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Sso· tonluk Yenice vapurumuz 

n İstanbul' a gelirk n 
lornillendi ve ballrtldı 

Bugün üçüncü sayfada 

Harbe dair 

Libya' daki İngiliz 

taarruzunun inkiıafla~ı-__ I 

Birinci ve ikinci kaptanlar kurtulcirak 
Burgaz limanına iltica etmişlerdir Geçen seneki hareketlerde T obruk istikametinde ilerliyen İngiliz kuvetleri 

~nkara, 21 a,a. - Iatanbul limanma bağlı 550 
loıılllk Yenice vapurunun Burgaz'dan lstanbul'a 
~elirlcen Vasilikoa açıklarında torpillenerek battığı 
~her almmııtır. Bu bapta tahkikata tevesaül edil

~lftir. Gemide hamule yoktu. Geminin yalnız bi
~ı~ci ve ikinci kaptanlarının kurtularak Burgaz'a 

tica ettikleri öğrenilmiştir. 

Vasilikos meVkiinde bir denizaltı ile karııla§mq ve 
sahile yakla§D'laia çalı§ırken denizaltınm atlığı bir 
torpille batmııtır. Vapur, pe.k çabuk battığı için 
ancak süvari ile ikinci kaptan kendilerini denize 
atarak kurtulabilmiıler, iki çarkçı, iki lostromo, 
bir ahçı, bir kamarot ve altı tayfa gemi ile bera
ber sulara gömülmütlerdir. Bunlarm &ahile çrkmq 
veya denizaltı tarafından kurtarılmış olduklarma 
dair malümat yoktur. 

lstanbul'dan alınan talsilat 
· latanbul, 21 (Telefonla) - Yenice vapuru ayın 

6çGnde lstanbul'dan İ5Viçre'ye gönderilecek üzüm 
~e incir yükiyle Burgaz'a gitmi§, ayın onaekizine 
lc~dar orada buraya getireceği kağıtları beklemif, 
~iıtlar gelmeyince :boı olarak yola çrkmıttır. Va-

r lfneada'ya on mil kala sahilden bir mil açıkta 

Kurtulan ıüvari ile kaptan, bulundukları yerden 
telefonla lstanbul'daki mal aahiplerine ve bul&'ar 
makamJarma meseleyi bildirmiılerdir. Gemi aym 
on aekizinde ve tam aaat 18 de batmııtır. Kıymeti 
iki yüz bin lira kadardır. 

Su işlerimiz 
Kemal TURAN 

d. !i,tıay'd h-~ . • d h • • • ıklt. . a a.rta ıçın e epımızın 
~İt ~ıni çeken bir tören yapıldı. 
~İt do Ulun, bir fabrifkanın, büyiik 
~e) eylet yapısının ya tenıeli atılır 
lll' İı·~Çİne girerken törenler ;1apı
>t.İ1, llyijk ziraat ve su tesisleriyle 
~ .. tın İ§letmiye açılıılannda da 
~İlt'llla) edilmez. Ancak Hatay'da 
~~in ''e ordunun en yük.ek 
tı:ı, ."!'lariyle halk önünde bir yık
tO.tii 1t1Qin törene mevzu olduğunu 
~iııl'o?ıJz. Büyiik bir to luluğun 
1,1' ç tezahürleri arasında yıkı
~ey, Amık ovasını uzun yıllar 
4-ı,. \'e ölüm kaynağı yapan bir 

