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bir buçuk yılda bitecek 

Japonlar tarafından asker çıkarılan Filipinler' deki Mindanao adasının merkezi olan Davao 

Nalra Vekilimiz B. Ali 
Fuat Cebesoy 

İstihsal 
• • • 
ışımız 

Bu tesisler 
milyon 

bir buçuk 
çıkacak liraya 

Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat Cebesoy dün makamlarında hlr muhabi
rimizi kabul ederek VcklUete alt ısı er etrafında lz.ıhat vermiştir. ='~ rıa Vek'
llmlz son zamanlarda yapılmasına baslanmı~ olan ııman tesisleri üıt>rlnde du
rarak sunları söylcmlstır: 

"- Gerek Akdenlz'de ve gerek Karadenlz'deki liman ve iskelelerin yeniden 
yapılması veya t.Amır ve ı~lAhı noktasından muhtelit projeler ve plAnlar hazır
lanmıstır lskenderun limanı hakkınrla hazırlanan proJe de bunlar ıırıı.~ındıı
llır. Son dlinya harbinin ba~laması uze:ıne hu planları tatbik etmek lmkl'ı.nını 

bulamadık. En son bir ını:ıııız firması bize müracaat crıerek tskPnderun limanı
nın ıslAh ve tevslinl ve Mersln'de mevcut bir iskelenin karaya YPrlestırllmesl 
keyfiyetini, mev-.watımız dahilinde yapmıya talip otrtuğunu söyledi. Mevcut 
usullere göre ihalesi yapıldı. 1se baslanmıs bulunmaktadır. İsler iyi ıı:tttıı::ı taJc
dlrrle bu tesisler bir bucuk senede ikmal edilecek ve takriben bir bucuk milyon 
kUsur liraya mal olacaktır. 

Bu glbl liman tesislerini yerli firmalarımıza yııptırmak lştlyoruz. Fakat el· 
!erinde bu tesisleri yapacak lnşaııt malzemesi, makineler olmadığı ıcın onla~ 
da tesebbüs edemiyorlar. Marmara denizinde yerli tırmalarımız tara!ından ya
pılan modern iskele ve Umanlar bize çok limit vermiştir. BUtiin limanlarımızı 

yerli rırmalarımıza yaptırmak mümkün olacaktır. Bunun için vlnc, tarak du
baları, romorkörler ve saireler ıı:lbl malzemenin hariçten temlnl lcln çalışıl-

maktadır ... 
~ Nafıa Veklllmlz, bundan sonra Er-

J .. 11 ... il .......... 11 ........ • •• ':. I zıncan ıehrlndekı caıışmaıardan bahs-
• • etmls ve deml~tlr ki: : c H p - Erzincan ıehrlnln llı.il:un ve le -
: me ~u projeleri hazırlanmıstır. 

: • • • Dlll:er tarartan yeni Erzincan sehri-
• . 
~Meclis Grupunda . . 

Kemal TURAN ~Ha riciye Vekilimil 
-.l\.ıemleketin ve ordu ihti)aCınıo kar· 

nl su baskınından korumak tein vaz
klrt deresinin ıslahına alt olan incele
meler bttmls ve ihalesi yapılmıştır. 

Yeni Erzincan sehrlnln pJAnı da yapıl
mış ve tatbikine baslanmı&tır. 

Yeni demlryolu, köprü ve sose in
şası !cin etütler yapılmakta ve lmkAn 
oldukca tatblkıne de gecllmektedlr. 

l tlaruna.'1 için istihsali arurmıya daha 
ı;ok clıemiyet ı;crmck zorunda} ıL. Tıirl.. 
kôylüsüoden bu ga)·teti bekleriz." Milli 
Sef, ikinciıeşrin başındaki nutuklarında 
İstihsal davamızı, bu ka<.lar açık bir 
dille ve köylümüıe inanla hulasa et· 
ı:rıi~lerdi. Türk kÜ)'lü,ünün bu beklenen 
ıtayretini artırıcı tedbirlere ba5 vurul· 
ınaktan geri kalınmış değildir. Geçen 
hafta içinde huğda)', arpa, yulaf fiyat· 
larının yarı>a ;akın artırılması da, hü
kümet tebliğinde açıkça söylendiği gi· 
bi, İ<.tihsali te5' ik içindir. 

Buğdayın geçen hasat başındaki fiya
tı sekiz buçuk kuruşıu. Az sonra bükü· 
met bunu dokuz buçuğa çıkardı ve ma
Lnı ilk fi)atla ,·erenlere aradaki farkı 
ödedi. Bu ayın oouodan sonraki alı~ 
fiyatlan da 13,5 kuruş olmuştur. Hükü· 
ınet bunu memlekete bil<lirirken "har
bin ve dünya ikmadi buhranının cop
t ak ürünlerimiıin yetişcirilme,inde kul
lanılan yardımcı maddeler fiyatları üze· 
rinde devamlı bir artış husule ı;:etirdi· 
ğini göz önünde" bulundurduğunu ve 
fiyatları }'Ükselımekle "önümürocki is
tihsal yılı için ekinıi artırmak" maksa
dını güttüğünü •Öylemişıir. 

Artan bu fiyatın, toprakla ujiraşanla
tm isıih<al maHaflarındaki yük•elişi ne 
kadar karşıladığını, bu aradaki farkın 
köylü lehine ne kadar oldu_ı:unu müna
kaşa etmek elde mü,bet rakımlar hu· 
lunmadıkça boştur. Hepimizin bu mü· 
nakaşalar üstünde hatırlı} ahilec~ğimi1 
bir şey ... ardır: köylerde tOl'rak haylı 
kıyınetlenmi~ıir ve bu, isıih,al ma,raf· 
l ariyle satış bedelleri ara~ındaki far· 
kın köylüde yeni bir alım kudreci ya· 
tattığını ı;:Q<ıerir. 

1 "' son sıyası 

vakalar1 anlattı 
C. H. P. Meclisi Grupu umum1 

heyeti dün 23. 12.1941 saat 15 

te reis vekili Trabzon Mebusu 
Hasan Saka'nın relslHilnde top
l<ındı. 

Celsenin acılmasını müteakip 
gecen umınnl heyet toplantısına 

alt zabıt hülAsası okunarak tas-
vlp edildikten sonra kursiıye ıre

len Hariciye Vekili Sükrü Sa-
raco'1lu ~on beyanatındanbcrl ge
cen altı hafta zarfında memle· 
ketin harlct slyMetlyle ilgili ola
rak cereyan eden belll baslı 
dünya hlidlsatı hakkında iki 
saat süren izahatta bulundu ve 
bu 1zaha t, hic b1r 1stızah ve su· 
alc mevzu olmadan tasvip edil
di. 

Ruznamede mevcut Manisa 
:'-tehusu Refik tn<'e'nln, tren ka
zularında ölenlerin ailelerine ve 
yaralananlara tazminat verilme
si ve bu kazaların sebepleri hak
kındaki sual takrlrlne Münaka
llıt Vekili; Bursa J\tebu~u Nevzat 
Ayas'ın. ceza hukuku etrarında
k1 sual takrlrine Adllye ve :.ıa

arır Vı>klllerl: ve F.l~zığ Mebusu 
Sn.bit Sağıroı:::ıu·nun, 1940 du· 
hullü ııt•rtek subaylar hakkındaki 
ı;unı takrlrlne de Milli Müdafaa 
Vekili tarafından revaplar verll
ml$ ve bu mevzulardan bazıla· 

rı üzerinde söz soyı1>·en hatiple-

• 

Karadeniz'de alman 

denizaltısı yok 
Ankara, 23 a.a. - Anadolu Ajan

sının selahiyettar mahafilden öğren
diğine göre, Almanya hiıkümeti 
bir üçüncü Türk vapurunun da mü
rettebatı Sovyet işaretlerini taşıyan 
alman ajanları olacak milliye -
ti bilinmiyen bir denizaltı tara • 
hndan batırılacağı hakkında Tass 
ajansının dün gece neşrettiği habe
re atfen Karadeniz'de bir tek alman 
denizaltısı olmadığını Ankara'daki 
büyük elçiliği vası~siyle hükümeti
mize r esmen bildirmiştir • 

FİLİPİNLERDE 

DURUM 
KARIŞIK 

Japon far 
Mindanao'nun merkezi 

Davaoyu' da alddar 
Vaşington, 23 a.a. - Japonlar ta,. 

rafından Lingayen körfezi sahiline 
yap1lamasma teşebbüs edilen geniıı 

ölçiıdcki karaya çıkma hareketini! 
birkaç torpito muhriblyle japon nak 
liye vapurları iştirak etmiştir. Ame
rikan a~r toplarının ateşi altında 

kalan bu gemilerden bir kaçının 
battı~ı sanılmaktadır. 

Dün öğleden sonra Vaşington'a 
gelen haberlere göre Amerikan ve 
1.'lltpln kuvetleri ly1 dayanıyorlar. 

Fakat general Mac A rthur'ün umu
mt karargfilıına bağlı resmi sözcü 
bu haberleri teyit etmemiştir. 

Plajlar boyunca birka~ noktada 
şiddetli ve kanlı muharebeler ol -
maktadır. Japonlar bu nokt alara ku
vet r.ıkahmşlardır. 

K ar aya çıkan japon kuvetl l'ri 80 
v eya 100 bin kadar sanılmaktadır. 

( Sonu J. üncü say/ ada ) 

İtalya ve Fransa 

Japonya'nın 1 raktaki 

menfaatlôrı 
Ankara, 23 a.a. - Fransa, İıalya ve 

Japonya hükümetlerinin talepleri üze· 
rine Türkiye hükümeti bu memleketle· 
rin Irak'raki menfaatlerinin korunmMt· 
nı deruhte etmiştir. 

rin mütaleala rı dinlendikten son
ra saat 18.20 de toplantJya son 
verllrll. (a.ıı.) 

Buğday fi} atlarının son artı5ı ile köy
lünün eline geçecek fazla !'ara, onun 
İstihsal vasıtalarını artınnağ:ı yarıra· 
cakm. Gerçekten birçok ziraat iıleı_le~~ 
ve parçaları haylı pahalılaşmışıır. Koylu 
yaşaması için zaruri olan masrafları kıs· 
rnadao bunları alabilmelidir. Ancak bu 
artışın istih~al alanındakilere telkin e- "\ ......... 1il1 •• il ... il il 1 ....... r 

Trablusgarp,ten bir görünüş : çar§ı 

decei:i bir fikir, onlarda u}andıracajb 
bir du~ft\l vardır ki hepimiz daha çok 
'bunun üzerinde durmalıyız. 

Beş altı yıldanheri bui!;daylarımtzın 
büyük alıcısı hükiimettir. Önceleri bu 
alım işi fiyatları düşürmemek, hububa· 
tı n kıymetini biraz yük'elıerek kfü lü· 
nün hayat seviye<ini korumak içindi. 
Ru~ünkü durumda, hıikümeıin hui?da} 
al ıcılığı, şehirler ve kas;ıbalar h;ılkıyk 
orduların yiyecek ihtiyacını karşılamak 
İçindir. htilı,al alanındaki lıirçok ~enç 
un•urlar sınırlıırımı11 bekli>cn ordura 
katılmıştır. bu hal isıih<ale az ıe,i r et
miş olsa ~ile. çokça in~an~n . \'e, hayva· 
nın her zamankinden fa1la ı<tıhl.ıke haş
lama" e'ki muvazeneyi h01m11<tur ve 
höylece hiikümet, memlckeıin ve orclu· 
nun yiyecek ilııi>arını karşılamak mrun· 
da kalmıştır. Artık ı:cçen }·ıl!ımn . tc~· 
sine denerek hir tarzda knyliiden ıhıı: 
}'acınclan fula mah<uliinü clc>/:cr hcclelı 
karşılıRında almak icabetm<'kıedir. Bu 
dei\er bedeli. hiikiimer. i~tih•ali koru}'U· j 

Almanya'nın Paris Büyük 

cu hir lıaclde tutmak ı•tı\'Or. Ha•at ba· 
şındaki fiyatları da hu ar1u ile tavin 
eııiRi şüphe,izdir. Ancak arada eeçen 
'aman. j,cih•al ma<raflarını arıırclığın· Elçisi 8. Abetz dan hükiimet "ki lrararını de,l:işıirerek • 
kövlü için elver!'cek yeni bir fiyat ka- Almanya'nın l"arls büyük elcisi B. 
huİ eımi~tir. Runun hi~e telk(n eclecei\İ Abelz Bl"rlln'c gltmıstır. Berlln'dcl<I 
ilk fikir, öniimiizdeki ha,at için i,1ih<a 1 varı resm1 kaynaklarrıa iki devlet mil-
1arıları yeniden Jillçle<miş olur<a fi>ar ~asrbetler. arasında sarih bir s<iz soy
ların da artırılaca~ırl1r. Ve höd!'ce kil• l lı>nmemektt•rllr. Bu hu•ıı•l'l gclı-n bir 
lü)•e hu~iinl.;i'ı fi, Hhra eiirr dr)~il, her telıı:rnr haberini üçüncü sayramızd!l 

(Sonu 4. cü sayfada) bulacaksınız. 

LİBYA'DA 
ALMANLARA GôRE 

BiNGAZi 1. 

doğusund ki 

SAVAŞ 

Çorpışmala r 

bütün aün siddetle ... .; 

devam elli · 

LİBYA'DA 

INGILIZLERE GôRE 

körfezine 

VARiLCi 
Mihverciler 

Trablusgarp' e 

doğru ~ekiliyor 
Roma, 23 a.a. - İtalyan orduları u· K ahi re, 23 a.a. - Bugün öğre • 

mı mi karar_g.lhının tehi iği: nildiğine göre bir aydanberi kendi -
Sirenaik'ıa Cehel'de keşif nıüfrczeleri sinden haber ahnmıyan b ir Britan-

(Sonu ~ üncü sayfada) [ Sonu 3 üncü say/ada ] 

. , , 

Mindanaosda köy evleri 

NELER 
görüştü ler! 1 *** 

MÜŞTEREK MÜDAFAA 

Bütün kaynakların 

birlikte idaresi de 

görüşülen işleri(indedir 
Lonclra, 23 a.a. - ?\f. Çörçil'io va. 

şington'u zi};ıreti hakkında yürütülen 
miitaleatiır bu sabahki ~azetclerin haşlı
ca mevıuunu teşkil etmekıcclir: 

T imes diyor ki: 

İngiliz - Amerikan faalireıinin canzi
mi bütün dünyadaki mücıefikler arası 
faaliyetinin kısmen tanzimi demektir. 
Sanıldığıına göre japon tecavüzünden 
sonra .M. Çörçil'le M. Ruzvelt doğrudan 
d<ığruya değinleşınenin gerekli olacağı
na hükmetmişlerdir. Başlıca iki mesele 
olduğu belirıilmektedir. 

1 - Müttefikler, Rusya ve Libya dı
şında müthiş bir müıecavi1le harp et· 
mek zorunda kalacakları müteaddit sa
halarda mü~terek müdafaa hareketinde 
bulunmaları. 

2 - Taarruza geçmek üzçre müttefik 
endüstri kudretinin hep birlikte geliş
mesi. ' 

Bütün müttefikler p;erekcn her ~eyin 
yapılacağını temin etmişlerdir. Vaşin~· 
ton konuşmalarından maksat bu temina· 
o. yürürlüğe ınkmakttr. 

Almanya'da belki de ge<;ici olan ilk 
çaurdı başladığı sırada müttefikler ara· 
sındaki birlik mesut bir şekilde tezahür 
etmektedir. 

Daily Mail eliyor ki: 
Mosk<ıva'da da ha}ölıi ehemiyette ko

nuşmalar yapılmaktadır. Bu konuşma· 
lardan sonra yakrnda mihver devleıle
rine karşı harbeden bütün münefik mil· 
Jetler arasında bir konferans toplana· 
caktr. 

Daily Capres diyor ki: 

M. Çörçil, japonların Peral Harbour'a 
hücum ettikleri haherini alır almaz 
Reis Ruzvelt'le görüşmcğe karar ver· 
miştir. 

News Chroncle diyor ki: 

Atlantik'te yapılan son toplanııdan· 
beri birçok şeylerde değişiklik olmuş· 
ıur. Şimdi artık, mÜ}tCrek bir sıratcji 
ve miişterc:k bir istihsal pl:ı.nı kabul cc
mek zamanı gelmişdr. 

Şimdi bahis mevzuu olan şey japon
ları durdurmak ve kıta ü1erinde Al
manya'da baş!ıyan müşkilleri isıhmar 
etmektir. 

Vaşington' da 
*** 

RUZVELT'LE GÖRÜSÜYOR .. 

Konuşmalara askeri 

ileri gelenle . de 

işti rak etmektedir 
V ;.şlngton, 23 a.a. - CUmhurre

slıgJ. sarayından bildirildi~ine gore 
İngiltere başvekili M. Çörçil Va
~lngton'dn Ruzvelt'ın misafirı ola
rak bulunmaktadır. 

:M. Çörçil dun Ruzvelt'le konuıı
muştur. Lord Bca,\erbrook ile diğer 
fenciler kendisiyle beraberdir. 

Neşredilen tebliğ 
Vaşington, 23 a.ıı, - Va.şıngton ko

nu9malan hakında Beyaz saraydan 
~ağıdaki tebliğ ne~redilmiştir: 

M. Ruzwlt'le Britanya başvekili 

ve her iki memleketin fencilerı ara
sında öniımtlzdeki birkaç gün içinde 
yapılacak olan konuşmaların esaslı 
ve çok ehemmiyetli bir maksatla 
yapıldığı muhakkaktır. Bu maksat. 
dünyanın her tarafında Hitlercılıği 
muvnffakıyetsiz!ığe ugratmaktır. Di
ğer birçok milletler.n de bu müş

terek vazifeye iştirak ettiklerini ha. 
tırlamak gerektır. Binaenaleyh şim
di Vll.:jington'da yapılan toplantılar 
lpUdal mahl~lte addedilmek lazım
dır. Bunlann arkasından yapılncak 

reıımi konferanslara Rusyn, Çin. 
Hollanda ve Brıtanya dom!n:yonları 
da dfwet edilecektir. 

Harbin sevk ve idaresinde umumi 
birliğin gellştirilme.~i beklenmekte
dir. Dığer devletler de ıımumt mak
sadın elde edilmesine iştirake çağı
rılacaktır. 

Yapılmakta olan toplııntılar bit
meden evel ba~ka hiç bir tebliğ ya
pılmaması muhtemelse de diğer dev· 
Jetlerle sıkı temas olunularak ip -
tldai projelerin kendileı ine bildiri
leceği anlaşılmıı.ktad1r. 

Amerikan devlet 
tavsiyeleri 

Vaşington, 23 a.a. - Mist,>r Ruz
velt'ın bahsettiği müşterek komıte 
hakkında alınan haberlere göre, A
merika Devlet Reisi şu tav, :yelerde 
bulunmuştur: 

l - Zafer, en kısa bir zamanda 
amerikan harp lstihsıılinln azami 
haddine çıkarılmasına bai':lıdır. Harp 

cso'nu 5 inci sayfada) 

8. Ruzvelt'le B. Çörçil geçen yaz A tlantik'te 
görÜ§tükleri sırada 

M LEZY 'DA 

J N 
yürüy ·· J •• 

Japon lar 
Singapur \rohmda 

ilerlemeğe başladtt~v 
Tokyo, 23 a.a. Domei a.ıa ı-

nın Saigon'dan bildirdıı;ine g ~ .t

pon kıtaları şimdi İpoh'un yal ıı 15 
mil şımal batrsındadırlar. '.1 n 
kaybı, hasım taraf için Pe 
kaybı kadar. belki de daha fa 1 
hemiyetli olacaktır. Çıinkıi f'no n 
al:nması ile japonların çok Jıo 
bir yol üzerinden doı;:rud$n 
Singapur'a yıirümesi imk!nı 
çıkacaktır • 

lngiliz tebliği 
Singapur, 23 a.a. - İng·tız tebli-

ği 

Şimal Male:r.ya'da dur mda hi ç 
bir değişiklik olmamıştır. 

Diın gece Singapur' a kısa bir 
tehlike işareti verilmı t • Pakat hiç 

( Sonu 3. üncu s ada ) 

SİDDETİ 
J 

artacak gibi ! 

Brauchitsch'in ~ekilmesi 

elrahndaki tefsirler 

GAZ 
harbi baıhyacak mı t 

Sabrk alman başkumanda
nı mareşal von Brauchitsch 

Londra. 23 a.a. M. Vemon 
Bartlett, Mareşal Von Brauchı·sch'
in başkumandanlıktan c;ekılmesı hak
kında Ne ıs Chronicle gazetcsıncle 

yazdığı bir makalede diyor kı: 

M. Hitler. şahsan alman ordula
rının bask Jmandanlı qnı ele alılık -

1 tan sonra harbın cıiddetlenmesi muh-

1 

•emeldır Soylcndıgıne gore gaz har
bi başlamak üzered•r. M. Hit!er sa
dece bır neferken çektıgi isllrapla-

1 

ra İşaret etmiştir. 

Alman orduları maneviyatının bo· 
zulduii;unu gosteren butun alfı.metler 
vardır. 

Mamafih yakında yeni bir şey 

beklemeliyiz. M. Hitler'in hezimete 
uğramadan eve! vahı:;ice yeni bir de· 
!ililc yapması ve di er memleketleri 

• kc:.ra bir sefalete surukleme ı muh • 

(Sonu 3 Uncu sayfada) 
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Satıh mesaha.sı 7.265 kare
kllomeLre olan Tuncell'de 

1936 rakamlarına göre 105.911 ki-
6! oturmaktadır. Bu hesnb:L ı;öre 
her karekllomet.reye 14,5 kiSl dü
~r. Fakat ekllebılen topraklar, 
arazinin ancak yti:ıde 5,5 nu tes
kil ettiğine göre her karekilomet
reye 270 kisi dllşmektedlr ki Tun
cell'nln görünü&te az olan nilfusu, 
hakikatte mesell karekllometre~e 
159 kişi dilsen Istnnbul'dan dahi 
kalabalıkur. 

HUkümet. halkl büyük toprak 
sahiplerinin elinden kurtarmak 
ıçın Tuncelı'de herkes! toprak sa
hibi et.me(;e tes<'bbus etml&tlr. Bu 
yalnız TuncE"lıll !~in değll, bütün 
yurt ıcın faydalı olacakur. Tun
cel! ci!tclst h!lfı. kara sapnn kul
lanmaktadır. Fakat zat<'n arazi 
cok meyil!! ve Arızalı olduğu ıcın, 
modern ziraat Aletlerinin bu yer
lerde kullnnılmnsı c;:ok g{lctür. 

Tuncrlı'de bol miktarda su \'ar
dın yalnız nehir! r, caylar ve de
rPler cok derinde olduklan tein 
bunlardan cıftçll kte faydalanmak 
cok zordur ve ancak su kC'narıa: 
nndaki tarlatan sulamak müm
k ndUr. 

:M.ııtehassıs1arın fikrine göre, 
Tan('(' de Dn·-farmlng c: kuru 
ztroııt u u!U kolaylıkla tatbik olu
nab ır Teteklm Eskişehlr'de bu 
us\ll~C'n büyük faydalar elde edH
mıstt\- n ry-fnrmlng usulünün tat
b iki c n 1ıt>r yıl yağan yağmur 

m k-tarının en az 300 mll!metre~i 
doldurma ı lfızımdır. Tuncell'de ise 
yafmur mlktan 30-40 santimetre
yi ıı: Qm(' edir. 

şken, Ellwğ beden 
lleflennın, oralar 
klaı:ı bUyUk bir hiz

kaydedelim: 
Dağ sporu 1 ıı mak Uzere ora

larda dolaşan m kt>llMler, buğ

day ve arpaya IP'lU:>allnt olan bü
yük zararlar v n kımıl adlı bö
ceği bulmusla !". S mdl ziraat 
mutehassıslnn, u haşere ile mü
cadC'le çarelC'rlnl arastırmaktadır
lar. 

JfJf'f. 
Tuncell'de ti n-t hayatı, Cilm

hurlyet devrine kadar emniyet 
\•e asayi$ :>-c>klutu yüzünden bır 
tnrıu canlnnamamıştı. Yol ve ta
&ıt yokhıiu d:ı bırı.:ok zorluklar 
yaratmakt.A d . Tıcaretle uğra
şanlar !çın, d r boğazda bası<ına 

uğramak, b r asırete haraç ver
mek Adt>t hü mllnde ıdı. Ne malı, 
ne de cam emn yC't altında olma
dığı tein, blr t..'l~frın Tuncel 'ye 
sokulabilme , lmKlnsızdı. Tunce
lllerden nadir b zı bahtiyarlar, 
merkc.qlc.r v katırlara ytlkledık
lerl ya'"', peynir, keçi kılı, yün, 
ceviz ve balmumu gibi yükte ha
fif, baiada ntır bazı ewayı Har
ııut'n -J< ya Erz ncnn'a götürüp sa
tarları bunlara karşı, da sabun, 
şeker kahH>, tuz ve gly<-Cek eşya
sıylc donC'rlordl. Köylerin ihtiya
cını j:Crçi d nen scyynr esnaf te
rnll\ edC'rd!. Fakat bunlar pek sey
re~ gC'ld kleri lc;:fn, bnzan blrcok 
Jtöylt'r uzun zaman en gerekli 

,njaddt>lerden mahrum kalırlardı. 
KöprUI r ve şoseler Tuncell'nlri 

1'ıfr tarafını kapladıktan, emniyet 
asayiş kurulduktnnberl Tunce
" t caret de canlanmnı:a bai

ır. ~ten nafıa lslerlnln bol
u da oralarda başlı basına bir 
cereyanı yaratmış, blrı,:ok tacir 

v esnafın yüzUnü gQldfirmüstUr. 
Eskiden ticaret bakımından ken
di kabuğunun lc;:fne C<'kllmls. olan 
Tunce11 sımdı blr yılda 167.700 li
ralık mal satın nlmakta, buna 
karsı l:C'ne bir yı.lda 185.266 lira
lık mal satmaktadır. E!Azığ'a o
dun ve kömür g~tilrüp satarak 
böylcl.klc geclmlcrını yoluna ko
yan Tunceliler de cot:almda ba&
lamıştır ..• 

,,. 'f. 
ff ozat'trın dönüp Pertek'e yak-

lastııtımız zaman artık ak
şam oluyordu. Toprak rengi taşlar
dan yapılmıs C'Ski Pertek kalesınl 
sat:ımızda bırnknrnk iki tnrnfı n
taclık, gilzel bir yoldan kasabaya 
doğru llC'rledik. Pertek'te ceviz ve 
öteki m('yvclcr bol bol yetıstr. 

Yalnız. kış cok şıddetll olduğu lı;in 
bu yıl mahsul az olmuştur. Ağac
lar arasına serp stırllmlş ~vlerly
Je dn{:ınık bir kasaba olan Per• 
tek'in bir ucundan öbür ucuna i'ı!r 
bucuk ı;aatte gldllC'blllr. Bir me
murla konuşuyoruz: 

- Pertekliler ne ile ge/:inlrler? 
Eskiden eskıyalık yaparlar-

dı. 
Simdi? • 
Simdi :ıretlştlrdlkleri meyve 

ve sebzt>yl Ellızığ'dn satıyorlar. 

Ayrıca köm ırcillük, rencı>erlik e
denler var. Şnvak nah yeslnde cok 
iyi pf'ynlr ı,:ıkar. 

Hozat ı::lb! Pertt>k't9 dt-, kırmı

zı k remltl! damlariylC' Y"S 1 daı.:
lar arasına glzleninlş ycnJ binalar 

var. Pertek llk okulunda 250 kü-
sur eocuk okuyor. 

