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lstanbul' da 850 talebe 
urllarda barındırllıp 

Yatıh 

yardımı 

okul ücretleri partice 

133 talebe gören 

ödenen 80, 

bu hesabın 

ve para 

dışındadır 

"'fi 

• 

YARIN 

Fen ve çocuk 

sayfalanmız 

Amerikan - Japon 

görüşmelerinden 

arhk ümit kesildi 

Japonya 
Siyam' o 

saldırmak 

üzere mi? 
Bütün Amerika'da 

\kötümser bi r hava var 
Vaşington; 27. a.n - Amcrıka 

hariciye nazın M. Hull, dUn Japon 
murahhasları amiral Nomura ve M. 
Kurusu ile bir görüşme yapmıştır. 
MUIAkat bir SAat bir çeyrek sUr • 
mUıstUr. Nomura ile KuruS'.ı, hari
ciye nezaretini birlikte ve gülerek 
terketmıoıer fakat blrı;ıey s!:iylem .. 

Cümhurlyet Halk Partlaln1n, lstanbul yüksek öitretlm ıımclUttnı cok yakın· 
dan allkalandıran ve aevindlreceıtl muhakkak olan bir kararını bU)ltlk bir mem· 
nunlukla haber aldık, Blllndlıtl Uzere, C. H. P. nın lstanbul'da biri erkek, öteki kız 
talebeye mahsus olmak üzere iki yurdu vardır. Bu yurtlara ücretli talebe kabul 
edlldlltl gibi, her tUrlU lhtlyacıan Parti tarafından temin edilen talebe de alınır. 
Bugün erkek talebe yUrdunda 350. kız yurdunda ise 1!50 talebe bu suretle Parti· 
nln yUksek himayesi altında tahslllcrlne devam etmektedirler. 

Çölün kızgın kumları arasında hücu.ma kalkan lngiliz. askerleri (Sonu 3 üncü sayfada) 

INGILIZLERE GôRE MiHVERE GôRE 
Yüksek oıtrettm ıııralannda bulunan aenclertmlzln coklutu ve bunlar ara· 

sında yardıma muhtac olanların chemıyctll bir :;ekQn tutmasına mukabil, mev· 
cut yurtların bu ihtiyacın gcnlalltl ile u:;ııun olmadıtını ı:öz önünde tutan Parti· 
mlz. Genel Sekreter Dr. Fikri Tuzer'ln blrkac ııUn evel yerinde yaptırıı tetkiklerden 
sonra bazı yeni tedbirler atmata kara.r vermlıttr. 

Haber aldıtımıza göre bu ııenlı ihtiyacı karıılıyabllmek tein ıu tedbirler dil· 
ıUnUlmUıtUr: tlnlverslte tallm taburunun bulundutu bina 20 bin liraya >"Akın bir 
masrat yapılarak tamir etUrlldlkten sonra yurt hallne konulacaktır. Buraya, önce 
kararlaııtırılm11 olan vasıflan taeımak aartıyle, ünlverelte rektörlUAUnce aecııecek 
275 talebe yerıeıtırilecek \'e bundan baaka, Fatlh'tekl Karadeniz medreselerinde 
barınan 75 talebe de htmaye altına alınacaktır. 

Yurt haline gcUrilecek bina tamiratının bitmesi az cok bir zaman 1stedltln· 
den bu Z75 talebeye önUmüzdekl aydan itibaren ayda ytrmlser ve Karadeniz 
medresclerlnrle barınan talebenin de karyola. )·atak takımı ve saire ııtbl malzeme 
verilmek suretiyle, 1stlrahaller1 temin edllecetl gibi aynca ve 1ıene önUmUzdek1 
aydan itibaren beherlne onar lira yardım parası verlleeektır. 

Bu ıuretıe !stanbul'da Parti tarafından yurtlarda barındırılıp yemek verll-
C. it mek ıuretıyle himaye edilen kız ve erkek U.lebe ııay111 8SO ye varıyor demektir. 

• P. Genel Sekreteri YaWı okul ucretlerl Pa.rtl tarafından ödenen 80 ve para yardımı ııliren 183 lale-

....._ ~. Fikri Tuzer be bu heubın d11ındadır. . 
~ Bu yenl kararın tatblln Yolunda ıı-

b ~ 11 tetebbUslere ıılrlıllmı. ve lcap eden 
Qı I d hazırlıklann bltlrttmesl ~in her türlü Qrp I litvinof Amerika yo un a tedbirler aıın_mı_ıtır_. -

Q l )G.. ı San-Fransisco; 27. a.a. Pana- d 
~anç__çı l15_ına merikan • Alr - Way kumpanyası, Vekiller Heyetin e 

Sovyetler Birll~i'ıuu ., .. ru büyük el-
Q rref • çisl M. Litvtnof'un pazar gUnU S in· İcra V ekilleri Heyeti dUn aaat 

Y' • 9 gapur'dan hareket edecek olan Chl· 15.30 da haftalık toplantısını Bqve· 

ltüıeyin Sami COŞAR 
~ Urta Mebuau 

,~ımızın geçen gün sualayı 

ne-Cllpper t ayyaresine binerek 6 kAlet blnaaında yapmıı. ruznamede 
İlkk!nunda San-Franslsco'ya vara- bulunan meseleleri tetkik etmişti,._ 
cağını dUn ak§am bildirml§tir. (a.a.) 

kuvetler 
Tobruk'la 
bağlandı 

İngilizler Sidi - Rezag 
mevkini aldılar 

Harbin ilk safhasını 

İngilizler kazandı 
Knhlre,_27 a.n. - İngiliz Ortnşark 

umumi karnrgfı.hının teb1ır:ı: 
25726 110nteırln geeest, lngll~ tanlc 

teşklllertnln mnzaharetJ ile hareket 
eden Yeni Zelandalılar, şiddetli bir 
mukavomete rağmen, Sldl-Rezznk'ı 

gerl almışl"'r ve Blr-elhamld'l işgal 
etmişlerdir. Diln biltiln giln bu böl· 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Muharebe 
şiddetini 

arttırıyor 

Sirenaik acığında bir 
İngiliz destroyeri battı 

Mihver kıtaları Sidi 

Ömer'i geri ald ı lar 
Berlln, 27 a.n. - Bugün alman 

bnşkum:ındanlıfı ta.rafından tıkan· 
lan resmi tebllfde Sima! Afrika ha· 
rek4tı hakkında ııöy:le denllmekte
dlr: 

Simal Atrlka'da, muharebeler a
zalmıyan bir şiddetle devam etmek
tedir. 

( Sonu S. inci sayfada ) 

ıı_ 1 ..._ ıu misallere bakınız: 
ltbı·ı\nkara müıterileri bir günde 
~ ın bir haylı müddet iht.i)11cına 
'ı•ltrdk•dar ıeker kaldırıp evlerine 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fransa'mn Abbeville Alman teıislerine yapılan 
ıehri yakınlarında suykast üzerine ~ ır. 

~,:; Bir iki senelik kumaşlarını bi· 
'"dır "e unu çuvalla .Uanlarımız 
~ . 

... .... p 
~ b.r • turasu: mal pe5iode ko5aolar• 
·~ iN.o her tarafta bahsedildiğini 

~ ~~lııYQr ki, hükümet merkezi· 
~r lt~Y!ı müddet ihtiyacına yetecek 
~ ~~ trı bir günde ak!dırıp evlerine 

hit 
1 

bu marifeti ba5arahilecek zor· 
"-~t~tın alma gücü var .• 
~~'tıı olU}or ki bir iki senelik ku· 
"-"-ııı 1 biriktirenlerde, unu çuval· 
~ ederda, ay b~ını bekliyealerle is
~llıtlc tek bir iştirl kudreti var .•• 
\" koı olu}·or ki faturasız mal pe-
~lnların ceplerinde bir tahtada 

~~İr bedelini ödiyecek para var .•• 
~' Dauriyesini" isbatlıyan ne 

" ~ d ~e inandırıcı misaller! .. 
1ı. ~lilı~1Yonız ki, bir rarafwı kanu· 
~ltıı . ~ri ıiddetlendirelim, di~er 
~~ ıhllki kısalım... Fakat aynı 
~ satın alma gücünün aşırı 
t:ltıeıı~ergj )'Olu ile devlet hazinesine 

'\~!itin »olunu bulalım" 
~lıııı .~ergisinin son iki 5enelik ha· 
~ltrilli ıtıufredatlı bir cetvelde döktür· 
~~a dllYın Maliye V ekillmizden 

Buğday unundan 
~-..... ,.. • • tt 

4 ,. 

Ekmek, francala, makarna, 1ehriye 
peksimet, bisküvi ve simiHen bapa 

madde yapılmıyacak 

demiryollanna 

karşı iki defa 
suykast yapıldı 

Abbeville; 27. La. - OFİ : Bir 
kaç hafta evel Abbevllle yakınla -
n nda demiryoluna karıı bir ııuykast 
yapılmııtır. Noyelb yakınından ge
çen hat üzerine buna benzer ikinci 
bir ııuykaat yapılmııtır. MUtebas -
sıııların sByledlklerlne gBre, hus\181 
Aletlerle mUcebhez bazı ıahııılar 
makaslan bozmuşlar ve makas· 
lan raylara bağlıyan vidaları sBk· 
mlişlerdir. Bir tren kazaya uğra -
mıısa da makinistin ihtiyatı saye
sinde zarar milnhaaıran maddi ol • 

muştur. Lokomatif yoldan çıkmııı 

ve çakıl ta§lanna ııaplanmıııtır. Fa
kat yolcular arasında iilBanca kayıp 

olma.mııtır. 

'ı~ aha dileriz. 
~~ ~ "ergisine dbi vatandaşları 
~ ()) ~!ekleri" itibariyle tunlf e· 

Buğday unundan ekmek, franca • ~ 
la, makarna, eehrlye, blsküvit, bls· .J'"""'""""""'"""""""""""""'""""""""""""""'\. 
küvi ve simitten başka maddelerin : • 

t.. dta':ı.!'u listeye bir göz attınız mı, 
\1ııı.:ııtt ti hükümleri verirsiniz •. 

::~~ı;:~as:a~~;ı::~da1ci0;~~~1: ~ Kayak sporu mevsimi başladı ~ 
yon heyeti karan dünkil Resmt Ga· • • \. ~ı g 1~triıninin en önemli payını 

"'tti t iri°'• \ lliıı d 1 vatandaılardan alan bir 
zetede cıkmış ev dUnden itibaren yU-

( Sonu S. inci say/ada ) \ıı !itle 1 ına "kazanc vergisi" deme· 
'ı~' teı~rgun dü,mlyeceğini ıiz de 
~ ıııı ~ ın edersiniz. 

.,, •.............................. ,\. . 
~I\ ~I runma kanunun yük"lrnesine 

~ltııı olarak mlni olduğu mağua 
ti ~I lı. tsas turan bir verginin nİ~· 
\,~tıjttl YÜzde )'Üz anırmakla ver· 
~.•r td ile. rıe derece yakla~ılabildiğini 
"lr ~ııniz. 

tılı~~· tvel tıkarılıp illn edilmesini 
~ ~tr 1~ bu müfredatlı tahsilıt cet· 
\ l11~11~Urlü müzakere ve münaka· 
~~t irı s~ kılacak derecede aydınla· 

'lil't '~d.ırıcı olacaktır. 
lld•ıı llııtın kudret ve kabiliyetini 
~~ lcu;~rıırnıyanlardan ba11lau gene 

t l'a •rıı:nağa devam edeceklerdir: 
. ııı.-11 l>atırn •.. haklmnız. Fakat bi· 
.' tdt ~ıkilitımız '"hakikt kazancı" 
~ 1'. c bir kudrete henüz erişme· 

~ ~anaate katiyen iştirik ede· 
~ ltıi11, le bir müıaleayı cümhuriyet 
~ ldd,;a~11 affedilmez bir saygı· S: 1ltı(j ~rız. Malt uşkiUtımmn 
~tr 1 0tle kabili)•etli ve kudretli • 
~ 1, lt~'Yoruz ki eğer hunlar f s- : 
~ fıııııteı r, Ankara, Adana ıtihi mü- : 
~' fa 'tde torılanabilsc, doğrudan : 
\ 'di)'<: 'k "•zifelC'rdc kullanılabihe.. : 

"'-ıi,' ntt1ce hrr halde bizi mah· : 

Ankara Valiliğinden 
ı - Buiday unundan ek • 

mek francala, makama, şeb -
riye, peksimet, bisküit ve si
mitten gayri maddelerin yapıl· 
ması, satılması ve ist ihlaki men 
oldutuna mütedair olup Koor
dinasyon Heyeti kararının me· 
riyete konulması hakkındaki 
İcra V ekilleri Heyet inin 24. 
ı 1. 941 tarih 1i kararının 2. in
ci maddesi mucibince pastd, 
kek, san.döviç ekmeği, puat· 
ça, yufka, çörek, börek, tatlı 
ve emsali unlu maddeleri i · 
mil eden eşhas ve müessese
ler kararnamenin resmt gaze
te ile neşri tarihi olan 27. ı l . 
1941 tarihinden itibaren 3 
gün zarfında mahallin en bü
yük mülkiye memuruna elle· 
rinde mevcut unların miktar 
ve vasıflarını bir beyanname 
ile bildirmiye mecburdurlar. 

2 - Alakadarlara tebliğ ve 
ilin olunur. 

İki gilndenberl devam eden kar, Ankara sporcularını harekete getirml&ı 
ve kayaklarını ytiklenen kaflleler, Ayaı beline, Keçiören ve hattA Elmadağ\ 
eteklerine doğru yollanm111lardır. Dün bilhassa Yüksek Ziraat EnstitU t a • 
i'"belerlyle Halkevlilcr ve bir çok kulUpler mensupları grup halinde ilk ek· 
serııizlerlnl yapmııılardır. 

Öğrendiğimize göre, alA.kalılar BnUmUzdekl cumartesi ve pazar gUnUn • 
d<'n itibaren programlı c;:alııımalarına başhyacaklardır. 

'tekrir • 

(Sonu ' i1ncll •rfada)· "••111111111 
.. '"

11 
.. 

111111111111
1" 

Beden Terbiyesi Um·Jm MUdUrlüğU de iklnclkG.nun başından itibaren Eli· 
mesğut gençlik eğitmen kursu talebelerini Kars'a gönderecek ve bir tat · 
blkat yaptıracaktır. Kars kayak kursu genıı bir proğranıla bu bBlgede kn· 
yakçılıiı yaymıya çalııacaktır. (Ôteli •p_or baberleri1J.J.İZ 4 üncü sııyladııdır) 

Paris halkına· bir 

milyon fıranklık 

para cezası kesildi 
Puis, 27 a.a. - D.N.B.: Paris'te al

man ordusu tesislerine karıı infillk 
maddeleriyle yapılan ve insanca kayıpla· 
lara sebep olmaksızın sadece maddi ha· 
sar vücuda getiren bazı su)•kutlar üz.e. 
rine Paris halluna bir milyon franklık 
bir para cezası kesilmiştir. Bu gibi hl· 
disclerio cereyan ettili yerlerde kahve 
ve lokantalar dört gün ınüddetle saat 
17 de kapanacaktır. Bu tedbirler, bu si· 
bi hardcederin yenilenmemesi için hal· 
ka bir ihtardır. Çünkü Paris işgal ku· 
vetleri kumandanlığının da belirttiği gi. 
bi bu hareketler t ekerrür ettiği ve bil· 
hassa hona benzer hqka hadiseler al· 
man askerlerinin ölümWıe sebep oldu· 
ğu takdirde daha ıiddedi cezalar tatbik 
edilecektir. 

Başvekilimiz Dr. 

Refik Saydam'ın 

Adana'da tetkikleri 
Menin, 27 a.a. - Burada istirahat et· 

mekte olan B~vekiliıniz bugün saa.t 11 
de otomobille Adana"}'a teşrif etmiıler
dir. Vilişeti, Belediyeyi, Komutanlığı, 
Halkevini ziyaret eden Başvekilimiz bu
rada bir müddet halk ile temas ettikten 
sonra yeni acılan İsmet fnönü okulu· 
nu, enstiıüyü gezmiş ve ak,am saat 19 
da trenle tekrar Mersin'e avdet bu)ııt· 
muılardır. 

Müıteri almak islemiyen 

ıot örleri haber variniz 
Belediye Reisliğinden ı 

Taksi 110!8rlerinden bazılarımn u
zun mesafeler için yolcu kabul etme· 
dikleri ve kısa mesafeleri tercih et· 
tikleri anlaşılmaktadır. Taksilere 
miktarı kAfi benzin verlldfğinden 
milşterl almaktan imtina edenlerin 
derhal (2890), (2960) numaralı tele· 
fonlara ma!Qmat vermeleri ~ 
halktan rica olwıUf, 

, 1 .... 

