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AMERİKA 
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iLAN 
ETTi 

Ruzvelt 

İlk tecavüıün 
ıekllnl anlını 

Vaıınston. 8 a.a. - Btrlellık Dw
letler Jlelsl M. R'llZ\'elt, buslln lı:Gn· 
~e. t lddetll alkıtlar aruında, a
ta~ıdakl m~aJı okumuştur: 

Dün bir alcakhk günü olarak Y1d· 
edilecek olan 7 llkkAnun 1941 tarl· 
hinde, Birleşik Devletler, Japon tm. 
pıı.ratorluğunun deniz ve hava ku
vetlerinln birdenbire ve bile bile 
yapılan hücumlanna mAnız kalmıı· 
lardır. 

Blrlqlk Devletler, bu milletle ıulh 
hllinde ldl ve Japonya'nın ısran D· 
zerine, Pulflk'te ıulhun ldamesi 
bahsinde Japon hükümetl ve jaPon 

[ Sonu 6 ıneı uylatla ] 

İNGİLTERE 

HARP 

iLAN 
ETTi 

Çörçil 

Parlamentoda 
durumu anlaHı 
Loadra. 1 LI. - lnıtiltere, Kana • 

da, A'Wtttalya.. Japonya'lya 'ka11ı harp 
illn etmitlerdir. 

Bapeki1 M. Çör(il, buıtün A.._ 
kımıruının )'lptıiı f"kılide toplantto 
dı, Puifik'teki harp vaziy~i hakkında 
bir nutuk töylemittir. Gerek to!'!Aaa 
aakıauna airitinde gttek söz söYlemek 
iizere a,.ata kalkışında alkışlarla kar • 
fılaaan M. Cör~il demitıir ki : 

"- JA4'011Yt'nın Amerika Birletlı 
mlederine h6cum etdiini dün akşam 
ötrenir öfrenmez. pullmentomıa der • 
bal toplantıya calanlmasıııa Mizwaha 
aördüm.. Bizim lriikümet 9İMemimizcle. 

[ Sonu 6 mcı uyl-411 ] 
• Brit•ıwa (/Jd D JO'-'YET + AHllflKA (il"'~ A fltANSll(Fr.} 
•JAPON da.1 m 11ouAN/JA 

Paililr Olryanommlalıi baı lu:a üsleri, atlalann kimlere ait oltlafanu, Japonya ve Amerilıa'nın durumlarını gö•terir harta. 

( tTınuml Jı111p durumunwı «tallı bit Jıiilis11Sım buaiin üçüncü sayfam ızd11 H11tbe D11i1 sütunumuzda bulll calmnız. Bu lıart11 ile bu sütundaki yazıyı t11kip daha kolay ol11c11itır.} 

PASİFlK'TE 

1 Almanlara göre ı Sooyetlere göre 

artık yalnız Rus kıtalan .. 
Vekiller Heyetinde 
'Vekiller Heyeti 'bqün 

... t 16 da bir toplantı yap
~. (a.a.) 

