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Ziraat istihsalini arttıracak tedbil-ier 
İstihsali te elden idare icin 

. > 

Ziraat Vekilliği bir 
istihsal kurumu vapll 
Dün Ziraat Vekilimizin Reisliğinde 

yapılan toplantıda esash tedbirler ahndı 
Tı · 

Z iraat Vekil imiz 
B. Muhlis Erkmen 

.. . ......... ...................... 
J • . 
· Milli Sef'imiz lı 
kuuseı·valuvarda 

Cümburreisimi% Mılli Şel 
lnönu, ;yanlarında sayın reli -
kalarr bulundulu halde dün 
sıat 15.JO da Devlet Konser • 
vatuvarını şerellendirmJş ve 
Maarif Vekilimiz B. Hasan 
Ali Yücel taraflndan karşı • 
lanmışlardır. 

Mılli Şelımiz, Cümhurre -
islili Flirmonik Orkestrası -
run konserini .sonuna kadar 
takip buyurmuş ve Konser -
vatuvarı terkederlerken ta/e. 
benin coşkun tezahürleriyle 
selam/anmışlardır. 

. . 
-. •....•........•.••...•..•.. ,,,,,_.. 

Bayramların 
en büyü O-üne 
kavuşmak için 

Falih Rıfkı AT AY 
Gt(en gun Millet Meclisinde .. Buğ· 

da)ı Koruma Vergisi" nin kaldırılması 
hakkındaki kanun konuşulurken, sa>ın 
Bas-ekilimiz şunları sö1 leıniştir: .. Arku· 
daşlar, bukumetçe teklif edilen 
kanun lıl)ihasının kabulü mu\'afık olur. 
Bu senenin mahsulunü, daha önce, Ofi· 
se saunış olanların tatmini de hukü • 
metçe düşi.inıilmektedir. Bu hususta bazı 
kararlar almakta) ız." 

Orta )ıışta bir vatandaş, bize kadar 
iki devir hatırlı)-acaktır: biri, halk malı 
için yalnız hazne çıkarına bir fiyat biç· 
mek ve bu fi)'at w:erinden öde>erek ele 
geçeni almak: ikincisi, almak, fakat, 
baıne darda ise, para )erine kağıt ,er· 
mek! 

Halkçılık devrinin misali şudur: bun· 
dan ili 1'adar ay oncesine ı:öre, çiftçi· 
nin elindeki buğda)a, ı:cne onun hak· 
kını gözeten ve yeni şartları hesaba ka· 
tan olgun bir fi)at ko)musuz 'e hc)lik 
amharlara İaşımışız. Hu sarılar defi· 
ıi>-or : buğday fı) atını arıtırmak gereki
yor 8.5 kuruştan ı~.S .k~ruşa . ı;ıkarı)o· I 
ruz. Fakaı hükümcıın ıçınc hır ka}gı 
duşuyor: buj;daylarını once sııtmış olan· 
tar, k~ki birkaç ay hui?da>·ım ı saklamış 
olsaydım, kilosundan, dort kuruş fazla 
kazanacaktım! 

Alın;ın alınmış, 'erilen verilmiştir. 
7..ati ı;Hıı;i razı olsa da olmasa da >i~: 
ct'k maddelerini ondan alacal:ız. Polısı· 
miz var. janda•mamız ,-ar. idare ~e 
01 J•l~rlrnll' \C amirlerimiz \'3r. dcmı~O· 
ru1 hu~da' ı'lı bi•e c~kiden ~aıan. çift~i 
va,,,.dasın d:ı. ılk çıgırı,ıa d .. vteıın SO· 

:runu ~eriı.e ı:cıirmeklc ı:o~terdiği ı:~,e· 
ni \C iyi ni}eıi müUfaılıındırm;ı)I duşu 
nüy<>ruz 

19;9 harhi b:ıslı>ıılıhcri ruuuğumu1 
}-Ol. vaıandaşıı. h~kkını "e kazancını ı:fö 
onwıde hulundurm~k olmu$tur. Km lüfer 
ve şt>hirliler .. ttıkilifi harhi'e.. hatıra 
sını. hu de,irde un•ııtulu Övlc ~:ını}n 
ruz ki hiı; bir atı elınden alınan vatan 
daşın eli hôlründ" k:ılm~rnısıır. Han~ 
" henicn atımı nicfo 11lmnnrsunu1 > 
diye ~ik~\'ct edenler, karı çıılanlar ol 

( Sonu 5 inci sarfada) 

Ziraat UreUmlnln arttırılmasını sııı::Iamak ve bu hususta s:erekll tedbirleri 
almak üzere dün Ziraat Vekllltı::ı lleri ı:elenlerlntn de ııtıraklyle Ziraat Vekili -
mlzln relıllt:lnde bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda ziraat üretimi konusu
na ı:lren bUtUn isler ı:örü&Ulmüı ve kararlar alınmııtır. 

Bu kararlar arasında tohumluk, ziraat Aletleri ve zlraatl' s:erekll dlter 
madde ve A.letlerln satın alınması da vardır. Bu lılcr itin koordinasyon heyeti 
Ziraat VeklllllU emrine bes milyon liralık bir tahsisat verecektir. 

Dlter taraftan haber verlldltlne göre Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erkmcn 
bayram tatilinden faydalanmak suretiyle yurt ıclnde bir tetkik se)ahatlne cı • 
kacak ve ziraat durumu üzerinde incelemeler yapacaktır. 

Ziraat Vekl!llC:I üretimi arttırmak \'e üreUml tek elden idare etmek 
üz re bir istihsal kurumu teşkU etmlstlr. Bu kurum. :f_lrat kombinalar ku -
rumu ve devlet zırııat ~letmclerl kurumu ile Ahenkli ~ahaarak üretimi arttır
mak ıcın ı:crckll tılerl yapacaktır. İltlhıal kurumuna 'Ziraat umum müdürlUAU
nQn köycülük ıubcsl ııe Ziraat Veklllltlnln ekonomik eubelert batıanm~ ve 
kurum. kombinalar kurumu binasında caıısmalarına baılamıstır. Kurum umum 
mlldUrltltüne ziraat umum müdUrlüAünden B. Sellm Herkmen ta::;1n edllml.1tlr. 

Tasarruf bonoları 
.. - .... tt'ı 

ikinci tertibinin sahıı ·da bilmek üzere 

Bonolarm satlşı birkaç 
vilayetimize b1rakıldı 

Maliye V ck5.letindcn ı 

Amortisman sandığınca çıkarılan 
ve hasılatı Mılli Mıidafaa masrafla
rına kar§ılık tutufan tasarruf bono
larının ikinci tertip yirmi beş mil
yon liralığı da birincisinde olduğu 
gibi fevkalade rağbet görerek kısa 
zamanda tamamına yakın miktarı 
satılmış ve elde pek az bono kalmış 
olduğundan kanuni haddin tecavıizil· 
ne meydan vermiyecek kontrolun i
fası maksadiyle satışların muayyen 
yerlere hasrı zarureti hasıl olmuş -
tur.9Bu sebeple ikinci yirmi beş mil
yon liralık hadden kalan clizi mik
tardaki tasarruf bonolarının satışına 
bunilan sonra yalnız Ankara, İstan
bul, İzmir, Mersin, ve Samsun'daki 
bankalarca devam olunacağı ve di
ğer yerlerdeki bankaların ve ban -!""il••• ka bıılunmıyan mahallerdeki mal

Maliye Vekili 
B. Fuat Ağralı 

sandıklarının ancak vadelerinin hL 
tamına mebni ödedikleri miktarda 
yeniden bono satabilecekleri sayın 
halkımıza bu bonolara gösterdikleri 
tehaliık ve rağbetten dolayı teşek • 
kürle ilan olunur. 

Karne usulü 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dört valinin iştirakiyle 
bir toplantl yapıldı 

iaşe Müsteşarı 
8 . Şefik Soycr 

E.km~k satı$ının J:Clecek pa.urıesi 
ı::fuıündeo itibaren vesika)·a tabi olaca· 
Aına dair bazı gall'.'telerde intişar eden 
ha.berin ulı ve t'sası olmadığı buraca 
>•rıılan tahkikat neticesinde anla$ılmış· 
ıır. (ı.ıı.) 

la§e Müstqarlığında 
toplantı 

Ticaret Vekilliğinin çağırması ü-
7.erine şehrimize ıtelmiş bulunan İs· 
tanbul v~l!si B. Lu.tfi Kırdar, Eski-, 
~ch•r valısı B. Hamıt Oskay ve Kon
~a valisi B. Nizamettin Ataker, An
<ara valisi B. Nevzat Tandoğan'ın 
•stiraklyle iaşe müsteşarı B . Şefik 
Soyer'in reisliğinde bir komisyon 
toplanmış ve yakın bir zamanda tat· 
bikıne baıjlanacak olan karne usulu 
etrafında görüşmeler yapmıştır. 

1 

Dünkü son toplantıda bilhassa bu 

dört büyük ısehrimizin karne usulü 

Koordinasyon Heyeti üzerinde aıacakıart tedbirler veba· 
şaracakları işler görliş!ilmüştür. 

A~kara, 27 na. Koordina\}On Bu örilşmelerden alınan sonuç -
hc)Ctl, huı:un •aat JO da B.ış,ekaleıır it . 
Dar-ekil Doktor Hcfik Sa)dam'ın ri>a 1 !ara göre ia~e mlisteşarlığı gereklı 
setinde ıoplanmı~ıır. tedb rleri alacaktır. 

• 
Eski§chir'den Behzat 

Akdeniz Kız.ılyoku§ta 
bQ§ta ko§uyor \ 

; 

ATATURK KOSUSU 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün yapılan koşular çok 
heyecanh ve güzel oldu 

Büyük koşuyu Eşref AYDIN 
39.05.3-10 dakikada kazandi 

F.bt'tll Şef Atatfirk'On 1!ll9 da .Anka· 
ra':11a ilk defa ayak bastır:ı ı:ünün yıJ. 

dönümünde tertip edilmekte olan Ata· 
ttirk ko&usu dün Ankara da vi bütün 
yurtta >aııılmıştır. 

Ankara'da beş ayrı mesatedrn yapı· 
lan kosular okul. müessese ve kulUP· 
.erden dört Yllze yakın ırenc s:lrml.1tlr. 
Saat 14 20 den itibaren b:ıalıyan koıu • 
lnn ankaralılar ;ı,-akın bir altıka il~ 

takip ctm1sler \'e Atatilrk'Un 
tuı:ın ııenc!IC:I hararetle alkıslıımıalar

d~ 

-. 

Birinci k01iU saat 14.20 de Serı:lc\'J 

onUnden bllılıımıstır. Bu k01iU)a kız 

ı!i~tk&ik..U tnlctıeierl ırlnnlstl. Neticede Cazı Ter· 

Behzat Akdeniz 
Yenişehir'de başa geçti 

bl>e EnstltllsUnden Suzan Aykut 4 32 
d ıklkada birinci, Sıırt't Tt:zer 4.35 da
kikada ikinci, Fehamet Ercan 4.50 da· 
klkada ücUncü oımuııardır. Suzan AY· 

kut gecen yıltn da birincisidir. 

Orta okullar arasında 
Tarih, CoC:raf)a - DU ı-·ııkUltcsı Ö• Yüksek okullar ko§usu bCl§lıyor 

• n ndc saat 14.!!J tc b&alı>an orta okul· 
\ .ur uraııındakl kosu oldukca hararetli r ___________________________ _ 

Fakat l stanbullu E§rel 
Aydın Tarih Fakültesi 

önünde Beh:z.at Akdeniz'i 
arkada bıraktı 

- E§rel Aydın artık önde 
ko§uyor ••• 

gccml5 \ e neticede dördüncü orta o- 1 r 
kuldıın Edip özba)ar 5.41 daklkada bl· 
rlncı, birinci orta okuldan Arapözen~I Atat • • k' . • 
5.48 ılaklkada ikinci ve ı:ene blrlnrl ur un 
orta okuldan llnsnn Şenal 5.M dakika· Ankara' ya 

ilk geldikleri gün 
da QctincU ırclml&lerdlr. 

Lise ve meslek okullan 
Orduevi kareısındıın bııtluan llseıt

lcr ve orta meslek okulları talebeleri-
nln koıusı.ında Yapı Uata Okulundan 
Tc\'llk GUncr 6.30 dakikada blrtncı, 

Sanat okulundan Nurettin Albut 6.3~ 
dakikada ikinci ve Mıınrıt CcmlyctJ 
J{o!eJ!nden Sahir Nur G.46 dakikada 
üclıncülUC:U kazanmıılardır. 

Ebedi Şef A'tatnrk'Un Ankara'ya ilk gell~lerlnin 22 nci yı.ld!Sntlmü m tl • 
nesebetiyle Cilmh:.ıriyet Halk Partisi Ankara vUA.y t, kaza, nah ye. ve o. 
cak idare heyetleri Uyelerindcn toplanan bir heyet d n saat 9 da ıctnotral-
ya mUzesine giderek Atatürk Un muvakkat kabrine 'bir buket 1' " 
derin.sa)~ ile eğilmişlerdir. Belediye rais mııavini B Rauf ıa 

Yüksek okullar reis:lğlnde bir belediye heyeti de saat 11 de muvakkat kabri zl ar t et • 
Cazı Terbiye ~c Yüksek Ziraat Enı· mı' ve lıUkUmet merkezimizin tazım borcunu yerine gE" lrmlşlfr ır 

tltUlerl arasında cetln bir mücadele Şehrimiz için bllyUk tarihi değeri olan bu gUnde, Atatüık Un uı ı meJlo 

hnliod• ""'" vo Km1'Y yaom"n 1 d'">ndokl '"'"' I•. Y onloohl' d• vo Etnoğufya m '"" ••=• bulu
baelıyan dordUncü kosu sonunda Gıızl hcykcllt'rınc r mt ve lıususı muhtelif makamlar •arafındo.n b r çok çe • 
Tcrbue Enstitüsünden Ali Cöker 8.37 lenkler konulmu tur. 
dakikada birinci, Yüksek Ziraat Ens -
tıtUsUnden Omıan SUrücU 6.46 dakika· 
da lkln~I ve Cazı Terbiye Enstitüsün • 
den ~ crvet sanneıı ücl.lncü ı:lc:nlslcr

dlr. 

Büyük koşu 
Bütün koıular : Llkarıda yazdıtımı 

)erlerden baılıımak Uzere hılkllmct ko
nağı önünde bitiyordu. Dikmen &1rtla 
rında Cal kanısındaki 12 inci kilo· 
metre tasından 14 20 de haslıyan ko • 
su da tak.ip edenleri heyecandan he· 
yecana sQrUkllyerek a>·nı ~erde bitti 
Bu koşu)ıı bu yıl 13 temslll takım >;e 

74 atlet ıılrmlştl. 
İlk birinci kl!omftrcden sonra yarı 

11 kazanması umulan kosucuıar dlter 
lerlnden bir ı:rup olıırıık ayrıımı&lardı. 
önceleri 1000·1500 metreyi bulan bu 
mesafe ıılttlkce acııarak sonuncu ile 
birinci eclen ııraaında dört kllol'ftctre· 
;ı,1 buldu. 

Baı;lanı:ıctnn 1tlbaren bllyük bir 
cckl&."lle ıekllnl alan yanı blZe dünkü 
tııhmlnicrtmlzde ı;ok yanılmadır:ımızı 
da cösterdl. llk önceleri Ankara'dnn 

..., Kostantln en önde idi. Yarıaın ortala -
~ rında E6kl&chlr'dcn Behzat Akdeniz, 

Ankara•dan Mustafa Kaplan llerı tır • 
ladı!ar ve onu ırectller. 

kosusunda ka-
1 :z.ananlarım mükafatları 

Ankara Halk evinde veril -
miştir. Yukardaki resimde 
Ankara Halkevi b"§kanı 
Ferit Celal Güven' i kız.la -
rın birincisine m ükafat ve
rirken görüyorsunuz. 

RUS LA 
bir~ok yerleri 

Ankaralı Mustafa Kaplan 
Behzat A kdeni:z.'i Hariciye 

önlerinde üçüncüliikte 
bıraktı 

lstanbul'dan E:~re: )'-. .. · 
birinci, Ankaı·a'dan 

Mustafa Kail.lan ı llinci 

(Sonu 4.. ell aayfada) 
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Bayram yaklaşıyor 
onları düsünelim 

..:> 

K 
ızılay. Yardımsevenler Cemiyetleri Ankara Müşterek 
Komitesinin kurdulu satış merkezlerinden dun ve 
evelki gıin pek çok yurttaşlar kahraman erlerimiz 
için hediyelik eşya satın almışlar ve evlerde yapıla
cak toplama için bazırlılclarrm tamamlamıya başla • 
mışlardır. Yılbaşı ve Bayram münasebetiyle hukıi -

rııet daireleri gibi mali muesse.seler de dun ve eve/ki gun 
'71BBŞ ve ücretleri vermiş bulunduklarından memur şehri o
an Ankara'da başşebirlılerin bediyt!! toplama merkezlerınc 
un teslim ettikleri eşya miktarı kabarık bir yekiınu bul • 
nuştur. 

Sırurlarda şeref ve istiklalimizi bekliyen kardeşlerimize 
ıeni yıl ve bayram dolayısiyle Ankaralıların gosterecekleri 
likamn önümüzdeki günlerde de devam etmesini ve batta 
artmasım temenni etmek lazımdır. 
Öğrendiğimize göre Muşterek Komitenin Ulus mt!!;ydanın

-faki satış ve toplama merkezi bayram gunlerinde de açık 
bulunacaktır. 

--
: 3 olman mareşalinin -: azledildiği söyleniyor 
----
----------------------------------------------::ıaaıı11ııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Von Bock 
(Yazısı 3 üncü sa>.fada) 



Ba)'tndır kfüu,u hiç duydunuz 
mu bılmem .. Ankara pazıırlarıntn en 
i)i tere) ~ğını verır. 

Ha> ındır, Çıınka)a kazasının Cc
becı nabıye<;ine ba~lı ı.e 200 eı.li 500 
den fazla nufu.slu bir ko}dur. Güzel 
ı;e ~ırin bir mektcbı, korhilerin her 
:ıaman top~ıp k.ıtap, ıı:azeıe ı.e mcc· 
mua okudukları okuma odası, ica • 
bında 'iO konu u aynt zamanda misa
fir edebilecek bu)uk 'e rahat konuk 
od.ısı ile Rayındır, cıvar için ideal hir 
koy olm.ı\,; ~olunu tutmuştur. 

Her fınatta ko}e gıunek, orada 
kalmak, oraların temiz \C asi.! ruhlu, 
7cngin gonullu, misafirscvcr, ccsut 
ve kahramanlık duyguları her duy· 
gunun u ıunde imanlariylc başbasa 
l.almak, onların dilinden anlam k ı.c 
onlara a~nı ruhla mukabele edebil • 
mek, henim içın sonsuz bir se'iinç ,;e 
rı~e ka)nağı oluyor. Yol )Orgunlu· 
ğnnun rozan fazla sarsmasına rağ • 
men, içimdeki rah.ıılık ı.e ruh geni~· 
li,Si hep ioi unutrururor. 

Bayındır muhtarı İbrahim'i tanı· 
nm. of sonteşrin salı gunü beni, per· 
ıcmbe gunu kO}dc yapılacak koç ka· 
tımına divct ettı. Çagrısını kabul et· 
ınemek mümkun mu?! .. 

Bir arkadaşla birlikte çarşam· 
ha akşamı ~ treniyle Ka}11ş'a hare • 
ket ttik. Jfüi bekliyorlardı. Ka>11ı 
1 K'tipoğlu ile diğer bir ar· 
kadaşı daha > anımız;ı alarak bizi kö· 
) e ıı:otürec.ck oJ n ya) lı araba} a at· 
1 dık .. 

Araba, 1tece karanlığına daldığı 
:raman, kendi kendimize "uğurlar ol· 
sun" dedık. Adettir .. Yolcuyu uğur· 
!ıran bulunmaua, o kendi kendisine 
ujhırlar ol un, der .. 

Ka ııfın sık ağaçlı bahçeleri ara· 
~ındın bir solukta sıyrılıveren araba, 
t>'raz sonra )'Ol kenarındaki sogut 
ağaçla rımo bulanık gol..; üzüne ger • 
dıkle ince bir tiil altından koşuıı • 
)'il b 

Ar a, ;1rabao ile hi rlikte beş 
kısı ıd k. Bu )uzden tek hayvan bizi 
çekmekten hazan usanı)ıordu. Daha 
'K.ı ş köyu hududunu geçmeden bir 
,ok ş haJmda inmek zorunda kal • 
dık 

Yokuşu ~ıp ara sıra h:ıyırla~an, 
d ı7le,en }olda }olumuza devama ko· 
yı. rumuz zaman, artık tam mlna • 
Jhle neşelennuştik Kııvaş'ın Katip
<> ı biri )e•inde \ozleri ı.•c tatlı 
bil tlerİ)le güldurü~ordu. 

K )'Olunu henüz )arı etmemiş-
tı"k ki. arkadaşım, Kiıtipo~lun.1 daha 
ne kad r gidcc:e,;imizl sordu. Katipoğ· 
lu· 

ec iz.. 
Kan lıku, hazan düz yold;ı ka • 

yar gıbı hzan da kayalıklardan atlar 
gıbı ar ıla :ırsıla gıdiyorduk. Dort 
~i,ı:aranın goz ız ışıjhnda yuzleri 
mız hay 1 meyal gor.ınüyordu. 

Klııpoğlu. 
Sımdı Kuıtuduğün görü • 

nür, dedi. Bırıız oteden de Bayındır'a 
saparız.. 

Dırlmç ,.;anİ)e sonra: 
- Durun, dedı, sıze Kutludüğün· 

le Ba ndır'ın h )esını anlata • 
)tm .. (1) Hepı z allkıı ile kendi • 
•ını dınlcm.iye k lduk. Anlarmıya 
ba !.ad ı 
Vıık '>le nJhhe kadıları varmış. 

Köı.lerc:lc anısı bahası olup de yetim 
k.ıl.ın Cocuklara ana ı.e babalarından 
h l n ır..ıllıUı bu dılar sa}arlar, pa· 
raları bankı>• ınrlarrnış. Fakat 

.ıf tar.ıfı, kadılar koylere bör· 
ır.ak aılıı ıdıkleri hılde, ra· 
koşe buld mı, m.un um:ın 
ıp yauırlarmtş. 

ne bırgıln dı bö)le bir iş 
lfayıodır'ıı ı;elmı~. Orada ı~ını 

ı ıgi halde koydc kalnukta, süt· 
ı k >m:ıkları, >ağl.ırı govdeye in· 

te devam edıyormuş. Bu hal 
ırlıların canını sıkmış. Kadı· 
en kaçırmı)a karar 'ermişler. 

şlcr ama bunu nasıl >"aıPacak • 
'krınden hiri "siz bana hıra· 
dcmıı. Ötekiler de "pckı" de· 

er. 
Adam hemen fırlamış ' e otur • 

duğu odaya htı.I girerek kadının pa· 
buç arını kaptı ı ıbi kaçmı)a baş
lamış Kadı pabuÇluının kaçırılmak· 
u olduğıınJ görıonce, tclaş.ı duşmıi~, 
aJ mın arkasın .ın bağırmı~, onu >a· 
oma çağırmıı. Demw "oğlum pa • 
bucumu ncrC)e ı;:<11Jruyorsun1" .ı\d.ım 
ccı.ap 'erınış "Kadı efendi, demiş, 
kıırım hamile, fakat lıir tı.ırlu doğu· 
rnmı)'Or. Bana dediler ki hiç sunalı 
işlememi~ bır kım enin pabucunu bu· 
hıp d:ı kndının ~anın.ı koyarsan lıe
mco doğmankıır. Onun uıerıne dü· 
ıun<hık, l.ısındık. Kovdc günah işle
memiş kimseyi hulam:ulık. Ancak siz 
hatırımıza geldınız. Ben de pabucu· 
rıuzu onun iı;in aldımdı .. ". Kadı dü· 
tünmüş, 'onra · "btrak oğlum Pahu· 
cumu, demiş, benim günahsu oldu • 
ğum pek beni de ıl." Fakaı kadı an· 
lamış ki bu köyde artık rah1t )Ok. 
Oradan tası t:ıra ı toplıyarak Kutlu· 
duf;un'ün )'Olunu tutmu1 7..ııten iki 
koy hirıbirine 10 dakikalık mesafe
dedir. Varmış ora}a )an gelip otur· 
muş 

Aradan 10 • 15 .Wn geçtiği halde, 
Kuıludu~nluler ba~ışlar ki kadı· 
da gıdccek göz )'Ok. Bir gün onun 
haberi olmadan pabucunu ortadan 
yok c-ımişler. Kadı biraz sonra dıprı 
çıkac-ak olmuş, pabucunu bulamamıs. 
Koylulerden hirini çaı?ırıfl sormuş 
Köylu ho>nunu bulcJnus, fakaı ce· 

(t) Hikl><'• batkın ~ulüm ve i\· 
tirdaıla mücadelesini canlandırm k· 
tadır. 

r .................... ---... -............ . 
1 

Ankara köylerinde j 
İ ·folklor tetkikleri İ 
1-................................................ _i 

••• Yazan Naki Tezel 

• 

Bayındır'ın umumi görünÜ§Ü 

Bayındır'ın muhtarı lbrahim, karı•ı ve kaynana•ı 
vap vermemiş. Kıı.dı ısrar edince, 
körhi de: "pabucunuzu d.ına >·cdi 
efendi" demiş .. Onun üzerine kadt 
fena halde hiddetlenmiş ve: 

Kutlud~ Ba)ındır, 

Biri diğerinden harınd ı r, 
Dana pabuç yemez ama, 
Bu da bize oyundur. 
demiş ' 'e bir daha o kl'ı)·lere uğ. 

ram.ımaı. üzere oradan ayrılımı. 