Alman tankları ve piyade askerleri bir Sooyet ıehı-iM 
hücum ederlerk en 

f"'""'""'""'--1 ...... ~~~~~~~~ .. ~~'''''' 
Yolokolamsk 

ve Tula'da durum 

Rostof1ta 
almanlar 10.000 ölü 

ve yarala verdiler 
(Yazısı 3 üncü say/ada) 

Karlar 

altında 

Ankara 
Evelki gece sabaha kar· 

ıı yağ;:lağa baılı>ıuı kar, 
dün de hemen hemen ara 
vermeden yıığmağa de-vam 
etmiş, Ankara'yı ve Anka· 
ra yakınındaki dağları b~ 
yaz bir örtü .ile örtmüştür. 
Yandaki ve asağıdaki re· 
siİnler, karlar altında ka· 
lan Ankara'dan iki görü· 
nüıü te!bit ediyor. Bilhu· 
sa afaçlar, karların altın· 
da. peri masalları dekor
larına }'araıan bir kılığa 
giriyorlar. 

r::::~~~:::~] 
Moskova'nın 

dıı müdafaa 
~emberi yarlldı 

Almanlar 
şimdi iç çembere 

hücum ediyorlar 
(Yazısı J üncü say/ada) 



•• 

K 
'Antalfa'dan Manavgat'a giden )'O

lun ~tünde, denizden 7 kilomeırc 
içeride, Sarısu ile Aksu'nun kavş.ı· 
ğında eski Pcrga > ıkıl:ırı gllrıinür. 
Pcrga. Pamphilya'nın Toro~ etekle
rindeki ilk merkeı.lerindcn biri idi. 
Tarih, şehrin ne :ıaman kurulduğıi
nu ve niçin terkolunduj;unu 50) lc
mez. On bin kişilık stad>omu, taş
ları duzelıilse kull:mıbbilecck kadar 
ayaktadır. On üç hin kişilik ti)ııtro
su, harap olmakla beraber dı~ıırl:ırı, 
mimarisinin azameti hakkında ram 
bir fikir vermektedir. Burası eski ta· 
rihle«le Diyıın.ı mahcdi 'c uç kapılı 
kalesinin hü)iikluğu ile t nınmıştır. 
22 asır önce, eski zamanların başlıca 
matematikçilerinden Appolonius bu· 
rada doğdu: h;n·arilerden Saint Paul 
ve Rarnabas, iç Anadolu')a gıınıek 
üzere, Kıbm'ıan buraya gelmışlerdi. 

Halkın Perga')ıı niçin Murturuı a
dını vermiş olduğunu d:ı bilmi)o
ruz. Şehrin ıarihi isimlerinden bi· 
ri de Teke Karııhi~;ırı idi. Burada 
pek az kazı rııpılmışur. Turk müze· 
ferini zenginleşıirecek hirı;ok eser· 
ler, karıı toprak ultında 'fall)'Or. 

Arabalard:ın indigimfa ukit, bir 
('llmlığın karşısında kuçük barakalar, 
arkadaki sırı üstünde de çatısı alın:ın 
bir büyük bina gördük. Yapının için· 
de ~e dışında çalışan işçiler "e us· 
ular, Antal}a, Muğla ve İçel kö)lc
rindcn gelen çocuklarla, bunları köy 
hocası olarak ycıişıiren öğretmenler

dir. nevlet, Köy Enstiıulerinden biri 
jçln, Pcrga yıktları ~anındakı bir ıe
:rıeyi seçmiştir. 

Ne yuvalarını ören kuşlar, ne ko
nnlarını kuran arılar, bu toruk
Jardan daha çalışkan ve şevkli değil. 
dirler. Hangisinin hasım okşa)'tp ;f:ıir 
ıuıl sorsanız, zeki ve uyanık gözle· 
rinde işine dönmek acelesini hisse· 
dersiniz. 

Ensıiıü bir buçuk )"11 önce, kır ça
dırlan içinde başlamıjtır. İlk is, ba
rakalarla, yemek, yaıak, okuma, yı
kanma ihtiraçlarını, demircilik ve 
doğramacılık nt ıl)·clerini temin ct
m,ckti. Su getirilecek, barakalara ve. 
tepeye doğru yollar B'1lncak, ondan 
.anrı ına yarılıırın temelleri atıla

aku. Çocuklar 23 baraka kurmuş-
, Jar, 3 kuyu kazmışlar, iki kaynak 

,.rasında 1500 metre-demir boru, ''e 
400 metre kunk dö5emişlerdir. 

F.nstitu projesinde 60 rapt vardır. 
ilkinin çalı5t atılmıştır; /:ııekiler S 
yıldıa tamamlanacııktır. Çocuklar bir 
yandan doArama ve demir işlerine 
kadar bu yapılar için çalısmakıa ve 
kendilerine, )eni ıaıhikçı usullerle, 
tarlada, aıöl)ede, ahırda "e kümeste 
aritmetik, geometri, tabiat, fızik 'e 
kimya derderi verilmekte, t.ırilı. coğ
rafra ve 1ürkçe dersleri de, muhiı 
dolaıılarak, goril$ "c araştırma has· 
aalırı Mslenerek oğretılınekıcdir. 

Her emtirunün kuruluş yılların· 
tia olduğu gibi, Aksu kö)' enstiıüsu
ne gelen çocuklar da, el değmemiş 
ham toprakla uvaşmak zorunda k.ıl· 
dılar. Enstitü etrafındaki küçük ba
taklıkları kurutmak, )-abani oılnrı 
ayıklamak, adım başında bir ikisine 
.rastlaruın )'ılanları oldurmek, su ge· 
tirmek 'e >Ol açmak çok çcıin olmuş
tur. Kô>-dc doğan Tı.irk çocuğu, top
rağın hüıün zorlukları üstüne ncse 
ile atılmasını biliyor. 

• 

LARI iLE ••• 
" .. ne yuvalarını ören kuşlar, ne kovanlarmı 
kuran anlar r bu ~ocuklardan daha (ahıkan 

ve ıevkli değildirler •. ,, 

Yazan 

Falih Rıfkı A.TAY 

Enstitiinün yanında Perga yıkı/arı 

Kurulmakta olan Enstitü 

radıı Perga yıkılarından \ıkan eser· 
ler de var. Ensıitü çocukları, Türk 
Akdenizinin yeni üreıim ve bayındır· 
lık kültürunü kurdukları zaman, es· 
ki medeni)·eıi, ycrüsıüne çıkaracak· 

lardır. Antalya topraklarının h.ılıti· 
yarlık rıiralarını' Perga 11hiıleri üıe· 
rinde, gurmckıen kuııulıtcıığız. 

:,inıdideıı dağınık etraf halkı, bu 
repelcrde toplanmak üzeredir. Yeni 
bir ~elışinıizde boşluğu dolu, 
)'lllnızlığı şen, çalılık ı.isıünde ekin· 
lcr dalgalandığını, )emişler sarktı· 
ğını ve bacalar ıüııüğünü göreceğiz. 
Aksu ensıiıusüne ı;ençliklerini •·eren 
öğreımenler, ) alnız fani ömürlerinin 
en gururlu eseri değil, ebedi Türki· 
)e'nin en es:nlı işi üstündedirİer. 

Son şark seferinde, rus ihtil.lkile· 
ri, dlıanı şa~ırtıılar. Herkes sanıyor· 
du, ki bir iki \'uruşıa ordu sarsıldıjlı 
-akit, ıabanl11 ve· fırın korkwu ile 
ıuıunan rejim yıkılıp gidecektir. 
Do>ılarıma ~·ok yıl iince, Rusya'da 
bir geıinıiden dönüşte dazdığım "Ye· 
ni Rusya" nın '°)ığın eğiıimi" 
bah\ini haıırlatmak isterim. İh· 
ıiJakiler, d.hİlarını ruııurmak ıçın 
kökte halka ,.e gençliğe, )'llk:ırıda 
ünh·ersite}e, l~boraıu,11r ve akademi
)'e, ıeknik \'e güzel ~an:ıılara bel hağ
ladılar. Bizim "eSirmcnlik" dediği
miz ae>in adı o umanki Rusra'da 
"delegeler usulu" idi. 

Büyük Peıro'danberi Rus)'a hiçbir 
zaman, son )irmi rılltk kudrcı ha· 
lini görmemiştir; bilhassa, bu asra 
güre o kadar aykırı bir rejim iken, 
hiçbir ideoloji bu kadar genis yı· 
tınlara mal olmıımıııır. Harplerde 
ortodoks haçı, ıimdi kml yıldız uğ
runa dilj;ü,enler kadar fcda)·i olama
dılar. 

Ne yaparsak halka ve halk ile, 
üniversitede, lAhoratuvar ve ilim· ıe· 
~i\lerinde, güzel nnatlır akııdemi,in
de, akıl ve zevk terhirc•i ,.:i)rcn ne· 
~illerle yapac:ığız. Köy emıiıüleri, 
bu cemiyeti kökten bir kavrayıııır. 

-2-

Bugünkü Meclis 
Biraz insaf ! BUyUk Millet Meclisi bugün saat 

15 te toplanacaktır. B ·JgUnkU top • 
Jantının gündeminde 8.§ağıdaki mad-

İstanbuı Lnıversıtesınuı talctıe sayı- deler vardır _ 

sı dört. yıl evel 5:000 iken bugün/ l) Mücbir ve zaruri sebepler do • 
10.000 ı bulm'J:ı! Demek bugünle- ıayıslyle takip ve tnluılllne mnhal ve 
ri de görecektik. Memleket kUI • lmktın görülmlyen 80302 lira 75 ku • 
türü adına ağlanıaktan ba§ka ça- ru11, 206153 lira 50 kuruş borçların 

1 

re yok ! silinmesine dair Bnşvekdlet tezkere. 
Bir İstanbul gazetesinin fıkra mu • si. 

harrirl, acıklı bir llsanla b~ facı- 2 - Devlet demlryollnrı ve liman· 
ayı deşiyor. Eyvah, gene bır çok tarı lııletmc umum mıidllr!Uğü 1038 
işsiz Unlversitelller türeyecek, dl· maU yılı hesabı katlsine nit mutaba· 
ye Uzillüyor. Bu yaldızlı dlplo - kat beyannamesinin sunulduğuna da
m& sahipleri hayatlarını nasıl kur- ır Divanı muhasebat' riyaseti tezke • 
taracaklar, S milyon lira ile idare resiyle Devlet demiryollnrı ve 11 • 
olunan 'Üniversite her yıl on bin· manları i~letme umum mUdUrllıı'\il 
!erce ekmeksiz genç yctl§tirtyor, 1938 matı yılı kat! hesabı haltlnnda 
diyor. Bunun sonu neye vnrn • kanun Jr1yihası ve Divanı Muhasebat 
cak?... encümeni mazbatası. 

Ben de ildve edeyim : 
Fel!ket ve facia bundan ibaret değil· 

dir. 'Üniversitenin bu zararları 
yetmlyormul} gibi, 1stanb'Jl hAdi· 
sesinden ibret almadan, devlet 
Ankarıı·da da bir üniversite ku • 
ruycr. Ankara'da da on binlerce 
ekmeksiz genç yetlotlrJllyor ... 

Birİlz insaflı olalım; be§ on genç e· 
ğer işsiz kalmışsa, bu onların ta· 
lihlerinden daha çok elbette ki 
kendi kabahatlerldlr. M:eııhur bir 
söz vardır: Bir inat yUzUnden ve
ya pek cok tnlihslzliktcn değilse 
ancalt orta kabiliyette olanlar iıı· 
siz kalırlar. 

Yurdun dört bucağı, yağmur bekli
yen "step toprağı gibi aydın ve 
kültUrlU genç bekliyor. Ve kcn • 
dlsine geleni bağrına basıyor. o: 
nu refahın.,'IC\D basamağına cıka· 
rıyor. 

Neden 10.000 çıktı diye dövüne • 
ceğlmize, neden dnha fazla Uni • 
ver.'>iteli gencimiz yok denıiye u. 
zUlelim. 

SÖNMEZ 

Sinop C. H. P. merkez kaza 
kongresi dün toplandı 

Sinop, 27 a.a. - CUmhuriyct Halk 
Partisi merkez kaza kongresi bugUn 
toplanmıştır. Kongre çnlıı;ımalarrna 

AtatUrk'Un yüksek hAtırasını taziz 
ile başlamış ve yıllık rapor okun • 
duktan sonra oc:ık ve nahiye kongre 
!erinde ileri sürUlen dilekler Uzerin
de görUşUlmUş!Ur. İlgili daireler ı\ -
mirleri tarafından dilekler Uzerinde 
\'erilen izahlar diolcndiltten ve yeni 
bUtçe tasvip ve idare heyeti seçimi 
ynptldıktan sonra kon~re, toplan • 
tısına son verirken Mllll Şef İnl:inli'· 
ye karşı 11arsılmaz bağlılık duygu • 
larını izhar eylemiştir. 

Hatay' da bahçeli evler 
kurulacak 

Antakya; (Hususi) - Vakıflar u
mum mQdürlUğU eehrimlzde bnh -
celi evler yaptırmak için bir karıır 
almıo ve bu kıırnnn tatbil<I lı;ln bao 
mimarını te '.kikler yapmak Uzerc vi· 
!Ayetimize göndermiştir. 

Küçük haberler J 
-(:( Yüzde 7 ~ellrll Sıvns-Erzurum 

istikrazı blrlncl tcrllp tuhvlllerlnln 
2 numnralı kuponlarının 10 ikinci· 
klinunda gUnU ~eçmlş olncnktn. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

l - Çiçekdağı kazası merkezinin 
Yerköye kaldırılarak Yozgat'a bağ
lanmasına dair kan'Jn ldylhnsı ve 
Dııhlliye encümeni mazbatası. 

2 - Deniz gecl!kli subaylarının 

tahsisatı fe-vkall\delerlne yapılacak 

zam hııkkında kanun 111.vihnsı ve 
Biltçe ve Milli MUdafnn encümen • 
lerl mazbatalan 

Çağn 
* Arzuh:ıl Encümeni bugUn umu

mt heyet ıctımı:ıından sonra toplana· 
caktır. 

* MllJI Muaarna Encümeni bu· 
giln umumi heye;. içtimaındnn sonrıı 
toplanacaktır. 

* Adliye encümeni bııgUn umumi 
heyet içtimaından sonra toplanııcnk· 
tır. 

* Divanı Muhasebat Encümeni 
buı;ün 10 da toplanacaktır. 

* Maliye Enclimenl bugUn umu
mi heyetten sonra toplanacnktır, 

Türk Hava Kurumuna 
yardım edenler 

Şarkôy halkı tarafından (919) lira 
(54) kÜruş; Sivsihisarda Kaymaz 
köyü muhtarı Mustafa Özoğlu (77. 
55), Bayat köyu muhtan Mustafa 
Esenkaya (50), İbik köyü muhtarı 
Mehmet Balcı (28.SO) Lapa köyü 
muhtar Hüseyin Yakut (25), Eski 
Alibey kövli muhtan Mahmut Bal 
(20). Çukur köyii muhtarı Mustafa 
Eraralan. Karavdar köyü muhtarı 
Arap Bektaş (rS) şer, kazaclan Mu
taf SükrU Kaygusuz (5) lira Türk 
Hava Kurumuna teberr:ı etmişler • 
dir, 

K. Hamam C. H. P. kongresi 
Kızılc:ı.hnmnm, (Huausıı - Cümhu· 

rlyo~ llflll< PnrUsl Kııulcahtunarn ;kaaaaı 

kongresi vllA> et idare heyetinden ı,:on· 
derilen ti\ ukat Hayrullah Ozbudun. 
kaza kaymakamı, idare llmlrlerı ve vl· 
ltı>cl umumi meclisi '.Ku:ılc:ılıa.nam 
mlımesslllcrl huzurunda bütün delege
lerin İtllrnklylc yapıldı. Partlınlotln ku· 
rucusu ve Ebedi Şef Ulu Atatürıc·un 

mtınevı huzurunda bir ihtiram sUkCttu 
yapıldıktan sonra ~ündcmdekl mnddc • 
lcr ııraslyle konu~uldu, dllcklt!r hnk· 
kİnıla kaza idare heyeti lnratından 
tanzim olunan raı>0r encümence inçe· 
lendlkten sonra etraflı ıckllde gorüşUI· 
dil. Partimizin Genci Daekanı ve mille· 
tımlzln Ulu Şe!'lne, genel başkan ve· 

Zincirsiz 
kalemler; fakar ... 

- Ne yazarım? 
- Ne istersen onu >ıız ! 
llir gazete )'Öneıkesfode geçen ,u 

iki cümlelik kısa konu$ma, bundan 
yıllarca ünce seçseydi, ondan ola
ı;an bir şey tasarlı)'amazdıntz. Fakaı 
bugün bu soruyu sorup bu karıılığı 
alanlar, )er }Üzünün Ja)'Jlı bahti)ıır· 

larıdıır. Çünkü barpsonrası d~nya
sı, on sekizinci asırda insan zckiısı· 

nın canını ve kanını uğrunda dök· 
mektcn çekinmediği )'arı-tanrı hüri· 
yete bukağı vururken kalemle dilin 
payına düşen s<lz •e )azı hürİyctini de 
- sözünı )urdumuzdan dışarı! -
zincirledi. 

