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Büyük Millet Meclisindeki müzakereler 
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icin tedbirler ahnıyor 
Büyük Millet Meclisinde Başvekilimiz 

Maliye, Ticaret, Ziraat vekilleri izahlar ve;diler 

Zirai istihsali daha 
~ok arlhrmak i~in 

esash ~ahımalar var 
BUyük Mlllet Meclisi dün saat ı~ te Dr. Mazhar ceor

men'ln baıkanlıttnda toplandı. GUndcmde bulunan butdayı 
koruma karaılı~ verglslnln kaldırılınaıına dair kanun lA.Yt· 
hasının müstacelen ve öne alınarak konuıulmuı muvakkat 
encümenin mazbatasında tekllt ediliyordu. Baıkan tckllti 
reye koydu. Bu IAylhanm mllzakcrcslne baılandı. 

Ilcyetı umumlyeal hakkında ilk sö:ı; alan B. ~in Sazak 
(Esıclıehlr) bu verginin kaldırılmasındaki hikmeti anlıya. 

madıltını, nihayet 15 kunıea yenecek ckmcQ'ln 16 ya da ye
nebllccc~lnl kaydederek vcrı;:lnln lpkaslyle bundan elde edl· 
lebllt>cek ı;:ellrln ucuz fiyatla atınmıı buQ-daya ve arpaya 
llAveslnl lstedl. Bu yolda bir takrir de verdi. B. H\kmct 
Be.yur (Manlsa) başlıca gıdası ekmek olan vatandaelardan 
bahlsle verı;:lnln kaldırılmatı lehinde bulundu. 

Yeni mahsulü cvelce satanlar 
Baıvekll Dr. Retuc Saydam - Arkadatlar, dedi, hUkil· 

metçe teklıt cdllmlı olan kanun llb1hasının kııbu!U muva· 
lık olur. Bu ııenenın mabsu!Unll, daha önce, ot c ıatmıı 

olanların tatmini de hUkümetcc d.ııUnUtmektcdlr. Bu hu· 
ıu~ta bazı kararlar almaktayız. (Brnvo sesleri.) 

BCJ§vekilimiz Dr. Relik Saydam { Sonu 6 ıncı sayfada ] 

Çörçil ~ 
Vaşington'da 

Falih Rıfkı AT AY 
Ritlcr bütün alınan kara orduları • 

ııın ba~umandanlısını kendi eline al· 
dığı sırada, Çörçil Va2inston'da bulun· 
makıa ve Eden'in ise nerede olduğu bi· 
Jinmeı:nekıedir. Her halde Ilirll!lik·DC'V· 
Jetler, İngiltere 'c Rusya arasında Ja • 
Ponıra ~e J\lm&O)'ll°)'B karşı, >eni harp 
oartlarııtı uygun tedbirler konuşulmak
tadır. Yeni ıartlard:ın biri Japonya'nın, 
.ikincisi Amcrika'nın harbe girmesidir; 
üçuncilıü de Ru5)-a'da ııJman çekili~ • 
dir. 

İngilizlerle amerikahlar Palifik'te 
ııe yapacaklar? Almanlar, kısın Anglo
SaksonJan nereden ve nasıl \'\lrtnıya kal· 
kııacaklar? Meseleler bunlardır. 

C<lrtil'in amerikan gazeıecilerine 
töylediklerinde bu suallere uzaktan ce
ıvap sayılabilecek hükümler vardır. Çör
cil, Japonya')ıt ka111 taarruz hareketine 
geçileceğinden bahsctmistir; hatta Sin • 
gapur'un o zamana kadar d:t)ıtnabilmek 
ihtimalini öne .surmii1ıür. Halbuki he
oüz japonlar ilk hamlelerini ileri )'Üriit· 
oıcktc, adalara asker çıkarm:ıktn, ve bü
tün bu deııiılerde, hiç du~man donan • 
ıınası yokmuş gibi, bir hareket serbcsıli· 
ği tutm:ı.ktaclırlar. Bundan önce, a.meri· 
ikan deniz: kuvetlcrinin Pıınama'<ho ge
çip Pasifik taraflarında derlenip top • 
.lanması bir a)·lık me~cle olduğu söylen· 
miştir. HalbUki Uzak-Sark harbi baı· 
lıyalı daha 16 gün olmuştur. lnsilizler 
ve amerikalılıır, :kara \e ada üslerinde 
lcorunus muharebeleri yapmakla bcra· 
bcr, harp gemilerini fazla ıehlikC)·e al· 
mamakta ilk karıpların )erine seçecek 
donanma yardımları 'e hilhusa bürük 
sayıda ıanare kuu•tlcri beklemektedir
ler. 

Çörçil. Hitlcr'io kumandarı eline 
aldıktan sonra bC)anatta bulunduAu için 
Alman)a hakkında sü)ledıklcrinc dik· 
ku etmek lhımsclir. ln,ı:ilıere D:ışveki· 
li, Hitlcr'io ı;üc mC'-kide bulundu -.u 
üzerinde ısrar etmekle beraber, şu dört 
hükumdc bulunmuştur: ı - Almanya· 
nın Rusya'dJki kayıpları alman taarnız 
kudretini eksiltmcmi~tir, 2 - Mütıcfik· 
Jcr Alm:ınya'nın iı;erden yıkılışını bek· 
livemezlcr, 3 - Almıınra'nıo malzeme 
bakımından yoksuzluia uğrıyacajlı zan· 
nedilemcz, 4 - "1942 yılı için Akde • 
niz:'e bir taarruzdan ve keza lnııilıerc
nin i~rillsındıın çok b:ıh~edildi. Muh:ık· 
bk ki bir şC) ler olacaktır. Fakaı bunun 
nerede ve ne zaman olacağını sö)lİ}e • 
meml" 

Demek ki garp cephesinde Anı:lo • 
Saksonlara karşı ne zaman ve nasıl ola· 
cağı bilinmiyen bir almıtn h:ımlesini 
beklemek dcılını olacaktır. Çörı;il. Al • 

[ Sona 6 ıncı sayfada ] 

Maliye V ekilimi:z:. 
B . Fuat Ağralı 

Ticaret Vekilimi~ Z iraat Vekilimiz. 
8. Mümtaz Ôkmen B. Muhliı Erkmen 

Baıkumandanhklaki 

değiıiklikten sonra 

DÖRT 
ihtimal 

Almanya hangi 

tarafa yürüyecek ? 
Londra basınının 

tefsirleri 
Londra, 24 a.a. - Sabah ı;aıctclcri • 

nin hepsi başkUlllandanlıAın Hitlcr ta· 

rafından deruhte edilmesi hususuna at· 
fedilecck manayı incelemi>e de dC'·am 
edi}orlar. 

Daily Express sazcıcsinin Sıokholm 
muhabiri, Hitlcr'in )eni bir darbe vur 
mı)ıt ı;alıştj;ını söylu}or. Bahis mev 
zuu olnn kolay bir ı:nuzaHcri)et elde et· 

mektir. Du muzafferiyeı Hiıler'in mil • 
!etine bir Noel hcdi)·csi olacak \'c aynı 
zamanda Rusya'dan "e Libra"dan ı:eleıı 
fena h1ı:hcrleri örtmire yarıyacnktır. 
Hiıler )'eni ı:ıarruz iı;in kıtalar ını ~İm· 
diden toplamı' bLılunuror. Alınan hanı· 
lesinin yapılabilc~ği dört başlıca isti • 
kamet vardır: 

t - Rus)a')a karsı yeniden yapılacak 
bli)'Ük bir taarruz, 

2 - f nJ:iltere')e kartı ansızın ya 
pılacak bir taarruz, 

; - Tuı:id)e')e kar~ı yapılacak bir 
istila hareketi, 

4 - Cchelütıarık'a hlkuı:n etmek Ü· 

zere hpanya'ya yürümek .• 
( Sonu J. üncü H y/ada ), 

Almanların Vichy üzerinde 
yıphklan baskın1n hedefi 

ŞİMAL 
Afrika 

ispanya için de 
_şayialar dönüyor 

Londra' da yapılan 
tahminle r 

Londra, 24 a.a. - A\·rupa•nın muh· 
telif kısımlarında itimada deter knY· 
naltlardan Londra dlı>lomaUk mnhllllc· 
rtne gelen haberlere ırore Fas umumt 
valisi general Noırucı ve elma! Afrika 
kuvetlcrı ba&kuınandanı ı;:cncraı Juln 
Vlchy'e ca~nımıelardır. Sanıldıf:ına ırö· 
re bu davet satnt Forcntln anlnımnsı· 
nın yürUrlUC:c glnncsı !cin almanlar 
tarafından yaınlan baskı lle Ugllldlr. 

Vlch.Y hUkUınetl slmnl Atrtka etkll.n 
kn raısında ve Libya seferinin neticesine 
lntlzarcn anlaımn> ı yürllrlllRc aokma· 
mııtır. 

Slyul milsahltlcrın sandırtına ııüro 
Brttanyalıların &UraUI ileri harckeUerı 
ve rus muvatfakıYctlcrl almanlarla 11· 

la bir tablrlltl yapılmasını isti.Yen Dar
lan•a muhalif grubun nüfuzunu artır· 

mııtır. 

Bu ıreclkme neticesinde almanlar, ıl· 
mal Atrlka'da tutunmıya vakit bula· 
madan Brltanyalıla. Tunus hududu· 
na varmaları muhtemeldir. 

Londra, 24 a.a. - Londra'am aall· 
(Son u 3 nncn sayfada) 

• 

Güneşte kurutulan tütün hevenkleri 

Tütün piyasası 

Ege'de 12 sonkônun 
tarihinde açılacak 

Ticaret vekilliği 

piyasanın iyi ıarllar altında aııhp 
devam etmesi i~in tedbirler aldı 

Ticaret Vek!letlnden: Eğe mıntakasında tUtUn piyasası 12 aonk!nu:ı 
1942 pazartesi günU açılacaktır. 

Plya.sanu:ı en iyi ııartıar loinde açılması ve böylece devam etmesi içi:ı. 
VekAlet Ulzumlu tedbirleri aınuıı. iıaı>.ırlıklarını tamamlamıştır. 

Piyasanın tanzimi ve müstahsilin 1 
menfaatlerini korumak maksadiyle r;;,,..,.,,.,,.... .. ___ ,_~..,..,,,,..,,.. ....... -··' 
geçen sene hükümetin yaptığı mü -
dahalenin iyi tesirlerini bizzat müs· 
tahsillerimiz ölçmek imkanını bul
muşlardır. Hem müstahsiller hem 
de alıcılar bu müdahalenin ne kadar 
müessir oldugunu gordukleri ve tec· 
riıbe ettikleri için, bu seneki tanıim 
m~alsmin daha ~ok muenı ı olaca -
ğı muhakkaktır. Esasen, bu n etice
yi almak için mlidahale mekanizma· 
sı iyice hazırlanmış bulunmaktadır. 

Hüklimet, Milli Korunma fonun· 
dan lüzumu kadar parayı müdahale 
için Ticaret Vekilliğinin emrine 
vermi~tir. Milli bankalarımız kredi 
vadisinde kendilerine düşen vazife
yi almı&lardır. Böylece meydana ge· 
len müdahale fonu, piyasaya müs • 
tahsilin hakkı olarak vekaletçe ta· 
yin edilen fiyatı kabul ettirmek için 
kullanılacak ve Vekilet fiyatlarnı 
bu hadden aşafı düımesine müsaade 
etmiyecektir. 

Müstahsil için aarfedilen bu gay- , 
[ Sonu 6 ıncr $aylada ] . 

ÇÖRÇİL 
zaferden 
EMİN 

Görüımeler 

devam ediyor 

Beş ayrı cephenin 

kurulması muhtemel 
Vaoinı-ton, 24 a.a, - M. Çörçil'in 

ziyareti Amerikalılara eevk ve heye-

( Sonu J. üncü sayfada ) 

Alman Hariciye Nazırı 
Von Ribbentrop 

BARIŞ 
değil 
SAVAŞ 

Almanya sulh 
imzalamıyacak 

Savaş sonuna kadar 

devam edecek 
Berlin, 24 a.a. - Alman hart· 

clye nazırı M. Von R lbbentrop İs
panyol EFE ajansı muhabirine de

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Hon~ - Kona'un denizden ~örüniifü 

Bugün 
Beşi nci sayfamızda 

Memleketten Haber 

ve Ev- Kadın - Moda _J 

/Siren ik'te 
iıgal hareketi 
ilerliyor 

Benina hava üssü 

bir İngiliz akmu kolu 
tarafından zapledildi 

Kahlre, 24 a.a. - Ortaşark lnırl· 
ltz kuvetlerl umuml karargAhının 

teblı[::l: 

Kıtalaruntz Sirenaik'ın işgalin! ta· 
mamlıyor. Şimalde hlnUi kıtalar 

Berce')1 işgal et.mışlerdtr. Bu kıta· 
!arla !ngllız kıtoları bu bölgede Bın· 
ırazl'ye doğru hızla llerll:1rorlar. Bin· 
ırazi'nln 20 kilometre kndar doğu
sunda bulunan BenJnn tayyare mey
danı akıncı kotlanmızdan blrJ tam· 
fındnn ele gcclrllmlstlr. 

Daha cenupta c.cnup afrikalı ve 
iru:lliz zırhlı ot.omobillerlnden mU
rokkep teşkiller Antelnt ve Jedabya 
arasında geri cekllmekte olan dU&· 
mana hücum ediyorlar. 

Görünüşe göre, bu teşk.illerlmlz bu 
bals;ede cekllen almanlarla Blngazl 
bölgesinde kalan itnlynn ku\-etJerl 
arasındaki irtibatı k mlşlerdir. 

Alınan esirlerle elde edilen gani· 
metlerin tam rnlktannı bildirmek 
henüz mümkün dcl:llse de dün yal· 
nız bir küc!ik akıncı kolumuz 500 
esir almıstu. Dün düşman tarafın
dan terkcd:len Cok miktarda mal· 
zeme arasında 17 tıank da ele gecl· 
rllmlştlr. 

linv;a kuvetlerlmlz. cekllen dils· 
man kollanna karşı arasız bilcumla· 
rma devam etmC'ktedlr. 

Almanlara göre 
BerlJn, 24 n.a. - Alman resmi 

tebliğine gl>re, slmnl Atrlka'da. car
p~alar devam etmektedir. Alman 
kıtalan, enerjik kn:rşı hücumlar es
nasında, iki inglllz batarynsı He ge. 
k z: sa' as tankını yok etrolştlr. Al· 
rnnn ı;nvıış ta~nreJer,I Jlmal Sire
nalk'te düşman topJuluklannı dağıt. 
mıştır. 

ltalyanlara göre 
Roma, 24 a.n. - İtalyan ordula

rı umumi knrargfıhın.ın tebliği : 
Slrenalk'te, çaI1Jııımalar Barco'ın 

1Sovyetler 
Sehlüsselburg'u 
aldılar mı? 

Haber doğ ru ise 

Leningrad'm doğusunu 
saran alman hatları yarıldı 

St.okholm, 24 a.a. - Lenlnırrad ısu. 

kametinde klllt aayı]abllecek bir fe'h1r 
olan Sctııllssclburır·un nıs kayak kıta· 
!arının ılddeUI hUcuml&n neUceslnde 
alındıC;ına dair ıa)1alar ısrarla dol~t
maktadır. E~er aa>1a dotru ise bu ı.e

nlngrad'ın dotusunu kuıatan d'ınan 

haUnnnın :varıldıiı'ını ifade eder. 
Sch!Uselbur~ alman mevzllnln sat 

kanadinı teşkil etmeJ..."tedlr. Sol k'lnadı 
lse ccUn bir muharebenin eer(';ı;an et
tiği Kolplno-ya dayanmakta idi 

Yeni yıldan önce ırenerııl Meret.kof 
kıtaıannın Lenlnıtrod müdatUerlyle blr· 
l~ceklcrt ve Moskova. ile Leıilnnad 
arasında >'Ol ve dem1ryolu muvasalıuı· 
nın ııllratle temin edllect>tt ümit edil
mektedir. 

Kortıaıevo Ue Odeyevo'nun aerl 
ması kızılordunun Brtansk a do 
vatfaltıyetll bir hamle yaptıtını ıı .f!r

mektedlr. Bu bnmle almanları Ore dm 
ı;:erl cekilmek zorunda bırakabil 

Merkez kea!ml cephelt>'"lnde r 
tomaUk tüfeklerle müc~hez 
!arın konıduC:u hücum kıt.ıı.l n· 
maktadır. Bu kıtalar, alınnniann ov
yet merkezine ka1't yaptıktan hileu
mun muvartn'k olamıyacn rıı ad k • 
tan sonra tcııl<ıt etUklcrt a y t k~rısılc 

ve kuvetıı kıı mQda!aaınrmın 
dan ırecmekt«tlrler. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 24 a.a. - S 

ler bürosunun di.n g ~ 

23 llkktı.ıııında kıt 

mania bütün ceph 
tardır. 

<Sonu 3. Qnc 

et haber 
1 t bllğt: 

1% dllo -
çarpı mut-

C. H. P. Umumi 

idare Heyetinde 
cenubunda yeniden bnşlamıııtır. DU;, Cüı:nhuri')ct Halk Partisi l muml 
rnnn rnotörlU tc§killerl, yapılmakta idare He>eti dun hnftaldc toplanıuııu 
otan hareketleri 17.aç için bir çok )-aparak gündemindeki i•ler iizerindt 
defa kttalarımıuı h!lcum etmlıstir. 1 sörÜ$melcrde bulwımu~ ve gere1cen ka. 

Sollum cephesinde, bir dU§man rarları almıştır. \ 
(Sonu 3 üneO sa)·tada) . 

~ 

Libya'da bir lngiliz. uçakıavar bataryan 

Hongkong' da 

mukavemet 
devam ediyor 

Durumda hissedilir 
bir değiıiklik yok 

ağır 

verdiler 

Japonlar 

kayıplar 
londra, 24 a.t. - Bugün burada 

bildirildiğine gÖre Hongkong'daki Bri· 
tanya imaları mukın-eınete devam et • 
mektedir. 

Hoopong valisinin bugün gelen bir 
mesajında 22 i.11.~-iııuoda Hongkong sa· 
atiyle ıaat 14.30 da n~redilen a~ğıdı· 
ki tebliğ zikredilmektedir: 

\'aı.iyctte hİ!>sedilir hiç bir deiitik· 
(Soııu 6 uıcı ayfada) 

Japonlar 
W ake adasını 

zaptettiler 
Yeniden ba11 yerlere 
japon askeri çıkanldı 

Japonların iki 

destroyeri batınldı 
Vı&ington, 24 a.a. - Bahriye na

zırhğınm bildirdigine gene. Wake a
dasmın Japonlar tarafından zapte -
dilmiı olmasr muhtemeldir. Son a t
k er çıkarma hareketlerinde iki ja • 
pon destroyeri batırılmı$tır • 

Japon resmi tebliği 
Tokyo, 24 a.a. - İmparatorluk U· 

muml karar~ınm bahriye dairesi
[ Sonu J üncü sayfada l 
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ôRCIL 
af erden 
MiN 
Görüımeler 

devam ediyor 
Beş ayrı cephenin 

kurulması muhtemel 

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ Japonlar BARIS 
Sirenaik'te 
iıgal hareketi 
ilerliyor 

Sovyetler 
Sehlüsselburg'u 
aldılar mı? 

Wake adasını değil 

zaptettiler SAV AŞ 

Benina hava üssü 
bir ingiliı akım kolu 
tarafından ıapledlldl 

, •• ı ....,. ..,,, ... ) 
Bir lnpa ağar bomlHırdrman ta77arui 

hUeu u s r1 p ottQt. ı 
b Bar:~ ır'!~',,.,•· kayda deter Almanl•ın Ykhy üzerinde Ba,kumandınhklaki 

dellılkllkten so .. 
Alm&D n kuvetlertııe menaup 
.idil r, kara hedeflertne muvat • yaptıklır1 baskının lledefi 

faJuJ tU htıcumlar 1a.pm11tır. Al • 
maD av ta71 ı ri, no dUlman tay-

d tür. 
• :Hatrub civannda, ketif 

ta'lirvaıreıertmisden bir taneet, ken • 
b11cam etmlt olan Uç Hurrl-

caD can nden b r tan nl dil· 
ve m ett batı içinde ya • 

ar oldutu halde UaaUııe dön • 
Ur. 

General Ritchie bir laaoa 
dınına afradı 

Kahire, 24 La. - General Rltcble 
lle hava vla maretala Connlnsham 

d en ileri bOlaelerl •aret 
b r B nh lm tanar e bin· 
ü re tayyare:ye dotru )'ilrü
r sırada Yunk rs 88 tipinde bir 

t b rd n bulutlar ara-
rak rook bomba at-

ŞİMAL 
Afrika 

ispanya 
şayialar 

için de 
dönüyor 

DÖRT 
ihtimal 

Almanya hangi 
tarafa yürüyecek ? 

(Baıı 1 ıaci aqlada) 
Times aa diplomatik muharriri 161-

• le diyol'. 
Mün*ilıı olan tek ı.m1e pıdur: 
Paıiflk're anıwn ,apılan jalJOD hO. 

Haber doğru ise 
1.eningrld'ıı dolusunu 

Sil'• al1p1n llatllrı J•lldı 
(.&.p l inci •:rfada> 

Batı Ka l11in vn c nup b&b cep. 
helertııin ) rc:ok keaimlerinde kıta 
ıarımıs ı ddet\i wıarebe ederek 
Uerlemete devam e ler ve blr
c:ok )'erleri ele pc:1rmlflerdlr Ban 
ıann arasında • t!)ll!yetll bir de
mlr)'Olu kaVl&tı ıı &il Gerbarf ile 
8repof ve Odeyef pblrleri var • 
dır. 

Alman rami teblifi 

, .... Mn yerlere 

Japon askeri •••il 
Japonların iki 

destroyeri batınldı 
(Bap l iDd uyfada) 

nln teblıcı ı 
Japon donanmuı kuvetlera, 21..:U 

ıllı:lı:inun ıecesı. ııddetlı bır fırtına 
ya ve çok dalıalı denize bakmadan, 
Wake adasına hücum etmif ve mu • 
vaffakıyetle lı:anya uker çıkarma .. 
tır. Dufma!Un malı:avemetı kınlmıı 
ve dun saat 10.SO da ada battan ba
l• ı pi edilmııür. Japon ckınanma• 
sı, bu harelı:ltta ılu destroyer lı:ay -
betmııür. 

20 ve 21 Jllı:lı:lnundn, FillpinJerde
llertln, M a.a. - Alman ord 

bUkUm ndanlıtmm teblill: 
Dlllman. dtln. dotU ClllbealJlcle. JE1l 

lbıeW INvetıer' IOktUtu bQcu 

n in d tman hava lı:uvetlerinın ıerı lı:a 
lan kıllDUI& yapılan hava bucumla· 
ruada. 21 amerıku tanarn tahnp 
edilmi r Bunlardan uç bi11ük ta>'· 
nre düıiriilmif, dört bbilk tana
re ile 14 cbha ki Ilı: tanare 1erde 
)'Olı:edilmiı ll'. 

dn.a elmJIUr. JltlJlf..ıt bul 
nraı&lar, bJ'll bllcumlar a aer1 
ldlrtlllmllattır. Sa.ıra nokt&larda. dllt-
man. toplu ülan, bizim cuııı 

dalı tır 

lavu tanarelert. Karadenlz'ln n 
mal dotu iD)'llırıda Tuapee limanında 
bmsln depo nada ve sar ıe.11 de 
nasın ar ~rmıt ve d l1l cepbea n n 
oen p Jredlntnd dOtman dem l"JOlU nak· 
llnbna kanı muvatt&JaıeW b c:umıar 

~11tır. 

Ameriia rami te6lili 
Vaıiacton. 24 a.a. - Harbı1e na

zırlıtmm tebl ı ı 

. Y rd Bl m ta17are- d 

CWDllllUD muvaffıılu}'ederi Hider in u· 
zwı uzadaya d iirclü. lnpnz il., · 
Jııımesini durdurmak icin Akdeniz 111 do
lu ve cenup kayıları bo,uoca Japonla • 
nnkiae benzer bir muvaffakaJeUD ehle 
ed nl Hıder'in arzu edeceline hiç 
wuphe )'Oktur. Bununla beraber boa • 
dald tııttlu Puifik tlkine a6re b9ID -

K"9edi a1mao baft tllkilled. kara 
carP•flll&lanu müdelıale ederek da,. 
mana ldWiyedl iman ve malzeme lııaJıp
lan 'Veldirmipir. Buz aı-. olma La· 
clop .... b,.c kollan, pce 
... sinduz. bombalanaufUr. 5aftl taJ • 
yareleri tetld1lnri. en fimalde. diitman 
ı.ıaryalannı muharebe clıp bıralan.11 ve 
Muriumk demıf)'Olu üzerinde i-.e auık· 
liyacım tahrip ecmiıar. 

F 1 pinlerde dllfman. Luon ada-
11nda llanila nm 120 kilometre do • 
iu cenubunda Antimonan yakmm • 
da bliyfik lı:uve ler çılı:annqtır. Bu 
bölıeye çılı:anlan Japon Jatalan 40 
lı:adar vapurla setınlmittir. llanila'· 
Dm cenubunda Batanıu acıldarm • 
da bır ı;olı: nakliye ıemiıi stirillfln -
ce bır asker çıkarma tqebbfintl ya
pıla tı anlaplmıı ır. Lı.npyen kör
fezı bölıesinde ııddeth muharebe • 
ler devam edıyor. Burada dliımaıµn 
bankası fazladır. Fallplnlerdeki ame
rilı:an lutalan, is flD l!üaman lı:uvet
lerinın hücumlarına inatla mukave
met etmelı:tedırler 

nd n 100 metre kadar nt e dQ
n bomb ar bic: bir hasar yapma

lhlltır. Gen ral Rltchle lle Yia ma
r 1 Co tQham tanare" bln
m er ve bu tanrare cenup Afrika 
av Unve ertnln hlma:vealnde ha • 
valamd'Jltu. 

Malezya' da 

Askeri 
durum 

Sinppur, 2-' .... - Vak Sut .ia-
umuml brarallwauı tebliji, Ma 

l.ezya naa timaJ. IJa.a c:eflhetıncle bna 
carpı,malar olm~ Yanımdanın 
di yerlerinde bJ'fla detft bir .., 
JOktur. Dueınan. dün. lpo1ı u bombar
daman etmıı ve bazı ha ar yapnuıur. 

i:emıa.:1 -riUımltıdlr. Bunlara delıfacl;ea ,,. llaft 
claia ed•lmekttdlı Slmdl7e b • 
dar 8' btiyOlc ııılcer aakllye semld le 
bar benzin sarruc pmfd, mlk.tefik lanet· 
ler tarafındın baunlmqar. 

T~Jed.,.z, aeniı bir b&Jp tize
rinde keılf ucuılın yapmıılardaı. 

Japonlar Rangoon'a 
lıaoa akanı 7aptdar 

Banaldr. M LL - Japoa lıomba 
t&JJlnlerl. ulı &üail - 10 .. ilan -
aooa Ozeriae lliI hDcum JaPllUl{ardır. 
Aile bwr olmut .. b1ıpık ,.... .. r 
cıbnlmqur. 