Yurdun zümrüt köşeleri 
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Birinci )-azıda Rize'yi denizden 
tÖ)le gorumsü olmuştuk. İnsan kana· 
maz ki 1 .. Yanına varıp, güzelliklerin 
icerisine bulanıp, uzun uzun dolanı p,. 
ne var ne )Ok hep bilmek ister. Söz 
de vermiştik. Birlikıe Rlze'nin dolay· 
!arına çıkıp gezinir gibi olalım. Yo
kuşa tırmanmak zordur. Yukardan 
a~ağı, tatlı bir inişe kendimizi kap • 
uralım. 

Rize'nin meşhur • kurayi seb'ası • 
buraların en )'Uksek ndktası, raylala· 
rıdır. "h i dere" eski adt "Kalopota· 
mos" du.. hi )'l!Pmışlar da deği~ti • 
rip • hidere • demişler. Bu su, ken
disini bcsli)cn kolları buralardan alır. 
Gümüşler gibi pırıl pırıl.. Koşan, 
uçan, aılıı)ıp dusen bir delişmen. Dü· 
şerken kayaları koparır, toprağı )'tr· 
tar. Buzdan soğuktur. Dupduru akar, 
)ÜZiik duıurülse! kar !:ibi t11,1ların 
arasından görülü\•erir. fyidere'yc ko
ıulmus tadı ezsiler vardır. 

Yaylanın kıl.!arı ak sulıırı içinde 
arınıp taranırlnrken bu ıarkıları şa· 
kır gibi okurlar. lyidere'nin ala ba· 
lıkları pek ünlüdür. Üç beş kiloluk· 
larını görenler ı;oktur. Yedi st>kiz ki· 
!oluk hü>üklerinin tatlarını Ö\-mckle 
bitiremezler. Ala balıklar, oluştan 
börle soğuk billur gibi sularda seve· 
rek iirerlcr. Burası tlraat )ııpılan yer· 
terin ve kö> terin }'Ukarı ucudur. He
men üstünde Udin çamlıkları züm· 
ruucn taı;lar gibi bir yakışıklı otur· 
muştur. Ara~ında goknnrlar, altların· 
dl zerenlerden ateş >'ÜZlü çilekler • 
den, orkide. çuha ve çan çiı;eklerin· 
den bezeli bir çemenlik, daha ötesi 
aj;aç bitirmeyen dııj düzlükleridir. 

Ladinler, en )'ük~ekleri ve höyle 
su}V. havası seçili }erleri tutan de • 
ğerlilerdir . .Asya topraklarında bura· 
dan başka yerde de Udin çamt görül· 
mez. Bulunuşları, rurdun cennet kö
şelerinden en seçkininin hu yayla ol· 
duğunu gösterir. 

lldinler yavaş hü>üdüklerinden 
gÖ\'deleri sağlam, değerli, C$~İz görü· 
nuşlu ağaçlardtr. Dik vadilerin içer· 
!erinde .fO metre boy alıp tatl ıca S&· 

lınan güzelleri olur. 

II 
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Udinlerin, C'Vlerin Üzerlerini örten 
pedavra tahta~ı olıırak harcanmaları 
önlenmelidir. Bu kırmetlilerdcn kı· 
yıJarda işliyen relkenlilere direklik 
yapııkları da SÖ}'lenir. Ne için oluna 
olsun, )'urdun bu tek Udin ormanı· 
nı gözümüz ıibi saklamalı, dokun • 
mamalıdır. 

hıe böyle cennetlerden üstün gii· 
zellikıe bir )11ylaoın düzünde bulun· 
duğumuzu bir an sanaluıı. Yıla, bu 
sanıyı gerçek yapacak mutlular çıka· 
bilir. Bu cennete varıp geleceklerden 
da.ha anlı görüleri dinleriz. ammal .. 
Biz ı::ez.imizdcn vazgcçmiyelim. 

Önümüzde kııt kat )eşilden mer· 
dhenler .. Tl, denize kadar uzatılı 
b~larımııa ziimrüt dallar eltili .. yer, 
gok, deniz )11rışırcasına renkten ren· 
ı;e geçerek durulup $irinleşi)orlar. 

Gözerim "ufuk'' uıaklarda duman • 
lasıp ka)-boluyor. Bu gcliıimi yapmış 
gibi hoşlanı)orsunuz. Bu tatla ken • 
dimizden geçivermeden görli duygu· 
muzu kullanarRk aşağılara süzülelim. 

Bu iniş }er )'er basamaklnşan 1·2 
metre eninde ve dikine denize doi • 
rulu, sarp )ıınlı bir paıckanın üze • 
rinde olacaktır. Binekli değil hal
Güzelliğin koynunda uzun uzun kal· 
mak, gorüp kokulanmak icin yaya 
)'Ürümelidir. Aşağıdan binik çıkanla· 
ra rastlayınca da )'8)11 olmanın kuş· 
kınuz kerfi ve i>iliği daha yııkından 
görulür. Sağlı sollu bir nebat yığılı· 
mı arasından ilerli)oruz. Gbl<lcre u• 
la$mak aıılt.ası;le > iıkselen çamlar, 
ka}ınlar, kestane, gürgen ve kızıl 
ağaçlar üst anfide )'Cr almışlardır. 

Kızıl ağaçları radroda tlraat tnk· 
vimi söylemişti. Ri1e çiftçileri ozene• 
rek diker, bü)Ütür satarlar. Rô>•lcce 
de yorgun uırlıılara hir çeşit dcnişme 
ve dinlendirme ')apılmış olur. Ra • 
tum'da Ruşlarıo )ııpm:ı kızıl ağaç ko· 
ruları ı.e kontrpldk fabrikaları ''ar • 
dır. Yalnız kontrplak\ işlenmesi için 
kızıl ağaçların hiç olmazsa 40 san • 
tim kalınlık almaları gereklidir. 

Riıe kll)·lüleri ağac:ı bu kadar bek· 
lctcmez.. 20 •antim en alı'lc-ı keser sö· 

( Sonu ~ inci sayfada) 

s ve on lirallk _es_k_i '. Günün meseleleri : 
Zehirli 

tifüs 
gaz ve 
salgını 

Harbin UçUncU yıhndayız. BU • 

banknotlar yerine 

yeni 1 O lirahk 
ba notlar 

tedavüle ~ıkıyor 

tUn dUnya, hele Avrupa, derin 
bir acı içinde kıvranıyor. Bu UJ. 
kede açlık ve sefillik §lddetini 
her gün biraz daha arttırtyor. 

Bir lokma ekmeğin hasretiyle 
gözU açık giden lhtıyarlnr, sUte 
kanmadan can çekişen ynvrular 
bu felA.ketin ilk kurbnnlandır. 
Bu yüzden §ehlrlerin kaybı cep· 
helerin kaybından da.ha UstUn Ankara, 27 a.a. - Cümhurbct Mcr-
g6rtınUyor. Açhk ve sefillik kez Bankası halz oldul':u kanuni ıall • 

ta k e t d dah k 
' I hl)•ctlere dayanarak buı:llnc kadar te. 

n v ayyare en a yı tcı 
ve daha öldUrUcUdUr. davüle cıkarmıs bulunduğu banknot. 

!arın csklmlslcrlnl dcı'tletlrmek, kücük 
"Lehistan'da bir tifüs salgını başla- kıymetli banknotlara olan ihtiyacı bü· 

mıııtır. Bu salgının doğ\! Avru· yUl'Clerlnden ırert cekmek suretiyle kar· 
pası'nı ve balkanları sarmasın • ıııamak ve ırctenlerde tekrar pl)a ay:ı 
dan korkulmaktadtr.,, Geçen cıkardıfıı bca ve on liralık eski hnrm 
harpte titUsUn neye malold'.lğunu banknotları tekrar defılştlrmek uzere 
bilenler bu haberi tüyleri ürpe - yeni bir tertip 10 liralık banknot 
rerek okumuşlardır. BugUnlerde tabettlrcrcrck önümüzdeki 15. 1.1042 
son tahrip siUi.hı olarak zehirli tarihinden itibaren yukarıdaki mak· 
gazın da kullanılacağını söyll • 8ntlar tein peyderpey piyasaya cıkar· 
yenler olmU§tur. mnl'ıa bnslıyacaktır. 

Eğer gerçekten ti!lls salgını varsa nu münasc'ıetle piyasadan cekllecek 
ve bu saltrın doğu Avnıpa'yı beş ve on ııralık eski hartı! banknotlar 
sarmak üzere lse arllk zehirli , dan evelee ıı~n ed idil:! srlbl 5 liralık· 
S'aza ne !Uzıım var ? İnsanlık ' ıarın 14 blrlncltesrln 1942 aksamına 
dünyası için, bit, bugUnkU mede- ~ kadar te<lavuı edccel'ıl ve bu tarihten 
niyetin bUtUn tahrip s!lllhların- 1 sonra daha bca ıene mUddetle banka· 
dan, zehirli gazlarından daha rnız ı:ıseıerlnde defıl$tlrllccelU ve 10 
korkunç. da.ha öldUrUcUdUr. llrallklnrın 15 mayıı 1043 aksamına ka· 

Eski günlerde evinde tek tahta • dar tedavül edcccf:I ve bu tarihten 
kurusu gördUğU zaman tUylerl sonra bca sene mUdd tıe b:ınka ı:lı~· 
Urperen ve tahtakurusunu öldUr· !erinde detlatlrllecef:I Merkez Banka • 
mek için telefonla itfaiye ekip • sından bildirilmektedir. 
!erini evine çağıran zavallı Av -
r upa, bugün bit lstllhı tehlikesi 
karşmndadır. Medeniyet ı 

SÖNMEZ 

Türk Kriminoloji 
enstitüsü 
kuruluyor 

Dün Maarif Vekili Hasan • Ali 
Yücel'in reisliğinde, Maarif Vekil-

i lifinde, Si)asal Bilgiler okulu mıi • 
dürü ve Dil Tarih ve Cografya fa
kültesi dekan vekili profesör Emin 
Erişirgil, Ankara hW<uk fakültesi 
dekanı ordinaryüs profesör Eııat Ar
sebük, Ankara hukuk fakültesi adli 
tıp prof eııörü Fahri Ecevit, Siyasal 
Bilgiler okulu ceza profesörli Bur-
han Köni, Dil Tarih ve Cografya 
fakültesi sosyoloji doı;cntleri Be -
hice Boran ve Niyazi Berkes ve 
yüksek tedrisat şube müd\irü Hamdi 
Akverdi'den mürekkep bir komiıı -
yon toplanarak bir "Türk krimino
loji emıtitü~U.. kurulmasına karas 
verilmist ir. 

Bu enstitünün Ankara'daki mer • 
kez komitesi, Ankara hukuk fakül
tesi ceza hukuku ordinaryüs profe -
sörü Baha Kantar, Ankara hukuk 
fakiiltesl adli t rp profesörü Fahri 
Ecevit, Dil Tarih ve Cografya fa • 
kültesi antropoloji profesörü Şev -
ket Aziz Kamu, Siyasal Bilgiler o
kulu ceza profesörü Burhan Köni, 
Dil, Tarih v e Cografya fakiıltesi 
sosyoloji doçentleri Behice B oran 
ve Niyazi Berkcs' ten te~ekkül et -
miştir. Enstitü direktörlüğüne ordi· 
naryils profesör B aha K antar, ge -
nel sekreterliğine de profesör Fah
ri Ecevit ıeçi l mişlerdir. 

Enstitü Ankara hukuk fakültesi 
binası içinde kendisine ayrılacak o
lan dairede çah&malarma baılıya -
caktır. 

Bu enstitünün İstanbul şubesinin, 
t rp, hukuk ve edebiyat fakülteleri 
allikab öğretim heyetlerinden seçi -
lecek üyelerle teşkili için, İstanbul 
üniversitesi rektörlüğüne Maarif 
V ekilllğince ıereken emir verilmİ§· 
tir. 

Hamlet davası 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Ham

let d~vasına bugUn de devam edil -
mi§, Peyami Safa mUdafıtnsını yap
mıştır. Muharrir yazılarını haka -
ret kMdlyle yumadır,1nt söyliye • 
rek beraet• :ıi lstemle mahkeme ka -
rar için bllfka bir b'Jne bırakıtm.ı· 
tır 

Ankara'daki sağır 
ve dilsizler bir 
kongre y phlar 

Ankara'da bulunan sağır, dilsiz 
ve korler dün Ankara Halkevinde 
btr kongre yaparak, merkezi İstanbul 
da bulunan cemiyetlerinin Ankara'
da da bir şutbesini açmağa karar ver
mişlerdir. Kongreyi cemiyetin An -
kara mümessili B. Mehmet Tam -
tur.k açmış ve kendi aralarında ko· 
nu~tukları işaret diliyle soyledlği 
nutukta haklarını korumak ve biri
birlerine faydalı olmak için cemiye· 
tin göreceği hizmetleri anlattıktan 
sonra bütün gayelerinin cümhuriye· 
te !bık birer vatandaş olarak yaşa· 
mak ve hayatlarını kazanmaktan i
baret bulunduğunu belirtmiştir. 

Gene el iŞaretlerirle söz alan ba· 
zı dilsizler de Ankara'da da kendi
lerine okuyup yazma öğretecek bir 
okul açılmasını istemişler ve dilsiz 
kızların dilsiz erkeklerle "t!vlenmele 
rini temenni eunişlerdir. 

Bundan sonra idare heyeti seçlmi
ne geçilmiş reisliğe Mehmet Tam • 
türk, idare heyeti üyeliklerine Rem· 
zi Delgüner, Ömer Demirdiş, yedek 
Szahklara Osman Kaya ve Nevzat 
Yalık seçilmişlerclir • 

Ankara'da açılan şubenin 8 i ka· 
dın olmak üzere 32 sağır ve dilsiz 
üyesi vardır. İsti!nbul'dakl sağır ve 
dilsizlerin sayısı 1500 ve bütün Tür
kiye'dckilerin sayısı n bindir. Bun· 
!ardan yüz.de noksan beşi okur ya -
zar değildir. Kendi konu~ma dilleri 
olan işaretleri bile bilmemektedir • 
ler. 

lstanbul vôlisi gitti 
İaşe müsteşarhğtnda yapılan 

toplantıya iştirak etmek üzere eeh· 
rimize gelmiş bulunan İstanbul vi
llsi B. Lutfi Kırdar diln akşamki 
Anadolu ekspresiyle 1stanbul'a dön· 
müştür. 

Beşiktaş Parti kongresi 
İstanbul, 27 (Telefonla.) - Be 

§lktaş Parti kongresi toplandı. Di
lekler dinlendikten sonra seçim ya. 
pıldı. Eski ida.re heye'ti aynen in -
t!hap edildi. Dilekler arasında ba -
lıkçılığm gelişim! 1çin tedbirler a
lı:ıma.sı ve bekA.rhk vergisinin ıs -
deMe kabiliyet i olanJıı.rdan lstenme
sı dileği do "ardır 

Trablusgarp 
lngiliz askerlerinin, Bingıııi'> i al· 

dıktan sonra Trablusgarp )'Olunda 
ilerlemeleri dolışui)'le bu ıchir gü· 
nün konuları arasına girmiştir. Trab· 
lus iıalyaıılar tarafından 1911 • 1912 
)ıllarında Osmanlı imJlaratorluğun • 
dan alınmı' ve bir umumi \'alinin ida· 
resine verilmiştir. Yerli ahali, arap
lardan ve Berhcrl'lcrden ibarel!İr. 
Bcrbcrl'ler şimal Alrikasının çok es· 
ki sakinleridir. Araplar bura)'ll bir • 
çok isti lalar esnasında gelip yerleş· 
mişlerdir. Bunlar ırarnıda bir iki bin 
tane de zcnd vardır. 

1912 )1 1ında Trablus'ta 20 hin nü· 
fos vnrd ı. Bugün bu nüfus 100 bine 
çıkmı1-ıır. Runlıırdan 35 bini arap, 30 
bini itnl}11n, 18 bini yahudi G bini 
eaıebidir. Bu ecnebilerin mühim bir 
kısmı da ya Maltalı ı.·e yahut Yu • 
nanlıdır. İtalyanlar burasını impara· 
torluğun besiii telakki ettikleri için 
Trabtu~·u birçok )eni binalar kur • 
muşlardır. Bu arada mcscll bir ka • 
tedr.ı l yapmışlar ve umumt vali lcin 
büyük bir u ray vilcuda getirmlılerdir. 

Fakat asıl önemlisi Trablus'un ldeta 
yelpaze ıeklinde bircok yolların ba· 
ıınd:ı bulunmasıdır. 

Trahlu.~'un doğusunda büyük bir 
hurmalrk vardır. 300 bin hurma ağa· 
cının ı.ücuda gctirdıği bu ornıan şi· 
mal Afrikasının en büriik hurmalı • 
ğıdır. Trablus'un batısında büyük 
ekin tarlaları vardır. l'akat Trnblus 
schri ile Bingazi arasınd.ıki bü>iik 
Sirte körfez.i, bütun I.ib>a'>·t 5.Jeta 
ortadan bölüp ayıracak derecede 51 • 

cak bir böl1:edir. Deniz burada dai • 
ma olgündür. Ne Jimalden ne de ce
nuptan asla ruzglr esmez. Buooan 
dolayıdır ki, kumluk kı)·ıda büyük 
ıehirler kurulnmamışıır. füıra<laki hir 
kaç kör Ye kasabanın )'Ol uğrıığı ol • 
mak hakunından biraz kırmeti Yar· 
dır. ftal)anlar bunu dikkate alarak, 
Trablus'tan Mısır hududuna kadar 
1800 Jdlometrelik büyük orostrat )'llfl
mıılardır. lıte Rommel'in kuvetleri 
bu otomobil yolundan çc.1'ilmiş, ı.·e 
inıtilizler hurada iıalynnları bir b:ukı 
altına almı}lardır, 

Eski ve ye 
kanunlarında 

• 
1 z 

e 
Mahmut Esat BOZKURT 

Eski ceza kanunumuz, 1276 yılın· ki canlılık, gıızelllk karşılıkları ol!ln 
da ı;ıkiU 'U875) değlEe değişe 1342 de araı;ıçnda yoktur. Slmd şu gtız 1 
0926) yerini Ti.irk ceza kanununa Turkce durup dururKen, nrnpça \C 

bıraktı. Saltanat ve blc iki yıl da farsçayı neden kullanalım? Bu dıllc· 
cumhurluk çağlarını y~adL 66 yılı rl Türklere yaymak, Türklere ana 
ömur sUrdü. 1 dlllcr!nl unutturmak için mı? Ne de 

Bu kanundan ilslClp örnekleri: yapılsa buna fmkAn yoktur. B n yıl· 
"Birinci fasıl - Alelumum cUrilm lık tecrUbe me)dnndadır. İhtiyar 
ve cezaların meratlp ve dcrecatlyle genç aydın dostlarıma tavsiyem 5u· 
baz.ı usulü umumiye.'' Bu cUmlenln dur: 
nnlamt: "Birinci bölilm - BUtOn CCQm!şl de, kendlntlzi de günah· 
suclıırın ve ceznların bölümleriyle larımızdan korumak, gdeceğe bu 
genci usuller.'' Başlığın aslındaki günahları yuklememı:k lcln ana dil -
<meratlp ve derecat) kelimeleri biri· mlzle konuşalım. Ana dllımlzlc ya
blrınln anlamından başka bir şey de· znlım. Kanunlarımızı da, şl rll'r!ml· 
~lldlrler. Ve bunlardaki anlam da :ti dn dualnnmıı.ı dıı ana d lımızle 
cezaların ölecldlr (taksimi>. Su hal- ~yllyellm.. ve yapalım.. Türkcel le 
de llfı bir yana bırakıp, maksadı her 5e:,.i, en gilc şeylt'ri söylemek, 
doı-trudan doğruya (böllim> kellme· yaunnk lmkAnı vardır. Ve cok ko
slyle anlatmak elbette blrlnclye Us- Jaydır. Türkçe her dilden OstUndOr. 
tilndür. 

Osmanlıcada neden böyle yazılı· * * * yor? Yeni ceza kanunumuzdan blr ôr-
Bu sorunun karşılıJ;ı pek sadedir. nck 1 lnC'I mndde: 

CQnkU Otmanlıca bir bakımdan 11_ "Kanunun sarahaten cezalandır-
eirmelt'r dillrllr de ondan! mııdığt flıl için kimseye ceza vcnle-

F..skl cc>za kanununun 3 Onca mad· mcz. Kanunda yazılı cezalardan haş• 
desi: "Cinayet, mUcazatı terhlblyeyl ka blr ceza He de klmse cezalandırı• 
istilzam eden efaldlr. Mücazatı terhl· lamaz. "Kanunun cczalandırdıt;:ı fıll· 
biye katU ve maatteşhlr mUebbeden ler cürüm vcya kabahattir." 
yn muvakkatFm küreğe konmak ve Yeni ecza kanunumuz çıkalı 15 
kalebent olmak maddele.rlyle nefyi yıl oluyor. 16 sına g rmek üzer dir. 
cbed ve mUebbedc>n rütbe ve memurl· 1Uraf etmelly.m ve tok sevinmt'll· 
yetten mahrumiyet ve hukuku me· Y1z ki bugünkü hareket önilndt' Uıt
den!yeden ıskat madd!'lrrldlr." IClbu eskimiştir. Eski ceza kanunu 

Bu nuıddnnln Türkcesl: pardon! Us!Clbundıın, hususiyle gramer -.;e 
Bu madde Türkce delrn mi? diyen- sentaks bakımından tok lleri olmakla 
ler bulun:ıbiiir. Sorunun karşılıfını, tK>rnber, yeni ceza kanunumuz bu· 
okurlanmın saı: duyumuna, vicdan- gün yazılsaydı, bu madde şöylc ya
larınıı bırakıyorum. Fakat ben de zılablllrdl: 
susamıyacağım, soruyu llı>rl silren- ''Kanunun açıkcn cezalandırmadı· 
lere şunu sôyll~·eceğlm: lnsnf etmez ğı bir lş için kimseye ecza ver!IC"meı. 
misiniz? Şu üı;Uncii maddede «Hr> Kanunda yazılı cezalardan 1ın ka bır 
(konmnkl «len> başka Türkcl! ne ceza ile de k mse cezalandırılamaz. 
vardır? Du kndnr cümleler !cinde "Kanunun cezalandırdığı işler, suc 

veya kabahattir." 
Uç kelimecik, koca yn:ı.ıyı TUrkçe· 
ynpmağa klHI midir? Knti ise, neden Yeni ceza kanunumuz kfiçilk b r 
tranınzcn ynhut almanca veya lngl- d!I taramasından gecerse UslQp bakı· 
lizce cümlelerin sonuna bir (<lir) or- mmdan bug{lnU de Ynnnı da anlat· 
tasınn bir (den) konarak onlan da rna~a yetecek bir durumdadır. 
Türkcc yapmak lmkünı olmasın? Ne olduıiunu henüz bilmemekle 
Anın bu bir komı:dl olur dheceksl- beraber, yeni hazırl:ınmııkta olan 

1 ~U h • ceza kanunumuz, cok umarız ki, yal-
n z. .,, P e yok .. zaten Osmanlıca da 
bir kom('()lden başka nedir ki?! nız bugUnU dcl:ll, yarını da kavnya· 

Ne ynzık ki biz, farkına varmndnn cak Türk dlll ve Turk fislQblylc ya~ 
nsırlnrcn bu komC"dly! oynamış ve (Sonu S inci sayfada) 
güzel dillmlzl komedyaların zevki 
!cinde unutmuşuz. 

Asıl önemli nokta şurasıdır: 
Yukankl koca, koca cUınle iclnde 

biltlln Türkce <ılır>, Cılcn) ve Ckon· 
mak) olunca, ne hnkla hi7~ bir 'l'ürke 
bu kanunu hilmekle horclusun. <Bil
miyorum.) dlyeme~n. diyebiliriz. 
Türk ne yapsın? Bir Öğretmen bula· 
rnk arapça mı öğrensin?! Geni! o 
Türk, bize: Devlet diH Türkçedir. 
Siz ne hakta bana arnııca söy!Uyar
sunuz? derse ne karsılık vcrcblllrlz? ! 
HJ~ dPill mi?. 

Gelel1m şu rnadd<'nln tc-rcilmcslne: 
"Kıya, nl:ır cı>znlı bir suctur. A!:ır 

rczn: öl Um. gösterme, soru;uz yahut 
iğreti olnrıık kUrcl:e konmak, kafo· 
de knlmnk, eonsuz silrg{ln denen 
!!Onsuz olarak ercce VP rnrmurhıktan 
yoksunlukla medeni haklan kaybet
m,.kt1r.'' 

