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Yarın 

Cocuk ve fen 
J 

AD 1M1 'Z . AN C> 1MI'%D1 ~ sayf a!a11mız 

T asarruf ve Yerli mallar haftası B. Hitler 18. Musolini '' 

bugün Maliye Vekilinin 
bir nutkıyle a~ıhyor 

Ankara Halkevinde. bu münasebetle 
güzel bir tören yapılacak 

Tıurnıf Ye Yerli Mallar haftası bu.ı;un ,ut 16.30 da 
Ba~vekil adına Malire Vekilimiz B. Fuat Ağralı'nın HalkeYİ· 
mizde M>ylİ)·eceii bir nurukla açtlacaktır. 

N'utukıan sonra bir müsamere verilecek, "E,·cilik oyou· 
yoruz" adlı pi}·esi Türk .Mauif Cemiyeıi koleji ilk kısım 
öğrenicileri ıu1.fından oynanacak, Gazi Terbi} e F.nslİtiısıi 
ıarafından )apıla&k milli danslardan sonra Ahmet Adnan'ın 
idaresindeki koro muhtelif şarkı ve millt havalar $6yliyecek· 
tir, Toren radyo ile ,·eritecektir. 

14 ilkkl'tnun paıır günü $aat 14 te Ulus meydanında bir 
miıing yapılacak, hu mitin.ı;de yüksek ölretim ve difer okul 
talebeleri hazır bulunacaklardır. 

Radyoda konuımalar 
Milli iku~at ve Tanrnıf Kurumu hafta dolayı~iyle An· 

karı rad)·munda verilmek üıere knnferanslar tertirı eımiş· 
ıir. Her ak1am saat 19,45 te yapılacak olan hu konu~maların 
prn.ı;ramını )'a11yoruz: 

12 ilkklnun cuma - Millt İktısat ve Tasarruf Kurumu 
ı:enel başkanı n Balıkesir mebusu GL Kazım Öulp. 

13 ilkkanun cumartesi - Zonınıldak mebusu Ha2.1m 
Atıf Kurucak. 

14 ilkklnuıı paz.ı.r - Rize mebusu Fuat Sirı:ııen. 
l'i ilkkilnun pauırte5i - fkıısaı Vekili B. Sırrı Day. 

Maliye Vekilimiz B. Fuat Ağralı 
16 ilkkinuo &alı - T icaret Vekili B. Mıimtaı ÖJ..-men. 
17 ilkklnuo ~arşamba - Ziraat Vekili B. Muhlis Erk· 

Yeni bir B. 

men. 
----- ....,, 18 ilkkinıın perşembe - C.H.P. umu· 

Ç O
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L mt idare heyeti üyelerinden Sevkct Ra· 

,iı Hati1>oilu. 
Ta-arruf ,.e Yerli Mallar hartası Ma· 

safha harp durumunun 

başlarken inki~afını anlatıyor 

lire Vekilimizin söyli~tcrJi nutukla •· 
çıldıktan sonra büıün Halk"·lerinde, 
Halkodalarında ve Halkevi ve Halknda· 
sı buluomıyan yerlerde münasip görü· 
lecek }·erlerde törenle kuılanacakıır. 

Mümtaz Faik FENi K 

İngiltere 

çok çetin 
dev.reler 

Diier taraftan Maarif Vekilliği de 
haftanın bürün okullarda Jruılanmau 
için te~lluna direktifler vermiıtir. 

Almanya, italya, 

Japonya arasında 

İngiltere ve Birleşik 
Amerika' ya karıı 

Dünya olaylar1nı 
-- ve --

inkiıafları anlattı 

Almanya 
niçin Amerika'ya 

harp ilôn etti ? 

Hitlere göre Rusya 
sel erinin manası 

Berlln. 11 a a. - Hltler bua1ln 
Relchstar'da ıöyledlf:I nutukta demli· 
tir ki: 

T,.rlhl l\Adlselerle dolu bir sene bit· 
mek üzeredir. En ehemly~tli kararlar
la ı1olu :reni bir sene l;>aelıyacaktır. 

1940 ta sulh teklifimin yenldım 

Cö:-cll \'e zilmre&I tarafından reddedil· 

B Ad mMI Uzertne o ıenenın sonbahannda 
• oll Hitler sabit oımuıtu ki bu harbe her türlü 

Rayştag'da nutuk söylerken (Sonu s. inci ~ayfada.) 
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Amerika 
M ihvercilere 

HA RP 
ilôn etti 

Amerikan askeri dünyanın 
her yerine yollanabilecek 
Vaıln~on, 11 a.a. - M. Ruzvelt, 

bua1ln kongreden, Almanyn'ya ve ltnl· 
ya')ıı harı> ll!nını ıstembUr. . 

Ayan meclialnln hariciye enctlmenl, 
Blrlee!.k DevlcUertn Almanya ve ltal • 
ya 1le harp halinde bulı;.ndutunu bil -
diren 'karıır U;;.., ı. R ~' elt'ln 
harp llAnını talep etmesini bekl~eden 
ltUfakla tasvip eylembtlr. 

M. RUZV<'lt'ln konııreye 

mesajın mcı.nt eu idi: 

ıı!ınderdltl 

"Alman hUkllmetı, dünyanın !othl 
(SOnu S üncü ıa)lfada) 

Mihver 
Amerika'ya 

HARP 
ilôn etti 

Ma<arlır da Amerika ile 

münasebeti kestiler 
Berlln, 11 a.a. - Alman hariciye 

na:z.ırı M. von Rlbbentrop buglln Öf;· 
le U:z.erl Amerika maslahatgü:z.anna 
bir nota vermiştir. 

Bu notada, Amerika Birleşik Dev· 
letlerinln blreok defalar blt.arnflıtı 
bozduktan Sonra aı:ıkca hasmane ha· 
r@ketlere aect~I ve böylece harp 
halini yarattığı ve reis Ruzvelt tara
fından ihdas e;l.ilen bu şartlar aıun
da Almanya'nu ugünden itibaren 
Amerika Biri Devletleriyle dip· 

( Sonu sayfada ) 

Bizerta üssü Almanlara göre 

Birleıik Amerika' va 
-Karşı--

harp ilan elli 

Bugün 
250 milyon insen 

l. ~i hve rle beraberdir 

Musolini'nin saray 

balkonundaki nutku I "'~ 
Roma, 11 a .a. - M. Musolini bu- Batırılan Lexington 

gün Venedik sırayu~da. bir nutuk ı dünyanın en büyült 
<Sonu S ıncı sayfada) tayyare gemi•İydi ... 

·, .. .. .. 

Amerikan donanmasının tayayre gemilerind en birW 

Japonlara göre Tokyo'ya göre 

Lexington Japonlar 

tayyare Pasifik'e 

1 ~anr beklenen oldu: A-...,.. ıı. 
~. da. BirlcJik _Amerika'ya karıı 
~ ıU.n ettiler. Bır taraftan a1maıı 
l(fy 1~ reisi Ray~tağ'da uzun ~ir nutJk 
~ li>crck. alm:ınları Yeni Dünya ile 
~ be &Öturcn sebepleri uzun boylu izah 
)~rken, Bay Musolini, Vencdik a.ara· 
İtı •ı:ı balkonundan doğrudan doituya 
~ l}"anlara daha kısa bir hiıabcde bulu· 
• alı:, çelik paktın kın·eıinden bah5eıti 
~ barıı ilanı haberini verdi. Bu suretle 
Jıu~~ İtinde bulunan dcvleıler, dıinyanın 
~tn kıtalarıoda, Ok>ano~la!ı~d~a lıcen~i 
~~ını almışlardır. Öyle goruluyor kı, 
itti 1~ kadu yapılanlar, bütün deh· 
llıı:ı t:ıne rağmen ancak birer çerez ol· 
~lar, tarihin emsalini görmediği ve 
·~·de goremi)eccği bürük harp a5ll 

geçirecek 
Londra, 11 a .a. - M. Çö:-çll avaJn 

bir askeri 
ittifak 

imzalandı 

f 
-ve-t·ı Rus cephes~in gemisi battı hakim oldu 

ransız ı osu 
artık askeri kamarasında bir nutuk vererek harp 

vaztyeUni ıtözden eeclrınlı ve ıunlan 
aöylemlıtır: 

Kahlrc'dckl askert ıözcUnün durum I)~ başlamı~ır. 
~ Ufi>'I, tam milnasiyle iki bü)'Ük blo· hakkında verdi:! malQmatta veya her 
loıı 1Ytı1m!Jur. Bir tarafta, Aııs:lo • sak· be)'anatta bulundutu sırada durumun 
'-: lleınini temsil eden demokrat· nasıl ııöründUtü hakkındaki ıözlerlnde 
tttj.~iğcr tarafta Almanya'nın lidtrlik oldukca haklı oldutu t1krlndıvtm. Her 
~ &i totaliterler gnıpu, ölüm ve dirim kim kt. ümltlcrlnl ıözcllnün beyanatı· 
~)l'1~nın içindedirler. Artık bu savaşta, na istinat• ettınnlıtir, onun aldanmıı 
~ ıle galip gelme yok, ancak Knock· oldutunu ııoreccktır. 
•t ~vardır. B. Hitler kadar B. Çörçil'in Libya taarruzu neticede aranılan ıek· 
~tıı~ Ruzvclt'in sözlerinden bunu anlı· ll almıı bulunmakla berıı.ber ıeneral 

... Auchlnleck ve dlterlerlnln bekledtklerl 
"U .\lntan},a • f ıalya • Japıınya askeri bir ıekll al.mamııtır. Bununla beraber, her 
ti:l ltına yarımışlardır. Bu anla,mıya ıeye ratmen, ııeneral Auchlnleck Slre
ttkt: harbe, :ıafere kadar d~m edile· nalk'tekl alman ve ltalyan mU&elllh 

l!f. Oç dC!\·lettcn hiçbiri a)Tt bir sulh kuvetıerlnl imha etmek lelnl 18 ınntet· 
ili 1Yacaktır., Dün)-a üzerinde yeni rinde üzerine almııtır. Bua1ln k1 ll 
lı:~ ÜÇ devlet tarafından kurulacak- flkkAnundayız. Bu tal yapacatı pe.'lt 

muhtem!'I ıı1b1 ııörilnmektedlr. 

Kumandanlanmız Uk önce zırhlı ku
( Sonu 4. üncü sayf ada ) 

lı, ~ anla$lllanın en dikkate değer tara· 
ııı 11ındiye kadar yalnrz Avrupa ııira· 
~ ~his mevzuu olduiu halde utık 
o dunya nizamının" onaya atılnıı' 
~icıaıı~ır. Gerçi 21 erıuı 1940 ra Ber· Sirenayka 'da 
l.:q,{ ıınzaıanan üı;lü pakt, Japonya'ya 
~ lark'ta ve buyük Asya'da bir ni· 
J~~tırmak ı.11rifesini ,·eriyordu. Ve 
~ v"Ya da buna da)'anuak, ~imdiye ka· 
~ l..'ıak~ark'taki politikasını ı~kilit
ı\f . 1 1'ıııışu. Fakar bugun, bu iniEakl1. 
llıj~ıka, Avusturalya, ve bütün A~ya da 
1'ı: "'erin ">eni dünra nizamı" için ba· 
ııı"111tk İstediği gayeler arısında yer al· 
~ J bulunmaktadır. Bu i ıtifalıc karşısın· 
~ ~Ponya ile Sovyetler Birliği aramı· 
~hır "adcmiıecavüz ve bitaraflık" 

. 
lngilizlerin 

baskısı 
boyuna artıyor 

~k!'1n, da>-anan münuebetlerin. ne te- T b k 8. I b" d 
't v bir gelişmiye uğnyacağı, Londra o ru - 1re go 1 arasın a 
~ .ı~ingııın'd.a olduğu kadar Japonya· 

ttr,~ merak edilen bir mesele olsa muharebe devam ediyor 
~·~di. ht!le Almanya'nın Aaıerikı'ya 
ı ~ 1Lin eımesi)'le bii}iık devletler arı· V ichy; 11 a.a. - Sirenayka'd;a 
llıty~ ~slı bir kuveıler denkleşmesi !ki gün eve! baıılıyan meydan mu • 

i ana gelmel..-ıedir. Amerika lıcıt.ası, h uebesi, T obruk ile Birelgobl ara
~ hınını da hesap etmek, Pasifik ka· ınndakl sahada hAIA. devam ediyor. 
~ Aı.tanıik'i de düşünmek zorunda R oma'dan bildirildiğine gtSre, İn
t,:•ı!ır. Belki de son günlerde Sovyeı giliz bal!kısı şiddetlenmektedir. Fa
''51nde biraz tereddüt gösteren al· kat Alman • İtalyan kıtaları enerji 
h i 

1~r~ Rıi>-ük Britanya adalarını kar· He dayanıyorlar. 
•rıasıkıa planlarını )'eniden tatbik fiaha· ı /ngiliz komutanlığında 

!itti ?>ınayı dü~ünmektcdirler. Harbin J .... . 'kl"k 
~kk~sınin gene Manfta alı nahileceği aegı§t r . . . • 
~ rıda.ki mütalealara A,•cupa ve ingİ· Londra, 11 a.a. - Re5men bıldırıldı-
tij ~ttıelcrinde çok rastgelinmektedir. iine s;öre Ortaşark'ta batı çölü ordusu 
't 

11~İi nıihHr devletleri, aruk hakiki kumuıdanı general Cuııniıdıam sıh l ,.,. 
t~">rı :taferi elde edebilmclıc için, dol· beplerden dolayı vazife5inden affedil· 
lı~ r:ı doğruya, Anglo • sakscın dünya· miştir. Fazla. yor.~n. .bulunan general 
ttti hücum etmek icabettiğine Jıcaoaat Cunnigham şımdı ızınlı bulunmaktadır. 

J rrııi, ı:ihi görünmekıcdirler. Baıı çolü. ordu~u ku?'a~d~nlıjına ge-
'~!1°1l}-a'aın Pasirik'te giriştiği hartı, neral Riıchıe tayın cdılmıJ~~r. 
~~ l1ı.ak ki, bu hrdrfiıı basarılması A lmanlara gore 

>'ltdııno hir harp oluık tellkki Berlin, 11 a.n. - Alman resmi tebli-
.l Sonu J üncü say/adı ] ,(Sonu 3 üncü sayfada.,!_ 

R oma, 11 ı.ı. - Ahnanya, İtalya 
ve Japonya ırasınd;a İngıltere ve A. 
merika Birle$ik devletlerİnP karşı 
askttl bir ittifak imzalanmıstır. 

İtti!akın birinci maddesi diyor 
ki : 

Almanya, Japonya ve İtalya, A· 
merika blrleglk devletleri ile İngil
tere ta.nafından kendilerine tahmll 
edilen harbi, ellerinde bulunan bli· 
ttiı:ı vaıııtalarla muhasamatın so -
nuna kadar birlikte yapacaklardır. 
Anla§manın ikinci maddesi şu -

dur : 

it alyanlar tarahndan 
mı kullanllacak ! 

Vlohy, 11 a.a. - Amiral Darl&ıı, 
T orino'da Kont Ciano ile yaptığl 
gör~meden sonra dün gece V ichy'. 
ye dönmyştUr. 

*** 
Lnndra, 11 a.a. - (Taymls) tn 

diplıımatik muharriri yazıyor : 
Sanıldığına göre, Amiral Darlan 

ile Kont Ciano arasındaki mi.lzake· 
relerde gene Afrika'nın iııtlkball 
meselesi görilşUlmUgtUr. 

Dlin akşam alınan haberlerden 
anlaşıldığ'tna göre, Vlrhy hUkUmetl. 

[ Sonu J üncü say/ada ] 

İnebolu'da İnönü günü 

ehemiyeti yok 

Bundan sonra yalnn 
mevzii hareket yapılacak 

Beorlln: 11. La. - Askert mah -
fillerde ııöylendiğine göre, Ruıı cep
hesinin şimdilik askeri bir ehemi -
yeti kalmamıştır. 

Bu cephede bundan sonra g<Sze 
çarpacak harekAt. ancak mevzu ma: 
hlyette harPketlere lnhiear edecek · 
tir. Bugün için bu cerhenin ııtra • 
teji bakımından hiçbir önemi yok-
tur. 

Alman resmi tebliği 
Bertln, 11 a.a. - Alman ordulan tl'ç memleket, aralarında tam ve 

karııılıklı bir anlqma olmaksı:z.ın, bukumandanlıtının tebliği: 
Inebolu; ıı. a.a. - Cümhurreisi- SOvYet eeı:>bMlndc mahalli hücum· 

Birleglk Devletler veyahut 1ngtl- t t - u· u !neb ı • mız smet non n n o uyu ıe- ıar pUs'kUrtülmüı ve dilsmana atır ka· 
tere ile ne m!it areke ne de sulh · · · -ı; U u u u ı reflendırdıklerı 6Yn n ı; ne yı • lflplar verdlrilmlıttr. 
yapmamatı taahhUt ederler. dönUmU olan dUnk!l gün CO§kun te· .Alman hava kuvetıert dilsman kol. 

tl'ı;üncll madde şudur : zahUrlere veelle olmuştur. Halkevln ıarına. tank toplantılarına , müstahkem 
tl'ç memleket , harbin nııuzaf!er de bUyUk bir tnplantı YRPılmı§, is- dilsman mevzilerine ve ııerllerde mü • 

sonucundan sonra dahi, hakkanlye- tlkta.ı marşından sonra Milli Şcfi- j nakale yollarına muvaffakıyetli hU· 
te dayanan yeni bir nizamı kur • mlzln hnynt ve eserleri hakkında ı cumlar yaparak ortlunun hareketll'ri. 
mak makııadlyle, 1940 ta imzala • konferanslar verilml§, .şiirler okun. nıı mUzaharet ctm!stır. 
dıkları fö;lll pakt ruhu dahilinde, muş ve gllıo:el sanatlar şubeelnin iş- Berlln, 11 a.a. - D. ?-.". B . nln askcrt 
aralannda çnk ınkı surette !§birli· tirAklyle geç vakte kadar mesut bir kaynaklardan öQ'rcndll!'lne eöre Sivas· 

_ı-_i _y_a_p_a_ca_k_l_a_rd_ı_r. _ ________ gU_n_,_·e_s_ec_e_:r_a_şa_n_m_ı_ııtır. [ Sonu J üncü say/a~~__J 

-. , 
Pearl Harboıu ue Honolulu 'nun kabartma hartOll 

Japonların 29.000 tonluk J apon kuvetleri Guam'dald 
H a r u n a zırhlısı yandı Apra limanını ele geçirdiler 

Nevyork limanı n ın 

ağzı maynlandı 

Tokyo, 11 a.a.. - Japon genelkur
mayının te-hlifi : 

33 hin ıonluk Amerikan Lexingı:on 
ıayyare _s:emisi Hııvay ndası açıklarında 
batırılmıştır. 

Rueons • Aire~'ıen gelen fakat henüz 
teyit edilmiycn bir habere göre, ami· 
ral Kimmel, Pearl Harbour'a )'lf'ılan 
japon hava homb:ırdımanı neticesinde 
33.100 tônilatııluk Peonsylnnia amiral 

(Sonu 8 Qneü sayfada) 

Japonlar" insan torpili,, 
kullanıyorlar ! 

Tokyo, 11 a a, - Amiral Su~tsuıw 
demiştir ki ı 

'' - Japon bahriyesi Pasifik'teki 
amerikan ve İniİIİZ bahriyesinin ba1-
lıca kuvetlerini yok ettikten sonra 
bu Okyanos'a hakim 0Imu1tur. 

Bugünkü durum hiç ıüphesiz üçll 
pakt devletleri arumdaki itbirliglm 
daha ziyade sıkıştıracaktır. Anglo • 
sakson hcgemonyasrnın yıkılmaaı a11o 

(Sonu 3 liocü sayfada) 
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Hollanda Hindislanlndan 

Singapur'a 
takviye 

geldi 
Japonlar Malaka'ya 

tankta cıkardılar ,,. 

Çin ordusu japonlara 

taaarruza boş ladı 
Singapur; 11 .a.n. - Hollanda 

Hindiııtanındnn harp gemileri ve 
tayyare takviye filoları burnyn gel
mlı:;tlr. 

Japonlar Malaka'ya 
tank çıkardılar 

Londra: 11. a a. - Japonların 
Malaka yarım adasına tank cı.kar
dıklan öğrenilmiştir. 

İngıli:z. imparatorluk kuvctlerinln 
hareka.tı hakkında burııva gel<'n tel· 

(Sonu S llncU ıaytadn) 

1 Asker (ıkardıkfan soma 

Japonlar 
Luzon'da 

ilerlivorlar 
Bir hava üssüne 

paraşütçü indirildi 

İ ba' da 25 amerikan 

tayyaresi düşürü ldü 
Manlla; ll. a.n. - J'npon deniz 

ve havn kuvctlcrinin Luzıın adası
nın şimal tarofl rınıı dıln yaptığı 

taarruz saııtlarc"ı devam etmiştir. 

Btiyilk mlkdarda dlı~man kuvct
leri adanın şıMal kn ı.larınn çıkma
ğa muvaffak olmuştur. 

Adaya karşı vapılan huC'um, San
Fernandıı m•\" ıl ıle Vtg n rosın

da yapılmıııur 

(S nu 8 Uncu sa)!ada) 
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lzmir'deki kazı alanından bir görünüş 

I BUyfik Iskender da~:tlmıs olan 
Smyrnahlan yeni Smyrna şehrine 
cağırdığı zaman, Claros şehri klı.

htnleri gıunelertne rıw olmadık
ları halde eski S.pyle şehrınde kal
mıs olanlar klüılnleri d nıemcdi
ler, eski sıtelerlnın hnrobelerınl 
terkettller. 

Isanın do~umundan önce ıldncl 
)'ilz yılın !kıncı yansında yasamıs 
olan Pausanlas şöyle der: 

"Smyrna, Eolyslıların on iki 
şehrınden blrl !dl, ve gene benim 
zamanımda olduğu glbı, hAHi "Es
kışehlr" denen bu yerde oturulu
yordu." 

Pausanlas'ın bu tipık fıkrası, u
zun zaman aynı adda iki şehir 
bulundutunu düsilndürilyor. Bun
lardan birisi Pagus'un Nen Smyr
na'111, öteki Slpy'e'ln Palea Smyr
na'liıdır. Palea Smyrna, sonradan, 
hıc şüphe yok ki Nea Smyrna ta
rafından basunlmıs ve limanı 
kumlarla örtülerek fakirleşmiştir. 

1930 da, hmtr vallsi merhum 
Klzım Dlrlk'ın yardımı ile, Bay 
ve Bayan Mlltner. ve tzmlr mü
zesi tarafından Hacımencu höy{l
f:ilnde. sondailar yapılmıs ve bu 
sondajlar kaybolan eski şPh!r 

hakkında birçok ip uctan meyda
na çıkarmı tır. 

Isa'nın doğumundan 190 yıl ön
ce Selp.on Aılaticua'un büylık 
Antiochus'n karsı actıın savasta 
Romalılar Smyrna ıehrine geldik
leri vakit bu ıehlr Roma'nın sAdık 
b ir dostu idi. Fakat evelce, lsa'nın 
dolumundan önce 218 ),lında baş
ltyarak, Smyrna ısehrl, bırkaç yıl 

Bergama kırallarınm hukmü al
tında bulunu) ordu. ş hlr derh!'ll, 
surlan dışına tasartı.k ı;arka do!:ru 
uzandı. lsa'nın do"'umundan once 
l29 yılında Roma nın merkezi ol
du ve büyük bir refnhn kavuştu. 

Puta tapıcılık dev:r nln sonların
da ve hırlstlyan tarihinin bıısln
rmda yaşamış olan Strabon, yaşa
dıiı zamanda, Meles <Halkapınar 
suyu>nun Sm:vrna sehrln ıi surla
n boyunca akmnktll oldu~unu söy
ler. Aellus Arlstlde de, tsa'nın do
tumundan önce ikinci :yüz yılda 
şunu il!vc eder: 

"Meles, kolunu Smyrna şehri
nln kapısının öminden uzatıyordu.'' 
Biraz .sonra da, kltabınd ': "Ago
ra'yı, PantheOn'u ••e limanları bu
rada &ehri <;evırirkt'n, orarla &eh
rın orta yerinde ve şehrin a:.ak
Jan alunda gorilrsUn" der. Aynı 
müelllfe gl>re, le llman şehnn 
Omphalos u <merkez1> sa),Jıyor

du. 
lsa'nın doiumundan önce 187 

)'llında korkunç bir yer depremi 
olmuş ve Smyrna'nın bil)'ilk bir 
kısmını harap etrdışUr. O ea~da 
yaşamış olan Aelıus Arist de, Ro
ma lmparatoru Mark Orel'e do
kunaklı bır mektup yazmıştır. Bu 
mektup üzerine imparator şehrin 
tekrar kurulması ıctn emır ver
mtatır. Fakat Hlmetlus tan öfre
nlyoruz ki, ı;ehrln, yalnız Pagus 
datının üstündeki bUyük kısmı 
yeniden yapılmıştır. Böylece Smyr
n& şehri, hellenlstlk eağdııkl sınır
lan IQine tekilmlşUr. 

Sehlr B z.ansbların el ne ıceçtlk
ten sonra da .Mark Orel zamanın
daki yerde varlıtrını devam ettir
mete ba$lamıstır. Arcadlus <395-
40S>, Yunan-Roma anıtlarının yı
kılannı söktürerek yapı malzeme
&1 yapmış \'e şehrin surlarını bu 
malzeıne ile onarmıştır. Smymn, 
bir zaman !Cin 440 ta AtilA. hun
larının, yedinci yüz yılın sonla
rına doğru da arııplann elıne geç
ti. 

Tarihe Alt bu kısa izahtan bu
rada blUrlyoruz. Çünkü, namıız
ırlhtakl Agora'da yapılan kazılnrı 
anlatmak tein, gereken tarih bll
ırlmlz buna yeter. Fakat önceden 
sunu söylemellyız ki, yedinci yüz 
yılda, her ne kadar Smyrna şehri 
Bizans imparntorlutunun ikinci 
şehri oldu ise önem nln b!lyük bir 
kısmını kaybetmişti. Kervanlar 
Surlyc'ye, lran'a hep 1stanbul'dan 
kalkıyordu. Smyrna'nın puta ta
rııcılık devrinden knlmn tapınma 

Y"rlerl ve anıtlan ya kaybolmuş, 
yahut bir yıkı hAllne gelmişti. 

Aı:ora'ntn yarıdan eo~u yıkılmıs
tı. Belki de, o devirden kalan mA
betlerden birisi St. Jean kilisesine 
çevrllmlstl. Bu m!tb,.nln altındn
kl mahzenler yeraltı mezarlığı hfı
lln,. konmuştu. 

::;('lnra blrd,.nbfrı> Türk devri 
başlar. Bu zamandn bu klllse be•· 
ki camle, ve bir zamanlar Agora'
ya llt olan çevre ise mfislüinan 
mezarlığına çe"Tllmlştlr. Yukarda 
anlattıfımız gibi, tarihin bura31a 
~dıiı eserler bu mezarlık sa:re
slnde yok olmaktan kurtulmuştur 

Simdi, hultısa olarak. Nnmnz
clh ve çevresinde ille LlslamQue 
.A.cora'11 olması gereken hellents
tlk yaın artı1dan görülmektedir. 

• 

~ ........... , YAZAN •••• 111111 " 

İ Galatasaray Lisesi Prol. lerinden İ 
i ... ,,, .. ~ .. ~ .. ':!. .. ~~·~.!!: .. ~ ;, , ... J 

• Heı ne kadar 
Smyrna şehri Bi
zans imparatorlu
ğunun ikinci. şehri 
olduysa da öne
.mını kaybetmişti. 
Kervanlar Suriye' -
ye ve 1ran'a hep 
1 s t a n b u 1 ' dan 

kalkıyordu. 

• 
Sonra, aynı yerde Yunan-Roma 
devrınden kalmıı Aı:ora veya Fo
rum le onun yerlnc yapılan Mark 
Orcl Forumu'nun İ:<'niş ve süslü 
kapısının k:ılıntıları bulunmakta'· 
dır. Bu genı~ nlnnda, Dlonysos 
<Baechus> adınıı yapılmış bir m!-' 
bet, Kurtarıcı Jupiler'e füt bır 

mıhrap, hır Beuluterıon <belediye 
sarayı>, blreok heykeller vardı. Bu 
he) kellcrden bir taıırsl At'llus A· 
rlstldc>'ln h ykc>lldlr. Bundan bns
ka, burnda kırnllar ıereflne ~azıl
mış ynalnr, Cura ( Proconsill'ün 
oturduğu yer), Aerarum <hazine>. 
Carcerc'ler (hnııısaneler>, mııhke
mc binası, dlkıli taşlar. sütunlu 
büyi.ik kapılar bulunmaktadır. 

Ac:ora'nın bir katında blbUk tüe· 
carlar, 6arrntlar ı;e milrabahncılıır 

!cin yaz.haneler, ve saire ve saire 
vardı. Bu Aı:ora, aynı zamanda ıeh· 
r1n batı \e kalbi ld. nunlnrdan 
baska. ~amazı:lh'takl ,\~ora da hı· 

r!.stlynnlann yer altı mezıırlarlyle 

St. Jeısn kl1Jsesl bulunuyordu Bu· 
ıtiln orada ıı:Orillen ı:llzel mozaik 
ihtimal bu klllsl'Ye aittir. 

Eski mUellltlertn kltnplarından 

IJsTANBUL' • 

\e .l"~mazııflh'tııkl lı:nzılullan cldl' 
e<!ılen ip ucınrın<! ın ani 511l)or ki, 
Namazı:::llh ve Ct'vrcı; n n tzm r'ln <'S
k1 tarihi ıcın çok önt'ml ~ nıır Iz
mlr mlizelerl müdür! ıtune V<')n Iz
mlr'rte kazılar :ıı pat'ak olan arkM• 
loJI kurum.arına )apılan para )ıtr

<llmı kflt derecede olursa ~e kazı

lardan cıkan ve bir yere k ı ırıl'lln

dıtı ıcın ılert ak!atan toprakları 

lzmlr belediyesince bir Y<'re nakl t· 
tlr11lrse. lzmlr'de, Namazıı h tn ) -
pılan · kazılar eok önemli aonuclnr 
verebilecektir. 