Onun için yukarıki iki kısa cÜm· 
le)i konu:ıtukıan sonra, zincirsiz ka
leminize, kiliısiz dilinize bakarak Ö· 

'ünürorsunuz. 
Nefes aldığınız \atan havasının 

her aıomunda hürirct !.;okusu, ı;üılc
rinizle içıiğıniz yurt güneşinin her 
ısınında hurİ)et parıltısı vardır. O 
zaman, bıi)ük }Unan filozofu Sok· 
raı'ın asırlarca yaşamış bir sozunü 
hatırlamamak elinizden ı;elmi)or: 

"Gunessız kalmış bir dünya, için· 
de ~oz huri)ctı bulunmı)ıın bir cüm· 
huri) etten daba i)·idir." 

Sokraı'ııın sonra asırlarca güneşsiz 
dünyadan daha kötü bir durumda )'ll· 
sıran insanlıl':ın niba) et elde euiği 
soz hüri> eti bazı iılkclerde son ha· 
diselerin tozu, dumanı içinde ka}'bo
lup ı;iımektedir, 

ı akat Sokraı"tan sonra Du~on 

With'e inanmak fÖ>'le düşüneceğiz: 
"Kuveıın Ye zorun üzerinde etkisi 

görülemi)ecek bir şey varsa o <la fer
dııı düsünus hakkıdır." 

Bizde de uıao •·e hüri)·eıin en bil· 
yuk sairi Namık Keinal, IÔ)le deme
miş mi)di?: 
Ne mumkun zulm ile, bidad ile İm· 

ha) ı hürri)·eı, 
Çalıs, idraki kaldır muktedirsen iıde· 

mi); etten 
Bu ardınlık hakikatler karşısında 

s5z ve ba~ın hürifetine dost olanlar 
da, düşman onlanlar da ~örülmüştür. 
Mesela, bakınız Napoleon ne diyor?: 

"Gazetelerin diz!:inlerini gevşete• 

cek olur anı, kendim bile üı; ay is 
bolŞındıı kalamam . ., 

Halbuki hir de )li!li Şefimizin 
1931 )'Ilı ccmmU7unda •Öylediği bir 
nuıukıa bu konuyu ele alan üç cümle· 
sini dinlerini7.: 

"Senclerdenheri i~rarla anlaımak 
isıcdiğimiz bir şer '-ardır: maıbuaı 
hüri)·eıi meselesi, arıık, bir hükümet 
mc5elcsi değil, bir millet me!>elesidir. 
Hükümet m~ele5i zannolunın matbu· 
at büriycıinin hir millet meselesi ol· 
du~•u .aj..liycbilrn-'c için bunları 

sörli)'en adamın senelerce her türlü 
tenkide uğrımıs olması ,.e bunlardan 
ürkmi}ecek, korkm1)11C'llk kudreııe ol· 
duğunu isbat etmesi Jhımgelmiştir." 

Yurt içinde 

Fransız ihıilllinin biıyük d 
Jerinden Voltuire0 in ~u söziiail 
arada hatırlatalım: 

"Söylediğiniz her soze m 
fakat olünci)-e kadar bunları 
bilmek hakkınızı müdafaa ed 

lJasın büri> etinin dosıları ve 
manian ara5lndaki ayrım. 
ki, şudur: 

Kendi 5nhsiyeıinden, gücündd 
bir topluluk İçinde kazandığı 
sağlamlığı ile d.'.lvasının yüzde 
doğruluğundan emin olanlar .,. 
riyetin dostu, olmt>anlar da 
nıdır. 

Gene Sokrat'ın vecizesini ha 
rak ,öyle düşünebilirsiniz: )' 
rına bir milleıin, büyiik bir 
ğu destek olarağına enıin 
kendi üıerlerindeki ı;ünc~i 
Ae ihtiyaçları kalmaz. 

Bu güveni tıı5ı)·an ıefler ele 
5urlarken şöyle derler: 

".Matbuat huri)'eti bu una d 
ve en müessir milli \-asıtalar 
ridir. Memlekeıte matbuat ol 
halk idaresinin bulunduğunu 
mek ihtimali )okcur." 

Yalnız. bu hüri) eti iyi ku 
da kalemi ele almadan, harflcıl 
dirmeden ve baskı makinesini 
meden önce hntırlıyacağımız bir 
dir. 

lnönü, bunu bundan on 
kadar önce SÖ>•le ifade eımi,d: 

"İkinci mesele şudur: ına~ 
riycıi, i)'i kullanılmıyan yerdi 
lekeıi felılha sevketmez. Bi 
memleketin baıırılmasını tacil 
Bu iki zıddı telif etmeğe 
nuz. 

Matbuat hüriyeti baki 
matbuat hüri>eıi memlekete 
miyecektir. Bu istikamet, 
kümetio elinde değ.ildir. Bu. 
meıin eline en sonra geçccekdf. 
bütün milletin müşterek 
müşıerek meselesi olarak 
telkin etmek lazımdır. 

Dünya basınının, dünya 
ajanslarının bakı ve haksız!~ 
kara)'t birbirine bu kadar 
rüp gfüıerdi(ii bö)·le bir d 
sözleri daha dikkatli, daha 
rtk okuraca{;ıı. Yahancımcrd 
!arın ufacık kırınııları bile 
rimiıin, siiıunlarımt:un ve 
mızın i,inde )'er almryııcak, 
kalacak hüri)cıimiz, mcmleketıl 
vemıi}·ecekıi r." 

O sebeple yazımın başla 
kısa görüşmeye hir iki cijdll 
katmamız gerckİ}'Or: 

- Ne )'aza)•ım? 
- Ne istersen onu yaz, 

temim .iyt kull:ınaakun;. 

c.aksın ki, i>i kul111nılmı)'d 
hüri)·eıi, Tanrı ,RÖstermesia.. 
tanın batmasını hızlandım 

lktısadi 

teşekkülleri udi 

heyeti dün topl 
Jı 

.Eıuıitü çocuklan, öğretmenlerinin 
ve wtalarırun güdumu altında, yalnız 
kendi işlerini gormekle kalmadılar: 
•töl)elerinde koy arabalarını ve sa
panları onardılar; 14 koy halkına eyi 
dokuınacılık oğrcttiler. Enstitu dis· 
paııseri de, euaf kô)krıne kapılarını 
açu. idealist bır kadın hekim, bura· 
da ude bıne yakın k6)lıi)e bakmak
la kılmadı; ı;ece gunduz çağrılmış 

olmasına aldırmaksızın, ıs köyı.io has· 
ularına giıti. Henüz bir )aşında iken, 
Murcunu'nun yakın \e uzağındaki 
kö)lcrde ensıiıunun adı ''bizim mek
tcp0 tir. 

fGoNüN MESELELERİ 

* YUzdc 7 gcllrll Sıvas-Erzurum 
istikrazı ikinci terUp tahvillerinin, 
6. ücUncü tertip tahvlllerinln 5, dör
düncü tertip tah,•lllcrlnln 4, besin· 
ci tertip tahvillerinin S ve altıncı 
tertip tahvlllerlnln 2 \'C Vll inci ter
tip tnhvlllerlnln 1 numaralı kupon
larının vA.desl 5·12·1941 tarihinde gU· 
nü geçmiş olacaktır. * Kız EnstltUlcrlne alınacak tın· 
rasız ~·atılı talebe adları belll olmuş
tur. Adların listesi yakınd:ı cnsUüle
re gönderilecektir. 

kiline ı:encl sekretere ve bU> Uklcrlml· 
ze konı:rcnın tAzlm "e minnet duygu· 
!arının ıunulmnsı sürekli aık .. ıarla kn· 
bul edildikten sonra kongreye nlha.>ct 
verildi. 

Hililiahmer, Sakarya bara· 
beleri ıizerine yurtlarını yeni· 
den teşkile çabalamakta olan 
köylüluimize muavenetine de
vam etmektedir. Son defa, Mi
hılıccık ve havalisi için 1000 
kalın yün fanila, 300 kadın 
gömleği, 10000 metre Ameri • 
kan bezi, 5000 çift yün çorap, 
500 metre kalın /anili kumaşı, 
50 makata tire göndermekte • 
dir. 

3460 sa)'llı kanunun 
dahlllndekl 1ktısndi Devlet 
\erinin ytllık b!ICUtcolnnnı 
eek olnn umumi heyet dilJl 
da B. M. Mecllsl kütU 
Basvckill temsil eden :r.ıııııı9 
B. Fuat Akrah'nm baıık 
toplantısını yapmıştır. 

Simdi enniıüoi.ın topraklarında yıl
da 13 bin kiloı;rarruı yakın zerzevat 
yetişi)or. Bahçelerde 2 bine yakın 

fidan tutmuşıur. 
Aksu kıiy cnstitusünde 38 i kw 

179 u erkek olnınk iızere 217 tale
be \e 17 öğretmen ur. Talebe sa
yısı 800 ü, öğreımen sayısı SO > i hu· 
lacak, ve o 'alm, cnstitu, 60 yapm 
ile tamam olacaktır. 

Bir ikindi ustu kıreç sllndurür, dı
nrları sn'8r, ıahıa doser, pencere ta· 
kar, aıol)Clerde dcmır dover, tahta 
işler, bez dokur, ve sınıflarda kızları 
okurken gurdum. Hatırıma " >ıl ön· 
ce gene bu ta rafları sezdıl:imde )'O

lumun ÜHİıne çıkan bir koy >:ıtı o
kulu geldi. Yaban bir toprak orta
sında kupkuru bir )apı idı. Yakın 
kllylerden ıopl ınmış çocukl.ır, bu
rada, koluhclerinden ı;etirdiklerı 
minder usıundc y,ııı)or, alata )or
ganları ıle örıunÜ)'Or, ko)'Cle ı;ibi 
yi)ip yıı~t)nrlardı. " Bu ~ocukl.ıra 
ne öjreıi)'Orsunuz >" " - Okuma yaz
ma!" "- Toprak surdıiru}Or musu
nuz?" .. _ Havır!" Ou tııcuklar köy
lerine ibare sı;kmekten h;ışka btr şey 
gôturmi)ecckler, kullanılmal nazari 
bilgilerini )ava~ )a\aş unuıac:nklar· 
dt. Aralarından hır ikbıne: "- )'3V· 

rum, ne alnı.ık ı tı)'Or sunuzl" di)C 
snrmu$tum Rirı ··- landarma z:ıbi
ti !"bir başkas~: "- Nıhi)·e müdürü!" 
cevabını •erdi Kö)e bir şey vermi
)or, üstelik onu gtiçtürü)orduk. 
7 yıl içınde, eğıımen kursları ıle b:ış
lıyarak, bir buyuk diva halledilmiş
tir. 

Anıalya, Muğla ve fçel ÇOC'ukları, 
kaıı toprağı yenmişlerdır. Bu top
rak ne 'erebılirse almağı, yapı, de· 
mir ve ıahtıı işlerini, sıımasız pirinç 
yeıiştirmeA), \e ilkokul derslerini 
öğrenecekler, kendilerine bir tarla, 
bir ev ve bir okul hazırlaıun Türk 
Akdeniz'i koylerine tecrübe ~e bil
gileri ile, atölyeleri ile, bizim iuedi
Aimiz terbiyeyi güıureccklcrdir. Köy 
endüstrileri ile, }eni zamanlar Tür· 
1riyesi lcöyiinı.in temelini atıyoruz. 

Çocuklar, roprak kaıarkeo, ka
bartmalı hir liıhit hulmuşlar ve onu 
bahçelerine koymuılardır. Surada bu· 

BU HARBİN PARASI 
Bugün harp içinde veya yakınında olan memleket
lerde devletin para itindeki r~lü şudur: Harp zarp· 
retleriyle çıkardığı fazla paranın eıya fiyatlarını 
arttırmasına mani olup, istikraz yoliyle paranın alım 

kuvetini korumak. 
:ıllllUllUllllt Mt '1 1lll lllltl l ı 

! Yazan · Kemal TURAN j 
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1939 hnrblnde teknik, insanlara 
dahn kuvetll silllhlar verdi. Tıınk 
ve tayyare 1914 tekinden <:ok 
farklı. MotörlU ı<ıtalnr yepyenı 
b.r strntejınjn esaslı unsurları h!
llndc, telslz ve radyo, artık yalnız 
bir propaganda uzvu de{:lldlr. Bu 
.ki cihaz kilelik birliklere kadar 
vcrllcb.ldı~lndcn yer :r·cr daliılmıi 
kıtalar, en bUyUk kumandanın se
s nı yanlarında lsıtcrek birlikte 
hareket ediyorlar. 

Yeni harı:ıte teknik insanlara 
dnha ku\·etıl s!IO.hlar verdi de· 
mıştlk. Bunun en d?Cru söyleniş 
tarzı şu olmalıdır: insanlar bu· 
gUnkU harpte teknikten daha yeni 
\'C dah~ tesirli kuvetler aldılar. 
Ancak insan zokAsı >'lllnız tekni
ğin verdığıyle kalmıs mıdır? Har
be yarıyııcak şeylerden hangisi ih
mal edllmlstlr. Meselfi pnro. 

ötcdenberl blllrlz ki harp ııara 
ile yapılır. Nnpolyon bUyUk mu. 
cndelclerl arasında licteta yalvanr
cnsmn para, parıı. diye haykırmıs
tır. Yeni harplerde de para kulla· 
nılıyor. Ama ona rica değil emre
dılcrek. Şüphesiz bu emredilen pa
ra ile bir asır önceki para arasın· 
da büyük fark var. Eski zamanın 
altın parası 'fle kadar tai:slş edl· 
lirse edilsin devletin o kadar ko
lay ve ucuz ynratamadı~ı bir SCY· 
dl. Halbuki bugünün kAibt para· 
sı Adeta bir hamlede zahmetsiz 
ve masrafsız ortaya konulabilen 

bır kıymet hAllndedlr. • Gercl bu 
para da bnslanı;ncta böyle değil· 
dl. Onun basılıp ortııya konması 
ıcın altın karşılık 1Azımdı. Ancak 
bu kııriılık azala azala o hale gel· 
dı ki harbe hazırlanan \'eya harp 
içinde olan blrcok memleketler 
nihayet bunu tamamen ihmali 
tercih ettiler. Kıt.anın blrcok mem· 
leketlerlnde ı>aranın &lmdlkl du· 
rumu budur. 

Kdğıt paranın tamamen karşı· 
lıksız, yalnız devlet itibarına da· 
yanan bir vesika hlllne getirilme· 
si eOpheslz bir zaruret icabıdır. Ya
kınında veya !cinde bulunulsun 
harp, devleUerln masraflarını hay. 
li arttırdı. Bunları normal znmnn
lardaki gibi vergilerle karşılamak 
lmkCınsızlnstı. Artık ya senetler 
vererek bankalardan yahut da kA· 
~ıt para cıkarnrak halktan ı;ümt· 
le elde edilecek Paralarla devle· 
tin ve orduların muhtac oldukları 
şeyleri satın almak ve isleri gör· 
dilrmek llı.zımdı. 

Bu karar zaruri olmakla bera· 
ber mahzurlu idi. Paranın fazla· 
lllimaSı !cerde ve dışarda pahalı· 
lık yapacaktı. Yanı onun kwme· 
tini eşyaya ve hizmete g!lre düsü· 
recektı. Devletler, zaruretin ken
dllerinl götQrdUğil yolun mahzur· 
lannı azalt.mata koyuldular. tce
rlye ve dıtenya karsı tedbirler 
aldılar. Dıp.nya karşı tedbir al· 

( Sonu 5. lıaci Hy/ıdı ) 

* Emniyet Umum MildilrlUtü 942 
kıdem tablosunu hazırlamağa başla-
mıştır. 

Erbaa, Niksar, Tokat 
bölgesinde tütünler demet 

ve denk yapılıyor 
-(:( Belediye tcşkllO.tı olmayan rer- F.rbnn. 27 a.a. - Erba NlkSar To· 

ler-!e muhtar ve lhtiyn\' heyetleri kat bölgesinde tutun m~suıunu~ de· 
vazifeleri hakkındaki nizamnamede metıenmc ve denkleme işlerine basla • 
deailişlik yapılmaktadır. ı' nılmı~tır. lnhlsar eks:ıerlert mUstahsll· * Esldşehlr'de hasırcı clftll{ıındı> !erle ynkmdon temas etmekte, rnydalı 
bir tay deposu kurulacnktır. oC'Utıer vermektedir. Yeni mnhsuı i!C • 

'(:( İstanbul kütUpanelerlndc calı· cen yıllardnn cok iyidir. Taeova rekol· 
şan ayırma heyetleri aylık ücretle- teııtnın 941 yılı mlkları henüz kati o· 
rlne alt kadroda defılşlkllk yapıla· ı rak blllnemlyorsa da 1.000.00 nı Er· 

caktır. ban'>-n. 700.000 ı !'<lksnr'a, C00.000 ı To· 
-(:( İzmir enternasyonal fuannn knt·a alt olmak üzere 3 200 000 kilo> u 

300 liralık bir mlldilr \'C 170 llralık bulncatı tahmin edilmektedir. 
bir yazı tşlerl şefi tayin edilecektir. 

