtık cde-

alınacak mezıer. 
As. Fab. Satın Alma Ko. dıın : ıs - 1st ktııcrln tt>kllt mektuplannı 
Tahmin edilen bcd Ji (3G.OOO) lira ikin<~! madd de yazıtı saatten bir saat 

olan 2000 adet Olcom varili, As • ı evellnc kadar su lılcrt rels !Cine mak • 
kert Fabrikalar Umum :MlıdUrlU""ü buz mukni"! llndc V('rmell:'rl IAzımdır 
Merkez Sa ın Alma Komisyonunca Postada o -ın ı.:<'cU:moler kabul edU • 
12. l 1941 p:ızaı·tcsi gtinU saat 14 SO mf'z. (!l:.?53> l!l337 

da pazarlıl>la ihale c-dilecektlr. Şart
name (1) lira (80) kuru§tur. Kati 
temınat (5400) liradır. {2320) 

19340 

60 ton bohçnlık saç 
alınacak 

As. Fab. Satın .Almll Ko dnn: 
TahMln ı:xlllt'n bedeli t~O 111ıoı lira 

otan yukarıda yaz lı 61) ton bohcalık 
sac ıısk(?rl tabrlkıı.hı- umum mlı lürlu
tU merk<'Z satın almn k(T.lllı;yonunc:ı 

7 1 942 taraan'lbn ı:unü sant 115 te pa
zıırlıkla ihale edl!C'cektır Şart.nnmo pa
rnstzdı~. Katı tC'm.nııt (3000) Iıradır. 

(9392) 19102 

Dört kalem tel 
alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dnn: 
Tahmin ed len b dC'll (31:12.5) lira 

olan 4 kalem it'! askeri tntı:-Uccılnr u
mum mUdUrlutu merkez satın almn 
kom $)'Onunca 16.1.19'12 e11mtı ııUnJ 

ıı:ıtıt 14 te pnzarlıkhı 11?-ıl • edile(' ktlr. 
Sartnnmc Cl) lira (:57) kurJ&tur. Ktı· 

ti teminat C< ,s:'\) ııparl.r. 

(9393) 19403 

Küçük Y ozgat'ta 
yaptırılacak inşaat 

AskPrl Fııb. Satın Al. Ko. dan: 

ANKARA BELEDlYES1 

Ağaç parmaklık 
yaptırıl~cak 

Anknra Beledıyesinden : 
1 - Muayyen f'vsafta (SO) adet ah

şap parmaklık on beş gün• miıddet
le açık ekslltıı;ıeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2600) lira· 
dır. 

3 - Temınatı (19S) liradır. 
4 - Şartnamesiyle keşıi cetvelini 

ve numunesını görmek ıstiyenlerin 
her gun cncumen kalemine ve istek· 
!ilerin de 6. ı. 942 salı günu saat 
10.30 da beledıye dnıresinde müte -
§eki.il c-nclırrene muracaatlan. 

(9447) 19397 

Motör yağı alınacak 
Ankara Beh:dıycsinden ı 

1 - Otobus m\ldurlugü için ahna
cnk olan {SlOO S500) kilo motor ya. 
gı on beş gun muddetle ve kapalı 
zarf usulıyle eksiltmeye konulmı:$ -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (522S) li
radır. 

3 - Teminatı (931) lira (88) ku
ruştur. 

4 - İhalesi 6. ı. 942 salı günü sa-

Bina sa ışı 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden 
1) htanbuJ'da Yeni Postane caddesınd kll.ln olup halen Halk 

Sandığı Tilrk Anonim Şirketinin tahtı icannda bulunan Banka
mıza alt bina ~in para ve kapalı zarf m:ıuliyle arttınnıya çıka
rılmıştır. 

2) Bina tam kArgir tarzında inşa edılmiş olup 4 katlıdır. Ayn-

en tahtezzemln bodrumu vardır. 
3) Binada C'lcktrlk, su ve kalorifer tesisatı mevcuttur. 
4) Müzayedeye iştirak edebilmek için 3750 liro. mlktannda 

Mllll Bankalarımızdan alınacak teminat mektubunun veya bu 
miktar mebll\ğın Ankara'da SUmerbank rmumi :Ml\dllrlllğU, İs
tanbul'da SUmc-rbank ŞubN!İ vc-znesine yatınlarak alınacak 
makbuzun teklif mcktuplanna rapten Bnnknya verilmesi lClzım-
dır. 

5) Tekliflerin en geç 19-1-1942 tarihine mUsn.dif pazartesi gU
nU saat ıs c kadar Ankara"d:ı SUmerbnnk Umumt :MUdUrlUğUne 
verllmc3l lClzımdır. 

G) Bınayı görmek veya daha fazla malQmnt almak istiyenlerln 
lstnnbul'da SUmcrbank ŞubAslne mllracnnt t'tmcsi Huımdır. 

7) SUmerbnnk ihaleyi yapıp yapmamakta scrbt'sttlr. 5!)40 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Dekovil malzemesi 
alınacak 

Eşya tarifesi 
D. D. Yolları U. Mtıdiırlüğündenı 
D. D. '201 Na. lt tenzilatlı eşya 

tarifesi 1. 2 942 tarihinden itibaren 
kaMırılacaktır. Bunun yerine aynı 
tarihten itibaren aynı numara altın-

Pevlct Dcmlryollan Sa Al. Ko. dan. da yeni bir tarife meriyete konula
Muhammcn bedeli a&atıda yıı:ı:ılı 2

1 
caktır. Yeni tarifede 1700 kilometı

llate :muhteviyatı dekovil malzemesi reden fazla mesafeler için de tcnzi· 
c2. 2. lı942> paznrtesl ~ntl s.ıat 15.30 15.t temin edilmiştir. Fazla tafsilat 
dan itibaren sıra ile kapalı zart usu - ıçin istasyonlara milracaat edilme -
Uyle Anknrada idare binasında satın lidir. (9551> 19S02 
alınacaktır. • 

nu l&e girmek lsUycnlerln liste hl· 
ı:alarında >nzılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettHil V<'Slknlan ve tok
llflerlnl aynı s:..ın saat 14.80 a kadar 
komisyon rclslllt"lno vermeleri lAzundır. 

Sartnıım,ıer parasız oı rak Ankara
da malzeme dııtres' ndcn, Haydarpaıa·

da tesellüm ve ıevk ıentA'lnden dalt"ıtı-

laraktır. (939i) 
Liste No. aı l muhammcn bedel 3!i 

bin lira, muvakkat teminat 2625 lira. 
Liste No. gı 2 muhammen bedel 

8.100 lira, muvaKkat teminat 607.50 11· 
ra. 1.9405 

Kereste alınacak 
Devlet Dcmlryollan Sa. Al. Ko. 

dan: 
Muhammen bedeli (17188,50) lira 

olan (llçl kıılcm kereste 6-1-942 sah 
gilnil saat (15) te knpah zarf usulü 
lle Ankara'da idare binasında satın 
alın ar.aktır. 

Bu i&c girmek lstlyenlerln 1289.14 
liralık mu\•akkat teminat ile kanu
nun tayın t'ttif;I vcs kalan ve teklif
lcrlnl a;ıını glln saat (14) e ~ndar 
komisyon rclsliA:Inc vermeleri lAzım
dır. 

$art.nameler parasız olarak Anko
ra'dA malzeme dairesinde, Haydnr
paşa'da t.esellOm ve sevk ııe!liğlnden 
da~ıtılaca.ktır. (9351) 19409 

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

Yün çorap alınacak 
M. M. V. Hava Sn. Al. Ko. druı: 
ı 0.000 çi ~ )"Ün eorap pazarlıkla 

s:ıtın alınacaktır. Muhammen bedcl1 
6000 1 ra olup kaU temlnau 900 lira
dır. Pazarlığı 22-12-1941 pazartetıl 

~UnQ saat 10 da Ankam hava sntm
almn komisyonunda yapılacaktır. 
NOmune ve şnrtnnmesl komisyonda 
görülebilir. t<>teklllerln muayyen gün 
' saatte komlsyondn bulunmalan. 

