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Libya'daki harekatın inki§al ettiği böl~eyi gö•terir harta 

:---__ 1 
l11gilizler 
4.Frika'da 
tcıQrruza geçtiler 

Falih Rıfkı ATAY 

li ~t' biribiri üstüne üç ehemiyet· 
I~ ~er geldi. Biri, Libya'da ingi
~ t l'l?'ruzunun ba§larruı olmaaı
~I~ llgiliz kuvetleri ilk günü 80 
~erı .. etre ilerlemiılerdir. Fakat 
bın:: ana-kuvetler araaında çar· 
' olınamı§tır. Telgraflar, bu
ltd· dl a. Recikmiycceğini bildirmek

ır {)l' 

liktıı-iardadll' ki ingilizlcr, ge· 
~ 1tki taarruzu, önce, bir yok:
tthı~- hareketi gibi gösterdiler ve 
~l12lerde pek ihtiyatlı bir lisan 
~'llddar. Karıı cephe umdukla
tıfi~ll.ıı Çok daha çürük çıktı ve in
~d11.r-~ıtaları, Trablus sınırlarına 
~tı & dcrlemeğe muvaffak oldular. 
(!, ~tl" böyle olmamııtır. Gazele· 
~ille ,hYa'da timdi maneviyatı 
~i~i b.1lalyan lejyonları değil, ha
~li ır dü§manla kar§ılatıldığını" 
l ır :e.rek, ingiliz efkarını taıkın 
~,l'ınıserliğe dütürmckten aa
~~ akla beraber, "yeni taarru
~, /eı.rı Yolda kalmıyacağını", ila
bh•11\~ektedirler. Daily Telegra
t•ıı lt eı.ıkeri muharriri "alman-ital-

'd11. lı\'ctlerinin Tunua sınırlarına 
~ltı ~ 'Üı-iilerek, Şimal Afrikası'
' lettt~"er kuvetlerinden tamamiy

tı• ~lı 1:tleneceği" fikrindedir. 
~il ilt~eJ>hedeki alman kuvetleri
> ~i 1 tiiınenden fazla olmadığı 
,~htt 11 olunmaktadır. Bununla be
~l~l' bıÜdafaa hatlarına kuvetli 
~:.·ı eı.r t' ·ı . . M h b ıt"ı i~ı • ge ırı mı§tir. u are e, 