Birmuıya dald .. ....,. lmnded. 
dGn, tfmal hududu llılriade bulUlllll 
Ci- llhri ciftnllda T&71aad Jm. 
YeClenne Mil IÇllUfCI. Taylucl bılMn, 
ima bir p.rpqm8lfao IOGl'8, diilıawu 
bıadudua öeeline sürmlJtleıdir, 

Hava malaarebai 
Tok,o. 2-' a.a. - Bus1a &lledea 

IOG1'a Ranaoon &adnde bir haft mu • 
hartlıesi O(lll1Jlblr. 22 lqiliıs Pala bir 
japoa ..,,... teııWJJae hlkam ecmlf • 
erdir. Bu •JF&reladen 21 1 cltqGrtl • 
916tdlr. 

a dDIUDdUIUm AmU limdl Tu-
117& ı er id11Ql'WD. 

Dltw bir r.l&le de K. ~ fil 
cevabı v ,ur: 

Almaa.Ja ıwa malaeme bü•mna • 
dan 10 uta ~acatmı Ull• 
netml)'Onım. 

Amerika teofı1Mt akuıımD orta 
fark ve Ruaya ya .. lınekte deva
llWllD sarurt olQ olmadltı mali
ne .. liDce K. Cörc1l 1671• demlf. 
tir. 

Amerika Blrl dnletlerbdD 
eri kudreU o kadar palf bir 

.ıre11184:e.kt11' ki bethoa vui-
• harbi Japmakta bin 1U'dun 

Dlen malseme sODdermek ola-

&aYta ana n ortaya a p ne ı 
le ortan J'&7l}dllı s0a Dil Dde tutu &• 

ca.k oıuraa bunlann bll:zn.t aımwar 
tarafmdaD QJduruldutu anlatalır. Bu 
baberlertın 1ftl bir ltnlr buJır&ll dotur
mu l n. Qduru us olmuı pek m • 
tmıeldlr. 

Londra'da.Jd llyul mahf1 re re 
f.panya'ya alt haberlerle Bul arta
tan'ı ve TQr ye')'i il lendlren .. )'t
alan QOlc bQytlk btr bttyatla kant· 
lamak llzımıhr, 

Vldı:v, :M a.a. - 8lmal Afrika'da
kl frıuuıız kuveıtleıt bQkomutanı se
neral J n burada kısa bir mllddet 
Jmldlktan aonra vaztf batma slt-

6000 japon kayıp ! 

ır. Japonlar sulb halinde bulu
naaı milletlere hucum euiler. Alman • 
lar lee tetik uzerinde bulunan katalar 
tarafuıdau beklenilen ,,. lanedi bir te
kilde talılcim edılmlı olan meailere 
kup hiicum eclecekJerdir. ,... fimaJ 
Afrika da ,apdacak bir Hfer kad bir 
mahi haiz olamayacaktw, 

Daily Telecr&llh'm ukert muhar
rin ımeral llaclı:ae1 IQDU yuıyorı 

Katı bir nette. elde etmek iat1 • 
yona Bitler )'ilsünU İJasiltere ye 
çevarecektır. Böyle olmQıp da f• 
cialı bir l8l1rtm& banketi 111Pmak 
tatene Türkiye DlD tlseriDe atıla • 
caktır. Bwnuıla beraber k111D TUr
kJye'd n seçmek MINtiyle Kafku. 
ya'ya klll'll bir hücuma sec:mek pek 
mubtem 1 bulwunamalrtadır. Bu • 
nunla beraber IU GnUmtlsdeJd bir 
kq Q i o dikka\lmW K.UçUk 
..._ 'W ..... il laılt 

bal~ ......... -. 
cakm 

Mosbva i1ıerine aece hna hlkwn
lan ,apalmqear. 

Berlaa, 2-' ı.a. - Dlemt aas Deuadl
land pzecesiae a6re lutalara luı aıeY· 
zileriae ~imek imld.ıum venna lcin 
dolu cepheti boyuııca emredilen Clkil 
- hanked timdi biınılt bulunu70r 

Rular ,,.m laarelıata ma 
haıl·~- 1 

1oadra, 2" .... - Loadıa lllll ull • 
blyedi mahfWenne &6re nulana bu • 
aGnkl 5cwyd ceblijiade zikredilealer • 
dee .,.... ,..., bı.r ıalwn bardclta si -
rl..-eleri de mllht-1 a6rü1mektedir. 
M9"1dlerin uimlerinl bildirea bd ma· 
hi,eue ler heniD aluwnaınııur. 
Rus d • ıu Sivuropol'a almaolar ta· 
....... .._ ..... ediJor , ............................ ,.... 
lcla ,..,.... ..... ııııt lıWerl ...,. 
laıdı.r. 

Tok)ıo. 24 La. sawı apoalarm F'1nl 1..1 _.ı 
am rikalıla.r tarafından ilrüldll• s• u ___ t! L_..,._ 1 ., rnr CICIG)'I 

ltl h•klrında c:ıkan l&)'ialar 112ıerlne ır yeaumu UllllU Mil ., 
malibnatına bq vurulan lmparatol"" bımlr, 2' <Telefonla) - Celme- Hellimi. 24 - 2-' 11ı1c1nq11 ıa-
luJc umumi karar8'hı ordu dalre91 den bmiı"'e selmekte olan 40 tonluk rihll Fiıı resmi tebliii: Pınlaadiya kör· 
aözcüaQ ı:oiu kaduı olmak llzere ve llmarumızda kayıtlı "Zeynel" na- fezinde JCotk& Fiıı lamınanı• Pmeüncfe 
6.000 kadar ponun ka)'tıolmua bu· mmdakl :ve enll fırtlDadan Fuc:a dilıtmaa ıarafandan uılıılüm edilmit bir 
lundutwıu blld1rm r. a annda batmq, kaptan Recep ön cıılu Saunari "Hoklaad" edan chaiz 

OteJd harp nahn terinden bahae-1 CetJn lle ne ta)'fua aandalla Kord- lmf'nderimiz tarafından JtPI eclilmiı • 
deD 1DzcG. IOD sW rde Hdnclconl aııın nalılllerlne c*ıP kuıtuıabllml.- tir. Dipnu '9Wıba adllClald ..ıerin 

t kıtaılarmmı ~-1 lerdlr Gemide :rGs al1ımıl metre-1 biJllı bir ıu- ~. Bo .... 
lar tarafına seomekte oldutunu lflj.,. d1rlp kerelte w bet tıan smam ~ Jer lıanclald kiJiNri a1m oJanık imi • 
lemllUr. dı. laamıfJaıdar, 

PadereU1alıi'nin -bir lailil7eai 

Gecenlerde 6len. bG70k polon
yalı ~ Pade~ elD 1U 
~erl~rlar: 

flndenıwlıki ıUn1kı blrlnd9 Yu· ...,.'9P'7a seldi •• bGFGk bir 
tehriD 9*aldanncla dolarıata 
Nl1a4ı. o arada kGcGk bir bola· 
ca 7UUJl& :v&k.latıtı ve ...ıendl: 

- BoyQabm mıT 
- Teenl*flr ederim. Kundura· 

lanm temla. Yalnıa eler llkllp te 
)'ilzilntl ft .Uerlnl 7*anan. aana 
~ dinar Veririm. 

Kllelk bo:vacs bir ee11M • kot
tu ve Ud dnk1ka IOGl'& ert ve 
,asil te ıert ııeldt. Bun• 
lael'tDe PadeNWlld ona, Tadetti
ll 20 dlnan. Verdi. 

BWDdl llbl, Padanw*i'nlD 

•elan - uzıand"' Cocak .,.... 
11 aldL Soma ona uuttı 

- Buyurun. bu 20 d narı llmdl 
a1s alın ela. berbere stdlD aadan· 
Dm keltlrtn-

yanım .Sn4iiren 

par.,aıpil• 

onnu. ,ana:m'an 1938 4e Ame
rlb'cla 136.000 ldlomnke kadar 
ormam ,.ıamelardL Bu ela atalı 
)'ulmn, .- Amerika dakt Azken 
naa ~ arazlslııln satıh m• 
sahaa kadardır· Orman PllSIDla
n o :rı1 Amerika ya :n mlqıon do
lara oturm~· Ormanhk aaba· 
lar oak senit oldutu ıc:ın. ıu.ını 
8l!nd1lrmpktell ,.... bGyQk ıtıe-
1 ede • Onun 
lc:ln Am rlka orman daresl nn
pnla navqmak l1zeıre PIU'astltcQ 
elıiplerl anmalı dlOlllnmlllatlilr. 
Yaıısmı llbıdllrecek pler hen 
at.etin bulqmadıil b01 elere tıldl 
rlllıll8kllıe, ark anndan sene .,..... 

ra :ranmu elbl8eler n 

eUerlne e1anılr. pqmla tellrll 
bir l?'ldlde ..._.. lmktnını 

buhlıaktacluiar. 
Par.,aıtoll deJfnce hatırımıza 

8usfink1 t.almec••n 
80ldU ..... ı. .... biber tarcın ... 

emaall, llluımbUde '* lıUıt, 2. 8&111-
l&ma, dlQm. &Ol ...... L Yaclldr .. 
l&calr, "- Del b.nıf ,.uan.a. nota, batın 
tller1nde bulun. ... Dd Meli hart ,.. 
ıana. bir Jradın lllDI. .. ... ballaıur, 
bUYlllr, T. Evl1'&. .,_,..., L V111.nt, 
nota. ld harf ,..,ana. 1. lclne öte be
ri konlll', lılr rmJr, :ıo. 9oıta alınan ""' 
si. *1D 1doen ilet, u. T9lıarrl ...... 
eaııı. 

Yüandan .... ı ı. Deaı. alt, bir 
nota, 2. Beli. 1111' ...... L Arn, teni, 
1U. '- JmıaraDe. 'bir alao. 1. Talan, 
Blnt Pl'9Dll. t XUllr. bula. T. Xallve 
arb11. 111varlalı: .... 1. Tel, t. Ncıılılan.· 
luul. bir ~ :ıo. BiP .... Cl'l'lln. 
mı TllrlE be1t. U. Y-* nn, rant 
b1ılı. 

Dlnldi W--C-mmn 
halledibiait teldi 

Soldan ... ı ı. Bu4ınna, ot. 1. 

Lef. a. ...... -. "' - alr, ..... Taba, 
...... 'l'allMI ....... 'f QuH, UI, Pi, 

it. Alla, ... OD, .. 11&1. ..... 10 ın. u. 
LoOm1u ıo. 

:vanauı gaUraa, k&prll ft)'& fabd· 
kalan )'lbD. ordulan arlııadaa YU• 
ran Jııodnınc bir mablGlt p ~ A· 
ınerHra ..,....., paraeQtçQltlllln 
lulhca ..,.. ulrunda kullaml· 
daimi da Blnamll olduk. 

SllNf ....... 
Geoenl.,.. Deıvlet Hava Yolla

nma bir ıanar-t. ..adden ~b 
aralıa ile 7lnDl bet sQllde &lıDan 
)'Olu Bd. bııc:Wc saatte alarak An
kara dan Ellz&t'a UOJDQlıtU-

ftte atze, birkaç aGNt NlııDru 
daha: 

KJt aellnce kırlansaı:ılar llanll· 
ya'dan Dakar'a, :vaNn Ordeklert 
de Norvec:'tekl o.ıo dan !aıırion'ıre 
blr san lclnde ll8lmeJıt.edlrJ.er. 

lmcıre'deld ı~ • ...-ıa
nnı A'Vhva'mn lapııdan konJmk 
tcfA ,..... tld ile ıtınd• ........... 
dlrler. Yatım. le)'lelder uan mtl4· 
det havada lraJam..tdrlan tein. ,. 
Oran'da, J'&ıbut da Balear edala· 
nnda :vere inip blru dln1end kten 
nama tekrar JOla ~ 
lar. 

Tabii, blMılln bu lnlllar, 1'014& 
bir Ui:&lc-avar b&tar:vuımn Mr

lerl ~· dtlllll'lllmemek ~ 
tbl• .,.. ,..ıeulalq "°8lllUJOl'lu, 

Umn "!ıf.alar 
al.,.,,_,. I 

,...... IQIU& ~ ...... 
lllr .... IUlllB laralı lıb1nel .Jadk'la 
lıqftldDJllDI .. :r&llllUltL 

oanea birinde acık ,.... •ı. 111r 
elal. 8acml da Jauır lıal1IDlhah lııa1 
... 1ılrtıMıl Jadl'• fttrnbw= tr' 

..... lltl - .... ... 
Baean'a nardlu 
-W-lılradlıma~ ... 

lllmtBaoaaf 
- ................ TallllS. 

ban ... ....._ 
- BımClaa ........ , 
-vma ............. .. 

Son 24 saat ıçınde dilaınan hava 
faal :vetimn ıiddetı artmııtır. Mani
la tehır ve l maıu üzerine blr çolı: 
ak Dlar yapılmıFJr. 

Otelı:i bö1-elerde lı:a)'da deter bir 
teY yoktur 

Japon 6caMuı arhyor 
ŞanabaJı, J4 LL - llaııilla elan 

selen haberlere &6re Luoa aduuı. 
da Lucena nın lı:artısmda ve llanil
la'nm -cena.bunda diler bir yere ja
poo lrıtalan çılı:anlmııtır. D ter ta• 
raftan ıımalde de düıman baskısı 
artmaktadır. 

Manilla')'tl ltaoa aiım 
MAn lla ~ a.a. - DUtmaa dllll 6t 

Jıt6ldU& ........... bir Y& aka

........ - alaD ~ ..,.,. 
eoak lılr 

uaak buluaaa llll1rdt 
• abl 9Wll :r&PIDÜ 1 

Jardaa ta4aıorda. Ru.1181 .,...ra bir· 
acık bomN dGnlntllr !Jd ldlctlk l'UI· 

... --- da c:abulc lllad1ıı1lbnGt· 
tQr Halle IOtutcnnııbtuu 
etınlt ve pan k olm&nuftır. 

ot eden _,.. bolMa tanareıerm
den mllr kep bulra bir srup M& la 
nm tJmal banl~una bllcum etmı. 
Bu akına dair bentla taılll&t alıaama
mllbr 

But 15 te lllalJkcla ..... 

Ullltb llaNU ~.. -
,.... aOrtamllllle ... • claldlı& 
&l&nD a ...._ ftl'llmllelır: 

Japonlar 
)lerliyebil4iler mi 1 

JılllılU9. M LL - Budl*Q tınblll 
....... erin lfbllla':ra dolnı bJr Der
... JrQodedlp ncmec11t1nı bl1d1rmemalı: 
tecUr Bun11Dla beraber cınlwuıa ?llıle6· 
lll JQonlann eenulltül nvntlel1nlD 
?a1l IUbarb'le m~ _.. C01C 
1UtıMk oldutunu •• llmaldllld mUlaa· 
ı-. erin de b~ bir tarlda mGla 
o 1)'&11 artlar altında ar.- ....... 
11111emı.ur. 

JtqlOIÜr ........ 

7iitii7oıl• 
Vutnctcm, H LL - ...... .,. dol 

n ld llttlmmettna DllttPa mGltevU 
a.aanm &nltttl1 ...... aft&ll teb· 

Ubıll lnlllDelr - lnlwtU Alnerllwı 
tam blrllldlrt lıllllUla ~ mu-
buWe blll&MIM .ara& iN'9kedtlınek
~ 

Airlİrfll Kin6'in .Weri 
Vaeın.taıı. H a.a. - Mnerllraa do

n-•• ral bQlnmwldam amiral 
JCllS badD ftPbll ............ 
... dmllttlr: 

..,... dt4ı.,. - .,. ....... 
Btltln ~ ,,..., •• 

.... , J&Pacal& J"alrat ..... iMia t&7-
~ ve dalla fada .....,_ tldlftcl.. 
mıs 'Vardır ve bunlanll lllrM1e tanını 

llııımdır Banı.I' -- cılaea nrmalc 
lll'Ul bize ....... SıorlalElaft :rene-
Clllz ,,. MUeed9 auafllr olacıalm. 

Batan İngiliz 
tayyare gemisi 
"Unıcorn,, dur 

sereldl 1 
ıt.aıııııakt..tar. y_.. iner in 

~ INll'llllMIGler an topla 

lratlı ,.... .. ı.ı. - .. llat 
................ o1llP 4 .. pmislclir .. blılllill ........ 

.u. -ra :, ı;•t=:':.. ~·., .......... .......................... 

Almanya sulh 
lmıala1111ya<ak 

Savaş sonuna kadar 
devam edecek 

( Bqı l ıııcı ~tada ) 
DUftir ki 

ve onların ft 
harp °"" 

re Avrupad& Al-
botm.ak or 
llY&'7ı botnıak 
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H. Ş. BORA 

Bugünkü harbin önemli --
bir ham maddesidir 

.-············································· ·······················-. 

Hayat ve Sıhat l 
. . . . . . . . . -
"'····································································" 

Deli bal 
Telefon uzun uzun çaldı. Bu, belki 

yirminci, belki oıuzunaı çalıştı. Adnan, 
hemen bir buçuk saaııenberi, telefon • 
hıra cevap vermıye uğr~ı}·ordu. O gün 
radyoma gidcmi}·en okurlar, üst üste 

telefon ediyorlar, maçların neticesini 
o~renmc'k istiyorlardı. Adnan da, hep. 
~ne ~ CC!'abı veri}ordu : 

- Spor ;.ızıcımız gelmedi... Biz de 
bilmi}'OrUL.. Biraz .sonra telefon edi • 
niz ... Ama, anık, jyice usanmışu. Te
lefon çalana açm:ımağa, aldırmamağa 

karar 'ermişti. 

Ben bir iki saate kadar gelirim.- Har· 
di; hoKa kaıln çocuklar! ... 

Adnan, gene ıeliişlıı, ynzı jşleri oda • 
sandan çtkıı... Arkasından, Cevat Ah • 
sen, 

- Hey koca buda.la" dedi.. işte bu 
sefer şapa oıurduk, 

Fahri K5.ınil : 
- Ne demek istediJ;ini ben anlıya • 

madım. Bilmem Tahir anladı mı, Ne 
denin, Tahir, bir oeY ıınladın mı? de· 
di. Tanir, 

Hol anda r1 İngiltere ve 
·ka'ya na ıl old1rlldı ? 

im 

Anadolu'nun bazı yerlerinde ona 
acı balı, tutar bııl darlemılş." Anka· 
rn'dnki Hıfzıssıhha EnslıtUsündckl 

kimya mUtchnssı.slarındnn sayın nr· 
Jcadaşıımz doktor Abdullnh Ungan 
o deli balı Hıfzıssıhha rnccmunsının 
yeni sayısında ne gUzel anlatıyor ... 

Deli bal, acı bnl, tutar bal, hepsi 
zehlrll bal demektir. :lehirll bnl, 
dünyrula bal yetl~Urcn yerlerin bir· 
cot:unda bulunur. Meselll Fransn'da, 
ltalyn'da, lsvlçre'dc... Fakat, btzlm 
Anadolu'lu yurttaşlarınıızın, dUnyn· 
nın en lezzetli şe)lerinden biri olan 
bala zch rl! derneğe dlllerl varmadı· 
lnııdnn onn daha h<>ş adlar takmış· 
lar... ZntC'n zehirli bald:ın biraz yl· 
yen hemen gidıvC'rlr, demek değil· 

dlr. Ondan az yiyenler, açlık hisset· 
sl'!cr bıle, rahatsız olmazlar. Elli, yilz 
gram • hem de deli balın tazesinden 
olmak şartiylC' • yiyenin başı döner, 
gözleri karnnr, kay eder. Hekim ye· 
tlşince kurtarır. 

Fakat her ZC'h.rli balın zehirl aynı 
a{:ncıan gelmez. Zehırlı ağnçlu • .n 
tilrlU tJı lilsU olduğu gtbi, zeh •• ı 
balların da türlü tlırlüsü vardır. L .ı 
yet.ştıren ycrln ;o,akuılarındnkl .. • 
hlrll ngaçlnra göre ... 

Bizim şimal Anndolu'dnkl baUnr· 
dan OOzılnnnın Z!."hlrli olmasına s • 
bcp de fence adıylc Pontos gcı U 
m.hododendran Ponticum) denııcn 
ağu nğacının ve gene fence ad.yle 
Pontus asalyası <Auılea ııontlca) zl· 
fır ağacının oralarda çokça bulun• 
mnsıdır. B.rınc.s!nin her ttirlü renk· 
tC' güzel cıceklt>r. olduğu gib , ik1nc1· 
s nın de be)·az, san, kırmızı ve hep
si de K{i.ıcl kokulu cıç kler! vardır .... 
Anlaşılan bal arıları o çlçl'klerln gil· 
ZE'l görUnüşlerhıc ve guzcl kokulan• 
nn aldanarak llzerlerinc konarlar \'I 

onların hem tatlı, hem de zehırll 
kevsc rler.n emerler. Zntcn bu ze· 
hırll ,."kertn anlara zararı olduğuna 
dair b.r haber yoktur. 

Telefon, inatla, isratla, boyuna ça • 
lı)ordu ... 

Adnan, kısalımak için elinde evirip, 
~irdıgi, göz. s:ezdirdigi uians bülte • 
nini bıraktı .• Elini <elefona uzaru. Kur
ıısındakinin 6Öz sorlcmesine meydan 
kalmııd.ın : 

- Daha spor ynzıcımız gelmedi ... 
Maçların netice.sini biz de oğrcneme • 
dik .•• dedi. 

Telefonda, gevrek bir kadın kahka • 
h:m duyuldu; arkasından çok tatlı bir 
ses, 

- Hıı}ırl dedi; maçları sorınU)"OCUm 
dendim. ~at Ahsen beyi soracak"tlm .. 
Oradalar mı ? 

O geuek kahkaha 'e o tatlı ses, Ad· 
nan'ı iliklerine kadar sarsıp büyüle • 
meseydı, 

- Harırl dirip telefonu kapauak, 
gene işi-le dalacaktı. Fakat, bunu }'llpa· 
madı. Bu tadı SC'Iİ biraz daha dinle • 
mck, o scvrek kahkahayı biraz daha 
du ıhilmek için sözü uzam : 

Kim iniz efendim?. Pek mi ıa · 
:ıımdı?_ 

Afili tatlı sc,, daha tatlı bir llıenkle, 
Bir okuyucusuyum_ dedi. Kendi· 

siyle ıanı$mak isıi}·ordum da-. 
Bu, Cevat Ah~en'i arırıın ve tanış • 

m.ık isti)en ilk okuyucusu değildi. Bun· 
d n cince de böyle arı}'&nlar olmu,, Ad· 
nan, bir kıç tanesine, kendisini, Cevat 
AhJcn di)e tanıtmıştı... Cevat Aruen, 
kendisinin en }"akın dostu, harıl, su ar· 
k.:ıd.ı,iydi. Onun için bununla da onun 
hesabına konu,.urıaktan ~kinmcdi. Se • 
sine i>i bir ahenk ,·ermiye çalışarak, 

- O halde. .. Benim efendim, dedi. 
J".ınrinizi beklİ}'Orum. 

Kadın, pek konuskan bir şe)-di. He • 
men açıldı : 

Şıındiye kadar, bütün romanlan • 
nu.ı. :ıı}elerini:ıi, zC'•kle okudwn. Ye
ni ro .ınınııı, "Çamlar altında" yı da 
okll) Sizden bir ricam var. 

_. r redin efendim ... 
alı bir foıo~nıfınızla bir iki 

utulık hir hatıranızı ••• 
- Hay bay efendim .• F..mrcdersiniz. .• . . . 
Bu konu$ma, bir saatten fazl;ı sürdü. 

En ~nnund.ı, telefondaki tatlı s~. 
- l\vet.- Yarın saat on beşte, Keki 

pastan~inde ..• ! dedi. Telefon kapan • 
dı._ 

Cevnt Ah\en, Tahir Cemil, Fahri Ka· 
mil yazı işleri odasında oturmuşlar, er· 
t~i hafıaki mac;lar üzerinde mütalea rü· 
ruıÜ}orlardı. Adnan, tel~lı telilşlı ic;e
riye girdi. 

- Merhaba çocuklar! dedi. Saati olan 
var mı ? 

Fıı.hri K.\mil saatine baktı ..• 
- Üçe }irmi var! .. dedi. 
- Eyvah! otomobille giımeli-. Siz 

huradasınız.. Daha ~'llzt yazacaksınız. 

- Vallilıi, al beı de-ı d~ <' kadar ... 
Ben de bir şey anlt)'llm •lı::n. ~aı, i!k 
defa olarak bö)•lc muamma hali•ıde ko
nuşuyor ... dedi Cevat Ah ;.en, 

- Durun, dedi. Acele etmeyin ... An· 
latayım ••• Bilir•İniz ki, ben Adn:ın'ı çak 
severim ... H:aliı da severim.. l)'i ço -
aıktur, fnkaı, şu Donjuanlık merakı ve 
iddiası )Ok mu ? 

- Canım; bundan sana ne ? 
- Ö)IC ya! ... 
- Acele eune}in, dedim )al .•• Din· 

le}•in ! Gene bilirsiniz ki, beniın bir çok 
kadın okuyucum vardır_ Hani o içli, 
ince, ha•sas kadınlardan .•• Bunlar, hazan 
telefonla, hazan mektupla, hazan tanı· 
dıklar vasuasiyle, benimle ı;ol'lişmek 
isterler ... İsterler oğlu isıerler... Bun · 
lardan bir tanesi gene telefon 1..uniş -
imzalı fotoğraf btemiJ .•• Adnan, Ken • 
dini Cevat Ahsen di}c tanıtmış .•. O da 
ba~ka bir okuyuaımla Adnan'ı ta:ı•~tı:· 
mış.Tesaduf bu }'3 ... Bu ikinci ka tu:.la 
bir dostumun evinde tıını,tım .. Çanta • 
sından benim resmim di} e, Ceuı Ah -
sen imzalı, Adnan'ın fotoğrafını çtka · 
rıp da g6stermcz mi? Vallahi, ne )apa· 
aığımı, ne di)ccej;imi şaşırdım. Di.ışiin· 
diim taşındım- Adnı.n'a bir oyun hazır
ladım. İşte şimdi, bu oyunla, onun o • 
cünü alıyorum. 

Fahri Kamil'le Tahir Cemil, ikisi 
birden : 

- Nasıl? dire sordular ... 
- Nasıl mı? Denim tey"Zemin kızı 

var" Rükzan .•• Gayet güzel bir kızdır. 
Dün ak$am ona telefon ettirdim .. Ga -
zetede beni aradı. Adnan. gene kendi • 
sini ~-at Ahsen diye ta3-:dim erıi .. U • 
zun uzadıya konuşıubr. Bugün saat üç· 
ıc buluşacaklar .. Rükzan, onn, icap e • 
den dersi verecek_, Adnan'ın acel~i de 
o.- Ora}'& gidi}"Or. 

- Allah allah... bir muamma ! .. 
- Na.al ders vcrc~k ? 
- Onu sonra görürsünüz.-

*** On beş jt\in sonra, Adnan'la Rük -
zan'ın nikah töreni vardı. Adnan, Rük· 
uın, dlvcıliler, Cevat Ahsen hepsi de 
çok sevinçli idiler. Tören hittlkıen son· 
ra, evlenme dairesinden çıkarlar1c:en, 
Tahir Cemil'le Fahri Kiımil, Ce-.'llt Ah· 
sen'in uğlı sollu iki tarafına geçtiler .• 
Bir ağızdan : 

- Oyun nerMc kaldı Cevat? dMİ • 
ler. Adnan teyzenin kıılyle evlendi .•. 
Sen s:cne, bu işte de )'ll}'a kaldın! ... He
saplar ters çıkıı galih:ı ? ••• 

Cevat bir kahkaha koyuvcrdikten 
sonra : 

- A~ıl şimdi, Adnan yaya kal<lı, de
di._ Öcümii aldım ... Kıttinim g\lıeldir, 
iyidir, hoştur- Ama, hem ı;;:ırct Ilı kant. 
hem huyı;uz ve sinirlidir. Adnıın'ın b:ı· 
şına Ö)•le bir çornp ördüm. öyle bir bela 
sardım ki, ömrü oldukça çekip dura • 
cak ... 