Pertek'ten ayrıldığımız zaman,, 
hava yavaş yavaş karanyordu. 
Bir saat kadar sonra Elfı.zığ, gene 
binlerce elektrik IA.mbnslyfe knr
eımıza cıktı. Bir gilnlilk bir yol
c-tıluk yaparak, bilmediğimiz bir 
yurt parcasını da görmek ve ta
nımak lmklınını bulmu tuk ... 
· O gece, m safirsever bir Ellı
zıflı'nın evinde, başka b!rı.:ok dlı
vetlilerle birlikte güzel saatler ge
Cfrd k. Ev sahibi mlstıfirlerlnl a 
ğırlamak tein c!y köfte ve musab
bafıadan milli O:> unlara kadar hlc 
blr şeyi ihmal etmemişti. Oradan 
Adeta esene, lstemlyerek aynldık Harman yerinde köylü kız 
ve saat ilcte kalkan trene bindik. 

*** Artık tayyare · lle gcldlğlmlz 
yoldan trenle donüyonız. Goz ala
blld!ğine uzanan yeşil meyve bnh
celerlyle, cıcckll garlyle Mnlat>·n
yı ve öteki istasyonları birer birer 
arkamızda bırakıyoruz. Bnznn dQz 
ve yeşillik ovalardan, bnzıın da 
:ralcın kayalıklar, derin \lı,:urum

lar arasından gecen Tohınn suyu 
bizi klh sağına, klıh soluna alıyor. 
Her istasyon, corak toprakların, 

yalcın kaynlann ortasında bir vtı
ha gibi. En kilcük lstasyonlarÇla 
bile ağaı,:lamn fnnfl:>•t>t.l var. Am
barların sundurmalıırı altında 
buğday yı.ltınlnn, sandıklar ve 
denkler, kendilerini yurdun uzak 
köşelerine götUrect>k trenlerin 

( Sonu 4. üncü sayfada ) ihtiyar bir köylü kadın 

I ASKERLİK BAHİSLERİ 

Mihver'in Akdeniz' den 
Libya ile münakalesi 
SİRTE DENİZ MUHAREBESİ 

Libya'nın takviyesi 

kıyıları açıklarında 

devam ederse 

daha büyük 

Libya 

çapta 

deniz muharebeleri olması ihtimali vardır. 

Llbya'da yapılan hareketin ne
tıcesfnde ingılız ordusu Deme'ye 
glrmıftı~ Derne'nln cenubunda 
l\1ekllı de lnt llzlerın elln®dlr. ln
glliz zırhlı ve rr.otörlil blrllklerı 

Meklfl'nin garblnde silrnlle ilerle
mektedir. MJ.hver kuvetlerl Bın
gazl'ye doğru · cekllmektedirler. 
Gecen yıl, gene bu mevsimde, ln
gıliz ordusu, bir taraftan, deniz 
kıyısından ilerlerken diğer taraf
tan Cebeliahdar'ın cenubundan do
laşarak Blru:a:ı:I cenubunda ltal
yan ordusunun rlcat yolunu kes
mlş, büyük snyıdn eslr almı&t.L 
Aynı manevranın bu defa dıı. ya
pılıp yapılmıyncağını, şu blrkac 
gun ıcınde gorcceğlz. . 

Alman ·harı> tebliğine göre, ta
arruza başlarken sayıca ll.stUn o
lan lnglllz ordusu, yeni kuvetler 
getirerek bu üstnnIUttünU arttır· 
maktadır. Mihver n, Llbya'da, ln
gll!zler! durdurab lmesi ve yene
bll~esl lcln, buraya yeni kuvetler 
getirmesi gert'ktır. Yeni kuvetler 
ise, ancak denizden gelebilir. De-

. nlz yollarını ise, lngi!lz donanması 
tutmuştur. Gecen seneki taarru
zun sonunda, fnglflzlC'r, Balkanlar
da Yunnnist.nn'a yardım ıcın dur
dukları Hiklt, almanlarla ltnlyan
lnr, Llbya'nın Trablusgnrp kısmı
na dcnlzd<'n zırhlı kuvetlel" getir
mişler, zayıf !ngil.z ordusunu bir 
baskınla yenerC'k geri atmışlardı. 
lnı;:il!z donanması, bu defa, aynı 
Lkmal ve tak\•lyenln tt>krarlanma
sını önlemek lı,:ln, dikkat kesllmls
tır. Bunu, lngll!z ve ltnlyan deniz 
ku\'etlt'rl arasındaki cnrpışmnlar
dan, fng!llz ve müttefik denlzaltı
lann sıkı calısmalarından anlıyo
ruz. 

ltnlyan donanması, u~radı~ ka
yıplara rağmen, bilyük kuv<'tlerle, 
L lbyn'ya giden nakliye gemilerin! 
korumağn ı,:alışnınl tadır. Son gQn
lerde, iki taraf fJJolon arasında, 
böyle bir cnrpısma oldu~unu 20 • 
tarihli ltnlyan tC'blli!'inden öğren
miş bulunuyoruz. Bu tebllğde ı;öy-
1~ deniliyordu: 

"Bir deniz kafilesini himaye i
çin orta A.kdeniz'de gezen deniz 
filomuz 17 ilkkinunda şafakla be
raber, iki muharebe gemisinden 
ve kruvazorlerle muhriplerden 
mürekkep bir İngiliz filosuna 
rastlamıştır. Bir kaç ateş teati -
sinden sonra, düşman, karanlık -
ta suni bulutlar bimayesiade kag-

l""'~~i;;~aİ)d~~·;···"ı 
................................................. 
mış ve duşman muhripleri ise 

· torpido hıicumunı kalkmıştır. Bu 
hücum, bir/ık/erimizin ateşi ve 
torpil tayyare filomuzun mükem
mel bir karşı hücumu ile muvaf
fakiyetsizliğe uğratılmıştır. 

"Başka bir düşman birliği de 
İnuhriplerimizin ateşi ile h asara 
uğratılmış ve belki de batırılmış
tır. Buyükçe bir duşmıın birliği
ne, büyük birliklerimızin mermi
leri isabet etmiştir. Hiç bir ita/
yan gemisi isabet almamış veya
hut hasara uğramamıştrr. Düş -
man, üslerine doğru geri çeki/mi~ 
ve kafilemiz, düşman gemi ve 
tayyarelerinin hücumuna bakma
dan gideceği yere varmıştır. Çar
pışma. Bi.iyük Sirt korfrzinin şi
malınde olmuştur. Filomuzla sıkı 
işbirliği halinde torpil tııyyarele· 
rimizin yaptığı hücum esnasında 

4 düşman tııyyaresi düşürülmiıştür. 
Başka bir düşman tayyaresı de 

gemilerimizden birinin ateşiyle 
denize düşürülmüştür. Tayyare -
Jerimizder/ biri üssüne donmemiş-
tir ... 

lnglllz nmfral!ığı, bu deniz çar
pışması hakkında, aradan bir haf
ta kada!" ı;::cı:tJğl halde, her neden
se, hiç bir tebliğ neııretmemlstlr •• 
Onun !cin, her iki tebliği kar&ılaıı
tırıp bir mtına cıknrmnt:a \'e hU
küm verme~<: Lmklın yoktur. ltal
yan tebliğini, baştan aşağı doğru 
olarak kabul edersek, bir ltalynn 
fllosu bir kaffleyl ya Bingazl ve 
yahut - dahn büyilk bir ihtimalle -
Trnblusgarı> limanına g<ltUrmeğe 
mu\'affak olmuııtur. Büyük Slrte 
körfezi, Llbya'nın Blngazl ve Trab- . 
lusgarp pnrcnlnn arasındadır ... e 
Blngazl kJ>'llarınn yakınaır. Trab· 
lusgarp limanı ile Tunus arasın
daki Gabes kör!C'z!ne ele KUeük 
Slrte körfezi dahi den!Ur. 

Eğer, iki zırhlı ile kruvazörler, 
muhrlplerden mürekkep olan inı;:i
llzfilosu, !talynnlann dcd ğl gibi ha
kikaten muharebeyi keserek du
man bulutlan !cinde, kendi üssü
ne dn~nı Cl'kllmtsse. bu kııCileyi 
konıYan ltalyan 11losunun, hemen 

( Soııu 4. üncli saY_iada ). 

ve 

B. Millet Meclisi 

Yeni yılın ilk haftasında 

ek.pler e 

Büyük Meclisin son milznkerelerl 

Hüseyin Sami ÇOSAR topa acak 
bısanın gönlüne sevlnc, güven Kızılay-Yardımsevenler cemlyctlcrı 
vermekte inanını tnzelemC'ktedlr. mUeterek komitesinin kahraman crıc
Dünyanın itinde yuvarlandığı bu rıımze kı$ armağanları toplama mer -
azgın devirde, milli mC'S!.'lelerin kezlerlne arma~anlannı t.csl.m eden
bu kadar aı.:ık bu derece samimi lerln sayısı gün cectlkçe eoı:ııımnkta • 
görüşülmesi hır m.llet lı,:ln pah::ı dır. 
bicilmez bir bahtiyarlıktır. Olgun- MJ11terek komitenin Yenlıehlr"de 
lukta, özlUILlkte hUkUmeUn ce- AtatUrK bulvarında , mıııı piyango ıatı• 
vnplan, mlllet vckıllerfnln sun!- merkezinde kurdufıu nnnat: nlık eayu 
!erine denk düşmüştür. Cözillme- ı;atıı yeri ile Ulus me>danındn Ycr.ı 

dik dilğilm kalmamıstır. Zorlu Mallar Pazarının hususi dalreslndckı 
imtihan gilnlerlnde memleket 1- satı& yeri 6'1rendıtımıze r;:ıırc dahn bir 
dnreslnfn temiz, vlcdıı.nlı ve en- müddet acık bulundurulacni<tır. 

lışkan elleme olduğunu dilsün- MUıterck komite yeni yılın ilk hnf
mek maddi ölcUlere vurulnnııyn- tasında armar:nnlarını hazırlayıp da 
cnk kııdar önemli bir kuvet ve hmüz komıte>c te.llm cdcmlycnıe.e 
mUC'ndele kaynn(:ıdır. bir kolaylık olmıık üzere sehrln her 

Aşın ve lüzumsuz istfhlt\k ·Sınırlandı- scmtjnde toplnma ekipleri vnsıtas >'le 
rılacaktır.. Memlekette mcvcJt bu armatıanları ayn!J;at makbı.ızlar.yle 
olduğuna lnandı(:ımız gizil stok- topllltacak•ır. 

ların herhalde meydana ı,:ıknrıl- Armaı:tanlık eaya satı& merkezıerln • 
ması karar altına alınmı.stır. Ihı(:- de mevcut <'na mlktnrı azalmakta ol
day ekimin! en fazla şevklendlrc- dut:undnn amıar:anlarını henuz temin 
CC'k, en te rli ekonomik tedbir edcmcmh; olanların bu fırsattan bir nn 
alınmıştır. Müstakil Gru11 adma eHl ıstlfade etmelerini taHIYe>·e d r:er 
konuşan arkadaşımız .Fuat sır- buluruz. 
men'ln ağzından su özlü cümle- l\luıtcrek komiteye amınt:anln rını 
teri i;>ltmış bulunuyoruz: ".. Harp teslim c<lenlerın llstcsınl nc~re de\ am 
ekonomisınin kabcttırd •I csns- edboruz: Nif:de mebusu Faik So>lU 
lara da~nnarak ıstıhsalden ıstlh· ıo kar haslığı, ıo cldh·cn, ıo çorap, 
l:ı.ke kadar b~t.un ktısadi fnnlı· Ankara Palas 20 kar baıl ıı"tı. 20 c•ırap, 
yetlerde sistemi! ve programlı 20 eldiven; Recep Peker 9 ı;ı:ı.rca; umu
bir de\'let müdahale \ne lüzum mi mor:azalar şirketi 2:1 lira; Bn Azize 
vnrrhr. Halkın ve orouııun znru- TaymııR ın lira; Bn Rnklbc Tıını:rls 
ri ihtıyaclarıııı karşılamak için 15 pnrcıı . Ali Rlza Atacr O parcn; Hn. 
Jstlhsalden itibaren nakıl, stok, Halice ,\kın 2 parca; Ktımı AkyUz ::ı 
te\'.d ve tstlhllık ı:tıbl işlerde yc-k- ıınrça. 

diğerini tamamlayıcı ve mC'mle
ketfn bünyesine uyı;un tedbirler I stanbul' daki çalışmalar 
alınmasına kn.tl zaruret vardır." ıstanbul. 23 (Telefonla) - Asker -

Şunn inanalım k'I Hükumet, Meclis ıer kıslık armağan ıcln Kızılay lstan -
ve bütün Türk mılletl bu davanın bul mıımcssllllfılnln snnat evinde yap. 
başarılması tein ı:ı:ecell, gUndUı.lü ur:ı hnzırhklnra hız \erlld . Burada 
cnlışacaktır. elli b!n parcadan rnzla eaya hazırlana-

lnsnnlıgın bahtı gelişinden bellldlr. cnktır. 
Çok şukür ki hızım lktısndl pol! -
tlknmız da bellıdir. Ne ynpao.'lt:ı· Ayvacık'taki 
mızı, hnngı yoldan g!dece~lmlz! 

çok iyi biliyoruz. 

armağanlar 

Seviniyoruz, cUnkU de\ lete htznıct 
etmC'ği biricik saadet tanıyan 

yu'kscl< bır mcmurumuıun ağzın· 
dan rad~·odıı ııu cUmlelerl duy-

· mu& bulunuyoruz: 
"'Bugün harp ekonomisi lı,:lnde yası

;ı;·an milletlerin finansman s~ase
ti bllhwa vergiye ve lhUyarl ve
ya mecburi lst!krnzlnra daynnı

yor .• 
Halktan gelecek tasarruf hareketini 

takviye edecek bazı idari t.edbır
lere ıuzum vnrdır. lstlhllikın tah
dide tAbl tutulması bu tedbirle
rin en esnslısıdır. lstihlCı.k!n tah
dit edilmesi dolayıslyle serbest 
kalnn iratların da devlet lstlkraz
lanna doğru akıUlmnsı, fıynt se
viyelerinin maliyetindeki istikrar 
ve muvazenenin muhafuznsı bn· 
kımından en llızumlu tedbirler
dendir." 

Tica.ret VekAletllınlzln değerli mUs
teşnrı hem lklısat.tı hem de mn· 
llyeci olduğu tein duruımu ctrnC!y
le kanamış bulunuyor .. 

Simdi artık durmadan calışmak, ls
tfhsnllmizJ arturmak zamanı bUs
bUtfin geldi .. Türkiye elde edece
ği ı;eşltll ürünler, imal edeceği 
mallarla üstünlük sınavını her
halde yük~k numara tfo atlata
caktır. Tilrklye'nln kendi milli 
bünyesine uygun bir harı> ekono
misi vardır. 

Türk - Romen ticaret 

Ayvacık. 23 a.a. - Kahraman er
lerimize kışlık hediye tedariki için 
Zingal şirketi memurları ve işçileri 
783, diğer memurlarla kasaba halkı 
ve burada yerleşmiş bulunan müte -
kaitler 24-6 lira teberru etmislerdir 
İlk parti 1,131 lira Kızılay umumi 
mtrkezine gönrlerilmi$tİr. Teberru 
devam etmektedir. 

Çağrı 
* Arzuhal Encümeni bugün umu

mi heyet lçtlmnından sonra toııla

nacaktır. * Adliye Encümeni busün umumi 
heyet içtlmaından sonra toplanacak-
tır. , .................................... , 
: Küçük haberler i 
\. .............................. - . ./ 
* Yeni yıla alt duvar ve cep tak

vimlerinin damga resmi noktasından 
lncdcnmcslnl ::'-4aliye Vekllliğl llgtll
lere blldlrm!ştir. * Jandarma subaylannın katlycn 
kaymakam veklJliği yapamıyncnklnrı 
buna önemle dikkat edilmesi Dahi
liye Vekilliğince valiliklere b ld!rll
mlştır. * Tnllm mnksadiyle veya mu\'nz
zaf nskerlık ıcın askere alınan er, 
onbaıı ve erbaşlara vergi tcbllğlerl-
n!n komutanları eliyle yapılmasını, 
subn;ı;lnra ise yerli maliye memurla
" vasıtaslyle yapılmasını Maliye Ve-

anlaşması klllfğl ilgililere blldirmltlr. 
.. . . .. . 1 * Ordudan ayrıılmış olanların her 

26 eylul 1!>40 tarıhlı Turkıye- Ro. hangi bir devlet hizmetine alınmn-
men ticaret ve tediye anlagmasının nan önce, nyrılmalnn sebeplerinin 
ı sonkanun 1~2 tarihine kadar tem- Mim Mlidnfna Vekllllğlnden sorul
didi hakkındaki kanun projesi ~ün mnsı knrnrlnşmıştır. 
Büyük Millet Meclisine gönderıl - * Orman umum mUdllrlill\'ü ncık 
miş v~ tetkik edllmek üzere ilgili dnktlloluklnr tcın bu ayın 26 sındn 
encümenlere havale edilmi&tir secme imtihanı yapacaktır. 

Muhacir yahu diler 
tstanbul, 23 (Telefonla) - Liman· 

dakt romanyalı 747 muhacir Yllhu
dlnln ıı:emı limanda kaldıf:ı kadar )1 -
yeoeklerlnl ·Kızılay lstnnbul aubesl .ve· 
recekt1r. 

* Dahili)·e Vekilliği seferberlik mü· 
dürlüJ;ü ikinci $efi eski Jcarmakam· 
lardan Bay Saliıhattin Ulusalerk, Lice 
'a)·makamlığına ta)·in ofunmuHur. 
"lradci l\lillire" gazetesinin imtiraz 
sahihi olarak milli maıbuaı ha)atın· 
da hizmeı görmüş olan ııırkndnsımıza 
)"eni vazife5inde mÜ\'a(fnkıyctler di· 
!eriz. 

I~~ 
Bingazi 

Bu saurların )"auldığı sırada şi
mal Afrikuınd:ıki Briınnya kuveıle
rinin pek )'lkla,ııkları bildirilen Bin· 
gazi, Lih)'a'nın be!li başlı limanların
dan birisidir. Eski adı Euhesperides 
VC)'a Hesperides - Bcrcnice idi. 

Nüfusu, 1921 de yapılan bir ~ayı· 
ma göre 32.(ıOO ki$i idi. Iluniardnn, 
ukerler hariç olnı:ık üzere, SOOO kiıi· 
si iıal>andır. nuruı Sidre kôrfezi ile 
tu1lu batak acazi~i ara~ında ince bir 
bölı:ellir. 

.Modern hinaları olduğu ı;ibi eski· 
den kalma bir iki kale hıırahcsi de 
.ardır. 

Buradaki liman, ancak su kesimi 
kısa gemileri almağa eh·erislidir. Fa
kat bu limanın geliştirilmesi için SOO 
bin inı:iliz' lirasından fazla· para har· 
canmı$tır. Buranın harpten önce baş· 
lıaı ihracatı arpa idi. Fildisi, ta\'US 
ıürü gibi ürünler kervanlarla ·udan
dan bucara getirilir, bumdan gemile
re yüklenirdi. Sonra.dan, Binı;azi Va· 
dai')'c en yakın mesafede bulunmak· 

la beraber, ihracat ürünleri Harıum'a 
gfuıderilmektedir. 

Bingazi">·e cİ\·ar olan . sahillerde 
sünger çıkarılır. Liman El Abiar )'Olu 
ile sima! doğu~ndaki f.Jmerg'e 'C 

cenup doğusundaki Sobik"e demir)\>
lu ile bağlıdır. 

Sireruı)ka )"Unanlıları ıarnfından 
kurulup Hesperides adı 'erilen bu 
$ehrin aılı sonradan nat!amyos ınra· 

fınclan karısının adından öcurif Bc
rcnile diye adlandırılmıştı. 

F.ı.-ki harabelerden bir kısmı ıinıdi 
kumlar altın<!a kalmıştır. Bir ınman 
bu alan, miinbit )'erlerdi. 

Ondan sonra nldığı BingaıJ ismi, 
anlaşıldığı gibi, arnpça bir isimdir. 

Bütün Libya gibi Bingazi de 1912 
rılına kadar Osmanlı imparatorluğu
nun elinde kıılmış, o tarihte itnf)'lln
lar tarafından işgal olunmuştur. 

Geçen seneki taarruz harcklıında 

Bingui'nin Briıanya kuvctleri tara· 
fıııdan alındığı, ondan sonra ho~l· 
uldığı okurlarımızın hatırı.ndadır. 

24/12/1941 

Zava lı gaz 
İstanbul 'da Bakırköy istasyonuna 

yanaşan bir erenden aclıyan bir gaze
teci çocuk, cekerleklerin altında kala· 
rak ölmüş; e-elki ;günku Ulus'ıa bu 
acıklı haber )azılı idi. 

Siz, isterseniz, bu acı haberden 
şu sonucu çıkarınız: 

- Trenler ıamamiyle durmadan 
atlamamalı! 

Bu sonuç haklı olabilir. Fakat ben 
kaza)ı o bakımdan ele almadım; o 
)onden duşunmedim. 

Gazete sahiplerinden, onları sokak 
sokak dofa$arak satan > ırıık panıa· 
tonlu çornklara kad.ır gazeıe ile ilgi
li ol:ın herkese "'gazeteci" adını \er· 
mİ)or mu)uz? 

O halde D;ıkırköy istasyonundaki 
kaıa ile gcnı; bir k:ıpı )Oida6ımızı 
knyhetmİ)iz llcmektir. 

Dı.i)ı.inünüı.: 

Yer )lltiinde olup biten ola) !ar, 
her gıin, hatta her saat daha merak
lı, daha he,ecanlı bir kılığa hürün· 
mcktedir. falcrinde, dairelerinde, ta
şıtlarda o haberleri, o havadisleri 
binlerce \aıandaş merakla bddi)or. 

Te!grnflıırı, )azıları, haberleri, ha· 
\adislcrı alıp )azar, başlıklarını ko· 
rar, onları dizdirir, sıiıunlarını dü· 
zehir \C duzcne ko)ar•ınız. Roıatif· 
ler işler; binlerce sa)ı basılır. Fakat 
gazete, henüz, kendinden beklenen 
':ızifc>i )erine getirmiş deği!dır. 

Soğuk, }ağmur!u, karlı hanlarda 
o ha,ildıs ku!çclerini koltuğunun al· 
undaki c ki hir matris kağıdının 
iı;indc ı">kurlnrın a)ağına kadar koş:ı 
koşa, suluk solıığa götüren çocuklar, 
bilim ha$fa<lığınıız bir i~i tamamla· 
mış olmu)orlar mı? 
Onların küçücük ) ureklerinde sa· 

yı başına onar, );rmişcr para kazan· 
maktan ba$ka, bir )erde haberleri ta• 
ze taze okurlara ulaştırmak he)ecanı 
bulunduğunu ta•arlıyamaz mısınız? 

Onun için Bakırköy isıasyonunda 
tekerlekler altında can 'eren U\"llllı 
gazeteci, hiı; ~Üpiıe5iı., bir kapı ) ol
da ımızdı. 

Kafemhle, kafasiyle ha•ın dünra· 
sına fa>l'•ı \eren bir arkadaşın ölümü 
kar~ısında kaleme sarılıp bir iki söz 
)azmayı ıizerine ödev bilen bir )aznr, 
neden çe\İk arakları 'c he) ernnlı 
rür~si> le o i)in son > ükümünü reci· 

ne getiren o uvnlfı .ı;azeted iı;in hir 
iki kelime yaıma~ın? 

l~ıe ben. ondandı r ki, hu İçten ı:e
len saıır!arı o adsu. kapı )Oldaş ın 
için )azı)orum. 

••• 
Osmanlıcanın son gürlüğü ! 

Bir nrkadaşım. l~tanbul gazetele
rinden birisinin don, beş gun onceki 
sa) ılarından birisinı bana ı:ondermiş. 
Ötesini, berisini ÇC\ırdım. Bir de 
b:ıktım ki banazmnda hirkaç keli· 
menin altı kırmızı kalemle çizılıdir . 

Bu çizili kelımcler lıç tane "'7.l~ n 
Gevher bey", bir ıane de "alıı'lıhad" 
birleşik 51fn11 idi. 

Arkndaşım kırmızı kalemini ni~in 
kullanmış, anlı)orsıımu 'han ım" 
ve "hey" kclinıelerinin mektup zarf
larına bile razılamadığı bir de' ırde 
hunlardan birisini bir ban-azıda, bir 
mebusumuzun - so)ııdını da sci) le
meksiıin - adından onca kullan
mak, her halde: nrkad~ımı sinirlen
dirmiş olacaktı! 

Alinihad birleıik sıfatına gelince. 
onu, artık, aruzla ~iır )'azanlar bile 
kullanmı)orlar. 

Galiba, yapılan bunca ga:ı;reılere, 
Anknra'da ve İi.tanbul'da yapılan 
toplantılara karşın bu türlu )'alll.ırla 
o~manlıca son gurlüğiınu gormekte-
dir! 

*** 
Bir ölüm haberi ! 

Bir ga:ıeıede bir "öliim" değil, 
bir "ınihal"' haberini oku>onı1. Bı.ı 
haberdeki r:ıhmcıli "ölmemiş", " ini· 
hali dlrı balca e)lemiı'" ur. Kendıd 
"zuhdü ıakva·· s;ıhibi imiş; "irııha!İ 
mucibi ıecssur" olmu~. Oğlu "kcder
dide" di)c ''uıflnndınlı)or; ölene de 
"ı::ariki rnhmcı·• olınası }ollu dua 
edİiı)Or. 

Bir ölum habcrı de olsa, bö}le bir 
yazı için "ahrete muıe.:ılfik". denemez. 
Onu m:ıdc:mki geride kalanlar oku • 
sun <li}e )a:tı)otsunuz, gunun )Urur 
\'e )'UrÜmesi gerekir dili ıle y,111nızl 

T. t. 

İkhsadi Devlet te~ekkülleri 1 , __ ,.,..----.,,..... 

Umumi Heyet foplunflsı 
lkmadi de,Jct teşcl&ül!c:ri umumi 

he)eÜ dün saat 10 da Hü)ük Millet 
Meclisi Kuıüphanc salonunda naş,ckil 
namına l\lali)c \'ekili Fuat Ağralı·nın 
reisliğinde ikinci toplantısını yapmış, 

Türki)e Cünıhurİ)eıi Zirnaı Bankası 
memurları tekaüt sandığı ile İ t:ınbul 
1 rnnhct Sandığının 1940 rıh bilançola· 
rını ' 'e raporlarını tetkik 'e tasvip eı· 
nıi$ıir. t nıunıi hcyeı bundan $0nra Sc· 
ker şirkttiııin umumi he, l-tiniıı nıuraka· 
besine ı·ıhi olup olıııadığı h.ıkkındaki 
komiS}on raporunu incclcıııiş \C bu hu· 
•U•ta 3 f(.0 sa) ılı kanun hükümlerini 
tekrar ı:füdc:n geçirerek bu şirketin 
vazi)eıini teshit etmek ÜZcie bir komis· 
)On a)ırmı~ur. 

Paça kazanına dü~müş 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Sirkeci'· 

de bir lskembecl dUkkAnında cnıısan 

Ali, ı;ıaca kazanına dil&mllı biraz son -
rn da ölmilstilr. 