~- ij::1adyı'rd. k' .. · d'kk t' · · ~~ il' ı torenın ı a ımızı 
l~J:i hu&u$iyeti §İmdiye kadar a
oılı4 ar:ırnızdan baıka bir mevzuu 
~ ~dan değildir. Filhakika yap'l e;.a açma işi yerine ve adeta 
"•ı- 'l"ln zıddı halinde bir yıkma 
r~i~~ncak bu gene bir yapmanın, 
~iti? e Yeni bir :ıe girmenin baş· 
~ıç ~cı_dır. Yalnız öyle bir bnşlan
ıı•ııe ~lk kazmayı, hasis bin bir ba
'i l'ıUın nıe~u kılığı içinde kendi
~l'?ıı "rca koruyan bir menfaate 
~le iılt jcabetmiştir. Bu işin, bir 
ti>'et \t lllal edilerek def il, cümhu
~ları anunlarmm, i..-nmenin fay
bıe<'lf lcağı feylerde ıahr3lara ait 
' ' a,tler için kabul ettiği it.dil 
'~'ta. '._re. riayet edilerek yapılmış 
'ı~ . .f 1rıı kolayca takdir edebili· 
~•ba albuki Saltanat idar~i ve 
~~~cı İfgali, binlerce vatandaıın 
~"ıf, P.ahuma da olaa böyle bir 
ı~dt'et~tı baıkaca tatmin edecek 
~, .\.:ıUarca bulamamı§tır. Böy
~,.d~ .. ık ovasmdaki ıu işi, "her 
'll l> Uıtüı, milli menfa.at0 ıiarı· 
~d, i~ kurtulan bu yurt par9&· 

"İ 01
1 değilı;e de mühim bir e

d· ~ i&l'ak başhmış bulunuyor. 
ı '"tl tlerj artık baıılı baıma milli 
..._'t-~!'-rıınızdan bir( olmuıtur. Dil· 
:oq.._ 

1~ •u · · ~ b' · d • \.-~dir' ııya&etı ta ırıne e şı-
f" hu ~r aiyaaeti kadar alıttı ve 
~~d, ~k davayı da gene şimend!
~;'l'l•lq: d~ğu gibi yüce Şef teınsıl 
)ij~l dır. Sonte§rin nutukla
d ~ ~ • hel' yıl olduğu gibi, bü
~~dıtl •ılerirniz üzerinde dikkatle 
dı tt-tıı~r. Yurt içindeki bütün g&: 
~~"~le .ııu itlerine göaterdiklerı 
t:~ftlı:1 1 ılgi, bu itin hızla ve mu
~ ~. ~eUe yürümesini sağlamak
> f'j'tl atay'daki törenin, yüce 
d~bıtt11!~krn ziyaretlerjnden sonra 
il-. l?trıı hatırlamak güç değil-

tı~~~filc Sa.yd h'·k·· • d b i·"ll,.ll anı u umeti e U· 

t~i. dllt~ç Şartları içinde au *l• 
~i 11'. t'1 UJ'tnamağa gayTet etmek· 
~111rt?ıi,'t•a Vekilimiz yaz içinde
t 1 'ı-ti eftişlerinden &onra ya· 
d.ı'~t"t,j Anadolu cenubundaki au 
~~ jl'itıti ill'ını da gördiiler. Mü~ahe
t&ıı "ll'ıı eıı anlıyoruz ki yer yer 
ı,lı ~q ~- 0~an büyük su iJleri, bu
lııh~~~ lldıaeler, ötedenberi duyu
d~-.. "tı b~l\ Ve malzeme bulma zor-
S tlı.ıl'l-rt1 l' kat daha artırdığı hal

!ıı·ı l.ı İti~ ll_\ değildir. 
~ ,~llıı l' "ırı,. dör• yıl önce otuz 
~~ ııll'ı:l':hk fevkalade tahaiııatla 

İstanbul'da kurulacak 
Üniversite talebe yurdu 

Yurt Üniversitenin tôf im 
taburu binasında açllacak 

C. H. P. Genel Sekreteri Doktor Fikri Tuzer, ve Maarif Vekili
miz Hasan - Ali Yücel üniversite rektöriyle bir arada 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Cüm • 
huriyet Halk Partisi Genel Sekreteri 
ile Ma:arif Vekili Haaan - Ali Yü -
cel'in üniversite talebe yurdunun ku· 
rulması hakkında yaptıkları incele • 
meler bitti. Yurt, üniversite talim ta
buru binasında yakında açılacak, ve 
tabur başka bir binaya taşınacaktır. 

Maarif Vekili bu~ün kız öğretmen 
ve yüksek öğretmen okullariyle mü-

MOSKOVA 
istikametinde 

Almanlar 

bir gedik a~mağa 

uğra~ıyorlar 

Moskova ve Rostof'a 

hücumlar şiddetlendi 

hendis okuluna gitmiş, mühendis o
kulunda programlar ve yapılacak la· 
boratuvarlar hakkında izahat almıı. 
yüksek öğretmen okulunda da t.ale -
benin vaziyetiyle alakadar olmu~tur . 
Akşama doğru, üniversitenin edebi • 
yat fakültesine giden Vekil, orada 
da Türk - İslam Ansiklopedisi hazır
la:na. heyetinin çalışmalarını incele • 
mı~tır. 

RUSLARLA 
İngilizler 

harpten sonra 

gene hep beraber 
l~birliği yapacaklar 
Eden ve Maiski bunu 

bir defa daha belirttiler 

LİBYA'DA .... 
İngiliz ilerleyiJi 
devam ediyor 

İngilizler 
geniş bir çevirme 

hareketi yapıyor 
Kah1re, 21 a.a. - X.hire'de ullhlnUı lc&Y• 

naklardın b1ldlrlldltlne zöre, buzıln ötleden 
sonra b!ltün tlddel1Yle devam 41den Libya mu
ha.rebesl, revkalAdt memnuniyet vertc1 bir 
tarzda inklıar e> !emektedir. 

Londra, 21 a.a. - Londra sallhlyetll mah
tlllerinde blldlrlldltlne ıröre Llbya'da askeri 
harekAt dc\·am etmektedir. Fakat bUYilk meY· 
dan muharebe!!! henüz ba1lamam11tır. Har• -
kAt devam edlyor ve az c:ok dötU.Ul!lyorn da 
henüz ıtenlı ıllc:Ude dctlldlr. Sollum H Tobruk 
c:evrelerlnde düsman kuveUerlnl ayınnıya ~ay
~t ettftlmlz hakkındaki tahmlnlerlıı dotru ol
ması muhtemeldir. 

Donanmanın yardımı 
Londra, 21 a.a. - Da!J.y Tcleı.raph'ın deniz 

mutıar,rUJ oı.vor 1 : 
Slı cnalk'te ınıtlllz llerll!Yltl ..naıında denl.3 

hAklmlyeU uaah bir .lmlldlr. Donanm111, o -
nun dotrudan dotruya. mUdahalnl olmabı -
zın böyle bir harekete a1rtıllemez. Akdeniz tı
tosu, düımaııın tak\1ye ve l&M ıevklyatını pek 
az blr ıe>e lndlnnlltlr. 

Eter ılmdlkl llerleyfl Tunus hududuna ka • 
dar ~!derse. dilıman kuvcUer1 ya tegllm ola -
•aklar yahut da tranı;ız topraklarına 11tına • 
caklardır. CilnkU deniz )'Oll)'le c:ek1lebllmele • 
rlne lnırlllz donanması mlnldlr. 

Bundan balka deniz h3.ldml)'eU, lnır!ltere ve 
Amerika dan cephane )'!yecek ve takvl)'erle 
yüklü olarak ~elecek ~toml katuelerlnin d• 
muntazaman e;;Jımeslnl temin eyllyecektlr. 

( Sonu J üncü say/adı } 

Sicilya' da 
• 
ısyan 

hareketleri 
Vaşington, 21 a.a. - Vqington ıi

yaat kaynaklarından alınan haberle • 
re göre Sicilya halkı açıktan açığ'a 
isyan etmek üzeredir. 

Bir italyan kafilesi Afrika'ya hare
ket eder etmez sicilyalılar bunu Mal
ta'daki ingilizlere bildirmiye muvaf
fak olmaktadır. 

Bundan ba,ka Britanya denizaltı 
mürettebatları istedikleri gibi Sicil -
ya'ya. çıkmakta ve italyan makamları 
buna mani olamamaktadır. 

Londra radyosunun 

Fransa'ya mesajı 
Londra. 21 a.a . - Londra radyosu fransıı 

mlleUnı hitaben bir m•aaJ n.trederek halkı 
ın!lttettkler tarafından )'l.pılacak l!tlll aaa • 
tındı hazır 'bulunmıya dlvet etml&tır. 
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Salı günü 

ULUS 
1 

yenı yazı programının 

tatbikıyle yeni sekilde 
~,"'11.>:. t ',.''. Bü..,.ük Millet Meclisi 

't1 1'ı.ı~ d ''1?\e girerken elli milvon 
l\ıııı A.I\ 1\ ! hnl"Cn.ınma&ını kabul 

~Uda h•ı knbul. he.. aeyin 
O.f11ıovo. tahııiıı e::lilrlH!i bir 

( Sonu 4 üncü sayfada } 

Moskova, 21 a .a. - Cepheden Mos
kova'ya gelen son haberler, Moskova~ 
ya doğru büyük al:nan taarruzunun 
yeniden başladığım ve Volokolamsk 

Londra, 21 a .a. - M. Cörcll. A\'am k&· 

mıtrasında, İngiliz - Sovyet halk milnAS@- (lkmıya baJhJIClkflf 
iıetlerJ komitesini sc!Amlamış ve bu ko· 

( Sonu 4 üncü sayfada } 

mltenin vazlfeslnrle muvaffak olması tein ':":"::':":".:~~~~---------
(Sonu J üncü sayfada} lllflllllJlllllllJllJlllJJllllfllJllllllll 

İnkllap Tarihi 
-ve-

Türkiye Cümhuriyeli 
rejimi dersi 

Bir 1 nkılôp Tarihi 

Araştırma 

Enstitüsü kurulacak 
Ankara, 21 a.a. - Yüksek tahsil 

müesseselerinin son iki sömestirinde 
bulunan talebeye gösterilmekte olan 
"inkılap tarihi dersi'' nin unvanı "İn
kılap Tarihi ve Türkiye Cümhuriyeti 
rejimi dersi" olarak tesbit edilmiştir. 
Bu ders 1941 - 1942 ders yılından iti
baren son iki sömestir talebesine haf
tada iki ders olarak okutulacaktır. 

İnkılap tarihi ve Türkiye cümhu -
( Sonu 4 üncü sayfada } 

* * 
niıin tekaüde 
sevkedildi ! 

İngilizler 
fransız Afrikasından 

endişe ile bahsediyorlar 
Londra, 21 a.a. - General Weygandın 

elmal Afrikadan geri alınmuı için Hit
ler!n verdiği emre Libya'dakl Britanya 
ta.arruT.u sebep olmuııtur. 

İyi malQnıat ıılan Londra mııhfill~ri -
nin kanaati !ote budur. Su da illı.ve edlll
yor ki, ı.ılmal Afrlknsına petrol ve diğer 

esnslı maddelerin gönderllmeai işiııE' dPr· 
hal son verllmu!nln Vqingto_tı'da hemen 
kıı.rnr altına ahnmıe olması. r~is Ruzvel
tln İng!ltere':1•e gelen malQmata benzi!'?' 
haber almıı bulund•1ğunu gös:term"lrn>dlr. 

{ Sonu 4 üncü sayfada } 

~iyam, Birmanya, Füipin ve Japonyayı gösterir Uzak§ark ha.rta•ı 

Hindiçini'de 

Siyam hududuna 
geniı öl~üde 

Japon kllalar1 yığlldı 

hôdiseler 
oldu 

Banrkok. 21 a.a. - !lu eababk1 s::ıı.ıetcler, 
Tavland'a Hlndlçinl'den ır:eıen ta.wa;;e ve as
kerler t.aratından hücumlar yaı:ııldıtı haklan
dakl haberleri b!l:Yilk badıklar!a neıretmekte
dlrler. 

verllın haberlere rrore. lT ıonteırtnde rece 

{ Sonu J üncü sayfada } 

Vaşington' da 

Japon -Amerikan 
görüımelerinde 

hi~ inkiıat yok 

vaziyet 
• 

gergın 
Vaşinı:ton, 21 a.a. - Bugün gHetecilcr 

konfcranaında. M. Ruzvclt'in, amerikan • 
japon rörüşmeleri hakkında bazı mnliırnat 
vermesi temennisinde bulunulmuştur 

M . Ruzvelt c ' rı r .k '>r..ışme-

( Sonu J ünciı sayfada) 
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~isan bahisleri 

"Ürün,, kelimesi hakkınCla 
Naim ONAT 
Konya Mebuıu 

BuırOnkU Ulus'tl\ Uriln kellms! ıcın lılr llt- 1 Hrvet anlamından ıenıılemıı ve •ba&ka Türk· 
retmenlml.Zin yazduı:ıannı okudum; deterll !erde tavar, davar oımuatur. Mal, mi.ilk &'lbl 
ötı"retmcnlmlzln kay~ııarına yer olmadıtını be· bütun kellmelerımızı" benlmaeyen arapıar ta • 
llrtmek h:ln ben de ıu satırları Yazmayı ıre • bar. kelimemizi de dabr kılııtında ve <:ok mal 
rekll ııürdUm : anlamında kullanm11lardır; nasıl ki Urtın ke-

UrUn kelimesi mahlul kareılıtı olarak alı • llmemız de ııene Araplarca ume ıoylenlalnde: 
nırken bunun. halkca hayvan maıuuııert ye- taze \'e beyaz peynir yerinde alınmııtır •• Lisan 
rinde kullanıldıfı'ını biz de bUU:ordUk; bununla • uı • Arap • ıahlbl bu kellmenln ıerap anla . 
beraber onun özel anlamını ııenelleıtırer8 her mında da kullanllm&1ının bcyazlıı1'ından ileri 
ceııt mamule: ürün demekte blr be:VU ııörme- ıı•lmlı oldutunu )azmakta ise de Türkccde 
dlk oldu~u ıılbl Arap dlllrtde bu kellmenln ı>e>nİre 

(Urttn) kelimesi aslında: beyaz demektir. ad o1maktan baeka beya'Zlı.kla hlc bir ilgisi 110• 

Türk d!Yeleklerının aynı anlamda kullandıkla· rulmemektedir 
rı bu kellme yerine Otuzların (ak) dediklerini Yukarıda ııoııterdllı'lm ıu bir kac ornekten 
ve aynı kellmenın cocuk tırnaklarındaki beyaz de anlasılacatı Uzerc kellmeler ıemantık ba· 
lekeler ve klhlnlere verilen ücret • hak ye • kımından )'er >er, zaman zaman de~lılkllkler 
rinde de kullanıldıtını KAHllrt divanında yaz • ııostennektedlr. Bir dlyelekte maı, senet an • 
maktadır • l.120 •· lamını alan tabarın baıka birinde hayvan ye-

Türk dilinin ayn ve eski bir kolu olan Ya· rinde kullanılması ıı:ıbl, bizim de ıier ce:ill ser· 
kutc:ada da (Pckanklynln Tilrkce örün: &>dın, vet )'erın<le ııenlaletlltlmtz mal, ko)!UnıüzUn 
ac:ık kelimesiyle de karsılaıtırdıtı) Urün: hem onu ha)van yerinde kullanmasına mllnl olma· 
beyaz, beyazlık hem de yat ve ıUt mahıunerl mıı \"C onu olı!Urmcmlştır; nasıl ki bizim i:O· 

demektir. Bu dlyelekte urunun baıka bir ıöyle- rek topraktAn H•tlıen ırerck hayvan ııerekıe 
nı.ı olan Cartı : yat ve bunun ıadeyat ırlbl makinelerden elden ctlllcn her ıeye, ıren~ı 0 • 

blrllkte kullonılııı olan ürllnarl de: tere~atı, larnk, mahsul dememiz, koylilmUztin: "Bu yıl 
taze ka)"lll:ık yaf:ı anlamına ıı:elmektedlr. mahsul, pek bol.,, ıozlerl) hı kas<letll.Klerl ozcl 

Urun ıılbl ı:ene aslında beyaz anlamından anlamda: .ıralnız toprak m.ıhııuıu anlamında 
ve (akı ıUzUnden alınıp bizim (yat>. Yakut• kullanmasına mAnı otm:ımııtır. 

ların (sat:>, (Araplarda her ıekll alınan bu Kelimelerin anlamları kendi kendıne ırellslı> 
kellmı-mlz n aku: hayvan yatlanmak. semir • del': ıtıı:tl ı:ıbt onu biz de ,ı:ellıtırlp ~enlılete . 
mele, aktyy: yatlı ııüt. )"akk: ak olmak. atar- blllrlz. Buı;:Un mahıuı kellmesl de ) ellıtlrllen, 
mak kılıtı da vardır> ıekllnde kullandıtımıı elde edilen her ıey ıc:ın kayıtsız olarak kul • 
bu ha)'Van UMlnU; llkln. enllcn beyaz hayvan !anılmamaktadır Ha)van mahSullerl, "toprak 
)-al;ları tein ' ylendltl halde ı:ltı:lde Yata ben· mahsulleri .... dcdltlmlz ııabl toprak urün!erl, 
Zı)·en her ceıııt maddelerin de blrleılk adı ol· hıı)van Urllnlcn demekten bizi kimse alıko)a· 
mustur Buıı:Un halkın ııaz leln kullandığı ıı:az- mıyacatı elbl koylUlcrlmlzln onu bueunkU ezel 
yaıtı, makine yatı. bezir Yatı hlc da beyaz anlamında kullanmalanna da manı olamaz. 
ıcylcr dcA' ldlr. Hazı )erlerde )1llnız incir, bazı yerler~e de 

F.skl eal':larda en eski ücret olarak din ulu· mutlak mey\a yerindi! kullanılan yemts ke • 
larına verilen hak, ııene insanların elde ettik· llmeslnl ıcıncrc anlamında ııcnıalettıtlmlz ııI· 
lerı en eski mahsul olan urun idi. Buı:un de bl ... 
.Altaylarda samanlara ırcne ücret olarak yafı', Arap dlll Türkccmlz.ln kök ve tılcnmls ekil 
)'Ol':Urt, yün sılbl beyaz hayvan Urünlerl ve . kellmelcrlnln knlıplaelırılmıı bir kılıl':ındıı.n 
rllmekte ve buna da (ak) denilmektedir. Es· naıka olmadıtına en cok ~nananlarılan biri ol· 
kiden oldul':u ırıbl bueUn dahi Anadolu'nun ba· iluıtum halde, Araplarca dctll ıı:enc Osmanlı • 
zı yerlerinde urünUn dini törenini yapan ho • larc:a Arap kalıbına ıokularak her ceııt Urun 
calara bu lainin hakkı olarak tabuta batla • yerine nlınmıt gerek hasıU'ıt, mnhsuıtıt gibi ca
nan yerli beYru: bir top dokuma bezi verile • ı:ul ııcrek hasıl, mahsul ıılbl tekil ve lsllhsııl, 
rek bu cok e kt g~renek Yasatılmaktadır. mUıtahıll ı:lbl 11rt Tllrklcrln uydurdukları kc· 

Ak ve ürün kelimelerinden her lklslnln de llmelerln dilimizde kalmasını ben de ho3 ııor · 
hak ücret kartıhtı olarak alınması. eski • ml>erİlerdenlm. · 
den ak mahsullerin akce )erinde kullanılma • Çok eski 'e kuklQ d111mlz her <:esil anlama 
ı nd n ııerl ııelmletlr. karsılık vereyek kadar zenırın ve engindir. U-

Vakt yJe cumhuriyet ırazeteslnde uzun boy- zu~ asırlar yüzUstil bıraktıtımız ııOzel ve zen· 
llı > ı~ım ız u re ııerek ücret ıı:erek dotru 
>erınd Arapc ı>a maledllen (hak) blztm (ak) 
dan ba~ka det11dlr. Altaylılar hAk ve eşdın 
yola vasro nr k ak kelimesini uladıklan ııı • 
bl Y kutl r da aydın ve tanrısal yal demek 
ıeın de UrUn kellmesını kullanırlar • Bk : 

ııın dlllmlzl tanımı)'& ve onunla utrumıya da
ha yeni bM'ladık. Yarın, bulunacak >eni Hnl 
kareılıklar, tutunacak yeni kelimelerle <İlli • 
mlz her ekaltlnl tamamııyncak ve BuyUk Se • 
ıtmlzln, ltarct buyurdu&:u ıı:lbl, meılcnlyet dun
)"asında urnc-k \'e cpl:ı: bir dil olacaktır. 

Pekarskly •. Dl!terll ot.retmcnlmlzln >tızııa:ındakl "har • 
c~maktakl (hare> ne kadar yabancı ise <mah· 

Buırün biz hak kellmes!nl kullanırken aklı· ıul) de 0 kadar )'alınncııltr." •özlerine de dr.ı
mı.za hlc de beyazlık anlamı ııclmemekte ve 
bunun ka:,m:ı.tını bulmak tein uzun araıtır • kunacailıın. Kuranda bile yazılı bulunan hare 
mal ra b ıe luzum li rmckteylz. 

Bütün T\lrk d yeleKlerlnde bulunup Arapca 
ile h c bir llıı si olmadıtı batı dil bllıılnlerın • 
ce de lnC'elen n mal ve mülk kellmelertnln de 
ilkin, ı nıarın en C!kt mallan olan hayvaa 
ıc: n kullanıl<! tı anlasılmaktadır;. nitekim 
bugQn dl' mal k ı mesı Anadolu'nun bir cok 
)'l' erinde. ııtır ve davar tein kullanılmak • 

ıılbl harac sozlcrl öz Ararıca detlldlr. Bunu A· 
rap dilcileri de kahul etli~! halde Yakutcada 
para anlamına eelen harcı ile: birine para ver· 
mek, birini para 1ahlbl elrnek yerinde kulla ·~ 
nııan harcııa ırlbı bir Cok lUremelerl olan bu 
kellmenln Arapçadan «lındığını kimse iddia e
demez. Bunun lcln har'c lle mahsulü bir tut-
mak dotru olamaz .. 

Dd:erll (Stretmenlmlz pek iyi hlllrler ki dUn-
tAd r. yada bir ıe)1 ebedlleıUrmek elden ıı:elmlyen 

Bunun baska bir esi de davar kellmeııldlr bir tıtır. Eter mahsul tein dAha güzel ve her 
'\" kut Turkl r n e P k kutlu tAnınmıs olan kesin hemen betenlp alacatı bir kellme bulu · 
ııe>lk en e ki eatlarda ehlıle$tlrllen biricik nursa urun de ıı:UnUn birinde )'erini ona bıra • 
hayvan olup buna taba adı verilir. Ke7.anca kır ve o ıöz herkeııln ııeve eve kullanacatı bir 
tapır \e Altayca tabırıı:a da Ke:Y1k demek • kelime olur. Her ne olursa n~un ıuna inana • 
tir. ıım ki, tatıhul, mUıtahsll ıılbl ne Tilrtcce ne 

Yakutların en uturlu ve faydalı mallıın o· de Arapc:a olan kelimeler artık dilimizde )'er 
lan bu tabadan eı'kardıklan tabar da: mal, tutamaz, mahsul de onların bir etldl!, 

Cümhurreisliği Filarmonik 
orkestrası konserleri 

lkincı konser bugun saat 15,30 dil Dev-· 
lel Konservatuvarı kon.ser salonunda veri
lecektır. 

Şef. Ernıt Praetorius. 
1 - L. Van Beethoven (1770-1827) ı 
Prometheus uverturu, 
2 - Kari Holler (25-7-1907): 
Vıyolonael ıçin kon~erto, op. 26. 

a) Allegro non troppo, 
b) Larghetto con espressione, 
c) Allegro con brio. 
Solıı ı David Zirkin, 
10 dakika dınlenme. 
3 - L. Van Beethoven: 7 inci senfoni, 

La major, op. 92. 
a) Poco ıostenuto-Vivıce 
b Allegretto 
c} Presto-Assai meno presto, 
s;> Allegra con brio. 

Son 
Gelecek konser 29-11-941 cumartesi ıü: 

nu saat 15,30 dadır. 

Son .çekiliıteki 

piyango talihlileri 
Millt Piyangonun 15 ıontefrin çe • 

kilifinde ikramiye kazanan falihliler
den bir kısmı belli olmıya ba§lamıştır. 
Bu ke§idenin Piyango zenginleri ara
sında tu isimler vardır: 

20.000 liralık büyük ikramiye Ada

na'da bir halıcı yanında çalışan Fer • 

rac; Altın-oluk ve ortağına çıkmıftır. 

10 bin lirayı Ankara'da polis Nazmi·. 

nin kayınvalidesi Melek Akalın ka -

zanmıştır. ikinci on bin lira Ankara -

da isminin ne,rini istemiyen maruf 

bir ,ahıiyete çıkmıştır. Bet bin lira

lık ikramiyeler Adana menşucat fab
rikasında işçi Kamil Bayraktar•a Bur

sa'da Kuruçeıme'de Bayan Simo Sil

lan'a, Cihangir'de laasatura sokağın -

da Şaban Şengülene, gene ls~bul'da 
Romanya vapuru acentesi memurla -

rindan Oluviye çıkmı§tır. 

fT ı: 1J s 

SPOR 

İngiliz futbol takımı 
pazartesi sabahı geliyor 

1ngiliz p~ofesyonel futbol takımı • 
nın dün Kahire'den memleketimize 
doğru yola çıktıkları ilgililere res • 
men bildirilmiştir. 

Misafirler pazar günü sabahı Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü adına 
Islahiye'de Seyhan bölgesi" müdürü 
Rıza Salih Saray tarafından karşıla
nacaktlr. İngiliz futbolcularına Ada • 
na'da, Yenice'de ve Kırıkkale'de spor
cularımız hoşgeldiniz diyeceklerdir. 

Maçları idare etmek üzere Ahmet 
Adem hakem olarak seçilmiştir. Evel
ce biJdirdiğimiz üzere maçlardan bir 
kısmını da kafile ile beraber gelen bir 
ingiliz milletlerarası hakem idare e
decektir. 

İngiliz takımı pazartesi s.abahı To
ros ekspresiyle şehrimize gelmiş bu
lunacak ve istas~nda törenle kartı· 
lanacaktır. 

Kulüp takımlarında oynıyan 
talebeler 

Bir spor gazetesinde Ankara futbol 
tik heyetinin Rifat adınrla bir talebe
yi takımında oynatması dolayısiyle 

birinci devre maçlarınrla bu kulübün 
h.ükmen yenil~iş sayıldığım yazıyor
tlu. 

Bize verilen malfımata göre, bir as
ker veya talehenin bir takımda oy -
natıl.Maııı lıtilkrAen yenilme sebebi sa
yıhnamaktadır. Beden Terbiyesi 
umum müdürliiğünün son günlerde 
bazı olaylar dolayısiyle t::ıtbik etmek
te olduğu bu usul, tesçil talimatname
sinin müzakeresi sırasında merkez is
tişare heyeti tarafından da kabul ve 
teyit olunmuştur. 

Bildirildiğine göre, Beden Terbi • 
yesi Umum müdürlüğü bu suretle si

vil' kulüplerde oynıyan talebelerin 

takibi işinin tamamiyle okul ve mü • 

es.seselere ait olduğu dü~üncesinde • 

dir. 

Ankaragücü - Demirıpor 
araaında maç var 

Pazar günü saat 11,30 da Ankara -

gücü sahasında :Ankaragücü ve De -

mirspor B ve A takımları arasında 

hususi bir maç yapılacaktır. 

Haftanın biricik futbol hareketi 
bundan ibarettir. DUn de yazdığımız 

gibi, resmi veya hususi başka futbol 

maçı yapılmıy~caktır. 

.. 
Zonguldaklı bir yard!mse·ı~nrer 

cemiyeti kuruldu 

Ankara Halkevinde 

İngiliz edebiyahna 
dair koni eranslar 

SHAKİSPEARE 
lııgııız ed&oıyatına ü!Ur .t1aı ... ev111oe ~ e

rilmekte olan seri konferanslardan ıkin· 
clal geçenlerde Mr. Cur~nveu tarafından 
verilmııtır. Büyük ingili:z ıalri Shakis • 
peare ve eaerlerlne alt olan bu değerJi 

konu.ıııanın ana hatlarını 8.fağıya koyu
yoruz : 

Eserlerinde Cornellle, Arietophane, 
Molı~ı e"ln komık ve trajik dehalarını bü
yUk bir b~arı ile birleştiren Shakiapeare 
içın Coctııe "bir çok nıuharrırlerin t'S~r

lcrinde karşıl~tığımı:z karakterler birer 
saat gibıdır, onlaı·a bakarak zamanı anlı· 
ynbilırlz, Shakısp are'in kilerınd-:ı ıse yal
nız saat değil ibreleri çalı§tıran makıne
yi dahi ı;urcbıliri7.." <!emiştir. 

Stnıford"da doğan büytık şair blıt!ln 

hayatım Stafnrd • UJoon • avon da gP.çtr
mlılir. Genç yaşında Londra da bir tiyat· 
royu ı;irnıııı ve omnluılıı sonuna kadar bu 
tiyatronun oyunlıırını yazmııı. zaman za
man da oynamıştır. 

o zaman ı.ondra"da ·'H.onıantik kome· 
di, çıı:;ırını açan ''Unıversıty \\ ıts,. liyat· 
rosunun Shakıspcnı-e·ın parlamasında bil· 
yUk roıu olmuştur. Romantiıı: kom«>dıde 

ilk göze çarpan şey romant•7.mdlr. Bura
da e!as ae\•lşen iki klfldır, bunlar oyunun 
ımtidadınca bir çok gılçllıkltrle karşıla

şır, b,r ttlrlıi bırleııemcz IAkin niyhayeun
de her §ey d.ı:ı:clir ve aşıklar hırlcşir. 1-
kıncı kısım ise komedi tarafuhr bununla 
esas hikhe ve mev7.u hafıflelillr. 

Bl!,7.an Shakısp~arc a .Mıdsunııner Nig
lıts Url!nııı de olduğu gibı kaJıramıınları· 
nı komik bir şekle sokar On lkincl Ge
ce'de Sezaryıı'nuıı diıellosu ve buna ben· 
zer bir çok nıisallf'r gıbi 

Botun bıınlardlln anlııgılıyor. ki Sh;ıkiıı· 

peare komediden ziyade aşk hikftyelerlM 
meyil gllstermieıir. En son ya7.dtğt Uç bU
yilk komc.dinin sonuncusu olan Much a do 
About Nothing dir. Bu piyeste Shakia • 
pcarc karnktt,rlcrinln llstUnde fazla dur
mamış bütün ehemiyetli ml'vzuA varmı§· 

tır. İlk eacrlerine nlsbetle bu tam bir te
zat tc~kil eder. 

Tempcst \'e "\\.,lnter Tales., de hemen 
hemrn hlc: komediye yaklaıımaı: bütlın ku
vetini aşk mAceralarına. romansa, verir. 
Florlzcl ve l'erdıta'nın yahut Ferdinant 
ve Mlranda'nın birbirlerine aciyledlğl A§ı

kane ııozler ve bu eserlerde karııl8.ftığı· 

mız nilkte kuvetini llk eserlerinde hemen 
hemen hiç hıılamayız. 

!ihaklspeare'in komedi ve trajedllt>rinde 
yhkeek nır.zlyetlerlnden dolayı takdir tl· 
tiğimiz bir kahraman vardır. Bu ıahıs pi· 
yt'sln sonlarına doğru ya ııusar, yahut ö
·lilr. Bu BUsmaya sebep ya kendinin her 
hangi blr zaafı veya harici bir tesirdlr. 
Hamlet, Otello, Lear, Makbet, Antony 
birer kahramandır. 
Shakiı;peare'Jn ihtişamlı hayal dünya. 

sını eyice kovalıyabilmek için, Goethe' • 
nln JU ııözlerine dikkat etmek en faydalı 
blr hareke~ olur : 

''Shaklapeare'den bir sayfa okudutum 
zaman hayattan nefret ediyunım fakat 
bir piyeııf bitirdikten ionra kör dofmuı 
ve gözlerim yeni açılmıı sanıyorum . ., 

Emniyet müdürleri araımda 
değitiklik yapılacak . Zonıı:-ııldak; 2ı. a.a. - DUn Zonguldak'ın 

btitUn münevver kadınları, Halkevi aalo· Emniyet ifleri umum müd~rlüğü, 
nunda toplanarak, Yardımaevenler Ceml · emniyet müdür ve Amirleri arasında 
yetl'nln Zonguldak ıubuini kurmuııar ve yeniden bazı deği,iklikler yapacak • 
relallğire UOrnev Cavit tlnver'i aec:mtı • tır. Bu i•le ilgili olan kararname 
!erdir. Şub~ ldare heyeti hemen çahıma • projesinin hazırlanmaıına batlanıl • 
!arına baılamııtır. mııtır. 

Dil köşemiz 
Kılıvuzdı •:tnt1ssüJ t1tmt!k., lıarşılı lı ol•ral: · .. ,.rılınd,. ı ,1Jr1J7orua. Ni- , 

hıyet cümlelerimizdt1 bu lıoyu arapçı yt1rine dabı ılıılun olduıumu• "tt1ıt1b
bıis., kelimesini dt1 kulla
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nabiliriz. Telgrıflar arasında "mucıbince., yi ıene 
ıörüyoruz. "Gört1 •• " nin VI! "gereğınct1 .• " nin nıı kuıuru vır ? "Mıluadımır 
dıJıman lt.uvııtlıırini imha etmıılt.tir.'' Niçin "imbı" ? "Yokt1tmt1k., diyebiliriz. 
Ht1le "mamafih., in "bununla beuber,, olduluna ıüpbe edılıımıız. "lstimıl., ke
limesi isıı ıazetıımizde bir müddt1ttir dt1vam edtn sadl!lt!Jmıı vıı Türlıçtlt11m11 
bırııkt1tınt1 nl! lııdar aykırıdır. Bir cümledl! 1öylt1 dt1nmqtir. : "Çöl muhıube
ıinin ıeraiti aıalı yukarı dt1niz mubart1bt1lt1rınin ıartlırına .• " Acaba birinci "ıe
rait,, ikinci "ıırtlır;, dan baılca bir ıey midir l "Mesafe lııt~melc .. de dünkü 
"Ulıu,. un ibmıllttri ırasında idi. "llıısafl! katııtmt11c • yol almak., tır. 

* • "Assistance,. lcarşılılı "müzah•rııt., yl!rİnl! kılavuzda bir "yırdım .. lct11imesi, 
bir dt1 "arlcalamalc, arka olmak., vır. Bu ikinci lcırıılılc çalı yt1rdt1 aı.kıt düıil· 
yor. Mest11A bir yürüyüş kolu yandın da, bıvadan da "müzabant,. ıörebilir. 
"Dabı dofruıu "lcollamalc .. tır. "Tıyyar~l!rİn lcollıyışı ıltıpdı .• " Y ıbut_ "ba
va lcuvt1tl11rl ile kollanarak .• " di7t1biliri z. 

* Bu "lcollama .. lcarşılılı fırsatı ilt1 ıunu dı IÖyliy.tim : dilimizdi! "izin,. m
0

i· 
nasını yt1rll!lt1n "müuade., Arapçad• "ıssistance,. lcırıılıiıdır ve "kol minı

sını "ıaid .. dt1n ıt1liyor. - DiLCi 

Koçhisar Ankara'ya mı 
Kırşehir'e mi 

bağlı kalmalı ? 
Koçhisar, (Hususi muhabirimiz -

den) - Koçhisarlılar, kazalarının 
Ankara vilayetinden· alınara.k Kırşe
hir'e bağlanmaliı hakkında bir kanun 
lAyihası hazırlanmış olduğunu h.aher 
almışlardır. Bu haber kazamızda hü • 
yük alaka uyandırmış ve koçhisarlı -
lar, kanun layihasının Büyük Millet 
Meclisinde konusulmak üzere olduğu 
şu günlerde bütün dikkatlerini bu 
mesele üzerinde toplamışlardır. 
Kazamız halkı, hu vilayet deği<şti • 

ritin kendilerini bilhasu kış günle • 
rinde bazı zorluklar karşısında hıra -
kacağı fikrindedirler. Çünkü Koçhi. 
sar kazası har ita üzerinde ve doğru 
hir hatla Kırşehir'e yaktn görülmek • 
te ise de Kırşehir ile Koçhisar ara • 
sındaki Kızı1ırmak muvasalaya· engel 
olmaktadır. 

Koçhisar'dan Kırşehir'e gitmek i&
tiyenler, bilha!tSa kış ~ünlerinde ön
ce Arapıaın kazasına kadar gitmek, 
orada Kızılırmağın üzeriı1rieki Kesik 
köpriisünden ~eçerek Kırşehir'e var
mak zorundadırlar. Bu yüzden arada
ki mesafe bu kazanın Ankara'ya olan 
mer;afesinden daha uzuntiur. 

Beri yandan Kırşehir kususi iliare
sinin geliri Kıztlırmak üzerinde ı.. . 
zamı:T.]a muvasalayı temin edeltilecek 
bir köprü yapmasıaa ... u~it eetilliir. 
Zaten Koçhisar'ın yüz yıllık idari ta
rihinde Kırşehir'e ba~l~naıası ltu yüz
den hiç düı;ünülme•iş, zanaan zaman 
40 saat uzaktaki K·onya'ya, Aksarav'a 
ve nihayet 1925 yılında da Ankara'ya 
bağ lanmıştır. 

Koçhisar kazasının bütün kövleri 
Kızılırmağın bu tarafında olup Kır -
şehir tarafında hiç bir köyü yoktur. 
Kazamız halkı bütün iktısadi muame
lelerini Ankara'da görmektedirler. 

ispirtolu içgiler gelirinin 

dağıtılması 
Dahiliye Vekilliği' ispirto ve ıs -

pirtolu içkiler gelirlerinden vilayet • 
ler payına dil.şen yü.7.'bin lirayı vila -
yetlere yollamıştır. Bu defaki dağıt
mada Afyon vililiğine 1782.11 lira, 
Ağrı'ya 704.38, Amasya'ya 356,45, 
"Ankara'ya 3238,05, A vdın 'a 1664,53, 
Antalyaya 1443,83, Ba.lıkesire 2933.61, 
Bilccik'e 755,18, Bitlis'e 439,46, Bin
göle 406,27, Boluy.a, 
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2683,28, Burdura 
589,63, Çanakkaleye 137448, Çankırıya 
10~1,96, Çoruha 852,65, Çoruma 
1682,67, Denizli'ye 1701,09, Diyarba -
kır'a 1308,25, Edime'ye 1178,20, Ela
zık'a 1022,73, Erzincan'a 1197,79, Er -
zurum'a 1953,68, Eskişehir'e 1125,15, 
Gaziantep'e 1780,25,. Giresun'a 1538,22 
Gümüşhaııe'ye 999,17, Hakkari'ye 
204,17, Hatay'a 1213,31, fçel'e 1621,l 7; 
Isparta'ya 982,32, lstanbul'a 5514,40, 
İzmir'e 3604,98, Kars'a 1905-,83 Kas • 
tamonu'ya 2100,49, Kayseri'ye 1824,11 
Kır,eıhir-'e • 1025,02, Kırklareli'ne 
1146,17, KQCaeli'ye 2045,87, Konya'ya 
3432,99, Kütahya'ya 2061,34, Malatya
ya 2348,16, Muı'a 623,91, Muğla'ya 

1177,18, M~nisa'ya 2586,68, Marat'a 
1200,77, M~rdin'e 1321,70, Niğde'ye 
1507,52, Orou'ya 1720,36, Rize'ye 
1140,21 Sll.m4lun'a 2004,86, Seyhan'a 
231'4,23, Siirt'e 746,70, Sinop'a .1152,79, 
Sıvaı'a 2641,59, Tekirdağ'a 1246,57, 
Tokat'a 1853,09, Trabzon'• 2245,50, 
Tunçeli'ye. 798,83, U rfa'ya 1434,28, 
Van'a 449,22, Yozgat'a 1561,57, Zon
guldak'a da 1317,01 lira dütmektedir. 

Ankara ıehri lalım lesisall 
Ankara tehrt lUım tealsatı !ilerine alt ha • 

zırlıkhır .tamamlanmak üzeredir. Bu ıeıerle 
ııııııı bazı kararname tasdik edilmek üzere 
Ba1Vekllete takdim edllmlttır. Teslıatta kul· 
!anılacak beton borularla 11rtı künklerin ip • 
tldal maddeleri mPrnlekette bulunduıtundan 

derhal faaliyete aecmek lmklnı mevcut bu • 
ıunmaktadır. 

Te1uatın proJf', mukavele· ve Hrtnarnelerl 
hazırlanm11 bulunmaktadır. önUmUzdekl ay 
!cinde IHl111tın ihale tdll.cetl muhtemeı aö • 
ruımekt.cıır. 

Meclisin dönk 

loplanllsı 
Büyük Millet Meclisi dün 

te Refet Canıtez'in ba~kanlığın 
lanmı~tır. Celse açıldıktan son 
demindcki maddelerin müzak 
geçilmi§, askerlik kanununun 
61 inci maddelerinin değiştiril 
dair kanun layihası görüşüle 

uncu madde kabul edilmiş ve 
maddenin tekrar incelenmesi 
görülerek adliye encümenine 
edilmiştir. 

Bundan sonra Mim Müdaf 
kellefiyeti kanununun 68 inci 
sine bir fıkra eklenmesine da 
nun layihası görüşülmüş, bu 
muhtelif mebuslarımızın ileri s 
leri düşünceler ve verdikleri 
dinlendikten sonra layiha kah 
miştir. 

Meclis pazartesi günü topla 
tır. 

Un hakkında ye 

bir kararname 

neşrediliyor 
Fırıncılara ekmek yapılması ıc:tn 

unların bir kwnuıın ılmlt<:t. börekcl 
tAcı atbl hamur 111 ile meıııuı olan u 
ntlere ıatıldıtı t•blt edllmll ve bun 
olmak lcln Ticaret VekllleU btr ka 
proJesl hazırlıyarak BaıvekAlete ve 

Kararname esaaıarına ııöre bôrek<:t. 
ve paııtacı ııe hamur tatıı.sı yapanlar 
namenin ncırlnden sonra mahdut mlk 
olsa un verllmlyecekttr. Bu ıuretıe t 
rın ti altından ıılzll un aatııı yapın 

oniine ırecllecektlr. 

B9rekcl ve tatlıcılar ellerinde bulu 
miktarını bir llleyıınname ile Toprak lı 

lerl Otlılne bllııllreceklerdlr. 
Kararname yakında neıredllecekt!T. 

Profesör Ziya Gün 

mirasçıları tarafın 

açılan dôva 
İstanbul, 21 (Telefonla) - P 

sör Doktor Ziya Giln'ün mira 
tarafından vasiyetin bozulması 
asliye altıncı hukuk mahke.tn 
açılan davanın eugün görül 
başlanmıştır. Mirasçıların veki 
terde yapılan senedin sonradan 
eklenen başka bir senetle bot 