E lmns; harp endüstrls! Ic..n 
bırı.ncl derc~e luzumlu 

b r hammnddedlr, gC'rck ağır top· 
!arın ve gC'rck havacılığa alt has· 
sas Aletlerin yapılmasına elmas, 
;ı.erlrnı başka bir madde konamı· 
yan bir hammnddedlr. Harpten 
eve! dtmya elmas istihsali kontro· 
iti gerek doğnıdan doğruyn ve ge
rek dolayısı::ı:le Bilyilk Britnnya· 
nın elinde idi. Her ne kadar bu 
memleket tşle-nmC>m!ş elmas plyn· 
sasını elinde bulunduryorduysa, 
Hollanda dalma elmas sanayilnln 
mutlak hlı.klml idi. Elmas sanayii· 
nı llgllendrenl yenlllklcrl ve kc· 
şıflerl Amsterdam elmasçılan bul· 
muşlardır: Hollanda'nın elmas 
yonumı alanındaki ilstUn!OgQ ve 
tek oluşu çok eskıdir, tarihte hiç 
blr memleket bu inhisarı Hollan
da'dan alma~a muvaffak olamn· 
mıştır. 

Harp sanay!I fabrlkalannda çok 
lilzumlu olan bu kıymeUI taşlar 
almanlnnn eline geçecek mi? Hol· 
landa'nın nm•Jll'r tarafından lı;ı;:a

lindcn 4 hafta kadar evci Blrmln· 
gam şahs1yetlC'rlnden biri bunu sor· 
muştu. Bu şahsiyet zaman kaybet· 
meden memleketinin salahiyetli 
makamlarına hu endişesini blldir
dL Bu e$1'arlı adamın Hollanda'ya 
yaptığı on sekiz seyahatten anla
şılıyor ki, Brltanya hUkllmctl ona 
tnglltf'l"C''yc kabil olduıtu kadar 
çok kıy'mctll taş getirmek sal!h!
yct!nl vermişti. 

Emniyet varken 
B irml~aınlı adam, Amstcr-

dam'ın en chımıl:ıretll fir
masının mUdUrüniı blr lstllA tch· 
llkesln!n ~-nkın olduğuna inandır· 
dıktan sonra, ona elinden geldiği 
kadar yardım etmeğe hazır oldu· 
ğunu ve bu v!dl yarı resmi ola· 
rak yapmağa mamur edildiğin! 

söyledi. Amsterdam firmasının mil· 
dürü, piyasanın biltiln <'lmas tUc
carlarına vaziyeti haber verdi. 
TücC'arlar kıymetli mallarının gÖn· 
dC'rllmeslnln daha ihtiyatlı olaca· 
ğını kabul ettiler. Kararlaşan gün
de mUdür, bütUn clm&S(ıları do
laştı ve onlardan ıUklmtle hazır
lanmış olan Juymetll paketleri al
dı. Yalnız içlerinden btr kuyumcu 
kasasının anahtan seyahatte olan 
blr memurunda bulunması dolayı· 
siyle stokunu veremedi. 

Milyonlar kıymetinde ham ve 
lşlcnllmls elmas dolu olan çanta
yı Blrmlngrunlı adam yanına al· 
dı ve kend.sinl bckllyen lnglllz 
destroyerine binerek lngUtcrc'ye 
hareke-t etti. nund'ln sonra. rncm· 
lekct lst!U\ e<llldl. Bu kolleksiyon· 
lardakl cok kıyrnl'tl! taşlar san· 
dıklardan çıkarıldı. 

Hasta arabaları içindeki 
milyonlar 

l. __ im_a_g_e_s_' dı_a_n __ ı 
mas tüccarı yanlarında baş dön· 
dtirücu servetlerle beraber Amcrl
ka'ya gittiler. Amcr!ka'da ncsro
lunan b.r istatlstığc nazaran tem
muz ayı içinde Amerika'ya her 
vaKlt giren elmasın on iki mlslı 
gtrmlşLir. 1500 C'lmas tUccnrı Anıc· 
rlka ;ı.·olunu tutmuştur. Kendile· 
rıne emin bir yer arıyan ve Amc· 
nkn'ya gi<ien bu clmns tüccarları 
dünya elmas tüccarlarının % 90 
nını ve en meşhurlarını teşkll edl· 
yorlardı. Bu elmas tüccnrlan ve 
elmas hücumu Londra'dan sonra 
burasmı lkıncl bir elmas merkezi 
yaptı. 

G~en yıl, Ncvyork 35 milyon 
dolarlık elmas alım sntımına sah· 
ne oldu. Fakat bu yıl Ncvyork 
şehri dünya rekonınu kırac-aktır. 
Elmasların büyük bir kısmının A
merlka'ya grtmeslyle Londrn'nın 
bu eski önemini ka)·betUUnl san
mamalıdır. Aksine, hiç hlr resmt 
istatistiğe daynnmıyarak, milbalc
gaya düşmeden diycblllriz ki, İn· 
gıltcre elmas mAd!!ni lle dilnya 
piyasası ve kendi harp sanayii lh· 
tlyacını knrşılamağn mukte<llrdlr. 
Bu hal blrcok scnelE'r sürebilir. 

Almanların kızğınlığı 

A imanlar Holla.nda'nın her 
tnratına sahip olduktan 

sonra derhal elmas aramnl:a ko· 
yuldular. Fakat onlar, bu kıymet· 
il taşların bulunmadığını anlayın
ca şaşırdılar. Ancak blr milyon 
llralık kadar tahmin olunabilen 
az bir §CY elde cdcblldller. 

Fakat almanlan en cok kızdı
ran şey, bütün tanınmış Hollan· 
dalı elmas yontucuların kaomıs ol
ması idi ve en kötüsü bcraberlc
rlnrlc en hassas ve kıymetli Alet
lerlnl de bcraher gütilrmclerl idi. 
Denllebıllr kl eğer almanlnr, Hol
landalı elmas )'Ontuculnra ve on
ların mahlycU henüz b!linmlycn 
elmas yontan mnklnC'lerlne sahip 
olsalardı. harp sann)'llC'ri !cin bil· 
yük faydalar elde edeceklerdi. 

Bu clmn ıraJlar tarafından 

kullanılan has.5as l!C"UC"r hakkın· 
da bir fikir vcrobllmek için, el
maslan kesmede kullanılan teste
reden bahsedelim: iki asırdanbcrl 
kullanılan bu desterc>n!n fosfonı 
havi tunçtan ~rapıldıih mn!Qmdur, 
faknt onun halttası blllnmlyor ve 
gizli olan formülU kaybolmuştur. 

Elmas borsası 

taşlar harpten evci 50 dolara ah· 
nıyordu, bu&:Un bunlnr 300 dolarn 
çıkmıştır. 

M e§hur elmaslar 

Bizım şimnl Anudolu'dakl dul! ba· 
lın tnrihtc de öncmll bir yert oldu
ğunu sayın arkadaşımızın ynzısın· 

dan öğreniyoruz: eski zamanlarda 
lran hUkilmdnn ikinci Kayrus kar· 
deşlnc karşı harbe glderkE.'n onun 
ordusunda gönilllU asker on bin yu
nnnlı, muharebede bozulduktan son· 
ra mcmleketlerıne dönmek üzere 
Anadolu'nun şlmnllnden gectlklcrl 
sıralarda deli baldan - galiba, bcda· 
va aldıkları için, çokça yemls ola· 
caklar ki - zchlrlenmislcr. Bunu, 
kendisi de o on bin yunanlının nra· 
sında bulunan ve bir aralık onlarn 
komutanlık eden - tarih!:'! KzE.'nofon, 
Anobnsls adlı kitnbında anlatmış. -
Bir de, Fatih Sultan şimal Anada· 
lu'dn sefer c1erken, asker arasındıı 
deli baldan whlrlenenlcr bulunduğu 
rlvnyet edilirmiş •.• 

Blr lıalın zc>hirll olması, bnl yapıı.n 
nrılnnn zehirli ı:l~klcrc .konarak on· 
lann zehirli kevserlnden cmmC'lerln· 
den ileri geldiğini, ta.bil, tahmin .,_ 
dersiniz. Bal yetiştlrc>n bir yc>rln 
yakınlarında zehirli ağnçlar bulu
nursa, onlann clcekl<"rine konnn arı· 
!arın yapUklan bal da zehirli olur. 

Sayın doktor Abdullah Ungan, 
Hıfzıssıhha Enstltlisüne, Çarşamba 

kazasının KnracavC'ran kbyündcn 
gelen zehirli balı m!kroskoptn mua
yene etmiş \'C balın zehirlı olma8lna 
sebep, biraz önce yıı.zdığım lk ncba• 
tın polenleri olduğunu görmüştür. 

Bunlann mikroskop altında yapılan 
resimlerini de mecmuaya koymuş ... 

Dcgerll doktor, bir balın U>hlrll 
olup olmadığını anlamak !cin mık

rosk01> altında muayene etmek pek 
kolay olduğunu haber veriyor. Fakat 
bal yemf'k lstlycn herkesin C\ n1e 
- şimdilik - mikroskop yoktur. M :· 
roskop bulunamı)nn y~rlerdc d , 
balın zehirli olduğunu anlıyabılmck 
için, herkesin tatbik edebller('ğ! bır 
usul, belki, başka bir yazısında b l• 
dirc>ecktlr. Şlmcticl halde balların 
neden dolayı zchirll olduklan hak• 
kında kıymeUI tetkikından dolnyl 
sayın arkadaşımıza tesekkür etmC'k 
bol'l'umuzdur. 

Bereket vrnıln ki Engürü balının 
zchlrll oldu~unn dair ne tarihte ne 
de bu zamanda hiç bir misal iştUl· 
memlştfr. 

G. A. 

( ........................................ , A 
ı Kurban deri ve ı l~g 
i barsa kf Q rl J Bu ak§runki nöbetçi ecza.ne 
t 1 * Ankara Ecuı.nesi pazar gtlııll nO-

!:
f Her yıl olduğu gibi bu yıl bctçldir. Nöbetçi olan Ecz.ant 

da kurban deri ve barsak/arı pazar gUnU de nöbet!}idlr. 

i 
Hava Kurumu teşkilatı tara- f Ankara'dan giden trenler 
fından toplanacaktır. Sehri -
mizde toplama işini çabuklaş- Ankara - lstan1>ul 

I
• tırmak için Kurumun Anka - ı· 'tc 7.82 (Toros) pazartesi. peraemb'ı 

1. 

ra Subesi tarafından gerekli cumartesi 
tedbirler alınmıı;trr. J:r 15.20 her ıriln 

i 
Deri ve barsaklar temiz bir * ıe.oo her .EU.n (ek&pres) 

..>.. 20 25 pazar pazarteeı. caraamlıao 
halde çıkarılır ve verilirse • H · ' 

i 

1 

~ma 
• hem milli iktisada hem de ha· 

1 
yırlı bir işe hizmet edilmiş Ankara - Diyarbakır .. -
olur. Bazı sanayide işe yara - Erzurum 

d•l• içfo bu "' boy"~~::~·.~J * ııuıo m"mbadan .,,.. ""' ... da toplanmasına çalışılacak - Ankara _ Zonguldak 
i tır. j:r 17.15 pazar, pazartcsı, ca.raamtıa. 

1 

\ cuma 
~ .... ,................. Ankara - lzmir 

D Qnyada bulunan biltün kıy-
metler arasında elma.sın dünyanın en meşhur elmastıraş-

kıyrneUndcn düşmrsl akla bile - Şimdiye kadar kıymetll tnsı larlyle beraber bu iki memleket 

* 15.20 pazar, pazarteal, perecmbtt 
cuma (Bıısmaluıne) 

gelmez. CUnktl elmasın hakiki bir yontarken h~ bir hata yapmadım. fobrlkalnnnın bUtün l:htiynçlannı 
* 115.20 pazar, salı. careamtıa. cumar 

tcsl (Alıınncak) lstanbyl'da kömür ve et 
bollaştı 

iuanbul, 24 (Telefonla) - Kurban 
bayramı dola Ut}le fazla hayvan gel • 
dığı için l .ıclıul da et fiyatlarında dü
ı<ikluk vardır. Şehre fazlaca kömür gel· 
dıgı içiı:ı de yıı1.acak d;ırlı~ı kalmamış· 

tır. 

Açık muhabere 

kıymeU vardır ve bu kıymeti mo· hammadde ve mütehassıs ıecı sı· 

8 
elclkalı bir aile ne pahasına da dolayıslyle düşse blle, harp sn- A vrupa'dan Amcrika'ya gelen kıntısı olmadan rahatça temin c-

olursa olsun, çok kJYmetll naylinin bu maddeye olan fazla elmastıraşlar ve kuyumcu· derler. 
Anknra - Balıkesir * 20.2!1 pazar, carsamba, cuma 

olan ve bü)·Uk btr )"ckftn tutan el- ihtiyacı dolayısiyle kı)"lTletlnden lar cok zaman Nevyork'ta kücük BüyUk Brltan)·a'da yalnız el· 
maslnnnı kacırmaC:a karar verdi. knybct.mcs!ne !hUmnl \·erilemez. bir kahvede toplanırlar ve burnda mas lşl!?mek için on fabrika aç· 
Bu alledcn blrkac kisi bir hasta Bir memlekette altun kıymt'tln· milyonlarca dolarlık alım satım rnak ve bunların ihracını yapmak 

Ankara - Samsun - lskenderutı * 10.00 pazıır, pazarteıı. carıambli< 

cuma B. P. Güngör'e yapıştırmacaları -
mızın müddeti on beş gündür. 13. arabasını ele geclrmeğc muvaffak den düşebilir, fakat elmas, harp işlerini hallederler. Bunların ara· düşünülmektedir. 

olduktan sonra, kcndllerlne hasta sanayiinde oynadığı mUhlm rol sındaki bazı ndaınlar büyük dük· Bu işler tamamlyle yapılsa bile 
Ankara - Isparta 

Tramvaydan düşüp öldü 
i~anbt\I, 24 (Telefonla) - Hanıle 

adında 10 }'B~ında bir kadın ~ik
ta$'ta ıralıı"-a}-d.uı inerken duımU~ kal· 
dınldığı jh.ı ıanede olmüştür. 

12. 941 tarihinde verdiğimiz parça -
lann halledilmiş ~eklini cumartesi 
günkü sayımızda bulacaksınız. 20. 
12. 941 de neşrettiğimiz yapıştırma· 
caların parçaları 6. 12. 941 de neşre· 
dilmiştir. Dikkatsizlicin bizde değil 

süsü vererı:-k kıymetli eşyalarlylc dolayıs!yle hic bir zaman .kıymc- ktınlarn sahiptirler, bunlar da va· harp bıter bitmez Amstcrdam'ın 
birlikte BC'lçlka ve Fransa'yı gc- tinden knybetmıycccktlr, &unu da kit vakit toplanırlnr. Bu suretle clmast.ıra~ılık ve işçilikte eski 

* 15.20 pazar. eaıı. 
mıırtcsı. 

carsamba. 

ccrek, bin bir gUç!Uk içinde yarım b!lmell)iz ki istihsal olunan elma- onlan Nnssfnn sokağında ve c!va· şöhretini yeniden alacağına şUp-
mllyon dolar kıymetindeki eşya- sın mUhlm bir kısmı yalnız ku- nnda bulmak mümkUndür. he yoktur. Zira başka vnzlyetler 

Ankara - Adana 

larlyle lspnnya'ya geldiler. Rote-r· yumculukta kullanılmıyor, aynı Almanlar g('Çen yıla ikadar Bre· hasıl olursa eski annnevt elmasçı-
dam, Anvers ve Amsterdam gibi znmandn harp sanayllnrle kulln- zll)·a'dan yılda beş mllyon dolar- lığın bozulduğu kanaati ha.<;ıl ola-

* 23.55 (Toroe) pazartesi. cıırsamw. 
cuma 

.Al•llll lllllllllllllllllllllllllL. -- blrçok büyllk şehirlerden bUyük nılmak llzerc fabrikalara gidiyor. lık elmas satın ahyorle.rclı. Fakat cnklır. CUnkU bu ticaret de iken-lBIZLIGA KAR(I bir rnuhaclrUk başladı. Tanınmış Pnralnnnı emin bir şekilde sakla- bu tar!htenbt'rl, bu memleket ıkıy- di ananelerine diğer tıcarctler ka-
: sizde olduğunu tasrih ederiz. 

Posta saatleri * TnnhhllUll 18 e kadar, 
kadar. 

Ad.1 :ıaa 

--- l : Halk yardımirlc Türk gençli· kuyumcular, aralarında Amerika· mıık lstlycnlc>r harbin kı~"metl!?ıı- metli taş ihracını düzc>ne koyan dnr belki ele> daha fazla bağlıdır. 

R M A C O L- ğini kanatlandırmak }'Olunda ça· ya gltmeğl düslinmt>kle beraber, dlrdığ! bu maddeye arzu !!u.lklerl tNlb!rler alarak bilhassa Alman· Bundan başka .muhafazakCır ln-
Hastane telefonları 

§ lııan Hava Kurumuna üye olu • blrlncl merhale olarak İngiltere'· kadar mC>y'il göstercblllrl!'r. Amc- ya'ya yapılan ihracatını durdurdu. g!ltM'C !le Birleşik Amerika Dev- * Nümunc 1577 - ~78 
- ye geçmek !cin her çareye bas rlka BırlE'.'şlk Devletlerinde fiyat- Büyük Britanya ve Birleşik Ame· lctlcrl, Hollanda'nın yUz yıllar- * Glllhane 2618 
- r. ki 11 t• - nuz. Kurban ba)ramı bunun için • Bat:ırsa an norma eli ı - : vurdular. Freıu;a'nın fstlllı.~ını mil· lann fcvkalAde dUştül!'U buhrnn rlka Devletleri ellerinde bulunan danberi devam eden clmasçılığını l:r Aııkerl G981 
C en M.zel bir "esiledir. - ri - .. - tenkit> temmuz a:nnda yüzlerce el· esnasında aynı kırntlık kıym"tll stoklar ve onlarn sığınmış bulunan ellnclcn almak lstemlyeceklerdlr. fr A<"cle lmdııt otomoblll lft21 
l: ·~zı kimyevi müshillerin ba- : =--------------....: * Dotumevl 1590 

ı:ıt ;ıJ !arı tahrış ettiği ve uzun: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1 * llcle<tlye baetancsl Tel: 225T 

: m :i iet kullanıldıgı takdirde : 
: alı kanhk tevlit ettiği ve te - : 
- sirsiz kaldığı herkesçe malum- -
: dur. Bu itibarla normal ıckil- : 
- de bagırsakları boı;altan bir : 
: maddeye ihtiyaç vardır. : 

Bagırsak bunun neticesi o- : 
: larak tahri5e uğramaksızın ve : 
; dıyare vuku bulmaksızın bo - : 
: 11almalı:tadır •• Siz de bir tecrü- : 
- be edınız, a)11ı kanaati elde c· : 
- dersinız. NORMACOL tama - : 

= la:~6~~~~~~i~=n~~i~ ~e: § 
: air tarzına maliktir ı Saf neba- : 
: U maddelerden yapılmış olan : 
: NORMACOL'.den eleri bağır-= 
: sak iı;in.dekilcrle karıştığı za. 
: man jel!Unl bir hal alarak lil!i· : 
: mekte ve böylece de bağırsak : 
: ıçindckilerini yumuşak hacim- : 
: li ve kolayca kayan bir hale : 
: getirmektedir • : 

• 

Yazan: M arcel Prevost • Çeviren: Mihri Geray 
TEFRİKA No. 31 

senin hakkında hiç bir endiııem ol • ı leri söylediğini duydum: "Çocuk ap
mamak şartlyle." İşte tam senin söy· tallaşıyor." Artık hiç bir okuma, 
!emek istedigin şeyler bunlar değil hiç bir oyun beni oyalamryordu; Ben 
miydiP ancak, seninle birlikte oynamayı ,se

İtiraflarım istiraplı bir safhaya ninle birlikte öğrenmeyi biliyordum. 
girmektedir. Yazılarımı biraz mer - Gecelerim gene endişeli bir halde 
hamet hi11iyle oku. geçmeğe başladı. Külçe gibi ağır bir 

: men zara,.sızdır. Bu sebeple :E 
- cocuklnr da ve y~lılar da kul· 

Düıııin ki, ıeni benden ayırdıklarr uyku altında ezllmediğim geceler, 
zaman daha on dort yaşımı bitirmiş artık kurtulduiumu sandığım knrı -
değildim, ve hayatta yegane ablak şıklıklar içinde yeniden beliriyor • 
akidem ııundan ibaretti: İmkan de - du; Madem ki sen artık burada de • 
recesinde senin istedigin gibi ol • ğlldin, hiç bir şeyden zevk almadı • 
mak, Halam Mnrie • Ang~lique'in ğun için kendimi bu karışıklıklar l· 

: bütün dini saçmalamaları, bende pek çine bıraklyordum. Of. düşüncemi : lanab!llr. 
az bir iz bırakıyordu. Vicdanıma senden ayıramryordum: Seni düşün • 

- kadar nüfuz edebilecek hakiki pre:ı· mek, seninle konuşmak istiyordum. 
: siplerim mevcut değildi. Kbtülük I Kendi kendime seninle konuşuyor, 
: ~aibesi olmakla beraber, benim kadar seni çağırıyordum. Fakat senin ce· 
: ahlik kaideleri az olan küçuk bir kı· i vap verdiğini duymuyordum. Ben • 
: zm, dünyada mevcut olduğunu sa • 

1 
den yavaş yavaş uzaklaşıyorsun gi -

: mıyorum. bime geliyordu ..• Ve zaman denilen 
- Sen gittikten sonra evela bir ser- sey Mile Anglbis'in ölümü gibi bü· 
: semliic düştUm. İstediğim kadar tiln izleri hafızamdan siliyordu; Be
: gayret ediyim, verilen dersleri bir nim zavallı içim, işte onu sana bütün 
- türlü anlamıyordum; en basit ıual· açıklığıyle anlatıyorum. Mektupla -
: lcrc bllc cevap vermesini bilcmi - rın bir an için beni çok tahrik edcr-

------------------: ıoo ve 250 gramlık kutular· 
: da her eczanede bulunur. --.. 11111111111111111111111111111111,. 

yordum. di. Hatıralar canlanırdı, artık senin 
Ricquier'in bir &ün halama fU ıöz. yanında sfbi olurdum. L&dn bu se-

vincim, mektuplarının içinde bahset· 
tiğin şeylerden ziyade, maddi sebep
lerden ileri geliyordu, yani ı Mektup 
kağıdına elinin sürülmü~ olması, 
sonra kağıdın üstünde kaydığını ta· 
savvur ettiğim &tilonun hasıl ettiği 
satırlar ..• Zaten senin bu mektupla
rını iyice anladığıma emin değilim. 
Bundan baııka, onların içinde hiç bir 
zaman beklediğim ve istedifim şey· 
ler bulunmuyordu. On satır içinde 
bensiz bedbaht olduğunu, bana ka
vu5mak, beni elinle hissetmek, ku • 
caklamak için sabırsızlandığını oku • 
mağı ne kadar isterdim. Bunu bula· 
mıyordum. İstediklerime mukabil 
kolejin. arkadaı;ların ,yahutta Al -
manya'da sokakların inşa tarzı hak· 
kında tafsilat veriyordun. Böyle ııey 
lerin beni allikadar edebileceğini na· 
ıtl tasavvur ediyordunP Almanya'· 
dan. profesörlerinden nefret ediyor • 
dum, çünkü müphem olmakla bera
ber. bütün bunların senin ho!!una 
gittiğini, ve yalnız beni hiç görece -
ğin gelmediğini anlıyordum. Sana 
karşı biraz kin besliyor ve (zanne -
derim) bizi ayırdığı için de ba'ban -
dan nefret etmeğe başlıyordum. 

Bir çocuk somurlkanlığıyla ken
disinden nefret ettiğimi ona buda· 
laca belli ettim. O bunu hiç farket 
memiş gibi görünüyordu. Bana ar
trk şefkat izhar etmede, hiç ileri 
gitmiyor, beni okşamıyordu; fakat 
bana karşı ho5 görünmeğe çalışı
yor, müsamaha da ediyordu. Ben· 
den daha budala olan ihtiyar All
cla istisna edilirse La Gathe'dekl 
btltftn imanlar içinde, bana IC*f 

demiyen yegane kimse oydu. Senin 
eskiden yaptığın gibi şimdi de va
zifelerimi o okuyor, bir az düzel
tiyordu; beni azarlamak, bana ha· 
karct etmekten çekindiği belli)di. 
Bense o kadar zayıf, o kadar uysal
dım ki, ona karşı olan dü5manlı
gım yavaş yava5 geçiyordu. Sen ol. 
madığın için kendime en yakın O· 

!arak eni~tem Hervc'yl buldum; 
batiy bir surette de olsa iliyatları
ma ve düşüncelerime artık tama· 
miyle yerleşiyordu. Ona kar;ıı 

:''Benden Arnal'ı ayırdığın için ba
na ne kadar kötülük ettin.,. demek· 
ten ibaret bir kin bağlamama rağ
men, artık hep onu seyretmeğe, ve 
onu düşünmeğe başlamı&trm. Yo
rulmak bilmez bir geveze olan Ail 
cia beni babana doğru meyletUrdi. 
Artık genç kız olduğ\İmu bahane 
ederek (gerçe bedence öyleydim, 
ama, ruhça değil) bana memleke
tin kah &imdiki, k5.h ta kendi genç· 
liği zamanının aşk hik.ıiyelerini an
latırdı; efendisinin beklirlık haya
tını takdirle hatırlayıp, ondan onat
tı yaş daha büyük olmasına rağmen 
kendisine de izafe edilen bazı ser
gib:eştleri anardı. 