Bu tercUmedP, (kıya) clnavl't, 
fır~ermeı t~hlr. (nr!'Cel rlllbe, 
'?ibl tlc tane yeni krllıtıı! belki. ll'k 
6nre eski ayılınlarca yn<'lırıı:anacnk· 
tır. Olahll•r. Fakat yeni nvdınlar ve 
cofunhf.k lmnlan hemen henlms1ve
t'ektlr. Nernde kaldı ki halk hunlan 
kullanmaktadır. Ve bu k~l!meterde· 

• 

Yurt içinde 
Muğla'da medreseı' il • 

miyenın resmi kuşadı müna • 
sebetiyle camii kebırde ervahı 
şühedaya bir mevliıdü şerif 

kıraet edilmiş ve müftü efen
di tarafından bir nutuk irat ve 
atik medrese binası dahilinde 
medresenin resmi küşadı icra 
olunmuştur. 

Y urt dıgında 

Moskova'dsn bildiriliyor : 
Rusya ve Almanya da dahil 
olmak üzere umumi bir mü -
salemet konferansı akdi hak-
kında Deyli Telegral gazete
sinin neşriyatı burada iyı' bir 
tesir bırakmıştır. 

~================================ı:========~ 

Köşemize 
"ihtiyar" a "Terimler Kılu·uıu" nda, iyi bir karşılık buldular: 

istem! Böylece "ihtiyari" yi "istemlı'" ilt! tasfiye etmiş oluyoruz. 
Şu "mecburi" nin altından nasıl kalkmalı? Nerede ise bir 

"Ulus" mükafatı vadetmek hatırımıza gelıyor. 
Fakat biz karşılığın ucunu tutar gibi olduk. Bakınız nasıl : 
"-Ben bu işi yapmıy;ı mecbur muyum?" yuine: "-Ben bu 

işi yapmak zorunda mıyım?'', "Almanlar, daha geri hatlarda kış· 
lamak zoru altında [veya sıkı$1 altında] Moskova'dan uzaklaş -
tılar.,. derken, burada "cebir'' i ''mecburiyet" ile kanştırıyoruz. 
Tek başına "mecburiyet'' ve "mecburi = obligatoire" esaslı mef
humlardandır: "Bu sizin için bir mecburiyettir'' yahut: "Bu işi 
yspmakmecburidir!,. dediğimizde karşılık ıhtiyacı ağır basıyor. 
"ihtiyari veya mecburi'' her zaman kullandığımız tabirlerdir. 

Mademki meseleye "zor'' dan başlamışız, elimizde bir de "zo
rıığ" kelimesi var, Gerçi bunu vaktiyle "zaruret" yerine teklif 
etmişiz. F.akat elimizde bu kelime ve türevleri için istediğımiz 
kadar karşılık bulduk: "zorağ" açıkta kaldı. 

Geliniz "zorağ" ı "mecburiyet'' ve "zorağı'' yı da "mecburi" 
karşılığı alalım. "Zorakı" başkadır: onu "istcmiyerek" manasına 
ynleştirmişizdir. "Zorağı'' yeni bır şekildir: .. Askerlik ısteme 
bağlı bir şey değildir: Bütün vatandaşlar için bir zorağdır.,, Ya. 
hut: "Askerlik, vatandaşların zorağı vazıfeleri arasındadır ... 

"Zor altında = cebir altında'', "zoratı = mecburi'' olacaktrr. 
Sıkın ahengi garip bulmayınız: siz kı "zira',, gibi, "zürra'' gibi 

bet bet sözlui yıllarca kullanmışsınızdır. Sonra mesela ''zorba"
yı da dilimize hıç ağır bulmamışız. 

B ir büyük dertten kurtulmuş olacağız: vazife, vazifedir. ''Mü· 
keTlefiyet'' i "ödev" le atıyoruz. "Gerek'' ten gelen kelimeler 
"zaruret ve icap" tın türeme tabirleri kovuyor. "Gerekçe" jle "es· 
babı mucibe'' den kurtulduk. ••Jstem'' le "itiyar'' ve "istemli" 
ile "ihtiyari" gibi halk atzına geçmiyen kelimeleri ayıklıyoruz. 
''Zor' aslından bir çok şeluTlerine karşılık bulduğumuz "mecbu
riyet'' in tek başına "mecburiyet'' ve •'mecburi" şekillerine "zo· 
rağ'' ve ''zarağı" yı alırsak pek halillemiş olmaz mıyız ? 

lşte dil meraklılarına verdıgimiz bır konuşma fırsatı daha ! 

* Böyle bir kaç karşılıkta "Cep Kılavuzu'' nu ıyiden iyiye duzelt· 
mek zoratındayız. !Ik araştırmalarda "yükum'~ u bem "mecbu
riyet", hem "mükellefiyet'', .. zor" u hem •'mecburiyet" hem "ce
bir" karşısına koymuşuz. Sadece "yüküm'' ve "zor" un karşısına, 
her kelime geçtikçe, şu Fransızcalarını koym~uz: obligatıon, 
chsrge, imposition, lorce, contrainte. 

Halbuki bu Fransızca kelimeleri karşılamak için bize zorda, 
zoratda, ödevde. yükümde lazım. 

* Yeni lugati yaparken. bir kültür dilinde kelime familyalariyle 
eski yeni Ir. elı'melerimizi ayrı ayrı karsı/astırmak, yanı oz oldu • 
ğu k adar zengin Türk ce prensipine bağlı kalmak doğru olur. 

DfLCf 
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Vaşington 
görüşmeleri 

Mihverle harbeden 

devletlere de 

ıtıalumat veriliyor 

Büyük bir konferans 
toplantıya (ağırılacak 

~·,~~gı:on, 27 a.a. - İngiliz · ame· 
'l)pı. YÜk.sek harp konseyinin ikinci 

r,, antw dün Beyaz Sarayda M. Ruı
t İle M. Çörçil'in de htiraki}'le ya -

lrıl.l.Ştır. Bu toplantıda jki memleketin 
-,."- donanma. ve hava kuvetlerine men· 
~ Yiik.selı: rutbeli subaylarda hazır bu· 
, UJtur. Bahrh'e Naıırı Albay Knox 
~~ içriroaın son derece memnun.iyet 

CJ. neticelere bağlandığını '>Öylemi.ı· 

.lldVaıt.ogı-oo'u.n sıt.15..biyetli mabfille • 
~ tn bildirildiğine gör~ bugüne ka· 
~ cereyan eden başlıca müzakereler, 
~rıu ve donanmaya aic me3elelerle as
~harekata inhi .. ar etmiştir. Jıı.lalıeme 
~ ve sevki ile alikalı meieleler de 
~ ce. tetkik edilmi~ olmakla beraber i

Qci Pl.ina bırakılmı.ş .sa>·ılabüir. 
~Strateji pli.nlarının ikinci müzakere 
t asında, dün Vaşingron'a gelmiş olan 
~ı~a Başvekili M. J\1ackenzie King 
A htıı.r bulurunuştur. Bu ~örüşmeler 
C:'rikan Hariciye Naıır1.ığında M. 
\' J\leij Hull'ün de iştirakiyle yapılmış 
iı' ı(s dakika sürmüştür. ?t.fackent.ie K.iag 
1{~ P..t. liull arasındaki müzakerelerde 
fr eıon ve Sen Pl;ver adalarının hUr 
lt~s.u. ku,,ederi tarafından işgali we -
l t!.ıoın de sörüşülmüş olduğu sanıh
~t, Kanada Başııekili bu görü1n1eler 
lckında aa.zetecllerln sorularına cevap 

~rrrıeıniıtir. ~1. liuil de yaptığı be -
İl ~a.tta iki memleket müna5ebetlerini 
~ır~~direa birçok w~eleler~n g.örü . • 
k 111 uş olduğunu fakat henuz h1ç bır 
~r~ra varılmadığını söylemekle iktifa 
lllıştir. 

,_ Be}·az sar3y sözcüsü, görüşmeler de· 
~.ettikçe nübvere kar'ı harp eden 
d· kt devletlere de tam malU.mat veril
~iİni söylemişdr. Görüşmelerin ioki
~ fu:ıdaa haberdar edilen bu memlekel· 
ti.t da.ha sonra. müşterek meselelerin 
~ J~ülmesi ve Hideriımi bütün dün 
:da yıkmak için gereken plS.nların ka
~~tlaHırılma~ı ma.ksadiyle bürü.k bir 
rıteransa ı;-atıracaklardtr. 

M.. Ruzvelt 20 a.merikan cümhuri -
~·'ti elçilerini huı:ı;ün bir toplantıya.ulab 
~tti elçilerini bugün bir toplanttya ça

tırıııtır. 

M. (orçil'in Amerikan 

Senasındaki nulku 

lJ zakşark'la 
Libya'nın 

ilgileri 

Çörçil umumi harp 

durumunu anlatıyor 
. londra, 27 a.a. - Çörçil'in ame

tıka.n senatosunda söylediği nutkun 
devamı şudur : 

};'ransa vazifesinden kaçtığı sıra -
da çok zayıf ve teçhizatsız olan 
h.tk_ ordularımız şimdl Bingazi'den 
'rahran·a ve Halep"ten Ku.düs ve 
~il kıyılarına kadar uzanan bütün 
hQıgeJeri kontrolü altrnda bulundur
llıaktadrr. Libya taarruzunu hazır -
lanı.ak için bir çok aylar çalıştık. 0-
~ada çölde altı haftadanberi büyük 
?lçüdc cereyan eden muharebelerde 
1ki taraf da büyük bir şiddet gös -
terrnişlerdir. Çölde. ordunun, kanat
~~rında iaşe zorlukları dolayısiyle 
. ıç bir vakit düşman karşısına sayı 
1tibariyle eşit kuvetler çıkaramadık. 
lı.ncak ingiliz ve amerikan yapısı 
tank ve tayyarelerimizin vasıflarına 
'le sayı itibariyl,. üstünlüğüne güve
llerek ve ilk defa olarak bu malze· 
?:tıenin yardımr ile ve eşit silahlarla 
düırnanı yendik. Hünlere bu silah -

) 
ların kuvetini hissettirdik. Onlar bu 
•ilih1arla Avrupa'yı esir edebilmiş.
lerdir. 

Sirenaik'teki kuvetler 
Düşmanın Sirenaik'teki silihh ku

"etleri üçte biri alman olmak üzere 
lSO bin mevcutlu idi. General Au
Chinleck bu silahlı kuvetleri tama
l'ncn yoketmek içiıı işe girişti. Ge
lleralin hedefine tamamen eri1tiğini 
ıannettirecek sebeplere mıllikim. 
l.Iygun sil3.hiarla ve uygun tcşkilit
ı, vah"ii. naziliği tamamiyle ycnebi
ltce~imizin isbatını önünüze ç1kara 
bildiğimden dolay1 çok zevk duyu
)'or-um. Hitlerizmin Afrika'da başına 
lelenler bir nümuneden ibarettlr. 
Bu nümune, bu harpte karşımıza çı
'kabileceklere dünyanın her hangi 
bir kısmında Hitlerizme ve ortakla
flna ne darbeler indirebileceğimi:ı:i 
töstermektedir. 

Deniz1erin mavi sularından da 
Ci.izel haberler alıyoruz. Düşmanın 
bütün yapabildiklerine rağmen ge -
tııi kafilelerimiz. Okyanos aşırı iki 
milletimiz arasrndaki ha~·ati müna -
K:aıc yolunda durmaıiı:ın gidip gel -
rtıcktedir. Bundan ı 8 ay önce bir 
Çoklarrnın parçalanmış ve yıkılmış 
•andıklar1 Britanya imparatorluğu -
rıun şimdi ölçü tanımıyacak kadar 
ku.vet1ındiği her ay daha çok ku
kuvetl.ılmelrt~ bulunduğu bir olay -
~ır. Nlbayc hepsinden daha güzel 

liij 
MIHVERCILERE GÖRE 

LİBYA'DA 

Trablus'a 
havadan 
hücumlar 
İngiliz baskısı 

• 

\ 

INGILIZLERE GÖRE 

LİBYA'DA 

Bingazi 
ötesindeki 
savaslor 

~ 

Harp Agedabya 
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JAPONLARA GôRE ŞARK CEPHESiNDE 

BİRÇOK RUSLAR 
ingiliz amerikan bir~ok ye.rleri 

gemisi bahrıldı geri aldllar 

Japon Meclisinde 3 alman mareşalinin 

yapılan 
. 

yenı izahlar azledildiği söyleniyor 
Moskova, 27 a.a. - Dün akşamki 

Sovyet tebliği: 

26 ilkkAnun günü lutalarımız bü
ti.in cephelerde düşmanla çarpış .. 
mışlardır. 

devam r•mektedir _L_ib_y_a_'_da_y_a_p_ııa_n_b_ir_h_ü_·cu_m_es_n_as_ın_d_a_ln_g_il-iz_p_iy_a_de_l_e_r_i bölgesinde oluyor 
Berlin, 27 a.a. - Alman tebliğine 1 

göre şimal Afrika'da düşmanın al
man - italyan mevzilerine karşı yap
tığı baskI dün de devam etmi.şllr. 
Alman bomba tayyareleri Sirenaik'
teki İngiliz tayyare meydanlarını 

tahrip etmişlerdir. Yerde bulunan 
tayyarelerden bir çoğu tahrip edil
miş ve)·a hasara uğratılmıştır. 

Tokyo, 27 a.a. - Otyet meclls.lndJ 
btı nutuk sOyUyen General ToJo, har -
biye nazırı sıtaUyle uzakıarkta harbin 
ba5lansı:ıcındanberl ceıe>·an eden aske -
rı harekAt hakkında da malumat ver -
mlıtlr. Baıvekll ve harbhe na.!ırının 

izahlarına Köre, japon hava kuvetlerl 
Fillplnlerde 338 tayyare tahrip etmi~leı, 
"'e bu sayede hava hAktmiyı!:lnl e~e 

almısıardır. 

Borneo't'la japon mlltehas~•sıarı pet
ıol kuyularını tamire baısl'lml&lardır. 

r..uıtehassıslann tahminine göre, 70 ka~ 
dar kuyu bir aya varmadan normal 
gurette tşlemeA:e baılıyacaklt!'. 

Batı Kalinin ve cenup batı cep .. 
helerinin birçok kesimlerinde kıta.
larımız §iddetli m~harebeler yapa .. 
rak ilerlemeğe devam etmişler ... 
ve aralarında Narofominsk şehri 
de olmak Uzere birçok yerleri al
mışlardır. 

Alman hava kuvetlerine mensup 
teşkiller Malta adasındaki Luka tay
yare meydanı ile Valetta limanını 
ağır çapta bombalarla bombardı 

man etmişlerdir. 
Düşman, hava muharebelerinde 1 

bomba tayyaresiyle 2 av tayyaresi 
kaybetmiştir. 

ita/yan tebliğine göre 
Roma, 27 a.a. - İtalyan orduları 

umumi karargihınm tebliği : 
Kıtalarrmız Bingazi'nin cenubun

da düşman zırhlı kuvetlerinin hü ~ 
cumlarını püskürtmüşlerdir . 

Sollum - Bardia cephesinde kayda 
değer bir şey yoktur. 
Düşman hava kuvetled Libya'da 

bir çok kasabaları bombalamı§ ve 
Trablusgarp şehrine sürekli ve şid
detli bir hücun1 ~·apmıştrr. Ölen ve 
yaralan~n vardır. Maddi hasar az -
dır. 1 di.i,man tayyaresi hava muha
rebesinde düşürülmüş, baska bir 
düş.man tayyaresi de Zaura'da tay 
yare karşıkoyma bataryaları tara 
fından tahrip edilmi~tir. 

Atlantik Okvanosunda bir deniz 
altımız 6000 tonluk Larrlnaga slU\hlı 

ingiUz vapurunu batırmıştır. 

ı. 

saydığım bir olay da şudur ki, her 
zamankinden daha birlik içinde bu
lunan Amerika Birleşik devletleri, 
hüriyet dcivast uğrunda kılıçlarını 
çekmişler ve kılıflarını uzağa at -
mışlardır. 

Avrupa' da 
Bütün bu muazzam olaylar, esa -

ret altına alınan Avrupa milletleri
nin yeniden baş kaldırmalarına se -
bep olmuştur. Şimdi nazi boyundu
ruğu altında bulunan Avrupa·nın ta
nınmış ız devletinde, her sınıftan 
ve her mezhepten halk kütleleri hü
rİ}'et saatinin çalmasını bekliy.orlar. 
Bunlar o zaman yeni ba.Ştan bır de
fa daha rollerini oynıyabilecekler 
ve insanlar gibi darbelerini indire

bilecekletdir. 
Japonlar tarafından uzun z.aman 

danheri ve gizlice hazırlanmı:ij olan 
taarruz iki memleketimiz lçin ~ğır 
meseleler ortaya çikarmıştır. Öyle 
ağır meseleler ki bunları karşıla -
mak için tamamiyle hazırlıklı bulun
mamız mümkün değildi. 
Şayet Malezya1da ve şarki Hindis

tan'da niçin yetişecek derecede her 
türlü modern silahlar ve çok mik
tarda tayyare bulundurmamış oldu
ğumuzu benden soracak olurlarsa 
ve nitekim de bunu benden İngilte
re'de sormağa haklaiı vardır., bu 
soruda bulunanlara general Auchin
leck tarafından Libya seferinde el
de edilen muzafferiyetleri göstere
ceğiz. 

Günden güne artmakta olan kay ~ 
naklarımız:ı Libya ile Malezya ara
sında yollarından çevirmiş ve dağıt
mış olsaydık her iki tarafta da ku
vetsiz kalmış olurduk. 

Amerika Birle.sik Devletleri Pasi
fik'Le aleyhte blr durun1dD. Kaldılar. 
Biliyoruz ki bunun, hem de kilçük 
olmıyo.n bi.r ölı;;:ildPkl 9f'bebi, bize in· 
gillz adalarının müdafaası i'çin ve 
Libya seferi için göndermiş olduğu
nuz mühimmat ve techizat yardunı 

ve hepsinden üstün olarak çoklukla 
ve başarı ile devam ettirdiğiniz At~ 
tantlk yardımı oln1usttır. 

Her noktayı son haddine kadar 
sillı.hlandırmak için her türlü kay -
nnklara. J'etişecek de-recede n1a1ik 
bulunmuş olsa idik bu, tabii çe>k da
ha önemli olacaktı. Bunu açık ola
rak kabul ediyorum. Fakat, büyük 
ölcüde hazırlıkların yapılmasına ne 
derecede yavaşhkla ve tereddütle g1-
ri$mlş olcJu.etumuz ve bu hazırlıkla
rın bitirilmesi için ne kadar bir za
manın geTekleşmiş bulunacağını göz 
önünde tutar~ak, bu kadar iyi bir 
durumda hulunmamızı lstemeğe hak· 
kımız olmadıITTnı görüı üz. 

O zamana kadar mahrlut olan kay
nakiarımı21n dağıtımı, İnıdlterc ta
rarındnn harp içinde ve Amerika ta· 
rafınrtan da barış ıclnıie yapılmışbr. 

Zannederim ki tarih bunun hak
kında hUkmUnü toplu bir halde ve
recl"ktir VE' hu meselrler Oıı:>rinıieki 
hOkmün toplu bir halele veriimesl 
l!'f"rPktfr. 

Yapılmıs olan dağıtım iyidir. Ve 
şlmrli mademki iki bl\yük milletimiz 
mtikemmt>l hir şPkilrlP blrle!S-JTliş ve 
hayatf f'nerjilerinl aynı azlınle blr
leştirm!ş bulunuyorhtr. m('şalP-m!zln 

devalı alevi ı:-lttikçe dahn fazla par
lıy11C'aktır. 

Birçok kimseler Japonya·nın bir 
gün icinde Amerika'ya ve !ngiltere
ye karşı harbe girmiş olmasından 

hayret duyuyorlar. Buna hepimiz 
{Sonu 5 inci ~ayfadıı) 

FİLİPİNLERDE 

Son durum 

Mani la 
• top ateşı 

altında 
Tokyo, Z1 a.a. - Tokyo Asahi 

Şimbun askeri vaziyet hakkında bu
gün neşrettiği raporda Filipinler ü
zerine esas hücumun başladığını bil
dirmektedir. Topçu Manila'yt isa -
betli bir ateş ahtna almt~hr. Muh
telif .yerlerde japon kıtaları son 
hücuma geçmiş bulunuyorlar. 

Filipinlere gelen takviyeler 
Manila, 27 a.a. - Resmen bildi -

rildiğine göre. muharebeler, şimal
de fasılaı ve cenup-doğuda ::ıiddet _ 
li biı şekilde devam ediyor. Düş -
man Lingayen'e ve Atimonan'a dur
madan takviye getirmektedir. Düş
man büyük bir hava faaliyeti gös -
termektedir. 

Şiddetli bir topçu düellosu 
Vaşington, 27 a.a. - Amerika 

harhlye nezareti dUn gece saat 22 
de aşağıdaki tebliği neşretmiştit": 

Filipinlerde, Ltngayen kör!ezln
deki askeri hareketler sid.detli top .. 
Ç'J. düellosuna inhisar etmi§tir. A
merikan ve Fllipin askerı~rl A.go
no nehri boyunca mevzilerini mU
dafaa ec"Jyorıar. 

Anl :Monan çevresinde dUşman 
baskısı artmaktadır. 

Dt~n an hava kuvetıeri hfihA.-=
ıa son 24 saat içinde bllytlk faali
yet göSL{·rıniştir. 

Uzakşark Amerikan 
başkomutanının Manila'yı 
hir ilin ettiğini harbiye 
resmen ö#renınişlir. 

kuvetleri 
açık şe

nezareti 

Diğer çevrelerde kaydedilecek 
bir şey yoktur. 

: 

vurgunculuk 

İstanbul'da bir gömlekçi, dük
ka.nında h.azır gömleklik kumaş 
olduğu halde satmak istemediği 
için adliyeye verllmio. 

Kıssadan hisse : 

Vurgunculuk ateşten gömlek 
tir, kim giyerse ouu yakar ..• 

Çivi ke11mek 

kolaylaşıyor 

Çivinin boll~tığıaı gatetelerden 
öğrenen iki arkadaş, ayazda titreşe· 
rek henl yürüyorlar, hem de konuşu
yorlar: 

- Çivi bollaşmı~ ... 

- Soğuklar da tam sırasında art-
tı. Arrık bol bol çivi ke.sebilirit ... 

Zorlu damatlara 
~--~~~~~~~~ 

Sivas'tan verilen ders 

Bir kaç ay önce İzmit'te bir 
kılıbıklar cemiyeti kurulmU§tu. 
Şimdi Sivas'ta da bir kılıbıklar 
c~miyetl kurulduğunu gazeteler· 
den öğreniyoruz. 

Cemiyete aza. olmak istiyen 
her kılıbığın, 18 dersten iyi not 
alması ltlzımdır. Bunlar arasın -
da sUpllrge silpUrmek, çamaşır, 

bez, bula.şık yıkamaktan tutun da 
itaate, uysalhğa, ve hatta. ... dayak 
yemeğe kadar varan dersler var. 

BUtUn bu derslerden ikmale 
kalmadan imtihan verip "geçen" 
erkekler kılıbık diplomasl alıp 
cemiyete AzS. kaydediliyorlar. 

Yalnız, bu "güzel.. teşebbUs, 
kazak erkekl~rin aabotajiyle kar
şılaşıyormuş. Fakat hiç btr en • 
gelden yılm1yan ke.hraman Sıvas 
kıhbıkları, kendileri bu yolda yU

rUmiye azmettikten başka !stan
bul'da da kılıbıkların çok oldu -
ğunu göz önünde tutarak, orada 
da böyJe blr cemiyet kurulma 
5:ını alAkadarlara. tavsiyeye ka -
rar vermişler .... 

Yalnız, bizim bildiğlmlze gtire, 
İstanbu!'da kılıbıktan fazla ka-

MALEZYA'DA 

Japonlar 

Popham 

hattını 

yardılar 
Tokyo, 27 a.a. - DomPi ajan~ının 

bHdirdiğlne göre, japon kltftları Sin
gapur'a karşı yaptıkları harekAt es
nasında, son zamanlarda işten el 
çektirilmiş olan genE"ral Popham'ın 

adını taşıyan n1üdafaa hattına var
mı.ş.lardır. Herhangi bir hücuma en 
aşağı Uç ay dayanacağı iddia edilen 
Popham hat.b 24 saatte yarılmıştır. 
20 bin klşidE'n mürekkep olan hint 
kuvetlert sil8htan te-crlt edilmiştir. 

Söylendlt(!ne göre, halktan yardım 
görE>n birçok hint1l, kıtalarından 

kaçmıslnrdır. 

!nglllzle-rin cekilme 
acele olnıu~tur. T<açnn ingiliz kuvet
J eri 40 zırh it tank, 60 top, birçok o
tomobil ve ÇPı;oitli silAhlar bırakmış· 
!ardır. 

Popham hattının cenubunQaki 
harp me-ydanı ancak 6 mPtre geniş
litinde asfalt bir yaldan ibaret bu· 
lunmaktadır. 

lpoh şehri japon tehdidi 
altında 

Singapur7 27 a.a~ - Male.ıya'nın 
ikinci btlyUk şehri olan ve Japon 
ilerleyişinin tehdidi altında bulu -
nan fpolı'daki kadın ve çocukların 
boşaltılmı§ olduğu haber verilmek. 
tedlr. 