(9453> 19418 

ENSTiTÜLER 

İskarpin almacak 
Gazi Terbi)e Enstitüsü Mudürlll • 

ğundcn : 
ı - Okulumuz kı:ı talebesi için ı:ze 

çift iskarpin açık eksiltme ile aatın ah
n~caktır. 

2 - Muhammto bedeli (1560) liıs 
ilk teminatı 117 linıdır. 

5 - ihale 26-Xll-1941 cuma Jriioi 
saat ı S te Ankara mektepler JQUhucbe
ciliğinde yapılacaktır. 

4 - Sarınamcsioi görmek i"iyenlo
rin okul idaresine müracaatları. 

(9207) 19204 

l - Kapalı zarf usul!yle 300 ton 
benzin, ;oo ton motorin, ıoo tor. mo
tör yağı ve S50 ton mıı.kine yağı mü· 
tıaka~aya konmuştur. ihalesi 22.12.941 
l>a;,.artesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
Atuvakkat teminat 1 S52} liradır. Ta· 
lir>lerin mekıurılannı ihııle saaunden 
bit saat evcl Ko. na vermeleri. 

2 - Eksiltme 9. 1 9,;2 cuma 5MlnU 
saat 16 rla Bandırma Yıldız otelin.le 
Sa. AL Ko. da ynrıılacaktır. Şerait Ko. 
ıla &örUIUr. Istcklllorln belli gün ve 
saatten bir saat evcl teklif mektupları
nı Ko. na vermeleri. 

(0474) 10..169 
Seyyar mutfak alınacak 

1st. Ştşlı Sa. Al. Ko. dan ı 

Kc&lt bedeli 110067) llrn (17> kuruı 
olnn Kııcilk Yozgn•ta yaptırılnrak 1n. 
eaat askeri fabrikalar umum mUdUIU· 
tü m rkt'z satın at:na l:omlsyonunC'a 
20. 1. 942 satı ırtınU sa.at 15 te k1\palı 
zartla ihale cdlle('l"l.."tır. Ş&rtn me 
(51) kuruıt.ur. .Muvakkat tt'mllıat 753 
lira 4 kuruştur. TC'kllt mckturıl rını 

saat 14 c kat1ar ko.:nlsyona vermt'terı 

at ıı de yapılacağından şartnamesi- Külçe kurşun alınacak 
ni görmek istiyenlerin her gün en - 0 1 t 0 1 u s Al Ko d 

Elbiselik kumaı alınacak 
GaZl Tcrbıyc EM tüsil MU4ürlütün• 

den: 
F.nst.ltümüz erkek ve kız taleobeleri 

itin aı tuıa t' ns, miktarı ve muha:ın • 
mt'n bed llyl mu~akkat tl'mlnatı ya -
zılı t" b SC'l k kumaılar kapalı urt a • 
suı yl salın alınacaktır. ihale 4. 1. 942 
cumart 1 günü ıaat 11 de Ankara o
kullar muhascbeclll~lnde >'-,ı'ılaealctır. 

(9508) 19031 

Koyun eti alrnacak 
F.sklaehlr Sn. Al. Ko. dan: 
ı - 12500 kilo koyun eu kapalı 

tart u•ulU ile eksiltmeye konmus
tUr. F:ksiltme 25-12-1941 tıeraemhe 
iünU saat 15 te Eskisehlr Sa. Al. 
l<o. na yapılacaktır. llk teminat 703 
lira 13 kurustur. tsteklllerln temi
nat ve teklif mektuplarını belli sa-
8.tten bir saat cvel Ko. na verme
leri. S"ralt \C evsaf Ko. da görillür. 
l>ostndakl gccıkmcler kııbul edil· 
ıtlez. <9094) 19039 

Buğday öğüttürülecek 
310 Sa. Al. Ko. d:ın: 
l - Ban1ırma ve Balık<'slrde 4000 

ton buğday o UtUlmcsl kapnlı zarf 
Usuıu ile eksıltm ye konmustur. 

.Muhammen bedeli 24980 liradır. 
1ııuvakknt teminat 13704 liradır. 

2 - lhnl si 23-12-941 salı gUnfi 
taat 16 da Gelıbolu Sa. Al. Ko. da 
~apılacaktır. Şnrtnnmesl Ko. da gö
?iliür. lst<'kl ll'rin brlll g{ln ve snnt
ten bir sa9t e\•el teklif mektuplnrı· 
ıtı Ko. na vermeleri. (9104> 10047 

Zeytinyağı alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Beher kilosuna bir !ıra tahmin 

tdilen 20 ton zeytin yagı pazarlıkla 
&atın alınacaktır. Eksıltmesi 23-12 
941 ısaat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Kati temınat 3000 
lira evsaf ve 5eraiti görmek istiycn
lcr her gün Ko. na müracaat edebi
lirler. Taliplerin belli saatte Ko. na 
btılunmalan. (9138) 19087 

Odun alınacak 
Sllrt Sa Al. Ko dan: 
l - -z:. lk!n('ltC'&rln 941 kııpalı zartla 

t!tılltmt')'e konulan 1~ ton oduna 
taım cıkmadı~Lr.1an 1250 ton odunun 
~ s l•rne ile paz:ar ı~ı 22 12. 941 pazar
tcsı ~unu g at 1:1 te Siirt sa. Al. Ko. 
ela y r.lacaktır. Muh:'lmmen bedoll 25 
b n liradır . E\Sat \'e ııırtlar her zaman 
lco da görUIU ·. Muvakkat teminat 
lS7!1 lira ıstoklllerln belli ırün ve saat
te Ko .na li:elmelcrL (919flı 19163 

Bidon alınacak 
Tonane Sa. Al Ko. dan: 
l. - Beher adedine 70 lira fiyat tah

inin cdl'cn 700, 7SO adet yeni benzin 
b ı:lon ! 26 12 911 cuma !ı'ünü aant 16 
da k po;l ır rr ı;• l!yle saun aıınacak· 
tır Ş-ırı,.amr-ıo! h"r e-un Ko. da görülür 
lt;ın mm"n b"'1t>ll ;:.~ lira olup Uk 
l~m "!I" :'S7:'> ııradı·. i'\l'klılertn belli 
r n ve uıı. •t•n b : -"llt c\·cı teklif 
ll"e~tupl•rını F,,....1ı~tı Sa. Al. Ko. na 
Vc:-me.l"rl. (92()11) 19li2 

Nakil isleri 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 3 ve 3,30 kilometre arasında 

20oo ton c::-ı.ıi: yem ve mahrukat 
tı;ıklı t.apaiı :::ıır! u ulü ile münaka
saya k'lı•:n :,•ıır M una kasası 2. 1. 
942 ruma ı: ·-: .. sııat .16 da Erzurum 
Sı. Al. K". da vapılncai-:tır. Muham
ttı 11 b"de'i '4.'~011 Lra c.lup ilk temi
n t 3:\'lO Hra "ır. Şartnamesi her gün 
l<o d:ı ı:n~··:ur. hteklılerin belli gün 
Ve sut e., b!r saat evel teklif mek
tuplarını Ko. na vermeleri. 

(9262) 11ma 

Sığır eti almacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 60 ton Bl"ır etı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 24-12-941 çar 
tıamba gUnü saat 1'l de Tophane 
İst. Lv. A. SA. AL. KO. da yapıla
caktır. Tahmın bedeli 27010 lira 
ilk teminat 2025 liradır. Arttırma
sı Ko. da gorUlür. İsteklilerin bel
li saatte Ko ;>'a gelmeleri. 

(194 7D) 104 70 

Varil alınacak 
İst. Şişli Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Pazarlı kin ::66 adet vaı il 

satın alınacaktır. Beheri 400 llra i
ti dıııı galvenezll ve bonzln koyma
ya elvcrl§ll olacaktır. İhalesi 
24-12-941 çarşamba gUnli saııt 15,15 
de yapılacaktır. Taliplerin teklif 
cdccklerl fiyat üzerinden tcmlnat
lariyle Ko. ya mUracantlan. 