Diyordu kiı 

Memleketin bütün kızları ve ka
clınları, çiftliklerdekilerle, satoda
kilerde dahil olmak üzere onun i
çin delirlrlerdi. Ah; Aralarında ne 
faziletli olanlarını da baştan çıkar
dı. Doğrusu güzel adamdı, vene 
IAm; Ömrftmde omuı lı:adar ıüu
linl gömwdtm. O ı.dar güzel a-
clamr ..... ki, elMHiet'İ "inde 

sanki viıcudunun hatları görülür
dü. İşıe onun için Sidonie ben ona 
bir turlü bakamazdım, Saçları ljim
di kadınların berberlere yaptırdık
ları tarzda kendiliğinden dalgalıy

dı. O kadar sevimli bir ağzı var
dı ki:". Gözleri}se sanki ateşten
di. Baktığı vakit insan ııüneş çarp
mış gibi olurdu... Allahım bu göz· 
!er ne günahlar işlemiııtir; 
Bunları söyledikten sonra, artık 

benim enişteme karşı hormetim kal 
maılı sanarak, acele korkuyla ilave 

Yangın, ihtikiır, arıza * Yanınn haber verme tcletoıı: oe 
j:r lhUklr lhban: lı189 

f.( t;lektrlk, ha~ ı.tazı. nnza 1846 * Su ı.ıerı: 5575 
j:r Tele!on tırwısı merkez 1206. Yeni• 

achtr 5678, Eehlr ıcı 02, eehlrler ar•• 
ın 03, ajans haber verme 04. 

ederdi: { İlk ) 
- Şunu da söylemek Ulzımdır ki, - 25 1 ·kanun/1941 -

7.30 proi;Tam sa· 18 30 mllzlk g~ 
Kontesle evlendikten sonra düzel· 
di. Mamafi halli da güzel bir adam- at ayan 

proı;:ramı 

19.00 konuema 
(dertleşme saatU dır. Ve onunla karşılaştıkları va- 7.33 ınüzllc hant 

kit ona genede kırılanlar eksik de- program (Pi.) 
ğildir. 7.<t:S ııJans lııl· 1915 müzik hatıl 

berlurt ı ı (Pi ) İsim ve tarih tasrih edilerek, muh· an o ar 
8.00 müzıı' (f'l.) l!l.30 Saat ayan, 

telif şekillerde mütemadiyen tek- 8.15 Evin saati 
rar edilen bu hikayeler, yavaş, ya. s.:ıoı 

ajans 
19 45 mUzlk yurt• vaş _beni He~v.C'nin aşk efsa.neleriy- 8,4:; müzik 

le ülfet ettırıyordu; belkı fazla 112.30 program sa· tan scıılcr 
genç olmama rağmen fikrimi de at ayarı 
hislerimi de uhrik edici bir hava 

2015 rııdyo ıtazt!" 

tesı 

ile doluyordu. Bununla beraber, 12 33 müzik oarkı 
1 ve türküler 

Arnal, his erim de mütemadiyen 
gözümün önüne getiriyordu. Bir 1245 nJans lııl· 

berlerl 
gün Alicin'ya itiraz edeceğim tut-
tu: ıs.oo müı:lk 

- Mamafi eniştem Arnal'dan her 
13

·301 

20.45 mUzlk 
21.00 ziraat tak. 
vlml 
21.10 müzik 
21.30 konuSllla 
<sllr san tl) 

halde daha güzel değildi. Ben Ar- 14 OO mUzlk 
nal'ı dünyada herkesten daha güzel 18.00 program sa- 21.45 müzik 
buluyorum. at ayarı 22 30 saat ayan. 

18.03 müzik muh· 
- O;... dedi. Mösyö Amal'da uıııı makamlar· 

babuma t&Nmda rtizel bit' ıd&m ~ l<!CklU ~rkı- 1 ( s...,.., .nn 

aJnnı 

2245 müzllı: 
22.55/ 
:13.00 lıııapute 
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ti 

bı 

rı 
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MEMLEKETTEN HABER 
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Sivas'ta çahşmalar 1 Uludağ'da 
kış sporları 

başladı 

Memur evleri, ilkokul binalar1 
yapıhyor dokumaethk geliıiyor 

ta 
hı ırı)onım : 

a ınan 

MEMUR EVLERi 

Siva•'ta bir ilk okul 
yapı•ının temeli atılırken 

Bursa, CHuıust) - tc turizm bakı

mından hlcblr vakit önemini ka)'lıetınJ• 
yen Burıa, ilkbaharda baılıyan ve ya• 
kın ııllnlere kadar ıllren kaplıca mev· 
&iminden ıonra, kıt sporları tein ıı!!tsU· 
nU ııene rnlıatlrlerlne acmıı bulunmak· 
tadır. Sisli tepeleriyle Uludall:', lkJ aya 
yakın bir zarnandanberl kayak ıp0ru

nun en iyi bir alanı halindedir. Mudan· 
ya yolb·le lıtanbul'dan, Karak!!y )"()· 
llyle Ankara ve dlter yerlerden ııeıen 

ıporcular bayram ve :rılbaıı ta uıı ııll{I· 

lerlnln yaklaşması dolayıalyle hemen 
hemen bUtlln otelleri doldurmuılardır. 

Her ııCin levazırnlarlyle birlikte oto
büsler! dolduran erkekli kadınlı kati· 
leler Klrazlıyayla yolunu tutarak Ulu· 
dat'a ıtllmektedlrler. Uludat oteli ılm· 
diden dolmuetur. 

Bayram ve yılbatı tatili ııUnlerlnde 

blrtok tanınmıı ka:vaktılann toplan· 

Rır çok kazalanmızda memurları 

nıııın oıuracağı düzende kira evleri bu· 
lunmamakıadır. iııe bu önemli ihtiracı 
kar$ılamak üzere Hafik'te dort grup u· 
terine 13 memur evi }apılmııtır. Za • *l 

ra'da bu evler beJ grup ıizerine yapıl • 
nııştır. Burada aynca bir de kaymakam 
evi )apılmıştır. Su şehrinde, Koyulhi
&ar'da 21 ev yapılmışur. Bu evler kü • 
tiiktur, kullanışlıdır ve bir ailenin bü- kışla ııahİ)•esindelô göçmenler de bu iş masından ısurade =dilerek allkalılar 
tün ihtiyaçluı duıünülerek rapılmıJ • üzerinde talı~aktadırlar. ııenlı bir müsabaka proırramı da hazır· 
tır. 

EKiM iSLERi 

Sivas'ıa t.iraat durumu çok iyidir. En 
rüksek rakımlı bölgelerde bile ekil • 
nıedik )er kalmamıştır. Bahara iı bı • 
takan çiftçi }Ok gibidir. Bütün toprak· 
larımıı siırulmüı ve eldlmiıtir. 

DOKUMAOLIK 

Dokumacılığa çok öoem veriyoru:ı. 
Memleketin bugünkü ve yarıriki bara· 
tı ıçin bu çalışmaların kuverlenmesine 
İhtiyacımız vardır. Günden güne art • 
makta olan tezglh sa}ısına 6" tane da
ha 8clenmiştir. Dokumacılara dağuı • 
lan tezgl.hlarla iJ hayatı biraz daha ge
tıiılemiıtir. 

Be,lnci dokuma kursu Gemerek'de de 
hitmlş l:ıurada bqarı gosterenlere l ı 
te:ıgih dağııılmııtır. Altıncı kurs Yıl· 
dızeli'nin Menıeı kö,ünde açılmakta • 
dır. Buraya da 10 tag-1h gönderi)·oru:ı. 

ŞAYAK DOKUNUYOR 
Gürün'deki ıayak tezglhlarına lngi • 

!iz yilnü yerine fimdi Swnerbank Me • 
rinos yünü getirtilmek üzeredir. Akça • 

Antalya' da 
liman ve 
mendirek 

Anul)-a, (Hususi) - Alanya iske· 
lesinin ta.mirine dC\·am edil:ınektedir. 
Munakalit Vekilliği iskelenin )eniden 
'8pılması için devlet limanları idaresi
ne emir vermhtir. Bugunku şanların 
lllusaade verdiği ıekilde inşa)"a talışı • 
lac.ıkur. Antal>a mendireğinin )apılma-
11 da programa alınmışıır. 

İzmir' de sulama itleri 
İzmir, (Hususi) - Ziraat Vekilliği 

ıulaına ıeşkiliu şefleri Ege"de terkikler 
yapmaktadır. Mütehassıslar Menemen • 
de, Seydiköy, Develiköy bölgelerinde de 
~klerine devam etmektedirler. Zira
at Vekilliii istihsali arttırmak için ha· 
tı çiftlikleri istimU.k edecektir. 

Edirne'de bir vurguncu 
Edirne, (Hususi) - Allpaşa çar

ıısında bezzaz Nesim (93) kuruşluk 
bir patıskayı (240) kuruşa satarken 
fiyat murakabe kontrolörleri tara
fından suç ustıi yakalanmış ve mah· 
kemeye verilmiştir. Mahkeme Ne • 
ıim'in 25 lira para cezasiyle dilkkL 
ıunın bir hafta kapatılmasına karar 
•ermiştir. 

Adana Halkevinde 
fotograf ıergiıi 

Adana, (Hususi) - Adana Halke· 
•I bu ayın 25 inde bir fotoıtraf ser
risi açmayı kararlastırmııı ve bu 
~oldıı 'ı;ıızırlıklara başlanmıştır. 

Akhiaar'da Türk Hava 
Kurumuna bağı,lar 

Akhl&ar, 24 a.a. - Buradaki nafıa 

takımı erleri aralarında topladıkları 
508 ı rayı Türk Hava Kurumuna batıı
lamıelardır. 

Hamlet dôvası 
lsıanhul, 24 (Telefonla) - 11.ım • 

lec dlu~ında bugun Ta" iriefklr ne~ri· 
yaı muduru Cıhaı Bahan ehlhukuf ra
poruna itiraz eııi. Esaı Mahmut Kara • 
kurt rapordaki açıklığa rağmen iddia 
makamının talebini mahkemede açıkça 
SO\ lem~ni i~ıedi. Mahkeme muzakerc· 
den sonra rapor münderecaıını takdirin 
kt' dı•ine aiı olduğunu bildirdi \e mu· 
hakt'me Peyami Safa ve Cihad'ın muda
faal ırını )apmak uzere ba~ka bir gune 
bırakıldı. 

İ!tanbul ticaret odasında 
imnbul. 24 (Telefonla) - Ticaret 

Od:uı umumi mecli~inin buJ:ünkü ıor· 
lanıı tııda kabul edilen odanın 942 but· 
~i ıtelir ı::ideri denle olarak 247069. 
Ticaret ve ralıire hors .. ı l 1228~ lira 
dır. 

Vurgunculara ceza 
fstanbul 24 (Telefonla) - Bugün 

de Y\lrgunculuk mçiyle hir kavaf, bir 
K&ıtle1c(i, bir hd&al yirmi beter lira 
P&l'9 cezHına mahkiım oldular. Dile 
klııkn bber baha kapeb ıw.aıkur. 

YEJ\1 OKULLAR 

Sehir plinında okul arsası ola.rak gÖ5-
ıerilen }erler birer ikiJCr istimU.k edil· 
mektedir, Jİmdi bes sınıflı bir okulun 
iııJası işi eksiltmeye konmuı ve müte • 
ahhide ''erilmiştir. Okulun taşlan da 
~etirtilmiştir. Bu malt yıl sonuna kadar 
okulun biımeşİ umulmaktadır. 

Zara, Su~ehri, Koyulhisar kazalariyle 
İmrani}c, iflSile, Erbider, Avanus nahİ· 
yelerindc beşer sınıflı birer ilk okul 
yapılmaktadır. Dh·erik'te başlanın ilk 
okul bitmek üzeredir. 

Afyon'da dokumacılık 

Af}on, (Hususi) - Cümhuriyet 
Halle Partimizin Karaman ocağı kongre
sindeki bir dilek ıehrimiıde bir koope
ratif kurulmasına sebep oldu. Simdideıı 
kooperatife ka}"<lolunaoların sayısı bini 
geçmiştir. Şehrimizde iki bin tane el • 
tez,ıtlhı bulunmaktadlt. Sehrimi:ıde iç 
gömleği yapılan beyaz be:ıler, yatak yor· 
gan çarşafları, sofra peçeteleri, kilim 
dokumnaktadır. 

lamıalardır. Vali B. Refik Koraltan ve 
beden terbiyesi kaY&kcılık teder&1)"0nu· 
nun himaye ve nezareti altında yapıla· 
cak mllsııbakalarda kazanacaklara birer 
hatıra da verilecektir. 

Ayvahk'ta zeytin 

yağcahk ve sabunculuk 
Ayvalık, (Hususi) - Kaıamızın 

başlıca gelir ka>-naiı olan zeyıin)'ajcı· 
lık ve sabunculmc son yıllarda ~k 1ıe • 
litmiııir. Kasabamızın dalı;ıalı toprak· 
luı üzerinde l.200.000 zertin dacı var· 
dır. Bu ajiaçlar yılda ortalama bir he • 
saplı 8 mİl}'On kilo zeytinyağı verir. 
Ze}1ini rıi haline koyan 24 Ze)"tİnyağı 

fabrikamız vardır. Bu arada bir une 
pirine yai fabrikası, beJ mengene, 21 

tane de büyüklü küçüklü sllbun fabrika· 
H vardır. 

Kuabamı:ıda yıllıılı: sabun iltibsali 
altı milyon kilodur. 

Ceyhan üzerindeki 
demir -beton köprü 

Adana, (Husust> - Ceytıan nehri üzerinde lnu edilmekte olan bUyUk köP
rünUn de bir kısmı tamamlaıunııtır. Beton kısmının yapısı da ı>nümUzdekl ay 
sonuna kadıır bitirilecektir. Göndcrdl~lm resim bu köprU lnıantının son lcl<llnl 
ııostc:-ınektcdlr. 

Çankırı, (Hususi) - Şehrimizde Tasarruf ve Yerli Mallnr Hartıun törenle 
kutıanmıstır. Conderdlıllm resim, Anıt me>danındakl toplantıyı g!lstcmıektedlr. 

Eski$chir'de gençlik kulübü 

Esklaehlr, (Huıuıl) - Şehrimizde de. beden terbiyesi kanununa ııöre, bir 
ııencllk kulübU kurulmu.tur. Vole)'bol, allree. blalklet, atletizm ıılbl ıp0r kolla· 
rı da kurulmuıtur. Gönderdltım realmde, eeıvımız beClıen t.ert>b'es1 mükellefle
rlnJ bir törende l'(lr111oraunu. 

Solda: iace ve yumUf•l Jl'iia
lüden yapılan bu iapiilon tel 
sıra makine dikiıiyle muma • 
zam büzülerek volan ıekliae 
konulmuştur ve bir küçük yala 
ile nibayetlenmektedir. Bu ya
la mantonun altında kalacak
tır. - Ortada- bastabalıcı 
bemıirelerin başlıklarını an • 
dıran bu model lalın bir .tu
maıtaa yapılmııtır. lki taral
tan boyun ve kulııkları kııpı -
yıın bir yalcıı önde iki dülme 
ile ililclenmektedir - Saldıı: 
bıııtalr.i modelde o/dulu gibi 
aynen, ya/ruz ilci sırıı ıırıılılc
lı malıine dikişiyle büzülerek 
yünden veya kadifeden yapıl
mış bir kapüşon. Makine di • 
kiş yerleri biye yapılarak da 
büzülebilir. 

Artmış 
yünleri 
kullanın 
Ev bduıları artan yünleri 

daima Hlclarlar ve ço1: dela 
da bun/an ııasıl 1:ullanac111: • 
larım .tendi lt!ndilerme sorup 
dururlar. Bun/an 7astı1: ., ... 
ıibi lüzumsuz ıeylere bare1 • 
yııcalc yerde .tendinJze ve fO

culclarımza güzel terli1:1er i • 
rebilirsiniz. 

Yulcarıdıı: ilci l'IÜ yünde• 
tt!rs • 7üz örgü ile örü.la bu 
terliğin altına, ayak ölçüsün • 
de 1:esümq lötr 1:onulmuştur. 
Bile1: kısmına trabzan yapı

larak arasından 1:ordeU ıe • 
çirilmiı ve önde Ji7onı ıel -
/inde bağlanmıştır. 

Ortadıı: gene lötrden bil 
tııban üzerine i1:i renk 7ünle 
ve ters - yüz Örgü ile 7apı • 
lan bu tnlilc ayık bilelclerl • 
nin ön kısımlarında ponpon • 
/arla süslenmiştir. 

Aşalıda: listilc örgü ile 
örülmüı olan bu 111: tt!rlilin 
ü.rt kısmı kenarlardan ııçı.l: 

reni: bir Jr.ordon koyu reni 
7ünle dilelcerd. tııbana tut • 
turulmıqtur. 

ICroıe ile Jl'iindt!n örülmÜI güzel bir bluz. Yalcası lanila biçimi sıJr. ilne ile 
örülerek l•aarlarından yalmz .. zincir" den yapllmıı dııntt!l bir garnitürle 

risl t!nmiftir, Kemer n Jr.ol Jr.enarları •ık iğne Ue 7apılmıştır. Küçük 
rHimde örgü ıelcli de görülmeJr.tedir. 

Ost lcısım: düz üç parça ,._ 
rit uç örtüsü ıelcline konul • 
muı ve tt!rlilin iUt .tısmuu 
tutturulmuştur. 

Kestan;-J 
şekerlemesi 1 

b .. ~ ram gellyor. Misa1ırjerınlze 
teker yerine kesta.ne aekerleme&l ik· 
ram edebilir ve bunu kolaylıkla ken· 
diniz de yapablllralnlz. 

Bir kilo iri kestaneyl kabu:klariy
le birlikte yenecek dereceye yakın 
olarak haşlayınız. D11 ve iç kabuk
lan, kestaneleri parcalamamata iti· 
na ederek aoyduktan eoııra iki .kea
tanenın dilz taraflarını blUıt.lrmek 
şartiyle, bütün kestaneleri kllçllk 
tülbentlerle bağlayınız. 

750 gram şekerden sulu ıurup ya
pıp bir miktar limon tuzu ile kesti· 
rerek kestaneleri bunun içine atı
nız ve önce tencerenln kapajı kapa
lı olarak ve ara sıra kestaneleri ağır 
alır karıştırarak atır ateıte surup 
koyu ve teffaf bir hal alıncıya ka· 
dar kaynatınız. Soluduktan 80IU'a 
keataneleri tillbentten tıkanp bir Lki 
gUn acılcta bıraktıktan sonra, mlaa· 
firlerlnlze ikram edlnlz. 

Çay için küçük 
PASTALAR 

iki bUyük patatesi, kabuklarım 
soymakawn haşladıktan IOllra 80YUP 
eziniz. Bu lkl patatesin atırlıtuun 
ücte blrl kadar atırhkta un ve blr 
corba k&1ıtı tereyatı alıp bunların 
Mpalnl yuturduktan ve bir tutam 
da tuz lllve ettikten sonra, elde ede
cetinlz hamuru uzun kalın ılgaralar 
••kllnde yuvarlayıp üzerine tereyalı 
sUrlllmüt bir tahta üzerinde fınna 
koyarak kızartınız. Bu blakUvller 
bllha911a çayla cok iyi gider. ................................................ 

Kjjpik tavsiyeler 1 
* Hamam böceklerlne karşı te&irll 

bir mücadele acınak için muhte· 
lif kötelere bırer fincan içinde 
1/3 un, 1/3 toz teker, 1/3 boraks 
ka.nştınp ko)·unuz. Hamam bö· 
cekleıi kısa blr zaman 1'1Jıde öle
ceklerdir. * Sararm!f mermeri parlatmak lcln 
bunlan, lçlnde bir miktar tuz eri
tilmiş sirke ile veya limon suyu 
ile o~unuz. Sonra da mermeri par
lalmak için biraz petrolle tekrar 
oğunuz. * KlrlenmJı blr ıUnııerl beyHlat· 
mal< lltlyorsanız bunu 10-12 saat 
müddetle, kaynatıldıktan IOlll"a 

lclne blr limon aılnlmıı ıutte bı
ralwuz. Sonra stınııeri biıicac de
fa acak suda oitileyip .,tule ııuda 
durulQWZ w k\ll'WDala blrala
D& 

Solda: sizi sıcak tutııcalc bir rop. Yünlü kur.ıaş
tan yapılmıı olan bu çok sade rop, bet hangi bir 
bluz veya 7Ün bir yelek ile giyilebilir. Kol ve etek 
kıvrımlıın pantalon pııçasıııda gcirüldülü gib7 diJr.i
l erelt ütiilemniftir. - Ortada: 1:olsuz. sade v • .tibaı 

biçimli olan ba robu belda 7aka7a l:uu olan 
Ut m mr bir lermaula l:apaınnalttadır. lt.op belin 
W qn_ ral:t• t ir 1:__,• ~ . .. ,.. 

bu bir bluz veya yün bir 7ttlelıle giyt!bılirsinız. Cep 
kapalclarında ve ett!l111 ön lı•mında iki sıra bı7e 

yapılmııtır. - Said•: •pot bi,imi Jcüçıi1: bir rop. 
Robun üt Jr.ı.smı bebe yıılta ııltlarından, bele kııdar 
nervirle .mlttlJIJJİIUr. Dülmelerin 1:onuldulu par~• 
dib .,. ililılidir. Ceplttr b11ai1Hlır. Belde 4aidn 
bir 1: .... -,ardır. 
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Tahsil emval 

Hongkong' da 1 

mukavemet 
Ankara ı~rihi 

(Başı 2 inci Sayfada) 

kında Profesör Emin Boş'un 'erdiği 
ılk raporu ve gene hamamın içinde
ki buluntuları tcckik etmeden ma • 
kale 6ahibı k~ın karar 'ctmıştır. 
Hamamın içinde 1939 <Senesi çıkan 
515 sikke bal."'kınd;ı verdiği ilk ra • 
porda I·min Bo~ bu bin.ının ıiçuncü 

asır başlangıcından itibaren doku • 
ZUl\CU asra kadar kullanıldığına ışa
rcı ctmckıL ... lir. Bundan başkıı ham.ı

mın içinde bulunan mermer si"ıtun 
haşlıkları, ardıiıravc parçalıırı, tıı • 
nak • çonılcklcr ,.e h.ımam dutıırı • 
nın içinde benim biıı:ıt bulJu;;um 
gayet tipik Roma de\tİ çanak par • 
çım bu binanın devrini açı4'ça JtÖ$ • 
ıerir. 

y ~E 

(Baş. 1 ıncı sayfada) eını ka!'lılıımak lcln hükümet Ziraat man>-a'nın ne içerdeıı yıkılacağını, ne 
malzem"izlikıen düşeceğini sanmayıp ve 
ancak dışardan gelecek darbelerle yı • 
kılabileceğini sÖ}IÜ)'Or. 

B. E· ~~~~ı h:~~~dnc~~~:e d:n:~:~ııt o:::~ kanunu devam ediyor 
ıı:lbl •imdiye kadar 14 milyon kilo to

r lAf)un, füıQ:dayı ko- humıutu muhtac olnn yerlerde zürraın 
\ ~ in n Llırı mıı.ı;ına taranar emrine tahılı etti. Ve tahınlnl olarak Bu sırada von Ribbenttop Rusya ile 

bir barış aranmak hususundaki rivayet· 
Jcri kad olarak ralanlam'ış, ve o da Çör
{il gibi, "sonuna kadar savaş!" paro
lasını kullanmıştır. 7..ati Amerika'nın 
.Almanya \'e Japon)'a'ya karşı harbe gi
rişıiğindenberi henüz 16 gün geçmiş • 
ken, barış haberleri ve tahminleri ile 
z.ihin )"ormak doğru olRmaz. Anglo
Sıkson askerleri henüz AS}ıı ve Afrika 
karalarında döğüşüyorlar ve en kötü ih· 
ıimallerle, bu döğüşmeler muvaffak ol
mamış olsa dahi, harbi uzun, çok uzun 
sürdürebileceklerine şüphe edilemez. 
Kaldı ki Afrika'da1d harp zafer yolu Ü•· 

tiindedir. 

11 dı... t kuruş zam ıı:or-
' dl Umesı irade edebilirim ki, rakam aklımda de· 

mia o n ekin ıc rı.voıtının in r j l.:11, bunun llcte !kisinden tazla11 da cltt· 

o 

yo unı.ıa d ı; r t dt>lrıcr alınıp alınma· 
r ilk ellr ctye teslim edildi. Bu lain bu aene ııec 

dıG:ını, ıonrıı altı milyon 11 11 ı: kaldıG:ı hakkındaki arkadaıımızın lddl· 
t mln ed n bu verıı:lnln kaldırılmasının 

dı.>Q:urmıyaca 1 aaı bu mevzuda mesleki aalAhlYetlne 
Lu ~ de ac klik do.:uruıı • hepimizin hUrmet ett!G:lmlı Rnhml Kö-
ı:ını ı du Bu y ckLml durumu üze-

ken arkadaaımızın ıı:ecen ırün lı:ıret et· 
rinde de 1zn 

1 1St ti ·F A 
1 

(El tıtı ırlbl 941 senesinde tohumluk tevzi 
Mn iye \ c-k!U B. uat ğrn ı • lılndc dlter senelere nazaran geç ka· 

6.z > Ef nd m; takdim olunan tınmadı, belki daha evet verildi. Bu ıe· 
l~ hanın >ı mu lbrs nde Bere beı>le tohumluk :,ının hükümetce daha 
·ıurk r ark ti ımızın sO)led ğı nok· har ket noktasında iken mühim b!r me
tala ın, zann d rım hemen % DO nı· sele olarak ele ald,f:ını ve müstahsili 
nın c \ bı ın nd rruçtır. <okumamış- tohumundan m:ıhrum etmemek lcln, 
tır 1 r>. Vf"rgi nıı: n il.:a ecLllyor? Toprak Mahsulleri O!!Jlnln aleYhlnde 
ı:_ ı nıucı dC' s:ırıh surette hi.IKÜ• d \ili olsa mü•tnhs !in ıstenlld f:I s:lbl Sırlnrdan biri, Rusya'dır. Acaba 

rn t soylu)or k ; bt vaz'ı tarnn· 1 ıerbl'St bırak•ldıf:ını ve bu hnrekC'tln 
m) 1 zail olmuş, 've hnttlı aksine blr nokta! nn:t.ın hOkümet tsUhsal:ttı tcı· 
'\ ı )et ha olmas ndıın dolayıdır - ı vlk !cin mühim bir unsur olarak tcltıkkl 
B d Y mal: u u ucuz olarak satıl· edlldıtlnl k:ıbul etmek ın.zımdır. Arka
maktn n ml.ıstııJıs 11 himaye et· dasım Bere TOl'kcr iki sencdenb::rı de· 
m k t.ız re konu muş olan blr vergı vam ed n bul':ctııy buhranın lnn bnhset· 
ldı l:IUt.'im vnzıy t ber'nkls olmu& • uı". Butday veya ln&e buhranı dunya 
tur B n enakyh veriının devnm et· ıcın bir emri vnkldlr. Du muhakknktır. 
nı ı lı;ln b r bep kalmamıştır. Bu Bunun mcmlcketımlze de az cok tcsl~I 
1U r a hukum t bunun kaldırılma- olmnsı tabiidir. Yalnız bir noktayı, bir 
s nı t kllt d yor. Bunun neUcesl ol· Mk.katı acıkc:ı '"Ylemck ve duyurmak 

u re km k fi)tıUnnnda biraz o kadar tabiidir. Arkadaflar, ıı:ccen ıı:ün 
uı Uızımgelıyor a o tenezztilu .Milli korunma kanununun maddcleı1nln 

ya al:ıktır. Bu demP.K değildir müzakeresi münasebetiyle muhtel t ar· 
kı km f yatına ne kndar zamma· kad~slanmız tarafından ve hükUmet 
lursa h\lkUm t bunu vergi ilgası ile tarafından ifade edlld!Q:I ıılbl buıtllay 
k r$ıhyn ak. Böyle bir ııcy söylemi· me~'Zuunu ciddi ve ehemlyeUI tedbir· 
)'"Orum. Dlı; r no ta da bunun büt· !ere mevzu teşkil edecek mahiyette ol
e e hasıl etmiş oldu u aı;ıkhğı Mn- mas.na rağmen bus:ane kadar halk·'! 
lı e VekAI ti ne suretle kapatacak· ekmek ve gıda bakımından her hans:ı 
tır? F..sbabı murıb<'mızde bertafsıl bir buhrana maruz bulunduf:u mUtalea
a d im ~ r. Vf'rgın n muhnssalı al· ıını asla vnrlt ve ycrtnde s:ıırcmeylz. 
tı 'l1 iyon liradır. A'tı aylık ve hatt.4 fsıanhul'da nadiren fırınlara ıclıa • 
y aylık b r kısmı tamamen tahsil cüm olduğunu görüyoruz. lsıanbul'un 
ed im şt r. G rlye kalan 2.800.800 11· umumi nüfu•una gore bugüne kadar 

lır, bunun bütçeye olan tesiri bu· Toprak Mnhsulleri Ofisinin lstanhul'a 
n elde e 1 n fnılal hasılı\t ile be· ıahds ettili nıil-dar, normal zamanlara 

ı rr ab 1 kapatılacaktır, mazb:ı- nazaran bir vasati alırsak şimdi d:ıha 
ud ıl bJnu arz tmıs.zdlr. rnrcı- genişıir. iki, üç ay evci hukümct, ,·esi-

r ). ka me,-zuunu ele alınca vilayetlerden 

e Vc-k il B. Fuat Ağralı (de· 
> - Bll$ka sebeplerle, başka 
r lh 1 ı l:wmgellyorsa tabii 

J n~ec ktır. Yoksa hükU· 
n d > ayı yeni bır vergi 

• d ğ 'dlr. <Bravo sesleri>. 
ızch bunların hepsi etraflı 

h ed imi tır. Fakat bu 
s z sö~ llyen arkadaşla· 
nlm a~mdan da aynı 

m k arzu etmlşlerd.r. Bu-
mın n b n de burnda tekrar et· 
m f oldum.' 

