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Ro•tol ve Azakdenizi kıyılannı gö.terir harta 

Hadiseler 
Böz/erin 1 
üstündedir 

Falih Rıfkı AT AY 
&tı ICıuJozodu Rostof'u geri aldı. Rus 
tiıt'~eri ve ra.d}olıın, bu hidiseyi bü· 
it k bır uf er edebi) atı ile donamlar. 
~ıtrlikçe haklı olmasalar bile, 
lıt ti~aca hakları olduğuna ıüp • 
h.tlltdılcmez. Çünkü Ku.ılordu, 22 
ter randanbcri, gerileme, )01pranma ve 
rı d 'e_rnıe halindedir. Ru~ halk yığınla· 
lil: tr_in bir kan;ı içindedirler. Onların 
~ tiıni ferahlandırıııakıa bir milli mü· 

il fa>dası bile nrdır. 

Almanlara göre 
MOSKOVA 

CEPHESİ 

BİRKAÇ 
YERDEN 
YARILDI 

Sovyetlere göre 
ROSTOF'UN 

BATISINDA 

Almanlar 
çok zor 
durumda 

'11.l PaJ.:.at Rostof'u bırakmakla, Alman 
tt ~1~ının 22 baıinındanberi arasız 
~Csıksiz dc,·am eden :raferlcri ne tch· 
~t e girer, ne de değerini karbedebi· 
~ llir devler düğüşün<le, tek hiıdi~e • 
ttıııı!:.k umuml hükümler çıkarmt)'a 

Bertin 2 a.a. - Alman ordulan Moııkova; 2. a.a. - Taaıı ajanın, 
başkumandanhğınm tebliği ı Pravda muhabirlerinden birinin ~er-
Doğu cephesinde, Rostof kesimin- ı dlA'i habere dayanarak §Unları bıl -

de çarpışmalar devam etmektedir. diriyor : 

ttp liakıkJ durum nedir? Şark seferi, 
~ tdtn Ul'tlağa kadar sillhlı, biri iki 
~ ?iri y~ milyonluk iki bu) ük mem· 
~n, hazır ,.e makineli orduları ara· 
~· başladı. Alman başkumandanlığı, 
'-ı; 1 ku,etlerinin mu' affak olacağın· 
ltıJı~ 'lllindi. Fakat, Fuhrer'in de nu • 
~11ldan anladığımız sibi, Kızılor • 
~ bu kadar hazır olduğu, hele bıı 
'tti tr tsl.er \C halk mukı1' eıncti güre
tilıık~naaıindc değildi. Rusya'nın bu· 
~ ınüttefikleri dahi Alman h:ışku· 
lıti lllığının fikrinde idiler. Hunun 
tı~tbebi vardır: biri Finlandi~·a ~efe
~ l\ı.ııJordu için bir zaaf mısalı ol· 
~dır; ikincisi de dış ilcme bütün 
~lckıarını kapayan ' Ru~ya'nın iı,"}UZ~ 
'1 Oda kiıruenin klfi malüınat edı· 

Moskova kesiminde alman kıtaları. I "Dilşınıuıın Maloyaroslavetz ve 
düşman ist ihkam sisteminin yeni Mojalsk istikametinde ayrı ayrı 
kısımlarında derin gedikler açmıs - gnıplar halinde yaptığı ilerlemeler 
tardır. , durdunılduktnn başka, dliıman daha 

• (Sonu 5 inci sayfada) (Sonu 5 inci sayfada) 

~esidir. 
~ Carüıü~or ki Ruslar, hem Fin· 
~Ilı Yt seferindeki acı derslerden, 
'ılı> de 1939 danberi şark, sarp ve ce
llıqlltc~phelerindeki Alman muharebe 
~~ tındcn i)ice faydalanmışlar, ku· 
~U •rılarını ve ordularını bu ders ve 
~lbtre göre hazırlamışlardır. Bununla ~ 
t~lt er, Alman ordusu daha ilk vu • 
lı~ rda lllİIYonları bozdu; Rus ordu la· 
h\; ~ir kısmını esir yahut yok_eui; 
~l . •~ Leninsrıd, Odcsa ,.e Sıvas-
°'ıı it iibı ıehirlcre hapsederek sardı. 
>ıılltrısını ile de Moskova ve Kafka.s 

)\ ı Üstünde dôğüşüyor. 
lıı~ lıılordu'nun ıimdi)·e kadar zapto
~~Prııklarda ne aj;ır kayııa~l~r 
' 11 olduğunu öğrenmek ıçın 
' 1 b_oYlu soruşturmalara lüzum yok· 
ilet ki Ordunun bugünkü hallerine ıe: 
!lıd~ e~ bitaraf görücülerin hüküml.erı 
S:,.ki Kızılordu, bu kayıpları yerme 
'ti h· ılecck kuıJreue değildir. Halhu· 
~t bir ı>arçası eksilmi)•en, bilikis, 
'lıtııı:1°"~. Belçika, Fransa ve öteki 
\~i tltetter fabrikalarını da kendi sa· 
\j ~~ ekliyen AlmıO)-a, arda >-alnıı 
'.'ııııiı ~n tank y&flmBktadır. Askeri 
'ıııı11 tılcrden hiç biri, Alman ordula· 
ti ~~US}'a'da bir d.fa uğr:uılabilece· 