Uzak - doğu 
başkumandanlığı 

Londra, 27 a.a. - General Po\v
nall, Uzakdoğu başkumandanlığına 

tayin edilmiş ve keyfiyet bugiln ken
dlsin.e teb1lğ edilmiştir. 

zak varj bunun için de son g1ln~ 
lerde gelen gazeteleri okumak 
kifi : 
Şu bir kaç gün içinde bir da ... 

maıt kayın babasını vurmuş, baş
ka bir damat da kendisine va.de-

Yeni bulmacamız 
Soldan sata: 1: Et &atan, ca"t>uk ya. 

nan odun 2 : BJr nevı kuru et, hızll 

akan su 3: Balık tutulur, meslek, sor· 
R'U edatı 4: Petrol, rutubetli 5 : Ekin 
blcen Alet, netice 6 : l\1ahal, tersı blr 
hallte ismi 7 : Zulmed(.'n, duvar üstü • 
nü örter 8 : lstirham, Fas'la blr ıehlr 

9 : Hayvan a-ıdası, karışık ırk, yanya· 
na btr cins harf 10: Vücudun bir kıs

mı, kudret 11 : tstlhza, bir meYVa ... 
Yukardan aşağı: 1 : t~ııen gazlı bir 

maYl. !cinde alca YEtnAn blr teı;;hln va
sıtası, 2: Kin, maden1 ip 3: Su, vakit, 
nota 4: Bir vapurum uzun tsmı. yere 
yayılan bez 3: Yaman, k,ısmet 6: Bu
namıs, bir hayvan yavrusu 7: Tr(.'n. 
akıllı B: Atın bir nevi yUrü)·üaU, oyun 
tı.ıetl 9 : Sabih, bir maden, Uzak nida
sı, ıo: Avrupa'da bir nehir. ktictik has
tane, 11 : Şi'lle, Karadeniz kenarında 

bir }casaba. ... 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldan ,;ağa: 1 : FAet etmek, 2 : 

Kahire, 27 a.a. - Ortaşark ingi
liz umumi karara-ilıının tebliği : 
Yağmur yüzünden yollar çok bo

zulmuş olduğu için son iki üç gün 
içinde kıtalarımızın ileri yürüyüşü 

h1:ı:ını biraz k1ybetmiştlr. Fakat şim 
dl kıtalarımlz AR"edR.bya bölgeslnd.-!' 
düşman kuvetlerinin esas kısım1a -
rını hırpalamakta meşguldür. 

Dün topçumuz Agedabya'nın şima
linden ve cenubundan geçen yollar 
üzerinde düşmanın motörlü nakliye 
kollıırını muva.Uak!Yetle bombardı 

man etmiştir. 
Bingazi'nin cenubunda temizleme 

hareketlerine devam edilmiş ve Bin
ga:ı:i ile Semine ve Soluk arasında 
bir çok küçük düşman gurupları e
sir edilmiştir. 

Bu harekat esnasında ba'jka yüz
lerce esir daha alınmış ve büyük 
bir mühimmat deposu ele geçiril 
miştir. 

Hava kuvetleıimiz düşmanın mo 
törlü nakliye kollarına ve asker top
luluklarına şiddetli hücumlar yap -
mışlardır Tayyarelerimiz Agedab
ya bölıtesinde zırhh düşman araba
larına da hücum etmişler ve iyi ne
ticeler almış]ardtr. 

Britanya ile Çankay!!ek 
hükümeti arasında bır 

ittifak yapıldı 
Şa~ghay, 27 a,a. - Çunking'dekl 

lngl~ız büyük el~tliği neşrettiği bil' 
teblığde bilyiik Britanya ile Çan
kayşek hükümeti arasında bir itti _ 
fak yaplıdığını bildirmiştir. 

Bu ittifak Çankaşek ile İngilte
re'nin Hindistan başkon1utanı ge
neral \Vaveı ve Hindistan hava ku
vetleri komutanı Sir Platt tara!rn~ 
dan imzalanmıştır, 

Arjantin'in milli 
demiryollarına verdiği 

tahsisat 
Buenos-Alres, 27 a.a. - Arjao· 

tin htikümeti mi1li demiryoHarına 

10 milyon Pesos'luk tahslsa.t ver
mi§tir. 

Bu p~a ile münakalelerin acele 
gerektirdiği lokomotif, vagon ve 
ray satın alınacaktır. 

dilen drahoma verilmediği tein 
müstakbel karısını, kayın baba -
sını ve kız tarafının hısım ak· 
rabasını nikA.h memurunun ö 
nünde bırak~p savuşmuı;ıtu ... 

Sı vas kıh bıkları bu gibi ka 
z&kle.n yola getirebilirlerse, ta 
tanbul'da da Kolayca bir kılı 

bıklar cemiyeti kurulabilir ... 

Deliler 

arasında 

Gazeteler bir haber veriyorlar: 
Bakırköy hastanesinde münaka • 
şaya tutuşan iki deli, gırtlak 

gırtlağa gelmi§ler ve neUcede 
delilerden biri, bir tekme atarak 
rakibini yaralamış. Yarah deli 
hastaneye kaldırılmı§, tekmeyi 
atan da bağlanmış. 

Bu haberi okuduktan sonra in
san §Öyle düşUnUyor: bUtUn dUn
ya birbirine girdi ... Bir çok mil
letler, karşılarındakileri boğazla
makla meşgul ... fhınları da bağ~ 
lıyacak birisi acaba çıkmıyacak 

mı ? 
Sırası gelmişken bir de 

hikAyesi anlatalım : 
İki deli kendi kendilerine 

deli 

- Biz artık akılland1k, demiş~ 
ter. Doktorlara söyl!yelim de bi
zi hastaneden çıkarsınlar. 

Yalnız, doktorların önüne çık

tıkları zaman ters bir tş yapıp 

nıa.hçup olmamak için, önce bir
birlerini imtihan etmiye karar 
vermişler. Birinci deli, yerden 
'°izlice blr ta!!' alıp avucuna sak
Jı:ı.mış. Sonra arkadaşına sormuş: 

- Bil bakayım, avucumda ne 
va.r ? 

İkinci deli uzun uzun düşUn -
<li.lkten sonra haykırm1ş : 

- Bildim, avucunda tramvay 

CPnup cephe!'ilnln bUA.ncosunı..ı yaJ1an 
general Tojo japonıann 1300 ton kalay, 
2000 ton kaucuk, 1000 ton bakır, 103 
top aldıQ'ını sOylcmlitlr. Bunlardan 
baaka. düşmanın 60 tane topcekerl veya 
vapuru batırılmıı yahut da kutıanıla -
mıyacak bir hale a-etlrllmiıt1r. A'ı'r!:a 

70 kadar vapur da ete &ecJrllmlıtir 
Hava muharebelertnde di.l&Urlllen ve)-';3. 
yerde tahrip edilen tayyareler 12i yl 

bulmustur. 
~luha~amatln ba&lanıııcında hapse · 

dllen ıs.000 japon kurtanlmııtır. Arne
rıkaJııar 38 japonu kurı;una dizmlaler
dtr. 

G-eneral Tolo bu müessıt hA.dlsenln, 
japonlar tarafından kontrol edilen 
bolııelerde dti&man devletler tebaasına 

tatbik edilen siyaset\ deQ-ilitlrml)eceQ:i
n\ 11t>ylemtetlr. 

Bıthrly-e nazırı llmtral Simada da 
söz alarak japon donanmasının anglo· 
ı;;akson deniz ku\.·ellertne verdirdiği 

kayıplar hakkında izahat "·eımlştLr 

Amlralin verdltl malO.mata göıe, Hona
konıı'da dokuz ınııtl1z muhribi batırıl -
mıı ve 4 muhrip de hasara uA;ratılmıa -
İli". 

Diğer harp sahalarında 7 satıharp 
gemls batırılmış, 3 tane!tt de ağır ha -
sara uQ:ratıımııtlır. DIAer bir ~a!fıha ·,ı 

a:emlsl de daha hartt suıette ha~aı-a 

uğramıstır. Bunlardan baı;ka lki kru -
vazör balınlmı•. '2 kruvazör de a~ır 

suıette yaralanmıştır. 4 kruvaz<.ir ita -

!it llasara uğrntılnııillr. 9 denizaltı b.ı.
tırılmıe olduğu ıılbl diğer blrı,:ok deniz· 
altılann da batınımuı olması mullte -
meldir. Ayrıca yedt topı;-cker ve ma>n 
dökilcü aeml ile 7 torpido batırılmıştı~ 

Bütün bunlardan maada 16 ttcaret a:e
mlst batırılmU> ve topyekCın 130 bln 
ton hacnllnde 50 vapur zaptedilmlı;ttr. 

Bundan ba~ka 400 kadar da küçük ııe· 

nıl ele ııectrl.lmlı;Ur. 
Japon donanma.sına mensup tawaıe

ler 803 ınıılllz ,.e amerikan tayyare,(! 
düıürmi.lılerdlr. Bu hesaba, yerde tah
rip edilen tayyaıeıer dahH de~lldlı:-. 
Japonlar yalnız 52 tayyare kaybetmlı;-

ıerdir. 

Japon donanması 3 muhrip ve ı mayrı 
tarayıcı a:cml kaybelml~llr. ı mayn ta
rayıcı a:eml de ağır hasara uğramış -
tır. 1 kruvazbr bati! }'aralnnmıtılt!'. 

Hususi blr tipte yapılmış olan 3apon 
denizaltılarından beıl kayıptır. 

Yalnız Hollanda 
Hindistanı kuvetlerinin 

batırdığı japon gemileri 
Batavla, 27 a.a. - Sara\\·ak'ta Ku -

slng açıklarında. balırıldııl:ı resmen bil
dirilen blr Japon nakliye .ıemlslylı? 
Hollanda Hlndlstan'ı kuvetlerl tarafın
dan batırılan Japon ııem11erinln sa}ısı 

ıs yı bulnıustur. Bunlar arasında bir 
kruvazör, tkt torpido muhribi, blr pet
rol aem1R!. 4 nakliye .ıemlsl, 3 eilep, 
4 laıe gemi.si ve bil" duba vardır. Bun
lardan baaka 1"kl kruvazör, deniz tay -
yarelerl Jçln lkl ana ııemt ve 1kl ıaıe 

a:emlsi cldd1 hasara. uğratılmıştır. Ba · 
tırıtmıı olması muhtemel bulunan dl -
tıe-r Japon a:emilerl bu rakamların 

ıctnde detlldlr. 

Cebelültarık doğusunda 

alınanların 

batırdıği 

gemiler 
Berlin, 27 a.a. - Alman tebtiğlne 

göre denizalttlar Cebelüttarık'tn do
ğusunda bir kafileye dahil gemiler
den ceman, 13 bin ton hacminde 4 
vapuru baurmı'ilardır. Bu kafileye 
karşı sebatla yapılan ve günlerce 
devam eden hücumlar şu umUıtni ne
ticeyi vermhtir: 1 tayyare a-emisiy
le topyekU.n 37 bin ton hacminde 9 
yük gemisi batırılmış ve diğer 2 şi
lep ağır hasara uğratılmıştır. 

İngiliz 9ular1nda bomba tayyarele
rimiz dün gece bir ticaret gemisini 
önemli surette haıara uğratmışlar -
dır, 

Kap;nan yabancı ve azınlık 
okullarının durum\/. 

26 ilkkAnunda iki alman tayya.
reRl tahrip edilmiş1ir. 

sovyet tchllil Orel'ln 90 kilnmf'tre 

kadar şimalinde Biyolef demiryo .. 
tu ietosyonun'.ln da ele geçirildiği

ni haber vermektedirc 

Volkof bölgesinde 
Moskova, 27 a.a. - SOı,.-yeıt hab~r-

ler bürosunun neşrettiği bir tebliğde 
şöyle deniliyor: 

18/25 ilkkAnun d~vres.inde 54 ün
ci.1 Kızılordu Birllkleri LPTııngra/ 
cephesınde Volkof bölgesinde alma 
kıtalarıru bozguna uğratmıstır B• 
bölgedeki di.i.~an kuvetlerinln he.:4 
metinden sonra 6000 subay ve er im
ha edilmiş bulunmaktadır. 32 kasaba 
ve köy kurtarılmıştır. 

Alınan ganimetler arasında 26 
tank, 87 torı, 47 ağır makinah 16 ha
fif makinah t.ilff'k:, 142 havan topu, 
18 bin top mermisi, 10 bln el bomba
sı, 300 bin fişek ve mühim miktarda 
baska harp malzemf".si de vardır. 

Müdafaa muharebeleri 
Berlln, 27 a.a. - Alman ordulan 

başkumandanlığının tebli~I: 

Doğuda, müdafaa ınuharE'belerJ 

devam ediyor. CeJlhenin birçok nok
ların<la. suvyet •J<uvc\ler1. karıı hu ~ 

cumlarJa in1ha edilmiştir. Başk yer
lerde de düşman topluluklarına :ıü
cunı ·iilmh.tir. 

KuvE'tli bonır.a ve stu.ka tayyare 
l('şkillerlınlz Kere boğazında cctn 
7000 ton hacminde 4 düşman vapu 
batırmışlardır. Bu vapurlar asker 
naklediyor'Clu. Diker 5 nakliye gemlsi 
ile daha ehemiyeL<;lz birı;;ok deniz ta· 
şıtları bombalarla hasara uğratılrrua.
tır. Düşn1a.n insanca ve. rnal:ı:f"mfee 
ağır kayıplar vermiştir. 

Kareli cephesinde, stuka tayyare-
le-rl Kandalaşka'nın $imalinde- biT e
lektr11': santralini tam isabetle Dom
balanfışlerdır. 

Bir romen muhribi bir 
Sovyet denizaltısını 

batırmış 

Bükreş, 27 a.a. - Ra.<lor ajansı 
bildiri.ver: 

Regina Maria adındaki romen 
muhribi Karadeniz'de bir sovyet de-
nlzallısını batırmıştır. Bu, rom~n 

rlonanmasına mensup gemiler te!'&• 
tından batırılan iklnci sovyet de-nLz.. 
altısıdır. 

Leningrad cephesinde 
Moskova, 27 a.a. - İ7.vestla g.,.. 

zetesine gelen bir habere göre g~· 
neral Feoyoninsky'nin kumandası 

altındaki kıtalar Lenin.grad cephe
sinde muvaffakiyetli bir hücum yap 
mışlardır. Her ne kadar almanlar 
her yerde dayanıyorlar ve yoJlart 
mayinliyorlarsa da her ne baha.tın!\ 
olursa olsun rus ile · hareketini 
durdurmak için yaptıkları teşebbil> 
te muvaffak olamamışlardır. 

Üç alman mareşalı 
azledildi 

Londra., 27 a.a. - Stcrkholm'da 
dolaşB.D ıayialara göre alman ms
re~allerinden Von Bock, Von R n
dstedt ve V an Halder azledilmi.t
lerdlr. 

Türk-Bulgar 
ticaret 

münasebetleri 
Sofya, 27 a.a. - Filibe ticaret ve 

sanayi odası reisi M. Obreikof, Zora 
gazetesinde yaz-<lıgı baş.makalede 
Türk hükiımeLinin Filibe Fuarına 
resmen iştirik için verdıği karar 
il.zerinde duruyor. Bunun şubat 1941 
tarihinde iki taraflı deıneçin tabit 
bir neticesi olduğunu belirtiyor. 

M. Obreikof, iki memleket ara
sında eskiden kuve-tlenen ticaret 
münasebetlerini inceliyerek bu mü· 
nasebetlerin daha iyi karşılıklı bir 
tanışı da Türk - Bulgar ticaretinin 
genişletilmesini iltizam eylediğini 
yaı1yor. Ve diyor ki : 

İşte bunun içindir ki, Türkiye'nin 
önümüzdeki Bulgar Fuar resmen 
iştirik etmesi için Ankar .tikUme
tince verilen karcı:rı en samimi bir 

Azınlık ve yabancı okulları idare· tarzda selamlarız. De~işici tarihi 
lerinden bazıları okullarını kapat - mukaddera~ yüzünden hakikatın e-

var !... makta ve binaların satılması tarafı- lim ve acr yolunu takibetrnek zorun 

Leb, t.P. ne 3 : Emek, ler, lp 4 : Me, e-
1 tek, ele 5 : Eı, ıer, on 6 : Keırn~r. Ava

re 7 : Bb, azat s : Kcıııer, alay 9 : Elek. [ 
ara, as 10 : Sel, ar, Roza 11 : Emel, ta 

Öteki delt cevap vermi§ : na gi1.mektedirlc.r. Kapanan okullar da kalmış olan mill~timiz madd1 Vr!' 
- KA.flr!.. Bildiklnden değil, talebeleri resmt okıullara devam et- ruht her tilrlH t~blrllğt hu~usnn~Rkl 

tlPn yerden alırken gördüm de mekte ve bu yüzden resmi: okullar· samimi arzu belirtilerfni daima iç-
s':iy1üyorsun değil mi ?... da talebe sayısı çok artmaktadır. ten duymu~tur. Türkiye'nin Filihe 

İstanbul tramvayları ele B.VU • Maarif Vekilliği esasen bir çoğu Fuartna i.;:tiraki k!'-!rc;:ılıkh do;iıuk 
f'a Rıfat' mı? O da akıllılar tara.- vakıf binası olan. bu okulların. satı)- v~hürmet dUVRUlı:ı.rivle ve bövle bir 
fından derin derin incelenmiye maması ve resmi okul olarak kul - mazi ile birbirlerine bı1ılh hulunan 
değer ayrı 'bir mesele.... ı landabilm~siı:i sağlamak ü.z:ere bir 1 iki komşu millet ara~ınd~ i"kli~ar'Iİ 

tlp.. 1 
Yukarda n 11.şağı: ı : ElMTI~k. k<'~>? 

2 : Semere, ele-m 3 : Flhe, mr-~rıe .-ı · I 
KelP.hf'k, 5: Et, ter 6: Telef, art 7; F.k. 
aıar B: Ovatı:ı.r 9: Ki, ata, ot 10. Lı J 
kör, ;yazı 11 · Kepenek, sap .. SA TIR 

kanun pro1esı hazırlamak üzere in- i~birli'i sahasında saadetli büyük 
• - • c:elemeler yapmakta.dır. bir adımdır. 
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ikinci karısı 
Yazan: Jale GARAN 

Gece karanlık ve s zd Sedat 1 man'ı seviyordu. O bir hayal ııtbl da· 
sene ben çocukla yalnız bırak ak ma aramwla yaııyordu. Evin her 
arkadqlar yle bulu maık üzere soka· tarafında onun resimleri vardı. Gü· 
la çıkm11tı. Soba yanında b r müd· len Leman, denize ııtren, t enla oYDl• 
det ôrırü yaptım, sonra yaslı d yan Leman, düıünen Lemlln, Leman 
ceı rl kafamdan sö P atm n hep Leman ..• 
pe reye yaklaştım Bulutu camın A4ı.k bunalmıttun. Bazan içimden 
a a. kapkara sokağın k yanlar tatıyordu. Ben de aençt m. 
ar da r telltlı nsan aö S be - sevJyordum . her kadın pbl ben de 
rl v h men kaybo uyordu. Dı· ırQlmek, etlenme\ ve ıımartılmak 
1& yatmurun ıınltısını dlnleı-- isterdim. SakJn b r ffV kadını maske-
k n cok ,.alma ve ta hsiz oldutumu st altında öyle lhtlrulı, öyle aıeeıı 
bat adım. bir ruh tqıyordum kl-

Her sece Sedad ı böyle, n anlw
IU n b r mektep ı kız heyeca
m e beklerdim. Ve o her ııece aı
D ~ yahut arkadq1armın top
landıtı kahveden aynı d~ ve a
tır adurılarla d ner, kapıda alrum
dall "tka e öper, iOnra derhal ço
cui ua odaauıa seçerdi. 

O bana ara 111'& Lemandan baJı. 
sederdl. Bir aQıı töyle dedi: 

- Bllun o ne olatanüstil bir ka
dındı. llk zamanlar onun aezmete, 
süalenmele olan dütkünlütünil ıüı>
he ile takip etUm. Hatıl bazan deli 
vehimlere kapıldım. Fakat o büyük 
bir fedakArWda çoeutunu dolur· 

Ben onun ildDd karısı diın. Olen makta ıarar edince lıaJdlc1 Lemım'ı 
Uk kana Leman benim en iYi ar- tamdım. 
Ud•pmdı. Ben Sedadı çok eak den, Dütünüyordum: belki hakiki Le
ilen e devam ederken b r çay- man'ı ıanaa artJk onu ıevmlyecek, 
da tanımıltlJIL Sedat uzun boylu, ye- onun hayal nden kurtulacaktı. Aca
IÜ aOd ve parlak at)rah aaçlı bir ba lklmtztn de saııdeU için bunu yap
Jı CUebell idi. l1k S(lnden b rı- mak ve htlA sandıtuı bir lı:öteııinde 
birllaWre k~ blb'ilk bir yakmlık saklı duran o aldatma mektuplanru 
dQIDUlt onuala cok 1Y1 anlatı· Sedad'a ııöstermelc lAzı.m delil nüy-
prcl ak b U1'0I' ve bu sa- dl? 
-' arlr.ldell1lm btr yuva kurmakla İtte bululu camın 6nllnde yal
bi de ınamnıı bwu- murun ıınltwnı dinler, karanlık ao
ll ordWr. l'alııat bir sün. neden bil· kaktan seçen ııölııeleri seyrederken 

ODU en ~ olan arka- hep bunlan düıündüm. Sonra birden 
dlıtım olaa LemaA e tanllbrdmı. Irk idim: hayır ben bir ölüye haln
l.emall ook P abca ve sQ7.el bir 1 k yapacak kadar alçalmamıştun. 
JmdL Bm lmclD bAr kadın hını ile Bunu asla yapmıyacaktım. Ya o 
Sedtııd'lll bllla olan qkuu ölçmek ve .mektuplar'!'. Onlar bir ırün Sedad'm 
iN deaeme4en kaanMlltım zaferle ellmt aeçeblllrdl. Gôzilm beyaz ctnı 
Ov1lJunek lltemfftlm. Bu çok tehll· ....ı....-ketl bir -·- Dk anda _11.,.1 --,,-a lllttl. Odunlar çatırdıyarak --u." ye ....... - yanıyordu. Evet, hiç bir zaman ıey· 
il anladım. !Amanla Sedat hemen tana uymamak için o mektuplan 
benlm V'M'btımı anutııu11 allıi hare- )'U'tıp atmak, yakmak, yok etmek 
! .... -~ .. ~~ ....... ~ dalma aerektl. Kalktım. onlan ııtzledllim 
_ ..... _ --- """.... alneman k6teden çıkararak 80banın batına 
al "- ettik. J'tıaıl ,.Orll)'tlt pldlm. Ölen bir tnaanın ölen qkın· 
rllllWL Bu arada oaJ-. belld de dan arta kalmıı bu kltıt parçalan· 
·-illl~,.._ _ !~~- m teker teker atewln içine atıyor, 

&ILa_ ....... ,... _.-e- kıvrıla kıvrıla yanan zarflan seyre-
YW&I, 

1
,:a"" ~~ derken tçtmde büyük bir rahatlık 

.. ...uıı.ua - -- ch17u7ordum. 
- Ne o 7.ehra, daha yatmadın 

mı?. 

Debtet fclınde yerimde't fırladım: 
- Sedat .en misin? Neye böyle 

erken döndQn? 
- Dtelmln alnll tuttu. Ariı:adat

lan kahvede bırakıp aeldiın. 
Eter 90fukkanlı olabilseydim. o 

bic bir ıe)'fn farkına varmadan ço
eatun odMma pçecektl. Fqat ben 
lıe7eeaD ve telle lçtnde, "re düıOr· 
dQIOm melctııplan toplamala bqla· 
dD. 

Birden aqarak: - Nedir onlar 
dedL 

Batımı 6nQme elcUDI. 
- SUftJ'OftUD. Nedir o mektup

lar! 
Bir an Sedat'la bakqtık. G6ızlerin

de fthtl bir hın vardı. Btlt11n bet· 
bllbtlıtmıa ratmea kalbimin •vinç
le attıtmı dU)'dum: Sedat beni ım
lwu)'Ordu. Cevap vmnecfi.m. Ellmde 
kalan IOll mektuplan da ateıe attım. 

O acı ve pulı bir sesle: 
- Demek een, llll beni aldattm, 

&,te mi T cledL 
llı(lkJrarak odadan fırladım. Ya· 

telımm 1bıtilne dOlerek hareketslz 
kalchm. 

Ne kadar aman seotl bilmiyorum. 
Oda bpllUUll açıldıtmı duyarak tlt· 
recllm. Batımı korku ile )'&llbklara 
a&Dılllm. Sedat hatlf adımlarla ya
mma seldi. Her samMkl tatlı. tef· 
a aeelle: 

- Zehra yaftUDI, her teYl bili~ 
rum. Elta•ld desteyi dtıtürdüttın 
valıılt bir mektap. •iıl ve beni kur
tarmak ı.tt)'en b r taHh eseri olarak 
IOba tablMUUD altma bym11. Onu 
buldum ve mudum. Emin ol ld ıu 
anda cıok rahat w m•udum. Cünkil 

md1 anlıyorum kl 1enden fQphe et
melc. ka'Ybett m hayalden daha ezl
el bir U&P olacaktı. lkı Jl)dır bilme
den seni nvtyormUŞUm. 

