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Kemal TURAN 
n Rcıimin öıedenberi ı;üııüğü istihsa· 
r~rııı.rınak davası, dun}anın yeni du • 
'lııd u tle. Milli Sef'in ikinci teşrin ha· 
ıiıı a \ııyledikleri gibi, artık "tedbirle· 
tiıııı basında" gelmektedir. Gerçekten 
Ct huri>ctin ilk )'ıllnri)'le kı lanın
h. Ylırdun bütün istih~al ~ubclerin<le 
ı~~l'l. rakamlarla dcj;il, acele hir gli 
ıta' de ölçülebilecek hir artı$ vıırdır. 
ıtı~t1 sanayi ~e maden islerinde i•ıih· 
otdll öbür şubelcrindckindcn çok hızlı 
S ~hı~ ise daha kolay hükmcdı:t.1i!iriz. 
'I\ esu bu artış bir )'ıından ısııhs.ıl 
ltt'~alarının ~e bicyıındnn da bu ~ubc· 
~ Çalışanların çoğalmasi)'le müm • 
4ıı.ı 01nıuşıur. Bo)lece sana) ide ve ma· 
ltiı; trdc istihsali daha hızlnndıroıak 
~ .tııaddi ı.-asıtalarla bunlan kullana· 

•ıısantan arttırmalı)'tz. 
'ı~~llıfidc , e m:ıdcnlcrde istihsal \'ll· 

~ rının bu)uk bir kı mı olan maki· 
>ıı "t teknik malzemeyi dışardao alı· 
'ti~ BuJ:;ün bunların temininde tabi
l>j~ e torluk çekili)or. Mevcutlarının 
biı "t tam i,ler bir halde tutulmasında· 
di.1' l;Üçlüktere uğranılacağı '$Üphesiz • 
~tı'bsSu halde hemen )ıı.pılacak ıe)', b." 
~tr aJ ıubelerinde çatı,acakların ış 
ll.n';; ~dreıini arttırmakıır. Bu, b'.r 
~l'ı il şımdi çalışmakta olanların ış 
ttııi lıllı düzenlemekle bir )'andan da 
~·kUn5urların bu ~uhelere katılmasını 
ltııı 1 

h etmekle olur. Hullsa işçi haya· 
ttltİt ~nu meslek edinenler ve edine · 
liııı· t •tin arzu edilir bir hale getirdi· 

~ldc. maddi vasıtaları arttırama'.1'ıs 
tilı1.1 ı·hıle sanayide ve madenlerde l5 • 

f 1 hızlandırabiliriz. 
ıı ,.1 hayaunıo düzenlenmesi ötedenbe· 
L "lrf "it 1 Programımızda yer almıs, mil· 
d. e İi~crinde durduğumuz bir mesele· 
llıt~ı Sanayiimizin geliıme yılluında 
~ '{) eket geniş bir i, kanununa kawt
l>j CVltt organlan bunun her yerde 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
milli giyim balosu cumartesı 
akşamı verilmiş ve çok parlak 
olmuştur. Yukarıda : Sayın 
Bayan lnönü baloda - Aşa. 
ğıda: Hariciye Vekilimiz, ln
giliz ve Afgan Büyük Elçilc
diyle birlikte - Balodaki ba· 
yanlardan bir grup. 

Amerikan 
tedbi rleri 
ORDU 

seferber edildi 
ça rpışmadan önce 

M. Ruzvell Mikado'ya 
bir mesaj göndermiıfi 

Nevyo:-k, 7 a.a. - Reis Ruzveıt, Blr
ll!!lk Amerlka'nın müdatauı ıı!Anlan • 
nın tatbik edilmesini orduya ve donan· 
maya emretmlstır. 

Bu emirlerin lllahlycU bildirilme-
mektcdlr. 

Harbiye- nezareti Blrlcglk AmeTlkn'· 
da bUtnü askerlerin sctcrberllttnı cm • 
retmlGtlr. 

Reis Ruzveıt kabineyi Nevyork saa· 
Uyle 201!0 da tevka!Ade toplnntıya ca· 
tınnıstır. tkl ;partinin eetıerı de saat 
21 de toplantıya ıaUrak edeceklerdir. 

Llzbon, 7 a.a. - Londra'dan selen 
haberlere söre, Japonya ile Amerika 
arasında harp cıktıtı takdirde, Amerika 
hava kuvetıer\ taratından bombalana • 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

Cümhurreisimiz İsmet İnönü de 

hazır bulunduklan ha ide 

Sonbahar at yarışlarının 
~ilıtbik edilmesine çalışıyor. Rejimi· 
tn., il tııilliyetçi ve devletçi. hüvi)·eti: 
llıtı;'~t İşli)enler aamnda uzun didis
~ ~~n ~ılmasını beklemedi. Tarihin 
t5re !111 menfaatin emrettiii icaplara 
~lj .ı1 ha)'atını tanzim etti. Ana kaide· 
~tliı~ ~anununda toplanan bu tanzim 

>tsıne devam edi).'ClruZ. on 
llıt ~'ttn yıl, hçilerin sağlığını koru • 
1 te ' .iı emnireti nizamnamesi" yÜrür· 
~t tırdi. Büyük Millet Meclisi en • 
hı; ~eri, bu kış iı sigortalarına ait 
~~j ?un projesini tetkik ediyor. Bu 

birincisi dün yapıldı 

e llt· l • 
~ - İı kazaları, 
! - Mcslek1 hastalıklar, ""tlt - Analık halleri, sigorta edile • 
1 • 

Dün sonbahar at yarışlarının on r 
birincisi Şehir lpodromunda yapıl
nustır. Havanın .fevkal!de so~ul ol· 
masına ratmen Milli Sef'lmlz de ya
ns yerini 6ereflendlrmlıılerdlr. Stad· 
yomdakl Galatasaray-lnglllzler ma
cı dolayısiyle seyirci evelkl haftala
ra nisbeten azdı. Buna karşı, k0$ula
rın hemen hepsi cok güzel ve heye
canlı olmuştur. 

Birinci koıu : 

Doğu cephesinde 

MİHVERE 
GÖRE 

Amerika 
Japonya 
HARBİ 

Pasifik'te baıladı 

Havai ve Filipin'e 
Japonlar havadan ve 

denizden taarruz elliler 
Vaşington, 7 a.a. - Reuter bll· 

diriyor: 
Devlet Rel.si Mister Ruzvelt'ln 

hususl kfıtibi Early tarafından 
gazetecilere okunan kısa bir teb· 
llğde japonlann havadan Havai 
adalannın merkezi olan Pearl 
Harbour sehrine ve bu adalardan 
en büyütü olan Dahu'dakl aske
ri ve bahri bütün tesislere uıar
ruı ettikleri blldlrllmektedlr. 

Japon hava kuvetlerl Flllpln 
adalannın merkezi olan Manlla 
şehrindeki kara ve deniz üslerine 
de taarruz etmiıılerdlr. 

Gene Cümhurrelsllf:lnden bil· 
dirildiğine ~öre Amerika ordusu
na ait bir gemi San-Francisco
dan 1300 mil acıkta torplllenml&· 
tir. Bu gemi kereste taşıyordu. 

Cümhurrelsli{;I sonradan Ha\'al 
ve Manllla'ya kal:'lı japon taarruz
lanrun hllA devam etmekte oldu~
nu bildirmektedir. 

Japon hava kuvetlerinin nmerl· 
kan adalarına taarruz ettll:i hak· 
kındakl beyanat Cümhurrelslll:l ta
rafından gazetecllere yapıldığı sıra
da japon murahhasları hariciye na· 
zırlığında bulunuyorlardı. 

Taarruzu 150 japon 
tayyaresi ya:ptı 

Ncvyork, 7. a.a.- Honululu radyo
sunun blldlrdlğlne göre Havai ada
sına jaı><>nların ora saatiyle ücte de· 
vam eden hava taarruzlarına 150 
tayyare lstirlk etmektedir. 

Honolulu'dan alınan haberlere gll
re japon harp gemileri Ha\•al ada· 
sında Pearl Harbour a.cıklarında g5-
zükmUş ve sahil mildafaa1 nna k'\r· 
şı ateşe bnşlamıŞtır. 

Honolutu saatiyle 7.34 te hlc de
itllse iki japon tayyal'e$I ıehlr nze
rlnde ucnrak bombalar atmıştır. 

H aşar çok büyük 
Honolulu, 7 a.a. - Bu sabahki ta

arruz neticesinde en 8$ağı beş ktşl 

l
ı ölmilş ve blrcok kisi de yaralanmış

tır. 

":-;"aUonal Brodcastlng" muhabiri
nin bildirdiğine görP !'earl Harbour 
rleniz UssUnde ve Honolulu şehrinde 
lşltllmedik derecede tahribat olmuş· 
tur. 

İlk haberlere göre japon bomba 
tayyareleri iki isabet kaydetmişler
dir. Bunlardan biri Hickham tayya
re meyjan:nrı öteki de Peart Har • 
bour eptrol depolarınadır. Petrol de
polan ate§ almı§tır. 

Amerikan karı;ıkoyma toplan a
tes acmış ve birçok amerikan tayya
resi de havalanm1$tır. 

M. Lif vinof Vaıinglonda 
Vaslncton, 7 a.a. - Sovyetıer Blrll

tınln Vaatnston bilYilk elcisi M. Lttvı • 
not buırün tayyare Ue buraya aeımıs -
tir. 

Moskova önünde 

MUHAREBE 
GENE 

Di.in)'tl. hartası uzerınde Filipin ve Havai'in yerlerini gö •terir harta 

Misafir İngiliz takımı ile 

dün yapılan 4 üncü maçta 

Galafasaraylllar güzel bir 
oyunla İngilizleri 4- 2 yendiler 

Dünkü ma~ın göze ıarpan vasfı, ingiliz takımına 
kendi oyun sistemini kabul eltirmiı olması idi 

'."'~ :·.., 
' ........ 
- .. ~f9,. • .. 'il 

.. .. 

Dünkü /ngiliz takımı - Galata•aray maçı, Galatasaray'ın 4-2 galibiyetiyle biterken 
Dün 19 Mayıs Stadyomunda 30 

binden cok seyirci önllnde m isafir in
glllz takımı dördilncu maı;ını oyna· 
dı. Tribünleri dolduran kesif kala
ba lığı heyecanlı sahneler yaratan ve 
baştan sonuna kadar gıttlkce artan 
blr enerji lle cok ı:Uzel oynıyan Ga· 
latasaraylılar bu maçı 4-2 kazandı· 
lar. 
Mncın hakemi B. Lorey, yan ha

kemleri Halit Arııac ve Ziya Ozan
dı. 

Misafirlerimiz sahaya en kuvetll 
oyunculardan biri olan Mc. Gulre'
dcn mahrum olarak ıu suretle cı.k
mıı;lardı: 

Rennle - Poviour, :Prior - Gibb, 
Llndsay, Huskie - Wllliams, Wood
word, Fenton, Ellftan Stewart. 

Galatasaraylılar da dünkü sayı
mızda yazdığımız takımdan biraz 
farklı olarnk ıu kadro lle oynuyor
du: 

Osman - Faruk, Salim - Musa, 
Enver, Eşfak - Sallhatin, Arlt, Ce
mil, Mustafa, Gazenfer. 

Karşılıklı goller 
Gatataııarııylıların b~ladıklan mac, 

llk dakikalarda inglllzlerin OstOnlü
ğünU g&teren bir seyir aldı. Osman 
ortadan yapılan blr akından sonra 
Cllfton'un bir elltilnU yakaladı ve 
topu uznklastırdı. 

(Sonu 4. üncü sayfada ) 

Hariciye Vekilimiz /ngiliz Büyük Elçi•iyle birlikte 
dünkü maçı •eyrederken 

Milli Piyango 3 yaşında 
İdare Heyeti Reisi B. Nihat Ali Ü(üncü 

dünkü (ekiliıte güzel bir konuıma yaph 

25 bin lira 386.284 ~~ >'trltrindekiler, daima birçok gö
l 11.ı t.ı kazaların tehdidi alunda çalı
~· bir gün beklenmeden uğranılan 
it ltb l:tcici '"eya devamlı bir maliıliyt
ttıtıı~~ ~labileceği gibi ölümle de neti· 
~I le 1 lır. Bu gibi hallerde yajayısını 
1~ ı.ı kauncına ttöre düzenlemiş olao 
ılı;,~ "e ailesine bir }-ardım yapılmaz.n 
~ltb• hakikaten feci olur. Tasarruf 

üc yasındak.1 yeril yarım kan ln· 
ı:illı erkek ve di&ıl taylar lclndi. İk
ramiyesi 300 lira mesafesi 1000 met

( Sonu 4. üncü sayfada ) DURUM SiDDETLENDi 
numaraya isabet etti 

~,,/ıniş birkaç kuruş varsa çabuk 
ı.k f~r, aıü_ıev~ı ev en·uını~ ~aıış~ .•o-

l' llkeu bırkat gün gecıkurebılır. 
'ı>ıd~r~ kadını, her yıl biraz daha çok 
ildir 11 hı}'tltına katılı)'Or. Bu, zaru· 
'i tı· Allc'ak alınacak tedbirlerle onun 

Bele ika 
.,:, 

kra l ı 
evlendi 

~t ve memlekeıine ka111 horçlu 
11.l;ııı Vazifeleri iş )'ÜZÜnden geri bı • 
'4111~1ı11a mani olabiliriz. 1, kanunu, 

1 

111,ara ı:ordürulccek işlerle bunla • 
1 ııı l.lddeti ,.e gehelik halleri için bı
~tııı ' 11"dici ka)ıtlar koymuştur. Ancak Brüksel, 7 a..a. - Mallnes baş 
~llt Yb-'' )'eni bir unsur kazandıracak peskoposu kardinal Van Rooy, bu
tı.. 11 İşçi kadına. artık çalışamıya • gün kiliselerde okunmak üzere bir 
111t,jl(ijnlcrde bakmak işverenin hir va· mektup neşretmiştir. Kardinal bu 
t"id~lınakıan zirade camianın bir mektubunda RPIClka kmıh ücUncü 
ı ı, ;'· Rir doğumun kendine mah Leopold'un madmazel Marla·Llllan 

t ·~k a masrafları içinde bunalan aile, Baels He evlenmiş oludu{:unu bil -
1~'•ıı ~ ı:elirinden de mahrum kalırsa dirmekte<llr. 
• f 

1 
;ıfatı İçin en muik olan devredl" Evlenme töreni. 11 eylUlde Lne-

C tak"'" uArı>ahilir. ken şatosunun klllseslnde yapılmış -
ı \~huriyeı hiıkümeti Bürük Mil tır 
Q "Ctli~ine verdiJ:i bir proje ile i•tİ· Kardlnal'ln mektubunda tasrih 
ıaı\ •il~inin kuıılar '' mesl~ki edlldif:lne göre, bu evlenme yalnız 
ırı

1 

lclar }'Uzünden perişan olmasını kıra.im hususi hayatını altı.kalamak· 
'•~ t ve cemiyete bir unsur kazan ta ·•e h!c bir umumt ve husust ne· 

'ı;taçl:che i~çilerin doğum sıralıırında 1 tlC'P doj':urmamaktndır Kıratın im • 
Oldukları ihtimama kııvu~ma zaladığı bir vesika, kralın kansının 

( Sonu 2. inci sayfada ) <Sonu 3 ttncü sayfada) 

Sovyet kıtalanmn 
hucumlan püskürtüldü 

Berlin, 7 a.a. - Alman orduları 
baskumandanlı~nın tebliği: 

Donetz havzasında, şlddeUt bir so
ğuğa rağmen alman ve ltalyan te&
kllleri muvaffakıyetll mahalli hü
cumlar yapmışlardır. 
Doğu cephesinin blrcok noktala

nnda !ıovyet hücumları püskürtül· 
müştllr. 

Lenlngrad önünde, sovyetlerln 
tanklar ve tayyııreler himayesinde 
yaptıkları bir cıkış tesebbüsü aka
mete ui;ratılmıştır. 

Len!ngrad bölgeslndekf askert he
dPflerln bombardımanına devam e
d!lmlstir. 

Bütün do.ıtu cephesinde alman ha· 
va kuvetlı>rl. düşman demlryollarfy. 
le asker topluluklannıı ve riüsman 
mPvzilerlne yaptıih hücumlarla or· 
dunun harektıtınıı yardım etmiştir. 

Ladoga gölilnün cenup dol!usun· 
(Sonu 8 Unctı sayfada) 

Rus kllalaıı T oganro; 

yarımadasına vardılar 
L ondra. 1 a.a. - Öğrenildiğine 

&'Öl'e, Moakova için yapılan muhare
b e, b ir kere d&ha ılddetinl artır -
maktadır. 

Almanların Moskova'ya tn ya • 
kın olarak vardıkları nokta, Dimit 
rot ile L eningrad-Moskova ııoseııl 

üzerinde bir yerdir. ve Moskova'ya 
60 kilomet re kadar meııatededlr 
Pravda &'azettsinin bir rr.uhablrl -
nin bildirdiğine göre, bu bölgeye 
yeni bUyük alman takviye kıtaları 

gtlml§tir. Bu takviye kıtaları, bir 
tank tilme.nt, bir mot örlü tümen ve 
lki piyade tUmenlnden mUrekkeptir 

Moskova'nın sima! batı!'lında Vo j 
lokolamsk kesiminde rus muhafız • 

Finlandiya Orduları Başkumandanı 
Mareşal Mannerhejm 

Finlandiya, Macaristan ve 

Romanya hükümetleriyle 

İ ngiltere'den sonra 

dominyonları da 

harp halindeler ! 
ııırı hnr•ketP ll"'"rnts ve bir miktar I Londra, 7 a.a. - Resmen blld!
verl geri almıştır. Moskova'nın bil. rıldl/:lne ı::öre. İngiltere, bu pazar 
dirdii!'ln" ~örP. hu k"slmd" son haf- ı ı:finU Greenvlch saau. ile O saat 1 
ta için v,.oılıın muhucbelrrtlt', ge- daklkadanberl Finlfındıya, Roman • 

(Sonu 3 üncü ~ayfada) ( Sonu 3 üncü ~ayfad& ) 

Milli P iyango idaresi bir yılda 8,5 milyon liralık bir bilet 
satmıf ve bunun bet milyon liradan ziyadesi ikramiye 

olarak halka dağıtılmıştır. 

Milli Piyangonun sekizinci tertip Nihat Ali Üçüncü'nün 
ücUncU çekııııı dUn saat 16.15 te 
Sergievlnde bUyUk bir kalabalığın konuıması 
huzurunda yapılmııtır. Bu celdllıln Milli :Piyangonun iki yılını doldu-
en bUyük ikramiyesi olan 25.000 li- rup üçilncUsUne basmaııı münase • 
ra 3S628il numaraya çıkmı§, 245205, betiyle dUnktl keşldenln ba.şında 
2Hll6 ve 866256 numaralı biletler Milli Piyango idare heyeti reisi B. 
de 10 ar bin lira kazanmışlardır. Nıhat Ali ÜçUncti aşağıdaki ko • 

(İkramiye Uııteslnl ikinci sayfa - nuımayı yapmıştır : 
mııda bulacaksınız). Sayın mısafirlerimiz ve dinle _ 

7 ilkkAnun aynı zamanda l\fi!U yicilerimlz ; 
Piyangonun lmrulıışunun üçüncü yıl Millt Piyango bııgiln iki yaşını 
dönümüne rastladığı için dtinkU ı;e- doldurdu. 'Uc;llncU yaşına basıyor. 
killge bir hus-Jsilik verilmiş, ban · Gerçi yaşı kliçUktilr. Fakat iki yıl 
donun çaldıfl İstiklAl Marşlyle baş- içinde, hep sizin, ııayın halkımızın, 
lanmış ve Matbuat Uumum MUdUr. kıymetli yardımları ve itimadı sa -
lUtll tarafından bir sesli film alın. yesinde zenırln ettl~i vatant'laı;lar 
mıştır. kiltlesi ve dııfıthA'ı ser\'et mlkt'ln tlç yıldanberl bir c;ok vatandaş -
larımııı zcn,ı?ln Pttikten başka. Tilrk c:olc bUvUlctllr. 
ordusuna da hiı: kUc:tl,,.,onmivecek '!tekim ırer,"n vıl il!<; mll,_.nn lt
hlr yardımda hulunıın rnıt Plvıııı • ralık bilet Aa~mııt ve bunun 5 mll
ıı:o'va. flzllnc•ll vıışını +ahrj1< "d"r V" ' ' "n l'""'hn .,,,..,,. .. ~ini i'kr.,.,..i .,. o -
c:alı1$malarında muvaffakıyetler di- ıırak hııl'k .. ıiııl:!ıtmıııtır 
leriz. ( Sonu 2. inci sayfada ) 
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..... ,.,,,, .. ,, ..... ,.,,,.,,.~~;,=:.·~-fr ürk Piyango 
dün çekildi' 
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~. ~l .iıcisi 
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Çanlnrıka,,.'da yapılan kazılardan meydana çıkan ha nam yıkıiarı 

MEMLEKET lÇINDEN 

KAR 
• Tarihin en eski 

. . 
< 

ır şehirlerinden birid 
Bomer, Frlkyaiılan Truvalılann 

~ komeuau olarak tanır. Onla: 
l'ID IO>'Wldan olan kral Prlam-.ön
ıarıa birlikte olarak Amazonlarla 
lw'belmltUr. • 

l'rtlrn1ılar, r.•c1an önce ~ 71· 
Jmda EWer1n -...ıırı olan Hatuau 
telU1nl YIJdJJctaJl .t0nra. EWert Fı· 
rat•a kadar IUrdQler. Frtlrler d6nü1-
lerlftde, lsa'dan önce UOO Yllmda 
AaW' kralı blrtnct Tta1-tch Palluar 
tarafından Xutnıu da yenildiler, ve 
Ha1Ju (buallnkU Yeetlınnak> nehri· 
ae kadar IUJ'dUler. Etiler, toprakla
nnıa en bU)'tlk bir parcuına ve 
merka tebtrlert olan Hatuau eeh· 
rlM Yl!Sllden )'erı..w.r. Buna ''E
U Smparatorıutunun yeniden dolu
p,, denir. o :ııanıana kadar az çok 
töcebe olan Frtk)'alılar, zamaıııa 

straat ve cob&Dlık yapan yerli btr 
lravtnı oldular. Bunlann Anadoıu·

aun baunada. orta cenubunda ve 
ftllUbUJ'(la tehlrlar kunııalan itte o 
amanı.ara rutJar. 

Anr ldta....._ .en eelmlnd 
~ım .....sa .uar liralı Sar
..,.. rrtkyalılarıo ln'ab Mlclu'a mey
daa •umut ve oadan Kut (KJllkya) 
1lö1-NIİıln l:IU)'Uk btr parcuını aım11-
tır f'rlk)'alılarm batlıca eehlrle11 a
ru~a. Conllon ve .Mldu ırtbl kral· 
Jarın b rıbuı ardına merkezleri olan 
Qırdon ve llldaeum ltlllrlert vardı. 

Oflnca Jılldal. E.- kıyıları boyunca 
JUıuual&laJ'la mllnuebette bulunmuı 

.. tOl'ltndlltne aöre, halt& Delt 
m&btdtne hed1Y• olarkk dlkkate de
.. , blr taht bll• aönd9mllıtır. 

Paıuanıu. FrlkY•lıların .Make**" nın eJma11nden .. ldlttnl m
:a.rıııen Herodot n ..,.• tutarak AD· 
Jına ltllr1nde ConUon un· otlu Mi· 
du'm otunhltwıu da ıave eder. 
JllClu bu ltlalrd• yunancada (ADQ· 

ra> deeD. w aemtt•rt c1emırıemekte 
hllanalaa bir semt cse.ırt buldu
tuadan. bu lllbre Aniı:na adım koY· 
auetv. P.Ml"l&I bu demlr1 An· 
1ına MJd ,,...,. mlbtdtnde aördU· 
tQaU tmılll eder. 

Bu eflane, IOılu'ıa •• rrtkyalıla· 
rm Homer'ta dUtnı konuttuklannı 
ıarzettırly0r. Bı:ınunla beraber, bun
ların tı11coe konuatukları blllnır. 

Belki bizzat Frlk)'a dilindeki Uk adı
aın daha önce bir detltmeıl olan 
Ank)'ra adUUn meneeını araatırınak 

her .halde coıc yerinde olur. Perrot, 
daha Gece. 1881 de Ank)'ra adının 

a.....ıae •tı Yanan ertaneaının 113f
r1Dde durmak .. rNınedltınt IOYlU· 
~ 

l'ı'lQa)ılar Aryen ırktan olduk· 
ı..rmc1aa. AnJcyra J'rlk ıehrlnln adı· 

am. Jı lderl Aryn olan bUtQn dll
:a.r1e tıaUI b111unmuı baktkate tok 
)'&kındır. Cırtıua. ~anıc., kökünün 
°'lllQ...._wr ""1 ...,rlllk", "cen
ael • "'&akma, .ı»otma, botu, bo
&um anlamına nldltlnt aöstertr. 

S&nl)u1tcede '"Ulka.,. kökü ''mün
llenWk.. anlamına .-ıır; bU tıelkl 
)'Wlanea "cukur ydl,, veya "hendett .. 
umek olan "ankot karıılıtıdu. • 

llmdl, eter bu tarih ve dil bllııl

mUllııdllerl. ıu ıon yıllarda An· 
l&ara'da.yapıJan kazıların venııaı lı>
ucıarına eklenirse ve bunlar Hkt 
Ankyra 1ehrının cotran durumu ile 
lnyaalanıraa, c:ok llUfadell ıonuc:ıa
ra ulaııllr. 

O halde yapılan kazılar, Çankı

nkapıaı ve Hacıba)'1'8m hÖ>11klerı 

Qaerlnde FrUtya oturma yerlerini 
me>'Oana cıkarm11tır. Fakat eter do
lu ıımaıııe bulunan Dartepe me)'ll
lerl üzerinde ıondaJlar yapılacak o
lul'la. hiç ıUphe yok ki Frlkya otur
ma yerleri burallrda da c:ıkacaJttır. 

Alcalc kealmlertn en yUkaek noktuı 
Dartepe oldutunc.1an, bu tepe Frlk· 
ıa Ank)'ra'ıının kal81 veya akro
poJQ vaztteatııı aönnnı ırerektlr. 

1929 da. ıımaı ıırUan üzerinde 
ev yapmak ıc:ın acılmıı olan çukur· 
Jarın lelnde, tıucok yerlerde dört 
lftetre derinlikte, ber blı1 80 aantl
a.ıre uzunlutunda, 80 aantlmetn 
aenlllltlnde ve M aanumetre rik
Nklltınde tek parca halinde taııar
dan yapılmıt 1.25 metre lcabnlıtın· 
da lllr Roma duvan ~. Bura· 
'8Jl rcımalılara alt kırmızı reııklt, 

'°" ..._ narın ca~ak o6:D1$ kı· 
nablan topladım 

111111111111111111111111 

Kazılardan edindif imiz bilğiye ~öre Ankyra ıeh
ı\yle ıınırları ıöyle olacaktır : Şımalinde veya dı
tında Hatip ıuyu kıyııı ve çukuru ; cenubunda Or. 
dekçiler nielcidinin altındaki köıeden bqlıyar~. 
.ucu Çankınkapııı k&zılannın yapıldiği yerin 

biraz cenubun& aelecek tekilde cenuba dotru ·ı 
J>iraz kıvnlan bir çizgi. 

