
! CUMA 

26 

ULUS Baannevi 
Caııl.rın Caddesi, Ankara 

Telçaf: U L U B Ankara 

llkkanun 
1 9 4 1 

. 1 5 Kuruş 

-(Telefon)-
B&§Yazarhk ...•. , •• 1371 
Yazı fııleri MUdUrU • • , • 1061 
MUeaseae MUdüril , • •• 1144 
Yazı leleri ••• • • • • • 1062 
tdare • • • • • • • • 1064 

caat 
Atatürk 
14.20 de 

koşusu yarın 1 

yapılacak 

Bölge takımları 
A nkara'ya geldiler 

Ebedi Şef Atatürk ün 1919 da 
.Ankara'ya ilk defa ayak bastıkları 
i' nun yıldonlimunde yapılmakta 

olan Atatürk koşusuna diğer bölge
lerden girecek takımlar dün ııehri
nııze gelmlıılerdir. 

Bu yıl koıuya .Ankara kulüp, okul 
takımlarından başka Eskişehir, Bur
sa, Zonguldak, Kocaeli, Seyhan, 
Denızll, Kaysen, İstanbul, İçel ve 
:Er~aııl Madeni'nln de birer takımı 
girmektedir. 

Programa göre koşu beş mesafe 
tlzerıne yapılacaktır: 

A) Kız talebeler, Bl TUrkkuıu 

talebeleri, C) Liseler ve meslek o
ktılları, D) Yliksek okullar. Birin
cisi Tilrk Hava Kurum'.!, ikincisi 
l':>il, Tarih - Coğrafya fakillteıi, 

Afrika ve 
Uzakşark 'ta 
Fransa 

Falih Rıfkı AT AY 

Fransa, Anupa'dıki ordularını )e

nen Alman}-a ile bir muıareke )apmış· 
tır; harp dışındadır. Mareşal Peıain, 
ana 'aıao \C imparatorluk buıunlüğunıi 
sağlı)·abilecck bir barı\ imkanı bclde· 
ınekıedir. Bununla beraber Afrika'da, 
Yakın '\e Uzak·Sark"ta sırateii bakımın· 
dan, iki duşmao tarafın da iştahını \C 

hırsını çeken ıoprakları olduğu ıçın, 
ikıde bir belli başlı bir me ele olarak 
orta>11 çıkar. 

İngilizler, Fransa'nın mutarcke yap
ınasına razı olmadılar; ana vatan ıcs · 
liın olsa bile, imparatorluk ulkclcrinin 
Ve donanmanın yam başlarında 'e harp. 
te kalmasını istediler. Mareşal Pctaio 
bunun önune geçti. İngilizler, bu sefer, 
General de Gaullc'ün liderliği altında, 
İın!'aratorluk Fransa'sını ana \atandan 
•Ytrm1)11 çalı ular. Buna da muuffak 
alamadılar. Gerçi ufak tefek bazı ka • 
tı malar olmuşsa da, Afrika sonıurgcle
ıtin' n en buruk lttsmı, Suriye ~ Htn • 
d tıni Mare,al Petain'deo ayrılmamış • 
tır. Dakar taarruzu iflls etti; donanma 
carpışu; Suri}e, sonuna kadar da> ana· 
raJc ve döğü~erck İngiliz işı;ali altına 
girdi. Mareşal Pctain'in ne Suriye'de ne 
Afrika'nın diğer taraflarında, tamamiy
le umitsiı: olsa bile, İngiltere ile bir 
•nlaşına yapmasına ihtimal )Oktu. Bu 
IUrede rnuıarcke bozulmuş olacaktı; al· 
llllanlar ve iıal)anlar <la Akdeniz \'e Af· 
t ika ü lerini istiycceklerdi. 

Japon)& henüz harpte olnıadıjiı için, 
ııe haur ku,etlerle da)anınak, ne Uzak· 
Sark'a }eni ku,ctler )Ollamak imkiinını 
Rormi)cn Mare$al Peıain, Hindiçini için 
~a bir usul tuttu. Ta)land, Mıılel}a. 
Singapur, Sumaıra, Borneo \e Filipin 
lılerine hareket yapılabilmek için son 
derece ehcmi)etli hir sıra!ciik durum· 
dı hulunan Hindiçini, lnızilıere , .e 
Amerika ile anlaşmazlık halinde hulu· 
nan JapoD)R için pe-k nazik bölı;elcrclcn 
biri idi. Fransa için burada ,·azi)eıi sal:· 
larntaşurmak isıİ) en Japon}-a ile bir 
tıı.ıa,ma)a ~ıumaktan başka )Ol )Oktu, 
Japonlar, unce, Fransa ile Hindiçini"dc 
lYnı zamanda bir koruouı \C taarruz 
lnla~ası yapmak i~tcdiler. ~Inre a~ i•.e 
hiç hir toprak Hrmemck, )&lnız Hındı· 
ti nt'); birlikte koruma premirine hağ· 
!ı kalmak, Fransa·nın hütün hakları 
sakınılmak şartları ile, bir anlasma yarı
tı. Uzak·Sark harbi haşladığı ' akiı d~, 
l='ransa taraf ızlık kararını ilin ettı. 
'Eğer Fransa japon;a'nın ilk tekliflerini 
kahul eımiı olsardı, şimdi, lnıziltcre \C 

Amerika')a karşı H indiçini de harbe 
gİrmiş olacaktı. 

UçtincUsll Orduevi, dördilncUsU Kı
zılay ve beııinclsi de Dikmen sırt
lanndan t am saat 14.20 de başlıyn
caktır. 

Dikmen'den başlıyacak buyük A. 
tatlirk kO§USU takım tasnifi UBUlU. 
ne göre olacaktır. Dört kişilik ta
kımlardan bltlriı yerine ilk gelen 
Uç atlete geliş sırasına göre sayı 
verilecek, en az sayı alan takım bi-
rinci sayılacaktır. 1 

Blllndiği Uz.ere bu koşu 1936 yı. 
lındanberl yapılmaktadır. Beş yıl- ı 
da yapılan koşuların birincileri ve 
dereceleri şud'.lr: 1936 Galip Danl
maz (Demlrsporı 41.08, 1937 Şevki 
Konı IGençlerbirliği) 38.13, 193~ 
Muııtafa Kaplan (D.S ı 86.49, Hl39 

<Sonu 4 . <'Ü ı;a:;tada) 
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C. H. P. 
ocak, nahiye ve 

kaza kongrelerini 

bitiren vilayetler 
Haber aldığımıza göre, Ay-

.. dın, Bursa, Bolu, Çanakkale, 
Kütalıya, İçel, Isparta, Manı
sa ve Yozgat vllAyetlerlnde 
C.H.P. ocak, nalılye ve kaza 
kongreleri toplanmış ve iııle
rini bltirmtıııerdir. 

Halk idaremizin iyi bir te
zahUrU olan bu kongreler de 
faydalı kararlar alınmııı ve 
yurttaşlarımızın dilekleri tes
blt olunmuııtur. ...... , ... ... ......•.... ... ... ... • ,. 
Başvekilimiz dün 

İran Büyük Elçisini 

kabul buyurdular 
Baıvekll Dr. Rctlk Saydam dıin saH 

11,30 da tran BU:;Uk Elcisi Sebah Bo· 
dl'>1 Baevek:tlettc kabul bu:;urmu'· 
tur (a.a , 

ADIMIZ . .ANCIMIZDIR. 

_, 
-~·. ' ... . ,, .. 

M. Çörçil Atlantik'te M. Ruzvelt'le yaptığı evelki görü1meden 
lzlanda'da A merikan bayrağını selamlıyor 

dönerken 

Amerika'da 

ordunun 
mevcudu 

arttırılıyor 

Tank 

imôli 

ve tayyare 

hızlandırıldı 
Vaşington, 25 a.a. - Bildirildi

ğine göre, Amerlltan ve İngiliz tay 
yare lmallıtı, 1942 yazından itiba-

Kanada BQ§vekili 
Mackenzie King 

Senato'da ------
M. Churchill 

bir nutuk 
söyliyecek 

M. Mackenzie King 

de Vaşington'a gidiyor 
Vaşington, 25 a.a. - Ayan mec

lisinin ekseriyet partisi lideri M. 
B:u-kley, ayan meclisinin cuma gU-

ren Almanya'nın imalatını geçecek-1 
tir. İlkkO.nun oyında da 840 tank 
y p.lmı tır. Fa.kat l!l12 )'llında japonlar 

Hongkong'u 
1 

nU yapılacıılt bir toplantısında M. 
Çorçll'ln btyanatta bulun cağını 
bildlrmi§tir. MU e 11 r meclis!, 
temyiz mnhkeme l ve kabine aza. 
siyle yllksek devlet memurları bu 
toplantıva çağırılacaklardır. 

(Sonu '5 inci aarfada) 

Vekiller Heyetinde 
icra Vekilleri Heyeti dün 

saat 15 te Başvekil Dr. Re
fik Saydam'ın başkanlığı 
altında mutat toplantısını 
yapmıştır. (a.a.) 
dlJOIJOl:l:aJIJ ~o. 

zaptettiler 
"Ate ke ' em · ş s ·11 rı 

saat 19.30 da verildi 
Londrn, 25 a.a. - Ro.vtcr 

Tokyo'dnn blldlrl.vor: 
aJansı 

Japon umumi karnroıtıhı bugün 
Honııkonıı:'un dU&tti~Unü blldlrmlıttr. 
Brltan.va garnizonu saat 17 SO c!a..-tes
llm olduktan ı;onrn ııaat 10.SO da bae
kumandanlık atcı kes emrini vemıls
tlr. 

Çinliler de Namling şehrini 
zapdettiler 

\'lehy, 25 a.a. - Çunkınıı'drkl resmi 
Cin nıansının blldlrdıaıne göre, Cin ku· 
vctlerl Honı.tkonıı:'un 80 kilometre el· 
malinde ve Kovlon·dan Knnton•n &'iden 
dcmlnolu üzerinde bulunnn Namllnıı: 

achrlnl almışlardır. 

M. Barkley, Reis M. Ruzvelt'i:ı 

1 toplantıda hazır bulunup bul:ınmı-
yacağının billnmedlğmi söylemiş • 
tir 

MUme iller mecllsi, h er zamanki 
gibi öğle Uzer! toplanacak ve bun
dan sonra M. Çorçil'ln nutkunu 
dinlemek Uzere celseye son ve
rll ecektir. 

M. Bnrkley, nutkun radyo ile n~ 
redllmesl için hazırlıklar yapıldı -
ğını da bildirmiştir. 

Konu§malarda güdülen 
hedefler nelerdir? 

Vaşin ton, 25 n.a. - Va lngton 
siyasi mahfilleri, beyaz s:u-aydakl 
tarihi konuıımalnrda iki hedef gU
dUldUğtıne lı;aret ediyorlar: 

ı - Mihvere karşı ıuıkeri hare
katın ahenkli bir ııekllde yapıl • 
ması. 

2 - Amertl.nn bahrlyesllil:ı ve 
hllrlyet io;ıı harbeden bUltln mı.lr.t
lerln talımi. 
B'Jnlara bUtUn dünyayı ucaklıyan 

harbin muhtellf cephelerde nasıl 
yapılması lılzım geleceği .-ıiğrctU -
melidir. 

A) nı mahfillerde bildırildiğl-
ne göre demokrat milletler, şimdi· 
ki harp knr§ısında açık bir gö~e 

Hong-Kong'daki salılp olmadıkları taktirde muhare 
Amerikalıların durumu belere dah:ı iyi ııartıar altında giriş 

Vaelnı.tton, ~5 a.a. - Harici.ve na • miyeceklerdir. 

1 

zırııı::ına Honııkonıı:'d.ıkl amerikan bas- Cereyan eden konu§malarda ha
konsolosundan ııelen bir telı:ra!ta kon· rektı.t için başlıca dört bölge der
ıolosluk binasının tahrip edllmle oldu· pi§ edilmiştir. Blıtlın bunlar basit 
I:u. takat 1ıterck konsolosun, ıı:crck öte· görUnmeklc b rnber mcsullyet me-

Görülü)or ki Fran,a, kendini ne 
Alman)&, ne de Anglo·Saksonlarla > e· 
niden harbe se\'kedecek $arılardan ka· 
tınmak için olanca imkınlarını kullan· 
nıaktadır. Son :zamanlardı Almanya ve 
İtalya ile Fransa arasındaki görüşmeler 
hwkında he>ecanlı haudisler çıkını~ 
" eya çıkarılmış oha da, Mareşal Pe
tain'in. 'Fransa'yı yeniden har(' faciala· 
rı içine siiruklememek İçi n elinden ge
leni yapacalına şüphe etmemek akla en 

Yakın geli)or. 

Ukrayna'da alman askerleri bir motoıikleti 
deryasında yürüt nıeğc çalışıyorlar 

kl memurlann sat ve salim bulunduk· seleleri nazik olmakta devam et
çamur lıırı bildirilmektedir. Aynı tcl1ıtrata E'~ mektedir. Bunun.la berab.e~ bu me-

_J 
re, Hongkong'dakl amerikan tcb:ıasın· ı &eleler halledllmıyecck gıbı değil -
dan .vnralanmıa olanlardan hlc birinin (Sonu S inci sa)fada) 

Bununla beraber, harp sürdükçe, 
Mareşal Petain'in politikası sık sık im

tihanlar ,erecektir iki tarahan biri ile 
t lhirli inde bulunmak, isıer İstemez; 

karşı tarafla harbe tuıuşmak olduğuna, 

fransız halkı ise bnş >ere yeni feda · 
klrtıklarda bulunmı)"ll hiç raz ı olmadı · 
lına gore, fransız imparatorluğunun 
Üsleri, ancıık, zorla zaptedilerck kulla· 

tıılahilir. fnıziliz kaynakları, )eni alınan 
bamle~inin hedeflerinden biri de Fran· 
sa'nın Akdeniz kı)ıları ile Afrika top· 

raklarını ele geçirmek olduğunu yaz • 
ırıakıadırlar. Avrupa'da > ıkı lmı~ olu da, 
donanması , .e imparatorluk ıoprakları 

İ le ı::ene kuçuksenmcz bir ku,·eı unsuru 

Olan Fransa')ı kendi alerhlerine hare · 
1ctıc ızcçirmek, iki taraf için de arzu 
tdılır bir şey olmı)acajına hUkmeımek 
ll'ıuhallJ:alı olmaz Bize Ö)le geliyor ki 

bakar. donanma ve Suri)c ile Hindi • 
tlııl misalleri, benzer hlcfüeler karşı · 
•ında, Mareşa l Pcıain poliıikuının na· 
1ll bir ai<lim tutacağını i<)sterir. 

Şark cephesinde 

Sovyetler 

ilerliyorlar 

Sivasfopol' a alman 
hücumlan ıiddeflendi 

.Moskova, 2:S a.a. - DUn geceki 
Sovyet tebl iği: 

24 llkk!nun gtinU kıtalarımız bil· 
tün ceph elerde dlııımanla dövUşmUıı 
terdir. Kallnin cephesiyle merkez 
ve cenup batı cephelerinin birçok 
kesimler inde Sovyet kıtaları ııtddet 
1i muharebeler yaparak ve bir sıra 
yerler işgal ederek iler lemelerine 
devam ediyorlar. 28 llkkAnunda 20 
dli§ma n tayyaresi t ahr ip Pdllmlştır. 
3 sovyet tayyaresi kayıptır. 24 ilk· 
k!nunda M nskova yakını nda 9 dUt-

<Sonu 3 üncü sayfada) 

---- (Sonu S inci sarf.ıda) 

Japon kıtaları tarafından flQP.,tedileıı fi on" Kwı[; ·un 

1 

Libya'da 

İngilizler 
Bingazi'yi 
zaptettiler 

lıgal kıtalan ıehri harap 
bir halde buldular 

Kalılrc, 25 a.a. - Orta.şark Bri
tanya :ımuml kararglıhının tebliği: 

Kıtalıırımız diln Bingazi'yl iııgal 
etmiştir. Şehre ilk girenler krallık 
suvari kıtaları olmuştur. Bunların 

bildirdiğine göre ııehir haraptır. 
Fena havaya ve §iddetli yağnıur

l:ırla bozulan araziye rağmen ku
vetıi akıncı kollarımız Bin azi ile 
Gednbya arasında çekilen dU mana 
her ycrıle taarruz etmeğe devam 
edıyor. Daha batıda bu kollarımız 
düıımana ağır kayıplar vcrdiı mek
te, esirler almakta ve dUıımanın 

büyilk miktarda top malzemesiyle 
diğer malzemesini ele geçirmekte 
veya tahrip etmektedir. 

Filipinlerde 

Durumda 

değişiklik 

olmadı 

Luzon cephelerinde ~elin 

muharebeler oluyor 

mn 

Harl 

~ı a~1t şehir 
n hususı mn
ut eder gıb1 

ile dalga 
elerı şehir 

il' ı ufa et-

Blngazi'nin ıimal doğusunda ha- , 
l(ı, tamamiyle Halyanlardım mü-
rekkep olduğu sanılan kUçUk dUg- Mcınila, 25 an. Am rlknn ordıaı 
man grupları bulunmaktadır. Bun- 1 - ------ (Sonu s nnctJ 1111:;rııda) 

(Sonu 3 ünrii sa}•fada) L_ ____ _ 

Libya'da harekat yapan ingiliz zırhlı kuvetleri 

Erlerimiz icin 
..> 

111111111111111111111111111111111111111111111 

23. 000 parça '"ıha 
bayramdan sonra • ili 

makama teslim edi ~ek 
Kızılay • Yardımscvenler Ccmhetleri mil)ıerek komiteli, kah 

için toplama merl\ezlerine 50n oo gunde teslim.c,;:dılen hediyelerle 
lik C$)a)a ÇC\rilmek lizere kendiune yapılan ıeberru!arla ceawı olunaa 
ettirtmiş 'e Sc\ice hazır bir hale koymu~ıu.r. Ba)Tam ertesi allka1ı 
edilecek olan hu ~eni eşya partisi 23.000 partarı bulmaktadır. 

Henüz hediyelerini vermemi!i o-fi: 
!anlara bir kolaylık olmak üzere, ye- • 
~i yılın ilk. haftasında şehrin muhte-' 1 spa nyol 
lıf semtlerınde ev ve apartmanlara I 
uğranarak hediyeler toplanacağın - ı d 
dan miışterek komitenin kurduğu su arın a 
hediyelik esya satıs merkdleri o 
güne kadar açık bulund~.rulacakur. hadise 

Açık tqeklıur 
Kızılay - Yardınıscvenler cemiyet

lerı mulitcrek komitesinden : 
Kahraman erlerimize kı& hediye

leri tedarikı iı;ın komitemize Tür • 
kiye Şeker fabrikaları anonim şir -
keti 5000 lira, Belediyeler bankası 
1050 lira teberru etmi!ilerdir. Deger
li muesseselerimızin gcisterdiklerl 
>akın alakadan dolayı teliekküru va
zife biliriz. 

Hediyelerini verenler 
Müşterek komiteye hediyelerini 

verenlerle hediyelik eşyaya çevril
mek uzere para teberruunda bulu • 
nanlann listesinı neşre devam edi
yoruz : 
Cıhann palas sahipleri 50 lira; 

Mehmet Çulha 50 lıra; Tahsin De -
mirci 50 lira; Abdullah Kula 25 lira; 
Abdullah Sade 20 lira; Singer 5ube
si 20 lira; A nkara Basımevi 10 lira; 
Şcfık Bilkur 9 parça; Bn. Naciye 
Ayseki 10 parça; Bn. Azize 14 par
ça; H\ıseyin Husnü Demirtepe 6 par
ça; Namık Sılay 4 parça: Ziya 3 
parça; Hayri 5 parça; Ramiz 2 par 
ça; 

Beşer lira teberru edenler : Du -
rak Demirci, Raif Dede, Ali Riza 
Ünal, A bdi Kızılkaya, Abidin Yh 
dız, Ali Bekçioglu. 

Gaziantep'te 

alman vapurunu 
bombalayıp bahnhlar 

Mndrlt, 25 a.a. - Isııan>a'nın etınaı 

kıyısında Vlvcro )akınındakl ruerto 
Corlno lspanyol limanında Altmarlı: 

htıdlses1ne benzlycn bir hll.dlse olrnuı • 
tur lnı:lllz ımvaı ı.annrelerl "Bennc.. 
alman \npuruna blrı:ok deraı r hucum 
ctUkten ı;onra bu ıı:eml:;I altı bombs 
ile batımııı;tır. lng llzler bombalannı 

T..aten batmak üzere olan vapura a m ı
lnr ve ımndnllara blnml!'kte olan mU· 
rettcbatı mltnıl:;öz ateı ne tutmuılar

dır. 

llenno vapuru ııabahleytn, tspany0l 
kara sulannda dil$man ta.v:;arelcrlntn 
hücumuna uğramııtır. Fakat \&pura 
hiç bir isabet olmamııtır 

Vapur bunun Uz lne, lspamol lima
nına sıı::ınmıstır DUsmnn kesit tana
rel r ~apuru bu 1 manda bulmuı ve 
bu suretle lnıt llzler b rkaı: ııaat ııoımı., 

alman vapurunun battı~ ısı:ııın>ol ıt

mnnında büyUk ölcilcle hücumlarını 

tekrıır cylemlılcrdlr. 

taı:ıanyol taratsızlıtının g rülınemıs 
bir aek ide c tnenmesl l!ı:ıanyol halkı 

Gaziantep, 25 a.s. - Yardım Se- ve bahriye makamları arasında bU>ülC 
venler Cemhetlnin önayak oluşu, bir öfke u>andırmtitır ç nkü lklnt'I 
valinin huzuru ile ıchrımiz !lerı g defadır ki kıs.'\ bir aralıkla lspanyol 
lenlcrlnin ve tUccarlarının diln hal- kara sularında lng llz s!l'as ta:Y>'llre
kevinde yaptıklan toplantıda, as- !eri bir vnııura hUeum etın aıerc!lr. 

1 
kerlerimize kışlık armağan olmak Ü· Bund n nn gün öner Sıı.ntanc!<'r llma
zere evelec Kızılay'a teslim edilmiı 1 nında bir !ransız ı ı bl bombalanmıt• 

.(SOnu 4. cü aa.vtada> tı. 



DİL VE TARİH BAHİSLERİ 

Ankara'nın adı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ankara'nın adına 
dair eski bir efsane 

• 

•----Yazan: 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Bugun rur ğımız olan hu 1ehrın 

adı neredeo ı;:elır ~e nc)ı anlatır bu
nu öğrenme-k fa ~ılı \C meraklı bir 
iııır. 

Geçen gunlcrdc (t lu~) ıa Pro· 
fe•Ör (Mamhurı) hu mevzu hakkın
da hır mıktar malümu verıyord.ı, 
(Ulu R xıı 1941) 

B rım e kı Ankara vi l)cıinc (Ga
latya) dcnırdı Burada (Gal ) l:ır 
oıurdular 

(Galatya) ıarıhı, c ıiri koıelc· 
rine varınca)• kadar bızı allkalan • 
dıracak hır me dur 1 :ı d n bır 
butuk asır C\ 1 bura ı bır R ma VJ· 

il eıı ol1'!1U$1U Ko ul (Manlius) a 
,.,_ırılan J: t hır cfcrden nra o 
Wk.İt (Gallo rccıae) adı •erılcn (Ga· 
laya) vıla)'etı, > nı A kara merkez 

k ve Kızılırmak ılc akar)a su· 
na ıemu eımek uzerc bir daire 

pv ıl c mC}dana e ec olan bölge, 
eko-romcn bır duruma "rdi. Li· 

mıllt sc ı)e, üdcıler, ıııkaılar, 

u Ve hu ıarıhıcn ıt b:ırcn Ga -
hakkında c t-rlcr, )azılar ç 1.."tUr. 

Pakaı Romalılard.ın evci Galaıya 
ve Galatların eskı tarihı iyice malüm 
dejildır. 

Galatlar Anadolu'nun göbe "inde 
ı .. dan evel ikı a ır kadar ul.ısal ka
raluerlerını muhafaza emler. Bu 01il· 
Jet İ•a dan !5 - 6 aur C\el buıun Av
rupa'yı sarmıı olan b yuk Kelt i tİ· 
ili n cenuba sarkan hır ucu de • 
111.k (Kelı) 'e (Galat), keza 
(Ga a}"nı s zdur Anupa da 
lu a ftel (500) ene kadar Kelt 
dili ldu Bu mılleılerden daha 

da (1 )gur) !ar urdı ki 
Kclı !erden saymak, aynı 

•ymak yanlış olmaz, (C. 

M awsavi şart· 
lf sfjrdüler. Bu 

Kch ler hak· 

~~=== • tarih vesi -

lmaları, ve Av· 
varlak kafalılığı 

de l Europe) adı 
baılıca mevzuu 

) derulen ırk bun· 
idıler Uzun ka· 
alıp ıdıler Av • 

na-da yuvarlak kafa çok eskiden 
,cık ıdi. (CromaJMn kafası) deoılm 
ea eıılu varla.k kafa e e Avrupa 
mwı kafuından çok yen dır. 

Yuvarlak kafa Asya dan geldi. 
Buna ıımdt>e kadar cıddl bir iuraz 
kimse yapamamıstır Bu J:Clıı (3) bin 
Mnelık yenı hır dal adır. 

(Galatlar) Orta As>a'dan gelnıiı· 
ı,. Hanı meşhur (Topinard)), d:ıha 

...;.aı zamanlarda Profesör (Guiard) 
hunlara bir Turan ırkıdır dediler. 
(Topinard) a gore (Kalat. Kalta) la· 
na Avrupa'ya muhacereılerinın bir 
ifad.,idir 

hki 1rlanda dılı Turkceye çok 
henırer. Munakaıuını baıka hır zama
na bırakıyoruz. 

Şımdı, (Ok 11zım olan bu ufak 
&ısozden M>nra (Ankara) adına ge
liyorum 

Bu ad hakkında eveli bir efsane 
nrdır· yunan tarıhçılerı birkaç )er· 
de bundan hah ederler Güya Mısır 
donanmasına karşı sahılde 1:alebe ca· 
lan Galatların eline bır gemi demi· 
ri dusmuı Bunu oıurüp Ankara da 
bir mab«lın du\ıırına asmıılar Bu 
aemi demıri M>nral:ırı hu $eiırİn tıl· 
samı olmut. gemi demirinin rumca 
atlı, (Ankyr), (Ankur) s zu de ona 
.erilmiş 

Herk" gibi Pr femr Mamhuri 
dahi buna inanmıyar ve (Frıkya) 

ılilinde ve rumcada (AnkM) (ho
lu. ıredı. kıvrım) demf!lctlr, ve ~ 
M Anbn'ya bakılarak oluna ikı 
~ .,... dar h r bolvdın arçea su 
llerlae Wkim bir kale piiliir. Su 

Küçük Bahçeli Evler'den 
Frikya e•eri 

halde (Ankm) un (Ankur), (Anka· 
ra) olması çok muhtemeldir, di)or. 

Bu gôruş, başka tahlil ve arattır· 
malar ara ında en doğrudur, biz ·de 
bu Hkirde)ız. Sayın Prof~r bir de 
(Hendek) demek dahı olabilir diyor
lar kı buna iştirak edemıyeceiim. 
Çunku (Ank) sesi çok yayılmıı bir 
köktur, daima (bükum, zavi)e, dar· 
lık, bopz) brşılıiıdu. (Hendek) 
dahi olabılir, fakat bu ihtimal za • 
yıfur. 

Keza (Ankur) aslında bir (Firik· 
)'I.) rumcası mıdır, bu da çok ıüNıe
lidır. Bu ~ehrın temelıni en eskiden 
kuran 01illeı Fırıkyalı mıdır, bu da 
o kadar şuphelidir. F.,ğer (Ankara) 
nın }'ıtlnız adından ba~ bize yol 
go,ıcrecek bir ıcy yoksa bu kelime
nin milli)cıi kadar karanlık bir filo
loji me elcsine az tesaduf edilir. 

