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işten çeki idi 
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Komutayı 
• 

HITLER 

ele aldı 
Rusya' da bir mevzi 

cephesi kurulacak 

B at ı istikametinde 
cephenin müdafaası 
kuvetlendirilecek . 

Ciimhurreisimiz ve Milli Şefimiz, Sayın Bayan lnönü ile birlikte yarı§ları seyrederken Kati harp tedbirlerinin 
ahnması da (Ok yakan Milli korunma ıSon bahar at 

tedbirleri 
Falih Rıfkı AT AY 

Yiyecek \C zaruri ihti)aç maddele • 
rinde kendi kendimize }etc~riz; o halde 
>eteceğiz: bundan unceki \C ~imdiki 
llıİl!l korunma tedbirlerinden maksat 
budur. 

Hükümeı, 1939 C) lulündenberi, bu 
lllenıJeket halkına harp buhranlarının 
•cısını \"C hasknını duyurmam.ık için 
elinden geleni )aptı, sene )apac.ıkur. 
l>ck lüzumlu olmadıkta, ikıısat \e ti • 
tıi.ret mckanizma~ını tabii işlc)işinJe 
bırakmak isıi)oruz. l ilkat ne \"Urgun · 
Culuğun, ne de isuhsal nizamsı:zlığının 
ıncrnlekeıi :ıtıfn uğratmasına müsaade 
tıdeme)iz. Vaıan \e halk menfa.ııini; 
b.utün kargıların ustünde tutan bir ti· 
tııliklc. bir muddeııcnbcri alınagelen 
1edbirleri ıamamlıımakta dernm edccc
iiz. Hükü:ııeı aldığı malın fi}.ıtıaı faz. 
ltsiyle ve ~in ödemektedir; tuccar sı· 
t •ı a hal ı r ra> ır ı a) ıruıakıadır. 
istihsal ve ıicareıle uğra aa vatanda, 
lır, bunu anlamak 'e bununla kanı~mak 
lnruodadırlar. Bizim kuveıimiz, kendi • 
tnhe hakim olmaktan ı;cli)-or: bu haki
llti>etlıı ilk sartı, sağlam bir ekonomi 
ııiı:anıı olduğuna süphc >okıur. 

Sağlam bir ekonomi nizamının esas 
11tısurları elimiz altındadır. Dıı.i, ancak, 
lıerkesin hırsına 'e ke)fıne karı~ma· 
11ıık, cihanın ateşte > an<lığı bu korkunç 
Wnlerde, bir barış ve rahat hali, hiç 
~rıı.senin fedakarlığı olmaksızın koru· 
llabilir ha)'a.linc kapılmak gibi, ciimhu· 
tiye: rejiminden asliı bcklcnmhcn bir 
tal bu nizama kavuşmaktan menedebi· 
lir. 

"- Toprak, para veya mal beniaı 
de~ı mi?" Sualinin '"- KC}f benim 
de&ıı mi?" Sualinden biç farkı }"Oktur. 
'\'i}Ccck ve z:ırurl ihti)·aç maddele • 
tini saklamasa, kaçırmağa, halk ı;cçimi-
11.İ dar!astınınk kendi "'arını arttırma· 
h, memleket i' bayaıımn verdiğinden 
Orıun içinde yaşıyıınları mahrum ctmİ)c 
liınsenin hakkı yoktur. Harpdışı isek, 
di:irıya dısı bir kürede oturmu)'onız. 
11.le at~in bir sün saı;ağımızı sarnıı)a· 
tallı.na, ne de bürük fnd:ının gelecek 
"eya öbür )'ıl sona ereceğine dair kim • 
lete &Öz vermedik, verecek de deği-
liz. 

KorunujÇU politikanın teml'fi, ken· 
di rağımızla kavrulmayı bilmektir. Bi· 
~ bu uğurda alaseldiğimiz tedbirler, 
harp içinde bulunan bulunmı)an Av r 

!'tıpa devletlerinin almıs olduğu tedbir· 
ltı: yanında ha,-adan hafif ~C}lcrdir, On· 
lars halkça benim emek, en başta vazi
!tler saymak, tam bir itııat '\C disiplin 
ltinde milli korunma kararlarını mu· 
"affak kılmak borcumuzdur. 

Milli korunma kararlarını taıbik 
edecek memurlar, ne kadar ağır bir 
11ıesuliyct altında bulunduklarını §ÜP • 

hesiz bilirler. DC\let iyi ni)etle çıılışan· 
~rı mükafatlandırmayı bildiği kadar, en 
kiiçült yolsuzluğun cezasını, ocımaksı • 
tin verecektir. Kararlar tarlıik olunur· 
lcen, halk, kendi menfnııtinden, hayatı· 
llın, rahatının ve refahının sakınılma · 
11ndan ba}ka hir aey düşünülmediğini. 
tapılan ~eyin haklı ve doğru oklu· 
t'Unu anlamalıdır. Memurlarımız, ,a:zj. 
fe ve mı:!uliyct şuurları kadar, )irmi 
Ma yaklaş:ın cümhuri)'ct h.:ılkçılı,i;ının 
bu memlekette yerleyıirmiş olduğu eş 
•i:ı &;\iven ve inandan fa)'dalanacaklar • 
dır. Bizim \"aland;ışlarımız, doğruluk 
"e hak sördükleri zamnn, en geniş fe
dakıriığı dahi ('Ok sörmezlcr. Kaldı ki 
"erecekleri maldan kayıpta değil, ka • 
4nçıadırlıır. 

licr zaman 5unu hatırda tutalım 
devletin politikasından hoşnut mu}'llZ. 
!1ar'hin sonuna kadar barısta kalmak 
~tiYor ınuyuz, bunun )Olu, hüküınctin 
llİ?amcı ve korunuşçu tedbirlerini mu· 
"•ffak kılmaktan ibarettir. Millet )'ll • 

fıısındaki ~Harın n.ml faciıılnra sebep 
t>lduğunu, ve bu dflar yüzünden bir 
kere a)'&k kaydığı zam;ın, paran ı n, ma· 
lııı, canın nasıl biriblri arknsından kur• 
ban olup gittiğini düşünelim. Fena mi· 
'alter sayılmakla bitmez: biz iyi hir 
llıisaliz ve örle kalmak"için, elhirliği ile 
her türlü çareleri arayarnğız, bulacn • 
lız. 

DllnkU bnşyazımızın aonıo.rındo.kl 

"cl!ıo.n harbi aartlıırının dolııstıi!'ı .. 
>erıne ""cihan harbi ıartlanrun olu&· 
tııı:u . .,, olacaktı. 

yarışları bitti 
Bt>rlin, 21 a.a. - Ft>\·k.al4de teb

li~: Fiihrcr 19 İlkklinıında ordu
nun kurna.nda.">ını Uz.erine almıııtır. 

*** Berlln, 21 a.a. - D.N.B.: Ordu 

D .. rdüncü (aldıran ko~usunu 

Başkumandanhğınm FUhnır tarafın· 
dan bi:r:rot deruhte edilmesi üzerine 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

4 ıubat 1938 de Führer alman as
keri kuvcUerl kumandanlığını eline 
aldığı zaman bu tedbiri alınan m.!1-
letlnln hürlyeti menfaat.ına ve muh
temel blr askerl anlaşmazlık kaygı
slyle almış bulunuyordu. Devletin 
yüksek mcnfıı.atlnrı bUtiln kuveUc
rln bir elde toplanmasını kat.ıyetle 
emrediyordu. Ancak bu surctledlr ki 
aynı dUsmanlaİ- tarn.fındnn alman 
mllletine zorla yükletllen 1914-1918 
harblndcn de ziyade topyekQn harp 
olmak istidadını taşıyan blr harbe 
müessir bir mukavemet hazırlamak 
milmklln olabllccektı. Bu düşllnccle
re lnzlmam eden !eten gelen bir li· 
h&rnla 31 Qclc \Jlr musulıset dU'Ygu
sudur ki blr devlet adamı olan A
dol! H!Uer'l, kendine kumandan ola
rak bizzat kendisini sccmde scvkct
mlştlr. Harbln seyri, gitgide, bu tel
kinin doğruluğunu teyit etmlştlr. 

Harp, şark seferinde, şimdiye kadar 
görülmemiş blr nlsbette genlsledlğl 
zamandır kl bu hak~kat tam anla
mlyle meydana çıkmışur. Harp sah
nelerinin genişliği ve karadaki ha
rekAtla siyasi gayelerin ve harp e
konomisinin sıkı mUnasebetl, ordu
nun, mevcudu bakımından arzcttlğ! 
ehruniyetle diğer sHAhlar arasındaki 
münasebet. kendi içinden gelc-n ilha
ma sadık olan F ühN'r'I, harekAtın 

F. h'nın Gongadin'i kazandı 

Koşuları heyecanla seyredenler 

At yanılnnnın on Ucllncüsü dlln 
Şehir lpoctromunda yapılmııtır. Milli 
Şe!lmlz de yanı yerini aere!lendlrmlıı· 

lcr ve koşulan altıkn ile takip buyur· 
muşlardır. 

Koşular bUtün lnhmlnlerc ra~en 

yerli yarun kan ını:ııız erkek "'e dlıl 

taylar tc:lndl. ikramiyesi 6:50 llrn mc • 
satesl 2000 metre idi. Ko,suya yazılı o
lanlardan Heves iştirak ctmcdlG:lndcn 
üe yarım kan ı:lrdl. 

B. ::;alt Hallm'ln Elhnn ismindeki 

[ Sonu J üncü sayfada ] 

pek o kadar ı:Uzel ve heyecanlı obna- tayı kolaylıkla blrtncl oldu. Asıl ya -

mıı;Ur. Halk dıı gc-ccn hartalara ntsbc- nş cuı ile Neriman arasında ııecll. 

ten azdı. MUıterek bahis normal ııa • GUI bütün ııayretlne ral'::men ikinciliği 

ralar vcrmısttr. ı KUc:Uk Nerlnıanıı bırnı..-maG:a mecbur 
oldu. Zaman· 2,25 dnklka idi. Mllılcrek 

Birinci koşu : ı bahis ıtrııları aynen ı:erl verdi. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
lstnnbul 21 <Telefonla> - C.H.P. 

Genel Sekreter! bu sabah Ankara
dan lstanbul'a geldi ve saat 15 tre
niyle gene Ankara'ya döndü. 

Taeııınar kosusu idi. Uc yaşınılııkl (Sonu S inci say/ada) 

Londra'da 
--····································································-.. 

C. H. P. Ankara merkez yakında bir 

Halk evi az kongresi toplandı 
açılacak 

Londra, 21 a.a. - Londrıı'dıı )"llkın· 

da bir "Halkcvı .. acılacııCı haber ve
rllm<'kledtr. ""Halkevlcrl,. Tiirk!crtn le· 
llmal mUesscsclcrldjr. !nı:lllz ba11eh· 
rinde boyle bir kü!lllr merkezinin ncıl· 
ması ritlstınceslnl sır Wyndhnm Dt>Pds 
ortnyıı ııtmı~tır. 13u işe memur edllen 
komitenin Azası arasında Türl<ıyc'nln 

ı,ondra BUyUk Elcisi ile Brtl!Sh Coun
cll'ln reisi de bulunmaklartır. 

Basmakaleslnrte bu hfıdlsecıcn bahse· 
den "Tlmes., ı:nzelesl bllhassa aoyle 
db·or: 

C. H. P. Ankara Merkez Kaza kongresinin dünkü 
toplantısında bulunanlar 

"Halkcvlerl yeni TOrklye'nln kuru
cusu bUy!ik Kemal Atalllrk'ün haılıca 

gayelerinden blrlal ı:ayet acık bir su· 
retle ifade eden kurumlardır. Atatürk 
bu evleri kurarken en bUYllk eserine 
sat:ıam bir temel atmak ve onu ebedi· 
lcstlrmek lstemt&tlr. Bu bllyük eser 

C.H.P. Ankara vl16yet merkez ka
za kongn•si c!Un s:ınt 10.30 da Çocuk 
Esırgeıne Kuruntu salonunda )"apıl· 
mışur. Ankara rncbuslıırlyle Ankara 
vatı munHni B. DllA\•er Argun, C.H. 
P. vllbet idare heyeti reisi B. lbrn
hlm l~nuf Ayaşlı, Çankaya idaı e he
yetinden \ıe diğer heyetlerden üye
ler bu toplnntıda hazır bulunmuşlar
dır. Kongre reisliğine r>r. Hüseyin 
Ertuğrul Eti seçildikten sonra idare 
heyeti reisi B. Hıılıl Naci MıMıoıtlu 
açış nutkunu söylemi& ve B. Salt 
Tartan idare heyeti raı>0runu oku
mustur. 

Bundan sonra hnlkm ·dilekleri 
dlnlcnmis ve bu dilekler secilen c.n
cünıeıılerde lııcelcndlktcn sonra ye
ni idare heyetl sccll~r. 

B. Halil Naci Mıhçıoğlu. Salt Tar- Türk mllletlnln ıctımal ve küllllr hn -
tan, Snbrl Çellkkol, 1'ahsln Başar, )'alının yeniden doi!'UP ı:cllsmeslnden 
Kemal Atakay, Rlfııt Culhn ve Dr. lbnrelllr. Tlirklyc'nln en ücra köşele· 
Hüseyin Ertutırul Eti yeni ldnre he· rlndcn lll'ccn bir Y••lcu küçük kasaba· 
yetlnc seçildikten sonrn konı;rt>, baş- !arda bile bir Halkevı bulur. nu ev 
tn Milli Şef'ımlz lsmcl lnönU'ye ol- Türk halkının ıctımal ve hara! raallyet· 
cluğu halde Biiyük J\tlllet Meclisi terinin merkezidir. 
Rcıslmlz B. Ab<lUlhallk Renda'ya, Londra'daki Halkevi hu şl"hirde )'a• 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam'a, ~ıyan Türklere kulürı ve küıüphane va· 
Genelkurmay Başkanımız Mnreşal zifcsini görece~i gibi İngiliz a)·dınları 
Fen! Cakmak'a ve C.H.P. Genci da Türk gençliğinin içıimal hayat ve 
Sekreteri Dr. Fikri Tuzer'e tAzlm. kültür sahalarında ilcrli>ebilme!İ için 
bağlılık ve saygı telgrafları ccldlme- Türkiye'nin neler )apıığını bu mücsse· 
sine ittifakla ve alkışlarla karar ver- sede tetkik edip öğrenebileceklerdir. 
mlştir. ı J.ondra HalkeYI, memleketimizle 

K 15 k d 1 1 Türki)·e'yi birleştiren anane'li dostluk 
onı;:re saat e a nr sam m l bağlarının devam ,.e inkişafını istiyen 

bir hava içinde devam ettikten son- herkesin alakasını ve sC".·gisini çcltmi -
ra son bulmuştur. )C li;ıkur." 

...... .. .,ır.: .... Hongkongl 

hala 
dayanıyor 

İngilizler 
En taş yürekli japon'un 
bile saygısım kazanacak 

ıekilde döğü~üyor 
Hong-Kong, 2.1 a.n. - Brltanya 

garnizonu, Pare Viktorin'yn çeki
lerek japon kıtalannın hücumuna 
karşı mukavemet etmektedir 

Hong-Kong ile muhabere 
yeniden başladı 

Londra, 21 a.e. - Hong-Kong'la 
muhabere S6 saattenbcri yeniden 
başlamıştır. 

Bugün oğleden onrn Londra':ra se
len hnberleıl' ı;öre, Hong-Konı;'da mu· 

Japo lar 

Penang'a 

girdil~r 

Singapur'a 
Japon kıtalan 500 
km. yaklaşhlar vo 

Wellesley'i de aldılar 
Tokyo, 21 a.n. • Japon umumi 

karargflhının bildirdiğine gore, jıv 
pon kuvetlerl Ul llkkA.nun nkşamı 
.Malezyn'dn Pennng'a girmişlerdir. 

Berlin askeri mahfilleri 
ne diyorlar? 

Berlin, 21 a e. - Berlln askeri 
mahfilleri Penang'ın japon kuvet
leri tarafJDdan lııgal edilmesindeki 
ehemiyete işaret ederek diyorlar 
ki: 

Mareşal V on Brauchitsch 

1 - Bu suretle Hindlstıın'ın ~ 

( Sonu 3. üncü sayfada ) 1 

ka\cmet de,ıım eımekıedir. 

( Sonu J. üncü sayfada ) 

Gefen yılki ~arpı§malarda 

Liby~'da ı 
lngilizler ' 

almanlari 

kovalıyor , 
Alman radyosu İngiliz 

sayı üslünlüğ ünün 
boyuna arthğmı söylüyor 

bir lngiliz bombardımanın dan sonra Dernc'de italyan 
barakalarının yıkıntıları · 

Rusya'Ja 

Sivastopol 

önündeki 
durum vahim 

Voibakal'da alman1arlar 
4 5000 asker, SS tank, bir(ok 

harp malzemesi kaybettiler 
Knhlre, :.ıı n.a. - Ortaıınrk ını;lllz Mare§al Timoçenko Moskova, 21 n.a. -- lzvest ., ıga-

kuvetleri umumt karnrgfıhının teb- zeteslnln yazdı~ınıı gBre, nlmıu •• _, -ı 

llğl: ~ Slvastopol'a karşı hucuma başlııclık-
Diln bütün glin, hüküm süren &ld- İktisad" De let T eıtekkül !arının dordi.ıncti glinUn?e duruma 

det.11 bir kum fırtınasına rağmen. ku-
1 v -ı- vahim olmnkta de\nm edıyor. 

vcllerlmlz cekllmektc bulunan dil&· Umumi Heyet toplantısı Aynı gazetenin ilfıve ettlğınc gö-
manı kovnlamağa de\·am etml5ler - lklıımdl devlet te,sekkUllertnln umu- re yüzbnşı Taran kumandasındaki 
dlr. !lerl hnrckeumızln bu safhasın- mı he~ell buı:un (22.12.ıo.ıı pazartesi birlik tarafından tutulan kes mdeld 
da almanların 12 1 tankı tahrip edil- ı:UnUı sanı ıo da Büyuk Millet Meclisi durum bilhassa gergln bulunmııkta
ml.ş \"e orta bilyilkHiktc 8 ltalynn kUlUp:ı.ncslnde topl.ınaı-.ık gündemin· dır. Burada almnnlar arka arkaya 
tankı dn sağlam bir halde ele gecl- deki mOesseseıcrtn ıo.ıo yılı hesapları· yaptıktan Uç hUcumdan sonra bir 
rllmlstlr. nı tetkik edccctı:tır. tepeyi ele gcclrmd':c muvaffak ol-

Dün hava kuvetlerimlz düsmnıı Gllndem: ml!1ilardır. 
hedeflerine arko arkaya hilcumlnr- ı - Türkiye Cümhurlyett zıraaı öteki kesfmlerdC' nı lar mevzıle-
da bulunmuşlar ve muvaffakıyetli Bankasının 1940 yılı bllAncosu ve ra- rlnl muvaffakıyetle müda!an ctmla-
ncticelcr elde C'tmislerdlr. porları, !erdir. 

Bfngnzl'nln cenubunda çekilmekte 2 - Türkiye cumhurlyell zırant Resmi teblig .. 
bulunan dUsman kolları uzun ve ı Bankası memurları tekaüt sandığının 
cle\'amlı hücumlara uj\'ramışlardır. 1940 yılı bllönÇOsu ve raPorları. Moskova, 21 a.a. - 21 llkklinua 
Dllsmnnın kamyon ve arabaları tah· ı 8 - I&lanbul emniyet sandığının 1 tarihli sovyet tcbllkl: 

( Sonu J. üncü _çay/ada ) 1940 yılı blltınc:osu ve raporları. Sovyet kıtnları diln gece bOtQa 
( Sonu 3. üncü sayfada ) 

Bir. Sovyet denizaltısınınLeningrad'daki Neva nehrinde alınm11 realRİ 
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Dersim'de arazinin beşte 
derin uçurumlar 

D ersim TUrktUr dPmlştlm. 
Zaten bu bölgenin tarıhl, Ana

dolu tarih nd"'n ayrılmak kabul 
ctmlyen hlr Pnrtndır. Anadolu
nun Turkl..ıltfi üzcrınde kimsenin 
tereddüdü yoktur Ders m ise, A
nadolu TürklültU kadar, hattl• bel
ki ondan da fazla Orta Asya Tilrk
llıf:Une ba~lı kalmakta devam et
ti. Etılerle, S..ım rlerle hısım o
lan ders mlılerd bus:iln dahi Or
ta .Asya Türklerinin dini Ad tlerl 
t-: rUlmı-ktedlr: 

Derslmlıler güneşi kutsal bir 
,·ar k sayarlar. Bu, Dersim TOrk
lPrln n ~ke karşı duyduklan sev
gıyl gö erir. 

Turklerln en deferll kurbanı, 
attı. Hunlar, ~Uz mevsımlnde at
lar seml<ı: eı!Utl zaman bunlan ça
yırların ve hububntın koruyucusu 
olan tannlııra kurban ederlerdi. 
lsk\Uer- de kurban ettlklerı atları 
.kazanlarda rııslrlrl r"' etlerini da
S:ıtırlardı. Dcrsim'de Is at kurban 
edılm z ama satılır ve getirdiği 
para yoksullara dağıtılır. 

Iskl 1 r ve bt kı eski Türkler, 
ölı..forirtl bunların s \dıklerı eşya
larla b ı kt"' g m rl rdL Dersım
lller de li c yap rlar: erkekler 
ıı!lihlar vle. kad nlar Ziynet eşya
hır ylc- m lilr v mt'zarlıır du
var ta nda orülur. 

Sahi k 1 urkl rdc bir totem-
di, hu ı old r 'm z, onıı ok a
tılrnazd1 D 1 r d Şahin ve 
DoI:an gibi ku& rı mukaddes ve 
ul:ıırlu sayarlar Cocuklanna da 
Sah n, Do an adını vc-rlrlcr. 

dördü dağlıktır. Her tarafta •arp boğazlar, dik yarlar, 
ve kocaman mağaralar vardır ••• 

• na 
tılmışt ? 

Seyyitlerden ve ağalardan iklime 

ve coğrafyaya var1ne1ya kadar her 

ıey Dersim'i tesir altında ırakh 
........................ 
İ Yazan: 

ı Samih TİRYAKİOGLU 
.............. 111 ........ ' ...... t' .......... 11111111111 ' ... '' ..................... . ,' "' 

kip etml&tlr. Fakat mesell Elı'tzıt
da ve Malat.ya'da bugün dahi Eti 
eserlerine rastlanmasına mukabll, 
Yunanlıların ve Romalılann bura
lardaki hl'ıklmlyetlerlnl teylt ede
cek vesikalar yoktur. 1sa'nın do
fumundnn önce G7 incl yıldan hic
retin 19 uncu yılına geçince, Evli
ya Celebi seyahatnamesinden Der
sim'! Halit 1bnl Velld'ln zaptettl
ğlnl öğrC'nl)oruz. Ondan sonra 
burası sıraslyte Emevllerln ve Ab-

basilerin idaresine geçmls, Ha
runürreşit zamanında lslAm or
dularlyle karşılnşan ve Kafkaslar-

dan inerek Earkt Anadolu'yu iş
galleri altına alan Hazer Tilrkle
rl, Dersim'ôe kendilerinden bin-

!erce yıl Bnce huralnra yerleşmle 
olan soydaşlarını bulmuslnrdır. 

XI inci asrın sonlarına doğru 
Dersim artık büyük Selçuk İmpa
ratorluğunun idaresine get"mlş bu
lunuYor: 1071 yılının 26 ağusto
sundn Bizans hQkUmdan H.omen
dlyojen"I Malnzklrt meydan mu
harebesinde yenen Alparslan, do
ğu Anadolu'sunu d3 Tilrk hlıkl
mlyC'tl altına sokarak, aldığı yer
leri komutanlan nrıısında pay et
U. BBylellkle de Nazımlye'ye Sal
tıklar, Malnzklrt ve PC'rlek'e de 
Mcngücler htıklm oldular. 

1399 a doğru Yıldırım Bayazıt 

Malatya ve Erzincan taranannı 

(Sonu S inci sayfada) 

K()(, esi<I Türklerin <'n değerli 
arma.f'anıydı Akkoyunlular ve Ka
rakoyunlularda koc;, b rer totc-m
dl. D rs mi r m zar ta larına koç 
res mkr y p rlar Bu da eski bir 
Türk ıranı ınw d rsimlilrrce ha
ltı yasauldıtını g •erır. 

l GÜNÜN MESELELERi 
Ders!mlıler d e ki Türkl~r st

bl, hrr yılın b 1 baslı gilnlerlnde 
l:'lınese, akar sulara ve ağaçlara 
kurban kt'serler. Hlndlstan'dakl 
Saka Turkl rl g bı, onlar da ru -
hun lilmed ğ ne, koyun veya baş
ka bir hayvnnın bedenine g!rd ğl
nc nnnırlar. 

Başka b r yazımda da bahsettl
flm ı:tbl, D rsım"dc dağlnrın, de
r elerin. aş retkrln ve insanların 
adları hep Türkçcdır. Örnek mi 
tiyonıunuz? l te: 
Derstm'de Kızılknle, Akpınar, 

K..ırupınar, Ü'<:dn , Aktepe gibi köy 
ve 'laf adları G ılbasan, Gunes, 
l nc , Tosun, Şahın, Doğan. Orhan 
(! b kadın ve erkek adları vardır. 
Karahallı. K<'c;ell, Canklı. Kara
haş g b blrcok ~!ret adlan. eski 
Turk a11andır. Bütün bunlar, 
Tfirk varlııtının Dcrslm'de hlla ya
eıyan izler dir. 

Dt'l"S m'de konusulan dilin ~iiz
de yetmiş bC"SI Tfirkçedir. Geri 
kalan yUme yirmi b şı. Arapça 
ve Farsçadan mPvdanıı gl''me bir 
Osmanlıca lll' dal: Tfirktl'Si teşkil 
eder. 

