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el 

anında 

ve kime ka ıdır ! 
Falih Rıfkı AT AY 

Belki de bırçok \acındaşlann içinde 
ıu ka)'gı vardır: h rbın ne kadar sure· 
te ni bılmı>onım; fakat ac ba hutun 
harp borunca dO} bilccclc miyim? Gi • 
)"Inı:hilecek mı)ım/ 1 ıruıbılec k mi)im? 
K.aundı ·ımla ı: 'l;llı ">ılccek mi~iru? 

U.w.lo. l ' t D ~ • 
ntndadır. Un.ı, nanrı , ·~ •-.ı... 
ini SÖ) Iİ>cnı , ıt ı, bu m mi ctın 
&ona kadar h.ırpdışı kalnca ını da 
kendi 'ne inanlı> ma1~ Foıkat şu cevap· 
ları \erebilır do)ar.ı.lmn! Gi)İoec k· 
'10! lsınacalrnn! Aldıgın para ile ı:cçı· 
!:' bileceksin! Çunkıi bu imkanların 
olup olmadığını o bilir; her tıirlu ıed· 
birler için Millet Meclisine gitmek onun 
e!indedir. 

Acaba bol, geniş, ferah mı rnsıra • 
cağız? Ha)ır! Jlelki de daha sıkınıı 'e 
kısıntılara uğrt)ııcağız. Duşununüz, 
ıniUetlernrası dtonomi ve ticaret ş:ırt· 
ları ahust olmuştur. Deniz seferleri )'ll 

durmuşıur, }'ll SC') role \e ıesadı.ıfc h;ıjtlı 
bale gelmiştir. 1 urkı)c'den on iki saat 
Ötede, gundc 800 ile 1000 arasında aç· 
lık olı.ımü ~eren bu>ük şehirler \ardır. 

Bundan b:ıSkn, harp<lışı k.ılm:ık ıçin 
daima hazır olmak zorun<la)ız: hazır 
olmak demek, en b:ışt:t, kmetli bir or· 
du heslemck ve tutmak, sonra da harp 
deni için biriktirmek demektir. Bu iki 
bakımdan illa uğrarsak, biz de büıun 
layıfların ha~ta!ığına tutuluruz: yani, 
sel aktısı )'llna, nu.glr C"iıij;i t rnfn sıi· 
ruklcnip gitmek tchlikc-;ine uğrarız. Hu 
ıbtimal yol-ıur 'e olmıyacdktır. Çun
kü biz, serbest irademize hakim kalaca
ğiz. Bunun bir m.ı~r:ıfı ,;ardır. O· 
cu biz Turk '\";ıtand.ısları ödi}eccğız.. 
Asla unuuruyalım ki hu Udcme pahası 
ne kadar büyük olsa d;ı, harp faciasının 
birkaç vuruşluk :zararına ni bet, hiçıir. 

Davayı ıöyle alalım: cihan ateş için· 
de yanarken, ana baba yuvnmız.ı koru -
ınak, sıkınmak. ikinci dünyn hartıini 
barıs içinde geçirmek isti)oruz. Bu po
litikanın çetin imtihanları olduğunu ha· 
tırdan ttkarnm:ıyız; bil mezlikıcn ı::ele • 
IDC')Ü. Biz, h:ırhe girenler gibi, ekmek 
ıiz, pabuçruz knlmı)ncn ~ız: fakat )em<'.k 
listelerimizi indireceğiz 'e üç çih ye • 
rine bir çift pabuçla yıl ı:eçireceğiz. 

Hı.lkümct, i tihsal ec:lcn çiftçinin, 
~eğlni kazanmak için çalıpn işçinin, 
küçiık memurun "lie ona kazançlının, 
namuslu ve durüst tuccıınn, sa· 
nayicinin yanındadır. Harp kazanççılığı 
hırsının, yolsuzluğun, '"Urgunculu ~un 
karşısındadır. Halk için ne kadar ~ef • 
katli ise, bun! ra k:ı111 o kadar amnn· 
sızdır. 

Yohuzluk da olabilir; eksiklerimiz 
de bulunabilir. Dunlnrı hep bir nrnda, 
soz ve el birliği ile düzeltecc ~iz. ll nlkın 
iki bU}uk gfüeni biz:imledir: biri yük. 
sek devlet poliıika~ının s:ı~lamlı-ına, 
do~-ruluğuna inanmaktır: öteki, millet 
vekillerinin, hiı.kümct başında bulunan· 
lann yalnız halkı dü~ünduğüne, onun 
menfaati için u-:ra~tığına inanmaktır. 
Bizi, hu iki inancın zlfı sarsar: oteki 
zorlukların hiç biri elimizden bile sı • 
yırmaz. Hepsinin ilkını, tedbirini, Çil· 

r ini buluruz. 
Dü,mao prop:ıgand:ısı, Türki>e'de 

işte bu rlfı uyanc:lırmak, vaınodas )'Ü· 

reğine şüphe salmak için savaşır, dunır. 
1-lak yuzu gosterir; dolambaçlı telkin 
yolları arar. Her sıkımıyı, lüzumsuz· 
ınuş, idaresiz.likmi,, rolsuzlu1'mııs gilıi 
öne sürer. 

Bilecelimiz şııdor: Milli Şef, Mec· 
Ih, Hükumet \C P ni, halkın, ynlnız ı;c 
mutlaka b:ılk menfaati divnsının }"anın· 
dadır. Yenilmi)ecek, yenmiyece "miz 
biç bir zorluk karşmnd:ı değiliz. fhe
rir ki bu inancı bağlı kalalım ve içi· 
ınizde hn inana sarsmak istiyen her 
tudü telkinlerin kötü niyetten geldiiin· 
de re:reddüt e tmiyelim. 

1ktısat VektUetl, Y\lrt dnhlllndckl 
çivi buhranına karsı koymak !cin e
s ı t dblrlcr almak üzeredir. H t :
nldıliımız.a g re VeklUct blrcok çivi 
t:ıbrlkato lerlYlc temas ederek yılda 

2:;oo tı;:ı cıvı ı t hsnı etlebllmek ıcın 

e p cd n karan alm k üzeredir. Yur-

lm•ından 

\C burodan cıknn d mlrlcrle her cins 
<. vı mnı olunnbllccektır. 

1 t sııt \" al ti aldıtı bu cok ye
r ndc k rıırla, yurt dnhlllnde çivi buh· 
rnnınm önüne gececck, ve yapıcııı:ın 
t meli olan çiviyi temin edecektir. 

Çörçil 
• AMERİKAN AVANINDA 

bir nutuk 
söyledi 

üçlü pakta karşı 

An losa so ar1n 
'ği i nla 1 

t 

Büyük Britanya Başvekili 
Mr. Çörçil 

Mısır'dan Trablus'a kadar bütün Şimal A frika sahillerini ve lngiliz hücümlarının 
inki§af ını gösterir harta 

INGILIZLERE GÖRE 

• Bin gazi 
batısında 
Mihverciler Agedabya 

kasabasına (ekiliyorlar 

İngilizler 
4 günde 600 Km. 

mesafe aldılar 

MIHVERCILERE GôRE 

Afrikadaki 
muharebe 

Bingazi ıehri plan 
mucibince boıalllldı 

İngilizler 
muharebe yapmadan 

buraya girdiler 
Ortaşark'taki /ngiliz 

Kahire, 26 a.a. - Royter: Bcrlln, 26 a.a. - Almnn tebli lne 
Blngazl'nln alınması, L byo. sete- Başkumandanı gl)re &lmn.1 Afrikn'da muhareb!'ler 

rlnde mllhim bir merhale teşkil et- General Auchinleck ~·:a~ı:;1eb:;iı!~s:czıd~~:a;';:;~b~~: 
mcktedir. Daha muhtelif ~evrede ...-- -----------------·------. rebc vermc-k :r.orunda kalmnksızın 
gizlennıt~ Lulw.\Un bar. mUhi.ı. ita - ı bunıya glrm tir. 
yan kuvu erinin tt..nızlenmcsı ieli- R • A ı • t Alman muharebe tnyvnralı>rl şl-
betmekle beraber, Sirenaik, ıimdi a s 1 1 mal s renalk sn:h l!t'rlnaekl askt'rl 
Ortaşark kati olarak Brıtaeyalıla • tes\slerl bomb::ılnmışlo.rdır. 
rın elinde bulunmaktadır. .:> 

Esas gaye, yeni batı ı;öltlndeki k 
Mihver kuvetlcrlnin yok edilmesi a c t 1 
ıılmdi artık tamrun olmuııtur. Al-
man zııı1ılı lmvctlcri ~ağı y-.ıkan .;. 
imha edllmlıı bulunmaktadır. Yal· 
nız bir avuç nlmnn tankı, Trnblus'a 
doğru kaçmağa çalışmaktadır. 

Bu yok edılnıe üzerine, Mısır'ı 

tC'hdit eden tehlike ortadan lmldırıl 

~ 
ı . ı:w~ ... 1 • c 

imiş nıUhim m lllefik kuv tler 
suretle yeni ;>ıl içinde mtıtl-efık

rin y pnıayı k ı· rla tırnbikcek • 
leri başka seferlerde kullanıl
m.ık üzere seı best kalnıı tır. 

4 günde 600 kilometre 
Kahire, 2, ıı ıı. - S m 1 Atrlkn mu· 
ebe.si Il nı: '>l dahn ı d den m:ı

zbe karıstınnıı bulunu)or. Tr blu garp 
lsllknmctlnde alınanlar ilk deta ola· 
r k kıır ıla yapıl n muhn b ler u e · 
rinde lngll z bu'a ku\ etleri n Usl n • 

çekilirken cok nz ucus mc)dunlnrı bu· 
lablllyorlar. Do ba ve sa1;aıı tanare • 
lcrl, lıarckO.ta kntılabl mck cin are'lk 
bu mahdut meydıınlnrunn lstlf d ede· 
bllmekte()lr. llıılbukl lnı:lllı: ta)) ıırele ı 

bl birini tak p cd n d lı: lıır h llndc 
lıUeum ederek, bozul d n Tr blu · 
uln1nbllmck lcln Umltıılı: ı::n>reller sarf· 
eden nlman kıtalnrını biCl}orlar. 

<Sonu 3. Uncu sayfada> 

Berlin'e gitti 
orada on Ribbenf rop 

ile temasa ge~li 
Ankara, 26 ıı.a. -- İrnn'dıın mem

leketlml ze gele.bilmek için vakt olan 
müracaatına buradan bıışka blr 
memlekete gitmemek ıartiylo mu -
va.fakat cevabı verilmiLI olan eski 
Irak başvekili Rll§İt .Ali Geylani'nln 
Tur :;Iye'ye gelirken verml§ olduğu 
tahriri vait ve sôzU tutmıyarnk ge· 
çcnlerde ıknmet etmekte olduğu 
İstanbul'dan tııgayyUp ettiği öğre
nilmi Ur. 
Raşit Ali'nin Berlin'deki 

temasları 
Bertin, 26 a.a. - Alman hariciye 

nazırı M. Ribbentrop 22 ilkkanuıı. 
da Berlinde eski Irak başvekili Ra-

t Alı Geyliınl'yi kabul etmi~tr. U· 
zun snmimi görüşmede arap memle
ketle:ini ilgilendiren meseleler gö
ruşulmuştür, 

Alman radyom ne diyor? 
Berlln, 26 a.n. - Alman radyo

sunun bildirdiğine göre 9 ilkkfi.ııun
dan 20 ilkkttnuruı kadar alm:ın ve 
ltalyan kuvetleri Sirenaik'de binden 
fazla lngiliz tank! ve ağır makineli 
tüfek yok elmi§ler ve~ahut ele ge. 
çirmi§lerdir. 

Sofya'daki Amerikan 
elçilik memurları 

Sotya, 26 a.a. - Amerikan elclslylc 
bütün elclllk memurlan htanbul'a ırıt· 
mek Qz:ere Bulırarlstan'dan ııynlın:ı.,· 

tır. 

FİLİPİNLERDE 
.. t 

Japonlar 

Manilla 
kapılarında 

V~ingon, 26 a.a. -- Fı1tplnlerde 
bilhassa Lin.gayen körfezi bölgesin 
de elddetll çarpl§male.r devam et • 

(Sonu 3. ilncü snyfadal; 

Konuşmalarda 

askeri ıeller 

e bulundu 

General W avell 
Cuıııklnı;, 26 a.a. - Şımdl lf n e· 

iki yerde 

önemli baıan 
elde elliler 

M arc§al Ç ank - Kay - Şek 

dıld • ne gôrc Hındi.stan kuHUCTI sından 

ba,kumandanı general \\:o.veli m:ı- Hupeh 
re.,.al Can-Kay-Şek ve Amerlka Bir
le lk devleUerl hava. kuvetlc.ri kur
nuıy re1sl lrellerol Brett e ile giln 
s;.ıren rnUUlkerelcrcle bulunmuştur. 

lnglll7. buyllk clcllı ı tarafından 
ıı l'dile>n b!t' teb1 de bu hususta 
6Ö;>lo denllmekted r: 

CcnCTal '-" avell ile giln kalmak Hlannu eyaleti bun 
llzere 22 llkkfi.nundıı Çunkmg'e gcl- veUert Llynnı: 6"hrinl t k a 
mlşt.ir. Gencra:l burn.daki lkameU mltlerdlr. Şlmd1 Japon ku 
esnasında, kend yle görüşmek harebc erin devam ett ~ 
rnaksadi)le Cunklng'c gelml& olan sine dotru yürü>114 halind 
mareşal Can-Öay-Şcık ve general tadır. 
Brett lle görll mlı tür. MUıakere 
mevzuunu Uzn:kşark tnld askeri me-

seleler teşkil et.mlşt.lr. MALEZYA DA İnglll-.l \e Amerlko.n a'keı1 heyet- ' 
lerl relsleri lle Cm başkomutanlığı 
er.kAnındnn blrtok generaller de gô
rUşmelCTtı lı;tirnk etmtşleord r. 
Uzakşark sefer nln bütün mllst.a'k

bel snthıılnn tetkik cdllmJş ,.e mil
zakı>reler tam bir gurUı; birliği l:1e 
netlceleonml$Ur. 

General w avell Hindlstan'e dön
mtl~ilr. 

Siyam ba§vckilinin 
Çunking hükümetine 

hitabı 
Dı:ıngkok, 26 a.a.. - Bangkok rad

yosu maha111 saatle 19 da Siyam 
başvrklll M. Songgram'ın maresal 
Can·Kny-Ş :'k'e bir 6nhs! mesajını 

(Sonu 4. cU 11a)"tad3) 

~aponlar 

tekrar asker 

çıkardılar 
Vichy, 26 a..&. - J poplamı, fa.o 

lezya yanm adMın ni b' r M 'P 
~ıkarma yaptıktan b "imek •dır. 

csonu S tınctı ıaytada) 

Va ını;ton, 26 a.a. - İngiltere 
Bnşveklll Mr. Çorçıl ı:ıercfıne Ame· 
riko. .Mcbusan ve Ayan Mccllsi bu
gün lı~nn ıw.lonuııda müşterek hu -
susi bir toplantı yapmı§ ve Mr. 
Çöıçll'i uzun uzun alkıı;ılamıştır. 

Altıncı Al lürk koşusu 
Mr. Çöıçll dcmlr;ıtir ki : 
'·- Amerika Birlcşık Devletleri 

fıyan salonuna dlıvet cdildığlmden 

ve pnrlfimentonun iki meclisine hl
tnbcd bıldi imden dolayı büyuk bir 
şeref duym l::tayım. Bunca nesiller 
Amerikalı ata.tarımın Birleşik A -
merikn DevlcUeri hayatında vazife
lerini yapmı11 olmaları ve siz Ame
riknlıların ben tngllizl aranızda i
yi kar§ılamnnız hayatımın e n he -
yccnnlı nnlo.rındıın birini barın ya
ı:ı tmaktadır. 

Ben Avam Kamarasının bir ço • 
cu uyum. DcmoJ(rasıye iman e t • 
meyi babamın eYt:ııde öğrendim. 
Babamın bana vasiyeti: "Millete 
inan" olmuıtur. 

Şark cephesinde akar suları 

ALftfANLARA GôRE 1 

Merkezde 

geçen bir alman tankı 

RUSLARA GôRE 

Kolinin 
Binaenalcyiı Atlantlk'in her iki 

tarafında da imtiyaza ve inhisara 
karııı mevcut olan ccreyıınlnra b ü
t ün hnyatımca uydum. Millet ıcın 
mlllct tarafından idare edilen halk, 
hUkUmet idealine dol;,'nl itimaUa 
ytlrUdUm. 

kanii müdafaa 

harpleri 
ıiddetle devam 

etmektedir 

BUtUn terakki ve tefeyyilzUmU 
bir hAdlmi bulunduğum Avam Kn
mn.rasıno. borçluyum. Aynı Avam 
Kanı '1".:ısını mllletın iradesine uygun 
olacağı mUl!lhıızasiyle dilediği a n -
da beni vazifemden kaldırabilir. 
Bu itıbnrla Avnm Kamarasının kı

rald::ın izin nlarak yapt1~ım seyn • 
hntl yükselt tasvibiyle karııılıyaca
ğına eminim. Amerika Birle11ik 
Devi tıerl Rel hle görU mek ve o- Bı>rlln, 26 a.n. - Alman orduları 
nunla blıtUn askeri plll.nlnrımızı ba kumandanlığının tcblljtl : 
h zırlamak ve harbın saadetlt bir Donetz kn\·slnde dU mnnın ehe
surctte devamı için gereken her iki 'mtyetll hilcumlan kendls ne ağır 
meleketln askeri h!T.metlerine bağlı l kayıplar vc-rdlrllerek püskürtlllmils· 
yilk.8k sub:ıylannın samimt toplan - tür. İtalyan ve slovak kıtalan tam 
tııar yapm(lllını t emin maks:ıdlyle bir muvaffakıyetle yapılan bu mU· 

( Sonu 3. üncü say/ada ) ~ Sonu 3 ünc:ü 11Y._fada l 

ballsındaki 

savaş 

~ok ıiddetli 

olmaktadır 
Moskova, 26 a.a, - Resmi tebliğı 
Sovyet kıtnlnrı bütün cephe bo

yunca du5manla muharebe etmişler
dir. 

Kalininin batı ve cenup batı cep
helerinin müteaddit kesimlerinde 
şiddetli ~aıınsmalar olmuştur. Sov-

(Sonu J ündl Jll)'fada) 

ııııııııııııııırıııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Büyük koşuya beşyüze 
yakın atlet iştirak ediyor 

Koıular beı 

mesai e üzerinde 

yapllacak 
Bugün 14.30 da bc$ yerde ve bC'!I 

mesafe ilzerlne ynpılaca'k olan Ata· 
türle k~usuna be~ üze ;>•alan atlet 
ldxecı>ktir. 

Ankara'dan bnskn 3ı•clı1erden gelC'11 
'F.Gk~hlr, Dentı:ll, İstanbul, Seyhan, 
lccl, Kocaeli, Bursa, Zonsuldak, 
Ka~ <'ri ve Ergıı.nl Maden atletleri 
cok hazırlıklı olarak gelmlslerdlr. 
Esklşrhlr hölgMI, böls:e takımından 
başka Demlnıopr adına ikinci bir ta
kı'll göndem1lştlr. 

12 k ometrelık bil)1lk koşuda mü· 
sabaka)'l kazanacak sıxırcuyu simdi· 
den tay1.;n etmclc güe olacaksa da. 
koşuya glr<.>eeklerl bir k ere gözden 
geg!rmek suretiyle netice hakkında 

~ 

Geçen yıl yapılan koşuda liseliler 
aşaib ~an b r şey sl>yle>n b lir. 

Anknra bölg nd n gcc 11 yılın 

bl nc·s Mu tafa Kaplan, gerek ca
lıs:nn, ger ab beti bakınundan 
bu koşunun bırıınc iğ le n en kuvet
lJ nnmzett r. Ankara 1a bulunması 
ve antr nmanlannı ko u yolu Uze
rlnd yapması k nd S'!ne bUyO.k b r 
avantaj verm ktedlr. 

!stanbul'dan ı:elen takımda gecen 
yılın lkUıclsl. Rıza lşman yana lcln 

teknik esaslar dalre$lnıde tok iyi ha· 
Zlrlanmıştır. Rıza İ$man 1ustafa 
Kaplan'ın en k uvetll raklb d r ~ e bet 
bine kadar olan mes !el rd daha 
şanslı olan Rıza, e~ r fırsnt nı bulur
sa M afa Kaplan'ı ıtee b ı r. 

İstanbul takımından D n1ar ve 
H b..p, Ankara takımın n tsma 1 ve 
gene Ankara'da hakk ndn 1'C"k büyük 
Um:tler beslenen kileUk Mu afa. 

(Sonu 2. inci sayfada), 



DiL VE TARİH BAHİSLERİ 

ın 

Ankara adının belki 5 - 6 bin senelik 

bir varlık olması çok ihtimal içindedir 

Eskiden AnKara ıkı uç tepe, 
çıplak bır va'.iı, etrafı dere ve 
bogaz olan bır )er ıdı. Bura arda 
oturup gelenden gcçenien baç al 
mak. kervan! ırı vurmak, zoru go
runce tepe v bo azlardan, sular
dan ıstıfadc etmek esıtı zaman ta
bıyelerı ıçın kolay bır iş o.abtlir
dı. 

Keza her hangı bir (Kapadok
yaJ hukumctı ıçın dahi bir pazar 
ycrı, hır muJafaa mcrkezı olabi -
lirdı. 

Boylc duşunursck son sozle 
Yunanlı demek olan (Fır ıtya) h
lardan evci dlha bir çok millctlc
rın (Ankara) dan ıstıfadc etmiş 
olmaları Jbımgelır ve (Ankara) 
adı da belkı (Autochtone), yani 
sırf yerlı olur, belki Mezopotam
yalı olur, Sami, Mısırlı veya (A
ısıaniquc) o ur, belkı (Luki), (Lu
dı), (İzor) •• daba bilmem neler 
olabılir. Hatta (İ kıto) olabilir 
diye mulahazalar yapılmalıdır. 

Bunların hıç bın Grek değildir. 
Hepsi CAntc Hclleniquc) dir. 

Ankara civarında bakır çağın. 
da ıstasyonlar bulduk. 

Sozlerimc da~anak olan bir çok 
fıloloJı karınelcrı vardır 

V c, (Ank) sesı bir radikal ma
hiyctındc ve daıma aynı mana ü
.r.erındc en cskı ıimal ve batı ve 
ön Asya dıllermdc vardır. 

Bu (Ank>, pek az bır vokal dc
ğiı;ımı ılc gene aynı manada sc
mıt bir kok olur: (Unk boyun; 
bun Hanek bogaz; Hun -
nak angınc; t-ahnik - bogum; 
bog ),_ vesaire gibi. 

Turk c (Engel - mania; çen
gel, nıal >. h tta atay (An
gı nt k kuşatrra .. sarmak, çc
vırm k. - Huseyın Kazım) oldu-

gibı. (C-ıngal sık orman, ge
çılmcz, manıalı a .ıı;;lık) dahi 
Turkçedır. Avrupalılar bundan 
(Ju gle) yaptılar. Netckim (C-

mgal dagı - Z on.gul -Oak) ol -
mu tur. Bu (Cıngal) sozu Hıma
Jiya kırgrzlannda dahi vardır. -
( V ıdal Bla.'lcbard). 

Kclı enın başına böyle bir (si
b lantc) fonem koyarak (An -

KO L 

Yazan: 

Dr. Saim Ali Dilem re 
kur = wıkur) dahı olur. Bu ad 
Turk ve sumcriycndir. A>m suret
le Sakarya nın eski adı olan (S
un~ar ıon) ile bırligi dahi famıl .. 
y:ıca sumerıyen olması uzak bır 

tahmin de(Oılclir. Ve çuııki coyraf
ya bakımından dahi Ankara'dan 
geçen suların hepsi yukarı Sakar
ya sayılır. 

Ve (Sumerler> in yarısı (Kır
gız), (Turkıstanlı), yani Altaylı 

oldu unu ııoylı) en biz dcgil, 
(Hrozny) gıbi Hind-Avrupa aşık· 
!arından birıs.dır, bunları (A -
kad) a varmadan evci Anadolu'
ya sokan dahi odur. (Dic lilteste 
Geschıchtc Vorderasicnı, • Hroz
ny, 1940. - Sayfa 33, 39, 4, 44, 56, 
58, 59, 154 ). 

Bu zata ı:orc (Sincar) bir Sil
mer kelimesidir, Grekler buna 
(Singara) dediler. 

(Hrozny) ye göre (sayfa 58) 
bu Türk kabileleri Mczopotam -
ya'ya geçmezden evci Anadolu'da 
belki bin sene oturmuşlar ı .... Bu 
kitap (Hrozny) nin en son eseri
dir. 

Hrozny (Scmit) !eri de (Ha -
zar) denizi etrafından Arabiıtan'
a indiriyor ! .... 
Bakınız (Ankur) ile (S-unkur) 

bizi nerelere göturcblliyor, .... 
Bu yazıların (Chronologic) ı~ 

rinc bakılırsa İsa'dan en a~ağı 
(4) bin yıl cveldir. Bunun yanıı:ı
da (Firikya) eskiliği çocuk oyun
cağı olur. 

Hülasa , 
1 - (Ankara) sozunun :ıc: :i 

5-6 bin senelik bir varlık olması 
mümkündiır. 

2 - Bu kelimenin Hind-Avru -
paca da mevcut olueu bu ıchrin 
bir (Firikya) kurumu olduğunu 
hiç bir zaman isbat edemez. Şeh
rin adı da tarihsel dil bilgisinee 
bu durumdadır. 

3 - Mana bakımından (bofaz), 
(dere gcçitı) demek olur. En bü
yük ihtimal budur . 

4 - Sakarya'nın eski adı olup 

EDİR? 
Elem yatla beraber yürür, hazan geçmif günlerin 
acısı y.ureğimize çöker, bazan yarının endişesi 
k a ! 1 a r ı m ı z ı çatar, i ç i m i z i bunaltır. 

,----.. -··················•"•"''"'.:'.: ::'.~'.~:::::ı L .. ~~:~~..:...~.~~~~ ... ~~.~~.!.~~can 
i n 

derıler, 

ıl r, kederler, 
bailı değil

' ucud umuzde, 
ın d.ı mine • 

ı . Her ao, her 
•l ıme kadar o bi· 
:·uyan bir du man 
\)Ule dalarak ken· 
i imiz zaman bu 

rulmt}eo el ile tu· 
ıbı, feza gıbi ucu 

c n ıkıcı hal, hayat 
kını en c~arctlm· 

1 r korkutur. Fızı}oloji 

len ıt ı ndcn çıkılmaz bır 
nıuamma, fıl u fi ır ıÇİ'l halledilemi· 
~en hır sırdır. Anatomi uz,iyettc 
oıerkezını, f.zıroloıi m 'cini, pata· 
loıi ıc<iırl ını r.ışıırır durur. On -
da'! berk s ık.iveıçıdir. Herk~ ona 
J.ignet eder. lle k~ şu sualin kıırıı
eında ilcız k lmı$tır. Neden musta· 
rıhizl :\faddl ha}Jtımızda acılara 
karşı en ı irlı ded sıh:ıt korunu 
kaiJc1rrine ri ı)et olcluğu ı:ihi, m:ı • 
nf'ı hayatımızda saıdet, refah ve İı· 
hfilk elemlerı h ıfifletir 

Hemen, hemen burun dinler, Al • 
lah:ı )&kın olma.! ıçin ın\anl:ırın c • 
Jeın çekm ını emreder M ~takbel 
dını olan Hım ve fen ise elemin or • 
tadan kalkma\ını gaye biliyor ve m· 
sanlara· dınin saadet ve bıışkalarınıo 
saadetidir, di)or. 

Neden dun:vaya ağlı)ara.k ı:eliror 
ve ağlıyıırak h1yata ,edl edi}oruz ? 
Dine in:m.mlar ne mahiyette olursa 
ols.ın her elemi Allah tarafından in
sanlara verilen bir tedip cezınıdır, 
derler 

Butun hayın sahıbi mahlüklar e • 
lemle s~k ve ıdare edılir. Butı.in hay 
van1 mekanizmJnın hırıcık motoru 
eleındir.Butun enerıilcrin an:ıhtıırı 
elemdir. 11:.ıtıın hMerın fikırlcrin 
menhaı elemdir, >İ>·onız, açıyoruz, 
çalışı>onız, horuz, ~ehi elem 
çf'ktnem k için, elemden kurtulmak 
için hir çare nrdır: Ölüm! nitekim 
sair : 

'Terki can euem d• kurtulsam 
ıu m· net h:ıne<len •• 

dhor. 
Prkl ırıa 1\1 mi git'llc-k fqcdılti • 

mlz ll eki dll'wıının bizimkinden da· 
ha müle-nmel, daha in, dı~!l. rahat 
oldutu ne ınahlm? Gidenlerden kim 

sclmi5 de bize bu hakikati a)-dınlat· 
mış ? 

Ilır de tÖJ. le duşünenlcr \ııt: 
Elem bize dünya ve ahırettc gaye 

olan İ>iliği, mukemmcli)·eıi, ıeslim 
eder. Elem fa)'C!alıdır, elem olma -
dıkça ze'k olmazmıı 1 

(Moion) elem zevkıo anasıdır. 
diyor. 

(Montaigne) tabiat zevke, lezzete, 
huzuzata hizmet için elemi vücude 
!:etİrmiştir, der. 

(Gar'<lano) da §Ö>•le di)'Ot 
"Eğer önceden elem du>"Ulmasıy

dı, zed:ın. o derece lezzeti olmaz. -
dı!" 

Peki ama aç deJ;ilim, su5zmadım. 
BinaenalC)-h ne bir zevk, ne bir e • 
lem hissetmi)orum. Bırden burnu -
ma llıif bir koku sıelır veya hoş bir 
muzik nağmesi kulaklarımı o~ar ve
ya beni sevindirecek bir haber alı • 
rım, hen mahi)·eti birbirine benz.c -
mİ)CO üç muhıclif zevki muhtelif 
derecelerde hissederim YC hunların 
hiç birınden, önceden bir elem duy· 
m~ de;tildir. Buna ne di) ellm ? 
Mıddt ,·cya m:lnC\l, ruhi VC)'& fj. 

zikl mahiyette Jı!r çok zC\1cler v:ırdır 
ki elem onlarla birlikte tezahür et· 
miyor ve h.uan Ö}le şiddetli arzular 
vardır ki ze,'kı elemi intaç eder. Bil· 
yük bir kışta dağda giden bir rolcu 
tatlı bir U)oku hifsedcr. Ve Ç<1': kere 
o zC':kın kurbanı olur. 

Bazao bü)ük bir diı ağrısı duya· 
rıı, bu biı.i çıldırtır, fakat çektirin • 
cc elem gider, fakat hazan da kara • 
ciğer, böbrek sibi en chemi>etli u -
z:uvlannıız bayatımıu tehdit ede 
cck kadar hasta olur biz bunun pek 
farkına varmarız. Yani öyle büyük 
elem durma)'ız. Bazan burnumuz ka· 
ıınır. Halbuki hiç bir rahatsızlığı 
yoktur, cirmi doJiuran bağmaklar • 
daki solucandıı:. Başımız ıj;ırır, rı • 
h:ıtsız: olan midcmizdir. Bunlardan 
da anlarız ki elem bizi çok kere iğ
fal ediyor. nal1lctc ~evkedİ)'Or. 
Muhal&~k olan şudur, t'lem ha • 

}atla beraber )Üntr. Hazan geçmiş 
günlerin ıcm )"Üreğimize çöker, ha
zan >arının cndis~i kaşlarımızı ça· 
tar. Hin rahaısız etmek için onun i· 
çin her }'Öl açıktır. Slyden geldili 
gihi, zevkten de gelebilir. Scvıtiden 
do~uj\u ~'bi kindt'fl de doP,. Ba -
zan, vücudümüze, bnan dfmaiıım • 

Yunanlıla,tırılmıı olan (Sungar
yon) kclimninın de aynı kaynak
tan olması pek mümkündür. 

Bu bahsi açan profcsor (Mam
buri) ye tcşckkur ederiz. 

Profesörün yazılarında bir şey 
gözUmiızc çarptı. Diyorlar ki ı 
Galatlar 1sad'an evci ~229> da 
Bergama kıralı birinci (Attalc) 
tarafından mükemmel bir bo~gu
na ugratıldıktan sonra (Galatya) 
denilen bu yerlere çekilip artrk o
turgan bir millet oldular, bir da 
ha yerlerinden kımıldamadılar, 
barbarlıgı bırakıp ebediyen sakin 
bir millet oldular. 

Hakikaten birinci (Attalc) ya
hut (Attalos) Galatlarla çok meş
gul olmuş fakat onları sustura -
mamıştır. Biz zannediyorduk ki 
bu işi yapan asıl ıkinci (Eume
nes) tir. V c belki profesorun gos
tcrdigi tarıhtcn yarım asır sonra 
olmuş ve Romalıların muaveneıiy
le başarılmıştır. Yunan şehirleri 
Roma"dan imdat istediler. Sena -
to ( M nliyus) u gönderdi. Bu 
konsül bin 7.ahmetle (Ankara) da 
Galatları magllıp etti. Bu vilayet
te iıç Galat kabilesine kareı, o va
kite gorc büyük denebilecek iıç 
muharebe verdi. Roma'nın ordu
sunda Bergamalılar dahı varJı . 
Aralarında bir (Attalc) bulunu -
yordu ama bu adam (Eurnencs)in 
kardeşlerinden genç bir prens i
di. (Stö.hclin) c gorc İsa'dan evci 
(183) te bu kıral tekrar Balatya 
üzerine sefer açmağa mecbur ol
muş ve burasını Bergama'nın bir 
vilayeti yapmıştı. Fakat bu mu -
vaffakiyct dahi uzun bir tesir ya
pamamıştır. 

