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Halk idaresinin en canh örnekleri 

Cümhuriyet Halk Partisi 

Ocak, nahi e ve 
lir e - Sıkı bir şekilde kuşatıldığı halde japonlara şiddetle kcır§ı koyan Hong • Kongdan 

bir görünü§ kaza kongreleri 
İngiliz 

Amerikan 
Ankara : 9 . a. a. - Türkiye Cüm -

hu riyeti Hükümeti Türkiye'nin bita

raflığını, tahaddüs eden yeni ihtilôfa 

ittifakı 
Londra, 9 a.a. - Dally Skctch'in 

tahminine göre, yakında Amerika 

Birleşık Devlrtleri ile BUyllk Brı -
tanya ilı ıısında tam bır askeri ve 
bahri ittıfak yapılacak ve blriikte teşmil etmeğe kara r vermiştir. 

~ ~ hareketi temin için İngiliz - Amerl· 
"::::::::::::::::======================== kan harp komitesi kunılacaktır. 

Dünya harbi 
karşısında 
bitarafız 

Mümtaz Faik FENiK 
lıı ?arıon)a ile, Birie,ik Amerika ~c 
~lıtere arasındaki harp, kurenin bu· 
d enlem ve bo> lam da> relerini bir· 
ştııbirc alevden bir kaCcs haline ko>du. 
ııı!Jııdı, Pasifik Ok)ıtııo u, ismiııin 
ll 1Qasına tıımamİ> le ıı) kırı bir mahi>ct 
1:.1.trak kanama.kındır. Kutuıı buz.unun 
trındc donan in.:ın kanı, Ikuutor ku

~llllı:ı içinde erimektedir. Aıe' her ta· 
41ta, korkunç , e dehşetlidir. Eğer 

1 ıııdiye kadıır ufukta en ufak bir bant 
llıııidi, cılız bir ı,ık halinde sörulebil· ı 

ıırtık o rla kullr.nmckı~ ve }tlla· 
11ıı ne ıdu,tü bılınmıycn esrarı arkasına ı 
tİ?l~ııınckıedır. Harp sıttikı;e daha ı:e· 
liıı olacak ,e onun insanlık il.lemi ve 
il:ıtdcnı> et 'tarihi içindeki tepkisi daha 
~ın.n katacnktır. Çunkü iki bü>ük ~~v· 
ltı, buıun kuvetleri)'le, ölüm \C dirım 
'ın iı;ine aıılmı,tardır. 

Botaııasmanın bu kadar umumi bir 
~~il alması, şüphesiz, şimdiye kadar 
~~1k1tı, emni)'et ve hüri> et şarıl arı i11lde, cihanda barıJ prensipini güden 
~kiye'de büyük bir tee5surle karşı· 
dtıı ıtıınır. Bu his, harpten korktuğum~z: 
· .değil, barışa ve yahut tam tab~n 
ile lnunlığa olan &evı;lmizden ve aı;t• 
~dan doiiu>or. KOCıt ıarihiıniı., eğer 
likliı ve hürhetimiz ıehlike)'c dü,er· 
~ tn sevgilimiz olan sulhu bile nasıl 

ildi kanımızla boğabilcceğimize en 
~İıı ve en yeminli şahittir. Bu inanı, 
~t mücadelemizde bir kere daha ta· 

ltdik, ve ica1> ederse, bir defa daha 
~leıni}·e hazırız.. Fakat bugün için 
~ lüzum )"Oktur. At~in dün)·a ~ar· 
't~111t kucakladığı bir zamıında bıle. 
~kiye, Milll Scf'imizin euafındııki 
~1Ut birliğimize ve kuveıimiıe d~>·ana· 
ı ~. Yeni durum kar~ısında da bıtaraf· 
1hıı1 bir defa daha teyit eımi' bulunu· 
~r. Fakat bu. har!' bizden uz.aksa da 
t~ harbe yakın değiliz demek dej;ildir. 
~ İnsanlık Uemi, bir vücutsa, onun 
tr ltt\oundaki yaranın doğunluğu at~i 
t~httte biz de içimiz.de hissederiz. .Ate

~ıı bir rüz~rla bize sıçramıracağınt 
Ilı temin edebilir? Kaldı ki, dünyayı 

~'lıı alevlerden bir kıvılcımın her ıın 
~iıınııa düşmesi de ihtimal içinde • 
diz. l"iirki) e'nin bitaraflığını iısibı U)"\1$· 
~r • h". 'lıı bir ililç değil, tam tem ızı 

">tr"1 daima "hazırol" vaziyetinde tu· 

'--ıı bir kuvet olarak almamız l.hımdır. 
~raf!ığın barba karşı bir sigorta ol· 

~ıfını ıimdiye kadar kaç türlü mi • 
~llie tördük. Harbe girmemiş olsak da· 
,' heı latayı sarsan facianın içinde her 

lilrJ• k k b 0 J w• • . u sarsıntıdan uza ·ala ı ecegımı · 

~.İddia edebilir miyiz? Komşuda pişen 
~ de düşer derler. Fakat komşularda 
~ltr barut altında insan vücudundan 

~lca bir ıey pflınirorsa, bize no dü • 
lt!ı~lir? 

'Bu harbin uzun, hattil çok urun SÜ· 

ttlıileceğ.ini sö)·lememize klhinlik de

~c:z.. Gôrünen kl>)e kılavuz lhım 
~ tıldir. Bugün lı;in bitarafsak, yarın 
~I> İti bir duruma ıf.rmi}·e mecbur 
fll~ileceğimiz ihtimalini de gözden ı· 
r~ 

tuımt)"alım ... 