olduğunu, iki senette biribiri 
usule aykırı hükümler bulund 
bu sebeple tesisin bozulma 
zım geldiğini söylemiştir. Tesi 
yetinin vekili, muhakemenin 
mahkemedeki dava ile birleştiri 
ni istemiştir. Duruşma başka · 
rakılmıştır . 

Kars ve Erzurum' daki t 
ve hayvan mahsulleri 

Ziraat Vekilliği, Kars ve Er 
çevresindeki toprak ve hayvan 
sullerinin daha iyi bir şekilde 
edilmesi, satılması, işlenmesi e 
da incelemeler yapmaktadır. :9 
celemelerden alınacak sonuçl 
re gerekli kararlar ve progra.ınl 
zırlanacaktır. 

Erzincan - Kemah 

demiryolu tamir edi 
Son Erzincan yer deprenııi 

den Erzincan - Kemah arasınd 
miryoJu boT.ulmuştu. Bu yiiıde11 
dit ve geli§ler aktarma ile yaP1 

ta idi. Gelen haberlere göre, ııat 
miri tamamlanm1?• 'ehrimlz~~ 
rum'la olan demiryol11 rn 
yeniden başlamıştır. 

Hava poıtalan ay bat 
kadar işliyecek 

Devlet Hava yollarının ha~• 
teri havalar iyi gittikçe bu aY 
kadar işliyecektir. Hava yolları 1 

"d o b" • •kA ayıt' me ı aresı, ırıncı anun . ti 
hava seferlerinin işletilip ı§le 
mesi için daha bir karar verıııe 

Hava Kurumuna yardımlar 
Adına, 21 ıı a. - Türk Hava kurumuna 

fabrıkntur :sa.lh Bosna veresesi 1000 lira, 
ı~utrı Kııl'-1,-:uj!lu 400, fabrikatör Ali Kara
bucıt 200 manifaturacı Süleyman Nurt 
Kar.mirci 150 lira d ğer 3 vatandaş da ~ 
lira teberruda huıunm\151ardır. 
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Erzumm
1 
da kar ara vererek 

devam ediyor 
F.rzurıım; 21. a a. - Kar fasılalı surette 

devam etml'ktedır. Hararet dereceııi çok 
dlişmüştllr Şimdiye kadar beş aantlm ytlk· 
selen kann erımcsine artık ihtimal veril
memektedir. 

-
-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Ankara Eczanui l 

Harbin üç kafiyesi ! 
Harp, en çetin ve en ciddi ma

naaiyle aürüp 1riderken ıakaaı, 
nükteai de elden bırakılmıyor: 
general kıt, 1reneral çamur, gene
ral yağmur gibi aözleri, harbe 
bile taka ve nükteyi tuz, ·biber 
gibi kullanmak cayreti doiur
mu,tur. 

Bunlarm araamda ve ü.tünde 
~imdiye kadar bir tanesi u.nutul
mut kaldı: 

Mare,al mevaim! · 
Harekatı en baıta yöneten, 

çünkü, odur. 
Ruaya'da harekatı aksatan, 

~uraklatan o değil midir ve tim· 
di Libya'da hareki.ta: 

- Batla! 
kumandaamı da o •ermiyor 

mu? 
Onun emriyledir ki Mars c:e

naplan yaylaktan kıtlağa, kıt
laktan yaylata ~ edip duru-

yar. 
Libya'da baılıyan harekatm 

bir de edebiyatı ve edebiyatçı
ları ilgilendiren tarafını buldum. 

Şiirlerimizde;, kafiyeyi atıp 
çıkarmak taraflısı bu kadar genç 
tair tiulunduğu halde Libya'da, 
batı çölünde baılıyan harekat, 
harp tarihine üç tane kafiye ka
zandırmaktadır: itte, size bu iıe 
giriıen üç komutan adı: 

- General Kaningaml 
- Amiral Kaningaml 
- General Koningam! 
Bu üÇ komutanm nasd elbirli

ii ve itbirliği yapacaklarını za. 
man sö.terecek fakat aöz :v • ... 
birlifi ettikleri timdidea cöae 
çarpı7orl 

Eıki mcuallar ve günün siya•eti! 

Bizim eski masallardan çolu, 
bir taknn eaki efsaneler hep dö
nüp dolatıp Kaf dağlarına ıe· 
lir, orada kalır. Ergeftekon'da 
yarılan dai oradadır; bilmem 
hangi paditah, hangi peri ile o
rada kar,ılatır. Hatta Y ecue ve 
Mecuc bile Kaf dağlarının arka
sma kapahlmttlardrr. 

Hayalde Y&fryan bu Kaf dağ
larmı birçoktan Kafka• datlan 
diye alırlar. 

Şimdi de Ru.ya'daki aavaıın 
yürüyiifü de Kafku clatlarına 
dofna yÖnelİJGr. 

Acaba 'bu savat da Ol"ada b
P.&Jlıp kalacak mı?. 

Fakat, ne yazık ki, masalta 
hakikat arkasmda K.af dailan 
•ardır! · 

Bir lrarilratür altı ve ~ocıılı I 

Bir mizah dergiainde bir ka
rikatiİT altı a-ördüm. Babası, kü
çük çocuiuna bahçedeki aakaıla
n cö.tererek .oruyor: 

- Nebatlar naaıl teneffüs e
derler? 

Çocutun ..-rdiii c••ap ıudur: 
- Saluılarm dibindeki delik

ten! 
Nükte güzel." Zaten onun için 

bir MY diyecek deiilim. Benim 
söylemek iatediiim fU: 

Mademki karikatürün içinde 
bir çocuk •ar; yasıtmı onun da 
anlaması, lfet"ek.mes miydi 1 

- Anlıya.mai.: mı? diye aor
maymız! Anlryamas; çünkü o
nım okul lrita&mda "nehat" )'Ok. 
tur " ona "t••ffiM etmek" ıi· 
bi afdalı bil' ••titan ualatunu-

btanbul, 21 lTeletonıaı - 70 ıcur~ 
pımaaı !Azım ııeıen pulluk demirini~ ~ 
ruıtan utan Calata'da Türk • ,wru "' 
ılrketlnde bir ıueilıtli yapılmıı ve rtı'I' • 
398 pulluk demiri aıınmıa, elrkl't 0 

dan Hampareun tevkif edllnılıtlr. r,1 
2:ıo kuruıa utılmaaı lAzıın 6eıeıı ıJ' 

<:lvl~I 923 kuruıa aatan ı:ıvıcı yani ıs 
Dlmltrl, ve bu clvllerı baakıılanna ~ 
utan Meh.met ve Kemal adında °'~11 
yeye verllmlalerdlr. cıvllere el ıcoıı 

-- • jtJ~J 
Noter kanunu proJeİaı~l 

müzakereıine devaJl'l 
1 
~ , 

Noter kanunu IAY!hasının Adi > ı.ıtcl 
nhıde müzakeresine devam edlll'11t ı.ıııılf 
)1hadakl yeni esaslar ekserıydle 4, 
maktadır. Encümende yapıları bl~ rırı
noterlerln 1enellk sayrı ıaf1 ırıt :er 
ayyen bir nlıbttten razıasınııı ıı:es~ıt 'J 
ıandıklanna bırakılması esasını ~ , 
Ur. HUklimettn tekllftnde bu par• 
rtne tahl1ı edİlmekte idi. 

amız. O, kendiai 
mea; aef• alır. 
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Libya' da başlı yan 
1t 1 

İngiliz tOi' taarruzu 
gW . 
!Sİ 1~bya'daki İngiliz taarruzu hak-
>9 hıı.ıd l\ be soylenırse · söylensin, her 
~si' he1t1 e Ulı~n mıhver devletlerince 

iddi enın~dık bir teşebbüs olduğu 
fı iııJ dıı-ıtl\ .e~ıJenıez. İngilizlerin bu sal
t'."ı kt ıçın aylnrdanberi hazrrlan
,-ıı u. c: oldukları herkesce biliniyor

trıı.kıt çe,? sene harekatın nerede 

Vaşington' da 

Ja on - merikan 

lerinde 
.. ., 

goruı 

hiJ inki af yok 
{ Başı 1 incı sayfada ) 

!erde hiç bir inkişaf knydedllmedlğinl bil 
d!rmiştir. 

M. Ruzvelt, bu görüşmeler hakkında 

eyimserllk göstermek ıçin sebep mevcut 
olup olmadı(lı sualine ise cevap vermek
ten çekinml~tir. 
Dlğ r taı aftnn bir gaz teci, Fransa ile 

{j u u s 

LİBYA'DA 
• 

lngili ler ilerliyor 
{ Başı 1 ıncı sayfada J 

Timea'in askeri muharririne 
göre Jngilizlerin hedefi 

Lonrlra, 21 a.a. - Büyük Brltanya lmpara· 
torluk kuvetlerlnln ı.tbya'dakl taarruzunun 
hedetlerlnl tetkik eden Times l'azl!tesının as. 
kert muharriri db·or ki : 

11.k resmi beyanatta ve haritayı tetkikten 
cıkan ilk hüküm ouctur: taarruz he<letlmlz Se
rcnalk'tekl motörlü dilıman kuveUerJnln bir 
kısmını ve belki de tamamını Akdeniz ıahllln
de sıkıatırmnk ve sonra da imha etmektir. 
Eker almun zırhlı tümenlerini bu suretle ce -
vlrml>e muvatfıık olursak, arıyı uncak orüm· 
cek atına takmıı olacağız. Arının ata takılmıa 
olması onun artık tehllke~lz bir hale ı:eldlf:lnl 
ltade etmez. 

R HARBE 
• izler ıng i D A R 

iıbirr~i yapacaklar 
Libya'daki { Başı 1 incı sayfada } 

iyi temennilerini bildirmiştir. M. Cörcll'ln 
bu ml'.'saJı bugun M. MııLc;kl ve M. Eden şe
refl('rfne V('rllen bir oğle y('mE"~inde okun
muştur. M. Cörcl1, bu mesajında diY')r ki: 

taarruzun 
Ele aldıf!nız gıı~elere ve hasaroca(:ınız • k e rı 

e~ere en harareuı bir surette muzahlrim. ı z n l Q T l Q rl 
Bu derece cok ve muhtelif lı;:tlmat sınıf- .. 
lardnn t~ekkül eden komitenin temsil et-
tiği halk efkArının ağırlıj!ı, müşterek düş- Kep(e usulü 
mana ka~ı kahramanca mücadelesinde rus 
mütteflkll'.'rlmlzc cesarE't verecektir. Bun- -....... 

-3-

H indic;ini' de 

Siyam hu u 

geni~ ö e 
japon kılala ·ı 

{ Başı 1 inci sayfada } 
Yarııı mllllH!tl blltnmlyen bir tayyare, cenu:ıı -
dotu hudu:.1u d\·annda stratellıt bir dmılryolu 
hattının son dura"ı olan Arand!' Aradcs üze -
rinde ucmuılur. !ki transız ~Y>' re ı d ı son
teşr!nde ı mnı do u t>udu ı ı k y bOl-
2esı üzerinde bir kcıır u<;U$U yapm ~tır 

U lıı.r e 1~ıgı hatırlardadır: italyan
~d ~ ... , y ~-1 ortalarına doğru Mısır'a 

~lıı.r~ Yürüdüler. Fakat kolayca, 
1cJ tld~ • Metruh'un önüne kadar 
ti daJtu. len &onra orada ilkkanunun 

lıı.ıı.rı ~~a kadar durdular. Bu za· 
~tıı.tr ıçınde İtalyanların Marsa -
tıedit~h'e. karşı saldıracakları zan· 
le aö 

1r~rdu. İtalyanlar açıktan öy
İ?ııı.11 y U~orlardı. İngilizler de buna 
bhı ,rr

1 
&ıbi göründiiler. Kendileri-

diplomatik mUnaseb tlerln kesilmesi lh· 
tımalinln hUktlmet tarafından tetkik edi
lip edilmediğim sormuştur. M . Ruzvelt, 
böyle bir oc~i hiç işitmemiş olduğu ceva
bım vermiştir, 

Amerika Uzak§ark'ta Japonya
nın düşmanı imi§ 

örümcek hayau ıcın mücadele etmek zo -
rundadır. Bizim kuvl!tlerlınlz de, ciddi talim ve 
terbl)elerı, iyi techlzntlan, donanmadan ve 
ta:nıırelerden ı:öreccklerl bü>ilk yardım saye. 
sinde, l4lerlnl bnşara<"ııklannı ilmlt edebiliriz. 

dan enıln bulunuyorum. o ünkü haberler, Libya cep-
Bu oğle )C'mdi csnı:ısında M. Malski ve besinde başlıyan ingiliz ta-

10 Hlndıc.nı askerlndl'n mü,.ekkep b r milf· 
reıe, Mon~kny böl esi cıv '"ında Uek:-ın2 neıı
rl!ıl cecrnıe, bir Tııyla11ct köyünü SoYmUt ve 
mukavemette kar11ıa1ınca bir Ta)landlıyı esir 
alarak ı:erı cekllmlıtır. 

lngiliz gazetelerinin yazdıkları M. Eden nutuklar ı:öylemişler ve SO\)etler arruzunun gelİ§mekte olduğunu 
Blrllği ile !ngllterP nrasındnkı sıkı ve t'los- bildirmektedir. Bu taarruzun is-

bir hnı~ıracaklaıına dair her hangi 
bıed· e ırtj kimse tarafından sezil-

Tokya, 21 a.a. - D. N. B.ı Çok marur 
gazetecılerôen Yoşitare Şimizu, lloşi Şim-

Londrıı, 21 a .a. _ ı.ondra ı:azetelr.rl, stmaı 

Afrika dakl lnı:ııız taarruzu neticesinde Ru~ • tan(' işblrlığıni bC"llrtm.şll'.'rdr. tikaıneti ve mahiyeti hakkında 
M. F.:den, d~mı lir ki: henüz etraflı bir bilgiye sa.bip 

f' ı, 

)e, :1'~t bütün dünyıı batıdan doğu
ltrk 0 iru bir ıitalyan snldırışı bek
lıya i' ~9 illdı:ii.nunda dogudan ba
le.d1 l 0 8:'1 bir İngiliz saldırışı ha§-

)a')a notırudıın rto(l'ruya ve doleyı~lyle YRJ>l • bun gaz lesınu~ • ık ııı biı bnl}nıaı~•ll('d . 
lablle!'f'k razla yardımı lıellrtmf'kle bl'ratıer Birleliİk Amerika'nın Uzakljark'ta Japon· halka ııskerı bldtıeıer hakkınıta vakitsiz se- Esa,, b )nelmllel siyaset meselesinde, değiliz. Fakat ingili;ı;lerin Scydi-

Sovı.etıer Biri ı ile lngllterC' arasında her Ömer civarınd" ilerlemelerinden ya'nın du;ımanı oldugunu ve düşmanı ola. vlntJl'rf' k,1pılmamalnrını tavsiye rctlyorınr 
rak kalacagını yazıyor Gazcte'er, bllha•sa eunu kaydediyorlar ki hangı bir m 'lfoat onhsmnzlığı lı;:ln hicblr anlaşıldığına göre, onlar gene 

Sl'bep mevcut de 'Mir. Bu esas hakikatten evclcc general Wavcll tarafın-M. Şimizu'nun kanaatine gcire, İngiltere bir ıılman Afrika ord.ıslyle kartılaşıtdıf:ınd:ın 
iel Birleşik Amcrik 'nın askeri sitrtejıleri lnı:lllzlerln işi gecen senekinden daha celin • 
Almanya ile Japonyayı ayrı ayrı yıkmak- dlr. 

tamamly!,. ,.nıin bulunU)'Orum. tngiltere'de dan la tbık edilen kepçe usulüne 
bizler, Sov)Nle>r Bırll ı il<' şımdı ve harp- baş vurmaktadırlar. lngili~ kay-~ .ncılizlerin, bir yoklama yap· 

tİlıi ııterken, italy n mukaveme
btrla~i\Yıf görünce Trablusgarp sı

\>rına kadar ilerlemeğe karar 
'ttd erdikleri; yoksa önceden bu 

tır. Şimdi Amcrıkn japony nın öniındc 1 imes diyor ki: ten sonra enerj ı rım z y nld•n sulh dava· naldarından gelen haberlere ba-
sına do ru tev Uh ett ı zaman. ı;:ok sıkı ı kılırsa, İngilizler, nrazi kazıın-boyun egs~ bile bizzat ken1i zararına ola· Muhakkak ki şiddetli muhnrebE'ler ola· 

('3ktır. Düşmanın e!ınde pek cok ve iyı varak değil, Felemenk Bindııı~anıyle fransız bir ı ı, r'i .. i tıYoruz maktan daha çok kuvct imha ct-
1935 te Mo kova'H z. ar tım esnasında mefi hedef almı§lardır. Bundan 

t1ı.1n geniı ve ıümullü olarak 
~İli~tip edildiği hnla kesin olarak 
ı~i , .Y~r. Bilinen şey, İngilizlerin 
lil'e/ kÇınde altıyüz kilometre iler· 
le.l'ı eb Bingazi'ye kadar vardık
>iiı' u ~ehri ele geçirdikleri ve 
tıd.ır(.hın İtalyanı da esir aldıkla
~tç•t' ıbya harbi, Polonya'da, Nor
he.reb "e Fransa'daki yıldırım mu

sıfta tank karşıkoyma top.ı vardır. Her 
Hindiçinisinin zararına yapacaktır. Hatta ne ttirllı olursa olsun tec;hızatının nok • 
bu da Birleşik Amerika için muvakkat O· ~an olması da muhtemel değildir. Batırdı
lacaktır ğımız gemilerinin nlsbetini ve ehemıye • 

M. stalln ,, 1, ı .. ı ofl<ı g rüsmc-lerdC> bu· dolayıdır ki, sahilde zor tartlar 
lunmu tum Bu mtınıı b<'tl<' nesrN:lılen illttnda ve çarpışarak ilerlemek 

'qt elerine örnek bir hareket ol
l~tlirı~· Fakat yıldırım muharebe-

111 dah 1 k b' ·· • · dıı.. a par a ır ornegı ar-
te.ıi•: Reliyordu: İngilizlerin Bin
~h b~ daha ileri giderek '!.'rab
vii& !!;. l de ele geçirmcğe teşeb
~t'tılrıı ıp etıniyecekleri suali henüz 
~e it akta iken, alınanlar, ingiliz
l~ıı.r ~rıı saldırdılar ve yıldırım 
"ll 1c

1r e Bingazi'ye kadar gelen 
1~ ~ ~l~r, yıldmm süratiyle tek· 
~•ttııı.ı~ dıkleri yere geri döndüler. 
'tiıı 1 ~frika'daki harekat, bir sa
'oldıı.'' ıncağı gibi, sağdan sola ve 
~llı.11 ı aa~~ birkaç defa sallan

M . Şimizu Japonya'nın Amerika ile İn- tini tonilatosunu blldigimlz gibi çok mu. 
giltcre tarafından Almanya ve japonya'yı him bir tonllf\tonun da geçmıye muvaffak 
ayrı ayrı imba etmek için kurulan tuzag~ o• ,ıu mnu biliyoruz. 
dUşmemesi ıcabedcccği neticesine varmak· Manchester Guardlan ell:>'ll' ctıyor : 

Libya Rusya•ya yapılneak tıı.m )arrlım yo -
tadır. lunda lüzumlu hlr mcrhaledır Llbyu muha -

Vaşington' da yapılan rcbesını kazansak hile, aımanlRr ltaı.ve harbe 
Amerikan _ Japon guı Ü§meleri glrelıdenıı rı Mısır'dakl mevzllertmızı sıKıstır· 
ı.ondra; 21. a.n. Anı rikalılarıu du.ı mak lstedlklert k~kacın yarısını kolayca re -

t"Unll mlınasebetıyle, ı.ondra'd ki Amerl • 
kan cemiyetinde bir nutuk soyliyen :hl. 

E:den, Vqington'dn yapılan Amerikan -
Japon görU~melerlnden bahsetmiıHtr. 

da edecekler midir? Llbya'yı kaybetaeler bile 
Tunus vardır. Tunus hakkında esasen ı:ec: • 
mekte olan takviyeler, harlı: olmak üzPr.-ı 

r,.:manlara yo.pılac:-ak her yeni taviz bütün ıl· 

müşter<'k tPb i . bl'~ n!'lm le! sıyasetın her 
hangi bir m IC's ü • rın::le iki memleket 
arasında hlc;'btr m"nfaat nnlıışmazlı~ı bu· ' 
lunmıı1ıı'!'ırıı ka) ded yordu. Vf' bu, sulh da
vasında \ "rimli bir 1 b rllJ"ı;ınlrı inkişafı için 
ı;:ı.t>;lam t<'m<'ll('r l' ~il eyllyoriu. O uıman 

dofmı olıın bu k yfıyeb l!l41 de d~ rloğru 
cıkmıştır Ve ıstıkbalde de muh:ıkkak su· 
rette doı;ru ı;:ıkac.-aktır. Ingllız - Sovyet mil· 
nas('beUerınln dP\ amlı bir 1$blrlitl temeline 
dayatılması, lnı:ılliz hUkilmetlnın ve mille
tlnın en samimi arzusudur Bu hnrııte Al· 

yerine daha cenupta çölden bir 
sarma hRrckctine bnt vurulmut 
olabilir. Bu takdirde Sollum'la 
llardiya aruındaki Cehennem 
geçidi ve yahut Halfaya. geçidi 
knrşı tarl\fı oyalamak için hafifçe 
zorlann11§, sanki bir topçu hima
yesi bahis mevzuu imiş gibi de
nizden dövülmiiş fakat ıısıl iler
leyis daha cenupta merkezle§ti
rilmittir. 

Tobruk yCJkmında 
Harlcıye nazırı §ÖYlE' d"mlştir : 
"-Bu görüşmeler, tabii olarak Pası . 

flk'ln bUtUn tisini alflknd'.lr etmektedir. 
Yine bu görtişm"l"r, doğnıdan doğraya ve 
ehemiyetll menfautlnrımı~ın bulunduğu ve 
bizzat kendi ırkımızdan olun insanların 

mal ve batı Arrıkasını da ııe sokacaktır. Bu, manya')•a karşı milşter k surette hareket· 
bizi olduıtu gibi zikredilen bölı:eye büyük blr te bulunmak hnkkındnkl 12 temmuz İngl. 
al1ka ı:osteren Amerika ıcın de cok ehemı.vet· liz • SO\'yet nnlnşmn~ındnnberl, daha başka 
dlr. LI\ erpool Post )"azıyor : ' hlıc'llse:Pr dP hırlll!ım•zı kuv('tlendlrmlitlr. 

Yeni tııarı uzum uz nlmanları Rus.va'dan ce· Cesaret ve ınuknverr:rt, nıs askerinin 
kecek lklm~I b r cephe kurulmasını tamamfyle ananevi haslN'l'rlnl teşk ı e 1 r. nu has
ııercekl~tlrmlase de, rua muttertklerlmlzle letl('r, hıç lr znman, Ru a'nı'l "ıu son b ... $ 

tam , e do.:rudan dot:ruya ltlılrllf:I ynpııcak ve 
8 1 k t 

1 
i ki bU UklUkt 

onunla Katkuya'da eıeıe Vl'rec~ L~ek, ilk ön· Y 1 • ac.-ı ım 1 ınn (' na: ın a ~· e 
oturduğu bölgeleri ıı!Akadar etmektl'dir. ce mihverin sol kanadımıza VI' Mısıra karşı leh kendıslni gii~trrml'.'mi tir. 

HUkUm('tfm nanıınıı şunu söylememe mll· nldlnl blrynna atmamız ıtızımılır. 

~ttı ll~ılızler, batıya doğru atı
~~ıı k llıngazi'ye vardrkları za-
~~ Uvetlerini tükettikleri gibi, 
'l'lt,tlll.:ıı Mısır sınırlarına kadar 

ııaade ediniz ki. biz bu görılşmelerl iyf 
k8I'§ılıyonız. Amerika'ya tam bir ıtıma -
dımız vardır. Bu 1timııdımız o kadar bll· 
yUktUr ki, bu görüşmelerde temsil edil -

DallY Telegraph Mr. Cörı;ll'ln aşırı bir e • 
ylmserllkten aukındırıın beyanatını tekrarla -
dıktan sonra aoyle yazıyor : 

Kara. rlenlz \'C hava kuveuerlnln parlak lı
beraberlltılne rağmen mlhver kuvetıerl ve he· 
le atman birlikleri ııöz önQnde tutulacak o • 
Junıa, Cen~ral Wavcll'ln yokettır:ı ıaabt ordu· 

Bu mUcndı:lede ~alnız bır tek dava var
dır. Bu mucnd('IC'dl'.' karııılıklı ynrdınılarda 
bulunmak, b11.zat kendi kendisine yardım 
etmektir. Bızim kııynokl:ırımız, Rusya'nın 

kaynaklarıdır. Rusya'ııın kaynakları da bi
zim kavnaklanmızdır. Rusya'ya sllı\h, CC::"-

hane, tank ve tayyare götilrcn gemileri
miz, Rusya'dnn lngiltere'nln harp gayreU 
Icln kıymetli iptida! madde getirmekte· 
dlr. 

~\ 'Yarı d b d.~dılt almanlnnn a uraya 
~I, letn sonra, ziyadesiyle yorul
~ :ı, ttrateji bakımından çok 
~t 1 0 lan Tobruk'u bir türlü el
~lı n teçirememelel"iyle anlaşıl
~·~~~~ U ileri ve geri hareketleri, 
llı-dU tlrıdan nisan aylarma kadar 
() . 

~ı,:ıı.nıandanberi, İngilizler ha
~11\de~-~tadırlar. Mısır bu aylar 
ı._~ttiıt· 0 Yle bir hazırlık için çok 
~ te.flııtı durumda idi. Amerika, bi· 
~ld~. , ltanununun kayıtlarını Kı
t~ ~ e tatbik etmcltten çok za
~'ile .ce vnz geçtiğinden ticaret 
ıl' / 1

• Sü"en'e Amerika'dan 
~.!tr. D h~rp malzemesi ta§ımakta 
) ıtll.Jt 0Rnısu Mısır, bu bakımdan 
f~İ•Ji '~ adalarından da daha el
~.~İlt... ır durumda bulunuyordu. 
ı"'l "te' . 
~ l'ıı.ttı 1lın bu hazırlığmı sezen 
ııı~'ı ar, ~nbaha.r başlar baş
\"'lt j~.telecek tehlikeyi ka.r§rla
~ ~n. anavatandan ask""r ve 
l.:'~ Or.t 1:teınesi getirmeğe çalı§h
~leıe ~ Akdeniz'de İtalyan gemi 
,~l.ııd=~le İngiliz harp gen_ıileri 
)b...ldi, l 1 Çarpışmaların manuı 
ı, ''il le ~alya nlnrın, ağır kayıplar 
~ İçirı~ne rağmen, bütün yaz ay
b~"ltlet-• e asker ta§ımakta devam 
~ ~lç~.~l\r'§ıla§acakları tehlike
\~~t elrtı Unü anlamı§ olduklarını 
~ ~ tl)>kektedir. Bu hale göre mih-

4_ \iğ Uda avlandığı ve bir ba!t· 
'>İ~Cıı.~adığı söylenemez. 
~'t iç- §u doğrudur ki geçmiş 
~"'!'dıı. illde nıihverin hazırlığı kar
~~4 <l) 
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Rilizlerin hazırlıkları çok 

rllli.jt~U.ftur. Çörçil'in sözleri bu 
~ t~iııi u .!ngilizlerin de kabul et· 

l~tir ~?atermektedir. Başvekil 
~ llu ıtı: 
S hı.ı)..laatTuz uzun ~amandan· 
~ltı-. O Uk bir itina ile hazırlan
~~1tti11i h~Utnuzun, bu yeni harpte 
~iı~tla •~aettirmi~ olan bütün si
"'<ll~i ~~keınmcl surette teçhiz 

memid ne istedik, ne de iııtıyeccğiz . ., 
M. Eden, şöyle devam etml§tir : 
" HUriyet ruhu ne lllmüştllr ve ne 

sundan hem daha tyt clhazlanmıa, hem de da
de ha Yllksek sava&eı unsurlnrdnn mürekkeptir. 

eğllmlotır. Her baktıttrnız yerde bu nıhun 

yeni bir güvenle ve yeni bir Umitıe ilerle
diğin! görUyoruz. Uzakşark'ta. Asya'da ve 
Nazi zulmUntin muvakkaten hUkUm sUr -
dUğU Avnıpa memleketlerinde htlriyet için 
rahatlarını ve hayatlarını fedn eden in· 
sanlara raııtgeliyortız. Bizi çok çetin mu· 
harebeler ve çok çetin çalışmıılar bekli -
yor. Fakat geçen on sekiz ayn bir göz 
ııtarsak, zafer ııaatında nihayet sllllhları· 

mızı bırakacağız. Ve hllrlyet dllvasına ve 
insanlığın saadetine çalışnt'ağımız gtinlin 
doğacağını hlssctm('mek nıUmkün değildir. 
HUriyete meftun olan mllletler sadece 
dlktalörlUğUn imhasını değil, herkes için 
daha iyi bir dllnyanın kurulmasını da dU
şUnmektedlrler. Biz yalnız kime karş1 dö
ğil§tUğilmUzll değil, hangi gaye için dö· 

ğO~tliğllmUzll de billyonız ... 

Amerika'do grevler 

devam ediyor 
Cnp - Forest, 21 a.ıı. - Mlktnn açıkça 

bLldlrUrnlyen fııkat 58 inci tabura mensup 
oldukları hab"r verllE:'n hazı kıtalann Pen
slh·anya'dakl kömür madenleri bölgesine 
gönderildiği söylenmektedir. Bundan başka 
diğer kıtalann ızınlcrl de tahditlere tAbl 
tutulmuştur. Bunun sebebi bu kıtaların ba· 
zı bölgelere gönderilmesine !Uzum hasıl ol
ması ihtlmnllnln mevcudiyetidir. Sevkedllen 

ör· kıtalar kamyonlarla nakledilen mot r u 
kıtalardır. Bunlorın yolda Pittsburg'da bir 
milddet kalmaları muhtemeldir. 

Ve Mucizeler beklememiz do~ru olamaz. 
Mihver tayyarelerinin faaliyeti 

Berlln, 21 a.a. - D.N n. n!n ötrendlfilne 
göre, ıımal Afrika harp sahnesinde, !!hemi -
yetil alman savııı. pike, tahrip ve av tııyyare· 
ıert te!klllert, 20 sonte&rlnde, düamanın kıta 

topluluklarına, yürümekte olan kollarına ve 
tanklarına hücumlar ynpmıelıırdır. Arabalara 
ates vPrllmlı ve cephane dl'polannda ıntııtıklar 
cıkmı•tır. 

Rava5 t.ıtyyarelert, lnıılllı laıe yollanna ve 
!\len;a - )latruh ıarını bombalamıılardır. 

Hava muharebelerlnrle düımanın iki bom • 
ba ve iki av tayyaresi dUaürülmtistür. 

Aıkeri durumun hulasası 
Londra, 21 a.a. - Anno.llat'ln askert müte· 

alası : 
Dotu cephesindeki devasa muharebe bU -

tün hızı He ve yavaelamadan devam ederken 

Almanların ve hcrnpalannın orduları Kı
zılordu tarafından bu derece muht~em bir 
tarzda durdurulur \e karşı hilcumlara ma-
ruz bırakılırken, Llbyn'da taarruza ıı:ece

bilmemiz, lnglllz mllleti itin hususi bir 
memnuniyet kaynağı otmu"tur. Rusya'dn, 
btiy'uk alman ordula. ..... ııa, nnziler tarafın

dan yak edıldlgl illlll olundukca kuvetl ve 
imarıı artar gibi gözUkeıı Kızılordu daima 
karşı koymaktadır. 

M. Eden sözlerini şöyle bitırnıl&Ur: 

BiltUn hür milletlerin yeg{uıe hedefi, al
man askeri kudretini yıkmak ve onun ye
rine dunya sulhu ve nizamı koymaktır. 

M. Eden'den sonra söz alan M. Malski 
demiştir ki: 

eımal Afrlka'da, Büyük Brltanya harbin de • "Sovyet htiktimetl, harpsonram siyase
vamı üıerlnde hayaU bir tesir yapacak olan tini, İngiltere He mUmkUn olduğu kadar 
bir taarruza baılamııtır. Taarruz iyi he!ap e- sıkı bir işbirliğine istinat ettirmek arzu. 
dllmlıtlr. Zira muvattakıyeUe netlcelenln;e sundndır ve bu, bazı gUçlUklere rağmen, 
mihverin en zayıt ıı.zasına öldürüctı bir darbe karşılıklı iyi niyetle yapılmalıdır ve ya -
vurmus olac:-ak ve Büytık Brltanya•yı cenup pılabillr. 

Akdenlz'ln itiraz ııötürmez bir hAklml yapa· Sıkı ve dostane bir işblrlığl zihniyeti 
caktır. ile hareket eden İngiltere ve Sovyetler 

General Cunnlnııham kuvellcrının cölde Birliği, müttefikleri ile beraber, nazı lş-
160 kilometre ilerlemek ıuretlyle ılmdldl!n gali altındaki Avrupa milletlerinin git • 
muazzam muvartllkıyetıer ellle etm~ olınnla· Ukı;;e artan isyanlarından mUzaharet ve 
rına ve Sollum, Rardla ve Capuzzo bolı:eıe - Anıerlka'nın dostane yardımlylc, nihayet 
rinde toplanmıı olan atman - ttalyan zırhlı til-
menlertnln muvasalA.ıını tclıdlt etmekte bu _ rn!i;iterek dUı;ımana knrııı mUşterek zaferi 
ıunmalanna raıtmen alınacak kati ncttcelerl kazanacaklardır. 
kesUnnek ıcın vakit henüz ııek erkendir. Hitıer'in şarkta yıldırım harbi p!Anları 

Brttanyalılar düemanın bütün ileri kuvet • tnmamiylc suya dUşmUştUr. Hitler'in U • 
lerl.nl cevlrrnek !cin cenla blr ali atmıelardır. rallara kadar Husya'yı sekiz haftada Js -
~imdi mesele audur k1 bu ali, cektıdlI:t zaman tllA lmkA111na samimi surette kani bulun· 
hasıl edecek ııerclnllI:e mukavemet l!decek ka· duğu hakkında pek çok bUrhanlar mev -
dar kuvetıı midir? lmtlhan ırünü, alınanlann cuttur. Fakat bugUnkU vaziyet karııısın· 
ağı delmek teıebbüsüne l'lrlseceklerl ~n ola- da şunu kabul etmek lltzım gellr ki Hlt • 
caktır. Mtimkündür ki almanlar, Brltıınyalıla· ler, yal111z bir bakımdan bir insandır ve 
n tehdit ıcın lk! cenaha takviye kıtaıarı re - bu da, bir çokları gibi arzularını hakikat 
tlreceklerdlr. yerine almru!ldır. 

'11 • Bundan mada, BrltanJlıııar, ııtmanları B k nf ı ı d 1 b" g~ 1·ne go'"re, Berlin askeri m_ahfı .. erı, u ış. her iki tar ç n e zoru ır 
k meV?.llertnde mıhlamak ve meaı:uı etmek ıcın kış olacaktır. Fakat zorluk, mUdafilerden 

~imali Afrıka'daki hare at~ one.m dUımanın müdafaa hattına cepheden ete hü • ziyade istilAda bulunanlar için daha ziya. 
vermediklerini ifade etını§lerdır. cum elmektl!ıllrlı!r. mıınctırıı ilbl alman ve ı - de kendisini gösterecektir. Eğer alman -
Bu, şüphesiz, her hangi kötü ihti- talyanlar Sollum'un cenuhunda bir mUstah . !ar öntimllzclek1 altı nyı sıcak ve rahat 

1 k · d'd ç L kapı hı- kem hat kurmak için cok "'alı~ıııardır. Bu nıa e arşı şım ı en a ıa " "'" ordugflhlarrlı:ı geçirmek arzuRunria iseler, · b" dır Ve hatta aıtır torııan l"ln betondan mevziler ve 

. 
ı ngiliz tebliğine göre, İngiliz 

kuvetlcri, Tobruk'a 15 ki
lo:netrc yaklaşmıılar fakat he
nüz asıl büyük kuvetler arasında 
çaı pışmalar olmamııtır. İngiliz
lerin ilk hedef olarak Tobruk'a 
varmak istedikleri anlaşılmak
tadır. Eğer hu plan tahal<kuk e
decek olursa, o zaman İngilizler 
çok geniş bir çevirme hareketi 
yapacaklar ve mihver kuvetleri
ni Sollum - Tobruk - Carabub üç
geni arasına ıırkı§tıracaklardır; 
işte o zaman imha harbi başlıya
caktır. Bu plan ne dereceye ka
dar tatbik edilebilir? Her ıey, 
Seydi - Ömer cenubundan, Cara
bub jstikametindcn, çölde batr
§İmale doğru ilerliyen İngiliz ku
vetlerinin azmine, mukavemet 
derecesine, ve motörlü kuvetleri
nin ilerleyişine ve kudret derece
sine bağhclır. 

İki ihtimal 

lV ütehassısların kanaatine gö
re, eğer Tobruk istıkame

tinde yapılan sarma hareketi ta
hakkuk edecek olursa, mihver 
askerleri için iki türlü hareket 
ihtimali bahis mevzuu olabilir: 

1 - Daha ileri atılarak, Sol
Ium istikametinde İngiliz müda
faasını yarmak, ve &<>nra bir he
lezon halinde Carabub'dan iler
liyen ingilizlerfo arkasına dÜ§
mek •• 

2 - Yahut geri çekilerek Tob
ruk'a doğru ilerliyen ingili~lerin 
hareketlerine rngel olmak ••• 

Birinci ihtimalin tahakkuku 
haylı :zordur. Çünkü İngilizler, 
hala Sollum'la Seydi - Ömer ara
sındaki hattı sıkı bir surette tut
maktadırlar. Burada hiçbir bo
zum belirtisi yoktur. 
ikinci ihtimalin baıarılması da

ha zordur. Çünkü o zaman mih
ver<:ilerin ana kuvetlerini geri 
çekıp kendilerini çevreliyen ku
vetlere hücum et~eleri lazımge
lecektir. Bu takdirde de Halfaya 
geçidini tutan İngiliz aı;kerleri 
daha kolaylıkla ileri atrlabilc
cekler ve da.ha geride meşgul 
bulunan mihver kuvetlerini haylı 
&111"&abilecekl erdir. 

Birmanya yolunun cenubuna 
mülıim japon kıta/arı yığıldı 

J,ondra; 21. a.a. - G ZC'tell'.'rln slyaııt 
yazarları, Japonya"nın durumunu B. Ede
n'in dün Avam Kamarasında yaptıı;-ı beyaı
natın ışığlnda mll taltuı. ediyorlar 
Tımes şöyle yazıyor : 

"Birkaç haft.nd:ınbcri Hlndlcını hudu • 
duna, Blrmanya yolunun cenubuııa mllhiın 
Japon kıtnlan yığılmııtır. Japonya, Hln
diçinl'yi lııgal ettiği zaman, Uzakeark'ta 
mC'nfantıerl olan devletler Japonyn'ya ha

yati maddeler sevklyatını durdurmuılar -
dır. Japonlar, ııimdi Hlndlçlni'yl Çin'in 
hayati yoluna bir hücumda bulunmak için 
Us olarak kullandıkları takdirde, daha 
ııiôdetıı tedbırlcr beklemelidir ... 

Gazete, biraz sonra yazısına au suretle 
devam ediyor : 

"Verilen malQmata gore, Japonya tn. 
glltere, domlnyonlar ve Felcm nk Hindis
tanı gibi dcvlcUerln de V111lngton görU,_ 
melerine lştird.k etmC' ini tercih ederdi, 
fıtkat bUtun bu devletler, Blrleıılk Ame
rika'nın Japonya ile mUt•cflkler arasında 
askıda olan bUtUn meseleleri yalnız başına 
hlı.I kabiliyetini halz olduğuna hudutsuz 
bir güvenleri vardır ... 

Da.ily-Telegraph gazete inin sıya.st mu. 
harrirl yazı> or : 

" nırleşlk Amerika, Japonya'nın barıı 

müzakeresi lçın hakikat n bir temel kur
mak arzusunda ise, Hındiçlnl'd n çekilme
sini ,.e do~'U Asyasında baııka bazı dUzelt
meleı· yapmasını israrln istemektedir. " 

Ne\\S·Chroniclc gnzct 1 yazıyor : 
"Londra•ya gcll'.'n hab rlcr, Joponya'nın 

önümlizdcki tanrruzuna Tayland-Slyam'ın 
hedef tcııkll edebileo::eğinl göstermek
tedir. Londrn'dn, Tnyland hUkümetinln 
memleketini bir taarruza ~t müdafaa 

1 azminde de\'11.m edeceği kanaati vardır ... 

alman tümeni bulunduğuna göre, 
çarp~mnların ~ok çetin olacnğı 
neticesini çıkarabiliriz. Çünkü 
İngilizler bile bir nlmanı altı 
İtalyanla ölçmektedirler. Fnkat 
bu hesap, bu çnrpışmn)ardaiki 
mukavemete göre doğrudur. 
Italyanlıır eğer zor kaırşrsın
da ç~kilmeği dahıı cnna yakrn 
bulurlarsa o zaman incilizlerin 
kurdukları nisbeti doğru bulmak 
imkiı.nııızlaşabilir. Ve bir almana 
mukabil 6 İtalyana bir haylı itııl
yan daha ilave etmek lazmıgelir. 
Zaten İngilizler de parola olarak 
tunu kabul etmitlerdir: "alma 
vur, İtalyan nasıl olsa kaçacak-. 
tırl" 

Netice --
Sözlerimizi hulasa edelimt 

hadiselerin inkişaf mdan ve 
gelen haberlerden anladığımıza 
göre, Libya'daki İngiliz ilerleyİfİ 
geni§ ölçüde bir harekettir. Eğer 
öyle olmasa idi, İngilizler bu ta· 
arruz hakkında bu kadar etraflı 
nqriyat yapma:zlıır ve hntta har· 
bin gidi§İni bile bu hnrekc
tin neticesine bağlamış gibi bir 
tavır takırunazlardı. İngiliz ga
zeteleri dııha ~imdiden sade Si
renaik, Bingazi ve Trnblus'tan 
değil, Tunus sınırlarından bile 
bahsetmeğe ba}lamışlardll'. Bun
dan dolayıdır ki, dünkü mütn
leala'l"ımızı bir defa daha tckı-ar 
ederek general Weygand'm 
uzaklaşhrılmasiyle bu hareket 
arasında sıkı bir bağ bulmama
nın mümkün olmadığını gene 
söyliyebiliri7,. •·det bÇın beş aya yakın bir 

"li1 elr.Jcd"k 
~il:~\>erJ 1 

• 
~ 1~1er· e kıyaslanacak olursa 

\~~ ite;~ hazırlık hakımından 
r hu ~ e bulundukları hakkın
ı~~t h0

Zler, Çörçil'in, girişilen 
111ll.i aitkında büyük ümit bes-

~f't İııg~~I hnaktadır. Şimdiye 
~tı ~11\nlnlı~lcr, Avrupa'n·ın muh-

t tırişiı tında alınanlar tarafın· 
~~~tit llıe~ taarruzlar kar~ısrnda-
r, ~e.t eke .erini, daima silah ve 
'ıı(le f 3ıldiği ile tevil etmişler-
~ e. l'a 