liıı İrırı de saklamadığı üzere, 
1~1.acaktır. 

~~~eı .1dcr, bütün yaz, Orta§ark 
~l~~lle aaker, silah ve her türlü 
> tqll. e Yrğmıtlardır. Son zaman
~~'"/ her gün Kızıldeniz'den ame-
tı 1• & ~Ctnileri ııeçtiği aöylenmekte 
~~ ~a~rıa. kartı, mihver kuvetleri 
~~ll j ıaeler, öyle kalmağa mah· 
~ti Se.r ar. İngiliz taarruzu, ilk 
~~e .. rl>ıtınaları kazanıp cepheyi 
~:ı'tr-fle :muvaffak olursa, Daily 
\~i u:J>h askeri muharririnin Ü· 
ıı,L:ll.t 0 j'n '.JJ1Üddet geçmeksizin ha 
f~a"tbahılir. Ingilizler, 1941 kıt 
1 .'> t • el erinin Afrika'da muvaf
~t~I 1 '},zliğe uğramaaı nasıl ağır 
\~lld,11 lr~k!"cağını pek iy~ bildik· 
!'ııtl'\ı h' ıkı tarafın imkanlarını 
~~! <>ldukeı.p ederek, harekete geç
~I ~~eı· larına şüphe etmemek 
~ ttliı ır, Herhalde harekatın na-
b ı:u11~Ceğini anlamak için bir· 

h~ illik-· en fazla beklemiyeceğiz. 
·~1• ~eİk haberler arasında, ingi 
lt 1~ d '!rtnay reisliğindeki deği
~·i:1b iİ hırinci derece ehemiyette-
1-l'1<tliii: Expreas gazetesi, bu de
~~t t ld· .. '!"~harebe günlerinin tek
;ıı•~ 1 ~~rıı işaretler gibi telakki 
\ diteti dıyor ki: "Hareket için 

~l:tıtl'eı. ne güvendiğimiz adamlar 
i- ~i b" Reçiyor!" 
~f'•i~~~ Afı-ika bozgunu, İtalya· 
~İf· 'li"d •ıı Ve harp taraftarlığınm >'•" rı '\~·' ı:ıı.ılld sarsılmasına sebep ola-
~·dN' !)\ arı baaka, Tunus \Ve Ce· 
i~t ~l'I.'\ s si ~lerinin halledilmesine 1
1'"._ oit ' Uveyf'ten Dakar'a kaı:ı, • 1.'trı • 
"it' 'l'll?iJ· nıyet aahası kurulmak 
''lhi;)j~~lerle amerikalıların fili 

'°11.rfl~!rdc bulunmaları netice-
1 ır. İngilizler ve ameri-

( Sonu 4 üncü tıaFfada } 

Libya' do 
ingilizlerln yaphğı 

taarruz 
gittikçe 
genişliyor 

f l<af düne kadar büyük 
kuveflerin karşılaştığına 

dair haberler ahnmamııhr 
Londra, 20 11.a. - Slrenalk'te-kl harektt 

pllı.n muclbtnce devam etmektedir. 
Salfı.hlyetll bir kaY11aktan ötrenllditlne i'Ö· 

re Brltanya ve mlhver kuvctlcrlnln büYük ku
vctler1 arasında henUz temas olmamııtır. ~ia· 
matlh bu kuvetler1n temasa i'e<:melcrının uzun 
ıünntyeccıtı &anılmaktadır. Brltanya taarru
zunun bedetl yer bıtal etmek dctıı takat düı· 
mıın kuvcllerlnl imha etmektir. 

Brltanya ııencrallerl muvaffakıyetle netice
lenen parlak bir atrııtcJlk sokulma hareketi 
yapmısııır ve acık bir üstünlUk temin eden 
mevziler kazanmıatardır. 

SalAhlyetll bir kaynaktan ötrenlldt:ınc ııli· 

re Brltanyalılar ordularının iYi teçhiz edilmesi 
tein beş ay beklemlılerdtr. Simdi ıse bu ku\·et
ler mihver kuvetlerL kadar iYi teçhiz edllmle 
bulunmaktadır. ônUmUzdekl ııunler tı:lnde ta· 
arruzu. parlak ııell5melerln takip edecetl mey· 
dandadır. Brltanya kıtaları, dilımanla carpıı· 

mak arzuslylc yanıyorlar. Bunlar Llb)·a'da ka· 
zanılacak bir Brltanya zaferinin bUtUn harbin 
cereyanı üzerinde oynıyacatı rolü anlamı. bu· 
lunuyorlar. 

Mihverciler bozguna uğradılar 
Kahire, 20 a.a. - Son verilen ma!Omata 

göre, ı:atıı avlanmıa düsman tea illeri bozııu
na urtratılmıaur. 

Alınan eairler 
Kahire, 20 a.a. _ Şimdiden hepıl atman ol· 

mak üzere bir miktar eslr alınmııtır. lnl'lllZ 
donanması Haltnya'yı bombardrman etmekte· 
dlr. 

lngiliz komutanları 
Kahire. 20 a.a. - Garp cölündekl mihver 

kuvctıerl lkl Cunnlnııham ve bir COnlnı:ham 
ile mücadele mecburb·etındedlrler. Bunlar 11-

( Sonu 4 üncü say/ada } 

lngiliz Ortaşark kuvetleri 
ba§kamandanı Gl. Auchinleck 

Çörçil 
taarruz dolayısiyle 
çöl harbinin 
vasıflarını 
anla·hyor 
İngilizler beı ayh bir 

hazırlıktan sonra Libya
1 
da 

büyük taarruza ge~tiler 

lngiliz ba§vekili Çörçil 
Londra, 20 a.a. - B!l§vekil .M. Çörçll 

Yakın§ark'taki inglliz taarruzu hakkında 
avam kamarasında ~ağtdaki beyanatta 
bulunmu§tur : 

Eminim ki avam kamarası Libya cep· 
heıılnde ltalyan ve alman ordulanna kar· 
gı taarruzun başladığı hakkında Kahire'· 
de neırcdllen resmi tebliği btiyUk bir alA· 
ka ile okumugtur. Bu taarruz uzun za
mandanberl bUyUk bir itina ile hazırlan
m ı5tır. Ordumuzun, bu yeni harpte kuve· 
tini hissetırml§ olan, b~tUn sllAhlarla mü-

{ Sonu 4 üncü sayfada } 
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Salı günü 

ULUS 
yeni yall programının 
f atbikıyle yeni şekilde 

(ıkmıya baıhyacakfJr 
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Fransa 
* * 

anavatan toprakları 

İngilizlerce 

düıman toprağı 

ilan edildi 
Londra., 20 a.a. - Royter ajansı bil

diriyor: işgal altında bulunan veya 
bulunmıyan Fransa'daki bütün sana -
yi müesseselerinin Almanya tarafın
dan kontrol edilmekte ve hemen he -
men münhasıran alman hizmetine ça
lışmakta olması dolayısiyle İngiliz 
hükümeti bütün fransız anavatan 
topraklarını iktısadi harp bakımından 
düşman toprakları ilan etmiştir. 

Bundan dolayı, İngiliz hükümeti, 
i,gal altında bulunan veya bulunmı
yan Fransa ile yapılacak olan ticare
ti Almanya veya İtalya ile yapılacak 
ticaretle bir tutacaktır. İngiliz hükü
meti, bir bitaraf memlekette oturup 
Fransa ile ticari veya mali münase • 
betlerde bult•nan her hakiki veya 
hükmi şahsı bu maksatla neşredilen 
resmi listeye ithal etmek hakkını mu
hafaza eder. 

İngiliz ticaret müşavirleriyle ingi
liz konsolosları henüz tetkik edilen 
veya imza edilmemiş bulunan muka
velenameler hakkında faydalı tavsi -
yelerde bulunmıya hazırdır. 

Japon - Amerikan 
görüımeleri 

devam ederken 

japonlar 
hazırı% ! 
diyorlar 

Vafington, 20 a.a. - M. Kurusu ve 
büyük elçi M. Nomura bugün M. Hull 
ile görü§melerine devam etmişlerdir. 
Tahmin edildiğine göre M. Hull'le 
bu hafta başında yapılan görüşmeler
den sonra japon delegeleri Tokyo -
dan gönderilmesini bekledikleri ye
ni talimatı almış bulunuyorlar. Top
lantı bir saat sürmüştür. 
Toplantıdan çıktııktan sonra M. 

Nomura şunları söylemiştir: 
Konuşmalar devam ediyor. Yarın 

M. Hull ile tekrar buluşup buluşmı -
yacağımız keyfiyeti, şimdi elimizde 
bulunan ma!Umatın tetkikıne bağlı
dır. 

Japon hariciye nazırı 
imparatora malumat verdi 
Tokyo, 20 a.a. - Japonya Hariciye 

Nazırı Amiral Togo bugün impara • 
tor tarafından kabul edilmiştir. Ami
ral, imparatora Vaşington görüşmele
ri hakkında malumat vermiştir. 

Japon gazeteleri §idd etli 
ne§riyat yapıyorlar 

Tokyo, 20 a.a. - Yomiuri Şimbun 
diyor ki: Millet ve ordu hazırdır. Ja
ponya'nın şimdi yapacağı şey bu gün
lerde Vaşington'<la cereyan eden şey
lerin neticesini beklemektir. 

( Sonu 3 üncü sayfada } 

Biıle§ik Am~ıika devletleri 
hariciye müste§arı 

Sunner W alleı 

• ,!, 

General Weygand'ın general 
Wavell'le alınmı§ bir :reami 

Weygond 
niçin tekaüt edildi ? 

Pef ain al manya ile 

sıkı bir iıbirliği mi 
yapmak isfiyormuı ! 
Vichy, 20 a.a. - Ofi bildiriyor: Ge

neral Weygand tekaüt olmuştur • .Ma· 
reşal Petain, General Weygand·ın 
yüksek meziyetleri ve büyük hizmet
leri hakkında fransız milletine .hitap 
eden bir günlük emir neşretmiştir. 

Fransız hükümetinin Afrika umu
mi delegeliği vazifesi Iağvedilmiltir. 
Bu vazife, bundan böyle Afrika daimi 

( Sonu 4 üncü saFiada } 

Amerika 
Jf ... 

son vaziyet üzerine 

Fransa ile 
siyasi münasebeti 

kesecek g·bi 
Vaıtnıtton, 20 a a. '" - Blrl<'elk do\ lctıer 

kümetl, Fransa nın Almanya ile daha ııı'kı 

lahlrlll!lne doğru tcmaY'til etti!!' nı ııösterır 
nl emareler dolayıst;yle, Blrles'k nevletl('r 
VlchY araıında'kl mUnas<'bctlc>rt :ııenl bir 
kike t.abl tutmak mecburl>ct.nde kaldı 

vıdu~ye blldtrmlstır. 
lyt haber alan kaynaklardan blldlrlldlt: 

göre, hariciye nazır mua,1nl .M Sumncr 
les. canamba ı:ünU Vlch:Y hük imcllnln \ 
ıtnı:ton bü:Yilk elcisi M. Henry Hn»c'e, dip 
malik münasebetlerin kesilmesi lhtımaıı h 
kında acık bir ihtarda bulunmuıtur. 

Tahminlere ıı:öre. Blrlealk DcvleUCf'ln VI<' 
büY6k elcisi amiral Leahy'ntn raPOru alı 

alınmaz bu hu!usta kaU gureıte har('kctc 
cllecektır. Bu rapar. muhtemel olarak bu 
alınııcaktır. Amiral Leahy, canamba ııü 
maresal Petatn ııe uzun müddet ı:örümı.Ust 

Amerikan hariciye•inm 
beyanatı 

Vaetn~on. 20 a.a. - Hariciye nazırlıkınd 
blldlrlldltlne ı;öre. Amerika Blrle:lk devletle 
i'eneral Wcyıı:and'ın del!'letlr1lmcaı dolayı.,~! 
Fransa ile olan münasebeUerlnl baştan ba 
;yeni bir tetkike tabi tutmaktadır. 

Beyanatta auna da tıaret edlll:vor ki, ıren 

ral Wc;yırand ın del!latlrllmesl ırenıeıı:ı:cn ve 
merlkan menfaatlerine ciddi bir tekilde a 
olabilecek olan Fransız • Alman 18blrllt:tn 
mA.nalı bir 1nkl1&tıdır. 

Beyanatta fljyle denilmektedir: 
Harlcl:Ye nazırlıl!ına relen raporlara gö 

tranııız hUkUmetl, ııeneral Weyı:and'tn Fra 
u'nın Şimal Afrika murahhası va:zlfe!lnd 
geri alınması hakkında HıUer tarafından y 
pılan iste~! kabul etml& ve bu suretle frar..s 
makamları üzerinde mOtareke mukavele 
mest hükümlerinin tamamlyle d1'ında o ara 
bir alman kontrolunu mümkün lnlmııtır. 

raporlar Uzerlnc Fransa hakkındaki Amerika 
ılHUetl yeniden tetktk edilmektedir Ve tra 
uz Şimal Atrlkasına ekonomlk yardan hakkL 
dakl bütün plAnlnr ııcr1 oırakılm1'tır Hltler'1 
kuvet kullanarak veya kuvct 
tehdidinde bulunarak yeniden hanı:t dere<'cy 
kadar !ransız ımı:ıııratorıuııunun hfıklmlyet! 

( Sonu 3 üncü sayfada } 

- Rua cukerleri gözetleme halinde 

B. Filof 
Türk • Bulgar 

münasebetlerinin 
iyiliğini anlaflyor 

Bunun dostluk ve güven 

zihniyeti içinde 

inkişaf ettiğini söylüyor 

Sark cephesinde 

Rostof'a 
taarruz 

şiddetlendi 
-- -· 

Bütün bölgelerde 

göze ~arpan bir değişiklik 
olmamakla beraber (Ok 

Sof ya, 20 a.a. - Bulgar ajansı bil -
diriyor: Kıralın parrnmentoyu açış siddefli (arpışmafar OIUyOf 
nutku üzerinde yapılan müzakerele - Moskovn, 20 a.a. Tnss ajansı, Kl"rç 
rin nihayetlenmesi üzerine başvekil cevreslndeki sovyet kıttılarının tedrkeıı 
M. Filof'un bugün mebusan mecli - cekilmekte olduklannı hlld ıriyor. 
sinde söylediği nutukta Türkiye'den Askeri durumun tefsiri 
bahseden kısmın metni şudur : Londra, 20 a.a - Annalıst'ın askeri mü· 
"Diğer devletlerle münasebetleri - taleası: 

mizden bahsetmeyi lüzumsuz görü - Bu&iln ruslrır, Kert'l kaybettiklerini 
yorum, çünkü bu münasebetler, kıra· kabul etmlslerdir. Almanların karada ve 
lın nutku ile gereği kadar aydınla • havada sayı üstünlilkleri gQZ önünde tu
tılmış bulunmaktadır. Bununla .ber~- tulursa askerlik noktasından bu me\'Zlln 
her cenup doğu komşumuz Türkıye ı- müdafaası mümkün olmadığı belli ldl. Rus
le münasebetlerimiz üzerinde durmak lar, Kerc'i alınanlara af:ır kayıplar VCT· 

isterim. Türkiye ile münasebetleri - dlrdlkten sonra ve lntlznm altında bo alt· 
miz kıralın nutkunda haklı olarak tıklannı bildiriyorlar. Rus kıtaları şımdl 
beli~tildiği gibi, son yıllarda, dostluk Kere bo{:azının kartı kıyısında tutunu)or
muahedesi ve 17 şubat 1941 beyanna • lar. SayP-t alman~ar burada bir köprUha· 
mesi zihni eti içinde, çok müsait ibir sı tutmak ~e$ebbusün~P bulunurlar a E'he· 

d · k~ af etmiştir. Beynelmilel \ mlyetll ölı;:üdıı ve talıhe bağlı bir hıırE'ke-
tarz a ın ş te tevessül etmeleri llızı.mg.-lecektlr. 

{ Sonu 3 üncü saFfada } ( Sonu 3 ıiacü sayfada } 
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Lisan bahisleri : 1 

11 Ürün hakkında ,, 
Bu mektubu Alık rıı da bulunan bır öğ

retmenimizden ı:ı.ldık : 
"Ulııs'ta,. lisan bahisleri ismı alundakı 

yazılarınızda ele aldığınız yab:ıncı kelı
mclerın Tur! çe nın sıoın dıııına atılması
ıııı .her TUrk ııydını sevine; duyar. 

Gazetenlzın, Türkçe ile kaygılı yurttaş 
teklınerlni memnunlukla kabul ctmesın
dcn cesaretlenerek, 6 Sonteıırın sayılı U. 
ıus ta "istıh a.ı., ve .. uıtıhlllk,, kcllmelerı 
dolayısıylc Türk Dıl Kurumu kılavuzun
da ''mahsule., kar§ılık verilen "uriin,, ke
lı mesl Uzerinde dilııundukleriml yazmnğı 

borç bildim. 
"UrUn,. kelimesinin mlihsu!U knr§ıhya

cağına teredd lt edemeyiz! demekle kıla
'l:UZun kar ılı~ını benlmseml§ oluyorsu · 
nuz. 

"Ürün,, kelimesinin tarihi ro!U ne olur
sa olsun bugiln halk nrıısındaki mtınaaı 
daralmıştır. Eğer Ankara köylerinde blr 
inceleme yapılırsa görtılur ki "Uriln,. inek, 
manda, koyun, keçi, gıbi sağmal hayvan· 
ıarın sütünden çıkanlnn yağ yoğurt, ay
rana alem olmuştur. KöylU hiç bir znmaıı 
başka tUrlU mAna vermez. Köy!UnUn en 
belli başlı bir gıdası olnn bu maddelerin 
ismini her çeşit mahsule maletmek TUrk· 
c;e'de muayyen bır mefhuma karşılık olan 
bir kelimeyi öldürmek olur. Sonra harca
maktaki harç ne kadar yabancı ise mah· 
aul de o kadar yabancıdır. 1zmlr'den Ka
raköse•yedek ziraat ili'\ uğraşan her TUrk 
köylUsll mahaulUn arapça olduğunun far
kında bile dej'.:lldlr. GUndelık konuşmala
rında "mahml,, ııeklinc soktuğu bu keli
mr.ye bol bol rastlarız. 
Halkı "Urlln kelimesini mahsul olarak 

kullandırma!trı knlkıııncıı yadırgıyacak 
ve belki de benımsemiyecektir. Nitekim 
ömrllnUn ııs yılını köyde geçiren ben, "0-
rün .. e mahsul olarak ıeınamadım. 15 Yl· 
lın alış'\uınlığtna mahsul olarak kendini 
btlendlremiyen "ürün • Un halk huzurun
daki mevkii ne olacaktır ? Bunu, her 
halde zaman gösterecek. 

Bundan 6tllrtl mahmlc dokunmıyalım 
veyahut ba ka karşılık bulalım. "Ürün,. 
de h<ılk arnııında yll!jıyan mtı.nn.sı ile ya
zı dilimize mal ı>dlllrse ne zaran vardır? .. 

İlhalatular Birliği müracaat 

bürosu talimatnamesi yapıldı 
Ticaret vekllllğl ith latçılar birliği mU

racıı.at büro u hakkınd.ı bir talimatname 
hazırlamıştır. Talimatname büronun ya • 
pacıığı tşl ri ayn ayrı göstermekte, büro 
emnne mal ayırmanını esaslarını, büroya 
müracaat şeklini. istekler karşılanmayın
ca yapılacak işleri, anlaşma ve satı§ eart· 
larını ayrı ayrı göstermektedir. 

İhtikar suçluları 
İzmir, 20 a.a. - Dükkanında mal 

mevcut olduğu halde satmıyan bir 
bakkala, fazla fiyatla mal satan bir 
kırtasiyeci ihtikar suçu ile adliyeye 
verilmiştir. 

Türk Hukuk Kurumunun 

serbest kürsüleri 
Türk Hukuk Kurumu Başkanlığın

dan : 
Kurumumuz tarafından bu sene de 

açılacak olan serbest kürsüler (Türk 
Hukuk Tarihi, Hukuk ve İktısat, 
Kriminoloji) dir. Bunlardan: 

Türk Hukuk Tarihini: Profesör 
Fuat Köprülü, Hukuk ve İktısadı: 
Profesör Şevket Mehmet Ali Bilgi
'in, Kriminolojiyi: Temyiz başmüd
deiumumi muavinlerinden Mehmet 
Ali Scıbük okutacaklardır. 

Bu derslerden herhangi birine de
vam etmek istiyenler Vakıflar Ap. 
Gençlik Parkı karşıs.ındaki dairede 
"Türk Hukuk Kurumu" ndan 30 • 
ikinciteşrin - 1941 pazar günü saat 
18 e kadar bir vesika almalıdırlar. Ve
rilecek dersler bastırılacak ve mali
yet bedeliyle kayıtlılara verilecektir. 

Devam edecekler, devam şartlarını 
•e temin edilen menfaatleri kurum 
bürosundan öğrenebilirler. 

Halk evinde konferans 

İngiliz edebiyatı 
Ankara Halkcvindcn ı 

Dil, edebiyat ıubcsı tarafından (İngiliz 
edebiyatının ana "hatları) namı altında bir 
ıeri konferans tertıp edilmııti. Türk ve 
İngiliz profesorlerı tarafından verilecek o
lan bu konferanslardan dordunciısü bugun 
saat 18 de Nurettin Sevin tarafından ve • 
rilecektir. Mevzu şudurı ( Chucer: İngiliz 
ıiırının babası) Konferanslar Tiirk!;eye 

tercume edilecektir. 
Konferanslar herkese açıktır. 
Diğer konferanslar şunlardır: 
C. E Bazell tarafından 24- 11-941 pazar

tesi giınü saat 18 de "Gotik,. Uyanma. 
Gra1. Young, Walpole, Oı;sian, 

Orhan Borian tarafından 26-11-941 çar· 
ıamba günü saat 18 de (Romantik uyan -
ma: şiir nazariyesinde yeni mefkUre ve 
tatbikatı), 

E. W. Tomlin tarafından 28-11-941 cu· 
mı günu saat 18 de (Modem edebiyat: 
dram, nazım, roman). Oscar Wilde, Ber
nard Shaw, T. S. Eliot, H. G. Welles-Al
dous Huxley. 

-(BU GECE)-

l Nöbetçi Eczane 
Y eniıehir Eczanui 

• . 

SPOR 

Bu hafta da maç 

yapılmıyacak 
Öğrendiğimize göre, Ankara'da bu 

hafta da futbol maçı yapılmıyacaktır. 
Birinci devre lik maçlarından sonra 
C.H.P. şildi için son karşılaşma ya -
pılacakken bazı kulüplerin rakip ta -
kımlar hakkında yaptıkları itirazlar 
oyunların gecikmesine sebep olmak
tadır. 

Haber verildiğine göre bu itirazlar 
Ankaragücünden Fuat ve Ya§ar: De
mirspor'dan Mennan, Hamdi, Tarık, 
Ali, Celal, Saim; Maskespor'dan 
Adem, Naci: Kırıkkale'den Haydar; 
Gençler Birliğinden Rifat ve küçük 
Ali'nin 'nizamsız olarak oyunlara gir
dikleri için yapılmıştır. Ayrıca son 
Harp okulu - Ankara Gücü maçı için 
de Ankara Gücünün bir itirazı vardır. 

Pazartesi günündenberi toplanmak
ta olan futbol lik heyeti bu itirazları 
incelemiye başlamış ve bunlar bir so
nuç vermeden oyunların yapılmama -
sını kararlaştırmıştır. 

Diğer taraftan şehrimizde maçlar 
yapacak İngiliz takımının karşısına 
çıkacak futbolcuların ekzersiz yap· -
maları ve formlarında olmaları ıçın 
birkaç oyun yapmaları istenildiğin -
den futbol federasyonunun işe el ko
yarak, yarın ve öbürgün için hususi 
bir programla takımları çalıştırması 
beklenmektedir. 
Aldığımız haberlere inanmak Ja. 

zımgelirse kulüplerin itirazları aslın
da mühim şeyler değildir. Bu sebep
le oyunların geciktirilmesini hiç de 
doğru bulmuyoruz. Sahada yenilip 
masa başında kazanma yolunu hiç bir 
kulübümüziin istcmiyeceğini umarak, 
ilgililerin bu anlaşmazlığı ortadan 
kaldırmalarını bekliyoruz. Diğer ta -
raftan Ferit Karslı arkadaşımızın 
futbol ajanlığından ayrılmasının da 
maçların yapılmamasına tesir ettiği 

de akla gelmektedir. Eğer öyle ise 
açık olan bu yerin hemen doldurul -
ması yahut da en iyisi istifasını geri 
almasını rica ve temin etmek iyi ola
caktır. 

Her halde mevsimin en uygun ol -
duğu bugünlerde futbol takımları -
mızı harekete getirmek ve İngiliz ta
kımına karşı çıkacak ovuncuları ça -
lıstırmak so"lr bakımından bir mem -
leket borcudur. 

lngiliz futbol takımı 

Salı günü Ankaro'da 
Ankara'ya geleceğini yazdığımız 

İngiliz profesyonel futbol takımının 
bugün Kahire'den memleketimize 
doğru yola çıkacağı ilgililere gelen 
haberlerden an11'şılmaktadır. 

Buna göre ingiliz futbolcular 25 
ikinciteşrin salı veya en çok 27 per · 
şembe günü sabahı Toros ekspresi ile 
şehrimize gelmiş bulunacaklardır. 

Misafirler Türkiye - Suriye sını • 
rından başlıyarak mühim merkezler • 
de Adana, İçel, Kayseri ve Ankara 
bölgesi idareci ve bir kısım sporcula
rı tarafından karşılanacaklardır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
futbol federasyonu yapılacak maçlar 
dolayısiyle hazırlıklarını bitirmek 
üzeredir. 

Gaziantep Halkevinde 

Gaziantep, 20 a.a. - Dün halkevi 
ıubelerinin bUtün komite üyeleri re
is Turgut Tarban'ın reisliğinde top-
lanarak önümüzdeki çah~ma yılı için 
istifadeli konuşmalar yapmıştır. Top
lantıda vali Burhanettin Teker de 
bulunarak vatandaşlara yapılacak 

faydalı işler hakkında direktifler ver
miş, her türlü yardımda bulunacağı -
nı bildirmiştir. 

u ~ u uS 21/11/1941 

r· ........ .. 
1 GÜNÜN GÖLGESİ J 
\. .................................. .......... 
Hırsızlar korksunlar! 

Ankara piyasasında, son birkaç gün 
içinde şeker ve pirinç yok. Sebep? 
Bazı kötücül ağızlar, şeker fiyatının 
arttırılacağı hıtberini yaymışlardır. 

Bu haber, şeker sandıklarını, piyasa
dan gizli anbarlara çekmiştir. Soran
lara: "Yok. kalmadı!" diyorlar. Çoğu 
yalan söylüyor. Bir günde bütün pi
yasanın şekeri yoğaltılmış olamaz. 

Fiyatların artmasını bekliyorlar; 
dün ucuz aldıkları şekeri, yarın daha 
pahalıya satmak için pusuya yatmış
lardır. İhtikar yapıyorlar. 

Fakat bu tedbirleri boşunadır. 

Çünkü ~eker fiyatı artmıyacak, belki 
onlar, halk için kazdıkları kuyuya, 
kendileri düşeceklerdir. 

Ankara Valiliği, fiyatların keyfe 
göre yükseltilmemesi ıçın pırınce 

narh koymuştur. Şimdi pazarlarda pi
rinç yok! Daha geçen haftaya kadar 
pazarlar çuval çuval. yığın yığın pi
rinç doluydu. Halk soyguncuları, 
hükümetin başlarında beklediğini gö
rünce, çuvalları anbarlara çektiler. 
Buhran yarattılar. Fiyatların artma
sını bekliyorlar. "Yok, kalmadı, satıl
dı" diye yalan söyliiyorJar. İhtikar 
yapıyorlar. 

Bu, ne acı ruh sefaletidir. Ticaret 
ahlakının, bazı esnafımız için henüz 
yabancı bir mefhum olduğunu göre -
rek, tasaya düşmemek elden gelmi -
yor. Fakat şuna şaşıyoruz: bugün 
halkın boğ.azından keserek gizli an -
barlarda mal biriktirenler, acaba bu 
hırsızlıklarının meyvasını rahat r<' · 
hat yiyebileceklerini nası 1 uma• · · • 
yorlar? O lokmalarda binbir mazlu -
mun ahı doludur. 

Fakat cezalarının yalnız vicdanla -
rında kapalı kalacağını da sanmama
lıciırlar. Bugünler geçecek, sulh gü
neşi bir gün bütün dünyayı ısıtmıya 
başlıyacaktır. Bugün, alınlarına ihti
karın kara damgasını yiyenler, o za
man çiftlikler kuramıyacak, hırsızlık 
abideleri yükseltemiyeceklerdir. l\faz
lum ahı, deyip geçmesinler. Ebedi 
adalet, hiç bir suçu unutmaz ve hiç 
bir suçluyu atlatmaz. Hırsızların lok
malarının zehir, köşklerinin zindan 
olacağı günlerden çok uzakta değiliz. 

Tek üzüntümüz, dopdolu bir anbar 
olan bolluk Türkiyesinde, birkaç ha
in ve kendini bilmez yüzünden, bir 
darlık ve buhran manzarası yaratı} -
masıdır. 

Hırsızlar, korksunlar ! 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

T. H. Kurumu Genel 

Merkez Heyetinde 
Türk Hava kurumu genel merkez hey

eti ekseriyet temin edilemediğinden dUn 
sabah yapacatı toplantıyı 25. 11. 1941 sa