Vaıand~ların herısine düşen afır ve 
~~Uliyetli vazifeler vardır. Bu vazife· 

11
11 ba51ııda şüphesiz herkesin, İJi ile 
~ İle daha ı;ok rnt$gul olması, el· 
tııı~ğj 
~· stokunu yedeklemesi, tuarrufu 
• r "atan ödevi olarak baJ tılilna alıp 
:tih al dlvınında hizmet görmesi gelir. 

~~~n iı;in bitaraflık halinde seferber· 
~tiıtıb_ hudur. Parolamız budur. Harbe 
~it ınilU birliğimize güveniyorsak. 
di ıs İçin de ı:ene aynı kaynak biz.im · 

~~e bize ı;ahjmak için hız vermek · 

~~----~----------

, ( ENUP 
fİN DENİZİ 

Siyam'ı Malezya'yı, Singap ur'u gösterir talailatlı harta 

---------- ve ------ ------ ve ----

VAKE 
** 

Japon askerleri adaları Japonlar1n 
Bankok' a girdiler ellerine ge~li mi ! 
Tokyo; 9. a.a. - Domei ajansı -

nın bildirdiğine göre, Tayland'dakl 
Japon kıtaları. dün saat 21 den bir
az sonra Bangkok'a glrmiıılerdlr. 

Jngili:z.ler haber 
bekliyorlar 

Şanghay, 9 a.a. - Askeri bir ja
pon gazetesi olan Tarlku Slnipo'nun 
bildirdiğine g1kc japon donanmasına 
bağlı kuvetler yalnız \\"ake ameri
kan üssünü değil Guam üsstlnü de 
işgal eylemişlerdir. 

Japon tebliği 
Tokyo, 9 a.a. - Umumi kararglih

L ondra, g a.a. - İngiliz hariciye tan tebliğ edild.ğlne göre, dün gün· 
nazırlıfı. Britanya kıtıılarının S ilk· dllz hacimleri yekflnu 8 bini bulan 
kanunda şafak sökerken Malezya ile iki yüz duşman ticaret vapuru zap
Thaıland arasındaki hududu geçtik- tedilmlştlr. Bunlann arasında Presi· 
leri hakkında Japonya'nın Bang - dent Harrlson da vardır. 
Kok büyük elçiliği tarafından veri- Bundan başka Honkong'a yeniden 
len haberi yalanlamaktadır. İngiliz • hava hücumiıırı yapılrlı/h ve hu sıra· 
lerin bu hareketi üzerine Japonya da bir lngillz torpido muhribinin e
ile Thailand arasında müzakerelere hemlyctll hRsnra u~radığı tebliğ e· 
başlandığı ve Britanyalılarla çarpış- d!lmektedir. 
mak üzere japon kıtalarının Thai - Dün Guam lle Mldway arasındaki 
lan.ıra gönderildiğini Japonlar iddia · Wakc ada.sına yapılan akınlar esna
etmişlerdir. smda benzin rlepolanna ateş veril· 

İngiliz hariciye nazırlığı Britan • 
ya kuvetlerinin hiç bir noktadan 
Tailand hududunu geçmediklerini 
beyan eder. 

Britanya hükümeti, Thailand'a kar
şı alacağı durumu tayin için Japon
Thailand konuşmaları hakkında da
ha tafsilatlı malilmat beklemekte -
dir. 

mlştir. 

9 düşman ta~uesl dileürülmfis· 
tür. 

Hongkong'a yapılan hava 
hücumu 

Ho~gkong; O. na nnn ak • 
n nesredilt>n tl"bllfe s:öre: 
Mlıdafaa p!Anı, m1?mnunivet • 

~Sonu 3 Uncu sayrada) 

MALEZYA'DA FİLİPİN'DE bütün yurtta devam etmektedir 
, ···-

S A VA Ş ADAYA Kongreler bu ay bilirlleceklir 

EDİYOR 
*** 

Singapur'a 

CIKTI 
;;) 

*** 
Japonlar 

Japonla nn asker Fil ipin'in bır iki 

çıkardığ ı haberi adas1na den izden 

yala nla nmaktad ır müfrezeler çıkard llar 
Tokyo, 9 a.a. Japon umumi ka· I 

rarı;Ahının bir tehlığl: japon kıtalıı

rının şimdi Sıngapur'a hiiC'um etmek
te oldu~unu bildlrm ktcdır. Japon 
hm·a kuvrtlt>ri iso Mıılt>Z> n'dakl dUs· 
man hR\'a llslerlne hUeumbr yap -
mııkta ve birçok duşnmn tıı)ynrçs! 

csonu a Uncu &n) radn ı 

Ncvyork: 9 a.a Bir JapoD 
mU!rez si Filıpin'de karaya çık -
mııtır. 

Jaoonlar tayyare 
rnPwlnnlnrına saldırıvo ·/ar 

Ncvyork: O. a.a - MRnlla'dan 

ısonu 3 UnC"O ıaytaııaı 

-

Singapur'da bir tayyare meydanı 

Almanların 

harp ilanı 
bekleniyor 
Rusların durumları 

hakkında tefsirler 
Tokyo, 6' a.a. - Domcı ajansının 

hllıdlrdltıne ıröre, JaI>On hülcümoU ısoz • 
cUsU. 1:azeteciler konter1U1&1nda dcmlo· 
tir ki: 

Alman)'&"nın Amerlka"ya bir harp 
nan et.meıılni pek tabıt olarak bekli· 
)"Oruz. 

Alman ve italyanlar tevkil 
ediliyor 

Vulnırton, 9 a.a. - ôA-rcnıınt~lne 

1:ore Amerika hUktimeU tehllkcll ad· 
nenllen 400 kallar alman ve lta!yanın 

tevkifine bıuılıtmıı;tır. 

Sovyet - Japon 
münasebetleri 

To'lcyo, 9 a.a. - Haberler hUl'()6U 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

Erlerimize 
kış hediyesi 

Japonya' ya 

harp ilan 
eden edene 

Birçok orta omerika 

devletleri bu aradadır 
Londra, 6 a.a. - Londra'daki Yu

nan elç!liği, Yunan hUktimetinin Ja
ponya ile siyasi münasebetleri kes
tiğini dUn ak§am bildirmiştir. Yu • 
nan kabinesi yapu~ı toplantıdan 

sonra M. Ruzvelt'e bir mesaj gön
dererek Yunan hilkUmetinin Ame
rika Birleıik Devletleriyle tam te
sanUdUnU blldlrmilitir. 

Mısır Japonya ile 
münasebetlerini ke.ti 

Kllhire; 9. a.a. - Mısır kabinesi
nin dlin öğleden sonra yapt'ığı bir 
toplantıda. Mısır, Japonya ile dıp· 
lomaUk ml1n11.sebetlerin1 kesmiııtir. 
Mısır'da bulunan Japonlar. t evkif 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Makara fiyallar1 
ANKARA VAL!L1Ct 

Fiyat MOrnkabe Komisyonu Reis· 
liğlnden: ' 

(29 N'o. lı 116n) 

1 EylUlde bqla.ml.§ bulunan C. H. P . ocak, uahlye ve kaza kongreleri 
ha'\r idaresinin en gtizel örneklerini verme.kte devam etmektedirler. Halkı 
te' 1c kaynağı ve halkın diletını programının bil§ prensip!; bllcn CUm-
'lıı daresi, bu kongreleri öleüaUz bir alA.ka ile takip etmektedir 

C. fi. P. Genel Sekreteri 
Dı. Fikri Tuzer 

Kongreler, yurdun her bucağında 
bUyUk bir intizam. canlı, heyecanlı. 
bir hava ve ıuurlu bir dısıplin için
de geçmektedir. :Muhitlerınde çalış• 
kanlıkları, temiz ve memleketçi 
duygularlyle kendilerini aevdırmiı 
ve saydırmıı olan yurttaşlarımız, 
Parti te~kllltının faal kodrosunda 
seve seve vazifeler almaktadırlar. 

Kongrelere gelen halk, dileklt:rtn1 
ve §lkAyetlerıni açıkça aoylcmekte
dir. Parti t~kılAtiy~ gönlıl ve 
işbirliği halinde ve tam bir 4lı nk 
içinde çalıDan idare Amlrlerimız bu 
dileklerden mahallınde l apılab le -
ceklerl en kısa uman içinde v,. ıne 
getirmek için bUtlin ga~rctlerinl 

sarfetmektedirler. Öteki dil !er 
de, alt oldukları vekfılctlere 1nııl0 

mak üzere C.H.P. Genel Sekreter • 
llğlne gönderilmektedir. 

Bugüne kadar, Antalya, Balıke • 
sir, Bılecik, Conılı, F.dlrDe, Gazian
tep, GUm!lşhane, Kırtehlr, Kon a, 
Samıun, Seyhan, Sinop Tekırclağ, 

Tokat vilayetleriyle PlUmUr ve Kl
gı kazalarındekı ocak, nahiye ve k~ 
za kongreleri tamamlanmıs bulıı:ı~· C H P M maktadır. Öteki vtllyetlcrlmlzdt'ld 

• • • kongreler de bu ay sonuna kadar 

d 1 
bitirilmiş olacaktır. 

grup un Q C H.P. Genel Sekreterliği, bir kaq 

Ankara, 9 a.n. - c.H.P. l\Ieclfa ay evel te§kllAtına yaptığı bir ta • 
Gnıpu Umumı Heyeti bugün 9-12· mi.nle, akdolunacak kongrelerde 
1941 saat 15 te reis vckıli Trabzon biltÜD halk dileklerınin teıpltini ve 
Mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde yurt aydınla.nna fruı.1 teşkllM tcın
toplnndı : de genı§ yer verilmesini temenni et. 

Celsenin açılmasını müteakip ge· miDU. BugUne kadar yapılan ve ya.. 
çen toplantıya a\t zabıt hUlA.sası o- pılmakta olım kongreler, bu taml
kunarak kahul edildi ve ruznamede mln pek gtlzel anla4ılm1ş ve ge • 
müzakere edilecek bir madde olma- reğ'inln yerine getlrilmi" olduğun.& 
dığmdan içtimaa nihayet verildi. canlı deliller vermlılerdir. 

Tasarruf ve yerlimah 
haftası başlıyor 

Hafta Cumadan itibaren yurdun her 
yerinde güzel lörenlerle kutlanacak 

12 inci Tasarruf ve Yerlimallar 
haftası bu yıl da yurdumuzun her ta· 
rafında bliyük torenlerle kutlanacak
tır. On iki yıldanberi millt cünleTİ
miz arasına katılan tasarruf ve yer
limallar haftası bütiın yurttaşlar ta
rafından tönüldCl\ kutlanan milli 
haftalarımızdan biri oh:tıU$tUr. Her 
yıl bu hafta içinde yapılan konuş -
malar, verilen müsamereler, toplantı 
ve gösteriler yurdumuzda tasarr~f 
düşunceainin kökle,erek yerleşmesı
ne sebep olmuş. yerlimalı kulla~•: 
yı en guzel ananelerimizden bırısı 

haline koymuştur. 
12 inci T asarru f v e Yerlimallar 

RUSLARA GôRE 

Karşıhk 
hücumlar 
yapıhyor 

5 ay içinde 

haftası bu yıl 12 İlkklnun cuma gÜ· 
niı aaat 16,30 da Başvekil adına Ma
liye Vekilimiz B. Fuat Agraıı·run 
Ankara Halkevinde soyliyeccgi bir 
nutukla açılacaktır. Nutuktan sonra 
bir müsamere verill'cck, •·Evcılik 
oynuyoruz .. adlı piyesi Türk Maarif 
Cemiyeti koleji ilk kısım ô.,r nici -
Ieri tarafın.dan oynanacak, Gazi Ter
biye enstitiısiı tarafından yap lacak 
milli danslardan sonra Ahmet Ad
nan'ın idaresindeki koro muhtelif 
Jarkı ve milli havalar &oylıyecek -
tir. Tören radyo ile verilecektir. 

14 ilkklnun pazar günü saat 14 te 
( Sonu 4. üncu sayfada ) 

ALMANLARA GôRE 

Ruslar 
bir gedik 
açtılar! 

Fakat sonra Bankalann teberrulan 
Cinsleri ve fiyatları hizasında gös- -·----·----

Kızılay Yardımsevenler Cemıyet

leri A nkara Mü~terek Komite:ıin • 
den : 

KahramRn erlerimize kıo hediye
leri tedariki için komitemize, CUm

tcrile-n makaraların Ankarn'daki a
zamı satış fiyatları aşağırl11 yazılı 
olduğu şekilde tesbit edllmlştlr. Bu 
fiyatlar 10-12-1941 tarihinden itlba· 
ren mer'idır. 

l:ı.rlyet Merkez Bankası 5000 lira, 155 metre tlifekll 
Türkiye CUmhuriyetl Ziraat Ban • 
kası 5000 Ura. SUmerbank 5000 lira, 

makara: 

Emlfık ve Eytam Bankası 3000 li · Reyaz ve siyah 10 No. 
ra. Türkiye İş Bankası 2500 Ura, Beyaz ve siyah 40·50 
Türk Ticaret Bankası 1000 lira, Renkli 40 

Osmanlı Bankası 1500 lira, teberru 1S3 Zlnclrll makara: 
etmişlerdir. Sayın malt müessese-
lere gösterdikleri bu yakın alfıka - ı Beyaz ve siyah 16 !\o. 
dan dolayı alenen t~ekkilrll vazife Beyaz ve slysh 24-60 
bUir la. RenkU ~ No. 

Perakende 
saU$ fiyatı 

14 kunuı 

9,50 .. 
10 

22 
20 
20 

.. . 

• 

Almanlar 6 milyon 
insan kaybettiler 
Moııkova, 9 a.a. - DUn ırece 1\C6:'e • 

dilf'n eoV)'et tcl:ıltfti: 
ı; ll'ICklnunda, kltalatımız. bütün 

ce:phelr.rde dUsmanla carıııımıılardır. 
Batı cr.phcslnln blreok kesiminde. 

karaı hUCtlT!lda bulunan birliklerimiz. 
alme.nlara atır tnsan ve malzeme kn· 

5SOnu 8 üncü aa)"fada> 

almanlar derhal 
gediği kapallllar 
Berlln; 9. a.a. - D. N. B. ajansı

na göre, Sovyet piyade11i cenup cep
hesinde Almaıı mevzılerlnde bir ge
dik açma.ta muvaffak olmuştur. Ge
dik kapaUlmıo ve Alman kıtalan 
çevirdikleri bir Ruı taburun-.ı yok -
etmitılerdir 

(Sonu 8 !indl aaytada.), 



.. MEMLEKET lÇlNDEN 

Çankırı kc:ıpısı .hamamının içi 
Simdi Cankınkap.sı hnmamlnrı 

kazl!!ınn ıırlr!Lm ve !tendi k nd ml
ze ounu ıornlım: bu hnmıımlnr Ro
ma eseri mı, yoksa R ıns r, ml
du-? Her lkl devrin t.:ırıh.teri Uzer n· 
de blrıı.z duralım: P.oma lınparator

luf:u 330 yılında B zaıa ı merkez 
yaptı. TeodO& 395 te f«>ma l!I'para
torıuı:unu oğulları Ark us ve Ho
nortus arasında pay etti Dof:u Roma 
lmparatorluf:unu Arkadlus ve batı 

Roma ımparatorl11Q:unu Honorius al· 
dı. 

Tarlh bize Blzaruı t:tr inin nt za. 
man ba&!.'ldıf:ını ı ytcmez. y ınız 

bllYUk Konstanun den ,.e Turklcrın 
latanbul'u zapbndnn öncckl Bizans
tan bahseder Sanat ve ~apı yapma 

bakunmelan Roma ile B .z.ı.ns a)nı 
deQ:lldır. Romalılann san tı .. rıı;ıı 
J\Onstantln devrinden oncc B1z:ans a 
ve Aaya ülkelerine so.ktuktıın lnkfı.r 

edilemez. Fakat gene lnktr ed ıcmez 
ki, mahalll veya Anacıoıu dan gelen 
aanat tesirleri ro.:nalılara ı;recmııı Hı 

onlann tclAkkllerlnl azar azar dcQ:la· 
tırmııur. 

Böylece romalılıı.r yapıl<ırını tae· 
tan ve tulUadan kurmuaıardır. BI· 
r lblrl ardından muntazam olarak 
kullanılmıt olan taı ve tuQ:la te· 
mcllerinln yapılıaındakl Bizans hu
ıusl;ırctl, dördüncü Y..<ZYllın so:ıla· 

nnclan bll$lı~arak kendini. 51östcrlr. 
Oankırıkn.pıİı hamamı b rlblrl ar

dından dört .sıra tas ve tutıa kulla
nılarak yapılm>&tır. Teknlk bakımın· 
dan daha blrcok anıll.ı.ntan bahset· 
mesek b 1 , bu, latanbul'dak1 Teo· 
dos aurıarının yapılısına uyroaktn• 
~ır. Cankınkapısı hamamının plA· 
nı o(lphe ~ok k'ı, benzeri olnn Roma 

• )"aPI Y!'-Ptna plflnının tcştrı alUnda 
kalmıstır. 

Canlank::ı.pıaı hamamının lld ay
n yapı devrt vardır: BüYiik kapısı 
ve d0$emcıı ~olu ııe beraber Pales· 
trn denen mc;ı;dan yapı devri bakı· 
mından P.oma•nın birinci :;Utyıİ dev
rine aJtUr. Fnkat nsıı hamamın ya
pılııı daha sonraki devirlere mat· 
ıar. P.oma devrlnd bu palestraya 
tıatıı b !° hamam varken bu hamam 
YlKllmll ve y rlne Blutns lmpara· 
torlarınrlan btrısı tarafından buı:Un· 
kil hamam yap•ınlmı ur. Zira hlc 
ı phe ~ ki, bu ham md n kalan 
:Y.ı.kü:ır onun b r ln'P r tor taratın· 
dan yaptınldıfıını ı:österlyor. Bunun
la beraber, kesın btr bukmo varmak 
itin elde henüz ın:ı.ndıncı tp ucıarı 

)'Oktur. 

Natallo denen büYük yüzme ha· 
vuzu, umumı oekll bakımınaan Pıt· 
)'a'da (Yalova) Vald hamamı ndı 

albnda büyük bir p rcası buııün da· 
hl bulunmakta olan Justtnyen'ln 
;yaptırdılh hamamın lptldal havuzu
na benzer. Bu ip uc"1n d kkate alı
n arak Cnnlorıkapısı h marru S.ırl· 

ye'de ve b lhaua Ant.a[;J.-a tararıa

nnda bulunan Bizans hamamlarty
le kıyaslanacak olursa, • Cankırıka
pısı hamamı lç vaz yelleri bakımın
dan Roma eseri tellkk! edUeb!lirse 
de, fapılıt tcknl~ ve yapılıı devrl 
bakımlanndan BU:ans eseri oldu~ 

muhakkaktır. 

Hamam 7500 m tre kare :;er kap
lar ve Türklye'dc b1r eal daha yok· 
tur Henüz hepsı meydan çıkmamış 

olmaklll beraber, bu da yirmi ka· 
' dar ıalon bulunmuıtur Salonlar, 

;yeralb servisi kana l'\nnın muhte· 
lif yerlcrlhe ıerp 1ınll bulunan bir· · 
cok kUlhanl:ır vaııta.tısıe ısıtılı;ıror· 

du. 
Esk1 çini dosemeye (IUSpenıura) 

kad.n çıkan duvarlar 1026 da yıkıl· 

dıf:J zaman c nl d: ~emel r kaYbol· 
ınuıtur. Bu d gemeler aufıda.n, yu
varlak tufılalardan yapılmıı blrcok 
kaçük direkt re · d'lYıtnırdı. Bunla· 
nn benzerleri bazı Suriye hamam
Jannda ı:örUlUr. Külhanlar 1se, bu 
dll~mcnln altındadır Sıcaklık ve 11· 

cıtklıkla beraber duman bu direkle· 
rtn arasından s:ccer. Tabanı ısıtır. ve 
belki duvarlann yüzlerine kadar çı
karoı. 

Hamamın suyu, madenden yapıl· 

m11 büyük kaplann ıctndc ıaıtılır, 

kurnalara, yıkanma yerlerine ve 
rıa.tallo denen bU:;Uk yü:ı:ıne havuzu· 
na ıı:lder, bunların ıuııı.nnı ıhtırdı. 

Hamıımın klllhanl.an. buı:Un oldu~u 
a-lbl odunla ısıtılırdı nuır.ın saıtıam 

bir halde durmakta olan lıaı:ıamın 
aıtındakl kubbeli ll:l'Cltlerden hizmet 
adamlnn işler. k lhan.:ıra kadar 11'1· 
derlerdi. Çankırıkapı ı h mnmının, 
aynı bicimde olan Roma hamamla· 
n ırlbl, birçok 51lrl& yl'rlerl vardı. 
Buradan erltek. kadın ve esirler ı:I· 
rtp cıkarlardı. Hamamın blrcok par
calan blrlblrinOen aynlmı& bir halde 
idi. Bundan dolayı btrcok salonlar 
da. ayrı bulunayordu. Hamamın te
ıısaUndan oıan yü:ı:ınc havuzu, Pa· 
J~..ra denen mc:ı.danda beden hare
ketleri yapan atletlere mahsustu. 
Bundan baska, havuzun cenup ya· 

0

nında dort ktilhanı ve bir ucunda 
daire blclmlnde lnbrum•u Ue beraber 
Caldarium denen eok sıcak havalı 
'bır yıkanma yeri g rtılür. Onun ya
• nda, tepldortum dedikleri ılık ha· 
wıı büyUk bir salon lJulunur. Onun 
önünde de apOdyterlum adiyle anı
lan soyunma yeri vardır. Bu üc sa
lon çok eenıı olduklarından bunlar 
belki erkeklere matısustu. 

'Hamamın her tarafını, blrcoklan 
rcnKlı mozayı.ltlcrle süslJ olan kub· 
beler kaplamısu. Hamamın lclndC'n 
topraklann arasında bu renkli m<>-' 
:ıalklcrden çok çıkmıstır. Hamamın 

;ırapıl11 teknlQ:I Cok s:Uzeldk'. Tutla· 
dn.n tam blr durt kös blctrnlnde ya· 
pıL"llt$ d!lrt ~ıralı tııslnr, b.rlblrl ar
d.ndıın konarak du~ arıı) bülUn ıca
lıntıtınca derln!Were do ru ı:ıt.cıck· 
tedlr. Bu da, duvarın yerın· içine 
doıtru oldukça ııömUlmÜI bulundu• 
l'unu töotterır. Orta. b11YGldUkte oıan 

Çan~rrıkapısı hamamının 20 kadar salonundan bazıları 

Hamam, 7500 metre 
kare yer kaplar ve Tür
kiye' de bir eşi daha 
yoktur. Henüz hepsi 
meyda:na çıkmamış ol -
ma~la beraber, burada 

yirmi kadar salon 
bulunmu§tur. 

~----Yazan : ----: 

E. MAMBURI 
Galatasaray Lisesi Prolesorlerinden 

tu~lalann üzerinde, a\tabe hartlc
rtnden bir 

0

sıra. ve parmakla )apıl· 
mış ctzsııer eörülmektedlr. 

Yapının tekmUlnde' blrlblrlnden 
ayn dört yapı de,•rı meydana cık· 

mıetır: Paleıtra \'e mermer pili.kalı 

d..ıvan ile palestranın kapısı romah
ların eseridir ,.e 1sa'nın do~umun

dan sonra birinci yüzyılın batlanna 
aittir. Burada kullanılmuı olan hare. 
kum ve klrecten yapılmııtır. Şimdi 

yıkılan 51örUlmelcte olan hamam 
tuf:la ve taıtan temcllertylc bir Bl· 
zans eseridir ve lsa'nın doQ'umun
dnn sonra d~rdtincü yüzyılın &anla· 
nndp.. veya be&lncı yüzyılın basların· 
da yaptlmıstır. Hamamda kullıını· 
lan hare d:l ku:n ve kireçten vücuı1a 
tı ttrllmlaUr. 

\"uımc n:ı \uzunun durt > · nında 
!kine. B ı. ıns ele\ rıne \C belkı ıı.ılın· 

cı )UZ).1.ı alt Ku~etlenaı.rme cıu~ur· 
ıan ı:oro.ıımcklclllr. Burada ırnııanı· 

lan narı:, kum. klrec ve eı..ıınış tuıı 

ladan )apılmıatır Blrcok tialonların 
doıcmcıerı aıunc1akl el steı<ıc de se· 
ltlztncı \ c~a d\JJ<uıunn• yUl.> ı.ıa. ıı 

ııll uı:umu 13,zlln• ele\ rtn1n .ı:ıerı ıı;u· 

zUkUr Burad ki h ırc. ıc.r"- ve ıuQ:· 

lıı kırıklarından mc)dan.ı ırelm. tır 

Butiln kubbeli ~eı:ıt > c ter nın , c 
dlQ:er ycrler.n Kemerleri tam kemer 
olcl:nlr J dlr \ e keme J Kt tu(:.ıı.l<ı.r 

hu:ı:ınc h:ıl.ndcdJr Doştmcı.rın al· 
tındaki pencere kemerlC'rl l.ıic Ustt:i 
basık tam kemer b el nlndedlr. 

Hama ve Bizans hamııml.ı.rı ha· 
kiki birer he>•kel muzesl ldl Knzı· 

lantıı.n, memıcrd n >BPllmıı cok 
enteresan eski heykellere alt pnrcıı· 
tar cıkmıştır. Kezıı. hırlıllyan.ann 

"euloı:llıı,. dedikleri ve nazı ba>ram· 
!arda hırlstıyanlara verilen pismiş 
topraktan yapılmış madaba parcııln· 
n bulunmuıtur Bu son derece uz 
bulunur ııarcaların tarihi belki al· 
tıncı yUzyıln kadar ı:ıkar. Burada 
para ve sairi! >:lbl bir sürü esya bu· 
lumnustur. 

Yapılan kazıların önemi klınsenln 
i'!IZUnden kacmıyacnktır. Çünkü bu· 
gün tein Ankara'nın bu Blzans·Ro· 
ma hamamının kendi cc,ldlnde Tür
klye'de bir nı daha yoktur. Tur1zm 
bakımından da, tehrl gezecek >:e1!· 

ırlnler ıcın de buraaı 'PCI< ceklcl bir 
~er olacaktır. 

's;or tarihimizden bir yaprak 

A bdülhamit zamanında 

1 

İngilizlerle yapılan maç 
Kumandan Mehmet Paşa: "Sen diyordu, devletin 
b ir zabit i olasın da ma halle çocuğu gibi top oynı
yasın ha! Mabeyne ne diyeceğiz ? 

Memleketimize futbol maçı ıçın 
gelmiş olan İngiliz misafirlerimızin 
Fcnetbahçe ile )ııptıkları maçı rad
)'O dinle) icilcrine anlata o Sa it Çele· 
bi; iki de\ re arasındaki kısa fasıla· 
dıı furbolün memlekcıimizdeki ilk 
gilnlerinden bahsederken "o zaman 
futbol copu znbuanın nazarında ude· 
ti içi dolu bomba gibi ıüpheli bir 
ıe>di ... ,. dedi. Bu sözler bende mem· 
leketimizde· sporun baılangıç tarihi· 
ne aiı hem gı.ilünç, hem acıklı hatı· 
rnlar uyandırdı. Gene spor tarihimiz 
bakımından kendi baııma gelen bir 
hidise) i anlaıacai:ım: 

İlk futbol o)ntyanlarımızdan biri 
olan bahriyeli Fuaı, Ada Deniz Oku· 
lundıı benden bir sınıf üstundü, U
kin ikimiz de jimnastiğe n &]>ora 
mer.ı.kh olduğumuzdan pek )akın 
arkadaşıık, o tabii benden bir )'ıl ön
ce suba)" çıku. Bundan baıka oturdu
ğu scmı de mwalt olduğundan Kıı· 
dıkoy ve Moda'daki futbol cereyanı· 
na karıştı. 1898 de de ben •ubay çık· 
ıuh. Aklım futholdı: olg1akla bera · 
ber oturduğum semt ve vazife beni 
Kadıköy çcHesinden uzak bırakı· 
)iordu. lsıanbul'un Rumeli yakasın· 
da futbol Anadolu yakasındaki gibi 
canlanmamııtı. Bizim Tersane mu· 
hitinde spor yeri bir "Okmcydanı,. 
ııardı, I\to}oğlunda İngilizlerin kur· 
cnuş oldukları •·eonsıantinople club" 
mensuplıırı burB)"I crickeı oynamağa 
ı:eli)'Orlardı; bahanın birkaç günün· 
de de polo ve golf oynu)·orlardı. 
Ben o sıralıırda Tersanedeki vazifem· 
den çıkııkıan sonra Huköy'e gidi)-or 
~c onradan İskoçyn'da (Sı. Andre\\') 

', üniversitesi rektörü olan Mister 
(Kay) c uğrıyarak ingilizcemi iter· 
leımek isti)·ordum. Mister (Kı)') 
çok bilgin, iyi )aratılı~lı, orıa yaşı
nı geçmiş bir adamdı, lakin crickeıe 
ve golfe çok meraktı idi. Onun te· 
tebhusü ile Haskö)'de bir criclm 
kulübü kumlmağa kalkışıldı. ilkin 
kulübün huı gene İngilizlerdi; o 
zaman Ter51nc ile alakalı oldukla
rından Ha köy'de oturan bir takım 
İngilizler ve bunların oğulları vardı. 
Arada Türk olarak bir ben bulunu· 
yordum, bir de bahriye doktorların· 
dan mu\e-rl Menteı P~anın oilu ve 
hariciye memurlarından İsidor vardı. 
Arıık her akşam geniı Okmeydanın· 
da oynuyor, çalıııyorduk. Birkaç 8)1• 

tar Jeçtİ. ot'llDU ilerlettik.. Büt6n 

Yazan: 

Ali Ri:za Seyfi 
spor iılcrinde olduj;u ibi cricket de 
beni irice sarmıştı, O sıralarda ru· 
)amda hile bu orunla uğra~uğımı 
söyli> ebilirim, arıık hafıada iki kere 
Beroğlundan J;clen Consıanıinoplc 
dub O)Uncularına aşağı )'Ukarı denk 
gelmese başlamıjtık. En sonra bu 
kulüp O)'Unculari)'le biıimkiler ara· 
~ında bir maç terıip olundu. 

Maç gunü Okmeydanına güzel bir
kaç çadır kurulmuıtu, İngiliz sefici 
ve sefaret memurları, İngiliz. fstas· 

. )'Oner ''apuru zabitleri hep orada idi· 
ter. Ben o gÜn Tersaneden erken 
çıktım,. Hasköy kapmndan Ôkmev 
dınına. vardım. Her şey hazırdı .. 
Çadırlar kurulmuı, (viket) ter dikil· 
miJıi. Sdirin ,.e birçok İngiliz kadın· 
!arının orada olması sebebiyle -
Abdülhamit devrinde ı\deı olduğu 
gibi - oyun sahasının etrafına po
lisler, ' zapti)·eler kormuşlard1. Bu 
tedbir unki Türk halkından seyirci· 
lerin, yııbancıları rahaısız eımerne· 
leri ve "ecnebiler" ile bir hadise çık· 
masıoı karşılamak içindi. Ahdülha· 
miı'in en çok korkıusu şeylerden bi· 
ri de )ııbancı devleder ıcbaasına bir 
~ikilyeı sebebi vermekti. 

Ben bu gibi vazirctlcre a.1111 k ol· 
duğum için zabıta memurları ile çev
rilmiş sabaya girdim, bizim oyuncu· 
luın sevinçleri içinde so)·unma çadı
rında Wtümdcki bahrİ)'C zabiti for· 
masını so)-undum, O) un esvaplarını 
.si>·dim. Bizim takımın benim gelişi· 
me çok sevinmelerinin sebebi vardı, 
onlar vazife scbebi)le maça yetişemi· 
)eceğimi Hnmışlardı, o halde de 
(Ok ku\Cllİ olan Ilc)'oğlu O)'Uncuları· 
na karşı bizim taraf muvaffakıyet Ü· 

midinden epe) ce bir şey ka)'bedeceok
lerini d~ünmek saygısında bulunu· 
)Ordu. 

Her ne ise, maç başladı ve galiba 
yirmi dakika kadar geçıi, topu ha· 
sımlarımız atmakta olduğundan bü
tün dikkatim topun hareketi üzerin· 
de toplıınmış bulunurordu. Llkin 
birden bire bana O)'llnun umumi ha· 
reketinde bir duralama olmuş gibi 
geldi, Börte zamanlarda insıında ~ 
kere ı:örünen bir pnduygu ile b~ımı 
kaldırdım: 0)-un saha.\ını tahdit e
den zabııa hattından içeri iki ''hah-

( Sonu 4. üncü sayfada ) 
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Kitabı yazan: 

o: Sadreddin ENVER 
Ulus'ıaki ~uılarını, istaıisıiklere 

dayanan kı)meıli ekonomik tııhlı ilerini 
bu)Ük bir ilgi ile okuduE;'llnuz ve bu 
)azılariyle kendisini )akından ıanıdığı· 
nıı değerli arkadaşımız Sadreddin fn· 