Kazan( vergisi 
mükelleflerinin 

dikkatine! 
Knzanc vergisi lklncl tak,ıt 

müddeti bu ay sonunda bitmek
tedir. Vaktinde verllmlyen ver
giler yüzde 10 zamla ve icra 
yolu ile ınhsll olunur. 

Buna mnhal kalmamak üzere 
llı:llllerln vergilerini bu ay so
nuna kadar bağlı oldukları ma
liye ıubelerlne Ödemeleri ta\'sl
yc olunur. 

\... ) 

Yurt içinde 
Şeker hclvasımn okkasına 

seksen ve pekmez helvasına yet
mış beş kuruş narh verilmiş ;. 
se de helvacıların bu r.arh ak· 

sine olarıı.k sellemehüsselam bir 
surette -satışta devam ettıkleri 
teftişatı mutemadıye neticesin-
de sabı·t olmuştur. 

Yurt dışında 
Sadri esbak Sait Halım paşa

nın şehııdeti dolayısiyle Mısır 
sarayır.dıı on gün matem tutul· 
ması sultan ttıralından emir o
lunmuştur. ' ) 
Teknik öğretimde 

değişiklikler 
İstanbul N!sant.ns kız enst tQı<;{ln· 

den ÖğrC'tmC'n Nusret SC'nı<;oy Burı;n 

NecaUbey kız enstltUsUne, Bursa Ne· 
catıbey kız enstıllis ındC'n o*retnıcO 
Ha;>Tlye Ölc;:C'n l;.m t kız <'nst tü!;U· 
ne, ncıktan Sacid(' Ayz.-ren Anknrn 
tsmetP;sa kız enstftilsü iclnrc- nır· 
murluğunn, Samsun akş m kız ı<;ft· 

nnt okulu li.:ıre memuru MC'hpare 
Danışm:ın Trrıbzon ııkşn 1 kız sıınnt 
okulu !d lrc> nı mur u •ıınıı. Trabzon 
akeam kız sanııt oku'u hesap memu· 
ru Hnt'cr Titızel Samsun aksam kıt 
snnnt okulu hC'sap mC'murlı.ıt:un"· 
Kiltnhya akşnm kız sanat okulun· 
dan ö~retmcn S :ıı ha A:>dınot:lu Af!• 
lnkya aksam kız sanat okulunl1· 
Trııbzon kız cnst tüsUndt>n ÖfrC'tmt'n 
Belkıs San s·vas kız nnat. cnstit.u ü· 
ne, aı.:ıktan Süeda ArtunPr Trabzon 
kız sanat ok\llu staj Yl'r ö1'relmC'nlf• 
fJne tayin ed im ll'r 1 r 

-------------------------------
~=========================================~ "\ 

Dil Köşemiz•• 
f "Ganimet" in Türkçesi var. Unutmuşuz, bırakmışız. Ancak 

biç olmazsa bu kelimenin "ganaim., ve ''iğtinam.. şekıllerini 
tasljye etmeliyiz. "Ganaim., yerine "ganimetler", "iğtınam., 
yerine de ''ganimet almak,. diyebilirız : "Dun kıta/arımız 
100 top ve S tank ganimet almıştrr.,. Osmanlıca beligatçılau 
için biraz bozuk da olsa, hele bir yabancı şekilden kurtul
mak, bizim için feda. edılmez bir kazançtır. 

* Bazı karşılıklar nasıl kendi kendilerine, st>ssiz sadasız yer-
leşiyor. Bir zamanlar ''harbdışı., diyorduk; şimdi "harbiçı .. 
de diyoruz. Bunlarla ''muharip ve gayri muharip devletler,. 
deki "bel/igerant,, ın ve zıddının Türkçesıni bulmuş oluyo
ruz. "Muharip halktır !., daki ''muharip,. in karşılığı ise 
"döğüşgen,. dir. 

* ''Alr:ıan planının kısırlığa uğraması ... ", " •.. Bir zekayı do-
yurabılecek yeterlikte bir sebep değı"ldir."' "Yirminci as 
ka '/ " " 'k 1 , ır vramı ı e .. , vesı a arın gelecek yıl için geçerlıği kalmı-
yacaktır.", "Tasarruf haftasının bu yıl o/anüstü bir ehemı
yeti vardır.", "Topyekıincu devlet sistemini tenkit edıyor
du.", ''Bugü~ fı:ir:_ bu sonuçlardan uzaktayız", Bu cümle par
çalarrn~, gelışı guzel, Necmettin Sadak, Relik Halit Karay, 
Peyaı:ıı Sala ve Vali Nurettin gibi bazı yaşlı lstanbul gazc
teleu yazarlaundan seçiyoruz. Size bu Tıirkçe kelimelerin 
hang~ ar~p v~ fars kelimelerini karşılamakta olduğunu soy
lemege bıle luzum yok. Hemen anlıyıveriyorsunuz. Bu tutum

la, bu gidişle, bir edebiyat neslinden sonra yepyenı bır Turlc. 
çeye kavuşacağımıza şüphe eder misiniz ;> - DlLCl ıı 

li 



POLİTİKA 

Libya harbi 
llaaıl gelişiyor? 

Geçen ayın orulanııck iagiliz.lerin 
~ ~eçm~eriyle ~ıyan Libya 
~ kesin bır safhaya gumek üzere
~- Bu sonuncu safha, bareklun başlı
~ bq haftalık zaman içinde üçüııcü-
16 olu10r: birinci safha, İngilizlerin Ce
llbub vahasından ilerliyerek Tobruk'ta 
llnlaııı bulunan kuvetlerle birlCflDele
ti)'le hatlar. Çember içine alınan mih· 
~ kuvetlerinin yok edilmesi beklenir· 
~ aeııeral Rommel, bu çemberi zayıf 
lıir ııoltwından yararak lruvederini ba· 
~ geçirmiı ve İngilizleri de bir an· 
- 20r bir duruma dütürmilftü. Fııkat 
lnaillzıer yeni kuvetler gecirerek du· 
llıaılannı düzel~. Hareütın birinci 
lalhuı bunda sona ermektedir. 

Bw.dan sonra Gazala muharebesine 
lıaciar süren ikinci safbası bqlamak· 
Ildır. Mıur'dan gelen yeni kıtalırlı 
tllrriye edilen ingilizİer, Tobruk ga.rni· 
~ ile tekrar birleftiler. Fakat bu de
-a birlepne ba.reliun birinci safha.' 
llndald birletme kadar önemli deiildi. 
tiiokü birinci safhasındaki birlC11Dede 
~ kuvetleri Cerabub'dan Tobruk'a 
-.r uzanan ingiliz hattının doiusunda '-ilmit kalmtf, yani pember içine •· 
~ iken, ikinci birleflllede bu kuvet· 
leritı biiyi& bir kamıı baaya ka)'llUftl. 
l>oiuda kalan daiınık mihver kuvetleri 
Lıailizler tarafından ~ edilirken ve 
Sonum ile Budiya'daki mı'bverciler de 
~dwı, İngilizler, batıya doğru çe
IOlltll Rommel kuvetlerini kuwJamıya 
'ltat1adılar. Alman generali, Gazala'ya ka· 
4ar çekildikten soma burada ingilizler
le muharebeye tutıllllluştu.r· Bu muba· 
retıe bet gün cleovam etti. İngilizler mu· 
~i kazandılu. Gazala muharebe· 
"7le Libya'daki hareklun ikinci safhuı 
ela aona eriyor. Ve fimdiki' safhası ba1-
laııor. 

Gazala mubarıbesindeıı IODf8 Rom· 
llel'ia Derne'de muharebe vereceği ı.an
lledilmifti. Fabc Derae üzerine yiirü
ha İngilizler, bu limanı bopltılmıı o
larak buldular. Bir ay içinde biri Seydi. 
1'.nak, öteki de Gazala'da olmak üze. 
~. İngilizlere iki muharebe veren Rom· 
"el. Biagaziye doğru çekilmeğe karar 
~iıdr. Gelen son haberlere göre, 
.uJıverciler Sirte körfezinin kıyılaruıı 
ladar aelmiılerdir. Bingazi'nin ıi.malln. 
de Borcı taraflarında italyaalar, Binga· 
ai ile cenupta Salun taraflarında da 
llaıaniar bulunmaktadır. Rommel'irı 
1-rada ne yapacağı iyice bilinmiyor 
Aıaaan koınuum. ingilizlerle harbe tu 
"'eaııyarak Trablusgarb'e geçebileceii 
libi. Binpzi öalerinde veya daha ce-
11aıpq Jııailizlere bir muharebe de ve
ttbillr. Romıııel'in ne yapacalt belli 
~lse de iogilizlerin hedefleri ae ol· 
~ açıktır~ onlar mihver kuvederini 
,.. etmek isti}'Ol'lar. Esasen bu I.aı,a 
lıarekiunda eo önemli hedef, 1ı0prak i1-
flli delil. kuvetlerin Yok edilmesidir. 
lılaihere bqftkili, ......,_. Wıiade 
hlı: doinı olarak, cö1 harbini cleaiz lıar
kne bemetmiıti. Hakikaten Libya h-. 
-..ıumn bet haftalık gelipmi tetkik e
~ii aman bu sözün ne dere<"e .,. 
tiade olduğu anlaşılır. Mihver kuvet· 
'-i. sanki bir filo imiı gibi, önce Seydi
~·ıa sonra da Gazala'da muharebe 
~ sonra denize benziyen çöl için· 
4e kayıp Bingazl önlerine kadar gelmiJ· 
letdir. Bingazi.'yi. de buakıp Trabluı· 
larb'e çekilecek olurlarsa, bu "çöl filo
Ilı" kaçmıı olacak "' ingilizler de esas 
lıedefıerine varaınıyacaklardır. Geçen 
'-eki bareldt da söstermiıtir ki Binga· 
lti'ain iyali dlvayı halletmez. Dlvayı 
laaıte1111iı olmak için mihver kuvetlerini, 
leranıik'te yahut da kovalıyarak Trıb-
1'11gaıb'de yok etmek gerektir. Cüııldl 
lı.ı kuvetler yok edilmedikçe ve f talya
claıı•da takviye edildikçe, geri dönerek 
&ingazi'yi ve batıl biitüıı Seranaik'ı ae· 
ti almalan mümkündür. Su halde iı 
lelmi.ı, Bingazi önlerinde ıdu111t11 kal· 
llbf olan Rommel kuvederinin inıiliz
lor tarafından yok edilip edilmiyecefi 
llıeselesine dayaomıı demektir. Lı'bya 
hareüu hakkındaki büküm bu netice
>'e göre verilecektir. 

Libya'dtıki barckitın ıümul ve &ıem.i 
.ubverciler tarafından küçüksenmemeJt. 
tedir. Hareldt '"'° af ortuıoda bq
ladıtı zamaa, bunu ikinci derecede bir 
Ceı>lıe saymak ıemayillii vardı. Pabt ha· 
reklt ilerledikçe ve üag.iliz ukerl pil· 
-.Om hedefi ınlapld•lqa, bwnın birin
ci derecede önemli ve neticeei, bütün 
lll\1VIUllefİ deiittirebilecek bir hareket 
olckıiu ulaı•lcnlfQf• Şimdi bqta SiJı. 
b Gayda olmak Gzere, bütün icalyan 
llzetecileri ve rad.,o konferansçıları, 
IJb,a harbiain, yalnu bu aömücaenin 
•uluıdderaum dejil, luıya'Dlll mabd· 
-.um da uyin edecek bir döiiil ol
ılııiwau kabul ecmekıedirl6r. Dojrusu, 
lib,a harbi, f talya'aın mukadderatını 
tayin etmekten de daha ileri giden ne
ticeler dojurabilir. Aaıerika'nın harbe 
airmesiyle bau Afrika'nın öaemi art· 
lbqtıt. Çünkü Amerika anClk batı Af. 
db.'ya bMlrak Avrupa kıtatana doiru 
Nrlıpbilir. Amerika.hların Dakar'ı 
hıı derece büyük önem vermelerinin se· 
t.ebi de budur. Viıi'ye tlbi olan bu ge
aiı memleketlerin durumu u çok Libya 
-.. Trabluqariı'daki duruma baihdar. Su 
lwde Libya ve Trablusgarb mubarıbe
tl yalnız f talya'nın mukidderatı üzeri
ae delil. bütün harbin aeticesi üzerine 
tesir edebilecek derecede önemli bir mü
Cldeleclir. 

A. Ş. ESMER 

Bulgariatan'ın nüfutu 
Sofya, 23 La. - istatistik ofisinin 

attreniii rakamlara göre, Bulgarisıaa'ın 
•iifusu. 8.424.000 dir. 

Bir satranç ıampiyonwıun 
bir andaki elli oyunu 

Pui1, 23 a.L - Dünya 11ıranç ıam· 
,ıyoou doktor Aliehim Paris otellerin
den birinde almaa subaylariyle hepsi 
a,nı zamanda olmak üzere elli pud 
l&trUC oynamııtar. ()yun alu sut ıilr· 
•it ve doktor Aliebim aynı zamanda 
Oynad.ıjı bu oyunların kırkım kazan. 
1aq, d6rdilnti bybetmipir. Ala OY\IA da 
....... ka•••ftV· 

U L U S 

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERi 
Rusya' da 

Ruslar Tikvin 
batısına yürüyor 

a 

e 

Leningradı muhasar 
eden almanlar 

~evrilmek tehlikesind 
esi MDlkova, 23 a.a. - tzvestıa ııazet 

muhabirinin blldlrdltlne ııöre, Tlkvl 
den batıya dotru Lenlnıı:rat istikam 
tında llerllyen ıovyet kıtaıarı ılm 

TikVlıırln 60 kllometre batısında. Vo 
tı.ov nehrine vınnıılardır. Sovyet kıt 

!arı a!mınları nehrin öbür tarafı 

püskUrtmüı ve nehri bazı noktala 

n' · 
e. 
dl 
1. 

a-
na 
r-

dan aecmtııtır. 

n-Almanlar bataklıklarda ve onna 
lar !cinde ıaplanıp kalmıştır. Kalın b 
kar tabakası ve kar tipiler! içinde 
ııfınn altında 20 derece aotukta ru 
lar .alınanları takip ve imha etmekt 

ır 

ve ,. 
e-

cllr. 
et Müatevlller pazar aktamı sovy 

tebllttnde zaptı btld.lrllen Budon'u 
batıaına dotru pUıkUrtUlmektedlr. A 

manlar yolları ucurarak ve mevzi a 
!arak dayanmak !atıyorlar. Fakat bun 
muvaftak olamıyorlar. Bu kesimde b 
tUn cıtphe bo)'Unea cetın muharebe! 

n 
1 • 

-
a 

u-
er 

cereyan etmektedir. 

Leninvad'ı muhaaara 
eden kuvetler sarıldı 

-Londra, 23 a.a. - Londra'nın sal& 
htyeUI mahtlllerlnde 'buııUn blldlrlldlt 
ne söre, devamlı rua ileri hareketin 
en manalı vufı. Tikvln'ln batıaındak 
bölııede yapılan harekltın Lenlnıırad 
muhasara eden alman kuvetıerlnln a 
kalarını tehdit etmekte olmasıdır. Bu 
ııUnkü Pravada ııazeteslnde cıkan b 
telırrafa aiSre, aımanıarın Lenlnıırad 
)'eni bir ca'ıber ıcıne almak ,,e bu bö 
ııede bulunan ruı kıtalarını yok etme 
lcln tatblka kılkııtıJtlan plln tama 

1-

in 
1 
•ı 

r-. 
tr 
'ı 

ı-

k 
-

mlyle akim kalmııtır. 

a 
r. 
n 
k 
n 
n 
e 
-
a 
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SOyyet birlikleri ıtü1111anın mUna
kale hatlarını keeereok ar1<a hatlard 
panik cıkmasına aebeP olmaktadırla 
Almanlar UerllYen bu ruı birliklerini 
önünden ne kadar asker kurtarma 
mUmkünse bunları kurtarabilmek ıcı 
hızla ııerl cekll!yorlar. Diler tarafta 
rua hUcumu baeka latlkameUerde d 
ılddetllll hlc bir noktada kaybetmemle 
tir. General Boldlnl'nta kıtalan Tul 
cephesinde almanlan ııkııtırmata de
vam edlYorlar. Bu kuveUer 24 aaatt 
21 ldWU sert alm11lardır. 

Sovyet cephaindelıi 
muharebe 

~ ..... - ın.tla auete
allı1n muhabiri yazıyor: . 

-
-

sıvutoPol etrafında muharebelel' a 
aaJmUtan b1r ıtddetl• devam ed!Yol' 
Almanlar lhtlyatıannı bir araya top 
luyor ve balkılannı ıtddeUendlrtYorlar 
Fakat her tarafta ınatcı bir mukave 
metle karııılaııyorlar. 

-
-
-

Deniz erlerb'le birlikte hareket eden 
bir blrlll!.mlz bir tepeyi dUemandan 
seri almıılardır. Çember altında bulu 
aan aehrln durumu nazik olmakta de 
vam etmekUdlr. Zira dUtman hücum 
lannı azaltmamaktadır. 

t Cenup cepheelnde Donetz'de Sov;ye 
Birlikleri 46 kö:rü ııerı aımıaıardır. 

-
-
. 
-
-

Leningrad cephesinde, dutman hada 
ranıa aerisinde bareüua bulunan kayak 
çı müfrezeler alaıanlara a.iır kayıplar 
verdiriyorlar. Ormanlık bölıelerde da 
iılmıı olan nazi tümenleri sovye« kıta 
!arı tarafından te.mizleamektedir. Or 
manlarda sojukun ölmii1 alınanlara 
rastlanmakudu. -Yalwıdaıı ukqtınlan almanlaruı im 
bası devim etmektedir. 

Motkova cephesinde Maloyraılavetz 
k.esiminde kuvetli bir .ekilde tahkim e
dilmiı almaıı mevzilerine kartı kızılordu 
birllkıleri ve tayyareleri birlikte bir hü
cuma geçmiılerdir. Sovyet piyadesi iler -
lem&tedir. 

1 . 

Tuta lesiminde de buna benzer ilerle
meler olduiu bildiriJmeıktedir. Nazlle
ria karıı hücumlarına raloıen genera 
Boldin kıtalan 25 köyü aeri almıılar 
dır. 

Sovyefler bir çolı yerleri 
geri aldılar 

:U:oakova, 2 Sa. a. - Sovyet haber
ler bUroaunun cij1ıı gec«*i teıblili: 

22 ilkkAnunda bütün cephe boyun
ca liddeW muharebeler devam et -
mııtir. 

Cenupta Kalinln'tn cenup dotu • 
BUDd& ve LeniJıgrad'daki cephelerin 
birçok keııimlerlnde Bovyet kıtalan 
dlltmanla tiddetli oarpıımalar yap. 
mıtlar ve blrçck yerleri geri almıt
lardır. 

21 ilkkA.nunda ' alman t~areai 
düfilnllmii3tür. 

Alman teblifine göre 
Berlln. 23 a.a. - Alman umumi 

karargt.hının tebllli : 
DolU cephesinin merıkez kesi • 

miııde ıiddetli muharebeler devam 
etmektedir. Bir çok yePlerde ktta
larnmı dU,manuı ıtddetli hllcum • 
lanm muvaffakiyeUe pu.aıtürtmUt
ler ve bu arada 19 aovyet tankı 
tahrlp etmitlerdlr. S&vq ve atuka 
tayyarelertnden mürekkep tetkll -
ler kata muharebelerine yardımda 
bulunm1111ar ve dU,mana bir ook 
kanlı kayıplar verdirmltlerd1r. Bu 
teeklller dU,mımıiı bir çok tankını, 
her turlO tqıUanm tahrip etmıı • 
ıer ve bir çok bataryaları muhare
be d:r °t'ırakmıılardır. 

Hong-Kong'tan bir manzara : en 

Hongkong'da 

İngiliz kuvelleri 
ıiddetle dayanıyor 

Çin kuvetleri 
öncüleri Hongkong'a 

yaklaştılar 
Londra, 23 a .a. - Londraya ge

len son haoerlere göre Hongitong • 
taki lngiliz kuvetleri kahramanca 
dayanrna;ı:ta devam ediyorlar . 

Umumi vali Sir MaC)'OUnf: radyoda 
1'1ir demeçte bulunarak sonuna kadar va· 
zifesinılen ayrılmamak kararında oldu· 
ğunu t)ildirmişıir. 

H ong-Kong harbi 
Tok}o, 23 a.a. - Domei ajansının 

bildirdi ıne göre, japon kıtaları, Hong· 
Kang'da ingılizlerin son mukavemetini 

• l k d kırmışlar \e J>alartesi günu akşamı Ca
lf e ca dede hayat meron tepesindeki kale)i aldıktan son· 

- -------:------------------, ra Taping ve Kili civarlarındaki s 

Fi· ıı· Pi" NLERDE MALEZYA' DA ' ~:;'e~;ne~e=~~=~~ :~c:7:.:~~~;;. 

DURUM 
KARIŞIK 

(11011 ı fncf ıaJ1fada} 

Japonlar, tanklar da olmak Uzere 
bazı ağır top malzemesi çıkarrnata 
muvaffak olmuılardır. 

Askeri raporlar geniş ölçüde ol
mamakla bera:ber tank muharebele
rinin de yapıldığını göstermektedir. 

Davao alınclı 
Tokyo, 23 ı.a. - lmparatorluk umu· 

mi karargahının tebliği: 

çı 

20 ilkkinıında Miiıdanao'da karaya 
kmıı olan japon kıtaları, hava kuvet· 
ri ve donaıuna ile çok sıkı i,hirliii ha· 

ınde, düşmanın şiddetli mukavemetini 
kırmışlar ve saat 17 ye doğru adının 
başşehri Davao'yu iıpl etmişlerdir. 

le 
r 

o ütınan 200 ölü verınittir. liOO düşman 
sıkeri esir alınmışur. Zengin ganimet· 
er elde edilmiştir. 

a 
l 

Lingayen'de ıidJetli 
çarpqmalar 

~. 25 a.a. - A_.u..ı+• ilk· 
viye 1uWan aldıiından, Luzoo Mlaauı
da Liogayen körfezi civarları.oda pazar· 
ıesiyi salıya bailıyan pce, ıiddedi çar· 
pı şmalır başlamıştır. Salı sabahı Ma· 

lll'dan bildirildiğine göre, bu çarP,ış. 
alarda ~ittikçe dilha geniı mikyasta 
gır silahlar kullanılmaktadır. Japonlar, 

ni 
m 
a· 
s anto • Thomas tehrine doiru ilerlemi1-

rdir. le 

Japon gemilerine 
hücumlar 

Batavia, 23 a.a. - Hollanda tebliği.: 

va 
Bu sabah donanma tayyarelerimiz Dı· 
o körfezinde düşman aeınilerine hü· 

cum eflllİltİr. Büyük bir pmiye 200 ki-

Yüzleri .kaaap 

mngeriyle silinince ••• 

tk.I kiti konuıuYOrlar: 

1 
- ı.tanbul kuapları vurpncu

uk yapmamata yemin etmltlerdl ... 
- Evet.. Hattl t.tanbul'd& bu

unmıyan bazı kasaplar da teıcraııa 
emin etmlılerdt.-

1 
y 

- Dotru. Yalnız ı.tanbul saze
telerl, yemin eden bu luua.piardan 
;yüz tanesinin vurııunculuk ıuou ne 
a dllyeye verııeıtınl blldlrlyorlar. 
Bu nasıl il? 

- Her haldi!, adliyeye verilen bu 
yUz 1ct1ının :vUzlert kaaap ıunserı 
le sııınmıı olacak ki, verdikleri :ve

mlnden dönmete utanmamıılar ... 
i 

ahne s -
. " e lacia 

o 
d 

Hakki SUha Gezırln'ln Akdenlz'de 
ıan bitenleri anlatan )lir nzıaın
a ıu ballık var: 

Sahne sene Akdeniz ... 
Evet, 1ahne ııene Akdeniz ve oy

nanan da ııene bir facia." 

Diqen 

Üfene D .. 
Kahvede blrtal ııazete oku~r: 

- Hon&'kOnS dilfDIÜI ıa:vılır, 
p 

l 
u 

enanıı dUıtU. Derne dUıtU. Apo
onya, Slrem dUlf.U. Blnııazı dü1D1ek 
aere ... 

d 
n 

- öyle birader öyle... Her nr 
lltU)'OI', yalnı.a vurpncuıar bo.vu
a n:vatıan )'(lkleltıyorlar. Düama 

kallanaz, bir Allah-

Hırnz camiye 

gidince ne yapar ~ 

JAPON 
yürüyüşü 

( Başı 1 inci sayfada ) 

bir bomba atılmamıştır. 
Dün sabah Japon av tayyucleri 

Lumpur tayyare meyAanına karşı 
bir hücum teşebbüsunde bulunmuş -
lardır. Düşman tayyarelerini derhal 
karıılıyan av tayyarelerimiz bunlar 
dan ikisini düşürmüş ve diier ikisi
ni de o derece hasara uiratmıştırki 
bunların üılerine dönebileceklerine 
ihtimal verilmemektedir, 

Dün cece tayyarelerimiz Suncei 
Patani tayyare meydanına hiıcum et
miılerdir. Fakat görüş şartlarının 
müsaadesizliği yüzünden alınan ne l 
ticeler cörülememiıtir. Bu hücmn 
ıırasmda düşmanın hiç bir mukave
meti olmamııtrr. 

Kuşinc 19 ilkklnun günü ıs ja
pon tayyaresinin hücumuna uğra -
mı,tır. Bazı maddt hasarlar olmuş
tur. Düşman tayyareleri sokakları 
ve evleri bombılamıılar. ve maklııeli 
tlfelı: atqine tatıamtlal'dır. Ölenler 
udır. BiitUn belediye ıervlaleri ve 
hallı: vazifelerini iyi yapmrılardır, 

loluk bir bomba ile tam isabet otmu,. 
tur. 10.000 tonlulc bir petrol gemisi 
olan bu gemi derhal ateı al'ınıstır. 

Kuvetli bir japon tayyare teşkili bq. 
sabah Bintengewesten'de bir hava mey· 
danımı:r;a hücum etll'liş ve hasarlar yal'
mıŞtır. Yeni Gine'nin batı sahili üze· 
rinde Sorona'ya da ha$b bir tayyare 
hücumu yapılmıştır. Hotlanda donanma
sı tayyareleri dütınanı püskürtmüştür. 
Hasa~ yoktur. Bu hava muher~inden 
bir deniz ıayyaremiz dönmemiştir. 

- Ne yaparlar acaba camide? 
- ôdemlı'teıcl Kaya koYtlnde oı-

dutu ııtbl 12 balı lle ııo kilimi qı

rıp savuıurlar-

Yeni bulmacamız 
Soldan aata: 1 : Mamıara ah!llnde 

bir lcıuaba, hayvaa ırıdaaı ı : 1!lk 3 . 
Bir mlllet. bir al&c 4 : Birinci, bir 
renk, ıaenın kısa ıekll 5 : Cennette bir 
atac, eok ıyı, bir renk 6 : Nokııanıız 
7 : Bir taim, ıatıı detıı. nota 8 : Valde, 
yemek, ileri 9 : EIY•· orta 10 : Ecdada 
benzeme 11 : Bir nevi eekerıer, dahli ... 