Hind-Avrupa dillerinde mukaye
seli eıimoloıi lügaılerinin en iyisi 
olan (Walde-Pokorny) de (Aılk, Ang, 
Angh) söz köklerınin fa.milyalan icin 
p5 ""' ıafsillı nrdır. Bu ııöz kak
Jeri hulisaıen (ravi)c, çengel, takıl· 

getirilen laf kabartma Eti 
intikal devri 

mak, takip etmek, mani olmak, mania, 
engel, geçit, dar rol, darlık, buküm, 
dirsek) m!nalarını doğruca veya me
cazen ifade eden bir ilci yuz kelime • 
nin teı\tiline yaramq ve temel olmuJ· 
tur. Rum, licin, Cermen, Frank dil
lerinde (Ancus, Ankos, .Angra. Ank~· 
Jose, Angulus, .Augusıus). hatıl (An· 
gine, Angst, Angoisse, Eng, Enge), 
Farisi (ıeng) ve saire gibi birçok 
sozlcr hep bir famil}ııdandır. 

1ri du1unürsek (Ankara) da bir 
değıl, birbç boğaz vardır. Dolu • 
dan ve cenuptan girerken, ÇubUk'ıan, 
Kayaş"tan yollar kıvrımlıdır, hepsi 
boğar.dır. 

Bô)·le mukayeseli iştikak lügati 
Türle dillerinde )'ok, Sa.mi diller için 
dahi yapılmamıştır. 

Fakat (Küçükasya) gibi Yunan· 
lılardan ve onların h15tmları olan (Fİ· 
rikya) lılardan çok eovel, Mczopo • 
umya, Mısır, lran, ve Kafkas millet· 
!erinin istillsına ulramış olan tarihi 
bir yarım ada üzerinde (Topoll)'mie 
- yer adı bilgisi) tahlilleri yapar1ccn 
biraz daha derin du ünmck 11zımdır. 

İKTiSADİ BAHİSLER 

Uzak Doğu harbi ve 
1 · iktisadi tesirleri 

1 Hazım Atıf Kuyucak 1 
1939 cihan harbinin muamma

larından bıri daha cözllldü .. Ja
pon a Pas f k te har kete ııetU ... 
Dünya durumunu b r kat daha 
kar tıran 'e harp &ahasını gen ş
leten bu y nl har k t n iktısadl 

teslrlerı de, muha kak ki, ~ok 
fazla olacaktır. Cilnkn, buglln ar
tık dUnya Oz rlnd seyri fer ba
kımından em n b r deniz, l.htlyacı 
olan biltiln maddeleri tedarik lm
ktınlarına ml\lık bir memleket 
kalmamış bulunuyor. DUnya bu 
yüzden daha faz.la fakat lUzumsuz 
b r darlı~a girecek ve bu darlık. 
bUtün ktısadl kudr t ve ku\e ine 
rağmen, Amerika Birle lk Devlet· 
lerl de dahil o du u halde, Ame
r ka kıtasına da s ra> t edecek· 
tir". 

jaııon>a bu :ııenl harp vazlyeU 
dolayıs yle :> n d n b{lyük hır 
mahrumiyete gırm ş değildir. Cun
kü ııe~en senedenb rl, b r taraf· 
tan Amerika B rl k Devletleri 
d ter taraftan Brltanya lmpara· 
torlugu memlck ti ı ve Fele· 
menk H nd tanı Japonya ya kar· 
sı der ce d r c lkt.ısadı tazyıkler 
tatblkına ba nmı !ardı. Bu tazyık· 
ler başlangıçta umum yetle Japon· 
ya'yı ı t hdaf eden bir takım ted· 
b rler k nde olmuş fakat son
radan ve b lh fran ız Hlndlcl
nlsl'n n Japonlar tarafından lsga
llnden sonra, bu mem k tler Ja
ponya le h men bUtün t cart mO· 
nas beti nl durdurmak suretiy
le bu d v t l\de a lktı adi bir ab
luka altın a mı ardı. 

leyh Ja onya harb 
c nde bulundu u lkt dl darlı
~' arttıra ak de 11, b iki ve b 11\-
kls, bazı yeri rl it al tmek su
ret yle. bu darlığı b r z hafiflet
m k lmkl\nlarını bulabllec ktlr. 
Netek m bu f kir Japonya'nın ta
arruz pl!nında açıkca görillmek· 
tedlr. Pasır k'te bazı deniz Ualerl 
tem nl iç n )apılan taarruzlar ha
rlc de aJponlıır hareketlerinde 
dört mühim maddenin ıst haal 
merkezler nl ve Nhalannı lstlh· 
daf etmektt'd rler Bu maddeler 
de ııetarol. kauçuk, kalay ve pl
rfnctlr .. 

Petrolün V!' kauçutun harp ba
kımından kıymetleri malQmdur .•. 
Kalaya reıtnce, bunun harp una· 

;ıılınde ve bilhassa konservecilik· 
teki ehemlyet.I çok bUyüktür. Pi
rine ise Japon);a'nın esaalı ıııda 
maddesıdlr. İşte Japonya Malez
ya"da ve Borneoda yaptığı taar
ruzlarla bu istihsal merkezlerini 
elde etm ğl istihdaf ed yor... Ja
ponlann bu yerleri almakla harp
te da)anma kab llyetlerlnl arttı
racakları kolaylıkla tahmin olu
nabilir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin 
vazb etini ııu suretle mütaleaya 
lmkln yoktur .. Bu memleket Ja
ponya ile çıkan harp dolayısıyle 

muhakkak surette bazı lkUsadl 
zorluklara g recektlr. Bunun se· 
be.ıılerlnı anlamak ıcın de umumi 
vazl:> eti ııöıd n gec rmek kA!ldlr: 
geçen umumi harpte de Amer kn 
B rleşık De-.letlerl Almanya ile 
harp etm ı ve harb n 1t !Af Dev
letleri tarafından kazanılmasında 
büyük b r Amil olmu tu fakat o 
zaman Japon)& da lnı;lltere"nln 
müttefiki bulunuyordu. PasH k ve 
Cenubi Asya tamamlylc sulh len
de idi ve Am rika tein !Uzumlu 
olan kalay, kaucuk ve saire ıılbl 
ham maddeleri ırerek Cenubi A· 
merlka memleketlerinden ve ııe· 
rek Maleıya'dan, Borneo'dan ve 
sair Pasifik sahalarından serbest· 
ce tedarik etmek lmklnı vardı 
Fakat bu defa Amerika hem At· 
!antik denizinde hem de Pasltik'te 
harp hlllnded r. İht yacı olan 
maddeleri bu sa bile nakil husu
sunda zorluklara slreblllr. Kaldı 
ki bu maddelerin bazılannın asıl 
müstahsil sahalan jat>On taarru
zuna ve ksımen de Jaı:>on lstllhı
na ufram11 bulunuyor. 

Bu hususta kalayı misal olarak 
ele alablllrlz. Ma!Qmdur ki kalay, 
harp sana:> llnde esulı bir madde 
oldutu ıılbl diler blrcok maden
lerle kanttınlara.Jc bundan muh
telif işler için faydalı halltalar da 
meydana ııetırllm~tedlr. Nihayet 
mce çelik saclar kalaya batınl· 
mak ıuretlyle t~~ke dedlJlmlz 
ve bllhaaa sıda maddeleri kon
serveleri bakımından cok eheml· 
yetil bir madde yapılmaktadır 

Muhakkaktır ki bütOn dOnya al
tun ve J11m0ı madenlerinin faali
yetleri blrd~nbire dura neticesi 

(Bomı 5 bıcl aayfada) 