lı günü saat 10 a bırakmııtır. 

ÇAGRI 
x Arzuhal encümeni burün umumt he

yet içtimaından sonra toplanacaktır. 

x Adliye encümeni buıün umumi he
yet içtimaından ıonra toplanacaktır. 

idare amirleri 
arasında değiılkllk 
Kırklareli valisi BB. İhııan Aksoy mW

klye mlifettııllttne, Konya idare h"yeti 
hll!lındn.n Zeki Yılmaz Esklıehir vali mu
avinliğine mUlkiye mU!ettıııi Bıuıi Kan
nar Konya vllAyet idare heyeti 'Azalığına, 
mUlkiye baş müfettişi AgAh Erkan Mani
an vi!Ayeti idlU'e hşyeti Azalığına, Sivri -
hisar kaymakamı Rii§tU Özil Sameun va
li muavinliğine Kiğı kaymakamı Abdul· 
lnh !>arlan Pazarcık kaymakamlığına, Pa· 
zarcık kaymakamı Edip Gllrtay Karlıo • 
va kaymakamlııtına nııklolunmuıtar. Ma· 
nlsa vUAyet idare heyeti Azll41ndan Se:r.ai 
Hnrmankaya vekAlet emrine alınmııttr. 

Vilôyetlerin mali 

durumları incelenecek 

Askerlik bahisterl 

Şark cephesindeki 
harpten intıbalar 

Journal de Geneve gazeteıinin aakeri muharriri Rene Payot t• 
cephesinde almanların dunımuna dair dikkate değer bir yazı yazını 
tır. Gerçi bu yazı birkaç gün evel intitar etmittir. Fakat o zamanda 
beri Sovyet ceph( ıinde hiç bir mühim in.kitaf olmamıttır. Cepheni 
umumi durumun hulasa eden bu yazıyı atağı koyuyoruz: 

Rusya'da hUkUm ıüı , fena havalar, bil· 
hana merkez cepheılndlkı harekatı yavnelat
tırmaktadır, bataklık haline ı;:elmls olan ara
zlrle, aaır topcunun harektıtı, l'eııhane ve mal
zeme nakll>atı fevkallde ıı:Uı:Ieamlıtlr. c:un
dUz )'Rtmurlardan ıslanan, 'ltCCclerl de devam 
eden ılddetll so#uklarn maruz kalan askerler 
bitkin bir hale ı:elmcktedlrler; burada her ka-

v ıı.ııhkıerımıı:ın" malı hı barlarının ko· rı• toprak ılddetlc müdafaa t>ılllmekteıJ!ı; koy
runması bakımından tediye mUvazenele- !er elden ele ı:eı:mcktedlr. Huslnr tok miktar 

knra torpilleri kullnnarak bunlnn yere i:Öm· 
rınln dUzgUn gıtmesl ötedenberi Dahiliye dilklerl ıcın, mUtcnrrızlar gnyct bUyilk bir lh· 

edecektir, fakat mareaal von Rundsttdt 
cenubi Rusya'da )'RPtıtı muharebeler1n kı>"Jn 
ti kadar, Moı;kova etrafında cereyan f'd 
harplerin &trateJlk bir ehcmlycU :voktur 
nup cl'ııhc.•lnde mareıaı Tlmocenko, Budl~ 
nln )erine .ııeclnce, bu bölı;:e.)1 ı:ok lena bir d 
rumda buldu, o burada ıı:ırıntlsiz bir celi 
kurabilmek !cin daha sarka <:ekilerek bit 
arazi r~ıakllrlıkları )apmnk mecbur!yetltı 
knldı. Budlycnl cephede blrcok ~rint!, cıJC 
tılarn meydan verınls ve Dnleper dlrtıdlll 
bir kısmı topı;usunu da kaybetmişti. ordu• 
nun mUhtm bir kısmı parcalara ayrıımı• Vekilliğınin Uzcrlnde durduıtu bqlıca tı:ralln ilerlemek mecburl»l'llncle kalıyorlar. 

meselelerdendir. ııu kara torpilleri. l'cnuıı cı•ı>ne,ınııe ıı:ı·neral 
Hu işin bl\§arılına.sı denk bütçe yapıl- von SchobPrt'ln ölUmUne sebep olmustur, ııc

mnsına bağlı bultınduğu gözönline alına- nernlln uca(:ı karn>a iner inmez, bir knra tor
rak lllzumlu kanunlar YürUrhlğe konul- pilinin ınrıltıkı neticesinde berhava oımuıtu. 
muştur. Bunn rağmen vakit vakit ya ma- Bu ı;:üç ıarllardan dolayı c"reyan eden hnrp
nşların vaktindıı verilmediği veyahut hu- ıer, yalnız Moskuvıı'ya cepheılcn taarruz eııe
susl idarece yaptırılan hlzetmeler kargı- rek delil. so\»et bas schrlnl iki yanrlan ı:e
Jığının ve satın alına her hangi bir malın vtrcrek almak ıcın nA'ır bir seklide de\•am e
bedelinln vakt.inde ödenmediği hakkında dbor. Almanlar rus dayırnısını kınna(:n ı;:ay

Dtıhlllye Vekilliğine nılıracantlar ve şi- ret ediyorlar, hunun ıcın bUyük mlktarıln u· 
ktıyetıer olmuştur. Vekilliğin bu gibi va- ı:akl&r, <rus h ırblnln bMınılu 25 hin uı::ıl':a s:ı

zlyctıerin tekrarlnnmama.sı için b!ıtçele • hlp bulunuyorlardı> ''e h:lcrlnde :FrnMız, Bel· 
rln tasdikinde de gözönUne alınmak Uze. <:ika, Hollanda \'e Norvec toıılnrı dn bulun
re valiliklerin mali durumları hakkında dul':u blldlrllen pek cok toplar ve n(:ır toplar 
daha esaslı mal O mat elde etmeyi gerekli kullıınıyorlıır. Rus harp l'ksııerlcrlnln .sö> !edik· 
görmüş ve her ay bir cetvelle durumları- lerlne bakılırsa. hlctılr znmnn ıılyatle sınırı bu 
nın vekilliğe bildirilmesini valiliklerden kadar kuvctll ve ı:ok top namlularının nıeıle· 
'ııtemiştlr. rl>le korunmamııtı. Bunların 5!ddetll all'!lcrl 

Donı•tz etrafında hlıll devam eden t!ddt1 

Adana'da askerlerimiz 

için kışlık hediyeler 
Adana, 20 a.a. - Askerlerimize kış

lık hediye temini için yapılmakta o • 
lan teberrular devam eylemektedir. 
Dün de vatandaşlarımızdan Suhur bi
raderler 250, Aziz Pamukçu, Kazime 
Özler, Yaşin Bilice ikişer yüz, Jak 
Motos, Cornayak, kasap Mehmet, İs · 
mail Corat, Sal<m1on Gilodo yüı-er. 
Hasan Pamukçu, Osman Toprak, Tev
hide Ener, Fatma Burduroğlu, Nabi 
Menemencioğlu, İbrahim Sekmen, 
Emin Özsöz ve Yusuf Sarıkelle elli -
§er, Nuri Kurdak kırk, Mahmut Sanlı, 
Hulusi Yalman otuzar ve beş vatan -
daş da yekünu 220 tutan teberrularda 
bulunmuşlardır. 

Uyu,turucu maddeler içi·n 
yeni bir karar alındı 

Sağlık ve sosyal yardım vektlllği dok
torlarımızın reçete ile almakta oldukları 
uyuuturucu maddeler hakkında yeni bir 
karar almıştır. Bu kara göre doktorlar 
reçetelerini açık bir ııekilde yaza~aklar, 

ayrıca uyuştunıcu mRddeyi hangi haııta

ya aldıklarını hastanın hlivlyet ve adresi
ni reçetelerinde glSııtermekle beraber bir 
de!tere kaydedeceklerdir. 

Bir mebusumuzun yardımı 
Arapkir, 20 (Hususi) - .Mebusumuz 

Mahmut Nedim Zabçı okulumuzun pan
siyonunda yoksul ve öklU:ıı bir çocutun 
bütUn maara!ını üzerine almak suretiyle 
kıymetli bir yardımda bulunmuıtur. Be
lediyemiz bu yardımdan bUyük bir mem
nuniyet duymuıtur. 

ı:arpıımaıara dayanamıyacak hale ıı:e1mııt 
deniz lmUdadınca almanlar Rostov kapıııırı 
dayanmıs \'C daha ılJllalde Harkot'u .ııecınl!1 

\'e butUn Donetz havzasını tehditleri attın• 
mıslarıtır. 

altında, ruslar bazı noktnlarda ııerlll'ml•ler. 

Budlyenl'nln Dnll'r>er havzasından ıorır 
ka)ıplan, ham maddeler lstlhsallnden zlY• 
ort.lu>a &lllı.h ve cephane ıstıMall noktasıııd• 
''"')'el endustrlslııe cok zararlar verrnıetır. 

1 kat bu aynı zamanda almnnlan, Katkan•• 
bu alan ba~lantı yollarına da ııakla&UrıııJ 
neticesine varmııtır. Almanlar etıer Rosto; 
Rlırlnr ve Stallnıı:rnd üzerine ytlrurıerııe. 

ııll17. - Amerikan yardımının yapıldıtıı yolu 
ke•cC'eklerdlr. Muhakkak ki alınanlar hede 
rıne ulaımak )Olunu arı>orlar, almdl >ll1 

rus ordularını zayıflatmak onlara kltl ır1111 

ve ~ık11tırılan &O\')'et mcrkl'zlnln etrnfında ~or, a)'nı zamanda eeneb1 malzemesinin ~ 
)arım dairelik bir çekilme )'npmı•\arrlır. Sld· CCX'cı":I yollun keserek, onları ecnebi >arı 

mından mahrum bırakarak kısın yeni ordU deli ve verdltıl kurbanlar IUtıar() le \'crdun o 
harbini de gcc<'n bu muaz7.am harbin. ccre)·nn teskll ctmelerlne mlnl olmak lstborlar: c 1 
ettıtı alanın nihayet noktalan ııımalde Kail- kU elmdl sO\')'ellerln aarktakl fabrikaları 1 kert lhtlyaı:larına tom olarnk cevap vereli fi' 

r.ek VllZl)Ctten U7.aktır. BU Cl'llUP bl!lJ ~r 
de, olmanlor, zırhlı ve motörlU vasıtatıır c Jf 
tinden, ruslarn nazaran bUytlk bir UstU11~ 

nlnde, ı-r.nuı>ta li\'l'ncral Gudl'rlan'ın Moııkovıı· 

nın Cl'nubuna ı;:r~'lllck ve Serpu~ot'Lıın sı:ccçn 

Nıırft. Vf' Oka ırmaklarının aricn~ınrla bulunan 
rus ordularını ı:evlrmck lcln, zırhlı kuvl'llerl
nı taarruz ,etUrdl~I Orel ve Tula el'hlrlcrın

dedlr. 

ımhlptlrlcr. Onların tank lıtlhsallcrl 
1 

2.llOO ı bulmaktadır, ruslardan aldıkları 111 ,r 
zcm<'YI urnk bir ılel'ılslkllite tlbl tutarak. ~ 

Şimalde ruslar Knllnlıı havnllslnde bulu· ret olunacak kndar mUkemmel lali.Yen 1' 
nan ormıınların ıa)('slnde dayanıyorlar \'C bu hl7.mctl<'rl sayesinde kn>ıı>larını da ta:tl•' iJ 
bOlı;cde almanların llerlc>·lel ihtimali 1Uphell· telafi eılcbıllyorlnr. bte Tlmoı:enko keli ,. 
dlr. Hı•r halde bunun ıcın, >'""' bir tnnrru1.a tein cnk mUskUI •>lan aarUar ıclnde hartıtt~ • 
ır<'~'llll&lerdlr. Hrhl'\ 'den hnr<'ket Pderl'k He- mcrhurlycllndc kalarak almnnlıır tarafı~, 
ıı•v'lc .Moskova yarı yolunda bulunan Voloko- sıkıstırıldıkca ıı:erllemektcdlr, onların ııer "' 
lamsk ıehrlne ı:elmlslerdır. Almanlar bu ta- ılnl yavaalatmaCa calı&arak, Don üzertndt ~ 
rartnn sovyet merkezine 60 kilometrede bulu- ya muvarrak olamazsa voıı:a Uzerinde ."'1 
nuynrlar. Kabn taslak bir aeklldc ccı•hc Ka- k k ı aral":~ hlr kıtnıkoymıı hattı urrna cin u :.w!I' 
llnln'ılrn gecerck Nara. ırmaf:ı boyunca 8Rrkta Du harpte ıUvarl ala>'larının da 11 ıı:örd~ır 
MoJal!k, Senıuıor ve Oka')a kadar ııldlyor. rlnl burada yazmak ıa.zımdır. Kazaklıır 'rı" 
Mcıskova, ıark clhetlndl'n tamamlyle ncıktır. nnı J<osturarak, motörlll ııllft.hlarm arat• I 
Bagaehrtn dııla olan hatlarını tamamlyle kc- el bombaları atarak tankları cevlrdlk\trl r1'. 
ılnclye kadar mUcadele devam edebilir ve rus- rüldU. Bunlarla savaı;mak !cin Ramenlet' ;J 
!arın aldıkları ııkı hlr lnkıltııı terhlyeslyle ve dlrllmlı kttıılar ae\'!kettller. Fakat bu ıfl,, 
ustaııı bulunduklan müthiş ıoknk harplerinden kahramanlıklar, alman tazyıkını durdılr' 1' 
cckfnmek arzusunda olan nlmanların !cinde dılar, cenupta ruıların kalkınması 11~ I 
dört milyon lnlRn bulunan bu kO('a ıehrln, ilk men hemen ıönmUıtUr. Eter bu kalkı.-a I" 
l.\n~e ı1ıaıa ıı~ıerını kesmlye talııacııkıarı an- marsa, harbe dtvam bakımından neuctlt~ 
laıılıyor. atır olacaktır. Ruıya: ıran )'Olundan ·~ 

MOfikova'nın dUıüıU ~ı!koloJlk bir netice lar tarafından mahrum edlllrıe, ukerl 
olacak ve almanlara burada bir konak teıkll tini )"enlden )'aratamıyacaırtır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~---,_./ 

Milli giyim balosu 

bu yıl f evkallde olacak 

Cümhurreisliği Filinnon• 
orkestrası konserleri ti": 

İkinici konaer yarm sut 15,30 U ;ti 
let Konservatuvarı 1ı:onaer salonundt 
lecektir. 

Şef ı Emıt PraetoriuL 

1 - L. Van Beetliovcn (1770-1121)' 

Prometheuı uvertürü, 
z - Kari Holler (25-7-ıgo7) ı 
Viyolonsel için konçerto, op. 26-

Dil köşemiz 

6 ilkkanunda Ankara Palas salonlarında 
verilecek milli giyim balosu komitesi dıin 
yine Çocuk Eııirıeme Kurumu genel mer
keıinde toplan'nıştır. Bu yıl milli koslum
lerin her yılkinden fazla ve özenli olması 
için Çocuk Esirgeme kurumu zengin mil· 
li giyim kolleksiyonunu biilün iıtiyenlerin 
emirlerine tahsiı etmiıtir. Balo biletleri 
ıimdiden 1atııa çıkanlmııtır. Bu biletle
rin milli bankalar ıi,elerlnde, Ankara ec
zanesinde, Rehber mağazasında ve Yeniıe
hir Özen pasta salonu ile kurum merke • 
zinde emre lmade bulun.durulduiunu öi -
renmit bulunuyoruz. 

a) Alleııro non troppo, 
b) Larghetto con espreuionc. 
c) Alleııro con brio. 
Soliıtı David Zirkin, 

"lrlanda'mn şimalinde kain .. .'' Bu ki.ınltıri "bulunan, olın,, I• deliıtirm .. 
liyiı. Zati kullanma dılinden de lt.alkmıı .ıibidir. "Üç ııin içinde tıkribe11 6 
sovyet tümeninin ... " deki ''takriben., yuine kullınmı dilimizde ''aıalı yu.h

rı., diyoruz. Kelimenin manısı da budur. "Berlin'e hareket etmtıleri mul:ar· 
rerdir." Cümlesindeki "mukarrer., pek ağdılı diişılyor. Sadece ''Btırlin'e bırtı
ket edeceklerdir." Veya: "Berlın'e hareket etmelerine kırar verilmiıtır." 
Yahut: "Berlin'e hareket etmele karar vermişlerdir." Gereline ıöre de: Ka
rarları ·- ıunu Berlin'e hareket etmektir." diyebilirı"z. 

* Maarif Vekilliti "talebe,, için hangi lcarşılılı kullanıyorsı, askeri okullar-
da da yalmz bu karşılıl: kabul edilmek dotru olur. Bir zamandır ıautelerde 
ıördüğılmüı "Harbiye okulu okurları .. ndaki "okur,, talebe delil, kari demek
tir. Kılavuz "talebe,, ye şu iki karşılığı koymuştur : Talebe veya ölrenci ! 
Bundan başka "mektep,, yerine ''okul .. deditimizde "okul okuru,. ıibi bir 
sakatlığa da düşmemeliyiz. - DtLCt 

Arazi tevzii kanunu 
Kazı rlanıyor 

Maliye Vekllllti arazi tevzi komlıyon
larının daha iyi çahımalarını, arazi datıt
ma lılerinin daha kolay ve bult bir ı•· 
kilde yapılmaııını ~e.ğlama.k için bır ka· 
nun projeal hazırlRmaktadır. Proje önU. 
mUzdeki gılnlerde son şeklini alacaktır. 

10 dakika dinlenme. ,,,J, 
3 - L. Van Beethovenı 7 ind ,-

La major, op. gz, 
a ) Poco ıoıtenuto-Vivac. 
b) Allegretto 
c) Presto-Assai meno pre1t0t 
ç) Allegra con brio. 

Son . ....ıl 
Gelecek koneer 2g..11-94l cuınatı-" 

nü ıaat lS.30 dadır. 

lzmir'in kömür ihtirae' .,,ı, 
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İzmir, 20 a.a. - Dün vilayette 1,-' 
diye reisinin huzuru ile bir .t~f~ 
yapılmış ve İzmir'in körnilr ~bıer ti' 
nın temini için alınacak tedbıt ıl~ 
kik edilmiştir. Antalya ve .. ııa~r ~ 
de hazır mühim miktarda koıııu ııJIJ~ .. 
cut olduğu anlatıldığından ~~~ 
nakli için va1ıta temini tet 
batlıca mevzuu olmuttur. 

Anlapnazhk sözü hakkındı 1 
Eski bir arkadaıım, ki yıllarca 

önce kendisiyle beraberce gaze
tecilik de yapmıthk, bana gön
derdiği bir mektupta gazeteler
de kullandığımız "anlatmazlık" 
kelimesini beğenmediğini söylü
yor. 

Bu dostuma göre "anlaıma
mazlık" dememiz gerektir. Her 
ne kadar anlatmazlık gib: anlat
mamazhk da yanlıtu da, hiç ol
mazsa, ikincisi - eski tabiri 
ile - galatı methurdur. 

Mektupta halkın kullanıt tar
zından misaller de verilmekte
dir: 

"Halk, 
- o kadar baktım da rönne

mezliğe geldin! 
- Bağırdım baiırdnn da itil· 

memezliğe geldin! 
dediği halde 
- o kadar baktım da rör

mezliğe geldi. 
- O kadar ba~ırdım da itit

mezliğe geldi. 
demediği gibi, 
- O kadar anlattım da anla-

mazlığa geldi. 
- O kadar uğraıtık da anlaı

mazlığı l'ideremedik. 
suretlerinde de adı geçen ke

limeyi liaana koymuf değildir. 
Şimdi, bu kelimeyi aarf bakı

mından inceliyelim: 
a - Fiillerden sıfat yapmak 

mümkün değildir. 
b - Maatarlardan, aonlarına aı· 

fat edatı getirilerek sıfat yap
mak kabildir. 

Miııal: anladım, anladın, an
ladı. 

Bunların heT birinin aİ'kaama 
bir - lık • edatı ıetirerek: 

Anladnnlrk, anladınhk anla
dılrk 

suretlerinde aıfat yapamadıimuz 
gibi, ancak: 

Anlamak: anlamaklık. Anla· 
mamak: anlamamaklık 

Anlatmak: anlatmaklık. An
latmamak: anlatmamaklık 
suretlerinde sıfat yapmak müm-

kündür. 
Kaldı ki: 
Anlatırım - anlaşırnnlık. An

latınım - anlaııramlık teklinde 
müapet halde sıfat yapmak mÜJn· 
kün olmadığı gibi menfi halde: 

Anlatmam • anlatmamlık. An
latmazsın - anlatmazamhk ve 

Anlatmaz - anlatmazlık. su
retlerinde de sıfat yapmak müm
kün değildir. 

Görülüyor ki anlatınazhk ke
limesi aarf a da uygun deiildir. 
Bunun batlı batına bir tabir ola
rak kullanılmaaı da caiz olmaaa 
gerek ... " 

Dostuma aıra ile cevap vere
yim: 

1 - Halk "görmemezliğe gel
mek" de1', doinıdur. Biz de öyle 
yazar ve konuturuz. Fakat dik
kat etmek gerektir ki burada 
"görmemezliie selmek", "itit
memezliğe gelmek" deyimdir. 
Bu yolda birletik olarak kulla· 

nılır. 
· ''fıitmemezliie gelmek" ititti
ii halde ititmemit ıörünmek, 
"görmemezliğe ıelmek", gördü
iü halde ıörmeme:ıı: ıörünmek 
mi.naama gelir. 

Bizim ıazetelerd,e kullandıiı· 
mı:ıı: "anlatmazlık" iae gerçekten 
anlatmamıt olmak ve bu anlat
mayıf1 sürekli olarak devam et· 
tirmektir. İki devlet, iki heyet 
arasında "anlatıldığı halde an
latmamıt gibi görünmek", tabia
tiyle, bahis mevzuu olamaz. 

2 - Fillerden sıfat yapılmaz, 
iddiasını anlryamadım. Muzari 
aıyıalarının, istikbal aıygaları
nın üçüncü tahıa müfretleri, ıü
hudi mazini.:ı birinci ıahıa cemi
leri zaten sıfattır. 

İt bilir adam, gelecek miıafir, 
tanıdık memur ıibi. Bunun ıibi 
"yarama:ıı:", "yaramazlık" ıibi 
"anlaflllaz", "anla.-rıa:ıı:ldc" da 
olabilir. Oteki tahıa ve aıyralar
dan misal l'etirineniz tabii ol
ma:ıı: •• bu da sizi aldatw. 

3 - "Anlatmamaklrk" mas
tardan yapılmıt sıfat değildir; 
eeki tabiri ile "tekidi mHtar"dır. 

Bunun ikiain.i birihiri .. kant-

F ırmcılarm kurduiu h.,...,. 
ıirketler şeıe4~ 

İıtanbul, 20 (Telefonla) -1,ıı 1'11 ~ 
ye fırıncılar tarafından kur~·ddetl', 
ıuıi şirketlerin kanuni 01'\ııe >c', 
bittikten ıonra yenilenrnetTte

5 ti'~t 
rar verdi. Müddeti biten bıl 
lerden biri yenilenmerniıtir. 

................................ ıoı ,.,, 
(ÇOCUôA VE GENCL pJıt> 

LAKA İNSANLiôA ALA1'.4 rııJ1'° 
Çocuk Esirgeme J(Ui 

Genel M erl<eıı: 

,,, 
tınnamalı. h• f• .,,t 

Sütunun eni bo~ d• fır I' 
yazmağa izin venn•Y~r~l•~ıf 
rramer ltakımmdan • 1 1•"., 
Irk" sözünün kullanılrnd• ,ı1l• 
olmadığını bu kad~rl~ • 1 
mak imık&naı:ıı: deiıldır· f· " 
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[oış POLİTİKA i l Şark cephesinde 

Rostof'a 
Amerika • • 

Japonlar HARBE _) 

Bareş korkusu 

'tlt~arb~n şiddeti arasında barı§ 
lrll elesı tatlı bir bahistir. Bu bahis 
tıj11

1ba tazelenir. İki taraftan biri
rıva a~ıt tetebbüsünde bulunacağı 
tı ı/'~ı ortaya çıkar. Dünya efka· 
oı11r

1 r aç &Ün bu mes'"ele ile meşgul 
b11ı~ Fakat böyle bir te~ebbüste 
lltrı ~tnak niyetinde olduğu söyle
İ&ııat ar~f: sanki kendisine bir suç 
)tll jdılıyonnuş gibi, bunu derhal 
~d:r a~ ve tekrar tazeleninciye 

8ir rıvayet suya diıter. 
ııı.11, k~ç g\jndiır, dünya basını Al· 
llı~tl.ı~ nın bu barış teşebbüsiyle 
Yiy, olrnaktndır. Rivayet, önce, 
~llrın"•'d!' . Yeni Avnıpa nizamını 
ııı,11 •k ıçın bir konferans toplan· 
teld·!~klinde ortaya çrktı. Vi§i'den 
.\1"1•gı anlaşılan bu habere göre, 
\lrek~Ya, artık, Rusya'daki askeri 
~'il, ~tı tasfiye edilmiş saydığın· 
'''d vrupa memleketlerini Viya
'r,111' bir toplantıya çağıracaktır. 
~ ıı ~u konferansa İsveç ve Por
te~. gıbi bitaraf devletlerin gelip 
~d•Jecekl eri bilinmemektedir. 
\ıi,,~a radyosu bunu ele alarak, 
~f"tıad l konferansının, alınanlar ta· 
iç~ b~n girişilecek umumi barış 
~~ \' ır başlangıç olacağını bildir
i,~ de bundan sonra muhtelif ingİ· 
~le~l.et adamları, lngiltere'nin 
tıı le • ır teklife yanaşmıyacağmı 

~ltaıra İfaJielerle söylemişlerdir. 
ti ,.,ra.n kaynakları bu rivayetle· 
llııııtıı 'V!arnışlar ve Avrupa niza· 
deiil h 1Yana'da masa etrafında 
t'tlı iı~ arp meydanında kurulaca· 
t'i'-' ave etmişlerdir. Fakat buna 
"-'ltt eıı, a-ivayetler dönüp dolaş
;·~~ de\•aın etti. Bir İspanyol ga

~İajı, .#\lınanya'nın Ankara Büyük 
~.ıı b~on Papen'in barıştan bahse· 
·~ lra.'r mülakatını neıretti. lngi-
1 I~ t J'lıaldarı, derhal, Berlin'in 
~ •j ~· .. ~febbüsü hakkmdaki haber
i ~İ&in· •nl~masiyle, Ankara Büyük 
~ ~llt~n &Özleri arasındaki tezada 

ıı I> 1 Çektiler. Fakat Bertin, Bay 

1 lııl\;l>~n'in bu yolda beyanatta 
h~ tur\i U~nu yalanlamı§ltr. Ve Öy· 
~ tl'tı nuyor ki, herhalde §İmdilik, 
' dii:tr~fındaki rivayetler de su· 
b YlhUtt"" 11, .., ur. 

~il ~f le§ebbüsünde bulunmak· 
~ı,r.:ta korkar bir tavur takın· 
r..~ btr a ~ağnıen, her iki tarafın 
~le ,

1'j ıstediğine şüphe yoktur. 
li..b~iiaÜ &§ılıyor ki bu korku, te· 
~~ i~ .bir zaf telakki edilme• 
~ t))_. '11'~ gelmektedir. Bununla 
~ ~~ • bıtaraf bir gözle bakıldı· 
~ "eh'-ra, her iki tarafm da böyle 
~~ı g(i~e .. kapılmasına yer olma· 
~a Ulur, Almanya Avrupa kr
tjeriı ~-~andığı büyük zaferler
~,;.'. ll de yenilmesi çok güç bir 
t )ı ) geÇnÜf bulunuyor. Alman· 
~tij tnrrıek için lngiltere'nin e 
~j'i basıta ablukadan ibarettir. 
\ "1tı:ı~ ı~.lca, rus harbinden~ öne~, 
~ı ) l Uzerine oldukça agır bır 
,,. t~~ı>tnakta idi. Fakat Rusya
~:.' t~t. ve zengin topraklarını 
\ ıflil> Çırdikten sonra, bu baskı 
'd' ~ll'tt~ektir. Bu ablukadan baş· 
~~lr hnya'nın yenilmesini temin 
~fi lffe.k el"hangi bir teıebbüsün 
\:'•lllt,· 6lnıak §Öyle dursun, gi
lf~t~ı'J.•hi, bugün için düıünül· 
•,'ltı-ıı._ ır. Carbi Avrupa'yı işga
~ ~11,,. ~eçirmiş, Fransa'yr yıkmıt 
~-4 o)"rı" nın kolunu kanadını kır
'ı)tt t:t .#\lrnanya'yı, hangi askeri 
-

1 
~ttb·ecektir? Rusya büsbütün 

~ıı~"~b 1Jae de taarruz kabiliyeti
~t~'"" ttıniştir. İngiltere Avrupa 
'ıı/•te .~sker çıkarmıyor. Yalnız 
't~i 1/ Yapılan saldırıtlıırdan 
>~ilde ı.- netice beklemenin de 
•\n'~ t._ 01 duğu görülmü~tür. Eğer 
l\tiı'e'di'Yare ile netice elde edi· 
~tert•' .geçen sene, Almanya 
~ ~ ... , "

1 tnağlup edebilirdi. Al· 
,,ti~ ezıneğe çalıtmıık bu har· 

l\. oı,c,~ devam ettirmek de· 
:-'\ hr. 
~~ '•rı '' dan Almanya'nın Anglo-
~~ ~cephesini yıkması §Üphesiz 
~~ or b" • · Al ' )ı ır ıştır. manya nın 

~ j it ezdiği bile §Üphelidir. 
~ ~~tt) Usya'yı ezerken, lngilte
~~j.:.rarniştir. lngilizlerin de· 
!\~it, li 1Yeti eskisi kadar sağ
~~ ~t1-hvalarda üstünlük değil
~~· lıı ~ide etitlik temin etmit· 
}\. ~~ \' lıltere'nin arkasında A· 
~~ ird.1~· Ve bu harp uzadık: 
~'~ da. 11tılız-alman mücadelesı 
... "-tı.'' 1tı,h~tnerikan-alman müca· 
~i)~1llırı 'Yetini almaktapır. Al· s;: 1~i" it düırnanlarını yenebil· 
~' il\ . Usya'yı tasfiye ettikten 
~~~ı ":•here imparatorluğunu 
) t \ ''ti)' 0 ndan1 sonra da Ameri· 
'l~bb~ ettnesi lazımdır ki böy
\~ it tll~ae girişmek, akla sığmı· 
1. ~ 111d1ll •cerayı göze almak de· 
°"'F 1'-iic u meydandadır. 
~\tı d" ad~lede bir şeyi her iki 
~t: )e ~oz önünde tutması la
li.~ ~ d ?lıl111enıek, kar§ı tarafı 
i'I, 1'til\ ~~ek değildir. Yenilme· 
ı't ~.>t~~ım olan kuvet mikta· 
(l\ı 1~ta.l"ı ek için l az'ımgelen ku· 
'-" ~ "a arasında çok büyük 
f.\: ~ ~ıld~ır. Mücadeleye yakın
~"--t_r İ)(~tı :tanıan, görülen §U· 
{ll~t k.1 