Öb-•ndı değildir. 
'iııi ur tarafta Ruslar, unk eksikle · 
~l'eııi ınuharcbe usulleri ile kar· 
~1t'l'a nlışıılar. Bilhassa ~chir 'e & ı:ııuharebeleri ile, toprak may;n • 
~~~ Ve sonuna kadar müdafaada 
l_f· h z. bir hüner ve cüret ı;ö~terdi • 
~ıııiltbı )'lllnız ordu değil, halk da 

5'edi. 
1't ~itr 
~ 'ti ~tınan J'llilnı, bu kıştan önce, 

llıt~ erınj bitirmek Kafkasya'>ıı var· 

Sovyet tankları bir 

Göbbels' e göre 

İngilter~ 
kolayca 
yıkılmaz 

daha birıok 
taarruz lazım! 

Berlln. 2 a.a. - D. KB.: Alman "e k ' r r1111 •~ı >eni hatırlı~arl.a 'c or · propu:ıınııa nazırı M. Göbbelı ııun ha-
~ btlı dııılendirerek gcçırdıkten son· bcr bakımından alman ı:OrOıünü an -
~ loııblrda >eni seferler açmaksa, hat· latan ııır nutuk 50Ylemıa ve demlatır 
~t tharda Yakın·Sark'ta >eni harn· ki: 
~ r~l1lak~a, bu J'lliın, Rusra'da he· Ruı:ün :>toskova • Londra • Vasine· 
~ ~ıı:tılını>an Amiller yü1ündcn, ge· ton hlokunun dAvaaı bôyle kendini cös· 
lı ıJltb •uır. Fakat bu demek desildir 
'i ~ ıt;'1:ı.r muharebelerinde Almanlar 
1 ~tıh triııi tamamlı)·amıracaklarl Ye-
~ ı ~.ebelerin dahi, Alman ordula· 
~ltr, eh •rıe geli1eccğine ~üphe Nmi · 

d~ d aktı ('tkabileceklerdir Fakıt 
~~ctkt trııck de~ıldir ki Rus)'a cc<lim 
._~·)'11• Alman orduları Urnl ve Kaf· 
~ llltr• "ırmış olsalar bile, Rus ihtilal 
\ to~~ııı ınuka,cmetten kesilmi)ccc

ltı.ı1t U)'or. Fakat bu mukavemetin 
>tıı ~tll<I Alman ordıılarını hareket ~er· 

t 01 en alıko)ahilecek hir ehemi 
'.\ ~rk llııyaca~ı Alman}a'd:ıı biliniror 

<\lıtı Seferinde Kızılordu bıngunln 
'ır. ~rı ordusu zorluklara uiram,.. 
ı_;ıııı.' e hoz1:unlar Ru'!}•a'nın }tkıl 
'1 <\11r ''bel' olmustur; ne de zorluk· 
~ .\)~3 _Rusyasının en hürük kısmı· 

(){~ n ıH:ali altına girmesine en • 
U1tıar ; ne de yeni muvaffakıyet· 

tertyor. 
Londra'da, ln~lltere'nln artık harbi 

kazıınmaf:ı nıısıl ümit edebllec:etlnl 
ııoran se~!er artmaktadır. M. Cörcll son 
nutuklarından b!rtnııe. cıter Japonya 
Amerlkn ile harbe tutusurea bir saat 

(Sonu S. inci sayfada) 

teri önliyehilir. 
Müb.ıtag.ım ı:oru, böyle-di r. Al· 

mantar, bir ,ehrin alınmasını, yahut 
Ruslar hir ,ehrin ı:eri alınm:mnı, ken· 
dilerinin bileceği sebeplerden dolan 
rıarlak bir edebiyatla donatma)·ı doğru 
hulahilirler. Fakat ~öz, hAdi~e)i dejİJrİr· 
mez. H~diseleri heklemiren eıi.en hü· 
kümlerdir, sonradan, ne diyeceklerini 
şaşırırlar. Flizler, harbin sürprizler kadar 
hesarılıır sahnesi de olduğunu unutmı· 
yan yanılmı)-an yolumuzda kalalım. 

yürüyiif e•ncuında 

Avusluralya' nın 
il s·d ı ney 11 

kruvazörü 
batırıldı 

i~inden hi~ bir 
kimse kurtulmadı 
Cınberta, 2 a.a. - Avustralya hü· 

l"Ümeti, S)-dney kruvazörünün kuveıli 
surette silihlandırılaııı bir ticaret ge • 
misi ile yapuğı bir muharebede, bu koı· 
sa.o gcmi~ini top ateşi ile batırın \ ol • 
dufuou bildi rmi,tir. Bu çarpı~madı, 
S>dne)' kruvazörü de isabetler almıs ve 
batmışur. 

Sydne)' kruvaıörünün batırdı~ı \İ . 
tihlı ticaret 11emisi, 9.400 toni llrv!ulc 
Sıelemark ko~nı idi. Birkaç uman • 
danberi, bu gemi, "41 numaralı kor • 
5an" parola~ı ile anılmakta ve Kormo· 
ran adı altında ~>·retmekre idi. 

Avumalya Başvekili M. Currin 
Sydney kruvazörünün hürün müretreb~· 
tını n, yani 42 subay ve 60~ deoiı eri • 
nio kaybolduğunu söylemiştir. 

K openhag, 2 a.a. - "Paramatta" 
adındaki Avust uralya muhribi tor
pillenerek ba tmıştır. 

Nevyork, 2 a.a. - Amerikan r &d-
yotıunun verdiği bir hnbere gor e 
torpillenerek batan P aramatta 
Avusturalya muhribi subay ve tayfa
Jarından 41 1 kayıptır. 

Amerikan 
donanması 

Her ihtimale 
karıı hazır ! 

Bahriye nazırı 
deniz kuvetlerini 
birer birer sayıyor 
NC'\')'('lrk, 2 a.a. - Amerikan Ma · 

gaz.in'de c;ıkan hir )azmnda Nhri)-e 
naıırı albar Knok~. Birle.sik Devletler 
dtınanma~ının Atlantik ''eya Pa~ifik'ıe 
VC)"a aynı umanda her iki Ok).-anns'ta 
her türlü ihtimale karşı koymağa haı.ır 

(Sonu 3 üncü sarfada) 

C. H. P. 
Meclis 

grupunda 
Ankara, 2 a.a. - C. H. Partisi 

Meclis Grupu umumt heyeti bus:ün 
2-12-1941 saat 15 te reis vekili Sey
han Mebusu Hilmi Uran'ın relslltin· 
de toplandı. 

Celsenin aı;ılmasını mUteakiP ce· 
çen toplantıya alt zabıt hulı'\sası o
kundu. 

Ruznamede, nakil vasıtalarında 
kullanılacak mayj mahrukun daha 
fdarcll bir surette kullanılmasını te
mine yarar hükümetı;c ne clbl ted
birler dU&ünUldüğü ve ittihaz edildi· 
~l hakkındaki sual takriri ile tren 
kazalarında zarar gören \"atandaşla· 
ra ne şekilde teminat \"erllcgelmek
te olduğunu hUkümetten soran difer 
bir sual takriri vardL 

Takrlrlerln okunmıısını müteııklp 
kürsüye gelen allkadar MUU Mü
dafaa, Ticaret, lktısat, Ziraat ve 
MUnakala.t Yeklileri kendi vekAlet
lerlni ilglliyen hus,uslara cevap nr
mek suretiyle gnıtı umumi heyetini 
tenvir etmişlerdir. 

Ruznamede b11$ka madde olmadı
l;ından saat 17.5 tc toplanUya ııon 

vrrilmlştlr. 

İki mareşalin mülikah 

PET Ai N 

konuıtular 
Mülôkat uzun 

ve samimi oldu 

(Yazısı ıuncı sayfada) 

Yeni Röportajımız 
Yarın 

Profesör Mambury'nir 

• ANKARA ----
• KONYA 

• BURSA 

ve diğer yerlerdeki yenı ı·e· 

zılar ve bu kazılardu t.ı.1! " 1"• 

eserler hakkındaki yazılnı: s~· 
r il!linl, resimleriyle, neşretme
ğe ba,,lıyacağ?z. 

, UZAKŞARK 

GERGİN LİGi 
gündengüne 
artmaktadır 

~aponya 

Amerika'yaya bir 

daha başvuracak 

/ngiliz orta ıark ordı;:ları başkomutanı General 
Auchinlech bir tel ttf gezi• i e•nasında 

Tokyo; 2. a a. - İyi haber al&D 
mahfillerde ııöylendlğine göre, ka • 
bine, ha.riciyc nazırı ıımlral Togo • 
nun izahlannı dinledikten Ronra. 
Japon ve Amerikan görlişlerlniıı. 
bilhaı.l!la prensip meselelerinde biri
birinden çok farklı olduğu netice • 
sine varmıştır. Bununla beraber, Ja
pon hUkUmetinin Pasifik barı~ı ha
tırı için buglınkU müzakerelere de
vam edeceği ve Amcrlka Bırle,şUr 
DevteUori hUkllmetindrn hareket 
hattını değiştirmesini israrla istiye. 
ceğl ııanılmaktadır. 

İngilizlere göre 
LİBYA'DA 

Mihver kuvelleri 
TOBRUK 
YOLUNU 
KESTİLER 

Londra; 2. a.a. - Royter ajansı
nın Libya'da 8 inci ord·J nezdlndeki 
hususi muhabiri bildiriyor : 

" Seydi-Rezeg çe\•resfnde hUcum 
!arla karşı hücumlar blriblrinl takip 
etmektedir. Almanlar, Brltanya ku· 
vetlerini Tobruk bölgesinde bulu -
nan ana kuvetlerden ayırmayı açık
ça hedef edinen bir hücum yapmııı
lardır. Söylendiğine göre, bu hU -
cum azimle yapılmııı ve biraz te -
rakki göı;termlııtır. 

" Pazartesi sabahı hUcum -eden 
Almanların durumu çok katı iki ek· 
mek dilimi arasına sıkııan bir S'J· 

cu~ıı. benziyordu. Brttanyalılar bu 
(Sonu 5 üncü sayfada) 

Almanya- Fransa arasında 

ASKERİ 
bir 

İTTİFAK 
ihtimalleri 
Amerika'da ihanet 

telakki ediliyor 

Marqal Göring 
:Kevyork, ~ a.a. - ?\evYork Herald 

Ttlbune cazetesı yazıyor: 

Franaa'nın sıkılıaından ıonra tran· 
sız harı:> &emllerlnın Brltanya kuvPtle • 
r!yle hUr frans12 kuveuerıne karsı ııos· 

termls oldukları mukavemete U:ess!lt 
edllmtıtt. Bilhassa bu mukavemetin, 
Japonların Hlndlclnl'ye teca,·Uzlert ıı -
rasında ve Suı1yc'de bu\unan ta)')are 
meydanlarının mihver taY>·areler1 tara
fından kullanılması esnasında Fransa'
nın aldıf:ı resml ta. vır Ue tcııkll ettııtt 

tezat bu teessüflere meydan vermlatt 
Fakat sözü ~eçen mukavemctln Bıiyük 
Brltanya ve Amerika Blrleılk devlet -
ler1 etkArında hasıl ettll:I tesirler! \'l· 
chy ile Hltler arasında yapılacak taar • 
ruzt b!r ıttıtakın dol:uraca~ tesirlerle 
ölcmelc lbımdır. Bu mahiyette bir 
ittifak en ıon derecede blr ihanet ola· 
caktır. Bunu hlc bir aey unutluramı -
yacak ve attettıremJyecekttr. Btı yal 
nız Fransa'nın iki yıl eve! ut:runda har· 
betUtl ve bunca utıraplua katlandııtı 

rl!vaya bir ihanet olmakln kalmıyacak 
bu btzz.ııt Fransa'ya karaı bir ihanet o
laeaktır Zira bu mlllet, Hltler Alma.ıı
yaaının > ıkılıaını takip eden ıulh •ıra- 1 

.(S onu S inci aayf.cls). 

Almanlara göre 
. 

LIB .. l' A'DA 

Tobruk cenubunda 
MUHAREBE 
BASARi İLE. 

SON BULDU 
Bertin, 2 a.a. - Bugünkı.i almaıı 

tebliğine göre, ıima.1 Afrika'da, Tob • 
ruk'un cenup doğusundaki kar~ılık.lı 
çarpışmalar, son günlerde, alman - ital· 
yan kıtalarının muvaffaki}etleri ile bit· 
miştir. Muhasara altındaki ku,etleri 
kurtarmıya ı~bbilı eden düşman, ge· 
ri püskürıulmuş ,.e ciddi ka)ıplara uğ· 
raulmışur. 

Alman savaş tanareleri, So!lum cep. 
hesinin ikmal işlerine yarıran İngiJiz 
demirrolunu bombalamıJ 'e Sidi • Har· 
rani ve Marsa-Matruh civarındaki iaşe 
tesi•lerine ciddi hasarlar vermiştir. 

Simdi>e kadar elde edilen mılümı· 
ta göre, Lihya'da çarpıımaların başlan· 
gıcındanbcri, dokuz binden {ula esir 

(Sonu 3 üncü sarfada) 

Hollancla adalarında 1000 
den lazla tayyare meydanı 

kuruldu 
Londra: 2. a.a. - Londra'dalıl 

(Sonu S inci sayfada) 
. } 

Japon bQf veküi T ojo 

Kahraman erlerimiz için 

Birinci hafta 
25.000 parça 
eşya toplandı 

Hediyeler ilgili , makama verildi 
Kızılay - Yardunseveler cemiyet,. 

lerl Ankara müşterek komitesi dün 
bL"Ş::ıehrin kahraman erlerimize cön
dereceii kışlık hediyelerinin birinci 
partisini sevkedilmek üzere ilcili 
makama teılim etmiıtir. 

Bu -birinci parti, <$(100 kar başlığı, 
<$(100 eldiven ve 4000 çorap olmak 
üzere 12.000 parçadır. Müşterek ko
mite ikinci parti e5yayı da hazırla
mış bulunmaktadır. Bunları da önü
müzdeki cünlerde teslim edecektir. 

Sevkedilmeie hazır hale konan bu 
ikinci parti eşya 13.000 parçadır. Bu 
suretle Ankara'nın hediyeleri birin
ci hafta sonunda 25.000 parçaya var-

mıı bulunmaktadır. 

baP:a Kızılay umumi merkezi ele 
fanila ve ~amaıtr gıöi bugün piyasa
dan temini zorluk gostercn eşyayı 

temin etmiştir. Hediyelik eşyaya 
çevrilmek üzere vataııdaılar ve mü
esseseler tarafmdan mı.iıterek komi
teye verilen parlarla her iki cemi
yetten maliyet fiyatına hediyelik 

eıya tedarik edilmektedir. 

Dün pek ~ok Ankaralı ve muhtelif 

müesseseler müşterek komitenin kur
duiu satış merkezlerine müracaat e
derek hediyelik eşya almı5lar ve 
bunları toplama merkezlerine mak • 

buz mukabilinde teslim etmielerdir . 

Büyük miktarda hediyelik e5Ya v .. 
Yardımsevenler cemiyeti tarafın - ya para ,,eren Ankaralılarla müesı• 

dan hazırlattırılan k ar başlıiı. eldi- !erin listesini neşre peyderpey de .. 
ven ve çorap &ıöi hediyelik eşyadan vam edeceğiz. 

• 

u L u s 
ESKRİM KUPASI 

Gazetemiz memleketimizde 1 
gittikçe gelişmekte olan eskrim 
i~in bir müsabaka tertip et
mektedir. 
Diğer bölgelerde bulunan 

eskrimcilerin de girebilecekle-
ri bu müsabaka hakkında ya- i 
rınkl sayımızda maltlmat ve- t 

l .. ~e:=?~~.. 1 11111111 ti' il' 1 1 111 1 1111111 " .ı 



MEMLEKET iÇiNDEN . 

YOLUND AN 
'7abiat, t arih ve sanat, iç 
içe, koyun koyuna, ka tran 
çamı bir saray sütununa 

Yazan 

Falih Rıfkı ATAY 

gölge verecek, b ir h isar Ak
deniz mavilerinin en tatlısı 
üstüne aksini sunarak ... " 

A ynaklardan biri üzerinde geçit 

2-

Harp okulunda 
Otobüslerimiz bir konferans 

Biz Ankaralılar, Islanbul'un tram-
vay yolcularına acırdık.. Balık 1 Şehrimizde bulunan !ngillz f~tbol· 
istifi bir tramvay arab!ı.sının hıı- ı cUlert kafi.le reisi, ~ Lorey, dlin sa· 

r b'l Ü 1 · • • il I at 17 de Harp Üi<Ulunda bir kon!e-
ya ı ı e t ~ eruruzı rpert r, o- rans \'C'rmlştlr. 
tobUslerlmtzııı maroken koltuk· Konferansta Beden Terbiyesi U· 
larında gerine gerine rahat ra- mum .MildUrü General Cemil Taner, 
hat otururduk. 'l'ramvnyın tüyle· Umum MUdUr Muavini B. Cemal 
ri diken diken eden gıcırtıları, Gökclnf: ve umum münilr!Uk erktmı 
dandanlan, ltl&ılP kakışm11sı, ile blrc;ok zevat bulunmuşlardır. 
kaplumbağa sürat!, bunlnrın hep- B. Lorey bu konft?rnnsında <Brl· 
sini unutın~tuk.. tanya ordusunda spor ve ordu spor 

Asfalt yollarda sarsılmadan kayan, teşkilatı> mevzuu üzerinde konus· 
bizi bir iki dakikada l§fmlze u- mu&tur. 
la.şuran otobUslerimlze göğsU· Pazıır @nil yapılan Harp Okulu· 
müz kabara kabara b!ner ''ohhb.. inglli.z takımı maçı Üzerinde kısaC'R 
iyi ki Ankara'dayım!." diye se· duran B. Lorey, Brttanya ordusun· 
vinlrdlk. Ankarn'ya yolu dUı;en da spora verilen ehemlyetl ve teşkl· 
İstanbulluları, tertemiz otobUs· llıtın ne suretle Jşletlldiğlnl anlat· 
!erimize bindirir, onlnn imren· mıştır. Güzel bir konferans veren 
dırir, övUnürdUk.. B. Lorey talebe ve dfı\'ellller tara· 

Hele tUııelln kayı:;ıı koptuktan son· fından çok alkışlanmıştır. 
ra İstanbul tramvaylarının aldı· O.,rendlğlmlze göre, lnglliz kafll,., 
'" h il t ~a ladık"n tramvay" reisi ı>crşembe gUnU ıle Hrılke\lnde 
6' a ao r " • .. 
binenlere acır, YUkaekkaldırım'ı saat 18 de <tnglltcre'de fulboll mev

zulu bir konferans verecektir. Bu 
tırmananlara da Allıılı kuvet ver· konferansa herkes gidebilecektir. 
sin! ... derdik .. 

Pekı, §imdi demiyor muyuz? Gene 
diyoruz ama, veklUetlerln taUI 
yaptığı saatlerde otobüs bekle· 
memek, veya binmeıvek ııartiyle .. 
Zaten bu saatlerde I dnkıkalarca 
bekleseniz de binemezsiniz.. Bir 
kolayını bulup blncbllseniz ine· 
mezslniz ... İkisi de gUç şey doğ· 
rusu ... 

Bu satırla'rı, yukandanberl !iv· 
dllğüm otobUslerlmizl kö· 
tlilemek için yazmıyorum. Son 
hfldisclcrin tepkilerinin zorlyle 
olan gelip geçici bir vazlyetıır 
bu ... Bu satırlar, daha. çok hepi· 
mlzi vazifeye çağırmak için ya· 
zılmıştır. 

l\Iese!R., ı;ünlln her saatinde uchre 
inmek lstiyen, kadınlar, çocul<lıır, 
ihtiyarlar ve çnlııımu saatine 
bağlı olmıyan herkes, kendini 
h!l.dlselerın bu zoruna göre ayar
lıyabilirler. Bu suretle otobUs· 
!erdeki bu yığıntı hali hafıfler 
sanıyorum .. Yoksa sayısı belli 
olan otobüslerimizin bu yağmur· 
lu, karlı, soğuk günlerde bUtUn 
vekfıletler memurlnrını bir çır· 
pıda Taşhan'a, Cebeci'ye, §Uraya 
buraya götürebilmesine lmklln 
yoktur. Bu tavsiye ve tedbirle, 
başşehrlmizin bu modern taşıt· 

larının yükU azalabilir, İstanbul 
tramvaylannda gl:Srlllen çirkin 
manzara gözümüzün l:SnUnden 
silinebilir .. 

SÖNMEZ 

Rıhtıma çarpan vapur 
!stnnhul, 2 <Telefonll\) - Bir şir

ket vapuru buı;Un Vanlk5yUnde 
Narlfpaşn yalısının nhtunına caro
mıs ve yolculnnnı hlr lskel<'de kara· 
yn cıknrma zorunda kalmıştır. 

Memurfar1n alacağı 

basma ve pazenler 
!stanbul, 2 <Telefonla> - Bugün 

vllôyet.te yapılan bir toplantına Yer· 
il Mallar Pazarlarından husus!, res· 
mi mUesseselerde çnhşan memurlıı-

Siyasal Bilgiler 

okulunun 

85 inci yıldönümü 
Siya~al Bilgiler Okulunun kurulu· 

şunun 58 inci yıldonUmiınU kutlamak 
üzere 4 İlkkanun perşe:nbe günil &a· 

at 16.30 da okulun Cebecideki bina. 
sındak bir toplantı yapılacaktır. 

Milesse müdürü bütün mezunların 
bu toplantıya şeref vermelerini rica 
etmektedir. 

r ) l Küçük haberler 

* Dahiliye Vekilliği kaymakam· 
lık kursu hazırlıklarına devam et -
mektedir. Hazırlıklar bitmediği için 
kursun açılması ancak bu ayın 15 
şine doğru mümkün olabilecektir. * Hizmete ait otomobil, kam -
yon, kamyonet, otobus, motosiklet 
ve deniz taşıtlarının katiyen kendi 
i!jleriyle özel işlerde kullanılmaması 
kullananlar hakkında kanun tatbi -
katı yapılacağı ilgililere bildirilmiş· 
tir. * Vekilliklerle yapılacak muhabe· 
re evrakına bizzat valilerin imza 
koymaları kararla~mıştır. * Kocaelinin Karasu kazası ile 
Bitlis'in H izan kaza merkezi olan 
Karasu arasında postada yanlışlıklar 
olduğu anlaşılmıştır. Bundan böyle 
her iki Kara~u'ya gönderilecek mek. 
tup ve telgrafların altına vali ilk a· 
dı da yazılacaktır. * H~Unmızın araba t ekerlek de· 
mırı ihtiyacını kar&ılamak üzere 
Karabük fabrikası, 200 ton araba 
Şina demiri ayırmıştır. B u demirler 
Ziraat Vekilliğince valilikler e ihti· 
yaç n isbetinde dağıtılacaktır. 

Çağrı 
• Adliye encümeni bugün umumi 

h eyet iç timaından sonra toplanacak
tır. 

Bir akşam usıü, Erenkuş'a doğru 
yüru)'Unuz ve elektrık anıralının ta· 
raı;asına merek, ıki yanınızda gur 
çailıyanlıu, körfezi ve Akdağ'ı 
SC> rediniz. Fransız _sen ahı di)or ki: 
''Bu dağlJırın arkasına inen gün~i 
Antalya )akasından gormek kadar 
hısmcıli bır manzara akla geleme~" 
Kumsaldan, en yukseğı 31'i0 metreye 
çıkın bu dağ, tepe, ırt ve geçit >, • 
ğınlapnın, ılık bır teşrin ikındi~inde, 
a)dıo "e koyu, sonup )anan renkle· 
rine bakıyorum Torosl:ır, Anral)a 
korfezinden, bu dalgalarla Akdenıı'e 
lcaı.-u~u)or. Sıfırdan uç hın metre, 
ıcbır ve liman uHunde, enci, boğu· 
cu \e bunalııa hır ufuksuzluk hatıra 
ı:;cıirebılir. Yatık kı) ılı, dır limanlı 
ve )akın )'Üluek daglı i~kcndcrun'da 
da hal bo)lcdır. Antalya'nın arkası 
ve hır yanı alabildıı;inc açıktır. Kor· 
fczi çeviren dağlar ise, hem millerce 
uzaktadır; hem de alçaklı yuk•ekli 
tepeler, )"aylalar, f:ırinti ve ı;ıkınıı • 
la rla, yuceliğini ka)betmi)e~. fakat 
alırlığı da duyulmıyıın, c~siı: bir dc
j;işkenlik gosterir. Gunün hemen hiç 
hir saatinde, ı~ın-kara r~ım oyun· 
ılarınıo eksildiği gorulmu. Oralardan 
pınarlar .ı;;ıbı 5:ıf 1'urk ısımleri akı· 
yor: Akdağ. Beydağ, Çanak)aran, 
I>elikıaş, Yanarıaş, KızılcadJğ." 
T urklerin hu yalı;ın ka)alar ü~tunc 
ne zanun konduğu pek bilinmez. 

I 
l 

ra verilecek giyecek eşyası hakkında 
su kararlar alınmıştır: memurun nü· 
fus kağıdına tarihli kuponlar ekle
necek ve bu kuponlarda yazılı tarih· 

• Sıhat ve İçtimai M uavenet En
cümeni bugün umumi h eyet içtima· 
ından sonra toplanacaktır. 

• Maliye E ncümeni bugün u mumi 
heyetten sonra toplanacaktır. 

Ç\ığlıyan sesleri ile gonül oyala· 
yıp, renklerine resimlerine do)ama· 
dıiımız bu ıey'in adına tabiar di)O
ruz. Burada tahiaıın her turlusü var: 
I.uhnan çamları )ctisen yıt)lıtları ile, 
dağ ' e orman tabiatı, denize )'Ukar· 
daı:ı bakan ve ı;ağlıyan doken, sonra, 
uzaklarda, alı;ala alı;ala geniş ve de
:rin hir kumsıılda eriyen yalısı ile eş· 
siz hı r kı)ı lar tabiatı, saAa döndüğü· 
nü1de gozlerinizi göninmez çizgileri 
ile dındiren, sola baktığınızda haya· 
liniıi enginler ruyası içinde sallıyan 
deniz tabiatı, iki ıaraçıı ile Toros 