Kurban bayramı 

ve yılbaşı 

~~~~"~~.!~~~!~ .. ' ırrv ••1r-=-=-~~~ 
te toplanacaktır. Bu toplantının ~n- -~ tf1 llifil O -.-
deminde ~ t dııkl maddeler vardır: 

Birkac gün sonra lld bayromı bir 
arada kutlıyacağız. GUnlcrd nbc· 
r1 ba.yramlıldarımızı JSınarlıyo

ruz, armağanlanmızı seclyoruz. 
Her bayram.da ne yapmak llwm· 
aa gene hepsini yapıyoruz. Her 
yılbaşında olduğu g bl şimdıden 

masalar tutu)oruz, eğlenceler. 

ıtenllkler için programlar hazırlı· 
yoruz. Gene bayranu kutlıyaca· 
ğız, gene yılbaşında sabahlı) 8C4· 
lız.. 

Blltün insanlığın lkl buçuk yıldanbc· 
ri barut kokulan, harp yıangınla· 
n içinde bunaldığı, açlıkla pence
leştlğl, havada, karada ve deniz
de ölümle boğuştuğu bu karanlık 
dilnyada yurdumuz, tek ve aydın 
b r barll ülke ldlr. Bu mutlu 
yurt.ta bulunu:voruz. Glllilp eğlen· 
mek elbette hakkımızdır. 

Ancak. bu sevincin bu dlcncenln 
bugünkü dil~a havaslyle ayar
lanması da IAzımdır. Tasarruf 
haftası geçell daha kaç gQn oldu. 
Tasarruf !cin verdlltlmlz sözlerin, 
içtiğimiz anUann oğultulan hAll\ 
kulaklarımızda... Dilnyayı kasıp 
kavuran bu müthiş ateşin stea.k· 
lığını urıaktan duyarken, kıı.ıllığı
ru ufuklarda görürken biraz dil· 
&ürunellylz." 

ı - Beden terblyest aenel d rektör· 
1 r:anUn l 38 mali yılı h6abı kaUs ne 

t mutabakat beyannam n n sunul· 
duQ'una dair d 'l:anı muh bat r1l se
li tczk res le b<!dcn terbi~ si g n J dl
rcl<WrlUtilnOn 1938 mali ;ı;ı lı katı he
sabı ha ında kanun lAyllı aı ve dlvo.· 
nı muhaı; bat encümeni mazbatası . 

2 - BU:yük Millet .Meclisi, Rbasetl· 
cilmhur ve dlrnnı muhasebat 1940 ma
li yılı hesabı katllcrl hakkında meclis 
he planının tclklld cneUmenl mazba
tası. 

8 - Orman umum mUdUr!Utü 1938 
mali yılı hesabı katlslne alt mutaba • 
kat bcyannames nln sunulduğuna dair 
dh anı m uhascbat riyaseti tezkeresiyle 
orman umum mildOrlUA'U 1938 mali yı
lı hesabı ikaUst hakkında kanun IA:>1ha· 
ıı ve dhanı muhasebat encilttıenl maz-
llatall, 

I kinci müzakereıi 
yapılacak maddeler 

l - Bankalar ve devlet mileııııese
lerı memurlan aylıklannın te~hlt ve 
tcadilltl hakkındaki 3659 sayılı kanu· 
nun 13 Uncu maddesinin (8) fıkrası

nın tadiline dair l/446 ve ma8' kanu· 
nunun bazı maddelerinin tadili hak· 
kında 1 / 519 ııı:vılı kanun JAYihalan 
ve Mllll MUdataa, Bütce ve Maliye en· 
cUmenlerı m zbataları. 

2 - 27 kAnunuevel 1939 tarihinde 
ve müteakip gUnlerde vuku bulan zel· 
zclcde tellketc utnYanlann kurtarıl· 

ma nda tevka!Ade hizmetleri glSrülen 
bazı mahkQmlann cıızalarının attı 

hakkında kanun lAyfhası ve adliye en· 
cümenl mazbatası. 

Se-. erlerlmlıze, yakınlarımıza muhak· 
kak bir bayram armağanı mı ya
pacağız? Onlara paket paket e,,· 
ya ııBndermeğe !Uzum yoktur. 
Bh" zarfın içine b r "Kızılay mak· 
buzu" koyup göndermek onları Birinci müzakere•i 
her şeyden cok sevindirecektir. yapılacak maddeler 
Bu makbuz, kahraman erlerlml· l - Noter kanununun bazı madde· 
ze gönderdiğimiz arımafanın mak- ıerlnln detlıUrllmesl hakkında kanun 
buzudur. ll)'lhuı ve adliye encümeni mazbata-

Bu makbuza dudak bUkecek, bu ar- aı. 
mağanı küı:Ums!yccek vatandaş 
var mıdır. Hcmı bu makbuz, ar
mağan ednen bir paket çocuk o
yuncağından, yen! yılın bir kn· 
deh pmpanyasından daha ucuz
dur. Daha dUsündUrüclldilr, daha 
ferahlatıcıdır. 

SôNMEZ 

Noter kanun projesi 

Meclis gündemine ahndı 
Noter kanununun bazı maddeleri· 

nin değiştfrHmesi hakkındaki kanun 
projesi ilgili encUmenlerden Mec
lis gündemine a.lınmı§tır. 

Projenin encümenlerde aldığı son 
oekle göre noter yardım snndığın

dan noter muavinleri de istifade e
decektir. Senelik gayri safı gelir
leri 50 lira kadar olanlardan bir 
pay alınmıyacak, M liradan 200 li
raya kadar olanlardan yUzde 3, 200 
liradan 500 liraya ke.d r olanlar
dan yüzde 5, 500 liradan 800 liraya 
kadar olanlardan yUzde 8, 800 lira
dan wkan gelirleri olanlardan yUz
de 12 pay alınacaktır. 

Münakalat 
huıuıi kalem 

Vekilliği 
müdürlüğü 

Milnakalh Vekilliği huııuııt ka
lem mUdUrlüğüne Devlet Demiryol-

ları mUfettişlerinden B. Sabahattin 

Baydur tayin edilmiştir. 

Kazan( vergisi 
mükelleflerinin 

dikkatine! 
Ka:ı:anc: verıı si ikinci tak51t 

müddeti bu ay sonunda bitmek· 
tedlr Vaktinde verllmlyen ver· 
ırller :yüzde ıo zamln ve ıcrıı 

yolu ile tahsil olunur 
Buna mahııl kalmıımak Uzr.re 

llırllllerln verırllerlnl bu ııy so
nuna kadar hallh olı1ukları ma
ll~e ıubelerlne ödeme! rl tavsı

~e olunur 

Amerlkan-Jaı:>on t caretı dur· 
madan eve , Japonya Amerıka dan 
milyonlarca dolar kıymeUnd b r· 
çok tayyareler satın a. uştır. Ja
ponya nın bu Un ellnd 3000 bl· 
rlncl sınıf harp tayyar a hulun
dutu &6) lenmekted r Bunl rdan 
bazıları amerikan Curt bazı
lan da alınanların verd klerl Yun
kers ve Messerclun tts tayyare! -
rldlr. Yun.kers lerden b rco u, sov· 
yet-alman harbi başlama an eve 
RuS)a yal yle Japonya ya g nd 
r imi tir. Bunların pike bombar
dıman tayyareler olduğu söyle· 
n!yor .. Geri kalan tayyarelerden 
2500 Q japon f brlkalan mamul
lerlndendlr. Deniz tayyarelerine 
gelln<'e, b\lnlardan f\ <'h 'lt"r çok 
tıı.nınmıı blr 1'1rm • r. Kawanlshl 
94 ler, Uç kişilik saatte 250 ki· 
lometre sUratlndedirler. Bunla· 
nn motörler1 Alchl'ler gibi fran· 
sız Loralne markadırlar. Bunlar 
hususf bir müsaade ile ıtmdl J11 
rıonya'da yapılmaktadır Kwıınts 

hl 92 ter Uç motörlU 800 beygir 
kuvetlnde bQytlk hombardrman 
tayyareol~rldir. Fakıtt hunlann 
motörlerl de dısaroan bllha~ıı 
Fr811M w Almanya'dan setlrll· 

Çağn 
* Maliye Encümeni bugUn saat 10 

da toplanacaktır. * Arzuhal Encümeni bugUn umu
mi heyet lçtlmaından sonra top
lanacaktır. 

Eıya fiyaf 1na aif f arif ede 
tenzilat yapıla<ak 

Demiryollarımızda vaaafl nakil 
mesafesinin uzaması dolayıslyle 
1700 kilometreden uzak meııc!alere 
yapılan eııya nakliyatında tenzllt'ltlı 

tarifenin tatbik edilmesi kararlaş
tırılmıştır. Bu tarifenin tatblkına 

ııubatta b~lanacaktır. 

Kadıköy yolcuları fırtına 
yüzünden Kınahada'ya 

çıkabildiler 
f ıanbul, 2!5 (Telefonla) - Deniz· 

}Ollarının verdigi malümaıa gore, 14.30 
da koprüden Kadtköyüne hareket eden 
Moda vapuru fırıına )"Üzündcn Ahırka
pı açıklarına 'kadar sürüklenmiş 'e ge
mi, )Olc:ularını Kınalıada'ra çıkarmak 
zorunda kalmı~ıır. Vapur Kınalıadada 
kaldığı için makinesinde sakatlık olup 
olmadığı anlaşılamamışur. Geminin 
)olcuları Adalardan gelen başka bir va
purla Kadıkorune seıirilmişlerdir. 

Küçük haberler 

* Nafıa Vekilliği Aydın bıstgealn
de Fclsek mevklinde yapılacak 
regUIAtör, galeri ve kanal ııııe
rını ek ıltmeye koymugtur. * icra Vekilleri Heyeti Balıkesir, 
Erzurum, Kastamonu ve Sıvaa 

valıllkleri husu i muhasebesine 
qhaa zlmemlnden borçlu olan
ların tahsile Jmkl\n görillemlyen 
ve 41'i64 04 lira tutan borçlannı 
terkine karar vermlııtlr. * Tapu ve Kadastro umum müdUr
lOğU, m murtarı arasında~·eniden 
bazı d ğişiklikler yapmata ka
rar vermiııtir. * Po ta. Telgraf ve Telefon idare. 
si İzmit'te k·.ırulacak olan oto
matik •elefon santralı için bir 
birııı yaptırmağa karar vermlı· 

tlr. 

mektedlr. Japonya'da Mltsublchl 
rabr aları cok tanınmıştır. Bu 
fırm h r nev ticaret, bombar· 
dıman avcı ve m ktep tayyarele
ri ima t eklMlr. Mıuub ehi ba
zı amerikan ve lngıllz tayyar lerl· 
nl y mak mUsaad sini de almıı
ır. Fakat lng llzlere 'iÖre bunlar 

bir n sınıf tayyare d ldlr. 
J on ann en stıratıı aycı tay-

Nakajlma'dır. Bu tayyare· 
er li atte 500 kilometre yaparlar. 

lçlerlnd 6 tane mitralyöz vardır. 
Bunlardan ha ka Mltsublchl 96 lar, 
400 k 1 m tre suratında batka bir 
tayyare tipleri daha vardır. Bun
lar tek satıhltdır. Ve tamamlyle 
mAd nden yapılmıstır. En bilyilk 
hususiyetleri 10 000 metreye ka· 
dar ytlkselebllmelerlndedlr. Ja· 
nonların en iyi bombardıman tay
yareleri Mitaublchl 82 dlr. Bu iki 
'l'Ylotör!U bir tayyaredlr. 380 k11o
""letre sUrat1 vardır. 

Fakat bunlar jaııonlann bilinen 
yyare tipleridir. Jaı:>on tayyare 

anayil hakkında tam ma1Qmat 
ah M olmak lmkAn dahHlnde de· 

fildir. Herhalde ııon yıllarda ja-
rıonlanrı hunu cok tıerletmlf olma
lan lmtndır. 

Yakına, uzağa dair! 
) eryuzunu kasıp kavuran Ju awı -

turlu ola) lar ilk başlar gibi olurken 
en ~k bu iki sıfat kullanılmıştı: 

- Harp uzak! dediler. 
- Harp )akın! dediler. 
Niha}ct, }akın yen~in. uzak ye

nilgin olJu. O ıtiın bugundiır, }aılı 
kürcmiz.i duman ve kan sar01aktadır. 

Fakaı gene ıbu iki sıfaıı kullan· 
maktan ,geri kalmı)oruz: 

- Taarruz ~akın! 
- Taarruz uzak! 
Bazan bu ~ki sıfau, bir İngiliz ge

neralinin sozlerinde olduğu gibi, •>
nı cumlenin içinde )an )"ani yer alı
ror: 

- Japonlar Sinµpur'a yaklaş • 
mı.t bulunmaltıan çok uzaktır. 

Geçenlerde )a bir radyodan din
lemiş, )ahuı bir g;ueıede okumuş • 
tum. JaJl()nlar "Uzak-Doğu" kclime-
5İne sinirlenmişler ve hunu orıadan 
kaldırmak isıemişlcr. Sehd?i şu: Bu 
terkip tarihlerden bir tarihte İngiliz· 
lcr tarafından U)~urulup oralara ko
nulduğu için! 

nunu da "uzak" ve "yakın" keli
melerinin yeni bir cilvesi sayabilir • 
&iniz. 

Bu İşler sürüp gittikçe bu iki sı • 
fau daha ook kullanacaiız. 

Hemcn dilerelim ki, 
- Sulh uzak değil! 
- Sulh yakın! denilecek ııünler 

de uzak olmasın! 

••• 
Bekarlık ve evlilik 

üzerine bir hikayecik ! 

Beklrlık vergisi bahsi yeniden 
canlanmıştır. İstanbul"daki dergiler
den bir kısmı, bu ''ergi lakırdısından 
süıun suıun konu çıkarı}orlar. 

Her zaman h<i> le oluror. BekAr· 
lık \ergisinden devlet haznesine ge
lir gelmi}'Orsa da bir takım yazarla:a 
konu çıkı)or. 

Bu bahis, eş dost arasında da ko
nuşulmuyor değil 

Dun birkaç arkadq bu verp 

Ege pamuk tipleri 

tespit edildi 
Ege bölge.si 1941 • 1942 ;,h pa.. 

muklanndan Akala; I., Akala II., 
ve Akala III. ticari tiplerine ait 
tsrnekler Tfoaret Vekilliğince teablt 
edilmi§tir. Bunların numuneleri İz
mir borsasında bir camekan içine 
konularak herkesin görmesine im
kAn verilmiııtir. Şampanya tipl ile 
)"e:rll I . 'Ve yerli II. tipleri için de 
bir mUddet sonra numuneler hazır
lan cak ve gt'ne camekAnda teşhir 
edılecektlr. İznılr Tica-et mlldürlü
l';O nOmuneleri çoğalta.-:-a!c Ege böl
gcırt pamuk mınta.kalarına dağıta
caktır. 

Türk Hava Kurumuna 
yardım edenler 

İzmlr'de : Kavaf Aziz Özdlz. 
dar (50), Jozet Hazan (30), Şera
fettin (25), Balavram, İbrahim, Av. 
ni Erdinç, Zilberman, Rafaeı Bo
mobo, Samuel Karako, Mi§on Ko
lombr, Muiz Padova (10) ar, Ab
dullah Naci, Bahaeddin (2) ıer lira. 

Manlsa'da • Fındıluade birader
ler, Tenekeci Yako (80) ar, Eczacı 
Sadettin Balsoy (25), Tüccar Dur
muş, Saatçi Bahaeddin, Çivici Ha
ııtm, Rıza Hıdır (20) §er lira. 

Ardahen'da : Yatcı Ha.ııan At
rallm, tüccar Yusuf Avıar, Muh
lls Ua (20) ter, Ardahan'da kay. 
makam vekili J. Bl. K. B. Vahap 
Bulut, eıınattan Muhlis Evci (llS) 
ıer, •r. H. K. fahri balkanı Mu
hittin Pirim, esnaftan Halil Ezert, 
kaııap Dervlf Akeöy (10) ar lira 
,·ermltlerdlr. 

Düzeltme 
Dlln ikinci ııaytamızda Ankara 

tarihi baohklı yazının kabartma re
sim altı "fidanlıkta bulunan Eti -
Frlk_va intıK .. I dr!\!rıne ait tq ]ta.

bar ma" olacr-ktır. Düzeltirla. 

/;--

oncrgesı dol.ı)ı~i)le 'bekiirlar mı, 
}nksa C\liler mi çok par:ı harcarlad'" 
hunun munak s ını y pıy, rlardı. 

O }ana da bu > ına da fıkirlcr or· 
!a)a aııldı. Nıha)ct bır tan si sol'.u 
• balla de il - bir h'k )CCJklc kesti. 
Anlatılan hıki)e sudur. 

Londra"da bır ın ılız, hır arka • 
daşına di)or ki: 

- Arkadaş, en Pım te çok za. 
man bulundun. Ben bır ay kadar ora· 
da vaktimı ırnır4.: i i)orum. Ne 
kadar para d r> 

- Fh, karınla beraber kırk ıngi· 
liz lira ı )etışır 1 

- Fakat hen karımı g turmiyece
iim. Yalnız başıma ıdrc ğım 

O halde altmış ingılız lıra5l 
gider. 

••• 
Koşulara verilen adlar ! 

Meşhur pehlivanımız Kurtdereli, 
bir gun ~le bir so7. so) emişti · 

" Gure ederken buıun mılleti • 
min gucunu arkamda bulu}ordum." 

Şimdı, bazı koşulara verilen Mo
haç gibi, Çaldıran gıbi adları oku • 
dum da Kurtdercli nin bu sozü hatt· 
rıma gel i. 

Bu koşularda ko anlar da, her 
halde, arkalarında ~eref ve başarıla
rİ} le dolu bir eçmişi hatırlı)orlar, 
gorur gıbı oluyorlardır . . .. . 

Çarpan - çarpılan! 

Dır İstanhul gazeıcsınde oylc bir 
başlık gördum: 

"Ccza)a çarpan vur ncular • 
Her uç kclırne d Tu kçc O un 

için buna bır ıeı. dı)ecek de ılım 
Yalnı:ı: "cnaya çar an > ı e 

"cezaya çarpılan d n c ı, d hı d • 
ru, daha )erınde ol az 011 , , 

Çunku o u ursuz.luklar, kendi -
liklerindcn ceza)a çarp azlar: oha 
olsa, dC\ 1 et gucu onları çarpıı r ı r ! 

T 1. 

Yurt içinde 
lzmlr/ıler üseramıza mua

venet ıçzn yekdı erlerryle mü
sabıkı edercesine iane ver
mt'ktdırler. Butun esnaf bir 
gunluk hasılitını bu emri ba
yıra tahsis etmışlerdir. 

Yurt dııında 
Gonarzs, Anadolu meıelesi 

baldr.ındı Lord Gurzon ile uzun 
bır mıililcat icra nmiştir. 
Yunan murabhısları 111rk me
selesini aıuzakere edecek ._ 
lan lconleransın akdine kadar 
Londra'tla kalacalc/ardır. 

A wkaflar meslek 
sigortasına yaıllacak 

Avukatların metılek eigortalarına 
ya.zılm&lan hakkında Adllye V ekıl· 
lifi cümhunyet mUddeıumumU!kle· 
rine bır tamim göndennl§lir. Bu ta
mimde, avukaUık kanunununun bir 
maddesıne göre, her avukatın mes
lek algortuına yazılmasının mec
buri olduğu, algoı:taya yazılmıyan 
veya birbiri ardı aıra lki taksiti ö
demiyen avukatlann taksitlerini ö
deylnciye kadar işten menedilecek. 
leri blldlrilmekt dir. 
Yapılacak sigorta ıartıarını bil

dirir poliçeler baroya kayıtlı avu
katların bilmeleri için vill\.yetlere 
tebligat yapılmıgtır. 

Kurban Bayramı 
l>bwlet !Peri ~= 
29 İlkkl\nun 1941 tarihine 

mUsadlf pazarteııi günU Kur
ban Bayramı olduğu llAn olu
nur. 

Köşemiz••• 
..Milli Korunma fonundan lıizumu kadar parayı ... '' Ticart!t 

Vt!kıllılinın beyannamt!si koylıilere kadar duyurulmak. ıçın 
yazılmıştır. '"Fon"' kelimesınden, orta balkın bir min11 çıkar
masına ihtımıl var mıdır? "Fonda" terımi için maliye ve ik
tısatçılarımız bir karşılık ttsbit etmışlt!r midır, bılmiyoruz. 
Hıtti kelımeyi alıkoysalar bilt!, o kıtapta durur, balk ile 
konuşulurken, az çok alışılan, biç olmazsa yanındalr.ıne so
rulunca minısı ölrt!nılt!bılt!n bir kelime kullanılmak lizım
dır. Mesela burada kolayca "tahsısıt" dt!nt!bllır. 

* Aynı bt!yannamenin "kredi vadısinde kendilerıne duşen va
zileyı almışlardır... cumlttsindelci "vadi", yanılmıyorsak, 
"'domaine'' lcarşılıfıdır ki "alan", bizim olarak, iştt! asıl bu 
kelimenin karşılığı olabilir. "Bılibare .. nın m5.nası "sonra
dan'' olduğunu soy/emek bıle fazladır, sınrrız. 

* .. Aramızda mutabakat varr• yahut. "bu m~elede sizinle 
mutabıkız/" esJcj "mutabakatı eflcirı'' buraya kadar 
hafiflettik. Fakat bu konuşma dili hlimesı değildır. Koku, 
toprağın yüzıindedir. Niçin yerini! oydaşmak" ı koymıyalım? 
"Bu mt!seledtt sizinle oydaşız!" "Aramızda oydaşlılc var/"' 
yahut, ''bir türlü o;ydaşamıyoruz/ .. Böylece hem "mutabık" 
ve "mutabaJıat" gibi iki ~ttlcilli bir yabancı lcelimeyı dıldttn 
çıkarmış, bem dtt ber tiırlu tısrrfe ıtlen bir karşılık t1lde 
tıtmiş olacağ111. "Aslına mutabıktır!" sozunu "aslı gıbıdır/"' 
karşılığı ile tas/iye ettik. - DİLCİ 
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ve Çörçi l'in 
İngiltere 

lngiliz - Amerikan iıbirliği Libya' da 
Pıısifık denizindeki j:ıpon dıırbesı 

1~cr İnmez, ingiliı başvekili Mister Çör
~ıl, Vn}ingıon'a gitmiye karar verdi ve 
ıradan on gün geçmeden Amerika d~
lcı merkezine vardı. Mister Çörçil dai· 
ıııa Amcrika'da gu,en ve sevgi U)an • 
dırmı~ olan bir devlet adamıdır. Harp 
t•knıazdaıı oncc de 1nsilıerc'de Çember· 
1ctn hukumeunin tııkip ettiği ve Anıe
rikaca da hiç beğeniluıİ)en çe:kınme pô· 

litıkasına kar$ı açuiı sa~ll$ Amerika'd:ı 
(l'.lk i> i akis u) andırmıştL Çemberle, n 
U}-sallık politikası, Ç<irçil ve Eden ı:ıibi 
Polıtika adamlarını lngilıere'de a~a 
Plana atarken, bunlar Dirl~ik Ameri • 
lca·da ön plana geçtiler. Harp çıkar çık· 
ıı:az, i, b:ışın:ı gelen Çörçil ve Eden, 
Amerika ile en sıkı bir işbirliği siyase· 
ti takip etıniye başladılar. Ve bu politi· 
!canın muvııffakı)etH idaresidir ki bu· 
&ıın Amerikıı'> ı fns:iltere'nin )'allı b:ı · 
1 nda harbe getirmi' hulunu)or. Su hal· 
de Çörçil Vıaşington'a bir politika ada· 
Dıın:ı nas.ip olabilecek zaferlerin en bü· 
Yilğünu kazanmış bir adam olar.ıık sit· 
lllekıedir. Bu ıartlar alımda fngilıere 
l'laf'ckilinin, geçen seneki durumu bu 
~e sonundaki durum ile kı)'llslandı 
rarak bir sene önce ıki mihver devle • 
tİ>le yalnız başına doğüşen lngiltere'nin 
bugun Rusya')'l ve Amerika')ı da yanın· 
da görmekle öğünmekte şüphesiz hak· 
lıı vardır. İngiltere imparatorluğu ~üp
hC1iz bunu Çorçil'c borçludur. Geçen 
llCnc umiısiz F.ibi görünen ıartlar altın· 
da müaıdclc} i devıım ettirmiş ve niha· 
>et Amerıkıı'nın da fili işbirliğini te • 
lllın etmistir. Du h:ıle güre, Çörçil, şim· 
diden, Britan}a imparaıorluğı.1 tarihi· 
ııin bu)"Uk adları arasında sayılmıya 
namzettir. 

İn ilıcre Başvekili, kendisini \'a • 
Iİngıon a ı;eııren sebepleri gizlememek· 
l~ir: aruk Amcrika'nın bubc girme • 
ııylc İngiliz amerikan munasebetlerinin 
bir safhası kapanı)or. Başka bir safha· 
ıı açılıyor. Japon darbesı ininceye ka • 
dar harp dışında kalan Amerika, lngil· 
11.'rc'nın yardımcısı ıdi. Bu darbe indik· 
ten sonra, artık Amerika ile İngiltere 
ırasında muknddcrıu birliği kurulmuş· 
tıır. İndirilen darbe Amerika'ya ~unu 
•ıılatmı~ur ki gırişuği mucadele, }al • 
nı.ı Pa ifık ıekı mcnfaatlcrioin korun· 
lllası \C hatıl 1914 harbinde olduğu gi· 
hı, amcrikalıların fikir 'e ideallerine 
U}ı,'lln bır dun)ıı nızaınırun kurulması 
İçın de" ıl, amerikan varlıgının kurtarıl· 
ınası ıc;indır. Amcrikıı'nın buı;un ı;iriş
tıfı harp, 1917 cnesinde ı;irışıiği mu· 
lıarebcdcn çok farklıdır. O :zanıan \'il· 
S..>n, dunya)-:ı kendi düşunc:esine uygun 
bir nizam ,ermek için girmişti. Bu ni· 
2aaı İngilizlerin düşündıiklcri nizama 
da pek U)gun değildi. Fakat Vil on, 
ldeta kendisini, Almanya ve müttefikle· 
lİ} le İngiltere ve müttefikleri ara ınd:ıki 
mücadelede bir hakem durumunda gö· 
ruyordu. Bu görüş harp içinde de sulh 
masasında da devam etti. Amerika'nın 
bugünkü duruır.u ~le değildir Amerika 
da lnı;iltere ,.c Rusya gibi, uı;lü pakt dev 
lctlerinin hedeflerini teşkil etmektedir. 
Ccıü raktçıların Amerika }'t\flm küresi 
İdn de düşünubnü, bir yeni nizamları 
Olduiu anlasılıfor. Esasen üçlü paktçı· 
lar, geçen 5Clltnin eylülünde bu paktı 
iıııza.brkcn Amerika')• dıişündüklerini 
gi:ztememektedirler. Su halde Amerika, 
t&rihinin hiç bir devrinde görülmedik 
bir durumla karşılaşmaktadır. Amc· 
rika genç bir devlettir. Mü~tııldl dev • 
let olarak ancak bir buçuk ~ırlık bir 
tarihi vardır. Bu bir buçuk a5lt içinde 
atnerikn tılar, her giriştikleri t~ebbwre 
nıuvnffak olmuşlıırdır. Buyük bir kıta· 
nın :r.engin ka)'nııklarını kendi tesebhüs 
"' ralı_şkanlıklariyle işleterek kua bir 
~aman içinde çok yüksek bir yaıama se
''i)csini temin etmiılerdir. Bu muvııf • 
faknetlcr amerikalıları balddyle gurur· 
Jandırdı. Kendi kendilerine olan gü· 
\'enleri gittikçe arttı. Bu kadar büyUk 
ı,ıcr basaran bir millete değil tıııırruza, 
hatta )an gözle bakınıya kimsenin ce • 
s:ıret cdemi)cceğini sandılar. Milli mü· 
dafaanın ihmal edilmesi, büyük ölt{ide 
amcrikıılıların keııdi kuvetlerine olan 
bu gü\enlerinin neticesidir. Di)'Orlardı 
ki; - eğer Amerika bir teca' üze uğ • 
rana her işi bırakır, çalışmasını silih· 
larım;k noktasında ıorlıır. Dün>anın 
erl mükemmel sililılarını )"&par. Ve duş· 
ıııaolarını yok eder. 

Amerikalılar nnnedi)'Orlardı ki, bu 
kudrette olan devlet, yalnız bu kudret· 
te oldu~'tl için taarruzdan masun kalı· 
caktır. Bu ayın )edinci pazar gunü inen 
İapon darbesi, amerikalılara Ruzvelt'in 
bir senedenberi anlatmak i tediği bnki· 
kati oğretmiııir. Amerika bu harbe b:ış· 
ka türlü girmiş olsa}-dı, bu hakikati 
kolay koby aolıyamı)acaktı. Amerika • 
lılıtr şim<li anlamışlardır ki her hangi 
Avrupa 'e>-a Asya devleti sibi, kendi · 
leri de taarruzdan mesun değildirler. Fa· 
kat onların hepsinden de farklı olaf'3k, 
sonsu:r. km·et ka)n:ı.kları vardır. Ameri· 
lıahların milletlerara~ı politikası hak • 
\cındaki fikirleri yıınlış oba bile, kendi 
lcu,•etlerinin ve çalışmalarının verimi 
hakkındaki dusünccleri doğrudur. Ta· 
arruza uj:rarsak, her isirniz.i hınıkır, dün· 
)'anın en mukemmel sillhl:ınnı rapa • 
rız, dirorlardı. Bunu yapacak vıısıtRları 
old~una şüphe )°Oktur. fşıe fngilıere 
Rısvekilinin bu noktada Amerıka ile 
itbirliği temin etmek için Vaşington'a 
gittiki anla.şılı)or. Üçlü mıhver karsı . 
s ı nda Çin ve Rus)'ll'yı da içine alacak 
bir dörtler tesanüdü kurulmasına çalısı· 
lacııkur. Fakar İngiltere ondan evci, 
Amcrıka ile işbirliği kurmayı isti}"Or. 
Çunkiı mihvcrcilerle döğıişten donler 
te anüt biıı:uının temelini An~lo·, ak 
•on işbirliği teşkil edecektir. Anlasılı · 
)'Or ld RuZ\elt ve Çörçil timdi Voşins· 
tan'da bu temeli atmakla mefguldürler 

A. Ş. ESMER 

r···· · ·~:~:;~~··~·;:;~· · ··~~~~;:··-
M er kezi Reisliğinden ı 

i Bayramda keseceğiniz kur -
i hanların etler ni sefkfi.t yurdu
! muzda barınan kimsesiz fakir-

1 

lerimize bağı5laymız. • 
3978 ve 3827 numaralara te· 

le fonla emirlerinizi bekliyo • 

ru•. 
• ................................................ 

İngilizler 
Bingazi'yi 
zapt ettiler 

(Başı 1 inci sayfada) 
tarın da imhasına çalışılıyor. 

Hud:.ıt çevresinde dllşmanın mu
kavemet merkezlerinden biri daha 
ortadan kaldırılmıştır. 

Hava kuvetlerimlz dU,,man kıta
lanna ve moUlrlU vasıtalarına kar
şı tesırJI hilcumlnrınn devam ediyor. 
Tayyarelerimiz sarnıç otomobilleri 
Ue asker taşıyan kam~onlar da da
hil olmak üzere dll§mnnm çok 
miktarda t&.§ıtım tnhrip etmiştir. 

Kara kuveUerlmiz dUn Benine. 
hava meydanını legal ettikleri za
man hava kuvetıerimizin karada 
tahrip etml1;1 olduğu pek çok dll§man 