Bununla beraber Galal)a'da o
lan biten &eyler Latin arşivlerin
de de karmakarıırk yazılmıştır. 

En çok malumat (Polybios) un 

hayal mahsulleri olup son zaman
larda Bergama yazılarından çıka
rılan şeyler dahi parça parçadır.
(Frlinkel, Cardinoli). (Momm -

sen) de çok malOmat varsa da 

hep nazariyeden ibarettir. 

Bolu'da erlerimiz 

için kışlık hediyeler 
Bolu, 26 a.a. - Sehrlmlz Yardım

sevenler - Kızılay cemiyetlerinin 
tesebbilslcrl ile ve vali, hUkilmeıt, 

parti, beledb'e ve maarif cr'klınının 
ve yüzlerce vatandaşın lştlrnıklylc 

parti salonunda yapılan toplanuda 
kahraman erlerimize kışlık hediye
ler toplanması l<:ln kararlar nlın

mı..s ve komiteler secllmlştlr. Teber
rular devam etmelktedlr. 

Kayıeri Y ardımsevenler 
Cemiyetinde 

K~. 26 a.a. - Sehrlml% Yar
dıhsevenler Cemiyeti kahraman er
lerimize ~ık hediye tedıırlk.l ıcın 
ilk parti olarak 1.000 ıtra Kızılay 
cemiyetine vermiştir. Tebcrrular de
vam etrne-ktcdlr. 

Tren altında yaralana.11 
bir adam öldü 

tstanbul, 26 (Telefonla) - DUn .:e· 
ce Kartal'da Yunus clmenot fabrikası 

yakınında bir hendekte Azmi adın'1.ı 

ve altJnı.a )"asında bir amele ntır )nra· 
h olarak bulunmu15tur. Azmi hastane
ye nakledilirken lilmilıtUr. Tahkikat 
neUceslnde Azml'nln trenin ününden 
kacmak isterken dUserek yaralanması· 

n· öJClme ıebcp oldu{:u nnlaaıımııtır. 

Mahkemeye verilen 
vurguncular 

1ııtanbul, 26 <Telcronla) - Anok 
adında bir tAclr 4759 kutuda (5710Sı 

1 

elle lbr!flrnden beher c:llerten <ilime~ 

metre eksiltmek ıuclYle, Albcr Mındn 
bir kumucı yüksek fiyatla mal ıat· 

mak ııuclYle, Kanburyan adında bir 
manifaturacı mal ı:rtzıcmck ıucb'Io o.d· 
Jlye;;c verildiler. 

za, hazan da ruhumuza musallat o -
!ur. Zenı;in fakir, genç ihti}ar bak • 
maz, o )ıılnız üzüntü verecek, kahre
decek insan arar. Gülen sözlere yaş 
döktürür, n~eli çehreleri endi~eli 
bir ,ekle sokak. Seversek elem çe • 
keriz. fekakirlıkta elem duyarız dost 
elem verir, dü1man elem verir. 

Hülisa beşikten mezara kadar bir 
dakika p~imizdeo ayrılmı)ıın bu kö
tü arkadaş, ııağımızda, solumuzda, ö
oümUzdc, aıicamızda tıJ>kı giilge gibi 
her yerde bilimle hernherdir. 

B~erin elemlerin! hafifletmek i • 
çio fikir ıdamlarının her ,ıtün sarfet· 
tikleri emeklere )'llkınd:ı.n ıahit olu· 
)'Oruz. Acaba insanlara d:ı.iml bir saa· 
det, sürekli bir zl!\-ic nasip olmı>•· 
ak mı? Bunun ccvatıını vernıeok cok 
zordur. Bence en dofru sözü f:CtlC 
Türk şairi s5ylemiştir : 

"Mihneti kendine 7evk etmedir 
lle.rndc hüner.,, 

Gaziantep 

kurtuluş 

yıldönümü 

Çoşkun tezahürlerle 

ve törenle kutlandı 

Dünkü Meclis 
Bilyük Millet Meclisi dün saat 14 

de B. Semset.tln Gilnaltay'ın reisli· 
ğinde toplanmıştır. 

!Altıncı Atatür oşusu 

Büyük koşuya beşyüze 
yakın atlet İştirak ed·yor 

Gundemdeki maddelerde beden 
terbiyesi genel dlrektörlilğil 1938 yılı 
kaU hesabına dair mutabakat bC'yun
namı:slnln tnsdlkı hakkındaki knnun 
lfıy,hnsi> le, BU:> ük Mlllct Mc-cllsl, 
Cümhurreısliğl, Divanı Muhasebat (Baıı ı. inci ı&ayfada) Coğrafyn faku le-si 
1940 mnli yılı kati hesapları hakkın- Kocaell ve Eskisehlr'den millt atlet 14.25 te. 

onunden ı;ant 

da Meclis hesnplannın tC"t.klk encü- lbrahlim ve Bchzat büyük yarışta. c> Llü<'kr ve okJllıır tıı .> •• 1 
meni mazbatn.sından sonra orman takibe def;er simalar olacaklardır. Orduevi onündC'n saat 14 . .:.J .ıa. 
umum mildilrlü~U l!J38 mali yılı he- 12 temsili takım arasında sürpriz d> YUkse>k okul t.akbderi .r.ızı...ı) 
sııbına dair kanun ve bımkalar ve yapması beklenen bir atlet de 1stan- 6nUnden saat 14.40 da. 
de\lct müesseseleri mcmurlan aylık- bul bölgcs\mlen 5.000 metre Türkiye e) Buyuk Atat.ırk koşusu, Do<· 

Gazlanteıı. 26 a.a. - Gaziantep kur- larırun tevhit ve tcadUIU hakkında- şampiyonu l'::Şref Ay<lın'dır. Bu atlet meıı'dt ki yrrmdC'n sıı.nt 14.20 de bnş· 
tutuşunun yirminci yı!dönUmUnU dün ki kanun projC'Sl ve Erzincan fclAkı:ı- kır koşularında tutulması llı7.ımgı;>lcn lıyacaktır. 
coskun tezahürlerle kutıamıatır. nu mu- tinde fednkArlık gôsteron dört mnh- sistemin aksine oLarıı.k bu mevsım Bu mUsnbaımlara ıştırak edec;e· • 
nuebeUe ıehlr baıtan bua donanmıı kOmun cezalannın bağıslanması hlcblr koşuyn glrmemiş.c;e de bu ya- b;.ıtün oU Uerin ko u günü saat 
ve ötleden evel bUtUn dUkktınlar ka - hakkındaki kanun projeleri görilsU- rış lcln idman )"apmış vazlyettedır. 12.30 da Hnlkcv n'd hazır bulun
panmı&tır. Saat onda kaleden atılan 1Qp kabul edildıkten sonra 5 sonkfı· Blrlncllii:i de ooklencblllr. Ef:er de- mnlnrı. 
topu mUteak1ıı, yirmi yıl önceki glrlıl nun 1942 pazartesi günil saat 15 te rC"ce alnnlnr arasına giremezse bu- ı - B.iyük Atn.türk koşusu dor
temsllcn aehre srıren askeı1 kıtaıo~ toplanılmak üzere celseye son ve- nun coıctanberl müsabaka yapmama- der atletten müteşekkil ve .ı.sım rl 
methalde Parti, belediye ve kazalar a - rllmlştlr. sırnlnn olduğunu kabul etmelidir. evPlcc lC'.:.b t cd l<'n kulQp ve böl e 
dına gelen heyetler tarafından knreılnn· tdmnn nUeli ancak bir cephede ha- tnkımla.rı. arasında y.npılacakur. BU 
m11 ve kendilerine birer buket verll - zırlar. "Mlisabaka knbiliyPtl buna kıı,.. takrmlıırn dahll cıtlctlerden Ueünlin 
mııur. Askerıerımı.z dotruca htıkUmet Zonguldak'fa (. ff. P. tılıncn neti.<'e)'e müesru- olur. koşu)·u bit rmc-sl &arttır, ve bu dört 
konatına giderek latlkllH marıını mu · Tıııkım tnsnlflnde bllhassa 1 tnn- atlc-tten Ur:U tasn\fc tabidir. 
tcaklıı ba>raf:ımtzı cektlktcn sonra, bul ve Ankara blrlnC'llik lı;:ln en bU- 2 - Bu koşuya takuna meruıuP 
bUtUn askeı1 ve milli crklın, askeri kı· merkez kaza kongresi yük eforu snrfetmek meocburlyetln· olmıyan atletlC'r de iştirakte 
Ullar mahalli tl'şekkUllcr, mıılQI gıır.I· de kalncnklardır. Bir yıl ünce Anka- bırakılmışlardır. 

l 
ıer ve şehir hnlkı Şehitler Abidesi mcY· Zonırulcl!ık, 26 a.a. _ cumhuriyet ra tnkımları blrlncl Vf' Uçüncli !ll· 3 - Takımlar, dı.ğcr bölgelordcıl 
danında toıılanmıstır. btlkll'l.I marıı ca· Halk Partlı;I merkez kazası konı:rcsl muşlardı. B11.knlım bu yıl ne olacak? de bu ko~uyıı. lGtirak cdlldiii 

1 1ındtktan ve ıehltlere hU~meten bir da· dün toıılanmıs Ebedi Şetlmlzln azız ha· Dı•nlzl! takımından bir bUtOn oln· de bölgeler arası bir tasnife tabi .,,. 
klka ıUkQt edildikten ıonra bir askeri rnk k 1 t ct 

1 

tırası tAzlz edlldlkten sonra, dılcklcr .. co ıa tSf' .ıl)·orsa da daha WC'- tulaC'ak \'e aynca, Ar.lkarn kulttplefi 
kıta tarafından Uc el hıı.vaya atea edil· üzerinde milzakerelcr yaııılm1'. yeni rilbeli atletlı>rdf'n kurulnn Kocaeli- arasında takım tasnifi :yapılmoık .., 
mlı. ıehlr adına Abideye celenk kon· idare heyeti secllmlstlr. K'lnı;re mrsal n n aradan sıynlnhilecP.ğinf ve hattl\ retlyle dPrece alacak, tadcım'lara 

1 muı, ıehlr okulları adına nutuklar ıöy- sini b tırmeden oncc l\11111 serımızn Esklşehlr'Jn krndılf'rinl gcçebllcce- ktıfatlar verllf'cektlr. 
lenml& ve bunu askeri kıtaların. okul· k b "'l ı arıı a(:lılık duyıı:ularını izhar etmls· ., n umuyoruz. 4 - Bu ko unun fcrdt derece .. 
!arın e ki muhnrlt> kıyafetindeki parti ur Dımlzll böh:ı-sl kadar mutaznm en- fnn?:ırm da müktıfaUan vardır. 

1 
teaekküllerlnln ırecıt rsmı takip et.mis· .... d ı ı c.·-,,.,nıruı ak vlll'l.yetl Parti konırrcıe~ı ışmış o an =·Yhan, Bursa. 7.-':ıngul- 5 - Okullar arası yapılııcak k 
tir. dün ı;ona ermı15tlr. dok ve Knys<>rl bülgelf'rhle Maden !arda takım tE"şkill mevzuubahfa dr 

Saat 15 te belediye tarafından ordu takımını sonuna kadar cetln bir mil- J?Udir. Bu koşular fC'l'dl dereceler 
mensupları ~reftne 250 klolllk bir caY İzmir Ticaret Odası seçimi ende'" halinde görecC'ğlmiz muhak- Oz!'rlnde mUktlfatlandınlacaklardJr. 
zf)·afetl. ırece de Halke\1ndc müsamere knktır. 6 - DlğC'r bölg('}erden bUy{lk Ata• 
ve koruer ,•erllmlıtlr. lzmr, 26 a.a. - Şohrtmlz ticaret ı Neticenin ne olacağını kesin olıı- tUrk koşusuna ı •lrnk etmek tızer• 

odası mecltsı Azasının secımı dun rak y11.7.mnk hataların en aı::ıl:ıdır. .ı:releN'k olan ekiplerin en gec 
odada toplanan ıkıncı ınJntc.1ıp.er Buı;On en iyi yarışacak atletin ve 27. 12. 1941 C'umnrtesl gUntı at l' 
ta.rafından yapılmılitır. Mecl.s ilLnsı tak•mın en bU,.·lik eforu Y<'rlnrle ve kadar Halkcvlne mOracnatla ad• 
lkincıklınunun ilk günlerınde topla- sarfetmek suretlvle Atamızın geçtlltl !arını knydl'tUrmt>lerl ve numarala• Yunanistan' a narak rlyasc-t divanını sececekUr. volrlıın onun artını ta<şıyan ku1,1aya rını almalan şnrtbr. 

kavuşaca~ını b~lm,..k lfızımrlır. 

gönderilecek 

yardım paketleri 
Ankara, 26 a.a. - GUmrilk ve ln

hlsarlar Vekaletinden tebliğ edil
mı:stır: 

llıemleketlmlzden Yunanistan hal· 
kına muhtelif &ekıllerde ;:,·apılan yar
dımlara U6.vete.n Tilrk vatandaşları
nın da Yunani6tan'dakl akrn.bolarına 
her ay beser kllo mHctarında blrr<r 
YIYC'CCk paketi göndermelerine mü
saade verilmekte idi. 

Şimdıtre kadar miisaarlo.sl veril
miş olaın paketl~rln sevki temin edi
lememiş olduğundan bunların gön
derilmeleri blt.lrlllnC'lye kadar V<'kfı
lotbrıtzce yeni mfiııandcler verllme
mesl karaı'laştınlmıştır. 

Kurtuluı vapuru 
Yunanistan'a gidiyor 

Maarif Vekilliği Umumi 
Müfettişliği 

Gazi Terbiye En&tllUsü Beden Ter· 
hlyeı;I Otrretmenl llyns Sina! terfi ede
rek .Maarif \'ektıletl umumi müfcttlell· 
tine tayin edllmi~tlr. 

Bir vurguncu 

mahkum oldu 
Silo yakınındaki köfteci dtlkklnını 

önce 22.5 lirayn klrayn verdllil hal
dı> aynı yeri KA?.ım Sıırı.-;ay'a otuz li
raya veren Osman oJ;'lu Hüseyln'in 
vurgunculuk yantı.ı::ı sabit olmuş ve 
mim korunma kıınununa göre bir 1 
sendik kira tutan olan 360 liraya 
mahkum edilmlştır. 

İstanbul, 26 (Teletonla) - Kurtuluı * İstanbul sulh h!kimlertnden B. 
vapuru pazar ıı:Unü tekrar Yunanlı· Cevııt Erkul Ut"ilncU sınıf adll)·e 
tan'a ı:rldeeektır. Vapurda her z:aman müfrttişllğine t8.)in edilmlştlr. 

ıı;ötUrdUtU enadan fazla olarak 750 ko· * Siirt Maarif mUdürlilğUnc Erzin-
li lle Kızılayın Yunanlstan'da muhtac: can maarif mUdurU Hüsnü So)'· 
cocuklara datıtılmak üzere ıı:önderdt~ı lemcz tn)i.n olunmuştur. 
eaya ve 250 ıer ~amllk partller ha· * Ci\•rll kazasına bağlı 17 köyde ya

pılan bina tahriri nlznmı dnlrels
de yapılarak sona C'rmlştır. l!H2 llnde 2000 kilo incir vardır. 

Kazanl vergisi 
mükelleflerinin 

• dikkatine! 
Kazanç verı:rlıl ikinci tablt 

müddeti bu ay sonunda bitmek· 
tedlr. Vaktinde verJlmlyen vcr
ı:rller yüzde 10 zamla ve icra 
yolu ile tahsil olunur, 

Buna mahal kalmamak üzere 
llııllller1n ver.ırllerlnl bu ay so
nuna kadar batlı oldukları ma
llye eubelerlrıı ödemeleri tava!· 
ye olunur. 

mali yılından itibaren bu kö)•lcr
dekl biırıaların bina vergileri yeni 
gellrler UzerlndM alınacaktır. 

* Dahiliye Vekilliğince hazırlanmış 
bulunan asker atlC'lerme yardım 
hakkındaki kanunun t.ntbık şekli
ni gösterir talimatnamenin hazır
lanması bitmiştir. Talimatname 
yakında tasdiktan cıkarak yUrUr
lUğe g,recekUr. 

* Devlet orta okul imtihanının ~le
me bölümü, 1942 devrelcrlnde de 
1940 ve 1941 de\·relerl lcllı tesblt 
ve na.n edllmlş olan tUrkce. mate
matik ve tablt ilimler derslcrın
den mUrekkep olacaktır. 

* Ankara Hukuk fakUltesl dislı)lin 
talimatname projesi Maarl! Ve
killiği talim ve terbiye dairesince 
tasdik edilmiş, yilrilrlU{:e girmiş
tir. 

Fihpin insanları 
Bugün japonlar tarafından sı

kı bir hUcuma ugrıyan Filipln a
dalarının ilk ııakinleri, on beıincı 
asırdaki mUs!Uman lstilfi.sından 
evcl buraya yerleşmlı olan l\Ia
lezyalılardır. Buraya zaman za -
man Japon ve Çin nllfuzu hllklm 
olmuş ve adanın müslilmanlnrı 
iki mllletin tesiri altında kal -
mı§tır. Adalan, ll>GS yı -
lından 1898 e kadar İspanyollar 
işgal ct.mlşler. Nihayet Fillpln -
ler 1921 de Amerika'nın nüfuzu 
altına glrmlıtir. Fakat İspan -
yollar zamanında ada ahalisi U
zerinde cok çalııılmış, ve bunla
rın mUtecnnls bir klhle haline 
konulması milmktın olmll§tur. 

Bu esnada Flllpln ahalisi ara
sından bir çokları hıristiyan ol -
muştur. Bundnn sonra Amerika· 
Jılar gelnılıler ve adalarda sıhl 
durumu tanzim etmişler ve Flli
plnllleriıı. hayat seviyelerini yük
seltmek için bfr çok tedbirler aı. 
mışlardır. 1903 te 7.635.000 olan 
nüfusu, 1926 da 11.583.000 e yUk
selmlı ve o zamandanberi mun -
tazam bir surette art.mııtır. A -
merikalılar bu adalarda bllhasııa 
ziraata ehemlyet 
Ada ihraca tının 

verml§lerdir. 
;ytlzde 19 unu 

ıeker, ytlzde 13 ünU Manilll ke • 
nevir!, yUzde 4 Unu de tütün te,,_ 
kil eder. Arazinin volkanik ol -
ması ziran tin llcrlemeslne 
bilhassa çok yaramıutır. Buralar
da boy boy kauçuk istihsal o -
lunmaktadır. Adalarda bir çok 
madenler de bulunmaktadır. Bu 
meyanda meseli\ altını dahi sa -
yablltrlz. Luzon adalarının §I -
mallndeki Bııtan adalarında k6 -
mUr vardır. Bunlardan başka gU
mUş, demir, petrol ve J<Ukllrt ma
denleri de hatırı salılır derece -
dedir. 

Filipln, ticaretinin yUzde UçUnU 
Amerika ile yapar. Birleşik A -
merlka hUkllmcU Fillpin'e istlk-
11\l vermek istemiş, fakat bizzat 
Filipinliler Amerikan nüfuzunun 
buradan uzakle.şmasını kendi 
menfaıı.tlerine uygun gl5rmlyerek 
lnı idarenin devamım istemiı -
terdir. Bunun Uzerln-c Flllpln'de -
ki Amerikan idaresinin 1946 ya 
kadar devam etmesine karar ve -
rllmiştir. 

Eğer Fllipln'ler bir gUn Japon
ya tarafından işgal edilmemiı ol
saydı, bundan beş sene ımnra tam 
ıstıklile aa.hlp bulunacaktı. 

6 ncı Atatürk Koşusu 
programı 

Ebedi Şef Atatürk"Un Anknra'ya 
ŞC'rct verdıklerı gunUn yıldonUmUne 
rnstlıyan 27. 12. 1941 cumartesi gti
nü )apılacak 6 ıncı Atatürk kosusu 
programı, Ankara Halkevlnde topla
nan Atatürk koşusu komitesince ha
zırlanmış bulunmakta.dır, bu progra
ma göre koşular su tertibe göre ya
pılacaktır: 

a> Kız talebeler Türk Hava kuru
mun<ian sant 14.30 dB. 

b> Türkkusu talebeleri D.T. ve 

Sanat müesseselerinden 
ahnacak elektrik 
istihlak vtJgisj 

lcra \ ekUJerl He>etı, elektrik ls
Uhltı.k veri:ısl tenzi!Atından lstUade 
edecek ı;ıı.nat milesseselerinden Kilo
\ at saat b~ına alınacak elektrik ıs
Uhliik resmi hakkında yeniden ha
:z.ırlanan kararname ile bu kararna
me-) e ek llsteyl kabul etmhitir. Bu 
kararnameye gore ten.zill\ttan fa;:,
dnlanııcak sanat müesseseleri karor
ııanıcııın yUrilrlil{:e glirmcsinden Jti
lın.ren 15 gün lcinde ni>onelerln sn
yaı;lnrını teslılt et.meğe mecbur ola
cnklardır. 15 ~ünlük miıddet Icinde
toob.t oluıınn miktarlar dışııulakl 

sarfiyat tcn1.llllta tabı olacaktır. Es
ki listede olduğu lıalde yc.n.I listede 
yazılı olınıyıın milesseseler sar!iyat
la.rından kilovat saat başına bir ku
ruş res.m alınacakUr. Elektriğini 
kmdisl tstJhsnl eden sanat müesse
seleri de bu karara uyacaklar ve 
bunlar istihsal ettikleri elektrik mik
tarını bir beyanname ile ve 15 giln 
ıcınde bildireceklerdir. 

Elektrik Jstlhllk rcısml kllovat sa
at başına bir kurus olan y rlerde ki
lovat saat basına alınacak tenzmı 

resim miktarı: 
Pamuklu riıcnsucat 
fn.brknlarındn 
TrkotaJ fabrkalan.nda 
Ok.c;kn fnbrkalarında 
Dc~rmımlerde 
Harç &anayllnde 
Cam ve f!.$1! sanayllnde 
Boru sanayUnde 
Ktığıt ve karton 

11---

0,56 
0,ıl6 

0,49 
0,77 
0,11 
0,56 
0,74 

llalkevl Rclsllğlnden: 
BugUn yıapılncak 6 ıncı Atatilrk 

ke>şusu ~-c n tcsblt ecLlmtş olan, hıı· 
kem arkaı\aşlann adlan aşağı \a 
sostC'rllm tır. Bu arkadaşların tan 
saat 13 de Halkevinde hazır buluil· 
malıı.rı rica olunur. 

Ila& hnkC"m: Namık R. Kat.oklu, 
Okullar cıkıs ha.kemi: Hasan ö

rmgıl, 

Yuksek okullar komiseri: Cemal 
Alpman, 

Liseler çıkış komiseri: Snı!m Şlt" 
hLn, Mahmut Işıtmıı.."l ve HasaJI 
Önen, 

Yurt iclnde 

~ebrirnizde bulunmakta o • 
lan muhterem Amerikalı ~ 
safırimız Prays Türkiye bai
kında pek teveccUb!:lirane söz
ler soy/emiş ve ezcümle dı -
miştir ki : 

- Buraya gelmekten mal: • 
sadım Amuikalılara empn • 
yalizmin hakikat ilemindeld 
mevkiini ötrctmiye çalış111ai
tır. Bu hakikat l.lemini. A• 
kara o/dulu kadar canlı • -
rette hiç bir fey otrtJtemes. 
Buraya gelmemdeki maksat• 
gelince. Türkiye'yi •~erim-

Yurt dıpnda 
Taymis gazetesi. Mör;yii 

Briyand'ın Londra seyahati 
münasebetiyle şark ahnline 
dair yazılan muhim bir ma -
kalede sulh meselesini tetkik 
ederek şarkı karibde ibtilfila
tı kökünden bal/edecek yegi -
ne çarenin müttefiklerin Mus· 
ufa Kemal Paşa bükümeti -
nin kabul edcbileceti sulh tek
lif atı olduğunu söylemekte -
dir. 

fabrlkalc.nnda o,ıt 
Sunt ipek feıbrlknlan.nda 0,03-' 
Karabük demir ve çeltk 
fabrikalarında 0,4 

kurUŞ olacaktır. 

Köşemiz•• 
''ihraç etmek" "çıkarmak" tır. "Asker ihracı" na. gede "ask« 

çıkarma" diyoruz. "ihracat' a da kolayca "çıkarım" diyebüiria. 
Mesele "ithal etmek ve itha!At" ta karışıyor. Gerçi Kamusutürlrl'· 
de "ithal etmek" karşılığı "girdirmek" tir. Biz bunu bir mah 
memlekete "sokmak. veya sokmamak" ile de ifade ediyoruz. 

Bize göre Kılavuz "ithalat ve ihrRcat" a kuJlanışlı birer karşı
lık bulmuştur: "giret, çıkat". Biraz kulak ve ağız alıştırmıya ih
tiyaç var: •'ldeoloji, bır giret malı değildir!., ya.but: "Giret ve çı
kst denkliği kurmıyan bir memleket, buhrandan kurtulamaz_ 
''Harp, her tarafta, giret ve çıkat şartlarım altüst etti.,. 

"Girdirim, çıkarım'' veya, biraz mlina yanlışına gö• yumaral: 
''girim, çıkım'' yahut "girimlik. çıkımlık'' teklifinde bulunanlar 
da var. Maksat araştırmadır. Acaba bu mesele uzerinde düşün. 
müs olanların likirlt'Tini öğrenebilir miyiz ? 

''Ayniyat, uddiyat, tensikat" gibi bence kulak ve ağız yırtıoı 
terimleri tutturan resmi edebiyat için, "gırct ve çıkat" ı yürüt -
mek işten sayılmaz. 

* "Sovy.ı resmi bildiriğinde dendiği üzere-.,, Bu "bildirik" keli-
mesini "teblil" karşılığı, bir zamanlar kullanmıştık. Canlandır • 
mıya, benim.st!tmiye çalışamaz mıyız l 

* ' Dünkü. 7azımuda bir lıkra şöyle olacaktı: • ... "ala11'', terim o-
larak, İftt! asıl bu ''domaine'' in karşılıtıdır ... 

* "Terimler Kılavuzu" ndan bazı karşılıklar daha alalım: ''1) 
inhilal • Erime, 2) inhiraf • a) açılım, b) sapma, 3)lnik8s = 
Yansıma, 4) inkısam = Bölünüm, S) lnkısar • Kırılma, 6) in. 
şia - Işıma, ışınım, 1) lntaş = Çimlenme, 8) intişar - Yayın
ma. ayrılma, dağılım, 9) iradi = lstemlı. 10) lrtıla = Yükselti, 
yübtıklik - D İ L C t 
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Çörç"I 
AMERİKAN AYANINDA 

bir nu uk 
söyledi 

üçlü pakta karşı 

Anglosa s nl rın 

b'r iğini anlafll 
(Başı 1 inci sayfada) 

buraya geldim. 
Her oeyden evel, burada temas 

ettiğim mah!lllerin hepsinde buldu
twn gen.il görUı;Un v e ölçU mcfhu· 
ntunu anl&)'l§ın beni ne kadar mu -
t~ia ettlğıni ve cesaretlendir -
dlğinl söylemC'k istC'rlm. BUtUn zl -
h inler , ant harbin beklenmedik ye
:tı.i ve acıklı hAdiaelerl etrafında top· 
landığı için Amerikan tesislerinin 
g enl.§li(.'1ni ve birbirine olan baı\'h· 
lığını anlamıyan bir eahıs burada 
buhra.nlı ve karııık bir hava ve h er 
k esi ıahsl endioelerle dolu bulaca. 
tını sanabilir. 

Amerika'ya yapılan 
taarruz 

Ç Unkü nihayet Amerika en bil • 
Wk. ölçüde sUAhlaıuıuş, dlıktatör Uç 
devletin hllcumuna uğramıştır. En 
büy!l.k Avrupa askeri kudreti ve en 
bU;y!l.k ABya askerl kudreti Jaı><>nya. 
Almanya ve İtalya hepsi size harp 
ilan etiler ve sizinle harbcdiyorlar. 
Savaı baılaml§tır ve ancak y a on • 
lann veya bizim hezimetimizle bi-
tebilir. 

Fakat Vaeını:ton'da geclrdlftlm bu 
unutulmaz ııUnler lclnde burada OlC'mp 
kahramanlannın ylt'IUl~l ile karaılaı· 
tun. Bu Y11Utlllc, bencllll~e dayanmak· 
1-n uzaktır. Bu ylltlUlk deıtıamez bir 
sıayenln t>aılanıııcı ve nihai zafere ye
r inde olarak beslenen itimadın bir de
Ulldir. Biz de tnıı:ııtere'de en karanlık 
Stünlerlmlzde aynı eeyl kcndlmlzde 
hlssetUk. nız de sonunda her ıeyln lY1 
sıldeccıı:ıne muhakkak olnrak inandık. 

Bundan ıonrıı. da aerek sizin, ıı:erek 
bizim ~ecirccef:lmiz 1mtUıanların ce· 
Unll~i azımsamamalıyız. Bize kanı 

blrlcamla olan kUvcUer muazzamdır. 
Bu kuveUer az~n ve lnsatııızduiar. 
?.tmetıerını hartı ve fütuhat yoluna 
tolanuı olan ahlllcaız inımnlar Uzerle -
rıne hücum ettUclert mlllellert ıllA!ı 
kuvetı.yle matlllP edemezlerse fenalık· 
!arını mUthll bir surette ö<llyeceklerlni 
l:ıllb'Orlar. Bunlar hlc bir ıey 6nUnde 
. __. .. nt eunl)·cceklcrdlr. Bunların e· 
ltnde her o.1ı.uı rııAııtan büyük ıtoklar 
var Bunlann elinde ordular, donanma· 
Lnr, tamamlYle yettıtırUmiı ve disiplin 
l'örmüe ııava kUvetlcri var. Bunların 
uzun zamandanbcri etrat!yle dUıünUI • 
mile plAnları. ve tuavvurlan var. 
Bunlar. hlc bir alddet ve hlyanet hllre· 
keu yapırnale ıcın t.ereddUt etmlyecek • 
lıtrd!r. 

insan ve malzeme 
kaynakları 

Bize s:eıınoe, in.san ve malzeme 
kaynaklarımızın onlarınkinden fazla 
olduğu bir hn.ldkr:ı.tUr. Fakat kay
nakları.mızın yalnız bir kwm sefer
ber edUmis ve &imdiye kadar verlm
lendirllm!şt.ir. Her iki memleketiml
Zin de merhametsiz harp sanatından 
öğreneceklerimiz var . Ve ısUphcslz 
&ıllmilı:de daha mihnetle geçirilecek 
anlar var. Geri alınması çetin ve 
pa.'halıya mal olacak ba21 toprıııklar 
da kaybedeceğiz. Birçok inkisarlar 
ve hoş olmıyan sllrprlzler daha bl
Zl bekll:yor. Gecen 20 senenin bUyük 
bir kısmında Br tanya ve Amerikan 
sı:ençltğlne harbin bir fenalık oldu
fu öğretllcli. Bu bir hakikatti. Har
b in bir daha patlak vermlyecE'ğl 
söylendi. Bunun ise yanlış olduğu 

anlaşıldL 
~n 20 senenin bilyilk b ir kıs· 

1'1'11l'lda düsmanlanmızın ı:;enclerlne, 
t ecavQz harbl.nln vatandaşlann en 
astı vazifesi olduğu, bunun lcln sll lh· 
)anılacağı ve tahakkuku lcln de ge· 
r eken te&kllltın meydana getlrlle
~tı l5fTetlldl 

Bu va.z!yet Brltnnya'yı mUsalt ol
nııyan bir durumda bulundurdu. 
S lmrll de sizi bulunduruyor. Duru· 
nıun münasebetslzll(:lnl ancak za
manla, cesaretle \'e devamlı talim
l erle tellfi edebUlrlz. 

Hakikatte bize bu kadar zaman 
bırakılml.$ olduğu ıcın minnettar ol
malıyız. Eğer Almanya haziran 1940 
da fransız hezimetinin arkasından 
Brltanya adalarını lstllba teşebbüs 
P.ts~I. efer Jap0nya aynı tarihte 
Brıtanyn'yn ve Amerlka'ya harp 
llAn etmiş olsaydı o zaman ne gibi 
telfikM.lerle ve büyük ıstıraplarla 

karsılasaC'ağımızı kimse söyliyemez. 

Endüstri &elerbcrliği 

ALMANLARA GôRE 

M ke de 
kanı mü f a 
har ler· 

siddelle deva ., 

eme le 1 r 
(Baaı ı. lncl sayfada) 

dafaada bilhassa temayüz etml"lM
dlr. 