Yazan : ......................... ,. • , , , ''" 

E. Mamburi • 
Bu cok mlkul Htıtp kabul ectı ·e

eek olursa, · bu J'rtkya 1t1hrlnln ıınır
ları tö»Je olacaktır: 

Dotuaunda, ııınallnde ve bahl\'ll• 
da Hatıpauyu kıyıaı ve culı:uru;. ce
nubunda OrdekcJler mescldtn'n al· 
tındaki köteden batllYarak. ucu Can
kınkapıaı kazılarının yapıldıtı ala· 
nm bıru cenubuna Pler.t"k Hkllde 
cenuba dqlna ,blraa kıvnlan bir t:ıa· 
at-

Şehir böylece botaz veya cu1tur 
boyunta Hatip 14,)'Unun letkU etUtl 
etrUlk ıcınde kurulmuatur. Bu çay 
ovaya varmadan önce, buau'n Kale, 
Darteı>e ve Ttmurtenk tepeal denen 
tepelerin aarp yamaçlarını aıeydana 
aetıimı.ur. ltte bu, Frtkce "ank" 
kökünün ifade ettltl HYln ta ken
dlaldlr ve öyle ile, bu tarzda An· 
kyra'nm • "botu veya bendek 1t1hrl,, 
olmuı llııındır. 

BUtUn Anadolu laa'nın dolumun
dan önce altuıcı 1tlZYıJa kadar 
Ptra'lerln boyundurutu altında kal
dıtllldan AnkYra aehrl htlrtyetıne 

•kavUfD1aJc için Jaa'dan önce 3M Yl· 
lına kadar beklemek zorunda kaldı. 
Bu mUnuebetıe btly11k lakender 
melhur aonsJon .aııtumuna c:özcSUk· 
ten _,.a AnloTa'da uzun ınUddet 
oturdu. lllaaen ·bu da abltertYGr ki, 

Anbra Oaemll blr eehlnllr. 
ı..a•nnı dolumundan önce 82S YI· 

landa bUyUlc laktnder'ln ölümünde. 
Anadolu yay14Suıın .en bllYuk parca· 
11 Selenclde'lerln 1daretılne aecU 

Sonra .eoııır ••idiler. Bunlar, aonra
dan Gol • Junanb dmen ,,. uıl 
oturanlan yunan olan etnik halita 
ue blrlettller. Benim uzun zaman ü
zerinde durmakta olduaum Golle
rin tarihi pek bellldlr. G;oller, birçok 
kıralların emrinde yatmalar yapa
rak bütün Anadolu'yu dolaatılar. 

Goller, ı..·nın dotumunctan Önce 
:uı yılında .AnUcJı111 HJeru .ıutala• 

nnuı pm ballDd& ~ c:auı.. 
nlkos'a kanı kanlı Ankyra muhare· 
~ını kazandılar, takat Beraama kı
ralı birinci Attale tarafından İaa'dan 
once 229 yılında tamamen yenlldl
lar ve dotu ılmale dotru ebediyen 
atıldılar. bte bu devlrde.n sonra Gol· 
Jer aöcebe detll, yerleılp oturan bir 
kavim oldular. Tekt01aJ'lar Ankyra
yı merkez yaparak bu aehı1n dört 
yanında yerlettller. Tollltoboy'Jar 
Sakara nehri üzerinde Peuımunte'a 
(Balahllar), Trokml'ler buaUnıkü 

Yozııat'ın yakınında bulunan Tovl
ımı'a <Nefezköy) • yerlettller. Goller 
FrlkYa tehrl olan Ankara•nın ıınır· 

!arı lçlneyerletmete mecbur oldular. 
Anadolu kazılan· içinde Gol hu

ıuılyeUnl taııyan hlc bir lllY bulun
mam11tır. Fakat 1933 te karalar'da 
kıra! Oezotar Ue karıaı Benerll'ln 
mezarları bulunmuıtur. Bu mezar· 
Jann taı kltatıe.I yunanca yazıJnı11· 
tır. Bu türlU teY. ymtıen kavtmden 
daha az medeni olan yenen kavtm· 
ıere her zaman mukadderdir ve u 
veya · eok zaman ıonra yendlklert 
kavimlere benzerler. 

[Sehirdelı röportajİar 

Sergievinde ·dün· . . 

piyango çekil~rken 
görülen manzara . 

Allah uzun ömür versin. anah 
bıbah bu ~oksul yavru üç )'aşına 
bastı. Yıı aünü ptafıtlı bir tören 
yapıldı. Ankara'da bulunanlar bi~t, 
uzaktakiler kulaklarını Saiı Çelebı -
Din teline, aözlerinl biletlerindeki 
numaralara ayarlıyarak bu. merasime 
i,tirlk ettiler. Sinemalar alındı, re
simler cekildi. Küreler döndürüldü, 
roplann sayıları okundu, uzatqııya
yım, paralar claittlldı. Kimi aüldü, 
kimi de: 

- Zahir, dedi, bu pnsın da bir 
bildiji vardır ki daha aörüoilrlerde 
yok.- Güniia birinde çıkaaeJir. itre 
yılbaşı, pekl11 bir fananır. • 

Sait Çelebi bile, bir ıaatlik ,bir 
çene )'&rıştırmıda11 tonra: 

- Kazananlar aille. .Wı kullan
sınlar dedi, kazanmıya11lara ıelince, 
onlar:a da ıansları olduiu anlqıldı. 
Çünkü ıoo bin liralık ikramiye 1'eıı
dilerine kaldı, · 

• Hullaa, üçüntii yılına batan yav
,ruaun yq a\lDÜ peık şenlikli oklu. Ka
zanan memııwı. kazannııyan • yüz 
bi11 liranın iıuizariyle - daha eok . . 
memnUD.-
Bi~ kere M ,.rıflll& sittim. 

O:vaamadım; iımİllİ de duyamadım. 
Öne• birkac piyanao çekiliıinde tıa
zır baluaclum. biletim y_oktu; heye
canını tadıeedım Kendi kendime 
dedim Wz 

- Bir daha )'Ulfa sellnen °'81, 
çekilite aiderND bir bilet edin. 

Ba kararımı tuttwn, daha nel bir 
bilet ediııdim. 

lnaan tuhaf mahl61c... EtU OmJt 
simidine yapıımaua, iiaıitaizliık der· 
yuuıda ölüm muhakkaktır. Talihimi· 

'zin sünün birinde kapımw ctlacatı· 
na inaıİmııızdır. Pek de iyi ederiz. 
Geçen ay, Kay1erUi ~it aıta)'l. fU ·• 
nun bunun yapı iskeletindea. kanat• 
!arının en yumu,ak tilyleri nstüne 
oturtarak, kendi apıtfimanının salo
nuna aktaran maJıur "talih kuıu" tı. 
j:Ün sizi, yatın beni. öhüraün hepi -
mizi (bu belki ııek· olmaı: ama, ümit 
dünyası bu!) kollarımızdan rutaralc, 
petdll sellmet sahiline eriıtirebilir. 
O zaman aönüllerdekl anlanlardan 
kimi 'pbane biıı. apartıman lulıiına 
girer, kimi bankada bir kasaya yer • 
Jeıir, kimi de arilanını çıtır çırır yer, 
bitirir, bu tarafı bizi allkalandırmaz. 

Maamafih hayallerden ıene ken
dimi lrurtarı~ım. Uluı meydanıİı
dan Serge-vine aidinciye kadar, sözüm 

'iki yandaki· bot analardan bir türlil 
aynlmadı. 

Evi kurduktan IODr&, b9tb ek • 
siklerimi cfütündüm; heuP kitap IO' 

nWlda fU dütm.c.,. vardım ki, eler 
25 bia lira baa Clkana ~ cilt &7lk 

(Scaı '· ı.d ........, 

•• • 
ıçın 

(Baıı ı lııcl llrı11/ndn) 

!arını saalamak istiyor. Projenin .Mec· 
füte daha ameli ve daha fa)-dalı hir şe· 
kil alması ve Mitıı Sef'in dedikleri ııi· 
bi "iKi ha)·aıında daha ferah verici ne
ticele~ elde edilmesi" umulur. · 

İşçiierin eh·erişli oldukları işlere 
yerleştirilmelerine ,.e tıirlü işler için de 
elverİJIİ İKİier bulunmasına aracılık 
edecek bir kurumun kurulmasına dair 
a)'rl bir kanun projesi de Bü)iık Mil • 
let Meclisi encümenlerindedir. Bö}lece 
millet vekilleri, iş ha)atını düzenli)'e -
cek ve İKİierie ailelerini koru)acak 
)·eni kaidelerin tedvinine giriımiı bu • 
lunu)·otlar. ' 

Bu tedbirlerin tatbikı için )alnız 

iş ve.reni erce değil de" letçc de bazı fe· 
daklrlıklar yapılacağı :.iiphe izdir. Her 
şeyin milli müdafa~ı hasredildiği bir 
devirde )'eni ıeşkiliıt kurulması ve \e• 
ni inasrıf kapıları açılması ilk bakı$· 
ta , doğru görülmiycbilir Yazımızın ba· 
şında dediğimiz gihi isıihsali arııırmak 
"tedbirlerin başında" olunca bu artışın 
unsurlarından biri olan il,.çi ha)atını 
tanıim de gerekli tedbirlerimiz arasına 
Jıirer. Kaldı ki iş ha) atını duzenleme 
için harcanacak her emek ve masraf da· 
ima karıılığını verecek mahi)·eııedir. 

Bu fikrimizi 1933 • 1934' ·, ıllarında 
memleketimiı.i ikıısadl bakımdan tet • 
kik eden bir amerikan ihtisas he)eti 
de şöyle ifade edi)or: 

" ı, kanunlarının tatbikı için para 
tahsis edilirken hatırda tutulması li -
zımgelen ookta bu gibi kanunların 
kendi masraflarını koruyacağı ke)iire
tidir. Sıh! ve kirlı şaı;tlar içinde çalı -
ıan v·e gittikçe daha verimli hir hal a· 
lan bir sınai grupun mevrudi)eıinin hii· 
kümcte bilva,ııa temin edecej;İ menfa· 
at, bu hususta )apılacak masrafları çok 
aeride bırak.abilir." (1) 

iş ha)atını düzenlemİ)·e, iıçinin ve 
ailesinin refahını her prı içinde koru
mağa çalışmakla, )'lllnız istihsali arııır
mıı oİmı) acağımı2, yuz binlerce varan· 
daıın kültür se'\İ)esini, ruh ve sıhat 
gelişimini hulisa içıimat yaşayııını >'Ük· 
seltmiı olacağımız tabiidir ve tedbirle
rimiı.in bu cepheden vereceii fa)dıları 
uzun uzadıya anlatmıya ihıi,·aç olma,a 
aerek. ____ _ 

(l) Kiıtap lll. 5.ıyfta 268. 

Kemal TURAN 

Mill·i Piyango 
3 yaşında 

[ Başı 1 iner sayfada ] 
Şurasını ounıı.saa ıftınarııı. kıı.y • 

de<ıellm ki: halk, blr pıyaııgo bıletı 
ıJe talüıini d4!nerken vatan talihi· 
ıılD ıwveUenmuuıe ve perçınleıme
sıne de hiSnıt etlıgint bılıyor. ÇUıı

kü yalnız geçen çalışma yılımızda 
millt müdafaa hava kısmı bUtçt?si
ne eski yıllara naz~an bil milyon 
!ıra fulasiyle 2.600.000 Ura temin 
edilmiftlr. Demek bir bllet sahibi 
kazanamadiyse ortada gene bır ka
zanan vardır. Çelik kanatlarımıza 
tahsiı edilen bu para ile vatandaı-

25.000 lira 
P. T. T. ya rd ım 

sandığına çıkh 
Milli Piyangonun sekizinci ter • 

tip pllrunın ikinci çeklliti dlln An. 
kara Serglevlnde yapılmıııtır. Çeki
lişi bU~1lk bir kaltı.balık .aH'ı.ka ile 
t akip etmittlr. Mitu Piyangonun 
UçUncU Y&ftna girmesi rnUnasebe -
tiyle yapılan merasimi müteakip 
çekiliııe başlanmıştır. Bu 11lyango • 
da kazanan numaralar şunlardır : 

386284 Numara 25.000 lira 
244116 Numara 10.000 lira 
245205 Numara 10.000 lira 
366256 Numara 10.000 lira 
075140 Numara 5.000 lira 
095714 Numara 5.000 lira 
.104766 Numara 5.000 lira 
212662 Numara 5.000 lira 
219144' Numara 5.000 lira 

.2.000 er lira ikramiye 
kazananlar . . 

Son be§ rakamı 03284 ile biten 4 No. 
.. ,. 11471 ile biten 4 No. 
,. ,. ,. 19715 ile biten 4 No. 

.. " 
" " .. 
" .. 
" " .. 
n '' 

25259 ile biten 4 N o. 
33227 ile biten 4 No. 
6i395 ile biten 4 No . 
68670 ile biten 4 No. 
821~4 ile biten 4 No. 
813968 ile biten 4 No. 
92446 ile biten 4 No. 

2.000 er lira kazanmışlardır. 

1.000 er lira ikramiye 
kazananlar 

Son bet rakamı 118ıs2 ile biten 4 No. 

,. " .. 
" .. ... 
H H .. . .. .. 
" ... .. 
" .. .. .. . 
.. " .. 
" .. .. .. .. 
.. " .. 
" .. .. .. , . .. .. .. .. .. .. .. " 

" 

15759 ile biten 4 .N o. 
16392 ile biten 4 No. 
18588 ile bl ten 4 N o. 
2H54 ile biteıı 4 No. 
32119 ile bıten 4 No. 
32980 lle biten 4 No. 
34892 ile biten 4 No. 
40156 ile biten 4 No. 
64301 ile biten 4 No. 
64786 Jle biten 4 No. 
67915 ile biten 4 No. 
75694 ile bl ten • N o. 
80211 ile biten 4 No. 
86140 ile biten 4 No. 
88738 ile biten 4 No. 
95855 lle biten 4 No. 
96945 ile biten 4 No. 
98151 ile biten 4 No. 
98936 lle biten 4 No. 

1.ÔÖOO ~~ lira kazanmıılardır. 
IOO er lira iluamiye 

kazananlt;1r 
Son dört rakamı 1254 ile biten 40 No. 

.. " 
" it 

" 
428:s ile bltb 40 N o. 
5325 ile biten 40 No. 

500 er Ura kazanmıılardır. 

100 er lira ikramiye 
luuananlar 

lar kazanmaktadır. Bununla Milli Son tio rakamı 228 ile biten 400 No. 
Piyango kadar halkımız da öğUne- 787 ile biten 400 No. 
bilir. BUtiln bu neticeleri size borç- • " " 

100 er. ura kazanmıılardır. !uyuz. Mll11 PJyango kurulduğU 
güııdenberi sırt sizin sayenizde in
kişaf . etmektedir. Harp yıllarının 
akisleri bile bu inklıafa engel ola
mamıııtır. Bundİln sonra da Milli 
Pı:yahgo idaresi sizin sevgi ve alll
k&mza !Ayık olabilmek lçln hiç bir 
fedaklrlıktan çekinrniyecektlr. 

Her gUn daha iyiye, daha mU • 
kemmele doğru gideceğiz. Daha iyt, 
ve daha çok kimsenin daha fazla 

SO fer lira ikramiye 
kazananlar 

Soo Uç rakamı 488 ile biten 400 No. 

" .. 
" " " 

740 ile biten 400 No. 
775 ile biten 400 No. 

:SO ıer lira kazanm11lardır. 

1 O ar lira ikramiye 
kamnanlar 

miktarda 8ervet kazanmaııı; daha mU Son iki rakamı 21 ile biten 4000 No. 
kelT\mel, mitu müdafaa havacılık 
bütçesine daha bol gelir teminidir. 

Hepinize iyt ıanslar diler ve te-
~f'kkllrlerimizi tekrarlarız. 

10 nar lira kazanmııtır. 

3 er lira ik ramiye 
kaz.ananlar 

Büyük ikramiyeyi P. T. T. Son rakamı 2 ile biten Numaralar 

yardım •andığı kazandı ., ., :s ne biten Numaralar 
Bu çekilifte ( 25.000) lira kazanan 3 er Ura kuanmıılardır. 

(386284) numaralı bllet P.T.T. yar. 
dım sandıtına aatılmııtır. Ayvalıık, Mudanya, Buraa, Cebeli • 

Oıiar bin lira kazanan biletler, bereket, Afyon, Zile, Köyceftz, Kay· 
İat&llbJıl, tamir, ve bmıt'te, beter seri, E*itehir, Adana ve Tanuı'ta 
bin u;a kazanan biletlerin Uç par - satılmıştır. 
çaaı tatanbul'da birer parçası da ı Biner lira kazanan biletlerin 18 
İzmir ve Rize'de aatılmııtır. İkişer parçaaı btanbul'da, 10 parçası ı:n
bln ura kazaDaD biletlerin 8 parçası kara'da, beı parçası tzmtr'de, lkı • 
İatanbul 6 parçası Ankara, 6 parça. ıer parçası Diyarbakır, Slvaa, o3~ 11 lıaıir 'ikiıer parçası Trabzon ve veli, Eııklfehir, ve Mardln'de, 
Kır~'ta, birer parçası da Dl • parçası da yurdumuzun muhtel" 

· yarbakır, Avanos, Ordu, Birecik, ıehlr ve kasabalarında satılmııtır 

Pasifik Okyanosundaki Havai ada· 
lan, ıark1a pmi ilk birleıdren ada
lardır. Bunlar 3800 kilometre bir 
saha üzerinde uzanır)ar. Asıl rakım 
adalar, sekiz tanedir. Ve bunları 
ıhnale doiru bir yıJın küçük adalar
dan bir kuyruk bağlıdır. Japonların 
taarruz ettikleri Peırl Habour bu ta
kım adalardan Oahu'da bulunmakta
dır. Takım adaların merkezi, 106.600 
niihıalu Honolulu'dur. Kilometreka • 
reye 32 nüfuı · düşmektedir. Ahalinin 
yüzde 63 iiaü japonlar, filipinliler ve 
çinliler reıkil eder. Gıripıir ki, bu 
rada Ator adalarından gelmiı ve ıi 
raar işlerine aulmıı portekizliler de 
vardır. Harpte• evelki isıati~tiklerl' 
aöre, amerikalılar ancak bu nüfusun 
üı;te birini teşkil eder. Renkli ırkın 
fazlalıjı yüzünden takım adalar, hir 
dnlet cleiiJ, fakar yalnız deleıesinin 
ameriba kongresinde ancak ini .. re 
nri ola anııi. ceWıki eclilmiıcir. Ta· 

kıııı adalar, bir umumi vali tarafın • 
dan idare olunur. Kanunlan mahalli
dir. Bir lyan ve bir mümeuiller mec· 
lisi vardır. Havai adaları bilhassa 
koyunlarıyle meşhurdur. Meyvacılık 
çok ilerdedir. Muzları, ananastan, 
armutları çok tanınmıırır. Yalnız 
Honolulu'da, yazın 8-9 milyon kuru 
ananas ihraç eden bir konserve fab
rikası vardır. Fakar Havai adalarının 

en methur ziraati ,eker kamıtıdır. 
Küba, Hindistan, Cava ve Brezilya

dan aonra teker aanayiinde betinci 
Relmekredir. İklimi çok aüzeldir. 
Bundan dolayı Hivai adaları 1enenin 
hemen her ayında turisc ceker. Bun· 

dan .baıka icerdeki yollarda çok ae
liımiıti r. 597 kilomeuelik d'miryolu 
vardır. Bundan bqka 107..( kilomet
relik hatlarda aynca büyük çiftlikle
rin )'etİftirdiii macldeleria 1nkinde 
laıllanılelbMb&, 

Ordudan alacağımı.ı 
bir örnek 

Ordumuıııdan yalnız kabramanlı
jın, aerejince serden geçtiliiin deiil, 
birçok ı) ı, dojru ve gıizel terlerin 

rneklerini alabilirİL 
Özdil alanında ordu, devrimcili

ain bir öncüsü olmadı 11'11? 

Aramızda okula mekıep, öaret.me
ne muallim, )azara muharrir, okura 
kari di)en birçokları vardır. Fakat, 
artık, zabit di)e bir kelime, miralay 
di)e bir rutbe kalmadı. Erkanı har • 
hi) ei umumİ)·e terı.lbi unutulmuşrur 
bile. Suba}ı, alba)t ve genelkurmayı 
)ediden )etmişe kadar hiç yadırga • 
maksıun kullınıyoruL 

Son günlerde Türk suha) ları ka-
1 ın. da)anıklı )erli kuma,tın bir çe· 
ıit &İ>İnmiye başladılar. Bu satırlarda 
hepimizden dileyeceğim şey, ordudan 
hu işte de örnek almamızdır. 

Tutum ve paramızı sınırlarımız 

dışına bırakmamak JıÜn ıceçtikçe 
gereldilijini arttıran bir milli müda
faa borcu olu)or. Ordu dışındaki 
topluluklar, mesela okullular, öğret· 
menler, mt'murlar, meseli gazeteci
ler ve ticaretle utraşın vaıandıslar 
da kendilerini bir ıakım gi)İniı kos
teklerinden kurtararak yerli, daya • 
nıklı 'e ucuz kumaşlar gİ)'meğe zor
lı)amadar mı? 

7..orlamak kelimesini hile yerinde 
kullanmadım sanı)'orum. Bunu İsteye 
iste)e, seve seve bir moda haline ko
) ahiliriz. Toplulukları hô)·le gİ)'İD • 
nıi)e çağıralım: uzun sürmeden bu 
moda her tarafa )'a)·ılacaktır. 

B<;> le >ararsak, ı.:i>·inme moduı
nı da \'lHanın hizmetinde faydalılaş
ıırmış oluruz. 

Suba) 1Jrımııın yeni kılıkları .~r

,uımla bunları düşünü)orum. 

Vatanı korurken kendisinden ör· 
nek aldıiımız ordudan, millet para
sını korurken de bö) le bir örnek 
alabiliriz. 

••• 

bili ve harici muharebelerle b• • 
r•p ol•n Rusya'nın men/aatı 'il 
teceddüdıl ilctiudiıi için uraıf 
bulundulunu beyan etmi.ştiT.,. 

Krestins.ki tarafından ':Pek ~ 
li bir Almanya görmek" şeklinde ifr 
de edilen rus dileii yirmi yıl flfJl6' 
aer~leımiıtir. Fakat tarih, ~ 
"'Rusya'nın menfaati için zarurr' 
duaunu isbat etmedi. Harıl Motlır 
va varoşlarında yapılan kıyasıya ,.. 
vq, bunun tam tersini söyliiyor. __ ...Jlı.J 

Ne deniniz? Yirmi yıl ve ıaı-

Kona kelimeai/ 

Dil bilainlerimizden Fuat IC6I" 
raif, Vakic pzeusine ıônderdiJi ~ 
mektupla çifte ne bahsine doku~ 
ıan sonra uz.unca bir zamandır, -
Jana durduiumuz konu kel~ 
dokunuyor: • 

- Bu kelime misafir deme)dilt 
konu komıu teklinde kullaııılır, el • 
yor. 

Bilainin dediii dojrudur. pall' 
bu dojruluiun bizi aene bu tuJlllllll 
konu kelimesini kullanmaktan• .tr 
aeçirectiini sanmıyorum. 

Çünkü bir kelimenin birkac ~ 
naya birden gelmesine her dil ._. 
verir. 

Örnek olarak konunun inJiltıer 
si olan subject'i alınız. Bu keliıı;: 
önce konu, sonra fail, da.hı 90ıı.r& 
bir devlete bağlı olan rebeı anlaııır' 
na gelir. Bir anlım, ötekini kO"" 
mamış, bir anlamdan ötürü ötekile • 
rine karşı durmak kimsenin akldt • 
dan geçmemiştir. ,_ 

20 yıl önce ve bugün 1 

Bu münasebetle hatırtmıza gel 
bir hikl}eciii de anlatalım : lnpl~ 
re'nin nüktedlerinden bir yazırd it' 
hir şölende bir nükte yapmasını 
temişler • 

- Ne subiect (konu) azen-'1 

1 

Alman orduıu, Moskova varotla· 
rında Kızılordu ile kıyuıya döiütü· 
yor. Bu aavaı olup Jıiderken bizim 
aazetenin "20 yıl eveUd Hakimiyeti 
Milliye" sütununu dikkatle okuyor 
musuquz? 

Evelki giln orada ıöyle bir ha
ber vardı : 

"Rusy•'nın Almaıtya'dalci ıal~
biyett•r mümessili L. Knstinslci, 
alman başvekili Virt'e itim•tna
mesini tevdi etmq, Rusya namı-· 
n• yeni alm•n cümhuriyetini se-
1'mlarlıen 11•1: iuncli bir Al • 
man7•'nın tesisini glJrmet da· 

20 Yıl Evelki 
Hakimiyeti Milliye 

Yurt i, inde 
lfuri/ encümıminde l:ımir 

mebıuu H •mdi N •mıi be7in 
tedris ıelerberlili ba.Uındalıi 
tetlciltatı neticelenmiı ve Jla· 
aril VeHletinin /ileri bbul .. 
dilmiştir. llalİlm olduğu üze
re Hamdi N•mılc beyin tele -
lifine nazaran meUtibi aliye 
mezunları mektepten çıkar 
,ılcmaz lluril VeHletinin 
ıöstereceli yerlerde ilci sene 
mu•llimlilt yapacalclardır. il•· 
•ril VeUleti len ve sanayiin 
himayesi için bund•n tıbıye, 
ziraat ve sanayi mezunlarını 

müstesna tutmUJtur. 

Yurt dlfında 

Hindiıt•n'd• 1:17•ml•r d• • 
vam etmektedir. Malıbar ta· 
rafl•rında «b•bı kıyam ile in· 
ıilizler •r•ıında müıadem•t 

dev•m etmdte Ye inıiliı bi • 
lcimi7eti aleyhinde mitinıler 
dteililmdtedir. 

di)e sormuı. 
- Me,ell Kırıl üzerine. 
- Olamaz! 
- Neden? _,,.11,,f 
- Çünkü kıral subjecc de~ 
İngilizce nükteyi, bir kel~ 

.iki, üç anlıma aeJebileceiini ı1l' 
termek için tekrarlıyoruz. tll 

Kaldı ki, eier her dilde bö)'\e ..At 
iki anlama ıelen sl>,Jer olıııaP_7_.i 
o zaman cinas deııilC'l hüner •'f'ıll'P' 
lebilir miydi? ~ 

Bize eok gerekli olan bu il' 
kelimesi, mademki, rurm~tur; 

dokunmayınız! ~ 

lstanbul' da Bakırk&_!.J 
ve Adalar C. H. P~ 

kaza kongreleri düO 
toplandı ...-_ 

lltanbul, l (Telefonla> - rlf'_ 
Bakırkoy ve Adalar C. H. P. ~ 
areleı1 toplandı. Adalar kon ~ 

dilekler konuıulurken vurauncıal11....ııı 
önUne aeçllıpeal ıc ın ceza hUk~..-,. 
aaırlaatınlmuı, hayat pahalı~ .... 
zaltmak tcln belli batlı Y1~· 
devlet eli> le datıtılmaaı, tatlhlli' ~ 
ııeraurıerl kurulma11, IUkl ınadd llıt • 
alım ıatıımlarının kabil oldutu 
dar azaltılmuı ı.tenlldl. 