ver, Komıir Tevzi .Muessesesi Mud.ırlu· 
ğuoc geçıi.kıen sonra da "7..onguldak 
Kumur H.ıHamız" adlı bir c~er nc~re· 
derck )azı hizmeıme devanı eımı~tir. 

7..c' kli \ e renkli bir kapağ.ı b..ırü • 

1 

nen kıtap, ckonomık ha)atımızd.ı bü · 
) uk hir drğerı olln Zonguldak koqı.ır 
havzamızın dununu le buı;ununu ıaıııt· 
nıak için h;ızırlanmışıır. Kuşe k:ı.ğıı u~e
rinc ba~ılnn ve 110 s.ı)fnhk bir cııt tu· 
"ıan kuapıa, kıvrak bir ü~l.'.ıpla bın ul
ıbk ıınlatılm.ıkı.1, Zon uldak komı.;rJ · 
nın tarıhı;e~ı >ıırılmakta, ılk k m.ır e:l· 

1 
du ırisi~in l.uruluş gunleri, ıe bu edıl
mekıedır. DunkJ •e bu u'lı.u 7..o:l~ul • 

1 dak"ın muhıelif mC<Scle!crı üzerınc bu· 

1 

~ıik bir \Ukufla parm.ığını ko).ın mu· 
lıarrır, umumi vazi)eıi, komJr h.t\'7..l • 
sının lt>şckk :.ılıln.ı \esik.ılara \C r !om· 

Tülün piyasası 
. 

12 llkkanunda 
a~ıhyor 

Ege mıntakası tUtUn piyasasının 
12 ilkk!'ı.nunda açılacağı bildi -
rllmektedir. 'I'icareı VekAletl Zira
at Bankasının iştiraki ve yerli ü • 
rllnlC'r şirketi vasıtasiylc müdaholc 
mubayaası yapmak için hazırlıkla· 
nnı yapmaktadır. Zaruret görllldU
ğU taköırdC> bu mfülahale mübayaa. 
sının hacmi genişletilecektir. :Müs
taluıi! menfaatlerini korumak mak
sad!ylc randıman ve kalite farkları 

öz önllnde tutularak muhteltf Is • 
tıhs'll merkezlerinde milli konınma 
k'lnununa d'lyanarnk a111ı::-,.ri mllba . 
vna ftvatl11rı da trııpıt edilPr.Pktlr. 
Mıırm~ rl'I ve KıırRt\"nlz tfl~ün nı!l

bqvl\n.'ın T"I,.~ t'lt ı"l ıj...,ıtPt sir 
'keti vrınmfüt ~rrıi ıırılY"'ftr s'rkP 
tinin "" J"11lrl•>'lı .. ı" ,...ı h'lynası ya • 
n"ll'""" h'l!'JlrilmPkt"ilir 

DUn ~ leden sonra ıa11e milste • 
ş rlı nd . İaşe lHısteş:.ı.n B. ş fik 
Suy r i:ı başkanlı ındn bir 'komis • 

1 

l:ıra d.ı)anarak goılerımu.in u u ı.:le 
canlandırm.ıkta, h 1\'l.ının cumh~rı)el 
) ıll,ırındakı ·eh imini, cumhuri) cı > ı l· 

1 

larında kömur i~tihsalımizın nrıı11111 r.ı · von :op::ınn ı tır Bu l:omtsyond.:ı 
kamların ve ı;rafiklerin açık ifad .i) I m mi k tı nı iz zırat istlhsnllnin art· 
bclirımckt('dir Kıta)'lla clüma k n .ır :ırılm~sı için grrckcn t edbirler gö-
11"'.ldendliği aol.ııılm_ıkıa, cum ı ıri•et r 11 r k k rarlır alınmıştır Bu 

'ı >ı!l~rında komur i~ulı al ve ı:ıin..i~i . " b r 1 
komisyonda Z raat Vekilli· 

mızın de\ adı mi ır le nasıl ılerlcdı ~ı. 1 d 1 geleri d .. ha?.ır buhınmuıılar· 
bu )eralıı •erH' nı ın n.ı ıl kı)ınedcn . dır 
dirildijli nnl · ıl ı kıa \e bu a•ada ~çık 
bir li~anla ıckı ık iz.ıhat 'e•ılnıekı lir. 

Zonı::uld lk'u kumiır işlcl'TIDI, ko-1 
mur .ırama i~lcri, ıı;ıi'Tl ıi ı ı ıı 'e ıc~· 

kil:ıı, havzıınıır muhtelif mı takaları h.ı- ı 
) iık hır \'l kufla kiı.ıpu )er :ıl•n ı 3dır. 

Erlerimize hediye 

verenler 
MUştereK Ko.nı.eyıı. erlerımiztı 

kı11 hedtyelerı veren veya e§yaya 
ç vrllınek üzere para teberru eden· 
lerın ı:steslw ne§rl' devam edtyo -

Kiı:ır, r1C'fıs şekılde buılm ), çık 
ı;üzcl 'e ınrıh kı)meıi )Uk~ek olan 
bir çok rc•imlerlc •lİ•lcnmı• bu
lunmakl.ıdır. Hele l..ıtabın mnu'ln il.ive 
edilen, "foıogrnfl ı e~ki \ e > cnı 7..on 
guldak" kı•mı dunu ~e buı.;unu b • sı· ruz : . . 
nema şeridi ı:ibı ı;ozlerimızın on.ıode Anadolu Ajansı 50 !ıra; Hüseyin 
canlandırmakıadır, hu kmmda dünun ı Gllll.lo"'lu 55 çorap, ıtı eldiven. 10 
\C bug.ınun resimleri karşı k r,ı).ı kon· yun kazak, 10 kar başlıgı; Malatya 
muştur. Me~ela saltanat devrinde nmc • l\1euau General Koptagel 10 lırn, 
lenin yaııığı mczhclclik ve cumhuri)cı Seyhan Mebusu Tevfik Tarman 
)·ıllarında amelenin )aıakhane~. karyo- 10 parça; Zlrat kombinalar atölye 
laları ,.c diğer ıcsideriyle ı;ozumiızuıı işçileri 23 parça; Barın Yerçanik 
önundc )"alllı mektep )'at:ıkhane i hİ•· 12 parça: emekli hCı.klm Sabri So· 
sioı veri)or. yarı l2 p:ırça; Bn. 1''allh Rıfkı A· 

Diğer bir :ırfa e~ki 7aman:ı air hir tay 18 parça; Salt Barlas 6 parça; 
maden ocağı 'e cümhuri)et >ıllnrındaki Vasıf 'I'ollu 9 parça: Bn. Nefise 
maden ocağı ... Bin hir ayı inine, bcnz.i· Aydın 20 parça; Bn. Bedia Belbcz 4 
)Or, obürü hüıun ıcsMcri)"lc modern bir parça: Kemal ,Eyrlbiz 6 pnrça: Bn. 
ocak v. s. Münevver 6 parça; Bn. Preatortus 3 

Bu resimler, 7..onı::ulda.k'ı şehri) le, parc:n: AU Rıza 9 parça; Yııııuf ı<nr-
ça.lı ma,iyle, tc 1 lcri}le. an c:lc i lı: çn'k n dı 4 rUn fanll!'L: Abldln Özkan 
güzel ve canlı bir şekilde kı)aslamak 3 p aroa; Bıı. İrfan 3 p arc;a. 
fırsatını \eri)or. 

Bu değerli eserin kı}meıli muhnrri· 
ri, kiıabının başındaki ön sozde di)or 
ki: 

"Zonı;uldnk'ı uzun arrılık yılların· 
dan sonra tekrar tanıdım. Arada ı;cnis 
bir gelişme gördüm. Yurııaılartma da 
bu se\·inçli başarı)! belirıme)ı bir ıXlev 
bildim. Bana bu ödevi h:ııırlaıanları, 
cesaret verenleri, yeni bilı:ileri ''e ra -
kamları vermekte ~ardım edenleri oku· 
yucu huzurunda överek anm:ı)'t bir hak
se\Crlik sa)·arım. 

Yalnız. t1$ kömürü hnvzuındıki bu 
başarı bir onuç degildir. Amacımıza 
ulnşahilmck, ı::ırp ıcknififoin kukle,en 
melekesine )'aklaşahilmck için daha çok 
çeıin sıoa,larla karşılaş:ıcaJ;ız, bunu bi
li)oruz, fakaı dilnü düşünüyor, bugünü 
görüyor, yarına inanı)oruz. 

hte hi:ı. de bu inancı )amcan cümhu· 
riyeıi ve onun sn)•ın Selini d.ıh:ı derin
den sl!'·i)"oruz, bu sevgi)'e d~ha İçten 
haslanı)•oruz." 

Çağrı 
* Adliye encllmenl lO·XII-1941 

carsamba gUnU umumi heyet lctlma
ından sonra toıılanacaktır. * Divanı :Muhıı.sebnt Enctlmenl 
bugün saat 10 da toplanacaktır. * Maliye EneUmenl 10-XII-1941 
carsambn günü umumi hC'yettcn son· 
rn toplnnaraktır. * GUmrUk ve İnhisarlar Encüme
ni buı:;ün Umumi Heyet ictlmnındnn 
sonra toplanacaktır. * Arzuhal Enclimenl bug{ln Umu
mi Heyet lctlmaından sonrn toplona· 
cnktır. 

Zara' da deprem 
Zara, D a.a. - ş .. hrimizde d!ln sa

at lD.20 de, bugUn de saat 7 de iki 
ı.ılddetıi yer depremi olmuştur. Ha· 
sar yoktur. 

Mühta~ Üniversite 

talebesine yardım 
Istnnbul, 9 <Telefonla> - Talebe 

yurdu ncılıncıya kadar Unlversltede· 
ki muhtac talrheye yarrlım lcln ara· 
nan şartlar şudur: birinci sınıfa de· 
vam cdC'n talebe liseyi en az iyi de· 
rece- ile bltlrml.ş olaraktır. Diğer sı· 
nıflardn tınıvenıltcyc devam \'e ca· 
lışma notlan gene en az lyl derece 
olmak lli.zımdır. Yardım görecekle· 
rln haşkn ~·eroen gellrlı?rl olmaması, 
talebelikten başka l.ş yapmaması, iyi 
nhllıklı olması ve şimdiye kadar ce
za görmemiş bulunması ll\zımdır. 

İstanbul güreşçileri 
lzmit' e geliyor 

İzmit, (Hususi) - İstanbul gU
reş takımı şehrimize gelecek ve gil· 
rt>şç:ırrlmizle mnçlar yapncaktır. 

:' ..................... .. ....... .• ':. 
: Bir tasarruf bonosu sizin ser· : 

: vetinl:ı:, hududun kalesi. gök- : 

E lerin tayyar~sidir. E . . 
~ . 

• •••••• • •••• ••••• • • •••• • ••• ••• • • r' 

~!mi· 
FİLİ Pİ 

Japon donanması ve tayyare -
!eri tarafından bombalanan Fi • 
llpin, 4 temmuz 1946 tarihine ka
dar kendisine fetlkltı.ı vcrilmlıı o· 
lan bir Amerikan somllrgesidlr. 
Dir tek meclis tarafından idare 
olun-ır .• Fakat burasının dl!I po
litikası gene Birleşik Amerlkıı'

nın idaresi altındadır. Buradakı 
mahkemelerin kararları da Ame
rika yUksek mahkemesi tarafın· 
dan tetkik ve tasdik olunur 
Nüfusu 14.000.000 dur Ahalisi a
rasında 75 000 çlnli ve 20.000 ja
pon vardır. 

Burada zorla istlkl!li almak 
taraflısı bir parti vardır ki bu· 
nun oefl uzunca bir müddet Ja.. 
ponya'da kaldıktan sonra memle
kete dönmlı!I ve ifratçı blr nas -
yonaltst slyaııeti gUtmlye bo.§ln
mıııtır. 

Bıırıırfa jap,..., lnrın iktia'\rll nU
lılMı prdır. Bt!I ~kını ~9.llN 

japonlar tal'afındıı.n yapıldığı gi· 
bl pamuk ticaretinde de japonlar 
oldukça önemli rol oynarlar. 

1939 yılında yapılan bir ista • 
tistlğe göre Fıllpln'ln yerli or
dus:ı 20.000, yedek kuvetlerl de 
40 000 ki§idir. O zaman için he
nUz bir deniz kuvctl yoktu. 
Ormanları ve ziraat Urilnleri 

zengindir. .Madenleri arasında 

başta altın gelmek Uzere demir 
ve krom bulunur. 

1938 senesi haziranında yapı -
lan bir istatistiğe göre yıllık at. 
tın istihsali Uç milyon dolar de -
ğerlndc idi. 

Yer ölçUsU, a,ııağı yukan, 
11-1.400 mil karedir. 

Oturanlar arasında avnıpalı ve 
amerlkalılar yerlilere nisbetle az.
dır. Yerli dil, Tagalog dilidir. t
dıırc merkezi japon tayyareleri 
tarafından bombalanan :ManUla'· 
dır. Cilmhurreisi Manuel Quezon 
ısmlnd~ bir adam41r. 

10/12/ 1941 

- ---- - -

Honolulu'dan al 
-:nektup ! 

Ba.zl ülke ve şehir adları vardır ki 
onları duyunca lmlağınııa bir ses ı:e
lirmiş gibi olur. 

Mesela \'enedik, gondollarda 
söylenen şarkılar ,.e mehıapıa bir 
pencere önünde çalınan mandolin 
•esleri>·le lıirlikle hatırlanır. 

Hiç şıiphe~iz, Ha,·aı')i de du)'Un· 
oı lıa)alinizde ı;iıar konserleri din · 
ler•iniz. 

Onun i~;n, eğer bir ı;ün Vencdik 
bombalandı )Ollu haber okursanız, 
şarkılar dinmiş, mandolinler susmuş 
gibi gelir içınize. 

Şimdi Ha,ai'nin bombalandığını 

du) duğunuz 1aman. ı:iıarların ıelle
ri koı>muş, lıayı:ın konserler 5Usuver· 
miş •anmış<ınıulır, 

Şimdi hu )ali) ı y,ızarken lıir ar· 
kadaşımın 18 • 10 • 19fl de Hono
lulu'dan )azdığı lıir mektup masa • 
mın uzerinde duru)nr. 

Ora)a urmak 'e oradan ı;eçip 
~\merik.ı')a ı:iımck için havadan ve 
deni7.den çok çetin ve •unturlıı bir 
yolculuı':a katlanmış olan arkadaşım, 
Honolulu'dan ~l)le halı~cdi)or: 

"Honolulu çok güzel bır yer. 
Tertemiz, şirin, fakat misali çok 
yerde vu. Kalabalık, neşeli ... 
Amerika'r.ın vrya Avrupa mcm
lekrtlerindcn gÜ?P/ bir tarafın 

eşi ... Siz geni! Honolulu'>•u si • 
r:"mada ve lil,,,.lude seyredin ... 
Ôy/,.sı daha iyi'... , 

Japonların hucumundan sonra 
"ıerıemiı, ~irin" llonolulu'da ı;er • 
çekten ,\\·rura memlekeılerinden her 
hanı:i birisinin eşi olmıı$tur. Ru 
ola)dao sonra do<ıumun cümlesini 
acı acı ıekrarlı)abilirim: 

"Siz gene Honolulu"yu sinema
da ve filmlerde seyredin .. Öylesi 
d:ıha ıyi!.,. 

*** 
Tek karıın ! 

Japonlar tarafından saldırganlı . 
ğa uğrr}an Birl'°şik Amerika·nın Ja
pon)a°)a harp ilan etmesi kararı ame· 
rikan konı:resinde bire karşı ~SS rC}
le \erİlnıişıir. 

,\jans haberleri, karara knr~ı ve
rilen bir ıek reyin hir kadın ıara . 
fından "erildiğini bildiriyıır. Bu ka
dının 1917 }tlında da ı:eııe harp ila
nına karşı rC)' ,·erdiği bu habere ka
tılma kındır. 

Yuk•ek du)·gulu bir hnnım ~ı.h le 

dirordu: 
- Her halde bu kndın, elı h~ • 

murlu kadınlardan biri<ı olacak! ı• 

\'a.$1 erke-k i•i sayıp ona karışmı)'Or. 
Yahut da, hil:l, 1900 hu kadoır )11 

önce söylenen hir söze ayak uydurııı:ı• 
lardandır: 

" Bir }anağınııa bir ıokaı ,'lln1· 
lursa oteki yıın3j;ınızı da çl!\iriniı.1 .. 

*** 
Yeni §iirimizcle ''yankı" ! 

l>o•tum üstadım lbrahim ALieddin 
Gôvsa - Acılar" ı hakkında yazdıı'!ıfll 
kırık dökük bir )azı dolayısirl• 

· çok ince ve ~erçektC'u güz.el bir mel>• 
tup ı:ondt'rdi. Fğer içınde bana kar9' 
ı::o !erilmiş ilıifaılar bir çağlıyan h .. 
linde olmasa)'Clı, bu güzel eseri bu • 
ra)a alacak, sizi guzel bir }azı akıl" 
maktan }abun bırakmı)acakıım. 

l\tadıma sasol, demek kin, hl" 
zır. bu saurları )Uarken şunu da., .. 
urlnıa) ım: 

"Aalıır" da çıbn "Kenıın s~ 
uzakta" şiirinde şu mısraı da ı:or • 
mU}tUm! 

Y.:ınık çığ/ıklllrına kervandıtl 
yankı gf]met• 

Ru surede şair dostum, mannıtll 
edebiraumızda ilk defa Şey-hi cara • 
fından, 

Yankulanırdı bab-ü dervaze. 
mısraında kullanılan bizim ">'lifi" 

kı" Mizunu yeni şiirimize sokmuş oY 
du. Var olsun! 

*** 
Enginleşcn savaş ! 

Aılanrik Okyano•unda oldui:ıı 1-
bi Pasifik Ok)"lnosundıı da ~a,aş 1 f 
ladığını öğrenen bır tanıdığım: 

Sa\aŞ enginlerde! 
di)ordu. Ben CC\ap •erdim: 
- a'aş cnsınleşi)or! 
Barı~çıl hır ad ıaşı}nn Rüyiık (W 

yanosun > üzunde, uzerinde ,.t' ıı 1 ıO' 
da ba~lıyan sa•a:; da harp )anı:ırıtıl 
ı:ngink ıirmez de ne enı::inleşıirir' 

Şimdilik bu savaş, çıkarıbn Pr'-1' 
11..<kerleri şeklinde kt)'l)1l vuruyor. 

Dün)anın i:;ine bakınız ki, bü>'\İ~ 
lran :;:ıiri Sadi'nin, 
Eğer hah; selamet der kcnarest 
mısramı }·alanlı)or! 

T. ı 

·~~~----------------------------__...-'/ 

Milli Müdafaa ve 

Maarif Vekille ri 
:Mim MfldafBR Vekilimiz General 

Ali Rıza Artunkal ve Maarif Ve • 
kllimiz Hasan - Ati Yücel dlin ak • 
şamki ekııpreslc İstanbul'n hareket 
etmişlerdir. 

Maliye Vekil imiz 
İstanbul. 9 (TC'lefonla> - Mall)·e 

Vekili Fuat A~ralı bu sabah lstan· 
bul'a gelmiş, akşamki trenle Anka
ra'ya dönmüştUr. 

Ankara' da 
Pamuklu mansucat 

satııa ~ıkarıhyor 
Ankara Valıliğinden : 
ı - Halk ihtiyacına tahsis edil

mek Uzere vlltıyet emrine verilen 
pamuklu mensucat ikinci maddede 
yar.ılı mağazalarda l2-l2·1941 cuma 
gUnUnden itibaren aatıga çıkarıla • 
caktır. 

2-
ı - Ucuzluk pazarı (Anafartalar) 
2 - Hilll mağazası ., ) 
3 - Hilmi Hamamcı ( .. ) 
4- Hürı.ılt Arıklı (Çıkrıkçılar Y.) 
5 - Mustafa Yukay (Atpaz:ırı) 

Ş - Mustafa Kınacı Kardeşler 
(Atpazarı) 

7 - ~amdi Gök§en ( ., ) 
8 - Ömer Kütükçiloğln 

(Koyunpazarı) 

9 - Mehmet Caner ( ) 
10 - Sabri GünytizlU ( ., ) 
11- Yeniııchir Manifatura MaA'a • 

zası (A. Eryayar (Ycnl11ehlr) 
12- Yerli Mallar Pazarı (Ulus 

meydanı) 

3 - Pamuklu mensucatın azami 
perakende satııı fiyatları VilAyet 
Fiyat Mürakabe Komisyonunca ll§a· 
~da gösterllen §ekilde tesbİt adil • 
miştir : 

Cinsi Perakende satış fiyatı 
a) Saten 94 137 Kuruş 

b) Saten 852 98 Kuruş 
c) Pazen 80 cm. 75 Kuru~ 

d) Godvelvcr 139 Kuruıı 
e) Kenarlı velvet 101 Kuruş 
f) P)Tamlde 64 Kunıe 
g) Ping - Pong 56 Kuruş 
4 - Pamuklu mensucattan teda-

rik etmek lstlyenler 2. ncl madde • 
de gösterllen mağazalara hüviyet 
c!lzdanlariylc birlikte müracaat et
melidirler. 

5 - Satıcı satıe miktarını ve fi· 
yatlarını göııterir fatura vermlye, 
mUgterl de fatura almıya me<ıbur ~ 
dur. 

-Bir ihtiyar ham amda ka lb 
durmaıından öldü 

İzmit, (Hueust) - 75 yQfında 
Himmet Ölı;er adında bir aşçı Yalı 
hamamınıı. g1tmle, sıcaktan buna . 
larak kalb durmMından ölmU~Ur. 

ır 

1 

Yurt içinde 
Ankara mektebi sultanisi 

arabi mual/ımlığıne, K11.yserı 
mektebi sultanisi arabi muıl· 
!imi Elbistani Mustafa e • 
lendi tayin olunmuştur. 

Yurt dı§ında 
Herhangi bır fikri mabsuS 

ile vukubulan butıin hücum • 
/ara gittikçe daha açık bir Iİ· 
san ile cevap veren Temps e • 
kalliyet ve hıristiyanlık me • 
se/csı'nin sırf iktisadi ve siy•· 
si menfaat ile ileri sürüldüğü• 
nü ve maksadın katiyen bit 
himaye olmadığım ilan etmek· 
tedir. 

İzmit'te bir 
vurguncu 

Kigi'ye 
sürülece1' 

d' İzmit, (Hususi) - Dükkıı,nıll , 
ve damadının evinde pek çok ~
nlfıı.tura eşyası saklıynn ııeııriı:ıı 1~ 
tanınmııı tUccarlanndan Sallın Jl' r 
kında yapılan muhakeme bitıtlıştıl' 
Zanlının eşyaları evinde ımk11'6 <fi 
şahltlrrln sözleriyle anlaıııınııf 
hakkında karar verilmiştir ıtf 

Vurgun suçlusu Salim, 1000 l (1 

para cezası vermlye, dükkıı.n ti 
evindeki bütUn cşynlann mll" ti~ 
edilmesi~ ve dört yıl Erzlnclltl , 
l!yctlnln Kiği kazasına sUrUl"1e 
sine karar verilmiştir. 

Para hırsiyle yapıla11 
bir cinayet ıı', 

Trabzon, (H'lllttsl) Ma<;lcll ı 
rlnci d::ı.ire tahsildarı B. :r.ıell t 
GUnay para hırslyle öldUrU!tıı o 

Yakalanan zanlı AltındşJ 
evinde yapılan arııştırmalardll z,l 
mcd'c alt l02 lira ııe 200 adet ~ 
go. pulu ve Mehmed'in tııh811 1 r 
bulunnıuııtur. Zanlı tevkif edil 
tir. 

Mahküm vurguncular 
l&tnnbul, 9 Te fonla ı 

yenldl'n mal saklnm:ık ve vunrıı" 
yapmnk suc:lylc bir meyhane<"!. 
vat, bir bakkal, blr ı tcu yl:"rıt 
Ura parn cezıısına, bir kn~P eli 

para cezaslylc bir hatta hapse rn 
oldular. Kasabın dükkllnı on ııe9 r.'pl 
dll'ıerlerlnln dUkkl\nlan da btrer 
kapalı kıılacaktır • ,, 

Aynı suclar!A ı:enc buı::Un 11' 
bir manttnturat'ı, b r ıtı<ıtıkc:. bl / 
cu, bir bakkal, bir kömllrcU, bir 
cu adllYCl'e verlldller. 
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D l~ P O LİTİK A .,, 
kabına sığamıyan 

Japonya 

Kiralama kanunu 

Amerika gene 
programına 

devam edecek 

, 
l853 senesinin bir ilkbahar sabahı, Ko 

~rıdor Pcrry namında bir Amerika ba.h· 
l'ı)eJisi, kumanda eıtigi küçük bir Ame· 
tıka filosı) le beraber, bir japon limanı· 
~a ıtirdı. Karara çıkan Pcrry, Amerika 
d~ıneunin ~u İ!teğini ıaponlara bil • 
:;:• · gemileri kazaya uğra) ıp da Ja -
it . >a }.ı ilticı eden amerikan denizci • 
.:• hakkındaki muameleye nihayet \'C-

~'. lllesi, japonlıır bu ta}iaları idam eder· V ll§ington, 9 a.a. - Beyaz Saray. 
~rdi b • Japonlar tarafından yabancılar dan qağıdakl beyanatta bulunul -
li ak~ında alınan bu sert ıedbi rin önem· 

hır &erekçc•İ 'ardı· avrupalılar, Zi· tngu adını terdikleri bu adaların haJ· 
fle ilk ıeması temin ettikleri 15 inci 

:.dan sonra, japonları hıristiyanlığa 
1rnıi>e çalıs~lar 'e mu\'affak da 

Oltı>orlardı. Bu, Japooya'da bir' ikilik 
rrauı. Ve 17 inci asırda büıün japon 
ıri tıyanlar katledilip yabanolar da 

k:'111eketten kovulduktan sonra japonlar 
hi l>tlarını SUD5ılu kapadılar. Japon sa· 
V ilerine a~ak basmanın cezası idamdı. 
tat bu cezadan kazaya ağrıyan gemi 

mU§tur : 
Almanya, muhakkak ki Japonya'

yı harbe sokmak için elinden gele· 
nı yapmıştır. Eğer Amerika Birle -
şik Devletleriyle Japonya harbe gl
rerlersP, Almanya, ödUnç verme ve 
kiralanıa kanunu gereğince leva -
zım gönderUmeslne son verileceği -
nl ümit ediyordu. Harp hakkında 
ve ödtinç verme ve kiralama kanu
nu etrafında yapılan alman radyo -
lannın neıriyo.tının ve alman beya
natının arkasındo. bu arzu ve bu 
fikir vardır. Alman radyoları neş • 
rlyatının ve alman beyanatlannın 

yUzde yUz yanlış olduğu. 6dUnç ver
me ve kiralama prol!Tamına devam 
<>dllmeslyle ııablttlr .. , 

RUSLARA GôRE 

Libya'daki harekata İf tirak ~de? bir lngiliz 
bombardıman tayyare•ı 

MiHVERE GôRE INGILIZLERE GôRE 
....--.. ~ ........ ~~~~--~~~ 

LİBYA'DA L İ BYA'DA 
*** *** 

muharebe 

Franaa'd~ki suykastler 

Maresal Pelain 
B. Hitlere bir 

telgraf gönderdi 
Vlchy, ıı a.a. · Mareşal Petain, 

alman devlet reisi Hitler'e şu tel -
l"rafı göndermletir : 

"İşgal ordul'lrına knrşı tekrar e
dilen çirkin suykastlardan dolayı 
devletinizin, şahsi taziyelerimle 
beraber !ransız hUktimetınin tazı • 
yetlerlni de kabul etmenizi rica e
derim. Hepimiz bu gibi hareketleri 
takbih ediyoruz ve bUtUn fransızla
nn nefretini mucip olan bu alc;ak
ca cinayetlerin faillerini bulmak ve 
yakalamak lc;in elimizde bulunan 
blitbn lml<fınlarJcı çalışıyoruz. 

ALMANT AR.4. GôRE 

Sovyetler bir 

FİLİPİN'DE 

ADAYA 
.ASKER 
ÇIKTI 

( Bası ı inci ı;.ay!ada > 
gelen bir habere göre, Japon tay -
yareleri wmıam . .Mekinley kale -
sine, Niohola tayyare meydanına ve 
kısa dalga Uzerinden neşriyat ya -
pan Corporation - of - America rad
yo merkezine hücum etmıoıerdir. 

Diğer bir habere göre de, bir as -
kerı tayyare meydanı yakınında bU
~1lk bir )'angın c;ıkmııtır. 

Lubano adasına japon 
kıtaları çıktı 

"Aianila; 9. a .a. - HenUz teyit e
dllmemtı olan haberlere göre, Ma· 
nila'nın 100 kilometre cenup-batı -
sında bulunan Lubano adasına Ja -
pon kıtaları çıkanlmıştır. 

Bi. amerikan nakliye 
gemisi batırıldı 

Tokyo; 9. a .a. - Resmen bildiril
diğine göre, Manila koyunda bir A
merikan taşıt gemisi batırılmıştır. 

Bu geminin 850 kişilik mürettebatı 
ölmüştür. 

naıar. da muste.sna değildi. İşte Percy· 
~ l'aıifesi japon imparatorunu bu sert 
~enin hiç olmazsa, amerikalılar hak· 
iııı tatbikten vaz geçirmekti. Japon 
.ı Paratocu Mıkado idi. Fa.kaı Mikado 
ıı:radan elini çekmii, allahlaımıJ ve 
~ın.ı.ntar mabe}inci durumunda olan 
Jı n devletin işl~ai idare ediyordu. 
.:::· kendisini hükümdar sanarak ül
bu toınunu Şogun'a vudi. Mabeyinci 
ile derece onemü bir meselede kendisi· 
t·L dertıaı ~ııp ver~}eceğini söyliye
~ P~·den bir sene il.İn istedi. Ame
l'i4ıı bu bir senelik mubleti vererek 
knıilcnyle beraber çekildi giıti. 

Karşılık devam 
Tobrukla

1 tekrar 
birleştiler 

gedik a~lllar 
( lla~ı J. ıno ,a}ıada ) 

nerıın: 9. a.a. - D. N . B. ajansı
nın askeri kaynaklardan ögr ndlğl. 
ne göre, Bolşevik kı:sları Lenin ~ 

grad muhasara cephesindeki Almnn 
mfüıtahkem me\'zllerlne karşı yeni 
bir hUcuma\ girişmişlerdir. Bu hü
cum topçu ateşiyle ve birçok tank
larla desteklenmiştir. DUşman c;ok 
ağır kayıplara uğradıktan sonra, 
muhnr!'bc meydanında tahrip edil -
miş 11 tank bırakarak geri çekil -
mek zorunda kalmıştır. Bu arada 
başka Bol"e"·ik tankları da ağırca 

L, 

Japonya' ya 
0 

Bu, Japon} a'nın yabancı hir devletle 
4a!IJl ~ siya.si temasıydı. Aynı :r.aman
l bu temasa, Japonya'nıo iç poliıikası 
~ buıun t~kiLlu bakımından en derin 
l en ıümu!lü bir devrimin de baılaıı • 

11
1
Cl oldu. Biz burada japon tarihinin 

ş ~un boylu nakline giri~ecek değiliz. 
l.tUJıu $0ylemek klfidir ki Parry'nin İs· 
~Itri JaP<>n)'1l'da derin bir anlaşmaz -
~ belirmesine vesile oldu. Bu anlaş
dt fun doğurduğu buhran neticesin· 
ltlq Sogunluk ilgR edildi. Ve Mikado 

hücumlar etmektedir harp ilan 
eden edene 

•r i'ktıdarı eline alarak Japonya 'yı 
~k balumından Avrupa'oın en ileri 
llr tıııleketleri sırasına çıkarmak için bir 
.\ t:ıgrlltıı çizildı. Japonlar bu kararı, 

'"rtırıa tekniğinin tahakküm ıeıehbusü, 
~ AHupa tekniği ile defedild>ilir 
~~e İ}le '\"ermişlerdi. Japonya ya bu 
il 1iın tahakkum teşebbusü o teknik 
-:ı k~rjıl ,ışmalı, ~ahut dıı onun e)iri oı
lt . 1 _ıdi, Hu tekniğin esiri olan Çin ~z-

tillitı önunde idi. İşte böyle bir dü • 
~t neticesinde Avrupa'nın tekniği ile 
,_, •sini teçhiz etıniye b~lı)'&ll Ja1K>n· 
~ kl$a bir zaman içinde akıllara bay· 
~ \'~en bir terakki gönemıiıtir. Fa • ,.bu }oldaki b:ı~mını avrupalılar 
''.ilde denC)eceği yerde, ilk önce Çin 
ti •nde tecrübe etmiıtir. 189'1 yılında 
'-ı~ le (;İriıtiii harp, yeni Japonya'nın 
.. ~~ aeni~eme ıe,.W.üdür. O uman
~geçen kırk küsur yıl i(inde b· 
>ıt aıhmıyan Japon) ı, bet muharebe.. 
~ dab; giritmistir. Yarım amdan da
~ısa bir uman içinde altı taarruı 
'iıı 'ı Jap0nya'dan başka hiç bir miHe-

1-rihinde buna tesaduf edilemeı. 

yapılıyor 
[ Başı J incı sayfada ] 

yıplan vcrdlrmb ve d~anı btrc<>k 
meskQn noktadan kotmU6tUI'. 

7 UkkAnunda, 44 alman tayyaresi 
dU$UrillinU.tUr. Blzlm kayıplarımız, 11 
tayyaredir. 7 lllckAnunda .Moskova el -
varında evelce bUdlrlldlA'I &tbt bet 
deA'll, takat ll alman tayyaresi dUsU
rülmUşttır. 

Karadenlzdekl ııemller1mlz. dört bin 
tonllAtoluk blr dUmıan nakliye &mtl • 
111nl ba tımııalardır. 

6.000.000 kayıp 
Moskova, 9 a.a. - Prııvada ırazctesl· 

nln blldlrıHlr1ne &ore, &imanlar, tıeı RY· 

Jık harpte muazzam kayıplar veınılo • 
ıerdll'. At.manlann ötu ve yaralı kaybı 
altı milyondur. Alınanlar aynca on bet 