(19480) ':ı.9471 

Kaplıca alınacak 
İst. Şi51i Sa. Al. Ko: dan 
1 - ıı::ızarlıkln 400 ton kaplıca 

münakasaya konmuııtur. Hususi 
ı;artlar Ko. da gtirUIUr. Tallplcrın 

getirecekleri numunelerden komis
yonca beğenileni numune tutulıı -
caktır. Beher kilosunun m·Jham -
men bedeli 17 kuruııtur. İhalesi 
:!5-12-941 perııembc gilııU saat 16 
dıı yapılacaktır. •rallplerin tcminRt
larlyle Ko. na mUracaatıarı. 

(10484) 

Kösele alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 

19·172 

1 - B,her kilosuna 400 kuruş tah 
min edilen 20 ton pcnçelik kösele a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25. 
12. 941 perşembe ıı:ıinu saat 14.30 da 
Tophane ist. Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. İsteklilerin teklif ede
cekleri miktar üzerinden kati temi
natlariyle belli saatte Ko. na gelme-
leri. (9531) 19484 

Kuş yemi alınacak 
1st. Şt;ıli Sa. Al, Ko. dan : 
ı - Pazarlıkla 40 ton ku& yemi 

münakasaya konmuııtur. Hususi Dart
lar Ko. da görıilür, Taliplerin ge -
tireceklcri numuuelenlen komisyon
ca begcnilcni nümune tutulacaktır. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 
20 kuruştur. İhalesi 25. 12. 941 per
şembe günıi saat 11 de yapılacaktır. 
Taliplerin teminatlariyle Ko .na 
muracaatıarı. {9532) 194 S 

Bulgur yaptırılacak 
Eski!iehir Sa. Al. Ko. dan ı 
ı - 18 ton sert bucdaydan &cralt 

dahilinde bulgur imal ettirilecektir. 
Pazarlığı S. ı. 942 pazartesi günü 
saat ıs te Eskişehir Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktıC". Teminnlt 1485 liradır. 
İs~eklilerin teminatlariyle birlikte 
Ko. na müracaatları. (9534) 19487 

Kömür nakli 
İzmit Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 1200 ton kok ve rekombze kö

muru Zonguldak"tan deniz yoluyla 
tzmıt rıhtımına naklettirilecektir. 

Nakil i$inin pazarlığı 25. 12. 941 
perşembe günü sut 16 da yapılacak
tır. İsteklilerin tafsi!At almak Uzere 
her gün İzmit Sa. A. Ko. na müra-
caat cdebiirer. (51S3S) 19488 

l - Kapalı zarf usulu ile 100 
atlet seyyar mutbak munakasaya 
koıımuştur. Fenni ve husu i ı;artlcr 
Ko da gorulur. Ta!ıpler n ıhale ı:u 

nünden uç gün evcl bir numune ce 
tirmclcri ve bu nümuneyi >Oklama 
komisyonumuz fenni evsafına uygun 
gi:ırdügiı takdırde bu seyyar mutbak 
muhürlenerek nümune tutulacaktır. 
İhalesi 9. 1. 942 cuma giınü saat 11 
de yapılacaktır. SO adet seyyar mut
baga talip çıkarsa teklif kabul olu
nacaktır. Taliplerin teklif edecek -
leri fiyat üzerinden muvakkat <temi
nallariyle Ka. na mliracaatlarr. 

9547) 19499 

Ekmek pişittirilecek 
Bursa Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Unu komisyondan verilmek 

üzere yevmiye 6000 den 1,278,000 a
det etmek pazarlıkla piııittirilecek -
tir. Pazarlıgı 26. 12. 941 cuma giınü 
saat 1 ı de Bursa Tophane Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi Ko. 
da ve Ankara İstanbul Lv. amirlik
leri Sa. Al. Ko. larında gi:ırıilur. Pa
zarlık sonuhda tckarrür edecek be
del üzerinden 3 lS kati teminat 
alınacaktır. 1steklılerin muayyen gun 
ve saatte Ko. da bulunmaları. 

(9S42) 1949S 

Kuru bakla alınacak 
İzmir Lv. Sa. Al. Ko. dan : 
1 -Cinsi kuru bakla miktarı 300. 

000 kilo fiyatı muhammen fiyatı 16 
tutarı 48,000 lira, cıns ve miktarları 
yukarıda yazılı ihtiyaç pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlık ve ihalesi 
22. 12. 941 tarihintle pazartesi ıı:linü 
saat ıs te İzmir Lv. A. S. Al. Ko. 
da yapılacaktır 

Kati teminat ihale bedelinin 3 lS 
tir. Vasıf ve şartlar her ıı:un Ko. da 
görülür. İsteklilerin beli gun ve sa
atte tcminatlariyle ve diğer vesaik
lerıyle birlıkte Ko. da bulunmaları. 

Parti parti de satın alınabilir. 
(9S43) ı9496 

Kuru bakla alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Muhtelif mahaller teslim ııar

tiyle komisyonda mevcut evsaf da
hilinde ayrı ayrı yerlere !teslim ve 
parça parça pazarlıkla 57S ton kuru 
bakla satın alınacaktır. Pc.zarhğı 
26. 12. 94-1 günü saat lS te Lillcbur
gaz 1 numaralı Sa. Al. Ko, da yapı-
lacaktır. (9S4S) 19498 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Ayrı ayrı şartnameleriyle aşa 

ğıda cins ve miktarları yazılı 8 ka
lem sığır eti hizalarında gosteriltli
ği giın ve saatlerde kap:ıh zarf ve 
açık münakasaları yapılacaktır. Bun
lara ait şartname Ko. da görülür. 
Kapalı zarfla münakasaya iııtirak e
deceklerin 2490 sayılı kanunun 3 cü 
maddesinde yazılı vesika ile yine bu 
kanunun tarifatı dairesinde teklif 
ve teminat mektuplarını bildirilen 
saatlerde bir saat cveline kadar mak
buz mukabilinde As. P. 1837 verme
leri cinsi miktarı kilo tutarı. Lr. Kr. 
teminatlar Lr. Kr. münakasanın şek
li ihalenin tarih gün ve saati. Sığır 
eti 6000 3000 00 450 00 açık eksilt
me 8. 1. 942 perşembe saat 15 ıe sı
iır eti 3SOOO 17500 00 1313 00 ka-

(9394) 19404 

10.000 adet ve takriben 
200 kilo bo~ makara 

satılacak 
Ac. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Bcherlne 1,5 kuru& bedi?! t.llkdlr f!dl· 

len yukanda yazıtı 10.000 ndet ve tak
riben 200 kilo kadar bo3 makara ns • 
kert fabrtkalar umurı mUdUr!Utu mer
kez ı;ntın alma komls»onunca 17. 1. 942 
c-u.mnrtesl günU saat 11 de acık arttır
ma .surct,)"le satılacaktır. Şartname pa-
rasızdır. (9457) 194:?0 

Unu idaremizden verilmek 
şartiyle ihale tarihinden 

itibaren 31-5-1942 tarihine 
kadar Küçük Y ozgat'ta 
yevmiye 400 - 550 kilo 

ekmek pişirttirilecek 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
Beher ltilosuna 2.7:> kuruıı plıılrt

me Ucrctl talınÜn edilen yukarıda 
yazılı ekmek işi Askt>rl Fabrikalar 
Umum Müdurlu~'ti nwrkez s tın al
ma komisyonunda 6.1.942 salı günü 
saat 14 de pazarlıltln ihale edlle • 
cektir. Şartname parasızdır. Kati 
teminat (328.9i) liradır. 

