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Dr. Refik Saydam dün 
Ankara'ya döndü 

Milli Korunma kanunundaki 
.. t 

son değişgeler ve eklentiler 
N t 

Vatandasları alakadar Başvekilimiz Dr. Refik Saydam dün saat 12 de Ankara'ya dönmüşlerdir. 
Bqvekilimlz, istuyonda Büyük Millet Meclisi Reisi AbdUlhallk Renda, 

0Pnel Kurmay Bqkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, C. H. Partisi 
Oenel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, Riyasetıcümhur Umumi KA.tlbi Kemal 
0edeleç, BB1Jyaver CelAl Üner, C. H. P. trlare Heyeti Azaları, Parti Mec· 
lia Grupu ve Müstakil Grup Reis Vekilleri ve Azaları, Mebuslar, Genel 
kurmay ve MllU Müdafaa VekA.letı ve Diğer VekA.letler ileri gelenleri, 
l)a.ıreler Reisleri, Ankara VAllsi, Ankara Merkez ve Garnizon Komutanları, 
lhrıııiyet Direktörll, Matbuat Mümessilleri ve kalabalık bir halk tarafın
dan karfılanmıılardır. 

BQ§vekilimiz Doktor Relik Saydam 
Mareıal Fevzi Çakmak'ın elini •ıkıyor 

eden maddeleri yazıyoruz 
~ayia ve 

propagandalara 

ka111 
Falih Rılkı ATAY 

Hemen bütün bü)·ük devletler harbe 
.. tılmııtır; her tarafta deniı.ler ve ka· 
lllar, ya atet bölgesinin doirudao doi· 
tu,a içindedirler; yahut, yakınında ve
h hiriıiiindedirler. Bu sırada harpdı-
11 kalabilen memleketlerin durumu, coj· 
laft mevkilerine ıı;öre strateji ve poliıika 
lıakıınından, ginikı;;e arıan bir ehemiyet 
llnııttır. Ve bunun için de, hu memle
lıetıerden bazıları, ister istemez, herice
liıı dikkat ve hanaslıiını kendi üzerle
dne toplamıılardır. Bu dikkat ve has • 
llslıja, bir de böyle memleketleri keo· 
di safına katmak isteji ile, karşı safta 
lörnıek ka)'gısından doAan menfaat be· 
llPlannı ilive etmek tlzım gelir. 

Bu yüzdendir ki hemen her ıı;ün ya 
•ebim ve tahminlerden doğan p)ia, ve· 
h hir kasıt güden propaganda dalgala· 
llııuı. ateş denizi onasındaki bu sakin 
lclaaklara vurup köpürdüğünü görmek· 
'eyiz. Balkalarını bırakıp kendimizden 
lıaıı.edelim: bugünkü harp prtlan için· 
de Türkiye'oin vaziyetindeki müsıesna 
llıeaıiyet töz götürmez. Savat 1lemi bü· 
"-ı ııoırlanmııı çevirmektedir. Rutlar 
lıarPtectirler; lran'da İngiliz ve rus kıta· 
ları vardır; ingilizler Mezopotamya ve 
'-tn'de, almaD ve icalyanlar Ymıania
lln'da ve Adalar denizindedirler; Bul • 
llriıtan almanların iuifakındadır ve 
~~tonlarla harp halindedir. 

Bizim harpdtıı kalmak azmimiz, 
~ komıularıaıızla, ve bilhassa in • 
liltere ve Almanya ile münasebetleri • 
1-iz ae kadar açık. helli ve dürüst olsa, 
Irada, aüvensiıliii gerektirecek herhan· 
il bir smep olmasa bile, kötü niyetsiz 
llrialarla, füzull propaganda te.lltinleri· 
ı.iıı. hele ton zamanlarda, devamlı he
defi olmaktayız. Yek, Almanya ile dost· 
lıık ve ticaret abitleşmeleri, sürekli bir 
~ntı ile, bizi İngilizler aleyhine sev· 
lıediyormut: yok. Birletik·Devletler Re· 
l.iahı kiralama ve ödünç verme kanu· 
ilandan Türkiye'yi faydalandırma l.:ara· 
tı, bizim almanlar aleyhine harcltı:tte 
lııııunmağı vtıdettiiimiz içinmiı; yok, 
~e ise İran gibi, ingiliz baskısına 
'irıyacakmııız veya, almanlar bizi aksi 
'-ir altına almak için Bulpristaıı'da 
tertipler almakta imiıler. 

Şayialar dalaalanır, copr ve ensonu 
~ur. Fakat haza propaganda mer· 
lretıerinin bu memleket balkı effdnnı 
lıutandırmak için giriıtiii sa.-aım• böy· 
Je deiildir. O, inatla, ısrarla, yayılma, 
lıtlıitleıne ve yerle$me fırsatı arar. Da· 
laa fazla birer pu511Ya benziyen hu telkin 
.. Joaklaruu arayıp bulmak, mesuliyet· 
Jeriııi fU veya bu merkeze mal etmek 
~. Bununla beraber, Uzak-Sark 
1ıathindeo dolan yeni durum karıısında 
lallQ tekrar edelim ki, Türkiye'nin po
litibsı• ve billıa'5&. poliıibyı ilham 
eden fiki~ ve ruhta ne bir deiiıme ol • 
~. ne de olmak ihtimali vardır. 
\rerdijimiz sözleri, bqkalan tarafından 
lıo.ılmadıkca, 90nuna kadar tutacağız. 
1'.uıcıan balka, tözleşmiı olduğumuz 
devletlerden biç birinde. hizi kaygıya 
diltürecek herhangi bir şüphe ve tered· 
d6t ııalıa hareket sezindiğimiz de yok· 
1-ar. 

Vehimlere hükmedemeyiz. Fakat 
llıurlu propapnda cilıazlarının bizi ra· 
laat hınkmalannı istemİ)e hakkımız var· 
4.r. Şunu da töyliyelim ki, biıdeo Al· 
lllatıya veya İngiltere'yi veya onlardan 
lıizi kuıkulandırmıya çalıpıı tertipli rİ· 
"-Yellerden belki de bu devlet otorite
lertnin allkah olmadıiı yabancı kay • 
!laklar mesuldürler. Burada ne kimseyi 
IQçluyoruz; ne de kendimizi aklamak 
ihtiyacını duymaktayız. Sesimizi, sade
ce, kötü niyetlere, bulanık su avcıları· 
.. iıinirmek, ve ateıin bütün kıtaları 
llrarak, halı:i1'1 dhan harbi şanları· 
aıa dolattıiı bu nazik ve buhranlı de • 
"irde Türkiye'nin saiduyulu ve dürüst 
lllilll' politikasında hiç bir deiişme ih· 
tfırıati aramamak gerektiAini bir defa 
daha söylemek için, bu fırsattan fayda
lanmak istiyoruz. 

Bugün dördüncüde 

M i 1 1 i Korunma 
Kan u n·u n da 
son deği91eler ve 

eklentiler 

Yazan : Kemal TURAN 

BCl§vekilimiz Dr. Relik Saydam kendilerini 
karıılıyanlar araaıncla . 
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Malezya' ela Japon -lngiliz çarpqmalarının olduğu 
bölgeyi göaterir harta 

( UzakşarJ: bard~tl~rinin bir izahını bugün üçüncü sayfamızda HARBE 
DAiR sütunumuzda bulacaksınız. ] 

M. Duff Cooper 

Malezyadan ahnan 
haberlerin vahim 
olduğunu söylüyor 

İngilizler 
• 'gen 

çekiliyor 
Sinıapur ı 20 a.a. - Jıl. Duff Co

oper, Uzakıarkta iqiliz hük6meti 
mümessili tayin edileliden beri ilk 
defa olarak dün akfam radyoda 
söylediii bir nutukta demiıtir kiı 

Bu akıam alınan haberler vahim
dir. Kuvetlerimiz Malezya'nın fi -
mal batııında ıeri çekilmek zorun
da kalmışlardır. Bunun neticesi ola
rak da Peııanı taarruza karıı bulu
nuyor ve iıte bunun ;çindir ki Pe
nanı'dakl ıivil halkın büyük bir kıı
mını çekmek ıerelı:.miıtir. Duru
mun vahimliii veya bizi bekliyen 
ıüçlükler hakkında hayallere ka· 
pılmıyaltm. Açıkça kabul edelim ı 
ki Japonlar şimdiye kadar hareket· I 
lerine iyi neticeler verdirmiıler
dir. 

Japon orcluaınun 8Özcüaii 
ne eliyor? 

Tokyo : 20 a.a. - Japon orduıu· 
nun sözcüsü bugün IU beyanatta 
buluıımuıtur: 

Teslimi artık bir vakit mesele • 
sinden ibaret olan Slngapur ıehri
nln akıbeti, Malezya'dakl Britan. 
ya hava kuvetlerlnln harekltın 
bqlangıcında tahrip edilmesi üze. 
rine taayyün etmlıtlr. 

Malezya cephesinde 
Singapur, 20 LL - Uıak·Saric inıı;i 

liz umumi karargibıaın teblili : Peark 
cephesinde f.aliyet kaydedilmil(ir. Bu· 
rada, kuvetlerimiz, yeniden tetkilldan· 
dırılmakıadır. Dün, Grik yolu üzerinde 
kısa hir çarpışma olmuş ve hu esnada 
imparatorluk kuvederi, diifawıa 60 caıı 
fazla ölü veıdlrmiftfr. 

Filipinlerde 

Japonlar cenuptaki 

Mindanao adasını 
da asier çıkardılar 

Şiddetli 

harpler 
oluyor 

Tokyo, 20 a.L - İmparatorluk u· 
muml kararaihı bahriye ve harbiye da· 
irelerinin müıterelı: tebliii : 20 ilkki • 
mın 1&bahı pfakla beraber, japon or • 
du ve dooaıımuına mensup birlikler, 
Filipinlerde Mindanao adasında karaya 
çıkmıılan:hr. Düıınan mukavemeti kı· 
rılmıtur ve vaziyet, türatle, japon ku • 
vederi lehine gelifmektedir. 

ŞiJcletli çarpqmalar 
Manita, 20 LL - q,vao'da karaya 

( Sonu S üncü sayfada ) 

Uzalqarlr'talıi harp 
aahaaını göaterir umumi 

harta 

[Ruslar 
Volokolamsk'ı 

aldılar 
Bir~ok malzeme 

ruslar1n eline ge~li 
- Yazısı 3. üncü sayfada -

INGILIZLERE GÖRE 

Derne 
İngilizlerin 

elinde 

Cenup bat.da 

Mekili 
alındı 

Hükümet herkesin elinde bulunan her cins 

madde ve yardımcı malzemenin nevi, 
mikdar, vasıflarmnın bildirilmesini istiyebilir 

B. M. Meclisinde mUzakere ve 'kabul edilen kanuna 
nazaran Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinde 
şu değişiklikler yapılmıştır: 

HilkUmet, halkın ve mlllt müdafaanın ihtiyacı olan 
ber nevi madde ve yardımcı malzemeyi, değer fiyatının 
tediyesi mukablllnde el koyarak almağa ve maksada 
eöre tevzle ve satmağa ve ihtiyacı olanlara kA.rsız ver
mete salAhlyetlidir. 

Milli müdafaanın ihtiyacı olan her nevi maddelerin 
ve yardımcı malzemenin el koyma kararından evel sa
tılmış bulunmaları dolayıslyle veya herhangi bir sebep-

le bulunduktan yerlerden başka mahallere mQsaadt 
alınmaksızın nakledilmeleri yasaktır. Bulundukları ~er
lerde sahipleri veya zllyedleri tarafından hükumet em
rine tesllm olunmaları mecburldır. 

Hükümet, haklkt ve hükmi şahıslardan el nde bulu• 
nan her nevi madde w yardımcı malzemenin nevi, mlk• 
tar ve vasıflarının bildirllmeslnl ve hunlar hıtkkındıa 

lüzumlu gôrUlecek diğer bütün malQmatın verı mesinl 
latlyeblllr. Bu malQmaUn allkalılar tarafından dotna 
ve tam olarak hllkümetçe tayin edılmlş olan müdde& 

[ Sonu J üncü say/ada ] 

: -. 1 

MiHVERE GÖRE 

Deme 
ıehrine yapılan 

akın 

Mihverciler 

batıya 

çekildi 
Roma, 20 LL - İtalyan umumi 

karargA.hının tebliği : 

lngiliz harbiye naara 
Margiaon 

lngiliz harbiye 

nazırmna göre 

istila tehlikesl 
Kahire, 20 a.a. - Ortqark İnglllz 

Umumi Karargahının tebliğl : 
Kıt&ıarımız, cuma sabahı, muka- ı 

vemet görmeksizin Deme ve Me -
kili'yi i11al etmiılerdir. Deme tay -
yare meydanında talırip edilmi11 'O 
dUıman tayyaresi bulunmuıtur. Öt
leden sonra motörlU ileri ke11lf kol
lanmız Giovannl ve Berata•ııın '0 
kilometre kadar batısında bir nok
taya varmıılardır. Aynı zamanda, -., 
zırhlı keıif kollarımız da, dütman 
kuvetlerlııin büyük kısmını takip 
ederek Mekili'ııin batmnıda sürat -

Mr. Çörçil 

Sirenalk'te, düıman tankları ve 
motörlü birlikleri, dotu Cebel'dekf 
mevzilerimize karıı kuvetıi bir a
kın yaplnıılardır. BUyük bir maha
retle ve kahramanlıkla çarpııaıı aı. 
man - ltaıyan kıtaları, Derııe'nin 
batısındaki yeni mevzileri i1gal 
etmi§ler ve dl1fmanın hedefine var
muına mA.ni olmuşlardır. Deme 

(Sonu S l\ncii sayfada) 

EDEN 

Londra, 20 LL - Ana vatan muha 
fız tqkilitı hizmetleriode yapılacak de
iiıiklikler haklcında Avam Kamarasın
da izahatta bulunan harbiye nazırı M. 
Margesson ıu be)anatta bulunmupur: 

Dunya hldise~ri, Büyük Bnwıya. 
nın isıilbı ihtimalini daha fazla aı~ 
dana çıkarmııtır. Bundan dolayı m~ 
faa hazırlıklarımm en ymsek haddine 
çıkarmak zorunda bulunuyoruz. Bu İ9o 
tilı tehlikesinin varhjı, hükumeti IO 
karan almıya sevitetmıf(İr: bütün yu~ 
tatlar talep ,;aki olunca vakiderının b/' 
kısmını milli hizmete ayıncaldardır. 

le ilerlemekte idi. 
BUtün gUn, hava kuvetıerimlz, 

rlcat halindeki bir çok dllşman kol
larını ılddetli bombardımana tut -
rnuı ve alçaktan hücumlar yapmıı
tır. Dopdol·J yollar üzerinde bir dllf
maıı nakliye koluna çok büyük ha -
sar verdlrilmiıtlr. 

Dünkü hareketleri hUlAaa ederken 
denebilir ki, Sirenaik'ln göbeflnde 
ilerlememiz muvaffakıyetle devam 
etmiı ve tayyarelerimizin ricat e -
den düşmana yapUtı devamlı hU -
cumlar ve ileri kollarımızın bukı
ıı, dllfmanın ricatlnl devam ettir -
miye muvaffak olm111tur. 

Mihvercilerin ricali 
Kahire, 20 a.L - Llbya'da Rom

mel'ln rlcatl, bozgun haline gel -
mek üzeredir. DUımanı hızla takip 
eden Britaııya kıtaları, Sirenalk'İD 
banehrl olan Slrene'nin 23 kilo -
metre cen·Jp dotuaunda bir yol at
zına kadar gelmillerdlr. Kıtaları -
mız dün d11fmanın hiç bir muka -
vemetiyle k&r1ılqmadaıı ele geçir
dikleri :Meklli ile Derne'ııin çok ö
teeinde bulunUYorlar. Rlcat ılmdl 
o kadar hızla yapılıyor ki ancak 
motörlU piyademlz dlllmanı yakın
dan takip edebilmektedir. 
Düşman çok miktarda malzeme 

V" lqe maddeleri bırakmııtır. 
Yukarıda bahsi geçen yere kadar 

celmiı olan kuvetlerimiz Barce'nin 
ötealne kadar uzanan iki yol bo -
yunca dütnıanı takip edebilecekler • 
dlr. 

Dll§maıı ıimdi Agala ve Deme 
llmanlarııu ve ileri tayyare mey -
danlanndan sekizini kaybetmıı bu
lunmaktadır. 

Mihverin kaybettiği 
tayyareler 

Kahire, 20 La. - Rommel, Libya 
tarruzunun bqlangıcındanberi l500 

tayyare kaybetrnlıtır. tnglllz hava 
kuvetleri karargA.hının 18 ıontet • 
rinden 20 ilkkA.nuna kadar Defl'et -
ti~ tebliğler 296 mihver tayyare -
sinll"I gerek yerde ve gerek hava 
muharebelerinde muhakkak olarak 

.(Sonu ı QncQ aut.ada! 

ÇÖRÇİL 
.. . 

Mısır' da mı 1 

Kahire' de 
konferans 
toplanıyor 
Vichy, 20 a.a. - Dolaıan ıayia -

lara göre Mr. Çörçll Kahire'ye git
miı bulunmaktadır ve orada Mr. 
Ruzvelt'ln Ortqark delegesi lrlr. 
Bullltt'ln, İnglllz Kabinesinin Or -
ta§ark umumi delegesi Lord Litt -
leton'un ve bir çok ingUiz aakert 
ve diplomatik ıahıiyetıerlnin itti -
raklyle toplanacak bir konfer&DI& 
reislik edecektir. 

lktiıadi Devlet T eıekkülleri 
Umumi Heyet toplanbıı 
!ktıaadl devlet tetekkQllerlnln umu· 

mt heyeti yarın (22. 12. 1941 pazartsı 
ırünü) ıaat 10 da Bü)'ilk Millet Mecllll 
kütüpanealnde toplanarak ailndemtn· 
deki mQ-elerln 1940 )'Ilı heu.plan· 
nı tetkik ecıecetctlr. 

Gündem: 

l - TUrkl)'e Ollmhur!)'et! Ziraat 
Bankaaının 1940 )'ılı bllAnçosu ve ra • 
Porları, 

2 - Türkiye CUmhurlyeU Ziraat 
Bankalı memurları tekaüt aandıtınm 
1940 )'Ilı bllAnCOIU ve raPOrlan • 

1 - letanbul emniyet aandıtınm 

UNO )'llı blllııc:ocu w raporl&n. 

Moskova'da mı ! 

Amerika 
Sibirya'da 
üs istemiş 

lngiliz Hariciye Naz.ırı 
Mr. Eden 

Amsterdam, 20 &.L - (D.N.B.): 
Columbla Brodcasting radyoları • 
mn verditi bir habere ıöre, İnıili:ı 
Harlclye Nazın :Mr. Eden. Mosko
va'dadır ve ukert görüşmelerde 
bulunmaktadır. Fakat bu haber, he-

M. Marg8"son bir ıııtill ibum~ 
neticenin belli olma 1 ıçın '1zun halta -
~ar değil ~i~aç haftanın yetifeUiiııt,..de 
ışareı eımışıır. 

Muhafız teık.illtı hizmetlerinde ,.. 
pılacak değişiklikler hakkında bükümet 
tarafından )apılan teklif M. Ma~ -
son'un be)11ruııından 10nra müzalınef9 
konulmuı ve umumi tasviple karplaa • 
IDIJUr. 

inamı Ye alman 
tayyarelerinin kaqıhkll 

hücumlar1 
Londra, 20 a n. R men bildlrildl 

ğİne gore, İngiliz hava kuvedcrıne men
sup bomba ta)yareleri, bu gece de Bresc 
limanındaki harp ıı;emilerıne karıı ye • 
niden hucumlar yapmıılardır. 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 20 a.a. Alman teblıgine 

göre, ınglliz iaşe gemilerine karp 
mücadelede, den·~altılarımız, At • 
lantik'te topyekOn 17 bin tonllA. -
toluk dört düşman gemisi batır
mışlardır. Bundan başka, iki IU'

nıç gemisiyle bir şilep de torpille 
hasara uğratılmıştır. Sa!nt - George 
kanalında sil~hlı keşif hareketle -
rinde bulunan alman tayyareleri. 
dün gece, bir kafile içinde yürU • 
yen sekiz bin toniU'ttoluk bir ar -
nıç gemisini batırmışlardır. 

nüz teyit edilmiş değlldır. 

Sibirya'cla üaler mi ? 
Tokyo, 20 a.L Japon haberler 

dairesi sözcUsU M. Harı, Blrleıik 
Devletlere S!birya'da mil r kıra , 
!anması için goruşmeler hakkın • 
da, japon hiıkumetinin bu me -
sele ile alakalı hare etleri buyülı: 
bir dikkatle tak p tı ınl le • 
mlştir. Bununla b r b r bu •ı us. 
ta hiç bir resmi hab r :>oktur. 



r 
l TAYY.t.RE 

VE TRENLE 

O to:nobıl, güzel b r şo e üze
rinde saatti'! 60-80 kılomet· 

re hıı.la ilerliyor 'H' kılometre ta • 
ları, hızlı hızlı c k 1 11 blr te>sbi· 
hın Uınelerı gıhı, bırer b rer ar
kamızda kalıyor. Don mec:ler, ini • 
)er yokuşlar sık olma , b lid sa
atte 120 kılometrf' hızın da llerll· 
yPbıl!'cef:iz. Sağ tarafımız rl ı '• so
lumuz ucurum.. T h t ırıznlnra 
uyan :.olun yük elış ne v ya al
ca ışına gör!'. s::ı ımızda akan ·e
niş b r nehrin l'Y'B" ı sulannı ba
z n uzaktan, haznn ~akınt1an go
r ' oruz. Etraf t nha, :ı. aJnız ara 
sıra b r Jandarmaya, katır arını 
öntinı> kat"Tlıs llE'rllyı>n, otomobl· 
lın kornPsını duyunca yolun kı>na
rına ı;ekılerPk hlz ynl veren köy-
1 ıl€'re> rıısthvoruz r. d€'rk n ön~l' 

106 mNre. sonra da CO m tre u· 
zunlu~unia lkı b ton kCJpr!inün ti
z r nd€'n ı:e t k. 
Yarım santtenbc-rı, bambaska 

b r al€'mın lı;in'f ylz. El'ızıl: ve 
Hnrput'u arkaml7.da bıraktık: &im
'h f)f>rs m yollarıncln llerlı;ı.oruz. .. 

Yo'un krnannd:ı kurşunt r!'nk-
11 lk. bUyUk bina görOIUyor· bun
lar. Hozat kıslnlarıdır. İç1Mlnd!' 
kalorır r ve C"l ktr k tc>sisatı var. 
Dı>nı m d'.lfdarında kıılonfer \'e 
el kir k .. Ôğl!'y doğru otomobili· 
rn z Hozat'a glrd . Gule>r yıızliı bır 
mPktep b nasınd:ın hız" do"'ru. ku
cilk ~cukların söyledikleri şarkı
ların sc-sl<'rı i;elıyor. Mektebi, ns
k!'rl mahfıli, hükumet konağını, 
P.'I'.T. binasını z!yar t ettikten 
ııonra Halkevı'nt> gcforek güzel 
tan.z m ed lmıs hır sofrnnın başına 
oturduk. Yeme!: mtzı yerken, bır 
taraftan da Anırnra radyosunun 
verdığı haberleri d nllyoruz... 

Bundan ıkı uc yıl once, o ta
raflan tanıyan blrı ine le ukardakı 
fi('ylerı anlntsn:ı-dık, sacmaladıtı· 

mm sanırdı. Bu gördilklcnmız, 
butlm bJ yollar, kışlalar, a7 .. gın 
6U arı b r adımda a ıv ren beton 
k ıprul r, mektepler, modem ev
i r ve hukumPt b nalan, beş altı 
)'ıl gibi kısa blr zaman ıcinde ya
pılmıştır ... Büttin bu med nl:.et e
SM eri, ''Dersim" df'ylncc> muhay
yPlem zde beliren ac:'ay p te>strl s:l
derıyor ve insan kc>nd sini, Ana
dolunun herhangi b r yerınde sa
ımor. Halbukı _ 

*** 
H a buki D rsım hele son yüz 

yıl ıc nde Osmanlı lmrıara
torluğuna boyuna meydan oku
mus \e h r r. kısık zamanda dev
letin başına yeni bir gaile açmış
tı. Tanz.lmattanberl Derslm'dekı 
.&<:>;ı;yitJer ~~ ağalar eşkıyalığı ken
d !er.ne "mesleK' ed nmtı;ler, Ke
ma.~E', Arapkir, K mah, Erzln
can, R fah :ı;C', Tere ın gıbl Yf'rle
rtn huzurlarını k cırarnk, oralar 
halkına .KOrKulU gün r yaş tmıs
lardı. 

KucUk .a retler MI nde yası
yan Dc>r~ halkı arasında ctddi 
bir ahenk dr ) oktu. BUtJn aş.rl"t· 
l"rl, sayısız k n d~valnn ve halli 
gC'reken o gunC"uluk vakalan a
yınyord • Bununla ~rnb r, kar
ii• karŞıya Pil ki ri zaman biri
b rler.n n k nınn u amıs gıbı ha
rPket eden bu a ret\Pr, hukllmet 
kuvetll'n:yle karşı'a tıklan zaman 
hPmPn b r v r yorl rdı. Denıim
linln en buyUk "' tt r kı, llzer.n
de vasadığı topratın co~rafi duru
muydu. Yü sek dnflnr. tepeler. 
dPre V<' m:ı ·anıl r, dar bo azlar 
onun sır na gbrc> ki nmas na, 
kac.ma!llna " ya pu u kurmasına. 
çok elvPr yrlı. n rs m d .. vlete 
kal'$ı daıma cısı. l'lıma dik ~aslı 
davrandı· Tanz mata kadar n,. as
kE'r, ne de ve>rgl v rdi. lı:r.5 te re
dıf taburu itJl lste>n n askeri ver
med fil ~ b . 1877-1878 rus muhıı
rPhes nd Gazi Muhtar p:ı anın ıs
tl'diğ. ıo 000 mı! si vf'rmekten ka
cınrlL HattA daha ll"rl s: ttl: rus 
ı:ıı.rlı~ı le b rl k o1arak, harpten 
5nC'e kurulan ilk kı lalan da ya
kıp yıkt1 .. 

)8..'>4 te> il"viet ı,urıılan bir t!ü
'lP~I' sokmak ıstl'"'fı VI" ıdıırl teşkl
lı'ıt v pa,.ak Hozat'ı merk"Z hdli
'tlP kovdu. Fakat, kaza kayma
kıımlar nı a~ r t r sl<'r nden S"C· 
mPk g 1 h •Ok b r gafll't l:Ôster
dl Bıı tedbir, !:t'Yl' t. re s ve ağayı 
dah enle sım'lrtmaktan \ f' d v
let ıı nü'uxıınu h ce nd rmekten 
ba,.ka b ,. Sl' e yaramadı. 

K c IPr n, katırların bile güc 
S::PCı>h '<iki r hu arp vl'rlere yol 
,·apmak cın ı k adım, 1860 ta a· 
t ı'dı, fakat bu 1 baınnlamadı 
Gf'nP aynı yıl Erzurum'da kuman
dan hulun'!" 1 TM 1 Hakkı VP mQ
ışür S~m h Pli "lln•-. D n: m I nl 
ilk rle(rı olarak "!" nı-ı ı:ır 1875 tC' 
dr> tm isle Gazı Muhtar p:ı~a ya
kırıiıın MPsı::ul o'rlu lfi!l2-l<l "1 vıl
lıırrnila Ders m UzPrlnC' "t!'!iırı" 
kU\'l'l'nl g~"ldr-.. ıııti, frıkat müs
prt l>lr nPt C'P r'dr rıt ı"'rnerll. l~(I!) 
da Y<'nl hlr tt''1 p h<ırı>kC'•i vnrııl
mak ıs•pn•Mi R'lln po •tıkn f'n1i
S"l"r r:~z önfirırlı> tutul!lrak bun
dan vıız ı::Pcllr'tl· h lrnı>m kaC'ınM 
nt'fn olarak "ı~nrPI masl!lh:ıt" sı
' aı;Pt "" gPrıe> has vurularak. ı;ıı
t!PC'r "Hıımtrl vr- alay'nn" kurul
makla iktifa olunilu. 