-(:( Eti Bank idare meclisi reisinin 
aylık ilcretlnin 500, O.Zaların aylık J' •,.,,, • .. •,, ",,,, •, 11 •, •, •, • • 1 '

ücretlerinin de 400 liraya cıkarılma
sı kararlaşmıştır. * Devlet limanları isletme umum 
mUdürlUl:ü ihtlsns mcvklleri kadro· 
sunda değişiklik yapıla~aktır. * CeJse ücreti alarak devlet he· 
sabına mahkemelere giren avukat
ların bu UcreUerinılen kazıınc ve 
buhran vergisi kesilmesi kararlas· 
mıstır. 

Paranızı paslandırmayın. Onu 
parlatıp işletmek için bir ta. 

sarruf bonosu almak kafidir. 
Derhal bir bankaya, banka bu-

lunmıyan yerlerde mdlsandık • 

!arına müracaat ediniz. Bir ta. 
sarruf bonosu alınız. 

--································--

De Gaulle'ü tanıyan 
Fransası Afrika 

Geçen yılın 29 ağustosunda fran • ı c;e~ ve Belçika kongosu~a . u!asan 
sız üstüva hattı Afrikasiyle manda munakale yolunun emnıyetını de 
altındaki Kamerun'un general de sağlar. 
Gaulle'ü tanımrs oldukları ilan edil· Ge~en yılın ilkteşrin • sonteı;rin 
mitti. aylarında Dakar hidisesinden sonra 

Bu tanımanın milttefikler davası· general de Gauulle, Kamerun'u ve 
na olan stratejilç faydası· büyüktilr. Cad arazisini gezmiş, fakat Gabun'. 
Çünkü Çad arazisi, İngiliz Nijerya da mukavemete uğramıştı. 
sr ile İngiliz • Mısır Sudanını biri· Bununla beraber Librvil, ıO son
birine bağlar ve Fort Lamy'den geç- teşrinde iki taraftan da hiç bir ka
mek üzere iki memleket arasında yıp verilmesine yol açmaksızın, de 

1 dUz bir yol teşkil eder. Bundan baı. Gaulle kuvetlerine teslim olmuı • 
ka Point Noire n Bravzil'den re - \u., 

Yurt dııında 
Ankara itiliıfnamesi münase· 

betıyle lngiltere ile Fransa a • 
rnsında açılmış olan münakaşa 
bütıin cihana pek kıymettar ha. 
hakikatler öğretmektedir. "Le 
Temps" gazetesi, Lord Har -
dıng tarafından matbuata teb
liğ edilen notaya madde madde 
cevap vermekte ve bu vesile ile 
/ngiliz itirazlarını pek mü
dfllel mukabelelerde bulun -
muştur. 

\.., _______________ ~ 
Makarna ihtikarı 

1stanbul, 27 (Telefonla) - Bugün iki 
hakka! makarna ihıikarı suçi)'le )'irmi 
heşer lira para cezuına mahkum oldu· 
lar. Dukkiinları da yedişer gün kapaııla· 
caktır. / 

Toplantı başladıktan soııd 
<:oların incelenmesi l:;lerlnlJl 
Uyelcrlnden aynlacak bc~ııolf 
na verilmeslne karar \•erı ,. 
komlsyonlnrda cnl~acnk ol 
rin secilmelerl ynpılınıştır~ 

Bundan sonra umumi 
lcte bağlı lktısadI tese 
Sümer Bank, Eti Bank, 
kası, Toprak Mahsulleri 
let Ziraat İş!ctmelerl J{ 
1940 yılı bllAncolarınıı alt 
tcftls ve murakabeden ge 
rarlar vermlşUr. Jtll 

1ktısad1 Devfot teşekkül 
mi heyeti gelecek toplantsl:: 
kAnun pazartesi gUnU saat 
pacaktır. 

Tünel kayışı Tür da 
hududuna var 

fsıanbul, 27 (Telefonla) 
kayı:ıının Ba~ra'dan hududa 
her veriliyor. Kayış fstan~U 
ıcn hir hafıa sonra tünel ıtl 
lı)·acaktır. 

Köşemiz 
T erimleri sadeleştirmenin, Türkçeleştirmenin ve dut!' 

manın neden büyuk ebemiyeti vardır, bir resmi ıl" ,_,_u,ı.,,.,. 
tünde çalışarak izah t'deJım. llin şöyle bitme~~""""~",._ 

"lstekiilerin dilekçelerine baglıyacakları hal tercümelerıY et p:;,:,'Jll "<il 

kara'da Gümrıik Muhafaza Genci Komutanlığına mür•~~~ ,,..,, ,_.,,..., 
mel eri ilin olunur.,. Burada "talip" yerine "istekli'', 1~ -V'.lll.ı-·..ı11 
yerine "dilekçe", "rabıt veya leffetmek'' yerine •'bağlı t 
•'tercümeihal" yerine ''bal tercümesi" kullanılmıştır. Faka /c 
raz yukarıda ''rütbei mahsusa" tabirini görüyoruz. ,Bu rı 
ağdalı bir terkip kullanmak, naklettiğimiz Türkçeyi yazabıt 
murun ne dikkatsizliğinden, ne Türkçeleştirmiye ayklfl J l' 
kirde olmasındandır. Sadece "rütbei mahsusa" nın karsı 1 

nüz tesbit olunmamasındandır. 

* b. b "Türlr.çe Terimler Kılavulu'' nun bir say/asından 11 • Jfl 

mukayese: [Eskiler) I) Muvazenet, Z) Müvazeneti gaY1~.bt' 
takirre, J) Muzaaf cezir, 4) Mezadü tahammür, ·S) ltfu J1 
[Yeniler] 1) Denge, Z) Kararsız denge, J) !ki kıt kok. 4) 
bozan, 5) Soğutkan. - DİLCİ 
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TELGRAf .:,:'(ELEFON -RADY01HABERLERİ 
' : . -•._. .· . . . . . '·· ·,_ ... . . ' 

e l ula' da durum 
~ok ciddileıli 

~0skov 

Amerikan - Japon 

görüşmelerinden 

arhk ümit kesildi 

Sırp çetecilerinin 

faa liyeti kötü netice 

vereceğe benziyor 

İngilizler Tobruk 'taki 
askerlerle birleştiler 

8o\' a, 27. a.a. - DUn akoam
~ 8 Y;t tebug-ı : 

ceııhte§ ın gUnU kıtalarımız bU
rct eı rde dU11manla d!lğllş • 

°'< ~· VoJokolam t'ı ve Stalln -
~·Relerinde bıl.tıassa şiddetli 

lCau er olmu t:.ır. 
e:akaın1ara gtit , 23 sonteş • 

2S ~lce blldirlldığı gibi 19 de
;.;r illan ta,>yaresl tahrip edıl· 
~· 

llon•~. 
l&Ju.ı ....:ıırınde 33 Alman tayya • 
be, P edllmlıtır. Bizim kayı

lg So tayyareden ibarettir. 
İ'c! nte,rınde Moskova yııkınin

.~ınan tayyaresi dU11ürlll -

lro.ıı ••• 
IQ"Yova, 27 a.a. - Oitl~ln neıredl· 
~et tebııe:ıne ektir: 

Japonya 

saldırmak 

üzere mi ? 
( Başı ı. ıncı saylada ) 

mlıılerdir. 

Almanlar 
Befg rad' ı 

tahr· • 
mı 

Vaşıngton tarafından yakılacağı, Berlin tarafından da edecekler? 
yakılmıyacağı bild irilen Belgrad'dan bir görünü§ Vaşıngton; 27. a.a. - Resmi ha-

Komünistliğe karşı koyma 
paktının imzasm,Jan sonra 

berler btırosunun bildirdiğine göre, 
--, Huzvelt'ln klHıbi M. Early, Alnıan-

Almanlara esir düşen ya"nın Belgrnıi'ı ba§tan aşağı tah· 
Rus askerleri hakkında rip ctnıeğe hazırlnııdığını ıtıı:ı et -

Tebliğlere göre 
-----~ 

D unkü Kahire tebliğine gö -
re, İngiliz imdat kuvctlerl, 
robruk'takl nakcrlerle bağ-

lonr~t cephesinde bir sovyet b!r
ve aıtactan yapılın!$ tııhkl -

• ~Urı:kkcp 20 dillman kalesini 
'-tı 1.wtır. 

bı:'llheııtnde hn.rekAtta bulunan 
s~ b talk b ndcn fazla alman 8JI 

Ct:ı ıı l'ln.lıt..r. 
l:ePheslnde, cetelerlmlz bir 

ltıırı. 'ıtoıunn hücum ederek 7 kam· 
lJc : ctınıe ve M subay ve er öl· 

lly"k ınlktarda mühimmat ele 

M. Hull'in Japonlara bir vesika 
verdiği ve bu vesikada, Pruııfik te 
sulhUn korunması için Amerika ta
rafından yapılan tekliflerin bulun • 
duğu fakat bu tekliflerin M. Hull'in 
senelcı·denberi müdafaa ettıgı ··sal· 
dırmazlık., esasına dayanması do • 
layıslyJe Tokyo'ca iyı karşılanmı • 
yac:ığı sanılmaktadır . 

Amerika tarafmdan 
Japonya~ya verilen vesika 
Vaşington: 27. a.a. - Selllhiyetli 

bir kaynaktan Öğrenildiğine göre, 
Amerika ile Japonya aralarındaki 

anlnşmazlıldarın sulh yoluyle bil -
!edilmesine yardım edecek bir :for
mUJ bulamamışlardır ve Uzak-doğu
da sulh veya harp, Japonya'nın bıın· 
dan sonra yapacağı harekete bağ -
lıdır. 

Delegeler Hitleı 
tarafından 

kabul edildi 

rus notası 
ve alman 
cevabı 

miştır. Nru:ılc>r, Sırp çetelcrrnın Bel
grad'ı faaliyet Ussll olarak kulla -
nnrıık Yugoslavya'dakt hareketleri· 
ni idare ettiklerine kanidirler. 

.M. Eaıly, gazetecilere denılııtlr 

ki : 
.. _Nazilerin niyeti Belgrad'ı as

keri kıtalnrla sarmak, şehri topçu 
ateşiyle ve hnvadnn bombardıman 

etmektir Dlin gece hllkümete bu 
mnlQmatı verenlerin kanaatine gö
re, Almanlar evc>lce Shabatz şehri· 
ne kargı yaptıkları b!:iyle bir hU • 
cumu Belgrad'n tevcih e:meğe ka
rar vermişlerdir. 

lanmııılardır. Bu suretle yedı bu
çuk ayd::ınberi muhasara altında 

bulunan Tobruk garnizonu, sade 
kurtnnlmakla kalmamııı belki çcn
berleme hareketinde de bUyUk bir 
rol oynamı&ıtır. Aynı tebliğ, Tob
ruk'un cenubunda bulunan, Sidl -
Rezeg vo yahut dnha duğru 1s • 
mlyle Sldi • Razznk'ın İngilizler 
tarafından gffl nlındığıtıı bildir -
rnektodlr. Fnknt biltUn bunlara 
bakıp da, batı çölündeki hareke· 
tin tamıımlyle mihver ku\'etleri 
aleyhine geliştiği mllnasını çıkar
mamalıdır. ÇUnkll çöldeki muh!l· 
rebelcr, Çörc;;ll'in söyledll;'I gibi 
deniz rnuh:ırebelcrine benzer; a -
lınan yerlerin dcCil, imha edllen 
kuvctıcrin önemi vardır. Fakat 
buna biz de bir ııey iUwe edebili
riz: Çöldeki hnrbln en göze ı;ar-

erdir. 

~ol L 0 1f,olavak'ta durum 
~lt,v ~ok fenala§tı 

Ceıı~ """7 a.a. - lz\ cstlıı. gazete· 
tdekı m hnblrl nlmanları'l 

ııın 
'it • ırııı bntmndA Volok-

es ınırı.te Hmlden cok bUyUk 
-t ~ t u .ı. • nu blltl rı>or. Hu 

uruın son 24 ıınnt !cinde cok 
%. 

)ansın ıunlnn ekllyor: 
beraber, alman harp ma
in kudreti) ıc ırlrlıllmla o

lııın tanrruı, nnzderln tahmin 
d Uta ;,z onemlldlr. Aıkerlc 
kit nlılıklnr.nı muhafaza e. 
ınıa d:ı>' nıyorla r. 

1' ula kuşatıldı 
'l 27 a ıı ıosko\!I radyosu-

h b lıtllllljllne Gole Tulıı 
• ' lll<ll ılcıf;usunıta muhnrebe
~dı.J tlc dı.>rnm etmekteb.r Al· 

'tu r~n ılnını taı acı hnrlc ulmnk 
ı ~I H tclilnnlıleruır. Ulıımıın 

<ııo 4 tank ve Pbade askeri tn· 
d~n Z.YaJe kamyon kullan • 

Qıı~ liu ku v •tler, Serpukvoc·TU· 
k il! k \"C hactalnrd:ınberl 

~ Ilı lııarruzııı.nna kar•• koyan 
1~10

11lı.a.tarııııını tamnmlıı.mak U· 
\ e M:oskova ve bn tı tstlka • 

~beler lncllruı a~ enli 1.>or-

~ 
t11e 

v fehri almanlar da 
~1 aa - Tags nJ nsı b l· 

n k • ırı Tula'nın 40 ki· 
1 <lo~usunıt bulunan Ve
'-ııuı etmıııerulr. 100 dl'n 

• \le 
• tıı blıcuk motdrlU mUtıezc-

e •lmıınlnr ılmale dollru 
~ 11 

v ın edl)orlur. 
Oıto/ 

Yakınında alman 
,'ır.. cıv-. kayıpları 

' ıı 27 a .a. Tnss aJ ınsı bil· 
~ ~Unı rıJe Rostor ceucsın • 
~>"lı~bc eıınaaınd:ı nıman ordu
li ~ lt'4klllerı bozıunn uf:ratıı

U ..,t'ıttıııtnıı &'Öre. olman kil· 
1. e >'arnıı olarak on bini bul

lt:ııı il' nıar en.den Cazla tnnk 

11 lta~betml!lerdlr. 
Qıto 
~ 1>ol'da kara ve deniz 

VetLeri dayanıyor 
:>?, 27 
•Qıı a.a. - Sl\'ustopol'ıtn.n 
le lı:ıberıercı göre kızılordu 

ııı~r karıııtenız filosu durumla
\ıı, lel.ıa)'a de\'nm etmekteıtlr. 
>•ııtıe: ırıın seteri esnasında her 
tı bır ı fClbt. bir &edik acınaAa 

' . -'ı::ll.d:ı bU) Uk kayıplara uıt
lflo Ooo nıarın Kınm muhnrebe
otıuy den tatla adam ka> bet-

' or. 
~' c~ ııe.ıetcııı, almıtl dillmanı 

~ '~~f!3!nde tutmuk gerektltl· 
'ıı eııır. Bumda bazı kl'lltm· 

tr, blr1Jkleı1 ııehlrden ancak 
~"- Ulakta bulunmaktadır. ... :ı., 
~\~ lnUhabır bUYilk alman 

t tıı ~ rtnın "Moskova denizi"· 
' t~ \Jbuncıa kenıtııerıne bir yol 
~, 11bbtıs eltıklertnl bllıtlrtyor. 

ıı.ı.:ıı U "JUı:ı.. adını tnaıyan göl. 
'1..~ b ıtıa1 b:ıtunndn ve Kıtn•ın 
· ."'lQ tıı\Jluııınllktndır. Burası. bu 
~~ırıı Odern suıııma sisteminin 
·,~,l'ln 1~kll etmektedir. 
~b Yüıt bıtı11rcıııtıne ııUrc dUımnn 

\ "~'lıııc ted<lkArlık kareılıQ:ı oıa -
. :-ıı ... t lceaıınıncıe hatır ternkkller 

' 1rır:at Naroromlnık eıvarın· 
ltı r. G:ıııı ııecmeıte mu\•nttak 

1 
Co~ar'da 

.~ 
QIYan askeri 
Qrt.k emir 

, dinlemiyor 
~ııı 
·~ ~il~ a.o.. - Asker! komutan-

"ıı..'le~tlc baav kuvetleı1 karnr&Ahı
~ "'tt-1!1 totJıır:ı: 
~ batı.ıncıa Q)lga - A20zo 
't:Oıın.ver1crı tarntından la 

' ~ ı·." 
4 ı.;u •lıyJedlA'tne göre Gon 

"'' 
01lıetre do~u ecnubundu 

~~- 11:1ıı kıt.ııarımız tarnrınıt:ın 
\.,.ı 'lb 

11
atyan lhtl~at tuıı.ıyının "! ltl,ıı 1131 

'l'orclll kal"$ı nUc:uma 
lııı '1nlr vennl.3se de ltnlyan 

l:ıııre itaat etmem~ıerdlr. 

Amertka tarafından .Taponyn'yn 
\'erilen vesikanın içindekiler hak • 
kında hi~ bir tebliğat yapılmnmışsa 
da bütün memlekette bir kötümser
lik havası yayılmaktadır. 