B Z ya ('.(>Vh r Et!U (Çanakkale) 
- S '> Dl.orta<inn kalkan bir vergi-
71 kal lırmanm pek do~ru olduğunu 
bun n M n ve bütün TUrklye-

müt h olduğunu söyllyerek 
\ V k 1 n ve nınhsulilnü daha 
"l s til" ş olınların tatmini lı;ln 

er a ınncağınd:ın dolayı da 
le l r elti. 

B Abclurrn man Nncl Demirağ 

($ \ cı> - 1s hsnl!ltı arttırmak ve 
bu husu.'>ta l!\zım i<'n kolaylıkları 
g ermek rn b )' lık vnzl!e olduğu
nu anlatarak ııu mütaleadıı, bulun
du: 

"- Slmdl 
J&zıır.dır k , 
aaI.n % 10, 
mua)y n 
el t r f ya 
Jacak, bunu 
ı rbr' b r 
Ut! m k 
h•ımlukla 

a 1 rl 
&i 1 ınrl 

hsllc ıtft.n etmek 
senelerde .LsUh· 

n !'t ndekl haddi 
nıt 1 r nl tatmin cdl· 

1 satı;a tllbl tutu
ınıfa kalan mlktar 

tır. Istıhsa14tı 
otan c!ftçiye to-

zamanlan, mev
vnlctınde verflme
r rdc tohum tev
bu senek! ro.ndı

P olmuştur 
u ~ Yhan) da bu 

nl anlattıktan 

B MJmtaz Okmen 

tıJr.lk uzun mOd· 
ı; ı "nlt olm-ıkla be· 

tı hııkkın-la muh· 
Abdurrahman 

tararından BOY· 
mOtall'alann 

bazı malümat ,.c tetkikat ve hu işle İl· 
gili bazı \-csikaların ıoplanm:ısını İsle
di. hte hwıların dış:ırdaki inikiısı neti· 
cesidir ki, baı.ı vat;ında,ıar fırınları hü
cum ederek ihtiratlarıııdan fazla JO-IS 
günlük aml"k aldılar. Ve •onrıı bunları 
dilim h:ı !inde yaptırıp kurutmak için 
fırınlara giindenlıl"r. 

10 • ı 5 gün <lC'am eden bu buhra
nı biz ambarlarımızı açıp ı;cniş $Ckildc 
fırınlara teslimat yapmak suretiyle her· 
k~in karnını değil, bnılarının güıünü 
de doyurnıak suretiyle ortadan kal<lır· 
dık. 

Bu m:ıruzatınıla ef'k:ırıumumiycyc 
ıunu arzetmck lsti)orum ki, İstanbul 
~ehrine de veya herhanı;i bir §chre de 
halkın ihth'llcın:ı klfi mikdarda ekmek 
verilmektedir ve bunwı aksi bugüne 
kadar 'ıtki olmamıııır, ve bundan son
ra da sb.in muZRharetiniz ve bıiküme • 
tin aldığı tedbirlerle bit bir gün böyle 
bir bal olmıracaktır. Bu hususu ıanihe 
mecbur kaldığımdan dolayı söz almış 
bulunu)orum. (Alkışlar) 

Bundan ıonra Ziraat Vekili B. 
Muhlis Erkmen de hatiplerin iliş • 
tikleri noktalar üzerinde ıu izahatı 
verdi ı 
"- Emln Sazak Arkadaşım yaz

lık zeriyata temas ettiler. Bu, haki· 
katen normal zamanlarda dahi, her 
hangi bir kuraklığr önlemek için Ü· 
zerinde durduğumuz mlihim bir mev
zudur. Kendilerı de bilir ki ilkbaha
rın kurak gitmek ihtimaline kar$ı 
mısır gibi, darı ve buna miimasil 
zeriyat iı;in geçen sene ve bu sene 
tedbirler alınmıştır. Bu sene istih· 
aalli.tr arttırmak bakımından bu mev
zuu hukümet ele almıştır. Arkadaş
larıma ıunu ifade edeyim ki Ziraat 
Vekilligi muhterem Başvekilimiz • 
den de aldığı emir üzerine patates, 
mısır, darı gibi ilkbahar zeriyau İ· 
çin bıitun kuvet ve mesaisini teksif 
ederek çalıımak yolundadır.,, 
Layihanın heyeti umumiyesi üze

rinde başka soz alan olmadığından 
maddelere geçildi. Kaldırılan vergi
nin teıkilitının da kaldırıldığı hak • 
kındaki maddede söz alan hatipler, 
tazminat verilerek alakaları kesile· 
cek olan memurların kurulan diğer 
teşkilitta tercihan ı,;alııtırılmalarını 
temenni ettiler. J;)iğer maddeler de 
okunarak kabul edildi. 

Bundan sonra bir ölüm cezasının 
tasdiki hakkındaki tezkere ve adliye 
encümeni mazbatası okunarak kabul 
edildi Bankalar ve devlet müesse· 
seleri' memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
kanunla maaş kanununun bazı mad
tıclerini değiştiren layihanın müza
keresi aırasındaı devlet daire ve mü
esseselerle bareme tabi bankaların 
ve imtiyazlı ıirketlerin memurları • 
na talim lı;in silah altına alındıkları 
zaman verılecek maaş ve ücrete ait 
kanunun ikinci müzakeresinde Ke • 
mal Turan (İsparta) söz almış be· 
lediye reisleriyle vilayet encümeni 
azası talim iı;ln silah altına alındık
ları takdirde maliye enciımeninin 
metnine göre 45 gün maa$larını al • 
dıktan ıonrn vazifelerine nihayet 
vermek icabedeceğini halbuki bun • 
ların intihapla kazanmış oldukları 
hakların mahfuz kalması lazım gele
cegini, yani bunların reislik ve aza· 
tık haklarının askerlik sebebiyle sü
kut etmemesi icabetti~ini ileri sür
miış ve bunu temin için verdiği tak· 
rir madde ile birlikte maliye encü • 
menine tevdi kılınmıştır. Bundan 
sonra giımrüklerdeki pamuklu men· 
sucat hakkında Vekiller Heyetince 
alman kararların tndıkı hakkındaki 
kanun Uiyihasının ikinci müzakeresi 
yapılarak kabul olundu. 

Meclis cuma günil saat 15 te top-
!anacaktır. 

Rusya japonlara karşı harp açacak mı, 

açmı)acak mı? Bu suale ıimdilik hiç 
bir tarafta dokunulmakta olduğunu gö
remiyoruz. So'ı etler Birliği Almanya 
ile bof;'U$urhn, bir de Japoll}ıa°)•ı sırtına 
almaz, bu doğru! Fnkııt Uı.ak-Sark'ıaki 
Husya üslerini ,.e b1lhassa denizaltı fi. 
!osunun Japonyn')·a karşı tc-;irli ta:ır· 
ruz.lar için belli başlı da)·ançlar ve im
kinlar ar.ı•ında bulunduğu da inkılr 
edilemez. Rus)n, Avrupa harbini devam 
ettirmek için Anglo-Sakson yardımına 
nasıl muhtaç ise, Anı;lo-Saksonlar da 
Uzak-Sark'ıa So,1·eılcr Jlirliği'nin )"llt· 
dımından o kadar fıı>-dalnnahilecek mev
kidedirler. Acalla Ru.•yı bir knrar ver · 
mek ıçın Anı;lo-Sakson taarruzunun 
başlıyııbilcceği zs.manı mı bekliyor, rok
sa o yükü ıamamirle müttefiklerinin sır
tını bırakarak kendisi Alman)"ll ile mi 
uğraşmak isıi>'Or? Bu bilmecenin çö 
zülme zamanı uzıı:mıyacakıır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Tülün piyasası 
( Bası 1 inci sayfada ) 

rette, müstahsilin vazifesi, hüküme· 
tin tedbirlerine güvenerek, lüzum • 
suz acelecilikler yapmadan, verılen 

talimatı dinliyerek sukftnetle satış • 
!arını yapmasıdır. Ges;en sene, bazı 

mlistahsiller, ne olur ne olmaz di
ye acele ile ellerinden mallarını çr
karmak yoluna sapmışlardı. Biliha· 
re bunların yapılan tavsiye1ere gore 
hareket etmemiş olmalarından bız
zat nedamet getirdiklerine Vekalet 
şahit olmu§lur • 

Vekfilet bu sene, müstahsilin hak
lı olarak istlyebilecegi fiyat müda
halesine esas ıttihaz edecektir. Fi • 
yatların bundan aıa~ı diışmemesi 
matlup oldu&u gibi bır sipekülbyon 
havasına kapılmak ve böylece müba
yaaların nizamını kaybetmesi de 
doğru değildir. Vekilet bu hıısusla
ra da nezaret edecektir • 

HüUisa, hilkümelin sözünü dinli • 
yen müstahsil iyi yolu ıeı,;mis, malı 
için haklı olan fiyatı tamamen elde 
etmiş olacaktı:-. 

Alıcılara, gelince, kredi, sigorta, 
ihracat lisansı, nakil vasıtası temini 
gibi hususlarda V ekiletten kolay • 
lık istemeğe gelecek olanlardan ve
kilet de kampanya devamınca veri
len direktiflere tamamen riayet et • 
miı olmak vasfını ırıyacaktır. 

Kampanya esnasında mahalline 

ıönderilecek memurlarla takip ede

ceğimiz piyasada fena not alacak ta
cirlere Vekllet1eıı bu nevi kolay -
lıklan elde cdemiyeeeklerini hatır
latırız. 

Bu ıartlar dairesinde, müıtahıili
miz menfaatlerinin korunacağından, 
hakkı olan fiyatı alacağından emin 
olmalıdır. (a.a.) 

Akdeniz' de 

altı Mihver 
battı • • 

gemısı 

Londra, 24 a.a. - Bahriye nazır
lığının dUnkU tebliği: 

Akdeniz filosuna bağlı denizal
tılar 6 dlloman nakllye veya iaoe 
gemisi daha batırmıılardır. Bunlar 
dan biri esaaen bir den!zaltımızdan 
bir torpil lııabetl alarak hMara uğ
raml.J bUyUk bir ıaoe gemisi idi. 
Bu gem! karaya oturmuıtu. Dili • 
man gemiyi kurtarmağa uğrll§tıkt 
bir ıııradn yeniden torptllenmlı ve 
bu sefer batırılmııtır. Denlzaltıla
rımızdan bir dlğ'erl, bir torpito muh 
rlbi tarafından korunmakta olan 
iki bUyUk i113e gemisinden mürek
kep bir karneye hUcum ctınıı ve 
her ikisini de batırmıştır. Denizal
tımızın teSblt ettiğine göre torpil 
patladıktan sonra başka infilA.klar 
olmuş ve gemiler parçalanarak bat 
mıştır. 

Bir kruvazörle torplto muhrip • 
teri tarafından korunan diğer bir 
kafileye mensup büyük bir gemi 
de torpillenmişUr. Torpilin patla • 
mastndan sonra !kinci ılddetll bir 
lnfllı\k daha olmuştur. 

Başka bir denizaltımız bUyUk bir 
petrol gemisi torpillemiştir. Bu re· 
mlye de batmış göziy!e bakmak ge
rektir. 

Yazan: 

Maliye Vekaleti 
Tahsilat Müdürü 

T evlik Koral 

Durumda hissedilir 
bir değiıiklik yok 

(~ı ı. 1ncl sayfada) 
Ankara .Akba Kltabevl 
00~ aay!a. Ftyatı: 6 llra 

Maliyeciliğimizin son yıllardıı kazan· 
dığı tatbıki mahiyetteki değerli eserler 
arısına ''Tahsili Emval Kanunu" adlı 
kita.birle B. Tevfik Koral, yeni bir kı)· 
met daha getirmiştir. Bu değerli kitap 

lik }·oktur. Diışman karadan, havad.ın 
hüru:nıwıa de~am etmektedir. Fakat kı
talarımız mevzilerini çok büyük bir ıı· 
z.im ve inatla müdafaa eımckte ve kabil 
oldukça mahalli muHff.ı!u)etler elde 
candı; için karşı hucumlard.ı bulun • 
maktadır. Düşman ağır kayıplarıı uğ • 
ru}or. 

hakkında derhal söylenecek SC)', tah ili Hongkonı;'daki İngiliz kııaları japon 
emnl bahislerinde ilk ıoplu eseri B. kıtalarını edanın dofu ).ırısında ıut • 
Tevfik Korııl'a borçlu oldu~umuzdur. nıakıa devam edi>oriar. Tepeler iizerin
Muharrir, ıimdi)e kadar birçok kiıaı>- deki kalelerde hulun.ın garnizon kııa • 
tarda ufak birer bahis halinde müıalea lurı japon pi)adesınin dcı..ımlı hucum
edilen tahsili emval mevz.uunu büıun tarını püskurıu)orl,ır. Jnı;iliz müdafiler 
genijlİğİ>·le ele almış, uzun ve sabırlı ad:ının cenup doj;usünda ingilu müna • 
bir çalı~mnnın herkes için fa)dalı ese· kale \'e İlşe hattını kc~miye teşcbbus e
rini vermiştir. den japonları sıkışurmışl:ırdır. Kollon 

Tahsili emval, devlete, hususi idııre· plajındaki benzin tank ve depoları ıop
lere ,.e beledi)·clere vergi ödı) en mil- çunun ateşi ahında bulurunakı,1dır. Yan· 
yonlarra vatandaşın aUkalandığı bir gın dcniL ıczı;5hlarına kadar sira)'et et· 
mevzudur. Her \"erginin tahakkukun- miştir. Japon U)-yare mc)d.ınlnrı Hong· 
dan başka bir de tahsil ıekli ve hu ıah- kong'dln ıan-are uçuşi)le uç dört d;ıkı
sil sırasında ttkmış _bir _)'l{;ın meselesi ka meçafcde bulunu)'Or. Du itibarl.ı 
nrdır. Bu. mcselelerın bır kısmın~ k:ı· çok defa ıcblike iş.ırcıi ,·erilmi>c nkit 
nunlarda bır kısmına da Devlet Surlsı, I kalmadan llonı::lcong iızerine hau akın· 
Divanı Muhasebat \'e Temriz Mahke- ları )apılm.ıkıadır 
mesi \'e •·ekileıin umumi kararlarında · Ç • l 'l ' • 1 
,.e veklletin umumi ıcbligaıında temas ın ı er Japon arı 
edilmiştir. Bütün bunları emekle topla· püskürtüyorlar 
)'iP vergi tahsili İşinde hundan sonra Çunking, :ı.f a.a. Çin resmi tcb-
çıkabilecek meseleleri hal için s:ığlnm liği, Çin kuvctlerinin Kanıon • Kow • 
bir karnak olarak Yermek oldukça zah· loon deırir)olu üzerinde düşmanı geri 
metli bir işıir. n. Tevfik Koral, uzun piı.-kuruni1 e devam cıtiğinı bildirmek
mııliye müfettişliği ha)ntından sonra ıı:-dir. 

Mali>-e Vddlcıi tahsilat müdiri>etindc- Kanadalıların durumu 
kf _ıecrübelerinden iui~ade eder~.k ese· Ottawa, 24 a.a. _ Bahriye neza-
rı.nı )'alnız n:ı1arl mnhl)'eııe, deı;ıl, .tat· 1 rctındcn alınan bir haberde dcnill-
bıkaı bakımından da ıam bır şckılcle , kl 

• ff k ı · yor : hazırlamaga muva :ı o muştur \C H k 'd k" k d 1 !arın du· · nd • • 1 on"" ong a ı ana a ı bö)·lece kııahı an tahsılı em\'a mcv- b ıh 
1 

d 
zuunda her hnnı;i bir tereddüde uıtrı· rumu 1 rnn ı ır. 
ran herkes, kanunları tatbık eden me- ----
mur ve>• vergi ödi>ecek mukellef ko- Türk Hava Kunımuna 
!aylıkla istifade edebilir. Eser, hu ha- yapılan bağışlar 
kımdan zengin tahlili fihristlcrle mu· 
rııcaat edenlere zaman karbetıirmi> c· 
cek bir şekilde hazırlanmıştır. 

B. Tevfik Koral uerine durt s:ı>fıı· 
tık bir ba$1angıç ko>ıırak bunda 33 yıl 
önce rapılan Tahsili Fmvn! kanununun 
"değişen ~arıların ilerle) hine oldukça 
u}abilen" kRbilircıini i1ahtan sonra Tah· 
sili Fm\ııl nknununun boş hır:ıktığı 
yerlerin icra ,.e ffl:ls kanuni) le ve di· 
ğer husud hukuk hükümleri>•le tnmnm· 
lanıı, camamlanamıracajhnı mün:ıkıısa 
eJiyor ve hunun nıiimkün olamıyıHailı· 
nı, genişce izahtan sonra eçerini h:n~i 
makçatlara göre lıazırladı~ıııı anlJll)or. 

Tevfik Koral "tRhsil.1ıın ve T:ılısili 
Em\·al kanunun tnrihine" a)·ırdığı on 
üç sayfada Tanzimaıtan evclki tckllifle 
sonraki ,·ergilt'rin 132'5 yılına kadar O· 

lan kısmının güzel bir hullnsını }ıtp
maktadır. Muharrir bundan ~nra kita
bına Tahsili Fmval kanuniyle ze} illeri· 
ni ,.e Tahsili Emval kanununu alakadar 
eden k.ınunlnrı ılmısur. fserde Tahsili 
Emval kanunun h:ınr,i vergi, re•im \'e 
harçlara şamil olduğu elli bü> ük sa)'· 
fada dikkatle tahlil edildikten sonra 
tedabiri icraire için H sa)fa t:ıh i• o
lunmuştur. Vergi nlacaklarınd.ı ihti)-aıl 
haciz on dön sayfa tutmaktadır. Eser· 
de amme alıırnkl.ırının miimıaziyeti, 
Tah•ili F.mval kanunun t11tbık edecek 
uıuvlar huine al.ıcaklarını orıa.l:ın . -kıldıran sebepler (ildemc. murun11.a· 
man, umumi tahsil nıiiruruzamanı, nkiı
ıen doğma alacaklarda müruru~aman 
tatili ve kesilmesi, umumi terkın ve 
tasfiye hükümleri, maddi hatalar dolıı
yui)•le teıii:in, fe~kaJ;ide sebeplerle ter· 
kin) bahisleri 322 inci sa).fııy~ kadar 
tahlil edilerek tahsili em\ııle aıt umu· 
mi hükümler hclirtilmis oluyor. 

B. Tl?'fik Koral, e•erinin üçüncü kı~
mındı ,·ergi, resim ,.e harçları~ ta!ısıl 
şekillerini toplamı' olup bu bah'.•~e va· 
rid:ıt idarelerince tahakkuk ettırılerck 

Turk Hava Kurumuna yardım e
denler: 

Goksun'da: Kaymakam Sıtkı Ulu
gan'ın başkanlıı:;ında yaprlan bir top· 
lantıda halkımız tarafından (336) 
lira; Adana' da: otelci İsmail Çorat, 
çiftçi Ali Savatlı, Mustafa Akçay, 
Zeynel Bilici ( 100) zer, hırdavatçı 
Muhür biraderler (75), tüccar Meh
met Özbozdogan (60), Benzinci 
Mehmet Pişmiş, ı;ıftçi Mehmet Ka
sap (50) şer, tüccar Salim Yumurta· 
cı, manifaturacı Abdullah Akcan, 
Çifts;i Nabi Menemencioglu, Hasan 
Hüseyin Öz (40) ar, Suleyman Eki
ci, Niyazi Keçeli (30) ar, manifatu· 
racı İhsan Gülcan, Bayan Matılta, 
uncu Ali Rıza Algan, hırdavatçı Şuk 
ru Mutlugün, tuhafiyesi Osman To
parlak, Çiftçi Zıya Akso&an (25) 
şer, Masaracı Osman Sipahı, Çiftçi 
Mahmut Şallı, kitapçı Salih Aldat
maz, otelci Abdı Kaya, Tuhafiyeci 
Hilmi Özbilen (20) şer, Çiftçi Hıl
mi Arık, Firdevs Yılmaz, Manifatu. 
racı Davit Aşya, İlyas Henhas. bak
kal Alber Bahar (10) ar lira; Anka
ra'daı kurban parası olarak Atpaza
rında manifaturacı Abdülkadir ve 
Mehmet Özkan kardeşler (20), Dev
let D, Yolları memurlarından Tah· 
sin Çukuroğlu (10) lira vermiı;ler • 
dir. 

listesiyle bashyo.n yazılar içinde 
Kurban bayramının bizden bekledi· 
ği: Server Ziya Gilrm.-ın, Türk havn
cılıI:mın yaraucılık cnf:ınn doğru: 
Oğuz Peltek, Tayyare gemllC'rl: A· 
bidın Daver, Kanatlı geneler: Me· 
lılhıı.t Sezener_. bilhassa dlkknU cek-
11\C'kte, birkaç esaslı ve IUnah tercü· 
me, havacılığın harpteki chemlyeU· 
nl i) ı~e göz önüne koymaktndır. 

artık tahsil edilecek olan \Crı;i, mim Tatbikatta kazanç 
ve harçlıırın tah~ilinde memurların mü-
racaat ,.e istinat edecekleri mü en ideler· 
le tahakkuku tah~iline tl\bi olnn hu ver
gi ..,e resim ve harçlar miitalea ~dilmi': 
tir. Bu bahiste sırasiylc kazanç, ıkm:ıdı 
buhran ,.e muYazene, muamele, ı;~nırük, 
ha)'\"llnlar, veruet ve intikal, bına ve 
ara?.İ, istihlak, buğdayı korum~ su v.e 
kara av ,·erı;ileri damgıı, n:ıklıyat scfı
nelcr ,.e madenler resimlerinin tahak
kuklanndan tahsilatı alikadar eden kı· 
sımlariylc bunların tahsilleri~ nit~ ~ü
tün hükümleri tnblil ,.e escrın hu) uk 
hacmi bu bahislere tahsis C'lilmisı~r. 
Eserde bundan sonra sırasi>le su balııs
lc:r vardır: 

Para cczalarınrn, huinC)'e ait em"ı· 
lin satıı bedellerinin tahsilleri, .husud 
kanunlarda tahsil şekli gösteriln11rcn il· 

lncakların tııhsilleri, cezaevlerinde mnh· 
kumlara c.dettirilecclc ri>·ecck bedelle
rinin tah•ili, m:ıhkeme harı: ve mu
raflarının tah<ili, Tavh.at, vergi cüz· 
danları, l)e,•let SiıtAsı, Divanı Muh.n~e
baı ,.e Tem) iz Mahkemesinin tıılml.ıtı 
allknlandının tevhitli içıihat kararları. 

B. Tevfik Koral, kitabının ~o~una 
illve ettiği sıralı ve alfabetik fılırıstle 
tahsili emV'llle ait memlelcrin 81~ ,;ı>i'a 
içindl'ki da~ılııından her zaman kol~y
lıkla ,~ süratle istifadl")i temin eımıs· 
tir. J'.seri ra.lnız mali idarelere ve !"ues
~elere değil hemen herkese tıl\'"1Ye e-

deriz. 

" Havac1hk ve Spor " un 
301 inci sayısı 

vergısı rehberi 
n. Nihat Ali Üçüncü maliye lcuıilp· 

hanemize yeni ve miilıim bir eser da· 
ha kattı: tatbikatta kazanç vergisi reh
beri" 1938 tarihli (kazanç vergisi 'e 
tatbikatı). 1940 tarihli (hi:r.nıeı erbabı 
vergileri \'e raıbikaıı) cscdcri)le yalnız 
mali>ccil~re değil, bu ver{!.ilcrle ilı;ili 
herkese fa}dalı '\'e )Ol giistcrid bilı;ıle· 
ri ıoplıran B. Nihat Ali Üçüncü, bu iki 
kirilbınd.ın sonra, kaLanı: vergi.i ı;ibi 
mühim bir mC\7.uda mevcut hükümleri 
bir ara)a getirmek, tasnif eım~-k sure • 
ti)·le şüphesiz yerinde bir hizmeııe bu
Junmu1tur. 

1ı;oinde kazanç vergisi ek ve değişik· 
likleriyle buhnın, mu,•azene, hava ku • 
''etlerine yardım vergileri, maaş, üaeı 
,.e }·cvmiyelere ait vergi tevkifat cet • 
\•elleri bulunan c~er, ı birinciıesrin 1941 
tarihinde merl hükümlere J;öre yazıl • 
mışıır. Kitap, en yeni hükümleri taşı • 
m:ısı bakınıından bu suretle bir kat da
lıa değer bulmaktadır. 

413 sayfa tutan eserde mükrllcfi • 
yet, matrahın tayini, verginin ni bcıti, 
verginin tıırhı, i$e başlama, i,i bırak • 
ma ve devir h:ılleri, kanuni yollar, \"er· 
gi ve cezaların ıahdli, ruhsat tezkeresi 
"e verô karnesi, hu~ust hükiimler, ka
zanç verı;isi kanununu değistireıı '\"eya 
bu kancala ilgili bulun:ın kanunl:ır, 
hizmet erbabı vcrı;ileri hakkında xı 
fasıl vardır. Duna eklenen ccıveller İ•e 
türlü vıniyctlerde yurttaŞlardan t..'lhsil 
olunacak vergi mikdarlarını gösıcrmck-

Türk toprağında bir milli lidet tedir. 
haline gelen havacılıAın her on beş Bu çok faydalı e.'cri okuyucuları • ' 
gilncle biraz daha kuveUend!rmek, mıza tavri>~ ve ıırkad&$ımız tebrik ~e
blraz daha yayıp içe sindirmek mnk· riz. 
sndiyle çıknn "llavneılık ve SllOr" 
mecmuasının 301 inci sayısı dn dün· 
yayı saran harp haberleri içinde bl· 

iş istatistikleri 
İzmir' de difteri 

it ı'."1 • k ~rdı. Her 
1 

tzmir, 24 <Telefonla) - 'Şehrtmlz-

'I v v ı ,.,ı.ı• ndl'n ıs- , de bııı.ı mekteplerde birkaç difteri 
il troar k edC'ITllye- vaknsı görOlmUs ve ınkı tedbirler 11· 

e k dar t n r v z YC'te düsmOs o- Jınmıştır. Şlmdıllk mekteplerin ka-
lan mıntnk ıann da l.obumluk lht!Ya· patılmuı mevzuubahs deaUdlr. 