(9502) 19478 

ASKERLİK 1ŞLER1 

Ç A G R l 
Ankara Askerlik Şubesinden: 
ı - Şubemizde kayıtlı yedek sll

vari tt'troen Ispartalı 330 doğum
lu Mehmet Ali oğlu Nazım Argun 
45590 şubede.ki kayıt adresinde An
kara tohum ıslMı lstasyonW'!da staji
ycr olduğu ve ornda olmadığı anla
şıldığından talim nızi!csi alnn bu su
bay her nerede bulunyorsa bulundu
ğu ycrln askerlik &Ubeslne ve Anka
ra'dn ise eubrmlze mürncnnu lll7.U· 
mu ilAn olunur. (9432> 19432 

A G R l ç 
Ankara Askerlik Subeslndc-n: 
Polis Enstıtilsilnde 440 numaralı 

talebe olarak verdiği ndreslnde ol -
madığı anlaşılnn Avanozlu ve 320 
doj:;umlu ve 38881 kayıt numaralı 
Mehmet Ynsar oğlu Eyüp Berker 
talim vazifesi almıştır. Acele şube
mızc veya bulunduğu Yf'rin şubesi
ne müracaatı lüzumu IUm olunur. 

(9483) 19433 

Ç A GR 1 
Ankara Askerlik Şubesinden : 
1 - 941 haziran yoklamasına cel

miyen ve iç Cebeci Kutlu Gi.in sokak 
No. 27 olarak verdiği adreste olma
dığı ve bilen dahi bulunmadığı .em
niyet tahkikatiyle anlaşılan yedek 
piyade tcgmcni emekli 340 - SS ka
yıt Na. lı ve 319 doğumlu Ankaralı 
Kemal oğlu İsmail Hakkı Ayata 
talim vazifesi almıştır. Acele şube -
mize veya bulunduğu yerine ıubesine 
lüzumu milracaatı ilin olunur. 

~9S39 19492 

• . 
1 

V eve em r.vo arı a . an: 
cümen kalemınc mtiracaat arı e Muhammen bedeli (18900> lira ola!! 
isteklılcri~ de ihale gunu olan 6. l. l 30000 kilo J..-Ulte kunun (!5. 1 l942) 
942 salı gunu saat ona_ ~adar 2490 paznrtl'ıl ~llnU aaat (15.SO) on bel bu
numaralı kanunun 32 ı~cı maddesı cukta Hn>darpua·dcı r:ar b nası dıı.hl· 
sarahatı mucıbınce teklıf mektupla
rını bcledıye dairesinde muteşekkil 
encümene vermeleri, (9448) 19398 

Parke yol işi 
Ankara Beledıyesınden ı 
1 - Cebeci askeri hastanesi önün

den A'lıidin paşa koşku istikametin
de yaptırılacak parke yol İlii on be~ 
gun müddetle ve kapalı zarf usuliy -
le eksilL"'lleye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (10364) li
ra (75) kuruştur. 

3 - Teminatı (777) lira (36) kıı
ruştur. 

4 - İhalesi 6. 1. 942 salı gilnü sa
at 11 de yapılacaı:ından şnrtname 
ve ke5if cetvelini gormek istiyenle
rin her gıin encumen kalemine mü
racaatları. Ve isteklilerin de ihale 
günıi olan 6. 1. 942 salı gunli saat 
ona kadar 2490 numarflı kanunun 32 
inci maddesi sarahati veçhile teklif 
mektuplarını belediye dairesinde mü
te~ekkıl encümene vermeleri. 

(9449) 19399 

Elektrik tesisatı 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Otobıis işleri müdürlüğü atel
yesinde yaptırılacak elektrik tesisat 
ve tamiratı işi on beş ıı:un müddetle 
kapah zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmu5tur. 

2 - Muhammen bedeli (7S95) li
radır. 

3 - Teminatı (S69) lira (63) kıı· 

ru5tur. 
4 - İhalesi 6. 1. 942 salı günü sa

at 11 de yapılacağından şartname 
ve krokısini germek istiyenlerin her 
gun encümen kalemine rnuracaatları 
ve isteklılcrin de ihale gtinıi olan 6. 
ı. 942 günıi saat ona kadar 2490 nu
maralı kanunun 32 inci maddesi sa
rahati veçhile tanzim edecekleri tek
lif mektuplarını belediye dairesinde 
müteşekkil encümene vermeleri. 

(94SO) 19400 

1lan ibtali 
Ankara Bclcdlyt>slnden: 
Satılacatı 17 . .12. 9-U tarihli Ulus ga

zet.e.aınde llln edilen l46S adet boa bil· 
yük benzin tenekesine alt llAnın iptal 
ve mezkQr tenekelerin ı;atılmasından 

feragat edılmla bulunduıtu l!An olunur. 
(9522) 194i6 

Hurda eşya satışı 

Ankara Belediyesi imar müdürlü
ğünden : 

3.2 kalemden ibaret soba, soba bo
rusu ve muhtelif hurda eşya satıla
caktır. İhalesi 5. 1. 942 pazartesi gü
nil saat 15 te İmar Müdilrlüğünde 
mutcşekkil komisyonda yapılacak -
tır. Taliplerin o glin ve saatte mü
racaatları ilan olunur. 

Satıhk Ceraskal 
lkt tonluk slklet cckcn hAll faallyct

te bir ccrtıskal satılıktır. Tallpl"r1n 
Harta mat.baasmda mUretUp HUsertne 
müracaat&. 

llndekl J..-omlayon tarafından kapalı 

zart usuUyle tın alınacaktır. 

Bu ise girmek lstlyf'nlertn (1417) 
lira (50) kuruıluk muvakkat tf'm.tnat, 
kanunun tayin etur:ı vesikalarla tek -
lltlerlnt muhtevi zarflarını aynı gün 
ı;aat (14 30) on dört otuza kadar ko· 

Kumae nümunHI okul ldarealnde 
görtı, b1Ur. lıtcklllcrln t«tılnaUartyı, 

kapa,lı znrttarını ihale 94aUnden blJ' 

saat evel mf' Qr komlayona vennetcrı. 
C'lıut lA(' vert erkek kuma11 mikta • 

m1syo:ı relıll{:lne vemıeler1 lAzundır. rı M2, bt>her metrf'ntn M. B. ~ X.. 
Bu 1ee 111t aartnameler komisyondan tutan 3388 lira. ro kuruı, ilk t.ernhıat 

parasız olarak datıtılrnaktadır. 887 llra 45 kuruı, ihalenin ırUnG C'l • 

(9461) 194~ :ınartt>sl saat 11 de 

Lokomobil ve tef ernıatı 
alınacak 

C n!I lArlvt'rt kız kumw mtırtan 

21!9 b"hcr mt"tttn n M. B. 6111 K. tutan 
1777 ıtra &> kuruı, 

Devlet Demin'Olları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 51 000 lira olan 

lokomol:lll - jeneratör ve teterrüatı 6. 
l. 1W2 salı rJnU sant l!l.30 da kapalı 
znrr usullyle Ankarada ldare binasında 
ıatın alınacaktır. 

Bu ıse ~lrmek lstlyenıertn 3.SOO lira
lık muvakkat teminat Ue kanunun ta· 
:>'in ettlt1 vf'Stkaları ve tekl\Clerılni ay
nı ırün ıaat 14.SO a kadar koıntsyon re
ısı.tıne vermeleri !Azımdır. 

(9510) l!Mn 

Doktor---. 