*** U fak aralıklar blr tarafa bı-
rnkılırsa, Derslm'de her 

zaman Türkll'r hAkim olmuslar
dır. Drrslm'e ilk h!klm olanlar, 
Mezopotamya'da bUyük bir devlet 
kur11n Silm«>rlertlır. Uzun sürml
Yl'n bu hAklmlyetl Asur ve Med 
lstllAlan takip etml$, lranlılar lld
yalılarla yaptıklan harpten sonra 
Kızılırmak'ı tabii bir sınır olarak 
kabul l'd nC'e, Dersim tran idare
sine ıı:eçm stlr. İranlılardan sonra 
DPrslm'I Mnkl'donyalı Flltp'ln bU
yilk oğlu lskender ele geclrmls. 
Yunan lstlllsını Roma lstllAsı ta-

r
ıııııı~~:~:::· ·;:~:~··:~~~·~:·~:ı 
ve mahşer günlerinden aldıtı- ı • 
mız dersler (havada yenilmez 
bir millet) haline gelmenın, 

1 

en zaruri yaşama şartlarından ı 

biri o/dutunu bize daha iyi - ı 
gösurmiştır. Kurban Bayra - İ 
mında Türk Hava Kurumuna ı 
yardım vazifesini unutmıya • : 

llım. : 

.................. - ....... _..J 

Bekôrlık vergisi 
ve nüfus artımı 

Tiirk milletinin bir nilfus dava
sı vardır. Bu t opraklar Usttin -
de özle<iiğlmız bir medeniyet 
seviyesine ulli§mak için her §CY

den önce bir nüfus kesafe t ine 
muhtacız. Ynman bir ntifus yan. 
gı içinde ayakta dura.bilmek ve 
topraklarımızın sahibi olarak 
kalmak için de nüfusumuzu art • 
lırmııya muhtacız. 

Vakıa· nüfus .ıılyaseumız sa
dece bir kemiyet işi değildır. Fa
kat keyfiyeti elde ct.mek lçın yi
ne belirli bır kemiyete dayan. 
maktan bqkn çare yoktur. 

Yüksek bir ahlA.k ldenllne ve 
kudretli ananelere sahip bir millet 
olmamız dolayıslyle nüfus artı -
mını evlilik müessesesi içinde dU
oUneblliriz. 

Bu sebeple Türkiye n!ifus si
yasetinin birinci oartı erken ev. 
lcnmeyi tamim etmektir. Çılnkü 
özlediğimiz nUfus artımını ancak 
erken evlenme temin edebilir. 
Wınkler'in §U istatistiğine bir göz 
atalım : 

Kadın, yirmi yaıından önce 
evlenirse ortalama 5,5 çocuğU 
olur. 20-25 arasında 4,5, 25-30 a
ra.ııında 4,1, 30-35 aruında 2,8. 
35 ten sonra evlenirse 1,3, çocuğll 
olur. 
Aynı ıstatlsttk erkekler tein ıu 

neticeyi veriyor: Erkek, 25 ya
sından evet evlenirse ortalama 
S,5 çoc:ığu olur., 30-32 arıuıında 
8, 35·40 l\1"8Stnda 2 çocuğu olur. 

Gtırlil[lyor ki nüfus artımının 
birinci ıartı kadın ve erkeğin er· 
ken evlenmesini temin etmektir 
İslavlar Cermenlerden, Cermen. 
ler Fransızlardan daha çok çoğıı· 

lıyorlarsa, bunun sebebi evl enme 
yaoları arasındaki farktır. B izde 
ve dünyanın her tarafında kBy
J Uler erken evlenirler. BUyUk 
şehirlerin kurulue:unda.n ve sana
ylln gelişiminden sonra evlenme 
YB§ı gecikmeye b~lam11tır. Şe -

Prol. Dr. Sadi IRMAK 
hir halkı içinden de l'D geç ev -
lenenler okuyan sınıftır. tngllte
re·de ve Almanyn da amelenin 
ortalama evlenme yaşı 22·2-1 ol
duğll halde münevver sınıfta 30 
32 dlr. (Ballad > • 

Şu halde erken evlenmeyi te
min için eğer bir care varsa bu -
nu ı:ıehtr halkına tatbik etmek 
zorundayız. Bunun lc;:in ne yapa· 
biliriz? Birçok tedbirler tecrübe 
edılmıştir ve edılmck'edtr. 

l - Devlet hlzmctındekı evli
lere, çocuklularıı daha yüksek 
maaı vermek 2 - Evlilere si· 
gorta primlerinden menfaatler 
temin etmek. 3 - Çehi:ı: parası 

vcrm"k. 4 - Bekfırlardan vergi 
almak 5 - Tahsil mllddctini kı
saltarak mllnevvcrlerln hnyatn 
erken atılabllmelerlni kolaylaş

tırmak 6 - Erkl'n n•lenmeyl bir 
milli ideal şeklinde aııılamak. 7 
- Evlilere mesken bakımından 

kolaylıklar temin etmek. 
Bu tedbirlerin hepsinden fay. 

dalanmak mlimkllndilr. 
Cins ihtiyacını evlenme dışın. 

da tatMinlne genıı lmkl'ınlıır ve
ren memleketlerde bUtUn tedbir· 
tere rağmen erken evlenmeyi t e
min etmek zordur. Bunun için en 
başta Cuh§un önUne geçecek ça· 
reler mühimdir. En gUzcl çare 
fuhşu bUtlln şekilleriyle öldUrUp 
bekAret fikrini kuvetle yaşatabll
mektiı O zaman erken evlenme 
ı<endılı~1 nden temin ediımlı olur . 

BlltUn bu tedbirler arasında 
ı ekarlık vergiel bi:ı:de en çok ko
.,us•Jıflıııdır. Evli insıı:ı cemiyete 
ka~1 bir nevi mUkellef\yet yUk -
lendiğl için b"Jnun karşılığını be
klırdan bir vergi şeklinde almak 
cemiyet adalrtlne uyg11ndur. O 
7.ıı.man böyle bir verginin haııııa.. 
t nı eVlilerC' ve hele cok c;ocuklu
lare vermek uygun olur. Şu k A· 
dar var ki nl\fus d~wıımı:ı:ın yal-

(Sonu S inci saylıda) 
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Vurgunculuğa karşı 

kooparatif 
Adalar kaza~ı Parti kon.ı;re!>inde vur· 

gunculuia kar~ı iki tedbir münaka· 
Ja ve kabul edi ldi; vurgunculuk ce
zalarının aruırılması, kooperaıifle r. 

Te•irlerini lüzumundan faı la bÜ>"Ütmc
mek ,arıiyle iki tekliften birinci , i 
hakkında u1un boı lu gerekçe aram ı· 
ın hile lüzum yoktur. Ağır cezalar 
ağır suçların İ$ 1enmcsine mı;eJ ola· 
bili)'Qr mu? 'Tmni)'elİ suı istimal 
eden"' '"ihıills yapan'" "zimmetine 
para geçiren"' '"hırsızlık yapan"' İn· 
sanların hepsinin maıeretlcri fhıi
> açları mıdır. ? 

İkinci ıeklif, umumi hıırp içinde Isıan· 
bul'da geni, bir öl{ilde tcerübe edil· 
miştir. O zamanlar be-nim de içinde 
bulunduğum bu teşkillerin kurulmıı 
.-e idare-feri şörle idi: '" İıı ihat ,.e Te· 
rakki"' kulüpleri kendi idare oolı:e· 
!erinde namus ,., i<l.uc kahil iı·etie • 
rine .ı;üHndikleri elcnıanl,ırla hir 
kooperaıif idare hc>·eti kurarlar, im· 
operatif bir veya iki lira kıı·metinde 
his<e ~enetlc-r i cıkarır, hu scııcıler 
bölı;e içinde oturan • ınüstchiiklcrl' • 
saıılır bil) lece sermaı el eri ıcınin ali· 
lirdi. Kooperatiflere •> r ıoa esnaf lC

mi) ederi de kredi yardımları )1lf>ar
lardı. Kooperatifler Urlarını ortıak· 
!arının koı-dukları semııı)C}·e ı;iırc 
değil, sıatıt aldıkları mal kıı·nıcıine 
ı;öre dağııırlardı. Me ell; koopern· 

tiften >üz liralık hisse alan fakaı sene 
içinde hiç alış vcriJ etmi)'cn bir a· 
dam sene sonunda yalnız scrına)esi
nin kanuni faizini (he~ lira) alabil· 
diği halde, kooperatifte iki lira his· 
sesi -olan faka t ~ene içinde üç rüz 
lirıtlık alış \•eriş e<len bir aılam sene 
sonunda rülıle on veı a on beı Ur 
hesabiyle oıuz • kırk be~ lira para 
alırd ı . Bunun için L.oof>craıifler çok 
kolay tutundular ve (ok ı;ahuk l>ü· 
yiidüler. Kooperatiflcnle mii~ıcri ic;in 
aldanmak korkusu yoktu. Mal ic;in 
fazla ödedikleri uman hile sene so· 
nunda bu faıla i;daliklerini kir 
olarak ~eri alırorlardı. Sonra koo • 
peratif idare he}'etleri, siya,ı parti· 
nin, umumi hC)·eılerini (CJkil et.len 
orıak ve mÜ$tcrilc-rinin, gene ortak 
n müşterileri olnn nı ünıkiplerinin 
kontrolü ahında ciclılcn iyi çalı ~ı • 
)"Orlardı . Harp hi tinciıc kadar hic 
bir koopcraıif idare hC) eti '"su)isıi· 
mal" sm;iyle ldcctcnmc<li. Müıehıu· 
<ı< azlığının <ehcp olduğu aksak • 
!ıklar müsteosna bunlardan hiç biri 
hakkında ciddi bir ıikiyct işiti l nıc
dL 

O zamanlar '" f.t ih11k Kooperatifleri" 
iyi müdür, iyi muhasebeci, iyi tez • 
glhtar, maldan anlı) an saıın alma 
memuru bulamamak sıkıntısı ceke.r· 
!erdi. ikinci bir sı kınııra d a bunlar· 
dan birkaçının (C$it çol;ahımları 8e

bep olurdu. Zaman zaman mııl satın 
alırken aldanırlar, zaman :raman da 
parafarı!lln tıir kı mınt uzunca ZR• 

mao ellerinden çıkaramı)"acaklıırı 
mallara bağlarlardı. 

Umumi harbin ka)bcıdilmiı olmuına 
rıtğmcn eğer , harpıen •onra h tan • 
bui'da i~ başına gC'lcn hükünıctler hu 
milll teşkilleri , .e hunlarla beraber 
e•naf cenıiyetlc rini İ ııihaı ,.e Tenık· 
ki'nin birer 5uhesi sa}' ı p l ıknıt)'a uf:· 
raşmıt<al.udı. bunlar hur,üne kadar 
ırakıa durahi li rler baıtl cok hü • 
yÜ}·ebili rlerdi. O kadar ~ağlam idi· 
ler, o kadar müşterilerinin itimadı· 
nı kuanmt ılar<lı. 

Kayseri' de Af atürk günü 
Kayaer!, 21 a.a. - Atatürk ün Kny

serl'ye Uk 6rellıterinln yıldönümü olan 
dünkü sünU kayııerllller ıctcn teznhU· 
raua kutlamıslardır. Bu mUnascbl"tle 
Hall<ev1nde yapılan törene bca da'k!ka 
11Uren tAzlm silkQtlyle bnılanmıs, Bil· 
yük Ata'nın Y<lksek vasınarı ve mczı
yctıeri anıtmııtır. 

erlerimize 
armağanlar 

Kahraman 

kısllk 
Afyon, 21 a.a. - Kahraman er

lerimize kııhk hediye gönderllmc
al için yapılan teberrular 4000 li
raya yaklqmııtır. Te'bcrru devam 
etmektedir . 

Türkiyedeki Sanat 
okullarım bitirenlerin 

dünkü toplanhsı 
Merkezi lstanbul'da bulunan "Tür

kiye Sanat Okullannı bitirenler ce
mi)·eti" dün saat 10 da Ankara 
Halkevl'nde bir toplantı yapmışlar
dır. Bu toı;ılantıya Sanat Okulları, 
Kız Enstitüleri ve Yapı Ustn Okulu
nu bitirenlerden 150 ye yakın Uye 
fştlrfı.k etmiştir. Toı;ılnntıyı, cemiye
tin Ankara mümessili B. Snmlm Şev
kC't özant bir nutukla ac;mış, Ebedi 
Şef Atatllrk'ün aziz ha.tırası lcin beş 
dakika saygı susmnsı yapıldıktan 

sonra cemiyet üyeleri blriblrlerlne 
tanı.stırılmış ve cemiyetin gayeleri 
üzerinde sanılmt konuşmalar yapıl -
mıştır. 

Toplantıya, büyüklerimize saygı 
ve bağlılık telgrafları cckllmeslne 
ve üç hafta sonra bir toplantı daha 
yapılarak Ankara'da bir şube acıl
maııına kıırar verildikten sonra diln
kü toplantıya son verilmiştir. 

Çağrı 
* Arzuhal Encilmcnl bugün umu

mi heyetten sonra toplanacaktır. * Maliye Encümeni bugün umu
mi heyetten sonra toplanncakur. * Adliye Encümeni bugUn umumt 
heyetten sonra toplanacaktır. 

Av fişekleri , barut ve 
dinamitlerin satış ve tevzii 

l~lde mevcut 12~1 tarihli barut 
nizamnamesi yalnız av ve t.nş barut
lariyle l(ığım fitilleri hakkında ve 
bnzı hükümleri havi bulunmakta 
idi. Bu maddelprlıı satış ve muhafa
zası ve barut inhlsarının lsletJlmC'Sl 
hakkındaki hüktimlcrl de buı;UnkU 
şartlara uygun değildi. Diğer taraf
tan son senelerde rovelver ve taban
ca fişekleri ve muhtelif cins dina
mitler ve teferrUat1 ve av mühim
matı ve av saçması ve hava fişekle
ri m addeler de inhisar altına alın

mış ve fakat bunların satısı ve di
ğer muameleler, şimdiye kadar blr 
kanun veya nizamname He tl'sblt e
:!ilerek Maliye VC'kO.letl ile feshed i
miş olan barut şirketleri arasınclnkl 
mukavele hllkUmlerlne ve şirketler
ce tutulan usullere gBre yllrütU!
rnckte idi. GümrUk ve lnh sarlnr 
Ve.klllii'.:i, esasen mevcut olan bu hü· 
kümlerl tC'clvln etmiş ve bu husus
taki noksıınları da tamamlıyarnk 
ve inhisar altında bulunan maddele
re de teşmil ederek bir kanun pro
jesi hazırlamış ve DUyUk Millet Mec
lisine takdim etmiştir. Umumt harp mütare\<esinden sonra baş· 

u. Sinop )1cbusu s:ıı ın Yusuf Kemal L------------------
olduğu halde Schzııdeba11 Koopenı· 
tifinde hirkaç roplanıı 1ıırmı s. koo· 
peraıifleri n devamı çarelerini anımı ş 
fakat hepsi hukümeıten gelen güç
lükler > üzünden hiç bir şey yııpa • 
mamı,ıık. Kooperaıifler kendi ken -
dilerini tasfi)e cııiler. 

""h rihlik Kooperatifleri"' normal olarak 
roptancı hatıl müsınhsil denen )e • 
ıişıiridler ile müsıehlik denen yi • 
\İcİler ara,ında mut0tva<sıt denen ve 
liberal ekonomideki rolleri en c;ok 
ı:Ö7C çarpan arııc ı karların ı linlc-nıc-k, 

az kuanc;iı '1 nıfları n geçimini kolar· 
!aştırmak iı;in kurulmu~ - kelimenin 
her türlü mana•iyle <lenıokraı • cko· 
nomik ıc~ekküllc-rdi r. Harplerle. 
darlıkların ekonomik dıiıeni bozdu· 
~u buı::unküne benler zamanlarda 
i•c. ; bunlar bir ııırafıan gücliikler 
elde edile!ıilcn ihıi)aÇ eşrasını ınnın· 

m ı tam:ımına halka dağıımak, diğer 
taraftan maliyetleri ıabit olarak ) uk· 
şelen ihtiyaç cfl'Ut firaılnrını amcı 
ve 'urguncu küriari}le birkaç mi•li 
daha arıtırmamak suretİ)·le m:ıl azlı· 
iiının ve m:ıl flnhalılığının fakir ve 
orta haili sınıflar üzerindeki tesirle· 
r ini hafifletirler. 

Buı;ün kurulacıık "fstihlıik Kooperatif· 
!eri" için eskiden olduğu gibi ve es· 
l.i•İne hennr bir eleman n1lıih me· 
şefe,i amk mevcur değildir, Birçok 
ihti> aç nıadtleleri > a doğrudan doğ· 
ruya elindedir veya "kı bir suretle 
devletin konımlünc ttıbidir. Koofle· 
ra rif kredileri iı;in de' fere h~ ·lı teŞ· 
killerclen ve milli banknlard.ın istifa· 
de edilebilir. Geriıe ne kalııor? 

Ne§et Halil ATAY 

Sair Namsk Ke 
....; 

Büyük vatsn şairimiz Namık 
Kemal'in do~umunun dün yUz bi
rinci yılôönümü idi. 
Namık K,..mal. 1840 yılının 21 

tlkkAnun gUnü Teklrrlağı'nda doıt
muştur. Babası MünecC'lmba&ı Mu~
tafa Asım Beydir. Annesi Muta
sarrıf AbdnIIAtlf pa anın kızı Zeh
ra hanıbdır. lkl yasında annesini 
kaybeden Kemal. cocukluk hsyatı
nı bUyük babaslyle büyük annesi· 
nln yanında gcı;;lrmls ve So!ya"t!.an 
Kars'a kııdar blrcok mutasarrıflık 
merkezlerini gez.mlstlr. 

On iki yaşında iken Beyazıt 
Rüştiyesinde ve Valide mektebin· 
de okumuştur. Muntazam t a hsili 
bundıın lbaretllr. 

F akat zamanının ileri gelenle
rinden Türkı;;e, Arapçıı, F arsca O· 

kuduC:u gibi, Avrupa 'ya kaçtıitı 
zaman Uç buı;;uk sene Paris'te 
fransızı;;ayı ve funstz edebiyatını 
öC:renmlşUr. 

l"amık Kem al, pek kUçUkken 
sJlr yazında ba5lamış, fakat ilk 
s-')hr etlnl Slnasl'nln ı;;ıkudım "Tas

. virt EfkAr" ~azdeslne yazdıi!ı 
canlı ve özlü yazılarla kazanmıD-

tı r. O 7.aman BahıA.li'de bir me· 
murluğu da vardır. 

Sultan Azız uımanında lstilıdat
!a sava$mak ıcın kurulan "Yeni 
\)smanlılar" cemıyetlne N mık 
Kemal de girmiştir. Bu cemiyete 
·n:yıtlı olanları hOküml't yakala
ıaC:a kalkmış, Namık KC'mııl'I de 

Erzurum"a göndermrığe ~ıırıır ver
miş. fakat şair bu sırada Avrupn
ya kaçmıştır. 

Bir mfiddet sonra cıkan umumi 
aftan faydalanarak Türki)·e'ye 
•fönen Kemal, Hadıka, lbr('t gııze
telerlnde yazı ;ı. ıızmış, bir aralık 
~l'llbolu mutasarrıfı ol muş, tek
re r gazeteciliğe dönmll&tür. 

$Rir, 1876 da Kıbrıs'ta Mııı:ostı 
tındıınına sürülmüş, "Znvnllı Ço
cıık", "Akif Bey" ve "GUlnihnl" 
Wmll plye5leri orada ;ı.'"llzmıştır. 

Sultan Hamit ilk hüriyetl ııan 
edince Istanbul'a gelen Kemal, 
sonra gene Mldilll':ye sürUlmllş, 

orada da "Cezml"y:I "CellU"i yaz
mıstır. 

1890 yılının 3 llkktınunundA Sa
kız'da ölmUs, cenazesi Bolııyır'tı 
getlrllerek orada ıoömUlmllştUr. 

k e .11.a y r 
1890 )tlının 3 ilkldnununda elli 

)"lltında ölen hu) ıik ''alan şairi Na· 
mık Kemal, 1840 )"tlı ilkkinununun 
21 incı gunü dosmuştu. Ti.ırk '\ar.ın 
ııırinin tarihini yazanlar, ilkk5.nun 
a)'ının iki ı;:unıi üzerinde durac.1klnr 
\e onda bir doğum, bir de lilum tn· 
rihi hulacnklnrdır. Namık Kemal, 
1840 ilkk.inununun 21 ind gunu doğ· 
muş, Mehmet Akif de 1936 ilkklnu· 
nunun wn gunlerinde • Kemal in do
ğumund.ın bir hııfıa sonra - olmuşt..ır. 

Dun, bu b;ı)Uk doğumun ) üz bi· 
rinci )ıldonümiı idi. Namık Kemnl in 
ölüm ı;:unıinıi de. doı'.':um gün.mu de 
unuımı}acağız. Çunku bu iki tarih, 
vatan için do~'l11U~, \alan için )"lltamış 
'\e ,·aıan için olmüş bir Ti.ırk sairinin 
hayaıında iki sınır taşır. 

Onun h:ıyaıı, Türk tarihinin 
Vatanın bağrını düşman 

dayamış hançt'rini 
Yok mudur kurtaracak 

bahtı kara miderini ? 
di}e haı•kırılacak bir devir olarak 

geçti. 
Halbuki bizim içinde )"aşadıtımız 

,.e bizden sonrakilerin :ı:aııı acağı 
de,ir, su be:ı:itle açtlmı$fır: 

Vatanın bagrına düşman 

dayamış hançerini 
Bulunur kurtaracak bahtı 

kara maderini. 
Buyük Namık Kem:ıl'in beytini 

bu ıolda d.ızelten daha buyuk Mus· 
ıafa Kemal"di. 

Nnmık Kemal, kcndıni §U pıırçn 
ile anlatmıştı: 

Sipihrin bahtını, ikbalini 
hep paymal ettim, 

Hamiyyet mesleğinde terki 
evlıidıi iyal ettım, 

Hayatımdan muazzezken 
vatandan infisal ettım, 

Sebatü azme hiıl bır deni 
dünya mı kalmıştır? 

Ölduğü gün f>lüm haberi. ı;.ıze -
telcre uç buçuk s.ııırlık bir ill.nla ı;i· 
ren hu hü)uk adam, bir ı:un gelip 
kendisini sevgi ''e sııygı ile butJn bir 
millet iilçus;ındc anac.ığımızı bilııor· 
du: 
Musırrım, sabitim, ta can 

verince, halka hızmette, 
Fedakarın kalır ezkıirı daım 

kalbi millette, 
Denir bir gün ge11r de sayei 

feyzi hamiyyctte, 
Kemalin sengi kabri 

knlmadiyse namı kalmıştır. 

Yurt içinde 
Tab ve esnafa tevzi edilen 

sıhiye talimatnamesınde mun
deriç ''çıy olarak ekli mum -
kiın olan bılümum mevadı gı
daiyenin üzerlerinin cam veya 
tülbent ne mestur bulundu -
rulması,, hakkındaki madde 

ve memnuiyetin mevsimi şi -
tanın huliıliyle toz ve sınek -
]erin kalmamasına mebni 1 
nisan JJO tarihine kadar re -
fedıldiği ve mezkur talimat

namede münderiç dığer mad -
deler münderecatına kemalis
sabık esnafın riayet etmesi 
liızumu ilan olunur ... 

Yurt dı§ında 
Moskova"dan bildiriliyor 

Hükümet bankası, iki milyar 
Sovyet rublesi sermaye ile 
tekrar küşat edilmiştir. Bu 
para elli milyon rubleye mua

dildır. 

\. ,) 

Namık Keır 1 •• ı\tıl(ı ı ~ı ken
disinden sonra g 1 rierin ) u umııe 
dt"\am edeceklerine inanar ık o'ınıı$ -
tur. 

Edebıyyat ile hıirriyyete can 
versem de, 

Gene bır Namıkı Şt'yd:ı 
yetişır h"l.kımden. 

Cıenç er, 'ııan irının d > c.lu u 
ı:ünun )UZ b ri ci )ıld, ,tmiın c hn
urlam nı.ı: ercken şe}lerden hırui 
de onun el c e, > arın.ı, ı ani ~ize 
o.lan inanı olmalıdır. 

Kem:ıl l ~ h zmın 1872 de ••jı:,. 
ret" g.ızctesındc ) a dıiiı bır yazıda 
di}ordu ki: 

"lstıkbalımız emindir: cunku 
"bu devletın bekasında ümit yok
tur; barı bız Jırsat elımızde ıkeıı 
yukumuziJ tutalım da ilende reo
Jah ile geçinelım .. dıyenlerin ek· 
stri kabristanı fena.da yatıyor. 

Fakat "bız fnnıyız, vatanımız ba• 
kidır; biz oluru!l, vatanımızı ih
ya ederız .. dıyenlerın bili istik • 
balde libau ecdadının şöhreti 
hammıyetıni idame edecek evli· 
dı dünyaya gelıyor •. 

..•.. Halımizden ml'mnun olma• 
sak da lutur getirmiyelim: ıs -
tikbalimizin feyzini duşünelim. 

Her iti kariptır ••.. ,, 

*** 
Türkçede K harfi ! 

Aynnk ~utununu )azan nrknda,ı • 
mız, sık ık (K) }C•ıne kull nıl o 
(C..) \C (G) ~erine kull.ınılan (!\:) 
hakkında akalar y pa• Sak.ııı bir ta· 
rafa bırakınız (K) ltarfı Tt.rk~ede 
ha) 'icc onemli harfk•dC'n lıi ı r 

Turk lü t kitap' arı d (K) ı'e 
ba$lııan Turk k ım erı « tekı k 
ınelcrin hep ınd n d 'ı.ı ç k• r 
defa başta kurt k li ' i olrl" k 
re birçok h }Un \C k ı• • 
zin adı ( K ) h rfı 
!ar.. 1 ı r c i ~a > ım. kuş, k n "• 
k°'. k l, kırlan ı~. kir<>ı. kerte kele-. 
kaıır, k.ıdana, kop k, k • t bek. kl'ne, 
kannl"a, k.ır , ke~ı. kedi, ku ·u. ku • 
ı:un, ka.,lu-nba a, kapl n. karac v 1. 