1llıdiki harekat öyle bir 
l~~ıllı:ılrrıalttndır ki inı:rilizler. 
'~~ \tl'o 1 an Üstün bir durumda 
l~ıla. a.t'. B<ırekil.tın ~eli~mosi 

~ 4"' it d'~didcn kesin bir söz 
~I 11.lı\t!\ 0~ru olmnz. İngilizler 
~. t1tıi .. •ekaen kilom 0 tr 0 ilerle· 

rakmak istıyen ır manevra • . " her halde bUyUk hayal lnkls:ı.rın:ı uğrıya. 
t • ·· 1 h bir cok mitralyöz yuvaları ınaa etmlılerıllr. 

gariptir ki talya 'dakı soz ere ıç Bu hat elmctı cevrllmlstır. Muvasn!Aları teh • caklardır. Almnnlıırın kı§ ordtıgtıh!o.rı, 
uymuyor. Çünkii Ansaldo rady~da dit edllmıe bulundutuncıan alman ve ltalyan· ne sıcak ne de rıı.hat olacaktır. ÇUnkU 
söylediği bir nutukta Almanya nın !ar elmdl kendileri tararından secıımemls o- umumi kanaatin akıılne, ruıı kışı, §İmdi 
ltalya'yı bu i~te yalnız bırakmıya· lan bir Hhada harp etmek zorunda kalmıs • askeri hareklita mMİ de~lldir. Askeri ha. 
cağını bildirmekle hem İtalyan tardır. Almanların zorluklar cıkıı.caf;ını ı:öz rekAt kış dolayıslylc, belki de yalnız vek. 
hnlkının maneviyatını yükseltmeğe önilnde tutarak Trablusııarb'e cıımek veya llnl değiştirmektedir. Sovyet ordularının 

d Al , t oradan tıkmak ıcın arkalannda bir kapıyı acık bu biricik fınıattan istifade edl'.'ceklerl çalışmış, hem e manya nı~ .e- tutmak istedikleri aolkll.rdır. Böyle bir ihtiyata muhakkaktır. Hitler, bize karşı bir lmh:ı 
sirli yardımmdan haber vermıştı_r. başvıirmue olmalan ıse Llhya'dakl vaziyetleri· harbi yaptığını söylUyor. Hltler, kendi lıı· 
Her halde harekatın şümul ve ô- ne umumiyet itibariyle ~venmectlklerını glis· tE'mlş oldul\'U bu imha harbini görecelıtir. 
nemi büyiiktür, ve bir veya diğer terlr. lif • .Mal<kl. sllzlerlnl ıByJe hltırmısttr : 
tarafın kazanıp kazanamadığına Brltanyalıların, bu aı}'ı ı:entaletmek ıcın, Alman.va. yalnız karada maı:l'IQp edilebilir 
göre, neticesi de büyük olac~ktır. yalnız seyyal olmakla kalmayıp cok kuvetll Müttefiklerin her biri bu ı:ayeyc vannak tein 

Bu veııile ile akla ba~ka bır sual olmaııı IAzım ıı:elen hamlelerini, Tobruk ı:nü· kendi :yardımını yapmıılıctır. Müthlı HIUC!rlzm 

geliyor: acaba g.enera.l W• eygand'ı~ dataa <:evresinde toplanan ılilsman kuvetıerl· tehdidi, ancnk almıın ordusu tamamlyle imha 
Af k d nln dıaınclakl kuvetıerı do cevlrrcek bir ıckll· edlldlf'I zaman nihai surNte ortarlıın kalka _ 

bu sırada şimalr .. rı ~n . g~r; de hazırlamıs olmaları milmkün,Hlr. Tobruk'· cnktır. 
alınması bir tesııduf eserı mıdır' ta bulunan muazzam kuvetler sayesinde ve Bu öf:lc zlyatellnr riyaset eden Lord Hor· 
Belki de İngiliz te~ebbüsü ile b_u bu kuvetJertn yardımı ne düımanı cepheden rler de söz alarak M. Malskl'nln btr mektubu· 
azil ara.sında yakın veyıı uzak bır ve gerldl!n sıkıetırmak ve müskill bir mevkide nu okumustur. M. Malskl, bu mektubunda, 
münasebet vnrdır. Fakat iki C\lavı bırakmak da mümkün olacaktır. ~ovyet hUkümetlndcn nldııtı talimat üzerine ıu 

Bundan dolayıdır ki, sağ ka
natlarını boş bırakan mihvercile
ri İngilizlerin gafil avladıklan 
hakkmdaki söz beyhude değil
dir. 

İtalyanlar ve almanlar 
Dünkü alman teblici, alman 

ve İtalyan kuvetlcrinin İn
gilizlere karşılık bir hücum yap
tıklarmı bildirmektedir. Fakat 
hu karırlrk hücumun İstikameti 
ve yeri bildirilmit değildir. Aca
ba, mihver kuvetleri bu hücumu, 
sahil bölgesini tutan İngiliz ku
vetlerine karşı mı yapmıttrr? Ve 
yahut kendilerini arkadan aaran 
motörlü kuvetlere mi dönmÜ§· 
tür? Bu iki ihtimalden başka bir 
§eyin akla gelebileceğini pek 
zannetmiyonız. Fakat her iki va
ziyette de mihver ordularınm 
durumları oldukça sıkıtıktır. E
ğer İngiliz çevirmesi ve yahut 
kepçelomesi tahakkuk edecek o
lur~a, o zaman mühim mihver 
kuvetleri bu dairenin içinde ka
labi:JecektİJ'. Burada üç motörlü 

Yalnız şurnsınn dikkat etmek 
lazımdır ki, bu sefer, harbin baş
langıcındanberi ilk defa olarak, 
sade İngiliz kuvetlcri, almıın ku
vetleriyle knrşılaşıyor nr. Gerçi 
bundan evci, Bclçikn'da, Yuna
ni,tan'da da inciliz as'kcrlcri va
zife almı;.fnrdı. Fakat bu sefer 
tek baş! nrrna a lmanlarla karıı 
kar~ıyadırlar. Bunu söylerken 
bir noktıwa. dnha işnret edelim: 
~ve!~e Belçıka ve Yunnnistnn'da 
ıngılızlPr ne vazivette ve ne nis
bette idiyııeler, Libya'da da al
ınanlar, italyanlaTın yanında, 
ceııaret bertaraf, hemen hemen 
bynı vaziyette ve nisbette 
ulunuyorlıır. General Rom· 

11 to.tı·· 
~- lı.r&.I uvorlarsa da it lvan-
~İt 1\ bir"ı-1.? i~g 1 nltındl\ bulun
~ .~brı ~olr!,,.n ib ret ol-'•ıiiıJnu 
l •lı. ~ l dirler. Anr:ftk Rerlin· 

'loıı~l:)l<l, her !halde dikl<~te 
t'a :radyosunun söyledi-

hirb:ri"'e bl\pl mıık ici., henilz e1- General Auctıınleck'ln elindeki tlbl>e ım • t nnatta bulunmu8tU1" : 
d A oktur Her hal<lP kA.nlannın muazzam bulundut'u aalkArdır ve Inıılltere ve Sovyctıer B1rll'1'1 arasında hal'.P 

e malumat Y " k k l"k &aYet at 1YI tutunursa mihverin Slrcnalk'te· esnasında ve harptan sonnı en sılo ctoııtıuk VI' 

~erek politika ve gere • n~ edr 
1 

ki kuvetıerlnl ezici bir hezimet beklemekte - l$hlrllf:lnln cok büytık ehemlyeUnl takdir ~I· 
bakımından ~ok hArPketlı b!.," ev- dlr. yoruz Sovyet bUkUmrtı, müıterek mücad .. ıe
rin bat.ln.nl!ıcınd11 hulund urumuz 1 Buna mukabil Brltıınyalılar, UıtlnAt rnev • 1 mızı zafere cötürl!cck bütün gayretleri iYi kar
emniyetle söylenebilir. zil olarak dalma Tobruk'a N.hlp bulunmak - ıılar ve buırOnkQ toıılantınıu bUYllk muvar . 

.\, Ş. ESMER tadır. taklyetıer dllcı". 

ı:r:ıeI'in bütün bu strate-
Jık vaziyeti evelce hesap etmit 
olmıııır gerektir. Bundan dol yr
dır ki, şanstan fazla olma,da 
beraber Londra gazeteleri bile 
İngilizler lehine ııimdiden kati 
bir tahmin yapm~ktan çekini
yorlar • 

Mümtaz Faik FENiK 
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İngiliz bahriye 

nazırlığı tebliği 
Londra, 21 n.n. 

teb1iğl: 

Bnhrlyc nazırlığının 

E\'Clisl gl'ce den 7. devrlyclcrlmlz snhll 
muhafaza ku\·etlerimizle dQşmnn arnııında 

vukubul:ın bir carpısmndn bir taY)are 
karşıkoymn ı::cmlsı muhakkak dlf:er iki ı:c· 

mi de muhtemel olnrnk batırılmıştır. Diğer 
b:ızı dilşmıın gl'mlleri d!' h:ısnra uğrnmış
tır. 

G!.'cc ) nnsından az evci doğu sahilleri 
acıklanndn yapılan bir muhnreb<'de iki 
dfısnıan ton are karşıkl')ymn gemisi muhte· 
mel olarak batınlmıstır. Bizim kaybımız 

olmnm~tır. 

Dun sabah erkenden iki hafif gemiden 
murl'kkep b r devriyemiz altı dilşman tay
yare karşıkoyma gemisine rnstla.mıştır. 

Devriyemiz derhal dil mana ateş acmıstır. 
Çarpışma yarım sa~t kadar sUrmu, \'e bir 
dusman tayyare karşıkoymn gı>mlsı mu
h:ıkkak surette bntırılmıstır. Diğer dilşman 
karşıkoyma gemlleri ls:ıbet alarak hasara 
uğramışlardır. Devriye gemllerlmlzln kay
bı cok kilcilk bazı hasara inhisar etm~tlr. 

Deniz carınşmasındnn sonra av tan•arc· 
!erimiz dUsmıı.n tayyare karşıkoyma gemi· 
IPrlnl bularak bunlardan birini batırmışlar 
bir diğerini de hasara uğratmışlardır. 

Orta§ark tebliği 
Kahire, 21 a.a. - Ortaşark'takl lniillz 

lruvetlerl umumı kararg!hı tarafından bu 
ttece neşredilen tebllt: 

19-20 sonte~rln gecesi, lngillz kuvetlerl 
Tobruk'a 16 kllo:netre uzaklıkta bir mevkii 
işgal etmlslerd r. 

Kuvetler mlz Tobruk'un 50 kilometre ce· 
nubunda harekAtta bulunan bir ltalyan 
tank koluna hOeum etmişlerdir. Vuku bu· 
lan muharebede 150 italyan esir ve bir 
miktar tank iğtinam edilmlııtlr. 

H ifaya ve Sldl - Omar arasındakl cev
redc düşman üzerine tazyıkımız devam et-
mektedlr. Harek1t memnuniyet verici bir 
ıeklldedir. 

*** 
Kahire. 21 a.a. - Ortasark tnıılltz umum1 

Kıırar2tıhının bu akıamkl teblltl : 
Slrenalk'te muharebe, dün ötledcn ıonra 

ciddi ıurette batlamıştır. Bundan evelk1 lk1 
eun zartındıı yaptıkları sUratıı ilerlemeler ne
ti sinde, zırhlı kuvetlertmtz, 20 ıonteırtnde 
Sldl • Rezee cıvannıta bil>ilk miktarda alman 
tankl rtyle ııavaea tıirmlelerdlr. Alınan ku • 
vetlerı 70 tank, 88 zırhlı otomobU l:aybettık • 
ten ıonra bir kac )'11z de esir bırakarak ııert 

cekıtmlşUr. 

Sldı • Reuıı tıöltıeslyle Sldl - ömer arasın· 
da, baıka bir lnırlllz zırhlı otomobil teıkJll. 
Bardlöl ve Gambut bolzelerinden cenuba dot
ru llcrlemtı olan ba~ka bir alman tank tea • 
k111 ııe muharebeYe tutuımustur, 

19 ııont!1rlnde Uk tarpı.mac1a, ı!UJman 26 
tank ka)'betmtttlr. Blzlm kayıplarımı:ı: 20 tank· 
tır. DUn aabah, bu harekete yeniden baslan
m:.ş ve neticede c!üsman, 84 tank dahıı kay • 
bederek ılmal dotu istikametinde ııer1 plW:Ur
tU!mU.tUr. 

B r-El·Gebl bölııeslnde '\"azlyet, daha az sa
rfhllr. Fakat eu clhet ınalQmdur ki bidayette 
bu bölgede harekete ııetlrllen ltat:van :ı:ırhlı 

tflmcnl, her halde muharebe üzerinde hlc bir 
ll'Slr npmamıı ve muha~be halen devam et· 
mckte bulunmuıtur llatırlnrdadır ki bu ıtııl· 

Yan zırhlı tümeni, 18 ıo:ıteırlnde Sldl - Re -
:ı:cıl'e dotru ilk lnıılltz Uerle) hinde lnıılllz zırh
kUH'lerl taratından hUcuma u~ramış ve ciddi 
suretti! hırpalıınmııtı. 

Ilaıra:va ile Sldl • ömer arasınd:ıkl nı!ldafaa 
bntı:ınnı tutan dilsman üzerine kuvctll taZ}'lk 
) ~Plll"llakta devam ed ll>or. Bu esnada, ~9ka 
lnıtlllz zırhlı lt'•klllerlnln mUı:ııharetı:Y1e raa • 
l y tte bulun n imparatorluk kuvetıerı, sıaı • 
Orncr'ln bat sındnn llerll)"erek ılmale do:tru 
cı• rmııd n arazi kaz nmnktadır. 

Cenlş muhar ·be s hasının dll!:er kısımlann -

14 Junker - 87 ve ı Messcrchmldt - 109 
tahrip etmiştir. Bir petrol dPposu in!llAk 
etmiş ve bu depoda çnl13an dilşman as • 
kerleri makineli tn!cl> ateşine tutulmuş· 
tur. Gnba • Saleb bölgesinde 4 Messer -
chmidth • 109 ve bir Junkers - 88 dUşUrUl· 
mtiııtUr. 
Akşama doğru, Avustralya tayyareleri 

ve deniz tayyareleri, Junkers-87 tayya • 
relerini himRye eden bUyUk bir avcı teo· 
kili ile mııharebeye tutu§mıııılal'dır. 2 Jun 
kers-87 dUşilrlllmllş ve bir mlktıır Mes -
serschmldt - 109 ciddt hasara uğratılmış
tır. 

Bomba tayyarelerimiz, geniş blllgeler 
Ozerindc devamlı hUcumlnr yapmışlar • 
dır Yerde bulunan tayyarelPre yapılan 
bir hliMımcl:t, 2 Jıınkerıı-52 yakılmış ve 
b:ışka tayyareler dP hruınrn uğratılmış • 
tır. 

DPrne, Bnrdia, Blngazl ve Trabluıı u. 
z<'rine nkınlnr yapılmıştır. l\feslmı, Na
poli ve nrlndisi'yt> de hl\cumlarda bulu . 
nulmuştur. 

nutun bn harelctıttıın (} tnyyaremlz cU\n· 
memi~tir. 

Sovyet resmi tebliği 
:Moskova: 21. n.a. - Sovyet haberler 

bllroeunun tebliği : 
20 Sonleıırinde muharebeler bUtlln cep

he boyunca de\•am etmiştir. Muharebeler 
Volokolamsk ve Tula kesimlerinde bil • 
hııs!la ıtddetıi olmuııtur. 

Alman resmi tebliği 
Beflln, 21 a.a. - Alınan orduları baı:ı· 

kumandanlığının tebliği 

Doııetz havzasında ve cephenin merltez 
kesiminde cereyan eden muharebelerde 1· 
lerlemeler olmuıtur. 

Lnlngrad önUnde dUımanın çıkış teıeb
büsleri alman mtida!auının ate3iyle kı· 
rılmıştır. 

Brttanya kıyısı önUnde seri hUcuı:nbot· 

larımız 19-20 aonteırln gecesi kuı;etli bir 
himaye altında giden bir vapur kafilesi· 
ne hücum etmlııler ve biri 9000 tonilato
luk bir sarnıç gemisi olmak Uzere iki ti • 
caret vapuru batırmııılardır. Diğer iki ge· 
mlye daha isabet olmuııtur. Bunların da 
batmııı olması muhtemeldir. Diğer bir ge
ce hUcumu esnasında kııfllcye refakat e
den lngiliz seri hUcumbotıarlyle bir çar
pışma olmu§lur. Bir mUsademe neticesin· 
de bir alamıı hücumbotu ciddi hasara Uf· 
ramııtır. DövUş esnasında yaralı botu
muz diğer hticubotlıırı yedekte çek!lmli· 
ee de bir müddet sonra bırakılması lca • 
betmiştir. Bot liman ağzında batmıştır. 

Sabah yapılan bir dU§man hava hUcu
muna karşı tesirli bir mlldafaadan sonra 
bUtUn hilcuınbotlarımız Uslerine dönmUıı· 

tür. 
Sava§ tayyarelerimiz blr ke:if esnasın· 

da Brltanya •ulannda bir lngiliz karakol 
gemisini bomba i!• ha.sara uaratmı§lar -
dır. 

Şimal Afrika'da &lman • ıtalyazı karıı 
hücumu devam etmektedir. P1ke yapan 
tahrip ve bomba tayyarelerimiz, Libya ve 
lıılıııır hududunda tank toplantılannı n 
otomobilleri dağttmıııardır. Marsa - Mat
nıh•da askerl tealaat tealrll surette bom
balanmıştır. Cereyan eden hava muhare
belerinde dU:man 4 tayyare kaybetmı,.. 
tlr. 

12 ile 18 sonteıırin arasında Britanya 
h&\'a kuvetleri 4.8 tayyare kaybetmlıtır. 
Aynı mllddet içinde İnglltere'ye karııı ya 
pılıın mllcadelede 6 alınan tayyaresi kay. 
bolmuııtur. 

ltalyon .. 
resmı tebliği 

Roma, 21 a.a. - İtalyan ordulan umumı 

kıırarııAhının teblUU : 
sırenalk"te dün. meydım muharebHI devam 

etmtstlr. Alman ve ıtalyan zırhlı ıırupları dUı· 

manın yeni hUcumıanna mukavemet •ttlkten 
ııonrıı karsı hücuma geı:erek dOsman zırhlı 

te klllerlnı pQ~kUrtmUsler, bU)'Uk miktarda 
dı.ıımıın tankı tahrip etmtsler ve ecir almıı • 
!ardır. l\Uh\"cr hll\"B kuvetıcrı müessir aurette 
muharebelere lstlrak etmı,1erdlr. 