bin tank, ıs bin tayyare, 19 bin top 
Ue muazzam M:Ylda otomatik ıllllh 

ka;ıı'betmlttlr. 

Cenupta durum 
r.ıo&kova, 9 a.a. - Moskova ır;azete· 

ıertnın mubab1rlerl Ruıı-Alman cephe · 
•lnln Tapın-oır ..,ıırt &tOnde ve lıltuu 
ırmatmda aabtt bir durum aldltını te
ytt ed1)1orlar. 

Tula'da •ovyet karıı 
hücumları 

Moslrova, il a.a. - Pravada ırazetceı 

'lılıl•ı>onya'nın harid politikası. hu ra· yaz~~:~n en son haberler soyyct kıta -
~ •sır içinde, hiç şaşmı)'Bn bir hedef !arının Tula çcvreslnln en mUhlm kc· 
ı.... ~ıı etıninir: o da bco)•az ırktan olan tf k 
~ •· ıtmlnde ıcanıı hUeumıarını muva a ı · ~ lır arasında.ki anla$Jllaz:lıklardan yetle &ellttirmekte olduklarını bildiri· 
!\_ :lde ederek bu insanlann Uzak • ,.,_,., 
;-utıı )'Or. Bir tek köyde alınanlar vvv dmı 
~I >la ilgilerini tasfiye etmek ve bu !azla ölü bırakmıılardır. SovYet kuvct
ı .. Rt)i japon nizamı altına almaktır. 
~ ı ıerı bir miktar tank. 61 kamyon ve 
'ile n ara gure, amerikalı olsun, alman, batk& allAh ele &ectrm!ılerdlr. 
ltı l'eya İngiliz olsun, bcya:r. ırka men· Moaova"Ya uzak baıka bir yerde de 
~ her millet, sarı ırk için a}ııı dere- alman lataları blr böl&ede tamamen 
iL. ~ tehlikedir. Bunlardan hiç birinin 
::'<tlt matlüp tdllmltı ve çekUmelc zorunda 
itıd • Do~u'da yeri )'oktur. Uzak • Do- kalnııtlardır. Almanlar burada 800 ö-
~ a nüfuz kuran be>u ırkın ~nıruna lil bırakınıalardır. 
't ltlekten doğan bir hınç ve bir nevi 

Almanların 

harp ilanı 

bekleniyor 
(Batt t l11rl aa11tatlo) 

~ti.ılık duygurnnun verdiği hı:r.la işe 
~lan Japonya. kırk senedenberi aynı 
~ fe doğru yurumüı ve ıinıdiye kadar 
~ llıuvaffak olmuıtur. Gerçekten beyaz 
dt::ı olan insanlar arasındaki mü~. • 
~ \'e anlaşmazlıklar, Japonya ıçın 
~ •. k fır5aılar hazıtlamı511r. Büyük 
~ ı 1895 yılında yenen küçük Japonya 
>a ~Uerinia bir kı ım mC)'\'asınılan Rus· 
,_,'-rafından mahtuın edilmi,ıi. Japon· 
~tnsiltere ile RuS}ıı arasındaki ge • 
1'' ,hlikten btifade ederek ve İngi ite· 
~n ınane-i yardımına daranarak, on 
~ sonra Rusya'}'• }endi. Ve Sllvları 
19111ç\ırya•dan am. On sene sonra da l.ldncl reıııı M. Hori yabancı sazete 
..__4 harbinde almıınlarla ingiliz.ler ınubablrler1ne beyanatta bulunarak 
~";i•ki mücadeleden istifade ederek bilhassa eöyle demlıtır: 
~ tngilizlerin ınine,ı ~ardıaıiyle ur· "Sovyet - Japon mUnatebeUerlnln 
it, lerin Uzak.l)ogu ile ilgilerini tas- ılmdlkl durumda kalacatını zannetml· 
~~tti. On yedi sene sonra ruslarla yorum. Bu muahede 5 aene lcln mute· 
la."":"tıler ve amerikalılar arasındaki an· berdlr.,, 
~ıldardan istifade ederek Çin'den .M. Hor! cenup Amerika devletleri 
~~tya'>ı aldı. Japonya bu hareke · tıaldcında aorulan bir ıuale tu cevabı 
I~ IİnıdiJc kadar himayCJini gören vemılııtlr: 
cı.;; ~re'ye ve Amerika'ya karıı da me}.. "Bu memlekeUerln .Jaııo~a·:va harp 
~ 0~umakta idi. Alıı sene sonra aç • acacnklannı zannetmiyorum. Ooeta -
lt;i Çın harbinde .Anglo·Sakson devlet· ruca•nın bize harp il.An etmesini biz ta· 
!'lııı~e kk21 meydan okuma daha belir· nımıyonız. Japonya tein harp hali, an
~ .lf olarak sezilmektedir. Görülüyor cak Amerika Blrlctlk Devletleri ile 
ııı_ 111

glfülere dayanarak rusları ve al • BUyUk Brltanya lmınıratorıurru ve Ja
la .. ııı.rı Uzak·Doğu'dan uukla,uran ponya arasında mevcuttur. 
~l, bu defa •imanlara daya· Hollanda Hindistanı bükümetinin 
~-ıt, vakti)le hima)e gordüj!ü ingilir· Japonya'}oa harr açtıfı hakkındaki ha· 
~ 11 ilırilerini tasfiyeyi gl\ze almıırı. berlerderı malumatımız yOktur. 
~nla beraber, 1939 hirbi gelip çat· M. Hori, düıınan memleketler dip· 
~ ~ olsayd!, Japonya, bu derece bü- lomaıları ile tebaasının tam emniyetle· 
!tıt hır i,i gucunün ustünde görerek bu rioi temin için japon makamlarının el· 
~~ihe giri)mİ)eccikti. Almanlarla lerioden geleni yııpuklarını SÖ)lemlJ 
~ltı~,,ler arasındakl ölüm kalım mlica· ve sözlerini şöyle hitirmittir: 
~.-! Jaı>onya')'I beklediği fırsatı ha • "Bunların yi}ecek ihtiyaı;larını gİ· 
t~. Ve İngilizlerin iş orıağı olan deriyoruz.. Başka inelderinl de tatmin 
ı...-..sı'nın ~ıkılı,ı uzerine olacaktır ki için her şeyi )apıyoruz." 
~· tarihinin en buyük ve aynı :r.a- Sovyet vapurları Amerikan 
tit· en tehlikeli i olan bu teşebbiise 

1•nıi}'e karar verdi. limanlarına çağrıldı 
~ Jaııonya geçen kırk sene içinde be- Sangha}', 9 a.a. - İtimada deAer bir 
lıir 1tka mensup milletlerin ilgilerini ka}·naktan haber verildiğine göre, Ame· 
~ tr birer tasfiye etmiştir. Rusların kol· rik:ının hatı kıyıları ile Sihirya !\Ahit • 
>. 1 kırıJnıış, alınanların ilgileri tıısfi· feri aruında i,temekte olan bütün Sov· 
~ td.iltııiş, frawızların sömürgeleri el- yet varurları Amerilc,,. limanlarına ça· 
fıı ;t du müıtür. Bu ınilleılerin bir de- ğınlmışıır. 
'it tlıa seri gelmeleri bahis mevzuu 
~',2:· Fakat japonlar son hedeflerine 
~ 1lrnek için Anglo-Sakson tesanüdü 
~

1

~e kar~ılarına dikilen engellerin en 
~Fliğtınü kıldırmak zorundadırlar, 
~ ~~Vekil Toio, Japon)'8'nın şimdi • 
~ "4(lar giriıtiği her te&ebbüste muvaf· 
~l~uiunu soylerken, bir tarihi ha -
l)l ..__!fade etmiş oluyor. Fakat Japon· 

--.rından ıimdiye kadar airiıileo biç 

bir tetcbbüsün bugün giriıtiii tetebbüs 
derecesinde zor olmadıjı da bir halcj • 
kattir. Ejer Japonya buou baıarıua, son 
bedeline \'8tlllll olacaktır. Fakat bqa -
ramazsa, yarını asırlık çalıfl!WUO bü
tün me}·vasından mabnım kalması da 
yakın bir ihtimaldir. • 

A. Ş. ESMER 

Ber!Ln, 9 a.a. - Alman teblltlne 
ııııre elma! Afrlkasında, muharebeler 
devam ediyor. Alman avcıları hava 
muharebelerinde 6 tn&lllz tayyaresi dU· 
ıUmıüş!erdlr. 

Londra; 9. a.a. - - Dün akşam se
IA.hlyetll mahfillerden bildirildiğine 

göre, Libya'da cumartesi gUnlı ye
niden ba.şlıyan tank muharebesi M
JA devam etmektedir. Öğrendi~lnr 
göre, So11um kışlalarr şimdi tn .. illz
lerln elindedir. 

Alınan sa\'ae taY)'ll.reıerı 7/8 llkkA · 
nun gecesi Malta'da Uman teılslerlylc 
h8\'8. meydanını bontbıılamışlanllr. 

J ngiliz tebliği haııara uğramışlardır. 
ltalyan tebliği Kahire. 9 a.a. _ Ortaş:ırk nriınn>ıı Alman tebli17ine göre 

Roma, 9 a.a. - lta1Yan ordulıınnın umumi karargahının tehliğı: Dun htr Berlln O a a . - Alınan ordulan 
teblltıt: sınıftan ~~1·ar kuvetlerimiz hilhusa basknmandanlıitının tt>blltl 

Tobruk eepheelnde, mlh\'el' kuvetler1 hararetli bir faalİ)·et göstererek bulduk-1 Doi!u cephesinde mevzii harekAttan 
tanfından dlitmanın zırhlı tanklar hl· tarı her yerde düşmanı hırpalamış \'e baeka harektıt olmamııtır. 
maye.slndt>kl piyade teşklllt"rlnc karsı 1 insan ka) ırları vcrdirmi1lerdir nu kol· 
verilen tlddetll muharebeler de\'am et- ların l:ıartkAt <RhRları $İmdi llireh:mhi· veıinin ilerleme ıcşrhbüsiınc tnpçumuı 
mektedlr. Makineli tt>sklllerlmlzden bl· den çok u7aklara ve hatta dii•m~nın enı:el olmuşıur. 
rtnın dün Btre'ırobl te\'l'!'Slnde yaptıtıı Tobruk isıikameıindc hama doğru mü· Hudut çeHe<ınde kn)da değer onem· 
muharebede nıUteaddtt dtışman tankı nakale hatlarında daha uzaklara kndM ti hiç hir Mdise olnıRmqjtır. Bu çeHe· 
tahrip edllmlstlr. rayılmaktadır. Düşman dün ~uveıleri de tecrit edilmiş olıın düşman ü:terine 

Sollum cepheclnde hava kuvetıerl mizle mucarebelere pek az lsıckli #>- haskımız dc"am etmektedir. , 
sırelııobl çevre.indeki dU1111ıın nwtörlU rünmüşıür. T obruk' la bağlantı 
araba toplantılarl;yle Tobruk liman te· Trıbruk'la Birrlgohi arasındaki esas 
at.slcrlne bir kaç kere hücum etmlt ve çevrtde düşman batı)'8 doğru biraz yer 

sarih muvatrakıyf!tlcr ka)'dcylemlttır. defişıirmişse de hu rer değiştirmenin 
Adetçe üstün dUsman tetktllerb1e ya- ne genişliği, ne de derecesi me'?ii mahi· 
pılan hava muharebelerinde. avcılan - )etten dışan gözükmemekte, belki de 
rnız 10 taware, alınan avcıları da 4 d~manın SC)-yar kollarımınn fasıla~ıı 
ta)l)rare dlleilnna.len llr . T ll»'&relm - hGnımlan karşuında ~ci bir faaıı. 
mbden besi UıılerJne Mnmemı.ur. kannmıak için yapt1ft bir gayretten ib•· 

ıncntz ta)')'are~rt L1b)'a'4- blr1cac rM bulunmakta idi. 
yere akın :vııı;ıım11lardır. Bln.ırazl'de a- Nef•i TOhruk'ta, düşmanın muka · 
rap mahallesine bombalar dl1eımUt ve vemer merkrzlerine kuşa yapılan ve 
bir.tene ev )'lkılmıatır. Hasar htç blr dünkü ttiıliide zikredilen hareklt, düş· 
yerde vahim dell:lldlr. manın çok büyük mukavemetine rağ -

Maımarlk sahlll acıldannda alınan men Elduda'nın birkaç kilometre hau· 
ııtukala.rı Gambut'un .ımallnde llcl d'tlı· ~ında bir noktanın zaptı ve tahkimiylr 
man kruvazörüne hUrum etmtılerıilr. neticelenmiıtir. 

Bu kruvazörlerden birine atır lııa~t Bu çevrede birkaç tankla iki hin ka· 
kaydedllmtetır. dar piyadeden mürekkep bir düşman ku· 

~-
Uzalqark,· 

YalunfQTk 

t.Uıanı ancak tıumda ChurchUl ırt

bl bir act bulunduA'ıı takdlrdc ııec:I· 

rebllecetını bitiyor. 
M. Churchlll'lıı aaA'lam bir v1lcu

du ve kuvetll bir karakterl varoır. 
.Bıu iki teY1 de . •... midesine borc:
ludur. Bllhuııa av etlerini, balıkla
n, 1&rap ve ıtıra.rıarı seven lnııııız 

1.ondra, 9 a.a. - Royter ajansının 

orıa şarkta bulunan 8 inci ordu umumi 
karargahı nezdindeki muhabiri bildiri • 
)'Or : 

ilk Tohruk koridoru almanlar ta • 
rafından lcapuıldılctan sonra Tobnık 
garnizonu ile Briran)'& kuverleflnin ana 
kuvederi aruında~ibat, cumartesi BÜ· 
nü hüsar alayı Sidi Rezeg'in ıimaline 
doğru arazi)i yoklarken Edde )'Akınla· 
rında Tobruk'ıan gelen bir devriye 
müfrezesi}le ıekrar kurulmuştur. 

Erıesi günü )'llpılan müşterek hir 
hücumla l'lduda'dıki düşman, bauya 
dofru Eladcm istikametinde tardedil • 
miş ve l'velce Tobruk'un do~ uhil ke· 
simini tutan Bologna iıalyan tümeni • 
nin döküntüleri temizlenmiıtir 

baoveklll, ~emeğe ancak, bunun için 
lA.zım olan zamanı ayırır. Fakat ye
metini yedikten sonra hemen caı11-
mata hatlar ve blrkac Hat ~inde 
bir Yltın it ıı!jrilr. 

M. ChurchlU'ln evi, ln&lltere'de 
en 1Y1 yemeklerin yenlldltl evlerden 
biridir. Flt;aıen kendisi de ·onıuzıan-

Görüşmeler kesildi, kesiliyor, 
yeniden bailadı derken, n ihayet 
JaPOnya Amer1ka'da1d deleseleri
nl konuşturacak yerde, toplan ve 
mitralyözleri konueturmaia b11-
ladı. 

Bir adı da "Sak in Okyanos" o
lan Pasifik Okyanosu'nda flmdl 
bir hercO-merç başladı. 

1 
na bugünkU cetln ıaıert almadan tın· 
~e. boa vakitlerinde h:ızı sevdlfıl ye

mekleri bluat plşlrmcltten hooıanır-

Amerika ötedenberl Uza]q.ar k 
tehltkeslnden çekiniyordu. Artık 
Uzak§ark'takl b11yük tehlik e Ame
rlka'nın kapısına kadar geldlflne 
göre, elmdl amerlkalılar Umk
şark'a pekAIA Yakınşark dlyebllfr. 
ler. 

o/olOO bir amerikalı : 

Franklin D. Roosevelt 

Hertcee taratından çok eevtlen bir 
adama &onnuılar: 

- sızı neden heı1ı:ee bu kadu 
eok eevl)'Ot'? 

- Ben de herkesi çok eevl)oqırum 
da ondan ... 

M. Rooee\'elt'ln de, - Llnd'berıı 
haric - bütUn vatandatları taratın. 
dan sevilmesi, b!zzat kendlıltnJn hem 
:vurttaşlarıoı, hem de :vıırdunu ooıc 
st!'"meslnden ileri &elmektedlr. 

Onun ltıyaUan, orta ham bir 
amerllcalının IUyatıanndan tarltaız· 

dır. Mesela o da, nevyork1u bir dak· 
wo veya Fav·Wei;t'll bir memur ka· 
dar, kOt-doc denen ıııcak .ebzeıere 

bayılır. Sevdltl ı~lerden blr!ııt de 
patatestir. M. R001evelt anıca aı 

miktarda earap ve Vlrclnya tQtU· 
nünden )'apılmıı slear da kullanır: 

En bü:YUk lhtısaııı, halkın arzuıa

nnı keşfedip nn!ıyahllmcktlr. BUtUn 
amerlkalılar tarafından çok aevllme
slnl de, blzZat kendisinin yibde ;ytız 

amerlkalı olmasına b<:rçllldur. 

M. Churchill yemelı 

Yeni bulmacamız 
Soİduı .aataı l - Güve-:;o kal'Oı mU

eeelr madde, blor MYI 2 - Aıılker, kolay, 
btr ıayı 8 - Kllf 4 - CQ<:uAun abl, 
teral rabrt edatı, tavır 15 - Bir renk, 
M&<b>omda te:Ylrci aıruı 6 - El Ylka· 
nan yer, nlh~ 7 - Dimdik, mevzu 
s - Kabul etmemek. bir kadın lmıl 
9- GöEe .uruıur, meni ıo - CAlırı, 
yanıcı bir madde ll - Tavana asııa:ı 
IÜllil llmba, bütUn. 

Yukardan aıatı: 1 - Otlar ve atac:
ıar, nota 2 - :Musallat olan, la 8- O
nla, nota 4 - Detiflkllk, ince kamıt 
& _ At>ua, N1c1 eaerlerln teıhlr yeri 
e- Oeml edatı, dest• 7 - bir meeıva. 
bir .m ı- Hedefi bulma 9- Kara
denb kenannda bir kaıı&ba, aıda ıo -
E81r:1 bir ılllh. bir ııUn eve!, Para ıı -
Bir a,y, bir adet... 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmit tekli 

1 
dı . 

- Simdi ne yapıyor? 
mu dl)'ecekıılnlz? 

Simdi vakıa yemek r>lslrmlYor a
ma, boyuna da pirincin t&1ını &Ylk· 
llYQr-

Tarihe ' '•ervi•" kapı•ından 

girmenin çare•i ... 

Amerika kooırresl Japanya•yıı 

harp 1llnı kararını l tek muhaııre 

k'arlı 388 reyle kabul etmiştir. Dün
kü aJans telrraflAnna ırl:lre, aleytıte
kl bu bir tek reyt veren, Montana 
mebusu Bayan .Jcannette Ranktn'
ıllr. Gene ll)'Jll tell'r&rt&ı\_ l:ltrendltt
mlzeırllre Bayan Rankln 1917 de de 
Amertka'run harbe ııınnesı ale)'tıln· 
de rey vennıeu ... 

DUn tJcl olcuyucu araıannda bunu 
konUIUYOl"l&rdı: 

- 388 ldel tetncte yalnız bu ka· 
dınm aleYhte rey vermealne ne der
sin? 

- zemzem kuyuaunu kirleten a
dam ıılbl, o da tarlhe ıervlıı kapıntl
ıtan slmıek lıltemlt olacak.-
-~ ama. ka4ıncatız aaten IPlt' 

•tarfhl,, oı.- ırerek- Balaıan a: 191'1 
de de Amerllta'nın harbe stmıeet • 
leYhlnde r• vemıı. ... 

*** 
Okuyucularımızdan B. Azmi 

Yenl._Jehlr. 
Bulmaealanmız hakkındaki ıl

~etlerlni21 tashih bürosundaki 
.-kad8flarımıza blldirdlk. Bundan 
'°'1ra b u slbi. yanlıflanı. meydan 

l Ba0ı ı inci sayfada > 
edllecek v eya hudut dııına çıkan • 
lacak ve mallanna el konacaktır. 

Yeni Zelanda da harp 
ilan etti 

Ve11ıngton; 9. a.a. - Yeni Ze -
landa, Japonya'ya harp i!An etmlı

tlr. 
Panama da harp ilan etti 
Panama, 9 a.a. - Panama Cüm

hurlyeU Japoııya'>a harp ilin etmlş
tlr. 

Cenup A frika harp halinde 
Pretortn , 9 n.a. - Harp kabinesi

nin dlınkil toplantısından sonra, Ce
nup Afrika birliği ile Japonya ara
sında harp hlll bulunduğu llb edil
miştir. 

Cenup Afrika Birliği, Flnlandba 
ile Romanya ve Macaristan'a da 
harp ilan etın~tlr. 

Mekıika'da alınan tedbirler 
Mekslko, 9 a.a. - Haber verildl

tıne aıöre ııl.Yade ve .Uvari kuvetleri 
Mekslka'nın batı sahiline gitmek em
rini almıılardır. 

Meksika JaPOnya ile slyast müna
sebetleri kesmiştir. 

GUAM 
VP ---

VAKE 
adalar1 Japonlar1n 
ellerine ge~li mi ! 

( Başı ı. incı say/ada ) 
ricl bir tarzda gel!Broektedlr. MU -
dafaa maksadiyle ba,ka binalar da
ha yıkılmıştır. 
Öğleden sonra Hongkong'a yapı

lan bir hava hUcumu tsnıunnda bir
kaç bomba atılmı§sa da düşman tay. 
yareler!, ateşimiz altına girer gir • 
mez datılmı§lardır. Ha.sar ve insan 
kavıpları yllksek değildir. 

Hongkonc kendisini şiddetle mil
dafaa etmektedir. 

Borneo'nun ıimal kı•mında 
Batavya; 9. a.a. - Batavya'ya 

gelen teyit eclilnıemi§ bir habere gö· 
re, Borneo'nun ıimal kısmında k~ 
raya çıkarılmıı olan Japonların bir 
kıımı, İDl'ills kıtalan tarafından 
dağıtılmııtır. Bu husuııta bqka hiç
bir tafııllAt yoktur. 

Avu•tralya manda.ı 
altındaki adalara hücum 
N evyork ; 9. a.a. - Japon kıta • 

ıan, Paslflk'te Avustralya'nın man
dası altındaki bütlln adalara hücum 
etmiıtlr. Bu adalarda fosfat maden
leri vardır. 

Amerika'nın 

bati kıyısında 

tehlike iıaretl 
Nevyork; 9. LL - D lln gece ve 

bu aab&h, San..Jl'ra.ml.co'da hava 
tehlikesi lpreti verUmi§tir. Büyük 
mlkdarda hD9tyeti meçlbul tayyıı.re
ler, dentadeıı f8hl'e dotru yakl., -
mııılar lft de hl~lr hUeum olma -

Soldan Mta: l - Yerli mallar 2 -
u., ıracı., ıa 3 - Nattalln, az 4-
U...re, aaAf 15 - Re, eter 6 - Bak, 
Erze1 7 - AA'lamak, ra 8- Lain, la· 
hl 9 - Pabuç 10 - Gl.ıll, U.. om 11 -
ltıak olunmak. 

ftrllmlyecejini ve okuyucuların mııtır. 
ilmlmaca içinde yeni blr bulmaca i- Paililı'in fimal bata•ında pifirmenni de bilir 

M. Churchlll avam kamaruında 

taı1ht nutuklarından blrtn.t daha 
söYledl. net stiMenberı de BU)'Ulc 
Brltanya, Uzat<earkta da h&l7 ita· 

linci&.. lnclltere böt'le oeta '* lln· 

Yulcardan uatı: 1 - Yunuı balıitı 

2 - Eılaa, ata. ıt 3 - Farklı, zı 4 -

1 
litre, an, la 15- trae, pik 6-M;ıl, aln 

1
., _ AcU. t.ekablll 8- I..en&er, huıJ 

1
9 - An. 11 10- Alan er, om ıı

raa olmamalE-

le utrqtırılmıyaca#ını vA.detU - Vkıoria • İngiliz Kolombiyuı - 9 
ler. Onun için kUc;ük torununuzu a.L - Pasifik'in Dimal·batısında bir 
~ bakımdan temin edebilirsiniz bücwn vuku bulacajını :r.annetmek için 
~ıııu. 1 kili sebepler mevau oldufurıu bildiren 

hava .-.il God Frey, hava ~· 
JA .• Tllf. ıWn hulr ~u ~r. 

-J-

MALEZYA'DA 

S AVAŞ 
DEVAM 
EDİYOR 

< Bası ı inci say!nda > 
tahrip etmekted r. 

Singapur'da haber 
;yalanlanıyor 

Slngapur, !J n.a. Mal zya'nın a-
zak cenubuıın da bir çıkarma yapıl
dığına ve Sıngapur'a b r hu<'um te
~ebbtisUnde bulunuldufuna dair olaıı 
alman ve j ı>on haberleri tamamen 
asılsızdır. 

Karaya çıkan japonlar 
;yokedildi 

Singapur; 9. a.a. - 1ngılız UzaJr.. 
ıark umumı karnrgllhınıu dUn oğla 
ı.ızcrı ııeşrc t ugı te bllğ ; 

Pazartesi cımU g ce yansındu 
sonra &.lat ı.ao da h.:ırp g emileri hi
mayesinde bulunan be ticaret gc • 
misı, Kotabahru'nun ıımalıııdu Ke • 
!anlan ırmağı ağzına ::rakl8§mı:; ve 
harp gemilerinin ııteııi hıma)esınde 
karaya asker çıkarılmı:;tır. Kıtala.

nnıız, derhal ate~ açmııı ve bira.& 
sonra kıyı Uzerlndc ve bllha.ssa Ko
tabahru ta)yare meydanı civarların
da ıiddetli çarpııımnltır olmugtur. 
Çarpıımale.r, karışık ve güç bir ma
hiyet göstermlııtir. 

Biraz sonra, on mil kadar daha 
cenupta on ticaret gemisinin buluı:ı.• 
dutu blldlrllml tir. İngiliz bomba 
tayyareler!, Juyı açıklarında dili • 
man gemilerine ay ı§ığı altında blı
c:ımlar ynpmıelardır. Sabah. İngilm 
tayyareleri, büyük dU man gemi • 
lcrinde yangınlar çıkarmıılardır. Bıl 
gemilerden cnaz iki ınc i abetler ol
muştur. Sant 8 de dU man gemileri, 
c;ıkanlan askerleri karada bıraka • 
rak şimale doğru ç kllmt lerdlr. 
Karaya çıkanlmıı olan askerleıı, 
kara kıtalarımız tarafından yoke • 
dilmiştir. 

lngiliz Uzaktark 
karargahının tebliği 

Slngapur; 9. a.a. - İngiliz Uzalı.; 
ıark umumi karargAhının dün sa&t 
17.30 da neşrettiği tebliğ : 

Şimal Malezya'da tayyare mey • 
danı bölgesinde karışık çarpışma 

devam etmektedir. Kalezya'run 111· 
mal-batısında Sungey - Patani de
mlryolu üzerinde bulunan blr ıehir, 
Japon tayyareleri tarafından bom
bardıman edilmiştir. 

Malezya'nın plnndaki 
'arplfl'lalar 

Sinp.pur, 9 a.a. - lnfgllz Uzaiı
ıark umum! ko.rarelhınuı teblıi!I: 

Malezya'nın ıimallnde ılddetli car
ıııımalar olmuştur. Va:tlyet hlll ka
rışıktır. lnglllz takviye kıtalan, bıı
glln harekft.t bölgesine varmış ola· 
caktır. 

JaPOn kıtaları, yeni çıkarma hare
ketleri yapmda muvaffak olınuılar
dır. 

Kotabahru tay3rare meydanının 

kontrolUnü elde etmek !cin çarpıt
malar devam et.mll ve bu caro~m .. 
lar bllhaaıa aece slddetll olmustur. 

25 vapurla a.ker 
ıetiriyorlar 

Slngapur, 9 a.a. - Teblıl: 
JaPonlar Tayland'a asker çıkarma 

denemelerinde ve Kotabah tayyare 
me;:rdarunı elde etmek lc;ln yaptıkla
n hUcumlarda hava hlklmiyeUn1 ka
zanmak malaıadlyle pek çok tayya
re kullanmıJlardır. 

DOn yapılan bir hava keşfi netice
sinde daha 25 japon deniz taşıtının 
harp i:Cmlleri hlmayes nde olarak 
Ta~ laııd ımhlllerlnl taklbf'n Uerledık
leri tesblt edllmiştır. Bunlar Singa
'ra \'e Kotabnhru bölgelerine yeni 
kıtalar çıkarma~a hazırlanıyorlar. 

Su ana kadar bunlara yeni bir 
yardım ve takviye teiebbüsunde bu· 
lunulduğu kayded lmemlştlr. 

Sıngora bölgesinde arazinin duru· 
mu ve milnakalAta mUsa t :Y'Olların 
pek mahdut olusu, bu kuvetler ka• 
raya cıkmağa muvaffak olsalar b le, 
ilerlemelerini çok zorla tıracaktır. 

Son 24 saat jı;ınde Slngapur'da n 
KuaJalumper'de hnva tehlikesi 11•· 
retleri verılınişUr. 

Bazı keş.f taY> arelerlnln ba mın
takalnr üzerine kadar ırelebUmete 
muvaffak olmaları bu tehlike ışarPt
lerinin verilmesine sebep olmuş.tur. 
Pazartesi sabahındnnberl herhan~ 
bir yere bomba dtişttil:Une dair bir 
haber gelmemlsUr. 

Küçük tetkiller 
Londra, 9 a.a. - SelAhllo·euı bir 

kaynaktan Otrenildif:lne göre, Ma
lezya'ya cıkarılan Japon kıtalan an
cak kilelik teşklllerdcn lbaretlr. Bu 
Uşki:ller şimdi hareket edemlyecelc 
bir hale geUrllıni& bulunuyorlar. 

Batırılan tayyare gemüi 
Vichy, 9 a.a. - İngiliz radyosuna 

söre. dün Havai açıklarında Japon
lu t arahnclan batırılan amerikaırı 
tayyare gemisi ''Langley., adındaki 
gemidir. 

Japon tayyareleri 
Nevyork yakınında 
Nevyor.lr, g a.a - Vaşınııon'dan 

reımen verilen bir haberde du$man 
tayyarelerinin N evyorlt'a iki saat 
mesafede bulunduklan bildirilmdl .. 
tedir. 
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~[//~6ii ,r a:Y-~r 
Konsolosun oyunu 

-!-

Kolorlo nd:ı ındnkl Amerika kon· 
solosu John d~ Graf!enncd Atwoot 
~ enı vaz r n durt l.'lle sarılmıştı. 
Fnknt hakıknttc o ~Uzel I!os!ne'lnl 
unutmak ı ti)ordu. nu üstUva hattı 
ad:ı ınn g ldı gUndcııberl, her ak
şam dostu Bılly Kcogh 1le konsolos
lu un tnrncasındn vakit geclrlrdı. Bu 
tar c;:nda lc;:lyorbr, gUIUyorlar, şarkı 
&oyl )Orlardı. 

B r s:ıbah, her rnklt 
hlzm t<:l gene postn 1le 
tuplnrı getlrm;ştl. John 
bır z ntnrak: 

olduğu gibi 
gelen mek
mektuplara 

Çeviren: Efdal AR/KOL 
- G!lzel, ben, GoodwJn, Dlancharrl, 

Geddı ve doktor Greg vanz. Sonra 
gaz kumpanyası ajanı, ihtiyar Del· 
gado, Madam Ortlz var. 

- Kolorlo'da ne bin kişiden an· 
cak 20 kişi belki ayakkabı giymek 
lhti)·acını duyar, ha. E·•et Kolorlo 
mallarını satmak lstemiyen bir kun
dura mağazası için tam bulunmaz 
yerdir! Bu Paterson kurnaz ve şa
kacı bir adamdır. Onun belld de bu 
mektubu bir başkadır. Ona bir cevap 
yaz. Ben söyllyeyim sen yaz. Biz de 
kurnaz davranalım. 

Keogh kalemi eline alarak şu 
mektubu John:ır'nln ağzınrlan yazdı: 

"- Azizim Peterson, 

p R 
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Atatürk koşusu 

21 İlkkanunda 
yapılacak 

6 yıldanberi Ankara Halkevi tara
fından bir teviye tertip edilmekte 
olan (Atatiırk ko$USU} bu yıl 27 ilk
nanun cumartesi günü gene yapıla • 
caktır. 

Bilindiği üzere, bu koşu 27 ilkki· 
nun 1919 da Atatürk'lin Ankara'ya 
ilk defa ayak basUğt gÜnde Ankara
lıların kendilerini karşıladıkları Dik
men sırtlarından başlamak ve hükü· 
met konağı önünde bitmek üzere 
tertip olunmaktadır. 

İ ng i 1 iz futbo lcular ı gitti ler 
r -

CEMİYET HAYATI 

Y ardımsevenlerin 
tefekkürü 

Yardımsevenler Cemiyeti Genel 
Merkez Reisliğinden : 

Ankara Barosu, Temyiz mahke • 
meı1i eski re.islerinden B. Han :ı-:v

liya'r.ın cenazt>si çelengi için ayır
dıkları parayı Yıırdımscvenler Ce· 