Tu kt c (K) hı fınır hu kıdar 
çok oluşudur ki ·ıliba, onu bır.ı (K)· 
bazı (G) okuıuıor! 

T. t 

Diyarb~~u' da Knılay 

ve yardim sevenler 
Cemi etinin f aaliyeli 

Diynrb~ır, 21 n.n. - Kahrarıı 
erlerımıze kı lılt hediye toplamııl< 
lızero 1 bırlığl y pan § hrlmiz YBl""' 
dımsevcnler v Kızılay Cemıy tıe• 
rlndan çıl n komıte dUn beledi· 
yed toplanmış ve ilk partide 2cıt>O 
lir ya yakın yardım temin ctrııit• 
tir. Bu yardım<ı ıııtııtık cdt"nlerdrllt 
HUseyln Uluf, 200, Ahmet Pıımu1': 
çu 200, Nedim ve Edip Pırınççı 
oğıılları 300, Şchmu Pn.k tçl ıoO. 
MU tak YoğUrtçu 100, Hll.<ıeyın ve 
Nıısı·:.ıllnh Özdemlr karde ler lOO• 
Abdullah Pirin c;:i ve ş nki sın ıı 
150, Nim t Nasır 100, Necati J{l" 

lekçi 50, N zir Atı~ıl 50, :Mehrll t 
Kolııuyu 250 llrn vermışlerdir Yllt"' 

1 dım faaliyeti hararetle devam ctı
mektcdlr. 

Ordu'da yardımsevenler 
cemiyeti kuruldu 

Ordu, 21 a.a.. - ParU reisliğinlll 
daveti ile d ın Parti salonunda tol'" 
l:ınan b yanlar Yardırns('venıtr 
Ccmly tinin Ordu oubesinl kurrnııt 
ve idare hey ti ile muraklp ve ye
dek Azalarını scçrnlııtlr. 

---------------------------------------------------' ,,,---
• 

i 1 öşemiz 
. 
1 kı guzel karar verilmıştır: bırı, yabancı kelimelerin~ 

Tüıkçelerıru kuIIanan belli başlı yazarlarımızdan bır ya
zılar seçmesı yapmak ve her ay bir bu/tenle nl'şretmek J 

Bülten, sayısı yüzleri geçtn Basın Birliti üyelerine dağıtılacak, 
kullanışlar için tenkıtler, düşunce ve itirazlar olursa, bunlar da 
atesi ayın bültcnıne konacaktır. 
lkincı karar, radyomu un on beş günde bir yeni kelime kuI/a -

nışlarını yaymak ıçin bır dıl saati açmış olmasıdır. Bundan baş
ka, Tiirkçeleşme için merkezde pek iyi çalısın, ve lstanbul ıçın 
de daha esaslı tertipler aldıJ!ını bilditimiz Anadolu Ajansı, kc
lımcltr yayımında en büyük hızmetlerden birini yapacaktır. 

* Anadolu kelımeleri arasında do!Jşalım: "donum noktası" ye • 
rıne "Söz Derleme Dergısı'' nde bulduğumuz "donemcç" i kulla· 
nııbilıriz: "Uzak - şark savaşının en tehlikeli doncmecinde bulu
nuyoruz!., yahut : "168J. Osmanlı fetihler tarıbinde bir döne
mt'Ç olrfıuştur .•• Kclımenin daha kısa "donmcç'' şekli de var. 

GC'ne bu Dergi'de rastladı ımız "döncğcn"' kelimesini "gırdap,, 
yerine kuilanmak ıstemez mı.~iniz? 

* Niçin "tahşit kampı"' diyelim? Urla taraflarında bir "dur • 
rak"' keliml'sı var ki "hapishanl''' mıin sırla dıı gelirmiş. Eğer 
"tevkifhane" ye bir karşılık bulmamışsak, kelime bdkı oraya 
daha uygun gelebilir. 

* Kars taraflarında "demek" den bır "deyişme" Icrlimf'si var ki 
.. münakaşa" demekmiş. "'Konuşmn" yı "musahabe" yerine kul -
!andığımız için bu kelıme "muhavere, mukMeme'" karşılığı ola • 
bilir. 

* Bazı yerlerde "temas eden. muteallik, aıt" yerine şu güzel ke-
lime kullanılmaktadır: "deygin". "Zelzele" y<ı Karahisar'Ja, Kay
seri lnccsu'yunda "deprem" denildigıni de gene bu dergıden og· 
rcniyoruz. 

"'Prova. tecrübe'" yerine şu Anadolu kelimesini hoş bulmaz mı· 
sınız - "denek!". - D l L C i 
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ongkong 
e sonrası 

.laPonlar, ıngiliz ve amerikan kara, 
-.e deniz kuvetlerine karşı )aptık· 
lıaaıunıa başlı)an nW-aorebenin o

IUnunde Hoııg • Konl(U ı~ı;al' 
H ng-Kong un iurıli hakkında 
ka :naklarının verdıii haber 

aıevsimsiz oba bile her halde 
ııın bu buyuk ve bir zamanlar 

ilııeaı1i olan İngiliz ussünü artık 
uı sa)dıiı anlaşılmaktadır. Hona 

bir adadır. Ve japonların adaya 
•rına bakılacak olursa, Hong • 
un bundan sonraki dayanması an

ltnıbolik bir mukavemetten ibaret 
ıereluir. Bir zamanlar Uzak • Do
Cebeluttarık ı adı verilen bu ku· 

lllsun on gun gibi kısa bir zaman 
dUJmesi, hazin bir tecellidir. Bu· 

L.. beraber, Çin sahillerinin işgaliy-.ra,. ve iki İngiliz zırhlısının batı· 
J'le de denize blkim olan japoo-
ltorıı-Koog'u ele geçirmeleri bek· 

Hoo'iKong un diışmeşine 
olan sebepler, Japonya tarafından 

hazırlanmıştı. Japonlar Çi· 
lıaq. açııkları harpte Kanton eua · 
ltaaı etme4cle Hong • Kong'u tec • 

llıııiılerdi. Bundan tonra Hindiçini· 
ı...li Hong • Konı'u Singapur'dan 

lfong • Kong, ya çinliler tara • 
llriıilecek bir taarruz, yahut da 

ea temin edilecek muvuala ile 
lıbılirdi. Her ikisi de yapılama

bu us )llponların ellerine geç· 

ClariPtir ki Hong • Kong, işgalinin 
yıldonumünde lngilizlerin el· 
çıkmaktadır. Hong Kong, Çin'e 

lçılın af}on muharebesinin neti • 
inıtilizlerin ellerine geçmıştı. 

tan da )erleşeo İngiliz tüccarla 
liman kapalı bir kutu halinde bu· 
Çın le kirlı afyon ticareti yap • 
ıdıler. Çin hükumeti, bu madde
lk uzerindeki zararlı tesirlerini 
ettığınden af)on ticuetını on 

ilci a rın son )tllarında menet • 
Fakat buna rdmen, İngiliz ıuc
kaçak olarak bu ticareti yapmak· 

"--·~ ettiler. Nihayet 1840 senesin· 
~ afyonun musıderesi yüzünden 

IDlaşmazlık neticesinde lngiltere 
lıar,ı harp açıı. Çin bu harpte ye

o zamana kadar yabana ticarete 
tek bir lİm2n olan Kanton'dan 
don limanı daha ticarete açtı. 

Amoy, Fuço, Ningpo ve Sanı· 
liaıanları)dı, bundan başka Çin 

__ -...._.·, Hong-Kong"u lagiltere':ııe 

Bundan sonra Honı-Konı 1922 
-..,-ırn.. silllısızlanmı mukavelesi im· 

ya kadar lngiltere"nin Uzak • 
·en büyük deaiz üssü oldu. Fa· 

llllbsızlanma mukavelesile birlikte 
• Doluda ıratükonun oldup sibi 

muayyen bölgelerde tahkimaı 
11 ve ~ı talıkimaua ku· 

• rılaıemesi hüJunclıa hir aalapBa 
Bu sebeple iqilizler, bu mua· 

1iirurlükte bulunduiu 1936 fi• 
~r Hong-Konıı tahkimatını tak· 
edemediler. Fakat Hong-Konıt'un 

daha bü)iik ve daha kuvetli bir 
"sıtıtar ki bu üs, şimdi japonlann 

kuvedi taarruzlarına hedef olan 
dur. 

lroaı·Kong'un ka)'bı, ıüpbesiz, İn· 
İçin bir darl:ıedir. Fakat biç bir 

1ıi Sinppur'un dutmesi derecesin· 
r kayıp sayılamaz Bugünkü prt• 

llltıncla, Honıt·Kong'un dütmesi, 
Plır ve Filipin adalanna karşı ia· 
tarafından giritilen taarruzu ko
rnıası bakımından ve ancak o 

onemlidir. Yoksa Japonya, bü· 
tiıı sahillerini ve Hindiçini'yi İtP· 

na aldıktın sonra Hong • Koaı 
nemini kaybetmiıti. Hong-Konı· 

l&ali Uzak-Doğudaki strateji du • 
ıeınelinden deiittirmez. Bu du· 

lııcalc Manila'nın ve hele Singa • 

da 
duşmesi~le dejisebilir. Japonya· 

L._ ~iındi butun ajırlıiiyle bu iki 
-nne yüklendiji görülme <tedir. 

bu neticeyi en kısa bir zaman 
alauya çalıııyor, Çünkü bir ıq
kuı vuracaktır: hem demokrat 

' bu sulardan uzaklaştıracak, 
de Çin'i tecrit edecektir. O zaman 

iı bu kuvetlerin kendisine ku· 
liji halinde hareket edebilmeleri 
· onadan kalkacaktır. Japonya· 

:! ·'°" korktuğu durum, Unk - Do· 
~ dört devlerin sıkı itbirlijidir. 
'°ktada Rusra'nın bu)uk rolü ola· 

ne ıüpbe yoktur. Çunkü Rusya, 
yı havadan bombardıman ede 
yakınlıktı tayyare meydanları • 

P olduiu gibi, e&li tane de de 

ı. ıemisine sahiptir. Villdivostolı 
Pon adalarına yakın bir üsten ha· 

edecek olan bu denizaln ıemlleri, 
kartı '°° derece hassas olan 

'ya ea ajır darbeyi indirebilir. 

t.Jt.ı Rusya'nın durumu, Avrupa • 
laarp durumuna baj)ıdır. Almanya· 
tolc fiddeıli taarruzu kartısında 

Uzak • Doju'daki askeri kıula 
~ bir kısmını Avrupa'ya çek
"e ancak bu kuvetlerledir ki al· 

ileri barekedni kartılıyabilmiıler· 
SillMfi Rusya Uzak·Ooju'da zayıftır. 

,..__,tayyare üsleri ve denizaltı gemile
C1U· _Fakat böyle za)ıf bir aske 
..--ela iken, Japonya ile harbe gİ· 

olursa, beHU de kısa bir zaman· 
meydanları da de;izaltı ge · 

üsleodiji limanlarda japon • 
eline aeçecektir. Eier Rusya'nın 
'daki durumu kuvetlqecek olur· 

• aaaı.n Uzak-Doiu durumu da de
r. l,te Japoaya'nıo buna yer ver

latemediji ve çabuk netice almıya 
anlaşdmalnadır. Eier bu neti· 

'1ıru, mücadeleyi büsbutün kazan· 
~· herhalde durumunu pelc ziya. 

etrinııil olacaktır. Fakat bu 
alamaz da iıler Japooya'nın iıi· 

• en bir cereyan alırsa ki, Rus· 
•iman ıerilemesi bÔvle bir ce • 
batlınaıa olabilir, o zaman 
lıa1ya cfbl, AlmaD)'I tarıfın

enemiyeceiinden eok zor bir 
dt,er ~ hanl belki de yıkı • 

A. Ş. ESMER 
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TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ Mareşal von 
Brauchitsch 
işten çeki idi 

Japonlar 
Penang'a 

girdiler 
libya'da 

İngilizler 
almanlarıl 
kovalıyor 

(Başı 1 inci sayl11d11) 
rip edilmiş \ eya atır hasara utra
tılm1$tır. 

Almanlara göre 
Bertin, 21 a.a. - Alman resmi 

tebliğine ıöre, Şimal Afrlka'dıı. mu
harebeler de\ am etmektedir Mütte
fiklerin kara ~e hava kU\ etleri ce
saretle dövüşü~ orlar. 

Bir alman sa\ as tayyare teşkili 
bir inglllz tayyare meydanına ve 
düşman araba topluluklarına yaptı
ğı hücumda müteaddit tayyarelerle 
cok miktarda kamyon imha etm ştlr. 

lngilizler •ayıca üıtünlüğü 
arttırıyor 

Berlln, 21 a.a. - Alman radyo
sunun bu sabah bildirdiğine göre 
Sirenayka'da harekat bafladığın
danberi dlıımanda olan sayıca Us
tUnlUk gittikçe artmaktadır. 

ÖnUmilzdekı günler lçınde Brl· 
tanya taarruzunun daha ıiddetll 
bir şekli alması beklenmektedir. 
Şimdiye kadar oldugu gibi mih

ver askerleri birlikte hareket ede
rek düşmana karııı koyacaklardır. 

ltalyanlara göre 
Roma, 21 a .a. - Italyan umumi 

karargüıının tebliğinde blldlrUdltıne 
.ı>re, düşman kuveUeri tarafından 
l11al edllen Derne'nln batısında düş
man italyan mevzllerlne karıı bas
kısına devam etmektedır. 

Sollum ve Bardia civarında ma
halli çarpışmalar olmuıtur. 

Alman hava kuvetlerlne mensup 
tee.Jciller, 19 llkklnun gecesi Tob
ruk'taki askeri hedenere karşı ald
detll hücumlarda bulunmuslar ve 
aarlh neticeler elde etmi.ıjlerdlr. Dl· 
ter alman tayyare teşldlleri dün 
sabah Lavelatta üzerinde uçmuşlar· 
dır. Uç Spltflre tayyaresinin hUcu
nuna uğnyan bir keşif tayyaresi 
bunlardan blrlshıl dü~ürmüş, birini 
hasara uğratmış ve kendisi satlam 
bir halde üssüne dönmUştUr. Son 
ltalyan teb11Jlnde kaybolduktan bil
dirilen iki ltalyan tayyaresi iki düt
man av tayyaresini tahrip ettikten 
sonra Oıılerln~ dönmütlerdir. 

Siyam ve Japonya İspanyol - Portekiz 

arasında iflif ak 
1 O yıl müddetli 

bir anlaşma yaplldı 
Tok.)lo, 21 a.a. - Japon haberler bil· 

rosunun blldlrdltlne ırôre, Siyam bat. 
vekllı ve hariciye naıırı ıreneral Lu • 
anıı Pibul Banırkok ta Japonya ile on 
yıllık bir ittifak muahedeai lmzalam11-
tır. 

Bu muabedede uatıdakl hükQmler 
vardır: 

ı - lt.tllak, iki memleektln latiklA· 
llne ve hükümranlık haklarına kal"lı • 
lıklı ıayırı eeasına dayanmaktadır. 

hududu kapandı 
Alman kıtaları 

Pirene' de toplanıyor 

Londra. 21 a a. - İepanya ile 
Porteldr: araııında hududun 5 gün
denberi kapalı bulunması manalı 

addedtlmektedlr. Sanıldığına göre 
Almanya'nın İlpanya'dakl bUyük 
elçisi M. Stohrer tarafından gene
ral Franko üzerine ve son Berlin 
ııeyahatı eıınaııında M. Moecardo 
Uzerine M. Hltler tarafından yapı. 
lan bulnlarla açıkça güdlllen mak
ııat, yeni tavizler elde etmektir. 

Lavaro Faııciste ga:rıeteainin IU 
açık tehdıdini z kretmek de gerek
tir. Gazete diyor ki: 

2 - ,Akit devletlerden her biri öte • 
ki tararın Ucilncll bir devletle slllhlı 
bir cat ımı)a dusmesl halinde, bu dev
let el nden ıreıen askerl ve siyası ve 
ekonomik yardımda bulunmatı taah • 
hut etmektedir. Portekiz unutmamalıdır ki, 

8 - Bu yardımın yapıl11 tarzıan Pirene hududunda ehe.mlyetll al
Jaı>0n:ra ve Slyam'ın BAllhlyetlt ma· man kuvetleri toplanmııtır. 
k mların n karsılıklı anl11maslyle tes· 
bit edllerektır. 

4 - Ne JaPQnya ve ne Siyam müt 
terek bir harbe ırlrdiklerl takdirde ay
n bir ıulh veya mütareke imza edeml· 

Kücük dış haberler 
yeceklerdlr. loodra, 21 a.a. _ Belçi\a bükü· 

5 - Muahede hemen yQrQrlüte ırtr- meti, Belçika'nın Japonya ile harp ha • 
me-ktedlr ve on )'11 müddetle muteber tinde bulundujumı bildirmiftir. 
olacaktır. tkl taraf, bu müddet bitme-
den önce muahede müddetini uzatmak 

Sonradan alınan haberler, dolu ıcın blrlblrlerlne danıtacaklantır. 

Batavya, 21 LI. - Vladi~'un 
Smabaya'ya giden Pere4rop adlı Sovyet 
yuk gm'lisi japon uyyareleri tarafından 
batırılmış 8 kiti ölmüı, 32 kiıi kur • 
carMınqur. 

Akdenlz'de bir ltalyan denizaltısı -- -
tarafından torplllendiğl blldlrllen 
dütman kruvukGDGD batmle oldu-
1'1 teyit etmektedir. 

Hongkong 

hala 
dayanıyor 

( Baıı 1 inci say/ada ) 

Honıt-Konı'un hilkuvve ellerine ıeç· 
tiii hakkındaki iddialanndan bizzat ia· 
ponlar bile vazgeçmiı bulunu)orlar. 
Domei ajansı bunu ıu şekilde izah edi· 
yor: 

Hong·Kong'un her an beklenilmekte 
olan sukutu İngilizlerin inıt~ı mukave · 
meti > üzunden gecikmiştir. İngilizler, en 
kıtı kalpli bir japonun bile hurmetini 
kazanacak kadar ıiddeıle çarpıımıılu· 

ır. Bu cesaretle )apılan hir muharebe 
olmakla beraber İngilizler ıçın dahı 
başta ka~bedilmiş bir muharebedir. 

Japonlara göre 

Tokyo, 21 a.a. - imparatorluk ge. 
nelkurmay bıhri)e dairesinin saat ı ı,40 
da neşreniji hir ıebliğ, kırı kuvetleriy· 
le sıkı bir iıbirliii yapan ve İngiliz 
mevzilerine ıiddetle hücum eden jıpon 
deniz kuvetlerinin Hong-Kong uzerin • 
deki baskılarını devam eıurdiklerini 
bıldirmekıedir Japon donanma~ı •> nı 
zamanda bu İngiliz kolonisi civarında· 
ki bütun suları da kontrolu altında bu· 
tuadurmıktadır. 

Çin kıtalarının 
mavalf akıyetli hareketleri 

Çunking, 21 La. - Çin kuvetlerl 
Can ton - Ko\\ loon yolu boyunca 
muvatfakıyetıı hareketlere devam 
ediyorlar. 

Japon hücumları devam 
eJiyor 

Tokyo, 21 a.a. - Deniz ajansı • 
nın cenup Çın'dekl l>ır japon Ua • 
aünden haber aldıtına göre, Japon 
bava kuvetlerı HoD&' . Kong ada • 
ıında muhtelif yerlerde dUtman 
mukavemetini kırmıya devam et -
miıterdir. 

Japon tayyareleri bu sabah in -
giltz gambotlanna hücum ederek 
tıu birlikleri atır haaara utratmıe
lardır. 

Japonlar, ıehrin uzak dogusunda 
bulunan Babby Veley ipodromu cl
vannda tngillz mUdafilerlne taar • 
nız etmiıterdir · 

imparatorluk genel kuramyı bah
riye d&ireslnin bildirdltıne göre, 
Japon deniz birlikleri kara birlik
leriyle sıkı itbirUtl yaparak Hong
Kong'daki muhtelif müstahkem 
mevkilere hücum ediyorlar. 

Tokyo Asahl guetesine göre, bir 
fapon harp gemiııi Hong-Kong su
lannda 100 den fazla inciliz &tmılat 
n1 batırmııtır. 

M. Göbels .._ lerisiı 

kı~ık elbise istiyor 
Berlin, 21 a.a. - DUn tıilqam M. 

HiUer namına radyoda bir nutuk 
ııöyliyen Dr. Göbbel• alman mille
tinden, sovyet cephesinde döğüşen 
alman askerleri için cömert dav
ranmalarını ve kıılık elbise topla
malarını lııtemİftir. tane 27 llkkA.
nunla 1 ııonkinun arasında toplana
caktır. B'J suretle alman milleti 
ımvyet cephesinde dötilfen alman 
ukerlerine bir noel hediyesi vermiı 
olacaktır. 

Doktorlar 

konuıuyor 

Dr. Taptas - Duydum duyme
dım deme: benim kulakçı Taptaş. 

RUştü Çapçı Hastalık da ne 
lmlı? Hepsi masal matltas. 

Murat Oankat - Hastaların 
- emrındedlr blsturlm hem maka-
sım. 

Asım Arar - Mikroskop beni 
ister. "gelsin" der "Arar Asım." 

Z k Hakkı Pamir - Tutuna
maz karşımda emrazı dahlllyye. 

Kemal Serav - İhtısasım be· 
nim de bevllyyedlr, bevlıyy~ ... 

Sadi Irmak Kalemimi alınca 
ırmak gibi coşarım. 

Dr G A. - Hormona vardır 
ben m bil) ilk hUsnU nazanm. 

trfan TlUz - Titiz benim IOY
adım: kendim temizim, temiz. 

Turgut AktUrk Tedavim hı· 
rakmadı hastalıktan hiç bir iz. 

Sıtkı Fırat Bana bas vuran 
körler, olur hemen acık göz. 

Dişçi Remzi Güleryüz - Çıkar· 
mamalı sakın, kaş yapayım der
ken aöz. 

Saim Merey - Nakleyledlm isi· 
mi beldel Isllmbola. 

Dlsçt Adnan Göksan - Acap 
"ostiite" dener. sol maru da ne 
ola? 

Şevket Pek - Astığım da astık
tır, kestlilm kestik benlm. 

Şerif Korkut - Kartımda has
talıklar dursunlar tetik benim. 

Fehmi Cobanoğlu Hastalık· 
tar koyundur, ben onlann cobanı 

Şakir Çobanlı Kurt kapar 
dikkat aman. sUrUden ayrılanı!. .• 
Şükrü Yusuf Sarıbae Sinirle-

rim hiç yoktur. 
Blsıt Urek Bende dünyalık 

coktur. 
ZekAI Tahir - Ankara eltme 

doldu. 
Halil Cıray - Tedavi marazı 

koldu. 
Gl. Tevfik SaJlam - Her sıı · 

bah besmeleyle açılır kablnA.mız. 
Server KA.mll Tokl& - Haz· 

VidrJ, 21 .... - Hindiçinl -1 
ftlisi Amiral Decoux'ya Frama"nıo Pa
sifilt'te4ci fevbüde lııomisef'liji ..uife.i 
verilmiırir. 

Londra, 21 a.a. - Kral'ın noel 
yortusu gUnU saat 15 te radyodll 
lmparatorlufa hitaben bir nutuk 
söylemesi muhtemeldir. 

Marsllya, 21 LL - Tak81lerin 
itlemestne mUaaade edllmiıtır. 

Roma, 21 a.a. - Kral, bir karar
name nqrederek Napoll, Ceııenza, 

Catanzaro ve Kalabra'da Reggio'da 
harp hali llln etmiıtır. 

retl mtrl LokmAndır pirimiz üs
tadımız. 

Yeni bulmacamız 
Soldan aata: 1 : Kutu)'U kapayan, 

alııverlt yeri 2: Kokulu bir ot lotıumu, 
melQn, s : Renkli bir nevi kumu, no
ta 4 : Bir soy adı, plllllk, nota !I : Bir 
ot. yardımcı bir nıı 6: Ruhiyat 7 : Bir 
emir, bir kadın ıamı. 8 : ltaret ııtatı, 

bir nevi ft'ker, nota 9 : Bir mt"mleket 
ahalisi, tok detti, bir adet 10: Hayyan 
otlatan 11: Bir erkek lımıl, Yüksek ya
pı. 

Yukardan uııtı: 1 : tıttanbul'da bir 
ıemt, 2 : Bir meyva, elblıe 8 Rad:yo • 
da olur, 4 ·Duvardaki elek !I : Bir e -
mir, otomobil 6 : Ta11ma, bir 'emir 7 : 
Ekti limonata 8 : Bir renk. doktorların 
hastaya tatbik ettlkle-rl, ltare-t ııtatı, 
9: Duvardaki Uzertne etYll konan yer, 
hanırl adam, tatlı bir madde 10: U· 
zam ııu)'U, bir kııdın lımt 11 : tkı harf 
yan yana, bir nevi eski ma1aııar. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmit tekli 

Soldan aata: ı: Kayak evi. 2: Aka· 
demi paa 8 · Sık, ıade-, ka 4 • Ana, a • 
na, ara 5 : otel, it 6 : Sırt. tal~e 7 : 
Abalı. tel> 8 : Çuha, maklna, 9 : Ram, 
akan ıo : Entari 11 : Su, kelebek. 

Yukardan atatı: 1 : Kua, •c. e1 

2: Akmtıbumu 8: Yaka rahat 4 : Ad, 
otlamak 5 • Keu.t, re 6 : Emanet, ma
il 7 : Vidalamak 8 : Kalp 9 : Etin 10 : 
Takriben, ek 11 : Saate bakmak. 