Oritek bir hareketle balamı kal· 
dırdun. O beni kucakledı. 

- Budala kız, budala Jm, dec!L 
Sa bunu nasıl anlamadın T 

CEMiYET HA'ı"ATI 

Yanlamevenler 
Cemi~ Yılbatı 

eilenceai •e yılhqmcla 
çekilecek piyanıo 

Y ılbatında. eilence,I bak eden bq 
tebrlmizde, milU bir bava içinde, 
halkla ka1Jl&111111 bir etlence tertip 
edilmittir. 

Bilence Serıievinde 31. 12. 141 
alı:taDU Aat 21 de bathyacaktır. 
Serpni aıcak kucaimı halka aça • 
caktır. En usta sazlarla en ıakralı: 
havalar, seçilmit milli oyunlar, in
tatlar, rakslar, Milli Piyanco çelı:l
liıi. 

Yeni yılını halkla beraber ve mil
li bir bava içinde ıeçirmek iıtiyen 
berkea ıelebilir. Mukemmel ve acuz 
büfe, cirit ucreti (,Uz elli) kurut -
tar. Bu hilede büfeden (25) karat-
1'* bir ıey yenir veya i~lir. 

ATATORK KOSUSU 
Biletler, Yeniıehir eczanni ve 

Tatban'da Sakarya eczanesi. Yerli 
Mallar Pazarı aılı:er hediyesi satıt 
ıltni, Evkaf apartmanındaki Yar • 
dnmevenler merkezinden ve Ser • 
ıievinden edinilebilir. 

JUbise mecburiyeti yoktur. 
Ciiınhurreiıliıi orkestrasının Yar

dcmsevenler Cemiyetinin bu toplan
cı11na iıtirak edeceii memnuni1etle 
haber ahcımııtır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün yapılan koşular çok 
heyecanh ve güzel oldu 

Ydbaıı piyanıosanun o ıece Ser
ırievlnde çekilmeıi aervetin talihe 
röre daiıtdması bu toplanuya ayn
ca bir ıüzellik verecektir • 

Doğum 
Bayan Dr. Afet inan ve Dr. Rltat 

lnan'ın dQn akısam bir kız cocuklan 
dQnyaya ıreımıe Art tmıl vertlmt.ılr. 
Yavru)a uzun ömür dileriz (Baıı 1. inci 1ayfada) 

Kızılay' da 
KotUeular Yenleehlr'e uıastıklan za. 

man Behzat Akdeniz en önde idi Onu 
Etref Aydın ve Muıtafa Kaplan kova
lıyorlanlı. E•ref Aydın ancak Sıhat 
Vell:lllltl yakınlarında Behzat Akde
nlz'l seçebildi. Muıtara Kaplan Hava 
Kurumu önQnde Parti bayratını aldı -
tı zaman UcUncü idi. Fakat Hariciye 
Veklllltl kat111ında Behzat Akdeniz 
lklncllltl mustafa Kaplan'a bırakmıı -
ti. Bu ıırada Etret Aydın d!lerlerlnl 
en atalı 2:50 metre kadar ac:mııtı. 

Bu vaziyet sona kadar delltmedl ve 
latanbul llaeelnln yetlıtlrdlll deterll 
atlet, SOOO metre Türkiye tamP1:vonu 
Etret A,.Sın 1941 :vııı AtatQrk kOIUSU 
blrlnclal oldu. 

Teknik neticeler 
DünkQ kotunun teknik netlcelert 

ıudur: 
Fertler arasında ııra1lyle bir net 

Etref Aydın <btanbul) 39 05.3 ıo, 
lklnct Muıtafa Kaplan (Ankaraı 

40.47.3/10, ücQncQ Behzat .Akdeniz 
(Dkltehlr) 40.116 5/ 10, dördüncil Rıza 
ltman (l8tanbul), betlncl Kostantln 
(Ankara), altıncı 8abahattln Sunırur 

(Ankara), yedinci Muıtafa Ce:rla11 
(Ankara), Mldzlncl Hakkı Erta (İ8taa
bul), doltUZUDeU HuaD Y\ktırım <El. 
ldlehlr), onuncu Zilaref .Atılmu (FAi• 
ffhlr). 

Takımlar arasında 
1 - Ankara A takımı (15 puvan), 

2 - tatanbul (19), 8 - F..lkı.ehlr 
(28), 4 - Elkllehlr Deınlrsııor (!50), 

5 - Ankara B. (51), 6- Kocaeli (83>; 
7 - Zonsuldak (91), 8 - Buna (92), 
9- Denizli (93), 10 - Beyhan (10'7), 
11 - Erıranlmaden (133), 12 - Ka)' -
ııerı Cl41), ıs - fı:el (148). 

Ayrıca A~ra kulübQ takımlann -
dan Dmıl1'8POr 15 puvanla blrlnct ve 
KınkkaleaücQ ırı puva.nla ikinci ol• 

muılarclU'. 

Mükifatlann verilmesi 
Anbra Halcevi tertip eniii kCJIUY8 

bulan ve idarninde çahpn aençlere 
saaı 17 de bir çay vermiı ve bu ıuMla 
kazuwılann miiklfatlan " bqkanı ve 
!çel mebusu B. Feric CeW Güven eliy
le daiıtdauwur. 

B. Ferit Celll Güven bu münase • 
bede poçlere urihl kotunun mlna ve 
deierini belirten ailzel bir hitııbede 
bulunmut. kendilerini tebrik etmiıcir. 

BüciiD kotaların birinci, ldnd ve 
üçüncülerine ve büyük k01Unun, altın· 
cıya kadar derece alan talnmlariyle 22 
dye kadar adedere ml\klfadar veril • 
miıcir. Altı yddanberl bütün Acaciirk 
kotalarına siren ve birbcında birind· 
lik, ikincilik aibi dereceler alan mara
maaı Sem KoN'ya Halkevi tarafından 
aynca bir kupa daha verilerek törene 
IOll Terilmi1cir. 

MEVL O T 
Avukat Fahri Tandotan, Doktor 

t.rnall Günel in ka:rın validesi, yWcıek 
mllhendlı Kemal Topka:ra nın valldnl 
Ba:ran Sıdıka Topkaya'nın ruhunu tA. 
zlz tein, olümünün 40 ıncı sllnüne mü· 
1adlC sı. l:l. 1941 cartamba ır11nü ölle 
namazını müteakip Hacıbayram cami· 
inde mevıot okunacaktır. 

Arzu edenlerin tetrtrlert rtca olu • 
nur. 

Kızlann kotum bQflarken 

1942 atıı 

blrin<lliğl 

Atatürk kop• lıoıuculan 

Elaıf'Ja 
EIA.zıi, 27 a.a. - l:k.ınc:ıl Atatilrk 

k.oşusu bugün ElAzıl'da kua, n&hl· 
ye ve köylerde iki bin metre mesafe 
üzerinde ya.pılmlftır. Mememe yapı
lan büyük kOIUYa Beden Teıri>f)'eaf 
mükellefleri, Halkevl menauplan ve 
okul talebeleri lftlr6.k etm11lerdlr. 

Ferdi taanlf netlcealnde: IPOr"CU· 

lardan amçllk kulübBndeo Ziya At
let birinci, Gençlik Kulllbflnden Ba· 
kırcı ikinci. Cevdet Clcek tıçtıncll. 
Takım tuıılflnde: 8 puvaııla Genç

lik Kulilbll blrtncL 
Okullar aruında: ferdi tunlfte: 
Ziya Du~an blrlncl, Turan Udncl, 

Yusuf QçQııcll. 
Takım tasnifinde: LlM ta1amı bl· 

rlncl ııelmls'•rdlr. 
Kofuya en fazla atlet dan EIA· 

zıt Gençlik Kulübü Sl'UP b1rlncilıti· 
nl kazanmıttır. Mlllaıb&kalar IOllUn· 
da kazananlara müklfatlar ve lttl· 
r6k eden atletlere Gençllk KuJQblln. 
ele bir çay verllmlltlr. 

AJtmtl da 
Adana, 27 .... - A.tatilrk Jııatuau-

Ku:ılyolnqtan geçiyorlar 
na buııün 235 atlet lltlrlolc etmlt ve 
bütün atletler koıuyu bltlrmlllerdlr. 

3:500 metrelik bu kotunun umumi 
tunifinde muallim mektebi S3 PQ

vanla blrinclllll, J.nclrllk koyu sene
lik srupu 30 .puvanla Udnclllll ka· 
mnmıtlardu-. 

Birinciden onuncuya kadar dere
ce alan atletlere ve iki takıma mtl· 
Watlar verllmlttlr. 

lzmir'de 
lmür, 27 (Telefonla) - Butün )'&· 

Atıcılık AJanlılından: 
30-31 blrlnclklnun ve 1 ikinci kl· 

nunda at11 pollgonunda yapılacak 
müsab&kaya kaydolunanların ı\ansl 

ııünde müsabakaya girecekleri kura 
lle aıatıdakL.,,ekllde teeblt edllmlttlr. 

30 blrlnclklnun •h: Suat Ka
yalı, Necip Tulıar, Ali Rıza lçer, 
Mehmet Kanpl, Nuri Vural, Meh
met Deml.ralp. 

31 blrlnclkAnun çarp.mba: Sami 
Ert&Mel, Ferit Koper, Rıdvan Tu
ran, Ali TlmOÇtn, Nihat Sipahi, Kl· 
zım KöylQ, 

l ıklnclklnun penembe: Rahm 
fncetıu, Mu7.affer Ozsaraç, Hüseyin 
Bayhan, Hasan Yetener, Bedri Er
sQden, ŞW<rü Bozkurt. 

Müsabaka günlerinde müsabakaya 
saat dokuJJda başlanacaktır. Her mü
sabık kendi g(lnünde ve sırasında 
olacaktır. Muayyen günde aelml.)'en
ler haklannı kaybedeceklerdk'. 

Müsabaka hakemleri tunlardır: 
30 blrlnclkAııun 1941 de: <Ferit 

Koper, Sami Ertaıuıel, Nihat S pah)). 
31 blırlnclklnun 1941 de: <Nuri 

Vural, Mehmet Kanpl, Ali Rlza 1-
çer>. 

1 Jklnclk&nun 19'2 de: <Suat Ka· 
yalı, Rıdvan Turan, Ali Tlımoçln>. 

Hakemlerin mQ.sabaka saatinden 
yanm •at evel selmelerl rica olu· 

pılao Atagidt lqmuna 85 adet İflİrak nur. 

:::!": Ferdi' ıuııflamada dereceler t61Je. Buıün futbol Ye atletimı 
L Ali Tüddb&J (birlnd .sek u.. maçı yok 

ıl) ıs. 20. 2/50, 1 B6lae futbol aJanlıtından: 
11. Mehmet Ali (Deaılrspor) 5. 2'/5, Buııün ppılmaaı önce kararlattı-

111. Echem Palaa (Yün mmıucat nlmıt olan Demtrspor • Gençl&rt>lr-
Gencllk K.) 1111 ıllt maçı havanın uyııun olma· 

Takım ıınflamaıında Yün Menıu - maıı Jizilnden yapılmıyacaktır. All 
cat Geoçlik Kulübü takımı oa bet pu- kalılar& blldlr.ıır. 
vaııla birinci; pup ııuuflamaaında Pa· S. O. F BQkaıılıtından: 
muk ~t birinci plımktedir. Buırün 19 Ma)'IS Sta<bomunda n· 

Dön dakika zarfında kopıya 24 pılacatı tebut edilen el topu maeı 
adet bidrmi1. ilıcinık eden adederin fazla kar )'atması ytızQnden teblr 
bepai kopıya t1mamlamıtlardır. edllmfıtir. 

Ankara'dau ıiden tre 
Ankara - l.tanbul * 'I' .82 Torcıe) 

cumartell 
o/:( 111.:ıo ller .Un * 19 00 her atın (eicapres) 
"k :ıo.21l pazar, puartes 

cuma 

Ankara - Di,.arbakır • 
Erzurum 

"k 1l5.00 e&tl&Dlbadan balka: tıer 

Ankara - Zonsuldak 
"k 17.15 pazar, puart ı, c 

cuma 

* 15.20 pazar, pazartea1, 
cuma (Bamlabane) * 15.:ıo pazar, ..ıı. canamba. 
test (Alsancalt) 

Ankara - Balıknir 
"k :ıo 25 pazar, carp.mba. cuma 

Ankara - Saımun - lakend 
tc 10 oo pazar, pazartesi, ca 

cuma 

Ankara - Isparta * 1uo pazar, ..ıı. carsamba. 
marı.ı. 

Anka ... - Adana 
o/:( 28..511 (Toroa) puart.esl, 

cuma 

Poata saatleri 
o(:c TaabbQUQ 18 e kadar, idi il 

kadar. 

Hutane telefoalan 
o(:c NUmune ıırrr • 11111 
o(:c Gülhane 2818 
o(:c Mkerl 6981 

Ac le lmd t otomobili 1!121 
o(:c Dotumevt uıeo 
"k Belediye ııutanesl Tel: 225'1 

Yansın, ihtikar, anza 
o(:c Yans n ha r vemıe telefon: Ol * Uıt kAr lbban: 1489 
'tf E k. ırazı. lnza 1848 
o(:c Su ltlert· 15571 
o(:c Tel ton &rıııuı merkea 1206. 'I 

tehir 11678, tehlr lc1 O:l. tehir er 
sı O& a.ıana balM!lr wnne 04. 

Taksi numaralan 
"k Ul111 meydanı cl•an Ull -
B. M il. ctv . ı.ıs, Samanpazarl 
varı: 1070, Yenlffh r: 5M5 - 88111 
8222 - 8838 - ıısae. 

Küçük haberler 

* Dahiliye V ekilliil mahalli 
reler 1111111111 mfidürlliğinde açtık 
lunan 50 hra maath milıdür 
t llne memurlar, sicil ve 
umum mildflrllliil .. flerinden B. 
met Alııbıl, 40 lira maatlı 
ımıavınliiıne de aynı umum 
liik ıeflerlnden B. Nari Altay 
edi mlılerdir. 

* Villyetler 1941 bfltçel 
yeniden bazı mliııakaleler yapıla 
tır. Bu huamtaki kararname 
lanınntadır • 

* Dahiliye V ekilliii, ve 
evrakında kadeb mulüniin ıa..a. 
çin bir tı.omiQOn 1Nrm111 ve 
yon dün dk toplantısını yapanıt 
rak talımatnamnini fıuırl 
baılamıttır. 

* Vahhlder haaut mahaHbe 
diirl lderi araıında yeniden b.
iitildıkler yapılacaktır. 

* Marmara ltilli teddı ile 
nehri n besleme bnabyle 
kanalı arasında bahmaıı 13.500 
tar ıeniıliiindeld arazinin 
ta11ND1 yapdmaıı Nafıa V eki 
ii tarafından ebiltmeye 
tur. 

~··•ııııı ı ııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiiii 
madık. Dördüncü swıü sri otomobi- Halam art* ıenin döDiilua mevıu- le etmediiiııden, kötü ıaaller aor-

K'W"bMı bayramının b~ 
bekledaııı, klll'banlarımızı ve,a 
lnı~anmızın derderını 
mıUI cenu7et araıında böl 
tulmeei içıa, Türk Hava K_.. 
mana baiıtlamaktır: Karballl
mıan denıini bar koıeye _.... 
Jıyaralı:, evlerimıiz dol~ 
lara •ermek tıbl lıiç de bill 
yormıyacak bır ilci, memlelrr 
tia faJ"(la11na bırkaç yua bill 
lıra kazandırmq ohıcütır. 

Btı1caO saman aonra on 
leDdUc. Ve tik eıı b bata e
dlllml anladım- Ben ..ıamı .... 
..... banbeleri kurmalı 
ammaetwn. Hal 
11111* ı_olrt1I. CClnkl Sedat 1111& .... 

le bınerken ıeaindcn en küçük bir andan batka bir tey toylemez ol- madıiında'b. dolayı, ıeni Bebrem
deııiıiklik bile ıö.ıermedenı matta; haftalar ıeçtikçe, takvime tein'e ıitmeden enUı: nelen belki 

- "Aubiac'a ıidiyoraa.. dedi. ilaretler ko7DJ'orda. Bemt bu mev- daha bile teflı:atli bulQ)'Ordum. Va-
OtOUM:lbili ben kullamyordam. mu dİİfÜllllleie ıayret etmeme rai- ziyeıinden o zaman bir ıey anlama-
Tıpkı, ,.ene dört ıün evel o meç- meıı aldana ıeldikçe, •akit vakit dıi1111 ıibi, battl bQCUn bile hall 

inalı doiru cittiilmiz uaw*i sibi iatıraplar dıı)'UJorumı ••Uç ay kal- anlamıyoııam. Öyle farzediyordam 
tereddütıüzce otomobili hareket et- dl... lki ay kaldı... Yirmi siln kal· ki, o zamanlar herkes ıibl herhalde 
tirdim. Lüin bu sefer arıtık biliyor- dl; ... ,. Sanki ıeain yüzüne bakmaia sen de, beni bira• zaril, yetitk n ve • Çniren: Mihri Ger111 dıım. cesaret edemi.:receiim, kazara ba- lilzel bulayordmı. Sen ıelmeden evel * * * kacak ohlnam, sözlerin dünyada her Herv~'nin tesiri altında seçen on ar. 

l'EFR1KA No. 34 Baı taraftaı "Seninle birlikte :ra- k•ten sakladıiım o teJ'l o~vere- ve bilh- ıenin bildiiin o hadise, 
muttum. Viicudam rahat bir ıevıek- tadıiım mi1ddetçe, biitiin ah • celrmit sibi ıeliyordu; öyle unıyor- beni deıittirm~ti. O zaman bazı 
Jik içindeydi, dimaiım ayuıuktu. ilk akidem senin botana si • dum ki bir 1D11linı., bütün ıırrıma anlarda bena lı:a"ı adeta muhabbet 
Bırlikte otomobille La Gatke'e si· deni YllPmiıklan ibaretti • ., demittim. valnf olacaksın. Sana kar11 dayda- Ji denecek bir ıarette hareket etti 
derken bu blJ yanı yavaı seçme- Beni terkettikten sonra (ent mad. tam bu korku, beni himaye edecek iinl hatırlar mısmP Buna tatmı 

u fulaca kaldık, fakat yakan çt· 
lap lıtirahat euneil lstemiyen ben· 
dlm. banu batırhyoram. Bir yandan 
sabahki usan sezıntıden yoralmat
tum, çiinlı:il iiç köye airamıltılı:. bir 
yanclaııda martın, inaanm lıiılerini 
uyandıran ilk hararet iyle u.rbot
hlm. Tnla o:raamak iıtedim. Eni~ 
tem her umanki aaaketiyle ran 
olda. Birkaç zar attıktan soııra pul
lar elimden kaçıyorda, oturduiam 
yerde ayaldamaia b.tla4ım, bu a
rada Hervi beni kacalma aldı, (bu 
illı: defa olan bir tQ' delildi) ve 
Mel Anılffiı'in oduma çıkardı. 
O beni böyle yukan pkambn uy
kum açtlmasm diye 'bataı onan 
ı iıflne daya.dıinm batırhytnm. 

İtte herM" o siln olda. .. Ba ne be
Jlim iıteilmle u de omm cebrl)'l• 
oJ4a. llabat lıMıl olmatta. tD fark 
la Jd, o nereye si ilmlsl blll)'Orda. 
heme farllmda deiilditn. Bm 'bir 
...s.t olarak ı.tırlamı1'01'1111L Ne 
bir uap ne bir yeis lsatta Wenea 
..,a nllaa Wr WllilrWı ak!_.. 

ı....... Her teP 1tktlktal ..... 
cWla .... lla'1ılrllktat ... 

ie batladı. Hiç lı:onaf1Duyorduk; deten benden ayrılmıttm) tabiaUJla olan eniıteme doiru: evet kuntli Yordam... Eier bir yıl oce Alman 
her Hmankinden daha solıaıı oldu- bendeki bütün ahllk eA•lannt da ve becerikli oldutu için, beni hima- :raya ptureden evel böyle hareket 
tunu farkettim. Hiç bir nedamet kaybettim, itte fellketi bu ıeılrdi. ye etmHini bilecek olan, o yedne etmiı ollQldm. ı&J'bubetln eanaıın
ve utanç du)'madıiJm slbi ona Nal, halbaki b1lltin ıenl temin ede- tabudoira ıe"f'kedly6r, ona sım 11• da beni ıenclen hiç bir lı:uvet ayıra
karp da bir lı:ln bealemi10rdamı Ba rim ki, ben ah1lk premi.pleri olmı- la baihyordo,.. itte .A.rnal, sen mudi, •e seri döniiıiinde beni iıte- ı 
Pbi dayplar belki daha tonra sele- 1an bir kimae deiiHm, ve ıen u ııa- Behrenıteıiıı'den La Gatke'e ctandii- dilin tarma kazanabdirdin. Ne ya
cekti. Saç ortakhtı, ur tatmak, me- manda bunun ispatım ıörecebla iiin vakit beni niçin o derece ibti- ııık 1d Alauıaya'duı dönötte anık 
sele7i yammdaldne bile açmamak... Ahllk kaidelerim ıeç de olsa, yeni yatklr, ve ketam, hatta üzıribı bir ıeç kal-.tm. Şiipbesiz ki 1ıııofana 
Bunlar hayatımda ilk defa duJdu- den .UC11t buldu. Ba olalı çok za- halde bulduianan ıebebi ba)'du. ciden bir Sidonie'1le lraf'lllatmıtt n; 
tam bir takım yeni blslerdi ı fakat man seçmedi; fakat artık neler yap- Seni tekrar ıordüiiimden, ıana fakat timdi ben bir ba.Uıına alt -
bfltihı bunlar beni Hlrvt'den uzak mata veya yapmamaia mecbar ol- tekrar bakabildiıimden dolayı zevk tim. 
laıtıracatı yerde billıkiı yalı:laıtı • dalama biU)'Oram. du101or, koaqmalarım HVinçle din ttlediiim suç, bana bilıill ve ken 
n)"Orda Sen. Amal. o aman ıen tikin sadece beni alan kimse1e atı ll:rordum. Llkin 11rrnm ketfetmen dinden emin bir erkeiin atlam ta 
aklımda JOJmm, seçen sene eylülde oldma; bta blJ buı evli kadınlarda. korkusu, beni mahvedi)"Orda; 1anlıs mtmıttı: aruk benim tecribem •.
bir da Canou kaprikflııll MVken kocalıta olpn ve tecribeli bir adam kaWıtımı• anlar ( bele ilk aman- nin toyltataau mulıakeme eclebLll· 
kart yenikli el rekleri altında bir- MÇmiı olan bdmlarda sördiitim lar) benim için tahımmiil edilir .., :rorıda; HDdekı ııayıflık, ebikl k 16-
lflrte otmaı> lroaapaklanımzı ha- bır euret .. ldidir Bu bll bana ilk delildi; ancu He"f )'ie batlNlta rime çarpJ10rdU. Alida ma mösle
tırladJm. Fakat ha lsatınrı *F. anıdaD itibarea h6yle tehlikelerden kalchilmız nkit, aefn abJordam; riDi lıatırlımamaııbk edembordmn. 
dan derhal wldattırd-. Ba aada awlapna11 illam ederdi, Sonra o belli bir 16sle. bir -..,...ıa te- Bundan 1ılılb. yaptıtımı yaptık 
kin da,.dalam lclmH seadlD. Yalı• kendi lı_..e clltlnlrdlm: Ben seW edbordao DUa çok çoc* ol· taa .oma. kantılr bir halde de ol-. 
dDIDtba alrlUll " oma tülp edlll ele bir esir ohumı• ....,.._ dalla daimndaa korlaua sabacak tesiJııor· ticlıletle bitsedborclwa iri. lrAIR 
le Jb birUMe ~ 911 ela ı ... a • dil; diler taraftaa lleab bir .., tatbik ,,blaaılr ,..._ Yol rh....._ 
~ lsacHam. ~ llbl ..... •• • H 111111 .... .... plrmedJiı isin. ....... 9 M IPI & la• 'r Wr arada lld 1llMlıS 
e ... 4lalr Jlls Mr lmMa ela .._. tatil ....... ıü1apcı• ...... dlirfln, ... lraqı ... tlı - ( ) 
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'tÜrür, utar, s;ınotk )apa la·. 
Orman 1:-ol c~t ıı eçınce ikincı 

anı. e, fındıkLır karı ycmışler, 
Hhoı. o<lendrurl ır, şım ır.cr, m s r.· 
lcr, ıg,Jcler, tun l ılır, )OZ kızılc1~l.ır, 
ehı.ı, armuı, erık, a)v.ı. ç~ ıı sa ma· 
~ıkl.ır, h ınımellerı, gı.ller. (,,emen • 
lerın ıucrlc ııı,le ı'ı n, kın:ır)•I, ke
dı, nııırak, şedcl ,c dış oıl.ırı, kuzu· 
kul ıkları, fırcı;k ıcrclcrı, chcgwııcç· 
lcrı, çura çİ~tkkrı, ıncnek,c, miue, 
kahkaha, ç,ın çıt; kltri, zamı.,ak, ka
sımpaıı, s>ımbul, 1 le !.C~ır erı, ~u~cn
ler, nergisler. ~' sl<.;ıcı 5ul.ırın ken ır· 
larınd , '" sumhi.ıllcrı, ttrekr, hasır 
saılnrı, ıurlu > nc.ıl.ır, baharlı otlar 
bır uıel serilıttir Jma'l rt kten, ko
kud ın ha) ılır. l) ha .ılı kktıa, '"por· 
taka! ıt".ınJ ırın, lı'llon, ağaçk.nunu, 
turunç, (greufurı), hlZ ,.e u' Trab
zon hurmaları, )enıdun).ılar, muşmu· 
la, na•, d.ıt, kı•aı., ~ı~r , ka><ı şef • 
talı, ıurl.ı iıziimler arasında ncyı gö
run ne) i he"enmcli; ıı •an şaşırır. 

flor zen ınlıği oz.leri Kama tı
rır. Avrupa parklarını siıslı)'en el -
Yamlı )e~ıl fif,u).• a ;,ıç~ıı;ını bır 
fr,ı•ısız tehatçısı bur.ıdan alıp ı.;oıür
nıuş. Vilmnrinde arıı.ır,ık urctmiş -

lcrclir. 
Rize'nin Hen ~·n clağlnrırrl.ı ,en-

gin varlıkt;ı guzel kokulu ndıaılar 
hulunur. Arı beslerler Ha1 ları plk 
lezzetli, ~ifalı olu• ... Avrupa•ılar kı 
!osunu 4 • o; lir.ı)a alır, dcı;cr \erir· 
lc:rmiş. S:ıko;ılartll bin ınzla huyıl)cn 
Rhododendronl.ır burada pıtr ı.. (,ibı 
serpilır )cıişirlcr. (:'ıl>rtillu~) a)1 
üıumlcri ki, l)Nl"l r h a (lııt-ırba) 
derler. Her )anı k.ıpl ırr 15ur. Gıirum
lük ohun çıplak bir )er kalmamış -

tır 
Bu dag uziunlerinin yapra~larını 

çay.ı ka rışıırırlar. Mc)"\ alilrmd.111 da 
tatlı nıarnıaHi.ı ve şerb,rler >apılır. 