D e11let ıçin 1905 tc> De>rslm'le 
u.;ıaşmak tırtık bir me>cbu

rlyet hAI nı almıştı. Me rutlyetın 
basından il barC'n bura:ı;a bı~k 
s fNler yapıldı. Fakat 1907-1914 
ara ındaki de>vre lçınrtc- D!'rs m 
yenıdl'n şahlandı ve hem büyük 
harb n hem de mütnreke>n n elem
li ı;:Jnlı>rınde, dcvletı gerldl'n vur
mııgn kalk1$mak zllletınl de gos
terdi. 

Cumhuriyet, Dersim Işın! 1926 
da ele aldı. Fakat 1926 dan 1931 c 
kadıır olan d vre le nde yapılan 
"sel scferlcrı" bu bol ede bir ttir
ın huzur ve SJk~nu kuramadı. 
Muva~fnkıy!'tslzllğ uğnyan her 
harl'kct DC'rslm' b raz daha şı

martıyor, Drrsim'in "dil"i olan 
Allelr, devle>te şu nn.cmılarla mey-

A KARA - ElAZ G - A 

Dersim'in son eşkıyalarını yakalamak, Cümhuriyet 
idaresine nasibolmuştur ••• .. 

............................................... ,,,,,,,, .............................. ~ 
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1 Samih TİRYAKİOGLU 1 
........................................................................................ 

dan okuyordu: 

An.ln.nlar yeridir, tilldler ~m'ICz; 
GPrceklf'r ı>ırrıdır, akıllar ernıt>z, 
Evlı~ ınıliıdur, 7.lllinıler dcmıet, 

CunılPye ııstıimliır sesi Der im'in! 
~ 

•••••••• 3·edl de\·lf,,t M.:.ınır, 

Allahtan ka,idir beli Uer5im'in! 

* Nfoo padlşn.lılnr gl'ldi <"ihıınn. 
llıınu almak iı;in diı tu ummana. 
Her lılrlnl ke ip attı bir yan 
Kr ilmeıni5 kolu kılı Dersim'in! 

* E15.zığ'dn bugUn bile, tanınmış 
Dersim eşkıyalarının mrırifetlerlni 
hrıtırlıyan pek cok kimseler var
dır. l!lOS-190!) arnsında Kckkl ha
sım a lrctlere saldırdı. Devlet a a
yı 1 t mın edınce dn.Ca tıktı \ c üı: 
dort ),1, bir bucuk tümrn askeri 
o sarp dağlarda, dar boğazlarda 
uğraştırdı durdu. Kekki ~k tuhaf 
şartlar altında öldü. Carp1$malnr
dan hirlsınde, bir askere rastladı: 

- SllAhını ver! dedi. 
Asker onu tanımıştı. Fakat hlı: 

bozmadı: 
-Al! 
dlyerl'k slllhını ona u1.attı. tetl

ltl cekıp Kekki'yı öldurdlı ve bu 
ha;ı.'dudun üı: karısını yasa boğ
du ... 

ldnre adlı haydut da 1910 dan 
1914 e kndar <'skıyalık yaptı. GU
nUn birinde tevkıf ed ldij!I zaman 

herkes derın bir nefes aldı. Fa
kat bu Se\•lnC Cok silrmc'di: etin• 
kü İdare k.acmaf:a muva!!ak ol
du ve hemen o i;ece adnm soydu ..• 

z tyarrtbo~azı, Ovacık - Kc· 
mah arasında iki tarafı 

sarp yarlarla cevrıli korkunc bir 
yerd.r. Görenlerin soyledlklC'rlne 
göre, lnsana iki yüksek duvar a
rasın1a ilcrledif:i hlssınl veren bu 
boi::az, saatl!'rce sUrl'r. 1011-1014 
aralannd İdare buraya hrtklm 
oldu, ardıarası kcsllmıyen tcca -
vUzler yaptı .•. 

Eşkıyalardan yataklarında öten
ler pek azdır. Bunların ı::o~u ya 
Jdam sehpasında, yahut da carpış
malarda can verirler. İdare de 
1914 te yapılan bir çarpışmada 
vurulup öldU. 

Jandarma bunlara karşı bir ııey 
yapmaktan Acizdi. İşler sanıa sar
dıkca hemen orduya baş vurulur
du. Bir dC'fnsında Kekki, Kurtde· 
resl'nde birkaç tabur askerl ku
şattı ve ancak, acele gönderilen 
yardım kıtnlnrı C<'mllert yanp tn
burlan kurtarabild ll'r. 

Talih de e kıyalara yardım edi
yordu. McselA meşrutiyette bir 
tenkil harl'kctl başladıfı zaman 
ltalyan harbi cıkıynr, lklnt'l ten
kil harrkl'tinc'l.c Balkan harbi pat
lak v<>riyor, ücUncU tt'nkil hare
ketinde umumt harp ı;elip cııtı-

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

Yurdun zümrüt köşelerinden 
• 
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Kö~e penceresini açarken söyle· 
d·ktı! Yesıl olan ve ondan doğan 
"cayır ç m!'n, meyve clcek .. " ne 
olursa, b r biri ardına dlzlll incller 
g bı k de görJneccklerd.r. 

Bu sabah bakıyorsunuz, baslık
ta koca bır kasaba ısmJ! 

- Bu da nesl? demeden, deyi
vere' m! - Yesllin kc.ndısl. 

Karaden·z'in bu ı;lrln beldesi: 
Mnvl köpUklU dalgalarla kara

ya duşe>n bır lncl. Yalnız kabutu 
sedl'f yerme parlak Y~illerden lş
leml'll. Buranın çalımına alınmak, 
incerek oyalan, dikleri, nazlı kıv
rımlan görmek, koylarda dinlen
mek .. koşup düşen sulan, kaba
np catlıyan dalgaları seslemek.. 
eörilye alınmak, gUZ!'le kapılmak 
ve ) orulunca da yeşilin koynuna 
vanp rahatça serinlemek dilerse
niz, blzlmle blle gelseniz. 

Karadeniz, hir le havuz! Yıldız
lar !cinde yıkanır, renkler taUa
nır, durmaz oytınsır. Bu gÖrenl'k
le kıyılarda "dağ, taş, su, nebat, 
toprak, insan .. " ne varsa böyle 
yayılı ve canlıdır. Kıpırdll$ırlar 

öyle-

Tabiat bu köşede deli&mence
dlr! Nedır? Ne yapmak ister, bi· 
lınem"z de. Az yaklaşalım! Rıze'yl 
clcekll he,r renklt bahceye takılı 
bir kanar:ı-o. katcsıne benzetiriz 
Yeşilden örtilnün altından ışıkla
nan gözie>r gibi cülUrnser öyle. 

Evlen de kCuı;lr, klremlUI ve 
düzı:UncC'dlr. DllzC"rsl Rize, büyük
çe hır bal peteğ dlr. Güneye bak
tığı halde, kı ın ılık yazın se
rin olur! Bu hlkmet nedir? De
dikti ya, tabiat burada tıhsımlı
dır, sırrına kolayca varılamaz da .. 
Anlıyabıldif: miz kadarını acıklı
yalım: 

Karadenlz'ln bizden kıyısı tatlı 
bir uzanışla, sınır köşc>s!.ne kadar 
ulasır, sonra yukan kıvrılır .. diki
ne de cıkmaz. Ayrıldığı toprak 
yüzUne doyamamıs gibi biz<' dof· 
ru eğn p uznklasır. Üzerindeki 
Kafkas dağları s PC'r olarak )'U· 
kardan gelen sofuk rüzgarlardan 
korur. Bu kıyılan, bu klvnlnrnk 
koruma, Ordu ş!'hrınin önüne ka
dar uzanır. 

Trabzon'un herlslndP Araklı de· 
( Sonu 4. üncü sayfada ) 
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100 milyonluk 

Türkiye ve çocuk 
Bir mebusumuzun bekArlık veri;ls1 k • 

hakkındaki kanun önergesi nü- ongresı 
fus ve çocuk dfı.vamız etrafında 

Ba oları as ş 

türlU yazılar yazdırdı. Ve hep 
sunu sorduk: "100 mllyonluk 

1 
d 

TUrkiye'ye ne vakit kavuşaca- top an 1 anasız coc •• 
iraT' . 

B. Asmı.ys bir yazısında yUz :'il son· c. H. P. Cankaya kaza konı;:rest dUn 
ra yuz milyonluk Türkiye ye ka· l ıenl$ehlr'de Kızılay umumi merkez 
vuşacağımızı söylil:ı;or. 

k .. 'd d r. bl d k k blnuında toplanmııtır. Toplanlı>a An-Buglln Tür ıye e o,:um n e ır • . . 
ık 'd bil - Ü dil kara mebusları, C. H. P. Ankara ı.llfl-tır ve Amer a an e> ust n r. 

Buna karşılık ölüm n!sbctimlz dC' yet idare he>eU reisi lbrahlm Rauf 
A> aııı, Ankara vlU\> et \•c belcd •~ e 

~:s:~:;· ~~~:t;!iz di~İn~;ı~~~; meclisleri Azaları, Ankara vali muavi-
ni Dllflver An:un, Cıınkaya kaymakamı 

dur. Necmctlln Erı;:ln Jıllrıık etmlılercıır. 
Bu da mmnnunluk verici bLr rakam- Kongre, kaza idare heyeti rcbl Sadi 

dır. Buı:;QnkU artı~ımız bu hızla Batu'nun bir hitabesi ile ntılmıı ve 
devam cıdt-rsc tam bir yüz yıl so- kongre rcısııc:ıne c. H. P. Bahı,:cllc\•ler 
nunda 100 milyonluk Türkiye a- ocaC:ı idare heyeU reisi Hamdi ArpaC: ' 
macına knvuşmus olacağız. Gü· ve reis vekllllC:lne Hasbi Sargın sc<:ll
zrl... mlılcrdlr. Bundan sonra kaza idare 

Gerçi ) üz ;ı.'11, bir mUlet lıayaUnda hey linin bir )ıllık raporu okunaraK 
b.r sanlyedır .. Uzun, uzak ve ka· tasvıp cdllmlıı ve tctk..kl hesap, dlkk 

1 vuşulmaz bir gelecek değildir. Fa- ve blıt<:e cncUmcnlcrl secimi >aııılar ık 
kat lııkılflbın hızına nlışanlar, 100 toplantıya on beı; dakikalık ııtr tasıla 
m ·~·onluk TUrklH'Yi görmek için vcrllmlıtır. 
100 yıl beklıyecck kadar sabırlı !kinci celsede eneUmcnlcrln mazlıa
vc soğukkanlı olamazlar. 1923 talan okunmuı ve bu arada ocak ve 
Turkiye'sl, h('r alanda zaman ve nııhl:velerden ı;:elen >eni dilekler Uze
mesafe anlamını yıkmıştır, 

100 rnil)onluk Tilrklyc':>l 50 ~,!da, 
75 yıld:ı ı;örmcnln tek carcsı, do
ğumu daha çoğaltmak, d<ı[:ıını ya
şatmak ve olilmU azaltmaktır. 

Bekim ev bark snhlbl yapmak 1çiıı, 

rinde müzakere aı:ılm11tır. Gec vakte 
kadar devam eden bu müzakere netı- ı 
ceslnde >mi dilekler tcsblt olunmus 
\ e idare he>·etı ile \'llfl> et konırreslnc 

ı:ldccck deleı;:cler sccımı :vapılmıstır. 

Yeni knzıı ldaı-c heyeti ıih le teşl'k-

evl!de çocuk snı:;ıslııl u~nndır- kul etmiştir: Sadi Hntu, Naılt Toygar, 
mak icin nlacagımız lcdbirlerle, Mecdi Sayman, Muzarrer Gürcnn, Bn. 
yapacağımız ııropaı:;andnlarla do
ğumu biraz dahn col:ııltabillriz. 
Mılletimız aslından doğurucu bir 
m llctUr. Kuçük bir emekle mıl
lct ::nizln bu ) Uksek kabiliyetini 
biraz daha arttırabiliriz. 

Bu dtıvıının en onemll lnrafı, doğanı 
ya§atmııkta, onu sa1;lık ıı:ındc 

Nezahet Savran. Hıısan Alemdar, Dr. 
Rııı:ııı Tüziln. \'!llt)·et konı:res ne dele· 
ı:e olarak da Sadi Batu, Mecdi Sııy

man, Hamdi Arpat, Hasbi Sargın, 

Nusret Uzı:oren, nııı:ıp TUnın, Muza(· 
ter GUrcan, Ya&ar Nabi, Rıza Ya~cı. 

Sccımı mutcaklp Bü:vUk Milli Şcti

mlz Sayın lnônti'ye konı:rcnln haClılık 

biıyutcbılmekted r. Bu, yalnız ve sayı.:ı tezahürleri >aıııımıı ve top· 
devletin tedbirleriyle yürüyemez; ıanmıı son verllmlıtır .. 
milletce dele vemwllyiz. Trnm· 
vay ve otomobil altında can ve- C H p k 1 • 
rC'n. kuyuda de>rC'de bos;ulan, kay- • • • on g re e rı 
nar suda hasla.nan, atC'$te yanıı.n, 
sokağa bırakılan, zehlrlC'ncn, ko- ı C. H. Partisi, Bursa, Gediz, Yoz
caknn 116.cı;ı.lc ölen cocuklarmıı..: J ltat, Bartın, Safranbolu ve Devrek 
ıız nııdır? kn.zalan kongreleri toplanmııı. E • 

Du yaHuların knalilı, nnn ve babnln- bedi Şefimizin aziz hAtırası ayakta 
rı deı'.:11 mlıchr? Bıı· ) ancla de\ lt't, ihtiram slikiıtiylc taziz edildikten 
sıhb ('.,Jylc, mnar-J ylc, bin bir ım- sonra, dilekler üzerinde görıişulmu:; 
km :'ile çoeu a üstün bir dl'f;er yeni idare heyeti seçilmiştir. 
\ erirkc.>n; Cocuk Es r •('me Kuru- Kongreler :Milll Şefimize kar,ı 

mu t.tız bır nna şefkali:ı1le dokuz derin bağlılıklarını iT.har ettikten 
ay !cinde 300.000 yavruya elini sonra ı;alııımalarma son vermişler -
uzatırk~n; aynı kurum son ııylnr- dir. 
dn asker yavrularını <ln baf:nnn 
basarken; beri yanda çocugounu 
ölilme salıveren ana ve babalan 
bası boş bırakamayız. Dahiliye Vekili 

Cocuk her &eyden önce de\•letin ma- 1 lstanbul, :ıo (Teldonlı ı - Dahlllye 
1ı oldufuna göre, kanun bu gU- Vcklll Faik Oı:trak bu sabah sehrlmlzc 
no.hsıı; yavruların nnn ı.e babala- 5:Clml&Ur. Yarın akıam An'karllYI\ dön
rının yakalarına ynpış:ıbJlr ve: mcsl muhtemeldir. 
"Çocuğun llC'dcn otomobil altın-
da c>zilmıstır, neden kuyuya. düıı
müştur, neden bC'nzi sarıdır?" dl· 
yebillr ve o vurılumdu;ı. mazlıırı 
harekete ı:;etlrebllir. 

Doğum nlsbetimlz YlıksC'liyor, sağlı
ğınuz yurdun dört yanında tltiz
lıkle korunuyor, blr de clblrlıh'iY
IP çocuk ölllmUnün önüne gecer
SC'k, yüz milyonluk Turklye':ı1c 
dnha <;abuk kavuşuruz .. 

SÖNMEZ r .................................... , 
l~.~.~~.~ ... ~.~:~!:~J * Orta öC:reum öf:retmcnlcrJndcn bel

li ter!i mUddetlcrtni dolduraraK 
tertle hak kazıınmıı; olanlar ıı:ın 

Çağrı · 
* Ar:ı:ııhal Enclimeni yarın Umumi 

Heyet içtlmaından sonra topla -
nacaktır. * Maliye Encümeni yarın Umumi 
Heyet içtlmaından sonra topla -
nacaktır. 

Buğdayı koruma 

vergisinin kalkması 

~ 

hmir"dcn gelen hir haber oku -
dum: babaları a~kere .ı;ıden annsız 
çocuklara )ardım ıçin, onları nerede 
iseler bulup .Ankara'daki çocuk yuva
sına ı:ondcrmek içio Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Merkez.inden lzmir'e 
emir ı:onderilmi~tir. 

Bahaları ukere giden anasız ço
cuklar ! Yuregıniz. ne kadar kıtı, duy
gularınız ne kncl,ır sert olursa olrnn, 
bu mini mini vaı,ındaşı <lu~undusu • 
nüz zamnn i~iniz burkulur. 

Bundan onceki rejimler, o U\al
lı> ı hıç düşünmemişlerdi. D:ıbaları 
Bosna, Her l~ sınırlarından Yemen 
kı) ılarına kadar dôğ~ürken, onların 
ot krmirme\inc, ıoprak )cmes-inc kar
şı Osmanlı kolları uzanmamı,, Os • 
manlı kucağı açılmamıştı. 

Babaları askere .ı;idcn ana•ız ı:o -
cukları, şdkıııin \'C erdemın de rcii
mı olan Cumhuriyet, duşunmcmczlik 
edemezdi. 

Ankara'dan lznıir'e gönderilen 
rukarıkı emir, hu dusünuşun, hu du· 
yuşun ilk sedenişlcrindcn biridir. 

Bundan birkaç > ıl <ince Kcçıdren· 
deki ana kuca.C:ını dolaştığım sırnlıır· 
da oradaki nıiniıninilerdcn bir ka -
çını okşamış ve hemşirelere sormuş· 
tum: 

- Konuşmaya haşlndılar mı? 
Aldığım cevnp şu olmuştu: 
- Eh, an;ı, baba di)chili)orlıır! 
flkin, hu ilk sozlerin anlamı ba· 

na dokunmuştu. Duşunmüşıüm ki bu 
cici )3Hucuklar, hir gün ana dille • 
rinde ilk sii> !edikleri bu sıizlcrin an· 
lamını anin\ ınca, kim'bilir, ne kadar 
üzüleceklerdir! 

Sonrndan hu duşunccmi kafam • 
dan •ildim \e d,ızcltıim: 

niz hu .ı;ü11~l )"Urda "ana 'ıııan" 
demiıor mu idik? Kader. o )11\C\ICuk· 

lnrın analarını nkir•İZ ellerinden al
dı ise "ana 'aran" anaların en bi.ı) Ü· 

J,:u, en şcfkarlisi, en ~e,gilisi değil 
mi idi? 

Şimdi hahaları askere .ı;iııııiş an:ı· 

sız ~oruklara nna kucağı aı,;ıldıf;ını 
du)"Unc.ı o günku cluşuncclcrimi '\e 
duyı;ularımı t112cli}orum. 

Onlara ana uınnın kucağı açık • 

Halkevimizde Tuna 

türküleri konferansı 
llla tbuııt Umum l\lüdt..ırıurıu 

vlrlerlndcn B. Kemal Altınkaya, 
mUıa· 

dUn 
ı;;ı.at 18 de Ankara Haikevınde "Tuna, 
sınır boyu ve numell tUrkülert.. mev -
z:uu Uıcrinde ırllzel bir kontc:rans v r -
mtıtlr. Kalııbalık bir halk yıJtını bu 
dct:erıı konteransı alflkn. ile takip et. 
mis tir. 

Konferanstan sonra Ankara radyo -
su mumk neırıyat seti B. llte~ut Ce· 
mll'ln ldarcslndckl rad)'O kUmc he>etl 
tarafından turküler soylcnm şUr. 

Tarım Satı§ Kooperatifleri 
talimatnamesi 

Tkarct Vcklll!frt tarım utıı koo
peratı!lerl ve biri kl~rı letn b r tali
matname h zırj ımıştır. Bur.d.ı, Joooı.ıe -
ratlfler \C ltırllkler fa haclmlcrlne ı:ö· 

re 12 ı;:rupa a:vrıımı.sl.ırdır. ls hacim• 
lerl 500 bin liradan ıua{:ı olan birlik-
!erin yeniden kurulmıısı Ticaret Ve
kllll!:lnce 1:0 ter.ıecck !uzum üzerine 
olıı bılecC'kUr. 

bır lıste ha:ı:ırıanmnktactır. p • · yar Meclı'sfe * Adliye VekllllCl htık.m ve müddei· fOJenm in Tallmııtn ımede kooperatif ve blr-
umumllcr arıısındıı )enlden bazı tlc· ilklerin hnrcml de bu,unmaktadır. Bu 
l:l&lkllkler yapacaktır. Bu hususta- görü(ülmesi umuluyor haremde mcmurl..ır 14 dereceye a~ ıl· 
ki liste bnzırlanmaktadır. 'f 1 mııtır. Ocretıcr :ıo liradan 600 llrıu.ı * zıraat \'ekllllf:I zırnı kombineler Buf:day fiyatlarının arttırılması do- kadardır. Ayı ıca kooperatif ve b rı k -
kurumu ıcın traktör, pulluk ve ıa- la~ıslyle ekml'k fiyatlarının bu nlsbet- !erin kadroları da tııllmatnnmcde tes
ir ziraat flleUerı almaca karar te >Ukse!me!Jl(!lll ıcın hükumclce eer"'· ı bit e<I lml'klcdlr. 
vcnnlstlr. Bu Aletler devlet tara- ken tedbirlerin ahnmıs olduı:ıunu ve Bundan ba&ka talimatnamede me
tından yeniden kurulan tlttllkler - bu maksatla lıui':dııyı koruma vcrı:lsl. mur sını!lıırı ve vasırıarı, memurl)'Nı:> 
de kullanılacaktır. nl kaldıran hlr kıınun proJcıılnln Bti>Uk alınMa ıartlıırı, memur sicil.eri, mc-* Devlet demlryollıırı ldnresl Yürur- Millet Meclisine sunultıur:unu okurla- !nurların !aten cıknrılm::ılurı, d ret•c 
IUkte olan tcnzllll c~a tarifesini rımıza haber vermlştlk. > ilksclmcsl. mükfltat, lkr ~l>e, urz L -

ı ııubat oı::ı tarlhındcn itibaren lar, bonscn isler, memurların ııskerı 
kaldıracaktır. Bunun yerine yeni Mall)'e \'eklhmlzln tckllrl Uzcrlnc hizmet durumları, mczunl>ellerl, z n • 
bir tarıre h::ızırlunmıştır. Yeni ta- bu projeyi tel.kikten ı:eı:lrtnl'k !cin ku- ctrıcme kefılllk hnkkında hUkılmlcr 
rıre ile 1700 kilometreden fazla yer- rulan muvak1tat encümen knnun pro- 'ardır. 
lcr tein de tenzllflt yapılmaktadır. ;lesi Uzerlndekl tetklklerlnl bltlrnılı ve T il t ltl 1 k k * ,\nkara icra daireleri yeni yıl do. hnzırladıt'ı mazbatayı umumi heyete pcra~lf~~ n~~::ı; ::~~ola~nd11~~ ~~: 
layıslyle bu ayın 23 Unden 27 sine 1 Yollamııtır. mur ,·e mUstahdcmıer, haatıılık, mn.. 
kadar devir muamelesi yapacnl'lın- Projenin mecllııin yarınki toplantı· lü!IJ.ct ve Ol Um hallerinde yardım ı:or· 
dan icra ıaıerlyle mcu~ul olmıya- ııında ı;:Undcme alınarak konuıulmau mck Uzere bir de emekliler )ardım 

caktı:-. ' umuluyor. snndıCı kurulacaktır. BUUın memur! ır 
bu ımndıt:ın Ticaret Veklllltlncc tas· 
dik edilerek blldlrtleeek hUkJmlerlne 
uymak zorunda oıacaklard r • 

tır. 

Sizler de, ey C\ lcrınde. barkların• 
d:ı, dirlik, d.ızenlık ıçınde ) aşı},tn 'a• 
tanddşlar, hu ku~ağa gunl.ınuzun er· 
dem ka}naklarını a<ınız. 

O Z3man h3baları a\kcre gitmiş 
anasız ) a' nıculd.ıra ıına vatani ı hir• 
likte şefk.ıtli milletin kucağı d.ı açıl• 
mış olur! 

*** /Lan ! 

Bir hJfta içinde hirihirlerinc harp 
illn eden de, letlcrin sayısı, aşağı yu• 
karı, )irmİ)i buldu. 

Gunun hirinde bu h:ırp biııikı~ 
sonra tarih >azılırken bunu de' irlcre 
B) ıran!Jr ıu ıki dcHi de kaydcdccc-k• 
lcrdır: 

l - 19~9 d;ın 1941 e kadar mu
harebe edenler arasında harp ilan et

meme deHi. 
ı - 19·fl den 19?? e kadar mu

harebe etnıi)ccek olanların harp Hio 
eıme devri! 

*** 
Şark - Uz.ak§ark ! 

İki si)'llseı meraklısı 1conu~uyordu: 
- Almanlar, arıık, şark cephe>i 

}ok! demişler. Acaba neden bilyle 
dediler? 

- llzak Sark'ta cephe açıldıjı 
için olacak 1 ••• Şiveye saygı ! 

Guctclerde )nzı yazanlar, yalnıı 
kelimelere değil, özlerinin kurulu • 
şuna, dizili,ine 'e şiH~ye uygun ol • 
masına da ozen go•ıcrmelidirle• 

Mcscliı, bır ban azının uzcrinde şu 
başlığı .ı;orduk: "bundan sonra icıo 
ga}cmiz". . 

Halbuki doğrusu su olacaktı: 
"bundan sonrası için .ı:a> cmız." 

Bir başka baş}azar da b:ışyazm • 
nın ba~l ı,;ıiıd:ı ~cı) le demış: 
"Yenı harp mu\acehcsinde Türkı>e" 
Yeni harp karıısında denemc:ı 

mi)dı? 

T. 1. 

Yurt içinde 
Dal yoliyle Bayburt'tan Ol 

kazasına gelmek uzere hare
ket eden seksen kişilik bır ka· 
file yolda kar fırtınasına tu • 
tularak cıimlesinın vefat et • 
tiğı haber alınmıştır. 

Yurt dı§ında 
Son vaziyet munasebetiyle 

Atina'da buyuk bır telaş hü
kiımlermadır. Gonarıs'ın su • 
kutuna her an ıntızar ecJ;J • 
mektedir. \.. ______________ _ 

Türk Hukuk KurumLI 

konferanslanndan 

ukuli ve ahlak 
Tüı1c Hukuk Kurumunun bu & ncıd 

konferans ıerls nden lkJn~ısı ıtUn rı 1, 
Tarih - Co{:raf)a FakUltcslnln h;ıyült 
kon!er ns &alonunruı. ıı tkln bir dtnıe
yici onUnde Siy sal n ıe ler Ok\Jlll 
ıı otesôrlerlnd n Abdülhak Kemal Yb
r.ıK ı..ııııfından v r mıaur. 