Rusya'da 

Sivastopol 

önündeki 

durum vahim 
(B4*1 J ttlc' •a11/odo) 

cephelerde düşmanla 
dlr. 

dövilfmütler-

Alman tebliği 
Berlln, 21 a.a. - Alman orduları 

umumi karargA.hının tebliği: 

Dotu cephes nln orta bölıreslnde 
muharebeler aynı şiddetle devam 
etmektedir. Düşmanın blrı;ok hU
cumları pUskürtUlmUştUr. 

Bir kolordunun harekett 
dogu bir kesimde 20 sovyd 
tahrip edilmiştir. 

Leningrad muhasara cephestnde 
dusmanın tanklarla yaptıf;ı çıkış ha· 
reketleri akim kalmıştır. Sovyetıere 
a~ır kayıplar verdlrllmletır. 19 sov
yet tankı tahrip edilmiştir. 

Hava kuvetlerı dilJmanın asker, 
araba ve tank topluluklanrıa, batar
yalarına ve blokhavzlarına muvaffa
kıyetle hücum etmişlerdir. 

Cephenin şimal ve Fin bölgelerin
de düşman taşıtlarına muvaffakıyet
le hUcum edilml tir. 

13 ile 19 ılkkAnun Arasında sovyet 
ha~a kuveUerl 81 tayyare kaybet
mlşlerdır. Bu tayyarelerden 45 ı ha
va muharebeler nde geri kalanı da 
yerde tahnp edılmiştlr. Alman hava 
ku'lieUerl aynı müddet zarfında 18 
tayyare kaybetmiştir. 

Almanların kayıpları 
Moskova, 21 &.L - Voibakal'ın 

ele geçirilmesi için cereyan eden 
meydan muharebe&inde almanlar 
5 000 subay ve aaker kaybetmlıler
dir. 

Bu çevrede bulun~n müteaddit yer· 
ler iıgal edilmiı ve 55 tankla bu}-ük 
miktarda harp malzemesi eJe geçini • 
mittir. 

Bozguna uğratılan alman 
tümenleri 

M08'kova, 21 a.a. - tzveııtıa ca
zeteelne ııröre Sovyet kıtalan Vo -
lokol&rnBlk'ı seri aldıkları zaman 
4 alman tilmeDIDi bu arada on bi • 
rinci alman zırhlı tümenini bozgu
na utratmııtardır. 

Harp esirlerinin ifadelerine göre, 
bu tilrnenler, mevcutlarının dörtte 
Uçtbıll ~lerdir. 

Antep (ocak Esirgeme 
Kurumunun ~alıpnalar1 

Gaziantep, 21 a.a. - Şehrimiz 
Çocuk Esirgeme kurumu 170 fakir 
okul talebesine don, gömlek, bluz, 
eteklik ve pantalon vermek sure
tiyle gtydlrml§, bundan baoka tes
pit edilen fakir çocuklann giydlril
meal için tekrar faaliyete baflamıı
tır. 

Sabih B<ncaadalı - Temizdir 
ben rn Is m. 

Ahmet Refik lmre - Cllrllmez 
benim dişim. 

Sami Ulua - Küçücük çocuk
larla ben de çocuk olurum. 

All Suha Delllbaeı Bir tiyat-
rocu görürsem deli gibi olurum. 

Mühim not: VHlnlfordıNI ve ka
fi3"f'lforden ;yana kaU7- mesuliyet 
kaJvı1 olunmu. 

Mangala diifüp 

yananlar arth 

İstanbul ııazetelerl bugünlerde 
boyuna man&'ala düşüp yananla
rın maceralarını yazıyorlar. Çar
şıda müşteriler n canlarını yaktık
ları glb • kömürcüler galiba ı m
dı evlere de el attılar. Fakat vur
gunculukta a;> ak dırerlerse, ken
dilerinin de canlannın yanacalt 

ün ;ııakındır .•• 

Kömürcüleri ıımartanlar gall
ba b raz da gazeteler oluyor. Me
selA Akşam ırazetesl geçenlerde 
gllneeln dünyayı topu topu 35 mil
yar sene daha ısıtabllecetlnl yazı
yordu. Kömürcüler bu gıbl haber
leri okuyunca büablltün 11marsa
lar gerek . 

Açm11 telefona 

yammUf gözünü 

Fen ilerledikçe her teY de ona 
ayak uyduruyor. Bitli ve Arsen 
adlı lkı kişi ticaret yapmak için 
ortak olmuslar. Günün birinde a
ralarında anlaşmazlık çıkmış ve 
Arsen Billl'e açmış telefonu, yum
muş gözünU ... 

Bunun üzerine BllAI, Anen 
hakkında hakaret dlvası acmıı. 

Arsen'in BllAI'e ne söylediiinl 
bilmiyoruz ama dlva aı:acağına 
BılıU de telefonu açıp gözünü yu. 
marak: 

- Babandır! • 
Deteydt YL .. 

Komutayı 
HİTLER 
ele aldı 

memnun oldu
lar. Bu memleketi de bizi botmak ıcın 
ileri ıUrdUk 

ıath 

Hareketli cepheden 
mevzi cephe•ine ..• 

Fakat bununla t md biz de cihan -
.ıımuı mahl,yeUe kararlar almak du • 
rumunda K n ırel ti 

tuda buırUne kadnr goril mU11 en teh -
ilkeli dU1111ana kanı ölm z ve eti ıı~· 

rülmernl• zafori1ar kaz nm ş olnn or -
dulan bu cepheye ycrletUnnelc ırerek • 
Ur. Bu ordularıo vazlte11l dayanmak 
ve atır fedaltt.rlıklar pahaaına, llOllauz 
bir kahramanlıkla ve maharetle buırü
ne kadar elde edilen ncuc yl atmdlye 
kadar ır&terllen taassup ve scb Ua ö • 
nUmUıdckl llkbahara k d r muh r z 
etmektir. Bu mUdd t c n 
heslnd n bcllll'd ki rlmlz a 

her alman aakerl ındık mUtt !iklcrl -
mlze birer örnek tttkll etmel dtr. 

Fakat bundan balka. ııeccn kıı ol· 
dutu ırlbl, bu kıı da. yeni b 1 er ku

der-

Japonla Wellealey'i 
aldılar 

Tokyo, 21 na. Japon kıtalan 
Mal zya'da \\eli ley ı i l e mit-
i rdir. 

Japonlar Singapur'a 500 
kilometre yaklcqtılar 

B rlln, 21 a a Exchange Te-
le r ph Bri tanya ajansının verdilf 
bır h bere re, japon kıtalan 

S n pur a SOO kılometre yakl&f
mı !ardır. 

Amerika 
7 milyonluk 

bir ordu 
çıkar.yor 

10.000 tonluk iki harp 
gemisi denize indirilm 
Vaşın ton, 21 a.a. - Reis Ru. 

v it, 7 milyon k rin sll(ıh al 
ına aıt projeyi çok y~ 

1 z ed c ktır Yenld n 
bın tonll toluk iki harp g m ._, 
nize lndirılm tir. Bunlardaıa 
n O can Freedom diğertae dl 
Oce n Libert;Y adlan veril 

Kalilorniya a,ıklarıitıla 
iki petrol gemil'İne hiicıınt

edildi 
San Fran ı ko, 21 a.a. - ~ 

idare ine gel n b r habere re 
Kalıforn.ıya açıklanDd& 1 
gemisine hücum 
lardan biri telsizi lle 

nıişıir. 

Doğu ve batı~_.._...__,. 
müdafaa bölgeleri f 

ediliyor 
Vaşington, 21 a.L Bahıiy9 u,. 

zırhğı Am nka 11111 bata 
Bahlllerınde eh,enıliYtttll 

rulacak ve her tefden önce yeni s !Ah· n ıle 13 liman 
lar, 1)1 .ııthlar a.kerlen veri ecel< r. böl eler! tesis edild 

Krlkenee'ten lıpanya hududuna ka· 
dar cephenin batı llltfkametlnd kt mü • 
dafaası kuvetlendlr 1 kt r. 

Buıun bir kıta)'I kaplı)"AD ve ~ımal 
Afrika'ya kadar uzanan bu cephenin 
müııakalltını tanzim etmek için karşı· 
laştıiımu: zorluktan )enmek de lazım 
gelecelnir. Biz bunda da muvaffak ola· 
caiız. 

Doğuda du5manı kati ~urette imha 
etmek icin onumuz.deki ilkbaharda ta -
arruz harbine )enidcn haşlanma ını 
mümkün kılacak olan hazırlanma ted • 
birlerinin derhal ılınması gerektir. Öte· 

tedır. Bu suretle Tapu 
manlar ve yoll rda 
nın nezareti alt nda 
ı rdlr. 

Filipinlerde 

muharebeler 
ki kati harp tedbirterinın ılınması da devam 
pek yakındır. 

BQflnımandanlığı Hitler 
üz.erine alıyor ! 

Bu vazifeler sılihlı kuvetlerin ce 
cephe gerninin en biı) ük ııa> reıi sar • 
fetmelerini ve mu$terd<en harekete geç
melerini gerekıirmekıcdir. Fakat harbin 
başlıca )ukunu ordu ıaıı>acakıır. 

Manlla, 21 a a. Fıliptnl 
Luzon ad&sında Appan Vıgan " 
Le aspl'de dil man devriye f..U. 
yetının arttı ı im t 

Bu ıartlar ahında alman kuvılerı n 
batkumandanı sıfati)le ordunun başku 
mandanlığını uzerime almı)a bugun ka· y 

1 
rar verdım. 

Askerler : 
Harbın ne oldu unu bilı)orum 

1914 - 1918 arasında bauda cere)an eı 
miş olan .C senelık muauam muhareh<: 
içinde yaıadım. Basit bir uker olarak 
küllhetli mıkdarda malzeme ıle verile 
bu)iik me)dao muharchrlerınin heme ı 
hemen hersinin dehseııne phıı oldum 
iki defa )ııralandım ve hatt !er ıı 

*** Manıla, 21 a a. Japon tayyarele-

ka)-betmek ıclılıkesıyle kar ıla tın 
Onun içın isııraplarınız, kan:ılarını , 
sıkıntılarınız bana yabancı dcgıldır n 
Fakat 4 yıllık harpten sonra memleke ı m 
timin kalkınma ından bır an hıle şuphe 
etmedim. Basıt bir a ker olmaklıgıma 
rağmen, mutea sıp iradem sa)esınde 15 ri b ı sabah ye ıden Manıla uze ınde uç

mutlardır. Nıch Is Field ta)")"Are mey • 
danına birkaç bomba ııılmıtıır. Bu ıay. 
)11rder hundan sonra Manıla k nu 

yılı aşan hır pyret neticesi olarak al · 
man milleuni hirleştinni)e ve onu 
Versailler idam hiıkmundcn kurtarmı)a 
muvaff.k oldum. 

Askerler : 
Bu ıartıar altında anlıyacakııınız 

ki, bUllln kalbim slzinledir. iradem 
ve ııalylm earsılmu bir BUrette mil· 
!etimin, milletinizin hizmetindedir. 
Ş'Junım \'e azmim dllfmanın imha 
ııından, Yani bu harbin muzaffera • 
ne bir ııur tte netıcelend rtlm cıin 
den b!lfka bir ıey tanımıur.. 

Ordu ve S. S. kıtaları rleri: 
Bakım ve kumanda itibariylP s· 

zin için yap bil r.etlm h r ev y 
pılacaktır Sizin benim I<" n 
bileceıtın z ve y 

eçmııler 'e Cu ııe dcniL u su cıwarıoa 
da bırkaç homlıa atmı tardır. H m 
he ı)etlı r ımemekıedır Tehlıke 

ı retı pek kıu urmu ıur. Bombardı • 
man ncıicc inde Ca\ııc böl esınde ehe
miycı~i7. bir )an ın olduılu bıldirılmiş • 
ıır. Japon tan arclcri bu h cumları pek 
) uk c:'k bir im ad n uçarak )IJ>mışlır -
dır. 

kati sur tte kurtanlıncaya 
d katle ve ıtaatıe ta-

r kt>rlerlnden sa • 
ez 

SA. -
1 getirdiğim ey §Udur : 

TIR. Almanya ye dolayıııiyle 
ıml karargllu ıt • 
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. GÜNÜN MEVZULARI ~ .• Kitaplar arasında : 

Neden ' . sonra ... 
• • · • VE 

F 1L1P1 Nı~~G~ ADALARI 
Folklor kitapları 

N. TEZEL 

Terıı beni cenup hududuna yııkın 
I slA.hlye kazasına doğru götUrtirken 
içimde garip bır his vardı. Zaten 
u zun zamandır hep eskı hatıralarla 
yaşıyordum.. Sanki her yerde onu 
&örecekmtşım gibi kalbım heyecan
la çarpıyordu. Bunu hem istiyor
dum, hem korkuyordum.. Bazan 
tramvayda giderken kendi kendime 
ıoyle Ecrardım: ''belki de ııu arka
dan gördUğUm ıı:ıman, ağır adam 
odur. Belki de o evlenmtııtir. Ve 
evinde onu bekllyen bırkııç çocuğu 
vardır . ., Sonra hesap ediyordum: 
t am beıı yıl önce ayrılmıııtık. Bu 
beş yılın her gUnU boıı bir ümitle 
geçmi§, her saniy~st benllğ"imden 

bir şeyler alıp gitmiş, neşeli, hop
pa, dU,l!t:.t.eslz bir kızdan dllnya11 
kara gören, kırgın bir kadın yap -
mıııtı. 

Her yıl baharda sUnbUller açar· 
ke babaannemin Erenköy'Undeki 
kö,şkUne gider ve vaktiyle kol kola 
dolaştığımız ince, dolambaçlı yol
lardan yapayalnız geçtikçe hep o 
gUnU hatırlardım ..• Selim, babaan
nemin köşkUnUn yanındaki evde o
t ururdu. O yıl tıbblye'yi ve stajını 
bltlrmıııti .• Ben yUksek ticarete gi
diyordum ve gene iki lkmallm var. 
dı. İkimiz yalnız, at kestanesi ağaç
larının gölgesinde dolaşıyorduk 
Yolun dönemecinde bni kollarının 
arasına aldı ve heyecanlı bir ses
l e: 

- Belma yavrucuğum, dedi. İm. 
tthanların için hiç UzUlme, onları 
caıııımana lUzum yok ki!. 

- Neden? 
- ÇUııkU pek yakında karım 0 • 

lacaksın... Bir doktor karısının tl
acretle ne alış verişi olabilir? 

Cevap veremedim. Fakat biliyor
dum ki o, kalbimin atışını duyu
yor, gözlerimin yaşında saadetimi 
okuyordu. Bu anda kUçUcUk bir ser
çe geldi, birkaç adım ötemizde a
taçtan dU11erek patlamış duran at 
kestanesini gagasiyle muayene et
ti. Komıu evlerden birinden bir 
pancurun kapanışını duyduk. 

O birden ciddi bir sesle ilave et
ti• 

- Söyle canım, benimle uzakla. 
~ çok uzaklara gelebilir misin? 

bnce ıaokın ııaokın bakındım, 
80IU'& aıvinç içinde haykırdım : 

- .AJI Selim, ne mesudum... Av-
rup&'1a gitmek için imtihanlara 
sirdla ft kazandın değil mi T 

Jbllanm çatarak: 

- Biliyorum, dedi, bir genç kız 
1-1&)'1 eeyahatı Jçln daima Avrupa-
71' dtlftlıılür. Fakat unutma kl, ben 
bir 4oktoıUJD. B1a maenh&m ecı&l
• tdn yqarız. Bugün 
bea1m lçia a büyUk çalışma alanı 
:A.1118dılJl1llılm'." Ban.her cenup vııa.

pclecelis yavrucuğum. 

.'8ılltalllkları o.tUnde Dıtısaa 
ivia cın.larda iti melun 
.... ....,.._ Kadın, er
fht17a' birçok zavallıları 

•~taa Jmrtancatız. 
Bell~le Oyle bir inamı, öyle bir 

atef ~ 1d ~nl fa.kaya 
alem ad na. 

- 1mk&D yar mı Belim, dedim, 
iMDi 4eU sibi ....- annem benden 
... ı anılJrT llem oralarda naaıl 
:J'lllM'• -1 .-ut oluruz? 

O lıeJDbe7U diflerJDl g6ateren 

stlMl stnGllıle: 
- Bil sClmll ptl mllnaka§a ile 
~Um. dedi. Naaıl olsa ben 
aDl laıDdınrnL 

J'alrat o sGD lldmlz de, yaslı ay
ıılchk. Çok uman geçmeden anla
clım kl Selim, mealejinl benden da. 
ba cok NVb'ordu. Beni feda edebi
lirdi, fllE&t h• ne pahasına olursa 
oJauD oemıp ~eUerine gidecek
ti. OD& fÖYle bir mektup yazdım: 
~ beDl lnt)'onazı b:ırada kalır
\ım-n. ınewt oluruz. O yaııanması 
~ yerleri bana tercih edi· 
~ evlenmemiz bUyUk bir hatl 
... br.'" 

1111 :oıelltu1ıoma kısa, aert bir ce-
~ .ıdım: sfdiyordu. 

Bet 7ıl seçti.. Ben ticareti bitir
tim. Bir ·yeJdlllkte mUfettig oldum. 
YenldeD h8,yatımı yapablllr, evle
MbWrdlm. Fakat kaybettiğim sa
adet o U4ar bUyUktU ki, bir baıı· 
ka8Ull anmak için kendimde takat 
bulamadım. Bazan aylarca Selim 
aklım& bile plmezdl. Sonra birden
bire onun bir aözU, birlikte gezdi· 
jimiz bir yer, hemen onu kargıma 
çıkarlYOr4ıı- Artık haftalarca onu 
4U1Unmeıtten kendimi alamıyor-

•um. !tte m11fettl~ olarak bindiğim 
trende IalA.hiye•ye, onun evelce bah
aettitl cenup kazalarından birine 
gtderken hep onu hayalimde can
landınyordum. 

*** Ialihlye'ye geleli on gUn kadar 
olmuıtu. Otelde orta ıaşıı bır ka
dıncaıız hizmet ediyor, odamı dll· 
nlUyordu. Bir gün onun İl yaparken 
durmadan qladıgını gördUm. Der
dini aonınca: 

- Hanımcığım dedi, kUçUk klzı. 

mm gözllnde kıl bittl •. Uç tanesini 
aldılar, daha Uç tane var. Kirpik· 
len gözlerinin içine doğru dönü
yor, yavrucak kör olacak! .. 

Detıtet tçtnde dona kalmıştım. 
- Trahom... diye mırıldandım 

Sonra kendimi toplıyarak-
- Burada bu hastalıktan çok 

var mıT 
O Plarak yUzUme baku Par. 

maklannm uciyle yaşlannı siler
ken: 

Yazan: Jale GARAN 
Mehmed'in karısını o kurtardı. El
bet benim kızımı da o kurtaracak. 

.................................................... N .................... - ...................... .. " Siva. lolkloru " 
Her &Ün folklor yayınının artmak

ta oldugunu gordükçe, memleket he· 
sabına büyuk sevinç duyuyoruz. Zi
ra, bu alanda >apılmakta olan araş
tırmalar ve elde edilen belgeler, 
bilgi acunumuz için büyük ka~anç
lar saglamaktadır. 

Halk edebiyatından sonra Ber 
gama'daki erkek, gelin, kadın 

kız kıyafcllerı hakkında ızahat 
rılmektedlr ki, bızcc kıtabın en 
him taraiı da burasıdır. Kıyafeti 
den .. oıı a, Bcrgam "da dugun id 
leri anlatılıyor. Bu çevrenın evi 
me ide ıerındt oa21 hususıye 

T!triyerek sordum: 
- Kimdir o, bir doktor mu? 
Kadıncağızın gözleri daldı: 
- Doktor diyorlar ama, ben 

inanmıyorum. O muhakkak Allah 
tarnfından gönderilmiıı bir melek
tir. ÇUnkU şimdiye kadar ~elen 
doktorlar hiçbir ııey yapamadılar

dı. 
- Peki ismi nedir? 
- Bay Selim, dedi. Sesinde tıt-

rlyen bır saygı vardı. 
O vakit kaybettiğ"im saadeti daha 

bUyUk bir pi manlıkla duydum. Onu 
görmeli idim.. Onu muhakkak ~r
mem ldzımdı. Birkaç gUn sonra 
hareket cdecektım. Derhal giyinip 
muayenehanesine koştum. 

O, önce bir hastayı kabul eder 
gibı bcnı baştan aşıı.ğı sUzdU. Son
ra birden tanıdı. Fakat aıkin gö
rtinmcğe çalışarak: 

- Siz mi iniz, Bayan Belma ? 
dedi. 

Bu ''siz" ne demekti? Birbirimiz 
için h r ey olan bizler, ııimdi bir 
yabancı gıbi mi konu§acaktık? 

Bu gıin için, folklor tetkikatına ve 
yayınını planlı bir surette ve de -
vamlı olarak yüruten ve bu çalış -
malan her gün daha hı7.la arttıran 
kurumlar, Halkevleridir. 

Hiç bir Halkevi gosterilemez ki, 
kendi çevresinde halk b lgisi araş
tırmaları yapmamış olsun .• Bununla 
beraber, davanın biıyük aneminin 
tam manasiyle kavrandığına emin 
olurken, bu kurumların daha geniş 

alanda halk bilgisi araştırmalarına 

girişeceklerine de güvenimiz var -
dır. 

İşte yazımızın başına adını koy
dugumuz. biıyıik esenle. bir Halk
evinin, Sivas Halkevinin 6 sayılı 
kitabını teşkil etmektedir. Vehbi 
Cem Aşkun tarafından derlenmiş ve 
yazılmış olan bu orta boy 336 say
falık eser, U7.Un bir çalı~ma, derle
nıe ve yorulma mahsulüdiır. 

goze carpmak dır. 

K ı :alım son ' s•r .nda I!erı; ı r. 
da halk ınanç: ırır ... aoguml.ı. " • 
lı idetleri, bazı zeybek oyunlar 
notalarını, ıkı ko mayı, bir kaç 
meceyı, bir de tanı, b zı tasav 
parçaları ve tekerlemeleri goru 
nız. 

"Bergama'da folklor", bu mın 
kanın halk bilgisi hakkında bir 
ge mahıyetındedir. Bergama fo 
klorunun diger konuları uzerınde 
pılacak araştırmaları ve 
dörl gozle beklıyoruz. 

Bu akşamki nöbetçi ecza11• 
-{:( Sakarya eczanesı. Pazar 

nobetçi olan eczane pazar 
de nobe çidır. 

Ankara' dan giden trenle' 
Ankara - İstanbul 

-{:( 7.82 lT OSJ p rte$1, p rs 

- Evet.. dedim. MU!ettiıı olarak 
buraya geldim. Bqardıtınız illi 
gözlerimle gördUm. Gitmeden önce 
alzl görmek ve tebrik etmek iste
dim. Sizi artık anlryorum. Felemenk Hindi•tanı umumi vôliai bir yerli mltanla birlikte törende 

Kitapta, Sivas folkloruna ait çe
şitli konular ıizerinde tetkik ve 
derlemeler '7.t• Birinci kısımda ev
lenme adelleı; anlatılmaktadır. Da
nür da~me, söz. kesme, nişan, oku. 
yucu, dugün, cihaz yazma, hamam 
kına gecesi, gelin götürme, koltuk, 
balıa c:ını. baba f:Vı, l<ıyaf,.tler, o 
yun çıkarma, komşu bacı, Halil ve 
diıgıin türkuleri hakkında geniş bll
gı verilmektedir ki, Sivas'ta yapıl
mak!a olan dü~ün adetini bir sine
ma şerıui gibi gözlerimizin önün • 
den geçer buluyoruıo~ 

cum ı si 
-{:( lv.!JO her ~n 

Blr saniye için sustuk. 
- istanbul'da sizi bekllyenler 

var mı? dıye sordu • 
- Hayır, dedim. Kimsem yok! 
Boğuk bir sesle: 
- Ben de yalnızım Belma, dedi. 

1898 de, Blrletlk Devletler'le lspanya arasındaki har
bin Avrupa'nın bu eski ıömUrırccl devleU aleyhine neti· 
celenmesl dltcr bazı ıömürıteler (.:lbl Flllpln adalannın 

da !spanya'nm elinden cıkmasına sebep olmuı, A.merlkıı 

BLrlealk Devlellert o ırUndenberl BUYilk Okyanus'ta aıatı 
yukan Uc bine yakın ada halinde datılmıs olan bu mem· 

-{:( 19 00 her 5:ün ( ksp es) 

-{:( 20.2:> ıınzar, p rt st, 
cuma 

Ankara - Diyarbakır . 
Erzurum 

-{:( 15.00 cara ımb d n b &k her 
lckete yerlesmlıtlr. Ankara - Zonguldak Yakında civar köylere gideceğim. 

Benimle gelebilir misin ? 
RUya görllyordum. BUtUn vücu

dum ürperdi. Beş yıl önce at kes
taneııl altında konuııtuğUmuz söz
leri ve o gUnU hatırladım. Evet o 
gUndenberi uzun bir uykuya dal
mış, ve şimdi birdenbire bu korku
lu rUy dan uyanmıştım. Mınldanır 
gibi: 

Amerikalılar kırk senedir, bUyUk calıl!lltı.larla Fili· 
plnltleri medenllcıtınnete ve memleketin tktısadl kaY11ak· 

İkinci kısımda gtbelik ve düğü.1 
adetleri 7.ikrc:lilmı:ktedir. G,.bc..lik
ten evelki Ahmet Toran, yedi de 
girmen suyu, hızır direği; gebelik 
esnasındaki aşyerme, doğumdaki 

kundak, nazarlık, çocuğu durmıyan 
kadınlar, el Karısı, kirpik akçası, 

ziyaretler, kırk basması, beşik gön
•1trme, beşıit :terımeo;i ad koyma, 
çocuğun oynatılması, höllük, kırk

lar, diş ı;ıkarma, ilk )Ürüme, sünnet, 
mektebe ıltme, ıırasiyle ve etraflı 
!Urette anlatıhyor. 