Mcroıvcıı oıerdnen alçal.ın yolu
muzda ilerliyoruz Beş kilometrede 
bir hın <lcncıı ufak cıdklcr, ycrlı >a· 
pı~ı a:r. enlı ıek godiı tııştan kemer
li zarif koprülcr goıumüLu çallr. b
koçl.ırın nnsın çalgılarının _upkısı 
ga)-dalau 'ie unlu kcmcnçclcrı, oy • 
nak tiırkulen koy yakınl.ırınd.l ku • 
lakl.ırınıLll dol.ır. HaJ.k yaradılıştan 
neşelidir, çalıp o}n.ıınad.ın, şarkı SÖj

lemeden çok hoşlanırlar. 
Kadınları ornek guzellerdir. Giz· 

Bayramların 
en büyüğüne 
kavuşmak için 

(Başı ı inci aıw/ada) 

muştur. 

Cüınhuriyet rcıımi, devlet \C iııkıl~· 
bın kokleşmc, > c.lcşnıe ve ehcdilcsme 
sırrını, yıılnız, halkın nı.ıcldi ııı.ınc' i ku· 
\Cıl~amcsıııdc :ıranuşıır. Olağaıı \'C 

olanü•tÜ hüıün hlcliH·ler kar -
~ı~ında, lı:ılk ıncnfoıatı <lava~ına 
bıı lı kalmıştır; tasarruf h.ıkkı, 
hıı; hır uıı an hu ıopr.ı.klıır<lıı lıizinı 
zaın.ınımırd.ıkİ titiz saygıyı görmcmi§
ıir; işçi hakkı, hiç hir zaman bizim dev· 
rimı:r.tlc olduğu k.ıdar tanınmamıştır; 
bu de' lele hizmet edenler, en küçuk me· 
mura kadar, hiç bir vakiı bııim devri • 
mizdcki inancalara kavusmadılıır. Onun 
ıçin, 1939 d;ınberi siiregelcn, ve ne za
man bıtceeğini kinucnin bilmediği }eni 
cihan h.ırbi sırasında, isıikl.ü ~e haki . 
mı}etirnizi koruma cl:ıvasını gudorkcn, 
htpsinden, herl:c~ıcn, lıt.:k!.imctk sarsıl· 
ınaz bir clbırli i hcklcmckte) ız. llckliyc· 
ce~iz 'e istheccğıı. V.ıtandJ~l;ırımız 
hilcceklerdir ki hu gemiyi >d uliirüp 
rn gc;tiirmüpır: o, d.ılg.ıl ı H: karan· 
lık bir clo.:nizde, sağlam lıir rııt,ı, i>i 
aletler, ve hepsinin üstün<le, en kü~ilk 
işçısinderı karıanıııa k:ıdar, içinde hu
lunanlarm, k..içük hü) iik Villİfe ve nıc
suliyct s.ıhipleri,nin tekmilinin binlen 
<uurlu da) .mı -ıın ve glivcnişmeoi ile, 
hiribirindcn apık eksik olnıı)an hiz 
met \C fc<lJkirlık borçlarının ödenme· 
si ile )Ol alrn.ı.kt,ıdır. 

B.ızan en çetın, en güç, en tehlike· 
li 'c en karışık imtihanları savuştunna 
dü•ruru son (lercce ba~it, hattiı bir ıck 
kelimeden iharct ıılabilir: bizim parola
mız in.ınnıaktır. İnanmak ve çalışm.ık. 
dalgalı, boralı, akınıılı "e kır.ınlık .,-ular
d.ın gemisini, hiç bir tehlikeye kaptır
maksızın, sürüp çıkarmak islİ)en Jdm -
selerin şuur birliği, knrıpıa kayıp, (a. 
zançıa kazanç hcr.ıberli,i;ı disiplininden 
a) rılmamak! 

Yarın hayr;ınıclır, düşününüz, barış 
içinde gcçirdi~inİl kaçıncı lıayrnnıclır? 
En büyiik ba)'ranıa, bnF,u~an millerler 
ba ":.claşarlk, hizim mcııılckeıinıiıin kan
sız, yarasız ve yıkısız kavıışacaiil asıl 
tıayrama, işte bıı di~iplinlc ~·araca "'ız. 

Falih Rıfkı AT AY 

n es lele i 
(Dası 2. lncl sayfada) 

se alosu da i 

nulk 
~Bası a tincı.1 ı;.ıytacta) 

hnyrM. duyuyoruz. Japonya bundan 
18 ay oncek. zayıf zıııııaııımızı sec
ıncmı$lır. Ugracııgımız kayııllarn ve 
uı;rı~ abilecegırnlz durbelere ragmen 
vazıyc:tl hüküınetçe ınütnlea edersek 
:;:ortiriız ki Japonya'nuı bu hare-ketı 
gC'rçekten akla uygun değıl glb dir. 
Ancak hesaplarını ıtina Ue ynptıgını 
ve ı;nyelerrne erışıneğe muvaffak o· 
lacağı düı;üııceslni taşı<lığuu fıı.rzet

ınernlz taoıi ihtiyatlı olur. Bununla 
l>l>raber bu japon hareketınln başka 
lılr izahı da bulunablllr. Bılıyoruz kı 
Jnponş n, birçok yıllardanberı ordu -
nun ve donanmanın cenc;; subayları 
tarafından kurulmuş gizli ccmiyet
lerın hukmü altmdadır. Bu cemıyet· 
!er, birçok Jaı>on kabine ve paıl:'ımcn 
toıunna isteklerini kabul ettirmışlcr 
ve gütli.ıkleri tecavüz polıtıkasına J 

karşı gelen veya bu polıtıkııyı klı.fı 
derecede terviç etmi~en ja1109 devlet 
adamlarım oldiirmüşlcrdiı". Ola.bilır 
ki kendi tecavüz polıtıkalal'lyle göz
leri bağlanan ve mest olan ve c;:abuk 
muzafferiyetler elde eclebileceklerl-
nl ümit eden bu cemiyetler, ınemle
ketlerıni harbe girnıeğc zorlamışlar 
~·e Japonya'nın iyi gorüşfinü bastır

mışlardır. Bunların çok biiyi.ik ölçU-
dc btr işe gır.ştıkleri muhakkaktır 
ve Pasi!Jc'te Pearl Harbour'da, Ft
l!pinlerde, l\'Ialczya'da ve Hollanda 
doğu Hımlbtanı'nda bl2e karşı yap
tıktan suykasllerden sonra şımoi bil
meleri gerektir ki, oyrıaılLklan koz
lar kcndılerl için öldürilc.ı mal" h et
tedirler. 

Kaynakların mukayesesi 
. B!t•Ic::;ik Amerika Dcvletlerıyle 

Ingiliz imparatorluğunun kRynak -
!arını japon lrnynaklariyle ınuka -
yese eder ve istilfı.ya knrşı büyllk 
bır kahramanlıkla mnkaveınet et • 
miş olan Çin'in menhalarını hatır -
lar, ve nihayet Japonya'nın tepesi 
uzcrine asılmış duran rus tclıdldl

ni göz önünde tutars:ı.k jnponların 

h::ıreketini aklıselım ve ihtiyatkfu" • 
lıkla telif etmenin güç olduğunu 
göriırilz. 

U L U S 

20 bekçi alınacak 
S!lmcrbank İpl.k ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi Kayseri 
Bez Fabl'lkası MüdürlUi!'Unden: 

Fabrikamızın idare tımlrlliU 

c.mrtndc calı$tırılmıık uzcrc :.:o 
bekçi alınacaktır. 

1.stenllen seratt ı;unlardır: 
1 - T. C. tAbıyetlndcn olacı.k. 
2 - Askerliğini >·apmıı; bulu· 

nacak, 
3 - Do!:umları 319 - 327 ara· 

sında olaC'ak, 
4 - sıııarı tam olacak, 
5 - PolisLen musartdak hüs· 

nUhal varakası vo oekclllk ya· 
pııbllece~lne dalr vesıka lbrnz 
ede<'c'k. 

6 - Askerliğini çavus o1arak 
yapanlarla herhangi bir uıUessc
sede bekçllık yapuklnrın~ ılnlr 

vesaik ibraz cılebllenlcr tercih e
ıllleccklcrdlr. 

Yukarıdakl vası!lan hnlz bu-
lunanlara a)da 35 lira Ucret ve

le t 'c k ndıl<>r ne cıılıstıkln· 
rı miıctrtelce senede birer K'!l.t kıs
lık \"C yazlık ayrı ayrı elbise, a· 
yakkabı, ~apka ve iki senede bir 
palto verllccckl!r. 

Matliıba muvafık gıirtilenlerın 

yol paraları rabrıkaca öt1enecek· 
tir. tstekl\IC'rln tahriren mnı;crl 
hcz fabrikası müc1ur1Uı:tüne ınU· 
rnenatıarı ııan olunur. 5913 

A,kara Lv. Amirliği 

Kuru üzüm alınacak 
Aıııkara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 5000 kilo kum u7.um pazarlık-

la satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 2. 1. 942 cuma giı

nü saat 15 tedir. Numunesi komıs· 
yonda görülebilir. fsteklilerin mu • 
ayycn gün ve saatte 3 15 k:ıti te· 
minatlariyle birlikte Sa. Al. Ko. Rs. 
tıc müracaat lan. 

(9750) 19708 

r 

Kanal yaptır1lacak
1 

SUmeıhank, lplık ve Duı.tı...rr .;ı 

\ Fabrikaları :MUcsse .. esı Burs 
~-, ı.ıerınoo ı-·abrlkası Müdur!Ul'!Ur.
r .. den: 

.. 

Onlar bizi acaba nasıl biliyorlar? 
!htim,ıl kl kend.lerlııe karşı yap • ~; 

1 - Fabrlkamızın ön cephe 1· ~ 
ne m~vazl Cıllmt~ız deresi kanal 
ım:ı.<1tı ve üstUnun kapatılması 

1
, ı51 l)rOJ<! ve ı;artnamcler1ne gore 

-5-

1
7. l. 942 carsamba günü saat 16 da 1 ~l il l l l lll l llllll lll l lllll l lllll la. 

, Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. : • !: 
Muhnrnmen bedeli 8625 lira olup kati : HALKEVI N DE E General Elektric 

1942 model radyoları ve 1041 
mol,fcl buz dolaplan, motör, si
nema ve garajlar ıcın TUnı:ar 

\'C' radyo 1:1.rnbe.lan, Yeni Sinema 
u~tu No. 9 da satılmaktadır. Tel. 

teminat J.294 llrn. Şartnamesr her ı:ün ı- -
Ko. da gorUtür. lstekllle.rln muayyen : : 
gün ve saatte ıemlnauarıyıe Ko. na : Ra$if R11a Tiyatrosu : 
müracaııtlan. (9627) 19583 : -

Bakır bakraç alınacak 
Merzl!on Sa. Al. Ko. dan: 

-----3344 N. Mergcn. 5586 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen llanlar 

ı - Kapalı zarna alınması llAn e • : 
dilen lkl bin tf.'.kır ba.krac kilosuna tek· _ 
llf edilen 2i9 kuru& fiyat pahalı ıı:ortil· : 

Kuru bakla alınacak 
lst. Şişll sa. AL Ko. dan: 
ı -- Kapalı zarC usullyle 800 ton 

ku u bıık.a rıninııKasaııa konmustur. 
Evsaf ve hususi earuar Ko. da ııörl!Jür. 

-dUğUndcn blr ay zar!ında pazarlıkla 

alınacaktır. Pazarlığı 7. ı. 942 saat 15 : -te yapılac:ıktır. --2 - l\1uM.mmen bedeli 26100 lira : 

--teminat 1957 lira 50 kuruıtur. NUmune : 
ve ıartnamesı Ko. da görülür. ---(9724) l9AA5 

--Makarna alınacak 
ı.ı a. sı 7.1"1. 912 carşamna ııunu saat 
lt.i/OJ da )apılacak•ır. Muvakkat temi- F..zlne Sa. Al. Ko. dan: 
nat ss.:;o ııradır. Taıtplcrln ihale saa.. 1 - Cinsl, miktarı kilo 10.000 mu- : 
ttnd n bir aaat evel teKltf mektup an· hammen bedeli Ura 5900. katı teminat : 
n ı<o. na vermeler!. (!l414) l94ll 885 llrıt. Yukanr!a cins ve mlktarlarlY· --le muhammen bedell ve kall teminatı -

Sığır eti alınacak yazılı makarna 8. 1. 942 per~emhe ııUnü = 
As. Po. lOiO Sa. Al. Ko. dan: saat 15 te Eılne Sa. Al. Ko. da pazar- ı : 
1 - Tahminen beher kilosu 4:5 ku- tıkla satın alınaraktır. tsteklllerln mez· : 

rustıın 122.5 ton sırıır etl kapalı zıırr kllr ııün ve saatte temlnat!arlyle hlr· : 
'\lsullyle sııtııı alınacaktır. llluhıınunen ilkle Kn. na m!lracaat etmeler!. _ 
tı ılell ı:\512:5 lira ve muvakkat tcmınal (9731) 19692 : 
1134 lira 3S kuruştur. Şartnıımc!l Ko. 
ela VPrllmektecıır. Ek~lltmc~l s. 1. 9 l'.? 

ııcreembe ı:-unU saat 15 te Keşan komlı· 
onnumuzun bulunılutu mahalde yrıpıla· 
eaktır. lsteklllerln mezk(lr ııün saat 
15 e kadnr tekli! mektuplarını Kn. na 

t9458) 19434 

Buğday kırdırılacak 
Balıkes r Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 3 kuruş 35 

sanlım fıyat tah..'ll:n edilen 5000 ton 
ı bugday kırdırılması kapalı zarf usu 
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 Eksiltmesi 12. 1. 942 pazarte· 
si gunu saat 16 da Balıkesır Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 
10125 liradır. 

4 - Ev~af ve ~artlarını görmek 
istiyenler Ankara, İstanbul Lv. amir
likleri Sa. Al. Ko. larında ve Balıke
sir Sa. AL Ko. da göriılür. 

--Ot alınacak 
Ezine Sıı. Al. Ko. dan: _ 
1 - Cinsi, kllo ot miktarı kllo : 

200.000 muhammen bed~ll 12~00 llra, I ;: 

katı teminat 1S75 llra. Yukarıda clns : 
ve miktarları ile muhammen bedeli ve : 
kati teminatı ;-azılı kuru ot s. ı. 94.2 : 
perıemhe cUnı.1 saat l:> te Ezine Sa. Al. : 
Ko. da yapılacaktır. 1stcklllerın mez· E 
k!\r ı::Un ve saatte ternlnaUarlyle bir· -
llkte Ko. na mtiracaatıa.n. 

\9732) 19693 

Arpa şehriyesi alınacak 

--------Ezlr.e ~a Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi anıa ıehrlyesı miktarı ki· : 

ıo ıo.ooo muhammen beden 5900 Ura E 
kati teminat SS.5 lira. Yukarıda cin• : 
ve mıktarıarl;-le muhammen bedell ve : 
kA.U teminatı yazılı arpa sehrlycsı S. ı. : 
9.-2 persembe ~unu saat 15.30 da Ezine : 
sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alına- _ 
cnktır. tsteklllt'rln mezkur etin ve sa· : 

-(Sanatkar)--:· 
HALİDE PlŞKlN : 

birlikte : 

Bugün gündüz saat 3 te : 
Tenzilatlı Matine : 

SÜRTÜK 
Komedi: 3 perde 

Gece saat: 21 de 

AKTÖR KİN 

------------------
Dram: 4 perde 1 tablo § 
Bayram münasebetiyle : 

verilecek olan = 
temsillerin programı : 

29112/1941 Pazartesi gllndllz E 
Saat: 3 te : 

tlvey Babam (komedi 3 perde) -
29/12/194.l Paztı.rtesi akşam = 

Snat: 21 de -
üvey B'!l.bam (komedi 3 perde) : 

30/12/1941 Snlı gilndliz : 
Saat: 3 te : 

Beni ÖpilaUz (Komedi S perde) : 
30/12/1941 Salı akşam = 

Saat: 21 de -
Beni ÖpUnüz (Komedi 3 perde) : 
31/12 1941 Çarşamba gUndliz : 

Saat: 3 te : 
O Gece (Piye!' 3 perde) : 

31/12/1941 Çarııarn'ba akşam -
Saat: 21 de : 

Yataklı Vagonlar KontrollirU: 
( Komedi 3 perde ) _ 

1/1/1942 Perşembe gUndUz : 
Saat: 3 te : 

Asılzadeler (Komedi 8 perde) : 

ı/1/1942 Perşembe akşam = 
Saat: 21 de : 

.Asılzadeler (Komedi 8 perde) -
5 - Taliplerin ıeminatlariyle bir· ıı.tte temlnatlarlyle blrl1kte Ko. na mü· -

likte tekliF mektuplarını ve kanunun 1 ra<'.aatları. (9i33) 19694 Biletlr.r her gün aaat 12 : 
2, 3 marldesinde yazılt vesaikleriyle K l k : den sonra Halkevinde satıl· - : 
eksiltme gunü saat ıs e kadar mak- ereste a ınaca : maktadır. Keçiören ve Bah - : 
buz mukabilinde Ko. na v~rmcleri. İst. Şişli Sa. AL Ko. dan : : çclicvlcr de dahil her tarafa : 

6 - 12. 1. 942 pazartesi güniı saat 1 - Kapalı zarfla n:ıinakasası ilan : otobüs temin edilmiştir. E 
15 ten sonra mektup kabul edılmez. olunan 1350 metre mikan keresteye\: -

(9581) 19547 talip çıkmadığından bir ay müddetle : DİKKAT: Bayram münaııebe : 
M · k l pazarlığa konmuştur. Evsaf ve ebat : tiylF gece ve gündiız ve- : 
ercıme a ınacak Ko. da gcirülür. İhalesi 9 . ı. ~2 cu- - rilecck temsiller tenzi - : 

Fzine Sa. Al. Ko. dan : ma giınu saat 15 te yapılacaktır. Te- : !atlıdır. Localar 200, : 
1 - Cinsi mercimek, mikıarı 24000 minat 5300 liradır. Taliplerin mez- : koltuklar 50 kuruştur. E 

kito, rnuhaınmen bedel 7:?00 lira, mu • kür gün ve saatte Ko .da bulunma- : Tcl~fon ı 2653 -

}enen guzclliklerıni ı;i>rohil.ıncnin ko
la) 

1 
yokrur. Şubatta B.ıtu:n'a kadar 

uzanan hcr yanı k"kulu menekşelerle, 
çuh.ı çiçekleri>!~ b~zcli .. >ol~n uzcrin
dc tahinun bü ustun ı.:oru une hay -
ran ilerlerken, işten dönen bir kaıar 
ka<lınla karşılaştık. mr ıanc.inııı )Ü• 

zil giııı ı;ihi ı,;<ir.ınuı> k.ıp.ınmışu._ l\IJ· 
kine elde .ır.ıbadan atlayıp Tc~ımlc· 
.rini çckme)İ dılc<lik .• nir ağmlan 
( - nız resimlik def;tilüz)! clc)İP 

zılsın. Bu noldıı yeni eserin başlıca 
bır r:östcrlıni olsun. 

tığıınız mUc .. Lielede sebat. etmektcu 
aı:lı'ı. vaz geçmiycceğimizı ve onhı.· 
ra. bı.ltıln duııyanın unııt::ımıyucııi;., 

çok ağır hır ders vt'l'inciyo kadaı 

ı.. vahidi fiyat uzerlnclen kapalı '· 
zartla eks11tmc.ııe ırnnulmusıur. 

:ı - F.kslltn;c 5. ı. 9-12 tıırihln· ~ 
ıtc Bun;a'd,ı tahrlka mUc1ürb•'· 
t.ndc saat l5 te ıcrn edllerektır. 

vakkıu ıeminaı 540 lira. Yukarda j,mi lan. (96H) 19702 ';11111111111111111111111111111111? 
ızcçen mercimek 3-1-942 cumarıesi pi· 
nü saaı ıo,,;o da Ezine Sa. Al. Ko. da Sığır eti alınacak 
raz.ırlıkl.ı •atın alınacaktır. İm•klilerin İst. Ş~li Sa. Al. Ko. dan ı JANDARMA 

NıJT: Yuk:ırııln eski reza knnun.ı

muzd.ın tanık ol.ırıık ıınstcrııtr:ımız 
geçi verıliler. 

TiirkLin hüyıik ~airi Hiınid'e sor-
mıı$11ır? (- Riıe bir ntla~ do}ckıir.) 1 

ücunı.:ü ınn<ICIC'de hlr ( tcrh\lılye) kell· 
mesl gecmel<tedlr. !3u ketime Os-

demiş. 
Dci;erli )allct Hme}in Cahiı Yal· 

çın hurnl;ırı ge:r.mişti. Bir yazısında. 
( S:ıkın bastonunu ıopr:ığa saplı 
unutıı)•ım deme• döoduı,;unde ye~il -
knrniş gorur .. un) der. Y.ızı uz.adı, 

r 
manlıcada, ıkurkutmn, korkutucu J an
lamına kulbnılmnkludır. Haltıukl, hu· 
nun ııslı, Arıııı~ad ı (rchenı d\r. Tefll 

si dere kı) ıdan çalımlı bir Yunus av· 
laına)ı gosıerip hirırclim. 

Buralarda kalltanıo irisi \'e ı;ıi • 
2ellcrİ çıkar. U~k·ırııru tcncke)le, tır· 
si. tekir, ba"rbuma ka>ıkla satılır. 
Yunusları )ağ ıçin a~larlnr. Uzak • 
lnrdan pııpa yelken bir taka yakla· 
oıyor, iyi haktOlL. 1.ıJcanın c\ı.imcn ~·c: 
rındc duıncni J..ull,ııııın hl')kcl ı:ıbı 
'bir )'i~iı J:ilrüminıiı. Mavzeri pnııı
dadır. Büılın yürektir. Yunus c;1kmt· 
ra dursun gıırünmesiyle kur~unu ye· 

mesi hir olur. 
n..uncn çevrilir yüze çıkan balık 

takaya takılır .l>Jhn canim! Of'un, 
(Cüleo<l') derler hir )Crİ vardır, Bu· 
ranın halkına mezar~ıd. r derler. 
Kuvetli Yunus aveıla~ıdır. De -
nizde g\lnirsunuz! Kayık dalgaların 
koyunda sıı•tanır. fcindc ııvcılar çıp
la~ık duru, sırtlarında ·gocuklar 
~-ardır. Sağlı sollu iki kişi ellerinde 
k:ınılıin;ılar beklerler. Yunus adadı 
rol ıufekler ~imşcklcnır muılak vu -

rulmuşıur. 
Çıı1lak bekliycn dah:ıç, got-uğu 

atar ve cl.ıl.ır. Nerdc ols.ı Yunu~u bu
larak sırtına atlar bır elini hıılığın 
başında &ıı pud:iirıen (valf_a) deli • 
ğe rokıır, h.tşını kıınırtır. Ölünce di
he inip kayholnıasırı diye Yunusla 
l'>irlikıe yiize çıkar Guıiinü bud.ıkt,ııı 
·~kınmıyan denizci, atıcı ''e vurucu, 
rür.-kli bu iman erleri ulusa kıvanç 
verirler. 

babındandır. Halbuki bu baptan (tcr
hlP> si&. gelmez. nsmanlıcu, belligntl 
galatlar Lc'nde yapı.yor! (Tcrhlblye) de 
galatın gatatıdır. - M. E. B. 