taraf da yenilemiyecek 
l'~ •tıj l' \lvetlidir. Fakat kartı· 

111 t," etıecek kadar kuvetli 
~ ~"'~ok Uzaktır. Esasen ga· 
l" 't·it () ter iki tarafa da vadet
~'· ·•tt • • adar bo~tur ki böyle 
'. ~t~hÇıra kan dökmenin ne 

h, Ude olduğunu, hiç ol
hu zaferlerin en bü-

taarruz 
siddetlendi 
..:> 

{ Başı ı incı sayfada J 
Cephenin geri kalan kısmında vazıyet 

deltlsmcmlstlr. Merkez kesiminde ve bil· 
hassa Rostof'ta ağır muharl'bdl'r cereyan 
etmekte \'e Kafinin ve Tula etrafında mu· 
hnrebeler benzeri görnımemlş bir şiddette 
devam eyl<'mektedir. Fakat nlmanlnr, hlc 
bir yeniP sarfettlklerl gayretler ve fnc:an 
ltayıbında gÖZI' aldıktan fedak!lrlıklar nls
betlnde bir nPtlı-P alamamışlardır. 

Alman ba~kumandnnlı$tının Moskova 
mUdafoa hattını yarmnk lcln kesin bir 
darbe \'Urmak ümidini bırakmamış oldu· 
~'U nşlk{u-dır. Fakat ruslar. en ş ddetll hil· 
cumlnn akim bırakUrmak husu undaki 
kablliyeUerine glttikcc daha cok .ı,:U\ eni· 
yarlar. 

Görünü e gore Volokolamsk bOlgeslndc 
çok şiddetli bir alman hUcumu olmuştur. 

Bu hücumda almnnlar blraz toprak ka· 
zancı elde etmlslerse de vaziyet cabuk 
düzelmiştir. Son habcrll'rc ıtöre burada 
nıslar şiddetli karşı hücumlara gccmlşler· 
dlr. 

Dığer taraftan. J,lhya'da başlıyan ln
gtllz tııarruzunun do~u ccphl'stnde yapa
cağı tepkl~1 gormek de entcrt'san olacak· 
tır. Muht,,mel olarak bunun dt'rhai yapa· 
cağı tesir, lngllizlerl $imal Afrlkıısından 

ku\•et ~ekmek zorunda bırakmak lcfn al· 
manlann Kafkas bolgeslndekl taarruzları· 

nı hızlandırmaları olacaktır. 

Volokolamsk istikametindeki 
alman ilerleyişi 

Moskova, 20 a.a. - Pravda'nın harp mu
habirine ı:ore 18 sonteşıin günü düşman 

taalb•etl blrcok kestmlertfo artmıştır. 

Volokolamsk lsUkametll)de almanlar 
muharebeye beş ıılyade tümeni ne üç zırh
lı tümen silrmüslerdlr. Sovyet kıtalan 

dU&mana ehemlyetll kayıplar verdlrmiş

lerse de birkaç sovyet birliCi geri ~ekil· 

mek \"f? bir miktar köyü tahlire etmek 20-

runda kalmıştır. 

Cephenin dlter bir keslmlndl' dUs
man tıazı llerleyişll'r elde et miştlr. Muhıı· 

rebe bilhassa - S - nuntakasında slddetli 
olmustur. 

Tula'da durum vahim 
Mookova, 20 11.a. - Sovyet hükilmet 

gazetesi olan 1:r.vestlya'nm yazdığına göre 
almanlar Tula istikametinde salı gilnQ gl

rlıtlkleıi taarruza dün de devam etml:s
lercllr. Almanlar burada iki piyade ve bir 
zırhlı tOmen toplamıslardı. Muharebe bil
hassa • d - ve - g - mıntakalannda çok 
6iddetll olmuştur. Bu bölgeleme durum 
vahim olmakta devam ediyor. 

Alınanlar dün Tula'din heı kllometre 
kadar mesafede bulunan iki köyden ko -
vulmuslardır. Almanlar ağır kayıplara 

uğramıstır. Sovyet kıtalan almanların bir 
kıskac hareketiyle Tula'yı ele geçlrmele· 
rlne mani olmak ıcın bth1lk bir şiddetle 
cnrpışmağa devam etmektedirler. 

Kal inin' deki taarruz 
Moskova, 20 a.a. - Tass ajansının bil· 

dirdığine &'Öre yeni takviye kıtaları alan 
almanlar Kalinin cephesinde sovyet müda· 
faaııının sağ cenahındaki bir kesimde sah 
ıüniı taarruza giriımiılerdir. Bütün gıin 
süren muannidane bir muharebeden sonra 
iki alman alayı 3 köy ele s:ecirmlştlr. 

Şiddetli sovyet karşı hücumlariyle alman· 
lar bu köylerin ikisinden atılmışlardır. Bu 
münasebetle bir tabur piyadeden fazla al
man askeri imha edilmiştir. 

Leningrad cephesinde almanlar iki kôyü 
almak için iki teııebbüste bulunmu~larsa 

da muvaffak olamamışlardır. Ruslar, di • 
l;er blr köyden almanları atmıslordır. 

Merkez bölge.indeki durum 
Berlin, 20 a.a. -Doğu cephesinin mer· 

kez bölgesinde bir alman tümeni 19 son -
lierinde şiddetli bir muharebe neticesinde 
bir yeri almııtır. Bu yerde cereyan eden 
temizleme hareketlerinde 500 esir, 4 tank, 
9 top, 4-0 mitralyöz ve alev saçan 70 maki· 
ne alınmıııtır. 

Diğer bölgelerde alman piyade ilotaları 
kuvetle tahkim edilmiıı bir bolşcvik mevzi· 
ine glrmlsler ve bu nıcwzll bir cenah ha· 

reketi neticesinde zaptetmişlerdir. Ahşap 
ve betondan blrtok blokha\"Z alınml$tır. 

Sovyetlerin alman ilerlemesini durdur
mak için cephe gerisinden getirilen yeni 
birlikleri muharebeye göndermek suretiy· 
le yaptıkları bUtUn teşebbüsler akim kal -
mıştır . 

Gelecek sene kullanılacak 
buz kıranlar 

Vaslnırton, 20 a.a. - Bahriye nazın al· 
bay Knox gazetecilere beyanatta buluna· 
rak sahil koruma hizmeti için ınşa edile
cek olan beşer bin tonluk 4 buzkıran ge • 
misinin belki de Murmansk ve Arkenjel 
limanlarının açık tutulması için kullanı -
ıacağını söylemiştir. Bu gemiler bu kış bel
ki hazır olmıyacaktır. Fakat gelecek sene 
kullanılabilecekleridir. 

Rusya'da kıt kendisini 
hisıettirmiye bQ§ladı 

Londra; 20. a.a. _ Alman radyolan, Al· 

man askerlerinin doğU cephesinde katlan. 
mak 2 orunda kaldıkları acıları en açık bir 
ıekllde m!Jlete bildirmektedir. Dün akıam 
ilk hatta bulunan bir harp muhabiri, Mos· 
kova yolu ile (Nara) köprU bft§ındakl va-

son vaziyet üzerine 

Fransa ile 
hazırız ! 
·diyorlar 

{ Başı ı inci sayfada ) 

Tokyo Nişi Nişi diyor ki: 

D A i R 

Libya'daki siyasi müilasebeti 

kesecek gibi 
Amerika, japon mebuslar meclisi -

nin ve milletinin azimli tavrından taarruzun 
hayrete düşmemelidir. Çünkü bunu 

(Başı ı. inci sayfada> 
eline almata teeebbils edecetı ıorulabııtr. 

Amerika Fran•a'daki durumun 
aydınlanma•ını bekliyor 

Vaşington, 20 a.a. - Viehy hüktlmetl· 
nln Birleşik Amf'rlka'dakl murahhası M. 
Henry Haye gazetedl,.re &U beyanatı yap. 

beklemek gerekti. b l • 
yo~~gai Şagyo Şimpo da şöyle ya2:1- se ep en 

Amerika, Japonya'nın haklı talep· ! 
!erini reddederse harbin müsebbibi Libya taarruzu 
addedilmek gerektir. Japonya'nın, 

mıstır: 

"- Hariciye mUstetan M. Wellf!s, Al
manya'dakl harp esirlerine Blr!P_şlk Ame· 
rlka'dan ;ı.1yecek gönd,.ıilml'si hakkında 

fransız hUkümetJ tarafından yapılan tekli-

diyet meclisinde de beyan edildiği gi
bi, taleplerinde ısrar etmesi, Hizım
dır. 

Tojo programındaki üç noktanın 1 
Vaşington görüşmelerine esas teşkil 
ettiği sanılmaktadır. 

Cin Fransa'dakl durum a;ı."dınlanmadıkca Japon hariciye nazırhğının gaze-
tetklk l'dilemiyecl'klnl hıına b!lrlirml&tlr." Ad · 

tesi olan japon Times and vertıser 

Irak Fransa ile münasebetleri diyor ki: 
kesti "Honpkong'a kanadalı kıtalar gön-

Vtchy, 20 a.a - Irak hU\cUmetl, Fransa ne derilmesi yeni bir tahriktir. 
tllplomntık mUnaın!l>ctlerını kesml&tlr. Bunun Bu İngiliz hareketi, Pasifik'teki ya
Uzerıne Fransız hUkUmetl de Baf:dat"taıı:ı mu- tıştırma arzusuna vardım etmiyecek -
Jnhatı:Uımrını ve MU$Ul'dakl konaoloısunu lf'rl tir. Bu tecrit edilmiş bir yer o
caıtınnııtır. 

lan Hongkong"un müdafaası irap e· 

Japonya' da pirinç stOklar; 

1942 ye kadar yetebilecektir 

diyorsa bu is birkaç yeni Taburun 
gelmesivle temin edilemez. Bu top - 1 

raklardan bütün kuvetler çekilseydi ı 
yatıştırma hareketine daha iyi yar
dım edilmiş olurdu. Kanadalı kuvet-

Tokyo; 20. a.a. - Japon ziraat nazırı lerin gönderilmesi askeri bir tedbir 
parlAmento iqe encümeninde yaptıfı be· mi yok~ siyasi bir tedbir mi ol-iuğu 
yanatt a deml;ıtir ki : sorulsa yeridir. 

·'- Japon ı<ilolan pirinçten dolup taıı- Amerika Japonya'nın Çin'den 
yor. Bugıin pirinç lthal!tı tamamtyle dur. çekilmesini istiyor 
sa bile, mevcut etoklar 1942 senesi sonuna V~ıngton. 20. a.a. _ u. N. B. : Dış 

kadar memleketin blitUn pirinç ihtiyaç - siyaset hususunda ekseriya Amerika hu· 

I• ngilizler neden Li\,ya'da ha
rekete geçmiyorlar? Han· 

gi zamanı bekliyorlar? 
Birçok kimselerin aylardan

beri kendi kendilerine sordukla
rı bu sualin cevabı nihayet salı 
sabahı verilmiı ve İngiliz kuvet
leri, Llbya'da büyük bir turru
za geçerek 80 kilometre ilerle
mi,lerdir. Askeri durum hak· 

• kınun dün gece geç vakte kadar 
etraflı hiç bir hllber almıt de
ğiliz. Yalnız bilinen nokta şu
dur: İngilizlerin 8 inci ordusu, 
gcnernl Cunningham'ın idareain
de salı sabahı ıafakla beraber 
taarruza geç.miştir; ve general 
Cunningham, son Habeş hare
k. tı em asında 26 bin kiti ile yal· 
nız 600 ölü vererek aıaiı yuka
rı bütün Habetistan'ı i91ral eden 
kumandandır. • 

Jn2'iliz ilerleyi,i şimdi bilhaa· 
sıı Sidi-Ömer'le Sollum arasmda 
geni~lemekte ve daha cenupta da 
Carabub vahasma kadar uzan
..... ,.ktadır. 

!arını kaqnhyacak ve?ivettedlr. Bir tarat- kümetinln sözcusu olarak elAkkı edilen Çörtil'in sözleri 
tan japonya'nın pı. . .aç •tokları böyle demokrat senato Azasından Pepper, İNS. ) 
memnuniyet verici bir vaziyette bulunur- ajansının bildirdiğine göre. Birleşik Ame
ken, dl,ter tara!tan Kore ve Formosa'daki rlka'nın harp bahsına da olsa, Japonya ta
pirinç mahsQI deposu na hemen hemen di· rafından yapılacak her tUr!U banıı te;ıeb

ğer senelerin normal mahsf!IU gibidir... blistınU reddedeceğini blldimliştlr. ıı. Peı>-
Ziraat nazırı, herkesin yiyecek madde- per, müzakereye esas olarak şunları iste

lerı tahc'litlerine katı. olarak rlı\yet etme- mektedır : 
!erinin bUy{lk ehemlyetinl helirtmlıtlr. ı- Japonya'nın Çın"den çekilmesi, 

zlyeti 8.§ağıda nakledecetimiz eekilde tu-
vır etmlııtlr. 

Muhabir, radyo lle neıredilen yazısında 
bilhassa §Öyle diyor : 

Z - Japonya tarafından Çın·c tazminat 
verilmesi, 

3- Japonya'nın HindiçinJ'den çekilmesi, 
4- Yeni nizam fikrinden vaz geçilmesi. 
M. Pepper. şöyle demiştir : 
"-M. Kurusu, Japonya tarafından ka· 

"Kızı lordu topçuları o kadar yakından zanılan muva!fakıyetıerin tanınmMını Is· 
ve do{:rudan dof:ruya hedefe ates etmekte-; tediti takdirde, Amerikalıların anlayıııına 
dir ki, her askerin tek baıına bu ate, al- gtivenemiyecektlr. Eğer Japonya'nın yap· 
tında kaldığı hissini veriyor. Bunun neti- tığı mllleUerarruıı korsanlığına kar§ı harp 
cesi olarak bUtün gün çamurla dolu çu- zanıri olura&, 0 2aman harp olacaktır. ,, 
kurlar içinde hareketsiz kalmak zoru ha-
1111 oluyor. Burada hUkUm süren çok ıtd
detll aotuk ~özönUne alınacak olursa, hiç
bir hareket yapamamaklıtın bir cehen -
nem Azabı teekll ettiği kolayca anlqılır. 

Hol.landa, Avu•tralya, Çin ve 
lngiliz diplomatlarına malümat 

verdiler 
Va§ington; 20. a.a. - Hollanda elçisi 

Yiyecek depoları olmadıfl gibi yiyecek de M:. Louden, dün ?.!. Hull ve Welles ile gl:I· 
yoktur. Bu vaziyette bize yiyecek ge.tir. riltmüştür. AHociated-Press'e göre, M. 
mek de önemli blr ıs oluyor. Ancak. g-ece- Louden, bir tara!tan Japon bUyUk elçisi 
!eri biraz sıcak yemek alablllyoruz. Rua- M:. Nomura ve hususi Japon murahhası 
ıar her tjlr!U sl!Ahlarla gece ve gündüz M. Kurusu, diğer taraftan da hariciye na· 
mevzilerimizi, nefes aldırmadan dBvme.k- zın M. Hull ara.eında yapılan gö~me -
tedirler. Bu ailA.hlar arasında bomba atıcı !erin mahiyeti hakkında malftmat alnu.ş

ve alev saçıcı makineler bulundutu ~ibl tır. Avustralya orta elçisi 
ağır ve hatif her çeJit mitralyözler de hariciye nazırhğına gitmlııtir. 