eteklerine doğru, geni~, diız, a\lık 
ve seyranlık ova ıabiatı, hepsi, her 
çcıidi ,·ar. fs, içre'deki dağ karjınız· 
da, Rivi) era'dakı kıyılar ön!inüzde, 
Mat'Bri~ıan'dakl on. arkanızdadır. 

Antalya muzları altında. 
mebus Rasih Kaplan ve bu 

mektupların sahibi 

!''''''''''''''" ** ................ .: 
j Falih Rıfkı Atay'ın bu s~ri- J 
i den son yazısının adı "dönüş i 
İ yolu" dur. Birkaç gün sonra • 
:f "sanat sayfası" nda ncşrede- i 

L~~~~~:ı .. tt• * * .............. J 

Bir aynaktan 

Kaleleri, sarayları ve mezatları 
ile o)ma ka)ııdan, kapılarında isken· 
dcr'i durduran Termcsus, işte ıu te· 
penin ustundcdir. Aıina')"a kadar 
güi)-ağı ve balsam yollıyan Phaselis, 
kar~ı kumsalın biraz )Ukarısındadı r. 
Kadim Olbi)a, ağaı;larını gördüğü· 
nuı: ı;ifıliAin >anlarında idi. Siz ~en: 
diniz, ıimdi, nergama kıralı il ınct 
Aııalus'un kurduğu 2099 yıllık Atta· 
lia'nın içiııdcsiniL Yirmi, >~rmi. beş 
kilometrede bir, jimna:ıları ıle, ll)'at· 
rolnrı ve stadyumları ile surları ve 
süıunları ile, bir ~iıe > ıkı larına rast· 
lı)orsunuz. Ru tarihtir. Onun da, de
vir devir, bin türlüsü, bin hatır~ısı 
var. 

Tabiat, tarih ve sanat, iç içe, ko· 
yun koyuna, katran çamı bir saray 
suıununa .ı;ölgc \ererek, bir hisar ,.\k· 
deniz mavilerinin en tatlısı üstüne 
aksini sunarak, çağlı)aoların burÇ • 
!ardan sesi gelerek, her ter bir ara · 
dadır. 

Dirini bulan, bahti)·ardır. Fakat 
sizi Antillya'da nerC)e dlvct ede • 
)İm? Otel bulamt)'Bcaksınız. Kaıran 
çamlarının slılscsine knu,abilmek 
için, katır sırtı ara)acaksınız .• \~pen· 
dus ti)aırosuna gitmek için, kuru ha· 
va bcldi)cceksiniz ve orada küçük 
bir kulübe çamı altına sıJ;ı namazsı· 
nız. İnsanların >apamıyacağ ı , yarata· 
mı)'llCağı, criscmiyeceği her ıey var. 
Sizi bunların hazzı na dO)'llrabi lmek, 
hunların koynunda avutmak için, fa. 
kir zengin, herkesin yapabi leceği ıey 
eksik! 

Güı; mü? Harı r ! Pahalı mı? Ha· 
)'lr! Fakat ne >&palım ki bütün bir 
'{&tanı temelinden in~a cdi>oruz. Her 
yerde başlamalar, y.ırılam:ılar var· 
dır. Riz ıamamlanm:ı'nın hasreti ka
dar, hunların evincindc} iz. Kendi • 
mizi bir yabana ülkeden ı:elcn kol· 
lar farzederek, bir merkez, bir r.azlık 

Akdağ'a bakış .• 
,.c bir kı$1ak için, Anadolu halkını 
sömürserdik, Ankara'yı, İstanbul'u ve 
Akdeniı kı) ılarındaki bir ıehri, ıiııı· 
diye kadar, tamamlardık. Fakat on • 
lar, biz olmazdık. 

Bizim hıncımız, başlanmamış 
olan ve baslamıyan icindir. 1, gören· 
!erin kusurlarını, ferah ferah, ha • 
ğışlarız. Adamlarımızı yc1cllnlari>1c 
tartar, yekünlarına göre ölçeriz. 

Antalya, başlamıştır. Kanbada, 
köyde ve kırda haşl:ımışur. Nafıa • 
mız sulama iılcrini h:ııardığı, bugün· 
kü yollar bittiği, ray deni:ı:e uzandı · 
ğı "e bir iki fabrika bacmı ıüttüğü, 
ve lchre, çok değil, bir bü}iik bina 
için Ankııra'da harcadığımız kadar 
para )-ardımı yapıldığı vakit, bütün 
eksikleri ile bile, Antalya, her zi}'ll • 
retçiye nice tamarnlardıı hulunmı· 
yan zeı:kleri tattıracaktır. 

I Yerli mallar ve bi;iklirme 
haftası ha11rhklan 

12 inci yerli mallar ve biriktirme 
hafta&ı, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da 12 İlkkanunda yurdun dört bu -
cağında törenle kutlanacaktır. 

Geç en cihan harbinde müstakil bir 

milli iktisattan mahrum bulunan os

manlr imparatorluğunda milletin 

çektiği sıkıntı ve bugünkü cümhu • 
huriyet devr inde hi~ bir Avrupa 

memleketine nasip olmıyan rahat

lık ve bolluk her yerde heyecanlı 

bir ıekilde canlandırılacaktır. Şeb -

rimizde v e valiliklerde hafta hazır 

lıklarına devam olunmaktadır. 

l<'rde mallar ahnacnkllr. Her me
murun nüfus başına alacağı patiska, 
basma, pazen, kaput bezi on beş met
reyi gcçmlyecektlr. 

..-································-.. 
l\lallye Vekilimiz diyor ki: 

'•Dünya buhranının doğur -
dugu mali ve iktisadi şarllar 
kar9ısında halkımızın üç ve 
altı ay vadeli bonolar da mev
cut bulunduğu hald e en uzun 
vadelilere rağbet göstermesi 
cüınhuriyet maliyesine olan 
emniyet v e itimadının y eni bir 

tezahürüdür." 

.._ •• , ••• , •••• , •••••••••••••••••••• r 
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• Divanı Muhasebat E ncümeni 
bugün 10 da toplanacaktır. 
• • Arzuhal Encümeni b~Un u mu
mi heyet içtimaındansonra t oplana. 
caktır. 

• İktisat Encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanack
tır. 

Yeni Çankaya 

Kaymakamı 
Çanka}·a kaymakamlığına ta}in edi· 

len mahalli idareler ikinci daire rei~i 
Necmettin Erkin dün yeni vazifesine 
baslamısıır. Çankaya karmakamına )'e· 
ni ,·azifesinde basarılar dileriz. 

Sidney kruvazörü 
Londra'dan gelen haberlere gl}. 

re Avusturalya donanmasına men· 
sup Sldncy hafif kruvazörü Avus-

turalya açıklarında 9400 tonluk bir 
alman korsan gemisi ile topcu dU
ellosuna girişerek bu gemiyi ba· 
tırmış ve kendisi de aldığı isabet· 
ler neticesinde batmışur. Bu si· 

l!l.hlı alman ticaret gemisi Stcier· 
mark isimli idi; fakat "41 numa
ralı korsan" parolası Jle anılmak· 
ta Kormornn adı ile Pasl!lk'te 
ddtaşıyordu. İngilizler de bu ge
miyi takibe devam etmekte idiler. 

MüreltcbaU 42 subay ve 603 er· 
ılen mOrekkep olan Sldney hafit 
kruvazörU, 1934 senesinde yapıl· 
mıstı ve 6800 tonluktu. 

Esas sll!l.hları ııunlardı: 8 t ane 
15 santimetrelik, 8 tane 10.2 san· 
tlmctrellk top ve gene 8 tane tor· 
pil kovanı. 

Aynca kesif ve t opçu g5zetle· 
mesi !cin iki tayyaresi bulunuyor· 
du. SUrati de 32 mildi. 
Alınan haberlerden anlaşıldıf:ı· 

na göre Sldney, alman korsan ge· 
misini top ateslne tutmue, s:emı 

de buna torpll a tmakla karsılık 
vermiştir. 

MürPttehattan kimsenin kurttı· 

lamadığt SÖ) lendiğlne g6ı:e bu tor-

pil tam isabetle kruvazörü batır· 
mış olacaktır. 

Avusturalya Domlnyonu filosu
na mensup olan Sidney kruvazö
rü, aynı adı taşıyan ,ikinci gemi· 
dlr. Gecen büyük harbe iştirak 

etmıs olan birinci Sldney de, ikin· 
elsi gibi meşhurdur; çUnkU at-

manlann Emden kruvnrorOnil Ko
ko adalan chrannda yakalayarak 
batırmak gibi bir muvaffakıyet 
kazanmıştı. · 

Simdi battığı haber verilen Sld
ncy de, l talya harbe girdikten bir 
müddet sonra, 1040 yazında Ak· 
denlz'de ltalyanların iki hafi! kru· 
\'llzörUne rastlamış, bunların biri· 

nl Bartolomeo Colleloni'yi batır· 
mış, öteki arkadaşım knçınnıştı. 

O zaman Sldney'ln topçusu, daha 
ilk salvolarda tam isabetler temin 
etmek suretiyle pek mükemmel 
ıtıcı olduklarını gösıermlıılerdlr. 

Sidney, bundan sonra, Akde· 
nlz'de birçok hareketlere lştlrltk 
etmiş, bunların hepsinde büytlk 
bir cesaretle hrırbedcrek kendini 
göstermişti. Bu hareketlerin bl· 
rlnd~. bir italyan muhribini batır
mış ve başka bir muhribi de ya· 
ralıımıstı. 
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Okur mektupları arasında .• 
Her gün )'azı yazıyor da ı:aman 

~aman ve rahut sık 'ık okurlarınız· 
dan mektuplar almıyorsanız, bazın 
kendiniıi, kendi kendine konu$an bir 
adama bc111eıininiı. Hele bir dava 
uğrunda sürekli kalem çalanlara de
diklerinin }ankısını gtİ$ıerecek a)·na, 
aldıkları mektuplardır. 

Yeni harflerin ilk kullanılmıya 
ba~landığı .ıralarda Bur a'da hir 
odacıdan gelen bir mektupta 0 '1" se· 
ini vermek üzere bir harf şekli öne· 

rili)·ordu. O zaman bir iki tanıdığım 
"odacıl:ır dıı bu ıurlü işlere karış

malı mı?" dediler. Halbuki ben bu 
mekıuı•ıan \'e bu oncrgeden sevin • 
dinldi. Çünkü ileri sürülen $ekil, bir 
kargacık bur1:acık da olsa, yeni bir 
<lavanın halk rıiınları ara\ında hile 
ne ~buk bcnİm\cndi.~ini ~füıeriror· 
du. 

Zaman zaman okurlarımdan aldı· 
i:ım nıckıuı>lar ar;l)ımla Ja hem )'C

rindeler, hem }er~iıler bulunabiliyor. 
Fakat hcı,si hir il~inin, bir iri dile • 
iin bdirıi•ini taşımaktadır. 

Salranbolu' dan iki kelime 

X Mescll hir okurum, Safranbo
lu'da terzi Hakkı Ağar gönderdiği 

mektupta • körlülerin a~ıından duy· 
duJ:unu söyle<liği iki kelime>i pclc 
beğendiğini )OIZJ} or. Bunlar, "Jlmba 
5İşesi" karşılığı olan "ışık camı" ile 
"ıeşckkiır ederim" karşılığı "alkışla· 
nm" dır. Bu karşılıkların ne kadar 
gerekli ve ne kadar )erinde olduğu· 
nu ve)a olmadığını bir tarafa hım· 
kınız. Gerçek olan hir ~ey varsa bir 
kaıada çalışan bi r terzi vaıanda,ın 

dil d:lvasiyle olan ilgi•ini ~htermek· 
tcdir. 

Deprem - teprem; 

Bakanlık - vekalet 

X Ankııralı okurlarımdan A. O. 
nin sönderdi~i uzunca bir mektupta 

rumdan şu mektubu aldım: 
"Affınızı dilerim. 
(Bir scfilenin hasbıhali) ndeı 

intibah eyle de bır kerrc düşün 
Bir iki saniyelik zevkin için ... 

il!h •• 

ııezninin deği~tiğini hatırlamı)'<.,.. 

rum. 
Sürsem önünde b6.ke cebıni su· 

cudumı.ı 

Karşımda yangın olsa, ısırsanı 

vücudum il 
be) tinin: 

Eyyamı zemherirde bir piri ser• 
sefid 

di)e başlı)ıın bir manzumenin So• 
beyti olduğunu ,.e altında da (isın•· 
il Safa) imzası bulunduğunu haur
iı)orum. Bilmem, yanılıyor muyuın1 
Hürmetler." 

Ay adları 

X Ay adlarının hepsinin ve yr 
hut bir kısmının değiıtirilmMi hşk• 
kında yazdığımız yazılar da • bir ır 
kım başyazarb.r ne derlerse desin • 
Jer • okurlarımız arasında engin bit 
ilgi u)andırmışur. Yurdun hirccıl' 
taraflarından gelmis mektuplar, ınr 
samın gözünde duruyor. Bir gün • 
konuya tekrar dönersem bunlardal 
da fa)dalanacağım. 

lmza•ız paçavralar! 

x Bütün bunlar okurlarımızın flo 
ı;ilerine, dikkatlerine del11et eıtiJI 
için hizi sevindirir. 

Yalnız ayda. yılda bir de iıru& • 
tarını kormıya bile kıyı~amıran Nl" 
ı:unculardan, ahllk d~künleri[J(le• 
de külhanbeyi üsliıbu ile yazılrnış P 
ı;avralar alır~ınız. Bunlar, kiığıt seci · 
f)Cılerine yük olur. Ama onların • 
bir tek fa>'Cl.ııtarı yok değildir: üztt" 
!erine yapıştırılan pulların para~ 
devlet haznesine girer. 

dil ve imla bah\İ daha genİJ ölı;fidc · --------

• f. f . 

ele nlınnıı$tır. Hu okurumun dü~ü • rd• 
nÜ$Üne göre derrem kelimesi yan· Düzeltme ı Dünkü Yankıla 
Jı,ıır; doğrusu ıeprcm olmak gerek· bir yanlış vardı: merkezi bir dl' 
ı \ l) d . k' yireler, "mer.lcezi daiuler'' şeltlill'I 
ır. • . . ıyor ·ı: • 

"Dilimizi kurarken ynhut nnbr· de çıkmıştı. Suçunu üzerime '.,. 
kcn l•tanbul Jehce ve ııvcslnln te· mıyarak. bu yanlışı düzeltir. 
mel oldutunu unutmamak ııerektlr. zür dilerim. 
Yoksa, yarın ul.ıUr ııun "kavıı:a,. ya 
••gnvgn" , 0 karpuz" a 0 1'a11>uz'', ·~a

bun"a ''Zahun·•, "sıA'ır"a '"zı~ır •• de
ml'k \'e böyle )·azmak yoluna dilse· 
cet:ız., 

Okurumuz, "Bakanlıklar • VeU
lctler" ~elinıelerine de ilişiyor: 

"OtobUslerln tabeltı.larında bele· 
diyece yıızılmıs (Bakanlıkları ıözU, 

halkın nı:zının tavanına yazılmıe &I· 
lıl "tutmue,. tur. Gel aelcllm, ba· 
kanlıktarın önündeki duraktn, so· 
kak tnbc!Asındn (\'ekAletler cn(!de· 
111) diye yıızılmııtır. (Bakanlıklar) o· 
tobUııUne binen insanın (\'eklıletlcr) 

durnıtında inmesi dojlru mu?,, 

I htikar yerine kötükiir ! 

X Okurları mı:ı:dan An1'aralı S. 
M. de şlıyle bir önergede bulunuyor: 

"Şu ur:ur11uz lhtlklır kelimesine 
bir karıılık bulunmadı. Ben ıonu 

lhtlkAr'a benzlyecek bir kar111ık tek· 
ıır ediyorum. Tek kelime halinde 
"kötllkAr,.I 

lhtt~rcının klın kötU klır ve 
maksadı bunu sa.tınmak detll mi· 
dlr?,, 

Selam •özlerimiz! 

x Kemal imza~iyle aldığım mele· 
tupta deniliyor ki: 

"Ne zaman esselAmü aleykUml, 
ıabah veya akşamı eerlrıcr hayır 

olsun! !ardan kurtulacııl':ız? Ve ne 
zaman "ıtUnaydın veya tUnayılın!., • 
la ve yahut bunlann yerini tufocak 
öz TUrkce s!lzlerle se!Amlaımaita 

baelıyııcaıtız:' Yoksa bunun ıctn de 
kanun cıkması ııerek diye mi dUtU· 
nUyoruz? Herkes bu aelAmlaemada 
bir yen ilik bekliyor!,. 

Yanlışlarımız karıııında 

okurlar 

x Her ne kadar kaleminizi çok 
dikkatli, çok özenli kullanmak zo • 
runda iseniz de arada sırada dalgın· 
lığınız üstün p:elir; yanılmalar )a • 
parsınız. O uman dikkatli <>kurları • 
nız, siı.i nazik bir dille düzeltirler. 

Mc•ell ge(enlerde İsmail Safa'nın 
bir htrtini )anlı~lıkla Abdülhak Hi· 
mid'in "Bir •efilenin hasbıhali" ne 
maleımi,im. Bunun illerine bir oku· 

Üç genci çiğniyen 
ıof ör 

İstanbul, 2 <Telefonla) - sır~ 
ay evel Harhlyc'de kaçak taksi 'il' 
baslyle GUzel Sanatlar Akadertl ·,, 
den ile; gencin ölQmUne st'beP " 
&oför Hllseylnin mahkemesi "·" 
Kendlsl Uc sene hapse 350 ıırıı 9P' 
oezaslna mahld~m oldu. 

ihtikar suçlulan 
l Slr ~r stanbul, 2 CI'<ılcfonla> - ı 

sap bir seyyar satıcı lhllkAr sııcı;,. 
yirmi beşer lira para ceznsınll tıı ,r 
ktlm oldular. Seyyar satıcı !ştl'~,,ıt 
ri konuldu, diğerlerinin dükklı t<J' 
blrer hafta kapatılacaktır. sır ıtf' 
nlfaturacı da mal saklnrlığı ıcııı 
klf edlldl. 

~----------~...-./-

Yurt içinde 
S enelerdenbcri Ünye, çar; 

~amba ve Terme bavalisırıd1 
icrayı şekavet eden Kiraıtt~. 
lr.ariyelı Sarı Yani takip rall t 
rezelerinden gördülü taı~~
neticesi silihlariyle ve 1~1• 
lerce avancsiyle beraber t• 
du livasına arzı d ehalet 

1 

mişıtir. 

Yurt dı§ında 
t ·1· 1 . • ·ndt pr 
ngı ız gazete e.rı ıçı 1111 

kara itilB.fnamesi ·al eyhtar brl 
Jcadar, sulha doğru atzlan ~t 
mühim adımı allr.ıslıyanlat bil 
derhal lngiltere tarahnd•1ııı" 
hatt1 hareketin takip ed• jtl' 
sini istiycnlcr de vardır. btt 
giliz gazeteleri leh ve altY1,1• 

olmak üzere ikiy e ayrıtraıs 
dır. 

'------

Köşemiz••• 
,. fyOf 

B ir ö/,retm enimizin mektubundan aynen "B ana öyle ge ~ 111, 
ki "rağmen" yerine "karşı bile" sözünü kullanıyoruz. Nıte ~ıı
ıs sontt'~rin salı günkü "Ulus" un başyazısının 4 üncu sat''.z· 
da, " •••• yerle~mis olmasına ve karadan sarılmasına rtç" 
men'' denildifi halde 28 inci satınnda "Girit adası para~~tat• 
dalgasına karşı bile korunamadı'' denmiştir. Kılavuzda da ·ııt8 
şın" tek lifi konmuştur." Ôğretmenimizin hakkı var: bu&ıJ şıfı• 
"Memleket içinden" yazısının so'nıa11nda da "rağmen" JcS~ıs· 
ğı olup olmadığı düşünülmeksizin "eksikleri ile bile". de~ ti• 
tir. Zihin makinesi T ürkçe çalıştıkça, "rağmen" gibi bırço 
birl erden, farkına varmaksızın .lcurt uluruz. 

* .~ 
S on zamanlarda bir "sona erdi" dir, gffJiyor. B u gerçıt b;ı· 

hay et buldu" veya "nihayete erdi" nz'n t ercüm~sidir. Fakll 
de "bitti" vardır: "bu akşamki neşriyatımız bitti!" 

* ~ "T erimler Cep Kılavuzu" nu yazı v e konuşma dilinde de As•· 
l anrlanlar bakzmından taramakta devam ediyoruz: 1 - 4 ,,. 
ri c:ıı ondalık, 2 - Aşarat "" onluklar, S - B aki == kala~· ıı•'f• 
Basıra • görüm, 5 - Batın = karı n, 6 - B edir = V 0

" çt-
7 - B ünye • yapı, 8 - Camia '"" topl aç, 9 - Cuibe "" 
kim, 10 - Cazibei arz • yerçelcimi. - DİLCİ 
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Dl~ POLİTİKA! .. TELGRAlt''TELEFON ~ RADY6HABERLERt 
Alman - Fransız 

görüşmeleri 

Ruslara göre 

Molotof'un 
oğlu yoktur 

"1-ıı.jiJi'rıin bir taraftan Almanra, öıe 
lıtııe ~ da Amerika ile olan müoase -lltsi: sene millctlerarası politika sah .. 
d.ıkj !1 ön plloın:ı geçıııışıır. 1.ib) a· 
bir hıngıliz taarruzu başlı>alı, Vişi'nin 
1'tıi} UturSUzJuk içinde bulunduğu SÖ)· 

ı~~rdu, . Önce Gcocral Veygand, 
bı: t k Mrıka'dan uzaklaştınldı. l;onra .Moskova, 2 a.a. 
~ ıın ~~ırlar Alrika'daki Fran ız bildiriyor: 

Tas.s UJanBl 

rlı:ı >:elerını d<ıla~arak hu memlekeıle· Alman makamlarının sovyct esir
~\idafııasile ilgili talbirler nidalar. lerıne yaptığı çok çirkin muamele 
~ 1 Veygand'ıo i~ ba$ından uzak· hakkında Sovyetıer Birliği haılciyc 
it V.~sı için ileri sürülen sebepler· komiseri M. Molotof'un neı,ırettiği 
~1 ~~ırlarınıo şimali Afrika'ya -e- nota üzerine Hitlercller uoğı u vaka· 
rıllİ erını icap ettiren sebepler biribi· !ara dayanan bu vesıkanın milletler 
at ı:otutınll}'Ordu. Vişi'nin resmi izahı· arası e!kt\.rı Uzerinde yapmış olduğu 
'İta• re, General Ve)ı:and, şimali Af· tesiri nzııltmağa çıılıı,ııyorlar. Bunun 
'n ani vatana sağlam olarak baii· için de almanların btUduğu en İl ı •

1 ~ !Ilı temin ermek için Ccuir'c çare sovyet hariciye halk komıs rl 
11.ı :_rıhn~ş -ç-e tayin edildiği vıızife de 
ıtıiir .... ye ıle ihdas edilmişti. Artık sö· :M. Molotof'un gOyn esir etmiş ol· 

lngilizler T obruk' a deniz den malzeme gönderiyorlar 

Dün blıtUn muharebe mUdd<'tln~<'. 
hava kuvctlerimlzı Sldl·Re7.znk cıvarın· 
da ve batısında düımnn tnnklannn ve 
mot6rlü nak11 vasıtalarına durmadan 
hilcumlar :yapar.ık, kara kıtalarımıza 

:ycnldc;n muzaharct etmhılerdlr. Blr<;o1c 
tam isabetler mUıahcd<' olunmu$tur. 

T obruk koridoru kesildi 
Londra, 2 a.a. Sa lfıhlyctıl ka:y-

• naklar tarafından verilen izahata gö· 
re, buı:ıünkll K hlrc tcblltlnln manası 

Tobruk k rldorunun muvakkaten ke
&llmls olmasıdır. Tahmin C"dlldJtlne ·ırll· 

tt, kor.1oru >Cnldl'n aı:mak 1<:1n hare. 
kfıt ecre)' n etmektedir. 

Libya'daki Amerikan 
tankları 

Ne\•york, 2 a a - Ncv:york Tlmes 
ı:azrteslnln bllJlrdlitlnr. ~öre, bln<ll'n 
fazla amı>rlkan tankı Libya da hnrekfı • 
tıı iştirak e) lcml'kt('(llr. 

Askeri sözcünün 
·söyledikleri 

Kahırc, 2 na. Askeri sozcu, 

it: telerle ana vatan arasıodaki bas· duklarını iddia ettikleri oğlunu bir 
tıtıd.aaflaınJıı~tığıodao General Ve)'· yalanlaucı olarak ortaya sUrmek ol· 
ııır, b~ vazjf~ kendiliğinden sona rr· muştur. llu l§ için Gestapo~ a satıl· 
rı unll}'Ordu. Halbuki Visi nazırla· mııı bir adam bulan Hitlercller ııu 
1tı:r11•tleriyle ve Paris v~ Vişi saze- ııekilde bir komediye oynamı~lardır: 
' ~e yazılariyle, şimali Afrika'nın bahis mevzuu olaıı bu adam nlman
dt ~ hakkında. derin bir endişe ifa· !ar tarafından gazetecilere M. Mo· 
ı~.~"Otlardt. Ve Veygand ~imall Af. lotof'un oğlu diye takdim edilmiş o 
~ . tekildikteo sonra bu endi~e da Molotof'un notasında zlkredllcıı 
~Qd' lifade arttı. Anl•Jıldı ki Vey· hMiselert reddctmeğe yani kııtanın 
il, ~}İtnall Afrika'dan gtri alınma· beyaz olduğUnu isbnta başlamış ve 
o~ llrgclerde emniyetin kurulmuş Hltlercilerln sovyet harp cslrlerinı> 
~,~tıdan değil, belki ıcrsine olarak, kalllı lmzu gibi muamele ettikleri· 