MALlYE VEKALETi 

Nazarı dikkate 
Maliye Vekaletinden : 

Amortisman sandıE;ınca çıkarılan 
ve hasılatı Milli Müdalaa masraDa
rına karııılık tutulan tasarruf bono
larının ikiıısi tertip yirmi be~ mil -
yon liralıı;ı da birincisinde olduğu 
gıbi fevltaladc ragbet gôrerek kısa 
zamanda tamamına yakın miktarı sa 
tılmış ve elde pek az bono kalmış 
oldugundan kanuni haddin tecavü • 
ztine meyı'lan verrnlyeceJı; kontrolün 
ifası m:ı.ksadıyle satışlar-ın muayyen 
yerlere hasrı zarureti hasıl olmuş -

tur. 
Bu sebeple ikinci yirmi beş mil-

yon lira1ık hadden kalan cüzi mik-
ı tardaki ta'Sarruf bonolarının satışı

na bundan sonra yalnız Ankara. İs
tanbul, İzmir, Mersin, Samsun'daki 
bankalarca devam olunacağı ve diğer 
yerlerdeki bankaların ve banka bu -
lunmıyan mahallerdeki mııt sandık
larınını ancak vadelerinin hitamına 
meb'li ödedikleri mikl arıla yeniden 
bono satabilecekleri sayın halkımı· 
za l!ıu bonolara gö~terdikleri · teha -
lük ve r::ırrbetten dolayı tec;ekkiırle 
ilan olunur. 19712 

Yeşil kn~eden taşıyoruz bıırasmı 
çiçeklere, me)~nlara hırakırı rı.ıs un 
a}rıetı. b:ıj;ı~~ıyacağı ayrı hır ~ıiıun-

1 
da gorunecegız. 

ULUÇAM 

SON GÜN 

ULUS SİHEMASINDA 
ARABACI KIZI 

;.~~;.~ei!l~~nL 0, rı \ 
Sehzclertn gUnlill< azami toptan 

ve pernkt>nde ııntış fiyatl:ırı : 

-( 28/llkkanun/1941 )-

CiNSi ve MENŞEi 

lspanıık 
J,ahana 
Pırasa 

Y rC>lması 
Keıevlz 

Patates sarı 

(M ııhtellf) 
(İznik) 
(İznik) 

(Ankara) 
(Bursa) 
(Ürg.lp) 

Paıates beyaz (tlrglıp l 
(Mersin) }{arnıb:lhnr 

Pazı (1.hrsinl 

Dom-ıtes (Mel'Sın) 

Kunı ı:o~an (Muhtelif) 

16 
7,5 
7,5 
7 

16 
12 

9 
20 
16 
li 

7.5 

Sayın hal ta 

21 
10 
ıo 

10 
21 
16 
12 
28 
21 
24 
ıo 

~ 

~ 

~ 

"' 

r: 
Tasfiye ı:ıat.rde Ankara Elek· 

ı:azı 1 Urk ,ı\nonlm ~lr- '1 

t ıK. Ha\' 
ketlnden: 

1,'. Abonm n servlsl'lllz btlYJ'&m ,,. 
ı:unıcrl11d dC' ac•k buJu.ı uru· . " r ine {tın<! n evlerini dC' ıstiren 

~ 
mUsterllcrlml;ln her zamanki ıtl· I• 

bl 3411 telefon numarasına mü· 
:.. 

ra<'ııat et.ınelerl 11&.n olunur. 

5 

filmi b:ış artisti 

HİLDE KRAHL 
ın ikinci bilyiik filmi 

/ki sevgi ar.ısında çarpışan 
bir gonlun romam, büyük 

bir"' aşkın muamması ... 
-( Ayrıca )-

KÜL TÜR F1LM1 
-( Seanslar )--

14.30 - 16.30 - ıs 30 ve 21 de 
10 - 12 Ucuz matinelerinde 

lSABEL 
Telefon: 6294 il! 

Yarın sabah 10 dıın itibaren 

Ulus sinemasımn 
I..:URBAN BAYRAMI 

progro.mındn 

lki Film Birden 
oynıyacaktır. 

Bu fı1m1erin biri kahkaha/ar 
.,ıle takip edeceğiniz bir Türkçe 

komedi, diğe11 de gangster 
filmlerinin en mükemmeli 

ol;ıcak tır. 

bu mücadeleye d.,vam edcceğimlzı 
tu.hıııın t:dememektedlrlcr. Bıı· an 
için bugünün gürilıtli ve kargaf1a -
lıklanndo.n sıynlarak istıl<balin 
daha g~rıış çevresi içinde gönlllğunı 1

" 

ıhtiınallcre temas etmek ıstiyorum. 
Cihan harbi feltı.keti lkı defadır ki 
uyw nesil üzerine bır fı.fct gibı çök-
ınUştür. Hayatımızda ikinci def 
olarak mukadderatın kolu Ol<ynnos
lar üzerınden uz:anıp öte kıyıda bu-

nıezkür ııün ve ~aatte ıeminadariyle bir- 1 - Kapalı zarfla 22. 12. 9'41 de 
likıe Ko. oa müracaatları. münakasası ilan olunan 2948 ton sı-

(9603) 19554 ğlr etine talip çıkmadığından aynı 
Pirinç alınacak miktar sığır eti bir ay müddetle pa-

Eline Sa. AL Ko. dan: zarlığa konmuş~-r. Ewaf ve husu

3 - !{eşit bedeli Zt570 llrn o- ''· 
:.!Oc'l7,75 ' ıup muvakkat temin<• L 

ııradır. 

4 - PrcıJe 

rahrJka ınsaat 

ve SA rtmımeler ~4' 
~efll!':lrden pııra· 1 - Cin-i pirinç, ıııikıarı 50.000 

ı kilo, muhammen bedeli 32500 lira, mu· 
~I ~akkac teminat 2438 lira. 

sız. olarak temin ec\llebtllr. 
:> - Fabrika mürtürlyell bu 

inşaatı tsteklllcrclen dllcdl!:I mü
teahhide vermek ve mUnnkas:ı
ııı hUkUmsUz saymakta tamamen 

2 - Yukarda ismi geçen pirinç 

si şartlar ve teslim yeri Ko .da gö-
nilüp öirenilebilir. Beher kilosu • 
nun muhammen bedeli 50 kuruştur. 
İhalesi 8. 1. 942 perşembe gıinu sa· 
at 14 te yapılacaktır. Taliplerin Ko. 

serbesttir. 591-1 

ENSTİTÜLER 

Ayakkabı alınacak 

jj; 3· H> U cumartesi sa.ıı l ı de .Ezine Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla ~:ııın alınacaktır. 
isıeklıle.rin mezkur gün \'e saatte kaıi 
teminatlari} le birlikte Ko. na müracıı· 
.ııları. (9604) 19555 

Sığır eti alınacak 
Bandırma Sa. Al. Ko. dan : 

na müracaatları. (9701) 19703 

Odun alınacak 
Has.köy Sa .Al. Ko. dan : 
1 - 700 ton kuru odun pazarlıkla 

satın alınacaktır. Odunun pazarlığı 
5. 1. 942 pazarttsi gıinü saat 14 te 
Halıcıo&lu 760 Sa. A l. Ko. da yapı
lacaktır. İsteklilerin Ko. na gelme-

Nal yaptırılacak 
Ankara Jandarma Gn. K. Ankara 

Satınalma Ko. nundan: 

l ınan Birleşik Amerika Devletle • 
rini gene harbin ilk safına getirmiş 
bulunuyor. Eğer gecen harpten aon
ra birlik kalmış ve sel~met ve enı
niyetimizi tcmLn için müşterek ted
bll'ler alJiış olı;:ıydık başımızrıçökl'n 
bu faciayı önlemi§ olurduk. J3u gibi 
felaketlerin pizi liçilncU dcfıı olarak 
girdaba. atmaması İ(;iD ·tedbirler al· 
rnak hususunda kenclimi?.e, evH'ı.tln -
rınııza ve bütUn ınsıınlığa knrşı 
borçlu değil miyiz? Bugiin bir kere 
daha sabit olmuştur ki eski dtinya
da çılmn bl.r bulaşıcı hastalığın tah
rlpkf\.r mikropları yeni dUnyayrı da 
ula.5ahillyor. Böyle bir Met bir kere 
baş göstcrmiye dursun, aksi tak • 
dirde oırın fenalıklarından kurtul
mıya imkll.n 'yoktur. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör -

lüğünden : 
1 - Kurumumuz kız ve erkek ta-

l - 65.000 kilo sığır eti mııham 
men fiyatı 56 kuruş olup tuı.ırı 36400 
lira muvakkat teminatı 2730 lira. fk · 
silcrnesi kapalı zarfla 13-1-942 salı -gü
nü ~a:ıt 16 da Bandırma Sa. Al. Ko. ela 
yarıl:ıcııktır. Bu işe ait şartname her 
zaman gdrülür. T:ıliplcrin ck5iltme gÜ· 
nü ihaleden bir 'aaı evci teminatlarını 
ve teklif mektuplarını Ko. na 'crmele· 

leri. (9747) 19705 

Odun alınacak 

Sartnamesmde yazılı P.sft-lar dai
resınde ~6390 : 1050ÇD gıyim ııatın 
yalnız lmaliyesı 5-1-942 pazartesı n
at 15 te Ankara'da J. Sn Al. Ko. nu
muzda acık eksiltme !le ihale o una
caktır. Nal dC'miri İstanbul J. eı;)'a 
ve levazım ambarından verilı>eektir. 
Bir giyim nalın inıal tahmin yatı 
<33> kuruş•ur. MUteahhlde tes m o
lunacak demir icin ve gere eo lma
l(ı.t lc!n muvakkat teminat < 24:'» U
ra <87) kuruştur. Eksıltmete gire -
bilmek ıctn 2490 sayılı kanunda ~-azı
lı şartlardan başka e• elce nal imal 
ve tr.sllm ettiğine -.·c nal eıksıltmele
rlne ıstlra.J< ettiğine dair mrıteahhl
dln resmt bir dA !reden \ eıstka getir
mesi 6arttır. Şartna~ her gUn An
kara ve İstanbul J. Sa. Al. Ko. la
nndıın parAsız alınır. Niimuneler ko
misyonumuzda her gUn görülür. ts
teklllerln vesika ve temlnatlarlyle 
ekslltml! zamanında komisyonumuza 

lebeleri için aşağıda miktarı yazılı 
ayakkabının ticaret odasmdan alınan 
muhammen fiyatlar ü:r.erinden açık 
eksiltme usuliyle ıhalesi yapılacak -

tır. 

2 - İhale 2. 1. 942 cuma ırünü sa· 
at (11) de rektörlük binasındaki 
müteşekkil komisyon tarafından ya

pılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 3 7,5 tur. 
4 - Şartnamesini okumak ve da

ha fazla izahat almak istiyenlerin 
enstitü daire müdiırlüğüne müracaat-
ları. (9255) 

Cinsi Mik. çift Muh. Fi. Tu. 
Erkek iskarpini 372 10,50 3901 
Kı?: iskarpini 33 9,50 313,50 

ri. (9605) 19556 

Beyaz peynir alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Cin.;i heyaz teneke peyniri, 

miktarı 5000 kilo, mııhnmrııen bedeli 
5000 lira, kati teminat i50 lira. 

2 - Yukarda ismi ge(eıı hcyaı ıene· 
ke peyniri 3·1·942 cumartesi sanı ıo dJ 
Fzicıc Sa. Al. Ko. da pazarlıklıı satın 
alınnc:ıktır. İsteklilerin mezkur gün ''e 
s:ıane kati teminatlari~le Ko. na gel 
nıcleri. (9tl06) Jı9557 

Giresun Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Aşağıda miktarları yazılı o

dun satın alınacaktır, Beher kiloS'U
na tahmin ohınan fiyat teminat mik
tarı yukarıda gösterilmi~tir. 

2 - Şartname ve evsaf her gün 
Ko. da gôrulür. 

3 - Eksiltme 28 sonkinun 942 
çarşamba günü saat 14 te Giresun 
satın alma komisyonunda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

gelmeleri. <9451) 19417 

ORMAN UMUM Md. 

Memur alınacak 
Onnan Umum 1'11üdilrlUfıündcn: 

Orman umum müdUr!Uğüne ba~lı 
devlet orman isletmelerinde mu 1 

4 - Teklif mektupları gösterilen 
gÜn ve saatten bir saat evel Ko. na 
verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra 
verilen mektupları kabul olunmaz. c· · M ·· d ., (8) mııhuebecllık tein müsabaka ue 

ınsı elje, gurgen o unu mııctarı memur ahnac ktır 

Vazife hissi ve ihtiyatkarhk, kin 
ve tnt!kaın tohumlarının yuva.la -
rının gıdadan mahrum bıralulması
nı emreder. Bu }Wla§ıcı ha.stalığm 
yayılıp büttin diinyayı kaplamama
sı için daha başlangıçtan kontrol 
altınıı. alınmasını temin edecek bir 
korunma teşkill\.tı vncude getirmek 
ıa.zımdır. Amcrıkn He ingntere 1. -
çin, bir damla kan bile akıtmaksı· 
zın Alın:ınya'yı, bilyllk harpten son
ra imzalamış olduğu sill'thslzlnnnıa 
muahedeleri hUltümlerinc riayet et
miye mecbur etmek. bundan beş 

19258 4214,50 ~ 

Sığır eti alınacak 
K:ıraköse Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 149.000 kilo sığır eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

60p.ooo kilo depoya tes!lm kilosu 1 _ •Tallpl:;.ln ~emurln kanun nun 
1. K. 50 Sant. Mu'V. teminat 675 lira. 'dördüncü maddesindeki evııaf ve erattı 

(9748) -ı9706 haiz olmaları ve askorllkler.1nl apm ı 

altı sene eve! hiç şiiphe yok ki pek 
kolaydı. Böyle bir hareket, Atlan. 
tik beyannamesiyle ilan ettiğimiz 
gibi. galip veya m:ığlfip hiç bir mil
letten eııirgenmiyecek olan hem 
maddelerden Almn.nya'nın da fay -

aaıanmasma fırsat verebilir. Bu 
şansı kaçırm1ş bulunuyoruz. Tek -
rar birleşmemiz icln ılddetll çekiç 
darbeleri yememiz mukadnermiş. 

Bugün bu dünyada sadık birer hiz
metkarı olmakla iftihar ettiğimiz 
muazzam bir davanın gerçekleş -
mekte olduğunu göremlycn bir l<im
senin vicdanının <la kör olduğuna 
hülunetnıek lbımdır. İslikbalin ~ır
lıırım görmek bize dUşıncz. Bunun
la beraber keneli emniyetleri ve ci
hanın selameti için bundan sonra 
.Amerikan ve İngiliz ml.lletlerinln 
adalet ve sulh yolunda her zaman 
yanyana yürüyecekleri hıısusunda 
tam bir itimadım olduğunu söyll • 

yebllirlrn ... 
Mr. Çörçil nutkunu ' dakikalarca 

süren alkışlar arasında bitirmiş -

tir. 

ASKERi F ABR1KALAR 

Kırıkkalet de yaptırılacak 
inşaat 

As. Fah. Sa.tın Alma Ko.dıın : 

Çeşitli elbise yaptırılacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden : 
ı - Kurumumuz kız ve erkek ta

lebelerinin elbise palto tayyör ve 
mantolarının kuma)ı enstitüden ve
rilip harç ve dikimi mliteahhide ait 
olmak üzere kapalı zarf usulu ile i
halesi yapılacaktır. 

2 - İhale 2. 1. 942 cuma günü sa
at 14,30 da rektörlük biı:ıasın.daki 
müteşekkil komtsyon tarafından ya

pılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 3 7,5 tur. 
4 ~ Daha fazla izahat ve şartna

mesini okumak istiyenlerin enstitü 
daire t11üdürlüğüne müracaatları. 

Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı 
Erkek elbisesi 372 T. 18.00 6696 
Erkek paltosu 165 A. 18.00 2970 
Kız tayyörii 33 A. 16.00 528 
Kız mantosu 10 A. 14.00 140 

• 
(9254) 

Elbiselik kuma~ 

10 334 
19257 

alınacak 
Gazl Te~bl)'e EnstıtUsü MUdürlUWn· 

den: 
Enstitümüz erkek ve kız talebeleri 

!cin asaıtıda cins. mlktan ve muhnm -
men bedeliyle muvakkat teminatı ya. 
2ılı elbiselik kumaşlar kapalı zart u. 
sullyle satın alınacaktır. !hale 4. ı. !142 
cumartesi gUnU saat 11 de Ankara o
kullar muhasc:bedlltlnde y:ıpılac ıktır. 

Dizel motörii alınacak bulunmaları &arttır. 
Çanakkale Sa. Al Ko. dan : 1 2 - ~ıUsabaka lmtlhanına 1 ı k 2 - Tahmin hedeli 7250 lira ılK 

teminat 2793 lira 75 kuru~ıur. 
1 - Ç"anakkale'd~ teslim ve mon· deccklcrın lise ve ;vUksek mckt mt!

tajı bayie aıt olmak üzere 50 l:;~ygir zunu bulunmaları llzımrlır. 3 - Şartnamesi her j?Ün Ko. da gö· 
rülür. Mün.ıknsıı 9·1-942 cumil günıi sa· 
ıu 15 ıe >apılacaktır. İ~ıeklilerin kanu
nun ~2 inci maddesindeki tarif tdildiği 
"eçlıilc hazırlıyacakları teklif mckcup
larını ek~ilııne saatinden bir ~aaı evel 
Ko. na vermeleri. (9607) 19558 

kuvetinde dizel motörü ve teferru- 3 -. M!lsabaka neticesinde m 
atı 12. l.~2 pazar-tesi günü pazar- not alanlar arasında yüksek lkt 
lıkla satın alınacaktır. ttcarot ııscıt mezunu olanlar te 

2 - Muhammen bedeli 15950 lir.. ıecektlr. 
dır. Kati teminat 2392 liri:. 50 kuruş- 4- Müsabaka imtihanında m 

olanlar herhanıı:ı bir laletme re\ 

Bakır kazan alınacak 
Erzurum sa. Al Ko. dan: 
l - 91 bakır bey:zt kaz: n pazarlık

la ckslltmeyc konuımustur. Eks!lt.mesl 

rur. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

Ko. da görUlür. İsteklilerin mezkur 
günde Çanakkale S~ Al. Ko. na mü-
racaatları. (9749) 19707 

Kundura 
\ 

malzemesi ahnacak 
Balıkesir Sa. Aİ. Ko. d:ın : 
1 - Aşıı.ğıdn cins miktar ve mu hammen fiyatları ya.ııh 11 

kundura malzemesi pa.za.rlıklR satın alınacaktır. 
'2 - Pazarlığı. 5. ı. 942 pazartesi gUnl\ saat 15 te Balıkesir 

Ko. dıı yapılacaktır. 

kalem 

Sa. Al. 

3 - Teminatları hizalarında. ya zılıdır. 
komisyonumuzda görebi • 

s• göreeeklerdlr. 
~ - Kazananlara 36!16 sayılı k n 

l\ükilmlerıne ıı:öre l 70 liraya • k 
Ucret verııecektlr. 

8 - tmtlhan 2. ı. 942 tarihine mtl· 
ıadlt cuma gUnU saat 14 te orman u· 
mum müdUrlilıtündl!I yapılacakt.r . Ta· 
llplerln '\lat"ıc1ıı yazılı vesalklerly!e b1r· 
illete en ıı:ec imtihan s:UnU öltlf'de>n e -
veııne kadar mUracaaUarı Uzımcıır. 

A - NUtus cüzdanı ve askerlikten 
bırakılma k~ğıdı 

B - Hüsnühal kA~dı ve saklık ra• 
poru 

C - Tahsil vesikası 4 - şartlan görmek ıstiyenler her gflnU 

lirler. 
5 - 11 kalem malzeme bir talibe ıhale edileceği gibi 

olarak d::ı. a~Tı ayrı taliplere ihale edilir. 

D - Slmdlyc kadar calı5lığı yer
birer kalem terden almıe oldukları hizmet varıılca-

lan. (9584) 19:500 

6 - Taliplerin hizalanndR yazılı 
atte kornlsyona mUracaat etmeleri. 

Cin.si Miktarı 

1,5: 2,5 kalınlığında beyaz 

vaketa 
ı,5: 2,5 :Mm. kalınlığında 

sığır ki:lselesi 

kilo 

3000 

2400 

teminatlarlyle birlikte muayyen aa-

Muhammen fiyat 

Kuruş Sn. 

420 00 

350 00 

Muvakkat Te. 

Lira Kr. 
1890 00 

1260 00 

A. Ticaret ve Sanayi Odası 

Ankara tüccarlanmn 
naıan dikkatine 

1 

1 

Kesit bedeli (20:>72) llra (25) kurue 
olan Kırık.kale'dc yaptırılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar umum ınüılUrlU~U 
merkez satm alma komlsYOnunca 21.1 
-1942 car&amba ıünU saat 15 te kapa
lı zarfla ihale cdUccektlr. Sartname 
(ll lira (3) kuruştur. Muvakkat te • 
mlnat (1542) lira (92) kurustur. Ta -
liplerln tekllf mektuplarını mczk(lr 
gilnde saat l4 de kadar komisyona ver
meleri (9501) 19528 

Kuma~ ntimunesl okul ldarl'slnde 
ııörilleb1llr. lsteklll~rln teminat ıarlylc, 
kapalı zarnarını lh:ıle saatln<lcn bir 
saat evel mezk!\r komlsııonn vennelerı. 

C'lnsl ltlclvert erkek kumıuı m1kta • 
rı 502. beher metrenin M. n. 675 K., 
tutarı 3388 lira 50 kuru~. Uk tcmlnnt 
387 lira 45 lcııru&. lhatenl.n srünü cu • 
martesl saat 11 de. 

Clnsl llelvert kız kumıı.&ı mıktan 

2S9 beher ınetrcnln M. 'B. 615 K. tutarı l 
1777 lira 3.'l kuruı, 

(9510) l94GT 

4,!>: 6 :Mm. kalınlığında 
sığır köselesi 3600 

60 
80 
30 

Ağaç çlvi 
İkl katlı keten ipliği 
Çirl11 

Reçine 
Parafin yağı 
Toruk 
Ba.l mumu. 
Bezli zımpara 1, 2 No. 

(9642) 

60 
150 

Adet 24000 
Kilo 30 
Adet 2000 

500 00 

300 00 
400 00 

50 00 
70 00 

160 00 
OQ 40 

210 00 
H 00 

19:s96 

2700 00 

27 00 
ıs oo 
2 25 
6 30 

36 00 
14 40 

9 45 
3 60 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 
Riyasetinden : 
Odamızda kayıtlı tticc.ar, sirket 

ve müesseselerin 942 senesi tecdidi 
kayıt muamelesine 1. 1. 942 tarihin
den itibaren başlanmıştır. Ticaret 
ve sanayi odaları kanununun iıçüncfi 
ve nizamnamenin 105 inci maddesine 
tevfikan ıkanuni muddet zarfında 
tecdıdi kayıt muamelesinin ifa etti-
rirmesi lüzumu illıı olunur. 592:1 



Makinist ve ustakir aran,yor 
M. M. Vekileti Han Müıteı~an 

Hava lılO.tefarlıtı teknik taburu içuı ota1n01111 ve -.llrtl'ı.o makl-
Diati ve meydan ve yol inşaatına vakıf uate.ıara thtfyaç varilır. 

Verilecek Ucret mtktarlan yapılacak imtihanda gösterecekle
'rf ehliyete göre 50 - 120 lira arasındadır. Taliplerin dtlekleriyle 
Hava Mllateşarhğlna müracaatları. (9310) 19247 

MAHKEMELER BANKALAR 

de!ı•~ilıp Sulh Hukuk H akimliiin - Köıebenf demiri ahna<ak 
İskilip'in D orukseki köyiınde otu

ran Sunnetri oğlu Gafur kızı Nazife 
Sümerbank Umumı MUdürlütündcn: 

" 1 - Bankamı,z tarafından kurul· 
Sunuetçının İskilip kazasının Hacı makta olan rabrlkaların demir pence-
Pır mahallesinden S elim oilu Ve- re ve kapı imalatında kullanılmak ü • 
yia akyhıne açtığı sulha teşebbüs zere müfJ'edatı asatıda yazılı 100 ton 
davasında muddeialeyh V eysinin köşebent ve 73 ton Te demirine lhtıyac 
mahalli ikametinin malum olmadığı vardır. 
teblıg memurunun teblig mazbata - Kosebent 30/30/3 

35/35/4 
40/40/5 

30 ton 
smdaki meşruhatından anlaşılmak -
la hukuk usul muhılkemeleri kanu -
nunun 144 üncü maddesi mucibin -
ce muhakeme gunıi olan 29. 1. 'l42 
tarihine müsa.dif perşembe günü sa· 

.. 45/45/5 
50/50/6 

25 
20 
15 
10 .. 

at 9) da bizzat veyahut kanuni bir Te demir! 30/30/4 
35/35/4.5 
40/40/:l 

25" 
15 .. 'Vekil İskilip sulh hukuk mahkeme

sine göndermesi aksi takdirde hak
k.,,d:ı kanuni mu amele yan•lvağı i- 45/45/5,5 

50/50/6 

15 .. 
10 .. 
10 .. 