tayyaresi bulmuşlardır. 

Almanlara göre 
Berlin, 25 a.a. -· BugUn çıkarı

lan al"llc.n resmi tebliğine göre, §i
mal Afriıuı'da., kıtalarımızın hare
ketleri ı Jfi.n g, ?' e-tnce d~vıı.ın et
mcktcu.:-. 

Alman ı:.avaş ı1.1~ l are tegklllert 
Slrcnaik te Inslliz motörli.i tnıııt 
topluluklenna hüccm etmiıılcr, bir 
hava Us~Und" lıulunan tayyarelere 
tam isa.ı·~tler elde etmiıılerdir. 

Bir alman d~nizaltısı Libya açık
larıudu bır dUııman destroyerini ba
tırmıştır. 

Alman savaş tayyareleri avcılann 
himayesi altında Malta adasında 

linıan tefİ!llerlni bombıılamııııardır. 
l 'l ile 23 ilkkAnun arasında Bri

tanya hava kuvetlerl 19 u Akdeniz· 
de ve şimal A!rika'da olmak üzere 
54 tayyare kaybetmlşlerdlr. 

Almanya aynı mUddet zarfında 
İoglltere'ye karşı mUcadelede 16 
tayyare kaybetmiştir. 

ita/yanlara göre 
Roma, 25 a.o.. - İtalyan umumt 

karnrg{llııwn tebllğl: 
DUşmnn, gerilerinde toplanmış 

yeni zırhlı teşkillerinln yardımı 
ile, Slrenalk'te Blngazl bBlgestnde 
Cebel yamaçlannda birçok noktala
n yermağa yeniden kalk~mı§ ise 
de mihverin zırhlı teşkilleri tarar 
tından pUskürtUlmll§tUr. Alman 
zırhlı teııkillerinin mevzii karııı hU
cumları tam muvaffakıyetle neti· 
cclenmiııtir. Tank ve toplar t ahrip 
edilmiıı ve esirler alınmı1;1tır. 

Sollum ve Bardlya'da bulunan 
kıtalar bUcum eden diişman teşkil
ı erlni çekilmek zorunda bırakmıo

tır. 

Orta Akdenlz'de 19 ilkkA.nundn 
italyan deniz kuvetleri tarafından 
batırılan dUsman "Neptunc" kruva
z6rUnUn mUrettebatındıın birkaç 
ingillz tayfnsı kıırtarılmıştır. 

Alman ha,•a te$klller1, blrlblrl ardı 
sıra gel('ll dalgalar halinde Malta 
ıımnn tesislerini bombalamıelardır. 
Av tayyareleri iki Hurrlcane tay
yaresini düşürmüşlerdir. 

Hür f ransızlar 

Saint Pierre ve 
Miquelon'u 
İşgal ettiler 

Londra, 25 a.a. Hur fransız 
deniz kuvetlerı kumandanı amiral 
Moselıer hn.lkın nrzusu üzerine, Saınt 
Plerre ve Mlquelon'u cıtmış \e fran· 
sız milll komitesi namınn adalann 
idaresini eline almıştır. Amırnl Mo !:'· 

lier derhal bugUn yapılacak olan bir 
plebisit hazırlamıı;tır. 

Va§ington ne d iyor? 
Londra, 25 a.a. - Vaşington'dan 

Reuter ajansına bıldirildiginc gôre 
amerikan hariciye nazırlığı aşağıda· 
ki demeçte bulunmuştur ı 
"- Aldığımız ilk raporlar, üç hür 

fransız gemısı tarafından Saint Pi-1 
erre ve Miquclon'a karşı yapılan ha· 
reketin, bütun ilgili taraflar arasın· 
da mevcut anlaşmrya aykırı keyfi 
bir hareket olduğunu gôstermekte • 
dir. Bu hareketin amerikan hukume
tine haber verılme len ve onun mu • 
vafakati alınmadan yapıldıgı mu • 
hakkaktır. Bu adalarda ıstat!ıkonun 
muhafazası için ne gibi tedbırler al· 
mağı kararlaştırdığı Kannda hükil· 
metinden sorulmuştur. 

Vichy'nin protestosu 
Vaşington. 25 a.a. - Fransa'nın 

Amerika'daki biıyük elçisi M. Hen· 
ri H aye, Saint Pierre ve Miquelon 
sömUrgelerinln asi fransız kuvetle
ri tarafından ışgal edildiğini haber 
alır almaz ilk olarak amerikan hii -
kümetine şiddetli bir protesto ver
miştir. 

Man$' m kartı yakasına 

Uzun menzilli Alman toplan 
ateş a~hlar 

Londra, 25 a.a. - DUn Noel arı. 
fesinde, uzun menzilli alman top • 
lan MaI!§ kanalının karşı yakası
na 15 dakıka kadar sliren bir ate,, 
açmışlardır. Bu bombardıman Uze. 
rine sahil şehirlerinden birinde teh
like toaretl verilmiııtır. 

Motörlü ve tanklı S S kıta /arı Ruaya'da bir yürüyü§ 
esna aında 

Şark cephesinde 

Sovyetler 
ilerliyorlar 

(Bul l. inci sayfada) 
man tayyaresi dUştlrUlmll§tür. 

A lman resmi tebliği 
Berlln, 25 n.a. - Alman ordulan 

baı1k ımandanlıJhnın teblll)I: 
DUn de dof:uda muharebeler ılddet· 

ll olmuıtur. 
Cephenin ortn bölıreıılnde ovyet hU· 

cumlannıı kn!'lı mUdataada bulunan 
bir kolordu:vıı mensup kıtalar 21 sov -
yet tankını tahrip etmlslerdlr. 

Alman savas, Stuka ve av tnyyarele· 
rt, cephenin orta ve ılmal bölgeter1nde 
asker topluluklanna ve btltün ıılltıhla· 

ra mensup dUsman kollannıı hücum et· 
mlslerdlr. Tlk\1n'ln dolıusunda ve Mur
mansk dmılryolu üzerinde müteaddl~ 

ıo'V)et nakliye trenlerine tam iııabeUer 
elde edllml&tlr. 

Alman bahriyesine mensup uzun 
menzilli hlr batarya ı!Un geC'e nouvres 
acıklanndı1 bir dUsman geml katllcslne 
ateı ncmııtır. 

Sivastopol'da almanlar 
hücumlarını §iddetlendirdi 
Vichy, 24 a.a. - Noel arifesin

de doğu cephesinin muhtelif kesim 
!erindeki durum §U oekllde hWAsa 
edilebilir: 

ı - Leningrad kesiminde: Vol
kof nehri boyunca sovyet baskı
sı devam ediyor. Bununla beraber 
Von Löb ve Von Bock orduları a. 
rasındaki irtibat muhafaza edil -
mektedlr. 

2 - Moskova önUnde: Alman kı
tnlan, Rjev • Rjev ileri hattındaki 
nıevztıerinl ulddetıe mUrlafaa edl -
yorlar. 

S - Orel kesiminde- Sovyet ller
lemc!linde hafif ni bette dana fazla 
bir terakki görUlmektPdlr. 

da yt'nldcn hUcuma geç-ni,terdir. 
DUşmanın yaptığı bu hUcumlar al
man kıtalan tarafından pUskUr -
ttilmU,,tUr. Ve Dll§mıın ağır kayıp
lar vermlııtır. Muhtelit yerlerde 
bolşevikler birbiri nrdı sıra birçok 
b~a çıkan hllcumlar yııpmııılar
ııa da hiçbir muvaffakiyet elde c
dememlıılerdir. 

Donetz h.avzB.'!ında sovyetlerin 
yaptığı bu mevzi! hllcumlara karşı 
ltalyan kıtalan bilhassa kendileri
ni göstermlı:ılerdlr. İtalyanların mll
dıı!aa ettiği bir kesimde dllşman 
kuvetleri bir kasabaya kısa bir za
man için gire.bllmlıılerdir. Bu kasa. 
bayı italyan llerl kollan isgal 'Celi· 
yordu. 

Fakaıt hemen yapılan blr karsı hü
cum neticesinde l:ıolııevikler bu mev 
kli yeniden bırakmııılar ve pek çok 
kayıp vermlıılerdlr. İtalyanlar bu 
kasabayı tekrar zaptetmişlerdir. 

Alman ve italyan topçulan, mu
harebe sırasında dUıPnan asker top 
luluklarını tesirli bir ateıı altına 
almııılnrdır. Ruslar ağır kayıplara 
uğratılmıştır. 

Doğu cepeheslnln ııimaı kesimin
de bolşevlk piyadesinln zırhlı bir-
11kler himayesinde yaptığı hücum
lar da alman kıtaları tarafından 
muvaffaklyetle pUskUrtUlmllştür. 

Siddetll soğuk ve kesif kıı.r fırtına
ları alman askerlerinin büyllk bir 
gayret sarfetmelerini gerektirmiş. 

tir. Filhakika almnn kıtaları ııtd
detll bir ateşle dllşmanın Ueri ha
reketini pek çabuk durdurmağa mu
vaffak olmuşlardır. S dU,,man tanki 
tnhrip edilmlııtlr. 

T ula ve Kal inin 
bölgelerinde 

:M"oskova, 25 a.a. - Pravda gaze
tesi sovyet kıtalıırının Tula blllge
slni temlzlemeğe devam ettiğini ya
zıyor. 

Aynı gazete yeniden birçok köy 
alındığını bildlrmektc fakat bu hu
ınmta san'lı malOmat vcrmcmekto
dlr. Bir piyade tabunı "A" mevkii 
civarında yok edilmlııtir. 

Ruslar Kallnln b6lgeıılnde de al. 
mnnlann şiddelll mukavemetine 
rağmen ilerliyorlar. 

• - Donetz havza!lın41a kayde 
d(' !.'r bir dc~lşikllk blldlrilmemek
tedlr. 

5 - Sivastopol'da alman orduııu Esnaf cemiyetleri 
hUC'umlannı §lddetlendlrmektedlr. teşkilatında 

Alm anlara göre durum tatanbul, 2S CTc!Ptonla> - Hnlk 
Berlln, 25 a.a. • Asker! bir kay- rartt~ı \"e belediye, e~nnr Cf'mlyetıert 

naktan bildiriliyor- 1 te$klUltındn bıır-ı ıuzumlu dcf:lslkllkler 
Donetz kav inde sovyet kıtalan yııpmata karar verdiler. tik olarak 

23 ııkk\nun gUnU birçok noktalar- hamal teı1kllt•tı tanzim edllC<:'ekUr. 

1 Fi/ipin/erde 

Durumda 
değişiklik 

olmadı 
(Başı 1 inci sayfada) 

su sözciısü bu sabah yaptığı beya· 
nalta düşmanın takviye almağa de· 
va.m ettiğini s6ylemlştlr. Muharebe· 
ler biltün cephelerde de-vam ctm~k
le b<or:ıber durumda bir dcğiştkllk 
olmamıştır. 

Askeri ıözctı bugün deml&tlr ki: 
AJınn.n raporlnm göre kıtalanmız 

bütün cephelerde mukavemet et
m('ktı-n de clnhn büyllk bnşanla.r ya
pıyor. 

Resmi tebliğ 
Vaşington, 25 n.a. - Harbiye na

zırlığının tebliği: 
Flllpin hnrp snhncs nde, Luzon'da· 

ki ehemlycUi cephelerde ~lddeUi bl.r 
muhnrebe olmaktadır. Amerllmn ve 
Fillpin kıtnlan karşı hücumlar yap. 
mışlnr ve bllhasso. .Manlln'nın cenup 
doğusunda bulunan Antimonan etra· 
fında mahalli muvaffakıyetler elde 
ot.mlşlerdlr. 

Batı kıyısında müd:ıfan kuman· 
danlığınn mensup ameriknn bomba 
ttıyyarelerl Kallfornlyıı ~kJannda 
bir dUşmn.n drnlzaltısına hUcum ey
lemişlerdir. Denizaltı görUldilğUnü 
anlar cnlnmaz cn.buc:ı.k denize dal· 
mıştır. Tayyareden bombalar atıl· 
dıktan sonra dcmlzaltı tekrar deni· 
zln üstUne cı'kmıs ve az sonra dıı 
batmıştır. Tekrar atılan bombnla.r 
da batmakta olan denizaltıya isabet 
et.mlş ve enkaz pnrçalarının hnvnyo 
fırladılh görülmüştür. 

Öteki OC'\TC'lM'de bıtdirllmeğe de· 
eter bir lıl'ldlsc olmnmıştır. 

W ake'de eair düıenler 
Tokyo, 25 a.a. - Resmen bildiril

diğine göre Wnke adasının işgali 
sırasında japon birlikleri 1400 ame
rikan subay ve askeri esir etmişler
dir. Amerikan kıtalarının kumanda
nı da esirler arasındadır. 

( Kü~ük dıı haberler ) 
\.. 
Roma, 25 a.a - Nazırlar heyeti, 

son toplantısında kararlaştırılmııt ol
duğu Uzerc 27 ilkkanun cumartesi 
gıinu Musolini'nin reisliğinde top • 
lanaı:aktır. Bu toplantıda bir çok 
mühlm meseleler ve bu arada 1943 
yılı bıitçesi de görü~ülecektir • 

Sofya, 2S a.a. - Bütçeye ait 1ta • 
nun proJC5inin ille müzakeresi )oıpılmı~ 
ve kabul cd.ilmişur. Umumi celse mali· 
ye nann M. Bojilof"un bir nutki)·le bit· 
miştir. 

Sobranya, Rrı:ı)asa}"a uygun olnrak 
ıimdiki toplantıyı bir ay uıatmı)-11 ka· 
rar 'ermiştir. 

Batavya, 25 a a. Hollanda Hindis
tauı hıikümeti tarafından neşredi -
len bir tebliğe gôre, bir Hollanda 
denizaltıcı bir mayne çarparak bat
mış, mürettebab da ölmü5tur. 

Londrn, 25 a.a. - DUn İspanya
nın §İmal kıyısı açıklarındıı, dil&!· 
man donanmasının büyük bir yar
dımcı gemisi torpillenmlgtir. 

.ISl •••• A 
Limonun benzini 

sarartmak için ... 

l•tanhul da sebze h:ıtinde Rüstem 
adında hiri~ıne aıt depod.ıki limon· 
!arı s rarınıak ı~ın. lımonların uze· 
riac karpit, karı1iıın üzerine de su 
dökmuşler. Soııra da bir koşC)e çe • 
kilıp hcklenıı)e ba$lıtmı$1ar. 1 akıu 
limonlar sararacak ) erde, karpitler 
parlamış, halın du\Drları çatlnmış \e 
camları kırılmış Deponun sahihi de 
bunun uzcrine tcdbırsizlik •e dikkat· 
sızlik }"Uzun<lcn .3 ıııin h ırsc mah 
küm olmuş. Bu haberi \'eren ı;azete, 
Ruçtenı ın lımonları sarırımt)a ve 
bö' lelikle halkı aldaımıya "tasaddi" 
~uçund.ın d:ı mahküm olup olm:ıdı • 
f:ını bildirıni)or. 

Bor(lu olanların çok iri hildıkle· 
ri bir ~01 \8rdır: 

"Borçlu olmC7, benzi ~ararır ... " 
Onun ı:ıbi, u1erine karpiı do

külunce. limon cılmıız, sadt<e benzi 
sararır ... 

"Malım yok" d iyen 

vurguncular .. 
A)nı gazetede, ilk bakışıa biribir· 

leri}le ilgisiz gibi görünen üı; lıa.ber 
\ar: her )"Urtııış nufus kiığıdın ı gös
terince, \ erlimalla~ puarlarından 
ınua))'eıı bir mikdar ba!>llla 'e)11 pa· 
tiska alabilecektir. 

rincııncılar )Okuşunda gelene gİ· 
dene yana }akıla "hir top orı::andi • 
den başka malım )"Ok" di)cn bir mu· 
evi vıtan.lıışın derosumla n san • 
dık, başka bir muscvi vatanda~ın dc
posun<Ja da 70 top kuma, hulunmu~
ıur. 

Bulg:ır 7.iraat Nazırı M. Kuşef'e 
ı:öre şimdiki duruınd11n fa)(lıılanarak 
zengin olmı)a kalkışan bazı 'urgun· 
cuların asılmasına karar 'eritmiştir. 

Yerlinıallar pazıırları, )ıtlnır nü· 
ru~ kijiıdı go terilince. müşterilere 
muanen mikdarda dokuma) ı •eri • 
)'Orlar. 'Jacirlere nufus kağıdı deJil 
ama, para gösıerili)'Or. Fakat malları· 

nı gene atmamakta &\ilk direyorlar. 
Araha bir de ~u Rulgariçtan'dan 

redip saklıtdıkları malları me>dana 
çıkarırlar mı dersiniz.? 

gelen h:ıhcr ı;:ıl ıeribe, hallerine şuk· 
---------- Aç durma 

/ _r_e_k_o_r_la_r_ı 

fC 

(f 

Yeni bulmacamız 
Soldnn ata. 1 : Kumlu ova, teknik. 

etrafı b'll ile cevrllmla toıırnk 2. Kısa· 
zaman baskaları, 3: HızJı nkan su, bir 
yunan ıırhrl 4: Madeni ııı. Ul e 5. A· 
J:a<"ın ıı-ötM 1 6: Hububat tozu. lsenl'l 
kısa ıekll, bir mıı~tkl tı.letı, sanat 7 : 

Sorgu edatı, ümit et. 8: Yere ınmlı bu
lut. Bir nevi toprak 9 : Az ı<ıkcrll sa· 
rap, yüzdeki noktalar lO: YUz seneler. 
bir renk 11 : Göz parıldaması, tıde • 
dllz!Uk ... 

Yukardnn aaatı: l : Kampan11, u
zunluk, hilesiz 2 • llerııt, torba 3 .Olr 
zsmtr, kaz:ınc 4 : RUzııa.r, Seda 5 : 
tsenln kısa seklı, bir emir 6: 
Genlıllk, nota, akıl. lclllr 7 : Bir nevi 
toprak S. Ecdat, pislik 9: Ses alan A· 
let. elektrik verir 10: Bir hayvan yav
rusu, bir 1p0r 11 : Orta, büyUk kadar . 

Dünkü bulmacanın 
halleJilmif fekli 

Soldan sa~a: 1 : Bııharat, as 2-: Ar, 
sine, eltı 8 : Hl'ıUyellk 4 : Rt. La, ııac. 

l5: Eıı, Fr.rlhıı. 6: Yemeni, Ulu 7: E· 
ren. reze S : 11. re. Gn 9 : Canla, Ak, 
ıo : Rn<'. orak l1 : Arnma, saz .. 

Yukıırdan asaı::ı: ı: Bahrtye, Fa 2: 
Atet. ertk 3: Emel, na 4: As Une, cam 
l5: Rlyıı, raca fl: Ana, tiren 
top. 1! : Rllzıı:a.r 9 : Ek•llt!'D, 
ahu, aka 11 : aalca, ktlc ... 

7: Telve. 
U 10 :Al, 

Avrupa'da hıi}"iik hir }iyccek sı • 
kıntısı var. Fakaı, follkeun hazıın sa· 
adet getirmesi kahılındcn, eskiden 
karınlarını tıka hasa doldurarak tlırhi 
turlu ha ıalıklnra tutulan bazı kimse
ler, }ı}ecck azlığının cehrcttiği re • 
ıim > ıizunden, kendilerıni el aha iyi 
hıs eırni)e başlamış! r. 

Batan bir gemiden kunulan ve)a 
açlık grevi )apan baı.ı kimselerin 
kırk ,:ıun aç durduklarını, esasen bir 
insanın 40 gurıdcn fazla at durnmıya· 
cağını, i~ten anlı)anlnr so)lu}orlar. 

Harvanlar arıı ında açlı a en faz
la dn)anm:ık rekorunu kıran, hindi 
olmuştur. Bir hindi. 21 gun hiç bir 
şey yemeden )'DŞl)"abilmiştir na ka bir 
hindi de, l.::ıpalı bir )erde )irmi se · 
kiz gun mıhldede unuıulmu~tur. Çok 
zayıf fakat ranlı hir h1lde dışarı)"& 
çıkarıldığı znman hiodi getirilen > i· 
>ecekkrin uzerine saldırmamış, )al· 
nıı birkaç )'Udum su içip azıcık >em 
'emiş. birkaç ı:ıin sonrn da her :r.a • 
manki gibi )iyip içmiye başlamıştır. 

Acaba harp hiıince, avrupalıl.tr 

da hollıışan fİ> eceklere saldı rmıı>-fP· 
28 ,ı:ün aç kalnn hindi gibi kendileri· 
ni tutabilecekler mi? 

Şoförler için 

veciz bir ilan 

Gazetelerde otomobil ve tramvay 
kazaları hakkındaki haberler eksik 
olmu)"Or. Onun için Amerika'da 1'11· 

lunan bir usulu, belki işe yarar di}e, 
aşağıya )azıyoruz: 

nazı Amerikıl şclıirlerinin sokak· 
!arına a.sılı lf'halarda. çok bu)'llk 
harflerle )azılmıs şu satırlar okun • 
maktadır: otomobil 5:ıhipleri, eğer 
arabanı71 )avaş suref'5cniz tchrimİ7i, 
hı7lı 'iıre~eniz harisanemizi görmek 
imkanını elde edcrsıni1 _ 

SA. - TIR . 

NOEL kır alının 

Londra, 25 n n. Noel dolnyısty-nutu kları noel mesajı 
Vaılneton, 25 8 a. _ M Ruzv it le tng !tere kıralı bugün radyoda ın-

radYo ile n<"sredtlen nutkunu dUn m 111 lız m ilet ne bır SÔ) !evde buluna• 
noeı atacını yakmak ıc n )aı1ııc:ıcı a. rnk d m Ur kı: 
nane•1 dU{:meye b 511 h rekel ni & r- "- D ny nın her tarafında mU• 
mt'k üzere Beyaz ısarayın önüne top! n· )'<>nlnrca t ıımın &U anda beni dın-
muı olan kalabalık bir ha kUtl 1 o- 1 dik! r nı d unm kle Cok hahtiya-
nUnde verml$tlr. rım. Kcndı oca ımdan, yanımda kı-

M Ruz"c t be~ z sara>'lD c up el· r ı çe " ı;ocuklanm olduğu halde, 
hettndekl mc d!v n s hanlıf: nda :'>' r s en tyı no 1 dllekl rlmı gönderl-
nlmııtı. Yanında bütün b kı~ları k n· ' rtm. 
dlstne cckm 1 nl n !it. C rcıı bulun- Sen nln şu anını ocaklarından u-
makta idi. zak , rdn çlrm k zorunda bulunan-

:M. nuz\'elt demtıtlr ki: lnn d ~ilnm miz doğru olur. Bu ak-
r mU· ykrk n, ana\atanı ko-

çetin mUc:ıdclelcrlc 
>eUcrl almak lst!J;orlar. Y nl l 12 .ıı. 

gene, lhtlyar herk in bu dum mü 
delcs nl 

te karıı olıın sad katunıza, 

knraı olnn n ımııa ve bubnlarımı 
nldıl:ımız cesaret mirasına güv~nıyo

ruz. Fakat Alltıhtan ~ rdım g ren bU • 
tün 1ruıanlar 1cln o du u ı: bl, Ali hın 

yardımı blzlmle olunca kuvctlmlz, el· 
t: lt<'kl ııclt llahn t s rl d r Dunun it n· 
dlr kl 1942 yılının ilk ı:unUnO dua ı:u· 

nü olnrak 111ln cdl;vorum. O ı;:ün Ali h· 
tan ırecmı~te 1ılcd1C:lmLı cun hların 
nrrını ve önU'!lüzd ki ı:ünlcr iç n y dı· 

mmı dtl!J;ccefılz. Mlllctlm zln mut va· 
zı. tııka.t hakkının dof;rulur:u h kkın • 
dakl kanaatinde ıctı Uı oım ı le n 
ve !cdakArlıklnr ı katlanabllm 1, huri· 
ycU ve barıın kn1.anm k üzı.:n: c ur 
olabilmesi le n Allahın ldnr 1n muh· 
tacız. Uu harpte en kuvcuı sil hımız, 
noel günün un öteki hcrhanırl ırı.ın ve 
Umsaldcn daha iyi lfn<lc cttl{:I bu ııe • 
ret ve ınsan kardeıllf:I kanaat dır. Kin 
esaıılnrını tavsiye ı.c onlnrı tatb k e· 
den dUımnn:ı karsı, biz. lns nl r ııra • 
aında scv~l imanını ı.e Allahın blzl \e 

dllrunnın her tarafında tıutüo insanları 
koruduQu kana.aUnl tekr rlıırız. 

Bu dilşUncelerden mUlhem olarak 
ve bilha" :ı kara ve deniz kuvetle· 
rimizdc hizmet eden cvllttlarımızı, 
karde ıcrtmizl ve uzıı.lt diyarlarda 
bizim için hizmet gören ve ıstırnp 
çekenleri dUşUnerek bu nocl arile
sinde memleketimizin bir kıyısın
dan öteki Juyısıruı noel ağacının 
mumlarını yakıyoruz. 

Bu hii}uk da'ada otcki mcmlekC( • 
lc:re ve milletlere katılmış bulunu)n
ruz. .Mihonlarcıı insan arlaraı 'ie :ı:ıllar· 
c_ıt, iriliği k.-ınlariyle mudafoa ecmek \"il· 

z.ifcsini üzerlerine almı~lardır. Bu in· 
sanların büyuk ~eFJerinden biri Jimdi 
)"llnımdadır. O 'ie milleti dün)'llnın bir· 
tok kısımlarında bi7İm )'llptığımız ı;İ· 
bi ldiçük çocuklari) le noc,I ağacının et· 
rafında hirleşmİ$ bulunu)~rlnr. O '\e 
milleti dün)ndnki butrın küçi.ık çocuk· 
lar uğrunda cesaret ve feda:klrlık >O
lunu ~Ö'ltermişler<lir. 

Ben iı onağım ı.e eski do<;tum<lan 
bu akşam ı;cnç ve }&$lı oml'Iik lılarn bir 
kelime söylemesini istiycceğim." 

M. Çörçil'in sözleri 
M. Huzvclt'ten mora $OZ olan M. 

Çörçıl dcnıiştir ki: 
"- lş arkad~larım. hüri)et dlvası 

uğrunda çıupışan $iliıh arkada~larım ! 
Do tum s:ı)ın reisin, nocl arifesi 

mcsajİ) le büıiın amerıkan ailelerinin 
bo> o una taktığı gerd:ıalısa bir ta ill· 
'e etmekle şeref du)U)'Uruın. B U)ıldo
numlinu mcmlee.ktimden 'c ailemden 
uzak gcçiri>'<>rum. rakat, hakikııttc ken· 
dimi c' imden uzak hisscttigimi SÖ> li • 
)cmem. 

Gerek annem tarafından olan kan 
bağlarından olsun, f;erck bu memleket 
te geçirıliğim birçok faali) ct > ıllarında 
geli~tirdığim dostluk baslarından ol • 
sun, e;crek n)nı dili konu~n. aynı Al • 
lııha tapan \C bü) ük bir ölçüde O)nı 
ulkülcri ta$t}'lln hu)'\ik milletler arasıo· 
d.ıki muşıc:rck dlvaya hlkim olan arka· 
da~lık dll)J°;L-.;un<J:ın olsun bu sebeple · 
rin birinden ve)'ll bütün bu sebeplerden 
dolayı ben kendimi Dirlc2ik dc,leıle • 
rin başşehrinde bir )abancı olarak du· 
)amı)orum. İçimde bir kardeş birliği 
hissi duru>"Orum, ve bu his gosterdisi 
niz iyi kabul tarzına kattlınra ocağını· 
zın yanına oıurmJk ve nocl sc-. intlcri· 
nize iştirak eımck hakkını kazandığım 
hu~u•unda bana entni}ct 'crİ)or. 

Ölüm mücad elcsi 
dünya 

yapan 

llüri> et davasında çalısan arkada$• 
!arım, .ılih arkada~larım. 

Ilu ne garip bir noel gece~idir. He
men bütün dün)-a bir olum muc:adelcsi· 
ne giriµniş bulunuYQr, ~c ilmııı do ur 
du#u en korkunç silahlarla millcılcr, 
bırihırlerinin uzcrine > uru}'(lr, 

Egcr bu sefere, hn~ka bir milletin 
ıo.,raklıırını \'C zenginliklerini almak gi 
bi hı ı~ bir arzu ile, Adi bir hırsla ~e 
ba~kalarının ale) hine maddi kaıançlaı 
temin etmek ı;ibi hasis hir i tekle gir • 
memis olduğumuzd.ın cınin buhınmn•a}" 
dık, hu nocl gece~indc halimiz ne olur· 
du. Burada. hutıln dıin)n, karalardıt Ye 
deniı.lerde buıun ıiddcti)le huküm sü · 
ren \C ornklarımıza $Urtuncrck )akla· 
şan harbin ortasında burada, hıiıun hu 
giınilıu arasında, hu akşam, her kulu • 
hede. her e\de, 'c hıitun asil ki!lplcrdı: 
ruh ~uküncıi içinde} iz. 

Bunun içindir ki, bizi kaplıyan 
du5uncelcri ve tehlikeleri hiç olmaz· 
sa bu gecelık olsun bir tarafa bıra· 
kabılir ve bu fırtınalı dunya içinde 
oocuklanmıza mutlu bir r c hnLir· 
lıyabıhriz. Şu halde bumda ve dun
> anın ingıliz dilini konusan her ye
rindeki her ocak yalnız bir .gece için 
sulh \C sand t ışıklarlyle p::ırlıyıırak 
aydınlatılmalıdır. Bırakalım ki ço -
cuklar bir gecelerini e lenli ve gül
me ile geçirsinler Noel babalar, on
ların oyunlarına tat versinler. Ve 
biz, buyukler, oniımüzde uza:ıan deh
ıetli yıllara ve çetin iııimize donme-

runuı.k ıı: n uzaklardan gelenleri, 
dur) nın h r tarnfında imparator
lu •n "e onun d ıvnsınn karada, de
n .ıd 'e hn\adn büyük bir knhra
m nl 1 , r rlıklnrla hizmet e 
d nl rl, vaz fc ca ınnca silahlı hh:
m t rr::l , f brik !arda, ha tanelerde 
' ya ıarlnlnrdn calışınak üzere ev
i rınd n nyrılnn erke ,!eri, kadınla
rı, g ıc kız nn duşun yorum ve en 
dt' n mlnn ttnrlı ımı bUdirlyorum. 
[ ne m. ' 1 muda!na sahasında 
bil) uk b r ko.hrnmanlık gösteren 
kıldın "c crk<'klcre de g.tmektedlr. 
Y r m de ıstırap <:C'kenlerle, cefa 
or nl rle, kıntı c ndc bulunanlar

la, harp c rlerı)I<' bC'rnberdir. He
p nlz p k iyi blllrs niz ki kırnllce ve 
ben h p onları !Jş ınü:ı;oruz. Tann 
onlnrııı yardımcı ı olsun. Onlara ce
sar t 'e Um t' rsln. 

Bu ayrılı lar, harbin gerektlrdltl 
fedakt\rlıklıırın ancak bır kısmıdır. 
Bu harp bdki d daha büyük feda· 
kfu-lıklor istıyeccktir. Eğer b6yle o
lur . hep bernbC'r bunu iyi yürekle 
kor~alı;:, alım. 

Büyük bir aileyi 
düşünür gibi •.. 

TC'banlcı.rım, sızı b:lyQk btr aileyi 
dil unUr gıbı du unUyorum. Cünkll 
~ n nmn ı bô:, le o r ndlk. Hep blrl

r m ze n.dlz ve b rlb rlmlze muh· 
tnıcız. H ribır m zc hızmet et.m~kle 

\f! b rl n 1.Y il ne kendim zl f c1& 
C'tm ki cllr ki hak ki ~ aşayısımızı 
buluruz. 

1 tc h rbl bu ruhla kazanacatız 
n a:ı;nı runladır ki harp sonu 

ı le n hak ı \•e dev mlı bir 
JC' ed1:Cei{ Z. 

m 'I t n b.ı:.ilklıiı;ü o 
nıhun dır. Bu da ma, tar: h 
dan beri, h p bö:. le oln~cl 
z ınlc d bu, bô31lc olaca 

D ~l harbin sahası 
dan geniş ·yor. Pa ı.f k O 
kadnr uzanmıstır. Haıklkat 
\ah m ve tar ht bir an 
Fak t harp buytldllkı;C' 

letln 

> ukllı U hnkkındakl imanımız ,,. 
cmnı) ı: m z de kuveUcnmekt~ r . 

Bu ncslld n olan bizlere, saıv&llft 
nğırhıanı c ;Jun k dilsttı. Yarmlcl 
l\~e. bugünUn g nç ~ ve lna
ln.rın:ı dl)orum ki: "Bı:denlnlzl, flk