1 okyo radyosunun 
neşııyatı 

Nevyork; :lı. a.11. - Amerıknn 
radyosunun kuydey!edığıne gore, 
Tokyo radyosu dün ak§amkı ucıırı

yaunda, M. Hull'le fevkallldc Jn • 
pon murahhası .M Kurusu arasında 
v aşiııgton'da yapılan konu§ınalıır • 
dan Japonya'nın her LUr!U umtdi 
kestığini söylemlıtlr. 

Portekiz dilinde Brezilya'ya hlta 
beden spiker, deınittir ki : 

.. _ Amerika'yı allikallar ellen ye
g!'uıe şey, eşiktir ve peçesiz bır em
peryalizmdir. Hollnndn UUyan"ınıu 

işgali de bunu lsbnt etmiştir ... 
Bundan sonra spiker, Brczilya'yı 

Yankee emperyalizmine karşı l<o -
runmağa dlıvet etmlııtir. 

Japonya Siyam'a taarruz 
etmek üzere mi ? 

Va,sington, 27 a.a. - (Otı • Ha -
vas)- Umumi olarak fyi malQmat &· 

lan kaynaklara göre, japonlar Tay
land ''Siyam" a taarruz etmek Uze
redlrler . .MUhlm Japon kuvetlerinin 
ve batarynlannın ııiındi bu mnksatln 
Hincliçinl'ye yığılmış olduğu aynı 

kaynaklardan bildirilmektedir. 

Bir görüıme daha yapıldı 
Vaşington, 27 a.a. - Japonlar bu

gün öğleden sonra M. Ruzvelt ve 
M. Hu11 ile gorüşmüşlerdir. 

lyi malümat alan mahfillerde a • 
mcrikan • japon göriiıımelerinin bu· 
günkü durumu itibariyle, bu toplan· 
taya hususi bir önem verilmektedir. 
Toplantıdan sonra beyanatta bu -

lunan japon delegeleri M. Ruzvelt'
le '"çok dostça., bir görüşme yaptık· 
lannı sôylemişlerdir. Bununla bera
ber Japonlar, müzakereler japon • 
amerikan meselelerinin bir halle 
bağlanması maksadiyle devam. edi 
Jip edilmiyeceği hakkında bır şey 
söylememielerdir. 

Moskova'n ır. 

dıJ müdafaa 

cemberi yar1 !dı ... 
Berlio, 27 a.a. - Alman 

başkumandanlığının ıebliAi: 
Doğu cephe•inin merkez 

hölgclerinde yeni ilerlemeler 
miştir. 

orduları 

ve ıimııl 

kn>'<ledil· 

Bolşe,•iklerin Rosıof cİ\arında ve hu 
şehrin şimalin<lc ~apııkları hürumlar 
püskürıülnıuş \C tlüşıııana ağır kayıplar 
verdirilmiştir. 

l)ü~manın Leningrtıd muhasara leP· 
he ini )'armak İçin )"apıığı müteaddit le· 
şebhü•ler de okinı k11lnıışıır. 

Moıkova çemberi yarıldı 
Stokholm, 27 ıı.a. - Ofi: Alman as

keri mahfillttindc bildirildiğine ı:örc, 
Mosko\'B'nın dış mudafaa ı;enberi biı· 
tün ehemi)etli noktalarında yarılmıştır. 
Alman ku•eıleri şimdi Mosko.-a'nın 
merkezinden 35 kilometre kadar uzak 
bulunan iç müdafaa çenberine hücum 
edi~orlar. . 

A~kerl durumun son çclişimlerı ,un· 
!ardır: . 

Simalde Klin ile Mojaısk . arasında 
muharebeler cereyan eıınekıcdır. . 

Tula'nın do~uçunıln almanlnr. Aleş.nıa
yı At(t'rek ~inıaf.Jnğu isıikıırneıınılc ıler· 
!emektedir. 

Finlandiya'd a yapılacak 
tezahürler 

Helsiııki, 27 a.ıı. - alihi)eıli bir 
ka)-naktan ôi:'Tenildiğine göre, .ovyeı te· 
cuiizünün ikinci > ıl<ltinümü ol;ın 30 
sonıeşrinde bıitun finllndi>a'da teıahür
ler )"llpılacaktır. ParHııne?,to, fe\ ~ıı.ll~e 
hir ıoplantı rııpacıık ve C.umhurrem • ı 
Rni, millete ,,.e ordu)~ h.iıapıa h~luna: 
oıktır. O giln Finllndıya nın sıya etı 
hakkında mühim bir bcyanaı yapılması 
beklenmektedir. 

Berlln, 2i a.a. "- D N. B.: FOhrer, 
1>uııUn öCılc Uzeı1, komUnlstll~e kanı · 
kO>"tlla paktınıı l!'lrcn memlckNler1n 
a!md Berlln'de bulunnn devlet edamlıı· 
nnı ve Berlln'rlekl diplomatik mUmes
slllcrlnl davet .:tmlştlr. Bu tcıplııntıda, 

almnnlerdnn ez<"iımle rayh mareşali 

nörlna-. hariciye nazırı M. \'on Rttıben
troıı, bU>·iik nmlrnı neader, mnreenı 

Kl'lteı, mnresal Mllch. nnzırlnrdnn rlok· 
tor Gobbels, M. von Velzııacker ve ko -
mUnlstııte knnıkoymn paktına ırlren 

mrmleketlerdckl almnn elcllrrl hnzır 

.hulunmuıtur. 

Yeni pakt l ngiliz 
politikasını değiıtirmiyecek 

Londra, 27 a.a. - Mister Eden a
vam kamarasında Berlin'dcki anti
komintern toplantıdan bahsetmiş ve 
bilhassa şöyle demiştir ı 

Yeni nizam için başka memleket 
!er ne yaparlarsa yapsınlar, bunun 
bizım polıtikamız üzerinde en kil· 
çuk bir tesirı bile olamaz. 

Mister Eden. Krrnlm nutkuna ve· 
rilecek cevabın müzakeresi için ay· 
nlan müddetin o;onuncu günü söylc-
miş olduğu bu sözleri hükümet adı
na söylemi:ı bulunmaktadır. Avam 
kamarası M. Eden'in nutkundan 
sonra. kırata verilecek cevapta dc-
ğişiklik yapılmasrnt istiyen müsta -
kil işçi mebus Mister Govern'nin 
takririni 2 ye karşı 326 rey gibi c-
zici bir çoklukla reddetmiş ve kı
rala "Terilecelı cevabı ittifa ·la tas • 
vip eylemiştir. 

Lübnan'ın istiklôli 

ilôn edildi 
Beyrut; 2i. u.a. - Dün yapılan 

fcvkaiA<ie bir tören esnasında, hür 
Fransızların Suriye'deki umumi mu
rahhası general Catroux, Ltibnan 
devletinin istıklt\llni ve hükümran -
l•ğını IJAn etmiştir 

Nisandenberi Lübnarı hUkllme t re-
isi bultınıın M. Atrred Naccache, 
yeni cUmhurlyetln reisi olmuıtur. 

Kömürsü z Paris, kııı 

naaıl geçiriyor ? 

lşgal altındaki Parls, el mdl ikinci 
kışı dn kömürsüz g~lrmeğe başla -
mıştır. Onun !cin, ~~ransn'dan gelen 
kadın gazetelerinde ısıtıcı esvap mo· 
dellerindeıı gecllmiyor. 

Bir Avrupa gazetesinin haber ver
diğine göre, Parls fuarında bu yıl 

en çok satılan eşyadan birisi de 
elektrikli bir yelektir. Bu yeleği Ki· 
)'crı kimse. bulundııi':u yerdı:t ilse bir 
priz sokuncıt, yelc>ğln lçlndekı elek
trik terlibn._u vCicuılu derhal ısıtrnak
Laclır. 

iki gUnılUr yağan kar, kfön!lrtl de 
gUnUn en mlihiın maddelerinden 1>1-
rı hAllne gt>tlrdl. Komşu meııılcket· 
!erde, tnkmıt arlı "knra olınns" olan 
kömOrUn yakında sahici elmas flra
tınn satılacnğını gösteren emareler 
var: bu memleketlerden blrlslncle bir 
ton komUrlln 120 liraya satıldığını 
duyunca; kömürden bahsolunmasına 
raıtmcın insan soğuk bir ürperme ge
cirmC'kl<'n kenılrslnl alamıyor Bu 
şartlar altında, kömllr satışını disip
lin nltına alan hilkfimetln ne kadar 
iyi hareket ettiğini şlmdi daha iyi 
anlıyoruz. 

M evsimıiz haber, 

Turfanda haber ... 

İstanbul ı;;azetelerlnden birisi 
ynkımlıı "Dlvanılıll" kurulaC'ağı hak
kında bir hahPr yazdı, fakat Simrlt
ye kudar da. bunun aslı çıkmadı. Ik! 
nrknd:ış bu haber etrafında konuşa 
konuşa glrlerlerken, Hal civarında. 
elinde meyva \'e sebze Paketleriyle 
g<'len Anadolu AJ:ınsı Basmuharrlr
lerlnd!'n Keram! Kurtbay'a rastladı
lar: 

- Keram!, sen bu ha.bere ne der
sin? dedıler. Bize biraz mevslmstz 
gibi egldl. 

Keram! başını sallıyarak 

et ti: 
tasdik 

Moskova, 27 a.a. - Sovyetler Bir· 
llJli Hariciye Halk Komlsc>ri M. Mo· 
lotof, sovyetlerlo sıyasi münasebet 
hA.llnde bulunan bütün ıriemlekctlo· 
rln bliyük elcllerine ve delc>gelenne 
birer nota göndererek esir dilşcn 
Kızılorrtu asker ve komutnn1nrınn 
karşı alman makamlannca sistemli 
bir surette vahşi usuller tatlıik 
rdlldlğlnl blldlnnistlr. 

Nota, bu hfıdiselcrdon blrc:oğunu 
saydıktan sonra, bu hareketleri bü
tün dOnyn önünde protesto etmekte 
ve bundan doğan mcsuliyetl nlmnn 
slvll ve askeı1 maknmlarınn yükle
mektedir. 

Almanlar R u• notasını 
Molotof'un oğlu va•ıtasiyle 

reddettiler 
Berlln, Z7 a.a. - Yarı resmi blr 

kaynaktan bildiriliyor : Sovyct Ha· 
riciyc Komiseri Molotof"un biri • 
cik oğlu, bolşevik ordusunun esir 
nskeri sıfatlylı• bu nkşaın Berlln'dekı 
ynlıııııeı hasın mfiın!$Sfllt>rfne ıakrllm 
c>dllmi&tir. Moloto!'un ol!)u, pek ya· 
kında .D.N.B. ajnnsı tarafından nes· 
redllecek olan uehndetlc>rl~dcı, sovyet 
harp esirlerinin gtlya tt'ıbl tutulduk
ları fena muamele hııkkında bolııe
vlk Hariciye Nazın Molotorca cvcl
kl gün :yapılan iddialan ynlanlamıs
tır. 

İstanbul şehir medisinde 
lstanbul, 27 (Telefonla) - Sehir 

meclisi bugünkü toplantısında cen:ue 
kaldırma üc:rt'tlerinin artırılması hak· 
kındaki teklifi redcletti. Fabrika ve atöl· 
>elerin kurulacakları )"erlerin ıeslıiti 
hakkındaki teklifi etraflıca incelenmek 
üzere ,uhat devresine bırakıı. Hayvan 
sergilerine rağbeti artırmak için bunlara 
verilen mükafatların artırılma~• hakkın· 
daki teklif ile tramvay, tunel, elektrik 
id:ttcsinde çalııan memur ve işçilere el
bise verilmesi için hazırlanan talinutna· 
meyi kabul etti. Kazalarda yapılan ilk· 
okullara rardım için de 2'5.800 lira tah· 
sisat ayırdı. 

__ [Si_ 
- Sahiden öyle ..• pcık "turfnnda" 

bir habere benziyor doğrusu ... 

, 
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"Bir y1.lksek Alman mernurunıı 

rröre, Yugoslavya hıırbl başladığı 

zamnn, Belgrarl'a knrşı yapılan bon• 
bıırdıman, şimdi bıı şehrin uğrıya

cağı bombardımanın yanında hiç 
kalacaktır ... 

Berlin haberi yalanlıyor 
Berlin, 2s a.n. - Yarı resmi kay. 

naktan bildiriliyor : 
Sırbistan'dn devam eden kargaşa

lrklar yüzünden alman işgal kuvet -
lerinin Belgrad şehrini tahrip et -
mek niyetinde oldukları hakkında ec 
nebi memleketlerde yapılan iddia 
buradaki selfihiyetli mahfillerde al· 
man düşmanı olan ecnebi memleket
lerin arasıra kullandıkları iğrenç ya
la"llardan biri olarak tavsif edilmek
tedir . 

Burada bildirildiğinQ göre, askeri 
bir ihtiyaç hasıl olmadıkça şehirle· 
rl tahrip etmek Almanların .8deti 
değildir. Bu usulün İngiliz müstcm
leketlerinde tatbiki bizzat ingi -
!izlere bırakılmıştır. 

lstanbul'da ete on 

kuruş zammedilecek 
fstanbul, 27 (Telefonla) - M uraka· 

he komiS)"Onu bugünkü toplantısında c:ı 

biilgelerinden gelcıı telgrafları ı;ö.tdc:n 
ı;~ı,irmis ıoptancı kasapların et fİ>·atları· 
1110 artırılması için ileri sürdükleri ~e· 
berl, ri dinll'llmiş ve to!'tan · perakende 
et firaılarına on kuru, zam rapılması· 
na karar vermi,ıir. nu nmma esas olan 
ve toptancı kasaplar tarafından ileri sü· 
rülen sebepler ıunlardır: Vapur ve 
trenlerle fazla hap·an getirememek; ge· 
çen sene kilosu üç kurus olan otun bu 
sene kilosu on kuruş olma~ı. vapur ve 
trenlerle gedrilemlyen hayvanları yol
larda beslemenin zorluğu. 

ES 
Yazı yazarken biraz 

d ikkat etsek ! 

DUn bir mMen mliht>ndls! nhpab:ı 
rastladım. <MühC'ndislikten zlyadP 
şairlik tarafı galip olan Behçet Ke· 
mal dcl'lll. hlr başkası! •• > 

pan karaltterı, deniz harbinden 
ayn olarak, llerllyen kuvetlerc 
malzeme, mllhimmat, yctlştirll -
meııinl teminde çekilen zorluklar
dır. Öyle anlnşıhyor ki, İngiliz -
ler dUn de kaydettiğimiz gibi bll
hassa buna 'husus! bir itina gös -
termlşler, ve geri ile daima bir 
b"lt!'lnntı kurmuşlıırdır 

Hangi kuvetler ilerledi ! 

Y ukanda, İngilizlerin Tob
ruk'takl kuvetlerle b!rlca • 
melerlnc rağmen bundan 

mihverc!lerln tam aleyhine bir 
ıntı.ıuı çıkarılmaması Uızım geldi· 
ğinl kaydetmiştik. Bu nokta ü -
zerinde bir defa dnha durmak ili· 
zımdır. ÇUnkU Tobnık'a varan · 
!arın çenbcri her tarafta aynı şid
detle kurmuıı olup olmadıklarını 
bilmiyoruz. Blr kısım kuvetıer i
lerlemiş olabilir; fakat geride bı
rakılan yol, acaba tamamen mil· 
dafaa olunabilir mi? Yani bu • 
rası, baştan n.şağı İngiliz kont ro
Hl altında mıdır? Hiç f;lüphe yok
tur ki, General Cunningham vazı. 
fesini bilen ve bunun, gerektirdi
ği tedbirleri alan bir kumandan -
dır. Elbette bu mühim mevzuu 
gözden uzak tutmU§ değildir. 

Sonra ikinci bir mesele daha 
vardır: Tobruk'la bağlanan İngi
lizler, Sldl • ömer'den ilerleyip 
Elgobl'yl alan, v e sonra nimale 
<'.loJtnı çıkıp Tobnıl<'un cenubun
dakl Sldl - Razzak'ı ele geçiren 
kuvetler midir? Yoksa, Bardlıı'yı 
at1JlY1Jl. snhll boyunca llerliyerek 
Tobruk - nardin yolunıın ortasın
da r.nmb11t'u rle gcçlrf'n asker -
IPr midir? Hcl' iki durıma göre 
mıu:nlrnln şt'kll nvrı ııvrıdır. 

Tam bir (emberleme 

E ğer, Tobruk'a varan İngiliz
ler, Gambut'lan yürUyen 
kuvetıerse, İngilizler sahil 

boyunca bir ilerleme yapmış de -
mektirler; o zaman geniıı bir çen
berleme hcınUz tamamlyle tahak
kuk etmi!i değildir. ÇllnkU Tob
nık'la Sldl - Razzak arasında ge
ne bir gedik vardır. Fakat eğer 
Tobruk garnlzoniyle birleacnler, 
Sldl - Ra,;zak'tan ıJimale doğru 
çıkan kııvetlerse, ancak o zaman 
ı:enber tıı.mamlanmıetır, Londra•-

.. 
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j _ Siz gazoteeller, dedi, iyi hoş 
ı adamlarsınız ama bazıın da anlama

dan dinlemeden, pek saltapatıce &ey
' ler yazıyorsunuz. 