mlyetine teberru etmişlerdir. 

Ankarn Baroımnun bu gil?:el dl\ • 
şllnce ve hnrekf'tini saygı ile knr • 
şılar ve· kendilerine te~ekkür et -
meyi bir borç sayarız. 

Yüksek Mühendisler 
Birliğinin kongresi 

Türk yüksek mühendisler birligi 
yıllık kongresini pazar giınü Yenişe
hir'deki birlik binasında yapmışur. 

Bir çok yüksek mühendislerin gel
diı;i bu kongrede Ebedi Şef Ataliirk'
ün hatırası ayakta beş dakika susu
larak ta1iz edilmiştır. 

Bundan sonra son kongre yılı i. 
çinde ölen mühendislerin hfıtırala· 
rı anılarak birliğin ve İstanbul şube· 
sinin yıl içindeki çalışmaları ile yar
dım ve neşriyat sahalarınriaki çalış-

- • Gen a) nı hlklıyeler, herkes 
buradan haber istiyor: Çoğu cevap 
le;: n b·r po ta pulu göndermeğe blle 
lüzum görm yor. Bunlar zannedi
yorlar ki b r konsolosun mektuplara 
cevap yazmaktan başka bir ısı yok
tur. Su uırflan ac ve bana lclnde
k lerı ICıtfen oku. Bugün tembelll
ğım üstümde, canım kımıldamak blle 
1 tt>ml;ror. 

Burası ayakkabı ticareti bakımın
dan çok kArlı bir yerdir. Adanın ne;: 
bin nüfusu vardır ve bir tek kundu
ra mağazası yoktur. BUt!ln vatanda$
lar yahnayak gezerler. Burada bir 
kundura dnkkAnı ac::acak olan adam 
ne kadar zene'ln olacaııını kolayca 
anlarsın. 

Koıuya Ankara'dan kulüplerinin 
dörder kişilik takımları ve bir çok 
atletler girmek için Ankara Halk
evine başvurmu§lardır. Beden ter -
biyesi umum müdürlüğü atletizm fe
derasyonu da yakın bölgelerden se
kiz takımı bu yarışa girmek üzere 
Ankara'ya çağırmıştır. 

! malarına ait raporlan okunnrak ka
bul edilmişi ir. 

Arkadaşı Keogh iskemlesini masa 
ba ına çekerek. mektuplan okuma· 
ğa b::ışladı. Bu meJ..."tuplardnn d!lrdn 
konsolostan adn hakkında malQmat 
1 t yordu Ve sanki konsolos canlı 
b r ansiklopedi imiş gibi, buranın 
Udimi, kanunlnn, mahsulleri ve sai
re hakkında sualler soruyorlardı. 

Konsolos: 
- Bllly eğer istersen onlara yal· 

nız b r satırlık cevap yazarak, konso
losluiun cıkardığı son billtende ara
nılan bütUn ma!Omatın bulundu~unu 
yaz, dedi. 

Kcogh b rdenblre: 
- !şte s nln memleketten bir 

m ktup var. Dalesburg'dan gellyor. 
ded. 

Johny dikkatle: 
- Sahi mi? Ne diyor? 
- Paterson adında bir istasyon 

t<'fl sendı>n b r hemşerln adına m;ıo
mat istiyor. Anlaşıldıtına göre, bu 
hem rl Kolorlo'da bir kundura ma
~ z ı açmak istiyormuş. Bu husus
ta s n·n fıklrlerlnl soruyor. 

.MUth s sıcağa rağmen Johny kah
kah arla gülmekten kendlni atama
mı ı. K ogh da gülmeğe başlamıştı. 
Konsolos: 

- Allahım! Bir kundurn mağaza
sı B n ye yarar? B iki de bir gün 
adamızda p lto satmanın para geti
rip g t rpı ec 1 lnl sora aklar. Söyle 
B ly adamızın ne b n nüfusundan 
kaı: k ı a} kkabı ııtyer? 

- Da Unellm, bir sen varsın bir 
de ben sonra • 

- Atwoot a~aklannı kaldırarak, 
bt'n yokum d dl. Bt-n aylardanberl 
''zapato"lan <x> giyiyorum. Bu ter· 
lfklC'r çok rahaUır. 

(x) Bir ne.,ı terlik. 

Aynı zamanda yüksek rlyazl)·e o· 
kutulan bir kolleJe. bir eskrim hoca· 
sına, ve birçok binalarımızda yapıl· 
ması lll.zım olan kalorifer tesisatına 
cok bilyük ihtiyacımız vardır.'' 

John de Graf!enreld Atwoot 
Kolorfo amerikan konsolosu 

- Şimdi Billy, bu mektubu yıldı· 
rım hızlyle yollamalısın. 

Gece oluyordu. Her zamanki gibi 
her iki arkadaş da taraçaya oturdu
lar. Gene her zamanki elbi Johny 
biraz sarhoştu. Eski aşklannı anlat
mağa başlamıştı. Keorh sabırla ve 
alaka lle yüznncn defa dinlediği bu 
hlkliyelerl tekrar dinliyordu. 

- Düsnn bu kızı tamamlyle unut
tum. Eğer ıu anda buraya gelse bi
le hiç oralı olmıyacağım. 

- E\•et blll)"Orum. Sen onu ta
mamlyle unuttun, o senin rakibin 
Plnk Dawson'un senin hakkında SÖY· 
ledlklerlnl artık dinlemez. 

- Plnk Dawsoıı! .. Zavallı kaçkın. 
Bir Qlftlltl olduğu için kendini bir 
şey sanıyor. Bir i:tln ona kim oldu
ğunu göstereceğim. 

John tekrar ediyordu: 
- O kızı hlc:: dnşllnmüyorum ar· 

tık, değil mi Bllly? 
Bllly cevap verdi: 
- Hlc;: düsünmUyorsun, bir daki

ka bile hatırlamıyorsun. 
İki gün !Onra Dalesburg gar sefl 

ve ayakkabı tüccan kendilerini u
nutturmuslarrlı. fakat Andador adın· 
dakl geminin limana gelmesi onlan 
tekrar hatırlattı. 

Billy su haberi getirdi: 
- Bil bakalım Johny sana ne 

söyliye<.'dlm. 

l 
- Cok sıcak olduğu l<:ln senin 

bilmecelerini halledecek hl!llm yok. 
(Sonu yarın) 

Spor tarihimizden bir yaprak 
(Başı 2 inci sayfada) 

rİ)e kanun memuru., girmişti. Bu 
memurlar, bugunku a'ikert inzıbat 
memurları demekti ve rütbeleri de 
Ç•H U), onba,ı 'e nefer olurdu; la· 
ikin ba) ağı :ı:abiı C1vabı girerler, gö
iu ferine de o>uk tarafı bo)unları-
11a u)mak uz:ere sırmalı feriıle ya
l'ım •> şekJınde parlak, pirinçten bir 
fo~ha asarlardı, bu levhanın üzerine 
bu)uk harflerle ıu kelime o~·ulmuı· 
ıru: ,l'anun!. Bu sebeple sadece "Ka
ınun,':' dı}e ad verılen bu memurlar 
bellerine zabit kılıcı da takıyor
dar \e ha>lı muhteşem bir manzara 
ııw•te ı)orlardı. Daima çift gezen bu 
memurlar sahada benım oldu!:'Um 
')ere dogru kendilerıue mahsus caka 
ıile yurümde başlamışlardı. Orun 
durmusıu, Jefaret ve ıt}irci çadırla
ırında ağır bir ~euızlik vardı. f!k 
ıguruşte onların bana gelmekıe oldu
ığunu anladım, beynimde korkunç bir 
uğulıu dll}mağa ba,lamıştım; hu 
4'oı1aıdan değildi, o zamanlar biz za. 
'fen her ,ı!}İ göze almış bulunuyor· 
duk. Beni çıldırtan şe)' bu yabancı
bra karşı .ı\bdulhamft hükümetinin 
)apuğı ıjıen, se\gili Turk milletine 
karşı u)anacak kotü düsuncelerdi. 
Bir an içinde ne )'apmak lizım gele
-c:c im de duşunü)ordum. Kızgınlık-

eeli}·ordu! Yanıma geldikleri za
man zabit: 

- Sizi, dedi, kumandan paıanın 
ıbrıısına götüreceğim! 

Artık bu ku,·ete kaqı bir ıey ya• 
rıamazdım. Utanma ve hiddet içinde 
•;adıra girerek zahit üniformasını 
~hindim, kanurıların ve dort 5ÜOgü
Jıinün arasında kumandan Mehmet 
Paşının karşısını göıürüldüır Paıa 
hiddetinden küpürü)'ordu: 

- Sen di)·ordu, devletin bir zabiti 
olasın da mahalle çocuğu gibi rop 
oynı)·asın hal Ya ecnebilerle konuı
ıma'\8 ne diyeceksin." Mabeyne (sa· 
nra) ne cevap vereceğiz." 

Ru sözler karşnında bana ağız bİ· 
de açtırmııyordu. Bir hafta hapis rat
cıktan ve biraz tahkikattan sonra gÜ· 
ıya bü)·ük bir cina)·eıim af bururul-
111uı rollu bir hal ile serbest bırM:ıl
dım. Uldn iıin garip bir saf'huı da 
ıbundan sonra kendini gö~ıerdi. On 
heş gün geçmişıi, Mi~ter (Kay) i 
ıgörmeğe gidince zavallı adam kay· 
heııiii;i oğlunu bulmuş kadar sevin· 
odi 'e tlime bir gazrte kupürü tuıuş· 
ırurdu. Bu "Daily Telegraph" tan 
k~ilmişti. f.pt')'CC uzun bir fıkra; 
başlığı: "Arresı of a crick~ter at 
üınstanıinople !,, yani •·ltıanbul'da 

Koşuyu kaı:anacaklara verilecek 
mükUatlar şimılitlt>n Tarık Edip 
Kitabevi vitrininde teşhir edilmek
tedir. 

Ankara bölgesi İdaresi Ankara' da dört maç yapan 1 nglllz futbolcuları diln lstiı ah at etmişler 
ve ö~lerlen sonra şehirde bir gezinti yapmışlardır. Dlin akşam yemeıtinl bu 

1 
scynhatta derin bır dostluk tesis ettikleri Türk idareci ve futbolculariyle 

Heyeti bugün oplanıyor beraber yiyen misacırıerinıiz akşam lrenıyıe ısrnnbul'a gitmışıerdir. 
istanbul'da cumartesi ve pazar günleri Galatıuınray ve ı.·eııerbalıçe ile 

Bugün beden terbiyesi bölge mer- ık! maç yapacak olan İngiliz takımının İzmir veya Adana'da da birer maç 
kezinde bölge müdürü B. Nizamet· vapması hususundaki konu§malar devam etmektedir. 
tin Kırşan'ın reisliğirule mühim bir Yptıkları dört maçta bize 13ritanya futbolU ve spormıenllğl hakkında 
toplantı yapılacaktır. iyi bir örnek veren İngiliz futbolcularının hMırası zlhiolerlmi7.de ve fııt -

Bölge spor ajanlariyle futbol lik bol tarihimizde uzun yıllar yqıyacnktır. Yukarıdaki resimler, B. ~alp T'J
heyeti, hakem komitesi S.Zalarınm na tarn!ından çizilmiştir. Yukarıdan ve soldan itibaren: Kafile Reisi Mr. 
bulunacakları toplantıya son Harp La" rle, ~Bl}trfor Fen ton. Rol iç Cli fton, Sağ bek Pavlour, Sol ha! Huskie, 
Okulu • Ankara maçının hakemi ve ve Solaçık Mc. Guirer'a aittir. 
yan hakemleri de çağrılmışlardır. tn~l!i7; dostlarımıza Ankara'dan ayrıldıkları bugllnde iyi yolculuklar 

'B"I . h . 1 d dileriz. -------------------------• o ıe ıdare eyetı,. top antısın a ·----
geçe? bi.~inci devre futbol maçları- j • I b _ Büyük ve küçük hayvan de -
na aıt butUn ~nlaşmazlıkların kon~- 1 Tasarruf ve yerlımalı nıirbaşının nevi, bakımı ve Ucretle-
1ulacaiı ve bır karara varılacagı j · 
söyle~~kt:~~~· Bilindiği üzere An· } 1 rı.c _ İstihsalde hayvan yemi ile 
kara bırıncılıgı futbol maçları dola- haf sası bat ıyor uni çayırlara lüzumlu ehemiyet ve-
yısiyle kulüpler biribirlerinin takım- ~ilip verilmediği. 
ları için bir çok itirazlarda bulun. (Baıı J focl aa11/ada) d _ İşletmenin bina, gübrelik, a-
muşlardır. Ulus meydanında bir miting yapıla- lat bakımından kuruluş bakım ve 

Diğer taraftan haber verildiğine cak, bu mitingde yüksek ogretim ve idaresi. 
göre. İngilizlerle yapılan maçlar 1- diğer okul talebeleri hazır buluna - e - Bağ ve bahçelerle tarla ıçın 
çin geri bırAkılmış olan C. H. P. caklar.dır. sulama tesisatt mevcut ise bunun ya· 
şildi turnuvası bölge birinciliği mü- Radyoda konuımalar pıhş, bakım ve idaresi. 
sabıkalarından sonra yapılacak ve Milli iktisat ve tasarruf kurumu f - Ziraat mütehassl!lt ve müesse-
ikinci devre oyunlarına önümüzde • hafta dolayısiyle Ankara radyosun _ seleri tarafından tavsiye edilen zi-
kl. hafta bac.lanacaktır raat usullerinden, tohumluk ve da -

"' • da verilmek üzere konferanslar ter- mızlıklar.dan istifade dereceleri. 
Bölge Baıkanlığının tebliği tip elmiştir. Her akşam aaat 19,45 

te yapılacak olan bu konuımaların 

B. T. Ankara Bölgesi ba kanlığın
dan : 

11. 12. 941 perıembe eünü saat 17 
de ı 

A - Bölge ajanlarının.. 
B - Futbol lik heyetinin., 
C - Futbol hakem komitesinin .. 
D - Son H. O. idman yurdu: An-

programını yazıyoruz ı 

12 ilkkanun cuma - Milli iktisat 
ve tasarruf kurumu genel başkanı 
ve Balıkesir mebusu Gl. Kazım Öz
alp. 

13. itkkanun cumartesi - Zongul
dak mebusu Hazım Atıf Kuyucak. 

14 ilkkinun pazar - Rize mebusu 
Fuat Sirmen. 

15 ilkkinun pazartesi - İktisat Ve
kili B. Sırn Day. 

g - hletmiye yatırılmıı sermaye. 
den alınan gelirin aile ihtiyacına, it
letmenin ıeli3mosine ve ihtiyatına 

da&ılış sureti ve ziraat bankasından 
yardım alınmış ise bunun isletme ve 
istihsal işlerindeki kullanış sekli. 

h - İı;letmenin umumi düzen ve 
temizliği. 

Bu seneki ziraat müsabakası :ıira
at vekaletinin tensip edeceği üç vi
liyetimizde yapılacak ve 900 lira 
teşvik mükafatı dağıtılacaktır. 

karaıücü maçını idare etmi$ olan 
hakem Halit Arpaç ile, yan hakem· 
!erinin ... 

tsıiraklariyle bölge merkezinde 
umumi bir toplantı yapılacaktır, Yu· 
karıda yazılı komite ve heyet Azala
rının belli saatte bölgede bulunma
ları ehemiyetle rica olunur .. 

16 ilkkanun salı - Ticaret Vekili Pamuklu dokuma iıçileri ve lcö -
mür maden işçileri arasındaki mü -

Ziraat sabaka İktisat Vekaletinin karar -
B. Mümtaz Ökmen. 

17 ilkkinun çarşamba -
Vekili B. Muhlis Erkmen. 

Sinop sineması 
Sinop, (Hususi) - Halkevlml7.ln 

ainemaaı onarılarak tekrar çalııı • 
malara başlamıştır. 

bir cricket oyuncu~unun lıa~i.,. Fık
ırada nasıl süngüliilerle )ahlanıp 
göıürüldüğüm \'e orıada gürülme<li· 
ilim ciheıle Türkiye'nin en uzak bir 
ookıuına sürülmü~ olmam<lan kor· 
kulduğu anlaıılı)ordu. 

Tüd:ire•nin spor tarihinde - hiç 
olma'l..~I hu bakımdan olrun - ya· 
hancı meınlekeı gaıetelerimle ken· 
dinden hah~edilen ilk şalıdyeı ol<lu
ğumu iddia eylesem haklı çıkmaz mı· 
yım? 

Ali Rıza SEYFi 

18 i\kkanun perşembe - C. H. P. 
umumi idare heyeti ilyelerinden 
Ş('vket Raşit Hatipoğlu. 

O ç müsabaka ve teıvik 
m ü kal atı 

Haber aldığımıza eöre, ulusal e
konomi ve arttırma kut1umu, on i
kinci tasarruf ve yerlimalı haftası 
miınasebetiyle biri zirai küçiık iılet. 
meler, biri pamuklu dokuma işçileri, 
biri de kömür maden işçileri arasın
da olmak üzere ÜQ müsabaka açmış 
ve teşvik mükafatları koymuştur. 

Ziraat küçük işletmeler arasında
daki müsabaka şartları Ziraat Ve -
kiletince tesbit edilmiıı ve alakadar 
vilayetlere bildirilmiştir. 

Tesbit olunan baslıca ıartlar ıun
lardır : 

a - Tarla ziraati, bağ meyva ve 
sebze bahçeleri ile diğer ziraat ıu
belerinin kuruluıu, bakım ve idare
leri. 

laştırdığı esaslara göre cereyan e
decek ve en yüksek verimle çalııan 
işçilere 600 lira mükafat verilecek
tir. 

Müaabakalarda kazananların isim. 
teri ajans ve radyo ile ili.n edilecek
tir. 

Ulusal ekonomi ve arttırma kuru
munun istihsali te,vik maksadiyle 
giriştiği bu teşebbüs, alakadar ve
kiletlerce çok büyük bir takdirle 
karıılanm15tır. 

Nac: Demirağ'ın yaptığı 
armağanlar 

Sivas, (Huımııt) - Mebuıııısmuz 
B. Abdurrahman Naci Demlra.A' villl
yet ve kazalarımızdakl okullarda
ki fakir ve kimsesiz çocuklara 3H 
takım elblııe ve ayakkabı hediye 
etmiştir. Mebusumuz, liseyi birin • 
cillkle bitirenlere her yıl verdiği 

altın ve çelik saatleri ııimdlden gön
dermiştir. 

Yeni idare heyet ine yüksek mü • 
hendislerden Suphi Tanığ, Namık 
Kiper, Mesut Giın, Muhittin Toköz, 
Hulki Yonat, Sabiha Güreyman, Ne
jaı Atsan seçilmişlerdir. 

Bundan sonra Birlik'in fahri reisi 
bulunan Milli Şef'imize Birlik'in 
saygılarını bildirecek heyet seçil • 
miştir. 

Sanat okullarını 
bitirenler i·n toplantısı 

'l'Urkiye sanat okullarını bitiren· 
!erden Ankara'da bulunanlar 21 ilk
kAnun pazar günü saat 10 da Hal· 
kevinde bir toplantı yapacaklardır. 

Ankara'daki m~lekd~ları biri • 
birine tanıştırmak ve istanbul'da 
buluna:ı (Sanat Okullarını Bitiren
ler Cemiyeti) nin Ankarn'da bir e~· 
beRİni açmak yolumlıı konuşmalar 

yapmak arzm~iyle tP.rtip olunan top
lantının eğlenceli geçmesi için ha
zırlıklara başlanılmıştır. 

Ö lü m 
Adana'nın büyük çiftçilerinden 

MiWwnut Gülek'in eşl Bn. Hatice 
Gülek'in dün Adana'da vefat ettiği. 
ni teessürle haber aldık. Yeğeni Bile
cik mebusu arkadaşımız Kasım Gu· 
lek'in ve ailesinin acılarını paylaııı-
rız. 

M evlu t 
Riyaseticümhur sabık yaverlerin • 

den Naşi! Mengü'nıin annesi Nec • 
miye Mengü'nün ruhuna ithafen 11, 
1'2. 941 perşembe günü öğle nama • 
zından sonra Hacıbayram camiinde 
mevlut okutulacağından istiyenlerin 
ielmeleri rica olunur. 

"J. "J. "J. 
Yük•ek mühendia mimar Şekip 

A'kalın'ın babası merhum veteriner 
albay Sabri Akalın'ın olümünün 4-0 
ıncı gününe rastlıyan 12. 12. 941 gü. 
nü cuma namazından sonra saat 13 
te Hacıbayram c:amiinde merhumun 
ruhuna ithaf en mev!Udü şerif okutula 
cağJn<lan isliyenler, tanıyanlar ve 
dostları davetlidirler. 

Bulgar Genel Kurmay 

Reisi Berlin'de 
Berlin. 9 a.a. - Şark cephesinde· 

ki seyahatıanndan dönen bulgar ge
nel kurmay reisi General Lukaç ile 
maiyrtindeki yllksek rtltbcll subay. 
lar hir kaç glln kalmak lizere Ber -
lin'e gitmiıılerdlr. 

General Lukaç harp ö!Ulerl ı\bl -
del!line bir çelenk koymuştur. Bul • 
gar aAkerl heyeti perııembe gt\nU 
So!ya'ya dönecektir. 

Manas.hr'da idama 

mahkum edilenler 
Rotya, 9 a.a. - Manastır harp 

divanı 3 kişiyi öllime ve 15 kişiyi 
3 Ylldan 15 yıla kadar a~ır haplıı 
re:r.alarına mahkfim etmlııtir. Bunlar 
devlet aleyhine düşmanca hareket -
terde bnlıınmak ve tethişçllik yap
makla s·1çlu idiler. 

-can, utanmadan ellerim tiıremekıe 
olduğu halde, gene bir ıey olmamış 
gıbi g ızümu topun gelmesi muhte
mel }ana dikmi, durmakta idim. 
İki •kanun ' ta }anıma geldiler, 
90na başı olanı ıu sılzü söyledi: 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

- Simdi bizimle geleceksiniı, si· 
9İ kumandan pn,:ı isıiyor. 

Gozlerımi güya topun geleceğ< 
taraftan hiç çeurmedim, biç bir ha· 
rekeııe bulunmadım .. Yalnız dudak· 
!arımdan ıu cevap ı;ıkrı: 

- Gelmİ) eceğim ! 
- Mesut olursunuz, çünkü lm-

aıandan pa~a." 
- Uzaıma)ın, buradl ayıp:ır, o-

,,undan sonra r,iderım 
- Simdi gclmclisioiz... Bizimle. 
- Gelmi)eceğim! 

"Kanun,, !arın çok kere bir zabi
tin >akasma sarılma~ı da olurdu. 
Bununla beraber yabancılara karşı 
bö) le bir rezaletten uranmıı olacak· 
Jar ki; hiddeıli adımlarla sahadan 
çekilip girtiler. Gene o anda İngiliz
ler b:ıııma toplandılar, heyecanla be
ni sorı;ul:ıra ıuııular. Hail hırsım
dan ıitriyen dudaklarımla: 

- Bir şey )Ok, oynıyalım! 
dedim. 0)un tekrar baıiadı, tam a

te~li safha ını buldu. Hldiseden şan· 
ra kırk dakika kadar geçmi, olmalı 
idi ki: İngilizlerden biri hafifçe ko· 
lumu durttü, başımı kaldırdım, kar· 
ıımda şunu gurdüm: deminki iki ka· 
nun memuru ônlerinde benden bir 
üst rütbede (>:ıni yüzbaşı) hir su
bay, arkalarında da 5iıngülerini mar
tin ıufcklerine takmış dörı deniz 
.. silahendaz taburu,. eri olduAu hal
de herkedn hayreti ve deh,eti içinde 
oyun sahasına girmiıler, bana dojru 

BAKIR ADAM 
Yazan: M arcel Prevo•t • Çeviren: Mihri Geray 

TEFRİKA No. 16 

BeklPmedltim bu teklifin bende 1 ran düıünceleriyle mi bulmuştuP 
haaıl ettiği hafifliği saklıyamadı· Bu, bugüne kadar Sidonie için ol -
ğımdan korkuyordum. Salisbury;... duğu gibi, benim için de bir sır ola
nurası .. eh• ıısteln'den bile uzaktı; rak kalmıştır. belki ölünceye ka • 
BU: :t tatillere kadar gelmefe mad- dar da bir ip ucu elde edemiyece -
dl !mkAn yoktu. • • iim. 

K"ndlml toplıyarak cevap verdim: . Arnal'ın ikinci ayrılıısın.da, ağır 
- Bıı olmıyacak bir ıey deflldir, bır ~eder hava11 esiyordu; itiraf 

di.l~Uneyim. ederımkf hepimizin içinde yalnız 
K'.11'" · nı .:.ıha o anda vermlııtim bu onaltı Yaıındaki çocuk, ciddi bir 

bile. er~k süklinu röıteriyordu. Arabaya 
Bunu müteakiben bir çok defalar binmeden kendisini öptürmek için 

Sidonie ite konuşarak, Amıl'ın böy- relipte genç kalbinin benimkinin 
le bir menfaya karar vemıeğe sev • üstünde çarptığını duyunca', haya -
keden gizli sebebi öğrenmek iste- tımda ilk defa olarak bir baba heye
dim. Beyhude. Sevdiği annesini canınrn raselerini geçirdim: Şu en
kederlendirecek, sevdiği yerleri ter. dişeyi duydumı "Acaba ona kötülük 
kedec ek, ıonra "Sidonie'den öiren- .. apmıyor muyum' .. Fakat artık o 
diğime göre. şimdi ona kar•ı eve!- arabaya atlamıı ıidiyordu. gözden 
kinden daha az müstebid davrandıtı kaybolmak üzereydi. Bu sırada za • 
ve daha çok muhabbet eösterdiii" yıf titreyen btr kadın eli benimkini 
genç arkadaşından da ayrılacaktı tuttu. 
insana ilk gelen fikir bir sey sezin- Azizim Samüel, hayatımın bu nok 
lenmiş olmasıydı. I.akin bu imkan- tasından itibaren, geçen on üç ay -
sızdı. çünkü o gelelidenberi hiç bir lık bir müddeı sana tarih 11raaıyla 
ııey cereyan eimt-misti. Öyleyse ken tutulmuş notlar halinde hülisa ede
di kendine mi t ahmin etmi,ti? Her celim. Yalnız hikiyenin son kısmı, 
ıeyden ıüpbelenmık derecesine va • yani ıimdiki 11raları müıteana ... Ni· 

çin mi böyle yapacağım? Çünkü ha
fızamın hararetle zaptetmi11 olduğu 
ve ancak iki kişiye ait bulunan 
bu hir.si tafsilatla, senin karakterin
de ve mesleğinde bir adamı rahatsız 
etmek yakııtık almaz. sadece bir 
günahkarın, hem de hali nadim ol
mıyan bir günahHrın hayatı olarak 
kabul edersin. Çünkü ben yaptığım
dan memnundum. Saadetim arasıra 
muhtel oluyor, tehdit ediliyordu, fa
kat gene de mesuttum. Karımın a
ziz mevcudiyeti berdevamdı: bu be
ni felakeUere karşı koruduğuna dair 
imanım vardı. Hiçte yanılmıyor -
dum. Beni Sidonei'ye baglıyan bağ
lar gittikçe kuvetleniyordu: lakin biL 
tün bunlardan sana ancak elzem olan 
!arını söyliyeceğime yemin ettim •• 
En korkulacak olan cihet, bir rezalet 
dedikodusun<lan kaçınamamaktı. Si
donie'nin vasiysi nezdinde kalması. 
nı herkes tabii bulmuJtU, hem de 
bu, karımın evi idare edememesi 
zamanına rast gelmişti. Sırrımızı 
belli ebnemek için ihtimamlarımızı 
mübalağa derecesinde arttırmıı;tık. 
Hatta kendi ev halkımız arasında 

bile en küçük bir &Ü?heye delilet 
edecek bir emare yakalamadım. 
Yoksa acaba onlarda mı belli etmi
yorlardı? 

Ya ArnalP 
Bu fırtınalr senelerin dehşetli sar 

sıntıları, oğlumun düşüncelerine yar 
dım ederek onu nasıl fasılasızca 
bizden uzak tuttuğunu şimdi anlı· 
yacaksın. 

Ar.nal Salisbury kolejindeki ders
lerine 1913 711ı ilttcıri.nde batla • 

mıştı; lakin muhtelif kolejlerin t ale 
beleri arasında yapılan 11por müsa
bakaları yüzünden, mektep yılı bir 
harta daha uzuyordu. Avrupayı aar
Hn harp gürültüsü, İngiltere ada -
sının sükünunu bozması için epiy 
gecikti, hatırlıyor musun? o kadar 
ki 2 ağustos 1914 te Fransa sefer • 
berltk ilan ettiği vakit Arntıl daha 
Jnriltereden ayrılmamıştı. 

Bu harp gıirültülerinde oğlunun 
Manş'ı geçmesinde çok fena lehli -
keler gören annesi, bana, onu çağır
mamamı rica etti. Zrten harbin yal
nız bir kaç ay süreceğini söylemi. 
yorlar mıydıP Amal itiraz etmedi. 
Lakin sonra, bu müddet, evelce tah
min ettiğimizden çok daha fazla 
ıürdü. Genişleyen. ve ciddileşen bü
yük harp yah$maktan çok uzaktı. 
Alman deniz altı gomileri harekete 
geçti: muhasematın başlangıcında 
emniyet İ!;İnde geçilen Manş tehli· 
keli bir hU almıştı. Mektupları 
fevkalide bir intizamla gelen Arnal, 
artık geri gelmek istemiyordu. Oğ
lunun askerlik yaşının yaklaşmakta 
olduğunu gören Marie - Anıclique, 
benimle daima onu ecnebi memle -
kette bulundurmak meselesini gö -
rÜ!iÜyordu. 

1914 yılınrn son kısmı 1914 
yılının tamamt, ve 1916 yılının da 
yarısı böyle geçti. Uzun süren bu 
müddet zarfında bir tek günüm bile 
iztirapsız geçmedi: !ikin bir erke
ğin tabı o derece kendi nefsini 
gözetmeğe münhasirc'hr ki, iztira -
bım bile bilhaua barı ecoist düşün
celerden ileri ıeliyordu. Diin7a fa. 

llketine karşı llkayıt degildim. Ya
rı sakat olmama ragmen buyuk bir 
sevinçle meydana atılıp, ebedi bir 
nisyana uçacaktım. Lakin srhhatli 
göriımişüme raı;men, bir saat bile 
yıirüyemediğim için cepheden be:; 
yüz kilometre ötede askerl rütbeler 
arasında yer almayı aklımdan bile 
geçirmiyordum. Esasen, benimle ya. 
5ıyan ve iızerimde hakları bulunan 
o iki kadını nasıl bırakabilirdim? ... 
Binaenalyh doğduğum köşede büti.ın 
dünya ribi ben de, kadere boynumu 
eğip, oğlumun geri dönecegi azmanı 
dü~ünüyordum; ekseriya da istik -
halle alakadar olmadan vazgeçerek, 
incildeki şu kelimeleri tekrarlıyor
dum "Her gÜnÜn derdi kendine ye-
ter.,, 

••• 
Kadar hükmünü 3 eylül 1916 da 

lngiltereden aldığım bir mektupla 
bana bildir.di; mektup Arnal'dandı. 

Mektup hürmetkar ibarelerle do
luydu; içinde rakibinin silahı alın
mıı olduğunu bilen bir kimsenin 
otoritesini sezdim: ... Arnal iki şey 
danışıyordu; dahn doğrusu iki şey 
hakkında kararını bildiriyordu: ev
vela bir aya kadar Fransaya dönüp 
ilkteşrinde bakalor~ a imtihanını ve