rl.n 'c ruhunuzu terb ye edlnla. 
t!ı kl Jınrıı b tınoo ımparatorlutwı 
'atand ları sı! yle aiı.lere dille
cck \ u ~ , hor ne olursa olsun, ;y .. 
pa b ı ('Siniz.; • 

Bız h pı.tnlz, ı;;cnc ve ihtiyar, bıa 
kadar bu~uk bır dö.va.nın emanetçi .. 
sl olan b zfor, her ne olursa obua. 
nsln Utrcmcmet;e, nsla vazifembde 
kusur etmom e azmeunlş bUılunma.. 
lı;ı; ız. Zamanı ge- in c, bütün benlill• 
mizi feda ()debilmek Jcln hazır olma
lıyız. 

4tc bunun c ı, hes>lnizden 
ve cesur o
yendit nıa.. 

arak yeııl Yl• 
._ aşınız. SoQ 
erelı:en Jcuv... 

Uyen eıft\lll 

Malezya' 

deği~iklik yok 
Slnı:aııur. 25 a.n. - Brltanya umumi 

kara g hının bu sabahki teblltl: 
Ştınal bntı ceııhes nde durumda hl~ 

bir de & klik ~oktur. DUşman tayya -
releri r. kc ucuııarı yapnrak hllcumlıı.J'o 

da bulunmuaı r ve gell•I ı:Uzcl bom . 
balar atmıalnrdır. Haııır ve insanca 

yıat azdır. 

Batı hl lczJ;a'da k yda detcr bir hl· 
dls olınaın11tır. 

Caraamba ı: nU tayyarelerimiz, XU· 
ac·klarında d mirli bulunan :la• 

ııon g ilerin hücum etmıaıerdlr. Blr 
Uenrct gemi• nın kıc taratma isabet 
el'.! cd tmı ' r. G bomba, dlter emıtle

düsmUıtilr. 

r ere ı:ore dUsmnn oraya da 
ker cıka.rmwır. Salı aksamındanbe· 

rl Kus nıı ile doıtr-qdan dotruya muha
b re t mln cdllcınemlstlr. 

den ôncc çocukların bu neselerini 
hudutsuz hır =ıekilde paylasalım. Ge
ne bu çocukların baba mirasların -
d:ın mahrum kamamalarını ve hUr 
ve şerefli bır dunyada yaşamak hık· 
kından alıkonulmamalarını fedaklr
lı ımız ve cesaretımizle temin et -
mek u:minı ele alalım. 
Allahın inayetiyle hepinizin Noeli 

kutlu olsun.' 

.. 
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• Operatör Ferit Oknn arkadıısıno. 
bir konyak verdi. Sonra pencereye 
doğru )'Urüyerek, dışo.rda lfıpo. lfıpa 
yağan karo. uzun uzun baktı. Sakin 
blr sesle: 

- Karım hlifı gelmedi, dedi. Se
ni yemeğe ç.nğırdığunı unutmuş ol
malı .. 

Arkadaşı Cemil gülilmsedl, kon
yağını bir yudumda içerek: 

- Kadınların isine akıl ermez! 
dedi, bazan şapkacıda. saatlerce bir 
şapkayı baslarına koyup çıkarırlar. 
Sonunda en garip blçlmllsinl beğe

nip alırlar. Cekıse çeklse pazarlık
tan sonra onu paket yaptırırlar. Fa
kat tam çıkarken \'az geçip, başka 
bir şapkaya takılırlar. Aynanın ö
nüne otururlnr. 

Ferld'ln gözleri parladı, arkada
~nn baktı ve: 

- Tam UstUne bastın, dedi. Ner
min bugün şapkacıya dn uğnyacak
tL 

Saat altıy1 çaldı. Hava çoktan ka
rarmıştı. 

Ferit uzun bôylu !dl, esmerdi. Ka
lın kaşlnn altında her şeye ısrarla 
bakan simsi) ah gözleri, uzun ve ke
m.kll bir burnu, 1;.ok geniş bir alnı 
ve kö ell b,r çenesi vardı. Yüzünün 
çizgileri irade sahibi bir insan oldu
J!'unu gösteriyordu. Onun meşhur 
bir operatör olduğunu lsltenler, 
kencl sini görünce ha)·al sukutuna 
ugrnmazlardı. Arkadası Cemil ise 
:,akı ıklı ve se\•lmli bir delikanlı idi. 
Guzr:I dans eder, iyi otomobil kulla
nır, salon bilmeceleri b!lir, herkesi 
Jlg lend recc-k meraklı hHd~yeler an
latırdı. Aynı zamanda yüzme şampl
) Onu idi. Bir kelime Ue onun hiç bir 
me leğl yoktu, fakat her şeyden an
lnrdı. 

Cemil, yazı masası önünde kitap
ları karıştıran ve defterine bazı 
notlar alan operatöre alaylı alaylı 
baktı: 

- HOlll. bu saatte işinle mi uğ
raşcrorsun? dedi. Bırak artık şu kl
wpltınM 

öteki, dalrın cevap verdi. 
- Kusura bakma_ bizim meslek 

bö) ledlr. Her dakika kafamızı kur
calıyan b r şeyler bulunur. 

::>onra dcftC>rlnl kapa:rıı> nrkadnşı
mn yan na geldi: 

- BugQn mUhim bir amelJyat 
)'aptım .. bUtlln arkadaşlar ataklığı
ma sw p kaldılar. Çünkü hasta kan
ıcrll idi. Kansere bıçak vurmak ı:ok 
U-hUkelldir. Fakat göreceksin o ya
ııyacak- içimde böyle bir inanç var. 
Z:ıten milyonda bir kurtulsa bile nl
ı: n bu lmkAnı vermemeli •• Ameliyat 
yapılmasaydı nasıl olsa ölecekti. Bu 
çok b<>rbat bir dert ..• Ah, bir sebebi 
bulunsa, belki tedavi edilebilir. Bazı 
ldd nlar ileri sQrüUlyor: mesela kan
S"rin tazyık--netlcesl olduğunu söylL 
yenler pek çok.. lngillzler plpa kul
landıkları için, P1POnun daimi suret
te zorladııtı dudağın h; kısmında çok 
zaman kanser vakalan görüUlyor. 
A) nı sebeple, sert rllzgtl.r zoıfyle ba
zı denlzrllerln yOzQnde de kanser o
lu:ıror. B lrnem bunlar sen! llgilendi
rlr mi? 

Hayır, Cemil bunlara kulak ver
miyordu. O sabırsızlıkla ayağını ye
re vuruyor, duvar saatinin dakika
tar Qzı>rlnde aUıyan yelkovanını ta
kip ed yordu. Buna rağmen yapma
cıklı bir merakJA: 

- Olur tıeY ğ • diye fısıldadı. 
Ferit Ok tPkrar anlatrnağa 

btl!3 adı. Duv•rd ısaat tok bir ses-
le ,ı;eldzl vurdufı 7nmrın o hO.lA ko
n;.ısuyordu. B "'ı'fE n ınıstu: 

- Dalgın gôz kQyorırun Cemil! 
GPnC ad Irk ld . Sonra kendini 

toplıyarak: 

- Bug{1n canımı ı;ılcan bir hitdl
se oldu da.. d .._ ld . 

- !sterse Nermin g{\llnclye ka
dar Pnlnle r satranı: oynıyahm. 

- Hay, h y .. 

Yazan : Jale GARAN 
bu akşam btr erkek arkadaşı ile ı:ık
nustı. Beraber bir bara gitmls oııı
cu.Klar. 

- Nermin gençtir, &ilzeldlr. Na
sıl .!izin veriyorsun? 

- lşte bunun ıçln onu tamamly
le serbest bırakıyorum ya .. ben bir 
doktorum, geceleri barlarda dolasa
mam. Halbuki karımla evlendiğim 

zaman o serbest ve modern hayata 
alışmış bir genç kızdı. Onu birden
bire baskı altına almak aile saade
timiz lt'ln tehlıkell olurdu. Hem ~er
min, her tUrlü oUpheleriıl üstünde 
tutulacak cıddl bir kadındır, değil 
mi dostum? 

- Evet, şüphesiz.. 
Bır müddet sustular. Sonra ikisi 

de birer mecmun alarak salona geç
Uler. 

Saat onu, sonra on biri çaldı. Ce
mil sinirli bir atılısla: 

- Ne kadar soğukkanlısın, dedi. 
Nermin! bir kardeş gLbl severı:m ve 
onun secLkmesı beni telAşa düşürü
yor. Basına bir kaza gelebilir. 

Ferit başını gazeteden kaldırdı .,.e 
çok sakin: 

- Bir kaza olsa şimdiye kadar 
hnber alırdım. CilnkU karım dalma 
çantasında adres ve telefon nwnara
sını tasır. Görüyorsun ki tel&.sın yer-
sizdir. 

Operatör b;;r an dikkatle arkada
sını süz.dil. Sonra gözlerinde şeytan
ca bir Panltı ile: 

- Sen benim çok eski blr dostum 
olduğun için sana bazı şeyler söyli
yebllirlm Cemil, dedi. Evet, bu ge
ce Nermin belki de hiç tanımadığım 
erkeklerle herhangi bir bardadır. 
Fakat ne ehemlyetl var? O gezme
sin! seven güzel blr kadındır. Etra
fındaki bir sura Aşıklara belki biraz 
ümit verir. lste o kndar .. bu sayede 
her gUn, onunla tanışmak ha~·allyle 
yanan birçok erkekler, hususi hasta
neme gelir. bana tomarla para bıra
kırlar. Bunlar ~inde lUzumsuz yere 
bademcik amellyatı yaptırmnğa razı 
artınlar, ufak bir kan çıbanını yar
dırmak !cin avuç dolusu para veren
ler vardır. CünkU bUl)·orsun, Ner
min &ilndUzlerl belirli saatlerde kli
nikte bana yardım eder. Hattd ame
liyatlarda hazır bulunur. 

Cemli öfke ile haykırdı: 
- Cok Adi bir adammı$Slll! De

mek Nermln'i kendine bir kazanç 
vasıtası yaptın. Sen bir kadın tücca
rından başka bir ıey değilsin. Ben 
buna asla tahammül edemem. 

- Cilnkü onu seviyorsun, değil 
mi? Zavallı, senelerdenberl karımın 
etrafında dönüyorsun, ve o sana me
telik bile vennlyor. 

Cemil acı bir kahkaha attı: -
Öyle mi sanıyorsun? Fakat arıt.ık bu 
işe bir son vermek umanı geldi. 
Nermin! derhal boşayacaksın. Ve 
ben onunla evleneceğim. CünkU o 
da beni seviyor. lklmlze de daha acı 
çektlrmcfe hakkın Yok. 

Koı'kunı: blr sessizlik odayı kap
ladı. Ferit cansız gibi sabit bakan 
g5zlerlnl arkada sına dikti: 

- !ste öğrenmek istediğim de bu 
idi~ Demek yıllardanberl blr ~'ilan 
gibi evime girdin? Demek yıllardıln
berl sen, en ly:I dostum ve o, karım, 
beni aldattınız. 

Cemli dehşetle titredi. Ve bir an
da kurban olduğu tuzağı kavradı. 
Bir budala gibi sırlarını ele vermls
U. Karsısındaki erkek, bUtUn vücu
du gerilmiş, yüzilniln damarlan sıs
mlş bir halde ağır adımlarla üzerine 
doğru yürüyordu. O ı.;lmdl kudur
muş bir canavardan farksıl'.dı. Cemli 
oradan kaçmağı dQsilndU. Yavaşça 
gerilerken bir koltuğa çarparak sen
deledi. 

YENi TERBİYE CEREYANlARf 

Amerika'da, parasız ve kimsesiz çocuklara yüksek 

tahsil imkanı vermek için bir terbiye doktonınun 

teşebbüsü ile büyük bir müessese kunılmuıtur. Çalışma 

esasına dayanan bu üniversitede bütün okurlar çeşitli 

iş alanında çalışmakta, hem hayatlarını kazanmakta,. 

hem okumakta, hem de iş adamı olarak yeti~mektedirler. 

Kendi 
bir •• 

8 lrleşik Amerika' da Tcnessec'dc 
Medison ıehrinde 1904 tc ken

di kendini )1lrııtan lıir ünİ\ersitc ku· 
rulmuş \'e o gundenberi kazandığı 
eşsiz ba,arılarla .Amerika tcrbi)e ta• 
rihinde bü>·ük bir )er kazanmıştır. 
Bu canlı ıerbi)'e ruı.·asının kurumla· 
rı (il) tane çalışkan, ziraat okulu 
ıaJebeleriyle Doktor Sutherl.ınd adın· 
da biiyiik bi.r tcrbi)·eci ve onun terbi· 
ye felsefesini kabul eden değerli ar
kada1larıdır. Doktor (S .. ) "ıırkadaş· 
brı uzun meslclc hayatında biriktir
dikleri bütün paralarını bir arııra ge· 
tirerek (2000) dönümlük bir çifılik 
saıın almışlardı. Bu arazinin içinde 
yıkık birkaç bina vardı. Fakat bun -
Ları tamir edccclc paraları kalmamış· 
tı. Bütün parıılarını son kuruşuna ka· 
dar çiftliğe \'eren Doktor (S .. ) ın \'C 

arkadaşlarının yeni bir mektep kur· 
mıık için ellerinde kalan ıck serma
yeleri, sadece Doktorun rük~ck ter· 
bi)·e felsefesi idi. Profesör Suıher -
land'a göre ünh·er~iıe tahsili, her 
akıllı ,.e tnlı~nn insanın bir hakkı· 
dır. Fakat bu hakkı kendi alnının ıe
riyle kazanmak )'Olunu kendilerine 
öğretmeklijjimiz IJ.zımdır. Yüksek 
tah~il sadece zengin e\'liıl.ırının isti· 
fade edebnecekleri bir imti)·az değil
dir. Aksine herkesin, her )115ta, her 
z.aman için bir emek karjılığındıı el
de edebileceği bir şeydir. 

lsıe bu yüksek terbi)e ve ha)ilt 
felsefesinden 35 yıl içinde kt'tıdi ken· 
dini yaratan bÜ)'\lk bir üniversite \'e 
teknik okul müesseseleri doğmu5, tn· 
lebe ,.e muallimlerin elcle vererek 
bütün kafa ,.e kol kuvctlerini toplı • 
)"arak çalı5tı.kları bu ii.lcmde s.ıd~cc 
yarım milyon dolar değerinde okul 
rııpıları )'apılmıştır. Simdi bu )•lfll• 

!arda 36 muhtelif Ilirle5ik Amerika 
e>·aleılerinden ve dokuz ecnehi mcm· 
leketten gelmiş bulunan üçyiizden çok 
talebe rülm-k tahsilini bitirmektedir. 
Talebe kadro~m ııa}'et dar tutulmak
tadır. Çünkii müessese her talebeye 
hayatını kazanacak bir ij ,·ermekle 
kendisini borçlu sarmaktadır. 

Bu müessese arazisi dnhilinde 
27 ç~it iş- )1lratmıj, bu sayede her 
talebeye para kazanmak im\:anı \'er· 
mişıir • .Mektep )'atılı ve ücretsiz de· 
ğildir. Aksine her talebe yaşamak 
için sans dersini burada çalışarak 
para kazanarıık \'e kazandığı para ile 
)ıışamak yolunu arayıırak oiirenmek
tedir. Çünkü hayatta, )'lltıiı " ücret· 
siz bir mektebin ra ll)"IŞ tarzını bul· 
mıra imknn )'Oktur. Bö>·lece bu mü • 
esscsede her talebe her gün çalı~ır '\'e 

bir ücret alır. 
.Mektebin iş fchefcsini kabul eden 

her genç bura)ıı cebinde 35 uolarl.ı 
gelir. :\lektebin veznesine bu p:ırn)'ı 
)-:ıtırır der,ferinc lıaşl.ır. Durı > ıl 
içinde tahsilini biıirip mektepten çı -
larken bu para dn depozito akçesi 
olarak kendisine ı::cri verilir. Çok kc· 
re gençler bir tek medck (iğrenmek 
için bu mektebe girdikleri halde dön 
)'il (27) çe,İ\ işte çalışarıık ve hir· 
kaç meslek sahibi olarak mucsscseden 
arrılm:ıktadırlar. 

Bu kendi kendini yaraıan mücs· 
se•cnin kı)ıınetli kurucusu Doktor 
Sutlıerland hu he başlanıad;ın once 
iki kü~k kollcj<le rci•lik eımi, çok 
tecrübeli bir terbi)ecidir. Do1.:ıor 
(S .. ) bir •an:ııor)om kurmarı du~<ın· 
müşıii. Fakat 1'cnncs•ce e)aleıınin kıı· 

i yaralan 
ı····~:~:~~~::=~:;;~·~~~····ı 
................................................ • 

nunlarınn gore sanatoryom kurabil· 
mek için elinde tıp dokıoru diplo -
masa olması lJ.zım geli)ordu. Doktor 
c .. ) bir randan kendi ınucsscscsini 
idare ederken bir )andan <la Unh·er· 
sity of Tenncs~cc')e dc~am etmis ve 
t.ım (50) yaşında ııp doktoru diplo -
masını alarak çiftliğin içine >üz oda it 
bir sanaıor)om kurnıuşıu. IJusün 
Doktor (S •• ) ııin reislik ettiği bu tı(l 
kurumunda ( 1") Doktor çıılısmal...-ıa 
ve bu kurum universitC)e irat getir· 
mektedir. Sanaıor)-omcla tcJavi ücreti 
haftada 25 • 35 dolardır. Fııkir hastn· 
lar d.ı hiç ücret alınmaksızın ıeda,•i 
edilmckıedir. llutün hıstaııe lıiLmet· 
lcrinde talebe ı;ıılışıırılmıktn, bu sa· 
)ede hem para kazanmaya, hem de 
me;leki bilı;ilcrıni antırmıya muvaf
fak olmaktııdırlar. llurndan her yıl 
diploma alan 25 - ~S hasta ı bakıcı 
Amerika"nın en > üksck hnst:ınelerin· 
de hemen \azifc bulnı:ıktadırlar. 

('nhersitenin ı;ihligi, mektep ve 
ha•tane için hir kazanç ''c sağlık kar· 
nağıdır. 

Müessese 1904 yılıııdanbcri 'kendi 
kazand)le rıış:ımıştır. Yalnız müe~ -
sese emrine tcherru t.-dilcrı ~o.ooo do· 
!arlık bir crvctin faiı.i her rıl hütçc
)C ili'c cdilmc.4.:ıcdi:. Yıllnrca 1;nce 
hastanede tedavi gormüş fakir hir 
zar sonra bü> ük bir serı·et imzanmış 
\e teşekkür borc.u olıırıık bu rıanıyı 
müe~s~e>e b:ısıslamışıır. 

Dıızı ikıısaı rnuıdıa sısl:ırı "eğer 
talebelerden başka işçi de çalı5tuına
nız fahrık.ılarınızın randunanı geniş· 
li)chılir. Daha çok kazanırsınız" dc
mişıir. l'ııkar Doktor (S .• ) bunu ka· 
hul etmemektedir." Talebelerimiz mi· 
m.ırhk, elektrikçilik, büroculuk ve 
diğer işlerde çalı~arak h.ıkikl bir bil· 

Af alürk kosusu 
.> 

(Başı ı inci aa11/ada) 

Adnan Danlmıız (D.S.) 35.56, 1940 
Mustafa Kaplan (D.S.) 85,56. İlk 
yıl kO§uya 14 atlet glrmlııü. 1940 
d:ı Dikmen'den kO§uya girenler 91 
idi. Dl(;er mesafelerde ko§:ı.nlarla 
birlil,tc b:ı rakam ~00 ze yUksel
nuşti. 

Geçen yıl yüksek okullar koııusu
nun birincisi Ali Gôker (G.T.E.), 
lise ve meslek okullıırı birincisi Sa
bahattin Sungur (İnş. U. O.), kız 
okulları birtncisi Suzan Aykut 
(G.T.E.) idi. 

Bu yıl bUyUk koşunun .Ankara ve 
.İstanbul takımlariyle atletleri arıı.
sında oldukça çetin nıUcıı.clele ile 
geçeceği snnılmalttadır. Bununla 
berabC'r bölı;clcrdcıı gelen takım. 
ların da iyi neticeler almaları çok 
kuvetle :ımulur. 

Koşunun favorileri Mustafa Kap
lan, Rız:ı İşman, Habip, Ali Knra
dumandır. Ferdi tasnifte bunlardan 
birinin birinciliği beklenirse de, yu. 
karıda da ynzdığımız gibi, bölge 
tnlaminrına ve Ankara kulUplerln
dcn koşuya gireceklerin bize bir 
stirpriz göstermeleri de mUmklln
dlır 

Şild maçları finali 

gi ile yükselmektedirler. Biz bu fır· 
sau kendilerinden alamayız.'' cevabı
nı \Crnıcktedir. 

Her gün beş saat işte çalışan ve 
diğer saaılerini derslere ,·eren talehe 
4500 donı.imlük ıı.rıu.i üzerinde ııo 
adet bina yapmı~ur, bu binaların 
içinıle kullanılan tahtalar müessese
nin kendi ormanında talebe tarafın
dan yeti,Urilnıi, ağaçlardan ııene or
mancılık taJı,il eden ~ınıfların eliyle 
ke~ilmiş 111üe~sesenin ınarengoı fab
rikasında i,Jeomişdr. 

ı:v idaresi okuran kız talebeler 
müessesenin çiftJiğinde en fenni usul
lerle yetiştirilen malısuUeri hazırlı· 
)'arak mcl<ıep arkada~lıırının Ye has
canedeld hasıaların gıdaJarını ıemin 
etnıckte<lirler. Talebclcrdt'tl lıir kısmı 
bir gün )'Ol üstünde eski bir )'ol si· 
lindiri gömıüşlcr. HLJrda demir para· 
sına saıın alarak mektebe ııctirmiş· 
!erdi. O günden iıibarf'n çifılik i~in
dcli.i bütün yolları •e kendilerini on 
be, mil me~afc<leki ,ehirlere hıığlı • 
ran bütün şo•elcri a~falı )'apmı)·a mu· 
vaffak olmuşlardır. :\fekıehin ga -
}el ı::ü7el bir itfaiyhİ vardır. 

Toı.lebclere çnll7fllR aliılarını JtÇ• 

mekıe büyük bir scrhe,tlik verilmek· 
tcJir. Fakat iMer cimcnto ve tahta 
işçiliğinde isterse kimya liihoraıuva
rında çalıf§ın, is er bahçede tarla fa. 
ra ı;ühre dübün, yahut ameli)-at ma· 
sa.sındı oı-cratöre )':l!dım et'in, bütün 
talebe, her nevi i~ hıyııının, namuı
lu, faziletli, Ye şerefli olduğuna inan· 
mı$tır. 

(5 .. ) talebelerinin eliyle )·eti.şıiri· 

len nebatlar bahçesi büıün Tennessee• 
de meşhurdur. Bu müe~<eseden çı -
kanlar ha)-atta çok yüksek mt\-kİlere 
cri,miılerclir. 

Erlerimize hediye 
(Başı l CncC 10.11/ada.) 

olan 500 kat çamqır ve 860 çift 
çoraptan başka. dokumacıların yap. 
tıklan 6.000 liralık teberru dahil 
olmak üzere halk tarafından ayrı
ca yapılmakta olan öteki para yar
dımı ile yeniden Uç bin kat çamaşır 
Uç bin çift çorap hazırlanmrun ka
rarlaştırılmış ve yerli mallardan 
bu maksatla alınan patlsknlar hal
kevinde bayanlar tarafından blçil
meğe, dikllmeğe ve bittikçe kızıl

ay'a teslim edilmeğe baglanmııtır. 

Vurgunculara ceza 
fstnııhul, 2'5 (Telefonla) - Mail· 

usında 1500 top malı hıılunduğu hal· 
ıle mİİ$teri}·e }'Ok cevabını Yeren hir 
manifaturacı aulirC}e verikli. Hir 
lokantacı, bir kunduracı, hir büfeci· 
)'e de rnr~nrnluk sucuyla yirmi heşer 
lira pnra ce1a51na mahkum oldular. 
Dükknnlıırı ycJi~er gün lapalı kala • 
çaktır. 

Hayırsever bir vatanda§ 
Zonguldak .2~ a.a. - İki ay ön

ce Çucuk Esirgeme Kurumuna yir
mı be~ kat eıı.•se vumlş olun §l'h· 
rimiz tacirlerinden Ali Rıza İnce, 
Alemdaroğlu, yine yoksul yavru -
lnra dağıtılmak lizere bu defa kuru 

geçti. Zile b::ıslı ve kumdn gözukcn Bölge futbrl ajaıılıl;:ından: 1 
mmnuza yenlrten elli knt kı§lık er
kek elblP.ı•si !O•JPtrU etmiştir. 

Kurbanımızı Hava Kuru-
muna verirken havacılığımı

za, telAkete uğrıyıınlara ve 
kJmsesi::ı yavrulara aynı za.
manda yardım etm~ olacağı
mızı unutmıyalım. 

CEMiYET HAYATI .>.: 
.. ~-~ ·: 

Y ardımsevenler Cemiye
tinin yılbaşı eğlencesi 

Yardımsevenler Cemiyeti Genel 
Merk ezinden : 

Yılb~ında, eğlenceyi hakeden baş 
oehrimlzde, milli bir hava içinde, 
halkla kaynaşmış bir eğlence tertip 
edilmiştir. 

Eğlence Sergievinde 31. 12. 941 
akşamı saat 21 de başhyacaktır. 
Serglevi sıcak kucağını halka aça
caktır. En u.-;ta sazlarla, en §akrak 
havalar, seçilmiş milli oyunlnr, in
oatlar, rakslar, Mllll Piyango çe
kilişi. 

Yeni yılını halkla beraber ve 
milli bir hava içinde geçirmek is
tlyen herke~ gelebilir. MUkenunel 
ve ucuz bUfe, giriş Ucreti (yUz elli ı 
kuruştur. Ru biletle bUfeden (25) 
kuruşluk bir şey yenir veya içilir. 

Diletler, Yenişehir eczanesi ve 
Taşhan'da Sakarya eczanesi, Yerli 
Mallar Pazarı Mker hediyesi satış 
gişemiz, Evkaf 11partmonındakl 
merkezimiz ve Sergievinden edini
lebilir. 

Elbise mecburiyeti yokt·Jr. Acele 
ediniz. 

Aitıncı konser 
Cümhurreisllğl FIA.rmonik orkes. 

trası tarafından Devlet Konserva. 
tunrı konser salonunda yarın (27. 
12. l!JU cumartesi gUnU) sat 15.30 
da vt?rilecektlr. • 

Ş!'..f Fel'it Alnar'dır. Konser prog
ramını aynen yazıyoruı.: 

ı - ı,. VRn Beethnven (1770 -
1827) : 4 !ineli senfoni, Si bemol 
majör, Op. 60. 

a) Adagio - Allegro vlvace 
b) Adagio 
c) Scherzo - Trio 
ç) .Alle,ı:-ro ma non troppo 
2 - Ricllard Wagner (1813 • 

181'3) : Siegfrled - Idyll 
3 - Franz Liıızt (1811 - 1886) 

Les Pr~ludes 

Acı bir ölüm 
Tilnıgeneral .Muhittin Kurtıı.ı eşi 

ve liillt .Müdafaa Vekaleti ikinci 
gube nılldUrU Nazif Somer'ln kız 

kardeşi Behice Kurtig'ln vefat etti
ğini teessürle haber aldık. Ailesine 
başsağı dllertz. 

Ölüm 
Poıta Telgraf idaresinin kıymetli 

memurlarından ' Diyarbakır posta 
telıraf müdürü İhsan Rüştü Kartal'
m 19. 12. 941 tarihinde Diyarıbakır
da vefat etmiş bulunduğu teessürle 
ha-her alınmıştır. Ailesine bas sağlı-
iı dileriz. 5893 

Darü$şefaka müessislerinden sad
rıazam merhum Esat paşa yeğeni ve 
H icaz ~imendöferi nazırı merhum 
müşir Kazım paıa kızı ve B. 1sma
ile Tokgöz zevcesi 

Bayan Nazire 
vefat etmiştir. 
Kerimesi Mualla'nın vefatındanberi 
acısına bir türlü teselli bulamayıp 
rahmeti rahmana kavuşan fıkaraper
ver ve hayır hasanat sahi,bl olan 
merhumenin cenazesi 27 ilkkiınun 
941 cumartesi günü saat 11 <le Şişli'
de Küçükbahçe sokağında Karlo a
partmanından kaldırılarak ve ögle 
namazı Teşvikiye camiinde kılın -
dıktan sonra Feriköy'de aile kabris-
tanına defnedilecektir. 6342 

İstanbul' da kömür 
fiyatları 

ıı~~ 
Bu ak§amki nöbetçi eczane 

-t! Çankaya Ezcanesl Pazar g cesi 
nobetçi olan eczane pazar günü 
de nöbetçidir. 

Ankara' dan giden trenler 
Ankara - lstan'bul 

* 7.32 
(Toros) pazartesi, ı;ıcracmbe. 

cumartesi * 15.20 her gUn * lll.00 her gün (Cklpres) * :Z0.25 .ıınzar. pazartesi. carsa,.,"'a' 
cumıı 

Anknra - Diyarbakır -
Erzurum * 15.00 caraambadan baska her gUn 

Ankara - Zonguldak 
-tı 17.1!5 ııazar, pazartcsı. cat1amba. 

cuma 

Ankara - İzmir 
-tı 1!5.20 pazar, pazartesi, peraembe, 

cuma (Basmahane) * 1!5.20 pazar. S<Uı, caraamba, c:wnar
tcsl (Alsancak) 

Ankara - Balıkesir * 20.25 pazar, caraamba, euma 
Ankara • Samsun - İskenderun 
-tı 10.00 ıınzar, pazartesi, cnrsıunba. 

cuma 

Ankara - Isparta * 1!5.20 pazar, salı, cnranmbıı, 
martcsı. 

Anka11a - Adana * 23.!5!5 (Toros) pazartesi, caraamba,, 
cuma 

Posta saatleri 
-tı TnahhUUü ıs e kadar, 

kadar. 
Adl 19& 

Hastane telefonları 
-tı NUmune 1!577 - 1578 
R Gülhıı.nc 2818 
-tı Alikerl 6l!81 
-t. Acele imdat otomoblll 1521. 
-tı Do:umcvl 1590 * Belediye hı:ıstnncsl Tel: 2251 

Yangın, ihtikar, arıza 
-tı Ynnı:ın haber verme telefon: 00 * lhtlkA.r ihbarı: 1489 
-k ~kl•lrlk, hıı\uguzı, Arıza 1&16 * Su hılcrl: !557!5 
f:c Telcton tlrızası merkez 1206. Yenf -

oehlr 5678, tt>hlr !el 02, achlrler ara· 
1;ı 03, ajans haber verme 04. 

Şehir otobwleri 
llk Son 
G,43 23,00 
7,15 23,20 
7,25 23,00 
7,10 23,20 
6,30 20,00 
7,00 20.30 
6,30 21,00 
7.00 23,00 
7,10 
7,00 
7,00 
7,00 
6,80 
7,00 

23,00 
23,00 
23,00 
23.00 
21,30 

17.00 
7,00 23,1!5 
7,00 23,00 
7.00 23.00 

Ulus - Kavaklıdere 

ı<a vaklıdere - .Ulua 
Ulus - Çankaya 
Caııkaya - UIUI 
Ulus - Dikmen 
Dikmen - Ulus 
Ulus - Etllk 
Etlik - Ulus 
Ulus - Ycnl$ehtr 
Yenlııchtr - Ulua 
uıua - Cebeci 
Cebeet - Ulus 
Kectörcn - Ulus 
Cebeci - Al. Fnbrtkald 

As. Fabrika - Cebeci 
Dahcell evler - Ulus 
Ulus - Dnhccll evler 
ınua - lataıyon orta!& • 
rna her 5 dakikada bir 

Saat 23 teki seferler slncmnlıı.rıı ba: • 
lıdır. 

Taksi numaralan * uıuı meydanı elvan 1111 - ~ 
B. M. M. civan: ı:;.23, Samanı;ıa.zan c1 • 
\•an: 1070, Ycnlaehlr: MS!5 - 6665 -