Konferans muvzuunu .ıhlflk ile hıJ• 

kuk arasındaki munn b t teı;kll cdl • 
>ordu. Prof or, ~erek ahla.kın, ı:ere*C· 
sc hukuk n cı.mly t ı ndc >asıy n ııı· 
ııanlann hare L t rz rını, nt't e iti• 
b r ylc ccrr..)et h yatını düzrnll> il 

lkı muesscse o.duı::una ı uet rttl ırıı 

sonra bunların blrlblrl r ylc münase • 
hetltrını incel mıı;tlr, hukukun bOtilll 
ahl .. k kaldekrlnl ınUl'Y:V•d lcndlrem~e· 

de ece:.nı \ c mUe):v d ı ndlrmeslnln 
z.ıtrn d<'f:ru olmıyacatını söylemtetır 
E~er bütün ahi ki kaideler hukuk tıt• 

mıJl'Y)cdclcndlrllecek oıur~• 
ccm ~ t n ve bl.r.zat ııhlAl<•ll 

zararına bir t kım n tlC'cler do~l\c11· 

iıını, 5ttmlük b > tımızdan aldııtı rn • 
Uerle tellrll"'ı ıtır. Protesor, huıcu· 

Türk Hava Kurumuna kun ıncvzuunun cem >et ır:ı>estnr uı .. ı· 

Dün ıns:lllzler taratından zapte
dlldlti bildirilen Deme, Slrcnalk'ln 
aarkındıı kflln ve Blnı;:azı'den ıonra 

en mühim liman ve ıehlrdlr. 

Deme, eski yunan muharrlrlerl
nln bahlleUlklerl Darnls ıchrlnln 

yerinde bulunmaktadır. Bu &ehlr, 
15 inci asırdn bUyUk ehem!)'et kes
betmlştl. lsııan>tı'dan hicret eden 
mUslümanlar, Oerna'ye ı;:elmlıler ve 
burada yerlesmlslerdl. 

Osmanlı lmpıı.rııtorıur:u zamıının

da. Derne Blnırazl'ya baltll bir kaza 
idi. 

30 eyl!ll 1911 de Deme Amiral 
Prcsbltero'nun kumanda ı altındaki 

ltalyan donanması tarafından blr 
bahri nUma>1se hedef oımuıtur. Fa
kat o zaman Turk ı;:arnlzonu teslim 
olmak istemedi. Nihayet aehlr, mU· 
teaddlt defalar bomb:ırdıma11 edildi 
ve ııncıık 4 sonteırlnde luall müın-
kün olabildi. Bundan sonra, Deme 

cıvannda devamlı ve celin muhare
beler vukua ı;elmlştlr. 

Deme buııün ı;:üzel ve mortern bir 
ıehlr olmuıtur. tk~lml mutedil, kıa 
mevsiminde Azamı hararet sıfırın 
UstUnde 14 derece olup ve yazın lse 
Azami hararet 25 derecen ırccmcz. 

Burada bol muz yetlılr ve cok ihra
cat yapılır. ltalyan hUkilmetl, muzu 
bUyük bir servet addederek bunu 
inhisar altına almıatır. 

1029 da yapılan sa>·ım neticcııln
de Derne'nln nüfusu 12 bine çıkmıı
tır. Fakat ıonra her halde artmıı
tır. 

Dcrne, Mn yapılan Jdart tclklllt· 
ta bir vllflyet haline ı:ctırllmletlr. 

Deme aynı zamanda, mühim bir 
ticaret limanıdır. Gerek Blnı:a1J'den 
ltalya'ya, ı;:erekse ltıılya'dan Blnı:ll

zl'ye ,rtden ticaret s:ı-mllerlnln en 
mUhlm kavuşalı Deme limanıdır. 

yapılan bağışlar 

1 

tırmak cin ı~zım g ıen t dblrl rt nl: 
mak, ccn lyct,r, kurucu Ul'suru '\e tın! 

Tilr'k Ha\·a Kurumuna yeniden yapı- hen k1>metı o!m k itibarı> le lnRarıll 
lan baC:ıslar aunıardır: lzmlr den man~- refah nı, sa d tini, ke ıı ı;mr n' ıe
taturacı Sami Tatarı (l.~)). AluC'ra - mln ctm k 0 < u unu, bu bepl ııht!I· 
da tüccar Şebinkarahisarlı Mı:>hmet kl dilstupı rd n bu ı:avc:v<' uıas~ıpabt • 
GUrUnlu (23l, Manlsa'da Ahmet Ha - lcctk olanları ı: •t v 1 ıe neo ilim •I· 
lıtlılı, atıccl Nurullah biraderler (50) ccmi)Etln milstı:orPk vlcd nı, ahl'ık1 • 

, ier, Hulusi Can C40l. tuhafiyeci Tah- kıı!dcrln ıruhlc\ ıııını bir hnk oınr ıc 
sin <80), ömer Yn7.an <25>. bnkkal ııerl sUrUlcbll r addc>t iti zam'l'1 11 

Yanyalı Mchmı:t l\Ictya n 5> llrn, Ka • kaidenin derhal k'lnun ı;tızıı tnrarın • 
rapınar'da Ta&Pınar ko> llnden Fyup dan mevzu hukuk ~ r ~ı'ln sok Jtron~ı 
Oztürkl'r (50), Feruz koy.ındcn Ahmet lAzlnl 11 ld I'! nl ar.' tmı$tır R r ,,.ıı 
s;ecr (40), Tnspınar köy n<lcn Hakkı ısonra P f c r. cer:ı Hl n d Zl'r n r• 
özüdoıtru. Hlmm<'t Akan, Ane Karıı • si ıe n al'! 1 ti ur nrd n '"" , 1 tı • 
ca, Knmenl Karnkııla koYUndC"n Meh· k m'C"r iki ıı 1 r yap!!lanın kH nl • 
met Karnkısla, Fcruz köyünden Yusuf 1 Mnd ıtırıı yani ah'fık ile lll'lkıı~· 0 n"ı· 
Blı:er (30ı ar lira vermlslcrdlr. yarı bir takım ct!Iral mr 1 1 rı ı t· , ........................................ " 
i Kurlııın bayramında g6klcrl· 1 

mlz 1<:in Tilrk Havi\ Kurumuna 
bir ıcy a:vırırkcn, bizden yardım 

i ıstıycn kurumlardan birine eli- İ 

menln de karun vAz ın•n vnzl'M .,ıı 11 

oldu{:unu ı> Mh ve mu~& rf't Jc rtı .. 
si ola,.nk t'emıyct hnp.tın1n ı;d r~ 
ahHlkın ktıfl g, ımbcccı'tlnl s: z ı., r • 
de tutarak mu t rk il' r.taat \'I' h r 

j mızı uzatıverir ı:lb1 defı I, yarı· : t<'allik knld 1 rı 

! 
nın facialarını önlemek tein ı:I· f bcra er ahi k 
rlştlC:lmlz milli hazırlanma lale-

1
., knt e><lllM<'lll 1 zurr.•Jru ~ ' 

rlnc l&tlrak eden bir ferdin he· 1 ennl~)h k nu'l '"ız ırın to 
yecanlyle hıır~et etmellYlz. • • bir k l'l'S vı ah' 

\._ l lrbnr etmı:>Mr•I lı-np 
-ıın1111111111t11u11111111111uu111.......,. lerl~ costcrm s•ır. 

Jı" • 

k 
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Ü eler 
~ 

karşısında 
dörtler 

'ı laıx.n}a ile Amerika'nın da harbe 
llleleri}le, artık biifün büyiık de"·let· 
' DlUHzene kefesinde \erlerini almış 
bnu}or!ar. Alman}a, lıııha ,.e Ja • 
;. bu. kefenin. bir sözünde, Briıan· 

ı;· ırle~ık A~erı:a, ~n;_et!.er B~rliği 
ııı de kefenın otekı gozundedırler. 

d"let olarak bu harbe karı,a -
tctk dı.inya yüzünde ba1ka bir kuveı 
llıadığına göre, eğer Merih ten gele
tctk mahlükların bir müdahalesi ol· 
k miıcadele, kefenin iki sözündeki 
~Veller ııra<ına inhisar edecek de • 

1 
tır. MihHrio Merih'lileri kı•kırt • 

la Çalı,ıp çalıjmt)'acağı i)ice bilin -
~ekle beraber, her halele ~imdilik, 
;lılilerin miıdahaleleri ihtimali bir 

Ilı\ a bırakılabilir. De~ek ki Alma~ya. 
11)-a ve İtal)a, lngıltere. Amerıka. 

b'a. ~e Çin ile kar,ıla$maktadırlar. 
asu bir he<>ap, iki taraf ara,ındaki 

. etin ni<betsizlii:ini derhal belirtmek
. Alman}a'nıo ~eksen doksan mil

d llİifusu 'ardır. Japon)-a'oın nüfu -
~ o saııyı geçmez, ital}an nüfusu 

tk milyon kadardır. Şu halde mih· 
dcı.Jetlerinin nüfusları iki 1iız mı!· 
Qıı İçinde demektir. Almanya bu.:un 
tıı~a kııasının bü,ük bir kısmın;ı ·ha· 
~ 1~· Japon)a da Mançuryıı'yı ve Çi· 
lrqbır kı~mını isı;ali altına almıştır. 

•ıncı ku'>et olarak bunları da mih· 
' katacak olursak, Almanya, Jarıon
nv~ ltal}a'nın emirlerinde üç yüz mil
ıı·adar niifu~ olduğu tı:örülür. 

1 
ır de öte tarafa jô?'Öl atalım: yalnız 

in}a iınııaraıorluğunun niıfum dört 
tlli nıilyondur. Buna dört >üz mil
çinJi, iki yüz milyon rm ,.e yÜ7 

~ milyon da amerikalı katılacak O· 

~. dörılerin nüfusu bir milyar }ÜZ 

mil}ona çıkmaktadır. Hakikat 
ur ki mihH:r düşmanlarının ellerin
i ku\et ka}nası bu rakamla da i}i-

1 adc edilmemı:ktedir. Çünkü cenup 
.-{ta Amerikasınm yüz mil}onu ve 

a nın yuz elli mil} onu da aşağı 

;ı dorılerin emrinde bulunuyor. 
1 ka>nak bakımından üstunlük bel· 

~' daha bü}ük ni~beıte dörtlerin e· 
i!Qk bulunu}or. Butün bunlar doğru 

la beraber, iki zümre ar;ı1ındaki 
tt nıu--azenesinin 1alnız bu i~tati~-

1 ~akamlari)•le ifade edilemireceği de 
~ akikattir. Bu rakamla;, nihayet iki 

111 gizgücünü anlatır. Eğer döğüşte 
~'tııyan kuvetltrin ni~beti de bu ol
ı, o z.aman mih,·erciler en kı~a bir 
1rıda yok edilirlerdi. 

~· - Fakat her seyden önce, mihver· 
111 her biri, demokrat • komünist 
'>'i te~kil eden devletlerin her hi • 
:: daha iyi hazırlıklıdır. Almanya, 
~ "e Japonya, senelerdenberi harp 
ha~.ırlanmı~lardır. Harbe girişecek· 
~nı da kendileri 5eçmişlerdir. 

at • komünist cepheyi teşkil e
~!!vletler ara~ında a} nı derecede ha

l} ,1 olduğu anlaşılan bir d"·leı, 
lıl. ldır. Ru5)'ll da Alman}a gibi ve 
h belki de Alman)'a'clan önce a~ke-
a~ırJııfa haılamıJ ve bu hazırlık al· 

11
• taarruzu gelinci ye kadar devam et· 
•r. Almanya\a karsı yalnıl başına 
/11'\ası ve altı ay mukavemetten ~on· 
'~?i de taarruza geçebilme•ine :\mil 

ır sebep hudur. ln~iltere ve Arne· 
hkeri bakımdan tamaınirle hazır· 

1~dı~ar. Amerika mecburt askerliği 
lımdi kabul eımi,tir. 

1
2

1
- Demokrat • komünist cephenin 

~ fı da umumi ~traıejik durumun • 
r. Muharebe sahneleri hu mt'mle-
~tden uzaktadır. İngiltere Libya'da 
a,İfik'te harp ederken, ıukerlerini 

llıalıemesini binlerle kilcmıetre uzak· 
&etirmelidir. Birle1ik Amerika da 

r ~liber döğüş alanının daima iç 
, e\ındedir. Münakale }'olları kna • 
i S~n~;i nıerkederine }akındır. İste

!:ıhı cephe dei:i1tirerek. teşebbüsü 
~;araftan öte tarafa naklederek düş· 
arını şaş ı rıabilir. Dorıler arasında 

i'tı~ ~ıı~ya diğer üç iş ortaklarından 
~rak, mihvercilere benziıen bir du
tlı acl~r. Belki de önce muka~·emet e· 

t ~ımdi de ıe}ebhusü ele alma5ının 
'tbebi de budur. 

~ - Üçüncü bir nokta olarak, mih· 
i 'r arasında daha sıkı bir tesanüt 
~birliği vardır. Almanya ile haha, 

'Ilı ıı bildirmemijlerse de her halde 
11lanJıklarını birle,ıirmi1lerdir. Av

lııı daki mihver kuvctleri alman genel-
3> ınuı idaresi altındadır. İtah·an 
Qrnasının bile almanlar tarııEJndan 

t edilmekte olduğunu anlatan belir
"ardır. Yalnız a~keri harekatın 

1~i değil, iktı~adi kaynakların ve -
~ o!a~~k işletilmesi, sanayi i•t.ihsal 

ı, ~ı t~leri de almanlıırın ellerınde
Gıerçi Japonya, diğer ortakh\rirle 

llıarıada işhirliği yapabilmekten çok 
~a hulunu}·or. Fakat üçlü pakt im· 
ht alı, coğrafya durumunun elverdiği 

1 
tıe ortaklarına l ardımda bulun • 
~: Çıkardığı giirültiı ile bir seae · 
~ ı, U1ak-Doğu'ya kara, hava ve 

knvetleri çek mi~ 'e bu surede 
~in AHupa'daki işlerini kolaylaş
'1tır. Bu kadar uzakta bulunan bir 
~ nıüttefiklerine ancak bu derece 

Rusla r 
Volokolam~k'ı 

aldılar 
Londra, 20 a.a. - Rus hücum kı 

taları Finlandiyalıların işgal ettik
leri Kareli'ye karşı bilytık bir ta
arruza geçmişler ve finlerin şid • 
detli mukavemetine rağmen ayrı 

ayrı üç yerden llerlemislerdir. 
.Bunlardan biri Onega golü bo 

yunca Koro, ikincisi Onega ve La
doga golleri arasında şimal batı ve 
üçüncüsü de Lakinoyo Polye isti 
kametindedir. Bn son şehrın rusla
rın eline di.lştliğil söylenmektedir. 

Ruslar finleı in ;;>iddetıi bir mu-
kavemet göstermekte olduklarını 

kabul ediyorlar. Finler de rusların 
bu ilk rnuvaffakiyetlerini soğuk ik
limlerde yetiştirilmiş kıtaların kul
lanılmasına veriyorlar ve rusla
rm finler kadar ıyı harbetmekte 
olduklarını SÖ} lem ek suretiyle düş • 
manlarmı övüyorlar . 

Stokholm'dan Lorıdraya gelen ha
ber~ere göre'. ~imanlar Finlandlya
dakı kuvetlerı~ı ~ekmeğe başlamış
Iar?ır. Ve şımdı oradaki kuvetle. 
rlnıı:_ ancak be~te ikisi kalmıştır. 
Dıger taraftan Moskova kesimin

de rus ilerleyişi devam etmektedir. 
Cenupta maı-eşal Timoçenko da ilf'r 
!emektedir ve Harkof harekat saha 
sına girmiş bulunmaktadır. 

Ruslar ilerleyişleri esnasında al
man malzemesi ve muharebenin ilk 
s~fhalarında kaybedilen rus malıeme
sınl ele geçiriyorlar. 

Volokolamsk geri alındı 
Moskova, 20 aa .. - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : 
20 İlkkanunda muharebeler bütün 

cephelerde devam etmiştır. 
Sovyet kıtaları Volokolamsk'ı ve 

Ladoga gclUni.ln cenubunda Voiba
kal"ı geri almışlardır. 

Kalinin' de elde edilenler 
Moskova. 20 a.a. - Sovyet Ha • 

berler Bürosunun tebliği : 
Şimdiye kadar alınan ve heniiz 

tamamlanmamış olan rakamlara 
göre Kalinin Cı>pheslndp hareket • 
terde bulunan Sovyet kıtnları Kali 
nin şehrinin geri alınması ne· ice _ 
sinde muhtelif çapta 190 top, ve 
bu arada 12 pııslıık dört agır top, 
31 tank, takriben l 000 kamyon, 
160 mayin aleti, 303 mitralyöz, 292 
otomatik silah, 1300 biı:ıiklet, 47 
motosiklet, 4500 tlifek, 21500 ma
yin, yarım milyondan fıı7la fişek, 
18 telsiz makinesi ve 4 sancak iğ -
tinam etmişlerdir. 

Bundan başka iki mal:ı;eme depo
su ile bir elbise deposu ve çok mik
tarda diğer harp malzeme.si alın • 
mışt1r. 
İğtinam edilen malzemenin sayıl

mRSına devam edilmı>ktedir. 
Kalinin bölgeııin<le cereyan etmiş 

olan muharebelerde 10 oon den faz. 
la alman asker ve subayı ölmüştür. 

M oskova' nın cenup - batı 
bölgesinde 

Moskova, 20 a.a. - Pravda mu
habirinin bildirdiğine göre, Sovyet 
birlikleri, dün, .Moskova cephe5inin 
cenup - batı kesiminde almanları 30 
köyden atmışlar ve 1.600 alman su
bay ve erini öldiirmiişlel'dir. 

Sivastopol kapılarında 

:Moskova, 20 a.a. - İzvestia gaze
tesinin bildirdiğine gore, alınanlar, 
Sivastopol'a karşı bir taarruza baş
lamışlardır. Dıl;ıman, muharebeye 
büyük kuvetler atmaktadır. DUş -
manın ileri hareketi, ağır kayıplar 
verdiren sovyetler tarafından dur -
durulmuştur. 

tzvestia'nın ayrıca bildlrdil!;ine 
göre, bütün cephe boyunca. dilşman 
bütün müdafaa hatlarından geriye 
pü~ktirtülmilştür. Ve ml\dafııa hat
ları sıkı surette tutulmaktııdır. 

A lman tebliğine göre 
Berlin, 20 a.a. - Alman orduları 

başkumandanlığının tebliğine ı.:öre. 
~ark cepheo;inin dcaiz ke,iminde <iddet· 
1i çarpı<mal;ır devam etmektedir. Duş· 
man }eniden ağır kaııplar vermi~tir. 

Savaş, stuka 'e av tannrelcri teş • 
killerimiz, düşman <abra mevzilerini ve 
bataryalarını yok etmişler ye bomba ve 
mitralyöz hücumları ile motorlü ve at· 
lı So..,-yet kollarını daii;ıtmışlardır. Ha
va üslerine ve demiryolu tesi-;lerine de 
başka hava hücumları yapılmıştır. Ba· 
rentz denhindc hir şilebe büyük çapta 
bir bomba i~abet ettirilmiştir. 

Barentz denizinde, ı;ıece, alman ve 
sovyet torpido grupları ara~ınd:ı bir 
deniz muh:ıre-hesi olmuş ve bir dli~man 
torpido muhribi torpille h;1tıı"ılmı,, di
ğer bir torr>ido muhribi de mermi i~a· 
beth·le ha~ara u/:raıılmı~tır. Alman tor· 
pido muhripleri, bu mu\·affokiı etli ~a

vaştan ü~lerine hasara uğramaksızın 
dönmüşlerdir. 

il· da bulunabilir. 
~ır de öte tarafa bakar5ak, dörtlerin etıneaıiş bir proje olduğu unutulmama-

ı ,_l'.ıf noktalarının bu olduğu ı;ıörü lıdır. Gerçi her dört devlet de üç mih-
-..ın ı d b · J ver de"·letini kar,ı larında düşman ola-
~d .~ene er en erı apon}-a ile harp k 
ı~ ' ıken, diğer üç devlet, bir araya rak görüyorlar. Fa at iş ortaklığı adı 
·~ de teca,'Üıe uğrıyan bu de"·lete verilen mesele bundan dııha ileri gitmiş 
~l\'ı()a hulunmamı<lardı. Bu seneler değildir. Anlaşı lıyor ki dörtler şimdi bu 
~1 t f n~iltere kı\h Hi rmanya yolunu önemli me<;ele üzerindedirler. Fğer hu
~ kan kar>atmıj ve Çin'in sırtından nu temin ederler ve ellerinde bulunan 
~ ~a'yı yumuşatmıya çalı~mı,tı. Rus- zengin kaynaklardan istifade ederek harp 
'çen h · k d d gayretlerini tc~kilatlan<lmrlar~a. bu 

az.ırana a ar emokratların ın"h ·ı · · müthi• kuvetler kar~ı~ınrla pek cılız ka-
t

• ı vercı crın ış ortağı idi. Al - • 
Ya ı d l:ıcak olan mihveri ezmek dörtler için 

~ . petro ve bam ma de ~·eriror i 
bRil~ere'nio harpten mernl olduğu • bir mesele bile teıkil etmez. ~le dört-
d u ıınparatorluk ıadiye.edilmedik- lerio şimdi yapma>• düşünJuğü 'e mih· 

1 
llnyanın rahat :ııüzü görmiyeceğini verin de mani o~mak. istedi,f:i i' ~udur. 

~trelc Almanya'}a manevl yardım- Bu hale göre, mıhverın çabuk netıce al
lı.ınuyordu. Amerika i~e daha bir· mak ihthaqnda olduğu anla1ılır. Za • 
~ta ÖOC"e, infiratçılığın kale'Iİ olan manın mihver düşmanlartna . yardımcı 
11 l'.:lık kanununu değijtirmiye çalı· ı o~~u~u. sözü:. her zamand3n zıv:ıde hu· 
~· Dörtlerin ortakl ıihndan bah • gun ıçın dogrudur. 
ii ıaaıan, bunun henüz tahakkuk A. ş. ESMER 

Geçen ırene Derne'ye 

MIHVERCILERE GôRE 

Derne sehrine ,, 

yapılan akın 
(Başı 1 inci sayfada) 

tayYare meydanı diişmanın elinde • 
dır. 

Dıişman zırhlı kuvetlerlnin Sol -
hım ve Bardia mev:ı;i!erimize karşı 
birihirini tııkibeden htlcumları, ge
riye piiRk!irtülmllşti.ir. 

'.l'rahhıs ve Bingazi'ye az mik • 
tnrdn bomba atılmıştır. 

Alman tayyare teşkilleri, bir çok 
defa MR!ta"yı bombalamışlardır. 
Hava muharebelerinde iki ingıliz 
tayyaresi diiııi.iri.ilmiiştür. 

Bir deniz kafıle::.ini himaye için 
orta Akdeniz"de ı:;ezen deniz filo -
muz. 17 jlkkanun şafakla beraber, 
iki muharebe hattı gemisinden ve 
kruvazöı terle torpido muhriplerin
den mtırekkep bir ingiliz filo~una 

ı astlamıştır. Bir kaç ateş teati • 
sinden sonra, düşman, kal'anlıkta 

suni bulutlar hinıayeııinde kaçmış 

ve dlışman torpi<lo muhripleri ise 
torpil hücııımına kalkmıştır. Bu hti
cum birliklerimizin ateşi ve torpil 
tayyare filolarımızın mtıkemmel 

bir karşı hikumu ile muvaffAkı -
yetsizliğe uğratılmıştır. Bıı~ka bir 
hafif dilşman birlit!'i de torpido 
muhrlplerlmizin ateşi lle hasııra 
ıı)'tratılmış ve belki de batırılmış -
tır. Riiyükçe bir dllşman birliğine, 

h!lylik birliklerimizin mermileri i -
ı:abet etmiştir. Hiç bir italyan ge -
mi::ıi i::,abet almamış ve yahut ha -
sara ııt!Tamam1şt1r. Dllşman. Usle -
rine doğTu geri çekilmiş ve dilş -
man gemi ve tayyarelerinin hilcum
larına bakmadan gemi kafilemiz 
gidecı>ği yere varmıştır. Çarpışma. 
biiyilk Sirt körfezinin şimalinde 

olmuştur. Fllomuzla sıkı !şblrlit!;i 
halinde torpil tayyRrelerimi:ı:in yap
tığı hücum esnasında dört düşman 
tRyyaresl diişi.irillmliştür. Başka bir 
diişman tayyaresi de gemilerimiz -
den hirinin ateşiyle denize di\şll -
ri.ilmiiştlir. 'T'ayyarelPrimi?:den bi 
riııi üs~Une dönmemiştir, 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 20 a.a. - Alman tebli -

ğine göre. şimal Afrika'da., alman 

gıren İngiliz askerleri 

INGILIZLERE GôRE 

Derne ingilizlerin 
elinde 

(Başı ı irıci sayfada) 

tnhrip edilmiş olduklarını bıldlr 
mektedir. Bundan başka Brıtıınya 

kuvetleri tarafından ileri haketlel' 
sırasinda ele geçirilen bir çok tay
yare meydanlarında az çok tahrip 
edilmiş zayiat da 120 tayyareyi bul
muştur. Bu tayyarelerin yukarıdaki 
296 rakamına dahil olmadıkları em
niyetle tahmin edilebilir. 

Britanya hava kuvet!erinin aym 
devre içindeki kayıpları 11'.6 tııyya. 

r~dcn ibarettir. Fakat pilotlardan 
çoğu kurt:ılmuştur. 

Japonya cenup Amerika 

devletlerini temin ediyor 
Tokyo: 20 a.a. - Japon harıcive 

nazırı Togo cenup Amerıka dev. -
!etlerinin hariciye nazırlarına gön
derdiği mesajlarda Japonya'ııın 
Amerika milletleri üzerinde hiç bir 
emeli olmadıg-J hakkında temi· 
nat vermlşlir. Nazır mesajlarında, 

.Taponya'nın aşa~ıdaki sebeplerden 
dolayı silahlara sarılmak zorumla 
kaldıA-ını bildirmiştir: 

1 - Doını Asyada İ!ltlkrarın te
minine mani olan Anglo-1<11kııon nii
fuzunu ortadan kaldırmak, 

2 - Japanya'nın yaşamasını ve 
emniyf'tin i temin etmek, 

3 - Doğ'u Asya.n.ın refahını art
tırmak ve diinya barışının tesisine 
yardım etmek. 

Arjantin. Brezilya, Şlll ve Perıı 

hfikOmetlerlnin amerikan ve İngiliz 
1 propagandasının niifu:r.ıı altında kal 
mıyacakları kanaatı öa meı> ıJth iz· 
har ı"Iİ!ı:ı~k' f'dir. 

ve ltalyan kıtaları. düşman hücum
larını geriye ptiskürltiikten sonra, 
uRııl dairesinde düşmandım ver al
mışlardır. Almıın Ravaş tayy~releri, 
19-20 llkkAnıın gecesi, Tobnık 11 -

manında a~keri tcsl:;ole!'i homhala -
mışlıır ve tam isabetler kAydetmiş
lerdir. 

Filipinlerde 
Japonlar cenuptaki 

Mindonoo adasına 

da asker çı kardılar 

Şiddetli 
harpler 
oluyor 

' (Başı 1 incı sayfada) 

çıkan japon kıtalannı dört nakliye ge
nmı ı.ıeıirmisıir. Dun hütün gün şid . 
dt.>tli çarpısmal.ır olmuşııır. 

* Tok)o, 20 a.a. - Japon ordusunun 
sözcü,ünün "i}'lcdiğine göre, Filipin 
adalarınclaki asker çıkarma hareketleri
nin ilk ,afha'ı i)i neticeleruniştir. İkin· 
ci ,afh:ının haşlama~• için hazırlıklar 
)-apılnıı~tır. Ru hu<usıaki haberler pe;c 
} akında heklennıekıcdir. 

Japon tebliği 

1 ok}o. 20 a.a. - İmparatorluk u • 
mıımi karargahı deniz dairesinin tebli
ği: Jaııon deniz t;ınareleri. 18 Hkka · 
nunda, 1 ilipinlerde Panay adasında İlo· 
lıo h;na tı, üıw bir haskın hücumu }'llP· 

.. ışl,ır l'C iki ağıı" tayyareyi, bir hann· 
rı ve bir hcnzin deposunu yak'.llıslar -
dır. Diğer taraftan ti japon c.ayyaresi 
de l'iliııinlcrde Delmonte ha\·a üs•une 
hiinım crnıislcrdir. Bu ha:~ke· esna 
sında 6 ağır düşman ıayyarc;i dii~ü · 
rulmi'ış, hcşi }~rde ~akıtmıştır. 