Yukardan aaatı: 1 : Patlayıcı btr 
me.dde, bir ıııım 2 : BüyUk 3 : Kıımıet, 
bir uzuv 4 : Aıkdenl:rde oturan halkın 
bir klllJU 15 : Orta derecede, çok bilen 
6 : Nota, llktn, ıı,t harf Yan yana 7 : 
tk1 harf yan yana, renkli, laenın kısal· 
tılmıaı 8 : Blr nevi ıcı boı aitac 9 : Tok 
ddtl, bir ren'k 10 : Yüksek binalarda 
bulunur U : J!llal, iman." 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmit tekli 

SOidan uta: 1 : PH!c, ıaat 2 : Ottt 
S : Kari, ebat 4 : Kara bal 5. RUtare 
tU 8: Tat, de 7 : FA, el 8 : CUrük ld 
9 : Ak, bal, ee ıo : Sari, askeri ıı : Ret 
Tanker. 

tıhklmla r, bir gece hücumu ile ele ge-
çirilmiştir. 

Gene. Domei ajansının bildirdiğine 
ı.ı:ore, 23 itkkanuna kadar Hong.Kon · 
civarında alınan esirlerin savısı J.11 
dur. Bunlardan t 18 zi in iliz, 814 Hint· 
li ve 187 si Çinlidir. Dijer taraftan Do 
mei ajansı, Hong-Kong'daki dü5man 
ordusunun ce~areu kırılmıs ve askerle· 
rin maneviyaıının zayıflamış olduğunu 
da kaydeımekıedir. 

Hong-Kong'da son durum 
Singapur, 23 a.a. - İngiliz tebliğine 

göre ljong-Kong'da duru.m dün mahalli 
saatle uaı 18 de ~o le idi: 

Japonlar adanın do u kısmına dıııen 
yarısını ele ı;eçırmiş er Bununla be· 
raber bu kısımda bazı munferiı inıJtliz 
müfrezeleri hlU mukavemete devam e
di)orlar. Adanın baıı kısmında bulunan 
garnizonun ana kısmı bat~a doğru da
ha fazla nüfuz ermek i~tiyen japonlara 
karşı koruror. 

Qµ arada Hon Kong üzerindeki bu. 
kıyı hafifletmek içın harekina bulunan 
Çin kuvetlerinin öncüleri, Hong-Kong· 
dan 68 ve 44 kilometre mesaferlerde bu· 
lunan Tansu ve Şayşung'a varmıılardu. 
Hong-Kong'a ancak 22 kilometre meJB· 
Eede bulunan bir yerde çere muharebe
leri yapıldığı da bildirilmektedir. 

Akdenizde altı mihver 
tqıtı babnldı 

Londra, 23 •.•• - tna:ıuz amlrallık 
dalrtlllntn tebllll: 

İngiliz deniZaltılan Akdenlzde :re· 
ntden 6 dllşman nakliye ve iale ıe
mlısi batırmışlardır. 

Bulgaristan' da İngiliz ve 
amerikan filmlerinin 

gösterilmesi yasak edildi 
Sofya, 23'a.a. - Slovo pzetesi. 

nin l'ır haberln .: göre, lngiliz ve 
amerikan filmlerinin Bulıaristan'· 
da cöıterilmesi bugünden itibaren 
yasak edilmiştir. 

Tatlılıkla yapılan 

göz boyacılıiı .. 
ı.tanbul'da uı.en Musevi oldutu 

anlflıııan MeltJı&t adlı bir yurttas, 
toz a&kerlerl boya yapıp anilin boya
sı diye aatarken yakalanm11 ve ıuc 
ortalı oıa.a blrlalyle birlikte adliye
ye verllmll. 

Kı.eııadan ııı.e: 
Göz boyacılıtı ta Uılıkla yapıldıtı 

zaman bile kanun bunu bir auc ıa
yar-

Harp yüzünden 
----·----~----..._ 
değifen ahlak 

Bir latanbul ııazetffl ''harp, ahll· 
kunızı detııtırrnek tefıllk•I yara
tıyor,, diyor ve bamna, pat11ka 18· 

tan dükklnların onUnde ltlslp ka
kı$1lrak ald.ıtı malı 11U1dıtında .,_ 
petinde ıakhyanları ayıplll'Or. 

Cok dotru." 
Yalnız, asıl ayıplanması ııerekcn

ler, vurgunculardır. Cünkü, harp a
sıl onıann ahlAkıılı bozdu ve, "mal 
saklama,, huyunu halka onlar aııla
dılar. Mllll korunma kanununun 
hem onlan, hem de bu haat.alıta 

tutulan bazı :vurt.taıı.arı l)tlletUreee
tt ııun yakındır. 

Aynaya atılan 

bir taf )'iiziind en 

bmlr'de Karaburun da bir clna
YM ltlenmıı. Gelinin ceylzlerı ara· 
ıımda bıtlunan bir aynaya köy del1-
kanlllarından blrlll tee atm11. 00-
vertn kardetl buna kızarak taıı a
tanla kavııua tutuıup oııu atır :va-
raıamı•. 

Frenkler aY11a kın!maamı utur· 
ıuz ııayarlar. eıuıe böyle wylere pek 

kulak uanlar yoktur ama, ayna la· 
rılmuını utursua aann hemanırl 

bir aV1'upalı: 
- OördUnUZ mU? dlnblllr. Her 

zamen ıö:vıerd m: aynanın kırılma· 

LİBYA'DA 
INGILIZLERE GôRE 

SiRTE 
körfezine 

VARiLDi 
( Başı 1 incı sayfada ) 

ya motörlü kolu şimdi Sirenayka 
sahilleri boyunca Trablusgarb"a 
doğru gitmekte olan İtalyan ve al -
manlann büyük ricat yollarını ka
patmak üzeredir. 

L~bya seferi başladığı zaman ce -
nup vahasından hareket eden bu kol 
vahayı 20 mil batısından müdafaa e 
den iki mihver kolunu esir ettikten 
sonra kaybolmuştu. Şimdı ise Trab
lusgıırp'ta 150 mil ilerlemi'lt bulun
duğu resmen bildirilmektedir. 

Sirte sahillerinde 
Kahire, 23 a.a. - Ortaşark inııi· 

liz kuvetleri karargahının tebligi: 
Bingazi"yi müdafaa eden mevzile

rinde yeni takviyelerle tutunan dut
man dün bütiın gün gittikçe artan 
bir ba&kı altında bırakılmıştır. Bu 
sırada akıncı kollarımız Bingazi'nin 
cenubunda Sirte körfezin' n sahılle 
rine kadar ilerlemi şlerdir. Şimdı 
bildirildigine göre Mekili'nin batı -
sında düşmanın ricat yQ}u baştan 
başa yüz üstiı bırakılmıı harp mal -
zemesi ile doludur. Birçok alman ve 
İtalyan askeri kendilerini takip eden 
kıtalarımız tarafından yakalanmış -
ur. Fakat bütün dikkatimiz, henüz 
önümüzde bulunan duıman kuvetle
rinin takip ve imhasını temin etmek 
hususunda toplanmış olduğundan a
lınan esirler hakkındaki tafsilat he
nüz verilememektedir.Bununla bera
ber Agadabia'nın cenup batısında gi
den duşman taşıtları muvaffakiyetle 
bombalanmıştır. Bu ta!jıtlardan ikisi 
tahrip edilmiş ve düşmana dır ka -
yıptaı verdirilmiştir. 

21-22 ilkkanun gecesi, akıncı kol
larımrndan biri düşmanın Agadebia'
daki ileri hava meydanlarından biri
ne hucum etmiş ve burada yerde bu
lunan en az 37 düşman ta> yare ini 
tahrip etmiştir • 

Mihverciler Trablus'a. 
doğru çekiliyorlar 

Kahire, 23 a.a. - Cepheden çok 
az haber ıelmektedir. Çunku takıp 
kıtalarımn bulun dıkkatlerinı u er -
leriııe almıı oldukları ııe haaretmlı
lerdir. Bu sebeple ,pek az haber yol
lamaktadırlar. Bununla beraber vazi· 
yet ıittikçe aydınlanıyor. 

Miber kuvttleri, Afrika'daki kı
talarırıar. mümkün olabildiği kadar 
büyük bir kısmın: kurtarmak maksa
diyle Trablusgarb'a doıru çekiliyor
lar. Bu kuvetler Bingazi'den gelen 
yol boyunca ıııkı ııaflar halinde ı;e -
lı:llmdkte ve TrabJus'a ullpnata ça
lıtmaktadırtar. Orada takviye kıt., • 
ları bulacaklarını sanıyorlar. Sollum 
ve Halfaya da ;yapıldığı ıibi Binıa· 
ziyi mudafaa etmek için de bir bir
lik bırakılmışsa da bunun çoklugunu 
italyanlır.r ~f'(i ;1 etmeıct ·lir. 

Sirte körfezini çevinneie çalıısan 
almanlar hava kuvetlerimiz tarafın
dan durmaksızın izaç edilmektedir. 
Bundan baıka inıiliz kıtalan da al
manlardan evel davranarak çölü ke11-
mi4ler ve düşmana hucum etmiıler 
dir. 

Kum fırtınaları bir dereceye ka
dar almanlara yardım etmektedir. 
Bu fırtınalar ingilız hava kuvetleri
nin hareketini ırüçleıtiriyo~ Fakat 
öte taraftan ayni fırtınalar Jlman ri
catinl de geciktirmektedir. 

İngill% akıncılarının Cedabya'ya 
yaptıldan baskın düşmanm bu böl
ıeyi tamamiyle bıraktıgını meydana 
çıkarmııtır, Bu baskın ayni zaman
da düımanın hava faaliyetine de öl· 
dürücü bir darbe Jndirmiıtir. 

Umumiyet itibariyle durum iyi • 
dir. 

Barce'yi aldılar 
Kahire, 23 a.a. - tnıılll% radı)ıoeuna 

ııöre, ııeneral Rommel kıtaıan ılmdl 
Btnııazl'nln cenubunda bulunmakta ve 
lnıılllz Ueri hareketine mukavemete 
devam etmektedirler . 

Blııııazl'nln ~otuıunda. c:oklutunu 
ltalyanlar teıkll eden piyade lutaları 

Mil dötlleUror. 
Sanıldıtına ııöre, ınıılllz kuveUc:rt 

BarceYI zaptetmltlerdlr. 

Derne'de '14 mihver 
tayyar'h ele geçti 

K'ah!Jıe, 23 a.a. - Busun nesredllen 
hava teblltlııe söre Derne tayyare 
mesrd&nmda 74 mihver tayyaresinin 
ele aeetrtlmlt oldutu ılmdl teet>lt e • 
dilrnlı bulunmaktadır. Bunlar aı eok 
boaulmuı bir haldedir. Bunların !cinde 
Yunkera 52 tipinde 18 tayyare vardır. 

Bunlardan 7 tanesi hava meydanı ka
ra ukerlerımız tarafından ııııaı edil -
dikten aonra yere inerken tahrlı> edll
mlstlr. 

Almanya 
Fransa 

P•is Büyük Eldsi 
Alletz Berlln' e aitti 
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LİBYA'DA 
ALMANLARA GôRE 

BİNGAZİ 
doğusundaki 

SAV AS 
J 

(Baş. ı incı sayfada) 
harekiu olmuştur, vazi)eue deiiıiklik 
yoktur. 

Bardiya ve Sollum'daki rnevzılere kar• 
ıı duıman topçusunun daha kuvetli fa
aliyeti kaydedılmiştir. 

Fena bava tartları, ban kuvederi ba
rek" tına enı;el olmuştur. Alman hava 
kuvetleri te :killeri, Tobruk ve Derne'yl 
mu~affakı)etle bombardıman etmiştir. 

ital)aıı 'e alman ta} areleri, karŞI• 
koyma batar)alarının ~ddetli faali eti· 
ne bakmadan, Malta ada ına birçok hü
cum )apmışlar ve ukeri hedeflere taıP 
isabetler ka) deımişlerdır. 

Alman tebliğine gör"e 
Berlin, 23 a ı. - Alman teblijıne p 

re şimal Afrika da, Bingazi nio doğusun
daki bölgede, dun giınduz çarpışmalar 
başlamışıır. Bu çarpışmalar bili devam 
etmeiuedır. Alman savaı tayyareleri, ba
tı Sirenaik'ta İngiliz kua topluluklarım 
ve tank kollarını daıcıtmıılardır. 
Maltı adasının askeri tesisleri ae<e 

gündüz boıd>ılanmııur. Alman av u 
)ateleri, bu arada, iki iııgiliz uyyar 
Jüşi.ımıüşlerdir. 

Bir italyan generali 
Roma, 23 a a. - Birkaç gün 

MJarınarik muharebelerinde Treato 
daki turnenin başındı yaralanan ı:. 
Giulio Borsazelli di Rifreddi aldığı 
J&r lar neticesınde olmüşnir. 

General di Rifreddi muharebe mıef'iıl.ı~l-'.1 
nında olen yedinci i<aJyan generali 

(Ba~ı ı. inci sa)'!ad&) 
temeldir, 

Von Brauchitach'in 
Berlio, 23 a.a. - Mar 

B auchit8oh orduya gönde 
ajd diyor ki: 
Fubrer kara ordusunun 

danı ıw el aldı ve kal 
ğımdan dolayı baıkwn 

affedilmek hakkında.ki r 
ne getirdi. 

Dört sene dllııyıuıuı en 
ordusunu idare ettim. 
fere kottuk. 

Kara ordusunun 
ğum müddetçe du 
minnettarlık 
Almanya lç!lı 

fakıyetlerden 

örnek olacak:·;•lfJlhı:lei'imilılı!ı& 
la.yı. 

Bllyilk riie:riliil.ı 
tık ve kazan 
yllk, da.ha ç 
liyor. Bu v 

Hic bir ingillı 
tayyare 

gemisi batmadı Btrlin, 23 a.a. - Yarı resmi bir 
kaynaktlıı bUdirWyor: 

Buırfln alınan baridye nazırlığında, LQndra, 23 a.a. - ÖtrenlldillD• 
Frantuz - Alman münasebetlerinde kay- göre, dünkU alman tebliğinde At • 
dedilecek yeni bir le'J' olup olmıdıiı ıantik'te bir inglliz tayyare gemi• 
suali IOrWmuttur. Bu ıuale, bugünkü si batırıldıtına dair ileri ~\il 
giiode ba busutıa bir lef söylenemİJe· iddia bir kafileye refaket eilı;il fi. 
ceAi ceonbı verilmiıtir. gillz yardımcı gemll rtnıfeD blrbıe 

stvıuıtopol wıarında tayyareıe • ı 
rlmiı bonmalann tam ıeabetly'le 
bil' 90vy11t harp semiıiııt hasara 
utratmıflardır. S&V'llf tayyareleri
mi• Balıkoılar Yanmadasımn do -
fUSUDd& orta b(lyüklUkte bir düt • 
mu yUk gemletni batmnıtlardır. 

Dlter bir ticaret semlıl de Kola 
koyunda bomba t.aabetlyle buara 
-atratılın11ta. 

tkt olı:U7UCU ar&1ında: 

- Hımzıar cSa camiye 
ml1' 

- Giderler-

YUka.rdan uatı: ı : Pok~r. pas 2 
Ua, 11tu, kar 3 : Lir, ta, re 4 : ttık ' 
umtt S : Jı.r, er 6 . T rt'SSUbat 7 . ~ • 
Kaea 8: Asabiye lkn 9 : Abdal, 11, ek l 
10 : Ti, WI 11 ; Bu, Tebetlr ... l Ôfrenildiiine ~re, Alman.,a'nıo Pa· ı yapılan bir torpil hUcumudaıı ga-

SA TIR 
rlı büyük elcisi M. Abeu bu,nnJerde lat olsa ger ktlr Hi bir taalliS 

• • • Berlhı'cle buluamlktadıı. tanare pm.iei laatmaımttır. 

ıı uıursual~ ıetırlr. 
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OLU 1 
banlarm etlerni şefkat yurdu- ! 
muzda barınan kimsesiz fakir- : 

K U P A S 1 lcrimize ba :ışlayınız. İ 

1 

j 3978 ve 3827 numaralara tc- İ u ~~~~nla emırlerinizi bekliyo - i 
müsabakalart .................................... - .. 

YemC>ken henüz kalkmıştık. Ro
bert Du\al dedı kı: 

- lstersenız balkona cıkalım. 
Parls muht('ŞE.>m bir akşamın son 

ışı.klarl)lc parlı)ordu. Yavaş )"a\n 
alaca karanlık ortalığa cökmcı 
bnslamıstı. Epeyi z.nmandanb~ı blrl
blrlmtzl 1:örmemlş olduğumuz len, 
eski hAtıralarclan, ölüp aramızdan 
n)Tılan aziZ arkndnslanrnızdan, e ı 
hlkA> elerden bahsederek fasılasız 
konusu)orduk. Dırdenblre bir hqe
cana kapıldım. Altımızda tenh!l so
kaktttn b r kadın geı;lyordu. Narln 
vücutlu, bo) lu, beyaz saclarının Ct'r
cernledlği )Qzünde eski bir gQzell ğln 
1:7JC'rlnl taşıyan bu kadının nedense 
ı tıraph bir hail rnrdı. Fakat arka
sındaki bu acık renk elb seye ne dc
mt'll? Robert'e sordum: 

- 'lnnunu)orsam, ou, Madam de 
lı.<>cheterre e ÇOK t>enzıyor. Hooert: 

- J:.vet o, aeai. 
- 1' ıı.Kat ncaoa nıcın matem tut-

muyor? .t:Sana o.,,ıınun öıcıugur.i.l ac 
5<>) ıem slcrcıı. ltooert: 

- l'ıerre de rtocneterre blr(,.'Ok 
)ıllardıınoerl kayıptır. Oıdü d )en-
1.:r uır. r aıtat onu annes; da.ma 
bcklı) or. Kıılotnde da ma yenılmez 
lıır um.t taşıyor. 

P..obert susmustu. Susmuştu am:ı, 
tcessUrlınU de gızlemıyordu. 

- Anlatsan a diye sordum. 
L!l.kıı.yıt bır !~ret yaptı ve il(l\ e 

etu : 
- Hlkll.ye eoıt uzun. 
- Zararı )Ok, zaten blraz SÖ)le-

dln. HrpsUıı anlatıver. 
- Fakat cok eski zamanlardan 

başlamak !Azım. Bilirsin ki P. de 
Rocheterre o zamanlar henüz on be~ 
) aşında kadar vardı. 

- Evet ekseriya bir koşeye cekl
lcn H•ya ismim unuttuğum .fakat 
) ü:ı:U gozümün önUnden ~ıtmıycn 

z ki, ince ve ~üzcl blr kızla beraber 
~czcrdl. 

- lsmıni ben sana sö:ılb•e)un: 
Dcnyse Fermont. Fakat ona ~ysette 
aerlerd • Pierre'den birkaç ay kadar 
l>U) Uktü. Küçükken beraber oynıır-
1 rdı \'e aralarındııkl rabıta, h ç bir 
:zam n oyun mnhi:> etini gecmemişti 
1' n.ı at • yı;ette bır bahar s:ıbahı, o-

n başkıı ııeyler dlisündu. Plerre 
u se\·meğc başlamı:;tı. .Nihayet 

ona s vglslnden bahsetti. Nysettc 
d nıe n sevinçten titriyordu. 

Genç kızın yıldönlimünde Pierre 
ona to urcuklarla ve clçeklerlc do
lu olan bir portakal fidanı geUrmlş
tı. Ona hedlyeslnl hlc bir şey soyle
med n. de in m!nalar ta:;ıynn göz
lerlş le uzun uzun bakarak vcrmlş
tı. Nyse e h o bir şey söyl meden 
portakal ından bir çiçek kopa-
rarak onu arının arasına tak-tı. 
Pıerre aynlırken Nysette bu ciçeğ! 
bir htl.tıra olarak kendisine \'erdL 

Bir müddet sonra Pierre de Roc
h eterre deniz h rp okuluna girdi. 
Se\gllls ndc.n uzak kalmıştL Ona 
h ı;; b r şey yazamıyor, ..,.e ondan hiç 
b r haber alamı)orda Annesi mek
tuplarında kısaca: "Fermont'lan gör
d üm. Nysette de pek büyümüş." de
y ip geçiyordu. P1erre sevgisin! unut
mamıştı. NysettR n htl.tırası onda 
ynşı) ordu. n gözUnün önüne 
grllrdl#l zıman, ha) atında N) tte
ten baş bir arkadası olmadığını 
düşUnü)ordu Sene er gecti, Pierre 
d mlz subayı oldu, çabucak ilerledi. 
Ann n n l' anında) ken uzun lzln 
günler nd , cocukluk yıllan rü)nsı
nı b r h ki.kat hal ne koymanın uı
manı g ld in h metti. Bir aralık 
!'\ ne g 1 n Nys ttP' nyrıldığından
bcri ilk d fa görmüştU. Madam de 
P.ochc>t rre g ne kızı ondan daim:ı 
uzakla rma a calışıyor yahut d:ı 
h c ar anndan a)·rılmıyordu. 

Plerre' n kuruntusu su idı: acabn 
k end :.n n c dd ye aldığı bu a k 
Nys ttt iç n b!r oyundan ibaret m )
dl? Btl- Un annMlne hlc hııbcr ver
mt'dcı? doğru F ermont'lara gitti. Ev
d n ç rl g r nce, ilk gozüne carpan 
Po~ al C d::ını oldu. Bµ fidan ne 
.k r b ~ümtis. ve ne güzel ctcek-
1 r nem tı. Se\ indi, Nysette evde 

nızdı. EUC>nnl uzatarak ona doğ
r ) Ur d . Co:ı:IC'rl parlıyordu, bir 

1 r söylemek, l)i bir şeyler söyl -
thordu. Fakat genç kız cevap 

ce m dı;ı;e ba ırclı. 
Titriyordu, sonra daha snklnll!"I<.?· 

r k i!Avc ettl: 
- Dusün ki ıınnenln biricik oğ

lusun. Ona üzüntU vt'rmel 
Pi rre gene kızın narin elini öp

til. Yavas bir sesle d dl ki: 
- Annemi belki razı ederim, bu

na calısnc:nğtm. 
• ·) tl omu:ı: s lkll. Bö)le bir mü· 

raca tın kabul ed lece ıne lnanrnı
) Ordu Çün U onun annesi ne mUthiş 
ne ~aman bır kadındı. 

ü rcı o d c>\ el , böyle çocukluk 
arkad ının gUnün birinde b r aşk 

> 1 b teecğ nı bilmemişti. 
'az y ti gorllnce aklı bnşına 

im tı, ama neden sonra!... Cok 
g c kalmı tı. He!" oğlunun bu kızla 
evlenmek !lb etlnd<' o'duğunu duy -
duğu zıınuı.n deli gibi oldu. Her şeye 
ra •men onun Nysettc'le e\'lenme
slne mani olacaktı. 

~ Plerr d rln bir teessür içinde idi. 
Ne yapara mı b lmıyordu. Bu vazı
) ti bahriye n zarctlnln de gözün -
d n kaçmadL Önleyici bir tedbir ol
mak üzere Cin d nlzlerlne \'azlfe lle 
gond r.ld. Ve o zamandanberl on -
dan haber ;ı;ok? 1 te sana hAdlseyl 
kıs:ı<'a anlattım. Belki d<> Cin deniz
ler nde bir tayfuna tutulmus gemi· 
slyle batmış gltrnlstlr. Uzun arnştır
mnlnr yapıldı. Fakat ne Pierre'den 
ne de ta;ı;falnrdan bir hııber almak 
lmkll.nı olmadığı anla ıldı. Ve hepsl
n,n oldılgüne hükmedildikten sonra, 
vaz yet P erre'ln ailesine yazıldı. 

l'akat Madam de Rocheterre bu 
kara habere inanmadı, seneler geçti 
o Mili oğlunu beklemektedir. Asla 
matem tutmuyor, siyah giymiyor. 
İşte her gün e\dt'n ~ıkar, aynı yol
lan takip ederek Fermont'lann evi
nin onündcın g cer, portakal ağacı
nın >erinde olup olmadığına bakar. 
Ona göre portakal ağacı yaşadıkça 
oğlu da ölml;ı; ecektlr. O, herhalde a
dalardan birine cıkmıştır. Bir giln 
kalkıp gelecek d ye, oğlunu bekler-

Robert'ln sustuğunu görünce sor
dum: 

- Nysctte ne oldu? 
- Nygette; ihtiyar annesinin, ba-

basının yanındadır. O da yaslandı. 
P.erre'in hdtınılnı ıncı hAla sadıktır. 
Onun yegine tesellisi her günUnll 
ı>0rtakal ağncuun yanında geclrmek
tJr. 

İkimiz de susmuştuk. Bu acı hl
kAyenln tesiri altında idik. Artık ge
ce tamamlyle bastırmıştL Gözlerimi
zi bu ıstıraplı dllnyndnn kaldırarak 
sayısız yıldızların parladığı semaya 
ce'l.irmlştlk, bu dUnyada doğup ya
sadıktan sonra kalb ncısiyle ölen 
insanlar, acaba bu nlhayetslz gök 
kubbesinin hangl köşesindedlrler di
ye dUsünilyorclum. 

\"·~~gMIYET ·. HAYA Ti 

Y ardımsevenler Cemi ye -
tinin yılbaşı eğlencesi 

Yardımsevenler 
Merkezinden ı 

Cemiyeti Genel 

Yılbaşında, eğlenceyi hakeden ba5 
ıehrimizde, milli bir hava içinde, 
halkla kaynaşmış bir eğlence tertip 
edilmiştir. 

Eğlence Sergievinde 31.12.941 ak
samı saat 21 de ba5lıyacaktır. Ser -
cievi ııcak kucağını halka açacaktır. 
En u ... ta sazlarla, en şakrak havalar, 
seçilmiş milli oyunlar, inşatlar, 
rakslar, Milli Pi>anıo çekilişi. 

Yeni yılını halkla beraber ve mil
li bir h:ıva içinde geçirmek istiycn 
herkes gelebilir Mükemmel ve ucuz 
büfe, gırış ücreti (yüz elli) kuruş • 
tur. Bu biletle büfeden (25) kuruş -
luk bir &ey yenir veya içilir. 

Biletler, Yenişehir eczanesi ve 
Taşhanda Sakarya eczanesi , Yerli 
mallar pazarı asker hediyesi satış 
giı;emiz, Evkaf apartmanındaki mer
kezimiz ve Sergievinden edinilebi • 
hr. 

Acele .ediniz. 

(Başı 2 inci Sayfada) 
gelmesini bekllyorlar. 

Ku)·!Uler, bu )·ıl buralarda kı
şın erken başlıyacağuıı haber ver
diler: cUnku ka\·ak ağaclarının 
yaprakları dipten yukarıya doğru 
dökülmeğe başlamıştır. Onun için 
Cetlnkaya-Slvas arasında b!h ilk 
bir faaliyet görü!U)·or. Her taraf
ta kar tünelleri, kar slperlerı :ı;a

pılıyor. Böylelikle, gecen yıllarda 
kann ba:ı:an 36 saat yolu kapama
sı gibi tehlikeler önlenmiş olacak. 

1700 rakımlı Karagöl istasyonu, 
en netameli yerlerden biridir. Ge
ne bu ch·arclakl Be-lyarmnsı adlı 
yerde karın yüksekliği bazan se
kiz metrC')'I bulur. Onun !cin bu
rada 200 metrelik bir knr tüneli 
n:ır. 