EMİR NECİP ATAKAM 
Dotum ve kadın haıtalıklan 

Mutehassuı 

Ru}'ük Postane arkasında Sanayi 
Cad. Demir Ap. No. 1 Hutalı· 

nnı kabul etmekttdir. 
Telf'fon• UU6 

Stırtnamelcr parasız olnrak Haydar- ~ 
sıa&a"da t'5cıllüm ve ıevk eetlltlnden 
vcı Ankarada. malzeme dairesinden da· ll••••••••••••ill• 
C:ıtılacaktır. (9422) 19468 

Elbise diktirilecek 
DeV'lct Dmılryolları &ılnel hlctml' l\lüdUrlUA"ündcn: 
l - l6lctmcmt:ı: memur ve müstahdt'mlert için yaptınlncak elbise 

Adedi l\l. be-dell 

812 

s 

170 

l~ 

66 
125 
100 
110 

I.lra lôıruı 

10330 S2 1.Advf'rt t."rJt1en acık )"alta (<'eket, ~elek ve pantalondan mu-

4276 3S 

8379 37 

3966 !!O 

3193 12 
288 !50 
288 47 

23987 81 

relckepı takım 

IAclvcrt aerjden kapalı )aka 
rekkep > ta kı:m 
!Arlvert eayakt11n actk yakalı 
mürekkep) takım 

(cekot ve ııanlalondan mi· 

(t'ek t, Yt'lck ve pantalondan 

gri ıayaktan atık yakalı (Ct'ket, ;ııelck ve pııntalondan mll
rekken> takını 
siyah kastordan palto 
slyah ıayaktan palto 
Uı.clvcrt serjden kaskat 
~rı ıayaktnn kasket 

Knnaıı zart usuttylc yenldcn ekslltml'yc cılnı.nlmıstır. 
2 - Bu tı ıcın muktazl kumaa, bedeli mukabilinde ldııre tararından veri• 

ıecektlr. 
8 - Eksiltme 7.1. 942 tarthtnc müılıı.dlt tara mba günü saat 11 de Malat

ya'da beelnct ıeıetme binasında yapılacaktır. 
4 - Ueyetl umumtyesı ıcın verilecek muvak'knt teminat 1799 lira 9 ku• 

ruıtur. 

5 - l&teklllerln belcdlYe veya ticaret odasından tılacaklan 111nat v•ılkRSl 
ve isletme merkezinde btr ay z;ırtını:la atPlye acac-akları hnkkında noterUkteon 
musadda"k bC!yanna:ıne ve muvak'kat umlnaıa alt makbu:ı: ve)"n banka m,.ktub.ı 
µc 2490 sayılı .kanun ve bu ıse mllteattlk aartname tıır filtı dalres nı1e lhZar ede
cekleri teklif mekt.uplannı :ınuaY>t'n ırün sanı ıo tı kadar lltalatyada besinci ıs-

letmc kom~on rel.slllilne venneler1 lAzı:md r. 
6 - Bu ln alt urtname r.talatya hletme kaleminden Db·arhakır, Elhıt, 

Elo~lu ııtaSJ."Onlanndan Hnydarıınsa ve Ankara ıı:arlnrından isteklilere parall'ı 
verlllr. (9430) 19463 

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

Hava Müsteşarlığı teknik taburu için otomobil ve traktlir mAkl· 
ıılııti ve meydan ve yol 1nşaatına vakıf uııtalAra ihtiyaç vardır. 

Verilecek Ucret mlktarlan yapılacak imtihanda göııtereceltle
r! ehliyete göre 50 - 120 lira arasınd dır Taliplerin dilekleriyle 
Hava Müsteşarlığına müracaatları. (9310) 19247 



- -
TÜRKİYE CÜMHURIYETİ 

ZlRAA T BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube •• Ajan adedi: 265 

Zirai •• Ticari her nm Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lh ikramiye 
&ıra&t Banlculnda kwnl>arab ft lhbarwıa tuarruı ll-pıannaa en u 

IO llrul balunanlara 1enede 4 4«ıta ceJdllcek kura ll• &1&tıdald glAna a<>
N llsram1" clatıtılacaktın 

4 Adet 1000 Liral• 4000 Ura 
4 • 500 " 2000 .. 
4 " 250 " 1000 " 

41() " 100 " 4000 .. 
100 " 50 " 5000 " 
120 " 40 " 4800 .. 
180 " 20 " 3200 " 

IDlllıalar -::--~ u Mart. ıı Ha.z1raD. u ı:,ıuı ve u eırtnclkl· 

ı a.&planndakl paralar bir aene tctnde DO Uradan M&tı 

lla'am1" cıımtı tudtrd9 ,. :m tuJ&ll71• vertıec:eırur. 

lıletmesi FAKÜLTELER 

Matbaa itleri 
Dil ve Tarih • Cotraf)'a FakUltesJ 

Dlrektörl'lltUnden: 
1 - 011 ve Tamı • Ootratya Fakılll· 

tea1 ve .ı:rual bllırller okulu IOID bu 
deri :vılı 1cinde baatırılacak kitapların 

taı_blN• illeri acık .-ıttme7e konulmut
ıar. 