-{:( 17.15 p r, p t ı. c • 
cuma 

ıannm verimin! zlyadeleıtırmete utra'11ttılardır. 

- Elbet, tablt gelirim, dedim. 
Sevincimden ağlıyordum. Tam 

beni kollan arQSlna almak istiyor
du ki. kapının önUnde bir araba 
durdu Ve t-ela la zil çaldı. 

BuırUn, adaların idare merkezi olan ve 200 binden 
fazla nlltuaa ıahlp bulunan Manlla 10kakları, blnalan, 
umumi yerleri, ıtmendlfer 15taıyonları ve aalrcsl ne nerı 

blr Avrupa ıehrlnl andınnaktadır. Adalann blrcotunda 
bitmez Ulkemnez birer 11tma ve humma yatalı olan ba
taklıklar kurutulmuıtur. le taraflaruıı üstUva hattı böl· 
ırelerlnln ve Hlndı.tan'ın el detmemlı ormanlannı andı· 

Ağaç dalı üzerinde uyuyan bir yerli 

n k) 

Ankara - Balıkesir 
-{:( 20 ~ v r, c b • cwna 

Ankara - Samsun - lskende~ 

- Bir hasta geldi yavrucuğum. 
Derhal 11apkamı çıkardım. Kapı 

arkasında asılı duran bir beyaz 
gömlek gBzUme çarptı. Onu sırtıma 
geçirerek, ha.ııta11 karoılamak için 
sokak kapısına kO§tum. 

CEMİYET HAY ATI 

B. SeHm 511TI T an:an'm 
konferansı 

Haber aldığımıza göre, Ordu Me
busu B. Sellin Sım Tarcan bugün 
saat 17.30 da Yüksek Ziraat Enstı
tilsllnde bir konferans verecektir. 
Konferans herkese açıktır. 

Acı bir kayıp 
Yüksek Ziraat EnstltUall Veleri· 

ner Fakültesi son sınıfından Enver 
Koç'un bir apandisit krizi sonunda 
pek genç yaşında BldUğllnU teessUr
le haber aldık. Kara llseslnl bitirdik
ten sonra 1938 de YUksek Ziraat 
Enstitüsüne glrmls olan Enver Koc, 
iyi ahllkı, çalışkanlıtı, d Urllst ka
rakteriyle kendisini biltlln hocalan
na ve arkadaşlanna çok sevdlnnlı
tl. Ailesine ve arkadaşlarına ballatı 
dllerlz. 

TEŞE K KÜ R 
Kızımı:ı l\llhrlcan ve otlumuz Sa· 

n Tezlc:'ln nlkAh merasimini ıerenen· 
diren. telıırat ve mektupla tebrik JQt
tunda bulunan akraba ve d09tlan· 
mıza 10ruıuz ıükran ve hUnneUerlml • 
z1 ıunarız. 

Bahri.ye Sipahi Cevat Tezle ve eti 

Bir gazete satıcısı 
tren altmda kalarak 

öldü 
lstnnbul, 21 (Telefonla> - Bu ak

şam Sirkeci banliyö tr nl Bakırkô

yU'nde Yenimahalle lsta~onunn gt. 
rerkc>n gnz tc> satıcısı Colak Mehmet 
trenden ntlnmış, vagonun altında 
kalmış ve başı kesilerek ölmüştür. 

ran ıık atacıı alanlar kaplamakta· 
dır. Bu sırlı yerlerin cotuna henüz 
beyazlar ayak bumamıtlardır. Hele 
ıu ıırada :ıaı;ıon ve amerikan kuvet
lerlnln üzerinde carııısnakta olduk
ları Luzon adaaının ortaıannda ya
ll)'an yerlllerln aile teık!llerl ve yu
valan yoktur. Gündüzleri atactan a
taca ırertlmle iplerin, tellerin üzerin· 
de dolatarak kannlarını doYUracak 
av kutlan ve yemlıler bulmakta, 
ıreeelert de maymunlar altıt dallar 
ve yapraklar araaında uyumaktadır· 
Jar. 

Dıl11991lll. medenlıwte alıtmle ~ • 
llpln yerlllerl ı.se !skeleUerl bambu 
atacı dallanndaa Jcunılmu1, duvar
lan kurutulmut palm1Ye yaprakla
nndan vtıcuda setırUmle Jıulllbeler
de otururlar. Tatıl ırtınlerl onların 

en büyilk etlerıcelert umumi mey
danlarck dötU.türülen horCXElan ile
ri mıııeuerı.n at yanılanna, tutbol 
maçlarına trarıı du)'duklan heyecan 
ve helecanla aeyrebnektlr. Fakat bu 
horoz döAU.lert, bizde de Mklden ya
pılan horoz dötüılerlne hlc benze
mez. En ılnlrll Hint horozlan cıla• 

Filipin'de yılan kedi gibi 
evlerde be•lenir 

ılnden olan bu hayVanların at!lkla. 
rına, ince, kücllk, ke9kln bıc;ık ar 
batlanmakta, knreıtıklı teplstlı<'erl 

zaman blrfülrlerlnln vücutlarını ya. 
ra ve kan lcerlıtnde bıratcmnkta· 

dırlar. 

Horozun kavnınnı sllmıete dU1-
11Un olanların belki tavuk et1 ye
mekten hollanacaklan da akla ırele
ııtıır. Hayır" onlar, amerlkalıların 

kesin aureıte yuak et:rnte olmaıan
ne. ratmen sene Htcldenberl en lez
zetıı J'emeklerl olan köpek etine ba· 
7ılırlar. Her nde tclnd• ldSINiık eti 
~ bir ı--.. daim& sı.ıt sta-
11 kaynamaktadır. 

Köpetln aördUH b• !t!bardıan 
ba11k-. ftllplnlllere stıre 71lanlar da 
bU)'flk bir rattıet s6r11rl«'. "Tu ba -
Adam" lnnlnl tapyan bir oetlt ılhlr· 
bazlar, yılana terbetll olduklan, ya
ni onlann zehlrlne vtlcuUarını ya
vaı yavaı al11tınnq bulunduklan 
tein buıılan boyunlarına dolıyarak, 

hattA onlarla öpüterek panayırlarda 
marifet ıröaterlrler. Dlter taraftan 
her aile btzde kedinin sördütü va
zıteyt yılana yt)kletır. Az zetılrll yı. 

lanlar, evlerde farelere kartı elılt 

bir hayvan albl bealenlrler. Memle
ketin bircok kılmı Uıtüva hattına 

yakın oldutu !cin yaz k11, kadın er· 
kek bUtUft he.Ikın yan ırünU deniz
lCTde, aöllerde ve nehirlerde ba n:ro 
ile seçer. Kadmlar ve erkekler dal· 
ma bellerinden yukan kııımları cııı

lak ıreııerler. Geno klzlann bütün 
ıUıılerlnl bace.klanndakl lrumaı etek· 
ilkler, bellerindeki 1&1 kutaklar v P 

bo:vunlanndakl mercan senlllnhklar 
tetkll edenıe de selin olduldan za
man, hanırl ııınıta menwp bu· 
lunurlana bulunsunlar. Ariyet 
mücevherlerle, incili ve elmaslı tııc· 
larla. 1ılrnıell ipek elhlsclerle hl· 
rer prenses ır1bl ıüslenlrler. 

Sade erkekler detll. kadınlar da 
memlekette yetııen kahrı yaprak· 
il siyah tütünden yapılmıa püroln· 
rı lcmete bayılırlar 

Bazı ırarlp din AdeUerl de vardır 
Kutsal ırünlerde bazı ıotu ailelerin 
ihtiyar ret.len ellerini. ayaklnnnı 

bal!'latıp saatlerce o vazbette ye ler· 
de ıürllnürler ve vücutıannı kan 

!ıtkınncıı.a kadar kamcılatırlar. nu 
e:ıılyııtıere katlanmak suretiyle mA· 
buUara karıı bl mberek l~lemlş ol
dukları ırunahların kefaretini ode
mek l.sterler. 

Bu albl acalp itl.vatlara ııahlı> o
lan FUlpln ycrlllert ".Malaya., ırkla· 
rına mensupturlar. Hindistan ve Cin 
Hindi loerııerlnde yaııyan zencilere 
pek benzerler. Btllndlğl üzere lllı: 

defa dünyayı dolaımaA'a muvaffak 
olan M11ı11ellan'ı da öldüren tıılı>tn

lllerdir. Fakat Amerikan llırali altı• 

na ırecelldettbert bunlar memleketin 
tçtnedotnl llekilmlalerdh". Melulertn 
sıı)'IBmın glttıkee artınnmna :ıtareü 

onlann sayısı azalmaktadır. 
Flllpln'de ötedenberl epeyce albrı 

çıkmaktadır. EhemlyeUI petrol kaY· 
nakları varsa da henüz ltletllmete 
tıaılanmamıştır. 14 mlbonu ırecen 

nllfuııun yetlıtlrdltl bnılıca mahaul
ler, pirine, mıı;ır, ıeker kamqı, Hin· 
dlstan ccvtzldlr. 

*** "Şark1 Hint adaları,. yahut ''Fe-
lemenk Hlndlstanı,. lmılnl taaıyan, 

(Sonu S inci sayfada) 

Filipin'de kadınlar da 
püro içerler 

300 ata ıöziı, 201 mini, 75 bilme
ce, muhtelif tirküler, Sivas şairleri 
ve halk şairlerı kitabın ıon kısım
larında bul.ııırr.aktadır. 

Evlenm'°' a3ctlerinde, kız veya 
oğlamn evltnme çağında evlenme 
ıırı.usumı nasıl izhar ettiklerinin an
lat:lmamı• olır.as•, atalar sözlerinin, 
mlnilerin ve bilmecelerin tamif e
dilmemi• ve bunların mahiyetleri 
hakkında verilen maUlmatın eksik 
bulunmnr ribi noksanlar bir tara
fa bıralı!rhna. .... follrlona" 1lllll 
çok değerli bir eser olduğunu söyle
mek mü:nlı:ündür. 

" Bergama'da lollılor " 
A. Yılmaa tarafından derlenmiı 

ve tertip edilmiı olan ''Berıama'da 
folklor'', Berıama Halkevi ncıriya
tının 8 inci ktabıdır. 

İşte &e'.le, Halkevleri 'tarafından 
)apılmalı.ta bulunan folklor tetkik -
terine ve yayınlaıına yeni ve ıüzel 
bir miu.'t. 

Ciddi ve yorucu bir çalışma ile 
bize, memleketin oldukça mühi~ 
bir tarihi köşesinden halk yaıayı
şına ait Ç'3k kıymetli belıeler veren 
A. Yılmaı'ı, bu ıibi çalıımalan ko
ruyan ve ıevklendirmek suret yle 
Türk kültürün-: hizmet eden Ber -
ıama H:.lkevini tebrik etmek bir 
vazifedir. 
"Berıama'da folklor., hılk ede

biyatımıza ait derlemelerle baıJlıyor. 
370 ata sözü 149 mani ve muhtelif 
türkü, kitapta yer almıştır. Bun'a
rın içinden bazıları, Beıgame çev • 
resine ait olduklarını ihsas etmek
le beraber, ekııerisinin yurdumuzun 
her tarafında bılindi-'ini söylemelc
le tereddüt etm:71z Derleyicinln, 
Bergama folkloru:l'l tnbit ederken 
bu noktalara bircı:z dikkat etmesi i
yi olurdu. Bunuııla huaber, neşre 
dilen her malzemenin zararından zi
yade faydası vardır. 

Kitaba pek az türkü konulmuş. 
Daha çok toplanıp ne!Jredilebilirdi. 
Kitaptaki türkülerden bazılarına bir 
çok )erlerde rastlamak mümkün -
dür. 

* ıo.oo ıı ır, ıı rt s, 
cuma 

Ankara - Isparta 
-{:( 15 20 P r, ıalı, c raamba, 

mnrt<'sl. 

Ankara - Adana 
-{:( 23.M (Toros) pazartesi, carıaJll 

cuma 

Poata Natleri 
-tf Taahhütlü ıs e kadar, Ad! Jt• 

kadar. 

Haatane telefonlan 
-tf Nümune 1577 - lli78 * GUllıane 2818 * Aakert 6981 
-{:( Acele imdat otomobm lS'll. * DotumevJ 1!590 * Belediye lıHtanftt Tel: 23lft 

Takai numaraları * Ulua meydanı civan llll -
B. M. M. elvan: l.23, Samanpazarı 
van: 1070, Yenlsehlr: 15555 - 6661 
62Zl - 6333 - 5656. 

Yangın, ihtikar, anza * Yanırın haber vt>.rme tele.ton: oO 
"(:( lhtlkAr 1hban: 2911 
-{:( Elektrik, havaırıu:ı. ArıZi. l84f * Su ı.ıerı: 8575 * Telefon lrızaaı merkez 1206. "'iti 

sehlr 5678, eehlr lcl 02. lehlrler ,,_ 
11 03, &Jans haber verme 04. 

Şehir otobüaleri 
1lk Son 
6,45 23,00 Ulua - KavaklıdeA. 
7,15 2320 Kavaklıdere - uıua 
7,25 23,00 Ulus - Cankaya 
7,10 23,20 Can kaya - uıua 

6,30 20,00 Ulaa - D kmen 
7,00 20,30 Dikmen - Ulua 
6,30 21,00 Ulus - EU!k 
7.00 23,00 Etlik - Ulus 
7,10 23,00 Uluı - Yenlel'hlr 
7,00 23,00 Yenlıehir - uıua 

7,00 23,00 Ulus - Cebeci 
7,00 23,00 Cebeci - uıuı 

6,30 21,30 K~ıısren - Ulus 
7,00 Cebeci - Al. Fab 

17.00 Al. Fabrika - Cebed 
7,00 23,l~ Bahcell evler - Ulut 
7,00 23 oo uıuı - Bahcell evıer 
7,00 23,00 Ulus - Iataayon o 

ma her ıı dakikada ti 
Saat 23 teki aeterler ıınemalara ,,J 
lıdır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
etmiye mecbur kaldım. Hele bır ta senı adım yanına ldı . Alı, sa- mı uzamış gordüğilın andaki se -
nesini: on beş sene sUren bir sUkQt. na bunu bır açmıyıı c sar t edcb11· vınclını bir anda ağır bir keder 
tan sonra, hayatımda ilk defa ola· s ydım, faktıt s nin ındinde bunun kapladı. Hıçkırarak ağladım: "Nal 
rak onu sana söyllyeceğlm. da b nim ha;ıısıyetlme dokunacak beni sevmiyor·, hiç blr zaman da 

Kutyeminde vurguncul..t 
yapan aktar ceza giydi 

BAKIR ADAM - --

Yazan : Marcel Prevo•t • Çeviren : Mihri Gera} 
TEt-"RlKA No. 28 

ıımdi kadın olduğumdan daha ziya ı sankı fena bir ııe yyapmışım glbı, 
de, kendı kendıme yaşardım ... Şiıphe- benden uzaklaştın. Dahası var. Nol, 
sız çok akıllıca bir tarzda deiil ama, senin, benimle bu ıekflde hareket 
our~n da dciıl, ve - nasıl anlata etmen benim için çok fena oldu. 
bıleyım • Yalnız kendimle alika Eğer beni himayene alıp da mU -
dar olurdum. samaha ile tetkik etmiş olsaydın; 

Bendeki değişikliği farkeden yal· bir hale s b biy t veı m sinden, sa- scvmiyecek; beni çirkin buluyor. 
nız sen olmadın. Eniştem Hervı de na çok ynnnş ığım zamanlarda ol- Bu doğru değil, ben çirkin değilim.,, 
Jlk geldiğim zamanki gibi, artık ya- duğu gibi, azarlanmaktan kork • Şu halde o devirde, yani on iki 
nımdan geçerken, bana bakmadan tum. ile on Uç yaşlarım arasında, bana 

İstanbul, 21 <Telefonla> 
yemin yüksek fiyatla satan bir 
tar 25 l ra para cezasına ma 
oldu. DUkkAnı da bir hatta k 
lacaktır. 

geçmediğini ııezlyordum. Nazarları- Sana her ' yl itiraf edeceğimi çöken derin Istıraplardan, her iki
m Jlk defa üzerimde durdurduğunu söyl mıştım. Uinl b nı, ve hUk • niz de mesulsunuz, Hervc de sen 
bir gün yanımdan geçerken Carkel- mtindc ıı.dil olmıya çalı : zır a ek • de. Sen inadından dolayı, (sanki 
tim. durmadı. konuşmadı. (avluda serlya b nım hakkı dıı tnsaflı dav- kUçlık bir kız kalmak benim elim
şarap mahzenlerinin öoUndeydlk ranm dın. Eni tem Heı vı ye karşı deymiş gibi) Hervc de, bana kendi- -( 22 llkkinun 1941 ) .., 
şişsin diye, su doldurmak Uzere şa- olan öfkem derhal silinmedi. Fa . nl fazla tetkik ettirdıği için. Gerçi 7.30 proırram aa- ıs !!O müzlk 11' 
rap fıçılannı dışan çıkarıyorlar · kat 0 akgam, yat ğın a yatıp da benim de hatam olmadı değil ya.... at ayarı heyeti 
dı) o kadar §qkınlqtım ki. var ıgığı söndUrdllk en .sonra, yalnız Neyse işte, itlra!larıma devam e - 7 33 mllzlk hant 19 30 Saat ~ 
ıruvetimle kotarak bQf ve açık du- kaldığım zaman, içimde tuhaf bir dıyorum: beni inciten, hassaslye - parcalar (Pi.) 
ran eski ahırdan içeri daldım. o • memnuniyet duydum. Eni temin time dokunan o bakı§m. az .zaman- 7 45 aJanı ha 
rada, yulaf ambarının önUne otura bu tarz bakışının, ilk geldiğim va- da hasretini çekmiye, onu ararnıya be erı 
kaldım: kalbim hızlı hızlı vuru • kit bana ''kısa bacaklı• va.ııfını başladım. Artık hep babanın önUn-1 800 mUzlk: ha· 

Y
ordu. Babana çok kızmı!ltım Ken· de dolqmıya karar vermiş, onun ı f t ııarcalar 

konduran bakı§ını t Uıfi ettiğini bir 81~ Ev tı 
di kendime : ' •Bana b&Jlmıya elbet geçmesini gözetliyordum. Sonra n ıaa 

anda anladım. Scs.s zce ya ağımdan hakkı var canım .... " diyordum. Fa- yakl&1tı'1 vakit saklanıyordum, 8.30/ 
kalktım, iki mumu da yaktım, ay • 8 5 ü 

kat bu baki
"• haysiyetime dokun • S yahut kaçıyordum. l.Akin birden 4 m z k .,,. 45 
" nalı dolabın önüne geçtim. enl te- • 12 30 .. v muf, beni ıncitmiıti. Ani olmakla karııma çıkıp da göz göze gelırsek, proırram ın- haUc 

min ederim, çok masum bir fikirle k" h ld ,..,, ıv·ıen at ayarı 
beraber ne dikkatli, (ti.bir caizse) ıan 1 emen o u,.um yere ç ı -uzun geceliğimi dizlerimin Ustlerl- nil!l gibi oluyordum. Bu hAl onun 12 33 mUzlk: ka· 

ne ısıncı, mUtecenla, ve alaycı bir ne kadar kaldırdım. "Evet, diye hoııuna gitmi§ olmalı ki, böyle ani rııık earkı ve tür 
bakııu bu; yalnız yUzUme değil dll§UndUm, onun tdbirlyle, boy atı- buluglar sıklaşmıya başladı. O yu - killer 
yukardan afatı kadar bUtUn vilcu. > orum." yorganımın altına girin· murcak halimle kanaat getirdim 12 45 a:ıans ha -
diline bakmıttı: tıpkı bir saniyeden ce, bacaklarımı dU§Unmiye devam ki kendisini artık ali.kadar ede - ber eri 
a~ bir zamanda tepeden tırnağ ttim: ho§uma gitmiyor değillerdi. biliyordum. Beni iyi dinle: güzel 13 00 mllzlk 
kadar iııaam örten ııcak bir dU§ Sonra derhal onlann senin botuna bulduklan, ve 1!lll yqım geçmiş er- 13.30 
gibi. Bu hareketi bayaiyeUme do • ıtmlyecek bir halleri olduğu aklı· keklere Atık olan benimle yqıt bir 14 00 müzik 
kunmut. ve gözlerim y&1armı11tı. ma geldi. Babanın o aabah baktığı çok kız arkadaşlar tanımıf olma - 18 00 ııroırram • 

blltUn bir cephesi, .enden Aklı seç- İlk geldltim gUıı bana : "Kıaa be.· gibi sen biç bir zaman bana bak· ma ratrnen, ben Herve'ye A§ık de • at ayarı 
ti, gerçi bu da kedenls, endifMhı caklı" dediti samuıld gibi ondan mardııtnı. Ne zaman zahmet edip lildlm. Babanın da beni sevdiğini ta- 18.03 müz k r d 

Bir nebat asavvur et ki, bUyU • bilhassa eter benim huzurumdan, 
dUğUnU hlss tein, ve bu hissi ona senin maddi bir zevk duyduğunu 
mUtcmadireu kA.h rahatsızlık, kAh hlssetmi§ olsaydım; sonra aenl kol
memnuniyet veıııın... Evet, bu aşa- lannda sıkmanın sana bir zevk ver
gı y-Jkarı böyledir. .Faal olmasına diğine emin olsaydım en masum 
rağmen, uyuşuk duran bu hislerimi, bir tarzda aana her ıeyl anlatır • 
sana açmıya aslA cesaret bulamı • dım; sana dertlerimi açardım. Hal
yacaktım. ÇUnkU, bedenen aenden buki ben senin yalnız iki tUrlU l§ine 
evel te§ekkUI etmek aenln canını yaradığımı hisııedlyordum: seninle 
sıkıyordu Oh; sen, bundan dolayı bir erkek çocuk gibi oynamak (1 • 

bepı kabahntlı bulamıyacak kadar çlnden benim kız oltıfuma kızıyor· 
lnsaflıydın, elinden geleni yapıyor- dun) sonra bir de gevezellk etmek; 
dun l.Akln bir gUn benden birden yani bllhasaa beni dar kafalı buldu
bire uzaklaşbn; çUnkU çamqırcı ğun için, gösterditin hiddeti, ıld -
kadın Bruno, bana tesadllf ederek detl, ses çıkarmadan dinlemek. O 
§Öyle bağırmıgtı: "Hey; hey, mat • halde itte görUyorşun ya; ruhumun 

olmadı ya; beni bezdlren bir çok nefret ettim. Nlhçet g1Szlerfmt afi- baksan gözlerinde bir h01nuıau. - aaTVUr etmiyordum. LAkln hizmet- 10 

4Ufüpceleri, ~ -... tıeUı:lll dimi IUludılUa JW4ta ııkbm, luk belirirdi. tıte bunun tein keııdi- -t Soııu YU .>- ., 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Bilmiyor musun P dedi. Beş on 
711 önce içimizde aajtlamımız yok
tu. Fakat şimdi t9 tUk çıkıyor. o 
seldi, hepimizi kurtardı. Onu bize 
AJlah g&nderdl. Şu birkaç yıl tc;ln
de nice ınaanıan o lyt etti. K!SyUn 
.,.. lluaDsfllerin ollwm. Çopur 

mazel Sldonie; burada hava size 
yaradı mqallah; neredeyse gölfla
leriniz benimki kadar olacak; hele 
baldırlar". Evet bwwll UzerlM 8811, 
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S P O R 
Dün Ankara' da Atatürk 
koşusu seçmesi yapıldı 

Koşunun programını yazıyoruz 
• Dıın sabah saat dokuzda A.taturk 

kosusuna Ankara adına çıkacak iki 
llkırnın ,,.cmuı yapılml$tır. 9 kllo
ietrellk koşuya 13 aUet ılrml&tir. 
et.len takımlar şunlardır: 
1 inct takım: 
l\fustafa Kaplan CD.S>. Mustafa 

~Ylan <D.S>, İbrahim Bllce <D.S.ı, 
ıısıı.n Cöml'rt (D.S.>. 
lI inci takım: 

S l<ostantın <G.B>, Sı>lim Suna! CD. 
s' Mustafa Sen CD.S>. Sa!Ahattin 

Ungurlu <D.S>. 
~u iki takım koşu ıunilne kadar 

~uayyen gilnlı>rde çalışacaktır. ts
b nbuiun bu yıl Ankara'ya kuvetll 
C r takımla C"'l"c"'tı söylenmektedir. 
b "'l:en hatta yapılım l!l"çmede !stan-

1 takımının (iç kO$UCUSU b .. 111 ol
~U$tur. Bunlar: Rıza M11.ksut !,şman, 

llblp ve Dilndar'dır. 

Altıncı ATATÜRK 
koıu•u programı 

!:bedı Set Atatürk'ün Ankara'ya ıı· 
ttt d 
1 

ver lklerl ıı:ünün )'lldönumünı ru-
:•n :.17.12. 1941 cumartesi aunu yapı -
Cık 6 ıncı Atatürk koıusu prova· 

llıı, evelce yazdıtunıı albl, .Ankara 
~alkcvinde toplanan Ataturk koıu
ıı komitesince hazırlanınıt bulunmak· 

ltaır. Proıı:rama ıı:öre ıtoıuıar ıu ter• 
lıbe ııöre yapılacaktır: 

Al Kız ta !ebeler Tül'k Ha va Kuru -
Ilı Man uat 1420 de. 

Bı Türk Kuıu talebeleri o. T. ve 
Cı tratya FakUltul önllnden aaat 
4 25 te 
Cı Liseler ve orta okullar tale

~lr,r Orduevi önünden saat 14.30 da 

0 
D ı Yüksek okul talebeleri Kızılay 

ıı nden saat 14 40 ta, 

E ı BUyUk Ata tıirk lcoeuıu, 01.kn\lft• 
deki yerinden ııı.at 14.20 dı baılıyacak· 
tır. 