Jnı,nn ha\3 J..-uvctleri. cenup Çin 
deni1indı· bir tlii~nun deniz tayyaresini 
.liisürmiı~ 'e hir düşman vapurunu cid· 
di Jın,ara uğraımışıır. Bir japon d>niz 
ıaryarc,i. dcnızdc hfr duşman deniz 
ıan-are<ini düsiirmü•tür. 

Hong - Kong,daki 
çarpışmalar 

Tok}o, 20 a.a. - Donıei ajansına 
Jlurıı: . Kon.ı;'ıl.ııı hildirihlijiinc ı:iire. 
ı.ır>on kııal.ırı, Hcıng·Kong ada,ında ka· 
ra}ol c;ıkmı) a mu' af fak olduktan •onra 
~im<li, haııda 1),ı,is tepesinden do" da 
Sy'ı an tepcsirıc kadar ı:iden .. faa 
hattım h:ıı:ı tutmakta olan Rr' ya ku· 
'erlı.>rinin nıuk.ı' rmctini kırmakla meş
guldürler. Vi< rnria • Peark, Victoria · 
Ciıy ve St.ınlcy • Poinı etrafındaki mev-
1ilcr ı11erin<lc ~eri çekilmi} olan Bri • 
tan)alı kııalar, hHi mukavemet gös -
termektedirler. \'ic-toria - Cirr'nin bir
çok kı,mında çok büı ük yanıı;ınlar çık
mıştır. 

Almanya ile İsvet arasmda 

ticaret anlaJması 
Stnkholm. 20 a.a. - Dün Almanya 

ile t sveç arasmrla bir ticaret anlaş
ması imzalanmıştır. 

l - Sonkanunda yüı-ürlüğe gire
cek ve bir sene sürecek olan bu an
laşmaya göre tsveç A lmanyadan 
5.700.000 ton kömür alacak ve kar
şılıgında Almanyanın muhtaç oldu
gu eşyayı verecektir. Bunların ara
sın<la başlıca demir madenleri ve 
makinalar vardır. 

IA. Y_[Sl_/S 
Temizlik, 

titizlik 

Temizlik iyi bir huydur. Fakat 
tltiı.llk derecesinP vardı mı, bazan 
can sıktığı da olur. Istanbul'da yer 
) er "temiz hanım"lar vardır. Asıl 
ııdlarıııı kimsenin bilmediği bu 
bayanların işleri güclerl evlerini, 
c;ocııklannı, kocalarım temizle· 
meldir. 

Bunlardan bir tanesinin her ak· 
şam işlnden dönen kocasını sokak 
kapısından ıceriye girer girmez 
hemen oracıkta yıkadığını, adam
cai\lzın bir kış günU gene böyle 
bir yıkımına esnasın<la soğuk alıp 
zatürreeden öldüğünü de duymuş
tum. Kadıncağız böylece, kocası· 
nı tam "temizlemiş" ... 

Bazılıırı da, temiz el, klrlt el 
diye ellerine birer ad takarlar, 
sPlamlaşmak, temiz saymarlıklan 
~e~ lere dokunmak için kullandık· 
lan kirli eli, llk fırsatta yıkarlar
dı ... 

Tanınmış edip B. Abdülhak Şi
nasi Hisar da, anlatıldıi?ına l'(öre, 
tt'.'mlzllğe çok meraklıdır. Doı;tlan
nı ur.aktan selamlamakla iktifa 
eder. Dışarrla mümkün olduğu 
kadar az yemek yemeğe, kahve 
!emeğe 1?ayret eder. 

Bir gün Abdülhak Şinasi Hisar. 
rahmetli Si.lleyman Nazif'le bır
likte kahveye git.ti. İki edip, blr 
masanın başına oturdular. Biraz 
oonra dıı garson 9'('ldi. karşılarına 
rlikildi. Silleyman Nazif, AbdUlh11k 
Şina!>'l Hisar'm tltlzlii?inl hiliyordu. 
Onun için garsona: 

- Bana bir nargjJp getir. dedi. 
Beyef Pndlye rtı>, "yıkanmış" sud11n 
yapılmış bir kahve ... 

Gazeteciler ve 

ayycqlar 

lkl arkadaş, "ioklli lokanta"nın 
uzun iskemlelerine tünemişler. 

önlerindeki boş şişeler, işin eı>eyL 

ilerlediğini gösteriyor. 
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Yeni bulmacamız 
Soldan sa~a; ı : Uludat'oa 

lara mahsus hane 2 : Bir n<'vl 
sporcu

bU yUk 
mektep, demirin kiri 3 : Sıkışık, tıaslt 

lk1 harr yan yana 4 : Anne, valde, ort~ 
5: M!sartrhanc, kopek 6 : Arka, okur 
7 : Kalın kumaılı elbise &'iyen, aec<' 8: 
Bir nevi kumaş, büyük Alet 9 : tAbl, 
cari olan 10 : Btr nevi a-ecellk ıı : le!· 
len ıey, uçan bir hayVan ... 

Yukardan aşağı: 1: Para saklanır, 

baıta bulunur, bir emir 2 : Bo%:a7.lçtnde 
btr yer 3: Elbisenin bir kı~nıı, sah.in 
4 : İlim, haY\'anın çayırlaması 5: Tile· 
carın işlerinin tt"na ıtltme~ı. nota 6 : 
Bir müddet lcln bir se)fl almak, e!:rl 7 : 
Bir nevi çiviyi cıvtıemek S : Bir uzuv 
9: Reflkan, 10: Tahminen, 11Ave ıı: 

vakti ötrenmck. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldan ı;ata: ı: Kara batak 2: A. 
aaklr. <'lro 3 : Karadeniz 4 : Azı ıtv, fa 
5: Kıı.ııldt', ti 6: Ot, dPrman 7 : Le, ar
ma, rnek 8 : Nar, esmek 9: Renkli, si 
10: Ant. alAlm 11 : Ancak, ka 

Yukardan asa~: 1: KarRkol, bal 2: 
As, zaten 3: Rakıs, Arda 4: Akıı, Mare 
5: BlradPr 6 : Ara vı>rmek 7 : Ma<Jak 
8: Acenta, mil 9 : Kin. inme ıo : Rlt, 
eksllc 11 : Kozalak, ima 

Birden, iı:,:lerln<lPn birisi, dişler!· 
nın ara'<ındllkl meze artıklarını 

uzun hir "cıııtk"la temizledikten 
sonra soze ba~laclı: 

- Dostum Ahmet Firfiriker, 
ra lu ile bifteğe de taraftar ... 

-Yn .... 
- Fakat ben böyle düşünmü-

yorum. Her şeyden önce "ayyaş" 
ağzına U) gun mezP., "ayya:;" arn
na uy un ;ı.emek istiyoruz. 

ôtekı bır şey anlıyamıyordu: 

- Orası öyle •.. dı> ebilrli. 
- Yalnız fasulye piyazı ve cl-

fcer, evet. Yalnı7. biftek, hayır! 

Cacık ve biftek, evet. Rus salata
sı ve biftek hayır! . Rus salatası 
ve biftek ancak fasulye piyazı, ci
ğer ve cacıkla beraber olduğu za. 
ınnndır ki, kendini bilen blr "ay
yaş"ın çilingir sofrasında yer bu· 
lur ... 

öteki artık rlayanam.adı: 
- Yahu. rtcdi. Ne oluyorsun al

lah aşkına? ... 

- Canım, kırk yılda bir ben de 
ıı:azetC"eiler gibi etrııfa ders ver
mek isledim. Üo:;tellk. ı:ok ya.ı..."ln
<lan bildiğim blr mevzu seçtim. 
Faknt mııdemkl hoşuna gitmiyor, 
~u"ayım. 

- Sus da l~llm ... 
- Hnydi öyle olsun... !celim. .. 
Bundan sonra da. tokuşturulan 

karlehlerin şıkırtısı duyuldu. 

Dostluk nereye 

kadar sürer ? 

İki okuyucu arasında: 
- Dikkat eiliyor musun? Ga-

7.t'.'lcclln, yahut umumi olarak, ya
zı yazanlar kendi "emektaş"lann
dan hahsettiklcrJ zam.an dalma 
''dostum Ahmet", "dostum Meh
met" dtye bahsediyorlar ... 

- Evet, blllyorum. 
- Bu dostluk ne zamana. ka-

dar slircr acaba? 
- Mahkemelik oluncıya kadar ... 

SA. - TIR. 

Malezya 'dahi hareketin 
son inkişafları 

[Aşağıdaki yazıda ismi geçen yerler için birincı sayfııya koydu~u
muT. iki bartaya başvurmamz rica olunur. Yazıyı hıırtalarla bera
ber ta'kip için birinci sayfanın son ikı sütununu içeri dogru kat
lamak kafidir.] 

Umumi durum 

L ib}a dakı hareketler inı::ilizlerin, 
~ark cephesindeki hareketler 

de ru•ların lehinde gelışirken. Uzak· 
Sark'ta durum hiç de Amerika'>-a 
ve Bü)ük Britan}a')a eheriş · 
li değildır. llonJi?, KonJO?,'un jaııoa
ların eline g~me'i~le Uzak-Şark'ın 
dı$ kapısı fııgilıcrc i~iıı ka}'hl-clilmİ}· 
"· 5imdi de Malcz)·a hareketleri} le, 
iç kapı da bit} iik bir tclıclit ahında 
bulunmaktadır. Jaıı<m \tratcjisi böy
lece cenuhi Çin sularımla ı:.cni~ hir 
knkaçlama işine haş vurmakta, bir de· 
fa da. amerikan ve in iliz tehlike5inİ 
ortadan k:ıhlırdıktan sonra, Hollan
da Himlistan'ı hmi) le anılan Borneo, 
Sumatra, Ca•a, .Scleıı adalarını daha 
kola) !ıkla alahilecdini dü~ünmekte· 
dir. Şimdi iki koldan bu aılalara akın 
Hrdır. Hu kollar<lan biri'i Filipin, 
dii(eri de ~talezra'dır. Bu arada, 
Borneo'ııun u•t kısmında inıdlizlerin 
elinde bulunan Sara"ak·a da a~ker 
çıkarılmış, }ani bu bölıı:ede bulunan 
bütiın Rritanya Ü<lerine karşı •aldırı
şa başbnmışttr. Bc:iylece büyük bir 
çevirme hareketinin ilmekleri bağ • 
!anmaktadır. 

Malezya' da 
ii, indiı;ini'nin ucundan bir par • 

mak işareti ı;ıibi aşağı dikilip, 
Hollanda Hinc!i-tan ını hedef gfüte
ren ~falezya'da İngilizler }a,aş ya • 
'aş tırnak umna dtığru çekilmekte
dirler. Jaııonlar Siugapur u<mnu de· 
nizden alnı:ıkta"'a· $İına1Jcn ha,urıp 
<okme>i d.ıha muu{ık ı:orrııü)lerdir. 
Zaten aşaı':ı )Ukarı bu nuk,atla fran-
sız llindiı;ini",inc }ı:rle~nıi~lcr \C ı:.e-
ne bu nı;ık,.uıa Si).ım'ı, ).ıni talihin 
ı:.arip hir cihc,i olar.ık, Tailand "hli· 
riı cı mcmlckı:ti" Ji} c ,tntlan ıoprak-
1.ırı ellerine ı:eı;irmişlcrdir. hcke 
alııı.ınlar, Fransa h.ırtkcti ıçın na-
'11 Hnllanıla 'l' Hı:l~ik;ı°} ı kull.ın -
mışlnrs.ı. şrnıdi de japoni.ır Hindiçi -
ni\e ve Si)'am'a, l\lalcz} a işi için bir 
taarruz Ü<<Ü rolünü \Crmektedirlcr. 
Bundan dola)·ıdır ki, .Malezya'nın şi

malinden cenuba doğru ha<kı ağır 
olmuştur. Şimdi takip edilen ,ıı:a) e 
Hindiçini'nin has parmağı üıerindeki 
inıtili7. nüfuzunu tıpkı eldh en (ıka· 

~ökleri hile karatmakta, afraç govde
lcrini kobra )ılanlnrı ~armaktadır, 
Fakat şura~ını da ka}dedelım kı, şim· 
di}e kadar hıç hır )erde hır tim,ah 
ıumeninın ~<Phut hır )tlan H' bir 
kaplan taburunun in,:ın ku•ctİne \e 
insan cncrıısınc galip geldiği goriıl
memi~ur. Kaldı ki, hu ormanlar •e 
hu Hh~i tabıaı arasında 1960 kilo -
metrelik iki demi r}'olu, , e 'i'ViO kilo
metrelik kara }ıılları kobralardan 
çıngıraklı l'tlanLırd:ın daha mutlıi' 
bir kıı\CL olarak buıi'ın .Male1.>a'yı 
kaplamakıadır. 

Penang adası 
G elen haberlere gore, inı:ilizltt 

)Urım adanın hatı ~ımalinde 
bulunan Penang adasını boşaltmt} • 
!ardır. Penang. federe olan 'e olmı
ran Mala1a 'cya ~laleZ}a devletleri 
dışında Sıngapur 'c .ı.\lalaka ile be
raber Joğrudan Jogru)a Taç a bağ
lanmış olan 'c ıraits S<ttlements is.
mi) le anılan uç milhını mukczden bi
ridir. Pennııg'ın cluşnıesi l\1alczıa ile 
Sumatra .ırasında, llınd Ok)"anosuna 
doğru bir huni Ş<klindc a~,lan Mala
ka boğazının ağzını japoıılara teslim 
etnıckıcdir. Bi»lecc dibi Sinı;arıur 
olan lıu huninin 300 kilometrelik ağ. 
zı japon konmllu altına alınm.1kta • 
dır. Hu adanın içinde bulunan 
Georgctn\ı n limanının \'C karşıdaki 
Kedah hölgesinin ~imdi jaflOn nüfu
zu altına girmekte olduğundan ~üp. 
he edilemez. Bir nokta)a daha dik
kat etmek Iiı:unıdır. O da bura
•ının .Malaka'}a batıdan kt> ıya 
paralel olarak bir demif}olu ile bağ
lı bulunmasıdır. Şimdi japonlar. bu 
bölgede üç koldan ilerlemektedirler. 
Bunlardan biri,i hatıda Kcdah do
ğuda Kotabahru, ortada Kefantan'dır. 
HC)) lCl·e M.ıkı}a'nın üzerinde uplcı 
bir dolma kapağı gihi bir üç~en '\'Ü• 

cu<l.ı gelmiştir. ı\>rrcn, daha, cenup • 
ta \C doğuda Kuantan'dan da bir 
çıkarma hareketi yarılmı~tıl". Rn ha
reketin <el>chi, yukardan ilerli>en 
kmetlerle hağlıınmıık, ve inıdliz ku. 
vetlerini iki iha,kı altına almaktır. 

Netice 
M alcZ}a'nın sade •tratejik one • 

rır gihi, ter,ine çevirip atmaktır. 

Fğer hu ıeıebbus, Kırım'daki alman 
harC'!etlerine benıer..e de zarar 'ok· 
ıur. Belki, Malez>a'nın burnunda· bir 
"hen". ~lan Sin,ıı:apur, tır:kı Sinst~ 
pol gıhı mukaYemet edehtlecc.-ktir. O 
ıaman ) a jaronlar lıuruk ka) ıf'ları 
göze alarak şiddctli bir h\icıınıa kal
kacaklar YC yahut lıu u\,Ün olgun • 
laşma<ını bckli}eceklerdir. 

mi mi 'ardır> Ha)ır, 'burasa 
birinci derecede bir kauçuk memle
ketidir. Biııün İngiliz Male2)'9 sın -
dald kauçuk i<tihsali dünya istihsa • 
linin > uzdc 40 mı te$'kil eder. Kop. 
ra i,tihsalinde dunyada dorduo ü • 
dur. J\nan:ı< isuh~atinde birın~dir. 
Ma lez> a'daki kala> madenleri d•n> a 
k.ıla>larının )iizde ~o unu 'erir. S.in
.ı;arıur. HollaııJı lliııdisıan'•-ıdan s.:e-
len k.ıuçukl.ırla hcrnbcr ~ kau· 

Malezya topraklan 

Ş urasını kaydedelim ki, demio • 
denberi yazdıklarımız, aşağ1 

)ukarı iar>0n planlarının şimdi}e ka
dar göze çarııan geli~melerinden çı
kabilen nctıcelerdir. Buna karşı İngi
lizlerin çok çabuk tedbirler alabile· 
ceklerini de tahmin etmek zor değil
dir. Japon ilerleme<i, 130.000 kilo -
metre kare )ani aşaj;ı )ukarı İrlan -
da'nın bir buçuk mi'li bir <ahada o 
kadar kola)' olmıracaktır. 7.aten İn
gilizler, ''ak ti> le her tehlikere karşı, 
Malezya'rı Sinı;apur'u orten bir tam
pon olarak hU\'lİtmü,ler ,.e 1914 te 
buna reni parçalar ,.e ramalar ekle • 
mi,lerdir. A}'rtca biraz aşağıda 
Ekuvaror'un kızgın teline dokunmı· 
ya kalkı,an bu parmak ucunda, tahi
at alahildii{ine vahşidir. Birçok h;ıJ. 
tn ıtirmemiş ormanlar, değil toprağı 

çuk ticareıinin } ıi~.(te 80 1 elinde 
tutan miihim bir panrdır. Bundan 
ba,ka lıcmrn huıüıı Unık-Şark pirinç
leri. kakamu, kala} ı, petrolu bu pa· 
7ard:ı •aıılır. Gonılu)or kı. Japonya. 
..\lalcz}a'>ı almak i temckle }'alnız 
Uzak-Ş.ırk'taki in iliz mudafaa sis
temine lıir darbe vurmak değıl, aynt 
z.amanda harbi clenm ettirebılmek 
için kendisine lüzumlu olan irıtidat 
maddeleri de ele ı:eçirmck hedefini 
ı:üınıektedir. lşıe gene bunun için • 
dir ki, İngiliz Ilomeo'suna dı sal
dırırken, eı;ell'ı petrol kuyulanoı ele 
geçirme) i dihıiıımüstur. Çünkü Ja • 
l'On}a'nın muhim miktarda petrole 
ihti•acı vardır. Kendi topraklan için
deki petrol ku>uları > ılda ancak 
<;00.000 ton ,·ermektedir. Halbuki 
harp dı•ında hile Japon>a'nın kendi 
sanadi İçin 2,-; mil)on tona ihtiya • 
cı vardır. 

Mümtaz Faik FENiK 

Milli korunma kanunundaki 
son değiıgeler 
(Başı 1 fncl sayfada) 

lçinde verilmesi mecburidir. Bu be
yannamelere damga resnıt yoktur. 

Hükilmetçe veya salA.hiyetll kılı
nan makam ve mtiesseo:;!'Jerce hakıki 
ve hükmi şahıslara tenı olunan, sa· 
tılan veya lhll;vacı olanlara kfırsız 
verllen maddelerın ve ~ardımcı mal· 
zemenln bunlar tarnfındım kullanıl
ması ve hangi lhlı) aı: iı:ln kullanıl

maı:ı hükiinıetce teshit edılınlşse an
cak o ihtiyaca hasredilmesi mecbu
ridir. 

AHI.kalı \'C-kfılP.tin )"azılı muwıfa
kati alınmaksızın bu marlcielerin ve 
yardımcı malzemenin satılması ve 
rehin edllmı>sl ve herhangi bir su
rette başkasına devredilmesi ve mu
vakkat ve~·a daimi olarak bir başka· 
sına \'erilmesi ~·asaktır. 

Hükilmet tarafından tevzi edilen 
veya ettirilen veya satılan ve yahut 
karsız olarak verılcn maddelerin ve 
yardımcı malzemenin nerede ve ne 
suretle kullanıldığını veya sarfcdildl· 
ğini aöstercn kayıtların tutulması ve 
tevsik edilmesi mecburi kılınahllir. 

Hükilmet. tnrafından tevzi edilen. 
satılan ve ihtiyacı olanlara karsız 

verilen her türlü madde ve yardım
cı malzemenln tahsis edildiği işlerde 
kullanılmaması hAlinde alfıkalıların 
keyfiyeti mahallln en büyük millki
ye memuruna bilıllrmeleri mecburi
dir. Bu maddelerin ve yardımcı mal
zemenin tahsis edildi~! işlerde kulla
mlmadığı ~erek alAkalıların bildir-

ve eklentiler 
mesi ve gerek sair surette ö~renll
me~l htıllnde mezkı1r maddelerin ve 
yardımcı mnlzemı>nın mahallın en 
biiyiik mülkıye mrmurunun yazılı 

emriyle ve kPnılısının eYelce verdiği 
bedeli gecnıcmC'k Uzere değer pahası 
\'eı imek sarı lyle hükilmet emrine 
ıı:erl ırhnıııası yoluna gıdilehlllr. 

Bu kanunun Latbikını temin için 
\'alı \C ka;ynıaknmlar veya hunların 
;ı. azı 1ı emri~ le "azı fclend rılen me
murlar e,·, mağauı, t caretane. de.PO, 
dilkkiın, ambar, samanlık ve salr 
her turlu mal konulabilen yerlerde 
arama )Dl ::ıb lirler. 

Arama sırasında mahalli zabıta. 

amır v0nı memurunun ayrıca huzu
ru şıırttır. Aranın sırı ında aranıla
cak yerin \ e malın snhıbı ve~ a z I· 
yt>dlcrı ve bunlar bulunmazlarsa sı
rasb le mümessilleri ,·ey::ı hısımların
dan ve, a kenıl siyle sakin olanlar· 
dnn ve ;ı.ahut komsulnrındnn müme>
yiz biri bulundurulur. 

Köylerde ynııılan aramalarda 
mtıhtar ile llttbur lıe)'et nd ·n btri 
\'C muhtar bulunmadı ı .uımaıı ihtio 
rar he> c'Und('n hırı le korr suların
dan ik kışi hazır hulundurulur. 

Gec km s nde z r r onlkn rev
kaliıde haller müstC'sna olmak il?"re 
me!':ken \'evn sa r b nalarcla ı:'<'CC a
rama yapılamaz. 

Yapılan ıte ıkllklcr nra~ında tat· 
hik ,..d lcc k nara '1' hap s en lıırı 
hakkında da ycnı hükümler konul· 
muştur. 
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İhtiyarladık artık!. Mı i Kor 
Ahmet Hidayet son deg'""' ı·ş e 

Kadınlann, her iste olduğu glbl 1 b r nezaket eseri olarak kullandıf:ı· 
evlenmede de erkekler hakkınd:ıkl ı nın !arkına varmaktan gC"rl kalm:ı-
dUşilncclerl çok acı Ye lıısafsızcadır. I mıs. bırdcnblre can evinden vurulan 
Kaşlannı kaldırıp sözlerini sUzer, bir ınsan sıbi her 5ey gözilniln Bniln· 
dudaklannı btizerler: de donmiıştll. Son bir gayretle sın r-

anunundaki 
e eklentiler 

Ah, dC'rler, biliriz biz onların lenne htıklm olmasaydı, oracığa dü· 
ne mal olduklarını.. ayıla ba>ıla, şüp bayılı\crecektl. 
yal\•ıırn yakara aldıkları, uğurlann- Ferit sade ona: 
da s:ide mııllannı değtl, canlarını da - Naciye, ıhtlyarlamışsın!. 
b:ığışlıyacaklannı söyledı.klcrl kız- dC'mek istemişti. CUnkü kendisi 
!arla, kadınlarla evlendiktC'n sonra pekiılli tnze duruyordu. Halıt Şakı
nlışkıınlık yüzunden "kardeş olduk- yan, yarım saat sonra kapının önün· 
!arını" acıkça söylerler. Aradan iki de söründUğU vakit misafirle karısı 
Oc yıl daha geçince karılannın kar· salonda karşı kan;ıya oturuyorlar \'C 

şılannda uzun esnemeler, ucu buca· hiç bir ş y konuşmuyorlardı. 
ğı gelml)·en kitap, gazete okumalar, Yem kte ikisini de neşelendirmek 
\"e sonsuz can sıkıntılarından ibaret vazifesi Halide dUstil. Kah\•eier lcı
knlır!. Ilı ken hnvadan sudan bazı şeylerden 

Fakat Hallt Şakıyan hiç de bu er· bahsettiler. Ferit, saat on buçuğa 
keklerden değildi. Nnciye'ye evlen· doğru gitmC'k için müsaade lstedl. 
diklerinin ilk gUnU nasıl l'ışık ldlys" Halit, koridorda onu uğurlarken: 
bugUn onun sevgisiyle aynı derece· - Ferıtelğlm, dedi, nllnh aşkına 
de, belki de daha fazla yanıp tutu- sık sık görilşellm ! 
şuyordu . CUnkü Halit, her an kan· Kır saçlı adam :rüzUnQ buruştur· 
sını kaybetmekten, ellnd n kaçır· du. Omuzlarını silkti: 
maktan korkuyordu. Naciye Verem - Sık sık değ 1, diye cevap verd, 
mi fdl? Yoksa onulmaz başka bir tecssur ederım, bir dnha görüşmemiz 
haııtalığa mı tutulmuştu? Hayır!.. bile tC'sadilfc bağlı .. CUnkU yarın ts
Cok şükür, tombul yannklıırından tanbul'n hareket ediyorum!. 
kan damlıyor, vücudu glttlkı;e dolu· Kan koca yalnız kaldıkları :zaman 
yor, yU\•arlaklaşıyordu. Hnllt Şakı· Halit, bol ışıklı avizenin Naclye'nln 
yıııı karısını her okşayısındn: Yeni boyanmış sacları Gzcrlnde yap-

- Ah ya\•rucuğum, di)·ordu, top- tığı ziya oyunlnrına daldı. Allık \'e 
!andıkça, şişmanladıkça güzelleslyor- ııodranın buğday rengi teninin Os
sun! ttinde yarattığı yapma güzelllğ<" ba-

()nun lçln ôlUm tehllkesl bahis ka kaldı. 
mevzuu değildi. Hallt Şakıyan rakl· Naciye, kocasının bu d kkatll ba· 
bı Ferit Tezınan'dan korkuyordu. kışlarını fırsat b !erek sordu: 

Ferit Tezlnan gençliğlnde Havva - Kuzum Halit, doğru söyle, ben 
kızlannın çok beğendikleri bir Uptl. ihtiyarladım mı? 
t•zun boylu, genls omuzlu, ırt kc· Şişman ad::ımın yuvarlak yüzilnde 
nılkll, mat yUzlU ... aynı zamanda ne· tehessümlC'r göbeğlndc ha!if oyna-
6ell ve şakacı .. bulunduğu mecllslcr- malar oldu. Gevrek bir kahkaha ntıı
de öyle nükteler savuruyor, öyle tat· rak: 
h hikayeler anlatıyordu ki bütUn - Nc nıtınas<"bC't Naciye, eledi, sen 
kadınlar onun için cıldırıyorlardı. asıl şimdi tam kndın oldun!. 
Naciye de beraber.. Bu söz NaciyP'nln biraz Bnce uğ-

Fakat arada ne oldu, ne geçti. rndığı m •hiş hayal kırıklı~ını blr
Pck iyi bilmiyoruz.. Gene kız, bir· den tam r E"diverml ti. O da gOlll
d nblre Hal t Sakıyan'la evlenlver· yordu. Hem de saadet ve bahtlvar
di. Ertesi ay da Ferit Tezlnan bir lığın verdiği der'n bir sıırlıoşluk İçin
bat:kasını eldı. Parlak, satafatlt bir de gillm<'ktm kırılıyordu. 
dilğün yapU. Fakat doğrusunu söyle- Halit, su ıında ılk defa olarak ka
mek JA.zııngellrse Naciye'de hiılA gö- tıSlnın kalbinin kE'ndlslne, yalnız 
zll \'ardı. Muhakkak ki Sa be de çir· kendisine ait olduğuna lnanmı~tı. 
kin bir kadın değildi. Fakat kumral 
ıaçlı, ince yllzlU, düzgün bacaklı ka· 
dını bir tUrlU unutamadı. 