afiönya harp · 
Q~tıktan sonr4 

Falih RJla ATAY 
L_ Jı.po..,_, Amerika W ~,_ 
~ •: ıerçi henüz buı mecwıdm 
~ri ursa da, hakikatte kafll br
...__ iki cephe kurulllJUltUr: cepbder
~-~rinde Ru.qa Sllvlıiı bürün AD • 
~n ilemi. ötekinde CenDeııJ«, 
-.ooıar n lıalyaıılar "Var. 
....._ ~lefik Devl~tler .. e Ja~ra .~.!>i 
-L.'"tlll&rı yüzer mılyoou qaıı ıki buyiilc 
~ 'Ve deniz devleti harp içine aulmı~ 
~~dır. Mih'99r aavq bid:jim 
~~~rmck için yakında AJmaoya· 
~-~ _Amerikı'yı harp iliD etmek ih
.-unclea bahsedilebilir. Biitilll daaiz. 
~ lteiboyu içindedir. Kara apbele • 

biri RU9f&'da, ildacisi Çia'de, F Afrika'dadar. Aqlo-SaklOllhı' 
ı.... Cilphelere U111n deniz JOllariyle bai· 
-atlar. Japon ıdalanııı, ~· karala· 
~ ayırabilecek "Vefi Pasifik Okya· 
~da Anglo-Sıkson barekec birliiini 
~eye düıürecıek kad denia aaulıare
~n olacağını zaııoe•.llliyoruz. Aju 
L.- tııhlikeli teşebbüsleri Anıı;lo-Saboa
~ bırakmak Jıponyı'ıııa daha fazla 
..... aellr. 

11 
l' eai blditeııiıı m tesirlerinden bi· 

1. .._..a •ııa)'Üoin cam sefeıt>erli· 
ı........ ~. Arak ne grnler olabi • 
~ !-_de yardam poliriku111111 mii • 
~yle "9akit b)'beclilecektir. 
Sib·oın bülÜD b~ bam! 
~buz harp için itlemiye bet· 
... _ ~ • Buna kartı Alman milleriııin 
~yau üzerindeki tesir de besat'9 
~ lhım ıelir. Almaıılır ,adt 
._ ııiıı zorluklariyle boiuıtuıktan IOD· 

.\naıo..saksonlarla "" bqlanoa kal· 
..... ka11ısındao kurtuldular. Ejer ja· 
~la mihver dnletleri arasındaki 
ı...ı~· enseli kalkacak oluna, Büyiik 
~ 1mparatorlujuaa Asya kara • 
~ tasfiye e<ıMk için bir alınan • 
.....,_ cephe birliii kurulmak imklıu 

~dır? Gelecek )'UUl eo büyük me
~ 'adea n hırbio, Aaalo-Saboalar 
t..__en ciddt ceblikelerindeıı biri budur. 
~ Amen1ca, Avı»ttılya '99 iaailiz 
~ra iıtill edilmedikçe yeoi cihan 
~ıı, hattl en geoit kara seferleri)'
..::-::iine de ihtimal ftrilemn. 
..__-: 'nıa harbe karıpaıınaa bir ne
~ de ona alabildijine uzayıp pcmek 
~ •ermesidir. Harp dünya için yıl • 
~tabii bal ollbilir. Almanya •• ] .. 
...._ '11 karalarda yeamek, .,.,.a İıılil· 
~-ile Amerika'yı clenhılerde ft ele
~~ "91tanlanada JD1il6p -
~ olmaua zafer ftY& buq için 
illa labilec:ek unsur, cephelerden biri· 
-.; dilcenikliie dütmeliodeıı ibarettir. 
"-. llaaıl olur, ne zaman· olur, ttiliae • 

ııı....!lllilizlerle ıınerikalılar aimdl hit 
~ -~in'i. öbür yandı Rusya'yı im -
~dp Asya "Ve Awusı- harplerini 
~ "Ve düşınanlannı kaııatmll. 
.....:::- teferiııi bitirerek bir cerıke 

ida cah1U&ldardır. 
... ~ Sı'nppnr'a, ""· ......,_ w Hollucla lllm6rpleri· 
...... ..., * ....... 

..... _.....w 

Japonlar 

Malezya' ya 
ASKER 

1 ngilizlerle şiddetli 
bir çarpışma oluyor 
Sincapur, 1 a.a. - Uıakprk inıi

lls umumi karaı"sllunın reant tebll· 
ii • 

Dil1111&n Kemaum'a bir ihraç ha
reketi 7apm1f ve Ketahbaru illtika -
metinde ilerlemiıtir. Diitman ııemi
lerinden mürekkep önemli bir filo 
KemalSm açılı:lannda ııörlilmüıtür. 

Hudson tipindeki tanarelerimiz 
ııemilerden birine tam isabetler kay 
detmiıtir. Bu aemide ,ansın çılrtıtı 
aörilmU.tllr. AJJli tanareler bu fi
lon mensup batka bir 1emi7e de i· 
aabetler kaydetmiılerdir, 
Baıka bir ihraç hareketi de Sabak 

mevkliude yapılmııtır. Burada aahll· 
de sok ıiddetli bir muharebe cere -
7an etmektedir. 

Bir Hudson tanareai Kelantan 
nehri iizerinde aıker taııun bir 
mavnayı iaabetle bombalaıruıtır. 

Japonlann lıtlll'fqa iUı """• ' 
pAcuma laarelt•tİ 

Bincapur, 8 L&. - Japonlanıı 
karaya ilk ulrer pkarma hareketi 
sece yanaıDctuı aonra aaat btrd• 
Kalesyaauı ilamla bacludumm ti· 
mal ldltealnde Jtotabakru'da 7ÇJ1· 

Jllİltlr. Bu ~ .... pQ8kürt111-
mU,tür. Bunun tıurtne :rtrml kilo-

( Sooa ' 6ncl •Jfada ) 

Paaifik harbi kartıımda -
ALMANYA 

RUSYA 

VİCHY 
ne yapacaklar ! 
Almanya'nın harp 
il6nı söyleniyor 

Londr&, la.L - Ötnaildittne p 
re Japonyanm mUttettld .A.lmaya ve 
İtalya 2' aaat içinde blrletlk dev· 
letıere harp nan edeceklerdir. 

Japonya'tle/ıi lııımıat 
TokJo. 1 a.a. - hra4+: kaaute 

dre Alm111'8 24 - icia&le 9i.rl-.ik 
Amerlıa'ya lwp illa ı4mlıl!lr, 

Loadre, 1 LL - tcıeara tulıfl!ta • 
pa. ı ..a lff l 

Siyam, Sin.apar ue Malalıa (Malezya) yı 
•ö•terir harta 

Hollanda SİYAM 

5 Amerika 
devleti 

Japonyı'yı kaqı harp 
ilin eHiklerlni bildirdiler 
Londra. 8 ı.a. - Japonya•ııııı Anı .. 

rHE&'ya taarruzu üzerine, Amerika, ln· 
slltere ve domln>'Clllanndan baf.ka, 
aynca diler devleUer de Japanyı•ya 
harp llln etmlelerdlr. 

Bunlann batında Hollanda aelmek· 
tedtr. Gerek Londra'dakl Hollanda ııu
kUmeU. ırereık Hollanda Htncıı.tan'ı 
.rapoaya'ya harı> llln etmlaler ve Hol· 
landa Hlndıetaıımdald bUUln J&POllla • 
nıı ıevlı:Wnln anredllme.ı Uzertııe bil· 
tlln memlekette Yllln halinde tevldfler 
bUlamıtbr· 

Putıa'te barp batl&dılı habeı1, bil· 
tUn cenuv Amerlka devıetıerl arum· 
da bıllrik blr heyecan doturmuttur. 
Vaalnston'dan selen haberlere söre, 
eenUP .Amerlkaaı cllmburlyetlerloıden 
''OOk cuaret vertcl Yardım meıanan., 
plrnlıtır. Bu cllmhurtyeU.r ara11nda 
J&PollY•'Ya harp UAn etmll olanlar da 
vardır. Bunlar Honduru, KOltartkı, 

NUcar-.U• vı Haltl'dlr. Panama hUkü
meU. bUtlln jap0nlarııı teYklftnt em • 
remı11t.1r. 

Panama deni:ı ve aıkerl makamlan 
moda w ckıllamnanın her lht1m&U lıar-

tdN"al& basır Wlundutwıu blıru llt· ... " .. ~ 

Japonlara 
yol verdi 

Jıponlır Siyam' ı cıktllır 
inalllılerle harbe blJlıdll• 

Bınakok. 8 a.a. - Tayland hll
kllmetlnln bUdlrdltlne söre, japon 
kıtalan, cenup Tayland'da birçok 
atrateJlk noktada karaya cıkmıtlar
dır. 

Bu -.bah aaat 2 de Siemrop'ta Si· 
yam hududunu secen Japonlara kar· 
11 mukavemet aaat 7.30 da muvak· 
katen durmuttur. Mllzakereler bal· 

latn11tır ve seri bir karara vanımuı 
beklenmektedir. 

Anlaımaya oanldı 

Tokyo, 8 a.L - Haberler bQrolu· 
nun blldlrdttıne ~re, Japonya Ue 
Tayland arasında, japon krtalannın 
Tayland'dan seçmesi için bir anlat· 
mıya vanlmıştır. Japon lutalan Tay
land'a aırmde başlam!ftır. 

/,..ilizler hmelrete g~tiler 
Nevyork, 8 LL - Slyam'd& ln8illZ 

kara kuveUerl Ue iapon kıtalan a
nmada ınul:ıaNbeler cereyan etmek· 
.. llıbl9 lılldlıaı tNd'r 

deniz ve 
HAVA 
savatlan 

Filipin ve Dahu'ya 
para~ütçüler indi 
Va$1naton, 8 a.a. - Amerikan 

tebllil: 
Hucum eden japon kuveUerlne 

karşı amerikan hareki.tına Havai 
etrafında devam edilmektedir. 

Bir miktar japon tayyaresi ve 
denizaltısı tahrip edilrruşt.lr. Kuvet· 
lerım z de kayıplar vermittlr. Hücu· 
mun bidayette sanıldığından clddl ol· 
du~u anlaşılmaktadu'. 

Pearl Harbor'da eski bir zırhlı 
bat1ru1 ve dl#er müteaddit kOeük 
aemller hasara uğramıştır. Bir tor
pido muhribi berhava olmllflUf. Bl· 
rl deniz kuvetlerlne diğeri hava ku· 
vetlerine alt ild tayyare meydanı 
bombalanmış, müteaddit hanprlar 

( Sonu 3 üncü sıyf ada ) 

Erlerimiz ~in 
hediyelerin ikinci 

partisi de seôedildi 
Kıaılay • YardımaeveDler Cemi • 

yeUeri .A.nkaıa Jıılilfterek Komiteal, 
kaJaramaD erlerimia lçln toplanan 
lut hediyelertııin ikinci P&rtiırlnl 
HVkedilmek bere diin ilcili ma • 
kam& tMlim etmittir. tl'çUncü parti 
bediyel*1' de hatta •onuna lı:adv 

teallm olunacaktır. MUtterek komi· 
te bundan bqka toplanan parala • 
nıı bir kısmı ile ve tlmdUik 15()()() 

fanlll ve 5000 çamqır takımı te • 
mintne karar vermıı ve Kızılay U· 
muml Merkezine müracaat ederek 
bu 10.000 parça hediyenin mü4ıterek 
komite nam ve hesabına iıtanırıl'da 
alAkalı makama teslimini rica et -
mlştir. 

Kızılay Umumt lılerkezl SUmer
bank &tölyt>lerlnde ve kendi atölye
lerinde bu lkl tip hediyellk 91yayı 
evelden hazırlatmıı bulundujund&D 
MU,terek komitenin ılparltiDI der • 
hal yerine getirebilecek vaziyette • 
dlr. ıı·anııfi ve çamqır takımları 
hatta aonuna kadar t.taabul'da 1 • 
cap eden makama teelim edilmll bll
lunacaktır. 

ötrendllim!se göre Kıulu 'U -
mumt lıılel"kezi beher ~r t81D• 
mı tıe beher fanllbı y1ls altmıf&I' 
kuruta maletmit buluıım&lttadır ki. 
bugUnkU pl:yua ttyatlarıaa söre ba 
fiyat cidden m&k"MUr. 
llü~erek komite millt ve malt 

mUeaıeselerlmlzin hediyelik efyay& 
çevrilmek Uzere teberrU ettikleri 
paralan 7arın illn eyliyecelrtir. Da
ire ve mOeHeselerle mekteplerde 
hediye temini için btıyQk bir hare
ket haKiSetennfttir. Almam neti -
ceım. llalmUlıdeld aGlll.... lıildire-... 

• 
nıevzıt 

harekAtvar 
HareWhn deotmt ~ 

Bundan • • 1-lyle 
nll ...... ...,,, 

Berllrı. 8 a.a. - Alınan ordul&n 
'bqkumandanlıtmm teblltf: 

Doluda hareki.tın devamı ve dö
vtııme tarzı artık ruıı kışına ballı 

bulunmaktadır. J:>oğu cephesinin ae· 
niı bölgeleri üzerinde artık yalnız 

mevzii harekAt kaydedlllyor. 
Kırım'ın batı kıyılan üzerinde 

d!lşmanın uker çıkarma teeebbüsD· 
nün önllne g~ilmı.tır. 

Alman ve ltalyan kıtalannm Do
netz havzasındaki hllcwnlan Uerle
meğe devam ediyor. 

Lenlnarad'da dDşman tıkıl teteb
büslerine bot yere devam etmllllr. 
Havanın fena olmaaına ratmen, 

alman tayyareleri mvyet kıtalan 
toplululdanna. tanklara, sarlara ve 
sahra tahklmlerln• karıı hllcumlı· 
nna devam etmlılerdlr. Dütman ae
rek insan, aerekııe ağır allih ve mo
törlü malzeme bakımından yeniden 
büyük kayıplara uıtramıstır. Moıko
va•,,·a ulaıan demlryollan bomba 
hücumlariyle blrcok yerlerinden ke
silmiştir. 

T aganro• halılnntla bir 
tekzip 

Berlln, 8 a.a. - D.N.B. Bolfevik· 
lerin Taeanroea kadar nrdıklan 
hakkında inslllzler tarafından yayı. 
lan haber uydurma w Mft"t"!ır. 

Alman rad)'oauna a6re, Finlandl· 
ya k&rfezlnde bir dlllm&n "ml b-

LİBYA'DA 

lngiliz 
baskısı 
artıyor 
Birelıobi etrafında 
yapılan meydan 
muharebeı i nde 

Almanl• tlllklmııı 
. Od• blrlll klylllltller 
Lcndra, • ..., -~ \ıılr 

kaıınaktan blldlrGıUllM .. Sldl· 
( 5oeu ' UICI ..,W. ) 

C. H. P. Meclis 
Grupu 

Tula'yı 

kurtardılar 

4 llltWnantı w-
V• llelst onllna il 

Moslcowa, 8 a.a. - Tu aja.ma .... 
dlrl)"Or: 

Sovyet kıtalan almanlan ~ 
Serpukof f09l!llnden atmıelar w w 
suretle Tula'yı kurtarmıtlardır. 

V on Keist orclmunan 
lıayıpları 

Kulöilef, 8 a.a. - ROlltof bö1-ıı 
alnde yapılan harekt.tı tefsir .-, 
blr IOY)'et ukerl muharrir, al~ 
lann bir yıldırım zaferi ürrud-ni ıı:u
bettlkten IODr& ıto.tof"u tekrar ele 
ıeçirmek teeebbU.ilııde bulunacalı:k.o 

nnı haber veriyor. 
Aakerl muharrir ıunu da illve .. 

diyor: 
"Fakat Kmlordu hazmbr ve k ... 

dllertn.ı bekli1'0r. 
Almanlar, flmcll Tasanroa'un • 

mal batıauıda Mlu• ımıatı kıYlla
nnda bir müdafaa hııtb kurmt1a 
çalışıyorlar. 3 ve 4 llkkl.nun ır.lal .. 
rl lehimize muvaffakıyetle cere:taa 
eden t lddetli muharebeler olmuttv. 
Kızılordunun llerf bareketf d"918 
etmektedir. 4 IDrklnuna kadar voe 
Klelat orduau fitil ve ,..raıı olanll 
400.000 den fazla b7IP 'V9rmiltlr ... 

flleal fln tıaıPlanDln -- altına ... 
JllJf ve 'bir clelıtrOl'er hwra atra-
ınıstır. 

ÇIN KIYISl'lllll 

Hongkong 
abfuka 
altında 

J a p o n l a r imtiyulı 
bölıeleri itıal ettiler 

Ga1m adasa japonl• 
........ 19wlldl 

H onskonc. ı a.L - RHml teblllt 
ao&-400 kifiden mürekkep japo$ 

lnta1uı ha.dutta &6riilmüıtür. Ba D 
talum Ja)anda nehri seçmeleri ~ 
leni79r. 
Kendiıinden emin olan H~ 

prnisona mevzilerini plakta ip 
etmiıttr. Hudut ho7Qlldaki :rollarla 
demir,ola etinin ilk saatlerinde tah
rip edilmittlr. Ba imdat WSltlill Re. 

C. B. P. Kedlıe Grapa Uıılıalll ri hattaki ....,_ aenifal ahmt 
a.,.d ........ ııs> . . ...... . ~-..... . .... .......... 



ANKAR 
Ogüst 

bulunan 
môbedinin yeni 
dıvarındaki yazı 

Bizans'm ilk çağların - ı 
da Ankyra iyi günler 
yatadı. Fakat 620 yı -
hnda Pers kıralı Chos
roes şehrini zaptetti ve 

yağma ettirdi. 

Yazan : 

E. MAMBURI 
Galatararay Lisesi Profesörlerinden 

lııa'nın doğumundıın 25 yıl ön
ce, Oglıst'un konst.ılluğü zamanın
da Gı:uat)a bir Roma eyaleti oldu. 
Galatya'nın en parlak zamanının 
bır kısmı ooyle baslar. Ankyra 
ıehri o zaman cenuba doiru ya· 
yılmakta ldı ve şehirde büyük 
anıtlar vardı. Bu anıtlardan bil· 
hassa şunları sayabllırız: Roma ve 
Ogı.tst mAbedı, Agora denen bir 
pazar yeri, bır ıpodrom, bir jlm· 
naz, bir hamnm v.s.. OgUst mti.be· 
dl şimdi hallı yerindedir. Pazar ye
ri olan Agora ise bu mAbedln ba· 
tısına doğru, l!iaftıda cukur yerde 
bulunncnktır. 

Ankyra'dakl hamamlann en ıs. 
nemlisi Cankırıkapı'sında idi. Ha
mamın palestra denen meydanın
da beden hareketleri yapılırdı. 
Paralann üzerinde görülen ve 
sehrln sembolü olan bir gemi de· 
miri Flrlkya menselnln bütün hA· 
tırasının daha önceden kayboldu· 
tunu göstermektedir. O zaman 
&ehlr lcln helenlstlk bir mense ka
bul ed.llyordu. 

Gerçi Sen Plyer tsa'nın doi:u· 
nıundan sonra onuncu yüz yıla 
doğru Pontus'u, Kapadokya'yı do
lasarak havrada vAzetmek fcln 
Ankyra'ya gelmişse de Ankyrıı'· 
nın havarı kilisesi, lsa'nın doğu
mundan sonra 51 yıllarına doğru 
Sen Pol ve S<>n Tlmote'nJn bu ııe· 
hlrden ııeclşlerl sırasında yapıl
mlJtır. Bununla beraber, herhan-
8'1 hal ve fır1atta milsrik ve hırls
tlyan kll!Jelerl yanyana devam 
ıodestelmlşlerdlr. Zira bu bölgede, 
hırisUyan olduğundan dolayı öl
dürQlmQş olanlardan bahsedllmez 
veya pek az bahsedılir. 

362 y:ılıllda puta tapıcılıtın y~ 
nlleylclsl olan imparator Jullen, 
Ankyra'da kabul rt>slmlerf yap
nne ve ıehlr halkı şerefine iPod· 
romda ıenl kler ve oyunlar tertip 
edllmişt.lr. 

Böyle olmakla beraber, besinci 
yQz yılın başlannda, belki daha 
önce dördüncü yQz yılın ııonlann
da mQşrlkllk ve puta tapıcılığın 
bir kalesi olan Roma ve OgUst 
rnAbedl knlscye cevrllmlstır. 

Schrf gOz lleştlren Roma kıral· 
Jıı.n arasında Antuvan Karakıı.lla 
<211-217) den bahs!'dijlr. Karakal
la, 216 yılında duvarları onartmış. 
tır. Cllnkil Pers ve Got tehllbsl 
vardı. 1928 de Dartepe'de gördü· 
IUm duvar parcalanndan baska 
hlc bir yerde> ona alt bir ize rast
lamadım. Bununla beraber cok 
Jhtfrnall vardır ki, bu duvar, Fi
rikya sehrlnln eskiden bulunduğu 
yeri, cenuba doğru uzanarak, u. 
lus meydanı ve Anafartalar cad· 
des.lnden Bcntdcresl'ne kadar ce
vlrlyordu. 

Kiliseye çevrildikten sonra Ogüst mabedinde yapılan 
iUııJ eler 

Roma - Ogüıt mabedinin ' 
yandan görünüşü 

tıda blrlblrlne parallel bir seklide 
yapılmıştı. Bu herhalde eski bına· 
yı cevlrbordu. 

Sondaj, Bizans duvarının, mli· 
bet yapılırken önünde bırakılan 
acık meydanı her taraftan içine 
alan 80 aantlmetre yUkAekllktekl 
mermer parmaklıfın dışına ve o· 
nun üst tarafına oturtulmuş oldu· 
~unu gösterdi. Parmaklıınn teme· 
llnde, hAIA harele yerlestırllmiş 
bir halde 32 santimetre ~cnlşllk· 
te meydana cıkan bir basıklık, hl<: 
ı;üphe yok ki, meydanlığı örten 
taı; d&emelerl yanlarda dayamıya 
yanyordu. Bunda hata yapmanın 
lmktını yok: çünkil parmaklık ö
ze.nllerek yapılmıstır. Bu duvar 

sulh zamanında rahat rahat yapıl· 
dıı,:ını 1;6sterl>or. Halbuki üı.t ta· 
rafta.ki Bızans duvarı, askeri bır 

!uzum üzerine acele yapılmıştır. 

Duvarın kalınlı~ı ve yukseklii:I, 
m.ıdafaa)a :11nrasın d ye yaınldığı 

kanaat nt \ermektedir. Bunun ya
ııı.dı.:ı de\ re gellnce, bu devri ta· 
yın etmek zordur. Orada ı;;örUıe• 

bılen, fakat ne yazık ki kısmen 

kırılmış olan yunııncn bir yazıda 
hul.ı a olarak şöyle deni) or: 

"Yuksek ıı:ıh <TraJnn) \'e lltıh 

Hadrıen \e Partlnrın llfı.hı <An· 
to)nın i.... C>cdnt... CTC'ktoların> 

Galııt:11asının <Metro) polil, Anky· 
ra'nın hekimleri (AU)'Ustııux> .... 

O halde muhakkak ki, lmpara· 
tor Knraknlla 216 da kend sinden 
önce gelen imparatorlar şerefine 
dtkllen :.·nzılı eserleri kullanma· 
mıs olacaktır. Oblir yandım He· 
rnklius'un Hnllc'te BlnchernPs sa
raylan ynnındn yoptırdı(:ı du\•ar
lnrla bu duvar kıyaslanacak olur
sa, bC'n bunda o kıınar benzerlik 
bulmuyorum. tik Bizans kalesinin, 
Heraklius tarafından tAmlr etti· 
rild,f:I veya yeniden yaptırıldığı 

z.aman, mfı1'C'din l'trafında bulun
duıtu knhııl cdlllrsC>, bu kalenin 
belki daha altıncı yüz yıldnnberl 

m!'vcut bulunduğunu düşünmek 
lazımdır. O halde. busrilnkll An
kara kalesi surlan. Roma ve 0-
gOst mlbedl, Akroıx>lüniln surln· 
nndan daha sonra, yedinci yüz yı
lın ı;onlannda veya sekizinci yüz 
Y'Jlın başlarında yapılmış olsa ge
rektJr. 

An'(cyra tarihinin bu noktıtlıın· 
nı yalnız d!kkııtll arastırmalar 
meyrlan:ı çıkıırab!lecektlr. 

., .... ,, .•....•••..... .........•• •••.............. .. •........ ....... . • ._ . . 

i Felekten Bir Gün i . . 
~ •.................•.••....•••...••... .................. .....•.... , .. _. 

Bu sene balıkçılık pek yaman kaçtı-

1 mamın hissesi - Baron' un çamaşırları 
Ankara oldukça bllyQk önemde 

aakeıi bir merkeZdl. Roma devrin
de Ankara'da hiç bir Roma aske
ri blrll~l oturmamıssa da, Bizans 
devrinin başlarında Ankara'da sık 
~k asker otururdu. 364 te bu as
kerin komutanı olan Jovicn ve 
oflu Narronıus ora1a konsQI ol
dular. Az sonra Jovlen ölfince, bu 
sehlrde oturan ordu lktıdar mev
Jdlne Valens'ı cağırdı. 

"Bu sene ~bahk~ıhk •••••••••• . . Yazan: •••••••••• . . 

Blzans'ın ilk cağlannda Ankyra 
!yJ g(lnler yaşadı. Fakat 620 yılın
da Pen kırnlı Chosro~ ıehrl zap
t.ıttı ve HC>rakllus'un bfitnn calış
ınalanna rağmen ıehrı yatma et· 
tirdi. 630 yılına doğru Herakllus 
kalenin duvarlannı onarttı veya 
yeniden yaptırdı. 

Eski tarihçiler, tarif etmedlkle
rloo görC', acaba bu kale hangi ka
le idi? diye bir sual akla gelebl· 
lir. Flrikyalılnrın Dartepe'yJ bir 
kale olarak kullanmış olduklannı 
lhtlmnl dnhlllnde görmOştOk. Fa
kat bugünkO hlsnr veya kale de· 
nen yere "kale" ndı verlldlğlne 
dair hlc bir telmlhe rnstı::elmcdik. 
O halde Hcrnkllus tarafından o
nartılan veya yeniden yaptırılan 
kale nerede idi? 

1939-1940 kışında Hacıbayram 
camllnln etrafında, Oıüst mAbedi· 
nın görıinmemne eng<'I olan evleri 
Ytkmıya teşebbüs ettiler. Bu ev
ler yıkılınca camının &imal bau
aında büyQk bir Bizans duvan 
meydana çıktL Bu duvann bil· 
yüklO!ü dikkatimi cektf. Müzeler 
Umum Müdürü B. H!mlt Zübeyr 
Koşay'ın muvafakatini alarak du· 
varın son şimal ucunda kücük bir 
110n"IR;1 YBJ>tım. ııu kilcOk tetklkım· 
c.cın ııu sonuç cıktı: temcide, ı:e
nlsllğl altı metreye yakın olan 54 
metre boyunda bir duvar parçagı 
bulundu. Duvann meydana ba· 
kan kıyısındaki yükseklik dört 
metre, fakat llbi sokafından ta
raftak1, yani dıs yandaki J'UksPk· 
llk on mrtre lllcnltlü. Bıı duvıır. 
Oıri1at mAbedlnt çeviren merdtven
:ı.rtn temeUnden 40.75 metre ata• 

pek yaman kach,, 

Y ıllar var ki lstanbul bu ,.. 
nw &.:adar uskumru bollu· 
ju görmemiıti. Bir buçuk 

ay evel, torpil gibi torikler, alupar· 
aaklar, sivriler çtkmı) a ba,layıııca 
balıkcıların hep5ınde surat asılmıı· 
u. iğrenç bir eda ile: 

- Le$! diyorlardı. Çünkü pala· 
muı. torik ı;ok çıkınca uskumru cık· 
mazmı$.. Bunu bilmek içıo de balık· 
çı olmıya !uzum )'Ok! "Büyük balık 
küçük balığı yutar., darbımeselini 
bilenler bunu da pek:Ul bulabilirler· 
di. 

Derken efendim! Günün birinde 
Boğ.azda uskumru giirünmez ıni? 

Hem de ne uskumru 1 l)ört ıanc 
bir kilo. 

O gun gorüştllğüm bir balıkçı ba· 
na bu iri uskumruları göstererek: 

- Beyefendi 1 Hunlara ana balık 
derler. Bu sene L1kumru eok çıka· 
cak, demi,ıi. Dcdıği gibi de oldu. 
O g\ln bu;;ündür, uskumru sulıırı· 
mızdan ayrılmı}or, Alllh eksik et· 
mesiııl 

lzmir'in bir "çipora,,51 vardır. Js. 
unbul'un da u5kumru$u. işin tuha· 
fı bu balık baska yerde de çıktılı 
halde fstanbul 1Ul arındakl kadar 
tatlı olmuyor, Ne hikmet bilmem. 
Demek ki lsıanbul'un "ibuhava.,51 
balıklara lezzet veriyor. 

Simdi birisi gülerek: • 
- Kardeş! Mademki fstanhulunu

zun lbuhava'1 hıılıkları taılı l andırı r· 
mı,. Köpek balıklarını da bir tat· 
sana bakalım! derse ne cevap veri· 
rim? 

Ne dheceğim: 
- Ümmeti .Muhammet bir ben kal· 

madım yal onu da sen tat! derim. 
Rivayet ediyorlar ki bu gene us· 

kumru yalnız Boiu sularında de
f{!, hr tarafta çokmuş. Hattl Anka· 
n'nın Karadeniz ve Marmara ha· 
'"1Zlariyle yeei doldurulaa GeoçfRc 

E B. Felek ~ . . . . •••• •••••••••••• ••••••••••••••••••• 
parkı gölceğezinde bile. Yalnız ora· 
!arda bulanık suda balık avlanmıya 
müsaade edilmediii icin kimse tuta· 
mı}"OrmuJ. Rahmetli Jlornzan Tev· 
fik'in repertuarında bir de balıkcı 
hiklye l vardır. 

Vakti}·le bal&, mahallelerde tab
lada satılırdı. Bir balıkçı basında 
tablası uskumru utarken bir boliça 
pencereden soruyor: 

- E, Balikcl! Balikd Kaç paraya 
veroin? 

Tablasi}·le haşını yukarıya kaldı· 
ramıyan balıkçı parmaklarının hep.. 
5ini açarak: 

- JIO}·le olur! cevabını vermiş. 
Kadın da: 

- Ver bir okka! deyince eve ya
naşmıJ. Bahtı ıartmış. Kadın beş 
kuruJ vermlı. Balıkçı: 

- Bir kuruş dah'a vereceksin! 
- Neden? Sen elinle be~ kurus 

demedin! 
- Hen elimle altı kuru' dedim! 

Ben altı parmağım! demit n haki· 
karen altı parmaklı olan sağ e lini 
göstermiş. 

Rahmetli bunu bir .emeni balıktı 
ile bir boliçı arısındaki muhavere
)'e ve5lle oluak anlatırdı. 

Her el bcs parmaklı olmaı. 
Ralık lafı olsun da ıu balıktı tür· 

küsü aklıma Jıelınesiıı. mümkün de
ji ldir. F.ğcr nota bibem ıiıe notu•· 
nı yazardım. Hıtd 1:-ıunu bir bilen 
adam, radyodaki " Bir bıtlk türkü· 
sü iiğrenclim,. saatin<le dinlC}·icilere 
mc,skeııirse ne iyi olur. İşre tiirkü: 
"Uskumru balığına aııım oltayı,, 
"Palamut görünce bir rana kaı;tı,, 
"I.üfe-r hlddetinden ateşler ucıı,, 
"Bu sene balık('ılık pek yaman kaç-

tı., 

Cıkalaklak, cumburlaka, aımburla
kalak, 

Kaal kanım var! 
[ Sonu 6 ıncı say/ada ] 

- 2 - 9112/1941 
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Çam sakızı 

çoban armağanı 
Hediye, ne boyda ve ne değerde o

lursa olsun kıymetlidir. Onu nla· 
nın sıcak bir heyecanla ürpermc
meslne, sevine ve nıera.kln ona 
dört elle sarılmnmasına lmklin 
yoktur. Yedi yaşındaki cocuklnn 
yetm~lik ihtiyara, meteliksiz in· 
Jdrden mllyoııluk zengine kndnr 
o, her gönlü alan bir sihir t~ır. 

Hediye vermek lcln zengin olnıoğn 
lllzum yoktur. Her gonUl zengin 
yoksul da knnnca karnrıncn sev
gisini, mlnnetlnl lfadelendırecek 

bir nesne bulablllr ve onu hediye 
cdebılir. Yeter ki o, sıcak bir sev
giden, !eten doğnn bir hC'yecan
dan hız ıı.lıırak gelml& olsun. 

Hediye alanın yoksul \'C' muhtnı: ol· 
ması da 18.z:ım değildir. Dııl:dakl 

coban. :ranm elma il<', mllyone· 
rln gönlllnü calabl1lr. Cunkü o
nun dC>ğerl bahasında de :.1, lı:ten 
korıusunda, temiz sevgiye da;:,;anı· 
şındndır. Hediye, güzel \'C iyi il· 
detlerımlz arasında yer almıstır. 
Onun bütün ı::uı:clliğl bir fayıln 

karşılıf,ınrln yapılmnyışınrladır. O· 
nun ıcln bC>zlrganca yapılan hC>· 
diyeler tlksintı verır. nunlnr bnh· 
slmlzln dısındadır. 

İki yıldır, kahraman erlcrlmıze mll
letı:e heı:lıye verboruz. Onlara 
armağan ettiğimiz eldiven, knuık 
ve fanilaların onlan ne kadar 
ısıttııtını bir düşt.ınllnilz.. CUnkü 
bu yün ıı:ı~nlan, bir !ızik h!ıd • 
sesinın k· nunlarını, sınır arını n • 
makta, bütün mlllf't kn'bınln en 
samimi sıcaklıltını tnsımaktn "" 
bu korla onlnrın çc>llk vU ·utlar rıı 
kavrayıp ı;armaktııdır. Öyle hlr 
sıcaklık ki, lfl mı'yonım knnı kııy
nndıkç:ı 1' •il gldı>cekllr. 

Sevinçle i ı · .• yoruz. Gene hUtiln 
millet J,ııı ıl hnrıl kahraman M h· 
mede yün örm<'kte. oıın hPdl::re 
hnzırlamnkladır. nu hnfüı lc:!ndl' 
yalnız Anknrn'dan 31 bin pn .. ı::ı 

arma~an )·oln cıkmak OzPredlr. 
Kahraman l\!Phmrt'clk ı;öndndiklı>· 

rlmlz, ı;:önd!'.'recekl€'rlmlz. qna "· 
nin bfıyllklü ·üne !bık de ıl ... Fa· 
kat bunların m'ınevl if!'.'/.?r>rfnl ııen 
bizden iyi bq rsln. Bunlar. nnıı 
ln!lrıarı. cana ı:üv(>nı>n ve S(>nl a· 
nanların armağanıdır .. 

SÖNMEZ 

Yunanisf an' a 
yiyecek maddesi 

Ku rtuluş tekra r 
Pire'ye gidiyor 

Meclisin dünkü 
toplantısı 

BüyUk Millet Meclisi dtin saat 
115 tc B. Re!et Canıtez'ln ba,,kanh • 
ğında toplanarak Ordinaryüs pro -
fcsörlerin mRS§larının en qağı 100 
liradan bll§lnması hakkında Osman 
Şevki Uludağ (Konya) tarafından 
verilen takriri görllşerek kabul et
memiştir. 

Dundan sonra avukatlık kanu -
nıınun müstacelen müzakeresine 
geçllmlş, bu konuda ilk defa söz a
lan !<~krem Ergun (Ankara) devle
te bağlı müesseselerde çalışan a • 
\•ukatlann yanında hariçte az bir 
para ile çalışıp deYlet nıUesscsele • 
rinde iş bulamıyan avukatların da 
goz önünde t<Jtulmwıını istemi§, bu 
hususta vermiş olduğu takrir üze
rinde konuşulmuş ve meselenin blit
çeyl ilgilendiren kısmı llzcrinde Ma· 
llye Veklltmtzin de kısa izahatı 
dınlcndikten sonra takrir reye ko· 
nulnrak kabul edllmemıştir. Bunun 