Müsabakalara htirak edecek biitün 
atletlerin kosu ıUnO ıaat 12,SO da 
Halkevlndı hazır bulunmaları vı mü -
sabakaya 1ttlrak etmek uıerı lılmlerlnl 
en nç 24. 12. 941 çareamba sunu aaat 
18.30 a kadar Halkevlndekl Atatürk 
kosusu komlteılnı yazdırmaları ve nu
maralarını almaları ıa.zımdır. 

1) Büyük Atatürk koıuıu dörder at
letten kurulmue ve adi.Arı önceden ve. 
rllmlı kulüp ve bola• takımları araıın
da yapılacaktır. Bu takımların atletle. 
rlnden üçünün koıuyu bltlrmeaı ıart
Ur vı bu dört atletten UçU tunıte a. 
bldlr. 

2> Bu koeuya takımdan olmıyan at. 

!etler de ıınnektı aerbeat bırakılmıılar· 
dır. 

3> Takımlar, dltu bölı:elerden de 
bu kosuya ıı:lrdltı halde, bölıeler ıı.ra-

11 bir taanlfı abl tutulacak vı ayrıca, 
Ankara kulüpleri arasında takım tas • 
nıtl yapılmak ıuretiyle dereee alacak, 
takımlara mUklfatlar verilecektir. 

4) Bu koşudan ferdt derece alan • 
!arın da mükltatları vardır. 

15) Okullar ııraaı yapılacak koıularda 
takım kurulmıyacakUr. Bu kotulıı.r 

terdi dereceler üzerinde müklfatlandı· 
nlacaklardır. 

6) Dlter bötııeıerdın bUyUk Atatürk 
k01uıuna lıtlrak etmek üzere 11Jecek 
olan ekiplerin en ıeç 27.12. 1941 cu
martesi l'tlnü aaat 12 ye kadar Halk· 
evine müracaatla adlarını kaydıttlrmı· 
lerl ve numaralarını almaları ıarttır. 

Bütün koıuların hakemlul, Halkevl 
t'POr komitesi, Atletizm fedıras)'O!lu , 

Böln atletizm aıanlıtt ve koeu komi -
teaı tara tından 11cllecııctlr. 

Son bahar at 

Yarışları bitti 
Dördüncü Caldıran koıusunu 

F. Ath'nın Gongadin'I kazandı 
(Bışı 1 inci uylııfı) 

lltinci koıu : 
, Aıerıç koauıu idi. Dört ve daha Y\I • 

; ~rı Yaatakl yerli yarım kan ınsillı at 
Vt kurakları ıc1ndl. Utramlyesl ~ U· 

tf., ınuateaı ~ metre idi. 
llıı koıuda da s. s. Hallm'ln Şehnaz 

laın Ddtkl kısratı ayarında hayvan ol· 
ııı.cııtıncıan koıu cııaerlerı ar asında 
•ern. Şehnaz bir mllddet ?'erımanı 
'trbest bırakUktan ıonra hlc kendini 
'~adan dört, bea boY kadar önde 
~°'UYU blUrdl. B. HUaeyln Kuru'nun 
erımanı ikinci, B. Ahmet Gelle'ln Al· 

~Yl'.anı üçüncü oldu. Zaman 4.1~ da -
ka idi. MUıterek bahil ııanyan 100. 

111lae l~ \'I lM kuruı verdi. 

O ~üncü koıu : 
1'ocaclmen koausu idi. Dört ve da· 

~ l'Ukarı yaıtald ıat kan arap at vı 
lıraıtıarı içindi. llcramıyeal IOO lira, 

llıtaueaı 4000 metrı idi. Yedi hayvanın 
• r11ıtı kosu Bozkurtun yarı )'Olda ko· 
•~:.ıı bırakması yüzünden pek o kadar 
~ Olmadı. Batlama ııaretlYle beraber 

ra llı Tuna öne düttUler, Tomurcuk 
l CUııcu vaziyette ııldlyordu. En arkada 
'va onun önünde d• Bozkurt vardı. 

.; lcı btn metrenin ıtartına ııeld!klerl 
"'1tıt Sava Bozkurtu yakaladı. Fakat 
~<itkilerden epey ııerl idiler. Bozkurt 

11 ~ :•:: !:~= r:~ı:~t~ıa~:~a d~=~~:~ : 
1
,,_ Bozkurtun durdutunu ııorUnce ar

"'<ı: beklemedi. Yavu yavaı öndeki 
tıııı>a yaklumata baıladı. Fakat bu 
~~da Tomurcuk Bora ile Tunayı yaka
-..ıııa, aıı:mlı ve hata epey de arayı 

~ıatı. Bu vaziyette Sava kend!ılne 
b lltrrıek imklnını bulamadı. Vı Bay 
Uııaar GUnday'ın Tomurcutu rahat 

~hat blrlncl oldu. Tutbay İsmail 
'4. llön Telcce'nln Savaaı ikinci, B. RI· 

t Ba:ııaal'ın Boruı UcllncU oldu. Ze· 
ltı.111 a,:.ıo dakika ıaı.. MUıterek bahtı 
t'ıı:n.n 690, pllH ııraalylı 19!1, lSl! ve 
~ kuruı verdi. 

Tavıanh'da spor 
... ........- ,.,...._......._ 

" 

Dört/üncü ltoıa : 
Dordüncü Çaldıran kotuıu idi. tkl 

>·aııı yeril aat kan lnsııız tayları ıcın

dl. lkraml;yeal a:ıoo lira, m1Hte1ı 1600 
metre idi. Kosu>·• yalnız Şenkız cokey 
bulunamaması >üzünden ıılremedl. Ol· 
terleri arıında ııecen k<>iu ç<>k heye -
canlı 01ııu. Baalama ıurellyle beraber 
bir ok ıılbl ileri CtrJıyarak daha baılan· 
Jıçta raklıılerlnl açan Gonııadln hlc 
birinin kendisine yetlll'!ltıılne meydan 
\·ermeden iki boy ara ile kolaylıkla 

birinci oldu. B. P"ehml Slmaarotlunun 
Buket lımlndekl ta:ı.1 ikinci, almdlye ka· 
dar hlc bir muvartakıyet si!ııteremlyen 
B. Suat Karaosman'ın Şanaı UcUnctı 
oldu. 

Zaman l.40 dakika 
0 

idi. MUıtırek 
bahis aanyan lllO, plAH 11r&1tyle 19ll, 

160 vı 590 kuruı vtrdl. 

B e§inci kotu : 
Karacabey koeuıu idi. Cc ve daha 

yukarı Y•ıtakl yırıı aat kan ınslll.z at 
'"' kuırakları !cindi. 1kram\yt1I IOO 11· 
ra. meaaresı 3000 metre idi. 

Bea hallı kan ara11nda ııcen kolu 
cok ııüzeı oldu. 

Romanı koıuyu 2000 metrı kadar 
önde ıı:otürdU. Fakat burada özdemlr, 
Yetlt ve Gonçıı. hep blrllkte hücum et
tiler. Eveıt Romansı Gonca yakaladı 

ve kısa bir zamanda ııectl. Ve koıu 
ııerledlkçe aradaki meaateyl açarak 
dort boy ara ile birinci oldu. Dlter hU· 
cum edenlerden özdemlr de, Yetla de 
Romanın Y•kalıyarak aectller. Ve Oz
deınlr ikinci oldu. Romanı yarııın ıo • 
nuna dotru tekrar bir hucum ettlyH 
dı ancak Yetıal seceblldl ,., Ucuncü 
oldu. 

Zaman 8.30 dakika idi. MUıterek ba· 
his ııanyan 230, ı>lbe aıraalYlt 15!1!1 vı 
230 ıruruı verdi. 

UcüncU ,.e dordUncü koıular arasın· 

dakl cltte bahlete Tomureuk - Gensa· 
din kombinezonu 30,10 kuruı vermlı· 

tir. 

alanı yapıhyor 

T avıanlı ıpor alanının ilk kazma vurma töreni 
b·?ıveanh, (Huıusl) - Tıvıınlı'da ı dettenberi öncülük eden Parti ve 
ır lıpor alcı kurmak i'ia bir mlid- Halkevimiıia lN JOWaki saı.aaı .. 

Bunadı bir spor salonu 
l:Suru., piuıuıi) - Bu naha ıpor 

bolıeaıniıı buyuk emek ve ıayretler
le meydana ıetirdiji kapalı ıpor 11-

lonunun açılma töreni 11.pılmıı ve 
ıureı müubakaları ıoıterllmiıtir. 
Müubakalırda vali Refik Koral -

tan'lı birlıkte Parti müfettiıimiı 
Zühtii Durukan ve vill>·et Parti rei
ıimiz Nurettin öıunç hazır bulun • 
muılardır. 
Şehrimizin çok ihtiyaç duyduiu 

bu lı:apıh ıpor ulonu büyük bir mem 
nuniyetle karı•tınmııtır. 

Salonun • .,.ııma töreninde, valimiz 
Refik Korıltan kın ve veciı bir nu
nukla açışı yapmıı ve ezeiımle de • 
miıtir ki ı 

"Buna •ror ıençlerinin bir 1alo-
111 ihtiyacı vardı. Bu büyük ve hür
me'e ibik arzuya faydalı olabilmek 
maksadiyle bu iıl ıorebilecek bir bi
na aradık, Nihayet bolse ıpor baıka
nı Mehmet Cii'in bulduıtu bu yeri 
miınuip cordülı: Buıün her ne kadar 
bu 11lon mahdı\t ve mütevazi de ol
sa, yarın daha büyiık ve daha ıumul
lu bir 11lona bir başlanııç teıkil et
meai bakımındarı muhimdir. Bura • 
da, $İmdilik ıençlerimiz kendileri i
çin !bam olan ihtiyaçları hazır bu
lacaktır. Ve daha miıaait, daha kon
forlu bir ulon tesiı edilinciye ka -
dar bu salon, Turk ıençlerinin ıpor 
faaliyetlerine hizmet edecek. Yeni 
nesle, kendilerine llyilı:, hareket, çı
lııma ve yukaelme imkanları temin 
etmek için her uman sayret etmek
teyiı. 

"Güreı, Türke mahıuı bir ıpor • 
dur. Bu sahada diıiptin!i ve ıayretli 
hamlelerle Tiırlc ıençlerinin çalıı • 
makta ve hazırlanmakta oldufundan 
eminim. Dlıer aahalarda olduıu ıibi 
süreı sahuında da dünyanın ııpta -
11nı çeken bir millete llyik bir faa
liyet ıtöıtereceilnizi ümit etmekte 
ve her ıiin biraz daha bize ıurur 
veren Türk ıücünıi, bu millete llyik 
bir 1ekilde temıil etmekte devam e
deceğinizden emin bulunmaktayım. 
Hepinize baıarılar ve ıonıuz iktidar
lar temenni ederim.,. 

Valimizin bu nutkundan ıonra rii· 
reıçilerimiz müaabakalar tertip et
miı ve ıelenlere ıüzel süreı 11atleri 
yaııtmııtır. 

lstanbul'da dün 

kupa maçları yapıldı 
btanbul, 21 <Telefonla) - Buaiin 

Fenerbahçı atad;yomunda yalnu; iki 
mac yapılmış ve Alemdar Demlrapo
ru 5-2, Galatuaray Unkapanı takı
mını 11-0 yenmlıterdlr. 

Okullar araıındaki 
futbol maçlan 

t>nn 19 Mayı.a Stadyomunda ıaat 
9.30 da ok\ıllar aruı futbol maclan· 
na bqlanılmııur. nıc karplqmada 
Pollı Kollejt Maarif C.mlyetJ KoUe
ji takımını 4-2 ye11mlftlr. 

İkinci mact& da Yapı Uata ve Sa
nat Okullan takunlan 0-0 berabenı 
kalmıılardır. 

Bir ıarhot arlradıtmı 
hiçakla vunıp öldürdü 

İ!lltanbul, 21 <Tell'fonta> - Unka· 
panı'nda seryar 111.tıcı Sef1k ve ar
kada$ı Hakkı ı&rhot olduktan sonra 
ku·ıa etmişler, Hakkı Sl'fllc'I bıçak
la öldünnQştür. Yat kapanında maki 
nlıt Mehmf't bir deniz motörilniln 
makinesini !ıletlrken makineye it· 
kışmış ve ölmilıtnr. 

BUGÜN-~ 

ULUS Slnemısınclı 

Sevmek 
. hakkı 

(Du Rec:ht auf liebe) 
Aıktan ilham tılan ••• 

F adalardan 
ıahametlenen ••• 
ôlüme kadar .•• 

iıtirap içinde 
ıevgi ••• 

filmin batlıca 
mevzuudur. 

Bat Rolde : 

Maada Schneider 
-<Ayrıca) -

PAMUK SULTAN 
( Baıtan ba,a renkli ) 
-( SMUlar )-

U.30 • 18.80 • 18.30 ve Zl de 
Gece iı;ln yerlerlntıl 

GündUfJden k&sıatınıa 

~-- Telefon: 6294 
rı memnunluk veren bir tonuç ıoı
termektedir. 

Alan olacak yer 11çilmi1 ,,. ittim
li.ki için ıereken pırı beden terbi
yeai umum mudurlüiüniin OBayiyle 
vilayetten ahnmııtır. 

Alan yerine bitiıik olan diler kü
çük tarlaların da iıtimllklarını be -
ltdiyemiz tamamlamaktadır. Burada
ki yolları yapmakta olan nafıa ta
kımlarının bu alanm düzeltilmeai~ 
de çalıımıları ı,in villyet emirler 
vermittir. 
Alanın biran evel düzeltihn11il'li 

temin edecek olan bu bu>"Uruklar 
ıporla ilcili olal'llar ıraamda ıer -
çekten bir aevinç uyandırmıştır. Her 
tıirlü çarelere bıtvurarak alını mey
dana ıetirmeie çalıtan komite bir 
miktar da pıra toplımıt bulunuyor. 
Bu maksatla yakında bir de balo ve
rilecektir. 
tıe batlama töreni evelki riin lrı

tabalık bir memur ve h•lk yıfmı Ö· 
nünde yırn1mıt olan \u alaıım 1'Uçülc 
bir stadayom !tıl!nde 19 Ma'Jl'I• ka
m Mtirilecell ...... .-. 

(J ı: u s .. s-

Memleket l~lnden Günün mevzuları 
:!llllllllllllllllllllllllllllllllL me U<.'retl tahmin edilen yukarıda 

yazılı <'kmek 1111 Ask<'rl Fabrlknlar -§ Raıit Rıza TiyafrGsu Umum MUdUrlU l m rk z sa ın al
- ma komisyonunda 6.1 942 salı gunu 
: saat 14 d pa :ırlıkln ihale d ıe • 
- cektir. Şartname parasızdır. Kati 

(Baıı Z inci Sayfada) 
ele ıeçırdi. Bır yıl IOIU"a da ak· 
ıak Timur Anadolu'yu lstlllya 
bqladı. Dırsimlller bu iki zorlu 
komutanın, Yıldırım ve Timur'un 
korkwundan datlara &tınmak JJO· 

runda kaldılar. Fatih zamanından 
ba5layıp Ya\-UZ Selim ve Kanun! 
de\1rlerlndl'n seçerek Tanzlmata 
kadar uzanan devre içinde Der· 
ı!m, muhtelit beylerin elinde kal
dı ve q!reUer bu beylerin elinde 
birer oyuncak olarak clttlkçe aoy
ıuzl..U. Beyler merkezden veri· 
len emirleri dlnlememlaler, mev
Jciler!nl cebır, tehdit ve ılddetle 
lcuvetlendlrmlılerdir. Bu ~yler 
Tanzlmattan ıonra ırönderllen mu
tuarrıtıarın Deralm hakkındaki 
bllc!slzllklerlnden de faydalanıp 
cenlı topraklar elde etmek yolunu 
bulmuşlardır. 

Dersim Tunceli oluncıya, yanı 
19.36 yılı bıtşına kadar, aşiret ha
yaU &Urmllstür. O yıla kadar bil· 
tUn nüfuz, mal, hUkUm, kısaca her 
şey aşiret reWnln elinde !dl He· 
ı.- dallık olan kısımlara devlet nU
ful'll bir ttirlU slrememtı ve ora
lardaki halk a~lret rl!'lslnln yahut 
ajanın elinde kalmı~tı. 

D •rsimli, &ilret relatnln v•ya 
ağasının tam mtnuJylı 

kölesiydi. Onun aleyhine hilkUme
te baf vuramaz, derdini anlata
mazdı. !naan da dahil, canlı can· 
11% her şeye ah sahipti. Onun iz. 
nl olmadan delikanlılar evlenemez, 
kızlar miras alamazdı. Koca, ka· 
nsının llzerlnde tam hak sahibi 
idi. Onu öldürse blle kimse kendi· 
sinden hesap soramazdı. Erkek ev• 
llt 15 yaıına kadar babasının, on
dan 10nra da atanın malı ld~ 

Seyyit, Dl!'rslm'd• ehlibeyltten 
biri.alnı mensup olduğunu Heri sü
ren klntfflere verllen addır. Sey
yttlitl ve aşiret reisl!tint kendi· 
ıılnde toplıyan, korkunç bir dere
beyi otur ve saf, sofu halkın dini 
dunularını sömilrürdU. Ağalarla 
Seyyitler her zaman blrlblrlerfnl 
tutmuılar, böylece de ıahsl men- . 
taatlerinln bozulmasına )'ilzlerc• 
yıl meydan vermemielerdir: Sey
yit halkll\ daya itaat etmesini 
telkin ederdi. Ata da Seyyld'in &Ö· 
zünden dışarı çıkılmamasını, buna 
aykırı harek~ edenlerin cUnah lı· 
lemle ııayılacağını söylerdi. Halk, 
aözde haklkl koruyucuları olan a
ia. ıı>yylt ~ ıeyhi ele vermemek, 
onu korumak' mecburiyetinde !dl. 

Dttrslm köylüsünli kendllttrlne 
k8rU körüne ba!lıyan bu insanlar, 
ıahal menfaaUeri için çapulculu
tu. !O:Yaıınculutu ve her türlil kö· 
tUIUtU yaptırmışlar, bu yüzden de 
~nim halkını devlet önünde kü· 
etik düşünnüşlerdlr .. 

Dttrwlmlllerin faaliyet aahuı 
yalnız Ceml'1ceztk vıtya Pertek'• 
inhlaar etmemiştir. Buıı.Jar Bay
burt, Sıv.a. Ellzıi ve Malatya ta
raflarına kadar uzanarak büyük 
ölçüde IOYl'Unculutc ve capulcutuk 
vakalan ~•rdır. 

*** Deralmllnln Hldden capulculu-
b. moyaıınculub k&f11 cöeterdljl 
etrinlltl, biraz da bu bölsenin 
cotrafya durumuna atfetmek, yan
lış bir is olmaz. 

Cllnkü Denlm'ln utıh mesaha
ıruıın hemen hemen beşte dordü 
datlardan ve sarp :r~rlerden lba
~ttlr. Kamus-üta'lA.m'ı açınca, 

Denim hakkında şuntan buluyo
ruz: 

"Denim henwn her taraftan 
nehir ~Nl&rlyle Te dat aırda.
.,cy._, &J'T1lmıt olup, dıallık ı-e ııarp 
bir yer cılmatla, ötedenberi bKJ 
at&Yirt ekradı.n cevf'linrthı hük
mü11dıtı lcalmıttır. Bu !llP.hf'obf> meb
ıddlr ki mulmddf'rna )';nurum Ti· 
llyettne mülhak f!Mml~tıı.lz bir 
Y@r il&ıe11, bedfohu &JTJca hir "·tliyet 
lttlhu cılunmııt ve anmk tne'mııl 
olan nf!ti<'A'! l11tılh-1 cılnnamadıtın
duı, aJıtrf!ft 11a11<'&k snrt1thwı \"eTl't
llp Mlmnretttlul.s l'fll,..tl!Hı ilhak 
cılnftmnetur." 

M unzur ve Se)'Yithan vAdile
rl, Ders!m'ln en dikkate deter 
yerleridir. :Bu vldllf'rln a~,rıcı va
sıflan yerine söre korkunç boğaz
lar acmalırı. yerine ıtllre de bir 
takım taraçalar (yahut, yeni tA
blrle: aynaklar> vücuda getirmiş 
olmalarıdır. Çıplak ve korkunç bir 
dal olan Munzur, her ~·ılın sekiz 
a~,nda karla örtil!UdUr,, Kısın, da
tın sarp ve yilksek geçltlen ka
panınca, Munzur'un korkunçluğu 
bir kat daha artar. Derslm'le Er
zlncan arasında ıtüçlUkle geclle
b1len Mttrcan ve Kemah boğazla
rı 3000 metreye kadıır Yaklaşır. 
M,.rC'an vtt Munırur dat silsileleri 
üzerinde 3449 m,.trPye kadar yük
~lttn tttııttler vardır. 

Bu dağların üzttrlnde veya ara· 
sında yuzlerce cenlı matara var
dır ki bunlar bazan binlerce ko· 
yunu ve yüzlerce nllfusu ile tam 
"mt\"CUtlu" bir aelretJ barındıra
blllr. 

Denimi! bu tablt mataralardan, 
dar botazlardan, yüksek datlar· 
dan her devirde faydalanm11 ve 
dik yamaçlar, uçurumlar, blrlb!rl 
ardı &ıra uzanıp elden boğazlar o
na kuv~ ve cesaret vermi5tlr. 

GarillilYor ki Denim'ln lnzala
n, ~r faaliyetinin tekmlll üze· 
rinde tesir yapabllecek bir vasıf 
tqımaktadır. 

tıdlm de tabiat kadar haşindir: 
yazın ıölıede +35 e yükuten sı· 
caklık, ıec. + T ye, + 10 a kadar 
dü~r. Derslm'ln kıtı çok uzun ve 
çok amansızdır. Dört ay kadar 
ıüren yaz mevsimini, yatmurlar!Y· 
le kııa bir cüz ve -20, -25 de· 
rece 10tuklariyle korkunç bir kıs 
takip eder. Karın toıırak üzerinde 
sekiz aydan fazla kaldıtı, ıık ıık 
ıörülen bir şeydir. 

YaZlft eriyen karlar lıerkffln 

be11T1a ayn bir dert açmr: kar ıu· 
lan, dar Ye derin vldllerden eeçen 
ı:aytan, n~lrleri kabartır. Der· 
alm'I su1ıyan Murat w Fırat ne
hlrlert a.noak lıelll başlı mevsim· 
... ..- wlU. XJt IMYliınlaff 

-<Baeı 4. Uncu aaytada) ---Aaya'nm cenup batıaına ııra ile dl· 
zllm!.I bulunan. en büyükleri Cava, -
Moluk. Sumatra, Yeni Gine, Seleb8 S 
ve Bomeo olan adalar üc yüıyıldan- _ 
bert Hollanda'ya batlıdır. Yüz ölcü· : 
ıu iki mllYOn kilometre kareYI ne- -
mektedlr. NUtusu 60 milyona )&kın• 

Sanatkar 
HALiDE PİŞKiN 

birlikte 
HALKEVINDE 

: teminat (82 97) liradır 

dır. Yalnız Yeni Clne'nln dotusu ile 
Borneo'nun ıtmaı batır.ı lnrlltere'ye 
alt bulunmaktadır. tnrlltere'nln u
uk aarktakt en öneın.11 askeri mer
kezlerinden blrt olan sınıı:aı>ur 11· 
mını Cin Hindinin cenubunda u
zanmıı olan "Mala~-. .. ııömUrırelert

nln ucundadır. Gene lnrll!ere'nln e· 
llndı olan Malaka botazı da bu 
"Malaya,. ııömtırıeıtYle Sumatra a· 
dası aruındadır. Ötedenberl Hollan· 
da kendisinin 5ll misil olan bu s1i· 
mUrse:;ı 1nslltere'nln ve Uzakear1c· 
takı lnclllz mosunun kuveUne daya
narak elinde tutabilmekte idi. Ctın
kU bir kmnı melez. bir kınnı Hol· 
landalı zabitlerin idaresinde bulu
nan kara ıruveUerl pek o ka· 
dar önemli oknıı.dıtı slbl harp tııo
ru da dört kruvazor, altı torpido, 
on iki denizaltı ve bir mayn dökme 
l'tmlalnrtf!n ibaretti. 

Japon tehllkes1 harı>tf'n ev.! de 
burada .. "11ulh :volu ile hulQl,. tek· 
llnde baı •.ıöeterm işti Adalara ithal 
edilen mamul eeyanın cotu Ja· 
ponya'dan 1tlb"Or vı memlekette 
Japonlar &'iln rectıkce cotalıy0rdu. 