Doıtu cephC's'inın merkez kısmında 
kanlı mUdafna muhal'Cbeleri devam 
ediyor. Birçok sovyet tankı tahrip 
edilmiştir. Lenlnı;rnd önünde düş
manın mühim kuvetlcrle yaptığı bir 
cıkıs teşebbüsü akim kalmıştır. 
Düşman bu teşebbüste 30 zırhlı tank 
kullanmış ve 1.000 den fazla ölü 
vermiştir. Bir kısmını en ağır tank· 
lar teşkil eıtmck llzerc 19 zırhlı 
t nnkla diğer 6 tank tahrip edilmiş
tir. 

Alman hava teşkilleri doğu CC1>
heslnln merkez kesimi ile Lcnlngrad 
önündeki cephede muharcb<'krc tş
tlrak etmişlerdir. Dilşman kollan lle 
askeT konaklama YC'rlcrl ve dC'mlr
yolu tesisleri bombalanmıs ve ma· 
kinell tüfek a~şlne tutulmuştur. 

Savaş tayyareleri Murmansk hat· 
tı üzm-lnde takviye trenlerini tnm 
lsahetle bombnlamışlardır. Doğu 
ceıpheslnin diğer bir yerinde ltalyen 
av tayyareler! 4 sovyct tayyaresi 
dUşürmüslerdlr. 

lnglllzforln deniz mUnnkalll.tına 
kersı yapılnn milcadP1eyo devam P· 
dllmis ve almnn t.ayyarelE'rl 1nsnl· 
tel'e'nln dothı ım'hlll açıklarında 3.000 
tonluk bir yilk gem1sl batırmıslnrrtır. 
BB$ke 4 vepur da bombalarla al:ır 
hasara uğratılmıştır. 

Çankırı Umumi 

şubatta 

Çankırı (Husu.,!) - Çankırı va
liliği u mum! meclisi 5 g'Jbattn açı

lacaktır. 
H aber aldığımızs. g8re bu alan

da hazırlıklara ba,,lanmış bulu • 
nulmaktadır. 

Valilik hususi bUdçe ile ilglll bu· 
lunıuı ?.laar.ff, '!\Tal' ... , ~•rn.aı., Ji:ıhıı.l, 
V eteriner, Hususi muluuıcbe ve mat 
baa mUdilrlUklerine 942 yılı teklif 
bUdçelerinin hazırlanması ve umu
rnt mecliste ok•Jnacak olan izahna
meye esas olmak Uzcre bir yıl için
de yapılan ve yapılacak işlerin ne
ler olduğuna dair bir de rapor ya.
yazılmasını bu dairelerden itemiştir 
lemigtlr. 

Bu daireler ay başında istenilen 
942 t eklif btldçC'Slyle çalışma ra -
porlarını hazırlamakla meşgul bu -
lunmaktadır. 

Noel gecesi bir Alman 
tayyaresi İngiltere üzerine 

yangm bombalan afh 
L ondra, 26 a.a. - Noel gecesi bir 

alman tayyaresi İnglltere'nin doğu 
kıyılarında b ir yer üzerinde uçmuş 
ve birıtaç yangın bombası atmııı -
tır. Bundan bnşka ne dUn gece ne 
de bu snate kadar bugün dUşmanın 
hiçbir hıı.va akınında bulunduğu bil 
diri 1 memiştlr. 
J •• 111 •••• il 1 ••• '' 1 ••••• ••••• ····-.. 

Halk yardımiyl e T ürle gençli
ğini kanatlandırmak vazifesi
nin ç erçevcsını .renişleterek 
köklü bir bavacıhğm bütUn 
mevzularını kucakhyan bir ça
lısına pl ll.n ına el koymuş olan 
H ava K urumu Kurban bayra
mında bütün vatanda&lardan 
kuvetli b ir alaka beklemekte
d ir . 

-- •••••••••••••••••••••••••••••••• ı-

da da diğer mllletlerln hilrlyet dA
va1annı müdafaa ederken kurtuluş 
anının 1942 de m l, 1943 rle m1 yoksa 
1944 de mi gelece{:l ~selesinin yeri 
be~eriyC't tarihinin büyük ölçlllerl n
ro.sındadır. 

ltalya'nın durumu 
Bugün mukaddcratımıza hCıkim 

olduğumuza, bize dilsen vazlfonln ve 
bu vazife yapılırken kaUıınılması 
geraken ıstırap ve gayretıenn ku
.,.C't ve ınuka\•emctlmizln UstUndc 

Fa.kat 1941 senesinin Ukklınunun- bulunmadığına kanaatim var. DAva
da sulh zamanının kolay yaşayışın- mızın haklı olduğuna inandıkça, ye
dan tam harbin muesslrllğlne gecis nllmcz bir irademiz bulundukca tan
cok büyük terakkller keydctmlstir. rı bizi sellımE'te cıkıı.racaktır. Fena 
BUyük Brltruıyn'da imal edilen bil· haberler tanrıya güvenen kalpleri 
yük mühimmat akını şimdiden baı;- korkutmıyacaktır, ve haberlerin hep. 
lamıştır. Amerikan cndUstrlslnln si de fena olmıyacaktır. Biltı.kls, ana
harp endilstrls ne geçişimınde de çok vatanlarını şerefle mUdafaa eden 
bllyük tcrakkller olmu~tur. Şimdi ise rus ordusu \'e mUletl dUşma.na slm
Amer~ka harpte bulunduıtundan her diden cok ağır daı:'belcr indirmiştir. 
ıran yapılacak siparişler üzerine blr Nazi zulilm ve rejlmme derin yara
sene veya 18 ayn kadar E'lde edile· la r açılmıştır. Bu yaralar )"alnız a
cek lstlhsnlıı.t dlktııtör dtwletlerln çılcl ıkları bünyeyi zrlrlrlemek ve 111-
aandıklannı cok zlyad!'Slyle geçecek· $1rmekle kııılmıyacak, nnzi ruhunu 1 
tlr. 1942 sent?!l'!n n sonunda son de· tla zr.hlrliyl'cPktlr. Kendini methNlen 
rece daha mükemmel bir durumda Musollnl slmdklen yıkılmıştır. Şlrn· 
bulunmaktı '!mızı ümit rtmck ve tc- dl artık o efenı'ltlerlnln bir U!:aıtın
&~bbüstl büyük bir ölcüde elimize dan. basit bir kö!Pslnden ve bir tlle
~('Clrmek için lnglllzce konuşan ttnden başka bir şey değildir. Muso
rnllletlerl teşktl cdE'n bütiln lnsan ı.ı- !ini kendi ça.lışkan mllletlnl b0)'1lk 
nn zekA kuvetlerlnl. sahst kıy~tle· 11eılara ve sıkıntılara sürOklemlştlr. 

rtnı. mecfont cesa'N'tlerlnt lrnllnnarak ı İtalyan Afrlkıı tmmıratorluğu ıtlın 
btıttın nyretlf'rtnl sarfe tmelerl y~ mt1 ve Habeşistan kurtımlmıştır. 
~r. Ocaklanmızı. aynı zaman- <Arkası varJ 

Hurricane İngiliz 

Ta an ., ehri 
J o e Vichy 

.. essi ileri u . 
1 ran'dan aynlmak 

zorunda kalacaklar 
Tahran, 26 a.a. - Ati : 
SelA.hiyetli kaynaklardan ötre -

nlldiğine göre ingiliz - Rus _ İran 

U L U S 

tayyarelerinin topları 

INGILIZLERE GôRE 

• • 
zı 1 

b 1 

Mihverciler Agedabya 

kasabasına çekiliyorlar 
(Bıı&ı 1 lnrt snyrnda ı 

Almanlar, vaktiyle Flandrrs ve 
Fransa muharebelerinde b:ı&knların ı 

lndlrdlklerl darbelere almdl kendllePI 

RUSLARA GôRE 

li • 

sın 
• 
1 

va 
..::. 

• 
1 

ır 
(Baeı ı. ınrı sayfada) 

yet kıtaları bir miktar yer daha ala 
rak ilerlemelerine devam etmişler
dir. 

Almanların kayıpları 
Londra, 26 a.a. - Sovyet haber· 

lcr bUrosu bildiriyor: 
.Moskova cephesinde harek~tta 

bulun n sovyet kıtnlnn 21 ilkkA -
nundan 25 ilkkanuna kadar 10.000 
alman subay ve askert öldurmUşler 
ve 33 tank, 2 tayyare 121.l top ve 
1.128 knmyon tahrip etml§lerdlr. 

Dlişmanın 13 ilnC'U kolordusu ile 
268 inci piyade tUm ninin genclkur 
mnylnn imha cdllmi§tir. Biıyllk rnlk 
tarda mUhimmat ve iaşe dl'poları 
ele geçirilmiştir. 

Birçok ölüler ve teçhizat karlar 
aıtındıı örtü!U kalmış oldur;undan 
elde edilen gnnlm ti rln ve dilşMan 
kayıplarının sayısını bitirmek pek 
uzun sUrecrktir. 

FİLİPİ LERDE 
Japonlar 

ani la 
kaplarında 

(Bası ı inci gaytııda) 

rnektedır. 
Lingayen cephesinde japon piya

de ve tank kuvetleri, Manllla §O -

sesi üzerinde cenuba doğı"u tıerli
yerck, htlkftmet merkezinin 176 ki-

MALEZYA, 

ÇI r 1 
(Başı 1 inci sayfada) 

F akat bu hareketin yapıldığı nokta. 
hakkında hi~blr ma!Qmat <'ld edil· 
memiştlr. 

Rangong' a yapıl an 
lomeaoe §imalinde bul'Jnıı'n Binalo- hava akınları 
na•a varnnolardır. . . T okyo, 26 a.a. _ imparatorluk 

Japonlar Lingayen kör!ezinın cc- umumi karargahı ordu daıresi tara
nup lnyısı boyunca mevcut müda - ı fından neşredilen bir teblıge gore, 
f!181n~a girmek tcşebbU.Sünde. mu • I japon bomba ve av tayyarelerınin 
v~frut olamayınca, pazartesı gUnU Rangon'a kıtle halinde yaptıkları bir 
kortezln doğu kıyısı bo>:1nca bazı I hucum esnasında 40 ingihz tayyare
a.sker çıkarma hareketlerı yapmııı- sı düşürülmüş ve s ingilız tayyarc
lardır. Şimdi, Llngayen'den japon si de yerde yakılmıştır Rangon e
taarnızu körfezin doğu kıyısı bo • lektrik fabrıkası tama~iyle tahrıp 
yunca ManilH'ı.'ya doğru muhtelif cdilmiııtir. Tayyare meydanının bıi
oklar halinde gellomektedir. yiiK hasara uğradıtı anlaşılmakta -
Başka kUçUk japon kuvetlerl, Lln dır. 

gayen'in 56 kilometre oimal doğu- g japon tayyaresi kayıptır Ayrıca 
sunda Bagulo'ya doğru ilerlemek- bir japon tayyaresi de Siyam top -
tedlr. Bagulo, Fillpin hUkQrnetinln rakların.a inmek zorunda kalınıştır. 
yazlık merkezidir. 

Manilla açık §ehir ilan 
Nevyork, 26 a.a. - Manilla dUn 

açık ~ehir Utın edllmiotir. Fa.kat aa
kert sözeli sivillerin can ve malla
rını korumak için alınan bu ted • 
birin harp harekfLtı Uzerinde tesir 
yapmıyacağını bellrtmiııtır. Harp 
harekatı aynı şiddetle ve bugUnkün
den daha b ı)•Uk bir gayretle de -
vam edecektir. 

Manilla'nın kapılarında 

Hong-Kong'un teslim 
oluşu 

Tokyo, 2 6a.a. - İmparatorluk 
um'Jmt kara.gfıhının tebllğı: 

MUtemadl jnpon hlk'ıımlanna 
karaı koysuk vaziyette bulunma.
yan düşman 25 llkkAnunda Hong. 
kong"un teslimini teklif etmlştır 

Hongkong'un teslimi Ko" loon d• 
japon askeri makamları ile yapılan 
bir goruşme esnar.ında ingiliz umu
mi valisi Sir Mark Young tarafın -
dan kabul edilmi,tir. 

anlaşmasının hUktimlcrl gereğince manız bulunu)'OPlar. 
bu anlaşmanın imzasından hemen lnıılllz ileri yUrüyUıtlnUn yıldınm Sovyetler Birliğine Manııa, 2fi a.a. - Manlla tehri acık Hong-K.ong nasıl alındı? 

Tokyo, Z6 a.a. - Horıgkong 
teslim olması ile neticelenen muha
rebeler hnkkmda ıu tafsılit verıl • 
mektedir ı 

birkaç gün sonra Japon ve Vichy ı;Uratıyle ııell&tı~ını lsbat cdt'n hlr de. indirilen darbe &ııhır llAn edlldU'ıl halde bu sabah ve 
hUkQmetlerınin siyasi mUınessillerı 111 de Blngazl'yt IHal eden tnııııız kı • Moekova, 26 a a. _ Sovyetler Bir öl:lııden sonra blrCQk tehlike ıeareu 
ve elçilik ınemurlan !randan çık· tıılarının 4 gUnde 600 kilometre kat t· llğı ytıksek meclısı reislık divanı verıım stır. Japan tayyareler! mütead • 
mak zorunda kalacaldardır. mis olmalandır. Musollnl'nln Llb>a im· reisi Kalinln bC'yaruıtta bulunarak Cilt dern &ehlr üzerinde uc:muı ve bom· 

Libya'dnki ve rus cephesindeki ııaratorlu~unun mnl:rur baeşehrl Bin· dem tir ki: ba atmıstır. Askeri tarassut rne\1'lle· 
son h:ıdlselcr, denllebllirki bilttin ı:azl elmdl bir harabe hallndedır. Almanlar kızılord·ıya ındırdiklerl rlndcn blld rlldlltlne ~ore. Japonlar Ma· 
l)ropagnndnlarında faı:la İran hükU· bir daı be ile sovyetıeri imha ede- nlln nın methali snyılabllecck blr nok • 
mctlnın ve mlllfttlntn ı"sabfttli dU un / ngiliz tebligv i ki i l d F k 1 tndn mühim kuvetler toplamaktadırlar. 

" ~ § C' cı nı s~n.mış ar ır. a. at sov- Jaııonıann maksadı adanın kalesine 
cesl Uzerlndo tesirini göstermiştir. Kahire, 26 a.a. _ lnı:ll'z ortasark yetler bırlığı. sarsılmaz bır birlik id· k 1A 1 1 kU 
Şimdiden İran'ın aydın mahfille • 1 tecJ\il etmektedir. ı: n or uoru c e ıı:ec nne r. 

umumi kararı:Ahının t<.'bll:ı: " 
rinde Derne"d n Leningrad'a kadar nıırcıı'nin etrafında ve n•nı:azl'nln Sfoastopol'a kar§ı yeni bir Amerikan tebliği 
Mısır, Filistin, Suriye, Irak ve İran cenubunda hAIA muhtelif 1, klllerdc hücum 
dan geçen bir cephe eöz mevzuu bozı:una ut:ramıe münlerıt mur ez<'l r 
edllmekt dir. Bu cephe mihverin bulunmnkta ıse de anı fıldıkına ı: re 
yakınııarkıı doğ"ru bir genişlemesine dU'111nnın rlcat ha~lnde olan esas ku • 
karoı muazzam bir duvar tegkll C· ı vctlerl Agedabya'dnrtır. Agcdab>n"nın 
decektlr. ıımııllnde neticesi henüz belli o mıyan 

Rostof':ın nıs orduları tarafın • bazı muharebeler cere>nn etınrktc v~ 
dnn geri alınması, Kafkasya'ya doğ bu muharebe! rde kıtaıa. ıml7. renub:ı 

nı olnn alman ilcrlemC'Sİnin durmuş • do~ru kaomak tesC'bbUsUnde bulunan 
olduğ'unu ifade eder. Bu durma ile Cl;Jfl!lan mtifrezelcrıne kayıp! ır \erd.r • 
İran'ı ve İran'ın petrol zenginlikle· j mektedlr. Bu muh~rC'bclerde dUn nltı 
rini tehdit eden tC'hllke ortadan alman tankı kullanılmaz hale ıı:etırU • 
kalkmış bulunmaktadır. mıstır. Ayrıca Ue ltalyan tnnkı, ıı 

ltab·an zırhlı otaınobUl. l1 alman ha • 

Moskovıı. 26 a.a. Almanlar mu 
ızzam nıs cephesi üzerinde te,,eb
b.ı a hala ellerinde tuttukları yegı\
ne noktayı teııkıl eden Sivastopol 
önUnde, buttin gayretlerine rağmen 
lııçblr netice alıım mışlardır. 

Sivnstopol BnUndo altı .gtlnde 20 
bin kişi OlmUştilr. 3G saattenberi Si 
vastopol kallsinc k'lrşı yeni bir hll· 
cuın devam etmektedir. Fakat en 
ufak bir netice dahi alınmamıııtır. 

Sfoastopol kapılarındaki 

Çankırıda suğuk 

çok şiddetlendi 

tlt tankı, blrkac alman ve ltnlynn ıııy-

~aresl ve cok miktarda bırakılm'l3 çarpışma 
malzeme de ele ııetlr!l'Tlıstır. B r ıtal· M oskova, 2G an. - Krasnaye 
yan hastanl"Slnde bir mlktar Brltanya- Svezda muhabiri, Sivastopol kapıla
lı yaralı bulunmuftur. rında çarpışmaların bllyilk bir şid-

Hudut ccvrrslnde SOllum ı:arnlzonu 1 detle devam ettiğini blldırmekte 
Çankırı (Hususi) - Erken gelen mUfrrzelerlndcn biri ylyc('ek ve ııu fakat hUcumların ne gibi netlcC'ler 

kış ve her tarafı bastıran kar ka- bulmak ıcın bir cıkıs tesı>bbüsUnıte bu· verdiğini tasrih 'Ctrnemektedlr. 
vurucu bir ayazın tesiriyle don - ıunmustur. TcıebbUs pUskUrtUlmUe ve 
muştur. Caddeler ve ııokaklar kat dUsmnnın dört hnm tankı harp dısı Uzcrinde devriye hnrekeUC'rlnde bulun -
kat buz tutmuştur. edllmt.ştır. mus. kıtalarımıza )'ardım etml• ve 

Üç hafta l~lnde 20 derece soğuk Mihver kuvetlerinln ıaacsını temin dü~an kollarına hU~uma devam et· 
olan gl.inler görülmtiştUr. Çok gUn- ieln ıeııyen kUcUk bir ıı:ımıi fillhra toı>- mııur. 

lcr dumanlı gcçmektr:dir. Ilgaz da· cumuzun hU('umuna urırnmıstır. G<-ml lları> esirlerine mahsus kamp ve 
ğı bir metreye yaklaşan kar yığını tam ıııabetıer netlc<'slnde karaya otur- haslanC'lere 13 000 den fazla alınan ve 
lçlndedlr. Yaşlılar geçen 60 yıl için· mue ve cıkan yan~ın neticesinde ta· 'ltnlyan esiri ı:elmletlr. Bunıtan baaka 
de Çankırı'da böyle bir kııı gör • mnmlyle yanmıstır. ileri cevrcıerdcn ı:erlye ııellrilecek cok 
mediklcrini söylemektedir. Hava kuvetlerlmlz harekAt cevresi 1 miktarda esir vardır. 

Uzakşark -
haberleri 

Uzak§ark'ta çetin bir sav1l3 o
luyor ve her gUn, yapılan çarpı§· 
malnra dair bır çok haberler ge
liyor. Biz de size, ajana telgraf -
lnrında rastlannuyan bazı haber
ler verelim : 

Japonya'nın bazı yerlerinde er
kclder, bir dizlerini bükerek e • 
ğillp kendilerine takdim edilen 
kadının iskarııininl öperler. 

Tibetliler bırblrlerlyle karoı • 
iaştıklan zaman bıldlğimiz ıe -
kilde selAml~ac:ı.k yerde dille -
rinl çıkarıp Yilzlerlni acııip aca
ip buruşıurartılı: selı\mla,,ırlar. 

?.ıongolistan kadınlan vakitle
rini ya diz çökerek, ya:hu t da a.
)akta geçirirler. ÇUnkU mongol 
kadınları için oturmak, çok ayıp 
bir §cydlr. 

Kore'de en güzel kadınlar, kBI· 
tarı kalın olanlardır. Yani, bizim 
"dört kaşlı" dediğimiz cinste~ 
kadınlar, orada ııramr ve sevi • 
Ur. Genç bir kadın evlendikten 
sonra artık hiç bir erkeği cez -
bet.memesi için ilk io olarak kaş. 
ları tırao edilir. Sonra "belki bu 
tedbirler yetişmez" denerek dlıı· 
teri karartılır, saçları kesilir ve 
yüzUne dövme yapılır. Bu oart -
!ar altında kadınc~ız kendi ko
casını nnsıl cezbediyor ? diye -
ceksinlz. İşte biz de §imdi onu 
düııünUyorduk .... 

Kanadalı 

be§ izler 

Kadınlar doğ"lımıaktan kaçın -
dıkları için mi neden, "bir batın
da Uç cocuk", "bir batında dört 
çocuk" gibi havadisler daima 
merakla okunur. Kruıadalı be -
şlzlerln, Unil ise blltUn dllnyaya 
yayıldı ve harpten en az acı du
yan çocuklar, her h a lde bunlar 
olsa gerek... 

Geçenlerde, Kanadalı heolzle • 
rin rekoru, kırılmak tclılikesl at
latmı§tır: Hintli bir kadın "bir 
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Yeni bulmacamız 
Soldan salta: 1 : Hayınanmıık 2: 

Dudak, blr cetvel, b<>raber 8 :Gnyrct, 
c - • edatı, kalın ırtclm 4 : Bir hece, 
elblscnin ucu, bir emlr 5: Asker. ek 
ilerisi 6 : Kusnk, ıensC'rl 7 : Baba, M.'r· 

bC'St olmak S : Blr maran;:oz AlcU. lı • 
tlhza 9: Kalbur, orta, İskambilde bir 
ktıAtt 10: Hızlı nkan ıu, ı:ınat, bir 
nevi elmas 11 : Arzu, uzak nld:un, do!t· 
torluk .•• 

Yukardan aear:ı: l : Kalburlamnk, 
parn torbası 2 : Meyva, keder S : Kabl· 
le, halll tcap eden vaziyet 4 : Ucan 
renkU lıöC'clı: 5 : Gıda, vUcuttan sızan 
6 : ölmek, arka 7: l!Ave, tekdir 8 : 
Dtlz!Ukler 9 : Rabıt e~atı, ecdat, hay. 
van ıııdası 10 : Bir içki, tahrtr 11 : Co· 
ban cocuıtu, tutulacak yer ... 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmit şekli 

Soldan ıınl!a: l : Cöl, ten, ada 2: 
An, ahnr S : Sel, AUna 4 : Tel, llza 5 : 
Sa.k 6 : Un. ee, ut. nr 7 : Ne, um 8 : 
Sis, kil 9 : 5ek, cll 10 : Asar, al 11 : 
Fer, Huy, ova ... 

Yukardan aeatı: l : Can, tul, snf 2 : 
ön, kese 8: Sen, kar 4 : Yel, ııeıı 15: 
Se. in, 6 : En, lll, us, 8\1 T : Kum S : 
Ata, kir 9 : Ahl:ııe, pil 10 l Dana , av 11 : 
Ara. h1. DL 

balında" dllnyaya beş çocuk ge -
tirmiş, fakat - insanın bereket 
versin, derneğe dıli varmıyor -
z:ı.valh yavrucuklar bir kaç sa -
at sonra ölmüşlerdir.~ 

Güzellik 

reçeteleri 

Ulus'un Ev - Kadın - Moda say
fasında her hafta bir takım gll -
ze1llk reç~elerl çıkar: yUzünUzU 
şöyle boyayın, kaşlarınızı §Öyle 
yolun, saçlarınızı §Öyle tarayın 

v.s. gibi." 
Belki killlananlar olur diye, 

biz de bir gazetede restladığı • 
mız gllzellik reçetelerini aşağı • 
ya yazıyoruz : 
Soğuktan çatlıyan cilde ali • 

rUlen domuz Yağı, onu kadife gi
bi yumuııırtmaktadır. Ciltleri so
ğuktan bozulan Slblryah biltUn 
şık kadınlar, yalnız ve yalnız 
"domuz yağı kremi" kullanıyor
lar ... 

Diıılerl beyazlatmak ve çUrll -
mekten korumalı: için yakıldık -
tan sonra bir havanda dötlllmU, 
ekmeğin tozu kullanılmaktadır. 
Söylendiğine g6re güzellikleri ve 
dişlerinin sa,ıtlamlıklariyle tanın
mış olan Norveç kadınlan bu u
eulU tatbik cdiyorlarml§." 'Yal -
nız. harp dolayıslyle Norveçli -
ler ekmeği bu gibi oeylerle israf 
ediyorlar mı? Orası pek belli de
ğil... 

Zaten zam 

yapılmamış mıydı ? 

İki okuyucu nrasında : 
- Noel ve yılbaoı dolayısiyle 

lokantalarda fiyatlara yüzde )1r
mi beş zam yapılacakmış ... 

- İyi ama, pahalılık, harp v .s. 
yllzUndcn fiyatlara zaten zam 
ye,pılmamıı mıydı ? 

M. - Ti . 

Va~lnııton, 26 a.a. - Harbiye neza • 
rctlnln tcbllltl: General Macarthur ka · 
rargAhı blldlrbor. 

Llnırayen kortezl dolaylannda kıta· 

Jarımızın tuttur:u mevzllert tensik ve 
takviye ettlk. Bu kesimde düsmıının 

tekrarladır:ı taarruzlara muvartakıy<'t· 

le knrtı koyduk Bu cevreye bUyU'k l&· 
POn takvlyelertnln ııcleceı::inl göstc:ren 
lsaretlcr vardır. 

Luzon'un ıııı::er cephelerinde de ıld· 
detıı muharebeler olmaktadır. 

Flllplnler'de btlyUk hava taalbetl 
devam etmektedir. 

Dll:«'r cevrelerde 
eey >oktur. 

kaydedllect!k bir 

Hür f ransıılar 
ku eli amir h 

Muse i r 
ke di aınıa 

iılere 
Vaşington, 26 a.L - Hariciye 

nazırlığında beyan edildiğine göre 
Amiral Museller'nln Sııint • Plerre 
ve Miquelon n."dalannda glrlşUği 

hareket bUtiln ilgili tarafları hay. 
rette bırakmıştır. Muselier geleli 
sekiz glln olmuıtu ve nerede oldu· 
ğu da biliniyordu. Fakat aeye.hatl
nln hedefi hakkında rnalCUnat yok
tu. Amiral Kanadıı.'yı ziyaret edece 
ğinl söylemekte idi. 

Yeni İskoçya sahilleri açıklann
da bulunan fransız adalannın haki 
ki bir tehlike teşkil edebileceği ger
çektir. Zira bazı §artlar altında bu 
adalar, alman denizaltıları için mil· 
kemmel bir Us haline gelebilir. Ay
ni zamanda Salnt - Plerre adasın
daki radyo merkezinin dll~ana fay 
dali olabilecek malOmat neşrettiği 
de gerçektir. Mesela. bu radyo mete 
orolojl bUltcnleri n eoretmekte dl. 
Halbuki Amerika radyolarında bu 
neşriyat yasak cdllmiŞ't.İr. 

AmC'rikan mahfillerinde loaret e
d11dl~lne göre Marttnque lı;tn im· 
zalanan anlqma büthn ilgili taraf
larca tasvip edllmlo ve umumt bir 
memnuniyet uyandırmıştır. . 

B'Jrada blldirlldiğine göre V lc
hy'nin olmdiki durumu almanların 
Vichyden istıyebtleceklerl t avizler 
her ne olursa olsun, alman istekle
rine kargı t am bir muvafakat §ek
linde sayılmaktadır. 

/ngili::z:.ler de hayrette 
Londra., 26 a.a. - Roytcr ajan

sının siyası muhabiri yazıyor: 
Amiral Muselier tarafından Salnt 

PieTre ve Mlquelon ıı.üalıırında alın
mıt olan tedbirlerin Vaşlngton'da 

doğurduğu fena intiba Loodra'nın 
Biyast mahfillerinde bUyUk münaka
ııalara scl>ep olm~tur. Amiral Mu
selier'nln Amerlka.n hUkiUnetlnin 
muvafaknUnl almadan ve hattA ma
lQmatı dıııında bu harekete giriş -
tlğl öğren lmcs.1 t:nbll olarak bir hay
ret 'Jyandırmıştır. 

İnanılır bir kaynaktan 6ğrenildl
ğ'lne ~re Amiral tarafından gir l
"11etı hareket ingillz reemt mahtllle 
rinI de hayrette ibırakmı.ııtır. tng;ıız 
hl»fQme al t&YJr l!ıaldaııda 

Japonlar, ııarki Aıya'da in&iliz ve 
amerikan uslerinln başlrcalarına kar 
ııı giri:itiklerı si&temli harekat clim· 
lesinden olarak Hongkong'a dıı ka
radan taarruz e t.tiler. Bu taarnıı 
havadan yapılan bir JJra h cumdan 
v e &ehrin deniz cihetinden ıarılma· 
sından sonra başlamıştır. 1.2 ılkkl • 
nunda japon kıtalan K o" loon k a.sa
basıru ele eeçirdiler. Bu Vıc • 
toria &elırinin japon topç •~un a
te5i altına girmesine sebep olmu' -
tur. 18 ilkkinun gunu hucum ıtala
n mavnalarla boğazı ge mişlcr ve 
19 akıamı İngilizlerin baılıca, mcv
zılcrını elleruıe geçirmişlerdir. Bun
dan sonra 5chrin ıJgalı bir &aat me. 
selesi haline gelmi&tir. japo ıler • 
lcmesi metodik olmuştur. Japonl r, 
kaleleri birbiri ardınca ele e e 
ten 60nra V ictoria tepclr e b U

nan in&ıliz bataryalarının en s u ı
cu&u ve en elıemıyeUisine hucum et• 
miılerdir. 

Burada İngilizler son ncI r e ita -
dar dovuşmuşler ve nu.tu hır m i
yon dört yuz bin kadar olan ıı ı r 
halkını korumak içın J aponlarıu 
yaptıgı ikıncı bir teslım e ııu 

reddetmişlerdir. Sonu olmıyan .r 
durumla kar§ı karşıya ol ıtc ları hal
de ÇJııKıng kıtalarımn 
yaptrklan butim hucumlar 
lar tarafından P. kurtulm 
ğundan hıgiliz umumi VL ıı nı 
yet perşembe gı:ınu, askert kom n
larm mukaveme\e · n bulunma -
dığınr bildirmelerı w:cnnc. t :n 
teklifinde bulunmu tl.ı r. Say ı 22 
kadar tutan ingıltz vetlerı, bJy k 
hamlelerle ılcr ıycn Japonlar t a ra -
fmdan tamamen sar lmıı bul u -
yorlardı. İngı ız m hler arasın a 
muntazam kuvetlcr e ır:e up ve 
ğu Hintli olmak u e e 13. 00 a r 
vardı. Diğer b~ bınını gon:.ıllJ er 
ve dört binim d e ıl ılı palı l r 
teşkil ediyordu. B u başka 6 
sonteşrinde garnızonu K vetlendır 
mek için bir çok K na 'ı da 
mişti. Butün l ng li z kı !arı en 
dem ve en kuvetlı tarla tc 
eôilmlşti. Hongkong 
kilomet re boyunca u n 
tahkimatına malık 
Hongkong'ıo. çevire h ad bır 

tihk1m halinde ıdı. Hong1ton 
tahkimat sist emi bır çoe kalcle 
beton sığınaKlardan, 'Piyade v~ 
çu mevzilerinden, siperlerden 
tayyareye karşı koyma batarya 
mevzilerinden mürekkepti, 

Ada etrafındaki sularda ge-ıiş bır 
saha üzerinde mayn tarlaları hazır
lanmıştı. 

Şimdi öğrenildiğine gore, Japon _ 
lar, bu muharebeye hususi şekilde 
hazırlanmııı kıtalar so T.uşlardır. 
Bu kıtalar, bu güç işi başarabilmek 
üzere uzun ve zahmetlı t alimlerle 
yeti&tirilmişlerdi. 

H ong-Kong ve sanrası 
Tokyo, 26 aa. - İmpanıtorlulc u . 

mumı karar~lhı sö7.ctısu Hllnı:k nıı: un 
teslimi mUnasebetl.Yle >aptıtı be> n t· 

eunlan söYlem!ştır: 

Japon ordusu harekete ı:ec-n<'k k!l • 
nırını verdlltl ıı:Un dlısman tahk tı

nın hlc bir kıymeti kalmaz Honıı:konıı:· 
un tılıabctlne yalnız Slngapur \C Mani· 
la deıtıl, bU Uin ln~lltcre ve B rl ~ 
devletleri de ur:rama~a mahkQm u ... 
Ya.ı>ılan bUtUn propaı:andnya rar;m n 
Honıı:kon~'un yUkünU harırıctm k lcln 
Cunklno: kuveUerlnln Kanton clvarı'lda 
taarruza geçtı{tlne dair cıkarııan hab r· 

ter bir tasavvurdan ibaret kalmıstır. 
Japon ordusunun ıı:ldcccfıl her y de, 
1&rk1 Asya'dakl >eni nizamın J ıxın 
bayraf:ı dalgalanaraktır. 

dUn ak§am hiçbir rcsml beyannt 
yapılmaml§tır. Ortaya çıkan k rı

ıık vaziyeti aydınlatmak lcin biraz 
zaman geçmesi gerektir Bundan 
mada amiral Muselier'nln f'mrı al
tında bulunan gemilerin lnglllr. lı
manlarından ayrılmnmlj oldukl!ln 
da lS#rellmbtt.. 
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Sevdiği adam 
Onu bckll~ordu . GelMeslne daha iie 

ıaat İki sa t . B r saat vardı .. "Al· 
lahırn onu ne kadar cok cv!Ycırum . ., 
dl.Ye dua;.ındü ve bu dJftintc ile ııU· 
lümsecı . il ava k r ınn ta bn&lamııtı 

Saa• ne baktı \llı>-.:ı ıı• ı yordu. Ta..'ll 
o ıırada me d ., nde onun ayak ses
lcrl!ı. du~J J Ordu tein c b h.: onun a
yak s l<'rını a) ırt ed 'lhlrdl. 