arkasından avukatlık kanunu ıa. -
ylhasının birinci müzakeresi yapı
larıık kabııJ edilmiştir. 

Sırrı İçöz (Yoı:gnt) ın at;ıllar 
haklnnclaki kanunun birinci maddP· 
slnch ki mücld<'tin ·ızatılmasınn dair 
ltnmın tekllfını gl:lriiı;erek kabul e
d•n Irc11s Tllrkiye ile Almanya a
rasındaki ticari r:1Ubad .. lelere dair 
husu 1 anlaş"tlanın yürürlük nılld • 
d t'"I n iki ny uz(Ltıhnnııınıı dair kil· 
nun Jı\vihıı . .cıını dı. k'lbı.ıl ederek top
ı ntıınna ııaat 15 40 ta son vermiş • 
tir 

1 clls yarın topıan!l<"'lk•ır. 

Yeni serum ve 

aşı tarifesi 
Merkez Hıfzıssıhha muesesesince 

yapılmakta olup u:n11mun ııaclığını 
ilgilcndirmiycn maddelerin muayene. 
tahlil ve tetkiklerinden alınacak Uc
rctlerle, bu müessese ta"ah'ldıın ha
r.ırlnna~ a'iı. serum ve dil!er mad-le 
!erin satış de[;erlerinı gtJstereıı yeııi 
listenin tatbikma 1 ilkkanun 1941 ta· 
rıhinden itibııren başlanmı ~tır. Bu ta 
rihtcn beri aşı. serum ve diı;er mad
delerin satışı Kızılııy cemiyeti tara· 
fından yapılmaktadır. 

Sıhat ve Sosyal yardım vekilliği 
vilayetlere bir genelge gôndererek 
eczahanelerin aşı ve serum ihtiyaç· 
ları için lstanbul'da yeni postahane 
yakınında Kızrlay'ın satış deposuna 
başvurulmaı;ı bildirilmiştir. 

Bir vurguncu 
mahkum oldu 

Müdafai Hukuk caddesinde 143 nu
maralı dükkanın sahibi lbtik tamir
cisi Mehmet Sezer fiyatı hUkUmetçe 
562,5 kuruıı olarak tespit edilen ben
zinin tenekesini 8 liraya aattıi:ından 
3 üncü asliye ceza hakimliğince vur
gun suçuyle 25 lira ağır para ceııı -
sına, dükkimn 7 gün kapatılmasına 
mahkum edilmiştir. Suça konu olan 
benzini er müsadere olunmuştur. 

Çivi i h tikôrı 
suçluları 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Kurtuluı 
vapuru '\'unanistan'a dörduncü parti O· 

larak götüreceği gıda maddelerini iki 
giindenberi >iiklcmiyc basladı. Vapur 
ayın on ikisinde 1600 um nohut, fasul· 
ya, pııtatcs , soğan ve tuzlu balıkla hu· 
susi olarak gönderilen kolileri goıflre
ccl.:ıir. Verilen haberlere gfüe Kurtu • 
lufun yaptığı her seferden 14 bin ço • 
cııkia 250 bin l.i,i i~tifadc eınıckıcdir. 
Ve ilk yapılan dıığıtmn tecrübelerinden 
sonra giinderilen yiyecek maddelerinin 
yetimhanelerde, lıasııınclerde pi~irildik· 
ten sonra halka dağıtılma~ı daha fayda
lı görülmüştür. Gene verilen haberlere 
göre bu )'ardıma hi(' bir tarafıan hiç 
bir suretle müdahale edilmemektedir. 
Tevziata milletleraruı Kızılhaç üyele • 
riyle yunan ,.e alman Kızılhaçları na • 
mına iştirak eden doktorlar nezaret et· 
mektedir. Gene Yunınistan'dan gelen 
haberlere göre halka verilen ekmeğin 

kilo~ 800 drııhm~dir. Buna rağmen hir 
günde bir kişiye ıncak 9S gram ekmek 
verilebilmektedir. 

., ................................ __ 

Tasarruf bonosu alırken para
ya ihtiyacım olursa ne yapa
rım diye dü~ünmeyinlz, Bo -
noyu istediğiniz anda bir ban-

k aya götilriip paraya 

ç evirebilirsiniz. 

--································ --

İstanbul, (Telefonla) - Çivi ihti
kirından Yani isminde birisi bugün 
41 lira para cezasına beş gün hapse 
mahkum oldu. Dükklinr on be~ gün 
kapalı kalacaktır. Gene çivi ihtikô.
rından Dimitri, Kemal ve Mehmet 
isminde üç ki$i yirmi beşer lira pa· 
ra cezasına mahkum oldular. Bir ka· 
lay taciri, bir bakkal, bir tuhafiyeci, 
bir kasap ayni suçla yirmi beşer ti. 
ra para cezasına mahkum oldular. 
Dükklinlan birer hafta kapalı kala
caktır. Bir kalay taciri ile bir diiğ
meci de ihtikar suçuyla tevkif edil
diler. Yarından itibaren İstanbul as
liye ikinci ceza mahkemesi ikiye ay
rılacak ve bunun biri yalnız ihtikar 
davalarına bakacaktır. 

ı~ı 
Pasifik'le İngiltere, Amerika ve 
Japonya'nın deniz kuvelleri 

Japonya ile Amerika arasında 
harbtn patlak verdlıtl bu sıralarda, 

iki ta.rafın denız kudrcUne bir Jr-Oz 
atmak yerinde olur. 

Pasltlk'tc'kl amerikan donnrımnsı

run maddt kudrett bütün Japon do· 
nanmaeına üstündür. Pasltlk'tekl 
amerikan donanmasında 12 antıharı> 
acmıaı. 4 büyük tayyare ııemlıı1, :n 
kruwzör, 100 torpido muhribi, 30 
denizaltı aemlai vardır. Uslert !ita· 
nlla'da bulunan amerikan tlloııunda· 
ki birlikler bu rakamlara dahll de· 
ilidir. Bu tl!Oda da iki kruvazör, bir 
tayyare &cmlııl, 12 torpido muhrlbJ 
ve lS denizaltı ıremlııl vardır. 

Crltanya donan.mnı;ından büyük 
b1rllkler !derinde s:; bın tonluk 
Prlnce or Wales de olmak Uıt>re sa· 
lı rünü Slnıraı>ur'a &elml&tlr. Bunla· 
rın arasında Brttanya'nın f:lı1< rıto

aundan l>tr veya lk1 tayyare 11'!11\lsl· 
n1n de bulundutu 11anıtma1<tadır. 

.ıa:rıonya 'rıın dıılcuz taYY&re • eml.!I 
vardır, t&Dt bunlar• Wıtlao tane-

si, orta büyflkl!lkte ınaııız kruvazör· 
lerlnden daha yUksek ton11Atod& de· 
A'lld1r. 

Jaı>on donanmasının haklld ıcuve
tl, e1mdlye kadar ktmaenln ulaeama
dıtı en bü~ ıı.5ker1 bir 11rdır. Yıl· 

lardanbeı1, kalın bir eerar perdesi 
altındaki Jarıon tezdhlarında dur· 
madan calıaılmıııtır. Bu tıezır&.hlar· 

dılki locller, hle bJr :vere ayrılmadan 
burada calıeımakta, yeme'lde, yat· 
makta, yaeamaktıtdır. Bunte.r, ırö· 

nUllü olarak kendlll'rtnı bir haplM· 
ne hayatına vermLt bulunmaktadır
lar. 

mıınen mal~mnta ı:!lre, japon do· 
ranmnsmda 12 muharebe gl'll'Tllsl 

vardır. 8'Jnlardan iklııl, kır1tar bin 
tonll!toluk cok büyUk gemidir. Ja
ııonya, dokuzuncu tayyare semtslnln 
tnsnsını bltlrmlstlr. Bundan ballka, 
Japonların iki cep kruvazörQ, 12 • · 
t:ır kruvazörü, 23 hant knıvazörll, 

110 dfftroyerl ve 90 dentsaltm w.r· -· 

• 
şa ır 

Genç bir ş&irimiz, şimdiye 'kadar 
imza51nı gar.ete ve dergilerde tanıdı· 
Aımız Fethi Giray ıiirlerinden bir 
kumını 32 sa}1alık küçük bir cilt 
halinde ba5ıırdı. İçinde hece vezni, 
serbe$t vezin, kııfi)·eii ve kafiyesiz 
şiirler bulunan kitabın burada ben, 
hir bölumunu ele alacağım. 

Genç şairin ufacık kitabı ıu ismi 
taıı)or: "~ulha Selim". 

1911 yılında, savasın Atlanıik'ten 
Puifik'e hulaşıığı bu sıralarda, ı;er· 
çckıcn, sulha selam sonderebilecek 
en bahti}nr iı!kc de Turki)e idi. Yal
nız hen, sulha sclim"ın g(inderilen dc
j:il ,durulan bir seilm olduğunu sa· 
nı)orunı. Çıinkıi, 

- Hıızırol! -azİ)eıinde duran bir 
ordu • millet hurada barı şla omuz 
omuıa nöbet beklemekıcdir. 

Snir, 
"Bembeyaz güvercirılerin kanat
ltırıyle sdô.m!,, 

gonderi}'Or. 
Ze)"tİn dallarında tüne,.·en beyaz 

gih erciolerin ülkesinde yaşıyan bir 
genç şairin ilhamı da başka türlü 
olamndı. 

fethi Giray, bir }"llralı eri, kısalı 
uzunlu mısralarında şôyle anlatmak
tadır: 
Bu tek bacaklı kahraman, 
Ak saçlı, 
Omuzu ni!sır/ı anamn, 
Yemen'd"'n dönen en son oğludur; 
Onun gdğsunde: Çanakkale, 
Onun gogsunde: Dumlupınar, 
Kurşunla yazılıdır. 

Genç pir, yurdun dışında ka~ır· 
galar, buralarla >arı şan kanlı ateş 

boylarına iıÖLIİou Çe\irince tablan • 
makıadır : 
~en, ey insan oglu 
Ve sen, ey yırmınci asrın aziz 

medeniyeti! 
Kanserli ciğerinde, 
Daha asırlarca homurdanacak 

barutun lıuriyeti. 
Genç şairin hayali \atan 6ınırları· 

nıı da şu muralada uğru} or: 
Mavuri dayayınca hudut 

taşını 

Resim çekip gönderirim; 
Beş ay sonrıt onbaşılık. nişamnı 

Bilirsin ya <"mmim oğlu, 
Kuş uçurtmam; 

takınca. 

Yemin ederim Fadime'nin başına. 
"Zafer" baılıklı ~iiroen de bir iki 

mısra: 

Kanımda mızraklı şehsüvarlar, 
Mesafelerde sarhoş deli göz 

bebeklerim: 
Bak! omuzumun üstünde kılıç 

yaraları var I 

Tanrrm, ben zafer, 
Zıler isterim I 

Fethi &ıray'ın "Ko>lü" )e hiı:ıP 
eden tiirınde oı.Ju ve kuveili ınıst# 
lar var: 
Benim 
Yemen' den dönmiyen, 
Be mm 
"Gıden gelmiyor, acaba 

nedendir l .. diye• 
Tabanı yarrk, 
Ayağı çarrklı hemserim I 
Senın suyuna acı, 
Ekmeğıne kara demedim. 
Gun geldi, 
Allaha şükür etmeyi 
Ve öyle gunler geldi 1cJ 
AI16ha hükmetmeyi 
Senden öğrendim. 

Barış ülkC3inde kalemi ile sulh• 
sclam duran genç şairi kutlarım. 

••* 
Doğu§tan yeterlik ve 

değer! 

Yıllardır, edebiyatımızda tlıa .1 ' 
ınış, '"ile sevHc okunmuş bir yaz' 
rımıı., ay adları hakkında y.udıit bil 
)"azıyı Ş<)yle bitiriyor: 

" .... Evet, bilirim, dilde ıeıziii/Jll 
ler kesin bir lüzuma dayaıunsdılr 
ça, bir yanlışı, sakatı, eğriyi, P 
ze batanı, dile do/anam '"' akli 
uymazı düzeltmedikçe gelgeçH/lt 
özenti, yanardöneılik, süs kert• • 
sini g~emcz. SALT lif ebeli~İ~ 
le kelime örtülemez. Buna bılı• 
ve doğuştan YETERL1K ister. O 
delerde olanların sözlerim ysb_. 
na atmamalıdır!.,, 

Doğrudur: biz de o fikird~IJ. 
Ondan dolayıdır ki yukarıki cümle: 
!eri yazan yazarın "doj;uşııın )0t'te•lı• 
ği" ve "değer" i ile dil d.iVil~tM ı:"" 
terdiği 'bağlılık, hize bu ufkiive k•• 
vuşahilcceğimiz umut ve inanını .~ 
ri)or. 

••• 
"Siyasiyat" ! 

Bir fmı.nhul ıtazete<i, bıışyıuı1•1 ' 
rının üzerine koskocaman punwl•r • 
ve iki sütun eninde bir başlık k<>fll' 
yor: Shasiyatl 

Bu başlık, belki eski Sabah s:ıtı~ 
te•inc ynkısırdı. Yenisinde >oakı!:, 
almadığına 1rim5e ıürhe etmez. J-lro 
bu "cemi mücnne$" kelimenin altı~ 
da glirülcn imzanın uzun zaman &ı • 
de }eniHk uğrunda Muallim NPd•ltf" 
le ('arpı an "kavg:ılar" eden bir si' 
ta ait olduğu düşıinülürsc. .. 

T. t 

------------------------~--------~----------------_.,,,. 
Subayların yetimlerine 
bağlanacak aylıklar için 

timdiden yapacaktan 
İ § ler 

Gerek muvazzaf ve gerekse emek
li bütün subay ve askeri memurların 
b:r 5lüm v-.ıkuun<la geride bıraknc;ık. 
lan aileleri'le mevzuat dnires:nde ve 
kısa bir zaman içinde aylık bağlana
bilmeıi için aşacıdaki hususların ve
lileri tarafından behemahal temin ve 
takip edilmesi rica olunur. 

A - Henüz kaydedilmemiş eşi ve 
çocuklarının soyadlariyle birlikte 
nüfuH kaydettirmeleri. Ve vazife i

cabı gudikleri yerlerde doğmuı ço

cuklarının da kendilerinin bulun -
dukları eııas aile nüfusunun bulun • 
duğu yerde veya münasip diğer bir 
ye r nüfusunda ve kendi nüfusu ile 
beraber toplamahdtr, 

B - Vaktiyle ölmüş ana ve baba
lariyle çocuklarının v e boşadıkları 
karıları var~• onların da nüfus kay
dından düıürülmesi. 

C - Çocuklarından evlenmi:t ve 
b:>şanmııı olanlarının da keza evlen

me ve boşanma vukuatının nüfıis kay
dına grçirilmesi. aksi takdirde kanu
n! olan bu iı;lerin yapılmamasından 

ötürü mu ı,; tahııiıi işi uzayacağı t a· 

bil olclufımdan bu uzamadan dolayı 
vaki o!auk ıikliyetlerin müsmer 013. 
mıyacağının bilinmesi. 

Yurt içinde 
Karaman kazası erbabı 111· 

miyeti askerlerimizin soluk • 
tan muhafazası için ilk. pırti 
olarak 160 palto ve gocuk .,,. 
rerek cepheye göndermişld • 
dir. 

Yurt dı§ında 
Gazeteler, sark meselesini 

müzakere etmek üzere Brl • 
tanya kabinesi tarafından p..
ris'te 1 ngiltere, Fransa, Jtıl• 
ya başvekillerinden müre.JckeP 
olarak bir konferansın inik• • 
de davet olunacafını yazrnık· 
tadırlar. ~ \... ______ _ 

T ürk Basın Birliği 

Yüksek Haysiyet DiY'lJlJ 

TUrk Baaın Blrlltt Yükaek JJı.f' 
. n· d trıııl sıyet ıvanı bugün saat 10 Ll cJe 

MUeeseaeıılndeki Birlik :Merkezfıı p
B. Asım Ua'un relıdtğl sltındtl t~et 
la.n:ırak ruznamesindek1 me!ele 
üzerinde çahııacaktır. 

Köşemiz••• 
"Türkçede halk ağzından söz derleme'' dergısinden Türk ya

z!cllar1na .~azı kelimel er hatırlatalım. Bunlar, yaşıyan halk di
lınde bugun kullawlmakta olanlardır. Kimbılır içlerinden b.
zı/11ıını beğenenler bulunur : 1) Gözen ıı::ı Başkalarım teshir 
«len, sempatik, 2) Gözeni = Göze iyi görünen, nazarrübı, 
3) Gözenti ... Daülmerak, ümma hastalığı, 4) Gozed - Rasat 
yeri, S) Gözgül - Bir çocul,a, bir kimseye, bir şeye goz kulak 
olma, 6) Gözcrimi = Gözün alabilditi. görebildili uzak yer. 
ufuk, 7) Gözü yassı c Fena söze katlanan, miskin adam. 8) 
Güce vermek = Atılmak, hücum etmek, 9) Güçluk ... Çalış • 
m a ücreti , misal : ''Güçlük işe ıöre verilir 10) Gudemer .. 
Kitap Jat1rlarrnı veya kelime harllerini takip edebilmek jçiD 
lriğıttan. kal emden veya telden yapllma bir alet. Not : Bun· 
dın "ıüdımek." mutarı dı vardır. 11) Güden "" Mızıkayı I • 
dare «len adam , 12) Güdüm = Sevk ve idare [Alayont'ta "gil· 
dümek .. fiili kullanılmaktadır]. 13) Gülegen ıı:ıı Çok gülcD. 
14) Günbaşı • D aim a günes ıören yer, şemsfibat, 15) Giınece 
~ Güneş vuran y er , 16) Güneç = Çok güneş gören yer, J7) 
Günenmek = Gün görmek, mesut olmak, JB) Giıngen ~ Tak· 
vim. 19) Gürelı'k .,. Zenginlerin yüzünden taşkınlık gösterme 
[pervenu'ye iyi bir Ir.arsllık çıkabilir:] 20) Gut = Gaye, errıe.ı. 
21) Güvendik - Başkasına sılınırak meydan okuma, 22) G~· 
zelıimek • B ir ı~i güzel saymak, 23) Güzem = Şırin. gı.ıze • 
edflı. 

* •llfll• ~ai ı:unanmalır dı batıra ıetlrebilir. - D t L O t 
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IJ POLİTİKA TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
''"'"' ur'olnden 
dünya harbi• 

PASİFfK'TE 

deniz ve 
HAVA 
savaılan 

( 81&11 J '"' ııa11/o4a) 

harap olm111 ve birçok tayyare kul· 
lanıJmaz hale ıelmitttr. 

Hareklt cereyan ettıtı 81Dada 
San-Franai1CO'dan bir mlktar bomba 
tayyareal. ıelmlştlr. Hava takviye 
kuveUeri ıönderilmiftlr. Tayyare 
ıemilerlnde ve kara tealalerinde ta· 
nur lflerlne devam edilmektedir. Gu
am, Wake ve Hoqkona adalan bll· 
cuma mlruz kalmıftır. Bu bareklt 
hakkında tafalli.t aıelmemlşt.Jr. 

Cin'de bulunan 200 llllhendudan 
ibaret kuvet Pekin ve Tlentaln'de 
aıöz altına abnnuttU'. 

İll8an zayiat mlktan henıı.. kaU 
olarak bilinmemekte lae de yarw 6-
lü ve yarw yaralı olmak O..ere 3000 
kadar olmaaı muhtemeldir. Alınan 
haberlerden anlqıldıtuıa a6re He
nolulu'ya birçok bombalar dQemQale 
de ölü ve yaralı 18YJll udır. 

Japon par'lfÜt~eri 
Nevyork, 8 a.L - Manlla r~ 

sunun bildlrdltlne söre, .tapan para
ıütçülert FWpln adalarında 79N ln· 
millerdlr. 

Jaı>on tayyareleri, Daku &lkerl 
Oasüne de parqütçüler atmlflardır, 

Amerikan ••mi /ıqıplan 
Tokyo, 8 LL - .Tapon umwnt k&
rarglhımn blldlrdtt1ne söre, batı 

Puiflkte büyük bir deni& muhar~ 
beal b&1lamııtır. 8 amerikan harp 
gemisine IAbetler kaydedUmfttir. 
Amerikamn 81.800 tonllltolulı: 
''Wut Vlrgtnla,, muharebe hattı 

ıremtat batınlMtftır. Dlter Okla -
hama muharebe hattı gemtırl de 
yanmaktadır. 

Batan Jilet ••miler 
Nevyork, 2 La. - lıl&Dila'd&n bil

dlrllclitine söre Filipln'dekl bU7Uk 
hava üaall olan Clerkfleld ile Lu -
jon'un ıimallnde bir tehir japon 
tayyareleri tarafından bombar4ı -
man edllmittir. 

''Prellident Han180D,, \'I "Bash 
~·ıua harekece aeçiıl, mihver Scott., nakliye pm;.t Kuüla'mıı 

apmı bir bukuı halini al • 1600 mil açıklannda b&tınlmılbr. 
la hareketin ne derece aenlı bir VatlDIJtlJ.\2, 8 ..., - Pearl Bar-

taail olduia a6z &alhıe sedrile- bour'a yapılan hUcuımm blo bekl'eD
--. Japoa,a'aın hahalar'daaberi medlği kaydedilmektedir. ötnnt1 • 
bir hukua için hazırlaamalr.ca ol • ditirıe söre. biı japon ı.,nare _. 
llllaplu. Su Pramiako açık1ann- nılll bat.nlmıttır. 

• aa pmiıd btunh1'Jf. Pearl Japon ,...,,., te6lifi 
tblll curruza utruyor. Manila· 

ediliyor. Tayland'a girili~·or. Tokyo, 8 a.a. - Japon donan • 
.,. ..... ptr ·- ,.. ....... ~~ ~ ~ -~ 

c·.._ .... brJı uraf &aerlae lıılldmi - ....... tebltjl ~ 
.._. ecmi,. çalaıukları aalqılmak· Ranl'deJd deais ft llaT& a.tlerl· 

P.d Harbor, Aınerika'nın Pui- ne çok muvattald7eW llGellmlar 
m büyük deni& w bava yapılmııtır. 

• la &ıemli il, Amerika sahil- .Tapon donamnuı, langhQ'da bir 
Puama'daa Alalka'ya kadar u· inglllz topçekerini 'batımııı "" 

INU.O. Su Diep, Lot Aoıelee, Yarıgtlle Uaerfnde bir amerikan top
...... Puset • Soand •• Ducdı çekerim aapdetmlıttr. 

ıilaileılyle bir ~gea ıetkil ec- Slnppur'a da çok muvatfakfyet. 
• lulwıdaki Midway aduı, 11 hava hücumları yapılmıttır. Dl-
adan. Cancon aduı, Wat.e .,. vao•ya ve Walre ve Guam adalan

llX ikinci derecede n.ıerle ana na da hava hücumları yaprlmırtır. 
&raunda da bir baj tetkil etm• Davao, Filipln t&lnm adalarındall 
Ba hale like. japonlar, ilk adllll- M:lndanao'nun limanıdır. 

A-lb müdafaa •teeminin dl1 • 
.... usa bOcam ecmiılerdir. Bu 

Pearl Harbor'a ne derece za· 
'il biUneme&. P.bt fll var lıi 
'IWI pıek mildafu ft prek 
t&Wyesi. yalım Puifi~teld kea

clayaıunıyacakcu. Amerika. 
'aiıı •e Hollaada'aın muttefilu· 

.. hale p. Amerika, batta Sia-
olmak iaere lqiliz n Hollanda 

._ __ de btifade edecektir. Bu-

heraber, ilk dubelerin Japonya 
lndirilKeiiaden lilıhe edi • 

Palcac ejer bu darbeler Japonya
lıiı netice temin edemez de mücadele 

Japoaya'ıwı Pik ıor bir duruma 
pmdidm 16ylenebillr. 

tı..k-Şuk mubarebedafn baflaması, 
'Jı A.aupa'ya -.e Yllwl-Sark'a 

..ızemeıd 10Uamaktan alın,& • 
1 Yaal Amerika'ıua Awupa • 

...,.,. karıtamlDlD tesiri uala -..._, 
'- ..ı. Cll'ftP nrir1cen, ~n 
111111-.ıri, Uaek • Sark durwnunua, 

duruma ile ayn ayn iki dunun 
__ ,.. ı..tırda ıu1mak prekcir. Cc· 

imauınclu IODra bir duaya 
kaıtuuıda buhınuyorduk. Bu bar-

u..ıc · Şark alluuııda ailib aulma· 
eli,., Amerika bu durumla daha 
~ delildi. Pakat anlan aiWıla 
....... ıft harp - senit bir ufhuına 

balanu10t~ Simdi Amerika'nuı 
moayaralı dört elle bu ite ıarıl· 
beldenmektedJr. Amerlka'aın 

• lulı'uıld menfaatlerini dejll, 
'lllD T&rlıjım korumak babiı 

.,..-··•. Japonya'nın taanuzu IÖ• • 
iri Runelt baldı, muhalifleri 

iadt. lnfira&çılar, aremler, boz. 
• ya aıb pllna celıilecelder. 

ela hapee tıkılacaklardu. Japon 
• baflıyaa bu harbin i• neti· 

ttlilı bir lııirlik halinde Runelt'in 
toplanacak o1ao yüz OCU& 

harekace aetirm..inde olacak· 

A. $.ESMER 

Alman tayyarelerinin 
yaptıkları akınlar 

Berlin, 8 a.a. - Orta biriklikt• 
bir ticaret vapuru iqiU. ıulannda 
Aberdeen'in ıimaf doiuawıda bir 
bomba isabetiyle baura utratrlmıt
tır. Alman tayyareleri aclamn doiu 
kıyısiyle cenup batı Mlülindelri li ~ 
man tesislerine ıece bücwnlan 1aP
mıılardır, 

Dün ıece batı Almanyaılyle ba • 
tııda itpl altındaki çevrelerde bul 
yerlere tealnb bir 111rette yapılan 
akınlar emasmda tlç Brltanya tana· 
resi dtltllrlilmtlıttlr. 

İzmir' deki maçlar 
İ:ımıir, 8 LL - Lik maçlarına d&D 

devam edilmlıttr. Atet - AJtmorda 
maçmı 5-1 Altmordu kuanmq Al • 
tay-Kal'l•nka mapm da ltlru et -
mek ıuretiyle aahadan çekilen Alta1 
lı:aybetmittir. 

lstanbul örfi idare 
komutanı 

lstanbul, 8 (Telefonla) - Yeni &fi 
idare komutun ICorpaeral llbit Na,u 
bugüa Kadet ftPUriJle llWlbal'a se1· 
di. Rıhtımda vali, lıaanuular .,. Parti 
eı:tdot tarafından lwttludı. Komutan 
Jeni yazifesine iMıflach. 

Ellerinde .cereste oı•ır 
.. , ..... , ... ki. 
Ankara V aliliiirıden ı 

Kere1te ticareti71~ iıtipl eden ha.. 
kiki ve bWmıt etbaım. ellerblde bu
lımatı her nevi SU'•lı n pruu çam 
ve köımar kereetelerin miktar ve ev
ufmı bir beJaDname Ue 1-ulunduitı 
villyet valiliiine blldirmel• mecbur 
olduktan hakkındaki 22ı6 ıa:vdı koor
dinasyon karan 5 llklrlnun 941 ta • 
rilııl resmi ıa•etede intlwar etmiıtir. 

Milli Korunma kanununun 14 tlrn:il 
maddesinin verdilf 1elMtiyete mtlıt• 
niden (deler fintı verilerek •tm a
lınmak bere) bu kereftelet"e ,,... .. 
Jec1 edlldifin.clen b~ netrl 
miJdıld• itibu• bet ......... 
flllda ~larm lft.,.. ..,_ . 

~----------· nmıhrilll v-•leri U. oı..... 

Japonlar 

Malezya'ya 
ASKER 

ALMANYA CiN KIYISl·1111 Japon -Amerikan 

çıkardılar 
, .... J .,. Nlllt14'1) 

metre daha Iİmalde Sotıoe•a 11dnct 
bir tetebbUll yapılmııtır. Düfmall 
fimalde Slaın hududu Civarmda bu· 
hmaa mühim bir tayyare meydam
na dotnı ilerlemete m"lv&ffak ol
mUltUJ'. 

RUSYA 
VİCHY 

ne yapacaklar 1 
( ... 1 lnd eayf8da ) 

rinde 18 müıale&lar Jlrildlmelıudir: 

,,,,,..,..,. ..n ,,a.ltiirtilıliler 

RUSJ&'nuı A. B. C. D. cephelerine 
ildbala lıeadililindn OlUTWecB bir 
it delildir. Bununla beraber Ruaya'DlD 
Deli bir kıifaka llİrmiJe hant olchıiu
aa dair emareler ftrdtr. Bu hdfalı la -
siltere ile Amedka'ma w Rasys'nın 
bitin menba1anadaa •lltterek bir .. 

Bincapur, 8 LL - İqills umumi rette fa,..talendm4111m temin edecektir. 
ıcarapıumn blldlrdlttne söre. -- B6Jle bir karar, b6dıa aphelerdeld ... 
mal Jııl&luya•ya ldlçllk bir oıkarma bd barelrederin bir elden idaresini lm
kuvetl ptlren dtJtmq pmlleri, lD kiD dahiline IOkacatc bir aenelkurma7 
sili• birlikleri tarafından prt pu.. anlaflO&sUH da intaç edebilir. BöyleUk· 
kUrtWmUttUr. Yeniden vapurlar& le mihvere dütmaa olaa bitin miUec
bindirllemlyen Japon ukerlvl, ln • lerin biltün kaJUklan bir kOde halle
glllz makineli tüfeklerinin atefi al· de oruya atılmıı olacaktır. 
tında bulunmaktadır. Rus • Japoa bitarafhlı: paktı b111 

İngiliz umumt kararPJııınn bat- mert bulanmaktadar. Japonlar aoa sün· 
ka bir teblfğine göre fnctlf• una- terdeki aöriilmeler esaasıada bu nokta· 
relen bir japon deni~ tetldllne hD- Y1 ~c etınitlerdir. Fakaı Ruqa, J~ • 
cum etmişlerdir. Japon amiral p- ~ aıa yapujı ~ hareke~ kendi • 
misine tam bir laabet olmuı Ye bu 1t11e harp malzemea veren bir meınle· 

kete lıarıı tahriksiz bir teca'rii& tef)dl 
~mi yanmııtır. etdliaf baldı bir llH'eae ileri drenk 
Sm•apar' a clU,.. 6omlıcıılar bicaraflık paktıma film onadaa kail -

iDii olcluiwıu beyan ecm.k hakkım hah 
buluamaktadu. SlDIJ'&pur, 8 LL - Dtbl te!ıriD 

merkuine lkl bomba dUpıOf ve a
damJı batka yerlerinde de b.,U 
bombaların iııfillk ettltl blldlrll • 
mittir. Hücuma kaç tanoareDID it
tlrak ettitl heııU. lff& edilme • 
mittir. 

Paris'te yeni 
suykastler 
parf., ı LL - Alman makamlan 

111 ilim netretmlılerdlr ı 
ı llkklnanda bir alman nbayma 

kartı yeni bir n,tlaat yapılm11 ve bu 
nbaJ Perrier bulvarının Hennequin 
10blr alnnda atılan tabanca kur -
tana ile ommandan atırca nralan
mqtır. 

Bundan mlda 7 lllııklnada. Coa. 
ventlon eokaimdald alman aüerl 
mahfelinde dinaınıitle baınrlaıwı bir 
1U1Ylı:aat ketfedilmlttir. 

Blnaenale,tı ıp emri veri10nmu 
8 ilkki.nundan itibaren bütlln lo

kantalar, sinemalar, tiyatrolar saat 
17 da..itibaren. UR4 Q~ı:a~lardır. 

• fP'E o • ·- ............ ,,.. 
yeti bal1mam Aat 11 den •balam be-
tine kadar eokülarda. m~ 
ve umumi yerlerde dolaşması yaeak 
edilmiştir. Hu111al müsaade taııyan
lar bu lrayrttan latlsna edilmiılerdir. 

Gözükme yaeaiı esnuında pence
reler kapalı tutulacaktır. Yeraltt 
treni ve bütün umumi taşıtlar, usak 
meufeden ıelen trenler hariç olmak 
üzere, saat 17.30 ile 11bahm beıi a
rasında i1lemi1eceklerdir. 

Bu emre kaf1J ıeten en alır bir 
ıekllde cezalandrnlacaktır. 

Jmıir'de bul mQtterller, lcen· 
dllerl için utuı a1cbk1an Jı:urnatla· 
n mnradaıı te1cr&r OU'IMlald ma
nifatura dlWcklnlanna •tmata 
bellamlllar. Bunun berine J'lyat 
Murakabe KomlsJonu. bu slbl 
ldmlelertn •clll7eJo• tel11m edllme
llnl aı'kahlara blldlrmllo Yalım, 

acaba lzmir'de bu slbl ifl•rle 111-
rqan manlfatuncıl&r: 

- BakMma a auna!- nıe bana 
ll1Un9I •tnuıık latiyor _ 

dlyerelc, buıılan haber verecek
ler mlf 

fnunm akbna bu veelle De bıll
lca bir teJ' daha pliJ'or: allealar 
1&tıcılan dllfQnerek C&rl1daD al· 
dık1an mallan tekrar onlar& at
ttklanna a6re, bArl vurııuncular 
da lDlllfa selHler de ardl79leriD .. 
de .,..,.. matuaıannın kuytu k6-
ıeletlnde Akladıklan mallan, bir 
ıllkruı mukabeleat• olmak Qaere, 
ahcılera Rtalar oJmu mı T 

En telalilıeli luıyom, 

en aıın abonman 

Ha7V&D1&nrı en tehllkellsl ne 
kaplan, ne de kobra Ytlanıdır. Pa
N'te 7&111lan incelemeler. a6re 
bu bQVaD... alnektlrl l'ranm bU· 
stnıerlnln heaP1adıldanna a6re, 
bir tü abıekte tam bir m1lJ'Oll 
bMl1 buluam111tur-

•• • Gazetelerde V87a mecmualarda 
cörtlrlla: yılhk abonman bedeli 
• • llradW". Fakat abonman mGd
detlnlD en uzunu, bir Yth ıecmes. 

DllnYanın en uaurı abonmanlan 
Amerlka'da yapılmaktadır. Mw
ıa, amerlbn cotrafya cemlyetlnln 
mecmuuına Yen Rldem Dlseet 
adh meem11&1& 25 dolu dncleren 
ber olcuJ'UcU. "" ne obana al· 
-. IJltbıeln lriadar .... ,..... 
ı l'ats'n 

Anlca RldeN J>liıelt. ~ ... 
• "llnllle" Jaar&ıtrll ........ 

Ruslar Boma rad,oaaaaa cuma ak· 
IUl1 ftldlli bir habere ele bOJik Wr l'>
nem ftrmek mec:buftJedaclerler. Bu 
habere 85re ·~ Meacuko'cla da 
seferberlik JaPmaktadır. 

Uuk Suk'tııkl Scnyet m...ded eok 
w,tlktlr. Rmlann onda takriben bir 
mlt,oa ldalllk ardalan .aıdır. la la
talar bl1tüa harp bo,unca talim ..... 
Mtra JaP111aktan seri kal,,.mıfUr. 

Qer, aaldl IOrluJdarma ~ bu 
lanetlerin bir luemı bau ~ ae
tirilmiı bulansa lıile yerledne deıha1 
yeni lutalu a6aderildiiini ~ ecmek 
dolna olur. Sm,et abd polid1cumın 
bqlıca preasipleriadea lııiıl tark«a da
ima lıily01c bir ordu babuldarmaka. Bu 
ordu tamamiyle ıaiJacaki1 olap bndine 
mablUI her dlrll kaymldara malik bu
lıııamaktadır. 

Raslar, lııuada harelılaa ..... • 
catc bedıanat bir japoa oNasiJle bq& 