' v 11 bulunmasından ileri geliyor· n1 söylemlııtır. Do.ha sonra radyoda 
'-"lf 'Y&and'ın o.zl.i hakkında Amerika söz söyllyen bu çapkın gramer yan 
lliıı ;::an gösterilen rakın ilgi, Y'i$i· lışlarlyle dolu bir nutuk irat etmiş· 
'ıt!tte b?<>krada C:reoeralden süphelen • tir. Meseli\ nıs"a "jele nodorojnl-

imanlara göre 

alman kuvctleri arasında bugunk.I 
Kahire tebli~ınde zıkredilcn bırlc:i· ı 

I
• 

1 
1 menın son zafere olıın ıng1ıiz lnan-

ng 11 ı'zlere go"' re cını hiçbir suretle ortadan knldtr-
• mndığını bildirmıştir. Bu birle~me, 

'"ı ıı '"" 11ı"", 111111 , 111 , 
11 

• , işi, yalnız birkaç gun için gecikti re-•••••••••••••••••••••••••••••• . • bilecektir. Blrll'şme ancak mevzii 

LIBYA'DA LI BY A'DA 1 bir nmvııffakı~·C'ttir 
'l'obrıık'ln olan bağ, düşman nU

cli. ırız da haklı olduğunu göster· " ki" kelimesi yerine bu herif "trans· 
Tobr cenubunda 
MUHAREBE 
BASARi İLE 

"'" 

SON BULDU 

~l~~era.ı Veygand'ın Afrika'dnn ÇC· portovtsi'' kelimesini kullanmııı ve 
~'d ı .Uzerioe, Dirl~ik Amerika. Af. bunun gibi daha birçok yanlışlar 
ltı tıı~ Fransız sömürgeleriyle ıica _ yapmıştır. Bu derece gUIUnç bir ko· 
'idilııt lıtıısebetlerini kesti. Ve Dögol'ün medya tertip ellerken ımıercller 
~ i . ~erme ve kiralama" kanunun· :rnlnız bir olayı itibara almamışlar
~rc:'!ade edeceğini bildirdi. lngil . dır kl o da Molotof'un hiçbir za
"ıp~10&al altında olmı)"lln Fransız man otlu olmadığıdır. Bıı gibi be· 
tihi, •b rını, iıgal ııltındaki topraklar certksizce manevralara baş vurma· 

il lukaya. dbi nıtmı)'a karar ver· lan !ı;:in Hltlel'cilerln işlerinin her (13.ışı ı inci snyfndn) 
~~ Vişi'yi tıir adım daha Ameri· halrle pek tena gitmesi lllzınıgel· alınmışıır. Bu esirler aruınJa üç Ge-
~r ~e lngilıere'den uzaklışrırdı ve mektedir. ncrat' vardır. Birçok toptan başka, 814 
~ daha Almaoya')'1l yaklaştırdı. İngiliz tankı ıahrip edılmiş veya ele 
°' 19.to rnüt:ı.rekenin imz11s1ndao ve he· ı gc\·irilmişıir. 127 in.ı;ili:ı: tayyaresi de 
~ p sen~j birinciıeşrininde Ma • • Am e rı· kan d~iirulmüştür. 

Mihver kuvelleri 
TOBRUK 
YOLUNU 
KESTİLER 

(Baeı 1. tncı BnY(adn) 

sandövlçi iki tarafından parmak _ 
lariyle ınkııtınyorlardı. 

"Harektl.tın neticesi hen!lz belit 
değildir.,, 

'rtıı~~ ıle Alm:ın Führer'i Hitler ltalyanalara göre 
tı.ıııı.t- 1 SOCÜJmedeo sonra Viıi'nin O k bl ı .,..sı ·• 

1 
d .. Ronı:ı, 2 u.ıa. - lııd)'an orduları u· rta§ar te iği 

~tlqed· oy c bir çığır üzerinde )Ü - onanması nıumi karar~ilıının tebliği: Mıınnarik Kahire, 2 a.a. - lnglllz orta şark 
h:.~ hldt· .Oran'?ak.i deniz harbi, Da· nıuhıırchcsi, hau noktalarda ıiddetle •ımumt karar&Ahının tcblllH: 
..""tul sesı, Surıye meselesi, abluka, ~:~ _"t e karşı gösterilen iyi kabul, ba· h ı hl' 1 h ' devam cıınektcdir. Tohruk cephesimle, F.s:ıs cephede 20 sonıesrlndcnbfrl 
""lijı:ı ractrolar arılSlndaki münakaşa er 1 ıma e azır • en ileri tcŞklllerio faali) eti ve iki la • 2560 karekllometre genl.tilll:lndc bir a. 
~S,ı,_huolar Vişi'yi yavaş yavaş An· raf otpçusunun şiddetli düellosu kar • razlde mahalli dctlılkllklerıe eer<>>nn 
)\• '<S<ın! _.ı dc<lilnıİlitir. eden bir mUtehavvll mcydnıı mullart.!-
~h du~ aman uuklası.ırarak Alman· (Baaı ı. ıncı ımyrada) Sollwn cephesinde, müdafaaml7, besinde, esııı toıııuıukınrnnızın dUıımıı· 
,, r~. ru >-aklaşunnıştır. Bununla .. • " olduıt.·nu bildirmi•ıir. Yeni zırhlıların düşmanın aıka arka)"ll }'aptığı hücum· na hücum etmesi ve yahut dilımıın ıaı· 
~t .. eçen ilkbaharda Suri)·e'deki .su ,, 'ıı.. nı d ve c:i<>oanmanın dit:er ı;emileri sa)'csİn· lata şiddeıle mukavcmcı etmi~tir. Sidi· vetlertnln hücum "'~'Ya karsı hücum 
....... 

11 
")· anlarında Almaııya'ya ,te - ., Ö ~ . .:J:ı eıı koia>•lık bir tarafa bırakıla· de, aynı zamandıı )'Cni üslerin ıcsisi ve mcr'de, kıır$ılı'klı hldiseler olmuŞtur. için toplnnmıun ıcbeplcrl:yıc atırlık 

fuzıına rnğmen, olduğu glbı muhtı

fazn t"diln ktedir 

Durum çok karışık 
Londra, 2 a.a. SallıhlycUl Lon-

cıra mahfıllerlne ııimdı gelen malQ
mata göre, Seydl - Razznk etrafın· 
daki mUd:ıf alaı-a giren almanları 

ptlskUrtmck ıçln yapılan knrııı hU· 
<.nm ancak muvakkat nıuvaf!Hkıyet
ıer vermiştir. Çok şıddetll bir mu
harebe cereyan etm ktedlr. Durum 
ı,;ok kan11ıkt1r. 

Libya hududunda, Britanya h-uvet
leri Libya Sldl-Ömer adı ile tanı
nan kUçUk köye hUcum etmiş, eid· 
detıı bir mukavemetle karvılaıımııı· 
lardır. Bir miktar ilerleme kayde
dilmiş olmaklıı beraber durum hA
Ut. vazıh değildir. 

T obruk'u kesen kuvetler 
Londı a, 2 a.a. - Koridorun kesil

mesi yüzünden Tobruk, ingılız kara 
kuvctlcrlııden bır kere daha. nyrıl

mı§ bulunuyor. Fakat bu sefer ta
mamen çevrilmiş değildir. Zira 
'l'obruk'un cenubunda. vo doğusun

daki durum daima seyyal bir hal· 
dedir. ~ıı b !'sa, Vi~i bugüne kadar mütııre· yüzlerce }ıırdımcı gemi iUiv~i sa) esin· Mcrkerdc Sidi • Rezzak bölgesinde merke%1 hemen her gün değlsmlştlr 

• 'ne h~ihnlerioden mihver dC\·lctlerı de ve nibaret donanmaya stratejik ha· tarpışma olmuştur. Burada, dün arala· ı DUn düaman, nlsbetcn dıır bir Cl'P -•ı. ı b reketleri süracle yapmak imkanını ve- rında General Miles Regioal da bu • hede, elinde bulunan zırhlı kuvetlcrl· .Almıın -esas hıı.mlesinin, cenup -

~
~ •• t ir deği~iklik de yapmamış- batı ls~;kametlnd 15 ı l al ""tı J ren Panama kanalı sayesinde, Amerika lunm:ık üzere LSOO esir alıomı$tır. nln hepsini muharebeye sokmıutur. ~ en ne maıı 

'lıtı~. ~ta b~e';.°:n:aüta;;;:ıiı~a~~=; her iki Okrıınos"ıa belirmesi muhtemel Tobruk nçıklarında, bir ital}-an tor· Bilftlo gQn Sldl·Rezak-Blrcllınmlt-Za- zırhlı tUmeni tarafındıın yapıldığı 
~~tı. V · ı· k d .___ olan bütün teh<litlere kar•ı kovacak du· "İl ta\.'fareleri teşkili ı..~ bin tonillto· afran bölgesinde eercya,o eden cok ı;ld· anlaşılmaktadır. Bu tUmen en ziya-

~
tıı._..... e aınx ıye a ar nu ~Ü· ~ , .. ırq ...... 11l3t... B "dd ·..:od 

1 
ruındıı olacaktır. hı'k bir ingiliz: kruvazörüne "·- .......... a detll ean>;arnalar nctkeslndc, cenuptan de ]t(lyıp veren iki alman tUmenin-

ı:ı .... u mu et ı~. e .Aıı,g o- "" -.-bas v· .. · d · • la k Al Albay Knoks şunlıırı ilave enaıiş • isabet enirmişrir. Bu kruvazör batmıı- ve cenup babdan ilerlemiş olan civa den biridir ve bu ttlmcnln 21 inci 
~ ~ ını, ışı Yl aımı 0 ra · tir: ıır. Jı:uvctlcrJyle bidayette Zaatrnn <'iva· zırhlı c'Jmcnden geri kalan kısımla 
l te ,,,_ uı altında gfüıermiştir. lngi· • u ~~ ."'-OC ika Atlııntik'te aıeş ctmirc ha~lndık. Rom:ı, 2 a.a. - Yarı resmi kaynak· rında bulunan alman kuvetıert blrleıı. , ır batı lt'BİB ctmiıı olmruıı muhtc-
~tıı·- • ~ı gazetelerine göre, bu p '(ik' • d 'k • A 'k lnrd1n ö"renı'ldı'ı:·ıne "o~re, Tobruk •rtk. mlılcrdlr. meldiı· • 
,;,~"llq ~ı ıkj hedefi vardır: Fransız do- ası · te ue urum naı.ı ur. merı an ~ to !' ., ~· • nı 

1 
donanmuının kuvctine "elince Alba• lnrındıı ik tıırrare torpili ile haımlan Hudut b<Sli'eslnde, mukavemet mer - Almanların lr•.'bat tcslft ettikleri 

" 'd.ı.. e e geçirmek \'e şimali Af· " ' " .. ~ı F Knoks •u malümatı ,·ermiştir· inı:;iliz krııvıızörü 5.300 tonilatoluk kczll'rlnln ortadan kaWınlaıası hare· ı Zaf'arnn. Seydi Rıı•ak'ın 10 kllo-
ı. •- rans1z deniz ve hava üsleri· • · -"'it b:"'rnak. Viti'nin doğru olarak, ı 7 zırhlımız vardır . .A)rıca 15 :ı:ırh· "Aurera'' sınıfından bir kruvazördür. kltı devam etmtstır. metre kr.dar ııtmaliııdeclir. 
~·~r h~skı altında bulunup hulun· lı da inşa edilmektedir. Bund:ın haşkıı 
t"'ıı fı 1 bılmiyoruz. fakat eğer haki· 7 canare ı::enıimiz, 37 kruvaziirümüz, 
~k ı,~ıkt ahında ise, onsekiz ar buna 172 desıro)erimiz ve 113 denizaltımız ~ ISlllA 
"( A_"">'ınıy ff k ı d k· vardır. Ayrıca 11 ıaryare gemisi, 54 
~.~"'tak a muva a o mu, eme 
~~ ita Vi~i'nin bundan sonra da bu kruvaziir, 192 dcsırorer ''e 7."> denizal· 1 •••• • •••••••••• 
"F~tti rıı kormakra devam edip et· u da insa edilmektedir. _ 
~ ~ı l.ondra ve Vasingıon'da so • All>ay donanmanın 5.800 ıaryarcsi 
· ı İti;ııdeır. Hakikaten harbin yeni saf· olduğunu ''e bunların yakında 15.00Q i 
~ ı:ı bu suale verilecı>k cevap bulacajhnı hil<lirmiştir. Mr. Winston. Churcill'in 

ı, Atlre:e1ın almaktadır. nu sebepledır Birleşik devlcıler donanmasının 
~-·~~ Peten ile Mareşal Göring pek çok aıış talimi yapıığını bcliuen 67 inci yı/dönümü 
A~rııı ı gorüşme her tarafta ilgi albar Knoks, İtalyan donanm:uının co 
.~ " 1~tır. Bu gör~mcdeo sonra zas ıf noktalarından biri talim )'apmak 
ı'l~~ e Fransız politika adamları için kl\fi derecede baruta malik olnıa • 
~ Q 11 :·erilen beyanat, Alman _ masıdır, demektedir. 
~ ı...... ınunascbetleriyle ilgili olan tq; v<llis 'b. 
ıı...., .\"ru ı:ı ı son derece belirsizdir. Akden"ız'de b t. I l~_ İçitıdPa'nın kuruluşundan, bu A'· Q 1 rl Q n 
. "il~ • e Fraosa')ıı ayrılın yerden, 

1\ · 1lu .~iman işbifliğ.ioden bahscdi· 
ı~ ~l tun bunlar, Almanya'nın 2a • 

il 4\ıaıllıııasına bağlı olan islerdir. Ve 

İtalyan gemileri 

M. ChuI't'lll 67 lncl yas ınınnnn 
çalışmakla geçirmiş, ayrıca her 
taraftan gelen hediyeleri ve teb
rik telgrnOnrını kabul etmlşUr. 
Bunlar arasında Hollanda Hlndis
tanı'ndıtn K6nderilen 12 ağır tank 
da var. İngiltere'nln bugün l<:ln
dc bulunduğu şartlara göre M. 
Churchlll bu hediyeye, herhalde 
bir kutu clkolatadan fazla sevin
miş olsa gerek._ 

- Hayır, ''hür" 

lranaız.ca biliyorum 

Gecen akşam İngiliz BU)·nk El
çllif:inln İngiliz-Türk fut.bolculan 
şerefine verdiği kokteyI-ııartide, 

bllyük elcilik ileri gelenlerinden 
birisi, bir dAvetllye eordu: 

- lnclllzcc blllr mlstnlz? 
- Blmem ama "hllr'' fransızcn 

blllrlm. .. O da aşnğı yukarı lngi
lizcc demektir. 

!f eza'r ta§larında da 

ihtikar yapılıyormuı 

Harp cepheleri 
ve siyaset cephesi' 

Göring - Petain mülakatı 

L ihra ve Sovrctlerbirliği harple-
rini 5imdı, bir de Petııio • 

Goring konu~alarının ışığında in· 
cclemek gerektir. Çüıı'ku Fran.sa'nın 
takınacağı tavır, şüphesiz, her iki 
cephe uzerindc tcdr )apm:ıktan uuk 
kalmıracakıır. Almanlar., siraseti 
daima zırhlı tiimenlcrinin dahi önün· 
de ilerletmek çarelerini aramışlar, 
ancak bundaa sonradır ki, maddi 
cephe) e tanklarını \ e tan-arelcrini 
scvkeımişlerdir. Fransız • Alman gö
rUşmelerindco anlanan mi.na, kış har
binin Afrika ve Akdeniz'e doğru bir 
ka}m:ı yapması değil midir? Şimdi· 
>e kadar çıkan şa)ialara göre, al -
nıanl:ır, l'rarısa'dan, fransız Afrika • 
sında Hizerıe ,.e fransız ana \'lltnnıo· 
da Tulon limanlarında han u leri 
kurmak koli\> lığını b~lc elde ermiş • 
!erdir. Şüphesiz Peıain-Göring ko
nuşmaları esn:ı_~ında Fıansa'd:ın İiza· 
mi rardım görmek imklnları aran· 
mıştır. Buna mukabil fraıuızlara ya
pılan vnidler, Avrupa'da kurulaCllk 
}eni nizamda onlara da bir yer ll)"ır· 
maktan ibaret olsa gerektir. 

Ebedi bir hanı 

A imanlara söre, Fransa, Alman
)'11 ile anlaştıktan sonra artık 

iki de\ ua ında ebedi bir buıı 
kurula~a... •e fr.1nsa, bir daha harbe 
girmİ)ecekıir Çünkü kendisi)lc harp 
edecek buıuo uıuurlar ortadan kıdk· 
nuş bulunacaktır ingiltcre') e gelin· 
n•, belki alınanlar onun da bir i~ti· 
Jlya uğrı)acağını remin etmişlerdir. 
Gerti h<i)le bir tehlike Bıı)ük Bri· 
ıanra'nın üı:erinılcn asla kalkmış de
ğildir. lngiliz naşwkili Çö.rçil, ka • 
dınların da askeri hizmcııe kullantl· 
nı11s1, ve kadın elemc~i stoklarından 
istifade edilmesi için, Al11m Kama· 
rasıoa )aptığı teklif esnasında ıx;,. -
le bir htil:ı tehlikesinden tekrar bah· 
sctmişıir. (~ylc anlaşılı)or ki, lngil • 
rcre'de kendi hes:ıbına, bahara doğru 
)1lpı1.ı.cak ve aMık tam mfmasİ) le bir 
inı.,'"İli:ı: • alman sava~ı olacak olan 
bir çarpışma)'a karşı daha çok hı • 
zİ?lanmııktadır. Almanya üzerine )"ll· 
pılnn hava hücumlarının son günler· 
de sıklaşması da, Sov)'etler Birüğio• 
yardım kadar, bir isıila hazırlığının 
fınünc gcçmd.: i~indir. 

fransa'dan istifade 
M e'\'Zuumuzu dağıtmı)alım, ve 

tekrar iki .Mare-şal arastnda • 
ki buluşmıya gelelim; Fraımz Dev· 
let Reisi) le, Mare~al Göring'in konuş· 
masının husu i bir üncmi olduğu 

aşiklirdır. Çün'kü Mareşal Görin al· 
mag havac1l_tğının başıdır. Bu ko • 
nuşmalar •ırasında Mareşal Petain'e 
belki de Almanya'nıo ilerde tatbik 
edcceiü askeri plinlııra dair toplu 
iıahlarda bulunmuş, bu mc,·anda İn· 
giliz adalarınıo isrilası hususunda 
alman ha\aalığının O)nı)-acağı ro:lu 
anlaıırken, fraosız: hava meydanların
dan ,.e fransız havacılık saoariinden 
de faydalanmak inıkılnlarıoı aramış • 
ur. Mareşal Petain'in bu müllkattan 
sonra Vichy'ye diincr dönmez, Hava 
Nazın General Bcrgeret'>i kabul et· 
mcsini başka ne türlü tefsir etmek 
kabildir? Nitekim, Fransa'nın Paris 
bürük elçisi Brinoo da, iki devlet 
adamı ara ındaki konuşmaların bü· 
yUk bir samimi)'et içinde olduiunu 
Ye Petain'le, Göring'io umumi me • 
scle~e~ gözden geçirdiklerini söy • 
lcmısıır. Fakat Amerika'nın kuşkusu 
başkndır; onlar Fransa ile Alman 'il 
ırasında· taarruz! bir ittifakuın bfle 

hahsctmt4.te ve bunu bir ihanet ola· 
nık vasıflandırmaktadırlar. 

de Libra'.daki hareketlere ı;clclim. 
Bu hareketlerin dünkü gdişmcler[ 
inı;ilizlcr içın pek de İ)İımer bir şe
kilde karsılıınacak gibi değildir. Fa· 
kat bundan hir taarruzun muvaffak 
olmadığı mi.nasını da ttkarama)'ız. 
Dünkü İngiliz tebliğine gore, alman 
kU\etlcri Tobru'k un 40 kilometre 
doğu•ıında Zafra me' kiinde birleş· 
mi,!erdir. Sidi Rezzak m h-ercilerin 
elindedir. Tobruk bağı bir dda da
ha kesilmiştir. Bu taarruzun ilk güo• 
!erinde de tahmin ettiğimiz gibi, al• 
mnnlar, çemberi rarmak için iki is
tikamette harekete g~işlerdir. Bun• 
lırdan biri doludan batı)"ll, Tobruk 
ccnubuna, dif;cri batıdan doğaya. 
Mısır hududuna doğru olmuşıar. Bi· 
rinci hareket, tıınk muharebeleri ne
ticesinde almanlarıa lehine inkişaf 
etmiştir. Fakat ingiliz.lcrin dah1 ba,. 
kıı bir qlinı tatbik etmek içın bir 
tartı rııpukları da umulabilir. Bıı 
plin, belki de, Bingazi ccnubuoa ka· 
dar giden kınctlerin almıın ikmııli • 
nin )·olunu kesmesidir. O halde ingl. 
lizler fazla ıa)'İat vermekten (l!lci0 • 

mişlerdir. 

Çöl muharebesinin mahiyefl 

Ş urası muhakkaktır ki, 15 güo

dcnberi de-.-am eden çol mu· 
harcbe i, henüz kesin bir netice ver
miş değildir; çöl hareketleri, orada 
burada ağırlık merkezi değı~tirmek
tedir. Birçok )eorlcrde durwnda \'Wuh 

) okıur. 7.aıcn >er di) c anılan }erler 
de ku)u başlarından ibareıur. Her 
ŞC)e ragtm'O almanlarıo iogilızlcr 
eline düşmemek için buruk bir azim
le hareket cııiklcri anlasılm:ıktadır. 
Bir muluuara tcmbcrini )'armaları 
gıİlÜmscnccek hır iş değildir. Fakat 
bunun bir çarpışmanın ncıicıcsi uze
rinde tam:ımi)le t~ir )apacak bir 
hareket olduğunu so)l<mtk de im • 
kiın\ızdır. Tobruk garnızonu daha 
ıak\İ)e edilmiş ve tazelenmiş bır 
haldedir. lnı:iliz donanmasının bu 
harekeı üzerinde tesirli roillcr )iP. 

makta olduğu sarihtir. in.ı:iliz kay
naklarından ızclen haberlere gorc de. 
almanlar, baııdan zırhlı kuveıler ge
rirmi)e mu\affak olamamışlardır. Fa
kat bundan sonra da muvaffak ola • 
mıracakları iddia cdılcmcz. Meğer 
ki, İngilizler yolu adanı akıllı kese
ler, ve hele Trabluş'ran yardım ı::eJ • 
mesine bus.'burun en(tel olalar. Örle 
nnla~ılı)or ki, General Cunnıog
ham'ın !bütün gll) reti bilhassa bıa 
nokta üzerinde toplaomıs bulunu)'OJ. 

Sovyer. cephesinde 

L ib)11 hareketle.rini boı. itte toı> 
ladıktao sonra, şimdi bir de 

~/tııcrıe•n:-ı Anglo·Saksoo devll'tleri· Londra, 2 a.a. - fıalfllnların Al -
~. ~~b ' ıster istemez. olacaktır. Fa· viscdamosto muhribi ile ~hntovnni pet· 
~ lı.~ \'işi, bö}le bir neticeyi ıe • rol gemisi ve Adriatico iaşe gemi•i pn· :? lı tııan)-a')a yardım etmi}e razı zartesi günü Akdeniz'dck1 hafif İngiliz 
\it~ ~e Ö~e.mli o~an mesele budur. kuvetlcri ıarafından batırılmıştır. 

M. Churchill hakkında nşalbda
k.i hlkA)' e)i anlatıyorlar: 

tnglllz B11sveklll rcsmt "makam" 
arııbalarını hiç sevmez V<! lşle.ıinl 
görmek itin dalma taksi kullan
mnktn.n hoşlanır. 

1stanbul'da, 45-50 llrnyn mal
olan mezar taşlnnnı 150 liraya 
kadar satan ikl tascı hnkkında 
tahkikat yapılmış ve bunlar, me
zar taşı flyatlannı seber>&lz yere 
yükselttikleri için adliyeye verll
mlı;ler. 

Alınnın ölüsünün de, dirisinin 
de para ettiği acayip bir devir
de )"llŞıyonız. 

Libya' da 

ov}et cephesine bakalım: ruslar ce
nup cephesinden tok memnundurlar. 
Onlara gore Timoçenko orduları 
General Fon Kleist ordularını bile bir 
çember iı;ine almak uzcrcdir. Alman
lar birçok malzeme ve muhimmat 
bırakarak Rostof un, 50 kilometre 
batısına çekilmektedirler, Gene nıs 
ka}nnkların:ı gıırc, almanlar daha çe
kilip Mariapol clvarıod;ıki dağlık 
bölgede tutunmt)1l çalısıı.caklardır. 
Bu hareket ıüphcsiz, rus ordularının 
aMık askeri bir kı}met ifade etmedi· 
ği haldundaki iddialann aksini is • 
bat eder. raknt, ıurasına da dikkııı 
etmek llzımdır ki, almaolar, Mo ko
va'yı bir an evci ele geçirmek için 
Mıriapol'da1d bir zırhlı tümenlerini 
de yukarı çekmışlcrdir. Fakat bu da, 
rus mıikavemctinin şiddetini göster· 
mez mi? Buna rağmen Mosko'>a du· 
runıu sı'kışıktır. Almanlar, şchriıı 
müdafa115ında yeni gedikler açukla • 
rını bildirmektedirler. Ô)le görulu -
ror ki, büıun gauet şimdi, rus baş· 
ıclıri üzerine toplarn:nıs, ve her ne 
pahasına olurs:ı olsun bir prestij 
hami yapı iması göze alınmıştır. Al
manların Mo kou'dao her bakım • 
dan bii).iik fnyda bekledikleri aşiklr
dır. 

~ı ttf . Gorıns go~mcleri hakkın -

"'" 
1 

..... .v~ ileri sürülmüştür: G d 'd 1. ~ lıi IJİ'rıio Almanya ile barışa on ar a tes 1 m 
\ gj r ~olaımaya vararak, yeni oı· 
~tr~ı ve fngiltere'ye karşı harp 

tt.." ...._ 1 Yapması. 
'~i n:ai~tere'oin I.ibya'<la taarruza \ ~:~·d ~~ne tchlike}e d· •en şima· 
~rıya ı sömürgelerin müdafoastn· 
~ruı~ 1 ile işbirli~ rapılma•ı. 

\ 1~i a~Yor ki her ikisi de Almno)'3 
~~~ı ~1nda daha dar \era da.ha gc 
~ 111tr • er hal<le ~940 ilkıe,rininde-