Buırtın, odn)a ı;:lr lnd , durusunda 
ıorozl rındc. &<' ntn ah n ne.: Caz. ı bir 
a \ ın,, b r k~llk s zd •. Ylıml sene -
d nbert o k dar b'YUr otmcı$lardJ kl, 
onun dü Jnc • rını. d.lekl r•nı artık YJ· 
:ı:ün bak r bakmaz anlıyordu l&te nl • 
tek m ,ımdl d nı ımıatı. ''Gunun bi
rinde, bunun ba$ına ıı lc<'<'A'lnl zatc:ı 

bı.l)oıdum - &ıtka bir kadını sev!· 
)Or .. ., dl)C dUiUo d J. Kalbı bUyük bir 
acı ile sıkıitı .. Fakat" duaunces nl ona 
hlc b ııı etrnrd .. Ona hlc bir acy sor -
rnadı- K ndı kendin . "Er vc)'a ı;:cc. 

nnııı c !S , kcndı ı b:ınn 

dly<ırdu. 

acııacaıı:tır ~· 

Zatrn hlc bir zaman onu suale bot· 
m zdı O•l'J bl be .,nı~.mc rağmen, 

bu sc\ig n.n b;.ıyüklill::lınü, dcrecesını, 

ondan he.> ı; :demi ti. ··sır erkek hü • 
rıyellne sahip c·lna"1 ıeHr., db düı;U· 

nur ve ene ı olarak k raısına dıkılmek· 

tr~ ç k n rdl Onun da k ndlslnl sevdi· 
Q' nl b J.)or \C bu onıı kart geliyordu. 
B..zı kamlar. ıırkd .arl)lc' bCTabe:
cıkmasını d;ı h~ ııorll>or, onun. k<'n · 
d n n u a ta bile o.lkl. ~tıenmesıne 

Ş. TAYLAN 
aramızda bu çektnı:enllk, bu anlaşama· 
mazlık, bu ı!lrhe kalmazdı.. Hem o· 
nun, o kızla ı:ıtmesl belki ikisi !cin dl! 
daha hayırlı olurdu .. Böyle duıUn
mckle beraber pek tyl bıtıyordu ki e -
ter, o i'ldcr.ek olursa, kendisinin artık 
nyatı ı nMU9, bltmlı ıınyılırdı- Bun· 

dan sonra hayatını bulan kurabilme -
sine de lmkAn yoktu. Artık yasını ba • 
sını almıatı. Asıl bundan sonra ona 
lhtlyaC'I vardı Se'dlC:I kadar sevilme· 
dlt:•nı. sevllemlyeceltlnl pek Attı blll· 
yordu, takat o bu kadarına da razı 
!dl. 

lclndt', bir an tetlrs!z bir ümit yan
dı. Buı:tın, onun gozlcrtnde, halindi! 
ı: ·rdUtU bu sevin •. bu nese belki dl! 
!$ine dair bir müjdeden geliyordu_ Fa
kat bu ümidin, doC:maslyle, ölmesi bir 
oldu "Günün birinde böyle otacatı 

znl<'n belli idi •• diye düıilndU. Zaten 
bu S"n ı:ünlcrde boş zamanlnrını htc 
evde ı:cclnnlyor<tu Yemcte gcldltl za
mıınlar bile, sofradan kalkar kalkmaz 
tekrar ııokııC:a tırlıyordu Kend!Jılne 

knraı dn her zamankinden daha set 
katli dııvranmıılı. Ş.md.ye kadar btitün 
bu ufak tefek ae.vtcre fazla ehcmlyet 
vcnncmlıtı. Fakat buı:f.ın, aralarında 

h.e bir sı:.z i:t'cmeden, onun, billUn ben· 
lltlyle bir baıka k~dını, ı:ene ve güzel 
t kadını dt: ndı..Q'ünO ve artık .., ıun 
hayatında kendıne )"er kalmadıCını 

iyice anladı .. 

*** 8 \8~/~r~~· H )ır bir -ıc kere, onun Kendinde ona gülOmıemek ccsareU· 

1 " rıl sc ylcmlalerdl. nl buldu, öpmesi için yana~ını uutır 

nı ı:ect klen sonra le nl ı;:ene 

ıı \ i'• kaplamı&, ve kendi kendine: 
" ıtcr ı 111d n btrl'llrl r .nı cok gev!· 
)'Orlarsa . b n aralarından çckıllrlm, cı· 

k ı. d im , <!arıltU-

tLır cok &evlyordu kt, onun 
aı lcln her ıcye razı idi. 

<.;u r b,r b rlnl ku~a.ndı. Her gün 
onun. g p ktnd ine acılmasını bek· 
kdl • d ti z.ıman sakin.. cok sa • 
kin Q111ı yım..,, d ye kendi kendine 
telk 11 -'ti! IJ'ordu. 1''nkat o bir ıey siıy
lem tll Cok d unccll oldutu z. m ın • 

4 

• 

oturdutu 

:ır mlşdl? 

ıtcnc kız. 

nce ondan, kendi 

"'ILe n•mııı:sıı 

Yar venler 
Cemiy nrn Yılbaşı 

ellene• e yılbaşında 
çekilecek piyango 

ce) ı hak eden ba~ 
r hava içinde, 

b r e..,lencc tertıp 

n e 31. 12. &41 
e başlıyucaktır. 

_,. •nıı:ai:&nl haltta aça 
a arla, en liakrak 
ınılli oyunlar, ın· 

ıpı .. -....•1.1 ı Pıyango çckı-

ken: 
- Buııün erken geldin- deılı 

- öyle oldu-

diye cevap verirken llt'SI ne kadar 
bof:uk çıkıyordu. Sözlerine devam • • 
r ek ister ı:lbl atzını actı, Caka t keli
meler ıankl boQ'azında takıldı kaldı. 

Hlc bir ICY söyltyemcdl. MaEanın ü· 
zerinde duran kutudan bir cıı:ara ala
rak Utrf)cn parmaklartyle yaktL 

Onun konuJma 11 biraz daha bek 
ledl.. Bir ömür kadar uzun ıüren bir 
zaman bekledi.. Slmd , ıu sırada birden 
ölüverse de, onun ıoyllyecer:ını l\lsııct 

tı~I ıözlert duymasa... Onu ne kadar 
eok seviyordu-. Hayatında her ıey her 
scy o idi. yaınmıısının sebebi o idi. 
Böyle olunca onun kendlnjen uzaklq
ır:-ısına ı:tınlU nasıl razı olabilirdi? 

kinden: "Allnhım .. diye yalvardı .. 
Yalnız onun saadetini dOıünebllmcm, 

kend!ml unutabilmem ıcın bana yar 
dım et .. l\llnhım sen bana acı .. ,, Ve: 
"Bunca :r.aman ben de mesut yasadım .. 
Ben artık hakkrmı almıa sayılırım .. 
Bu da bana kAfl ı:elmeıı.... diye dil· 
&ündü. 

*** Genç adam birden cııarasıı atu. 
Yanına k0&arnk yere diz coktU, baaını 

dizlerine da)adı \C bir müddet böylece 
kaldı. Sonra basını kaldırarak yüzüne 
baklı, ellerini avuçlarına aldı. Gözle· 
rtnde bQy(lk bir acı okunuyordu. Sözle· 
rlnln onu ne kadar llzecc'11nl tahmin 
dcrt'k UzOluyordu. Birden bütün ce · 

snrellnl toplı)arak, tltrlyen bir sesle: 
- Annecır:ım- dedi.. ben evıcnecc • 

~im- sevim ısmlnde bir kızla evlene· 
ceğlm .. öyle mesut oto.cıı~ız ki.- ı:örc· 
ceksln ... Gelinini çok seveceksin.-

Diyarbakır cizre 

yolunda ilk istasyon 
Ankara, 26 a.a. - Bize blldirlldl· 

~ıne ıröre: Diyarbakır - Cizre hattı· 
nın 85 inci kilometresinde bulunan 
ve bu deıfıı. ınsaatı tamamlanmıs o
lan Slna.n istasyonu ı. 1. 942 gUnlln
den itibaren yolcu ve her türlü ~
ya nakliyatına açılacaktır. 

Bati Trakya'da 

şiddetli yağmurlar 
Sof'yo, 26 a.a. - Batı Trakya -

da şiddetll yağmurlar yağmış ve ııu 
basması Uzerlne birçok köy halkı 

köylerıni tcrketmek mecburiyetin
de kalmıştu. 

İstanbuldan : 
111111111111111111111111111111111 

BALIK MESELESİ 
'ff 

D ün isıanbul'da gene balık 
bolluğu \"ardı. On kilo ağır
lığında iki ıorik oıuz, hfr ki-

lo hamsi on beş, bir kilo uskumru 
on kuru~J sauldı. 

Kasapların vurgunculuk suçi}·le 
mahkemeleri doldurdukları ~u ı;ün

lcrde; eti kasaplık ha}vanların hep -
sinden daha leueıli, hazmı hepsin • 
d~ daha kolay, fosfor, azoı, albu -
min, uzvi iyot s;ibi maddelerle, a, b, 
,.e d '\iıaminleri hiç birinin
ki ile ölçulemi)ecek kadar bol, bu 
küçüklü bürüklü }'Üz binlerce balı -
ğın ist:ınhul sularına ı:elişleri sehir 
\'e mt'mleket için ııılihıen başka han· 
gi kelime ıle ifade edilebilir ? 

Bilmem merak edip öğrendiniz 
mi, )ahuı meraklıları anlnıırken din· 
!ediniz mi? Balıkhr l~ıanhul sula
rına 'e Marmara'>öl Karadeniz'de 
suların soğumı}'a başladığı ağustos 
orıalarından sonra ı:clmi)c başlar -
lar. Geliş ilk ~nıeşrinlcrle ilkka · 
nunda en ) ük~ck de•eccsini bulur 
Balıklar kışı Marmara'da ı:eçirırler 

''e yumurtlarlar, kış bııcr bilmez de 
tekrar Karadeniz"<~ dcinerltr. Ralrk -
çılara ı:öre: ağu<to•un ortalarından 
rr.ayıs sonuna kadar süren hu hir kaç 
ay bii)-ük mevsimdir. 

lsınnbul sularında. Mnrmara'da 
avlanan bu balıklardan 11al:ımuı, ıo
rik, uskumru, ham~i ı:ibi hir kaçı'lın 
bü}•uk siirüll'r halinde dolaşııldarı, 

bolc:ı avlnndıklıırı için ekonomik c
htmi}eıleri büyüktür. l.evrek, lıifcr, 
mercan. harbun)a, kalkıın, kdıç, ar
kcnos.rinıta. haıra sardalya, İ<tavrit 
ı:ibi küçüklü bü) uklii hir çok diller -
!eri İsi', hem ı:ereği ı:ihi etüt edil -
mcdiklcri, hem de <ayıca az old11k -
lan için ekonomik ebemi> et kaza
ıumamışlardır. 

K arııdeniz'den Marmara'ra gİ -
rip çıkan, Marmara'da yeti 
şım, hatıl Akdtniz'den ı:cle • 

rck boğazlardan Karadeniz'e çıkan 
ve tekrar dönen balıkların sayısı i
çin şimdi)·e kadar hiç bir rakam or· 
taya konm .. mışıır. Ne kadar gelir, ne 
kadar ı:idcr, ne kadar yetişir, tutu • 
!anlar hu ı:cliJ> ı:idenlcrin ve yeti • 
~en ferin yüzde knı;ıdır ? 

Ne,'}ork serı:isine nümune ı:önd<'· 
ren bir balık konserve fabrika<ın • 
dan; hti}'en olursa fabrikanın ne ka· 
dar zamanda ne kadar halık teslim 
cdehilect'ğini sormuştuk Fabrika sa
hibi 1'eka~ına hizi de hayran bırak • 
mak i•ti}en bir U.'vur takınarak ! 

- Siz bana dej:il, dl'nizlerdeki 
balıklara sorunuz! dedi. 

Arnı suali dün isıanhul'un ileri 
ı::clen balıkçıl:ırından hir kaçına ""'r· 
dum: hüıün ,·asunlarımzla. (lllış•a • 
nız, )eni vasunlar roinseniz hir mev· 
simde ne kadar balık tutabilirsiniz? 
diye. Verdikleri cc:Yap şu : 

- Soyli)'eceğimiz rakam ne olursa 
olsun size hunun )'Üzde bir ni~he • 
tinde hile doğru olacağını temin e· 
dtmcyiz ! 
Soğuk sıcak iki hü)'iik deniz (Ka

radeniz ve Akdeniz) arasında ve dün
yanın en bü> ük )eıişıirme havuzun • 
da (Marmara) balıkçılık )'aparak saç 
sakal ağınanların hu hüyuk milli ha· 
zine hakkında bildikleri İşte hundan 
ibarettir. Kitaplardan ise hiç bir şey 
öğrenilmez. 

T ürkiye'dc balıkçılığın koyun • 
culuk, sığırcılık batta tavuk· 
çuluk gibi )'Üz binlerce va -

tandaş ı:eçindircn buyük bir iş hali· 
ne ı::clmeyişinde, hu en iyi besleyici, 
en kolay 'Zengin edici milli kaynağın 
el dokunmamış denebilecek kadar 
kapalı kalışında, e~ilcrin "kanı akı
tılmadan öldürülen" bu harvana hiraz 
fazlaca yan ı:ilılc bakmalarının şürhe 
yok ki hüyük tt'sirlcri vardır. Eski
ler )'R hiç halık )'emtzlcr, ya pek az 
yerlerdi. I.itkerdayı, tuzlu balıjiı, ku· 
tu balığını ajıızlarna bile sürmez • 
!erdi. Balık ~on zamanlara kadar 
Tür* sofralarında sa) ılan yemekler -
den hiri olamamıştır. Bugün bile Ka· 

Koyun eti 80 kuruşa 

satılırken t o r i k 

neden 3 kuruşa 

bile satılamıyor ? 

1 Neşet ;;~;i~ Atay 1 

radcniz viliıyeılcri dışında; İs tan • 
bul'da ve büıun memlekette balıga et 
remdderi arasında yer vc·ren kaç 
Türk vardır? Büyük şehirlerdeki ba
lıkçı dukkiınlarının sayısi)le kasa1> 
dukki'ınlarının •ayısı arasında, >-Üzde 
üç beş kı)-aslamaları yapılabilir mi? 

Mesela hı:ınbul'da sıijır cıinin ke
mikli olarak altmış, koyun cıının 
seksen kuruştan >iıksek fi>ıııln sa • 
ııldığı hir z:ı'llanda, )ani d,ın, on ki· 
ln ı;elen iki torik oıuz (kilosu i.ıç 

kuruş) bir kilo hamsi on be,, bir ki
lo u~kumru on kurup uııldı.i:ı hal
de ıuıulan balıklardan bü~ük bir kıs· 
mını elden çıkarmak kabil olama -
mışıır. Gene mesela; ıutulan kırk beş 
hin çift torikten iki gu'lde ancak dort 
hin çifti halka saulahilmiş, ı:cri ka· 
lanın r>n beş binini ıu1layıcılar, on 
binini almanlar almış, r>n beş bini de 
)'ağları çıkarılmak üzere fııbrikayn 

ı:;önderilmişıir. Torik'ıen yn.ı; c;ıkar· 
mak, me>"•e a,i:acını odun olarak kes• 

mek gibi bir şeydir. Ya zaman za -
man denize dcikıilenler, ıurulan ha • 
lıklnr elden çıkarılına)·a kadar u·a 
çıkmamak için balıkçılar arasında 
)'apılan anlaşmalar? ... 

Büıün bunlardan şo)le bir hüküm 
çıkarılabilir : 

Türki)c"de balıkçılık işi birinci 
pUnda bir cins, miktar haııl nsua 
tetkiki işi değil, tutulan balıkları 
halka yedirmek işidir. 

Bir zamanlar boğazdaki sara)lar • 
dan birine hir en~ıiıi.ı )Crleşmişıi. 
.Ensıiıünün öminde de balıkların, su· 
tarın ne kaclar derinliğinde, ne mik
tar bulunduklarını kontrol t'tnıek i • 
<;İn hiı~ükc;e hir ı:cnıi durıırdu. B:ı • 
lıkçılara emıitürıün k~dılcrine ne 
fa)'da ıemi c:ıiğini sordum. Çok 
dediler: 

- Hu gemi açık baYııJ,ırda ıeı 
kikler yar>mak için Karadeniz'e ç•kar, 
hava bozulur bozulmaz da içeri ı:i • 
rcr \e )erine demirlerdi. l\iz ~ir i1-i 
) ıl balığa c;ıknıak için hu ı::emınin 
diinu1lcri'lı hcklerdık Bilirdik ki, ~<.'· 

minin denize çıku~ı zam:ınla•da ha· 
\a İ)idir ve balık )nkıur, l':Cmİ\ i içeri 
kaçıran fırtına i~e hobza balık ~ü -
r~kleyİJ> ı:etirmektcdir!. •. 

Balıkçıların ensıiıı.iden hürle hah
~eımc1eri belki biraz muhal 1ğalıdır. 
Belki ı:le hiç doğru değildır. f,1kaı 

c!of'ru ~ •nlış hu anlatışta bir l12ki • 
kaı vardır : 

F.n•ıiıüıü l>i.i}ük mustahsil srupu 
ilmi ehliyetine inandıracak hir anla -
'ula çnlı•mar ışıır. 

Altıncı Ata•ü I< ko usu 
~ 

( Ba!ir 2 inci sayfada ) ı duğu istiklal marşı ile başlanmış \"C 

umum mudur talcbelerın d.p om:ıla
Ortaokullar cıkış kom serı: Fnlk rınl b.rer birer vererek kcndılcrinl 

Gökay, tebrik et.nüştir. 
Kız talebeler çıkıs komlserl: Zeh· Töreırı ı;onunda general Cemil 'l'a· 

ra Alagöz, n<"r, kursu başarı lle bitiren genele· 
re vııı:if<"lerinln önemini ve degerml 

B tırış yeri baş hnkeml: Cevdet hatırlatan bir hltnbede bulunmuş ve 
Arun, kendilf!rlne hu yurt ödevinde başaı-

Yazıcı hakemler: Gazi Terbiye rılar cUlcm ,ur. 
Ens. talebeleri, Tören gene tıılc-benln okuduğu 

Orta okullar !cin krona.metre hn· gencliJ<: marşı ile sonn ermiştir. 
kemleri. Kurstan c.Jll gı>nc cıkmıştır. Bun-

Gazı T$rblye EnstltUsU talebclerl. 
Buyük Ataturk koşusu cıkıs ha

kemi: Kerim Bükey. 

Bu kosunun takip hakemleri: 
Naıli Moran, Salahattln Tet'1t, Jer!I 
Fıratlı, Sefik Fcnmen, Hal<lk GUc
m. Mustafa İlter. 

ların 16 sı Milli Müdafnn Vekilliği 
Esk se'lı r ve Kayseri fnbrlknlıırı, 
Şirketi Ha}Tivc. Eti ve Slime-rbnnk 
ve d.~er müesseseler hC'sabına oku
h.uşıardır. 

Kursu Ali Turanlı blrınclllklc, 

Halit Kılınç lkincılıkle ve Muzaffer 
Sönmez Ucunciı!Ukle bıtırmıslcr ve 
umum mudur tarafından aynca 

Eltopu bölge birincilikleri tebrik edilmişlerdir. 
Elli talebe ikinclkAnun başında 

S.O. FedCTasyonu Başkanlıfından 

28. 12. 941 pazar gunU saat 
n.15 et ellopu bôleı;: bırlnclll{:lne 19 
mayıs stadyomunda devam edilecek· 
tir. F.ikstürc göre bu halta yapılan 
müsabaka Demlrspor ile Topçu atış 
okulu arasındadır. 

Macın orta hakemi Hasan Ören
gil ve yan hakemleri Mustafa TUrk 
ve l\levlut Göksandır. 

Gençlik Eğitmen 
Kursundan elli genç 

çıktı 

Beden terbiyesi umum müdUrlü
ğuniln Etlmcsgutta açtığı gencll.k e
ğitmen kursu dün altı aylık cnlıs· 
masını Mtırml& ve lmtıhanda 
kazananların diploma.lan törenle 
verilmiştir. 

Tören saat 15 te Harp Okulu jim
nastik salonunda beden terbiyesi u
mum mUdUrü general CQmll Taner, 

1 
kurs mUdürU ve !Sf:retmen heyeti, 
umum mUdUrlük daire ve şube reisi 
ve müdürleri, Harp okulu komut.an 
ve öğretmenleri huzurlariylc ynı:ııl· 
mıstır. 

Törene talebenin bir ağızdan oku-

toplu olarak Sarıkamış'a gidecekler 
\'C bir aylık kayak kursundan sonra 
yeni ödevleri başına d5neceklerdlr. 

Çankırı Belediyesi 

yeniden kimseye 
elektrik ceryanı 

vermiyecek 
Çankırı (Hususi) - Öğrendltf· 

me göre, belediye enclinıeni yeni 
kunılmu11 olan elektrik motöriyle 
iatiheal olunan cereyanın §ehlr lh· 
tiyacınıı 111.yıkiylc kMf gelmediğini 
göz önünde bulundurarak makine
ye hattlndcn fazla yl\k vermemek 
için hiç bir kimseye yl'nlden elek
trik cereyanı verllme-mcslne karar 
vermiş bulunmaktadır. 

Şehirde elktrik abonemanlnrı 

000 - 'iOO arasındadır. Elrktrikııiz 
)Üzlerce ev vardrr. Aboneman ol -
mnk istlyenler de pek çokt'Jr. 

Belediye yeni bir motör almak 
ldn teşebbUslere girişmiş ise de 
hcnUz bir neticeye varamamıştır. 

27/12/1941 

Ku;~=~····~·:;~~·:;"'ı' I~~ 
Diyane& İşleri Reisliğinden: 

Bu aktamki nöbetçi eczane 
29 lJkkAnun 1941 tarlhlıw i 

müsadl! pazartesi g(inü Kur- ı , 'k Yeni eczane. Pazar gecesi nö-
ban Bayramı oldu~u ıınn olu- i bctçldir. Nöbetçl olan Eczane 
nur. i pazar glinU de nöbetçidir. 
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Tarih vesikaları 
Maarıf Vekilliğince iki n)dn bir 

ı:ıknnlmıı.kta olan "J'nrıh Vcs kain· 
n" dcrg.sın n Uı:unc•ii sayısı da n S· 
rcdıJmı-s bwunm..ıkl.:t.dır. Derı;:ıının 
bu sayısında neşrolunan ~azı ve ve
sıkntnn okurlanmı.l.l tanıtmayı 

memnunlukla ;ı.apılac.:ık b r \"!lzt.fo 
blld k. 

Sn;ı. ın Basv<'kllimlz Dr. Jll.'flk Say· 
dam'ın drrgıye hrd ye ettikleri kıY· 
melli tarıh ve kalannın bnşındıı ta· 
rihi b r dc..:<"r ta.sı:> nn imınlıınnı ha· 
vl mektubun fakslm lesi) le ilk sny
fcılnrını süsliy<"n der{;'!, ba"ynzıslyle 
bu de{:rrll ilt.lntn tc,,t>kkUrlerlnı bil
di rmc-ktedlr. 

Sn:> ın BnsveklUn hrdrye ettiği ve
sıknlnrdaıı Mahmut lI. nln lzwt 
Molla ve Asnkır-1 Mansura hakkın· 
clakı bir hnttı, Maarif mUst~1r1 İh· 
san Sunı:u'nun bir yaz•<>iyle ve mü
temmim ba.rı \ esıkalann rnh eı.lyle 
umumi ı,t . fnd 3'C k'>nulmnkt.:ıdır. 
Ilrıttın a'llınııı fotokoplsl ile o ct"vlr
dc sn ns' <'rllk dnir,..si ltUh::ız cdllC'n 
şlmclıkl Unıvı•rsıtr b nıı.sının nvhısun
cl ki ordu"'ahı • >stcren bir grn\·Ur 
clı> bu ~-nı:ı) a iluvl.' cet lml.s bulun
mnktndır. 

Proft>sör Ömcr Liitrı Bnrknn'ın 
gccı:-n sn:>·ıda neşrine bnşlanılıın, 
Akkoyunlu hukUmdnn l'zun Hnsnn 
BC'yc ait kınunlann Osmanlı ctcv-
1.1lndc V<" Ulkrs'ndC' t'\tblkınn dt>vnm 
olundııuunu giistc>ron \'ro;fkalar bu 
nUshndn tam'lm olmaktadır. 

Bu Vf'5i kalnrdnn sonra Frnnsn 
kralı Loı.ıls XVI. nın Sı>lm Ill, e 
yollndı~ı blr nnme~'n !raıısı.:ca aslı 

llC' znmanında yapılmış t\irkc<" ter· 
cUm!'sl ve bu me-ktu':ıun aslına nlt 
fotokoı>lyl Topkapı Sarayı müzC'ml· 
zln müdürü 'I"nhsln öz, meraklılıınn 
trtklklne arz,•tmr·ktcdlr. 

Profp.sör Envrr Ziya Karnl'ın Se
l m III. d<"vrlndr-kl dt'niz kuvctlerl· 
mlz(' ve tersanelerimize alt olarak 
neşrc•Ulfii vesikalar dıı denlzclllk tıı
rlhlmlzl nydınlatmnktadır. 

Tıınzlmrıtn takaddüm edrn gün
lerde Tilrklyr'de tl.'s!s eı!llı>n ilk sl
'11 okulumuz olan Mc'drb-1 Mnnrlf-1 
Adllyyc•'nln kurulusu hrıkkındn Mn· 
nrlf .Müstrsnrı lh;:m ı::unını'nun ya
zısı V<' ncşrl'ttlğl \"c>sikn dn Mnnrlf 
tnrlhimlzi avdınlntma bakımından 

husust hlr c-hemlyC't tnşımn.ktcıdır. 

Ankara Dil ve Tarı.h - Cor:ra!ya 
fnkUltcsı docentleruıdtn Bekir Sıt.kı 
&ı.J. kaı'ııı, .Mllhnt Paşa ve Lord Sn· 
lisbury anmnıia gec n lılr muhab -
reye ıııt olarak nC'şreUığl .lkt ,. ·lfca 

da 1877 Osmanlı - Rus harbi tari· 
hlyle llgiılı bulunmaktadır. 

Dcr'-'lnlll son vesikasını dn blr!.n· 
cı sa) ıdanberl tefrika edllrn<"kle \'C 

Fnlk Reşit Unat tarafından tnlısl>·e 
olurunıı.kta bulunan, Osman Şehdi 

Efendiye alt Rusya scfıırctnnmeslnln 
UçUncü kısmı teşkil etmektedir. 

Nushnsı bi.r lirnyn ı;atılınnktn o
lnn dergiyi bUtün tarih SC'\'Cr okur
larımıza tavsiye ederiz. 

Bulgaristan' da 

on bir kişi ölüm· 

cezasına çarpıldı 
Sofya, 26 a.a. - Sofya mahkemesi 

bugün öğleden sonra başlıca maı
nununun doktor G. M. Dimitrof'un 
adile anılan büyük bir dava hak
kında kararını vermiştir. 

Bu dava maznunlarından 6 sı fi. 
rar halindedir. Dümitrof ile lngilte
renin Sofyadaki dçiliği eski basın 

ataşesi Norman Davies ve Yugos
lavyanın Sofyn elçiligı kaLibi Peı
roviı; flrnrllcr arasındadır. 

Zan altında bulunanlardan 6 ka
çnk ile diğer beşi öll\ın cezasına ge. 
riye kalknnlardıı uzun miicldet aınr 
haplse cezalarına çarpı1mı:şlardır. 
Yalnız iki maznun beraat etmiştir. 

Ankara'dan giden trenler 
Ankara - lstanbul 

'k 7.32 (Toros) paza. teı;l, perscmbe. 
cumartesi * 15.20 her gün * 19.00 her glin lekspresı * 20.25 pıızar, pazartcsı. caraamba, 
cuma. 

Ankara - Diyarbakır -
Erzurum * lu.00 carınmb dan başka her gün 

Ankara - Zonguldak * 17.15 p:ızar, pazartesi. elı.rşamba. 
cuma 

Ankara - İzmir * 15 20 pazar, pazartesi. persemtıe. 
cuma (Basmahane) 

'k 15.20 pa ar, salı, carşamba.. cumar
tesi (Alsnncal<) 

Ankara - Balıkesir * 20.~ pazar, carsamba, cuma 

Ankara - Samsun - lskendenm * 10 00 paznr, pazartesi, careamba. 
cuma 

Ankara - Isparta 
'k 111.20 pazar, aaıı. 

mart esi. 
caraamba. 

Ankara - Adana * 23.55 (Toros) pazartesi, ı;artam'lı9. 
cuma 

Posta saatleri 
tı TanhhOUU ıs e kadar, 

kadar. 
l.dl 11& 

Hastane telefonlan * NOmune 1577 • 1!578 * Gillhnne 2818 * Askl'rl GDSl 

* * * 
l\reıı:- lmd.ıt otomoblll 1!521 
Dotumevı 1590 
Delc<!lyo hnstnncsl Tel: 2257 

Yangın, ihtikar, arıza * Yan~ın haber verme teıeton: 00 * lhllkltr ihbarı: 1489 
fr LlckUlk, hııvnı:a~ı. tırıza 1846 
'k Su tıtcrl: 5575 * Telefon Arızası merkez 1206. Yent • 

ırhlr :ı67S. sehlr Jel 02, şehirler ara-
ı.ı 03, aJnns haber verme 04. 

llk 
(i,4l 

7,115 
7,23 
7,10 
6,30 
7,00 
6,30 
7.00 
7,10 
700 
7,00 

Şehir otobüsleri 
Son 
23,00 
23,20 
23,00 
23,20 
20,00 
20,30 
21,00 
23,00 
23.00 
23,00 
23.00 

Ulus - Kavnklıdere 

Kavaklıc!ere - Ulua 
Ulus - Çankaya 
Cankaya - Ulua 
Ulus - Dllanen 
Dikmen - Ulua 
Ulus - Ellik 
Ellik - Ulus 

7,00 23,00 
(i,30 21,30 

7,00 

Ulus - Ycnı.ehır 

Ycnı.ehtr - UIUI 
Ulus - Cebeci 
Cebeci - uıwı 

Rceloren - Ulua 
Ccbecl - AB. Fabrntal

Aıı. 1"Zl.!:1f1!m - .:Aô......:l 

nııııccll evler - uıua 

Ulus - Bahçeli evler 
7,00 
7,00 
7,00 

Saat 
lıdır. 

17.00 
:.13,15 
23,00 
23,00 Ulus - Istaıyon ortala• 

ma her 5 dakikada lıJJ' 

23 tt'kl seterler ıtncmalara bal • 

Takai numaralan 
'k Ulus meydanı civan l1U - :3851 
B. M. M. clvarı: l.ı23, Samanpazan et• 
vaı-ı: 1070, Ycnlaehlr: 5555 - 6661 -
G222 - 6333 - ~ 

Wavel 
(ank-Kay-Sek le 
görüştü 

(Da'1 1 411CI 1011/adol 

ııesrctmisUr. 
.M. Songo;rnm mesajında demfltir 

ki: 
Siyam lıüküınetl ve başvekili, an· 

lnsmazlılhn hnlll içln Cunktng'e hız. 
metlerini nrzedcr. Eğer Cunklng hU. 
kilmetl derhal anlamağıı. temayül 
cdcrse bir anlıısınıya lm'kA.n olacak
tır. 

bır ey ye ıçı ır. 
llllllllfllJll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli'iliil 

Bund:ın sonra Siyam başveklll bu 
mesaJm hı<,;blr yn.ba.ncı tesir ol· 
maksızın bız7.nt kmdl teşebt>Usil lle 
yapıldı(:ınn ı!;tlrC't C'tmiŞtır. 

Bıletler, Ve ı ehır eczanesı ve 
Ta n a Sak rya e{. ne ı, Y erlı 
Malı r Pa arı a er hedıyesı satış 
cışesı, E"kal apartm.ınındakı Yar • 
dımsevenler merıteıımızden ve Ser· 
ııevınden eı.lınılebılir. 

Elbise mecburıyetı yoktur. Acele 
edınız 
Cumhurreislif;ı orkc trasının Yar

dımsevcnler Ccmıyctının bu toplan
usına ı t.rak edt'ce,.ı mc"llllunıyetle 
haber alınmı tı. 