*** Xamazı:tı.h mezarııtındn knzı yn-
pılml)·n, 1zmlr müzesinin sevimli 
mfidUrü B Snlfthattln Kantar tara· 
tından 1933 do baı andı Şimdiye ka· 
dar, blr l.ıcret k rı lıtında buradaki 
kazı l~lertnde mahkQm,ar caltıtırıl

dı. MahkQmlar Jandarmalar n ı: zü 
önünde bulund.ırularak v fazla )O

rulmıyarak calıştırılmı$tır. Fakat 
yapılan isler PC'k azdır. Kazılar, her 
yılda birkaç hafta olar k dUzıı: n 
ıekllde devam elli. nuııUn As; rıı -
nın s ;'lal yJzU tamamen mc>dnra 
cıkmıştır. Heml'.'n h m n 176 mctr 
uzunıu~unda olan Agora. altı, )('(il 
metre y(lksekllkte b.ıtün tas rd n 
yapUmıs kalın bir dU\drdır. B.ı tM
ların oturııklnn çok düzııündür. 

Tepenin meyil bnyuncn Ag~ n nın 
meydnnı olun ycrd ki toprakları tut· 
ması tein bu oturaklar boyle yaıııl

mıstır. Duvarın kal.nlıl'n 1$0 ıret -
redir. Duvarda yer nıtı odalarına 

kapı vaz'fC'sl ı:örmck lcln acı!!! ıı de· 
llklcr vardır. Yer altı odalarının al"
ka tarafındn, kemerli \ e biri birine 
paralel üç tane >er altı ı:e' jJ v r
dır. Birinden öt kl.,e ııecııc- 1 en bu 
ııceıt•er, b ytlk kapının nlt nd ki 
topraf:a nıaaıd n de t k vaz r ı 

görn1C'ktC'd r. 
Bu geçitlerden birinci~inin üzerin

de, çırdak biçiminde ta$tan bir kubbe 
vardır. Bu kubbe, bu~uk kapının al· 
undaki iri lıir ~ekil de > crlcttirilmiş 
taş hloklnrla ku\etlendirilmi•tir. Dı· 
i\er iki geçit, kare hiçinıindc direk· 
!erle ıırrılmıştır. Bunların üzerinde. 
ikişer meıre aralıkla konmuş oliln 
yontma tn~lı kemerler vardır. nu ke· 
merlcr dcl:rudaıı doğru~ n ıi•tünclcki 
döşemeli >Olu tutmaktadır. 

Bu iki ı:ctidin başında \C sonunda, 
hü)iik kemer raslarından )ilpılmış he~ 
kemerli bir çeşit kubbeler bulunmak· 
tadır. Kemer taşlarının kıılınlıAı dok· 
san santimetredir. Bu kemerlerin dur· 
dü, köşelere d:ığılmı olan dir ekler· 
den, ,.e beşinci kemer de uzunlama· 
sına olan cephelerden birinin orta 
)erinden başlamaktadır. 

Bu binanın rapılış ıeknıj!i Yunan -
Roma çağına amir "c hu teknik eskı 
~chirlerin hiç birinde göriılmcmiştir. 

DAN: -
hararet derecesini tesbit 
ıehir meclisinin salahiyetine gfremez mi ! 

..................................................................... ı 
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Şehir meclisi son toplant11ında 
kalor!lcrll aparunıın, han ve pllnsl
yonlarda 11cakltk dcreceslnln+20 den 
aıaeı dU•memesl için belediye zabı
tası talimatnamesine blr m:ıdde ek· 
lcnmcst lıakkındakl encümen maz
batasını konuatu ve uzun mUnaka· 
ıalardan AOnra mazb:ıtayı "Kanun
lar encümeni,. tarafından da tetkik 
edilmek üzere ":.ıuhtellt encümene,. 
gönderdi. 

MUıakt'rede gö1:- caıımn nokta, 
eeh1r meclisi Azalarından b.t1cncının 

şehir meclisinin böyle bir ee>e karıır 
verme anlAhlYetl oımadıı::t hakkıtıdr.· 

ki iddiaları ve mecllsln bu iddialara 
kumet vererek mazb:ıtanın mUza
kereslnl &Ubat devresine bırakması

dır. 

*** Beledi.Ye kanunlarına ııöre beledi-
yeler: "beldenin ve belde saklnle-J· 
nln rnahnlll mahiyette mU&terek \'e 
medeni lhtlynclarını tanzim ve tesvi
ye ile mükellct .. Maddc-l,.Urler. Bcte
dlYelcrln "belde hnlJCının sıhnt, seUl
met ve rcfalıını temin.~. malaadlyle 
ı:öreçeklerl 1$ler ise belcdlre kanu· 
nunda yazılı olanlardan baaka "ay
nca kanun. nizamname ve tallmat
n:ımclerle tayin edilen hususlar .. 
Madde - 15 .. dır. Mesell: kanun 
115 liıcl maddede) belı-d yetere "U· 
muma acık yerlerin t.cmlzllflne, in
tizamına balmuık. Fı'kra - 1,. "Ye
nilecek. ıcııeeck ve umumun aıhatt-

ne mUteıılllk kullanılacak aeylerıe 

yerlerinin mahsu.s kanun, nizamna
me veya tallmatname)·e tevrtk ın 
murakabesi ... Fıkra - 2,. vazifesini 
vennll takat kanunun bu vazifeleri 
sayan on beaıncı maddesinin üı:Uncti 
!ıkruında "umumun Yl>1P içmesine, 
yatıp kalkmasına, taranuı ~ızıen

meslne, eğlenmesine.. mahsus "han
lardan, otellerden, hamamlardan, ıl
nemalardan, tiyatrolardan... llh .. 
ıııı . .,. lıattA "emsali yerler,. den bah
scdlldll::I halde ap:ırunanlar hakkın
da hiç bir tcY aöylenmeml~Ur. Bun
den "bcledl)lelertn apartmanlnnn sı
caklık dercccst hakkında nizamna
me veya tallmatnamelcrtne ayn 
maddeler koymak ıaltlhlyetlerl )'Qk· 
tur,. hUkmil cıkanlabUlr mit 

Gene mcscll; kanunun on altıncı 

maddesinin birinci fıkraııında bele
diyelere ''belde saklnlertnln mUıte· 

rek ·,.e medeni lht1Yaı:tnnnı tesviye 
edecek hertUrlü t~ebbüste,. bulun
mak, ikinci fıkrasında, "bcldentn ve 
belde halkının sıhnt, scltlmet ve re
fahını temin." llh- ıÜı.. maksadl:Yle 
emirler vermek ve beled ye ya&ıı.k· 

lan koymak ve infaz ettirmek htıı\
tında hareketleri ı:Hrülenlcrt ceza· 
!andırmak,. haklan verlln'llltlr. ls· 
tanbul ıehlr meclisi başka bir snll· 
h1yet aartı arnmadnn yalnız bu hnk
Jıı.rlıı. aııartmnnlnnnı, hatılnnnı, pan
slyonlafını ıntımıı sartlylc kimya vc-

(Sonu 5 inci sayfada) 
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Bu harbin ahlôkı 
PlCınıa hareket edenler, yapUklan 

işleri tesadıife bırakmıızlar. Se· 
hep, vesılc, bahane gibi ııeyler de 
pJAnın lı:lndedır. 

Vas.ngton gorilşmelerl, gellsen :felA· 
keli tanı olgun bir h{ife getirmek 
maksadı~·Je yapılan bir pcçeleme
den başka bir şey değildi. Nete· 
kim böyle olduğu da 7 blrlncl
kAnun baskınından anlaşıldı. 

Yaşadığımız gunler, avutma, oyala
ma ve arkasından baskın getiren 
gunlcrdlr. 

Kimin iyi, klmln kötü niyet besledi
ği artık anlnşılmıyan bu yıllarda, 
bir kötü nıyeUn, bir lcnalığın, 

'bir suykastln her an blr baskın 
yapacağını göz önünde tutarak 
tetlk durmaktan qıışka çare kal
mamıstır. 

Her kafadan ayn ayn cıkan seslere 
kulak vermekle vakit geçiren ve 
savnıımak kararını pllı.nlastırmak
ta geciken m!lletler, bu gafletin 
cezasını pek acı bir hlçlmde ta· 
dıyorlar. 

BUtün dUnyada, bitaraf diye, bu 
milletler boğuşmasının dışında 

kalmış topu topu birkaç mt:'mle· 
ket var: onlann sayısı giln gt:'Ç· 
tlkce azalırken, sulhun dili tu· 
tuldukca tutuluyor ve "harp" 
çok korkunç bir sesle l<onusuyor. 
Ve o konuşurken, bu son yıllara 
}tadar blllnen •:ah!Ak" kaideleri· 
\nln hemen hepSI bir llıftan iba
ret kalıyor. Bu "harb"ln kendine 
göre bir mantıfı, gene kendine 
göre bir "ah!Ak" ı var. 

Tarihin tok eski gllnlerindonberi, 
milletler arasındaki savaşlarrla 

bir ahlAk kaidesi vardı ki, yllUt
li~e dayıınırdı. 

Gellsen mcdenl:vrt!n modem hnrhl 
ise, ba .. l<ıTJı ve daha cabtık dav
ranma,., bütıin kaidelerden nıı
tün tutuyor. Avutma ile, oyala
ma ile avlamak istiyor. 

Bu yr.nl ah!Ak kareısında, feHiketl 
önlemek için tek çare, tek kur
tulus yolu, dıı"Tanmıs olmak, te
Uk.te durmaktır. 

Hikmet TUNA 

Milli Müdafaa ve Maarif 
Vekillerimizin tetkikleri 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Milli 
Muclafaa ve Maarıf Vekilleri bugun 
de vali ile b rlıkte şehir içinde in -
cclcmcl erine devam ettiler. Bugün 
Dolmabahçe"deki resim ralerisini 
gezdiler. Yüksek pıuhendis oku'ıun
da da okulun ihtiyaçlariyle ilgilen • 
diler ve Yı!dız'daki fidanlıgın proje
sini tetkik ettiler. 

Ankara lağım tesisatı 
m"n ka ası hazuhğı 

1 
Ankara lU:ım te .. lııatına alt ınııaatın 

mt.lnaknsası önUmilzdekl günlerde ya • 
pılncaktır. Münakasa tarllılndcn iki ay 
sonra ınsanta alt lıazırlıklarıı baııa

nııcak ve 1>u raall11ct 1943 ı;cnesl bııo· 

1 langıcına kadar devam edecckUr. Bu 
arada Vck(lletln fikir ve miltalcası a • 
lnımak Uzcre mUnııslp bir yerde bir de 

1 kunk fabrikası kurulacaktır. Hu [a >Pi· 
kada yaınlal'nk sırlı künkler hem uzun 
zaman da>''1nmnkta, hem de koku sız-

ı 
dınnamnktadır. Hazıtıanmıı olnn pro -
jeye göre lnıaat altı bucuk mllYon il. 
raya mal ol:ıenktır. Ana caddcll!r Uze
rlnde yapılacak olan tesisata evlerden 
ı:ekn kanıı.llann da balilanmMı sun -
tiyle bu miktar yedi bucuk milyon il -
myı bulacaktır. 

Bu bir mlbon liralık tark, daha ıon
ra halktan taluıltle kesilecektir. 1943 
sene.sinde baılanacak olan ln&aat 1947 
sene.si !cinde .sona erml:o olacaktır. 

r .................................... , 
i Küçük haberler ı 
'-, .................................... -" 
"(:r Fınlandlya ııcker sınayil sen

dikası Udnci mUdUrU ve tncirler 
birliği reisi B. Oskari Ka·.ıppl'nin 
Helsinki fahri ba,,konsolosluğumu -
za tayini kıırarlıışmı1Jlır. * Dahiliye vekilliği kaymakam • 
lnr arasında yeniden bazı deği~lk -
llkler yapacak ve bu nrada terfi 
mliddetlerlni dolduranları kadronun 
müsaadesi nlsbetlnde terfi ettire • 
Cl?ktir. * Ak§ehlr, MU§, Bandırma. Ulu
bey, Palu, Uluburlu, Dinar ve Si • 
vas belediyeleri kadrolarında de • 
ğlşlkllk yapılmı§lır. Değig!kllk 
Dahiliye vekllliğinee ilgllilcre bil -
dirilmektedir. 

Guam 
Japon kuvetlcrl tarafından sa

nldığı ve hattA alındığı bildirilen 
Guam arl.ısı Pa&lfik'tc Marlannes 
takım adalannın Amerlka'ya alt 
bulunan en geniş ve en çok nü
fuslu adasıdır. 48 Km. uzunlutiun
dtı ve 538 kllomctte s;enlşllf:ln<le 
bulunan bu ada cenup kısmın<ln 
volkanik, 61mntde bir yayla ile 
kapalı dağlık bir arazidir. Slma
llnde bulunan ıssız Wake adası da 
Amerlka'ya aittir ve nmerlkalılar 
burada da bir havn üssü kurmus
lardır. 

30 haziran 1927 de ::rapılan bir 
sayımda Guam'ın nilfusu 17018 
kişi !dl. Bunun 15944 il yerli, 1074 U 
yabancıdır. Nüfus göç suretiyle 
arttı~ı gibi yerlilerdeki Oreme 
nlsbetlnln cok yllksek olması do
lıı.yıslyle dE' artmaktndır. Amerika
lılar burada sa:lık ve yardım 111· 

Bugünkü Meclis 1 

Buyük Millet Meclisi bugun saat 
15 te toplanacaktır. 

Bugünkü toplantı gündeminde a
şağıdaki maddeler vardır ı 

- 1941 mali yılı umumi müvazc
nesine dahil bazı daire bütçelerinde 
dcğişıklik yapılmasına dair kanun 
projesi. 

- İngiliz lirası sahasına dahil 1 
memleketlere tatbik edilecek usul 
hakkında alınıp verilen notaların 
tasdikine dair kanun projesi, 

- Türkiye - Romanya arasında 
mevcut 26 eylül 1!}40 tarihli ticaret 
ve tediye anlaşmalarının merbutla -
riyle beraber iki ay uzatılması hak
kında ahnıp verilen notaların tas
dikine dair kanun projesi, 

- Posta, telgraf ve telefon idarrsi 
biriktirme ve yardım sandığı hakkın
da kanun projesi. 

Çağrı 
f:: Adliye Encumenı bugiın Umumi 

Heyet içtımaından sonra topla -
nacaktır. 

f:: .:\faliye Encümeni bugUn Umumi 
Heyet içtlmaınd:ı.n sonra top -
!anacaktır. 

-k Arzuhal EncUmeni bu.ı;Un Umu
mi Hey.et lctimaından sonra top
lanacaktır. 

Erzurum'da Türk Hava 
Kurumuna feberrular 

Erzurum, l 1 a.a. - Doktor Ömer 
Bican, benzinci Mehmet Öz, tıiccar· 
dan İbrahım Karalı, Mustafa Pala
man, Ömer, Akif Çınar Kardeşler, 
Şevket Kulaçlar, komisyoncu Ham
di San yirmi beşer. tücc:ırdan Kazım 
Özer, 24, tiıccardan Hıiseyin Akçay 
Kardeşler, Topçuoğlu Kar<leşler, 
Yerlimalla~ pazarı İdris Yerlievi, 
Mustafa ve Ali Bayramoğlu, toptan 
cı Şeref Genç yirmişer lira Türk 
Hava kurumuna teberru etmişler -
dir. 

Ziraat bankaSI 
ikramiyesin azananlar 
Turkıye Cumhurıyctı Zıraat ban • 

kasının 50 lira ve daha ziyade mev
duatı bulunan tasarruf mudileri ara
sında her üç ayda bir tevzı etmek
te olduğu ikramiye kurası 11 12, 
1941 tarihinde banka merkezinde j. 
kinci noter ile diğer alakalılar hu
zurunda çekilmiştir. Kendilerine ik
ramiye isabet eden mudılerden Fet
hiye'de Zeynep Yalçın 1.000, Adana
da Mustafa Aracı 500, Ordu'da Ha
tice Çakar 250, 1stanbul'da Sadettin, 
Kemııliye'de Fehmi Eskişehir'de Ok· 
tay Karaca, Erzurum'da Havva, ls
tanbul'da İlyas, Ayancık'ta Salim 
Tavacıoğlu, Diyarbakır'da Sıdıka 

Ayçiçek, Kırşehir'de Ahmet Özkaya 
Bursa'da İkbal Ögrcncıler, Burdur~ 
da Fatma Bakkal yüzer lira kazan
mışlardır. Bunlardan başka muhtelif 
mahallerdeki doksan beş mudie de 
20 - 50 lira arasında ikramiyeler i
sabet etmiştir. 

P. T. T. biriktirme ve 
yardım saııuıgı 

Posla, telgraf ve tcıe~un idaresi 
biriktirme ve yardım s:mdığı hak
kında bir kanun projesi hazırla -
mıa ve BUyUk Millet Meclısı U -
m·Jmt heyeti gündemine alınmı11tır. 
BugUnkU toplantıda gorlıııuıecck 

olan bu proje ile sandık, kanuni 
vas:fı hnlz bir hale konulmakta, gı
gelerdeki memurların yapı§tırdık -
lan pullardan toplanıp kendilerine 
de ödenmesi kabil olmıyan beıyeler
de sandığa verilmektedir. Aynı za
manda posta telgraf ve telefon mer
kezlerinde satılan MlJli Piyango 
biletleri, bono, tnhvll, hisse senedi 
gilıl menkul kıymetler satışına ta
vassut etmekten elde edilecek bcl
yelcr de sandığa devredllmektcılir. 

Aydın valisi şehrimizde 
Aydın vAJisi B. Sabri Çıtak izin-

le şehrimize gelml1Jtir. B. Çıtak 
eehrlmh:de vAlillğini llgllendlren 
lııler etrafında vekllllklrrle ~örl13-
mPler yapacak ve cumartesi gllnü 
Aydın'a d!Snecektir. 

.:1············•·!·················':. . . 
: Tasarruf bonosu kağıtları çe- : . . 
: tik zırh, servetleri daha ısağ - : 
: lam yapar. : - . .._, ............................... r 

adası 
lerinl son derece llerl ~ötOrmüıı
lerdlr. Resmi dil 1ıu:lllzce olup, ilk 
Öğretim mecburidir. 

Adanın merkezi batı kıyısında 
bulunan Aı:ana şehridir. Bu şeh
rin limanı Pitl'dcn başka ndadn 
hlrlhlrlerlne güzel yollarla bn~lı 
köylerden baska merkezlere rast
gellnmez. 

Guam'da be!U başlı flriln olarak 
mısır ve pirinç ve hlndistancevlzl 
yetlslr. Ada bir yandan Maııilla'ya 
diğer yandan Honolulu ve San
Franslsko'ya deniz seferleri ile, 
aynı zamanda amerikan Pasifik 
aşın telsiz kablosu ne bağlıdır. 

Guam'dan çıkan diğer iki kablo, 

adayı bir yönden Yap ve Menado· 
ya, dlier yönden Os:asawra (Bo
nln adalan> ve Yokohamn'ya 

bailar. 

12 12 1941 

Karakış, ka ayel ! 
Okurlarımdan birisi .ı;öndtrdii:i bir 

mektupta şöyle bır soru soru)or: 
"Gunlerdir, her taraf benıhe)aıdır; 

biz, karakı~ta) ız, diyoruz. bel ki gu· 
ne kadar esen buz gibi poyraza "kı· 
ra)·el" adını \'~rmektc}'iz. 

Ben, bu hembcyaz kar rengı ile kı· 
$a \e oğuk )ele 'erilen l:ıu kara sı· 
fatını rakışııramırorum. siz ne der· 
siniz?" 

Belki de okurum, bu mektubunu 
>ıtzıp .ı;önderirken bir kelime o) unu 
>apmaı ı dıişunu>ordu. Fakat sordugu 
sual, cc,.ıbını alabılmck ıçin bizi tok 
eski Turk tarıhine, Turk•mitoloıisine 
kııdar göturecektir. 

En eski ·ı urk inanışlarına göre dört 
)Ön un il) rı a>rı renklerde birer ha>
\in sembol.ı vardı. Doğuda ,!;Ok ej· 
derha; .enupta kızıl kuş; h:ııı<la ak 
kaplan: şimalde kara kaıılumhağa. 

Gene bu <l<irı yön hircr ıııC\simle 
de ilgıli ıuıulur<lu. Uoğu - ılkba· 
h:ır; ccnurı - yaz; batı - sonbahar; 
şimal kış. 

nu inanışa gfüe ağat gok, maden 
kızıl, ateş ak, su knra renklerindedir. 

l ki Tiırk inanışlarında renklere 
'eri len ) eri İn< clemej;c haradaki > e· 
rimı:ı: >etmez, l'.ıkat dört ı onun sem
bolleri olan ha}" anların rengine dik· 
kat ederseniz, doı;u gok, cenup kı· 

zıl, batı ak, şimal ise karadır. Boz· 
kurt batıda idi; onun itin rengi aka 
>"lkındır. Bunun gihi "karakış" \e 
"kara> el" tabirleri de şimalin rengi 
kara olmasındandır. Soğuk şimalden 
gelir ve ro> raz şimalden eser. 

Bu renklerin roğr;ıf>a adlarınd:ı da 
idcrini gıırur~ıinü~: Karadeniz ~imııl· 
dedir; aklleniz batıdadır; kızıldcniz 

İ•e ccnuptadır. 
İşte hu pek kısa incelemeden ne 

için bi1im, h:ııtı, bembeyaz karlar ge· 
dren kışa "karakı~" ve kar )'l!ğar

ken esen ruzg:.Ca "kııra>el' dediği
miz nnlaşılı>or. ......... 

Dile dair yarenlik ! 

Konuşu)tOrluclı: 
- Anknra'da Ulus'un kullanm:ığa 

karar "'erd IH ô.ı: Turkçe kelimeler fs
ıanbul'a ancak aıans >Olu ile ı;idi)or • 

- Fak.ıı bir İstanbul )atarı ı;c-
çcndc ajnn ın bu htc "çizmeden }'U· 

karı çıkııı;ını" sfı>llİ)ordu. 

- Halbuki n)nı knlcmlcr. hundan 
bir mui!cleı ôncc de dil bahsi açılıııca 
Osmanlıcacılığı gene aynı ajansa >Ük· 
teri erdi. 

- J,ıanhul da Ankara')'ll bir ke· 
lime kabul ettirdi. 

- Hangisi! 

- İhtiknrcı rerine vurguncu! 
- Fh, bu kar~ılığı bulmak oray.ı 

1 

Ziya Gün tesisi e lale e 1 

yurdu hakkmda 

Üniversite 
Rektörünün 
söyledikleri 

lstanbul, 11 (Telctonln ı - Ziya Gün 
tesisine alt dava hakk . rektör ce-
mil BJı;el şunlan stı)l('(ll: 

- Ziya ı:un tesisi için hukuk fakül· 
tcslnln ile medeni hukuk ordtnaryüs 
prorcııorü Jo::tılllulA Mardin, Ahmet Sa
mim Güncnsaır ve pro!esor Suat Unl
vc1'1ilteye yapılan tesisin muteberlltıl 

herhanı:I bir snlbe>e meydan vennl.Ye -
cck kadar kuvetll oldutunu gerek ay • 
rı ayn, ı:crek bcratx:r yaptıklan mü -
talcnnamclcrde teyit ctmlılcrdlr. Bıı 

mt.ltalC'nnıımcler llglll mııkainlara arz
olu~dutu ıılhl nesir dalı! edilecektir. 

Hektur ünlve1'1iltede ynrdım Jıörecek 

talebe hakkında da sunları söyledi: 
- Slnı<llllk :ıoo tnl<'bC'YC !:!5 C'r lira 

yarcıını yııpılacnktır. Talebeye yoksul
luk mazuııtalıırı daıtıttı'k. Tahmine ııö· 

re pek yoksul talebe sayısı beı yUzU 
ı:ccmlyee,ktlr. Geçen >'il yaptıflımız ve 
talebenin yUzde 64 UnUn 1$tırAk ettllil 
aos)·aı durum anketinden aldıfnmız r.e· 
tll'elcr etrafında Ankara'da yaptıl':ım 

temaslar lYl oldu. Şimdi talcbe:ııc )JPl
laeak para yardımını, talim taburu 
tein bir bina bulunur bulunmaz yurt 
)ardımı takip edecektir. Bu talebe 
).'Urda alınacak ve dlıter muhtaclara 
parn yardımı yapılacaktır. Acılack 

yurda 273 ünlvcrsltelly! alabllel'etlz. 

duşerdi. 
- Neden? 
- IManbuJ ~arşmndan. razarıncl~ıı 

da "ıhıiklr" ın kalkmasına .>ol a~ııt 
di)e- ... ,,. ... 
''Olağanüstü" ! 

Ben gormr:Jim am~. gorüp okuran
lardan bıri i so>lr:di. l•tanbul da bir 
)azar arkadaşım - benim u)-durdıı• 
ğumu •anar.ık - 1..-ullanageldiJ:ıııı 
cıla anıistu kelimesine takılı~ormu$-

Kendi•ine şunu so}lı)e}'İm ki "olıı• 
Aanu ıu' kelimesini benim u}durd.t" 
kum, haıı1 hulduğum del:il. oj;rendı· 
tim bir kelimedir. Onun da oJ:reıı· 
mesi ve kullanması beni sevindirecek• 
ıir. 

*** 
Doğrucası ! 

Tarama der.c:ısınde filhakika keli• 
mesine ıkar§ılık olarak §u kelımc \C" 

rili)ar: 
"Dogrucası" 

Biz "gcrcek ki", "gerçekten" ke
limelerini kullanı)O luk. Bazı cüt11le
icrde bu "doğrucası" ~ pek jıJ, 
kullanılııbili r. 

*** 
Hikayeler ve roman ! 

Bir arkııdışımız Mister Ruzvtlt'İ!I 
hiklrelerini tefrika edeceğini illn e
di)'Or, 

Birisi: 
- Tam sırasıdır, di}'ordu. Bir hJt 

kası sozc Knrı~tt: 
- Bence sırası de~ildir: çüııkil 

Mister Runclt, birkaç r;ündür. dıııı· 
}-anın en bİı}ük macera romanını kale
me almağa başladı! 

*** Nöbetle! 

Birisi kalem, birisi fırça kullarıJP 
iki unlu miz:ıhtımız Refik Haııı ıe 
Cemal Nadır, nobeı değişıirdi(cr. Bı: 
ri•i kalemi hırakıp fırÇ&)'a, öıek1 ı 
fırça)ı bırakıp kaleme sarıldı saııııı'• 
}lntZ. 

Yakın \'ftkitlcre kadar Cemal N~· 
dir, imzasını Cemal Nadir Gulcr dı• 
>e nıar, }'ani sorııclını kullanır, Jle" 
fik Halit, herahcrinde getirdiği r.o-P.· 
dını ımzasınd:ı kullanmıya JiiıtıJll 
gtirmezdi. 

Sımdi Cemal Nadir, ııoyadsız iııt' 
ıa atıyor; Refik Hıılid'i he )'llzılıı • 
rının ustıinde ve altında şörle pi!Ö' 
yorsunuz: Refik Halit Karay! t 

~ 

Yurt içinde 
.Adana'da gerek mekülat ge

rek mclbusat ve saire fiyı.t· 
Jarrnda tasavvur edılemiye • 
cek derecede mühim bir ucuı· 
luk vardır. Arzolunan ~ya!• 
mukabil talip bulunmamı.Jr.tı
dır, Ucuılula misal olmalc Ü
:ııcre bir kaç şeyin /jyatıtıl 
zikrediyoruz: Şeker 20, bul• 
day 4 kuruştur. 

Yurt dt§ında 
Moskova'dan bildirildilint 

göre, Romanya başvekili ruS 
sovyct cümburiyeti barici!e 
komiserine gönderdiği bir rr<>
tada Romanya'nın, Rusya ı • 
Jeyhinde hiç bir fikri bastn• • 
ne beslemediğini bildirmiştir. 

. 
lstanbul'da 

dokuma eşya 

dağıtılacak 
·ttı" 

İstanbul, 11 (Telefonla) - ı-tııl>11 ~,. 
memurlari) le hukumetc bağlı ol>'\ '11,,ı 
scrma}esindc dC'leıin orıaktıi:ı bıı" §1' 

}erlerde çalışanlarla üt arlık ~:ı.f cı-fl 
hiplerine, asker ailelerine ve ihti)~ıer'• 
Parti te~kilaıınca tespit ediltCe dı• 
b~n!:1~ııı. soy adlarını tııjıyan 7 )'llf;;;~r 

Fethiye ( H p kongres"ı hu)uk aıle efradına Si.ımerbank f•. tıı' 
' " 

1 !arından verilecek )iİn en-asına ll
1
' 

Fethiye, 11 a a. - Kaza parti ko.ı

ııre•I dUn sıl'.'ec Halkcvtnde toplanmıı. 