M. Caseyde 

vardır. Tabiidir )ti biz de elimizden gel· Keza öğrenildiğine göre, Çin bUyUk el· 
digi kadar mukabele ediyoruz. Ruslar bir ~al Hu-Şin ile Britanya bUyük elçili'l 
mUddettenberi tanklar da kullanıyorlar. müateıa.n M. Campbell, M. Hull'un Japon 
Biz köprü başımızı mUdafaa zorunda bu· devlet a.damlariyle salı gUnU yaptığı gl:I· 
lunmaktayız. Bu köprilbaşıları mestleslrı- rllfmelerden aonra hariciye nazınnı ziya· 
de benim epeyce tecrllbem vardır. Fakat ret etmişlerdir. 
(Nara) köprüba§ı, çektlrdlti acılar bakı-
mındsn hepsini geçiyor. Burada ukerler 
ba§ka yerde bir inaanın ~öremlyecetl ka
dar büyük acılara ve zorluklara maruz 
bulunuyorlar . ., 

Ba,ka bir harp muhabiri de ıuı:ıları an
latıyor : 

" Geceleri çok ıiddetli bir sotuk top
rağı donduruyordu. Fakat ertesi sün kıta· 
mız ileri harekete geçtlfl zaman, don &n· 

sızın çl:izlllerek bir bataklık haline seldi. 
Mühimmat ve yiyecek kamyonları ile top
larımız, hattA tayyareler çamura saplan· 
dı. BuD.lan yerlerinden oynatmak kabll 
olamıyordu. EveU sağlam tel kablolar 
kullanarak toplan mıhlandıklan yerden 
kurtarmağa çahıtık. Bu iı için pek çok 
adam kullanıldıtı halde b\ullar bir atır 

topu yerinden kımıldatmata blle mtNaf· 
fak olamadılar, .. 

Askerlerin ve hayvanlanı:ı bu topa ça

murdan çıkarmak için bot yere ııa.rfettı"lc

leri gayretleri ta.svlr eden muhabir, s6z.. 
!erine "unları katmııtır : 

·• Bu vaziyet kartıaında toplarımızdan 

birini ve yiyeceklerimiai hiç olmaza& mu· 
vakkat bir zaman için, oldutu yerde bıra
karak ileri hareketimize devama çaht -
maktan baıka yapacak bireey kalma -
mııtı . .. 

l•viçre'ye tahta baraltalar 
ı•mtıTlatlılm 

Nevyork; 20. a.a. - ( Nevyork- Po11t) 
gazetesinin Zürcih'ten öirendiiine eöre, 
Almanlar İaviçreli müteahhitlere pek çok 
tahta bal"akalar ıamarlam11lardır. B1l 
barakalar bu kıo Ruıs harbinde kullanıla
caktır. 

Bu slparl§lf'r, Hltler'in dotu cephealn· 

Finler sulh yapmağa 
yanaımıyorlar 

Vatington, 20 a.a. - İyi haber alan 
Foreigne Correspondance'a göre ame
rikan hükümeti Rusya ile sulh yap -
ması için Finlandiya'ya verdiği nota
ya fin hükümetinin cevabını az mem
nuniyet verici addetmektedir. 

Gazete diyor ki: 
Vaşington'da hakim olan fikre göre 

cevap adeta bir formalite yapar gibi 
yazılmıştır ve finler Murmansk de -
miryolunu kesmek ümidiyle askeri 
harekata devam ediyorlar. 

Yıngtse nehrinin ağzında bir 
gemi esrarh bir tarzda battı 
şan~hay; 20. a.a. - Japon sahil mUha.

faza gemilerinden Balsel-Maru bugün, 
Y&Jll'lae nehrinin at.zında çok esrarlı bir 
tarzda batmııtır. 200 den fazla Clııli yolcu 
bofulmuttur. Şanghay'a gitmekte olan ge
mi, içindeki mürettebat ve yolcularla be
raber o kadar anı batmıetır ki hAdlsenln 
oldufu yer yakınlarındaki balıkçı gemileri 
bile yardım edememiıterdir. 

Mahkemeye verilen ihtik&rcılar 

j ngiliz Batvekili Çörçil, dÜn 
bu harekat hakkında A-

vam Kamarasında malumat ver
mit ve daha henüz kati netice· 
lc r alınmadan fazla eyimser gö
rünmek İ&temiyen bir tarzda ko
nu~mu,tıır. Yalnız Çörçil'in aöz
lerinin en çok dikkate değer ta· 
rafı, bu taarruzun S aydanberi 
hflzırlanmıı olmasını söylemui
dir. Gerçi İngilizlerin mühim bir 
hazırlık yapmadan böyle bir ha
rekete geçebileceklerini tahmin 
etmek hiç de isabetli olamaz. 
Fakat onların bu taarruzlarmı 
acelele,tiren bir takım batka &ew 

hepler bulunabileceğini de göz
den uzak tutamayız. Bu bakım
dan Kafkaaya'7a dofnı yapılan 
alman ilerleyİfİ ile beraber, dün
ya politikaamda bir taknn yeni 
olaylann da Libya taarruzunu 
daha çabuklattrrdıfmı tahmin 
etmek mümkündÜ1'. 

İngiliz kaza~la11 

M eaeleyi etraflı bir .. kilde 
gözden geçirmeie çalıta

lrm: yİnni yedi aydanberi devam 
eden büyÜk harpteki alman za
ferlerine rağmen İngilizler, Bü
yük Britanya hesabına hiç de 
fazla kan dökmeden birçok ka
zançlar elde etmi4lerdir. Bunlar 
arasında mesela bütün Habetis
tan'ı ellerine geçirmi,lerdir. Su
riye, Irak ve İran, itıalleri e.1-
hndadır. Afganiatan mihver te
baalannı memleketten uzak
laştırmayı kabul ederek İngiliz
lerin dediklerini yapmı§tır. Dün
yanın mühim geçit noktaları İn
gilizlerin elindedir. Gerçi Fran· 
aa'nm ittifakı kaybedilmittir; fa
kat buna mukabil Ameriıka'nm 
ittifakı ve amerikan harp aana
yii temin olunmuttur. Bütün bu 
kazançlara kar§ılrk da 100 bin 
İngiliz askeri bile feda edilme
mittir. Ayrıca İtalya önemli bir 
~kilde hırpalanmıtt'ır. Yıimla 
ıtalyanm Hindistan'da misafir 
edilmesi zarureti kendisini· ıös
termittir. Eğer Sirenaik'le Trab
lus da İtalyanlardan temizlene
cek olursa, bütün italyan .ömür
ge imparatorluğu ortadan kal· 
kacak, o zaman İtalyan ana••· 
tanmın alman nüfuzu altma gir
mesi, italyaıılar arasında ayrı 
bir tepki doiuracaktrr. Bu ba
knndan Libya taarruzunun ehe
miyeti açıktır. Ve nih•yet orta
da bir de Akdeniz hakimiyeti 
vardır. 

I Fransa nın durumu 

.. - .. ·· go""rmÜ• ve hem de onun de akamete utramayı bekleme:rnlı oldutu-yugunu Y _ 

1 hayal sukutuna da ugramış o an nu iapat eder. A.lmanya'da buluna.ı:ı bütlill 
bugünkü nesil anlamış olmalıdır. ı barakalar da ıökUIUp nehir yolu ile Rua-

t.tanbul, 20 (Telefonla) - Bir ma
nifaturacı ihtikar suçiyle .bir bafka 
manifaturacı mal saklama suçiyle ad
liyeye verildiler. Bir bakkal gaz, bir 
kaaap et, bir kömürcü kömür ihtika -
rı yaptıkları için adliyeye verildiler 
ve te'\l'kif edildiler. Koca Mustafapa -, 
p'da bir bakkal da kaçak un satarken 
yakalanarak mahkemeye verildi. 

F akat diler taraftan, Libya 
taarruzuıta Fran.a'am du

rumiyle ali.kah ıöımemek de el
de değildir. Birçok habel'l•, Ma
reıal Franşaamm alm~n~a~~ t~ 
bir itbirliiine doiru, 1ıttii1111. ıo-· 
termittir. Franaı• Şimal Afrilc-a
aı bafkumandanı, ve fra~•. el• 
leıe&i ıenet"al Weyıand ~ ı'!U
dardan uzaklaıtınlmaaı, hıç fUP· 
he y0k ki bu itbirliti ~le allıka
dardrr. Hatırlardadır ki, general 
Huntziger Şimali Afrika'da yap· 
lığı teftit ırezisinden döne!'ken 
bir tayyare kazuma kunan rit
mi§, fakat daha evel kazayı sez
diii için tefllt 8"'1'ak:rnt "ft) vellİ-A. Ş. ESMER va'ya göndertlmiftlr. 

• 
1 
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B. Filot 
Türk - Bulgar 

münasebetlerinin 

iyiliğini anlallyor 
{ Başı 1 incı sayfada J 

vaziyetin inkişafı ile alakalı olaratC 
bazı mahfillerin aramızda itimatsız -
lık yaratmak için yaptığı teşebbüsler, 
kati surette muvaffakiyetsizliğe uğ
ramı ştır. Bu, münasebetlerimizin" is -
tikbalde aynı karşılıklı güven ve 
dostluk zihniyeti içinde inkişafta de
vam edeceğine olan kanaatimizi daha 
ziyade kuvetlendirmektedir. 
D. N. B. ajansına göre Filol'un 
nutku bütün §Üpheleri ortadan 

kaldırmaktadır. 
Sof ya, 20 a.a. - D.N.B.: Başvekil 

M. Filof tarafından söylenen ınutkun 
Türkiye'ye ait olan kısmına siyasi 
bu!gar mahfillerinde büyük bir ehe -
miyet verilmektedir. 

M. Filof, Bulgaristan ile Türkiye 
arasındaki münasebetlerin ilerde de 
kartılıklı dostluk ve itimat zihniyeti 
içinde gelişeceğine katiyen kani ol -
du~unu söylemiştir. 

M . Filof, bu açık sözlerin, mebuslar 
meclisi hariciye encümeni reisi M. 
Yanef'in nut'ku münasebeteyle son 
günlerde ecnebi memleketlende ya -
pılan faraziyeleri ortadan kaldıraca -
ğını söylemilJtir. 

Sofya'da kaydedildiğine göre M. 
Yancf'in nutku yanlış tefsirlere uğ -
ramıştır. Her halde Türk - Bulgar 
münasebetleri hakkında hasıl olan 

l 
füpheleri Filof'un bu beyanatı timdi 

_ortadan kaldırmıştır. 

kalarını a§ağı atarak kurtannıt
tı. lıgal altında bulunan Fransa
daki alman büyÜk elçisi Aıbet
z'in, Vichy'de bu vesikalarm ma
hiyetini öğrendiğini tahmin et. 
mek zor değildir. General W ey. 
gand, fransız Şimal Afrikası'nın 
de Gaulle'cülcre bağlanmasına 
taraftar olmasa bile, belki de al. 
mantarın burada üsler elde et
melerini istememi§, ve bu mesu
Jiyeti kendi Üzerinden atmıttır. 

Fransa düıman topraklart 
. 
1 ngilizlerin, Fransız Afrika. 

aı'nda bir alman hareke-
tinden ku§kulandıklan için, Lib
ya hareketini çabuklaıtırdıkları 
netice•İ de çıkarılabilir. Netekim 
dün bütün fransız ana vatan 
toprakları, ister İfgal altında ol. 
Mln, ister olmaarn, İngilizler ta
rafından, iktısadi harp bakımın
dan dÜ§oman toprakları ilan edil. 
miştir. O halde F:r.ansa tam ab
luka altına ıılınmı§ olmakta ve 
anavaı.tnla, Fransız Afrikası'nın 
e.raaı da kesilmektedir. Bunu da 
W eygand'm istif asiyle ve Libya 
hareketleriyle ala.kah görme
mek imkan dıtında değild ir. Kal
dı ki, diğer taraftan Vatington'· 
da aelahiyetli ağızlar, Birleşik 
Amerika'nın Fransa ile siyasi 
münasebetleri keamesi ihtima
linden de bahsetmektedirler. Ay
rıca amerikan kuvellerinin Da
kar' a çıkması ve Fı-ansız Afri
kaaı'nı batıdan da bir baskı al· 
tına almaları mümkün görül
mektedir. Diğer taraftan japon
lar da, Va§ington'da yapılan ko
nutmalarda gerek kendileri ge· 
rek mihver devletleri için en çok 
faydayı elde ebnek yolunda hay· 
li tehditler savurmaktadırlar. 

Netice 
G örülüyor ılci, Libya hareketi 

si.de Stalin'in istediği ikin
ci bir cepheyi açmak içirl yapıl
marnıttrr. Bu askeri taarruz bir
çok aiyaai taarruzlarla yakından 
ve çok aıkı bir surette alfıkah
dır. Amerika, Fransa durumları 
da bu itin Ü:r:erinde büyük tesir
ler yapmııtır. Bundan dolayıdır 
ki, bu hareket birçok düğümleri 
olan karıtık bir muammanın ne
ticesidir. Bu düğümlerin çok ya
kında dünya efkarı arasında da 
çözüleceği fÜphesizdir. Bu~unla 
beraber her §ey, yalnız Lıbya
daki in~iliz ilerleyi§İne defil, 
Fransa'nın, Ameri~a'nın ve Ja
ponya 'nın durumlarıyle, alınan
ların Kafkasya'daki hareketleri
ne ve Llbya'daki kar§ı koymala
nna da bağlıdır. İngilizlerin kar
tılarmda timdi &ide 'İtalyanlar 
,-, bir dünya siyaseti vardır. 
İtalyanlar bu muammanın en 
kolay çözülebilen bir düğümü 
ve yahut tek bir ilmiğidir. 
Bunun içindir ki, onları si -
lüıaız matedebilmek kaygısiyle 
bi.r amerikan gazetesi, ltalya'ya 
50 yıl vadeli ve bir milyar dolar
lık bir ikrazc.!a bulunmayı bile 
teklif ebnektedir. Müttefikler bu 
cephenin her türlü kesimlerini 
ve 'hu kesimlerin siyasi, askeri, 
iktısadi ve bilhusa paraya dair 
olan ruhi çevrelerini de ihmal 
elmem.iflerdir. 

Mümtaz Faik FENiK 



Weygand 
niçin tekaüt edildi ? 

Pefain al n aile 
sıkı bir iıbi liği mi 

ya mak istiy·ormu$ ! 
{ Başı 1 inci sayfada } 

umum katibi tarafından yapılacaktır. 
General Weygand'ın en yakın iş ar

kadaşlığını etmiş olan M. Chatel, Ce
zair umumi valisi tayin edilmiş vt; ge
ne General Weygand'ın yakın iş ar -
kadaşı Amiral Fenard, Afrika daimi 
umum katipliğine getirilmiştir. 

General Juin, şimali Afrika baş -
kumandanlığına, General Barrau da 
fransız batı Afrikası başkumandan -
lığına tayin olunmuştur. 

General Weygand'ın veda 
mesajları 

Vichy, 20 a.a. - General W eygand, 
fransız Afrikasındaki yüksek k0mi -
serlere, umumi valilere ve valilere 

a§ağıdaki mesajı göndermiştir : 
"Hükümetin umum delegesi vazife

min sona erdiği bu dakikada, sizlere 
Allahaısmarladık der ve iş arkadaşla
rınız ve bütün fransız Afrikası aha
lisi nezdinde de hislerime terceman 
olmanızı dilerim. Sizlerin gayretleri
niz ve itimadınız, bana daima vazi -
femde destek olmuştur. Bundan dola
yı sizlere derin minnetimi bildiririm. 
Fransa'nın ve fransız imparatorluğu
nun refahı ve birliği yolunda bütün 
faaliyetlerinizi tanzim etmek şerefi
nin hatırası hiç bir zaman hafızam -
dan ve kalbimden silinmiyecektir. 
Sizlerin sayenizde, devl~t reisi Ma -
reşalin etrafında tam birlik her gün 
daha ziyade kuvet bulmaktadır. Bu 
birlik, istikbalimizin rehinesidir. Her
kesin disiplinle bu birliğe kıskançça 
sadık kalmasına çalışınız. Yaşasın 

Fransa." 
General W eygand, ayrıca Afrika 

ordusuna da aşağıdaki günlük emri 
göndermiştir: 

Fransız Afrika ordusu subayları, 
onbaşıları, erleri, 

Askerlik hayatımın son şerefi ve 
son zevki, sizlerin başınızda bulun -
marn olmuştur. Sizlerden ayrılırken, 
Allahaısmarladık derim. Muhteşem 
ananelerinize, andınıza, sancağımıza 
sadık kalmakta devam ediniz. Şefimiz 
Mareşalin arka-sında kuvetli, disiplin
li ve birlik kalınız. BöyJe bir duruş, 
bütün ümitlere hak verir. YaJnız böy
le bir duruş, bütün ümitlerin başarıl
masını mümkün kılmıya kadirdir. 
Sancaklarınız önünde derin muhab -
betle eğilirim. Kalpler yukarı. 

General W eyganJ, Antibes' e 
gitti 

Vichy, 20 a.a. - Dün ak§am yeme
ğini Mareşal Petain'le beraber yiyen 

General Weygand, bugün Antibcs'e 
hareket etmiştir. General orada bulu
nan villasında oturacaktır. General, 
günün meselelerini takip etmekle be
raber, 1939 da yeniden hizmete ça -
ğırılmasındanberi bırakmış olduğu 
hatıratını yazmıya devam eyliyecek -

tir. 

Almanlarla daha sıkı emek 
birliğine doğru mu ? 

Vaşington, 20 a.ıı.. - Diplomatik mah· 
tillcrdcn alınan malOnıatıı göre gencrtıl 
W eygand iki vnzlfesmdcn de azledllmııı

tlr. Bu vazifeler fransız hUkUmetinin Af· 
rlkıı. umumi delegeliği ve Afrıka'daki 
fransız kuvetlerinln başkomutnnlığıdır. 

Bu tedbir Vlchy hükumetinin nnzilerle 
dahıı sıkı emek beraberliğine doğTu bir a
dımı olnrnk telfikki edilmektedir. Harici
ye nazırlığının selfihl;ı; etli memurları bu 
hususta hiç bir haber almadıklarını ve 
Bırleııik Amerika'nın Vlchy'deki bUytık 
elçiliğinin raporunu beklediklerini bildiri
yorlar. 

Alman büyük elçisinin temasları 
Vichy, 20 a a. - O!I : Teleradyo ajan· 

aına göre geneıal \\"'eygand'ın vazlyetlndı: 
yakında bir değişiklik yapılacağı hakkın
da ısrarı dolatan tıayialar salı gUnU ög
teden sonra kuvetlenmiştir. HUkümetl::ı 
Afrika'dııkl fevkalllde murahhası pazar 
gtinU öğleden sonra, alman büyUk elçisi 
M. Abetz'in hareketinden bir kaç eaat 
sonra Vlchy'ye gelmiııtır. General Hunt
zlger'!n cenaze merasimine ıııtırak etmek 
Uzere fransız hüktimet merkezine gitmiş 
olan M. Abetz pazar sabahı mareşal Pe. 
tain ile uzun bir görüşme yapmıştır Ba
zı mUşıı.hitler bu iki vakıı arasında bir 
mlınnsebet görmU~lerdlr. Ecnebi memle
ketlerde ve bilhassa isvlçre'de bu husus
ta slynsl mahiyette mUtalealar ileri su -
rlllmUşse de ecnebi memleketlerden ge · 
len bütlln haberler Vichy'de tekzip edil
miıstlr. Bu tekzipler hakikatı ifade etmek
te idi. CllnkU mareşal ile M. Abetz ara -
sında yapılan görliııım:de general \\"ey -
gand'ın ismi bile geçmemişti. 

Pnznrtesl blltlln gtln ve salı gllnU ö~le· 
ye kadar Vlchy'de sakin bir hnva hükUm 
s lirmekte idi. Dolaşan şnyiaların g-eneral 
Weygand'ın bundan evelkl seyahatlPrl 
mllnasebetiyle çıkmış v tahakkuk etme
miş olan rivayetlere benzediği bildirilmiş· 
tir. 

Halbuki salı akşamı Vichy'de hllkUm 
l!!Oren hava ansızın de";lsmiş ve vaziyette 
bir yenilik olur gibi görllnmUştllr. Başlı
ca hükUmet Azaları bir nevi toplantı yap
mışlardır ve bu toplantı geç vakte kadar 
devam etmiştir Bu müzakerelere tııtırak 
euruıı olan dahiliye nazın M. Pucheu top-

u u tJ s 

f İngilizier 
Afrika'da 
taarruza geçtiler 

Libya' da 
İngilizlerin yaptığı 

( Başı 1 inci sayfada } t 
kalılar, alman ordularının bu kı, a a r ru % 
Rusya içine bağlanmış olması gibi 
bir fırsatı bir daha biilamıyacakla- k 
rını bilirler. Eğer Almanya, gerek g ı• tt ı• c .. e 
bu tehlikeyi, gerek ltalya'da bir _ 
kargafalığı önlemek için, Şimal 

Afrikası'na aşırı bir ehemiyet ve- gen 
1
• s,J ı ı• yor 

recek olur ve buna vakit kalırsa, 
o zaman Kızılordu'nun karıraında-
ki baskı hafifler. Stalin'in ikinci ( Başı ı inci sayfada J 
bir cepheden bekled:ği asıl yardım raslyle müttefik orduların, uonanmanın ve ha· 
da budur. \'a kuvctıcrlnln kumnndanıdır. 

Gene bu sırada general W ey- Şark ACrlknsının ııallbl oınn 1:cneraı sır 

d , ş· l Af ·k ' d k Alan Cunnlnı:hnm ılmdl tskcnderlye'nln batı-
gan ın ıma rı asın a İ hiz- aındakl mütterık ku\cllcrın kumandanıdır. 
metlerine son verilmiş olmasmın Amiral sır Andrcw cunnlngham Akdeniz 
ehemiyeti vardır. Tayyare kaza- rnoııuna kumanda etmektedir. Hava mareaalı 
srnda ölen ve Şimal Afrikası'nı tef- Arthur conlnghnm l:ı;c garp colilndckl hava 
tişten dönen general Huntzirer'in kuHtıerı kumandanlı~ına ta>1n edilmiştir. , 
yere atmağa muvaffak olduğu dos- Alman _ ingiliz çarpışmaları 
yalarda ne esrar gizli olduğunu bil- ı.onıira, 20 a,a. _ Royter ajansının Lib· 
miyoruz. Gene. al Weygand'ın va- ya'da ılerlıyen Britanya kuvetleri nezdin. 
zifesinden çekilmesi, almanların dekı hususi muhabiri yazıyor : 
kendisine emin olmamalarından 
ileri gelmişse, muvaffak olan bir 

-air yıl önce \\'avell'in muzaffer muha. 
rebelerinin meşhur hale koyduğu garp ÇÖ· 

İngiliz taarruzundan sonra Ş1°mal . · · • 
· ı iti meyuanlarında şımdı Brıtanya ve alman 

Afrıkası'ndaki framıızlarl · ·ı· . · · ' a ıngı 12 kıtaları muharebeye ıı:ırışmış bulunuyor · 
ler arasında bir elbirliği tehlikesin·' 

1 
den korkulmut olmak ihtimali var· ar:r.ıüttefıkımız rusların müracaatına Mih· 
dır. Yeni cihl\n harbinin pek me· 

ki b • ver'e karşı yeni bir cephe açmak suretiy-
r.a ı ır safhası üstündeyiz. lnni. 
1 1 d " le cevap verilmiştir. Afrika'daki alma!'! ku 
ız er, a alarmı her türlü taarruz 

tehlikesinden kurtarmışlar, Mısır vetlerı orada almanlardan çok daha kala -
cephesinde alabildiklerine kuvet· balık olan İtalyan kuvetleri içın sadece bir 
lenmişler, ve Belçika'danberi, her desı e k teşkil eımekle beraber. şimdi cere
cephede tartıştıkları, sanal ve ku· yan etmekte olan mucadelenin cevheri 
vetini yakından tanıdıkları dlic.- Brllnnyn ve nlman kuvctlerl arasında Yu-

1 " nanı tıııı \'e Girit safhalarındnnbcrl ilk ıın-
man arına karşı taarruza geçmİ~· 

tilıanı te~:Cil etnıek•e olması ve Britanya 
aclalarınclan gelen kıtaların harekatta ha· 

Bir apartmanın 
kapıcı odasında 

yapllan <inayet 

1 Cörcll 
J _, 

taarruz dolayısiyle 
çöl harbinin 
vasıflarını 
anlatıyor 

{ Başı ı inci sayfada ) 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Cümhu
riyet bayramından önce Kıgı'den 1s
tanbul'a gelen Hüseyin adında biri 
bir mikdar mal aldıktan ve bunları 
Üsküdar'da İbrahim adında birine bı- • 
raktıktan :sonra ortadan kaybolmuş
tur. İbrahim meaeleyi zabıtaya haber 
varmiştir. Yapılan tahkikat neticesin
de Hüseyin'in bir apartıman kapıcısı 
olan hemşerisi Haydar ile Haydar'ın 
arkadaşı Mehmet tarafından parası -
na tamahan öldürüldüğü anlaşılmış -
tır. Katiller Hüseyin'i apartımanın 
kapıcı odasında sarhoş ettikten son -
ra tabanca ve bıçakla öldürmütlerdir. 
Bunlar cesedini apartımanın kuyusu
na attıklarını söylemişlerdir. Katiller 
tevkif edilmiştir. Ceset kuyuda aran
maktadır. 

kemmel surette techız cdılnıcsı ıı;ın be§ 
aya yakın bır müddet bekledık. Libya çöl· 
lerlnın harp 11artıarına benzıyen bir va. 
ziyet dünyada mevcut değildir, sanırını. 