Harp 
kazanççılığına 
karşı ... 

Yeni bu!macnmız 
Sohlan sae\'a: ı - Ankarn(fn bir semt 

2 - Kolc, keder 8 - Niyaz etmek 4 
Hakkını resmen aramak, ellılsedekl kir 
r.- Fenn ıtC'ğll, bir tnrrırı, Avrupa da 
bir hu-za 6 - Scvıııı. sı!nt edatı 7 -
Ulan S - llfak hastane 9 - blm. arar· 
bl Anadolulu, bir renk 10 - Yağmur· 
da IAzlm olur, bazı hastahklnra kar&ı 

ıcllr 11 _ nır edat, en asil tnsnn 
Yukıırıdnn asııtı. 1 - Tıı.ıa şekil 

veren ndnm 2 - sopa. masallardaki 
mahluk S - Doktorlukta bir sınır 4 -
Karadeniz S.'lhlllnde bir knanbn, z:ırrın 

Uzer! 5 - Bir av kutu 6 - Yoğurttan 
yapılır, ıız dcıtll 7 - Hayvanlar yer. 
bununla seyahat edlllr S - Bir mem
leketin para~ı. tıtr tarar !> - Er. sanat 
ıo - mr uzvumuz, se\·r:ı. 11 - Yeni 
dünyalı. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldan Balta: 1 - Sabah oldu 2 -
Esami 8 - Misak. u. ıt 4 - lna>·cıt, ok 
5 - Vıır, ynınmak 6 - Elele. kiraz 
1 _ Ta, inek s _ Alpaslnn 9 - lckl. 
Na11 tO - La, ıane, rl 11 - Künye, 
ekin. 

Yukandıın nsallı: l - S<-maver 2 -
Asi, aı. ak S - Bru;lrcılll 4 - Amnn, 
llpcın 5 - HlkAye, akaY 6 - Ya. Btne 
7 - Te•kll 8 - lt.rntnan 9 - Ur, are
na 10 - Sok ak, 1rl U - Salk. 

- Ne gföi? 

ı - Mt'S<-14 eeçenlcrde İstanbul ia
Zt tclNınden lıirlndc> bir yazı okudum. 
Bunu yazan arkadaşınız: "Odunun 
kalori~! 450-500 dlr. MAden kömUril
nıın knlorlsl d" 1500" diyordu. 

- Eeoe? Ne olmuş? 
Ne olmuş var mı? Bizim mem

lekc>lte cıknn çeşitli kömürlerin ka
lorilt>ri 5000-SOOıı nmsıncladır. Halka 
sııtılnn kiimlirlerln kalorisi do 6.700 
den nşnğı delWdlr. Bundan başka, 
> eryüztınde L500 kalorili bir kömür 
l'insl dc> >·ok. Şimdi olanı anladın mı? 

- Belki yazı doğrudur da dizilir· 
ken veya tashih edilirken bir ynn
lı&lık olmuı;tur. 

deyip Işı idare ettim ama, ahbabı
ma da hak vermedim defli ... 

Hcırhanı::i bir iş üzerlndP yazı ya
znrken biraz daha dikkatli olsak da 
halka yanlış şeyler blldirmesek lyf 
olmaz mı? 

,!' eniai r_ı_karılacağından 

f!ükmü ~almamıştır ! 

( Başı 1. inci sayfada ) 

icabında, değerli ve tecrübeli bir m:ı· 
lire müfetıi$İni mühim bi, merkeze 
defterdar ta);n etmelde büyük hir İ•a· 
hrı f:Österiroru1.. Acaba neden onun 
m:ıi) etine, tahııkkuk işlerinde kullanıl

mak füere, ı:enç •·e ardın mali)·e mü
fetıisleri vermi)·oruz ? •. 

T iirki)e"dc "hakiki kazanç" üzerinden 
\Ul(İ ıalıakkukunda emek ,.e zekaları,nı 
kullnnarak olRn maliye müfctti$leri t!· 
min olsunlar ki mesleklerinde bu mu· 
, .. ffnkı)·eılcri)·le daima öninmek hakkı
nı kazanaC'llklard ı r .• 

l stanhul ga1ctelerinden birinin baş
ynzı<ında d:ı şu ııaıırlnrı okuyorum: 
"ilııikllr çok kllrlı bir iş tC$kil cdi)or. 
Yüz biıılerce lira para \"llrmuş olanla· 
rın misali ağızlarda dolaşıror ve çok 
bürük bir c.az.ihc 'ücude ı:;ctiri}'Or.,, 

Her h:ını:;i bir maaş \'C')'a ücret bor· 
drosu fızerinden kazanç \ergisi tahakkuk 
ettirmek elbeııe ki yüz binlerce liralık 
bir kazanı:ı tr!ihİ t etmekten daha çok 
kola)dır. 

F~kat kola)·dır di)·e, "hakiki katanı; 
üzerinden vergi tahakkukunu" daha u· 
7 un müdılet ikind plana al;ımayız. 

8000 lira ile ortau:ın kaYbolan Diki· urasın • da bclirım<'k ı:erckıir ki h:ı.rp 
11 vczn<><ları l>'ahut da tsınnbul geze- kazanççı lıJ:ı iki l.mnıdır: 
telertnd<-n birisinin belki de espri yap· Tiirindsi, "ihtikilr kazancı" ı.lır. 
mak !cin ynzdı~ı gibi: Dikili sandık e • ikincisi de, harp vaziyetinin doğur-
mini) Istanbul'da bulunmustur. Vez • duğu >·eni )'eni knanç ka)-nnklarıdır 
ncdar vnkıa bulundu ama, artık cemi· ikinci kataı:ori için hir misal \'erelim: 
Yet !cin kaybolıtu demektir. 2 C)'1ül J9~9 dan )'llnİ harp basladı~ı 

Ulus•un lll\n memuru bu habeı1 duy- tarihten huı:üne kadar hükümet dıirele· 
sn belki de el alıskanlıAl>"le ''yC!Dlsl C'l• rinin. dc,·let müesseselerinin >'llllmı~ 
karılncatından h(lkmU yoktur,. derdi.. nlduklırı "ihale" !erin ~enci tutarını 

Vl'znedarın bir yenlslnln cıkarılması toplayın.. Bu )"ekün üzerinden insaflı 
kcılay ama, kaybolan 8000 liranın yer!· bir nishet dahilinde elde edilebilecek 
ne Yenileri nuıı cıkanlaeakf ı kazancı hesaplnyın ..• Bir de hu kauncı 

SA. - TIR. elde edenlerin devlete vermiı oldukları • 

dakl askeri mahfillerin kanaat • 
!erine gllrc, Sldi - Razzak, Gam
but'tan gelen kuveUer tarafın -
dan alınmıştır. Fakat bu doğt'U 
olsa bile, Sldl - RnzZ3k'takl İngi
lizlerin şimalde Tobruk'la bağ • 
Jantı vUcude getirmiş oıınalan 
dnha akla yakındır. ÇUnltü dUnkU 
Kahire tebliği Edduba'da Tobruk 
askerleriyle lılrleşildlğint kaydet· 
nıl11tır. Eddubn, Sldi - Raz7.ak'ın 
altı buçuk kilometre şimal ba -
tısında, ve Tobruk'un 27 kilomcıt· 
re cenup doğusundadır. O halde 
ikinci lhllrnıılln, yani tam bir çen
berlemenfn yapılmııı olması daha 
c;;ok muhtemeldir. 

Tank yardımı 

Y 
olnız bır noktaya. daha dik
kat etmek Uu:ımdır Tcb -
llğ, nna kU\'ctlcrın detıı. 

imdat kuvetıerınin Tobruk'un ce
nnbuna eriştiğini soylemoktedlr. 
General Honınıel'in, buraya sıkı 
bir baskı yapmıyacağı iddia edi· 
lemez. Her hnldc dUnkU duruma 
göre, harp İngilizlerin lehinde bir 
lnki11:ıf gös:ermtııse de, bunun ge
ne tamnmlyle almnnların, aleyhi 
ne olmadığını ds kaydetmek ıade 
lhtiyntlı değil, fakat aynı zaman
da hakikate uygun bir harekettir. 
ÇUnkll Londrn'da bile nlmanla • 
~n da yeni takviye kuvetlerl al
dığı belirtilmektedir. 12.000 kare
kllomctre içindeki sa\'0§, üzerin
de kesin söz söylenilecek derece
de olgun bir hale gelmemlıtir. 
Fakat almanlann, Avrupa kıta • 
sından daha geni§ bir ta:ık yar • 
dımı göı·eccklen ihtimıı1leri de he
men yok glbıdir. İugillzlcr her 
lhtlmnle karaı, çok daha cenupta, 
cıaıo ve Angila'dan ilerllyercl< Sir
te körfezine varmak istemelerin
deki hikmet, Trablus'tan yapıla -
cak yardımları, ve belki de Fran
sız şimal Afrlkasından geleblle -
cek kaçak malr.cmentn blle yolu
nıı ke~mektlr. 

Netice 

Ş 
ımdl sözlerimizi hUIAsa e • 
d .. bllirız: Harbın dunku § k
li lngılızlcr içın muvaua-

kıyetll olmugtur. Bunun harblıı 
yürUyllııU Uzerlnde mUhım tesır -
!er yap:ıcağı muhakkaktır. Fa • 
ltat diğer taraftan Sldi - Ömer'ln 
cenubundan Mı81r topraklarına 

giren ve mukabil bir çevlrmlye 
b:ış\'Uran alman hnrc>ketlnl kll -
çUmsememek gerektir. İnglUzler, 
e\'clki glin bunhnn üçte birini 
imha ettiklerini s5ylemlelcrdlr . 
Fakat dl\nkU tebliğde bu nokta 
Uzerlndcı cfkCm nydınlntncn.k hiç 
bir yeni haber yoktur. Yalnız Ka
hlre'dekl askeri sözcü, bunların 
elmdl daha kUı;Uk gnıplara ay • 

nlmııı olduğUnu bildirmektedir . 
İnglllz.lcr hor halde arkalarından 
vurulmalarınn mllııaade etmemek 
iı;ln ciddi tedbirler almıelardır. 

BUyllk İngiliz taarruzunun baş
lamnaından 10 gUn sonrn batı çö
lUndekl durumun ana çizgileri a.. 
ııatı yukarı bunlntdan ibarettir. 

Harbin bundan sonra alacağ'ı 
şekil, <}oğrudan dol!'rtıya tankla • 
rın savı üstUnlUğilnc ve bunlann 
oynıvacakları role bağlıdır. Son 
söz daima çcllktrdlr. 

Mümtaz Failk FENiK 

İzmir'de bir yük 

gemisinde yangın 
İstanbul, 27 (Telefonla) - lzmir'deo 

~u haber ''eriliror: bkenderun'da bet 
yiiı. otuz ton kukun, kostik soda. kireç 
kaymağı, pamuk )"ağı, çinko ve saire 
)uki)le fzmir"e gelen Sadık oğullarına 
ait bin sekiz ) üz tonluk Platin ~ilebinde 
•ebehi henüz bilinmiycn bir )"angın çık
mı511r. iı.mir itfaİ)esinin yardımına rai· 
men )'angın henüz tamamıyle söndürü
lemcmi~tir. Gemi arkadan kara)a otur· 
tulmustur. Verilen haberlere göre duru
mu pek tehlikeli değildir. Gemi ve et
ya sigortalıdır. Kaza sebebi hakkında 
incelemeler )apılnıaktadır. 

General Sikorski 

Tahrana geldi 
Londra; 27. a.a.. - Leh telgraf 

ajnnııınn gelen hnberlerc göre, Po
lonya başvekil vcı başkomutanı ge
neral Sikorskl, dUn Tnhrnn'a gel • 
mirıtır. General, Sovyctler Dirliği • 
ne yaptığı soynbata devam etme -
den önce iki gUn Tnhran'da kala -
cnkur. 

kazanı; vergisini ara5tırın" Bu iki ra
kamı kar$ılasııran bir cetvel tanzim 
edin. Daha faıla tafsilata girişmeği fay· 
dasız hulutuz. 

Biz, mali tetkik hey-etimizden bu ma· 
hi>ette çalı,mal:ır, bu tır1da ara~tırma· 
lar bddirnruz. fcnehl mıthuaıını takip 
edebilmek hirçok a)'dınlarımızın elinde
dir hkaı bö>le bir ir.celeme upabil
ml'k için l:ızımı.-ekn m:ılzeme İ•e ancak 
m:ıli teıkik hC')ctimizin elinde buluna· 
hilir. 

Hü•eyin S t'fmi COŞAR 
Urfa ?debuını 
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Zavallı denizci 
Çeviren: Ş. TAY LAN 

Yaz kıs. del!k deslk oımus kecl POS- Uzerlnde bir dükkA.n acncak ve yalnız 
tunu ıırtından cıkarmazdı. Lune lıme dentzcllerc yarar eayalar &atacaktı. 
oırnuı bir pantolon, uzun, ınska bacak- !-ile olmazsa mUsterllerı denizci olur 
Jarından asatı sarkar. ve aruk kokmuş, onlarla fırtınadan, denizden, baska sn
pararn parca oımuı köseleler ona sözde hlllerden konusurdu. 
n)akknbı vazltesl görUrdU. Saclan ı;U- Otuz iki ay sonra döndU. Onlnn ku
mOtU, kıtık bir )On halini almıstı. Al- caklamak, oksamnk ıcın snlJtrsızlnnı • 
nına, boynuna ~·e omuzlarına dokülür- )ordu_ Kadın g!tmlsll- eocurıunu da 
dU. Cnmurdan renııırıı ka)beden sakal alarak, bir adamın pesine takılmıs eeh
ve bı)'ltl ka•larlyle, ııaclnrlyle blrleslr re 1:ltml$tl.. Kadın- Adam sen de .• 
'lie yüzünde )nlnız ı~ıl ısıl yanan ve ıı- Ondan tok dahn güzcllerlnl. dnhn atesıı
nl tırıl donen ı;:tızlerlnden baskn Lılr Jertnl ı:örmUstU . Fakat cocuQu .. Cocuk 
ıcY gor.Unmezdl Bu ı;:llzler tehlikeyi se- ona aitti .. Senelerce onun hasretiyle 
zen ha~·an gözlcrtne ne kadar benzer- yanmııtı. 

cll. O da eehre gitti .. ArıımadıQı yer kal-
KclyQn, CoPIUklerlnl eseler, kendine madı. Polis komlııerlll!'lnden belediyeye, 

;ı.1)ecek arardı. Bir &eY bulamazsa o oradan otellere, sokaklara koştu_ Na
zaman gizlice tarlalara girer, sebze me .. 
ve>1l me)'Va c:alarak karnını do>urur - Once cnlı&lı.. Sonra kendini kaptı 

du. Kopekler onu ırörtıncc havlamaı'l'n koyuverdi. Sefaletin en derin ucurumu
\'e c!Itllktekllerı dıpn utratmağn bn3- na yuvarlo.ndı. Simdi ona "köpek .. dl. 
lardı. Fakat kuaıar, uzattıtı kırıntıla yorııırdı. Nerede, o kadınlann rUyala. 
n ırellr avucundan )er ve sırtını oksa- nnda ı:ördüA'U, erkeklerin kıskandıQı 
dı:ı ökOzlerın bundan deıın bir zevk delikanlı. Ona "kopek,. dl:vorlardı. o -
aldıtı ırörtı!UrdU. nu yakalasalar öldUreceklerdl. Fakat 

:Memlekette, onu her Afetten mt'Sul o buradan ayrılamıyordu. Bir g(ln on
tutarlardı. Kuraklık olsa, onun yQzün- Jann buraya döneC'eklerlne imanı \"ar
dcn, ael lıaa!a onun yOzUnden, kümes - dı. Onlan bekliyordu. 
lere ımnsarlann dadanması, davarların 
aart hastalıktan mahvolması. her ıey, 

her fenalık onun yüzündendi. Ona nere
de rastlasalar, kazma, kürekle, taaınr

la (!zerine çullanırlar. kovarlardı. Sim· 
diye kadar bütün bu tuzaklardan kur
tulması mucizeden baıka bir ıey değil
di 

BUtun bunlara ratmen, kö)Un clva
nnda, ynoııtmak ıste:nedlklerl bu yerde 
yatamakta ısrar ediyordu CünkU bura
dıı, almdl kendisi tein tehlike halini a -
ıan bu yerlerde, blrc:ok hatıraları, ırena, 

İninden c:ıktı • Gene yiyecek bulmak 
lllzım Yaf:mur >af:ıyor. Her halde, bu 
havada c:ırtllkten dışarı kimse\ cıkmnz. 
onu kimse ı:ormezdl. Dlr elma aıtııcını 

ıllkeledl. Yapraklann hısırtıııı <:ııtclnln 

yaklaımasını lsltmcslne mani oldu. 
Clttcl birden, sanki bir ekin yıfıınınn 

daldırır ırlbl yabasını kııburırasınn sap
ladı.. zavallı yere >'uvarlandı. öteki, 
ayaQl.yle onu hırpa!ıyarak kendi arazi -
sinden dısarıya kadar sQrdü, ve tehdit-

llk catına alt hatıralnn ı;ardı. ler savurarak uzaklaıtı. 
O, eskiden bö>le korkunc bir mah - Derl31nl delerek, lctnl oyan, Qc yara-

JQk deQll." cenc:, yakısıklı bir deniz dnn sonra uzun mUddet daha yaııya
kurdu idi. O zamanlar, senelerce ~ata- mıyacatını anlıyordu.. Fakat ölümle o 
nından uzak kalmak mecburtyetlerlne kadar cok defalar ve o kndıır yakından 
rağmen t>:uılt rııkat haklkt saadetler kanııaımıatı k1 artık korkmuyordu. 
tatmııtı. Gemi.si her ıeYI idi. Arkada DO tün dileği rıızıa acı c:ekmcden öle· 
klmıeyt bırakmadıtı tein, acık deniz - bilmekti. 
lerde, &ök lle su arasında kııldıı'l'ı za - Dermanı ırlttıkc:e azalıyordu; llııkl· 

manlnr zevkten aarhoa oldu{:unu hts- kat o kadar hızla ilerliyordu ki ıztırabı 
•ederdi.. Vatana dönQılerde de apayrı bile hissedemez olmuııtu. Şu kırmızı 

bir tat vardı. Senelerce blrlktlrdlı'l'I pa- ma>I her halde bnıka bir yerden cıkı • 
ralan arkadaılarla, kadınlarla, har yordu. Yalnız her Jı!o.mıldanısta hafif 
vurup harman savururdu. Kadınlar o
na bayılıroı. CUnkU o, denizcilerin en 
acık kalplisi, en acık ellisi ve en yak1-
11klı eri idi. 

lete bu dönUslerden birinde ac:ıkgöz 
bir kadın, aıu hafta müddetle onu ken
disine hasrcdebllmek maharetini ııöstcr
ml5tı. 