cıkacaldarma bd .......... bula -
llQJOdar. 

Ras denk lmwdedM .... : .,_ -
lar da oldırkca &ıemlidk. Bilbaasa de• 
nhala w hafif ,..ı belumıadan rular 
çok lanedidir. Haal ru denhaln filo. 
sun- japon deafaakı moaUDdaa daha 
ku•etli olmuı bile muhtemeldir. 

Uzak .$uk':t.,. ru haw Jmwderl· 
...... .. df/1--· 
....... ,..,.,.,. • Wr .......... 
..... h••ph•nk ~. A
lır bomberdımaa tanarelerl, ........ 
balan ile, Sihlrya'dan Tcıltyo'ya bclar 
olan mesafeye muadil maldıklar aruıe
da talim uçaılan yapmıılardır. 

Rusya İngiltere'afn Pinludiya'ya 
harp açmuıaı istediii uman banp de
lile dayandı ile timdi de &JDl deWe da
yaaanık A. B. C. D. dnlecleri cephe • 
ılne kaabıblllr. BIUadili sfbJ bu clelfl. 
man.fik dnlederdea lıhtafa dlltmaaı 
o1aa ... , ...... Mkla .a.f1k millet-

Y eai Bulmacamn 
loldaJl uta: 1 - •tınertıumıa - -

tıa mala ... a- Alal, lreDdlm m.a 
olmak, no'8 1 - GIVQe Jıaraı INlla • 
aııan '* ......, tlEal. t - lllırva 111-

n. mum 1 - Noca, n.nıea 1ııtr ma4 • 
de 1 - Bir emir, rall T - G11s 1M1 
üılmak, 8llııl JılJllr mlbudu • - Jılal
u. Hollanda'dıa llU l9blr • - AnJıb· 
bı 10 - Saklı. 111 barf na ,..., 81*
trlktıe m.....- •alıldl l1 - Jllm 

~--Yulııanl&D ~ 1- ar 11a1* :a-
Mll. ... lııllır -- bir ..... ·
llıab"9911, Dil Jaarf 1Ul na& ' -
m&Jtat Olclll. ima -mu. DOta 1 -

OGltenne. ılllıllM dllDlr ·- ..... -171 T-. l'ena. lıanl1ına 1- -.ak 
Wlalı. lıındlnd8 ...- 9 - DQa1ll. 
claldl 10 - lhfdU, er1rô, eıeıcırUıLU 
mannlMt llolMl l1 - KalNl ..., 
memelr.... 

Dünkü Bulmacamnm 
balledilmiı teldi 

lloldul 1&1&: 1 - KaralallaT :a -
K1ru. Nahit 1 - Mam. lalDW t -
Babamın, el 1 - Ar, sor, ot •- Da 
T - utan, llUllaB 1 - LQt, ata1r, N 

·- Abret. .. ıo- Saat, 111u u
Ea, lıannea. 

'hbrdUl uaıı: 1 - Kalla 1naJü 
:a- .... taJlaf • - Ar-. ........ 
·----· t&l-.&s.mıır.aıt•... ,_ı.a.._. - ....... .. _...., ___ ..., __ _ 
............ 

Hongkong harbinin gelişmeleri 
abluka 
altında 

( .... 1 lnd l&7fada ) 

Ho•-Ko• ahlalıa eılilJi 
Tok10, 1 a.a. - ÇiD aularllldaki 

jÇOD tüoeu bafkumandanı, Bone -
koq'un bDciin öile1e dotna japan 
bahriJeai tarafından tunamiyle ab -
luka alım. almmıı bulunduiunu bil
dirmiıtir. 

Guam de ablulıa eılildi 
Londra. ı a.L - lnsilla radyoeu

nun bildlrdiiine söre. Amerilıa'ya ait 
GUMD adaıı Japon donanması tara -
frndan ı;enilmiıtir. 

Çin' Jelıi imtiyazlı böl•• 
iııal eılildi 

Tokyo, 8 LL - .Tapon kıtalan 
Şanghay'daki imtiyazlı bölgeyi İl · 
sal etmlllerdir. 

*** Londra. 8 a.a, - Şaqhay'dan a-
lman blr telcrafa '6re Japon kıta -
lan Kanton'da Britanya imtiyazlı 
ı;evreılni işcal etmiılerdir. 

*** Tiençin. 8 a.L - Domel ajansı, 
Japon ordusunun Tiençin inıiUz nll
fu bölsnine tamamiyle el ko1duiu
nu bildirmektedir. Japon . kıtalan, 
ukert önemi olan btltlhı noktaları 
ele geçlrmiflerdir. 

W ake tulaımla japon 
bayrağı mı 1 

f&llahq, 8 L&. - Amertka'ya elt 
Wake aduına Japon bayratı çekll
mltttr. 

Çin ..Janncla 
TokJo, 1 a.a. - Bahriye ıenellnır

maymm basın lriiroau qaiıdüi teb
liii neıretmittir r 

Çin nlarmclaki Japon filon w .. 
ke ı.mindeki amerikan topoekertai 
ele ıeçirmiı ve Petrole illllindelı:l 
incili• topçekerini batrrmıttır. 

Japon donanmuı 8 llkk&nun tvt
blnde ıüD dolarken Sinppur, Duo 
- nllpin adalarındadır - Wake ve 
Guam'dald a91ı:ert hedefleri bomba • 
lamııludır. 

Kilis'in kurtuluıu 
Kili1, 1 a.L - Kilis dfln karta -

luıunwı yirminci yıldönümliııi cot -
k1lıı tesabiirlerle katlamııtrr. 

lerfa :allıttıenk ........ NrlmN1Man i• 
beNuir. 

Vielaynin Janıma 
Vichy, 8 &.L - D.N.B. Puifikteki 

muhasemat hakkında burada ıükünec· 
ile yapılaa mütalealara göre Hindiçi • 
nt'de bulunan franıH:ı kuvetleri. japon • 
fnmıa mtM!afaa ulqmuı mucibince 
Hindipniafa muhtelif kesimlerinde top
lalımq olan japon lnıwderi ile itbirli· 
il yapank aııldafa&Jl llllDÜl edebilecıek 
cluıımdlıdar. 

RaJı.nlar .......,_, 
N~ hüılcında ..,._ lra· 

dal' Um 10.000 elit ldlap J'Mllmlt-
br. 

C1Dlller, llmtlt ataıarmm blta
ıalara anınalc toiD &lcbldan .._ 
dboelere J'llda le mllJ'ar fnldE har
cunütadırlar. 

.Jcıbma --- blltllııt ..... Iuıııab -~ ll08 tane vala bel-
Wenıllllr. 

K.MllWnillfır 

.Adaaa'cla Alt Rua Kelleteker 
adında bir tlclr, tekere kendlll
ttDda anı Yaparak •tarken ya
kalanaralc vurıuncuhık 11UÇU ile 
adi~ ftl'tlmltttr. 

Adamcalta tekeri delil. 80)'adı 
Kelleteker oldutuna sare. kendl
llrd • lir atmak latemtş ama, 
mahkeme bunu dinler ml T 

Dllnyanın en 

6ii7iA luıritaı 
Dilnnnm en bbtlk harltllll 

Manllya'da V8)'a Gukonya'da de
lil, A.merlka'dadır. Bu aefer de 
Amerika bu l&hada rekor 1mmıt 
olUJ'OI'. 

~ Jımdlmetlnin topnlda

nnr ı&ıteren bu hartta, bir )'il '" 
cinde blrook .,.,.. ııUat1aruua 
havadaa &ldak1an rmmı.r 1ı1r1 .. 
birlerine eklenerek J'llPllıımlbr. 
Her remıe, 80 Jı:arekllometrellık 
b1r toprak parçuı •tmaJrtadır, 
Harita o kadar taflillıthdır Jd, bu• 
na blr IQpla bakılınca, topralm tl• 
lel'lndeld Qak lderlne VU'lllCIJ'9 
kadar1 • atak ..,.ı.r clab1 l80ll· 
mektedlr. 

"Havadan· ...... bir bMttan 
....... .... .... clmalr ....... 

SA.· rUt 

[ Bu 7uıda ismi ·~ ,.,_ 
ler llub,.,. biriaci un• . 
ııuadul llut.ıara bqyıuııl. 
masım rica edmm. Bir tab• 
Hçü isimlere bıı ı.an.ı.,,. 
da rutlı7amaaam.. baD11.a 
HbHi, bu iaimlerle alfl:a • 
dar baberlerin but• 7•1111 • 
dıitan •onra ıece çal ıeg 
vdit 6elmif olmaadır. ] 

H., ilinı rekoru 

D 
llJı bir harp Ulm rekoru 
sllııü olmuttur. Amerika 
ile, Japonya aruında • • 

V&f fileıı batladrtı halde, kon • 
sreıılD brarmd&ll evel İqilte
re .Taponya•ya harp llb etmif .. 
tir. Felemenk Hindlatam, Kana• 
da, Hindlnaa, Avuaturab'a. orta 
.A.merika'cl& Koıttarllra, Nibra • 
SU&. Pazı.anm, Küba, Japonya ile 
harp halinde olct.ıklanm bildir -
mlflerdir Diler taraft&D Jtıp0a • 
ya'daD 90nra, Jılaaeulmo ve ıa • 
ponlann lmrduldan Nudda bn
tumeti, Birl911Jı: Anaerlb w ta
stıteretye kartı. harp halinde ol· 
duklanm 111.n etmltlerdlr. Pui
flk'te patlak veren harp bfrdea
blre kıvılcımlarım etrafa AÇDUf. 

at.et hemen cihan hartaamı un
vermJıttr. Öyle sörtllUyor Jı:l, bıı 
yeni durum fimdl aulhUD iatiktt. 
llnl eıı u lkl yıl daha prilet • 
mektedlr. Çünkü 1kl bUytlk de'V • 
Jet, taze kuveUerle aahrıeye atıl • 
maktadırlar. Ve harbin ceplıui 
175.400.000 kare kilometre m...., 
huındaJd Puıifllı: 0Jı7Uoeudur. 

ltı, emıaı denlıdndea l20 defa 
daha bUytllıtQr. 

Japon hedefterl 

J aponya'nua Puıtilt'teki A
merikan tlalerlnl ptU av • 
1adıtı su söt.Orm .. bir --

klkattlr. Nıtekim bu )'lbdeD A ,. 
merik&lılar, Baftli aıdalarmda 
önemli kqıplara utnımıılvdır. 
.J&ponl~ Pearl Har'bo-.u"a htl • 
oumlan çok ADI olmUftur. Ve 
Amerikalılar bqtıMla 8000 b4&I' 
1uan kqbetmiflerdlr. l'üat ilk 

tetebbUaU J..-,J.~ - -
kadar eller:§tutacülan DOk • 
tuı Uaerl e durulablltr. eım-
dikl halde 1D dalı& 1ıh1ul 

.gtbıllDde japoıı ~eflerl afatı 78-
kan uılaltlmaktadır : 
ı- Paaltlk'iD ortuıra& .Ame • 

rtka'Dlll - ileri~ 
~ .BaWi aNl&nm • .... '"' 1-l'Wpba.-aarma~ 

1-Hoq-KGlııs'ıl ele pgirmelr, 
4-Kalesya'yı, 7aa1 Kalaka'-

yı ve 8tnppur'u iatill. et • 
mek, 

S - Siyam'ı elt geoirmek. 

Japon pllıının tatbikleri 

-

-----··---
J. :.·=~ 

ııııttWden "" .~ 
-.&lfl t&l'afUa eD Ml'tw eD CM U
ca a.oktaıaruaa .laÜOUID ermek m
du&um& sörüı11ıl. liö)'leoe 1*lll 
Jwldllerw kOl".unalr, hem de .lıl • 
t111. pl&Dlanm claba kolaylıkla 

~ ••uımek .lıltem.ektedirler. 
ı-H&vat adalarına bUcum. ., 

..,. yukarı bir lbliUen 
pt•mnm tatbıkıdlr. Clbdd1. 
Hav&l'DiD dutnıeet, Ame • 
rika'yı Japonya'd&A uü . 
l&ttıracak, ve aym s&m&D

cl& bumuı batıaında bal9 • 
Darı bir Y1tıD ~ _.. 
dU,Urecektır. 

2 - Horıc-KOllS'ua aJnanam, ı. 
&illaleri, JllPOn adalarmdul 
uzaklqtıracalı:" J'aponp•
yı B'tllpla'e dalla ya1daf • 
tıracaktlr • 

8 - l'Wptn'iıl &lımnu, SfDs& • 
pur'ua dotuuau ve H1Ddl
Cild"71 ~ &ltma &la • 
cak, ve Hollanda Rlrıdlata
m adalanıma iattta..ım ko • 
Jlb-JqtıncaJrtır. 

, _ 8lrıppaMm almmuı, BQat 
Oiı;yuıom ile l'Ulflk a • 
rMJM&ld .-olclla amılıtar • 
lanm .Taponya',a verecek -
Ur • 

a - Btyam•ın ı.ttıau, bir taraf
ta Qfn'• 7&Pı1Ul )'ardımı 
ODUyecelc, diler taraftan 
SlDp&tur"a yapılan hUcu -
mım arkuım emniyet aıtı
D& slacaktır. 

D 11DkU bareketler b•lrkınü 
pim bir 1ltJD te1p'att&ll 
çıkarabUdi&'lmis mana iN • 

dur. Öyle pilltıyor 1ci. japoa 
pl&Dı, tıpkı bir lıulmacan•• Jlll'f· 
lerl aibt blrblriDe balhdJ,r. l'alrat 
Oyle bir ba1nıaoa Jd. ~ 
...aı ..... ,..... ..... 
ıola. aoldala u&a olmDdnla • • 
lll&1l hep &7Dl .... taJaaüta • 
dır: U.-.Wk'm IStl1aa ve bu S.. 
f&denia bllttba blrflfl'l birbiri• -
riyle illa bir surette &lO&lıdır. 
BİrilliD JUb1 kollmUI, dllerl • 
Din de 7Ulıl ft tam teni bir 1111.-
...,. ......... _,,.., olatıllk'. 

.JQODlal', ..... 1ııbGk O)'UB1I .... 

........... cluna ı,lltumm -... ...... -~ ..... 
,, l'l dar llmdlırdla '* ..... 
~ 8 , .... .,,_. 

1&11rtablllr ve bOtOa ......_. 
bozabilir. lıt• llun4&a ~ 
ki, Uısakfark ~ 
harbin devamı ve ytır11y0f0 8- .. 
rinde bu,ok bir Oneml s&Ql • 
mektedir. 

Harpdnn1 

U mumı dwıımu ba llll'etl• 
topladıktan 80DI'& dttnldl 
harp b&berlerini sruP sruP 

topla.yıp sOBdeıı pçirelirn : 

ı - Havat adalarında tiddeUl 
bir denis barbl olmaktadır. 
J11POıılar, Pearl Butıour'da 
Amerikan petrol ve belUlba 
depolanııı 7aknutlardır. Kr. 
Rusvelt'iıı, aöylediklerim 
söre. Mki bir harp semım. 
bir Jı:nıvadr ve bir d~ 
7er batmlltlr. Oklatwnıa ı. 
mtndeld .-nlde J'UISlll 
oıJtmlfbr. Jrakat burs'ald 
harp !aaklmıda f&ala lafa • 
W &lınamNllıttır. 

2-Japonlar, J'lllpm dala • 
nna peftltltoll hıdlnnı,ı.. 
dlr. Jl'aıkat bu parlll(ltQOle • 
rlD .J'Utpiıı't kolQ'C& elle • 
ıotne seçlreceklerl telunfa 
nlıınamM CUnldl ba ada. -
Jar, Blrletik .Amerika tara • 
tında.il •oa derecede tallldna 
edllmı.ttr. 

1-Hozıs.Koıw hel' tenftaa 
urııau, IJir feldldedlr, •• 
ter lllllittdlk doumna 1ıı9I 
1'11.)'& ada lU )'U'4bJll ~ -m--. bunıama tok ... 
tıiı' daruma slr1111f - • 
bakkaktıl'. OQmtl -- 41111'\ 
~ ela ,..,...,_ taNıfla. 

daa mubmra &Jtmıl8CI*. 
'-Japonlar K.ıüa ~ • 

a4MUl1 .. tRmllla-"lıanma • 
daki 8tıısapm"a el• pglr. 
mek lçiıl, bllrQ& ..._ Ol • 
karmıflardır. llk &lmaa ., .. . 
Ketallbılra ,.a.rldlr ... .... 
lıir Ka1ab 7U""' ..... .. 
etvblr ............ ,. 
ttneJr, bam • bolmuua
dadır. Vellla ~ 
parmalıa '""'DdaJrl tlllllık 
oı.. •bt&ıs ....... .... •••idi ... . ·---- -- .. ...... badi~ ... . .................. 

Sly•'ıı lsllsl ., 
o-:-=:r..: 

--- t.ulı6a Pilli • 
dlr. CUnldl • mt1a ıara•ee 
Hindi.etaa ,... ......,. .. -
dutlanD& p1mekt.e w ..,. a 
manda K&les,a"Dm ...._ 41a 
atlamaktadırlar. hslUa aan .. 
kll1 Slyam'a 1Vllaa taama..,, 
tncutere'7• 7IPlnUI bir ~ 
teWdd edecelbai lllS~ ... 
re. Bırmanp'daa 817ml'a dotnl 
bir tıwuı. ~u 'INaQa ,... 
muhakkak w-'•Ur. 

BUtOn bualMla ............ . 
larQaam ...... ~ 

bildinMkt~ ftllat 1ıa.a 

aanhua ... 1* - 41111* 
COa1cO -- Galm"m ....,.. • 
dakl ....,... '1dllan J...-a'n 

aittir - ... teı,nıt -
ad&lllft9daa ....,.. -- --r&lı ................ .. 
bmıua .......... ......... 
Wake f.mıncs.ld bir tGfoelcerl• 
111r adama brlfbnlm••ndaa 
p1ııt nldalU ,._lldlr. 

lelke 

S 1mdl eöslerlmisl ltilllla •• 
delim. Japonya ile blrÜll' 
harp bir düııya MrM ball· 

ai alllllftır. Ar'* buDUll luaa aQ. 
reoetı llıtinıalleri ortada JralJl -
llUIW'· Yalms limdl lııQtla dili • 
iM. Ruua'nua ft .Al...,,.... 
..,... ~ o-1D4e ...... 

maktadır ....... "~ 
ilin, Ru8ya taratmdaD J~.,. 
lraıwı bir harp tlln edil= d .... 
mafaatlerl ınklr edil--. ~ 
ldl 1'118ların Slblrya daki 1* IDll
:roııluk orduları ap...,..un ._. 
maktadır. İnciltere ~ 1ııımla 
lçln daha eve! davr rl1 

lr, raa • 
lara bir örnek olauıl dl1e l'lnlaa
dlya'ya harp Ub ebldltlr- Ve t. 
va barbiDi JapoDJ&'mn ....._ 
ıötUrmek _...,. Ru81a :rolb1e 
kabildir. Almanya, 4merik~ mD
nuebetlerine pltııce, Aınertu•
nua Alnı&D1&'7• barp lliD etmlll 
için lleDOs ortada bir Mbep 7olrıo 
tur. ÇUDkU nuıl olaa, IDt&dül 
harbe yardım etmektedir. .,._ 
LoDClra mahreçli bir b&ber, Al • 
many&'DıD Amerika')'& ~ illa 
e4ecetirıi bildirmektedir. BaDıaa 
m&Dam oı... olaa, B~tıd blo
dlMJi haber vermek, ft 1* • 
evel ODiarı Amerika 11• - bir 
birlik haline koyınaJriır. l'fbt. 
Almanya'nın Amerlka'J& MrP. 
lllıı etmeainde de lıııir. t.,..... 
yoktur. ÇUn1cU bu. tıdeJiJE bir 
merlku. aeter he,.tial lataıa --1' 
wt demek olur. 

DQn1d1 lıarp durmmllm Um ... 
ıa.a etmek ioin fUllU da tıAft • 
delhn 1d, lovyat ~* ..... 
laanlr&tı clurmıattur Aım- ~ -
Hll 1ııaDda .,... dllllM ._ 
Rm7& 'lrl9ID& 'lıdl*' ...... -

(SonaC. ........ ) 
,,.,,,..,. FBllllt 
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Yazan: Ş. TAYLAN 

mnecıaım. n81i sötürdll. Tabll :yukarıya kadar 
- Ne olur beni llnemaya sötllr 1 apartmanına kadar, dadw deiil, an-

- HQır oocutum. Babee:re side- çıkmadı. Kartı kaldırımda durarak 
ceti&. B1raz hava alırsan daha i:ri o- biraz dil.k.klnlann vitrinlerine söz 
lur. sezdirdi.. Belki perdeyi aralar da 

- Ama ben llnemaıd& daha 1y1 dıtarı:ra bir söz atar.- Kim blllr?. 
etienl)'orum.. Bu pazar bakmaaa, peqembe, per-

- Be)Jti orada daha Cok etlenir- tembeye baJunazsa selecek puara? 
lln ama, mhatln 1c1n acık havada Muhakkak dıaarı;ra bakacaktır-
seımıen daba dotru olur. Cocuk sokak kapwndan lçerl sir· 

ı.te b(brllkler de böyle dtltilnilr- dl. Anneli dönüp slder slbl yaptı. 
ler aıeıı. Halbuki çocutun fikrini falcat oradan uzaklaamadı- Uçilnc:il 
soracak olurunız. o, bota sitmi)ren katın pencerelerlne, IÖYl• kaçamak 
bJr ae7lA dotru olmadıtı kanaatin- bir söz attı- Bu da ne demek olu
dedlr- Fakat bü:rt1kierle mllnakap yor?- Blltiln pencereler kapalı- bil
etmenln beyhude oldutunu da birçok tiln perdeler lnlk-
tecrübelerle ötrenmlıtır. Onun için Tam o sırada kapıda tekrar ço
tJ,mldlllk IOmUrtmaktan bqka çare- cuk bellrdl-· Kabahatli, kabahatli 
mi yoktur .. Fakat aene dayaıı&DU70r: bir uta. blr sola, korka korka ba-

- Ama_ d110r- seçen hafta ba· kındı.. 4te ılmdl de ellerlnl cebine 
bam beni peklJA llnemaya a6tilr- IOktU. caddeden aaatı dotru lnme-
mllıtll- te balladı.. 

Annesi bu llBzlertne derhal cevap Tam alnemanm ka.pwndan lçerl 
vermedi.. Zaten babumdan bahae- sirerken, annal omuzundan yakala
dllditi vakit lıJç bir zaman derhal dı.. 
cevap vermndt. Bahuından bahlıe- - Sa7ır- annecıtlm.. dlje mla
dtldflt zaman a6zlert bir an uzakla· Dl701'.. babam bana Dk aık sel diye 
ra clalar, neden eonra kendlne ...- teabih etmedi.. Hattl bundan llç 
lebillrdL tate llmdl, nihayet Jııendl- hafta evel ODU IOD a6rdiltllm aman 
ae seleblldl ve: '"bir zaman selme çocutum, demlt-

- Ya!_ Öyle mlT- bl etmemlt tL Annene de ae;vabate çıkacatunı 
lrlene- dedi. 16yle." Halbuki o, beni her zaman 

GarllJıonunuz ya men ...... etme- llnemayıı sötllrll:vordu. Sen beni hep 
Dbl ide fa7dM1 7Gk., bahçeye a6tllrl110nun.. Be de eve-

Blr zamanlar annell o. babası, 11. sana babamın burada olmadıtını 
Dd8l de bir apartmanda otururlardı- sö:rlemedlm. Her on bel silnde bir 
8'md1 nedeme, lkllll de anı ayn a- kendi kendime alnemaya stdlYor
JNQ'tmanlarda otar117orlar_ lıte bu dum. Sonra her hafta sltmek ıaıe'* 7AlıUZ bQyllklerlD akıl erdlreblle- dlm.. &mL anneclllm bir daha yç
ll bir meRl•- Blr de pahalılıktan mam.. 

llkbet ederı.r. Cocuk: "Ben onla· Annesi hlc ..ını çıkarmadı. Göt
rm 79rlnde olsQdım benim için de ll1 tıkanır slbl oımuetu. Su son sUn
anı bir apartman tutardım.... diye lerde ook tımlde kapıJmıatı.. Hem 
dnatınll:vor- Fakat dedltımlz sll>I de çocutunun da tıpkı bab&ııa slbl, 
bllYfllderlD telne akıl erml:vor kL bencil, yalancı oldutuna, onun slbl, 
Çocuk da anneainln 8P&rtmanmda o- ve daha ılmdlden kendlalni aldatma
tul'U70r. l'akat on bet stınde bir ta 'balladılmı anladıtı ıeın a6illl 
peraembelerl. dadım onu ~ tıkanır slbl olmue ~ ...ını çıkara-
apartn••1tıaa kaPllUla kadar a6ttı- mamJltı, 
rilYor- Aklama da habaaının uaatı 
onu umalnhı &partmammn Jı:apm
na kadar 19Urf:yor_ ve babamı& slt
tftl dnıertn erteli stıntı elcaerb'a 
oocuhıı nddeel bonlu:vor. Hazım
llZbt .tal IOn baa Sil&terdllt için 
hbamma haberi obnu:vor ve tabii 
eocatr da blıbMma bundan biç bah
•tmbor- "cman için de her eefe
rlade ..,.. ~ bep telı:errilr ediyor. 
~ •• INiıl' ufeırbııte 81Sylene .ısy. 
lene ena t.d..t edfJıor: 

- BaWnn atlnnel1ne de mAnl o.._ ,.._ 
1lboe ..... edbar. 
İlle ..... _ baftaJar_ a)'lar b&y-

... ... sldlıw- GC1alerda bir 
-..·.·~·- .... lıtr 1-.. N S0DL- Co-

Wk ba ..... ......_ dBMGID a-......... : 
- Allnecljtm.. di1or- babam sa
bir l9Y llt1lememl teDbllı ettJ. 

AmMll ... üQor .. 90Dr&: 
- Ya?t..- .... ~ baka-

lmaf. 
- Dıidl ki.. AmMne IB)ole de bun

_.. her perwembe sllnll bana 
letn IUI& izin venin.. dedi.. 

- Niçin lıer ""9mbe aenf ıatı
acaba 'l. 

- Gellıa 1*ıl a6recelt sellJor-

lllllhan Ye Beypa11n 

C. H. P. kongreleri 
Nallıhan, CHueuat) - Partimi -

ahı Jraza koncr-J. vill,yet tdare he
yeti reisi B. İbrahim Rauf Antlı 
kasa kaymakamı ve kazanın Ueri 

celalertyte, nahlyelercleD selen de
leteler de hasır olduklan halde top. 
l&mnlft n•lllMUMiDdeld Parti ifle • 

rlni sGrUtmU,, halk dlleldert l1u -
rinde Jı:arvlar allDll ft 'buDlaruı 
tefWM!ll ,.... lclu'e -.u.. barü-
11llftlt'. 

Kongre Milli Şefimize ve bUy(lk -
lerimise tulm ve bal'hhk söate -
rilert içinde .ona ermiftJr. 

Sinema mı? 
Tiyatromu? 

Henry Garat henüz 

bir tercih yapmadı 
Hen17 Garat bundan aonra Amerı. 

ka'da kahnat• karar vermısur. Garat 
bit' turne tertip etmlt ve buna kendi 
kanaı da ııtırak etmlftlr. Kan koca 
Trı.tan Bernard'ın, de Flenı ve Callla
vet'ntn, VUlecnetz'ln, Henrl Duver
nola'nın ve Georııes CourtUne'ln llkeç -
lerSnl oYD&mı.tlır. 

Hak.lld lıılr ru• konteal ve ook aUzel 
bir kadın olan Mm. HeDr7 Garat. ııa • 
)'et l)'i dana etmelcte ve ıarkı söylemek· 
tedlr. Kendlalne Amerlka'da nım cevir· 
mest ıoın blrook tekllfier )'apılm~r. 

Fakat Mm. Garat kocuından tuc blr 
ıureUe UTılanuyacatını ileri .ılrerek, 

bu tekUnertn hepelnl reddetmlttlr. 
HeDr7 Garat. tumeel esnasında 89 

1&rkı bazırlamııtır. Mm. Garat 1le 
Fra.nn'nın en tanınm11 terzilerinin 
kendisi 10ln husuaı olarak yaptı.kları 

roblan ııöatemıekle ııat.lfa atını.ur. 

Mm. Garat bunlan, turneye çıkmadan 
blrkaıc ay önce ııatın alrn1-Ll. Simdi 
bunlar en IOR modadır ve Cenubi A· 
merlka kadınları Parla'tekl MaSSY 
Routı 'ff Sdı1aparelll allıf meehur ter
ııüerln yaptıklan bu roplan ııönUlkçe, 

kıaltancllktan aararmaktadırlar. 

8Ubal aonuna dotru Henn' G&rat'nın 

...... ~- "'llaadK ,.,. ..... -
tımıstıa htm1' Olaealcbr • ..._ ........ 
YO ve dlyaloırlannı Vlllemetz hazırla • 
mıştır. Sinema endOstrlslnln bOtOn ko -
damanlan, kunturatıar ellerinde, lld 
yıldızın karar vermelerini bekliyorlar. 
Fakat herkes ıunu M>ru)"Or: 

- Acaba Uııl artı.t. Mhnenın ıtıkla· 

Çocukluğunda Gu lllver" n sc> hatll'rl adlı hlkAyeyl Oltumamıt 
az bulunur. Jonnthan Sw tt'ln bu olmez eseri, Paramount tarafından canlı re· 
almler vaıııtaslyle ~ıel bir renkli film haline konumıuetur. GUlllver'ln cucıe
ler dlyannd ki akla hayr t Vl!'ren maccralannı yakında biz de Ankara"da ııey
retmek ımıııanını bulacallız 

1111111111111 Dördü bir arada- Bu kadar 
kudreUI dört ~ Spencer 
Tr&Q', cıa~ COlllert, Clarke 
o.itle w a.e ~ı bir ara· 
)'a ıreUren "Kara ııevda" , tehrl· 
m17Ae muvaffakıyet toplamaıta 

devam edl)'or. Atatıcla da ''Şeb· 

vet kadını,, llae W8M'I, bu adı 
taıı;yan filmindeki bir ıahnede, 

W. C. J'lelds'le bfrllkte ııörUYOl'IU· 

Büyük 

*** yddızlann 

küçük 

*** meraklan 

~································································· 

f Hayat ve Sıhat 
""·································································· 

Kara kış yaklaştıkça. 
En ziyade eocuklan dU.Onmek ll· .,......----,-------

zımdır. Cocuk olml)'IUllar eotutun re - ı 
na tftllrleı1ne kartı kerıdtlertnl dalla 
kıolayca kıorurlar: l&decıe l)'i örttlrıme • 
ma, hareket etmesini daha l)'i bildik -
!erinden dolayı detU, ÇOCUk olmıyanla· 

nn vtlcudu daha az hararet k~tı 
l~ln ... Bir vücud\lfl atırlıtı ne kadar 
az olur. o kadar ook UeUr. Cllt*tl 
vücudun aathı zayıf vücutlarda daha 
aenlt olur, Vtlcudun hararet.ini ka.Yhet· 
Uren vUcUdun 1atJııdır. 

CoculGlann 10tuktan daha c:ok teelr 
clu)llllalannll bir ııebep de çocuklaruı 

Utrvememelerkllr. Cocuıt olml)'an in -
ean, tlddeW bir 10tuk hlaııedtnce bil -
ztııur, vücuduna Utı-eme ııellr. Titre
mek vücudun lolndekl harareU artunr. 
Vücudu 10tuktan korur. Halbuki c:o
cuk UU-1.Yemez, vtıcudunun ııatbının 
ırenııııtıoocn dola)'l kaYbet.tlat harare
ti te!Atl edemez.M 

Onun leln cocllk.ıar alddet.ıl eotuk • 
tan, oocuk olmı,yanlara nlabetle, pek 
ook zi)"&de mUteeutr olurlar. 

OocLk olml)'an blr iman Jutuı 14 
ile 18 derece araamda ıaınm11 b&r oda· 
da pek r&hat )'qıyablldliıt halde, bir 
c:ocutun vilcuduDdaltl tabU b&rarKS 
k&)'betmı)'erek beelenebllmmi ıoııı en 
az ~ derece hararet lAzlmdır. Pek a
yıt eocuıcıar k:ln, Jaeın 1Qz11111lu hara -
ret derecea 71 >'e. :il9 a kadar c:ııkar. 
Bu da. t&bU, kundak !cinde )'abut J)'1 

ll'l)'dfrUmle oldutu halde-

Kıtm Yllll)'abllmek lclh bu kadar 
hararet dereceeını bwaau)'an eocuk ne 
olur? 

Bazılannın vllcudundül. hücreler 
donar, c:ocuk birdenbire kaakatı kealllr. 
Kutuplarda buzların araaında kalan 
ııewablar Pbl, dat baımda ııeceleyln 
kar altında kalan kö;y!Uler slılııl, belt· 
tinde, kurıdatının lekıde 1arılı cocutc 
eotuktan donar ve bir daha açılamaz. 

Berekt ffrmbı ld bö)'le 10tuktan bir
denbire clonmue oocuttıar pek de c:oK 
leltllme~ Fakat Jutın kendlekıe lüzumlu 
ol.dutu derecede hararet bulamıyan 

cocuk beelenemez. Ona ne kadar COk 
ve ne kadar J)'1 IPda verllıle onların 

c:ocula fa)'daaı olmaz. Cocuk ertr, ııa
lla olur.- Coc:Ukları cılız bıra«ao G
nemU sebeplerden bin de Jatın 10auk -
ta. cocutun ltlzuınlu derecede hararet 
bulamaınuıdır. 

Kıtın eotuRta kalan eocuklar bb' 
taratt&D da mMuottlara kartı daha Zl -
Yade müdatauız kalırlar. Kıtın 80tuk· 
ta kalaD oocuk ttlrltl tUrHl mlıkroplu 
butalıklara tutulur, .ıcter. 

Karalae :rakl&lt*ı:a. oocuklannızın 
oduıncla )'bmt derecede ııcaklıtı dal -
ma mllbataza etmek lüzumunu wıut -
mam•lamıg , KalörUerU apartmanlar
da oturanlar yahut OOCQklarının oda -
llRda lr&ntlr vera odun )'uacak IOba· 
lan IMlluaalar, ftı'IDıl ._,.. lıan.reU ...,.. ..... ....,..... 

Bu aktaınki nöbetçi 
-(::( Sebat Eczanesi pazar gecesi 

betçi olan eczane puar sini; 
nöbetçidir • 

Ankara'dan giden treni_,; 
f.c Cumarteaı, pazarteeı, llel'lmlbe 

de 19~ de latanbul. 
f.c Her atın 19 da ekapre&. 9.10 • 

tan bul. 
'tl Her ırtla ~.25 t.e ı><»t.a. 12JıC1 te 

tanbuL 
f.c Her atın l.S,20 de posta. "1,41 te 

tanbul. Bu trenin KoD78. Af1G9 
lzmlr'le lrtlbab vardır. 

f.c Enurum ve Dl)'arbamra bil' 
15 te. 

f.c &umun ve Adana'Jta her dil 10 
11,45 t.e Adana. 19,40 ta Bama1111o 

f.c CUm&, çarıamba, J>&Z&rte9I 
Tol'OI 23,M t.e. 

* Zonsuldak'a cuma, pazar, 
ıı. aa.ıı. peJ'M111be 17,D t.e. 
10,88 

Po.ta aaatleri 
f.c TaalıhtlUtl 

kadar. 

Hutane telefoalan * Nilmune 1577 - lm8 * GWbene 2818 * .Aaka1 6981 * Belediye 22:11 
f.c Acele lmdat otomobOI 1ll2l 

Yansın, ilıtiklr, arı• 
f.c Yanıııa haber verme teıeıaıD: ol * lhtiUr Bılı&n: 2911 * Elektrllc, havaııazı, ana J.MI. * su ıeıert: U'1& 
f.c Teletoıı arww mer.lı:u 1211. 

ıehlr 11678, leh1r ld 02, eeblrW 
aı oa, ajaDI Jı&ber wnne ~ 

Takai numaralan * Olua me:rdam elvan 1111 -
e. M. M. elvan: ~ 8amanpe98ft 
van: 1070. Yeııllehlrı sıım -
8222 - 8883 - lJ6l58. 

Fa:kat, odalarında blr IObuı bulun· %lJı: 
• bile, onun IOIDde ~ llönıtlr 
ve)'& odun olmadıtı lcıln. IOt'*U. ita • 

Şehir otobiialeri 
8on 

laD OOCllklara ltaraıu.ta dalma ıu.um
ıu olaD ıtrm1 ~ harareU DU&l t.e
mm MıDeıtr 

7,25 
7,10 
8,30 

Ona da Oocu1ı: llltrnme Kunmu '1,00 
dllltlnür. Son cll*uz 811 t.c:lnde, Coc• 6,80 
llllrpme Kurumu ile )'tbı binden taz- 7.00 
la Ttlrk cocutuna imdat sötllnnQ.ıtır. '1,10 
Babalan &*erltk hlıımetılne stdea oo • '1,00 
cı*Jara yardım etmK, Cocuklan Elk'· 7,00 
a-ıe Kurumunun leldAr. T,00 

28,00 
28,20 
28,00 
28,20 
20,00 
20,!0 
21,00 
28,00 
23,00 
23,00 
28,00 
23,00 
21,30 

Ulwı - J:tl1ll 
EtWr - Ul• 
Ulua - YenJaeldr 
Yenlllbir - uıua 

Ulwı - Cebecl 
Cebeci - Olu. 

Fakat karakıt uzun, Qoc'* Ellrse • 6,80 
'1,00 me Kurumunun ka)'naklan hmaphdır. 

sıcata bus da)'8NIM!dılı stıııt, uzun lra· 