Kumaı aaklıyan iki, dl 
ihtikircı adliyeye verıl 

ıa _.. 
ııtanbul, 7 (Telefonla) - Yfln~ 

maı aakladııtı lc:ln MarlnOI tlC• ,.,,. 
neııl aahlbl. ııe allmlekllk kumat ~ 
>an iki tAclr adllyp:ye verildiler· tfl' 
ten aetlrdltl kömUrlerl altı kUrut' flıf' 
nara aatmak lltlyen Haaan adınU 
suc UıtU yakalandı. ,_/ 

••••• .,,... ........ . ......... ....... : 
: Paranızı Jsraf etmeyin. parll' ! 
E nm fazluiyle tasarruf ~_.: ;,= 
: ıu alın. Bu suretle hem ...,..... .. 
: paranıı artar. Hem de9ıed' S . , 
: paruı artar. f 
• • •• ~ •.................... ~ 

Köşemiz••• 
M •lılm Y•· berlceı lt•rşılıklar tele/il .nmelcte serbesttir· 

Fdat bu telcliller zorlanmaz, •lııılırsa, aevlte boş ,.
lirıe, lıele sanatiirların kaleminde yulurulup 7ontulrı1" 

sa edebiy•t•. sonra metne m•I olur. 
Konuşurken: •'- Bu işi ol•cılc ıibi ıörmilyorum", 7aJırıt• 

"Olur ıibi Hnm170rum!,, deriz. Size: .. _ Ben bu iıi olıır"' 
görmüyorum, 7ahut sanmıyorum/,. diyebilirim. Bund• ne fit'; 
ne de gr•mer b•lcımından •ylcırılılc var. Ac•b• biraz işleri 
"olursululc" şelclini bulamaz mıyız l "- Siz de bu iıte olıırııı· 
lulc ıjrüyor musunuz?" dikht ediyorsunuz. söylemdıi•;r 
"ilıtimar ve "mubtemer' i oyn•tm•lc istiyoruz. "llubtellJ 
için lcılavuzd• "olası" var. Faht bunda dd• lazl• bir dileıtJ1 
mfnası vardır. Sonra "ihtimal" i cümlelerimizde "ol•büt12•:;_ 
le de ilade ediyoruz. "Olmazlık, ol•mazlık" I• ''imlcin" • , 
cum edebiliriz: "- Bu meselenin ol•mazlılı nereder• yabrıt • 
"- Olmaz ifler arbsınd• ömUr tülcettim .... bir müddet işi• • 
mek ister. 

* . "Teriml"r cep iılavuzu" mfan lcull•nm• dili için taram•Ist;) 
t) Faraziye • V• rsa7ma, /ar.etme, 2) Fasıla • Arılık. I) 
Feyezan • Taıı. 4) Feza • Uzay, S) G•leyan • K•ynama. ,. 
Gıda • Besin. 7) Naib • Sarım, 1) Hassa = Ôzelilc. 9) H• 
tı istiva • Ekvator, 10) H•ttı münhani, battı münkesir, il~ 
müstakim • l i ri çizli, imle çi:ıli, dolra çizli. - D l ı. 

DUZl:LTKE - Dttllldl Dil kötemlzdeki "tldde", ·~"· 
"ıtmdi dUftbıUyorus" da "ılmdt dUftlnmUyorus! .. oıacaiıtı. 
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Dl~ POLİTİKA • 

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
~ngiltere ile üç küçük Moskova önünde ı 

MUHAREBE devlet arasında harp 
lııgittere, dün s:ıbahtanberi, Maca - GENE 

ristan, Romanya ve Finlandiya ile harJl 
haıiade bulunmaktadır. fki sene Ön· ı 
ce, Romanya'nın in~ili.z garantisi altın- sı· DDETLENDJ. 
da bulunduğu ve ıngıliz kadınlarının 
da R.U$ya ile harp haliaı.lc bulunan Fin-
llndiya askerleri için yün ~rar ördük- ( Haşı ı. ıııcı sayfada ) 
leri haurlan:ıcak olursa, bu hale saş • neraı Rokosovski, almarılara ölü ve 
ltla113ak elden gelmez. Bununla beraber, yaralı olarak an bin ki§illk bir ka
Alaıaoya•nın Rusya')a karşı h:ır:> aç • yıp verdirmi&ıtlr. 
tBasiyle baıtı)'lln yeni istihale içinde Pravda muhabirinin kaydetti -
hôyıe bir neticenin tabii görülmesi li· ğine göre, Moskova'nın 80 kllomet
ZUıtdır. lngiltere'nin üç dt"lete \erdiği re kadar cenup batısında, bUyUk al
llOta açık olarak göstermektedir ki, in· ban kuvetlerl, rus mUdafaalarına 
lilizler bu harbi illin etmekle harici po-
litı1ca.ıarını rus harici politikasına uy • girmişler, fakat sonradan bUyUk ka 
tlurm:ık istemislerdir. Yokn ln~tltere yıplarla geri pUskUrtUlmll§lerdir. 
11in, Macaristan, Romanya ,.e Finlindi· Daha cenupta, Tuln bölgesinde, 
1a ile halletmek istediği her hangi bı r almanlar, Moskova-Tula demiryo -
tfl\'a )'Oknır. tuna vannl§lardır. Burada olddetlı 

Baıı mllletlerarası olayları vardır çarpıema devam etmektedir. 
iti, onıarı meydana geıirmekıe amiı o - Sovyetlerin 11üvari karşı 
lan devletlerin hareketleri hakkında bü· hücumları 
ltiil!I verilirken, o duruml" il.ı;ili olan Stokholm, 7 ıı.a. _ 0(1: .Mosko-
her devletin az çok haklı ol<lu,ı;unu ka -
h t va cephesinde hücumlar ve karşı hU-
ı uı etmek zaru kar~ısında kalınır. ııe cumlar blrblrlnl takip etmektedir. 
ııaiüz - Macar • Romanya • Fin hami 
~le berkesin de hakl ı olduğu bir muhakkak gibi gözüken hlr ııey Vl\I'

olaydır. Romanya, durup durwken, ea o da muharebenin en yüksek 
R haddine yaklaştı~ı ve bütün kesim -
usya'nın taarruzuna hedef oldu. Rus· )erde almnnlann zırhlı ve motörlil 

lar, Almınya'nın batıd:ı mesgul olma -

Tobruk'ta bir /ngiliz tayyare kar§ı koma topu 

İngiliz ve Mihver ~-R.bb t on ı en rop 
tebliğlerine göre 

l İ B y A ı DA Macaristanda bir av 
,.. eğlencesine davet edildi 

ASKERi llıu fır :ıı sayarak bu küçük devlet ii· unsurlar bakımından sayı UstUn!U-
teriae saldırdılar ve Besarabra'yı f'Iİn· ğUnü ellerinde bulundurduğudur. 1 D u 
den aldılar. Romın}a'ya garanti ver • Sovyetler, Moskova cephelerinde. 
111i5 olmasını rağmen, lngiltere, bu ta· bilhassa süvari karıı hllcumlanndan 
•rruzun önüne geçemedi. A!maD)a da bahsetmekte ve ilk defa olarak ka· 
• sırada Rusya ile ara~ını bozmak iste- yak kıtalannın harekete ırectlğlnl 
111ediiindcsı sesini çıkarmadı. Ru hale blld.lrmektedlr 

RUM 
Sonra da Balkanlarda 

seyahate çıkmayı 
düşünüyor 

I Öte, RomAn)·a'nıo ilk fırsatta Besarab- Gene Hk deia olarak, nıuharebe
h 'n ged almak için Rusya'ya karsı ha- nln sıfır nll.l :.!5 derel.-e soğukta ya-
rekeıe geı;m"i en tabii bir haldi. pıldıgı t.a.srıh edilmektedir. 

FiaJandira'nın <la durumu azçok bu· Almnn harp nıuhatılrleıl, rusla -
l\a benzemektedir: finlandiya da iki se- rın, bir nıevzıi t t!rkettlkleri zaman 
ile evci, durup dururken Ru5}a'nın ıa- her defasında bı.iyük sayıda mnyıılaı· 
• l'rutuna hedef oldu. flnioodiyalılar, kullıındıkJanın olhilı-mekleclırJer. 
topraklarını ve isıiklillerini kahraman· Bllhnssn demlryollarıııdu faaliyeti 
ca müdafaa etti ler. lngilizler finlandi- mUmkUn olduğu kadar suraUe ye -
)'a'ya yardımda bulunma)ı düşündüler. nlden tesis etmekle ödevli demlyo
Fıkat bu yardımın tesirli oimı)aca- Ju kıtalnrı, cok dcıa, lerkedllmls va
iını anlıran Finlandiyalılar bunu kabul gon ve lokomoUflerln ııatladığına 
eıl!lekte tereddüt gfüıerdiler. Ve bu ka- ı;ahit olmnk gibi fena sürı;ırlzlcrle 
farlarında babet olduğu da anlaşılmış- knı-şılasmaktadırlar. 
tır. Almanya')a selince; upkı Roman}a 
ll'lt5elı:sinde olduğu gibi, o sıralarda 
ll.usra ile arasının açılmaunı isteme · 
diiindeo ses çıkarmadı. Ve }alnız. ka· 
laa Finlandi}a, Rus)a'ya toprak ıerket· 
ırıek :ıorunda kaldı. Bu durumda Fin • 
laadiya'nın da ka} beııiği toJlrakları ge· 
ri almak için fırsıt kollaması rck tabii 
idi. O fı rsat, Almanya'nın Runa'ya 
karsı taarnız.a geçmesi üzerine geldi 
tıııı. Ve ııerek Romanya, gerdc Fin 
ltndiya, kaybettikleri toprakları geri 
•lırıalı: için Almanya'nın ittifakına gir
diler, 

Vıchy, 1 a.a. - Tass ajansınrn 
Moskova dan bildlridl~lne göre, al
ban kıtıılıırı, .Moskova-Tula 11osesı 
nı kesmı§lerdır. 

Diğer tarattan, Pravdıı. gazete -
si hususi ınuhıı.blrlnin bildirdiğine 

gör«ı, T~la kesiminde vaziyet •'fev
kalade gergindir.,. Sovyet muhabiri, 
Tula-Moskova r;osesine varan alman 
hUcumunun nereden baolamı§ oldu
ğunu bildirmektedir. Fakat ruslar, 
son günlerde almanlan hu ıosenin 
yirmi kilometre kadar batısında 

durdurmakta idiler. 
Doğuda ise, sovyet gazete muha

birinin bildirdiklerine göre Uç gfln 
evel Tula-Moskova hattından baş

ltyan ve şimal batı istikametini gU
den bir kuvetli alman çevirme ha
reket i b&§l&mlŞtı Pravada muhabiri 
T uta kesiminin bu kısımlennda al
man zırhlı kuvetlerlnln harekP.tte 
bulunduklarını yazmaktı:ıdır. Bu 
kııvctler, 111ose31 kesdlkten sonrn 
hirt'ok k6vU dl' isı?rıl rtmı lt>rdlr 

Sovyetler T aganrog yarım 
adaıına vardılar 

Moskovıı, 7 a.n. - Dün akııam 
cepheden nlınan bır tclgratın lıll -
dlrdlğıne göre, General Renuzo.ruıı 
kumıuıdnsındakı 6:> ıncı rus ordusu 

b giltere de her halde Finlandira· 
lltıı, 1940 man mukavelesirle terkedilen 
!aPrakıan geri almıya hakki olduğunu 
kabul etmiıtir. Fakat İngilizler, bunun 
lıarp ~Juyla değil, sulh yoleylı elde 
ediJ«ıileceiini ve her halde harp ba5la· 
ddı;tao sonra. Finlandi) .. lılann, kaybet-
1ilcleri topnkJarı ele geçirir geçirmez, 
deıtıaı R US}& ile harbe niha>et vermele
ri llzım geldiğini iddia etmelctedirler. 
Su "8r ki Almanya Rusra ile harb'1 ıu· 
llıııtıamtş olsa)dı, Finlaodiyan ın ve 
l!.oınanya'nın ka) beıtikleri toprakları 
~Ih >·oluyla geri alabileceklerini ingi 
li:t.Jer de iddia edemezler. Eğer M;1ca • 
tlsıao, Romanya ve Finlandi)'a. Alman • 
)a'Ya topraklarından geçit verme5eler · 
di, Yani harbe girmeselerdi. Almanya 
lıarı,e girişemezdi. Ve tu! - ;1Jman harbi 
tıkınadıkça da bu devletler toprakları· 
~~geri alamıyacaklırına göre, sulh yo- Taganrog yarımadasına varmıv ve 
'"Ylı dlvalannı halledebilecekleri bak· blr miktar alman kıtasının rlcat hat
~DdaJci iddia suya düJmckıedir. Gcrİ)e 
ltoıııaoya•ııın 'e Finlandisa'nııı. bir de· 
fa lc:a>t>ettilderi topraklan geri aldıktan 
*°nra harbe niha) et vermeleri >'• -
ili Almanya'nın ittifakından ayrıJ • 
~•lırı teklifi kalı}or ki bunun müm · 
..-ua olmtyacağını herkesten iyi ingİliz· 
ltr bilmelidirler • .Macari~tan'ın, Roman· 
)a'nın ve Finlandiya'nın Rusya i le sulh 
~~ları, müttefikleri olan Alm~va.'yı 
lrkıdan vurmaları demek olur ki, bunu 
)aPınak isıemiyecdc.leri gibi, yapmıya 
: uluedi r 'de olmadıkları meydandadır. 
••sen lrıgi ltere her üç devleıe de no· 

'- "cridcen, bu notaya ancak bir red ce· 
tabı alabileceğini biliyordu. 

llununla beraber, lngiltere'yi de bu 
~da hareketinden dolayı suçlu gör • 
lllıtlc ınümkün dl iildir. f ngiltere Alınan• 
~ ile bir ölüm kalım mücadelesine gi· 
l'iteıiı bulunuyor. Bu mücadelede Rus· 
t' İle mukadtlerat birliği ) .. pmıştır. 
"'ll!ll)ıa ıniittefikinden bu üç dt"·leıe kar· 
11 harp ilin etmesini lngiltere'de'n iste• 
!'iltir. Müttefikini R{lcendirmeden bu 
l.ttfj reddedemez. İngilizler için Rus· 
h'aıa ittifakı üç küçük de,·letle olan 
llılltıaseebtleri~n çot< daha kıymetli 
~· Bu ıebepledir ki İngiltere Finlan· 
LY':'nın ve Romıoya'nın dlvaları hak 
~. ne düıünürse dü5ün5ün, Rusya • 
"e iateiine uygun hareket etmek zo • 
~. kalmııtır, Ve ba$k• türl ü de ha· 
"1ıtt edemezdi. 

tını kesrniııtir. Almanların tllllk ve 
tayyare müzahereti ile Umltslzce 
yaptığı alman kaf'8ı hUcumlnrı, rus 
Uerl hareketini durdurmağa muvaf· 
fak olamamıştır. Bu gayretler so -
nunda mecalsiz kalan almanlar, kat 
mağa ba§lanıııılaı dır. Remizof'uu 
slivarlsf ve kazak blrllklerı, bunun U 
zerine alman ku\•etlerlnln bir kı s -
mını tecrit etmiştir. 

Almnnların rlcat ettiği )"Ollar, 
terkedllmls kamyon ve furgon nnka· 
ziyle doludur. 

Rtıs hava kuvctlerl, bat ıya rloğ
ru geri cekllen almıın kollarına kar
sı slddeUI hUcumlar yapmaktadır. 

Almanlara indirilen 
darbeler 

Londra, 7 a.a. - Royter aJan11nın 
Kuybltef muhabiri Knllnln ccphc.ı.lndc -
kt soı;yet lıUcumıanndnn ıu aı.r~tle 
bahsetmekt!!dlr. 

Alman me\-zllcrl ılddetll blr topcu 
at~lnc raQmen zaptedllml&tlr. Dlr 111 -
man .P1Yade alayı imha edllmlıtır. 200 
tank, 8 top, alınm._ ve 24 Uncu pl~ade 

alayı ile 106 ıncı piyade alayının kur -
m&Y hc)'ctlcrı esir ecııımı.tır. 

Moslcovn rııd;·osu ru! h!ıcumlnnnı 
tuvır ettlAI sırartıı cuma ııunu blrcok 
sovyet taburlarının buz tutmus Volan 
nehrini blrcok noktalardan eccerck 
kanı sahildeki lincmll lkl mev~ıı kıın-

il mUharebclerdcn sonra ele ııeelrdlk -
terini blldlrınlsUr. nu a~ada onıka lle
rl soı;yet birlikleri Kııllnln'ln batı eı

mallndekl dll'1tlan mUdntaa hattını bir 

İııaiJtere'nin bu üç devlete karşı res· 
"'e.ı harp ill n etmesi, bugünkii durum· 
~ lıİ( bir değişiklik ifade eımirecekıir. 
"'l&aen her üç devlt d e lngilıere ara•ın· 
~ dyasl münasebetler çoktan kesil
~· bulunuyordu. Bundan başka fn . bucuk saatlik bir hllcumden sonra 
lil · d bl k b "k., köyünU 181ml etmtılerdlr. Burada L tere, her üç memlekeu e a u a . ~-
jlııı_tııdan düsman toprağı saymakta ıdı. ileri hareket devam ediyor. 
llaİltcre'nin bugünkü sarılar altındı bu Kallnln'ln cenup doıusundn rus kl· 

....__ · · ı· b' talan 86 ıncı ve 162 inci alman ptyade . ~eketlere karşı daha tesır ı ır sn: 
~i ıirismesi mümkün değildir. Yanı tümenleriqe ağır bir darbe tndlrmial"r 
ııı·ı· r·ı· 1 k ve mllhlm bir mevkii ele eetlnnlıler . ~ 1 itler her üç de\·ledc de ı ı o arn 

dtrp halinde bulunmakta idiler. Su hal· dlr~uılar cuma ak&amınclan eve!, Le-
dünkü harp iU.ni}le esucn filt o la· 

Pak mevcut olan bir duruma resmilik ntnıırnd'a ıriden yol Uzerindeld blrc:ok 
~trilnıekıedir. noktalarda aımnn mUı.tatııa hatlarını 
it Bu hale göre, harp illn ı , fngiltere yannıslardır. 
~ ~usya aruındaki tesanüdün )'eni bir 
)ı !terisi olması hakımın}lan dikkate u. Benzin tevziine tatbik 

edilen tahditler uzatıldı 

~lı r. Bu gösterinin Rbstof'taki rus 
: u'l>affaki)'eti üzerine yııpılmı, ol ması 
ili~· t ier bir te5adüf deği lse • •>rı~ 
- lıaıe deier. Çünkü görülüyor kı, 
~ 11'Ya'nın Almanya karsmndaki muka· Başveklletten tebllğ edilmiştir : 
'illeti anukça, )ılni Alman)a°)ı yen • 9 Eyllil 1941 tarihinden itibaren 
~ıe d:ıha te.slrli bir imil oldukta, in- benzin tevziatında tatbik edllmekte 
ıt.1ttre de Rus>·;1'nın d;1ba ruyuncıı ~ · olan tahdidat 9 blrlnctteşrln 1941 ta
.. ._.._ liızumunu du)makta.dır. İşte dun· rlhlnde 11An edilmiş olan esaslar da-

harp lllnının en önemli minası h• 1 hl!lnde 9 lklnclktınun 1942 tarihine 
llıı.. A. Ş. ESMER kadar devam edecektir. Ca.a.> 

Kahire, 7 a.a. - Orta-Sark İngiliz 
umumi karargilıının tebliği: Son 24 sa
at itinde Tobruk'un ıam cenuhuncLıki 
rlidem ve Airelgobi bölgesinde büyük 
bir faa liyet görillmilşıür. Birelgobi'nin 
6,<; kilometre doğumnda J"llf'jlan bir •~· 
keri harekat e~nas ında ceoup Afrika kı· 
taları 100 kamyon ve 2 tanktan miirek· 
kep bir düşmnn koluna hücum etmit • 
lerdir. 1 tank kuJl aoılarnıyıcak hale ge· 
tirilmiş, taşıılar dağıtılmış ve düşman 
kırası geri ~ekilınclc zorunda kalmııtır. 

Bern, 7 a.a. - Ofi: Alman harici
ye nazırı ..M. Van Ribbentrop, macar 
hükumeti tarafından bir av eğlen -
cesine davet edllmi§tır. Berlln'de söy 
lendiğine göre bu davet tamamlyle 
§ahsldir. Bununla beraber, M. Von 
Rlblıentrop'un bu fırsattan istifade 
ederek Yalnız Budapeşte'ye değil fa
k at ayni zamanda BUkreı ve Sofya
ya da gideceği ima olunmaktadır. 

Öğrenlidğlne göre, bu ziyaretler 
Romanya, Bulgarist an ve .Macaris -
ta.n delegelerinin son Berlin ziyareti 
e11nuında M. H ltler'e blldirllmlt ol
duklan Uç memleketi aIAkalayan me 
selt'lerle ilgilidir. 

Bu bölgede başka iki askeil hare -
kete de başlanmıt hulunuror. Kahire • 
> e ı;elen son haberlere göre bu hareklt 
devıım etmtkıedir. nu harekederin bi -
rinde diişman ri;adrı i Birelgobi'nin şİ· 
malindeki inıtifü ve hint kııaların:ı hü
cum etmiştir. Tanarelcrimiz dertıal 
karşı hücuma geçıni$1erdir. Harp ay ı· 
şığında dC'-arn etmiştir. 

Sanıldığına göre, Sofya, Bulgaris
tan ile TUrkiye arasındaki siyası mu 
na.eebetlerin bUJgar mllletinin arzu
larına uymadığından Berlin'i haber
dar etml§tlr. Dobruca anlaşmaııı ile 
halledilmi§ olan Bulgar • Romen mU 
nıuıebetlerine gelince, Bulgar istan, 
bu anlftfm&nın leh ine olarak tAdlllni 
arzu etmek tedir. 

naha şimalde 6 ilkkinun g\inü İ1iİ· 

leye doğru iki tarafın zırhlı ku\Ctleri 
arasında bir muharebe haşlamıştır. Hu 
5eni hücumun gelişmt"Sine dair rapor • 
!ar tı,.~ıız gelmemiştir, Bununla bera • 
her ırhJı ku,·eılerimizin bazı muvaffa
ki)etler elde eııiğine dair emareler vu· 
dır. 

Alman reımi tebliğine 
göre 

Berlin, 7 a.a. - Bugtınkn alman 
tebliğinde, Şimal Atrlkası harekAtı 
hakkında şunlar bildirilmektedir: 

Şimal A!rlka'da muharebeler de
vam etmektedir. 

Slren ay'.ka kıyılan yaJcınlannda 
bir a lman denlzaltım, Tobruk'takl 
garnizonun iaşesini temin eden bir 
kafileye hUcum etmiştir. nır muh· 
ribe, bir petrol gemısıne ve bir slle
be isabetler knydedllmiştlr. DUşma
nın actığı şiddetli ateı1 yüzlinden ge
milerin battığını görmek lmkiinsız 

olmuştur. 

Malta adasındaki bir lngll\z tl\Y· 
yare meydanına alman muharebe 
tayyareleri gec(' hUcumları yapmış

lardır. Hıınımrlarla kışlalara bomba 
isabet ettiği görülmQştür. 

l htikarcıların yeni 

usulleri 
Belki hatırlarsınız, bir hlkı\ye 

\'arıtır: zenginin birisi konağının 

rıenreresinde otururken fakir bir 
11damcaJ;ız gı>llp aşa~ıdan efendi-
ye yalvarmı§ : 

- Allah rızası için bir sadaka ... 
Efendi, durduğu y~n:lcn St'slen

mlş : 

- Kı\hya, söyle vekilharca, o 
uşağa söylesin, usak ayvaza söyle
sin, ayvaz da kapıcıya söylesin. 
kapıcı &U herife inayet ola desin ... 

Bu ı:özlerl duyan dilenci de: 
- Yarabbi, söyle Cebralle, o 

.MlkAlle, MlkAil 1.ıırafil'e, İııram 
de Azrall'e söylesin: Azrall şu he
rifin canını alsın! •• demiş. 

Bazı lhtlkArcılar bir malı, gene 
kendi adamları oftın mutavassıtla
nn ellcrinıte dolastını> dolaştırıp, 
hPr seferinde fiyatı biraz yilksP.lt
tlkten sonra, üzerine kcm'll klr
larını da lltıve ederek malı "niha
yet" mllşterlye ı;atıyorlarmııı. 

Bunu duyı.ınca insanın : 
- Yarabbi, söyle Cebrall'c, o 

MlkAil'e, .MlkAll İPrat'il'e, t srafll 
dP Azrall'e söylesin: Azrail şu lh
Uktırcınm canını alsın 1 diyece ti 
gelmiyor mu? 

Alacak •enetlerini. 

ne üzerine yazmalı ? 

Istanbul'da koltukculuk ya11an 
Ali Acar adında birisi, arkadaşı 
Abdullah'tan alacaAını istemiş. Ab
dullah keseye davranacak yerde, 
elini duvara uzatıp 55 santimlik 
bir palayı karıtıl:ı gibi: 

- Al sana!-
dlye Ali Acar'ın llzerlne yUrU

müş, Ali, acarlığı sayesinde pala
yı elleriyle tutabilmiş ama zaval
lının parmaklan da dofranmış_. 

Birisi bu haberi okuduktan son-
ra : 

- Borçlular para vererek • 
lerl yerde alacaklılann <'.llnlannı 
almab kalkıyorlar, diyordu. Yok
sa bundan sonra. Yenlcerl ağası
na ödUnç para veren yahudl sar-

F akat Berlin'e göre, halli en gUç 
gözüken anlaşmazlık, Romen - Ma
car anl~mazlıfıdır ve bunun halli 
için eimdlye kadar h içbir tesirli u
ırul bulunmamıotır. 

~6ylendlflne göre, M. V on Rib -
bentrop, bllytlk eyimserllk göster -
mekte ve balkan memlekeUerinde 
dalma görlllmU, olan ve mtı.talcbel 
Avnıpa birliği için zararı bulunan 
&nlllfmaz:lıkları ortadan kaldıracak 

mahiyette t ekli!lerle seyahat e çık -
maktadır. 

Alman hariciyı>sinln yalanlamnla. 
rına ragınen, Berlin'dc yeni bir Av
rupa konferansından pek çok bahse
dilmektedir. Bu konferansın ViyAna
da 'toplanacaıtı ı1öylenmektedlr. Fa
kat V!yana'dıı. bir Avrupa basın bir
liği etra!ınrlıı. basit bir tezahür ya -
pılması daha ziyade akla yakın gel
mektedir. 

rafın yaptı~ı gibi, borc senetlerini 
gene klı.ğıt helvasının üzerine mi 
yazmalı? 

ı 1-..1-..ı....~

" ı -..l--..ı....~
~ 

Bugünkü Bulmacamız 
Soldan sağa: 1 - Mtı.den SU>'U, 

2 - Bir meyva, ·bir isim, 3 - Kalın 
kumaş ım, bir kPdl ismi, 4 - Pederi
min, bir uzuv, 5 - Sanat, güç, ne
bat, 6 - Bir renk, 7 - Mahruıı ol, 
hayvan yemi, 8 - Bir g51, cesur. no
ta, 9 - ö teki dtinya, tersi bir renk, 
10 - Yazı yazılır, bü>•ük. 11 - lk l 
harf yanyana. Olr hayvAn .. 

Yukardan Aşağı : 1 - Bir hastalık, 
2 - Ast!, acayip, 3 - Bir memleket 
ahalisinden. maden kömUründen cı
kan hlr madde, 4 - Bir arabl ay, 
gıda maddesi, 5 - Cok değil, bir 
renk, bir hayvan, 6 - Dizi, 7 - I
man et, hlr kürk cinsi, 8 - Bir e
mir, ekin biçilir, sıfat edatı, 9 -
Bir isim, hububat tozu, 10 - Bir 
memleketin parası, ufak kenal, 11 -
İki harf yanyana, Karadenlz'de u
fak bir kasabamız. ..• 

Dünkü bulmacamızın 
halledi)mit tekli 

Soldan sağa: 1 - Karaoğlan, 2 -
Kanarya, 3 - Orak, roman, 4 - Va
sıta, taze, 5 - Ağı, do, ak, 6 - Ör
dek, ar, 7 - Az, anason, 8 - Ak, 
pancur, 9 - Mavi, tr, asa, 10 - U
yuklamak, 11 - Tac, anar, ma ••• 

Yukardan aşağı: 1 - Kova, ar
mut, 2 - Karagöz, aya, 3 - Anasır, 
avuc. 4 - Rakı, dakik, 5 - Ar, tren, 
la, 6 - Oy, kaptan, 7 - Gar, sarma, 
8 - Oto, on, ar, 9 - Asma, ancak, 
10 - Azar, us, ll - Inek, araba. .. 