Ebt•dl Şef AtatUı1< için uc dakika sayııı 
'5Ukütu yapılmıe, dilekler okunmue ~e 

yeni dilekler üzerinde esaslı ve !ayd lı 

mUnakasalar yapılmıs, yeni klare he • 
)eti seclldlkten ıonra kongreye son ve
rUmlsUr, 

tıılimaıname hazırlandı. ,_. 
Bu işle istanbul'da Kınaoraıı fı'11 fi' 

daki M;ığaıalar Sefliw bürosu 11~ıı~ 
cak ve gi)im enım alacak ınetıı? e lıl' 
ve aile efradının nüfus ıczkereferıı:ı 
rer fiş rapısııracaktır. ııfıl' 

Şimdilik gunde 1000 kişinin 1~ı11' 
tezkeresi üzerinde muamele >'llf'.1 ııııı' 
cek fakat bu miktar )-akında i\."lvl•rıO 

Çorapç_ılar arasında çıkarıl:ıcakur. Gi}im ewnsı al•' 1111 1 sıkıntıya uğrnm:ımalırı için a)rı JI 
stanbul. ı.~ r~·eıefonla) - Ço.. gunlcr tespit edilmiı, bazıtarırı'I\ "'"' 

rapçılar bugun tıcaret odasında bu muıcmctleri ıara.fından işlerirıiıı '' ıt 
toplantı y~pmış!ar.' ~u toplantıda i usulu k:ıhul edilmiştir. Her rıııfı.1

4 

,e<' 
d~r~. ~~yetı seçımını yap~rken • çok 1 kere i ahibi dort metre paıis~•.11 1"' 
gurultu olm~~: ~amzet lı.~te~e~~ da. j tıımaşırlık patisı. (, metre aırıerıı. ııı~ 
ğıtılırken gürultti daha buyümuş ve :ı:i 3 metre Kavscri bezi \'C)'ll be~ .. , l' 

r ı d - k • ' t•" po ıs top antıyı agıtma zorunda re dy,cmclik, beş çile de )'lıtı • ıt 
kalmılitır. ceklerdir Basmanın metre~i ;6, pi ı 

Kurtuluş Pire'ye gidiyor 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Kur· 

tuluş vapuru yarın 1600 ton yiyecek 
eşyasiyle Türk vata..,daşlarının Yu· 
nanistan'daki hısımlarına gönderdik· 
!eri muamelesi tamamlanmış 50 koli 
ile Elen cemiyetinin hazırladığı 500 
koliyi Pire'yc götürecektir. 

• ·11111 • 
47, pathkanın 6.,, amerikan bez! ôt 6• 
Ka> ~eri bezinin 35, yuniin çilc0 f• ~s 
kuru~ıur. A) rıca Sumerharık cS"' 
toptan satış > apmaktadır. . ,.,,,ıı1' 

hıanbul'da 368 mağaza Yerl1 1111ıı~ 
pımırlarındaki fİ>'llttan ruksete rrı-1· 
caklıırı taabhiıdi}•le mal alm:ıkt• 1 

Zarada yer depreıııi 
Çukurova' da soğuk _. el 

Mersin, (Husus1> - Cukurova'dn on Zara; 11. a.a. DUn sııat ııi' ·ı·ddcttt .,-"' 
yıldanberl ı:örUlmemls bir soğuk ()f· beş saniy1:1 sUren orta .. Jr?' 

muıtur. Bu ııo~ık dalı;ıaaı bazı nl':acıa- yer snraıntısı olmu§tur. :a~ 
ra biraz zarar verml5tır. tur. 
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Amerika' da ... 
ınfiratçılığın,, iflôsı 
Jaı>on, , 
~ ,anın Amerika'ya karıı harp 
•llıf. ttınesi, a)nı zamanda, Amerikan 
t'tj~aıçılığının" da ifliisını ilan mahi
dt .\ııı al?1ısıır, Geçen harbin neticesin-