raluem ılddetK 80tuldanna da odun, 
lr&nGr da)'amnaz._ TQrlı: gocuklannı 

Jııoruıtaa. onJat'a lındM aotUNll Qocuk 
Dlra-ı• Xwumuna :rardım eCllı* bil· 
t1bl ~ vadedir. 

El topu maçı 

7,00 
'1,00 
7,00 

bılıı'. 

17.00 
28,15 
28,00 
28,00 

yıpllan 

7 .ao procram, ... 
at 

'1.SS bant parça
lar (Pl.) 

7.48 aJana 
s.oo ..rona par 

cıalar (Pi.) 

s.ıs evtn aaats 
8.48 .afonlk par 

caJar (Pi.) 

n.ao Pl'Ull'ma. -
at 

22.11 TGdDDe pWı: 
181' 

12.415 aJanı 
18.00 '1'USee Pllll 

l&r (Pl.) 

ıa.aoı 

14.00 kan ık PfOS· 
raa tPl > 

ıa.oo proaram .... 
at :l&Cll...,,. ... .......... .... ...... 

dakik& 
19.:ı& o:rua 

ıan 

20.15 radJO 
tel!. 

20.415 M 



olduğu gibi 
VEZiR HAFIZ PAŞA'NIN ÖLÜMÜ 

Naima'ılan alman ba par""'a yalnız 6ir lı4' 
terkip ue anlqılmaa Arapça lıelime Tür~elqti

rilmiftir. Şivenin ile nair lauuaiyetlerinin 
lıorunmcuına ılilılıat etlilmiftir. 

ı....t,ul'da ıene fitne vardır. V• 
tir olmak btiyen Recep Pqa, Hafız 
....,. karıı zorbalan ayaklandır
-..uı: "Recep ayında zoıhlar ve 
llir kul ayaja kalkıp. lstanbul'da 
~'ada toplanıp; "- Hus
ı.. Pap gibi bir veziri azlenirmeie 
~ olanlac Padiwahın ve devletin 
.._ delildir!,. diye Şeybiilisllm 
~.Efendiyi, vezir Hafız ~yı. 
-waıoar Mustaf• Pqayı ve yenıçe
ll liaa Musahip Hasan Halife'yi. 
~P Musa Çelebi'yi ve hepsi 

padiphıo yakınlarından OD 

Jılcli •eıhur kimseyi yazdılar, "-Hus
ı.. '-tarı ulettirmeie .ebep bunlu
~!. diye padiplıa haber aönderip, 
- Bwılan verin, paralayalım !., d• 
q.. Y miçeri dahi onlarla dil bir
liti edip üç ıüıı ıaraya hücum etti· 
ltr. o üç ıüııde l9tanbul tokaklan 
~. dükklnlan açılmayıp, etluyayı 
-etaıeie kudretli, clojru tedbirli 
~ buluamayıp, ın sahibi olan
lar korkudan evleriaio kapılannı 
.. Payıp, eodi~esi olanlac yer deiit
drip, hayrette kalmıtlaıdı. Bir defa 
lllbabiimayun'a vardıklarında padi· 
llluan: "-Buaün sabredin, yaran 
~ Yerilir!" diye haberi gelmek· 
ı.. döndüler; llkin ıece Atmeydanı· 
.. terketme,.ip daiılmadılar, seher 
"lcti sene Bibıbümaywı'a hücum .. 
4lip. aynı davada oldular. Nihayet 
~ ıüıı ulemayı setirtip dediko
~-.. miipvereler cojaldı. Zorbalar 
:"'"Qllll ederek Edimekapı'ya bdar 
ı.- taraf uker doldu. O ıüıı Bay. 
... Pqa, 'Hzir Hafız Pqaya haber 
~ "- Sakın clnledll lult&DMD 
.... fi ki buıün ıneperet ftldır eli
" divaaa plesin 1 Hemea nida
~ lnlaalllb bu cemiyete tefri· 
..., aelir, yoba tehlike muhakkak· 
1at. Size zarar olmakrao korkulur!,. 
il.dl 

lh& haberi .....,.. J'a' ... ,.... 
~ llrdü ki vezir Hafız Pata -W.. 
lla,I ile at üstünde Blbıbümayua'a 
tidi,_ beınen yanaııp IÖylecli. Ha· 
... ~ ıülerek: "- Var bir.den 
llllm ec. hafllllll ıelecek olanı rii
~ p;rdüm. Ölmekren ıam çek: 
-._!., diye cevap verdi. .Na~d ~ 
'-tir Yeaisaray kapı11ndan ıçerı ıar· 
tl19 haltı: iki parça oldular; vezir 
~ ki bunlar kendisine aellma 
~. selim verdi. Meler o ~t: 
lllciıerin her biri koynunu ve cebını 
~ cloldunnuı imif. Vezir seçince 
'ılf ıipabi ~ilip arkasına bir tal 
"-aP: '"-Bire vurun!., diye alra· 
" llaau; laalk çairıııp tal yajdara· 
-.ı Hafız Pqayı aunclan yakular. 
-..ı;;; koltuiuna ılirip türade bu-
~ ~usa, oodaa sarayın iciae 
~. Sipabil• llurlara hüeuJD 
.... Wriai haacer ile 15isündea va
~ aldürdiller. birini yan.ladalar. 
-a lraıaala.n sair pqalarla kant1P 
....,. 11juup kapaadslar. Hafız ... 

fllWI iDt kafwu ve müceneze'li C1l 
caJaa olıaufbl. içeride boau.aca batı· 
du ist ve miiceTVeze alıp, padiph 
huzuruna varıp. mübiirü öperek ree
lim edip, olanı bıKlye ettikte ve .., 
VUflD& izni iıtedikte, pedil&h pm
lanıp: 

"- Yürü var ait,. diye clestm 
verdi. 

Hafız Pqa yalı kötke inip, bir 
kayıja tebdil binip, Üsküdar'& ""'" 
u. 

Beri tarahe ise, Hafız Paf& hu
talu ocluındaa içeri kaçtıkıa. ubr 
griv ve feryar koparıp, orta kapıdan 
içeri yürüyüp, divanhane askerle do
lup, o namlı zorbalar ileri durup: 
"- Padifaha üümilz vıııdır, diw.· 
aa çıksın!,, diye çajınp bairrmaja 
bqlaclılar. Sukaa o.mu vakasına 
benzer bir it olmasından ve (f&Yet) 
ııarayın yajma ve caJaa edilmesinden 
~ea cümle iç halu ıiWıla ve 
sın1 ile bekletirken, padiph da dı
f&rl çıkıp aylık divanı kwdu. Taht 
üzerinde oturdu ve: "-Nedir kulla
r.1ı111 muıwdınaz?,. diye sualde olıaık, 
o edepsizler bir mertebe dil uzattı· 
lar ki carife plmez. Hafız Pqayı ve 
defter enikleri OD yedi devlet etkl• 
nanı: "-Bize ver paralayalım. çüa
ki bunkr devlete ve pedipbımıza 
dost deiildirler. Ejer devletin hay
rında olsalar lıU Mueıal'da diitJDU 
ltartuanda otunırilen, uça clajıta 
böyle mühimmat ve sefer aıalz.aıeM 
telef olmuana Nbep olmazlardı!,. 
diye ll&liz. plı 16y!mdiler. Padilnb 
mllml Cft&p wriıUa oa1ar diale
mepip, f.- .-...ıaruu tekrar 
zikredip, çatnpp: "-mbene ftrir
siz, peıalarn. Yoba it p,rf olur!" 
diye hi\aı• edip paclitaha .ı uzat• 
mak mert-.Ieriae ye1un p1diler. 
Padiph bu nadanların cıevap i9teıne
yip, kavplarından mabat saltanata 
flme 8111•• 1'1 • F Mllitı 
.. _ ÇblsG Cllftba kulak .......... 
hicap eclilmeniı Ni9• baai dıtan· 
ya cliV'&ll& istediniz?.. diye tabaada.a 
kalkıp, içeri dönüp, eaderua aia
lan padiphı ortalarına alıp, aötür
diiler. Etkı,. padiphan ardancıa ııel 
P,i akıp diledilw ki barem kapısın
dan içeri hücum ile ıireler. Hu ba
rem sı.lmaalan bemea Babü11&ade
nin C2l kanadını yüzlerine kapadı. 
Etlnraıun pyzı artıp: "-Pıcliıabım 
madnılai bu on yedi kiıiyi bize ver• 
mezain. Biz itimiıi biliriz!,. diye 
bal'deo C3l kinaye edip, avulan· 
nı ~ ortabja velvele ul· 
dalar. O •maa Recep Pata. ki H111-

(8cınu .. IDCI IQf&da) 

[I) •lkwvfte, lelbal den11 bn
laa iilfiiH brmıa rd• aarıl11Up • 

[Z] Büia .. ıde 'l'opbpı aır171 -
,.,. bir d.Ue tapın. 

(JJ Puiıdı tlbdıllllH illllirme • 

Zeybekler 
Bir •ece ma.n.inıle erimİI tltıf, tleıü, reni, 
Göaıen iri 71lllalar StU#cqOr ,...,.,.. laeoenlt. 

Altın .aJlamlaruulan baflann IİİfÜ7or 7fa, 
Cö• İpnden a7fiınlalt, lıırlar ip.ulen N)fae 

Çobanlar atq )'Glımıf lıarp tlajın lialibule, 
'l' elli pullu hir •-'in ay sardaiut İİltiinlle. 

Sinitle lnıfulanan lıatlehler Ntlel ..,,.,, 
Cam bllailt lıollarlla, kınalı ellerıle tel. 

Caralann ~ ... oertlilıge yaınaslar, 
Dallı yemenilertlen upyor .,,,.. Mtlar. 

ince beller dönüyor 6üriimc:iill• ip,.,le, 
Ela gözler erİmİf mor çürülıler ipı.tle. 

Dönüyor pulla seplıen, dönüyor ipelı ıaloar, 
ICi.rpilıler arcuuulan 6alaflar yalvar 1flloar. 

Zilla ıınsırılatlılısa parmtJılann acunıla, 
Zeyhelılerin palalar tlöniiyor ~ 

811 mcual geceaine rnırtlalısa tl'Y lfıfı. 
Birer ıleafan Oluyor yidlerin lnnfllc. 

lfd ifil yanılılısa bellerılelıi .Halalılı, 
Kalbe tatlı bir nzı alnyor ılılı ılılı I 

V arclıılısa Jelerin yere pplalı 4i.leri. 
s....u."'1a """""" .ırqor hnUleril ... 

y..,,J zq. Olt'I' AC 

Koruer11atu1Jt1Tıltı yapılan Mozart gecuintle 
onun aerlerinden bir aalane 

Ölümünün 150 inci ylldönümünde 
• o 

MOZART 
11111111il1il11ilil11111il111111il1111111111111 

Ba deha 35 yıllık bir hayalı 500 den 
fulı eseri usıl sıldarıblhni ıli 1 

1 Yazan: Ceoat Memduh Altar 1 
Büyük sanatklr Mozut. 150 ııeae 

evel (1791), biriadklnua ayımn ~ 
tiad ıünü söılerini diinyaya JUJD
du. Bu verimli dibi, 35 senelik bir 
bayata, bet yüı.dea fazla eııeıi aaa1 
arkııtıımıtu? O zaman ona Avrupa 
müzik yaracınalanoıa merkai olan 
Viyana, bu büyük adama a6Piocle 
taklaıkea; bir buçuk asır IOllR Mo
zart'uı, cliiayanın bu en kant• za. 
mHıocla bile hayretle anılacaiuun 
faduoda bile deiildi. Viyana, bu 
150 ..... ııoonld .Mourt befecaııını 
o u.maa .....ı tlbmia euia ki, bia
bir uwap iciade cliinyaya ,az pvi· 
na bu -..iz dehi, 6&düiil sün dört 
kifiaia ıırtıoda bir çukura atılmıt 
" birkac gila içinde o çukurla be
raber unutulmuttu. fakat her te)'e 
rajmen Mozart rubu, kendinden IOD· 

mi sanat nesilleri içinde bütün par· 
laklıiiyle yqadı ve imanhk. zaman· 
~ ........... 1 ........ 

.... u1aclı. Nitıald• 98PD 
asııdaııheri Maun için abide
ler diklmit. Mozan dilini aalamaia 
yeltenen llimler ve sanadclrlar yerit
mi1. Mozart sanatını inceliyen eaıti· 
tüler kurulmut. ana vatanı olan Salz· 
burı'da her yıl Mozart fHtivalleri 
yapılmıt ve insanlık OM kırtı iıledl· 
ii hatayı &liyK~ her çareye bq 
vurmUfl\lr. 

Viyana kllsikleri U.ICıbunuo kurul· 
maıına. Ha)'dea ile Beedıovea ara· 
ıancla mühim hizmeti dokunan Mo
zan. bem senfonik müzik. hem de 
ubne müziji sahsıoda imaahja lbi· 
deler vermiı ve Orta Avrupa saba• 
ai, nell Moun eliyle milU pyeye 
ula,.bilmiıti. 

Otuz bet lenelik cıok luıa bir ha
yat içinde. IU&t yaratmalanlla '109 
cukluk çaiıncla bqlıyao Moan, altı 
yapnclan itibarea. prban mühim 
merkezlerine tmaeler yapaı11 ve ae
ae •JDI yqlarda, piyano vinüozu ol· 
duju kadar, kompozil6r olarak de 
tenıamıftL 

.Mozart tam oa bir yaıanda. o za· 
manki sabııe müziji için moda olan 
iralyaa dili i1a ilk aperuını yada. 
Somalan da aynı dil ile claba biıçok 
sabae eserleri meydana ıetirdi. Oa 
bel )'&f1JI& doiru, tıa,awun ikinci if>. 
dl devresi olan Sabıburs sarayı biz. 
metine aUmeclen evel, ltaiya'ya ait· 
d ve orada ltalyan sanadclrtuuu 
baJTete dillürd6. Bii&üD bu tumeler
dea Sabıbura'a cl&ıü,ıe, artık hayeu
QUl yansına yaklatmak lizere oldu
Juau IAllki fubclen ..utklr, akıl· 
lan hayret verea bir türade müuıma
cliyea yarab}'CW, büıün eıerlerinia 
cloiuıunda ve olotunda Adeta 1ab11· 
Dl ilaili ıörmiyeo bu cllbi çocuk, 
kendini biç de elinde olmıyan bir ira· 
clesizlikle, bu yaratma imiyakına ter· 
ke mecbur kalırordu. Acaba bütiia bu 
hldiaeler, aa11l ve ne gibi bir içıimıl 
bünye üzeriacle olup bitiyordu da, 
Mozart faaliyeti en ulak bir sekt• 
ye bile ujramıyonlu? Bu 1Uale ve
rilecek biricik cevap, bütün hıyatıa
ca maddi ve manevi ıdnntıların akla 
ıelmiyealeriyle carpıf&n Mozart'ın. 
kelimenin en kati manasiyle bir "ı .. 
urap cıocuiu.. oluıudur. Mozan. 1&· 
aat ihtirasını tatmin için, bazan elim 
şanlar altında çalışıyor, çok kere iti· 
nia bqında kalırordu. Orta halli bir 
viyoloaİJt olan babası Uopold ile 
cıok Mvdiii IUIUIDI ve daha sonrala
n bayat arbclqa Comtame'yi ıeçln
clirmek icin. kendini tatmin etmesine 
imlcia olmıyaa eserler ele yumak 
mec:buri1etinde kalmııtı. 1711 sene
tiae kadar biribirini kovalıyan sanat 
tumeleriııclen 10nra Mozart, müzik 
edebiyaaıua hemen her ıahuında ... 
y11ız eserler yarattı. S.Uaddr, öteden· 
beri Salzburı bilyük dükü rarafın· 
dan. unau ve phdyeri hir türlü uk· 
.:lir edilemecliii için, ııünün birinde 
ı,aba ocajıaı terke mecbur kalaut ve 
1781 teneainclen sonra Viyaaa'ya :rer
lıelmitd. Mozaıt, hayawıua al• -. 
clea nıu.t olae bu IOll yaratma -. 

- iciacle, imaalaja .. ala -s.n
rıl ftl'lll. ea..a ım ,. ... ıa-. 
.._._..,.Mamıhu'dıaı.ut .... .. ,. ................ _. 

1 aia Wd>ec'ia veıdiii kalp üıiintül• 
ri. müteakip 11enelerde Viyana ve 
Praı'da geçen hummak bir ça..lıtma 
icinde; biraz sükünet bulur aibi ol
mut ve .._tklr bu 1011 eserlerini, 
bütün lwvetiyle antuıa buredebil
miıti. Nirekim dini ve dini o.lmıyan 
yaratmalan arasında, operalariyle 
aeafonileri ve her oevi konsenosu. 
bu IOll alta seoe Jt;iJlde saoat tarihi· 
n1ıl o b luıdK &6rmecliii -derle 
takviye buldu. 8R 6' mühim ta.rzan 
ea IOll eıerleri; Vi)ıaaa "mutlak mü
zik,. iillCıhu ( ııenfoQik milzilr) ile 
italyaa milzı"k dramadlrjidalo MDt9" 
zl mahiyetinde o1aa, "'Orta Avrupa 
milU opera iatiUmednia" , artık em
niyede kunılabllmeslni temine lrlfi 
ıelmiıti. Büyük clibinia, bilha191 
"sol minör,. e .. do majör" lenfonile
riyle, "sara)·dan kız kaçırma" , "Fi· 
pro'nuo düiünü" , "Doo Jnan", 
'"lllilfll .... apeıııWı w ....... 
cUal _._. - milllimı.iaıled 
birilİ ola o -.Tnar "requiem"; • 
aaddno bütün iddialuanı. o zaım. 
na kadar aörülmemiı bir zafer taciyle 
6rtil)'(>rdu. Genç Mozart ıeae bu ... 
nelerde, o l.na kadar ona Avrupa 
ulmnini mütemadiyen nüfuzu alta· 
nıa alm11 olan İtalyan sahnesine kar· 
ıı bilfiil miiadeleye bqlamııta. Se· 
oelerclenberi uılıakkuku için canını 
feda eclercesioe callftllı milll alman 
labnesinin bir aa evel kurnlamamıı 
olmaıı. oou nkir wkit içten unı
JOrdu. Nitekim ıeoç dlhi ı 785 se
nesinde Mamıbeim'da Prof. Aııton 
...,.. Kleia'• yudılı 21 mart tarihli 
mektupta; miW alman sahnesinin ku· 
rulabilmeai için. bütün noksanları· 
ıuo bir u evel bitmesi .icap ecleo Vi· 
yaaa'dald ''Kartaertor'" tiyatrosu ia
IUtullllo bir dirl6 ta••mlıaamama
aıodao büyük bir cıee.üde bab-U· 
J'Of w birı,ıok aJmao arrisderinia 
italyaa tiyatıOllUldan bir türlü ayrıla
mamalanaı. bea6z kurulmak i1zeN 
olan almu lehoeai için, bir fellket 
teUldd ediyordu. Nihayet milli tuu· 
ıun, cllhiyi bllriin kudretiyle beyeca· 
oa gedrdiji senelerde, sırf Mozart' • 
ın himmetiyle çoktaoberi özlenen 
alının saboesi ı artık İtalyanca dejil 
de almanca metinli miW eserlerle ve 
yetipoiı bir ..... tklr neslinin candan 
iftirakiyle kurulabildi. ltce bu mi!U 
labaeaia repertuvaruu tetlül eden e
ııerleria ea bqıada, evell Mozart'ıa 
operaları pli,orda ki; sanat tarihi· 
nia bu biiyiiık eserleri arasında; 
"S.ra,claa kıs kaçırma" operuı, 
aplu biabir ıece masallarında oldu· 
iu sibi. ..,.1uo sihirli dünyasını, bü
tün dzibeıfyle pıbe tanıtmakta, 
"Fipro,, operası. o lna kadar ital· 
yaa uhnnindea tıelen ananeye zıt 
bir ııemboli:ımi, ilk defa olarak ub
ne müziğine sokımatua. "Don Juan" 
opera11, ltalyaalar elinde baıh bir 
heyecan unsuru olaıı "Ruhlar llemi" • 

(Sona 6 mcı sayfada) 
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Beni 
seviyor musunuı1 

Yazan: Maat CEMiL 
Mourt'ın öldlltüniln 150 in

ci yıldönümU haftasını aade o 
Uatün insanın delil, Meta o
nun temsil ettiti medeniyetin 
de ölümU 1rni6 gibi acı bir duy
gu içinde geçirdik. 

Moıart'ın aşkla dolu ruhun
da parlayan o medeniyetin bu
.Un kendi kendini kemiren co
cuklan bu "ermiş" için ne yap. 
tılar pek bilmiyorum. Fakat bu 
korkunç XX inci uırda Avru
pa medeniyetin! en ,UUl ml· 
naaında anlıyan ve en iyi nl· 
yetlerle onun tel örgülerle 18· 

nlı aövdeılnln içinde saklı kal
bini dlnlemeğe çalışan (biz), 
Mozart'ı temiz yürekle, gürlll
tUIU7.ce andık. Radyo program
lan geçen hattanın her ,Unlln-
de Mozart'la gUcUmllz yettlll 
kadar ıllslenmişti. Bu arada • 
bilmem o haftaya dillen "Co
cuk saatl"ne çocuklardan bat
ka kulak verenler olmue mu
dur? 

Bu, Neriman Hızır'ın hazır
ladıiı mualklli bir montaJdL O 
kadar mükemmel, o kadar bi
rinci 11nıf bir eserdi ki Mo
zart'ı dört yaşından ltlbaren 
ölllnclye kadar (basit ve hari· 
kullde) ömrünlln boyunca ana· 
11, babası muhiti, acılan, H· 
vinçleri, ııözlerl ve mll8lklalyle 
hep söz pınarlarımızda topla· 
nan yqlan tutarak takip ettik. 

Neriman Hwr ve aevıtli ı:o
cuklannın bu eaerl hanıt dile 
çevrilse ve o batan lle hanıt 
mikrofonda oynama Moıart'ı 
anlamıya çal11&11 ve seven ln
sanlann sönüllerlnde tlltecek
tir. Bu denemeyi yapmaauu 
Neriman Hwr'dan rica ederim. 

"Vedat Nedim Tôr''le bana 
en ,UZel yürek ı;arınntılann· 

dan blrlsliıl veren o aktamdan 
kulaklanmızda dinmeden akal 
ıllren küçllk Mozart'ın ıu cllm
lell kaldı: "Benl aeviyor mu
ıunuz?" 

Mozart, bu eorıru'YU her za
man, ark aık, her yerde, herke
ae aor&rm11. Belki bu aorıruyu 

• mlnıwz bulurlar, "aevlmli ı:o- : 
cuk!" diye güler, geçerlerın}f. : 

• 

Llkln bana öyle geliyor kl : • o cocuğun bu sualinde bütlln : 
~ JmrtaraeM "1r .... i 
namn telldnl var. • 

"Beni MTl,.or mannm!" ! 
ın..n ancak eevmekle )'tlk- : 

aellr ve yalnız "ıtızel"l anyan : 
kurtulur. : • 1 "Beni seviyor musunuz?" 

Niçin gülmllyonunuz? Göz
lerinizde o cirkln aölıe neden· 
dlr? 

Parmaklannız nlçln ~le fe
na bir niyetle kıvnlıyor? 

Yoıc.. beni le'VJDlyor musu
nuz? 

Seviniz, seviniz! Sevmek için 
aevınız. sevilmek l~ aevlnlz, 
aevllmedl.linls halde sene ae
vlnlz! 

• • 

""································" 

F eyhaman ue hir galeri talebai 

Mozart'ın karekteri 
VE 

AKiBETI 
.............................................................. . : 
i Yazan: Selim Sım Tarcan ! : . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a .. 

ı 791 de buadaa l 50 yıl evel 34 
)'allDda bayata sözlerini ywamut o
lan bu müzik cllhisioia neıeli, teD 
(optimbce) ailcbia bir karakıeri var
dı. Dört bet 1&1ıad• iken çok afacan
dı. Kotmakıaa, adama1ttaa hotla~ 
dı. Alu yqıoda tertip ettili müzik 
pattalan bir k111 cavdt111ndan bqka 
bir teY delildi. Babası lle seyahat e• 
ıiji zaman önlerine çıku bazı aor • 
lu1dar karımnda bu çoaıiwı bir alo 
kqları çaulmamıttır. 

On yedi oa sekiz yqlarında ikia
ci italya ..,.bati aualar&Dda beıceı.. 
- ........ ,. .... "-* ... 
lW8lnl eder. Hattl ...... lıiJe 
p yqlan aruaacla ...., bbır icla. 
ele teViaç duyulur. ltce (Mou.rt) ıo 
karakteri! 

Ne yazık ki ıenç yaJloda bayata 
gözlerini yuman bu 1&nat clibisi bu 
kısacak ömründe dünyanın bütün 
elemleriyle brtıla11ruıur. Sevmiı 
fakat sevilmemiıtir. K~k (Mo • 
zart) uı büyük dehası büyücü çocuk 
telllıkiıinden ileri aitmemittir. Aaar
larda bir cloian bu ww yıldazıaa ta
lih iltifat )'iizll r stenoemittL Müııik 
ıanatında (Moun) bir macic blr kt
tif 1&yılabilir. Filhakika (Mozart) 
tan 6nce prp milıiii vardı. Ooclaa 
evel daha Wı takım aaaaDd ibtadan 
gelmiıd. Bu ttıılu (Papnini) nia U
manı p1>1, Alet vardı, fakat o mükem
mel &lectea (Moan) tarzında o ~ 
rikullde aajmeleri ç.karabilmek 1ıim
..,. nasip olmaau1Ur. 

(Mozatt) ıa son Avrupa ..,.._. 
dncleo (S.lıbourg) a claoiitii, babuı 
ile IHc yapcıjı turneden döaütüae bic 
benzemiyordu. 22 yaıında bu senc. 
ateılt, heyecıalı 1&natUra etki iki -
farlar ııöıterilmiyordu. Kulwıçlılc, 
haset, çekemeıneıli\, iltirkapla kar • 
tılqıyor, bütün meslek arkadqları 
onun ldeca mahvına yüriiyorlaıdı. 
Hiç olmaua •ç kalauyacak kadar pa
ra kazanmak llzınıdı. (Salsburı) ar
tivtklnin rıek u aylllda hizmetine 
ıirdi. Her nedense süoüo birinde 
artiwkle araları ııcıldı. Keodiaiae •· 
rayda bir mİİIİk üstadı filla dejil. 
leli bir çalp:ı muamelesi y&p1JOrlar· 
clı. Arfiv• ODU upkJanacluı daha 
ataiı tutuyor. Orada 88Çİnliii harM 
btıWubda aıibim bir ..... olaa 1U 
melmılıu (Moun) büallDI yuayor: 

"Blbuıjısı yemctdeırial mutfak· 
ta upklarla beraber yi,.rum ! Veli • 
nimet AqiMia ild Ufliı. iki ahçısı. 
bir de meyclaaa11 ile tahta muaaıa 
euafıaa diıiUyoraz. Upıkbr ııofra • 
nın batına kuruluyor, bana da mey· 
dananın yananda bir küçük yer kalı-

JOC!'" 
(Moart) Arfivekio kaba w ... 

..atıja yalupa17AA ~ 
111&Dl70f. Bu nldaa, bu iDlsa q.e. 
ti bilmez p&paıa elrmejiıııl 11• ': ıa 
ile ecbiı ... diyor ... AıtiNkia 
bbmetiadea ~ bnc ftripaı& 
tltifuını .,...., Artiwlda .... pinclw 
liae a&ilrii7ur. Halıutd Aıwivek de 
bir mllddettealıeri (Moart) • lreDo 
eli emirlerioi avun eder* 7SPhilM 
kızmıt ve mabefindıi K.oat (ıf ~ 
,.. U1aklarıa yanında (Maart) ı ... 
Pi dqan etmeaioi tellblJa ....... z.. 
..ua (JıfoMıt) Koac (d" Aım) ,. ~ 
..,... M ~ Jt0M J'ft'irt • 
dea fııtı,m (Moaıt) ı be bb ~ 
du dıtan atarba, Wiaia -
bir da cabe~. 

hte oadea IOllt& kara Wt ....... 
_iiylik aautldna yakuaM ,.,...,.. 
ve oau 1787 ye kadar ~ Mlda ,. 

(Sona 1 IDCI ~ 

Kaybolan 
Mozart'lar 

Jıl o • a r t'm 61Qm J'llJl&dbntnla 
150 IDd81 anmak ...... Cocak 
KlubQ Mlltbade Nerimaa • 1. S l ~ 
hazırtaclllı ince .-11. ... ~ 
mı cllnlellM.m eonra, *'- bir 6 
ıllM kakbm: 
Onun daha Dk oocukluk Jl]larıal9 
caımıal• bqb)'an ıııekbuu, ~ 
ııı. Mzen blr babua olmuaıdı. ~ 
de dotduJu sflndenberi bol bir ~ 
alk1 havası içinde 7ap.m&lll1dı. • 
yuncaklan araaıncla bir de P'1tdl9 
bulunmuaydı, he$ 46rt flllncla 
ı ı k eeerlnl tek p~a ca!ark• 
aevlnclnden .......,._ .- • lılJ1lllo 
lll8f" dl19 all1Yan baNm cınu n.., 
mala.tll bir yarablc sibl lflemf'tePo 
dl, acabe. Mourt 'I 1 n • Moaıt 
olur muJdu! 

Sonn. cına •ttcıllr RIW -
ı117e llJll&rtan bir kral, kOlllel'o 
1erlnl cılsınca al~hyan lılr -.ır 
halkı. piyanonun t111tanm artmıılt 

ıcın mtuıdan lalını ~np veren,.. 
prenaes, eaer ı ı p a r 1 • ..... 
zenıtn sanat l$ıklan bulumnua-.: 
acaba Mozart y 1 n e ~ aı. 
muydu? 

Sonra on iki yqına .. Unct Olltl ._. 
ya eöraUn d1" b&bul. e1Jaclen tu'11p 
&ehlr tehir, di>'ar dl)tar d~ 
saydı. ona Vl7ana'yı. Müıı1h'i, Bo
ma'yı, Parls'l. Brilkael'I, Londra'n 
luaacuı flevrln en büyük kültQr ... 
aanat merkezlerini bir bir P7.dirıne
seydl, blltlln bu yerlerde k~ 
dlnletmeMYdt, müzeleri, Jdllleledt 
ııaraylan ı61terlp hayran bıraJa11w 
la)'dı, ı:etıUi tabiat ve lnsaıa 
biti içinde zevkını, aörıüsQat 
senltletmeseydl acaba Mozart 
Mozarı olur muydu? 

Acaba blltlln dllnyada ve ille ....._ 
memlekette b6Y1e k a e Jlôlut. 
tadece kendllerint ketfeden, ~ 
koruyan, eevlrlendlren bir mublttlll 
m a h r u m kaldıklan lcln mı ""' 
l111amıyor! 
Sanatklnn 1et1tmellnde ıuurlu. tlllıo 
temll, c6mert bir h 1 m a y e .
t e ı v l k pollt kasının IÜZ\11D911 
lnklr ettlkce. sanat tohumunua .... 
llılp MrPllmell tein .. rekll olall 
ı k l ı m ı nratmaddrc-. llllİatl 
1 tl k • tellkkl eden 'bu'tler Y9 ... 

l'l ~ "rlne, ona ı..a ot... 
nm 1 1 it ıartı _.. 7'1bek &DJe. ,........, ................ ... 
--..... » .. ,, ...... ı !1•• .. 
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Mozarl' ın karekleri 1 

<Bası 5. ınct sayfada) 

süründüruyor. Gene bir ara bu azim 
sahibi bi.iyük artiste ikbal guler )'Ü• 

zünu gösteriyor, gösteriyor ama o me· 
ıut günler çok sürmuyor. Evet 1787 
de (Mozart) (Noces de Figaro) yu 
ve 11rdından (Don Juan) ı besteliyor 
Bu iki eserde onun yüksek dehası 
ayan beyan göruluyor. (Mozart) sc· 
kiz on sene içir.dc tam on iki opera 
bötelıyor, ancak bu fazla dimnğ yor· 
gunluğu onun ciğerlerini zedeliyor 
O devirde telif hakkı olmadığından 
üstat çok para sıkınusı çeki)'or. Ölü· 
münden yedi ay eııd bu yerernli, bu 
hasta zeki (La flıite enchanı~e) ve 
(Rcqui~) mersiye gibi sanat Alemi· 
ne ölmez iki eser daha hedıye ediyor 
Gariptir (La flüte endıant~e) yi ken· 
disinden daha zi)'ade sefalete d~ • 
müş ~ bir dostuna yardım için ra· 
zıyor. Mersiyeye gelince bu bir faci· 
edır. 

Birgün sol:akta giderken karşm· 
aa siyahlar giymiş bir adam çıkmıJ 
ve bana bir (Requiem) yaucaksııı. 
kaç para istersen vereceğim, dem~ 
(Mozan) elli duka istemi}. Adam 
paraları peşin vermiı ve birkaç giliı 

sonra gelir alırım! demiı. Halbuki 
huııı.lığı günden güne ilerlcdi~n • 
den bu sipariş ona bir ölüm haberci
ai gibi gelmi$. Bir hafta geçmedeıı 
•dam çıka gelmiJ ve (~tozan) •: 

- Benim mersiye ne oldu, yu • 
dın mı? demi,. 

(Mozart) sapsan olın~ n der • 
mansız bir halde: 

- Affedeniniz hastayım henüz 
:razamadım, demiş. 

Adam kızmış, söylenmiş, benden 
hem parayı peşin aldın, hem de ft • 
zamadım diyorsun, bir daha geldi • 
ği.m<le hazır bulırıak isterimi demit 
Te çıkıp gitmi2. 

(Mozan) o güooen sonra hasta 
ha.'lfa mersiyeyi yumıya başlamıı ?e 

39 derece hanı.rede yanıp 'kavrulur • 
ken notıı.1.arı kltıda inci gibi db.iyo~ 
muş. Bu hadiseyi kendisi bir dostu· 
cı yazdığı bir mektupta şöyle anlatı· 
yor: 

"HaklL~ın, nuüıatlerini tutmalı: 
isterim ama ne yapayım, mümkün de
j:il ! O kara robalı adamın kötü haya· 
1i bir dakika gözümün önüııdflı git • 
miyor. Sanki ka.rııma dikiliyor: yaz! 
pa.rasım pe,in verdim! diyor. Bua.n 
duraklıyorum, fakat dinlenmek de be
ni yoruyor. Emin ol gene hiç mC')-ua 
değilim, kalbim ümitle doludur. Yal· 
nız günden güne takatim tükeniyor. 
Müzik içın sarfettiğim emeklerin se • 
mcresini p;örmeden ölml'kten korku· 
yorum. Hayat ne tatlı ıey! .. .'' 

(Mozart) gerçekten ölümün yak· 
]aştığını hissetmİJ, dermansulığı gün
den süne anmış ve nihayet bir daha 
kallcmamak üzere yatağa yatmıştır. 

Ölümünden birkaç saat evci an • 
cak duyulabilen bir sesle son beste
Jediii (La flüte endıantEe) operası· 
nın bir pasajını aımldanmış, sonra 
b:ış ucunda göz )'ll}I döken candan 
bir arkadaşına (Requicm) den bir 
parça okumasını rica etmiş ve kesik. 
kesik bitkin bir sesle: 

- Size bu mersiyeyi galiba kendi 
cenazeme hıwrlıyoruml .. dememiş mi 
idim? diyebilmiş, birden btşı arkaya 
Nrkmış ve pek bağlı olduğu hayata 
bir daha gözlerini açmamak üzere 
yummuşnır. 

(Mozart) fakrü ıaruret içinde öl· 
müş ve cesedi (Fosse commune) e 
kiıruesizlerin bir araya konduğu bü· 
yUk çukura sönmemiş klreÇten geçi • 
rildikten sonra atılmıştır. 

Bugün Avnıpa'nın birçok şehir~ 
riııde heykelleri dikilen ve hatıruını 
yldiçin (Salsbourg) da namına bir 
müze meydana getirilen bu müzik 
mabudunun şimdi ölümünün yüz el • 
linci yıl töreni yapılıyor. 

Selim Sırrı T ARCAN 