'iı a ı pıyangosunun o gtce Ser· 
gıev nde çekılmtsı servetın talıhe 
g re da ıtılması bu toplantıya ayrı· 
ca bir go.ızellık vcrecektır • 

Sağır, dilsiz ve körler 
cemiyeti toplantısı 

Türk ye- s kır, d 1 L ve korler te
snnüt cC"mıyrlln ·n "lınmııde acmış 

olduğu ıubcnln ilk toıılantı-ı bu~n 
saat 15 tc Hıı.lkevı snlonundıı. yapı

lacaktır. CE'mlyetln Ankarn şubesi, 
Ankara'da bulunan bUttin sağır \'e 
dUs zlertn bu toplıınt.ıda hazır bu· 
lunmalannı rlc:ı etmektedir. 

TEŞEKKÜR 
Kıymetli arkadaşımız Sadrettin 

Enver "Zonguldak komur havza · 
mız" ismı altında yazdıt:ı kitaptan 
1000 tanesini Kızılay gençlık kuru
muna hediye etmıştir. Kızllay umu
mi merkezinden aldıgımız bir mek
tupta degerli muharririn bu güzel 
baiıfUl& teıelckür edilmektedir. 

Yazan: Marcel Prer.Jo•t • Çeviren: Mihri Geray 
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bitmez tükenmez cazibesi ve ınsan
da heyecan uyandıran mahsulün 
kcndısı, eskı hayatımın yerine kaim 
olm ıştu. Kendısıne refakat ettiğim 
yeni yolda, rehberim beni ne ihtı
mamlara. ne ICıtuflara garkedlyor
du; Sezdlğım gizli, fakat mUtema
dt bir beğenilme, bende şahsımı 
d -ı."1:ı ziyade beğendirme Um idi ve 
arzusu uyanıyordu, her defasında 
~rduğlim lhtırnamlar, beklemedi
gım bir şeyle karşılaşmış gibi be.ıi 
ıaşırtıyor, ayni zamanda da mem· 
nun ediyordu. Bu yaşta ciddi telA.k· 
ki edilmemi, btiyük bir adamın kay
gusuna mevzu te~kll etmemi çok 
hoş buluyordum. Sonra bu adam 
benden bıkmıyor, benim sohbetimi 
tercih ediyor, benimle bul'Jnmak
tan, başka herkesle bulunduğund~n 
daha ziyade zevk alıyordu. Bu halın 
tabii neticesi olarak, bazen civar 
ailelerde bu gibi dostluklara gözUm 
tll§mf'ğe başladı. MNıelA.: babasiy
le en çok sevdiği büyük kızı arasın
d:ıki dostlukl:ır gibi. Herv~ ye kar§l 
olan hiıılerlm ile büytlk bir kızın 
babasına karlı olu htaleri arumda 

1 
benim noktai nazarımca hiçbir fark 
yoktu: Bizim münasebetimiz mUır 
fik bir dostluktan ibaretti, ki onda, 
anneleri oğullarına ve babaların 

kızlarına yaklqtıran cezlbe yok 
değildi. L!l.kın çocukların. yahut 
ebeveynin hislerine yanlııı bir isti
kamet vermiyordu. Böyle yeti:ıkin 

bir kızla, baba aras~ndaki bu nevı 

arkada:ılıklannı, kız bir gence tu
t•Jlur tutulmaz, bir anda inkıtaa 

uğradığ•nı dalma görüyordum. İ§te 
böyle bir anda sen gelecektin, lakin 
bana kor~ı llıkayt ve soğUk dt>ğil, 
bıtA.klB mUşfik ve bana kavu:ımıık 
için can atarak gelecektin; O vakit 
Herv6'yi tıpkı a§1k olan başka kız
lar gibi, hiç nadim olmadan, hatta 
ona sebep olduğum acılardan do
layr, hiç tasalamadan bırakıvere -
cektim. Ve bunu ona yapacaktım 
da' Fakat se-n yoktun: O işi ilerlet
meğe devam etti. Zira bir gayesi 
vardı: hfidise bunu isbat etti. ve o 
zamandan sonra kendisi de bunu ba
na itiraf etti. Garip olmakla bera • 
ber hakiki bir erkek olan bu adam, 
fuahat çerçeveei içine Jı:o7amıyaca-

ğım bir sabır ve sebat gösterdi. Ru 
hu ba>agı dei:ildi, kalbi &1caktı. Her 
ve beni seviyordu. Bana gelince, 
sana bütün hakikati itiraf etmek is
tiyorum: muayyen bir zamandan 
sonra artık ıcnin hatırawn beni 
korumadığını hissettim. Herv6'nin, 
gdzüm kapalı olarak beni istediği 

yoldan sevketmesine razı olmaga 
başladım. Evet Aubiac'a daha sık 
ziyaretler, ne möblesini, ne de du
var kagatlarını değiştirmeden temiz 
!ettiği Mile Angl~sis'in odası; baş 
ba)a yedii:imiz o güzel oyle yemek
leri, sıcak gUnlerde oı;leden sonra, 
büyiik salondaki gündüz uykuları; 
ilkin bütiın bunları, tatildeki bir ço
cuğun taşkın zevkiyle ve ba:;ka hiç 
bir şey aklımdan geçirmiyerek tat· 
tım. Lakin olanın bitenin tamamiy
le farkında değildim, yahutta, içim
de evelce beni rahatsız eden endişe 
lendiren iştihalann belirdiği, ve 
yavaş yavaş sarhoş edici tesirleri 
ni duymağa başladığım bu hava için 
de bulunmaktan hoşlanmadım der
sem, yalan söylemiş olurum. Kor
kuyorum. Korkuyordum ve korkum 
hoşuma gidiyor, bana cazip göril
nüyordu. Hakiki sebebini fazla 
araştırmak isıcmedim, sinsi bir se
vinç bende kah tıkanma, kih bayıl
ma halleri meydana getiriyordu. An
ladım ki, artık esaret altına girmiş 
tim, artık iradem beni kurtaracak 
bir halde değildi Esaret 7.incırını 
kabul edi.Yord\Ull; enlıtemin beni 
~ktiii tacafa aidiyoraum. &Yet 
Nal. bıı.ha:liınin beni •en.ten daha 
Ultlaatırdığını bissoüı~~·.::ı. Xen 

di kendine: "Muhakkak ki ahlikı 
vaktinden evel bozulmu7, bu istisnai 
bir hal olmalı.,, diyorsun. İşte bu 
hususta aldanıyorsun. İstisna asıl 
bunun aksidir; fakat böyle deme· 
mek, hatta böyle düşünmek insanın 
daha hoşuna gidiyor. Kadınlardan 
o,lanmadığından, onlardan kaçındı • 
ğından dolayı kendilerini tanımadı
ğın için, bu meseleyi ben senden daha 
iyi bl!irim. O yaştan beri kız arka. 
daşlarım vardı; daha sonraları genç 
kızlarla kadınlar bana çocukların
dan, ve teşekkül devrelerinden bah 
settiler. 
Yaş icabı olarak tabiatın bedeni 

varlrkta olduğu kadar, aynr zamanda 
ruhta da değişiklikler yaptığına 
inanmayanlara deli: inanmaz ıtibi 
görünenlere de .)'alancı diyen Hervl
nin bu hususta haıı:kı vardır. S•ni 
temin ederim ki o !ıralarda b<'r .. bir 
yandan azalar:m, kanım, ı;inı ·ıerim 
ile diğer taraftan ;se içimde daha 
az maddi olan, me~ela himaye edil 
mek ve başkasına saadet vermek ih
tiyacı gibi hisler arasında bir suç 
ortaklığının mevcut olduğunu hisse
diyordum. 

Bununla beraber benim mesclem
de garip ve acınacak olan cihet, kö
tü bir encama doğru gittiğimin far
kında olmakla beraber. bu encamın 
ne olduğunu tamamtyle bilmemem
di: Evet Nal. benim yaşımdaki kn·
ların ekserisinden farklı olarak işte 
hl! noktada büsbütün masumdum 
HervE benimle olım münasebetinde, 
en ağır baılr babalarm bite caiz gö
receli o1*ımalar badudan• his bir 

zaman aşmamıştı; benim hislerim. 
fazla ayaklandıran hc:yeca.ı~andmıl', 
onunla Uiıibalilil:i.niz degil lı, bu 
hil kapalı geçen !llifatlarındarı, tak
dirlerinde, sonra her zaman atıla • 
mam:ıkla tı:r:ıber, ı-:ulaklarımd;l hcı,; 
akisler bırakan sözlerinde mütema
diyen israr etmesinden ileri geliyor 
<lu. İşte bunun için intizar içindey
dim: Lakin korkmadan bekliyor
dum. Belki vakitsiz bir hareket, me
sela: fazla uzun süren bir öpüş, ba
na tehlikeyi ihtar edecekti. E.:er 
daha iri yo.zmasını bilseydim, bunu 
bir mukayeseyle ifade ederdim; Ne 
olursa olsun iyi kötü bir deneyim: 
Bir yemiş koparılacak derecede ol
gunlnşmı~sa, elle kolay kopmaz; ıa. 
kin vakit geçmişse, elle tutar tut
maz kopar, ve insan acaba kendili
ğinden mi koptu diye bazen ııaş:ır. 
Şikayet etmiyorum, Arnal: saöeee 

bir tetkik yapıyorum. Bir mart gü 
nü Hervc ile birlikte Aubiactaki eve 
girmiştik. O gün, evelce oraya git· 
tiğim seferlerden ne daha zirade 
sevinç duyuyordum ne de başıma 
ge!t'Cek şey hakkında eskisinden faz 
la bir maınmatım vardı, O bilyük ye-

mek odasında öğle yemeğini yedik. 
Duvarları renklerinin tazeliğini da
ima muhafaza eden. mermer örneği 
kiğıtlarla kaph idi. Her zamanki 
gibi neoş'e ve iştiha ile yedllı:. Bana 
çok prap hoşlanmama rağmen eniş
tem öteki seferlerden bir bardak 
bile fula vermedi. Belki ııofrada bir 

(SoDG var) 

-( 27/llkkanun/1941 )-
7.30 program sa

nt ayan 
7.33 mUzlk hatif 

program (Pl.) 
7.45 ajıı.ns ha

berleri 
S.00 mUzlk CPl.ı 

12 30 prosıram sa
at a.ı:arı 

13 3;} müzik hUz -
zıım m<ık mınd ın 

~ıırkılar 

13 43 aJıın h:ıLcr· 

1 r1. 
1400 mı.lzlk: r.ı-

Ht Nlcümhur b n
dosu (Ş('f: thsnn 
KUnccrı. 

C. 1'3nııley, Avcln· 
na, Augustc Bosc, 
F. Popy, J. 1'"\IC'lk, 
Gustıı.vc Colln, 
Domenıeo, T. RUP· 
precht. 
14.'".0 mQzlk: muh
tf'llf anrkı \ c •ur
küler. 
l!l.80 Müzlk 
11'.00 pmııram ~n 
at ayan 
18 03 milzlk: me)'· 
dan fulı 

18.40 milzlk: rad· 
yo "Her telden,, 
orkestrası 

19.00 konuıma 
(Kahramanlar sa
ati). 
19.15 müzik: rad-
.)10 ''Her telden,, 
orkestrası ı:ıroııra• 

m•nın devamı 

l!l.80 saat ayan 
aıans hnberler1 
19.45 konusma 
< tasc saati\ 
rn 55 rr uztk 
20.15 radyo gaze· 
tC'SI 
20.45 mCizlk: sar• 
kı ve tUrkulcr 
21 00 ziraat tak· 
vlml 
21.10 müznk: din· 
lt'ylcl istekleri. 
21.45 konusma 
<Gilntin mesele • 
l<'rD. 
2!! 00 müzik 
22 30 saat ayan. 
aJan~ h8bcrıer1 

22.45 'TI azık 

2'255 

23.00 kaııaıul 
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Bilmecemizden KısA ROMAN 

armağan kazananlar Yıkık yerde neler var? 
Evelkl hatta çıkan cocuk sa)'fuın· 

takı :Y&Pıttınnacammn ~ılmıt ıekll 
levs il Milli Şefimiz ı.met lnonu nun 
... ı td . Yapıatırmacayı dotru yapan· 
lar araıında kura çektik, blrlncııırıı İı· 
tanbul V kUdar Sultanteııe 61 numara· 
Ca Mustafa I h n D.lmaç aldı ve yıl· 
'ba8ı Pbanıroııunun (:.?04ô;ı..? E.) numa· 
falı yarım biletini kazandı. lklncıııtı 

4nk A t nd it nınh il s nden Fa I· 
let Şener aldı ve Kap ıon kazandı. O· 
CUncUIU.:U Ankara b rlncl ortaokulun· 
dan samı GencırUre aldı ve ıruzel bir 
kra ç ntası k zandı. 

Geceleyin duyulan tuhaf bir ses 

OF.ŞER TANE ÇOCUK ROMA..~l 
KAZANANLAR 

Ankara doıdUncU ortaokulundan Sa· 
~hatun C tlı>an. Ank ra kız llıe1ın
Gen Beyhan Kılıc, Ankara lametpaıa 
Okulundan ~ 1'' de 32 Sc\ ıır. Şenal (.:er· 
keııı. Azır: kadastro kAtlbl kızı M. 
Buyurıran. Ankara b rlncl ortaokulun
tan , eJat, Ani« a AtatUrk ı esinden 
IUle)man Arslan 

KOKULU SABUN ~ 

KAZANANLAR den ıınıf,6 da Sadi Tuncer, Ankara MI· 
Ankara AtatUrk okulundan 1033 Sıt· ı mar Kemal okulundan GUler Pak ç, An· 

ltı Baearan, Ankara Hukuk takülteıln· kara Gazi llıc8lnden Şnhabettın Keleı· 
Gen Bedia Fer, Ankara Cebeci Keıık n otlu, Ankara 1smet 1nonU okulundan 

kak 47 numarada Erk n Dıay, Ankara Macide Ertay. 
lcUneU orta okulundan GUnay Aktunc. ULUS ÇOCUKLARI ROZETİ 
Aııkara'dan Baydo Baykal, Sıvu mın· KAZANANLA!t 
taka ıanat okulundan M. Kızılay, An· Ankara akşam kız ıanat okulundan 
lııara lnkılAp okulund n Nah de Şat- 1862 saadet Altan, Ankara Denizciler 
lnaz. Ank ra tınnetpaea okulundan 827 caddeııl ~ de Nihal Akbal, Beyotlu Toz· 
kehmet Todlbaeı, Adana milli menıu- koparan Rodltl han 61·4 numarada 
eat ilkokulu birinci sınırından Kayhan Raymonda Alıastado, Yozgat Gazlpaea 
kurwat Ankara dordUncü ortaokulun· okulundan Seniha Kut, Ankara Atatürk 
tan 498 Feruzan, Ankara Ulua oku· lisesinden Akıtün Seınlzer, Ankara Ne· 
lundan GUnsell Ttnbay, Ankara Gazi il· eııtl okulundıın Cavit, Ankara birinci 
tuyonu onuncu yıl okulundan Sermet ortaokulundan Baha Battüzcl, Canakka· 
Ar soy, Ankara Atatürk 1 CI nden Ah· le askeri posta 975 )'UZl<."I Cahil ö:ı:can, 
ınet Tatcıotıu, Ankara Atatürk llıe- Ankara Yenlsehlr Tuna apartmanı 9 
•inden Suat Tok, Ankııra Çankaya o· numarada Corç, Ankara AlatUrk llıesı 
kulundan N. Şarlı, Ankara kız 1 Sl'llln· sınır 6 da Silrena Yılmıız, Ankara Ala· 
den :\IQC de Bekman. tUrk llııeslnden t. Gökmen, Sıvaa İlltlk· 

KALEMTRAŞ KAZA.~ANLAR ı~ı okulundan Muazzez Kardeıler, An· 
Ankara dördUncU ortaokulundan Pe- kara Atatürk okulundan 990 Ayten Bil· 

l'lhan Unıal, CataJca merkez komutanı ca, Akeehlr inhisarlar müdürü kızı 

k zı tncı Banal, Ankara Maarlt kolle- Ulviye Berkmey, Ankara pollı kolleJln· 
llnden Yıldız Goren, Ankara Atatürk de sevket Çuhadar, Ankara Çıkrıkcılar 
ls1eelnden Sabahattin lecen, Ankara Ga· yokueu Senyurt apartmanında Kıymet 
:tJ istasyonu 10 uncu yıl okulundan Kay· Gilnıen, sıvu Kızılırmak okulundan Er
han Yumak, Ankarll dan Selma Cen· dotan Vanlar, Kırıkkale hususi muhte
Cey, B&tt. ilkokulundan Yılmaz KoprU- Ut ortaokulu 2 inci sınıfta 253 Nadire 
lüotıu, Ankara Tec m llaeelnden Hakkı Alckemıan. Ankara ikinci ortaokulun· 
'fer, Sıvu lisesinden 5-A da 71 Kemal, dan Mel hat Altan, Ankara ön Cebeci 
4nkara elektrik cereyan tahakkuk eu· Dil m sokak 43 numarada Behice Ege
bealnden Hakkı öztan, Ankara Atatürk man, Ankara Atatürk okulundan Or· 
okulundan SUleyman Cakır, Ankara han A)kan, Ankara AtutUrk lisesinden 
Maarif OemlyeU kolleJlnden Vehbi BaY· Rasim Ozay, Kadınhanı merkez okulun· 
C&n, Ankara Denizciler Cad. Dibek IO· dan 118 Mu tara Ustünel, btanbul llay
bk 8 numarada Sultan Tatkıran, An· darpasa lisesinden Ce!AI Bllırln, Anka· 
kara Atatüı1t llııeslnden lrtan Aykent, ra İltekin okulundan 562 Bedia Varclar· 
4nkara Atatürk ilkl)kulundan TürkAn lı, Ankara Devrim okulundan Nahide 
l:rkut. Ankara 1Jtekln okulundan GU· Şaemaz, Ankara dordüncü ortaokul B-1 
ler Siler, Ankara Dot&D• -.,balle- de ~ı Hatıee Unnı, Sankamıı eıutr 
lbıden Turan Koc, Ankara M.T.A. ens- pavyonları 14-2 de blnbaeı tzaet kısı 
tltaaUnde Omer Bo>'lucan, Adana Gezi- Berken Sözen, Ankara İsmet lnönü o
»&I& okulundan Nurten GUr, Ankara kulundan Şükran Tektae. Ankara Tuna 
l'enltebtr Akasya ııoak 16 da Sabiha caddesi 14 numarada Alpay Nazlklotlu, 
Oran, Ankara UcUneU ortadan Fatin Ankara ticaret llleslnden l504 Nall 
~ Ankara'dan Divanı Muhuebatta Gun~. t11tanbul Aksaray Yenlkapı yolu 
lleBde, Ankara 1Da Jlaeıılnden Şule Okan, mahallesi sandık ıokak 16 numarada 
Ankara 1ametpa1& kız enstitüsünden Beduhat lnC'I. Ankara Gazi llsı.'Slnden 

keıttuı Atalan, Antakya erkek lllesln· [ Sonu 6 ıncı sayfada ] 

Bu haftaki yapıştırmacamız 

- Hartacıa buralarda böyle bir 
köy &ostermiyor. İlterseniz siz de 
ıu·uyın. 

Sahiden hartada bu yerlerde bir 
koy iıareti yoktu. Halbuki har • 
tamızda en kuçUk bır tepenin, bir 
çeıımenin, bir kaynatın yerleri ve 
adları vardı. Acaba bu köyUn adını 
niçin yazmamııılardı 7 Fakat unut -
malarına lmkln yoktu. Öyle ise, iı· 
te köy, gözlerimizle görürüz. 

Köye vardık. Ellerimizle duvar • 
lara dokunduk. Şüphe yok ki bu köy 
bizim blldlğımiz köylerden biri -
si. 

Amcam: 
- Haydin çocuklar, buralar çok 

ıssız, insanların oturdukları yerden 
çok uzak, onun için buraya gelip 
hartuını çıkarmamıı olabilirler .• 
Fakat önümüze elbette bir insan 
çıkar, ona sorarız, dedi. 

Biz koyUn ortaıuna doğru yürü • 
dük. Bır meydana vardııt. li akat 
hiç kimseler yok. Evlerin pencere
leri kapalı, kapılar bö&ürtlenlerle 
ortillU, damların ustti goruımese 

burada koy olduğu belli olmıya -
caktı. 

Ev ev dolqtık, dikenli oUarla 
örtUIU kapıları çaldık, kimseler yok. 
Her yerde bir ıssızlık, her yerde 
bir eskilik vardı. Küçilk kiliseye 
gittik, kapıya dayandık, fakat açıl· 
madı. Kapıya vurduk vurduk, kili· 
senin içi gUm güm ötüyordu. "an -
!aşılan kimse yok., dedik. Döndük. 

Biraz aşaiıdan, kayaların ara -
sından ııatoya doğru bir yol gidi -
yordu. Oraya giderken, Jinet, ölU 
-evlerden birisinin avlusu önünde 
bir parmakhk gösterdi. Yaklqtım. 
Fakat daha yaklaşırken ayatımın 
altındaki toprak kaydı. a:vağımın 

sesi topraiın içinde uğuldadı. 

Amcam: 

- Burada her halde bir mağara 
veya bir mahzen var. Artık bura -
larda dolaımıyalım. Şatoya çıka • 
hm. Orası yüksektir. Oraya çıkar, 
köyün bUtUn görünü~UnU oradan 
seyrederiz. Öğle vakti yakın, ye • 
meklerimlzl de bir yerde oturur ye
riz. 

Corç : 
- Nerede oturup yiyeceiizP Şa

toya çıkar, ıato sahibine miaatlr o
lunız. Ve yahut olmadı mı, "Buya
nın yemete" der onu yemete ça • 

.......................... 
RHimde, Kaya'yı 

kitap okurken, in·} 
ci'yi bebeıiini se • 
verken, Popi'yi Jn. 
ci'ye susta durur • 
ken göru) orsunuz. 
inci ile Kaya iki 
aeYimli kardeıti r. 
Bi ribi rlerini \'Ok 
severler •e ıimdi)e 
kadar pçimsizlik • 
leri göriilmüf de • 
iildk. Bir ndeki 
kardeşlere örnek 
olsunlar. .......................... 

Faydall bilgiler 
111111111111111111111111111111 

tırırız. dedi. Hep birlikte ptoya 
doğru yürüdük. 

Bu vardııımız bir !lllto idi. Profe
sör amcamın soylediğine ıöre bu 
şato ta on uçüncü veya on dördüncü 
yuz yıllar-Oa yapılmııu. İnıan bu 
ıatonun kimin tarafından yapıldıiı
nı ve ne biçim yapıldıiını bilmiyor· 
du. Fakat kıymetli nıki eserlerden 
olmadı&ı belli idi. Koca koca kara 
taılar, y•ılmıı kalmıt dıvarlariyle 
bir yapı yı&ınından baıka bir ıe1 
degildi, bunun için, ıatoyu incele
mek fayda vermiyecckti. Şato kule
sınin önunde biıyük bir meydan 
vardı. Meydanın önünde de yüksek 
bir yerde bir taraça bulunuyordu. 
Taraçadan aşaiıaı çok &iızel &örü
nüyordu. Küçük nehrin iki ana kolu 
vardı. Bu kollar, evlerin, damların, 
ve köy mezarlıklarının arasından 
geçiyordu. Şatonun bulunduğu yer 
bütün su yollarınm ve da&lık top. 
rakların birleıttigi dört yol ağıı 
idi. Fakat biz oraların &ilzel görü
nuşlerini seyredecek de&ildik. Çün
kü çok acıkmıştık. 
Şatonun avlusuna &adınmızı kur

duk. Jinet çadırdaki yataklarımızı 
yaptı, &elirken yollardan, ıel kıyı
sından topladığımız lnce otları bir 
araya &etirerek yumuşak ot döıek
ler yaptı. Yatak çarşaflarını bunla· 
rın üzerine yaydı. Oturup yemek· 
!erimizi bir güzel yedik. 

Amcam, tüfek, fiıek, balık olta
sı, çamaşır, bir kelime ile iıimize 
yarıyacak ne gibi eşya varsa hep
sini bir yere sıraladı. 
Büıün bu hazırlıklar yarım aaat 

içinde olup bitti. Zaten ıatonun kı. 
yısında ıeceyi ettikten ıonra batka 
bir yere, buradan çok uzak bir yere 
taşınacaktık. Çünkü ıatoda kimseler 
yoktu. Bütün kapılar pencereler ka
palı idi. 

Yemeii bitirdikten aonra amcam 
bize döndü: 

- Çocuklar, dedi, bucün artrk ye
meklerimizi aon olarak bol bol ye
dik. Fakat köyde furuncu olmadıiı
nı düşünürseniz, hazır ekmeklerimi
zi çarçabuk yiyip bitirmenin doiru 
olmıyacaimı anlarsınız. Buralarda, 
bu koca taşlarm arasında aç kalır
sak yiyecek nereden buluruz. 

Onun için, yarından baılıyarak 
elimizdeltj,leri bol bol aarfetmiyece
ğiz.. Blaküit cibi, koa.se"e clt>i teY
lerle idare edelim. Bana {Syle celi
,_ 1d, ba sidiıl• aç da lra1ac..._ 

(Sonu •ar) 

Sağhğı koruma sanah 
Bilmem i§lttlniz mi: İn.aanlar çok J durup dinlenmeden çal111rdı. Elli 

blll'i sahibi oluraa hem çok yqarmıı kadar kitap yudı. ÖlUneeye kadar 
hem de rahat yqarnuıı. Eaki yu - da kalemi elinden bırakmadı. 

Bu baha size aeae bir >'IP•ıhrmaca 1 )apışnnnız ve rarfı kapamayınız. JCa. 
...ı)'Orm. Yukarıdlıki parçaları bir ara· pananız 7 kuNJlıık pul yapıJUrmamz 
,. aetirecekainiz o uman meydana de- lbımıelir. 
cleJerimizin kabranaalık sembolü olan 4 - Ankara'dan annağao kazanan 
bm:kurt aıe,.daua ıelecduir. Bu vapıf- okuyucularımız armajanlarını 15 aün 
tarmacayı doiru ya-panlar arasında kura içinde gelip almalıdırlar. 15 sün içinde 
pıkecejiz. Biriod gelene güzel bir okul alınmıyao armağanlar verilmiyeaıktir. 
patuı, ikinciye bir masa .uri, iiçün
diye bir dolma kalem, dördüncüye bet 
eocuk romana. beşinciye 6 okul defteri, 
altıncıya 6 kuqun kalesıı, yedlndye aü· 
Hl ve şak bir cep defteri, 5Clkiz.inciye ' 
eoaık romanı, dolcuzuocuya 2 sabun, 
onuncuya 2 kalancrq. onbiriaciden 25 
Üldye kadar birer lcaleaıtrat. yirmialtın
adaa 50 iadye kadar bkeı lllıbun, elli
blrindden ,üzüocil)ıe bdar birer Ulus 
cocakları rozeti, yibbirinciden yüz ellin
dye kadar birer kart )IOll&l armaiu e
deceiiz. 

_. •..............................• '" 
• • 
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-(5)-

A.dı ye Boyadı: • • • • • • • • • • 

Okula ı •• • • • • • • • • ı o • • 

leh1r Adı : •• , • • • • •. • • • 

nanlılar çok bilgili bir çok adamla
nn uzun ömUr •UrdUklertni eöyler
ler. Solon, Ye Eflatun gibi bilgin -
ler seksen Yafına geldikleri halde 
dU,Uncelerlne küçUcUk bir aakaUık 
gelmemJıtır. Pltagor adında bqka 
bir bılgin bol bol yemek yeme:zmlı. 
Azla kanaat edermiı. Yalnız, jtm -
naatik yapar bedenini i§letirmit. 
Bu adam tam ıekaen ya,ına varm11. 
Fakat bir kargqahk çıknuı o ara
da ölmll§. Bu bilgin hayatında çok 
ıeyJer denemff. Bunlardan birisi 
fUdur : 

Bir iD8&DıD Yatı dörde ayrılır. 
Yirmi yıla kadar olan Yllf çocukluk, 
yirmiden kırk yqına kadar olan 
yq yetiıkenllk, kırkından altıruıı· 
na veya aeuenine kadar olan yq 
da olgunluk yqıdır. Bu bilgin ilk 
üç yqta insaııların çok bilgi edin
meılni, kırkından sonra da kafa • 
ıındaki bilgiyi ııralamasını tenbih 
eder. 

tnsllizlerin çok UnlU bir bilgin· 
leri vardı •. : .. eh Nevton'du. Gök yü. 
zündekl yıldızların, ayın ve güne • 
ıin hareket ettlkferiDi ve yahut yer. 
!erinden kımıldamaclıklannı yıldız
lara bakarak hesap ederdi. Bu bll· 
gin aeluen eeklz yeşında öldQ. 

DiKKAT: 

V lktor HUgo adındaki fransız ıa
iri de GmrUnlln ıonuna kadar ço • 
cuk gı"l>l çall.ftı. Avrupalı Şövrel 
adında ihtiyar bir doktor 6mrUnde 

~11111111111 • 111111 •11•1111111111r hiç içki ic:memlfti. Bir glln 11.rkadaş 
1 - Yapıftırmıca cevaplarmı n ,an DiK.KAT ı Zarfların tlatilne ini- lan buna azıcık l~kl lclrdller, a-

lçlnde 10Uamıı olmalı"sınız. Daha. M ponlardald mımaralarla birlikte tö7· d11mc&A"•z hemen GIUverdl. 
ıoUıısanıı kuraya katılamazsınız. le adru :ruıma. Doktor io.ı adında bir b&fka dok· 

2 - Kura kupoalar aruıada rapsl· U'--- ,. ___ ... __ 
1
• 

..aadu Baawı ide 1m-.ıen aıfraf. au ~ tor da yQs 711 Yaladı, amrUnDn eo-
... ·,. • ...,.., ~ y__. Bilmece Memurlufana w kadar bUtalanm bf etti. Bi· 

......... _.. B"•- - No sim en 'bD70k talrhnls A1M!Olhalr 
Jwwıl=9 : • • • • • • • amit .. ..... .... ~ 

ANXNL\ ... .,,,,.. ............ . 

Demek kf, çok çalıımakla lnaamn 
yaıı kıaalmıyormUf. Terıine olarak 
akıl ve bedenlmis fflerae 1'81UD1• 
da uzar. 

Avnıpalı çok bilgin bir adam ba -
lunız ne diyor : 

Cok yqamak için hem kafamızı 

hem de bedenimlzi iıletme • 

liytz. Hutaıık 11)'UIUk IDAD-
ları arar. Kötede bucakta blr yaka
ladı mı, ODU GlQme kadar aöttlrür. 

J'akat dikkat.is inııanlar aokakta, 
alanda dolap& da böylelerini de 
yakalayıp yatatın içine kıYU' • 

muım blllr. iuanın en bUyük dU,. 
muı olan baltalık, terli iken hava 
aluntı11na çıkanı ve •oluk au içeni 
yakalar. OkUlda &trıtmenlerinlD, 

evde bUyUkleriDİD yapma dedikleri 
ıeyleri yapan bir oocuk çok seçme
den hula olur. KUçUk hutaııklar 
belki iııaanı hemen öldürmez. A • 
ma, bedenimizin dayanıkbtıaı a • 
saıtır. Kide hem bizim hem de ııa.. 
talık denen dllfmuumızın doetudur. 
tyi bakaraak biae doat olur, abur 
cubur doldurursak dOtmana doet o
hır. 

llrHICllll 

Jlriidiili -yol 

Y - Wftnlteainia me1huı 
prol..ad Fiak Waıdeio Wı 

..,._ ilk .,.. .. kaıılu ... 

.ı. ıamrillıt' tıı•rl•+• .a 1.u..11a. ..... ~.·~-... -- . wı ...... ~ ... 

27/12/lMf -1-. 
,.......--------------------------------~~--~----------------------------------~~ 

-
bU.GJ!S'T>Afıf 

U - 235 madeniyle küçük bir av uçaiı bütün A v r u p a 'yı felüete 9iiriildiyebilt.. 
Bunun tozlarma bulanan bir tehir bet yüz yıl içinde oturulamaz hale ıelir. U • 

235 i ilk elde edecek tar .af bu harbi kazanmıt demektir. Bunun bulvnmeN 
mede .niyet için bir feli.ket olacaktır. 

EDIR? 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Uraniwn 235 ! .. 
U"uz bucaksız feza botluğu içinde 

uzanın ıaınan yolunun bu addaki bir 
burcunu hatırlatan bu i~im aynı za. 
manda insanlıiın bugıine kadar ta· 
nımadıit sırlı bir madenin de adıdır. 
Bütiın düııra Alimleri bu madenin 
sırlarını a)·dınlatmak için durmadan 
(a.lışmakradırlar. Bir ) ıldanberi ra· 
pılan ı;alı1111alar kimsenin haberi ol
madan yapılmaktadır. 

ilim adamları "bugünkü harp, Jl. 
boralU'l"llrlarda kaybedilecek H')a ka· 
zamlacaılmr. Elde edilen neticeleri 
n~retmek, diiJmana kı) metli malu
mat vemım olacaknr. ilk önce Ura· 
nium 235 kullanan zaferi kazanacak· 
ur." demmcedirler. 