Orta bllyllklUkte b&§ka bir gemi 
daha torpillenmiııtır. Bu geminin 
ııillhlı bir ticaret knıvazörü olma
ııı muhtemeldir. Gemi torplllen • 
dikten eonra yıı.nmağa ııa.,ıam11 ve 
90Drt. da batmıfbr. 

rincl pl!nda 5clen havacılık hAdlse· fstaıisıik Pmum Müdürlüğü, iş Dı· 
!erini belirten ma.knlclcr ve resim· ir~i tuafından 19:0,7 • 1940 senelerin· 
lerle süslQ olarak, bil.deki havacılık de memleketteki iş yerleriyle i$Çilerin, 
hareket ve hamlelerini de belirterek l meslek grupları itibariyle adetlerine ''e 
netredilmJe bulunmaktadır. le ka- it kazalarına ait ma.liimatt ihtiva efle • 
ııekt& '"Türtt aöklwine arından" mdct~ir. 

Hamamda iki a)rı kap devri oldu
ğunu so)lİ)en sa)ın makale sahıhi 

hamamın diğer kısımlarını İ) ice tel· 
kik etmemiştir, 'e kanaatince Roma 
devrinde oyun >erine bağlı başka 
bir ham:ım 'arken her nedense > ı • 
kılmı$ \e d.ıha sonraları Bizans im
paraıorl.ırınd;ın birisi tarafından bu
günkü hamam )ııptırılmıştır. Dunun 
h<l>lc olabileceğine 1·100 ihtimalle 
inansak hile hiç olmaz ;ı bu eski ve 
h&)al mahsulü hamamın ufak bir j. 
7.inc olsun diirt senelik lıafri).ıt müd
detince rastlamamız llzım gelirdi. 

IJ.ımnmın bir çok parçalarını bir • 
birinden B)rılmı$ giircn Mils}ö Mam
buri daha dikkatle bakmış \"e ı tkik 
etmiş o haydı, ) uzm~ h;l\ uzu da da
hil, hanıamd.ıld büıun sakınların bir· 
birleri) le ,r.cçi ılcr vasııasi) le bağlı 
olduğunu muhakkak görürdü. 

Mak.ıleçinin bir kısmında iki ayrı 
).ıpı deuı gosteren .MoS)u Maınburi 
diğer bir kısmında h.ımamın ıekmi· 
Jindc bırbirindcn a)rı dorı ).tpı dev· 
ri mC)dana çLkarmakt.ıdr. Hamam 
Bızans dC' rinde pek çok taMire uğ
ramış olduğundan bir çnl.. kısımları 
wkülcrck )cniden )apılmışur. Biz 
burada dort değil 6-7 1amir safhası 
görrbiliriı.. Yuzme lıa\'UlU meydana 
çıktığı zaman diirr kat horas,an smı 
ve bunl.ırın altında da hıl\uzun ilk 
)'llpı~ı olan mozaikler \'C memıer lcv
h:ıl.ır çıknıışır. Bu uınıirlcrin de ne 
1aman >-aıııldı~ını bi!ha~s:ı harçların 
içinde çıkan ''e hulwıan sikkeler 
mC)d.ına çıkarac.1kıır. C.cçcn sene bu
lunan 1 <;OO kadar •i' kenın rıır>oru • 
nu Profe-;ör Fmin Boş hazırl.ımakta 
olduj;undan }-ııkard.ı zikri geçen ta • 
mir zamanl:ırını şimdilik hurada ke
sin olarak So> Iİ)emi}eccğiz. 

Basşelırimiz Anknra'nın tarihini 
a)dınlaını:ık için Türk Tarih Kuru· 
mu 'e Türk bilı;inleri durmadan ça
lışmaktadır. Her sene mC)·d.m:ı çı • 
karılan )'eni yeni buluntular da An· 
kara'nın tarihi kıymetini a)-dınl11ı • 
mnktn dC'-am edecektir. 

Husu si idare ve 

Belediyeler kadrolan 
D ... hlllye \'eklllltl hususı idare v 

belediyelerde calışan memurların kad· 
rolannda değl$1klik yapılabilmesini 

bir e5as ve prenalbe bağlamacı ra~dalı 
ve ıı:erckll ıı!lrmüş, bazı esaslar hazır· 
Iamısur. Bu esaslara göre sene !cinde 
kadroda belli maa$ lıStUncle mıınsıa 

memur tay.n edilerek kadroda detlılk· 
ilk yapılmas.na teşebbüs cdllmbceek· 
tir. B..ıwcıere tcrrııer tein tahsisat ko· 
nuıacaktır. Kadrolar belediyeler Ye hu
ıuıı idareler ıcın ıemelll tcşkllAt sn • 
yılaeaktır. 

tc'.;r r nır .. 
K k uf tilll şişkin! :nete bal

yrı t. an aaıc.. 
!ara nlınırl r B•hnn sıcak ;v.
tıkınrdn, )' .:ı yaı.m g;.ılgell bir 
)' erd gec; r n ge:ıı;: fülnnlar sil• 
kadar g ! r \ c b:ıyük boy çiçek 
snksılnrında camck nlara allJlll"o 
lnr ... Bı.:!ldan sonra ç ç kleıımeldl 
1 t"~ gore camekana Yeril~ 
ısı ile dü.z rıl n r ... 

Kı~acn nnlat'ığınuz bu J'etiftlı"o 
me dn•r sin-le fldanlnnn bakıla 
işleri) le yakından llgllr.nme>Jr. n
lamn ve gübrE'1rme l,,lertne old .. 
f:u katlar, h'IValandırrruı. "ff stm..
knd rm lş'l'rlne de dikkat etm.ııı: 
ger<-'.! d r ..• 

Sa'onlardn Sıklrun<"n'!n. ,_._.. 
rıc;lt>1 1 fle u:ıtrn~ılmasun pek ta.,.. 
siy<' ctm!') iz.. ancak, btı1tac aaJto 
ın ed nerrk snıonlan bunlarla be
u-mek Jl"k güzel olur •• 

Gonca fistilnde alınııcalr. ..... 
s.ı "lam bir Sıklamen tıdam ..ı .. 
na lkl ay sürekli btr bahar stıre
sU lmzardınr... Clı:<"kll'rl, lı:411111mft 
olarak vn.,.olnMrı da ırulJanıhnalr
tndır .• 

Saksılarını Kl\n g5ren Pft1CeN 
fçkrlne yerlcstlrm"ll ve bol IUl .. 
madan knı:ınm'lhdır.. Su lstetınl 
Sıklrımen; ı:lt<'k sapla.nnı 8'lllt 
doğru dtmrk suretlyl" tsıdlııl 
anlntır ... Bulunduğu salon ı>ek a
<'1!..'< olmamnlıtlır.. QOl..-Iuk acak 
yerlerde çlç klenme cnbuk 
ve g<'~er ... 

Kü~ü!c dış haberler 
Vıulnırton, :?i n a. - Papa noeı .., 

layıslyle bir nutuk vercrrk hava aklll
lnrını acı acı t.nkblh etmlşUr. 

Vthy, 21 a.n. - ll r al PetalS 
No<'l yortusu mUnas betiyle 7ardl 
snat 21 de rrıdyoda t ·r nutuk "'1Y• 
llyl'C1'1"tlr. 

ı.ondra. 24 a a - or:~ "lldlt n9 ır&o 

re Brcst d<''I z ü U, dün ıreee >"!n d .. 
nı: llz hava kuvl'tl rlnln hUrumuna u• 
ramıttır. D t r bir t 
ve batı Almanya'd:ı 
bom lnmııtı~ 

Parla, ... ı a4 - tlmal Af-
rlknsı atık rlerl d n ilk bir .,. 
Bir kat 1 nl~a 1 ~ t lr ~ın1an rt>et& 
bırakıl ' ve dtin Ro re'e ıı:elm1 t 
Atına 24 an. - Re ~en bildl

rlldiğ"ine g6r c ki Mak donya ~ 
llsl T irigotis dahiliye nazırlıtıııa 
tayin edilmi tir. D '1.llyc nazırlı • 

nın i lcriı:ıe bugüne kadar bizzat 
ba.,vckll bn.kıvordu. 

\"arldaUıırı az olan bci.cdlyeler kad• .1111111111111111111111111111111111. 
rolarındıı ücretler 40 liraya cıkarılma· = Yeni Çıktı :: 
dıltta dctlşlkllk yapılması tckllt cdıl - : i 
mlyec~tlr. Belediye ve hususi idare - 1: BİLMECELER =-
~erın mn.ı durumlarında blr ırelıııme , : 
ııurUldil~ü ve belediyeler.o maaıı ve : ! 
ucreU tutan varldatııı yüzde otuzun. = ve MANİLER =-
dan aoaaı bulunduau takdırde mevcut 

kadrolar daha > Ukııc.ıı: kadroların de· : NAKİ TEZEL :: 
~..aUrlloblıeeektır. Bcledl.ııe ve hususl : -== 
tdıırclerde terfi m..ıddetlerlnl doldurmus 
olanların tcrrııerl kıdem s:.rasına ıı:o· : Her kitap~ıda bulull1ll'. :: 
re )apıl.ı ... :.ı •• t.r. Tuluill derecesine ıı:ore : Fiyatı: ~O Kuntf :: - -terli yıl.nı doldurrnu& olan d.ıha kıd::m· "1llllllllllUllllllllllllllll1111r 
il ml'mur vurKcn a:ı: k.Jc.nll memurin• 
rın knclrolarını dcglşt.rercl< tert ıerl .,:! l 1111111111111111111111111111111!:. 
t.orıırınu ııtdlımlycccktlr. Tasdik cdl.· : -
mi& kııdrolıırın üshlnde ınaas veya Uc. = Raıif Rlla Tİ)'afrosu i 
retle memur tayin edlll'mlyeccktlr. Be· 1: -
lcdlye ve hususi idarelerde mnas ve - ---( Sanatkar )-5 
ücretle cnlıa.ın mansuı> memurlardan : HALİDE PİŞKiN ; 
kıdem ve ehliyet ltlbnrty.e terrıe hak _ -
kazandıkları htılde kııdroda acık yer - birlikte = 
bulunmnması ıebcbl)•lc terli edcml)en _ H AL K E V J N DE 5 
memurlar diker belediye ve hususı !da· - :: 
relerde acık ve mUs:ı1t kndrolııru na. Bu gece saat 21 de -
kil suretiyle tertl ettırllc<."cklerdlr. : H. Kemal'in çevirdiği ! 
Kadroda yeni tc11klW.t veya m~vl"IJt va· , : = 
zırcnln ıı:enlşlctilmcsl dola) ıslyle daha ı: ÜVEY B A 8 AM ! 
)'Uksck derecede memur kulhınmak za· : = 
rurctl olur ve m:ııı durum dn muaaıt,: Komedi: 3 perde ! 
oıur'a kadroyu ll~a ve yeni kadro al • ı = Biletler her giın saat 12 den ! 
mnk muınkün olabilecektir. Ocret ola. : sonra Halkevinde satrlmakta - :: 
rnk tasdik edllmlı beledi.Ye ve huausı : dır. Kecioren ve Bahçelievler = 
idarelerdeki kadrolar mnaea tebdil e • ı: -
dllcblleccktlr. Kad.rolıırdn yapılacak : de clahil her tarafa otobüı te- :: 
defılılkllk senesi ıcın hizmetin uıallQk : min edılmiştir. :: 

Telefon : 2653 :: ettlCıl kısma ayrılan tahsisat yckQnu· _ _ 
nu srecemlyecektlr. '"1111111111111111111111111 llllllllr 

Kadroda deQ'l&ikllk ancak b:.ttco ı:o· 

rUemelerl sırasında ıncelenerek bir kıı· 
rara b:ı[ılanncak, sene ortasında knd • 
roda dtl':blklik yapılnmıyaenktır. Kad· 
ro tein taYln olunan ma1111 ve ilcret ilk 
dern memurluıta s:lrenlerln menşeleri

ne ve tahsil derecelerine ııöre alabl • 
ıeceklerl mnas veya ücretten az ola • 
rak tayin edllml!t!e 1111111 vekilliklerin 
lsteıtl Uzcrlne kndro deCıl11tlrllebll cek· 
tir. 

Bir koca, karısını on altı 
parçaya ayırıp öldürdü 

BUGÜN_, 

ULUS SİNEtı ASINDA 
ARABACI KIZI 

f •~i lı r i i 

HİLDE 
., 

• 

1 
!ki sevgi ar'lstnda ç.apıfan 
bir gonlun rom m, bıiyulr 

bir aşlcın muamması". 
• ( Ayrıca. J 

KÜL TOR FİLMi 
( 8 

14 30. 
Gcrr 1 

Izm1r, 2·1 (Telefonla> - Mlltıs'ın 
Görence köyünden 20 yaıunda Kli· 
mil başka birisine nisanlı iken seve
rek kacırdığı 16 yD.şında Zileli Sul
tan'dnn ı;ilphelenmiş ve kansının 

eski nişanlısında gözil oldu~unu sa
narak iki gün evci kendisini evden ! 
çıltnnp w.rlaya ı;ötürmUş ve öldür· 
müstilr. Genç kaatıı kadının yalvnr
malnnna ehcmlyet vermly<-rek zn- , 

valh genç kadını 16 parçaya ayır· ~--•• 
mıştır. Kaa.Ul yakalanmıştır. 

Telefon: 
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inhisarlar Umum Md. VİLAYETLER Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen ilanlar 

Ankara Lv. Amirliği P irinç alınacak ı 1 
Erzurum Sa. AL Ko. dan: -------------;....-- _ 

ı D E VLET DEMİR YOLLARI 1 ( ............................... ,) ı 

----- y .
1

. ORTA OKUL :
1

-------ı - Kanı.kı>se teallml 80 ton plr1neın 
10. 12. 9U &'üntı yapılan eksllt.mestnde 

T oz teker alınacak lırtckll cıkmad Q'ından pazarııc:ı 10 gün 
Çeşitli sebze alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
Aşa.,ıda cins ve miktarları yazılı 

uç kalem mcvadı iaşe satın alına -
caktır .Pazarlıgı 25.12.941 saat lS.30 
dadır lııtc lilcrin belli gtın ve sa -
attc teklif edecekleri fiyat üzerinden 
kanuni teminatlarıyle birlikte Anka
ra Lv. A. Sa. Al Ko. na miıracaat -
!arı. 

Ceıifli malzeme ahnacak Devlet Dcm~~~ıı1!rıe~~ 6. mcı d k. 1 ~ işçi ve ressa m 
tnhısarlar Umum Müdürlüğundcn: hl etme arttırma, eksiltme komisyo- ya r 1mC1 1 tap Q rt Gelibolu Sa. Al. Ko dan ı uzatılmı,..ıtr. 

l - 30 ton toz ıeker kapalı zarf l 2 - Eksiltmesi 2. ı. 942 cuma ıtUnO 
• sulu ile eksiltmeye konacaktır. Mu- ıaat 1480 da Erzurum Sa. AL Ko. da 
harnmen bedeli 15600 lıradır. Şart • yaııılacııktır. Muhammen bedeli 48.000 
ltanıe merkez Sa. Al. Ko. da ve An- llPa kaU teminat '7200 llradı~. Şartna 
kara _ İstanbul Lv. amirliklerındc ml'lll Ko. da her ıı:Un ıı:örtılür lateklllt 
tc'kik edilir. rln muayyen ı::Un ve ıaa•te ka•t t mi· 

2 - thal si 2S. 12. 941 perşembe n tlaP!yle Ko. na mUrnc ıaUa., 
&unu saat 16 da merkez Sa. Al. Ko. 1 <9662

> l0Gl
8 

da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 
lt 70 liradır. İsteklilerin belli gun ve 
•aatten bir saat eve! teklif mektup. 
lannı Ko. na vermeleri. 

(9270) 19224 

Meşe odunu alınacak 
Van Sa. Al. Ko. dnn: 
l - Beher kilosuna d rt kuruı tah· 

irin M len 500 ton mc>Se odunu kap ıı 
tartıa eırslltmeye konmuıtur. Muh m -
tnen bedcll 20 000 lira olup ilk t«-'mln'lt 
15()() Uradır. Evsaf ve ı:ı.rtnameııl Ko. 
fa ve.r11lr. lhalc:I ZT. 12. 941 cumarte
ı ı ıı:Unü aaat ıı de Ko. da yapılacak
tlr. lstckllll.'rtn be111 ıı:On ve saatten bir 
ta.at evel tckllt mektuplarmı Ko. na 
~enne1.er1. (9408) 19302 

Oduru alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapılı zartla eksiltmeye konu

lan 650 ton odunun 22. 12. 941 .ı:ünU 
yapılan ckıılllmeslrde tekllt edllen ti· 
~at haddi yık ı;rörUlmcdlCtnı:ıcn 40 ncı 
maddeye lst naden pn:mrlıQ'a 
tur. 

2 - 650 ton odun pazarlıll:ı 27. 12. 
941 cumartesi ıı:onu s:ı.at 12 de mrzkQr 
Ko dn yapılacaktır. 

a - Odunun behrr kilosunun cvınr 
ve ıeralt mu tblncc muhıı.mmen tut:ı.n 
3,!I kurus ve ilk teminat yUzde 2S faz
laslyle 2133 llrnr:lır. lı;' klllerln temlnat
la"lyle bell1 saatte Ko. da bulunmala-
n. (0664) 19614 

Kilo 
1S700 
11650 
ı1700 

(9632) 

Cinsi 
İspanak 
Lahna 
Pırasa 

19S87 

Yonca ve saire alınacak 
Ankara Lv. A Sa. Al. Ko. dan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 

üç kalem mevadi iaşe satın alınacak· 
ur. Pazarhgı 2S 12-1941 Saat 16,30 
dadır. İsteklilerin belli gun ve saatte 
Ankara Lv. Sa. Al. Ko da teklif ede
cekleri fiyat üzerinden kati tcminat
lariyle birlikte müracaatları. 

Kilo Cinsi 
1000 Yonca 
1000 Pancar 
1000 Havuç 

nu reisliğinden ı 
ı - Son anlaşma mucibince Al- Aşagıdn ikı mevzu olarak gostcri-

manya'dan da alınabileceği ve her len mcbani ınşaatı kapalı zarf usu
cins için a>rı ayrı fob ve sif fiyat- liylc vahidi fiyat iızcrinden eksiltme
larını gosterir tekliflerin ıs. ı2. 941 ye konulmuıtur. Bu binaların inşaatı 
tarihınc kadar verilmesı lüzumu e· için luzumlu olan ray demirleri ve 

Sınıf: 1 - 2 - 3 
BütUn dersle!'de talebenin en 

bQy(lk yard mcundır. Her b!rl 
48 sayfa 20 kuruı. 

Ankara'da Akba'<la 
Daf:ıtrnn yeri: 
1st. Posta K. 457. velcc ilan olunan 153 kalem malze- istekli tedarık edemedıği takdirde 

mcden bır kısmı için teklif alınama- çimento, kum, çakıl, taş ve kircmi- Hayat Nesrtyat Yurdu. 
mı:ı oldu{.'tlndan bunlar hakkındaki di idarece verilecektir. -
tekliflerin kabul müddeti 3ı. 12. 941 • ı ... 1 1il il il1il.1 .. il 1il11111 il. r 

1 - Bu ı~lcrın muhnmmen bedel-
tarihinc kadar temdit edilmiştir. lerl, eksiltme günleri, muvakkat tc-

2 - Taliplerin Kabataş'ta levazım minat miktarları aşağıda dordüncü 
müdüriyetine müracaatla listeyi tel· maddede gösterilmiştir. 
kik ederek tekliflerini bildirilen ta- 2 _ İstekliler bu işlere aıt şartna-
rihc kadar göndermeleri ilan olunur. me ve sair evrakı devlet dcmıryolla 

(9S94-11322) 19S67 rı Ankara, Haydarpa5a, AdaT1a, Kay-

F A KÜL TELER 

Matb a a iş leri 

seri vezneleriylc Konya garından 
dördüncü mad1edc gostcrll~n bedel
ler mul;:ıbilindc alabilirler. 

3 - Eksiltmeye gireb lccek olan 
isteklılerin teklif mektuplan ile bir-

Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 

SPbzelerin günlUk azami toptan 
ve perakende aatıg !iyntıarı : 

-( 25/llkkanun/1941 )
~ 

:a ... 
D11 ve Tarih • COğrafya FakOltesı 

Dlrclctı..r111Wnden: 
likte aııağıda yazılı vesıkalan teda - CiNS/ ve MENŞE/ 
rik ve komisyona tevdi etmeleri la 

ö. d 
o "' 

E-< : 

zımdır. Ispanak (MuhtC'llf) 11'> 
A ) Teminat mektupları veya mu- Lahana 1 cı . ) 20 

10 

Eşya n akli 
Saman alınacak (9633) 19588 

ı - Dil ve Tarth - COl':rarya Fakül· 
test ve siyasal bllı:ller okulu ıcın bu 
ders yılı 1ı;lnde bastınlncak kitapların 

tabiye lıl rt aı:ık eksiltmeye konulmua· 
tur. 

vakkat teminat akçaları, Lft'-
2 1 

(Muhtelıf 7 

B) K • ·k "h ·k t cu.ıı.na .c (Muhtclıf) 6 
nnunı ı ametga vesı a arı, P ··r ·· d 1 . d , ırııs:ı (Muhtelif) 7 

8.5 
10 
10 
20 
11'> 

:Merzifon Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zartla komisyondan Ye· 

" «ltrenllmck üzere 900 ton muhtelif 
"Ya naklettırllccektır. Her fkl nakli -
>atın muhammen b :dl'll 1osoo lira tik 
kmınat 810 liradır. !halesi 2 !klnr kA· 
• un 942 saat 1!5 te yapılacaktır. Şart -
ııa.meeı Ko. da ıı:llrillllr. :tstcklllerın ka
•una uy~n tekllt mektuplarını thale· 
Cen blr ıaat eve! Ko. na vermeleri. 

Eskişehir sa. Al. Ko. dan: Çeşitli sebze alınacak 
ı - !500 ton balyalı s:ı.p samııl"ı ev-

2 - Bu ~ı Plnr asıı:arı so Azami 200 
formadan ıb.ıret olacak ve her ıonna
dan da aaı:arı 500 Azamı 2000 adet bas
urılaeaktır. 

nu uz cuz an arı ve tıcaret o aı;ı ve- ..,. 
1 ·k 1 ı ere mnsı (Ankara) 7 

sı alan. K . . creHz (Bursa) H 
ı tına ı;rö pazarlıkla satın al.narak- Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
ur. p ızarıı~ 5. l. 912 pııznrtesı ı:t.nü , Aşagıda cins ve miktarları yazılı 
gnnt ıı de Eılklsehlr mıntaka Sa. Al 1 ııı kalem mevadı iaşe satın alınacak
Ko. da yapılııc ktır. Tem•nab !2137 ıırn tır. İhalesi 2S.12 94~ gunlı saat ~6 ?n 
30 kurustur. Iırtek111 rln soza ııcccn ko- dır. Talıplcrin teklıf edecekten fı -
misyona belll gün ve 6aatte teminat yat iizerındcn kanuni tcmina•lariylc 

C) Bıı işlere mahsus olmak üzrrc 1, t . a atcs sarı (tJ'r....t•p) 11 
ayrı ayrı Munakatat Vckaletınden p t t b .. 6

" 

3 lltnlzc'llcsl fakülte tarafından 

ver!ldltl takd rdc beher formasının 

muhammen bedeli 2S liradır. 

alınacak ehliyet vesikaları (btı'lun Kn ıı. ebsnh eyaz (~ u
1 
r~p)) 8 

· · 'h 1 ü .. d .. arnı ar "'' <'rsın 19 
ıçın ı a c g run en en az 8 gun c· p (M • 19 ve! Münakalat Vekaletine müracaat Aazı f 

1 
('lersın)) 

mak'buzlarlyle birlikte müracantıarı. birlikte Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra-
(9665) 1961:5 caatları. 

4 - llk teminat asııarı fiyatı Uze -
rlnden 192 liradır. 

d 1 C' • 1 • d ) yşe asu ye .o ersın 30 
e ı m sı azım ır. B:ırbunye .. (.Mersin) 30 

4 - İhale mevzular : ('I ) 
A) y · 'd ·k· Ad 'd .. Domates ., ersin 17 

11 
28 
28 
40 
40 
24. 
10 

(0434) 10384 

Nakil işleri 
Bandırma Sa. AL Ko. dan: 
1 - Günde vasati 2::;o ton hes:ı.Myle 

teleeelc eaa tahmil tahllyeve nakliye 
l•l beı aylık 87750 ton tız rlnd n k pa
h zarfla elaılltmeye konulmuo•ur. De· 
her tonun va1atl olarnk tahmin f ~ntı 
140 kurue olup muhammen tutarı 

&~ lira muvakkat teminat 8063 lira 

Kuru fasulye alınacak 
Gcllb!'!lu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 130 ton kuru taııuı:ve pazarlıkla 

ycnlr:lcn aatın alınat'aktır. Muhammen 
bcdell 34776 liradır. l!k teminat 2570 
liradır. NUmunesı Ko. da ı;rörUIUr. iha
lesi ti. ı. 912 pazartesi ı;rUnü saat 11 de 
merkez Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(9666) 10016 

1'5 ıruruetur. Saman alınacak 
2 - Eksiltme 9. 1. 942 cuma ı::Unü \ 

•ant 16 da Bandınna Yıldız otellrde EsklSC'hlr Sa. Al. Ko. dan: 
~a AL Ko. da yapılacaktır. Şerait Ko. 1 - 500 ton balyalı dU~en ıınmanı 
Ga ıı rUlUr. lstckl11cr1n bell1 ~n ve i evsaf dahilinde PolaUı veyn nozoyUk 
t aatten bir ı;aat evel tekli! mektuplan- lııtaa:ı:onunda vaı:ondn teslim ıartlyle 
Ilı Ko. na ve?T'1ı-lerl. ı;ıazarlıkln satın alınacaktır. T<':n.natı 

l94.r.!) 2437 lira !50 kunı&tur. Pnzıırlılı'ı ıs. 1. 
<9474> 942 pııznrtesl günll ınat 10,80 da Eski· 

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

iıda cins ve mıktarları yazılı 8 ka
lem sıgır eti hizalarında gösterildi
iı gun ve saatlerde kapalı zarf ve 
açık münakasaları yapılacaktır. Bun
lara ait ııartnamc Ko. da görulür. 
kapalı zarfla munaknsaya iştirak e
d eceklerin 2490 sayılı kanunun 3 eli 
lnaddesindc yazılı vesika ile yine bu 
kanunun tarifatı dairesinde teklif 
\re temin:ıt mektuplarını bildirilen 

ıchlr mıntııka Sa. Al. Ko. dn yapıla· 
caktır. lsteklllerln bclll ıı:Un ve saatte 
tcmlnatlarlyle Ko. da bulunmaları. 

(8GiiS) 10017 

Sadeyağ alınacak 
Bolayır sa. Al. Ko. dun: 
1 - Klrnyev1 muayene ile 10 ton 

sadryaaı alınncnktır. YaCın brher kilo 
ıu 180 kuruatdn 18 000 Ura kıymet bl· 
ı;lln ştlr. 