MOZART 
<Bası 5 tncl aaytad&) 

ni, sanata felsefi bir prensip mevzuu 
olarak katmakta ve baştan aşağı sem
bollerle dolu olan "Sihirli fülüt,. o
perası ise, uzlu bir humanizınanın 
müzik sanatında ilk hakikt ifadesi 
olmakta idi. Genç Mozart, bilhassa 
bu son büyük operasİ}'le tam bir fi
lozof olmuş ve bu eserle birlikte, de
rin bir tasavvufa goçmüştür. 

1789 scnes;nden sonra, esasen }ıt• 
:nıtılışı itibariyle bunyesi çok nahif 
olan sanatkilrın sıht durumu, gün 
geçıikçe tehlikeli bir vaziyet almıya 
haşlamıştı. Tam bu sıralarda, kim 
olduğµ bugüne kadar bilineaıi)·en 
bir şahıs tarafından sipariş edilen 
"Rerıuiem" , rahatsızlığı yüzünden 
vtdedilcn günde sahibine teslim e
dilememiş ve e~eri sipariş eden za. 
tın bir daha görunmemcsi dolayısiy· 
le, bu "Requicm" i, sanki ülühiye
tin kendi~ine mukadder kılmış oldu· 
fona inanan genç Mozıut, bu mühim 
eseri. her an yaklaştığını hissettiği 
kendi ''hayat ~onuna" }etİştirmek için 
çall}mış ve yatağının içinde, en feci 
ıstırnplar altında bile e~erinin kom· 
pozisyonunu }ctiştirmcğc gayret et· 
miş Ye niha}·ct "Requicm'' ini, o mcv· 
Üt güne }'eti~tirehilmişıi. Haııiı 1791 
senesi ikincite,şrin a}·ınıı doğru arıık 
ateshr içinde yatağa düşen sanatkar, 
başucunda donlarına okuııuğu "Re
quiem" ini bizzat idare ediyordu. 
Mamafi kendine her an yaklaşmak· 
u. olan akıbet, onu hiç sarsmıyordu. 

1791 senesi ikıncıkinun a} ı nın 
dörduncü gumı -kşamı, unatkir ar
tık tamamen ken<lınden geçıi. Fakat 
her şeye rağmen, kafası hutün ~idde· 
t iyle işliyor, b~ında duranlar, o 
yüksek yüzün her ln değişen ifade
sinden büyük he~tckinn mütemadi· 
yen "Requiem" ini idare ettiğini an· 
Jı:yorlardı. Etrafını ıjıklı bir ses 
dünyasının kapladığı muhakkaku. 
Kihayeı genç dlhi, a}·nı günün gece 
yarısını elli beş dakika geçe, maddi 
llcmle al:lkımnı büsbütün kesti. 

İnsan ömrunün seksen senesi için· 
de başartlamıy.ıcak olan bir yaratma 
faaliyetini, otuz ~enelik bir ıaınana 

'lidıran Mozart'ın, bıtmez tükenmez 
ııtlc!yle, aleviyle, yalnız dü$tüğü ye
ri de~il. bilakis, bütün bir imanlı· 
tın içini, sanat at~iyle yakacaiı ıma-

TARİH 
CBaaı 5. Jnci 511Yfada) 

rev Paıa ile birlik ve Hafu Paja}ıt 
düJman idi, ve bu fitneyi tahrik eden 
kendi idi, içeride hak tarafından gö
rünüp, ağla}'ıp 11zlayıp, padi~ahın 
ayağına düşüp, "-Padişahım bu 
mufsıtleri teskin lAzımdır, yoksa bir 
suretle cevap etmek mıimkün değil· 
dir. Eğer ben kulunu dahi isıerlerse 
ver ki kul, efendisi yoluna kurban 
olagclmişıır, kul, istedıklerini ııla· 
gelmişlerdir, ııeseıı padişahlardan 
dahi alagelnıijlerdir, birkaç kulunuz. 
gitmekle nesne lizım gelmez., ama, 
hak saklasın, eğer bu ahlaksızlar ıes· 
kin olunmaua ahval müşkül olur. 
Devlet nizamı yıkılıp' çöker!,, deyip, 
birçok yalvarıp, padişah dahi düşü· 
nüp gordu ki, bunların he~i bir ta• 
raf, bu halde haklarından gelinmek 
güç, istemi> erek, şerlerin ehveni ne 
karar verip, bostancı baıı Cafer Ağa· 
yı gönderdi, Hafız Pıışa kayık ile 
henüz Üsküdar"a yaııaşmı~tı, sandal 
ile ardından erişip: "Sizi padişah 
ister!,. di>e kendi sandalına alır, pa
di$ah huzuruna getirdi. O vakit pa. 
diıah emrl'ttİ kapıyı ac;ular, tekrar 
çıkıp ıalrt üzerinde oturdu. .Asker 
dahi geri çekilir> durdular. Padi,ah 
parmağı ile işaret ı.·e tayin ederek 
dört k.imse}'İ konuşmak için huzuru· 
na i51edi, ki ikisi sipahi ve ikisi o
cakıan çorbacı imiş, gene onlara na· 
sihat edip, bu haller din ve devlete 
münasip değil idıiğin.ı zikredip ha}'li 
söyledi. Anlıır da cümle askerin ce
vabı onunla bedhah olanları el· 
bette vermek gereksiz, diye tekrar et· 
tı'lderinde Hafız Paşa ki abdest al· 
mış Babüssaı.dede dururdu, baktı 
ki padiıahın sözü geçmiyor, hemen 
kQJup huzura gelip "- Padiıahıın, 
Hafız gibi bin kulun bugıin feda· 
dır, ancak ricam budur ki beni sen 
kaıletmeyip, ko, bu zalimler kanımı 
akıı.sınlar ve beni şehit etsinler, lut• 
fedip beni Üsküdar'a dcfnettiresin 
ve yetimlerime İn&'}'etini rica eyle
rim !,, de>•ip, yer öpüp, bir kere bes

mele çeküp, Kerhcll meydanına hen· 
'Lİ)·en o be!A meydanına mert(e yürü· 
dü. Padişah da makreme'sini l4l 
yüzüne tutu(> ağladı, cümle enderun 
•ğaları ve divan emabının gözleri 
'}'aş, ciğerleri kan oldu, Hafız Paşa 
meydana girdikte yer )'er sipahiler 

hücum ettiler. ilk gelen sipahi Ha· 
fız Paşa}'a hamle edC) im di}'e )-anaş
tclcta, Hafız Paşa da dindar olmak· 
la. ruh, nllah emaneti olup onu koru· 
mak U;in elden geleni yapmak insana 
lazım olduğunu bilirdi, anın için ilk 
gelen sipahinin ağzına bir mu$ıa, örle 
bir muşta vurdu ki herif yere yuvar· 
landı, başından desıarı gitti, başka 

bir sipahi 51çray1(> tıanc;er ile ha
Jından urup kulağına kadar kelle9İni 
yardı, biri dahi güğ~ünclen bir han
çer vurup yıktılar, ötekiler de hü· 
cum edip kılınç ''e hançer üşürüp, 

o şanlı veziri, padişah önünde on 

yedi }·ara ile kırmm kana boğdular, 
daha son nefesi henüz baki idi. Bir 
)•eniçeri göğ•üne çıkıp hıçajiı ile bo
ğazının altını çalıp kesti. Bu suret· 
le o J;ijnahsız ıdıit oldukta •aray 
hademeleri ü~tüne bir ye~il ipek Ör· 
tü koydular, padişahın bakında ta· 

kati kalma)'ıp içinden: "-Hoş imdi 

allah kudret nrirse sizden İntikam 

nice olur, ıtörünüz!., derip, dışın· 
dan: "- Bre haktan korkmaz, pey
gamberden utanmaz, şeriat ve padi· 
şah dinlemez ulimlerl" diye knl· 
'kıp içeri gitti. Merhum Hafız Paşa· 
yı vasiyeti üzere Üsküdar'a gömdü· 
tler.,, - .N'AbfA 

(4} Mıkreme, baş ve yüz örtüsü 
nakışlı çtvu. 

1 Yeni Çıktı 

Bilmeceler 

ve 
Môniler 

Naki TEZEL 
Her kltaPCıda bulunur. 

Fiyatı : 50 Kuruş 
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Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden: 
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Clruıi ve me~el 
o ... ., ..., - ·-
r-->o.<~C:. - -

Ispanak (Muhtelif) 18 25 
Lahana (Ankara) 6 9 
Prasa (.,:akıochlr) 9 13 
Yerelmıuıı (Ankara) 7 10 
Kereviz {Bursa) 15 22 
Patates sarı (Ürgllp) 11 15 
Psı.tatea beyaz (Ürgüp) 8 11 
Kabak (Tarsus) 24 32 
Karnı bahar (Esklıehir ı 19 28 
Ayıe fMulye (Merııln) 80 -'O 
Çalı fR.!'Jlye iM ersin} 28 37 
Barbunya Fa. (Mersin) 2~ 3:1 
Domateıı <Mersin) 23 28 
Yuvarlak 
patlıcan (Adana) 22 28 
Dolmalık blbr.r (Bursıı. ) 18 24 
Sivri biber (Bursa) 20 27 
Kunı ııınl!'an (Muhtelif) 7.11 10 
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hakkaktı. Onun içindir ki, vaktiyle 
büyük dahi Beetho,·en için söylenen 
.,ağıdaki cümle,•i, a}·nen bu dlhi 
için de tekrarlamanın dn~ru olacağı 
kanaatindeyim: 

"O; zamıınının bir çocuAu idi, fa· 
icat ona fütecn ır5k. bütün zamıın l ara 
kubbe olan hir göktü • ., 

Cevat Memduh ALTAR 

Felekten bir gün 
. (Bnşı 2 inci sayfada) 

"Üsküdar'dan girdiler Yeni mahal· 
leye,. 

"Çoktanberi hevesim var şarkı, mı. 
niye,. 

"işte biz de geldik bu tersaneye,, 
"Demirciler demir döver, demir 

tunç olur" 
Çikalaklak •••••.. 
"Gemiciler çıkarlar her dem serene,, 
"Dikıkat ile inkarlar ipi gerene,, 
"Climcrt derler biıde buse verene,. 
"fararkcşler taş kızaktan çekerler 

gemi,, 
Çıkalaklak .•••• _ 

Size bir balık fıkruı, halık fıkra· 
sı deği 1 de bir sarho, fıkrası. Biraz 
iğrençıir ama sarhoş hikayesinin te
mizi aı bıılıınur. Balıkpazarının ade
di ço~alıın koltuk mc,·hanelecinden 
birkaçıooa İ}ice kafa}:, tütsüledik
ten sonra Kantarcılar yolu ile Akn
rar'daki ~·ine giden birisi bermutat 
yol<la kay etmeğe ba,lar. Birinci tak
siııe: 
-, Vay gözü körola~1 Apustol. 

Verdiği ciğerleri hazmedememişim! 
sözü ile işi geçiştirir. 

Jkinci taksitte: 
- Ha! Dimitri'de yedi.tim turp

lar! .. diye teşhis ko)'ar. 
Üçüncüde: 
- Bak Vasil'in me,·ahneıin:le ye

diğim balıklar ..• Ukin bunu nerede 
yedim?.. Bir türlü hattrlıyamıyo

rum! di>·e bu mide likidaıynnundan 
istifade) e gel mi$ olan köpeğe mah
mur mahmur bakar ve hu da burada 
biter. 

İmamın hissesi 

B en im:ım hiklyeltrini pek ..e
ı.·erim. Esasen imamları da 
severim. İçlerinde ku\urlusu 

yok değildir. imam olmıyanlarda 
kusursuz var mı? 

İmamın sofufü, rindi, hattı\ garip 
bir teı.at mesleki ile Glvur Jmam 
lakabını ttlanı bile vardır. Simdi 
imam deyince biııkaç imam fıkra.sı 
birden aklıma geldi. 

Bir gün bir bekıaşi camiin önün· 
den geçerken içeride bir giirülıü işit· 
miş. Pencereden bakmış, im~m elin· 
de bir sora, bir domuz km·alı)'ur: 

- Süplııınallah, demiş, sofunun 
domuzu olduğunu bilirdim ama do· 
muzun sofusuna hiç rast gelmemi~
ıim. 

Son basın kongresi münasebetiyle 
Ankara'da coplanan gazeteci arkadaı· 
lar arasında İstanbul mıntaka rei~i 
Hal..:kı Tarık ağabeyimiz de vardı. 
- Kanbersiz: düğün olur mu? -
Bilmi}'orum hangi konu üzerinde 
_ııörüşülürken, o anlııttı; her SC>'i 
kendine yonımak istiyenleri ııd< iri 
taS'\·ir eden bir fırkra. l>inlcyin baka· 
yım: 

Bir gün, mahallede birisi bir kur· 
han k~nıiş. Galiba hir nezir kurha· 
nı. Ukin eti nasıl dağıtacağını bir 
türlü ke~ıiremediğinden imama var
mıs. 

- imam Efendi! Allah rıL,ı.t :çin 
bir kurban kestik. F.Lİ nasıl dağıta

cağımızı bilmiyoruz. Size sormağa 
geldim, demiş. İmam bunan üzerine 
başı ürerindeki rafta duran bir kita· 
hı alıp yapraklarını çe-.·irmiş, çe
,·irmiş ve bulduğu bir sayfaya elini 
vurduktan ve: 

- Tamam! Dinle b~alım kom· 
şu! Bak kitap ne diyor, dedikıen ~n· 
ra: 

- Kurbanın başı imamın, di>$ü 
imamın. Onda beşi imamı.o. Daha 
da var işi imamın! 

Fetva.sını vermiş. 
Hay kurban olduğum imam! 

Baron' un (ama11rlan 
S on ıı:elcn fransız gazeteleri 

Baron Roçild'in müudere e
dilen malları arasında bavul bavul 
,amaşırları bulunduğunu ve bunla· 
rın müza}'cde ile satılırken, etiketsiz 
saıış yapıldığı için fransız polisi ta· 
rafından menedildiğini yazıyorlar. 

Baron Roçild'in bir yalıudi zengi
rri olduğunu hep bilirsiniz. Zannede
rim. Hezimeti müteakip kaçmış ve 
fransız tabiyetindcn de çıkarılmıştı. 
Belki mallarının mezada çıkarılıp 
satılması da ondan ötürüdür. 

Gaıctelere göre Baron 47 numara 

)'akı takar, 45 numara kundura gİ· 

yermiı. Demek irice bir adam. Çe· 

llmsiz bir adamın iki ayağı , Baro

nun bir pabucuna girecek demektir. 

Baronun bavullarında en ook don 
ve kundura varmı,, diyorlar; bir 

miktar da ipekli gömlek. 
Baronun gürültüye pabuç bıraka· 

rak, kunduralarını terkettitini anlı
yorum, 11kin öbiir çamaıırlarını al· 

mamakla ihtiyatsızlık ettiği muhak

kaktır. 

Baron Roçild'in bir fıkrasını unu

tu)·ordwn. Bu uı.ıa i~tikrıu: için her 

gün birçok dostları b3.$ vururmu~. 

Baron ödünç bin frank isıiyene: 
- Dostum! Ben katiycn ödünç 

para vermem. Bururun 5İze yüz 

frank! der işi kısa kesermiş. 

Bu.Unkü borç ödeme telakkilerine 

ıöre Baronu haksıı bulmı)·anlar çok· 
tur. 

Harbe dair 

İNGİLTERE 

HAP 
iLA 
ETT 

• 

Japonya 
Amerika ve İngilfere'ye 

harp ilan etti 

İmparatorun mesajı 

başvekilin nutku 
( Başı 1. inci say/ada ) 

devletin mühim harekatında ve harhin 
idare~indeki bütün kaıt anlarda par • 
llrnentonun kendisine dü,en rolü oyna· Toh"'}'o, 8 a.a. - İmparator mille-
mut ehemdir. te hitap e<len mesajında bilhassa 

Milletin ve imparatorluğun tam mü· demiştir ki: 
zahareti ile, bundan bir ay kadar ~·el BUtiln milletten, bliyllk gayeye 
ln~iltere adına ,u teahhlidü almışıım ki vanlması için bUtUn kuvetlcrini dev 
eğer Birleşik Devleıler Jarıonra ile har· Jetin hizmetine vermesini bckliyo
be girerse, bir saat içinde lnı;ilıere de rum. 
Jaronra')·a harp ilan cdecekıir. Bunun tng!ltere'ye ve Amerika birleşik 
için heyanatımızın saatlerini tcshit devletlerine, adalet adına harp illin 
maksadiyle dün akşam M. HuZ\'elt'lc ediyorum. 
radyotelefon vasıtuiyle gôrüştum. Rei~, J b k T • tk 
hana, bu sabah için kongrC)'e bir mesaj apon . aş ve 1 ın~n nu '!' 
göndereceğini 5Ö)'ledi. Birleşik Devlet- ! . Başve~ıl gene:.aı T.~1.0 ~adyo ıle 
!er adına pek ••bit olarak ralnız kon • mıllete hıtaben soyledıgı bır nu~uk
ı::re harp ilıin edebilir. Ben de telefonla ta Japonya'nın muzaffer olacagına 
M. RuT.velt'e, bizim de hemen bunun kati bir inan beslediğini bildirmiş • 
arkasından harp ilan edcceğimil.İ temin tir. 
eyledim. General Tojo bu nutkunda bilhas· 

Fakat pekaz sonra ~örüldü ki Ma • sa şöyle demiştir : 
lezya arazisi de jaı>un hücumuna uğra· Amerika Birleşik Devletlerinin Ja
mıştır. Bunun arkasından Tok>·o'dan ponya'ya koştugu şartların kabul e -
bildirilmiştir ki japıın başkumandan • dilmesine imkan yoktur. Amerikalı
lığı, japon imparatıırluı,";u hükümcti de· lar japon askeri kuvetlerinin şartsız 
git, fakat japon başkunıaııclanlığı, Jaıxın· ve kayıtsız olarak Çin'den çekilmesL 
ya ile İnt:iltere ,.e Birleşik devlcılcr a- ni istediler. Bundan başka Nankin 
ra.ında harp hali lıulıın<luğunu ilan er- hükümehne her türlü yanlım<lan vaz 
lemi,ur. Hu vıızireııe, amerikan kon - geçmemizle üçlu paktın bozulmasrnı 
ı;:rc-.inin harp ilinını bc.klcnıiyc ilıti>·aç <la istendi. Ecer Japonya bu şartla· 
kalmı>·ordu. ı\merikn saati bizim saaıl· n kabul edecek olsaydı İmparator • 
mizdcn altı saat kadar geri oldu!;-un • tuğun şerefi ve varlığı tehlikeye gir. 
dan, bugün •aat 12,30 da topl;ınan in • miş olacaktı. 
giliz kabine;i, Japoo)a"ya derhal harp Hayatım imparatorun maluhr. Bü· 
illnına salalıi}et vermiştir. 'l"ok)'u'daki tün japon milletinin, imparatorluk 
İngiliz bü}·ük elçisine bu hususta tali • siyesetinin hiiyük gayesi uğrunda, 
mat gönderilmiş ve Londra'daki ia1>0n kendisini kayıtsız: olarak devlet hiz-
ma'.lalıaı~üzar_ına. d~ saat 13 de aşağı metine vereccğinılen eminim. 
<lakı noıa verılmı,ur: Zafere, inanç, zaferin an;ıhtarıdır. 

Japonya'ya verilen nota Japonya, uzun tarihinde asla mağ • 
7 ilkkanun akşamı, nirleşik kırıl • lup olmamrştır. Eğer Japonya şim • 

lık hlikümeıi, ihıarsız ve $arta muallak diye kadar inanılmayacak derecede 
harp il!lnını bildiren iilıimatomsuz ola· sabırlı davranmışsa bunu sulhü ko • 
rak, japon ku'·"tlerinin Malez}·a kıyı • rumak ve insanlığı büyü acılardan 
sına uker ı;ıkarrııa teşcbhiisiindc hulun· kurtarmak için yapmıştır. 
duğunu ve Singapur ile lfong-Kong'a Japonya"nın düşmanları tabiatin 
homhardıman eııiğini üğrcnnıişıir. Bu muazzam servetlerine sahip olduk -
h:ırckctlcr, heynelnıilcl hukukun ve ları için gurur duyuyor ve bütün 
bilhassa Japonya ile Birleşik kırallıi:;ın dünyaya hakim olmak istiyorlar. 
imzalamı' oldukları muhasemata haşla- Biz japon imparatorluğunun se • 
ma Lalıaye mukavclenamcsinin birinci lameli için harp ediyoruz. 
maddesinin tam hozulma\ı ile yapılmı~ 
sehepsiı. ıeca,·üz hareketleri .ı;ibi tellkki 
edilerek, Tokyo"daki İngiliz elçisine, 
iki memleket arıısında harp hali hulun· 
duğunu Birleşik kırallık hükümcti adı
na jaron imparatorluk hükümcdne bil
dirmek üıcrc talimat giindcrilmiştir. 

Muhasemat başladı 
M. Çt-'irçil, japnn maslnhııtgüı.arına 

verilen notanın metnini okuduktan son· 
ra sözlerine şv)·le devam etmiştir: 

Bu aracla muha,emat esasen !Jasla· 
mış lrulunurordu. Jar>0nlar, ~imal Ma • 
lezya'da İngiliz. arazisine mahalli saatle 
saat bir sularında ukcr çıkarnııya baş· 
lamışlar \'e derhal hazır bulunan kuveı· 

Antakya'da bir atıı 
manevrası yapıldı 

Antakya, 8 a.a. - Beden terbiyesi 
mükellefleri arasında açılan atı$ 
kursundan ktrk gence dün sabah bir 
muharebe atışı ve paraşütçülerle mü 
cadclc manevra~ı raptırmışlardır. indi
ği Iarzedilen yirmi paraşütçüden on 
beşi yok edilmiştir. Bu manevraları 
bomba makineli tilfek talimi takip 
etmiştir. Vali kurslaooa derece alan· 
lara hediyeler dağıtmıştır. 

!erimizin hücumuna uğramışlardır. Ua· !cin kendimizi bahtiyar addetmellyl.z 
hiliye nazırlığının japon tebaasına kar- ve zannımızca bunu ı.eıertnüztn ı.ama
şı aldığı tedbirler, dün saat 22,4'l te mlyle tcna idare cdllmedltılnc borcıu -
meri)"et me-.·kiinc girmiştir. A'•am Ka • yuz. 
mara•ı ı;öruyor ki, ı:anıan k.ıybe<lilmc • o zamanki durum o kadar iptidai 
mi~ıir. 1 lakikattc ıcahhütlcrimizin ica • ve ııkı idi kl her zaman kahraman Çln 
bettirdiğinılen e\·cl harekcıe gcçmi~ bu· milletine knrııı duydutıuınuz ııcmııaLIYl 
lunuroruz. bile lzhur etınetıe cesaret cdcm!l·orduk. 

lfollanda hükümeti, hemen derhal, HaUA kuıa blr müddet ~ln Blrmanya 
'aat 3 te, İn~ilıcre ve Birleşik devletler· 
le t~anüt halinde hıılumlıı,i';unu gös ? 
ternıiştir. llollıınıla elçisi ja(>On kuvct· 
leriıuıı Hollanda lıükümctinin dmtane 
,.e sıkı münascclııler id:ınıe eniği iki marnsının hatırınctn olım ı:ereıctlr, hıı· 
d~·leıe karşı yaptığı lınsmanc hareketler rlctye nazırı ve ben Cin milleti ve bll
dola)·ısi}'le Hollanda ile Japonya ara • yük llllcr4 Çankay·ı,;ek'e karsı a1LUkçe 
'ında da harı> halinin mevrut hulun • artan dostluğumuz hakkınıla ocyanat -
duğunun japon hüldimetine bildirilmiş ta bulunduk. DUn aksam çın ba4ku· 
olduğunu Britanra harici}'e nazırlı{;ı • 

yolunu kapamnr:ı kabul etmek zorun· 
ıııı bile kalmıştık. Fııknt sonradan yani 
bu yılın basımla ımvetlcrtmızt toptıya

mk bu sb·asetl devirdik ve, avam ki\· 

na ihllğ etmistir. 

Siyam'ın durumu 

mandanına bir telgraf cekerek bun<ll\n 
boyle mUsterek dU:wıana kal"fl bh'llkle 
gö{:ils gcreccr:tınız.ı bllıllrd im. 

Elden gelen yapılacaktır Bu yeni harpte Siyam'ın O)nı)·acağı 
rolü bilmi}urum. Fakac japooların Si • 
yam topraklarında .Maleışa hududu Ü· Her ne kadar Avrupa ve Afrlka'da 
zerinde bulunan Singor"a çıktıkları hak· cereyan eden harp lcapl11rı kaynak!& • 
kında bir ra[>Or aldık. Bu nokıa hudu- rımızı Cok ııerliltn bir hale sokınutsa 
dun Diritan>a'ya ait kLSmına >'ııpılan da avam kamarası ve hnııaratOTIUk en 
çıkıs hareketi noktasından Ulak değil • ı güzel harp ııcmllcrlmlzden btrkncının 
dir. Bu arada, Ja1>0nya h:ıroe girmeden uzak ılrığuyn tam vaktinde varmı• bu
aı evci, Si}am başvekiline dun ~abalı lunduıtunu ırörmuslcrdlr. ı-:ıı.ınlzclc olan 
erkenden bir mesaj güoocrdim. büttin hazırlıklar yaııılmıştır. trı ha· 

Bu mesajın metni şu<lur : reket cdccer:ımız hus115un<1a ,uvhcm 
Memlckettmtzın derhal jap0nlnr t.n- yoktur. Amcrlka'nın muazzam ııenlz ve 

rafından U.tllCıya u1tramsı lhUtnall var- hava kuvctıcrlyle en ukı lsblrlll':lnl 
dır. llilcuma uğrarsanız, kendinizi mü- kurduk. El1mlzden geleni yapacnıtız. 
dafaa ediniz. Slyam'm tam lstlldll ve Harbin hu &urc.tle genlıs1('11lcslne ııe· 

hükümranlıfn BrUanyn'nın menraatt bep olıın yolsur. thtlrnsları, doymaz ~
lcapların<landır ve memlcekt!mlze ya - tlhaları tasavvur edlnce insan Bitler 
pılan hücumu bi:zzat kcn•l!m!ze yapıl· dcllll~ln Jaı>0nlann fikrin\ zehirledi -
mıe bir hilcum addedcceğlz. tını ve rcnalık klıl<ünUn kollartyle bir· 

.M. Cörcıı sözlerine töyle devam et· ilkte eökUlmcsl ıtızım geldltlnl anlıyor. 
mlştır: 

Jaı>Ollların, tnglllz dili konus:ın Ale
me karsı nasıl hUcuma be.şladıklannın 
ilzertnı1e durmak a:erektlr. Japonlar a· 
merlka'ya karsı her fırsatt11 acık bir 

1 
kııstle haince hareket etmlsler.ıltr. Ja· 
pon murtthhasları, r\omura ve Kurusu, 
harp llln edilmeden hazır!.klıırın ta· 

1 
mamtanması ıc:ın Vaşington konuııına • 
!arını uzatmak emir ve vazifesini ııl· 
mı&lardır. 

Amerika Btrlcalk Devlctıerl reisinin 
japon imparatoruna rönderdlı::"I mceaH 
blrcok pıı.rlamento Azaları muhakkıık 
ıurctte okumue olsalar gerektir. M. 
Ruzvelt mesajında imparatora cskl 
doetlu~ ve Paslflk'te sulhun muhnta· 
zaıınm ne kadar ehemlyetıl olduıtunu 
hatırlatnıı&Ur. Bu hitaba yalnu malOm 
sert ve menrur cevap verllmlstır. 

Knreı ko)maklığunız tcnp eden yeni 
tehlikelerin vahlmllAlnl kücümseme· 
mek ııerck bizim gerekse amcrlkalılar 
lem en ehemtyetll blc noktadır. D!l'"1an 
belki kayıtsızhktan doğan hlr cUretle 
hücum etnil$tlr. Fakat hu cUretln ku • 
vettnc güvcmlll':lnden doj'ımU5 ol.masa 
ihtimali ele vardır. lnglllz ılııt konusnn 
ft.lcmln ve knhramnn müttertkLmlz rus
ıarın bilhassa basınnırıcta .ıtarsılMn<"nl:ı 
durumun cetın otdutu mııhnkkal<, U· 

zun ırtl1'!T1esl !ııe muhtemeldir. Bunun • 
la beraber, dUn>'llnın karıınh'k- manr.a
rası karsısındn davamızın haklı oltlu· 
Aunu ku\•etll bulunduAumuz ve yen· 
mı-k 1cln irade ku,•eUmlztn ycleceC:I 
hwıuslnrdan aUphe ettirecek hl<: lılr ııe
bcp yok'1ur. 

Artmakta olan ıaıxın tehıll<ll kanıı • 
11nda ıulh yolu ile bir hal sureti bul· 

( Başı 3 üncü sayfada ) mak lc1n amerikan hUkUmetlnln sarı. 
dlr. Öyle ise, Moskova'nın der • 1 ettlit biltUn ııayretıcr ve Kösterdlltt 
hal altnmasından vazgeçilmiştir. • eonlllı ıınbır meydnndndır. sım.ıı artık 
Belki de siyasi olayların lnki • ı anlasmazlıt& 1ebcp olan meselcnın 

Dünya nüfusunun en a..şa~ı beşte 
cl!SrdU bizimdir. Ve biz bu nüfusun 
emniyet ve istikbalinden mesulfü•:. 
Ml\.zlde, hnflf yanan bir ışığımız var
dı. Şimdi kuvetll :-,•anan bir ışı~ımız 
vıır. tstikbnldc ise hfitUn dlinyada ve 
hUtiln denizlerde pnrhyncıı.k bir ı~ık 
olacnklır. 

AMERİKA 

HARP 
iLAN 
ET i 
(Başı 1 \ncl aa11fada) 

imparatoru ile müzakere<le idi. Ha
kikatte japon hava filolarının Oahu 
amerikan adalarını bombardımana 
başlamalarını.lan bir snnt sonra, Jn· 
ponyn'nın Birleşik Devletler nczdin· 
deki büyük elı;ısi ve aııkndaşı, hnri
cıye nazırmııza son Amerika mrsa· 
jına kııti japon ce\·nlıını tevdi ediyor 
ve mevcut diplomatik müzakerelere 
devamın Iayunsız ı;lbi giırilndüğünU 

bildiren bu cPvaıı, !ılı;; bir tehılldl ve 
yahut harıı veya silithlı hücum ima
sını ihtiva eyleınlyordu. Havay ada
ları ile Japonya nrnsın<lnki mesafe 
sarih suretle gösteriyor ki hücum, 
günlerce ve belki haftnlarca evet bl· 
le bile hazırlnnımştır ve hu esnada 
jııpon hüküınet.i, yalan beyanat ve 
sulhun ld:\me edileceği Umllleri llc 
Illrlf'şik Dı \'lPUerl hile bile aldaLmı· 
~·a çalışmı~ı ır. 

Hıway adalarına dün yapılan hU· 
cum. amf'rlkan rlenlz ve kara kuvet· 
!erine ciclıll hasarlar vermiştir. Slz:
lt>re, pek çok ame:-lkalının ölmüş ol
ıluğunu bıldirm,,kle mliteessirlm. 
Bundan baskn, San·Frnnsısco ile Ho· 
nolulu arasında acık denizde ameri
kan gt>m lcrlrıln torpil!endiğl bildi· 
rilmcktedir. 

Dun, Japon hüklimetl, :Malezya'da 
hlicuma kıılkmıstır. 

Dun gece Japon kuvetlerl, Hong
kong, Guam, Fillpln ve Wake, ve bu 
sabah da Mldway adasına hücum et· 
m~tlr. Japonya, bu suretle bütün 
Pasifik bölgesi.1e şamil anı bir taar
ruuı gecnılştir. 

Dunkil \'e bugünkü olaylar, lllzu
mu kadar bellğdirler. Birleşik Dev
letler halkı şımdlden bu hususta fi· 
kır edınnıiştir ve bunun milletimizin 
hlZ7~'\t nıcvcudıycll ve emnl)·etl Ue 
alakasını anlıyııcaktır. 

Ordu ve donanma başJrnmandnnı 
~ıfatıylc, müdnfnumız iclıı bütün ted
bır!Prin alınmasını emrettim. Fakat 
biltün milletimiz, bi:ze karsı yapılan 

taarruzun ıııahi)'ellnl daima hatırlı· 
yacaktır. Bu tMmmüllU istilaya ı:n

lebe çnlmanıız !cin ne kadar zamana 
lhtb acımız olursa olsun, amerıkan 
milleti, hııkcı kudreti ile, mutlak za. 
fere ul~ncaktır. <Alkışlar> Sunu 
söylerken kongrenin ve milletin az· 
mine tercüman olduğumu sanıyo. 

rum: yalnız rlımizdC'n geldiği karlar 
kendimizi miidnfaıı etmekle kalmı. 
yacağız, fnknt aynı 1.amanıln bövle 
bir alcnklıgın hlzleri ıırtık hiç bir 
zaman bir kerP rlahıı tehliki'ye koy
nınmıı.~ı !cin bütiin gcr<'ği de yapn
cnAız. <Alkışlar>. 

Muhıısnınııt mevcutıur. Millrtlml· 
7.ln, nrnzlmlzln \'e mcnfoatlerlmlzln 
biıyUk tehlike altında bulundul:unu 
gizlı>meğe lüzum yoktur. Orduları
mıza olan tıimarlımızla, mlllctlmizn 
hudutsuz azmi ile mırhııklce.k otan 
zafı>ri kııze.nncaitız. Allah yardımcı
mız olsun. < Alkı~lar). 

Kongr.-nln, 7 llkk!nıında Japonya
nın S1>hcnsiz o'arak ve alcakca ynrı

tıfı bu hlıcumdnnherl. Blrlt>şlk Dev· 
l1>tlerle .Tanon tmpnratorlufu nrasın
ıla hnrp Mli hulundul!unıı ilim et· 
mı>ıılnl talt>p ı>diyorum. !Silrckll al
kışlnr>. 

Kongre tasvip etti 
Kongrl", M. Rıı:zvclt'ln Japonya'· 

nın tecavüzü hakkındaki mesajını 

dinlı><likten sonra harp !IAnı hakkın
da karar vermek ilZ<.>re lkl meclis 
hAllnde toplantısına de,·am etmiştir 

..isan meclisi, Japonya'ya harp I· 
Hlnını mevcut 82 Ayan Azasının itti· 
fııklyle ta!Wlp etmlstır.ı Mümessiller 
mecli«I de harp lltmını tasvip eyle· 
ml&tlr. 

Mümessiller meclisi, Jnponyn'ya 
harp l!Anını 1 reye karşı 388 reyle 
tasvip etmiştir. 

Kurusu' nun durumu 
Vaşington, 8 a.a. - M. Kurusu'· 

nun pazar-paznrtesl gecesi San-Fran· 
ı;lsco'rlan kalkacak olan tayyarede' 
bir yer ayırUı~ını öt::renen sivil tny· 
yare ~ervlslrrl bütün kumpanyalara 
emir verC'rek japon yolcu alınmnsı· 
nı YRSak etmiştir. 

Japonya harp 
açtıktan sonra 

[ Başr 1 inci sayfada ] 