Ş imdi Sivas'a yaklaşı)or~z. He
nüz llktf'şrlnln baslarında ol

mamıza rağmen, ha\'n oldukca so
ğuk ..• Zaten, yol arkadaşlarımız
dan blrlslnln gülerek söylediı::I gi
bi, soğuk "Erzurum'da donarım, 

Slvas'ta otururum" dermiş. Soğu
ğun bu sözilnün doğruluğunu biz 
de anlıyoruz. Fakat bC'reket ver
sin trenin kalorlferlerlne ..• 

Saat 18 de baslı basınn bir seh
rd andıran S vas cer atelyeslnln 
ışıklan göründü. Bu atelyede ölü
ler bile diriltiliyor: yurdun şura
sında lıurasmdn bulunnn hurda 
vagon ve lokomoUfier buradn ta
mlr ed ldiktcn sonra, yepyeni bir 
halde gPnc hizmete ı::lrlyor. Atel
ycde hummalı bir faallyet var. 
Her taraftan çekıc sesler! geliyor. 
Bazı atel:ı;c!C>rde Uç işçi ekip!, se
k zer saat ht'Sablyle günde 24 saat 
calışınnktadır. Percin makineleri 
mltrah öz tnkırtılannı andıran ses
ler çıkarırken, oksijen cihazları 

elektrik ziyasını donuk, ölgün bir 
hale sokan mavimsi panltılnr cı
karı) orlar. Ka:,"S rlyc geldiğimiz 

zaman gece yarı ı olmu tu. Buna 
rağmen, ambnrındnn pn tırma ko
kuları ı::clt'n garda gene bilyük 
bir kalabalık vnrdı. Snbnhleyln 
Ycrköy'de uyandık vc saat l ı te 
d<' Ankara'ya döndük. 

Ankara'dan 8 llktesrln sabahı 

saat dokuzda cıkmıs. tan·are. o
tomobil ve trenle 2300 kllometre
llk bir yolculuk yaptıktan sonra 
ll Ukteşrlnde grne Ankara'ya gel
miştik. 

Askerlik bahisleri L ti l 
(Başı 2 inci Sayfada) 

hemen bütün ltalynn donnnması 

olmnsı lt'ızımgellr. ltnl~ nn donan
masının, inglllz kaynaklarına gü
re, 5 zırhlısı vardır. Llbyn'dnkl 
mihver ordusunu ikmal \"c takvl
ye tein yapılacak şey, ltalynn do
nanmasının, l.nglllz deniz ve hava 
kuvetlerlyle muharebeyi göze al
dırarak büyük kafileleri hlmaye
slne almak suretiyle Llbya')a gö
türmesinden ibarettir. Şlmd ye 
kadar kücük filolarla yapılan hi
mayeler umumiyetle mu\•affak o
lıuruımıştır. !nglllzler, 13 llkkfınun 
gecesinde yaptı!dan gibi kruvazör
ler ve muhripler himayesindeki va
pur kafilelerine lıUcum etmekten 
<;eklnmemlslerdlr. Bazan kafile 
yerine vaı~ıış olsa bıle kruvazör
ler b:ıtmıştır; bazan da kafilede
ki gemilerin ya hepsi, yahut da 
bir kısmı batırılmıştır. Küçük fi
lolarla veya bir !ki harp gemisi 
ile kUcük kn!ıleler usulü sökme
yince, ltalyan donanmasının bU
tü.n kuveUyle bilyük kafileleri 
Libya llmanlanna götürmesinden 
baŞka çare kalmamıştır. 1)1 tertip 
edilmiş bir takım aldatmacnlarla 
lngillzlerl başka tarafa cekerek 
yapılacak nakliyatla Llbya'dakl 
mihver ordusunu kuvetlendlrmek, 
Ş{lpheslz, en iyi usuldür. Yalnız 
bunun fcln, lnJrlllzlerln Akdeniz 
filosiyle harbetmeğl, batırmağı ve 
batmağı göze aldırmak gerekt1r. 
Bunu göze o.ldırmadıkca L!bya
dakl mihver ordusu, bug(lnkQ şart
lar lc!nde, başka türlü tnkvl)'e e
dllemez. 

ı:;. 
Bu yazıyı yazdıktan sonra. ı:;c

len bir Romıt telgrafı, muharebe 
hakkında biraz daha tnfslltıt ver
mlstfr. Bundan anlıyoruz ki lnı::i
llzler Mala>·R sınıfı 31.000 tonluk 
lkt zırhlı ile 7 kruvazör ve 15 muh
rlpten mQrekkep imiş. Muhnrcbe 
akşam karanlığı basarken 25.000 
metre gibi cok bUyQk bir mesafe
den yapılmıştır. İlk tebliğde bat
tığı blldlrllen lnglllz harp gemi
sinin bir muhrip oldu~u anlaşılı

yor. Bir lngillz muhribi de, ağır 
yaralanmıssa da bir duman pulu-
tu arkasında cekllmlstır. 

İngiliz amlralhğı, bir tebliğ neş
retmedikı;e, bu deniz muharPbesl· 
nln cereyanı hakkında bir müta
lea ~·ürütmek m!lmkiln ve doğru 
olmıyacar:ı fikrindeyiz. Yalnız şu 
kndar s<lyllyellm ki eğer ltnlyan
lar, Llbya'dakl mihver ordusunu, 
bu şekilde donanmnnın hlmayl's1 
altındn takviyeye devam ederler
se, Libya loyıları acıklarınd!ı. bU
yilk bir deniz muharebesi olması
nı beklemek gerektir. 

Abidin DA VER 

• • • 
l ımız 

(Başı 1 incı sayfada) 

zaman kendi isıih~l m:uraflarını ko
ru}nc.ık daha İ>i bir fi)aıa göre isıih· 
sa le hazırlanmasını sii> Iİ>cbiliriz. 

Ônümüz<l~ki hasada bu )olda hnzır
lanm:ısını so}lerkcn i tihsal ııl.ınındaki· 
lcre hatırlaıacıığımız bir nokta daha \ar· 
dır. Kı~aca anlatalım: 

Bii)ük Millet Mecli ı çar~aınb:ı günu 
kahul eniği bir kanunla halkın 'e milli 
müdafaanın ihıiracı için hukumetin el 
ko)mağa karar 'erdiği malları saklı)an· 
!ar, kaçıranlar için ağır CC'lalar ko)du. 
Bö) lclcrinin malhırı miısadere kcndıleri 
de para ceza i)le hapse rnah~um L'<iilc
cektir. llirçok toprak mahsulleri huku· 
metçe el kouulan maddelerdendir. Bun· 
ları yeıişıircnlcr de, tohumluldarından 
\e yi)·eccklerinllen artanını lıükumcıe 
bedeliyle vermcğe melburdıırlar. Aksi 
halde ceza)'ll ç;ırpılırl;ır. Gerçi l\lillcı 
Vekilleri, İstihsal yapanların keneli rıın· 
Jarın<la ,.e emir dışında çıkacak malla
rı için tüccara göre biraz. daha hafif 
ceza kabul etmişlerse de, biiylc }'llnlış 

rola sapanların ho~ gorulmi}cceğini 
suçlu sayılacağını açıkça söylcmi~lcrdir. 
Bunu istihsal alanındakilere anlatmak 
\e hükümetin kendilerinden istiycttği 
miktarı vermekte milli menfaatle birlik· 
tc hükümet emrini }erine getirmenin 
huzur ve sctameti bulunduJ;unu hatır· 
!atmak hepimize du,,cn bir borç olmuş· 
tur. 

Parti ve llalkevi kadrosundaki a}dın· 
!arımız.la dcvlcı memurlarının toprnkl:ı 
uğraşanlarla her konuşmalarında hıih· 
sal işimizin ,u iki meselesini tekrarla· 
malarını faydalı buluroruz: 

ı - İsıihsalin değeri, de,·letçe her 
ı.1man onun masraflarına göre ararlanB· 
ciktır. 

2 - Yetiştirdiklerinden ihtiracından 
fazlasını dcvlcıe bedeli) le ,·ermek, her 
vakit bir borç olacaktır. 

Du iki esa~ı göz önünde tutanlar, yal· 
nız kendileri için depıl, memleket için 
de fa)-dalı olacaklardır. 

1 

Kemal TURAN 

Vilhelmshaven 
bombalandı 

Londra, 23 a.a. - Hava nazırlı-
ğı bildiriyor: 

Hava kuvetlerimlze mensup bom
ba ta> yareleri dün gece Vilhelmsha
ven deniz üssünü bombalamıştır. Bu 
harekatta hiç bir tayyaremiz kaybe
dilmemiştir. Fakat dünkü devriye 
hareketlerinden bir av tayyaremiz 
bir sahil muhafaza ıayyaremiz dön
memiştir. 

Tevekkell "insan hlll, kuş mi
sali" demcızler_. 

** Vak.tiyle Cln'de bir demiryolu 
yapılıyormuş. Çinlllerdcn birisi, 
bir mühendise sormus: 

- Bu demlryolu ne işe yarar? 
- Ne ise yarar da söz mil? Es-

kiden 10 günde gittiğin yolu sim
di trenle bir gün !cinde nlacnksın! 

Cinll başını kasımıs, düşllnmüş 
ve sonra sormus: 

- Peki... o zamnn geri kalan 
dokuz gilnU ne yapacağız? ... 

B z de vaktiyle yaylı araba Ue 
ylrml beş günde nlınan bir )Olu, 
ta)) are lle iki bucuk saatte al
mıştık. Demek ki geriye yirmi 
dört gUn ve yirmi bir buçuk saat 
kalıyor. 

Bu yirmi dört gün ve yirmi bir 
bucuk saati ne yııpııcağız? 

Siz, ben \'C onlar ... yıınl büttin 
yurttaslar elde verip, bu yirmi 
dört gün ve yirmi bir bucuk saaü, 
ya~·lı araba yüzündt'n kavbcttlği
mlz zamanı "geri almnk" için kul
lanacağız. .. 

-SON-

lstanbul' dan 

gönderilen 
Yunanistan' a 

yiy:cekler 
Atlna. 23 a.a. - Beynelmilel Kı. 

zılhaç komitesinin ınfimesslli, İs -
tanbul'dnn mU!ıinı miktarda iaşe 

madd .olcrinin geldiğini ve bunlar • 
dan bilylık bir kısmının Noel mU
nasf'betiyle Atına ve Pire şehirle
rinin muhtaç halkına dağıtılmak 1-
<;ln Atina baş rahibinin emrine ve
rild•ğlni bildirmiştir. 

Türk Hava Kurumuna 
yardım edenler 

Antakya'da Hüseyin Atahan oğul
ları, Necip Hamit Bal (200) zer. Ab
dullah Şehoğlu (150), Abdurrahman 
Saka, Nasih Hoca. Ali Ökten, Sıt
kı Aselci, Selim Cezairli (100) zer, 
Sıddık Müftu, Ştıkrü Melek, Bekir 
Melekturi. Muııtık, Fuat Mısıtık. 
Bekir Öcal, Cemil Yurtmen, Yusuf 
!skif, usuf Koyuncu (50) ııer. Os
man, Hurşit, Hasan Uçu, Mehmet 
Kuserli, Ali Seyfettin, Hanna Abdu,_ 
nazım Halef, Mustafa Saho (25) şer 
lira. 

İskenderun'dan Garaj sahibi Meh
met Kavsak, Çiçek gazinosu sahibi 
Nikola Saba (200) zer, Tüccar Ali 
Rıza Kası:n Pişkin (125), Basil Ni,
fi (100) lira vermişlerdir. 

Mal saklıyanlar 
lstanbul, 23 (Teleronla) - tzak ve 

lltlzrahl adında iki manifaturacı tAclr 
fazla miktarda mallan olduıtu halde 
milfterlye yok dedlklerl !cin adllyeye 
verildiler. 

Brezilya harb gemileri 
kafileleri koruyacak 

Vichy, 23 a.a. - Hlo de Janerio
dıın Ofi ajansına gelen bir habere 
göre Brezilya harp gemileri Brezil
ya limanlariyle Amerikan limanları 
arasında lşllyecek ticaret vapur ka
rnelerini koruyacaklardır. Brezilya 
ticaret vapurları da bu kafilelere 
girebileceklerdir. 

Çin hareketi 
Nankin, 23 a.n. - Kiangsu Cin 

eyaleUndc Ta~·lhu gölüniln batısın
da Japon taarruzu başlamıştır. 'l'a
nrruzun ikinci sün il j:ıılOn kıta ları, 

general Kutunı::'un kumandasındaki 
Uç numaralı Çun-King orduları gru
ı>una bağlı 40 ıncı tümenin mevzllc
rini yarmışlardır. HarekAt devam 
etmektedlr. 

Gireceklerin acele 

etmesi lôzımd ır 
Ulus fakrim kupası müsabaka· 

!arı, birkaç kere yazdığımız gibi, 
10. 1. 1942 cum.ırıesi ı.:iıniı )apı· 
lacııktır. Ka} ıt müddeti, baş 'u
ranların çokluğu \e başka )erler· 
den ı;elmck İsli}enlerin bulunma· 
sı dolaytsi}le .31. 12. 1941 akş;ı. 
mına kadar uzaıılmışıır. 

Ka) ıt içın ~por muharririmiLe 
hir vesika foıoğrafı ile beraber 
hir rnekıup gonderilme;i la111ııclır. 

.\lihabakam11a adlarını ra:rdı· 

ran ıoı> 'c toı.çu atış okulund.ın 
1. Süel, ı\nkara hkrim kuliibiın· 
den ~.ıit Ta) la, Yıiksl'k Ziraat 
Fııslitü~iimleıı İhrahim Kıbrulı, 
1 lamdi Balkan ve l·krem'in spor 
nıuharrirliğinıizc hircr fotoğraf
lıırını gi>ndcrmelcrini rica ederiz. 
Mu~abaka)a girmek isıi}cnlcre 

,oırılarııııın ıekrarlı)oruz: m!.lsıı· 
baka üç kaıaı;ori Üzerine )apıla· 
<11ktır. Birinci kııtaı;ori her U(' si· 
lıih Ü7erine ıecrübcli eskrimcilere 
mahsusıur. ikinci kaıaı:ori A sı· 
nıfı tccri.ıbc<;illcre mahsusıur \e 
üç siliı.hıa a)rı a)rı )apıl.ıcakıır. 
Üı;üncii kaıaı:ori B. sınıfı tecrübe· 
,izler ara,ımla ı;cııc her uç silah· 
ıa a) rı a) rı ol.tC'aktır. Her üç kı· 
ıaı;:orinin hirincilerinc kupa, ikin· 
ci \C iiçumulcrine rıuulal)a 'eri· 
leccktir. 

nırind kaı;q:;nri birincisinin 
kupara ıamamirle 'ahir olabil· 
mc5İ için Ulus eşkrim kuı>ası bi· 
rindlij;ini ı"t iisıe iki > ıl kazan· 
mım lhım gelecektir. 

Kayakçılann Uludağ 

gezısı 

. Arı'kara Halkc'i 'e bölı:e ka}akçılk 
aıanlığı ha} mm tatilinden ia}odalanarak 
Uludağ'a hir ı;ezi tcrıip etmişlcrdır. An· 
kara ka} ak\ıiarı cuma gıinu Ankara'dan 
)ola ~ıkarnklar \C hir hafta sonra do
ncu·klc.-r<lir. 

Ankara Halke,·i spor komiıc~i baş· 
kRnlı.iiı Uluda.~·a ı:iımek i-ıiyen sporcu· 
la rın hu ııe:ıi proı;:ranıı iizerinde giiriİJ· 
nıclc Üzere hugün •aat IR de l!alke\ inl' 
ı;elnıelcrini rica etmektedir. 

Gezici sıhat memurlarına 
hayvan yemi bedeli 

verilecek 

I' 
• 
1 

Bu akşamki nöbetçi eczane 
"'k Yenişehir Eczanesi pazı:ır günü nlS

betçldir. Nöbetçi olan Eczaıı• 
pazar gllnU de nöbetçidir. 

Ankara' dan giden trenler 
Anknra - İstanbul * 7 32 (Toros) p:ızanesı. pcrııemblo 

eumatlcsl * 1.ı :.ıo h r ııiln * 19.uo h ı ı:un Celtsııres) * 20.2;, ııuuır, pnzartesı. c:arsamtııo 
cuma 

Ankara - Diyarbakır -
Erzurum * 15.00 c:arıııımbııd.:ın b;ıska tıer 

Ankara - Zonguldak 
"{:ı 17.15 ııazar, ıı znrtesı. car:; 

cuma 

Ankara - İzmir 

1 .. 

'R 15~ pazar, ıı zartesl, perıemtılo 
cuma (Basmahane) * 15 20 pazar, aalı, c:ar&:unba, cwnııt" 
test (Alsan k) 

Anknrn - Balıkesir * 20.2!5 ıııızar, c.ı.rııambn, cuma 

Ankara - Samsun - 1skenderu11 * 10 00 pazar. pazartesi, c:arsam~· 
cuma 

Ankara - Isparta * 15.20 ııazar, salı, c:ar&amba. 
mıırtcsı •. 

Ankara - Adana 
'R 23!i5 (Toros) pazartesi, c:ar111ın1>'-

cuma 

Posta saatleri 
-t:l Tanhhiltlil ıs e kadar, ıtdl 19 ı 

kadar. 
Gezici küçük sıhat memurlarına 

hayvan yem bedeli verilmesi hak -
kında hazırlanan kanun projesini hil-
kümet, dün, Büyük Millet Meclisine Hastane telefonları 
takdim etmiştir. • i:ı Nllmune ı577 - 1578 

Layiha esaslarına göre, Sıhat ve i:ı Gillbane 2S18 
İçtimai Muavenet vekaletinde kulla- i:ı Askeri 6981 
nılacak olan maaşlı veya ücretli bü 1r Ac le imdat otomobili 152ı 
tün gezici küçük sıhat memurların • i:ı Dolnırnc\1 ıo90 
dan yeni ta> in edilecekleri bu ka -1 i:ı Deledl)e ha tanesi Tel: 2257 

nunun neşri tarihinden itibaren bir Taksi numaraları 
ay zarfında, hayvaı olanlar ve muh - ı '1:c Ulus meydanı civan ıııı _ zGS' 
telif sebeplerle hayvalarını delen ll M. M ''' rı. ı:..23, Samanııazarı cı· 
çıkaranlar bir ay zarfında bineğe varı: 1070, YcnJ,ehir: 55:;~ - 6665 ""' 
elverişli ve hastalıktan salim olduğu 6222 - G333 - 5656. 
veteriner tarafından verilen rapor
la musaddak birer zati hayvan (At 
veya katır) tedarike mecbur olacak
lardır. Hayvan tedarik etmiyenler 
istifa etmiş sayılacaklardır. 

Yangın, ihtikar, arıza * Yarı: n h her verme telefon: 00 * lhtlk r lhbıın: 1469 

Bu gibi memurlara ayda en çok 
15 lirayı geçmemek üzere mahalli 
şartlara gôre yem bedeli verilecek
tir. 

'(:: t:. kt • h \ .:ıı.:ı:ı. Arıza ıS46 * Su ısı rt: 557!5 
1:r Telefon Arızası m rkez 1200 vr.,ı • 

ıehlr 5678, tehir lcl 02, ı hlr er arı· 
ıı 03, aJnns haber ~erme 04. 

Hayvan yem bedeli, hayvan te -
darik edildiii tarihi t;ıkip eden ay 
lıaşından it ibaren verilecektir. 

Şehir otobüsleri 
llk Son 
G,45 2300 

! .. 111 ••••• 1 •• 11 ••• 1111 •• 11.11 ••• ~ 7,15 23,20 
• • ~~ 2300 
: Havada kuvelli olmak, cep- : 1,10 :?3,20 
: heler gibi gerileri de emni - : 6,30 20 oo 
: yet altında tutmak demektir. : 7 00 20,30 
: Türk vatanının emniyeti bol : G 30 21,00 
: kanat ve uçucu istiyor. Kur _ : 7 00 23 00 
: banınızı Hava Kurumuna ver- : 17,10 23,00 
: mekle bu isteğe cevap verebi- : 7.00 23,00 
: lirsiniz. : 17,00 23,00 
'"\ • 7,00 23,00 

ı ı • ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı,, 1 1 1 •, 1 11 , 1 r G.30 21.SO 

7,00 

uıuı - Kavaklıdt're 

Kavaklıdere - u us 
Ulus - Canka)a 
Cnnkaya - Ulus 
Ulus - Dikmen 
Dikmen - Ulus 
Ulus - Etllk 
Etlik - Ulus 
uı.ı.s - Yenlsehıl' 

Y nısehlr - Ulus 
Ulus - Cebeci 
Cebeci - Ulus 
Keclorcn - ınus 

:ı: or. sadece gözlerinden yaşl r 
LQ:ordu, gülü) ordu fakat olduk
nirll idi. 

ıııııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiliiii 
A • tan uzun zaman sonrlı. bile, sesi ıııı- de öteki elimden tutardı, Uikin be- §arıda. Ya İngiltere'ye yahutta Al

manya'ya._ Annem çok kederleni
yor. 

ı1.oo 

7,00 23,15 

Cebeci - As. Fabrfkaııır 
As. Fabrika - Cebeci 
Bahccll evler - Ulus 
Ulus - Bahcell evler 
Ulus - lstasyon orıaıa • 
ma her 15 dakikada bir 

"• 'ysette ! diye bağırdı, Nysette 
bu hlUin nedır? Yoksa benl unuttun 
mu?" 

Gene kız ona yavas yavaş yaklas
tı. Portakal ağacını göstererek: R A DAM 

kaklarımda uğuldardı. Beni iyi an- nim asıl hııssasıyetımi mudp olan 
la: ~ıraktığı bu tesir tahrik edici senin elındı. Alı; o ml!sut devir; gUn
mahıyette değildi; beni mtiphem bir dUz!erl ne ne.,eliydlk; geceleri de ne 
tarzda gevııeUr, bir azda haz verir- rahat uyurdum; Hervc'nın benim 
dl. ma,hremiyetimi, ve muhabbetimi, ya-

"fşte görmüyor musun; blrlblrl
rnlze )aptJğımız vnltlerin şahidini 
g6rmü>·or musun? diye mırıldandı. y 
Neysem gene oyum Plerre! Fakat azan: Marcel Prevoıt • Çeviren: Mihri Geray 
ben sana bir şey söyllyeylm mi? Acı TEFRİKı\ :\o. 30 

:ı~~n l~k:~~trı~~·u~~~~~~kl~~arı- ;ocukluktan genç kız.lığa geçişi... na.var bir kız mıyım? Yoks:ı YD§ 
Bunu öyledikten sonra sustu \'C ana ''Bu bcnım l11lm değildi,. de- icabı duyduğ'um ııeylerden, yazın ter 

uzun .uzun önüne baktı. me. Öyle 1 c bu kimin i§lydl? A- lemem, kı§ın üşümemden daha zl-
Cenç adam deli gibi olmuştu. caba göğUslerfm çok bUyUmesln yade mi mesuldUm? Uykusuz geçen 
- NC>den d ye bağırdı. Eğer s n dıye üz rlerine çeşit çeşit otlar ?eceler, baz~n gidip Bana her şeyi 

beni seviyorsan, benim seni se\•d"ğ m ltoyan, gömlek değiştirirken çıkar· ıtlraf etmeyı dllşUnUrdUm. Acaba 
kadar scvi)·orsnn. bizim beraber ya- dığım gömleğin atkılarını di~lerlm bu itiraflarımın sonunda ban.'l ne 
samamıza kim engel olabilir? le tutmağı öğreten, <ihtiyar Alicla' yapar? İçimden gene beni çocuklu-

- Kim mı? Bundan süphC>n yok nın mı? yoksa yaşım dQlayıslyle ğUmuzdakl gibi yere arka UstU yn
rnu? Ben bir ftıklrlm. Ailem müta- bende V'Jkua gelen değişiklikler - tırıp tekme ve Y"Jmrukla dövmeni 
vazı bir ailedir ve asla Madame de den beni haberdar etmek, beni ikaz Umld ederdim. 
Ro<'hl'terre evlenmemlze razı olmıyn· ve tenvir etmek mııksadlyle, yüz 
caktır. kere knrı,.ık izahata girişip, tam 

PıcrrC': - Bunu ne biliyorsunuz? yarıda ltu'ı ke!!erek beni eskisin
diye cevap verdi. Fnkat sesinde bir den daha zlyndc §a§ırtan, ve ben
tC'retldllt vardı. Bu sözlerın akc:lnl den daha. ziyade mahçup olan ha
tdclia erlemlyordu. Nysette'ln hnkkı lıım Marie - Angellge'ln vazifesi
vnrdı. Fakat her seye rağmen Lc:rar mi) dl? Hayır m:ıhreml esrarım ol
ediyordu: sn ols:ı sen olabilirdin. Yanıma. o-

- E •er nnnl'm razı olmazsa, ben turpta, başımı umzuna dayayarak 
krndl işlerimin lst kametini tn}1n «-'- yUzllmll göğsUne dnyabilseydin, ba
drcrok bir yasta değil mMm? na grllyor ki her ııeyi sana açabl

, ·~ sl'tte birdenbire g"m;: ad::ımın 
elindcn yııkıılıyarıık • lecektim. A biy timi, kabusları -

- Hayır. Plcrrl'. ha.yır. böv'l' söy- mı, rahatsızlıklarımı, Umitlerlml, 
tt-m". hunu yapıım::ızsın. annene kar- ve Umitslz.liklerlmi sana dökebile
St gelemez"'ln, eıtPr bunu yap:nağn c k, sonra da sana diyecektim ki: 
kalkarsan, bizzat ben kabul etmlye- "Beni tenvir et, s6yle ben fena ce-

Ne yazık; benim mahvını oldu. Bn 
kriz devresinde, yalnız bir tek kim
se beni tetkik etmek zahmetinde bu· 
ıundu- Enl5tem Herve. Bunu illt de
fa ben farkettlm. Yanından geçer -
ken sıcak bir duıı tesiri yapan o bn
kı!}ları, sonra fuln hiç bir §P.Y ifa
de etmlyen birkaç söz, bir enişte
nin vasisi lnılundulltJ kU~Uk bir kız
la karşılaştığı vakit, s6ylenmesi ta
mamlyle tabii olan bir kaı;: ldkırdı... 
L.'l.kln bnbıını bir kadınla konuşur
ken hiç dinledin mi? Ben o kadar 
cocuk, o kadar b:ıslt old:ıll'Um hal
de, o benimle konuşurken §aşkın bir 
halde kalırdım. Herve uzaldll§tık -

Scn bunun !arkında değildin, ve vıııı, yavaş elde ettlğlnın fnl'ktnda 
babanla mUn::ıscbetimlz böyle tesıı- olmamak iı;in, fnzJo. saf lıattu. bıı
dilfi ve kaçamak oldukça, farkında dalıı olmam !Az.mı gelmez mi? lı'a.
dıı olamazdın. Likln bir znman ba- kat her §eyi sanrı anlatıyordum. se. 
banın bize çok yaklaştığını elbet ni daha çok, ve S"nln istediğin tnr:4-
sen de görmüşsündür. Her ikimizin dn seviyorum gibi geliyordu. Hu ne,ş 
hayatiyle altıkndar olur gibi görUn- eli geçen sükün uzun milddct devanı 
dU, seninkiyle de, benimkiyle de. O- edemlyecek kadar güzeldi. Bir eyJUI 
yunlanmızn, okwnıılanmıza iştirak gllnU, öğleden sonra seninle, Cayrau 
etti. vadisinin Ustünden geçen o harap 

Bunlar 'benim için en gUzel an
lardı. Yalnız daha. çok eğlendiğim 
için değil, bilhassa bu üçliLIU sami
miyet içinde, yavaş ynvnş vicdan 
rahatına kavu,'lt·Jğıım için. Bizimle 
samımı ve teklifsiz bulunan Herve, 
artık bana endişe vermiyordu; artık 
senden snklıyacağım hiç bir şey yok 
tu; mesele; beni kuşkullandıran o na-
7.arlardan dolcıyı duyduğıım nedamet 
ve rahatsızlık hissinden eser kal -
mamıştı. Enlslemle olan münasebe
tim senin önünde cereyan ediyordu, 
ve tesadüfen benimle yalnız kaldı· 
dığı. zamanlarda da, tıpkı ıı~ninle 
birlikte olduğu vakitler gibi hare
ket ediyordu. Onun yanında seni ku 
cakladığım, ve büyUdUğllm zaman 
eenln karın olmak istediğimi sByle
diğim. yahutta elele yürüdüğümüz 
zaman sebebini araştırmadığım, ga
rip bir zevk duyardım; bazen Herve 

tahta köprü altında yan )ana oturmuş 
tuk; hava bJlutlu fakat· daha sıcak
tı. Bir sağnak esnasında oraya sığın
mış, ve sağnnk bittikten sonra da 
geveteliğe dalmış kalmıştık. Hir -
den iki elimi de ellerinin içine aldın; 
gözlerimin içine baktın, ... .Allnhım; 
senin gfö>;J~rinl, senin gi.izel yUzlinü 
ne kndar ı:eviyorum; diz ı;ökilp sa -
na şunları söylemeği ne çok istedim 
bilsen: "Bana baktığındnn dolayı ııa
na ne kaılar teşekkür ederim bilsen; 
b:ına dııima böyle bakmanı lstiyo -
rom, ... " Gözlerin gözlerlnıln içinde 
bana.: 

Sidotiie, dedin, bu seneyi birlikte 
gec;iremlyeceğimizl sanıyorum. 