recek, bakaloryasını müteakip ta 
(İmtihanı kazanacağına emindi) tay
yareciliğe girecekti. 

•·o zaman, diyordu, on sekizimi 
bitireceğim. Burada harbin dört yıl 
süreceğini tahmin ediyorlar. Ben 
ıimdi bile inriliz mektep teı;ekkül
lerinde oldult'Ça bir ıeyler öğrenmiı 

(Sonu var) 

lO/lZ/1941 

Bu ak§amkj nöbetçi eczan• 

* Hnlk Eczanesı pazar g c 91 ıı • 
betçi olan eczane pazar gıin!İ ~ 
nöbetçidir . 

Ankara'dan giden trenler 
"k Cwnartcsl. pazartesi, pe ae ı • Ji 

de 19~ de lstanbul 
'(:ı Her gün 19 da cks;>res 

tnnbul 
'(:ı ı ı r gün .J0.25 te posıa 

tnnbul. * Her ı:Un ı5,20 de posta 
tıınuuı. Uu trenin Kı nya 
!zmlr'le irtibatı \ rdı . 

-tr F.rzuruı:n \ c Dl~ rb kı 
15 le. 

'(:ı Samsun ve Adana ya ıı r gUn ı 

11,1!1 te Adana. lll 40 ta S * Cuma. earaamtıa, pazart ı 
Toros 23.55 te. r 

fı: ?.onı::uldak'a cuma. pazar, p • r' 
si, Hlı, pcraembt! ı7,15 te H 
10.38 

Ankara'ya gelen trenler 
fı: Pazartesi, carınmoa. cum 102 ti 

lstanbul'dan. 23,43 te Ankora 
fı: 15 te posta. S 50 de Ankara 
fı: l!l da cksııres. 9.25 te Arucanı. * 20,25 tc muhtelit. 13,50 Ankara 
fı: Zoni;\lldak't n pazar, salı. ca!1 

ba. cumartesi 17.05 te. AnkArı 
Gcllııl ll,50. 

fı: Dl>nrbakır H! .r..rzurum'dao ,uılll 
rn'ya. \'arıt her glln 14 04 1 fı: Snmsun ve Adal!a'dan Ankara 
vnnı her ı::ün 18,17. 

NOT - Trenler hakkında her tUrlO : 
hntı Devlet Demll')ollan IBtthbarııt 
rosuodan olabilirsiniz. Teleton: 17SI 

Poata aaatleri 
1 fı: Taahhüllll 18 e kadar, ldl '11 

kadar. 

Hastane telefonları * NUmune 1577 • 1578 * GU!hane 2818 * Askeri 6981 
fı: Bclcdl}e ~5!1 
fı: Acele lmdnt otomobili 1521 

Yangın, ih tikiir, arıza 
fı: Yanı.:ın haber \erme teleton; 00 
fı: İhtlktır lhbnn: 2911 * Elektrik, havagazı. anza 1546 
fı: Su lllert: 5575 
fı: Telefon Arızası merkez 1206. 'it" 

liChlr 5678, echlr Jel 02. ıehlrJer • 
ıı 03, a.ınns haber verme 04 

Taksi numaraları 
"k Ulus mc>dam civan llll - ' 

B. 111. M. elvan. 1~23. Samnnpuaf1 
vım: 1070, Yenlıehlr: 55:55 - ~ 
6222 - 6333 - 5656. 

Şehir otobüsleri 
tık Son 
6,45 23,00 
7,15 23,20 
7,25 23,00 
7,10 23,20 
6,30 20,00 
7,00 20,SO 
6,30 21,00 
7.00 23,00 
7,10 23,00 
7,00 23,00 
7,00 23,00 
7,00 23,00 
6,30 21,30 
7,00 

Ulus - KavakJıdcrf 
Ka~aklıdere - Ulul 
uıuı - Canka)n 
Cankn:va - uııu 

Ulus - Dikmen 
Dikmen - Ulua 
Ulus - Etlik 
Etllk - Ulus 
Ulus - Yentachl1' 
Ycnlteh1r - Ulus 
Ulu• - O!bect 
Ccbccl - Ulus 
Kectören - uıuı ,J 
Cobecl - Aa. Fnbr!P" ı 

A8. Fabrika - Ce~ 
Bnhceıı evler - tJJıı' 
Ulus - Bahceıı ev~ 
uıuı - ı.taıyon 'I 
ma her l5 dakl.klld• 

17.00 
7,00 23,15 
7,00 23,00 
1.oo 23.00 

Saat 23 teki sererler ıınemıı.ıara 
lıdır. 

Almanya üzerind1 

hava faaliyetl 
Londra; 9. a.a. - Hava na$1rl 

nın tebliği : 
Bombardıman servisine bağlı 

vetli tayyare tcşklllerlmlz, duıı 
ce batı Almanya uzerıne 

yapmııılardır. Akınların başhcl 
defini teşkil eden Aix • Lactıaııe 
ııiddetle hücum edllmiııtır. ost' 
Brcst dokları dn bomb:ııruunı~ 

Tanrruzl keşif hareketi ya~ 
vnş tayyarelerimiz bir dllıırnl'll 
yare meydanı üzerinde bir 
tayyaresi dUşUnnüşlcrdir. 
Bombardıman servisine bağlı 

yarelerimlzden dördU üslerll:ıe 
mem!ştir. 

.. ................................ . . 
Yurtlaf ! 
israf her zaman bir 
rümdür. Bugün bir bİ # 

yanettir. .............................. 

-( 
7.30 pro'1rnm, ıa

at 
7.33 hatır parça

lar (Pl.) 
7.45 aJaıu; 

8.00 hatır ııarca-
lnr <Pi.) 

8.lfl evin ı:rntt 
8.SO/ 
8.45 mUzlk pro

gramının sonu 
ı~.ao program, sa· 

at 
12.33 hlcazkAr ma
kamından ea"kı 

12.45 alanı 
13 00 ıa rkt ve tür
küler 

1845 Ratb'O 
kulübü 
19~qo aJaı:ıf ....ı 
19 45 sert><"" 

d ktka 
l 9 55 ili rteı ti 

18.30/ su 
ı4.00 knrısık prog- KUncer) 

mm (Pi.) 

18.00 program sa
at 

18 03 radyo dans 
orkestrası 

18.25 konuemn 
Cdıs POUtlka hldl
ıelerl). 

Velloncs. 
Curzaıı'dell 

!ar .. 

ı 
22 30 il ııııl 
22.45 eaı:~~ 
..ı3.00 ıuuıaı~ 
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liALKEVİNDE 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

Halıde Pişkin birlikte 

!-... ................................. 1 
i Beni öpünüz i ~ 
• i 
l Komedi 3 perde i ~ . I .... ..................................... 

Bıletıl'r gtindUz saat 12 dC'n J· 

itibaren H.ılkevlnde 11 
satılmaktadır. 

li r tarafa otobüs temin 
cdilmtıtir. 

....._ . T lc!on: 2G53 

.........__-------------~~~~ 
POSTA TELGRAF VE 

...__TELEFON U. Md. 

'\'angın tesisatı yaptırılacak 
Ankara P. T. T. MUdu. lıl~lındcn. 

ııo,.."33R.ı2 lira ket r bedeli olan merkez 
tı ft 1 yangın tesisatı tslnc talip 

a<1.a ndan cıcsııtmc on ı:Un uzııtıı· 
G ~ r. Muv kkat teminat 250,36 1 11 • 

b Bun it ıartnam mu ı rıuı:L:!DUZ 
Und n bedC'lslz olar k verilir. Ek

e l!l blrtnclk nun 9-11 cuma ı: nıl 
llıl t ız tc Ankar ı P. T. T. mu JUrl.ıı;tU 
t: asında yapıl caktır. lsteklllt'rln o 
bj nu kanuni \CS kalarble bU 151 yapa• 
~ ~ lerınc d ır nafıa mOdUrlUğUnden 
ıı. -a Yapı ve !mllr blt'rlnden a ar ~la-

Ves!ka ile birlikte murneantıarı 
(!1240) 101 !) 

YILDIRIM 
Tuhafiye Mağazası 

SAHİBİ 

RAFAEL PÜLLER 
vazıtc.sinden o.vdet ctmı~ 

Olduğunu saym mUşterllerinc 
arzeder. 

Satallk çiftlik 
, 4Coo davarı ıdarc edecek otlakiye
~1-Ve 3000 c1onum ziraat edecek ta -
1 11 arazisıyle cemnn 2SOOO donüm
lı Ve Polatlr ile Bcylikkopru'ye ya
'l' ıı kızıllı ~ıf•lı •i elden satılıktır. 
d ~I l> ol;ınlar Anafartalar caddesin
i::~ llılihendıs hanında Beypazarlr Fat-
1 ~ ö~ .. slan'a müracaat. 564S 
11ıı11111111eıııııııııııııııııııııı 

Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden: 

......__( 10 ilkkl\nun 1041 )--

" 'g 

"ı . 
g~ .::~e-= 
c.:~~r.s:_ 
O r.1 ,'... U N ·
f"' > t:. ~ < c:. ~ --- ---

~na~ (Muhtelif) 
~na tAnkııra) 
t a ( c:.acıııe hlr) 

1/reıın ı ı (Ankara) 
~ 
~ Vlz (Bursa) 
~ tates sarı (Ürgüp) 
~~tates b yaz tÜrgUp) 
~ e ftısulyc (M<'rsln) 
l'!illı fasulye (Mersini 
ı:ı l'bunya Fn. (Mersin) 
\' llııı:ates (Mrrsin) 

18 2~ 

6 9 
9 18 
7 10 

15 22 
11 15 
8 11 

30 40 
28 37 
25 85 
23 30 

11'1arıak 
~ tlıcan (Adana) 22 28 
~ '>ln:ıalık blb r (Bursa) 18 24 
it 'iti biber !Bursa) 20 27 
k tıru soğan (Muhtelif) 7.5 10 
it "?ııh.,:ı,",. (F. klşt>hi.-1 Hl 28 1•11111111111111111111111111111111 

Kayıp cüzdan 
eu ayın )'C'dlncı gUnü &rı;:levlnde 

1 Pi)an 0 <:C'klldlğl c nada ıcerl· 
ıı.. ıie bir miktar para llt> şahsıma alt 
• Uz ve f'Vrnk bulunan siyah bir 

lan du UrUlmU tnr. İtf'rlsindekl 
~a taınamt'n bulana Vf'rilcc<'flln· 
~ ltlnkhuz ve dı er evrakın Sa
~ Dazannda Foto Aile sahibi Ma· 
~ Yenere getlrllmesml ve yahut 

il lle ı:öndC'rllmes\ rlc:-n olunur. 

Kayıp elmash saat 
I>azartesi &sat 16.30 da Ba-

11&.nııklardan Ulus'e. gelen o -
tt.bUste hır elmruJ bilezikli sa.
at kaybolmu tur. Bulup geti· 
l'etı tnemuun edilecektir. Ad • 
"'8 : Atış Poligonu MUdlırU. 
1'elefon: 1901. 5644 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen 1lanlar 

Yemeni almacak 

Afyon Sn. Al. Ko. dan : 
l - 10.000 çift yomcni kapalı zarf 

uı.ulıi ile Eksilınıe} e konmuştur. Ek • 
sıltme 12·12·941 cuma günii saat 16.30 
da Sa. Al. Ko. da )aııılaı:ııktır. Muham· 
men bedeli 50.000 lira olup mu\·akkat 
tcminaı 37'50 liradır. Şartnameyi ı;ür • 
ınek isti)·enlcr her gün komi~)·ona An· 
kara İuanhul İzmir Lv. Amirlikleri 
Sa. Al. Ko. lari) le Manisa Sa. AL Ko. 
n:ı müraca:ıtlan. 

2 - isteklilerin belli gün ,.e saaı· 
ıen bir •aaı evci ıcklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri. Kııı>alı z.arrıa ihale· 
si raı>ıldıkıan sonra muvakkat ıemi • 
naı akte•i, kati teminaıa ihllğ edile • 
Ct>ktİr. (8788) 18735 

Kundura alınacak 

u L U !'5 -S-

Sığır eti kavurması Çeşitli sebze alınacak Sığır eti alınacak Saman alınaca:k 
Merkez Sa. Al. Ko. dan : Kırıkkale Sa. Al. Ko. dan: Eskişehir Sa. Al. Ko. dan ı 

alınacak 1 _ 60.000 kilo pırasa 60,000 kl- 1 - Kırıkkale sanat mcktcbıntn 1h • 1 _ 500 ton balya halinde evsaf 
Erzincan Sa. Al. Ko. dlln: 000 1 tıyacı ıctn 24764 kilo ıııtır etı 26.12.941 ve şartına göre pazarlıkla taı ile Yapı İ§leri 
1 _ Beher klloı;una 60 kuru& tb·at lo lahana 30, kilo ıspanak kapa ı 

1 
v H 

rfl ksUt k k L h cumll ı:unü saat 16 da kapa ı zart usu- dövülmlis sap saman alınacaktır. M. M. • a\a Sa. Al. Ko. dan: 
tahmin cdllcn 22.000 kilo sı.t:ır kavur· za a e meye onaca ttır. a n· llyle alınacaktır. İsteklilerin ilk temi- İlk teminat 1218 lira 75 kuruştur. l - 4303 Ura 48 kurus bedell kesin. 
masının 1".ııpalı zartla eksiltmesi 15. 12• nanın muhammen bedeli 6600 pıra· ku K ... A d 

1 sanın muhammen bedell 6000 ve ıs· nlltları olan 650 lira 03 ru1U · ._. Pazarlığı 17. 12. 94ı çar§amba ıüniı Ankara civarın a nıaat acık •kslltme-
941 pazartesi ııUnQ saat 11 de Erzincan le Ali. Fab. muhasebcclll.t:lne yatırarak saat ıs te ESkiıchir Sa. Al. Ko. da ye Jconulmustur. 1halt>sl 17.12. 941 crtr-
Sa. Al. Ko. da •~pılacaktır. ~ıuhammcn panağın muhıımmruı bedeli 4800 il· "" l b samba ""- •aat ıı de An'·arada hava ~u •• ad "" rt G l bol S Al Ko mukabilinde alacakları ma ... uuz. a cm· yapılacaktır. İsteklilerin muayyen ..... • " bedeli 17600 lira Ve ilk temlnllt 13:.ıo r ır . ..,a name e ı u a. . . ·-"ıt 

1 
.. 

1 6 l lh l bcr tcJ<ur mektuplarını muayyen v...-. • gün ve saatte ilk te:ninat makbuzla· slltın alma kom syonunua yapı acaktır. llra"ır. E··sat ve cartnamc•I Ko. An. ııö· da g ru ur. n csı 25. 12. 941 ı>cr • ı .. ,, il 7 ,. t ı:; 
" • ~ • " b ü U G bol u:n bir saat evcl mektep sa. a · ... o. nll riyle Ko. na müracaatları. Evsaf ve llk temınatı 31. ra o .-urus ur . ..,art-rülur. Taıjplcrın belli "Ün ve ııaattcn &cm e g n saat 15·30 da elı u ı """'7 11 name·•! "" kuruı muk•b.Hncıe komıs -• Sa. Al Ko da ı kt T mınat vermeleri. Muhammen bedel °'"' ra şartlar her gün Ko. da &'Örüllir. • ...... " 

bir saat eve! tckıır mektuplarını Ko. · · yapı nen ır. e 40 kuruştur. (0232) 19176 (
9238

) ı9187 yandan alınabilir. lstcklllerın muayyen 
na vcrmt'lcrt. 13u sattcn gonra verilen mıktan lahıınanın 495, lira pırasa • ı:Un ve ıaaltc komls~onda bulunmalıın. 
mektuplar Kabul edilmez. nın 4b0 lira, ve ıspana~ın 350 lira • Kayıp ayniyat teslim ASKERi FABRiKALAR (8007) 18554 

CSS9~> 18833 dır. lstcklllerln bütün evraklarlyle makbuzu 
birlikte teklif mektuplarını ihale ısa- Yün fanila alınacak 

Kuru ot alınacak atinden bır saat evci Ko. na verme· EskbchlT sa. Al. Ko. dan: K'' ··k y • d 
l - 1. 10.1941 den 15.10 1041 e ka· uçu ozgat ta M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. anı Yassıvı·ran Sa. Al. Ko. dan ı lerl. <9128> 10084 } k • l 1200 d t · fanı"la pa•ar dar 6t0nlük sebzenin ihtiyacına ı:öre yaptırı aca tamırat - o e yun L -

1 - Mukavele şeraiti ve evsaf ve Zeytinyağı alınacak verilecek aaatıda ııra No. ıarı yazıtı AE. Fab. Satın Al. Ko. dan; lıkla ı&atın alınacaktır. Muhammen 
taksıtlcri dahilinde 3714 ton balye 1 Balıkesir Sa. Al. Ko. dan ı 12 adet tesellüm nyntyat makbuzları Kt'ilt bedeli (244S) Ura olan Ytlkan- bcdeh 4800 lıra olup kati teminatı 

M.M.VEKALETlHAVA 

halınde kuru ot kapalı zarfla 18. 12. ı - Beher kilosuna bir lira fiyat bayt tarafından za.yt edllml$tir. Yenisi da yazılı tamırat askert tabrtkalar u- 720 liradır. Pazarlığı ı2J2.9.U cu-
941 perşembe gunu saat 13 te Ha • 1 tahmin edılen 20 ton zeytin yağı pa- )aptırılaeal':ından cskiler1nln hükmü -mum müdUrlU~U merkez gatm alma ma &'Unu saat 10,30 da Ankara da 
dımköy - Yassıviran Sa. Al. Ko. da zarlıkla satın alınacaktır. Eksiltmesi kalmadıtı llAn olunur. AYnlyat teseı- ko~lsyonunca 24. 12.1941 tarihinde car- hava satın alma komisyonunda ya
yapılacaktır. Muhammen bedeli 24ı41 23-12 941 sah günü saat ıs te Balı- ıum makbuzları numaralan 336777, pmba ı:UnO saat 14 te acık eksiltme pılacaktır. Şartnamesi her rlin ko -
lira dır. İlk teminat 1810 lira 57 ku· kesır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 336779. 336780. 3367 1, 336782, 3.36763 ile !hale edilecektir. Mu\"akkat teminat 1 misyonda görulebilir. İsteklilerin 

Af>·on Sa. AL Ko. dan : t İ t kl.l · b 11' · v sat ..... 336766 .,.,,_87 336788 "",...8" t .,,_ tna e · k • d ruş ur. s e ı crın e ı _"Ull e • Kati teminat 3000 liradır. Evsaf ve 33Glo..o, • • ..,.,, • • """'' '" (163) lira (37,5> kurus ur. .,..r m muayyen gun ve saatte omısyon a ı - 12.000 çift kundura kapalı zarf· b" 1 kl"f k l 
9

..,.,,, 10178 90"'7 b 
1 

1 
e ten ır saat eve te · ı me tup arı- şartlar her gün Ko. da görülür. Ta- 836791. ( ••0 > (13) kuruıtur. (9042> 1 ,, u unma arı. (9177) 19117 la eksiltmc)e toıunu)tur. Eksiltm K 1 • (89S7) 1S!i96 

ı2-ı2.94ı cuma günu sanı ıs,.~o da nı 0
• na verme crı. liplerin belli saatte Ko. na mUraca- Kuru ot alınacak Dışbudak ve karaağaç Elbiselik bez alınacak 

Afyon Sa. Al. Ko. d:ı )'3pılacaktır. ~ıu. Sadeyağı alınacak atları. <9140> 19089 Topane Sa. Al. Ko. dan kalası alınacak M. M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan • 
hammt'n ht'deli 102.000 liradır. Mııvak· Konya Sa. Al. Ko. dnn: Buğday nakli \ l - Beher kilosuna Skuru& 50 san- 3.4--lx0,2-0,4~xO,OS-0.12 metre e· 1 - 4-000 metre iş elbiselik beı 
kat ıeminaı 63'50 liradır. Şarınamesı 1 - 23.000 kilo sade ırnf:ı kap:ılı Gellholu Sn. Al. Ko. dan: Um f!Yat t8'ımln edilen 600 ton kuru badında 1600·1800 netre küp dlabudak pazarlıkla satın alınacaktır. Muham-
ve evsafı gôrnıck htiyenler h-:!ı gün K,ı. zarf usulü ile eksıltmeye konmustur. l - 300 ton butcıay bandınnıt ma • ot 16· 12· 941 salı günü saat 11 rtc rıa- veya knrnatac kalası alınacak. men bedeli 3000 lira olup kati te -
n:ı Ankara htPnbul lr.mir l.v. :ımirtı'.(. Sartnamesı komıs;ı.ol'\unıuzda \e An· halline Ct'tlrllmcsi kapalı zartla eksilt· zarlıkla satın at.nacaktır. Şartnamesi As. Fııb Satın Alma Ko. dan: minatı 450 liradır. Pazarlığı 12.12, 
!eri Sa. Al. Ko. larında ''t' Manisa Sa. kara, İstanbul Lv. Anıırlııdcrı Sa. mt'YC konmuatur. l\luhammcn bedeli her gUn Ko. da &'oruıur. Muhammen Tahmın cdlll'n bedeli (13S 000> lira. 941 de Ankara'da hava satın alma 
Al. Ko. da her zaman ~orulu. l)tck • Al. Ko. larlyle Urtn, Diyarbakır. Af· 130SO liradır. Sartnamesl Gelibolu Sa. bedeli 3000 lira olup katı teminat 5850 oıan l/Ukarıda yazılı 1600-1800 metre komısyonunda yapılacaktır. Şartna
lilcrin teklif mekıurıl.ırını belli sun ve yon beledlyC. l rınde mevcut ur. Al. Ko. da ııörülUr. fhal~sl 15. 12. 941 llndır Istt'kt.ıerın belli rıln ve saatte kup dıabuıtak \'l!~n karantac kalası U· mesi her gün komisyonda göriılebi-
)a:ıııcn hir sa:ıı e,eı Ko. na 'ermeleri 2 _Kapalı zarfla Uınlcsı 2.:ı-12-941 pazartesi ı:Jnü saat 16 da Gelibolu sn. Fındıklı Sa. Al. Ko. nıı 6telmelerl ker1 fabrikalar umum mOdOrlOCıil mer· lir. İsteklilerin muayyen gun ve sa-
Kapalı zarfla ihale5i >npıldıkıan ~onra P"rşembe sunJ s..:.at lCi da Sa. Al. Al Ko da görUlür. thalesl 15. u 941 (9230> 19179 kez satın nlma komls)onunca 20.12.941 atte komisyonda bulunmaları. 
munkkaı tt'minııt kati tcmin;ııa ibl:ıg Ko d:ı )'.ıpılnt:ıktır. pnz.ırtesı ı:ünU sııat 16 da Gelibolu sa. Ecza alınacak cumllrtesı ııunU saat ıı de pazarlıkla (

9178
) 1

9
11

8 edilecektir. (8789) ısn6 3 _ 23.000 kılo sade ya ·ının <a· Al. Ko dil yapılacaktır. Katı teminat Topane sa Al. Ko dan: ihale cdtlet'ektır. Sarıname (6) lira Otomobil akümülatörü 
Buğdny öğüttürülecek lınarak '( 25 fnzla Jyle bernberl mu- 207o lira. lstt'kl1Jerın belll ~ln ve sa - 1 _ 500 kilo antıplrin gtnonım rıoo (75ı kuruıtur. Katı teminat <16000> 11· 

hamm n tutarı 48775 lira ve lk te· etten bir ~aat eve! teklif mektuplarını kilo prMnldon sinonim alınacaktır. radır. (0043l l90SS alınacak Gclıbolu Sa. Al. Ko. dan: 
l - 300 ton hu day Gellbolu'da 

un haline gC'tırılecek, muhammen 
bedel l o~o lira kati tcınınat 20-0 
liradır. Ş ırtnamesl 310 ~ ı. Al. Ko. 
da görüllir. 

2 - İhalesi knrı..ılı zarfla 16-12-941 
salı günU r nt lG da 310 Scı. Al. Ko. 
cin yaı)ılacnktır. l lc>klllcrln evrakla· 
rıylc beraber hclll ı::Un ve sıı:ltten 
bir saat evrl teklif mektuplarını Ko. 
"la vermeleri. (8800> 18740 

Buğday öğüttürülecek 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 4000 ton bugrl ıy Geltbolu'da 

un haline gctlr!IC'c:-f'ktlr. Muhammen 
bedetı 171400 liradır. KııU teminat 
26160 liradır. Şartname 310 Sa. Al. 
Ko. da gorüllir. İhalesi kapalı zarfla 
~12·19'U • careambn gtinü sııat 16 
cin 310 Sn. Al. Ko. da )'apılnc:-nktır. 

1steklll rln belll glln ve saatten bir 
saat evci teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (8302> 18742 

Salça alınacak 
fsı. Si~li ~a. Al. Ko. d.ın: 

1 - Karıalı zarf urnlu ile Sn ton 
~alça müoııkasn}a konmuştur. F.vuf '\C 

hususi ~arılar .Ko. da gôrulür. Muvak
kat teminat 2625 liradır. İhalesi q.12. 

941 cwııa !lıinü Jaaı 11 de > npıl:tcak • 
ıır. Taliplerin ıeklif mckıupl.ıri> le iha· 
le saatinden 1ıir sa.&t C'\cl Ko. n.ı ıııura-
caaıları. t8b0i) 1874 

Sadeyağ alınacak 
İu. Si~li Sa. Al. Ko. d.ııı : 

1 - Kapalı ınrl usulu ile 590 ton 
sade )"ağı munaknsa)a konnıuııur. Ev· 
5af ve hususi li&rılar Ko. d;ı l:orulür. 
Asidin derecesi ıckiıdir. İhalcsı 11·12· 
9U pcr~cnıbc sunu Ja.ıı 11 de )ap1la· 
cnkıır. Mu\akkaı ıcminat 31050 lira • 
dır. Taliıılcrin ilı.ıle $aaıinden bir sa,ıı 
e\'CI tcklıf nıcktupl.ırını Ko. na ver • 
nıclcrı. (8805)) 187·1S 

Sığıreti alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. d:ın : 
ı- Şnrtııameslnde yazılı evsaf ve 

ııartıar dahihnde 160.000 kilo sığır 
etinin eksiltmesi kapalı zarfla ya • 
pılncaktır. Muhammen bedeli 49600 
ıırııdır. İlk teminat 3720 liradır. Ek· 
stltmc 12. 12 911 cuma gUnU snat 
15 de yapılac:ıktır. istcklilerın tek
lif mektuplarını belli gün ve saat
ten bir saat evel Komisyona ver • 
mclerl. (8799) 18761 

Odun alınacak 
Mimarsln11n Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher 'kilosu 2 ku· 

rus 10 snntimdım 2J60 ton odun pa· 
znrlıkla sııtın alınacaktır. Muham
men b deli 49560 1 ra muvakkat te
minat 3717 liradır. Şartnamesi Ko. 
da verilmektedir. İhalesi 15-12-1941 
saat 14 te Mimarslnandnkl komis
yonun bulunduğu mahalde yapıla· 
caktır. 1steklllerln m 2.kQr günde 
Ko. nn müracaatıan. <8S42J 18776 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

Erzincan Sa. Al. f(o dıın: 

ı - Beher kllosunll 110 kurus tlYat 
tahmin edilen 22.000 kilo koy0n tıU ka
vurmllsının knpalı zartla eksiltmesi 

mınat 3G65 lira 63 kuru tur. lst kll· Ko. na vermt'lert. <9ıss> 19107 Pazarlıkla ek&.ltmE'SI 16.12. 1941 ı;,ııı 6 kalem grnfit pota ve pota M. M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
lerln ilk trmımıtlarıyk b<'lll gün ,.e Kuru fasulye almacak s:•ınU ı;aat 15 te Topanc Lv A. Sa Al dinliği alınacak 1 _ 150 adet otomobil aklımuı~ 
sa:ıtten bir sa::ıt ev 1 teıdlf m KtUP· Ko. da yapılacaktır. Ht'ı>S nın tahmin Al K d t"rU pazarlıkla satın alınacaktır. Cıınakkale Sa. Al. Ko. dan: Aı. Fab. Satın ma o :ın: u 
:arını Ko. n.ı verm lerı. rnoı9 ı 10028 

1 50 ton kuru fasul>e ııaznrlıkln bedeli lS.OOO lira ilk temınnt 13:'' ıı - Tahmin edl.en bedeli (43340) lira Muhammen bedeli 5400 !ıra olup ka-

Çeşitli makine ynğları 
alınacak 

sııtın alınal'aktır. Pa;nrlı"ı 12 12. !Mı radır. Tal ;plerln bclll vaKıttt' Ko M ı karıda )!IZllı altı knlem ı:raflt ti teminatı 810 Uradır. Pa.zarlığı .. ı cl ı !P31 ı 19160 can >U 
eum~ &'Un!.I saat 1-l.3(1 •lnrtır Tahmin ı:e m er ( - 1 potn ve pota dlııll{:l askeri tabrlkahr 18-12-941 cumartesi gUnU ısaat 11 de 
bedeli 14.000 lira katı teminat 2100 il- 1 hoyun eti alınacak umum mi.ldılrJUti.I merkez satın alma Ankara da hava ıııatın alma komiııyo-

ist. $işli Sa. Al. Ko. dan: radır Evsaf ve ını1namesı her ııün Kırıkkale sa Al .Ko. dan: kom<Jyonunca ~- 12. 941 t>uma ııUnU nunda yapılacaktır. Şartname!li ko-
l - Kapalı zarf usuliyle 300 ton Ko. da s:örUlUr. tstl'klılerln mcı:ktlr ı:un 1 l Kırıkkale ı;annt mektebinin 1h· ~aat 14 te paz.n~lıkla thate edilecektir. misyonda görUleblllr. İ!lteklilerin 

benzin, 300 ton motorin. 100 ton mo· 
tor ):ığı ,.c 5'50 ıon mı'.ı:ıc )'llJZI mu· 
n.ıkasa)a konnıu$tur. ihalesi 22.1 l 941 
1>.ızarte.i guou ~aaı 14 te yapılacaımr. 
Mu,·nkkaı ıcmınaı l 5~H liradır. Ta· 
!iplerin mcktuı>larını ihale saaıinden 
bir $'1lat cvd Ko. na \Crnl leri. 

ve saatte Ko. da bulunmaları. 1 ti) acı ıcın 6100 kilo koyun et.! 2612J}41 Şnrtnnme <2> llrll !17) kuruetur. KaU muayyen gUn ve saatte komteyonda 
!9193) 19159 cumn ı:unu sa t ıs te acık ekslltmr .le teminat (G501) llradır. (9044) l90S9 bulunmaları. (9179) 191'1 

K ·• •· l k alınaC'aktır. l\luhnm:nen bedeli SO:"'iO ll· 5 000 adet havlu ve 5.000 Otomobil yedekleri uru uzum a ınaca ra olup katı tt'mlnnt 228 lira 75 ku· • • 
Bola)ır ::la. Al. Ko. dnn. ruatur. Teminat K kale As. Fab mu,. adet mend1} alınacak alınacak 
1 - Tıhmlnen beher Kilosu 65 ku· ı huebeclll'k \ezneslnc ;yatırarak muka· As. Fab. Satın Al Ko. dan: 

' o ü 1 7""'> 11 M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. daı.. nııtan _., 00 klıo ce.kırdekslZ kuru - h !inde alacakları makbuzıar~le bcrn· Tnhmln edilen bede 1 14 .,., 1'11 o-
"lll 1 - 9S kalem Şevrole otomoblı. zum Pli ı.kıa satın alınacaktır. l\Iu- ber K. Kale Sa Al Ko. na muraC'aat. ıan )"Ukarıda yazılı hllvlu ve menu er (9508) 19031 

Buğday öğüttürülecek 
hammen bl'dcl! 16250 lira katı temi· !arı. (0232) ıııı81 askeri fabrikalar umum mUdUrlUtü yedek malzemesi pazarlıkla ısatın a.-
n.ıt 2437 llra 50 kuruştur. Inalcst 12. ml'rkez saun alma komisyonunca 22.12. lıuacaktır. Muhammen bedeli 104.92 

310 Sa. Al. Ko. dan: 
l - Bandırmıı ve H:ılıkC'Slrde 4000 

ton buğda~· oı;utülm"Sı kaıwlı uırf 
usulti ile cks .. tmf') e konmuştur. 

1~ 1941 cuma ı:unu saat 16 da Bola)·ır Çeşitli yiyecek alınacak 1941 pazartesi ı:tinU saat 14 te ııazar- Ura olup katı teminatı 1573 lira 80 
charı Ag. Po. 700 sa. Al. Ko. da yapı- Kırıkkale Sa. Al Ko dan 1 hkla ihale e<'!llecektlr Şartname para· kuruııtur. Pazarlığı 12.12.941 cuma 
Jac-aıctır. tstekl,ıerln mezkQr ııün ve 1 _ Kırık'kale sanat mektebı ihti- sızdır. Katı teminat (712> llra (50) ku- gUnU saat 11.l~ te Ankara'da hava 
saatte Ko. nn ı:clmelerl. yacı için 6 kalem yaş sebze 25. ı2. ruıtur. (904:1) 19060 satın e.lma komisyonunda yapıla. -

~92001 19164 
Cl41 perşeır.be gunu sant ıs te kapalr Gürgen ağacı alınacak caktır. Şartnamesi komisyonda g0-
7arf usule ile alınacaktır. İstekli • 200 metre mlkAbı 2 :.fxo,12 :O.S3x rülebilir. isteklilerin muayyen gün 

Muhammen ocdeli 24980 lirndır. 
Mu\ akkat tenıınat 13704 liradır. 

Sığır eti almacak 2 - limlt'sı 23·12-911 snlı gllnll 