fd;ı11 Pcten mulakaıında verileo 
~lıtı~1!°k daha ba,ka bir i$bİrliği SJ llı11~ k~bul etmektedir. Dar m9· 
\ ~ .\fr· bıle, )eni İ$birliği, Vişi'yi, 

tıı ıka sömurgelerinio lngiltcre· 
t!ı\ ll'ıiid:ıfaasında Almanrıı'nın 

\~tt~ ;•tirctine dü,ürecek demek • 
~ ~ Yle bir sanattır ki bazan, ta 
~lıtıeq, ııc.r~e baslayıp müdafaası 
'ı. Aıtscnıhayeılendiği pek belli de· 
~ ~~fı il Almanra. $İmali Afrika 

1 1q;qıı/1ında ilk tedbir olmak üze 
~~le ~ın üs olarak kullanılması 
~·~ ~'1İ>ebilir. Sim:ıli Afrika'dakı 

lrıııiı·Urgelcrinin en t~irli nıüda 

1
'tt !tar ı~ıerj Lih>.ı ve)ıı Trablus 
~l>lıe,l' 1 :ı.nı~lctır, di)ebilir. \'e bu 

ıı .\ı dogrudur. Silzün kuası, 
Lit lş~~o'!R ile giriseceği hu mi· 

: ~I ırlı~i. kendisini eninde 50· 

'-'ih tt>.re ılc bir harbe sürukli)e-
~~~1 tııo, belki de tehlikesini 

tkıc lı~, böyle bir >"Dl üzerinde 
0 duğu seziliyor. 

~ A. Ş. ESMER 
ıı:~r --~'7<~ ~tı· !<_amil Sokullu'ya 
'\~~~at erınızle yapbimııı: ame
~~tııııctltlıı kurtarmıştır. Ebcdi
"'ı tarnn 

t ' • \tukat!arından Bahaeddin 

olan İtalyanlar 
Narrobi, 2 a.a. - Gond:ır'ıo en 

uzak kısmındnki garnizonlar da teslim 
olmuştur. Ou bü1gC<le alınan esirler 
top}ckiln 11.500 ital)anla 12.000 yerli· 
ri bulmu~tur. 

Milli piyango 
7 llkkanun 1941 çekilişi 

PLANI 
ikramiye 

Adedi 

1 
3 
5 

40 
80 

120 
800 

1200 
4000 

80000 
86249 

İkrnmlyc 
Miktarı 

25000 
10000 
5000 
2000 
1000 
500 
100 
50 
10 
3 

Yekun 

İkramiye 
Miktarı 

25000 
30000 
25000 
80000 
80000 
60000 
80000 
60000 
40000 

240000 
720000 

Bu çeklllııte yllz bilette 21,56 
bilet ikramiye kazanacaktır. 
Tam biletler 3, yarım biletler 
1,5 liradır. satış hasılA.tının 
yUzde altnnııı 1krnmiyedlr. 

Bir g{ln, gene radyoda blr nu
tuk söylemek lcin bir taksiye bi
nerek B. B. C. rndyo merkezine 
gitti. İnerken şoföre sordu: 

- Beni burada bekllyeblllr mi
sin? 

Şoför lnglllz BaşvekJllnl tanı-
mamıştı: ' 

- Hayır, dedi, bekllycmem. 
- Neden? 
- Çünkü M. Churchlll'ln nut-

kunu ıllnlemeğe gldaceğlm. 

.M. ChurC'lılll bu cevaptan <:<>k 
memnun oldu ve ııoföre on şlUn 
bahşiş verdi. M. Churctım·ı hAIA 
tanıyamamış olan şoför, bu bah
slşin manasını yanlıs anladı: 

- Haydi öyle olsun, dedi, M. 
Churcblll'in yUzllnü ııeytnnlar gör
sün. Sizi bekliyorum. Rahat rahnt 
işinizi görllp gelin ... 

Bu stizler tızerlne merdivenleri 
katıla katıla cıkan M. Churc.hill 
ancak mikrofon b~ına geldiği ' 
T.amnn saklıılesebildl. 

Hastalar da bir 

§İrket kuracaklar mı? --
lıılc Yokluğunu ve Pnhalılığmı 

önlem"k için eczacıların bir slr
kct kurııcaklnrını ı;azctC'lerden öğ
rC'nlyoruz. . 

Bu hnberl okuyan ne~lPll bir 
wt, lkl aksınk arasında şöyle dl
vordu: 

- 1I'ıc yoklu~unu ve hahalılı
ğını önlemek için hastalar da bir 
şirket kursalar hiç fena olmıya. 
cıık-

Yeni bulmacamız 
Soldan safaı 1 - Bir meyva tat· 

!ısı 2 - Yemek, herkesin önünde, 
be, 3 - Kıraliı;e; çok iyi 4 - Ne
bat, tersi nota, meful 5 - İskam • 
bİlde bir kağıt, bir bankanın ismi, 
bir emir 6 - Yüksek sesle bağır • 
mak, iıarct 7 - Sıfat edatı, baston, 
uzak edatı 8 Tersi tokun aksi, ilave, 
bir meful, bir edat 9 - Askerlikte 
yürü demek etrafı sulu toprak 10-
Tersi bir spor, bala bula, sıfat eda
tı 11 - Toplanmak-. 

Yukardan aşağı ı l - Çiçek kabt, 
inşaata yarar 2 - Meşguliyet, bir 
oyun, yemesi lizım 3 - Gayret 4-
Bir isim, tersi müş'ir 5 - Kalbur
dan geçirme, genin başı 6 - Nota, 
Koç vapur, nota 7 - En fena, vü
cudun et kısmı 8 - İplik tomarı 
gramerde bir kısım 9 - Arka 10 -
Nota, bir ısım. mefulüma edatı, 
11 - Ad, bir meyva •.• 

Dünkü bulmacanın 
halledilmi§ şekli 

Soldan sağa: 1 - Nisan, Fener, 
2 -tma, Ala, 3 .&... Gam, Asa. Mah, 
4 - Umumt 5 - İle 6 - Akay, Ra
zı 7 Adi 8 On iki 9 - Ali, Eza, 
Tak 10 - Bet, Eda 11 İbare, Ce
ıaı. .. 

Yukardan aşağı ı 1 - N'iğrle. a. 
sabi 2 - İma. Leh 3 - Sam. iki i
ta 5 - Amiyane 6 - Uluıı. dizi 7 -
Amerika 9 - Nam. Ara, tel ır 
EU. ada 11 - Rahat, çakal ...... 

Arnavudun h()r g!ttlğl yerdP 
karşısına çıkan fasulya gibi, öbUr 
dilnyaya giderken de ml insanın 
karııısınıı lhtlkl\rcı çıkacak? 

- Arnnvudun fasulyaya yaptı
ğını insanın lhtiklı.rcıya yapacağı 
geliyor, diyordu ... Yersiz bir şey 
de değil hani ... 

Gazetelerdeki 

evlenme ilanları 

Bir iki yıldanberi tstanbul gl\
zetclerinden bazıları t'(iı>çatanlığı 
cply llerlcttller ve hnnl hıırıl ev
lenme iUinlnrı koyuyorlar. Yalnız, 
bu !Hlnların ne gibi bir netice ver-
dikleri belU değil, Gazeteler, kQ
çük lllınlnnn altındaki "mektupla
rınızı aldırınız" sütunu gibi bir 
do "ilAn snhlplerinden evle~enle
rln listesi" sütunu açıp oraya llln
ların netlcelcrlnl de YllZSlllar daha 
lyıf olmaz mı acab:ı? 

Harptl'n önce kCtğıt ve vakit bol 
olduğu znmnnlar, fransız gazete
lerinde de kücill< lllı.nlann her 
t!lrlQsUne rastlanıyordu. Bunlar-
dan birisini, nünıurı<! olarak, oku
yucularıma sunuycnım: 

"Soğ bacağı kesik bir topal, sol 
bncağı kesik bir topalla 42 numa
ra i'abuc mUbadcle etmek istiyor! 

*** - B. S. Yurdakul Ankara: 
BnhscttH:Iniz fıkrada "İstan

bul 'da cıkon arkadaşlanmız çok 
"mUhlm" mevzularla uğraşıyor
lar'' derken, Istnnbul'dn tıkmak
ta olnn g a z c t e 1 e r i kastc\-
mlııtık. Alllkanıza teşekkürler. 1 

SA. TlR. 

. 1 ki .Mıırt$al ara~ındaki konuş· 
mayı ve yankılannı bö>'lece 

tcrı;-cvelcndirdikren sonra şimdi bir Mümtaz Faik FENiK 
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Siyah gözlü kadın 

Slyilh K!izlU k ılının kim olduğunu 
ıtözl.omun o .. une gl.'tlrebılmem lçln am
camın kızı bana ııu lnrltı yuıımıstı. 

"Hani doklorlnrın BUyUkndndnkl iki 
ıac orı:Ultı, g r kara s ç,ı ınsandnn 

kıı.can Dlr kızları ~ardı. Simdi onu 
ll'u ı> n deli o.ursun. O kadar ııOze.

Jeıtl, o k nr tallı bir kadın oldu ki... 
Onu 5ann .ı:ustennek boynumun borcu 

Nüzhet BABA 
bülbül sesi duyar ve. siyah saçlı, hü
zunlü kadının biraz daha hülyaları· 
na dalardım. 

Vapurun üst katından vapura ko
ı;anlar arasında ve ince denemiyecek 
viıcutlu bir kadının sarı saçlı, bir 
çocuğu elinden tutarak vapura koş
tuğunu görür gibi olmu~tum. Kala· 
balığa karışan bu iki insanı bir de 

olsun!,. Boyacıköy ııkelesine çıkarken gör-
\ c ben .ı;:Uzel blr kadın görmek için düm. tik hissim Boyacıköy'üne çık

Ba dal n kııdnr ıııuneıı. göze alanlar. mamak. daha ilerlere kadar gitmek 
dan oıc:ıuaum için amcamın kızının bu oldu. Bana içimden bir his onunla 
ıuzı r.ne mim koymu5tum. 

konuşmamak onu ve kendimi hali • 
zaten na~aUmdan ııe.ıc bıkm15 .ı;:lbı mize bırakmanın daha iyi olacağını 

td ın. lnsıının O>le cııt:ıan otur ki hatırlatıyordu. Fakat korku beni 
hlc bir ı;e).e e(:lenemez; hiç bir ııey hiç bir zaman yıldırmadığı için Bo
ona )eni (lelmez \C IJU)Uk bır §ey arı· yacıköy'üne çıktım. Ve sarışın, na
)ormuı gibi ll.\·Are; bo)le blr >enıııaı rin çocuklu siyah saçlı kadının ar
bulumı>acaaı yerlerde ııeç saatlere kıı· kasından yiirümeğe başladım. Böy
<lnr dolasır; işte bl!ll de bıl>le bir ilk. lece ne kadar yürüdüğümüzü Balta 
baharda yaıı>ordum. Belki benim bu, limanındaki deniz hamamlarına ka-
11kbuhanm deQ:,ıc:ıı; fakat in.san kendi· dar konuşmadan geldiğimizi söyler
nı llkbabarda ntssetmek itin mullo.kv. sem inanırsınız. Bir kere arkasına 
hn>atının llkbnhannda olmak da sart-

dönmüş ve bana bakmıştı. Arkasın
tır dl)e bir kaide cıe yoktur. Ve bea 

dan biri geliyor diye hiç bir sinirli
ı;zı tc=nın ederim ki llkbananmcıa 1 • 

lik göstermemişti. Sonra deniz haml&lm gibi >epyenı ve hepsinden ku~et-
JJ bir ilkbahar hasret!)lc bu Ukbaha· mamlarından. Balta limanı çayırına 
rın gelcceQ:lne inanarak bekllyordum. kadar olan iki tarah korulu, ağaçlı 
SiL cıe, benim Klbl Bofıazlçlnln llkba- yolu beraberce yürümüştük. 

Artistler 
ve çocuklar 

Bazı ıılnemn :rıldızlnnnın be>az per
dede ynptıklnrı rollert ı;:örenler onlnrın 

cocuktan ho&lanmaıııklııı ını ıınnablllr· 
!er. Halbuki bunllnn yanlıs tılr ecy yok., 

Robcrt Young'un, Caroll Ann nılın · 
dn bir kı7J vardır. Ve babası kızınn ılıı· 5 
ha elmdldcn, kendisinin blnlc!IU!'c kn:-· 
ıı duyduğu ıe\'&1>1 aıılamaııta cıılıs· ı 
maktadır. 

1 
\Vnllace Beery, kendi coruklnrı ol· 

ınndıf:ı lc!n, bO> una yeni )eni CO<."Uk· 
lan evllt edınmektedlr Şlm<ll de >cdl 
n>·Jık Phylll5 Ann adında kUcük bl• 
kızı e\·Jıı.t edlnmlıtlr. EJUdlf:Jn z ı;:lbl, 
Wallace'ln 11cklz yasında tok ııuzcı bl 
evlatııaı daha \'ardır. 

Meşhur S3hne \•azıı Ern•t ı.utıltsc'ı 
de cok mesut ve oaıu ile cok ö\ Un Ur 
bir babadır. 1939 hnrbl tıasınıııı:ıı ~ıru· 

da Atlas denizinde torı>lllcnen, Alhl'nlu 
\'apurundn onun or:ıu dn \•ardı. Fakat 
cocuk kurtuldu \'C Lubltsch onu &imdi ı 
<!aha çok ıevLyor ... 

. . 

-
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Bu mevsimde görecegımiz 
yeni filimler 

Ankara kıs sezonuna Z<'nııın bir 
proı:ramıa giriyor. Sinemalar halka )e· 
nl .fllmlfr .ı;:östermek için blrlblrlerlyle 
Adeta }arısmnktadırlar. 

Yukarıda :'>1arlanne Hoppe ile Hana 
Sohnker in çevirdikleri "Son a>rılıı .. 
tllmlnden bir s:ıhne> 1 görüyorsunuz. 

Solda: son çevlrd lf:I filmlerden blrt· 
si olan "Memnu ask .. ta Dorothy l.a· 
mour ı:ednmls <lı \c sabah kuarUrO· 
nü defılstlrmlş olarak rol yapı}or 

1 nönü gezısıne 

konacak heykel 
l<ıanbul, 2 (Telefonla) Güzel 

•ınaılar akademi•inden Profesör hey • 
kel<ra, Bcllin,.:'in i,ıiniki) le bu,.:im he· 
ll'lliyede yapılan toplantıda ~illi Şef'in 
Tak•im'de İniinü ~cri•ine konacak he)· 
keli hakkındı Pro-ı'un hazırladığı pro· 
je ıeıkik edilmi1 \e Relling'in birkaç 
mak<-. hazırlama•ına karar ,·erilmi~ıir. 
Ile)ktl Cümhuri)·eıin yirminci >ıldii • 
ntimümle açılal·aktıt 

Bir çuval undan 

kaç ekmek çıkar? 
İstanbul, 2 (Telefonla> - Yann

dan sonra Be!Pdiye daimi eneümenl 
Oyelerlyle Belediye lktı~at, sıhat ve 
kimya müdürlerinin, \'e Topral< 
~tahsullnl OCisi müdürünün huzur· 
:ıırlyle Tonı:ınPde bir fırında ekmek 
pişirme tecrühıd yıwıla<.'ak bu tec
rllhede bir <:uval undan cıkacak ek· 
ın"k sa) ısı ile ekmekteki neın clf'rP· 
ce~ı le'lbit Pclilecektlr. F.ğf'r bir cu
valrlı:ın belediyenin he~np el tlfl ı;:lbl 
ıo:~ c!P!lil de bım !.'~narın lclnıa llttl
iil gibi 112 ekmek cıkarsa ekmek on 
para cin ha indirilecektir. R"ledıyede 
anıca. ekmPf:in emnlyNIP da3ıtılma 
sı işini clı> tanzim lcln incelemeler 
yapılmaktadır. 

Buglln \ilAyettı> yapılan başka 

l>lr toplantıda da evlPre verilecek 
unun ne ~uretle verlleb!lecPğl mese
lesi konuşulmuştur. 

Toprak Mah!'ullerl Ofisinde hay
\·an yemlerinin bundan sonra doğ· 

rudan doğruya hayvan sahiplerine 
~atılma!'ına karar verlldl. 

Bu akşamki nöbetçi eczan' * Ankara eczaneııı. Pazar gec 
nobetçi olan eczane pazar ı' 
de nöbc çidir . 

Ankara'dnn giden trenler 

* Cumartesi, pazartesi, P"rseır Jf 

de 10.50 de lstanbul. 
'k Jler ııün 19 da eıapres 9 10 ,ı 

tıınbul. 

p H r ı;ün 20 25 te posta 12 u5 ı· 

t;ınbııl. 

'k Her ı;l.on 15,20 ::le post'l. 7,19 ı 

tnnbul Bu trenin Konya. Ar P 

lzmlr'le lrtttır.tı ~ardır. 
'k Erzuru~ ve Dlyarbakırn 

15 te * Sam,un ve Adana'31a her gün ı 
ll,45 te Adana. 19,40 ta samsun * cuma, çarşamba, pazartesi fiJ 
Toros 23.55 te * Zonırn dak a cuma, pa:uır, 
el, salı, perııembe 17,15 te. 
10,38 

Ankara'ya geJen trenlef 
* Pazartcil, carıambn, cumıı ıo.~' 

lstanbul'dan. 23,43 te Ankara. 
'k 15 te posta. 8.50 de Ankara * lU da ekspres. 9,25 te Ankara * 20,25 te muhtelıt. lS,50 Anl<tt:;, 
'k Zonı;uldak'tan pazar, ııaJı, ti " 

bn, cumartesi 17,05 te. Anıc
Gellı;I ll,50. 

'k Dlyıırbakır \"e Erzurum'dan 1oP'*' 
ra'ya, \'ar11 her ı:tın 14,04. ;ı * Samıun \'e Adana'dan Anıcaıt 
varıı her gün 18,17- ., 

NOT - Trenler hakkında her ıarıO ıt 
hatı De\•let Demlryollıın ıstthbar31 

rosundan alablllrı;1nlz. Telefon: ı'?SS 

Posta saatleri 

hannı bUtnılnlz. Orada ınsan .ı:elen ba- Arnavutköy'üne dağlardan değil; 
han Karadenlzln somurtan cı:hrcslnden deniz yolu sandalla donmuştük. Be
a.>ırt edeceaı aunıerı hep hUlynlnrln bek"e de biraz geç kalmıştık. Kan . 
itekler ve bu hayaller e"eırı. 1lkbnhann l Jıca koyunun büyük fıstık ağaçları- ! 
Kanlıca koyundan duQ:an ayı &lbl ıo. nın arkasından yusyuvarlak ve ol . 
luk, ıonra haziran ve daha sonra eylül gun portakal kırmıı:ısı bir ay onu 1 
mehtabı albi oı.ı:un \C cıoyulmndan el· Arnavutköyüniln Sultan saraylarının 
den ıı:lden ıaadetl ıııın hep hnsrcUe do- önüne sarışın oğlu ile bıraktığım za
ludur. man Bebek'e de iki mızrak boyu 

Aıa~ıda· iki bU>ük artist, Joan 
Crawford ve Frederlc l\tarth ... Çok &e>·
ler vAdeden bir lslm: Korku-uz karlın 

Bu Cllm hakkında h.ı skıı ne soylcnebl
llr? 

* Taahhütlü 
İstanbul maarif müdürünün kadar 

18 e kadar, 

Slyah ııncıı kadını, iki saç örgUlU yükselmişti. 

kOcUtü bUytımUı ve hUzünlU Küzellitl Ne konuşmuş, neler bulmuş, ne
ne lstanbul'un en ııüzcı .kadını al).? !erden bahsetmiştik. Şimdi bunları 
il\mekto bir mlna Yoktur. Herkesin birer birer yazabilirim, en küçük 
çok guzeı ded,f: ve benzersiz buldutu taraflarına kadar hatırımda ve ka
ıı:üzellcre karaı bende sonsuz bir kin famdadır. Fakat nenize lazım sizle
,;ardır. Ben de biliyorum, bu tok kölü rin. Yeter ki : iki saat veya iki bu
ve affolunmaz bir hu>·dur; fakat bu çuk saat içinde hislerimizin birle
bcnlm elimde değil. GUzel benım ıcın ~ebileceği bir deniz kenarı, bir ağaç 
ııe cok övülmeli, ne çok beQ:enıımeıı. gôlgesi ve bir damaltı bulunabilece
ne de üzer,nde cok konuıulmnlıdır. O tini benım kadar 0 da hissetmişti. 
her geld tl >erde, her aecllıll YOida her Ve ben tepedeki evime döndüğüm 
ııünkU hayata bir ıe~ler 1111.ve eden bir zaman iki gtizel baş; biri sarı saçlı 
\nrlık olmalı, takat bundan doln>·ı ıı • 
m rtılm11 olmamalıdır. Fakat bunun 
d ne kad r ıılic olduğunu sız kavrar-
1 DiZ. B r kadınn 1 ylan kırk gUn iÜ -

z ısın d rs , o k dın kırk birinci ııünü 
kendini dün)a güzeli sanırm15 dl.ve bir 
eski so..: var '" bu Cin doQ:rudur. Ben cok 
merak ediyordum, acaba siyah saclı kıı.· 

dm Cla kendini O)le mı sanıyordu? 
Simdi onu ilk gıırdUtUm temmuz 

ııunımo hatırlarken biraz da bu kor
kı.ımdn yıınılmamıı o!Juııtumu arndiln 
en M ~ on ıl!lle acctttı halde pek b1 
anlı) O.um. 

btanbul un temmuzunJa, Boğaz' da 
mcllcmıer b ılar. Uiln o.ur kt > uzmek 
ve kurek 1t;.n ııunler pek fenadır. Cır
p.ntılı bir den:z stzde )'üzmek, kürek 
ı:ek ek Ze\ .ıcı Dırakmaz. 

Onu bu aünh:rden birinde, bQyük 
bir nlle ııezblnde ilk ıooıdı.ıtılm ııun de 
bo) le idi. aı..zım ailenin crkeQ:I, kadını 
hep 1 iYi )üzerler, Iloğaz·çl'l1 oldukları 

bundan dn bellidir. Fakat o gUn Altın· 

kum'da hem sert bir ruzıı:tr esı,.·or, hem 
de o eh arda tür!yen aıızuıoı.:ı.rdakl sal
kım aQ:sçlannı yere yatırırcasına in· 
ıarsıı esuon.ıu. DenlZe gtrecekUk ve 
bunl.ırın Ze\kını tıkammıyacııC:ımız 

1c n ıclmlzd n ruz.ı:a.ra !ena halde ıcer· 
lborduk. 

Si) nh anı;lı kadının ııozlcrl sahiden 
ı;ok &üz idi. Urken blr ııe>IK gibi alz. 
den kacımıak ted tı ı.Jah gbzlerln, 
aurdt:ıktcn ıonra hep o ııozlerln etrn -
1mdn Clolaıımak lstbo dunuz. 

Fakat ne k dıır aade .ı;:tylnmıa, ne 
kadu h <; kim C'Yl ken..ı sıne cekmek 
1.atem.>en bir hnll \'ar<lı ki insan on -
Jard.rn Adeta korku> ordu. Onun >ıının· 

da kalmak istiyordunuz. fakat on:ı 

bakmak ı~ın delrll, ona bir lllzmettc 
bulunmak, bir arzusunu )erine getir -
mek ıc.n ve sonra uzaklara cekllmek, 
ııene onun bir lıarettnı beklemek için 
uzak kalmamak lstbordunuz. 

Güzel aoz bulup ona >aranmak, o
nun hoşuna gidecek ıeyterı )apmak bir 
fayda vermezdi. 

ve narin, öbürü siyah saçlı ve siyah 
gözlü; en ince hatlarına kadar gü
zel bir yüzle ya hayal ya hakikat -
te ömrümün sonuna kadar karşı kar
şıya kalacağıma inanmıljtım. 

. . . . . . . . . 
Doktorların siyah saçlı kızı liim· 

di otuz Uç ya~ını ııürüyor. Onun sa
rışın on dôrt yaşındaki oğlunun se· 
si daha bu yaz kalınlaştı. Hem ders
lerinde hem sporda üstün bir oğ -
lan çocuk. Ve ben ona eski bir 
sporcu göziyle gözümden daha çok 
ıakınarak bakıyorum. 

Kirayı arfflran 
bir ev sahibi 

mahkum oldu 
Ankara asliye üçüncü ceza mah -

kemesi dün bir ihtikar suçunun du
ruşmasını bitirmistir. Hadise şu -
dur : Cebeci'de Kurtuluş semtinde 
Uğurlu sokağında 30 No. 1ı apart -
manın sahibi mühendis Sait Tollu. 
936 yılındanberl apartmanının üst 
katında 42 liraya oturan albay Feh
mi Tuncer'e eylülde mukaveleyi ye 
nilerken kirayı arttırmak zorunda 
olduğunu söylemiş. 45 lira istemiş
tir. Mukavele bu fiyat üzerinden ya. ' 
pıldıktan sonra da kiracı haklı ola· 
rak dava açmıştır, 

Mahkeme delilleri te tkikten ge -
çirdikten sonra &uçu sabit ve hadi- , 
seyi, korunma kanununun 30 ve 58 
inci madqelerine uygun görmüştür.

1 Ancak suçlunun 1282 dogumlu (76 
yaşında) olmasını gözönüne alarak 

Dedi *** Kodu 
* Jeanette ~lac Donald'ın, kocıısı Gene Raymond'de.n 

ayrılacağı hakkında bazı dedikodular geçen yaz nlmı§ 
yUrllmUvtU. Jeane:te Mac Donald da bunun Uzerllll! 
evinde bUyUk bir ziyaret vererek bUtiln e§ine dostuna 
kocaslyle aralannın çok lyl olduğunu göstenli. Fakat, 
aradan birkaç ay geçtılcten sonra bu dedikodular tek· 
rar canlanmağa ba§lamı§tır. Jcanette Mac Donnld 
şimdi dizlerini döverek: 

- K ocamla iyi geçindiğimi isbıı.t için yeniden bir 
ziyafet verlp etek dolusu para mı hnrcıynyım? diyor. 

* M)Tna Loy bugünlerde balık avına dehşetli merak 
.ııardırmıvtır. Bu gllzel ve eğlenceli spordan çok mem
nundur ve kendisine bu merakı nşılıyan kocam Arthur 
Hornblow Jr.'e. naısıl teoekkllr edeceğini bilemiyor._ 

* Lee Bowmann, Erroll FlyDn, Charles Buttenı·orth 

ve Gilbert Roland, bUtUn Hollywood artlstlt'.'rinln ya
zılı olduklan Westalde Tenn!s Club'de. bir şampiyon· 
luk kazanmıvlardır. 

Sbah ıaclı kadın, ıl)ah snçlılam ve 
esmerlere yakıımıHın lmılln denize 
atrmedl. O .ı:ün, m )osunu almadıt:ını, 

hem zaten bv>le ruzıı:trda denize gir· 

cezayı bir miktar indirmiş ve mÜ· ı' • H..J'/ 
hendis Sait Tollu'yu 430 lira para 
cezasına mahkOm etmiııtir. ı,. 

.· 
... -~· ..... 

~~n altta· Kene bu me\'slmde no
rothy Lıımour'u Hobert Preston'la be -
raber Teytun adlı tllmde ı;:!lrccet:lz. 

.;! 
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cenazesi 
tstanhul, 2 ('l'elefonla> - Maarif 

Mil<!Urii Tevfik Kut'un cenazesi bu
gün knldırılrlı. C<'rı&z<'c!e Vııll, Rek
tör, profesörler, hocalar, mnarH er
kfını \'e tıılebelnrlı>n hüyilk bir kn
labnlık vardı. Cenıızeye başta Maa
rif \"eklllninkl oldu{:u halde yüz ka
dar celenk gönderllınlşll. Cenaze nn
mnzı SOlı>ymanlye C'amilnde kılınmış 
ve :ı.1erkezefendl'dekl aile mezarlığı
na gi>mülmGştUr. 

Türk Hava Kurumuna 
yardım edenler 

Susurluk'la kunduracı Suleyman, 
Hüseyin, Tunalı, Fahri Ümit Hüse
yin Eser, Kenan Sad11,;, Mehmet Su
cukçu, Osman Sucukçu (15) eer. Ki
reççı Süleyman, bakkal Ila~an Alp, 
Fehmi Yücel, ııaatçi İbrahim, kun
duracı Muharrem, 5oför Hayri , De
iirmenci Mehmet Kula, Bahcivan 
Abdullah, Salih Şen, bakkal Hi.i6e
yin Keskin. manifaturacı Hidayet, 
kasap Sadetti• Akyol, bakkal Hamit 
Sözer, Çolak İbrahim, Sal ih Tiıy -
ıüzoilu, Mehmet Yemişçi, demirci 
Ahmet Usta, bağcı İsmail Ağa, a
vukıt Davut, Hüsnü Aykut, Ab<kır
rahim Bingül ( 10) nar lira; 

Davas'ta Hamdi Kocagül (25) , A
li Yeniçeri ( 20), Mehmet Ali Boya
cı , Abdullah Sarısakal ( 15 ) ıer, 
Ahmet Okul, Mehmet Tarakçı (10) 
nar, Osman Ulubaş (7) lira; 

K . Yoı:gat'ta Barut fabrikası me
muru İbrahim Denkel 1 adet niıan 
YÜT.Üğü; 

Demi r4töy'de Karacadai muhtarı 
Gani Güçlü (17.50) lira; 

Kale'de İlkokul 4 üncü ve 5 inci 
~rnıf talebeleri (6.90) lira Türk Ha
va Kurumuna teberru etmi,lerdir. 

İstanbul bölge iate 
müdürlüğünün salahiyeti 

Ticaret V~illijji, yaptıiı inceleme· 
ler nttice•i olarak İ<tanbul iaıe mü • 
dürünün, fiyat mürakahesindeki •;dahi· 
)'etini geniıletmiye karar vermi,ıir. Hu 
kararla f.tanbul iaşe müdiirü, Oi\lge ia· 
~e miıdürü adını almakta ve hu bölge . 
deki fiyat mi"ırakahe hüroları doğru • 
dan dn)tru}'a hu makama hajjlannıakta· 
dır. l•tanhul iaşe müdürünün mahalli 
idareler umum müdür mua•·inliAine ta· 
yini dola}Hiylc yerine ııyin edilecek 
ıaı ıekarrür eımi~ıir, 

Diı(er ıarafıan ıtiyccek ve ~t<lıa mıd· 
\itlerinin hir eldcıı dağıtılm151 \t i<la. 
re•i İ(İn bazı terkikler yapılmakta ol<lu
j\u haber 'ferilmekıtdir. 

~~m"ed';;ln~e:~~a:~d~!::e~ :~z:ı~>~:~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiİ 
dı. A • den sık fundalıklar içinde tnsavvur dnha iyi tanımak için kendilerine veya erkek oluşu onu alakadar et-

B A K 1 R A DAM 
ediyordum. Şüphesiz orada, evelce yalnız çalışmalanndıı değil tenerrn~ mlyor. Size yemin ederim ki bu haline Cle kı-

zamam~tım. Herkesten 
herkese uyma) ıtında da 

ayrılışında, 

oır güzellik 
vardı ki; heplil ıl:r:de ona hizmet et
mek, onun arzu.arını hoş ıı:!irmek 

ve onu oıdutru ıı:lbl almak ve bôyle 
ıe~mck htsslnl kıınıı:ıtıyorc:ıu. Sizden \'e 
etrurınızdakllerdcn uzy naıı tıııe sı- Yazan: Marcel PreıJost • Çeviren: Mihri Geray 
nlrlcrınıze cıokunmu>ordu. E.~en ruz- TFFRIKA No. 9 • 
i a baska ve uzak >erlere kadar ı;:J. 
dip gcldltlnl cok t>1 h!ssettıtınız du- · tavru hareketleri, ya~ını ba~ına al - ı nezaretten uzak kalan bu ı,:lft lste
ıtınccıcrını bile kıskıınıyordunuz. Fakat 1 mrş çapkınları geride bırakmaz m~? dikleri gibi yalnız kalablllyorlıır. 
aes cıknramıyorcıunuz; ttaat etmek ıs - G<irünüşte Arnal'dan hiç böyle bır Her serbest be:ıer clf'tl gibi bunlar do 
tıyordunuz; hep onun gözünden dUsme- şey sezilmiyordu; doğru, lakin onda "çlfUer kanununa" tAbl olacaktır, 

senan Kollejdeyken bizleri hayrete bundan kaçınılablllnlr mi? Bos Ul.t. mis olmak lçln!._ ksl 
dıişüren o zoraki sofuluğ"unu da bul· A · nl dllşUnmek kendi çocukluğu-