2 - J'azarlıl'.rı 27. 12. 941 cumartesi 
günü saat 11 de Bolayır Sa. Al. Ko. ııa 

yapılacaktır. Kati tı-mlnat 2700 lira ta· 
ıaatlcrdc bir saat evelinc kadar mak- llplerın mUrncaa•ınn. 
buz mukabilinde As. P. 1837 verme- (OGG!l) 19618 

leri cinsi miktarı kilo tutan, Lr Kr. 
te,~ınatlar Lr. Kr. münakasanın şek- Buğday öğüttürülecek 
li ihalenin tarih gün ve ııaati. Sığır Gelibolu Sa Al ıı:o. dan: 
t •i 6000 3000 00 450 00 açrk e'(Sİlt· ı - ı.;oo ton butll y oc:tıttür'Jlccek· 
ırı c 8. ı. 942 perşembe saat ıs te sı- ur. MuhammC'n bedeli 2"416 lira mu
fır eti 3SOOO ı 7SOO 00 1313 00 ka- \'il kat tem nat 12'71 llradır. 
Palı zarf 8. l. 942 perşembe &ant ıs 2 - !halesi 6. ı 0-12 salı 5ri!nU saat 
ııgır eti 35000 l 7SOO 00 1313 00 ka- lG ı:ıa Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. da 
Palı zart s. 1. 942 saat 15. : y pılacaktır. Evsaf ve ıeralt rnezkQr 
Sığıreti 10000 5000 00 37S 00 açık Ko da ı:orUlUr. (0Gi0) 10019 

t ksiltme 8. 1. 942 perşembe saat 15 
t e sığır eti 6000 3000 oo ı2s oo açık Koyun eti alınacak 
eksiltme 8. ı. 942 perşembe saat 15 E ısehlr sn. Al. Ko. dan: 
le sığır eti 4000 2000 00 lSO 00 açık 1 _ 1cı ton koyun etine kapalı zarf 
t ksiltme 8. 1. 942 perşembe saat ısı usullYle ıstı-kil cıkmadıf:mdnn bir ay 
lrğrr eti 10000 5000 00 37S açık ek· zarfında pnzarlıl!'a konmutıtur. Evsaf 
ıiltmc 8. 1. 942 perljembc saat 15 te. dah !inde nlınmıık üzere Pazarlı~ 15. ı. 

(9S44) 19497 1 o.ı2 p~rtcsl ıı:ünll ınat 10 da Esklse-

1 
ı Sa. Al. Ko. dn yapılacaktır. Temlna· 

Seyyar mutfak a ınacak tı 1620 JLradır. lsteklllcrln sozü gecen 
1st. Şişli Sa. Al. Ko. dan ı Ko. na belli gUn ve ı;antte tt'TTllnat 

ı - Kapalı zarf usulu ile ıoo mnkbuzlarlyle Ko. nn ı:clmelerl. 
• det seyyar mutbak müna':asaya (9671) 19620 
konmuştur. Fenni ve hususi ıaartlar 
k o. da görüliır. Taliplerın ihale gü
llundcn üç giın cvcl bir nümunc ge
tirmeleri ve bu nümuneyi )Oklama 

Kuru ot alınacak 
Esklsehlr Sa. J\l Ko. dan: 
ı - 500 ton baba hallndc kuru 

Miktarı Cin'ii !5 - Şartnnmeslnt aörmek fstlycnle· enıce c 1 ı, ana a uç, Kuru soğan (Muhtt'llf) 7,5 
rln fakulte muhns besine mllracaaUa. Ceyhan'da iki ikametgah ile kezalık 

2000 
600 

2700 
37S 
590 

1S2S 
2SO 
4SO 

3800 
200 
400 
200 
500 
400 
200 
950 

Kereviz 
Tomatcs 
Kamıba'1ar 

Taze üzum 
T. helvası 
Salata 
ciğer 

Kompost'>luk armut 
Portakal 
Balık 
Havuç 
Meyvelik arT11ut 
Ebe gömcci 
Pazı 
Meyvelik elma 
Kom. Elma 

6600 
1500 

(9634) 

Limon 
Kom. a}"Va 

19S89 

KAZALAR 

n. Y cnicc'de bır büfe binası inşasından 
6 - lhale !5. ı. 1s.12 pazartesi ı:ünU ibaret. Birinci mevzuun ihale günü 

&ant 14 te Ankara mektepler muha· 2. 1 942 cuma saat IS olup muham 
scbeclltlilnr:le ynpılacaaından tallı>lerln men bedeli 78.000 lira ve muvakkat 
ihaleden bir saat evellne knr:lar temi· teminat miktarı 5150 lira ve şartna

me bedeli 390 kuruştur. 
B) Toprakkale'dc iki, Fevzipaşa'· 

da iki, İskcndcrun'dn bir ikametgah 
DEVLET HA v A YOLLA RI ile Ceyhan ve İskenderun'da birer 

büfe binası inşaııından ibarl"t. İkin
ci mevzu ihale günü 3. 1. 942 cumar

Tayyare benzin i alınacak tesi saat 10 olup muhammen bedeli 

nat aKı;clerlnl yatınnaları IAzımdır. 

(9-162) 19466 

Devlet Hava Yolları Umum Mü- 63·600 lira ve muvakkat teminat mik 

d 1 
d tarr 4-430 lira ve şartname bedeli 319 

ur ugun enı kuruştur. 

1 - İdarcmı7. için 80.000 litre tay· l 5 ....... İsteklilerin yukarıda g .. t ı. 
yare benzini kapalı zarf usuliyle alı- len gün ve saatlerden birer 5~:terc· 
nacaktır. • . vel 2490 No. 1ı kanunun emrettiği 

2 - Muhammen kıymeti 283~0 lıra şekilde haıo:ırlanmış teklif mektupla. 
olup muvakkat teminatı 2122 hra SO rınr Adana'da D. D. Y. 6. ıncı işlct
kuru5tur. mc müdürlüğü binasında toplanan 

3 - Eksiltme 7. 1. 942 çarşamba arttırma. eksiltme komisyonu reisli-

Motopom p alınacak gıinü saat 11 de tayyare meydanında ğine tevdi ctm"leri lüzumu ilan olu-
kiin Devlet Hava Yolları umum mü· nur. (9281) 19259 
durlıigıi binasında komisyon tarafın.. 

Fe•hiye Belediye Reisliğinden ı dan yapılacaktır. Geçit köprüsü imla işi 
Fethiye belediyesi yangın teşkili- 4 - Bu i~c ait fenni 5artnamc, ek- Devlet Demlryollan Sn. Al. Ko. dan: 

ıı için ıs - 20 ibeygir kuvctindc de- siltme şartnamesi, mukavele projesi Devlet dcmtry0Uarıncn yaptırılacnk 
niz ve dere suyu kullanmaga clvc-1 Devlet Hava Yollarından temin cdi- Hayıtnrpaın gecıt k<U>rü•U ımll ve hn· 
rişli bir adet tekerlekli motopomp lebilir. tir işi kapalı zart usuıı~ıe ve vahidi 
alınacaktır. İşbu motopompun alman , 5 - Taliplerin ihale saatinden 1 ftyat üzertnı:ıen eksiltmeye konmuştur. 
anlaşması gcregince ithali için hiı - saat cvelinc kadar mektuplarını alım l - Bu tıln muhammen bedell 30121 
künıctin hususi müsaadesi vardır. satım komisyonu reisliğine tevdi et· liradır. 
Tahplcrin 7. 1. 942 tarihine kadar meleri ilan olunur. (9S98) 19S69 2 - istekliler bu ise alt ıartname 
Fethi> e belcdıyesıne müracaatları ve aalr evrakı devlet dcmlryollannm 
ve teklifnamclerin motopompun cin M A R MARA ÜSSÜBHRAI Ankara ve lla)'dnrpaıa veznelerinden 
ııi, evsaf, yedek parça ve saireleri 151 kuruş mukablllnr:le a :ıbll rl<.'r. 
hakkında mufas!ial malOmau ve ken· S d 1 k 8 - Eks itme !5.1 942 tnrlhlnde pa-
disine clvcri5li gümrukhi, gümrük- a eyağ a ınaca zarteııı ın.ınu saat 16 d:ı. Ankarada dev-
süz, İstanbul veya Fcthiyc'yc teslim Marmara UssUbahrt K. Satın Alma lct dt'mlryolları yol dairesinde merkez 
fiyatı, teslim müddeti ve teklife go Komisyonundan: blrlneı komtsy0nunca yapılacaktır 
re % 7,S teminatı ihtiva etmesi ililn ı - Kilosuna tahmin olunan 100 ku- 4 - Eksiltmeye girebilmek ıı:ın !s-
olunur. (11371-9660) 19610 ruş bedel ile 45000 kilo saıteyaıı:ı kapalı teklllerln teklif mektuplarlylc birlikte 

NAFIA VEKALETi 

Çeşitli s u işleri inşaatı 
Nafıa Vckllettnden: 
Eksiltmeye konulan I~: 

1 - Aydın su ıs;crı dördllncU ıuoc 
mCir:IUrlUCu mıntn1<.ısı dnhlllnr:I~ Nazil· 
11 - Horsunlu ovnlannın ıulanmnsı !cin 
ı-·esiek mcvkllrde yapııacak olan reııil· 

Clttir, ırıılerl, tünel \'e ka'lnl inşaatının 

lh-ınall ıs eri muhammen k"S t bedeli 
vnh1dl fiyat esası uzcrlnden \921064) 11· 
ra (87) kuruştur. 

2 - I~lt.ıne 8. 1. 942 tarihine rast
lıynn pcraernbe s:Un:ı snat 1!5 te Anka
rada ıu l~lerl reısııcı binası !cinde to:.>· 
ı.ınan ı;u c ;;ı;llt<ne komisyonu oJnSL"'da 
kupalı zarf usJ!lylıı Yavı. ctır 

zart usullyle ek&lltmeyc konulmuetur. aıağıdn. yazılı teminat ve vesaiki aynı 
2 - Eksiltmesi 2 kAnunuııanı 1942 ııiln ıaat ltl e kadar komisyon rclslll!'I· 

cuma gUnü ııaat 1!5 te 12ınlt'te Tersane ne vermeleri ltı.zımdır. 
kapısındaki komls.von binasında yapıla- n) 2259.08 liralık muvakkat t<'ml· 
caktır. nat. 

8 - Şartnamesi bedeli mukabilinde b) 24!10 sayılı kanunun Uı)1n f'ttll!'l 
komisyondan alınablllr. Mu\'akk.nt te. vesikalar. (92G9) l!l3Z7 

mtnntı 5525 liradır. 
4 - EksUtrneye lst1rak edecek talip. Kü lçe kurşun alınacak 

Jcr n 24'.lO ııayılı kanunun tarlfatı vec- Devlet Demlry0Unn Sa. AL Ko. dan: 
hile ticaret \'eslkalannı ve yukanııa Muhammen bedel! (18900) lira olnn 
ynzılı tc.'Il1natlarlyJe blrllkte tanzim 30000 kilo klllce kurıun (5. ı. l!J42) 
edecekleri tekit! mektuplarını muayyen pazilrlesl E"Unü saat (15.80) on beş bu
gün ve s:ıatten tam bir ıaat evellne cuktn Haydarpaaa'dıı ıı:ar blnuı dah1· 
kadar komisyona \'ermelerL Undekl lromtsyon tarafından kapalı 

(11025/9395) 19351 zarf usullyle satın alınaraktır. 

M ALiYE VEKALETi 

F rans1z c a bilen daktilo 

Bu tse ı;r1rmek fstlyenler1n (1417) 
Ura CM> kuruıluk muvakkat teminat, 
kanunun tnyln ettıtı vesikalarla trk • 

ıınerlnt muhtevi zarflarını aynı ııUn 
saat (14.80) on dört otuzn kad:ır ko
m!syon retsııaıne venneler1 ınzımr:l.ır. 

ENS TiTÜLER 

Asistan a lrnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü R ektör -

liıı;undcn : 
Kurumumuz enstituleri için aşa -

ğıda miıfredatı yazılı yerlere 19 a
sistan alınacaktır. 
Miısabaka imtihanı 2 mart 942 ta

rihinde yapılacaktır. Fazla malumat 
almak is.iyenlerin Rektorliığe müra
caatları ilan olunur. 

Nebatat Enstitüsü 
Umumi kimya 
Zooloji 
Nebatı lif ve boya ve köy 

Adet 
1 
2 
ı 

el sanatları enstitüsU 1 
Zirai ham maddeler ,, 1 
Ziraat makineler Enstitüsü 1 
Bağ - Bahçe Enstitüsü 1 
Sıit ve sut mamulatı ,, 1 
Toprak cnstitüsiı ı 
Fızyoloji enstitüsil ı 

Patoloji ,, ı 
Dış hastalıkları ,, ı 

Zootekni enstitüsü 1 
Orman muhafaza enstitnsll ı 
Silvikultıir enstitüsü 1 
Amenajman ve siyaset Enst. 1 
Geodezi ., ,, 1 
Orman işletme iktisadı 
:Cns• 1 

(8768) 18899 

İskarpin almacak 
Gazi Terbiye Fn~titüsü Müdürlü • 

4ünden : 
1 - Okulumuz kız talebe-si için 120 

çift iskarpin açık eksiltme ile satın alı· 
nııcakur. 

2 - Muhammen hcdeli (1S60) lira 
ilk teminarı l 17 liradır. 

3 - İhale 26-Xll-1941 cuma günü 
saat 15 te Ankara mektepler muhasebe· 
ciliğinde yapılacaktır. 

4 - Sartnamesini görmek istiyenle
rin okul idaresine müracaatları. 

(9207) 19204 

P . T . ve T e lefon Umum Md. 

İngiliz bükümü sicim 

alınacak 
P. T. T. Umumi Mudürlüğündc..'l: 
1 - Eksiltmesi 19. 12. 941 tari -

hinde )apılacağı ilan edilen bin ki
lo ingilız bükümü sicimin eksiltme 
si· on giın uzatılmııtır. 

2 - Muhammen ~del 3200 lira 
muvakkat teminat (240) liradır. İ
hale 2. 1. 94-2 tarihine tesadüf eden 

al.nacak 
Esklsl'h • T ynı.re Fabrl ı Direk . 

törlliğ nd n 
Fabrlıta lı:ln blrlnoı \e ikinci ıımıt 

\esvlyccl, t.ırnacı. tr ı-M, elektri.kı;I, 

11\stlk tamircisi, a tel ve makine r!'ıı• 

s mı alın ktır. Ver!lf'c k ıı:Und ilk 
ücret lstekll'er n ım h-ırda ııostcre

cekierı muvaffakıyet ve kııbll!Jet ne 
ıı:ure 500 kurusa kadar yU!aıelcDLlcct'k· 
Ur. 

İlltl'klll r1n tmllh nda muvattak ol· 
rnalnn, ıreıme, ıııtme )Ol m&1rntıarlyle 
bllumum :t:ı.ruı1 maar narının kenr:llle· 
r ne alt oldur:unun b !ITlm!'ıl ıı:erl'kl dlr. 
l8tcklllcrin aıaC:ıdn yaz h v aJrl h!l
mllen dllekcc He fabrika ııencı dlrek
törltıQ'Une müracaat c mele-Pi 

ı - NOru~ h vlyet c\l.zdanı, 

2 - Asxerllk v kası, 

3 - F.mnlyct mOd ırlllll:Unden tas· 
dikli hOsnUl:ıal kACıdı, 

4 - Okul ı had !:Yıamesı. 
fi - \"a a bv rvls. 

(9568 S212) 19292 

lçcl 
den: 

Yol yaptırılacak 
Vilayeti Daımi Encumenin-

Mersin - Sılifkc yolunun 41 + 74-0 
- 71 + 485 Klm.leri arasında 6026 
metrelik 5ose inşaatı kapalı zarf u
sulı}lc eksiltmeye konulmu&tur. 
Keşif bdeli ı2049.03 lira olup mu

vakkat ıc:nınatı 903 68 lıradır. 
Eksiltme 8. 1. 942 perşembe günü 

saat 16 da vilayet daimi cncumenin
dc yapılacaktır. 

Bu işe ait mesaha ve keşif hulasa 
cetveli, silsilei fiyat cctvelı, ııosc ve 
ocak grafiği, hususi ve fenni şartna
me, 5osc ve kciprulcr fenni şarbıaıne
si, bayındırlık işleri genci şartname
si, eksiltme şartnamesi ve mukavele 
projesi Nafıa mudurlüğundc gorüle
bilir. 

Taliplerin eksiltmeye girebilmesi 
i~in tatil günleri hariç üç giln evcl 
vilayet Nafıa mudürliığunden ala
cakları ehliyet vesikaslyJc, ticaret o 
dası vesikasını ve muvakkat teminat 
larını ihale saatinden bir saat evci 
komisyona makbuz mukabilinde ver
miş ofmalnn Ui.zundır. 

Postııda husule gelecek gecikme-
lerden dolayı mazeret kabul edilmez. 

ı9S72 

Mütercim alınacak 
F.skls hlr Tayyare FabrUcası. G el 

Dlrekt.lirlllf:ilndcn: 
Fabrlkıırnız tein iYi lnıılllz • 

T1.'kn1k ıstı!Ahata vakıf 

tercih edilir. Yapılacak 

muvaffakıyet dereces ne ı:lire l 
llra Ucrct vc::llec ktlr. 

Tallplerln a111Q'ıda yazılı evr 

aı-

bltelcrlyle birlikte bir ta 
tklnclktınun 1942 tarihine koi p Fa • 
rlka i:C~I dlrekt.ırlUl!'llne mUr ra • a· 
rı. 

L-ntlhan ı:UnO lst klllere ~ıoa mlk· 
t.upla blldlrl eeekUr. 

Tahsil VClllknsı. 

Bonservis. 
Askerlik V<'Slkaııı. 

Terc\lm !hal kMı dı. 
Emniyetten hlantı!ıal k~ğıdı. 

19628 

Devlet Orman İ şletmesı 

Satılık ça m tomruğu 
Devlet Orm'ln 

vır AmlrllC:lnd n 

adet muadili 
cam tomnı{:u a 
cakur. 

"n"n 
8 - tstcklıl r, ekıılltme aartnamesl, 

mukavele proJcıl, bayınd.rl.k lıleıl 

genci anrtnamesı, umumi su talerl ten-

k omisyonumuz fenni evsafına uygun otun e\'I! ıfı d.ı.hlllndc BozuyUk veyn 
ıtördüğü takdirde bu seyyar mutbak Polatlı tst syonlnrında vaı;ronda t!'s1lm 
ınühürlcnerek nümunc tu!ulacaktır. aartıy e p z rltkla ıatın alınacaktır. 
İhalesi 9. 1. 942 cuma gunü saat 11 Pnznrl l'ıı 5. L 912 pa.ı:artl.'S1 ı:unll ııaat 
de yapılacaktır. 50 adet seyyar mut- 10 dn E5klvchlr mıntnka Sa. Al. Ko. da 
bağa talip çıkarsa teklif kabul olu- yapılacaktır. Teminatı 3750 liradır. ıs- nl &artnnmcslYl.c hususi ve tennt ınrt
rıacaktır. Taliplerin teklif edecek • tcklller1n sozü gecen Ko. na teminat 1 nameleri ve proJelert <4

6) Ura (20) 

l eri fiyat üzerinden muvakkat temi- m'lkbuzlarlyle blrJ .kte bt'lll giln ve sa· i kUnıs mukabilinde ıu ısıerı relalll'ılndcn 

t.ranıyor 

Maliye V ckilctindcn ı 
Bu ise alt eartnameler komisyondan 

parasız olarak d:ıC:ıtılmnktndır. 
cuma gunü &~at .L). de yapılacaktı;. bedeU (1~70> kup u 

3 - !steklılcrın muvakkat te~ı • ~ _ tsteklllerın 

rıatlariyle Ko. na mUracaatları. attc hazır bulunmalnrL alabilirler. 
(
9

G7?i) 19621 4 - Eksiltmeye ıı:lrebll'llck !cln ts. 
9S47) 19499 teklllcrtn (40712l Ura (58) kuruslu!< 

H a vuç alınacak Kuru b akla alınacak muvakkat teminat vermesi \'e eksilt. 

A'-saray Sa. AL Ko. dan •• ml'nln yaı;ıılac:ıt ı gllnd n en az tıı: ı;rün "' Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: ıık evel ellerinde bulunan vt'slknlarla bir· 
ı - Beher pani 75 1er ton olm 1 - &her kilosu 14 kuruıtnn 40 ton ilkte bir dllekı;c ile Natın Vektı.lctlne 

üzere dört partide 300 ton hamç pazar· kuru b:ı lanın ihale ırt.nü olan 20. 12. 
lıkla sarın alıruıcakrır. Talip olnnların 941 cumartesi gUnU tallbl cıkrııadıtı müracaat edc!'ek bu l~e m hsus olmak 
nümunc ve 3000 lira tcminııtlnri)le ıcın tekrar lhnlo;I 7. 1, 9oı2 careamba Uzcre vesi en almaları ve bu ves kayı 
"'.1.n"2 -•-a <>ünü saat 10 da koınis • il ibraz etm lePI ıarttır. 
:,nu,,..muz~ ... ·~:ilcaat etmeleri. ı: nll anat 16 ı:ı.ı paznrl.kl.ı alınacaktır. Bu mOddet ıctndc vesika talebinde 
#~ (9611) 19562 Kati temlr.nt 840 lira olup cvsat ve bulunmı>'ll.nlar eksiltmeye lstlrAk ede

aartnnmcsl her ııiln Ko. dn ı;rlirUIUr. lı· mczlcr. 
teklllerın ihale ıarı.lılnr:le Ko. da bulun· 

Çeşitli y iyecek v e y akac ak rnnlnn. (0076) 19622 !5 - !stekl!IC'rln teklif mcktuplannı 
alınacak tklncl maddede ynzılı ıınntten bir saat 

O 1 k 
evt'llne ka,,nr su l&lerf relslltlne mak -

İzmit Sa. Al. Ko. dan : dun a ınaca buz mukablllnde vermeler! lnzımdır. 
l - Aşağıda cins ve miktıı.rlan Esklschlr Sa Al. Ko. dan: Postııd11 olan ıı:ecllaneler kabul edil • 

)'Rıo:ılı beş kalem erzak pazarlıkla a- ı - 200 ton gtırı:cn veya meıe odu· mez. (0253) 19337 
lıno.caktır. Talibi çıkmıynn bu er- nu acık eks.ıtmc>e konmu~tur. Te;nlna· 
r.aklo.nn pazarlığı 25. 12. 941 per- tı 8!18 liradır. lhnlcsı 15. ı. 942 cıı.rsam
ıembe gilnU saat 16 da yapılacak _ ba ıı<ınu s at 15 te akl&ehlr mıntaka 
tır. İsteklilerin tC'mln'ltınrlylC' bir- 5.l. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
tikte Ko. nn mUrat'aatlnn. (9640) belli gUn ve saatte tem.nııtınrlyle Ko. 

Cinsi :Miktarı :M:Bedcli Katı T. da bulunmaları. 
Kilo Lira Lira Kr. (0077) 10023 

B·ılgur 

Odun 
75.000 18.7~ 2812 50 

klSmllrU 100 000 
Zı-y inyatı 10 000 
Pirine 7~ 000 
S:ıd yağ lf) ooo 

19594 

7.000 
10 000 

33 000 
2~.320 

1050 
1'ir1 
4950 
4211) 

S1ğır eti alınacak 
l\tllCls Sn. Al Ko dan: 

Sabun alınacak 
E.."Zurum Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 25 ton sabun pazarlıkla mUna

kn y.ı kmım:.ıstur. MUnaKnıınsı 14. l. 
'l42 carınmba ı:unll snat 14 de Erzurum 
Sa. Al. Ko. d;ı :yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 18750 lira olup kntl tem1nat 
2818 Uradır. Şartnamesi her ı:Un Ko. 
da go:-ülllr. lstt'klllerın temin lUarl)lle 
birlikte Ko. nn mllracantıarı. 

(fıi.ı78) 10024 

Bir mürebbiye iş arıyor 

M. M. V. H ava Sa. A. Ko. 

Koşum alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 45 çift nakli)e koJumu pazar

lıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli '\825 lira olup kati ıcminatı 573 
lira 75 kuru~tur. Pazarlı{;ı 2·1·942 CU· 

mn günu saat ıt,l S tc Ankara'da ha\a 
satın alma konıi~-onunda yapılacak -
ur. Şaı-tnamcsi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin muııf)cn gün ve saatte ko· 
misyonda bulunınaları. (9599) 19SS1 

N akliye arabası alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 45 adet çift atlı nakli)e araba· 

sı pazarlıkla sarın alın:ıco.ktır. Muham· 
men bedeli 9.000 lira olup kati temi • 

1 - 50 ton krtıllmlı ıııı?ırctl kapıılı 
zart usul :ı:le aatın alın:ıc:ı.ktır. Beher 
k !osunun rnuhnmır,en bedeli 40 kU· 
ruetan hC'P il n tutarı 20 000 lira olup 
muvakkat t mlnat 1,llOO liradır. lhalcsl 
16. 1 942 CU'llB ~UTIU sn'.lt 15 te M •ru 
Sa Al Ko da yapılar<ıktır. Şarınnmesı 
l!er cıın Ko da ırörilJOr. tsteklllenn 
~ili ırün ve sıınttt>n bir ııaat l"Vel tek 
Ut mcktuplannı Ko na \'ermeler! 

~9546), 19ti09 

Fransızca ve biraz da Türkçe bi- natı H'iO liradır. Pazarlığı 2·1·942 CU· 

len İsviçreli bir fransız bayan gerek ma gıinu saat 1 ı de Ankırnd:ı hava sa· 
ecnebi ve gerekse Türk ai le nezdin ıın alma komİ~)onunda yapılacaktır 
de çocuk bakımı iı;leri arıyor. Ulus•- ı Şartnaml"Sİ komh}-onda gfüüll"bilir. h· 
ta F. A. rumuzuna mektupla müra - ıeklilcrin muayyen gün ve saaıtc ko • 
caat. S838 misyonda bulunmaları. (9600) 19552 

Mali Tetkık Hoyctı için Türkçe v e 
Fraru;ızcası kuvetli ve az çok Alman
ca bılcn bir daktilo imt ihanla alına· 
caKhr. Kadro ucreti olan (150) lira, 
istcklilcı in imtihandaki muvaffakıyet 
dcı eccsınc gorc birden veya t edricen 
verilecektir. Lise mezunları tercih e
dilir. Alkerliklc illııii:i bulunanlar ve 
bund:uı cvelki imtihana girip kazana· 
mıyanlal" imtihana alınmaz. İsteklile
rin miısbit evrakiyle birlikte 2 sanki· 
nun n~amına kadar neşriyat müdıir
lügunc bızzat müracaıı.tları. 

(9373) 19342 

T as fi y e vesikası ibtali 
Maliye Vektı.letlnden : 

Muoadll tasfiye vesikası No. sı 
6317, Kupon adedi 3, Beher kupo
nun kıymeU 10893 lira 96 kr. MUba· 
dılln ismi: Yanyalı Allzot veresesln· 
den Fntma Zehra.. 

Yukarda numıırasiyle kıymeti \'e 
alt olduğu mübadilin ismi yaz.ılı 3 
kuponlu tasfi;;e vesikası, 1771 numa
ralı knnunun 8 lncl maddesi mucl· 
blnce Sıhat ve tcttmat Muavenet Ve
k!Uet.lnde müteşekkil tasfiye heye· 
Unce iptal edilmiş olduğu cihetle 
mezkt'ır tnsflye \'eslkıı.sının hOküm • 
sUz olduğu iUın olunur. (9400) 

19602 

Tamir işleri 

(9~61) 194G!5 

Ü c r e t t e bdi l i 
n. D. Yolları u. MüdUrllliH!ndcn: 
Sirkeci banliyö tarifesinde Kücllkı;ek

mece tstasyonu 11e 25 inci kllometre 
arasına mahsus' Urretler l. 1. 1942 ta· 
rlhlnden !tlb:ıren deClstlrllmlstlr Fazh 
u.tsllM tein lstas>onlara murac nt edl· 
leblllr. (!JGSl) 19626 

ZiRAAT V E KALETi ' 

Ziraat maki n e l e ri alınacak 
Ziraat V c'kiletindcn : 
Zirai kombinalar kurumu müdür

lüğiınce traktör, traktör pulluğu, 
t raktör kültivatörü ve traktör t ohum 
ekme makinesi sattn alınacaktır. 