Hollanda bu durumun onUne ııec· 

mek ıcın Japonya ile bir ticaret an-

---
Bu hafta verece1clerl tcmslllerln 

.ııroırramı --
: 22.12.941 pazartesi ırllnll akşamı -
: Hat 21 de -

- SÜRTÜK - Komedi 3 ll<!nle --: 23.12. 941 salı ~nü akıamı saat: 

= ----
:.ı1 de -- ÜVEY BABA 

(9502) 19478 

Kırıkkale' de yaptırılacak 
inşaat 

A 

-- Komedi 8 perde -: 24. 12. 941 eanamhn -
m 

ı:Un e sa t 14 d k 
günU akea-:; meler! (n;;o1 ı 

: mı eaat 21 de 

-
: AKTÖR KtN - Dram 4 ııcrdc l tablo DEVLET DEMİR YOLLARI 
- --: 25. 12. 0.11 perşembe ııünü akan· : 
_ mı ıaat :.ıı de Geçit köprüsü imla işi 

- AKTÖR KIN ---- Dram 4 perde 1 tablo --- 26~ 12. 941 cuma ııUni.1 akşamı 

----
: ••llt 21 de -- AKTÖR KİN - --- Dram 4 perde ı tablo --: 27.12. 941 ~umarfttst gündüz sa- : 

-
------

: at S te tonzUAtlı m&tlnedQ - BOBST1L -- Komedi 3 perde 
lalllluı yaparak lthalAtın ancak yüz- : 

27. 12 941 cumartesi ııunu akea· 
mı eaat 21 de 

-
d• )'lrml t>eılnln Japonya'dan alına· : 
bllece~nl ve bu malların da Hol· 
landa semlltrl tarafından taeınma -------

YUMURCAK 
Komedi 3 pcl"dc 

- 23 1:.ı. !l41 pazar ııllndtız 

--
--saat 

ımı aart koemak istedi. Japon parlA· 
mentosunılıı. teklifler mU:ııaker& edl
llrken buna mukabll Hollandalıla

rın Yeni Gine adasında tnıı:lltcre'yc 

oldutu ıılbl Japonya'ya da bir kısım 

- 3 te t~z.l!Atlı matinede - AKTÖR K1N 
: ne vermeleri !Azımdır. 

a> 2259 llralık md'1akkat ı---
arazı vermete razı olmaları tıerl sil· 
rUldü. Hollanda hükumeti buna )"a· : 

numadı. Jaı:ıonlara yalnız Borneo'd11 : 
ve Yeni Glne'dı pamuk ve kereste -
lstl!uallne alt bazı imtiyazlar batıı
lamaklt kaldı. Japonlar için bu da -

----

Dram 4 perde l tablo 

28.12 941 pazar aUnu 
aaat 21 de 

ÜVEY BABA 
Komedi 3 perde 

akaamı 

: nnt, 
b) 2490 sayılı kanunun ta.ı: n 

: veıı.kalar. (9269) l 

----
Dekovil malzemesi 

alınacak 
klfl idi. C\inkü eark Hint adaların
da Ja'POn nüfusu rcrek uas Japon, 
~rekse melez olarak ıı:Un ıı:ectıkçe 

artıyor, mühim ticaret lılerl l•ı>OO· 

yalı tüccarların ellerine aecl:vordu. 
Felemenk Hlndlıtanında en cok 

mahsul veren ve mAdenlerlYle meı
hur olan "Cava .. adaııdır. Civarın· 

dakl Madura adulyle birlikte nü-
fusu O milyonu bulmaktadır. C.a
lıgacak kollar cok oldutu ıcın pi-
rine, aeker kamııı, tütün ziraatı ö
nımıl!dlr, kaucuk atacıarı boldur. 
Felemenk Hlndlıtanı, Malaya'dan 
ııonra aelm•k üzere yılda 4$> bin 
ton kauçukla dllll)"a U:ı:ertnde lklnci· 
dlr. Banka ve Blllton adalarıntlakl 

kııı.lay latihnll, aeneHk dünya kalay 
l11t\h1&llnln beet,. blrl kadıırdır. Sar-
Jc1 Hint adalarında )'l!da 7,5 milyon 
ton kadar petrol ve bir mll)llO!I ka
dar da maden XömUrü elde edilmek
tedir. 

Günün meseleleri 
( Batı 2 inci aayfada ) 

nız bek!rlık vergiılyle halledll
nılı olacagını sanmak y&nlıo o
lur • .Anlattıiımız çareleri bir bü
tün halinde ele almak lAzımdır. 
Çünkü bir çok ıehlrlerde bütün 
iyi niyetlere ratmen evlenmeyi 
l'eç bırakan ıabep en ı;;:ok iktısa-
didir. · 

Barem kanununda, arazi kanu
nunda, sigorta nizamlarında, be
lediye talimatlarında bu mim ra
yenln lcabettlrdlti ıekilde yeni
likler yapmak icabeder. 

Fakat bizce asıl terakki bütün 
vatandatlarda bir nU!uı \'e nesil 
1·1urunun uyanmasıdır. Milleti
nin ve kanının UıtlinlUğüııe ina
an her TUrk'Un ııhatll çocuklar 
yetiıtirmek üzere evlenmesi mil
U borçlardandır. Burada çocuk
ıuz veya tek çocuklu yuvaların 
nU!uı ıiyuetlmlz bakımından bir 
kıymet olamıyacaklannı sl!yle
miye !Uzum yoktur. ÇUnkU bir 
ailenin çökmemesi için en aıatı 
Uç çocuta ihtiyacı vardır. Bun
lardan blrinciıl ananın ikincisi 
babanın yerini tutacak ve UçUn
cU c;ocuk bir yedek olacaktır. Bu 
ıebepten Uç çocuklu aileler olsa 
olıa nüf:ıııu azalmaktan koruya
bilirler. Fakat c;ofaltamazlar. 
NUfuı artımı ic;ln çocuk sayısı 

dördü bulmalıdır. 
Köy!UmU.zde doğUruculuk ku

vetıe yaıamaktadır. P"akat ıehir
lilerimlzin de nilfuı dlvamızda 
daha çalışkan olmalannı temin 
edecek her tedbir yerinde ola
caktır. 

Prol. Dr. Sadi IRMAK 

Kayıeri' de kayak faaliyeti 
ıcaraerı. 21 a .a. - tld haftadanbe· 

n devam eden lca;yak ıPoru dün daha 
kalabalık bir katil• halinde yapılm11 • 
tır . 

Kır koıularının lk!nc1ı1 de dün Y1r
ınl aUetln lttlraklyle 10 kl!emet~ me· 
ıated• Y&Pılmıeur. !brah1m ~'tlı> 87 
dakika ile blrlncl, Emir Toteı 38 dakl· 
Jca Ilı lklneı, OSman Alet 40 dakika 
ııe ucunca ıreımıııerdlr. 

ise hayvan derisinden sallar, ka· 
vak tahta11ndan pek kaba aaba ıe· 
kilde yapılan ve lcli~kle idare o
lunan "ıı:emi"ler kullanılır. 

Sular her yıl aynı mtt\'Simde ve 
aynı yükseklikte tlllJTlazlar: taş

kın bazan 1, bazan <la 10-15 met· 
reyi bulur. hu o zaman, geçitler 
kapanır, gemiler ve sallar cünler
ce lşllyemez. Bazan akıntının ku
veünden, serhllerln ve 1111lann 
devrildl~I de sörlilür. 

1928 yılı bqında büyük bir sel 
halkını olmuı, k5prülerl ılirilkleytp 
cı>tli~n Murat ıuyu, kenanndakf 
köyleri de yıkıp harap etml,U ... 

~ile TIRY AKlOCLU 

-: BlleUer her ırun saat 12 desı _ Devlet Dt'm\r,ı;ollan Sa Al Ko dnn: 
- sonra Halkevlnde satılmaktadır -
: Keçiören ve Bahcellevler de : l\luhamınen bed 11 asatıd Y 1. ı 2 
:_ dahil her tarata otobüs temin - liste muhte\ !yatı dcımvıı m l.ı:"'mes.ı 

- (2. 2. 1942) p z rtc 1 J:"ünU ı at J ,ıo 
: edllmlaUr. Telefon: 2653 : d n ıt.baren sıra ile kap lı zarf usu • 

'"'1 l 1111111111111111111111111111111 ;:' llyle Anka rnda ld re blnaaında s n 

Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 
Sebzelerin gUnll\k azamı toptan 

ve perakende satııı fiyatları : 

-( 22/llkkanun /1941 )-

CiNSi n MENŞEi 

Ispanak (Muhttll!) ıs 
Lahana (Muhtelif) 7 
Pırasa (.M~telif) 7,5 
Yerelması (Ankara) 7 
Kereviz (Buna) H 
Patates sarı (tlrgUp) ıı 
Patates beyaz (Ürgtlp) 8 
Pazı (Mersin) 16 
Karnıbahar (Mersin) 19 
Ay§e fasulye (Mersin) 30 
Barbunya 
!uulya (Mersin) 30 
Domates (Mersin) 17 
Kuru sopn (Muhtelif) 7,5 

20 
10 
10 
10 
20 
ıs 

11 
21 
28 
40 

ASKERi FABRİKALAR 

60 ton bohçalık saç 
alınacak 

As. Fab Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (20.000) lira 

olan yukarıda :vazılı 60 ton bohcnıık 

ıac askeri tnbrlkalar umum müdürlü· 
tU merkez satın alma komlsYOnunca 
7.1. 942 canamba ı:Unü ıaat 15 tc pa
zarlıkla ihale edll&cektır. Şartname pa
rasızdır. Kati teminat (3000) liradır. 

(9392) 10402 

Dört kalem tel 
alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (31223) lira 

olan 4 kalem ıeı askeri tabrlkalar u
mum mtidUrlüttı merkez satın alma 
komisyonunca 16.1. 1942 cuma ı:UnU 
saat 14 te pazarlık.la ihale edilecektir. 
Şart.name (ll lira (571 kurustur. Kn· 
ti teminat (46&"1 liradır. 

(9393) 19403 

Küçük Y ozgat'ta 
yaptırılacak inşaat 

Askeri Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Kc&lt bedeli (10067) lira (17) l."'1ruı 

olan KücUk Yoz~atta yaptınlacıık in • 
ıaat askerl fabrlkalnr umum mudUIU· 
ıı:u merkez satın alma komtı;yonunca 

20. 1. 942 salı ıı-tınü ıınat 15 te kapnlı 
zartla lhnle edilecektir. Sart.namf' 
(fil) :ı.-uruıtur. MU\ k'kat teminat 755 
lira 4 kuruıtur. Teklif mektuplarını 
gaat 14 e kadar komlayona vermeleri 

(9394) 19404 

10.000 adet ve takriben 
200 kilo hoş makara 

satılacak 
Aı. Tab. Satın Al. Ko dan: 
BcherlM 1,5 kurue bedel takdir cdl· 

len yukarıda yazılı 10 000 ad<'t ve tak
riben 200 kilo kadar boa makara ns -
kP.rl fabrikalar umum müdürlüll:ü mer
kez &atın alma ko:nlsyonunca 17. ı. 942 
cumartesi ırllnll snat 11 de acık nrtur
ma auretl)'le satııacnlctır. Şartname pa· 
ruızdır. (9457) 19420 

Unu idaremizden verilmek 
ıartiyle ihale tarihinden 

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

ekmek pişirttirilecek 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
Beher kilosuna 2.75 kuru§ pl§lrt-

alınacakur. 

Bu ise i':lmı k lsU,ı; eni rln J ~ 
zalarında yazılı muvakkat temin 
kanunun tay.n ettlitl venkaları v 
ıırıı-r nl aynı ııUn saat 14 30 a 
kom syon rt'I ı~ ne 'erın teri 

da malz e dalres nden, 
da te e ıum ve se\'k eer 
laı-aktır. (9397) 

I.llıte No. &1 ı muhammen 
bin lira, muvakkat t~ln t. 

LI tc :r.; 

ra. 

Kereste alınacak 
Devlet D mln ol an Sn 

dan: 
1. Ko. 

ız olarak Anka
H >d r-

pasa'da tc 1 m "" f nd n 
dııtıtılacaktır. <9 ;>l) 1940~ 

Lokomobil ve teferruatı 
alınacak 

De\"let D r)O 
Muhammen b 

lokomobil - ı n 
l. 1942 salı ııünU 

Çimento alınacak 

nd.ı snıın ali -
naC"aktır. 

Bu ise ı:lrm k lstlyenlC'rln 64 5 {Al· 
tı b n dört yüz y rml b s> ı ral mu • 
vakkat tem n t ile kanunun ta~ n t't• 

saat 14.30 zıı. kad r kom s,ı;on re "l 
ne verMel<'rl IA ımdır. 

Şnrtnamcler 200 kuruşa Anka ve 
Haydarııa& 'lil' n lerlnde .satı makta • 
dır. (9500) 19527 

ANKARA BELEDiYESi 

Motorin alınacak 

Ankara Bcledıesinden: 

1 Beledıye ıhtıyacı ıçın 250 -
350 ton motorın onbeş gun muddetle 
ve kapalı zarf usuliylc cksıltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelı (82845) lı
radır. 

3 - Teminatı (~392> lıra (25) ku
ruştur. 

4 - İhalesi 2. ı. 942 cuma gunu 
saat 11 de yapılacağından şartname
sini gormek istlyenlerın her gun en
cıimen kal<'mıne muracaatları ve is
teklilerin de ihale gunü olan 2. 1 942 
cuma giınu saat ona kadar 2490 nu
maralı kanunun 32 inci maddesi sa. 
rahati daire inde tanzim edecekleri 
teklif me tuplarını beledıyc daıres n
de muteşekkil encumenc vermeleri. 
• (9282) 19341 



" 
o -

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

Hava :MUsteşarlığı teknik ta.buru icin otomobil ve traktör maki
nisti ve meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 

Verilecek ücret miktarları yapılacak imtihanda gösterecekle
ri ehliyete göre 50 • 120 Ura arasındadır. Taliplerin dilekleriyle 
Hava Mllsteşarlığına mllracaatları. (9310) 19247 , 

Maliye Vekaletinden : 
1951 numarala kanun mucibince teşkil 

olunan darphane mütedavil sermayesiyle 

idare edilen işler meyanında altın ve 

gümüş madde ve masnulara damga vu

ru l masına ve bunlardan alınacak ücret-

lere dair talimatname 
l\lndde l - Sal\lplcrl t.."lrnfından lhtlynrl surette gctlrllen nltın ve gUmUş 

madde \C masnulııra d.ırphancc.:c ayarlarını ı;:osterlr bir damı;: vurulur. 
lnddc 2 A)'llr damgıısı, iki ucu arusında ve ortada T C. remzi bulunan 

'c uc rı yukarıya mütevcccıh oı.ın bir hilalden lbarctur. 
~lndde 3 - Alıın madde ve masnuların nizami ayarları 2-t te :.ı2, 20, ıs, 

l&, 14, 12 ve ı:Omuı madde ve masnulıırın nızaml ayarları o 900 ve o 00 dur. 
Altın ayarında binde beş, gUmüs ayarında binde on nizami müsaade knouı edl· 
l r Tnhlll neticesinde buounan ayar yukanda yazılı nsı:nrt hadlerın dununu dJı· 
n.emek eartı)'!e herbanııl iki ayar arasında cıknnm, bu lkl hadden kücUA'U ~m· 
ııayıı esas ıtt haz olunur 

Madde 4 - qamı:ıııanmak Uzere tahlili yapılan madde v.ı mıısnulardan 

(! rphane idare heycuncc rayice göre tanı;lm ve l\lnlıye \'ck.ıletlnce tıısd .k oıu

rı aK tartrcye ııore tartı itibariyle ücret alınır. On ııramdan aa.ı.ı:ı madde ve 
m snuhır on ı:rıım lUbarlyle ücrete tAbl tutulur. 

Madde 5 - Altın ve ııilmU& madde ve mnsnuların sııhlbl, tahlil nettccslnd' 
tesblt edilen ııyarın damı;:ıılanmamasını ıstl)'eblllr. Tııhlıl yııpıldıf:ı hıılde sahi· 
b nln damı:a vurulmasını istememesi veya nycmn asııarl hadlerin dünundct 
c ıannsı hnıeblyle damı:alanmadan ıade edilen maJue ve masnular ıcın de tnm 
ücret alınır. 

Madde 6 - Tahlil neticesine kanaat eLmlyen mal sahibi, Ucrctı mukabilin
de ikinci bir tahlll yaptırabilir. Bu tahlil nctıccslndc mal sahibinin iddiası le· 
cyy t edt>rse lkıncl tablll ücreti alınmaz. 

l.ıdde 7- Bu talimatname ne$rl tarihinden oır nacı.a sonra Yllrürlüıte ııt· 
rer. (1120S/9525) 19540 

,.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. - -------
-------- ANKARA PALAS ---- -

Yılbaşı gecesi için büyük salon dol-~ --
-; muştur. Ancak diğer salonlarda masa : 

verilebilir. --
-
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

KAZALAR Devlet Orman işletmesi 

Elbise ilônı Satılık çam tomruğu 
n lchancsl MildUrlUtünden: Devlet Orman lalctmesl Daday Re· 

vır AmlrlliUndcn: 
ahdemlcr lcln ycrll ı:rı 

)la kahve renı;:l aayaktan l - Dallıdııf: bölge binası aose ke
takı.ın k1.3lık elbise yap. nan dı:posunda lstlıte mevcut (2380) 

tuhıımmı:n bedel 900 lira- adet mu:ıdlll (2571 554) metre mikap 
n müddetle acık eksiltme· cam tomruC'u acık ıırttınna ile satıla-

cakUr. 

:;ı - ~lltme 2G. 12. 9U cuma gUnü 
ıs.:ıat 14 te Tokat veteriner ınutlJrlU· 

CUnde )lapılııcakt.r. r.ıuval<kat teminat 
(67) ııra (elll> kurustur. Ekslltme)'e 
s:lnnek ıcın muvakkat teminat mak· 
buzu ibrazı &arttır. 

8 - Fazla mn!Omat lcln inekhane 
mlldUrJU~Qne m racaat !Azımdır. 

(109Gl/93SO) 19345 

2 - Tomrukların ayrıca b:ıs kesme 
pııyları mevcut ve kabukları &o.YUlmus 
olup hacim kabuksuz orta kutur üıL'

rlndcn hesaplanm15tır. 
3 - Tomruklara alt satıs ıartname· 

111 Ankarada orman umum müdUrlU
A'llnde, tsuınbul ve Kaıtnmonu onnan 
c;cvlrge mUdUrlUklerlyle Daday orman 
ıeıetmeııl revir tımlrlltlndc görülecek -
tir. 

MALiYE VEKALETi 

Fransızca bilen daktilo 
aranıyor 

Maliye Vekaletınden ı 

Mali Tetkik Heyeti için Türkçe ve 
Fransızcası kuvcıli ve az çok Alman
ca bilen bir daktilo imtihanla alına
cakı ır. Kadro ücreti olan (150) lira, 
isteklilcı .ıı imtihandaki muvaffakıyet 
deı ecesine gôre birden veya tedricen 
verilecel..lir. Lıse mezunları tercih e
dilır. A!kerlikle ilişiği bulunanlar ve 
bund:ın evelkı imtihana girip knzana
mıyanlar imtihana alınmaz. İsteklile
rin müsbit evrakiyle birlikte 2 sonkli
nun akşamına kadar neşriyat müdür. 
lüğüne bızzat müracaatları. 

(9373) 19342 

24 adet şasi kamyonet 
alınacak 

Maliye V ekliletindcn s 

Resmi daireler için 0,5 110. 1,S 
tonluk Fort, Şevrole, Enternasyo. 
nal, Qpel markalardan her hangi bi
rinacn • olmnk llzere yirmi dört adet 
mlicE:ddet şasi kamyonet pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Vermeğe talip olanların 27-12-941 
tarihine rastlayan c:ımnrtesi günü 
saat 11 do Levazım 'MlldllrlUğUnde 
müteşekkil eksiltme komisyonuna 
müracaat etmeleri (9212) 19475 

inhisarlar Umum Md. 

Yol ve kanalizasyon 

yaptmlacak 

lJ ı: u 5 

Milli Müdafaa Vekaleti 

Silahlık yaptırılacak 

M. 2.L VckAletl sa. Al. Ko. dan: 
1758 Ura 51 kuru& keıılt bedelli bir 

sabit s\IAhlık 5. l. 942 pazartesi ır(lnQ 

saat 15 te acı.k eksUtırne lle yapılncak
t.ır. lstcklllerln ekslltme gUn ve ıııaUn
de 131 lira 89 kuruıluk ilk teminatla· 
rlyle birlikte M. M. v. sa. Al. Ko. na 
ııelmelerl. (9386) 19443 

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

yUz on ı...-uruı olan :yirmi bin tane yilz 
havlusu 26 llkkAnun 941 cuma ıtUnU 
saat 15 te Ankarn'da M. l\L Vektı.letl 

saun alma komisyonunda pazarlıkla 

1hale edllecdlndcn lstcklllerln 3300 il· 
ralık kaU tcmlnaUarlyJc birlikte pazar-
lık ~n ve saatinde mezkQr .Ko. da 
bulurunalan. Snrtname ve numunesi 
her ırün komisyonda ıtörQleblllr. 

(9426) 19447 

Yapı malzemesi alınacak 
M. l\L Vekflletl Sn. Al. Ko. dnn: 
887 lira s:> kurus kesit bedelli 32 kn-

lem ln&aat malzemesi 23. 12. 911 salı 

ı:UnU saat 15 te pazarlıkla satın alına
cııktır. tstcklllerln 133 lira 16 kuruıluk 

kati tem!nntlarlylc birlikte [lıızarlık 

ırıin ve saatlndc l\1. M. v. sa. Al. Ko. 
na ı:clmelcri. (!>S21) 19508 

Baskül alınacak 
M • .M. Vc-kllletl Sa. Al. Ko. dıın: 
Bchcrlne tahmin e<Jllen tıyatı (250) 

iki ytız elli lira olan 12 adet tamamen 
demır ''C neherlne tahmin edilen fiyatı 
(l9tl> yuz doksan lira olan 18 adet 
tnbln \e arkalıı::ı ah$np diğer aksamı 

demir basklll kapalı zur!ln münakasa· 
ya konmustur. lhaleııl 7.1. 942 caraıım
ba ı:Unü snnt ıı dedir. llk teminatı 

(410,25> Uradır. Evsaf vo oartnamesl 

22/12/1941 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen llanlar 

, __________________ I ______ _ 

Kereste alınacak 
ht. Şlall Sıı. AL Ko. dan: 
l - Kapalı zart usullyle 13SO metre 

mlkllp ınamül kereste münakasaya ı 
konmuatur. Evliat ve husus1 şarU:ır 

Ko. dn ııllrtı!Ur. Muvakkat teminat 
5300 liradır. İhalesi 24. 12. 941 canam· 
ba e-Unü sııııt ıı de yapılacaktır. Tn
llplerln ihale saatinden bir saat evci 
tekli! mektuplannı Ko. na vermclerL 

YALOVA KAPLICALARI 

Otel Termal 
--ve-

TERMAL BANYOLARI 
(9132) 19102 25 İlk Kônundan itibaren 

Zonguldak Sa. Al. Ko. dan ı 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Otel, restoran, ve banyolarda kalorifer vardır. 

1 - Beher kilosu 160 kuruş tah
min edilen 15,000 kilo sadeyagı be
her kilosu 40 kuruş tahmin edilen 
15,000 kilo pirinç beher kilosu 26 

Yalova iskelesinde kaplıcalara ait hususi 
otobüs mevcuttur. (9550) 19479 

kuruş tahmin edilen 30,000 kilo bul- ur. İsteklilerin tafsilat almak üzere 
gur beher kilosu 65 kuruş tahmin 
edilen 15,000 kilo saban beher kilosu her gıin İzmit Sa. A. Ko. na müra-
100 kuruş tahmin edilen lO,OOO kilo caat edebiirer. (9535) 19488 

zeytin yağı beher kilosu 23 kuruş 

1 

Sadeyağ alınacak 
tahmin edilen 15,000 kilo fasulye 
b:l•er k~osu 24 kuruş tahm.in edilen Mimar Sinan Sa. Al. Ko. dan 
15,000 kılo nohut beher kılosu 25 ı .. Tahminen beher kilosu 183 
kuru~ tahmin edilen 15,000 kilo mer-1 kuruştan S ton sadeyağı açık eksilt
cımek kapalı zarf ve açık eksiltme me usulu ile satın alınacaktır. 
ile satın alınacaktır. Kapalı zarf Muhammen bedeli 14640 lıra mu
ıle mi;nakasa 27. 12. 941 saat 10 da vakkat teminat 1098 lira şartnamesi 
sadeyağı, pirinç, bulgur, sabun. zey· Ko. da verilmek:edir. İhalesi 25. 12. 
tinyağı eksiltme ile münakasa 28. 12 941 saat 14 te Mimar Sinan Sa. Al. 
941 tarihinde saat 10 da fasulye. no· Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin bel 
but, mercimek Devrek Sa. Al. Ko. li gun ve saatte Ko. da bulunmaları. 
da yapılacaktır. Tutarı ve ilk temi- (9564) 19511 

ne ls.t. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla • 
caktır. llk tcmlnat 2193 lira 75 .kurul" 
tur . .NUmunesl Ko. dn ı;:örUIUr. lı;tek • 
lllerln bclll a1ln ve saatte Ko. na gel• 
meler!. (9563) 1!>530 

Benzin ve saire alınacak 
lst. 51&11 Sn. Al. Ko. dan: 
1 -" Pazarlıkla 66 bin kilo benzi• 

ll!Ji.iO kilo vakom 1320 kilo valvnıııı 

61l0 kllo ;:rcs 6GO kilo ııaz,yatı satııı 

alınacaktır. İhalesi 25. 12. 941 perı;cm • 
be ı:unu sruıt 10,5 tn yapılacaktır. :Kn· 
ti ıemlnat SlOO llradır. Tallplcrln J{o. 
na mürncaatınrı. (9566) ı9531 

Yapı işleri. 
Eskl&ehlr Sn. Al. Ko. dnn: 

natı sadeyağının 240.000 ilk teminat 
1800 lira. 

Pirinç 6000 ilk Te 450 Li. Bul • 
gur 7800 İl. Te. 585 lira. 

Sadeyağ alınacak l - 20151 lira 24 kurue kC$1f bedel· 
11 okulda ya[lılacnk bir matbaa blnn lnP 

Kırklareli Sa. Al. Ko. dan : sına kaıınlı zartla talip cıkmadıtındnll 
1 - Pazarlıkla ve kimyevi evsafta bir ay zıırtında neticelenmek üzer• 

2700 kilo sadeya ı alınacaktır. Asi- pıızarlı~n konmuştur. tik pazarlığı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: M. l\1. V. sntın almn komlsyunundıı 
gorUlür. tstekllleıin ihale ı;:iln ve sa• 
allndcn bir saat ev!.'llne kadnr tl.'kllt 
mektuplarını komlS)'onıı vcrm ... ıerl. 