Snlkım dallarının. yerlere kadar e- mak mümkün değildi. Oyun biter nu kasten unutup da ı:ocuklarına 
~ııcııc:ı Altınkum dakl ilk Körüsten son· bitmez dÜ$Ünccli tavurları alır, sakin karşı uyusuk bir alf!.ka gösteren tem
ra amcamın kızını ııörmeğc; BoI:nzltl'· ve nafiz bakışları her eeyi görür ve bel ebe\'eynlertn: "Canım daha bu 
nın aynı köyünde. a>"nı mahallesinde zaptederdi. Kır hayatında yetiştiril- yaşta, hiç olııcnk ııey mi?" demele
oturduC'umuz nnlde bir türlü ees:ıret miş bu çocuğun aklı, böyle şeylere rlne benzer. 
cdeml)ordum Bana D1r seyler ıoracn- 1 ermcdiğıne 0 halde inana bilirmiy- Arnal'le Sldonle arasında bu ma-
Aı. ve beni cok ııevdltı lcln tıcnlm on· ' d" ? hlyette bir suç ortaklığı lhtlmall ve 
dan saklıyamıyacatım hislen ötren-

1~ayır. Arnal tabiatin hayatı ebe· böyle bir hlilln Sldonle'ye tevlit ede
.. k lstl)cct•fıl için .ı:tdemlyordum. Ay- d"l . yunun muhakk , .. - bileceği tehlike artık bende rahııt 

ı eştıren o a;c ogren -
lar deQ:ll, takat günler ııeçtlQ:l halde mişti zeki, mefkfiresi bu mevzu ile ve huzur bırakmadı. <Bu vaziyet 
rll ytıze ııeıemı~ordum. Bnna siyah meşgQJ olmuştu. Yalnız zihninden karşıaında hAdlselerln beni içine at-
1aı;lı kadından doktorlnnn iki örıtülU geçen her şey gibi bu müşahede ve tığı mlnevl ıstırabı tasavvur et. 
ılynh saçlı kııından hn lıer surarlarsa cıı-

düşüncelerini de içinde saklıyordu. Onları birlikte görilnce, gözlerim 
:re korkuyordum. Jü ı 

Bense şöyle diyordum. bir tür on ardan ayrılmazdı; eksc-
Alıınkum'dan Boyacıköyü'ne ka - "Sıhatll, gUrbOı, \'e zeki olan, ka- riya kulaklanm bile onların sliılctlnl 

dar vapurla gelmek ve dağlardan danın ne olduf!unu bilen, erkekle a- kapmnğa be)·hude yere , uğrasırdı. 
kırlardan Bebek'e kadar yalnız ba- rao;ındııkl münıısebctlnl anlwan Ar- Kaç defa SÜPhl'll bir hareket, sırla
şıma dônmege karar vermiştim. nal, kl'ndlslndcn bedl'nce daha ziya- nnı ele verecek bir söz yakalıyaca
Şirketi Hayriye'nin küçük ve zik • de inkisar ctmls ve vilcudunda ı:o- ğımı ummuştum; bu ne yilrck sızısı 
zak i!$1iyen vapurlarından birine bin- cukluktnn hemen hemen eser kal· bir şeydi; uzaklnştılar mı, d!l:ıUnce· 
miıstim. Umuyordum ki, akşam se - mnmıs olan bir kızla mütemadi bir lerlm onlan takip ediyordu. Onlan, 
rinlifinde Çengelkôy'ünden Anado - temas hlllnde ya&amaktadır. Calıs- kara ağaç, meşe ve çam korularlyle 
lWılaarına kadar olan &ahilde iki ma saatlerinden maada her tQrlQ <Cayrou> vldialne kadar temadi e-

gözüme lllsmlş olan bazı 5eylerl tek- T.amnnlannda da yaklaşıyordum. Ar- Fakat end iseli gönlüm derhal bR!i· 
rnrlıyorlar<lı, hem de hiç kimse gör- tık yanlarmda bulunnuımı yadırga- ka sebepler il'adettl. 
meden; hlrlsl fundalıklnr !cine snk- mıyacak kn<lnr bnnıı alışmışlardı; ve Tamamlyle sa! olan Sldonle hiç 
lanıyor öteki de onu lptldnl insanla- sonrn gördüm ki, kim olursa olsun hnşka li"Y aklına getirmeden, haya
m mahsus ihtimam ve kurnazlıkln lnatçılığıma güclüklc knrı;ı gelebilir. tmcla henlm mevcudiyetimi tıpkı bü
buluyor, ona salılınyordu, işte bu Hatırlarsın ya Kolejde spor ~anıp!- yük bir arkadaş gibi telAkki cctiyor
hiç ho.şunıa gitmiyen öyle <:etin bir yonlarının en iyilerinden biriydim. du. Arnal'ın buna şa~tığı göı.linı<len 
güreşti ki nihayete ermesi lcln gU- Dizim sakntlandıktnn sonra s~>ordan kacmıyordu. Çnlısmacla balınsının, 
re.ı;enlerden birisinin mağlOhiyetl mahrum kalmıştım, fakat hu mahru- hususi nıuallimine nlslıctle üstilnlQ
kabul etmesi, ırızımdı; ekseriya dn miyet, benimle talebelerim arasın - AiinU takdir ediyordu. Oyun bahsln
yenUcn Arnal'dı, sırt !lstU yatar, Si- <lakl mesafeyi kısaltıy·ordu. Tıpkı ıle ise, soğukkanlılığına rağmen ken
donie göğs!lııil onun dizine daynr, el- bacaklannı ancak ynnm acnblldlkle- di kendine ~yle sorduğunu tahmin 
!eriyle de omuzlarını yere yapıstınr- rı halde iyi eskrim muallimliği ya- ediyordum: "Babamın bize kar51 tnv
dı. Yüzforl kıpkırmızı kesilir ter 1- ııan ihtiyarlar gibi, onlann delicı> rındaki hu değişiklik niçin?" Karı· 
cinde kalıp, kllh gülerler klh da biri- hareketlerine de bir usul koydum. mın hastalığı sebebiyle onlara karşı 
birlerini tehdit ederlerdi... Onlara b!ltün kuvetlt'.'rlnl ve kablll· benim !cin ne gibi yeni vazifeler ha

Yahut da, onlan bir giln eskiden Yetlerinl kullanmayı öğrettim. Onla- stl olduAunu anlııtmağa cnhşıyor
ra kfıh ku,·ctl<'rlnl denemelerini, dum. Fakat tabii Arnal bu kndar. 
klıh da, daha zlynde kU\'ctlenmclerl· !'.'ıkla iktifa etmiyordu ... Eminim ki 
nl öğrettim. Bu yeni disiplin içinde kendi kendine şöyle diyordu: "Baba
Arnnl tıpkı bir dı>rs kürsUsU )nhut mın bizimle alakadar olması benim 
dn karn tahtıı önünde gibi kı•ndlnl tein değil, hattA belki de: "kat iven 
gösterdi. Sldonle ise gayretine daha benim lcln dı>JW". Böyle şe>·lerl • se
az lıAkim olmasınn rağmen blllıaı;sn zlnlemek tein ı:ocuklamn lnan ılııııva
benl memnun etmeyi şiddetle ar-1.u rıık c!PrPC'ede hir nnlayış kahill;ctl 
eltisinden bir ııampiyon kudreti gös- vıırclır, Arnal'sıı bilhassa anlnyı§lı bir 
1 erdi. Den, bu beden terbiyecisi ro- ı:ocuktu. Arkadaşına kı>ndlslnden do· 
lün<ie, günlerime ağır basan dn~ı ha ziyade ihtimam gösterdifüml, ve 
müskUlü ara~ıra unutuyordum. öte onu kenıii. inden lıiraz uzaklR!itımı· 
)"andan iki ı:ocuı'tun da miikemnıel ılımı sanıyordu. Bense, henden diin
karakterleri evelce duymuş olduğum yaya gelmiş olduğu halde bana hl<: 
endişeleri çabucak ortadan sildi. benzenılyen bu gene varlığın SJkıcı 

seninle benim oturduğumuz o bilyilk 
kayalar üzerinde ses cıkarmıyacak 
kadar yorgun bir hnldc otururken 
tasavvur ediyorum. Hemen hemen 
hareketsiz, sanki en son yaptıkları 
çılgınlıklarını yaşıyorlarmış gibi al
ı:ak sesle konuşuyorlar." Bu halleri 
gUr!iltü ve heyecanlarınrlon daha zi
yade canımı ~ıkıyordu. Du gizil mu
havereler bana endişe \'eriyordu. 
Bana ımnki'bir mııksntla böyle baş
bnşa knlıyorlarmı:ı gibi gellyordu, 
koııustukları itiraf edllemlyecek şey
ler olmasa bile bnna tevdi cdlleml
Y"C!:'k bnhlslcrdl. Belki de b!!nlr11 
şahsıma dair. İhtimal beni tenkit e
diyorlar, benimle alay ediyorlardı. 
Herhalde bir flklr teati edlyorlıır, 
benim hariç tutulduğum, ve kontrol 
edemediğim projeler kuruyorlardı .. 

bt: bundan dolayıdır k1 ooları 

"Sldonle'nln böyle şeylere karşı 
tecessüsü bile yok. Diğer taraftan 
Arnal Samuel kadar sat \'e içinde 
hiç bir kötü temayOI beslemiyor di
ye dilsünilyordum. Göründillüne ba
kılırsa oyunlannda.. arkadaaının kız 

bir ısrarla bana te,•clh ettiği sabit 
nazarlann faı::kındaydım. Her ikisi· 
n~ kareı olan lhtlmamlarımda da 
mutlaka müsavi görünmde kendimi 
ı.orluyordum: fakat tablt Sldonle'ye 

CSoıı'l var> 

Hastane telefonları 
* Numune 1577 - 1578 
-tf Gülhanc 2818 * Asker1 6981 * BcJcdl)e 2255 
'k Acele lmdnl otomobili l!l:IJ 

Yangın, ihtikar, arıt~ * Yanı;ın haber \'erme te.efon * lhllkllr lhban: 29ll * Elektrik, ha\'agnzı, ıı.nza 1546 * Su lı;lerı: 5575 \ 
'k T<'leton ıı.nzası merkez 1206 • .,.ı 

&ehlr 5678, ıehlr ıçı o:.ı. ş htrıe 
sı 03. aJans haber verme 04 

Taksi numaraları 
* Ulus meydanı civan 1111 ,.,. 

il M. M. civarı: 1~23. SnmıınPll~' 
varı: 1070, Yenlechlr: 5555 -
6222 - 6333 - :;656. 

llk 
6,45 
7,15 
7,25 
7,10 
6,30 
7,00 
6,30 
7.00 
7,10 
7,00 
7,00 
7,00 
fi,SO 

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

23,00 
23,00 
23,00 
23,00 
23,00 
21,SO 

ınus - Kav:ıklıdt= 
Kavaklıdere - C: 
L'1ııs - Cnnka>ll 
Cnnkaya - UIUI 
uıuıı - nnanen 
Dikmen - Ultıa 

Ulus - EUlk 

EUlk - Ulus 
Ulus - Yenı~eııır 
Yentaehlr - Ulııf 
Ulus - Cebcd 
Cebeci - uıus 

Keçiören - UIU' 
fiil! 7,00 Cebeci - As. !>" 

17.00 As. Fabrtka - ~rıııl 
7,00 23,15 Bahçeli e\'ler - ıer 

7,00 23,00 Ulus - BaMell 11\ 0 
11 

7,00 23,00 Ulus - lstanon , 
J<ŞV t 

ma. her 5 dal: • ıı" 
Snat 23 teki seterler slnıunalaf 
lıdır. 

İzmir' de ;apılacıJ' 
sanat okulları 

. jı3' 
İzmir, (Hususi) - Şehri~!~· ~ 

pılacak olan Yapı Usta 0 dl 
kek Sanal okulu ve AM

3 ,P' 
Sanat okulu için vilayetçeıu 1ıc 
ayrılmıştır. Yapı Usta o~ io şc 
kek sanat okulu binaları ıÇııırıtCııl 
ler'de Umurbey'de arsa bıt 

tur. . •te 1~ 
Bergama'da ve Ödernıı J<ılo 

cak kız ve erkek sanat 0 

~ 941 
Çartamba, 3. t2. llô <' 

7.30 vroııram, sa- 19~ :;~er ~ 
nt a~an d>-o 

7.33 hafit parça- 20.15 R 
lar ( Pl.) tc!I ı6 

7.45 aJnruı haber· 20.45 ııali' ~ 
, !eri. ıı~reıı J 

21 00 z1r1Ja' • 8.00 haflt parça- ,., 
mi !ar 

!!.lri evin saati 
8.30/ 
8 45 mQzlk (Pl.> 

rışıl' 
zı.ıo 1<a ıctııer ı' 

tUr J11 

21.30 post' 

12.30 ı>ro'1rnm, 68· ıu setJ 
21.4:5 Jtl>' ııl 

11ur at ayan 
12.33 hn rıc fasıl 

ınrkılnrı 

12.45 nJans 
13 00 hafit fasıl 

J'ıl 
(Şef l it' 
ı.ıustafll' 
den au~ l .J • 
Bursa J{u:,r 4 

ınrkılan ıc 
13.30/ karısık pro- mar11•151 :ıı 

\'IJıerıt 
aram (Pi.) eı, 'f!lr" 

18.00 proı;:rnm, ıa- dan J.rC~ ~/ 
at ayarı marı1c 11ıı. 

18.03 dans orkes· tan 1<cr'1;1~ 
trnsı sult'I O 

9 
Jıl' I 

18.25 dıı polltlka ıan 1<an! ~ 
hAdbelerl ınrın tııll ı-1 

1 dC\1lJ11' ,ot 
18.45 çor.uk ku IQ- a ıU ııJ 

hU :t.ı.30 fl\ııır ..,..~fİ 
10 :lO aJanı haber- f ,.. 

Jerl 2z.41' d•" ıııl ·~ 
n<>OO ı:ııpıı ,,.Jl 

19.45 konusma. ..., teP" ,ı 
Radyoda Antigone ere ıııe 

Maarif VC"k!Jllğlnln ı!s ıe 1 
nesrettl{:l eski yunan ~ ııd'ı 
SophoklC's'ln "Antıı:one ... ısı., 

tu\"ıw dlsl Devlet Konse~·a dııfl 
lan ve talebelt>ri tarBfın 5, ı / 
1941 pazar günü altS8~1e~ 
de Ankara radyosunda 
oekUr. 
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UZAKŞARK 

GERGİN LİGi 
Sovyellere göre 
ROSTOF'UN 

günden üne BATISINDA 

artma adn Almanlar 
it 

1 
( Başı 1. ıncı sayfada ) 

tıeo landa mahfillerinde blldirıldığl -
bo töre, paraşUtçU kıtalar, piko 
l'I llıba tayyareleri, deniz tayyarele
lli "e aaker nakleden t.b.yyareler ge
ı: 61çUde takviye edilmiş olan do
~etı lioUanda Hindls~anı hava ku • 

erinde bir rol oynıımaktadır. 
cı Adaıara Amerika'dan son model
trıe bomba ve av tayyareleri gel -
cı;kte devam ediyor. Takım adalar
d ıooo den fazla gizli tayyare mey· 
ı::: Yapılmıştır. Hava k\ıvctlerinın 
'kar mevcutlu, tayyare meydanl11r1 
()J e. mUreıtebatı kadrosunun dolu 

1• "lıası askerl hazırlıklarm geni§ -
ıtı hakkında bir fikir verebilir. 

cı t>onanmayn bağlı hava kuvetlerl 
b~ bUyUk ölc;Ude takviye C'dildlt\'I gi
~ Utun menzilli Cntnlarınıı deniz 
ta )'yarelertyıe birçok torpilli bombn 
d fyarelerı ve pike tayyareleri de 
~llatıınayıı bağlnrunıııtır. Soıırn -
&)l'a'da bir Usten ve dış adıılnrdn 
de ~adar dl#cr Usten hareket eden 
d ll.ız 'tayyareleri keşif faa\Yctln -
~ bulun'Jyorlar. ' 

Q1>on adaları açıklarında 
l'ı Sitıgapur; 2. a.a. - Borneo civa
~lki Japon adıılnrı nçıklannda 
t~ etıı dUıman deniz birliklerinin 
ır.~llktug-u haberi burndıı sUkflnotle 
""lllanmıştır. 
bıı .\nı.erikalılarla sıkı tema.ıılnrda 
le!lunan buradaki askeri makamlar 
d lhtyctaiz Amerikan kaynakların
~tn tıkmış oltuı bu haberin Slngn • 
l?ı r>a gelen malümatla teyit edil -

tditini söyleml§lerdlr. 
l'ılCtınuııuıer, dUn silt\.h altına çağı
' ~~kları IH\nından bir s::ıııt sonra, 
~!erine mtiracant etmeşlerrlir. 

ht lf.ııdlçint ve Tnvlnnd'dan alınan 
tıı ~rler, bu iki ~emlekettekl du
t• ıtıd!!. bir değlıılkllk olmadığını g6s
l'.l'ıııektedir. 

ltf. Ru:r.velt'in yaptığı. 
\1 görüşmeler 

~ ~ llşington: 2. a.a. - M. Ruzvelt, 
~ ~. Hull ve amiral Stnrk'la u
ıa: bir .görUsme yapmıştır. Top -

tı 6ğ-Jeye doğru ba§lamıştır. 

~lızvelt }aponya'ya bazı 
V . sualler sordu 

lıiıı •~ıııgıon 2 a.a. - Siyad mü,a -
~re Söre ~fister Ruzvclt Japon>a'ya 
~ltj ~ıı_aller sormuştur. Bu sorular Hin· 
'tkt ili ıle Siyam'daki japon askeri ha • 

tltriııc dairdir. 
'ıı.ıı~ Amiral Nomura ile M. Ku • 
~ ııun yaptığı z.iyarct hakkında be -
l;M_lta hwun:ın bir harici}·e mcmuru 
·-~~lıir. Du z.at; rci~in Mister Sum· 
~tlles'e talimat vererek japon mu
t.Iİ llarını görmesini ve onlar vası • 
~~ İaı>on hükümeıinden bazı nok -
' ~kkıtıda kendisi i~n malumat al· 

IQ.ı. 
At ıstcmiştir. . 

~ '4ahitlere göre bu hareketın mA· 
~~ ttisin müzakerelere şahsen müda • 
~lldt ederek japon askeri tedbirleri hak· 
~ı tatmin odici izahat almak i~ıe • 

J 0~sından ibarettir. 
"~llQ~ murahhasları Mister Sumner 

.. ile üt ı;cyrc:k 5aııt sörii~mü~ler • 

~tabhadar, Mister Wellcs'in ya • 
r ayrıldıkta.o gonra Amiral No • 
~~dece ıunlan söylcmi~tir: 

'liııe •t bir feyi meydana vuramayız. 
r WeUeı söyledi, biz dinledik." 

l' Japonların kanaati 
~ 0~-o, 2 a.a. - D.N.B. Vn~ington· 
~~.~ti müzakerelerle Siyam ve Ma· 
~, n gelen tcliiş verici haberler 
'ı it k~etelerinin ba}lıca me\'ZUlnrı · 
~lf~ ıl etmektedir. Japon 1:azeteleri 
\ a) .. L savasın Mister Ruzvclt'in elin· 

'<Qğu kanaatindedirler. 

air rivayete göre 
İng iltere 

Finlandiy ' a 
karıı harp ilan 
etmek üzeredir 

'-.t.:ılld 
...,.. eli ra; 2 .. a.a. - Ro~te~ ajnn~ı-
• ~ tıloınatik muharrlrı dıyor kı : 

~-~' ~lllt Brıtnnya'nın Fınlti.ndl -
t~ arp llfuı etmek Uzere olduğu 
~·a:a dUn akgamdanberl Amc· 
~te.. daha isrnrlı haberler gel· 
~ ... ır. 

ıı- lle kadar rcsmt kaynaklardnn 
\ lecı haber alınmamışaa dn böyle 

tıııı~lrın pek yakında alınac~ğı
<t ır den söyliyen Londrn'da bir-
~· 

1

l?ıaeıer vardır 
,,Q d" 11 ıya'nın bir veya iki 
~ günü var 

~tılt~ra, 2 a.a. - Cardiff"te. çıknn 
~ Mail"in Londra muhaoi•i ~un

t,.1•tor: 
.. , and" tdi ı}-a Rusya"ya karşı h:ırbe de· 
~ "I> etmemek husumnda derhal 

ltr ~rırıek zorundadır. Bö)·lelikle 
ıtıll.t ~n kendisine karsı alacağı 

/ ıı'l' görm~ olur. in~iliz bükü· 
~ e~Ierindcn Finlandira')ı knıi 
t ıı·' ıle haberdar etmiş oldu~-u d· 

ı.· h.. 111le • ,_ 
" 'Ya, • rın karar vermek için ancıı" 
~ ~·iki günleri vardır. Biz, tof'll"e· 
'C."'~ ~Ontrolü altına s;irmiş olan 
"ttl~ •le Macaristan·a da harp :!iin 

cok zor 
.::> 

urumda 
(lla~ı l ınd U)fada) 

geriye auuuı§ur. ::;ovy1;;t..ıt:r, burada 
oır aL19nıan uıburunu yokemıııııer -
aır. l:> kamyon, bırı;ok top ve mtt
rn.ıyöz ve mustahkem mcvzılcr ele 
geçırUmi§tlr. 

" Stalınogorsk istikametinde Rus 
sUvarıleri son 24 saat içinde mu -
vaffakıyctll h:ı.reko.t yapmıştır. 

"17 Alman tank kıtasına karşı 

harp eden bir Hus piyade alayı ile 
bir SO\'l'Ot motörlU taburu, duşmanı 
intizamsız bir halde kaçmak zorun
da bırakım§ ve gerek insanca gerek 
malzcmece ağır kayıplar vcrdir -
mişUr.,. 

Kleist ordusu bir ölüm 
cebine girmek tehlikesi 

içinde 
Moskova; 2. a.n. - Prnvda'ıiın 

cephede bulunan muhabirinin bil • 
dirdiğlne göre, mUhlm tank te11ki1 -
!erinden, yUzlerce ağır top ve bin· 
lerce kamyondıın mürekkep von 
Klclst ordusu, ·• bir ölUm cebi .. ne 
girmek tehlikesi içindedir. 
Pravda'nın muhabiri, yazısına 

111:\yle devam ediyor : 
"Cenup cephesinin birçok bölge· 

sinde, te3ebbtis, Sovyet kumandası
nın eline geçmiştir. Von Klelst or
dusu, Rostof'tan ve ııimalden takip 
edilmektedir. Şimdi, batıdan dıı. bu 
ordunun yanlarına dUşUJmUştUr. 

" İyi hnzırlnnı111ş Sovyet karşı 
tııarruzu, 17 son teşrinde baı;lamıa 
ve blrçolc noktada Almanlar bas -
kına uğratılmıştır. !lk mahaller, he
men hemen sllO.h bile patlatılmadan 
elde edilmlııtlr ... 

Almanlar nerede 
duracaklar? 

Londra, 2 a.a. - Times gazete~i: 
nin Stokholm'da bulunan muhabırı 
yazıyor : . 

Almanların sovyet cephesindekı 
zorlukları hızla artmaktadır. Rus -
lıırm Tikvin'den çekildiklerini bil • 
diı::miş olmaları, Kızılordu taraf~n -
dan merkez kesimlerinde ~~sterıle~ 
inatçı mukavemetin arzettıgı tesellı 
edici tab\oyu pek az karartmakta -
dır. • • 

Sovyetler'in Rostof bölgesindekı 
muvaffakiyetleri devam etmektedir. 
Rlcat halinde bulunan alman kuvet
lerinden büyük bir kısmı Taganrok'
tan öteye geçmiştir. Almanların Ma
riopol yakınında sahil ile. dağlar .a
rasında tevakkuf etmelerı be1?1enıl
mektedir. Mühim miktarda alma~ 
askerinin Taganrok'un batısındakı 
dar arazide kapana tutulmuş oldu -
ğu zannediliyor. Almanlar, tecrit e
dilmekten ve esir olmaktan kurtul
mak için &imale doğru kaçmak zo· 
runda bulunuyorlar. 

Cephenin cenup ucunda yapılan 
harekattan bahseden muhabir şunu 
yazıyor ı 

Alman ordularının Balaelava'yı 
aldıkları ve Sivastopol'da da mem
nuniyet verici terakkiler kaydettik· 
!eri hakkındaki iddialarını teyit e
den bir haber alınmamıljtır. 

Sovyet tebliği 

Moskova, 2 n.a. - Sovyct tcbll
Alne ektir: 

Moskova'nın batısındaki bir ke
simde harekl'ıtta bulunan blrllklerl· 
mir., dllşmanın takviye edilmiş bir 
taburunu hezimete uğratmış ve 14 
havan topu, 3 mitralyöz ve çok mlk· 
tarda mUhlmmnt ele geçl~lerdlr. 

Cenup batı cephesinin bir kesimin
de sovyet su .. ·arisl düşmanı bir köy
den çıknrnuş, subay ve er olal'nk 
400 nlman BldUrillmüş ve 3 top ele 
geçirilmiııtir. 

Kızılordu birliklerinden otomatik 
slltı.hlar tn.ıynn bir asker grupu, al
mnnlar tarafından ııu;al edilmiş olan 
lkl k5yc akınlar yapmıştır. 2 havan 
topu, 3 mitralyöz tahrip edilmiş ve 
80 düsmnn askeri öldürUlmüstUr. 

Kuibişel'ten harbe dair 
verilen maliimat 

Kulblşef, 2ıı.a. - Hafta sonunda 
almanlar, Moskova etrafında teşkil 
ettikleri yanın çemberi biraz daha 
sıklnstırmışlardır. Almanların bu hn
reklltta Moskova'ya karşı ·10 tümen 
ve aşağı yuknrı 8.000 tnnk kullan -
dıklnrı sanılmnktadır. Fakat düşmn
nın Uerlcmcsl yavaslnmıstır. Düşman 
ancak adım adun llerllyebllmekte, 
aldığı ncr karii toprağı kendisine 
pnhnlıya mnlctmektc ve çok defa 
karşı hücumlal'la geri atılmaktadır. 

VazlyeUn diğer belirli bir ciheti 
de şudur ki, ruslnr, Moskova'nın 
IU\hrnmancn mildafaasının mühim 
mlktnrd::ı düşman kıtıı ve malzeme
sini meşgul etmesinden lstlfal\e ede
rek dört cephe üzerinde şiddetli knr-
6ı hilcumlarda bulunuyorlar. 

Cenup cephesinin ucunda nlman
lar, bir aralık ellerine geçirdikleri 
Rosto! 6ehrlnln bulunduifu bölge~·e 
kadar sokulınnğı göze almışlardı . 
Fakat bu pek fazla ilerleyişleri sol 
kanatlannı hUcuma mAruz bir halde 
bırakmıştı. Filhakika alınanlar bu
rada Rostof'un batısından cenuba 
doğru ynndan yapılnn bir karşı hü
cuma uf:rnmışlar ve ağırca hırpnlan
mışlordır. Bundan sonra general 
Remlsof ile cencrnl Hnrıtono!'un 
kuveUeri Rosto! üzerine yürümüş
ler ve iki tank ttim"nlyle bir moto
slkleUI tümenden ve blr S.S. t Umc· 

Alm nl r gore 
MOSKOVA . 

. C EPH ESi 
• 

BIRK 
DEN 

Y iLDi 
<B:ıaı ı. inci saytad:ı) 

Leningrad önlinde, sovyet topçu -
sunun 6iddelli ateşi ile hazırlanan 
bir çok 'l;ıkış teşebbilsu geri pils -
kürtıilmüştiır. 

Alman hava kuvetleri, Volga kr • 
sında Ribinsk civarında bir tayyare 
fabrikasına bir çok bomba isabet et
tirmiştir. Alman hava kuvetleri, 
donmuş Ladoga golü üzerinde düş -
man nakliye kollarını dağıtınış ve 
Tikvin'in doğusunda demlryolu hat
larını tahribe devam etmiştir. Sa -
vaş tayyareleri, dun gece, Lenin -
grad'ı ve şimal kesimindeki sovyet 
hava üslerini bombalamıştır. 
Moskova müdafaası birkaç 

yerden yarıldı 
Bertin, 2 a.a. - İyi haber alan 

kaynaklard,an D. N. B. ye bildirildi· 
ğine göre. Moskova müctafaa siste
mı, alman kıtaları tarafından muh -
telif yeni noktalardan yanlmıştır 
Sovyet mildafaa hatlarındaki bu ge
dikler. rus hatlarına derinlemckte -
dır. 

Rostof kesiminde ı;arpışmalar biı
tün şiddetiyle devam etmektedir. 
Sovyet tebliğlerinde ismi geçen yer 
ler hakkındaki iddialar ve bilhassa 
Taganrog"an geri alındığı iddiası, ta
mamıyle asılsızdır. 

Almanya .. Fransa arasmda 

ASK RA 
bir 

İTTİFAK 
(Batı ı. inci sn::;tada > 

ııında bu lhnnetln cezasını haklı vc:rn 
haksız cekcccktlr. 

Görüşmenin neticeleri 
Va§ington'da büyük bir 
alaka ile bekleniyor 

Vaşington: :.!. a.a. - Pctnln - GB
rlng mUUtkatının neticeleri Vnşing
ton'da bUyUk blr ilgi ile beklen -
mektedlr. ÇUnkU tyi haber nlan 
mnl\fiJll',rde Avrupa'da Mihver'ln 
harekAtiyle .Taponya'nın durumu a
rasında bir irtibat bulunduğu git • 
tıl<~ artan bir temayülle snnıl -
mal.tadır. 

MUşahltlerin fikrine gl!re, eğer 
Hitler, Franstz donanma.sını ve şi
mal Afrika'dakl Fransız Uslerlni 
kullanmayı elde eımeğe muvaffak 
olursa bu suretle Almanlann Lib
ya ve Rusya'da uğradıkları muvnf
fakıyotsizllğe karşı bir muvazene 
teslıı edebilecek, aksi takdirde ise. 
Japonyn'nın tavrı sertleşecek ve U
zakdoğu'da ani bir hareket ola • 
caktır. 

nlnden mUrekkep" general Klclst ku
vctlerlni tam bir hezimete uğrata • 
rak uchrl geri almışlar ve bu kuvet
Ierı 'l'aganrog istikametinde karma
karışık bir halde katırtmışlardır. Bu, 
rus orduları için cok bU)·ük bir mu
\'nf!akıycttlr. Almanlar Rosto! ke
simindeki Heri hareketlerini kuvet· 
lcndirmiş olsalardı ne yapmış oln
cnklarını tnhmln etmek mUşküldUr. 
Belki doğrudan doğruya cenuba, 
Kuban'n ve Kafkıısyn•ya ineceklerdi. 
Belki de bu istikamette harekete 
geçmeden evel Kafkasya ile Rusya
nın gerl kalan kısmı arasında her 
tilrl!l muvasalayı kesmek üzere do· 
ğuya, Stallngrad ve Volga'ya doğru 
llerllyeccklerdi. Bu tehlikelerin her 
ikisi de uzaklaştırılmış bulunuyor. 
Rostof zaferi, rus seferinin filen bit· 
tığine daha geçen lınfta bütün dün
yayı inandırmak istlyen Rlbbentro
p'un bu g5rUşU hakkında bir !iklr 
vermektedir. ' 

Rusların eline geçen 
ganimetler 

:Moskovn, 2 a.n. - Rosto!'u kur
taran ve bu şehrin batısında ilerle
melerine devam eden rus kıtaları a 
snğıdakl ganimetleri ele 1.-ccirml6ler
dlr: 

ııs tank, 210 top, 306 mltralyöı., 
118 mayın makinesi, 4.050 tüfek, 871 
otomobil. 

Bundan başka diğer blrı;ok slllih
Iar ve malzeme de ele ceclrllmlstır. 

Bunlar daha ilk rakamlardır ve 
tnmnm değillerdir. CllnkU muhare
be devam ederken gnnlmctlerl say
mak mümkiln olamamaktadır. 

nostof bölgesinde harekCıtın de . 