Tobruı: cephesinde ıtddetll topcu dUellosu 
da. kuvetll ın.-:lllz zırhlı ve rııot ırJU kollan, olmuıtur. 
ı-uı ıst kar t erde derin surette ııerlemeler 

kındctmlsler ve dUsmanın btlttln Maslı mtına· 
kale hntlarını tehdıtlerl altına almısıardır. 

DUn bU Ü'l & n. hava kllVl'flP'!'l'lllZ. bUtOn 
•I Uzerln 1e faa llyette bulun • 

mu,•ur T'larru k ~ rı p apnn av tayyıır<'le
rımız, zırhlı kuveller mızı bombardımana te • 
e<''>b ~ rdPn d 6man teıklllerble muh:ırcbe · 
lert' tutuımu,ıar ve d s:nanın ke,ll tayyııre • 
ı r nl k p ı •1 ~ıp .\vrıl '"lmız. dU~man 

pike bomhn twyarelcrlnıı. mm•ntrııkıy<'tle ken· 
e URlt'r1ne hUC'um ctmı,ıt'rd r. Bomba tayya • 
Tt' r rıl:> dll,m nın iki t'!!Hlı :nrhlı topluluA'u 
Qzerlne mütemaıll hücumlar yapmıslardır 

Tn>Ynrelcrlmlzln S'ı11 - Rcz•ıt t'trı:ırındakl zırh· 

• kUH~tll'rlmlze mllzaharetı. b!lha!~a verimli 
&!M •tur. F.n az :!4 fülsmı:ın tayyıırc~I tahrip 
edllm'' ve bl tok dUsman tayyaresi ciddi hıı· 

Ortaşark hava tebliği 
Kahire, 21 ıı a. - İngiliz hııva kuvetıe

ri Orta.şark umumi knrargCı.lıının tebliği: 
Diln bUtlln glln ve gece, hnva kuvetlerı 

kara muh!lrebl•sine ınllznhnret için ılddet· 
u hıırakl'ıtta bulunmuşlardır. 24 dll man 
tayyaresi dUşUrülmUş veynhut yerde tah· 
rlp edilmiıtir. 

BUtlin gUn taarru1.1 keşif hareketlerin
de bulunan nvcılnrımı1. bilhassa muvaffak 
olmuşlardır. Bir filo, Tmimi bölgesinde 

Brıtanya tayyareleri Trablucııab'ı ve Bin -
cazl'YI bombalamıslardır. Hasar olmamııtır. 
Sırt sahili yakınlarında ka~ıkoyma toplanmız 
11 Jnglllz tayyarcs,nl d n!Ze clUıUrmUllerdlr. 

Gondıır cephesinde ınsanca ve malzımıece 

ilttlk'e aıtan bir U~tUn!Uktl' olan d!Wnan Ye· 
nlden ıtddcUI hUeumıar yapml$!B da bu hO • 
cuml:ır te<Jklllerlmlzin ces:ı.retll mukavemetly • 
le pUskUrtülmUıtnr. Teıklllerlmlz devamlı kar
sı hUcumlan yaparak düımanı cekllmlye mec· 
bur etmhler<llr. Düsmıın atır ı:aytat vermı. • 
ur. 

Evell31 ııece Brltanya ıayyarelert Yeniden 
Napoll, Drendlzl ve MetılnaYl bombalamıılar

dı::. :Evlere lsabcUer • ımuıtur. Brendlzlde 45 O· 
ıu ve 5 yaralı vardır. Misinada halk ıüktlnetı· 
nl ve numune olacak bir dlıılplln muharo.:ı:a et
miştir Burada da 26 ölU ve 24 >'aralı vardır. 

Napoll'de ıns:ınca Zll>"lat olmamıttır. 
Karııkoyma toplarımız bir dUsmıın tayya • 

resi dUıürmOslerdlr. Tayyare Proctcıa lle üı • 
chlo. amsınltıı dUsllrUlmUıtUr. 

Hava tesı:ıııerımız Maıta'da asker1 hedeflen 
yeniden bombalamıslar, b!l)ilk yanırınlıı.r çı • 
karmışlardır. 

Cuma &UnU sabahın ilk saatlerinde bir av 
tanııresı t<'~klllmlz Malta ada ında bir tay • 

yare meyclanını yere ııürtUnUrceslne .bombala· 
mıaınr ve yerde 4 nrıtanya tayyare.si yakmıı • 
!ardır. O:C:er bir havn tesklll, k!lcUk düsman 
havn blrllklerble yapılan muharebelerde Hur
rl<'anc Uplnde ne uı.wnre dUeUnnllslerdlr. 

Ankara'nın en büyük 
en ferah en güzel 

• 
sıneması secme 

..:> 

filimlerle kapılarmı 
saym halka açacaktır 

MOSKOVA 
İstikametinde 

Almanlar 

bir gedik a~mağa 

{ Başı 1 focı sayfada } 

istikametinde sekiz tümenle bir hü -
cum yapıldığını bildirmektedir. 

Tass muhabiri, şiddetli çarpışmala
rın devam ettiğini yazmaktadır. Mu
habirler, Moskova cephesinin diğer 
kesimlerinde de Sovyet kı tatarının 
şiddetli hücumlara mukavemet etti -
ğini kaydeylemektedir. 

Çarpışmalar, bilhassa Moskova'nın 
şimal kesiminde şiddetlidir ve bura<W 
düşman Moskova'ya kadar bir gedik 
açmak teşebbüsündedir. 
Diğer bir bölgede, alınanlar, söy • 

lendiğine göre, 19 sonteşrin sabahı 
birçok köy al113ışlardır. Fakat bütün 
hücumlar durdurulmuştur. 

D 

{ Başı ı ıncı sayfada } 
GörllnUşe göre General \\"ey~ nd §imal 

Afrıkasımn almanların t ım bır kontrolü 
altına giı'lll in muhalıf bulunuyordu 
AQC k mihver tnkvıye kıtalıırının Tunus 
Bizcrte, Cezalr ve Oran gibi şimal Afrl· 
kad:ıkl frıı z limanı rından geçmek su· 
reti) 1 Liby 'yn gl'lm lerıı c itiraz ede -
mi yordu. 

Darları ve L~vnl t:ırafından Vlchy Uzc· 
rine yapılnn b kı, mlhv r g!.'milerlnln 
fransız kara ularınd'ln istifade etmelenne 
mani olan G n rnl \\ "Ygnnd'ın haiz bu • 
lundıığu salllh'Y<'tleri ortadan kaldırmak 
netk ini verml tir. 

Vichy batı fransız Afrlkııaındakl kı . 
tuların b şınn Y nl bir general tayin et • 
miş ve karar ih olarak da Daknr'ı seç • 
miştir Londra bun nıAnn ını p I> iyi an· 
lamı ur. 

Bu §artlar altında Dak..ır'd:ıkl alman 
n!ifuzunun b rtaraf edilme i için Anıerl· 
kaca bir şeyler yapılmıısı Hl.zım gelcc<'ğl 

hııkkmd:ı Amerika Blrl<'~ik d vletlerlndı> 
yenlclen bir temnyUI uvannınsına Loncl • 
ra'd:ı hayret edilmlvcc ktir. Lon lra'd::ı liU 
lntıba d!l b leniyor ki; Almanya, Llb -
ya'dald kıtalnrının pll kUrtUlmesi lhtimn
llne karşı şimal Franıın'dn kendiılne bir 
ver hazırlamııktııdır. 

Vichy'de ne diyorlar? 
Vlchy; 21. n.ıı.· - 01"1 - Havas : Halk, 

"O" remzi ile bildirilen bir bölge
de yapılan iddetli bir tank muhare • 
besi almanların mağlfıbiyeti ile neti
celenmiştir. Fakat alınanlar, başka 50 
tank ileri sürerek muharebeye yeni -
den başlamışlardır. Muharebe devam 
ediyor. bUktlmctln Afrlkn'd:ıki umumı delegeltğl-

Öteki kesimlerde alınanlar 30 tank nln ilga edlldığini dwı nlt§am saat 10 da 

kaybetmişlerdir. 
Mojaisk kesiminde alınanlar, sov

yet hatlarında gedikler açmışlardır. 
Bu kesimde birçok köy, müteaddit 
defa bir elden bir ele geçmiştir. 

Pravda gazetesinin muhabirine gö
re, T ula kesiminde şiddetli bir tank 
muharebesi yapılmaktadır. Almanlar 
burada üç günde 50 tank kaybetmiş -
!erdir, fakat hücuma devam eylemek
tedirler. 

Roıtol etrafında 
Budapeşte, 21 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Ukrayna cephesinin ce -
nup kesim.inde müttefikler hızla iler
lemektedirler. Bilhassa Rostof etra -
fında müdafaada bulunan Sovyet kı -
taları dar bir saıhada teksif edilmiş -
leroir. Harp esirlerinin ve ganimet -
terin sayılması devam ediyor. 

Macar kıtalarının bulunduğu ke
ıimde yeni bir şey yoktur. 

Kalkaıya'ya karşı bir hareket 
yapabilmek için 

Kuybişef, 21 a.a. - Almanya Kaf
kaaya'ya kar,ı doğrudan doğruya bir 
harekete giriımeden önce Moskova 
ve Kırım etrafındaki vaziyetlerini 
düzeltmeci lhımdır. 

ncıırcdilcn bir resmt tebliğden öğrennıl§llr. 
6 EylUI 1040 da o znmıına kııd:ır mim 

mUdnfaa n:ızın olıı.n genemi \\7 eygand, 
Cezayir'o gönd rilmlşti. O zo,ınan mııreşnl 

Pctııln, mutııt bir kabine değı ıkllğiyle lk· 
tlfıı etmiy(relc, bUnyen.n değiııtirilmesine 

karar vcrmi;ı. bir nevi mahdut kabine 
konseyi teııkil edllmi tir. Kııblncnln bu 

tenslki Afrika'da bir umumi delegelik ku-
rulmnaı suretiyle tnmnmlanmııtır. Yçni 
Kaledonya'da, Fransız ııark Afrlkruıında 

ve Kamenın'da bazı ayrılık hnrcketıerl 

vuku bulmu.,tur. O zaman general \\"'ey
gand'n lmparatorlut;uıı emniyetini koru • 
mak için g niıı st>llhıycUer verildi. Birkaç 
g!ln sonra, ıs cylUlde, Dakar'ıı yapılan 

tnarnız pUskUı tUldU. O zaman Weygand-
ın ünllndekl mesele, Fas, Tunus ve Sene
gal gibi en ziyade tehlikeye maruz top

rakları kuvetli bir bağla emniyot altına 
almak ve muhtelif topraklann iktisadi 
rejimini dUzeltmektl. General Weygand, 
bu blrleıtirme işlnl b~armıatır. İmpara
torlukta yaptığı 20 kadar sey8l1o.t bu ~in 
ba,,arılmasına pek ziyade yaramı§tır. U
mumt delegelik bu birleşmenin merkezi 
olm ı tur. 

Umumi delegellğin kaldınlması, muh • 
telif Afrika çevreleriyle Vlchy hUkUmcti 
arn.cıında doğrudan doğTUya bağlar tesis 

Alınan ordularının petrol sahaları
na doğru yapılacak taarruza başlama- etmektedir. 
lan için kuvetli bir donun husule gel- 1ııte alınan tedbirlerin esae veçhelerin -

mesini bekledikleri fikrini ortaya at- den blri budur. 

mak için alman propagandacılarının Almanlar ne diyorlar? 
harekete geçmeleri beklenmektedir. 

Bununla beraber gerçek olan bir 
şey vardır ki havaların fenalığı al -
manların lüzumlu gördükleri hareka
ta teşebbüs etmelerine hiç bir vakit 
engel olmamıştır. Bütün cephe bo -
yunca yeni mı.:ıharebelerin başlamış 

olması alınanların Kafkasya istika -
metinde bir taarruza başlamadan ön
ce bilhassa Moslrova ve Leningrad'ı 
baskıları altında bulundurmak ihti -
yacında bulunduklarını gösterir. 

Rusların ileri atılmak cüretinde bu
lunan alman zırhlı birliklerine ver -
dirdikleri ağır kayıplar bu tehlikeli 
tabiyeyi kullanmak hastalığından al· 
manian kurtarmıştı. Fakat Moskova
ya karşı harekete geçmek hususunda
kj ihtiyaçları pek şiddetli olmalı ki 
almanlar yeniden bu tehlikeli tabiye
ye başvurmuşlardır. 

Tuta bölgesinde alman kayıpları 
yeniden ağır olmuştur. Diğer taraftan 
ruslar, düşmanın ilk muvaffakiyetle
rinden korkuya düşmemişlerdir. Sov
yet karşı hücumlarının tamamen geli
tebilmesi ve ileri atılmış olan alman 
zırhlı kollarının muvasalasını kese
bilmesi için birçok günün geçmesi 15.
zımdır. Onun için bu muharebenin 
bugünlerde yavaşlaması beklenme -
mektedir. 

Kırım' daki muharebelere 
Londra, 21 n.a. - Moskova radyosunun 

Berlln, 21 ıı.a. - 'Ynn rcamt bir kay 
nııktıın bUcliı ıltyor: Berlin'dekl umumi 
mutııleaya gör , Gen ral \\ e)gnnd'ın tc • 
kallt edilmesi, siyasi crltllnı değiştirmek 
yolunda fronsız hlikümetintn tnkip ettiği 
siyas tc ait bır tedbirdir ve bu husu,,ta 
ba.:ılmlnnnın vaziyet almasına !Uzum yok
tur. Esa en bu mesele hakkındaki ta.fsi • 
111.t ve selx:plerln Vlchy hukUmeUnco ne§
rcdılcn muhtelif teblı lerle k !i derecede 
izah olunduğu knydcdllmektedir. 

Bundnn bn ka ııu cihet de belirtiliyor 
ki, vatıınınıı b lytik hizmetler yapmış bir 
askerin 75 ynşına geldikten sonra yerine 
uahn genç birisinin getirilmesine hiç de 
hayret ctmrml'k 11\.zımdır. Hususiyle ki 
inglllzler, gen ral \\ aygand'dan daha 
g nç olan Cenclkurm y Da!1kanı Sir Dlll'i 
dc(;i tirerek onian d L dnhıı genç olan bi\· 
rlnl tn~in etmeyi mu•lnfık görmUJlerdlr. 

G nernl \\ eygand ın tekaUt edılme ini 
Bcrlln Vichy'nln hnriet siynseti hııkkındn 
neticeler çıkarmak istememekle beraber 
Amerika.'mn bunu bahane c<,lerek nıUnhıı -
sıran Avrupa'ya ait iglre yeniden kar11mn
eını göz önUndc tutmamazlık edemez. 

Berlln'ln slyn.et mahfillerinde §Öyle de· 
niliyor: 

CenC'rnl Wrvgıınd'ın tekaUt edilmesi 
haklunda Atlantllı:'ln öte tarafından takip 
edilen slyruıct işitilmemiş bir şantaj oln
ralc tcHl.kkl edılmektrdir. Şu cihet de k1lY· 
drdiliyor ki anglo· akson bıısınının bir 
kısmı tarafından daha şlmdlr!cn kul\nnı • 
na t hditler Almanya'yı katiyen nlfikalıın
dınn::ız. 

Devlet Şurası kanunu 
bildirdiğine göre alınanlar Kırım cephesi· Şerh ve ıznhlan 
nln blitiln ke.cılmlerlnılc inarruzn ı:tt'tınlş· Yazan: Avukat Kemal Sirman 
lerdlr. Bilhassa <b> kcsmlnlde büyük ku· Yen\ cıkan ve devlet atlrnsı teı;klll'ıt ve 
''etler toplanmıştır. Çok siddctll bir muhn· \·azırcl rlylc ldurl <la\ ;ıtnnn nc:ılı& ve yUrü
rebede almanlar ağır kayıplnra uğrnmıs· ,,usunc tnnfüık eden bu kitabı 1stanburıta 
!ardır. Kızılordu ve 11onanma mQfrczclcrl Onlvcrıılte Kitabevi ve Anknrn'da Akb:ı ve 
mevzilerini lnadla mUdafaa ediyorlar. Sov- Berkalp kltabevl rlnden tw rlk cdeblllrsınız. 
yet topçusu dO:ımım kıtalnrı toplantılann:ı Fiyatı 2 ıırnd r. (Ankara l'05tıı kutusu 4ıS) 
slddl!'tli ateş açmış ve dOsmanı iki noktnYI adresine bcdt>ll postn h v:ııesl olarnk ı:6ndc· 
boşaltm k bl t 1 kil k d ı rlldl!:I takdlrde blldlrtlcn adrese tnnhbiltlO 

a ve r epcc en ce me · zorun n ı:ondcrlllr. 
bırakmışlardır. DOsman birı;ok öHl bırak· 

mıştır. T 
1 

• • halde, I<nfknsyn'yn girmek \C ruslnrın ben· 
ulanın cenup batısında cıddı zın almalarına mtınl olmnk nrı:usundndır· 

bir vaziyet oar lnr. Son 24 saııt zarfında Rostof C<'Pht>sin· 
I.ondra, 21 a.a. - Moi:kova radyosuna d•' şlddet!I hUcumlar ~·aııılmıştır \'l' son ha· 

güre, Tula'nın cenup batısınrlo clddt bir berll're gôl'<', hllfıf bir alman tıerleylsl ne· 
vazıyet dokmustur. Moskova rarlyosu, kıta· Ucl'Sinde vaziyet "biraz daha knnşık'' bir 
lanmı7., alınanların bir cembcrlcme manev- hal nim tır. Şimdi, bu vaziyete karşı koy
rasına dfü;mcınPl!e ve dilşmanı hllkUmet mak üzerl' tC'db rler alınmaktadır. Diğer 
m"rkezinin u1.ak clvnrıncla ı:cri pUskürtmc· taraft n, d ha şimalde Don hııvznsında 

ğe calısmı.slnrdır, demiştir. von Klelst, Hnrltonof kıtabnna karşı ehe· 
Vaziyet biraz daha karışık mlyctll t'ı:rakkller knvdetmC'mlştlr. Bu mn· 
Kuiblşef, 21 a.a. - Bir taraftan Moskova den h~vzıısının meşhur kamçılayıcı rUz· 

cephesinde alman hücum hareketi olurken gflrlan esmektedir. Alll"anlar. Harltonorun 
diler taraftan cenup bölgesinde de yeni cok sıkı muka\'emetl llc karşılaşmaktadır· 
bir baskı yapılmaktadır. Almanlar her lar. 

inkılap Tarihi 
-ve-

Türkiye Cümhuriyeli 
1. 1 

reıımı dersi 
(BllŞI ı. ine( sayfada> 

riyeti rejimi dersinde okutulacak ba
hislerin müfredatı da Maarif Vekilli
ğince tanzim olunarak müesseselere 
tebliğ eclilmiştir. 

Her fakülte veya yüksek okulun 
son iki sömestirinde bulunan talebe 
"İnkılap Tarihi ve Türkiye Cümhuri-

R A O Y O 

TÜRKiYE 
Radyo Difüzyon Postal 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA 
---( Dalga Uzunluğu ) 

1648 M. ıs2 Kc/s. 120 K\t". 
T. A. P. 81.7 M. 9465 Kc/s. 20 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kc/s, 2 

CUMART1'~Sİ : 22. 11. 19-l 
7.SO Program vo .Memleket Saa 
7 33 MUzlk : Hafıf Program (P 
7.45 AJANS HABERLERİ, 
8.00/8.411 Müzik : Senfooik Parça! 

13.30 Progrıı.m ve Memleket Saat 
13.33 Müzik : TUrkçe Plflklar, 
13.4.'i AJANS HABERLER! 
U.00 Mlizlk : TUrkte PlA.klar 

ycti rejimi" dersini kendi binaların- nın devamı. 
da ve kendileri için tayin olunacak 14.30 Ankara Sonbahar At yarı 

Tahminl.,ri, 
pr

1
ofekso

1
·: veya doçentten okuyacaktır H.fü/l5.80 Milzlk : RiyasetieUmh 

n ı ap Tarihi ve T. C. reJımi dosu. (Şef : İhsan KUnçer) 
dersinin netice ve faydalarını tetkik ı-Cema.l Reşıt : Denizciler 
etmek, programlarında ve tedris u- 2-Rimaky-Koraakow : GU 

sullcrinde icabeden tadilleri tespit ve kı;:ı, 
teklif eylemek, gençliğimizin milli 3 - Mendelssohn : Bir yas 

• İ RUyaeı (UvertUr), 
ve sıyasi terbiyesine hadim ve " n - 4 Alexandr~ Georkes: Al<J 
kıUip Tarihi ve Türkiye Cümhuriyeti lüd'U, 
rejimi'' dersi ile alfıkalı neşriyat vü - :>- Se.int-~aens : Saınson 
cuda getirmek vazifeleri de yakında llla Operıuıından Fantezi, 
hus'\ısi bir kanunla tesis edilecek olan 18.00 Pro2Ta.m ve Memleket sa-t 
"İnkılap Tarihi Araştırma Enstitü-sil" 16.03 MU7.lk : Meydan Faslı, 
ne tevdi olunacaktır. 18.40 MUzik : Radyo D&nıı Ql'lt 

19.00 KONUŞMA : (Kahramanla!" 
Ankara ve lstanbul'daki yüksek 19.15 .MUzlk Radyo Dans or 

tahsil müesseselerinde 1nkı1ap Tarihi Programının devamı, 
derslerini okutacak profesör ve 19.30 Memleket Sa.at .Ayan, 
doçentler de tesbit olunmuştur. İs • HABEl~LER1, 
tanbul'da derslere başlanmıştır. An _ 19.45 Serbest 10 dakika, 

k 'd d 1 k h f · · d ha l 19.M J.IUzik :Muhtelif ara a a ge ece a ta ıçın e f a-
nacaktır. Şıırkılıır, 

20.15 RADYO GAZETESİ. 

Su işlerimiz 
{ Başı 1 inci sayfada } 

sırada ve tamamen istisnai mllhi
yettc olmuştur. Hükümet ve m illet 
vekilleri, yeni tahsisatla su dava
mızın c.hcmiyetini bir daha belirt
miş oldular. 

20.45 Mlizlk 
kılar, 

21.00 ZİRAAT TAKVİMİ, 
21.10 M.Uzlk : Dinleyici 1stekler11 

21.fl'i KONUŞMA : (GUnUıı :Me 
22.00 .Mli1Jk : Radyo Salon or1' 

( Violonlst Necip Agkın) : 
1-Tavan : \\7 eber'deD MO 
2- Massenet : E!ııane ' 
3 GlinkR : Madrld'de bir 
ceııinin hft.tınu;ı, 

4'- C:ı:lbulka : Stephanle ( 
:::.ao Memleket Saat Ayarı, J..JJJ"' 

BJ<-::RLBRİ; Ziraat, Esha?ll", 
Kıımbiyo-Ntıkut Borsa.11ı (t'" 

22.4.''i Mü:ı!ik : Radyo Salon Ot 
Programının ikinci kııunı : 
l\- :Myr!dleton : Diken. 

22.55/23.00 Yannkl Progrıı.m ve it 

Su davamızın büyiik güçlükle
rinden b iri de yapılacak işleri kav
rayıp kararlar verecek ve bunları 
teknik icaplara göre tatbik edecek 
ihtisa-sların azlığı idi. Müteha~sıs
larımız ise iş içinde yetişebilirdi. 
Hükümet cürctle karar almakta 
gecikmedi. Otuz milyonluk iş y·a-
prlmrş olması da yeni bir ihtiaaalllll _ ........... _._ ................ .... 
kadrosunun yeti§tiği manasına a
lınmıştır. Bu kadro, elli milyonu 
memleketin en zaruri ihtiyaçlanna 
en iyi şekilde aarfetmeği bilec.m
tir. 

"Beıerin 

Çocuk Esirge 

Su işleri, memleketin aıhlltİnİ ko- ,111111111111111111111111111111'111 
ruyup istihsalini artıracağından 

bugün de yarın da milli varlığımı- § Sebzelerin günlük 1 ' 
::r:ın davalarından biridir. Daha : 
çok ve daha sağlam İn&an ile bol : f f _ ... 
ve çeşitli istihsa.I, yeni Türkiye'nin = Op ift Y8 perak811P 
kuvet kaynaklarıdır. Su davamızla : 
bu kaynağı gürleıtireceğiz. = sahı fiyatlara 

Kemal TURAN: ı E Belediye ReiıliğindeO 

Ha va generalı Udet'in 

cenaze töreni 
Berlin, 21 a.a. - Bir kaza neticesin

de ölen hava generali U det'in milli 
cenaze töreni Führer de hazır oldu -
ğu halde bugün Berlin'de yapılmı? • 
tır. 

Bu münasebetle Hava Nezaretinin 
merasim salonunda Mareşal Göring 
hir nutuk söyliyerek General Udet'in 
şahsını ve baş":rılarını belirtmiştir. 

Açık teşekkür 
Müptela olduğum zatürrie hastalı

ğını on beş giin içinde tedavi ederek 
beni bu hastalıktan kurtaran Kayseri 
askeri hastanesi dahiliye mütehassısı 
yaribay Dr. Bay Hamza Zati Ayberk'e 
teşekkürümü bildiririm. 

Kayseri Parti azasından 
İbrahim Pekmezci 

Yaratıcı küçük insan 
Yazan: Hilmi Malik Evrenol 

(1klncl tabı>. 
Ana, b:ıbalnr ve mUrebhller: 
Küç;Uk tocukta y:ırruıfa.zlılhn, kıskanclıtın. 

kııvgaı:-ılıl'ıın. korkaklıl'ıın, tembe1111'ıln. mUı· 

rtf ve muktesltlltln sebeplerini ve carelerlnl 
bu ~erde bulncnkınnı:ı:. 

Beılell: 6::> kuruı. Satıı yeri: Berkalp ki· 
tabcvl, Bıwıkalar caddeıt. Mll 

iyi bir 
teşebbüs 

Gecen sene askerlerimize torlRnan kıtlık he· 
diyeler lc:lndc (Türkiye köylü ve ite! elbiseleri 
toptıın s:ıtış )"erl) mOesseseslnln lmnl edip uy
i:Un tlyntlarla snttıitı onU \'e arka~ı lıoz sııyak
tn . yepılm15 av<'ı yeleklerini bu •ene ue yapıp 
satmıya bı11lı1dıl'ıını memnuniyetle haber aldık. 

Gc: lira gibi cok uygun bir rtya tin sa tılıı rı 
bu yeleklerden hnlknnızın, l"ef!mt ve nlmreıml 
m!lcs..~e.qelertmtzın kolnylık\a temin t'debl1meııl 

tein müessese tcıkllAtının milhlm bir tru.rnını 

tnmamen lıu ise hasretmiştir. 
Bu tesklıtıt sayesinde haftada bei bin yelek 

teslimi mümkündür. Halkımıza ve bu ıaıe a -
Ilı.kadar mUesscselere, mUcuesenln adresini bil· 
dlrmCYI faydalı buluyoruz. 