hazırlanabildiler, bilmipHUZ. Fak:ıt ar
lardanberi bu harbi gö1e alarak çalış· 
oklarına şüı>hc yoktur. Her tarafıa ka· 
ra akınlarına karsı sa}'l\17.. tank, hava • 
dan ve <lenİ1<fen hücuml,ır için de saı ı· 
'17 ı:ın-are ve klfi tekne liızım ! Strate
ji hakımın<lan, Avrupa ve A'}"a kar.ılıı
rında mih,·er devletlerinin, 'ana> i ha • 
kımından Anglo·Saksonl.uın imk:inları 
hüyiikriir. 

Dii)ınıtnlaıımlan hiriyle ı alnı7.. ka • 
lahilmek iı;in Anı:ln·So.ksonlar }"a Uzak· 
~ark'ı ve y.ıkın hir ,ı.:clecckıe Asya°}ı 

Jaımııra')'a, r:ıhut ,\Hupn'yı ı.·e yakın 

bir grlc.>cckte Afrika ile Yakın·Sark \'e 
OrtA ,\,ya')·ı almanlara bırakmak zo • 
runıla itlilcr. İkisini de yapamadılar 
ve belki netice~i a.ırlıır sürecek umu
mi hir hcsaııLışma)·ı kabul eııiler. 

§afları beklenmektedir. Halbuki dosdotru yoldan h:ılllnc li!ldlldlfl'l bir 
Llbya'da durum başkn §ekilde • anda iki büyük demolcrnstnln yapar.n· 

Düı(ü1enlcr dhanın en PÜ)Ük ku • 
\'Mleri, cerhe lıücün cibantlır, geçen 
hame ıt"ilre, Anglo-Sak,onların mütte • 
fiklerinden hiri ı:<lı;nıii,tür: biri yanla· 

Rad yodaki nutuk rın<l:ı d<>i:lisüyor; ikhi ile 11ımanıar ta· 
dir. Orada dlln lngillzlr.r muvaf. tı yeı:ft.ne ıey, allahın tn>1n eöecer:ı 
fakıyet kazandıklannı bildirmek- mukadderat ne olursa olsun, vaziyete 
tedlrler. Bunların ba~ında Sidi - ıruvetıe kanı koyınaktır. 
Rezag'ın geri alınması geliyor ounkerk'ten gonra ve 1940 senesi 
Fakat hiç .,tlphesfz, gerek nııı ha- ıcındc en ZA>'l! olduıtumuz bir devirde 
rckltı, gerek Libya !ıi BUyllk ci- ı ve yalnızken ve Amerika dünyayı tl'!h -
han hıı.rblnln ağırlık merkezinin dit edf!ll tehlikeyi t&mamlyle anlama • 
toplanacağı noktaya bağlıdır. ı dan ve uk~rl hazırhlclannda bUyUk 

teralckller ltaydt"tmeden Japonya tara • 
M ümta:z Faik FEN J K tından hO,cuma maruz ka.hnadıtımız 

M. Çörçll, bu a.kşnm radyoda bir rafına kntılmıştır. 
nutuk söylemiştir. Ifarp ı:eni~lecfijli kadar lıe<lcfler de 

.l.II. Ç<irı;:ll'ln bu nut.ku, umumt hat- hiiyüm~tiir ve ufak tefek muk<ıycse ve 
lan ile bugün !Sğleden sonra Avam tahminlerle İşin içinden çıkılmak za -
Kamarasında yaptığı beyanata ben· manı .ııcçmiştir. Pek umumt bir fikir 
zemC!ktedlr. edinmek için bile eo a~ağı gelecek yılı 

M. Cörcll, ayr:ıcıı. Avrup&'dakl met· beklemek, Çin ve Rus seferlerinin gcli· 
ın.ıllyetlere rağmen yenl tehdide kar· ı şimini ıörmek lazımdır. 
şı koymak tein her feyln ha:ıırlan • 
mış oldufunu söylemlftir, Falih RJkı AT AY 

Is Amerika 
dev et· 

Japonya'ya karşı harp 
ilan etfilderini bildirdiler 

( 8(16ı J inci 11a11/ada) 

ml~lerdtr. 

Tayyareler, htc ara vermMcn kar~ 
üzerinde devriye dolaımııktadır. BU' ııı 
deniz erleri li!Cmllcrlne dondüil:..ı ~ ııt 
kanı erleri de vıızıtclcrt l>:ıeında bU' 

lunmaktadır. 

Gcc(''Crt hC'r taraf tnm bir karanu· 
ğa gômillmcktcdlr. BUliln şJphell •8' 

hıslar tevkif edllınlşUr. 
Japon, alman ve ltalyan elclllkleri 

muhnfaza altındadır. 
Brezilya cümhurclsl, gazetcc."'Ier• 

dail:ıtıtıil:ı bir notta, Brezl!ya Jcablnl"SI • 
nln Brez!lya'nın B rl~lk OC'vletıe!11 

tesanüdUnü bıtdlmıe{le 1tillnkl1ı ka# 
vcr<ltl':lnl blldlmılet!r. 

KUba'da ınlllt müdafaa 111ertrılll 
Blrleslk Amerika lle mü~ereıı: bir tıl~ 
da tanzimi tein hususı kanunlnr kabul 
etmek üzere toplanacaklan1rr. 0nqndf 
trznhürlcr yapılmı& olan Jaııon eıçltll' 
kordon altındadır. CUmhurretsl Bl\t1t" 
ta KUba'nın Blrlestk Devletlere yard1ııs 
edc<:'c{:lnt blld nnlsUr. HlllctJlınettn Ja • 
poeya'ya karsı hemen tedbirler aıınsJi 
beklenmektedir. 

Uruııuay devlet reisi Amerika de"I' • 
letıertnln emrine taYYnre meydan~" 
ve asker vcreceilnl blldlmı~lr. 

ArJnntln r.Umhurrcısı. durumun '°'" 
hlml1t1 üzerinde ısrarla durmuş "' 
hUkUımetln bitaraf kalac-al':ınt bildi!'" 
mlı;tlr. Harl<"IYo mnın .Amerika b:.ı> 
clc!.~lyle c1SM!ı;milı;tllr. 

LİBYA'DA 

in 
ba ısı 

artıyo 
c Bası ı lncl sayfada > ıcu· 

Rezak Libyn'daki imparatorlu\c S• 
vetleri tarafından g"'rl nlınmıstır· _.11• 

velce esir daşen Yeni ZC"landalı ;ur· 
rnlılar Sıdi·Re7.ak'ta bulunınus rıı· 
Tobruk devTlyeleri cenuptan ilt' bll' 
yen zırhlı otomobil devrlyelerl)'le 
noktaıiıı bırlcşmlşlerdir. cdtıı 

Blrclgobl rtrnfında cereytın ''.it 
mc)clan muh'\rebelcrlnd"' aınııı~ r
tanklannın Uctc blrinl kayb!'tn'I s rıd' 
dir. Diişman Tobruk'un cenubu 
toplanmaktadır. 

lngilizlere göre ort'' 
Kahire, S n.a. - Br.tnn)a .,1111 

sark umuml knrarglhının tebllı.' 
gorc: ııri• 

Bütün muharebe bölgPslndc 11, 
t.ıınyn kuvctlt>rlnln hnskL<;ı bO)~dll 
artmaktadır. Blrelgobi'nln batısı tM 
30 tank ve 500 motörlil arabalı!< ~ 
düşman kuvetlylc yapılan muhat'e ,-e 
de 7 düşman tankı tahrlp rdıl~tıC• 
mihver taşıtları hasara uğratılrtl~et· 
Batıyn doğru çekilen mihver JcU 40 
!eri boyuna hırpalanmaktadır. 
esir alınmıştır. trıı· 

Sldi-Rezeg ve Blr-el-AJuned e 111 • 
fındııkl O('vre &imdi mihver ıcıt~cıir· 
rından tnmamcn temizlenmiş gltı ııl• 
Bu bölgede dC'vrlyclcr 18 mod rfl 11• 
maıı tankı, blrı:ok malzc-me ı.•e bU c:'• 
rnd:ı telsiz tılrtlcrl bul!"'luştard1r· dıııı 
cll·Rrzrg mlh\·er kıtalan tarafırı b t 
alındığı zaman elden ı:ıkanıan ele 
SC'yyar hastane ile toplar tcıcrar ~· 
geçirilmiştir. Gene bu çevrede d~ ·e
yeler, Tobruk garnizonunun de'• ) 
!eriyle teması kurmuşlardır. ~ r 

Ac knlmıs olan alman gruııJ'\rı r~· 
ııı edllmlotlr. Gambol'ta almanıar ı:rııl• 

fm<lnn glzlen:nl$ blrcolc potro1 ıree\. 
h1nunat ve yiyecek, slUtlılar ele •ıı· 
rıımı~. esirler alınmısf\r ~ınır tX1lcf6· 
de tnııtıız baskıııı dev ım cdb'Or ..et 

l3ardlYa dn blr dü:;man rıurre ,. 
topçumuz: tarntınd.ın bombıırdın'110n fŞ 
dllml$tlr. Buton bolı;:edc her 51nıı. 
mensup seyyar kollarımız tanrrutl 11ı:ıı 
rekcUerlne bUYtik blr elddetlc dC' ıı!1 
clmcktedtr. Dünkü teııutcıe ı::;:ıdl~ 
!tal> an bataryasının tahrlP 
blldlrllmtstL ...ı 

ıııcuder 
Hava kuvetlertmlz ııenls ıtt1'1' 

taalbetlcrlne de,•am ederek ıcarıı 
larımıza yıırdım c:ıtmlsle.rdlr. , 1110 

Kara kıtatartınız yeniden dUştı' 4ıl• 
2 pike boımbardımnn ıayyarestııı 
auıımeAe muvaffak olmus1aroır. 

Almanlara göre . ıe"' 
Berlin, 8 a.a. ~ Alman rcsnıı şid' 

liğine gcire, Şimal Afrlkasınd:ı:te • 
detli muharebeler devam ctrtl 

1 
,-e 

lllr. Tobruk'ta liman trsislcr.. 11C 

düşmanın top mevzileri giınd:~3rl• 
gece c;ok büyuk s;apta bo!ll ıı 
bombalanmıştır. sı"'' 

Şimal Afrikası as;ıkları~a tııııcll" 
tayyareleri buyuk bir ingı!ıZ ra 11i' 
ye vapurunu o kadar ağır hasa ııtııı# 
rntmıştır ki bu vapura kaYb

0 61ıııf 
nazariyle bakılmalıdır. 1ki11~1 is•· 
bir ingiliz kruvazorüne bO:tl 

bet ettirilmiştir. 

ita/yanlara göre dııt''ı 
Roma, 8 a.a. - İtalya" 0

' 

başkumandanlığının tebli _.i \ges:ıı' 
Marmarik'te Birrlgobı bo llarebe

<le S ilkkanunda başlıyan rnu 1111re"( 
ler de devam etmiştir. Bu rnu .• etler 

]::U• •I ı 
!erde alman ve İtalyan İ" 
yaptıkları tesirli hı.icumlarla ııır ,e 
kıtalarını kayıplara u ra•ıı:ı1;erdi'. 
geri çekilmcğe mecbur e~ınıi;lı l''l 

Tobruk ve Sollum'lh ıng 
cumları püskürtülmü:itur. 

--- - 1 

k ı;tıSU 
Antakva'da kır n ı-' 11 

n·., 1ıe$ 1. 
Antakya, 8 a.a. - L1 yaPt 

1 
metrelik vil5vrt kır ko!;~~u z4 s~"1• mıştır. Birinciliği ıs da~:~~ ıl! rl'ı:. 
yede Ethem Acar, ikl-ıcılı& 1 i( .~ 

. d • • ("ihıl. ı.rır 
ka 44 'ıHl'IYl' e lhrahırn '' . e6C 
cülüğü de 18 dakika 50 snnıY 
ri Karabulut almrştrt'. 
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BUGON-

UlUS Sl.-.sında 

EBEDi 
MELODİ 

llOZA.R'l"tn BJ:THOWEN'in 
Dalmelerinden lhtlf&m alım 

bOyOll qk romanı. 

ARTİSTLER 

Conchita Montenegro 
Gino Cervi 

AYRICA. 
HAYATIN ESRARI 

BEANSLA.R 

14.30 - 16.30 - 18.30 
•e21 de 

~'-!il-- Telefon: 6294 

VIUYETLER 
Fen itimi midürii ve fen 

memuru almacak 
..... ......,_ - UIM «•• 
...__"_ lhtllU IDftld1 olan, 

Qbk tknt1I blr fen ltlert mil• 
J1DıMlı: mGUDdle De 400 Ura U· 

.._ 111r ,_ m«11unı alınacaırtır. 

11ıı.:.~ owııarm evraJa mu.tıite ve 
·~ lata tototratıa1'111e blrltkte bele
..,.. 1'9111111m aı11raea&t1an uan oıu-

19lal 

M. M. VEKALETi HAVA 

Yapı itleri 
JI. JI. V. Hava 8L AL lto. dan: 

1 - lılU&nen sQa w l&&lte talDtl 
çılmıU'aD Kanerlde 78811 a. 28 n · 
rue kettı bedelli 1n .. at iti tekrar ita· 
palı ~rf uaull)'le ekılltmeve konulmut
ftlr. lhaleat 11.12. 941 cıanamba riatı 
aaat 16 da Ankarada hava atın alma 
komlıyonunda )'apılacaktır. tık teml· 
natı 11190 ura 117 kuruıtur. Sartnam•I 
395 kurue multablllnde komllyondan a· 
lınablllr. llteklllerln ihale aaatlnden 
bir aaat evellne kadar kanuni tekll1 
mektuplanm komllYona vermelm. 

(8811) 188411 

MAARiF VEKILLIGI 

Öfretmen irfan 
Bayramıçlı'ya 

Maarif Veklllltlnden: 
Niide Ortaokulu Türkee IStretme-

11( trfan Baynunıçtı 5-Xll-1940 tart
hlndenbert vazifesine devam etıne
dJtlnden müstafi sayılacaktır. Ve 
aün zarfında müdafaasını Vekllm 
mlze aöndemıesl lAzundır. 19038 

MARMARA OSSOBHRAI 

Pirinç ilanı 
Jfamıa.ra UuUbahrt K. satın Alma 

Komll)'onundan : 
1 - Tahmin edilen mnum bedeU 

6'n500 liradan ibaret l!I0.000 kllo plrfn~ 
kapab zarf uaull)'le eblltmft'8 lconuı

muıtur. 

2 - Ekalltmflll ~. :hJı:lcAnun 1Ml 
cumartaı ırtınU aaat 11.SO da hnıit'te 
Tersane kapııındakl komllyon blnum
da npılacaktır. 

a - .MuvaJı:lcat temlnab (411:!5) it .. 
olup aartnamell aas kunıı mukablltn· 
de komlayondan alınabtllr. 

4 - Ekalltmeye lıtıralc edeceıc istek· 
lllerln, ticaret vnlka!annı ve )'Ukarde 
)'azılı temlnatıa1'111• blrıtkte 249" IUl• 
b kanunun tarlfab YeChlle tanzim ede
cekleri teklif mektupı'annı muanen 
ırtın •e 1&&tten tam blr aaat ,., !!lift• 
kadar komllyona vermeleri. 

(10563-9053) 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFONU. Md. 

MiLLi MODAFAA 
VEKALEn 

Seciye kolu almacak 
il. il. v eklletl la. Al. K.o. 4uı 
Beher 5iftine tahmin edilen fin

tı 180 lmnıl olan 500 5lft sedye lı:o
lu 11 ilkkinun Kl perıembe cünll 
saat 11 de Ankara'da M .M. V • .._ 
tın alma Ko. da paaarlıkla ihale • 
dileceiinden isteklilerin 135 liralık 
kaU teminatları ile birlikte pazar
lık &'ÜD n aaatlnde me*6r Ko. da 
bulumnalan. Nümune Te ıartnameai 
her sün komisyonda cöriilllr. 

• (9087) 19100 

Hidrolik fren 7ajı 
alınacak 

K. K. VeWeU Sa. Al. Ko. dall: 
Beher kilosuna tahmin edı1en ft· 

yatı '80 kurut olan iki bin kilo Hid
rolik fren Yatı 12 llkkbun N1 OG

ma günll saat 11 de Aııkara'da K. 
M. V. aatııı alma Ko. da puarlıkla 
ihale edileceğtnden 1-teklilertn 1'40 
liralık kaU temlnatlan Ue birlikte 
pasarhk sl1D ve uatlnde mezkOr 
Ko. da bulunmaları. eartname ve 
eV11afı her gl1n Ko. da görlllllr. 

(9152) 19132 

Zil tertibatı yaptmlacak 
K. K. VekAlett Sa. Al. Ko. dan: 
2806 lira ketif bedelli Harp Aka-

demisi ve yedek subay okulu bina.
larında yapılacak zil tertibatı 11.12. 
N1 pertembe gllnü 11aat 15 te pa • 
zarlıkla yaptınlacaktır. Kati temi
natı 420 lira 90 kuruıtur. İlltekllle
rin pazarlık gl1n ve 11&&tlnde 11. 11. 
V. 11atın alma Ko. na _.ımelerL 

(9153) 19138 

MALiYE VEKALETi 

Ankara LY. Amirlifine 
Gelen llinlar 

Oç Çetit ma1...,. 
almacak 

lamlt S&. AL Ko. daaı 
l - ANıda dmleri JUllı " lı:alem 

malzeme pıtmıaıaiode JUıh olaa n
ııaf ft prtlar dahilinde •hnıaıkur. 

2 - J!bil~e kapalı zarfla olup Dıa· 
lesi 10-ı2.941 çarşamba ırünii ... ı ıs 
ıe J&Pl}acaknr. Sartnamesi Ankara. 11-
tanbul, tmııı Sa. Al lto. lanDda ber 
sün ,6rülebilir. (8790) 

Cinai Hll1'\'an çulu ınllı:tan 5,000 
il. bedeli 35.000 ilk teminatı 2625. 

Cinai yem torban miktan 5,000 
il. bedeli 6,250 ilk teminatı 4'9. 

Cimi cebre milı:tan 10,000 il. be-
deli 3,000 ilk teminatı 2%5. 187'7 

Pırua, upanak almacak 
bmtr Lv. A. Sa. AL Ko. aan: 
1 - Pırasa 112000 kilo 6 kuruı 

6720 muhanunen Ura. lalıana 67000 
kllo 11 kuruatan 7370 muhammen 
lira, iapanak 97000 kilo 11 kuruştan 
10670 muhammen llrL 

:1 - Ctna mıktan muhammen be
del tutarlan yukarda yazılı ile kalem 
yaş sebze kapalı zart uaulQ Ue satın 
alınacaktır. lhaıeaı 10-12-1941 ear
pmba sQnCl saat 15 te lzrnlr Lv. A. 
Sa. AL Ko. da yapılacaktır. Muvak· 
kat teminat mlktan 1857 liradır. 
Vasıf ve eartlar her stın Ko. da cö
rnıcır. Taliplerin muayyen .On ve 
saatten bir saat eve! teklif mektup. 
lannı Ko. na vermeleri. (8791) 

18738 

Odun almacak 
Mutia Sa. AL Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf uıuıcı ile 1.950.000 

odun satın alınacaktır. Muhammwı 
bedeli 29250 Ura ve muvakkat temi
nat 2194 liradır. Sartnameel Ko. da 
ııöı11lür. 

Matbaacılara 2 - İhalesi 12-12-1941 cuma S(lnCl 
Maliye Vekl.letlnden: saat 15 te yapılacaktır. lateklllertn 
1 - % 5 yedekleriyle beraber mezkQr siln ve saatten bir aaat evel 

67200 adet tahvilin baskılı 2490 nu- teklif mektuplanm Ko. na vermele-
maralı kanunun 41 inci madedatnln rL (8792) 18739 

c fıkrası mucibince acık ekllltıne7e Sığır eti alınacak 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen baskı t\cretl 8300 Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
liradır. 1 - TahnıJnen beher kilosu 50 ku-

3 - Muvakkat teminatı 247,1 U· ruştan 50.000 kilo aıtır eti kapalı 
radır. zarf uaulQ ile satın almacalctır. 

4 - Eksilt.meal 20-U.941 cumar- 2 - Muhammen bedeli 25.000 Ura 

Kurşun alınacak 

test aQnQ saat 11 de Levazım MCl • muvakkat teminat 1875 liradır. Sart· 
dClrltllilnde mUtetekkll ekllltme ko- nameli Ko. da verilmektedir. İhale
mtsyonunca yapılacaktır. il 15-12·941 pazarteat 111nt1 saat 16 

5 - Sartnamell Ankara'da Mali- da Gelibolu SL AL Ko. da yapıla
" Vekl.leti Levazım MQdQrlQtünde, calctır. İlteklilertn mezkQr stın ve 

P. T. T. Fabrikası MiidlirlülUn- btanbul'da Dolmabalıcede Maliye saatten bir saat wel telcllf mektup.. 
den 

1 
VekAleU evrakı matbua ambannda larını Ko. na vermeleri. <8841> 18790 
&6rllleblllr. 

Kapalı sarf uuliyle 26 ton blok ha- e - t.teklllertn 2490 numaralı ka· Sıfır eti almacak 
tinde lı:urıun aatm alınacaktır .Mıı- nunun 2 ve 3 tınet\ maddelerinde ya. 
bammen bedeli 16150 lira. muvalı: - zılı belaeler ve muvakkat teminat l'.a!dteb!r .._ AL Ko. dUu 
bt teminatı 1218 lira 75 kuruttıur. makbuzu veya banka kefalet meırtu- 1 - • tcıD mi* .U kafab aart • 
Elı:alltme 19-12-Kl tarihine müaadif blyle birlikte ta)'ln olunan ırcın w •ulb1e HllltmeJıe .1ımunuatV. ilk te • 
cuma ııünü aaat 15 te 1apılacaiından saatte komisyona mtıracaatları. mlnat ıaeo 111'& IJaaleıll Zl.12.19a. ,.. 
taliplerin ıartname ve teferruatım <9085> 19037 an.t ırtıııcı saat 111 te F.akttelılr ea.. 
sörmek üzere her cfln fabrika lta- AL Ko. da nPJ]&caktar. Ewaı " tart• 
lemine müracaat ve eksiltmeye cir - -------------· 1 1ar her ırUn Ko. da aOrtııUr. lateıttllerın 
mek i~in kanunun tayin ettiii vesaik DEVLET DEM1RYOLLARI beW ıı1ln ve saatten bir A&l neı te1'-
n..-.ıtmcte teablat Hdt u 1•• " uc w-..ıu.a -. - , •• ......_ .. 
telı:llf melı:tuplarmı baTI ~ sarf· JCaJa

7 
alınacak .. .._ ..,. ,......_ .._ ... aı.ı 

larım aaat on dönle lı:adar komla • .mm.. ,_, uar 
yon reiılitine makws mukabilinde Devlet Deın1J70Dan sa. AL Ko. dan: Sıiır eti almacak 
teslim eylemeleri. Daha eonra seti- Muhammen bedeli (31500) otwı bir 
rilecek zarflann ve poetada olacak bin be9 >'ib lira olan 1000 kllo kal&F Dldteblr 8L il Ko. dalll 
ııecikmelerin kabul edilmiyecetl. 20 lldnclklnun 1M2 lalı ıı1lntı aaat 18 

1 
-

40 
ton l1lıl' eu -.... Qrf U • 

(10521-8963) 18981 da kapalı sarf UIUllYl• .Ankarada Udıı· IUll)'I• eblltm9)'8 konm .... ilk temi• 
el ıeıetme müdürlülQ blnuıncla aatın nat ıaııo lira Dıaıe.t 22.12. lMl llU&r

Ankara Lv. Amirliii 
alınacaktır. ı.1 riatı aaat 111 te DldHbtr 8a. AL 

Burçak alınacak 
Bahkeatr Sa. AL Ko. dan: 
1 - Beher ıcno.una 15 kurut fl

nt tallm1n dlen 100 tıon burcalc 
puarbkla l&tuı alınacaktır, p..,.. 
blı Z-12-Ml. cumane.l dntl saat 
11 de Balıkee.ir Sa. AL Ko. da n· 
pılacaırtır. Katı teminat 2250 liradır. 
Ev8af ve l&rtlannı &6rmelı: lıltl1'en· 
ler her ll1n Ko. na mQracaat edebi
lirler. 100 ton burçata toptan tal1p 
cıkmadılı takdirde 15 tondan aealı 
olmamak llzere ayn ayn taliplere 
de verWr. Taliplerin Ko. na mClra-
caatlan. <9098> 19043 

Sığıreti almacak 
Yalova SL AL Ko. dan: 
1 - Tahminen beher kilosu 40 

lı:unqtan 200 ton aıtır eti kapalı zarf 
la ekatltmeye konmuştur. Muham
men bedeli 80.000 lira, muvakkat te
mJnat 5250 liradır. 

2 - İhaleli 19-12-9'1 lalı a1lnCl 
saat 15 te Yalova Sa. AL Ko. da ya
pılacaktır. Sartnameaı Ankara latan
bul Lv. Amirli.kleri SL AL Ko. la
rlyle Kornl8yonumuma her a1ln &6-
rlllür. lateklllerln belll saatten b1r 
saat evel teklif mektuplannı Ko. na 
vermeleri. <9108> 190M 

Kunı fasulye alınacak 
Canakkale Sa. .AL Ko. dan: 
1 - :ıo ton kuru fuuJ.ye pazar!*!• 

..ıın alına.-aktır. Pazarbtı 12.12. 941 
cuma dnü .. at 14.SO dadır. Tahmln 
tıedell 14.000 lira katı teminat 2100 U
radır. Evsaf ve eartnamest her ırQn 
Ko. da ııörUlUr. lateklllertn ml!lllkQr aun 
ve ıaatte Ko. da buluıımaıan. 

( 9193) 191118 

Sığır eti alınacak 
Kırklarell Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 88,5 ton aıtır eti pazarbkla aa.

tın alınacaktır. Muhammen bedelt 11810 
lira olup eartnameal ve evsaf Ankara, 
latanbul, Corlu ve Kırklareli aatın al
ma komlayonlannda ııönUür. Ekllltme 
22. 12. 941 pazartesi aünU M&t 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin tenılnatlarl)'Je 

Ko. na mUracaauan. (9194) 19157 

Tq duvar yapbnlacak 
Geltbolu Sa. AL Ko. dan: 
1 - ıo.ooo metre mııc.p ıa. duvar 

fntaatı kapab zarna elıllııtm~ kon· 
muttur. Tat duvarların muhammen be
deli 111400 :JUz OD bir bin dört ytıa H
radır. Tq duvann tartnamesı Gelllıo

Ju Sa. Al. Ko. da sısruı11r. hıaı• 28. 
12. 1941 pereenıbe ırtıııü la&t 18.50 de 
bulıyacalctır. Muvakkat teminat mnt
tarı ~ liradır. latekll1erln btltUn ev
raJı:ıartyı. birlikte beW ırtııı ve ... ıwa 
bir aaat evel tekut mektuplarını Ko. na 
vennelerl. (9195) 191118 

Saman alınacak 
ı.t. 8ltlt 8a. AL Ko. daft: 

1 - a. 12. 941 de lhal..t l1An olunan 
800 ton l&Dl&D& taltp cıJımallıtınd&n 
t.ekr&r puarblda mUnalcuaya konmq
tur. EvRı ve hua1111ı ta.rtla.r Ko. da ııö
r1llilr. Beher klloeunun muhammen be
dell 5 kur111tur. lhale&l 1.5. 12. 941. a
zarteat aünll aaat 1.5 t.e yapılacaktır . 
TlıaPWlla ~ KG. JI& •Gra
outlan. (aı91) ımm 

Sadeyai almacak 
Balık•lr Sa. .AL Ko. dan: 
1 - Beller kqQluna 110 kurot tını 

talım1ıı edtlen 21f'\on aadeyatının 8.12. 
Mı ıtınü 1&Pllan pazarlık elıalltmeaın
de talip çıkmadıtından kanunun 48 Un
ell maddellne ııöre ıo l1lıı uza.tılm~r. 
Pasarhtı ıs. 12. Mı cumartelıl ınnu 

IUt 10.80 da Bal*eıalr Sa. AL Ko. da 
n.pılaealııbr. Teminatı eaTS llraclr. IDY· 

Türkiye İı Bankası 
KÜÇÜK TASARRUF HESAPLARI 

1942 İkramiye planı 
Ketideler: 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Aı-t-, 

2 Sonlefrin tarihlerinde çekilir. 

1942 iKRAMiYELERi 
ı ....... 2000 Linlık- .zooo.- u... 
3 Adet 1000 Llralili: - 3000-- Lira 
2 Adet 750 Liralık- ısoo.- LDa 
3 Ad• 500 Liralık .. 1500.- Lft 

10 Adet 250 Liralık= 2500.- LİJıa 
40 Adet 100 Liralık= 4000.- u.. 
50 Adet 50 Liralık .. 2500.- Lira 

200 Adet 25 Liralık== öOOO.- Lft 
200 Adat ıo Liralık ı:::s 000.-- Lira 

1 

lddel Stlmer buk amam mil • 

Sadeyai alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. .AL Ko. dall: 

1 - 10.000 ıtralık ud9 Nı pa • 
zarlıtı 10.12.941 11&&t 16 te Ankara 
Lv. A. Sa. .AL Ko.da ppılacaldlr. 

2 - 8artname her sf1D Ko. da sG
rWllr. lateklileriD temtnatıariyle ko
miayona mllracaatlan. (9159) 19136 

Bu ite lirmek letl)'enlerln C2882.llO) Ko. da )'U1lacaktır, Evaaf " aartlar 
iki bin uı: >'ib altnııt 1t1 nra eııı kunt1 her l1lll ıra. da 16rtlllr. !atüWmn 
muvakkat teminat ile kanunun tutıı belli sUlı W ee&tta 1llr aaat "91 fM. 
ettttı ftllkalan ve teklltlertnı anıı l1lıı m aıe1rtupıanm :ıro. • ftnDea.rL Da 
1&&t ıs• kadar lldııcl ltletme ıronıı.- saatten eoara wrDen melrtupıar kabul 
:ron reıaııtıne vermeleri !lzımdır. ed11ma. (S.0) 18821 

aaı .. lllJ'tlar her dD Ko. da aOrllltlr. r------------- Gollnd Jııa1lanla s , mı Mıa - ~ 
hol u.inde " loe lld ocla ,,. ... *' 
oda ,,. .... odn lıapm .... bir ..... 

nlı:ili ankat Cemal Humı 
tarafından Anlı:ara'da Ye • 

ele Tuna caddesinde Atıf'm 
G. ha mnde mukim ZiJ& otla 

al.,tüu ik.ıme olmıan alacak 
!o,,,..,...,_ dlanqma ctmil olan 1.12.941 
mııııan.-ı cf1ni saat 9,,30 talilı: edil • 

lllilddeial.,b Rifat'a illnen 
npıhtıiı halde mabkeme1e 

ı. •• mazeretini de bildir • 
lllilddei Sümer banlı: ve • 

•YUlı:at Cemal Hazım müddeia· 
Rıfat baklı:ında PJap karan it
•• teblltlni talep olundutmıdall 

401 inci 111Jcklealne tevfina 
Uklrmd.e pyap lı:aran ittibu 
~ne lı:arar Yerilerek dunıt • 

11.1.942 puarteai cilnfi saat 
• tal& edilmiı •• PJ&P lı:aran· 
~ eveti de mülteme divaııha

aulaut old11fun,dan müddeia -
Rifat'm '1'1kanda sösterilen 

"- aaatte mahkemeye ıeknetıl 
taWinle PJ&bmda durutm&J& 

olaacaiı illnen teblii olu • 
5615 

8ulll R1llrulc lıla!*emaln• 

Pirinç ah•cak 
Ankara LT. A. Sa. AL Ko. dan : 

1 - 10.000 liralık PlriDO puarlı· 
tı 10.12.941 •&at 115,30 da Ankara 
Lv. A.mtrliti Sa. Al. Ko. da yııpıl .. 
caktır. 

2 - Sartnİ.me ve nllmuneat her 
gl1ıı Ko. da sGrlllllr. letekllleriD ta. 
d temtnatlariyle birlikte Ko. na mil· 
racaatıan. (9188) 19119 

Kanı üzüm almaeak 
Ankara L•. A. 8L AL Ko. dan: 
1 - llO ton kuru l&OmUn kapalı 

zartla ekslltme.ı tntao edUenıedltındm 
puarhlı 18.12. 1IM1 aaaı ıa.ııo da An• 
kara L~. lmlrUll 8L AL Ko. da nPll&
caıctır. 

2 - Muhammen bedeli ea kurut o
ııp kaU teminatı 48'715 llradır. Sartna • 

mest 163 kurut mukabtllnde koınlın'Oll· 
dan alınır. (91M) 19148 

Pirinç almacak 

~ A'911t JdWQndm davacı 
otlu Abmet l:v)'apan taratın

""1 köyden Ahmet km Nuh all!J'· 
.._~'Ilı eulll hılkuk mahkem•in· 
---e oldutu Avut köYtlnUn Har· 

mnidlnde .. rıam Mlr•ı: HU- .Ankara LY. A. Sa. Al. Ko. dan: 
larben .-ı Ahmet. ıllnalen Eyüp 1 - 180 ton plrlnctn kapalı l&l'fla 
O.... cenuıben Kabrlatan ile çıev- ekallbnelinde talip cıJcmadıtından ııa• 

.... lata arlanul ılb'Uun lzaleııt da· zarlılda eluiltmelll 16. 12. M1 aaat lllJIO 
ftpılu acık duruemuında: da Ankara Lv. amırııtl la. AL Ko. da 

lales1 ıatenUen tarlada va- yapılacaktır. 
mahalli ikametleri mechul bu· 2 - Muhammen bedeU 11000 Ura .:-111a-.... tebllsat :rapı!UDl)'all &)' _ katı tem1natı 12llO liradır. tartnuntll 

eartaameıer paruur olarak Ankara'• 
da lldnc1 111ebne •• Ha)'darpqada bl • Pirine sabunu almacak 
rlncl ı.ıetme mtıdllrlUtUııdeıı dalıtııa- tat. 11111 8L AL :ıro. elan : 
~. (9088) 1909 1 - lltıteahlllt nam ,,. llelabma ııo 

Hizar t~zıihı alınacak ton plrlııe •buD acık üalltıu De mcı
nakuan konmuatur. Evl&f ve hUIUll 

Dnlst DlmtlTollan 8L AL Jro. dan: l&l'tlar XO. da aOrtUUr. Beller kllOIU • 
llııJıammm bedeli 8000 <dokm bbı) nun muıwmne bedeli 41 kunımır. ı

llra olan otomata hlMI' teasllll 25.12. hal..S za. 12. M1. PUart..a stıntı aaaı 
lMl ııertembe ırQnQ aaat 111.80 da Jra • 10 da :raı>ılaeakbr. Taliplerin kaU te
palı Rl"f U1uli)'le Ank&rada idare bina· mlnatlar17le Ko. na mGracaauan. 
ımda aabn alınacaktır. (llOll8) 1IOOI 

su ı.e stnnek ı.tl)'entertn m <aıtı 
y0s ıetmiı tıes> liralık muvallbt ıe- Sadeyaiı almacak 
mln&t ııe kanunun ta1ftJ etüll Wll1ka • 
lan ve teklltlertııt &)'Dl dil aaat 14JIO a 
kadar komisyon rei91ltıne venn ... rl 
lUımdlr. 

eartnameıw paruıs olarak Ankara· 
da malaeme da!reslnden, ~·
da ı-111lm Ye MVk tefllllnıden dalıta• 
ıacütır. (IOIK) 19147 

Tampon ıreaür pmitürü 
almacak 

D. D. Yollan 8 Sncl leletme ICmıll • 
yonuıı4an: 

Mecmuu 12 kalemde muhtelif ebat • 
ta <ll5825> lira muJıammm bedeW 
<l.151500> adet tamp0n sıwör sarnltar1l 
kapalı zart uaulb'le aartn&ın•I WObll• 
eıuııtmeye konulmuttur. tııaı..ı 21.12. 
941 ırQntı aat 11.80 da A1lanealnıa 11-
letme blllumda Jramı11Jon11muaca ,. • 
pılacütıl'o 

Kırklarell Ba. AL Jto. dan: 
1 - Kapalı sarf U8Ulb'l• lleMO 

kilo aadeyalı alınl,CÜ'tJI'. KulwD
lllf'D bedeli 19808 Ura olup Uk t• 
mlu.t 1'891lira10 kuru,tur. :lbal• 
• 22. 12. Hl puute.ı sOJlll uat 
U Ur. 

2 - hteklller evNt ve tutnam• 
8İlll ~ ı.tanbQl LT. &mlrllk1• 
rtyle Çorl1l •• Kırklareli Sa. AL 
Ko. larmd& sGnbllir, YatlM' he-
kimi " ldmY8YI ~~ Wd 
tutu1ac.aktır. Taliplerin belli sOn .. 
saatten bir aaat •vel tekllt mektup
larını Ko. na vermeleri. 

Bu aaatten sonra Verilen mek· 
tu~lar kabul edilmu. 

(9062) 

Sadeyaiı almacak 
lmılr LT. A. Sa. AL Ko. dall: 

Tallplertn ıro. na m~tıan. 