2 - Bu kitaplar aııart 80 lzamı 200 
formadan ibaret olacak ve her ıonna· 

~~~:": unca bat kemıe dan da uaart 500 Azamı 2000 adet bu· 
• tırııacakur. 

• - TclmnalıJaruıı muhammen bedel 
-~andm pbde T,a muvükat temi -

tı 111'.1 Ura• kuru.tur. 
11 - ı.teklUer IDU•aldcat ı.nlnaUa· 

pı Ja6mllftl 1. ı. 942 .Untl Mat 14 te 
411ln09 devlet onnan llletmftl blnaaın • 

dald aabl ıı:omtqonuna mUracaatfan 
(11180/95~) 194'78 

a - Malzem..ı fakülte tarafından 

ver1.ldltt talcdlrde beher formuının 

muıı.atmen bedetı 28 Uradır. 
4 - lllı: teminat ucart tıyatı 11.ze • 

rtnden 192 liradır. 
il - eartnameıın.ı ırGrmek t.tl7enle

rlD faldllte muh&Mbeslne müracaatla· 
n. 

e - tlıale 11.1. 1942 pazartesi aunu 
1&at 14 ı. Ankara mektepler muha· 
Hbec1llt1nde )'apılacatınd&n taliplerin 
ibaleden blr aaat evellne kadar temi· 
nat akcelerlnl yatırmalan llzımdır. 

(9462) l!M68 

SATILIK 
Elektrik kaynak 

makinesi 
Dört tekerlekli alman mar • 

kah çok u kuJJandmsı fabri -
kalara elveriıli. Müracaat Tlı 
3253 AnkarL 5721 

ANKARA V ALILICI 

Araba demiri verilecek 
Ankara valili.tinden: 
1 - Araba tekerleklerinin imal v• 

tamirinde kulanılmak Uzere aeUrtllmll 
olan ıına demlrlertnln beher kll09SD& 
31 kuruı 62 unttm fiyat ı.e.blt edllm11-
Ur. 

2 - Araba ıımal ve tall\lrcllltlnt aa· 
nat lUlhu etmll olduklarını vealkala· 
rtyle ı.bat edenlere lhtb'acıan nı.betln· 
de bu demirlerden verlleceıctlr. 

8 _ thtlyac l&Jı1plerlnln vııuete mil· 
ııacaat e:rıemelerL (9496) 194:1& 

LiSELER 

Memur alınacak 
Anlcara Atatlrk Llaeal MtldürlUtUn· 

Kqıp - Kayseri Talu Ameri - den: 
bD Kollejintn 2. el 11nıfından 1938 Mekteblmlu <111) lira ull maatlı 

-ı• -- aJdı'1m 24 No.Ju tu-1 blr kUtUpane memuru alınacaktır. 
dlfmamemt kaybettim. Yenisini çı - Memur1n kanununun dördUncCl mad· 

, ~mdaD ..ıdainin hWmıU yok- deal vuflnı llals olanıann evrakı mili· 
'<t;;.-~kara Aakerl Sil&h Fabrl· bltelerlyle blrlUste okul muhaH'beslne 
kur Top 8ube 4 de 4203 Kuata!a ~. 12. 1941 tarihine kadar müracaat · 
,ABALI. 5824 ıarı UAn olunur. (9480) 19464 

Ankara Palas 
Y 1 L B A Ş 1 mualannm tutulmuma 20/12/1941 
d& bqlanacak, ve 25/12/1941 akpmma dakar de
vam edecektir. Bu tarihten soma masa rezene edi· 
lemn. BüJiik salonda en qajı dört kitilik maıalar 
verilebilir. Ve her zat için yemek ücreti T. L. 6.
dir. Evelclea alrmr. Ocreti pefİDen verilmiyen rezer
"eclilema. 

Elbile: FRAK" ,.hat SMOKING. 
Rınpı,..,_ mıiincut. 1781 

ViLAYETLER 

Yapı ilanı 
Ordu Nafıa Jılüdürliliiladea ı 
1 - Paaa kuabuuada yapcınJa • 

cak bet sınıflı Sakarya mektebi inpau 
kapalı zarf uauliyle ekaihme,e pb • 
nlm.qur. 

2 - Ketlf bedeli 21632 Ura 73 ku
ruırur. 

5 - Munkkat teminat 1622 Ura "S 
kunıınır. 

u ~ u ! 

" - Eksiltme 26. 12. 9"1 tarihin
de cuma aünü aaat ıs ıe Ordu bükü • 
met konajı icinde nafıa müdilrlüiil o
dasında toplanacak inpac komlqoaua
da yapılacaktır. 

S - breklileria Dıale aüniiadea en 
az 6ç Pin evel makamı villyete müra
caatla alacakları ehliyet veaikuı •• 9"1 

Kaıeleri: Baş, Diı, Nezle, Grip, Romatizma ve bütün 
ağrılan keser, günde 3 kaıe alınabilir 

yalı ticaret odası •esikuı, muvakkat te- •••••••••••••• --------------
minadariyle tllkllf mektuplarlDID am • MARMARA OSSOBHRAI 
ayyen aün ve aaatte makbm mubbi • 
liode İnpat komisyonuna vermeler.i 11· 
zamdır. 

6 - Postada Y-.Jkubulacak tea&ıhür· 
den dolayı ICi: kalacak mektuplar ka-
bul edilmez. (108ll - 9248) 192i.I 

Ekailtme ilinı 
Eskiıehir Su İtleri 9. uncu Şıabe 

Müdürlüiünden ı 
Eksiltmeye konulan iı ı 
1 - Eskiıehir ıu iıleri 9. upcu 

ıube müdürlüiü mıntakuı dahilinde 
bulunan Zadiroilu ve Aliken batak
bklarının kurutulma11 ve bu batak
lıkların Sakarya'ya manaap olduiu 
mahaldo: muvakkat bir batlama ve 
111 köprüsü inpata muhammen lreıif 
bedeli vahidi fiyat esası üzerinden 
{171 371) lira (80) kuruıtur. 

2 - Eksiltme 8. 1. 9"2 tarihine 
raatlıyan cuma cilnii saat 15 te Es
kiıehir'de su itleri dairesi içinde 
toplanan ekaıttme komiıyonu tara -
fmdan kapalı zarf usuliyle yapıla -
caktır. 

3 - İstekliler ekliltme ıartname
si, mukavele proje1i, bayındırlık iı
lera genel ıartnameai; umum ıu iıJe. 
ri fenni ıartname1i ile hususi ve 
fenni prtname ve keıif hiillu cet
veU ailıilei fiyat cetveli ve proje
leri (857) kunıf mukabilinde au it
leri 9. unsu ıube miidürlüfünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (9818) lira (59) kurut
tuk muvakkat teminat verme1i ve 
eksiltmenin yapılacaiı eünden en az 
üç ciln eve] ellerinde bulunan vesi
kalarla birlikte bir dilekçe ile Eski
ıehir viliyetine müracaat ederek bu 
iıe mahsus olmak üzere •e1ika alma
ları ve bu vesikalan ibru etmeleri 
prttır. 

Bu müddet içinde vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmeye iıtlrlk 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplan
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar su itleri 9. uncu 
tube miidürlüiüne makbus mukabi
linde vermeleri lizımdır. P09tada 
olan ıecilmae kebul •dilmu. 

(92 ) 112S4 

GENERAL ELEORİC 
1942 model rad)'o buz dolap. 

lan atnesna ve ıraraJlar ıc:ın Tun· 
ırar v• radyo llmbalan saat mo
tör tranatormatör Yeni Sinema 
UatU No. 9 Tel 8344 

Her nevi rad)'o tamir edilir. 

Ankara Lv. Amirliii 

Bakır tanıandıra 
yaptınlacak 

Ankara Lv. A. SL Al. Ko. dan ı 
ı - 4 tane kalorifer için bakır 

tamaııdra yaptınlacaktır. Puarlık 

23-12-Hl aaat 15,30 da yapılacak
tır. İateklilerln krolülni sörmek 
Uzere her gün Ko. na mllracaauarı. 

2 - Pazarlık için de belli vakitte 
teminaUartyle birlikte Ko. na mU-
racaaUarı. (9:i09) 19474 

Metin caket ve saire 
yaptınlacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - SOförler için ncımun..ı vechlle 

82 me"n caket, 32 ballılr, 82 eldiven 
pazarlıtı 24. 12. 941 Mat H te Anlara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılac:akıt.ır. 

2 - lateklllerln U.U teınlnatlarlYie 
blrllıcte belli vall:lıte Ankara Lv . .A. sa. 
Al. Ko. na mUracaaUan. 

(91148) ltı!OO 

Masa ve saire yapbnlacak 
Ankara LT. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
Ataiıda cins ve miktan yurlı S 

kalem malzeme puarhiı 24. 12. 941 
saat 10 da Ankara L•. A. iL Al. 