<lstıınbul, Sultanhamam, lrtani:ııe Ca1'tal 
No. lS-19 Türkiye Köylü ve İKi elbiseleri to'P
tan satıa ~rt.) 8805 

: 22. 11. 19U J 
= Toptall ~; 
: Vasatı 'l' ~ 
: Ciruıi ve m~noet Fiyatı = ,, 
: Iapanak (M) 12 . s, 
: Lahane. (A) 6 {• 
: l'ırMa (.A.) 5.50 f 
: Yerelnıası (A) 6 ,, 
: Kereviz (B> ıs 1' 
: Kabak (Tanut) 15 j' 
: Karnıbahar (Es.) 17.50 ,s = PatRte.9 Barı cttrgtlp) 11 ı' 
: l'atates beyaz (ti) 8 5' 
: Ayşe fasulye (T.) 24 $~ 
: Çalı " (T.) 28 4' 
: Barbunya (T.) 32.60 tJ 
: Domateı (A.) 15 f 
:; Kemer patlıcan (M.) 18 sl 
: Yuvarlak , (Ad) ıs ~ 
: Dolmalık biber (B) 19 ,~ 
: Sivri biber (B) 19 !~ı 
:E Kuru soğan (M) 1.150 T:'.I 
: ( A) Anlara. (Ad.) Adanı, (S~ıı".{ 
E (B~y.) Beypazarı, (!il) 

1 
(; 

: (M~Jc.) M~hce, (T) TatSrl',ıi= Ürgüp, (E!I.) Estjı~bir ııJtıd 
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ANKARA LY. N.4~ 
........_ GELEN iLANLAR 

Aınasy Sığır eti almacak 
1 • Sa. Al. Ko. dan: 

ıcy10 - ıoo.ooo kllo ıtır cU kapalı zart usu· 

2 'kslltnıea konuımuıtur. 
ttıııu - IhaleJ;I ı. blrlnclklnun 941 pazartesi 
ltca~at ııo; te Amasya Sa. Al. Ko. da yapı. 
ı:ıı v • MUhammen bedeli 80.000 Ura, ve 
t n •kkat temına t 2230 liradır. lstekltler her 
111ıı ~artnameyı ı:öreblll?ler. Tallplertn bel11 
tıııı l<esaatten bir eaat evel teklif mektupla· 
latıı:ı 0 na vermeleri. t-ostadakl ıı:eclkmeler 

Od lınez. (8241) 1S19:! 

G lahna ve pırasa alınacak 
1 tlıboıu Sa. Al Ko. dan ı 
~ - Tahmıncn beher kilosu Lahana 14 
104 il$, Pırasa 12 kuruştan 52 tier tondan 
ile ton lahana ve pırasa kapalı ıarf usulü 

2 ııtın alınacaktır. 
kıt-;- ":uhammen bedeli 13520 lira muvak 
~ t!nınat 1014 liradır. Şartnamesi Ko. 
tilıı:trıımekted!r. İhalesi 1 12.041 pazartesi 
hıııı &aat 16 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da 
'attı •taktır. lsteklilerin mezktlr rün ve 
1(

0 
eıı bir saat cv~l teklif mektuplarını 

· ~ vermeleri. (8275) 18225 

• 1~Uru ot ve saire alınacak 
.. , ıın· 
l ıyc Sa. Al. Ko. dan ı 

ltr d- Rorniııyonda mevcut cvııaf ve tjart· 
lh"J• ~ 1 llldc 300 ton kuru ot 250 ton sa· 

>erı ~e 500 ton odun komisyondan teslim 
Crı •· • ~~ta 

1 
°ı::rcnilmek ıartiyle ve ayrı ayrı 

2i)s \~kla satın alınacaktır. Otun teminatı 
~tın ıra samanın 167 lira 50 kuruı ve o • 

2 1305 liradır. 
~t~ Pazarlığı 24. 11, 941 pazartesi ~ünü 
br. 4 Selim.iye Sa. Al. Ko. da yapılacak 

(8288) 18232 

bzıı Sığrreti alınacak 
1 tuın Sa. Al. Ko. dan: 

ll)ıe - 200 OOo kllo ı;ı~r eu kapalı zart uıu· 
1.ı, 1

94
1nllnakasaya konmuıtur. MUnakua 28. 

4.ı. J.tol cuma ııünü saat 16 da Erzurum Sa. 
~-Ooo • da Yapılacaktır. Muhammen tıedell 
'4.l'tıı.t lira muvakkat teminat 3600 liradır. 
l'lıı bet~eaı her ııün Ko. da eörQlür. lstekllle· 
lııtlctu 1 ~n ve saatten bir aaat evel teklif 

Plarını Ko. na vermeleri. 
(~~) 18304 

~ Çe~itli yiyecek alınacak 
ı llıkeaır S:ı. Al. Ko. dan: 

~-;:- ~ağıda. cinsleri yazılı 7 kalem er· 
1.a.ııD 11. 941 g{lnU yapılan eksiltmesinde 
•ııt.rıı ~bur etmediğinden pazarlıkla ek· 
~~~e. çıkanlmıııtır. Pazarlığı ı. 12. {Hl 
ita. d 81 glinU saat ıs te Balıkesir Sa. Al. 
~ara YnpıJacaktır. Evııl\f ve §artname 
~ır ~ İstanbul Lv. lmirllklerlyle Balı
~ b" a. Al. Ko. da görUIUr. 7 kalem er
~lııı~: talibe verilebileceği gibi ayrı ayrı 

Cizıs~ de ihs.le edilebilir. 
lıliktarı Muh. Fiyat Mu. T. 

lt rlau Ton K. Lira K. 
li:ıı 1Ye 240 2" 4180 -l( &ıır 
ıı.~cıll'l~Jı: 213 22 3514 60 
:""l~y't 80 25 ı500 -
~İtıya 80 ı58 7570 -
~ l)!ıut t 70 85 4225 -

ket ('- Hô 13 1423 60 
"Q~) 67 •9 2462 25 

)' ~ (8350 1833' 
1-ı, storbası ve gebre alınacak 

~l ...._ ~lı Sa. Al. Ko. dan: 

1 
bq

1 
erıı hananıar ıı:ın 30.000 adet )'Cm 

•"''• ıtı;e 30.ooo adet eebre kapalı zart usu· 
~ '-r~O.kasaya konmuıtur. Evsaf ve hu • 
~ btıı ar Ko. da aörülür. Yem torbalıırı. 
.' teıırerın1.ıı muhammen bedell ıs;; kuruı 
~ eıı1.ıı ~ lııııcıa muhammen bedeli 31 kuruıtur. 
~~' bı.rr bir talibe ihale edilcbllccctı albl 
~ı '>'l-ı Jnlktarından ıı.ı;atı olmamak Uzere 
~ ~· lJ. taliplere de ihale edilecektir. İlla • 
~~ır·O.U cumartesl ııUnü saat 11 de ya
l• it ,,,~ 'l'altplerın t.ekUt mektuplarlyle 
"ttı. nden bir aaat eve! Ko. na mUraca· 

I> <8395) 18346 

1-ı. .,
1
rineu ıabunu alınacak 

l y ili s 
~ ...... 11 a. Al. Ko. dan: 
~ ~e~ ._ llteahhıt nam ve hesabına :SO ton 
t~U.tıı buııu açık <''kslltme ile milnak:ı.ıaya 
\)'tlıııı: r. Evsaf \ ~ hususi tartlaı;: Ko. da 
~ ~~aı1::rher kll .unun muhammen bedeli 
-.. "ıt 

12 
• llıaıesı 29. ıı. 941 cumartesi aü-

"'rı:ıııe de Yapılacaktır. Taliplerin temi· 
~o. na mUracaatlan. 
(1l39G) 18347 

~Qtıa. ~ercimek alınacak 
il\ ...... lC.a. • Al. Ko. dan: 
tı~ •a. lııı Patı :tart uaul!Yle 82400 kilo mercl• 
~ lı:, lllınacakur. :Muhammen bedeli 
~ ~e ınuvakkat teminat 6S7 lira ıart· 
'\;~ tun· da ııtlrülur. lhaıcsı 3. ı2. 941 ı:ar-
1:: 'Q il •aat 15 ta yapılacaktır. lstekllle· 

lııtlttu r Elln ve saatten bir ı.aat evel tek· 
tı~rını Ko. na \ermeleri. 

8443) 18448 

~~~adeyağ alınacak 
lt,lııı ...._ l.() Sa. Al. Ko, dan: 

'4ıı ton ıadeyat kapalı zarf usuıtyle 
~~· J.ı.:~lctır. Tahmin edilen tlyat 17.000 

~ 'kkat teminat 1000 lira 50 kuruı· 

" ~ llı,ı ~-Ilı °'lac tsı ~.12. 94ı cuma aünU saat ı& 
lıtııı .:lctır. lsteklllerln teklif mektupla· 

~ ~ la atten bir ı&aat eveı Ko. na verme· 
'· '~11ııı,;tı.en sonra verilen mektuplar ka· 

. 6artnamesl her ~Un Ko. da görU· 
(~) 16493 

~t. "'~r N
1 
ohut alınacak 

~~ ~il a. tı Sa. Al. Ko. dan: 
~~:t lllı u.rt usullyle ıooo ton nohut 
~ -o qq a. li:onnıu;tur. Evaat ve husuıı ıart· 
~ ta.,1 töruıur. Ihalcsl 5.12. 941 cuma 
'tıı~ı.,1 l17so11 de yapılncaktır. Muvakkat te• 
~ıı>ıe Ilı liradır. Taliplerin tekli! mek· 
'~ •le ıaaUnden bir aııat evci Ko.na 

(8508) 18511 

~~ :ı, s~akarna alınacak 
'Cıı:ı .Al. Ko. dan: 

·, tr:.c:ı'ı rtıakarna, miktarı kilo 10,000. 
\ 1 tas. 'i bedeli lira 5,900, kati teminat 
11-~'lıen Ukarıda cins ve miktarlariylc 
. e l'ııa 29 bedeli ve kati teminatı yaııh 
~ t1.ııc S 11. 9U cumartesi ıtiinu saat 11 
~ıı,tin a.. Al. Ko. da satın alınacaktır. 

•ne )<mezkur glin ve aaatte temi· 
0

• na müracaatları. 
~ ~ (8583) 18531 

1 ~.ıı, s~a şehriye alınacak 
' "·Al }( ~ Ciıı · o. dan: 

~'. tııu~ı arpa Gchriycsi, miktarı kilo 
~ lııat /111rtıen bedeli lira 5.900, ka
l ''t ıra 885 
·~ı tııltarıd · · 

cllı?ı a Yazılı arpa ıehriyesı 29. 
lrtesi rünü saat 1 de Ezine Sa. 

A l. K o. da pazarlıkla satın alınacaktır. ts
~ ...ztr ~ve saatte tominatla· 
riylc Ko. na müracaatları. 

(8585) 18532 

Dört çeşit yiyecek alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko.dnn : 
l - Aşağıda cinsleri yazılı dört kalem 

erzak ıı-artnamcsinde yazı olan evsaf ve 
§&rUar dahilinde alınacaktır. Ekslltme ka· 
palı zarf usuliyle olup 3-ı2·1941 çaI'§amba 
gUnü saat 15 te yapılBcaktır. Şartnameleri 
İstanbul, Ankara, İzmit Sa. Al. Ko.ların· 
da her gün görülebilir. Teklif melttupları 
saat 14 e kadar Sa. Al. Ko.na vermeleri. 

Miktarı M. Bedel İlk Teminat 
Cinsi Kilo Lira Lıra 

Sabun 67,500 43,876 3291 
Pirinç 
Bulgar 
Sadeyağ 

75.000 35,750 2532 
7S,OOO 18,750 1407 
16,000 27,200 2040 

(8587) 18533 

Sadeyağ alınacak 
tıt. Tophane Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen tlyatı 

180 kuruı olan 12.:!00 kilo ıadeyaQ'ı alınacak • 
tır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 27·11-1941 per • 
fembc cilnü aaay 14 te İlt. Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Kati teminat 337!5 liradır. tsteklllerln 
belli ııun ve saatte Ko.na mUracaatıarı. 

1R599 

Hasta bakıcı alınacak 
Cebeci Tıp Tababet Okulu Bastabtplltln· 

den: 
30 ıtra ücretinden baska ıuesı okulca te· 

mln edilecek olan hastabakıcılıta talip ola· 
cakların okulumuza ml!racaatııırı. 

(~7) 18600 

Ambala jlık t ahta alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
ı - l3chcrlne 145 kuruı tahmin edilen 

18.000 adet ambalaJ!ık tahta alınacaktır. Eba· 
dı 2 N ebcldı 4 x 22 25, 28 SO x ıs arının· 

dadır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 27. ıı. 941 per· 
acmbe allnU saat 1!5 te Tophane Iıt. La. A. sa. 
Al. Ko. da ;yapılacaktır. tık teminat 1418 Ura 
75 kurustur. fgteklllerln belli ııün ve ıaatte 

Ko. na mUracaatları. 
(86fi2l 

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

1Rô04 

ı - Kapalı zart usullyle ıs.ooo kilo ııtıretl 
alınacaktır. Muhammen bedeU ıwoo lira olup 
llk teminat 405 liradır. 

2 - !halesi 28. 11. 941 cuma l:\lnü saat 14 
de NH:de Sa. Al. Ko. ıt;ı yapılacaktır. 16tek· 
iller ıutnameyt her ll'Un Ko. da ııoreblllrter. 

Taliplerin lllale ııun ve saatten bir ıaıtt evel 
Ko. na milrncaaUarı. t8663) 18605 

Bir berber alınacak 
Topcu ve Atıı Okulu Komutnnlıtından: 
Okulumuzda 35 lira ücretli bir berber mUn· 

haldir. HllınUhal ve ehllyetnameılyle birlikte 
okula müracaatları. (8687) 18620 

Domates salçası alınacak 
canak1mle Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosu 60 kurustan 1!5.000 kilo 

domates ealı:ası 28. ıı. 941 cuma. ııünU saat 
14,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. KaU te• 
mınat 1350 lira olup evsaf ve ıartlar Ko. da 
i?Örüll!r. Bu miktar bir müteahhide verlleblle· 
cett a1bl yarıdan aaa{:ı olmamak üzere ayrı 
ayn taliplere de verilebilir. lsleklller1n ihale 
aUnilnde Ko. da bulunmııları. 

(8701 ) 18630 

Saman alınacak 
İstanbul • Şl§ll Sa. Al. Ko. dan : 
ı- H. ıı. 941 de münakasası llA.n edi· 

len 150 ton samana talip çıkmadı~ından 
ayni mikdıır saman pazarlıkla satın alı
nacaktır. Evsaf ve hususl şartlar Ko. da 
görUIUr. Beher kilosunun muhıı.mmen be· 
deli 4 kuruş balyalı 4 kuruş 70 santim ve 
teli komisyondan verilmek ıartiyle 4 ku· 
ruş 35 santimdir. İhalesi 26. 11. 94ı zar· 
şamba gUnl\ aııa.t 15 de yapılıtcaktır. Ta· 
llplerin Komisyona mUracaatıarı. 

(8664) ı8649 

P irinç alınacak 
İetanbul - Şişli Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Kapalı zar! usulü ile ıooo ton pi· 

rinç mUnaknsaya konmuııtur. Evsaf vı 
hususl şartlar Ko. da görUIUr. İhalesi 9. 
12. 941 salı günü saat ı de Ko. da yapıla· 
caktır. Muvııkkat teminat 22.550 liradır. 
Taliplerin teklif mektuplannı ihale eaa
tıııdan bır aaat evel komisyona ver meleri. 

(8680) ıss5ı 

Sabun alınacak 
iatanbul • Şl§li Sa. Al. Ko. dan : 

Sabun alınacak 
İstanbul • Tophane Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Beher kilosuna 57 kuruıı tahmin edi

len 29 ton sabun alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 28. ıı. 941 cuma gUnU saat H,30 
da Tophane 1st. Lv. A. Sa. Al. Komisyo. 
nunda yapılacaktır. İlk teminat ı289 lira 
75 kunıııtur. Şartnamesi komlayonda gö. 
rUIUr. Taliplerin belli vakitte komisyona 
müracııatıarı. (8692) 18656 

Sadeyağ alınacak 
Pan~altı Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Pazarlıkla C 20 > ton ıadeya:;ı 

satın alınacaktır. Evset ve hususı &artlar K.:; 
dıı ııörUlür. Asit azamı derecesi sekizdir. 1·50 
adet tenekede bir nilmune alınarak tallın Ya· 
pılacaktır. Be~er tonluk partiler h&llnde dahi 
tallpler1ne ihale yapılabilir. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 17S kuruıtur. Illalcıı 25-11 
-1941 salı ıttinU saat 1!5 te yapılacaktır. Ta • 
llplerln katı temınatıar!Yle Ko.na müracaat • 
ıarı. (S693> ı~7 

Zeytinyağı alınacak 
İııtanbul - Tophane Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Beher kılosuna 100 kuruo tahmlıı 

edilen ;)0 ton zeytin yağı pazarlıkla sa. 
tın alınacaktır. 

2- İhalesi 2S. 11 941 cuma gUn!I saat 
14 de Tophane t&t. Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılıı.cakur. İlk teminat 2250 lire.dır. 
Şartnamesi komisyonda göru!Ur. Talip • 
!erin belli vakltte komısyona müracaat • 
ları. l8694) 1S65S 

Zeytinyağı alınacak 
İstanbul • Şl§ll Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Kapalı zarf usuıu ile 300 ton zeytin 

yagı münakasaya konınuotur. Evsaf ve 
hususi ııartlar Ko. da görUlilr. İhalesi 8. 
12.941 pazartesi glinU saat 11 de yapıla
caktır. Muvakkat teminat ı6.710 liradır 
Taliplerin ihale s!l.Btinden bir saat evci 
tekli! mektuplannı komisyona vermeleri. 

(S696) 18659 

P irinç alınacak 
iatanbul • Şııılı sa. AL Ko. dan 
1- Pazariıkla M ton pirinç alınacaktır. 

Evsaf ve hususi §artlar komisyonda görü. 
!Ur. Beher kilosunun muhammen bedeh 47 
kuru§tur. İhalesi 25. 11. 94ı salı gUııü saat 
ıı de yapılacaktır. Tallplerin kati temi • 
ııatlariyle komisyona mUracaatları. 

(8609) 18660 

Kereste afrnacak 
Sarıka.mış Sa. Al Ko. dan ı 

l - Pazarlıkla acele olarak ıs HA. 45 

4 il! 7 ebadı 450 metre mlkA.p mamul çam 

kereste alınacaktır. Pazarlığı ıs.11.941 cu
ma ıitn üsaat 14 te Sarıkamııı Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İlteklilcrin belli gün ve 
saatte t eminatlariyle Ko. na müracaatları. 

(8722) 18666 

Pirinç alınacak 
Kara Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - B ir kilosuna tahmin edilen fiyat 50 

kuruıtan 90 ton pirinç pazarlıkla Batın a
lınacaktır. Evsaf korun biıtün carnizonla • 
rında mevcuttu r. Tekarrür eden fiyat üze
rinden kati teminat alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 3-12.941 !;arliamba günü 
saat 14,30 da Karı Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. İsteklilerin mezkiir gün ve saatte 

kati teminatİariyle Ko. na müracaatları. 
(8723) 18667 

ANKARA Lv. AM1RLIC1 

Kadayıf ve yufka yaptırılacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zart usullyle unu verilmek ıartıy. 

le 28.000 kilo tel kadayıfı 28.000 kllo yufka 
ve 28.000 kilo yassı kadıyıt yaptırılacaktır. 

Tel Jc.adayıtının 20, yutJı:anın 15, yassı lca· 
dayıtın 18 kuruı beher kilosu tı:ln ımııllye 

Ucretl olup hepsinin muhammen bedell 14.840 
lira ve ilk temlna tı 1113 liradır. 

lhalesl 28. lı. 941 cuma ııünQ ıaat ı5 te • 
dlr. Taliplerin teklif m~ktuplarını ihaleden 
bir saat eve! Ko. na vermeleri ıarttır. Evsat 
ve ıartnamesl komisyonda ber ıı!ln ~örUlür. 

(6394) ı8345 

Çe§itli sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart wıully!e 120 ton pırasa, 

1.20 ton ıaııanak. SO ton lahna alınacaktır. 
2 - Pıraaanın beher kilosunun muhammen 

fiYatı 6.5, ıspanağın ıs, ve lahnanın 8 kuruı 
olup muhammen bedeli 32.200 lira ve ilk te· 
mlnatı 241!5 liradır. 

3 - İhalesi 9. ı2. 941 aalı ~ilnü saa.t 15 te· 
dlr. Taliplerin teklll mektuplarını ihaleden 
bir saat evel Ko. na vermeleri 111.rttır. Sart • 
name.si 161 kuruı mUkabWnde Ko. dan her 
ııUn alınır. (8414) 18!502 

Matbaa ressamı alrnacak 
Harp Okulu Komutanlıtından: 
Okulumuz matbaasına s:ı • 84 ııra Ucretll 

lltotran ve kartotran lılertnden anlar bir 
matbaa reıısaını alınacaktır. (Güzel Sanatlar 

İstanbul • Şl§ll Sa. Al. Ko. dan : mezunu tercih edilir> hüsnühal evrakı ve ıı· 
1- Açık eksiltme ile münakasası illn hat raporlyle birlikte 28. 11. 941 tarihine ka· 

1- Kapalı zarf usulU ile 600 ton sabun 
münakasaya konmuştur. Evsaf ve buııuıl 
ıartlar komisyonda gbrü!Ur. İhalesi ıo. 11. 
9!ll çar§nmba gUnU saat 11 de yapılacak· 
tır. Muvakkat teminat 18.390 liradır. Ta· 
liplerln belli glln ve saat ten bir sa.a,ı eve! 
teklif mektuplarını Ko. na vermelerı 

(8G84) 18652 

Kuru ot alınacak 

olunan 20.191 ton kuru ot& talip çıkma • dar komutanlıta mUracaalları. 
dığından ayni mikdıı.r kuru ot pazarlıkla (866!5) ıS606 

münakasaya konmugtur. Evsaf ve hususi B 
ı,ıartıar Ko. da görUllir. Beher kilosunun eygir derisi satı§I 
muhammen bedell 6,5 kuruııtur. İhalesi Ankara Lv. Amlrllti Sa. Al. Ko.dan : 
26. ıı. 941 çarııamba günU saat 14 de ya· 1 - 8 adet benlr derllt ıatıu pazarlıkla 
pılacaktır. Otun ihalesi toptan yapılab~ • arttırması 25-11·1941 saat ıo da Ankara Lv. 
leeer;I gibi 6228 ve 8052 ve ~911 ton gıbl Amlrlltl Sa. Al. Ko.da ynpılacaktır. 
Uç kısımdan herhangi birine talip olanlara (8702) 

da ihalesi yapılacaktır. Taliplerin alacak· Soda alınacak 
18661 

!arı herhangi bir rnikdar lizerinden temi· 
natlariyle komisyona mUracaatıarı. 

(86S5) 18653 

Makarna yaptırılacak 
İstanbul - Şlı,ıli Sa. Al. Ko. dan : 
1- 14. ıı. l.141 glınU ıhalesi yapılan 500 

ton undan makarna ihalesi için teklif olu· 
uan fiyat pahalı gbruldUğtinden tekrar pa· 
zariıkla munakasaya .koıımuatur. Beher 
kilosu imaliyesi için muhammen bedeli 10 
kuru~tur. Evsaf ve ıartnamesi komisyon
da g6rU1Ur. 

2- ihalesi 27. 11. 941 perıembe gUnU 
saat 10 da yapılacaktır. Taliplerın temi· 
nauarlyle müracaatları. (18690) ıS65~ 

Patates alınacak 
İstanbul • Şişli Sa. Al. Ko. dan : 
ı- 15. ıı. 94ı gUnU pazarlıkla ihalesi 

yapılan 300 ton patates teklif olunan fiyat 
pahalı görUldUğUnden ayni mikdar patates 
tekrar pazarlıkla mUnakuaya konmuotur. 
Evsıı.f ve hususi tartlar komisyonda gö· 
rUIUr. Beher kilosunun muhammen bedeli 
ıs kurut ihalesi 26.ll.9U çarı&mba gUnU 
saat ıo da yapılacaktır. Taliplerin Ko. na 
mUraca&tlan. (8691) 18655 

Ankara Lv. Amlrlltl Sa. Al. Ko.dan 
1 - Pazarlıkla lO!l:iO kilo ıoda eatın alı • 

nacaktır. 

2 - Paıarlıtı 24·11-1941 saat 115 te Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

3 - 1steklllerln ı;pı1 temınaUl\rlyle bir • 
ilkte belli sılln ve saatte Sa. A. Ko.na mUra • 
caatları. (6724) 18668 

Pamuk attırılacak 
Ankara Lv. Amlrlltl Sa. Al. Ko.dan : 
l - Pazarlıkla 3000 kilo ilam pamuk attı • 

rılacaktır. 

:ı - Pazarlıtı 24·11·1941 ~Q aaat 16 da· 
dtr. 

3 - !ıteklllerın %1:! temlnaUar1yle bir· 
ilkte Ankara Lv. A. Sa. AJ. Ko.na müracaat -
lan. (8726) 18669 

Sadeyağ alınactık 
Ankara Lv. Amlrlltl Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Pazarlıkla 10.000 liralık sadeyat -.tın 

alınacaktır. 

2 - Pazarlıtı 24·11-1941 ııünU aaat \5.30 
dadır. 

S - tsteklllf'rln aYl'\ı sün ve saatte kııU te· 
mlnatlarlyle Ankua Lv. A. Sa. Al. Ko.na mü· 
racaatıan. (8727!, 18670 

MiLLi MUDAF AA VEKALEn 

2 çeşit halka alınacak 
M . M. Vekftlctl Sa. Al. Ko. dan : 
Müteahhit namı hesabına beherine tah· 

mln edilen fiyatı (2,85) kuruş olan 40.000 
adet bUyük yanm yuvarlak halka, bche· 
rlne tahmin edilen fiyatı (2,5!'>) kuruıı I)· 

lan (290.000) adet kUçUk yarım yuvarlak 
hnlkn açık eksiltme ile mUnakn.snya kon· 
mu~tUl'. İhalesi 24. 11. 941 pazartesi gUnU 
sa.at 11 dedir. İlk teminatı 632,63 liradır. 
Şartnancst M. M. VekAletl Satın Alma 
Komisyonunda görUIUr. İsteklilerin kanu· 
nun emrettiği belgelerle ihale gün ve sa.· 
atında komls~·unr. gelmeleri. 

<e:.?'..!t• ı ıs186 

Su tesisatı 
M. M. Vekllleti Sa. Al. Ko. dan • 

VlLAYElU.a 

Yol yapı işleri 
Diyarbakır Birinci umumı MUrettıellktcn: 
1 - Elaılltıme:re konulan ıs: Birinci Umuml 

mUtettbllk bolgesı dahilinde takriben altrtııs 
kilometre tullnde .Malablldı • Plsyar z.tyarct 
yolunun tesviye ve &ınal ımaltıtı ikmali ın
ıaatı ile Sallapost, Herpl, Kerllo, Slllnt, Clrl, 

makbuz veya !!:!Yanı kabul banka me 
lıtJll$ - ,,,,.. .. 
gibi 1nşaata alt tanhhDUertnl ıra e 
rine dair Kocaeli vfllili(:'ine rnUra 
alacaklan ehliyet ve ticarc-t odası ve 
kalarını 2490 No lu kanun hUkUmleri 
ireslnde hnzırltyarak eksiltme komlsy 
nuııa mllrac:ıa·ıarı 11An olunur. 