eııs· trıkalılar tarafından benimsenen 
ti:eııı'Plere U}gun bir sulhu kabul et· 
~tınekten doğan ha>al sükutu içinde 
~1 up da Avrupa'd:ı olup bitenlere 
~I ~}"\Jl~n ikrahla beslenen bu infi
""1 1 Polııikaıı, Amerika'>• milletler 
~ llıunuebetlerinde faal bir rol oy
' tan alıko}muşıu. fnfiraıı;ılığın 
~ltt~ _IU idi: 191-' harbinde Avrupa 
\ q erı birbirlerini boğaz.lı}orlardı. 
~ılıklı boğazla1ma Amerika')ı 
~t n doğru)ıt ilgilendirmi)ordu. 
"'- Amerika bir insanlık duygusu
"- ~ni ile 'e Avrupa'ya bir hiz
~e:. ak uzere harbe kıırısu. Para 
~ A 1' Kan akıttı. Hı.rbi kazandı. Fa
~ ~ııa bu hizmeılerin değerini hil· 
t..ı __ lllkör olduğunu anlaııı. Bun-
'- dıt .... ., Avrupa'nın ve Amerika kıta· 
s_IOda. dünyanın isleriyle ilgilenmi· 
• ~ız kendi kıtamız içinde ken· 
\ ..,_· 'ze, kendi rdahımııa bakalım 
' :: ~!";IPI.• ~ ı;e Afrika mil-
~ rbınru :ı:esınler. 
~ bir mantığın dayandıfı temel 
~önce, Amerika yalDlZ Avrupa 
~ ~. ar151ndaki dbayı halletmek 
~ emni)edni ve menfaatinı 
~ •. en birinin kazanmasında gar
~ ~Qn 1914 harbine girmisti. Bir 
' lcararı verip de harbe girdikten 
~ nıucadelenin kaunılmuı için 
\İdi. fedakArltkta bulunmak zorun· 
lir illi( Ve bunu bir ihsan olarak değil. 
~lt borç olarak yaptığına inaomıık 
~· kendi fedakarlığını mesela 
~ tıırı fedak!rlığından farklı g1ir
~ hakkı yoktu. f nfiraıçılar çarpık 
'-:,akemenin neticesine dayanarak 
~ biiurduğu ha}&! sükutu içinde 
~ r yol takip etmeğe baılıdıtar. 
~ 'n bir defa daha Avrupa mil
' ne ihunda bulunmaktan menet· 
~ ltaHcısular. Avrupa islerine karıı
l ~ Avrupa'da olup bitenlere kar
~ lıQ tsu. kalmak. İJte infiratçılığın 
~ idi. Fakat infiratçılık burada da 
~ • Amerika'}•ı ukerl hazırlıkta 
'lı altıan alıko}-du. Bu, esa en infi· 
~n tabii bir netic:e~iydi. Amerika 
~ .. e değildi. Ve mademki baskılı· 
~~~e karışmadık('ll ıehlike grlmesl 
~ ~Yalan bir iı delildi: o halde ıs
~? rlıkta bulunmanın ne mlnuı 
~ ~u hazırlık Amerika'nın emniyet Olt~~tlendirmek şöyle dursun, tersi
~-- baıka devletler bunu bir kı$· 
S, l&nhileceklerinden tehlikeli hile 
~İci. Pasifik'te Guım adasının tahki-
~&enelkurmay tarafından vakıalar· 

.... ~le yapılan teklifin infiratçılırca 
~t buna bir örnelctir. Guam 
~ \'akohama'dao 1,3SO mil uzaklı
-''- Japonya ile ldriıilecek bir 
Sl ~ttikalılann i~lerine çok yan· 
~ ...._. . ~adır. Genelkurmay bu ada· 
~ -•leJı önemınixavramıt ve bu a· 
"lllı tııhkimi için hükümet tarafından Sr lbecliae teklifler getirilmişti. Bu 
'i lıir daima Japonya'yı kışkırtmak 
~ neıice vereceii düşüncesine da· 
~194() senesi haziranını kadar 
~ i. Meclis israrlar karsısında ni· 
~ ı..,~~n huirındı Guım'ın tahkimi 
"~"Çük bir tahsisat kabul etti. Fakat 
~laman içinde tahkimat yapılama· 
~ , Guam, hazin bir tecelli olmak 
"~Ponlar tarafından iıgıl edilen 
~--~ika tduı olmusıur. 
~ infirar,ılıiı, iki harp uası 
~ bir defa, ancak tek bir defa bu 
~ ayrılmayı düşundü. Bu da 
~ ~n 1931 senesinde Mançuko'yu 
~ ı.~nasebetiyledir. Amerika, bu ta· 
\ ı;;:;•sında derhal harekete geçilme· 
~~ k '-rdı. Fakat bu defa da İngilıe· 
C'!tt t ete geçmek istemedi. Halbuki 
~itler Cemi}eıindeki uahhütleri iti· 
~ngilıere'nin ve doğrusu bütün 
~ lıt Ceıniyeıinin Japon taarrı1zuna 
L.~ tekete geçmeleri lazımdı. Bu va· 
~ il. kaçınmak, bir rdlketler sılslle
~ Jı!lıngıcı olmuıtur. Amerika büs
~)tıj n~i kabuğuna çckil<lı. ı'lilletler 
.~1 nın itibarı sarsıldı. Japonya 
~~ }"lpılan olup biıendcn cesa
~~ İtalya Habeşistan'a ~alrlırdı. 
lı 'tdcıo i$inde harekete geçmek tek
~~ lunan .r\merikı bu ddı, sın· 
~,, İnuıt~rnını almak nterır.11 gİ· 
~ ~~ık kanununu aktederek kendi
~ ~ butün milletler arası işlerinden 
..._, ltnanya Avrupa'da geniıleme 
~ i 1ııı! tarbik etmeke başladı. A,·. 
~ :ı;rı kırışııkca. Amerika infirat· 
~ lloıi ~u İşlere karışmamak )Olun· 
... ~ tıkalannın isabeti ile övünü
~e biraz daha kabuklarına çekili
~ Bi>>le bir durum harp baslı
N ~ d~·am etti. Ve ıunu soy
~ ~rekıir ki bu. hir azınlığın de
~'ılı ika'nın milll poliıikasıydı. Bi· 
"'lif 'ti kanunu bükümeı tarafındaıı 
~ lııüıti. 
~ ~I basJıdıkıan sonra ve hele mih· 
~~erinin hedefleri açık olarak 
~ - tan sonradır ki baştı cümbur· 
~ ~llbelt olmak üzerı-, Amerika }ıt• 
~-W infiratçılıktan ı~rılıyor. Rei\ 
~ ~ dünku "Ocakb:ışı" konuşma· 
~. •nılışın sebeplerini şöyle izah 

~.larl~ çev!ilmİ5 olan yan kü· 
~....._~tın hır hücumdan nusun ka· 
.. ~nı öğrendik." 

\ di biraz daha ııığısında Ruz-
~t )d. 
~-Y~~zi millerle ve coğraf}a 
~t tefftW.e ölçeme} İz." 

'Ilı ne biraz daha ııaiısında ıu söz· 
~~aktayız: 
~ lıt ıtya Japonya'ya şunu videtti ki 
~lirbe girer5e, Pasifik bölgesinin 
l~r dainı.t olarak kend:sine '\'Cri· 
~·~·~ ~u, }alnız Uzakşırk'ın, yalnız 
~lele~ adaların değil. f!kaı aynı 
~ ,••nıal, orta ve cenup Amerika· 

ıt. ·· lı:ıyılarının da tehlike}e gire· 
~tlcıir • ., 
~. 'nın indirdiği ağır darbe A· 
~İtt~ın deniz üslerini zararı uirat· 
~ Anıerika'nın infiratçılığını öl· 
~r. Bu sakat politikaya saplı 
~'ltt inat eden Lindberg'ler, 
~ı. "'' ff04ner'ler de jıpon dar
L' ll)kudan 1.1,Y&narak, Ruzvelt'in 
~aktıdırlar. Esasen bı· 

ıı tiarı ela budur. Sim· 

u ı; u s 

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ Japonlara göre Tokyoya göre 

Mihver 
Amerika'ya 

HARP 
ilôn etti 

Başı 1 lncl sa~ fad::ı > 
lomatik rnunascbetlcrlnl keserek 
kendın1 de harp hCillnde addettiği 

bildirilmektedir. 

ltalya'da ..• 
Roma; 11. na - Kont Clano, bu

gün Amerikan maslahn'gUzarını ka· 
bul ederek 1talya'nın bugunden iti 
haren kendini Birleşik A ıneı ika dev 
!etleriyle harp halinde tcltlkkl etti
ğini bitdirml3tir. 

M. )fussollni, Vcnedlk sarayının 
balkonundan bir nutuk söyllyerck, 
İtalya'nın Birleşik Amcrtl{a ııe harrı 
halinde olduğunu İtalyan milletine 
llıln etmiştir. 

libya'da çarpl§an ıngıliz cukerleri 

Macaristan da diplomatik 
münasebetleri kesti 

Siren~yka 'da j,iımanlar~ göre 

udape,te, 11 a.a. Macar hO· 
kilmcU, bu akşam saat 2030 dn Bir· 
leşlk Devletleri(' dıı:ılomntlk münnS"· 
betlerini kesmiş olduiıunu r<' mf'n 
bildirmiştir. 

lngilizlerin Rus cephesinin 
baskısı artık askeri 

Amerikan hariciveıinde 
V8$ington, 11 a.a. Almanya'nın 

boyuna artıyor ehemiyeti yok 
Ohtı ı inci •arfads) 

harp il tını notası, amerikan tın r!C'f\'P 
nazırlığına alman mııAlnh 11 ıı;ilıo:ı:ın M 
Thomsen tarafından tc\ dl eıl!lmlştlr 
Maslahıılgüzarın yanında bllytık t'l· 
çlJlk ba~kll.tlbl de bulunuyorclu 

r Ra:ı ı hrı MI/fada) 

ğimlc şinı~I Afrikıuı hakkınch 
•o) lenilmd.ıedir 

sunlar tı:ıpol'na ('e\"l'llmlt bıılunnn ~m·H•t l\U· 

vetlerl 8 llkkl\nunılR alman mevz teri. 
ne knraı m!ıteaddıt llerİemeterc tc&c>tı. 
tılı~ ctml•lcrdlr Alman ıoııcu~u dü mıı· 
nın hu cıkı& teaebbUslc•rlnt nkamete 
uCırattıktan sonra Sl\astopol limanın. 
rlakl vapurları tl'Sırll hlr atPs altına al· 
m~tır \ aııurıara blrcok tam l5Rbctler 
oldutu ııörUlmüıtür. 

• 
Asker (ıkardıklan sonra 

Japonla r 
Luzon'da 

ilerliyorlar 
( Başı ı irıc:ı saylııua ) 

Ne3reılı en oıı telıtı ~ gorc, V ı 
gan'da 6 dil§man deniz t~tlına boın 
balarla yıı.pılnn kal'tiı hüeumdcı 3 
düşman gemisine tam ısabtı~ı·r kay 
dedllml§, öteki Uç vapur da hasara 
utratılmııtır. Gemllerden biri he -
men batml§tır. 
Tebl'ğde blldiri~diğine görf'!, ada· 

ya ya.pılan hücuma deniz, hava ve 
kara lruveUeri l§tlr~k etmi~Ur. llun
ıar aralannda aıkı bir ııbtrJl.rt yap
mıılardır. 

Filipln takım ad&lanndan cenup
t aki adalara kartı henüz hiçbir ha
reket yapılmamıt§ır. 

Lu~on adaaına çıkan 
yeni japon k uvetleri 

:Manlla; 11. a.a. - Lı.. .. on ndnsı • 
nın ııimal taraflnrınn çıkan Japon 
kuvetleri, ileri hareketlerine mu • 
vaffakiyetle devam ediyorlar. 

Vjgan ve Aparl'ye çıkmış olan 
Japon kıtaları Manila'ya giden ö· 
nemli demlryolu it1tikametlnde iler
lemektedirler. 

Manila'ya yapılan akın 
Manila; ıı a.a. - Japon bombar

dıman tayyareler!nden mUrekkcp 
mühim bir hava filosu dUn mahalU 
saatle 13 de Manlla üzerinde gö
rünmüş ve Nichols tayyare mey -
danı ile Manlla'nın 25 kilometre 
mesafesinde bulunan Cavıte deniz 
UssUnil pike hilcumlan ile bombar. 
dıman etmiştir. Nichols hava mey
danında büyUk bir yangın çıktığı 
görlllmilşttir. l dlişman tayyaresi 
dtiııürülmtiştür. Hticum, bıışladığı 
andan bir anat sonra htılll. devam 
ediyordu. 

Tayyareler birkaç dakika sonra 
ikinci bir akın daha yapmıslardır. 
Japon tayyareleri bes bin metreden 
aşağı inmemişlerdir. 

Gtlmllş renginde olduğu ve gU -
neşte parladıkları için tayyareler 
zorlukla g6rU1Uyordu. 

Japonlar para§Ütçü 
indird iler 

Manlla, 11 a.a. - Alınan haberle
re göre, lsnbeln eyaletinde Aparrl'· 
nln 130 kllomcıtre cenııbundn Lla· 
gan'a 11 kilometre mesnfodekl tay
yare meydanına japon rıarnşatcO!erl 
lnmlşlerd1 r. Bunları gc-rl atmak lcln 
Flllpln pnltsl tertibat olmaktadır. 

Japon tebliği 
Tokyo; 11. a.a. - Japon harp ge

mileri Mldvay adasına hlieum ede
rek askerl tesisleri yakıp yıkmı§ • 
!ardır 

lba adasına yapılan bir hava 
hücumunda cereyıın eden havn mu
harebelerinde 25 Amerikan tayya • 
resi dUııUrUlmU§tUr. Aynca 71 Ame. 
rikan tayyaresi de yerde tahrip e
dilmiştir. Yalnız 5 Japon tayyaresi 
kayıptır. 

Ölenlerin liatesi 
Vaşington; 11. a.a. - Havai ada· 

ıarınn yapılan hllcumtar<ln ölen A· 
merikan bahriyelileri hakkıncta çı • 
karılan ilk listede 120 kişinin adı 
vardır. Bu Uııtey(' daha birçok ieim
ıer ıııı.vrsl bekleniyor 

Şimııl Afrika'da <lun ı;tuiş olçüdc h,1. 
rckctler olmamışıır. Alman U\'11$ tıı}· 

)'arcleri tank \C moıcirliı araha tnrılaıı· 
ııl:ırını dağıtmışlardır. 

Alınan \"e iıal)an taY}areltıi hir Rri· 
ıan}B krmazorü ile bir torpirln muhrİ· 
bine şimal Afrika •ahili açıklarında 
hücum ctmışler 'c hunları ıiır ha.ara 
ujlraımışlardır. 

ltalyan tebliği 
Roma. ı 1 a.a - İtalyan orduları 

umumi karargahının tebliği : 
Sollum cephesindekı mustnhkem 

mevzilerimize karşı düşmanın yap
tığı baskı diın de devam etmiştir 

Tobruk'un cenup ve cenup doğu 
surıda mevzi muharebeler olmuş ve 
Treııto tümeni bir çok motörlii na. 
kil vasıtal&rını tahrip etmiştir. 

Alman ve İtalyan pike bomba tay
yareleri Tobruk lıman tesislerıne, 
kıta toplantılarına ve miıstahkem 
mevki bölgesinde düıman vasıtala
rına hücum etmiılerdir. Cereyan e
öen hava muharebelerinde alman av 
tayyareleri S düşman tayyaresi dü • 
şürmüşlerdir. 

Dün öileden sonra Trablusrarp u 
zerine yapılan dütman akmında bir 
kaç yangın çıkmııtır. İnsanca kıyıp 
olmamııttır. 

Düşman birlikleri dün Derne'yi 
bombardıman etmişler ve "Principo 
di Piemonte,, hastanesini hasara ui· 
ratmışlardır. Hasta bakıcı kadınlar 
arasında yaralılar vardır. Harekita 
ıştirak etlen orta büyukhıkte bir düş
man kru\•azörüne, torpil tayyareleri · 
mizden atılan bir torpil isabet et • 
miştir. 

Bir düşman tayyaresi dün (f'ce 
Catane limanı üzerine bir kaç bom· 
ba atmıştır. Hasar olmamııttır. Yal. 
nız bir kişi yaralanmıştır. 

Hava müfrezelerimiz dün &'ece 
Malta'da Valetta deniz üssünü bom· 
balamışlardtr. 

H arama helal 

karııtırdı diye 

Vurgunculuk suçundan tevkif 
edilenlerin, ceza görenlerin llstesı 
her gün biraz daha uzuyor. Bun· 
!ardan bir tanes1, lstımbul'da Ye· 
nlşehlr'de meyhanecilik yapan Ko· 
ço, rakıya su kanşunıı sııttıtı 
için 35 lira ı:ıara cezasına çarı:ıtı

rıtmış ve dükktını da bir hafta 
müddetle kapatılacakmış. 

Koço simdi kendi kendine IÖY· 
le sorsa gerek: 

- Beni ne diye mahkOm ettl· 
ler sanld".' "hıırnma helııl karıı
tırmak" tn mı artık vurgunculuk 
sayılıyor? 

*** Bahis Koco'dan acılmışken, bir 
iki sarhoş hlkllyesl anlatalım: 

Karanlık bir sokakta, ı:ıolls dev
rl)·esl bir gölge gördü ve elektrlk 
fonerlnl üzerine cevirdi. Bu, sal
lana sallana yilrüyen bir adamca· 
gızdı. Polis memuru: 

Bu vakit ner~en geliyorsun".' 
dedi. 

- Vallahi, bunu ben de bllml
l Ot'Um, bllse)dim şimdi eve gldlı:> 
karıma söyler, sonra da yatağıma 
girip rahat rahat uyurdum ... 

*** Sarhoşun birisi yıkıla yıkıla gi-
diyordu. Birisi yanına yaklqtı: 

- Şimdi ayağın takıla<'a'k, yu. 
varlana<'aksın. İçmekle iyi yapmı
yorsun. 

di artlk infiratı;ılık ölmüıtür. Ameri· I 
kalılar, Ruı-·elt'in SÖ) !ediği gibi, "ço
cuklarının, emnİ)et içinde faSt>ahile
cekleri bir dünya kurmak için harbe" 
girmişlerdir. Belki de bıı dünya kuru· 
tacakıır. Fakat kurulacak qlan bu dün· 
)anın )a1amast için mezara g6mülen İn· 
firıtplık bir defa daha hortlamamaltdır. 

- İçmekle defli, A7.lzlm, y{lril
meklP iyi yapmıyorum, y{lrihnek
le ... 

Karı koca beraber 

çalıııyorlarmtf 

Fıkrayı tabii bilirsiniz: 
Rahmetli Hoca Nasrettin , doku

zunu bir akceye aldıtı yumurtala· 
rın - dostlar alıt ve~ a6n iln A. Ş. ESMER 

Almanlar S ivaatopol'u ele 
geçirmekten vazgeçtiler 
Moskova: 11. a .a. -- Almanların 

Sivastopol'u ele geçirmekten ,şim • 
dilik vazgeçtikleri ı;anılıyor 

Tnııs ajansına göre, Almanlar he
deflerinden, katı taarruza başladık· 
ları gilnkU kndar uzakta bulunu -
yorlar. 

Almanların 30 gilnllik mOdafaadn 
n[tradıkları kayıplar 15.000 klşiyt 

germiştir. 

Sooyet resmi tebliği 
.M Jkov. , 11. a.a. - :sovyı:t teb· 

liğl : 
ıo İtkk!nun gUnO de kıtalai'ımız 

btitfin cephelerde dilşmanla muha -
rebeye devam etmielerdlr. 

Batı ve cenup - batı cephelerinin 
bazı kesimlerinde birliklerimiz ller· 
liyerek ~ kaaaN •• k»)tleri ••rİ 
almıııardır. 

9 İlkklnunda 4' Alman tayyaresi 
dütUrlltmüttllr. 

Anadolu Ajansınm 
bir düzeltmesi 

9. 12. 941 tarihli beşinci bültenin 
birinci sayfasında Tokyo mahreçli 
olan dördiincli haberin aşaiıdaki ee· 
kilde okunması rica olunur ı 

Haberler bürosu ikinci reisi M. 
Hori, yabancı gazete muhabirlerine 
beyanatta bulunarak bilhassa şöyle 
demiştir ı 

'·Sovyet - Japon münasebetlerinin 
şimdiki durumda kalacağını zanne • 
diyorum Bu muahede beş sene için 
muteberdir ... 

diye - onunu bir akç.eye satıp e
ve dönünce kapının önUnrle karı
sını yoıturt alırkPn ıtörmUş. Kadın· 
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Yeni bulmacamız 
Sr.ldan sata: l - Valdl', bir, kuıa 

kılıç 2 - Meydan, lt'i<I ile yenir 8 -
T"prak, a~P.ml 4 - eok iyi, mısarıra ne 
5 - Teknik 6 - Tok detll, nota, ye
mek, bir hayVan 7 - Cemi edatı S -
Kirli. zlynet 9 - HlkAye, atlk JO -
cok bilen, ııök 11 - Blr emir, eski bir 
nakli \'Hıtası, at ayakkabııı,,. 

Yukardan aıatı: ı - Baston, hlr e
mir. mastar sonu 2- l'arhoş b:ıtır· 
ması, eski bir kllıc S- Halk. kere 4 -
Uye, cenup rnzıı-An 5 - bir ha;yvan 
6- Tersi Jsf'nln kısası. aorgu edatı, 

erkek. nota 7 - Bir meyı:a 8 - oıvı. 
ııCM'la 9 - Derdini anlatma, itimat l't • 
me 10 - Mü~lümanıarı ibadete caAı· 
ran ıeıı, y{lz ıı - Bankadan para alı • 
nan kAitıt, eedat, bir emir ... 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmit şekli 

Rolılan sata: l - AJAkadar. av 2-
FAı, salat. s - Ah. talan, la 4- ca
nan, Maaat 5 - Ana, la, ab 6 - Na
maz. Nazan 7 - Alacak, da 8 - Naz. 
Ga, ad 9 - u, lak, Ga 10 - Ray, ra· 
fadan l1 - Araz. acan~. 

Yukardan aaatı: 1- Afaran, :-;'a· 
ra 2 - Lahna, asar s- Nama:r., ya 
4 - Fa, Al 5 - Asan, zatar 6 - Dal, 
caka 7 - Almanca, fa 8 - RAna, ak 
atac 9 - Saz, ada 10 - Labada, an 
11 - Valt, nldaa-

Amerika 
Mihvercilere 

HARP 
ilôn etti 

( Başı 1 inci sayfada ) 
ııroı.:rnmına devam ederek, ıı llkkAnun 
sabahı Blrleaik Devleılere han> 11An 
ct."'Tllstır uzun :zamandanbcrl beklenen 
ve blllnen hlldlse. bu sureııe rııı saha· 
~ına cıkmış oluyor Bütün dünya) ı hük· 
mU ıııtına almak lstlyen kuvetler, ıun
dl, bizim ~anm kürem!?. tstlkametlndf' 
Uerllyorıar. Şimdiye kadar htc bir za
man hayntft. hllMyete ve medentyete 
kıırıı böyll' bir meydan r.kuma )npıl· 

mamı6tı. Yavaa harekeıler, aııır tehll· 
kelP.r dol!:uruyor DUnyanın hUr kalma
Cın azmetmıı hUtOn mlllctlcrın sert ve 
blrlP.smlı ı:a)retl hOtlln dunı;ada adalet 
ve hak kuvctlerlnln vahşet ve barbar
lık kuvetıerıne zarerını temin f'derek· 
tir. 

ttRIYa dn mrıeşlk Devletlere harp 
illin etm ıtır 

Bu sth plerden dolayı, konı.:reden, 

Blrleşlic ne' letlrrlf' Alman)a ~e Bir· 
leşlk Devletlerle lta ly arasında harp 
halinin bu.unt1uCınu kftbUI etmfilnl ta· 
lt'ı> edPrlm., 

H arp ilanı kararı 
Vııstıuıtr.n, 11 a.a - MUmesslller 

merllsl, mC\'CUL 393 Azanın ltttfaklyle 
Almanya )a harp lll\nını kabul etmla· 
Ur 

Ayan meclisı. ittifakla Almanya'
ya harp ilinını tasvıp etmiş~ir. 

Ayan meclisi, mevcut 86 azanın it· 
tifakı ile, dünyanın blitiın kısımları
na amerikan seferi kuvetleri gönde· 
rilmesine selihiyet vere.ıı kanunu 
tas•ıp etmıştir. 

M. Ruzvelt , Ayan meclisiyle mU
mrss111er m cllsl tarafından tasvip 
edilen Almanya ve İtalya'ya harp 
llAnı kararını imz.:ılamıştır. 

Asker alma ıubelerine 
gönüllü akını 

Nevyork, 11 a.a Nevyork'ta 
renc;ler orduya yazılmak üzere akın 
etmişlerdir. Askerlık şubeleri bu 
gençlerle tn$mış bulunuyordu. Genç
lerin ço&u donanmaya gonullıi ya • 
zılmak istiyorlar gonulhiler gece 
korıdorlarda uyumuşlardır. Asker • 
llk şubesı memurları butıin gece ça
lışmışlardır. Polis duşman tebaası 
yabancılan tevkife devam ediyor, 

Kadınlar da dahil olmak üzere bir 
tok siviller pasif korunma senisleri· 
ne vesair bu aıbi iı;lere gcinülhi ya
zılryorJar. D lilrklnlar ve lokantalar 
camlarını korumak için kliıtlıyor -
lar. Bazı binaların önüne kum tor -
balarından istlfler meydana setiril -
miet1 r. 

Bütün Siyam'da 

harp hali var 1 
Bangkok, 11 a.a. - Tayland hU -

kUmeti bugtln saat 22.45 den itiba
ren btltUn memlekette harp halinin 
ll!n edileceğini radyo ile bildirmiş 
tir. 

C'ağız, tP.razlnln dirhem kefesine. 
dfrhı>mler ağır gelip ele yo~urtçu 
fa1Ja yolurt versin diye, usulca
cık bileziğini koymuş. Hoca, yo
ğurtcu gittikten sonra kansına: 

- Aforln hanım. demls, sen !
cerde, ben dışarda uğraşa uğrAga, 
ı;u Pvln !dareslnl yola koyacllğız! .. 

lzmir'de de bir kan koca, bir
likte yankesiciliğe bllslam1$1ar. Fa
kat yakalanmıslar. 

Simdi hapisanede dövün~Pler ge
rek: 

- Tüh! Tam evin idaresini yo
la koyacağtmız sırada yakalan
dık! •. 

Vurguncular 

itibarda ... 

tstanbul aııllye lkln<'I <'f'za mah· 
keml'Stnln iki kısma ayrılrlıl:ı, bu 
kısımlardan birisinin sadece vur
gunculuk hldlselerlyle utrua.call'ı 
haber verlllyor. 

V'Ur2'Uncular nihayet k@ndllerf 
ıcın hususi btr mahkemeye df' 1Rhlp 
oldular. B:ı.rl bundan utansalar da 
mahkemeye mümkün oldutu kadar 
az dllımelıe caııaaalar ... 

Çorapçılar arcuında 

kopan gürültü 

İstanbul'da ooraıx:ılar bir top
lantı ya.pm14lar. F akat, tatlı tatlı 
konuşurlarken bir kavgadır kop
muş ve nihayet polis,· toplantıyı 

dağıtmak zorunda kalmış. 
Birisi merak etmlJ. soruyordu: 
- Kavga neden çıkınıs acaba? 
Arkadaşı içini cekerek cevap 

~·erdi: 

Lexington Japonlar 
tayyare Pasifik~ e 

battı hakim oldu • • 
gemısı 

(B~• ı ıııcı aa11/ada) 

gemisinde ölmu~tur. 
Ordu ıanareleri iki İngiliz topçeke

rini bombalarla Sl'll' harıci hırakmı~
lardır. Japon ta}'}ıueleri hiçbir ka} ıba 
uğramamıstır. 

( Başı ı lnt'l sn31 fada ) 
tan bir sıiratle devam ediyor Alman
ya ve İtalya ile en sıkı bır işbirliği 
iledir ki Japonya dunyada yenı bir 
nizamın kurulması yolunu takip et
mektedir.,, 

Harekat hız[a ilerliyor 
Bir torpido muhribimiı Ha\'I) ada

ları açıklarında hır Amerikan dcnizaJ. 
tısı ile hususi urctte teı;hiı edilmi~ 
diier bir Amerikan gemisini tam isahet-1 Tokyo. 11 a.a. - Şanghay'daki 
le haıırmı~ru. bahriye sozcüsu Malezya ve Filıpin. 

Japon kayıplart deki japon hareketlerinin sıiratle i-
Tokyo; ll. a.a. - Japon orduları lerlc:dil:i~i aoylemiştir. 

umumi ka. argAhının bir tebliğine • Un:umı karargah geceleri Tokyo 
göre dü 2 t l 1 ı b t d

. ıle cıvannın karartılmasını emret • 
, n ıı,,ı gem s a mış, ı- • ti 

~er ı deniz taşıtı da hasara uğra· mış r. 
nııştır. Fakat bu vapurlarda bulu - b'~~b-~n~~. gazetecıler .toplantrsmda 
nan Japon kıtalarının daha eve! ka· 1• ırı dıı;ıne gore tevkıf edilen 271 

k 1 ld 
,.,., hl'ıtd du!ijman tebaası arasında dort do ga-

ra>• çı arı mıı o u~.. te ı~ e tas· •• 
rih edilmektedir. zcte mu~abırı va~dır. 

Ayni tebliğe ...xre 18 J • Har:kat bölgesınden geçen Fuji _ 
• ov • apon as maru Japon vauru bu sabah Kobe ]i. 

kert lll)'Yaresı Usterine dönmemi§ - H 11 d H' .ı· ti manına o an a ın .. ıs:anın'dan 
r. 1639 japon tebaası getırmiştir. 
Japon donanmuı Malezya sularında 

"Repube" ,.e "Prince Of ~7ales" in1tiliz 
zırhlılarına kırıı )apıığı hucumda 3 
ıanare kaybetmiştir. Filipin ıı<lalarına 

}apılan hucumlardı ise denizaltı avla· 
maia mahsus 1 tanarc kaybedilmiııir. 

29 bin tonluk Harıma 
japon z.ırhlııı yandı 

Nevyork; 11. a .a. - ~fanila rad
yosunun neşrettiği bir telgrafa ıı;ö • 
re, Japonların 20.ono tonl'.lk Ha -
runa zırhlısına LUzon'un şimal do -
ğueunda Uç tam isabet kaydedilmiş 
ve gemi ate§ almıştır. Tayyareler 
ayrıldığı zaman Haruna §lddetı 
yanmakta idi .... 

Vaeington, 11 a.a. - Harbiye na
!ırı Stimson, 29 bin tonilatoluk Har
buna japon zırhlısının Filipln civa. 
rında ordu hava kuvelleri tarafın -
dan batırıldığını bildirmlı;tir. 

Princ:e ol W alea ve 
Renul•e'cları kurtarılanlar 
Slnırapur. 11 a.n. - Resmi blr teb

llte ıreırc, Prlıırc or WalP.11 ve Rcpulsc'
dıtn 2000 den !azla tnsıın .kurtarılmış

tır. Kurtnrılıtnlnrrlan 600 - 70o kııl bu
raya ı.:clmlellr. G<.!!nllcr yapılan hOcum 
esnaınndn 711Uııman tnnnresl dUsU
rlllmUatUr. Hcpulıe'ln sUvnrlls kurta
nlmııtır. lnı.:lltere'nln Uzakfark tilo
ıu kumandnnı Amiral Slr Toım Phl
llPP&'ln ka>"boldut'tı remıen bildirilmek
tedir. 

Amerikan donanmasının 
baıkumandan muavini d e 

ölenler arasında 
Vatl116ton: ıı. LL - Bahriye na

&rrlıl1 tarafından bildlrildttıne gö
re, Paaiflk'teki Amerikan donanma
ıının bafkumandan muavini, JaPon
lann Pearl·Ha?t>our Ueetıne yaptıtı 
hUcumlarda ölmtiftUr. 

Nevyork limanı önüne 
mayn döküldü 

Vaelngton; 11. a.a. - Bahriye na
zırlığı, Nevyork limanı önllne mayıı 
dökUMUğ{lnU bildlrml§tlr. 

Hollanda Hindistanuldan 

Singapur'a 

Guam adasında 

Tokyo, 11 a.a. - İmparatorluk u
mumi karargahı deniz §Ubesi tara • 
fından neşredilen bir tebliğe gore 
japon deniz birlikleri dün, Guam 
adasındaki Apra limanı yakınlarına 
kadar sokulmuş ve kilit vazifesi gö. 
re;ı ~u önemli noktalan ele geçir -
mıştır. 

3:00~ t~nluk bir sahrinç gemisi zap 
tedılmıı;tır. Geminin kaptanı ile 30 
kişiden mürekkep mürettebat! esir 
edilmiştir. Bu harekatta japonlar 
hiç bir kayba uğramamrılardır. 

Japonlar "'inaan torpili'• 
kullanıyorlar 

Londra, 11 a.a. - Prince of Wa • 
!es ve Repulse'in batmasiyle ingiliz 
donanmasının uğradığı buyiık kayı • 
ba işaret eden Times gazeteai dıyor 
ki : 

Düşman basını Japonların "insan 
torpillerinden çok istifade ettikleri
ni yazıyor. Bu Torpil n içinde bir 
insan bulunmaktadır. Torı:ıil hedefe 
atılıyor ve muhakkak surette isabet 
ediyor. Torpilin hedefe isabet et • 
mesiyle içinde bulunan insan mu • 
hakkak ölüyor. 
Japonların muvaffakiyetleri bu sl

lihm kullanılmasma atfedilebilir • 

Bizerta üssü ve 
fransıı filosu 
< Bası 1 lncl sayfada ) 

Bizerte &Akerl llmıuıımn ttaly&D}
tarafından kullanılmaaına razı ol
m"JŞtur. B1141ka bir habere 1.namnak 
llzım gelirse ftalyanlar, vapur ka
filelerinin korunması için bazı trıuı
sız harp gemilerini de kullanabil• 
ceklerdir. 

İtalya hUkUmet! bundan bir kac 
Jıatta önce Vichy hUkUmetine mU
racaat ederek ftalyau lruvetleriniD 
Tunus'a doğru çekılmesl ihtimali 
bulunduğunu, bu takdirde italyaaa 
kıtalarına her hul!Usta tam anla -
mlyle yardım edilmesini iatedltiıd 

blldirmletir. 

takviye Yeni bir 
geldi safha 

( Başı 1 inci sayfada ) 

gra!larda 7 dil§man tankının talıirp b l k 
edlldlğl bildirilmektedir. a.~ a.. en 

Vaşington; ıı. a .a. - Haber a- ~ • , 
lındığına göre, Malaka yarım ada
ııındaki Kotahbaru tayyare meyda· 
nı Japonların eline geçmi§ bulunu -
yor. 

Japonlar Kuantan' a 
hücum ettiler 

Tokyo, 11 a.a. - Japon orduları 
umumt kararg~hrnın bildirdiğine 
göre salı gUnıi öğleden sonra japon 
tayyareleri M.alaka sahillerinde bu 
lunan inglliz deniz Ussu Kuantan'a 
hücum etmlgler ve buradaki tesis
lere bOyUk zararlar vermlılerdlr. 

Şiddetli muharebeler 
oluyor 

Stngapur: ıı. a.a. - R~•ml teb • 
llğ : 

Klııı:ıtan bölgesinde gt.ln sakin geç
mi~tir. Alınan raporlar, diğer bir 
bölgede ceniı bir sahıı içinde §id· 
detll muharebeler olduğunu bildir -
mektedir. Birliklerimiz, fevkalO.de 
bir kabiliyet ve oeasrctle döğtiş -
tUkten sonra ıılmı'i Kotııhbar.ı'n'.ln 
cenubunda yeniden toplanmaktadır. 
Kıt.aıan.-nızın maneviyatı mUkem • 
meldir. Kayıplanmız nlsbcten az . 
dır. 