Bir aene sonra tekrar vatana ı;eldltl 
saman o kadını ana olarak buldu. O -
na minik bir yavru a;österml5 ve "fste 
cocurıun., demıatı. Bu mavi ııtız!U, 

pembe yüzlü bebcı'l'e bakarken sert de
nizci kalbinin yumusadıtını hlssetmls· 
tL bte o ırtınden ıonra artık eA'lencc -
den vaz eec:mtı, yalnız. yalnız yavrusu 
tein yaşıımafıa baslamıstı. Cocuiiu ile 
beraber ıreclrdlill o bir ayı unutabllme
ıınc lmkAn yoktu. 

Sonra ırene deniz- eene yabancı il
ler .. ArUk metelik ziyan etmekten kor
kuyor, kızına blr yuva hazırlamak ıc:tn, 

kendini her ec:ııden mahrum ediyordu. 

bir &ızı duyuyor ve her sızı ile biraz 
daha kendinden ı:cclyordu. Simdi ken
dini denizde ı:örU~or, kuvvetli bir fırtı
na gemisini alt üst etmls, denizde dal
ıralarıa botuauyor • sonra birden ken -
dtne geliyor, hakikatle karaılasıyor, ö
JUme her an biraz daha yaklııetıiiını 

unutabilmek tein eski hatıralannı lm • 
dada catınyor- lale annesi, anne an -
nesi-

Ve cocutu .. CocuQ'unun hayali o ka
ddr ac:ık ı:örUnmcll'e bııslad! ki artık 
hayal olmaktan cıktı.. late ılmdl o, 
uzun ıeyahatlerlnden birinden yeni dll
nUyor- Scvlnctnc hudut yok, ctınlr.U 
biraz sonra yavrusunu kucaklıyacak. 

bte o sırada, uzaktan. kucatında 
bir cocukla bir kadın ııörUndU. Fakat 
o, onu göremedi. Gözleriyle artık bir 
şey gllrebllecek bir halde detlldl. 

Son bir çırpınııtan ıonra yuvar\an
dı.. Ve "kllpek., diye lslmlendlrdlklcrl 
mnh!Qk tıpkı zavallı bir köpek ırtbl can Ktın miktar para blrtktlrdltl zaman 

denlzcllltl bırakacak, orada, nhtımn verdi. 

CEMİYET HAYATI . 

H alkevinde Konferans 
INGILIZ EDEBIY A Ti 

' 

Dil, Edebiyat ıubesi tarafından 
(İnglllz Edebiyatının ana hatları) 
namı altında bir seri konferans ter
tip etmiştir. Türk ve İngiliz prote -
sörler! tarafından verilecek olan bu 
konferanslardan yedincisi bugün saat 
ıs de E. W. F. Tomlin tarafından ve
rilecektir. Mevzu şudur: (Modern 
Edebiyat: Dram, Nazım, Roman: Os
car \\'ilde. Bernard Shaw, T. S. Ellot. 
H. G. \\'elle, Aldous Huxley). Kon
feranslar Türkçeye tercllme edilecek
tir. Konferanslar herkese açıktır. 

Kayakçıları davet 
Halkevi Reisliğinden : 

--------
Mesut bir nikah 

Manisa varidatmüdürü B. Kenan 
Gülnl'ın kızı Betül GUlal ile Harp 
Akademisi yükstk levazım mektebi 
muallimlerinden emekli Albay Saim 
A teşmen'in oğlu, sabık Sellüloz sa
nayii müessesesi kimyagerlerinden 
ve halen Kızılay Cemiyeti Gazmas
ke Fabrikası kimya şef muavini Ce
mal Ateşmen'in nikah merasimi dün 
İstanbul'da Beyoğlu belediye daire
sinde akrabaları arasında 1..-utlanmış
tır. Tarafeyne saadetler dileriz. 

Düzeltme 
26. 11. 94J. tarihli ımzell•m!J.ln dor-

dUncU s1ufa5ımlnkl "Hnmlet .. >nzısının 

UclıncU sUtunundııkl p:ıraı:rnI baaı aoy
le bastıyacaktı: 

Hnmlet'ln )'eni ll'rC'Qmcslnln pek iyi 
bir tercüme olm::ıdı~ını bir bıışknsın

dnn öıtrenerck .... 

özUr diler, düzeltiriz. 

LATİN AMERİKASINA GİDEN YOLLAR 

ÜZERİNDE EN KIYMETLİ B İ R UGRAK 

K R ••• 
NASIL B İ R YERDİR? 
D nkıır"ılan gelenlerin çoğu; bu &ehlrde akbaba

ların ve kertenkelelerin <;ok ziyan verdlkle

rlnden bnhsedurler ve hlıtırnlannı anlatırlar. Akba
balar yerde blr hayvan leşi görmek ümidiyle havada 
durmadan dolnsırlar, kırmı7J, sarı ve mavi renkte 
otan iri kertenkeleler duvarlnnn ve ağaclann üze
rine tırmanırlar ve gündüzün sokakların ortasından 
geçerler. 

İste Dakar şehrinin kendisine mahsus bu karnkte
rlstlk taraflarly1e arsıulusal alandaki durumunu telif 
etmek oldukça güctür. Çunkü Dnkar Afrlku'nın garp 
tarafının en nlhayetlndedir ve bugiin strateji bnkı
mındıın blrlncl dercc<:>de kıymeti olan bir limandır. 
Daknr l.500.000 mil kar<:> geniş bir saha olnn bütün 
fransız gnrbl Afrlknsını kontrolü altında bulundurur. 
Bu bnkımdıın, burayı ele geclren bir mütcarnz dev
let, Buenos-Ayrcs ve Kap yollarından g<:>len Bl1--ük 
Brltnnya gemi kafilı>lerine rahatca hlicumlar yapa
bilir. Brezilya, Atlruı Okyanosu'nun öbür köşesinde 
lSG2 mil kadar uzaktadır <Ucak ile 10 saat>.'tşte bu 
suretle Dnkar'dan Cenubt Amerlka'ya her tUrlü hü
cum yapılablllr. 

Fransa bozgunundan eveı, Dakar harbtn dışında 

kalmıştı. Fransa ve İngiltere riloları "Graf von Spee" 
alman kruvazörUnü arnmaf:n cıkt.ıklan zaman bu li
manda birçok kereler konaklamışlardı. Fmsa müta
reke yaptıkUın sonra, bülün Dnknr halkı Almanya
ya karşı harbe de,·nmı arzu ediyordu. Fakat fransız 
Şimal Afrlknsı Bordo \'e Vişi'nln emirlerini yerlne 
getirdi ve Dnkar halkına aynı emirler kabul ettlrll
dl. lkl ay sonra, general de Gaulle kuvetlerl bu &eh
rln önUne geldiler ve vatandaşlarının ateşiyle karşı
laştılar, 

* 
42.000 nüfus 

D akar 42.000 kişilik nüfusl~le diğer sömürge 

aehlrlerl gibi bir güzelliğe ve canlılı(:a sahip 

değildir. Onun tek şöhreti; tecimseldir ve bir sömUr
ge idare merkezi olmasıdır. 

Dakar"da yalnız iki mevsim vardır: kış ve yaz. Ha
zirandan blrlncltcşrln a)'lntn sonuna kadar yazdır. 

Mevsimin bu devresinde sıcak mUUılştlr. Sabah saat 
9 dan a.kenmın altısına kadar Dakar ölU bir sehlrdir, 
güneşin harareti ve ışıkları o kadar şiddetlidir kl 
a~·rupalılar mUııtemleke ını.ıkaııı ve ırlyuh 1:6i!Uk ta
şımak rnecbur1yeUnde kalırlar. Bütıın üstllva hattı , 
memleketlerinde olduğu gibi güneş burada şafaksız 
ve alaca karanlıkeız doğar ve batar, blrkaı; dakikada 
gece olur. Fakat güneşin batısından sonra da sıcak 
şiddetle devam eder. Yazın Dnkar'dn her glln yağmur 
yağar. Burada rutubet ve sıtma ortalığı kasıp kavu
rur. lklnclteşrln ayından ma)'IS ayına kadar iklim 
serln ve sağlığa el\•erlşlidir. 

Zaman zaman, hiltUn Dnkar hölı:-eslnde 61ddetll ka
sırgalar hükUm sürer. Blrclenblrc gök karanr, deniz 
ma-.·ı renkten donuk kuıı;un rengin" gecr.r ve şiddet
li bir rUzglır çıkar. Fırtına bUyük dalgalar yapar ve 
bu dalgalarla b<:>rnber fırtına ve yağmur cok znrar 
\'erir. Blltün bunlar ancak bir yarım saat kadar de
vam eder, fakat çok zaman. evler ve binalar yıkılır. 
Kasırga geçtikten sonra soknklan sular knplar ve 
çırcıplak cocuklar hu sulardn koşuşarak 
sular bir saat itinde tamamen <;ekilir 
kurur. 

Adi bir liman 

oynar, bu 
ve her yer 

D akar'a yUksekten bakılırsa alcak binalarla 

kurulmuş bir şehir görülilr, bu şehrin civa

rında yeril kulübeleri doludur. Bir mil kadar ıterl· 
lere saman ku!Ubeler taşar, bunlarda, sahillerden 
lı;erllerde yaşıyan ahali oturup tecim kurumlnnrun 
memurları \'C idare memurlan da dahil olan beyaz
lar, sahilden epeyi !cerde, yolları iyi çizilmiş \'e bir 
sırada muntnznm bnhı;ell evleri bulunan ve "yayla" 
denilen bir bölgede otururlar. 

Koya hakan bu yilksek bölgede üc büyük bina 
göze <:arı>ar: Fransa'dnn getirilen taşlarla yapılmış 

olan sömürge idaresi binası, adını, >'aptığı lise ile ebe
dileştiren fransız sömUrge !mlrlerlnden Van Vollan
hoven'ln Vıın Vollnnhoven lisesi. Sudan üı;!Qbunda 

yapılmış kırmızı büyük klllse. 
Limana doğru, eski Dakar'da dükkAnlar ve evler 

blriblrlne kan~r. Burnnın clrklnllk! şehirde beyazla
rın oturduğu kısmın temizliği ve lüksü ile tabantaba
na zıttır. 

Büyük cnrşıya do.hllden gelen yerliler, burada li
mon, muz ve dll:er üstüva hattı meyvalarını ve seb
zelerini satarlar. Bu çarşı dalmt şekilde tahammü!U 
güc bir tozla doludur. 

Liman geniştir \'e bir ada ile büyük bir mendirek 
tarafından korunmaktacltr. Büyük gemiler bu lima
na. rahatça girebilirler. limanın modern dokları ve 
iyi bir demir atma tesisatı vardır. Bir tren hattı sa
hili takip ederek şimalde Salnt-Louls'e ve lcerde )'U· 

karı Senegnl üzerindeki Kayes'e ve N'IJer üzerindeki 
Bo.mako'ya kadar uzanır. 

Yerli halkın ihtiyacını karşılıyan kilcUk bir bira 
fabriknsı hesaba katılmazsa burada fabrika hayatı 
yoktur. 

Burada ııvrupalıların ynııa:>'IŞ tnrzları hep blrlblrl
ne ben7.er ve sıkıntılıdır. Eski sömürge kulllbilnde 
oynano.n briç partileri dışında tek eğlence sinema
lardır. 

Dakar'ın "Dakar - Parls" adlı ve yalnız dUnya ha
berleri \'eren bir gazetesi vardır. Yegtl.ne spor haya
tı, gazel avına cıkmak ve yahut yaban domuzu avı 
yapmaktır. Fakat benzin yokluğu hu nevi spor ve 
eğlence hayatına engel olmaktadır. 

Dakar sömilrgclcr bakanlığına bağlı bir vali tara
fından idare olunur. Bu valinin ellnıie geniş bir "ta
l!hi)·ct vardır. Vlşl radyo ve kablo vasıtac:lyle Da
kar'la daimi irtibattadır. Deniz nakll~·atı ile irtibat 
yavaşlamış ve intizamsız bir hAI almıştır. Dakar. 
Kasablanka ve Kasablanka - Vlşl, Parls, Berlln ara· 
smda blr hava hattı da işlemektedir. 

* 
Da/tar kabili taarruz bir fehirdir 

D nkar'ın bu öneminden dolayı alınanlar birçok 

kere bura;>'! elde etmek !cin fınatlar kolla

dılar. SUphcslz ki Cezayir, Tunus ve Faa'ın Almanya 
tarafından işgali Kasablanka'dan 1700 mil uzakta o
lan Daknr'ı ele geclrmek tein bir bqlangıc olacaktı. 
Fa.ıı'ın cenubunda Agdlr'den hareket ed n bir mo
törlU kol, 1spanyo! Rlodoro'sunun hududu clvanndan 
ı:eı:ere.k, fransızlar tnrnfmılan yapılan Senlul'ye gi
den yoldan lstıfnde ederek Dakar'a gidebilirdi. Bu 
:>'ol hakikatte fıdl bir yoldur, fakat onıinn hafif tank
lar ve taşıtlar pekAllı faydalanabilirler. Bu )'ol eöl
den gcccr ve burada ikmal duraklan ve noktaları 
yoktur, yahut da cok azdır, aynı :zamanda Morltanl 
cölü bilinen eöllerln en corak ve en sıcak olanıdır. 
Aynı zamanda yerli kabileler tarafından hücuma 
uğramak ve tehlikeye dfi'mtek ihtimali de çoktur. 
Fakat herhalde zırhlı vnsıtal:ırla dolu bir kol rahat
ı:a ı;eı;ebillr. 

Sen-Lui'den Dakar'a Uc yol vardır: tren hattı, sa
hilden gecen otomobil yolu, kUçUk tasıtlann ıtec:ebl
leceklerl diğer basit bir yol. 

Dakar'a yapılacak bir hücum'a karşı koyabilecek 
kuvet ancak cok za~'lf olan bu şehrin bir miktar ku
\'etle dnyanncak olan garnlzonudur. ÇUnkU saldıran 
kU\·etıer miktarca c;ok olursa, buradaki kuvetlerin 
tanklan. topları, tank sa,·aş toplnn, ucak ve bomba
ları bulunmadığı lcin mağliıp olmaları mukndderdir. 
Fakat buna mukabll denl1.ıien gelecek bir mliteca
vlze karşıkoymak icin sahil bataryıılan oldukca ku
veuı bir hale sokulmuştur. Şimali Afrika hava ku
vetlerlnden takviye nlmak lmktl.nı mevcut olmııkla 
beraber, Dakar'ın karadan bir taarru7.a, herhalde 1)1 
dayanacak kuvrtl yoktur. 

Şehir, ikmal bakımından da gUcliikler lclndedlr. 
D:ıknr'ın blitün yiyecek maddeleri denlzyolu ile ııe
llr: Glne'ılen mu1~ Fas'tan ııatatrs ve diğer zahireler. 
Cenubi Amerlkn'dan et ... eğer bu ~·ollar dilşman ta
rafından kapatılırsa. Dakar az zamanda aclıktan 
ölür. - lMAGES'DAN 
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lngiliz takımının orta akıncısı F enton'ıın 
Mısır' da yaptığı bir maçta alınmı§ resmi 
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lngiliz futbol 
bir 

takımı 
alaka 

buyO 
topla 
• • 

Maçları 

Ankara' ya 

ıçırı görme<: 

gelenler 
Bölge Sportif Oyıflll-' 

Ajanlığından : 
ı.;ehrimizde bulunan İngiliz fut -

bolcuları dUn sabah 19 Mayıs Stad
yom·ında ikinci eksersizlerı:ıl yap • 
mı§le.rdır. Havanın soğuk olmasına 

ve durma.dan yağan karn rağmen bu 
eksersiz! bir çok meraklılar alaka ve 
tnkdırle takip etnılşlcı dir. 