Orada süratli ve tesirli hareketler ancak 
zırhlı kuvetlcrin, hava fllolannıu ve me
kanik harp vasıtalarının fevkalO.de bir su
rette istimal edilmesiyle lemin olunabi • 
lir. Denilebilir ki çöl muharebesinin ııe· 
raiti aııağı yukarı deniz muharebesi ııart· 
!arına nıüııabihtir. Bu h:ıreketlere iııth·ak 
e<len birlikler bu seri ve geniş hareket· 
leri hazırlar ve tatbik ederken telslı. ha· 
ber verme \'asıtıılannı susturmnk nıec • 

raretlı dılle bahsetmektedirler. Gazeteler, burlyetindedlrlcr. Savaş vukun geldiği 
İngiliz ordusunun ılk günde 60 mil iler- vakit bunu deni7, fllolıınnın \'eya filotil· 
lediğini blıyUk baıılıklar altında neşredı . lalannın c;arpışnıalarına benzetebiliriz 
yorlar. Şımdl bu ııerı hareket gazetelerin Gene tıpkı dcnı7.de oldu~ gibi her sava· 

şın neticesi bir tarafın veya di(;cr tarn • 
meşgul olduğu b~lıca me\•zulardan bir: 

fın lehine olarak nihayet bir kaç snat i. 
olmuştur. İngiliz taarruzu, Stalin tarafın· çinde belli olu\·erir. Eğer bu müddet zar· 
dan ikinci bir cephe kurulması hakkında !ında düşman kuvetıeri imha edilir veya 
ılerı stirlilcn arzuya bir dereceye kadar ciddi surette hasara uğratılırııa. hava ku· 
cevap teşkıl etmektedır. Fakat askeri nıU- vetlerl htikmümllz altına llUşerse dilşma· 

nın sahil bölg•'Binde sıkıştırılan piynd.ı 
tehasaıslarla bu hususta mUtalQ.ıı. yUrUten veya topçu kuvetlerl şüphesi7. ciddi bir 
muharrırler, halkı taşkın bir eylmserllğe vaziyete dllşmllş olur. 

lerdir. Ne te~ebbfü, ne de neticele
rinin bu harbin cereyanı Üzerinde· 
ki derin teııiri inkar olunamaz. 

Falih Rıfkı ATAY 

kapılmamllğa dft.vet ediyorlar. Bunlara gb· İ nglllz ve ımparatorluk kuvetlerinln 
re. Orhışark'taki İngıliz orduları u.ylar . !ııkip etlikleri gaye her hangi bir mevki· 
tlanberi önemli bir surette takviye edilıııı in zaptı drı'{ll, düşman kuvetlerin!n ve _her 

kim rolü oynamakta bulunmasıdır. Filha· h 
1 

k . il şeyden evci d!lşman z ırhlı kuvetlerınlr. 
kik;ı bu h:ırekitta dominyon askerı daha u uıııııa la beraber, duvman da kudretli 1 tanııımcn tahrlh idlr. Bu gayeye vnrmak 
azclır. Rrit:ırıya ve imparatorluk kuveıle • eillıhlara ınıılik bultııımıktadır. Buna rnğ- ~ için garbi çöl ordumu7. deni7.den Ccrnhup 
ri italyanl:ınlan ziyade alınanları bulmağa men, gazeteler bu seferki taıırnızun yarı vahıısına kadar tı7.Rnan geniş bir ct'phe 
ve onlarla muharebeye çalı~ıyorlar. Zira yolda kıılnııyacağı umıdındedirler. Gaze- tizcrincle \'nziyet almış ve 17 sonteşrln 
imha edıien b r alman esir edilen altı i - telerın tahminlerine gure, bu defa Trab. akşamı bUtlln hazırlıklarını bitirmiştir. M. Harriman Amerika' dao 

lngilfere'ye döndü 
Vatlngton, 20. a.a. h.ır .. ıaınıı ve ö-

1 ıs ııontcşrin sabahı şafakla beraber U· ta yandan daha muhımdir. Muharebenın lusgarp hudutlarına kadar dayanarak Mlh· 

ver kuvctlerlnl şmıal Afrikasından atmııl< 

mümkün olacaktır. 

ııarolnsı şudur: "Alııııırıa , ·ur, llnlyan kaça
caktır.,, Şurası muhakkak olarak soylcni -
lır kı, almanlara ezıcı bır darbe ındırebil
dh:ımlz ınkd ırde, mukavemet ıçın onlara Daily-Telegraph ın diplomatik muh:ır -
ıı:uvenınektc olan İtalyanlar muhtemel ola- rirl, •• İngiltere. dU:;ımanın askeri gayretini 

muml ilerı yUrliyUş bnşlamıştır. Uzun me· 

1 l_R_A __ o_Y _o.-ııııı 
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Radyo Difüzyon Postal 
TÜRKİYE Rlıd) osu - ANKARA 
---( Dal •a Uzunluğu ) 

1648 M. l 2 Kc s. 120 Kw. 
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CUMA : 21. 11 1941 

7.30 Proı;ıuın ve .Mcnılı.ket saat 
7.3J Muzık : Hafıt Pu.ı çalar lJ:ıJ 
7,4., AJANS HABLH.LLH., 
8.üO .Mllzlk : l:i nfonik Parçalar 
8.15 EVlN SAATİ, 
8.30 8.45 MJzik : Senfonik 

l'rogrrumnın deva.ıu tl'l), 
12.30 l'rogı anı 'e Meın.eket ı:;aat 
12.33 .Muzık - Şarkılar ve turk 

7.45 AJANS HABERLERİ, 
13.00 Muzik c Şarıuıar ve tutkUlef 

rıınıının devamı, 

13.20/14 00 Muzik Karı!jık 

18.00 
18.03 
18.40 
19.00 
19.lfı 

19.30 

19.45 

20.15 
20.45 

(Pi). 
Program ve 
:MUzık : !<'asıl Heyeti, 
.\ltizık : Dans Müziği (Pi), 
KONUŞMA : ( İktisat 
Mllzlk : Çigan havalan (Pl 
Memleket Suat Ayarı, ve 
HABEH.LEHİ, 
Müzilt : Klıısık TUrk MUZili 
rıımı ~ Şef : Mesut Cemil, 
HADYO GAZETESİ, 
Müzik : HlcazkAr 
Şarkılar, 

21.00 ZİRAAT TAKVİMİ, 
21.1 O T E M S İ L. 
22.00 l\IU7.lk : Rııdyo Salon 

(Violonist N<'CİP Aşkın) 
l llnıby : Potpuri, 

22.30 

22.45 

2 Stolz : Viyana gecele~ 
zeldlr. ı Soprano Redriye 
lştlrdklyle ı. 

3 Mltllrr : La Paloma, 
4-Brothe : Barkarol. 
Memleket Raıı.t Ayarı. AJ 
IlF.RT,ERİ : Zirnat. Esham· 
Kambiyo.Nukut Borsası ( 
Müzik : Had)o Snlon Ot 
Programının devamı : 
5-- Llihr : femleltPtten m 

22.55/23 00 Ynnnki Program ve 

dUnç verme kanununun tatblkıııe m1>mur 
M. Harrıman, diln yanında M. Attlee ol
duğu halde, İngtltere·ye dönmllştUr. 

rak uzun müddet zorluk gosternııyecekıer- ônemll b ir surette Ş'lşırtmak fırsatını bul
Tayyareden inerken M. Harrlman de - dir. Kııçnn ııazilerı görmek, ıtalyanlnr ı- du ,, ba§lığı altındı çıkardığı bir ;ı;azıaa. 

ııafeler katetmek mecburiyetinde bulunan 
kuvetlerlmlzln hareketleri mlistesna ad· 
dolunacak dt'recede şiddetli yağmurlarla 

taahhllre uğramıştır. Fakat bu yağmurla· 
rın ımhll bölgesinde çöle nazaran şiddet· 
il oldukları anlaşılmaktadır ki bu halin 
bizden ıiyade düşmanı zarara uğratmı~ 

olnıneı ihtımal dahilindedir. 18 sonteşrl:ı 
gUnU ordumu:r. bir c:;nk noktalarda dllşma. 
nın ileri karakollariyle tenıa.~a geçmiştir 

Diişmanın bu hnreketlere karşı hiç bir ha· 
zırlık ynpnıanıış oldu~u ve bir sürprizle 
karııılaşmıe olduğu nıuhnkkak ı:;-ibldir. 

Çöl ordusu einıdl düşman km•etleriyle 1-
yt ısnrllar altındn boy ölçU,,ebileı:ek nıu· 

vafık bir vaziyette bulunmaktadır. Dllş· 

manın ağır zırhlı kuvetleriyle çarpışma 

vuku bulup bulmadığını şu dakikaya ka· 
dar bilmiyorsam da olmamışııa bile hu 
çarpışmanın u:r.un müddet gecikemlyece
ği ıllphesh:dir. 

Doktur ZCki Şamil Ataç'la, 
mebusu merhum Ethem Tuncel 
Sabahat Tuncel"in nikllh töreni d 
rn beledl)lt!sinde iki tarafın doı 

mıııur ki: tin mant>\i)rıl bozukluguna oa~ıanı;ıç ola· general Auehınleck'ıu bu taarruza, Alman-
"- Rueya'ya harp malzemeııl verilme- caktır. İtalyan ordularını t! Tunus hududuna ka· 

sinde İngiltere bUyUk bir stirntle hareket Duşman bır nııiddettenberi hücum bek- dar atacağına emin olarak başladığı Uml· 
etmiştir. Ayni sUratle bizim de yapacak 

pek çok !§imiz vardır. Bununla beraber, 

oimdi fııler Amerfka'da da eUratle gitmek· 
tedlr. Bizim de .zamanında erişebileceği -
mızı %8.Ilnediyonım. ÇUnkU Rusların tes

ıtm olmıyacaklanna kanaatim vardır. ,, 

Kendine elektrik memuru süsü 
veren bir hırsız 

lemedir;ı ıçin<lir ki onu bir sürpriz karşı - dini izhar etmektedir. Bu yazara ~öre, ln
sında bırakmı~tır. Bu taarruz ehemiyetli gillzler, Tarablusgarp şehrine ve Tunus 
bir hareket olııırık hclirıliı;i ıçin dogurdu.Jiu 

hududuna varacak olurlarsa bu, bütün ıı-
surpr.ı; de büyük olmuştur. 

mal ve batı-ı:ıimal Afrlkasında .Nazilere 

kar11ı mukavemeti arttıracaktır. 

Tlmeı gazetesinin a3kerl mütehassısı, 

bu fleri hareketin derinliğine igaret et-

runda yapılmıştır. 
Genç evlilere yeni 

saadetler dileriz. 

Doğum 
Nafıa Vekilliği Seferberlik 

Ay'ın bir kız çocuğU dUııyaya 
memnuniyetle haber aldık. Ya 
ömürl"'r dileriz. 

Alman basın 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Kendi

ne elektrik memuru süsü veren bir 
adam Kuşdilinde baytar profesör al
bay AJaettin'in evine girmiş ailesinin 
yanına yaklaşarak onu bir entari ile 
boğazını sıkarak bayıltmış, sonra iki 
sandık kırını' 'bunların birinin için -
den 1280 lira ötekinden altın bilezik, 
saat ve saire alarak kaçmı§tır. Bu a -
dam 1280 lira aldığı torbanın içindeki 
600 lirayı bırakmıştır. Aranmaktadır. 

Taarruzdan bir veya iki hafta evet, Ak
deniz boyunca uzanan ve Marsamatruh'a 
kadar ciden kara ve demiryolundan istifa. 
de edilmiıtir. Tanklarla dolu trenler gör
düihim gıbi yol üzerinde 50 kilometre u -
zunluıun<ıa ardı ardına sıralanmıı kamyon 
kaflleıerl de i;ördılm. Hazırlıklar ) ııpıı<lı· 
ıı iırada, çoldelı:ı inıı:iliz ordusu ile iki ay 
kadar beraber bulundum. Bu ıtibarla hıs; 

bır ~eyin tesadıHe bırakılmadıgını ıoylı -
yebilirim. Kııalarımız bunu bildıkle. i ci -

Kendimizi zaferin verdi~i bir 11evk ve 
heyecana kaptırııcak zamandan he::ıUz u· 

fakat eağ cenahı çevirerek, hücum ettik- zak bulunuyoruz. Başkumandan gımeral 

mckte ve bu tanrruzun hiçbir mukavemet. 
le karşıla~madığını kaydeylemektedir. Ti-

mes, İngilizlerin dUıımana cepheden değil 
İstanbul, 20 (Te efonla) 

in başkanlığındaki a'1nan 
ti bugün Ankara'dan şehri 
diler. Yarın tayyare ile ha 
ceklcrdir. 

!erini de ilAve ediyor. Asıl meydan muha- Auchlnleck'in emri ıııtında bulunan ve S 

lantıdan sonra Paris'e hareket etmlı,ıtlr. 
Resmi mahfiller ıılikütu muhafaza et -

mekte devam ediyorlar. Hiç bir tebliğ 
neşrtdllmemlş. seltthlyetll kaynaklardan 
da hiç bir haber ahnamamıııtır. 

M. de Brina'nın temasları 
Vichy, 20 a.a. l:i'ransız hUkllmetlnin iş

gal altında bulunan topraklarındaki bü -
yük elçisi :M. de Brinon bu ıiabah Vlchy'
ye gelmiş ve ba11vtkll muavini amiral 
Darlan ve Petaln tarafından kabul edll
ml!!tir. 

Almanya ile ifbirliği mi ? 
Londra, 20 a.a. - Her ne kaclar Wey

gand'ın Şimal Afrlkn'dakl vazifesinden af· 
!edildiği henUz resmen teyit edilmemıss" 
de bu sabahki gazetelerin lntlbaına göre 
bu haberin doğruluğunu kabul etUrecek 
ortada sebepler vardır. Gazetelerin hepsi 
liu hususta ileri sürülen faraziyelere mu. 
hlm yerler vermlslerdlr. 

Tlmes gazetesinin Vaşlnblon ,muhabiri 
diyor ki: 

Haber teyit edildiği takdlrd~ Weygan
d'ın azli, P~taln'In nihayet Almanya ile 
müfrit bir l!iblrlltf yapılması hususunda 
teslimiyet gösterdiğini lfnde eder. 

Fransa, Amerika itin ~niln meselesini 
teşkil etnıektedlr. Eğer Petain sulh şartla· 
rını kabul ederse Amerika Vlchy hükilme

hetle netice hakkında tam bir emniyet bes
lemektedir. 

rebesl, bu hareket sona erdikten sonra 
tınşlıyacaktır. Bu muharebe çok ııiddetll 

olacaktır. ÇUnkU dUşman kuvetıeri tank 
karoıkoyma topları ile takviye edllmiı ol
duğu gibi iki Alman ve bir İtalyan zırhlı 
tümeni ile de kuvetlendirllmlıı bulunmak

tadır. Bütün bu kıtalar kuma saklanmııı 

mayn tarlaları ile gnyet iyi hinıaye edil

mektedir. 
Her ne olursa olsun, burada kati bir 

İngiliz muvaffakıyet! maddi ve manevi 
bakımdan çok büyUk blr tesir yapacaktır. 

Londra: 20. ıı.a. - Libya'dakl ing111z 

Mihvercilere yapılan baskın 
Kahire, 20 a.a. - Duşmanı Doğu Sıre· 

nalk'ten atmak üzere yapılan hurP.ketlerln 
son neticesin! kf'SI irmck için vakit ı;ok er
kendir. Teşkilleri dağnık bir halde bulunan 
diı!iman baskına ve birbirinden çok u:ı:ak 

yerlerde ani hücuma ugramı~tır. Düşman 
lı:uvetleri §İmdi dağınık bir va:ı:iyettedir. 

Dün öaleye kadar hiç bir büyük meydan 
muharebesi olmamı§tır. Düşman olanı üç 
zırhlı tümenini llnlfaya \'e Sidl-ömer hat
tı arkasında toplamağa matuf gözükıiyor- taarruzu hakkında tefsiratta bulunan Dai-
du .Fakat bu böyle olacağına iki alman tü- ly Express gazetesi, yeni alman ordusu
mcnı Budia ile Tobruk arasında bir al • nun teııebbllsü ilk defa olarak öbür tarafa 
man tümeni de Tobruk'un cenubunda bu- bırakmış olduğunu kaydediyor ve "lmpa
lunduğu sırada başlamışdır. raturluğun kalbi ve hUr kimselerin Umit· 

nu arada donanma Haltaya'yı bombardı· ıeri Nil ordusuyle beraberdir .. diyor. 
man etmıı ve ııaırayıı.'nın cıonup muda!aa hat· Dally Mail de şu ı;atırları yazmııkta-
lan Uıt•rlne elddetll bir baskı ynpılmakta bU• 

lunmuıtur. llnva aarllıırı llrltıınyalıların le· dır : 
hinde idi. " Bu ileri hareket, Rueya'da da Birle§lk 

JIUı:umdan bir ııün evci ıılddctll bir kum Amerika'da da memnuniyetle kar11ılana • 
tırltnıuı taraıısutu ııüçleatlrmt:ıtl. Salı ııünü ve caktır. Hür dostlarımız bu haberi, bizi as· 
cal'tamba aabahı )'llltan yııf:mur timdi durmuı- kert ataletle lttiham eden infıratı;ılıı.ra 
hır. Fakat ıahll tıoyunı:a yıııtmakta olan ıld· 
detıl ya2rourlar Drltnnyalılardan zl)'llde dile- ikna edici bir cevap olarak karşılıyacıık -
manın harekAtına mAnl olmaktadır. En son tardır. Libya'da 11imdi m!neviyntı bozul -
mcteoroloJI tıültenlerl havanın acacıı.tını cus- muıı İtalyan lejyonları ile değil, hakiki 
termektedlr. 

flell81 alman olmak üzere ~imdiden blrkac 
.,ır alınmıştır. 

Büyük harekatın inkiıalı 
Kahire; 20. a.a. ;- DUn akııam ııeııredi· 

lPn ve Libya'da umumt bir ilerleyiııten bah· 
Seden hurusl tebliğ Olmdl garp çö!Unde 

bllyUk harekl\tın cereyan -0tnıekte olduğu
nu ıöııterlyor. İleri hareketi Sollum'dan 

bir dUgmanla kargılaıııyonız. ,. 

ltalyanlar ne diyor 
Romn. 20 n.n. - D.N.B.: Can;amba 2Unü 

ıncıtlz motörlü kuvetlerlnln Slrenalk'te gös· 
terdlkler1 taarruz hakkında salA.hlyctll askert 
makamlarda eöylc denllmektedlr: 

tlnl tanımağa nihayet verecektir. Cilnkil çölUn cenubundakl Cerabub"a kadar uza
sulh şartları fransız donanmasının lşblrll- nan bir kavis üzerinde ba.,lamıııtır. Sağ 
ğlnl ve fransız üslerinin almanlar tara- cenah üzerinde. Britanya ve imparator • 
tından kullanılmasını istilzam edecektir. 

luk kuvetleri, Mihver'ln Halfaya'dan Sidi· 

ı -' llk gün !cinde tnırtl!z kıtaıuının 80 ki: 
ıonıetreltk blr llerleylı kaydettikleri hakkında 
ınıılllz propaganrtaaının Mdlllları, olayları tah· 
rlC etmek yolunda bu propagandanın atleti o· 
ıan usullcrılcndır. Hakikat ıudur: lnııııız kıtıı.

Jarı ıtalyan kıtaları ile Sollum • Cerabub hattı 
üzerinde tcmaR& gelme:ı arnatırmıılar ve bu· 
nun !cin de ılmdlye kadar ltalyan kuvetıerl· 
nln bnlunmndıaı blr cöı bölgl'sinl gecmlaler
dtr. Blnnennlcyh ınclllzler, askeri ehcmlyett 
oımıyan ve ancak ıta))•nn kuveUerlyle tema& 
etmek lcln bir cöl pnrcasını sadece ııecmtıtcr
ııır. 

Eğer Weygand Şimal Afrlka'dan çekilirse 
bu bölge bundan bö)'le Afrlka'ya gönderi
len iaşe maddelerinden mahrum kalacak

Omaı .. a kadar uzanan kuvetle tahkim e
dllmlı mevzilerini tazyık ediyorlar. Daha 

tır. Sımnl fransız Afrıı,-asını alman hulQ- cenupta, Br!tanya zırhlı kıtalan piyade 
l!lne karsı koruyan sb·aset ve bu slyase- ile birlikte hududu geçerek ıılmale, s:ıhll 
tin takibi hususunda temin edilen lnglllz üzerindeki mevzilere doğru ilerlemektedir. 
lşbfrll(tl akamete uğnyacaktır. Bu hlılln Tebliğde, dllşman hava kuvetıerlnln fa-
ne gibi neticeler verebileceği de stmdlden aliyetınden bıı.hsedllmemesı hayretle kar
kestlrllemez. 

ıılanmamalıdır. Filhakika, Mihver tayya
Vaslngton'dıı sanıldığına görı-, Anglo-

relerı belki de lllzıımu kadar benJlfn ıev
sııksonlara karsı tek cephe tP..Şkll edecek 
olan "Avrupa kalesinde" almanlar transıı- kedllemedigi için ıon zamanlarda çok atıl 

kalmıılardır. 

2 - Libya Cl'Pheslnde lnırlllz motörlU tcı

k111erlnln taarruzu tle blrllkte inclllz hUkUme
U de büyük bir propaırandn taarruzuna bas· 
Jamıatır. Bu propacanda bıu;ltyan muharebe
lerin tik sathaslyle hlc de mütenasip del'ıllt11r. 

3 - lnclllz propnı:andası de\'amlı olarak 
verdi~! haberlerde lnglllı: 1lerle)'141nln ltalyan 
kuvctlerlnl ba&kına utrattığını bllha a belir· 
tıyor. nu, hakikate uygun detlldlr. BugUnkü 
Jtab·an tehllltlnln de ııösterdlltl ırlbl, ltalyan lara b0yl1k bir rol vMetmeğe hazır bulu

nuyorlar. Fakat ~öylendiğlne göre aimlln
lar aynı teklifi Avrupa'nın her hükllmet 

Verilen malOmata göre. şiddetli yağ - motıirlU kuvetıerı hcml'n kanı taarruza eec
mıırlar yağmaktadır. Bu yağmurların hem mtslerdlr. 

met k('ztne )'apmışlardır. lsvlçre, İspanya faydBSl, hem de mahzurları vardır. Fay . 
ve Portekiz Fransn'nın durumu anlaşılma. 
dan bu alman dllveUnl hesaba katamıyıı.

caklannı blldlrml&lerdlr. 
Durumun garip olan tarafı, Fransa'nın 

böyle bir vaziyet ka~mnda pazarlık lm
k!nlanndan istifade etmete mütemayil 
olmasıdır. 

dası, dllşmanın tarassutlarını zorlaştır • 
makta; mahzuru da yerin vaziyetindedir. 

Libya' claki İngiliz taarruzunun 
heci eli 

Loııdra; 20. a.a. - Bu sabahki g-azete· 
ler, Lib)'&'d&ki 1nril1z ta&lTU%Ul1d&n ha-

4 - Llb>•n'dn cereyan etmekle olan rnuhare· 
belerl, uzun zamandanberl Sovyetler Birli~! 

tarafından kurulmuı istenilen ikinci ceNıe 
oldutu hnklnndakl lnclllz iddialan da esnasız
dır. Sovyet talebi AtrEka'da de:tl Avrupa ln
taıında tklncl bir ceı;ıhenl:ıı kurulması hakkın· 
da idi. Inelllz propagandalı !nııUtere'nln lı.v· 
rupa kıtasında tldncl bir cephe kurmaktan 
t.cız oldutu:ııa tmt etmektedir. 

inci orduya kumanda eden general Ctın· 

ningham, parlak ve stratejik bir yaklaş· 

nıa hareketi ;\'apmııs ve bunu muvaffnki· ,1111111111111 1111111111111111 
yeti"' hitirerek mlihim nıev7.iler işgal et. 
mıııur. Şimdi her eey cereyan edecek mıı- §_ Sebzelerin günlük 
harebenln neticesine bnğlıdır. Önlimll7.dekl _ 
hir kaç giln içinde bu muharebe çok alA.· : 
ka uyandırncak bir çok mümeyyiz vaeıf· -
lar gösterecektir. ~luhakkak olnn bir ecy : 
vardır ki o da bu hnrekı\ta iştirak ede:ı : 
inglliz ve inlparatorluk kuvctlerlne men- : 
sup her nefer uzun zamanclanberi iı;indı: -
sakladığı bir: hırs lle dllşman llzerine sal· : 
dıracak, en büyük bir azimle ve !edakl'ır· : 
!ıkla harp edecektir. Bu askerler, Alman- : 
Jarla sil(lh ve techlzat husU!'Unda ilk defa 

toplan ve perak 

sallı fiyatlara 

olarak müsavat halinde harbe giıiştikle· : Cinsi ve menşei Fiyatı 
rinl dli§lınecekler ve Libyada elde edile· : 
<'ek bir inglliz zaferinin bütUn harp Uze- - Ispanak (M J 12 
rinde yapacağı azlm tesiri gözden uzak- - Lahana (A) 6

5 50 tutnuyacaklardır. - !'ırasa (A.) 

l > J · : ı·erelnıası (A) 6 
Çörçi in or uya meıaıı Kereviz (B> ıs 

Londra, 20 a.a. - Başvekil M. Çöçil, : l'atntes sıırı (Ürgüp) 11 
Balı çölünde harekatta bulunan orduya ve : Patates beyaz ('lt) 8 
hava ir'Jvellerine ve Akdeniz donanmasına 1: Knbalc (Tarsus) 15 
a5ağıdaki mesajı ıöndermiştir: : Knrnıbahaı· tEs.) 18 

Kral, Batı s;ölündeki ordu ve hava ku- : Ayııe fıısulye (T) 22 
vetlerini.n ve Akdeniz donanmasının büttin 1

: Çalı (T.) 28 
subay ve erlerine, karşılaGtıkları en yük- : Domates (A) 13 
sek ehemiyetteki bu muharebede vazıfele· : Kemer patlıcnn (:M.) 17 

rini misal teşkil edecek bir sadıklıkla ya- Yuvarlak (Ad) 17 
: Bamya (Ad.; 38 

pacaklarına itimadını bildirmemi bana em- : Dolmalık biber (B) 19 

retmietir. - Sivri biber (B) 19 
Brilanya ve İmparatorluk kıtaları, her : Kuru soğnn (M) 7,rJJ #) 

türlıi modern silahlarla çok iyi techiz e - : ( A) Ankara, (Ad.) Adana. r 
dilmiş bir vaziyette olarak, ilk defa al - _ (Rey.) Beypazarı, (ftf rlfl"': 
manlarla karşılaşıyor. Bu muharebe, har- : (Mek.) Mekece, (T) T• 
bın bütün ıeyri üzerinde tesirini göstere· - Ürgüp, (Es.) Eskişehir 
cektir. Son zafer, vatan ve hüriyet için bu - l:ırdır. 
güne kadar vurulmuş darbelerin en ağırını "lllllllllllllllllllllllll tll 
vurmak saati ıimdi çalmıştır. Çôl ordusu 
tarihe. Blenhcim ve Waterloo ile kıyas O· 

lunabilecek bir zafer aayfaı;ı ilave edebi
lir. Bütün milletlerin &özleri ıize çevril -
miştir. Kalplerimiz sizinle beraberdir. Al
lah hakkı korusun. 