Bafka noktalarda hudutlarımız 

olduğu gibi duruyor. 
K edah bötgeeiY1.de Pencap ıuta • 

larına memup motllr1U bir birlik 
dtlfman• ıararalt 7 Japon tankını 
tahrip 't'Tmlftir. 

(Bqı 1 inci aayfada) 

edilmektedir. Japonlann dojrudan dt+ 
rura, Amerikan 've fo~liz deıuz kuvet
lerine hucumu, ıuphcsız, Almanya'nıa 
iılerini AHupa'dı daha kolaylışumıak 
için >arılmaktadır. Çunku ne Ha,-..i'n.iıı. 
ne Guam'ın, \e haııA ne de Filipin'ia 
ka)bı ı\merika için tam bir ölüm teh
like~i > ar:ıtmı} acakıır. Fakat deniz ku. 
\tılcrinin )'Okedilmc~i ula bu tekilde 
müıalca edilemez. Buna rağmen o)Wla.
rın son birkaç günlük ıckline bakıp ela 
hundnn ne çelik rıaktın 1ehine ve ne de 
demokrasilerin tam nle)hine kesin bir 
mlna çtkarmılk kabil dcğıldir. 

Fğcr dünra harıa~ını bir satranç tah
tasına hcnıeıecck olur ak, ıimdiki halde 
iki taraf da buna ta) ko}makla meşgul
dur. Hakiki orun daha bı)lamamış, ve 
iki tarafın tam planları mC}dana '"Urul· 
nıamışıır. Gene satranç orununda oldo
jiu gihi, bir iki rıı>-adenin ka> bı mesele 
delildir. Asıl onemli olan ·~rur" ler· 
dir. Hunların ana l."U\ etleriyle. her 
tarafa harckcı imkilnlarını elde ederek 
tatbik crlcccklerı rılaalar, çarpısmanırı 
ana ~ldini ta)İn edecektir. Bu arada 
şunu JÖ)lİ)CIİm ki, A-.cupa')ı her şeye 
rağmen hir hisar içine IW)'UP ona ni
zam -ermek imkanı hulunmadıjiı ıimdi 
Avrupa'da hcıkes tarafından açıia vur
maktadır. Çünkü stoklardan sonra 
kati ekonomik zaruretler dunya çerç~ 
'esi içinde kcndi\ini hi settirmeğe bq. 
lamış olsa gerektir. Fakaı harbin muh· 
temel } eni gcliımeleri hakkındaki dii
~unceleri ıimdi hir kö~e bırakıp, olaıı 
şe} !er üurinde duralım: 

Kuan~rın'da hiçbir değiıikllil ol • 
mamlftır. Buradaki durumumuzu 
muhafaza ediyoruz. 
Dtitmanın zehlrllgaz kU1landığlna Terazinin iki kefesi, şimdi bir iri· 

dair gelen ve t eyit edilmiyen haber- uda duru}or. Buradaki denklf>$meyİ, 
!erin aaılsız olduğu antaıılmı:itır. bir taraftan diğer tarafın lehine boz· 

Ç• l"l • L L • makta, maddi kll'cttcn çok, tatbik em· 
- Kadın eoraplarına yapılacak ın l erın •tıfırlma nareRetı lc~k rıllnlar rol O}'Dt}-acalcıır. Çünkü 

um Uzerinde llYUl8mamışiardır da Çunking; 11. a.a. - Çin ordusu- maddi kıı~eıler htr e>e rağmen aşajı 
ondan- l nun K anton'a ve Japon ordus".lnıın ı yukarı birbirine eştir. 

arkalarına yaptıtı 18§ırtma taar -
SA. - TIR. rumnun bafladıtı blldirtımektedir. Mümtaz Faik FENiK. 
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B. ÇÖRÇİL 

harp durumunun 

İstill edilmektense hepimizin ö
lurnü terclh edecf"ğlmlzi söylemek
le Bü)i.ik Britanya için olduğu ka
dar Amerika Birleşik De\"letleri l· 
çın de konuştUğUmu biliyorum. 

CEMiYET HAY ATI 

Devlet Konservatuvarı 
konserleri 

Bu akıamki nöbetçi eczane 

Bir cocuk sakası 
.~ J inkiıafını 

benin birinci safhasmda yava5 ya. 
vaş hakımiyeti ele aldık. Hava ku • 
vetlerimiz, muhakkak ıurette hem 
sayıca hem keyfiyetçe her zaman 
üstünlüğü elinde tutmu5 ve Alman
ların Rusya cephesi de dahil olmak 
üzere bir çok bölgeden takviyeler 
getirmelerine rafmen bu üstünlük 

1 t 1 daima muhafaza edilmiş ve hatta an a ıyor 1 fazlalaştırıl_mı~t~r. Kıtalar ve as~e.ri 

B~kumandan Çang-Kay-Şek, bU
tlin Çin kaynaklarının Bliytik Bri -
t11.nya. ile Amerika Birletıik Devlet
lerinin emri altında bulunduğunu ba· 
na temin etti. Çin·ın dtıwı.'<ı bundım 
böyle bizim df\vamı7.dır. Japon hU
cumuna dört seneden fazla bir za
mandanbcri zaptedilmez bir ceııa • 
retle göği.I~ geren bu memleket ha
klkıı.tte şanlı bit" mlitteflktir ve 
buıı:llnden itibaren bu memleketle 
birlikte ve iki mlitteflk eıfatiyle 
yalnır. Japony.a'ya karşı değil, mih
vere ve onun bUtiln eıoerlerine kar
ıı elde edilecek zafere doğru ylirU • 

Cümhurreicli&l filirmoı_.k orkes -
trası tarafından her hafta cumarle!li 
günleri verilmekte olan konserlere 
yarın, saat 15.30 da Ankara devlet 
konservatuvarında devam edilecek • 

-k Cebret Eczanı>sl pazar gecesi ı:6d; 
betçi olan eczane pazar giinU 
nobctc;idir • 

Ankara'dan giden trenle~.,: * cumartesi. pazartesi. persemte makamlar, ıngılıl. hava kuvetlerının 

MINICAN 
[ Başı ı inci say/adı ] faaliyeti neticesinde gördıiklcri yar- tir. Yarınki konser, .. birinci oda mü

zici koıuıeri,, ni t eşkil etmektedir. 

de 19.50 de latanhul. 

- Güzin' den Sedat' a - 1 »i bir daha bir biımiyecek yata1z1ıkıan, 
sonu gdmez bir ümiı.izlikten kurtar • 

vetıenmtzın almnn kU\'l!UerWıe lı!dn- dım ve himaye şeklinden en büyük 
yette kütle hallnde tesadilt edecekler! memnuniyet izhar etmektedirler. Bu 
mUtalea.aaında ldllcr. Bununlll beraber hususta bundan evelki le$ebbüsler • 
&.nl ı;Urprlz \'e ileri hareketlmlzdckl de yapılmış olan ~ikiyetlerdcn hiç 
muvattııkıyet böyle blr ku,·et l.ıntllıa. birisi, bu sefer yapılmamıştır. 

Konserin programını neşrediyo -
ruz : 

* Her giln 19 da ekspres. 9.10 da IJ 
tan bul. 

-t. ller gUn 20.25 te posta. 12.ui ıe !t 
tan bul. 

Sednıçtk, 
Erzurum'da ol<luğunu il) lardan son· 

ra bugun oğrendım. Nir,;in bize hiçhir 
ıe> o) lem edin- Bö> le ha beniz dun) anın 
bir ucuna kaçıp gittin?,. Ah, niçin, ni· 
çin bunu )apun? .. 

ifa> ır, sana kırıldım, incindim san· 
ma ~akıo 1 ••• insan kardeşine gücenir mi 
hiç? .. Hız ıerze çocukları iki karde~ sa
> ılırız, değil mi Sedat?-. Ben dunyada 
biribirine bu kadar rakın başka iki kar· 
deş daha duşiınemi) orum.. \"e h:ıyatım· 
da el.ıha ıemız, daha ince bir hisle bas· 
ka hiç bir Şe)i, hiç kimseyi Se\'mi)'CCe· 
ğım, inan! •. 

Ama, bu )aptığın doğru bir şey 
mİ) di ? •. J\nnem zaten dertli kadın.. he· 
le \enin ıhtirar d.ıdıcığın, dadımız .• 
te)7eciğimi ka}beııiğimizdcnberi dertleri 
az mı)dı biçarelerin? .. Na~ıl ikisini de 
)Tniden ağlamaklı ettin bilsen! ... Ben 
kendimden bahsetmirorum. Şimdi haber 
aldım artık .• hu kadarı da bana )eter ... 

Fakat kendi kendimi de bir tıirlü 
affetmi)orum, affetmİ)·eccğim hiç._ Bir 
gizli acı, ölüncü)e kadar içimden çık
ını> acak. Sen, bir gun gene duneceksin; 
beni bir gün affedeceksin, desi! mi Se
dat'- Hadi, söyle bana bunu kuzum
bunu bilmhe çok ihthııam var. 

Fski bir çocukluk arkadaşına, bir 
kız kıırde1inc insan bu kadar gücenir 
mi 1a?- Ren sana ne )·apum? •• Beni ne 
)anlış, ne fena anladın.- O gün içimde
ki çılgın çocuk s"incini sana daha baş
ka nasıl anlatabilirdim, bilmem ki ... 

Simdi daha i)·i hntırlıyorum. Bu, bi· 
ı1nı en mefüt bir gecemizdi. Şarktan )·e· 
ni gelen babanla mi~afirimiz olduğunuz 
o ece, )ıılnız biı çocuklar değil, bü • 
)'uklerimiz de ne s~inçli idi... Bütün 
se,diklcriıııiz. ka)bcttiklerimiı de na
sıl bizimle beraberdi, değil mi Sedat? .. 

Ben, oyle çılgın, öyle çılgın olmuş
tum ki •. bili}or mu<un, o gece hemen 
hiç U)"Umadım. Sabah, koş sesleri)'le 
bahçe}e fırladım. Senin odanın altına 
ı::eldim. Yaban glillerinin sarmaşıp tır
mandığı balkonun kenarında serçeler 
topla,mı$lardı. Fakat 5en, bu saatte 
kimbilir nasıl bir rüya görü)"ordun? .. 
Ben aşağıdan el çırpı)"Or: pencerene kü
çük kuçük taşlar atı)or; seni de kaldır· 
mak istitordum. 

Niha)'et urandın ,.e eski bir çocuk
luğu beraber canlandırmak, beraber ge
ne O}"llnlar yapmak ihtiraci)"le, sen de 
yanıma indin. 

- Sabahtanberi kuşlar, "Cici, cici, 
cici •. " di)e seslenip duru}orlar, bak .. 
sen nasıl uyanmadın? .. di}ordum. 

hte o zaman, beraber sıçramak, ko
ıuşmak, ne bile)im bir oyun yapmak İs· 
d)en mini mini çocuklar sibi, c:llctimi 
tuttun: 

- Ben. seni sevirorum Güzin! •• de· 
llüı. 

Oh, • uman birdenbire nasıl Ja • 
f(rdım; ııasıl ~gına döndüm de bay • 
lnrdtm: 

- A a a.. kaçık!" 
Bunu ben bilmiyor muydum sanki •.• 
.Ama, sen birdenbire ne oldun?. Yü· 

zünün rengi, dudaklarıoın gulüşü, niçin 
clcsiJiverdi?. Niçin böyle ellerini yüzü
ııe kapadın da yanımdan kaçıın, Sedat? 

Ben öyle çılgın. olmuştum kL hiç 
bir şey anlamıyor; kendi kendime dur
madan el çırpı)-or; zıplı)"Or; kahkaha • 
lu koparıyordum. 

Bunu biz, aramızda ,imdiye kadar 
hiç tecrube etmemiş; galiba luzum gör· 
mrmi1tik. hıe bu ~abah saadetinde, bu 
mini mini JC\·dalı kuşlar, bizi bu )eoi 
O)"lln için bu ağaçların altına çağırmış· 
!ardı. Ama, niçin sen bu güzel O)"Unu 
böyle yarım bırakıp kaçmııun '·· Ben, 
ıimdi yeni bir ıaka daha )"apacaksm; 
ıimdi bir ağacın arkn ından gene bir • 
denbire çıkıp gefüereceksin di~ordum. 
Gözlerimi kapı)or; olduğum rerde hep 
seni, bir yeni pkanı bekli)'ordum. Bu 
yeıweni oyuna böyle biraz kendimi alış· 
ıırmak ihti)'ICtDI duyu)'ordum. 

Fakın neden, bilmi~orum .. bu sevinç· 
1i sabah saatinde, bu ilk çılgın heyecan 
nrperiılerinden sonra, içime birdenbi · 
re bir gariplik çöktü. Oracıkta gözlerim 
kapalı, bir ağaç dibine )"Uslandım ve 
kendi kendime ağladım. 

O sabah, içimde gizli ümitlerle, 
oracıkta seni ne kadar çok ve ne kadar 
boş ~ere bekledim Sedat!.. Ama, sen 
bir daha biç, hiç dönmedin. Sonra 53 • 

b:ıh kahvaltısında, babanla hemen gide
ceğinitl haber verdiniz. Bu, bendeki be
lirsiı ümidi gene büsbütün söndürme· 
di. Ba$kalarıoın bilmedisi ,.e hdki hiç 
bilmi)eceği bu yeni, bu gizli oyunu • 
muz için, mutlaka gene gelecektin, de • 
ğil mi Sedat? ••• 

Ben, o sabah saatindenberi h111, her 
bekli)orum. Böyle habersiz bir ha~ka 
bucaıb knçacağını nasıl aklıma getire
bilirdim ki." 

Bana yaz.. darılmadığını bildir, eml 
Sedatçığım !-

- Sedat'tan Güzin' e -

Güzin, kardeşim!. 
Den, sana niçin, na ıl gücenebilirim. 

Görü)'Orum ki, beni çok )anlı,, \"Ok fe· 
na tını)onun. Bunun için san· hepsi • 
ni anlatmak llıım. 

Çocukluğumuzu sen de hatırlarsın, 
değil mi Güzin? •. l-füardaki yalının çİ· 
çekli bahçe yollarında. elele rutu>uP 
kosuşan iki bebek kardeşi, ben hiç 
umıımadım.. hiç unuımıyacnğım. O 
günler, ölünce) e kadar içimde faJı)'I • 
atk, buna inan! .. Ben, o günlerdenberi 
hep aynı hırçınl a)nı minimini çocuk 
kaldım Güzin! Bıı çılı:ın çocuk he}ecan
larını, bu çocuk duygularını, hiç ka)' • 
bctmedim. istiklal harbinin ba,larışını, 
se,•gili bab:ıcıklarımızı hep beraber u
ğurla}"lfımızı, nihayet biribirimizden 
a) rılışımm, benim )'Dtılı okula, senin 
kolleje girişini, ve Bebeğe geçısınızı, 

mini mini yüreklerimizin hilıun bu acı
larını, ben hala bütün kuveti}lc durar. 
hfil )'a$Ulm. 

Anneciğimin ha~ıa ruhunun benim 
de benliğime sinmiş olduj;unu. daha o 
:ramanlardan anlı>ordum. Hele onu da 
kaybettikten sonra, içimdeki mini mini· 

mak imkanını hulamadım. Mektepteki 
son senelerimi lli~ar'daki bakımsız, ha· 
rap falıda, dadımın )'anında geçirmi)'e 
ba,lamıştım. O kadar ısrarla )'&Ptıiınu 
diıHtlere gelemi)or; gundcn güne hiç 
kimseri görmek isıemiyen daha aeaip, 
daha )ııbani bir mııhlı'ık olu)ordum. 

Sonra harp bitıi. Karıplara karıı•n· 
lar umulmaz bir zamanda çıkıp geldiler. 
Baban bir daha dönmı:mek üzere asker
likten çekili)·ordu. Ama benim zavallı 
bahaoğım, bu kadar acı yıllardan son· 
ra, bu >·alnızlığa da)'anamazdı. Ve ge· 
ne ordu)'ll döndü. 

Niha)·et ben de mekıebimi bitirdim. 
Llikin bu çaresiz >·ıılnıdıkla bundan 
sonra nasıl baıa çı\.acaktım? Bu koca 
şehir bana öyle )'ilhancı olmuştu ki, 
şimdi .• ii> le sınıyorı.lum ki, o kad&r 
sevdiğim babacığımdan başka kimse . 
cikler kalmıımıııı dün)ııda henim için .. 
Bu yıpa)ıılnız yaşayışın sonu böyle ola· 
caktı tabii •. )'alnıı bu kadar da değil.. 
hen, hali örle mini mini çocukrum ki, 
haratta ilk adımımı atmak için, baba
mın büyi.ik ku"ctindeo yardım istemi)·e 
ihtiyacım vardı. Yanına gitmek istedi
ğimi ona bildirdim. Önce kabul etmedi. 
Sonra ısrarlarım üzerine rau oldu. O 
zaman beni almak için lstanbul'a geldi. 
Belki bir daha görmi)'ectği )'ıkılmış, 
kapanmt)'a mahküm bir eski )"ll\"a)·ı, ar· 
tık unutulması Uumgelcn e\ki dostları· 
nı. son bir defa görmcje, onun da ih· 
ti)•acı \'ardı. 

İ,te, ayrılacağımız bu son ıece, mi· 
safiriniz olduk. Bu kararı kimseye bil· 
<lirmek istememiştik. Bıı, ses,iz. haber· 
siz bir "Allahııısmarladık" oluyordu. 
Bu kadarı klfi değil miydi )'a Güzin?. 

Haraumın bu son gü11~1 gecesini, bu 
güzel sabahın hlitırasını. elbette ölün • 
ce)'e kadar, unutamam. O sabah saatin· 
de, gönlümdeki hiç hüyümiyen bu mini 
mini, nasıl ben farkında olmadan, bu 
kadar çocuklaşn·erdi.. belki bir daha. 
hiç bir zaman yapmı)·acağı bu şakarı 
yaptı .• bala şaşı)"orum. 

Bu, sadece bir çocuk ,akuıydı .• inao 
bana, Guzinl .. Eski bir çocukluk arkada· 
şını bulduğu zaman çılgınla~an mını 
minile,en gönlümüzün masum bir şaka· 
sından başka bir şey değil ... Oh, bu Öy· 
le bir şey ki" yalnız, yalnız çocukların 
hakkı olabilir. 

Ah, bu mini mini .. ııcnc nasıl hıç • 
kıra hıçkıra uyandı bu gece bilsen .• Da· 
ha ne isti)'or .. hilmirorum, anlamı)'O • 
rum. oı,arda durmadan pencerelerimi 
sarsan bu tipilerden, bu korkunç gece • 
!erden o kadar çok korkmasa_ b57le 
dağlardan, karanlıklardan kaçışan. İm· 
dat İster gibi bütün gen bafrı$an bu 
korkak yaban harvanları ile beraber o
lup haykırmak için, sokaklara kendini 
atacak-

nına mani oldular. Hemen ilk ll<:ra- Muhıcmcltlir ki hu yıpratma muhare
yışta dUsman zır'"'lı ku\'eUerlnl ikiye besinin, nihaıeı, diişnı:ına, san,ın bir 

manevra ile \e birkaç ı:ündc neticelen· 
dirilme~indcn daha derin fenalıklar ge
ıireceği görülecektir. Lihya'da hu bil· 
romdan haşka hi\iıir şcl..ilde, düşman 

İçin dnha ıİyade pahalı ve bizim için 
<Llha zi)'ötde lehte bir ikinci cephe hı· 
rel<ete ı:eçirilemczdi. Dü,ününüz kü düş· 
manın insan. cephane ,.e benzin olarak 
Afrik:ı')a ı;:öndcrdiiH her şeyin yaruı 
,.e ban defa daha fa,ıa,ı, deniultı tarı· 
mı7, krll\·azörlerimİ1. de,tro)·erlerim11 
,.e I.ih>a'dan ve Malta'dan hareket eden 
tıyrarclerimiz tarafından hatırılmakta
dır. 

anrarak ve bunları kareaıalıta vere· 
rek tamamen Sldl • Rezzak'ın önUne 
kadar aeldlk. Bundan dolayı eölün &:e· 
nl.I bir sahası Qzerlnde blrçak mUnte • 
rlt ıtddetl! muharebeler olmuıtur. 

Bö~·lece muharebe ılddetle cereyan el· 
ml!kle beraber datınık ve uzun suren 
bir hal aımııtır. Blzlm için her ıey!n 
16ası 1ate meseleıdrtlr ve ıtm<llye kadar 
olan tehl!keH al!re muazzam bir ol· 
çilde aönderllen motör!U vaıntalann 

nakU me&eleııldlr. Zırhlı vasıtalarla 

ta:;yareıerdekl Uıtünıuaumuıe de &11· 
\'eneblldlk. 

E\·eııı. bizim !çln her HY yalnız ku· Rus cepheıi ve Libya 
manda.nlarırnızın delil fakat askerleri· Ru~ cephesinin rahatlandırılma'ı ha· 
mızın de ıarı.en ve mUıtereken besle· kınıından, hu çarpışmaların bütün ıid
dlklerl sarsılmaz taarruz ruhuna bat· deıi> le <lcvamı, fena bir lef olarak te· 
it bulunu>·ordu. BUtUn kıtalarırnız dUı· Jakki cJilemr7• 

manı harbe mecbur etmek \'C kabil o- Muharebenin birinci safhası ıimdi 
!ursa imha eylemek kin teskin edilmez sona ermiştir. Düşman, hatıra dollru ile
blr anu !le her vakit ve bUtUn tartlar ri harekeıimiıe engel olan mt\7.ilerin· 
altı.oda ve yoreunluklanna \"e l'etlr· den çıkarılmı,ıır. Bardi)a ve Halfa)"&· 
diklen imtihanlara ratmen dlltüıtüler. daki lfaıı ccblcr hariç, hüıün diı'ier yer-

Faka.t bütün bunların arkasında !er temiilenmİjtİr. Bu cehler de umit· 
başkumandap. Auchlnleck'ln sebatlı \İL bir tarzda ıecrit edilmiş bulunmak· 
irade ruhu mevcut bulunuyordu. Bu ıatlır. Tobruk'un muha•aradan kurtarıl· 
ıra.de ruhu olma~~"dı pek kolayca 1 dıjtı kaıi ~urette sorlenebilir. Daima k~· 
müdafaa h!lıne dUŞecek ve bu Llb· nıli, fakat a,iiır <urctıe yaralı ye hu· 
)"a ~ahneslnde kendimizi ilk defa ol- >Ük mik>;ı-ıa 11rbı 'ökülmüt olan düş· 
dukça kU\·etli hissettiğimiz bir 7..&· man ricaı halinde, Tohruk i~ıihkamının 
manda elde bulundurduğumuz kıy- bamındaki müdafaa hattına çekilmek· 
metli lnl!tlyaU\1 ka}"hedecektik. ıcdir. Yeni ıanare meydanları •a)'esinde 

24 sonteşrlnde general Auchlnleck hatı)'a dojiru r,;uk urakları kııdar hava 
muharebenin idare edlkllğf umumi kudrcıimiLin tı~•i,i ile Tobruk'a giden 
karargAha gitti ve 26 ~onteşrlnde de )olların ıemizlenme~i. ıııret mlikemmel 
general Cunnlnghnm'ı vazlteslnden ıanıim edilmi, ulan hü~-ük Tohruk de· 
cekmeğe ve. yerine sekizinci ordu p..ılarımua, münakale haılarımız bakı· 
kumandanlığlna nlsbeten genç bir mından hü> ilk bir ekonomi ile taarru· 
subay olan general Rltchl')1 getir· ıumuıun ikinci ~afhasına münherrt 
meğe karar \"erdL imkılnını ,-ernıekıedir. Rii)ük tahiye 

General Cunnlngham Habeşistan· kuHtleri ve Afrika kıtaları, el altında 
da parlak hizmetler yapmış•.ır. Ve me,cut bulunmaktadır. İkinci •afhanın, 
büyük bir sürpriz ve muvaffakıyet· şimdi>e l..a<lar >·arılan çarpışmalardan 
le başlıynn Ye halen güç sahnesini daha kola)' bir tarzda birinci •afhanın 
atlatmış olan şimdiki Ubya taar:ru· mep·alarını ıoplama•ı rek mümkündur 
zunun p!Anlarını ve teşk1lli.tını ken· ="il ordmunun yeni )·ılı ve nocl )OC· 

dislne borçluyuz. Doktorlar genera- tutarını .Kahire"de kuılı)'amamım tchli· 
!in o zarnnndnnberl fazla t'&lışmak· ke\İ ıamamiyle bertaraf edilmiştir. 
tan ciddi olarak muztarlp bulundu- Atlantik muharebeıi 
~unu bildirmişlerdir. Kendi.sine has
talıf:ından dolayı izin v~rilmlşUr. 26 
sonte~rlndenberı sekizinci orduya ı:e· 
neral Ritchle tarafından meharetle 
ve azimle kum.anda edilmektedir. 

Muharebe henüz bitirllmemi.& ol· 
makla beraber ben buna Auchlnleck 
muharebeııl adını vermekte tereddüt 
etmlyecekim. Kendl$1nl \\'avell tein 
oldu{ı;u &lbi blrincl aımf bir aSker 
olarak tarudtiımızı zannederim ki 
söyllyebillrlm. 

Aılantik mulıardıe~i hakkında M. 
~rçil )unu ~örlemi~ıir: 

ı:ıuııte)rİo a)ında \e ilkk.inun a}ının 
ilk vn gıinü içinde- son dört ay zarfın· 
d&>ki kall..ınmamıL muhafaza cdilmiıtir. 

Ruı harbi 
Bundan sonra Sovyetler Birlltini 

bahis mevz"Ju eden M. Çöıı;il Hlt
ler'in yalnız her U.rafta durdurul· 
muş bulunduğunu değil kayıplarının 

da muaz7.anı oldutunu aöylemtı ve 
oöyle demiştir : 

Ve <bb.:ı ancak kııın ba.gındayır:. 

ycoe(:iz. 

Kaybedilen gemiler 
Japonya'nın hücumu, bahriye ku· 

vellerim!z bakımından Bü>•ilk Brl· 
t.anya'ya ve Amerika Birleşik Dev
letlerine cok ciddi bir zarar verdir· 
ml.ştir. Bütün hayatım mUddetlnce 
Prince of waıes v~ Repulse'ün ka· 
yıbı gibi bu kadar ağır ve)'a bu ka· 
dar acı bir bahri darbeyi hatırlamı
yorum. Bu iki buyük ve kudretli l!C!'· 
mi, bu IPOll aylarda Uzerimir.e c;;i>k· 
mek tehdidini gösteren yenl Jnpon 
tehllkesinP ka.~ı koymak için tesbit 
etth'!iml7. piAıılann e:>a"lı bir hattını 
teşkll etmeıktP idıler. Bu gemller 
münasip mahalle, münasip zamanda 
gelmişler ve kendilerinP verilen va· 
zt!eye her bakımdan alışmıslaniı. 

Japon nakliye gemllerlne ve mUs· 
tevlllnin Siyam, Malezya \'e Kra 
berzahına a.oı:ker çıkaran vapurlarmll 
hücum lc;;ln harekete gec"n bu gemi· 
terle Amiral Filirıs, iyice düşilnüle· 
rek kararlaştırılmı:ı tamamiyle doğ
ru bir taarruz yapıyordu. Bu hare· 
ket, tabii tehlikesiz. dcğllrtl. Fakat 
prensip itibariyle şimal denizinrle ve 
Akdenlz'de birçok defalar yaptığı
mız mUşııhih hareketlerden başka bir 
şey değildi. İki ~eml bomhaniıman 
VP torpil tayyarelerinin yaptığı mii· 
teaddıt hücumlarla batırılmıslJr. Bu 
hUcumlar u~alıkla ve azimlP yapıl· 
mıştır. Yük!<ek irtifadan iki hür.um 
~·apılmL" ve her ikisinde de lc:abı>tler 
kaydetmlstlr. Her biri dokuz tayya· 
reden mürekkep Uç torpil tayyaresi 
dalgası harekete gecm!s ve o.bu ı:eml· 
lcrde.n her birine bi~ok torpıl ı~-ıhet 
etmiştir. Yeni bir sllAhın ve yahut 
yrnl lnfilAk maddelerinin kullanıldı
ılını ve yahut fevkalıide büyüklükte 
bombalar veya torpillerle hücum e
dilrllğinl sanma~a mahal yokiur. Bu 
devamlı hiicumlar neticesinde düş
man hedefine vnrmıştır. !ki l!Ctmıi ka
pa.klanmı,;; ve batmıştır. TernvUı e
den tnn-arelerin yedisi tahrip e<iil· 
mittir. Refakat destroyerlf"ıi derhal 
yıımıma koşmuşlar ve simdi mliret· 
t.ebattan gağ kalanlarla dolu olArak 
Slngapur'a \'armışlardır. Hayat ka· 
),plarının, evelce kaydedildlilnrlPn 
daha az a~r oldulhınu ~anmak lı;ln 

sel:>f'pler vardır. Amiral I"hilllps'ln 
kıt),plar araıımda hulundul!'unu bil· 
dlrmekle mnteemlrlm. 

Uzakfark durumu 
Pek labll olaraıc. uzak ıarktakt ve 

P&.ıtik'tekl \'a:zlyeU, ne de bu vazbetl 
yeniden teeı. !cin alınmaaı !Azım ııe· 

1 - H. Ferit Alnar piyano için 5 
parça (1935 te yazılmı~tır.) 

a) Şu yamaçta, b) Biraz da yüruk
çe, c> EmproviLnsyon, ç) Perdeden 
117.an ay ışığı, d) Qyun havası. 

(Çalanı W. Schlösinger) 
2 - Ahmet Adnan Saygın viyolon

sel ve piyano için sonat. op. 12 
(1935 • 1936 da ya7ılmtştır.) 
(Çalanlar: Davit Zirkin. W. Sch -

lösinııer) 
3 - Erneat Praetorius (20.9.1 ~80): 
2 keman, 2 viyola ve viyolon<ıel i

çin kentet Ja. majör (1941 de yazıl
mı,ıır.). 

a) Allegro giusto, b) Andan te mol· 
to lento - Larghetto. c) ScherLo • 
Trio, ç) Rondino, vivace. 

Çalanlar: A. B. \\"inkler, E. Kapel
man, W. Gerhardt, 1. N. Alb~rak 
D. Zirkin). 

Y. Z. E. kayak konferansı 
Bugün Yüksek Ziraat enstitiılerin

de B. T. B. D. dagcılık federasyonu 
reisi Latif Osman tarafından kayak 
hakkındaki konferansların üçüncÜ'IÜ 
verilecektir. İki haftadır devam 
eden bu konferım5Jar enstitünün 
kış sporları kolu tarafından a -
lika ile takip edilmektedir. Latif 
Osman birinci konferansında kayak 
tarihçesinden ve umumi bakımdan 
kayaktan ve ikincisinde kayak mal
zemesi kayak bakımı ve ııaireden 
bahsetmiştir. 

Bugün ise kayak ve dağ teknigl 
hakkında konuşacaktır. 

Memleketimizin kış c:porlarında bi. 
cinci planda gelen yüksek ziraat enıı
titüsü kayakçıları için bu konferana. 
!arın çok istifadeli olduğu ~üp -
heı;izdir. Bugi.ınkü konferanstan e· 
vel kır koşusunda dere<:e alanların 
mükafatları rekiör tarafından veri • 
lecektir. 

Feyha Talay'ın konseri 
Vbolonlst Bayan Feyha Tal~ tarn

fınıtan 17 llkkAnun 1941 çar,amlJıı ıtü· 
nu akınmı ıaat 21 de Ankara Hnlkc· 
vln•le Kızıla)' menraallne bir vlyııl<m. 

sel l!esltall verecek! tr. Bn. Tal.ny'a 
ıırort..,vr l:eorlı' Markuwttz plyııno ile 
n•rııkat edecektir. Koruwrı.kn S()f'lra her 
tarata otuhuı \'a.rdır. 

* HP.r ııUn 15,:IO Ce posta. 7.43 te !J 
tnnbul. Bu trenin Konya. A!>O" 

lzmlr'le lrUbatı ''ardır. 
-tt Erzurum \'e Dlyarbakıra ııer 1) 

15 te. ıP * Samsun ve Adana•ya her ı:-{ln ıO 
11,4:'5 te Adana. 19.40 ta saı:nsuıı 1 * cuma, çarıamba. pazartesi aaı.." 
Toros 23.GS te. r * Zonıruldak'a cuma, pazar, ı>Jlt'(rl 
•i. ııııı. penemb<ı 17,15 te. rıı 
ıo,sı; 

Ankara'ya gelen trenler -
-k Pazartesi. c:nrııamba, cuma ıo.~ 

tstnnbul'dan. 23.43 te Ankara. * 15 te posta. 8.50 de Ankara 
-k 19 dn eksprrs. 0,23 te Ankara. * 20.25 te muhtelit. lS.50 Anıcıırt
i:ı Zonı,rnlrtak'tan pıızar, ealı. ca~ 

ba, eumnrteııl 17,05 te. A~rs 
Geıı.ı 11,50. 

-k nıyarbakır ve .r.nunım'dıın ı.rJP' 
ra'ya. Vnrıı her ııiln 14,04. 1 

-k Samsun ve Adana'dan AnJelll" 
vanı hr.r ı;:Un 18,17. ıst' 

NOT - Trenler hnkkında her t11rlt1 rJ: 
hatı Devlet Dcm!rYollan tJtıhbarat 
rosundan alablllrs!nlz. Telefon: ı 7SS 

Poata aaatleri • 
-tt TaahhUtlü 18 e kaCar, &dl 19 

kadıı.r. 

Hastane telefonları 
-k NUmune 1577 • 1578 
-k GUlhane 2818 
-k Aıkert 6981 
-k Belediye 22M * Acele imdat otomtAı111 l!IZl 

Yangın, ihtikar, arı:ııı. 
-k Yanırın haber verme telefon (/) * fhUkAr ihbarı: 2911 
-k Elektrik, hava•azı. Arıza ıs-t6 
-k Su tıleı1: 15:5715 ., 
-k Telefon &.rızası merkez 1~ ~ •'' 

ech!r 567 &ehlr !et 02. eehırıer 
ıı 03, ajnnıı haber verme 04 

Taksi numaraları f" 
-(;c Ulus meydanı civan llll - ti 

B . .M. M. civan: 1~23, SamanP~~~ ,, 
van: 1070, Yent.ııehlr: 5555 - l>OU"' 

ı;222 - 6333 - 56!">6. 

Şehir otobüsleri 
llk 

Teşekkür 6 •4 !1 
ı::cve ııı babamız Ahmet Hilmi Veli- 7 .15 

Son 
23,00 
23,20 

23.00 
23,:W 
20,00 
20,80 
21,00 
23,00 
23,00 
!23,00 
23,00 

Ulus - Kavıık!ıdert 
Kavaklıdere - Ulı:ıf 
uıuı - Çankaya 
Cankaya - uıus 

Ulus - Dikmen 
Dikmen - uıua 
Ulwı - Etlik 

befe'nln olümU üzerine lımlr'e teıara r 7 ,:15 
çürnek, burada bizzat aelmek. m~- 7,10 
tuı> aöndermek, telefon etmek ıur~lt• 
rtyle kedertmlzl ıııı,ylaımaıc. blzıi tetel· 
il etmek lOttunda bulunan. btltün u,ı."ln 
ckıgt ve arkıı.d11tlarım17a derin. tııaek· 

kUrlertmız.ı •unma4a auı91.4ın~IB delA. • 

letlnl dllıırlm. 

6,30 
7,00 
6,30 
7.00 
7.1.0 

7,00 
7,00 

Etlik - Ulus 
uıuı - Yenl.8e?ııı' 
Yen!Ee?ıir - tnuS 
Uluı - Cebed Avukat: Zllhtil Hilmi \"ellbeıe 

Mevlut 7,00 23,00 Cel>eei - Ulus Bunlardan sana bahsetm~eli idim .. 
beni affet Güzin! •. Belki bir daha yaz· 
mamak, mektuplarını da cevap<ız bı • 
rakmak !Azımgelecek. Ama, sen benim 
kusuruma bakma.. olur mu kardcşci • 
~im! .. Gönlümün içindeki bir türlü bü· 
rümi)'eo mini minh·i alıştırıncaya ka · 
dar, buna ihıiraç ,·ar. Sonra bilinmez 