Vermek istiyenlerin, fenni ve ida
ri ljartnameleri beş lira bedel karşı
lığında mezkur müdürlükten alabile· 
cckcri ilan olunur. (9530) ı!>483 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu t e sçili 
A nkara Merkez Tapu Sicil Mu • 

hafızlıgmdan : 
Altındağ m~allesindc sağı Kara

hisarli Şevkinin işgalindeki hazine 
arsası, solu ve arkası ve onü yol ile 
mahdut 932 senesinde Kasap Hüse· 

Maliye V ekfi.letinden ı yin karısı Erninc tarafından hali a
Yai>ılacak hı Ba5vekfılet binasında razi üzerine iıinsiz yaptırılan ev ar

)apılacak tamirat, keliif bedeli : 142 &asının hazine adına tesçili defter -
lira SO kuruştur. darlıktan ta lep edilmektedir. Siıbu

Muvakkat teminat miktarı: 10 li- t u t asarrufun tcsbiti için mahalline 
ra 59 kuruştur. 7. ı. 942 tarihine müsadlf çarşamba 
İhale tarihi: 26. 12. 941 tarihine günü tahkik memuru gönderilecek -

müsadif cüma günü saat 16 da M a- tir. 
liye Vekaleti Milli Emlak M üdür - Bu yerle alaka ve iliği bulunanla-
lüğunde, rın muayyen günden evcl Ankara 

Eksiltmeye iştirak edenler isbu i- Tapu sicil muhafızlığına veya aynı 
şe ait olmak üzere nafıa müdurlil -ı gtindc :nahallinde tapu memuruna 
ğündcn alına'"ak ehliyet vcsilca!lı ib- hudut komşulariyle birlikte miıraca
razı icabedcr. {96643), l 9608 atları ilin olı,mur, .(gSS3). 19604 

nat akbuz veya banka mcktubıyle k t t , tı 1 k • 'k. h 'l k . a em na o " 
anuk'!.ı vcsadı ı ~mı en om;sy?na 

1 

kuruı hClm im 0 1 
mez ur gun e muracaat e~e erı. &ant (l4 ) te 0 dıı.y r v 

4 - Şartnameler Ankara da P. T. 0 
T. levazım mudürlüğündcn İstanbul- !T'llraraıı.tıarı (ll2li "' 1 

da Yeni Valde hanında P. T. T. u
mumi depo aynıyat muhasipliğinden 
bedelsiz olarak verilir. 19606 

Adi sicim alınacak 
P. T. T. Umumi Müdür!· ndenı 
1 - Kapalı zarf usuliylc 19. 12. 

941 tarihinde eksiltmesi yapılacağı 
iliin edilen (lS.000) kilo adi sıcım 
için muayyen olan günde talip zu
hur etmemiş olmasından bu ihtiya 
cın bir ay içinde pazarlıkla temini 
takarrür etmiştir. 

2 - Muhammen bedel (23250) li
ra muvakkat teminat (1743,75) lira
dır. 

g - Pazarlık 19. 1. 942 pazarte -
si günü saat on birde Ankarııda u
mum mudürlük binasında mUteııek
kil komisyonda yapılacaktır • 

4 - İ steklilerin muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle ka
nuni vesaiki hamilen mezkur günde 
komisyona müracaat etmeleri • 

5 - Şartnameler Ankara'da P. T. 
T. levazım müdürlüğünde İ stanbul
da Yeni Valdc hanında P. T. T. u
mumi Depo aynıyat muhasipliğin -
den bedelsiz olarak alınabılir. 

(96ZS) 19607 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
Doıtum ve kar:lın haıtaııklan 

Mütehassısı 

Büyük Postanı; arkasında Sanayi 
Cad. Demir Ap. No. 1 Hastala· 

rıru kabul ı..>tmcktcdir. 
Telefon: 1816 

De\ !et Orman t~ı ım ı 
\"İr Amirlil:i'ldtn · 

Miınhal bulun ın • 14 
avukatlı :ı talır o'anhrın 
ıarıhindcn 10·1·942 ı::imiınl" k.ıd • ısa· 
ğıdaki "c~aıklc O zcc De' 1eı O man 
lşletmMı Re' •r Arıurli[:ine murnc• ll • 

!arı il:in olunur. 
ı - Tcrcı.ımc>i hal kai;ıdı, dokfuluk 

kağıdı, tabip r l' ru. 
2 - nam k~~ it \"~ık ~I ve hat lıı

rında di~ plin cua~ı ve\a takibaıı nl • 
madığına d ıir bJro vc-;ikn ı. 

3 1\fah tı'llİycti bıılunrn,d ı.,a 

d~ir vc~ilrn 
ı{ - Ba"'a daİrl"lerİn P\'Ukarı o!ma• 

dığına dair '\Mika. 
5 - 6x9 eh:ıdında 4 ndeı ( ır raf 

(11\11 • Q~Rrı) lQC 

J ANDARMA 

Sünger alınacak 
Ankara J Gn, K Ankara !"atn 

Alma ko ı:lan ı 
22. 12. 941 pazartesı saat ıs te a 

çık eksıltmcsınc ıs cklı gel'T.ıy n. 
bir adedi kırk kuruş tahmin fıy 
(261S) adet cvııaf 11c şartna 

uygun sunger eksı.tmc ı on gJn 
zatılmıştır. Aynı şartlarla bu s ı 
mutcahhıt nam ve he a'l>ıın 2 1. 
cuma guniı saa• 15 tc A'l a. a 
Sa. Al. komisyonumuz ia a ık e 
mc ılc alınacakt r. Mnvakk ı t.- • 
(78) lira (4S) ku :ı ur. Şar 

para,ııo: ko•nısyo u .ı~dan a 
Nıimune her gJ ı go, Jl r t te 

1 rin vesika ve em • a laı le c'. 
me zamanı korn.s~onumu a gel cic-

i ri. (9620) 1960S 
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: Taksimdeki mezarlık ; 
arsalarının satış ilanı § -----

İstanbul Belediyesinden : ---- -----
Panıtalb mahallcslnln ıchtt Muhtar ııoka{:mda belediye matı eski me- : 

_ zarlık arsMı, tanzlm edllmiş olan ımnr p!ltnına gore bloklarn taksim olu- : 
: naralc _9lbaptakl ıartınrı vcchlle blnıııar ınsa edilmek Uzere kııııalı zarı 

--
- usullyte artırmıya konutmu&tur. Ccman 9 parcadan ibaret otan bu blok- : 
: la"dan 1 numaralı bloku teıkll eden kısmın 2 parsel numaralı ve 875 
: metre murabbaı sahalı kısmı satışa cıkarılmıştır. Beher metresinin mu- : 
: ham."Il n aatıa bedeli 150 lira ve ilk teminat miktarı 7812 lira 50 kuruı· 
: tur. lhale 9. ı. 042 cuma günü saat 15 tc tstanbul belediyesi daimi encll - : 
:: meni odasında yapılacaktır. Buna alt ıartname proJe. ve sair evrak G llrn : 
~ 56 kurtı1 mukabilinde hceap talerl mQdUrlQitUnden ıılınacakbr. Şeraltl öl:-
: renme lstlycnlcr her gün beledi.ye tınar müdürlüf?Unden malo.mat aln.bl· : 
: lirler. ---- Tnllplcrln tık tcmlnat makbuzu veya mektuplan, ımznll ıartnamc : 
: proJe vo ıatre ve ıartnııme mucibince ibrazı !Azım gelen dlecr vesaik lle : 
- 2490 numaralı kanunun tarl!atı çevresinde hazır!ıyacaklan tckllt mek· : -: tuplarını lhnle sıünll aaat. 14 de kadar daimi encümene vermeleri l~zım- : 
: dır. (11363 - 9661) 19Gll ---"'ti 11111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Muhastbed aramyor 
T oıya Belediy:csin -

den: 

Dairemizin kadrolu 
muh ıebeciliği açıktır. 

İste lilerin fotoğraflı, 
hal ercümeleriyle mü-

tları. 19573 

BAYANLARA MÜJDE 
BAYANLAR 

Güzellik ve Tuvalet 
Salonu atıldı 

Yüz masajı. Yenişehir 
Atatürk Bulvarı Zafer 
Apartmanı No: 1 

Meyva kompresleri 

D!ANA ve çeşitli kremler. 

QM , 

Kayıp erkek çocuğu 
Ankara Demirllbahçe Güzeltepe 

sokağında 65 No. lu Ziya Altınel'in 
evinde hizmetçi bulunan Kaman na
hiyesi Ömer Kiihya kbyUnden Veli 
oğlu Arif ÖztUrk çalıştığı evden bir 
buçuk ay evci çıkmıs ve bir daha 
dönmemiştir. Nerede olduğunu bi -
lenlerin insaniyet namına en yakın 
polis karakoluna veya adresine ma 
16mat vermesi rica olunur. 

5883 Z iya Altınel 

# DOKTOR ., 

Münevver 1 NAL 
Doğum ve Kadı n Hasıalıklan 

Müıehassısı 

Nümune hastanesi kar~ısı Bal
cılar Ap. No. 2 Tel 2313 

Her gün saat 10 - 12 do luka 
rıı parasız muayene olunur. 

ASKERi FABRİKALAR 

2000 - 3000 metre 
mikabı ceviz tomruğu 

alınacak 

1 

As. Fab. SaUn Alma Ko.: 
Beher metre mlklbına 70 lira bedel 

tahmln edilen :vukarıda yazılı 2000 -
3000 metre mlk!bı ceviz tomrur:u As· 
kert Fabrikalar umum mUdJrlUCU mer· 
kez satın alma komisyonunca 9. ı 942 
cuma ~ünü ııaat lS,30 da pazarlıkla 

ihale edilecektir. Şartname, (10) ııra 

(50> kuruıtur. Katt tt'mlnat (27500) 
liradır. 200 mC'trc m ~ ıchn ıııaQ'ı ol
mamak ııartlyle ıınrı;, " .ca dıı nlına-

lı••••••••••••m• ' blllr. 10012 

emur ve daktilo alınacak 
iirkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
dürlüğün den : 

s muhasebe, mııhaberat. ambar ve zat ısıerl ve ticaret •er
vı.ıertndc 15tlhdnm edllme:k üzere, 

Kürk, manto 
Satıınıızlıkla, 

mOaterllerlme, 
tıckllyen 5aYın 

kırk iki model, 

Milli Müdafaa Vekaleti 

Silahlık yaptırılacak 
?.L M. VekAletl sa. Al. Ko. dan: 
1758 llra 151 lruruı keııt bedelli bir 

sa bit sllAhlık ıs. ı. 942 pıızartes1 gün u 
ıaat 15 te acık eksulme Ue :vapılacak
tır. lsteklllerln eksiltme &:Un ve 1aaUn
de ısı Ura 89 kuroaluk ilk temlnaUa
rJylc blrllkte M. M. v. Sa. Al. Ko. na 
gelmeleri. (9386) 19448 

Elektrik tesisatı 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
5668 l ira 42 kuruı kcaıt bedeli! e

lektrik tesisatı 2G. l2. 941 cuma ı:ünU 

1 saat U.5 ta pazarlıkla yaptırılacnk

ur. lstlyenıer 43 kurusluk makbuz mu
kabilinde kcatt ve oıırtnameıılnt alabi
lirler. 1steklllerln 1800 lira 26 kuruı. 
luk kaU teınlnaUarlylc birlikte pazar· 
lık gün ve saatinde l>L M . V. Sn. Al. 
Ko. na gelmelcrL (9596) 19378 

Kereste alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Kesit bede!! 13852 llrn 75 kuruı o • 

lan muhtelit cins ve obatta 291,637 
metre mlkAP kereste 26. 12. 94.1 cuma 

I günü saat 15,5 ta pazarlıkla &atın alı-
nacakUr. lstlyenler 69 kuruıluk mali.· 

1 buz mukabilinde keıtr evrakını alabilir
ler. lsteklllerln 2077 lira 91 kuruıtuk 

1 kati tem!natlarlyle birlikte pazarlık 
. gün ve saatinde M. M . V. Sa. Al. Ko. 
na eclmelerl. ({)397) 19:570 

DAHiLiYE VEKALETi 

2 daktilo alınacak 
Dahiliye VekA!etl Memurlar Slc 1 Vt! 

Muamelat Umum MüdOrıur:.ınden: 
Birisi 1.20 llfıert 80 llra ücretli iki 

daktilo alınacaktır. 
En az orta tahsil :vaıımıs olma!!' 5."a

yot iyi ve süratle yazı makinesi kullan
mak şarttır. Bir ecnebi dili bilenler ter
cih olunacaktır. Talip ol nlann lmtlhn· 
na t!bl tutulmak üzere evrakı müsbl· 
tell.'rlyte blrllkte Z7. 12. 941 tıırlhlnc 

mOsadlt cumartesi gUnll tatil zamanı
na kadar muracaaUarı lllın olunur. 

(9684) 196'27 

Bir kaloriferci aranıyor 
Türk Maarif CCmlyetı Yenlsehlr LI· 

sesi Müdürllil':ünden: 

1 
Ankara Türk .Maıırlt CCmlyett kollc

Jl lcln 60 lira ücretle ehi yetil bir ka ıo
rltercl aranmaktadır. lııtlyentcrln mek
tep mUdUrlUA'Unc müracaatları. 

1 (!>ii s) 19625 

B ayram §Okerlerinlzi, 
çikolala.rınızı, paatıı, 

kek, tart ve 
biskU!lerinlzl 

MERAM' dan 
alınız. 

Yeniııehtr, AtatUrk 
Bulvarı, No: lH _ 143, 

Telefon: 5730 
Yaş ve kuru meyve 

satışı yeniden bnşlndı. 

1 

, 

, 
Müsabaka ile 

memur alınacak 
Belediye Relslll'ılndcn: 
Belediye lkttsat mildürlilfrün

de atık olan 8S lira ücretli kA
tlpllfre memurin kanunun 4 üncü 
maddesindeki vasıflan haiz ve as
kerlikte alAkası bulunmıyo.n rtık· 
sek mekteplerden blrl&lne kayıUı 
o!mıyan lise ve orta okul mezun
Jn.rı arnsında 5. ı. 912 salı ırünU 
s:ıat 17 de mllsabaka imtihanı ya
pılacaktır. 

lııteklllerın ıuınC:ıdnkl vcstka
larlyle birlikte imtihandan bir 
gün evellne kadar 1stldalarlylc 
belediye tktısat müdürlilfıünc mcı
racnntları llAn olunur. 

1. Okul 11ahadetnnme1L 
2. Askerlik vesikası. 

3. Nüfus hüviyet cilzdnnı . 

4. Sıhnt raperu. 
ıs. Do!:ruluk kAl!ıdı. 
6. Uc adet ~·eslka totofrarı. 

~ ............ .... 
ANKARA BELEDlYESl 

Motorin alınacak 
Ankara Belediesindenı 

1 - Belediye ihtıyacı için 250 -
350 t on motorın onbe§ gün müddet le 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (82845) li
radır. 

3 - Teminatı (5392) lira (25) ku
ruştur. 

4 - İhalesi 2. 1. 942 cuma günü 
saat 11 de yapılacağından şartname
sini görmek istiyenlerin her gun en
cümen kalemine müracaatları ve is
teklilerin de ihale günü olan 2. 1. 942 

1 
cuma günü saat ona kadar 2490 nu
maralı kanunun 32 inci maddesi sa
r ahat i dairesinde tanzim edecekleri 
t eklif mektuplarım belediye dairesin
de müte~ekkil encümene vermeleri. 

(9282) 19341 

Hurda eşya satışı 
Ankara B eledi>•esi imar müdürlü· 

ğünden : 

32 kalemden ibaret soba, soba bo
rusu ve muhtelif hurda eşya satıla
caktır. İhalesi 5. 1. 942 pazartesi gli

'nü saat 15 te İmar Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonda yapılacak -
tır. Taliplerin o gun ve saatle mili racaatları ilan olunur • 

ı Kalorifer tesisatı 
A nkara B elediyesinden ı 

1 - O tobüs ida resi a telyesinin 
bi r kısmiyle akimülatör d airesine 
yaptırıla cak kalorifer tesisatı işinin 
eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1300) li
radır. 

3 - Teminatı (97) lira (50) ku
ruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
ler her gün encümen kalemine v e 
isteklilerin d e 2. ı. 942 c uma ııünü 
saat 10,30 da Belediye dairesinde 
müte3ekkil encümene müracaatları. 

(9514) 19603 

• • Manto ve kürkleriniz ıçın 
emsalsiz g{izelllkte çok zengin Ç<',Şltll 

Suni çiçek kolleksiyonunu 
Atatlirk Bulvarı K utlu sırası No: 94 

Çiçek Müessesesinde görünüz 
, ...... mm ...................... __ .... 
.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıo - -: ERLERiMiZE kışlık hediye vereceklere : -§Sağlam yapılmış olan ucuz eldivenler~ - -- -: beher çifti 40 kuruştan 5 - -: Satış yeri- An!mrn Türk Tlc:ıret Bankası knrvısında Trakya apart - ::: 
: manı No: 3. TelHon: 39'.!2. 5882 ::: - -.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, 

TÜRK HAVA KURUMU 

Kereste alınacak 
T. H. K. Genel Merkezinden: 
Me-Lre mlkAbına 70 lira tbat btcııcn 

81 metre mlk!Lbı cırah ve beyaz canı 

ile cUrgen kereste acık eksiltmeye k O' 
nutmu,tur • .1-:.kıı!ltmes1 7. ı. 942 cananı• 
ba ırOnü saat 15 te Türk Havn KuM1ınu 
ecnel me.r1tez satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

tstcklllcr 162 llra 75 kuMlsluk ıe-:nl• 
naUarlyle ihale ııilnil komisyona geıınr 
lldlrler. 5518 

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

H ava MUl!lteşarlığı tekıılk tabu ru Jcin otomobil v e t rakt 5r maki
nisti ve meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 

Verilecek tlcret miktar lan yapılacak imtihanda gösterecekle
r! ehliyete göre &> • 120 lira arasındadır. Taliplerin dilekleriyle 
Hava MUsteşarlığına mUracaatları. (9310) 19247 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 20·12-941 • • 
vazıyetı 

AKTİF PASİf 
KASA Lira 

Altın : S:ıfi kilo.ı;ram 

Banknot 

72.G05,372 102.125.264,57 

Ufaklık 

OAHlt.l>EKl MUHABlRLER ı 

Türk Lirası 

HARl(,.'"TEKl MUHJ\BlRLER ; 

Al tıo : Safi kilogram 9.441,033 
Al ıı oa tahvili kabil serbest dövıı.leı 
Oiğı:ı dovızJeı ve borçlu klırıng bakıyclcrı 

HAZlNE rAHVILt.EIU : 

L>cruh ıe Hdı. evrakı mı kdİ)·e kı.rş ı lığı 

Kanuouo 6 . 8 ıncı mnddclerıne tevfikan 

13.z.?0.163,50 
718.041,32 

242.159,60 

13.279.567,90 

-.-
61.777 .893,94 

155.74!: :;63,-

hazını: caralınd;ıo vakı tedıyat 21.764.26fi.-

,;ENEDA1 CUZDANI ı 

f ica rJ sene ti e.ı 

ESHAM ve TAHViLAT c0ZDAN1 c 

A) L>cruhte edilen evrakı nakdiyenin kar· 
şılığı esham ve uıhvillı ( itibari kıy· 

metle) 

B) Serbesı esham ve ıahvilaı 

304 .322.943,3!1 

45.226.001,93 

8 .996.454,71 

Lira 
SERMAYE 

UITIYAT AKÇE.Si 

Ura 

116.063.469,89 A.di ve f~·kalide 
Hu.susJ 

7.822.019,15 
8.000.000,-

242.ıss,so 

715.057.461,84 

136.984.297.-

30-1.322.943,39 

M Z!3.416,G4 

r E DA \ 'OLDEKl BA!l.ANOTLAR ı 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-

Kanuoun 6 • 8 ind maddelcrioe tevfikan 
hazine tarafından vaki tcdiyat 21.764.266,-

Oeruhıe Edi. evrakı nakdiye bakıyesl 1116.984.297 
Kar5ılığı tamameo altın olarak illvcıen te-
davüle vazedilen 17.000.000,-

Recskonı mukabili ilaveten tedavüle vaze-
di len 2!50.000.000,-

Hazineye yapılan altın karşılıklı avans mu· 
kahil i 3902 No. lı kanun mucibince ilave-
ten ıedıvüle vazedilen 114.500.000,-

MEVDUAT t 

Türk Lirası 

Ahın : Safi kilogra m 877,1:50 

92.638.793,SS 

1.233.782,03 

ıs.000.000.-

18.822.019,11 

518.484.291 .-

A - Barem dahili münhallere 365!1 numaralı tıarem kanunu hü· 
ktlmlert dııhlllndc mU1:ıbaka tmUhantylo ve ıntıtıak edecekleri derccıı· 
lero bir derece sınat lıletme zammı tlAvestytc 210 liraya kadar aylık 
ücret verilmek üzere 14 memur; 

kOrk. manto ces!tlcrtm ~elmls· 

tir. TcshllAUı ııatıılarlyle raCbet 
kazanan Cümhurıyet httlı ve 
kQrk pazarı Saat dokuzdan ya· 
rıma ve tıtr tıucuktan yediye ka
dar müsterııerlnl kabul etmek· 
tedlr. Tel. 1157 Adnan Ana· 

~ •\ V ANSl.AR ı 

j850 No. lu kanuna ı;öre hazineye açılan 

ıı.vans mukabili ıevdi olunan altınlar : 

.B - Barem harici münhallere 170 llraıra kadar Ucretle 85 memur: 
c - Yapılncak mUıı:ıbaka ımtıtıanında cöstcrcceklerl ehll:Yete cııre 

120 liraya kadar ücretle ı~ daktilo o.lınacat.tır. 
2 - l\10sntınka imtihanı memurlar tein 15. ı. 0~2 tarlhlnd.ı pe!'1cm

tıe ıtilnü daktilolar tein de 16. ı 9-t2 ta~lhlndc cuma gUnü, Ankara'da 
sumertıank umumi mildUrlUrıUnde, lstantıul'dn S~merbank lstanbul ıu· 
tıcslnde. 1zınlr'de yerli mallar pazarında ve Kanıtıilk'to müessese mü
durlütilnde icra oıunncaktır. 

s - Barem dahili münhallere talltı olup 3636 ve 3659 numaralı ıra
nuntara tA'>l müessese.erden tılrtnde müstahdem olanlar tıuluntlukları 

aatrenln taytn!crınc ııaılhlyeUI makamından tahrlrt muvafakat almak 
ıarUy!e tntıbak edecekleri derecelere tılr derece sınat isletme zammı 
Utıvcslyla mUsatınka imtihanına tAtıl tutulmadan tayin cdıleblllrler. 

4 - Aranılan HrUar: A - Türk olmak. B - Fııı nskerllk hlmıetlnl 
ıra etmla tıulunm.ak. C - 35 yasındal\f yukarı sinde bulunm ımnk. o -
Asgari orta mektep mezunu oımaK, earttır. 

ıs - hteklllertn: Ankara'da Sümertıank Umumi MUdürlUıtündcrı 
lstanoul'da SUmerbunk lstanbul ıuoestnden, Izmlr'de Yeril Mallar Paza
nndnn ve .KarabJk'te müessese mildilrlil~Onden tedarik edebıleceklerl 
t.statc:ınamclerlne aınCıda yazılı ves:ılkl tı:ırıııyarak müsab:ıkaya lttırak 
edecek.erin müub;ıkrı tarthlerlnden tılr gün evel b:ırem harlel ve dak· 
tfıo mUnhallerıne talip oıanlarm d:ı 20. ı. 9~2 tarihine kadar müracaat 
etm lerl ıı:ı.n olunur. 

Aranılan sıırtıar: l - Tahsll vesikası, 2 - Varsa hizmet vcıılkaaı, 
8 - Polis ı:vı hal kAtıdı, 4 - Nüfus kfıl:ıdı (941 askerllk yoklamasını ha· 
vl), 5 - Oc boy, 'eklz vesikalık fotoC-rat ~34 

rartalıır N. S6 5845 

' 1 ~-.. ------"' 

U L U S 23. Uncu yıl. - N'o. 7324 

Imtıyaz sahlbı 
lskender ARTUN 

Umumi Ne~nyau İdare Eden 
Yazı İııl<'r1 MUdUrU 

Mümtaz Faik FENİK 
r.ıaessese MQdUrQ: Naalt ULUO 
ULUS Basımcvi ANKA RA 

- < DİKKAT )-
Gazetemize s:önderllen hemovı yazı

ıar. n~edlls1n edilmesin ııcrı veril
mez ve Kaytıoıuaundan dolayı hlc tılr 

mesultyct kabul olunmaz 

Aluo ve döviz Uıerine avans 
Tahvillı üzeri ne avan! 
Hazıneyc kısa vadeli avans 

4.895,54 

7 cıns.soo.-

-.-
H azioeye ~850 No. lu kanuna gorı açıl ııo 

altın karşılıklı avans 
167.500 000,- 1 75.313.5S5,S4 

4~000.

l4.076.86S,64 
titSSEDARLAR 

t.IUHTELtF 

YENİ Sinemada 
Buı:ün Bu Geco 

Amerlka'da llk haml!'de bütUn 
artistlerin basına ı:ecl'n ı:enc ve 
sevimli yıldız Mlckl'Y Ronney'in 

Lewıs Stone ile cevtrdlklerl 

AHDİ HARDİ A~IK 
Seanslar: 

14 30 - 16.30 - 18.30 gece 21 de 

Saat 12.15 te ucuz matine 
HOL1VOT REVOSU 

YEKUN 880.784.202,24 

PARK Sinemasında 
Buırün bu ~eco 

Hatırası ilelebet hafızalarda men
kuı kalacak en bilytlk hayat 

romanı 

KADIN KALBİ 
Türkce sözlü arapca ıarkılı 

Yaratanlar: 

SU!eyman Necip - Emine Rlzzık 

Seanslar: 14.30 - 16.30 • 18.30 
gece :?l de 

Safi Kllı M.541,930 78.124.167,90 78.124.167,90 

oovız T AAHHUDATJ 1 

Alıma ı.ahvili kabil dövi:ı:ler 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri 23.740.169,!13 23.740.169,~ 

137.740 972,83 MUHTELtF 
YEK ÜN 880.784.202,24 

-#2 

ı Temmuz 1938 tarihinden iı ibaren ı fskonıo haddi % 4 /ı.lııo üzerine avans % ' 

SUS Sinemasında 
Buı:Un bu gece 

lnsanı heyecandan titreten millh~ 
muazzam bir mevzu 

BAŞÇAVU$ MEDEN 
Ba& rollerde: Alan Curtls - Fay 

Holden Wallnce Bcery 

Seanslar: 14 • 16 - ıs ı:cec 20.30 da 

SÜMER Sinemasında 
Buı:i.ln 12.15 ten IUbaren 

Sefahat Alemlertnln le yüzünü 

canlandıran büyük eser 

BATAKHANE Kili 
03111)anlar : 

Rose Frnnken • Arthur Cacııar 
Seanslar : 

12.15 - 14.30 • 16.30 - 18.30 
Gece 21 de 

• 

SAYIN ANKARA HALKINA Bursa mobilya pazarı 
Yeni a~ılmıt olan 

nda ehven fiyatla her çeıit mobilyalarınızı tedarik ede bilirsiniz. Salonumuzu bir 
defa gezmek menfaatiniz icabıdır. Her türlü ıiparit kabul edilir. ikinci Anafar
talar Caddesi No. 198 .( Eıki müzaY,ede salonu ).. Telefon : 3624. 