(9944-8497) 18 

Herruıc. Nonın, Pl5yar, Manı:ık, Tlmok. llclaw, Çec ·ıtl 1• ya pl işlerı" 
Harb:ı.k, Sa&0n boyun noktası Kcdlr, AvJl'dos ::: 
mevkllcrlndo ~arakollar •Kozluk (Hazoı B:ı.y- İstanbul Belcdıyesinden: 
kan (Slyants> kazalarında birer !usla ile Bay- Barbaros türbesı ctrafımn yol tretu 
kan'ıla bir adet ahırın ki cem.ın on sekiz adet 
binanın ikmali ınsaatı mukavelesinin teahe· ve dıvar in~atı kapalı zarf usulıyle 
dllmls bulunmasından dolayı fkt ııın dört )'ÜZ siltmeyc konulmuştur. Kcı;if bedeli 2S. 
doksan ı;ayılı kanunun elli birinci maıtdesl lira 92 kuruş ve ilk teminatı 1932 lira 
mucibince müteahhit nam ve llesabınıı yap. kunıı;tur Mukavele, cksıltme, bayındır 
tırılmak ü1cre llk 11laledekl sııs,ıeyl fiyat Jlc işleri genel ve hususi ve fenni şartname 
ıartnıı.meıer esasları dahilinde altı lklncıteı· ri, proje keşif hulasasiyle buna mutcfe 
rın 941 tarihinden itibaren acık eksUtmeyc diğer evrak 129 kunış IT!:ıkabilindc bele 

4S.S70 Ura 48 kuru§ keşif bedcllt Po - konuımıatur. 
!atlı garnizonu içme suyu isale tesisatı 2 - Muhammen kesit bedeli yekQnu (iki ye fen İGleri müd:irlüğiın.den verilccekt 
25. ıı. 941 salı gUnU saat 15 de pazarlıkla :rü- kırkblr bin ıeklz yüz yirmi dokuz lira> İhale 3· l2. 941 çarşamba günü saat lS 
ihale edilecektir. İstiyenler 244 kuru§ltık ı etmıı dört> kurustur. daimi cncılı:ıe:ıdc yapılacaktır. Taliple 
makbuz mukabilinde keşif ve sair evrakın: 8 - Eksiltme yınnı aıu lktncıtcsrln 941 ilk teminat makbuz veya mektupları ih 
alabilirler. Taliplerin 7330 lira 57 kuruş. ı:nraamba l:Unü saat onda Bırlncı Umumi Mt1· tarihinden uç gun evci belediye fen işi 
luk kati teminatlsrJyle birlikte pazarlık tettııllk binasında eksı.tme komisyonu oda- mudjrluo;üne miıracaa~la alacakları fe 
gUn ve saatında M. M. V. Sa. Al. Ko. na &ında yapılacaktır. ehliyet 941 yılına ait ticaret odası vesi 
müracaatları. (SSOZ) 1°"57 4 - Eksiltme aartnamesl ve ıllsllel tıyat 1 · 1 °" arı, ımza ı şartname ve saire ve kanun 

l 
cetveli ile buna mUtcterrl evrak Narm m.ıea· 

Yapı iş eri vlrll~lnıtc ıı:örUleblllr ve on iki lira on kurus ibrazı Uzımgelcn di er vesaik ile 2490 
M. M. Vekrıletl Sa. Al. Ko. dan - bedel muka blllnde alınabilir. maralı kanunun tarifatı Çevresin.de hazır 
As. Doktor ve Ta biknt Okulu otopsi fi - !:kslltmeyc ı:ıreblbmek ıı:ın: ı ya::akları teklif me rtuplarını ihale gü 

binasının 23.202 lira 15 kuruş keşif he Al On Uc bln Uc yuz kırk bir lira kırk do· saat 14 de kadar daimi cncumcne verme 
delli Ust kat ııa.vrsi 5. 12 9U cuma r,i.lnü kuz ı..-urusluk muvakkat teminat verılm si. ri lazımdır. (9951-8495) 18517 
taat 16 da kapalı zarfla ihale edllPCcktir Dl earı mail ııene Ticaret Od sı ve .. lkası 
İlk temınatı 1740 lira 16 kunı,!ur. isti· ibrazı. 
yenler 116 kurvşluk m1kbuz mukabllindn Cı Bu isin eksiltmesine ı::ırebllmek ıc:ın U· 

irallk snğııh h .. va deposu 
k 

• 
1 

mumı mtifetUal!l.ten alınmıs ellll:ret vesikası Antalya Bcled ~e R yasetlnd n : 
cşıf ve sair evrakını alıbllirler. Ta lplıı lsbu vesıkayı alnbllmek ıı:ın ihale mrt!llnılen 

rin ek~ıı• u t l" k d ı•ft"tınl ı - Antalya bclcd yeı; ncc >l'nl lnı& Mil " .m11 g•m saa .., e a ıır ,.... tatil ırUnlerı hıırlc: en az ile ı::iln evci Birin!'! 
tarif t bl k"ld th d erk sn~uk hava antrcı;ıoııu ve tcs aun üc ı;eneıt a a uygun r şr ı e •ar e e • Umumi :ı.turettıı.ı{:e ıs·ı:ıa ı:ıe mUrnca t •:ırt· 
1 · t kl'f k ' v s Al " lca ı 17·11·1941 tarh nd n ltlbarl'n 20 ı:u 
"rı e- ı m' ·tup ar•nı M. M. . a ur. C820!5ı 18164 

Ko. na \'Prme'rrl. (8'103) 1855S m dd tle kap.ılı Z&"t u ulı>I müzayedeye k 
nuınıustur. 

Akiimülatör alınacE'.k Sig" ır eti alu1acak 2 - &'"del muhammen bir ser.elik l<'an o 
M.. M. Veklıletl Sa. Al. ı<o. dan • bir bin liradan üc s ne.U':I 33 bln liradır. 
Pazarlıkla 70 adet akllmlılAtör satın Istant>uı Jandarma Saun Alma Komlsyo- 3 

- Mu~akkat tem nat ll"Ullammen bedeli 
alınacaktır. Birine tahmin olunan fiyat nundan: l yü de yedi buc.ıtu olan 247!5 liradır. 
95 lira olup tcmin:ı.tı oın lira 50 kuru tur 1 1 - Jandarma ihtiyacı için "62400., kilo sı· 4 

- 11ınıe 8-i2·1941 ta h ne mu adtt paza 
Şnrtnamesı her Uo komls ·onda örlll:hi tır eti 2!1. 11 941 salı i;UnU ıııat 1!5 te 1stan· te 

1 ,ı::UnU saat 15 tC' An'alya belediye daire 
ıı İh 

1 
.,

8 
gll ı:ı ~ g 1 bul Tııkslm·A)'az;ıaucl:ı Jandarma murettı&. sinde l<'ra c.Ju a l!:ın an tal plerln 2'Sl'.> s:ıyı 

r. 3 e~ı w • • •• 41 cumart,,,sl saat 11 lltl daire .ndekl btanbul Jandarma satın arttı~na ek lltme ve thal k nununı..n 32 n 
de yapıh.caktır. Talıp olanların komlııyo· alma ıtomls)'onunda kapalı zart usullyle tıı. mad1('sl h kmlıne ır ıre hazırlam,1 oldukla 
na mllrtıcaa'ları. (8605) 18560 ahhUde batılanacaKtır. tekit ırcktup.annı ihale saatınıı n tıJr uat 

Ampul kalı;iyum alınacak :.ı - Etin beher kilosunun tahmin btdell ve! b Icdly l'n<'Um n ne te\·dı etrn<'lcrt mt't 
5S kuruı ve ilk teminat miktarı !::714 lira 40 burıdlr. Postada '11.tkubulacak teehhOrılt'n m 

?J. • .M. V cnO.lctı Sa. Al. Ko. uan : 
:MUtcahhit na.;n ve hesabına satın ah· 

nac .. bı ilan edılcn cllı bın tane 10 ve eııı 

bın tane ~ cc. lık ampul kn1sıyum Glıko· 
natıı:ırın e1tsiltnıelcrlııde tahp bulunmadı
ğından cksıltmenın bitişi tarihinden ı tı· 

barcn bir ny içınde paz:ırhkla satın alına· 
caktır. Islcklılcrın 900 liralık kati temi· 
natıarı ile bırlikte pazarlık gUnU olan 1. 
12. 941 paz3rtesi 11nat 11 de Ankara'da M 
M. V. Satın Alma Ko. dıı. bulunmaları. 

Hepsinin tahmin fiyatı 6000 liradır. 

(8597) ıS644 

Ecza alrnacak 
.M. M. V eka.leti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kılusuna tahmin edılen !ıyatı 200 

kuruı,; olan 500 kilo pernıangnnct dô potas 
25 lklncitclirin 941 salı gUnll saat 11 de 
Ankııra'da M. M. V. Satın Alma Ko. da 
pazarhkln ihale edileceğinden tsteklilerın 
150 liralık kati teminatları ile birlikte 
pazarlık gün ve saatinde mezkdr Ko. da 
bulunmaları. (8600) l8645 

Saka arabuı yaptırılacak 
M. M. V ekftleti Sa. Al. Ko. dan : 
Müteahhit nıınıı hesabına 200 adet fı

çılı saka arabası yaptırılacaktır. Araba -
!arın dlnğil ve tekerlek demiri Vekftletten 
verilecektır. Bir arabaya fıçısiyle beraber 
60 lira. fiyat tahmin olunmu~tur. Muvak
kat temhıBti 900 liradır. NUmunesi ve 
ııartnDJUesi hergiln komisyonda görUlc • 
bilir. İhalesi açık eksiltme ile 8. ı2. 941 
pazartcııi saat 15 te yapılacaktır. Talip 
olanlann M. M. V. Satın Alma Komis -
yonunn mUracaatıan. (8648) 18648 

Haciz kararı 
M. M. V ekA.leti Sa. Al. Ko. dan : 
Mensup bulunduklan kıtadan asl-.;.erlllı 

ödevlerini yaparken biri 21 nisan 941 dl· 
ğeri 13 mart 941 tarihinde yabancı mem
lekete firar e tmekten znnlı Avanos'uı:ı 

Kalaycık köyünden 330 doğumlu Ali oğ. 

lu İbrahim Çelik ve arkada§ı Antep'iD 
Karabiher mahallc11lnden Okknş oğlu 330 
D. lu Mustafa haklarında As. Mahkeme 
usulü kanununun 212 maddesi gereğince 

kayipllklerine ve 216 cı maddesi gereğince 
de Türklye'dckl mallarının hazclne men· 
sup oldukları adil Amirlikçe karar vcril-
migtlr. (8669) 18650 

M. M. V. Hava Müstqarhğı 

Paraıüt dolabı alınacak 
M. l\L Ve.kAletl Hava Sa. Al. Ko.dan : 
ı - 40 adet paraıUt do~abı pazarlıkla YAP

tırılacaktır. Muhammen bedeli 1600 lira olup 
kaU teminatı 240 ııradır. Pazarlıtı 1·12·1941 
pazartesi ııUnil saat ıo da Ankara'da Hava 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. NU • 
munest her ııün ııörüleblllr. l5teklllerln muay. 
yen ııun ve saatte komisyonda bulunmaları. 

(85:19) 18395 

Hamam peştemalı alınacak 
M. M. v. Hava sa. Al. Ko.<lan : 
1 - 1000 adet hamam peatemalı pazarlık· 

la satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1500 
Ura olup kati teminat mıktan 225 liradır. 
Paıarlıtı 24·11·1941 pazartesi ııünü aaat ıı 
de Ankara'da hava ıalın alma komlay0nunda 
yapılacaktır. Şartnamesi her l:Un komisyon • 
da ııörüleblllr. tsteklllerl.ı ihale aaaUnde :ıtoo
ml5Yonda bulunmalarL (8629) ıs566 

Yün eldiven alınacak 
M. M. v. Hava Sa. AL Ko.dan : 
1 - ıo.000 cırt :rün eldiven pazarlıkla ıa· 

tın alınacaktır. ı.tuhnmınen bedeli 4300 ura 
olup katı teminat miktarı 645 liradır. Pazar· 
ııcı 24·11·1941 pazartesi i:Unil saat ıo da An· 
kara'da hava aatın alma komisyonunda :va • 
pılacaktır. Sartnamesı her ı:Un komisyonda 
sıörülcblllr. 1steklllerln ihale saatinde ko • 
misyonda bulunmalan. (6622) 16367 

Kereste alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. danı 
1 - Muhtelif ebatta 29,576 metre mikl· 

bı kereste pazarlıkla satın alınacaktır. Ke 

şif bedeli 2070 lira 32 kuruş olup kati te
minatı 311 liradır. Pazarlığı 26-11-941 çar
şamba rünü &aat 10 da Ankara'da hava ııa. 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart· 
namesi her rün komisyonda cörülcbilir. 
tııteklilerin ihal e saatinde komisyonda bu· 
lunmaları. (8730) 18663 

kurustur. sullyet kabul olunrn z. 
3 - Şartnamesi her ıılln komlı;yonumuzda !5 - Bu husı:. ki hu~usı ve tennı &artnıt 

ıı:örUleb lece~I i:lbl ısı kuruı bc:lel muk:ıbl· me vesa rt An'aba belMI ye da resinden be 
llnde alınabilir. delslz vc:11ccektlr. (10129-8717) 1 66 

4 - tsteırnıerln İstanbul levazım AmlrllQ'' 
muhasebccllltl veznesine yatıracakları llk 
teminat mnkbuz veya bl\.,kR kc!nlet mektubu 
ve şart kAC:ıdında yazılı sair belsıclerl de ha· 
\'I teklif zarflarını eltE.lltme snnt1nden tılr 

ıaat cvellne kAdl\r komısyonumu:ı:da bulun· 
durmaları. (9!163/8211 > 18264 

Yapı işleri 

İstanbul Defterdarııcıııdan : 
Beııktao kaymakamlık binasının ı;atı 

kısmında yaptırılacak (22053,lo) lira ke
ı;i!ll tadilA.t ve tamirat iııi kapalı zart U· 

su1U ne eksiltmiye çıkarılmı§tır. 
İhale; 3. 12. 941 çarıamba gUnll saat 15 

de .Milll Emla.k MiıdtirlfiğUnde toplanacak 
olan komisyonda ynpılacaktır. Muvakkat 
teminat (16~3J lira (99 J kuru§tur. 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık f!Jlerl 
genel, hususi ve fenni earınameleri proje 
keıııf hUllııastyle bunB mUteferrl diğer ev. 
rak ~illi Emlllk idaresinde görülebilir. 

isteklilerin teklif mektuplarını ve en az 
bir tee.hhUtte bu işe benzer (15.000) lira. 
lık 1§ yaptıkltırına dalr ldarelerden iş aı. 
mı§ oldukları vesalka müsteniden İstanbul 
vllA.yctlne mUracae.Ua ekst1tme tarlhinden
rcsmı tatil gUnlerl hariç. Uç gUn evci alın
mı§ ehliyet ve 9H yılına alt Ticaret Odası 
vesikasını .ve muvakkat teminat makbu· 
ırunu 2490 No. ıu kanunun tarifatı daire
sinde hazırlanmış kapalı zart derununda 
ihale gUnU 11aat 14 e kadar komisyon reis
liğine makbuz mukaklllnde tevdi etme • 
lerl muktazidlr. (9710/8330) 18327 

Yapı ilônı 
Kastamonu Nafıa MUdUrlü~Unde:ı: 
lhaleei 28. 11. 041 cuma ııünil saat 115 t.e ya. 

pılacak olan Kastamonu böl~e sanatlar okulu 
atölye blnaa.ının 13014 lira 36 kUl'U$ ke$1t be· 
delll ınaaau nafıa dairesi ekslltıme komisyonu 
tarafından kapalı uırt usulb·le wlltmeye ko
nulmuetur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık 1$ler1 eenel 
eartnamesl hususi ve tennl ıartnaıneler proJe 
kcaıt hul&.sası. vahld1 fiyat liırtest ve yapı la· 
kırt umumi tcnnı aartn.amesl ve buna mütc
tcrı1 dlter evrak isteklileri tarafından Kasta· 
monu ve Ankara. htanbul Natıa mildilrl1lk· 
leı1nde ı:örül~cektlr. 

Muvakkat tomlnat 976 lira 08 kunıstur. 
Taliplerin teklll mcktuplllrtyle en az 10.000 

liralık bu ite benzer ıı ;yaptıtına dalr ihale
den üç ıran evetine kadar Kastamonu vW.:.-e
tınden o.lmıı olacaklnn ehliyet vcsikaal;rlc 
ticaret odası veslkaı;ı ve temtnaUarl:vle birlik· 
te ihale srllnü olan :ıs. 11. 941 cwna ~nil saat 
14 de ihaleden bir an.at önceye kadar Nafıa 
dairesinde milt~ekkil eksiltme komisyonu reis· 
lltine ilmühaber mukabUl.nde vermeleri IA· 
zandır. 

Postanın ~eclkmes1 >1izUndcn vulrubulacak 
tehirlerden dolayı vaktinde aelmtyeo.n teklif 
m(l!(tuplannın kabul edllmb-eceti UAn olunur. 

(9S10-S390) 163!57 

inşaat ilônı 
Kocaeli P. T. T. MUdUrlUğUnden : 

l - !zmlt pazıır yerinde yapılacak o • 
tomatik telefon santral binası 17-n-ı941 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
kapalı zarı usuliyle eksiltmeye konulnıU§· 
tur. 

2 - Ke~iı bedeli 25296 lira 83 kurtll • 
tur. 

Harta isleri . . 
Adnna 13<' 1'11 YC' Rly <:e'lr1en : 

ı Adana ı hrlnln, tuta ı rıl' k:ln ve ı:n 
m~ kQn 2570 hl'kt r ol n s:ıllaııı'lın ı - 500 
1-1000, 1-2000 l 4000 'e 1 !il m k)"ll lar nd 
halihazır hartalarının alımı ıs k p 1ı zarr u 
sullylc ckı; ltmc,e konmuıtur. hin mnktu be -
deli sıooo Ura ve muva~ .• at temlnntı 2323 11 • 
radır. 

2 - F.1.-slltme 12·12-1941 Uırfhlne rastlıYan 
cuma ı:Dnu ı;aat 16 da A<".tı."la be"ed ye dalNı • 
sinde toplanacak ekıı ltm<' koır syonuneıı ya • 
pılacaktır Ekstltmeye la ak edeC' kl rin, tnp. 
lu olarak mrskOn 'e ırayrt me kQn tutarı 500 
hektarlık bir sa.'ı nın mu tel r m lc)':ısta har • 
tıılarını )nptıl':ına dair Natıa VeklletlndC'n 
alınmıa bir vcs.ka ile Uuıle ıruntlndC'n Uç ı;:Un 

cvel belediyeler lıııar hey ti ten &<'f tine mQ • 
rarnat ederek ı.urak ve 1kaıı almaları !Azım· 
dır. 

3 - nu 1 e ıılt muk&vele ve ıartnııme ve 
teferruatı l5S kuruı muk bilinde Anlcara"da 
Dahlllye VC'k&.ll'U beledlYl'le.r lmıır hl'Y<'tl fen 
ı;erll{:I ile Adana lıckdlyC' ndcn nlınablllr. 

4 - Teklif mektupları 24'l0 s.ayılı arttırma 
ve eksiltme kanunu hüküm! rl dalrl'slnde lha· 
le saatlndrn bir saat evellnc kadar Adana be· 
ledbe rc\sllttnc makbuz mı..kablllnde te,ıllm 

edilmelidir. 18672 

ANKARA BELEDiYESi 

Kaldırım yaptırılacak 

Ankara Beledıyesindcn : 
1- Atlı ııpor kulUbUndcn başlayıp fs. 

viçrc hanı arkasından dolaştıktan sonra 
AkköprU yolunıı blrleşec k yola yapılacak 
adi kaldırım işi onbeş g{ln müddetle açık 
ekslltmlye konulmuıı ur. 

2- Muhammen bedeli {2632) lira (60) 
kuruştur. 

3- Teminatı (197) lira ( H) kuruştur. 
4- Şartnamesini görmek tstlyenlerln 

hergUn encUmen kale-mine ve isteklilerin 
de 5. 12. 941 cuma gUn i saat 10,30 da Be
lediye dairesinde mUteşekktl encUmene 
mUracntıarı. (8575) 18547 

~•ııııııııııııııııııı ı ııııı ıııı ı ıııııı ı a.. 

: Diş Hekimi Hamdi Alagün : 
~ avdet etmiştir. Hastalarını _ 
: Yenişehir Atatürk Bulvan E 
E Ali Nazmi Ap. Daire 5 t e : 
E yakında kabule başlıyacak - : - hr. -""'.t lllllllll l lllllllllllllllllll l l lllllllr" . 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Tamir işleri 
Vakıflar Umum MildUrlüllUndcn : 

Kesit hcdell 
Llnı Kurus 

SS2 70 Iklncı Vakır 11p11rlmıın dördUncQ 
tcaıında >llPtlllcak t.ı.mlrat. 

ıtr.ı 76 lktncl Vakıf apartmanı bodru • 
munda zat lılert mUdUrlıı~O am· 
barına b.'\d:ına ve rıı.t Y&Jnlması. 

044 21 Hamamönli"nde 168-1 sayılı vnkıt 
evin tamiri. 

Yuknrıdn ke81t bcdrllcrl Yazılı tamirat pa • 
zarlıkla :ırııptırılacakur. 

Pazarlık 24·ıl·1941 pazartesi ınlnü 5ant ı:s 
te umum müdürlük lnsııat mUdJrlil~lmde YR· 

pılacakmdan ehllyctıı taliplerin muayyen ebn 
ve s.aatte "-'n 7,5 teminat paralarlylc murarnat 
etmeleri 110.n olunur. (6718) 1861">:! 

3 - Bu i§e alt evrak, proje, keşif hU • 
lMa cetveli, 61çU defteri, busust ve fenni 
aartname eksiltme oartnamesi. mukavele, _:!il il lll il il l l l lll il l l l llll llll l l l il l l I L 

.bayındırl~k işleri genel ve yapı i§~er.i fen- = DOKTOR - OPERATÖR § 
ni 11artnameslnden ibaret olup talıpler ta- _ _ 

tll gUnlerl hariç her gUn KocacH P. T. T. : ŞERi. F KORKUT -
mUdUrlüğUne nıüraca.ııt edeblllrler. : : 

4: _ İhale 2-12-1941 tarihine mUsadlf - NUmune hastanesi &et operatörü : 
salı gUnU 11aat 14 te Kocaell P.T.T. mU • : Balıkpa7.an Ali Nazmi Ap. No. :ı de her : 
dllrlUğUnde yapılacaktır. : R'Un saat ıs ten sonra hastaıannı kabul : 

ıs _ İsteklilerin 1897 lira 27 kunıı mu· E ed,er. : 
vakkat temtna.t akçesini İzmit P. T. T. - -
muhasebe veznesine yatırdıklarına da.ir '1111111111111111111111111111111111111 lir 
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Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden : 

1. - Bezi teıekkül tarafından verilmek Üzere, bet yüz bin 
ila bir milyon raddesinde, jüt, kendir veya pamuk ipliğiyle un 
ve mikset çuvalı yaptırılacaktır. 

2. - Bir hafta zarfında imal edilecek miktar yirmi bi9dir. 
3. - Taliplerin eksiltme gün ve saatinde~ evel, şimdiye ka

dar çuvalcılıkla mefgul olduklarına ve bu İ§i yapacak. kabiliyet 
ve tetkilata malik bulunduklarına dair Ticaret ve Sanayi Oda
larından vesika almaları, muvakkat teminat olarak bet bin 
Türk lirasını Ofis vezneaine teslim ile makbuz almaları veya bu 
miktarı, mektupları Devletçe kabul edilmiş bir milli bankanın 
muvakkat teminat mektubiyle temin etmeleri ve eksiltme 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 
Han.da İstanbul Şubesi Müdüriyetinde her istiyene verilmek 
Üzere hazırlanmıı bulunan ıartnameye göre hareket etmeleri 
lazımdır. 

4. - Eksiltme, üçüncü maddede zikri geçen ıartnamede yazılı 
olduğu tarzda, kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

S. - Teklif mektupları 3.12.1941 tarihine rnstlıyan çar§am
ba günü saat 15 e kadar Ankara'da Umum Müdürlük mübayaa 
koııWyonuna, lstanbul'da lst~nbul Şubesi Müdürlüğüne mak
buz mukabilinde teslim edilmi§ olmalıdır, teklif mektupları 
mezkur gün ve saatten evel bildirilen makamlarda bulunacak 
tarzda iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. 

ANKARA V ALlLIGl 

Kiralık kantin 
Ankara Vallll:lndcn: 
1 - Tarih comf)'a fakültesi binası dahi -

llndckl kanuntn 1. 12. 041 tarihinden 31.5.94:1 
ıta>·cstnc kadar olan icarı (25) l!Ta aYlık ıcar 
üzerinden acık arturmaya konulmuatur. 

:ı - İhale 28.11. 94.l tarihine mllsııdlf cu
ma ctınU saat 15 te detterd.arlıkta yapılacak
tır. 

8 - Muvak1ı:o.t teminat 11 llra 25 kuru~-
tur. 

4 - tsteklllerln muvakkat teminat mak
buzu ile tayin edilen ı:Unde komisyona ııcl -
meler! ve fazla izahat almak lstlyenlerln der
te.-do.rlık ml.111 emlllk mUdüTl'ilr:ünc mümea-
atlan. (84'00) 16422 

Çim tohumu alınacak 
An.kara Valilifindcn ı 
Muhammen bedeli 2450 liradan ibaret 

bulunan 700 kilo ray i;ras çim tohumu alr
nacaj;ın.dan şartnamesini her gün stadyoın 
müdürluğünde görebilirler. 

Taliplerin 4 Kanunuevel 941 ~erGembe 
günü saat ıs te vilayet daimi enciimcni:ıe 
müracaatları. (8571) 18523 

------------------------------SIHAT ve 1ÇT1MAI M. V. 

Jdrofil pamllk almacnk 
Ankara Numune Hastane~ı BaetahlpllC: n -

den : 
Cinsi· ldrofll pamuk TUU kodeks.ne muva

fık. Miktarı: 750 • ıo Fiyatı muhnmmcnesl : 
1650 lira. Muvakkat t mınatı: 123 lira, 75 ku -
rua. !hale tekil. Acık ekıllt:ne. ihale tarihi : 
S-12-1941 • Saati: ıs 

l _ Ankara :-;umune llast nesi 1941 ıcnesı 
thtblacı lt"m yukan1:ı c ns ve miktarı bl dlr!-

1 ıen tdrorıı pam.ılt ac k ~ itmeye konmuetur. 

1 
2 - lstek!ıl r n )eni yıl Tlcııret Odası \e -

sıkası ve t.:carct"'ıane namına hareket e:lcnlc
rtn noterlikten mus11ddak vekll.letnnmelerlyle 
teminat mektubu veya makbuzu ile biri kte 
Ankara Nilmune hastaneslı:ıde mUtesekkll ko-
misyona müracaatları. 