75 

lln olunur. 5935 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAN 
Dotum ve kadın nastalıklan 

l\lütebassısı 

2 Kösebent ve te demirlerinin 
tullerl 2 metreden asatı oımıyacaktır. 

.Metrede birden az delltl ve passız ol • 
mak tarUyle kullanılmıa olanları da 
kabul edilecektir. 

Buyük Postane: arkasında Sanayi 
Cad. Demir Ap. No 1 Hastala· 

nm kabı:ıl etmekıedir. 

3 - Kosebent ve te demiri devlet 
demlryolları ıstasyonlarından birinde 
teslim edilecek ve vaıı;on tartısı tesellü
me esas olacaktır. 

4 - Birer tondan aııatı olmamak 
eartıyle yapılacak tekllfier kabul edl· 
lecektlr. 

Telefon: 1816 

DEVLET DEMlRYOLLARl 
5 - Tck'ftt!er 6. 1. 1942 tarihine ka· 

dar Ankarada SQmerbank umumi mü
dürlüğüne tevdi edllmls olacaktır. 

6 - Banka tekllOerl nazarı itibara 

Devlet Demiryollan Sivas 
Cer Atölyesine imtihanla 

elektrikçı alınacak 

almakta serbesttir. !9647> l!l:l98 

Daktilo alınacak 

• = 

D. Yolları U. Mudurlugunden: Sümerbank 1pl1k ve Dokuma 
Fabr katarı Müessesesi Müdurlu-

tah-

tünden: 
Müessesemiz muhaberat ser

visinde lüzumu halinde daktllo
.ıtrar olarak lstlhdam edilmek ü· 
zere dakU!o alınacaktır. Daktl· 
ıoııraClye IAyıklyle vAkır olanlar
dan tecrubesl bulunanlar ve 11· 
san bilenler tercih edilecektir. 

Ccretlerl, yapılacak tecrübe
de ııöstereceklerı liyakate ııöre 
tesblt ed ıecekUr. 

Talip olanların Yıınleehlr ls· 
met tnöni.i caddesi No. l:l te mü
esaese zat leleri ıemtıne müra-
caatları ll.A.n olunur. 5936 

Satıhk eczane 
zevclm eczacı Nusret lmen'ln ölümü 

dolayıalyle Zonııuldak'ta Atatürk cad • 
desinde Azim eczanesinin lçlndekl mev· 
cut bilumum llA.clarla eczacılıta mil • 
tealllk demlrbaı eeyalan satılacaktır. 

Tallplerln mektupla veya bizzat 
aeatıdakl adreııe müracaatları UA.n o • 
lunur. 

Zonııuldak Yeni C&mlsokak No. 16 
Pakize tmen 

Kayıp - 1329 senesinde M ülkiye 
mektebinden aldıgım şahadetname
mi ka}bettım yenisini alacaiımdan 
eskisinin hükmü y oktur. 

Biga kaymakamı M ülkiye me 
zunlarından H ikmet Arar 

ASKERLiK lŞLERI 

ÇACRI 
Ankara Askerlik SubesLnden : 
Hukuk fakUlte.-ıi birmci sınıf ve 

5011 numaralı talebe iken mekte-be 
devam etmediiLnde-n mektepte bu
lunamıyan ve Kudret apartmanında
ki akresinde olmadı&ı anlaşılan 
Yd. Top. Tktn. 329 doğum ve 43222 
kayıt numaralı Erzincanlı Ömer oğ
lu Hıfzı Varlık talim vazifesi almış

bulunduğu 

!Uzumu müracaatı 

19691 

Elbise diktirilecek 
tein yaptırılacak elbise 

acık yaka (ceket. yelek ve pantalondan mil· 
relckep) takım 

28t 81 llclvert aerJden kapalı yaka (ceket ve pantaıondan mü
rekkep) takım 

'2'18 35 llclvert 1&Yaktan açık yakalı (ceket. yelek ve pantalondan 
mtırelı:kep) takım 

8819 87 sı1 l&Y&ktan acılı: yakalı (ceket, yelek ve pantalondan mil· 
rekkep ı ta kını 

1966 80 
8199 12 

- :ıo 288 47 

28987 81 

s yah kutordan ı:ıaıto 

siyah ıa:raktan ı:ıaıto 

llclvert aerJden kaaket 
srı pyaktan kasket 

Kapa sarf usullyle yeniden lmlltm ye c l<arılmıstır. 
2 - Bu ıı ctn mukt.L..r.I lı:umaı, bedeli mukablllnde idare taratından veri · 

leeektlr. 
a - l!llı:slltme T.1. 942 tarihine mUsadlf 1:artamba ııünil ~aat 11 de Malat 

111 da lleltnd ııetme b n sında yap laca tır 

" - He~U umumtyesl ıcın verllecek muvakkat teminat 1799 lira 9 ku· 

t.tekUlertn belediye veya ticaret od:ısından alacakları sanat vesikası 
merkez nde bir ay zarfında atelye açacakları hakkında noterllkt n 

mu.a beyanname ve muvakkat teminata alt makbuz veya banka mektutıu 
l e 2490 ıayılı kanun bU lee milt alllk sartname tartratı dairesinde ihzar ed" 
ceklerl tekllf me.lı:tuplannı muayyen ırUn saat ıo a kadar Malatyada beııncl it 

letme llom relllltlne vermeleı1 IA mdır 
4S - B alt eartname Malat a işletme kaleminden O yarbakır. EIAzılt, 

l:lollu lıtuyoıaJannd n Haydarpala ve Ankara ırarlarından lateklllere ııar'Un: 

ftrlllr. (9430) 19463 

. 
• • 
ıçm Manto ve kürkleriniz 

u ı;. u s 

VILAYEThER l 942 cuma gıinu saat onda ihale
Y p 1 cak ır. Talip olan ar 1302 

--~------------ hralık muvakkat teminat matebuzla-
~======::::::ı:==================================================~ 

Odun al ınacak 
Urfa Gıimrıik Muhafaza Kıtası Sa 

tın Alma Komisyonundan ı 
Cinsi odun miktarı 600,000 kilo, tu 

tan 24,000 lira 3 7,5 teminatı 1800 
lira ihalenin günü ve saati 29. 12. 
941 pazartesi saat 10. 

r"yle ve bu ekme i vereb leccğine 
dair icabeden v alan ve teklif 
mektubunda ekme u kilosunun kaç 
kuruşa vercbilece inin hem yazı ve 
hem de hak ve silintisiz olarak aynı 
gıin ve saat ondan bir saat evet ko
misyona vermiş bulunacaklardır faz
la tafsilat almak fstiyenler ceza ve 
tevkif evi miıdürlügüne müracaat et-

İNHİSAR 4R iDARESi 
Bayram ve yılbaıı hediyesi olarak 

meleri. 19656 VİŞNE A - Altı yüz bin kilo odun 29. 12 
941 pazartesi günü saat 10 da Urfa 
Gumrük muhafaza kıtası satın alma 
k<>misyonunda kapalı zarfla ihale e
dilecektir. 

B - Şartnameyi okumak istiyen -
!er Urfa, İslahiye ve Mardin güm -
rük kıtalarında her gün okuyabilir
ler. 

Tamir yaptı rılacak 
İstanbul Defterdarlığmdan : 
Topkapı sarayı müzesinde yaptı -

rılacak (1Z0300l lira keşifli tamirat 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. İhale 19. 1. 1942 pazartesi 
günü saat 15 te Def erdarlıkta mü -
teşc1{kil komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat 1eminat (7265) liradır. 
Münakasaya ait takım evrak (6) li
ra mukabilinde defterdarlık Milli 
E'.Tllak idaresinden alınabilir . 

ÇİLEK ., 
PORTAKAi.: 

C - T alipler teminat akçesi olan 
1800 lirayı Urfa gümrük kıtası vez
nesine yatırıp vezne makbuziyle şart
namenin dördüncü maddesinde ken
dilerinden istenilen vesalklerle bir -
likte ihale saatinden bir saat eve! 
teklif mektuplarını komisyona ver • 

- MANDALİN 

miş bulunacaklardır. 
( 10915-9311) 19260 

Santral binası yaphnlacak 

TURUNÇ 
BEYENDİK 

NANE 
MUZ 
ALTIN 

Kocaeli P. T. T. Müdiırlıiğünden 
1 - İzmit pazar >erinde inşa . edı

lecek otomatik telefon santral bina· 
sı inşaatı 13. 12. 941 tarihinden ıtı

baren bir ay müddetle pazarlık su
retiyle eksillmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 25296 lira 83 ku
ru;ıtur. 

İsteklilerin en az (50000) liralrk 
eski eser tamiri yapmış yüksek mi
m'lr veya mühendis olmaları ve bu 
v.1~ıfları haiz olduklarmıa dari İs • 
t:ır>.hul nafıa müdürlü~iinden alacak
ları ehliye•name ile 941 yılına ait 
ticaut vesikası ve teklif mektupla
rını 2490 No lu kanunun tarifatı da
iı esinde hazırlanmıs miihürlü zarf 
dl'runur.da ihale saatinden bir saat 
evelıne kadar komisyon reisli~ine 
tevdi etmeleri mu.ktazirlir. 19701 .L i K ö R L E R i N i I 

3 - Bu işe ait keşif evrakı ıçın 

tatil günleri hariç olmak üzere ta
lipler her gün Kocaeli P. T. T. ınÜ· 
dürlüğiıne müracaat edebilirler . 

inhisarlar Umum Md. 

Yapı i lôn ı 
tnhlsarlar Umum llIUılilrlUr:unılan: 

KANY AKLA iNi 
ve Sipahi 4 - İhale 12. 1. 942 tarihine mü

sadif paıar:esi günü saat 14 le Kcı
caeli P. T. T. mıidürlliğünde yapıla· 
caktır. 

5 - İstekliler 1897 lira mııvakat 
teminat akçesini İzmit P. T. T. mu· 
hasebe veznesine yatırdıklarına da
ir makbuz veya şayanı kabul bıınka 

1 - l<esır. sartnarne \'C planı mucl· 
blnce ld r m zln Pulat nC'ıle ;aptıraca· 

c:ı kapan lnş ı tı ısı kapalı zarr usu· 
ıııııe ek llt ye koıımustur. Samsun 

2 - K ııtr hC'liell 17231.23 lira yüzd,, 
7,5 mu' akk t l<'m n tı 1!:!92.31 llradır. 

3 - l·'ks itme 9. ı. 942 cuma ııunu 

sant 10 30 da t tıınbul la Knhat"lşta 

Çeşit 
mektubu ile ihale tarihinden iki gün l;'ıln me kez !avazım şub slndC:;:I alım 
evel ve bu gibi inşaata ait taahhüt· k• lsyonunda yapılataktır. 
!erini ifa ettiklerine dair ilgili ma· 4 - Şartname Ist n'!ıul'da levazım 
kamlardan alacakları musaddak cl-ıli 
Yet ve vesikaları 2490 numaralı ka
nunun hükiimleri dairesinde hazırh
yarak eksiltme komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

(11060 9465) 19424 

Elbise yaptı rılacak 

şubesi v zn('slnd n ve lımılr. Ankara. 
T , bzon başın dür!Uklerlndcn (86) ku· 
ru3 l ılın:ıblllr 

5 - l\ILınak saya girecekler mühür-
IU tekllt mektuplarını kanunl vcı;a.Jklc 

yüz le 7,5 ı:Uvenme par sı mrıkbuzu 

Boğaziçi 

Yenice 
Serkldoryan· 

Baf ramaden· 
Gelincik 

htanbul Emniyet .Miidürlüğünden : 
Müdüriyeıimiz shil mC'murları için 

550 ıakım clhise ile ;so adı:ı palıo yııJ>
ıırılması kapalı zarf usuli} le nıuaak:ı • 
sa}"a konmuştur. 

teminat me <tubunu ve 
• rtnam sinin (F) tıkra ında yazılı ve
s kayı ihtiva .c>decek kapalı zarllarını 

lhnl gUnU eksiltme saatinden hlr saat 
ev \ine k d:ır me kOr komls;on ha~· 
k nlığına veya Tra ızon basmüıturlü-

muk b 1 ndc vermeler! SIGARALARINI 
Nümuneleri d:ıircde mühurlü ola • 

rak bulundurulan hir ıakım elbise \'C bir 
:ıdeı paltonun muhıınımcn hcdeli 61 li
radır .. Muvakkat teminaıı 2640 liradır. 
Eksiltme 7-1-942 çarşamba J:ÜnÜ saat ı 5 
ıe müduriycdmiz hinasında müteşekkil 
komis}on ıarafından }apılaC'akıır. İs . 
ıeklilerin şartnameyi ve nümunelcri giir· 
mdc üzere emni}et müdürlügü muhase
besine müraC'llaıları. ( 11ı59.94~ l) 

Posl da vu u bulac11k ı:cclk· 

ol nm z. TAVSİYE EDER 
Sayın Ankarahlara ~:========================================================q 

19541 

Yapı işleri 
Doğu Bayazıt Kazası .Ma m!idilrlU· 

~i.lnden; 

Ekıılltmeye konulan ıs: 

1 - Do~u Bayazlt kazasınrla yapı. 
lacak hilkUmet binası ikmali lnş,ıatı· 
dır. 

2 - Kesir bcdell (16457) lira ıss 

kurustur 
3 - Ekslllme 6.1. 91:.1 gılnü saat 

15 te kapalı ı:arr usulı~ le )apılac lk -
tır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve huna 
mUteterrl evrak Do"u 8:'1>11zlt mali~ c 
dairesin en alınabilir 'c A rı narı 

mtidUrJufı'iınde de gorill<•lılllr. 

Türk Hava Kurumu 
Ankara Şubesinden : 

Ihr yıl oldu u gibi bu yıl dn 
kuı b n d 1, bar k ve boynuz
! n her eve uı::ranarak Kuru
mumuz le k ıa.tı tarafından top
ll'lnncaktır. Harhangl bir sebep
le e\ rinde d r1 kalanlar en ya-

n drcslcrtyJe 
makbuzları 

Devlet Orman ltletmesi 

Satahk çam tomruğu 
Devlet Orman bletmeıl Daday Re· 

vır Amlrlltlnden: 
1 - Ballıdat bölıı;e binası IOle ke

narı deposunda lstltte mevcut (2380) 
adet muadili (2571.554> metre mlkAP 
cam tomrutu acık arttırma ile satıla-

caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bas kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuı 

1 

olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rlnrten hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara alt satıı sartname
sı Ankarada orman umum miıdürlil· mrı k ıJ ır memur hulunılurula

c ktır. 1 ; numn ;a telefon 
edil hl lir 5tı37 

Cnindt', İstanbul ve Kastamonu orman 
j ı:evlrıre miıdürlüklerlyle Daday orman 

lı•mmm•••••••••mli işletmesi revir lmtrllıtlnde ırôrillecek · 
tir. 

5 - Eksiltmeye ı:trm k Idn ı tek - Beden ferbiyesi Umum M.d. 
illerin l'!.'?31 lira 34 kuruşuk mu\• ı'kkal hc>dell <1570ı kuruştur. 

4 - Tomruklar bir !II3 muhammen 

temınat vermeleri ve A rı vıl YC'l n 5 _ tsteklllerln yüzde 7,5 muvak· 
d bu işe ı;ılrebllcceklcı in• ılalr alın· !(ayak ı'1ınacak kat teminatı olanı (3028ı lira (()Ilı 
mıs vcs ka ibraz etmeleri mukt.ı ld r Bede Teroiye ı Umum Müdiir - kuru& hAmllen 9. ı 942 <cuma) ııUn 
Bu vesika için ek itmenin yapıl •Cııfı'ı lug,ınch;n : 1 saat (14l tc Daılay revlr A.mlrllfı'lne 
ı:Unden en az O<: ~un cvcı b r lst.-1 ile Umuı mutlu lu in 100 çift yer- mUracaatları. (11214/9528) 195.'~5 
isteklilerin Afrı \l!aydl 1i malı komple k ya açıt.: e.csıltme l 
mıiraca:ı.tıarı ve bu ıle atın al nac •ır. Eksiilme An - .. ··- . 

• ara a u wm mudur! 1 ~ bına ında Kayıp - Gumruge ıbraz rdilmek 
1 yapılac açık eksıl m,•}İ miılcakıp ı iııere Devlet Demiryollarından alı-

dıkları \eslkalnrı ık y k numunclerının nıııayencsiyle nan D. H. marka. 107 ve 108 numa· 
dır . Bu muıhl t znrfınıla v Rik·ı tale 1 · d b . 

kayaklar dcrha tes ıme ama. e u - rah iki sandık tayyare malzemesıne binde bulunmıynnıar ~k lltmeye gire- B · d hT 
mlyeceklcrdlr. lundurulac kt r. u şeraıt a 1

• ı~ • ait iki kıla ordino kaybolmuştur Ye-
de talip olanların 5 ı. 942 tarıhıne 

6 - Istcklller tekllC m ktuplarını 1>adar Y~ni ehiı· İzmir caddesi nu • 
ihale ıı;ünıi ol.ın r 1. 9~2 salı gUnU sa· 

nıara 11 de Satın im~ komisyo ıu-a' 14 e kadar eksiltme koınl yonu re- " 
na muva k t temımdarı ile biılikte 

ısıtıııne mnkbuz mukab llndı:! tesıım 
edeceklerdir muracaatları il:ın olunur. 

(9751) 19709 Postada vuku bulacak 
kabul edilmez. 

ıtl'rlkmelcr 

l9:i'lll 

Tornacı ust2'.sı alınacak 
Eskişehir Tayyare Fabrikası Mıi 

dürlügünden : 
Eakişehir tayyare fabrikası ıçın 

tornacı ustası alınacaktır. İsteklile
re imtihanda gôsterecekleri ehliyet 
ve liyakata göre ZSO - 500 kuruşa 
kadar yevmiye verilecektir. İmtihan 
!ar 5. sonkanun 942 tarihinde İstan
bul'da Nuri Demirağ atelyesinde. 
Eskişehir'de ta>yare fabrikasında ve 
Ankara'da Türk Hava kurumu ate! 
y~sinde yapılacaktır. 

Taliplerin fabrika genel direktör 
liığüne hitaben yazılmış dilekçe ve 
aşağıda evrakı müsbiteleriyle birlik
te imtihan olunacakları mahallere 
'11iiracaatları. (9686} 

Nüfus hüviyet cüzdanı 
Askerlik vesikası 
Polisten musaddak iyi hal kağı • 

dı. 

Varsa bonservis ve mektep şeha 
rietnamesi. · 19631 

Ekmek alınacak 
O Bakır C MOddelu um 1 nd R' 

B yram şekf'rlerinlzi, 

dkolnlarınızı, pasta, 
kek, tart ve 
hiskullerinlzl 

MERAM'da·n 
alınız. 

Yeniş hır, AtatUrlt 
Bulvarı, No: 141 • 143, 

Telefon: 5730 
Ya§ ve kuru meYVe 

sa •ışı yemden başladı. 

YEN i Sinemada 
BuırUn ıu Gece 

Amerllta'ıla ilk hamlede bütün ar· 
tler n b na ge "n ııenc ve se

vlmU yıldız Mlckey Ronny'ln 

Lewls Ston l'le beraber 
çevirdikleri 

nisi alınacağından eskisinin hükmü 

olmadığı ilan olunur . 

5885 

Gümrük komisyoncuau 

Mustafa Yusufoğlu 

U L u s 23. üncü yıl. - No. 7327 

lmtıyaz sahıbı 

İskender ARTU N 
Umumi Neşrıyatı İdare Eden 

Vazı İşlert Mildilril 
Mümt az Faik FENİK 

MileMese MUdUrU: Naslt ULUO 
ULUS BasımPvi ANKA RA 

--( UİKKAT }-
Gıı.zetemlze ııönderllen hernev1 yazı · 

Lar. ne1red1lJ1n edıtmeıın ıren veril· 
mez ve ıcaybôlusunoan dolaYl nıc bir 

meııullyet kaouı olunmaz 

PARK Sinemasında 
Buıı;Un bu ııece 

Hatıraııı ilelebet batızalarda men
kuı kalacak en büyük hayat 

romanı 

KADIN KALBi 

..ıııı•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı - ERLERIMlZE kıtlık hediye vereceklere ---
E Sağlam yapılmıı olan ucuz eldivenle ---- beher çifti 40 kuruıtan 
: Satış yeri- Ankara Türk Ticaret Bankası kartıaında Trakya apart· 
: manı No: 3. Telefon: 3922. 6882 

':tı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

VAKIFLAR UMUM 
MODORLüCO 

Tamir itleri 
Va.kıflar Umum Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 431 lira 13 Kr. M i
marzade Vakfından 20 sayılı fırının 
tamiri. 

Keşif bedeli 63 lira 37 Kr. Eski
cioglu camii kırık camlarınm takıl
ması ve damının aktarılması. 

Keşif bedeli 40 lira İkinci Vakıf 
apartmanı bodruımunda Ziraat mü -
dürlügü deposuna demir kapı imali
yesi. 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı iş . 

ler pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Pazarlık 2. 1. 94Z cuma günü sa

at on beşte umı:m müdürlük inşaat 
miidürlüf.ünde yapıl:ıcağından ehli -
vetli taliplerin % 7,5 teminat para
lariyle muayyen ıtün ve saatte mü -
racaat etmeleri ilan olunur. 

(9746) 19704 

Milli Müdafaa VeWleti 

Tamir iti 
M . M. V ekaleti Sa. Al. Ko. da 
Telsiz binasında 402 lira 80 ku 

keşif bedelli tamirat iıi 2, 1. 94-2 
ma giinu saat 11 de pazarlıkla y 
tırılacaktır. hteklilerin 60 lira 
kuruşluk kati teminatlarıyle birli 
te pazarlık gün ve saatinde M. 
V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri • 

(9691} 19670 

ANKARA BELEDIYES 

Hurda eıya satıtı 
Ankara Belediyesi imar müdürl 

ğıinden : 
32 kalemden ibaret soba, 10bi 

rusu ve muhtelif hurda eşya ntıl 
caktır. İhalesi 5. 1. 942 pazartesi 
nü saat 15 t e İmar Müdt.irlüğun 
miıteşekkil komisyonda yapılacak 
tır. Taliplerin o gün ve saatte 
racaatlan ilin olunur. 

«==================::?:::==================:::::ı 

( 1942 modeli ) -
ORİON RADYOLARINİ 

PULAT Radyoevinde arayınız 
4 Lambalı Peşin 140, Taksitli 154 Lira 
5 Lambalı Peşin 180, Taksit li 198 Lira 
7 Lambalı Otomatik Petin 315, Taksitle 350 Lira 

Mevaimin en zarif en kuvetli makineleri oldu -
ğunu bir defa d i·nlemek iabata kafidir. 3. dalga 
üzerine yapılmıı olup her parçası ucuzı olarak her 
yerde bulunur. 

Bilumum rildyo tamiri ve yeni akimülitör, sarj 
garantili olarak yapılır. 

Tek 18.mbalı kulaklık radyoları vardır. Ankara 
Poıta Caddesi No: 64 PULAT Radyoevi SABRİ 
PULAT. Telefon : 3251 

~==::;::==================================~ 

SUS Sinemasında 
Buııün bu ııece 

Müzik, dana ve ııUzelllk ııenronlıl 

ve tahane bir eser 

BRODWAY MELODY 1940 

SÜMER Sinemasında 
Bugün bu gece 

Sefahat llemlerlnln ıc yQz11DG 

canland&un büyük eser 

BATAKHANE KIZl 

1 ilkkanun 941 den 31 mayıs 941 
mali sene gayesine kadar D. Bakır 
ceza ve tevkif evinin altı aylık ek
mek ihtiyacı asgari 80.000 azami 
100.000 kilo olmak !.\zere 95 randı • 
manlı fabrika unundan mamul ek • 
mek şartnamesi mucibince yevmi 

em:aal iz gUselllkte çok zengin çeşitli ibthaca göre ceza evinde mlftlve AIDİ HARDİ iŞIK 
Türkçe IÖZIÜ arapça ııarkılı 

Yaratanlar: 
ôYnı:vanıar: Eleanor Powell -

Fred Astalre 

Oynıyanlar : 

Suni çiçek kolleksiyonunu ve tesellüm edilmek üzere muha 
men bedel 17360 on yedi bin ü 

A tatUrk Bulvarı Kutlu ıırııaı No: 9' altımıo. Jira ııtıünakaaası ~ah 
1630. 

Süleyman Necip • Emine Rı%Zlk 
Seanslar: 10 - ııı - 14.30 • 16JIO

l8.80 sece 21 ıte Çiçek Müeaıeseamde prünüz ....ı ıe c. Mu. Uk makamnrda t~ 

.. ••••••••••••••••••••"" ,~1ltlllkil~.~~ek ~iıyonda 9 ~ t,_•••••••••1111111••••••• 
Rose J'ranken • Arthur caeıa1' 

Seanslar: 10 • 12 14 30 - 16.30 

18.30 seec 21 de 