MİHVERE 

(Ba11 ! 4ıad aa11/ada} 

Avusturalyn ktlalannın arasında.

ki dört yol üzerinde bulunınak,-

tadır. 

dakl sovyet hava üsleri bombardı
man edilmiştir. 

Onega körfezinin batı kıyısındakl 
bir fabrikaya savaş tayyarelerimiz 
tarafından yapılan bir hücumda a
f:ır bombalarla , tam isabetler kay
dedilmiştir. 

J 
aponya ile Birle§ik Ame
rika Devletleri arasındaki 
gergin durum nihayet bek -

• 
Manilla 

29 sonte$rlnden 5 ilkklnunıı ka
dar 80\'YCt hava kuveUeri 228 tay
yare kaybetmiştir. Bunların 136 sı 

hava muharebelninde. 67 si kerşı -
koyma hataryları • tarafından dllsü
rUlmüştilr. Geri kalanlar da yerde 
tııhrlp edilmiştir. 

Aynı dı>vre !cinde 21 alman tay
yaresi kayıptır. 

Roma, 7 a.a. - D.N.B. Rusya'da 
harp etmekte olan italyan kıtalarm
dan 2 tümenin esir edildiği hakkın
da sovyet menbalarından alınarak 

Londra tarafından y&)'llan haberleri 
selAhlyetll Roma mahfillerı katı bir 
surette yalanlamaktadır. Italyan tU· 
menlerinin Donetz havzasındaki mu
harebelere tesirli bir şekilde lsUrAk 
etmekte olduktan bildirilmektedir. 

Amerikan 
tedbirleri 

( Başı 1 inci say/ada ) 
cak ilk Japon ııehti Tokyo'c1ur Amerl -
kan tayyareJert bu maksııtla Havai ile 
Flllpln'dekl UPlerinden havalanllcaklar -
dır 

Harp patlamadan 
• 

önceki durum : 

VAşlngton. 7 a.a. - Blrle~lk Dev
letler hariciye nazın M. Cordell 
Hull, diin gazetecilerle yaptığı ı:ö· 
rUşmede, Japon-Am!'rikan mUzake -
relı>rlnin dPvamına intizar ettiğini 
.söylemiştir. 

Diğer taraftan Beyazııaray'dan 
blldlrlldif'!ne göre, rel& Ruzvelt, Ja
pon !mrıııratoruna bir mesaj gönder
miştir. 

M e•aj hakkında hiç bir 
malômat yok 

Vaşington, 7 a.a. - M. Ruzvelt
ln Japon imparatoruna gfinderdiil 
mesaj hakkında hiç bir malQmat 
alınmamıttır. Fakat 1&nıldıtma a&
re, bu mesaJ, Pasltik'te mevcut bu 
gtlnkU eergtn va7Jlyetle nlı\kalı bu -
lunmaktadır. Blrlesllc Devletler ha -
rlt'fye na7.lrlığının bildirdiğine göre, 
son haberler, 125 bln japon eskerl -
nln Hlndlclnl'rleo toplanmış hulun -
duğunu göstermektedir. Cumartesi 
sabahı kuvetll hlma~-P altınıta iki bü
yiik gemi kafilesinin Siam körfcziM 
dolt ru yol almakta oldu~u görül -
mUştür. Amerikan hariceyesi, hu ha
beri M . Hull'ün yllksı>k hariciye me 
murları ile üt saatten fezla sllren 
bir görüşmesinden sonra verm(stır. 

Dünyanın en 
u zun merdiveni 

Şimdiye kadar rekor kırmak, 

Amerika'ya mahsus bir şeydır sa
nılırdı. Halbuki dünyanın en bü
yük merrliveni Cin'de bulunmak
tııdır. 

Tam 6500 ayaklık olan bu mer
divenle 1500 metre yükseklikte bir 
dnf:m tepeslnrle bulunan Tal-~an 
mtıbedlne çıkılmaktadır. 

Bu haberi veren gazeteye eöre 
orta seviyede bir dat sporcusu 
merdiveni 14-15 saatte tıkablll

yormus. 
- Ondan sonra ne oluYormus? 
diye sorarsanız. söyllyelim: 
Adamcağızdı\ MI kalırsa , otu

rup allııha dua edlyormu,. 

lt;ııcn eekli almı§, münasebe t -
Jer tamamiyle kopnrllk, iki dev
let UAnsız fakat fiil bir harbe 
tutuıımu§lardır. Bu gece geç va
kit öğrendiğimize göre, Japonlar, 
Pasıflk Okyanosunda, Havai a
dalarında, Pearl Habour lima -
nını, ve Fılipin'in merkezi olan 
Manllla ıetırlni bombardıman et· 
miılerdir. Bunun tızcrine Ameri
kan Devletler! Reisi Ruzvelt ka
bineyı fevkalAde bir toplantıya 

çağırmış, se!erhcrlilt ilAn edil -
miıtir. Dernek Birleşik Amerlka'
da artık Pasifik meydan muha
rebesiyle bUyUk dUnya harbinin 
içine glrml§ bulunuyor. Harbin 
bu yeni safhasının yeni yeni ge
Ji§melerf ni elbette bugUn öğre -
neceğiz. Hatırlardadır ki, Çörçil, 
Japonya ile Amerika eğer harbe 
tutu9ncak olurlarsa, BUyük Brl -
tan.v.ı.'nın blr saat sonra Amert
ka'ntn yanında yer alacağını bil
dirmişti 

Amerikan yardım1nı 

önlemek 

O taylar hakkında etraflı 

bilgiler edinmeden hlikUm
ler yUrUtmek doğru de -

tıldir. Buna rağmen, bu harbe, 
daha çok, Ariıerlka'nın demok -
raııilere yaptığı yardımın bir tep
kisi olarak bakmak mUmkUndür • 
Böylece •Atlantlk Okyanosunı;ta, 
Ucaret gemilerini koruyan Ame
rikan donanmasının ikiye ayrıl -

, ması, ve Birle!1ik Amerika')'l 
kendi kendisini dUşlinecek bir 
duruma sokması imklınlan a -
ranmış ve nihayet bundıı bir mu
vaffakıyet elde edilmiştir. Diğer 

taraftan, bu harbin Büyllk Bri -
tanya'nın, Macaristan, Romanya 
ve Finlandlya'ya hıtrp ilı\n etme
sinin hemen ertesi gllnU patlak 
v ermel!i de, llzerinde dl'k'katıe 

durulacak bir noktadır. Mihve -
rin hesaplan eudur: .Japonya'nın, 
Blrleıtk Amerika ile harbe tu -
tUJmaaı, elbette Bilyük Brltan
ya'ya ve SovyeUer Birliğine da
h a geniı yardımların ~nlenmeııl 
net icesini dojturll(lak, lllosk ova'da 
ve Donctz hav:ıuuundakl nıs kar
tı koymasının zayıflaması im -
klnlan elde edilecektir. Bu yüz-
den harp oyununu şimdi daha 
büYlik bir elA.nda ve çök ince 
a~ıntılar Uzerlnde oynamak i -
rnp ed,.cektlr. 

Pearl Hobour 
olltik durumun geliıme -\ P sini beklerken; ıimdi dlin-
kli olaylu üzerinde dura -

lım: DUn, japon donanması ve 
japon hava •kuv~tleri tarafından 
bombardıman cdnen Havai ada
larından Oahu adasındaki Pearl 
Habour (İnci limanı) UssU, Pa
sifik Okyanosu Uzerinde Arnerl
ka'nın Japonya'ya doğru ilk mer
halesldlr ve Paslfik Singapur·u 
ismiyle anılan en müstahkem bir 
yeridir. Pearl Jiabour bilhassa, 

· Knuks Amerikan bahriye nazır· 
lığına geldikten sonra geniş öl
çUde tahkim ohınmu'1 ve burada 
bir çok yeni tesisler, hava Usle
rl kurularak, tersaneler kuvet -
lendirllmietlr. Knoks'un nezarete 
geçer iecmez ilk işi, burada ya. 
pılan hlr deniz manevrasında bu
lunmak otmuııtur. Pearl Habour'
da bllytlk petrol ve benzin depola
rı vardır. Bura.sının, San-Fransls
ko'ya uzaklığı 2098, Yokohnma
ya, 3370 deniz milidir. Japonlıı -
rın Havai adalarını elde ederek, 
Anıerlka'ya daha çok yakla§ıp 

aynı zamanda kendilerini daha 
f.Qzla emniyete almak istedikleri 
aııiR'jılmaktadıc. 

O 
Un gece gelen, haberlt're 
gore, Fılıpln ın merkezi o.. 
lan Manılla da bombardı -

man ed lml§tır. Manilla Ameri -
kalılnrın, U.zakşark takı en mli -
him Uslerinden biridir. Fakat bu
rası, batıda, japonların elinde 
d" bulunan Haınan, §lmalde For
moz, doğud.ı, Sepan, ve doğu ce
nupta Pclev adalarlyle kuşatıl
mıotır. Japonların lll4G yılına. Ka.
aıır ıdıırcl!l hıncrıırn ıııaı-n ve -
run.ır; oııw l< uıpın uuııınrını el
Jerınc e; c:çıreı c.K, bir uını.uan 

hJnaıçını \•e bıyam yolunu, ko -
rumıut, <11 er Laraıtan, .ıunJt:zy& 

ve 1' elemcnk Hındıstanına aot; -
ru uzanmak lmktuılarını ar.laık
ları ani ılmaktadır. Bundan, do. 
Jayıdır kı, BuyUk Britanya ile U
zıı.kşark nıuttcfı .ıcrı burasım:ıı 
mUdaf asını, Pasıfikın korun -
ması bakınıınd:ın birinci plli.nd& 
ele alnu§lardır. Nitekim bır mUd
det evcl de, burada A.B.C.D. dev
letleri (yani Amerika, Brit~a. 
Çin, H ollanda "Dutsh") konfe -
ransı adiyle ıuıılan bir konferans 
toplnıımış ve Uzakşark için ö -
nemli kararlar almıştır. Bu yüz
dendir iti, Hollanda Hindlstanı -
nın, İn ... lltere'nin ve onun do -
mlnyonları olan, Avusturalya ile 
Yenı·zelanda'nın da bu Uzakşark 
harbine kanşmaları imkAn dııın.
da değildir. 

Netice 

Ş imdi sözlerimizi top!ıya -
bıllriz: Uzakşark ta harp 
bnşlamı§tır Bu harp bil -

hassa deniz harbi mahiyet inde -
dir. ÇUnkU saha denızdedir. Ba 
harp nasıl gcliıı bilir? Amerika'
nın Pıı.si!ik'tc his edilen bir Ue -
tünlUğU vardır: 11> zırhlı, 37 kru
vazör 5 tayyare gemisi bır coıc 

torpido, 31 denizaltısı çoktanbe
ri Pnaiflkln mUda!aası için va • 
ziyet almışlardır. Pasifikteki aoa 
gerginlik üzerine bonlann dah& 
takviye edildıği §Ilphealzdir. 
Japonlara gelince, onların kru -
vazörleri, torpidoları ve deni:&&l
tılan Amenkalılara göre daha 
azdır. Fakat japonlann üstilnlU. 
ğO ouradadır: Mesafeleı-, A me -
rlka'ya göre kıaa olduğu için, do
nanmalarım istenilen anda ve k o
laylıkla bir yerde toplıyabllmek
tedlrlcr. 

Buraya bir nokta koyduktaa 
sonra §imdi yapılacak tek it. de
niz harplerinin neUcelerini .. 
çarpı'1Jlanın BUyllk Britanya'd-.. 
ki yankılarını beklemek ve St -
yam'ın da bir tecavüze uğramak 
ihtimalleri Uzerlnde durmaktır. 

Mümta:z Faik FENiK 

F inlandiya, Romanya ve 
Macaristan hükümetleriyle 

lngiltere'den sonra 
dominyonlar1 da 

harp halindeler ! 
(Raıı 1 c <'I •mi/ada) 

ya ve Macarlstan ile hnrp halinde
dir. 

*** Kanada hukumrıi de FinU.ndiya'ya. 
Rom:ı.n)'a'>a "e Mac.aristan'a harp illa 
etmi~tir. Dunu bildiren başvekil M. 
Mnrkcnzıe King, AYmtural)a, Yeni :Z. 
landa 'c Cenup Afrıka hukumetlerinin 
de a)'tlİ tarzdı hareket etmek uzere bu
lunduklarını ıll• e eıoıişur. 

Cckoşlov ky dn kendls nl Maearta • 
tan, Fl11l nd n "<' Romamıa ile harp 
halinde ın)•tımktadır. Buradaki Cekcıs • 
ıovakya mtlm<'Ss Jlerinln bellrttiklmne 

ııore, lnglltC' c nln \e Sovlletler Btrlltt· 
nln dtlımnnlnn ıt)nı zamanda Cekosh~ 
vııkyn'nın da dUımanlnrıdır. 

Duasında ne istlyehlllr? Bunu 
da tw.n merak ettim ve şu netice
ye vardım: adamcağız herhalde: 

- Allahım, 6500 ayak merdive
ni yeni baştan inebilmek itin ba
na aabır Ihsan eylf'! ... diyordur. 

* 
Pasifik durumu Dll:;er tıırnttan Am rlka bııhr\ye na

zırlıf;ı tın ı:c:mll rlnl hlmll><e altında 

tut.ınak lc:ln ıahll muhııtnzıı teıkilltına 

emir vcrmtstlr. 
Okuyuculnrım ı zdan R. B. ye : 
Mozart'ın 1 'iO inci ölüm yıldö • 

nümü' dolayısirle tıkan )-azıda, "Fi· 
ıtaro'nun düfiinü" adlı operanın 
"Figıro'nun olümü" şeklinde c;ıktığt· 
nı )ıaıırorsunuz. Ru sürunun üstüne 
vuiff' olmamakla beraher, hıı )'anlıt· 
l ığı düulımek imkAnını biıe ,·erdi -
l!iniz ic;in ıeşekkürler. Ancak, baıı 
kimsrlrr f'Vlrnmeyi de bir ne'i ölum 
U}·dıklarına göre, "Fiıı:aro'nun ölü· 
mü" de bir bakıma doğru sayılahifir. 
O )'azı)ı )&Un arkadaşım ız evli ol· 
madılı ic;in, bu yüzden kamiyle ara· 
~ındı h rrhıngi bir a.nla1mu.lık çık· 
ma~ına imk1n yok! ... 

Ru vesi le ile siıe bir haber vere • 
yim : Salt J!Ünü çıkacak olan Güzel 
Sanatlar sayfamızda Mozart'a ait iki 
g(hel yan okuyııcaksınız. 

"A>nak" kelimesine gelince, bu· 
nun mln~ını hu sütun "açıldığı" gün 
an latmı$tık : Aynak, etra.fı gören, 
"manzaralı" yer demektir. Netice İtİ· 
hari)'le bu ~ütunlarda "köşemden", 
"pençeremden" gibi ba$1ıklar alımda. 
gördüğünüz yazıları "A)'na.k" başlılı 
al tında okuyorsunuz. Yani, sizin an
lıyacağtnız, mal bir, fakat amballj 
baıka ... Allkanıza teşl'klcürler. 

SA. - TIR. 

A 
merlkalıların Pearl Ha -
bour·dan ba§ka, onun az 
batısında, Japonya'ya doğ

ru iki mUhlm Usleri do.ha vardır. 

Bunlardan bıri Mid\\ay, diğeri 
Johnston'dur. Mld~•ay'la, Tokyo 
arasındaki uzaklık, 2236 deniz 
milidir. Guam adası, Tok;)'o'ya 
daha yakındır. Bu us, Yeni Gine 
ile Japon adaları arıuıındadır. 
Tokyo'ya uzaklığı 1552 deniz mi· 
ildir. Fakat Guam, Pearl Ha -
bour' un yanında ikinci derecede 
bir UstUr . .l\,merlkalılar l\lid"ay'
da ve kUçük Wake adasında da 
birer hava Ussu kurmuşlardır. 
Buralardan japon adalarına hU -
cum çok daha kolaydır. Fakat 
bu Uelerln kıırtısında japonların 

Uç mUhlm barajları vardır: Ma
rianne, Caroline ve Marshall a -
dalan bu iki Amerikan üssünUn 
önemini azaltmaktadır. Onun ı . 

çln olmdı bUtOn dikkat Havai a
daları ve hele Pearl Habour U -
zerinde toplanmıştır. ÇUnfctl bu • 
rası, aynı zamanda, cenup Ame
rlkuı , eiınal Amerlkası, Asya ve 

Finlandiya harbe devam 
edecek 

Helslnkl, 7 n n. - Devlet Reıa 
M . R> tı Fınl:ındl) a'nın istlklAI yıl
donOmü münns be tiyle bir nutuk 
so) 1 > rek flnl l'r ln bolscvızme karsı 
glrı.m s olduı;u mucadclenln bir ta• 
rihceslnl ) nıunıştır. 

Flnland.lya'nın ikinci sovyet teca
vUzUne knrşı kendini müdafaa icin 
tekrar slllUın sarıldı mı sö) Uyen M. 
H. ·ti flnlerın, mcmleketlC>rlnln mü
dııfnnsı emnlyı:t nltınn glrlnclye ka· 
dar mücadeleye devam edecef;lnl be
yan etrriı ııtır. 

l Be lçi~~ 1~:~!:,0~~lendi 
krallce um·anından feragat etmiş ol 
duğunu bıldırmr- ktedlr. E\ lenmeden 
ev('l madmaz 1 Ba<"ls kendisi bu &ar
tı llC'r surmU tUr. Kralın kanaı, 
Prenses Tethyrcth unvanını ta:ııya -
caktır. Kral, bu evlenmeden dohcak 
corukların da taht ilznlnde hlc bir 
haklan olmı>acafını da blldlm)lşUr • 
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Bir serseri .. 
Çeviren : Ş. TAY LAN 

~okaklarda birken kalnbalıktan Biraz daha !~ildim. Baetıklanm 
6tedenberl knçınınm .. O gfin de ka- tltrl)·ordu: 

Cümhurreisimiz İsmet İnönü de 
--------

hazır bulunduklara halde 

Sonbahar at yarışlarının 
on birincisi dün yapıldı 

(Başı ı inci 11av/adaJ r:::= 
re lıll. Dört tay arasında gecen ko· ı ı~ ~-----=,..-----~-_ .. _-.... 
ŞU) u B. Halim Saıt 'ln Elhıın ismin- '/l 
ıil'ki tayı üc boy ara ile kolaylıkla -
karnndı. B. Suat Knraosman'ın He- ' 

za >erini bır an eve! aşmak ıcın a- - Seni niçin mi öldürdüm?. diye 
dımlanmı sıklııştırmıstım .. Yalnız bir davam ettim. Bunu tahmin edebllir
frcn gıcırtısı ve arkasından da bir din doğrusu .. BUfün tanıdıklarımız 
kadının ln.ltllerl kulağımı tırmala- işi blllyor, bir senln bir :eyden ha
nıt~ll- Birden gözüm bir serseriye berin :rok. Darılma ama cok budala 
il Ştl.. HAklm tavırlarla biriken ka- imişsin. Kanna biraz fazla ttımııdın 
labalığı yararak tlerlemls, yaralı ka- vardı. Yalnız seni sevdiğini sanıyor· 
dını rahat edebileceği bir vaziyette dun. Halbuki ebn onun doktoru idim. 
yere yatırmıştı. Sonra emreden bir Yavaş yavaş arkadaş olduk. Sonra 

lngiliz ve Galatasaray takımları bir arada 
ves'l ikinci, B. Halli İbrahim 'J'ure- Bu akşamki nöbetçi eczane 
nln kücük N'erlınan'ı ücüncO oldu. * İstruıbul 1'~C'z.nncRI p:ızar en•sl nö· 
Znmnn 1.02 dakika idi. Müşterek bn- betçi olan eczane pazar günü de 

sesıe bir mendil istedi. Kanıyan ko- onu sevmeğe başladım. Senden a)Tıl-
lu iyice sardı... Lime lime olmus ması için yalvardım. Fakat o hoşan-

Misafir İngiliz takımı ile 
elblselerl üzerinden sarkan bu ada- mak istemiyordu. Ben de seni yok 
ma herkes insiyaki olarak itaat edl- etmefd düşündüm. 
yordu. Can kurtaran gelene kadar Arkadaşım solu)·ordu. Şeytanı bir 

dün yapı lan 4 üncü maçta 

his ganyan 110, ııtase 100 kuruş \"er- nöbetçidir • 

dL Ankara'dan giden trenler 

l kinci koıu : -tf Cumartesi. pazarteıı. perıembe 7.32 
de 19.50 cıe htanbul. * Her ı;:Un 19 da ekspres 9.lO da 11• 
tan bul. 

da yaralı hep ondan medet umdu.. kahkaha ~avurclum \'e omuzlarımı 
İşini bitirdikten sonrn, serseri )'lr- sllktJm .• Arkadasım blrdım kıpkırmı· 

tık pabuçlannı sürOkllycrek uzak- zı kesildi. Vahşi bir hiddete kapıl· 
l~tı .. Arkasından seğirttim. Bıızan mıştı. Ve bu hiddet onu yere mıp
blr köse basında rastlanılan ve et- lıyan hastalıktan daha kuvetll idi. 
rananna bir esrar veya fncla koku- Birden, homurdanarak yerinden !ır
su nesreden aca)1p tavırlı adamlar tadı, peşimden kovalamnğa başladı. 
her zaman merakımı çekerdi. O bir \'e ben de kactım .. 
meyhaneye daldı, ben de arkasın- Siz dok-tor değildiniz değil mi?. 

Galatasaraylllar güzel bir 
oyunla İngilizleri 4 -2 yendiler 

Uc yaşındaki saf kan arap erkek 
ve dişi taylar !cindi. lkramiycsi 300 
lira meqafcsi 1000 mı-tre idi. Ru ko
şu~ a beş tay sirdi. 81\şlanıa işarct1y
le beraber öne diisen B. Fehmi Vu
ral'ın Tnrzan'ı raklplPrlnln bütün 
hOeunılarına ıal:'mcn kolaylıkla bi
rinci oldu. B. Halim Sait'in Eınlrill
sahra~ı üı,; boy ı;Prislnılc ikinci, son 
anlarda c;ok kU\ Pi il hücumlar ya -
pan B. Şevket Kırgiil'ün Kuruşu bir 
baş ara ile Uı,;Uncü olclu. Zaman l.O!J 
rlaklka idi. MOştere kbahls ıı:anyan 
1311, p!A~e sıraslyle 110 ve 135 ku
ruş VPrril. 

-t., lfor ı;:Uıı :.ıo.25 te posta. 12.bS tc ıs
tanbul. * Her ı;ün 1!1,20 de postn. 7,43 te 11 • 
tanbul. Bu trenin Konya, Atyon ve 
lzmlr'le lrUbntı varcıır. 

"(:( ı-:rzurum \"e DJYarbalara her ırü.ı:ı 

15 tc. * Samsun ve Adana'ya her ırlln 10 da. 
ll,45 le .Aclanıı. 19,40 ta samsun. 

dan .• Patron onu i:Örür görmez ters- Ö)·le ise size izahat vermem !Azım. 
lcdl .. O zaman yanına yaklaştım, ona Şiddetli bir hiddetin UZ\1yet Ozerin
blr bardak içki ısmarladım. Hiç sesı- j de garip tesirleri vardır. Neteklm 
nl ı,;ıkıırmndan kabul etti. bir yu- arkadaşım Ozerlnde de tesirini gös -
dumdn bardağı devirdikten sonra. termişti. Or11rl11 yerde cıın çeklşlyor
sert bir sesle: du. Kudurmuşcasına bir hiddete ka· 

(Batı ı lnrl ıa11fada J 

Solhaf Husklc'ye gelen top bir iki 
paslu snğlc \\'oodworıl'a kııdnr ulaş· 
tı. Unun dcrın hır ııasını ynknlı) an 
Fenton, bir hıznıln oyıııyan Faruk
la Salimi scı,;tı \'t• sıkı b.r şiltle hı· 
rlncı golü ynpu. - sızı. dedi, demin kalabalık ara- pılması guddelerinl harekete getir -

sında farketm~tlm. Bent niçin takip dl. Böbreklerde adrenaline vücuda 
ettlğfn"zi ve niçin bana içki ikram geldi. Adrenaline ise şekeri tahrik 
ettlğtn zl blllyorum. Husust haya- eder. 

UçUncU dnklkada atılnıı bu soı, 
misafir takımın, Fenerbnhçc knrşı

sında olduğu gibi, netlcı>yl ikinci de\' 
reye bırakmak istemediğini gösteri· 
yordu. G11latasaraylılar da bunu sez
miş olmalılar ki kendi yan sahaları
na toplandılar. lnglllz akınları biri
birini takip etti. fakat neticesiz kal
dı. 

tım sızı altıkadar ediyor.. Niçin bu lşte arkadaşım bu suretle vUcudu
kadara kadar aüştnğümn kendi ken- nun ihtiyacı olan ııekerl hiddeti sa
d nlze soruyorsunuz. Doğuştan ser- Yesinde elde etmişti \'e birden can
seri olmadıtımı anlamış olacaksınız? lanıvermlştl. 

Hayır, dedim- sadece, orada 
nasıl oldu da, hepimiz bir serseriye 
itaat ettlk, hepimiz ona tAbl olduk, 
diye dilşUntiyordum. Eliniz ne kadar 
cabuk .• BUy{ik bir doktor da ancak 
bu kadar )"apablllrdi. 

Gülmefe başladı: 
- Ben bU>·Ok bir doktorum.. dedi. 

Daha doğrusu başıma o fol!ket ~el
dlğl zaman bOyQl· bir doktordum •.• 
I terseniz size hayatımı nnlatablll
rım.. ne olacak_ eninde, sonunda ne 
s z beni tanırsınız, ne de ben sizi ..• 
Bana içki ikram ettiniz, Mrl zahme
tiniz boşa l'itmesln-

Ve ağır afır anlatmağa başladı: 
- Benim çok yakın bir arkada

ıım vardı. Bu arkadaşım aynı za
manda hastamdı d:ı- Seker hastalı
lına tutulmuştu- Siz doktor değll
aınlz değıl mi? Bu arkadaşınım cQ
zel bir de kansı vardı .• Onu da ara
d a sırada muayene ederdim.. 

Dedtg!m ilbl. arkadaşımın şeker 

hastalığı vardı. Bu hastalık pekAIA. 
t edavi edlleblllr. !nsullne llzımdır. 
Tamam.l)•le belki ~ecmez ama sene
lerce sllrQklenlr .. Size biraz izah et
mem IA.zım.. Kanınızda. fazla miktar
da &eker vardır. Size Insullne verir· 
ler. Fakat !{:nelerin teslrin1 karşıla
ması içın de muayyen bir miktar &e
ker yemeniz llzımdır. Tabll bunun 
m ktarını esaslı olarak tayin lcabe
der.. anlaşıldı değil mi?. Arkada$1m 
yasamak lstedlti tein tedavisine çok 
ehı-mlyet veriyordu- Ben da ona bu 
hususta bilgimin yetlştıfl kadar yar
dım ediyordum. Hiç bir şeyi kadere 
tesadüfe bırakmıyorduk. HattA lğne
forl her can bizzat ben yapıyordum. 
Bnzan birlikte balık tutmağa gittiği
miz olurdu. O zaman yanıma Insullne 
ıı.mpullerl almağı ihmal etmezdim. 
Arkadaşım da yanında dalma şeker 
bulundururdu. Neden mi şeker bu
lundururdu dl~·orsunuz? Canım size 
anlattım ya .• lnsuline'ln Ani ve şid
detli bir tesir :rapmasına mAnl ol -
mnk tein şeker hastalığına tutulan
lar ~·anlannda her zaman şeker bu
lundururlar. Hele fazla hareket yap· 
tıklan zaman kanlannda bulunan 
tab:t şeker miktarı. bu hnreket te
s'rlyle Ani ol~ırak ynnıverlr. Biz bu
na "lnsullne çarpmaııı" deriz. Çok 
tehlikelidir İnsan beyninden vurul· 
mus gibi yere yıtılır ve birkaç dakl
kn sonra da vücudun şekersiz kal
ma~lyle ölür... Senelerce sOren bir 
t<.'d<ıvl böylece bir an içinde berhava 
olur. BUtUn bunlan size, şeker ha~
taıı~ına tutulanlann yanlanndıı nl
cln hı-r zamıın «eker tasımnk me<'
burh etlndP olduk"l:ınnı izah etmek 
fçl'1. anlııtıyorum. 