Ko.da yapdacakur. KrokWi her li1D 
Ko .ela cörüliir. latelıclilerin bıl te
minatlar!Jye birlikte beJU vakitte 

işçi ah nacak 
Türkiye Demir ve Çelik 
F abrikalan Müe11eaeai 

Müdürlüğünden : 
Apiıda evsafı yazılı 7 birin

ci sımf döküm kalıpçısı ile bo
ru tesisatı iıJeri• için bir boru
cu ustabaıısı ahnacaktırı 
Aranılan evsaf ı 
1 - Kabpçı ustalaranm dö

küm iıJerinde çahımıı olmaları 
ve döküm kahplarmı yapabile
cek ehliyette bulunmaları li
zundır. 

2 - Borucu ustabaıısı, her 
nevi bonı te1isatından ve pro
jesinden anlıyacaktır. 

3 - Sanat mektebi mezunu 
olanlar tercih edilecektir. 

4 - Taliplerin askerliklerini 
yapmıı olmaları ve 941 asker
lik ihtiyat yokJamaJırmı nüfus 
klğıtlarma kayıt ettirmiş bu
lunmaları ıarttır. 

Verilecek ücret ı 
Müessesemizde yapılacak 

imtihan ve tecrübede göstere· 
cekleri ehliyete eöre borucu us· 
tabaıısına 140 liraya kadar ay
lık :ve kalıpçı ustalarına da 5 
liraya kadar yevmiye verl!e. 
cektir. 

İsteklilerin aıaiıda yazılı ve
aaikle birlikte en eeç 30. 12. 941 
tarihine kadar Karabiik'te mil· 
essese miidürlüiüne bizzat mü
racaatları ilin olunur. 

1 - Nlifus kiiıdı (941 as-
kerlik yoklamasını havi) 

2 - Polis iyi hal kliıdı 
3 - Tahsil vesikası 
4 - Hizmet vesikası 
5 - Bir boy sekiz vesikalık 

fotoiraf. 5731 

Müjde! 
Bayanlar tein cU· 

zel kllrk mantolar 
her nevi ıarnltllrler, 
Japon 111 ubablılrla1', 
ve pijamalar, masa 
örtüleri, yatak örtU· 
lerl. tran 111 halalar 
ve ıalre. 

Yeni acılan Abdur
rahman Kurmanay 
kllrk ve tuhafJye ma
jazaamda pyet eh
ven fiyatla aatalmak· 
tadır. 

Adres: Aııafarta· 

Jar caddesi Adllye 
urayı karı11anda Ca· 
dıi-cılar BonmaJ'le&i 
No. 214 Tel: 2392 

Gümüt (100) kul'\lfluk
lann tedavülden kal

dınlmaaı hakkmda 

Maliye Vekaletinden: 
Gllmllt bir Uralıklann darp ve 

piyasaya kAfl miktarda cıkanlma-
11 Uzerlne 1.2.941 tarihinden itiba
ren tedavülden kaldınlmıı olan 
aUmUı yUz kuru•luklann 1.2.941 
tarihlndenberl yalnız mallandık • 
larlyle TUrldye CUmhurt)'et Mer
kez Bankalınca ve merkes banka· 
aı bulunDU)'an yerlerde ziraat 
bankuı ıubelertnce yapılmakta o
lan tebdil muamelAtına 31.1JM2 
alı:lamı nihayet vertlecektlr. Bu 
tarihten aonra ml!'Zkitr paralar na· 
kit oıaraıı: hlc bir vechll• kabul 
edllm1yecektlr. 

Elinde aflmllt :rUz kur111luk bu
ıunanlann 31.1.1942 aQ&Jnına ka· 
dar bunıan malaandıklarlYle. 
TUrld7e COmhurlYet Merkez Ban· 
lrUmda ve Merkez bankalı bulun
nuyan yerlerde Ziraat Bankaaı ıu· 
belertnde tebdil ettırmeleri nan o-
lunur. (8283) 18823 

Sığ1r eti ilônı 
Marmara Uuubahrt K. Satın Alma 

Komlıyonundan: 

1 - Tahmin olunan umum bedeli 
29200 llradan ibaret "73.000 kilo 11tır 

eti kapalı zart uaultyle eksiltmeye ko
nulmust ur. 

2 - Ekllltmeal 22 blrlnclltAnun 941 
pazartesi ıunu aaat 16 da lzmlt'te Ter· 
aane kapısındaki komllyon blnaaında 

)'apılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2190 lira O· 

lup ıartnameıl 146 kuruı mukabilinde 
komllyondan alınabilir. 

4 - Ekllltmeye lltlrak edecek lltek· 
ıııerln 2490 IB)'l!ı kanunun lltedltl U • 
caret vealkalanaı Yllkanda yazılı temi· 
natıarlyle birlikte tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını belll sün ve aaatten 
tam bir ıaat eveııne kadar komlayo!l 
ba&kanhtına vermeleri. • 

(10561·9051) 19062 

Sadeyağ alınacak 
Marmara OasUbahrl K. Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Kilosuna tahmin olunan 190 ku· 

ruı bedel ile 45000 kilo sadeyatı kapalı 
zarf uaullyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - EkalltmHI 2 klnunuaanl 1942 
cuma sunu saat 15 te lzmlt'te Tersane 
kapısındaki kıOmll)'On blnaamda yapıla· 
caktır. 

3 - Şartnamesi bedeli mukabilinde 
komisyondan alınabilir. Muvakkat te -
mlnall 5525 liradır. 

4 - Eksiltmeye ııtlrak edecek talip. 
ıerln 2490 sayılı kanunun tarlfaU veç· 
hile ticaret veılkalarını ve yu.karıda 
yazılı temlnaUarlYle birlikte tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını muayyen 
ırUn vıı 1a&tten tam bir aaat evellne 
kadar kornlsYOna vermelel'L 

(11025/9395) 19351 

(eptli yiyecek ahna<ak 
Marmara Uasübahrl K. Satın Al

ma Komisyonundan ı 
Cinai Kilosu T. Fi. Teminatı 

Kuraı Lira Kr. 
JC. fua11e 40008 27 .50 1650 00 
Pirinç 20000 50.00 1500 00 
Nonut 15000 25.00 562 50 
Sabun 1000 60.00 720 00 
Kuru üzüm 10000 50.00 750 00 

ı - Yukarda cins ve miktarlan 
yasılı beı kalem yiyecek maddeleri 
pazarhkl- ekailtmeye konulmuıtur. 

2 - Pazarlıktan 22. 12. 941 paz~
tesi giinli aaat 14,15, 15.30, 16.30 ve 
ı 7 de İzmit'te Tersane kapısındaki 
komisyon binasmda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri bedelsiz olarak 
komlsyo.ndaıı alınabilir. Bu madde
ler bir veya ayrı ayn taJlpJere iha
le edilebilir. 

4 - Pazarlıta ittirak. edecek ta
liplerin 2490 sayılı kanunun iıtediif 
vesikalarını ve hizalarında yazılı te
minıtlariyle birlikte belli clinll ve 
saatlerde komisyona mllracaatlan. 

(11053-9464) 19423 

KAZALAR 

Elbise ilanı 
Kuova !neklıannı MUdUrlUtünden: 
1 - MUıtahdemler için yerll ırrl 

ayaktan veya kahve renırı ayaktan 
örnetı albl 36 takım kıtlık elblae yap. 
tırılacaktır. Muhammen bedel 900 lira· 
dır. Yinnl aUn mUddeUe acık ek.ıltme
" konulmuıtur. 

2 - Elulltme 28..12. 941 cuma aQnQ 
aaat 14 te Tokat vetertııer mUdUrlCl
tünde yapılacaktır. ltrluvalı!lat teminat 
(6T) Ura (eill) k1ırultur. Dmlltmeye 
ırlnnek ıcın muvalckat teminat mak· 
buzu ibrazı ..rıtır. 

a - Fazla malOmat ıctn tııelıhane 

mUdQrlCltüne mtıracaat llzamdır. 
(10961/9380) 198411 

Müsabaka yapllacık 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na ıelm•-1 l••••••••••mll 
teri. (9S49) 

Karacabey Baruı MUdUrlUltlnden: 

Miktan Clasi 
6 Yazı maaaaı 4 

10 Sandalye • 
4 Kolt.Gk aandal7ee 

19501 

ULUS- 28. tbıcU yıL- No. 1819 

İmUJ'U l&hlbl 
!ıkender ARTUH 

Umumi Nell'iyatı İdare ICdeD 
Yazı İflert MUdOrD 

Mllmtaa Failr FENİK 
11ueueH MUdllJ1l: Nuıı uı.uc 

ULUS Baaımevl ANKARA 

-<DİKKAT)
auetnııae ırGnderUeD IMnlevt ,.... 
ıar, a•red11am edllın9m sert "'11· 
- ... b7b0l111Ud&D dolUl idi .. ......,_labal., ar 

Kayıp 

Ankara Elektrik Türk 
Anonim Şi~ketinden: 

1 - Evelce mUııhal oldukl'an UAn 