Bu madenin mahiyeti nedir? Bu· 
ounla muazzam enerji nasıl elde edi· 
liyor? Bu maden nasıl kullanılabile
cek? iıte Alimlerin bu madenin sır· 
!arını tam a)-dınlatmadan önce bize 
öiretmek istedikleri bunlardır: arzı· 
mızın birçok bölgelerinde ıoprak al· 
bnda çok miktarda bulunan UraıU· 
um madeninin hususi bir tekli mey· 
dana ııetirilmittir ki bu terkip, her 
basit cİ!lıOlin eosas nıi,eosi olan atom 
içinde ııizlenmiı olan muazzam bir 
kuveti meydana çıkartmııluadır. Bu 
rerkihin adına (Uranium 2:\~) yahut 
daha kua olarak U. • 235 deniyor. 

Bu U. • 23~ maddesinden alelıde 
bic Jipra pakecini dolduracak kadar 
alsak, bu kuvetle bugün dıin)anıa en 
bü)iik bir bombardıman uçağına üç 
sendik devamlı bir uçuı yapurııbili· 
riz. Bqlca bir ifade ile bu U. • 235 
kullanılarak dünyanın her iki yarım 
kürninde de havacılığın w:anamıya
cağı bir yer ltalmıyacaktır. 

1940 ild>aharında. henüz U. • 235 i 
~nde bulunduiu .madaı filizinden 
ayannaıua .Wii bulunmamıftı. O za. 
mandanberi yapılan büriiıı arutınna
lar bu büyük ve mühim me5elenin ü
zerinde ııoplaomııtı. Hemen hemen 
her memlekette tonlarca Uranium 
madeni bulunmaktadır: Birl~ik A· 
merika ve Bü)ük Briıan)a dc-olecle
rinin Kınada'da mühim miktarda U· 
ranium madeni çıkan bölııcle.ri var
dır. Ahnanlırın Avusıurya'da, Rus
ların Sibena"da bu madenden veren 
maden ocakları vardır. Harpte oı.n 
bütün milletler pek i)i bilirler ki, 
tank. zırhlı vana ve her türlü mal
zeme bMımından tok zengin olan eo 
kuTetli bir ordu bile U. • 235 in deh· 
tet1i kudreti ile ıillhlandırılmıı bir 
ordu braısında en küçük bir dayan· 
ma bile g&ceremez. Ne denizde, ne 
karada ne de havalarda elde edilen 
hiçbir zafer, bu atom kuvetinln deh
tetll tahrip edici 1aıveti önünde dura• 
mu. U .• 235 bombalarını tatıyan bir 
küçük ıv uyyaresi her m\i$tahkem 
mevkii, her depoyu, her h"·a mey· 
danını ıamamiyle tahrip edebilecek 
bir lıabiliyfttedir. 

U. - 235, kireçle, ldi 1afra tuzu 
Tey& kumla karııtmldığı zaman öl· 
düriicu ve ıehirli radyo aktif paalar 
netredeo bir nevi rad)om haline ıe
lir. Bugün bir gramın en küçük par
cası kadar rad)'OID elde edebilmek 
için çok ince ve hassas ameliyeler 
yapmak lhımdır. UraıUum • 235 ıa· 
yainde tuolarca radio • t<>dyum iı· 
tibal etınS mümkündıir ! Bu 5ellle

tik racl)'OGl eozlırındaa bir şehrin ha· 
n tabakasına aulusa burada yapma· 
nın imk1llı yoktur. DiiJmaın korkusu 
geçse bile, bu ldıirdeo lcaçmağa mu· 
vaffıık olan insanlar, uıkrar buraya 
dönemezler. Atılın öldürücü toııun 
mikunna, dozuna göre bu tehir altı 
aydan '°° yıla kadar her yqıyao 
mahlük için bir ölüm yeri olabilir. 
Burada her temas ölüm doğurıu, 
çünkü toprak, ka)·alar her }er bu 
tozla bulqautur. Yalnız zaman, bu· 
raları ,.,... yavq temizliyebilir Te 
ocurWlbilir bir hale kor. Eier ldıir· 
leri sencetik radyom tozlariyle dol· 
mapa, buna hiçbir hükiimet, hil,iıir 
askeri bvet karıı koyacak bir tedbir 
alamaz. Oturdukları yerler birer 
ölüm nızaiı haline ırelmiı binlerce 
milyoolaraı insan buralardan kaçar
ken bütün ,olları uııtlariyle ..,.aı.
riyle ulca,arak dehtetli bir karışıklık 
doprur. Bu feüıkete ujramıı olu 
bir milletin umumi bayah o kadar 
felce uirıyaaıktır ki ıtalibia bürilll 
arzularına boyun eieceıktir. 

1940 ium.hanndanberi ilim dün
yası J&Phiı bücün tecrübeler ve tec
rübelerin nedceleri balılunda en ka
çiik bir ma16ıaat bile vermemduedir. 
ıı.ut .eom enerjisinin lmllamlma•· 
aıa imlcla dllülinde olacajıaı bütGa 
meınMbderitl bilginleri bilirler. Jli. 
tün milletler, harbe sirenler, bitanıf. 
ı., atomua "6ayesi 6ıerinde ....,_ 
malar J'8PU mikemmelen cec,tm eılll
mlt ~ara aabiptirler. Ba 
biı.I metbılerf doirudan cloinıJe 
TeJa dola,..ı,ole hiikiimeder carafnto 
dan lelere ..._.edir. Alam ..ı. 
•-8*M~Mraa. 
k ......... u. -JJS..lUk.. ........ 
cm.W 11•--"._... .... 
... w. ........ ~ .... ., .. .,..umu .. 

00,· ölçiifemiyecektir. 
Bu yeni aeom sili.hı bupmü tah

rip ıilihlacından bq milyon defa da• 
hı tahrip edid olacaktır. U .• 235 l 
havi bir tıifek mermisi 12 pusluk bir 
sahil obüsıiniıo bombasiyle a)'DI kıy· 
mene olacaktır. içinde bu madde '"1· 
lunan bir el bombası buıün eıı bü· 
)iik uçak bombalarının yapuiJ tah
ripleri )'lpabilccstir. 

Bu yarışı kazanmanın neticesi ne 
olıcakur? Birleşik Amerika, Bü)'iS 
Britan)"&, Sov)et Rw)'I ve Alman)ıa 
bilginleri bunun üzerinde durmadao 
çalışmaktadırlar. Ve demokruilerin 
bükümederi bu arattırmalara nezaret 
ediyorlar, bu tesislere ve bu ite para 

daku,odlar 'te Mlcl adılaıh.naa .... 
hiın yaıdımlar yapl)'Orlar. Bu hiilılo 

meder yapuldan bu tetyilderin mo
vaffü olacaluxla ~ fiiphe etmi,... 
lar; çüaku eler bunu diitm•rıdan ıı. 
ce bulaıata muvaffak olurlana bö,ıo 
le bir ketfin kıodamc neticelerinia 
kendilerine temİA edeceii zaftri bio 
liyorlar. 

AmeriEa Dml &rlfbrmalv ....... 
cesJ bıtbnı Dr. V&Dre'TU Ba1b .. 
münasebetle pınlan ~: 

''Ümit ederim ki atıom lıudr • 
~ ve lmllanılmu ...... 1.t~ııl" 
vaffak olunamasıa, roba medeniı .... ıow"6_._., 
için bir aheaıımn fellbtıi 
ur." 

1 :' •........... . ......... . . .. . . .............................••••..... 

! Biliyormusunuz ? 
• 
~ .................................................................. . 

1· -Demir ısınınca nicin bükü lir eğrll 
2 • Güneı ni~in karartır 1 

Demir ısınınca nicin 
kolaycı bükülüp eğrilebilir! 

E yanın ecltllnl.n detf.tırmek llte
dlğlmız zaman eiya muhteltf tarz
larda mukavemet eösterlr. MeaelA 
baz.ısı bUkUIUr, bazısı kırılır, ve tek
rar eııkl şeklıne döner, yahut da ıı. 
rlllp kalır. 

Bu hususta umuml kaide ıudUI' : 
bir tt"Y ne kadar sokuk oluna o ka
dar sert olur. Bu kaide demir lcin 
d• doJrudur. 

BLr şey ne kadar aıcak oluna, o 
kadar yumuıak olur. Demir de ~yle
dlT. ÇuDkO ısınan ıeyin kOc:llk par· 
çalan birbirinden uzaktır. Bu saye· 
de, evelce bOkOlmlyerı ıeyler daha 
kol~ca bO.kUleblllr. 

~ 

Güaeı ziyası ~rimlıl 
nldn esmerletir 1 

Bu suale uzun mQddet cevap veri· 
lememı~lr. Doktorlar vücutta mey
dana vuran her dettıYillll blT ha&ta· 
hk •yarlardı. Halbuki hastalık sa· 
yılan birçok haller vardır ki haki· 
katte vUcudun muhite uymak için 
yapt.ıjı deiiştkllklerdt>n başka bir teY 
delildir. MMllA. evelce, denntn &il
net zlyuı albnda esmt-rleşmeslnl de 
hutalık uyarlardı. Derinin esmer
i~. deri altında bulunan kanı. 
&ilneeln yakıcı ışıtından muhafaza 
lc!ndlr. Deri esmerleelnce, bu esmer 
renk, güneşin 11ıtını yutar, ve kanı 
kurtarır. Güne.an zlyeaı bize eok il· 
zım ve faydalı bir eeydlr. Fakllt bu 
1fJJJll muayyen bir mtktan feydalı
dır. O hududu ıeçlnce uran doku· 
nabil"°. Onun ıetıMllr Jel 11cak mem
leıketİerde Y•)'8ltlarm derileri 11-
yaiıtır. Bu .ı)'&h deri onlan li1nelin 
fazla acaklıtuıdan korur. ,,.. 

Yeni ltlr keılf 

Onun verdlli ralcamlara aGN, 
cillzler 191T de, on dart Wlemı.,aııt 
k0çll1c bir cephe bel'hıde, dkt 1aalıo 
ta ıüren eruız bir bpıftbartnnaa _. 
nunda ve iki Q a6r6o c1e. ..... 
ınııanm heyatma mal olan 1*.qıA. 
cum neticesinde, anceJı: 9 kilometre 
murabbaı kadar a~ ltsal edebi),. 

mJılerdl. 

Bu&iJnıkfl harpleıdekl vuat..._.. 
arazıl IK&I etmenin kolaylıtıJI•, ee
kl haırplerde arul almanm aorhıla 

aruındald farkın btb11kıUllflntl 

Guderlan'ın verdlti bu rakamlM'dua 

daha kuveUe ne &6tıterebllld 

Ylldızlm' nsındıkl 

mlddlleı 

Y ddlsJer aıuındalci bothıkta .... 
ı... aaddeler o kadar ~ 

... o -- aalmı1tıt ki. hu .... 
4ılerf .,,..,.p bizim do.,. belle 
..... Wr ,.. Jllll8k. hu Jljnıla 

...... Wr lı&srcslıa Ma hafif 
ol-.Ymilıki-.._ _... 
..._~ıaçı· 
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T··rk·ye 
• 

ş Bankası 

- ( 1942 Modeli) -

ORİON RADYOLARINI 
PULAT Radyoevinde 

arayınız 

4 lamba peşin 140 lira 
4 ,. taksitli 1S4 lira 
5 ,. peşin 180 lira 
S ., taksitle 198 lira 
7 ,. otomatik 31S 
7 ,. otomatik 3SO 

u ~ u s 

MAHKEMELER 

Ankara ı. e1 Aslb"e Hukuk Mah -
kemcslndcıı: 

Ankara Hamamönli Dumlupınar 
mahallesi Taşlı sokak 6 numarada 
Rüveyıde Sinanoi:lunun m ahkeme -
mize açtığı tı0yadı değiştirme dava
&mm neticesinde ev clcc aldığı (Ka
racagil) soyadının (Sinanoğlu) soy
adı ile dci;iştirilmcslne ve ilanına 
kabili temyiz olmak üzere ıs. 12. 941 
tarihinde karar verildiği ilan olu -

DEVLET DEM1RYOLLARI 1 

Taze ve yaş meyva ve sebze 
nakliyatı 

D. D. Yollan U. MUdUrltlll1!nden: 
Taze ve yaı mc)'Va ve sebze nakli -

yatına mahsus D. D/240 No. Ju tarife 
def:'leUrllmlıUr. 

Yent tarltenJn tat.blkına 15. 1. 942 ta
rihinde baılanacak ve bu tarihten ıtı -
baren POrtakal ve emMll nakliyatına 

mahsus olan D.D/228 No. lu tarife 
Uığvcdllecckllr. M evsimin en zarif en kuvct-

li makineleri olduğunu bir dc
f a dinlemek isbata kiridir. 3. 
dalga uzerinc yapılmış olup 
her parçasr ucuz olarak her 
yende bulunur. 

nur. Portakal \'e cmsall maddeler mlk-
Ardahan Sulh H u!tuk Hikimliğin- tarlanna ıı:öre yeni tarltcnln muhtelit 

Bi!Gmum radyo tamiri ve ye
ni akimülator, sarj garantili o
larak yapılır. 

Tek lambalı kulaklık radyo
ları vardır. Ankara Posta 
caddesi No. 64 Pulat Radyo 
evi Sabri Pul~t Tlı 32Sl 

den ı 

Davacı Ardahan onnan idaresiyle 
müddcaaleyh aslen Ardahanın Ur 
köyünden olup bilahare Balıkesir'e 
naklolunan Mustafa oğlu Kemal ile 
Celil oğlu Niyazi haklarında Arda
han ıulh hukuk mahkem~indc görü
len SO lira 20 kuruı orman tazmina
tı davasından dolayı müddcaaleyh -
ten Celil oğlu Niyazi'nin ikametga-
hı meçhul kalmakla hakkındaki mu

!11111111111111 111111 1111111111111! amclcli gıyap kararının ili.nen tcibli-
- - ğine mahkemece karar verildiğinden 
- .. tcbliğaun bu suretle icrası ve işbu : N 1 MET Y 1 LMAZ § karara karşı yapılacak itirazın kara-

-
- M O D E R N : rın neşri tarihinden itibaren bir ay 

: içinde yapılması aksi takdirde mlid-
- BİÇKİ, DİKİŞ YURDU § dcaaleyhin muhakemeye kabul olun-

: Londra ve Paris usulü en son : 
: mctodlarla ve çok kolay bir : 
: ~ckildc biçki, dikiş 3, 6, 9 ay 
: lık mıiddctlcrle mlikemmcl su- _ 
: rette ogretilir. Mezunlara ma- -
;: ariften tasdikli diploma verilir. : 

Kursu bitirenler tcrzıhane ve 
: )'Urt açabilirler. 15, ı .942 ye : 

kadar talebe kaydedilir. Şera.- : 
: iti öfrcnmck Uzcrc Ankara ön ;: 

Cebeci kurtuluş 1. ci ortaokul : 
- arkası Bahadırlar sokak No. 17 : 
- Tankurt Ap. Daire 6 daki mu- : 
: vakkat adresimize müracaat e- : 
: dilmesi. Kayıt öğleden son .. : 
E radır. 5619 : 

~ıııııııııııııııı ı ıııııııııııııı ı ıii 

mıyacağı ilanen tebliğ olunur. S917 

Ankara Asliye 
Mahkemesin.den ı 

Birinci Hukuk 

Ankara'nın Hclvai mahallesi 1 No. 
lı hanesinde kayıtlı, Bekir oğlu Ab
dullah Raci')c ı 

Ankara İktisat Vekaleti İş müfet
tişlerinden Hıfzı Uğuz Bekata ve 
Ankara Maarif Vekaleti Md. mua -
vinlerinden Ahmet Fevzi tarafın -
dan, aleyhine açılan, kayıplık dava
sının, muhakemesi 16. 1. 942 cuma 
günıi saat 10 oldugundan; gelmeniz 
veya musaddak, bir vekil gönder -
meniz veyahut hayat mematınızdan 
matnmattar olanların bugüne katlar, 
rnahkememizi haberdar etmeleri i-

J' '' "'''""" " '" '" ""'' ' ' " "'' ' "- çin, Ankara'da Ulus ve 1stanbul'da 
: çıkan Cümhuriyet gazeteleriyle bir 

ORTA OKUL : sene müddetle ilanen tcbliğat ifası
: na karar verildiğinden; karar daire
: sinde~ m~zkür gün ve saatte, veya 

Yard ımcı ki tapları = hayatınız veya mematınız hakkında 
malumatı olanların keza: Ankara 

Sınıf : 1 - 2 - 3 asliye birinci hukuk mahkemesine 
malQmat vermeleri lüzumu, H. U. 
M. K. nun H2, 183 v e 398 incı mad
delerine tevfikan, mahkC!!tleyc de -
vnmla hakkınızda, kayıplık kararı 

BUtUn derslerde talebenin en 
bUyUk yardımeısıdır. Her bir! 
48 sayfa. 20 kurus. 

Ankııra'da Akbn'da 
Datlt.ma yeri: 
lst. Posta K. 457. 

Hayat Ncır,yat Yurdu. 

--· 1! 1 11 11 1 111 1 1il 11111• • 1 ı a 1111 l ıl r 

verileceği ilan olunur. 5908 

Safranbolu A sliye Hukuk Hikim
liğindcn ı 

OcreUcrlnden istifade edecektir. 
Fazla tatslltı.t için l!tasyonlarn mU-

nıcaat edilmelidir. (0373) 19348 

Külçe kur§Un alınacak 
Devlet Dcmlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (16000) lira olan 

30000 kilo ktllcc kursun (5. 1.1942) 
pazartesi gQnU saat (15.80) on bcı bu
cuktıı. Ha)'darpaıa'da ~ıır binası dahi
lindeki komisyon tarafından kapalı 

zarf usullyle aatın alınacaktır. 
Bu tıe girmek l!tıyenlerln (1417) 

JJra (50) kurusluk mu\•akkat teminat, 
kanunun tayln ettıet vestkalarla tek -
!itlerini muhtevi zarflarını aynı ~Un 
ıaııt (14.30) on dört otuza kadar ko
misyon rclsll~lne vermeleri ıa.zımdır. 

Bu ise alt ıartnameler komlsYondan 
parasız olarak dal);ıtıLmaktadır. 

(9461) 1946S 

Devlet Demiryolları Sivas 
Cer Atölyesine imtihanla 

elektrikçi alınacak 
D. D. Yollan U. Mıidürlüğunden: 
1 - Sivas cer atclycsinin bobinaj 

kısmında ışık §cbckcsi ve elektrik 
motörlcrı tamir ve bakımından kuv
vci muharrıkc santralında telefon 
santralı ve şebekesi gibi işlerde ça
lışmak üzere imtihanla 7 clcktrık
çt alınacaktır. 

2 - İmtihan hem ameli hem naza
ri olup vcrılccek derece her iki ım
tihanın vasatisine ı:circ olacaktır. 

3 - Jmtihanlar idarenin Sıvas ve 
Eskischir cer atclyclcriylc İzmir, 
Ankara ve Haydarpaşa elektrik san
tralında yapılacaı;ından talıplcrin ı. 
ı. 942 tarihine kadar : 
Aııkaratla Devlet Demlryolları ve 

limanları işletme umnm müdürlüı:u
ne, 1stanbulda 1 inci işletme müdur
lügune (Haydarpaşada), İzmirdc 8. 
inci işletme müdıirli.ıgunc, Eskişe -
hirdc Devlet Demiryolları cer a!el
yesi müdürlüı;ünc ınuracaat ctmclc· 
ri ve dilekçelerine bağlı olarak a
şağıdaki evrakı birlikte vermeleri i
lin olunur. 

Toplantı 
Tasfiye Halinde Kozlu Kmnilr 
İşleri T. A. S. T asfiye Mem ur-
luğundan: 

Tufiye halinde bulunan şiricc
timizin (1941) he.up senesine aiı 
alelAde umumi heyeti, 31- ikinci· 
k!nun- 1942 tıırihinc müsadif CU· 

martesi f:'ilnü saat (10) da Anka· 
ra'da Yenişehir, Meşrutiyet cııd -
d~i Çoruh sokağı n<la (2) mıma· 
radd.i tasfiye merkezinde mpla -
nacaktır. 

MÜZAKERE RU7.NAMESI 
l - Tasfiye memurları rapo

runun okunm&lı ve 1941 senesi 
muamele ve hesaplarının tetkiki, 

2 -Tasfiye memurlarının 1941 
senesi muamele ve httaplarından 
ibrası, 

3 - 1942 §enesi için tasfiye 
memurları intihabı ,.e 5alahi>•ct
lcri>·lc ücretlerinin ı.tyİn ve ıe.•bi· 
ti, hususlarından ibarettir. 

Ticareı kanununa ve esas mu· 
knelcnamemizc ıcvfikan rcr sahi· 
bi olan hi\sedarlarımmn n•alc -
ten veya \'e.killctcn toplanıı<la ha· 
zır hulunnmla rı Ye hunlardan ha· 
miline aiı hi•1c sahiplerinin en 
geç bir hafta e\·cl hisselerini ta•· 
fiye merkezine te\·di ile mukabi
linde re,.· pu'u l ası almaları lüzu· 
mu rica ve ilan olunur. 5921 

27/12/1941 

A. Cümhuriv• =a. U. 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara C. Mt..<ıd u ıum1ı.ğ nd n: 
1''nzln f,yaUn b nzın satmak sur~ 

, tiyle rnıHi korunma .kanununa mu
hn.llf hareketten su"lu Arı.kara dB 
Ökti!lzcc mahall ndc PorsUK soxak 

1
8 saJ.ılı ı;de muKlm .ka yon ah bl 
Mustafa o ıu 329 D. lu Mchim t Çağ• 
lıparnuıı: haKkınd:ı Ank r.ı J. ~ ı )e 

ceza m:.ı.hkemes ::ı.c" y pılan duru.ş· 
mıısı sonunda: suçu sabıt ol :tuğu'l
dan hnrekt'tınt' uynn m ,,n korunma 
.knnunun 31 ıncı m:ıddc nln Uc ı u 
fıkrası dclaletı)·le me llr kanunun 
59 uncu madde nln ilcuncü fı r ı 
muc bınct' 25 !ıra ıııtır para c 1.asıyle 
mahkum :ret.ne ve suça mevzu t~ 
kil eden b.r teneke b nztnın mllsa
dercslnc 12. 12. 941 tarlhlnde karat 
vcrllPrek hlıkmUn kntllt'ştfğ l ın <r 
lunur. (!l716) 19678 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara C . .Mudcl ıumumllif;lnd"n: 
Hukümetçe çıft buylik tenckf'sırı• 

915 kuruş fiyat tcsb t cdıl n gnzya· 
f:ının ç rı b:ı) Jk t<ın nl 930 ku· 
ruı;a satmak suretiyle mtlll korun· 
ma kanununa muhıı.lı! hart'kctteıı 
suçlu Ankarn'dn Ycnıce mahallesin· 
de Tt'mmuz sokak 2 68.)'ılı evde mu• 
kım ve aynı sokakta 8 nu:mnrall 
dükkAnda bakkal Mukremin oğlu 

326 D. lu Hils yın Öcnl haklondıı 
Ankara 3. asll:ııe ct'uı m:ıhkcmeslll"" 
de yapılan duru ması sonunda: 

111 111111111111111111111111111111111 Suçu sabit olduğundan m lll k o
runma kanununun 31, 59, ve T. C. K. 
36 ıncı nıadiesi muclbınce 25 Hrll 
ağır para crzaslyle mahkQmlyt'ctlne 
ve ;ııC'flt gün müddetle dUk'kAnının 
kapatılmasına ve suça mevzu reşkU 
eden iki trn ke gazyn~ın milsad~ 
resine 12. 12. 941 tarihinde mahk&' 
mcce karar vcrller('k hlikmil katil~ 

Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 

Sebzelerin gUn!Uk azami toptan 
ve perakende satııı tiyıı.Uarı : 

- ( 27/ 1lkkanun/ 1941 )-

CiNSi ve MENŞEi 

Ispanak (Muhtelif) 16 21 
J,ahana (İznik) 7,5 10 
Pırıu;a lİznik) i,S 10 
Yerelması (Ankara) 7 10 
Kereviz (Bursa) 15 20 
Patates san (Ürgüp) J2 16 
Patates beyaz ( ltrgUp) 9 12 
Kıırnıba.har ( .Mersin) 19 28 
Pazı (Mersin) 16 20 
Ayşe fasulye (Mersin) 30 40 
Barbunya ,, (Mersin) 80 40 
Domates (Mersin) 17 24 

tlğl IJAn olunur. 

Mahkumiyet ilam 
Ankara C. Müdd(',umumııtğlndcn: 

KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI ..1Hlllllllllllllllllll llllllillllL Davacı Ankarada maden tetkik ve 
: : arama enstitüsü ıencl direktörü Ha-

Hüsnühal kağıdı, bonservis, tah
sil vesikası, askerlik vesikası. 

(9495) 19657 

Yelken bezi alınacak 
Devlet Dcmiryolları Sa. Al. Ko. 

Kuru soğan (Muhtelif) 7,5 10 

111111111111111111111111111111111111 

Muhik s"br-ı> olmak;Jzın eşya f ya• 
tını :ı.ı. tscltmc-k sur tı;ı;lc satısa ar
:tl'.'tm ktcn suı;.u Ankn.ra'dn Atpaza
rında 217 sayılı du .k ıı<la manıtatu· 

racı ve Ankara da lçkruroe İşlek so· 
kak 18 sayılı evde mukim Abdurra· 
hım of;lu 1292 r>. lu ŞaKlr Adanır 

hakkında Ankara licüncu asliye cc
zo. mahkem~ nde yaııılan duruşma 

sonundn: sucu sab!t ı;6ruldtitündell 
mlıli korunma konunun 32 inci mad• 
desinin bu incı fıkrası delaletiyle 59 
uncu maddenin Uı;üncu fıkrası ve 
T. C. K. :m ıncı maddes ne tl."Vfikall 
21 lira 60 kuruş a ır para cezru;lyle 
m&nıkumi:ı.et ne o,,e suça me\"ZU tcş"ıeU 
ed,..n 8 mctrf' Nazilli b:lSmasının mil• 
sadrn ne 10. 12. 941 tarihinde kıı• 

rnr Vl ıiler k kntllo.;.tlği ıJAn olunur. 

1942 kram·ye planı 
Keşideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 Sonteşrin tarihlerinde çekilir. 

: Racı'I Rıza T'ıyal•osu = 1 di yener ve muhasebe Md. s. Ok-
: f 1 : tay vekili avukat Süruri Bilsel ile 
: kA ) : muddcaaleyh Ankarada Dahilıye Ve-
: - - ( Sanat ar -- : kileti evrak kaleminde Cevat Aksü-
: HALİDE PlSKlN : yek mc)ancsindc mülehattis (322) 
: birlikte - lira 98 kuruş alacak davasının icra 

dan : ~11111 EN FAYDALI 11111~ 

Bayram hediyesi ~ -

Mahkumiyet ilam 
Ankara C. Mudd umum!llğlnden: 

: H A L K E V l N D E : kılınmakta olan duru2masında; rn~d· 
: - deaaleyh namına çıkarılan davetı -- -:au~n saat a te tenzlltıtlı matinede : yenin bu namda kimse olmadıgın -
- : dan bahisle bili tebliğ iade edilmiş 
: BQBSTİL - ve müddeiler vekili de ilanen tcbli

~r====1942 iKRAMiYELERi====~ 

1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira il 

Muhammen bedeli 49.200 (kırk 
dokuz bin iki yüz) lira olan 30000 : 
metre yelken bezi 12. ı. 942 pazar- : 
tesi günü saat 15 te kapalı zarf u- : 
sulü ile Ankarada idare binasında -
toplanan merkez 9 uncu komisyo - : 
nunca satın alınacaktır. : 

-Refik Fenmen'in :: 

Bir tcnrkc benzini hUküm~ tes
blt cdılC'n fiyattan fazlaya sa.tın~ 
surctıylC' milli korunma kanunu h{i• 
kümlcrtnf' muhnlt'fot ctınc.ktcn suc
lu a rn Ayaş krcasının Güdül na.hl· 

Modern Fizik, 
ve Felsefesi 
Elektrikçilik 
Makinacıhk 

: Y<' n.n yukarı m:ıhallesınden olıUI 
: Ankarn'dn Kılıı;;an:Ian mııhallesl A.• 
: nk sokrnk l!l sayılı evde muk m se1• 
E yar satıcı Hasan o ·lu 43 yasında Ha· 
: san HüsC'y'n Koçak hakkında Anka· 
_ ra 3. asliye cez.ı mahkemesinde ya• 
- pılan duruşması sonunda: 

3 Adet 1000 Liralık _ 3000.- Lıra 1 
2 Adet 750 Liralık _ 1500.- Lira 
3 Ade-c 500 Liralık _ 1500.- Lira 

1 O Adet 250 Liralık = 2500.- Lira 
40 Adet 100 Liralık= 4000.- Lira 

---- Komedi: S perde 

Gece saat 21 de 

- gat icrasını talep eylemiş olmakla 
: mumailcyhin duruşma günü olan 12. 
: 1. 942 pazartesi günü saat 9.iO Saf
: ranbolu asliye hukuk mahkemesin-

Bu işe girmek istiycnlcrin 3.690 : 
(uç bin altı yüz doksan) liralık mu- -
vakkat teminat ile kanunun tayin et- _ 
tiı:i vesi.katarı ve tekliflerini aynı 

1

: 
gün saat 14 de kadar adı geçen ko· : 
misyon reisliğine vermeleri lazım - : 
~~ : = d D"" • bu"yijk de hazır bulunması veya tarafından 

Alcksan r umanın : musaddak vekaletname ile bir vekil 
hakkında lUrlU e!erlerldir. 

Suçu sa t olduğundan nıllll ko-
runma kanunun 31 maddesinin U· 
<;!lncll fıkrası ve mczkllr kıınunun 5!l 
uncu madd ... slnln ncancil bendi mu· 

- eseri : : göndermesi aksi takdirde muamele! 50 Adet 50 Liralık = 2500.- Lira Şartnameler 2 lira mukabilinde An -
kara ve Haydarpaşa veznelerinde İllllllllllllllllllllllllllllllllllİ 

Naşiri: AKBA, Ankara 

: AKTÖR Ki. N : gıyabiye ifa olunacağı tebliğ maka-
: : mına kaim olmak üzere ilin olunur. 

200 Adet 25 Liralık = 3000.- Lira 
200 Adet 10 Liralık = 000.- Lira 

satılmaktadır. (9680) 1966S 
TAPU VE KADASTRO clblnce 25 ltra ağır para cezasiyle 

mahkQm Y<'tlne ve T. C. K. 36 ıncı 
madd ne tevfıka.n btr teneke ben· 
zLnln mUsarlere'!lne 13. 12. 941 tarl· 

Bil eceden 

k 1 r 

KART POSTAL KAZANA.'l\LAR 

Necati 

Devrim 
okulundan ş yd n, Ankara Ulus o
kutund n 166 l\ hat Kutluluk, An-

Ferruh Uzer, Anknrıı Y.Z.E. den 1343 
Cevdet O(ıe, Anknra dördUncU ortnoku
lundnn K. Ou:oren, Ankara Aı. sllAh 
Fb. top cartıaneslndc Osman GUner, 
Ankarn Atatürk okulundan 289 MU· 
beccel Cakır, Sivas b6lı.:c sal\llt oku
lundan A. Evelncn, Yozı:at Gazlpnan o
kulurdnn F kret Kut, Ankara l~et 

lnönU okulundan 104 GUlırUn Tckhan, 
Ankara H rp nkadcmtst levazım oku
lundan Ha>"dar TUz, Ankara kız ll&e
s ndm Nevlm Önder, lzmtr 1613 üncü 
sokak 4 numarada E. ı-:kıncl, Ankara 
ikinci ortadan 1134 P Tavtanlı, Ankara 
kız Ugeslndcn l"crlman Maytcre. B."tlll. 
sorı:u hfıklml ofılu And Eı:asel, Dafra 
Gazi ilkokulundan Hakkı Oranc. F.dre
mlt Askeri pasta 2685 de yazıcı Çelebi 
Bll~n. Ankara Tilrk Maarif kolleJlndcn 
Aydın Pellm, Ankara Slyuaı Bllı:llcr 

okulundan Nevzat Dnnsuk, Ankara kız 
llseılnden Ncclll. Annan, Ankara dor
dUncu ortaokulundan A. Tuuıınar, ls
tanbul - ~artal SOfanlı okulundan 
Y ks<' CıC;t<'ı>C. Dbarbakır kız il.sesi 
5 B de 983 T. DcınlrUlrk, Ankara Bah
çeli Evl<'r okulundan OzdC"llllr, Ank ua 

- ---- --Dram 4 perde 1 tablo -BilcUer her gün saat 12 : ---- den sonra Halkcvinde satıl - -

§ ;c~~!~~;~· J:c~i:~i~n h:~ !~:f; § 
- otobüs temin edilmiştir. --: Telefon ı 2653 : - -DİKKATı Bayram münasebe _ 

tiyle gece ve günduz ve· : 
: rilccck temsiller tcnzi - : 
: l&tlıdır. Localar 200, : 
: koltuklar SO kuruştur. 