Halit Şakıyan Naciye'nln kendi· 
ılyle sadece parası, mevkU için ev
lend ğlne lnanmıstı. On be;ı senellk 
lx>raber geçen hayııUannda bu sablt 
fıkrl bir türlü zihninden kovamadı. 
Karısının kalbinde Ferit Tezlnan'ın 
h ılli iyi bir yeri olduğunu sanmaktn 
devam f'dlyordu. El altından, gizli· 
den gizliye Fertd'ln hususi hayatını 
takip etmekten hiç bir zaman geri 
kalmamıştı. Son günlerde Sa!be'nln 
bir sene evci llldüğUnil, çocuklarını 

kayı;ıanasının yanına bırakan Ferit 
Tezı'nan'ın da yalnız başına Ankara· 
ra pıınıs olduğunu haber aldı. 

*** Hnlit Sakıyan'ın on beş seneden· 

CEMiYET· 'HAYATI ·.· 
J ,1 •L ;:. , " .... ._ ,,,,- ~ O 

Acı bir ölüm 
Cazetcmlz muharrirlerinden arkada· 

ııımız Nurett n Arllım'ln cezacı Ccma
letlln Artnm'ın enlstclerl, Anadolu A· 
Jansı muhnrrlrlerlnden Mazhar Ozıır

tnm'ın bneanar:ı. Bedin Işıkıtlln'Un bn· 
bası emekli ötrctmcn Ahmet ŞilkrO 
Iaıkgün'lln kısa bir hnst tıktnn sonra 
Istanbul'da yefo.t ett1lUnl tecssUrle 
öf rendik. 

Arkadnsımız Nurettin Artam•n ve 
merhumun ailesine bassatıları dileriz. 

N l ŞAN 
Bayan Roza Özdamar ile B. Muiz 

Goral'ın nişan töreni dünkü cumar
tesi günü akşamı iki tarafın akraba 
ve dostlarının i!itirakiylc yapılmış
tır. Genç ni5anlılara iyi günler dile-
riz. 5837 

MEVLÜT 
Gazelci Hacı Mehmet refikası 

merhum Ayşe İlker'•n ruhuna ithaf 
edilmek üzere bugünkü pazar günü 
ogle namazından sonra İmaret ca • 
mii şerifinde mevhidü nebevi oku -
nacaktır. Arzu edenlerin teşrifleri 
rica olunur. 5829 

beri beklediği gün nihayet gelip çat· 
mışlı. Fertt Tezlnan'ln Ulus meyda
nında karşılastılar. Eski ıırkadasmın 
mutlaka Naclye'yJ görmek lstlyece
ğine katlyen emindi. Cumartesi ak· 
6nmı lçln onu yemeğe dll.vet etti. E
ve döndUğil zaman Naclye'yl her za
mankinden bıımbııs:~a bir ruh içinde 
buldu. Eltı gözleri garip bir nese ve 
aevLncle parlıyor, bütün hareketle· 
rinde hayat taşıyordu Mutlaka, o 
da Ferit Tezlnan'ın gcldfğlnl duy
muştu. Artık kanslyle açık konusa
blleceğl için çok memnundu. Arala
rında onun bahsinin ilk gP.çlşlnln 
Nacıye Uzerlnde ne tesir }'npacnğını 
dehsetll merak cdıyordu. Fakat sa- M E V L Ü T 
hırsızlığını belll etmemek için şahla· Pl'k ııenc :rasta h yata gôzlerlnl kn· 
nan heyecanlıı.nna gem takmıya ça· ı>ı}an. Zlrııat Bankası kontrol ıpvlsl 

Jıştı. MilınkUn olduğu kadar sakin memurtarındıın Nihat oıca:v'ın ruhu • 
ı;örUndü: nu tAzlz lc1n buı:Un Ttıccttın enmlln· 

- Cumarteslye dedi, Ferit T<'Z· de oıtıe namazından sonra mevıot o. 
fnan bize akşam ;ı.•emeğlne gelecek! .. kutuıacaktır. 

Bu sözü sô;ı.·lerken birdenbire hisle- Arzu eden herke3, me\'IOtte bulunn· 
rlne mantığı htıklm oluverdi. Demin· bilir. 
d enberf kamçılanan tecessilsUnü \'ah· .. 
ıt bir hayvan mürebbisi gibi kendi· 1 T E Ş E K K U R 
amdcn umulmaz bir kudretle korku· ı 7A>r bir doA'umu bU)Uk bir mahn· 
tup slndırdl. Basını önUne eğdi, ver· rC'tlc b:ısnrıın. gl'rck rerıknm M.ıhslnc 
dlğl hn.berın karısında doğuracağı Dlrlcnn ve gerekse ol':lumuz Akın Diri· 
SC'\ ıncl görüp yok yere acı duymak cnn'ın ha) atlarını muhnkknk bir o!Um· 

M mi ser. onteşrin başındaki 
nutuklnrında "hükümcıin, a

ğırlığı her gün artmakta olan harbin 
zararlı tesirlerini önliycbılmek için, 
Milli Korunma Kanununda )apılma· 
sıoı lüzumlu gördüğü değişiğc \'C ek
lttıtilerc ait tekliflerini yakında Bü
) uk Meclise arzcdeccğini" bildir • 
mişlerdi. C. H. P . .Mecfü Grupunun 
çarşamba günü ne,redilen tebliği j,e 
Milli Korunma Kanununun )imdilik 
uç madde<indc raptlacak desışiklik • 
!erin Parti komisyonunca hazırlanan 
şekillerinin Parti l 1mumi 1 le)·cıince 
esas bakımından kabul "olunduğunu 
bildiri)ordu. Bö)·lece Milli Scf'in işa· 
ret bu)'Urdukları tekliflerden acele 
olanları, Parrice hazırlanarak il. l\I. 
Medisine Yerilmiş bulunu)ordu . .\tcc· 
lis bunları C\·clki gun gündemine al· 
mış \C konuşmalardan sonra kabul 
etmiştir. Milli Korunma Kanununun 
ihtikara ait maddelerinde yapılacak 
değişıkliklerle, bu İş için kanuna } a· 
pılacnk eklentıler henüz Parti kcı • 
mis)onunun elinde bulunmaktadır. 

,Bu}"Ük Millet Meclisi, dün, Mil· 
11 Korunma kanununda kabul ettiği 
değişikliklerle halkın 'e milli miida· 
fnanın ihti)acı için de' lcı~c c·I ko • 
nulmasına karar \erilen malların; 

1 - Ilükümcıe te limınin nıeLbu· 
ri kılınmasını 'c buna a) kırı ı;ıden· 
!erin cezalannııısını, 

2 - Bu mall.trın icabında idare 
makamlarınca aranılmasını, 

kabul ctmi tir. Kanuna hu arırda 

el konulan malların hükümcıı;e ka • 
bı

0

nda kimlere, nasıl Yerilc<cıiinc 'e 
bunlardan nasıl geri alınabılcccğinc 
ait yeni hükümler de konmuştur. 
Milli Ko·unmn Kıınununda )apılan 
değişikliklerin şu iki ana meselesi Ü· 

zerinde" bu sütunların nıusaaJcsi ııis
betinde duracağız. 

1 - Hükümetçe el konul 
masına karar verilen malla
rın teslimi, 

Halkın 'e milli müdafaanın ih · 
ti)açlarını karşılıyacak mallara değer 
fiyatı verilmek suretiyle hukümcıçe 
el konulm;mnı ~tilli Korunma Ka • 
nunu ilk hazırlanışında kabul etmiş· 
ti. Ancak buna a) kırı gidenlerin uı:1· 
rı)ııcağı ceza, kanunda sarih olarak 
)Ü) lennıemişti. Bö) lece a) kırılıklar 
hükümct emrine riayetsizlik derece • 
sinde kalı)·ordu ki bunun <cı,Hı nor· 
pıal zamanlar için o kadar nğır de • 
ğildi. Bo)"Ük Milleı Meclisi hükümet· 
çc el konulmasına karar verilen mal-
1,ırı "te,Jimdcn imtina edenler, sak· 
lıyanlar, kaçıranlar, kaçırmıya 'e 'nk· 
lamı) a teşebbüs edenlerle, hu gibi 
i5lere bHer<.'k )"ardım cdrolerc ) n • 
hut bu işleri başkalarına }•ıpııran • 
tara., şu cezaların verilmesini kabul 
etmiştir : 

a • iki) üz elli liradan onhin lira· 
)"ll kadar ağır para ("CZUI, 

b ·Üç a)dan bir )ıhı kadar hapis 
cezası, 

c • Hangi mal fızerinde hu suç ya
pılmış ise o cinsten ne kadar mal var
a tamamının muo;;ıdcre•İ. 

Hükümeıçc el konulacak malla· 
rııı cinsleri, fi}ntlnrı, te~lim yerleri 
kararnamelerle ıesbit ve bütün vası • 
talarla illn olunur. Kimlerin elinde 
bu mallnrdan \'ll;s:ı birer bc)annııme 
ile bildirmeleri İstenir. Hu bc}anna· 
melerin 1.amanın<ia verilml'Sİ ve mal
ların hükümct emrine hazır bulundu· 
rulmuı gerektir. Teslimine kadar hu 
malların bir }erden başka bir yere 
habersiz taşınması, cinderinin, mik· 
darlıırının değiştirilmesi suç olur. 
nc,•lcı. halkın 'e milli müılafoanın 
ihti)otçlartıu a) ırnıış olduğu bu mal· 
tarı değer bedelini 'ererek alacaktır. 
Hunların •ahipleri hiç h1r zarara ıığ· 
rı}acnk <lejiillerdir. Belki bunları İs· 
tedikleri ı:ibi satmaları, bugünün 
clogurduğu ı:ü(iüklerdcn hnksmıı 

fafdalanmaları ihtimali ortadnn kal· 
dırılmış olacaktır ki d.ın):ının her 

den kurtaran kıym<>lll 
hastalıkları l'loktoru 
zer'e alcnl'n ll'ıtkkUr 

blllrlm. 

kadın ve dol?ıım 1 
l\tuzıı tr<>r Se· 

etmcl'd bir borc 

YUksck Zlmnt EnstllUsU nynl)·at 
deposu ktıtlbl Enver Dirican 

• 
Hükümetçe el 

konacak mallar 

• 
Mallar1 kaçıran, 
sakhyanlar i~in 

verilece cezalar 
• 

! ... ......_ Yazan: """'"'"'! 
İ Kemal TURAN 
: ............................................. . 
}çrİn~c bu tedbir zaruri gorülmüş 
derece derece tatbikına da gcçilmi,. 
tir. 

K:ınıın, bu i~ıc toprak ııı.ıbsullc.ri 
)Ctiştirenlcrı a) ırnıış, müstahsilin: 

a • Arama netıce<;İndc ~ıkarılnn 
mallarının hedclinin ii<lcnmcsini, 

b • Bu lıc<ldin ılıırtıe birini l!CÇ· 

menıek iiıerc p:ırn eczası verilme<iıni, 

k.ıbul eımıştır. 
Toprak nı.ıhsulleri )Ctistircnlcrin 

id.ırc merkezlerinden uzak )erlerde \C 

~of:unun )apıl,ın tchliiilerin mahi) L'
ııni ıam.ııni) le kavrt)amıy.1c;ık hir 
lıal<ie olm.ıları, onların •>kırı hare
ketlerini ccıalnndırmakta daha mu • 
sanıalıalı <LıHnnm.ı)ı İlap ettirmiş • 
tir. Ve bu miisamalıa )'alnız ınü,tııh· 

sillcr içın \C )anlarında bulundur • 
dukları mallar:ı ait olup bunların ti· 
carctİ} le uğra sanlardan su~ işli) enle· 
rinc asır p.ıra cezalarına çarpılııcıık· 
br<lır. 

il - Hükümetçe el konu
lacak malların idnre mu
kumlarınca aranılması, 

u,crinde hır )UÇ i~len(n malın 

aranması normal ı.ıımJnlarda :ı<lliyc 
cih.ızı tarafından ,.e onların ,·ereceği 
kararla )apılır. Halhuki halkın 'e 
milli miidafaanın ihtİ)'llçlarıııı bugü· 
nün güçlükleri içinde karşılamak \'a• 
zifni hukünıetc düşmüştür, ,.e bu ih· 
tı) acı kar~ıl.ı) ıcı mallar normal 
zamanl.ırda fi)'at mckıınİ7.masiyle alı· 
nal.:ıilirken, içinde bulunduğunııu du
rumdıı bu da mümkün değildir. m;y. 
lece hükumetin lüzumlu gördüğu 
malları bedeli karşılıj;ında da olsa 
süratlc bulduğu )erden alması sc • 
rckıir. lşıc bu zaruretlcdir ki olagıııı 
ihıü hallerin 5c,'kı)le kıınun hnlkın 
ve milli mf.dafnanın ihti)·acını kar
~ılı)'acak malları idare makamlarının 
ııranı.uını 'c bulduklarını :corla al · 
m:ısını kabul etmiştir. Bıi) lece vali· 
lcrin ve ka)makaml.ırın yazılı emir· 
lcrİ> le ,ıızifclendirilcnler hükumette 
el konulmuş malları gene kanunda 
~fistcrilen şJrtlar içinde Bfl)'llC'akl:ır, 
bulup alacııklnrdır. 

Buruk l\tillet Meclisi dün Milli 
Korunma kanununda )'llPtı~ı değişik· 
likle hu arama sal:ıhi)ctini idare ma· 
kamlarına \Cnrkcn b,ızı ka) ıtlar da 
kabul ~ımi~tir. Kısac-.t şöyle ifnde 
edebili rı:ı:: 

a • Arama vazifesini yalnız vali • 
!er ve ka)makamlar \erebilir. 

h • Ar.ııııa sırasında mahalli za • 
l.:ııtası da bulunur. 

c • Arama )crınde, mal ~ahihi ve
>" onunla alakalı biri•i, hiç )'Oksa 
bir komşu~u bulundurulur. 

d • Ki)}lcrdcki :ırum.ılarda muh· 
tarla ilııi)ar hc)ctindcn hiri ):ıhut ih
ti)nr hc>ctİndcn iki kişi bunlar )Oksa 
koydcn ild kişi bulunur. 

e • Amma )erinde saklanmış mal 
lıulunsuıı lıulunmasın zahıt tutulur ve 
bunun birisi mal sahibine }oksa o
nun )erine hulun:ınlara \erilir. 

f • ~fal bulunmuş ise bu, hükü • 
mctçe evelcc tcsbit edilmiş olan )ere 
SCYk \e teslim ettirilir. 

Knnun bu hükumlcrirle İ<lare nıa· 
kanılarının ynpnc.-ağı aramalarda hü
kümct ve halk munasebctinin sağ

lamlısını korumaktadır. 
Hüyuk .Millet Mcdisi .Milli Ko • 

runma kanununda dün )ııptığı ıll•ği. 
şikliklcrle yukardaki iki ıına i~ten 
başkı.ı. oldukça mühim hir mevzuu <la 
tanzim ctmişıir. Dün kabul olunan 
kanunu bütün hu\i)etİ) le anlaımak 
için buna da kısaca temas etmeli} iı. 

Ilukümet, halkın ve milli miitla· 
faanın ihtiyaçlarını karşılıyıı,·ak mal
ları değer lıedcli) le alır 'C hunları 
sattırır \e}a ihti)acı olanlara kiı~u 
\'erdirir. Ancak bu malların. ihıiracı 
için alanlar "tarafından kull.ınılma" 
,.e h:ıngi ihti)aç içın kullanılacağı 
hükümcıçe tcsbiı edilmiş ise ancak o 
ilıti)aca hasredilmesi" ı;ızımclır. Blir· 
lcll' hükıııııctin, knrnclerlc ohun ol·· 
nıa~ın. h,ılk ihti}·acı için •aıtırdıjiı 
mall:ırı alanlar, bunları "ticaret kn•· 
tİ)lc" ba kasına H'rİrlerse el konu · 
lan maddeleri saklı)anlara )<ll'ıldıiiı 
gibi hem nıalluı nıiisa<lcrc edilir, 
hem de hapi• \e para cezasına uğ -
rarlar. Ancak hukumeıçe nı:ıl, me-e· 
li 11amuk iplii\iQde olduğu ı..>ihi h • 
lenip uıılmak i~·in 'erilmiş ise hu 
<luruıııd.ı tb hıikii.-ıct "hunların ne· 
rede ~c ne sureılc kullanıldıiiını ,c. 
)3 sarfedildıiihi ı:füıcrcn ka) ııların 
tutulma•ını \'C tevsik edilmesini" ;,. 
tİ)ehilccektir. 

Bu 5<ın karııl;ı k,ınun, htikiinıetin 
bi rı;ok külfetler içinde bulup işle) ici 
muessc clcre halk ihti> acını kıır,ıla· 
m:ık üzere temin cttiı:1i malların hir 
vur ıııı unruru olmasını iiıılemck İ•
lt.'tlti~ıir. 

Bu l'llZtmı1da .\!illi Korunma ka
nunundaki mn dc!li$iklijii ıopluca an· 
laımıyn çalışıığımmlan 'nıandaş ha· 
)atında )aJıııcai\ı İ)i resirlcri nnlnı
maı ı sonraya lıırakı)onır. 

'Dünkü Dersim 
(Başı 2 inci Sayfada) 

>Or \'C her sefenndc de tenkil se· 
ri kalıyordu. BUyi.ık harpte, 1916-
1917 arasında Ilnllt ııasa tam Der
sim ısını tasfıye)·c el atmıştı ki, bu 
sıcfer de cşkı) al arın yardımına rus 
taarruzu yetlıitl ve Halit pa.şa, as
kcılerlnf çekmek zorunda kaldı. 
Her tenkil hareketinden sonra 
eşkiyalnr tekrar bıış kaldırıyor, 
Kemaliyc'nln, Keban'ın, Arap • 
kir'ln köyleri haraca kesıliyor. 
yurdun diişınanlan bunların i -
çine kndıır sokulup askeri aıi<a -
d::ın vuruyor. Pusular kurulup 
zavallı yolcular öldUrUlUr ve so
yulıırken Peri kazıısı yakılıyor, 
bir ı;ok köyler yıkılıyordu. HUtiin 
bunların, savaş bo~ı.ında çarpı§an 
orduyu, ba§ındıı blnblr tUrlU ga
ile bulunan devleti ne bilyllk gtlç
!Uklerle kaı·şılaştınlığını söyle -
miye !Uzum var mı? 

BUttin bu acıklı ,şeyler arasın -
da, tuhaf \'akalar da eksik olmu
yordu: 

1mpnrntorluk dcvıinde. pek ya. 
yılmı§ olan ''iltimas", e§kıyalara 
blle hUkmllnU geçirmenin yolu -
nu bulmuştu. Bazan soyulan yol
culıtrın, cşklyalıınn hatırlı ta -
nıdıklıırındaıı bır tavsiye mektu
bunu alarak yeniden bunlara 
başvurduktanm ve çalınan mal
larını geri aldıklarını da anlatan-
lar var ...... 

Tllrk olan Dersim, Türkiye l -
le ytlzlerce yıl neden birle§eme -
di? Bunu bu bölgenin coğ'raf~·a. 

durumunda. olduıtu kadar, scyyl
clln, reisin ve attnnın meUınelin • 
de de aramalıdır. 

NOT - Dünkü Denim ve bu· 
günkü Tunceli hakkında esaslI 
bilgiler Mİnmek istiyen okuyucu
larıma Elazığ orta okulu tarih • 

• 

YE S 1 L 
( Baııı 2 inci sayfada ) 

resinden Batum'n kadar RizC' yl 
daha yakından sıkıca saklar. lşte 
heplmizın duyduı':.'11 - füze lkllm 
kvşt•si - b<iylcce oluşur. 

Yağış her yerden cok burada 
gorUlür. Uç dort gundt bir mutlak 
yağmur iner. Yılda 2.i00-3.000 
m/m. olnrak ölı;;Ulür. Bunıı se!Jc>p 
nedir? lllr tabiat oy unu! Bakı· 

nız nasıl: 
Bau rUzgiırlan rslnc<.', Karnde· 

nlz.'Ln yUzünU uznmasınn, vpcrcC'· 
slnı• yııla~·ıp gC'lır. Nem zerrelc· 
riyle dolar. Gene Bat um kn rı· 
mında birikerek su olur dökülür. 
Lodos eserse: bu da bn ka bir ça
lımla yağmuru gellnr. 

Bölgenin arkasında 3 000-4.000 
ilk dağlar yUksc>lmektcdir. Knrlı 

teııelerl hep bulutludur. I.odos il · 
şlmiııde ilerler nemden yilkler nl 
yağmur olarak dökcrll'r. Şunu da 
hl•lleydlm ki, bu yağış bıldiğ mlz, 
bar<lnklnıı boşnnırC'nsına bir dökü· 
!fış dc>{:lldlr. Bir damla bın ZC'rre 
olur tozanır. 

Fıskıyelc>rden uçan su tozları 
hiıllıı<le incelir, sessızcP. Vl tallı· 

ca iner. Yeri, ağaçlan yıkar. Ynrı
rnklnr Uzer.nde elmnslıınır. Gun 
dokununca. bin parıltı guzlC"ri c:ı· 
lar. Ycşll tnçlıır gıbi ağaçlar sır

ı.:a taşlarlıt bezenir, renklenir, zen· 
g!ııleııir. 

Hlze'de )a~mur iııiş'nlıı eynnc 
doı; um olm~ Yag'llurla > alııız n· 
ğnç!ıır mı, taş, toprak, evler, ın

san, hnyvan.. nı• varsn, h<>ı.ısı ele 
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> ıkanır. Toprıııc mC') illıclır. Toz, 
ıılslık "" bulursa yıkar, surilr de· 
nlz.e indlrır. Knrnsinek barınn

maz, Sİ\"rısinc>k olmaz, znrnrlı knl· 
maz. Bu yıkaııış Uç, dılrt gtınde 

bir tckrnrlnnır. R ze gıcır gıcır ve 
ıert c>mız şıkırdar öylC'. 

Rizc>'dc hnva nl'd('n sn •lnm ve 
ı;;ok güwldlr? ÖğrC'nın"k mı ıstc>r
sınlz'? Bunu cin llıbint U) umu dli· 
Zl'nll'tlr. Yeş,I burada Ok) anoslar 
kndar l'nsln \'e zenı:lndır. 

il~~ 
mze dola) lrırı 11C'bal ) ığılımıdır. 

Ot, ı;lr,:ek, nğııç blribır.nln içinde 1 

\'C Lıstüııde yetişir, bo ·u ur uy le. 
Bunlara sürUlll n havada karbon 
mu, nzrnrlı ı;:az mı kalır? Yeşil 

gökteki asllkarboııiğl hemencik 
hfüPr, zararlıyı •'mer rc>nk, gö\(le. 
ffi<')\'e ynpıır. Sf'rbes kalan oksl· 
jenl insanlar içer. Tozun zerresı 

kalnınmıstır. Deniz i> od gönderir, 
sanlık mayalanır. 

Bu akşamki nöbetçi eczıı11 ' 
-fr Halk l~l'zanr i pazrır c 

betçıdir. Nöbe 1 1 rı f 
paznr gUnu dl' nobr .. f'i 1 r 

Ankara'dan giden Ll"'' 

Ankara - lstan.> • * 7 32 (To OSJ r. l r 
c.ım rtcs * liJ 20 her ıtün * 19.00 h~r ıIÜn (ckspresı * 2C!.2;ı p ı r, p ız rt ı. c.ır 
cuma 

Ankara • Diyarbakır • 

C'lğerlcrine böyle arı, duru ve 
tr>ıtc>mlz havayı doldumn insan· 
!ar elbet c>anlanır \ı güzellen r. 
Rıze'nln ) alı uşakları: iri, diri, 

Erzurum , 

! 
fı 15.00 carıambud n bask nrr 

Ankara - Zonguldıık * 17.lu paz r, p z rte . cı 

> UrC'kll klşllcrdır. Canlan tezdir. 
llurduğu yerdl' durnmıız! Tastan 
tnşa atlnr, yn) lanır koşar. Hind'e, 
Cln'e, Yeml•n'e varır, t>kmcklC'rinl 
ta tan çıkarırlar. Bu çabukluğu 
orada durmnz o)·nıyan tnblnt ana· 
dan iif:renmlşlc>r<llr. 

Karlın lan, kızlan: dal parçala
rı gibi bo) lu ve• alımlı, gözleri ye
şil ma\·I, tcnlerıl klı:tıttan beyaz 
insan güwll<'rl<lir. Rize'nln kadını 
eşine yürr>ktrn tıC'kçe hnğlıdır. Bll· 
>111U gözleri kimseleri sörm<"Z. 
YMellerde çalışan erini on sc>ne 
de gecikse. ölec<'k olsa da heklC'r. 
Kız nişanlısına. k"lltliıllr, hl<: bir 
wr onu aı:nmnz. Kuşların da, höy
ı ... "eş se\'enlcri" olur1 '!'<'ki kay
bolunca bir dnha es tutmaz çırpı
nır durur. 

Rize kudınlnn; sağlık, doğruluk 
anıtlarıdır. Erlnılen çok çalışır, 

her isi ynpnr. 'fnrlnyı kn7..nr, mısır 
C!k('r, çnpnlar, erince d<"r<"r gc>tlrlr. 
Sapları, drmctleri, kurutur. Kır
clıın ot toı>lnr, dnf(dnn klifclrrle 
kızıl nifoç ynprnkları, di'rrlti olln
n dev·şinr. s:et lrlr, lnf'ğinin altına 
yatak yapar. Bc>sl<'r, siltUnü sn
ğnr, maynlnr, yoğurt, tnze vnğ 

y.ırınr. giitllr!lr ı;ntnr. Drnlz kf'na· 
nndan küfelerle balık taşı~·ıp por
takal, mnndnlin ağaçlannın diple
rine döker. Keten, kendir c>ker. 
fplik ı:ıknrır, işler ve dokur. Peş-

coğrafya ve yurt bilgisi oğ -
retmeni Ömer Kemal Ağar'ın 
"Tunceli - Dersim cotrafyası" 
adlı kitabını tavsiye ederim. 1940 
sonlarına doğru lstanbul'da Tür
kiye Basrmcvi tarafından çıka • 
rılan bu kitapta Dersim yalnız 
coğrafya bakımından değil, ta -
rih, ziraat, ticaret ve iklim ha • 
kımlarından da incelenmekte -
dır. - S. T. 

cuma 

Ankara • İzmir ,. 
fı 111 20 ı•aznr, pnuırtesl, P -ş 

cuma (Baımıah n ) * 111.20 pazar, salı, cararunba. 
tesl <Alıancak) 

Ankara • Balıkesir * 20.211 pazar, cnrıambn, cuınıı rıJ! 

1 Ankara • Samsun - İsken~ * 10 00 pazar, pazartesi, cıı 
cuma 

' Ankara - lsparta et * 111.20 pazar, salı, ~araambll• 
martesl. 

Ankara - Adana !I" 
fı 23 !511 (Toros) pazartesi, cııı15 

cuma 

Posta saatleri • 
'(:r Tanhh .. t.u ıs e kadar, MI 1 

kadar. 

Hastane telefonları * Nüm;.ıne 1'>77 • 1578 * CIJlhnnc 2818 * Ask r1 (j!) l 
A l'I tll'd at otomoblll 15'21 

-{:( Dot:umcvl 15'.lO * ncıecı ye hastnncııl Tel: 2"..57 

Tnksi numaraları 

1 

* Ulus meyl'lnnı clv rı 1111 
H :ıı. 111 el ı: ı.23. Sam n 
\arı: 1070, Y nls hlr !Xl"" -

6222 - G333 - OO;;G. 