Kaçtım ... Ancak insan kabuslu rO
yalarda benim kaçtığım gibi kacar •• 

Ne kadar znman koştum bllmlyo· 
rum .• Nihayet caıMeye vardım. tik 
gecen otomobili durdurarak, arkam
dan halA kovalıyan arkad~mı gös
terdim. Hasta olduğunu, derhal has
taneye götürülmesi lcapettlğinl an
lattıın.. ve ~türdOler. Tedavisi ya
pıldı •. cQc be!A. haynta dönebildi .. Fa
kat hayata avdet etti ya ... 

Şimdi nerededir?. Hlc bilmiyorum. 
Fıtr gün tekrar karşılaşacak olursak 
bent öldOrmeğe teşebbüs edeceğini 

Yedinci dakikaya doğru Calııtasn

raylılar mlidafıınsın<lan uzun bir vu
ruşla çıknn toıı. Mustafa vn Gııznn
fer'in sUrntll inişleriyle lnxll z kalesi 
önUne kadar geldi. lnslliz müda!nıı· 
111 topu sökemedi. Arifin sıkı blr şU· 
tU kala direğine çarptı ve fırsat bck
llyen Mustafa~·a kadar ı::ı•lrll. :\'lus
tara sıkı bir şiltle beraberlik sayısını 
yapı\'erdl. 

ikinci lngiliz golü 
sanıyorum .. Değer mi bilmem ki?.. Bu gol Galatasara)'lılnrın durgun· 
Ben kac senedenberl zaten ölmüş luğunıı actı. Artık nıac bcıııberlık 
sayılmaz mıyım?. ~artları allınıla gC'Çffi"l1°e hnşlııtlı. !ki 

Adam suqmuştu .. HikAyeslnln bit- taraf da ıklncı sayıyı cıkurmak lc;ın 
tlğlnl anladım. gayretle oynuyorlardı. lnglllz tnkı· 

- Doğrusu büy'(lk cesaret!.. de- mının hücumlan ortadan, Galatas:ı· 
dlm.. rayın sağdan olu~ordu. H••r iki tu-

Bana döndü. GOzlerl uzaklara dal- raf da ~ııl fırsatlarını kaçırıyorlar -
mıstı: dı. 

- Bu cesaret IA.zımdı .. elzemrll.. On tıeslncl dakikadan ~oıırıı Gala-
dedi. Muhakkak onu kurtarmam IA.- ta..ıı.rayhlar nlsbl bir üstünlük elde 
zımdı- ve yalnız fevkalbeşer bir hld- ettiler. Bu arada Sa!Ahattln, Arif ve 
det onu kurtarabilirdi. Ben de o hl- Cemil iyi vaziyetlerde yaknlarlıkları 
klyeyt uydurdum. Kansını ne dere- toptan hep avuta attılar. 
ce sevdiğini biliyordum. Onun baş - Ylrmlnct dakikadan sonm lnclllz 
kasını sevdl~l hakikatini sükO.netle takımı, ııkı bir oyuna girmişti ve 
karşılamıyacağını blllyordum. Ve Galatasaray müdafaasını zorlanınğa 
tahminim gibi de oldu. O, tekrar j basladı. Hamleler he pmerkezden o
hayata kavuştu_ Ne tuhaf!. Slz der- luyordu. 27 inci dakikada gene ortn
hal beni anladınız.. Onun iyiliği için dan yapılan bir hficum esnasında 
bir yalan fcadettlğlml hemen kavra- Clifton ikinci gollerini cl" attı. 
dınız. Fakat o, bunu hiç bir zaman Bu gol Gnlatasarııylıların tf'krar 
anlıyamadı. En iyi arkııdaşım olma- müdafaaya ı;ekllmelcrlnı> sehı>p olrlu. 
sına rağmen anlıyamadı ve beni Fakat rakiplerinin hamlesi devam 
mahvetti.. etmedl~lnden glttlkce arlan hficum

Kayakular Elmadağ' da 
J -

Ankara kayakçılarından miirekktp 
bir kayakçı kafilesi iki günlük >·irecek 
'e birer de bauanİ)e alarak cumarte5i 
günü öğleden sonra saat 14 te rüru)·c • 
rek F.lmadağına giımi,lerdir. 

Ka>·akc;ılar gece{ F.lmadağ ka)·ake 
vinde geçirdikten sonra erıesi günü öğ· 
ll"}·e kadar hu·anın güzelliğinden i•ti • 
fade ederek ka)ak spor hareketleri rap
mışlu ,.e öğle yemeğini bürük i~ıih:ı 
ve nesc içeri•incle )emiılerdir. 

Karakçı kafil~i iki grupa ıyrılarak 
birinci ı;rup saat 1 ~ ıe, ikinci grup ise 
15 ıe şehre harekeı etmişlerdir. 

ikinci grup 2 ~aat sonra harekeı tt· 
mesine rağmen birinci grupa Cebed 
bağlarında reıişerek börlelikle C:eheci 
ha•ıane•İne kadar kn)arak ı:elmi•lerdir. 

Fevkalndl' bir gün ı;t·çiren kayak 
ı;ılar karın ıoz kar rani en i> i kar ol • 
m:uındıın ,·e her tarafıa en aş:ıl:ı ~o 
sanıim karın bulunm:ı•ınd:ın, linumilr· 
deki hafta da ,:ene rını:ıd:ı!';ına gide • 
cckler ve orada kıırake,inde bir gece 
kalac.ıklanlır. 

larla talihlerini denemel:c bnsladı -
!ar. Cemilin kaleci U7.Prine birçok 
dı>falar atılmasına ve blrcok şütler 

cekllmeslne rağmen gol yaıulamnılı 
ve dc\Te 2-1 bitti. 

ikinci devre 
İkinci de\"rede mac önceleri mü

savı akınlarla geı;tl. Sonra Galatn
sııraylılnr Ust ünlOğli ele nldı. 13 üıı
cU dakikada l.aznnfer'lıı ciılden gU
zel bir goliyle bu üstUn!Uk aı ttı ve 
Cemil 15 inci dakikada üçUncli golü 
da atınca artın gallblyct perdnlen
dl. 

Bu sıralarda Cliftnn O)'Unu bırnk
mağa mecbur kaleli. Yerine l.llchrist 
girdi. lnglllzlcrln for hnttı cc\"valll
ğfnl kaybetti. Müdafnadn blrnz sert 
cereynn alıı.n oyunun tesirine kapı
larak adnm peşine diiştn. Bunun ne
tl<'esl olıırnk otuzuncu daklkadn bir 
gol ılahıı. y1>dller: Ceınll ve Arifin 
kale )•akınına g1>tlrdiklcrl topu kııle

cl tutamadı. Mustafa yet'serek hııflt 

bir ılokunusln dördüncü go!U de at
tı. 

Sun on beş dnklkncln Galatasaray 
cl'knktll \'c hesnplı oynnılı. tngill:ılPr 

!-~-' ' ~ ~ !~t1 

lngilizlere dördüncü gol yapılırken 
de gol cıkarncak durumda değildiler. 
Maç 4-2 Galntasaruyın kaunmasb • 
le btLU. 

Hakem ve takımlar 
lnlgll!zler birinci devrede neticeyi 

kaznnmak icln, bundan evcik! mac
lardakl taktiklerini tatbik etmndl -
ter. Yahut da edemediler ve Calııta
snrnylılardıın cvel yoruldular. Cllf
lon'un snkallannrak oyunu bırnkma
sı da hücum hattının nhangini boz
ılu. ])[in tnkıına yeni sırcııler de 
l\lc. Gulr'ın yerini dolıluramaılılıır. 
Takımın aksamıyan tarafı yalnız haf 
haltı ile knlecl idi. lkl bek, bllhass:ı 
Prlor diin sinirli bir oyunla gol sa
yısının artmasına sebep oldular. 

Dllnkü nıııçın bariz vusfı, Gala -
tasuray'ın ltcndi oyun sistemini ln
glllz takımıı1n kabul ettirmiş Öl -
mn~iydl. 

Galntnınray tnkımı. bir hucuk sa· 
ııtln blrknc dakikası müstesna. çok 
iyi lşlrdl. En\"er \'e Faruk ınııcın ka
zanılmıısınıla başlıca fımlldller. r~eııı: 
oyunculnr, lllustafn vı> Gazanfer tn· 
kım !cin çalışarak çok muvaffnk ol
dular. KomblnC':ı:onlu \"e enPrjlk bir 
oyunla haklı ve gOzel bir galibiyet 
kaz;ınan Galatn'!ll\raylılnrı barıırelln 

tebrik eılerlz. 
Hakem B. Lorey gQzcl idaresiyle 

hakemlerimize bir örnek oldu. Ken
dlslne Türk futbolü ve hakemleri a
dına ne kadar te""".. i<ür ı>tsek azdır. 

Sallet GÜROL 

İslanbul'daki m~lar 
htar.Aıul, 7 (Telefonla) - Buıtiin 

Fenerhahc;e ~tadındd >apılan kupa maç· 
larımla Galata ~ençler Sülermaniye')'i 
3 - O, Vefı Kurtuluşu 3 · 1, f51a11bulspor 
Topkapı')' ı 7 · 3, Alıunıu~ Taksim'i 
4 · 2 } endiler. 

Fener ve Gaf af asar ay 

İstanbul' a döndüler 
İngilız takımı ile maç )ıpmak üıe

re ~ehrimi1e gelen Gnl~t~•ara• \•e Fe· 
nerbnhçe ıakımları c.lün ak,amki trenle 
hıanhul' .. ı c.llııırnü~ler ve i•ta~yonda u 
ğurlanmışla r<lı r. 

Misarirlc:rinıiz dt" •alı günü İ~tan • 
hul"a igde<eklerdir. \laı;lar 13 "' 14 
ilkkllnun cumartesi ~e pazar ııünleri 
Fenerb,ıhc;e Hac.lınu~ >arılacakıır. İlk 
nıaç Galata~aray"ladır. 

O çüncü ko§u : 
Yt·ni~ehır koşusu lrli. Üç ve daha 

)'Ukarı yaştaki saf kan lngillz at ve 
kıııraklar içindi. İkramiyesi 500 lira 
mesafesi 1600 metre idi. Dört hnlls 
k:ının ginfüH bu koşu oldukça heye
canlı oldu. Yarış başlar bnşlaınnz ö
ne ıiü~cn B. Ilallm Salt'in Romans 
ismindeki kısrağı en kuvetll rnklbl 
Dnndi'nln kl'ndislnl hiç bir yerde ya
kalamasına mc) dan vermı>den rahat 
rnhat birind olclu. B. Haııan Alnku· 
şun Danıföll Uç boy ara ile ikinci, B. 
Ferruh Ağan'ın Slfknıı'ı ı,;llilncli ol
du. 7..11man 1,41 dakika idi. MUste
rek bahis ganyan 120, p!Asc sırasly

le 105 ve 615 kuruş verdi. 

Dördüncü koşu : 

"(:{ Cuma. t::ınıımbıı, pnznrtcsl Halep'• 
Toros 23,M te. * ?.on~uıcı::ık'a cuma, pazar, pazarte
ıl, sıılı. pe~embe 17,15 te. varıa 

10,38 

Ankara'ya gelen trenler * Pa:ımrtesl, cnrsıımbıı.. cuma 10,25 ı. 
latanbul'dan. 23.43 te Ankara. * 15 te posta. 8.50 de Ankara 

"(:( 19 da ekspres. 9.25 te Ankara. 
-k 20,23 te muhtelit. 13,M Ankara. 
"(:( Zongulıtnk'lnn pazar, salı. carş:ıın• 

bn, cumartesi 17.Cl5 te. Ankara'>• 
Gcllıl ll,50. 

"(:( Diyarbakır ~e 1'.rzurum'dnn Anka· 
ra')·a. \'ıırış her 11Un 14,04. * .sam.sun ve Adana dan Ankara'>'S 
\'arıs her ı:ün 18,17 

.NOT - Trcnlı>r hakkında her türlü ıza· 
hntı Devlet Demın·oıınn istihbarat tıü· 
rosundan alablllnılnlz. Telefon: 1788 

Posta saatleri * TnahhUtlil 
kııılar. 

ıs e kadıır. Adi 19. 

Tescili koşu~u idı. İki yasınrla ve 
kazanclan yekiınu 800 llra)'ı ııccml

yen yerli saf kan fnglllz erkek ve di- * 
şl taylar ic;inıll. İkramlyesl 400 lira "k 
mesafesi l:WO metre lıH. Bu koşuya "k 
Sl'klz tııy girdi. Baslaıııa lşarl'tlylc * 

, lıı:ırnher <:oıııı:ııılın derhal öne dliştü. f.r 
Fakat Ali Şah hlr müddet ~rınra 

kendisini yakalamıyR muvaffak ol

Hastane telefonları 
Nümunc 1577 - 1578 / 
Glllhane 2818 
Asker1 6!JS1 

Belediyi! 22!1i5 
.Acele lmılnl otomobili l!IZl 

du. Ve iki ta)' dııler rakiplerini ol
rlukca aralı)·arak başbaşn sıltmeıte 

hBŞlndılar. Bu milC'aıleleılen n. Fik
ret At lı'nın Gonsıaıilnl galip çıktı ve 
iki boy Rrl\ ili' hlrlnd olrlu. B. Ca
hlt Apa~,k'ın Ali Şahı ikinci B. !sa 
İlhami Aytac'ın Heybeli'•! OçUncü 
oldu. 7..nman 1,11 dakika lrll . .Müşte
rek babi~ ganyan 840 plbe ııırnsiyle 
185, 120 ve 260 kuruş verdi. 

Beıinci koıu : 

* * 
Yangın, ihtikar, arıza 

\"anQ'ın haber verme telelon: 00 
lhtlkAr ihbarı: 2911 

'"k Elektrik, havagazı. Arıza 1846 
-f:: Su 1alerl: !1575 
-tf Telelon Arızası merkez l.20G. yenl • 

achlr llS78, ıchlr 1cl 02, schlrler nrs· 
ıı 03, aJnnıı haber verme 04. 

Taksi numaraları 
"(:( Ulus meycıanı civan lll1 - ~ 

B. M. M. eh·an: l:0.23, Sıımanpazarı d • 
varı: 1070, Yenlaehlr: :55!55 - 6GG5 ' 
6:22'.l - 6333 - 0036. 

Dört ve daha yukarı yaştaki saf llk 
kan :ıra~ı at ve kısrakları için handl-

6
,4!> 

;:~ı~!~:::ıt~~ ~:u~~;ayaı;.~:~~!~ 7
,
15 

Şehir otobüsleri 
Son 
23,00 
23,20 

UIUI - Kavaklıdere 

Kavaklıdere - uıus 

Ulus - CAnkayn 
Çankaya - Ullll 
Ulus - Dikmen 
Dikmen - ınuı 

l 1 7,2!1 

~~~ı:r~·~:~s Adşl~1;r 1y'!J;ıı~:~~~ng ~: !:~ 
rl\sında ynpıldı. 7,00 
Başlama işaretiyle beraber Yel 6,30 

23,00 
23,20 
20,00 
20,SO 
21,00 
23,00 
23,00 

öne d!iı;lil ise de Bora kendisini bı- 7.00 
rakmadı, bir müddet ıonra da yaka- 7,10 
lıyarak geı,;ti. Koşuyu asaf:ı viraja 7,00 23.ııo 

kadar Bora g{ıtUrdil. Burada Boz- 7,00 23.00 
kurt, Tuna ve Pa~·aza ı,;ok kuvetle 7,00 23,00 
hücum ettiler. Hora bütfın bunlnrn 6,30 21,80 
eı>Py! bir milddct mukavemet etti. 7,00 
Fakat yarışın ~onunR iki >·ilz metre 17.00 

23,lll 
2..1.00 
23,00 

l1Jus - EUlk 
EUlk - Ulus 
Ulus - Yenııehlr 

Yenlıchlr - Ulus 
Ulus - Cebeci 
Ccbed - Ulus 
Kııclören - uıuı r 
Cebeci - Al. Fabr1kalll 

kala Bozkurt kolaylıkla Borayı iki 7,00 
hoy R<;maı.:a muvaffak oldu ve taşı- 7,00 
dıf:ı 65 kiloya rağmen çok gUzcl bir 7,00 
kosu kazandı. Bora ikinci bir baş a
ra ile Tuf:bay İsmail Hakkı Tekı,;e· saat 23 

AB. Fabrika - Cebeci 
Bahcr.ıı evler - uıus 

Ulus - Dnhccll cvıer 
ınus - lstanon ort.."1' • 
ma her !I dnklkac1a tıır 

teki seterler sinemalara bllıı • 
nin Tunn'sı ticiln<'ü oldu. 

Zaman 2,50 claklkn ic'!i. Mllsterek 
hnhl~ gan~·nn 215 plA.~e sırruıl~·lc 110, 
130 \"e 130 kuruş verdi. 

Dördilncü ile besinci kosulnr ara
~ındaki çifte bahiste l.onıı:adin-Boz
kurt kombinezonu 17.50 lira getlnil. 

Ildır. 

--------------------~_____..-
' ·~ ' 

CEMIYETı AH~YA T.l _i 
~ • r. ~ .• ·-ı. ... 

ÖLÜM 
Temyiz mahkemesi Bftblk reıAJerln" 

Bir kadın hamamda öldü ıten lııralılm E\ ı..ya vc!at etmıstır. ~ 
lstanhul, 7 (Teletonlıı) - ~arıyer'dc nnzesl buı.:ün öCtlc namıızındıı.ne 50aJ"i 

Hll\ va ııdınıla alımı1t Yatında bir kadın 1 Hncıbnyra.mcıan kaldınlaC'nk \a. fŞll' 
hamama gltnı~. ~u~ııktan bnyılmıı ve rnezarlıQa dctnedllecektfr. Mcv 
biraz •onra da ölmüstUr. met eylcsln. ~ ................................. ~ Bir gUn arkadaşımla beraber ge

ne balık avınn gltmlstlk.. Cereyana 
kapıldık, bir kayaya bindirdik ve ka
yık alabura oldu. Az kaldı boğula
caktık .. guç halle canımızı kurtardık. 
Fakat bUtOn eııyalarımız denize dö
külmüştü. Soğuktan titrlye titrlye 
ııehrın )Olunu tuttuk .• Bir iki saat 
kadar yol almıştık. Bırden arkadaşı
mın sendeled,ğinl farltettim. Bu o 
kadar tını oldu kl. bir saniye ıonra 
)ere )'lkılmıs can ceklşlyordu .• Ken
dıs de derhal vazıyetı kavradı. Şe
ker bulmam için yalvardı. Fakat 
butUn &ekerler suya gömOlmOştU .. 
):"arabbl, onun bu kadar yorulması
na nasıl müsaade etmiştim. iste &lm
dı yerde can çekişiyordu da, ben dok
tor olduğum halde bir şey yapamı
) ordum .• Onu kucaklasam, şehre 

kadar taşısam.. o kadar zaman da
yanabllecek miydi? .. Karısının ha
yali gözümde canlandı .. Birden ya
nına diz eöktüm. YilzO tamamlyle 
hareketsizdi, fakat gözleri henüz can 
lı IdL Birkaç dakika sonra öleceği
ni o da anlamıştı. Yüksek sesle: 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı i ç:iftçi ! 
ferini kullanmış olmaktan doğ,ın bir dimc olduğumdan daha ~edit olamı)'a· Sidonie'ye karııı da bir kötOIUkle 

1
1 Çok mahsul, çok paJ1Lı 

- Artık ölmüş sayılırsın, dostum, 
deci m. Beş senedenberl ben bu da
kikayı dört gözle bekll)·ordum. 

Cöz kapaklan kımıldadı.. Doğrul· 
mak iç n bir hareket )"aptı. Hlc bir 
kcllmeyl knçırmaması için hecelere 
basarak teker teker SÖ) leme~e da -
vam cttım: 

- Deni l>I dinle .. Her şeyi evel
den hcsnplıımı:ı, her Şl') j evciden h:ı
zırlamıstım.. Seni dııha evet de öl
dUreblllrdlm, fnknt zamanını kolla
dıın. Hlc kimse henden ııllııhelene· 
m~ BllAkls herkes sevgili arka
dasımı kaytııotUl:lm !cin bani teselli
ye uğr~acaktır. 

BAKİR ADAM 
Yazan: M arcel Prevost • Çeviren: Mihri Geray 

THRIKA No. 14 

siz bırakmı,, bir randan dı şimc.li oğlun· ı Akra-~al.arınıızdan hir gt'uç kızın e,fe· 
dan •>rı kalmış olduğundan etrafta ha- necegını öğreniıı<e içimi bir hüzün kap 
)al faali)etlt"rİni idame eıtirmek için tadığını hatırlı>·orum. Kız on c.lokuz 
yejeni \'e kocuın<lao ba,ka kim· )'aşında)dı. Uerbal on beş >asını hitir· 
~esi bu~unmıy~n, delke~ine ~enliğim o mi5 olan Sidonie aklıma gelmi~ıi. Kcn
kıymeılı varlıgın kederini tahfif et • di kendime: "L\ dôrı > ıla kadar belki 
mek, onu memnun etrnelı: için, kcndinıi onu da e\lendirmtk Jiıım gelecek .•. ., 
ula bu kadar zorlamamı$ttm. Gene demiş, sonra La Gaı~re'in bu çiçek gibi 
seni ıemin ederim ki bunda hiç bir k d 
. k·'-1 k d ğ'ld" genç ız an mahrum kalmış hali gözü. 

rı)·a ·" ı · me\'CUt e ı ı... - ö · ı· · · mun nune ge IHrmıştı. O anda güzü· 
Samuel, •eni ~imdi işitiror 

hını di)or~un ki: 
gibi)·im, mü ı•laıan keder sevgili k111 kendi~in

- Peki, iki rüzlülük >·ok, lakin se 
nin gibi U)"anık bir ıdarı1, aldanıp, )'tin· 
1ı, )olı sapabilir mirdi? Sen maluus 
görmek istenıi)·ordun: ka\ıen c.lüJün • 
mek istemh·or<lun. 

lla)'I r işıe, Samucl ... Jln)'lr. Sana ne 
kadar inanılmı)-acak gihi gcırunur~e 
görünsün, biç bir şe) görmii)or, biç 
bir şe,-den ~üphelenmi)ordum. Müsıc· 
rihıim, he)ccan du)!11U)ordum: sana 
fe,kafüle bir huzur içinde olc.lııj;umu 
sö)lemedim mi? Bir tehlike farketmis ol· 
s&)dtm ondan sakınmak için bir çare arı· 
>acakıım. Bihaberlijimin n 'amimiliji· 
min. bir delili bak Jimdi aklıma ıeldi: 

den u1aklaşıırılao bir babanın ıee'-Ü· 
rüydü ... E\•cı bu hem mümkün hem de 
yakındı. Bir gün ı.:elecek Sidonie evle -
ı:ıip, >eni mukadc.leratı>la karşılaşmak 
ürece gic.lecckti. O 7aman arıık ben o • 
dun kesimini tetkik eınıek, pararJan 
iikü1 almak, çiflik evi damının ı.ırnirine 
kırmeı hiçmek. c ekim, ha~at, bağ • 
bowmu ba)ranılnrına İştirak eımck 
için küçük ,;ri otomobile )alnız bine· 
cekıim; Bunlar artık bana ne soğuk 
ne he) hut!e gelecekıi, halhuki canlı ve 
meraklı bir gençliğin akisleri karşı~ın· 

da bu &)'ili şC)·leri )'aprnak için kendi . 
mi ne gençleşmiş hissederdim; arıık 
sıcak öile ,·akitleri, ıçık ıüııeııe adale· 

haz.in tiıreycn küçuk bir arkada,ıa baş- cakml. bulunmadım. 
ba,a Auhiat'ın }Cntek salonunda }Cflll"k llariflctici sebepler iddia ctmİ)ecc· Yaptığımı yapmamış olsa.ydım, i çok cocuk. -~ 
Yİ>enıi)ecekıirn ... Mile Angle•i~'iıı oda- ğinı: taanınıüc.lun olmaına'1, muvakkat mukadderetı 7.aten ne olaC'aktı? Ya .................... ~ 
"nc.Jakİ akaju O)"UO ma,as111da t.ıyfa Cİnnet VC b:thUSU\ (evet i1ahum~) ana of konışuJal'lntl?.dlln biriyle evlenecek, re~~ 
O)nı)arnı)acakıını ..• Bize >avas >8 vn' mak \asıflarını hai~ olan bir şahsı ço· ara7.i sahiplerinden daha sıkıcı, da-
ge,~cklik \'erip u)·kumuzu getiren hu cuk ıelak.ki eden \açma ,ı:arp aoane<İ; ha yüklü ve dertli bir şato hayatı 
oyunu ..• O zaman ~ic.lonie, solmıu sarı Bunlardan hiç biri heni kurıarnıar, :ı!i~ccPk \'P. Jofıra da kocasından nııtd 
,;üllu eski diunın ıistiıae uzanır bir ç•,- çiinkü ben hu ananeler içinde )aşa· c!l \'e ııınıı 'i kU.'ıl!J!<;ı·r ı;:ört'Cl'kti. 941 
cuk .. ibi u>'U)'a kalırdı. Ben ele k"a bir ı h k Pazartesı· 8/ 12/ 1 ,.. l ıoı: u uk bakımından onları 71mnı Yahutta Aubiac'ta yerleşip Mile -
nıuddct kan.ıpe ü,ıii11Je ururdurıı. F.ı· 1 · ı..·ı 1 k · ..... d • >ır ,c .. ı l c .ıhul ctmısrını. Ben bir Anglesis'in hnyatına avdet edecekti. 7.30 ı•rııı;:rnm, sa· "".15 rad>"O ıı<~ 
kat hemen ,ı:iizlerirn açılır, onun ururu· · • · 1 "'v 
sunu ~e} redcrc.lim. mucrımım mcm ekeıimiıı kanununa eiire Renim sayemde şahsiyetini kat kat at tesl 

cczalandırılmı) değilim, çunkü "»aka - daha fazla genişletti, fikrini daha 7.33 hatif pnrı:a· . uc tlW 
anıuel daha ilerisini anlatmamı isıe laıımadını.,, 2Q 45 bir h4 rııs: 

c.l ll.stUn bir fikre bağladı. (F.vct benim !ar (Pi.) kllsll o'"rcnJ>'O 
nıi>"nun değil mi? Zaıen lüzumu a B · " 

c.l 
. unu söyledikten sonra (kendi- fikrimin dııhl\ füıtiin oldnp;unıı sen- 7 15 aJans örd~k ıscıı ır61e ı. 

)Ok )3. Daha > ukariar an beri ncuce· 1 ~ m teml7.e çıkarmak için değil, 11ana de billr11ln) nihayet ihtira!I haya.tı- 8.00 hatıt parta- ge 
d<·ıı elbet korkmu)undur ... l.ikiıı •ev · · ~· 

. k c.l 
1 

• 
1 

.. _,_ 1 • vıcrlanımı nçıııak için) onu da illlve nın tadını tattı .. Zira kndın olarıı.:t lnr Şahin ıscn eıe ,C' 
~ı)c ·nr)ı ll}"< ugunı >u)u" ıurmeu 

etmek isterim ki viC'clanın hilkmU, beni. en har!lrl'tli bir eşin ııeveblle- 8.1!1 c\"ln saati .. el· 
sen hilirsio: gı:ne hilir•in ki hu hur • E~ yArttn .. . ..6 
meıim se,ilcn bir \ÜCut üzerine kulla· C'eza kanımu hUknıUnlln aynı değil - ceı!'i gibi Mvrli .•. Sanıı yemin ederim, S.3tı bnrıt parca- • er rıı-· 
mlacak her hangi bir cebirden beni dlr. Ammı hukukuna mugayir hare· Rnmııcl, ben ondan !!aadet temin et- lnr CPI.) r ııl 

1 12.30 proı:ram sa Yalvar ynkll ..ıol· 
meneder. Fakat ceıa kanununda dıı hu· <et ettim. i.:'ıkln etrııfıma hiç bir mek için kenrllalne 7.arar vermiş de· • • dil ..-
ıt•l mahsu• m.ıdllclcr nıalüm. Onları :.ir lrtitllllikrn hıı:ı.nmadım . Hav·r, h!I- p;ııım. at ~-12.a:ı ııırkı, tUrkU 21 oo zırant uı 
vasinin hu•usi vı11i)·eıini alaknd ır "den yır Samııel; Ceza kanunu namına Bununla brraher içimılP kurtul -
· 1 · 1 b" ı·k h' k -' h ku be · nınsı kıı.bll 0!1111•.·an bı·ı· vı·c·lıın a•.abı 12·45 nJnna mi ıı ızn ıatıy e ır ı ·ıe ır ere ua a o • nı protesto edebilirsin, fakat esa- ' • " ı·ıanbUI \1 r 

d 13.00 sarkı ve tür- " ır • 
rica ederim. Sırf benim işlrmiş ol u - sı "bıt§knlanna zarar veı·memek., o- taşıyonıın. kUler .. ı 1 ,e ı;ı 
ğum cüriime benıer cürümlerden dola- lan ahll\k kaidesi bakımından bana Kendi saadetimi elde etmek için 13 "" c ki k nto 

nd G 'd ı l bir ....,.,, tJrKulcr1· Jt" 
~ ı ~u a a ıuynne a cc ıenncm bir oey diyemezsin. Ren kimseye za- kinıı<eye zarar vermedim. Ltı.kln o - 14.00 kansık proı:· ırll ıı 
güne~ ahımla ulUn zamand:ı ıbcri nıın zaafından, ve cahilliğinden isti- 2l 30 K !Ti 
ıoı,r.ık kazan, >•ıhut )Ük ıa•ı)·an başı rar vermedim. EvelA karımın ıon ram (Pi.> si _,_ • il ı 1 1 fade etmek alçaklığını irtikap el - ı:vv 
ıra• rdilmi•, \C a}nkları zincire vurulu g n er n imkıtn derecesinde meııut 18.00 program sa· 21.-•s ı~1d>o se<~-

• • ı • medim de tleA'll. Fakat Sidonle ne .. r• 
insanlar bulunmaktadır. geç rmesı, ıstıraplanm unutmaıııı, at nı o~ke trası 111 • 

h t 
o zaman ne de §İmdiye kadar, bir 18.0.3 radyo dans aCJV * * * aya ının ne§elenmesi için Sidone İ· r.t ;\lnnr·ııı 

1 bı kerecik bile olsun beni tahtiye et • orkestrası 

On dört )'ıl bunları sanı )'azdığım 
gunle, bu bldi•elerin vukuun.ı ~ahit 
olan &Ün arasında tam on dört yıldan 
fazla bir zaman geçti; 

Beni muhakeme et, hükmünü ver; 
sen, her halde, bana benim kendi ken· 

e rllkte ona nefsimiıi haıırctti:t; ~ nrk _.., 
1 medi. Fakat bu kartıır yılrlır dalma 18.50 rasıl heyeti ... Tct ı<" 

oğ umun kendi kaderine istediği ıa- ''erdi \C .,_ 
beklediS\"im ve kendisine arUBıra i- 19.SO alnns • 

tikametl verebilmesi için onun arzu- ml 'Cttitim ıözU de bana ıuıll söy- L9 .ıı1 serbest 10 partal r) oıııl 
!arına daima boyun eğdiğim gibi, e- ıemedi. CtirmUnUn C!!reyan ettiği za- ı dıı.ktka 22 45 dans rıı 
mellerlni tahakkuk ettirmesi için de ma.nda.n sonraki eıa hllraretli devir- 19.M kıı.nnk oarkl CPJ.> 
her zaman kendlaine yardım ettim. (Sonu var) ve tllrküler 23.00 kM'ıı.ııJI 



8 112;1941 -
Şehirden röportajlar 

<Ba.4ı 2. ıncı 1aytada) 

kahı il h' k . • e ır ·aı clbuc bıle yapıırmak 
J:lıkun olabilccckıır. 

d' Fakaı ben bu halkın içinde ken· 
•rııe na~ıl bir )er bulsam da ıalihi· 

~İ:ı Yolunu ş:özeıliychihem.- Halk, 
"' erınde ya hilede ve)a dnha prıııik 
• a~ak kalem kağııla. 5alonun orıa • 
,,,"'1 b' 
h,, ır barıkııı yapmııu. Uzun 
1 ~ 111ıar. bu fnilcılerinin tek mukit
ltını hö) le ıam:ınlarda gorurler. 

ı: \laamafih Sair Çelebi'nin 5esi, 
h trılerden de pekli;! du)UIU)'Or • hen 
~ 11 <;tıebi'> e lıa)·reı edi)orum, kııpıılı 
1,

11~~n onünde konuşma)a saaı 13 
it ~$.adı. hiribiri peşi sır:ı, üç saaı
r n rı 111 imal edi)or, aşkolsun doğ
~ uı R 
ıo • • ır muddeı onu dinledim. 
t<ıka hen mi )'lvaş ) avaş ilcrlİ)'cbildim 
rı:' sa k.ılabalıkıa far:*ındıı olmadan 
UI (;\Uruklcndim, bir aralık kendimi 
c nde buldum. Küreler bo)'una do
c %r, la51ik roplar boyuna düşüyor, 
el Urııaralar bO)'Una okunu)·or ve Çelebi, 
lı~~up dinlenmeden radyolarının ba· 
tıt t sapır sapır ıiıreşcn ıalih kolla· 

1 arına haberler )eıişıiri)'ordu. 
b' Bır aralık arka sıralarda mühim 
~~~ 1~,a>:~l$ma oldu. Hafif bir çığlık, 
Sliıt' arrık kurtulduk" falan gibi 
du~r du)'Uldu. Hürün güzler o )tna 