.,ı 111111111111111111111111111111 ır-

Portatif çadır bezi alınacak 
J andarma Gn. K. Ankara Satın 

Alma Ko, nundan ı 

Bir metresine (106) kuruş fiyat 
tahmin edilen (18000) metre porta· 
tif çadır bezi 14. 1. 942 çarşamba 

günü saat ıs te Ankara'da J. Sa. Al. 
Ko. numuzda kapalı zarf eksiltmesi
le alınacaktır. Muvakkat T. (14-31) 
liradır. Şartname Ankara ve İstan
bul J. Sa. Al. Ko. tarından parasız 
alınır. Nümunc her gün komisyonu
muzda görülür. İsteklilerin kapalı 
zarf teklif mektuplarını eksiltme 
vaktinden bir saat evclinc kadar Ko. d rdUncü ortaokuldan 3/C de A~ten 

Cellkt!n, Kayseri kız enstltUs!lndcn '53 

Perihan ~Tensel, Ellzı~ altıncı ilko
kul ımıf birde Erol Sevlllr. ElAzı~ kız 
CI".$tltU&Und<'n Nertman özbae. E&ktae
hlr ortaokulundan l/E de 2Z1 Erdoıtan 
Bayraktar, Ankara Maarif kolleJlnde 
U~ur Sevtndtk, Ankara ıı:arı Gaz! Alp 
ıı:ecldl 12 de Rezzan Pandır, Ankara 
dordUnctı ortııdıın N. Akait. Ankara 
Tılrk Maarif kolll',Jlndcn Suphl Ceytıun, 
Ankun Gazi llscstndl'n lsmct Göker, 
Etlmcsl);ut llk1kulund:ın 139 Orhan T. 
İstanbul Beslktas \'aUdc C~csl Ak
tar sokıık 3-t de S:ıllh Tulgıı, Dolu or
taolrnlundıın G2 J.'aruk S:ıpmazt!lrk, 

Ankara birinci ortaokulundan lOG7 To
run Y!lm, Ankara Mimar Koma! oku
lundan Nihal Şenkal, Ankara döl"dQncU 
ortadan Hasan Fehmi Karaotlan, An
kara Anafartnlar Konnkardı sokak 18 
numarada Şefika 51\Inuın, Adana aske- ' 

numuza vermeleri. (9619) 19661 

BUGÜN-•ıq.1ııııı. 

ULUS SİNEMASINDA 
ARABACI KIZI 

filmi baş artisti 

HILDE KRAHL 
in ikinci bUyUk filmi 

İSABEL 
i ki sevgi arasında çarpışan 
bir gönlün romanı, büyük 

bı'r aşkın muamması". 
-( Aynca )-

rt h:ıstnne sıhat baaça\'UIU kızı Nezhan 
Ankara d1>rd ncU o tad n 106., Lut! özden, Ankara blllıı:c sanat ok-ulundıın 
Devrilmez, Ank d.;ırd r. il ortııoku· ı s it TUrkgUcU, Ankara dordUncU orta
lundan .M at K r. ncı. Ank r lsm tpa- n K. Englnay, Knrnmnn GUnes llkoku· 

ıı!rn ı:; ~ m Tali, Can- lu ~ınıf Ucte Kadri özaıtay 

KÜL TOR FlLMI 
- ( Seanslar ) -

H.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 deJ 
Gece için yerlerinizi kapatınız 

1sU\8)'0TIU Çnl Y 

Akmcı, Dbartıakır 

1 d M tkQrc Cı· 

ı r.1 " Ka1Plv 
11.ses::Oden 5-A da 

DlŞ HEKlMl 

Hamdi Alagün 
Hnstalannı YenlsehJr Atatürk 
Bulvan Ali Nazmı Ap. l5 No. lu 
dairede kabule baslamıştır. 

Telefon : 6294 

U L U S Sineması 
Kurban bayramı için sayın 

müşterilerine bilyük bir prog -
ram hazırladı. 

yarın okuyacaksınız. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 - -
Tapu tesçili ---------- : Ankara M erkez Tapu Sicil Muha--_ fızlığından ı - - Al tındağ mahall esinde M ürüvct 

hinde karar o,,·crılmt'kle işbu hOkmUıı 

katllC'ştım llAn olunur. 

Ankara C. MUddelumum!llğlnden: ---

Taksimdeki eski mezarlık 
arsalarının satış ilanı 

İstanbul Belediyesinden -- Çakırgöz tarafından hazine arsası Ankara'da 1sm tpl\Ş!I. mahallesin--
: Beher metre 
:murabbaının 

: tahmtn bedeli = 150.00 

Sartname, proje 
ve ıalr evrıık 

tik tem. bedeli Panıı:aıtı mahallesinin Şehit 'Muh-
7415,00 6,16 tar sokatında eski mezarlık ar· 

suından müfrez 7 parsel numa
ralı ve 822 metre murabbaı 

sahalı arsa. 

: üzerine izinsiz ev yaptıran sağı 'kıs- de mukim Dehl:ye Körpeler taratın· 
- men Musanın işgalindeki hazine ar- dan Anka.ra'da lsmctpn:ıa mahall~ 
: sası ve kısmen l brahimin tapulu sinde Uzun:ı.'01 Toprak sokak 4 No. 
: mUlkli, solu )'Ol ve arkası dağ ve ö- da Şakir Körpelt'r aleyhlnc actığt 

nü kısmen yol ve kısmen lsnıailin iş-1 !!41-2077 sayılı b.osıınma dA.vnsımn 
: galindcki hazine yeri ile mahdut ha- icra kılınan muhn.k meslnde: ------

6305,00 5,06 Panııaltı mahallesinin Şehit Muh
tar ıokafıında 8 parsel numa
ralı 674,00 metre murabbaı sa
halı araa. 

- ne arsasının hazine namına tcsçlli Mu ld lalt'yh gönd rflen da~tlye 
: defterdarlıktan talep edilmektedir. mezkOr a<lrestt' bu namdıı klJTIS() ol• 

Subutu tasarrufunun tesbiti için ma madııtı bcyıınlylc b.10. tebliğ Ct'lmlş 
: halline 6. ı , 942 tarihine nıüsadif sa- ve zabıta tarafınclan yapılan tahkl· 
: lı günü mahalline tahkik memuru 1 katta d:ı 4 aydanbcrl adresinin m~ 
: gönderilecektir. Bu yerle alaka ve hu! bulunduğu bıldlrllmıs olduğun: ı ilişiği bulunanların muayyen gü - dan kı-ndlstne lll'tn n dAva a.rzuhalı 
: nünden evci Ankara tapu sicil mu- ve davet.ıyenln tt'bllflne karar veril· 
: hafızlığına veya aynı günde h udut dlf! Ve> muhakeme gOnil olarak da 

- 150,00 ------- l&l,00 6303,00 5,06 -------- 150,00 or.:r.ıo.oo - 5,97 

Pangaltı mahallcslnln Sehlt Muh
tar soka~ında 9 panıcl numa
ralı G74,00 metre murabbaı sa
halı arsa. 
Pangaltı mahallesinin Sehlt Muh
tar sokal':ında 10 parsel numa
ralı '196,00 metre murabbaı sa-

komşularlyle birlikte mahallinde ta· ı6. 1. 942 cumıı saat 10 olara'k tensl'P 
- pu memuruna müracaatları illn 0 _ kılınmış oldufundıın vakti mezldlrde 
- lunur. (9646) 19663 dl\va olanın b zzat veya bllvasıta --- -: halı arsa. --_ Tahmin bedollerl ile ilk teminat mlktarlnn ve mesaha! ıaUıJyelcrl : 

: yukarıda yazılı Ta.kslm'de eski mezarlık nrsnBınııan müfrez 7, 8, 9 ve ıo : 
: parsel numaralı dört parça arı;a eernıtı veçhlle binalar in&& edilmek 
: üzere kapalı zart uııullyle arttırmaıta konulmustur. lhalclcrl 12. ı. 942 -
: pazartesi ıı:UnU aaat 15 te lstanbul belediyesi dalın! encümeni odasında : , 
: yapılacaktır. : 
- Bu nn;alıtra alt sartname, proje ve sair evrak YtJknnda hlı:alannda : 
: göeterllen bedeller üzerinden hesap 1$lerl mUdUrtUC:-Un<len alınacaktır. : 
: eeraltl öl);renmek lettyenlcr her ıı:Un belediye tınar mUdilr!U~Undcn ma- _ 
: lQmat alablllrlcr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ım- : 
: zalı aartname, proj~ ve enırc ve kanunen tbrnzı ıa.zım aelcn dl~er '\"C6a• : 
: lk ile 2490 numaralı kanunun tarlfatı çevresinde hazırlıy11eaklan tek- : 
: llt mrktuplannı ihale ıı:UnU aaat 14 e kadar <tatml mcümcne vermeleri : 

--: lAzımdır. (005ll/11592) 19658 

i'ııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 
..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... -§ ERLERiMiZE kışlık hediye vereceklere --
~Sağlam yapılmış olan ucuz eldivenler~ 

-: beher çifti 40 kuruştan ---: Satıa yeri- Ankara TUrk Ticaret Bankası kar§tsında Trakya apart -
: manı No: 8. Telefon: 3922. 5882 E -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

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

Hava J.\f(]ste~arlığl teknik t aburu için otomobil ve traktör maki· 
utst i v e m eydan ve yol 1naaatına vakıf uetlllara ihtiyaç vardır. 

Verilecek ücret m lk tarlan yapılacak imtihanda gösterecekl e
r! ehliyete g 6re (ıO • 120 lira arasındadır. Taliplerin dilekleriyle 
Hava Müateşarlıtına mUracaaUan. (9810) 19247 

' , 

1 

Toplantı 
Tasfiye Hallnde Maden KömO
ril İşlt'lri T. A. Ş. Tasfiye Me
murlutundan : 

Tasfi)·e halinde bulunan ıir -
ketimizin (1941) henp senesine 
aiı alclıidc umumi heyeti, 30 ikin· 
cikô.nun· 942 tarihine müsadif 
cuma günü "at ( 15) tc Ankara· 
da, Yeni~chir, MC$rutiret cadde
si Çoruh Mıknj;ında (2) numara· 
ela.ki tıuH)·e mcrkeıinde toı)lnna· 
caktı r. 

MÜ7..AKERF. RU7..<"-:AMPSI : 
ı - Tufiye memurları rapo

runun okunması ,., 1941 senesi 
muamele \"e hesaplarının tetkiki, 

2 - 1'asfi)•e mcmurlnrının 941 
senesi muamele \'e he~arlarından 
ibrası. 

3 - 1942 senesi için ta fi)c 
memurları intihabı ve salfilıi)·cı -
kri)·le ücretlerin in tay:İ n ve ıc.s -
hi ıi, hususlarıııc.fan ibarettir. 

T icaret kanununa ve esas mu
kavclcnamemizc tC'\·fikan rey sa· 
hibi olan hi"scdarlarunı:un n~ -
leıen ' ·e,.·a \'ekaleıcn toplııntıda 
hazır bulunmaları ve hunlardan 
hamiline ait hi"1e ~ahiplerinin en 
geç bir haha evci hıMelcrini tas· 
fiye merkezine temi ile mukabi· 
linde r ey pusulası almaları Jı.izu. 
mu rica ve illn olunur. S922 

Ankara n.sl•ye b rlncl hukuk mahke
m<'slndr hıuır bulwımıısı ve 1111.nt"ll 
gazete le nesr nden ltlbare:ı on ırlln 
içinde de cevap vermesi aksi hal· 
de hnk'kında hukuk u ulO M. kıınu• 
nunun 401, 405 inci maddC'lerlne tcov• 
f·kan E:lYaP karan verileceği dave
Uye ve arzuhal mııiknmına katm ol
malJc (]zere llAnen te'bllf: olunur. 

DEVLET HAVA YOLLARI 

Tayyare benzini alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mii

dıirhigünden: 
1 - İdaremiz için 80.000 litre tay· 

yare benzini kapalı zarf UStlliylc ah· 
nacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti 28300 lira 
olup muvakkat teminatı 21?2 lira SO 
kuru&tur. 

3 - Eksiltme 7. 1. 942 çar&amba 
günü saat 11 de tayyare meydanında 
kiin Devlet Hava Yolları umum mu
dürlügiı binasında komisyon tarafın. 
dan yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait fenni şartname. ek
si ltme şartnamesi, mukavele pro;csi 
Devlet Hava Yollarından temin tdi· 
l e bilir., 

5 - Taliplerin ihale saatinden 1 
saat evclinc kadar mektuplarım alım 
satım komisyonu reisliğine tevdi et
meleri ilin olunur. <95':18) 19569 

Kayıp mühUr Tntt- kll mUhUrOmO 
ZAY1 ettim. Y('nll!lnl al rnğ'ırt!:ın ('!iki• 
elnln h!lkınU olma<lıtı lltın olunur 
TOf;;;'a'nın Cakıl Jdiyflndcıı Ahmet o.a 



en ....ıı nnJanbr: 
1 - T C. • olacalL 
2 - Albr ~ ...... llGI• 

nacak. 
a DotumJan 111 • sır .,.. 

Sıl•hhk~ 
11. .. ...-iL~~-
J: • k-. ~ '9dllll lllr 

1& IUWds a. 1. MI pual'lllll dd 
.aa&U ..... 'Hnfx 
ıar. Jlıttılr1Derla elralltme ... ,. ... u. 
.. ,. lira • Jıııuıaelak tıa

rb'le blrUILt.e il. il. v ... 
seJmelm. {99) 

Baakül ahnacak 

liab~ .......... 
........ t -'*" 
l»elpl~' DGM =H.. 
Naldi,...la•a,_,. .. 

• il. v-.. .. Al. JCo. ... 
Puarhkla 2000 adet silt atlı _.. 

ll7e arabuı ul>m Ye diaıll1 ct.ır• 
Yerılmek _.ee171e 8lltlD aı-celıi-

tlr Ba anıbalarm bir talibe ihale 
lec dN 250 Ad, dm atalı oı. 

mamak üzere "'"' Qn taliplere de 
llale edilebilir, Ve 50 arada bır 

aında o cu. 
il. il. Vek&leU 8L AL Jto. daJ1 
Blllerlne tabm1a edUm 87aU ( > t•bm edı e parası tedi,.. edil• 

..... -- ......... ""' 1., -
ia...ıt MTlll llNdlr la t.almı& :mTI 
..... NllWIMll .... da 8lll'lltb ... 
.... a. L 9G ..-rua1 .... eaat 11 de 

8L AL Jro. M J!Qdı•lıbr. 

~ 1llW 

KunıWdaaJrnemk 
Cen•Mı•te la. AL Ko. '9m 
1 - ..... ldloMI U,Jmnltaa ... 

ı-n ... ..,,_ lbaJe .......... Si. 
1a. eaman.1 a1na \&llbl cmnwtı 

- te1Erar IWm 'l L 90 _......... 
....... , ... ~ ... JlllT 

a taBıa.t • nra eftllll w 
... "8111Dlll - dil ır.o. atırtUtfı fa. 
'*1Uerta lllala _.. ......... balan-
-.ıan. <tl'IW> um 

Sılınti alm•cek 
Süttelütla. AL Ko. ._ • 
ı - 40 ........... bpaJı arf 

111111bi• late1dl pJa=•,..... bir Q' 

larfmda telrnr ........ kommıt -
- tHr..-tiirt.l.tGAlıdd 
~ 10.SO ta Bekl ..... r mmtalı:a S.. 
AL ıto. ... ,..ıacalıııtd. Tembıatı 
17eo un.hr. ı ......... belli da 
,,. autte IÖ8ll _.. Ko. na teminat 
~ birlikte 1-tt' bala. 
..ıan. (l'IOO) 1*8 

S~al•acak 
Sald .... ir 8a. AL Ko. dan ı 
1 - 40 .... lliB' etlDe bpah sarf 

..... il• iltMll pbsd•lm«'aıa bir 

.. ..nma puarbla lıoam111tm 
~ubll iL l M1 •lı dnil uaı 10 
ta BeJdtehk' auata1ı:a la. Al. Xo. da 
~calııtu. Tlllllaau 27&0 Hndır. 
t.t.kıiıerla ~ da " aaatte eöllil 
~ ~ temlaat mübu-
~·· h&m' halanmmluı. (9702) 

11141 

Er kwclmuı almacak 
ıı.tr ~ "'- ... AL Ko. dan: 
1 - QMl • kundlll'UI, mlktan 

«IOO glft. a,a,tı 20 Ura, tutan 40 000 
UrL CIDI n mlktarlan :vukarıda ;yazı. 

il llltbaO llU&rlJld& tatm almacaktır. 
S - JIUaJ'1* ft Dıalell IS. L 942 pa

..-a .ana uat 11 C. İmılr Lv. A. 
8L .AJ., !°l.: ""11aeaJıtır. KaU temı
M& aaleHn• S'tlade ıs ur. vuıı. 
eaıa.r ,. lllıılı1111111 lıer stın komla
,... IClrllib'. r.teldllertn mua:mm 
"8 w ..... t.minatlaı111ı ,,. diler 
~ Ko. Da IDtlraeaatıan. 

(9nl) 19889 

Makarna alqaacak 
Din• la. Al. Xo. dan: 
1 - cınaı, anUctan k ıo ıo 000 mu

lllm• bedeli llr& ııeoo. JıaU teminat 
• Ura. YUbnda elne ve m1lctarlarb'
le mubunaıen bedeli w kaU temJnab 
nm1ı makarna 1. L 142 ~ dntı 
... ıs te Ddne la. Al. Ko. da pazar
*- •tın aıınaee1ıtır. ı.teklllertn mes
~ llJI " aatte tmılnatlarl:v1• bJr
Ukte Ko. na mflt'eeaat eanelert. 

(&'731) l989'J 

Ot alınacak 
.... .. Al. Ko dan: 
1 - aııaı. ııuo ot mlktan Jrt1o •.ooo muJı•mma bedeli 12!!00 Ura, 

lrat.t tmt.lnat l81I Ura. Yukarıda elm 
,. lllllltarlan ll• mubunm• bedeli vı 
1ıau ı.aıtn&a :vam1ı ınıru at 1. ı. 142 
Pll'lllllbe stlnll 1a&t 11 te Esine 8a. AL 
D. da J'&Pllacalltır. lltsl ıerın mn
ör san w taatt. temJnauamıe bir· 
Ukte Ko. na mtıraeaatıan. 

(8'182) 

Arpa tehri1eai ahnacak 
r..t11e Sa AL Jto. dan • 

4 - u tun olamlr, 
a - Pol.Jaterı mlll&ddM ıaa.. 

nt1hal varakuı w blkollllt ~
ecetıııe dair ..... ..... 

ed ek. 

8 - Mkerllllnl O&YUe olarak 
yapan rıa lıemanst btr mil_.. 
aede llekelllk yaptılılarm& dair 

u edebUenler tereBı e-
erdlr. 

YU&ndakl vuıftan llabr ba• 
lunanıara a:vda as lira llQIK -

e k d lertnı çalıatıkla
n mQddetce Hilede birer Jıat q. 
l.ık ve yaz * anı anı elbıle, a
:valdcab l&Pka ve Ud MDede bir 
palto v ecektlr. 

JılaU ba muvafık l!Gr1llenlerln 
)'O! paralan ,.brlbca Odneeek-
ur. ta erin tahrlrea KuMrt 
tıes ta mlldUr llltlne mtl-

11911 

ld * ıW lira olaa 12 adet ıam en 
demJr w bebertne taJımla edil• ftnb 
(190 7Uz doUaıı lira .... ıa adet 
tabla .. a.ıtcalılı ÜIQ dlter Ül&JDJ 

demir IMı*tll k&P&h saraa aılnabl&· 
n Jaımnuetur. lh&leel ı L IN2 oanam
ba stlnll eaat U dedir. Dk tam1D b 
('10.25> llradır. Evtar ve aartnamest 
iL iL V. eatm alma ~nunda 
ııör(lltlr. ı.tekıllerlll Dıaı. sGll ve •· 
aUDden bir u.at nelin• lıadar tekllt 
mlidUPlaruu 1ıııımı.r- 'IW!Dllert. 

(9'88) ıstm 

Çorap almacak 
1ıL lıL V. S.. AL Xo. claa: 
Mikeabhit namı beabuıa beher Pi· 

ciae ubmia tdiJm &,... (~) elli dön 
kanıt olu 2,.()00 pıı pamuk 'ft )'Üıı 
kanpk pıırap 8'lk ebllıme ile müaa • 
1waJa koamultUf, bıaıesi9-ı-942 cuma 
pail 1UC 11 dedir. bk tmıİDMI 
(l.012.') lindır. Eftal ..,. ~ 
11.JıL v. l&Wl alma lr.oml.,.,aanda 16-
rlllilr. t.rekıilerla ihale alla ... uadnde 

M. M. V. Han Sa. A. Ko. 1wıuınm emreaiJi belpJerle ~ 

Sıhl malzeme Ye alit 
ahnacak 

iL il. V. Hava sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cerrahi llAt vı lllı! malseme 

hZ&l'bkla •tın aluıacaktır. Jlullam
men lıedell 9900 llra olup katı teminatı 
148& 11nıdır. Puarlılı 8. L IN2 "1mar
tell stıııll A&t 11 de Ankarada llava 
1&tııı alma 1com JODunda yapıl&caktır, 

eartnameal komil)'ODda sOrQlebWr, ta -
teklllll'lıı muanen dn •• A&tte ko • 
m1l,)'onda bu wımalan. (8906) ısım 

na plmelerL (9256) 195" 

Saka araban yaptırılacak 
M. lıl. Vôtleti Sa. Al. Xo, danı 
lıliitaılılıit um ,.e heubma pazar

lıkla 200 adet hph ... 1nbuı 
,.aptınlac:aimdm. anbalarm dınıil 
ve tekerlek demirleri V eklletten 
verilecektir. B r anıban hç111JI• 
lıenııber '° Ura f179t tabmla edilmit
tir. 

Kati teminatı llOO lira ohap pa -
sarhjı tL 1. ~ Alı lflnl UM )5 ı. 
cllr. 

Transformatör almacak Taltplerill lı:omiıJ'Oll& mlrac:aatla
x. K. V. Hava Sa. AL Ko. dan: n, e•1&f " tartnameal komiQ'OD -
ı - KQteahhlt namı hesabına blr da her sin eörilür. (1616) 19632 

adet 150-180 kllcwat.bk tnıuıforma· Ka im -'-
tör acık ekalltme79 Jtonulmuttur. rt1lf • acaa 
Jlııhamınen bedell 1495 lira olup ka- iL JL Ve1r&IIU 8a. AL Ko. dan: 
u temlnatı ZH lira 25 kul'Ultur. !- llePllD• taJam1D edl1ea ıtntı ota 
haini 29-lJ..Ml pazarta1. stna ~ bit blD dllrt ıi1a lira otan 480 tanı 
u ele Ankara da Hava satııı AJm:a btl:vGIE w 4800 taıae ktlomt brtul 2 
Kom18J'Ollunda )'Qllaeaktlr. Sartna- .uJıaeuıanaa IN2 cama sllall 1a&t u 
meal komlqonda a6rilleblllr. istek- de ADUrada iL iL V. eatm alma ır.o. 
1 erin muanen stın n .. u. ko- da JıUarbJc1& DıaJe edUledlada la
mla.Jonda bu111nm1ı1n. 19239 telElllerill mı Jb'al* bU tmıınatJa • 

1 _ cımı arpa eelırb'elt mlktan ld· K a 1 1 p 
Jo 10.000 maıuımmen bedeli ll900 Ura 11. il. v. Hava sa. Al. Ko. dan: 

ıVı. blrUk1ıl paarlak dD W IUUD4e 

Ko. da bu111D1Dalan. eartnam..r her 
dil Ko. el& sGrllllll' Kartutlarm Ja....S 
blrdell bJI" talibe Jbal• edlleb leeelt 
atbl biner taneden ualı olmamak O • 
sere un un tallplent dıe ihale edtle
bllec:elrt1r. Bu tüdlrdt btt teminat 
teklif mDttan tızerlnden hesap edilir. 

kaU teminat • ura. YuJıanda elm Bava blrllldertne alt 8.000 kllo ka· 
" mtlıtarlarb'lı muıaammen bedeli '9 ru ıaaub'e müteahhidi Adem T
lratl ı.mtnab )'uı1I arpa aehrlYelll 8. ı namına mııharrer 8. a. 941 sQnlemecll 
IN2 peflllltbl dn1l Mat llS.30 da Ezine 681 liralık taııakkult evralc171• 21. T. 
8L AL Ko. da puarlıkla 11tm alına- Nl .Un ve 351363 l&)'llı a:vnlYat mak· 

(9519) 19S38 aıll'1I' ı.tMllltr1D meskCr riD ve 1&- buzu C«lu da 111)1 edllaılltlr. Yenilen 
Dan 1 -L a .. - "--'-aUarl)'le birlikte Ko. na mil· ı edll "'l d n --"ilerinin hük • ınac.. - _..... tanım l!Ce .. n e - • ...d-X.. =!macak 

JCnfdan1i il. .-9'S..•·ır.. '·••••••ctmıa-•> ••••186M~I mtl kalma il aan olaaar. & ı - .. 
l - ·- ldlıo .... 8'ıııo•I'"" •U (11188> 1llMI 11. 11 Yellılleti 8L Al. Ko, ct.aı 

.. ...al ..... M'Me ... CI..... lk Piaarhlda 5 Met Pilipa marka 

...... .. ıma.,ma •• puarbtla Sayın ha a Şarj elektrojen ırupu 1377 üpi tad..ar ahnacalctlr. 
tılltm •l•ıCJlktıi Tallpleria L 1. alınacak Beherbıe telunlA edilen fi:rat 313 
IU --.. ..ı dal IUt 11 da Kırk- Tuft19 llalbade A111ıara Elek· .el lıra olup kati teminatı 212 lira SO 
-· -11- .. ı.- M, 11. v. Hava Sa. AL Ko anı kunııtur. 1lhlt il. Al. JCo. aa -acaa..._.. trlr. HaftSUI '1'111"' AlıonJID llr- 1 - Müteahhit nam ve hesabına ..ıı -..il t 
...... 't_.,Mlanm nPtmnala- ktUDden: ıatm alınacak bir adet 1,5 lı:ilOl'at- PuarJıjı 6 1• 942 ..... aaa 

il. 2 - ....ı ,.. tenlt Aalrul. te- sea:a .-::'~ı= lık 1&rJ elektrojen pnıbuıuan iıtek- ıs:;::~ btl teminatlariyle bir-
~· L•· ..Urlilderirl• Çorlu ıacatmdan evlerini detltttreıı liai Ç*maciı111ldaa son pazarhp 5' ilkte komisyona miiracaatları, 
·~ ... .AL. Ko..,... liiril- mGlterllerlmlal1l 1ıer umanld d- 1. 942 pasuteai dnil aut 11 de An. Bnaf ve pıtaemeaı komi~onda 
...._, (_.) ı.... b1 -~ telefon numaruma ma- kara da ban satın alma komı9"0 - her ctbı &itllur. (9617) 19633 -.: .,_ - _...... nmıda npılacaktır. Muhammen be -

racaaı ttm•llri U&n oluur. ı.- btl i tı S4S 
S.a- eti •lı a• deli 2300 lira o._ ~ na Yapı itleri 
.. - liradır Şartnameal lııom11yonda &6-T.....- la. Al. S.. ._ ı rillebillr ı.tetUlerin m11&nen sin lıl. il. Veklletl Sa. Al. Ko. danı 

ı - Alli* .._ w mlktarlan _,:AN~KARA::~:..;B:E:L:E:D:,:1:,:YES:::l:.. Y• .att~ 1ı:omta10Dda babınmalan. ·-~-~ ~ l!d1:.!,,:1'.:J 
,..... ld ... _ ~... ı ı. 141 (9554) 19660 ;:u_.:=-.. :::, _ ... 11 ..... _ .. __ ... _ ~ .... ....... ........... ,,_____ ---
....ı.- puu1*la .._ ll•ecü~ Ampul alınacak Dizel pupu almacak 11. K. v. •tın alma Ko. da puar. 
tir. tarm ZW W ... So. da al- Aldııara Beledl1111ndm. 11 il V Han Sa. Al. ıto .c1&Ju lılcla lbal• eclllecetindeA l.ateldllerin 
l'lltlr • .......,.,_ Wll ... ft ..U. 1 - OtoblllW ICl1I 8 Wl&11* <1000> 1 :_ Bir 'adet 12 beftıirliılıc clinl 1" Ura Ti kmull-.ık bd teıruaa~ 
te 1'mııblııb iL Al. Do - ........ dl& ~ ft (1000) a4et 1ı:llctlk ua- pruıba puarblDla Atın allDICaktJr. lvı ile llirllkte puarhk p Ye ... 
iL 1"11 _.. atmaeaktır. llallemmea bedeli moo lıra olup atlllda KO. da bulmunalan. 

CiMi 9lllr tıll. ~ toll. • 9 - lfüawnm tııede1l _.. <D> kati temiD&t 3375 liradır. Pazar~ Ketlf ft prtaanıelll komlQonda 
- ...... Bra ...... ,... .... 1lnMbr. 5, 1. 942 pa artest ıiinfl aat 11,15 IÖfÜ&Ur. (9152) 19886 
ti T IC le l9'IO - lııatit IUtl a - 'l'mdaatı <•> Ura <•> ~ alma tomı.. 
D. 11,30 (1111) 11162 tv. ~=ta":a=:a::.' Sartnameai Çorap ahnac:ak 

nı___ L- almac- L • - lafbıamlllnl torm* latb'eDle- komı -da -r11ebil r 1nekl lerin 11. 11. Veklletl Sa. Al. Ko. danı rırw119 Muulm._ $ .._ stiD eDetlmeD aı•ın• ve il• ,_ •" 
!at. lltli 81. AL Ko. ela ı ~ de ıs. 1. IG ceaa sOnll 1&• muanea lfln ve ua e lı:omıı10.sa Beher t;iftine uhmin edilen f ya 

cektır. 
Ba aralarm btıberine t.bmiD 

edile!l fınt 150 ıra olap m1lhemmen 
bedeli 300 000 lıradır, İeteldilerm 
teldıf edecekleri fınt berinde b
nuol temlaatlanyle bırılikte komi9 • 
J'OD& müracaatlan. Şartnamesi ko -
miıyonda her cün ıorillebılir. 

(9687) 19666 

Fener alınacak 
il. il. V elıılleti Sa. Al, Ko. dan 
Pazarlıkla kom11yoada aıncat aU

maneame aôre 2000 ıll 2500 adet 
fener 1&tm alınacaktır. 
Beherı e tabmill ediılen fqat 18 li 

ra olup mııbammen bedeli 45.000 li 
radır. 1000 adettm atalı olmamak 
iisere ayn. ayn talıplere de ihale e
dilebılir, !haıni 6. 1. 942 ıah siinü 
1&&t 15. 30 dadır. lateklilerln teklif 
edece l"ı miktar iizerinden kati tıe
r.nnatlariyle birliılııte lı:omieyoaa mil· 
racaatlarL Nımıune ve 1&rtnameei 
konıııyonda her ciin eoriilebılir. 

(9618) 19667 

Kıtlık elbiselik kumq 
almacak 

M. :M. Vekileti Sa. Al, Ko. dan 
Beher metreaine tahmin edilen fi

nu (316) üç 71lZ on altJ kurut olan 
100.000 metre tııhk elbiıelik kuma& 
puarlılala munakuan konmuatur. 

50 000 metreden a1&iı olmamak 
fU'1ıi~le ayn ayn teklifler de kabal 
ed br. İhaleıi 5. 1. 942 pazar:ııesi sti
na aaat 11 dedir. Evsaf ve p.rtname
u 1580 1mrQf mııkabılinde M. M. V, 
satın alma lı:omiQODUndan ahnabi -
Ur. Taliplerın teklıf edecekleri mik
tarlar üzerinden ıwuml btl temi
natları ile birlikte ibale elin Ye P
tinde komiıyoaa celmeleri. 

(9689) 19661 

Kundura almacak 
il. M. Veklleti Sa. Al. Xo. 4an 
Btlıer '1ftbıe tabmbı edilen fiya

tı.. (580) bet 7ilz aeben kurut olan 
(10-20> on fil yirmi bia ~ift (H) ti
pl Jamclura pazarblrıla mluıak11qa 
konm11ilW'. İbalMf 3. 1. 943 CQ • 

marteıi sünl uat 11 dedir. Kati 
temı.,,tı (14.100) liradır. BYS&f " 
tartnameü 580 kanıt ..... )ilinde 
11.M.V. •tm alma koaıi9J'OIUIDCim 
alnuıbılır. Taliplerla .......... em
retti&i belcelerle ihale sUn Ye ua
tinde komisyoaa selmeleri. 

(9690 19669 

Tamir iti 
M. il. Velıılleti Sa. Al, Ko. daa 
Tel • biuıllld& 4C1J lira 10 bral 

k .. if bedelli tMDirat iti 2, 1. M2 CG
ma cünii .. at 11 de pazarlıkla~ 
tırılacaktır. tateldılerin 60 lıra 412 
kur\19lllk kati tembıatlar yle birlik -
te pazarı• ilin ve saatinde M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na celmeleri • 

(9691) 19670 

Dolap ve maaa yapbnlacak 
il. M. VelrAleti Sa. Al, Ko. dan 
Genelmrmay matıbauma 1865 lira 

ao bnlt k1111f bedelli sabit dolıp 
ve maaalar 14 1, 942 çarıamba liini1 
1&at 15 te açık ebiltme ile J'&Ptm
lacütır. İ•teklileriıı 139 lira 912 ım
nlllnk ilk teminatlari7'e btrlikte 
ebiltme ıra. ve saatinde il. 11, V. 
Sa. AL Ko. na selmeletj • 

(9692) 19671 

Hasta abahiı kumq 
alınacak 

Toplantı 
~ B·"wlt KWlllll J&'llılılr 
...... eri T. A. .. ,.....,. .... 
-'utunda: 

T .... WW.W-"6 
.... •• (19'1) ..... -
.................... !O ... 
~ 942 ...... mllaıdif ~ 
maalıli-(I0)4aAılılıala411. 
Yeaitllıir, ......... c.w.i Ço. 
ruh ......... (2) wllCWıi 
w&,e _ ................ . 