edtlen merkez .lı:A.tlplltt. mutıemetHk, 

muhaaeıbe k&Uplltl ve veznedal'l* k:ln 
mUraca.atm coklulu dola)'lalyle mUaa· 
baka acılmaaı muvafdı: ırörUlm411ttır, 

2 - Millıabaka hara merkeZlnde ve 
28.12. 941 c:wna aUnG aaat on beete 
18.Pılacaktlr. 

Ankara beledf)'eslndea aldıtxnlZ 287 a - ı.tek!tlertn bU baptald veslb • 
numaralı reaml otomobU plAkuını lar1yle birlikte mtlsabaka stınU hara -
ka)'bettllt. Yenlalm alacatımızdan ea - da bulunmalan nan olunur. 
ldalnln hlllmıtl JQktur. 11819 11213/9527) 19482 

YEN 1 Sinemada 
0W bir qk d..ıanı, Al bir HVal• 

1tn romana. Ebedi bir mubabbetln 

blJtbest. Oımea bir mevzu 

Merle Oberon, Laurence Ollver ve 
Oavlt. Nlven tarafından tahane bir 

eekllde yaratalan 

Ôlmiyen aşk 
11-12 • 14..IO • l&IO • ı&IO ... 

A ._ JııaJpl..s tatil '" Mllalı' .... 

PARK Sinemasında 
Lorel • H&rcll')"l acaba tanunınn 
var mı? Bu kahkaha barlkalan 

Son olarak 

LOREL - HARDI 

ACEMi AŞIK 
filmini nratt.ılar. lean Paker"ln d• 
rol aldıtı bu film bir n... v• k&b

lcaha tutanadlr • .Acele edlP 
ırGrmele kot1lll 

......... : 10 • 12 -14..IO • l&IO ı&IO 
.. 21. 4ecllır 

YALOVA KAPLICALARI 

Otel Termal 
ve-

TERMAL BANYOLARI 
25 ilk Kônundan itibaren 

Otel, restoran, ve banyolarda kalörifer Yanla. 

Yalova iskelesinde kaplıcalara ait buuat 
otobüı mevcuttur. (9550) 19479 

MALiYE VEKALETi 

Fransızca bilen daktilo 
aranıyor 

~aliye V ckiletinden ı 
Mali Tetkik Heyeti içi.a Türitçe ve 

Fransızcası kuvnli ve az çok Alman
ca bilen bir daktl!o imtihanla alına· 
caktır. Kadro ücreti olan (150) lira, 
iıtekliler iu imtihandaki muvaffakıyet 
deı eceıine söre birden veya tedricen 
verilecektir. Lise mezunlan tercih e
dilir. Alkerlikle iJiıiii bulunanlar ve 
bund:m evelki imtihana girip kazana. 
mıyanlar imtihana alınmaz. İıteklile
rin müabit evrakiyle birlikte 2 aoıık&
nıın alqamına kadar neıriyat müdür
lüiUne bizzat müracaatları. 

(9373) 19342 

Devlet ŞGraaı binasının 
alt katında Devlet 
matbaıınm kalorifer 
tesisatında yapılacak 

tamirat 
Maliye VelcAletınden: 
Yapılacak itin mahı.veu: Devlet ıO· 

ruı binasının alt katında devlet mat· 
baaıına alt kllmın kalorifer te.laa\1· 
Dm tamlrt: 

Xetlf bedeli: !049 •ra 19 ınmı.tar. 
Muvakkat 1emlnat mıktan: 1!53 lira 

75 kuruıtur. 
llıaıe tarthl ve mahalli: 22.12.941 

tarihine mU.adlf pUU"te9l aUnU aaat 
15 te MaUye VeklleU mllll eml&k DIU· 
dUrlUtUnde. 

sureti ihale: pazarlakla. 
Keılr evrakını ırörUP okumak ve be

deli mukabilinde almak ı.tıyenler Ma • 
ıı:ve Vekaleti mllll emlAk mUdUrlUtUne 
milracaaUan. (94118) 19421 

Tamir itleri 
Maliye Veklletinden ı 
Yapılacak iıin mabiyetiı Temyiı 

mahkemesi binasınm pencere pan -
jurlarmın tamiri, 
Keıif bedeliı 1050 lindır. 
Muvakkat teminat miktaru 78 lira 

75 kuru.ıur. 
Sureti ihaleı Pazarlıkla. 

İhale tarihi ve mahalliı 22. 12. 941 
tarihine mj\udif pazartesi günü sa
at 16 da Maliye VeUJeti milll em
Jlk müdürliiiünde. 

Kqif evralrnu görmek lıtiyenler 
veya be.deli mukabilinde almak isti
yenler Maliye Veklleti milli emilir 
miidllrlüiüne müracaat etmek ve i
haleye iıtirak için de ticaret odası 
vealkaıiyle ehliyet vesikaaınm ibra-
zı lbımdır. (!1459> 19441 

24 adet tui kamyonet 
alınacak 

MaUye Veklletinden ı 
Reaml daireler için 0,5 ili. 1,5 

tonluk Fort, Şevrole, Enternaayo
nal, Qpel markalardan her hangi bi
rinden olmak üzere yirmi dört adet 
mUceddet ,..ı kamyonet pazarlıkla 
atın alınacaktır. 

Vermete talip olanların 21-12-941 
tarihine rastlayan c:.amartesi günü 
saat 11 de Levazım M:UdUrlUl'Unde 
mUtetekkll ekatltme komlayonuna 
müracaat etmeleri (9212) 19475 

DAHILlYE VEKALETi 

Müsabaka tehiri 
Dahlllye veıca1eu Beled!nler !mar 

HeyeU Fen lenltında : 
2. ı. 941 cuma stıntı aaat on dOrtte 

yapılacatı evelce ll&ll edllmll olan 
Samsun 1ebJ1 umuml lmar pllnı avan 
proJesl mUaabllkaamm ırGrGleıı lClınam 
llserhıe 2 mart UM2' tarthlne mtıaadlt 

ııazart•I stlntl Daı on dOrde tehir e-
dllmll oldutu l1&ll olunur. 190'.H 

SUS Sinemasında 
H • 18 • 18 ve :M>.80 da 

8"11cer TraC7 ve Rıobett Yoıans 

llll"aflndan yaratılan bQ)'tık macera 
dehle& ve heyecan nımı 

ZAERE DOGRU 
GOnntye koeunus 

10 -12 ııeamlarmd& 

KARA Al.TIK JılOCvxa m 

ORMAN UMUM Md. 

Daktilo alınacak 
Orman U. Miidllrlüilnden 1 
Umum mtidiirllikte miinbal flç 

tilohık için 26. 12. 941 tarihinde -" 
aabaka imtihanı yapılacaktır. -~ 
İmtihanda kazananlan muvaffa-

yet derecelerine söre 75 ve 80 
ya kadar ticret verilecektir. 

Talip oJanJarm memurin bmlllll 
nun 5 inci maddesinde yazılı vdı/Mf 
ile birlikte miiracaatlan ilin ola • 
nur. (9452) 19393 
... ııııııııııııııııııııııııııııııı -----------------------------

NEOSTERIN 
Sabatll olmak lda lDIUla ..... 
burua, bojaz " bademcikled• 
ııbl bir tanda temla balorıdgr • 

IDUI llzımdır. 
Bu ,.,u.rı. siren 8DJlnldt 

srfp. kızıl, lmaauk, difıeri. ..... 
kulak, ~ saçiçeli. meaenJh

iWI bulqıa bucabklaıda 

NEOSTERJN 
5 p6lveriZSQOD ..,. sar..-
: tif&J& JUdua eder. 
: Ba,le butalaı ile ......,. ... = lmaanlan lrıonırr 1&lad ibdJM .. = r.edbid aldmı. l!czaaelerde ,.,,. = wJz l&tdu. -.................................. 

Milli Müdafaa Vekil.ti,; 

Matbaacılara 

M. M. Veklled Se.. AJ0 Ko. ct.a~ı 
Hepsine ıııhmin edilen fiyatı ı 

lira olan bir milyon Wle er ıubaı 
buımlacaktır. Kljıdı Veklleq;e 
Jecek dijer malzeme müteahhide ti 
ollCakur. lateklilerin IUUWDe)'i ~ 
mek için her aün •e açık ebil 
itddk ipa de ekailtme aünü olao s; 
ilkklaun-9" ı cumanai aünil ..., 
da Ankara"da M. M. V. l&IUl alma ~ 
da bulunmalara. I• teminat 112 Uta ,.. 
kuruıtur. (9217) 19205 

Kum •e tahta alınacak 
K . M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan: ti#': 
Keııt bedeli 2697.20 Ura oıan 

M. k11p kum ile 18,11 M. k1lp tahta fi' 
zarhkla alınacaktır. Ilıaleıl 22_: ~.! 
pazarteal ırtınU ıaat 11 dedJr. ~J 

rln 40!5 liralık katı teminatlarlyle """ 
llkte koml9yona mUracaatlara. 

(9424) 19"1 

Sedye kolu alınacak 

Mmlne daip alı 
Gazmuke Fabrikall 

Müdürlüiünden : 
Fabrikamız için er " 

kek makine dikifÇitl 
alınacaktır. lateldile " 
rin Mamak'ta Fab • 
Müdürlüjüne mtiraca • 
atları. 

ve debtetlı.I 

Bat rolde: PeterlOrN 