Rengim sap san kesildiği için o
lacak ki, beni kendine doğru çektin, 
ve daha alçak bir sesle ilave ettin. 

- Babam beni l:oleje gönderecek. 
Dl! Öğrenmem için. Fraı:ısa'dan dı· 

Halamın kederinden banıı ne? A
sı! benim kendi kederim mevzuba • 
histi. Sen kfi!i derecede mUtecsslr 
ve isyank!ır göriinmiyordun· elleri
ni bıraktım, darılmağa ha~ır bir 
hnl<ic ııordum: 

- Yn sen? babanın bu fikrine 
SC'n ne Uiyors·ın? 

- Bunun Ln Cntcre ailesinin er
kek evlAt hakkında cari olcın bir 
usul olduğunu biliyorum. Lftkin sE.>n 
den dolayı milteessirlm. 

Her clüsündükce bu "senden dola· 
yı,. kelimcııınln kulaklaı ım lçind<' 
çınladığını duyarım, O zaman bu ke
limeler bana ne iyi gelmişti; scın bun 
lnrı söylerken ben şöyle dUşilnmUş. 
tüm: •'Onun benden ayrı düşeceğin
den başka kederi yok, hem de bu 
nu bana SÖ}lüyor: Öyle ıse benim
le olduğu zamanlar mesuttur .•• Beni 
seviyor demek, ve yalnız beni sevi· 
yor; Ne saadet:" Bütün bu diışünce
ler sayesinde. ayrılı~ haberi beni o 
kadar müteessir elmedi. 

Bugün de uzun zamandanberi ol
duğu gibi, senin o cümleni düşün -
düm. ve onun hakkındaki yanhs ka· 
naatimi düzellttim. Sen şunu demek 
istiyordun: '"Sana karşı şefkitim var, 
ilkin senden. fazla acı duymadan 
ayrılabileceğim, çünkü böyle lizım 
ıcliyor, fakat ayrılığım esnasında 

( Sonu var) 

7,00 23,00 
7,00 23,00 

Saat 23 teki ıcrerıer sinemalara ba4 • 
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[ BİBLİYOGRAFYA [ Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen llanlar 

Kuru üzüm alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi kuru üzUm. mlktnn kilo 

2:>,000 muhammen bedeli lira 18750 
muvakkat teminat llrn 1404 

Bakla vesaire alınacak ı Bakır kazan alınacak ı J''"''"''''".""''''""'•••••':. 
Aksaray Sa. Al. Ko dan : Erzurum Sn. Al. KD. dan: 

ı - 15 ton bakla 15 şer tondan i· ı l - 91 bakır oo)'Zl !kazan pazarlık· ORTA OKUL 

Va~ington'da 
RUZVELT'LE GÖRÜŞÜYOR 

~ •••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r 

Güzel sanatlar mecmuası Taş duvar yaptırılacak 
Gelibolu sa. Al. '.Ko. dan: 

Maarıf V ekilllgı tarafından ncş· l - 10.000 metre mı tıp tnı duvar 
rediltn Guzel sanatlar mecmuasının l ınıaııtı kapalı znrtln eksiltmeye kon· 
3 uncu sayısı nefıs resimler ve gu- 1 muıtur. Tas duvarlann muhammen be· 
zel )azılarla satışa çıkarılmıştır, I dell 111400 )ÜZ on bir b1n ıtört yüz 11· 

2 - Yukarıda cins ve mlktar!Jırb1c 
muhammen bedeli ve muvakkat temi· 
natı yazılı kuru üzUm 26. 12. 941 cuma 
~nu saat 15 te Ez.ine sa. Al. Ko. da 
pazarlıkla alınacaktır. 1stekUlcrln mcz
kOr ~n ve saatte temlnaUnrlYle bir· 
ilkte Ko. nn miıracaatıarı. 

ki parti kuş yemi 75 5er tondan uç la ckı; ltmcycı konulmuJtur. Eks lunı
parti darı mimunesine göre pazar - 7. l M2 cal"6amba ~nü saat ııı da 
!ıkla satın alınacaktır. İhalesi 12.1. Erzurum Sa. Al. Ko da yapılacaktır 
942 pazartesi günü saat ıo dadır. Ta· Muhammen bedeli 8625 lira olup k ti 
!iplerin numune ve 7000 lira teminat tem nat 1294 lira. Şartnamesi her s:ün 
lariyle Ko. na müracaatları. ı 9580 Ko. dıı ııörü!Ur. lstekll,lcrln muıın en 

ciln ve saatte te'Tllnatlarlyle Ko. nn 

yardımcı kitapları 
Sınıf : 1 - 2 - 3 

B tün 11 nılt' de tnlt'benln cırı 

btıyük ) rıt mrıs dır. Her \Jlrl .-

ı Opera, tiyatro ve mur.ige tahsis edi· radır. Tnı duvann ıartnamesı Gellbo· 
Burçak alınacak mürncaaUnrı. (96Z7) 19'5S3 

Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
4S s yta 20 kurut 

Ankıı.ra'ıta Akba'da 

. . . 
( Başı 1 inci sayfada ) len bu sayıda Devlet Konservatuva- 'i ıu Sa. Al. Ko. da görülür. lhıılcsl 25. 

rı'nın opera ve ı iyatro temsillerine 12 1941 ı:ıerıembc ııilnU ıaat 16 50 de 
rn 1 emesı ı tihsalının artımı ve ait renklı tablolar. nefıs fotograflar baslı>ncaktır. l\Yuvnkknt teminat mlk· 

,surat bunların bedelinden daha ehe- ve birçok deccrli yazılar bulunmak· tarı 6750 liradır. l~tcklllerln bütün ev· 

(9370) 19307 

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

1 - Beher kilosuna 15 kuruı f!yat 
tahmin edilen 100 ton burcaf"tn .20.12 
!Hl s:ünü yapılan pazarlıkla eksiltme· 
&inde talip çıkmııdı~ından kanunun 
43 üncü mııddeslne tcvtıknn ıo .ı:ün 
uzatılmıa ve tekrar 3.1 942 cumartesi 
ııUnil pazarı~ıa yapılmak Uzere eksilt· 

n r . 1 tadır. rnklnrt~le birlikte belli s:Un ve saatten 
Ik mı-mı k t n harp malze· Maarif matbaasında büyük biri· bir saat evci teklif mektuplarını Ko. na 

ı - Beher kilosuna 50 Jrurus flyn t 
tahmin edilen 36 ton sı~ eti ı;ııızar • 
lıkln Htın alınacaktır. Eksiltmesi 26. 
12. 1941 cuma ı;ünü aaat 15 te Balıkcı· 

mal ı n sar! d ki rı gay· tina ıle basılan bu mecmua, memle- vermelert (9195) • 19158 

so haddın c:ıkarıl::ıb lmesı bu ketimızdcki baskı sanatının en gti- Bidon alınacak meye konuımuıtur. 
k tlerd ki z:el orneklcrını vermektedir. Mecmu ıılr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. KaU tc· 

Toıınne Sn. Al. Ko. dan: mlnat z;oo· lira. Evsnr ve ıartlan ıı:ör· 
ı - Beher ndcdlııe 70 lira fiyat tah· mek lstlyenler her gün ve taliplerin 

mln edilen 700. 750 ndet yeni benzin eksiltme saatinde temlnaUnrlyle bera· 

2 - KnU teminat 2250 liradır. Tn • 
ltplerln mezkQr saatte Ko. na kmlnnt· anın birinci ve ikinci sayılarının tÜ· 

kenmi~ olması bu sanat eserine karşı 
gostcrılen buyuk alakayı ispata ki • 

larlyle milrncnatlan. 19!5S2 

En bliYuk suratı azamı Is· f dir bldonu 26.12 941 cuma günü saat 16 ber Ko. na müracaaUnn. Nakil işleri 
dn kapalı zart usullyle satın aıınacak· (9371) 19308 Erzurum Sa. Al. Şo. dan: 

t ,ı tf'm nl ç n k m m C'ket kay· Opera, tiyatro ve mti'zige tahsis 
r: !arının hırlcşt r lmesi ve lhtıyaç- olunan 3 uncü sayının yazıları ara· 
lar at m.ı ter k b r pro ram mu· sında şunlar vardır· 

tır. Snrtnamt'sl her ırtın Ko. dn cörlllUr. l - Komisyondan naklolunarnk e Y 
Muhammen bedeli 52500 Ura olup ilk Odun alınacak ötırenllmek üzere kapalı znr! usullylc 
teminat 8S75 liradır. t&tek!Uerln belli .Mutla Sn. Al. Ko. dıın: ckslltrncyc konulmuetur. 

c h ncc b r C'ld n si tılm ı !Azım· Milli Şef ve Cumhurrcisimiz 1s- gün ve saatten bir saat evci tekllt 1 - Kapalı zart usullyle l 950.000 2 - l\IUnııkas:ısı 9. ı 942 cuma ı::u· 
dır. ı met İnonü'nun Madame Buttcrfly mi'ktuplnnnı Fındıklı Sa. Al Ko. na kilo odun satın 11Jınııcaktır l\!uhıımmen nü saat 16 da Erzurum Sıı. ,\! Ko d 

4 H<'r rn('m!,.ket mü t<'rek lh· temsilinden sonra huzurlarına kabul veMnelerl. {9203> 19172 tıedPll 3!!250 lira ve muvakkat teminat ynpılaraktır Muhammen bedeli 4AAOO 
tl>ac:lar pro;:ramlyle tt" bit ed'l cek buyurdukları sanatkarlara hhapla • 

S · ) k 21'l4 lira eartnamesl Ko da ıı:örtı!Ur I llrn olup ilk teminat 3S45 liradır Sart· 
ığır etı a ınaca Ihnll'sl 5. 1 942 pazartesi ıı:Unil saat namesi her ı:;Jn Ko. tla ıııırüıur. Istek· Olan mııdd lerl yapmıılıdır. Bunların rı. 

h<" f'tı umumi> !, n kısa bir za· 
tnandn azamı miktarda harp mnl· 
z,.m si v pılma ıç n konulan pren· 

Hasan Ali Ylicel: 3 temmmuz Kırıkkale 511 Al. Ko. dan: 15 tc yapılacaktır htckllll'rln mezkQr llli'rln muayyen cun ve ihale saatlnd n 
1941, Devlet Konservatuvarı ılk me· ı - Kırıkkııle snn1tt mekteııının lh • tlyncı len 24764 k'lo r.ııtır eti 2612 &,.ı1 ıriln ve snııtten bir saat evci teklif bir s ıııt evel teklif mektuplarını m k· 
zunlarını verırken (Nutuk). mektuplarını Ko nıı \'ermeleri buz mukab llnde Ko na vermelf'r. 

t n gPrc:t"klC'= demt"kt r. 
Programın t.ıı.tb kını temin 

ı n bir m m1E'k t n ı kine verecc'
f: nAd r h nı mndd"lerl s lr hazı 
:mamuller de en k s:ı bir zamanda 
"" m mkfin oldu u kadıır bol veril· 
ln<"l dır. 

6 Müh mmnt \<' :ılr harp mal· 
".emes nln iki m mi k t ara ında b r 

1 g bl d p imi' ne en el olabl-
IPcPk bQtün k nunl r. nız mmıme
lı>r t llmntnnM ler. Umrllk ta lfo· 
lerı vı- sa r dnrt knyıtlnr harp dl'· 
\·am rttl ı mUd1 tc:e ortadan kal· 
d rılmalırlır. 

7 HC'r iki lıU i.imel dr yukarrln-
kı Prrn plı-rln ku ur:uz olarak tat
l> ktnı tı-m n l":l!' k butUn t i"ı rlerl 
Blmn ıdır ar. 

M. Ruı:.velt ne diyor? 
Va ıngt n. 23 a a. Reis Ruz • 

Mesut Cemil ı Sabır ve aşk. cuma ııilnü saat 16 da kapalı zart usu· (9418) 19370 C ,2!)) 19584 
Suuı Kemal Yetkin: Opera ve biz. ll)le alınnraktır lsteklllcrtn ilk temi· 
Prof. Cari Ebert: Bir opera tem· natıan olan 650 lira 05 kuruıu K. Ka· Sadeyağ alınacak Er fotini alınacak 

sili nasıl başarılır• le As Fııb. muhııseb cıııtı t' yııtırarak Gelibolu sa Al. Ko. dan: l\lerzıron Sa. Al. Ko. dan. 

F l h R mukabilinde ıııacak ıırı makbuzla bera· ı - P:ı.zarlıkln 25 ton ı;ııdl'>llfı alı· 1 - Pıı.znrlık ~JreUy c 2000 cırt t'r 
a ı • Atay: Bir temsil karşı • ber teklif mC'ktuplarını muayycın vakit· nacaktır. Muhammen bMell 45250 ura totlnl satın alınacaktır. Muhammt'n 

sında bazı rliı ünceler. ten bir saat evC'l mektep sn al ko na evsaf ve &nrtname merkez Sa Al Ko tl'd il 19 000 lıra ve kati teminat 2S50 
Ynkup Kadrı Karaosmanoğlu: Bir \ erme!C'rl. Muhammen bcd il 8667 lira dıı ııörülür. ihalesi 5. ı. 942 saat 1!'1 te liradır 

sanat hadısesi. 1 40 kurustur. (92321 19176 Gelibolu merkez sa Al. Ko da yııpıla· 2 - Pnzarlıtı 12 lk nt' kanun !l4'! 
C. Memduh Altar: İtalyan operası k ı-oktır. bteklllı.>rln Ko na mUrac ııtln· saııt 15 te ~apıla<'aktır. NUmuncs K 

ve Toska. Koyun eti alınaca rı cs-ı4:?ı ıı:ı3 9 da ı:llrülilr t ıC'k IC'rln kanunt ve ka· 
Dr Ernst Praetorius: Riyascticüm- Kırıkkale Sa. Al Ko dıın: 

hur Filarmonik orkestrası. ı - Kırıkknle sanat mektl'hlnln lh· Kuru ot alınacak ~:::~ı:rıvc tem c"os~,rble Ko. na19~a 
S Ali Otelci ktıdın ve Carlo Gol- tıyal'ı ıcın 6100 kilo koyun l't 26.12 9"1 Bıılıkcs r sa. Al, Ko. dnn. l k 

doni. cuma ı:ünü saat ll5 te acık , k itme ııc ı - Bch<'r kilosuna 5 kuru• 50 san· Bakır kazan a ınaca 
Orhan Şaık Gokyay: Ankara nev· alınncaktır Muhammen bedeli 3050 11· 1 tlı:n fiyat tahmin edilen 800 LOf kuru ı)l Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

let Konservatuvarı tarıhçesi. ra olup kati temln:ıt 22S lira 7~ kll· ' pazarlıkla satın alınacaktır. P,11.ıır'lıtı 1 200 adet bakır kazan pazar· 
Ferit Alnar, N cçil Kazım Akses. ru&ıur Teminat K kıılc A~. Fnb mu· 7. ı. 942 canamtıa cılnü s ıat ı:ıı tc Bn· !ıkla eksıltmeye konulmu~ıur. Eksilt 

Ccliilctti'1 Emrem. Cevat Memouh tın ebecilik Hzneslne yatırarıı.k muka· lıkestr Sa Al. Ko. da yapılacaktır. Kati me&i 12.1.942 pazartesi gunu saat 15 
Altar· Mndame Butterfly ( Opera bilinde nlal'nkları makbuzlart>le bcra- teminat miktarı 2475 lira evsar \ e eart· de Erzurum Sa. Al Ko. da yapıla -
me•ninin tamamı). bC'r K. Kale Sa Al Ko nn müracaat !arını ıtormek ıstb·enıer her ı.:un Ko ctn caktır. Muhammen bedeli 19.000 'lira 

Cevat M. Attar: Opera sanatı (67 lan C!Y.?32) 19181 .:öreblllrlcı-. Taliplerin tcmlnatlarlyle olup teminatı katiyesl 28SO lıradır. 
resimle) Çeşitli yiyecek alınacak bl•llkte ihale a:Unil ınatlnde Ko. dn bu· Şartnamcsı her cun Ko. da gorule -

k 1 lunmnları. {9472) 19449 bilir. İsteklilerin mua~'Yen gun ve sa· 
Yar tın b he~ h d !ı ~':m~=~ı h~ı; !11111111111111111111.1111111111111! Kırı!ptale Sn. Al. Ko. dan ı Ç l k atte tcminatlariyle Ko. na muracaat· 

\r it d mı tir ki: 

k 
.. "k , : ı ı - Kırıkkale sanat mektebi ihti· orap a ınaca tarı. (9631) 19586 

r h kın ıa r ı l tir. ÖnUmUz- : l - 5 k 1 ı - Beher çiftine 50 kurus rı~at tah· Çeşitli yiyecek alınacak t ll'd hıtl r ılı 1 :yenecek çare- , = Yarahcı uru msan = yacı i9in 6 kalem yas sebze 25. 12. Balıkesir Sa Al Ko. dnn: 
- - "'41 perljeır.be gunu saat 1 te apa ı , 

<1 k n .,r·• b n mi Çor.-ıı ve ı'kı' -- E ı -ı İ mın edilen 40 bl ırt ı ki AyazaiTa Sa. Al. Ko. dan : • u .. Yazan: Hıl~ı Malik vreno : zarf usule ıle. alınacaktır. st.ekli • n c corap ıı zar 1 a D 'k 1 rn ı k t lhtı ı ılıırı r ında ko- - (İkınci tabı) : lerin ılk tc-mınatları olan 376 ltra 50 &atın alınacaktır. 1 - Aşağıla cins ve mı tar arı 
tı mal r y pıl c k'ır. Ana, babalar ve mürebbiler:: 1 kuruşu Kırıkkale As. Fa. muhasebe- 2 - Pnzarlıcı 7. l. 942 çarşamba cü· yazılı altı kalem yiyecek maddeleri 

B nımle M Çorı-ıl arasında yapı- : Kiıçuk çocukta yaramazlıgın,: c.ilik vc:medr.e yatırarak mukabilin- nü ı;;aat 15,SO da Balıkesir Sa. Al. Ko. ne talip c;ıkmadığınrlan tekrar ayrı 
lac k konu m 1 r b kn konuş:naıa. - kıskançlıgın, kavgacılığın kor- : de alacak!:ırı .r.nkbuzla beraber tek· da yapılacaktır. KaU tem.nal 3000 llra- ayn şartnamelere istinaden pazar • 
rın b J ın ıcı olac,k ve bu konıııı· ı: kaklıgın, tembclligin. nılisrif : lif mektulJl:ıanı muayyen vakitten 

1 
dır. E\snf numune ve ıınrtnameslnl cör· !ıkla satın alınacaktır, Tekerrür ede· 

tn:ıJarıı r men Ru ~a. Çin. Hollan- : ve muktcsitlığin sebeplerini _ bir saat eve! Kırıkkale Sa. Al. Ko m
1 

ek 'lstıyenler her cün Ko. da s:örcbl· cck fiyat üzerinden tem natları alı -
da ve Dritanya domlnyonlnrı lştirt.1k' : 1 · • b d b 1 - 1 • 233) ı rıer. nacaktır. Pazarlığı 26.12,941 cuma 

ve çare erını u eser e u a • - vermelerı. C9 3 - .ıo bin cltt corap t>lr talibe ihale "'İınlİ saat 14.30 da Ayazağa Sa. Al. 
edecC'ktır. ı--=- caksınız. -- Miktarı Muhammen B. " 

el B k ·ı· el e<lllebllc"erıı gibi ıooo cırtten a&a~ı ol· Ko. da yapılacaktır. isteklilerin mu-Kana a n.c:ve ı ı e Bc1elıı 65 kuruş. Satış ye • : Cinsi Kilo Lira Kr. 

konu
Rmalar.,.a rag~ırılelı ı-=- riı Berkalp kitabevi. Banka • - Kuru so"an 6SOO 650 00 mamak ıızere ayrı ayrı taliplere de ve· laeyryı·.en gun ve saatte Ko. na gelme-
~ ::r '" rUlr. Taliplerin temlnntlarlylc b.rllkte 

Otta\•a, 23 an - M . .MaC'kenzle , - !ar caddesı. 5311 : Pırasa 8500 765 OO ihale ıı:üniinde Ko. da bulunmaları. Burçak Kaplıca Darı Kuş yemi 
k ng deml3ttr ki: •1111111111111111111111111111111 ili Lahna 95oo 855 OO (B-173) 19450 Ton Ton Ton Ton 

Patates 10000 1250 00 
M. Çörçıl'ln V ington'u ziyareti S · 1 k 265 265 100 265 

tıra ında orada bulunm::ık Uwre ben ORMAN UMUM Md. İspanak ıoooo 12so 00 ığır etı a maca Bakla Hurda kuru üzüm 
CI Va in tona davet edildim. Zlyn- Kereviz 1000 _25~ İskenderun Sa. Al. Ko. dan ı Ton Ton 
l'etımln tarıhl h n lz belli d ildir emur alınacak 19182 5020 00 1 - Kapalı zarfla alınacak .olan 400 500 19590 

M. Ruzvelt'le habC'rleşli im gtbl Orman U nu n lllUıtJrlüf:undcn; Ekmek alınacak 200 ton sığır etine talip çrkmadıfın· e Orman umum mUdUrlUC..ıne baf:lı dan 16. 12. 941 tarihinden itibaren Koyun eti alınacak 
l.ı, Cor1:ıl ile de Amertka'ya g ime- devlet orman l~•ctmelerlnde münhal Kınkknle Sa. Al. Ko. dan: bir ay içinde pazarlıkla satın alına- Çanakkale Sa. Al. Ko. dan : 
d n evci temıı.cı ettim <3ı muhascbccJ.lk itin musabaka ııe l - Kınkkale sanat melttepının th· caktır.Her ikisinin de tahmin !bedel- 1 - 20.12.941 cumartesi gıinti pa 

l\f King, Vnşin on'a gidip gitmi· memur aıınaenktır. tıyaeı ıcın 131974 kilo ekmek 25 12. 941 leri 100 er tonluk iki partinin tah· zarlıkla alınacak olan beher kilosu 
l'eccğlni söylem mı tir. l - Tullplcrın memurin kanununun pcrıcmbe günü saat lG da kapalı zart min bedelleri 27 ııer bin lira olup 70 kuruştan 9 ton koyun etine talip 

Japonlar 

Wa te adas' 3 

s er cı ardılar 
,:,, 

Va$inı;ıon. 2' a a. - Amerıka Birle· 
ıik de\lctkrı bahrı)C nazırlığının tebli· 
l;ı 

Jaron kııveıleri bu uhah \X ake ada· 
sına asker çıknrmışlardır. Japonlar 
lo ~uo ıonluk Prc<;ıdcl'I Hurri\on Amc
rıkan •.ıruruou ele gcçirmışlcrdir. 

\\ ıkc ada ına pazartesi sabahı yeni 
"' şıd !etli hır ha•a huc.ımu }ılpılmış
tı•. Bırçok JJ('Oll ta)Yııresi du iırulmuş-
!ur. 

1) •ğu Pıt ırik'tc iki Amerikan tıcıtrct 
GcmıMnc hunım edilmiştir. 

Wake aelasınela elurum 
\ a~ nı:t n, 23 an 'l.mer ka b ıhrl· 

}'c na.zırlıgının hıldırdıı;ıne ı;ore, \\"akc 
ad 'lna çık n du m:ın hirliklcrınin ehe· 
ın > u hakkın m , at alınamamış 
tır. \'\ ake adasındakı Amerıkan ı;arni· 
U>nu 1a} ıftır Fakat muharcheler artan 
hır ııddeılc dc•am cdı>or. 

Pasifik harbinde Japon 

donanmasmm kayıptan 

dordtlncU maddesindeki evsaf \C ııcrnıtı usu!lylc nlınncaktır. l\tuha.mmen bedıı· muvakkat teminatları 2025 şer lira- çıkmadığından tekrar ihalesı 5.1.942 
hnl;ı; oımıılıırı \c nskerllklerlnl yapmıs 11 164'16 lira 75 kurustur. tık tMnlnat dır. İsteklilerin her gün İskenderun paz:ırtesi günü saat lS te pazarlıkla 
bulunmnl rı ı;nrtlır. olan l237 lira Zi kuruıu K. Kale As. Sa. Al. Ko. na müracaatları. satın alınacaktır. Kati teminat 945 

2 - l\!Usnbaka ımtlhnnına ııtırAk Fn. muhasebecilik veznesine yatırarak (9533> 19486 lira c.ılup evsaf ve hususi şartlar her 
edcceklerlıı Jısc \C yüksek mektep mc· mukabilinde nlııcakları makbuzla be- giın Ko. da gorühir. İsteklilerin iha· 
zunu bulunmnl:ırı IAzımdır raber teklif mektuplarını muayyen va· Kömür nakli le günü Kc. da bulunmaları • 

8 _ Mils.ıbaka neticesinde müsavi kitten bir saat evet Kınkknlc mektep İzmit Sa. Al. Ko. dan ı ( 9637) 19591 
not alanlar arasında yuksek iktisat ve Sn. AL Ko. na vcnnelerı. 1 - 1200 ton kok ve rekombze kö· 
ucaret lisesi mezunu olanlar tercih e- (9234> 19183 mllrü Zonguldak' tan deniz yoluyla Kuru fasulye alınacak 
d ıecektlr. Sabun alınacak İzmit rıhtımına naklettirileccktir. Tophane Sn. Al. Ko. dan ı 

4- l\lt.;Sabakn imtihanında muvartnk Nakil işinin pazarlığı 25. 12. 941 1 -Beher kilosuna 26 kuru$ tahıı:ıin 
1s4Slsll Sn. Al. Ko. dan : percembc gu··nu" saat 16 da yapılacak- edilen 60 ton kuru fasulye alınacak· 

olıınlar hcrhancl bir ıaıctme revirinde ü ı 90 t " 
ı - Kapalı znr! usul 1 c on sa- ur. İsteklilerin tafsilat almak üzere tır. Pazarlıkla eksiltmesi 2.1.942 cu· 

staJ göreceklerdir. bun münakasaya konmuıtur. Evsar ve '-~r gu"n İzmı't Sa. A. Ko. na mlira-S _ Kazananlara 3656 sayılı kanun h 111 K d ın~ ma &linü saat 14,30 da Tophane İst. 
hur.usl ıartıar ve teslim ma n o. a caat edebiirer. (9535) 19488 Lv .A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

hukllmler ne 1ı re 170 liraya kadar nörillilP ö~renllcblllr. ihalesi S. 1. 042 " h · k Kati teminat 2340 liradır. Numunesi ücret verllcc•C'ktlr. pazartesi s:UnU saat ll ıte ynptlacnk - Kayıplı ve acız ararı 
6 ı ıh 2 9 2 ıhı il Ko. da gorüliır. 15 tondan aşağı ol-

- mt nn · 1 4 tnr ne m • tır. l\lu~·akknt teminat 4040 liradır. Ta· Arkadası ile birlikte 26-2.kinun-941 
sadU cuma nünü saııt 14 te ormnn U• I maml\k uzcre ayn ayrı taliplerden 

.. llplerln ihale ı;aatindcn b r saat evcl guoü kıtasıodan :ıuri}e°)e firar etmek· de alınabilir. Taliplerin teminatlariy· 
mum mildUrlUl:ünde yapılacaktır. Tn· teklif mektuıııarını Ko. na vermeleri. ıcn zanlı Ka)'5eri'nin Kale mahallcı;İn· 
il 1 1 ... d ... , iki ı ı bl le belli vakitte Ko .na gelmeleri. 