saat 16 da Gellbohı Sıı. Al. Ko. dn 
yapılacaktır. Şartnamrsl Ko. cin gô
rü!Ur. 1stek1Jlerııı belli gün ve saıtt· 
ten bir s:ıat evel teklif mektupları· 
nı Ko. na vermeleri. (910c1> ıp047 

Can;ıkkale Sa. Al Ko. dan: !erin ilk tt-minatlan olan 376 lira 50 rı.ı2. o.ıs metre etmdında &'tirııen ata ve ısaatte komiıııyonda bulunmaları. 
kuruşu Kırıt:kale As. Fa. muhasebe- cı alınacak. (9180) 19142 1 Beher kilosu 5S kuruıtan 90 

ton sıtır eti 13. 12. 941 cumartesı ı:!ln\I 

saat 11.30 da pazarlıkla satın alınacak· 
tır. Kntt teminat 7925 lira olup evıat 
ve 6artlllr hre gün Ko. da ııörUIUr. la
teklllerln ihale g{!nU Ko. da bulunma· 

cilik ve:medr.e yatırarak mukabilin- As. Fab. satın Alma Ko. dan: yangın söndürme ileti 
de alacak!~rı makbuzla beraber tek- Brhf'r metre mlkAbına 65 lira bedel 
lif mektui>lıırınt muayyen vakitten tahmin edilen y0karıda mlktar ve eba- alınacak 
bir saat evet Kınkkale Sa. Al. Ko. dı yazılı ~Ur~en aı:ncı ukerı tabrlkalar M. :M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 

Cadır düğmesi alınacak 
Tophane Sa. AI. Ko. dan: 

vermel.:ri. (9233) umum müdUrlUt!l merkez utın alına ı - 50 adet tufan marka yancııı 
Miktarı Muhammc..'l B. komlıyonunca 25.12.941 :ııerıembe &'Ünü söndUrme Aleti ile 150 ıer adet A. \arı. (0202> 1916G 

ı - ı ~erine l kurus fıyat tah- Çeşitli yiyecek alınacak 
Cinsi 

Kuru soğan 
Pırasa 

Kilo Lira Kr. saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. ve B. tipi yedek ecza satın alına -
6500 6SO 00 il\rtnamc parasızdır. Katı teminat 1950 cakttr. Muhammen bedeli 4437 lira 

mm edı.~n 12 milyon 500 bin ndet lzmıt sa. Al. Ko. dan: 
nllmlnyum cadır duimC'sl müteahhit ı _ Aıntıda cınsıerı yaz.ılı madde -
nam ve hcs:ıbıııa razarlıkln satın a- ıer hizalarında ırosterHen ırün \"e aaat
Jınacaktır. lhalC'sl 15·12·1041 pazar- lcrde evsar ve on.rtlar dahilinde pazar

Lahna 
Pntates 
fspanak 
Kereviz 

8500 76S 00 liradır. (0046) 19061 50 kurue olup katı teminatı 665 Ura 
9500 RSS 00 000 "k•b 63 kuruıtur. Pazarlı&ı 12.12.941 cu-0000 12so 00 2.000 - 3. metre mı a ı 1 I ak ma eUnU saat 11.30 da Ankara'da 

tesi &:tinli s.ıat 14 te 'l'ophnne lst. lıldn satın nlınacllktır. 10000 l250 00 ceviz tomruğu a ınac hava satın alma komisyonunda ya-
1000 _250 00 Atı. Fnb. &tın Al. Ko. dan: ıacaktır Şartnıı.meııl komi11yonda Lv. A Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 1 2 _ tstcltlllerın Ko. na m!lrncaatla· 

tık teminat 7500 lırndır. NUmune \·e rı. (9239> 
şartnamesi l{o. da görlllür. 1strkli· cınsı toz &eker, miktarı 9000 kilo. 

19182 S020 00 

Ekmek alınacak 
lc>rln belli vakitte Ko. nn geimele· 1 kilosunun muhammt'n bedeli 49 ku. Kırıkkale Sa. Al . Ko. dan: 
ri. (9105) 190'18 

1 

ruı, tutarı 4410 lira, ilk teminatı 662 ı - Kırıkkale sanat mektebinin lh· 

k 
lira, ihale tarihi ,.0 slla u 13. 12.1941 tlyacı tein 131974 kilo ek'1?1ek 2S. 12. !l41 

Odun alınaca sant 11 persembe s:Un!l 5ııat 16 rta kapalı znrr 
Izmlt Sa. Al. Ko. dan : Cinsi kuru ot, miktarı 000.000 kilo, usullylc alınacaktır Muhammen bede-
l - Evsaf ve 5artnnmcslnde ya· 1 kilosunun muhammen bedeli 5,5 ~u· ı ll 164!!6 Ura 75 ku.""U~tur. 1lk tcmlnat 

zılı olduğu vcçhlle 836,000 kilo odun ru6 tutnrı 49500 lira, ilk tC'mlnatı 3713 olan 1237 Ura 27 kurusu K. Kale As. 
açık eksiltme suretiyle alınacaktır. lir;. ihale tarUıl ı9. 12. 941 saat 15 1 Fa. muhasebecilik veznesine yatırarak 
Muh:ımmc-n bedeli 12840 lira mu - cınıı saman. mlktan 800.000 kUo, 1 mukabllln<Se alacaklan makbuzla be· 
vakknt teminat 963 lira eksıltmcsl kilosunun muhammen bedt'll 4 kurus, raber teklif mektuplarını muayyen va-
22. 12. 9'11 pazartesi gunU saat 15 tutarı 32000 ııra. ilk temınatı 2400 il· kitten bir ı;aat e\•el Kırıkkale mektep 
te İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacak ..J ra !hale tarihi 19. 12. 941 aaat 15 s:ı. Al Ko. na vemıeıcrı. 
tır. <9100) ltl072 ıaıss (9:134) 19163 

Patates alınacak Bidon alınacak Araba yaptırılacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : Topanc sa Al. Ko. dan: Tophane Sa. Al. Ko. don: 
l _ U k tt t 11 edil k 1 _ Beher adedine 70 llTa fiyat tah· l - Yapılan pazarlığına talip <:ık-

C ta s. e es m me 7:;o d t 1 b ın mıynn 2100 adet c:lft atlı naklıye a· 
sartlylc 150 000 kılo patates acık mln edilen 700• a c yen enz. rabası 15-12-941 pazartesi günü saat 
cksıltme ue' satın alınacaktır. Mu· ı bidonu 26. 12. 941 cuma ııunu saat 16 

b d il 22500 11 ilk 1 da kapalı zart usullyle satın aıınacak· 15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
hammen e e ' ra tem - tır Şartnamesi her ı:Un Ko. da 6törUlUr. Sartnamcısl her gün Ko. da s:Brüllir. 
mınat 1688 s!llradUırU. EkslltlmO edsllz 20.121. ' l\l~hammen bedeli 52500 lira olup ilk Tekerlek taban demiri lle dingil de· 
911 cumatte g n saat a m t 11 d r lsteklllerln belli mirleri aynen \"l'rllecektir. Muham-
Sa. Al. Ko. da yapılcıcaktır. tcmlnllt 

3875 
ra b:r· sa.at C\"Cl tekll! men bedeli 296100 lira olup knU te-

l9107J 19073 gUn ve ııaattcn "'ndıklı Sa. Al. Ko. na mlnnt 21188 liradır. 500 arabad:ın ıı
mektuplarını ,. • 

Kaplıca alınacak 
lzmlt Sa. Al. Ko. dan : 
l - Uc taksitte teslım edilmek 

5artlyle 243 bın kllo kaplıca acık ek
siltme ile alınacaktır. Muhammen 
bedeli 17010 lira llk teminat 1276 
lira eksıltmcs! 23. 12. 941 ımh günü 
sant 15 te lzmlt Sn. Al. Ko. da ya
pılacaktır. lsteklılerin Ko. nn müra-
caatları. (9109) 19074 

Zeytinyağı alınacak 

l"""3) 19172 ıni\'ı olmamak üzere a)TI n)·rı tnllp-vermelcrl. ;J.1.u 

lere de ihale edilebilir. lsteklılerin 
Çeşitli yiyecek alınacak belli iun \"e s:ıatte Fındıklı Sn. Al. 

Zonguldak Sa. Al. Ko. dan : Ko. na gelmeleri. (9235> 19184 

1 _ Beher kilosu 160 kuru5 tah- S d 1 k 
min edilen ıs,ooo kilo sadeyağı be- a eyağ a ınaca 
her kilosu 40 kuruş tahmin edilen İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
ıs 000 kılo pirinç beher kilosu 26 1 - Pazarlıklı l3SOO kilo sadeya-

Beher metre mlkAbına 54 lir& bedel Pi • 
tahmin edilen 2000•3000 metre mlkflbı görUlebUir. İsteklilerin muayyen glln 
ceviz tomru~u a1ker1 fabrikalar umum ve saatte komisyonda bulunrnalarL 
m!lılUrlütü merkez satın alma komla· (9181) 1914S 

yonunca 19. ı-ı. 9.U cuma aunu saııt 14 Şarj elektrojen grupu 
te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname alrnacak 
(il) lira (10) kuru&tur. Kati teminat 

M, M. V. Hava sa. Al. ;Kô dan: llS700> liradır. (833:i) l~. 

69.000 kilo sığıreti 
alınacak 

1 .... MUteahhtt. namı h!!Sabına ıııtnı 

alınacak olan bir adet 1 5 kilovatlık 

ıarJ elelctroJen rruııuna talip cıkmadı· 
Kırıkkale Askcr1 Fabrtkalar Grup ltndan tıır ~ mUddeUe pazarlıta bıra-

MUdUrlıl.t:U Satın Alma Komisyonundan kılmıttır. Muhammen bedeli 2300 lira 
Tahlllln edilen bedeli (20700) liradan olup kati teminatı 34S Jl!'sdır. tık pa • 

tbaret bulunlln 69000 kilo 111.t:ır eU erat z.arlıtı 15 12 941 ııaz.artttl ırunil ~aRt 
lhttyacı 11:ın Kırıkl:ale grup müd\l.rlU. 11 de Ankarada hava satın abna ko • 
~un.ıc mtlteaekkll satını alma komtsyo- mlsYonunda yapılacaktır. Sartn&mesl 
nu marltctlyle yollama binasında 11.l.2. komls)onda sörüleblllr. lıteoklllt>rln mu· 
1041 ;peraembo ı:ün!l saat 15 te pazarlık ' an•en ıı:Un ve ıaatte kom\5ynndıı hu• 
suretıy.le !hale edUecekUr. Etler de!aten ıunınalan. (912S) 19168 

alınmayıp eartnamcslne i:örc Ye erat Elbise ve kaput yaptırılacak 
1htlyacınn 6töre peyderpey alınacaktır. 

Ta\lplerın llk teminat miktarı olan M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dıın: 
(1552! lira (52) kuru6la ihale aün ve l - Kumaı ve astarı veklletten 
saatinde 2490 ıayılı kanuna te\'tlkan verilmek üze-re 40 tııkım ıubay kı$· 
istenilen vcıalklc birlikte komisyona !ık elbise ve 40 adet kaput ııazarlık· 
mUracantlan. (9111) 19075 la diktlrilccC'kUr. MuhammE>n hede-

li 920 lira olup kati t~mlnatı 138 ıı-
200 • 400 ton kurşun radır. Pazarlılı ıı-12-1941 Pt"rte-mbe 

alınacak gUnU sa.at ıı de Ankara'da Hava Sa-
tın Alma Komisyonunda YllPtlacak

As. Fab. ~atın Alma Ko. dan: tır. Şartnaml'sı h~r gun komlsyon-
Tahml edilen bedeli < 260.000 ) da ı:örUleblllr. İsteklll~rln lhllle u

lira olan 200-400 ton kurşun Askeri atinde komlsyondıı bulunmal&n. 
fabrikalar umıım mUdUrlUğU mer - 9241 ) 19173 
kez satın alma komisyonunca lS.12 . ..ıllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
19,u pazartesi gilnU saat 15 te pa- - -
zarhkla ihale edilecektir. Şartname : Yarın matinelerden : 
(13) liradır. Kati teminat (28300) : i t i b a r e n : 

• 15 12. 1942 pazartesi &'tinU gnııt 15 tc 
Satahk otomobıl Erı.lncan Sa Al. Ko da yapılacnktır. Balıkesir Sa. Al. Ko. dan ı 

ku~uş tahmin edilen 30,000 kilo bu.1- ib ısatın alınacaktır Pararlık ve iha
gur beher kilosu 6S kuruş ta~mın lesi ıs. 1'2. 941 pazartesi günü saat 
edilen ıs 000 kilo sabun beher kılosu 15 te İzmir Lv. A Sa. Al. Ko. dn 
100 kuru~ tah:nin edilen 10,000 kilo yapılacaktır. Kilosu ı72 kuru~tan 
zeytin yağı beher kilos~ 23 kuruş muhammen tutarı 24030 lira oluo ka
tahmin edilen ıs.ooo kılo fasulye ti teminat ihale bedelinin % ıs ııi
b•her kılosu 24 kuruş tahmin edilen dir. Evsaf ve §artlar Ko. da görii • 
ıs ooo kilo nohut beher kilosu 2S lür. İsteklilerin muayyen gün ve sa
ku,ruş tnhmin edilen 15,000 kilo _mcr. atte ıemiııatlariyle ves:ıir vesilı::ala
cimek kapalı zarf ve açık eksıltme riyle birlikte Ko. da bulunmaları. 

Hradır. (9l1
2

l 
19126 

: Dorothy Lamour'un E 
300 - 500 Kğ. ciğ bezir 

Muhammen bcdt'll 24200 lira ve ilk tc
~ ~ lnodclı Ford tenezzüh otomohl· mlnat 1815 liradır Sartn:ımceı her ı:Un 
~ · YUk motor, 28 bın kllomC'tre ı Ko. da &'brUIUr. Evsar korun bUtUn ı:nr

lllış bir lfı tıf:I e!lki, Yozgatta SO· nlzonıarında mevcuttur. Taliplerin bel
~ l3ahri Alcta •a müracaat. Rus ıı ı:Un ve &alltten bir sanı eve! tekııt 
" ita Fap otomohll 1 teneke ben· mektuplarını Ko. na \•ermeleri 
"11 "1 d ~ 30" Km. yapar. Aynı a rese (6Srıl) 18829 
.._!rac'\aL 5641 
~ Odun almacak 

SON GÜN mm-.. 
U L US Sinemasında 

F.s,h: bir musiki dUnyası 

EB Di 
• 

~ ELODI 
"1()ZART'ln BETHOWEN'iıı 
nağmelerinden ihtişam nlan 

bUytik 11.§k romanı. 

ARTİSTLER 

Conchita Montenegro 

Gino Cervi 

AYRICA 

li4YATIN ESRARI 
SEANSLAR 

14.30 - 16.30 • 18.30 
ve 21 de 

Telefon: 6294 , 

Avcılar Sıı. At Ko dan: 
ı - Kapalı zart usullyle 2000 ton 

odun alınacaktır. Muhammen bedeli 40 
bin lira olur muvakkat teminat 8000 
liradır Eksi. c 23. 12. 941 ıalı 1:ünU 
ı;aat 14 te K. Celaneecnln Avcılar kö
yündeki Sa. Al. Ko. dil yapılacaktır. 

sartnamesı her ııün Ko. da ırörUlUr 
Mcktuplll müracaat olunursa cevap ve
rilir. Eksiltmeye iEtlrnk edeceklerin ti
caret odasında mukayyı:ıt ,.o bu lalerle 
lştıgnl ctml~ olacaktır. tstcklller1n hol· 
ıı gün ve Baatten tılr Sllat eve! tt'kllt 
mt'ktupları'lı Ko. na vermeleri. 

(88~2> lSS30 

Koyun eti alınacak 
Eskişehir Sn. AI. Ko. dan: 
ı - 12500 kilo koyun eU kapalı 

zarf usulil ile eksiltmeye konmus
tur. Eksiltme 25-12-1941 ııerıembe 
gUnü saat 15 te Eskişehir Sa. Al. 
Ko. na yapılacaktır. İlk teminat 703 
ıırn 13 kuruştur. lsteklllcrln temi
nat ve teklif mektuplarını belli s:ı· 
attc:-n hlr saat <ıv<"l Ko. na verme
leri. Seralt ve evsıtf Ko. da görlllilr. 
Postadaki gt'cikmeler knbul edil· 
mez. (9094> 19039 

ı - Beher kilosuna bir lira tahmin 
edilen 20 ton zeytin yağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Eksiltmesi 23.12 
941 &aat 16 da Balıkesir Sıı. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Kati teminat 3000 
lira evsaf ve şcraiıi görmek istiyen
ler her gün Ko. na müracaat edebi. 
lirler. Taliplerin belli saatte Ko. na 
bulunmaları. (9138) 19087 

Satılık öküz ve arabalar 

Balıkesir Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 600 ökiız 3SO ağaç dingilli 

müstamel öküz arabası. İki ökuz bir 
araba komple obrak perakende he
yet huzuriyle komisronun takdir 
kıymeti üzerinden satılacaktır. 
20-12-941 cumartesi günü saat 10 da 
Balıkesir hayvan pazarında satı5a 
başlanacaktır. Taliplerin belli gün ve 
saatte satış yerindeki Ko. na mUra-
caatlan. (9139 19088 

eti 

ile satın alınacaktır. Kapalı zarf (9236) 19ı85 

ile münakasa 27. 12. 941 saat 10 da Pirine. almacak 
sadeyağı, pirinç, bul~r, sabun, zcy-
tinyafı eksiltme ile munakasa 28. 12 . 
941 t&rihinde saat 10 da fasulye, no
hut mercimek Devrek Sa. Al. Ko. 
da 

1

yapılacaktır. Tutarı ve ilk temi
natı sadeyağının 240.000 ilk teminat 
1800 lira. 

Pirinç 6000 ilk Te. 450 Li. Bul • 
gur 7800 İl. Te. S8S lira. 

Sabun 9750 ilk Te. 732. Zeytinyağ 
10000 ilk Te. 732 zeytinyağ 10000 
ilk Te. 7SO. Fasulye 34SO ilk Te. 
258/7S nohut 3600 ilk Te. 270 lira. 
Mercimek 3750 ilk Te. 2S2 liradır • 
Şartname ve evsaf Ko. da görülilr. 

(9224) ı9177 

ah nacak 

İst. ç;işli Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 4. 12. 941 münakasası ilin o

lunan 60 ton pirince talip çıkmadı· 
ğından aynı miktar pirinç tekrar pa. 
zarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi 
şartlar Ko. da görüliır. Beher kilo
sunun muhammen bedeli 50 kuru$ -
tur. İhalesi 16. 12. 941 salı günü sa
at 11 de yapılacaktır. Taliplerin ka
ti tcmlnatlariyle Ko. na gelmeleri. 

(9237) 19ı86 

Ot ve saman alınacak 
lzmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Cinsi kuru ot, miktarı SO ton 

kilo muhammen bedeli 7 kuruı ınuham· 
men tutarı 5600 lira samnn mlktıırı 

ton 140. ktıo muhımımen bedel 4,5, mu-

İskenderun Sa. Al. Ko. dan: • 
ı - Asafıda miktarı yazılı sığıreti kapalı :r.arfla alınacak~'.r. İsteklı

lcrin ~artnameyi görmek için İskenderun Sa. Al. Ko. na muracaatlan. 
Taliplerin belli gün ve saatten bir saat evel teklif mektuplarını Ko. na 

hammen tutar 6300 Ura, kuru ot mlk
t&n 240 kilo, muhammen bedeli 7, 
muhammen tutarı 16200 Ura. 

vermeleri . 
Cinsi 

Sığırcti 

Sığı re ti 
Sığıreti 

Sığtreti 

Miktarı 
Kilo 
2ıo.ooo 

100.000 
100.000 
100.000 

Muh. Bed. 
Lira 

S6700 
27000 
27000 
27000 

(8787) 
Muv. Te. 
J,ira K. 
42S2 50 
202S 00 
202S 00 
2025 Ol 

18734 
İhale Ta. Saat 

ıs. 12. 941 
15. 12. 94ı 
16. 1'2. 941 
16ı. ta. 941 

Yukııru1a ctns ve mlktarlan ve mu· 
hnmmen tutarları yazılı ot ve saman 
ayn ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık vı: thalcsl UI. 12. 1941 ııazartc-
11 s:UnU saat 15 te lzmlr Lv. A. Sa. Al. 
Ko. d11 yapılacaktır. Katı teminat lhale 

10 bct1ellntn yüzde 151dlr. Evsat ve .art-
15 lar her a!ln Ko. da ııörülUr. tstekltlertn 
10 muayyen siln ve saatte Ko. da bulun· 
16 malaJlı. ~ ı&l'l'l 

alınacak : ikinci büyük filmi E 
As. Fııh Satın Alma Ko. <Sıın: - MEMN u ASK: 
vukarııla Y'RZ•lı clğ hnlr askert fııh· : : 

rtknlar umum mildUrlill'U me.rke..z aa • : : 

tın atma kom Yonune& ıatın atın11C'.ak· : Ulus Sinemasında : 

tır. : ba•lıyor. : Tallr>lC'rln 15. 1~ 941 tıırlhlnde ~ııııt - Y _ 

14.80 da mOraraaUarı. (91891 1911>9 ~llllllllllllllllllllllltllllllllr' 

Bina satışı 
• 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden · 

1) 1stanbul'da Yeni Postane caddesinde ko.!n olup halen Halk 
Sandığı Türk Anonim Şirketinin tahtı icarında bulunan Banka
mıza alt bina peşin para ve kapalı zarf usuliyle arturmıya çıka
rılmıııtır. 

2) Bina tam kArpr tarzında inşa edilmiıı olup 4 katlıdır. Ayrı
ca tahtezzemln bodrumu vardır. 

3) Binada elektrık. su ve kalorifer teslıııau mevcuttur. 
4) Müzayedeye igtirak edebilmek için 3750 lire. miktarında 

Milli Bankalarımızdan alınacak teminat mektubunun veya bu 
miktar mebltığın Ankara'da Sümerbank Umumi MUdllrlUğU, is
tanburda Sümerbank Şubesi veznesine yatınlarak alınacak 
makbuzun tekllf mektuplarına rapten Bankaya verilmesi lbım
dır. 

:n Tekliflerin en geç 19-1-1~2 tarihine mUıadlt pazarteai gU
nU saat ıs e kadar Ankara'da SUmerb&ıık Umumt ::MüdUrlllğUne 
verilmesi lwmdır. 

6) Binayı görmek veya daha fazla malQmat aımalc ıstiyenlerln 
tstanbul'da SUmerQa.nk Şubesine mUra.cıuı.t etmesi lAzımdır. 

7) SUmerhank ihaleyi yapıp yapmamakta ııerbeıttlr. :'1640 
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ca 
Dc\-let Dem ryolları U MudLrlJlttmden : 
1 - D \let Dern,ryolları hes:ıbına Avrupa'da tahsil ııönnek zere mQ-

sa .ık t:l<l• t. ı al•nac..ıktır. Bunlardan 10 u Yüksek Mühendis 
m l b kl~I de muhı-ndls m kt plerlne CTechnlkum'lara) 

.MUh ndls mekteplerine ıtö'.ld rllecı-k talebe ten kısmın

olııunlJk al.ı>lo.n .nı a.mıı lise mC'zunlan arasındnn, 

s: nrtcrı C'eeklcr de s n • OkJ'1nrı mf:!:ı:unlıın arnı;ındnn 

nn bir kıı:ırıı 11\hkneı br k.smı dı (El ktrık• brı'>unıı 

(n.>r k \ 11 ek Mo.l'ıc d ılk ve ııcr k Mühend.sh.c tnh~'l ne 
br.ırsa a)nltr. lk lst dik, r nl dllckcclerındL bildi

re .lcro 
4 - M bnka ımtıhanlanna s: r~klcrın nıaı::ıdakl sera'tı •ıatz ol-

m..ıl.:ın ıt~ımdır · aı TU kıye cümh.ırty ti ttıb ;,ı;c• ııd n Olm1lk, b) Türk 
olmak, c ı Bu ı ı h •I !ık rla m 101 olmilm k, 11 tlıJh tam olmak, 
d) iyi ııh!Ilk v h ı ı hlbl olmak, cı ıs y.ıı.nı b urmıt. :.ıs yasın. ı:eç 

mcıııış o ıunK. 
5 - T ı pler 22. 12 'JH tarih ne kadar, bir dllekce ile ns ı::ıdakt ma

kamlara rnur t NI d rdlr Ank ra'cb ' Oc\•lel Oemlr>-ollan ve 
Limanları İ let'Tlc Umum 111udıl"IU ne, ll ıydan> ı.ı da. 1. lllctme l\lu
dürlUltıln<'. S rk ı d< : O leletme :\lüdürl ıtUne, Balık slr'de • 3 islet
me .MUf!JrlJtUnf.', K&J1scr1'd> · 4. lşictm" MUdJrhlltün . Malntya'd\\ ; 
5. laletmc MUdUrıUfunc, Adan.ı da : 6. işletme M:ıdürllıltüne, At31on -
da : 7 l lme l\tlıdUr uı::une, lımır'dc : 6. Ialctme Müdı.lrlu~une, Erzu
rum'da : 10 lalctml' Mu.ıurluğune. 

6 - Tallplcrln maciJc 5 te zikrolunan maknmlara murarnat edC'rck 
c:me ~ lerınc liiıtıreccklerl vesaik, mUsabakn ıarll.ırı VC' diğer hli.sJs.ıt 
hakkında kcndlıcr ne \lerUe<.eK matbu ızahnamcye \UkUf peyda clmclcrı 
ve te ebP>U l'rlnl on:ı gtırc J...ıpmları Uızımdır. 

7 - imtihan l4 1 ~ tarlhlude Ankara'da 
cer d lrc ndc )apıl caktır. 

Devlet Demtı;ıollnn 

S - L c ml'zunlan liselerde okunu:.ın cebır, henrt e, mu cllcsat, ti· 
~k. klm)a Ttlrkcc \e ecnebi dilden &.ınat okulu mezunları da Ean'it 
okulunda okunulan l't)aı.IJ;c, fizik, Kimya, Ttlrkcc ve keza b r l.san'1an 
lmlilınn edilecektir. (6900) 10020 

ZiRAAT VEKALET! 

Memur alınacak 
Zirnat V c.k..ı.atı ~at l§Jerı Mlldilr

ll.t,; Jnden : 
Evclce llAD edildıği vcçhile vektı.

letimız merkez te,,kilütında milnhal 
bulu.nan 50 lira l.ıcretli k~tıp ve aak
tiloluklar ıçin 17-11-941 tarıhinde a
cılan mUnak ada kanuni evsaf ve 
ıeraitl haız k U'i talip bulunmadığın. 
dan memurlar kanununun 4 Uncu 
rr:add ınd kt ev.sarı haız ve orta
dan az ta.hsilı bulunanlar da l~tirak 
etm k şarttyle müsabaka imtihanı 
18.12.041 p l'Ş('mbe ı;UnU saat 14 te 
talık olunmu tur. 

Şeraiti haiz olan ve askerlikle 
ilgi i bulunmıyanlann idaremizden 
alacakları iş t Umatnamelerinl dol
durarak butUn evrak ve vesaikinln 
en geç 1712 {141 akşamına kadar 1-
d:ır mlze te lim ederek namzet nu
marası almaları ıııı.n olunur. 

(0115) 19127 

Gümrük ve İnhisarlar V. 

Lokanta işletmesi 
G mrlık ve İnhisarlar Vcka.letin

d n -
VeklU tımız lokanta ı mevcut 

oartnamesl dahilınde i lett\rilecek -
tir. İd r etmek l<ıtiyenlrrin, şart -
namesini görme\< lızerc VC'kıllet le
vazım mUdUrllığtln"' mllracaatlan. 

(0155) 19135 

DAHILlYE VEKALETi 

NArlA V.l:.hALt.11 

Uere ıslarıı ışıerı 
Nafıa Ve!{alt:tınoeo . 
EkJJtltmıye konulan ıı; : 
ı- Ji:ı'zı.ncan su .ıııerı 12 ınct ı;ube 

Kontrol muhendıalıı;ı mıntaırnsı cıa

hıllndekı VazJm t dcrc"lnın ıslfı.hı 
ııı, muhammen ke;;ııf bedelı vahtdı 

fiyat esası uzeriQden l6SSlS4) lira 
(60J kuruı;tur. 

2- EkBıltme 16. 12. 1941 tarihine 
raatlıyan salı ı;Untl saat 15 de An· 
kara Su İ§lcri Hclslıği bınası için· 
de toplanan su eks1ltme komisyonu 
odasında kapalı zar! usuıu ile ya
pılacaktır. 

S- İstekliler, eksiltme §artna -
mesi, mukavele proje, bayındırlık 

işleri genci ııartnamesi, umumi su 
işleri f nnl ,şartname.siyle hususi ve 
fenni ııartnamcleri ve projeleri (34) 
Ura (41) kuruş mukabillnde Su tır 
lcri Reisliğinden alabilirler. 
4- F.kslltmlye girebilmek için is

teklilerin (31277) lira (38) kuruş

luk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yapılacağı ı;Unden en 
az Uç gtln evci ellerinde bulunan ve
sikalarla birlikte bir dilekçe ile Na
fia Vck~etimı müracaat ederek bu 
işe malısuıı olmak üzere vesika al
mnlan ve bu vesikayı ibraz etme
leri şr rttır. 

Bu milddct içinde vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmiye iştlrA.k 
cdıımezlcr. 

MİLLİ MÜDAFAA 

VEKALET! 

Araba tamirhaneleri 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekıl.leti Sa. Al. Ko. dan: 

Komisyonda mevcut listesinde cins 
ve miktarlan yazılı 89 kalem araba 
tamirhanesi alAt ve malzemeslndcn 
bulunabilenler 15 ilkkO.nun 941 pa
zartesi gilnU saat 14 te Anknra'da 
M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
pazarlık glln ve saatinde komisyon
da bulunmaları. Listesi her ı;iln ko
misyonda tetkik edilebilir. 

(9150) 19130 

Araba tamirhaneleri 

malzemesi alınacak 

u ~ u s 

Gümüş ( 100) kuruşluk
ların tedavülden kal

dırılması hakkında 

Maliye Vekaletinden: 
GümUs bir llralıklnrın darp ve 

piyasaya kfırt miktarda cıkarılma· 
sı üzerine l!l.941 tarihinden itiba
ren tedavülden knldırılmıs olan 
ııUmUs yU:ı: kuruılukların 1.2.!l41 
tarlhlndenberl yalnız maısandık -
larJyle Türkiye CUmhurlyet .iller• 
kez Bankasınca ve merkez banka· 
sı bulunmıyan >·erlerde ziraat 
bankası ııubelertnce yapılmakla o
lan tehdll muameltıtına 31.1.9~2 

aksamı nihayet verilecektir. Bu 

ANKARA BELEDIYESl 

Blokaj ve beton yaptırılacak 
Ankara Belcdl:ııeslndcn: 

l - istasyon clvanndn yapılmakta 
olan toptancı haU binası ıcının blokaj 
ve grobcton lılerl on beş gün mUddct· 
Jc acı.k eksiltmeye konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli (3333) lira 
( 75) kurustur. 

3 - Teminatı (250) lira (3) kuruı
tur. 

4 - Şart.name ve kesir cetvelini ı:ör
mek lsllyenlerln her gün encumcn ka-

l 
lemine ve lstcklllerln de 26. 12. 041 
cuma ııünU saat 10.30 da belediye rtal
re&lnde mütesekkll encümene mUraca-

1 

aUnn. (9215) 19191 

Arsa satılacak 

10 12 '1941 

(uvallar1n geri veril es· h En a 
Toprak mahsulleri ofisinden : 
Ofisimizden mübayaatta bulunanlara hububat 

ve un ile birlikte 30-11-1941 tarihine kadar veri

lip mukabilinde depozito alınmış olan çuvallar 

31-12-1941 tarihine kadar milessesemize iade e
dilmedikleri takdirde depozitoların irat kayde • 

dileceği ve sonradan yapılacak itirazların dinle -