G222 - 6333 - 56:56. 

Lôstik aşıranlar 
İstanbul, 2:; (Tclctonla) - Devlet 

demlnollıırı vaııonlnrından altı kam• 
YOn 11!.stli':l camrak bLJnları Uç bin ıırıı 

mukabilinde bir ıotore satan All, Ab • 
dUlkadlr, OSIT'nn, Şevket adında d1irt 
mııkascı ile Nusret ŞUkrU, N hat Şük· 
MI ve Ilahrl ad.nda üe k si müddelu• 
mumlllğc ver1ldller. Yapılan tahktka~ 

t..ı bunların iki kamyon ltıslll':I daha 

caldıklıın anlasılmış ve caıınan IA.ı<ttk

ler i:OmU!U olduklnrı yerlerde buluna
rak alınmıştır. 

İstanbul vilayetinde 
hububata el konuyor 

İstanbul, !?5 (Tcıeronlal - Fiyat 
murııkabe ko:nlsyonu buııUnkü toPlnn
tısında Catalea, Silini ve Yalova ka -

lstnnbul, 25 (Telefonla) - Mura - zaıarında Urctmen, aracı ve toptancı-

Oturdu! . aklı bnşka tarafta o
lan Q.>mll yna1 ıtı tnşlann farkın
da b.le de 1:1. B raz ısonra telefon 
çaldı. Oper ~r y rlndfm kalktı. ağır 
ve ı;akln a m arla tı:lefona gittl. 

Bir saniyede Ferlt yanı başındaki 
masanın üzerinden kUçilk bir ameli
yat bıçağı kap:ı.rak ı:ılgın gibi gımç 
adamın tlst~ne atıldı. O, dOstUğO 
koltuğun içinde, kendini bu slltıhtan 
korumağa hazırlanırken, blrdPnblre 
bıçağın derin çizgiler \'e yaralar a
carak yUzilnde dolaMığını duydu. Rlr 
atılımda ayaeia kıı lktı. Fakat alnın· 
da. ynnaı;ında, rludnklanncla çok 
milthls sızılar duyarak kenrllnl kav
b<?ttl. Simdi Cemil, :rerde baygın y~
tıyordu. 

uşa~ıı: C. H. l arti ı ıılld mııı;lnrının fi-
- Normlıı hanımı uyan•lırın, de- nali 28. 12. 9ıil par.ar gUnll ı:ıaat 14 

di. Hnııta olduğunu biliyorum, fakat te Ondokı.ız Mayıı; stndyom ında 
acPle \'e mlihim bir nmPllynt )arııla- 1.>C'nı;lcrb~rli"'I - Demirsopr arıısın
r.ak: bir a~ır yaralının yUzU dik le-

1 
dn yapılnr.al<tır. ?.!ı:ıı; bembC'rlikle 

cck .. derhal gelsin!. bittiği takdirde umumi knldclere 

göre onbr.şer dakikalık iki devre kabe kmnlsnmu bugünkü to11la~tısın - lıır elinde ı.ıutunıın buğday, arpa, yu-
uzatılacaktır. da kuru Itunıell meıe komürUııün toP- 1 ııır, cııvclar, mah!Qt ve mısıra cl koy• - Allo kimi tst yorsunuz?. Ba-

yan Ne n mi? Hayır, evde yok •• 
bir l()Y d l bayım! 

TP.lefoJiu kapııdı, tekrar gelip ye
• otu u. Aldırmıyan bir sesle: 
'- He d Nermln'ln bu- ahba-

bt olacak, tanımadığım bir ses .. dedl. 
(' mil, n rll s nlrll: 
- Ne kaaar göz yumuyorsun Fe

rit!. dedl. Ben evli olsam kanmın 
geç vakit soknktıı kalmasına ve böy
le bir takım erkek arkadaştan ol
masuıa müsaade edemem. 

öteki pşkuılıkla: - Neden? de
di. Kendisine ernnlyeti olan bir er
kek kansına da inanır. 

Oyun tekı:ar başladı. Odada tas
ların satranç tahtasına vurmasın

dan başka ses yoktu. Sanki her şey 
bir ölUm sessizliğine bürünmOstü. 
Ferit o kadar soğukkanlı idi ki bu 
aldırmazlıf,'l arkadnsını büsbütün sl
nlrlend rlyordu. 

Cemil, birden başını kaldırıp saa
te baktıktan 11<>nra: 

- Dokuzu çeyrek geçiyor, dedL 
Ferit gülerek: - Galiba acıktın? •• 

Oyunu bırakalım da biz yemeğimizi 
yi)-cltm. Nermin bu gece geç gele
cek s:ınıyorum. 

Delıkanlı şaskınlıkla: 
- Böyle eve geç vakıt geldif;1 o

lur mu? 
- Evet, onun birçok severler! 

vardır. Mesleğim, karımla aynı ha
yalı yaşamama müsaade etmiyor. 

Yemek odasına geçtiler. Gayet az 
konusarnk sıkıntılı bir )·emek yedi
ler. Fcrl:t ara ıra ııuradnn burndnn 
söz açıyor, öteki bunlara kesik ve 
isteksiz cevaplar VC"rlyor, ba7.an da 
bilsbQtOn cevapsız bırakıyordu. Son
ra birden sordu: 

- Belki annesine gltm!ştlr. Bir 
telefon eltıek ! 

Ferit gQ!Qmsedi: - Nerm!n geç 
vaktt annesinde kalmaz. Esasen o 

. ! tan 6,75 kuruııı ve pernkende 8 kuru· 1 mafıa kıırar verdi. Sile ve Kartal ka· 
~.aı;ın .hıık~ml Halit Arpaç, yan u sntılımı ın11 kıırnr vC'rdl. Diğer kö- 1 zntarl)le Ist.anbul h:tndekl kazalarda 

hanemlen Saıt Atakol, Rauf .Ataç. I mUrlcrln tıyıılları daha ucuz satılma!> >alnız arncı ve tacirlerin ellcrtndcld 
tır. ( eartıyte serbest bırnkılmıstır. mul alınncuktır. llu mallardan ellerin• Ferit soluyarak masa.~ının basına 
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· A • yoksa sen mi kızlarla ııliikadar ol- rulnııu: bir sabırla kendisi devam 

de bulununhır mııllarını sonkAnunun 
~•net günü ak .:.mma kadar beyan· 
na•ne ile kaymakamlıklara bUdlreeck• 
!erdir. 

A 
mat;a muktedir dcgildin. cdıyortlu. Dersler bitince beni he-

Gerek köyde, gerek şehirde so- men hemen her gUn, kUçUk krl ot o
knktıı, p~arları kllısede, bazı da mob!Uyle çiftliklere götUrliyor, bn
ııad.rrn eı kek kız toplantıla~ınd~, zen de kendi nezareti altında ola
yanlanndan geçerken sençlcrın U- rak volanı bana tevdi ederdi. Beni 
zcrını.lc bıraktığım tesiri tetkik et- ziraat iııleriyle de alakadar cdiyor-

Yazan: M arcel Prevost • 
mcğe bll§lnclım. Utanarak olsun, du, bunlardan fevkal[ıda haz dııyu-

ç açıkça olııun etrafımda bır n~Cı.l<a yordum. Bıı suretle günlerim aiir
eviren: Mihri Geray bır bt>f;ennır, vıı b:ınn brğcndırme utıe geçiyordu. Artık gecelerim de 

teznhüni görllyord ım. Zaten ben endiııcli değlldl. Bnbanla aram t·ı. 
hayli bılyt.lyordum, boy ııtıyurdunı; nınmlyle dtizelmlşti. Zaten ben kin 
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oln~ak ... Lllkin, daha az .. ._ n~sıl di- ı o~mıyacaktır.,, Sen bnııa snnki. ben 
yeyım? .•• daha az heybetlı hıç kon- bır çocuk muşum gibi muamele ct
tun bir yere girdiği vakit tavurla- miştin, hatta bazen erkek olmayı
rında: "Burada her şey benimdir, şım senin canını bile sıkmıştı. Bir 
hatta siz kadınlar da;,. der gibi bir giın Allcia'ya. 
halini sezdin mi? İnsan onu mem- - Kadınlarla olan münasebeUe
nun etmek için, kendiliğinden, is- rinde Arnal da belki bü)üyünce 
tiyerek küçülür. Mösyö Arnal'sa babasına çeker dedim. 
bilakis-. o kadar kendi halindedir Başını Salladı 
ki: Doğrusu. 0 da pek güzel bir - Sanmam. A$ık olacak olan er-
gençtir. pek sevimlidir de; her kes kekler, daha erkek olmaclan belli 
kendisini takdir edi)·or. Lakin, olurlar. Bak kendim görmediğim: 
yarabbi yaşına göre ne kadar fazla o zamanlar daha şatonun hizmetln
ciddi. Sonra sanmam ki kendisi de değildim. (Nasırlı ve lekeli sağ 
kadınlarla fazla alakadar olacak bir elini uzatarak) Şu elimi ateşe ya
adam olsun. karım ki babası Mösyö Arnal"ın 

Nal, beni hiddetlendiren, böyle yaşındayken ....... 
daha ne çok münasebetsizlikler var Cümlesini bitirmemİ$li, ben de 
dı, tasavvur edemezsin. Onları söy- daha ziyade izahat istemedim. J,li.
lediği hatta düşünrlüğü için Alici- kin bana söylemiş olduğu bazı söz
a·ya kızıyor, bu sözleri söylemesi- lerl uzun zaman aklımda muhafaza 
ne sebep olduğu için de sana müt- ettim. 
hiş öfkeleniyordum. 

Birlikte geçen tahsil müddeti
mizi hatırlıyor, ve bütün gayreti
me rağmen, bir yandan da Alicia'
nın şu sozunu tasdik ediyorum ı 
"0 asla kadınlarla fazla me§iUl 

Bilhassa şu sözünü ezberlemiş.. 
timı "Arnal'ın ya$mda kadınlarla 
alakadar olan öyle erkek çocuklar 
vardır ki.,. Ben Arnal'ı alakadar te
miyorum. Acaba beni mi erkek ço
cukları alikadar etmekten acizdim, 

clahu onbeşlmde olmadığım halde, tutmam ki; ... 
bana onaıtı yaşında diyorlardı. Et
rafımda. hakkımda snrfcdllen söz
leri duyuyordum. Zira artık etrafa 
k•Jlak veriyordum: "Gllzel kız, ya. 
hut yakışıklı,. sözleri hoşuma gi
diyordu . .Bana yapılan bu kompli

manları senden de bekliyordum. 
Bana öyle geliyorou ki, herkesin 
bende fnrkettiği şeyleri, yaz tati
linde geri döndUğlln zıımnn senin 
görmemen rnumklln değildi Ken
dime itimat etmeğe başlıyordum ; 
Eniştem ise ara sıra bir bnbn his· 
siyle bana hiç te çirkin olmadığımı 
suyllycı ek, kendi hakkımdaki lmna
atlml takviye ediyordu. 

ZannedC'rlm bir kadın ııncak ho
sa gitiğini bildiği valtit rahat etler. 
Bu cih<?tten emin oldukça gonlllnı 
ferahlıyor, uyuı.ıukluğı.ım zail olu
yordu. Tekrar ha)•ata kavuşuyor -
dum. Babana olan kinim de iyice 
silinmişti. Bana ka~ı De kadar 
muhabbetliydi; Artık beni Rlcquier 
denilen adnmcağudan da kurtarrn:ı· 
tı; Benim talim ve terbiyeme r.o-

Doğruırınu istersen, ondan nllJ!ıl 
da nefret edebilirdim ? Daha onu 
ııevme~i aklımdan geçirmı~·ordum, 

fakat dUşllnllyordum : "Onunla, 
Alicla'dan b~ka. benimle meşgul 
olan yok,. Git gide benimle daha 
ziyade allıkadar oluyordu; yavaş 

yavaş bütün itimadımı kazanma -
sını bildi. Az zaman içinde, o kadar 
çapraşık olan mUşkUllerlmi açabi
lece~m yeg~e kimse o olmuştu ; 
Beni Urktitmeden, konuşmak, ev
deki kndınların bile bana söyleme
ğe cllret edemediği, yahuta bllıııe
diği ııeylcri , bana anlatmak, ve ara
mızda yalnız ikimizin girebileceği, 
bir anne, ve doktor mahremiyeti te
sis etmek husmıunda lnanılmıyacak 
derecede bir mahareti vardı. Acaba 
bana tabii ve merhamet ııevkiyl '! 
mi muamele ediyordu, yok11a evci
den kararlaştırılmış bir p!Anla mı 
hareket ediyordu ? Daha sonralan 
bunu kendi kendime 80rdum. f,:ter 
bu bir kurnazlık bir §eytanlık idly
se, sebatlı ve iyi dU,llllUle.rek ~ 

reket edilmişti. Fakat hayir; ka
dını kendi keyfjnc uygun gelen bir 
esaret haline koymaktan ibaret o
lan tabına bir &evkitabii ile itaat 
ediyordu. O, bu hususta blamandır, 
önlinc geçllme7. bir ill.'landır. 

Herve benim al'kadaşım oldu. 

Bir motör yandı 
lstanbul, 25 (Telefonla) - Pamuk 

) uki)le iıi.cci'den Kuruçeşme\·e giden 
H tonluk A)ser nıotorü yolda aıtll$ • 
mus. l'amuklar ksnıcn yandıktan sonra 
moııir kı) ı) ıı )onn:ıstırılarıık itfaire ta • 
rnf ıııdan söndürülmüştür. 

Köylı>rdeki halk: "Kont işlerini ida
re edecek yeni bir yardımcı buld'J, 
bir az fazlıı gençı,;e: Ama mösyii de 
hiç ihtiyarlnııııyacnk ki;.,. Dot;ms•.ı 
da hiç birbirimizden ayrılmıyorduk. 
·rarilı, ht•ııııp lügat l<itnplnrını, ker
rat cetvellerini, keneli Jı:ıllerlno bı

rakııııştık. llUylik bir istirnhntn ve 

[~] 
açık havada .raşamıya ihtiyacım ol- -( 26/llkkanun/1941 )
duğu bahanesiyle tki netice itiba-
riyle bu hakikatı da ) bütün ara - 7.30 program sa- mUzlğl (Pi.) 
z.lnin işlerine Herve ile birlikte no- at aynn 19.00 konuma 
znret ediyorduk. Derslerinde o de- 7 33 mUztk hııfll (lktısat saa•t> 
rece fena bir talebe olan ben, top- program (Pi.) 11) .:; mozıı-: oda 
rak işlerini öyle iyi anlıyor, akıl- 7.4!5 ajans ha- musikisi (Pl.) 
dan öyle heııaplnr yapıyor, ve imli\ bcrıcrı 
ile uslubun bu islerde büyük bir S.00 mUzlk <Pi > 
ehenılyet olmadığından, yazım da 8.15 Evin aaatı 
glizelce old·ığu için, enişteme o 12.30 program sı:ı
kodar faydalı bir kft.tipllk ediyor- at ayarı 
dum ki : Otomobil kullanmn~ı çok 12.33 mtızlk ıarkı 
çabuk öğrt>ndlnı: Az 7.anıanda Her- ve tUrlrulcr 
ve kadar iyi bir ,ot ör oldum, belki 12 4!5 aJuns ha

bcrlcrl 
13.00 mUzlk 
1330/ 

di! ondan daha az asabi. Nihayet 
onun sayesinde sevcllı!"lm hayatı 
yaşıyordum. .Artık oturduğum yer
de okumak yoktu, açık havanın , 14 00 mUzlk 
uzun gezintilerin, çift eCrmenln, 18.00 program sn
ekin ekmenin, gök yUzllnün tehtit- ııt ayan 
terine karşı mahsu!U muhafaza et- 18.0J müzik fasıl 
mek lçlD yapılan f'zeU mllcadelenln hcyC>tt 

( Sonu var) 16.40 müzik dans 

10.30 saat ayan 
o!jnns haberleri 
19 45 rn:.tzık 
20.1!5 radyo gaze-
test 
2!\45 rn!lzlk dl
\'an. kosma ve 
tUrkil ~-
21.00 ziraat tnk -
vlm1 
2110 temsil 
2200 mUZ!k 
22 30 saat a>·an, 
nıans haberleri 
22.4!5 müzik 
22.55/ 
23.00 kapa.nıe 
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Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen Uanlar 

Urgan alınacak ı 
I"- Şişli Sa. AL Ko. dan : 
1 - Pazarlıkla 20 bin semer urga· 

ııı. ile 20 bin araba urganı satın alına· 
cakıır, Hususi prtlar ve nümunderi 
Ko. da görülür. Semer urganının be -
her kilosunun muhammen fiyatı 130 ve 
araba urganının beher kilosunun fiya· 
tı 145 kurUf(ur. İhalesi S. 1. 942 pa • 
ıartesi gunu saat 15 tc yapılacaktır. 
Taliplerin kati tcminatlıı.riylc Ko. na 

Zeytinyağı alınacak ' 
Balı.kesir Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher kilosuna bir lira fiyat 

tahmin edilerek 23. 12. 941 günu sa 
at 15 tc pazarlıkla eksiltmesi yapı 
lan 20 ton zeytin yagına talip çıkma
dığından kanunun 43 cu maddesine 
tevfikan 10 gun uzatılmıştır. 

BUGÜN--. 

1
.ULUS SİNEMASINDA 

ARABACI KIZI 
.. 
(Bası 2 inci Sayfada) 

kalay madenlerinin J.şlememesi 
kadar zararlı olmaz. 

Kalay Jıakkında Amerika Bir
ı.. k Devletleri Madencilik Bur~ 
•unun 1939 yıllığında ı;oyle deni· 
)'or: "Bugün mtlll mudafaa husu
IUnda mevcut bulunan derin alA· 
ka, dıkkatl Amerlka'da noksan 
olan harp maddelerı üzerinde top
lamı$tır... Kalay bunlar arasında 
Jnühim bir mevki lsgal etmekte
dir ••• " 

Büro kalayın ehemlyetlnl bu 
IUretle tebarüz ettirdikten sonra 
devam ederek diyor ki: "Normal 
ıartlar altında Amerika Birleşik 

Devletleri sene-de 75 bin tondan 
fazla yruri takrıben bütün dünya 
lstıhlllktrı1n 3i Ozde 45 1 kadar ka
lay lstihlllk eder. Halbuki dahlll 
hıtınsal hiç bir aaman senede 170 
tonu &'ecmemlştır. Bu sebeple bU
tün lhtlyac lthalltla karşılanınıı
tır. 

"Son beş yıl zarfında Amerlka
~a itlt).1 edilen kalayın % 811 As
:V..'dar), 3 181 AVTupa'dan ve % 
11 de başka yerlerden Kelmlştlr. 
İlhalAtın 3 69 u yalnız ingillz 
:tdatezyasından yapılmıştır. Ame· 
rika'nın bö:I' le harlc memleketle· 
re muhtac bulunması harp hAlln· 
de milli emniyet l<;ln mühim bir 
~hdlt. teşkil eder ... Kalaydan mah· 
rum kal4ıılı takdirde Amerika Blr· 
~&ık Qevletlerinln sınai kudreti 
Ve binaenaleyh harp kudreti ehe
D\fyeUl derecede azalacaktır." 

Bu cümleler Amerika Birleşik 
'Devletlerinin harple alA.kası otma
dıb bir sırada neşrolunan sallhl· 
)'etli bir eserde bulunuyor. Sura-
11 da dikkate !Ayıktır kı Amerıka· 
da bUyilk mıkyasta kalay l:ı.abeha· 
neleri de yoktur. lthalAt umuml· 
Yelle tasfwe edllmls mlden hA
linde yapılır. Amerika hUkümetl 
CE>nubt Amerlka'dakl Bolivya dev· 
letl ile bir mukavele yaparak bu
ranın bütOn kalay cevheri lstlhsa
lAtını satın almış ve bunlan Ame
rlka'da yeniden kurulacak lzabe
hanele'rde eritmek l<;ln tesebbils
lere glrlşmlştl. Fakat Bollvya'nın 
bUtün istihsali satın alınsa dahi 
Amerika Blrlesık De\'letleri kalay 
lhtı:va<'ının ancak yarısını temin 
edehilE"Cektlr. tste ıaponya Pasl
fık'te sect JU taarruz noktalariyle 
hem du manlnrını mühim ham 
rnaı\delerdrn mahrum P\m(' l hem 
d,. bu maddeleri kend sı lcln te
hıln eylemefi düşünmektedir. 

GörUIUyor ki Amerika Birleşik 
De"letlerlnın bugünkü harp duru
ınu 1914-18 harbiyle mukayese 
edilemez. Memleket lktısaden da
ha kuvetll olmakla beraber karııı
hınacak zorluklar da o nlsbette 
büy{lktür. 

Pasıflk'tekl harbin İngiltere ü
zertndeld muhtemel tesirlerini üc 
cepheden mütalea eLmek !Azım· 
&ellr. Evell Paslfık'te ne Cenubi 
Aınerlka'dakl kolonlleri mQdafaa 
etmek, bunun için de buralara 
harp malzemesi söndermek icabe
dıyor- Bu, mühim nakliyata uı
tum gösterir ... Halbuki nakllyat 
bu sahalarda da tehlikeye glrmlıı
Ur. Bundan başka, Amerika Blr
leılk DevleUerl Klbl İngiltere de 
kalay, kaucuk ve dl~r blrcok 
:mühim ham maddeleri bu saha· 
lardan almakta ve bllhUI& Orta
l&rk ordutan lcln lüzumlu petro
lü de buralardan getirmekte idi. 
Simdi bu nakliyat ve hattl bizzat 
l>u maddeleri letlhsal eden yerler 
tehlikeye girmlı bulunuyor ... Esa-
11en birer Ucaret merkezi olarak 
kurulan Hongkons ve Slnaapur 
&Ibl riın.ıahkem llmanlann ve 
ınevkllerln başta selen rom de 
Cenubi Asya ve Pasifik aahuının 
lUzumlu ham maddelerini ve mah
aullertnl İngiltere pazarlan tein 
temin etmekti: Simdi bu lLmanlar 
da tehdit altındadır. 

Harbe japon müdahalealn1n !n
&iltere için UcUncil mühim tes1ri 
de Amerikan yardınunın azalması 
olacaktır. Bu a:ı.alma yalnız Ame
rikan iatlhialAtının Amerlka'run 
üıtıyaclanna tahsis edUmesınden 
dejıl belki aynı zamanda da nak· 
lıyattaki zorluklardan ileri gele
ce.kUr. 

Amerlka'da ve Paalfik sahala
rında bulunup harp llln eden ve
ya harbe henüz aırmlyen memle· 
ketlerin lktısadl durumlanna ge· 
lınce, bunlar eauen Avrupa har· 
bınden müteessir olmaaa başla
mıılardı.. Yalnız Japonya ve Pa
_.flkle az eok bır mUnasebet temin 
edeblliyorlardı. Şimdi ise Pasifik· 
te de munakale tehlikeye girmiş 
bulunuyor- Japonya'ya veya Şi
mali Amerlka'ya satılacak mal
ların veya bunlardan tedarik edi
lecek eeylerln getlr!llı;ı götürUlme
aı: çok zortaımıştır. 

ordunun 
mevcudu 
arttırılıyor 

( Başı 1 inci sayfada ) 

tank tmafAtı ayda 2.800 U bulacak-
tır. 

Donanmaya yeni bir 
kuruvazör katıldı 

Ncvyork, 25 a.a. - Dun Birleşik 
devletler donanmasına yeni bir kıy
metli birlik daha katılmıştır. Altı 
bin tonilatoluk yeni bir hafif kru
vazbr, diın servise eirmiş bulunmak 
tadır. Bu gemi, kendi tipinde en sur 
atli gemilerden biridir ve ayni za
manda çok kuvetli silahları da var
dır. 

Ordu mevcudu artırılıyor 
Vaşington, 25 a.a. - Harbiye na

zın M. Stimson demiştir ki: 
Mlidafaa için ıo milyar dolarlık 

munzam kredi hakkında reisin im
zasiyle yürtirlllğe girmiş olan ka
nun ordunun iki milyon kiıılye ka
dar ~ıknrılmasını göz önlınde tut
makta ise de, harbiye nazırlığı or
du mikd::ınnı milletin iktisat haya
tına mtimkUn olduğu kadar az tesir 
yapacak bir tarzda ve hud·Jt
suz olarak fazlalaştıraC'ak blr 11is
teml geliştirmekle me guldür. Son
kAnundan sonra subay namzedi okul 
!arından diplomalı bUtUn genç -
ler, subay olarak hizmete çağırıla
caktır. 

Japonlar 

Hongkcng'u 

zaptettiler 
(Başı 1 incı saylada) 

yarası aıtır dci!lldlr. 

Hong-Kong'da su 
kalmamı§tı 

Londra, 25 a.a. - Inıı:lltz. somurıre • 
lcr nazırlıfıının bir teblll!lnde dcnlll> o
ki: 

Hongkonı: umum valisine knra ve 
deniz kuvellcrl kumandanları artık le· 
sırıı hıc bir mukavemet y;ıpılnmıyacıı· 
aını bildirdiklerinden, umum vali bu 
mUtalcaya unun olarnk tedbirler al • 

M. Churchill 
bir nutuk 
söyliyecek 

( Başı 1 inci say/ada ) 

dtr. Mesela. Singapur'da lngillz, a
merikan ve hollanda askeri mUte • 
hassısları toplanınıılardır. Bunlar 
müşterek bir plAn teabitl için çalı· 
şıyorlar. Pasifikteki işbirliği daha 
sıkı bir surette yapılmalıdır. Muta
lea edildiğine göre, yapılacak gay
retler 1918 dekinden daha !azla ol
malıdır. Eğer bUtlln milletler harp 
sahnesinin bUtUn dünya'yı kucakla
dığı fikrine alışmaztaraa harbi ida
re eden şefler karıılarına çıkan me 
seleleri halledemezler. 

M. M ackenzie King 
V Cl§İngton' a gidiyor 

Ottawa, 25 a.a. - M. Macken
zie King Perıembe ~nU. Vllling • 
tona gitmek Uıere yola çıkacaktır. 
Bahriye nazırı Mac Donald, Harbi
ye nazın Ralsten ve hava nazırı 
Power kendisine refakat edecek

lerdir. 

Japonlar görüımeleri 
istihza ile karıılıyorlar 

Tokyo, 25· a.a. - Vaşl~on'da 
bir konferans toplandığı hakkın -
daki haber selahiyetll mahfllle:~e 
bir az alayla karıılanmıı gıb~
dlr. Bu mahflller aynen ıöyle di· 
yorlar: "Çok ehemmiyetli olduğu 
anla§ılan bu toplantıya derhal glt· 
mek lllımdır.,. 

Bulana mükafat 
Kenarda fotoe· 

rafı bulunan aslen 
Kırklarelili şö • 
för Halil Gı.in • 
dıiz bundan 10 
gün evci An.kara 
belediyesine ka -
yıtlı 20S3 No. tu 
Fort kamyonumu 
çahstırırken kam 
yonu rus sefarc:i 

Nakil itleri 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 3 ve 3,3~ kilometre arasında 

2000 ton erzak yem ve mahrukat 
nakli kapalı zarf usulü ile münaka
saya konmuıtw-. Münalı:asası 2. 1. 
942 cuma günü aaat 16 da Erzurum 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muham
men bedeli 44,000 lira olup ilk temi
nat 3300 liradır. Şartnamesi her ııün 
Ko. da görülür. İsteklilerin belli gün 
ve saatten bir saat cvel teklif mek
tuplarını Ko. aa vermeleri. 

(926Z) 19218 

Yapı itleri 
Eski5ehir Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Fabrikada inşa edilecek 82574 

lira 33 kuruş kc5if bedelli teknik ve 
idare büroları binası kapalı zarf u
suliylc eksiltmeye konulmuııtur. Kc
ıif resim fenni ve hususi şartlar Ko. 
da mesai zamanlarında görülür. İha
lesi 27. 12. 941 cumartesi günü saat 
11 de Eskişehir Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. İlk teminat 6193 lira 7 ku
ruştur. İsteklilerin belli glin ve saat
ten bir saat evcl teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. (9329) 19275 

Ah§ap baraka yaptırılacak 
Eskiııehir Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Fabrika haricinde 3074 lira 

76 kuruş kcııif bedelli bir ahşap ba
raka açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 
Kesif, resim, ve ııartnamclcri Ko. da 
mesai zamanlarmda &'Örülür. Ji:ksilt
mcsi 27. 12. 941 cumartesi günü saat 
12 de Eskişehir Sa. Al. Ko. da .Yapı
lacaktır. Teminatı 230 lira 61 kuruş
tur. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Ko. da tcminattariylc birlikte hazır 
bulunmaları. (9336) 19282 

Yapı işleri 
E&lC §chir Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Okulda yapılacak 30207 lira 

29 kuruş keııif bedelli lokanta bina 
inııaatı kapalı zarl usuliylc eksiltme
ye çıkarılmı!jtır. Eksiltmesi 2. ı. 942 
perşembe günli saat 16 da Eski!iehir 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif ve 
fenni ve hususi şart.name resim ve 
projeleri Ko. da mesai zamanlarında 
gorüliır. İlk teminat 226S lira SS ku
ruştur. İsteklilerin belli gun ve sa
atten bir saat evcl teklif mektupla
rını Ko. na vermeleri. Postadaki ıe
dkmcler kabul edilmez. 

(9328) 19343 

Nohut alınacak 
İst. Şişli Sa. Al. Ko. danı 
l - Kapalı zarf usuliylc 300 ton 

nohut münakasaya konmuştur. Ev
saf ve hususi şartlar ve teslim yeri 
Ko. da göriılüp öğrenilebilir. İhalesi 
7. 1. 942 çarşamba günü saat l 1 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 4700 
lira. Taliplerin ihale saatinden bir 

arkasında bırakarak ve 3 yeni 
listigini alıp kaçmııtır. Zabıta 
kcndisıni aramaktadır. Bu 1aforün 
ve lastiklerin nerede bulundu~unu 
bilenler aşağıdaki adresime malO. -
mat verdiği takdirde kendisine 50 
lira mükafat vereceğimi ilan ede -
rim. saat evci teklif mektuplarını Ko. na 

Ankara Samanpazarı civarında vermeleri. (9400) 19354 

su meseles i bir mllddct ı;onrn kay~ı Özgen mahallesi Leylekli so - Bulgur alınacak 