vnm C'ttlğl yedi gUn !cinde tayyare
lerimiz ve karşıkoyma toplanınız 102 
düşman tayyaresi dllşümıüşlerdlr. 

Almanlara verdirilen 
zayiat 

Moskova, 2 a.a. - Tass ajansı, ye
ni bir sovyet muvaffakıyetin! haber 
vermektedir. Şimal batı cephesinin 
bir kesiminde üç gün $.iir en çarpışma 
dan sonra sovyet kuvetlerl, eski mü
dafaa hatlarını almışlardır. 26 son
te&rlndcn 29 sonteşrlnc kadar 25 bin 
alman subay ve eri öldürülmüştür. 
Sovyet kıtnlan, 37 ağır makineli tü
fek ve hlrcok tank karşıkoyma topu 
tahrip etmişler, 27 lstlhkllm ve üç 
cepane dcJl()su berhava eylemişler 

ve yarım dUzlnc batarya susturmuş· 
!ardır. 

U L U S 

1 i maresalin mülakah .. 

ve 

G R G 
konuıı lar 

Paris: 2 a.a. - Ofi • Havas ajan
sı bildiriyor ı 

Fransız hi:ıkümetinin, işgal altın
daki toprakları mümessili olup, ma· 
reşal Petain - Goring mülakatına 
i~tirak eden M. de Brinon ~u beya -
natta bulunmuştur : 
"Mareşal Petain, Yugoslavya kralı 

nın ve mareşal Pilsudski"nin cenaze 
töreninde tanıdıgı ve pek çok. takdir 
ettiği mareşal Göring"le çoktanberi 
goru:ımek arzusunu gcistermişti. 
Mareşal Petain bilhassa mareşal 
Goring'le yaptığı konuşmadan çok 
iyi bir hatıra saklamıfitl. 

Geceyi trende geçiren fransız dev 
let reisi yanıll<'la amiral Darlan ol
duğu halde sabah saat 11 de Coulan
ges'e gelmiştir. Devlet Reisini ma
reşal Göring'in mı.imessili general 
Hanesse ve ben karşıladık. Bir kaç 
sbz teatisinden sonra otomobille 
Snlnt • Florentln'e gittik. Yolda 
halk mare§alln otomobilini ve bay
ı·ağını tanımış ve biiyllk tezahllr -
!erde bulunm~ıı;tur. 

Salnt-Flore!ltin"e saat 13 de var
dık. Mareşal Görlng istasyonda per 
ran üzerinde mareşal Petain'i bekli
yordu. İki şef sellimlaştıktan sonr~ 
amiral Darlan mareşal Göring'e tak 
rlim edilmiş ve mareçnl Görlng'in 
hususi trenine binilmiştir. 

İki mareşal arasında ilk konuş -
mada yalnız iki tarafın resmi tercü
manları bulunmuştur. IS dakika son
ra amiral Darlan çağrılmış ve bu 
konuşma çok uzun olmuş ve liç sa
atten fazla sürmüştür. 

Bundan sonra mareşal Göring'in 
yemek vagonuna geçilmiştir. Bu ye
mekte ikı mereşalden başka amiral 
Darlan, Führer ile mareşal Gciring 
arasında daimi irtıbat subayr gene . 
ral Bodenshatz, şimdiye kadar 95 
tayyare diışurmiı olan alman ası 
albay Galland, binbaşı Fontaine ve 
ben hazır bulunduk. Yemek çok sa
mimi olmuş ve saat 17-40 da sona 
ermiştir.,, Fransız hüklimetinin 
Pnrls blıyük elçlsı l\I, de ilrl
Jtou, mareşal Pctaın'lc mareşal Gö
ring arıısındaki göı-U§miye dair ver
diği izahatta, bunun bir nıuzakere 
değil fakat birbirilcrine ııskt!rce hUr· 
met eden iki adam arnsındn çok a
çık ytirelde yapılmış bir uınuml ko
nu~mıı olduğunu söylemiş ve dcmii
tlr ki : 

"-:Bununla beraber, bu konuıı -
mndan, fevkıılO.dc ehemlyetli bır§e

yln çıkabileceği de muhakkaktır ... 
Mareşal Göring, M. de Brinon'a 

demiştir ki : 
··-Bu konuşmanın netıecslnde fki 

memleke timiz için de faydalı §CY· 

lcr elde edileceğini Umlt ediyorum.,. 

Berlin'de ne diyorlar? 
Bl?rlln, :;ı a.a. - Yan resmi bir kay

naktan bildiriliyor: 
Saltı.hlyetll Bcrlln mahfilleri, mare -

sal Petaın - mnrcaal Görlnır bulueması 

hakkında lhtlyaUı da\Tılnmaktadır. Bu 
hususta vaziyet almak ırcrc;:ektcn, Bcr· 
lln sallhlyetll mahflllcr1nce mevsim
siz tcltı.kkl olunmaktadır. Bir kısım Yll· 
bancı b:wn tarafından bu bulusmo. et -
rafında ileri eUrlllıın mülllhazaıar vl? 
cıkanıan neticeler, acele ırlbl ~!lzük

mektcdlr. 
Dcrlln'de cvelA. Almanya ve Fran -

ı;a•nın I'arls tebllf:lnde de blldlrlldlfıl 

~bl. kcndllerlnl alAkalışan meseleleri 
tetkik et.mis olduklarının mOs:ıhedcsl 

ııe lktıta edllmcktcdlr. Fakat, Bcrlln' -
de söylendlRI vcı:hlle, cRcr bu buluıma 
yalnız Fransa • Almanya bakımından 

müU>.haza olunursa, bulusmıya hakiki 
kıymeti vcrıtmcmls olacnktır. Bu bu
luşmll')'I, daha ziyade, Avruııa devletle
rinin, son zamanlar<ln üc mühim un· 
surla bllbass:ı beliren mukadderat bir · 
ııı:ıının te&kll ettlRI dahıı bUyük bir 
cerı:eve !cine koymak Ulzımdır. Bahis 
mevzuu olan üc unsur, bir taraftan 
bolscvlk tclıllkcsl, dlıter taraftan Is· 
ttsnaııız bUtUn Avrupa mllletıcrlnl a -
ırı.ıcaıu·an lnilllz nblukası ve nDıayet 
Amer1ko."nın Avraııa lBlcrJnc karışmak 

teı;ebbüslcrldlr. Bcrlln'de buırün ıu cihet 
kaydedilmektedir ki bUtOn bu unsur
lardan, Fransa. Avruıın kıtaıının bU -
ttln dlf:er memlekctlerı kadar ve belki 
de daha ziyade Jstıraıı cekecek vazlyet
tedlr. 

Parla; 2. a.a. - OFİ : Parfs-Midl 
gazetesi, baıı yazısında, pok çok 
1''ransızların bugUn Fransa ile, an
cak geçmişi bakımından ilgllcndiği 
intibamı verdiğinden §ikflyet etmek
tedir. Bu yazıda bilhassa öyle de
niliyor : 

"BugUn bu memleketin hükUme
tl ne dliııcn vazife, Fransa'nın mu • 
kadderatı bakımından önemi olan 
hll.diselerde hazır bulunmak ve bir 
seçme yapmak gerektiği znman bu
nu yapnıalnan çekinmemektir. İ§te 
bunun içindir ki, ne znmnn A vru • 
pa'yı veya dllnyayı ilgilendiren bU
yUk bir mesele ortaya konulmuıı ve 
yahut hMiseler Fransa'yı sUrUkle -
mişlerse mareııal Petain'in Fran
sa'sı dalma açık fakat mrıtedil bir 
durum aımıvtır. Fransa'nın yarın 
daha önemli ve kati bir durum al
mak zorunda kalması ihtimali de 
vardır. Fransızlar alınacak karar • 
lnn realist ınsanlnr gibi alAkn ile 
ka~ılamah, sanki ayda yaşıynn 
mahlOklarmııı gibi bir durum atma
malıdır .•• 

Kepek fiyatı 
Belediye Reisliğinden 
Şehrimizde perakend e olarak 

satılacak olan ince ve kalın 
kepeğin beher kilosu (5,S) beJ 
buçuk kuruştur. 

Atakadarlara iUn olunur. 

' 
i NG İ L TERE'N i N 

HARP GA YRETI 

Kadınlardan 

azami isf ifade 

edilecek 

C ·ı'· ., örçı ın 

söylevi 

Göbbels' e göre 

İng i ltere 
kolayca 
yıkılmaz 
(Başı 1 inci sayfada) 

sonra lnı:ııtere·nın de harp UAnını a • 
ıarnf:ını söylcmlstlr. Fakat bunun an· 

1
,eak blöf oJduAu pek AIA blllnlyor. Çün
kü 1nı:Utere Blrl~fl\ Amertka"ya nasıl 
yardım edebilir? O lnı;lllcre ki bizzat 
kendisine yardım edilmesi ıcın Okya
nos•un ötesine her ııUn daha Umltatzce 
ricalarda bulunuyor. Buı:Un lnglltere 
öyle bir ı:ıkmaza alrmlatır ki onu an -
cak bir mucize kurtarabilir. 

Ruzvelt harbin arkasından k01'1YOr. 
Londra, 2 a.a. _ Bugün vam ka· Harbi ::;akalayıp :raknlıyamıYnC'atını 

marasında M. Çörçil, kendi adına görmek h:ln beklemek llzımdır. Yaka -
ve Attlee, Sinclair, Bn' n ve Bevin lasa bile bu, ını:lllzlerın nazik durumu· 
adlarına verilen azami milli gayret nu nasıl def:1$Urcblllr? 
hakkındaki karar suretinin kabulü- Şimdiye kadar tnı:ııtzıcrln bOtUn he-

snıılnn yanlıı cıktı. Ne Almanya, ne de 
nü istemiştir. ıeı:aı altınClakl topraklarda u·nklanma 

Karar sureti şudur : olmadı. Abluka. ka!'fı abluka ile tesir -
Meclis, harbin giıdümünde ve is- siz bıntkıldı. Inııııızıcrln tekrar Avru -
tihsalde en bıiyuk milli gayretin te- ııa kıtnsına dönmeleri katlyen 1mkAn -
mini için, boştaki kadın emeği kay- ı;ız ı:özUkü~or. Amerikan yardımı bizi 
naklarının da milli hizmete katılma- korkutamaz. MUttetlk ıo .. ·yetıcr 1se, 
sı suretiyle bu hiznıetin daha · zıya- Canterbur::; baa Plskoı;:ıosunun bütün 
de genhletilmesi ve bu hususta bir dualarına rağmen, taıırruz kudretle. 
kanunun derhal kabulü lüzümuna ka- rinde kırılmışlardır. 
ni bulunmaktadır." BU>·Uk Brltanya lmparatorıurcunun 

M.. Çorçıl bu munasebetle ljU be- sonunu yarın veya 5bür aun 1ı:1n ııö -
natı yapmıştır : rcnlerden dcfılllm. Blrcok asırda kuru· 

1941 yılında harp istihsalitında ve lan seY blrknc ayda yıkılamaz. Kilden 

ı )aı>ılmıı bir devle kıyas cdlleb11ecck 
sanayi techizinde en çok verimin te- ' BJyUk Brltam·a yaııısını ııarsmak !cin 
minınden ıbaret olan başlıca mesele dnha blrı:ok taarruz IAzımdır. Esas 
geniş bir surette halledılmiş ve iyi 

1 

olan ıey, !nııııterc'ı ıı:ün maf:Ulbl· 
hal yolunda bulunmuştur. Techizat yet >olunda bulundu ... ı.ıur. 
buhranı geniş bir ölçude hal ve liim- Ilerhanı:I blr tarihe kadar yeneme -
di daima buyııyen bir dalga temin 1 dll:lmlz takdirde artık )enmemlzln ım
edılmiş bulunuyor. Bngiın erkek ve kfınsız olduğu hakkında çörı:ıı·ın ileri 
kadın, ınsan kuvetı buhranı mevcut- sürdüğü lddln pek cocukca bir iddiadır. 
tur ve 1942 senesınde bu buhran ha- · 

İngiliz ve amerikan harp endüstrı
kim olacaktır. Bu buhranın sebebi si hiç şüphesiz bütün hıziyle işle -
çok miktarda tesısat viıcude getirıl- mcktedir. Fakat İngiltere'de zanne
miş olmasıdır. Bu tesisatın in!jaSı dilir mi ki Almanya'nın ve mütte -
tamamlanmıştır. Bunlara tam bir 
kadro llizımdır. fiklerimi:zin harp endüstrisi ile bi-

zim hesabımıza çalışan memleketle-
rin harp endıistrileri vakitlerini kay. 
bediyorlar P 
Almanya'.nın amerika kıtasına kar. 

61 bir taarruz hazırladığı, cenup A· 
merika'yı mihver devletleri arasın -
da pay ettiii ve harpten sonra da 
butün dünyada dinleri kaldıracağına 
dair Ruzvelt ithamlarına cevap ver
n1'eği kiıçiiklük sayarım. Bütün bu 
iddialar hiç şüphesiz baştanbaşa uy. 
durmadır. 

Ruzvelt de İngiltere'yi bekliyen 
akıbetin önüne geçemiyecektir. A -
merikan yardımının da hudutları var
dır. Almanya hakikat ile blöfü da
ima ayırt etmesini bilmiştir. Biz, 
amerikan yardımını hafifsemiyoruz, 
fakat icabından fazla da kıymet ver. 
miyoruz. 

Bu muhar ebede e~er Avr upa kal
kınacaksa bunu ancak mihverin sa
yesinde elde edebilecektir. Avrupa. 
yeni şeklinde, onu kanlan babasına 

kuranlara ait olacaktır. 
.1••••1111111111111 1 111111111111u\. . . 

Raıit Rıza Tiyatrosu 
Halide Pişkin ile 
birlikte Ankara 

Halkevi'nde 
4. 12. 941 perşembe günü 

akşamı Bedia Statser'in dili -
mize çevirdiği 

11 Beni öpünüz ,, 
adlı 3 perdelik komedisi temsil 

edilecektir. 

Bileller bugün saat 12 den iti
baren Halkevinde satılmakta • 

dır. 

Telf. 2653 

"'································" 

TAHSİLİ EMVAL KANUNU 
Vergi, resim ve harÇlara 
a it tahsilat hükümleri 

ve 

TATBİKATI 
Yazan : Tevfik KORAL 

89!1 sayfa; 6 lira 
AKBA KİTABEVİ 

111111111111111111111111111111111111 

Sebze Fiyatları 
Beıcdıye Heisli(;'ınden : 

(3 İlkkAnun l9U) 

V a.saU .Perakende 
Cinsi Fiyatı Flyau 
Ispanak ıs 2s 

Lahana 6 9 
Pra.sa 9 13 
Ycrelması 6 9 

K ereviz 15 22 
Pat ates snn ıı 15 
Patates beyaz 8 11 
Kamı bahar 18 27 
Kabak 24 82 

AYDe !asulyo 80 40 
Çalı fasulye 28 87 
Barbunya 25 35 

Domates 23 28 
Kemer 
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1 BUGÜN '\ 

ULUS Sinemasmda 
2 filim birden 

1 - SON AYRILIŞ 
Çılgınca bir aşkla başlıyan, ha
yatın acı ıstıraplarlyle niha
yetlenen emsalsiz bir §aheser. 

Artistler: 
Nanet ve İğf alln brış artisti 

Hans Söhnker 
Marianne Haff e 

2 -Maskeler aşağı 
BüyUk avantllr !llml 

Seanslar: H.80 - 17.80 da 
SON AYRILIŞ 

16 - 19 da 
MASKELER AŞAÔI 

Akşam 21 de Son Ayrılış 

~-- Tel el on : 6294 ıııj 

Zonguldak İcra Memurluğundan• 
Maden Kömür i§leri T. A. Şirke

ti Envanter servisi ıefi ve bilahare 
İslanbul Ovagimyan hanında Ma -
dcncilik T. A. Şirketi muhasebesin
de memur Kenan Arkan'a ı 

Zonguldak'ta Yağcılar Tecimgc • 
sine olan borcunuzdan dolayı namı
nıza çıkartılpn ödeme emirleri goa
terilen adreslerde ibulunamadığınız
dan bıı tebligaun ilanen icrasına 
merciince karar verilmiştir. 
İşbu illinın ncljri tarihinden itiba

ren bir ay içinde takibe esas olaıı 
borcunuzu ödemenizi ve bir itirazı. 
nız varsa gene -bu milddet içinde bil
dirmeniz bu milddet zarfında borcu 
ödemez veya itiraz etmezseniz hak
kınızda cebri icraya devamla İc. İf. 
kanunu hükiımleri tatbik olunacağı 
tebligat makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 5542 

ANKARA BELEDİYESi 

Kiralık depo 
Ankara BclccUycslnden: 
1 - Istasyonda silo cıvanncıa ktıln 

223 mel.re murabbaı yer odun ve kömUr 
deııosu olmak üzere 1halc tarihinden 
IUbarcn bir sene müddcUc kiraya verı
lccektır. 

l - ?.::uhammcn bedell (27il) llradır. 
S - Teminat: (20) l1rn (70) kurut· 

tur. 
4 - Şartnamealnl gl'.lrml?k lstlyenle

ı her gUn encümen kalemine ve 111-
leklllerln de l.2. J2. 941 cuma s:ılnU sa
at 10,30 da belediye dairesinde hlüte-
6ekkll encUm ne müracaaUarı. 

• ( Ss:s3) 16709 

Akümülatör alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Otobusler için alınacak olan 

(7500) adet musbet ve (7500) adet 
menfi akimulatbr p likalariyle 
(16.000) adet seperatbr on beş gun 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (10,545) 
liradır. 

3 - Teminat (790) lira {SS) ku
ruştur, 

4 - İhalesi 16. 12. 94halı gıinii 
saat l 1 de yapılacağından ı;artnamc. 
sini görmek istiyenlerin her gun en
cümen kalemine müracaatları ve is
teklilerin de ihale günü olan 16. 12. 
941 salı günü saat ona kadar 2490 
numaralı kanunun 32 inci maddesi 
sarahati dairesinde tanzim edecekle
ri teklif mektuplarını belediye dai
resinde müteşekkil encümene ver • 
mel eri. (8948) 18839 

Kiralık depo 
Ankara Belediyesinden: 
l - lncesu me\ ldlndc belcd~c:ve a

lt (300) metTe murabbaından lhıırct 

>erin odun ve k5mür deposu olmak ü
zere bir senelik icarı on bcs glln mlld· 
detlc acık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (105) llradır. 

S - Teminatı (7) Ura (SS) kuruı

tur. 
4 - Şartnamrslnl ııönnek fstlyrnle

rln her ı:lln crcllmen kalı?mlne ve ııı -
teklllcrln de 10. 12. 041 cuma ~unu l'll· 

at 10.SO da belediye dairesinde ınüte
ıekkll encümene müracaatları 

(9034) 1S973 

Marangozlara 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Se}ılr mezarııı:n fhtı:vaM için 

yaptırılacak (100) adet bllyük ve 00) 

adet kUcük k1 crman (110) tabut ıma.
U on bcı ı:Un müddetle acık eksiltme
ye konulmustur. 

2 - Muhammen bt-dell reman 1'720 
liradır. 

8 - Teminatı 1'29 liradır. 

4 - Şartnamesini ırörmek ı,tıyenle

rln her ırün encümen kalemine ve ıs -
teklllertn de 19. 12. 941 cuma r;ünU sa• 
at 10.30 da belı?dlYf! dalre3!nde müte
ıckkll enctımene mürncaatıan. 

(90~) 18974 

Kalorifer işi 
Ankara ~ledl>eslnden: 
l - OıobUı idaresi 11telyeıln[n bir 

kısmiyle akUmOUHl\r dalrcslnt' >RPlın
lacak kalorırrr t~sısatı ~I on beı ı:ün 

müddetle acık ekslltmc)·e konutmuatur. 
2 - Muhammen bedeli (1300) lira

dır. 

s - Teminatı (97) lira (50) kurus
tur. 

4 - Şartname ve krokisini &'Örmek 
lstıyenlerln her ırün encümen kalemi -
ne ve lsteklllerln de 19.12. 941 cuma 
5l11nil &ant 10 SO dn belediye dalrcııtnde 
müteşekkil en ene moracaatlan • 

( 9036) ısrrr~ 

.. 



• 
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Bir elektrik mühend·sı ranıyor 

Adana Elektrik T. A. Şirketinden : 
IYI ressam olmak ve bUyilk müesseselerde cal11m11 bulunmak ıarttır. 

MQhendls ve sanat mektebi mezunlan tercih edllecckUr. Taliplerin ehliyet
lerini müsblt evrak ıuretıerlnl, tercümeihal, reteranıılar ve kabul ıartıan
nı havi bir mektupla Adana P. K. 78 adresine derhal müracaatları. 6312 

ANKARA LEY AZIM 
AMIRLİGINE GELEN 

iLANLAR 

mesl Ko. da görUIUr. İsteklilerin 
teklif mektuplarını be111 gUn ve sa
atten bir saat evel Ko. na verme -
!eri. (8991) 15061 

Meşe odunu alınacak 
Nakil işleri Konya Sa. Al. Ko. dan : 

Erzurum sıı. Al. Ko. dan 1- 65') ton meşe odunu kapalı 
ı _ Oc bin klll komisyondan yerle- zarf usQIU ile ekslltmlye konmuştur. 

rı ö{ırenllmek üzere kapalı zarı usum Evsaf ve §erait Ankara, İstanbul 
Ue nııkletUrtıeccktlr. Münakasası 8.12. Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. lariyle 
sn pazartesi günü ıaat 15,30 da Er - Ko. da görülUr. ihalesi 22. 12. 941 
zurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu- pazartesi gUnU saat 15 de Konya'da 
hammen bedeli 21.000 lira ilk teminat Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
1575 liradır. Şartnnmesı hergün Ko. da 2- 650 ton meşe odununun (alı
C{örülür. '.ısteklller!n belll gun ve s:ıat- nacak ~ flzde 25 fnzlaslyle beraber) 

'1 blr saat cvel tekil! mektuplarını muhammen tutarı 24 375 lira ilk te-
1 nn vcrmcler.ı. (6638) 1~93 mlnnt 1828 llra 13 kuruştur. İstek-

Mutabiye alınacak lllerln beJJI gUn ve santten bir saat 
Merzlton Sa. Al. Ko. dnn : r.vel tek!!' mektuplıırını Ko. n:ı ver-
ı - Alınacatı ııtın edilen cıns ve meleri. ff!J95l 18962 

ınlktarları aıatıda yıızılı mutablycıer Sığıreti alınacak 
tekil! edildi.ki fiyat pahalı görilldürıun - Llıltıurgaz sa. Al. Ko dan: 
den pnzarlırıı S.12.941 snat 15 te yapıla- ı _ Komisyonda mevcut evsaf da· 
caktır. Muhammen bedeU 4000 Ura, te· hlllnde ı:östcrUeeek mahallere teslim 
mlnatı 3003 lira 75 kuruıtur. Şartname- 1artıyle 100 ton ııırıır eti Pl\Zarlıkla sa
sı Ko. da ı:örüldüCil ı:lbl 200 kuruı mu- tın alınacaktır. Pazarht:ı 8. 12. 941 pa. 
kabilinde vcrlllr. 1stck11lerln kanuni ve- i zartesl ı:Unü saat ıı de J.apılacaktır. 
ılkalarlyle Ko. na mUracaııtlan. • lstcklller1n belli gün \'e saatte Llile-

C!nıı. adedi, yem torl)ası llOOO cul lOO burı:az Sn. Al. Ko. na mUracaatlan. 
ip )'Ular sapı, 5000 k eıı belleme 530005 (90lSl 16964 
kıl kolan 5000 tavla halatı 100 urgan 

Sığıreti alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Kapalı zarf usulü ile 60 ton 

sığır eti alınacaktır. Tutarı ı6800 
lira ilk teminat 1260 liradır. Pazar
lığı 23. 12.941 sah günü saat 11 de 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İstekli
leri pazarlık saatinden bir saat evel 
teklif mektuplarını Ko. na vermele· 
ri. (9031) 18972 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFONU. Md. 

Yapı işleri 
Ankara P. T. T. Müdürlüğündenı 
Telsiz irsal istasyonunda yapıla -

cak mecra İDİ a!;ık eksiltmiye konul
muştur. 

İ~in keşif bedeli 4336,08 lira mu
vakkat teminatı 325,21 liradır. 

Buna alt şartname müdürlüğümüz 
bürosundan bedelsiz verilir. Eksilt
me 8 ilkkanun 941 pazartesi saat ıs 
te Ankara P. T. T. müdürlüğiınde 
toplanacak komisyonda yapılacak -
tır. 

İsteklilerin o gün kanuni vesika -
lariyle ve bu işi yapabileceklerine 
dair yapı ve imar işlerinden veya An 
kara nafıa miıdurluğünden alacakla
rı vesika ile birlikte müracaatları. 

(8735) ı8718 

MALİYE VEKALETİ 

Başvekalet ve Maliye 
Vekaleti g'araj binasının 

kalorifer tesisatında 
yapılacak tamirat hakkı.ıda 

ilan 
:'.in !iye VckAletlnden: 

u ~ u s 

ASKERi F ABRIKALAR 

1420 metre 350 Mm. lik 
su borusu alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı 
Tahmin edilen bedeli (53044) lira 

(75) kuruş olan yukarıda. yazılı ıu 
borusu askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın atma. komisyo
nunca ı1. 12. 941 çarşamba günü sa
at 14 te pazarlrkla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (66) kuru$tur. 
Kati teminat (7804) lira (40) kurut-
tur. (8779) 18841 

Erat için 10.800 çift yün 
çorap alınacak 

As Fab. Satın Al. Ko. dan ı 
Tahmin edilen bedeli (S400) lira 

olan yukarıda yazılı ı0800 çift yün 
çorap askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 8. 12. 94ı pazartesi günü saat 
ı4,30 da pazarlıkla ihale edilecek -
tir. Şartname parasızdır. Kati temi-
nat (8ıO) liradır. (8914) ı88S6 

75 metre mikabı 4XO, 10-0, 
25XO, 025 metre ebadında 
çam veya köknar kereste 

alınacak 
As. Fab. Sntın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bede.l <152501 lira o· 

lan yukarıda yazılı kereste askeri fab· 
rlkalar umum mtidürlüıtil merkez ııa • 
tın alma komlsyonunC'a l • 12. 941 pcr
ıcmtıe ııunü saat 14 tc pazarlıkla ihale 
edl!ccektır. Şartname parasızdır. Kııtl 

teminat (7-7> llrn (50) kurustur. 
(S913) 1'\902 

DEVLET DEMIRYQLLARI 

• 
2000. (8686) 18619 Börülce alınacak 

y · l · Cnnnkknle sa Al. Ko. dan. 
apı lŞ ert l - 30 ton bOrillcenln ihale 

Esklıehlr Sa. Al. Ko. dan 

Yapılacak olan lıln mahiyeti: Bat· 
vekfılet ve :'.inliye \'eklllct ı:arnJ 1ılnıı

ırünü sının kalorifer te~ısatının tamir' 

Elbise yaptırılacak 
D.D.Y. 7 inci İşletme MUrlilrlüğlin· 

den: 
olan 29. ll. 941 cumartesi ı:ünü talibi Kl!Slf ııedell: !IOS liradır. 

ı - Yeri komisyondan orıren!lmek ü- cıkmadııtından t.ekmr ihalesi J2. 12. 941 
Fere b1r matbaa blna lnsası kapalı zart- :Muvakkat tcmln1tt miktarı: :ıs lira 

ı - Mulısmmen bedeli <300851 
lira (10 > kUrllŞ Olan !5JetmPmiz me· 
n -r ve mlislnhdemlnl icin 6.'l!J ta -
k:m acık yaka < c;ı:>ket, yelek ve pan
tolondan ibareli ve 211 takım kapa
lı ynka <ceket ve pantolondan iba
ret elbıse ki ceman S50 takım elbi
se ile 3!>0 adet palto ve 450 adet 
kasket kapalı uırf usullylc ekslltme
\'e cıkarılmıstır. 

la münakasaya konmustur. Keı;ır bede
li 20151 Ura 21 kurustur. Teminatı 1511. 
40 kUruıtur. Ihalcııl 13. 12. 1941 cumar
tesi ı:ünü saat 16 da F..sklşchir Sa. Al. 
Ko da yapılacaktır. Sartnamesı keııı 

ıennt ıartname proje ve temel plllnlan 
Ko. da ı:örülilr. Ist.eklllerln teminatla • 
rlyle teklif mektuplarını belli ııün ve sa
atten bir saat evel Ko. na vermeleri. 
Postadaki gecikmeler kabul cd lmez. 

(8746) lSS!Y.! 

Sığır eti alınacak 
Milb Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 102 ton kesılmiş sığır eti ka· 

palı zartla satın alınacaktır. Beher 
kılosunun muhammen bedeli 34 ku· 
rustur. Hepsinin muhammen tutarı 
34680 lira olup muvakkat teminatı 
4202 llradır. thıılcsl 8-12-941 pazar· 
t.esl günü saat 16 da Milb Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi Ko. 
da gl)rQIQr. lstcklllerln belli gün ve 
saatten bir saat eve! teklif mcktup
lannı Ko. na vermeleri. (8796> 

18184 

Telefon direği alınacak 
İst - Şf§li Sa. AL Ko. dan : 
1- 5000 liralık telefon direği a-

cık ekıılltme ile munakasaya kon -
muııtur. Evsaf ve hususi ııartıar ko
misyonda görillilr. Beherinin mu -
!'.ammen bedeli 6 liradır. 

2- İhalesi 15. 12. 941 pazartesi 
gUnU saat 10 da yapılacaktır. Ta -
llplerln kati teminatlarlylc komis
yona müracaatları. (<:: 39) l8S21 