Sabun 9750 ilk Te. 732. Zeytinyağ 
10000 ilk Te. 732 zeytinyac 10000 
ilk Te. 750. Fasulye 3450 ilk Te 
258175 nohut 3600 ilk Te 270 lira. 
Mercimek 3750 ilk Te. 2S2 liradır, 
Şartname ve evsaf Ko. da görülur. 

din azami derecesi 7 dır. Hamızatı 110. 1 041 cuma günu saat 15 te E&Jd· 
şahmiyei tay> arcı manhallc derece • ıchlr mıntaka Sa. Al. Ko. d.:ı yapıla • 
si Jcfmanbeam usulü ile asgari 25 eııktır. tık teminat lSll lira 40 kurul" 
obeaktır. Tahlil için her 50 teneke- ! tur. Hususi ve fenni aartnnme Ko. da 
den bir numune alrnacakur. Talip • ı;:orUIUr. lstcklllerln belll ıtün ve sa • 
)erin 25. 12. 941 perşembe günü saat attc tcmlnatlarlyle Ko. da hazır bU • 1 - Keşif ve şartnamesi mucibin

ce Paşabahçe fabrikasında yapıla -
cak yol ve kanalizasyon inşaatı ka
palı zarf usuliyle yaptırılacaktır. 

2 - Keşıf bedeli "36.086.60,. lira, 
3 7,S muvakkat teminatı "(1956.19) 
liradır. 

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

4 - Şartname ve keşfi sözü ge
çen şube veznesinden ve Ankara, İz. 
mir başmüdürlüklerinden "130"' ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

S - Eksiltmeye girmek ist iyenle
rin ''10.000" liralık bu kabil inşaatı 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına 
dair vesika ibraz ederek ihale gü
nünden 8 gün eveline kadar umum 
müdürlük inşaat şubesinden ayrıca 
eksiltmeye iştirak vesikası almaları 
lazımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mü
hürlü teklif mektuplarını, kanuni 
vesikalarını ve mlinakasaya iştirak 
vesikasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını lhale tarihinden bir saat 
eveline kadar adı geçen komisyon 
riyasetine makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(11081-9466) 19425 

Sat.şiar hakkında 

Merzifon Dokuma -
cılar Kooperatif inden: 

(949b) 19j2~ 

Kaput bezi alınacak 
M. M. VekA!eU Hava Sa. Al. Ko.dan: 
50.000 metre kaput bezi pazarlıkla 

saUn alınacaktır. Muhammen bcdcll 
17.000 lira olup .kaU tımılnntı ~ lJ • 
radır. razarlıl':ı 24·12·19-U carsamba 
ı:UnU saat 11.15 te Ankara hava saun 
alnın komlsy0nunda yapılacaktır. Şart· 
namesi komls)'onda ı;:5rUleb1llr. 151.ek -
ıııerın muayyen ı;:ün ve ıaaue komi&· 
yonda bulunmaları. (9499) 19526 

Saç bidon alınacak 
M. l\l. Veklılcll Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edllen tıyatı :rınnı 

bin dokuz ;yüz llrn olan 280 tane sac 
blJon ıs lklnelklnun !H2 p~cmbe ı;:U-

(9224) 19177 

Sadeyağ alınacak 
Ezine Sn. Al. Ko. dan : 
l - Cinsi sadcynfıı mlktan 10,000 

muhammen bedeli 20,000 lira muvak
kat teminat 1500 ıırn. Yukarıda mu· 
hnıruncn bedeli ve muvakkat teminatı 
yazılı sadeyağı 25. 12. !>41 perıcmbc 

a11nU snat ıs te Ezine Sa. Al. Ko. dn 
pazarlıkla satın alınac:ııktır. bteklllc
rln mczkQr gQn "'e saatte kııU teml
natlarlyle Ko- nn mUracaatıan. 

(9357) 1029S 

Meşe odunu alınacak 
Vnn Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kılosunıı dört kuruş tah· 

mln edilen 500 ton meşe odunu kapııll 

zartla elaılltme)'e koıunuştur. Muham • 
men bedeli 20.000 lira olup ilk teminat 

nU saııt 15.30 Ja Ankarada M. M. V. l500 ıırnuır. Evsaf ve aartnamcsl Ko. 
satın alma Ko. dn kapalı zar! uı;ullylc da verilir. !halesi 27. 12. 941 cumnrte
lhnle cdllec:erıtnden Jsteklllerln 3135 ıl ı:ünü saat 11 de Ko. dcı :yapılncnk· 
llr;lık llk temlnııUarı lle birlikte tek • tır. tsteklllerln belli e-Un ve saatten bir 
ııt mektuplarını eksiltme ıııatlnden be· saat evcl teklif melttuıılannı Ko. na 
hemchal bir ıaat evellne kadar mezkQr vermeleri. (940S) 19362 
Ko. ba~ıı:anlı(:ına vermeleri. Sartnamcsl 
her gün Ko. da ııı>rll!Ur. Bidonların 

hepsi birden bir talibe ihale cdllcb11e -
celil ı;lbl elllaer taneden 114afıı olmamak 
Uzcre u-rı, ayrı tallplere de ihale edi
lebilecektir. Bu takdll"de llk temlnnt 
tek.Ut miktarı Uzerlnd!.'ll hesap edilir. 

(9517) 19:>36 

Pijama diktirilecek 

Çul alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zart usullylc 5000 adet 

c:uı münakasaya konmustur. Evııat \•e 
hususi ıartlar !zınlt. lstanbul, Anknrn 
Lv. rı.mtrllklerl Sa. Al. Ko. lnrtyle lz. 
mit Sa. Al. Ko. da görQlcblllr. 

2 - Muhammen bedel! 7000 llrn 
muvakkat teminat 55S llradır. lhalcsl M. M. VcklleU Sa. Al. Şo. dan: 

Yalnız bczl vcktı.letce verilmek ve 2. 1. 942 cuma giın rı saat 16 da yapıla • 
diğer malzemesi mıitcahhldc all olmak cnktır. Taliplerin lhnle saatinden bir 
Uzcre 4;100 takım pijama dlktlrllccck· ıaat eve! teklif mektuplarını Ko. na 
Ur. Beher takunına 30 kuru& dlklı ile- vennclcrl. (9440) 194lu 
rctl ı.ahmln edllml&Ur. :;iartnnmesl he: 
gün komisyonda ıtörUIUr. lı;Leklllerln 

202 lira :;o kurusluk kati tcmlnallarly· 
le birlikte pazarlık s:UnU olnn 26 ilk· 
kAnun 941 cuma günü saat 11 
karada M. M. v. satın alnın 

Yapı ilanı 

Esklsehlr Sa. Al. Ko. dan: 

16 da Kırklareli Sa. Al. Ko. na 3 lunmalıırı. <9567> 195:r.J 

ıs teminatlariyle müracaatları. Faz- Sadeyağ alınacak 
la rnaiacr.at almak istiyenler İstan - l.Uleburgnz Sn. Al. Ko. dan: 
bul Ankı.ra Lv. !iır. rliği Sa. Al. Ko. ı - Kom'syonda mevcut evs:ıt dn• 
lariyle Kırklareli Sa. Al. Ko. na hlllnde be$ ton sadeyağ ııııznrlıkla sa· 
ın!ir .. 1..aaıları. (9565) 19512 tın alınacaktır. Beher kilosunun tah• 

• mln fiyatı 180 kuruştur. Pazarlı{:ı fi 1· 
Ot veya saman alınacak 942 ı;:Unll saat 15 te Lüleburgaz ı nu· 

Hahcıoglu Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tel balyalı bir ay müddetle 

Halıcıogluna veya Teldrdağında mo
tor veya vapurda teslim şartiyle 250 
ton kuru ot ve 250 ton saman pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 3. 
1. 942 cumartesi günü saat 11 den i
tıbaren İstanbul da Halıcıoğlu 76V 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Kuru ot 
ve samana ait evsaf ve §artname her 
gün Ko. da gôrlilür. 

2 - Kuru otun 1218 lira 75 kuruş 
samanın 1031 lira 25 kuru:ıtur. Te
mına!lariyle komisyona gelmeleri. 

(9577) 19519 

Bulgur alınacak 

Konya Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 500 ton bulgur pazarlık sure

tiyle satın alınacaktır. Evsaf ve hu
susi ı;cra!t komisyonumu~a 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 ibir 
müteahhide ihale edilebileccgi gibi 
SO tondan aşağı olma..'nak üzere ay
rı ayrı muteahhitlere de ihale edile
bilir. Gideceği yerler Ko. dan öğre
nilir. 500 ton bulgurun muhammen 
tutarı 92500 lira ve ilk teminat 6937 
liradır. 

50 tonun ilk teminatı 693 lira 75 
kuruştur. 

İsteklilerin teminatları yatırıp 
makbuzlariyle birlikte tayin edilen 
saatte Ko. na gelmeleri. (9578) 19S20 

maralı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır 
(9:118) 19533 

Cibinlik alınacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 
l - 1250 adet clblnllk altnacııı..-ttr• 

Pazarlıkla ekslltmcsl 26.12. 941 curıııı 
gUnU &ant 15 te Topane lst. Lv. A. Sil· 
Al. Ko. da )llpılncnktır. Tahmin bedeli 
19.875 llrn ilk teminat 1453 llra l:l ıcu• 
ruştur. Nil'muncsl Ko. da görü!Ur. ıs · 
t~klllcrın bclll gUn ve san tte Ko. &1' 

mUracnaUnrı. (95il) 19534 

ViLAYETLER 

Parke yol yaptırılacak 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satıl 

Alma Komisyonundan • 
1 - Kapalı zarf usuliyle park• 

yol yaptırılacaktır. Bu yola ait tıı!J"' 
hammen bedeli 29641 lira 61 kurnt• 
tur. Muvakkat teminatı 2223 lira " 
dır. 

2 - İhalesi 7-1-942 çarşamba gU: 
nil saat 11 dedir. Taliplerin beilı 
gün ve saatten bir saat eveline ki 
dar teklif mektuplan kabul edilİI• 

3 - Şartname ve planı 150 kurll• 
mukabilinde komisyon.dan alınabi -
lir. Şu şartlaki planı almadc gerek• 
se ihalede ticaret odası ve nafıa eh
liyet vesikalarını ibraza mecburi " 
diL (9172) 19114 

Makine dikinisi ahnacak 

1 
4 - Tomruklar bir M3 muhammen 

bedeli (1570) kuruı;tur. ı 
5 - lstcklllerln ;yüzde 7,5 muvak· 

kat teminatı olan) (3028) lira (Ol)) 

kuruı hlmllen 9. l . !>42 (cuma> gUn 
saat (14) tc Dııday revir tımlrllıtlne 

Mcrzlton Dokumacılar Koope
ratifi sııtmnın intizamını temin 
ve clvar vllA>etlcrln ihtiyacını 

karıılamak mnksadl.rle l kAnu
nusanl M2 tarihinden IUbnren 
her ay mnmullcrlmlzl ancak a
a:ıtıda yıızılı vllAyct ve kazalar 
tUccarlarına Yerli l\Iall:ır Paza· 
rının kabul cttlltl esaslar dahi· 
llnde mnl verlleeektır. Şimdilik 

iplik dnrlıl!t dolayıslyle listede 
ismi yazılı olmıynn vlltıyct ve 
kaznıardakl tUccıırların müra
caat ctmemelerlnl rlcn ederiz. 

bulunmaları. (0:118) 

l - 18S68 lira 35 kurusluk keşif be· 
de An· delil erat muttat:ı lnıası kapalı zart 
Ko. da usullyle ekslltmeye konulmuıtur. Eksilt 
ı9:ıa7 mest ıo. 1. 942 cuma günü Eskl&ehlr 

Asit karbonik tüpü 
alınacak 

mıntaka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır 

llk teminat 1040 lira 13 kuruştur. tstck-

Bina yaptınlacak 
Tokat Nafıa Müdürlüğünden r 

Tokat merkezinde i~ edileeel 
39999 lira 99 kuruş bedeli ke~ifli et" 

As. Po. 1210 Sa. Al, Ko. dan s zaevi in5aatı kapalı zarf u suliyle .4. 

Ot ve saman alınacak 

Gazmaske Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

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

.;,ıJlllllllllllllllllllllllllllllllL. --

mUrncaaUan. (11214 /9528) 1953.'> 

ASKERLİK lŞLERl 

Ç A C R 1 
Ankara Askerlik Şubesinden ı 

1 - 941 haziran yoklamasına gel · 
miyen ve iç Cebeci Kutlu Gün sokak . 
No. 27 olarak verdigi adreste olma
dığı ve bilen dahi bulunmadığı .em
niyet tahkikatiyle anlaşılan yedek --- NEOSTERİN --: Sıh:ıtli olmak için insanın ağız, 

: burun, boğu ve bademciklerini 
: sıhl bir tarzda temiz bulundur 

_ piyade teğmeni emekli 340 • SS ka· 
: yıt No. lı ve 319 doğumlu Ankaralı 
- Kemal oğlu İsmail Hakkı Ayata 
: talim vazifesi almıştır Acele şube -
: mize veya bulunduğu yerine şubesıne 

ması llzımdır. - Bu yollarlıı giren aniioler, _ 
: grip, kız.ıl, kızamık, difteri, kaba· -

lculak, çiçek, suçiçeği, mcoeoİİL" : 
ilah bulaşıct hııualıklarda 

-
- -- -- NEOSTERlN --- -pülverizıısyon VC}'I ı.;arı;arası -- şifaya yardım eder. _ 
: Böyle hastalar ile tema~ta bu· -

- lunanlan korur, ~ahsi ihıİ)'llt ve : , 
: ıcdbiıi aldınr. Eczanelerde reçe- : , 

-
ıcslz saıılır. 

':11111111111111111111111111111111• ... 

Doktor 

Dof:um \"o kadın nastalıklan 

Muıehassuı 

Büyük Postnoı: arkasında Sanayı 
Cad. Demir Ap. No. ı Hasıala· 

cıoı kabul etmektedir. 
Telefon! 1816 

Satllık Ceraskal 
lkl tonluk siklet ceken hAll Caallyet

te bir cera&Xal satılıktır. Taliplerin 
Harta matbaasında mürettip HUseytne 
mttracnatı. 

lüzumu müracaatı illin olunur. 
(9539 19492 

manto 
Sabırsızlık in, bckllycn sayın 

müsterllerlmc, kırk iki model, 
kurk, mnnto c:cşltlerlm ı:clmlıı· 

Ur. Teshllltlı satıılarlyle rağbet 

kazanan CUmhUrlyct Mil \"e 
kUrk pııznrı. S:ıat dokuzdan ya
rıma ve bir buc:uktıın yediye ka· 
dar mUıterllerlnl knbul etmek
tedir. Tel. 1157 Adnan Ann· 
tartalar N. 36 5545 

LiSELER 

Memur alınacak 
Ankara Atatürk Lisesi Mildi.lrlUğUn· 

den: 
.Mektebim ize• (15> lira asli maıı&lı 

bir kUtUpanc memuru alınacaktır. 
Memurin kanununun dördüncü mad

desi vasfını haiz olanların evrakı mQs
bltclcrlyle blr11kte okul muhasebesine 
25. 12. 1941 tarihine kadar mUracnat -
ları illin olunur. (!l460) 19464 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Amas>ıı, 1okııt, Çorum, Yoz· 
ant, Sıvas, Samsun, CUmüsha· 
cıkfiy. Zlle, Turhal, tsklllp, Os-
mancık. Alarıı. Mecitözü, Sun-
gurıu, Sorgun, Boı: ı:r.llypn, Yer
köy, Nlksa., Erhan, Reşadiye, 

Artova. Divriği, GilrUn, Hnflk, 
Kanı:nl, Sarkışla, Suıchrl, Yıldız· 

eli, Zara, Bafra, Caraambn, Ala· 
c;:ım , Ha'\;za, Ladik, Köprü, Ter· 
mi:', Ka,nk, Boyııbııt. Karı:ı. 

M. ~t. Veklletl sa. Al. Ko.dnn : 
Hepsine tahmin edilen 11yatı otuz 

üc bin dokuz yuz .Ylıml lira olan elli 
alU tane ouyı.ik ve dört yüz yetmıı iki 
tane kticı.ik dulu aı!t karbonik tUpU 
7 - lklnclkllnun • 1942 cıırsamba ı;:Unü 

ımnt 15 Le Ankııra'lln :-.ı . M. VekiıleU 
salın alma ko.cta kap.ılı zart usullyle 
ihale edllecl.'lt'lndcn isteklilerin 29 ıo il -
ralık ilk temlnatlarlyle birlikte teklıf 

mcktuplnnnı ckılltme saatinden bche -
mahal bir snat evcllnc kadar mezkQr 

ı 
Ko ooıkanlıı?ınn vermeleri. Şartname

si her gün ko.da görülür. Tilplcrln hep. 
si blrdenblr tlıllbe ihale cdllecel':I ı:lbl 
elllıer tanelik partiler halinde &)Ti 

lllcrln muayyen ı;:Un ve saatten bir sn
nt evci teklif mcktuplnrlyle ilk temi -
nallarını Ko. na vermeleri. Keıılt fenni 
ve hususi sıırtname ve resmi proJelerl 
ber gUn mesai zamnnlıırında Ko. an 
ı;:orUlür. P05tadnkl ı:eclkmelcr kabul 
deA"lldlr. (9475> 10429 

Sığır eti alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 60 ton sığır c tı alınacaktır. 

~ ..A 
, ayrı taliplere de ihale edilebilir. Bu 

takdirde llk teminat teklif miktarı 

Uzerlnden hesap edilir. (9:;20) 19;';35 

Pazarlıkla eksiltmesi 24-12-941 çar 
şıı.mbıı gllnU saat 14 de Tophanl) 
ist. Lv. A. SA. AL. KO. da yapıla· 
cıı.ktır. Tahmin bedeli 27010 lira 
ilk teminat 2025 liradır. Aı·ttırma· 

sı Ko. da görülilr. isteklilerin bel
li saatte Ko. ya gelmeleri . 

(194791 19470 

Bulgur yaptırılacak 
M. M. Vckllletl Sa Al. Ko. dan: Eskiııehir Sa. Al. Ko. ılan : 
Heııslne tahmin e<lllen rıyatı otuz 1 - 18 ton sert buğdaydan şerait 

bcs bin dllrt ;yüz llrıı olnn ·lSO tane dahilinde bulgur imal ettirilecektir. 
Doğum ve Kadın 1 lasıalıkları bUy!lk ve 4600 tane kUcUk kurlu& 2 Pazarlığı 5. 1. 942 paz;ırtesi günü 

Müıcha~sm lklnclktınun 012 cuma ııünU sııat .ıı saat 15 te Eskişehir Sa. Al. Ko. da 
NümUPe hastanesi karşısı Bnl · de Anknradn :.ı. M. v. ı;ııtın alma Ko. yapılacaktır. Teminatı 1485 liradır 
cılar Ap. No. 2 Tel 2313 da pazarlıkla ihale edlleccC:lnıten Is· İsteklilerin teminatlariyle birlikte 

Kartuş alınacak # DOKTOR ..,. 

Münevver 1 NAL 

Her gün sant 10 - 12 de fuka- ı teklllerın r>Jıı liralık katı teminatın· 1 Ko. na müracaatları. (9534) l 9487 
ra parasız muayene olunur. rlyle birlikte pazarlık ııUn ve saatinde 

................. Ko. da bulunmnları. Şartnamesi her Kömür· nakli 
ırUn Ko. dn ı;:firQJUr. Kartu&ların hepsi 
blrdcn bir talibe ihale edllcbllcceı?l 
gibi biner taneden aıaıtı olmamak U • 
zere ayn ayn taliplere de ihale e<llle· 
bilecektir. nu takdirde kati teminat 
tekllf miktarı üzerinden hesap edilir. 

(9519) 19:>39 

İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1200 ton kok ve rekombze kö· 

muru Zonguldak'tan deniz yoluyla 
1:ımlt rıhtımına naklettifilecektir. 

Nakil işinin pazarlığı 25. 12. 941 
perşembe günü saat 16 da yapılacak-

1 - 1000 ton kuru ot ile 800 ton 12. 941 tarihinden itibaren 20 guıı 
samanın 25 ilkkanun 1941 günü 1210 müddetle eksiltmeye konulmuştur. ·r 
nıerkezinın kapalı zarfla mübayaası İhalesi 24. 12. 941 gününe müsadı 
yapılacaktır. Kapalı zarfla münaka- çarııambn günü saat 15 te Tokat ıı•' 
sa gi.ınu 12 kadar komisyona verilme- fıa dairesinde yapılacaktır. İhale 
lidir. Pos!adaki gecikmeler kabul e- kanununun hükümleri dairesinde ica· 
dilmez. Otun teminat bedeli 4875 Ji. beden vesikalarla birlikte muvak1'Bt 
ra samanın teminatı 4125 lira şart • teminat makbuzları ve t eminat ırıelc• 
namesi salın alma merkezinde görü- tupları ile birlikte ihale saatindeıı 
lür. isteklilerin 1210 As. Po. Sa. Al. bir saat eveline kadar komisyon• 
Ko, na pey akçeleri ile müracaatla- müracaat edeceklerdir. Bu hususi 
rı. (9579) 19521 ait pUin ve keşif evrakını görmek ii" 

tiyenlerin Tokat nafıa müdürJüğ\ill1 

Bakır mutbak takımları müracaatları illin olunur. 
alınacak (9243) 19200 

lst. Şişli Sa. Al. Ko. dan: Y o\ yaptırılacak 
1 - lS. 12. 941 günü pazarlıkla mü· Mani.sn Dnlml Encil:mentnden: 

nnkıısaaı lltın edilen ll4&fıı cins ve Akhisar - Kırkatac y0lunun 11 .t" 
miktarları li&Zılı :Yedl kalem ha.kır 9S7.7S - 17 + 954 c1I kllomeueıcrt ıv 
mutfak edevatı tekrar pnzArlııta kon· rasın<lakl ıose ınsanu (16317) ıır" (431 

muttur. Evsaf ve hususi sartlar Ko. kuruıluk kesltnamcslndo tcsblt cdtlell 
da nortillır. Bu ede\·at toptan bir ta· vahit fiyatlar ilzorlnd!.'n kapalı zait 
llbc ihale cdileblleceıtl gibi kısım kı • usullyle ckslltmcye ('ıkarılmqtır. 
ıım da tallplcrını: ihale olunabilir. thalc s. 1. !>42 peracmbc ırünll ıast 
lhaksl 26. 12. 941 cuma günu aant 11.so da vllAyet dalmt enclhncntııd' 
ıo 5 tn )'npılncaktır. Katı teminat )<ıııılacaktır. Knpalı zarım saat onn 1t1' 
11050 liradır. Tııllplerın Ko. na müra- ı dar cncUmcn riyasetine tevdi detı.ınc61 
cantlnrı Cınsl bakır bakrnc, miktarı 1 veya posta ııe vasıl olması ıarttır. 
2000 büyük süzgeç 300 kc>vı;:lr 800 sap· Muvakkat teminat 1223 lira 85 J.'1l' 
1ı tas 300 büyük kazıın 400 kücük ka· ruştur. Kcslt, proJe ve ınrtnnme bel' 
zan 200 karııvana 1000 1 ı:ün encümende ı:örUleblllr. Tallplerlll 

(9562) 1!>529 941 yılına nlt tk:ıırct odası vcsııcaııırı • 
nı hamil ve ihaleden en az S gün e~ 

Zinc;r y>1lar sapı alınacak nafıa müdilrıuı::undcn aıacaklan eıııı· 
Tnphnne tst Lv A. Sa. Al. Ko dıın· yet vesikasını tekli! mektubu ıçııı' 
l D herine 105 kurua tahmin edl- ko)'lllalnn !Azımdır. Kapalı zart111rıl' 

len 15.000 adet zincir .YUiar snpı :ılı - 2490 sayılı kıınunun 82 maddesi daır" 
nacaktır. rnzarltkla ckslltmrsı 26·12· ılnde hazırlanması ve tevdii ıartur· 

l941 cuma günU saat 15.30 da Tapa- (9348) 19'.29S , ______________________________ .... __________________ __ 
u L U s 23. Uncu yıl - No. 7321 

Cıııtıyaz sahlbı 
İskender ARTUN 

Umumi Neşrıyau tdart! Eden 
Yazı 1uıerı Mhdllrtl 

Mümtaz Faik FENİK 
MUcs.<ıeııo MUdUrü: Naeıt ULUC 
ULUS Basımcvi ANKARA 

- ( DİKKAT )-
Gıızetemıze ~öndertlen herncvı yazı

ıar. nc~redllsln edilmesin ııert veril· 
mez ve kaybOlusundan dolayı blc bir 

mesullyet kabul olunmaz 

YENİ Sinemada 
BuııUn bu ııece 

llhl bir aık destanı, saf bir scvı;:l
nln romanı. Ebedi bir muhabbetin 

hlkllyesl. ölmcl bir mevzu 

Ölmiyen aşk 
Bas rollerdi.': Merlc Obcron • 

Laurence Ollvlr • Davld Nlven 
Seanslar: 14.30 • 16.80 • 18.30 

gece 21 de 
Saat 12.15 te ucuz maUne 

HOLlWOOT REVUSU 

PARK Sinemasında 
BugUn 14.30 elan itibaren hatırası 

ilelebet hnfıznlnrda menkue knla -
cak en büyUk hayat romanı 

KADIN KALBİ 
TUrf!:cc sözlU arapca şarkılı 

Yaratanlar: 

Sülc)'lllan Neclp - Emine Rlzzık 

~anslnr: 14.30 - lG.SO - 18.30 
aece 21 de 

SUS Sinemasında 
Bugün bu gece 

.l'c\knlll<lc mlzıınscnll bü:yU'k 

macera tllml 

ZAFERE DOGRU 
Dae roııcrde: Sp!.'nccr Trncy -

Robcrt Younıt 

St'3ruılar: 14 -16 18 - ııece 20.30 da 

SÜMER Sinemasmda 
nuııUn 12.15 ten itibaren 

iki mm bll"den 

1 - DELİ KOŞUCU 
Bal rolde: Bob Stccle 

2 - SARI TEHLİKE 
B!ll rolde: OOnrnd Nnııeı 

Seanslar: 12.15 - 14 30 - 16.80 - 18.80 
ıtece 21 de 