Şehir otobüsleri 
tık Son 
6,15 23,00 Ulus - KavaKltt! '" 

Kn vnklıôere - t ı .ıl 
Ulus - CankM 
Cankn)n - U u.s 
Ulus - Dikmen 

7,15 
7,25 
7,10 
G,30 
700 
6,30 

700 
7,10 
7,00 
7,00 
7,00 
6,30 
7,00 

2320 
2300 
23,20 
20.00 
20,30 
21,00 
23,00 
23,00 
23,00 
23,00 

D kmı:n - uıuı 

Ulus - Etlik 
Etllk - Ulus 
Ulus - Yen sclıır 
Ycnlschlr - ClUI 
Ulus - CcbecJ 

23,00 Ccbcel - Ulus 
21,30 Kecloren - Ulut 

Ccbecl - As. Fat fstc>mlyordu. 
Cumartesi sabahı kahvaltı <"der· 

Jerkl'n akşamki yemeli'! ve Ferit 'fez
lnan'ı tekrar konustulıır. Hallt Şakı· 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııı ıııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
7,00 
7,00 
7,00 

17 00 As. .F brlka - Crb , 
23,15 13ahccıı evler - tJltl 
23,00 • Ulus - Bahccll e\1cr ,.. 

28,00 Ulus - 1stas>on ortJtılf 
A • Gece yatakta ağladım, hıçkırıJım, ku-

K 1 R A M 
dunnuşa döndiım. Kendi kendıme ı 

:~n ~~:.e a~n!'ı';l~~~a~!u ol~~~ı::~ B~·~~a ı o~~:t: b::!~~~ e~~:,~~c~ .. ~ 
unuttum, mUhlm bir ısı gôrilşmek gım işte ı,. diyordum. "Alelalde ola-
\lzere tnm yemek vakti bir başka cak,, tabirini ıyıce anlamıyordum, 
arkadaşa uğramayı söz verdim. o. lfikin ''bacakları kısa,. sozlerinin bir 
nun için belkl biraz ı;eç kalınm.. hakaret oldugunu hissediyordum. O 
Sen, mi ::ıfırlmtzden özUr d lcr, bir zamandan beri bir an olmamıştır ki, 
müddet onu oyalıımıya çalışırsın, de- Yazan: M arcel Prevoıt • Çeviren: Mihri Geray yalııız başıma iken aynaya bakayım 
ğll mi? TEl'RİKA No. 27 da, bacaklarımın kısalığını kontrol 

Cumldcr, Hıılid'ln dudakları ara- etmiyeyinı. Evet: bu dogruydu. Uzun 
sından pek zoraki çıkmıştı. Kadın derim ki, o zaman dünyada hiç. b_ir l ha ziyade. Doğrusu sen bana karşı zaman da bu böyle devam etti, ta on 
hl<: bir cevap vermedi önUne baktı. şey, sana sadakatsizlik etmem ıçın çok tehalük göstermedın. Halam iki yaşlarında iken yazın boy attığım 

11- 11- 11- bir sebep teşkil edemezdi. mutadı ıizere mlişfik ve sevimli zamana kadar ... Sen farkında bile 
Hizmetçi, Ferıt Tez!nnn'ın gcld!· Ne yazrk, su soylediklerimin senin gorundu. Lakin ... (haydi itiraf ede - olmadın. 

fılnl haber \'erdiği zaman Naciy<"'nln hoşuna gitmediğini anlıyorum; lii· yim) daha o yaşımdan, yani seki- Seni güzel bulmuştum, lakin biraz 
kalbi hızlı hızlı çarpı}·or, .şakakları kın soylemeğe mecburum, zira sen zimden beri kadınlar bana, erkek- "ıkız tavırlı., idin. Bilhassa zariili -
zonkluyor, yanaklarından aşağı kil· beni tanımıyorsun, ve sana kendimi !erden daha az cazip görünüyorlar - ğin gözüme çarpmıştı; seni boyle 
çUk ve soğuk ter d:ımlnları akı)"Or· tanıtamazsam, bana beki tatbiki im· dı. Bana karşı nefret tavrı takınma: tırandaz gorüncc, Mile AngMsis'in 

kansız olan nasihatlar verirsin. O- temiz, ve çok masum olan küçük bir mantosundan yapılmış olan epiy
duAradan geçen on beş sene Ferid'! nun için, hakikatte, benim nasıl ol· kızların. kısmı Azamisi böyledir. ce eski ve buruşuk mavi elbisemden 
pek fazla değiştirmemişti. Yalnız duğumu tanımanı istiyorum. Sonra Babamı hararetle severdim; Mile utandım; lakin senin mevcudiyetinin 
sar:larının yan taraflarındn beyazlık· ya beni reddet, yahut da kurtar. Angl~sis'i hllli kendimi affedemedi- zekanın, erkenden belirmiş olan ma-
lar peyda olmuş, gözlerin n altında- Biraz evci eniştem Herv~'nin is· ğim bir soğuklukla sevdim. Elleri· nevi hakimiyetinin, üzerimde bırak
kt, burun kenarlıırındnkl çizgiler bl· mini yazarken çok zorluk çektim. nin, ağzının soğuk temasından iztı - tığı tesire, velevki benim gibi az 
raz derinleşmi ti. Hliltı sımç sayıla· Onu yazmadan evci dakikalarca dur rap duyardım; beni dizlerine aldığı anlayışlı bir köy kızı bile olsun zor 
bilirdi. Hele bakışlarındaki tatlılık mağa mecbur oldum (beni çok saç- zaman, dişlerim kilitlenir, beni bı • mukavemet eder. Bana derhal tahak
ve tlızelik llk dc>likanlılık çağındaki· ma bulacaksın amma) o ismi gözle- rakmadıkça kendisiyle konuşmazdım. kıım ettin. Mamaflh vücutça, sen 
nln aynı idi. Fakat acaba evlenml!: rim kapalı olarak yazdım. Şimdi La Gatere'e geldiğim gün. eniştem benden uzun zaman daha az kuvetli 
ol alardı gene onu bôyle görm kte de, hemen kendimden, ve ondan bah bana bir an dikkatle baktı. Beni kol- kaldın. Seni temin ederim ki, bana, 
devam edebilecek m!)dl? Orası ıiilı>- setmeğe çalışacağım; aksi halde, larına almadı, beni öpmedi. "Hoş bir., halam Marie - Ang61ique'ten, kıyas 
beliydi. Gülerek elini uznttı: ilanihaye hep olduğum >'erde il er- çocuk, fakat bacakları kısaca; eğer kabul etmez derecede daha ziyade 

_ Hos gc>ldmlz!.. lem eden durmuş olurum. uzamazlarsa alelade bir kimse olur,. hakimdin; bana gelince ona ıkarşı 
Ferit, C'Skl scvglllsiııl baştan aşa- Enişıem HervC'nin mevcudiyeti- dediğini hatırlıyorum. o kadar kinliydim ki, asla yüzüne 

ğıya d;kkatle süzdü. Sonra ncnylp ne karşı hiç bir zaman lfikayıt ol- Bundan sonra artık benim mevcu- bakmamağa ahdetmiştim. Sözümü tu
blr kayıtsızlık ve dalgınlık içinde: mamıştım. Hatta Mile Angl~sis'in diyetimle, sanki orada yokmuşum tuyordum, Uikin beni kendisini dü • 

- Naciye, dedi, ihtiyarladık, ar-ı ölümünden sonra, buraya geldiğim gibi hiç alakadar görünmedi. şünmege sevkeden de bu menfi vazi-
tık!" zaman, en çok gözüme çarpan o ol- Benden bu kadar huşunetle bahset· yetti. 

KadJrı, Ferld'Jn bu cem slgıısını rnuıitU; halamdan da, &enden de da tlğinden dola>ı ona öyle kızdım ki... Sen beni o derece elde etmiştin 

ki, o zamanlar bir yumurcak ol<lu • ı hut kırda işillıgim bir şarkıdan. ya
ğum halıle kafam hep sana ait !jey - hut da kışın soı:uk havalarda bacak
lerle doluydu. Zekana rağmen, ne !arımı mutfakta ısıttıktan sonra duy. 
benim sana karşı olan saf hayranlı - <luğum sevince müşabih bir tahaflık 
ğımı. ne de bağlılığımı asla anlıya - hissettim. Yeni duyduğum heyecan 
madın. Bana "bu evden ayrılalım, hatta bunlardan bile şiddetliydi. Sana 
beraber başka bir yere gidelim !., mukavemet edemiyccek derecede 
deseydin, ben de kimseye vedaya bi- kendimi kuvetsiz buldum, ve netice
le luzum görmeden se.rıi takip eder - de bu sefer beTı, nefesim kesilmlıi. o
dim. İlk intibaımdan hemen sonra, muzlarımı yere yapıştıran ellerinin 
yumuşak cildine, san saçlarına, ve kuveti altında ezilmiş olduğum hal
narin ko ll arına, bacaklarına ragmen, de sıruistiı duşmüştum; seni ısırma· 
seni artık bir kıza benzetmekten vaz- ga çalıştım; dişlerimle sol elini biraı 
geçtim. Seni kendimden daha zayıf, yaraladım. Sonra uzun bir an hiç 
fakat daha azimli buluyordumı son kıpırdamathm ... Toprak, hava, or -
dereceye kadar gayret etmeden ye - man, gök. ve güneş içinde sanki erl
nitmeyi kabul etmiyordun. Yavaş, ya· yivenniştim ... Ne memnundum bil _ 
vaş, aylar geçtikçe, kuvetin arttı; ar- sen 1 Gidip bir kayanın üntune otur
lık koşarıken seni geçmekte, yahut mak için, beni ansızın bırakmasay -
da güre~irken sırtını yere getirmek- dın, orada, o vaziyette daha bir sa
te daha ziyade zahmet çekiyor - at kalırdım. Hemen yanına koştum. 
dum 1 ... Nihayet bir sabah, sonkanu- Aramızda ıbir daha bu gureşimizdcn 
nun nihayetine dogru güzel güneşli bahsetmedlk. Bense hiç bir zaman 
fakat nemli bir sabah, kır çiçekleri sana: •'Senin tarafından yenilmek ba 
ve yabani güller güneşin altında par- na Ö> le iyi geldi ki..." demeye cesa· 
larken ... Hatırlı>·or musun ? Cayrou ret edemedim, 
dcresinln civarında ... ge.rıe seninle Söylemeğe cesaret edemediğim da· 
güreşmiştlk; ilkin ben üstteydim : ha bir çok şeyler vardı: ben diğer 
lakin sırlınt bir türlü tamamiyle ye- cephemi, yani hassasiyetimi, tıpkı ın
re getiremiyordum; sen daima bir san bir sakatlıgını saklar gibi senden 
omuzunu kaldırmanın yolunu bulu • gizliyordum. Küçük kızlardan sak -
yordun ... Artık gitgide seni yenemi- !anması münasip olan şeyleri, ben -
ycceğiml anladım; kolların beni ku- den daha a7. bilen, bir kız olamazdı: 
veti altına alıyor, ve mukavemeti im eminim ki her halde sen, bunları ben
kfinsız bir kudret gösteriyordu. Eve· den daha iyi hili>ordun. Benim ze
la yanına, son da altına yuvarlan • kfim oldukça batiydir: bunu bana sen 
dım: gitgide bana hakim oluyordun, de söylemekte hata etmiyordun ya. 
hiddetimden çılgına dönmüştüm, bu- Benim ne iyi ne de kbtü hiç bir te • 
nunla beraber yaz günleri, kokulu kır cessüs hissim yoktur. Çocukken, 
çiçeklerini ilk gördüğüm zaman, ya- (Sonu Var) 

mo. her ıı dakikada .,V' 
Saat 23 teki seterler ıınenıaıııra 
lıdır. ./ _______ __.., ,ı 

at ayarı 
S.33 h:ı !it pro

gram (Pi) 

S.15 aJ ns 
9.00 h rıı pnrca· 

lar \ e maralar 
CPl.l 

9.15 evin saati 
0.30/ 
9.45 m Uz'..k (pi.) 

12.30 proa:ram, sn 
at n>ıırı 
12 33 muhtelit 
earkılar 

12 411 oJans 
1a.oo o~un havıı
tan, ıarıcı ve tilr· 
kt.ılcr 

1830/ 
1430 müzik: rnl'I 
y0 s:ılon orkes1.,.n· 
sı. (Viyolonist N • 
cip Askm ı. Belli • 
nl, Artok, Frl ll 
ı\lbcnlz, Rlne c . 
Breuer, SC"hll'd r, 
llHnsk)"den pıır • 
calar. 

at n:ran ,J.Jıl 
lS.03 mdYO 
orke trıısı 
l 40 saı t 
1905 kad 11 

fasıl r!;ı 8 rı. 
19 30 saııt ,ı> 

nJanıı t ,O 
194.> scrb 
dak a 
19 55 ccs r f 
20 15 cnıe~I 
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~1 lllllllllllllllllllllllllllllllL / panağın muh.ammen bedeli 4800 ıı- ı 
': M·ıı~ K··ı ·· D · . : ra<lır. Şartname Gelibolu Sa. AL Ko. 1 
: ı 1 u tur ergısı : da görülür. !halesi 25. 12. 941 per _ 1 = u·· L K u·· : şembe günü saat 15.30 da Gelibolu 
: : Sa. AL Ko. da yapılacaktır. Teminat 

At yarışlarının A G ...... • UCU 

- miktarı lahananın 495, lira p1rasa -
6. ncı sayısı çıktı : nın 450 lira, ve ıspanağın 350 lira -

Bu sayına: Bir mektubun hıı- : dır. İsteklilerin bütün evraklariyle 
tırı .. tııkları: Ni\rl Atu! Kansu, : birlikte teklif mektuplarını ihale sa-

: Atrtlıır sozü: Hamdt Akverdi, Bir atinden bir saat evel Ko. na verme-
- yıl fçlnrte roman: l\fusıata Nihat : !eri. (9128) 19084 
: özun, Dilimi?. üzerınrte gorüşme- - z 

on ücüncüsü 2 .. 1 yendi 
: !er; Dr. Tahsin Banguoğ!U, !eti· - eytinyağı alınacak 
:: mat vakıa ve hukuk: Dr. H. Av- : Balıkesir Sa. Al. Ko. dan ı 
: nı Goktti•l<. DUşeıt (~l!r): Ab!dtn E l - Beher kilosuna bir lira fiyat 
: l\ftl'ntaz Kısakiırck, sanat ada- tahmin edilen 20 ton zeytin yağı pa-_, 

Di.ııı 19 Mayıs stadyomuııda C. H. - ı kl 
P . .şılt maçlarının ıkınci hafta karşı- _ mının yolunu kim çizer: A. Ad- : zarı a satın alınacaktır. Eksiltmesi 

Bugün cok 
.:> 

güzel yarı~lar 

görebileceğimiz muhakkakhr 

- nan Samın, :\Tozart: H. Bedi Yo- : 23-12·941 salı günü saat 15 te Balı
laşması Demirspor Ankaragücıi ta- : netkPn, lllısır lmPceslncte c~ıırı: _ kesir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
kımlan arasında )'apıldı Az seyircı !11. Kl'mnl Yılmnz, Ffttlh'ln k!tap· : Kati teminat 3000 liradrr. Evsaf ve 
toplıyan, fakat :;;ilt!in neticesi lizerın- -- lan: Dr. A. Süheyl Cnvcr, St>rı;:l - şartlar her gün Ko. da görülür. Ta. 

.Bug,in sonhalıar at yarışlarının 
<>n ü.çtlncü8ii 8aat 14.30 da Şehır 
İJlodromunda yapılal'aklır. Bugün 
l'npılarak bu koşularla sonbahar ya
tış mevsimi kapannıış olacaktır. 
l3uııun için ve en mılhıın koşuların 
eoıı haftaya saklnıınıası dola~ ıı;iyle 
bugün çok glizel ve heyecanlı yarış
lar görcC'eğinılz muhaltkaktır. Bıl -
hası<a ik1 yaşlı İngiliz laylarına 
tııaıısııs 1600 meu·elik koş~ınun ne • 
tıcı>sl hakkında. haftalaı·danberi at 
Sahipleri ve ml'raklıları arasında 
hılinakaşalar cereyan etmektedLr. 
ÇiiııkU yarış çok mUhlm ve tayla • 
tın hemen hemen hepsi iyi vaziyet
tf!dirler. Hiz her zaman olduğu gi-
bi okurlarımıza kazanması ihtimali 
<>lan hayvanları yanş sırasiyle bil -

,Q dit"rnıye çalışacağız : 
/ 

j 

•• 

... 

ı' 

.. 
' 

Birinci koşu : 
Taşpınar koşusudur. Üç yaşında -

kı Yeril yarım kan İngiliz erke}{ ve 
dişi taylar içindir. İkr'ıımiyesi 650 
l ra mesafesi 2000 metredir. Koşu-
~·a Yazılan yarım kan tnylar şun -
lardır : 
l) Heves (S. K. Osman) 58 kilo 
2ı Giil (F. Kocagüney) li6~12 kilo 
81 K. Neriman (H. I. Türe) 56Yz ,, 
4) Elhan (H. Sait) 56Yı kilo 

Bu koşu giıntin en heyecansız ko
eıı:ıur:ıur. ÇünkU kan itibrtriyle ra • 
kiplerinden ı;ok ilstun olan Elhan'
ln koşuyu kazanması çok kuvetli 
hır ihtimaldir. Heves'in şnnsı El -
han·aan sonra gelmektedir. 

İkinci koşu : 
Alerıç koşusudur. Dört ve daha 

~"\ikan ya:jtaki yerli yarım kan in
tlliz at ve kısrakları içindır. İk -
tanıiyesi 550 !ıra me~afesl :lfiOO mct
tecıir. Bu koşuya da döt't yanm kan 
~a~ılnuştır. 
l) Alceylan (O. Geliş) 60 kilo 
2) Yıldız CM. Akçora) 5sı1ı kilo 
81 Neriman (H. Kunı) 56Yı kilo 
4) Şehnaz (H. Sait) 56Yı kilo. 

Bu koşu da yııkandakl koşuya 
benzemektedir. :!\·! emlekelimlzde Şch 
llaz a~·ıınnda bir yarım kan yoktur. 
l'ıu sebepten koşuyu kolaylıkla ka
~nır diye dilşlinliyonız. Neınlman'ı 
tıtinci(tk için şanslı görüyoruz. 

Ü çün~ü koşu : 
Kocııçimen koşusudur. Dört ve 

ll:ı.tıa yukarı ya!;itaki saf kan arap 
fit ve kısraklar içindir. İkramiyesi 
80n lira mesafesi 4000 metredir. Ko
e\ıya yazılan yedi hayvan §Unlar " 
dır • 
1 l Bora (R. Baysal) 58 kilo 
2) Tomurcuk (D. GlindaY) 58 kilo 
8ı Bozkurt (N. Kurtııy) 58 kılo 
i) Poyaza (K. Köktencr) 58 kilo 
·~) Önal (N. Oker) 58 kilo 
li) Sava (İ. H. Tekce) 56 kilo 
7ı 'l'ıına (İ. H. Tekce) 56 kilo 
'--

Okullar arası 

voleybol ma~ları . 
Dördüncü orta okulun jimnastik 

•atonu dün de okullar arasında yapı
lan voleybol musabakalarmID heye -
tanı ile doldu, ta!jtı Bu hafta yapı -
lan musabakaların henıen hepsi ay
tı ayn güzel olmu~. ve denk kuvetler 
~tasında geçmi!jtir. İlk maç : 

1'ecim lisesi - İnşaat usta okulıı 
arasında idi.. Hakem Faik Kökayrr .. 
l<ırJı: beş dakikaqan fazla siıren ve 
liç set üzerinden cereyan eden bu 
llılisabaka cidden zevkli ve hareke'li 
Olınu~tur. Tecim lisesinin nisbeten 
ilaha canlı ve çevik hareket eden o
~lınculan birinci seti 12 15 kaybet
llı~kle beraber, enerjilerini zama -
ltınaa topltyarak, sinirlerine hakim 

/ Oltnuşlar ve üstüste müteakip setleri 

~ 
6 15, 11-15 kazanmışlardır. En iyı o

, ~lıncu Tecimden Raşit, idi.. 

j 

lKlNCl MAÇ 
°!)olis kolleji - Gazi lisesi arasında 

idi. Hakem Saim Şahindi. Oytıncu -
lar hissedilir derecede heyecanlr bu
lıınuyor !ardı. 

Oyunun birinci haftayımı karşı
lııt1ı sıkı şiltlerin ve kunarı~la -
tııı. bir meşheri gibi oldu. Ma -
lııa.fih daha tecrübeli, daha görüşlü 
'l>e ktırtarışlı bir oyun çıkaran Po.li~ 
~0lleji birinci haftayıım 7-15 gıbı 
bir farkla kazandı. 
İkinci haftayımın daha sıkı, daha 

tanlı olacağı umulurken Gazi lisesi-

1\in_ kuvetli polis kolleji takımı kar

~! \ısında 3-15 gibi bir farkla yenilme

\j ile bitti. 

ı' 

,1 

Günün son maçı 
Günün son maçı Aıatürk lisesi -

'anatıar okulu ile oldu. Hakem Ha· 
'an Onendi.. . 

A•atürk lisesinin bugünkü takımı 
~eçcn hafta Gaıi lisesine yenilen ta
k11lıın hemen hemen bir misli da_ha 
'it lı.vctlısi idi .. Zira aralarına Nedım 
le Ntıri gibi iki cidden iyi arkada§· 
arını da almışlardı. 

., l-leticeyi 4-15 sanat okulu kazan -

"'· 

de çok mühım olan karşıla~mıya An- ı ı ı _ dn ayıs Ye .Mahmut Cuda; Beılrl __ liplerin belli saatte Ko. na müraca-
karagücü şu takımla çıkmıştı : - " ı E · _ .. ahm Ytiboıtıu, Pazar yerl (şl- - atları. (9140) 19089 

Mehmet, Kamil _ Nuri, Abdili - 1 
Nüzhet - Nuri, Hamdi - Hidayet - : ~:~n:ıa ~ı;,:knağ~:l'.:l~l':,Z~!~~~ır~~ E Sığır eti alınacak 
Fethi, Zeki - Ahmet. - ~ t k' - !z Ir L A Sa Al K d Koşunun mes:ıfesinl de göz önii- : .-.<'r\'er ı-. •t. Ko~·yil:ıt Köroıtlu: _ m v. · · · o. an: 

ne tutarak bunlar arasından uç Demirspor da mutelıassıs arkadaş- _ A. K. TPrcr, Kitaplar arasınnrı.: - ı - 174.000 k!lo kcsllmis sıı:nr eti 

hayvan seçmek yanlış olmaz diye !ar taı-afından muntazam bir şekilde : ::--<usr<'t Köymen, Dt>l'gller arasın· : kapalı zart usu!lyle eksiltmt'ye konmuş-
d · · t B 1 d çahş~ırılmakta olan ve kuvetli bir - rta: A. K Tecer, G~·•.nteler ara- _ tur. İhalesi 26. 12. 941 cuma i'Üni.1 saat 

ll'iUll ıyoruz. ıın ar a Bozkurt n, . ., 
S durum alan şu kadro ile oynıyordu : =- sındR: Olku, Günl"r boyunca.· : 16 da lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. da )'Rpı-
~ava ve Tomurcuk'tur. Koşuyu ' 
b 

1 
d b' . İsmail, Gaıı - Şevket, İbrahim - _ t'lkü, k:ıpııkla Turgut zatm'ln lacaktır. Beher k!losu 48 kuruştur. Mu-

un nr an ırısıııin kazanması çok İbrahı·m _ Cela'I, Halı"s _ Nı'yazı· _ A- --k 1 · , hli' oyması: Ürgüp. Flyı'ltı 15 : tıammen bedeli 83520 lira olup muvak-
ııvet i bir ıhtımaldir. Diğerlerın • kı"f _ F'ahrı' _ Hamdı·. r - kuruş • kat temlnıtt 5126 liradır. Evsa ve şart-

<ien bir şey yapacaklarını dü§iin - Oyunun birinci devrc~ini, Hamr1i- = . - tar her ııUn Ko. da görUlür. 1stekllle · 
mUyoruz. Bunı\nla beraber Boz - nın yaplığı gi.ızel 1.ıır golle 0-1 De - .,11111111111111111111111111111111;; rın belli alin ve saatten bir saat eve! 
kurt'un şansını rakıplerinden biraz mırspor kazandı. tekil[ mektuplarını Ko. na vermeleri. 
fazla buluyoruz. İkinci devrede Ankaragı.içlüleı- bi- (9101) 19101 

Dördüncü koşu : 
Dördüncll Çaldıran koşusudur. 

1H39 doğumlu yerli halis kan İngi -
liz erkek ve dişi tayları ic:indir. 

·İkramiyo:?si 3500 lira mesafesi 1600 
metredir. Koşuya yazılan t11.ylar 
ş:ınlardır : 

1) Davalııciro (S. K. Osman) 
2) Şans ıs. K. Osman) 
3) Bomba (S. K. Osman) 
4J Heybeli (İ. Aytaç) 
5) Karııbıber (A. Atman) 
6) Alişah (C. ApayıkJ 
7) Yavuz (K. Yılnlmaz) 
8) Alemdar ( S. Temel) 
9) Çoban kızı (S. Teıııel) 
10) Gongadln (F. Atlı) 
ı l) Buket (B'. Simsar) 
J 2) Demet (F. Simsar) 
13) Şenkız (K. Yıkılmrtz). 

Gilnün en kalabalık en mühim 
koşusu olan bu yarışta dikkati çe
ken taylar sırasiyle §Unlardır: Bu
ket, Gongadin ve Karabiber. iliz 
Çobankızı'ııın bu m~:mfeyi çıkara
cağını tahmin etmiyoruz. Mamafih 
koşud<ı mtnıim bir mi oynıyan ta
lilli ihmal etmemek lazım geldiği
ni unutmamıılıdır. Avutsayde me -
raklılanna "Şans'' ı tav.siye ede -
cc~iz. 

Beşinci koşu : 
Karacabey' koşusudur. tlç ve da-· 

hn y·1kan yıı.ştaki yerli sa( kan İn
giliz at ve kısrakları içindir. İk
ramiyesi 800 lira me.safesi 3000 
mctrerlir. Koşuya yazılan taylar 
şunlardır : 

1) Slfkap (F. Ağan) 62 kilo 
2) Özdemlr (A. Atman) 62 kilo 
3) Gonca (A. Atman) 60V2 kilo 
4) H.omans tH. Sait) 60Vı kilo 
5) Yetiş (A. Aynayöz) 54.1/2 kilo 

Bu koşuda en' :;;anıılı hayvan Ro
nı~ns'tır. Fnkr'\L bu mesafenin hay
v ını olrın Özdemir Romans'a kolay 
kolay birincilik vereceğe benzeıni -
yor. Mmnafih koşunun bu iki hay
vandan hlrl tarnfından kazanıla))l -
Jeceğini diişUnmekteyiz. Kazanan 
her halele çok uğraşacaktır. 

Çifte bahis l\ç\incü ile dördüncü 
koşulm: arasındadır. 

Günün spor 

hareketleri 
Bugi.ın sabah saat 9.30 dan itibaren 

19 Mayıs stadyomunda Ankara okul
ları arasında futbol maçları yapıla -
caktır . .Program şudur : 

Okul spor yurtları küme başkanlı
ğından-: 

ı - Lise ve meslek okulları ara -
sında ayaktopu birinciliklerine önü
müzdeki pazar gününden itibaren 19 
Mayıs stadyomu dış ı:;ahalarında baş· 
!anacaktır. 

2 - 21. 12. 941 pazar günü saat 
9.30 da Türk Maarif Cemiyeti Lise
si - Polis kolleji. Hakem: Faik 
Gökay, yan hakemleri Mustafa Türk 
ve Mevlut Gövsan. 