İtalya'ya bir amerikan 

ikrazı tavsiye ediliyor 
Nevyork, 20 a.a. -Bütün İlalya'da be

liren tellıı emarelerini gözden ıcçiren 
Ncvyork Herald Tribune, sulh zamanında 
kullanılabilec:ek yiyecek ve iptidai madde
leri salın alabilmesi için Birle:iİk Devlet· 
!erin 1talya'ya faizsiz ve elli senede öden
mek üzere bir milyar dolarlık bir istikraz
da bulunmasını tavsiye etmektedir. Bu is· 
tikrazm ye&ine şartı İtalya'nın ınazilerle 
alakasını kesmesi, Mussolini boynduruğun
dan kurtulması ve Yunanistan, Hırvatis - . 
tan ve ArnavuUuiu serbest bırakmasıdır. 

Gazetenin bildirdiğine göre, sansüre 
rağmen İtalyan halkı her ~eyi haber almak· 
tadır. Bi:ıyle bir teklif bütün !talya'da mu· 
uzam aki&ler yapabilir. 

ULUS 

Viyana'mn meşbur ope~ 
suslenen bu buyük fı/t!1 

kısmım 

Viyana Filarf11 • 
O r kes t r;,. 

idBre etmekt • 
1 AHTİSTl•~Jı . 

WILLY fOR 
MAR1A HOL 

seanslar : 1'; 

14.30 • 16.30 - ıs so • • 
Gece için yerleıı 
gündüzden Jc.a.P 

Telefon: 6 
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! Türk Tarih Kurumunun yllhk i . . . Umumi Heyet toplantısı -----------------------
2 _ thaleal 4. 12. 941 ııerternbe rünU ıaat 

16 da yapılacaktır. btekl11erın Uıkllt mektup. 
lannı belU aaatten bir nat evel Ko. na ver
meleri. Şartname her rün Ko. da sörtllilr. 

lngiltere üzerind~ 
• . . . Kömür alınacak 

s.ıtmı,.. Sa. Al. .Ko. dan: 

londra 20 
lıiıret • a.a. - Hava ve Dahili Em-

Du naıırlıklarının tcbli~i : 

: Türk Tarih Kunımu Bat
: kanlığından : 

1 - KomlaJronda mevcut enat ve ıartna
ıneıl dahilinde 800 ton kok veya aömülııok kö
mürü k&palJ sarı uauUyle eıaıııtmeye lconul
ınuatur. Muvakkat teminat 1110 lira olup lha-Yıreı 11 

&ece erkenden tek bir düşman tay
•uııd !nıııtere snhlllerlnln cenup-doğu
•tını a ve cenup-batısınJa iki yere bomba 
n ıtır. insanca zayiat olmam1.&tır. Yal-

1.l cenup 
\'ardır. batısındaki yerde hafif hasar 

Akdeniz' de bir alman 
denizaltrsı batrrıldı 

ı.ı,~~a, 20 a.a. - Amirallik dairesinin 

4r~iraı1ı1c daireai, Marigold Korvetinin, 

--~ 0 111'in batırıldıiı sularda, bu bat • 
lliıaıt )'alnız ikı ı-ün aonra bir alman de. 
direc 

1~1 ge~i&ini tahrip ettiğini bugün bil-
1-r11ı e "aııyettcdir. Bu denizaltı ayni au
>'lPJt dev.riye gezdiıiinden, Ark Royal'e 
~ hucuma iııtirak etmiş olduğu mu
tııı1 ,, ır. Marigold, deniz bombaları at
Geııiı~ ~unun üzerine djişman denizaltısı 
tır. il Ustüne s;ıkmağa mecbur kalmı:ı • 
~ llııun üzerine Korvet, derhal denizal
llııwt, topJı hucum etmi&tir. Denizaltı bat
tetteı:· Denizaltıyı kayıklarla terkeden mü
G&r. •t. esir edilmiştir. Esirlerin adedi 34 

. . . . Türk Tariıh Kurumunun yıllık ıesı 22. ıı. 941 cumarteaı rünu aaat u de se-
E umumi heyet toplantısı 28 ikin- 11m1ye Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
': citeşrin 1941 cuma günü ıaat on • <822&) 18178 

: beşte yapılacaktır. Gündem ap· Sığıreti alınacak 
: ğıya yazılmıştır. Aılt üyelerin Balıkesir sa. Al. Ko. dan: 
: teırifleri rica olunur. ı - Beher kU01una ~ kuruı 46 aanum o fiyat tahmin edilen 90 ton ııtır eu kapaıı 

G NDEM zarı uıullyle ekllltmeye konmuıtur. EkaUt. 
1 - Geçen toplantılara ait za- meıı 28. ıı. 941 cuma ırünU saat 16 da saıı-

bıtların okunması, kesir sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muvakkat 
2 - Kurumun bir yıllık çalıt- teminat 3107 lira, evsaf ve huauıt tarUar 

maları hakkındaki İdare Heyeti Ankara, latanbul Lv. A. Sa. AL Ko. larlyle 
komisyonumuzda ırörülUr. 90 ton et bir ta _ 

raporunun okunması, llbe verııetıııecetı ırtbl 15 tonu am 75 tonu 
3 - 1940 mali yılı hesapları ayrı bir müteahhide ihale edlleblllr. Tallı;>. 

hakkındaki mürakabe heyeti ra- • terin temınatıarlyle teklif mektuı;>lannı ihale 
porunun okunması ve idare he· saatinden bir aaat evet Ko. na vermeleri. 
yetinin ibrası, <8312> l~ 

4 - Kurumun önümüzdeki yıl- Odun alınacak 
tara ait çalışmaları hakkında Ü· 310 Sa. Al. Ko. dan: 

Yeler tarafından ileri sürülecek 1 - Kapalı zartla 5700 ton odun •kslltme-
• ye konacaktır. Muhammen bedeli 114.000 u. 
: teklif ve mütaleaların müzake • radır. 

: resi. 5380 2- Şartname.! Gelibolu sıo Sa. Al. Ko. da 
\ (' Çanakkale sa. A.I. Ko. da ve Ankara, Istan-
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_ bul Lv. A. Sa. Al. Ko. darında ve Balıke.sır 
1 Sa. Al. Ko. da ROrül!lr. Ihalesl 27 ll.194l 

pilakilrterek kendisine insan ve malzeme perıembı ırunu saat 16 da sıo Sa. Al. . Ko. da 
kayıbı verdimiıtir. 18 ıonteırinde 21 al )"aı;>ılacaktır Muvakkat teminat 69:50 liradır. 
man tayyaresi tahrip edllmlitlr. Bizim bteklllerın bel11 ırUn ve saatten bir saat e. 
kayıbımız 7 tayyaredir. '"el tekllt mektuplarını Ko. na vermeler'!. 

(85S4) 18492 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Sa. AL Ko. dan: 
l - 600.000 kilo eıtır eti kapalı zart uıu-

1.ly!e münakuıya konmuttur. Münakasası 

:ı. 12. 941 cuma ırUnü aaat 16 da Erzurum Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
144.000 lira ilk teminatı 10.SOO lira ıartname
ıl ko. da &'Örülür. lsteklllerln mektuplarını 

belli &'Ün ve aaatten bir aaat eve! Ko. na ver-
meleri. (8!121) 18.512 

Buğday öğüttürülecek 
Tophane Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 7500 ~on buğday kırdırılacak un yap 
tırılacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeıi 2S-11-941 
aalı cünü ıaat 14 te Tophane de İst. Lv. 
A. Sa, Al. Ko. da yapılacaktır. Kırma üc
retinin tahmin bedeli 56,250 lira ilk temi • 
nat 4362 lira 50 kuruıtur. Şartnamesi Ko. 
da ıörülür. Taliplerin deiirmenleri muaye-
ne ettirilmek üzere ekıiltme IÜ."\ünden üç 
cün evel dileks;e ile Ka. na müracaatları. 

(8628) 18573 

Kuru ot alınacak 
Selimiye Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Bulunduğu mahalde vagona veya 

deniz vuıtasına teslim ıartiyle alınacatı 
ilin edilen 1000 ton tel balyalı kuru ottan 
200 tonuna ve 700 ton samandan 400 tonu-

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye itleri 
Devlet Demır;volları Sa. Al. Ko. dan: 
Şartnameııne be.tlı cetvelde ıı:österlldltl 

ırlbl 12 ameliyeden mürekkep ve 799S3 Ura 
64 kuruı muhammen bedelll ve S9S759 ta.h. 
mini manlı;>laı;von tonaJJı Derince tahmil tah
lbe lal bir ıene müddeUe ve kapalı zar! u -
ıully!e münakasaya konmuıtur. Muvakkat 
teminat akc:eeı 15249 lira 18 kuruıtur. MUna
kasa 1.12. 941 tarihine m!laadıt pazartesi ıı:ü· 
nü saat 11 de Haydarı;>aaadn i'ar binası dahi· 
llnde b!rlncl isletme koml.Syonu taratından 
)'apılacaktır. Taliplerin mezkQr tarı~e saat 
10 a kadar kanuni vealkalarlyle birlikte tek
li! mektuplarını komisyon kalemine verme_ 
len !Azımdır. Bu lıe alt ıartname Ue muka· 
vele proJesl Haydrırpasada liman baımaret. 
tlsllfılnden, Anka~ada ikinci, lzmlrde ıektzın
cı isletme mUdUr!Uklerlnden dört lira muka-
b1llnde alınır. (!lS12-8S91) 15340 

Metal ve kalay alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedel ve muvakkaı temlnat 

ve miktarları aaatıda yaı:ılı iKi liste muhte· 
vb·atı malzeme rı. 1. 1942 pazartesi ıı:Unü uat 
15.30 dan itibaren 11ra ile ve kapalı zart 11$U
llyle Ankarada idare binasında satın alına • 
cakUr. 

Bu lae i'lrmek lsllyenlerln her liste hiza • 
ıında yazılı muvakkat teminat Jle kanunun 
tayin ettıtı vesikaları ve teklltlerlnl ayııı ırün 
saat 14.80 a kadar komisyon relslltlne ver· 
meler! !Azımdır. 

Şartnameler :ıoo kurun idarenin Ankara 
ve Haydarpaıa vezneltrtnde 1atılınaktadır. 

Liste No. ı malzemenin lsmı lokomotıı me
tali, miktarı 100.000 Kır muhammen bedeli 
450.00'l lira, mu\'ak.kat teminat 21.7M lira. 

Ba>'llnlar lc:ln ırozeı 

:kürk mantolar her n<'vl 
:ıramltürlcr, :laı;>on tal sa· 
:bahlıklar ve J>!Jamalar, 
:;mua örtüleri, )'ntnk örtlı· 
:ıert ve saire . --_ Yeni açılan Abdur-

:rahman Kurmanay 
:;:Kürk ve tuhafiye 
:mağazasında gayet 
:ehven fiyatla satıl 
§makt,dır. 

:Adliye aara;yı karmında C_,dır<'ı 
: Adres : Anatartıı.Jar caddt~ı ~ 

:ıar Bonmarteııı No. 2ı4 T<'I: 2392 -

---------------------------------------
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ViLAYETLER 

Tamir itleri 
ZOnıruldsk Natıa MüdürlütOnıten: 
Zonazuldak vllAyctt lc:tndc Zonıruldak \'lll· 

yeU merkez hükUmct konaıtında ;yapılacak 
<15000) lira <--.ı kura kcaır bedelli tamir ısı 
kapalı zarf usullyJe cktlltmeye konuımuetur. 

Ekslltım~I 4.12. 941 ı;>er&embe ırunu saat 
15 te Zons.:ulrtakta huıusı muhasebe binasın
da nafıa müd!ır!l odasında yapılacaJctır. 

Eksiltme ıartnamesı ve buna muteterrı 
evrak naııa müdUrhiı:t!l knlemlnde ırörUJebl. 
llr. 

ı.tuvakll:a t tcmln:ı t (l ı2S) liradır. 

* * * ($353) 18303 
Moskova, 20 a.a. - So\'yet haberler bil- Odun alınacak 

Akdeniz' de İngiliz faaliyeti 
l.onc1r 

ltbııtı: a, 20 a.a. - Bahriye Nazırlıfının 

na talıp çıkmıı ise diğer 800 ton ot ile 200 
ton samana talip zuhur etmediğinden ayni 
ıerait ve fiyatlar Ü.zerinden pazarlığa kon
muştur. 

2 - Otun teminatı 6600 liradır. Sama
nın 2025 liradır. Paıarlıiı 26-ll-y41 çar
ıamba günü saat 14 te Selimiye Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İsteklilerin Ko. na müra· 

Liste No. 2 malzemenin ismi kalay, mlk • 
tan 2!i.OOO Ka. muhammen bedeli 120.000 ll· 
ra, muvakkat teminat 7.250 Ura. 

bin bedeli 1941 ;yılı bOtC:<'Slnden (birer ay 
tuıla ile> maliye veznesinden verilecektir. 

rosu tarafından neşredilen teblli: Maraı sa. Al. Ko. dan: (8352) 18402 
Dün ııece kıtalanmız bütün cephe bo- l - Kapalı zarfla 56-& bin kllo Odun sa _ 

yunca düşmanla muharebe etmişlerdir. tın alınacaktır. Muhammen bedeli ı:.4b0 lt.ra 
~ltd"nl 

' 2'de dil&man nakliyatına karşı 
~ııı hlttlarınıız taraf!ndan muvaffakıyetli Pirina yağı alınacak 

De\•lct Demır;vollan Sa. Al. Ko. dan: 

Eksiltmeye i'lrmek lstlycnlertn ihale ıra. 
nünden en az sekiz ıı:ün evet Zonıruldafc vll&· 
YeUne müracaat ederek vllfiyet makamın· 

'

dan alınmıı mUtealıhlUlk ehliyet vesllcaaty-
caatları. (8629) 18574 le ticaret odaı;ından bu yıl !cinde alının!$ ve~ ilcumıar yapılmıştır. 

Ilı.: tonııtı.toluk Tamplco italyan sar· 
''"ınısı torplllenmle ve ciddi surette 
ftıı:: Uğramıstır. Sonradan bu geminin 

Orta ıtöınutdü~U 1töraımüstür. 

Stratejik sebepler dolayıslyle Kerç bo· muvakkat teminat 6M lira lhaıeıı 2.>.11.941 
&altılmı&tır. Kerç lçln yapılan meydan c:anamba ırünü uat ırı tir. hteklllerın tekııt 
muharebelerinde almanlar, subay, erbaı mektuplannı oeııı i'Ün ve aaatten bir saat 
ve asker olarak 20 bin kisi. 130 tank, 200 eveı Ko. na vermeleri. 
top, mühimmat yUklU 1100 kamyon ve 40 !l - Şartlar Ankara, Istanbul Lv. lmlrllk· 

Y eıil mercimek alınacak 
İsL Şl§ll Sa. Al. Ko. dan : 
1- 17. 11. 941 gtinU ıhalesl ilAn edilen 

40 ton yetil mercimek talip çıkmadıgında.:l 

Muhammen bedeli (45 000> kırk bea bin il· 1 slka ve muvakknt teminatları ile blrHkt.e 
ra olan lOO ton Pirina >'llı:tı 1· 12· 1941 pazar- tckllt mektuplarını bir aaat eve! makbua 
test RünU saat 15 tc kııpalı zart u.sullyle An· mukabilinde vermeleri llAn olunur. 
karada lrtare binasında satın alınacaıtur. ı8421 > 

Bu ite ırlrmek lsttycnlerln (3375) liralık 18342 

~ hOyUkltikte ağır yükl!l ve cenuba 
DıııenınlerJiyen bir alman !as vapuru tor-
4- •

0 
lşttr. İki himaye gemisinden bir! 

llıı,11 ~il isabeti almıstır. Petrol y{lklil sa-
ir li lep top ateşiyle yakılmıstır. 

!eri Sa. Al. Ko. larıyıe Adana. Antep, Maraı 
tayyar" kayhctmişlPrdlr. sa. Al. Ko. ıarında ııer zaman &'örUHir. 

Kerç'in tahliyesi 
Moskova, 20 a.a. - Sovyet tebllilne ek· 

tir: 

\8358) 18306 

Taş dıvar yaptırılacak 
310 Sa Al. Ko. dan: 

aYDi mikdar mercimek pazarlıkla mUnıı.
kasaya konmu§tur. Evsat ve hususi ıart
lar komisyonda &"Örti!Ur. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 2~ kuruttur. İhalesi 24. 
11. 941 pazartcıl &"Ünti saat 10 da yapıla
caktır. Taliplerin temlnatlarlyle Komis -

mu\·akkat teminat ile kanunun ta>·tn ettltl 
\•eslkaları ve teklltlerlnl n)nı i'Ün ı;:ınt 14 e 
kadar kom!sYon relsllRlne vermeleri IAzıındır. 

Şartnameler ııarasız olarak Ankarada mal
zeme d:ı.lrcslnden. Haydarı>aıada tesellüm ve 
sevk tetıltlnden dafntılncaktır. 

Köprü yaptırılacak 
Balıkesir Valll!Rlnd<'n: 
l - Balıkesll" • Sındırın .voıu üurındeld 

ahaaı:> küc:uk Bostancı köı:ırüıUnU.O ınaaatı ka· 
palı zarı usullyle ckslltme;vc korunuatur. 

Yona mUracaaUan. (8659) 18614 
(5420) 18440 ~ika' da hava .hareketleri 

~e, 4!0 a.a. - lnııliz hava kuvetlcri 

' Uttıumi kararııihının tebliıii : 
~litı rıtorluk kara kuvetleri ile sıkı iı· 

Sovyet kıtalan Kerç'I tam blr !ntlzam
la boşalt.m1.5lar ve bütün kuvetlerl, techl· 
zatı ve iaşe maddelerlni çekmeie muvaf· 
fak olmuılardır. 

l - 1000 metre mıkAbı taı duvar kapalı 
zartla ekllltmeye konuımuıtur. Taı duvarın 
muhammen bedeli 111400 liradır. Şartname 

ve evsaf Gelibolu 310 Sa. Al. Ko. da tetkik 
edlleblllr. 

Balık vağı almacak 
Kuru ot alınacak Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 

Corum Sa. Al. Ko. dan: Muhammen bedeli 52500 (elli iki bin beı 

2 - K<"ılt bedeli (12412) lira (82) kurue, 
muvakkat tc.'!llnaU 931 liradır. 

a - Dos>"llsı her i'On natıa mtıdürlütünde 
i'örUleblUr. 

~ b lıalındc hareket eden tayyareleri • 
4-t 'bö~t11n ~arıamba gunli batı çölünde hu
ltrdır &esı Uı:erinde faaliyette bulunmuı • 
't ~ Capuzzo-Hifen.Sollum yolu boyn -
S Jl'la ~oğru giden ve Gambnt, Sidi
' d ltdıa ve Eladem bölgelerinde bu • 
'1ı.~1ınan tankları ve motörlü nakil 
l',, ıtır surette bambalanmııtır. 

-.a'd 109 de 5 Junker& 37 ve 2 Mesaersch
~ t.hrip edilmiı ve baıka düıman 
'-1t~leri ciddi hasara uiratılmııttr· Si· 
~eti ~ ~ Yerde bir Caproni bomba tay. 

Lenıngrad C<.'Phe&lnln bir kesiminde fa· 
aliyette bulunan bir sovyet birliği bes rün 
süren muharebelerde 600 alman öldürmils· 
ler ve blrcok sahra topu, mltralyöı: ve si
per hava topu ele ııecirmlşlerdrL 

Karadeniz donanmasına batlı hava ku· 
vetlerl asker ve teçhizat yüklü 60 dan &l· 
yade kamyon tahrip ve bir stınlük hare· 
ktı.t esnasında bir piyade bölillü imha et· 
mlşlerdlr. 

:;ı - 1haleaı 28. 11. 941 cuma sün!l saat 16 
da baılıyacaktır. Muvakkat teminat 67~ ll· 
radır. 

3 - llteklllerın 28. ıı. 941 cuma &'ünü Ge
libolu 310 Sa. Al. Ko. na bUtUn evraklYle be
raber aaat 15 e kadar Ko. na vermeleri. 

(8360) 18308 

Odun alınacak 
Corum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - l.!500.000 odun kaplı ııarı usullyle aa· 

tın alınacaktır. Muhammen bedell l8125 li
ra, ilk teminatı 2109 llra, lhaleıı 26. ıı. 941 
çaraamba ırünQ ıaat 10 da Corum sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. llteklllerın belli ırUn ve ıa-

1 - ikinci maddede )azılı iki kalem yem yüz) Ura olan ro ton balıkyafn s. 12. 941 car
rnaddeıı kapalı, acık olarak satın alınacaktır. şamba ırUnü saat 15 te kapalı zart usully!e 

2 - lS0.000 kilo kuru ot muhammen bedeli A.nkarada idare binasında satın alınacaktır. 
11250 lira ilk teminat 844 llra olup ihalesi r Bu lıe girmek lsllyenlerln 3875 Ctlc bin 
8. 12. 941 ı;>azartHI ııünü aaat 10 da lOS.000 'sekiz ;vtız ;vetmıe bea> liralık mun.kkat temi·· 
ldlo aaman muhammen bedeli 2700 lira ilk te- nat lle kanunun tayın ettlA'I vesikaları ve tek
mlnat 203 lira olup ihalesi aynı ıı:Unde aaat lltlerln! aynı ırUn saat 14 e kadar komisyon 
11 de. omlı)"onumuzun bulundutu mahalde relslltlne vermeler! llzımdır. 
Yapılacaktır. Iateklllerln belll edilen i'Unde Şartnameler parasız olarak Ankarada 
kanuni veaalklerly!e birlikte Ko. na mUraca- malzeme dairesinden, Ha>·darı>uada tesellüm 
atları. <8681) 18616 ve aevk ıeııttlnden ıtatıtılacaktır. 