bir gün, İsıanhul'a tekrar gelmek, eski 
bir çocukluk arkada2ını ziyaret etmek 
ku,·etini kendimde bulursam, onun me· 
mt olduğunu görmeri, mutlaka. biiıiin 
kalbimle isterim. Bıı, benim bütün ha· 
yatım içiiı, en ı::üzel bir tescili olacak .. 
bana inan s"·gili, aziz kardeşim! .. 

İngiliz zırhlı ordusu, Yeni Zelan
da tümeni cenup Afrika tümeni, 70 
inci İngiliz tümeni ve Polonyalılar 
da dahli olmak üzere Tobruk tüme· 
ninln geri kalanı, bütün bunlar faal 
olduğu kadar ceı>ur bir rol oynadı • 
lar. 

Taarruzun başlanııcında, avam ka· 
marasına, ilk defa olarak Almanlar
la modern ı;ilihlar bakımından mü
savi olarak çarpıucdımızı bildir • 
miştim. Bu tamamiyle doi.iru idi. Fa
kat baıı fena sürprizler ortaya çık
mıştır. Almanlarla çarpı$anlar, anuı 
ve bol ka)·naklı bir hasımla çarpışı
yorlar demektir. Öyle bir hasınt ki 
her bakımdan kendisi için hazırla • 

Rus hava kuvetleri ıtmdl cephenin 
bUyUk kt!nmlarında sayıca UıtUn • 
lii~U sarih olarak ellerinde bulun • 
d·ıruyorlar. 

Husyı\'ya karşı na7.i ııeferlnin ya
pılmaın tarihteki belli bı'l4lı hata • 
lardttn biri olmuştur. Bununla be • 
rttber Rıısya'nın alman iııtl!A.sı U • 
?:erine teçhi7.at kaynakları bakı • 
mınd:ı.n u~radığı kayıple.rı ve Rus • 
ya'ya her ay ehemlyetll miktarda 
tank, tayyare ve diğer birinci de -
recede hayatı maddeleri göndermek 
için bu memlekete karşı yaptığımız 
taahlıiltleri hatırlamaklığımız lA • 

len tedbirleri münakqaya hazır ııeaı. Yüksek mühendi., mimar Şekip 

lhn. Birçok yenl darbelere mlruz kal• Akalın"ın babası merhum veteriner 
mamız mümkiındiır. Fakat her tararı.a, albay Sabri Akalın'ın ölümünün 40 
Blrletlk Devletlerle \'e liı>llan<la d<>- ıncı ıününe rastlıyan bugün cuma 
nanması ile ııkı .. hlrııt( halinde, en namazından sonra saat 13 te Hacı -
büyük ıtddetle kendimizi mUdııraa • • bayram cami inde merhumun ruhuna 
dec:eaız. tnıılHere'ntn ve nırJetl<lc nev- ithafen mevliıdü şerif okutulacagın
letlerln bahri kuvetı, Uç mihver de\'le· dan istiyenler, lanıyanlar Te dostları 
tinin blrlesını. kuvetlerl kareııııncta davetlidirler. 

6,80 21.30 Keçiören - uıus r'J'.p 
7,00 Cebeci - Aı. Fab ,d 

17.00 Aı. Fabrika - oet><' ıı' 
7,00 23.15 BAhcell evler - tJl, 
7,00 2~.00 uıua - Bahçeli e\·l~_.JJ 
7.00 23,00 uıua - lataayon ° ~ 

ma her 5 dakikad• ~· 
Sıtıı.t ~ teki aeterler ıtnemalaf11 

ltdır. 

Tecavüze uğradığını 
iddia eden kadın Prag'da 
İstanbul, ı 1 (Telefonla) - Geçenler· 

de kaçırılarak fdirnekapı dııında mez:ır· 
lıkta kendisine tecavüz edildiğini iddia 
eden No,·otni birahane'i sahihi Jan'ın 
kın ve komis)'onru ~fiıcl'in karm 
JanC't"in iddia~ının aslı olmadıllt tahki
kat neticesinde ınla1ılmı, ,-e kenclhi cii· 
rüm ıır<lıırmRk suçi)·le ~orguya çekilmek 
üzere ,·erdiği adr~inde arandığı zaman 
da Prag'a ~ittiği iiğrenilcnişıir. 

............................................. **: 

j Yurttaş! i 
f F.line seçen her şe)İn kı)·meıini i 
i bil. i .................................................. 

nan meşum akıbete Uiyiktir. 
Bildiğimiz ıibi, alman tanklarının 

bazıları, altı librelik mermi atan bir 
topla mücehhez bulunuyordu. Bu top, 
çok daha siiratsiz endaht etmekle 
beraber, hazan, bizim tanklarımızın 

umumiyetle mücehhez bulunduğu 
toptan daha tesirlidir. 

Tank kayıpları 
Tank kayıplarımız tahminlerimiz

den daha fazla olmustur ve muhte • 
mel surette ba~langıc;ıa, dağıtılma· 

dan evet, dü,manın hasara uğramış 
tankları tamir makanizması bizim • 
kinden daha iyi işlemistlr. Bundan 
tamamiyle emin değilim, fakat bel· 
ki de böyle olmu,tur. 

Zırhlı tank bakı!llından büyük bir 
sayı üstünlüğümüz vardı. Muhnre • 

zımdır. 
Vn7.lyetimi7. hepsi nıUsait olarak 

tecelli etmlyen muhtelif ve mUhlm 
~cklllerde değişml§8e de, Rusya'ya 
karşı ynptııtımız çok ciddi taahhüt· 
ıeri sadakatıa ve harfi harfine tut
maklığımı z 111.zımdır. 

Japonya ile harp 
:M. Çörc;il bundan eonra .Japon • 

~a·«an bah!!etmiş ve ,unu demiş • 

lir : 
Rıı eveldf"n tas:ırlımmış enğuk • 

ırnnlılıkla ve h11.ince yapılmış şid • 
drtli bir hllc·ım olmuştur. Bu hU • 
cıımda Japcınya'nın ıtlmtm na:dlP 
rlyle lt:ılvıın fa!<IF.tıerinln fMıl var
clımına l!'liv,.ndl'ti muhal<kak gibi 
"'Örlinmektedir. 

cok yütaektı \'e ılmd1 de hl!A ~en~ O L Ü M 
mlk)"aııta yUksPktlr. lzmit'ıte C. H. P. kaı' 

Ne l\111leı.ya'da \'e Havay'dakl ka)·ııı· 

ların vahameti. ne üzerimize atılan ye· 
n! hasmın kudreti. ne de mutlak bir 
zafer kazanmak tein !Azım eelecek bu· 
lunan bUyUk kuvetı Uzakearkta yarat· 
mak, toplamak ve tanzim etmek hah· 
ılnde icap ede{'ek zamanın uzunlul!u 
kticUmııenmemelldlr. Çok çetin bir ôe,•
reden aec;mek meeburlyetlnde.ytz. Yeni 
bir hız ka)'llatı ltızımdır. Bu, blzbn 
hepimizden aelerektlr. 

l\latz~e sahasında Rusya·ya kuaı 
taııhhUtlerlmlzt düri.ıst bir tarzda tul· 
mamız IAzımdır. A>'llt zamnnıla, hlc: 
olma7"'1l önUmilzôek! llk aylRrda, tn • 
ırlltt're'ye !iPien amerikan mAlz!"me•lnln 
ve amerikan dnnıınm11~ının yaptıtı yar· 
dımın ıtzalmıuıını lıekll'fmellylz. Bu bOs· 
lul!u doldurmak 11\zımıtır ve hunu >al· 
nrı lılzlm ııayrellerlmlz dol<lurar.nktır. 

130 mHyon arnerlkalının bu h11rbc 
alrml~ olduf:'u buırUn, mülılmmııt ,.e 
hPr tUrlU )'arıtım d11lı.:11larının, ıulh 7.ft· 

mnnı tftlllll Uzcrlndcn beklenilecek her 

Ankara ikinci orta okul müdür mu- k • 
avini Nezihe Yüksel'le C. H. Parti- ongresı d.ı'' 
· ·· · • Ah s b 1 o lzmlt. (Huewl) - C. H. P. > ,tfl sı mu!!avır mımarı met a r • ur 

ran'ın valideleri: Türk Maarif ce - zarı ku11 kon~esl yapılmıs f~ Sffl" 
miyeti kolleji muallimlerinden Hüs. idare heyetine Dr. Ruhi R~ Tatl.V 

.. Y"k J'" k l"d · V 'd" I" 1 RUıtU 1~1mnt, a\'ukat E:Ere ~•'1 
nu u se ın. ayın va ı. eı.ı ı ın ı R at Ken~moaıu. Cevat Adı,,.-
Mustafa Şerıf Alyanak ın yengesi ~ ,_. t Ozkıı>• 
R H d ) . . se~ke.t KQcUk ve AUIU ~ 
A nk ~ anım za ek dvelf.at ·ıel?1ı~tır. mlılerdlr. c. H. P. Gebze ıcaz~~~ 

r a aştmı7.a ve e er ı nı e~ıne ve bU ilk l'"'~l torıaw· 
ki b •1 • d"I . ıtreııl de Y .. ..., e ,, 

çocu arına aş ~aı ıgı ı erı!!. ,_ 1 t d 11 zı•a Teıcel uu .... p an ı ıı va • ~ > 
1 ıı. P. v!IA>·et ld11re hC)eU reısı1' J 

l<'YI ı•e4c ook ııl'(erP~lnd!"n tilphP eııe- Aral da bulunmustur. Meıi{ez ı;tlr 
kon&:reııl de bugünlerde yapıla~ ın~. 

Brllanrn fmpııratorıur:ıı, Blrh.•ıfk 
De\'IPllPr, nol'} 11, çın, mevrudlyeUerl 
l1:ln çıı rpıeıyı>ı·Jıı r. Bu dcirt remRa1 in 
ııı1meınıta, 1"tllA Pılllrn ve llUsmnnın 

ıallm tahııl."kllmll altında lnllyt'!TI tııı. 

tün A\TUpıı mlllrllPrlnln hUtUn t•CJ<are· 
ti \'e hUtıin Umltlerl hıılıınuyor. F.lier 
•IUMnnnıı 111110 ~ıl unutuınıwıırnk bir 
ı!c•nı \'emıe7.ı;ek, hu, muhakkllk ki. bl· 
zim neıılllerlmlz için bir ayıp teekll e. 
dıır.eıuır. 

·fefi 
lstanbul'da araba tarı:o•~ 
fsıarwbul, 11 (Telefonla) -: i1I ~ 

enciimen beygirli arabala_r 1.~ iiJl , 
tarife k&bul etti. Esas koPru: efl I 
ba~ı olmak üzere sur ic;indef ~ 
ıak bölge 175, Beyoğlu tara '?A•f' 
mesela 'faksim'e kadar ı_oo, A 
ya kadar da 150 kuruştur..:/ı 
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BAKİR ADAM 
Yazan: M arcel Prevo•t • Çeviren: Mihri Geray 

TEFRİKA No. 18 

üzerinde değil, hatta Sidonie dola-1 ailesi Belfort civarında oturan bir 
yısıyla evimize gelip giden bir kaç mıihendis o da bizim gibi protes • 
kadm tizerin de bile gcirüyordum. tant Liberal dt; oğlumla Lorraine 
Arnal bu sosyeteden kaçmıyordu. cephesinde tanı:ımışlar. mütareke • 
Hatta sanıyorum ki bunu erkek den sonra birlikte i:ııil altındaki : 
meclislerine bile tercih ediyordu. arazide tekrar bulu15maga muvaffak 
Fakat kadınları niçin rahatsı7. elti- olmuşlar. Robert Fuchs daha ilk 
ğini de anladım Onlarda arzu uyan- görünüşte ho5uma &itti: yakışıklı 
dırıyordu; aynı zamanda da tavırla· olmadıiı hahle kalıplı kıyafetli bir 
rındaki mukavemet edilmez bir mü. gençti: samimi c;ehresin<len ve dik. 
dafaa hali kadınların beiendikleri, katli tavurları ile 2'eki neş'esimlen, 
arzu ettikleri adama sanki: "İ~te kolejdeki şöhreti, ve hayatta da ka
ben buradayım hoşuma gidiyonıu • clınlara kar,ı himayekarlığı okunu
nuz. .• Tereddüt etmeyin, hucuma vordu. Hayatta lt-min edectği mn • 
geçin; ... İlkin hem teamiil icabı hem vaffakiyetten dolayı hasis kimsele· 
de gelecek saatimiz için mukave • re: '·Niçin o olsun da ben olma • 
ml't edeceğim... Fakat siz hiicum yım?., Fikr.ini ilham edeı:ek bir 
edin. doğrusu daha ne kadar cesa • yaradılışla idi. Mütevazi zevkleri -
ret vereyim .. yolundaki hislerini bel miz bizi birbirimize yaklaştırdı: 
li etmek için kullandıkları bin bir ikimizin de clişi ~anıtlarına karşı 
türlü kiic;ük vımtaları akim btrakı- merakrmı:r. vardı. Arnal'a: ııülerck: 
yordu. Hııytr; hatta bu cilveler bile babanla ben çivi ekmesini seviyo
Arnal'ın harE'ketsiz bııkışlarınıla in- ruz .• derdi. 
tiba hasıl etmiyordu. 19Z3 ilk baharında La Gaıcre'de 

Rhin de bulunduğu müddet zar - kaldığı 15 ıün zarfında yalnız başı· 
fında ~aloya geldikçe. beraberinde mıza ikimiz Cayrou'da bir türbir 
en sevdiği arkadaşı topçu teğmeni makinesi tesis ederek ıatoya bol 
Robert FuchsEu getirirdi. Bu ıenç m iktarda içecek ıu ıetirdik. Konuş-

kan olmakla beraber geveze' değil • ebeveynimizin neslinden ~ok daha 
dı: bana Rhin ı;igalinin kendine aı. alakadar oluyor. Sonra arkadaş. 
göre eylenceli tarafları da bulun • larımızdan Arnal'a benzeyenler hat
duğunu ve bunun bilhasu sebebi ta hemen hemen onun aynı olanlar
de Rhin kızlarının olduıunu ııizle. da c;ok var: .. 
nıiyordu. - Fakat her halde bunların hali: 

- Ona bir gün: "Böyle aıık ro · itiraf edilemiyecek başka sebepler· 
Jünde bazı casuslarla karşılaşmak- den ileri geliyor değil mi? 
tan korkuyor musunuz ?,, dedim - Belki... Fakat pek 7.annetmi • 

- Cevap verdi: "Hakikaten bun. yorum. Genç katolik zabitler ara • 
lar hiç te eksik değildir. Likin on- sında. evleneceği kıza kadar bakir 
!arın kapanları pek meydandadır. kalmayı düşünenler nadir değildir. 
Ora halkı ruhi incelikten inanılmı • İçimi çekmeden .kendımi menede. 
yacak derecede mahrumdur .. , medim. 

Birbirimize kar51 bir sırada ı - Ne devir; 
- Ya Arnal, diye sormak cesa • - Sizi temin ederim ki bi7.İm za. 

rctinde bulundum. manımız, kadınlar he~abına, s•zın 
- Kadın hususunda mı? devrini7.den daha az lehte bir devir. 
- Evet. Aramızda kendini bu eğlencelerden 
Fuchs c;ok ciddileşti: tı:>.ak tutmıyanlarda bile hoş bir 
- Arnal kadın meclislerini ıever: lakayıtlık var. Arnal'm çekinıı:enli-

fakat metresi olduğunu bilmiyo ğl onları nacııl olur da büyük hay • 
rum. retlere düşürdü? 

- Nasıl? Yirmi be$ yaşında p - Lakin her halde konuşmaları • 
-- Evet yirmi beıs yaşında: tıpkı nı:r., hiç iması7., fıkrııcıız, şakuı.ı, 

havariyundan Paul'un kendi eliyle da delH!dir ya : 
ve siyııh mürekkeple korentlilere - Kadınlar hakkında mt? Elbet. 
ilk risalesini yazdıgı zamanki gibi te konuşuruz. Sö7.lerimiz belki !ii • 
lıakir. zin devrini7.<len daha ac;ıkttr. 

_ B, arkııda,ları ne diyor' - Ya böyle anlarda ... Arnal 
- Bir çoklarına onun protestan Fuchı bir lilıza düşiındü: 

oluşu meseleyi ir.ah ediyor. "Koyu - Böyle vaziyetlerde Arnal"da, 
bir protestan .•. belki de nisanlı.... • ... ıünde aariıoştan, sarhoşluktan bah· 
başkalara i~e kendisini esrarlı bit sedilen içki kullanmıyan bir kimse· 
rabıta ile bağlı farzediyorlar .• \.Un neş'ell ve mutedil hali görülür. 
"Ayrı bir me-ıebe, meseli. nefsi ıi J G!il.ııtemezlik etmez, nefreti seT.il • 
kadınlardan koruyan kalvlnist m~7- -nekle beraber kimseyi de rencide 
bine ıne:ısupmu5, diyenleri de duy• etones. Şurası malumdur ki, kadın • 
dum,. netice olarak ,unu da ıôyle • 1 !ar hakkında onun çok haşin fikir • 
yim ki, biıim nesil, kadınlarla, 1 leri vardır. 

Ve bir an suküttan sonra illve 
elti : 

- Oılunuzun bu hallerini izah 
için ieittigim sozlerin içinde, en 
makulü şu olmuştur. " Muhakkak 
c;ok ıenç bir yaşla bir kadının kôtü 
lügüne uiramı~ olmalı ... . , 

Bu ııOzler beni biraz incitti. 
Oı>rhal cevap vererek heyecanımı 
<ıakladım; 

- Bu sizin fikriniz mi? 
Robcrt Fuchs: 7.30 :ııroeram, •· 
- Benim fikrim yok, dedi Arnal'ı at 

fazla cıeverim ve, <1ize garip görüne- 7.33 hatır ııarı:a· 
bilir ama böyle bahicıleri ona ıora- ıar (Pl.) 
mıyacak kadar kendiı;iyle samimi • 7.45 ajans 
yim. 8.00 aentonlk par 

Hem bu sözleri. hem de benim c11lar <rı.ı 
kendi miışahadem. Arnal"ın hiç bir 8.15 e\ln ııaaU 
zaman 54donienin kalbini fethetme- 8.30/ 
ie çalı'!:mıyacağına dair olan kana· .415 proııramın 
atimi kuvetleııdiriyordu. Lakin oğ • de,amı (Pl.) 
lumun her u7.akla~tığı sıradıt da 12.30 ııroeram, sa-
dPgi'\mİş bir Sidonie ile karşılaştı- at 
Jiım miihalaia değildi. Acaba Ar • 12.M ıaz eeerlerl 
nal"a aşık mıydı? Hayır. Bununla 12.0 aııı.ns 
beraber Sidonic'nin bir de Amazon 1:\00 muhtelif 18r 
cephesi vıırdt ki, işte bu hal şahsı- kılar 
nın ma<ıum ve günahkar olan tara- 13.30/ 
fını aklı selime davet edip, benli - 14.00 karııık proıı-

finin derinliklerindeki nedamet his· ram (Pi.) 
!erini ve vicdan uabını hareke t' 18.00 proeram ıa-
getiriyordu... at 

Eger kadın hakkındaki bütün hü- ıs 03 tuıl heyeti 
nerlerimi cıon haddine kadar kullan. 18.40 dans muıl· 
dımsa, bunu mütemadi bir auretttc klsl (Pi.) 
Sidonie'yi kazanmak için yaptım: da. 19.00 lktısıı.t ıaatı 
ima kazandım ilkin gayretleri111i ye- ı 19.15 v1Yolonııel 
niden tazelemem için Arnal'ın bir ro. ııololan <Pi.) 

(Sonu var) 19.30 aıana haberl 
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Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen llanlar B. Hitler IB. Musolinil(~~;;~·~;~~";;~~;~~~~~ 

D .. 1 B 1 k f - Halide Pişkin birlikte : Sığır eti alınacak 

Saman alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Selimiye'de teslim şartiyle 

700 ton tel balyalı samana talip s;ık
madığından aynı evsaf ve ljartlar da.. 
bilinde pazarlığa korunuştur. Sama
nın pazarlığr ıs. 12. 941 pazartesi 
günü saat 14 te Selimiye Sa. Al. Ko. 

lU:aa Asliye Hukuk Hllklmllf:"tnden: 1111111111111111111111111111111111111 
ll~zın Yeni mahallcslndc mukim s b f • 

Kızılsln köyünden A'bdurrahrnan vere- e Z e 1yat1 Q rt 
.:esinden kızları GUUzar ve Emine ve-
k111eı1 Ihaz dava vekillerinden HUse - Belediye Reisliğinden: 

unya o ylar!ni ir eıi Amerika ya : BU GECE : :1:c~. 5:~. A~lK~~=~n~apalı urna 

- HALKEVİ N DE : ek51ltmcsl yapılan 2ro ton sı~ıreU tein 

ytn Yazıcı tarafından o mahalleden -{ 12 İlkkAnun 1941 ) 
Hacı Mahmut o(:lu namı dl{::cr Hacı 
Hasan o~lu lsmıLU. Mahmut. Ru!m 
vercseıılnden lsmall kansı Münevver 
ve cocukları Mahmut ve Abdülkadir 
ve na.simin çocukları Muzaffer "\"e '.Na· 
ctyc al!!;ı.1llerlne açılan hnne bedellnden 
alacak davasının duruşmasında: 

-ve---

inkişafları anlalll 
( Başı 1 inci sayfada ) 

~ '!el ın ve zalüret hlIAfına olarak so· 
a kadar deyam ed .mt'k ccrcktlr. 

'°'Alınan h'llkı ve- askeri rı calı&ıy0r 
4 •avas :ı-or. Bugünkü sava. alman ve 
,...Yruııa ta hinin ve tıatUı butün dün· 
~ tarUı n n ve nes ilerin gP!ecek 500 
~~ 1000 yılı tein kati mahiyette ola· 

ır Ta!lrı bize tarihi bir vazife ver· 
ll!J4Ur v b z bu vazifeyi basannakla 

kN eftz. 
>tt fi ti r. taı;al nltınrta bUIJnan ve si -

IUkerı ve Jktısadl bakımlardan 
l>-etı otan topraklann ar.kert hl • 

~~ 1 hakkında kısaca izahat venn s 
• c! r: ittir ki: 
~ l\Jrken<'s'ten tspan)ol hududuna ka
~ tok kuvetll üsler ve lııtlhk&.mlar 
"ltı :ıe rı uıa'Tiaktııdır. Sayısız tayyare 
ı:lldanıar, kurulmıatur. Dcnlzaltılar 
!'! ıı llaı r yapılmııtır Bu Uslcr tııcavüı" 
~ ın z bir hald dlr '1Udafaa)a 1500 
t.n r zıa b tary.ı hlzonet etmektedir. 
G ar 'ile ıım ndlterlcr lspanyo! hu -
it Y e Pot ano arasında mUnakalc;ı.1 
• 'b!ıı ey mektcdlr. Bu yollar, Clent2 
•Q • 
aö.ıı ın an b skadır. Slgfrled hattın • 
lır ._ tı kalmıynn t s si r )apılmıs -
"' Ve bu tes ı r mUtem cıtyen de ku-

~d lmekted r. 
G Su Avrupa C<'tlheslnl herhans:t bir 
·~ ana karsı tn:ırruz edilmez bir ha
Cı ttttrmek benim sarsılmaz azınlm

r. 

ltr.ılya ve Büyük Britanya 
tt At liltlc>r bundan sonra ırecen sene 
~'Yan ed<"n mubarr'ıelerln bir hilltı • 
ltt nı )apmıı ve bilhassa müttc>flk 
ıııı >'rıntann 1041 yazındaki yarcıımla-:•n ')ahsctmle ve dcmlstlr ki: 
~ la!Yan d v: ti aylarca Brllanyıı 
1ı'ı 'll&ının bU>ük bir kıamına Uıha:n· 

' ctmıetir. Ancak ezici blr at:ır tank 
'lltıı n U ü lled r ki ini 1 zler •!mal Af· 

'd.a geç el bir buhr n dofeurnıat:ıı 
,_ Vaffak olmu5!ardır. Oahn 24 martta 
t! ıı • ltalyan tcsklllerl general 
'0:-ı"'eı• n kumand ınnda olarıı"k karsı 

U:na ı:ecm•ılerdl 
~~ liıtıcr bu muharetı•nl'I en mühim 
ta aJ.arı'lı kısan hUı1ls:ı ederek evr.1-
~Panya•d oldutu gibi burada da '-n ve ttalyanların mUsterck düı • 
liıııı karsı blrllktc harbetttklcrlnl 

•ınııur 
it. eundan sonrn nusya hnrt>lne llC<:Cll 

ııı. fiıtıcr daha 1939 sonbaharında Al· 
~ n • Rus gcrglnllt;I en cetln baskı al· 
~lltta buıundur:u bir znmandıı umumi 
lrı+t •unı esaslan kurma(ıa teşebbüs et· 
~e karar verdtf:lnl ıoyllyerek lnııll· 
~ tarafından &!tık devlcU<'rlnc. 
'tıt atın ve sair cıcvlcUero tı-kllf cdl· 

ve bu devll'tler tarafından kabul 
"' en Yardım paktlanndan baluıctmtıı 
ftt •lıııan hükllmetlnln de kendi men· 
'U~ın hududunu cızmeslnln yalnız 

~Pli/ti aynı manda bir va.zl.te 
ıtıınjl ısar• etmletır. 

,~rnafl a!Akadar memll'.ketler a:ı 
~ rı. dotudan ı;rclen tehdit tehlikesine 
t ne ıraranttntn yalnız Almanya ol· 
iltıı lıınu t tim etmlslerdtr. !nırlltcre• • 
~ telecck bir muzaharete inanmak 
ıı. l&eu ncucesı bu devletler Almanya 
~ llıUnaaebctıerlnl kesmlG olsalardı 
it, v~ıacakıarcıı. O tnııııtere ki, ben· 
b'.r tı asırlar<! nbcrl malQmdur ve hlc 
~ Zaınan mJzaharet etmia def:ll ve 

la.rnan müzaharet l&tcm!ıUr. 

F'irılandiya'nın kış savaşı 
"h?ıan mllletl bu memleketleri bek· 

ı::n Ak.be• k ra ~ında acı duymustur. 
tı '11\d Yalıların yapUfıı kıı savası b1· 
it llcı Ve hayranlıkh dolu bir his beS • 

t' ~lt :ı:orundıı bırakmıı;tır. Hayrandık 
t lttı kahramanlık ve fcdaktırlık kar· 1 

~ a duydur:umuz h!s bu idi. Hisli 
lta!bJ.mız vıır Acıdık. çünkü dOR!la· 
l:ıatıcı n tehdit etttr:ını ve dotuda 
ite oıcıuı:tunu ı;:örUyor takat askeri 

ıı, l'ard ın yap cak durumda bulun· 
torııı..k 

~ ~u'Ya'nın, alman ıiyaseUnln nüfuz 
c1 ~'ini tehdit etmek hakkını kendin· 
~ ~01'du~u ve bu dairi' dıı;ında ya&ı· 
t rrıuıetıerl ftll'n imha etmek lı;tedl· 
~~dırı olunc-a Alman~a ile Husye a-
lt Ut ~altı münaseb!.'Uer blrlblrlne ıı)lkı
~ 1 düıüncc arasında tayin edllmlı 

llıı4u. 
......_ (Sonu yarınl 

..........___-~------------~------~ 

llHSİLİ EMVAL KANUNU 
\r ergi, resim ve harçlara 
ait tahsilat hükümleri 

ve 

TATBİKATI 
Yazan : Tevfik KORAL 

89S sayfa: 6 lira 

AKBA KİTABEVİ 

l<IZILAY 
"-Ylık Renkli Mecmua 

Mefis bir 
halinde 

ma.gaıin 

(lkh 

~il' . 
l'~ C.:ok tanınmış muharrırlerln 
ı(!r llan ve ressam.lnrlJ! reslm-

•nı bulacaksınız. 

e11 ıu:vstMDE 
t,t 

•nbul'da tam altı balta 
:oıterıierek ARABACI KIZI 
l]11;ı. Q 'llln rekorunu 
"-LIKÇININ KARISI 

filmi kırdı 

--Karşı--

harp ilan elli 
( Başı 1 inci sayfada ) 

- - tekllt edilen fiyat komisyonca gali ıtö· 
: :._ .... _. ... - • ......_ ..... _...! : rülmUatür. 24. 12. 941 nUnünde lhalcsl 
-ı ·- • 
-ı ASI LZADELER ı- yapılmak üzere bir ay müddetle pazar-§ j• i § lıCm konmuıtur. Son fiyata göre tutarı 
: ı .......... ,,..,.,,.,_._ _ _..... .. !: 687!50 lira ilk teminat 5157 liradır. ·1-

- - teklllerln belll ı;:Unde Ko. na mUraca· 
: Komedi 3 perde : atlan. CSS63> 18806 

da yapılacaktır. (9261) 19217 

Ot ve saman alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan ı 

C!nııi ve menşei 

Ispanak (Muhtelif) 
Lahana (Ankara) 

18 
7 
9 
7 

25 
10 
l8 
10 söyliyerek d<'miştır ki : 

Bugiın, İtalyan tarihinde yeni bir Biletler giindUz saat 12 den = Nakil işleri 
kararlar ve kıtalar tarihine yeni bir _ itibaren Halkevlnde : Mıdyat Sa. Al. Ko. dan: 

l - Evelce ıllin edilip talip zuhur 
etmiyen 800 ton tel balyalı kuru ot 
ile 300 ton srunan Yine aynı evsaf ve 
şartlnr dahilinde bulunduğu mahalde 
vagon veya deniz vasıtasına teslim 
ıartıyle pazarlıkla satın alınacaktır. 
Otu~teminatı 6600 lira ve samanın 
2025 lira olup pazarlığı ıs. 12. 941 
pazartesi günü saat l 1 de Selimiye 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır,. 

Muzaffer ve Naclyenln 1kametı::Ah 

ve meskeni malQm olmadıt:ından UA -
neıı davetiye tebllfı cdllmlsse ele mah· 
kcme>e i:elmcmı. ve bir mUdatl ele 
s::öndermemle o duktarından hakların. 

da ınyııp karannın UAnen tcbllı;ratınıı 

mahkemece karar vcrllmls oldutundnn 
müddeialeyh Muzaffer \"e Naclyc"nln 
durulllla a;C.nü olan 9. 2 042 cuma cil· 
nü saat dokuzda llııaz aı;!!ye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmalan ''cYa 
kanuni bir \!'kil ı;:ondemıedlklert tak
dirde duruşmanın gıyap!annda yapıla

<'lll!:ı ve bir daha mahkemeye kabul o
lunmıyacakları gıya.p kararı yerini tut-

Prnsa (..;sıuşehir) 
Yerelması (Ankara) 
Kereviz (Bursa) 
Patateı:. sarı (Ürgüp) 
Pl\tates beyaz ıtlq::Up) 
Kabnk (Tarsus) 
Karnıbahıır (Mersin) 

15 
11 

22 
15 

aaulmaktndır. • : 
gidiş verecek büylik h&.diseler günü· - - ı - Ayda 8ı ton almak üzere 544 
dür. - Her tarafa otobüs temin - ton arpa ve buğdayın nakliye işi ta-

8 
82 
ıs 
30 
30 

11 
40 
27 
40 

Her zamankinden daha sıkı bır su
rette birleşmiş bulunnn çelik pakı 
devletleri, faljıst İtalya ve nazi Al· 
manya, bugün Amerika Birle$•k dev· 
!etlerine karşı kahraman Japonya' · 
nın yanı başında yer alıyorlar. Üçlü 
pakt askeri bir ittifak oluyor ve o
nun bayrakları etrafında yenmek i· 
çin her şeye hazır 250 milyon insan 
toplanmış bulunuyor. 

Ne mihver ne de Japonya muhn
reber.in genışleınesinı istemiyorlar 
dı. Bir insan tek bir insan, hakiki 
bır demokrat müslt"bit sonsuz tah • 
riklerle ve hile ile memleketin aha· 
lısinı aldatarak harbi ıstemiş ve şey. 
tanı bir inadla her gün biraz daha 
onu hazırla.ınışlır. 
Gcnış Pasifik sahasında amerikan 

kuvetlerine indirilen muthiş darbe • 
ler güneş imparatoru askerlerinin 
ne ayarda oldugunu gostermektedir. 

Üçlü pakt bugun maddi ve m5.ne
vi vasıtalarının butünlugüyle kuvet 
lı bır harp aleti ve zaferin rehine • 
sidir. Bu vasıtalar yarın milletler a 
rasında adaletli bir sulhuu yapıcısı 
ve kurucusu olacaktır. 

İtalyan kadın ve erkekleri, 

Bir defa daha ayaklanınız ve bu 
tarihi saate !fiyik olunuz. Yenece -
ğiz. 

İstanbul' dan 

Kaloriferlerin 
hararet 

derece ini tespit 
(Başı 2 inci sayfada) 

renlerden ""belde halkının sıhatını 

temin makJıadlyle., bu fartın tam 
tatblkını ı t.ı.ı.cmez mi? 

S<'hlr m~llslcrlnln kanunun helc
dlYelcre ve!'dı!ll "vazife ve sıılAhl· 

)'etler dahllındc •. tekli! edilecek meo
selclcrl müzakere hakları mutlak
tır. "Madde 70 fıkra - 16.,. Hntt ı 
kanun m ~ı cro "klı.nun ve nlzam
nnmcıcn1e tD.&rih cet lml:YCn husu
ıat,. hakk.ndu •·rey ve mUtalea be· 

yan etmek., mecburiyetini nkl!!mls· 
Ur. '"l\Iaddc - 75.,. "Beldenin mena
tllne mütealll.k lııler tein belediye 
meclisleri mah!lll en büyük mülkiye 
mP.murları vasıtastyle talep ve te· 
mennllerlnl al~nCl.ır devlet dalrclc· 
rlne lb!At . l\Iaılde 75., da eıloblllr

ler. 

*** 
Gallbn lıln subat toplantısına 

kadar •UrUnceme<le kalınasına mec· 
!isin salAhlyetslzll{ıi deC'JI, mec-l!s A
zalarından blrkncının, sahipleri ile 
kiracıları arasında yapılan husus! 
muka \•elclere belediyenin karışma 

hakkı olup olmndır:ı dılıilnc-esı wbep 
oldu. lstanbul'da yapılan klrn mu
kavelelerinin blrcotunda ı;ıcaklık de
recesinden hlc bahsedllmekslı: n a
partman, han pans1yonların son
teı;rlnden marta kadar ı.~ıtılacaııı ya
zılıdır. Apartmnn yetecek kadnr ısı· 

tılmaz. yahut sor:uklnr ııontcırlndcn 
önce baslar, ma rttıın sonraki nylar
da da devam ederse, klrncı o!Um hil
llnde har;tası. yeni docımuş cocur:u 
bUe olsa sesini cıkaramaz. 

Ne yapı!ablllr? 

Belediye kanunu yapıldı{::ı za
man (kanun 1!130 tarihlidir> mem
lekette bUiilnkU elbl bir kalorlferll 
apartmanlar, hanlar. pansbonlar 
meselesi olsııydı. kanunu ha2ırlıyan
ıar, kanuna ayrı b r madde ko)maı:· 
!ar veya kanundaki maddclcn1en 
birini birkaç cümle ile biraz daha 
gen!alctınezler ml)ICll?. Belediye ka
nununda olduf:u ı:lbl, sıhat. yapı ve 
yollar konunlannda da bir aehlr 
halkını. htı tttı ıehlr ha !kından blr 
kısmını bile dcfıll de tek vatıındaıı 

a!Akaı1ar c<ler hissini veren hlrcok 
hükümler vardır. Bııı:ılnrJnın lctnde 
lki yiızdcn fazla şehirlinin oturdui!:u 