vemıeııe ba a.mlitır. Ehem :.cU ıu kak No: 29 da Kırşehirlı Hasan İst. Şişlı Sa. Al. Ko. dan: 

maktadır. 

b&Znelert dUamanın eline dUımllıtür. Usta Giirakar. 5898 1 - Kapalı zarf usuliyle 450 ton 
su boruları bombardunı:ınlarla harap bulcur munakasaya konmuştur. Ev-

u ı b saf ve hususi ııartlar ve tcıhm ma-
oımuıtur. Nafıa hlzrnc er una c:are .... 11111111111111111111111111111111 .. 
bulmak ıc:ın kahramanca c:at1'Qtıııaa - halli Ko. da corulıip ogrcnilebilir. 
da di1$Illllll bu ıu yQJlıınnı yenldoo ve E lhale&i 6. 1. 942 sair. gilnu saat 11 de 
blrkac: dcta tahrip eı.mlştır. Llundlln = Raıil R11a Tiyatrosu § yapılacaktır. Muvakkat teminat 6 75 
iki etin cveı yalnız bir ı:Unlük su kal· - - liradır. Taliplerin ihale saatinden bir 
muotı. - • ---( Sanatkar )--- : saat evel teklif mektuplarını Ko. na 

Ka.Yıplar asker ve sivil arasında a • : HALİDE PİŞKİN : vermeleri. (9401) 19355 
tır olmuıtur. Fakat sır 'Mark Younı:'· _ birlikte : Kuru fasulye alınacak 
un ilhamlı idaresi altında herkesin : H A L K E V 1 N O E : İst. Şişli Sa. Al. Ko. dan: 
manevi.Yatı mükemmel kalrn1'tır. - - 1 - Kapalı zarf usuliylc bin ton 

d k Bu gece ıaat 21 de -itte böylece, sayı bakunın an c:o : _ kuru fasulye münakasaya konmuş-

Ustün dilsmana karsı yapılan kahra· : Aleksandr Düma'nın büyilk : tur. Evsaf ve husuai şnrtlar Ko. da 
manca blr ıavaı aon bulmaktadır. E eseri E görülür. İhalesi 7. ı. 942 çarşamba 

lnsUlz, Kanada ve Hint denızl ve : 
kara kuvetıcrlyle yeril ı:önUllUlerln ce· : 
saret ve azmi uzun zaman hatırlardan : 
c:ııanaz bir olay olarak kala.caktır. E 

AKTÖR KİN 
Dram 4 perde 1 tablo 

: ıünü saat ıs te yapılacaktır. Muvak
- kat teminat 14150 liradır. Taliplerin 
: ihale saatinden bir saat eve! teklif 
: m~ktuplarmı Ko. na vermeleri. 

Almanya 

İspanyaya karşı 
harekete 

geçecekmi? 

: Biletler her (Ün saat 12 : 
E den sonra Halkcvinde satıl - E 
: maktadır. Keçiören ve Bah • : 
: çehcvler de dahil her tarafa -
: otobüs temin edilmiıtir. E 
_ • Telefon : 2653 : 

E DİKKAT: Bayram ünasebc • E 
: tiyle cece ve ıun.duz ve- : 
: rilecck temsiller tcnzi - : 
E tatlıdır. Localar 200, : 
: koltuklar 50 kuruıtur. --.,llllllllllllllllllllllllllllllllr' 

(94002) 19356 

Pirinç alınacak 
bt. Sltll Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zarf uaullylc 225 ton 

pirine: münakasaya konmuıtur Evsar 
ve hususi ıartıar ;e teslim mahalll 
Y da ı:örillUp ötrenlleblllr. lhnlcsl 
6.1.1142 sah ı:Unil saat 15 te yapıla. 
caktır. Muvakkat teminat 66M liradır 
Tallplerln ihale saatinden bir saat evel 
teklll mektuplarını Ko. na vıonnı-leri 

C9416> 19368 

Yapı ilanı 

müracaatları. (9602) 19553 

Mercimek alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Cins.i mercimek, miktarı 24000 

kilo, muhammen bedel 7200 lira, mu • 
'ıakkat teminat 540 lira. Yukarda ismi 
geçen mercimek 3·1·942 cumartesi gü· 
nü saat 10,30 da Ezine Sa. Al. Ko. da 
pazarlıkla satın alınacaktır. i t~lilerin 
mezkıir gün ve naıtc teminatlari)le bir· 
likte Ko. na müracaatları. 

(9603) 19554 

Pirinç alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi pirinç, miktarı 50.000 

kilo, muhammen bedeli 32500 lira, mu· 
valdcat teminat 2438 lira. 

2 - Yukarda ismi geçeı;ı pirinç 
3·1·942 cumartesi saat 11 de F.7ine 6a 
Al. Ko. da pazarlıkla 5atın alınacaktır. 
isteklilerin meıkür gün ve saatıe kaıi 
ıerninadari) le birlikte Ko. na müraca· 
atlan. (96o4) 19555 

Beyaz peynir alınacak 
F.zine Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Cinsi beyaz teneke pc)'niri, 

miktarı 5000 kilo, muhammen bedeli 
5000 lira, kati teminat 7SO lira. 

2 - Yukarda ismi geçen beyaz tene
ke pC)'lliri 3·1·942 cumartesi sa:ıt 10 d.ı 
Ezine Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın 
alınacaktır. l.s-ıcklilerin mezkur ı;un 'e 
saatte kaıi teminatlari)lc Ko. na gel • 
mcleri. (9606) 19557 

Bakla vesaire alınacak 
Aksaray Sa. Al. Ko dan : 

1 - 7S ton bakla 75 şer tondan i
ki parti kuş yemi 75 şer tondan iiç 
parti dan nümuncsinc göre pazar • 
lıkla satın alınacaktu. İhalesi 12.1. 
942 pazartesi günü saat 10 dadır. Ta
liplerin nümune ve 7000 lira teminat 
lariyle Ko. na müracaatları. 19580 

Koyun eti alınacak 
Çanakkale Sa Al. Ko. dan : 
1 - 20.12,941 cumartesi günü pa

zarlıkla alınacak olan beher kilosu 
70 kuruştan 9 ton koyun ctınc talip 
ç:kmadığmdan tekrar ihalesi 5.1.942 
paz:ırtesi gunü saat 15 tc pazarlıkla 
satın alınacaktır. Kati temınat 945 
lira eılup evsaf ve hususi şartlar her 
gun Ko. da goniliır. İsteklilerin iha
le gunu K:: da bulunmaları . 

(9637) 19S91 

Kuru fasulye alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 

1 -Beher kilosuna 26 kuruş tahmin 
edilen 60 ton kuru fasulye alınacak 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 2.1.942 cu 
ma günu saat 14,30 da Tophane lst. 
Lv .A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Kad teminat 2340 liradır. Numuncsı 
Ko. da gorülür. 15 tondan aşağı ol. 
mamak üzere ayrı ayrı taliplerden 
de alınabilir. Taliplerin teminatlariy 
le belli vakitte Ko .na gelmeleri. 

(9639) 19593 

Buğday öğüttürülecek 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dan: 
ı - 600 ton bufıday öfıillhlrülccek

tlr. l\tuhnmmen bcdl'll 25416 lira mu
vakkat temlnııt 1271 llradır. 

2 - lhnlcsl 6. ı. 942 sah ı:UnO s:uıt 

16 da Gelibolu ml!ı"kcz Sn. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Evsaf ve ıeralt mczkOr 
Ko. da ı:örUIUr. (9670) 19619 

Koyun eti alınacak 
Esklschlr Sa. Al. Ko. dan: 
l - 16 ton koyun eline kapalı zart 

URUllYle lstekll c:ık.ınadılhnd ın bir ay 
:ıartında pazarlıll:a konmustur Evsar 
dahilinde alınmak Qzcre pnzarlııtı :ı. l. 

942 pazartl!tl ırilnU saat 10 da F.sktsc-
1 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teınlna· 

tı l~ liradır. lslcklllcrln slızU ırcçcn 

Ko. na b<'lll ııun ve saatte tl'mlnat 
makbuzlarlyle Ko. na ırcımeıcrl. 

(9671) 19620 

Kuru f aıulye alınacak 
İst. Şitli Sa. Al. Ko. dan ı 

2 - Eksıltmcsi 3 1. 942 cumarte
si gunu saat 11 de tekrar yapılacak
tır. Kati tomınat 3000 lira evsaf ve 
şartlarını gormek istiyenlcr her giın 
ve tal plerin muayyen &aatte Ko. na 
müracaatları. (969 ) 1%47 

Sığıreti alınacak 
Eskiıehir Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 40 ton sıgır etine .kapalı zarf 

usuliyle istekli çıkmadıgından bir ay 
zarfında tekrar pazarlıga konmuş -
tur. İlk pazarlıgı 6. 1. 942 salı gunu 

1 
saat 10.30 da Eskışdıir mıntaka Sa. 

1 
Al. Ko. da )apılacaktır. Teminatı 
2760 liradır. İsteklilerin belli gun 
ve saatte soziı geçen Ko. na tcmınat 
makbuzlariylc blrlıktc hazır bul~ 
malan. (9700) 194.S 

Sığıreti alınacak 
Esk şehir Sa. Al. Ko. dan : 

fılm.i ba.ş artişti 

HİLDE KRAHL 
in ikinci bUyUk filmi 

iSABEL 
1Jı.i s~vgi ırasında çırpışın 

bir gonlun romanı. bıiyük 
bir aşkın muamması ..• 

( Ayrıca ) -

KÜL TÜR F1LM1 
( Seanslar )--

14 30 - 16 30 • 18 30 ve 21 de 
Gec·e için yerlerinizi kapatınız 

Telefon: 6294 • 

ANKARA BELEDlYESI 

1 - 40 ton sıgrr etine kapalı zarf 
usulu ile istekh çıkmadıgından bir Ağaç parmaklrk 
ay zarfında pazarhca konmuştur. yaptırılacak 
Pazarlıgı 6. 1. 942 salı günu saat 10 Anknra Belcdiycsınden ı 
da Eskışchir mıntaka Sa. Al. Ko. da ı - Mua>'Yen rvsafta (50) adet ah
yapılataktır. Teminatı 2760 liradır. şap parmaklık on beı &Un• miıddet-
1stcklilcrin belli gün ve saatte so:ı:u le açık cks itmeye konulmuftur. 
geçen komisyonda teminat makbuz 2 - Muhammen bedeli (2600> lira-
lariyle hazır bulunmaları. (9702) dır. 

19649 S - Teminatı (195) liradır. 

Dan alınacak 4 - Şartnamesiyle keıif cc:velini 
Kırklareli Sa Al. Ko. dan : ve nı.imunı-sıni ıormck. istiyc~lerin 
ı 200,000 kılo darı komisyon _ her gun encumen kalemıne .. ve ııtck

da mevcut evsaf dahılındc 46 cı mad- j lilcrın de 6. 1. 942 :~lı . ıunu .. saat 
denın M. fıkrasına &'Orc pazarlıkla 10.30 da beledıyc d ıresındc mute • 
satın alınacaktır. Tal plcrin s. ı. şekki! encumenc muracaatları. 
942 pazartesi gunu saat 16 da Kırk (9447) 19397 
lareli Sa. Al. Ko. na muracaatları. Motör yağı alınacak 
ile kanuni tcmınatlarını yaptırmala- Ankara Bclcdıyesınden : 
rı. 1 - Otobus mudurlurı:u için alma-

2 - Evsaf ve şerait Ankara. İs- cnk olan (5100 5500) kilo motor ,._ 
tanbul Lv. amirlikle,riylc Çorlu gı on beş cun muddetle ve kapak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. larında goni- zarf usulıylc eksiltmeye konulm111 
lur. (9703) 19650 tur. 

Sığıreti alrııacak 2 - Muhammen bedeli (5225) li-
islB.hiyc Sa. Al. Ko. dan : radır. 
1 90 bin kılo sıgır eti kapalı 3 - Teminatı (931) lira (88) ~ 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 Tahmın edilen bedel 27180 li· 

ra olup muvakkat teminat 2038 lira 
50 kuruştur. 

3 İhalesi 8. 1. 942 per~embe gu 
nil saat ıs tc Sa Al. Ko. da yapıla 
caktır. 

4 İs·ekliler şartna:neyı 136 ku 
ru mul· ılınde al 1 ' lirler 1st~klı -
!erin hclli gun ve a ten bir saat 
evci uklif mektuplarını Ko na ver 
mclcri. (19706) 19651 

Patates alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Beher kılosuna 15 kuruş fiyat 

tahmin edilen 118 ton patates 12 1. 
942 pazartesi glınµ saat 10.30 da pa
zarlıkla satın alın'lcaktır. Muham -
men bedeli 17700 lira olup kati tc· 
minatı 26SS lıradır. Şartnamesi her 
gun Ko. da görulur. İsteklilerin bel
li güniı ve saatte Fındıklı Sa. Al. 
Ko. na gelmeleri. (9707) 19652 

Kuru soğan alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 30,000 kilo kuru soğan kapa

lı zarfla alınacaktır. Muhammen be· 
deli 2400 muvakkat temınat 180 lira 
eksiltmesi sonkanunun onuncu sah 
gunu saat 16 da İzmit Sa. Al, Ko. 
da yapılacaktır. (9708) 19653 

• Yeşil mercimek alınacak 
İst. Şişli Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Kapalı zarf usulü ile 400 ton 

yeşil mercimek münakasaya kon -
muştur. Evsaf ve hususi sarılar Ko. 
da gorulur. 200 tondan aşağı olma 
mak ıizcrc taliplerin teklifi kabul 
olunur. İhalesi 8. 1. 942 perşembe 
gunü saat 11 de yapılacaktır. Muvak 
kat teminat 6250 liradır. Taliplerin 
ihale saatınden bir saat evci teklif 
mcktuplariylc Ko. na miırasaatları. 

(9~82) 19522 

ANKARA V ALILICI 

Ankara Belfdl 
1 - Otobiil. 

ycsinde yaptı 
ve timiratı 
kapalı zarf 
nulmuştur. 

2 - Muhl--

ı - 19. 12. 941 gunu paı.arlrkla 

miınakasası ilan olunan 100 ton ku- Çadır alınacak 
ru fasulyeye talip çıkmadıgından 
tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf Ankara Valıtigindcn : 
ve hususi şartlar Ko. da görulür. Be Nafıa daırcsi için muktezi (40) a 

Vaı;ington, 2S a.a. - Dun basın 
l:onfcransında, bir 

her kılosunun muhammen bedeli 26 det mahruti çadır mubayaası i5i 5. 
kuruştur. İhalesi 6. ı. 942 salı günü 1. 942 pazartesi glinli &aat on bcıtc 
saat 14 te yapılacaktır. Talipler n da mi encümende ihalesi yapılmak 

Elktıehlr Sa. Al. Ko. dan: kati teminatlariylc Ko. na mUracaaı- ıizcrc açık eksiltmeye konulmuştur. 
ı - 13868 lira 35 kuruıluk kl'etr be· ları . (9636) 19634 Muhammen bcdclı (2800) lira mu-

Ruzvelt'ln sekreteri M. Step~.en 
Early'den, yeni Çın harıcı) e nazı. ı 

M. Soonıı: ha andaki fikrini s 
muıtur. 

M. Soong, beynelmilel mesele
lerde rot oynamıı ve tanınmıı bir 
şahsiyettir. M. Soong'un hariciye 
nazırlıgına tayini, yabancı memle
ketlerde oldugu kadar Çin'de de iyi 
karşılanacak ur. 

Bu konferansta sorulan öteki su
allerle M. Early'nin cevapları .un
lardır. 

_ Rusyanııı Birleşik devletler 

Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 

Sebzelerin gUnlllk azami toptan 
ve perakende aatıı fiyatları : 

-( 26/llkkanun/1941 )-

CiNSi ve MENSEi 

c~ 
nı ·~ .. c. nı o ... 

f-oo: 

dl!lll erat muttatı lnıaıı kapalı zart vakkat tcmınau (210) liradır. 
usullyle eksiltmeye konuımuı;tur Jo~kllll Mercimek alınacak İstcklılcrin tcmınat mektup veya Spor malz:eı•ııı1~: 
meııl ıo. 1. 942 cuma ı:Unü Esklıchlr İst. Şiılı Sa. Al. Ko. dan ı makbuzu, ticaret odası vesikası ile Ankara Lv, A. 
mıntaka sa Al Ko da yapılacaktır 't 18-12·!141 gUn\.l pazarlıkla birlıktc sozu geçen gun ve saatte da- l - Kapalı 
Ilk teminat 1040 lira ıs kuru&tur. tstek· milnıı;t<asaaı illn olunan 100 ton ımi encumcne eclmclcri. ıı gUnU saat 14 SO dl 
illerin muayyen ı:ıın ve saattl!n bir aa- mcreımeğe talıp çıkmadığından tt'k Bu işe aıt kcşıf ve şartnameyi her lan 29 kalem spor ınalzemeaine 
at evet tekli! mcktuplarlyle tık ıcml • rar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve ıun nafıa mudurlugunde gorebile • lif edilen fıyat lil.3'\kı had sörill--. 
nallarını Ko na vermıolerı. Kesif rennt husus1 şartlar KO. görUIUr. ceklerl. (9555) 19Sl0 diğlnden pazarlıkla ihalesi 6-1-MI 
ve hususi ıartname ve resmi p~oıelerl Beh r kilosunun muhammen be- salı gUnU saat 14 dedir. tateklile-
her aUn mcıat zamanlarında Ko da d t' 25 k t İh ı ı "l 9•2 Ç e ı uruş ur. a ee .,.. - .. Q "' rin tekli! edecekleri fiyat tıseri• 
ııorülilr Postadaki aeclkmclcr kabul al UnU t ı• d l k g rl ıı ı g saa .,. e yapı acıı tır. den kanuni temlnatlU'iyle 'birlikte 
delildir. (947!1) 19429 • k ti t ı J ı ı O Taliplerın ıı em nat ar Y e K . Ankara Lv. amirliği SA. .AL. KO. 

Saman alınacak na muracaıutarı. (9663) 19641 Türk Mimarlar Birliğin- na muracAAttan. 

Bodrum sa. Al. Ko. dan: Benzin ve saire alınacak den: 2 Şartname11l 161 lrurJt muır .. 
Rusya'nın da Japon mudahale

alnden mUteessır olacaaı IÜi>lle&ıZ
cıir. Çunku Amerika He .tıem tabı! 
tıcaretı hem de Amerıka'dan ya
pılmakta olan yardım aekteye ut
raml§ bulunm&l.tadır ••• 

vasıtasiyle Finlindi)'aya yaptığı sulh 
teklHi, hala fitiyat safhasında mı
dır? 

- Doğrusu, bu husuta hiçbir ma-
lumatım yoktur. 

- Portekiz elçisinin bu sabah ha
riciye nazırlıgına yaptığı ziyaret, 
Almanyanın Ponckiz ve İspanyaya 
karıı harekete ıcçmeıi düsündüğU 
hakkındaki haberlerle alikah mı
dır? 

Ispanak (Muhtellf > 15 
Lahana birinci (İznik 8 
Lahana ikinci (Çankırı) 6 
Pra.sa birinci (İznik) 8 
Prasa ikinci (Ada.na) 6,5 

20 
11 

9 
11 

9 
10 
20 
20 
28 
40 
40 
24 
10 

ı - Tahminen bl'her kll08u 4 kU· lst. Şişli Sa. Al Ko. dan : Turk Yuksek Mimarlar Birligi sc bilinde her gUn ııatın alma korrıiı"1a<ı1•'t~ 
ru&tan kapalı zart usulıylc 220 000 ki· ı Kapalı zarflıı 24· 2-9'1 ı gü- nelik kongresi (3. 1. 942) cumartesi yonundan l\lınabllir. 
lo ıaman alına~aktır. nU mUnakasa.sı ll!lıı olunrm 300 ton eumi saal 15 te aktcdilcccgındcn sa- 3 - Numuneler her 

2 - Muh .mml'n b dl'll SSOô ıırn benzin 300 •on motorin ıoo ton yın arkadaşların mc:ı:kur gün ve sa 11ıuttlerinde komiııvonda 
muvakkat tcmlnnı 6~ llradtr. Şart motor yağı ve 500 ton makine yo.- aite Ankarada Anafartalar cadde in- lir. (966;) 19642 
nameıı Ko da oArcnllcbıırccAı albl ğına talip çıkmadığından ayni mlk- de Kınacı han numara 25 te birliği Soba ve saire alınacak 
Ankara ı.v. Amlr11'11nden, tzınır Lv. A tar yağlar bir ay nıUddctle pazar mlz idare mcr ezindc hazır bulun - Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 1 A\TUı;>a ve OrtaŞark memleket

lerıne ~lmce bunların Uı.ak.doau
dakı harpten lkt158.den mütee.sslr 
olını31 acaklannı ıumse iddia ede
mez. Cunkil Inııltere ve Anıerı
ka üzerindeki teslrlerın buralara 
lnlklsından baika .Pasıflk ve Ce
nubi As>a sahalarından ııelen bir 
cok maddelerin lthalındelu zorlu
tun artması çok muhtemeldir. 

Bu sayılan tesirler Japon do
nanması Puıflk'e hlldm olduk<:• 
ve binaenaleyh japon tehdidi de
vam ettlkce devam edecek ve bel· 
k1 de artacaktır. Muhakkaktır ki 
Japonya'nın müdahalesiyle Japon· 
:ra'nın bizzat kendisi de dahil ol
duğu halde bUtUn dünya lktısa

den daha fazla zorluklara girmlı· 
Ur ve daha da glrecekUr. Acaba 
lnsanlann birlblrl-ne muhtaç ol· 
cluktwı ve ancak blriblrlyle iyi 
.. çlnmı-k ıureUYle hep birlikte 
....... kavup.caklan f1kri dOA· 

- Portekiz elçisi, beni ziyaret et
medi. Hariciye nazırlığında neler 
söl<?d't!'lnl bilmivorıım. 

- Almanyanın İspanyaya kaf'1ı 
harekete geçmesi ihtimali hakkında 
yabancı memleketlerden gelen ha
berlerde en uf1k bir hakikat şem 
mesi var mıdır' 

Durum ne oi'ırsa olsun. 11ldılhm 
intiba şudur ki bütün bu haberler 
Almanvadan ı:ıkma'ktadır v,. bildiği 
me göre bunlar doltru deilildir 

vaya ne zamnn hlklm 0Tacakt1r? 
Bunu tahll tahmme blle tmlcln 
voktur. Kati olan hlr eey va'l"llll 
o da hugiln bütl\n tnııanlı'Jc Ale
minin zorluk ve darlık ~E'ktlitl ve 
bu mrluiun aıtmlıkta olduilldur. 

Yerelması (Ankaraı 7 
Kereviz (Bursa) 14 
Pazı (Mersin) 15 
Karnıbahar (Mersin) 19 
AY§e fasulye tMerıin) 30 
Barbunye .. ('.Mersin) 30 
Domates (Mersin} 17 
Kuru soğan (Muhtelif) 7,5 

Doktor 

EMİR NECİP Al AKAM 
Dotum ve kadın 11&1tallkları 

Mütehassısı 

Buyük Postane: a~ında Sanayı 
Cad ()emir Ap. No. 1 Hastalı· 

nru lmtıul ecmektedir. 

Telefoo: 1116 

Sa. Al. Ko. dan ve Muğla Sa. Al. Ko lığa konmuştur. İhalesi 7•1•9• 2 malarını ch~miyctlc nca ederiz. 1 _ Aıdıda cins ve miktarlan 
da ı:örüleblllr. S886 çarşamba gUnU saat 11 5 de yapı- yazılı 3 kalem ııoba ve aoba malze-

3 - 12 1 942 pazartesi ı:UnU saat lacaktır. Kati teminat 15523 llra - ,111111111111111111111111111111 .. mcsi pazarlıkla aatın alınacaktır. 
15 te mczkllr Ko. da )apılacaktır. ' dır . Taliplerin KO. na muracaat • - - 2 - Pazarhıı 27. 12. 941 ıunu sa-

4 - lstekıtıerın mezkOr ı:iln ve saat - N E Q ST E R 1 N -
13 

ten 
14 

e kadar tekıır mektuplannı ları. (9672) 19643 E : at 11 dcdır. Taliplerin teklif edecei:-
Ko na vermeleri. (9!170> 19545 Sadeyağı alınacak : - !eri fiyat uzcrındcn ,_ 15 kati temi-

Bursa Sa. Al. Ko. dan : : ~ıhaılı olmak ıçin insanın ağız : natlariylc bırliktc adı ıeçen Sa. Al. 
Sığır eti alınacak 

1 
_ 17500 kilo aad yağı pazar- : burun, bogaı ve badcmciklerinı : Ko. na müracaatları. 

Bodrum sa. Al. Ko. dan: hkla satın alınacaktır. Pazarlığı : sıhi bır rzda lemiz. bulundw . E Adet. 
ı - Tahminen beher kilosu 35 ku· : ması llıımdır : 1.2 Soba 

ruıtan knpah zarf usullylc 120 ooo ki· 5•1-942 puarteal gUnU sa.at 15 de : Bu yollarla giren anjinler, : 50 Soba tahtnı 
ıo sıtır eli aıınaraktır. Bursa ST. AL. KO. da yapılacak- : ı,:rıp, kızıl, kızamık, difteri, kaba· : 10 Marıaal. 

2 - Muhammen bedeli 42.000 lira tır. : kulak, çiçek, suçiçeği, meneniiL •. : (9709) 
muvakkat teminatı 3150 llradır Şart· 2 - Pazarlık sonunda tekarrUr : illh bulaşıcı hastalıklarda : 

196S4 

nameal Ko. da ötrenllebllecealJ gibi den bed&l üzerinde yüzde 15 kati : : 
Ankara Lv. Amlrllttndcn, tzmır Sa mlnat alınacaktır. : NEOSTERJN E 
Ko dan ve Muıtla Sa. Al. Ko t't 3 Sade yağına ait evsaf ve : (>iilverlzasyon veya prgaruı : 
rUlebııtr. rtname Ankara htanbul IN. a- - ıiraya yardım eder : 

3 - ?halesi 12. 1. 942 pazart ~il 
1 

rıılrliklerlyle Bursa S. AL. KO da : Böyle lıutalar ile lf'masta bu : 
nü aaat ıs te yapılacAktır. tııtt-klll<'rln örUIUr. : lunanlan korur, şahsi ihri,ar Ye : 

ml'ZkOr rün ve aaat 13 ten 14 e kadar l tateklilerin muayyen gün ve ııa- : ledbiri aldırır Eczanelerde reçe- E 
teklif ınektuPIAnnı xo. na vennıolf'rl atte KO. da bnlunmll!an. - re iı satılır. -

~9Cl80A llDtl (9678) 1984' ~111111111111111111111111111111~ 

Kayıp - Giimrııie ibra:& edilmek 
üzere Devlet Demiryollanndan ah. 
nan D. H. marka, 107 ve 108 numa
ralı iki sandık tayyare mabemesine 
ait ikı kıta ordino kaybolmuttur. Y• 
nisi alınacagından eslriıiıda hilknıl 
olmadıtı ilan ol1111ur • 

SllS 
Gumrülr lromiıyoncu• 

Mutaf• Ya.ıUoil• 



Makinist ve ustalar aranıyor 
ViLAYETLER l ve teaeltiim edilmek üzere muham

men bedel 17360 on yedı bin üç yüz 
--------------- altmıı lira münd:asa11 kapalı• zarf 

Devlet Orman lıletmeai 

M. M V ekileti Hava M'üateprbjmdan : 
Bava llfllteprlılt teknik taburu ıçin otomobil ve traktör maki· 
D18ti ve meydan ve yol tnpatına vakıf uataıara ihtiyaç vardır. 

Verılecek Ucret mtktarlan yapılacak imtihanda göaterecekle
rt ehliyete söre tıO • 120 Ura aruındadır. Taliplerin dtlekleriyle 
Rav M ate arlıtına mllracaatları (9310), 19247 

MALiYE VEKALETi 

24 adet tui kamyonet 
ahnacak 

komisyonuna 
(9212) 1947~ 

Tamir itleri 
Malıye Veklletınden ı 
Yae>ıl:ıcak ıı· Baıvekllet bınasında 

,.pıtacak tamırat, keııf bedeli ı 142 
!ıra 50 ku11Jttıır. 

Muvakkat te ınat mıktan: 10 li
ra 59 kuru ur. 

İhale tarıhı ı 26. 12 941 tarihıne 
muud f cuma cunu saat 16 da Ma
l ye Veklletı Mıllı Emllk Mudur -

de 

BANKALAR 

KöJebent demiri ah111Cak 
Sllmerbank Umumi Müdürlütunden: 
1 - Bankamız tarafından kurul-

makta o an fabr kalann deınlr pence
re ve kapı lmalltında kullanılmak Q -
zere mllfredatı atatıda :razılı 100 ton 
köt bent ve 75 ton Te demirine lbtl:rac 
vardır 

Köeebent 30 30 3 30 ton 

• 3S 35 4 25 " 
40 40 5 20 .. 
45 45/5 15 .. 
ll0/50 8 10 .. 

100 
Te demiri 30 30/4 25 .. 

35 85/4.5 15 .. 
40 40/5 15 .. 

45 45/5,5 10 " 
50/5() 8 10 " 

""'"'75 
2 Köeebent ve te demirlerinin 

tullerl 2 metr den aeatı olmıyacaktır 

Metrede l>I d n az delltl ve pa .. ız ol -
mak aart :rle ku lanılm11 olanları da 
kal>ul edllecekt r 

8 - K tebent ve te dem rl devlet 
r:roı arı lltaı:ronlarından I> rinde 

1 m ed ıec k ve vaııon tart111 tesellü-
Ek ıltmeye ııtırak edenler iıbu i- d 

a ol ak azere nafıa mudurlu • 
den alm cak ehi yet vesıkası ib- me 11as olacaktır 

icabeder. 96643) 19608 

Bina sahip 
kiracılarının 
arı dikkatine 

4 - B rer tondan aıatı olmamak 
aart :rıe ;yapılacak teklıner kabul edl
lecekUr. 

5 - Tekli"-" 8. 1 1942 tarflllne ka
dar Ankarada Sllmerbank umumi mü
dürlütune tevdi edllm ı olacaktır. 

8 - Banka tekllnerl nazan itibara 
almakta serbesttir. (9647) 19598 

DAHiLiYE VEKALETi 

2 daktilo alınacak 
Dahlll:re Vekl.letl Memurlar Sicil v.ı 

Muamellt Umum Müdürlütünden: 
Birisi 120 llterl 80 1 ra ücretli iki 

daktilo alınacaktır. 
En az orta tahl ı yapmıe olmak ra

yet ı:rt ve ıüratle :razı mak n11I ku lan
mak aarttır Bir ecnebi dili Dilen er ter