4 _ 1haıesı l UkkAnun 941 ı>ıızartesı ırU· 
nü saat 16 da narıa müdOrlUtOnde müteaetc
kll ka:nls::;onda yapıla<"atından ı.t,.kUJertn 
muvakkat tcmlnatlanııı Balıkesir maaandıtı· 
na )"atırdıklarına dair makbuz veya bu mlk· 
tar sayanı kabul banka mektubu ile ihale ta· 
rıhlnden en az üc: i'Ün eve! vlllyete müraca
atla natıadan ala<'akları ehllyet vealkaıı ve 
Ur.aret Oduı vesikalarını tekllt mektulmnu 
havı zarta koyvak mt'zktlr zarnarı 2490 aa· 
;yılı kanun h!lkümlerı dıılrl'tllnde tanzim ve 
tmza etmiş olarak ihale ıı:ünil aaat 1~ e kadar 
komlliyon rlyas<'tıne vermeleri ııoııtıı.da wku 
bulacak ıreclkml.'ll'rln kabul edllmlyecetı ııtn 

Kuru ot alınacak '8534> 
~~~------~--~~~--~~~ Iatanbul Fındıklı Sa. A.1. Ko. dan: Alman tebliği 18514 

Berlin, 20 a.a. - Alman orduları baıku IKTISA T VEKALETi 
• rt11 edilmi:i ve cenup Afrika ha

~.etierin. mensup avcıların Sidi-Aziı 
\' ~e~danına yaptıiı hücum eanaaın
~ ~ ıtalyan av tayyaresi yakılmıı • 
' dıi!iman tayyareleri de ateı al-

~~'Yla-Jodabya yolunda bir düıman 
~ ll~lcliye kolu, verimli bir tarzda 

' tüfelı: ateıine tutulmuı ve birçok 
-. ~ •iır hasara uiratılmııtır. 
''b.~arıambaya bağhyan gece, inııi.. 
t....: 'ltp tayyareleri, Trabluıgarb'a bir 
\'~ ~111ardır. Elektrik santralı, liman 
~•ı>oı· eder olarak alınmıştır. Ayni ge
lı...""llttır 1 ~e Brindizi'ye ~c hlicumlar yapıl 
~er· illoli'de doklara ve garlara tam 

mandanhğınm tebliii : 
Doğu ·cephesinde taarruz: faaliyetleri ve 

harekeUeri mavaffalu.tetle d..,un etmek • 

atten bir nat evet teklif mektuplarını Ko. 
na vermeleri. (8862) 18310 

Oclwı alınacak 
tedir. Yalova Sa. Al. Ko. dan: 

Alman hava kuvetleri Karadenia'in ti· l - Talunjnen beher kiloau 70 NDtim· 
mal-doiu sahilinde ve Don bavzasınm mer- den 1080 ton kuru odun kapalı zarfla alı
kezindeki ıovyet ilılerini bombalamıılar- nacaktır • .Muvakkat teminat M7 lira lha· 
dır. Savaıı tayyare teşkilleri, merkez ke • lesi 2~· 11. 941 ıalı J'ÜnU aaat 1~ tir. Şart-

1 - Beher klloauna 6 kuru& rıo aantlm fi
yat tahmin edllen 600 ton kuru ot 22. 11. 941 
cumarteıı ırUnU aaat 11 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesi her ~n Ko. da ıöı11-
lllr. Muhammen bedeli 39.000 lira olup katı 
teminat 3850 Jlradır. ı.t.kJUer1n belli .an ve 
aaatte Fındıktı Sa. AL Ko. na mUracaauarı. 

(8682) 18617 

Bir daktilo alınacak 
İktısat Vekaletinden : 
~f amam mUdtlrUltunde mflnhal bu

lunan 65 lira ücretli bir daktiloluk için 
24-11-941 tarihine m!lsadlf pazarteal cünit 
saat 10 da imtihan yapılacaiından taliple
rin vesaikle birlikte mezkQr tarihe kadar 

olunur. (9738-8328) 18427 

Kiralık balık avlama yerleri 
Edirne Defterdarlığından: 
4-11-941 tarihinde kapalı arf uauliyle 

müzayedesi 7apılacaeı ilin edilmiı olaa 
Kepn ve İpsala kaaalan dahılındeki dal· 
yanlarm öalık mahallerinin uç ıenelik b~ 
lık saydru&umunun talibi bulunmamasından 
bir ay mıiddctle pazarlıb bırakılmııtır. 

nameal Ankara, İltanbul Lv. A. Sa. Al. siminde ve Volhov'un şarkında nakliye 
Ko. lariyle komisyonumuzda her gUn l'Ö· 

trenlerine ve demiryolu münakalelerine ta- rUJUr. İsteklilerin temin&t ve teklif mek-

18317 

arruzlarda bulunmuıılardır. Mol'kova ıeh- tuplannı belli gün ve ıaatten bir ıaat 
ri de cündüzün kuvetli aavaıı tayyare teıı· eveı K.o. na vermeleri. 
killeri tarafından infilak ve. yanım bom· (8372) 

balariylc bombardıman edilmiıtir. Lenin • Sabun alınacak 
grad yakınlarında iki av filotillası, kaç -
makta olan büyük ıovyet nakliye teıkili- lılarq Ba. Al. Ko. dan: 

Mutabiye alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Altnacatı llln edllen cins ve mlktu- vekalet zat işleri müdürlüğüne müracaat • 

!arı aaaiı:ıda uzııı mutabtyeler teklif edllı:n !arı ilan olunur. (8611) 18562 
fiyat pahalı ırörüldUtunden ı;>azarlıtı 8. 12. 941 
aaat 15 te )"apılacaktır. Muhammen bedeli 4000 
lira, teminatı 3003 lira 75 kuruıtur. Şartname
ıı Ko. da ıı:örilldütü &'lbl 200 kuruı mukabi
linde verlllr. lsteklllerln kanuni vealkalarty!e 
Ko. na müracaaUarı. 

HARiCiYE VEKALETi 

Hurda efya ıatııı 
Harlcl)'e Vek!letı Satın Alma Komisyonun-

İhalesi S-12-941 tarihine mıiıadif cuma 
ıünü saat 15 te icra kılınacaktır. 

1 - Artırma yevmi mezkurda aaat °" 
beşte Edirne defterdarlıiında yapılacak • 
tır. 

2 - Bedeli ihale seneliii (2821) liradır. 
Muvakka~ teminat (637) liradır. 

1-r ba~1Ydolunmuıtur. Brindizi'de iıe 
~~tfltı ~esinde yanııınlar s;ıkmııtır. 
.~r harekittan Us; tayyaremi.z dön· 

1 - Kapalı zarfla 20.000 kilo ıabun a&· 
ne yaptıkları cüretli bir taarruz eanaem- tın alınacaktır Muhammen bedeli 12.000 
da 8 düıman tayyarcai duııilrmüıtür. lira muvakkat teminat 900 llrachr. Kapalı 

Büyük Britanya'ya karıı mücadelede, zarfla ihale& 26. ıı. 9U çarıamba a11nU 
Ferö aduı yakınında orta hacimde bir düt- saat 16 dır. İateklilerin tekllf mektupla
man ticaret cemiıi bombalarla haaara ui- nm belU a1ln ve aaatten bir ıaat evel Ko. 
ratılmııtır. na vermeleri. Şerait ve evn.t her a1ln An· 

Cinsi, adedJ, yem torbası l5000 c:uı 100 tp YU· 

lar Hı>! :ıooo kec:ell belleme 530005 kıl kolan 
:ıooo tavla halatı 100 urıran 2000. 

(8686) 1861~ 

dan: 
VekA!ette mevcut eski yau masası. dolap, 

kanape, halı, !Ultür ve benzeri lıurda en·a 
27. ıı. 1941 ı;>erec.-mbe ır!lnü aaat ıo da müza
yede ile ıatılacaktır. Taliplerin o •Un vekA -
let ntın alma komttyanuna müracaatları. 

3 - Taliplerin pazarlıia cirebılnıelerl 
için mani bir halleri bulunmadıiına dair 
imzalı bir vesika ibrazı, 

-..;· Alrikasındıki Bril anya 
1t~ •uvetrerinin teblili 
1ııı.. Obl · 

\,~tıt' 20. a.a. - askeri tı:bliğ : 
~ ~ Srıtanya alaylarından biri 18 
,...,.,.ttc e havan toplarının mtizaheretiy

'ı.!'l>tııı bıque'e muvaffakiyctli bir taar • 
'1..~l!r Itır. Alay az mukavemetle kar· 

~' · Düıman yaralılarını alarak 
~ '11 lötUrmu,tür. Bir alunçı grubu 

~ ~, llfnııı ve top mevzilerini, ku!U

~ ~era1tı aığınak1arını havaya at· 

~ 1 a Çok mühim mikdarda Breda 
~,-., l'nUhimmat alıp &'e1miıtır. Ayni 

~i: bır cenup Atrlka alayı da Ven· 

~' 1Jı cenubundaki küs;ük tepelere 
'hu· b • • ı aıka bir taarruzda bulun· 

~ue, Gondar'ın ıimalindekl Am· 

~ ~ 'd' '•a. müdafaalarından ve iyi 
&'r ' 1ıniı bir yerdir. 
Qlııaız kuvetlerlne mensup bir 

~:tıdar çevresine gelmlı ve cep-

' l'er alarak dfilmanla temas 
ltir. ., 

l'llnü yapılan hava hücumları 
llıe .. Ceııup Afrika tayyareleri dil§ • 

ııı, . 
ltltıı rıııı bombalamıı. yanl'ınlar 

tııı.,;lıt •onra ılperlerl mitralyöz ate
'1.,.. tur. Deva tcpeainin dotueunda 

~ "'-t depoau bir taarruz ema • 

' edilmiş. siperlerle ku!Ubeler 
"'"lıııtı-.._ tır l>effocla'daki mevziler 

L~ı-Gı hava karvıkoyma mevzileri 

~ .. et;:;~ıne tutulmuıtur. Brltanya 
~ıı l' ıııe mensup tayyareler Deva 

'" ~llçlarını tlddetle bombala • 

Bir berber alınacak 
Toı>c:u ve A.tıa Okulu Komutanlıtından: 

(838S) 18404 

1nııiltere'nin cenup-batı aahilindeki u · kara, İlt.anbul Lv. lmlrllklert 81. Al. Ko. 
kert tcsiılere de baııkaca hava taarrualan larlyle Adana. Antep, .Mar&f Sa. Al. Ko. 
yapılmıştır. lannda görüJsr. (8373) 18319 

Okulumuzda a:ı llra ücretli bir berber mün
haldlr. Hüsnühal ve ehllyetnameatyle birlikte 
okula müracaaUarı. (8687) 18620 

MALiYE VEKALETi 

4 - Teklif mektupları müzayededen bir 
&aat eveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliiine verılmelidir. Posta f. 
le gönderilecek mektupların iadeli teah • 
hütlü olmuı ve muayyen cunden bir ciin 
evci komisyona ıelmesi liıımdır. 

Alman. tayyareleri inıilia limanlarına Sadeyai alınacak 
mayn dökmeie devam etmiıılerdir. Balıkellr Sa. AL Ko. dan: 

Nakliye arabuı alınacak 
latanbu! Fındıklı sa. Al. Ko. dan: 

Filandrea aahillerinde vapur kafileleri- 1 -· Beher klloauna 170 kuruı tahmin e • 
ne refakat eden karakol ııemileri İngiliz dllen :ıo ton ıadeyat kapalı zarı usult)'lı ek· 

ılltmeye konulmuttur. hücumbotlarının bir taarruzunu zayiata ui-

1 - Yapılan pasarlıkta talip c:ıkmıyan 2100 
adet cltt atlı nakll;vı arabaıı :;ıs, ıı. 941 cuma 
•ünü aaat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
e&rtnameaı her ır!ln Ko. da i'Örülür. Tekerle.ıı 
taban denıtrl Ue dlnırll demirleri verllecek·•-. 
Muhammen bedeli 296100 lira olup kati te"nl
nat 21188 liradır. 

Memur alınacak 
Maliye VekAletlnden: 
Askerlltlnl yapmıt ilse ml'zunları 20 lira 

maaalı ve '75 liraya kadar ÜC'reuı memuriyet
lere mOıabaka ile ahnn<"aktır. 

5 - Fazla malumat almak istiyenlerln 
Edirn: varidat müdürJiiiiıne mıiracaatlan 
ilin olunur. (8675) 18632 

2 - .l!:kılltm•I 1. 12. 941 paııart•t rünü 
ramakıızın püskürtmüşlerdir. Bir düıman aaat 16 da Balıkesir sa. Al. Ko. da yapılacak· 
hücumbotu ateııe verilmiıtir. Bu hücumbo- tır. Muvakkat teminat 5:500 liradır. Şartna. 
tu kaybolmuı telikki odilebilir. me.ı Ankara. latanbUl Lv. amırrtklerı sa. 

Şimal Afrika'da, hareketleri iki ründen Al. Ko. da ırörUlUr. 
beri kıtalarımııın tarasıutu altında bulu- İlt•klllerın teklif mektuplarını belll rün 
an ve Sidiomer'in cenubunda ve cenup. do- ve aaatten bir aaat evel Ko. na vermeleri. 
iuıunda haaırlıklar yapan inciliz kuvetleri 

1 
<8366> 18336 

18 sonteırinde Tobruk istikametinde taar-ı Bakır mutfak ta.Jumlan alınacak 
ruza ıes;miılcrdir. Sidiomer'in batısında İlt. eı.ıı Sa. Al. Ko. dan: 
harekete ccçen büyük düıman lnıvetleri al- l - Aatıda cına ve mlktan yazılı yedi 
ma-italyan teıkillerinin hemen yaptıkları 1 kalem bakır mutfak edevau kapalı zarı uau· 
karşı hlicumlarla derhal ıeri atılmıı ve in- ll;vle münak11aya konmuıtur. Evaaf ve hu· 
. . . . i p k suıı ıartıar Ko. da ırörülür. thaleal 2. 12. 941 rılızlere aiır kayıplar verdırilmııt r. e aaıı ""''n" t 

11 
d 

1 
..... t 

. • ... ... aaa e yapı acaktır. Muva ... .... 
çok dü,mıın tankı tıhrlp edılmııtir. temınat M2S liradır. Tallplırln teklif mek· 

İtalyan tebliti 
Roma, 20 a.a. - İtalyan orduları umu.. 

mt karar~lhınm 536 numaralı tebllil ı 

18-19 ıonteırin ıecHi hava teıkilleri • 
miz Malta adasındaki hava ve deniz üılcı
rini bombalamıılardır. 

Dün cece inııiliz taJ'yareleri Brendizi ve 
Napoli :ıehirleriyle Mcıina etrafına bom
balar atmıılaru da bombardımanlarm ne
ticesi aiır olmamııtır. Brendlzi'de bir taJ'
yare düıürülmüıtür. Napoli'de biri aiır ol
mak üzere üs; yaralı vardır. Brendial'dc bir 
ölü üç yaralı vardır. 

Doğu Afrika'da Gondar cephesinde mü
dafaamızı zorlamak üzere düıman tara • 
fından yapılan teıebbüıler pilıkilrtlllmüı • 
tür. 

Libya'da düıman zırhlı kuvetleri dün 
ıafalda beraber kartılannda bulunan ital
yan zırhlı lruvetlerine hücum etmiılerdir. 

Arieto zırhlı tümeni ıiddetli bir lı:arıı 

manevra yaparak akıama dofnı dütman 
tanklanndan bir luammı çcvirmiı ve tah
rip etmiıtit. Baılı:a dütman kuvetlerl de 
reri çekilmiılerdlr. 150 kilometrelik bir 
cep1ıe fiserintle m.,üa ~ -.,.. 
etmektedir. 

tuı;>lartyle !.bale 1aatınden bir aaat evel m(l· 
racaaUan. 

Mlktan ctnıı 2000 bakır bakrac 300 bUrik 
aüznc, 800 kevırır, aoo aaplı tu, 400 JcUc:Uk 
kazan :300 büyük kazan 10.000 karavana. 

(8549) 11487 

Kuru ot almacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 8l50 ton kuru ot aatın alınacaktır. TU• 

tan 19'JSO lira olup ıa tenı)nat 1444 liram. 
2 - llıa!Hl 4.12. 941 pereembe l'Üllü aaat 

11 de kapalı aart uıullyle Adana Sa. Al. Ko. 
da >'aı>ılacaıctır. bteklllerln mua)')'9n zaman· 
dan bir ıaat evet teklif melrtuplannı Ko. na 
vermeleri. (8862) 18490 

Sadeyaj almacak 
Adapazarı Sa. Al. Ko. dan: 
l - 215 ton aacieYat kapall aart U8UllyJe 

aatın alınacaktır. Tahmin edllen tl>'&t 42.l!OO 
llradıl'. Muvakkat teminat 818'7 Ura 150 INrue
tur. 

2 - !lıalHI 4. 12. 941 pttaembe rünQ ..at 
16.30 da Y&ı>ılacaktır. bteklllerln tekllt ve 
teminat mektuplarını belli rün ve aaatten 
bir ıaat evel Ko. na vermeleri. tartnam•l 
Ko. da •örUlQr. (8553) 18491 

Sadeyai alınacak 
Adaııuan Sa. AL Ko. dan: 
1 - ıo '- --.ı lra.Mlı arı uaulb'l• 

IMa aJıpıaoaktll', Talımlll eclll• ııvaı lT.000 

Müsabaka 19. 12. 941 tarihinde ;vapıla<"ak
tır. 

ANKARA Lv. AMIRLICI 

:500 arabadan aaatı olmamak Uzere ayrı 
ayn tallı;>lere de ihale edlleb1llr. ı.teklllerın 
beW a11n ve .. atte Fındıkll sa. Al. Ko. na 

TaflllAt ve aalr ıartıar lc1n VekAlet zat ıa
Jerı mUdürlUtüne mUra<'aat Mllml'lll llAn O· 

lunur. 186S3 

-~~~-------------------~--~ 

Kuru ot almacak 
Ankara ı.v. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Asatıda cins ve miktarları muham • 

meıı tlyıı.tıan temln•lları ve ihale sunıert 

hizalarında >azılı ile: parti kuru ot kapalı 
muracaauarı. (1688) 1ss:n 

Koyun eti alınacak 
Canaldcale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher klloeu '70 ıcuruıtan 8000 kilo ko

:vunı eti 5. 12. 941 cuma rün!l aaat ıı,ao da ka· 
ı:>all zarna nıa~eıı yapılacaktır. ilk temınau 
472 11ra :ıo kurue olup evaat ve huıuıl aartlar 
her ırUn Ko. da ırörülür. :tsteklllerln ihale ırUn 
ve aaatten bir 11at evel teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri. <8697> 18622 

Sa.bun almacak 
llt. &itil sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla 100 ton nbun alınacaktır. 

Evıat ve lıuaull ıartıar Ko. da &'Örülür. Be
her klloaunun muhammen bedeli 61 kuru.tur. 
ihalesi 25. 11. 941 ıalı rünü qat 14"' de n
pılacalrtır. TaJl.ı;>lertn kati temınatıartyle mü· 
racaaUarı. <88118> 18623 

Linyit kömürü alınacak 
Erzurum Sa. AL Ko. dan: 
1 - 2710 toA linyit kömürüne 17 ıı 941 

tarllılnde 1atekl1 c:danadıtından Yeniden Pi· 
zarlıkla münakasaya konmuıtur. Münakaeuı 
21. 11. 941 cuma •ünü ıaat 16 da Erzurum 
sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen be· 
deli 25745 lira olup kaU teminat S86!l liradır. 
sartnamesl her rün Ko. da &'örülür. htekllle
rln mua;yyın rün ve ıaatte Ko. na müracaat· 
lan. (8700) 18624 

Domates aalç.aaı almacak 
Canaldcale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher klloau 60 kuruıtan 1:5.000 kilo 

dmnates salcası 28. 11. 941 cuma rünü aaat 
14,30 da pazarlıkla ıatın alınacaktır. KaU te
minat 13!!0 lira olup evaat ve ıartlar Ko. da 
~rülflr. Bu miktar bir müteahhide verlleblle
eetı sSbl :randan aaatı olmamalc üaere ayn 
un tall•lere de verlleb!Hr. bı.lıdller1n ihale 
l'Üll4nde Ko. da b111unmaıan. 

..(l'70ıı 

Satılık arsa zart 11$Ully!e satın ıııına<'aktır. 

Yenll~lr ( e.kl ) Dikmen, ( yeni ) Ne • 2 - Her ı;>artl •>rı ayrı tallı;>lere ihale- e _ 
catıbey asfaltında < ııeton köprüye var • dllcblllr. Taliplerin muııyyen aun ve nıı.tten 
madan önce ) aolda temel topratı taıın • 1 bir .aat e\el mrktuplannı Ko na vennelert. 

(19 U it Şartnamesi her pııra mukablllndt' komtıyon-
m11 ) metre cepheli, (:588 111.> anıa m illi dan alınah,Jlr (810:5) 
bedelle Telefon: (2227 ve 3798). ~5 o,ısı kuru ot. miktarı 640.2()(), fiyatı 7 

Ka;vıp - Ankara ı inci noterlikten tıın7:1m 

ve Gerede'll Muıtafa'ya ikraz ettltlm 180 llrıı· 
ya alt 1en@dl kaybettim. Yenlılnl alacetım· 

dan esklalnin h!llanü ;yoktur. Niyazi HALICI 

EROL 
Aile pansiyonu 

Kqmple panıiyonı Kahvaltı, oıle ve ak· 
ıam yemekleri • 

"alaturka ve alafranga" 
Kaloriferli, tam konfor, cüze! manaara 

Tek yataklı odaları 4-5 çift yataklı o
dalar: 7-10 lira Kızılay'a beı dakilı:a. Mal· 
tepe, •on otobliı duraiı, Akıncılar aoka· 
fı No. 29 Telefon ı 6943 5364 

.111111111111111111111111111111111111111~ - -:S Mevsimin her nevi : - -- -§ Kürk Mantolannı : - -: ve gamitür kürklerini S 
:S Abdirrahmaa Bal&l'dı kilrlı: maiua- : 
5 smda bıalacanınu. Ankara A.nafar- : 
: talar caddesi yeni as;ılan postane : = ıcaraı.andaiııl llOkak b&IUıdL W74 E - -"'llllllllllJlll1111111111111111111111111,. 

Krı. ilk Tc 3362, lhıı.lrsı ıı. 12 941 aaat ıı 
&artname tl)ntı 2 llrıı 25 kuruı. 

Cinsi kunı ot, miktarı 8lıt ııoo. nyatı 7 
Kra. ilk Te. 4~8. ihalesi 11 12 Hl, ıut 15, 
•artname fiyatı. 2 lira 87 kuruf. 

Clnsı kuru ot. miktarı AAOOOO. fiyatı 7 
Krs. ilk Te. SS70, lhııl,.•I ıı 12 941. Hat 16 
ıartname fiyatı 2 lira 38 kuruı. 18472 

Maneal kömürü alınacak 
Ankara Lv A. ~a. Al. Ko dıın: 

Pazarlıkla 90 ton mıınıral komUrü alınıa
caktır. !haleti 22. 11 941 <'.'umart!'~I ırUnü 18• 

at 10 dadır. 
-llllplerın tahakkuk edl"l'l'k fiyat tı7.erln· 

den kanuni temlnatıartylıı blrllktt' Sa Al Ko. 
na müracaatları. (8667) 18607 

Soba alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Pazarlıkla beş adet :s numara ve iki 

adet 2 numara Zonguldak tlpl soba alına· 
caktır. İhale.si 22. ıı. 941 ı-umarttsi gllnll 
saat 10,30 dadır. Taliplerin tahakkuk ede
cek fiyat üzerinden kanuni tcml:ıatlıırlyle 
komisyona mliracaatıan. (8666) 11361:5 

Yazı maıaıı alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko dnn: 
1 - lkl acıcı yazı mıısaaı pazarlıtı 22. 11 

941 saat 10 da Ankara ı.v. A. Sa. Al Ko d• 
yapılacaktır. 

:;ı - Krokisi Ko. da ırörüllll'. Jıtekllle.rın 

belli vakitte komisyona müracaatları. 
.(8681) J.l8a 



.-6- U L U S 21/11/1 , 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Kavacık menba suyu 
Mikyasıma derecesi 1,5 

En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: (sertli
ği çok düşük ve diğer mevadı madeniyesi çok az olması 
itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan Kavacık Suyu) 
cümlesiyle takdirini bildirmektedir. 

Tele fon : 1634 

DEVLET ORMAN lŞLETMESl 

Satıhk köknar tomruğu 
Devlet Orman l§letmesi Karabuk Revır 

Amirliginden -
ı - Biıyıikdıiz bolgcsi emvalinden olup 

Kokurdan çayı rampasında mevcut 706 a
dede muadil 721,909 metre mikap köknar 
tomruğu açık arttırma surctıyle satılığa 

çıkarı lmışur. 

2 - Tomrukların kabuklan soyulmuş 

ve hacim orta kutur üzerınden hesaplan -
mıştır. 

3 - Tomruklann beher metre mikabına 
(14) lira (50) kuru;ı muhammen bedel tak
dir edilmiştir. 

hnclmlerl orta kutur üzerinden hesaplanmıı

tır. 

· s - Tomruklara alt ıartname Ankara or
man umum mUd..ırlU~U. lstanbul ve Zongul -
dak orman cevırgc mUdUrlU(IU ııc Knrablik 
devlet orman isletmesi revir Amlrlltlnde gö -
rUleblllr. 

4 - Tomruklardan camın beher metre ml
ktı.bı 17 lira ve köknar tomruklannın beher 
metre mtk(lbı 14 lira 50 kuruıtur. 

5 - tsteklllcrln yUzde 7.5 muvakkat akcc
dyle birlikte 26. 11. 1941 tarihine rastlıyan 

caıııamba ~nü ıaat 14 te Karabük devlet 
orman aıetmesl revir Amtrll(tl riyasetinde te
ıekkül edecek kom!syonn mUracaaUllrı. 

(9008-6475) 16434 

OKULLAR 

4 - Tomrukların satışına ait ııartname 
Ankara orman funum müdürlüğü, lstanbul Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğündenı 

3 asistan alınacak 

NAFIA VEKALET! 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş : Ankara 

Bblgc sanat okulu tesviye atölyelerinin ik
mali ve dördüncü atölye binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli (103.800,03) lira.dır. 

2 - Eksiltme 4-12-941 gUnÜ saat ıs tc 
Nafıa Vekaleti yapı ve i:nar işleri eksilt
me komisyonu odasında kapalı zarf usuliy. 
e yapılacaktır. l 

r 
3 - Eksiltme evrakı ve buna rnütefer • 

i evrak beş lira on dokuz kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğin -
den alınabilir. 

1 
d 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek -
ilerin usulü dairesinde (64-iO) alb bin 
ört yüz kırk liralık muvakkat teminat ver

meleri ve nafıa vekaletinden bu iş için a
ınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri la
ımdır. 

ı 

z 

s 
İ5bu vesikayı almak için isteklilerin ek

iltme tarihinden (tatil ıünleri hariç) en 
z üç ıün evci bir istida ile nafıa vekile
ine müracaat etmeleri ve istidalarma en 
z bir kalemde bu işe benzer (SOOOO) lira
ık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran i· 

a 
t 
a 
l 
darclerdcn alınmış vesika bağlamaları muk
azidir. t 

S - İstc~liler teklif mektuplarını ihale 
günü olan 4-12-941 perşembe günü saat 14 
de kadar eksiltme komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil -

mcz. (8538) 185Sl 
ve Zonguldak orman çevirge müdtirlükle- Müessesemize 3S lira asli maaşla iktısadi 
riyle Karabük devlet orman işletmesi revir ve mali ilimler, sosyoloji ve 6.mme hukuku ~ 1111111111 
imirliğinde görulebilir. branş~arı için . 3 asistan ~~ınacaktı:· • _ 

DOKTOR 1111111111~ -

ASKERi FABRiKALAR 

1000 - 1500 ton demir hurdası 
alınacak 

Belediyeden yardım görenler 
Ankara Belediyesinden : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ Mer
ke.: Satın Alma Komisyonundan: 

Mahreç l.stasyonlarında vaııon dahilinde 
tcııllm 111rtıyle 1000:1500 ton demir hurdası 

beher tonu 17 liradan ı... Fab. umum mU
dürlUtü merkez aalln alma kooılıışonunca 
satın alınacaktır. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 10. 12. 941 
carsamba ~nu aklamına kadar teklif ede· 
ccklerl demir hurdaıı kadar y(lzde 7.5 nlsbe
Unde temlnatlarlyle blrllkte ıartnameyt ka. -
bul ctUklerlne dalr kayıt ve sarahati havi 
tekllf mektuplannı mezkQr JcomlsYona ver-

Belediyeden yardım görmekte olup da 4199 numaralı kan 
eaaslarma göre bu kere muameleleri ikmaJ edilmekte olanla 
dan halen müracaat etmiyenlerin Hamamönünde eski Beledi 
mıntaka hekimliği binasında müte§eldcil asker ailelerine y 
dun tali komisyonuna derhal müracaat etmeleri ehemiyetl 
ilan olunur. (8674) 18631 

meleri. (8470) 18!505 

Daday' daki tomrukların tahta 
yaptırılmasından sarfınazar 

edildiği hakkında 

MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 

Radiesör alınacak 
M. M. VekAletı Sa. Al. Ko. dan: 
Bcı adet FlllPS marka 1377 t.lpl radlesör 

Aa. Fab. Satın Al. Ko. dan: ıatın alınacaktır. Birine tahmin olunan fiyat 
27. 11. 941 tarihinde saat 1.5 te kapalı zarf- 2S3 lira olup muvakkat teminatı 106 lira 1.5 

la ihale edileceği llAn edilen Daday reviri ıon kuruıtur. 

deı>0larındak1 asoo metre mlk!bı cam veya lhalesl acık eksiltme lle 28. ıı. 9.U cuma 
köknar tomrutunun tahta yaptırıımuından ~ünU saat 15 te yapılacaktır. Talip olanların 
sarfınazar edUdlA'I llln olunur. komisyona müracaauarı. l8333) 18294 

(8492) 18507 

Münakasa tehiri 
Araba yayı alınacak 

M. l\L VekAlct.ı Sa. Al. Ko. dan: 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan: Beher tanesine tahmin edilen tiyab onblr 
27. 11. 1941 tarlhnlde saat 16 da kapalı llra yedi kuruı olan lM Lane araba yayı 29 

zartla lhale edilecdl llAn edilen Daday mın- ıkincıtesrln 941 cumartesi s,:UnU saat 11 de 
takasındaki fabrikalarda imal ettirilecek ke· Ankara'da l>L M. V. ıatın alma Ko. da acık 
rc.\telerln Karabüke naklett.ırllmesl.nden aar - eksiltme ııurctlylc Jhalo edllece:ınden tatc.kll-
tu -ızar edildi~! llAn olunur. 

(8493) 18:508 

Dosyasına bağlı iki kıta listede 
yazılı elektrik malzemesi 

alınacak 
As. Fabrikalar Satın Alma Ko. dan 

lerin 1Z7 lira 68 kUru$lu.k ilk tllllllnatlarlyle 
birlikte eksiltme ı:Un ve saaunda mezkQr Ko. 
da bulıunmaları. Nümune ve ıartnamesı her 
sUn Ko. da s,:orülür. (6417) 16356 

Muhabere sandığı alınacak 
M. l\L \'cktı.ıetl Sa. Al. Ko. dan: 

Yapı işleri 
M. M. VekAleti Sa. Al. Ko. dıın -
Ankara'da 28.769 Ura 08 kuru§ ke 

delll bir atölye binası 24. 11. 941 
test gllnU saat 16 da p::ızarlıkla iha 
lecektlr. Keşif ve sair evrakını lst 
144 kuruş mukabilinde alablllrler. 
lerin 4315 lira 36 kuruşluk katı te 
lariyle birlikte pazarlık gUn ve s~ 
M. M. V. Sıı. Al. Komisyonuna mU 
lan. (8G01) 1 

Akümülatör bataryası alın 
M. M. VekıllcU Sıı. Al. Ko. dan 
Pazarlıkla bir adet ak.UmUIA.tör 

yası satın alınacaktır. Tahmin olu 
yat 6000 lira olup teminatı 900 liradı 
sa! ve şartnamesi hergUn komisyon 
rlılebilir. İhalesi 26. 11. 941 çn.rşam 
nU saat ıG da yapılacaktır. Talip 
lıırın komisyona mUracaatıarı. 

(8650) 

Kereste alınacak 

S t t kl ·ı · C1. 7 s nisbetinde mu _ İmtihan tarıh ve şeraıtı okul ıdaresın- -- s e ı erın o , . . _ 
kk t t • • kr siyle birlikte 26-11-941 den öğrenilebilir. Talıp olanların 28 ıkın- -

va a emına. a ,.e . . .. .. k da b" • t"d ·1 -
"h" •1 çarşamba günü saat 14 cıteşrın cuma gununc a r ır ıs ı a ı c -

tarı ıne ras. ıyan "d .. r·-- Ü . :un 1 • li 

MÜNEVVER İNAL 
DoA'um ve kadın hastalıklan 

MU tehııssısı 

-
te Krabük devlet orman işletmesi revir i- mu ur ugum ze muracaat e c erı zım- : 

mirliği riyasetinde teşekkül edecek komis- dır. <8568
) 

18
S
27 E Numune hastanesi karşısı Balcı- § 

yona müracaatları. (9906 18473) 18432 E lar Ap. No. 2 Tel: 2313 5346 : 

Tahmin edilen bedeli (SS079) lira oıan 
: yukarıda yazılı ve dosyasına bağlı iki kıta 
: listede yazılı elektrik malzemesi Askeri 

Fabrikalar Umum MUdUrlUğU :Merkez Sa
tın Alma Komisyonunca 28. 11. 941 cuma 
gUnU saat 14 de pazarlıkla ihale edile -
cekUr. Şartname (276) kuruştur. Kat! te-Beden Terbiyesi U. Müdürlüğü ;

11111111111111111111111111111111111111
;: 

Komisyonda mevcut nllımuncsı s,:lbl 200 ta· 
ne muhabere malzeme ıandıCı 29. 11. 941 cu· 
marteat günU Ant 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da acık eksiltme ~ullyle !ha· 
le edllecektlr. Beher ııandıta tatunln edilen 
!!Yat 19 lira 13 kuruı olup ıııc temlnntı 286 
lira 95 kurustur. Sahdık numunesi her ~n 
aartnamcslylo birlikte Ko. da görülür. S:ındık· 
ıann teslim yeri lst.anbul veya Ankaradı.r. 

M. M. VekA.leti Sa. Al. Ko. dan 
24.790 lira keşif bedelll muhteli 

kereste 26. 11. 941 çarşamba gün 
15 de pazarlıkla satın alınacaktır. ts 
ler keşif evrakını 124 kuruı muka 
alabilirler. Taliplerin S7ı8 lira 50 
luk katı teminatlarlyle birlikte P• 
gUn ve santında M. M. V. Sa. Al. 
muracaaUnrı. (8640) l 

ANKARA BiRA FABRll< Satıhk köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

Amirliğinden -
1 - Biıyukdiız bolgesi emvalinden olup 

Buyii!cduz ve A~ağıduz rampalarında mev
cut 3103 adede muadil 2424,398 metre mi
kip koknar tomrugu açık arttırma suretiy
le satışa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmu:l 
ve hacim orta kutur üzerinden hesaplan -
mı~tır. 

3 - Tomrukların beher metre mikabma 
(14) lira (SO) kuruıı muhammen bedel tak
dir edilmıştir. 

4 - Tomrukların satışlarına ait şartna
me Ankara'da Orman umum müdürlüğü İs
tanbul ve Zonguldak orman, ~cvirge mü -
dürlüklcriylc Karabuk devlet orman işlet
mesi re vır amir lif inde gbrulebilir. 

Kitap bastırılacak 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğündenı 
ııs sayfa metin ve 152 adet resmi ihtiva 

edecek olan (Tenis) isimli bir kitap ı500 
nusha olarak bastırılacaktır. İhalesi 3 bi
rincikanun 941 çar,amba günli saat ıs tc 
umum müdürlük binasında satın alma ko
misyonumuz tarafından açık eksiltme sure
tiyle yapılacaktır. Şartnameyi görmek isti
yenlcrin umum müdürlük satın alma ko
misyonuna ve talip olanların mezkiır gün
de umum müdürlük binasında komisyona 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(8578) 18S2-4 

MÜZELER 

Alakadarlara 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Sıhiye çantası alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma Ko

misyonundan: 
l - Orman koruma ~enel K. birlikleri !cin 

(60) adet sıhlye cantası pazarlıkla satın alı
nacağından. pazarlık gllnü 22. 11. 941 cumar
tesi günU ıaat 11 de Ankara'da Yenttehlr'de 
orman koruma binasındaki satın alma koınls
)'onunda yapılacakır. 

:l - Cnntaların muhlll1lmen bedeli 2480 11-
m olup muvakkat temtııatı 166 liradır. Talip
lerin temlnatıarlyle birlikte mezkQr s.:ün ve 
saatte komisyona ı:ehnelerı. 

(8652) 161595 

~11111111111111111111111111111111111111~ -- -- -S - İsteklilerin <"o 7,S muvakkat temi
nat akçesiyle birlikte 26-11-941 tarihine 
restlıyan çarşamba günü saat 14 tc Kara· 
buk devlet .orman işletmesi revir amirliği 
riyasetinde teşekkül edecek komisyona mü-

Ankara Arkeoloji Mllzesı MU<!Clrlllğllnden: : NEOSTERIN -
Ankara. Atpazarı. Müneccim yoku&u, Ko -

cacll caddesi Uzcrindekl mUze binası olarak 
imar edilmekte olan Mahmutpaıa bedesteni 

racaatları. (9907/8474) 18433 

ile ttı~nllndekl eslsl han arnaında ve yakın 
çevrelen tcınııe mevcut lıarap ılUkk&nlarla 

a rsalann tamamlyle müzeye mal edilmesi 
s.:ere.ktl~indcn lstlm!Ak edileceklerdir. Bu 
yerde hakkı tasarrufu bulunanların tapu sc -Sahhk (am ve köknar tomruğu 

Devlet Orman lotetmesl Knrablik nevir ncUertylc birlikte Ankara kalesindeki idare
mize 1 12. 1941 pazartesi s,:ünllne kadar mUAmiri ıttnden. 

1 _ BUytikdJz blilgesl cmvallnden Dom!- raeaatlan ııan olunur. lSM3 

öküz ovası rampasında mevcut 264 adede mu· 
adil 117.426 metre m kt\p cam tomruıtu ile 
,7~1 adede muadil 307.!>75 metre mlktıp kök
nar tomrutu acık arttırma lle ıatılıf:a cıka· 

Kayıp - l&tanbul Ameli Hayat ticaret li
sesinden 1934 senesinde Almış olduğum lise 
son sımf ıahadetnamcml kaybettim. Yenl61nl 
alacağımdan eskisinin hUkmU yoktur. rılmıstır. 

2 - Tomrukların kabuklan BOY\llmua olup Gaz Genel K. Evrak lltd. Osman KORTEL 

r 

Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak Mahsulleri Of isi Umum Müdürlüğünden : 

1. - Bezi teşekkül tarafından verilmek üzere, be§ yÜz bin 
ila bir milyon raddesinde, jüt, kendir veya pamuk ipliğiyle un 
ve mikset çuvalı yaptırılacaktır. 

2. - Bir hafta zarfında im"al edilecek miktar yirmi bindir. 
3. - Taliplerin eksiltme gün ve ·saatinden evel, §İmdiye ka

dar çuvalcılıkla me§gul olduklarına ve bu i§i yapacak kabiliyet 
ve te§kilata malik bulunduklarına dair Ticaret ve Sanayi Oda
larından vesika almaları, muvakkat teminat olarak bet bin 
Türk lirasını Ofis vezne!ine teslim ile makbuz almaları veya bu 
miktarı, mektupları Devletçe kabul edilmiş bir milli bankanın 
muvakkat teminat mektubiyle temin etmeleri ve eksilbne günü 
imal ettikleri bir çuvalı nümune olarak getirmeleri ve bu gün
den itibaren Toprak Mahsulleri Ofisinin Ankara'da Umum Mü
dürlük Mübayaa Komisyonunda ve lstanbul'da Sirkeci Liman 
Handa lstanbul Şubesi Müdüriyetinde her istiyene verilmek 
Üzere hazırlanmı§ bulunan §artnameye göre hareket etmeleri 
lazımdır. 

4. - Eksiltme, ikinci maddede zikri geçen §artnamede yazılı 
olduğu tarzda, kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

S. - Teklif mektupları 3.12.1941 tarihine rastlıyan çartam
ba günü saat 15 e kadar Ankara'da Umum Müdürlük mübayaa 
komisyonuna, 1stanbul'da lstanbul Şubesi Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde teslim edilmiş olmalıdır, teklif mektupları 
mezkur gün ve saatten evel bildirilen makamlarda bulunacak 
tarzda iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. 

6. _ Talipler tekliflerini mühürlü bir zarf içine koyacaklar, 
zarfın üzerine isim ve adreslerini yazacaklar, bu mühürlü zar
fı muvakkat teminata ait makbuz veya banka mektubu ve 2. nci 
maddede yazılı vesika ile birlikte batka bir zarfa vaz ve bu 
zarfı da temhir edecekler, dış zarfm Üzerine yalnız teklif mek· 
tubunun çuval imal i§ine ait olduğunu i§aret eyliyeceklerdir. 
Teklif mektuplarına, şartnamenin tamamen okunup kabul edil
diği yazılmakla beraber, imalatın jütle, kendir veya pamuk ip
liğiyle yapılacağına göre, teklif olunan fiyatın hem yazı ve hem 
rakamla açık olarak derci lazımdır. Mektuplarda hak ve silin

ti olmıyacaktır. 
7. - ihale Umum Müdürlükçe yapılacak ve teklif mektupla

rının açılması için kararla§tırılan günden itibaren nihayet on 
gün içinde teklifi kabul edilene keyfiyet iadeli taahhütlü bir 
mektupla tebliğ olunacaktır. Umum Müdürlük ihaleyi yapıp 
yapmaml\kta tamamen serbesttir. Teklif sahipleri ihale ıçın 
muayyen müddet zarfında tekliflerinden dönemezler. (8677) 

18625 

. 

-- -- Sıhatli olmak için insanın ağız, : 
: burun, boğaz ve bademciklerini ııhht : 
- bir tarzda temiz bulundurması ll- : 
E zımdır. -

Bu yollarla giren anjinler, grip, : 
kızil, kızamık. difteri, kabakulak, : 

: çiçek suçiçeği, menenjit • • ilih E 
: bulaşıcı hastalıklarda : - ---- NEOSTERlN - -- -: plilvcrizasyon veya gargarası : 
: şifaya yardım eder. 
- Böyle hastalar ile temasta bulu- : 
E: nanları korur, ıahsi ihtiyat ve ted- : 
: biri aldınr. Eczanclrdc reçetesiz : - -: satılır. : 

';ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

KAZALAR 

Yapı ilanı 
Eleşkirt Malmildıirlüğünden 

EksiHmeye konan i;ı ı 

1 - Eleşkirt kazasında yapılacak hükü
mct binası ikmali inJaatıdır. 

2 - Ke5if bedeli 2S726 lira onsckiz ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 11-12-941 perşembe ı:ünü 
saat ıs te Eleşkirt eksiltme komisyonunda 
malmüdürlüğü o~asında kapalı zarf usuliy. 
le yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü
tef crri evrak iki lira elli kuru& bedel mu. 
kabilinde Eleşkirt maliye dairesinden alı

nabilir. Ve ağrı nafıa müdürlüğünde de ı:ö
riılcbilir. 

5 - Eksiltmeye ı:irmek ic;in istekliterin 
19'29 lira elli kuru5luk muvakkat teminat 
vermeleri ve Ağrı vilayetinden bu işe gi
rebileceklerine dair alınmış vesika ibraz 
etmeleri muktazidir. Bu vesika için eksilt
menin yapılacağı günden en az üç ı:ün e
vci bir istida ile isteklinin Ağrı vilayet 
makamına müracaatlar. (10092/8679) 18627 

Ulus-23 üncü yıl. - No. 7290 

İmtiyaz Sahibi 
fskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Natit Uluğ 

ULUS Basrmevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize aOndcrllen ııer nevı ya-
1:llar. nesredllsın edllmeaın sert ve
rilmez vo kayt>oıuaundan dolayı tııo 

bir mesuıı:vet kabul olunmaz. 

minat (8261,85) liradır. (8564) 18545 

Dosyasrna bağlı üç kıta listede 
yazılı elektrik malzemesi 

alınacak 
AB. Fabriknlar Satın Alma Ko. dan 
Tahmin -edilen bedeli (38371,64) lira 

olan yukanda yazılı ve dosyasına bağlı 
üç kıta listede yazılı elektrik malzemesi 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Mer· 
kez Satın A1ma Komisyonunca 29. 11 941 
cumartesi gUnil saat 11 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname 192 kuruştur. Katı 
teminat (5755,75) liradır. (8565) l S46 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Y angrn söndürme tesisatı 
yaptırılacak 

Ankara P. T. T Müdürlüğünden ı 

Ankara P. T T. merkez binasının yan
gın söndürme tesisatı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İşin keşif bedeli 3338.12 lira muvakkat te
minat 2S0,36 liradır. 

Buna ait şartname müdürlüğümüz büro
sundan bedelsiz verilir. Eksiltme 6 ilkki
nun 941 cumartesi günü saat 12 de Ankara 
P. T. T. müdürlüğünde toplanacak satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin o gün kanuni vesikalariyle 
ve bu işi yapabileceklerine dair yapı ve i
mar islerinden veya Ankara nafıa müdür
lü&ilnden alacakları vesika ite birlikte mü-
racutları. (8673) 18628 

Makinist alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden ı 

Ankara telgraf merkezinde yctiıtirilip 
ihtiyacı bulunan merkezlere gönderilmek 
üzere 3 makinist alınacaktır. 

Taliplerin, memurin kanununun 4 üncü 
maddesinin A, B, C, V, Z fikralarındaki 
evsafı haiz olmakta beraber unat mektebi 
mezunlarından, askerliğini yapmış ve aza
mi 35 yaıını ıeçmcmi& bulunmaları ıart
tır. 

Talip olanların dilekçe ve evrakı müs
biteliriyle birlikte Ankara P. T. T. mer
kez müdürlüğüne müracaatları. (867Z) 

18629 

ZİRAAT VEKALETi 

Matbaacılara 
Ziraat Vekaletindcnı 
1 - Kağıt ve kapak kartonu V ckilctçe 

temin edilmek sartiylc "Pamuk ve Türki
ye'de Ziraati" adlı kitaptan 1000 adet ve 
"Süne Ha5cresi" adlı kitaptan 2000 adet 
bastırıhacaktır. 

2 - "Pamuk ve Türkiyc'de Ziraati" adlı 
eserin tahmini forma miktarı 34 ve iki cilt.
ten ibaret olan "Süne Haşcrcsi" ar.Ilı ese
rin 4 tür. Kitapların ebadı 68 x 100 1/16 
dır. 

3 - "Pamuk ve Türkiye'dc ziraati" adlı 
esere ait klişeler Vekaletçe temin oluna
caktır. 

4 - Beher formanın baskı ücreti tahmi
nen 25 lira ve klisclcrin Kntimetrc mu
rabbaı 4 kuruştur. 

5 - İhale 2S. 11. 941 salı ıünü uat 2,30 
da yapılacaktır. Şartname 24. 11. 941 pa
zartesi ıünü ak~amına kadar Vekilct neş-
riyat müdürlüğünde ıörülcbilir. 18526 

YENİ Sinemada 
UAht kadın en blly(lk ıanatkAr Greta Garba, 
dAhl reJlsör Erneııt Lubltsc?ı'ln Sdareetııde 

Melvln Douglaıı ile yarattıkları GOL?.UYEN 
KADIN (Ttirkce ıözlU> seanslar: 14.30 -

16.30 - 18.30 

12.15 ucuz maUne 
YALANCILAR ŞAHI 

Saat 21 de Yardımıevenler Cemi.yeti 
menfaatine 

Münir Nurellin'in konseri 

(8416) 18407 

3 çeşit ecza alınacak Hayvan yemi 
M. ~L VekAletı sıı.. Al. Ko. dan: İnhisarlar Ankara Bira Fabrikası 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 24 11· dürluğilnden 

1 ra olan 500 kilo zallplr1n ile beher kilosuna 
tahmin edllen fiyatı 20 lira olan 100 kilo an-
tlplrln ve beher kilosuna tahmin edllcn !IYa
tı altı lira olan 300 kilo ronasctın 26 ikinci -
teırln 941 caıııambıı ırUnü ıaat 11 de Ankıı· 

rada M. M. v. satın atma Ko. dn paz:ırlıkla 
ihale edllccetlndcn isteklilerin 2370 liralık 

kati temlnntı11rlyle birlikte pazarlık ııtın ve 
saatinde mezknr Ko. dıı bulunmatan. Şartna
me her .Un mezkQr Ko. da s,:örUIUr. 

(6428) 18442 

Antipirin alınacak 
M. M. VekA.leU Sıı. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı yir

ml lira olan 750 kilo antlpirln 24 ik.incl
teıırin 941 pazartesi gUnU saat 11 de An
kara'da M. ?>L Satın Alma Komisyonunda 
pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
2250 liralık kati teminatları ile birlikte 
pazarlık gUn ve saatında mezkQr komis
yonda bulunmaları. Şartnamesi bedelsiz 
olarak her ;Un mezkO.r komisyonda gö -
ruıur. (R430> 1s.u 

Ecza alınacak 
M. M. Vekll.letl Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 400 

kuruş olan ıooo kilo Banzuvat dö sud 25 
iklnclte5rin 941 salı gtinU saat 11 de An· 
kara'da M. M. Vek!'ıletl Satın Alma Ko
misyonunda pazarlıkla ihale edileceğin -
den isteldllerln 600 llralık katı teminat -
ları ile birlikte pazarlık gUn ve saatında 
mezkQr komisyonda bulunmıılan. Şnrtna
mr.si her gUn bedelsiz olarak komisyonda 
görlllilr. (8482) 18446 

Dolap yaptırılacak 
M. M. V. Sıı. Al. Ko. dan : 
Beherinin keşif bedeli 82 Ura 88 kuruş 

olan beş tane dolap 4 - ilkktınun - 1941 
perşembe gUnU saat 11 de Ankara"da M. 
M. V. satın alma Ko.da açık eksiltme u
suliyle ihale edileceğinden isteklilerin 44 
lira 41 kuruşluk ilk temlnatlarlyle birlik
te eksiltme gUn ve saatinde mezkQr Ko. 
da bulunmaları. Keşif. plA.n ve ııartnamesi 
Ko.da görU!Ur. (8504) 18477 

Bira imalatından arta kalan 10 t 
kinci bir ton kavuz ve yarım ton cılız 
ile 10 ton filiz 27-11-941 perşembe g 
at ıs te Gazi Orman Çiftliğindeki bir 
rikasında komisyon huzurunda yapılaC 
çık artırma ile istcklisine ihale edile 
den ilgililerin şimdiden fabrikaya rıı 

caat ederek nllmuncleri görebılecekl 
lan olunur. (8618) 18564 

M. M. V. Hava Müsteşarlı 

Yapı işleri 
M. :M. V. Hava S:ı. Al. Ko. dan: 
ı - Knyıerl'de 7SS11 Urıı. 26 Jrorul 

bcdclll ln$:ıat l&I kapalı znrrıa ekslltılle 
nuımuııtur. 1hıılcsl 24.. ıı. 941 pazarteSI 
snnt 16 da Anknra'd:ı llavn satın almll 
:vunundıı yııpılncaktır. llk teminatı ı51,ı 
57 kuruıtur. Şartnamesi 893 kuruı ııı 
llndo komtsy0ndan alınablllr. Talipleri' 
le saııUnden blr saat evellne kadar 
tekllf mektuplarını komtsyonıı vermc1e; 

(8102) ısı 

Uçuş elbiseleri alınacıJı 
?oL M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan: ,-
1 - Deriden mll.mul ucus elbisesi P' 

in &atın alınacaktır. Muhammen bedel·; 
lira olup kati teminatı 6450 liradır. 1'"

41 
s.12. 941 caraamba saat 11 de Ankat' 
va satın atma komisyonunda yapıl• 
Şartnamesi 215 kurua mukablllnde le~ 
dan ıılınııblllr. lstcklilerln muaneıı 

saatte komisyonda bulunmalnn. 
(8460) 

Uçuş kombinezonu alın•. 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. datl 

1
;1 

1- 20.000 lira muhammen bede ,c 
kombinozu pazarlıkla satın aıın • 
Kati teminatı 3000 liradır. Pazarll~ 
941 pazarteııt gUnU saat 11 de ;.. 
Hava Satın Alma Komisyonund~ 
caktır. Şartnamesi komisyonda g 
lir. İsteklllcrin muayyen gUn -ve1 
komlı.oyonda bulunmaları. (8579) 
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--- Mimar Mühendis ve inşaat Şirketlerine --
~ Pilan, harta kopyaları 
: süratle yapılır. Taşra siparişleri kabul olunur. Ankara Anafartl' = lar caddesi GENÇTÜRK Ti. 1637 5335 111 
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İskarpin yaptırılacak 
Ziraat Maktnaları İhtisas .Mektebi MüdUrlUğ{inden : flı,J' 
Cinsi Fiyatı Çift Tutarı İlk teminatı 

L. L. K. L. !{. J 
İskarpin 15 60 900 67 60 ~,rt' 
1- Oukulumuz talebe ve hademelerl:ıe yaptırılacak yukarıda yazılı / 

açık eksiltme ile ihale olunacaktır. )lııll 

2- İhale 24. ıı. 941 pazartesi glinil saat ı5,30 da Ankara Mektepler / 
cilifinde yapılacaktır. i4 

3- Talipler ıartname ve nUmuneııinl görmek için her gUn mekteP ~ 
mUracaat edebillrler. • ııtııJ',J ıl 

4-- Talipler ihale glinUnde teminat makbuzlariyle kanuni vesalklcrinl cı>t ı 
tepler Muhasebeciliğinde muayyen saatte toplanacak komisyona mUrll 
!eri. (8569) 18610 

SUS Sinemasında 
Bu~n Bu aeccı 

Türkçe tıımlerln en ırüzell. ve lkl bUy(lk 
yıldızın yarattıkları ıaheser 

MARİ ANTUANET 
Baş Rollerde 

Norma Shearer - Tyrone Power 

Seanılar 

H - 16 - 18 - GC<"e ~.30 da 

. •. dO 
SUMER Sinemas•11 

Bu~n 1215 ten ttlbllrtll tt•rİ. 
Dünya kahkaha kralları ı..orel cd-1 ti 
tarııfından cevrııen bU)11k ~olfl 

LOREL HARDI 
HARBE GiDiYO~ 

(Türkce söz!U) ı'-' 
stJ • 

: •12.15 - 14.SO • ).B· seanslar 
GECE 21 de 