P er n nsa..ı ı J;azı ı vrsa er Y e r- (9354) 19295 den Kazım oğlu 330 D. Kü.mil'in bir 
ilkte en gec imtihan ıı:Unü , f:ledcn e • T '-'k • • · • (9639) 19S93 

Sadeyag~ alınacak urk askeri marı emesıne gctırılmesı 
vcllne kad:u müraraaUan ırızımdır. mümkun olmadığından As. M. u. K. Çeşitli yiyecek ve yakacak 

A - NUfuR r.Uzdanı ve askerlikten Ezine Sn. Al Ko. dan : nun 21:! maddesi gereğince gaipliğine alınacak 
bırakılma kft{ııdı l - Cinsi sadeyaı:tı miktarı 10.000 ve aynı kanunun 216 maddesi gereğin· İzmit Sa.. Al. Ko. dan : 

B - Hüsnühal kfıitıdı ve aaı:tlık ra· muhammen bedeli 20,000 lira mu\ak· cc de maznunun Türki>e'deki mallan • 
ııoru kat tcmtnat 1500 lira. Yukan<la mu· nın haczine karar Hniim. 

c - Tahıll vesikası haınmen bedeli ve muvakkat teminatı As. Ad. Hikim Tüm. Ad. Amiri 
D - Şl.ındlye kndıır cnlıgtıtıı yer· yazılı ıındeyal:ı 25. 12. 941 ııeraembc B. Tüzün TgJ;. 

!erden almıs oldukları hizmet varıı.ka· günü saat 15 tc Ezine Sa. Al. Ko. da Sükru Kanatlı 
ıarı (9584) 19509 i pazarlıkla satın alınacaktır. Istekllle· (9609) 19560 

rln mezkQr s:Un ve saattcı kalı teml-
B U G Ü N =ı 1 nntıarlyle Ko na milrncanuarı. Deve boynu alınacak 

(9357) 19298 İst. Şi5li Sa .Al. Ko. dan ı 

U l Ur rı·nemasında Kuru fasulye alınacak ı - Pazarlıkla 9504 adet deve 
J J Ist. 51511 sn Al. Ko dan : boynu satm alınacaktır. Nümunele 

S k 1 
_ Kapalı znrr usullyle ri Ko. da ıörülür. Beher adedınin 450 

ton muhammen bedeli Sl kuruştur. 1ha -e V m e kuru fasulye münn.kaaa)'a konmuetur. 
E\-snr ve hususi aıırtlar ve teslim ma· lesi 2.1.942 cuma güniı saat l4 te 
halli Ko. da öl!:rcnlllıı ihalesi 2 .1.942 yapılacaktır .Taliplerin teminatla -

1 - Aı,ıağıda cim ve miktarıan 
yazılı be.o kalem erzak pazarlıkla a
lınacaktır. Talibi çıkmıya.n bu er. 
zakların pazarlığı 25. 12. 941 per
ııombc gllnU Sl\8.t 16 da yapılacak _ 
tır. 1stek111erln temlnaUarlyle bir
likte Ko. na mUracaatıarı. (9640) 

CillSİ Miktarı M. Bedeli Katı T. 
Kilo Llra Lira Kr. 

B:ılgur 

Odun 
75.000 1S.i50 2812 50 

kömUrli 100.000 7.000 
Zeytinyağı 10.000 10.000 
Pirinç i5.000 33.000 

1050 
1500 

rh,le Ko. na müracaatları. 
Tokvo 23 a ıı Hı-sınen blldıril· h k k cuma ı:Unü saat 11 de yapılacaktır. 19 2 

.1 ' ı a , 1 Muvakkat teminat 7325 llrnıtır. Talip. (9638) 59 
dlğlne göre pa ıfık harbinin başlnn- • !erin lhnle saatinden t>lr aat evci tek· Kundura m 0 ize m es 

1
· 

0 
l ı n 

0 
ca k 

gıcından berı j pon donanması bir 

Sadeyağ 16.000 28.320 
19594 

ııt mcktuplnrını Ko. na vermeleri. 
<lesLroYcr, bir mııyn tarnm:ı g mısı, ( Das Recht auf lı'ebe) <9367) 19304 
li denizaltı ve 72 tayyare kaybetmiş-
tir. Bir krU\tı.zör ile> bır mayn tara· Aşktan ilham alan Zeytin yağı alınacak 
nıa gemi 1 de ha.sarn uğramıştır. ısı. şısıı sa. Al. Ko. dan : 

F acial ardan 1 _ Kapalı zart usuliYle 5!1 ton zey. 
.:! 11111111111111111111111111111 il I ~ şahamctlenen • . unyağı münnkaaaya konmu5tur. Evsaı 
:: : b ·· ""k f 'l ve huı;ust ıartlar Ko. da ı:BrUlür Iha • :: Raıit Rua Tiyatrosu = uyu 1 m. ıcsı s. l. 942 pazartesi ı:Unii saat 15 tc 
:: Ba Rold yapılneaktır. Muvakkat teminat 4220 
... .., Ş e : liradır. Taliplerin ihale ıııatınden bir P..nslt Rız: nın nl r b~tsızlıltı _ 
:: dol YI )il' bu ak& m temsil )Ok· = Magda Schneider ı;aat eve! teklif mekluplannı Ko. na 
:: tur. ve p oram da eu seklide : vermeleri. <9368> 19~ 
:: d ı:: •t rı m $tip. : --< A>Tıca ) - Yeşil mercimek alınacak 
:: 2:'>. 12 9H p ra mbc gt'ce snnt - PAMUK SULTA:N lst. Sisli sa. Al. Ko. <fan: 
:: 21 de. l'\ f.Y BABAl\l : ( Baştan J>:ıJJa renkli ) 1 _ Kııpnlı zart usullyle 150 ton YC· 
:: 26 12 9'11 rJma gece sant 21 - --( Sc:mslar )-- &il mercimek münııkasaya konmugtur. 
:: de: AKTÖR Ki ' : 14 30 • 16.30 • 18.30 ve 21 de Evsar ve hususi &artlar ve tl'sllm mıı.. 
:: 27 12 941 rumnrtesl ııilndüz : Gece için yerlerlnlzl halli Ko. oa l!{:renlllr. lhıılcsl 2.1.1942 
:: ııaat 3 te, lC'n IU\tlı matinede· : GlındUzden kapatınız <'Uma günü saat 15 te yapılacaktır 
:: llOBSTIL - , Muvakkat teminat 2812 lira 50 kuru5· 
:: 27 12 41 u'Tlart!'sl ı:ece s.ını _ Telefon: 6294 tur. Taliplerin ihale saatlndm bir ıa· 
:: 21 d: AKTôR h.1."' =-1:111111111 Büyük artiat 1111111~-I at c~cı teklif mektuplarını Ro. nn ver-
:: melerl. (036!>) 19306 
:: : : HILDE KRAHL'lN : 
:: - - - Sığır eti alınacak 
E : : İkinci filmi § YalO\a S.ı. Al. Ko. dan: 
:: : • : 1 - Tahminen beher kilosu 40 :: - ı SA BEL - kuruştan 19·12·941 ı;ünü kapalı ılltl· E la Jhalesi )apılacıığı ilin edilen ..!UU 
... temin - - - ton sığır etine belli ı::ündc talir ~ı~ 
~ ro miat r T ı r n· 26!'>3 : / : Yarın başlıyor : mamıştır. 26·12·941 ı::ünu )cnideıı pa 

°:illl llll llllll lll il lll il il il lllll r 1nlll11111111111111111111111111111.ii zarlıkla <'k•iltmesi )apılacakıır. 
(9610~ 19S61 

Balıkesir Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Aşağ'ıda cins miktar ve mu hammcn fiyatları yar.ıh 11 kalem 
kundura malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 5. ı. 942 pazartesi gUnll saat 15 te Balıkesir Sa. Al . 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 

4 - Şartlan görmek lstiycnler her gUnU komisyonumuzda görebi 
lirler. 

5 - ıı kalem malzeme bir talibe ihale edllceeği gibi birer kalem 
olarak da ayrı ayrı taliplere ihale edilir. 

6 - Taliplerin }tlzalarında yazılı teminatlarlyle birlikte muayyen sa
atte komisyona mUracnat etmeleri. 

Cinsi :Miktarı Muhammen fiyat Muvakkat Te. 

ı,5: 2,5 kalınlığında beyıu 

vaketa 
1,5: 2,5 ~l[m. kalınlığında 

sığır köselesi 
4,5: 6 :Mm. kalınlığında 
sığır köselesi 

.\.ğaç çivi 
\ki katlı keten ipliği 
Çır!§ • 

kilo 

3000 

2400 

3600 

60 
30 
30 

60 Reçine 
Parafin yağı 
Toruk 
Bnl mum.u. 
B zll zıını." a ı 2 Ne 

150 
AQ..et 24000 
Kıl o 80 

Ad~l 2000 
(9642). 

Kurtı§ Sn. 

420 00 

350 00 

500 00 

300 00 
400 00 
w 00 

70 
160 
00 

00 
00 
.ro 

210 00 
H 00 

L ira Kr. 
1890 00 

1260 00 

2;00 00 

27 00 
18 00 

2 25 
6 30 

36 00 
l4 40 

9 45 
a so 

Kanaviçe çuval alınacak 
Erzurum Sa. A. Ko. dan : 

1 - 10.000 adet kanav çe çuvalın 
alınması pazarlıkla eksiltmeye ko -
nulmu5tur. Eksiltmesi 5.1.942 pazar
tesi guniı saat ıs te Erzurum Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Muhammen be
deli 27.000 lira olup kati teminat 
4050 liradır. Şartnamesi ve nlimune· 
si her gun Ko da gorultir. İsteklile
rin muayyen gün ve saatte teminat -
lariylc Ko. na miıracaatlan. (9541) 

19595 

ENST1TULER 

Çeşitli elbise yaptırılacak 
Yiıksek Ziraat Enstıtusiı Rektor

lugunden ı 

1 - Kurumumuz kız ve erkek ta 
lebelerınln elbıse pallo tayyor ve 
mantolarının kuma~ı cnstıt.ıden ve 
rılıp harç ve dıkımi muteahhide ait 
olmak u ere k palı zarf usulu ile ı
halesı yapılacaktır. 

2 İhale 2. 1 942 cuma g;mu sa 
at 14,30 da rcktorluk bina ındakı 
mi.lteşekk.1 komısyon tarafından ya
pılacaktK. 

S - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Daha fazla izahat ve şnrtna

!l'lesınl okıı:nak ıstiyenlt'rin cnstitu 
daıre mudurlucüne müracaatları. 

Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı 
Er :ek elbise ı 372 T. 18.00 6696 
Erkek paltosu 16S A 18 00 2970 
Kız tayyorti 33 A. 16.00 528 
Kız mantosu 10 A. 14 00 140 

(92S4) 

Ayakkabı 

10.334 
19257 

almac<\k 
Yuksek Zıraat Enstitusti Rektor • 

lugunden ı 

1 - Kurumumuz kız ve erkek ta· 
!ebeleri ıçın aiii gıda miktarı yazılı 

ayakkn!:>ının ticaret odasından alınan 
muhammen fiyatlar iızerındcn açık 

eksiltme usulıylc ihalesi yapılacak -
ur. 

2 - İhale 2. 1. 942 cuma gunü sa
at (11) de rektorlük binasındaki 
miıteşekkil komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

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

ha fazla izahat almak istiyenlerin 
enstitü dn.ire mudlirlugune müracaat· 
tarı (9255) 

Cinsi Mik. çift Muh. Fi. Tu. 
Erkek iskarpini 372 10,50 3901 
Kız iskarpini • 33 9,50 313,SO 

19258 4214,50 

Elbiselik kumaş alınacak 
Gazl Terbiye Enst Ulsll MüdUrlül:Un· 

den: 
EnsUtOmUz t'rkt'k ve kız talcbelt'rl 

le n Ri tıda cins. m ktnrı ,,.e muham. 
m n bcdeJl)lC muvakk t tem nalı )a. 
zılı elblscllk kumaslıır kapalı zart u. 
ıull)"le aatın alınacaktır. 1hale 4 l 9-12 
cumartesi &'ünü sııat 11 de Ankara o
kullar muhnsebcclllR:lnde yapılacaktır. 

'.Kumns numunesi okul fdueslnıtc 

2örilleb lir. lstcklllerın temlnatlnrlyle, 
kapalı zıırrıarını ihale saatinden h r 
s:ıa t eve! mczkQr komisyona vermeleri. 

C'lnsl IAclvert erkek kumaşı mlkta -
n 502, beher metrenin M. B. ~75 K~ 
tutan 3388 lira 50 ktıruı, ilk teminat 
887 lira 4:5 kuruş, ihalenin cUnü cu -
mnrtcst sııa t 11 de. 

Dağıtma )('rl: 
tst Po~tıı K. 457. 

. . . . . . . . Hayat Ncırlyat Yurdu . 
~&.111111111111111111111111111111•" 

ViLAYETLER 

Eksiltme ilam 
Eskışehır Su İşleri 9. uncu Şube 

Mudurluğunden : 
Eksıltmeye konulan iş ı 
1 - Eskışehır su işleri 9. uncu 

şubr. mudi.lrlugu mın akası dahıl nde 
bulunan Zadıroglu ve Ahken batak
lıklarının kurutulması ve bu batak
lıkların Sa .arya'ya mansap olduğu 
mahald'! muvakkat hır baglama ve 
su koprı.osı.ı ınşaatı muhammen keşıf 
bedelı vnhıdi fiyat esası uzcrinden 
(171 371) lıra (80) kuruştur. 

2 Eksıltme 8. 1. 942 tarıhıne 
rastlıyan cuma gunu saat ıs te Es
kışehir'de su işlerı dairesi içinde 
toplanan cksıltmc komısyonu tara -
fından kapalı zarf usuliylc yapıla -
taktır. 

3 - lsteklıler eksiltme şartname
sı, mukavele projesi, bayındırlık iş

len genel şartnamesi. umum su i15le
rı fenni şartnamesı ıle hususi ve 
fenni şartname ve keşif hula a cet
vclt sılsileı fiyat cetveli ve proje
leri (857) kuruş mukabılınde n ıt

leri 9 unsu 5ube m d.ırl.ıgundPn ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (9818) lira (59) ktıruş
luk muvnkkat teminat vermesi ve 
eksıltmenın yapılacağı gı.inden en az: 
liç ~n evci ellerinde bulunan vesi
kıılarla birlikte hır dilekçe ile Eskı
şehır vilayetine muracaat ederek bu 
işe mahsus olmak uzere vesika alm-· 
!arı ve bu vesikaları ibra:ı: ctm!'leri 
şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebıa
de bulunmıyanlar eksiltmeye işt rlk 
edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektuplan
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar su i~leri 9 
şube müdürluğune makbuz 
!inde VC'rmeleri lli:ı:ımdır. ada 
olan gecikme kabul edilme; . 

Yapı ilanı 
Ordu Nafıa Mtidürlugun ı 

(9256) ı9 

1 - Ordu vılayetınin G oy ka-
zasında ycnıden ınşa et ırıı,cek beı 
sınıflı ilk okul inşaatı kQ!llı zarf 
usulıyle eksiltmeye ı;ıkaı: mıttır. 

2 - Keşif bedeli 2503.9 l a 37 ku· 
ruştur. 

3 - Muvakkat 
95 kuruştur. 

Ura 

4 - İhale 6. 1 ~~ salı gunu saat 
15 tc Ordu hukum t konağı içind• 
nafıa mud.ırlugu odasında inşaat ko
misyonunda yapı~caktır. 

5 - İsteklile.rıp ihale guniınden 
en az uç gUn evel makamı vj)iyet• 
muracaatla alacakları ehliyet vesi -
kası, 1941 yılı icaret odası vesikası 
\'e muvakkat teminatlariylc teklif 
mektuplarını muayyen gun ve saatte 
inşaat komisyonuna makbuz mukabi
linde vermeleri. Postada vukUbulan 
teehhürdcn dolayı "se gelecek te~ 
lif m<'ktuplan kabul ılmez. 

(11082-9467) 19426 

Yapı itlen 
Dotu lla>ııtı 

Qilnd n. 
Ü· 

.E.ıcs tm Ye 

l Dô~u 
la ak hlıku 

Devlet Konservatuvarı Md. cı.ır. 
1 2 - Kl'1lt

0

b e 

Cinsi ltıclvcrt kız kumaıı mlktan 
25' behl'r mctrcn n l\t. B. 615 K. tutnn 
1777 lira 3:5 kuruı, 

(0:510) 

Çeşitli malzeme alınacak kuruıtur. 
7) lira (88) 

Devlet Konservatuvarı MildUrlU • 3 Eksi \me 

C-Undcn -
. 1 - Aşağıda yazılı 20 kalem lh· tır~ _ F.ks ıtm aa 

tıyo.ç açık eksiltme He alınacaktır m.ıteferrl evrak n. u 
Muhammen bedel 980 lira 80 kuruş- ııa.res ndl'n al n ı 
tur. ! mUdUr Uir\lnde <t ıı: 

2 - Eksıltme 8. l. 942 pel'§embc 5 E ıtmey a 
gUnU saat 15 te Mektepler Muhase- ıııcrln l2..'i4 ı a 34 k 
cıllğlnde teoekkW edecek komisyon· ! teminat vl'rme eri v 
da yapıl caktır. dt''1 bu 1 it rcb ıft'"'"'••P"•ft 

3 - Taliplerin teminat akçt'lerl
nl m'Jh'aSebe veznesine yatırmaları 
ve knnunl vesıkalnrı hamı! bulun • 
malan. (9Gl3) 

Cınsl J<~vsafı Mıktan 
İpek 
kordela 10. Sm geniııllk 100 Metre 

dıklan v rı raptctmclert 1 .Keten 
kurdela 10. Sm . ., 100 " 

dır. Bu müddet ı. rfında ,es ka t e . 
Toplu ığlle siynh başlı l 00 DE".ste binde bı..unmıyanlnr 

ml)eccklt'rd r. 
cks llmc>e g r .. 

Fermcctp 150 Kağıt 
Kopça 150 Kutu 
Çizgı t~ı Avrupa 200 Adet 
Tahta gönye 50 Sm. llk ı 

Mika gcinye ,. 1 
Rulet 6 ,, 

6 - lı;tekllll'r tekllC mC!ktuıııa~nı 
ihale ı::ünü o an ı>. 1 !142 ııalı günü 8R• 

at 14 c kadar eksiltme k"m syonu re
lslll!lne makbu;ı; mukıı bilinde teııı ın 

<!dec kleN1 r. 

İprlşim Muhtelif renkte 125 DüzUne 
Kıl tela Tosya telası 20 Metre 

Postııc1a \uku bulael\k 
kıı.bul cdllmcı. 

ı;C!c kmeler 
1959:) 

Demir tel 3 mm. lik 100 
Keten tUk grck 50 
Organtin 50 
Kordela 6 Sm. 

Sebze fiyatları 
genişlikte KD 100 

Fotör oapka i1:ın Yerli 
Belediye Reisliğinden : 

muhtel!! l'IO 
Dlklş iğnesi 400 Adet 

SC'bzeler!n gtln!Uk a?.amt toptan 
ve perake~dP satış !ivatıarı : 

--( 24. 12. 1941 ) -
Sim kordela 3 Sm. llk 100 Met.re 
Su taşı, iki taraflı 50 .. 
Lastik ipek 1 Sm. 

genişlikte CiNSi ve MF.NŞF.I .. 
195i6 

..l 11111111111111111111111111111111 ~ İspanak (Muhtelif) 
: _ L!lhann (Muh lıf) 

Et fiyatları - Pırasa (Muhtelif) --
: Kereviz (Muhtclıf) 

Beledi.ye Rc!ıılltlnden: --

= ez: 
rl -.. .. 
il. .. o ... 

""' : 
14 
7 

6.5 
7 

24 12. 941 çaraambn gilnUnden 
: IUbaren kemikli sığır cU (40) 

: kuruıtan (45) kuruıın, keomlks1z 
: 11ıtır eti, ( 45) kuruJtan (50) lru· 
_ ruıa, dana eti (45) kurustan 
- (50) kurusa çıkarı mıs ve dll:t'r 

--
: 1 Yerelmnsı (Ankaın) 

: Pnuı.tes sarı (Ürgtlp) ıı 
: 1 Patates beyaz (Ürgtlp) 8 
: 1 Pazı (Mersin) 15 
: Karnıbnhıır (Meraln) 19 
: Ay§c fasulye (Mersin) 30 
_ Barbunya 

_ et tıyatları n~nl!n lı>&a olunınu&· _ - !ruıulya (Mersin) 
- W~ D ( 

30 
ıı - Sayın halka llAn olunur. : omatcs Menıtzı) 

Kunı sotan (Muhtelıt) -

19 
10 

9 
10 
20 
ıs 

11 
20 

28 
40 

40 
24 
10 

,ı 1111111111111111111111111111111 r •••••••••••• 
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YALOVA KAPLICALARI 

Otel Termal 
- - ve - -

TERMAL BANYOLARI 
25 i 1 k Kônundan itibaren 

Otel, restoran, ve banyolarda kalorifer vardır. 

Yalova iskelesinde kaplıcalara ait hususi 

Milli Müdafaa Vekaleti 

Pijama diktirilecek 
M. 1-L Veka.ıetı Sa. Al. So. dan: 
Yalnız bezi vekAletcc verilmek ve 

diğer malzemesi müteahhlde alt olmak 
üzere 4500 takım pijama dlktlrllecck· 
tir. Beher takımına 30 kurus dlkls tic· 
retl tahmin edllmlstır. Şartnamesi her 
ı:ün komisyonda ırtlrülür. İsLcklllerln 

202 lira 50 kuruşluk kati temınatlarly
le Dirlikle pazarlık ırünü olan 26 llk· 
kA.nun 941 cuma ırünü saat ıı de An
karada l.'vl. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (9518) 19537 

Kartuş alınacak 
M. M. Vekll.letl Sa. Al. Ko; dan: 
Heı>stne tahmln edilen fiyatı otuz 

b~ bin dört yuz Ura olan 480 tane 
bü~iik ve 4600 tane kilt'ük kartuş 2 

, lklnctkll.nun 912 cuma ı:ünü saat ll 

~l••••••••••••••••••ım•••••••••••lll' de Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 

otobüs mevcuttur. (9550) 19479 

Köşebent demiri ahnacak 
3 _ Köşebent ve te demiri devlet da pazarlıkla ihale cdlleceı?:lnden 1~-

SUmerhnnk Umumi Mli.ılürlüğ"tinrten: 

demlryolları ıstasyonlıırından blrlnds tcklllerin 5311 liralık kati teminatla· 
tcsllm edllcccK ve vaı:on tartısı tesellil- r!yle birlikte pazarlık ırün ve sa:ı tinde 
me esas olacaktır. Ko. da bulunmaları. Şartname~! her 

1 - Bankamız tararınctan kurul-
makta olan rabrlknl ırın demir pence
re ve kapı lmaıntında Kullanılmak U • 

zere mUCrC'rtatı asıı{lıcta yazılı 100 ton 
köıebent ve 7..ı ton Te demirine lhtlyac 
vardır 

4 - Birer tondan aaa~ı olmamak ırün Ko. da görülür. Kartuşların hepsi 
ıınrtlyle yapılacak tekllrıer kabul edl· birden bir talloe ihale edllebllecel!'I 
ıecektlr. &"ib! biner taneden asaıtı olmamak U • 

5 - Tekllrter 6. ı. 1942 tarihine ka- zere ayrı ayrı taliplere de ihale edlle
rtar Ankarada Sümerbnnk umumi mü- bilecektir. Bu takdirde kati teminat 
dıirlilı?:üne tevdi edilmiş olacaktır. tekllr mlktıırı üzerinden hesap t•dlllr. 

Koşebent 30 130/ 3 
35 :nı4 
40/ •10/5 
45 45/5 

5/J/5-0/ 6 

30 ton 6 - Banka teklifleri nazarı itibara (9519) 19539 

~5 ,, 

20 o 

15 it 

10 .. 

atmakta serbesttir. (0047) 19598 Elektrik tesisatı 
• M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan: 

Elektrik ma lzemesi 8668 ııra 42 kurus kesir bedelll e-

.. .. 
1öö 

alınacak lektrl.k tesisatı 26. 12. 941 cuma ııünU 

·ıe demiri 25 " 
15 H 

15 •• 

Jandarma en. K. Ankara Satın Alma Raat 11,5 ta pazarlıkla yaptırılacak-
30fd0/ 4 
35/ 35/ 4.5 
40 10/5 

45 45/ 5,5 

Komisyonundan: tır. !sttycnler 43 kuru$1Uk makbuz mu-

.. 50150 6 
10 " 
10 .. 

Miktar ve cınslerl komisyonumuzda kabilinde kesır ve sartnameslnl alabl· 
bulunan ııstcslnde yazılı (41) kalem lirler. Isteklllcrln 1300 lira 26 kuru~· 
elekt.rlk malzeme>! 6 . 1 . M2 salı saat l5 luk katı temlnatınrlyle birlikte pazar
te pazarlıkla satın ııhnacaKtır. Liste lık gtin ve saatinde M. M. \'. Sa. Al. 