u, 

İr !'le oldu, dediler. 
ırı : 

Ö
- Numara vurdu, dedi 
ıekl: 

~1 - Numaradır, inanm:ı)·ın! diye 
ti \'e eııi. Ara)a başkıı numarıılar d.:ı 
1~1~~e, hu me~ele kapandı, giııi, ma-
1ıı.~ ıh o kadar gurülıü pek bo~uoa 

-...ıaıdı. 

Q' Bır aralık. ıo bin lirıı ikraıni)'e • 
• 

111 birı çekilirken, kendi uğurlu e
"1lıle duğmC)e bamın. içimden: 
t~ - Ha)di arslan, dedim, kendi pa· 

111fl~endin çekehili)or musun? 
~111 t numaralar çıkıı. Garipliğe ha
ltı· 1

• he~ rakamın içinde, benim bi· 
~ 11 rak J l 1 bı'r "2" huı • am ıırım .ın ) n aız 

lah abıldim. lzmir'e vurmıı)um. İn,al
ıtı. bı.lim Orhan Rabmi')·c veya lb • 

ille dir ... 
ltr V~ım biıi)'Or. Belki merak.eden· 
c!.• ~rdır, haber verC) im: bana, ~im
fııı daha bir şey çıkmadı. Ama, 
>•lb merak da hir kere sardı, galiba 
0 d aşı gecesi iyi he)ecan du}'laığım 

a a:z ıey de~il ... 

11 K. Z. G. 
1111 ıı1111111111111111111111111111 

Büyük ekonornisller 
\'azan: Strasbun: Unlvenltcsl 

rrof<'sllrU 

Ct~~YL GEMAHLING 

BU GECE 

HALKEV!NDE 
Sııat 21 de 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

Halide Pi§kin birlikte 

Yusuf Sururi'nin en 
güzel eserı 

ı ........... ".' ................ ' ....... . 

f HABİBE TEYZE 

. !... "~~.~~~~ .. ~" ~.~~~~ .. "" 
Biletler gUndU:r; saat 12 den 

itibaren Halkevlnde 
satılmaktadır. 

Her tarafa otobUs temin 
edilml§tlr. 

Telefon: 2653 

111111111111111111111111111111111111 

Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden: 

--( S İlkkAnun 1941 )--

/ 

Cinsi ve mell§el 

Ispanak {Muhtelit) ıs 25 
Lahana (Ankara) 6 9 
Prns:ı (..::skiııehir) 9 13 
Yerelma.eı (Ankara) 7 10 
Kereviz (_Bursa) 15 22 
Patates sarı (tlrgt\p) 11 16 
P11tates beyaz (tlrgUp) 8 ll 
Kabak (Tareus) 24 32 
Karnıbahar (Jo~skleehir) 19 28 
Ay§e faııulye (Mersin) 30 40 
Çalı fasulye (Mersin) 2S 87 
Barbunya Fa. (Mersin) 25 . 35 
Domates (Mersin) 23 28 
Yu\•arlak 
patlıcan (Adana) 22 28 
Dolmalık biber (Bunıa) 18 24 
Sivri biber (Bursa) 20 27 
Kunı soğan (Muhtelif) 7.5 10 

111111111111111111111111111111111111 

MİLLi MÜDAFAA 
VEKALETi 

Mahmuz alınacak 
M. M. Vcklı.letl Sn. Al. Ko. dnn: 
:rrJüteahhlt namı ehsabına beher 

çiftine tnhnıln edilen fiyatı <95> dok
san beş kuruş olan <5.000> beş bln 
çift mahmuz nı:ık eksiltme ile mU
na.kasaya konmuştur. 2.000 çiftten 
aşağı olmamak şnrtl)·le ayrı ayrı 

tekliflerde kabul edilir. lhnlesl 11-
12-1941 perşembe &UnQ saat 11 de
dir. Şartnrunes1 :M.M.V. satın alma 
komisyonunda görülür. Taliplerin 
teklif edecekleri miktarlar üzerinden 
kanuni ilk temlnntlan lle birlikte 
ihnlc g{ln ve snntında komisyona 
gelmclerL <8736> 18725 

Kuma§ alınacak 
M. M. \'ekflletı Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fi • 

yatı <357> Uç yüz elli yedi kurue olan 
100.000 metre matrn kılı!lıC:ı kumaı ka
palı zartla mUnııkasııya konmu&ıur. 

50.000 ncr metrelik a~·rı ayrı tcklltler 
dP kabul cdlllr. lhrılesl 20. 12. 041 cu
~artcsl ~tinli saat 12 dedir. Evsaf ve 
eartnnmesl 17 !i kuruı mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan 
alınablllr. Taliplerin teklll edecekler\ 
miktara 6:i.ırc kanunt ilk tcmlnf uannı 
ha\1 tckllt mektuplarını ihale ~ünü \'e 
anatlndcn en az blr saat evellne kadar 
komisyona vermeleri. 

(9009) 18990 

Kaputluk kumat alınacak 
M. l\L Vcktıletı Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(357) Uç yUz elli yedi kurus olan 
100.000 metre kaputluk kumaı kapalı 
zarna munakaı;aya konmuıtur. 50.000 
ner metrelik ayrı ayrı teklifler de ka· 
bul edilir. !halesi 20. 12. !lU cumarte
si gllnU saat 11,30 dadır. E\sat ve ıart. 
namesi 1785 kurus muknhll!nde 111. ~l. 

Araba tamirhaneleri 
malzemesi alınacak 

M. M. Veka.Jeti Sa. Al. Ko. dan: 
Komteyonda mevcut listesinde cins 

ve miktarları yazılı 89 kalem araba 
tamirhane3i alA.t ve mal:r;emesinden 
bulunabilenler 15 ilkktuıun 941 pa
zartesi gilnU saat 14 tc Ankara'da 
M:. M. V. satın alına Ko. da pazar
lıkla ihale edllecet1nden isteklilerin 
pazarlık gün ve saatinde komisyon· 
da bulunmaları. Listesi her gUn ko
misyonda tetkik edilebilir. 

(9150) 19130 

Araba tamirhaneleri 
malzemesi alınacak 

• M. M. Vektıleti Sa.. Al. Ko. dan: 
Komisyonda mevcut llstelerinde 

cins ve miktarları yazılı araba ta
mirhaneleri maJıo:emeleri ile muhte -
lif makine kayışları 15 llkkft.nun 941 
pa?.artesl gUnU saat 14,30 da Anka
ra'da l\!. M. V. ııatın alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Malze
menin hepsi bir talibe ihale edilece
tl gibi m·.ıliteli! kalemler a;>Tı, ay
n tallplere de ihale edilir. Listeler 
her gün komisyonda tetkik olunabi
lir. İşbu listelerde yazılı malzeme -
nin bulunabilenleri ihale olunacak • 
tır. Taliplerin pazarlık gUnU teklif 
edecekleri malzeme nUmunelerlnl 
de komiııyona getireceklerdir. 

(9151) 19131 

Hidrolik fren yağı 
alınacak 

M. ltI. Veklleti Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fi

yatı 480 kuruıı olan iki bin kilo Hid
rolik !ren yağı 12 llkkD.nun 941 cu
ma gtinU saat 11 de Ankara'da ?ıl. 
M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla 
ihale edileceğinden isteklilerin 1440 
Jlralık katı teminatları lle birlikte 
pazarlık gün ve ııaatlnde me:ı;kQr 
Ko. da bulunmaları. Şartname ve 
evsafı her gUn Ko. da g8rlllllr. 

(9152) 19132 

Zil tertibatı yaptırılacak 
M. M. VekA.leti Sa. Al. Ko. dan: 
2806 lira ke§I! bedelli Harp Aka-

demisi ve yedek aubay okulu bina
larında yapılacak zil terUbatı 11.12. 
9'1 perşembe gUnil aaat 15 te pa -
zarhkla yaptırılacaktır. Kati temi
natı 420 lira 90 kuruştur. İsteklile
rin pazarlık giln ve saatinde :M. M. 
V. eatın alma Ko. na gelmeleri. 

(91S3) 19133 

Yapı işleri 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
Harp Okulu hııstahanesinde 9.498 

lira 42 kuru§ keııtf bedelli tadllAt 
işi 12-12-941 cuma gUnll saat H> te 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Kati te
minatı 1424 lira 76 kuruı,ıtur. İsti
yenler 47 kur'.l:;ıluk makbuz mukabi
linde ke§if ve §artnameslnl alabilir
ler. İ!!t~klllerln paı.ralık gün ve sa
atinde M. M. V. Sa. Al. Ko. nn gel-
meleri. (9164) 19184 

M.M.VEKALETIHAVA 

Yol yaptırılacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - Keşif bedeli 37721 lira 80 

kuru~ olan Etimesgut'ta yapılacak 
yol inşaatı kapah zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhaleı;i ıs. 12. 941 pa
zartesi günü saat 16 da Ankara'da 
Hava satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Kati teminatı 2829 lira 10 
kuruştur. Şartnamesi 189 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınabilir. 
Taliplerin ihale ıtünü ve saatinden 
bir saat eveline kadar kanuni teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

(8782) 1s81s 

Sıhi malzeme ve alat 
alınacak 

l\1. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

v. satın alına komisyonundan 
lir. 

1 - Cerrahi llllt ve uhl malzeme 
pazarlıkla satın alınacaktır. l\tuham· 
men bedeli 9900 lira olup kati teminatı 
1·155 liradır. Pazarlıtı 3. l. 9.ı2 cumar· 
tesl s:unil saat 11 de Ankarada hava 
satın alma komisyonunda yıuıılacaktır. 

şartnamesi komisyonda ııöruleblllr. lı; -
nlınabl· teklllerın muayyen 6:Un ve saatte ko • 

EBEDİ 
• 

MELODi 
~O?,A"RT'ln BF.:THOWEN'in 

llattnt'lerinden ihtişam o.lan 
bllyllk ll§k romanı. 

ARTİSTLER 
Conchita Monten.egro 

Gino Cervi 
lı A1.'RICA 

~"YATIN ESRARI 
SEANSLAR 

l4.3o _ 16.30 - 18.30 
ve 21 de 
Telefon: 6294 , 

Tallplerln teklif edecekleri miktara 
;öre kanuni ilk temınatlnnnı havi tek· 
il! mektuplarını ihale ~Un ve saatin • 
den en az bir saat evellne kadar ko· 
mlsyonıı. vennelerı. (9010) 16!191 

Elektrik tesisatı 
l\I. l\1, Vckllett Sa. Aı. Ko, dan : 
Kesit bedeli (17.113,78> on yedi bin 

yüz on Uç llra 78 kuruı olan Dl)arba· 
kır'da elektrik tesisatı l&I kaııatı zart
la münakasaya konmuatur. 1h11lesl ::r.ı 
12. 941 pazartesi 6:UnU saat 11 dedir. 
ilk teminatı (12831,5;1 liradır. Şıırtna
mcsl $ kuruı mukahlllnde M. 111. v. 
sıııın alma komlıyonunılan alınahlllr. 

l&teklllerln lhale aun ve saatinden 
er az bir sant evellne kadar kanuni 
tt'kllt mektu1Jlarını komisyona verme-
leri. cooıı > lS902 

Elbiselik kuma§ 
alınacak 

lll. l\f. VekAletı Sn. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin cdllen fiya

tı (316) ile YUz on nltı kuruı olan 
(40.0001 kırk bin metre kıılık elbiselik 
kuma& kapalı zartla münakasaya kon· 
muıtur. Ihalcııt 20. 12. 941 cumartesi 

j ~nil saat 11 dedir. llk tcmınııtı 17570> 
~ liradır. Evsaf ve eartnamesı 632 kurus 
, mukablllnde M. !!. V. satın alma ko-

misyonundan alınabilir. Taliplerin \ha· 
ıe ı:Un ve saatinden en az bir ıııat e· 
vcllne kadar tekli! mektuplarını komls· 
y~-~ vermeler!. !0013) 18094 

Yataklık pamuk alınacak 
M. 1\1, Vektılcll Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen ttyatı 

doksan kuru& olan yüz bin kllo yatak
lık pamuk 25 blrln<:lkAnun 941 ııcreem

be ı:ifnü saat 11 de Ankarada M. 111. v. 
satın alma Ko. da pazarlıkla ihale edl· 
ıecctlnden ısteklllcrln 11!500 liralık ka· 
ti temlnatlar\yle birlikte pazarlık aun 
ve saatinde mezknr Ko. dil bulunma· 
lan- Şıırtnıı.mt' ,.e numunesi ht!r ailn 
Ko. da atirü!Ur. (9088) 19124 

mls~onda bulunmalan. l89061 1SS53 

Otomobil akümülatörü 
alınacak 

.M. M. V. Hava Sa. Al Ko. dan : 
1 - 150 adet otomobil akümUIA

törü pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 5400 llra olup kn
tl teminatı 810 liradır. Pazarlığı 

13-12-941 cumartesi günU SMt 11 de 
Ankara dil hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Ş::ırtnamesl ko
mlsyond:ı görilleblllr. İsteklilerin 
muayyen gtin ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (91 i9) lOJ.t 1 

yangın söndürme aleti 
alınacak 

:M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - M adet tufan marka yangın 

söndürme Aleti ile 150 §er adet A 
ve B . tipi yedek ecza satın alına • 
caktır. Muhammen bedeli 4137 lira 
50 kuru§ olup katı teminatı 6C5 llra 
63 kuruştur. Pazarlığı 12.12.941 cu
ma gUnil saat 11.30 da Ankara'da 
hava satın alma komisyonunda yn
pıla~aktır. Şartnamesi komisyonda 
g6rlilebllir. İsteklilerin muayyen gün 
ve saattP komisyondR bulunmaları. 

(9181) 19143 

Otomobil yedekleri 
alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 98 kalem Şevrole otomobil 

yedek malzemesi pazarlıkla satın o.
lınacaktır. Muhammen bedeli 10492 
lıra olup katl teminatı 1573 Ura 80 
kurtı§tur. Pazarlığı 12.12.941 cuma 
a1inU saat 11.15 te Ankara'da hava 
satın ıı.lma komisyonunda yapıla -
C&ktır. Şartnamesi komisyonda g6-
rulebilir. İııteklilerln muayyen gUn 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

(9180) 191{2 

U L U S 

Gümrük ve inhisarlar V. 

Lokanta itletmesi 
Gümrük ve İnhisarlar Vek€1letln

den -
Veka.Jetimiz lokantası mevcut 

şartnamesi dahilinde iıılettlrllecek -
tır. İdare etmek ıstıyenıerln, en.r't -
namesini görmek üzere vekAlet le
vazım mUdUrlüğilne mUracaatıarı. 

(9155) 19135 

ASKERi F ABRIKALAR 

Küçük Y ozgat'ta 
yaptırılacak tamirat 

As. Fab. Satın AL Ko. dan: 
Kesit bedeli c:?445) lira olan )'Ukan

dn yazılı tamirat askeri tabrtkalar u
mum mUdllrlUl!:ll merkez aııtın abna 
komıs10nunca 24. 12.1941 tarlhlndc ca~ 
eamba ırUnU saat 14 te acık eksiltme 
Ue ihale cdlleeektır. ıtuvakkıı.t teminat 
(183) lira (87,5) kuruıtur. Sartname 
(13) kurustur. <0042) 10057 

Dıtbudak ve karaağaç 
kalası alınacak 

3.4-4x0.2-0,45xo,oS--0,12 metre e
badındıı. l600-1ı;oo metre ktip dlıbudak 
veya karaal!:ac: kalası alınacak. 

Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmln edilen bedeli (135.000> lira 

olan yukanda yazılı 1600-1 oo metre 
kUp dl&budnk veya karaatae kıı.lası u
ker1 fabrikalar umum müdllrlUl!:Q mer
kez satın alma komisyonunca 20.12.941 
cumartesi aUnll saat ıı de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname (6) Ura 
(75) kuruatur. KaU teminat (16000) 11· 
radır. (9043) 19058 

6 kalem grafit pota ve pota 
dipliği alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (43340) lira 

olan )'Ukarıda Yazılı altı kalem ıııratlt 

ı>ota ve potıı dlplltl askert fabrikalar 
umum mUdUrlllAU merkez satın ııtma 
komisyonunca 26. 12. 941 cuma ı;ıUnU 

•nat 14 to pazarlıkla ihale edlleccktlr. 
Sartname (2) llra (17) kuruıtur. Kati 
teminat (6:501) liradır. (91H4) 190!i9 

5.000 adet havlu ve 5.000 
adet mendil alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedell (4750) Ura o

lan yukanda yazılı havlu ve mendiller 
aakerı tabrtkalar umum mUdllrlUtU 
merkez ıatın alma komisyonunca 22. 12. 
1941 pazartesi ı:ilnü aaat 14 te ııazar
Iıkla ihale edllecektlr. Şartname para
sızdır. Katı teminat (712J lira {SO> ku-
ruıtur. (9045) 19000 

Gürgen ağacı alınacak 
200 metre mikabı 2: 4x0,12: 0,3.'Jx 

f'),12 : 0,18 metre ebadında ı:ilrı;ıcn aea 
cı alınae9k. 

As. Fab. satın Alma Ko. dan: 
Beher metre mlkftbına 65 lira bedel 

tahmln edilen yukandn miktar ve ebn· 

Sadeyağ alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 10.000 liralık sade yağı pa -
zarlığı 10.12.941 saat 16 te Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

2 - Şartname her gUn Ko. da g!S
rUIUr. İateklilerln tcmlnntıariyle ko
misyona müracaatları. (9159) 19136 

Kösele ve çivi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan : 
1 - 50 kilo kösele ve 10 kilo ba

kır çivi pazarlığı 10.12.941 saat 1' 
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

2 - İsteklilerin katt teminatla -
rlyle Ko. na müracaatları. (9166) 

19137 

Evrak çantası alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 10 adet evrak çantll.!!ı pazar

lığı 10-12-941 saat 11 de Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - NUmune komisyonda görü -
ıur. İateldilerln katı teminatıarlyle 
Ko. na mUracantları. (9167) 19138 

Pirinç alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 10.000 liralık pirinç pazarlı
k• 10.12.941 saat 15,30 da. Anka.ra 
Lv. !mirliği Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

2 - Şartname ve numunesi her 
gUn Ko. da görUIUr. İsteklilerin ka
ti temlnatıariyle birlikte Ko. na mU-
racnatları. (9168) 19139 

Kürsü ve saire alınacak 
Ankara Lv. A. sa.. Al. Ko. dan: 
Pıazarlıkla aeatıda cins vo mıktan 

yazılı malzeme ı;a tın alınacaktır. lha -
lesi 12. 12. 941 cuma ~unu sa.at 15 re
dir. Taliplerin tahakkuk edecek tıyat 
Uzcr1nden kanunı temlnatıartyıe birlik
te Ko. na mUracaallan. Evsaf ve kro -
kisi Ko. da her atin ı;ıörUIUr. 

Adet Cinsi 
1 ö~retmen künıllıU 
l Siyah yazı tahtası 

18 Okur den küraüsil sırası 

{9076) 19145 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen ilanlar 

Yapı işleri 
Eaktıehlr Sa. AL Ko. dan 
1 - Yert komisyondan ötrenllmek Q

zere blr matbaa bina 1nsll81 kapalı zarf. 

ta mUnakasaya konmuıtur. K<'ılt bede
li 20151 lira 21 kuru&tur. Teminatı 1511. 
40 kuruıtur. 1hales1 ıs. 12. 1941 cumar
tesi ~tioU saat 16 da Eskl&ehlr Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Sartnames1 kcsrı 
fenni eartname proJe ve temel p!Anları 
Ko. dil ı:öruıur. Isteklllerln temlnaua • 
rlyle tııkllt mektuplarını belli eun ve sq· 
atten bir saat evel Ko. na vermeleri. 
Postadaki ı:ectkmeler kabul edilmez. 