MCzAKı!D 11.VDWGSt • 
ı - T.m,. ' n .._.. 

rwl1llll ........... ucı ..-----~ ...-... 2 - Taı&,e ..-·ı-
19"l lmlll ......... .-......_ 
ıı-..-.... 

J - 1942 ..... icle ..a,. 
meanarJ.n Wiluıbt 'ft •• ~ 

....,.. lcrededııiA la7İA .. ...wcı. 

....... UIW9 iıeıetdr. 
Ticaret .......... 'ft - ..... 

knel•e=em•• ~ n11 lllai· 
w oları hileedadanmma ........ 
""9 wıWetıea eopiauda lıaır 
...... ..... " .. bualnrdaa Juımi. 
liae ait m.t ..mpleriain m PC 
bir hafca e..ı hilleleriııi tasfiye 
......_ ...en ne ... 1r•mac1e 
n!1 PDN1eaı almaları lizuma ft• 

ca '" illa cm-. 5919 

ASKERi F ABRIJCALAR 

2000 - 3000 metre 
mikibı ceviz tomrulu 

alınacak 
A&. l'ab. Satın Alına Ko.: 
Btlı• metre mlklbına '10 llr& INıilll 

taJamln ecllleJI "1r&nd& JUı1ı :aooo • 
8000 metre mlkl.bl cevla t.onmah Jııa. 

art l'abrllr&lu umum mtldtlrlllH ~ 
kes Aba alma komJa>ııonunca a. L iKi 
cuma atlnll aat 1l,IO da Jeaandıla 
lbal• tdl'eceld.lr. tartname. UO> ura 
(1'0) Jnuııttur. Kat.t t.a1Dat (mllO) 

llradU" • ., ....... m'klb!Jlden ..... ol· 
mamü l&rtl$ JVCa paroa da aıma-
blllr. 19112 

1-5 mm. kutrunda 10 kal
't'e ceman 1560 adet p;rbk 

çelik tel almecak 
Al. l'ab. la. AL Xo. dan: 

Yukand& ;vazılı :rulık oelllt tıtı u-
9'ırl taAıraalar ımuım mldtlrl ........ 
9'a eatııD alma kcımlaJl'Qllunca 2. L .. 
cuma dntl aaat U de llUU'blda-. 
alınacaktır. Taliplerin m.atr da w 
eaatıte kom1-0na mtlra.ca&tıan. 

(9740) ~ 

Tuila Ye kiremit alm__. 
ıoııooo adet Dlrltelılr tutıuı 

18000 adet Marsll)'& Ilı.temi ldNmlt 
1000 adet Maralln malı)'8 ım.al& 

Aa. Fab. la. AL Jro. dul: 
Yukanda JUJlı G4I lıalem ldnmlt 

" tutıaıar .-.rı talıd1ra1ar -
mtlclUr Oto mertrem 1&tıa alma llmıll • 

11.u,. .... lliıııiııl.;~ . 
llall T.udk 11..-1 

J'nmırcm laaYedi Ye 

ce bil• bir daktlJo lm1t1Juııala 
CÜID'. IC..tro tia9tl olan 150 ... 
istülil•la imtih""'ald lllQ alant ._eceatae sön Mrdea "1& tedr c• 
..Uecektir. Lhe • mn••n tercib e. 
eli& Aakerlilde Ultiii balmwılar Ye 
baDüa eftlld ....... lfrip lı:auu. 
1111711111ar .......... .ammu. lı ek ı .. 
ria mlüit enül7le blrlilrıe 2 soıık&
m •Jqew- bdar IUlll'l7'at m ur. 
lQlae lmzat mlracaatlan. 

(ts7S) 113411 

A,.kbbı almacak 
Mali,.e V eklletindea ı 
1 - Velı:llet miiatabdemlnl lçla 

171 t;ıft •ıdala iüarpuı açılı: ek9 
me maliyle aatnı alınacaktır 

2 - llabammen bedeli 1951 Hra -

J'OllUDC& 1. L MI pa&al't8lt SID1l ... 
ıı de puarlıkla aa.tm atmı•.,.. Ya ....... •--• 
UplerJn ınaktlr sGn w taa* llmll • 

JOD& mtıraeaat.ıan. (9761.) _.., --• tlıltll-
Devlet Orman ltlel_. 

ı - •-....ıt aaaa " .._._. 8 ıuo da beltdl1e dalrlllDde mtlte- bulımmalan (9710) 19675 tı 54 brill olan kırk bla çift panmlı: 
IO tıoll pirae •bana as* lblltme 111*11 mcllmene mOraeaatıan. 1 1 ık kanpk ,.üa çorap 5. aonklnan 942 u. ,,,,,., .... '" toımaaatar· Bftd un•> 11881 Yazlık elbise ik a mac~ puarteei tini uat 15 te Ailkarada 

il. 11. Veklleti Sa. Al. Ko. dan 
Beher metresine tahmin edilen fl

ntı 357 kunıı olan otus bın metre 
hasta ebabiı kumaı 14. eook'nm 
94Z çarpomba cunil Nat 11 de An
karada M. il. V. utın alma ıto .. 
pasarılılıla ihale edıleceiinden lıt• 

lıleria OD UÇ bin tld 7'ÖS Oll liral* ··--------··•1 kati teminatlan lle bltlilı:t• puar-

.,_ ..._. .-tlu Ko. da sBrllk il, il V. Han Sa. Al. JCo .cl11u 11 11. V. aatm alma Ko ela puar-

. ..._ He ıh-• NıWi H ...__ 1-a'- 1 - Ol blll metre han rencl :J&JI- lakla illal• edileceiinden letekllle-iaT.- 1
W ti. ı. MI - ~ ~~ 1* tılbliMtllk lmmlıt pua4slda eatlll rlD D40 ıtnhk kati ~le 

.... ~ N '9 7Qll4eübrs T.ıtp. ı _ ~ Yldall.J arabalan 1t1a ellİl&caktır. Mabammen bedeli (71a birlikte puarbk &iin Ye AatiDde 
lerfa Jrd;~ Ko. m .a- l"llQ --. ~ llGlt1n •lmı.-. cm doJma bin altı yb eelııHD) lira ...-m Ko. da bulmımalan. Hlma· 
._.itlen. (1671) ı,.... tir. ol• bd tamiaatl (on dört Wa 4liSct aa ve _.l'"'ri her Pntl KD, da 

1 il- ~-" -- lllO -a • .ı-- aekis) liradır. Paarlılı _..,..,... (1653) 19637 Ç.ptli Jbecek al..... ~--- _.. - i.'i tG;... dnü ıaat 11 da Ala· ... a-...... 

tilııdi ı... Amlrlllt la. AL Ko. ı _ Tlmtnatı <2l8> ura <Z> 1111- ~da ban aaun alma -....,. Tahliaıye ipi alınacak 
... , ,_.. ..sa npılacaktır. ŞartJıam.-l la_. 11 11. V.Weti Sa. Al. ıto. dan• 

ı - a.ı plrias mlttaft 600I kDıD 4 -~ 16mllll ..,..... dD 6 Pn mıabbilinde ~ M• taaeaiDa talımiıı ecll1- &,a. 

bk cila Ye saatinde mesktr ıto. da 
balamaalan. Şutnaaıeal 536 bnıı 
bedelle ıto dan elmır. Kwnaılarm 
hepai blrdm bir talibe ihale edilebı
leceli ailıi on bet bm metreden a
lliı ........,lı: tisere ltn. ayn talıp. 
leN ele Blale edlW:iılir. Bu takdirde 
bel teminat teld f q:ıiktan üzerin -
.Sen hesap edilir. (Hts) 19672 

Devlet Denbyollan 
flJıatı 41 Jn1nt. il••- tmarl 'itil 1ııar dD eneaıııua JıaI..ıae w ti• ... .....,. leteldilerm ib&le aaatia • ti 150 kur1ll olan on bin tane tabii-
...._ lacludl ...- kilo 171 lilt- telılllll'la de ıe.ı.MI eıaa ... , .. de~ baJnnrnaıın. al• ipi 6 aoalı:lmm 942 ..ıı sini•- lzmı·r su-rat postGSI 

ftlllDO. · ·ı..r.- ı-.- 1tUo • h· eıt ıo..- da beledln ........_aite- (9711) lll7t at ıı "* Alakarada M. il. V. Mtm 
'ftl •.-. 9*ldl wtmene mttran"\..n. aJaa Ko. da puarhlda ..._ edile- Devlet DeDIDOllan taıellne umam 

1 - y ............ miktarlan ('718) 1191 ~ latülilerba 1250 Unlık b- 1104 ttlndeD 
,... ..._, Wft Qn ....,.lllda ~iL!-- _.._._ __ L Mllllsllled •• ,. ti ı.ı•tlın ile lrirlilate ..-ı.:1* 1 - 21 12. 941 den ltlbeNB ~ a· 
atıla ahntedlt*' s;.ıu ... T ...... ._... Pa Ye 1&&tlnde lllftk6r Jto .. bg.. lllre Jıa ar ı.tanbul dan .,..._. .... 

1 - PIUlt* Ye lıahlııl S. l, MI AJdWa ~ T.,.ya Belediyesin - JmunalarL Şartname Ye dmwaeaı 1er1 .. ...,.alrta olall bınlr lldnel tGrat 
~ ... mt tıe t..li L,. 1 - Btltdbe -~ lala N· ı..r süa Jlfo. da aö Bltr 1"lltal ~l'ID~etılrtır. 
la. AL JCo. da ppd...,....r arbkla cemaa ,_ eaJtet n JUta· den : (l'654) l96Si 2 - :ıs.12. Mı tarthtndm ......_ 

Kati ~ a.ı. lı••.r1a1ıt " ıs • " <aG> adet 1ıa111et ile <lG> Glft Daiıemisin kadrolu tldnet 111raı poetumm npdınacllll 
dlr Veuf Ye tutlal'. ı.. dD k tGal1* " < .. > adet pano l'Qtlnla· Talata dolap yaptmlaeak anllddetce. lmılr 1drtnd drd poetMı 
4a • aılrllk ı..m• ...,.,_ oüDr. muhaaebeciliti açıktır. M il. Vekile Sa. AL Ko. elanı ~ aut ıs nrJne aut ıa te 
... " IUtte ı.a•u ı-.,a ._ ...., a - IDdt- bedeU.s - latekli)frbı fotolrafb, ...,_ tan1UJ1e kitfollllllll beclell c8 ,. Piti ... d&llltıt OelftıCda 
~e btrlikt9 Ko na mira- <l'nl> Ura <SO> kur\lltUt'. 97 Ura • lıııırıq olaa aanld lleatue- w ~ alıQildllL'm 
.. t1m. <..,> .JllYS ~ - Twmlll&ta <T.19 lira <T"> llllrue- hal tercüm6leıVle mi- " J&la nPbn1acü bet _. eb1aP cıı•Jl'l21> um 

M • ._ -'-- k "aamue1trtn1 _.. racaatlan. 19573 dolQ 7. eonktnua. MI~- lfl· ., __ ....___ ..... en:m8sş .... ca ' - ..,..., a111at ıı de ~ Ms 11. v O..let ~...-. aau. 
lluila .. AL X.. .. 1 

_. ........ • stlD tBelımea~b- --- -'-a Ko • ..._ ----'-'-1• Bıale 
I - PU.rttila - kilo a_..ı • ...ıu w ~de t.L cıaıa · ----------- - ....- ..._ ... ..--tllek mm •tarı 1741 ,... .. , ıo.ao c1a ~ edllecelindea t.ıipleria ta lira 50 

11ra oı.,, aıs Ureckr _.a.tJdıll ......... moıuaa ANKARA V AL1LlC1 btalhak bt1 tma1aat1an u. birlik 
"ıianrlıtı 1 1 .., saf. te ,.,..._ ,..,, .., te ıuarllk ... " IUtlad• ... 

-.ır. ne ~ 11D "'•·--·---~-.., Çatı tamiri Ko. da ba1-1an. JCetif __.. 9Mttc Kor. .. ....,....,.,.. U Aalcaq Valil iind• 1 n rtlimldrl iter dıi Ko: .. tön&ı. 
tllM Dıktor • Bakteri,.,ıo. Polatlı bmmda kQmllblll eri - • .(llU) .._ 

Alft'lnl =ı:. ıa:~ !!..;::.=: ~ ... ....... 
1 Ull .... nd ........ ,.apılmek .... apk ..... Velıllell ... Al Ko. .... "il•1Wifii 

-~ --.. - • Biber --- ,ı ı 
Xetif 1125 liradır. TaUple-1 •• (.~-ı·;JJJltiılMl da" ._....lan ile ..,..... --~* nıı•~lllili•t-iiJ 

ma1ctr Jlll ,,.. ._.. 481.t ,. ~----l!Mrıtr-;t•rd. •,-.-~ 
eul ' ~~-'W,i . ~ :r 

Toplanb 
T..Sye Haliaıle ki~ Do 
mtır Kacltalert T. A. 8. 7-
ye llemurlutundln : 

T&lft,e haliade bahııaa lir • 
bcimizia (UMl) heeap ...... 
ak .ıel&de am11ml he,ed, sı .... 
ciklaım. 1942 tarihiae ma.lif 
~ s6aii 1MC (12) de Alfr 
kara da, Yeaiıebir, ~ 
~ Corub ....,,.... (2) au
mandald lllfi1e _. 1 ık ... 
&en...-.•. 
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Bayram ve yılbaşı hediyesi olarak 
YiSNE 
ÇİLEK 
~ PORTAKAL; 

MANDALİN 
TURUNÇ 

BE YENDİK 
NANE 

MUZ 
ALTIN 

Lİ K ÖRLERİNİ, 
KANY AKLARINI 

ve Sipahi 
Samsun 

Çeşit .. 
Boğaziçi 

.Yenice· 
Serkldoryan· 

Bafra maden 
Gelincik 

S İ GARALARINI 
TAVSİYE EDER 

'-::::=============================================================~ 

AN KARA PALAS 
Yllbaıı gecesi İ(İn bütün yerler lutulmuıtur 

Arllk müracaat edilmemesi rica olunur 5896 

Kayıp - Gumruğc ibraz edilmek l nisi alrnacağından eskisinin hükmü 
&zere Devlet Demiryollanndan alı- olmadığı ilan olunur • 
nan D. H. marka, 107 ve 108 numa-ı .. .. . 
ralı iki sandık ta>'Yare malzemesine Gumruk komısyoncusu 
ait iki kıta ordino kaybolmu.stur. Ye- 5885 Mustafa Yusufo~lu 

.ıııııııııııııııııı ı ıı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -
~skeri muallim alınacak~ - -- -----... i = -= ---

--

Milli Vekôletinden : Müdafaa ---
1 - Askeri liselerle orta okullar için aıağıdaki : 

,artlal'ı taşıyanlardan lüzumu kadarı askeri mual - E 
lim sı,aıf ı:oa naklolunacaklardır. İsteklilerin aşağı - : 
da yazılı vesikaları birer dilekçe ile 15 - ikinciki.nun § 
1942 tarihtne kadar Ankara'da M. M. V. Askeri Li- : 
ıeler Müfettişliğine göndermiş olmaları lazımdır. E 

a) 1455 No.lu Askeri memurlar kanununda yazılı E 
tartları ha\z olmak, E 

b ) Qniversite veya fakültelerin öğretmenlik yap- E 
iaıya salahiyetli şubelerinden mzun olmak, 

c ) Yedek subaylık vazifesini yapmı§ olmak, 
d) Y qı nüfus kaydına göre 40 tan yukarı olma - = 

mak. . = 
e) Sağlık durumları askeri öğretmen sınıfına n~k- E 

le elverişli olmak (Askeri heyeti sıhiye raporu ıle : 
'"-ğlanır.) : 

f) En az on be, sene hizmet edeceğini taahhüt E --etmek. 
2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar !unlardır : E 
a) Tasdikli okul diploması suret i, E 

E b) Tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 
E c) Hüsnühal kağıdı . E 
E d) Tam teşkilli As. heyeti sıhiyeden sağlık raporu. E 
E e) Noterlikçe musaddak ve on beş sene hizmeti : 
E kabul edeceğine dair taahhüt senedi. : 
: f) Fotoğraflı hal tercümesi. 
E 3 - Şartları taşıyan isteklilerden diğer vekalet - E 
E ler emrinde müstahdem bulunanların evel emirde E = mensup oldukları vekaletlerin muvafakatlarını ala- : 
: rnk bıı muvafakatnameyi kağıtlarına ilittirmeleri : 
E lazımdır. : 
E 4 - Askeri öğretmen sınıfına naklolunacakların § 
E dir!er devlet dairelerinde maaşla geçen hizmet müd- E 
: detleri hesap edilerek sınıfları tesbit olunacaktır. _ -- 5 - Askeri öğretmenlerin ter fileri maatça mua- : 

dil oldukları subaylar gibi yapılır. : 
: NOT: Edebiyat. Felsefe, Tarih ve Coğrafya öğ - : 
: r~tme ine ihtiyacımız olmadığından bu zümreler : 
: için müracaat olunmaması. (9324) 19312 E 
'°=;111111 1111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'" 

BAYANLARA MÜJDE 
BAYANLAR 

Güzellik ve Tuvalet 
Salonu aı:ıldı 

Yüz masajı. Yenişt'hir 
Atatürk Bulvarı Zafer 

Apartmanı No: 1 

Meyva kompresleri 

DlANA ve çeşitli kremler. 

ORMAN UMUM Md. 

Memur alınacak 
Orman Umum MUdUrlUC:Unden: 
Orman umum müdUrlUC'Uno ba{:lı 

devlet orman laletmelcrlndo münhal 
(3) muhasebecilik 1cln müsabaka Ue 
memur aıınacakur. 

1 - Tallıılerln memurin kanununun 
dördüncü maddesmdeki evımt ve ecraıu 
haiz olmalan ve askerliklerini :yapmış 
bulunmalan ıartur. 

2 - Müsabaka imtihanına latlrll.k 
edeceklerin lise ve yüksek mektep me
zunu bulunmaları ııı.zımdır. 

3 - Müsabaka neticesinde müsavi 
not alanlar arasında yüksek lktısat ve 
Ucaret lisesi mezunu olanlar terclh e
dllecektır. 

4- l\tUsabnka lmtlhanındn muvaffak 
olanlar herhanı;:I bir l$letmc revirinde 
staJ ıı:örecekl<.>rdlr. 

5 - Kazananlara 3656 sayılı kanun 
bükilmlerıne ıı:öre 170 liraya kadar 
acret verilecektir. 

6 - imtihan 2. ı. 012 tarihine mü
sndlr cuma ıı:Unü saat 14 te orman u
mum mUdU!'IUCllnde yapılacaktır. Ta· 
llp!erln nsaı1'ıda yazılı vesalklcrlyle bir
likte en •cc imtihan ı:UnU öCllcdcn e -
velıne kadar muracaat.lan ltızımdır. 

A - Nüfus cOzdanı ve askerlikten 
bırakılma kAı::ıoı 

B - Hilsn(lhal ktı{:ıdı \'C aaClık ra-
ııoru 

C - Tahsil vesikası 
D - Slmdlye kadar calıetıt-ı yer· 

lcrden alm~ olduklnn hizmet varaka-
ıan. (9~54) 1o::;oo 

u L u s 23. Uncu yıl. - No. 7326 

tmtıyaz sahibi 
l skender ARTUN 

Umumi Neı;riyatı İdare Eden 
Yazı İelert MUdUrU 

Mümtaz Faik FENİK 
MOesscae MUdllrU: Nqlt ULUC 

ULUS Basımevi ANKARA 

- ( DİKKAT )--
Gazetemize ıı:Onderllen hernevı yazı

lar, neıredlllln edllmeıııo a:erı veril· 
m1ı2 ve ıcayboluaundan dolayı blc bir 

mesullyet ICabul olunmaz 

u ı; u s 

VlLA. YETLER 

l _şç i ve ressam 

alınacak 
E&klaehlr Tayyare FabrllGası Dlrclc -

t&'lilğilndcn: 

Fabrika Jcln blrlncl ve lldncl aınıt 

\esvb'ecl, tornacı, trezecı. elektrtkcl, 
JAst1k taml.rclal, aaatcl ve makine res
samı alınacaktır. Verilecek ıı1lndellk 

Ucret lsteklllerin imtihanda ııöste~ 
ceklcrl muvatlalnyet ve kabiliyetine 
~öre 500 kuruıa kadar ytllaıelebUecek
tır. 

1steklllerln 1mUhanda muvaUak ol
maları, ııeııne, ııltme yol masrııtlarlyJe 
bilumum zaruri masra!lannın kendlle
rlno alt oldut-unun bilinmesi ııereklldlr. 
lsteklllerln aaatıda yazılı vesa1k1 hA
mllcn dllekce ile fabrika ııcnel dlrck
törliltune müracaat etmeleri. 

1 - NllfUI hüvb'et cllzdanı. 
2 - Askerlik \ 'eslkaSI, 

a - Emn1Yet mlldürlütunden tas
dikli hüsnühal kAtıdı, 

4 - Okul ıahadet.namcsı. 
G - Varsa bonservıa. 

,(9568-8212) 19292 

Yapı ilanı 
Ordu Nafıa Mildürlüğündcn ı 
ı - O rdu villiyctınin Gölköy ka

zasında yeniden inşa e ttirilecek beş 
sınıflı ilk okul inııaau kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 25039 lira 37 ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat 1877 lira 
95 kuruştur. 

4 - İhale 6. ı . 942 salı günü saat 

ğine vermeleri llznndır. B u vesaiki 
muayyen saatte vcrmtycnler ihaleye 
iştirak edemezler. 

5 - Fazla mal<mıat almak n ke
ılf dosyasım görmek istiyenler her 
gün daimi encümen kalemine müra
caat edebilirler. 

(9722) 19683 

Yapı ilanı 
Kütahya Valiliğinden ı 
ı - Uşak Memleket hastanesinde 

yapılacak pavyon inşaatının 180.t3.« 
liralık kısmı kapalı zarf usulü ile 
cksLltmeye konulmuştur. Bu lıe ait 
keşif henüz vekaletten tasdik edil -
memiş olduğundan yapılacak taıı.hi
hatı müteahhit kabul edecektir. 

2 - İnşaatin kcşlf bedeli 180~3.« 
lira muvakkat teminat 1353.25 lira -
dır. 

3 - Eksiltme 16. 1. 942 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 te vila
yet makamında toplanan daimi en -
cümcn huzurunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının tam sa
at 14 te daimi encümen riyasetine 
tevdi edilmesi şarttır. Bu saatten 
sonra mektup kabul edilmcdigi gibi 
postada vaki olacak gecikmeler de 
kabul edilmez. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için i
haleden en az üç gün evel nafıa mü
dürlüğüne müracaatla alacakları eh
liyet vesikalarını ve ticaret odası 
kayıt vesikasını muvakkat teminat 
mektubu ile birlikte cncilmcne tev
di etmeleri lazımdır,. Bu vesaiki 
vermiyenlcr eksiltmeye giremezler .. 

6 - Ameliyat için fazla malilmat 
almak ve kc~if dosrasım görmek is
tiyenler her gün daimi encümene 
müracaat edebilirler. 

(97Z3) 19684 

15 te O rdu hükümet konağı içinde D l İYE E~ t ETi nafıa müdürlüğü odasında in§aat ko- __ A_H_L ____ v_~ __ L __ _ 
misyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden 
en az üı; gün cvcl makamı vilayete 
müracaatla alacakları ehliyet vesi -
kası, 1941 yılı ticaret odası vesikası 
ve muvakkat t cminatlariyle t eklif 
mektuplarını muayyen gün v e saatte 
inşaat komisyonuna makbuz mukabi
linde vermeleri. P ostada vukubulan 
teehhürden dolayı gcs; gelecek tek
lif mektupları kabul edilmez. 

(11082-9467) 19426 

Yol yaptırılacak 
İçel Vilayet i Daimi Encümenin

den: 
Mersin • Silifke yolunun 41 + 740 

- 71 + 485 Klm.leri arasında 6026 
metrelik şose inşaatı kapalı zarf u
sullyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 12049.03 lıra olup mu· 

vakkat teminatı 903 68 liradır. 
Eksiltme 8. ı. 942 perşembe günü 

saat 16 da vilayet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

Bu iııe ait mesaha ve keşif hullisa 
cetveli, silsilei fiyat cetveli, &ose ve 
ocak grafiği, hususi ve fenni şartna
me. şose ve köpruler fenni ııart.namc
si, bayındırlık işleri genci ıartname
si, eksiltme şartnamesi ve mukavele 
projesi Nafıa mtidilrluğilndc gorülc
bilir. 

Taliplerin eksiltmeye girebilmesi 
için tatil günleri hariç üç gUn evci 
vilayet Nafıa mlidürlüğünden ala
cakları ehliyet vesikaslyle, ticaret o · 
dası vesikasını ve muvakkat teminat
larını ihale saatinden bir saat evci 
komisyona makbuz mukabilinde ver
miş olmaları llzımdır. 

2 daktilo alınacak 
Dahlll:re Vcldıletl Memurlar Sicil ve 

Muamelat Umum Mildilrlüitilnden: 
Birisi 120 ııı::erl SO lira Ucretlt llcl 

daktilo alınacaktır. 

En az orta tııhSll yaıım111 olma~ &"a
yet tyl ve allralle yazı makinesi kullan
mak aarltır. Bir ecnebi dlll ollenler ter
cih olunacaktır. Tallı> olanların 1mtlha
na ttı.bl tutulmak üzere evrakl mtisbl
telerlyle birlikte 27. ı2. 041 tarihine 
mUsadlf cumartesi ıı:Unll tatil zamanı
na kadar mUracaaUarı uıı.n olunur. 

(9GS4) ı9627 

Ankara Lv. Amirliği 

Koyun eti alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: 
1. 1. 942 den 15. 1 . 942 tarihine kadar 

de"ıım etmek üzere ı5 ıı:Unlilk lhUync 
olnn 20 ton koyun eti pıı.znrlıkla ııttın 

alınacaktır. Pazarlıf:ı. 27. ı2. 941 ıı:Unil 
saat ı ı dedir. Taliplerin belll ının ve 
saatte yüzde 15 kati teınlnatlarlylc 

blrllkte adı ıteı:cn Sa. Al. Ko. na mil -
raca atlan. (9727) ıooss 

Sı ğır et i alınacak 

Ankar a Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı. ı. 942 den 15. 1. 942 tarihine ka

dar devam etmek üzere 15 gün!Ok 
ihtiyaç olan 26 ton sıf;ıretl pazarlıkla 
s..ı.tın alınacaktır. Pazarlıfı 27. 12. 
941 günü saat 11 dedir. Tn.llplerln 
takarrur edecek !l:rat Uzerinden yUz
de 15 kııtl tcminatlarlyle blrllkte 
belli gün \'<! sna.tte Ankara Lv. Amir
liği Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(9729) 10090 

27/ 12/ 19-h 

1942 yllbaıı planı 
lkramiye lkramiye lkramiye 
adedı miktarı tutarı 

Lira Lira 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60.000 
2 25.000 50.000 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
50 5.000 250.000 

100 2.5(,() 250.000 
400 1.000 400.000 

1000 500 500.000 
4000 100 400.000 
5000 50 250.000 

50000 5 250.000 

60584 Yekun 3.000.000 

Tam bilet 1 O lira 
Yarım bilet 5 lira 

-
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~ Taksimdeki mezarlık ~ --Postada husule gelecek gecikme
lerden dolayı mazeret kabul edilmez. 

19572 § arsalarının satış ilanı ~ 
Parke kaldırım yaptırılacak • ~ İstanbul Belediyesinden : § 

Kiltahya vili.yetinden ı ~ · :: ı _ Kütahya _ Eski
5
ehir yolu _ Pangaltı mahnllcstnln ııchlt Muhtar sokaıtında belediye malı eııkt me- S 

nun o+ OOO _ o +260 ıncı Klm. ara· : zarlık arsası, tanzim edllmls olan lm:ır planına ııore bloklara takılın olu- :: 
sındaki kısmın parke kaldırım olarak narak olbaı>takl s:ırtlan vechlle binalar tnsa edilmek üzere kapalı zart :: 
inşası kapalı zarf usulü ile eksilt _ usullyle artmnıya konıilmustur. Cemnn 9 parc::ı..ıan lb11rct olan bu blok- :: 

lardan 1 numarnlı bloku t01kl1 eden kısmın 2 pars 1 numaralı ve S'm :: 
miye konulmu,tur. Bayram şekerlerinizi, - -

2 _ Keşif bedeli 12573,04 lira ve çikolalarınızı, pasta, - mııtre murabbaı s:ı.halı lrumı satısa cıknrılmıstır. Beher metresinin mu- : 
muvakkat teminatı 943 liradır • kek, tart ve : hammen satıs bedeli ll50 lira \'e ilk tcmlnnt mıktan 7812 lira :ıo kurus- :: 

3 _ Eksiltme 23. ı. 942 tarihine - tur. İhale O. ı. 912 cuma ~nü ı:ınt 15 tıı lstnnbul bclcd )esi daimi encı.l· :: 
biskUllerinlzl - meni odnsında )'apılaraktır. Bunn alt ıartname 1mıJe, ve sair evrak 6 lira : 

münadif cuma günü saat 15 le vila- MERAM'd -yet makamında toplanacak daimi en- 1 an 56 kuruı mukablllnde hesap ıılerl milılUrl\lltUndcn alınacaktır. seraltt öt- : 
cümen huzurunda }'apılacaktır. alınız. : renmck lstıycnlcr hrır ııUn belediye imar mUdUrJUC:Un..ıcn maltlmat alabl- : 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle- Yenişehir, Atatürk _ lirler. : 
- Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektuıılnn, imzalı ıartname : 

rin üç gün evel naha müdürlüğüne Bulvarı, No: 141 - 143, • 
müracaatla alacakları ehliyet vesi _ Telefon: 5730 : proJe ve saire ve sartnnme mucibince ibrazı ınzım J:elen dlter vesaik ııe : 
kasını ve ticaret odasına kayıtlı ol- Yaş ve kuru meyve - 24!!0 numaralı kıınunun tarlfatı cevrcslnde hazırlıyncakları tekllt mck- : 

: tuplannı !hal ~ a:UnU saat 14 de k ıdar d!!.lml encümene vermeleri !Azım- : 
duklarına dair vesikayı muvakkat satışı yeniden bnı;ladı. : dır. Cl13G3 _ 9G0"1.) ıOOll : 

teminat ve teklif mektuplarını iha· - • 
leden bir saat evci :cn~c~üm~e~n~rc~is~l~i .:-~~!!!!~~!!!!!!!!'!!!!!!!!!~__:"~'~1_!.I !.!11~1!!11!_!1~1111 11111 111 1 !!!..' l l_ll_ll il l 1111111111111111111111111111111~ 

Kaşeleri Nezle, Grip, : Baş, Diş, 
ağrıları keser, 

Romatizma ve 
kaşe alınabilir 

bütün 

YEN i Sinemada 
Buııiln 3u Gece 

Amcrlka'da tık hamlede blltnn ar· 

tısUerın basına ııecen ıı:cnc ve ıc

vlmll yıldız Mlckey Ronnl"ln 

Lewls Ston ile bera bcr 

cevlrdlkler1 

AHDİ HARDİ A~IK 
Seanslar: 10 -12 - 14 30 - ıa.30 -

18.30 ııece 21 de 

günde 3 

PARK Sinemasında 
Buıı:Un bu ıtece 

Hatırası ilelebet hatızalarda men· 
kua kalacak en bUyilk hayat 

romanı 

KADIN KALBi 
TUrkce sözlll arııpca ear'kılı 

~aratanlar: 

Sllleyman Necip • Emine Rlzzık 

Seanslar: 10 - ı2 - ı4 30 - 16ll0 -
ıs.so ı:cee 21 <le 

SUS Sinemasında 
lluı:Un 14 ten itibaren 

Müzik, dans ve gil7.cllik scnronıst 

ve aAhano bir eser 

BRODWAY MELODY 1940 
O>·nıyıınlar: Eleanor Powell -

Fred Astnlre 

Searuıla.r: 14 - 16 - ıs ıı:ece 20.30 da 

Saat: ıo ve ı2 de 

BAŞ(.'.A VUŞ l\tEDEN 

SÜMER Sinemasında 
Bua:Un bu ııece 

Sefahat Alemlerinin le yllzünü 

canlandıran bilyilk eser 

BATAKHANE Kili 
Oynı)anlar : 

Rose Franken - Arthur Caesar 

Seanslar: ıo - 12 14 :ıo - 16.30 -

ıs 30 ıı:e c 21 de 

SAYIN A~~~ .... HALKINA Bursa mobilya pazarı 
nda ehven fiyatla her çeıit mobilyalannızı tedarik ede bilirsiniz. Salonumuzu bir 
defa gezmek menfaatiniz icabıdıl'. Her türlü aiparit kabul edilir. ikinci Anafar• 
talar Caddesi No. 198 ~< Etki JDÜ7.&lede alonu ) Telefon : 3624. 