apartmanların sıhl ınrttarı hakkında 

echlr merllıılerlnln ned<'n k.~rar ver
me ııa!Ahlyetıerl olmafın? 

Neşet ATAY 

BUGÜN-~ 

ULUS Sinemasmda 

MEt~~ U AŞK 
Bıitun kalplerde aşkın 

ateşini .•• 
Bütün gonullerde buselerin 
heyecanını ••• 

Bütün varlıklarda ınkisarın 
istirabım canlandıran 

büyük film." 

ARTİS'PLER 

DOROTHY LAMOUR 
AKIM T AMIROFF 
JOHN HOWARD 

AYRICA 

HARP OKULUNDA 
Seanslar 

14.80 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 
GECE İÇİN YERLF.RİNİZİ 

KAPATJNTZ. 

Telefon: 6294 1 

: edilml&tlr. 1 

-
Cumartesi ve pazar tenzll"tlı :_ ahhlide bağlanacaktır. halesi 20. 12. 

" 941 cumartesi gtinü saat 11 de Mid· 
: matine biletleri şimdiden : yat Sa Al. Ko. da kapalı zarf usu-
: satılmaktadır. : liyle yapılacaktır. İsteklilerin mez-
- Telefon: 2653 kfır gün ve saatten bir saat evet tek-
'"11111111111111 il il il l lll il il lllllr lif mektuplarım Ko. na vermeleri. 

Nakledilecek yer Ankara Lv. amir
liği Sn. Al. Ko. dan ve Midyat Sa. 
Al. Ko. da öğrenilebilir. 

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

İş elbiselik kumat alınacak 2 - 520760 lira muvakkat teminat 
1632 liradır. 

(8981) 18942 

Meşe odunu alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dnn: 
1 - 5.700 000 kllo m<'ıe odunu ka • 

pnlı zarf usully!e e>kstitmeye konmus • 
tur. Muhammen bedeli 11.400 ltradır. 

ŞartnamC'S. Gelibolu Sa Al. Ko. da g~ 

rUlür !halesi 23. 12. 941 salı ı:ünU 6aat 
16.30 da yapılac-aktır. Muvakkat temi· 

(9265) ı9121 

Kuru ot alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Evelce ilin edilip talip zuhur 

etmiyen 1000 ton tel balyalı kuru ot 
aynı evsaf ve şerait dahilinde Seli- mak üzere llAn olunur. !16Rl 

miye'de teslim şartiyle pazarlıkla sa- k HAklmllfln· 
trn alınacaktır. Teminatı 8250 lira o- Kt'Sl(ln Asli.Ye Huku 

den: 
lup pazarlığı 15. 12. 941 pazartesi Kmkkalcde ı;:arnlzcın dahilinde tıp 

Ayşe fasulye (Mersin) 
Çalı fasulye (Mersin) 
Barbunya .. (Mersin) 30 
Domates (Mersin) 25 

40 
40 
35 

Yu~-ı. 
patlı~ .,Adanaı 22 28 
Dolmalık biber (Bural\) JS 27 
ı<nrıı 11f'l"<ın f fııh•,.lirı 7 ıo; 10 
111111111111111111111111111111111111 

ANKARA BELEDiYESi 
günü saat 15 te Selimiye Sa. Al. Ko. 12 de 1so No. ıu evde Leman Yatcının 
do yapılacaktır. (9267) 19223 latanbulda Zeytinburnu demir ve csya Kiralık depo 

Zeytinyağ alınacak 1 raıırtknsıncıa Ahmet Yalcın aıeytıınc Ankara BcleCllYcs1nden: 
1stanbul Şislı Sa. AL Ko. dan: Kc-lik.n sulh hukuk mahkC'IDCSlne actıtı l - lncC'su mevkltndc belediyeye a-
l - Kapalı zarfla 8-12-941 de lha- nafaka da\·nsının :vaııılan muhakrmc- Jt (300) metre murabbaından ibaret 

ksl lifin olunan 300 ton zeytinyağı- s.ndc. müddcaa~el'h namına cı arılan ;ı.crln odun ve kömür cıepoı;u olmak u
na talip cıkmadıf:ından aynı m.ktar da\ ettye fabrikadan ııyrıldıı'.n ve ma- zere bir senelik icarı on bcı Elin müd
zeytınyağı tekrar pnzarlığn konmuş- halll ikametinin belll olmadıtından ba- cıeııe acık arttırmaya konulmuatur. 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Yetmı.s bın metre hava renııı 

Jş elbiselik kumaş pazarlıkla s:ıtın 
aıınacaktır. Muhammen bcdelı 49 
bin lira olup knU temınntı <7350> 
liradır. Pazar.lığı 17-12-9.,U carsamba 
gUnU saat 10.30 da Ankara'da Hına 
Satın Alma Komıs)onunda )ıtpıla
caKtır. Sartııamesı her gün komıs
yoııda görUlebUır. lsteklllertn ihale 
saatinde komisyonda bulunmaları. 

(9205) 19236 

tur. Evsaf ve hususi şartlar Ko. da 1 hl.sle bllA tebllt la<lt' edllmlıı ve da ve- 2 - Muhammen bedeli (105) liradır. 
nat mıktan 6!130 llraelır. lstek111erln glklllür. Beher kilosunun muhammen tıyenın na.nen t!!bllfılne karar verllmlı s _ Teminatı (7) ura (SS) kuruı
e\•raklarlJ;le birlikte belli ~ün ve saat- bedell 108 kuru~ru. İhalesi 17_12_ ve muhakı-me 12. l. 942 pazartcs1 ı::n- tur. 
ten bir saat eve! tekil! mektuplarını 941 carljamba gOnU saat 10 da yapı- nU saat dokuza bırakılmış oldul!'undan 4 _ Şartnamesini ııılrmck 15tlyenle-

Pijamalık bez alınacak 
M. .~ı. v. ta\•a :sa. Al. h.o. ann: 
l - 10000 <on bın) metre p.ıJııma· 

hk bez paıartıkla satın almacaktır. 
Muhnınmen bedeli i&OO lira olup 
katı tcınınatı 1170 l!rnclır • .Pııznrlıf;ı 
15-ı2-l941 ı;azartesi glınlı saat 11,15 
Le Ankarn'da Hava Satın Alma Ko
mısyonunda yapılacıı.ktır. Sı.ırtnnme
sl her gün konusyondn s;6rtiıt>bıllr. 
İsteklilerin ihale saatinde kom Is) on-
da bulunmnları. C9272> 19237 

1-'atıs.Ka alınacak 
M. 1\L v .. l"la\a ;:,a. .ı~ı. n.u. dan: 
<On bınJ meıre patısKa pazar.ıKın 

satın aıınauıKtır. Munaınnıcıı ocae
lı ~:ıOO lıra oıuıı kau tenwıatı l'U;> 
lırıı.aır. .PaznrıtJ;ı l::ı-12-ıı,u pazartesı 

ı,unu saat 11,.,v da Ankara ela .tia\a 
satın alma komıslonunua )apılııcaK
tır. Saruıamcsı her gun komısyonua 
goruıeoılır. lsteklılerııı ıhulc soaun
de komısyondıı buıunmruıırı. <9:U3> 

1U238 

T ra·nsformatör alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan. 
1 - MütcahhJt namı hesabına bir 

adet 150-160 kılovauık trıınsforma
t.9r atık eksıltmeyc konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1495 lira olup ka· 
ti temınau 224 lıra 25 kuruştur. l
halesi 29-12·941 pazartesi günü saat 
11 do Anknra da Hava Satın Alma 
Komıs;ı;onunda )npılncaktır. Sartna
mesı komısy~nda ı:orillebllir. İstek· 
Ulerın muayyen &iln ve aaatte ko· 
.ın!Sl-onda bulunmaları, 19239 

Otomatik santral alınacak 

Ko. na \ermeleri. (8990) 18960 lacaktır, Taliplerin temlnatlarlyle mt'zkQr ı:Unde Kes1cln ısulh hukuk 1 rın her Eün enc1lmen kalemine ve la. 

;:,ıgıretı alınacak Ko. na müracaatları. C92S6> 19241 mahk<'meslnde bulunması veya bir ve- tcklllc:ın de 10 12. 041 cuma ırUnU ı;a-
ZonguıtıaK Sa. A!. Ko. dan : S l • kil ı: ndenncsl ve aksi takdirde mu- at 10 80 da belediye dalr~slnde müte-

aman a ınacak hakemenln ı;:ıynbcn devam cdccct:I lü • ıekkU en~nmene müracaatlan. 
ı- Beher kilosuna tnhının edllc.ıı n k ' a ırköy Sa. Al. Ko. dan: zumu ııtın olunur. 5680 (90S4) 15973 11yat 35 ... ur:ış olnn 40.000 kılo sısır 

etı kapalı zarfla mılnakasııya kun
muotw·. !halesi 22. 12. 9H pıı.zartcsı 
G'linU saat Hi dlr. Evsaf ve uıı.rtnn

mesi Ko. da görülur. 1steklllerjn 
teklif rnektuplnrını belli gün ve sa
aıten bir aaat evel Ko. na verme -
leri . .(8991) 18961 

Yem torbası alınacak 
İsli.biye Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 900 adet yem torbası 9000 

adet kebre 4000 adet ke~eli belleme 
6000 adet kayıli yular başlığı ve 6000 
adet ip yular sapı kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Hepsinin tah
min edilen bedeli 53660 lira olup mu
vakkat teminat 3933 liradır. 

2 - İhalesi 25. 12. 941 per§embe 
günu saat ıs te fsli.hiye Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İstiyenlcre şartna. 
mcsi 268 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

İsteklilerın belli gün ve saatten 
bir saatt evel teklif mcktuplarrnı. 
Ko. na vermeleri. (9029) 18970 

Kereste alınacak 
tat. Sisli Sn. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zarf usullyle ~ metre 

mlktıp mamıll kereste mUnak11sa~a 

konmustur. Evsaf ve hususı ıartlar 

o. cıa cörUIDT. 'Mllvaltkat "temfnat 
5..'IOO llrndrr. lhalest 24. 12. 041 ~rtnm· 
bn ı:Unll saat l1 de YRPılacaktır. Ta· 

l - 100 ton samana talip cıkma-
c'lıl!'ındıın açık eksiltme 18-12-941 Milli Müdafaa Vekaleti Marangozlara 
P<!r.et>mbe günü saat 14 rle bırakıl- Ankanı. Belcdlycgtnden: 
mışı.u. Muvakkat temlnau (5250> ıı- l 1 - Şchlr mezarlııtı ihtiyacı ıcıa 
radır. Araba tamirhane eri :raı>tınıacak ClOOJ acıct bUyQk ve ·ClO) 

2 - Münaknsn yazılı gün ve saat- malzemesi alınacak adat ktleük ki ccman (110> tabut ıma: 
te bakır köyündeki Sa. Al. Ko. da- il on bel EUn mUddeUe acık ckaUtme-
d l kılı M. M. Vekflletı Sa. Al. Ko. dan: 
ır. ste t>rln adı gecen komlsyo- ye konuımuttur. 

lü Komisyonda me\·cut listelerinde 
na zumu mUracaatlnn llAn olu- 2 - Muhammen bedeli cemaıı lT.» 
nur. (g2S8> 19243 cins ve miktarları yazılı nraba ta- llradır. 

Y ') mirhnnelerl malzemeleri ile muhte • 8 _ Tcmlnau 1.29 liradır. 
e•ı mercimek alınacak · ı 5 llkk"- 941 

Y lif makıne kııyıo nrı 1 ...... un 4 - Şartnames:.nı aıırmek tstıyenle-
Istnnbul $Jşll Sa. Al. Ko. dan: pazartesi ...ıı"u saat 14,30 da Anka.-
1 P f>~ rln her ı;:Qn encümen kalemine ve ıa-

- a7.arlıkln münakasası llAn o- ra'da ''. '~. V. satın alma Ko. d:ı 
ı 40 ...... ...... teklllertıı de 19. 12. 9U cuma Ei!nü aa-
unan ton yeşil mercimeğe talip pazarlıkla ihale edilecektir. Malze· at 10.30 da belcdlJ;e dairesinde müte-
cıkmadığından tekrar Pazarlığa kon- menin hepsi bir talibe ihale edilece- ıekkll encümene müracaatları. 
muştur. Evsaf ve hususi şıırtlar Ko. ğl gibi m·ıhtelif kalemler ayrı, ay- (9035) 18974 
dn görülür. Beher kilosunun mu- rı taliplere de ihale edilir. Listeler 
hammen bcde1ı 28 kurustur. thaıcsı Kalorifer iti 
16 aırinclklınun 1941 salı günü saat her gün komisyonda tetkik olunabl-
14 t.e yapılacnktır. Taliplerin Ko. nn lir. İşbu listelerde yazılı malzeme -
mürncnnllnn. rn293 ı 19246 nln bulunabllenleri ihale olunacnk -

tır. Taliplerin pazarlık gUnU tekli! 
Pirine alınacak Olieceklerl malzeme nllmunelerlni 

Erıurum Sa Al Ko. dan: de komi11yon:ı getireceklerdir. 
l - 90 ton pirine paz..'lrlıkla mtına· (9151) 19181 

kasaya IMnmuttur. :Mllnakııt<ası 19 12 
041 c-uma cunu saat lll d:ı Erzurum Pijamalık diril alınacak 
&ı. Al. Kn. da ynpılac-aktır Muhammen M. M. Vekiıleti Sa. Al. Ko. dan: 
bt'dell 49500 lira olup katı temınnt Beher mctıcsine ıahmin edilen fiya. 

Ankara Bcledlycılndcn: 
1 - Otobüs idaresi atelyeılnln btr 

kısmiyle akOmOlAtör dairesine yaptırı
lacak kalorifer tesisatı ısı on b(os ırUn 

müddetle acık eksiltmeye konuıınuıtur. 
2 - Muhammen bedeli (1300) lira-

dır. 

S - Teminatı (97) lira (&I) kuru.
tur. 

4 - Şartname ve krokisini ıılirmelt 

lstlyenlerln her Eiln enc-Umen kalemi -
ne ve tsteklilerln cıe 19. 12. 941 t'tlmll 

74:?3 liradır. Şartnamesi her &?Un Ko ıı oıul üç kuru~ olan yüz kırk hin 
da ıı11ı1İltlr. tst~klilcrln muayyen ııtın metre pijamalık Diril 16 BırınciUnun 
ve ıını.t~ lcaU tr-,ıtnaUarlYle Ko na 1941 ~alı .ı:unu uat 11 de Ankara' da ı:Unü llRt 10 30 da belediye dairesinde 
mtlracaaUıtn. (9294) ltl2:Sl M M. V. saun alma Ko. da pazarlıkla mllteaekkll enctıme.ne müracaatlAn • 

Ç J ihale edilccel(inden isıeklilcrin 6930 Iİ· 
e§İt i yiyecek alınacak b 

ı ralık kati tcminaılariyle irlikıe pazar· 
(9036) 18975 

]iplerin ihale saatlndrn bir saat evci zmlt Sa. Al. Ko. dan: lık gün ve n.aıinde adı geçen Ko. da 
M. l\L V. llavn Satın Alma Ko. dan. teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 1 - Aea#ıda mlkUırlan yazılı üc 

1 

bulunmaları. Sannamesi her gün görü· 
l - Bir adet 25 ilk otomatl.k san· (9132) 19102 kalem erzak pazarlıkla alınacaktır. lür. (9ı ı6) 19231 tral pıızarlıkln satın alınncaktır. Mu • Pazarhtı 24. 12 941 cargamba ı::UnU 

h b d ll 7"'' ıı "" k Bug~ day nakli aır.men e c 4 .,.. ra ..., uruı olup saat 16 da yapılacaktır. Taliplerin ka· , ASKERİ FABRİKALAR 

Elbise yaptırılacak 
Ankara R<'lcdlye.sll'den: 

1 - Belediye mtiııtahdemlnl lcln 
)-"llptınlacak l't'man (249) r.aket ve Pan
tolon ve (249) adet kasket Ue (141) 
cırt tozluk ve (34'l) adrt palto Qn beı 

gUn müddetle 'ie kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye knnulmustur. 

Kati tumlnatı 717 lira 3S kuruştur. Pa· Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: ti temlnatıerlyle Ko. na murıı.<'aatıarı 
zarlıt:ı 16.12. 941 &alı i:Unü saat 11 dt> 1 - :'100 ton bufrday bandırma ma - Cinsi ıadrynl!:, mlJ..-tan 30.000 klio, 
Ankarada ha va salın alına komlsyo· halllne getirilmesi kapalı zarfla elullt-. l\t. bedeli 53 400 lira, kati temlna t 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi komls· meye konmustur. ı.ıuhammen bedeli soıo ııra. 

yanda KOrlılcb1llr. lııteklllerın muayyen 13080 liradır. Şartnamesi Gcllholu Sn c nsl zeytınyat:ı mlktan l:'i.OOO kllo, 
ı;:Un ve saatte koml!yonda bulunmala· Al. Ko. dn ıtör<l!Ur. İhalesi 115. 12. 941 .M bedeli 15.000 lira, kati t(!Illlnat 
rL (9309) 192M pazartesi cünU &ant 16 Cin Gelibolu sn. 2230 lira. 

Küçük Y ozgat'ta 
yaptırılacak tamirat :2 - Muhammen bcdelleı1 ceman 

(9729) lira (80) kurustur. 
As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 8 - Teminatı (729) Ura (74) Jruruı-

_______________ I Al. Ko. da ı::örUlUr. thalesı 15.12. 941 

Ankara Lv. Amirliği 

Ayva ve elma alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Alma Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 300 kilo ko.ınpos

tul uk ayva ve 300 kilo kompostoluk 
elma satın alınacak:Ur. 

2 - Paznrlıt:ı 12-12-941 saat 15.30 
dadır. Tallplerın komisyona müra-
caatları. (9285> 19240 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. ilan: 
1 - - Pazar~ıkla asa~ıda cins ve 

miktarı yazılı 17 kalem meyva ve 
sobz..ı satın alınacaktır. Pazarlığı 
15-12-941 P. ertesi günü saat 14.30 
dadır. Taliplerin teklif edecekleri 
fiyat ilzennden kanuni teminatla· 
rıl le blrllkte komisyona müracaat
ları. <9287 J 

Miktarı Cinsi 
500 Havuc 
375 Tnze üzüm 
150 Meyvalık <'lma 

1400 adr.t (YPSll salatalık> 
400 Pazı 

275 Taban helvası 
350 Balık (torik veya palamut> 

1000 Kabak. 
5050 adet lımon 

fiOO adet portakal 
500 Kilo ebe ıı:ı>mecl 

1425 Kompostuluk elma 
1075 ayva 
2630 Kerevi7. 
3180 Karn<'balıar 

1375 Kompostuluk armut 
300 Meyı.•nlık armut 19242 

Pırasa, ıspanak alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn: 
1 - Pnzarlıkla 18.500 kilo pırasa 

ve 11.700 kilo Ispanak satın alınacak
tır. Pazarlığı 15-12-941 saat 14 rl~lr. 
Taliplerin teklif edecekleri fiyat Ü· 
zerinden kanuni temlnatlarlylc bir
likte komisyona mliracantıarı. 

(9291) l!l244 

Lahana alınacak 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. don: 
ı - Pazarlıkla 21 ton lnhna satın 

alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 1!!·12-941 cuma gü. 

nü snat 15,30 dadır. Taliplerin teklif 
edecekleri fiyat Uzerlndt?n kanuni 
teıninaUarlylc birlikte Ko. na mürn-
caatlıırı. <9292) 19245 

Münakasa iptali 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dnn: 
l - Pazarlıkla ihalesi 13. 12. 041 u

at 10 da yapılac-a{::ı 11An edilen l!50 ton 
kuru fasulyenin lhalt'Slnden sarfınazar 

cdUdltl llAn olunur. ,(9227>, 19248 

pazartesi ı::ünü saat 16 da Gelibolu Sn. 
Al. Ko. da yapılacaktır Kati teminat 
2070 Ura. lsteklllerln belli ı;rtln ve sn • 
attcn bir saat eve! teklif mektuptannı 
Ko. na vermeleri. (9158) 19107 

Nakil işleri 
Kars Sa. Al. Ko. dan ı 
ı - Aşağıda tahmin edilen fiyat

ta yazılr bulunan mahallere 200 ton 
eşya ile 2000 erin nakli kapalı zarf 
usulu ile eksiltmeye· konmuştur. 
Nakliyeye ait şartname Ko. dadır. 
Muhammen bedeli 2000 lira ilk le -
minat lSOO liradır. İhalesi 22.12 !)41 

pazartesi günü s~at 15 te Kars Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
mezkfir gün ve saatten bir saat e • 
ve! Ko. na vermeleri. Yerler Anka
ra Lv. A . Sa. Al. Ko. ile Kars Sa. 
Al. Ko. da öğrenilir. (9165) 

19113 

Sığıreti alınacak 
Yalova Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen be-her klloııu 40 

kuruştan 200 ton sığır eti kapalı 7.arf 
la ekslltmı>ye konmuştur. Muham· 
men bedeli 80.000 llrn, muvakkat te· 
mlnat 5250 liradır. 

2 - lhnlesl 19-12-941 salı g!lnU 
saat 15 tr. Yalova Sa. Al. Ko. da yn
pılııcııktır. Şart.namesi Ankara. !stan· 
bul Lv. Amirlikleri ~a. Al. Ko. lıı
rlyle Komlsyonumuzcl:ı her g!ln gB
rUIUr. İst<'klilcrln belli saatten bir 
sant evf'I teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. !9105> 10050 

Odun alınacak 
Siirt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 21 lklncıteal"ln 941 kaı>alı zartla 

eks11tmeye konulan 1250 ton oduna 
talip cıkmadıRı~nn 1250 ton O<lunun 
eksiltme ile pazarlıl"! 22. 12. 941 pazar
tesi &"Unu saat 15 te Siirt Sa. Al. Ko 
da yapıla~tıktır. Muhammen bedeli 2!'1 
bin liradır. Evsaf ve eartlar her zaman 
K(l. da görülür. :ı.ıuvakkat teminat 
1875 lira lstek!Uerln belli sıUn ve saat
te Ko .na ı;:elmeler!. (9199) 10163 

Araba yaptırılacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
l - Yapılan pa1.arlıfıno talip cık

mıyan 2100 adet çift ıı.tlı nakliye a
rabası 15-12-941 pazartesi günü saat 
15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartnamesi her ,gün Ko. da görülür. 
Tekerlek taban demiri ile dingil de
mirleri aynen verilecektir. Muhnm
men bedeli 296100 lira olup koU te
mlnnt 21188 liradır. 500 arabadan a
ıat:ı olmamak üzere ayrı ayrı tallı>· 

lerr. de ihal<' edilebilir. 1stekllforln 
belli gUn ve saatte Fındıklı ~a. Al. 
Ko. na ıelmelerl. (9235>. 191S. 

Clrul Pirine, mıktan 50 000 klln, .M. 
bede.il 22 000 lira, katı teminat 3300 il· 
ra. J9:!52 

Palaska kayışı alınacak 
Erzurum Sa. At. Ko. dan: 
l - 11000 pal.aska kayışı pazarlıkla 

münakasaya konmuatur. .Muham.-nen 
bedeli 19800 lira olup kati teminat 2970 

llradır. Mllnakıısası 15. 12. 941 pazarte
si günü saat 15 ıe Erzurum sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 1'ilmunesı ve aartna • 
mer.ı her ırun Ko. ela ı:örülür. latekll -
!erin belU EUn \e saatte Ko. na mUra· 
caaUarı. CS74S) 18693 

MAHKEMELER 

An~ara Ocüncü Sulh Hukuk JUık.ın· 
llf:lrıden: 

l\lahkemece satılmasına karar veril· 
mtı olan ölü a\"Ukat hnc-ı Ahmet mı

rascıtarına ve kansı ölü Şerlfeye alt 
Bayındır köyünde Kırldtnvak mc\•klln. 
de 300 Ura kıymeti muhammenell hah· 
cc ve Kayııı Buyalık mcvkltnde ktıln 

nısıf tarla muhammen kıymeti 200 11· 
ra ve ııcne telsizlerde tapunun 40 ve 
43, 44 ve 75 numaralarında kayıtlı 200. 
200. 200 ve 250 lira kıymeti muham· 
mencll 4 adet tarlalar mahkemece ve 
bllmUzaycdc 6. l. 942 tarihine müsndlf 
salı ııtinU saat 14 ıe ve YÜ:ı:dl! yctmls 
hcıl bulmadıfıı takdlrdı> beş EUn ~on~e 
olan l2 l. 042 salı ı;:Gnü keza ııaat 14 
te satılncat:ından tallrılcrln yU:ı:dc yet· 
mlı beı pey akceslyle birlikte Ankara 
1lcUncU •ulh hukuk mahkemesine mü -
racaatlnrı lüzumu l!An olunur. 5677 

Kcılf bedeli (2445k)er1llra r:~r~k~~~: tur. 
da yazılı tamirat as 4 - thalea 23. 12 1141 aalı Ellnü aaııt 
mum mUCl.ırlütU merkez satın alma 11 de yapıl atrndan tartname ve nU· 
komisyonunca 24· 12· 1941 tarihinde car· munelerlnl s:: rmck Jst..ı:enıc-ın her ıı:Uıı 
ıamha ı:UnU saat 14 te acık eksiltme enc-Umen kall'.lTllne müracaatlan ve lı· 
llc ihale edilecektir. Muvakka~"t:::~:~ teklllcrtn de lhııle ıı:ünü olan 2.3 12 941 
(188) llra <37•51 kUru$tur. ...,.. salı ııünü ,;11.tıt tam ona kadar 2490 nu-
(13) kuruatur. <9042> 19057 maralı kanunun <821 inci madı1esl sa

200 - 400 ton kurşun 
alınacak 

As. Fab. Satın Alnın Ko. dan: 
Ta.hm! eclllcn bedeli ( 260.000 ) 

lira olan 200-400 ton kurııun Askeri 
:fabrikalar umum mU<lUrli.lğli :mer • 

rahati vcch le taıu•m edecekleri teklif 
mektuplannı helelltye dal~s1nde mtlte
eckkll cn<'ümenc vermeleı1. (!)123) 

190711 

ANKARA V ALILICI 

kez satın alma komisyonunca lS.12. B 1 
1941 pazartesi gUntı ııal\t ır> te pa- oya ma zemeıi 
zarlıkla !hale edilecektir. Şartname alınacak 
(13) liradır. Kati teminat (28800) Ankara Valllltlnden: 
liradır. (9112) J9126 Muhammen bedeli 2054 lira 55 ku • 

ruıtan ibaret bulunan 10 kah•m muhı.-
300 - 500 Kğ. çiğ bezir lif boya malzemesi alınacaktır . 

alınacak Şartnamcs nı her ırUn atadyonı ınll -
As Fab Satın Ahna Kn. den: dUrlUtUnde g rebl!Jrler. Taliplerin lS. 

Yukarıda ya7.ılı elli: bezir askeri fab- 12 1941 pal'.art<'SI ıııınu nat 15 te vt -
rlltalar umum müdUr!U~U merk<'z sa - ltıyct elalmt en!"Omenlne mllracaatıar. 
tın alma kamtııyonunc-a satın ııtınacak· (8936) 1<1"17l 

tır. 

Te.llplerln 15. 12. 941 tarihinde saat 
14.30 da mUraraaUarı (91AAI 1911\9 

Ressam aranıyor 

Sınat bir mQessese lcln bir maki· 
ne ressamı aranıyor. tmtıhan neti
cesine gllre Ocret verilec-ektlr. 

tstcklllerln <Ulus Mat hansı: K. 
M.) rumuzuna evrakı müsbite suret
leriyle ve meoktupla milracaatlan. 

Saym Ankara halkının 
nazan dikkatine 

Ankara \'ııllllt:lndl'n: 

ı - Ankara merkeziyle Cankıı.ya 

mrrkez kazaaında yapıL'llıısı tAltıırrUr 

f'drn umumi bina tahririne 15 12 941 
tarihinden itibaren baflanal"aktır 

.Çeşitli malzeme ah nacak 

2 - Tahrir komıı;yonunun ısını ko
lnylaatırmak üzere bina sahlpl~rlyle 

klraeılnrının tahrir ve iratları tahmin 
edlll'c-rk blnnlan kom~~na ırnst~rtp 

;:czdlnnelerl ve binaların ahval! umu
mlye51nr. c ht'tl ısı maUne ve kirala
rının mlktıırına mUtMllO< her tilrlıl 

maıomııtı \"ermc-lerl lAzımdır. 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Münakasaya konulan asa4'ıda ı lere de ihale edile-bili~ Bu takdirde 
cins ve mlktnrları yazılı 11 kalem her talibe vC'rmek lsted!f:I malz('me· 
malzemenin 1·12-941 de muhammen ' nln muhammen bed('llne göre kati 
bedelinin dun olmasından dolayı ta- teminat alınarnktır. lhalc-sl 15-12-941 
llp cıkmamış olduğundan tekrar tes· pnzartesl ı;:QnU saat 16 da mıntakn 
bit edilerek eksilt.meye konmuştur. Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna
Mecmuunun tutan 19945 lira olup mesl ve nQmunesl Ko. da görUlür. 
kati teminat 2991 lira 75 kuruştur. isteklilerin belll gün VP. saatte ıeml-
11 kalem malzeme bir talibe lhnle nnt makhuzlariyle Ko. na müracant
edllebileceğl ıı:lbl başka başka talip- lan. 

Tutarı Miktarı Fiyatl 
Lira K. #' Kllo. Kuruş 
13125 00 2500 525 

4250 00 1000 425 
1520 00 380 400 

212 00 50 425 
87 50 25 350 

125 00 50 çift 250 
125 00 50 250 
175 00 70 250 
175 00 70 " 250 

87 1IO 35 ,, 2:-n 
62 50 25 .. 250 

(9260) 
Cinsi 

Yerli manda derisi. 
Yeril vaketa. 
Taban astan 
San astarlık m<'sln 
Kennrlık sarı meşin 
40 No. lu yemeni kalıbL 
41 
42 
43 .. 
44 

" 

.. 
45 .. .. 

" .. 
" .. .. .. 

19216 

s - Buna riayet etmbenler veYa 
kHtrn yanııı mali\mıtt verenler hak -
kln<ta 18.~7 uyılı blnıı verıılsl kanunu· 
nun 16 ıncı maıtdeal hükümleri tııUı!k 

(llunur. (9204) 192.~ 

Kn.ı;ıı> Ankara belediyesinden alı-

nan 2223 :\o. lu kıımyonun aylık mu
ayene <'il7.dnnını ka:ııbetttm. \'enisin! a -
ln<'aıhmdan Hklslnln hUkmü yoktur. 

lsmaıı Arsıın 5653 

Satılık otomobil 
38 modeli Forn tenezzüh otomobl

ıı, bllyük motör, 2S bin kilometre 
yapmış. bir llstltl eski. Yozgıı.tta &o
för Bahri Aktaı:a müracaat. Ruı 
marka Fap otomobil 1 teneke ben
zin "130" Km. yapar. Aynı adrese 
mUracaaL 5641 
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Toprak mahsulleri 

erilmesi hakkında 
ofisinden : 

Ofisim izd en m übayaatta bulunanlara hububat 

ve un ile b irlikte 30-11-1941 tarihine kadar veri

lıp muka b ilinde d e pozito alınmış olan çuvallar 

31-12-1941 tarihine kadar mües sesemize iade e

d~lme~~kleri takdirde depozitol~~ın irat kayde -

dılecegı ve sonradan yapılacak ıtırazların dinle -

nem iyeceği ilan olunur. (9174) 19140 

lCRA VE iFLAS 

Ankara İcra Dairesi Gayri Men
kul Satış Memurluğundan ı 

Ankara'nın aşagı Ayrancı mevki _ 
inde şarkan Katip Tevfik. garben 
yol, &imalen belediye kahvecisi Ah
~~t, ccnuben Osman çavuş ile çev
rılı tapunun K. sanı 927 tarıh ve 7 
sıra 41 cilt 19 sayfa numarasında ka-, 

1 yıth iki dô~üm bır evlek 320 arşın 1 
murabbaı mıktarındaki evlı bağın 
yarı hıssesi aşagıda yazılı şartlar 
dahilinde açık arttırma ile satıtja 
çıkanlmıştır. 

EVSEFI : 

u ı.: u s 

2 usla a ın c 
Türk Hava Kurumu 

Genel Merkezind e n : 

H a v a K u rumunun 

Tay y a re fabrikası için 

s aat g ibi nazik a l e tler in 

tamirini bilen i ki u sta • 

ya iht iyaç vardır. istek

lile r in Kurum Mer kezi -

n e müracaatı. 5601 

ViLAYETLER 

Parke yol yaptırılacak 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle parke 

yol yaplırılacaktır. Bu yola ait mu-

' 

hammen bedeli 2964-1 lira 61 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 2.223 lira • 
dır. 

' 2 - İhalesi 7- 1-942 çarşamba gü
nü saat 1 I dedir. Taliplerin belli 
gün ve saatten bir saat eveline ka
dar teklif mektupları kabul edilir. 1 

12 12 1941 - -
360 ton hurda demir ahnacak 

Etibanktan : 
Ergani bakırı işletmesinin 1942 senesi ihtiyacı 

o lan 360 ton hurda demiri Ankara' da v eya İstan
bul' da vagon i çinde teslim §artiy le satın alınacak
tır. Pik hurdası şayanı kabul değildir. Taliple rin 

25-12-1941 alqamrna kadar Etibank - Ankara 

a dres ine t e klifte bulunmaları. 5682 

D E V LET DEM l RYOLLARI 

Bagın garp istikametinde ol an evin 
46 numaralı kapısından glrildikte ze-

Çam trave rs alınacak mini şap ve tavanlı bir aralıkta sag-