nemiyeceği ilan olunur. (9174) 19140 

ViLAYETLER Sığır eti ahnacak 
Antalya Orma Koruma kıt !ati tarihten sonra mezkOr paralar na-

1 

Ankara BcledlYeslndcn: 
kil olnrak hlc bir \'cChlle kabul 1 - Yentaehlrde Kflzım Ozalp cad. 

M. M. Vekfiletı Sa. Al. Ko. dan: ii edllm!Yecektlr. dcslnden ayrılan Oral sokaf:ının nlha -
Komisyonda mevcut listelerinde Elinde ı:UmUt yu:ı: kuru61uk bu- 1 yetinde 1072 ada bir parselde bulunan Kars "-· rt . .t'. Vılaye. ldare Hcy-

Elektrik işleri satın alma komi yonurdan : • ıı:ı· 
1 - Antaly ·da orman korUIJl3 ı1 

taları ihtiyacı için 27000 kilo s~ 
etinin kapalı zarf usulii ile iba eı4 
25. 12. 1941 per embe gunu saa ,. 
te Antalya·da orm:ın koruma kıt',ı
rı komuta'llık binasındaki satın 

clna ve mıktnrları yazılı araba ta- ıunanıarın 811.10.ı2 nkııımıno ka· ı belediye malı (74> metre murabbaı ada ctı Reısliginden ı 
mırhnnelc>rt malzemeleri ılc muhte - dar bunları malıw.ndıklarb·le. fazlası satılmak tizere on bet l:'lln müd- Eksiltmeye konulan iş Kars 
llf makine kayışları 15 ilkklı.nun 941 Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban- dcUe acık arttırmaı::a konuımustur Halkevi binasının elektrik tesisatı 
pazartesi gilnlı saat 14,30 da Anka- kasında ve Merkez hankası bulun- r 2 - Muhammen bedeli (2221 lira - i;ıi ıı. 12. 941 tarihinden itibaren 
ra'da M • .M. V satın alma Ko. da mıynn yerlerde Zlrant Bankası tu· 1 dır. 1 15 gun müddetle açık eksil.meye 
pazarlıkla ihale edilecektir Malze· beterinde tebdil etllr'Tlclerı tıtın o- 3 - Teminatı (16) llrn (fi5) kuruı- konulmuştur. 
menin h"PSI bir talibe ihale cdilcce- ıunur ıS26.'\ı 18323 1 ıur. 1 ı - Keşif bedeli 7550.90 liradır, 

ma komisyonunda yapılacakt!r. ı11:Y 
2 - Tahmin bedeli !}450 ııra •f' 

v:ıkkat teminatı 708 lira 75 kıJfll ği gibi m·Jhtclif kalemler ayrı, ay- 4 - Şortn ıme ve krnklılnl ııorml!k 1 2 - !halesi 26. 12. 941 cuma gıinü 
rı taliplere de ihale edilir. ı.ıstelcr tıtıyenlerln her ı;;ün enctımen knlemı- saat 15 da Karı; C. P. H. Vilayet w~ ~ 

her gUn komisyonda tetkik cılun'lbl- MARMARA ÜSSÜBHRAl ne ve lsteklllerln de 26. 12 10.11 cuma idare heyetinde toplanacak komis _ 
lir İ§bu li,telerde yazılı mal:ı:emo · ı:Unfı saat 10.3-'l da belediye dnlrestnde yonca yapılacaktır. 

3 - Şartna'llelcr her gi.ın satı" 
ma komisyonunda gorıilebilir. il'" 

nin bulunıb 1 nl ri lhıle olun:ıc:ık - mUtesckkll e~cumene mUrarnatınrı. 3 - Muvakkat teminatı 566.32 Ji-
:ır Talıpl rin p'lzırlık gUnll trklif Sıg"' ır eti ilônı 19214) 19192 radır. 

4 - Ş rtna!'!'lesindc yazılı vesJ"O
lar ile teklif mektuplarını istek 1ı. , 
rin ihale saatin-len bir saat e"e.; • 
kadar makbuz mut:abilinde ko!fll 
yona vermelC'ri ilan olunur. 

edrceklerl malzrmc nlı"nı nf'lrrını L. l b 4 - İsteklilerin ihale gününden üç 
ıne eum mutam ası de komisvona getlrecekll'rı1ir. Marmara UssJbahrt K. Satın Alma • gün eveline kadar vilayete müra -

(9151) 19131 Komls>onundan: alınacak caatla vılayet vesika komisyonu~ (10874 9042) 191~ 
y · şleri ı - Tahmın olunan umum bedeli Ankara Bclcdlyes nden: dan ehliyet vesikası alması ve 941 
apı 1 

d 29200 Uradan ibaret 73 ')()() kilo sı,,ır ı - Otobusler ı, n alınneak olan yılı ticaret odası vesikasiyle birlikte DEVLETDEMİRYOLL~ 
M. :M. v Sa. Al Ko an : 1 200 l LI 1 b 'b 

9 D eli kapalı z.ı.rc usullyle eksiltmeye ko· t. ı me re l ne eumı mu5am aıı ı raz etmcsı şarttır. 

Harp Okulu hastahanesınde .4 nulmustur. on be$ ı:Un mUddetıe acık eksllUnne ı 5 - Evrakı müsbitesini görmek d l cak 
!ıra 4 2 kuruş ke if bedellı tadtlAt 2 _ Eks11tmesı 22 blrlncıktınun IJ.ll j konulm;ı5tur. ve anlamak ve pey sürmek istiyen ta Çaın O t~nu 8

1 
ın!c !11 dJl" 

Işı 12-12-941 cuma gtinll s:ıat 15 te 'pazartesi ı:unu saat 16 d.ı lzmlt'te Ter- 2 - !11uhammcn bedeli 12900> lıra- liplerın muayyen gün ve saat e C. • D. D Yolları cUncU $lC 

p:ı.zarhkl:ı yaptınlacaktır. K U te- ı sanc ı.aııısındakı kom s31on bınasındı ı dır. H. P. bınasında toplanacak komis -ı lUflınd~n b d 
1 

,e ınu\ J" 
mlnatı 1424 lirn 7G kuruş ur. İsti )anıl1c:.ktır 3 Temınntı t217ı ıra <50ı ku • yona muracaatla hazır bulunmaları Mlktnr, mu aırmcn be e k ru ~ 

l 7 k · ı " ı b kabl •· • kat teminatı aıaı::ıda )~.ızılı u .., yen er 4 ur ış u" ma < uz mu - 3 _ 11tuvakknt temlnntı 2190 lira o· ru6tur. ılan olunur _,,.uu:ıcr 
.,. . i ı ı b·1· . . • odunu knpnlı zart usullyle """ lınde keşı~ ve şnı tnam!' n a n ı ır- lup şartnamesi 146 kurue mukablllnrıe 1 ı - Sartnamesınl ııormek lstıyenıe- 6 - Bu ı~e aıt fennı evrak Karsı 

ler. İsteklilerin pazralık ırlln ve sa- komlsyon,1:ı.n alınabilir. rln ııer ı:On encumen kalemine ve Is - c H P. vilayet idare heyeti ile konulmustur. tesl ıtli • 
• lhalcsl 22. 12. 941 pazar • atlndC' M. M V Sa. Al Ko. na sel- 4 - Ekslltme)·e ıstırak edecek istek· ırklllerln de 26 12. on ı'uma ı:UnU ıa- Ankara ve İstanhul nafıa müdürlük. 

1 0 
'"'ol !'I 

· . . . sanı 16 da Balıkcsl"C e u. . ,. · _,, mclerı. '9154) 11H34 

1 

ıııcrın 2490 sayılı kanunun tslcdlfıl ti at 10.30 da nclcdıH• dalrC$lnde mille - lerındı:: de gôrülebılır 18900 
1 

d 
1 

ktır ıstçr 
caret vcslkalnrını yukarıda yazılı temi- ı 6ekk11 encümene müracaallan. Koyun etl• alınacak et' ' 

A k Lv Amı'rlı·g-ı· k 1 '""lS 1n 193 ler 2400 sayılı k nunun tay n 1 ~ 
• ' Is etme blnns n n yapı aca · ,.. 

"l ara • natı!lrı)le blrlıkle tanzim edece !er l"- ) " btıınbul Belcdi)·es,nden: s kalnrln ihale gtlnU mullY)Cn S 

Pırasa alınacak 
Ankara Lv A. Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zıır( usulü ıle SO ton pra

sa alınacaktır. Beher kilosuna tah
min edılen fıyatı 6 kuruş 50 santim 
olup muhammen bedeli 5200 lira \'C 

ilk teminatı 390 liradır. 
İhalesi 12-12-1941 cuma günü sa

at 16 dadır. 
Tallplerln teki t mektuplannı iha

leden bir saat evel komisyona ver
meleri, şartname komisyonda s:llrU-
lcbilir. <8837> 18774 

Kösele alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usulıi ile 10 ton 

taban kösele i saıın alınacakıır. Beher 
kilosuna tahmin edilen fi)ac 525 ku• 
ruş muhammen bedeli 52.500 lira ilk 
teminatı 3875 liradır. 

2 - İhalC$İ 16-12-941 salı saat ı ı 
dedir. Taliplerin teklif mektuplarını 

ihaleden bir saat cvcl Ko. na \ermele
ri prmr. Sartnamesi her gün 163 kuru} 
mukabilinde Ko. da alınabilir. (8865) 

18907 

Koyun eti alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usullylc 200 ton 

koyun eti alınacaktır. Beher kilosuna 

1 teklif mektuplarını belli ı:Un \'e ınatten p k · d• k ld Haseki Cerrahpaşa Bcyofılu ve bir saat evci komL~)cnur:ıu l rn 1 
ı tam bir saat evcllne kadar komisyon ar e ve a l a ırım Zührevi ~astalıklar ho;tanelcrlyle Zey- atlan lAz.tMdır. Bu ise alt a ... rtn 
baskanlıC:ına \'ennelerı. yaptırılacak ncp Ktımll dotıumevlnln yıllık lhUyaeı muknvcıer. me pro el -ı par s z ıc 

Cl056l-OOSl) 19062 Ankara Beledıyesinden ı ır.n alınacak 37501 kilo beyaz karaman yonumuzdan nı.nablllr. 
------- ı - Erdem, Misafir. Güçlüler ve eti knpnlı zarr usullyle eksiltmeye ko • Mlklan 170 ton, muııamm n 

M A H K E M E L E R ts!~itler sokaklarına yaptırılacak par. nulmuıtur. Beher kilosunun tahmin be- beher ton tein 16 lira, mu\akkat 
ke ve adi kaldırım imali işi on beş deli GO kuruş ve ilk temln:ılı 1687 lira nnt 20.a ıırn. 1 

Ankara Asliye Birinci Hukuk gun müddetle açık eksiltmeye konul- M kurustur. Şartname zabıt \C mua - Takım çeligwi uçları 
Mahkemesinden : muştur. meltıt mUdürlüfıU kaleminde görülebl -

Hava mıisteşarlığı sıhiye şubesin
de sıhiye başçavuşu Şiıkrü Şanlı -
türk tarafından mahkememize ika -
me edilerek 941/1937 sayısına geçi. 
rilen davanın yapılan durusması so
nunda : 
Davacı tarafından evelce alınmış 

olup, nüfusa müsecc,.ı Şanlıttirk soy
adının, Şanlı olarak değiştirilmesine 
karar verilmesini talep eylemiş ve 
talebi veçhile, Şanlıtiırk soyadının 
Şanlı soyadı ile değiştirilmesine ve 
bu 1mretle nüfusa tesçil ve usulen i
lanına, temyiz yolu açık olmak üze
re, 26. 11. 1941 tarihinde karar veril-
miş olduğu ilan olunur. 5646 

2 usta ahnacak 

2 _ Muhammen bedeli (1780) li- lir. lhale 17. 12 1ou careambıı gUnU almacak 
ra (47) kuruitur. saat 15 tc daimi encilnı<'nde yapılacak· Devlet Dcmlr)Ol arı Sa AL 1' 

3 Teminatı (133) lira (54) ku- lır. Taliplerin ilk teminat nıaı<buz veya Muhammen bedeli (" :JSl) l 
mektupları. 941 yılına alt ticaret od sı takım t ıırıı ucıarı 22. 1 9-1.l 
vesikaları ve kanunen lbrıı:ı:ı 11\zım ı:ünU saat 15 te k palı za t 
gelen dl.l'.:<'r \'csnlklEı 2490 numıırnıı ka- Ankaradıı lü r bır::ısınd:ı satın 

ruştur. 

4 - Şartname ve keşif celvclini 
görmek istiyenlcrin her gün enciı -
men kalemine ve isteklilerin de 26. 
12. 941 cuma günü saat 10.30 da be
lediye dairesinde muteşekkil enci! -
mene müracaatları. (9211> 19195 

nunun tarlfnlı cevres nde tıazırlıyacak- caklır. 

ları tekllt mektuplarını ihale ı:UnQ s:ı- Bu 15'! glrır. k 
nt 14 e kadar daimi encUmene venne -
le~I ltı:ı:ımdır. (l0<1G2-6!H7) 189-'0 

Arsa satılacak İnek ahın yaptmlacak dır. 
Ankara Belediyesinden: , O olar ıc ;. 
ı _ Yenıtehlr(le Kazım C.ır:alp cadde- Kom-a Harası MüdUrlUf:Unden. , H : 

ılyle Ataç aokatının blrleıtıtı maha.de Keti! bedeli 26175 Ura 73 kuru' olan rı..n 1~, 1072 ada 19 parselde bulunan belediye inek ahırı lnsaatı 6.12 !Hl t • hlnd 1 ine klır. C" 1 ı 
1
, 

ltlbarC'n on bcs gün mOddctlc ve k pıı.- .. ,. 
malı (10> metre murabbaı ada fazlası lncrı·11·z bezı"rı' aı-ac_0.. ıı: 

ıı zart usullylc eksiltmeye konulmuı - u ••• 
satılmak üzere on ~ ııün müddetle a- Devlet Dcmlr>ollan Sa. Al· ~ 'I ,e:; 
cık arttırmıya konulmustur. tur. es ., 

Muvakkat temlnatı 1963 lira 18 ku- Muhammen b d .ı SSOOO ııt 2 - Muhammen bedeli (30) liradır. 
1 

ııtUZ t• 
rus hara veznesıne yatırılacak ve ek- klz bin> .ıra ol n 40 ton n t ıS 3 - Teminatı (2) lira (25) kuruı - u saıı Dl• 
s!llme 22.12.ou pazartesi gOnU uat 15 24.12. !J.11 <: r mba g n dart 

tur. le Konyn vllfı>•et veteriner müdürlü{:ü kapalı ziırr usullylc Ankaradıı 1 

Müsabaka tehiri 
D h.I >C Vck kll Bı:ledlyclcr imar 

Hey U Ft'n Şctllfılndcn : 

tahmin edilen fiyatı 60 kuruı olup mu
Postada olan ı;cçikmeler kahul ı hammen bedeli 120.000 lira ve ilk te-

"ı'lil mPıı: lRf;7Rl 187fi2 mlnatı 7250 liradır. 

S-- !stoklilerln tekli! mektupla -
nnı ikinci maddede yazılı saattan 
bir saat evellne kadar Stı İşleri Re
lsllğtne makbuz mukabilinde ver · 
mrlerl Hızımdır. Türk Hava Kurumu 

Genel Merkezinde n : 

4 - Şartname ve krokisini görmC'k IJllf 
"nlrcsın~e harn ln•aat komls•·on\ınd.ı nasında satın alına aktır. -~,.ıı , lllUyenlertn her !:'Ün cncumen kalemine " 11 

• ' ::JO"" 
··apılncaktır. 1 Du l5c ır rmck lst }C'nlcrln .... t ıe ve ıstcklllerln de 26. 12. 041 cuma ııUnQ ' alt,... • 

Şartname ve proJesl her gUn veleri· 'bin allı >\iZ elll) Ural k mu' ""'"' 
2 ı.. 041 cum glınü saat on dörtte 

yapılacııı::ı e\ lrc 1 n edllm!ı olan 
--------------- 2 - Uınlesl ıs.12. on saat ı~ tcdlr. 

MALiYE VEKALETİ 
samsun hr1 umumt lmar Pltını avan 
proJ ı m bakasıoın ı:örülcn lüzum 
üzerine 2 mart 19-12 tarlbtnc mUsadlf 
ıı zartosl s:unü sa ll on dorde tehir c
d lmlı o d ıtu ilAn olunur 

(~71) 10024 

Memur alınacak 
Maliye VckAlcllnden : 
A5kerllı::tnı yapmıı ilse mezunlan 20 

ltrıı maaalı ve 75 liraya kadar ücreut 
memuriyetlere mUsabakn ile alınacak • 

Taliplerin tekıır mckluplnnnı ltuılcdcn 

b!r saat evci Ko. na vermeleri. Şartna
me aıu lira mukabilinde komisyondan 
her ııun nlınnblllr. (SS6G) 18006 

Vaketa ve deri alınacak 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. dnn: 
l - Kapalı zart usullylc 5 ton •iıı· 

TiCARET VEKALET! 
lir. yah vaketa llo 3 ton ham deri alına -

MOsatıaka :!'J. 12 .941 tarihinde yapı- cakur. 
lncaktır. 2 - Vakctanın beher kilosuna tnh-

Benzin alınacak Tarsıııı.t ves:ıır tartlar tein vekAıet zat mın edilen tıynt 450 kurus olup mu-
Tlcar t \ k ı nd n : isleri mUdürlUCOne müracaat edllrnC'sl ı- hammen bedeli 22,500 lira ve Uk temi· 
Vekillet otomol t ~ motosikleti tein lAn olunur. 18633 nalı 16SS liradır. 

k ANK A. ıRA VA-LILl""l 3 - Hıım derinin beher kilosuna tan-
Rl u mln edilen fiyat 600 kurua olup mu-

Bu m klar b nzln toı:ıtan veya ma
yıs sonı-nı k r Lıhakkuk edecek 
ailn.llk vı h rtaı k !htlyaea gOrc 
pa.rca pıı.rc:ı \ r l'Tl caJ.dlr. 

11t ... t h'ılt v rıı:.sı ile k rar pulu ve· 
kll le aı•tı • 

Muvakka• tcmtrat 65 Ura 63 ku 

tarihinde 

Memur alınacak 
Ankara Vıılllltlnden: 

Munhal ı:ıulunıı.n 30 lira asil maaalı 

kaza .ııususı muhasebe memurluklan 
tein •mllhanla memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 17 12. 041 euma 
gUnU s:ıat 16 tc Ankarn vllAyctı husu
si muhasebe mUdUrlüf:Undc icra edile -
cektlr. 

blldırllcn Meslekte \'eınuhascbo islerinde ça • 
blrllkt;; ııımıı oıanl:ır tercih cdlllr. Taliplerin 
bulun- tahsll vcslkalan. bulundutu meınurı-
19002 yellere aıt vcs:ılk. doCruluk kltıdı, nU

--- - ----------- tus tezkeresi, sıhnt raı:ıoru. askerlikle 
Devlet Konservatuvarı Md. alAkası olmndıtına dnlr vesika ve üc 

Tamir işleri 

adet 4.5 x 6 ebadında tolotratlnrlyle 
hlrllkte bir istida ne tızamt 15. 12. 041 
ı:Unüne kadar villyetc mUracaatlan 

.hnmmcn bedeli 24.000 lira ve ilk tt?ml-
nntı 2soo liradır. 

4 - !halesi 16. 12. 941 saat 15 h•dlr 
TallplC'rln teklif mcktuplnnnı lhaled""I 
bir saat evci Ko. na vermeleri. Şartıı.ı
me her gün Ko. dan 233 k.ıruş muku
blllnde alınır. (8867) 16~1)9 

Sığır eti alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı znrr uıullylc 300.000 ki

lo sıı::ır eti alınacaktır. Beher kilosuna 
tahmin edilen fiyat 40 kurus olup mu
hammen bedeli 120.000 lira \'O llk te • 
mlnatı 7250 llradı:-. 

2 - 1halcsl ıs. 12. 941 saat ll de -
dlr. Taliplerin teklif mektuplannı lha· 
leden bir saat evci Ko. na vermeleri 
farttır. 

3 - Şartnıımcıl 6 lira mukabilinde 

H a v a Kurumunu n 

T ayyare fabrikası için 

saat gib i n azik a l e tlerin 

t a mirini b ilen ik i u sta -

ya ihtiyaç vardır. istek 

lilerin Kurum Merkezi -

ne müracaatı. 5601 

M. M. VEKALETİ DENİZ 

Amp u l alınacak 
M.M.V. Deniz Müsteşarlığından ı 
Muhtelif cinste hususi tip elektrik 

ampulü alınacaktxr. Teslim müddeti 
uzun olacaktır. 
İsteklilerin izahat almak ve resim 

veya nümunelerini görmek üıere 
müsteşarlığımıza veya Kasımpa5a -
da Deniz Levazım satın alma komis
yonuna 15. 12. 941 tarihine kadar 
müracaatları. (8780) 18794 

O vl l 

den: 
Kon crvatuarı l\IUdUrltil!Un- lltın olunur. (S003> ı~ıı 

Ko. da her ı:Un alınabilir. (8868) 18910 u L us 23. üncü }'11. - ?\o. 7309 

İmtiyaz sahibi l _ Okulumu;ı: binasında tamirat ORMAN KORUMA 
yaı;ıurılarnktır. 

2 - •• ıltname ve ıartname Konser- ' 
vatuar mUd rıJtündt>dlr. Çenber, İp ve saire alınacak 

s - Eksiltme ll. l2. 941 ııersrmbc Orman Koruma Genci K. Satın Al· 
lr{lnü saat li.> tc Ankara Mektepler Mu- ma Komlllyonundan: 
ha cbecilltl blnasırd mill<'$ekldl ko- Orman kuruma ııencı K. blrllklcrl 
m yon huzuru ile yapılacaktır. lcln IU:ı:um ı:!irt.ilcn (1000) bln kilo 

4 - Muhammen bedel 9.>9 Ura 3G cembcr ~e (2000) iki bln ndct lokn Ue 
kurustur. (10) on kilo kınnap pazarlık suretiyle 

Taliplerin IC'mlnat ak~elerinl cksllt· satın alınacatından pnzarıırıı komls
me b slamad.ın en az bir saat eve! mu- yonda ):ıpılmnk O:ı:ere ll.12. 941 ııer

hnsebe ~cznes ne y tırmal n ve ehlt>Ct acmbe ııunU saat 14 le temınatlarlylc 
v ·lka arını komlsy..ına ibraz etmeleri birlikte ko::nlsyona ı:clmeıerl llAn o-
ıtızımdır. (6846) 18700 ıunur. (0188) 19154 

Sayın hol {O 
Ankara Belediyesinden 

Taksi şoförlerinden bazılarının uzun mesafeler 

için yolcu kabul etmedikleri ve kısa mesafeleri 

tercih ettikleri anlasılmaktadır. Taksilere miktarı 
kafi benzin verildiğinden müşteri almaktan imti

na edenlerin derhal (2890) (2960) numaralı tele

fona malfimnt vermeleri sayın halktan rica ve ilan 

olunur. 19093 

Çay alınacak 
Ankara Lv. A. sn • .Al. Ko. ılan: 

1 - 500 kilo cay paznrlıı::ı 11.12.941 
sant 10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılneaktır. 

2 - 1.ııteklllerln kl\ll tcmtnatıarl;ıı1e 
birlikte belli vakitte komisyonda bu -
ıunmaları. (9228) 19175 

Kuru ot alınacak 
Ankara Lv. A. sn, Al. Ko. dan: 
ı - 14300 kilo yataklık kuru ot pa

znrlıf:ı 11. 12. 041 saat 10.30 dn Ankara 
Lv. A. Sn. Al. Ko. da. yapılacaktır. 

2 - tstcldllcrln kati temlnatınrlylc 
bclll vnkltte komb)-onda bulunmaları. 

(0225) 19174 

ENSTİTÜLE R 

istimlak kararı 
Has:ınoA'lan K1>Y EnstıtUsU MUdUr

IUğUndcn: 

Ankara vllAyctınln Cıınkaya kazası

na bağlı Kücilk><rıııat nııhlycslnln Ha
sanof:lan köyünde bulunan ensUtümü -
zUn teme suyu lhtl.yacını karııtamak 

Uzere kö> un ılmal do~undakl Bc&ka
vnk mevkllnde bulunan ve kö)den 
Şükrü Oylü oflu, Hasan KoylUoğlu, 

Halit KöylUoC:lu ve Zeynel KöylUof;Lu
na alt olnn su menbaı Ue etrafındaki 

216 metre luırellk sahanın 500 llrıı bc
dcl mukabll.ndc lsUrnltık cdllcccA'I ll1n 
olwıur. 1(0116), :Wl70 

İskender ARTUN 
Umum! Neııriyatı İdnrc Eden 

Yazı İıılerl MOdllrll 
Mümtaz Faik FENİK 

MUessese Müdürü: Naılt ULUô 
ULUS Basımevi AI\"KARA 

--( DİKKAT )-
Gazetemize s:öndertlen hernevt yazı. 

tar. nc~rcdllsln ed llıncsln ırert veril
mez ve kaybolusundan dolayı hlc bir 

meıruliyet kabul olunmaz 

YENİ Sinemada 
Rı.ıı;ıUn bu ııece 

Şahane ~.r surette yaratılıı.n 
aenenln en nefis fUml 

KARA SEVDA 
laratanlar: Clark Gablc - Hcdy 
Lamar - Sı;ıencer Trnc:y • Claudet 

Colbert 

Seanslar: 14.30 - 16.SO - 16.30 
gece 21 de 

Saat 12.l:S te ucuz matine 
CIKMAZ SOKAK 

ıaat 10.30 da behllye rlnlresln<lc mute- t ğl ' 4 ı 
ner mQdUrlUtU ile hara ınUdUrlUğUnıle mmat Ue k nunun t yın et t l 

$Ciddi encümene müracaat.lan. un gtııı µ· 
10.""' ı:orüleblllr. Hnrlcten ısttyenlerın iki 11· Jarı ve tekll!lerlnl aynı ır e11 (9212> ..,,.., errııe 

rn bedel mukahlllnde satılır. kadıır komisyon retsııı:: ne v 

Cameka·n yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - İstasyon civarın.da yaptırıl -

makta olan sebze dükkanları ıçın 
yaptırılacak camekanlar on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3220) li
radır. 

3 - Teminatı (241) lira (50) ku-
ruştur. 

4 - Şartname ve keşif cetvelini 
görmek istiyenlerin her gi.in encü -
men kalemine ve isteklilerin de 26, 
12. 941 cuma günii saat 10.30 da be
lediye dairesinde müteşekkil encü -
mene müracaatları. 

(9209) 19196 

Yol v e tro tuvar yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - İstasyon civarında yaptırıl -

makta olan seb?:e hali etraf yol ve 
trotuvarları işi on beş gün müddet
le açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (6290) li

lstek11lerln teklif mektuplarını ve zımdır. ~rı~-
2400 sayılı kanunda yazılı vesaiki de Şartnameler parauz oıarnk rrı',ad' 
eartnamcde )11Zılı vesaiki eksiltme sa- da malzemr dairesinden. f!~dc:! 1tı •' 
aUnden bir saat evcllne kadar komls- tesellüm \C vk lll'filtlndcn 9125 
)"ona tevdi etmeleri ve be111 ııun ve sa- cakttr. (ll<f.l2) ~ 
attc komls~;;:7~ hazır bulu~=n v AKIFLAR UM~l\-1 

B ina yaptırılacak MÜ~ 
Tokat Nafıa Müdürlüğünden ı 1' 

Tokat merkezinde inşa edilecek Tamirat yaptırılac: !\: 
39999 lira 99 kuruş bedeli keşifli ce- Vakınar Umum .r.ıudurıuCi.111 

zaevi inşaatı kapalı zarf usuliyle 4, kcstt bedeli 
12. 941 tarihinden itibaren 20 gün Lira Kr. es ıır.!' ı':'O 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 181 76 Erzurum mnball w 

İhalesi 24. 12. 941 gününe müsadif sa>11ı \akıC e\ln 8 ,,>-: 
çarşamba günü saat 15 te Tokat nn- 175 69 :t.&llklal c..ıctdes nde 111 1 
fıa dairesinde yapılacaktır. İhale il vakıf bt anın t 1.sıııı" 

il es 
kanununun hükümleri dairesinde ica- 120 00 Hatunlye c.ırn 

beden vesikalarla birlikte muvakkat tamir ve ısıahı..11Zılı ı:P'' 
teminat makbuzları ve teminat mek- Yukarıda kcs:.t b dell rl > caJCtı 0 
tupları ile 'birlikte ihale saatinden lann tamiri pazarlık a ya ı bC t'
bir saat eveline kadar 'komisyona Pazarlı.k 11. 12 041 ııe~ ş:ı ır • 
müracaat edeceklerdir. Bu hususa saat 15 le urnu'l\ mUdUrl t 

1;.c!> , 
ait plan ve ke:iif evrakını görmek is: dllrluCUnde ) pılac tınd n rıu~ t)ll 
tiyenlerin Tokat nafıa miıdıirlüğünc )'Uzde 7,5 teminat ııa ııla Y c C" er 

ra (50) kuruştur. 
3 - Teminat (471) lira 

ru~tur. 

müracaatları ilan olunur. ı s:un ve saatte mllr'. en t eun l ı ı.. 
(9243) 19200 olunur. <9222' ıııll -,,, 

(78) ku- ..Jllllll llllllll l llll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 

Ders boşla cı 1 4 - Şartname ve ke$if cetvelini 
görmek ist iyenlerin her gün encü -
men kalemine ve isteklilerin de 26. 
12. 941 cuma günü saat 10.30 da be
lediye dairesinde müteşekkil encü

mene müracaatları. 
(9208) 19197 

Gazyağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su işleri ihtiyacı için alına. 

cak olan ( 5000) kilo r:az}'llğı on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (145-0) li
ra.dır. 

3 - Teminatı (108} lira (75> k~ 
ruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen-

PARK Sinemasında 
Buı:Un bu gece 

Türle knhramnnlıCıını ve 
dvanmerUIA'lnl canlandıran 

SALAHADDİN EYUBİ 
ve BOZ ASLAN 

Bozulan urkılannı ııöyll)'en 
MÜXlR :.."URETI'İN 

Selınanın tarkılannı söyıtyen 

MUZEYYE:lr SEN'AR 
Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 

Jr('CC 21 de 

------
§ Ankara Akıam Kız Sanat Okulu Müdürlüğünde~: ~ 
§ 15-12-1941 p azartesi günü Sergievi karşısınd~; ~ 
: y e n i b ina d a derslere başlanacağmdan nıekte ~ 
- · •· ~re11- ~ 
: kayıtlı bulu nan talebelerin ders günlerinı og I rı ~ 
_ m e k üzer e şimdiden okul idaresine müracaa~ıSO ~ 
E ilan o lunur.. 1 

111
,f 

- 1111• • 
.., 11111111111111111111111 1111111111111ı1111111111111111111111 t 0ıııJ ~ n· 

lecin her gün encümen kalemine ve KAYIP - Bölg S:ın~!) sc!J • 
ist<'klilerin de 26. 12. 941 cuma günü nun birinci sınıfından 19~ ıtll-" ! . 
saat 10,30 da belediye dairesinde de aldığım tasdtknnmtn1ı eslt1 .ı 
müteşekkil encümene müracaatları. tim. Yenisini ala<' ğırr:d ~ ı::ıtOl>-

(9210) 19195 nln htikmU yoktur Fehrn 

SUS Sinemasında 
Bu~n bu ııcce 

!ld gene yıldız :O.flckcy Rodney -

Judy Garlane. En son dans ve ıar
kılarla ıusıu bir n!mdc ılrl tk1 

~aat ııiildüreccltUr. 

GEN(LER SEVİŞİYOR 
Seanslar: l<( • 16 - 18 ııccc 20.30 da 

Tel: 3589 

SÜMER Sinemasmda 
BuııUn bu ı; 

Yepyeni mC"vzulu r vkııl· de 
heyecanlı marera t ıırıl 

Ka~akctlar (ef e~i 
r • 

Bat rolierd : Preston Fo eY 
lrt'n 11 '"" 

• ı'l.., 
Sc:ınslar: 12.15 - 14.3.'l - .1 ' 

ıı 21 d· 