3 - Sartnam ve listeler her $:Ün Ankara 
NUmune b sıanesl'lde ve htıınbul Slhat mU
dUrlUfıUndc ıı;öruleblllr. < 640) 18643 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Yapı ilanı 
Devlet Demiryollan Sa. Al. Ko. danı 
Tarsuı'ta Devlet Dcmiryolları idaresin

ce yaptırılacak olan istasyon binası inlja.
atı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat üze
in.den eksiltmeye konmU:ilur 
Bu inıaat i~in muktazi demiri, istekli te

darik edemediği takdirde idarece verilecek 
raylar kullanılacak ve yahut diğer bir in
şaat ıekli tatbik edilecektir. 

ı - Bu İliİn muhammen bedeli 70.000 li
radır. 

2 - İstekliler bu İlie ait ıartname ve 
sair evrakı Devlet Demiryolları Ankara, 
Haydarpalja ve Adana veznelerinden 350 
kuru5 mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 4. 12. 941 per~embe günü 
saat 16 da Ankara'da Devlet Demiryolları 
yol dairesinde merkez 1 inci komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilecek olan istekli
lerin teklif mektupları ile birlikte a:ıafıda 
yazılı teminat ve vesaiki aynı glin saat 
lS c kadar komisyon reisliğine vermeleri 
tfu:ımdır 

a) 2490 numarah kanun ahklimrna uygun 
~750 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve3ikalar. 
c) Bu i5c mahsı•s olmak üzere Milnnka 

lat Vekaletinden alınmış ehliyet ve•ika ı, 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en 
az sekiz gün evel bir istida ile Münakalat 
Vek:letinc müracaat edilmesi. 

(8537) 18519 

Yapı i leri 
Devlet Demiryolları Sa Al. Ko. dan 
Ankara istasyonunda devlet dcmiryol -

hrı idaresince yaptırılacak motorlu tren 
garajı in~aatı kapalı zarf usuliyle ve vahi
di fiyat !izerinden eksiltmeye çıkarılmış

tır. Bu inşaatta doşeme ve lentolar için 
muktazi demirler -idarece verilecektir. 

l - Bu işin muhammen bedeli lSOOOO 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait ~artname ve 

6. - Talipler tekliflerini mühürlü bir zarf içine koyacaklar, 
zarfın üzerine isim ve adreslerini yazacaklar, bu miihürlü zar
fı muvakkat teminata ait makbuz veya banka mektubu ve 3 ncü 
maddede yazılı vesika ile birlikte bn§ka bir zarfa vaz ve bu 
zarfı da temhir edecekler, dı§ zarfın üzerine yalnız teklif mek
tubunun çuval imal itine ait olduğunu ioaret eyliyeceklerdir. 
Teklif mektuplarma, tartnamenin tamamen okuııup kabul edil
diği yazılmakla beraber, imalatın jütle, kendir veya pamuk İp
liğiyle yapılacağına göre, teklif olunan fiyatın hem yazı ve hem 
rakamla açık olarak derci lazımdır. Mektuplarda hak ve ııilin
ti olmıyacakhr. 

7. - İhale Umum Müdürlükçe yapılacak ve teklif mektupla
rmm açılması için kararla§tmlan günden itibaren nihayet on 
gÜn iç.inde teklifi kabul edilene keyfiyet iadeli taahhütlü bir 
mektupla tebliğ olunacaktır. Umum Müdürlük ihaleyi yapıp 
yapmamakta tamamen serbesttir. Teklif sahipleri ihale ıçın 

muayYen müddet zarfında tekliflerinden dönemezler. (8677) 

sair evrakı Devlet Demiryolları Ankara 
~lllllllllllllllllllllllllllllllUIUll~ veznesinden 750 kunı~ mukabilnde al;ıbi-

- - lirler. -
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D f' I 1 • _ 3 - Eksiltme 8-12-941 pazartesi güniı : a f o naca ~ = saat 16 da Ankara'da Devlet Demiryollar 
: : yol dairesinde merkez 1 inci komisyonun 

:T k h il • Qf • • U - ca yaprlncaktır. = Opra ma SU Cfl iSi mum: 4 - Eksiltmeye girebil:nek için istekli - -- : !erin teklif mektuplariyle birlikte aşağıda 
~Müdürlüğünden ~ : yazılı teminat ve vesaiki ayni gun ve sa 

- at lS e" kadar komisyon reisliğine vermele 
rlkalıır umum mUdUrlti~ merkez satın alrn!l Umum Müdürlüğümüzde mün -= ri liıımdır. 
komisyonunca 1·12-1941 pazartesi ctınU aaııt : hal bulunan (70, 90) lira tahsi - : a) 2490 numaralı kanun ahkamına uy 
14 te pazarlıkla ihale edllecektlr. Sartname : satlı daktiloluklara, devlet daire : gun 8750 liralık muvakkat teminat, 

200 metre mikabı parasızdır. KaU tem<l~~><233s> liradır. lS63
7 
~ veya müesseselerinde en az üç : b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 

sene çalı§mış bulunanlardan 29- : c) Bu i5e mahsus olmak' üzere Münaka 
2:4XO, 12:0, 33XO, 12:0,18 5000 çift erat fotini alınacak E 11-941 cumartesi günü saat 2 de : !at vekaletinden alınmış ehliyet ve .. ikası, 

ebadında gürgen ağacı alınacak Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan : : umum müdürlüğümüz merke:dn- - Ehliyet vesikası için ihale tarihin.den e 
Aa. Fab. Satın Alma Ko. dan : Tahmtn edllen bedcll (46~) Ura olan yu - de yapılacak olan müsabcıka im- az sekiz giln e-Vel bir istida ile Mün:ıkala 
Beher metre mikA.bına 6!> lira bedel tah- kanda yazılı !5000 cıtt erat ıottnJ Askert Fab - : tı'hanı'yle daktı'lo alınacaktır. : vekaletine müracaat olunması. 18585 

Jnln edilen yukarıda mikdar ve ebadı ya- rlkalar umum MUdUrıu~ıı Merkez satın Alma -
zılı gürgen ağacı Askeri Fabrikalar umum Komisyonunca 5-12-1941 cuma ~ünü ıaat 15 = İsteklilerin 27-11-941 perşem- = Hava aletleri alrnacak 

t al k ' te 1 ki !hal cdllccekUr Şartname <2> - k k d · • - Devlet Demiryollan Sa. Al. Ko. dıın : rnUdUrlüğü merkez ııa ın ma omısyo- pazar/ ı a e . : be glinü a şamına ·a ar ıstenı • : Muhnmtrten bedeli 50.000 (elli blnı lir 
ııunca 26. 11. 941 çarşamba gUnU ıaat 14 lira <

83 kuruatur. Katı teminat <59715
> lira- : len vesikalarla birlikte noksan - : oın-

71 
'·alem mu-avvn'- ha·- ••ou•...: 

de ...,.,.arlıkla ihale edilecektir. Şartna • dır. (8S78> 111638 =- ~ .... . ,,,,....,, ·- .. ~· 
-- sız olarak zat işleri müdürlüğü- : İkincikAnun 1942 pazartesi gilnil saat ı rne parasızdır. Kati teminat (1950) lira- 250 kı"lo 3,5 Mm. kutrunda : 

s ne müracaat etmeleri lazımdır. de tenhhUdUnü ifa etmlyen miltenhhld dır. <8645
) 

1858 yaylık çelı"k tel alınacak =- İ h · stenilen vesaik: 1 - ta sıl ve- : namına açık eksiltme usulü ile Ankara'd İhale tarihinden itibaren 31-5- Askert Fabrikalar sa. Al. Ko.dan : : sikası, 2 _ sıhat raporu, 3 _ doğ- 5 idare binasında satın alınacaktır. 
1942 tarihine kadar Cl!ağıda Tahmtn edilen bedeli (1700) lira oııın :vuka- : 1 k k~ w d 4 il 'k 1 k f - Bu IOQ girmek ıstıyenlcrln 3i50 (Uç bl 

kt 1 9 k l b rıda yazılı yaylık ccllk t ı Askeri Fabrikalar : ru u agı 1• • ç vesı a 1 o- : yedi yUz elli) liralık muvakkat temina 
mi arı yazı ı a em se ze umum MUdUrıuıtu Merkez Satın Alma Komts- : toğraf, 5 - bonservis, 6 - nüfus : tiyle kanunun tayin ettiği vesikaları v 

alınacak ycınunea 4-12-1941 pcrıembe rinü ıaat 15 te : cüzdanı. (8703) 18642 : tekliflerini hamilen ayni gUn ve sa.at 
Ailem 'Fabrikalar Sa Al. Ko.dan: pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname para • ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" komlııyon reisliğinde hazır bulunmala 

aamı miktar AJı;art .Miktar ıı.zdır. KaU teminat (25S) liradır. lt\.zımdır. 
2000 lro<l PaUıcan C&ı"'74) 15639 

Şartnameler Ankara'da malzeme dalr 2000 l!!OO Taze rasulya E k TİCARET VEKALETi 
2000 1500 Taze kabak 500 ton rgani onvanter sinde Haydarpll§a'da teııeııum ve sev 

18625 

ASKERi FABRİKALAR 

---

n 
et 

-

bak 1 k ııefllğinde görülebilir. (8539) 18591 :ısoo 2000 Domates ın a ınaca 
2500 2000 Lahana Askert Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan : Benzin alınacak İşçi elbisesi alınacak 
~ 2000 Pırasa Tahmin edllen bedeli (800000} lira ola.n 500 Ticaret VekAlcUnc:km: Devlet Dcmlr)'ollnrı Sa. Al. Ko.dan : 
2!iOO 2000 In>annk ton Erıııınl konvanter bakırı Askert Fabrikalar VekAlet otomobil ve motolilkletl 1cln may~ Muhammen bC<lelı (81250) lira olnn 11000 
2500 2000 Semizotu umurn Müdürlüf:U Merkez Satın Alına Komls- 942 ııonuna kadar acık ekalltme lle 3800 litre adedi tulum 1500 adedi cakct ve pantatond:ı 
0600 0400 Havuc yonunca 1·12-1941 pazartesi ~Untl saat 14.30 ibaret takım olmak llzcre ceman 12500 ad benzin ıatın alınacaktır. Yukarıda druı ve mıktan yazılı 9 kalem da pazarlıkla ihale cdUccekUr. Sartname (15) f«I elbisesi 8-12-1941 pazartesi rinU ıaat 15.30 

eetıze Alkerl Fabrikalar umum mUd~rlül!ü liradır. KaU teminat (31500) liradır. 16640 Bu mlktar benzinin toptan veya mayıs ao- da kapalı zarı usullyle Ankara"da idare bina 
merkez satın alına komisyonunca 9-12-1941 k" 1 1 k 100 nuna kadar tahakkuk edecek ııün!Uk veya ıa'lda satın alınacaktır. 
•~lı ırünll saat 15 tc kapalı zartla ihale edile- 150 adet 300 1 O U ve haftalık ihtiyaca ııörc parca parca verilmesi Bu işe ~lrmek lstlytmlmn 5312,tlO liral 

ık 
cekUr. Heyeti umumlyeslnl birden vermek adet 150 kiloluk grafit pota ca!Zdlr. muvakkat teminat ile kanunun tayin ettıtı v e-

a 
-

mumkün olmadıA"ı takdirde ayn. ayn tıı.llple - alınacak MUtcahhlt verııtsı ile karar pulu vekllete slknlan ve tekliflerini aynı ııUn saat 14.30 
re de ihale edilebilir. htek11lerln tahakkkuk Askert Fabrikalar Sa. Al. xo.dan : aittir. kadar komisyon relslltlne vermeler! ıazım 

-
edecek flYat üzerinden muvakkat teminatla - 'l'ahmtn edilen bedel1 (24000) lira olan )'U· .ı.ıuvakkat tcmtnat (89) llrn (7) kuruştur. dır 
rını havi tckllt mektuplarını mezkilr ~nde karı& yazılı cratıt pota AJkerı Fabrlknlo.r Acık eksiltme 1.12. 941 tarihinde uat 14 Şartnameler (200) kUru$a Ankııra - Hay 
111.&t l4 e kadar komll)'ona vermeleri.. umum MUdUrlUC'U Merkez satın Alma Ko - te yapılacaktır. darpasa ve lzmlr veznelerinde satılmaktad ır. 

41 (856l) 18634 j :mlsyonunca 6-12-1941 cumartesi ıtUnU 11at 11 Iateklllertn eksllbno ıı;Unü blldlr11en saatte (8641) 1S6 
200() _ 2600 tüp oksijen de pazarlıkla ihale edllecekUr. Sartname Pa • teminat mcktuplarlylc birlikte ıatın alma .Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

rasızdır. Katı teminat <3600> liradır. ko.n!.&yonunda nazır bulunmalan l!An olunu~. 
alınacak <S614> 16646 <8489> 1S418 

Askert Fabrikalar Sa. Al. Ko dan : l 
Tahmin edilen bedeli (16900) lira olan Muhtelif ebatta 29 ka em 4 

)'U)tarıda yazılı 2000 - 2600 tUp oks1Jen As - kö e ve yuvarlak çelik alınacak 
kert Fabrikalar Umum MUdUrlUi!U Merkez .!kert Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan : 
&atın Alma ı-:omlııyonunca 1·12-1941 pazartesi Tahmin edilen bedeli (42428.60) lira olan 

ADLlYE VEKALETi 

Memur alınacak ctınu aaat lf te pazarlıkla ihale edilecektir muhtelif ebatta 29 kalem dört ICÖ$e ve YU\'&r• 

&arıname parasızdır. KaU temınatı (2335) ~ - lak cellk'ln Askert Fabrlkalnr umum MUdUr- Ankara C. Miıddeiumumiliiinden ı 
radır. (8$2) lS6S5 10~ Merkez Satın Alma Komisyonunca S-12· Polatlı, Aya§ ve Haymana mahkemele-

200 _ 400 ton kurttun alınacak 1941 caraamba ııünü saat l5 te pazarlıkla !ha- rinde onar lira maaııh birer zabıt katipliği 
~ ş rt arne (2) lira (13) kuruı· Ü • 1 i · Aakerl Fabr1kalar Sa. Al. Ko.dan : le edllecckUr. a n 29> kuru1tur münhal olup bu yerlere m nasıp er tayın 

Tahmin edllen bedeli (260.000ı llra olan yu- tur. Kati temlnııt <G364> lira ( 1~7 edilmek üzere 27-11-941 per5embe gUnü ı;a-
Jtarıda yazılı 200-400 ton kursun Askert Fab- <S6lll> at onda Ankara adliyesinde imtihan yapı-
r!kalar umum m\ldUrlUQ'U merkez satın aı1ııa lacaktır. 

komln'Onunca 2-12-1941 salı 1ıUnü saat 15 ıe M o z AY ı• K 1 
Taliplerin l,jeralti görmek üzere ~-11-94 pazarlıkla thale edılecektır. Şartname (13) li-

radır. KaU teminat <28300> liradır. ~nü ak§amma kadar Ankara a.dliyesi en-
CS563> 1S636 cümenine müracaatlan. (8714) 18664 

2000 • 2600 tüp oksijen Marka Marka rr==========~ 
alınacak de51 Yabanabat 

Aakert Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan : ~nkara sat.ıs yeri: ... nnayt ead 
5331 Tahmin edilen bedeli (16900) lira olan yuka- Ar No. 8 HUıe)'ln orak. Tel: 2078 

rM1a yazılı 2000 - 2600 tüP oksIJcn Askeri Fab-

Kereste ala nacak 
b 8 Al Ko Rea.den : 

1.- Fb. İzmir Si. F-a . a. . . miktarları yaz.ılı (29600) Ura muhammen 
1 - ı .. iyaca binaen 9.1ağıda cins ve a tamamen pazarlıkla satın alınacaktır. 

bedelli iki kalem malzeme ayrı ayn veyt ame meaa.i gtinleri içinde saat (8) den 
2 S •• alınacak malzemelere ait !i&r n ' - b'lir - a t:ı c;: tın Alma. Komisyonunda gorUle 1 • 

(16) ya kadar Askeri Fabrikalar Merkez .'.:ı~ .. u uat (14) te İzmir'de Halkapınar'da 
S - MU:ıakaııa (3-12-1941) çar~amba o'"; ıtacaktır. . 

sllAh fabrikasında müteşekkil komu~onda (~2ff0 ) ıırahk muvakkat teminatlarını em• 
' - İstekli olanlar (%7,5) nisbetınde . ikt (2490) sayılı kanunun 2 ve S cU 

vale yatırarak alacaklan makbuzlariyle biri 
1 

e alf yılı Ticaret Odası vesikasını 
maddeleri mucibince icabcden vesaiki ve 194 ~omisyonuna mUracaaUan. 
hamilen muayyen olan glln ve saatte satın alma ,.,. 7 5 Muhammen -ıc. • tı 

Cinsi 
Muh'ellf çıralı çıım tahta 
ve kalastan 
Muhtellf karaataç 
k.alasl ıı.n 

.(SM9) 

:Miktan 

400 

20 
Ycktuı 

Bedeli Temına 

Lira 

1600 

29600 

Lira 

2100 

120 

2220 
18ll0l 

Ulus-23 üncü yıl. - No. 7291 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
l\:üessese Müdürü Na§İt Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize ırondorııcn ııer nevi 
zılar, netredllıln edilmesin ırerı 

r1lmez ve kaybOluıundau dolayı 

blr meı1ulb'et kabul olunmaa. 

n
ve
tııo 

------ M ... d ' UJ e. 
B:ıyanlnr !cin ~Uzel 

:kork mantolar her nevi 
:ıınmltUrler, Japon lal ıa

:bahlıklnr ve pijamalar. 
:r:ıaıa örtüleri, .)'atak örtü
:ıer1 ve saire. -
: Yeni açılan Abdur-
:rahman Kurmanay 
:Kürk ve tuhafiye 
:mağazasında gayet 
:ehven fiyatla satıl -
Emaktadır. -: Adrec : Anatartatar caddesi 
:Adliye ıarayı karıısında Cadırcı 
:ıar Bonmarsesı No. 214 Tel: 2392 

,11111111111111111111111111111111111111 

Sata ilk 

.. --------------------------------------------------"' 
Al?nan yapuıı cok az kullanıımıs mUkemm el 

blr halde. Tel: 5580 ~ 

YENi Sinemada 
BU GUN BU GECE 

llAhl kadın, en bU)'ilk sanııtkAr 
GRETA GARBO, Daht ReJlsor 

ERNEST LUBITSCH'ln ldareslr.dt' 
MELVL-.: DOUGLAS ile bcro.bt'r 

nrattıkları 

GÜLMİYEN KADIN 
Türkçe SllzlU 

Seanslar 
ıo - 12 - 14.30 - 16.SO - 18.30 - Ge(e 21 de 

22/11/1~ 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Kavacık n a suy 
Mikyasıma derecesi 1 5· , 

En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: (serti 
ği çok düşük ve diğer mcvadı madeniyesi çok az olma 

itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan Kavacık Suyu 
cümlesiyle takdirini bildirmektedir. 

Telefon : 1634 

Tahmil ve tahliye isleri 
..:> 

Devlet Demlryolları tiçllnctl İııletme Mudurlti tUnd n : 
1942 senesi mayıs sonunıı. kadar Bandırma d posun mıktnr, muhammen 

muvakkat teminat miktarı yazılı kömürün tahmıl ve tahliye l!ii kapalı zarfla 
meye konulmuııtur. • 

t 
Ekslltmesi 3-12-ıou çarşamba günU saat 16 da Balıkesir do telctme bin 

oplanacak komisyonda yapılacak ır. 
istekliler muayyen günde ihale saııtinden bir saat evellne lm('l:ır muvakk 

mlnat ve kanuni vesikalannı havi zarflarını ko'.'nisyon relalltine tevdi etmiş o 
ı ı:ı.zırrdır. Şar name tııetme MUdilr!UğU ile Bandırma istasyonund:ın pıı.r 

r.llr. (8567) 
r 

l 

Vaııur ambarından tahliye kovanların 
vinç kancasın~ takılması .•...••• ..• 
(ömllrlln maunalarla rıhtıma nakli ••••• 
KömUrUn maunalarla vagon:ı nakli . - •• 
K6mürllıı vaı:rondRn depoya tahllyesl ve 
muntazam istifi ...•..•...•••. , . 
Depo .kömlirllikündcn mnltinıılara .....• 
Depo klimllrlllı'ttlnden dl!!'cr depolara gi
t!"C.-l'k kömflr'ln vagrına yUkletilme!l ..•• 

Tahminen 
Ton 

15000 
15000 
15000 

15000 
8000 

7000 

Muhammen 
b d li 
Lira 
3000 
9300 
6000 

2100 
1120 

9SO 

• ah nacak yemı 
YUksek Ziraat EnstıtUsti Rck.ör!Uğiinden : 

l - Kurumumuz enstitUler:inde meı;cut tecrübe hnyvanlannın 1042 hnziraıı 
nuna kadar 7 aylık yem ihtiyacının Ticareı ve Ankara silo şefliC\nden alına 
hammen °h"del üzerinden açık eksiltme suretiyle ıhalesinin yapılaca~, 

2 - İhale 2-12-1D41 salı gllnU saat ıı de Y.Z.E. Re~törlUk binasındaki xnU 
kil komisyon tıırniından yapılacaktır. 

3 - 'ı!uvakkat teminat o/c'i,5 dur. 
4 - Paha fazın izaha• ve şartnamesini okumak isti.yenlerin Enstitü (Jaire 

dUr (; lne mU.racatıan. (8556) 

Cinsi 
Yulaf 
Kuru yonca 
Kuru Ot 
K"pek 
Yae yonca 
Pancar 

Miktarı 

5000 
6000 
1600 
8900 
600 

l5000 

Beher kilo 
Fiyatı 

9,20 
7,5 
7 
4,5 
3 
6 

Elbise diktirilecek 
Ziraat Makina İhtlııas :Mektebi MüdUrlUğllnden : 

Cinsi Fiyatı Takım Tutan 

Talebe harici elbise 
Talebe harici palto 
Hademe şayak çaket 
pantolon 
Hademe eayak palto 

Keten dahilt elbise 
Keten lı tulumu 

Lira Lira 
18 M 972 
15 M 810 

12 
10 

3 
2 

8 
8 

154 
60 

96 
80 

1958 
162 
120 
2~2 

'1'1l 
460 
6()CI 
J12 
115 
ıso 

24Z'f 

1 - Okulumuz talebe ve hademeleri için kumaşları mektep idaresinden 
üzere yaptırılacak harici elbise ve palto ile dahili keten elbise ve iş tulurnıı 
!arı yukarıda yazıldıGı ve~hile imali ayrı ayrı olarak iki partide açık eksiltJJI' 
hale olunacaktır. ,,; 

2 - İhale 24-11-941 pazartesi günü birinci parti saat ıs te ikinci parti de 
da Ankara'da mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

1 
3 - Talipler ~art.namesini görmek üzere mektep idaresine müracaat edeb e 
4 - Talipler ihale ~nünde teminat makbuzu ile kanuni vcsaikterini alaralt ~ 

ter muhasebeciliğinde muayyen ıün ve saatte toplanacak komisyona mıirac•• 
!eri. (8424) 18424 

Tuğla ve kereste ah nacak 
Ankara Yapı Uııta Okulu .MUdUrlU~Un den: fll' 1 

Parti No. Malzemenin nevi Alınacak M. Muh. Bedel Tutan lira ı5'1 
l Tuğla 200.000 adet 30 6000 

61
0 

2 Kereste 100 MS 68 6800 ıııı 
l - Yukarıda yazılı iki kalem malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konu ı:ı 

Ayn ayrı ihale edileceklerdir. Birinci par tinin ekslltmcsi 28. 11. 941 cuına f; 
(1.5) te, ikinci partinin eksiltmesi aynı glin saat (15,30) da Ankara'da 
Muhasebeclliğ'inde toplanacak ıcomlsyon tarafından )'apılacaktır. ~il 

2 - 1stek11Ierin eksiltme saatinden bir saat evel zarflarını komisyona 'I 
malan lt\.zımdır. gıııı 

3 - İstekliler alınacak bu iki kalem ma lzemeyc alt u:ırtnameyi her J 
idare.sine baş vurarak görebl11rlcr. {8307) 

Doktor 

EMİi? f 'ECİP AT AKA~ 11 Hastatılc 

ZlRAA T VEKALETi 

Matbaacılara 
Ziraat Vekaletindenı Doğum ve Kadın 

Mütehassısı " 1 - Kağıt ve kapak kartonu Vekiletçc Si 
t 

• 

emin edilmek sartiyle "Pamuk ve Türki- Büyük Postane arkasında Jtl 
ye'de Ziraati" adlı kitaptan 1000 adet ve yi cad. Demir apart. N°· ldi'· 
"Süne Ha~eresi" adlı kitaptan 2000 adet talarını kabul etınektC 
bastırılracaktır. Telefon : 1816 

111
11 

2 - "Pamuk ve Türkiye'de Ziraati" adlı ııııl 
eserin tahmini forma miktarı 34 ve iki cilt.. ,:!lllllllllllUlllllllllllllll 1ıJ 
ten ibaret olan "Sline Ha~eresi" adlı ese- == TQPRA, KüRfU 
rin 4 tür. Kitapların ebadı 68 >< 100 1/16 

dı;· - "Pamuk ve Türkiye'de ziraati" adh ~ } KÜREK J Lİııft 
sere ait klişeler Vekaletçe temin oluna- : 
caktır. _ Ankara Fevzlpaıa 

4 - Beher formanın baskı ücreti tahmi
nen Z5 lira ve kli5elerin santimetre mu
rabbaı 4 kuru5tur. 

S - İhale 25. 11. 941 salı ~ü saat 2,30 
da yapılacaktır. Şartname 24. 11. 941 pa
zartesi günü akşamına kadar Vekllet nc:ı-
riyat mlidürlüğünde g5rütebilir. 18526 

SUS Sinemasında 
BU GUN BU GECE 

En ırU:r.el lkt bQYllk yıldızın yarattılcları 
ıınema harlkası aaheser 

MARI ANTUANET 
Baı Rollerde 

Norma Shcarer - Tyrone Power 

Seanslar 
10 - 12 - 14 - 16 - 18 • Gece 20.30 dA 

: van sokak No. 2:5- 27 ~ 

- Uz ve Giiven Atölyele 
: ndtri 
_ YU:r.de Yirmi beal pesin ır ul ol 

: ıartıyle taıra s!partııerl k3 Dt1ol 7 
- m~ 1 : Tclton: 8529. Tclı:rıı.f: Oe . llll 

':iıııııııııııııır111111111ıı 11111 

,,do 
SÜMER Sineması 

BU Gt.'N BU cr-cf; ıt 
ı,orel 

DQnya kahkaha kralları (l'I el 
U·"''k ıco tarafındnn ce\•rllen b ~u 

1 LOREL HARP 
HARBE Gİ Di''O~ 

(Türkçe ~ ,;Jfi) ~ 
Sean ın r JIJ • oet' 

10 - 12.15 - 14.30 - 16 30 - 18 