Kuru üzüm alıpacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
l #- Pazarlıkla 0000 kilo kuru il· 

züm alınacaktır. Muhammen bedeli 
67&1 ura olup muvakkat teminat 506 
lira 25 kurustur. Pazarlıkla eksiltmesi 
5.12.041 cuma cünü saat 15 te Ezine 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lsteklllc
rln mezkQr gQn 'lie saatte tcmtnatln
r!Yle birlikte Ko. na mürncaatları. 

(8894) 18832 

Vaketa alınacak 
Topane Sıl. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosuna 425 kurus tııh· 

ıtn edilen 15 ton kadar kunduralık va· 
.teta alınacaktır. Pazarlıkla ekııııtmest 
r>. 12. 941 cuma ırunu saat 15.30 dn 
Topanc lst. Lv. A. sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. Şartnamesi Ko. da sıörillür. 
lııteklllerln ttk!lr edecekleri miktar da 
alınır. Taliplerin belll vakitte Ko. na 
müracaatları. (8930) 18926 

Dökme kesme kanca ve 
saire alınacak 

Topane Sa. Al. Ko. dan: 
l - Adet 2~.000 san dokme kesme 

kanca 2511000 aan dökme köprulü sur
ıU, 2~.000 san dökme köprüsüz ı;ür • 
gU yukanda )Utlı Oc kalem malzeme 
müteahhit nam ve hesabına alınacak -
tır. Pazarlıkla ekııUtınesl 5. 12. 9.U cu· 
ma günü ıaat 14.30 dn Topane lst. Lv. 
A. Sa. Al. Ko da yapılacakur. Hepsinin 
tahmin bedeli 15.300 lira ilk teminat 
1147 llre 50 kuruı. n:ımuncıerl Ko. da 
görUIUr. lsteklllcrın belli saatte Ko. na 
müracaatları. (5952) 1S92S 

Kuru ot alınacak 
İstanbul - Şl§li Sa. Al. Ko. dan 
ı- pzarJıkla 100 ton kuru ot a

lınacaktır. Evs:ıf ve hususi ıartıar 
Ko. da görll!Ur. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 6,5 kuruştur. i
halesi 8. 12. 941 l'azartcsi günU sa
at 10 da yapılac~ktır. Taliplerin 
belli gün ve saatte Ko. na müra -
caatıan. (8979) 1S959 

Meşe odunu alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : 
ı- 5.700.000 kilo meııe odunu ka

palı zarf usQlU ile eksiltntlye kon -
muştur. Muhammen bedeli 11.400 li
radır. Şartnamesi ellbolu Sa. Al. 
Ko. da görülür. İhalesi 23. 12. 941 
sah gUnU 11aat 16,30 da yapılacak -
tır. Muvakkat teminat mikdarı 6950 
liradır. İsteklilerin evraklariyle bir
likte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif' mektuplan:ıı Ko. na ver-
meleri. (8990) 18960 

Sığıreti alınacak 
Zonguldak Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Beher kilosuna tahmın edilen 

fiyat S5 ltur.ış olcın 40.000 kilo sığır 
eti kapalı zarrıa münakasaya kon
muştur. İhalesi 22. 12. 941 pazartesi 
1tilDU·aaat 15 dlr. Evsaf ve ıartna-

cuma ııunü saat ıı.80 da pıızarıırıı ya. 
pılacaktır. Muhammen fiyatı 20 kuru' 
olup kati teminat 000 lira e\·saı ve 
e.artnamesl Ko. da ııörOlür Bu miktar 
bir talibe verl!ebl!ecctı ı:lbl )arıdan 

aıatı otmıımak üzere ayrı a>Tı taliple· 
re de verlleblllr (902~) 1S965 

10 kuruştu•. 
thale tarihi \"e mnhrı.lll: Maliye v,,. 

kAletl milli P.ml9.k müdurlütil S.12.!l-11 
tarihinde paznrteııl cilnil saat 15 te 

Kesit e\ rnkını sıörüp okumak ıs•ı

yenler: l\lall>C Vekllletl mllll emltık 

müdürlüt:unc müraı-aatları. 

Nakil işleri 
Gelibolu sa. Al. Ko dan: 

1 (0002) 1 957 

1 - 22.000 ton mevaddın tahmll 
tnhl!ycsl \ e ıchlr dahili ambarlara nak· ı 
!!ye kapalı zarlla eksUtme>e konul· 
muştur. Muhammen bedeli :>4760 lira· 
dır. Şartnamesi Gelibolu Sa. Al. Ko. da ı 
görülür. 

Memur aranıyor 
Türk Dil Kurumundan ı 

Eski metinleri b 1 okuyup 
anh;ı,rnn bir memur nranmak
tadır. Bu işi ~npabllC<'<'k lstc>k· 
liler, Yenl:ıtıhir'dc l'lus Sine
ması yanındaki Ku1"11m İclarc
sine müracaat etmelidir. 5499 

2 - Bu Is için muktazl kumas be
deli mukabll.nde idare tarafından 

verilecektir. 
3 - Eksiltmesi 11-12-1941 perşem

be gQnll saat 11 de Afyon'da 7 inci 
isletme mUdiirlüı;U binasında yapıla
caktır. 

1 

4 - Bu ise girmek lstlyenlcrln 
. 12976> lira (39> kuruşluk muvakkat 
tcmina~ ıle kanunun tayin ettit:I \'e-

2 - Ihnlesl 23. 12 941 salı günü 
saat 15.SO da Gc!lbolu Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Muvakkat teminat mlk- ı 
tarı 4108 lira 50 kuruııur. 1steklllerln 

lüzumlu evraklarlyle 23. 12. 941 R~lı İİI•••••••••••••• 

, slkıı ve tekliflerini muayyen giln sa
tıl 10 a karlar komisyon reisliğine 

vermeleri lfizımdır. ııunu Hat 14.30 a kadar teklif mektup-
larını Ko. na vermeleri. (9025) 1 966 

Deve boynu alınacak 
ts. Şişli Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 10 bin liralık muhabere mal

zemesinden deve boynu pazarlıkla 
satın alınacaktır. Hususi şartlar Ko. 
da gonilur. Pazarlığı S. 12. 941 cu
ma gunli saat 10 da yapılacaktır. Ta· 
!iplerin Ko. na muracaatları. 

(9026) 18967 

Bakır bakraç alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan ı 
ı - Kapalı zarf usulu ile 2000 a

adet kapaklı b.ıKır bakraç alınacak
tır. Muhammen bedeli 26100 lira ilk 
teminat 1957 lira 50 kuruştur. ihale
si 22. 12. 941 saat ıs te yapılacak -
ur. lsteklılerin teklif mektuplarını 
belli giın ve saatten bir saat evel 
Ko. na vermeleri. Postadaki geçik
meler kabul edilmez. Şartnamesi ve 
numunesi Ko. da görülür. İstiyenle
re 1 lira 31 kuruş mukabilinde veri-
lir. (9027) ıS968 

Kuru bakla alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Beher kilosu ı4 kuruştan 
40.000 kilo kuru bakla 12. 12. 941 
cuma giınli saat 11 de pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Kati teminat 840 li
ra olup evsaf ve sartnamesi her gün 
Ko. da gorultir. Bu miktar bir mü
teahhıde verileceği gibi yarıdan a
&aıı:r olmamak üzere ayrı ayrı taliP
lere verilebilir. İsteklilerin ihale gü-
nü Ko. da bulunmaları. 18969 

Sığıreti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan ı 
ı - Cinsi, miktarı, kılo tutarı Lr. 

Kr. temin"tları Lr. Kr. Muh. müna
kasanın şekli açık eksiltme ihalenin 
tarih gün ve saati. Sığır eti 600 
3000 00 450 00 10. 12. 941 çarşam
ba günü saat 15. te sığır eti 3S,000 
17500 00 1313 00 kapalı zarf. 10.12. 
941 çarşamba günü saat ıs te sığır 
eti 3S.OOO ı 7SOO 00 1313.00 • kapalı 
zarf 10.12.941 çarşamba günü saat 
ıs te sığırcti 3S.OOO 17SOO 00 1313 00 
kapalı zar. 10. 12. 941 çarsamba gü
niı saat lS te sığır eti 35.000 
17SOO 00 1313 00 kapalı zarf. 10.12. 
94lçarşamba rünü saat ıs te sığır 
eti 10000 5000 00 375 1 00 açrk ek
siltme 10. 12. 941 çarşamba günü sa· 
at ıs te sığır eti 10000 SOO 00 375 00 
açık eksiltme 10. 12. 941 çarşamba 
gunıi saat ıs te sığır eti 6000 
3000 00 225 00 açık eksiltme ıo. 12. 
941 çarşamba günü saat ıs te sığrr 
eti 4000 2000 00 ıso 00 açık eksilt
me 10. 12. 941 çarşamba günü saat 
ıs te. Ayrı ayrı ljartnamelerde yazılı 
8 kalem sığır eti alınacaktır. İstekli
lerin teklif mektuplarını 1837 Ça -
nakkale Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(9030) 18971 

Yem torbası alınacak 
istahiye Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 900 adet yem torbası 9000 

adet kebre 4000 adet keçeli belleme 
6000 adet kayış yular başlığı ve 6000 
adet ip yular sapr kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Hepsinin tah
min edilen bedeli 53660 lira olup mu
vakkat teminat 3933 liradır. 

2 - ihalesi 25. 12. 941 perşembe 
günü saat ıs te İsli.biye Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 1stiyenlere &arlna
mesi 268 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

İsteklilerin belli gün ve saatten 
bir saatt eve! teklif mektuplarını. 
Ko. na vermeleri. (9029) 18970 

MAARiF VEK1LLIG1 

Ressamlara 
Maarif Vekilliğinden ı 

Kapanan 3 üncü Devlet Resim 
Sergisinde eseri olanların 4. 12. 941 
ak~amına kadar eserlerini almak ü
zere Sergi Komiserliğine mtıracaat· 

ları. (9039) 18976 

DIŞ HEKiMİ 

Hamdi Alagün 
Hastalarını Yenişehir Atatlirk 
Bulvarı Ali Naz.mi Ap. 5 No. lu 
dairede kabule baslamıstır. 

MiLLi MÜDAFAA 
VEKALETİ 

Ke ste alınacak 
M. M. Vekillet! Sa. Al. Ko. dan: 
Kesif bedeli 24.822 lira 46 kuru& o -

lan muhtelif cins ve ebatta kereste 
5. 12. 941 cuma günü ıaat 11 de pazar
lıkla sntın alınacaktır. KııU teminatı 

SG4ıl lira 87 kurustur. lstıyenler 122 
kuruıluk makbuz mukab!llnde kesit ve 
eartnameslnl alablllrler. Pazarlığa gir
mek lsll)'enlerln bildirilen gUn ve gaat
te M. M. V. Sn. Al. Ko. na mürac11atlan 

(8!>82) 18916 

Yapı iıleri 
M. M. Vektıletl Sa. Al. Ko. dan: 
1482 Ura S9 kurus keılf bedelli ye • 

dek subay okulu sundurma inşaatı 

5.12. 9U cuma tUnü saat 10 da pazar
lıkla ihale edilecektir. KaU teminatı 

222 llra 43 kuruıtur., İstekliler kC11l 
ve ıartnamcslnl 7 kurusluk makbuz 
mukabilinde alabilirler. Pnzarlıta s:ır -
mek ısttyenlcrln bildirilen s:Un ve saat· 
te 111. M. v. sa. Al. Ko. na müracaatları 

(8933) 18917 

Çinko işleri 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

Vekalet bina çatısında çinkodan e
ternıt ıeklinde kaplama ıııı 4. 
12. 941 per§embe günü pazarlıkla 
saat 

1
1 S te ihale edilecektir. Keşif 

bedeıi 1489 lira 05, kati teminatı 
Z23 lira 36 kuruştur. İsteklilerin 
pazarlık gün ve saatinde M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(9008) 18963 

u L U S - 23. Uncu yıl . - N'o. 7302 

İmtiyaz sahibi 
İskender ARTUN 

Umumi Ne§riyatı İdare Eden 
Yazı İ§lcri Miidllril 

Mümtaz Faik FENİK 
MQcsscse Müdürü: Natilt ULUC 
ULUS Basımcvi ANKARA 

5 - S:ı.rtnaıncler parasız olarak 
7 inci İşletme MUdilrlUğQnılen nlı -
nablllr. 

6 - 27-11-1941 tarihinde bu işin 

kapalı zarf usullyle eksllt.mesi yapı
laca~ı llA.n edilmiş ise de ~artname
de tadilat yapıldığından arttlrma ve 
eksiltme kanununun 1.2 inci madde· 
sl muclblnC'e eski IJA.nın hOkmU yok-
tur. (8772> 18730 

Astarlık seten alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. 

dan : 
2 i-11-941 tarihinde ek~ilmeye ko • 

nulup talip 7uhur eımedijinden dolayı 
iha!e~i icra edilemiyen (43900) lira mu· 
hammen bedelli 30000 metre uıarlık 
)İrah ~aıenle 20000 mrırc kaıalin 

16·12·941 s:ılt günü saaı 15,~0 da ka • 
palı zarf usulü ile Ankrada idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girme4' isti)·enlerin (3292,SO) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ta)"i ttiği vesikaları , .e tekliflerini a) .. 

nı gun saat 14,30 a !.."adar lcomi5}·on 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Sarınameler 200 kuruJ& Ankara ve 
Ha)·darpaıa yezııelerin<fe satılmakta -
dır. (8855) 18906 

KAZALAR 

Yapı ilanı 
Eleskirt MalmüdUrlüll:ünden : 
Eksiltmeye konan ıs : 
ı - Eleıklrt kıızasında yapılacak htl

kilmet binası ikmali ınıaatıdır. 
2 - Kesit bedeli 25726 lira onseklz 

kuruıtur. 

3 - Ekllltme 11.12.941 perıeınbe gü

nü saat 15 te Elesklrt eltılltme komisyo
nunda malmüdQrlüf:Q odasında kapalı 

zarf usullyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltme ıartnamesl ve buna mü· 

teferrl evrak iki lira elli kuruı bedel mu· 
kabilinde Elcı;klrt maliye dairesinden a· 
lıpnblllr. Ve Atn nafıa müdQr!QtUnde 
de görQJeblllr. 

5 - Ekslllmeye girmek tein isteklile
rin 1929 lira elli kurueluk muvakkat te
minat vermeleri ve Atrı vllA> elinden bu 
işe girebileceklerine dair alınmıı \'es\ka 
ibraz etmeleri muktazldtr. Bu vesika !
cin ekslltmenln yapılacarıı günden en az. 
üç tji.n evel bir istida ile isteklinin Atn 
vll~et makamına mOracaatıan. 

(10092-8679) 1~27 

Riyaziye dersleri 
Orta ve Lise talebelerine ai

leleri nezdinde riyaziye dersi 
g!isterlllr. [Bedran: Posta kutu
su No. 1054 Yenl$ehlrl adresi· 
ne mekturıla mUracaat. 5497 

ZiRAAT VEKALETİ 

Çeltik satışı 
Devlet Ziraat hlelmelerl Kurumu 

Umum l\lüdUrlül::ünden: 
Hatay cınııı::ının bu seneki mahsu

lünden 400 ton miktarında celtlk ilk -
kllnunun (onuncu ı çarı'amba giınil 
R.eyhan!)'e'dekl isletme merkezimizde 
acık arttırma ne 1111tılae&ktır. lsteldlle-

-( DİKKAT )--- rln anıı s:Undc saat 16 ya kadar lalet-
Cazetemlze s:!Snderllen hernevt yazı· mlye müracaat edebilirler. 
ıar, ncıredllsln edilmesin s:erl veril· ÇelUklcr ı:orıu Kamauno olmak üze
mez ve kaybolusundan dolayı hlc bir l re sıra ile Villllone. Maratelll numara 

mcsulJyet kabul olunmaz 10, kır celtl:t nevllerlnden lbaretUr. 
,(5915), 188~ 

ANKARA V ALILIGl 

Çeşitli ili.ç alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
ı - On bir kaza hususi idare dis

panserinin muhammen bedeli ola.n 
2ı28 liradan ibaret muhtelif ilaçlar 
satm alınacaktır. 

2- Muvakkat teminat bedeli 159 
lira 22,S kuruştur. 

3 - lııteklilerin liste ve şartname
yi Ankara sıhat ve içtimai muave -
net müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İhale ıs. 12. 94ı pazarteı;i ıü 
nü saat ıs te vilaye t daimi encüme· 
ninde icra edilecektir. (8875) ı8822 

Boya malzemesi 
alınacak 

Ankara Valllll:lnden: 
Muhammen bedeli 20M lira 55 ku -

ruştan lb~ret bulunan 10 kalem muhte
lit boya malzemesi alınacaktır. 

Şartnamesini her ı:ün stadyom ınll • 
dürlü{ıünde görebilirler. Talt:ılerln 1:5. 
12. 1941 pazartesi günil ı;nat 15 le vl -
!Ayet daimi encümenine mUracaatları 

(S936) tt::ı::7J 

MARMARA ÜSSüBHRAl 

Toz şeker alınacak 
Marmara O'ssübahrl K . Satın Al. 

ma Komisyonundan : 
Cınsi K ilosu Tahmini Teminatı 

fiyatı 

Kuruş Lira 

Toz şeker 30.000 49 2ZOS 
Toz şeker 60.000 49 44ıO 

1. - Yukarıda cins ve miktarı ya
zılı iki kalem toz ~eker ayrı şartna· 
medf' ve bir partide teslim alınmak 
Ui;ere ayrı ayrı pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2. - Pazarlıftı 4. İlkkinun 941 
perşembe gıinü saat 15 le İzmit'te 
tersane kapısındaki komisyon bina· 
sında yapılacaktır. • 

3. - Pazarlığa iştirak edecek ta
l iplerin. ticaret vesikalariyle yukarı· 
da hizalarında yazılı teminatlarını 
belli gün ve saatte komisyon baş -
kanhğına vermeleri. ı8904 

Çe~itli yiyecek alınacak 
Marmara Üssübahri K. Satın Al

ma Komisyonundan : 
Tahmini 
• fiyatı Teminatı 

Cinsi Kilosu Kuruş L. K. 

Pirinç 20000 42 720 00 
Sabun 12000 55 90 00 
Zeytinyağı lSOOO 97 2182 50 
Zeytin 10000 40 600 00 

1 - Yukarda cins ve miktarları 
yazılı dört kalem yiyecek maddele
ri pazarlıkla eksillmeye koııulmu~
tur. 

2 - Pazarlıkları 4. İlkkS.nun 941 
perşembe günü saat 14, is, ı6, ı7 
de İzmit'te Tersane kapsınclaki ko
misyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri bedelsiz olarak 
komisyondan alınabilir. Bu madde· 
ler bir veya ayrı ayrı taliplere iha
le edilir. 

4 - Pazarlığa istirak edecek ta
liplerin 2490 sayılı kanunun istediği 
vesikalarım ve hizalarında yazılı le· 
minatlariyle birlikte belli ,un ve 
saatlerde komisyona müracaatları 

cıo535) 18905 

Zeytin yağ ilônı 
Marmara O'ssübahri K. Satın Al

ma Komisyonundan: 
ı - Bir kilosuna tahmin olunan 

97 kuruş bedeli~ 45000 kilo zeytinya
ğının pazarlıi:ı 5 Birincik~nun 941 
cuma günü saat 15 te İzmit'te Tersa
ne kapıı;ındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak ko-
misyondan alınabilir. Teminatı 
6547.50 liradır. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek talip
lerin 2490 sayılı kanunun istediği ve
ıikalarını ve yukarıda yazılı temi
natlariyle birlikte belli ıün ve saat
te komisyon başkanlığına müracaat-
ları. (10532-8%5) ı8932 

Mehmet Ürün hakkmda 
Elektrik İşleri Etüt 

idaresinden : 
İdaremiz mutemedi Mehmet 

Ürün'ün idaremizle olan ali -
kası ı. 12. 94ı taribindenberi 
kesilmiştir. 

Bu tarihten sonra Mehmet 
Ürün'ün idaremiz adına biç bir 
muamele yapamıyacağı, yaptı

iı takdirde yapılan muamele -
nin idaremizi ilzam etmiyece -
ği ilan olunur. 5543 

ANKARA LEY AZIM 
AMlRLlGl 

Pancar ve havuç alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan -
1- 12312 kilo pancar ve 12312 

kilo havuç açık ekııiltmeslnde t alip 
çıkmadıtında.n tekrar açık eksilt -
mesı 8. 12. 941 ııaat 15 de Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 6 ııar ku
ruş olup ilk teminatı 110 lira 86 ku
ruştur. Şartnamesi herıı;iln Ko. da 
görUHlr. (8951) 18958 

YENİ Sinemada 
Bugün bu gece 

Joan Grawlord • Frcdcrıc March 
tarafından mükemmel bir ıuretle 

temsil edilen 

Korkusuz kadın 
llfıveten: :-.ıatbuat u. M. memleket 

Jurnalı 

Seanslar: 14.30 - 16.80 - 18.30 
gece 21 de 

Saat 12.15 te ucuz matine 
ÖLUNC$YE KADAR 

3/ 12/ 1941 

Kütahya'da Sümer Banka ait ild 
bahçenin satış ilanı 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden : 
A - Satılacak bahı:entn mevkii ve hududu, mesahaııı ve tapu kt1· 

metl: -
1 - Kütahya'nın Saray mahallesinde Allata ce$1Tlesl mcvkllnde 

ıarkıın Hacıoıtlu, ırarhcn .!';ekivlranlı Hacı .-.ıchmct, &lmalen Scklvlrıınlı 
Hacı .Mehmet, ccnubcn Aı:opcan ile mahdut tapu kaydına nnzarnD 
60015.- lira kıymetinde 643.1 metre murabbaı bahı:c, 

2 - Kütahya'nın Saray mahnllı-.slndc Allata ı:csmesl me\·kllnde 
ıarkan Aııopcnn, ıınrben mezarlık, ılmalcn Scklvlranlı Mehmet, ccnubt!\ 
Agopean ile mahdut tapu kaydına ıröre 7100. - Ura kıymetinde s,ı;!)Z,50 
metre murabbaı bahce. 

B - ~at~ peşin para ile \'e kapalı zarf usullyle yapılacııktır. 
c - Her iki bahce !cin ven n>·n ayrı )'apılacak tekllller kabul cdl· 

Jccekllr. 
D - Mlızayedeye 16tlrak edebilmek lcln bahcc kıymetlerinin yüzde 

yedi buı:uı::u mlktannda milli bnnkalanmızdan alınacak teminat mel<· 
tubunun veya bu miktar mebllı~ın Ankıırnda Sumerbank umumi mQdür
liltü, tstanbulda SUmc>rbıınk ıubcsl ve Kütahya'da Sümerbıınk fabrikası 
veznesine ıratınlarak alınacak mektubun teklif mektuplanna rapten 
bıınkaya verilmesi lllzımdır. 

E - Tekll!lerln en ı;cc ıs. ı. 1942 tarihine müsadll cuma cünQ alt· 
ıamına kııdar Ankarada SUmerbnnk umumi müdilrlüf:üne \'erilmesi 11· 
zımdır. 

F - Bahcc>·I gôrmek lstlyenler Silmerb:ınk Kütahya Keramlk tab• 
rlkaı;ına müracaat etmellıllrler. 5541 

Ankara Asliye Birinci 
Mahkemesinden : M.M.VEKALET1DEN1Z 

MÜSTEŞARLIGI 

Ampul alınacak 
M.M.\. Deniz Musteşarlığından 
Muhtelif cinste hususi tip elektrik 

ampulu alınacaktır. Teslim mıiddetı 
uzun olacaktır. 

Riyasetici.ımhur Bandosu ö'1et 
meni Osman Öziz tarafından. d 
kememize ikame olunan, soyadı d 
giştirme davasının yapılmış olan 

İsteklilerin izahat almak ve resim 
veya numu:ıelerini görmek üzere 
mueteşarlıgımıza veya Kasımpaşa -
da Ueniz Levazım satın alma komis
yonuna ıs. ı2. 941 tarihine kadar 

roşması sonunda : 
Davacı tarafından evelce alı~ 

olup, nu fusa musec:c;eL Arıkan.'~ 
adının, Öziz soyadı ile değiştır~ 
mek suretiyle, nüfusa tesçil ve 

1 ı 
nına, kabili temyiz olmak üzere.'ıJ,11 
ı0.941 tarihinde karar verildiği 1 

mıiracaatları. (8780) 18794 
olunur. ~ 

Elbiselik kumaş alınacak 
:\l. M. \'ekltletl Deniz Merkez Satın Alma Komisyonundan: tJ 

Miktarı Beher metresinin fiyatı İlk teıt\i!IS 
Cinsi metre Kuruş Liri 

Beyaz elbiselik kumaş 34.000 ı66 ) 6 894 
Haki iş başılık kumaş 34.000 166 ) 6.8~ 

l) " Yukarıda murredntı )azılı 6 .000 metre kumasın pazarlık ekS ıtır..., 
9 12. 041 tarihine rastlwan salı ııünü saat (lll de M. M. v. binasındaki ı-o 
)'Onumuzda icra edilecektir. ıtrı" 

2) 564 kuruı bedel ile eartnameslnl almak lsllyenlcrtn her ı:ün ve ekJ ,e,t 
ye ıılnnek ıstıyenlerln de bclll ı:lin ve saatte mu,.•akkııt teminat makbllZ 
mektupları ve kanuni belı:cıcrlylc birlikte komls)ona mUracnatları. 

(6950) 1S95S 

Çorap ahnacak 
M M VekA!ctl Deniz Merkez Satın Alma Komisyonundan: ı;. 

Cınsi Miktarı adet Beherinin fiyatı Kr. Teminatı 
Pamuk ve yün karışık çorap 45.000 56 ) 15 
Yün çorap 45.000 60 ) 3.9 .~" 

l ı Yukanıln müfredatı yazılı 00.000 ı:lft iki len lem corabın ııazarllk eıcsl11ıısııl 
si 8 . 12.1941 tarihine rastııynn pazartesi ı:ünü snat (11) de M. M. v. bl.D111 

komts)·onumuZ<la icra edilecektir. e-,Jıl" 
2) 261 kuruı mukabilinde &artnnmeslnl almak lstıyenlcrln her s:ün .;e ,ı<' 

meye clrmek lsUyenlcrın de betıl ııün ve saatte muvakkat teminat ınnıcbııJ ,~ 
mektuplan ve kanuni belgetcrlylc birlikte komls)ona mUracııatlan. (69!!

71 

1 .,1?,,~,~ ,!2 ~"~ııa •~"'~''~'~ ~ 
Tnhsll aranmaz. Memurlar Kooperatifi kanısında No. S . Tel: s7l

4 

Çeşitli sebze ahnac-ak 
Marmara Oss~bahrl K. Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmini fiyatı 
Cinsi Kilosu Kuruş Sn.. 

Pırasa S7600 5 
Patates 72000 10 
Lahana 2S800 7 ,SO 
İspanak 49000 12,50 
Kuru soğan 1-4400 7,SO 
K. biber 480 40 
Salça 3600 35 
Bakla 4800 6 ıarr ~ 

l - Yukanda cins ve miktarları yazılı sekiz kalem sebze kaııall 
tb·le ekslltme)·e konulmuılur. 1~ı si 

2 - Ek!lltmesl lf'I blrlnclkfınun 941 ı:ıerscmbe ı:ünü ıaat 16 da 
Tersane kapısındaki komlqyon hlnaıında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. rlfııtl '~ 
4 - Eksiltmeye lstlrak edecek tnllplerln 2400 sayılı kanunun ta ıııııı' ıt 

hile bu isle llı:lll olduklanna dair ticaret veslkalnnnı yukarıda yazılı te tllrı' 0 

rlyle birlikte tanzim edecekleri teklif mcktuplannı belli gün ,.e saatten l~ 
ııaat evellnc kadar komisyon baıkanlıAınn vermeleri. (10581-5964

> 

3 llkka·nun 1941 çarşamba günü saat 21 de 

Park sineması (EsKi HALK) 
Ankara'nın en güzel en ferah en büyük ıinelflal' 

olarak kapılarını ıayın halka açacaktır. 

1 -B. M. Meclisinin altıncı devre 3 üncü yılının , 

Milli Şef'in nutuklariyle açıhşı 

2 - DENİZ KAHRAMANLARI 
Türkçe sözlü büyük denizcilik fi}ıni 

Canlandıranlar . . Gre1 
Wallace Ber~ - Chester Morris - Virgınıa 

Senenin en büyük muvaffak~ 

SUS Sinemasında 
Buıün bu ııecc 

Büyük Vala filminin emsalsiz yıldı

zı Loulsc Ralner - Robert Younı 

ve Melvyn Douglaı ııe beraber 

nerıs blr tarzda yarattıkları 

GENÇ KIZLAR 
Fransızca sözlü 

seanslar: 14 • 16 - 18 eeee 20.80 da 

SÜMER Sinemasında 
BucUn bU ııccc .-.1111• 

mi' oıw 1 
Afrlka'nın balta girme ·1 ııı• 
!arının blitün esrarı.il~~~~ 

munları \·aıut c N 
TARZA 

(l\ln)mun ada!11J 
Türkı:e sozlil 

11 o 
Bnı Rollrrde. r.t.:ıurt 
Johnny weıssmüııer • 'iJ 

sulle\11n sO • ,~ 
4 n/\ • l6 

Seanslar: 1215 - 1 ·""' 
ı;ece 21 de 