3 - Saat 10.45 te Yapı Usta okulu 
- Bölge sanat okulu. Hakem Hasan 
Örengll, yan hakemleri A. Özman, 
Ö. Apalak. 

Ankaragücü sahasında da saat on
da Ty. Df. taburu gücü ile Harp o
kulu takımr bir hususi futbol maçı 
y2pacaklardır. 

Gene aynı sahada Ankaragücü, 
Gençlik eğitmen kursu karışık takı
mı Harp okulu takımı ile hususi bir 
eltopu müsabakası için karşılaşacak
lardır. • 

Atıcıları çağrı 
Ankara atıcılık ihtisas kulübün -

den : 
Ankara atıcdık afanlığmın "1942 

şampiyonluğu,. adı altında yapacağı 

büyük ::.tıcıltk müsabakasına hazır -
!anmak ü:ı:ere Ankara atıcrhk ihtisas 
kulübü aktif azalarını bugün atış 
p:ıligonıımı gelmelerini rica ederiz. 

İngilizler Adana'daki 

ribırini kovalıyan bir çok akınlarla Sebze t· ti 
Denıir~19or kalesini çrkı~tırdılar. Fa- 1 ya O rı Nakil işleri 

Kars Sa. Al. Ko. dan : kat, beceriksızce vuruşlarla fırsatlar 
kaçırarak bir golden taz.la atamadı
lar. Buna karşı Demirsporlular ıyi 

hır vaziyette yakaladıkları topu bi
raz da kalecinın hatasından istıfadc 
ederek bır gol daha kazanarak saha
dan 1·2 ayrıldılar. 

Oyun çok guzcl olmadı. Hakem 
Zıya Ozan da, epiyidcnberi sahadan 
ayrılmanın neticesi olacak, biz seyir
cileri her zaman olduğu kadar tat -

Belediye Reisliğinden : 
SPbzelerin .ı:-ii.ı:i!Uk aıı:aml toptan 

ve per::ı.'Kenrle .~alış fiyatları : 

-( 21/llkkanun/1941 )-

ClNSJ ve MENŞE! 

min edemedi. Ispanak (l\luhlelif) ıs 20 

1 - Aşağıda tahmin edilen fiyat
ta yaııh bulunan mahallere 200 ton 
eşya ile 2000 erin nakli kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Nakliyeye ait şartname Ko. dadır. 

Muhammen bedeli 2000 lira ilk te -
minat 1500 liradır. İhalesi 22.12.941 
pazartesi günü saat 15 te Kars Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
mezkur gün ve saatten bir saat e -
ve! Ko. na vermeleri. Yerler Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. ile Kars Sa. Dünkü maçtan sonra, C. H. P. şil- Lahana (.\1 uhtelif ı 7 .ıo 

di için gelecek hafta DemirsIXJr ve Pırasa (:\l:ıhtelif) 7,5 'ıo Al. Ko. da öğrenilir. 19113 
Gençlerbirliginin oynamaları lazım Yerelması (Ankara) 7 10 
gelmekı edir. On sene içinde yapılan Kereviz (Bursa) 14 20 Yapı işleri 
maçlarda şildi 2 defa Dcmirspor, 3 Pntates sarı (Ür~lip J 11 15 Eskişehir Sa. Al. Ko. dan 
defa Gençlerbirli~i, bir defa Çan • Patates beyaz (Ürgüp) 8 11 1 - Fabrikada inşa edilecek 82574 
kaya, 1 defa Harp okulu 2 defa da Pa:ı:ı (Uersin) 16 21 lira 33 kuruş keşif bedelli teknik ve 
Ankaragücü kazanmıştır. Çankaya Karnıhahar (Merı:;in) 19 28 idare bürolarr biııası kapalr zarf u-
Deınirsporla birleşmi5 olclugundan Ayşe fasulye (Mersin) 30 40 suliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke-
bu suretle adını şilt iızerine üç kere Barbıınya şif resim fenni ve hususi şartlar Ko. 
yazdmnı~ sayılmaktadır. Diğer ta fasulya (Mersin) 30 40 da mesai zamanlarında görülür. İlıa-
raftaıı Ankaragüciine geçen yıllarda Domfltes (Mersin) 17 24 lesi 27. 12. 941 cumartesi günü saat 
verilmiş olan şilt üzerinde Gençler- K•ıru snıtıın (Muhtelif) 7,5 10 11 de Eskişehir Sa. Al. Ko. da yapı-
birliginin bir itirazı bulunmaktadır. lacaktır. İlk teminat 6193 lira 7 ku-

Bu itiraza göre, o yıllarda Gen.;ler ruştur. İsteklilerin belli giiıı ve saat-
birligi takımında oynamakta bulunan .Jllllllllllllllllllllllllllllllll~ ten bir saat evel teklif mektuplarını 
Demirspot·uıı solisi Niyazi'ııin ya~ı - : • R J" - Ko. na vermeleri. Postadaki gecik
nın küçük oldU(;U SÖ>lenerck sahada - Ra1ıt ıza ıyafrosu = meler kabul edilmez. (9329) 19275 
maçı kazanan Gençlcrbirlif:i Ankara _ Sanatkar .. Yapı işleri 
bölgesi fu•bol ajanlıgı ve böl - : - Eskişehir Sa. ~ı. h.O. dan: 
gesi laratından hükmen yenık sayıl : HALİDE PİŞKİN : 
nııştı. Bu kararı futbol federasyonu : - 1 - Okulda yapılacak 30207 lira 
ve o zamanki iLLifak umumi merke.ı:i : birlikte : 29 kuruş keşif bedelli lokanta bina 
Gençlerbirligi lehine bozmuştu. Bu _ HALKEVİNDE : inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme-
ihtilaf iclman ittifakı Turk spor ku- : - ye çıkarılmıştır. Eksiltmesi 2. 1. 942 
rumuna devreden son kon&reyc ka _ : Bugün gündüz saat 3 te : perşembe günü saat 16 da Eskişehir 
dar gelmiş ve neticede Gençler • : Tenzilatlı Matine : Sa. Al. Ko. da yaptlacaktır. Keşif ve 
birligi kongre karariyle de haklı go- : Mahmut y esari'nin : fenni ve hususi şartname resim ve 
rülmuştü. : projeleri Ko. da mesai zamanlarında 

Beden terbiyesi umum mücliırlü S 1 d t gorüliir. İlk teminat 2265 lira 55 ku-
günı::e incelenmekte olan bu vaziye~ = aç ann an u an = ru ştur. İsteklilerin belli gün ve sa-
bolgeye bu ~uretle bildırildikten son- - y d ·ı 4 d : atten bir saat evel teklif mektupla-
ra, Gençlerbidığı şıltlı dört lterc ka - O Vl : per e : rını Ko. na vermeleri. Postadaki ge-
zanmış olacaktır. Hu neticeye gön.:. : Bu gece saat 21 de : .;:ikmeler kabul edilmez. 
gelcce!>. hafta yapılacak son maç bü- Mahmut y esari'nin : (9328) 19343 
yük bir ehemiyet kaıannıaktadır. : -
Çiınkı Deıııırsporun oyunu ka:ı:aııına· : • - Nohut alınacak 
::.ı halinde Bençlerbirligi ile tekrar : BQBSTI l İst. Şişli Sa. Al. Ko. dan• 
O)·naması l:izım gelecektir. _ 1 - Kapalı zarf usuliyle 300 ton 

İki seçkin ve bilgili takımımrzın Komedi: 3 perde : nohut münakasaya konmuştur. Ev-
Paninın ortaya koydugu güzel bir _ Biletler her gUn saat 12 : saf ve hususi şartlar ve teslim yeri 
hatıra dolayısiylc yapacakları maç : den sonra Halkevinde : Ko. da görülüp öğrenilebilir. İhalesi 
heı halde Ankara futbol meraklda - satılmaktadır. 7. 1. 942 çarşamba günü saat 11 de 
rına çok heyecan verecektiL - : yapılacaktır. Muvakkat teminat 4700 

Sırhistan'da kurşuna 
dizilenler 

Belgr<'ld: 20 a.a. - Obnova ga
zetesinin hilclirdjğine göre 25 Jrnnıü
nist çele reisi doğu Sırbistan'da 

Gerniji ::\fllandvatz civarında kur
şuna dlzilınlşlerdir. . 
M. M. V. DENİZ S. Al. Ko. 

Pirinç alınacak 

: 1{1>çiören ve Bahçeli Evler de - lira. Taliplerin ihale saatinden oir 
- dahil her tarafa otobUs E saat evel teklif mektuplarını Ko. na 
- temin edilmiştir. : vermeleri. (9400) 19354 
: Telefon: 2653 _ 

; 1111m111111111111111111111111 ı r Ekmek pişittirilecek 
1

H 1111 ti 1111 Bursa Sa. AL Ko. dan : 
::!1111111111111111111 !:, l - Unu komisyondan verilmek 
- Yeni Çıktı : üzere yevmiye 6000 den 1,278,000 a--
§ BİLMECELER ----- MANİLER ve -

= det etmek pazarlıkla pi~ittirilec:ek .. 
tir. Pazarlığı 26. 12. 941 cuma güaü 

: saat 11 de Bursa Tophane Sa. Al. 
: Ko. da yapılacaktlr. Şartnamesi Ko. 
: da ve Ankara İstanbul Lv. amirlik-

1\1. l\I. VekA eli Dcııı:.: Lcva:ıam ısatın -
NAKl TEZEL 

leri Sa. Al. Ko. larrnda görülür. Pa
: zarlık sonunda tekarrü r edecek be-
5 del üzerinden % 15 kati teminat 
- alınacaktır. İsteklilerin muayyen ıün 

Alma Kom!s~onunoan: 
1 - fü·Jwr k.losuaun tahmin <:'ı11Jcn 

bedeli (51J kuruş olan r5o.ııooı kilo : 
plrlncln 7 lklncikfı.nun 912 carsrımba 

günü saat 15 Le kapalı zar!la eks!Jt -
nıL»I yapıJac.1ktır. 

Her hi.tapçıda bulunur. = ve saatte Ko. da bulunmaları. 

2 - lJI.: tem!TIA!ı (l!'.112) J!ra (50) 
kuru~ oluıı &artnamt•sl her gün komls
yomlan (1~8) kuruş bedel mukabilinde 
alınablllr. 

3 - lstck'lll'rln belli gün ve sa'ltten 
bir saut evcllne kadar nazırlıyacaldarı 
kapall tekli! mektuplnrını makbuz mu
Kab!llntle Kasııııra~ada bulunan ko
mbyon baskanlıfıına vermeler!. 

(11l.5ö/(l170) 19500 

,-SONGÜN--.. 

U L US Sinemasmda 
BerJin'de 6 ay, Budapeşte'de 
ve Viyana'da beşer ay, Paris'· 

te 5 ay, Sofya'da 2 ay ve 
lstanbul'da beş hafta 

mütemadiyen gösterilen 

Bahk~ının kar1sı 
( D!e RC'lse Nacb Tilsitt ) 

Kalblerı titreten bir aşk 
facfosı ... Gönüllere korku 

veren heyecanlı bir roman .. 

Fiyatı: 50 Kuruş : (9542) 19495 

'=i ı 111111111111111111111111111111 ı r. Bulgur alınacak 

Ankara Lv. A.mirligine 
Gelen llanlar 

Odun almacak 
İzmit Sa. AL Ko. dan : 
l - Evsaf ve şartnamesinde ya

z.ılı .olduğu veçhile 856,000 kilo odun 
acık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
Muhammen bedeli 12840 lira mu -
vakkat temlnat 963 lira eksiltmesi 
22. 12. 9.n pazartesi günU saat 15 
te İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacak -
tır. (9100) 19072 

Patates alınacak 
!zmit Sa. AL Ko. dan : 
l - Uı;; taksitte tesllm edilmek 

~art!yl.? 150.000 kilo p!ltntes kıı.palı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 22500 lira ilk teml
minat 1688 liradır. Eksiltmesi 20.12. 
941 cumartesi günU saat 10 da 17.mıt 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(9107) 19073 

!st. Şişli Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zarf usuliyle 450 t on 

bulgur münakasaya konmuştur. Ev
saf ve hususi şartlar ve teslim ma
halli Ko. da görülüp öğrenilebilir. 
ihalesi 6. 1. 942 sah günü saat 11 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 6R75 
liradır. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evel teklif mektuplarım Ko. na 
vermeleri. (9401) 19355 

Kuru fasulye alınacak 
lst. Şişli Sa. AL Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle bin ton 

kuru fasulye münakasaya konmuş
tur. E vsaf ve husıısi şartlar K o. da 
görülür. İhalesi 7. 1. 942 çarşamba 
günü saat 15 te yapılacaktır. Muvak
kat teminat 14150 liradır. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat eve] t eklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(94002) 19356 

Pirinç alınacak 
!st. $isli Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usuliyle 225 ton 

pirine milnakıısıı.ya konmustur. Evııar 

Kaplıca alınacak ve hususi ~artlar ve tE"Sllm mP1.h1111l 
!zmit Sa. Al. Ko. dan : K dıı &"örülüp öl!renllebi!lr. thales! 

ma(ı 6 - 3 kazandllar 
H aya.tm acılarından 

yaratılmış bir şaheser •. 
-( Artistler )-

Adana, 20 a.a. - Şehrimizde bu- Christine Sönderbaum 
ıunan İngiliz futbol takımı bugün Fritz von Dongen 

ı - üç taksitte teslim edilmek 6. l. 942 sıılı günü sııat 15 te yapıla -
sartiyle 243 bin kilo kaplıcıı açık ek- raktır. Muvakkat tem!nat 6650 llradır. 
slltme ile alınacaktır. Muhammen Tallplerln ihale saatinden bir saat evet 
bedeli 17010 lira ilk teminat 1276 tek11! mektuplarını Ko. na. vermeler!. 
lira eksiltmesl 23. 12. 941 salı günü • (9416) 19368 

ele Adana muhtelitiyle kar§ılaşmış- --( Ayrıca )--
tır. .Maç çok hararetli ve samimi 

· yalnız akşamlnrı 21 seansında 
olmu§tuı·. Binlerce ııeyırci tarafın -
dan takibedilen bu maçı gene kıy - Türkiyede Cümhuriyet 
mem ıııisafirıerımiz s-a kazanmış- B a y r a m ı 
!ardır. ---( Seanslar )---

İnglliz takımı saat 17 de Mısır'a 14.30 _ 16.30 _ ıs.:m ve 21 de 
mUtevC'ccihen Adanıı'dan ayrılmı§, 10 • 12 Ucuz :MA.tinesinde 
garda Adamı gençliği larnfından ı Balıkçının Karısı 
hararetli bir törenle :ığurlanmı§ - ' 
ur. '111111---• Telefon: 6294 , 

saat 15 te İzmit Sıı. Al. Ko. da ya
pılacnk:tlr. İsteklilerin Ko. na müra· 
caatlan. <9109) 19074 

Çeşitli sebze alınacak 
MerkC'Z Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 60.000 kilo pırasa 60,000 ki

lo lahıına 30,000 kilo ıspanak kapalı 
zarfla ekslltrncyc konacaktır. Laha
nanın muhammE>n bedel! 6600 pıra

sanın muhammen bedeli 6000 ve ıs-

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

tiyle komisyonda mevcut evsaf da
hilinde ayn ayrı yerlere teslim ve 
parça parça pazarlıkla 575 ton kuru 
bakla satın alınacaktır. Pazarlığı 

26. 12. 941 günü saat 15 te Lül.ebur
gaz 1 numaralı Sa. Al. Ko, da yapr-
lacaktrr, (~545). 1949& 

Her nevi ölçü satan ve kullonanlann 

nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Üzerinde 1940 da~gasını taşıyan bütün ö1çüle
rin ilan edilecek tarihte muayenesi yapılacağın
dan 1-1-1942 tarihinden 31-1-1942 tarihine kadar 
ellerinde ö]çü bulunanların bunların cinsini, mik
tarrru, boylarını ve çekerini bildirir beyanname 
ile Belediye Ayar Memurluğuna müracaatları la
zımdır. Aksi takdirde ceza görecekleri ilan olu
nur. (9323) 19266 

Sadeyağ alınacak 
Mimar Sinan Sa. AL Ko. dan 
1 - Tahminen beher kilosu 183 

kuruştan 8 ton sadeyatı açık eksilt
me usulü ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 14640 lira mu
vakkat teminat 1098 lira şartnamesi 
Ko. da verilmektedir. İhalesi 25. 12. 
941 saat 14 te Mimar Sinan Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin bel 
li gün ve saatte Ko. da bulunmaları. 

(9564) 19511 

Sadeyağ alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Pazarlıkla ve kimyevi evsafta 

2700 kilo sadeyağı alınacaktır. Asi
din azami derecesi 7 dir. Hamızatı 
şahmiyei tay~rei münhalle derece -
si lefmanbeam usulü ile asgari 25 
ohcaktrr. Tahlil için her 50 teneke
den bir nümune alınacaktır. Talıp -
!erin 25. 12. 941 per~embe günü saat 
16 da Kırklareli Sa. Al. Ko. na 3 
15 teminatlariyle müracaatları. Faz
la maliiır.at almak istiyenler İstan -
bul An!rc.ra Lv. amirliği Sa. Al. Ko. 
lariyle K:rklareli Sa. AL Ko. na 
m:<ra ... aada~ı. (9565) 19512 

Pamuk çorap ipliği 
alınacak 

Tophane İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. 
dan : 

1 - Beher kilosuna 174 kuruş 80 
santim fiyat tahmin edilen 15.244 ki
lo 294 &ram pamuk çorap ipliği alı
nacaktır. Pazarlıkla eksil~mesi 25. 
12. 941 perşembe günü saat 15.30 da 
Tophane İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Nümu.nesi Ko. da &örü
lür. Taliplerin belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (9572) 19514 

Sadeyağ alınacak 
Bolayrr Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tahminen beher kilosu 180 

kuruştan 10.000 kilo sadeyaiı pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 18.000 lira 
kati teminat 2700 lira. 

3 - İhalesi 2. 1. 942 cuma günü 
saat 16 da Bolayır civarı As. Po. 
700 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve 
saatte Ko. na müracaatlarr. 

(9576> 19518 

Ot veya saman alınacak 
Halıcıoğlu Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tel balyalı bir ay müddetle 

Halrcıoğluna veya Tekirdağında mo 
tör veya vapurda teslim şartiyle 250 
lon kuru ot ve 250 ton saman paıar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 3. 
1. 942 cumartesi günü saat 11 den i
tibareıı İstanbul'da Halıcıoğlu 760 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Kuru ot 
ve samana ait evsaf ve şartname her 
gün Ko. da görülür. 

2 - Kuru otun 1218 lira 75 kuruş 
samanın ·1031 lira 25 kuruştuı:. Te
minatlariyle komisyona gelmeleri. 

(9577) 19519 

Bulgur alınacak 
Konya. Sa. Al. Ko. dan : 

A:ıkara Lv. Amirliği 

Et makinesi alınacak 
Ankıı:-n T.v. A. Sıı. Al. Ko. <hır: 

PıızarlıklA ııı"torıa muıı ı rrlk az nu
maralı b!r et n.ııdnesı satın alına• ak· 
tır. Pazarlı!ıı 2:ı. l'.? ün 'alı ı::~mu sant 
15 tedll'. Isteklılt>rin twııı ııün vP. saatte 
trkl!! edı-rl'klPrl tlyat !izninden ı-anu· 
nl •emln~ll,rlyll' hl~l!k c IPvazıın ttmlr
ıııtı Sn. Al. :Ko. nn mUr11<aa•ıarı 

(::l505) 191';8 

Pirinç unu ve nişasta 
alınacak 

Ankn ra Lv. A. Sa Al. K•), dnn: 
Pazarlıkla r"ıo k!ıo plrinc unu ne 

2('ıfl kilfl nı~nsla satın nlın!lca..:tır Pa
za rl ır:ı 22. 12 941 pa:>:<ı • ~e~! ~Unıl ~ ıat 

15.3fl rtaoır ls! ek..llerııı lı<'lll giJn ve 
saaue teklif eı1<'<ckler1 rıyat ü;~erlnıl<:'n 

kanuni tem!natl~rlyJe birlikle Ankua 
Lv . .A. Sa. Al. Ko. na ııclnıeferl. 

(9:;()6) .19439 

Bakır şamandıra 
yaptırılacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan l 

t - 4 tene kalorifer için bakır 
şamandra yaptırılaC'.aktır. Pazarlık 

23-12-9.ıt saat 15,:ıo dA. yıı.pılacak

tır. isteklileı-in krokiı<ini görmek 
üzere her gtin Ko. na. mUracaaUarı. 

Z - Pazarlık için de belli vakitta 
teminatlariyle birlikte Ko. na mu.; 
racaatları. (9509) J9474 

Meşin caket ve saire 
yaptırılacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. ilan: 
1 - şoförler !cin nümuneı;I vechlle 

32 meşin eaket, 32 baslık, 32 eldı~en 

pazarlıj'.:ı 24. 12. !>41 saat 14 te Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılaral{tır. 

2 - tstcklller!n kaU tır.n natlııriyJo 

blr!lkte belli vakitte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

(9348) 

Masa ve saire yaptırılacak 
Ankara Lv. A . Sa. AL Ko. dan ı 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı 3 
kalem mal:ı:eme pazarlığı 24. 12. 941 
saat 10 da Ank:ua Lv. A. S~. Al. 
Ko.d~ yapıl;ıcaktır. Krokisi her gün 
Ko ria görülür. İsteklilerin kati le-
minaı larilye hirlikte belli vakitts 
Ankara Lv. A. Sa. Al Ko na gelme4 
!eri. (9549) 

Miktarr Cinsi 
6 Yaıı ma~a<.r 

10 Sandalye 
4 Koltuk sandalye, 

19501 

~:ı.trlık hayvanlar 
A~kn•ı •.v. A. f:~ Al Ko <lan~ 

.. z baş t: yvnn P'z,ıılıkl::ı. 

22. 12. ~11 pnzıutes\ R ırıü saat ~l"kl•<io 

J\tpA:ı:ıuınrta ~atılar rıktır. 

2 - Ta llpll"r1n ml'.'7.kOr Riln vp <mat
tc pazıır mah.ılllnde buıunmala"ı 

(!'l~>GH) l'l:'>n 

Hesap ve yazı makineleri 
alınacak 

Ankara Lv. A. Sa Al E:o. dıın: 

ı·Jn~ ve m ktarlaı ı yazılı 

hesap \e ı;azı makini'.' <'ri s hn ıııına

eEıktır thalc•sl 24. J2 'Hl çarşamba ır .I· 
nu saııt 15 tP<llr. 1.Stl'klıl"rin lıelll ı;un 

ve saatte t<>kllf ('d ı·~k · !.'rl t yıl ııze -
rlndcn kanun! Lem nallar!) l<' hlr ıkLC 

1 - 5{)0 ton bulgur pazarlık sure
tiyle satın alrnacaktrr. Evsaf ve hu
susi şerait komisyonumuzda Kara -
man ve Çumra belediyelerinde mev
cuttur. Pazarlığı 25. 12. 941 perşem
be günü saat 11 de Konya Sa. Al Ko. 
da yapılacaktır. 500 ton bulgur bir 

Sa Al. Ko. na ,müıacaat ar" ('1573) 
müteahhide ihale edilebileceği gibi 

Aıict Cinsi 
50 tondan aşağı olmamak üzere ay- 1 
rr ayrı müleahhitlere de ihale edile- ı 
bilir. Gideceği yerler Ko. dan oğre- 1 
nilir. 500 ton bulgurun muhammen 1 
tutarı 92500 lira ve ilk teminat 6937 

he<• p makine~! 

nnrmıı.I şary11lu yazı mnklnPs1 
<'n uzun sıır\'ıdu ya7. vıa~!nPS 

trllk ctosnı. dolabı l'l5H'l 

liradır. Makara ve ruha 
50 tonun ilk teminatı 693 lira 75 Ankara Lv. A ~ıı. Al. ){.). aıın· 

kuruştur. aoo adt>ı h~kl m.1k;lra ı.e yedi m"'t· 
İsteklilerin teminat] an yatırıp rt' ıı:ri 1 enktc 1:ııM salın 

makbuzluiyle birlikte tayin edilen Iha irs! 2 5 . l2. 941 pc ı;e-nı >e ı;ı:;ınü • 
saatte Ko. na gelmeleri. (9578) 19520 11 nedir. Jı:.teklllerın tekli! edrc rk eri 

Ot ve saman alınacak 
As. Po. 1210 Sa. Al. Ko. dan 

rıyat üzerın.ıen kıınunı t<'mlna•ıarıy e 
blrllktc Sa Al. Ko. na ınilrarantları. 

Çeşitll malzeme 
alm<ıcak 

19516 

Ankara Lv. A. 1'a. Al Ke. dan: 
A$11:"!Hla cins vt' mlkU• ları )llzılı 

mıılzcme satın alımı<=ıü;tır. lhlllesl 24. 
12. 9'11 caroamha gunu ~aııt ll.3<J ıla -
rtır. 

l - 1000 ton kuru ot ile 800 ton 
samamn 25 ilkkinun 1941 günü 1210 
merkezinin kapalı zarfla mübayaası 
yapılacaktır. Kapalı zarfla münaka
sa günü 12 kadar komisyona verilme 
lidir. Postadaki gecikmeler kabul e· 
dilmez. Otun teminat bedeli 4P>75 li
ra samamn teminatı 4125 !in şart -
namesi satın alma merkezinde görü-
lür. İsteklilerin 1210 As. Po. Sa. Al. tsteklllerın bl'lll ııun ve ıra ıt.t<:' tek-

. . .. } llf Cdt'l'<'kicrl tıyıı l üzerınılcn kan unl 
Ko, na pey akçelen ıle muracaat a- 1 t 1 1 1 ıe bırllktP An'·.ı 1 a L\. "'. 
n. (9579) 19521 em nat ar Y " " 

. Sa. Al. Ko. n.ı nıi.Jr.ı(aulları. 19;:,751 

Yeşil Mercimek alınacak 1 Kilo cınst 
İst. Şişli Sa. Al. Ko. dan : 200 iYi f'!m: iistUpU 

1 - Kapalı zarf usulü ıle 400 ton 70 kıı.ynumıs ht"zlr Yci!ı 
yeşil mercimek münakaı;aya kon - rm ııoet zımı>ara k!\~ıdı 1,5 ll!k 

25 ~ıkııtlt 
muştur. Evsaf ve hususi şartlar Ko. 2~ v vernik. 
da görülür. 200 tondan aşağı olma-

l!'.1517 

mak üzere taliplerin teklifi kabul 
olunur. İhalesi 8. 1. 942 perşembe 
giinü saat 11 de }'apılacaktır. Muvak
kat teminat 6250 liradır. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evel tekli f 
mektuplariyle Ko. na müracaatları. 

(958Z) 19522 

Kayıp - Kırkağat; a~rlık bölii -
ğiinden aldığım askerlikı en teı his 
tezkeremi kaybettim. Yenisini ala -
cağımdan eski5inin hükmii yoktur. 

Mustafa oğlu 314 doğumlu 
5!!36 Kadir Günay 

69-·---------------------, Makinist ve ustalar aranıyor 
M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlığından: 

Hava MUsteşarlrğı teknik ta.buru için otomobil ve traktör maki
ulst:! ve meydan ve Yol 1nşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardrr. 

Verilecek Ucret miktnrlan yapılacak imtihanda gösterecekle
r! ehliyete göre ıso - 120 lira arasındadır. Taliplerin dilekleriyle 
Hava MUsteşarlığı.na mUracaatları. (9310) 19247 
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YALOVA KAPLICALARI 

Ote Termal 
-- ve --

TERMAL BANYOLARI 
25 İlk Kônundan itibaren 

Otel, restoran, ve banyolarda kalorifer vardır. 