(8746) 18692 

Palaska kayışı alınacak 
Erzurum sa. Ko. dan : 

dı yazılı ıtUraen aıtncı nsker1 tabrtkalar l - UOOO palaska kllY!lı pazarlıkla 
umum mUdür!Qğ(l merkez satın alına münakasaya konmuıtur. Muhammen be
komisyonunca 25.12.941 ııeracm~ ılUnU del1 19800 llra olup kaU teminat 2970 u-
aaat 14 te pazarlıkla ihale edlll"<'ektlr. 
ıartnnme parruıızdır. Kati teminat 19&> 
liradır. (9046) 10061 

2.000 - 3.000 metre mikabı 
ceviz tomruğu alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 

Beher metre mlkll.bına 54 lira bedel 
tahmin edtlen 2000-3000 metre mlkAbı 
ceviz tomruğu askerl fabrikalar umum 
mUdUrlllC'U merkez satın alma komls • 
yonunea 19. 12. 941 cuma ı;ıUnU aaat l4 
te pazatlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(8) Ura (10) Jrurustur. Katı teminat 
(18700) liradır. (8935) 19065 

69.000 kilo sığıreti 
alınacak 

Kırıkkale Aıker1 Fabrikalar Grup 
MüdUrlllll:ll Satın Alma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli (20700) liradan 
ibaret bulunan 69000 kilo sıQ'ır eU erat 
lhtı)·acı !\:in Kırıkkale ıı:rup müdllrlU • 
ııunııe mUtcaekktl aatın alma komisyo
nu marltetlylc )'ollama binasında 11.12. 
19.U pcrıembe ı:UnU saat 15 te pazarlık 
ımrctlyle ihale edilecektir. Eller ı1Maten 
alınmayırı aartnameıılne ırure ve erat 
thtl)·acına göre peyderpey alıııac.aktır 

Taliplerin llk teminat mıktan olan 
(1~2l Ura <52) kuruşla ihale ıtlln \e 
saatlnde '.:.'490 sayılı kanuna tevfikan 
istenilen vcsalkle birlikte komisyona 
müracaatları. (9111) ,,'19075 

200 - 400 ton kurşun 
alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahml edılen bedeli ( 260.000 

lira olnn 200-400 ton kurşun Askeri 
fabrikalar umum mildilrlUğU mcr • 
ke:r; satın alma komlsyonuncs 15.12 
1941 pazartesi gUnU sa:ıt 15 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(18) lirartır Kati teminat (283001 
liradır. (9112) 19126 

Ankara Lv. Amirliği 

Toz şeker alınacak 
Ankara Lv. o\.. Sa Al J~o dan 
ı - 64 ton to:ı: şekerin kapalı zart

la eklılltmcstnde laıı.ı çıı<madıtındll'l 
ııaznrlıkla eksml'Yl~I 12. 12 IHl saat 
14 tc Ankara Lv. A Sa Al. Ko. da :Ya· 

pılncaktır. 

2 _ l\1uhammcn b!lftell :ıu kuru, o-
lup ilk teminatı •400 Iradı•. Şartna • 
mesı 160 kuruı mı.ı'k'lblllnıte komlıJ;un· 
dan alınabilir. ı t J1:'7) 10036 

Köhne fotin satı§ı 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Artt.Jrma ile 1000 çl!t köhne !o -

tin s11tıiacaktır. Satışı 12. 12. 941 
cuma gUnü saat 15 tedir. Yeri öi;
renmek ve potinleri görmek !stlyen 
!er Ko. dan mnlümat alablllrler. 

(9023) 19068 

Satılık hayvanlar 
Ankara Lv. A. Sa, Al. Ko. dan 
1 - 13 baş hayvanın pazarlıkla 

artırması 9.12.941 saat 10 da Anka· 
ra at pazarında yapılacaktır. İstek
lilerin belli vakitte bulunmaları. 

(91S6) 1910S 

radır. MUnakasaaı ı~ 12. 941. PAZ&rteet 
aünU aaat 15 te Erzurum ~· Ko. da 
yapılacaktır .. Numuncsı ve 1&rtııameaı 

her aUn Ko. da s:örü!Ur. l.lteklller1n bel· 
il atin ve ıaatte Ko. na mUracaatll.n. 

(8748) 18693 

Saman alınacak 
Kemerburgaz Sa. Al. Ko. dan 
ı- ıouo ton kuru ot ile bOO ton 

samanın 22. 12. 941 gUnll 1210 mer
kezinin kapalı .zarfla mübayaası ya
pılacaktır. Kapalı zarflarını müna
kasa gUnU saat 12 ye kadar komis
yona vermeleri earttır. Postadaki 
geçlkmeler kabul edilme:ı;. Otun te· 
minat bedeli 4876 lira, samanın te
minatı 4125 liradır. Şartnamesi Sa. 
Al. Ko. da görUJUr. İsteklilerin 1210 
Sa. Al. Ko. na pey akçalariyle mU-
racantlıı.rı. (8798) 1S760 

Telefon direği alınacak 
İet - Şıııli Sa. Al. Ko. dan : 
1- 5000 liralık telefon direği a· 

çık eksiltme ile münakaııaya kon -
ınuııtur. Evsaf ve hususi §artlar ko
mlsyonrta görillUr. Beherinin mu • 
hammen b~dcli 6 liradır. 

2- İhalesi 15. 12. !141 pazartesi 
gllnll saat 10 da yapılacakur. Ta • 
llplerin kati teminatıarlyle komis
yona mUracaııtları. (8839) 18821 

Kundura alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko dan: 
ı - 2521 cıtt kundura kapalı zartla 

mllnakaıaya konmu$tur. Tahmin edilen 
bedeli 23310 llrıı 25 ınırus olup tik te . 
mına t 1749 liradır 

2 - Mllnakıunaı Ul ı2 941 cuma eU· 
nu saat ıs da yapılacaktır Şartnamesi 

her ~Un Ko dıt ı:örUIUr. tstcklllerln 
ııclll ı:Un ve ıaatten bir saat eveı tek· 
lif mektuplannı Ko. na vermeleri. Bu 
saatten sonra ,·erilen mektuplar kabul 
edilmez. <SSSSı 1SS26 

Sadeyağ alınacak 
Avcılar Sa Al. !\:o. dan: 
1 - Kaplı zart usully!e 'il ton aadl'

)llt alınacaktır. Muhammen bedeli 126 
bin lira olup muvakkat teminat 9450 il· 
radır. 

2 - Eksiltme 25. 12. 941 cuma ailnU 
saat 14 te K.. Cekrnecenın Avcılar kö • 
yündeki Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
Sartnrunesı her eUn Ko. da görUIQr. 
Mektupla dn mUracaat olursa cevap 
verilir. EksllUneye tıtlrak edeceklerin 
ticaret odalannda mukayyet ve bu hle 
lstlı:al etmlı olacaklardır. lsteklllerln 
belli gUn ve saatten bir saat evet tek· 
lif mektuplarını Ko. na venneler\. 

<SS93) 18831 

Meşe odunu alınacak 
Gelibolu Sa.. Al. Ko. dan : 
1 • 5.700.000 kilo meııe odunu ka· 

palı zarf usfılil ile ekslltmiye kon • 
mu11tur. Muhammen bedeli 11.400 lİ· 
radır. Şartnamesi Gelibolu Sa. Al 
Ko. da g!SrUIUr. İhalesi 23. 12. 941 
salı gUnU saat 16,SO da yapılacak • 
tır. Muvakkat teminat mikdarı 6950 
liradır. İsteklilerin cvraklarlyle bir
likte belll gün ve saatten bir 11a.at 
r.vel teklif mektuplarını Ko. na ver-
mtlerl. (8990) 18960 

Sığıreti alınacak 
Zonguldak Sa. Al. Ko. dan 

• 1- Beher kiloauna tahmin edilen 
fiyat 85 kuruş olan 40.000 kilo aığ:ır 
eti kapalı zartla mUnakua.ya kon
mll§tur. İhaleai 22. 12. 9U pazartesi 
gUnU saat 15 dlr. Evsaf ve ıartna
mesl Ko. da görUIUr. İsteklilerin 
teklif mektuplarını belit cün. ve sa
atten bir saat eveı Ko. na verme • 
leri. (8991) 18961 

Mete odunu alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan : 
1- 6:5') ton me,e odunu kapalı 

zarf usQIU ile eluılltmlye konmuştur. 
Evsaf ve eerait Ankara, İstanbul 
Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. lariyle 
Ko. da görUIUr. İhalesi 22. 12. 9'1 
pazartesi gUnti saat 15 de Konya'da 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2- 650 ton meıe odununun (alı
nacak ~ llzde 25 !azlasiyle beraber) 
muhammen tutarı 24.3i5 lira ilk te
minat 1828 lira 13 kunııtur. İstek
lllertn belU gün ve saatten bir saat 
evel tekli! mektuplarını Ko. na ver-
meleri. (8995) 18962 

Nakil işleri 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - :n.ooo ton mevaddın tahmil 

tahliyesi ve achlr dahli! ambarlara nak
liye kapalı zartla elallUneye konuı
muatur. Muhammen bedeli ~780 ııra
dır. SartnameJI Gelibolu sa. AL Ko. da 
;örülür. 

2 - llıa!eıı 23. 12. 941 salı ııQnü 
saat 15.SO da Cellbolu Sa. AL Ko. da 
yapılacaktır. Muvakkat temlnat ~tk
tan 4lOS lira l50 kuruıtur. lstckl11erln 
l!lzumlu evrnklartyıe 23. 12. 941 sah 
~unu ıaıı.t 14.SO a kadar tekli! mektup-
1annı Ko. na vermeleri. (9025) 18966 

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

adet kapaklı bakır bakraç alınacak. 
tır. Muhammen bedeli 26100 lira ilk 
eminat 1957 lira 50 kuruııtur. !halc

ı' 22. 12. 941 saat ıs te yapılacak -
tır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
belli ıtUn ve ıaatten bir saat evel 
Ko. na vermeleri. Postadaki geçik
meler kabul edilmez. Şartnamesi ve 
nümunesi Ko. da ıtörülür. İstlyenle· 
re l lira 31 lcuruıı mukabilinde veri-
lir. (9027) 18968 

-5-
alınacaktır. Pazarlı4'! 12. 12. 941 cuma 
aünll aaat 14 tedır. Tahmin bedel! 2:l 
b1n lira J<aU teminat 24~ liradır. Ev-
181 ve ıartnamesı her ıı:Un Ko. da ~ö • 
rülUr. Isıcklllertn bclU saatte Ko. na 
müracaattan. (9162) 19110 

Nohut alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 10 ton nohut pazarlıkla ı;atın a

lınııcaktır. Pazarlı~ı 12. 12. 1041 cuma 
aOnU saııt 14.30 dadır. Tahmin bedeli 
177 o lira kati tcınJnat 2100 liradır. 

Evsat ve ıartnamesı Ko. cja her ııun 
aörUIUr. lsteklllerln kati temine Uarly
le Ko. na müracaatlan. (9163) l9lll 

Bulgur alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 15 &Unde teslim edilmek ıar

tiyle şartnamesinde yazılı evsaf da
hilinde 75 bin kilo bulgur pa:r;arhk
la alınacaktır. Muhammen bedeli 
19500 lira ilk teminat 1462 lira 50 
kuruıtur. Pazarhtı 8-12-941 pazar -
tesi giinü saat 16 da İzmit Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin Ko. 
na müracaatları. (9164) 19112 

Sığır eti alınacak 
lzmlr Hava Satın Alma Kom\sy0-

nundan: 
1 - Beher kllosunıı. 46 kuruı tlyıı.t 

tahmin cdllen (36) ton sıQ:ır etı 211 12. 
941 pcrı<'mbe s:ünQ ııııat 10 da thalP. e
dilmek üzere kapalı zart usull)'le mQ • 
nakasaya konmuıtur. 

Istclclllerln ı:österllm rün ve saat. 
ten blr saat cvellne kadnr kanuni ve
ılkalannı 1242 llralık ilk tl'mlnat ınak
buzlannı muhte\-1 tekUt mektuplarını 

makbuz mukablll GUzeJyalıdakl hava 
satın abna komisyonuna H!rmel<'l1, 

2 - Şartnamesi her elin kom:Syonda 
ıı:örUleblllr. 

3 - Yukarıda uııt~n sonra verlll' -
eek ve posta lle 1:önderll~k tt'kllt 
mektuplan kabul edilmez. 

(5138/ 9148) 19121 

Kunı üzüm alınacak 
1st. şııu Sa. Al. Ko. dıın: 
l - 2. 12. l941 tarihinde !halem nan 

olunan 400 ton ce-k1n:lekalz kura Ozümcı 
tallp cıkmadı:ında.n tekrar pazarlıkla 
mUnakaaaya konmuıtur. Bfohrr kllrını -
nun muhammen bedcll ısı ın:ruıtur. 

E\"Sat ve ı.utıar Ko. da ıı:örU!Qr. 400 
ton kuru UzQm 200 tonu Sirki"<'! a.mba
nna ve 200 tonu C<".kmt'ee amb4nna 
teslim edilecektir. Ambara alt UzUm· 
ıer a)'l'ı ayrı tallı>lere 'l:f'rll"blllr. lha • 

Sığıreti alınacak ıest 15.12. 1941 Jll\7.l\rtes\ ıı:tinU saat 11 
Adana Sa. Al. Ko. dan : de yapılacaktır. Tal plerln Ko. nA mU-
1 - Kapalı zarf usulü ile 60 ton racaatlan. (9129) 19123 

&ığır eti alınacaktır. Tutan 16800 
lira ilk temin3t 1260 liradır Pazar
lığı 23. 12.941 &alt cünu sa~t 11 de 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İstekli
leri pazarhk saatinden bir saat evel 
teklif mektuplarını Ko. na vermele-
rL (9031) 18972 

Yağ ve pirinç alınacak 
Mutia Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zart usulü ııe 8460 kilo 

zeytin Yatı ile 625!i0 kilo pirine sa tın 
alınacaktır. Zeytin yatın muhammen 
bedel! 5922 lira olup muyakkat temı -
nat 445 liradır. lhalesl 2!1. 12. 941 A· 

at 15 te yapılacaktır. Plrlncln muham
men bcdell 8064950 ltııruatur. Muvak -
kat teminat 2249 liradır. Ihalesl a:vıu 
eün uat 16 da yapılacaktır. 1atekllle
rın lhııle saatinden bir aaat evet tekllt 
mektuplannı Ko. na vemıcıerı. 

(9032) 18998 

Sığıreti alınacak 
lst. S!ıll Sa. Al. Ko. dan : 
l - Kapalı Ürı uauıu ııe 2946 ton 

ııtır eti münakasaya koıµnuıtur. Ev • 
sat ve hu&ual ıartlar Ko. da eörUltır. 
1halesı 22. 12. 941 pazartesi eünU aaat 
11 de yaınlaca.ktır. Muvakkat teminat 
60440 lira taıııııertn 1haleı ıaatınden 
bir eaat evel tekllt mektuplannı Ko. 
na vennelerL (9066) 19006 

Yağ ve teker alınacak 
Tophane Sa. .Al. Ko. dan : 
Aaa4'tda cins ve mlktarlan yazılı iki 

kalem yiyecek maddesi 12. 12. 94.l. car
earnba ~unu hlzıannda :yazılı saatler
de pazarlıkla u.tın alınacaktır. sıı.rt • 
namesi her s:Qn Ko. da &örülür. tatek
ıııerln belli ırUn ve saatte Fındıklı sa. 
Al. Ko. na aelmelerl. 

P·-·rlık. Clnsı Mlktan kilo muham
men bedeli lira Kr. kaU teminat L\. 
Kr. Pazarlık zamanı saat n. Sade)-atı 
25.000 43750 6562 50 150 ıuer 40000 
19200 2880 1:>30, (906SJ 19010 

Saman alınacak 
Tophane Sn. Al. Ko. dan : 
Aeatıda cins ve mıktan yazılı tkl 

kalem yem maddesi 10. 12. 941 caream· 
ba ıı:Unü hlzalannda ııöıtterllen saat -
!erde pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

Sartnamesı her elln Ko. da görU!Ur. 
lsteklllerln belli eün ve muayyen ıa
aUerde Fındıklı Sa. Al. Ko. na ıı:elme
lerL 

Cins\. rnlktan. Ton. Muh. Bed. Ll. 
Kr. Katı Te. Lt. Kr. pazarlık saati za· 
manı saat o. saman 255 14662 50 
2199 37 15.30 da saman 302 17365 2604 
75 16. {9067) 19012 

Lavamarin kömürü 
alınacak 

Tophane Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Beher tonuna depoda teslim 

ıs lira 51 kuruş fiyat tahmin edilen 
1000 ton levamarin kömUrü 8-12-941 
1ah günU saat 15 te pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 15510 
lira olup kati teminat 2326 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklı Sa. Al. Ko. na müra-
caatları. (9131) 19086 

Çe§itli yiyecek alınacak 
Bolayır sa. Al. Ko. dan: 
l - Ankara tesllm ıartlyle 50 ton 

patates 80 ton 10 numara kuru üzüm 
20 ton kuru ıotan ve 20 ton makama 
ayrı ayn pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Patatesin muhammen beılell 8750 lira 
ilk teminat 656 lira 25 kuruı ve kuru 
üzUm muhıı.mmen bede il 21000 lira ilk 
teminat 1575 lira ao:anın muhammen 
bedeli 2800 lira llk teminat 135 lira ve 
makarnanın muhammen bedeli 9600 11· 
ra teminatı 720 liradır. Pazarlıkları 

11. 12. 941 perscmbe ıı:QnQ taat 11 de 
Bolayır Sa. Al. Ko. da yapılal'aktır. 

Sıırtnameıı ve evsaf Ko. da aOrülQr. 
(9161) 19109 

Nohut alınacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. dan: 

Sığır eti alınacak 
İat. Şişli Sa. Al. Ko. dAn : 
1 - Beher kilosuna 50 kuruıı fi

yat tahmin edilen 50 fer bin liralık 
be§ parti ayakt.J,n sığır ve ııığır eline 
talip çıkmadığından tekrar pazar -
lakin. mUnn.kaıı!lya '.konm1.13tur. Evsllf 
ve husus! şarUar Ko. da görUlllr. İ
halesi 12.12.941 gUnU saat 14 te ya.
pılacaktır. Beher parti için teminat. 
7500 liradır. Taliplerin Ko. llll mU-
racaatlan. (9135) 19128 

Bakır takımlan alınacak 
İst. Şişli Sa. Al. Ko. dan : 
l - Kapalı zarf usuliyle 2-12-9U 

de lhaleal lll.n olwuuı qafıda cina 
ve miktarları yazılı yedi kalem ha.
kır mutbak edevatına talip çıkma.
dığ:ından tekrar pazarlıkla mUnaka.
saya konm'J§tur. Evsaf ve hususi 
şartlar Ko. da. g!SrUJUr. Katl temi • 
nat 11050 liradır. İhalesi 15.12.941 
pazeretsel gilnU aaat 14 te yapıla
caktır. Taliplerin teminatlıu'iyle..ko. 
na mUracaatıan. Miktarı 2000 '1nııi 
bakır bakraç, 300 bUyUk sUzgeç, 300 
kevgir, 300 saplı 'tas • .00 bUyUk ka.
zan. 200 bUyUk kazan. 1000 karava.-
nL (9137) 19129 

VlLAYETLER 

Köprü yaptmlacak 
Manisa Defterdarhfın~ ı 

Manisa • Kırkafaç yolu 4 + lH 
kilometresinde 6 + 600 metre açık
lıiında ahş1~ Medar köprü•ü ı.1şa
atına ait ilin projesi. 

ı - İhalesi 19. 12. 941 tarihinde 
yapılmak üzere ekıiltmeye konulan 
Manisa vilayeti Akhisar - Kırkaiaç 
yolunun 4 +180 inci lı:ilometreıinde 
yapılacak 6 x 600 tik Medar köprü
sünün iııp.atına mealı:i)r sün eksilt
meye konulmuştur. 

Bu işin muhammen bedeli (10390) 
lira (51) kunı,tur. 

2 - Bu iıe ait prtname ve evrak 
şunlardır ı A) Eksiltme ıartnamesi, 
B) Mukaveh projesi, C) Bayındır
lık isleri ıenel prtnamesi, E) ŞOM 
köprüler ıartnamesi, F) Silıilei fi
yat cetveli, G) Metraj, J) Hülha
i keıif, K) İstiyenler bu iıe ait ,.. 
karıda yazılı evrak ve projeleri na. 
fıa kaleminde görebilirler. 

3 - Eksiltmeye 19. 12. 941 tarih
le çarşamba ıtün 16 saatte Mani•• 
hükümet konağı binasmda nafıa dai
resinde kapalı zarf uauliyle )'apıla
cakhr. 

4 - Eniltmeye girecekler için 
(779) lira (29) kuruş muvakkat te
minat vermelidir. 

Aıağıdaki vesikaları haiz oltıp 
göstermesi lb.mdır. 

A) İhale en az tatil siinleri ha -
riç 3 gün evet Manisa vilbetine 
müracaat ederek ise ıtirebilmek için 
altnmıı ehliyet vesikası, B) Ticaret 
ve sanayi odası sicil vesikası bir 
defada devlete ait (6000) liralık köp 
rü imalit smaiyeyi muvafrakiyetle 
ikmal etmiıı olduğuna dair vesika. 

5 - Teklifler 3 üncU maddede 
ya:r;ılı saatten bir saat eveline kadar 
Manisa vilayet konağında nafıa dai
resinde komisyon reisliğinde mak -
buz mukabilinde teslim edecektir 

Posta ile gönderilecek mektııpla~ın 
nihayet 3 üncU maddede yazıh saate 
kadar gclmiı olması arttırma ve ek
siltme ve ihale kanununa uygun ola
rak mühUr mumu ile kapatılmrı ol
ması lbımdır. 

Postada olacak cecikmeler kabul 
edilmez 18873 

Kayıp diploma 
321 senesinde Tıbbiye! MUlklyl!Clen 

Hikmet Mustafa namına aldıtrm d~~ 
torluk dlplomaımı zayi ~ttlm. Yt'n\ılıııf 

l - 100 ton nohut pazarlıkla aatın aı.catımdan hQJanU 70ırt.ur. 111511 
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Asker ailelerine 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

1. Asker ailelerinden muhtaç olanlara 2. 12. 941 
salı gününden itibaren yardım parası tevziine 
başlanmıştır. 

2. Yardım göreceklerin belediye muhasebesine 
müracaat ederek yardım paralarını almaları 
ilan olunur. 19092 

Sayın halka 
Ankara Belediyesinden 

Taksi fOförlerinden bazılarının uzun mesafeler 
için yolcu kabul etmedikleri ve kısa mesafeleri 
tercih ettikleri anlasılmaktadır. Taksilere miktarı 
kafi benzin verildiğinden müşteri almaktan imti
na edenlerin derhal (2890) (2960) numaralı tele
fona malumat vermeleri sayın halktan rica ve ilan 
olunur. 19093 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ --------- Deri barsak sahıı --ve - -E Türk Hava Kurumu Ankara Şubesinden : ---E Ankara eehlr ve köylrrlnden iUbemlzce toplatUnlacak kurban de- _ 
: rnerı ve baraakları ıs kAnunuevel 1941 pcrıcmbe ~nU saat 14.30 da : 

: Ankara'da Hava Kurumu binasında acık arttırma ne ıatılaeakUr. Şart· -
: namesi ıubemlzden parasız olarak verilir. Taliplerin lhnle ırUnil muvnk· 
: kat temlnatınrJyle hlrllkte müracaatları. 5518 : - -'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ANKARA V ALlLlGl 

Boya malzemesi 
alınacak 

Ankara Vallllltlııden: 

Muhammen bedeli 2054 Ura 55 ku -
ruıtan ibaret bulunan 10 kalem muhte
lit l>o.ra malzemesi alınacaktır. 

Şartnames nı her gün stad)'onı ınu -
dUrlUtünde .ııorcb ı rıer Tal!ı>lerln ı:s. 

12 1941 pazartesi ırunu saat 15 te vı -
lA.ret daUı encumenıne müracaatları 

(8936) 1~~.e 

ENSTİTÜLER 

Çetitli yiyecek alınacak 

Poliı EnstltUsU MUdUrlilğUnden: 
Polis EnslltUsU ihtiyacı için pa

a.rlrkta muhtelıf kuru erzak alına
caktır. İ.lteklilerin 11-12-1941 ta -
rihlne kadar her gUn enstitü levazım 
mUdUrlUtune mUracaaUan. 

(9182) 19144 

Nakil 
01c1ller ve Ayar Baskontrol5rlüA'Un

den: 
Tlcaret VekA!eU merkez mıntakası 

ölCWer ve &.r&r baakontrolörlU~Uniln 

ılmdlye kadar ıısaı ettıaı Zafer apart· 
manındakl dalreılnln, ruı •efaretl kar· 
1111nda bulunan eski Denlzbank blnası
aa nakledllmlı old.uta UAn olunur. 

(8974) 18937 

Usta ahnacak 
Türk Hava Kurumu 

Genel Merkezinden : 

H a v a Kurumunun 
Tayyare fabrikası için 
saat sibi nazik aletlerin 
tamirini bilen iki usta -
ya ihtiyaç vardır. istek
lilerin Kurum Merkezi -
ne müracaatı. 5601 

~111111111111111111111111111111111!! 

~teıiHi malzeme ahnacak ~ ------------------

Ankara Elektrik Türk E 
Anonim Şirketi T aaf iye § 
Heyetinden : : 

1. - Atatıdakl yazılı malze -
me satın alınacaktır. 

4S kUometro muhtelit cins : 

MARMARA ÜSSÜBHRAI 

Sığıreti ilônı 
Marmara Ossübahrl K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
l - Birinin umum tutarı 10.000 li

radan ibaret 23000 kllo ve dlf:erlnln u
mum tutarı 120000 liradan ibaret 
800.000 kilo ıntır eti, iki ayn eıırtna

medc olmak üzere ayrı a)Tl kapalı zart 
usul!yle eksiltmeye konulmustur. 

2 - Ekıılltmelcrl 10. UkkAnun 941 
cuma ı:UnQ saat 11 ve 15.80 da lzmlt· 
te Terııane kapısındaki komisyon bina
sında yapılacaktır. 

3 - 2!5.000 kilo etin llk teminatı 750 
liradır .. 800.000 kilo etin muvakkat te
minatı 7250 lira olup ıartnamesı (6) 
lira mukabilinde komisyondan alına 

blllr. 
4 - Ekllltmeye lttlrak edecek ta -

llplerln, bu işlerle llı:lll olduklarına 

dair ticaret vcslkalannı ve yukarıda 

:yazılı temlnatlarl;ylc birlikte 2490 sa
yılı kanunun tarltatı vech\le tanzim .e
decekleri teklU mektuplannı belli ı:tln 

ve saatlerden tam bir saat evellnc ka
dar komlşyon bııskanlıI:ına vermclerl. 

(10562·9052) 19001 

ANKARA BELED1YES1 

Parke taşı 1llınacak 
Ankara Beledlyesfnden : 
1 - Belediye lhtt>'llCı ıcın alınacak 

olan (300,000> adet parke taeı nakliye
&! bcledl)'C)e alt olmak Uzero on bcı 

~n mllddetle ve kapalı 1:arr usult. llc 
eksiltmeye konuımuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (ıs 000) li
radır. 

3 - Teminatı (1350) lredır 

4 - İhalesi 23 12 941 sal• ı:Onll ı::ı.

at 11 de yapılaeatındnn ıartname ve 
keııt cetvellerlnl görmek ISll\Cnlerln 
her gün encümen kalemine mUrııc'lat 

etmeleri ve lsteklllcrln de thı.lı? ıtOnü 

olan 23. 12. 941 ealı aünU saat ona ka
dar 2490 numaralı kanunun 32 ine' 
maddesi ıarahatl vechlle tanzim ede
cekler! tekllf mektuplannı belediye ıın 

!resinde mOtesl'kkU encümene l.'crme-
lert. (90ll7) 19029 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
ooıı-um vo kadın hastalıkları 

Mutehassısı 

Biı>iik Postanı: arkasında Sanayi 
Cad. Demir Ap. No. ı Hastala· 

rını kabul etmektedir. 
Telefon: 1816 

---- yeraltı elektrik kablosu. -
34 ton muhtelit cins bakır tel - ,:! il 111111111111111111111111111111 ~ 
630 kilo bakır camla cubuk - : - • : ------- ları &7,7 kilometre munlellr elıu § § NEQSTERI N § 

elektr k oAklllerı: _ : Sıhaıli olmak için ınsanıo ağu, : ------- 2. - Bu malzemenin ıesıımını 

taahhüt etmek ve en gec 30. 12 
941 tarihine kadar tekllrterlnl 

: : burun, bo~az ve bademciklcrinı : 
- : sıhl bir ıarzda ıcıniz bulundur --- -- ma<ı lazımdır : 

: elrke m ze vermek ıstıyenıe ın 

':: malzemen n ıartnamcslnl idare • - mlzl'len yazı ile arıımalıın: 

: Bu yollarla giren anjinler, -
: : ıcrip. kızıl, kınmık, difteri. kaba· : 
: : kulak. çiçek, suçiçeği, meneniiı.~ = -- 8 - Malzeme miktarının Uc· 

: te olrl nlsbctlnde \"erilecek tek · 
_ : ilah bulaşıcı huıalıkl~rda _ - - -:_ NEOSTERlN -

itler de nazan ltlbııre alınacak--- tır. 5MS : pü1veriza.syon veya gargarası 
- şifaya yardım eder. 

llllllllllllllllllllllllllllll• : Böyle hastalar ıle temasta bu· 
--i --
.arııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -
~ Eczacı aranıyor § 

: lunanlan korur, $ahs1 İhtİ}'lll l.'C : 
_ ıcdhirı aldırır Eczanelerde reçe- : 

ıesi1 sarılır. 