D. D Y. 8. tncı tsıetme Koıntsyonun- da ve solda birer oda ve bir mutbah P . T . ve Telefon Umum Md. 

3 - Şartname ve pl~nı 150 kuruıı 
mukabilinde komısyon.dan ahnabi -
lir. Şu şartlaki plant almade gerek
se ihalede ticaret odası ve nafıa eh-
liyet vesikalarını ibraza mecburi -

Kayıp - Beypazarı blrlncl okulun- , Kayıp - Ankara üeüncü noterıı=::r 
dan 1339 tarihinde aldıaım diplomamı de tasdikli ve Ankara ztrna.t bankası'° 
ka>1ıettlm. Yenisini alacalhmdan eski- dakl 19172 No. ıu hesabımda kullanıl ' 
slnın he1kmü y0ktur. l':ım tatbik mUhrUmü kaybettim. yeııl' d:ın: h ve a şap bir merdivenle yukarı çı-

Cıtte kahve istasyonunda vaı:ond:ı k ld kt S"c" } k 
dir. (9172) 19114 

lnhlsarlar Ankara blra fabrikasında sini alncatımdnn e kisinin hükmü ,r11-· Çam o dunu alınacak 
D O Yoll rı Ccünctı İşletme Müdür· 

lüQ:Lind n: 

1 ı a uç oda ve bir balkonu var- l lm a ınaca 
tesellüm edilmek U4:ere alınacak mec- d O E f • • 1 ır. daların dôşeme ve tavanları P.T.T. Umumi Miıdurlu'gunden r Otlnl a tnacak 
muu (93S6.27) lira muhammen bedelll ah 

memur Elem Ca>'lrlıo~ıu 51'.>86 tur. Hayriye Küreksiz l56S1 

-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Miktar. muhammen bedel ve muvak

kat lemtnııb asalcıda >nuıı kuru cam 
odunu kapalı zart usu.Jyle eksiltmeye 
konulmuatur 

t tadır. Etraf ve duvarları kerpiç 1 - İdare ihtıyacı ırı"n bın kı"lo 
(2233) adet cam travenı kapalı zarf :r ve bölmeleri hımıştır. Çatısı cskı İngiliz bukumü sicı"m arık eksı'ltmcye lstanbul Hava Mıntnka Depo Amir· = -

§ Taksimdeki mezarlık i usultyle eksiltmeye konulmuıtur. lha· :r 
lesi '27. 12. 041 ı:unU saat ll de lzınlr - kercmittir. Elektrik tesisatı vardır. çıkarılmış ır. ııaınden: 

1 
Ev önünde kuyu ve aynca evde 2 - Muhammen bedelı" (3200) lı'ra l - 5000 beş bin cırt er totlnl satın 

Alsaneak'ta isletme b nasında komls· 
yonumuzca yapılacaktır. şirket suyu vardı r. Bag içinde irilı muvakkat teminatı 240 liradır. Ek- alınacaktır. = ~ lhıılesı 22 12. 941 pazartesi ~ntl 

•nat 16 dıı B.ıl kesirde D. O Yolları 3 
isletme oınasındn > ıpıl.ıeaktır lstekll
ıer 2490 sayılı kanunun tayin ettltl vc
ı;Jknlarln .hale ırUnU muayyen saRttcn 
bir s.ıat eveı kom;.syonumuza müraca -
atları IAzımdır. Bu tae alt sartname ve 
mukavelename proJclerl p:ırasız komls
yonumuzd n alın:ıblllr. 

tstcklllerln (701 72) liralık muvak - ufaklı meyvalı, meyvasız 40 kadar a- sıltmesi 19. 12, 941 cuma gıinu saat 2 - Katı teminatı olnn 6975 lirayı 
kat teminat makbuzıartyle tekllr mek- ğaç 200 kndar üzüm kütüğü vard ı r. ll de Ankara'da P .T.T. umumi mti Bıı.kırkoy malmUdUrlU!!:Une yatırılarak 
tuplnrını usulü vechlle aynı ı:Un saat H eyeti umumiyesine 5732 lira 50 diırlük binasındaki satın alma komis ıı;. 12

· l!>4l pcr&embe ı:linU saat 11 de 
ona kadar komtsyon retsll!!:lnc vemıe _ kuruş ve satılacak nısıf hisseye 2866 yonunda yapılacaktır Yesllklly hava mıntaka dl'pn tımtrlll';I 
lerl lAzımdır. Şartnamesi komisyonu- lira 25 kuruş kıymet takdır edilmiş- 3 - İstekliler, m~vakkat tcmınat satın alma komisyonunda bulunmaları. 

~ arsalarının satış ilanı i 
----

muzdan talep edilebilir. tir. Bu gayri menkulün hudut ihtili- makbuz veya banka mektubi le ka-I 3 
- E\saf ve &artname almak lstl-

(5152/9149) 19122 fından dolayı kadastro mahkemesin- nunı vesaiki hamil k . Y • ~enler tatil ı:ünlerl harıc her ı:ün Ye-
de davaları vardır. ti en omısyona mu- Gllköy hava mıntaka depo tımlrllClne 

İstanbul Belediyesinden : 1 
: rans:altı mahallestntn Schtt P.tuhtar ıoknC'ında cskl mezarlık arss.sı " 
: tanzim edllmls olan imar pltınınn ı:öre bloklara. takılm olunarak olbaP- ~ 
-

Miktarı 170 ton, muhammen t>edell 
beher ton le n 16 ı ra. muvakkat temi· 
nat 204 lira. 10053 

Kalay almacak 
dan 

(31000> otuz bir 
b n ;ea y :ı: tıra oı n 7000 kılo kala~· 

20 ile nl' tınun 1')42 11alı ı:Unll saat 16 
d.ı kap ı zarf u ullyle Ank rada ikin· 
cı ıs tme ml.dUrıı:ıcıa b nasında s.ıtın 

alın akt.r 
Bu &<' ~trmrk lst.><mlcrln <2362.50) 

ıı,ı b r U<: y1.1z attmıı iki !im clll kuruş 
ıı ı ı e k d r tklnl"I 181ctme komıs

JI O ı re ııl a n \ crrı eri Uizımdır. 

İngiliz beziri alınacak 
Devlet Dcmlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli SS.000 (seksen se

kiz b nJ lira olan 40 ton ınırlllz bezlrl 
24. 12. 941 caraamba ~nu sa.at 15 te 
kapalı zarf usulıyle Ankarada idare bi
nasında ı;atın alınacaktır. 

Bu tae ı:ırmek lstbenlerll\ 5650 Cbes 
b.n altı yüz elll> liralık muvakkat te -
mtnat lle kanunun tayin ett!Q:I vesika -
lan ve tekllflerlnl aynı ı:On saat 14 e 
kadar komLsyon relslllıtnc vermeleı1 IA-
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydanıaşada 
tesellUm "e sevk &!!flll':lnden d11~ıtıın -
caktır. (9092) • 19123 

Tampon gresür garnitürü 

alınacak 

racaa arı. 1 müracaatları. 
SATIŞ ŞARTLARI : 4 - Şartnameler Ankara'da P.T.T. (lOSOG/!l2

4
fl) 

19
::?3

2 

Satış peşin para ile 6. ı . 942 salı levazım, İstanbul'da yeni Valde ha
gunu saat 10 dan 12 ye kadar daıre- nında P.T.T. levazım umumi depo 
mizde yapılacaktır. Talipler muham- ayniyat muhasipliginden bedelsiz o-

Karuser yaptınlacak 

-1 men kıymetinin 3 7,5 nisbetinde pey larak alabilirler. (8959) 18929 İst. Hava Mıntaka Depo amirli 
akçesi veya banka makbuzu veya tah ginden : 

Sicim alınacak 1 "M k k vilat vcreccklerdır. Dellaliye ve ver- a " mar a oto şaseleri il-
giler satış bedelinden odenceck ve P.T.T. Umumi Mudıirliıgundcn rine 12 adedine kamyon 4 adedine 
tapu harcı ve tahliye masrafı muıı- ı - İdare ıhtıyncı ıçın on beş bin otobiıs karoseri yapılacaktır. 
teriye ait olacaktır. kılo adı sıcım kapalı zartla eksıltmc- 2 Kati teminatı olan 3810 lira 

Satış günü artırma bedeli muham- ye çıkarılmıştır. Bakırköy malmiıdurluğune yatırıla _ 
men kıymetin % 75 ı;inl bulduğu 2 - Muhammen bedeli (23250) rak makbuzu ile birlikte 16. 12. 941 
takdirde tam saat 12 de üç defa ha- muvakkat tcmınat (1743,75) lıradır. salı g~nudsaat 11 ·dt.Yeşilkciy Hava 
gırttı rıldıktan sonra en çok artırltna Eksıltme'iı 19. 12. 941 cuma gunu mınta a epo amır ıgı satın alma 
ihale olunacak ve % 75 liinı bulma- saat 16 da Ankara'da P.T.T. umumi komısyonunda bulunmaları. 
dıgı takdirde en çok arttıranın taah- mudurluk bınasındakı satın alma ko-I 3 Evsaf ve fenni şartname ve 
hüdiı baki kalmak üzere 16. 1. 942 mısyonunda yapılacaktır resimlen gormek istlyenler tatil 
cuma günü saat ıo dan 12 ye kadar 3 - lsteklıler, nıuvaK~at tcmınat gunlerı hariç her gün Yl':iilkoy hava 
yapılacak ikinci arttırmada en çok makbuz veya banka mcktubıylc ka- mınt.aka depo a~irliii satın alma 
artırana ihale edilecektir. nunı vesaıltı muh.evı kapalı zarfla- komısyonuna muraeaatları. 

_ tak! eartlnn vechlle binalar l~n edilmek üzere kapalı zarf usullyle art· ; 
- tırmaya konulmustur. Her blok 46 mt?tre ı:cnlsUk ve 35 metre derlnlUttnde --: bir saha teşkil etmektedir. Ccmnn O pıırcadan ibaret olan bu bloklardan ~ 

her birinin 23 metre cephe ve 35 metre derlnllf:lnde olmak Uzcre Jkl par- ~ 
: sele ayrılıp satılması da mümkündür. Her blokun mcsahası 35x46=1610 ~ 
- metre murabbaı olup ikiye tefriki hallnde 23x35=805 metre murat.be\ı- ~ 
: dır. Şlmdlllk thl dokuz bloktan ı numaralı blok ı:ıtıın cıkanlmıstır. Be- ~ 
: her metresinin muhammen satıı bedeli 150 liradır. tik teminat miktarı ~ 
: 1610 metre murabbaı ıcın 13,325 llrn ve 505 metre murabbaı tein ~-r II- ~ - ~ = ra 50 kurustur. İhale 1G. 12. !Hl ıalı s:Unü saat 15 te tstanbul belediye ~ 
: daimi encllmenl odasında yapılacaktır. nuna alt sartname ve proJeler 3' ~ 
: lira 8 kuruı muknnllırde imar mUdUrlUftünden alına.bilir. Şeraiti öl':rrn· ~ 
E mek lstl>enler her ı:Un fstanhul belediyesi zabıt ve muameltıt müdQr!UC!i ~ 
: kıılemlnden malQmat alnblllrler. Tallplerln llk temlnat makbuz ve>ll ~ 
- mcktuptnrını, imzalı sartname. proJe ve ıalre ve sartname mucibince ~ = ı " : ibrazı Azım ırcıen d!Cer vcsalkle 2490 numaralı kanunun tarlfatı cevre- ~ 
: sinde hazırlıyacakları tekllr mektuplarını !hale günü saat 14 e kadar dıı· ~ = imi encümene vermeleri lflzımdır. (9962-8496) lS;nS ~ 
.,ııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııılf 
Ka>ıP - Ankara beledlYe5lnden al· ,,,,,_.,, 

dırtım 14. 5. 937 tarih ve 1813 No. ıu D evl e t Orma n lşletmeSi ~ 
Takım çeliği uçları 

alrnaca k 

İhale bedeli hemen verilmedig"i rını o gun saat 15 e kadar mezKur (10807-9247) 19233 
D. D. Yolları 8 lncJ işletme Komls - k takdırde müşteriye 20 gunü geçme- omısyona vereceklerdir. Eksiltme ilanı 

ıorör chlly timi ka31bettlm. Yen:s nl n - ~ 

D vı t Dm dan· 

b na5ınd satın alına -
ca t r 

Bu I~ - ıst yenlerin (1798.58) 

Şartname r parasıı: ot.ırak Ankara
cı mal me da r nd n. Haydarpasa'
da te ı m \e s 'k sct:IC'lndcn datıtı· 
Iara~ r ' l l) 19120 

J10nundan: 
Mecmuu 12 kalemde muhtelif ebat -

ta (15825> Ura muhammen bedelli 
(15!1()()) adet tampon &:resör &;arnltUrtl 
kapalı zarf usullyle &artnamesl \'echlle 
eksiltmeye konulmuıtur. lhalcsl 27.12. 
941 ırünU saat ll.30 da Alsancak'ta iş

letme blna&ında komisyonumuzca ya -
pılacaktır. 

1ıtek111erln (1186.SS> liralık muvak· 
kat teminat makbuzlarlyle teklif mek • 
tuplannı usulü vechlle muayyen vakit; 
ten bir &ant evellne kadar koml&Ybn re
lslltıne vermeleri lAzımdır. Şartnameııl 

komisyonumuzdan talep cdlleblllr. 
(5177/9184) 19153 

Balast ah nacak 
D. D. Y 2 inci İşletme Mudıirliıgündcn s 
A~ gıda mevkı ve Kim. leri yazılı 4 ocaktan çıkarılac.ak balas'lardan 

K im. 36 v e 52 ocaklarının her ikisi bir ve diieri ayrı, ayrı eksiltme 
mevzun te kıt etmek ve hizalarında gösterilen gün ve saatlerde sıra 
ile ıhalelerı yapılmak uzerc kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu5-
tur. Eksil tmeler Ankara istasyonunda ikinci işletme müdürlüiü bina -
aında toplanacak komısyonda yapılacaktır •• 

l s eklılerın hızalarında miktarları yazılı muvakkat teminatla riyle 
kanuni vesaik ve tekliflerini tayin edilen ihale saat lerinden bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. Şartna -
me ve mukavele projeleri komisyondan paruız v erilmektedir. 

Beher M.3 nın İhale 
B alast muhammen 1'tuvakkat günü ve 

teminat saatleri 
L. K. 

Ocagın yeri ve 
kilome•rc ı 

Ankara • Kayscrı hattı 

K im 36 Lalabel is as
yonu 
A nkara - Kayseri hattı 
K urba alı ıstasyonu 
Kim. 52 

I rmak • Zonguldak hattı 
Kim. 30 31 Kalccık - Alı
bey ıstasyonları arası 

Kim. 61 T uney - G ermece 
istasyonları arası 

miktarı 
M.3 

) 
} 

250() } 
) 
) 
) 2500 

3000 

3000 

Tahmil ve 

bedeli 
Kurutj 

170 

125 

170 
(8945) 

' §37 

18. İlkkanun 
941 perşembe 
iÜnu S. 15.00 

50 

18. İlkkinun 
94-1 perşembe 

281 25 ıünü S. 15.30 

382 

18. İlkkinun 
941 perşembe 

günü saat 
50 15.30 da. 
18903 

tahliye • • 
ışı 

D evle• Demiryolları 3 llneıl İşletme MUdilrlUğUnden : 

me.k uzere bir mehil verilebilecek _ 4 - Şartnameler Ankara'da P.T.T. 
tir. Bu mehil içinde de para öden _ levazım, lstanbul'da yeni Valde ha
mezse ihale bozulacak ve kendisin- nında P.1'.T. levazım umumi depo 
den evci en yüksek teklf fte bulunan 1 aynıyat m~nasıplıgınden bedelsiz ola-
kimse arzetmiş olduğu bedelle alma. rak alabılırler. (8960) 18930 

ğa razı olursa ona iha le edilecektir. Vantila syon tesisatı 
O da razı olmaz veya bulunmazsa 

7 giın müddetle çıkarılacak bir art _ P.T.~. Levazım .MllJtirluğ.lncıcn: 
tırmada en çok artırana ihale oluna- 1 - Ankara'da P.T.T. umumi ınU-
caktır. V e evelki ihale ile bu ihale durluk ı:ıınasında yapılacak vantl• 
arasındaki fiyat farkından ev<'lki lasyon tesisatı ve bac:ıları açık ek. 
müşteri mesul bulunacaktır. sıltmeyc konulmuı;tur. 
Alakadarların bu gayri menkul Ü· 2 - Kl>/İf bedell 6.ı99 lira 50 ku-

zerindekl hak ve iddialarını evrakı ruf;tur. 
müsbiteleriyle birlikte ıs glin için- 3 - Muvakkat teminatı 49t !l6 
de daireye bildirmeleri ve aksi halde kuru11tur. 
hakları tapu sicili ile sabi t olmadık- 4 - Eksiltme l!l. 12. 041 cuma 
ça satıs bedelinin paylaştmlmasm - gUnU saat 15 te P.T.T. umumi mU
dan hariç kalacaklardır. dtirl\ik blnnsı UçUncU katında leva.-
Artırma şartnamesi bugfin:!en iti- zım müdilrlUğü odasında yapılncak

baren dairemizin 939-70 numaralı tır. 
dosyasında herkese açık bulunduru- 5 - Proje ve uartnııme ile tefer
lacaktır. Talipler daha eve! gayri matı arzıı katta bulunnn levazım 
menkulUn imar vaziyetini ve satış binalar §Ubcslnden otur.: Uc kuruııı 
şartlarını görmüş ve kabul etmiş mukabilinde alınabilir. 
addolunacağı ilin olunur. 5678 6 - Taliplerin bu gibi işleri yaP-

Sıvas tcra Mcmurıur:undan: 
Amasya ziraat bankası eubeosınc 

21673 kuru& bon:lu sıvasıı olü yUzhnıı 
Nuri ol':lu Sııdık Hııyran·ın Sıvas'ta 

hlss~ll tlc bap ev ve ile pnrcn tarlasının 
:.!9.11. 941 tarihinde satılmıUına karar 
verllmls ve yapılan tebll&:ala ratm<'n 
borcıunun Sıvas'ta olmadıl':ı ~lbl nrrc
de olduf:unu bilen olmadıf:ındnn bu 
kere ıı:ınen tebllı:at yapılarak ı;atılma

sına karar verıımıı olduCıundan birin • 
el ihale 19. 12. 941 tnrlhlnde saat on 
dertten on altıya kadar sauıaral';ı ve 
o ı:Un yüzde yetmiş besi bulmadıl':ı 

halde ikinci ihalenin 26. 12. 1141 de ay· 
nı saatte )apılacaCı ve o ı:Un ihaleler
de aynı saatte hazır bulunmanız lllnen 
tebllf: olunur. 56S3 

ORMAN KORUMA 

tıklarına veya yapabileceklerine 
dair alil.kalı resmt makamlardan a
lacaklan vesikaları ibraz etmeleri 
.JAzımdır. '9038) 1B'l09 

D o ktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
Dotum ve kadın naıtat,ktarı 

Müıchas~ısı 

Buyük Postanı: arkasında Sanayi 
Cad. Demir Ap. No. ı Hasıala· -

rıns kabul etmektedir. 
Telefon· 1816 

ASKERLiK iŞLERi 

Ç A C R 1 
Anknra Askerlik Şubesinden: 

Erat kilimi alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma 31 ıo. D<tl ve Oı;OO sayılı l\la"ye v. 

Komisyonundan: hukuk mllş.ı\'<rlıt:tnde mümcyyız ol 1-

lal'a!:ımdan eskisinin hükmll yoktur. 
Eskişehir Su İşleri 9. uncu Şube Osman ol':lu Behzat Ycslltunn 

Mudurlugundcn : 
Eksiltmeye konulan is : 
1 - Eskişehir su işleri 9. uncu 

şube mudurlugu mıntakası dahilinde 
bulunan Zadiro"lu ve Ahken batak
lıklarının kurutulması ve bu bntak
lıklaı ın Sakarya'ya mansap oldugu 
mahalde muvakkat bir baı;lanıa ve 
su koprj ,ti in~aatı muhammen keşif 
bedeli vahidi fiyat esası üzerinden 
ll71 371) lira (80) kuruştur. 

2 Eksiltme 8. 1. 942 tarihine 

KılC'ıt verici ve cırıı1< 

ARANI YOR 
Eyi Ucret verilmek suretiy

le bir k(I. •ıt verici ile aynen 
sanat ö ·ret!lmek üzere okur, 
yaznr çocuklara ve gendcre Is 
\'cr.ıerrktlr. Aııknrn Belediye 
karşısında ÇANKAYA matbııu
sı dlrektörlli~Unc mUrncant. 

rastlıyan cuma glinü saat 15 te Es-
kişehir'de su işleri dairesi içinde MARMARA ÜSSÜBHRAl 
toplanan eksıltme komisyonu tara -
fından kapalı zarf usuliyle yapıla • 
eaktır, 

3 - İstekliler eksiltme ınrtname• 
Zeytinyağ ilônı 

si, mukavele projesi, bayındırlık i:ı- Marmara Üssübahri K. S.ııın Alma 
len genel şartnamesi, umum su işle- Komis)onandan : 
ri fenni şartnamesi ile hususi ve ı _ Beher kilosuna tOO kuru~ fi • 
fenni 5artname ve ke5if hülisa cet- yar tahmin olunan 4So00 kilo xertin 
veli silsilei fiyat cetveli ve proje- >·ağı bir partide olaıak pazariıkla satın 
!eri (857) kuruş mukabilinde su iş- alınacaktır. 

leri 9. unsu 5ube mudurlliğıinden ala- 2 _ Pazarlığı 15·1.kbun ~Hı pa . 
bilirler. zartesi günü saat 15 te hmit'ıc tersane 

4 - Eksiltmeye girebilmek için kapı~ındaki komisyon hinas•nd:ı )apı 
isteklilerin (9818) lira (59) kurus· lacakıır. Sarınamesi 225 kuruş mukabi· 
luk muvnkkat teminat vermesi ve linde konıhyondan alınabilir. 
eksiltmenin yapılacağı gunden en az 5 - Pazarlığa İşıiriı.k edecek ıalip· 
üç gun evci ellerınde bulunan vesi- !erin 2490 sayılı kanunun i~ıediği ve· 
kalarla birlikte bir dilekçe ile Eski- sikalarını ve (6750) liradan ibaret tc • 
şehir vilayetine muracaat ederek bu minaılari>•le birlikte muayyen sün ve 
işe mahsus olmak üzere vesika alma- saaıte komis}ona müracaatları. 

Satılık çam tomruğ~ 
U§ak Devlet Orman .41etmesi 8 • 

ge Şefliğinden : 
ı - Usak Yağa alanı mezarlık ~ 

Jnnındn mevcut 1750 adede de 
1056 me>trckUı> 699 deslmctreJclll' 
cam tomruğu ncık arbrma ne sa!Y 

ı lacnktır. 
2 - 'I'oınruk hacimleri kabuı--sıı' 

\"f! orta kutur Uzerlıı.den hesaplııJI ' 
mıstır. 

3 - Satış şartnameleri .An!Cıır' 
- et· orman umum mUdUrlüğünde, ,.. 

61 kez revir amlrl!ğtne, lstanbUl 
orman cevlrgc müdUrlilğünde ~ 
Uşnk bölge şefliğinde görülebilir· 

4 - Beher metreküpün muhııJI' ' 
men bedeli <1450) kuruştur. <.ıı 

5 - Tallpl<'rln (1149> Ura .,, 
kuruş muv kat tDmlnatlarb•le 
llkte 18. 12. 9-11 tarllılne nlilSS 
perşembe gUnQ Uşak bölge şefli : 
flnde mUteşokkll komisyona mil~ 
canUnn. (9004> ~ 

KaY11J tnh\ iller - l\tal!)'e vclCo.ıP 
nln 1038 tıünlllerlndcn 358418 ,<f 

3!56417 No. Iu iki adedi ka)"boıınustııf• 
Yenileri alınacağından bunlar hüıcUfll • 
süzdUr. Klmsf'nln l~lno yaramıy.ıcn!t "' 
lnn bu tahvilleri bulan aaa!:ıdakl stl"' 
se ıı:cUrdltl takdirde memnun edil' 
cekUr. 

Ankara Posta caddesi Mermere!_!' 
No. 10 Ferlt Suner ~-

1 
ları ve bu vesikaları ibraz etmeleri (10823 - 9249) 19210 
şarttır. 

Bu miıddet içinde vesika talebin- Çeşitli sebze 
de bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 

ah nacak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin tciclif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar su işlerı 9. uncu 
şube müdürlügiıne makbuz mukabi
linde vrrmcleri lazımdır. Postada 
olan gecikme kabul edilmez. 

(9256) 19234 

Sattlık çiftlik 

Marmara Ouübahrl K. Satın Alına 

C insi K ilosu 
Pırasa 57600 
Patates 72000 

Komisyonundan: 
Tahmini fiyatı 
Kuruş Sn.. 

5 
10 

Lahana 28800 7,50 
Ispanak 49000 12,50 
Kuru soğan 14400 7,50 
K. biber 480 40 
Salça 3600 35 
Bakla 4800 6 

Teminatı 
Lira Kr. 

1588 ss 

l _ Orman koruma ı:enel K. birlik· rak s:özl.ken adr~slnde ranıınn ve fa-
lert ihtiyacı tein (4000J dört bın adet kat buradan a)rıldıf:ı bllctlrllcn yed.1< 4000 davarı idare edecek otlakı'yc-

Pb de tet:mc:n 329 dot:umlu ''e 4 .. 1 

l - Yukanlla cins ve mlktarları yazılı sekiz knlem SC'bze kapalı zarf u1" 
ll>le eksiltmeye konulmustur. 1' 

erat klllml kapalı zart usullyle cksılt· 
1941 neı1ı mavıs sonuna karlar Banıhrma deposuna miktar. muhammen meye konuımustur. Eksıltmesı l7. 12 

bt>del. muvakkat teminat miktnn yazılı kömUrUn tahmil ve tahliye i~I 1- 1941 caraamba ı:UnU saat 15 tC' Ankara· 

kayıt numara11 B ıcc kll s kir ot u si ve 3000 dönüm ziraat edecek ta -
Şl'klp CopuroQ:tu tal m v zl!cst almış_ pulu arazisiyle teman 25000 donüm

tır. ı\l"cle ııut mlzc ve>a b.ılundut:u l<C· 
Yenişehir komutanlık binasındaki ıı.ı- rln ıubeslne lüzumu murııcaatı llfın o-

lük ve Polatlı ile Beylikköprıi'ye ya. 
kın Kızıllı çiftligi elden satılıktır. 
Talıp olanlar Anafartalar cadd<'sin
de mühendis hanında Beypazarlı Fat-

2 - Ekslltmcsl 18 blrlnclktınun 941 peraembe ı:ünü saat 16 da ıırıı 
Tersane kapısındaki komls)'on blnaunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınnblllr. 

4 - Ekslltmeye fıtlrak edecek tallplerln 2400 &ayılı kanunun tarlflltı ~ 
hile bu isle llı:lll olduklanna dair ticaret veslkal11nn1 yukanda yazılı teınltı11 ti 
rtyle blrllkte tanzim edecekleri tekllf mektuplarını belli &;Un ve saatten uı!ll. 
saat evellne kallar komisyon baıkanlıf:ına vermeleri. (10531-8964) ıS95" 

kıncı def kaplllı zarf usullyle eksiltmeye konuımuııtur. 
Ek!ılltmesi 29-12-1941 pazartesi gunU saat 16 dıı Balıkesir iııletmc blna

sıı:ıdn toplanarak komisyonda yapılaca.kur. 
İstekliler n muayyen günde ihale saatından bir saat evcline kadar mu

vakkat t eminat ve kanuni vesikalarını h avi zarflarını komisyon reisliğine 
t evdi etmiş olmaları H\zımdır. Şartname ve m·Jkavelename parasız olarak 
iııletm~den ve Bandırma istasyonundan verilir. (0190) 19230 

Tahminen 
Vapur ambarından tahliye kovan- Ton 
Jarına vinç kancrunna takılması l MOO 
KömUrUn ma\•nnlarln rıhtıma nakli 15000 
Kömllrun mavnalardan vagona nakli 1 5000 
KömtirUn v agondan depoya tahliye
si ve muntazam istifi 
Dı:po köm llrlUğllndcn makinalara 
Depo komUrllığllnden diğer depola
ra gidecek kömUrUn vagons yilkle
tılmesi 

15000 
8000 

7000 

Muhammen 
bedel 
Lira 
3000 
9300 
6000 

2100 
1120 

9SO 

Muvakkat 
temlnat 

Lira Kr. 
225 00 
697 50 
450 00 

157 00 
S4 00 

78 50 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Makinist ve ustalar aranıyor 
M. M . V e k alet i H ava Müsteşarlığından : 

Hava Mtlstcşarhğı teknik taburu için otomobil ve t raktör maki
nisti ve meydan ve yol ln.şaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 

V crile<'ek ücret miktarları yapılııcak imtihanda gösterecekle
ri ehliyete göre 50 - 120 lira arasındadır. Taliplerin dilekleriyle 
Hava MUsteşarhtına mUracaatınrı. (9310) 19247 

·- c;ıı --.. - ~-- - -· -.....-

tın alma komls>onunda )apılacaktır. lunur. 2b'!l 024 
2 - Muhammen b<'dell (10200> on <9 

) 
1 :ı 

ma Özarslan'a müracaat. 5645 dokuz bin iki y(lz lira olup muvakkat Ç A G R 1 
teminatı (1440) bin dört yüz kırk lira.-
dır. Ankara Askerllk Subcslnden: 

s _ Şartnamesi her ı:ün komisyonda Baı;vekAlct muhasebesinde memur 
JAND A RMA 

~!irülcblllr. bteklllerln eıırtnamcslnde iken memuriyetinden aynlan ve Adana-
yazılı vesikalarla beraber tekllt mek· ya bernyl ticaret ı:ıuıtı antasılmakla Elbise yaptırılacak 
tupll\rını lhale saatinden bir snat eve - Adanadan ve memleketi olan Anamur- Jandarma Gn. K. Ankara Satın Al· 
llnlı kadar komls~ona vermeleri lltın d.ın aranmıısn da AnkHa.Yn ı;:lttll';I An- ma Komisyonundan: 
olunur. (8825) 18817 karadan Anamurn ı:ltlll':I ve Adannya Mevcut nrımııncslnc ı:!ire yP.dJ takım 

ı:lttl~I surellcrlı le ıık sık yerini kny - ndacı elbisesi ıs. 12. uu pcrsembr. ı:ü

Kayıp 030 - !l31 ders fiencslnde 
Konya kız ô~retmen okulundan aldıt:ım 
diplomamı kaybettim. Yenisini cıkar

taeatımdan eski inin hükmü )Oktur. 
Ar.kara Devrim ilk okulu öğret-

meni Llıtlfe Akpınnr 5689 

bettıren ve &ubcye kııll adresini verml· ı nU sa t 15 tc Ankarada komls>onumuz
)en yedek top tel':menl anamurlu 323 da pazarlıkla satın alınncnk ve lhııle l 
dotumlu ve 3%-08 knyıt numaralı top bedellnc &:öre kati teminat verilecek -
tctmenl Ali Rıza ot;lu Bcslm Onsa! ı llr. Nümune her ı:ün Ko. numuzdn ı:ö· 
taltm vazifesine sevkedlleccf:Lnden au rülür. 1steklllerln ııı.cıvert olmak ıar. 
bemlze veya bulundUıtu Jerın ıubcstn l llylc kuMns numunesi ve malzeme or-
aeele !Uzumu müracaatı IL'ln olunur neklerlyle pazarlık vaktll\de koınlsYo -

(9290) 192:'...0 na ı:elmelerl. (9308) lll253 

--------

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 1~ 

~ Ders başlangıcı i 
= ~ ~ Ankara Akıam Kil Sanat Okulu Müdürlüğünden: ~ 
: 15-12-1941 pazartesi günü Sergıevi karşısındaki ~ 
: y e ni binada derslere başlanacağrndan mektebe ~ 
§ kayıtlı bulunan talebelerin ders günlerini öğren- i 
: mek üzere şimdiden okul idaresine müracaatları i 
E ilan olunur.. 19150 ~ 
- I' 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_!!!!!:-' 

Park • 
sınemasının büfesi kiralıktır. Sinemaya müracaat 

U L U S - 23. lıncU yıl. - No. 7311 

İmuYaz sııhlhi 
lskeıicler A RT UN 

Umumı .Neşrıyatı lıtare Eden 
Vazı İ§lcr1 :MUClllrU 

M ümtaz Faik FENİK 
MUesscse MüdUrU: Naaıt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

- < DİKKAT }-
Gazetemize ı:önderllen hcmevt yazı. 

ıar. ncııredllsln edilmesin ırerı veril· 
ınez ve kayboluaundan dolayı hl<: bir 

mcsul!)'et kabul olunmaz 

YENİ Sinemada 
Buı:ün bu ı:ece 

Büy(lk aşl: ihtiras ve mnccra 
filmi 

ŞEHVET KADINI 
Bas rolde: Schhar ve sansın yıldtz 

MAE WEST 

sear.slar: 14 30 - 16.80 -18.30 
ı:ece 21 de 

Saat 12.15 te ucuz matine 

CIKl\tAZ SOKAK 

PARK Sinemasında 
Bugün bu ıreee 

Türk kahramanlııtını ve 
r'lvanmertlllilnl canlandıran 

SALAHADDİN EYUBİ 
ve BOZ ASLAN 

Bozaslan ıarkılarını s6yltyen 
l\1UN1R ?l."URETTİN 

Selmanın sarkılannı söyllyen 
10ZEYYEN SO<AR 

Seanslar: 14.30 - 16.30 • 18.30 
ırece 21 de 

SUS Sinemasında 
Buı:Un bu ırece 

tkf ı;:enc yıldı?. Mlckcy Rodncy -

Judy Garlnne. En son dans ve Sflr· 
kılnrla süılü blr filmde alz1 iki 

sııat ~ldUrecekUr. 

GENÇLER SEVİ~İYOR 
Searu;lar: 14. 3ı; - ıs &:ece 20.30 da 

Tel: 3589. 

SÜMER Sinemasında 

Buı:Un bu gece 
lnt!krunın cılrlırttıtı ö!UmUn ı;ıırıı· 
tı l':ı vakaların tıtrettltl ınsanlarıtı 

koıirunc vııkaları 

YILMAZ KAPTAN 
Bat rollerde: 

Jack Holt • Crace Bradte1 

Seanslar: 12.15 • 14.30 - 16.SO 

18.30 ı:ece 21 de 

Tel: 35t'J(I 