75 komisyonumuzda her ı:tin ı:orultir. Der-
2 - Köseoent ve tc d!'mlrlerlnln hal teslim cdllemlyccck malzeme !cin 

t ullerl 2 metreden :;ı.5ağı olmıyacaktır. tekarrilr eden bedele ırore kati temi • 
Metrede birden az dcl.ğ"I ve passız oı. nat pazarlık sonunda alınacaktır. İs· 
mak sartlyle kullanılmış olanları da teklllerln ~:..rlık vaktinde komlsyo · 
kabul edilecektir. numuza ıtel1T .. l>'?rl. (9618) 19381 

~lıııııııııııııııııııı ıı ıı ı ıııı ı ıııııı ııı ııııııı ı ııııııııııııııııııııa.. - -
~Askeri mucillim alınacak~ 
= = - -i Milli Müdafaa Vekôletinden : 
E 1 - Askeri liseler le orta okulla r için aşağıdaki E 
§ şartları taşıyanlardan lüzumu ka~arı ~sk~ri mu~l - : 
: lim sınıfına naklolunacaklardır. Isteklılerın aşagı - : 
: cJt yazılı vesikaları birer dil~kçe ile 15 - ikincik~n~n 
: 1~2 tarihine kadar Ankara da M. M. V. Asker1 L1 - _ = ,der Müfettişliğine göndermiş olmaları lazımdrr. : 
: a) 1455 No.lu Askeri memurlar kanununda yazılı _ 
: rtları haiz olmak, : 
: b) Üniversite veya fakültelerin öğretmenlik yap- _ 
E mıya salahiyetli şubelerinden mzun olmak, E 
: c) Yedek subaylık vazifesini yapmış olmak, _ 
: d) Yaşı nüfus kaydına göre 40 tan yukarı olma - § -: m • f k = : e S8iJ.ık durumları askeri öğretmen sını ına n": • : 
: le elve li olmak (Askeri heyeti sıhiye raporu ıle : -: sağlanır.) . hh.. : 
§ f) En az on beş sene hizmet edeceğim taa ut : -: etmek. : 
§ 2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar şunlardır 
: a) Tasdikli okul diploması sureti, 
E b) Tas dikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 

---
= c) Hümühal kağıdı. : 
E d) Tam teşkilli As. heyeti sıhiyeden sağlık raporu.: 

: kabu deceğine dair taahhüt senedi. _ 
: e )t!io likçe musaddak ve on beş sene hizmeti E 

: f) otoğraflı hal tercümesi. E 
E 3 - Şartları taşıyan isteklilerden diğer vekalet - : 

ler emrinde müstahdem bulunanların evel emirde = 
menı p oldukları vekaletlerin muvafakatlarını ala- _ 

: rak bu muvafakatnameyi kağıtlarına iliştirmeleri ;: 
: liznndır. 

------
4 - Askeri öc:etmen sınıfına naklolunacakların : 

: diğ r devlet dairelerinde maaşla geçen hizmet müd- : 
: de eri hesap edilerek sınıfları tesbit olunacaktır. : 
: - Askeri öğretmenlerin terfileri maaşça mua· E 

---

: oldukları subaylar gibi yapılır. _ 
OT: Edebiyat, Felsefe, T a r ih ve Coğrafya öğ - : 

r enine ihtiyacımız olmadığından bu zümreler : 
i in müracaat olunmaması. (9324) 19312 _ -.... 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Elbise diktirilecek 
Devlet Dem ryollnrı Besinci btetmt' l\Iüdürltiıtündcn: 

- lal tm mlz memur "j,S müstahdemleri için .yaptırılacak elbise 
M. bedell 

Ko. na ırelmelcrl. (95!.16ı 19578 

Kereste alınacak 
M. :-.ı. Vckfl!etl Sa. AL Ko. dan: 
Ke~lf bedeli 13852 lira 75 kuruş o· 

lan muhteıır cins ve ebatla 291,637 
melre mlkll.p kereste 2u. 12. 941 cumıı 
günü saat 15,5 ta pazarlıkla satın alı
nacaktır. !ştıycnler 60 kuruşluk mak
buz mukabilinde kesif evrakını alabilir· 
ıer. tsteklilerln 2077 lira 91 kuruşluk 
kati temlnatlarlyle birlikte pazarlık 

gıin ve saatinde M. )I. V. Sa. AL Ko. 
na gelmeleri. (95!>7) 19579 

DEVLET DEM1RYOLLAR1 

Dekovil malzemesi 
alınacak 

Devlet Demlryolları sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedell n$af:ıda yazılı 2 

ııstcı muhteviyatı dekovil malzemesl 
(2. 2.1942) pazartesi ırilnü saat 15.30 
dan itibaren sıra ile kapalı zarf usu· 
l!yle Ankarada idare bJnasında satın 

alınacaktır. 

Bu h;e ırirnıek ıst.ıııenlerln liste hl· 
zalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayın ettıal vesikaları ve tek
ıınerlnl aynı ırün saat 14.30 a kadar 
kQD'llsyon re!sll~lne vermeler! li'.l.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dalreslnden, Hııydarpaua'· 
da tesellüm ve !evk ~c!IJC'!nden da~ıti-
lacaktır. (9397) 

Llste No. sı 1 muhammen bedel 35 
bin lira, muvakkat teminat 2625 lira. 

Liste No. sı 2 muhammen bedel 
8.100 lira, muvakkat teminat 607,50 11· 

ra. 19405 

Kereste alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. 

dan : 
Muhammen bedeli (17188,50> lira 

olan (tiç) kalem kereste 6-1-942 salı 
günü saat (15) te kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da ldare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ise girmek istlyenlerin 1289.14 
.UraILk muvakkat tıeminat Jle kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
ler;ni aynı gün saat (14) e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Şart.nameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme d'liresinde, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (9351> 19409 

Lokomobil ve teferruatı 
alınacak 

Devlet Dcmlryolları Sa. At. Ko. dan: 
l\Iuhammen bedeli 51.000 Ura olan 

lokomobil • jeneratör ve teterrüatı 6. 
ı. 1942 salı ırünü saat 15.30 da kapalı 
zart usully!e Ankarada Jdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu ise &"lrmek ıstıyenlerln 3.800 lira
lık muvakkat teminat lle kanunun ta
yin etti~ vesikaları ve teklltlerlnl ay
nı ilin saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri !ı'ızLmdır. 

Şartnameler parasız olarak Hııydar
Pasa'da tesellüm ve ıevk serll~lndcn 

ve Ankarada malzeme dairesinden da-
!Aclvert serJden açık yaka (ceket, yelek ve pantalondan mil· tıtılacaktır. (9422) 19468 
rckkepJ takım 

264 as lacivert serJden kapalı yaka (ceket ve pantalondan mü- Çimento alınacak 8 
rckkep) takım Devlet Demiryoları Sa. Al. Ko.dan: 

170 4276 33 ı:ıcıvert sayaktan acık yakalı (ceket. yele-k ve pantalondan Muhammen bedell 103.500 (yiU üt 
mürekkep) takım bin bes yıiz) lira olan 5000 ton cımen-

12~ 3.~70 37 &"rl &a>aktan acık yakalı (ceket, yelek ve pantaiondan mü- to 7 • tktncikfinun • 1942 carsamba ırü-
rekkeı:ıı takım nü saat 15.30 da kapalı zart usullyle 

66 
125 
100 
110 

1966 80 siyah kastordan palto Ankara'da ldarc binasında satın alı • 
3193 12 sl)'"ılh sayaktan palto nacaktır. 

288 50 lficlvcrt scrJden k.ısket Bu ise ırırmek Jstlyenlerln 6425 (Al· 
288 47 &"rl sa.ı:aktan kasket tı bin dört YÜZ Yirmi bes) llralık mu • 

:?:1987 81 
Kapalı ~art usullyle yeniden ekSlltmeye cıkarılmıştır. 
2 - Bu ıs tein muktazl kumas; bedeli muk ıblllnıtc idare tararından 

1ecektır. 

vakka.t teminat ile kanunun taYln et
tiği vesikaları ve teklltlerlnl aynı ırıin 

veri. saat 14.30 za kadar komisyon rei5llti • 

3 - Eksiltme 7. 1. 942 tarihine milsadıt can:ımba ı:ilnü saat 11 de Malat • 
ya'da besinci isletme binasında yapılacaktır. 

4 - Heyell umurnlycsl tein verllecek muvakkat tc111lnat 1799 lira 9 kU· 

ruştur. 

:; - !stcklllcrln Dclertlye veya ticaret oda~ından alacakları sanat vesikası 
ve isletme mcrkezlntlo tılr ay zarrında atelyc acacakları hakkında noterlikten 
musaddak beyanname ve muvakkat teminata alt makııu;ı veya banka mektubu 
ııe 2490 sayılı kanun ve bu ısc mutealllk sartnııme tarıratı dairesinde ihzar ed!!· 
eeklerl tekllr mektuplannı muay3cn giln saat 10 a kadar :'>talatyada beşinci Is· 

letıne komisyon re1"11ı:tlne vennelert ltı.zımdır. 

6 - su ise a!L şartname Malatya isletme kaleminden Diyarbakır, Elfizıl'!, 

Elo~lu lstasyonlarınrtıın Hayılarpasa ve Anknra ırarlrırından lsteklllerc Parasıı 
verilir. (94301 19463 

Makinist ve ustalar aranıyor 
M. M Vekalet i H a va Müsteşarlığından: 

Hava Müsteşarlığı teknik taburu içın otomobil ve traktör makl
ıılsti ve meydan ve yol ınşaatına vakıf ustnlara ihtiyaç vardır. 

Verilecek llcret miktarları yapılacak imtihanda gösterecekle
r: ehliyete göre 50 - 120 lira arasındadır. Taliplerin dilekleriyle 
Hava Müsteşarlığına müracaatları. (9310) 19247 

ne vermeler! llızımdır. 
Şartnameler 200 kurusa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde ea.tılmnkta • 
dır. (9500> 19527 

Sinyal teli alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 30000 lira olun 

40 ton sinyal teli 9 eubat 1942 pazar· 
test ırlinü saat 15.30 da kapalı za~r 

usuıtyle Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu ı~c girmek ıstlyenlerln 2:?50 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yln ettıı?:İ vesikaları ve tekll!lerlni ay
nı giln saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lttzımdır. 

Şartnameler 100 kurusa Ankara ve 
Haydarpasa veznelerinde satılmakta • 
dır. ( 1958:5) 19577 

Kayıp - İstanbul sanıı.t okulundan 
1933 yılında aldıı?:ım sahadctnamem! 
kaybetUm. Yenlslnl alacatımdan eski · 
sinin hükmü yoktur. 

Harp ıanaYI kıta!ında Omer Salor 

L L U S 

işçi alı n. 

Türkiye Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
Aşağıda evsafı yazılı 7 birin

ci sınıf döküm kahpçısı ile bo
ru tesisatı işleri için bir boru
cu ustabaşısı alınacaktır: 

A ramlan evsaf : 
ı - Kalıpçı ustalarının dö

küm işlerinde çalışmış olmaları 
ve döküm kalıplarmı yapabile
cek ehliyette bulunmaları la· 
zımdır. 

2 - Borucu ustabaşısı, her 
nevi bonı tesisatından ve pro· 
jesinden anhyacaktır. 

3 - Sanat mektebi mezunu 
olanlar tercih edilecektir. 

4 - Taliplerin askerliklerini 
yapmış olmaları ve 941 asker
lik ihtiyat yoklamalarını nüfus 
kağıtlarına kayıt ettirmiş bu
lunmaları şarttır. 

Verilecek ücret : 
Müessesemizde yapılacak 

imtihan ve tecrübede göstere
cekleri ehliyete göre borucu us
tabaşısma 140 liraya kadar ay
lık ve kalıPÇı ustalarına da 5 
liraya kadar yevmiye verile. 
cektir. 

İsteldilerin aşağıda yazılı ve
saikle birlikte en geç 30. 12. 941 
tarihine kadar Karabiik'te mü
essese müdürlüğüne bizzat mü
racaatları ilan olunur. 

1 - Nüfus kağıdı (941 as-
kerlik yoklamasını havi) 

2 - Polis iri hal kifıdı 
3 - Tahsil vesikası 
4 - Hiımet ve.,ikası 
5 - Bır boy sekiz vesikalık 

fotoğraf. 5731 

ASKERi F AB.tUKALAR 

Küçük Y ozgat'ta 
yaptırılacak inşaat 

Askeri Fab. Satın Al. Ko. dıın: 

Keş,! bedeli (10067) lira (17) kuruş 
olan Kücük Yozıratt ı yaptırılacak in • 
saat askcrl tabrlkalar umum mUtlü!U
ğU merkez satın aLma komisyonunca 
!!O. ı. 9'12 salı gunü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname 

(51) kurustur. Muvakkat teml.nat 755 

lira 4 kurustur. Teklif mektuplarını 

saat 14 e kadar komisyona vermeleri. 
(9394) 1940 1 

10.000 a det ve takriben 
200 kilo boş makara 

satılacak 
As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Behcrine 1,5 kuruş beılel takdir erli· 

len yukarıda yazılı 10.000 adet ve tak· 
rıı:ıen 200 kllo kadar boa makrıra nR • 

kerl tabrikalar umum mildürlilitü mer· 
kez satın alma j(oınlsyonunca 17. 1. !.112 
cumartesi gtlnü saat 11 dcı a!;ık arttır

ma suretiyle satılacaktır. Şartname pa-
rasızdır. (9457) 19120 

Unu idaremizden verilmek 
şartiyle ihale tarihinden 

itibaren 31-5-1942 tar ihine 
kadar Küçük Y ozgat'ta 
yevmiye 400 - 550 k ilo 

ekmek pişirttirilecek 
As. Fab. Satm A lma Ko. dan : 
Beher kilosun~ 2.75 kuruş pişirt

me ücreti t ahmin edilen yukarıda 

yazılı ekmek işi Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlü~ü merkez satın al
ma komisyonunda 6.1.942 salr günü 
saat 14 de pazarlıkla ihale edile -
cektir. Şartname parasızdır. Katı 

teminat (328.97) liradır. 

(9502) 19473 

Kırıkkale' de yaptırılacak 
inşaat 

As. Fab. Satın Alma Ko.clan 
Kesit bedeli (20572) lira (25) kurus 

olan Kırıkkale'de yaptırılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar umum müdür!Uğü 
merkez satın alma komisyonunca 21. 1 

·19·12 carsamba ırünü saat 15 te kapa
lı zartla ihale edilecektir. Ş:ırtnnmc 
(1) lira (3) kurustur. Muvakkat te · 
mınat (1542) lira (92> kuruştur. Tn • 
!iplerin tckllt mektuplarını mezkür 
ı:ünde saat 14 de kadar komisyona ver· 
meıerı (9501) 19528 

ULUS '.!3. üncü yıl. - No. 7323 

tmuyaz sahıbi 
l ske:nde r ARTUN 

Umumt Ne§riyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdtirll 

M ümt az Faik FENİK 
Müessese MüdUrU: Naelt ULT.JO 

ULUS Basımevi ANKARA 

_ _ l n_h_i_s_a_rl_a_r_U_m_u_m_M_d_._ ı 

Yol ve kanalizasyon 
yaphralacak 

İnhısarla. umum Muuurlügünden: 
ı - Kcşıt ve şartnamesi mucıbrn

ce Paşabahçe falırikasında yapıla • 
cak yol ve kanalizasyon inşaatı ka
palı zarf usuliyle yaptırılacaktır. 

2 - Keşıf bedeli "36.086.60,, lira, 
% 7,5 muvakkat teminatı (1956.49) 
liradır. 

3 - Eksiltme 2. 1. 942 cuma günü 
saat 10.10 da Kabataş'ta levazım bi
nasında merkez mübaya komisyonun
da y"pılacaktır. 

4 - Şartname ve keşfi sözü ge
çen şube veznesinden ve Ankara, İz. 
mır başmüdürlüklerinden ''130" ku· 
ruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiycnle
rin "10.000" liralık bu kabil inşaatı 

muvaHakiyetle yapmış olduklarına 
dair vesika ibraz ederek ihale gü
nünden 8 gün eveline kadar umum 
müdürlük inşaat şubesinden aynca 
eksiltmeye iştirak vesikası almaları 

lazımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mü. 
hürlü teklif mektuplarını, kanuni 

Satışlar hakkında 

Merzifon Dokuma -
cılar Kooperatifinden: 

Merzifon Dokumacılar Koope-
ratlri satı~ının intizamını temin 
ve clvar vlltıycllerln ihtiyacını 

karsııamak maksadiyle 1 kAnu· 
nusanl 942 tarihinden ltlbaren 
her ay mamuııcrlmlıl ancnk a
saı?:ıda yazılı vilayet ve kazalar 
tUccarln rına Yerli Mallar Paza
rının kabu~ cttlğl esaslar dahi· 
!inde mal 11erııeccktfr. Şimdilik 

iplik darlığı dolayıslyle llsttıdc 

ismi yazılı olmıyan vilayet v~ 

kazalardaki tüccarların mUra-
caat etmemelerini rica ederiz. 

.\mas)a, ı'okat, Corum, Yoı

ırat, Sıvas, Samsun, GümUı;ha· 

cıköy, Zile, Turhal, tsklllp, Os-
mnncık. Alaca, Mecltözu, Sun
ırurıu, Sorııun. Boğazııııan, Yer-
koy, Nlksııı-, Erbaa, Reşadiye, 

Artova. Divriği, Gürün, Hafik, 
Kanıra!, Sarktşla, susehrl, Yıldız-

c-11. Zarn, Bafra, Çarşamba, Ala
cam, Havza, Ladik, Köprü, Ter· 
me, Kavak, Boyabat, Kıırırı. 

vesikalarını ve münakasaya iştirak Türkiye Cümhurlyet Mc.-rkez Bıın-
vesikasını ihtiva edecf'k olan kapalı kasınıınn: 
zarflarını ihale tarihinden bir saat Kayıp - Erzlncan'da Oğuzıuuğlu B. 
eveline kadar adı geçen komisyon Osman adına yazılı (DJ sınırı blrllk 
riyasetine makbuz mukabilinde ver- 25097 numarnlı bir adet bankamı:ı: his· 
meleri lazımdır. Postada vaki olacak se senedi kaybedllml'l ol<lu~undan artık 
gecikml':ll'r kabul edilmez. hUkmU kalmadıR'ı ve sahllılne b:ı•ka 

(11081 -9456) 19425 numııralı yeni bir senet vcrllecell'l bll-

(eıitli malzeme ahnacak dirilir. ;;.~12 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Son anlaşma mucibince Al. 

manya'dan da alrnablleceği ve her 
cins için ayrı ayrı fob ve sif fiyat
larını gösterir tekliflerin 15. 12. 94'1 
tarihine kadar verilmesi lüzumu e
velce ilan olunan 153 kalem malze
meden bir kısmı için teklif alınama
mış olduğundan bunlar hakkındaki 
tekliflerin kabul müddeti 31. 12. 941 
tarihine kadar temdit edilmiştir. 

2 - Taliplerin Kabataş'ta levazım 
müdüriyetine müracaatla listeyi tet
kik ederek tekliflerini bildirilen ta
rihe kadar göndermeleri ilan olunur . 

(9594-11322) 19567 

Yapı ilônı 
İnhisarlar Umum Müdürlüitünden: 
1 - Kesir, aartname ve ıılfinı mucl· 

Kürk, manto 
Sabırsızlıkla, bekllyen sayın 

müster!lerlme, kırk iki model, 
kürk, manto ceslllerlm ırclmls

tlr. Teshllfitlı satıslarlyle ra~bet 

kazanan Cümhurlyet hal. ve 
kürk pa:ı:arı . Saat dokuzdan ya
rıma ve bir bucuktan yediye ka
dar müsterııerını kabul etmek
tedir. Tel. 1157 Adnan Ana-
fartalar N. 36 5845 

MALiYE VEKALETi 

24 adet şası kamyonet 
alınacak 

1 

24 .. .. -... 

l Ankara Lv. Amirliği ----
Çeşitli sebze alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
Aşagıda cins ve miktarları yazılı 

1 üç kalem mevadı iaşe satın alına • 
caktır .Pazarlıgı 25.12.941 saat 1 s.30 
dadır. İsteklilerin belli gün ve sa • 
atte teklif edecekleri fiyat üzerinde1' 
kanuni teminatlariyle birlikte Anka· 
ra Lv. A. Sa. AL Ko. na müracaat • 
ları. 

Kilo Cinsi 
15700 İspanak 
11650 Lahna 
11700 Pırasa 

(9632) 19587 

Yonca ve saire alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 

üç kalem mevadi iaşe satın alınacak· 
ur. Pazarlığı 25 12-1941 Saat 16,30 
dadır. isteklilerin belli gün ve saatti 
Ankara Lv. Sa. Al. Ko. da teklif edr 
cekleri fiyat iizerinden kati teminat• 
lariyle birlikte müracaatları. 

Kilo Cinsi 
1000 Yonca 
1000 Pancar 
1000 Havuç 

(9633) 19588 

Çeşitli sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan t 

Aşağıda cins ve miktarları yıızıU 
ıs kalem meva<lı iaşe satın alınacak• 
tır. İhalesi 25.12.941 giınü saat 16 d• 
dır Taliplerin teklif edecekleri fi • 
yat· üzerinden kanuni teminatlariyl• 
birlikte Lv. A. Sa. Al. Ko. na mür•• 
caatları. 

Mi ki arı 
2000 

600 
2700 

375 
590 

1525 

Cinsi 
Kereviz 
Tomates 
Karnı bahar 
Taze üzüm 
T. helvası 
Salata 

250 
450 

3800 
200 

ciğer 
Kompostoluk armut 

Portakal 

400 
200 
500 
400 
200 
950 

6600 
1500 

(9634) 

Balık 
Havuç 
Meyvelik armut 
Ebe gömeci 
Pazı 

Meyvelik elma 
Kom. Elma 
Limon 
Kom. ayva 

19589 

A. Cümhuriyet M. U. 

blnce ldaremııın Pulatanede yaptıraca- M aliye V ekaletinden : Mahkumiyet ilanı 
ğı kapan inşaatı işi k11p11lı zarf USU· Resmi daireler İçin 0,5 ilA 1,5 Ankara C. l\luclcle lumumlilı?:lnden: 
!lyle eksiltmeye konmustur. tonluk Fort, Şevrole, Enternasyo- Hukümel~e teshlt edilen rı:.-atın te<r 

2 - Kesit bedeli 17231.2:5 lira yfü:d" nal, Q pel markalardan her hangi bi- kinde olarak bir teneke benzini seJ>lS 
7,5 muvakkat teminatı 129::?.34 liradır. rinaen olmrı.k Uzere yirmi dört adet liraya satmak suretiyle ml111 korunJ11• 

3 - Ekııııtme 9. 1. 942 cuma ıtünü mticE:ddet şır.ııl kamyonet pazarlıkla kanununa muhaıır nareket etmekteıı 
saat 10.30 da tstanbulda Knbataşta satın alınacaktır. tiuclu aslen Esıclschlrıı olup Ankarad• 
k!'ıln merkez levazım şube~lndc~I alım Vermeğe talip olanların 27-12-941 Mü<la!nnl hukuk caddc,lnde 143 sarıll 
komisyonunda yapılacaktır. tarihine rastlayan c:.ımartesi gilnli dukkAnda ll\stlk ı.armrctsı ve :>:azımbe1 

4 - Şartname İı<tanbul'da levazım saa.t 11 de Levazım Müdürlüğünde mahnllcsı Ulucanlar caddesi 142 5Q)'1. 
sube~ı veznesinden ve Izmir, Ankara, müteşekkil eksiltme komisyonuna ıı C\'dc mukim Abdullah oğlu 327 dO" 
Trabzon başmüdürlüklerlnden (86) ku- müracaat etmeleri (9212) 1947:5 ğumlu Mehmet sezer hakkında Ankar• 
ruşa alınnblllr. ..t il 111111111111111111111111111111 L. asliye ücuncU ceza mahkt!meslnde ya• 

5 - Münakasaya girecekler mühür- : : pılan duruşma sonunda: SUC'U sabit fÖ" 
~~•~tcdekU7r,5mektuplarını kanuni vesalkle = N EQSTE R 1. N : rülflUğilmlcn milli korunma kanunu· 
J "~ ııüvenme para~ı makbuzu - : nun 31 inci maddesinin üı:Uııcıl fııcra•• 
veya banka teminat mektubunu ve : : dcl!'ılct'yle me?.k(ır kanunun 59 uncll 
aartnamesın· in (F) tıkrasında vazıh ve· - Sıhatlı olmak için ıosarun ağız, -9 

' marldeslnln üçUncU fıkrası mucibine• 
slkayı ihtiva edecek kapalı zarrı:ırını = burun, boğaz ve bademciklerini = 2;; lira aı":ır para ecıznslyle mahkfunlye· 
ihale ırUnü tkslltme saatlnden blr saat - sıbJ bir tarzda temiz bulundur . : tine ve• yedi ııün dükklınının kapatıırnıı• 
evcllne kadar mezkilr koml·suon hA~- ması rn.zı mdır. t 

' sına ve T. C. K. 36 ıncı madde~! muc • 
kanlııtma veya Trabzon başmUdürlll· : Bu yollarla giren anjinler, : hince suca mc\'zu teşkıl e<len benzınlll 
f:line makbuz mukablllnde vermeleri : grip, kızıl, kızamık, difteri, kaba· - müsaderesine 8.12.!lll tarihinde kfl. 
Jıı.zımdır. Postada vuku bulacak ge<'lk· - kulak, çiçek, suçiçeği, menenjit. .. = rar verilerek mezkiır kararın katııcs· 
meler kabul olunmaz. 19575 ilah bula$ıcı bastalıklarda 

Kayıp - Ankaradan alınan E seri- : 

- mlş olduğu lllın olunur. 
(!h>l5) -- 19597 -- NEOSTERIN 

sinden beşer liralık 274770 ve 274773 : pülverizasyon veya gargarası _ 
---( DİKKAT ) - numaralı ve gene E serisinden 2,5 lira- - ~ifaya yardım eder. : Kayıp - 189 uncu alaydan aldığı.ıl' 

Gazetemize &"ônderllen nernevl yazı- ilk 185202 numaralı üc adet 1942 yıl • : Böyle hastalar ile temasta bu- - askeri terhis tezkeremi ve bedel vesi• 
tar, nesredtlsln edilmesin ırerı veril- ba~ı bileti zayi olmuş ve . keyfiyet pi. - lunanları korur, ~ahst ihtiyat ve : kasını knyhettlm. Yenl~!ni alacaı:ıııı· 
mez ve kayt>olueundan dolayı hic bir yango müdürlüğüne blldlrllmlstlr. 1- : tedbiri aldırır. Ecuoelerde rete- = dan eskilerinin hükmıi yoktur. 

mesullyet kabul olunmaz !An olunur. : tesiz saulır. : Bekir oğlu 320 dogumlu Fevzi 

~!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!_L_~~~~~ta~l~a~t~~a~~~ı~eb~u~s~u~H~l~lm~l~A~yt~a~c~~,~l~l!l~ll~l!l~ll~l!l~ll~l~l~ll~l~l!ll~l~l!l~ll~l!l~ll~l!l~,.:..'._~~~~~::'.Ekllmcz 55~ 

YENİ Sinemada. 
Bu ırece 21 de 

Amerika'da ilk ham!Pcte bütün 
artistlerin basına gecen gene ve 
sevlmll yı!Clız Mlckey Ronncy'ln 

Lewıs Stone ile cevlrdlklerl 

AHDİ HA.RDİ A~IK 
Saat: 14.30 ~ 16.30 - 18.30 

seanslarında 

ÖL:'>tlYE:"< AŞK 

Saat 12.15 te ucuz maline 
HOL!VOT REVÜSU 

PARK Sinemasında 
Buırün bu gece 

Hatırası ilelebet hafızalarda men
kus kalacak en büy(lk hayat 

romanı 

KADIN KALBİ 
TUrkce sözlü arapca &arkılı 

Yaratanlar: 

Süleyman Necip • Emine Rtzzık 
Seanslar: 14.30 • 16.30 • 18.30 

gece 21 de 

SUS Sinemasında 
Bu g(ln bu gece 

İnsanı heyecandan titreten mtithls 

muazzam blr mevzu 

Bas 

BA~ÇAVU$ MEDEN 
rollerde: AJ,an Curtls ·Fay 

Holden Wallace Beery 

Seanslar: 14 • 16 • 18 ırece 20.30 da 

SÜMER Sinemasmda 
Bugün bu ırece 

iki mm blrclcn 

1 - DELİ KOŞUCU 
Bııs rolde: Bob Stecle 

2 - SARI TEHLİKE 
Bas rolde: Conrafl !'i:ıgel 

Seanslar: 12.15 - 14 SO - 16.30 - 18.30 
ırece 21 de 