E Zonguldak Hav~a Baş- E 
E hekimliğinden: : 
: Sa~lık teekl!Atı merkez has - -

=-
=_ tanesi, Kandilli nastanesl ile O- ===-ı 

zU!mez, Kilimli. Gelik dlspanse· 
rl ve köy ııhat teskllAtı Devrek. 

cın (8) eczacı alınacaktır. 

--'ıllllllllllllllllllllllllllllllllr" 
tSTANBUL ve PAR1S 
FakUllelerlnden mezun 

Diş Tabibi 

Hamit Sakabaıı =: Bartın ve Ereıtll dlspanserlrrı 1 - =: 1 

:

: Merkez hastanesinin UereU -=: 1 Adlıye sarayı karşısında 
(1:50) dlıterıerlnln Ucre:ı (12'11 Dökmeci Ap. da her gün saat 

_ liradır 9.ıi ve 14-20 arası hastaları· 
: Tallplerln 111. 12 911 günün" : nı kabul eder. 
: kadar Zonguldak ta !rnıa 'B.u· - Röntgen ve seri mektınlk 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri ilanı 
Natıa VekAletlnden: 
1 - Eksiltmeye konulan ıe: Maliye 

VekAlctlnln muhtelit servislerinde ya • 
pılacak sabit dolap ve kütllpane ı.ıe -
rldlr. 

Kcaıt bedeli: (7406.00> liradır. 

2 - Eksiltme 23. 12. 941 salı ~nu 

saat 15 tc Narıa VcklUetl yapı ve imar 
leleri eksiltme komlsyonu odasında a
cık ckslltme usullyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ıartnamesı ve bunn 
mütcrerrl evrak yapı ve imar ı.ıerı re
lsllf:lnde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıcın ıı -
tcklllerln (555.45) bCJ )'ÜZ elli bes llra 
kırk beş kurusluk muvnkknt teminat 
vermeler! l~zrmdır. 19146 

ZiRAAT VEKALET! 

Memur alınacak 
Ziraat V ckA.leti :.ı:at 1.§lerı MUdUr-

luf;'unrlen : • 
Evelce Uı\n edlldiği vec;hile vekA· 

!etimiz merkez te1kl!Atında mlinhal 
bulunan 50 Ura UcreUi kAUp ve dak
tlloluklar için 17-ll·9U tarihinde a
çılan münakasada kanuni evsaf ve 
şeraiti halz ktlfi talip bulunmadığın. 
dan memurlar kanununun 4 Uncu 
maddesindeki evs ı haiz ve orta
dan az tahsili bulunanlar da iştirak 
etmek şartiyle mUsabaka imtihanı 
18.12.941 perşembe gUnU saat 14 te 
talik olunmuştur. 

Şeraiti haiz olan ve askerlikle 
ilgisi bulunmıyanlo.rın idaremizden 
alacaklan iş tallmatnamelerini dol
durarak bUtUn evrak ve vesalkinln 
en geç 17.12.941 akşamına kadar i
daremize teslim ederek namzet nu
marası almaları lltln olunur. 

{9115) 19127 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFON U. Md. 

Yapı İ§leri 
P.T.T. Umum MUdUrlüğünden: 
l - Yeni P.T.T. Umumi MüdUr

lük binası vestiyer mahallerinde yap 
tınlacak ltımbrl ve teferrüatı açık 

eksıltmeye konulmustur. 
2 - Keşif bedeli 3222 lira 36 ku· 

~. muvakkat temlnat 241 lira 68 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 11 llkkti.nun 1941 
tarihine mUsadlf perşembe günU sa
at 15 te ııosta caddesinde yeni umu
ml müdürlük binası Ucüncü katında 
Levazım MüdUrlU~U odasında yapı· 

ıacaktır. Sartnanıe ve keşlfname ay
nı katta bulunan Levazım binala[ 
şubesınde her gün görUleblllr. 

(8824> 18i69 

Vantilasyon tesisatı 
P.T.T. Levazım MtıdJrlUğUnden: 
1 - Ankara'da P.T.T. umumi mti

dUrlük binasında. yapılacak vanti• 
lasyon teıılsatı ve bacaları açık ek
siltmeye konulmuııtur. 

2 - Keıit bedeli 6!599 lira 60 ku
rustur. 

3 - Muvakkat teminatı 494.9G 
kuruııtur. 

4 - Eksiltme 19. 12. 941 cuma 
gUnU saat 15 te P.T.T. umumi mU
dUrlllk binası Uc;UncU katında leva
zım mUdUr!UğU odasında yapılacak

tır. 

5 - Proje ve şartname ile tefer
ruatı aynı katta bulunan levazım 

binalar şubesinden otuz Uç kuruş 

mukabilinde alınabilir. 
6 - Taliplerin bu gibi işleri yap

tıklanna veya yapabileceklerine 
dair altıkalı resmi makamlardan a
lacakları vesikaları ibraz etmeleri 
lAzımdır. (9038) 1S990 

VAKIFLAR UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ 

Kalörifer tesisatı 
Vakıtlar Umum MUdUrlUA'Unden: 
Keşif bedeli 0381 ı lira l60l ku

ruş olan BelvU Pnlns Otelinin kalo
rtfcr tesisatı n~ık eksiltme suretlN· 
le tamir ettınlecektlr. 

F.ksiltmı' 11-12-11J41 pef$P.mbe &:Ü· 
nü saat on beşte Umum Murllirlilk 
lnsaat l\trıdlirlü{:Unde yapıl11c11ğın

dan bu gibi en az nsooı liralık iş 
yapmış ehllY<'lli tallrılerin % 7,5 te
minat rıaralnrlyle tlan edilen gUn ve 
saatte müracaat etmeleri llAn olu
nur. 

Keşif ve şartname ın~aat mOdOr· 
lüğUnde her glln ı:örüleblllr. 48843> 

18777 

ASKERLiK iŞLERi 

Çağrı 
Ankarn Askerlik Şubesinden 
ı - Maden Tetkik Aramada me

mur adresinde \'es::ılr araştırma -
lardn bu!unamı) an P. Teğmen 326 
do{:um ve 48815 askeri kayıt numa
ralı İstanbullu Ahmet o{ilu Kemal 
talim \ nzıfesl nlmıstır. Acele şube
ye mür11"antı illin olunur. 

ın142 19091 

ULUS - 23. Uneü yıl. - No. 7307 

İmtiyaz sahibi 
İskender ARTUN 

Umumi Neııriyatı İdare Eden 
Yazı İıslerı MUdllril 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese MUı1UrU: Nnslt ULUC:: 

ULUS Basımevi ANKARA 

-1 DİKKAT )-
Gazetemize ırönderllen henıevı .razı
lar. neeredllsln edUmeıın ırerı veril
mez ve kaybolusundan dolayı hlc bir 

mesullyet kabul oıunmıız E heklınlltlne mürac..ı.nıarı ~:576 E tedavı. Tel ı 2624 5278 

; 1111111111111111111111111111111 •r .............. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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DEVLET DEMIRYOLLARI 

.Astarlık seten alınacak 

allan lAzımdır. Bu işe alt urtname ve 
mukavelename proJelerl parasız komis
yonumuzdan alınabilir. 

Mlktan 170 ton, muhammen bedeli 

Devlec Dcmiryolları 

dan : 

beher ton !cin 16 lira, muvakkat tcınl-
Sa. Al Ko. nat 204 lira. 10053 

24-11-941 tarihinde eksilmeye ko • 
nulup talip zuhur etmediğinden dolayı 

ihalesi icra edilemiyen ( 43900) lira mu· 
hamaıen bedelli 30000 metre astarlık 
siyah satenle 20000 metre kazalin 
16-12-941 salı günü saat 15,30 da ka · 
palı zarf usulü ile Ankrada idare bina· 
sında satın alınaakıır. 

Bu iıe girmek istiyenlcrin {3292,50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay· 
aı gün Hat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lhımdır • 

Şannameler 200 kuruşa Ankara ve 
Haydarpa,a veznelerinde satılmakta -
dır. {8855) 18906 

4 betonyer alınacak 
Devlet Demlryolları Sıı. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (17.000) lira olan 

4 adet betoniyer 18. 12. 1941 pc!"l(!mbe 
aUnU ııaat 15.30 da kapalı zart usul1Y
le Ankarada idare blnaııında satın alı

nacaktır. 

Bu ıse girmek !ııtıyenlerln (1275) 11-
ra!Lk muvakkat teminat ile kanunun 
taYin ettlCI veslkalan ve tekllflerlnl 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
relsllA'lne vermeleri llzımdır. 

Sartnameler parasız olarak Anknra· 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk eenııı-ınden dııA'ıtıla • 
caktır. (8845) 18.'lZl 

Vazelin alınacak 
Devlet Demtryoııan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (4800) dllrt bln 

sekiz y\lz lira olan 2000 kilo vazelin 
17. 12.1941 caraamba "unu saat (15) 
te acık eksiltme usul(yle Ankarada ida
re binasında ııatın alınacaktır. 

Bu lse girmek lstıyenlerın (860) il -
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettlA'I vesikaları ve teklltlerlnl 
aynı gün saat (14) e kııdnr komisyon 
relsllA'lne vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme da-
iresinde aörüleblllr. (8885) 18922 

Üzüm pekmezi alınacak 
Devlet Dem!ı")·oııarı Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 4500 lira olan 

15.000 kilo uzum pekmezi 17.12. 1941 
carıamba allnU saat 15.30 da kapalı 

zart usul!yle Ankara'da idare binasın . 
da satın aıınaeakur. 

Bu lıe girmek lstl;yenlerın 837.50 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettlıtl veslkalan ve teklltıerını 

aynı gUn saat l.a.30 a kadar komisyon 
relslltlne vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpıua' -
da teselllım ve sevk ıeClltlnden daıtıtı

lacaktır. (SSS6) 15923 

Ü stunç takımı alrnacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
.Muhammen bedeli (12.000) on iki 

bin lira olan 300 adet kUc:Uk usıunc. 

takımı 16. 1. 1942 cuma gUnU saat lll 
te kapalı zart usullyle Ankarada idare 
binasında sa tın alınacaktır. 

Bu ite girmek lstlyenıertn (900.00) 
dokua >1lZ liralık muvakkat teminat 
Ue kanunun tayin etUAı vesikaları ve 
tekllt!erlnt aynı ııiln aııat 14 e kadar 
komisyon rel!lllt1ne vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankara
da malzeme dairesinden. Haydarpaeada 
tesellüm ve sevk eetllıtlnden datıtıla-
caktır. (8887) 18924 

Çam odunu alınacak 
o. o. Yolları O canca lıletme Müı1Ur· , 

lUf:Undcn: 

Takım çeliği uçlan 
alrnacak 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan: 
.Muhammen bedeli <23961) lira olan 

takım <:eliti ucları 22. l. 942 pereembe 
ailnü saat 15 te kapalı zart usuUyle 
An karada idare blnnsında satın alına -
caktır. 

Bu ise ıt1nnek isU;ycnlerln (1798.58> 
llralık muvakkat teminat ile kanunu!\ ı 
tayin ettlf:I vesUı:aları ve teklltıerlnl 

aynı ıriln saat 14 e kadar komisyon rc
lsllA'lne vermeler! lAzımdır. 

Sartnameler ııarasız olarak .Ankara
dz. malzeme dairesinden, Haydarpaıa'

da tesellüm ve sevk şctllQinden daf:ıtı-

lacaktır. (90Sl) 19120 

Çam travers alınacak 
D. D. Y. 8. lncıl laletme Komls~onun

dan: 
Cltte kahve lstasyanunda va"onda 

tesellum edilmek üzere alınacak mec
muu (9356.27> lira muhammen bedelli 
CZ!33) aı!et cam travers kapalı zart 
usullyle eksiltmeye konulmuştur. !ha
lesi 27. 12. 941 günü saat 11 de tzmır -
Alsancak'ta laletme blruı.sında komls· 
yonumuzca Yapılacaktır. 

1steklller1n (701.72) liralık muvak -
kat teminat makbuzlarlyJe teklif mek • 
tuplarını usulü vcchlle aynı aun ıaat 

ona kadar komisyon rclsll.A'lne verme -
lcrl lAzınıdır. Şartnamesi komisyonu
muzdan talep edllcblllr. 

(5152/9149) 1!1122 

İngiliz beziri alınacak 
Devlet D<'m!ryolları Sa. Al. Ko. dan: 
:Muhammen bedeli SS.000 (seksen ııe

ldz bin) lira olan 40 ton inııııız bezir! 
24. 12. 041 carı;amba glinU saat 15 te 
kapalı zart usull:vle Ankarada idare bl
nasında satın alınacaktır. 

Bu lee girmek lstlyenıertn 56!50 CbC3 
hin altı y\lz elll) liralık muvakkat te -
mlnat ile kanunun taytn eltlf:I vetıı<a -
lan ve tekllflerlnl aynı ııUn saat M e 
kadar komisyon relslll':lne vermeler! lA-
zımdır. 

Sartnamclcr parasız olarak Ankara
da malzeme dalraalnden, Ha~da1"1'a1Ada 

tesellüm ve sevk ee!llf:lnden dal':ıtıla -
caktır. (9092) 19~ 

Devlet Orman İşletmesi 

Saflhk köknar, meıe 

kömürü ve ~am aımanla11 
Devlet Orman İşletmesi 

Düzce Revirinden : 
Tavla deposunda 207 adet 

muadili 63.597 metre küp çam az
manı metre küpü 42 liradan, Hende
ğin Çakallık deposunda 444 adet mu
adili 354,465 metre küp köknar tom
rukları metre küpü 14 liradan. 

Hendek'in Çakallık deposunda 256 
adet muadili 236,590 metre küp kök
nar tomruğu metre küpü 14 liradan. 
Darıyeri deposunda 149 adet mua

dili 61,807 metre küp mete tomruk
larının metre küpü ıs liradan. 

12. 12. 941 cuma günü saat 14 de 
Düzce'de Devlet Orman İşletmesi 
revir amirliği binasında müteşekkil 
komlsyonunda açık artırma ile satı
lacaktır. 

İstekliler şartnameyi A'nkara'da 
Miktar, muhammen bedel ve muvak-

kat teminatı aıaf:ıda yazılı kuru cam Orman umum müdürlüğü, !stanbulda 
odunu kapalı zart uıull;yJe eksiltmeye orman çevirge müdürlüğü ve Düzcc
konulmustur. de revir amirliğinde ve malları ye-

thalesl 22. 12. 941 pazartesi gUnU ri.~de göreb~lirler.' _Taliplerin ihale 
saat 16 da Balıkeslrde o. D. Yollan 8 gun. ve s~atınde ıştırik edecekleri 
işletme binasında yapılacaktır. lstekll- partıye aıt 3 7,S teminat ve evrakı la· 
ler 2~90 sayılı kanunun tayin ettıı:ı ve- ı zımc ile birlikte mezkur komisyona 
ılkalarıa ihale gUnO muayyen ııaatten müracaatları. 
bir saat evci komisyonumuza mUraea. (10500-9003) 18934 

Balast ahnacak 
D. D. Y. 2 inci İşletme Müdürlüğünden : 

Aşatııla mevki ve Klm. lerı yazılı 4 ocakta-ı çıkarılacak balas:Iardan 
Klm. 36 ve ~2 ocaklarının h~r jkisi bir ve diğerı ayrı, ayrı eksiltme 
mevzuu teşkıı etmek ve hızalarında gbsterı len gün ve saatlerde sıra 
ile ihalel.eri yapılmak üze~e kapalı zari usuliyle eksiltmeye konulmuı
tur. Eksıltmeler Ankara ıstasyonunda ikinci işletme müdürlüğü bina . 
sında toplanacak komisyonda yapılacaktır .. 

İs ' eklilerin hizalarında miktarları yazılı muvakkat teminatlariyle 
kanuni vesaik ve tekliflerinı tayin edilen ihale saatlerinden bir ııaat 
evel.Jne kadar komis_Yon . reısli~ine vermiş olmaları lazımdır. Şartna 
me ve mukavele pro1elerı komısyondan parasız verilmektedir. 

Ocağın yeri ve 
kilome resı 

Ankara - Kayseri hattı 
Klm 36 Lalabel is as
yonu 
Ankara . Kayseri hattı 

Kurbağalı ıstasyonu 

Klm. 52 

Balaııt 

miktarı 
M.3 

) 
) 

2500 ) 
) 

) 
) 2500 

Beher M.3 nın 
muhammen 
bedeli 
Kuruş 

170 

İhale 
Muvakkat güniı ve 
teminat saatleri 

L. K. 
18. İlkkinun 

941 perşembe 
günü S. 15.00 

637 50 

Emlôk ve Eytam Bankasından 
Peıin para ve açık arttırma ile 12-12-1941 cuma 

aablacak emlak 

Esas No. Mevkl ve nevi 
415 Yenlha:rat M. 822 ada 1 ııarııel, 184 M2 arsa (üzerinde Ne-

dim oıtıu Fevzi tarafından ıuzulen yaptırılmıı 21 taJ No. lu 
ev vardır.) 

417 Yenlhayat !.I. 822 ada 5 parsel, 99,75 M2 arsa <üzerinde 
Necatı tarafından ruzulen yaptınlmıı 26.26 A tnJ No. ıu 
ev vardır. 

419 Yenlhayat lif. 822 ada 8 parsel, 101 M2 arsa (Uzerlnde İbra
him kızı Fahrlye Canıyok'a alt tuzulen :rnııtırılmıı 21 taJ 
No. lu ev vardır.) 

420 Yenlhayat .M. 822 ada 10 parselde 189,50 M2 arsa (üzerinde 
Serklz kızı SUrpehl tarafından ıuzulen ynptırılmıa 23 taJ 

No. lu ev vardır.) 
421 YenlhaYat ~f. 822 ada 11 parselde 303,50 M2 arsa (Uzerlnde 

Tatyos ku)"llmcu tarafından !uzulen ;ynptınlm11 22 taJ No. 
lu ev vardır.) 

424 Yenlhayat M. 824 ada 1 ııarıelde 165 .M2 arsa (üzerinde Ali 
kw Zekiye Iıık tarafından tuzulen yaptırılmış 154 taJ No. 
lu ev vardır.) 

427 YcnlhaYat M. 824 ada 6 parselde 60 M2 arsa (üzerinde Resul 
Unsal tarafından ruzuıen yaptınlm11 130 tnJ No. ıu ev var· 
dır.> 

428 Yenlhayat M. 824 ada 7 parselde 103.50 M2 arsa (üzerinde 

429 

1319 

Hasar, Tuter tarafından tuzuıcn yaııtırılmıa 129 taJ No. lu 
ev vardır.) 

Yenlhayat M. 824 ada 8 parselde 19ll,50 M2 arıa (üzerinde 
Hamdl Catal taratından ıuzuıcn yaptırılmıı 150-1 taJ No. lu 
ev vardır.) 

Yukarı 1nelrllk'te 171l9 ada 1 parselde 281 M2 boz yer Köprü 
baıında va yol ile cay arasındadır.) 

Peşin para ve açık arttırma ile 16-12-1941 

satılacak emlak : 

sah~ 

437 

441 

445 

447 

448 

449 

450 

451 

Yenlhayat M. 825 ada 8 parselde 316 M2 arsa (üzerinde 
Bekir ~I Hikmet Yanıker tarafından tuzulen yaptınlmıi 

49 No. lu ev \'ardır.) 
Yenlhayat M . R25 ada 18 panıclde ~1 l\12 arsa Cllzcrlnde 
Fatma Baytar tarafından fuzulen yaptırılmıı 55, 56, 156 A 
No. lu evler vardır.) 

Ycnlhayat :ı.ı. 825 ada 22 parselde 81 M2 arsa (Uzerlntl.e ru
za Akdur veresesi tarafından fuzulen ;yaptırılan 151 taJ 
No. lu ev vardır.) 

Yenlhayat M. 1'!25 ada 9 parselde 126 M2 arsa 
Nuri or:ıu Ethem tarafından luzulcn yaptırılnn 
lu ev vardır.) 

<üzerinde 
89 taJ No. 

Yenlha;yat i\I 825 ada 10 panelde 166 M2 arsa CUzerlndc KA
zım Bingöl tarafından tuzulen yaptınlmıı 40, 41 taJ No. ıu 
e\'ler vardır.) 

Yenlhayat M. 82!5 ada 11 parselde 171 M2 arsa (Uzerlnde 
Mehmet Emin Babacan tarafından ıuzulen yaptırılmıs S4 
taJ .No. lu ev vardır.) 

Yenlhayat M. 825 adıı 12 panıel, 141 M2 arsa (üzerinde All 
oClu Hilmi taratından ruzuıen yaptırılan 35 taJ No. ıu ev 
vardır.) 

Yenlhayat M. 827 ada 2 parselde 1467,50 M2 arsa (lizerinde 
Sa!Anattln Atay tarafından tuzulen yaptırılan ve Zeynel 
oıtlu Abdurrahman·ın ıunllnde bulunan 363, 864 No. ıu 
e\•ler vardır.) 

456 • Yenlhnyat M. 828 ada 6 ııarııeldc 100,50 1\12 arsa (üzerinde 
Akkadın Ertas tarafından fuzulen )aptırılnn 29, 2S ta1 
No. lu evler \'ardır.) 

1116 Şenyurt M. 674 ada 7 parselıle 111 M~ arsa Jale ıokaıtında tJll' 
3 tal No. ıu evin yanındaki arsamn karsısına isabet eder.) ; 

1 - Yukarıda izahatı yazılı em!Ak, peaın para ve acık arttırma ııe fi 
lAllYesl mUsterlye alt olmak üzere satılacaktır. -' 

2 - Temlnat akcesl yüzde ondur. Satıı sırasında 'lierllen pey mııtıat' 1 
kadder kıymeti ge1:tıaı takdirde. teminat akcesl derhal arttınlmıyarak ıJıJl' 
mln uhdesine lcra ediline ona ikmal ettlrUeccktır. tJf r/. 

3 - !hale, )"llkanda gösterilen tarihlerde saat on dörtte bankamız 18
11 m!Ryonunda yapılacaktır. lsteklllerln o ıron yüzde on teminat akcesı. ';,,tJ 

cüzdanı ve lkl vesika ıotoaratı ile emllk ıervıııne müracaatlan. <8877> 

Çuvalların geri verilmesi hakkında 

Toprak mahsulleri ofisinden : 
Ofisimizden mübayaatta bulunanlara hubub':t 

ve un ile birlikte 30-11-1941 tarihine kadar vef'I .. 
lip mukabilinde depozito alınmıt olan çuvall-' 
31-12-1941 tarihine kadar müessesemize iade r 
dilmedikleri takdirde depozitoların irat kayde .. 
dileceği ve sonradan yapılacak itirazların dinl:Ö 
nemiyeceği ilan olunur. (9174) 191 

NEZLE DEYİP GEÇMEYiNiZ .•. 
VEREM, BRONŞİT, ZATURRtE, GRİP, nezleden gelir· 

GOMENTAL 
Nezleden korur ve nezleyi kökünden keser. 

Eczanelerden ısrarla G O M E N T A L ara.vınız. 

BELSAMİTOL 
rııı'°' tdrar yollan lltlhnbı , yeni ve eski B"F:L..';OOUKLUOU, idrar z0 ,ıcı.a· 

mesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli ılstlt!ere, böbrek rahatsız! il'' 
nna ka~ı en mükemmel llAC BEI-<;AMlTOL'dur. BELSAMlTOL Jc~ 
nanlar yukanda sayılı hastalıklardan cabuk kurtulurlar. Bütün 

nelerde bulunur. gaııı deposu: Sami Aksu. Bnhcekapı 1t sarıl<-'~ 
arkasında Rahvancılar ııokak No. 5 

Vergi tebliği 
•11111111111111111111111111

111111 
Ankara VllAyetı Detterdarıııtından: : • k ı 
Cilt: 6, varak: 56. sahibinin adı: ~- lc.ıı• alınaca 1 

ıat, cinsi: tarla, metresi: 7352 lira, kıy- : bti~ 

Irmak _ Zonguldak hattı 
Kim. 30-31 Kalecik • Ali· 
bey ıstasyonları arası 

Ka)makam Davut, mevkii: Kücük E - t) 1 
met! 735 ura, nlsbetl yüzde 10, verııl : Kızılay Gazmaskc Fa 

18. tlkkinun mtktan 7 lira 35 kuruı, itibar s. 940 E Müdürlüğünden ı cJ fP" 
Yukarıda ismi yazılı miıkellet bulu· : Fabrikamız için tor:ı'~ _'..._.,-

Kim. 61 Tüney - Germece 
istasyonları arası 

3000 

3000 

Müzeyyen Senar 

YENi Sinemada 
Bugün bu ırece 

Şahane bir surette yaratılan 
ııenenln en nefis rıımı 

KARA SEVDA 
{aratanlar: Clark Cable - Hedy 
Lamar - Spencer Trııcy - Claudct 

COlbert 
Seanslar: 14.30 - 16.80 - 18.30 

gece n de 
Saat 12.15 te ucuz matine 

CTKMAZ SOKAK 

125 uı 
941 perşembe : rangoz ile yazı ve dıkıtıı: .. ' 

25 güni.ı s. 15.30 namadııtından gayri menkulleri hak- , .... 
kındakl ihbarname tebll~ edllememte • - naları tamir ustası atııı• -,P-

170 382 
(8945) 

18, İlkkinun 
941 perşembe 

• günü saat 
SO 15.30 da. 
18903 

- . y . . "h netiC 4, 
tır. : tır. evmıye ımtı an ~""" 

3692 sayılı kanunun 10 uncu madde· : ne göre takdir otuıı•'' rı._ 
si hUkmUne tevfikan tebligat makamına : İstiyenlerin Mamak'ta fal> ıf 
kaim olmak Uzere keyfiyet UAn olunur. E müdiriyetine müracaatla~·ııtl 

(9047) 19119 •11111111111111~ 

Münir Nureddin Selôhattin Eyubi ve BoxoslO~ 
__J 

PARK Sinemasında 
Bugün bu ırece 

Vazife • ask • arkadaşlık ve 
kahramanlık filmi 

Deniz kahramanlar1 
Türkse sözlil 

Baı rollerde: Wallacc Berry - Ches· 
ter Morrll·Vlr"lnla Grey llAvetcn: 

B. M. Meclisinin altıncı devre Uc:Un· 
cU .vııının acılışı. Seanslar: 

14.30 - 16.30 - 18.30 gece 21 de 
Telefon: 1131 

SUS Sinemasında 
Buırün bu gece 

Şhlrley Temple • Randoıt Scott ile 
beraber cevlrdlklerl en parlak 

temsili 

Radyo Kraliçesi 
Fransızca sözlü 

Seanalar: 

14 • 16 - 18 aece 20.30 da 

Tel: 3589 

SÜMER Sinemasınd' 
Bu"Un 12.15 ten ıt11>11reJI 

Yepyeni mevzulu tcvJUllAcı
heyecanh macera rııırı 1 

• 
Ka(akular (efesı 

Bae rollerde: Preston Foster ;.,., 
lrcne tI• 8" 

..,.. . ,, 
Seanslar: 12.15 -14.30 - 16""' 