(9197) 19180 

Koyun eti almacak 
Cana~ Sa • .AL Xo. elan: 
1 - Kapalı aartl& 1. 12. M1. euına 

stlnll alınacak olan 9 ton kO>'llll etme 
t&l1P oılımad•tııı4en PU&rllkl& aat.ıa 

alınacalııtll'. Kati teminat 945 lira olup 
ewaı ft tal'Uar hw l1lıı Ko. da aOrl1 • 
ıtır. ı.teldllertn lbale a1lDU Ko. · da bu• 
ıumnaıan. ('198) 11182 

Odun almacak 
Sllrt Sa. AL XO. daD: 
1 - 21 11dad&elıtD Mı kapalı artla 

elmlltmeııe konulan 12llO tm oduna 
talip çıJmıedıtJpdan 12llO tıoD odunun 
ellllll!IM ile puarlılı 22.12. M1. ~ 
t.a sQDI aaat 11 te Siirt Sa. AL Ko. 
da ppllacalL'br. llüamm• bedeli 211 
bin liradır. JCftaf ve IUt1ar her saman 
Ko. da aOrtJHlr. lluvaldrat teminat 
ısra Ura letılklllerlıı beW ırUıı ve saat.. 
te Ko .Da seimeler1. (9199) 19168 

Kuru üzüm alınacak 
Bo!Ulr ... .AL Ko. dan: 

ı - Tahminen beher ldlo9u eo ıtu
r'Ultall zooo kilo cektrdelmıla kuru cı
llOnı pazarlıkla aatın alınacaktır. Mu
Jwnm• bedeli 16250 lira kaU temt
Mt :.M8'1 lira llO ıcuru.tur. lhal• 12. 
ı:r. 11N1 cuma ırtınu aaat 16 da Bola)'ır 
el.an .... Po. '100 Sa. Al. Ko. da 1&Jll· 
lacakbr. lat.eklllerlD ııwk1lr sUn .. 
1&&U. :ıro. na nbnelerl. 

(9'JOO) 

~ taban otuıl&n Muhittin " 415 ıcunı. muka.btlinde koıııllYandan a -
durı&IDI& ırQnU olan 25.10. lmabWr. (9111) 19149 

ı.teıdllel'lll (118Ul8) llra1dc mU'VK• 
kat teminat mald>uslarl)'le teklif mü -
tuptarmı 111Ultl veoblle muanen 'Valdt
taı blr aat nellne kadar komleFon r. 
ıaııtme vennelert lbıındır. 8&rtnaaı191 
komil>'ODum'llSdan talep edilebilir. 

ı - Kapalı sarf u111u1 Ue 35.000 
k11o ude yatı ekalltmeye laınmut • 
tur. Beher ldloeunun 174 kurul b .. 
l&blyle mulıamlllen bedel tutan 
60900 lira olup muvakkat temınat l:mırum 8L Al. Ko. dan: 
4295 liradır. Evsaf ve teralt her artın 1 - 2000 ton bUtda7 ~m "1ı &1lııU Çennlk ıulh bukult mah-

bulumnalan lcln t!lnen teb-
ftPJlmuına karar •ertlmiı oldu

lltnen tebUI olunur. 
(tıll) 19152 

(5117/tıM) 1l1U 

Elbise ah nacak 
Cıy&p karan ilim 

~tep Snlh Hukuk Mahkeme-

DeTlet Deml1"1ollan la. AL Ko. dan ı 
İtletme personeli için aplıda el nai, milı:tan muhammen bedelleri ve 

muvakkat teaıinatJan ,.aılı 2 kalem elbiıe, 2 lı:alem palto ile bir lı:alem 
kasket komisyonda ıörlllecek nilmunelerlne söre lı:apalı sarf umli,te 

4ntep'te Ali ollu Klnm Na • ıatm alınacaktır • Jl'.biltme 22. 12.9 41 pazartesi cUınl saat 11 de Slrkeci
la ile Mustafa arasmda cere- de 9 lıletıme blnaıında A. B. komis 1onu tarafmdan J&pılacaktır. 

eden lsalei t11Y11 davaımın cari lstelı:lilerin teminat •• kanan! Teailı:alanm ihtln edecek kapalı sarf-
smda mliddelale,tl aılan G. larını ayıaı IÜD saat 10 a kadar lı:om isyona ,,ermeleri llzımclır. 

l 
Cevislice mahallesinden olup Şartnameleri paruıs olarak kom iıyondan Terilmelı:tedir. 

141 ıtınll pyabında muhakeme- Muhammen bedeli Lira Jıla.. teminatı 
lı:ılmaralı: lllnen cıY•P lı:aran Elbise 511 lı:at apr 7alralı 14751.52 
e karar nrllmiı oldulundan Elbise 124 lı:at lı:apalı 7&bJr 27H.42 

sini olan 26.12.Kl tarl- Patlo 237 adet açık ,..ıı:aıı 5249.15 
G. Antep aal1l lnılı:at mablı:em&- Patlo 91 adet bpa1ı .,.uıı 2028 04 
lluır lnılunması ,,.,. lı:anmd Jtulı:et 62 adet 172.21 

Ndl ---- illnen teblil 

"" 

1170.SO 

(10'47-91.111) 190lı5 

Ko. da &6rillt1J'. Ekalltme ve lhaleat 1· 12. M1 tarthlJıde puarlılcla mllnaka-
24-12-Ml canambe stlntı saat 11 da r.uında taııp cıJımadılmdaıı. peaJd9ll 
hmfr Lv. A. Sa. AL Ko. da yapela- pazarlıkla mtınakua)'a lı:ıanmuttur. 
caktır. ı.teklllerin ln9llktr a1ln ve 2. ı. M2 emna stıntı uat ıa.ao da ı:r • 
•atten bir saat wel teklif meldUP- aurum Sa. Al. Ko. da n.pılacaktar. llu· 
lannı Ko. na venqelert. <8869> 19023 hammen bedeli 18.000 Ura olup ırau 

' - temJnat lllllO liradır. eartnamell ıı.-
Sabun &lmacak l1lıı Ko. da aOrGıcır. ı.ıeuıertn muu

nn ırtın w l&llttAI Ko. na aıUracaatl& • 
n. (9J01) 19188 !mdr tw. A. sa. AL Xo. dan ı 

1 - .C ton aabml ka&ıalı art URJQ 
u. elm11tm8)'9 nam111t11r. Beller kll~ 
•una G kurUltan mWwıunea bedeli 
tutarı 2'1280 lira olup muvakkat temı
nat 2048 llradJr. !halell k 12. IN1 
canamtıa ırtıntı 1a&t ıe da bmlr ı... 

A. 8L AL ıro. c1& J'aııılaealrbr. Vuıf 
" aartlar muhtevi eartname.ı her ırQn 
:ıro. da aOrlllr· Jateldlı.ta teldU ..... 
tupla.nm Mlll IUtteD MI' saat fte1 

Sıiır eti alınacak 
ÇıanMreJe la. AL Ko. dan: 
1 - Bebw kUon llCJ ıcuru.tan 90 

toa lllır ... ıa. u. N1 eumart.11 dnll 
saat 11.80 O& l>UU'lıld& IMDl aıınacalE
t.ar. xau ı.nıaat ,,... 11ra ol1IP evaaı 
... l&rUar llN ... Ko. da .ıırtWk'· ta
teklllenn lbale dllt :ıro. tıa bulmıma-
ıua. .-- J8lll 

iCRA VE iFLAS 
Anb.ra ı.ra o.ır.& G&)'rlmemul 

Sat,11 JılmıurlutııDdan: 

M&Jıcu. olup -.uımaaına karar ftl'l
ıu ADkaraJUD M.IMkı M.1lll maııaue.t 

Nardtl.-ı• llOka tıMa 168 ada 19 par
ael numaralı ~ metre murabbaı ma
tanndalıt lrArstr apar1man ve aıtmc1a 
Dd matuanın otu.ı Ski bı.e ttllıartl'1e 

tıo blll..ı. -- sene amı mahalle .,. -
bkta 188 ada 25 P&rHl numaralı IO 
m.tre mur~ araanuı otus lld Jlll
.. ltlbarl)'le ile htaaeaı. ve sene Ankara· 
nm lenwrt mahal191 Klm&l'lllnall cad· 
deıllnde 703 ada a panel amnaraıı 
1811 metre '15 desbMtn m1ll'&tıbu ma
t.anndald iki dUkklnlı lıılrs1r uartıma• 
IUll otwı lld il-. l&llıaıtJte Go hlll8ll 
aeallda ,_ıı aarQar ... llUIJM19 &CJk 
arttırma ile aaı. Otkanlmı9br. 

- BVBAn-
188 ada ıt paıwel numaralı uarı.. 

ma: Yeni llmtrıe Demir&)' Mka1Jıı4e· 

dır. Bodrum, ..un, t.arınm. UdDcl, a
Cilncil ve oa&& ltat.IDdlua lbaretUr. Bod
nmı ıı.t; M"nl'*tan _,..,.... Jld -
ı.reıc 10 1oe Ilı& bol •e UJoruer ve lld 
bel& ve ~ acaleA kapı vardll'. Z... 
mJa kat: ı>emıru -.ı1ınd• cepbeye 
ııamr :ı.,. ı nlDU'alı m bCb'tlk qune
ıwııı ve demir ~ lld maaua 
v.ıdll'. 4num&ral& &»artman umumi 
kapı.md&a .ııtJd1kıte camMAnlJ bir 
uııre ve bir kaplcı odall vardır. Birlıı· 
d. BdDd. llc:üncQ katlarda her katı& 
,..ır.diterllWı &>'Dl blr hol ve lıc: ıce 1ld 
oda ,,,. &)'l'ım üı: oda ve holden came -
ııaaıa ııoıtınmtıa blr oda •• bir helldaD 
lbanıt Dı:1ter daire vardır, Catı aram 
lratuıda bar llıklık ve bir koridor cı... 
rinde ÜO oda Vardır, AINıl'tmaD betOJl • 

dW", C1aerl aıatranaa ldremlWr. xaıo
rU•, elekt.rilr, IU hı911atıan .anbr. 
He19tl umumlY..ı.ne &Umq b1D lira " 
12 b.tllecle aablacalc Gc aı-.,. llCll U
ra kıJmet tatdtr edUmtfUr. 

168 ada 25 panel n111DM'alı arsa: 
a$'lll IOkalt berinde .. ;rub.l'ldül 19 
P&ft8l numaraıı apartmaaa tıımllktll'· 
a metre 25 l&DICıb«re Clllllllll. \'Vdlr. 
Heyetı mn111D1F..ıııe dllft 7b 11ra " 
12 lıletede sablacalc to ~ iT lira 
ell1 lnlrut 1amıet Wıdlr dlm ....... 

TOS ada a pane1 numaralı aııart

man: ~ '*11111 u.rlndedlr. 
!buzade apartmanı nam&rle anıJaıa&
tadır. zmıın, b1rlnd. Dı:IDd ve ilcUnc1l 
katlanlala llJanUtr. r.mıln kat Cllmk
cııar ,..... tmrlnde Yltı1nl1 m. ,,. 113 
nuaıaraıa d!Mıtılnlan ftl'Cllr. 111 nmna
rm ....-- -....ı ........_ 11-
rDdDııtı9 lllr aatre ... metdl4NI .... •a....--..-. ..-. ..... 

w dt._. lıtr oda ,,. muıtak w •atlııılıa 

kulll oıaa IÜ' lı:1l9r ...... .. -
aahanh.,...,a bir laeJ& ftlldlr. 9Jtılll 

kat l&bH!ılaNIM arD tal1ıftalıa & .... 

ıa PClJ& 1ıı1r a.. w am IOllMl9 '* 
camMlltııUe ... lld ...... ...... 
Bina Jrarde'. 

llbiDel -- ta'tU, ........ -.-Jert bMa .. llUd ,,. GoQnell .. 

taftll w Clillemeled '4ta ............. 
u...t alafransa ldrllldlttr. ....._ 
uvlikuı, eu ı.e.laMl vardır. a.ett •• 
mumı,.t otwı altı bin lira ,,. 12 ldl
..ıe satılacak Uo ldlılWe .,. llra -.. 
met takdir edllm9-. 

- 8+1"19 eAJm.A.111 -
1-Herblr......ıaın_ ...... 

malı: ve l*ln para ile S. ı. ıMI ,....,. 
tel! ırtıııcı saat lO du 12 ,. ..... -
lremtade •U. ıulJaclıldlr. TelilPler 
mllluımma 1DYm.-a ırCl8ll9 J9G -.. 
.. .......,,.... per alııDMl .... ...... 
---- ... ıallvUU .... ., .. 
De~ ve vera11w •be bedrMn t a 
adenecelc ve tapu harcı ve tall19 ... 
raıl ma.te~ alt oıa...ıııaar. 

2 - saııe ırtıııll artııınna bedell ... 
lwnmen kıymeUn Ybıle Jlllllllll ...... 
buldutu takdirde tam 1&&t 12 de .. 
defa batırt.tınldıııtıan _,. • t* aıi
tırana ihale olunacak " J1lllde 1'8Unal 
betlnt bulmadıtı taMlnle • oak el'&• 
uranın taahhtıdü bald JıaJmak 8-
1!5. 1. 1942 P9l'lllllbe ........ 10 daa 
12 n kadar )'&Pılaeak Ddncl arttJnnaı. 
da en ı:ok arttıran& ihale edtleclılııUr. 

a - n.aıe bedeM hemen vffllmedlll 
-talDIUrde mu.t«l1e ııtnnı a1lnQ .._. • 
mek Qser'9 bir mebJl verlleblleee1ıar. 
Ba mellll lelnde para Odenıneae iMie 
bCIWJacak ve nndllinden weı en ~ 
1ek ..utte bulunan klmle &nıetmll 
oldUIU bedelle almata razı ol1U'aa on& 
ihale edllecelcUr. O da ran oblral wııra 
lnılımm ... Yedi IÜD mUddeıtle c*&
nıa.cak blr arttırmada en cok aittlrana 
thal• olunacak ve evelld ihale De 'iMi 
ihale aruındak.l fark nellıi mlılted • 
den alıııacaktır. 

' - AWı:ad&rıann w sam aılllıllal 
11zerindekl hak •• lddlalanm ....._ 
mu.bı.telerb>ıe blrllkt.e on bel sUn lclD
de daire>'e bildlnnelerl ve alııd Uld9 
haklan tapu alellt ne salılt oımad*"' 
aatıt becleltnın P&)'l&fbrı'm•ınndan il&• 
rlc tut1llac&k1ardır. 

s - .Artbıma l&rtnMnell bQlbldm 
itibaren datremtDa tu/ 41 oamarall 
dıolralmd& herkele aclk balllDilanla • 
cakbr. Talipler daha ... ı 8&#'1& .. 

ltıll imar vUb'etlnl " Ulll ~ 
aOrmGa w lııalMal ..... ....... ...... 
uaa aı1uı1r. _,, 



MOZAYİK 

Marka Marka 

Ankara satıli yeri: Sanayi caddesi 
Yabanabat Ap. No. 3 Hüseyin Or ak. 

Tel ı 2078 5391 

Banal nanınız,, 

Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde 
50 yaştndaki bir~ok 
kadınlar ancak 30 
yaşlarında gorune-

ceklerdir. 

Oklarla işaret edif en 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yuz 

ve boynunuza 
sürünüz. 

B uruşmuş, aolmus ve gcvşerntş btr 
cildi. tazcleytp gcnçlcş<Jrmek ıçin 

ışte sıze bas1t bir usul 
Önce Pankreatın Ue nnzm ettınl

ın.lş fbır mlkdar sat kremasıle. aynJ 
'nlkdar ha.im etttrilm.ış ı:eytınyağile 
arıştınnız ve buna ıkı mıslı taze 
ıt kreması ıl4ve edlnlz Bu terUp 
ıldınızi besler ve ona adeta ınanıl
"'lıyacak derecede bır gençlik ve btr 
• zelik verir 

Bir m~ur arust gençlik mar:"'a· 
rasıru muhafaza vo idame için bu 
oas. • usulü tatbik ctm.Lş ve 70 yaşın

a olınasma rnğmen genç k.adm rol
erlnJ aynmnıştır Eczaeınn da bu ha
lıtayı sWı ihzar edebıllr Ancak 
ıııuhteviyah az mtkdardıı olmakla 
?crabcr pahalıya mal olur. (Yağsız) 
ıeyaz r enktek i Tokalan kreminin 
cruubınde cildlni:d beslemek için 

hazm ettirilmiş zeytinyağı ııe süt 
kreması mevcuttur. Bu terkıp ctl
dln ihtiyaç hissetUği gıdanın ta ken· 
disıdlr. Herhalde mcmnuruyet b~ 
cmeresl garantlUdır AksJ naldc 
paranız. lkl misli iade edilecektir 

Usla ahnacak 
Türk Hava Kurumu 

Genel Merkezinden : 

H a v a Kurumunun 
Tayyare fabrikası ıçın 

saat gibi nazik aletlerin 
tamirini b ilen iki usta -
ya ihtiyaç vardır. istek
lilerin Kurum Merkezi -
ne müracaatı. 5601 

ANKARA BELEDIYESl 

Akümülatör alınacak 
Ankara B elediyesinden ı 

1 - O tobüsler için alınacak olan 
( 7500) adet müsbet ve (7500) a det 
m enfi akimülitör plikalariyle 
(16.000) adet s eperatör on beş i:iln 
müddetle ve kapalı zarf u suliyle ek
siltmeye konulmu&tur. 

2 - Muhammen bedeli (10,545) 
liradır. 

S - Teminat (790) lira (88) ku
ruştur. 

4 - İhalesi 16. 12. 94lsalı günü 
saat 11 de yapılacağından şartname
sıni görmek istiyenlcrin h er gün en
cümen kalemine müracaatları ve is
teklilerin de ihal e gunü o lan 16. 12. 
941 salı günil saat o na kadar 2490 
numaralı kanunun 32 inc i maddesi 
sarahat i dairesinde tanzim edecek le
ri teklif mektuplarıı;u belediye dai
resinde miitc5ekkil encümene ver -
meleri. (8948) 18889 

Kiralık depo 
Ankara Bclcdlycslnden: 
l - Inccsu mevkllnde belediyeye a

lt (300) metre murabbaından ibaret 
ycrln odtın vo kömür deposu olmak ü
zere bir ıenellk ıcan on beş ~n mOd· 
dctle acık arttırmaya konuımuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (ı03) liradır. 

8 - Teminatı (7) lira (88) kunıı· 
tur. 

4 - Şartnamesını ıörrnek lstıyenlc

rtn her ~Cln encümen kalemine ve ıs -
teklllertn de 19. ı2. 941 cuma gUnü sa
at ıo.ao da belediye dairesinde mtlte· 
sekkll encümene müracnatıan. 

(9034) 18973 

Marangozlara 
Ankara Beledlyestnden: 

l - Ş<'hlr mezarlıtı lhUyacı tein 
yaptırılacak UOO> adet büYllk ve (10) 
adet kltcük ki ceman (110) tabut lmA· 
u on be& ı::ün müddette acık eksiltme
ye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bcdell cısoo) lira
dır. 

8 - Teminatı (07) lira (50) kurus
tur. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
ısuyenler1n her ııün encümen kalemi • 
ne ve ısteklllcrln de 19. ı2. 941 cuma 
günU eaat 10.SO da bclcdlYe dairesinde 
müte:ekkll encümene müracaallnn . 

(0036) 1897:1 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Beledl;rcslnden: 

ı - Bclcdb'o müstahdemini ıcın 

yaptırılacak ccman (249) caket ve pan
tolon ve (24'.l) adet kasket ile (141) 
cırt tozluk ve (349) ndct palto on bel 
gün müddetle ve kapalı zart tısullyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
:Z - Muhammen bedelleri ceman 

(9729) lira CSO> kuruatur. 
3 - Teminatı (729) llra (74) kuruı· 

t ur. 
4 - İhalesi 23.12. OU salı günü saat 

11 de yapılacaCındnn ınrtname ve nU
munelertnl ı:örmek lstlycnlertn her gün 
encümen kalemine müracaatlan ve ıs

tckl11er1n de ihale ııünü olan 23.12.941 
ıınlı günü saat tam ona kad.:ır 2400 nu· 
maralı kanunun (32) inci IT'.addcsl sa· 
rahaU vechlle ta.n2.lm edecekleri tekllt 
mektuplarını belediye daln!Blnde müte
ıekkll enctımcne vermcleı1. (9123) 

19076 

Ankara Bira Fabrikası 

teıilli yiyecek ahnacak 
İnhisarlar Ankara Bira Fabrikası 
Müdürlügiınden ı 

Pazarlık suretiyl e fabrika iı;çile -
rinin y emekleri için aşaflda yazılı 
malzeme satın alınacaktır. 

Cinsi Kilo M u. b e. 
K uru fasulye ( S el5.nik) 500 120 -
Nohut (İspanyol) SOO 176 -
M ercimek 300 60 -
Salça 100 7 5 -
P irinç (Nallıhan) veya 
Beypazarı 450 
Bulgur 150 
Sadeyağ ( Urfa) 250 
Patates (Sarı) 1000 
Kırmızı biber 25 
Soğan 250 

189 -
27 -

425 -
110 
12 50 
ıs 75 

1213 25 

Pazarlığın lS.12.941 günü öğleden 
sonra saat IS t e Gazi O rman Çi f t
liiind eki bira fabrikasında komis -
yon huzurunda yapılacağı ilan olu-
nur. (9173) 19097 

2 - Muhammen bedeli eeman 1720 u L us - 23. Uncu yıL - No. 7306 
liradır. 

8 - Teminatı 129 liradır. 
4 - Şartnamesini ı::lirmek 11t1Ycnle· 

rtn her ı::ün encümen knlemlne ve ıs • 
teklllerln de 19. ı2. 941 cuma ı::ünü sa· 
at 10.80 da beledlYe dairesinde milte
aekkll en"Ü"llenc müracaatlnn. 

(903:1) 16974 

Kalorifer işi 

Ankara. Belediyesinden: 
1 - Otobüs ldnraı atC'lYl!lllnln bir 

ktmılyle akümUUı.tör dalreııtne yaptın· 

lacak kAlorıter teaWıb ısı on bet rin 
mUddcUe acık ekalltme>"e Jtoııulmuatur. 

İmtiyaz sahibi 
İskendcr ART UN 

U mumi Ne§riyatı İdare Eden 
Yazı taıcrı MlldOrU 

M ümtaz Faik FENİK 
:.rucssesc MüdürU: Nasıt ULUC 
ULUS Bnsımcıvi ANKARA 

-< r>İKKAT )-
Gazetemize ı::önderllen hernevl yazı
lar. n~rcdllsln ed!lmesın ı::erı vertl· 
mcz ve kaybolusundan dolayı hlc bir 

mesulb'et kabul olunmaz 

CEY N Pi RiNCi 
il osu 35 kuruşa 
Memurlar kooperatifi 

mağazalarmnda satılmaktadır 

8 ilkkônundan 14 ilkkônuna kadar 

muhtelif hatla ra kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 

kalkacakları r1ht1mlar 

Devlet Deniz Yollan iılefme Umum Müdürlüğünden : 
Karadeniz hatUna -Pazartesi 17 de (GUneysu), ııereombc 17 de (Egcı. 

Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - cumartesi ıs de (Anatarta). l;!rkecı rıhtımından . 

NOT: (1ınrı ahire kadar hnrtada bir posta yapılacak -
tır. Ve bu :ııostn İlıebolu'ya kadar ltldecektlr.) 

tzmıt hattına - Pcnıembe 8 de (Ulgenı. Topane nhtımından. 
(ban ahire kadar haftada bir posta yapılacaktır.) 

Mudanya hattına - Paz:ırtesl, salı 9.50 de, çaıııamba, perşembe, cuma 16.00 

da (Marnkaz) cumartesi 14.00 te (Trnk) pazar 9.l50 de 
(Marakaz) Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına -Pazartesi, carsamba ve cuma S.00 de (Trak). Galata 
rıhtımından. Ayrıca cıırtamba 20.00 de (Bursa) ve cu· 
martcs.I 20.00 de <Saadet) Topane rıhtımından. 

Karablga hattına -Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Topane nhtımından. 

1mroz hattına - Pazar 9 da (Bartın). Topane rıhtımından. 
Ayvalık hattına -Canıamba 12.00 de (Mersin), cumartesi 12.00 de (Bursa> 

Slrkecl rıhtımından. 
l zmlr blr1ncl sürat - Pazar 16 da C1zmlr). Galata nhtımındnn. 
tzmır ikinci ı;ürat -Peraembc 18 te (Kadeş). Galata nhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malllmat aıa~ıda tele!on numaraları 

yazılı acentalanmızdan öC:renlleblllr. 
Galata bae acentalı~ı-Glllata nhtımı, lnhlsarlar U. Md. binası altında 42362 
Galata ıube Galata rıhtımı. Mıntaka liman Ra. binası altında 40183 
Slrkecl aube Slrkect. yolcu salonu 22740 

(10803/9191) 19155 

Devlet Orman işletmesi 

Satıhk çam tomruğu 
Uşak Devlet Orman l&letmcsl Böl

ge Şefliğinden : 

ı - U~ak Yağcı alanı mezarlık il· 

lanında mevcut 1750 adede denk 
1056 metreküp 699 dcslmetrektip 
cam tomruğu acık artırmıı llc satı
lacaktır. 

2 - Tomruk h arlmlcrl kabuksuz 
ve orta kutur üzerinden hesaplan -
mıştır. 

3 - Satış şartnnmclcrl Ankara 
orman umum mudurlilgünde, mer
kez revir nmlrllğlne, lstanbul'da 
orman Çe\1rge müdürlilf:Unde ve 
Uşak bölge şefllğındc görlllcblllr. 

4 - Beher metl"C'küpün muham -
men bedeli Cl450> kuruştur. 

5 - Taliplerin (1149) lira (16) 
kurus muvnkka.t temlnatlarlyle bir
likte 18. 12. 941 tnrlhtne milsndlf 
peıııcmbe g{lnU UGnk bölge §C!ll -

ğlndc miltesckkll komisyona milra -
caatlan. (9004) 19067 

ANKARA V ALILIGI 

Çeşitli ilaç alınacak 

Ankar a Valiliğinden ı 

1 - O n bir kaza hususi idare dis
panserinin muhammen bedeli olan 
2123 liradan ibaret muhtelif ilaçlar 
satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminat bedeli ı59 
lira 22,5 kuruştur. 

3 - İsteklilerin liste ve ısartname· 
yi Ankara 11hat ve içtimaı muave -
net müdürlüğünde gorebilirler. 

4 - İhale ı s. 12. 941 pazartesi gü 
nü saat 15 te vilayet daimi encüme
ninde icra edilecektir. (8875) 18822 

Kiralık kum parselleri 
Ankarn Valllll:lnden : 

ORMAN KORUMA 

Çenber, İp ve saire alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Al -

ma Komisyonundan: 
Orman kuruma genel K. birlikleri 

ıcın lüzum görülen (1000) bin kilo 
cembcr ve (2000) iki bin adet toka ile 
(10) on k1lo kınnn.ıı pazarlık suretiyle 
satın alına<'a(:ından paz.ıırlı(:l koımü· 

yonda. yapılmak Uzerc 11.12. 941 per-
8<'mbe günü ı;nat 14 te tcmlnatlarlyle 
birlikte komisyona gelmeleri ııan o-
lunur. (9188) 19154 

ASKERi F ABRlKALAR 

40 ton 1,5 No. ve 40 ton 2,5 
No. c;\m kağıdı alınacak 
As. Fab. Satın Al. Ko. dnn: 
Yukand:ı yazılı cam kM!ıtlan aske

ri tabrlkala.r umum mUdUrlllitU mer· 
kez satın alına komlsy0nunca satın a
hnıı.caktır. Tallpleı1n 13. ı2. 941 taı1-

hlnde saat 10.30 da kotrılsy0na mUra· 
caallan. (9114) 19102 

Modern 

Nimet YILMAZ 
BiÇKi, DiKiŞ YURDU 

L ondra ve P aris usulü en son 
metodlarla v e çok kolay bir 
ljekilde biçki, diki5 3, 6, 9 ay
lık müddetlerle mükemmel s u
rette öğretilir. Mezunlara m a -
ariften tasdikli diploma v erilir. 
Kursu bitirenler terzihane ve 
yurt açabilirler. Bu ay s onuna 
kadar talebe kaydedilir. Şera
iti öğrenmek üzere A nknra ön 
Cebeci kurtuluş 1. ci ortaokul 
arkası Bahadırlar sokak No.17 
Tankurt Ap. Daire 6 daki mu
vakkat adresimize müracaat e-
dilmesi. 5619 

.a ı ıııııııııııııııııııııııııııııııL. - -
Nazan dikkate -------- --A&all!da parsel numarası \ 'C senelik : 

mı.:hammen bedelleri ynzılı Cubuk ca- : S inema ve garajlar için 15 ve : 
yı mecrasındaki kum parsellerinin ma- : 6 amperlik tungar lambaları. : 
yıa 942 ı;rayeslne kadJr icarları acık ar· : 1942 model General Elekt rik : 
tırmaya cıkanlm11tır. 

İhalesi 18. 12. 941 penıembe ı;rünü 
saat 15,30 da vllAyet dnlml eneUme -
nln<"ft yapılacaktır. 

Taliplerin mezkllr glln ve saatte % 
7'5 nls!ıetlndckl temlnatlan ile blrllk· 
t l vllAyet daimi encümenine ve 11art· 
namesini görmek lstlyenlerln hususi 
muhasebe tahakkuk müdUrlü(:Une mü· 
raatlan lllın olunur. 

..,arsel No. 
4 

~uhammcn 

505 
bedeli 

7 720 

10 500 
11-12 

(90SO) 

11ıo 

19003 

YENi Sinemada 
Buııün bu ı::cce 

Şahane bir surette yaratılan 
ıencnln en nc!b filmi 

KARA EVDA 
laratanlar: Clarıc Gable • Hedy 
Lamar - Spenccr Traey - Claudct 

Colbcrt 

Seanslar: 14.80 - lfl.SO - ıs.sa 

ııece 21 de 

Saat l2.ll5 t.e ucuz matine 
ClKMAZ SOKAK 

: marka radyoları, buz dolapla- : 
: rı, havuz, motör, trasformatör, : 
: radyo lambaları ve saatleri, her : 
: marka radyo tamiri yapılır. : 
: Yeni sinema üstünde No. 9 : 
: Tel : 3344 5586 : - -,, , 11111111111111111111111111111 ı r-

DIŞ HEK1Ml 

Hamdi Alagün 
Hastalarını Yenlsehlr Atatilrk 
Bulvan Ali Nazmi Ap. 5 No. lu 
dairede kabule baıılarnıstır. 

PARK Sinemasında 
Bugün 14.80 dan itibaren Tilrk 

kahramanlığını ve cl\"&nmerUIQ'lnl 
canlandıran 

SALAHADDİN EYUBİ 
ve BOZ ASLAN 

Dozaslan ssrkıln rını söyllyen 
ll1CN1R NURETTİN 

Selmanın ıarkılarını söyllyen 
Mt'ZEYYEN SENAR 

Seanslar: 14.SO - 16.80 - 18.30 
aıeee 21 de 

, 
TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BAN Si 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi 100.000.000, Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

J -.... -~ 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramive 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en aı 

&<> lirası bulunanlara ıenede 4 deta cckll'-•cek kura ile aıaCıdnkl pUına 116-
r• ikramiye dağıtılacaktır: ' 

4 Adet 1000 Liraltk 4000 Lir a 
4 ,, 500 " 2000 ,, 
4 ,, 250 M 1000 ,, 

40 " 100 ,, 4000 " 
100 ,, 50 ., 5000 " 
120 " 40 " 4800 ,, 
160 ,, 20 ,, 3200 " 

Kuralar senede 4 deta. 11 l\lart, 11 Ha.ziran, 11 .Ey]Ql ve 11 eırınc1Jdl· 
nun tarihinde cekllecekUr. 

DlKKAT : Hesaplanndakt paralar bir ıcne !cinde ısa ııradan aPll 
dUımlyenlere ikramiye cıktıjl'ı takdirde % 20 tazlas1yle verilecektir. 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııı~ 

; Ders başlangıcı 1 
~ , --

§ Ankara Akıam Ku Sanat Okulu Müdürlüğünden: ~ , - , - , 
: 15-12-1941 pazartesi günü Sergievi karşısındaki ~ 
E yeni binada derslere b~lanas::ağmdan mektebe ~ = kayıtlı bulunan talebelerin ders günlerini öğren- ~ 
E mek üzere şimdiden okul idaresine müracaatları ~ 
: ilan olunur.. 19150 (; 
- ıl .,., ............................................................... . 

Memur alınacak 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

Bankamız ve Müesseseleri kadrolarında ıne • 
mur, şube şefi, revizör, kontrolör, müfettiş ve tek
nik müfettiş olarak çalışacak elemanlara ihtiyaç 
vardır. Bu sahalarda tecrübe kazanmış oluııs.k 
matluptur. 

Bu vasıfları haiz olanlar arasında seçileceklere 
3659 ve 3968 sayılı kanunlara göre ücret verile -
cektir. 

isteklilerin tahsil ve hizmetler ini gösterir vesi "" 
kalarla 22-12-1941 günü akşamına kadar Anka .. 
ra' da Umumi Müdürlüğümüze müracaatları ric:ıı 
olunur. 56()0 

Elbise ve palto yaptırılacak 
Ankara Emniyet MüdürlUtünden: 
Cinsi Miktarı 

Sivil elbise 165 Takım 
Sivil palto 165 adet 

Muhammen fiyatları 
Lira Kuruıs 
33 00 
27 00 

tl$tl 
ilk teınitıa rııt 

Lira J{ll 

Eksiltme tarihi: 9.12.1041 ıalı r 1 ııant 15 

409 oo 
335 oo 

---00 tt', 
MUdilrlyet kadrosu sivil memurlan !cin yukıında cıns ve miktarları >" 

elbise ve paltolar acık ~lltme lle yaptınlacaktır. ııll r 
Şartnamesi emniyet müdürlül!'ü heııııp muomelllt ıncrnurluA'unda ı::öı11lC 0'.J' 
İsteklilerin ıı:l.isterllen gün ve saane emniyet mUdUrl;.ıtündc toıı1anacııko6 

komisyona ııelmelerı. (6761) ıs7 

--------~~-------------------__../" .. 
Oksürenlere: KATRAN HAKKI E~ 
Kn.yıp - Cankaya kazası malmU· hükmü yoktur. 

dUrlütUnden almakta o!dutum 4M nu· 
maralı maas cüzdanımı kaybettim. Emekli askeri hesap 

Yenisin! cıkartacatımdan eskisinin CclAl Altınay 

SUS Sinemasında 
Bu ııece 20.30 da 

Ik! gene yıldız Mlclccy Rodney -

JudY Garlane. En son da.ns ve tar· 
kılarla süslü bir !ilmde sizi lk1 

saat güJdilrecekt.lr. 

GENCLER SEVİŞİYOR 
sut 14 • 16 • ıs seanslannda 

RADYO KIRAL1CES1 

Tel: 3SS9 

SÜMER Sinemasında 
Buı;ıün bu ı:ıe<'e 

Yepyeni mevzulu tevkallldC 

heyecanlı mar.era rıımı 

Ka~ake1lar çete~i 
Bas rollerde. Preston Foster • 

trene Hel"-t>' 

ıs.'° !leanslar' 12.ı:ı - 14 ao - 16.SO • 
ııece 21 de 

Tel: s,590 