cih olanacaktır Tal p o anlarm imtiha
na tlbl tutulmak Uz re e~rakı m ıb -
telerl:rle blrl kte 27 12 941 tarih ne 
mündlf cumartesi aünü tatil zamanı
na kadar müracaatlan UA.n olunur. 

(9684) 19627 

Kalecik Sulh Hukuk Hlldmlifin
den ı 

Kalecik'te Ahmet Mumyakmu'm 
Kalecık huausl muhasebe eski köy
cülük biiroau memuru Habip Gorel 
aleyhine açtıiı ba aenet cıbeti kar· 
zen dokıan lira alacak dlvaanmı 
Kalecik ıulh hukuk mahkemesinde 
bakılmakta olan muhakemesinde: 

Muddeialeyb Habibın Kalecik hu.
aual muhasebe köycüluk buroıu me
muru iken 938 ıenesınde terkı vazı
fe ederek ıeaıtı meçhule cidıp balen 
i.tametclhının meçhul bulundutu 
cerek huıuıl mubaıebe memurlu • 
tundan ıelen cevap ve ıerekse mu
maileyh namına ı;ıkanlıp bili teblii 
iade olunan dlvetiyeye yaulan mq
rubattan anlqılmıı ve dlvacı Ah -
met Mumyakmu illnen tebliiat ic
rasını istemiı ve mahkemece de hu
kuk usul muhakemeleri kanunu 1-41 
ve 1-42 inci maddeleri mucibince sa
zete ile illr.en tebliıat icrasına ve -
rilm karar üz...,rine 25. 7. SMl tarihll 
Ulııı suetniyle illnen yapdmıı ol
dap balde müddeaaleyb mahkeme
ye aelmemiı ve bır vekil de conder
memıı oldutu Klan hukuku usul mıı
hekemeler i kınunıınun 400 ve 401 
inci maddeleri mucıbince bakkmda
ki mııhake.nM 0

D szyaben devam ve 
icrasını ve kf'ndıııne tebliıl mııkta 
zi cıyap kar•rınm da illnen tebliii 
ne muhakemenın de 12. 2. 9+2 runu 
saat ona tılıkıne karar verihniı bu 
lundufundan müddeaaleyhin yevmı 
mezlriirda mahkemede hazır bulun • 
maaı veya tarafından mu11ddalr bir 
vekil ıondermesi aksi halde muha
kemenin fıyabıuda devam ve lcra 
olunacacı illn olunur. SSSM 

Yol yaptmlacak 
Kanla Dalnıl Encümen nden: 
Akb1aar • Xırkatae YOiunun 11 + 

987.75 - 17 + 9M cQ kllometrelert a· 
ruınd&Jd IOH inlaatı (18317> llr'l (43) 

kurutluk k"ltnameslnde tablt edilen 
vahit tıyatlar üzerinden kapalı zan 
111uıı:r1e ekalltme:re eıkanlınııtır. 

lhale L 1. 942 Pll'lelllbe ırünQ taat 
11.30 da vlll:ret dalml encümeninde 
yapılacaktır. Kapalı zarfın 1aat ona ka 
dar encümen rl:raaetlne tevdi dellmeal 
veya poeta lle vaııl 01ma11 tarttır. 

Muvakkat teminat 1223 Ura 85 ku· 
rQltur. Keelf, proje ve 1&rtname her 
ııün encümende ııörüleblllr. Taliplerin 
941 :rıhna alt ticaret oda11 vesikaları -
nı hamllt ve ihaleden en az 8 aün evel 
nalıa müdürlütünden alacakları ehli • 
:ret Vl!I kuını tekllf mektubu !cine 
ko:rmaıan lAzımdır. Kapalı zarnann 
2490 aa:rııı kanunun 32 maddnl dalre
ılnde bazırlanmuı ve tevdii tarttır. 

(9348) 19293 

Yol yaptırılacak 
Tunceli Naha Mudurlucündeıı ı 
1 - E\sıltmeye konulan ıı: Tun

celı vılayetı dahılınde Mameki - Se
yıthan yolu tesvıyeı turabiye lntaa
tıdır. Bu ııin muhammen keııf be. 
deh ( 70 000) liradır. 

2 - Bu ııe ait prtname ve evrak 
ıunlardırı 

a) Eıcııltme ıarmamesı, 
b) Mukavele proJesı, 
c> Bayındırlık ıılerı cenel ıartna-

mesı, 

d) Huıuıi ıartname, 
e> Şose ve koprııler fenni prtna· 

mesi, 
f) Serıdopri, 
h) htıyenler bu lıe ait evraktan 

tose ve kopruler prtnamesıyle ba
ymdırlık ıılerı cenel prtnamesınden 
maadasını (2) lıra mukabılınde Tun
celı Nafıa mudürluiünden utın ala
bilirler. Şose ve koprüler fenni ıart
uamesını ve bayındırlık itleri ıenel 
prtnamesını cormek iıtiyenler Tun
celi Nafıa daıres nde bedelsiz olarak 
ıorebılırler. 

3 - Ekıiltme 7. 1. 942 çarıamba 
cünü saat 15 te Tunceli Naha mü
durlucu binasında kapalı zarf uıu
lıyle yapılacai(tJr. 

4 - Eksıltmeye cırebilmek ıçın 
isteklilerin 4750 lira muvakkat temi 
nat vermesi ve aıaiıdaki vesikaları 
haiz olup costermesi lbımdır. 

a) İhaleden en az tatil ıunleri ha
riç 3 cun evel Tuncelı viliyetine mıı
racaat ederek bu İ$e cırebılmek iı;in 
ahnmıı ehliyf't vesikası 

b) Ticaret ve sanayı odası sicil ve
sikası. 

c) Bır defada devlete aıt 50.000 1i 
ralık ıoıe ve tesv ye iııni muvaffa 
kıyetle ikmal etmıı olduiuna dair ve
ıika. 

3 - Teklifler 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir uat eveline kadar 
Tunceh Nafıa dairesindeki eksiltme 
komiıyonu reisliıine makbuz muka 
bilinde tnlım ~ecektir. Posta ile 
a&ıder lecek mektQlarm nlbuet S. 
maddede yazılı saate kadar celmit 
olması ve artırma, eksiltme ve ihale 
kanununa uycun olarak mühür mamu 
ile iyice kapatdmıı olması lbrmdır 
Pos\ada olacak cecikmeler kabul e
dilmez. (9587 19571 ) • 

Yapı itleri 
Dotu Ba:razıt Kazaıı MalmUdürlü-

tünden: 
Ekllltme:re konulan 11: 
1 - Dotu Ba:razıt kazaımda :rapı -

lacak hükümet blnuı lkm&ll ınıaatı· 

dır. 

2 - Ketlt bedeli (16@7) lira <881 
kuruıtur. 

3 - Ekalltme 8. 1. 942 sünü nat 
ıs ıe kapalı zarı 1&1ulb'le fapılacak · 
tır. 

4 - EklUtme 1&rtname1ı ve buna 
müteferrl evrak Dotu Ba:razlt mall:re 
dalres nden alınab lir ve Atrı nafıa 

mlldürlütünde de aörüleb lir. 
s - E1cl ltme:re ııırmek lcln lltek -

ınerln 1234 lira 84 kuruıluk muvakka\ 
tem nat verme eri ve Atn vlll:retın

d bu ile ıı reb lec itlerine dair alın· 
m11 ves ka ibraz etme eri muktazldlr 
Bu vea ka tein ekllltmenln :rapılacatı 

aünden en az üc aün evel bir llt da ile 
ııteklllerln Atrı vlll:retl makamına 

müracaatları ve bu müracaatlarına 

ı mdl:re kadar ;yaptıkları benzeri lntaa
ta alt ıaıerl ;yaptırm11 idarelerden al
dıkları vea kaları raptetmelerl 11.zım

dır. Bu müddet zarfında vesika tale · 
b nde bulunmı:ranlar ekllltme:re aıre
ml7eceklerdlr 

iz S Al K s - t.teklller teklif mektuplarını 
M. M. V • DEN • • o. ihale 11 nü olan c 1 942 ıalı ııünü 1&· 

at 14 e kadar eklııtme kom ı onu te-

P i rİ n Ç ah nacak !:!': ft'd~akbuz mukabilinde ı•ıım 
M M Vekl. et Den ı Levazım Satın Postada vuku bulacak --;:eler 

Alma Komll:ronundan. kabul ed lmez.. 

1 - Beher k 109unun tahm n ed len 
bedeli t51ı kuruı olan uıo OOOı kilo 
p rın n 7 lk n kl.nun 942 caraamba 
ıruno nat 15 te kapalı zarna ekıllt -
meeı )'apı a ktır 

2 - l k temınatı (1912> Ura (501 

kuruı olup tartnamnl her sün komıı
:rondan •1211 Jcurue bedel mukabilinde 

o r at ev 1 ne leadar 11azırlı7acak arı 
kapa! t 1 m ktup a nı makl>uz mu 
kab ı nd Kumıpatada bulunan ko-

l>& kan na verrn,elert 
( 111118 M'JO) l9ll08 

KUŞ TÜYÜNDEN~, 
y AN YATAK Kullanmak nem keten ze ve hem de 

:ı~za Bir kuş tüyü yastık 2 lirad1r 
'lutılr. yorsan an da pek ucuzdur Ad es lltanbul C&krnalccılar 

Omer Sa ot 11 Kaa T87fl tabrtkaaı Te ton. 23027 

KATRA HAKKI EKREM 

Tomacı ustası alınacak 
Bskiıehır Tayyare Fabrikaıı Mü

durluiünden ı 
Eskıtehir tayyare fabrikası için 

tornacı ustası alınacaktır. İsteklile
re ımtihanda ıösterecekleri ehliyet 
ve liyakata ıöre 250 - 500 kuruıa 
kadar yevmiye verilecektir. İmtihan 
tar S M>nklnıın SM2 tarihinde btan
bul'da Nun Demirai atelyesinde, 
Eskiıehir'de tayyare fabrikasmda ve 
Ankara'da Türk Hava kurumu atel
yesınde yapılacaktır. 

Taliplerin fabrika ıenel direktör 
hicüne hitaben nzdmıı dilekçe ve 
aıaiıda evrakı mtlsbiteleriyle birlllı
te imtihan olunacaldan mahallere 
müracaatlan. CM85) 

Nufus hüviyet cbdanı 
Askerlik vesikası 
Polııten musaddak iyi hal lı:llı 

dL 
Varsa bonse"is ve mektep tehA 

detnamesi. 19631 

Ekmek alınacak 
o. Bakır c. Müddelumumtutınden: 

ı ilkklnun 941 den 31 mayıı 941 
mail aene sayesine kadar D. Bakır 
~ ve tevkıf evinin altı aylrlı: ek
mek ıbtiyacı assarl IO 000 uaml 

1
100.000 kilo olmak here 95 ranctı • 
manh fabrika ummdaıı mam61 ek • 
mek tutaameei madblace Jevmi 
llaıi,raca lke cua niad9 ........ 

uıuliyle C. Mu. lik makamında te- '•f 1 L fAllU'lıJİ 
ıekkül edecek kofniıyonda 9 ıorrkl- ııJ8 1 la ~ VllD 111111 
nua Sl42 cuma ıünü saat onda ihale- Slnop l>evlet orman ıaıetmeai Revir 
ıi yapılacaktır. Talip olanlar 1302 Amlrllt nden: 
liralrlı: muvakkat teminat malı.buzla- ı - SlnOP devlet orman .ıaıetmeeı 
riyle ve bu ekmeli verebllecefine 1 can kurtaran deP01unda laWte mev• 
dair icabeden veaikalan ve teklif 1 cut aes adede muadil ~331 metre 
mektııbunda ekmecin kilosunun kaç mlltlp çamın beher metre ıniklbı 21>• 
kuruıa verebilecefinin hem yazı ve muhammen bedel üzerinden acık arttır· 
hem de hlk ve silintisiz olarak aynı ma ııe aatılıta cı.kanlm11tır. 
eün ve saat ondan bir saat "el ko- 2 - Tomrukların ll)'l'le& bat knme 
misyona vermiı bulunacaklardır faz- paylan mevcut ve kabukları 10:rulmu1 
la tafıillt almak lstiyenler ceza ve olup kabuksuz orta kutur üzerinden 
tevkif lvi müdiırlü~ne müracaat et hesapl.ınmııtır. 
meleri. 19656 3 - Tomruklara alt Ntıı ıartname-

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
Ankara Tapu Sicil Mubafızhıın

dan : 
Solfasol koyunun Karacakaya 

mevkiınde eski Kupelı oıı:lu verese
lerl ve Şiıman oflu ve kendi mulku 
ve Civan ve tarik ve Sofı ve Simon 
vereseleri hududiyle mahdut devle
-ıin hiıkıim ve tasarrufu altında bu • 
lunan hali arazinin hazıne namına 
tesbiti içın defterdarlıiın 12. 9. 

941 tarih ve 4-946 15923-5 No. lu tez
keresiyle talep edılmek edir. 

Sıibutiı tasarrufunun teebiti için 
mahalline 9. 1. 942 tarıhine mıisadif 
cuma cunü tahkık memuru conde
rilecektir, Bu yerle alaka ve ili11igi 
bulunanların muayyen clinunden e
ve! Ankara tapu sicil muhafızlıiına 
veya aynı etinde mahalhnde hudut 
kom15ulariyle birlikte ha ır bulun 
maları ilin olunur. (9644) 19635 

inhisarlar Umum Md. 

Yol ve kanalizasyon 
yaphrllatak 

lnhııarlar Umum Mudurlutunden: 
1 - Keşif ve ıartnamesı mucıbın 

ce Paşababçe fabrıkasında yapıla -
cak yol ve kanalizasyon ıntaatı ka
pılı zarf usuliyle yaptırılacaktır. 

2 - Keı bedeli "315 0815 60., lira, 
3 7,5 muv~kkat teminatı (1956 . .ı9) 
lıradır. 

3 - Eksiltme 2. 1. 942 cuma runu 
saat 10.10 da Kabata•'ta le~azım bi
nasında merkez mubaya komısyonun
da yapılacaktır. 

4 - Şartname ve ke11fi sozü ce
çen ıube veınesinden ve Ankara, İz. 
mır başmudurluklerındcn ''130 ku 
ru, mukabıhnde alınab lir. 

5 - Eksıltmcye cırmek istiycnle 
rin ''10.000'' hralık bu kabı! ın aatı 
muvaffakıyetle yapmış olduklarına 
dair vesika ibraz ederek ihale cu 
nünden 8 ciın eveline kadar umum 
müdıirliık inşaat ıubesinden ayrıca 
eksiltmeye iıtirak vesıkası almaları 
lizımdır. 

6 - Eksiltmeye cireceklerin mü. 
hilrlü teklıf mektuplannı, kanuni 
veailı:alarmı ve mtıaalraun l•tlralı: 
vesikasını ihtiva edec k olan kapalı 
zarflarını ihale tarihinden bir saat 
evetine kadar adı ıeçen komisyon 
riyasetine makbuz mukabilinde ver
meleri llzımdır. Poıtada vıkt olacak 
cecikmeler kabul• edilmez. 

ft1081 94156) 19425 

(eptli malzeme altnacık 
İnhisarlar Umum Mudurlüc ndenı 
1 - Son anlatma mucibince At. 

manya'dan da alınablleceii ve her 
cins için ayrı ayrı fob ve ıif fiyat· 
larmr aösterir tekliflerin 15. 12. 941 
tarihine kadar verilmesi lüzumu e 
velce ilin olunan 153 kalem malze 
meden bir kısmı için teklif alınama 
mıı oldufundan bunlar hakkındaki 
tekliflerin kabul muddeti 31 12 941 
tar hine kadar temdit edilmiıtir. 

2 - Taliplerin Kabataı'ta levazım 
müdüriyetine müracaattı lis•eyi tet
kik ederek tekliflerini bıldirilen ta 
rihe kadar cöndermeleri ılln olunur. 

(9504-11322) 19567 

Yapı ilônı 
tnblsarıar Umum MOd 1 tünden: 
1 - Ke•ll, 1&rtname ve pJAnı muc 

blnce idarem zln Pulatan de :raptıraca

tı kapan lnıaatı tıl kapalı zarf 111u
ll7le ekllltme:re konmuıtur 

2 - Keılf bedeli 17231 2~ lira )'(lzd' 
7,11 muvakkat teminatı 1292 34 !Iradı 

8 - Ekllltme 9 1 942 cuma aün 
saat 10 30 da tıtanbulda Kabataıta 

ki.in merkez levazım 1ube1lnd !1:1 alım 
komlı:ronunda yapılacaktır 

4 - Sartname tıtanb 1 da levazım 
ıubeal veznesinden ve fzmlr Ankara, 
Trabzon ba1müdürlüklerlnd n (86) ku
ruea alınabilir. 

5 - MQnakann ııtrecekler mühür 
IQ teklif mektupla nı kanuni veaalkle 
)'(lzde 7.5 süvenme paraıı makbuzu 
ve:ra banka teminat m ktubunu ve 
aartnameslnln <F> tıkraı nda )'a ılı ve
llka:rı ihtiva edecek kapalı zartıannı 

ihale aünü ekllltme aaatlnden b r ıaat 
evellne kadar mezkOr komi :ron bat
kanlıtına ve:ra Trabzon baımüdUrlU
tüne makbuz mukııbll nde vermeleri 
11.zımdır. Postada vuku bulacak l'ttlk· 
meler kabul olunmaz 19 75 

Kıyıp 1329 senninde Mülkiye 
mektebinden aldıfım ıahadetname
mi kaybettim yenis ni alacafımdan 
esld'linin hıilrmü yolrtar. 

Bip kaJt11&kamı Mulkiye me 
sunlanndan Hı met Arar 

YENi Sinemada 
Buııtın :ıu Gece 

Tam bir ırencl k. auzell le nete, 
...ıaret f imi 

ANDi HARDİ işlK 
ük ıanatklr Mlck :r Roone:r ve 

Ullür 111ll sevimli ıldız Judy 
arland'ın )'a atı kla 11.h ıer 

eseri 14.30 18.30 • 18.80 ve 
21 IHDSlarında 

saat 12.16 te ucua matine 
BOLlVOT Rl:VU80 

ıl orman umum mUdllrlUklerl:rle lne -
bolu, Sanuun, Kastamonu orman ce -
vlrııe müdllrlüklerl:rle lnebolu, Batra, 
Taakoprll, Gerze, Bo:rabat, Ayancık 

ıerllklerl:rle Sinop revir A.mlrlltlnde 
aörUleblllr. 

4 - Tomruklann muhammen bedel 
zerinden :rUzde 7,5 muvakkat temina

tı 419 lira 60 kuruıtur. 
5 - llteklllerın muvakkat teminat

larını hl.mllen 5. ı. 1942 ırünü saat 14 
te s nop devlet orman ıaıetme1l bina -
ıındakl sat.il komlı:ronuna mllracaat -
lan llAn olunur. (11179 9524) 19477 

Salllık köknar tomruğu 
Sinop Devlet Orman taıetmeıl Revir 

Amlrlltlnden: 
ı - Sinop devlet orman tıletmeıl 

can kurtaran deııoaunda lıtıtte mev· 
cut 1204 adede muadil 460 900 metre 
m kAbı koknarın beher metre mlklbı 
17 ı~ muhammen 1>e el üzerinden acık 
arttırma ile ıatılıta cık rılmıatır. 

2 - Tomruk arın a:rrıca l>aı keıme 

payları mevcut ve kabukları eo:ruımuı 
olup kabuksuz orta kutur üzerinden 
hesap anmıatır. 

3 - Tomruklara alt .atıı tartname-
11 orman umum mUdürlUtü ile latan· 
l>ul. Samsun, Kastamonu orman cevırae 
müdürlQklert:rle İnebolu, Bafra, T&1-
köprü, Gerze, Ayancık, Boyabat 1enık
lerl:rle s nop revir A.mlrl tinde aörüle
l>lllr 

4 - Tomrukların muhammen bedel 
üzerinden yüzde 7.~ muvakkat temi • 
natı 592 lira 83 kuruştur. 

5 - bteklller muvakkat teminatla
rını hlmllen 5. ı. 942 ailnü .aat 14 te 
s nop d vlet orman lsletmeıl blnuın -
d ki ııatıa komıı:ronuna müracaatıan 

Uln olunur. (11180 9526> 19478 

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

Matbaacılara 
M. M. V. Hava Sa. Al, Ko. danı 
1 KA.ğ ti rı v al tten veril-

m k ve saır masrafları müteahhide 
aıt olmak üzere altı adet kitap tab 
e tirllecektir. Muhammen bedeli 
5500 lira olup katl teminatı 825 li
radır. Pazarlığı 3-1 942 c:ımartesi 
g nU saat 10 da Ankara'da hava aa
tınalma komisyonunda yapılacak
tır. ŞartnalJleSI komisyonda g6rUle
b lir. İsteklilerin muayyen gün ve 
11&&tte komlayonda bulunmaları 

(9682) lMU 

Kayıp aranıyor 
a, 9 ay evel oclum tenekeci uata-

11 Mahir Baıer Ankara'da bulunan 
muteahhit Azız Naci Şahin ile bir
lıkte gitmlıti. O umandanberi ken
dısinden bır haber alamıyorum. Ne 
rede oldugunu bilenlerin insaniyet 
r.amına aHiıdaki adrese malelmat 
vermesini rica ederim. 

Ankara Y enibayat mahallesi Çay 
kenan N o: 524 ıe valldeai 

Fevziye Baıer. 5897 

Bayram ıekerlerinlzi, 
çıkolalarınızı, puta, 

kek, tart ve 
b'akUilerinlzl 

MERAM' dan 
alınız. 

Yenııehlr, Atatürk 
Bulvan, No: 141 • 143, 

Telefon: 6730 
Yat ve kuru meyve 

ııatııı yeniden bqladı. 

U t. U S 23. üncü :rıı. - No. 7325 

lmt yaz hıbı 

İlkender ARTUN 
lJmum\,.Neırıyatı idare ICdeD 

Yazı İflerı MUdUrU 
Mümtız Faık FENiK 

Mlleuese Müdürü. Naııt ULUC 
ULUR Ba.,ımt'vı ANKARA 

f UİKKA 1 ) 
Gazetemize lf()ndertıen nernev1 yazı. 

ıar. neıredlllln ed lm•ın ııen veril· 
mn •e u:rl>Olutunaaıı dol.,, nıc l>lr 

ın•ullyet ıuı1>u1 olunmu 

PARK Sinemasında 
Buırün l>u ırece 

Hatıruı ilelebet hafızalarda men· 
kul kalacak en büyilk hayat 

romanı 

KADIN KALBi 
TOrkce .ozıu araııea tarlıılı 

Yarı tanlar: 

Sflle:vman Neelp • Dnlne RlDılı 
8eaDIJar: 14JIO • 18.80 • 18.IO 

- 21 ele 

BAHÇELİ EVLFBDE 
~ .. bbk evi olanların latanbul posta kııtuau l 2'2Mrc~ailitb prtlanm bildirmeai. 6340 

Milli Müdafaa Vekileti 

Katran yağı almacak 
M. M. Veltlletl Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tonuna tahmin edllen tb'atı 

100 Ura olan 84 ton katran 7atı 8 
lklnclltlnun 942 pereembe ırünü saat 
15 te Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. da kapalı zart 111ull:rle ihale edlle
cetlnden llteklllerın 630 liralık ilk te
mlnatları:rıe birlikte teklif mektuplan
nı ekılltme saatinden bebem bal b r 
nat evellne !{adar mezkQr Ko. baı
kanlıtına vermeleri. Sartnameal her 
aün Ko. da aörülür. Katran yatı hepıl 
birden bir talibe ihale edllebllecetl ıı • 
bl onar tondan aıatı olmamak üzere 
a:rn a:rn taliplere de ihale ed lecektlr. 
Bu takdirde ilk teminat teklif m ktan 
üzerinden beaap edilir. 

(9516) 19507 

Saç bidon alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Hepelne tahmin edilen f :ratı )'lnnı 

bin dokuz :rüz lira olan 280 tane ıac 

bidon 8 lklnclkl.nun 942 peraembe sil· 
nü 1aat 15 30 da Ankarada M. M. V 
aatın alma Ko. da kapalı zart uıul :rıe 
ihale edllecetlnden isteklilerin 3135 
liralık ilk teminatları ile birlikte tek -
lif ml!'ktuplarını eki itme saat nden be
hemehal bir ıaat evellne kadar mezkQr 
Ko. baıkanlıtına vermeleri. Şartnaml!ll 
her sün Ko da aörülur. Bld nla ın 
hepsi blrd n bir tal be ihale edl eb le • 
cet! albl eli ter taneden aaatı olm mak 
üzere a:rrı, a:rn ta iplere de ihale ed -
lebllecektlr. Bu takdirde ilk tem nat 
teklif mıktan Uzer nden hesap edil r. 

(9517) 19538 

Aıit karbonik tüpü 
almacak 

M. M. Vekl.letl Sa. Al. Ko dan : 
Hepelne tahmin edilen tl:ratı otuz 

üc bin dokuz ;yüz ;yirmi lira olan elli 
altı tane bll:rUk ve dort yllz :retmle iki 
tane kücUk dolu asit karbonik tüpü 
7 • lklnclkA.nun - 1942 carsamba ailnü 
1aat 15 te Ankara'da M. M. Vek !eti 
satın alma koda kapalı zart usul 1 
ihale edllecet nden isteklilerin 2940 11 • 
rahk ilk temlnatlarl:rle b rl kte teki f 
mektuplarını eks itme 1aat nd n behe -
mahal bir nal evellne kadar m r 
Ko ba•kanhtına ve mele 1 Şartn m • 
si her ailn koda ır rUI r. T P e n h P· 
ıt b rd nblr t lbe lh le ed 1 l'lbl 
e ı r t ne k partiler b 1 n 
ayrı talipler de lb le ed 1 b r 
takd rde ilk t m n t t ı f m k n 
Uz rlnden hesap ed lir. (9520 ı 538 

Kartuf alınacak 
M. M. VekAletl sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen tı:ratı otuz 

ııee l>ln dört ;yüz lira olan 480 tane 
bll:rUk ve 4600 tane kücük kartuı 2 
lklnclkA.nun 942 cuma sünü ıaat 11 
de Ankarada M. M. V. Atın alma Ko. 
da pazarlıkla ihale edllecetlnden 11· 
Wltu.eta DU lbabk U'1 -.ıu.ııa • 
rlyle birlikte pazarlık Mlin ~e saatinde 
Ko. da bulunmaları.. Sartnam•l her 
sün Ko. da aörQlür. Kartuılann hePll 
birden bir talibe ihale edlleblleeell 
albl biner taneden aaatı olmamak fl • 
zere a:rrı a:rn taliplere de ihale edile
bilecektir. Bu takdirde katı teminat 
teklif m ktan Ozerlnden heAP edilir. 

(9519) 1953& 

Saka arabuı yaptınlacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. elanı 
Mliteabhit nam ve heubına pazar

lrlı:la 200 adet fıçdı saka arabaar 
yaptmlacatmdan, arabaların dinsil 
ve tekerlek demirleri Vekiletten 
verilecektir. Bir arabaya fıçııiyle 
beraber 60 lira fiyat tahmin cdilmıı
tir. 

Kati teminatı 1800 lira olup pa • 
zarbiı 6. 1 942 salı ıUnu saat 15 te
dir. 

Taliplerin komisyona müracaatla
rı, evsaf ve ıartnamesi konu97on -
da her cun ıoriilur. (9616) 19632 

T aduör alınacak 
M. M. Veklleti Sa. AL Ko. dan: 
Pazarlıkla S adet Filipı marka 

1377 tipi tadesör alınacaktır: 
Beherlne tahmin edilen fiyat 253 

lira olup katt teminatı 212 lira 30 
kuruıtur. 
Pazarbiı 5 1. SM2 ul" cünü ıaat 

15.SO dadır. 
Taliplerin kat! teminatlariyle bir-

likte komiıyona miıracaatları. 

M M. Vekile ı Sa Al Ko. danı 
Beher çıftıne uhmın ed len fıya

tı 54 kuruı o ın kırk bın ç'ft pamuk 
karııık yun çorap 5. sonkinun 942 
pıazartesı cunu eaat 15 te Ankarada 
M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıkla ihale edıleceıınden isteklıle
rin 32-40 liralık lıa i tem'natlanyl• 
birlıkte puarl lr cun ve saaıind• 
mezkır Ko da bulunmaları. Numg. 
ne ve prtnamesi her cunu Ko. da 
corulur. (96 3) 19637 

T ahliııye ipi alınacak 
M. M. Veklletı Sa. Al Ko. danı 

Beher taneıine tahmin ed len fıya. 
tı 150 kuru olan on bin tane tablı
sıye ipı 6 aonkiııım Sl42 salı cunü aa• 

t 11 de Ankarada M. M. V. satııa 
alına Ko. da pa ar ıkla ihale edile
ce.,ınden isteklılerın 2250 lıralrk ka
tı teırıına lan ıle bırl ktc puarlık 
gun ve aaatınde mezlıiir Ko. da bDo 
hınmalan. Şartname ve niimunesa 
her cı.ın l'f o. da ıorul r 

({-654) 19638 

Tahta dolap yapbnlacak 

alınacak 
a Al. Ko. danı 

• z b :ık ına. 
tre (G) tipi 

çamqırhk bez paz h a milnaka
aayt konnı ur İ al i 2-1-941 
cum'a gün saat 11 30 dadır. Kati 
teminatı 9 229 26 lır ır. Evsa.f ve 
ıar namelli 808 k rtlf mukabilinde 
K. K V. satın al a .ko 
dan almabllır tat ki ı 

ASKERi F ABRIKALAR 

Kmkkale' de yaptmlacak 
illf&at 

Al Fab. Satın A a Ko.dan : 
Keı t bed ( > a > INnll 

olan Kırı de 7ap ak lnl&l.l 
Alkerl Fabrikalar umum m d rlüff 
merkez aatm alma k onunca 21. ı 
-1942 e&l'lamba ııünü aaat 15 te kapa• 
h ıarna ihale edllece tir ş rtname 
(1) lira (3) kuruıtur. M vak.kat te • 
mlnat (1 2> lira (92) kuruıtur Ta • 
llplertn t kl t m tll' 
ıründe Aat 14 de k 
melen (BllOl) 

Bir kaloriferci aranıyor 
Türk M t Ce Y n LI• 

~···········~•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -5 ERLERlMlZE kıtlık hediye vereceklere 5 
~ Satlam yapıhmt olan ucuz eldivenler 5 - -- -: beher çifti 40 kunııtan i 
= -: Satıe yeri- Ankara TUrk Ticaret Bankam kart ında Trakya apart - : 
: mam No: 3. Telefon: 3922. 2 : - -.,,, .................................................................. ,.. 

ANKARA PALAS 
Yllbaşı gecesi ~in bütün yerler tutulmlqfur 
Artık müracaat edilmemesi rica olunur 5896 

SUS Sinemasında 
Busün bu sec:e 

lnanı heyecandan titreten mOUıtt 
muazzam bir mevzu 

BAŞÇAYU$ MEDEll 
rolle~e: Alan Cllrtll • J'Q 
Rolden waııace lleel'J' 

8euıalar: 1'. 18 • 18 ... :ao.ao da 

SOMER Sinemasında 
Buaün 12 n 

canı nd 

BATAKHANE llZI 