Yalova iskelesinde kaplıcalara ait hususi 
otobüs mevcuttur. (9550) 19479 ~;cm _____________________ , 

DEVLET DEMIRYOLLARl 

Yapı işleri 
Devlet Dcmiryollan Adana 6. ıncı 

İşletme arttırma, eksiltme komisyo
nu rcisligi&1den ı 

Aşagıdn ikı mevzu olarak gösteri
len mebani inşaatı kapalı zarf usu
liyle vahidi fıyat üzerinden eksiltme
ye konulmustur. Bu binaların insaatı 
için liızumlu olan ray demirleri ve 
istekli tedarik edemediği takdirde 
çimento, kum, çakıl, tl\Ş ve kiremi
dı idarece verilecektir. 

1 - Bu ljlcrın muhammen bedcl
lcrı, cksıltıne günleri, muvakkat le· 
mınat miktarları aşağıda dôrdünciı 
maddede gösterilmiştir. 

2 - İstekliler bu işlere ait şartna
me ve sair evrakı devlet dcmiryolla
rı Ankara, Haydarpaşa, Adana. Kay. 
scrı vezneleriyle Konya garından 
dorduncü maddede gösterilen bedel
ler mul;~bilinde ıılabilirlcr. 

3 - Eksiltmeye girebilecek olan 
isteklilerin teklif mektupları ile bir
likte aşağıda yazılı vesikalan teda -
r ik ve komisyona tevdi etmeleri la
zımdır. 

A ) Teminat mektupları veya mu
vakkat teminat akçaları, 

B> Kanuni ikametgah vesikalan, 
n lifuz cuzdanları ve ticaret odası ve
sikaları. 

C ) Bu l3lere mahsus olmak üzere 
ayrı ayrı M unakalat V ekaletindcn 
alına cak ehliyet vesikaları (bunun 
için ihale gününden en az 8 gün e
v e} Munakalat V ekaletine müracaat 
edılm si lazımdır.) 

4 - İhale mevzular ı 
A) Ycnıce'dc iki, Adana'da üç, 

Ceyhan'da iki ikıtmetgah ile kezalik 
Yenice'de bir blife binasr inşasından 
ibaret. Birinci mevzuun ihale günü 
2. 1. 942 cuma saat 15 olup muham
men bedeli 78.000 lira ve muvakka t 
t eminat miktan 5150 lira ve şartna
me bedeli 390 kuruştur. 

B) Toprakkalc'dc iki, Fevzipaşa'
da iki, İskenderun'da bir ikametgah 
ile Ceyhan ve İskenderun'da birer 
bUfe binası inşasından ibaret. İkin
ci mevzu ihale günü 3. 1. 942 cumar
tesı saat 10 olup muhammen bedeli 
63 600 1i ::t ve muvakkat teminat mik 
tarr 4-430 li ra ve şartname bedeli 319 
kuruştur. 

S - •ı tcklilcrin yukarıda gösteri
l en gün ve saatlPrden birer saat e
vci 2490 No. lı kanunun emret t iği 
şekilde hazırlanmış t ekli 1 me1<turıla. 
rını Adana'da D. D. Y. 6. ı'lrı '"!et
me müdürlüğü binasında toplanan 
arttırma. eksiltme komisyonu reisli
f,inc tevdi et'?!eleri lüzumu illin olu-
nur (9281) 19259 

JANDARMA 

Sünger alınacak 
Jnndnnnıı Genel K. Ankara Satın 

Alma Komisyonundan: 
Bir adedine kırk lturus rıyat tahmin 

edılen prtnameslnc uyı:un (:?615) adet 

1 
aUnııer müteahhit nnm ve hesabına 

22. 12. 9U pazartesi saat 15 te Anka
radıı komls>onumuzdıı acık eksiltme ile 
alınacaktır. Muvakkat temınııt <76> il· 
ra (45) kurustur. Şnrtnııme ve numune 
her ııUn komıs)·onumuzdıı ı:örülUr ve 
EarJ-nnme parasız ıılınııblllr. tsteklllertn 
vcş.ka ve, temlnatlartyle yazlı ııiln \"e 

t\o komıwonumuza ı:clmelert. 

(9117, 19077 

ANKARA V ALILIGI 

Elbise yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden ı 

Hususi muhasebe odacıları ıçın a
ç ı k eksıltme ılc 25 takını elbise yap
tırılacaktır. 

Muhammen bcdclı 800 liradır. 
1halesı 22 ılkkanun 941 pazartesi 

güniı saat 15.30 da vilayet daımi en
cümeninde icra edilecektir. 

Taliplerin muhammen bedclın 
3 7 buçuğu nısbetındc muvakkat 
teminat maitbuzıyle bırlikte ıhalc 
günü muayyen saatte vilayet daimi 
encümcnınc. ,artnamc ve nümunele
rini görmek istiyenlerln de daımi 
encümen kalemine müracaatları ı 
lan olunur. (9146) 19104 

Köprü tamiri 
Ankara \'ıılillğlnden: 

1 - Kochlsar Balfı yolunun 0+9GO 
ıncı kJlometreslndckl köprilnUıı tlı
mlri ısı 22/l. ktinun/1941 ııaw.rtcsl 

günil saat 15 tc vllCıyet daimi encü
mC'nlnde ihalesi yapılmak Gzcre pıı
zarlığn konulmuştur. 

2 - Kesif bedeli <518> lira <36> 
kuruş ve muvakkat teminatı (38> 
lira <95> kuruşt•tr. 

3 - lsteklilerln muvakkat temi
nat mektup vcya makbuuariyle Tl
cıırct odası veslkıılıınnı ve Narıa 

müdürlüğ{ınden alacnklıırı !cnnl eh
liyet vesikasını hamilen yukarcla a
dı gecen gün ve sııntte daimi enen
-nen reisliği- r.ıürncnatlan. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa "l'lÜdilrlilğUnclc görebile· 
ceklerl. (94'12> 19438 

Araba demiri verilecek 
Ankııra VııllllC:lndcn: 

l - Araba tekerleklerinin imal ve 
tamirinde kulıınılmak Uzcre ~ctlrtllmlı 

olan ılnıı demirlerinin beher kilosuna 
31 kuruı 62 santim !lyııt tcsblt edllm.ı;
tlr. 

2 - Arııbıı l.'llıtl ve tıımlrclll~lnl sa
nat ittihaz etmts olduklarını vcslkala
rlyle lsbat edenlere lbtıyacları nlsbetln· 
de bu demirlerden verııecck'Ur. 

3 - thtıyac .sahiplerinin v!Ul.ycte mü-
racaat eylemeleri. (9496) 19455 

Çadır alınacak 
Ankara Valılifindcn ı 

Nafıa dairesi için muktezi (40) a
det mahruti çadır mübayaası işi 15. 
1. 942 pazartesi güniı &aat on be5lc 
daimi encümende ihalesi yapılmak 
üzere aı;;ık eksiltıneye konulmuştur. 

Muhammen bedeli (2800) lira mu
vakkat te:ninau (210) liradır. 

İsteklılerin teminat mektup veya 
makbuzu. ticaret odası vesikası ile 
birlikte sözü geçen gün ve saatte da
imi encümene gelmeleri. 

B u ilic ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa mlidürlüğündc görebile -
ceklerl. (9555) 19510 

BAYANLARA MÜJDE 
BAYANLAR 

Güzellik ve Tuvalet 
Salonu açıldı 

Yüz mesajı. Yenişehir Atıı türk 
Bulvarı Zafer A p. N o. ı 

E l ektrik Tedavileri 
DIANA ve çeşitli kremler. ,------... --------------~ 

Memur ve daktilo alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik F abrikaİarı Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Milcsscı;e muhasebe, muhnbcrat, ambar ve zat isleri ve ticaret ser-
vislerinde istihdam edilmek üzere. , 

A - 83rem dahlll münhallere SG59 numaralı barem kanunu hU
kümlcrl dahilinde mUsutxıka ımtıhanlyle ve tntıbak edecekleri derece
lere bir derece ıınııt !41ctmc zoınmı ıınveslyle 210 llruyu krıdıır aylık 
ücret verilmek Ozcre 14 memur: 

B - Barem harici munballcre 170 liraya kadar ücretle 33 memur; 
c - Yapılacak mus,ıbaka imtihanında &östcrcccklerl ehliyete göre 

120 Jlraya kadar ücretle 15 daktilo alınacaktır. 
2 - Müsabaka imtihanı memurlar tein 15. ı. 942 tarihinde perscm· 

be ııUnil daktilolar için de 16. ı. 942 tarihinde cuma ~unu, Ankarn'da 
S..ımcrbank umumi müdürlQ:ünde, lstanbul'da Silmcrbank lstanbul &U· 

tıes ndc, lzmlr'de yerli mallar pazarında ve KarabUk'tc mlic ese mU
dUrıu:ünde icra olunacaktır. 

8 - Barem dahlll münhallere talip olup 3656 ve 3C59 numartıh ka· 
nunlııra tabi müesseselerden birinde müstahdem olıınlar bulunduklıırı 

1 

dairenin tnytnlerlnc saıAh~etll makamından tahrlrt muvafakat almak 
ı ıartlyle lntıbak edecekleri derecelere bir derece sınai isletme zammı 
' ııavcslylc mUsabaka imtihanına tabi tutulmadan tayin cdllcblllrler. 

4 - Aranılan ıartlnr: A - Türk olmıık. B - F111 askerlik hizmetini 
lfn etm!4 bulunmak, C - 35 yaıından yukarı sinde bulunmamak, D -
Asgari orta mektep mezunu olmak, ııarttır. 

5 - lateklllerln: Ankara'da SUmerbank Umumi MUdUrlü~ilndcn, 
lstıınbul'dn SUmcrbank Istıınbul ıubeslnden, tzmlr'de Yeril Mallıır Paza
rından ve Karabük'te müessese mUdurluO:Unden tedarik edebilecekleri 
tııtalepnıımcıertne aeaO;ıda yazılı vcsafkl baıttıyarak mUsnhakayıı l&tlrak 
edeceklerin müsabaka tarihlerinden bir ııiln evci barem harici ve dak
tilo münhallcrıne talip oııınlnrın dıı 20. t. 942 tarihine kadar mUracao.t 

ı etmeleri IUln olunur. 
Aranılan eıırtlıır: l - Tnhıll vesikası, 2 - Varsa hizmet vesikası, 

8- Polis lyt hııl ktıtıdı. 4 - Nüfus kACtdı (941 askerlik yoklamııııını ha-
vi), 5 - Oc boy, sekiz vcs kalık !oto:rar. 5834 , ............................... .., 

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

Transformatör alınacak 
M. 1\1. V. Hava Sa. Al Ko. dan: 
ı - Milteahhlı namı hesabına bir 

adet 150-160 kilovatlık transforma
tör ncık ckslltmeyc konulmuştur. 
Muhnmmen bedeli 149:5 lira olup ka: 
tl temlnntı 224 lira 25 kuruştur. !
halesi 29-12-911 pazartesi günil saat 
11 de Ankıırn'dn Hnvn Satın Alma 
Komisyonunda yapılncnktır. Şnrtna
mcsl komisyondn görüleblllr. İstek
lilerin muayyen gUn ve santte ko· 
misyonda bulunmnlan. 19239 

Çuval alınacak 
l\t. M. V Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - 8500 adet cuval pazıırlıkla satın 

alınacaktır. Muhıımmen bedeli 11900 11· 
ra olup kati teminatı 1785 liradır. Pa-
zarlığı 23. 12. 911 salı ınJnU saat 10.30 

u L U S 

Milli Müdafaa Vekaleti 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. Vektıletl Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 

yUz on kuru& olan yirmi bin tane ;yüz 

havlusu 26 llkktınun 941 cuma gUnU 
saat 15 te Ankara'da M. ?oL VekAletl 
satın alma kornlsyonundıı pazarlıkla 

ihale cdllecef:ln.den lsteklllcrln 3300 li
ralık kati teomlnntlarlylc birlikte pazar· 
!ık e-Un ve saatinde mezkQr Ko. da 
bulunmaları . .Şartname ve numunesi 
her l:'Ün komisyonda görtlleblllr. 

(94.26) 19447 

Katran yağı alrnacak 
M. ?oL VcktıleU Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tonuna tahmin edllen fbııtı 

100 llrıı olan S4 ton ıtatrıın ya{ı:ı 8 
lklnc!kı\nun 942 peıııembc günü saat 
15 te Ankarada M. M. v. satın alma 

da Ankara'da Hava satın alma komls- Ko. da kapalı zart usul.yle ihale cdllc
yonunda yapılııcaktır. Şartnaml'sl her ccClnden isteklilerin 6&l liralık ilk te
ı:an komisyonda gdrQlcblllr. tstcklllcrln mınatlarlYle birlikte teklıt mcktupları
lhale saatinde komls>onda bulunmaları. nı eksiltme saatinden behemehal bir 

(94.89) 19453 saat evellnc kadar mezkQr Ko. baı-

M ... d ' UJ e. 
Bayanlar için gil 

zel kUrk mnntolnr 
her nevi garnitürler, 
Japon isi sabahlıklar. 
v" pijamalar, maso ''""""''~'~·.• 
örtUlerl. yatak örtU 
lerl. lrıın işi halılnı 
ve saire. 

Yeni acılan Abdur· 
rahman Kunmınny 

kilrk \/C tuhafıye ma
ğazasında gayet eh
\•en (ıyatla ı.atılmnl( 

tadır 
Adres: Anııtnrt t 

lnr caddesi Adlı· 
snrayı karşısında C 
rlırcılnr Bonmıır~P 

No. 214 Tel: 2392 

ASKERLJK IŞLERt 

Ç A GR 1 
Ankara Askerlik Şubesinden ı 
1 - 941 hazıran yoklamasına gel

miyen ve iç Cebeci Kutlu Gün sokak 
No. 27 olarak verdiği adreste olma
dığı ve bilen dahi bulunmadığı .em
niyet tahkikatiyle anlaşılan yedek 
piyade teğmeni emekli 340 - 55 ka
yıt No. lı ve 319 doğumlu Ankaralı 
Kemal oğlu İsmail Hakkı Ayata 
talim vazifesi almıştır. Acele şube -
mize veya bulunduğu yerine şubesine 
lüzumu müracaatı ilan olunur. 

(9539 19492 

MALİYE VEKALET! 

Tamir işleri 
Maliye Vekaletinden ı 
Yapılacak işin mahiyeti: T emyiz 

mahkemesi binasının pencere pan -
jurlarının tamiri, 
Keşif bedeli: 1050 liradır. 
Muvakkat teminııt miktarıı 78 lira 

75 kuru~tur. 
Sureti ihale: Pazarlıkla. 

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

veya bedeli mukabilinde almak isti
ycnlcr Maliye Vekilcti milli emlak 
müdürlüğüne müracaat etmek ve i
hal eye iş tirak iı;;in de ticaret odası 
veslkasiyle ehliyet vesikasının ibra-
zı lazımdır. (9459> 19441 

Devlet Konservatuvarı Md. 

Kitap ciltlettirilecek 

Devlet Konservatuvarı M üdurlti
gündcn : 

1 - Koscrvatuvanmız kütüpane
sinc ait bin adet kitap ciltlcnecektlr. 

2 - Muhammen bedeli 1100 lira
dır. Şartnamesi okul idaresindedir. 

3 - Eksiltme 6. ı. 942 salı günü 
saat 15 te Mektepler Muhasebecili
ğinde te5ekkül edecek komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin eksi ltme başlama
dan en az bir saat eveline kadar te
minat akı;;elerini muhasebe veznesi
ne yatırma l arı ve kanunda yazılı bü
tün vesikalarını hamil bulunmaları 
lazımdır. (9515) 19505 

ASKERi F ABRIKALAR 

2000 - 2600 tüp oksijen 
alrnacak 

As. Fııb. Satın Alma Ko. dan • 
Tahmin edilen bedeli (16.900) li

ra olan 2000-2600 tUp oksijen As
keri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 
Merkez Satın Almıı komisyonunca 
27. 12. 1941 cumart esi gtinli saat 
11 de pazarlıkla ihale edilecektir . 
Şartname parasızdır. Kati teminat 
(2535) lirarlır. (9316) 1!1373 

U L US - 23. Uncu yıl. - N o. 7320 

lmtıyaz sahibi 
l skender ARTUN 

Umumi Ncşrı yntı İdare Eden 
Vazı İşleri Milctllrll 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese MUdüril: Naelt ULUC 
ULUS Bı;_sımevi ANKARA 

-(DİKKAT )-- • 
Gıızetemtze gOndcrllen herncvt yazı

ınr. nesredllsln cdllmesln ııcrı verll· 
mez ve ıuıybolusundan dOIA.Yl blC bir 

mcsulJYct kabul olunmaz 

kanlıC:ına vermeleri. ş.ırtnamesl her 
ııün Ko. da gorülür. Katran )ıığı hepsi 
birden bir talibe ihale edllebıteccCI gi
bi onar tondan aıaıtı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplere de ihale cdllcccktlr. 
nu takdirde ilk teminat teklif mlktarı l 
uzerlnden hesap edilir. 

(9516) 10307 

Yapı malzemesi alınacak 
M. M. VckAleU Sa. Al. Ko. dan: 
887 lira ;:,;; kuruı kcılt bedelli 32 ka· 

lem lnınııt malzemesi 23. 12. 941 salı 

ı.:Unü saat 15 tc pazarlıkla satın alına· 
cakt.r 1stl'klllerln 133 lira ıs kuruşluk 
kııtl tcmlnatlarlyle birlikle pazarlık 

ı;Un \"e saatlııde M. M. V. Sa. Al. Ko. 
ı:clmeıerı. (9521) 19506 

ORMAN UMUM Md. 

Memur alınacak 
01'.mıın Umum MudilrlüO;undcn: 
ürnıı:ın umum müıı.lrlUCuno baf:h 

devlet orman lşleLmeler,ndc mtinhnl 
(3J muhasebecilik için musabnkn lhı 

memur alınacaktır. 
ı - Tal.plerln memurin kanununun 

dördüncü maddesindeki evsat ve ıernltl 
halz olmaları ve askerliklerini yaıımış 
buıunmaları ıınrttır. 

2 - Müsabaka imtihanına lıtlrAk 

edeceklerin ilse ve yüksek mektep me
zunu bulunmahın Jfızımdır. 

3 - Müsa'tıaka neticesinde müsavi 
not alanlar arasınd..'1 yı.ıksek lktısat ve 
tleıırct .lisesi mezunu olanlıır tercih e
dilecektir. 

4- Müsabaka imtihanında muvartak 
olanlar herhanı:I bir l$lclme revirinde 
stnJ ııörcceklerdlr. 

5 - Kazananlara 36!":>6 sayılı kanun 
hUkümlcrlne ı:öre 170 liraya kadar 
ucret vcrlleccktlr. 

6 - lmtıhan 2. ı. 942 tarihine mü
sndlt cuma günü saat 14 te ormıın u
mum müdürlü~ünde yapılacaktır. Ta
liplerin o.şaQ:ıda yazılı vcsatklerlylc bir· 
ilkte en geç imtihan günü öfıledcn c • 
vellne kadar müracaatlıırı lAzundır. 

A - Nürus cüzdanı .,.c askcrhkten 
bırakılma kA~ıdı 

B - Hüsnühal kAf;ıdı \'c saıtlık ra
poru 

c - Tahsil vesikası 
D - Şimdiye kadar çalıstıin yer

lerden almııı oldukları hizmet varo.ka-
Iıırı. C958.J) 19509 

Makine dikiJÇisi alınacak 
Gazmaske Fabrikası 

Müdürlüğünden : 

Fabrikamız için er -
kek makine diki~çisi 
alınacaktır. lsteklile -
rin Mamak'ta Fabrika 
Müdürlüğüne müraca -
atları. 5820 

TİCARET VEKALETi 

Benzin alınacak 
T icaret V ekil elinden ı 

Makam otomobil i ve motosiklet 
için satın alınacak 2800 litre benzine 
müddeti içinde talip çıkmadığından 
eksiltme 2490 sarılı kanu nun 43 ün
cü maddesi mucibince 21. 12. 941 
tarihinden it ibaren 10 gün daha u
zatılmı:;ıtır. 

Müteahhit vergisi ile konan pu -
lu vekalete aitt ir. Muvakkat temi -
nat 65 lira 63 kuruştur. 

Aı;;ık eksiltme 2. ı. 942 günü saat 
14 tc yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme günü bildiri
len saatte teminat mcktuplariyle bir
likte satın alma komisyonunda ha -
zır bulunmaları ilan olunur • 

(9583) 19523 

MOZAYİK 
Marka * Marka 

Ankara satış yeri: Sanayi caddesi 
Yabanabat Ap. No. 3 H üseyin O rak. 

Tel : 2078 5391 

YENİ Sinemada 
Qtıhl bir ask dcııtnnı, sat bir ıcvgl

nln romanı. Ebed\ bir muhabbetin 
hlktıyes1. Otn:cz blr mevzu 

Merle Oberon, Laurence Ollver ve 
)avlt Nlven tararından ıahane bir 

ıekllde yaratılan 

Ölmiyen aşk 
10 - 12 - 14.30 - 16.30 • ııı.ao ve 

21 de kalpleri teUı ve teshir ediyor 

ANKARA BELEDiYESi 

Akümülatör ve speratör 
alınacak 

Ankara Belediyesinden ı 
1 - Otobüsler ıçın pazarlıkla 

(7500) adet müsbet (7500) adet men
fi akimüll'itör plakalariyle (16.000) 
adet seperatör alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ccman 
(10 545) liradır. 

3 - Teminatı (790) lira (88) ku.. 
rustur . 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
lcrin her gün encümen kalemine ve 
iatl"klilcrin de 26. 12. 941 cuma gü
nü saat 10,30 da belediye dairesinde 
müteşekkil encümene müracaatları. 

(9497) 19504 

ViLAYETLER 

Yapı i lanı 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden ı 

1 - Ordu vilayetinin Gölktıy ka
zasında yeniden inşa ettirilecek be:; 
sınıflı ilk okul inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - K e:iif bcaeli 25039 lira 37 ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat 1877 lira 
95 k uru&t ur. 

4 - İhal e 6. 1. 942 salı günü saat 
15 te Ordu hükümet konağı içinde 
nafıa müdürlüğü odasında inşaat ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden 
en az üç gün evet makamı vilayete 
müracaatla alacakları ehliyet vesi -
kası, 1941 yı lı ticaret odası vesikası 
ve muvakkat teminatlariyle t eklif 
mektuplarını muayyen gün ve saatte 
inşaat komisyonuna makbuz mukabi
linde vermeleri. Postada vukubulan 
teehhürden dolayı geç gelecek tek
lif mektı.İplarr kabul edilmez. 

(11082·9467) 19426 

Bir mürebbiye iş arıyor 

Fransızca ve b iraz da Türkçe bi
len İsviçreli bi r fransız bayan gerek 
ecnebi ve gerekse T ürk ail e nezdin
de çocuk bakım i şleri arıyor. U lus'
ta F . A. rumuzuna mektupla müra -
cnat. 5838 

Kayıp - K onya sanat okulu ikin
ci sınıfından aldığım tasdiknamemi 
kaybett im. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur .• 

5835 H alil D irik 

PARK Sinemasında 
Lorel - Hıırdl'yt acaba tanımı.yan 
var mı? Bu kahkaha hıırlkaları 

Son olarak 

LOREL - HARDİ 

ACEMİ AŞIK 
filmini yarattJlar. Jean Paker'ln de 
rol aldıC:ı bu mm bir neııe ve kah

ko.ha tuttınıdır. Acele edip 
ııi.lrmeğe koşun 

Seanslar: 10 • 12 - 14.30 - 16.30 18.30 
ve 21 drolr 
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§Askeri mua lim a ınacakl 
= 1 
§ Milli Müdafaa Vekôletinden : i 
: 1 - Askeri liselerle orta okullar için aşağıdaki 1 = şartları taşıyanlardan lüzumu kadarı askeri mual " i 
: lim sınıfına naklolunacaklardır. İsteklilerin aşağı " i 
:E da yazılı vesikaları birer d ilekçe ile 15 - ikincikanUll i 
: 1942 tarihine kadar Ankara' da M. M. V. Askeri Li" i 
: sc!er Müfettişliğine göndermiş olmaları lazımdır. i 
: a ) 1455 No.lu Askeri memurlar kanununda yazıh i 
- şartları haiz olmak, 1 
: b) Üniversite veya fakültelerin öğretmenlik yap- 1 
: mıya salahiyetli şubelerinden mzun olınak, i 
: c ) Yedek subaylık vazifesini yapmış olmak, i 
: d ) Yaşı ·nüfus kaydına göre 40 tan yukarı olma " I 
= mak. i 

e ) Sağlık durumları askeri öğretmen sınıfına na:l'" i 
: k elverişli olmak (Askeri heyeti sıbiye raporu ıl• i 
- iağlanır. ) . • .. 1 
: f ) En az on beş sene hizmet edeceğim t aahhiit ı 
: etmek. i 
:E 2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar §Unlardır : i 

a) Tasdikli okul diploması sureti, i -
b) Tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti. i 
c) Hüsnühal kağıdı. i 

--
----

d ) Tam teşkilli As. heyeti sıhiyeden sağlık rapo~· i 
e} Noterlikçe musaddak ve on beş sene hizmeti i 

kabul edeceğine dair taahhüt senedi. i 
: f) Fotoğraflı hal tercümesi. i 
~ 3 - Şartları taşıyan isteklilerden diğer vekalet • i 
_ ler emrinde müstahdem bulunanların evel emirde i 
: mensup oldukları vekaletlerin muvafakatlarını al•: i 
: rak bu muvafakatnameyi kağıtlarına iliştirrnelefl i 
- lazımdır. ı 
: 4 - Askeri öğretmen sınıf ma naklolunacaklarıJl fi 
: diğer devlet dairelerinde maaşla geçen hizmet miid" i 
: detleri hesap edilerek sınıfları tesbit olunacaktır. fi 
§ 5 - Askeri öğretmenlerin terfileri maaşça mu&" i 
: dil oldukları subaylar gibi yapılır. i 
: NOT: Edebiyat, Felsefe, Tarih ve Coğrafya .öğ" i 
: r.-tmenine ihtiyacımız olmadığından hu zümreler i 
: için müracaat olunmaması. (9324) 19312, 
':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 
Ankara Asliye İkinci Hukuk Mah-ı tesçil edilmiş bulunan Kabaer .'°~ 

kemesindcn : dının müracaatı üzerine Esengıl,ol" 
Ankara Türk Hava Kurumu hava-ı yadiyle değiştirilmesine temyiz, 

cılık okulu paraşüt öğretmeni Mch- açık olmak üzere 18. 12. 941 g 
met Ali'nin almrs olduğu ve nüfusa de karar verildiği ilan olunur. 

• 

SUS Sinemasında 
Buıı1ın bu ı:ece 

Srcncer Tracy ve Robert Younıı 

tnratınıl:ın yaratıltın büyük macera 

dch,et ve heyecan mmı 

ZAFERE DOGRU 
Seanslar: 10 - 12 • 14 - 16 - ıs 

ııccc 20.30 'da 

SÜMER Sinemasmda 
BU) ük dchs t, macera, scrı;Uzcşt .,. 

ask filmi 

MOTO'nun son ihtarı 
Korkunc ııımıerln en mernJCll 

ve deh&eUlst 

Bas rolde: Pcterıorre 

Seanslar: ıo • 12.15 - 14.30 -16.SO 

18.30 ve 21 dedir 

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

SAYIN AN~~!m~01!!ALKINA Bursa mobilya pazarı nda ehven fiyatla her çeşit mobilyalarınızı tedarik ede bilirsiniz. Salonumuzu :: 
defa gezmek menfaatiniz icabıdır. Her türlü sipariş kabul edilir. ikinci An~f 
talar Caddesi No. 198 .( Eaki müzaY.ede aalonu ). Telefon : 3624. 