Mlsafirleı· öğleden sonra, yanla • 
nnda mihmandarları olduğu halde 
ı. Ziraat Enslltüsilne gitmişler vc 
Rektör U. SUreyya Gencer ve Beden 
Terbiyesi EnstltllsU Mlıdilril B. Ve
dat Abut'la talebe tarafından karşı
lanmıslardır. 

Enstitü binalarını, Uiboratuvarln -
rıoı, kUtüphanealnl dol~an İngiliz 
futbolcuları ıerefine HekWr D. SU
reyya Gencer bir çay ziyafeti ver
mietır. tnırllizler Heden T.erblyesl 
EnsUtUsUnün §eret defterini imza -
lamışlardır. 

BugUn ııaat 15 te Ulus meydanın
da AtatUrk anıtına. çelenk koyacak 
olan kafilenin maçlar dışındaki zl
yaretlerl icln hususi bir program ya
pılmıştır. 0Arendlğimize göre, knrne 
reisi Mr. Lor<'y 4 birinci.kanun per
ııembe gtinll saat 18 de Hnlkevlnde 
bir konferans verecektir. 

İngiliz futbolcularının memleke -
tiınizi ziyareti her tarafla um:.ınıl bir 
ilgi uyandırmıştır. Mersin ve İspar
ta'dan, istanbul'dan alAkalı makam
lara gelen telgraflarla bu ııehirler
de birer maç temini rica edllmelttc
dlr. Diğer taraftan İstnnbul dı:ı da
hil olduğu halde bir çok yerlerden, 
Ankarn·va futbol meraklıları akını 

ba"lamı~tır. Stadvomd:ı şimdiden 
numaralı yerler dolmuştur. 

Ankara bölgesi eltopu 
müsabakaları başlıyor 

Yarın 19 Ma~·ıs stncl)omuncln bumıan 
önceki la}"llarımızıla yapılacaQını bil -
dlrdlQ'lmlz ellopu mnclarına bnşlnna

eaktır. BUyUk ma<:lan evci )'npılacaılı

nı ökıf'ncliğimlze ı:;örc cltopu birlncill 
ilinin ilk mncı Topcu ve 'l'opcu ntış o -
kulu ile Sı•or Eğitmen kursu takımla -
rı ıırasındadır. S:ıat 13 te bıışlıyııcıık o
llln tıu mUsatınka yarımııır saatlik bir 
devre Uzcrlnden yapılacaktır. Bu mü -
ıınbnkıısıı dair h1l!ge ı;porll! o)Unlar 
aJnnlığının teb!U'ılnl aınl!ı> a koyu)o
ruz: 

13u haftıı bölge elto u b 

asa.ı;,:ıdaki proı,'tnma r b 
tır: 

29.3. 1941 eu 'Ti •t 1 
le TOPCU \'e TopcJ 
Eğitmen kursu. 

Orta hnkeml: H. GUrcll 
Yan ve kale hakemi rl: f~ 

ner, Nedim A>'dınotıu, :.ıustıı! 
McvlQt Gövsan. 

....._ .......... ...___ ____ • ~1 

Bu akşamki nöbetçı_~ 
fr :smmı c.:zııncın . rıızar ıe'-'

olan eczane pazar gtıoll dt 
dlr. 1-' 
Ankara'dan giden tte' * <.;umartesl. pıızartcsı. pe~ ' 
de 19.50 de lstanbul. ıı l ~ * Her ırUn 19 da eJa;prell· ' 

-tıınbul. ,<16 * Her ııUn 20.2~ te p05ta. 1 • 
tanbul. 1 ıS * Her gUn 15,20 de posta· ' 
tanbul. Bu trenin KolU 8• 
lmılr'le irtibatı ~ardır. * Erzurum ve Dba bukıf11 
15 te. " * Samsun ve Adana»a h r~ 
U,45 te Adana. 19,40 tıı 

6 * Cuma, carşamba. pnz;ırt 
Turos 23,-.5 te. r * Zon~uldnk'a cuma. pıı:ıı t 
sı. salı, pe!'liemlı 17,l5 

ti 

10,38 ııl' 
Ankara'ya gelen tre 

cu 1 * Pnza test, canı b • ıı 
1st.ınbul dan. 23. 3 t ı\r~ * 15 tc posta. s.:;u de J\I\"" * Hl da ekspres. 9,25 te ;. * 20,25 te muhtelit. 13·~~JI· * Zonıruldak'tan pazar. ,o.Jı 
ba, cuma rtesl 17,05 te. 
Gcllst 11,50. ı:I * Dı>.:ubakır ve Erzuru::(}4 
rn'ya. Vııı"lş her ıı.ın ;. * Samsun \e Ad nadııtı 
varıa her ııUn 1S. l7. , 

Posta saatler• J * TanhhütıU 18 e kadar, 
kudar. 

1941-1942 yılı kayak spor hareket
lerine bll§lanacağından, evimiz spor 
ıubeaine kayıtlı bütün kayakçıların, 
bu akşam saat ıs de evimizde top • 
lanmalan bildlrlllr. 
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ı,.tı 

Haştane tclefoıt 

C üm hu rreiılıgı 
f ilıirmoınik Orkestrasının 

üçüncü konseri 
Konser Şef Ferit Alnar idaresln -

de yarınki cumartesi günü Devlet 
Knservatuvarı konferans salonunda 
venlecektlr. Program ll§ağldadır : 

BAKİR ADAM 
ı - ı-·. Mcndetssohn (1809-1847): 

Yazan: M arcel Prevost • Çeviren: Mihri Geray 

Hebriden uvertürü. 
2 _ P. çaykovski (1840-1893) : 

Keman konçertosu, Re majör, op. 3;; 
a) Allegro moderato, 
b ı Can:ı:onetta, 
c) Allegro vlvacisslmo. 
Solist: A. B. \\'lnkler. 

l 10 dakika dinlenme ) 

lık harekcıin bağırarak ellerimi İl· 
mck ol<lu: 

"'Yo, dedin, bu, fnzileıc sö,mek, ve 
köıulugü >ükseklcre çıkarmak olur.,, 

Uıkin, hakkııni)cıin bizzat kendisi o
lan sen, dc.-rhal beni anlııdın, bana mer
hametli, merh.ımeıli bakarak mırıldan· 
dın: S - R. Schumann (1810-1856) 

4 Uncu senfoni, Re minör, op. 120 "Yaz.ık ki samimisin.,, 
Birkaç ı;üa sonra artık a) rılacakıık, a) Oldukça ağır • canlı, 

bu bizim ınhmiaimiıe. söre en çok bir b) Romans (oldukça ağır), 
sene sürccekıi. Bak hala iste o ayrılış ... 

c) Scherzo (canlı). 
S.ına sii> lemi> e uıanırorum ama, bu 

d J Ağır - canlı. mu ha' erelcrimizi müıeakip bt'tl de ııp
Not: Gelecek konser 6-12-1941 cu- ki öıeki ııskerlcre benzer bir a~ker ol· 

martesl gllnü saat 15.30 dadır. <lum. ,\~kcrlik lıizmcıim biraz spor; ki· 

Evlenme ğıı O)unları, içki, •·e kadınlarla geçti ... 
Özagıl pazarı sahibi Tahir Bilgin'- Kiıaıı okumam bile ihnıale uğradı. 

le Meryem Savda'nın diı(;Unlerl Hal- ~tektuıılarımız artık seyrekleşi)·ordu; 
kevinde yapılmı~tır. Genç evlilere kabahat bendeydi. Sen bana sayfalar do· 
saadetler dileriz. lusu ahtlki şeyler )'azı)·orJun: bense 

bunlara kısa tcskerclerlc cevap '·eri -
Dr. Muzaffer Sezer rordum. llnkikaıen hu kıılııı muhiıre 

Doğum ve kadın hastalıkları mü- ha ~a~İ>eıim U)'Uşuk kııldı. 
tehassısı Dr. Muzaffer Sezer İs Terhis cdil<liğim vakiı muhaberaıı -
tanbul'dan dönmliş ve hastalarını 1 mızın ardı hemen, hemen, li;esilmi~ti. 
cene Postahane caddesinde Akoğlu Kendi kendime La Gaıere'de tekrar 
apartmaııMla kabule başlamı!jtır. ba~larım diyordum. Halhu ki, eve dön-

dükıen sonra kışlayı aranıaJım diye 
ıncm. Kı~la beni ~adccc U)'Uşıuruıuş· 
tu. Babamın evi ise beni, ıabiıııen mü· 
ıcma) il olduğum bir müphem iıtiraıı. 
acı kararsızlık ve rnüıc:madi hir can 
~ıkınıısı ic;ine ııtıı. Bunları, ilk tah\i
Jimizdco beri, senin senelerce hcnimle 
berııbcr olman benden uzaklaşurmışıı. 
Sen, ıahsillerini bitirip memleketlerine 
dönen ,·ili.yet C$rafı çocuklarını, gizlice 
çamurlara ~ürükliyen bir kuvet ıasav
\'Ur edemezsin, Kendimi bildim bileli, 
ıençherler, c•·in hi1mctc;ileri, hana. hc
ıpimiz.e her zaman sörledikleri $C')•leri 
(ekrarlamışlardır. "Mii~yö Hen~ ma -
tjemki zengin<lir \'C hiç bir ~ey )'apmn· 
<lan geçinebilir, o halde eğer çalışacak 
olursa, çok )anlış bir hareeltre hulun
ı:nuş olur. Öyle bir eve dönürorum ki 
nrada ne babam, ne onun hııhım ne de 
~üyük bahası gelirleri> le )'ll$ll)'l(l. ara
ttilerinin sürülmesine, ekilme~ine, bal:· 
!arının l:ıudanma~ına, ve hağ hoıumuna 
ancak göı kulak olmRktan başka bir 
•Şey ya1m11yorlardı. 

Kabahat onlarda değil, onları umumi 
bizmetlerdeo hariç ıutan rejimde)'di. 
Pnlamı baıkaca yıpukları iılcr ıuıılar· . 

\<lı: ~lahmlün ıaksiminde hazır bulun· 
mak, bilha~sa tı\'a ı;iımek, balık ıuımak, 
ı.ı;ece giiııdüı. k:ıi!ıı oynamak, kendi e\'
ııcrindc olsun, dostlarında olsun tıka 
lba\a güzel )'emekler yemek, h.ızen ken· 
tdi karılarından, bazen de komsuların· 
lkiooen çornk rcıi~ıirmekıen ibaretıi. 

Bana da mukadder olan işıe br.)le 
t>ir JC}'di. Bunları du)ündükçe daha o 
ıamanlar bile ürpernıder geçirirdim. 

~imdi sen kendini benim rerimc ko)', 
ve billli)'.\İn bu C\'C gelip )'erfC)Iİğiııi 
tfarzeı. Henüz hn\'a güzel olmııklıı be· 
raber arıık ornınnlar )'apr.ıklarım dök· 
müşlcr; kış sabö\hın uzun süren sisleri 
ukasından biLİ ıchdiı eımekıedir. Gc· 
rek .Monıauban'daki halkın, gerekse 
m~g(ıl oldukları iıin haşinliği insanda 
ıdü)Ünen·k akıl bırakmıyordu; fakat bu. 
ırada beni me$ı;ÜI edecek yerleşme işle
ıri bitıi1..ıen wnra, içimde bir köıii ke· 
iller ka}'naması ve müphem bir cn<li~e 
.Jıissetmeğe başladım; bunlar )'alnız, 'e
ınin ranımda olman, ve o muka•·emeı 
ıdinlemez kadın af)·onu gidcrebilir<li. 
;Bir senedir elime hiç bir kiıa(l alına -
ını)Um, okumı)'a çalışı)-orum, kitaplar 
~çimi ~ıkı)or, neıice iıibariylc, zaıen o· 
ıkumıırı da bilahare ~ana bah~etmek için 

<:\·erdim ya. Annem, babam onların 
fıuzuru da heni ezi)'Or, ken<lilerini hen
den asağı buluyorum. Bahamın bütün 
ı:uleıleri, bütün harekeıleri ~ini rime do
r<unu)'Or. Si)'asi fikirleri de, arui~ini 
ıi<lare t-tmcsi tarzı dı. Ondan adeta u
ıtıınıyorum. Annem ne taılı kadın; onu 
ıseyretme)ini bile severim, onun hanı 
ıtömrdiği sefkat h01umı gidiyor: bana 
karıı ola.o takdirleri ıururumu olquyor. 

·Fakat onu da cahil buluyorum; kih iç
ıtinıai sınıf farkları içinde bunalmıs, miı· 
~ca~'ı(l, kalı ta kihirii bir kadın: Bu 
Jllt\"Simde bidm sıısyeıenin ıuplanııları 
çok na<lir olur: Sonra içimde •uçlu bir 
ı;a)'e fll!Jinde kosıııadığıaı hiç bir <0s· 
'}'eıe beni hiç bir 1aınan eylendirmedi. 

O halde başka nasıl harekrt edebili
rim? Tekrar günahıma kı'onik huıalı
fiınıı dıinüyorum. 

Hatıa fırsaı bile aramı>-orum. Fır
'Saı beni buluyor, Ben •ad., yakalanmak 
iMilen 5eyi ele sec;iriyorum. Ne aşk ne 
al:ıka; Tıpkı afyon çeker gibi; Şurada 
'bir hrre daha sfl)·lire>·im: tabımdaki bu 
derin Ye <laimi müşkile ne beden id· 
ınıanlırı, ne muhitimdeki insanların hu· 
lzuru, ne kiıa(llar ne de ıah•ilim bir de· 
'va olmadı. Bunun ,ebchini kadınlara 
olan münasebeıinıde aramalıdır. Faknı 
her hanRi bir kaclın da mı? 1 la yır. ka
dınlarla olan münuclıeıinıJe küçük d~. 
'miyccek kadar, geniş ''e •erbeı bir inıi
hap hakkım var. Bu \'Ui)·eıim tahit çir· 
~in Ye }a5lı olanlarını hriç tutmağı ki
ıfidir. Lakin içimde genç bir arzu başı· 
mı döndürüyor, ,.e ha)·aıımı kederlen· 
'diren ne,e~i1 fe<!.ıkarlıfiı İfıe ancıık bu 
tsa.rhoş l uk İçine gömüverirorum. Bu -
'hunla beraber vakıinden e•·el cdindi
'İiim ıccrübem bana şunu öğreıti: Ma· 
ıceraları knla)' olan böyle bir rejimde 
~•usünün macera•ı dünküne, yarınkine 
de husünküne bemiyor. Fakat af}"On 
;çtiiim çubuk ta şimdiye kdar içinden 
•fron içihıiş, ve içilecek olan bürüıı ö
teki çubukları benziyor ya: mamafi bu 
bal afyon c;eken klmfenln gene ıyııi ih· 
1tlrıslı bir sabırsııhıld& kara afJ'Oll pu. 

~uını çubuğunun içine ka)'dırnıasına 
~ııani olnı31. 

Ha)di; 1 el.scfe )'ll(lmıyalım. Kendimi 

* NUmune 1577 - 157li * Gulhane 2816 
Askeri 69 1 

tur akıyorum... İşli> en ıihnimi durdur· 
mak ıa ne zor 'e)nıİ5. Kısaca. anlaıalıın. 
Tarihler rani boş ve iıil ı:;eçmij dilrı 
"'enenin tarihi hir uyfa kiığıı ıutnıaı. * 
talin •enin ıanımadığın bu alil \'C SC• * 
ifil Herve'yi ~ana gô,ıermek ıc l111m * 
~değil mi? * 

11!92 şuhıııında babıım iildü. nu ı.a
\allı adama taııınan anncnı<l: ıle birden 
hire karaciğer hastalığı haşl.ıdı, •e on
dan ('ek fula raşamadı. l:vde korkunç 
hir keder; :--=öra~ıcni. İn~anı h~sıa edi
'Ci bir endişe.-. Nihayeı kendi kendime 
•orurorum. (Tıpkı eskiılcn kolejde )"ap· 
tığım ve •enin de protesıo etıiğin !:i· 
1'i) "Ben dejenere \'C mll\·arcnl-sini ka}• 
'hcımiş bir adıım değil mi>•İm ? .. F •er 
1'u iııirahımın içinıle onu dindircce -
~inden tmin oldu~um geçici bir sıiki'ın 
•arar~am beni gene <uc;lu tutabilir mi-

* * * 

~in? 

Au kederli "e ağır karanlık içinde 
İşıe nihayeı hir ~im~ck. Sanıucl ne o
:ur hana yüreğini ııç. sanki ~ana hiç 
'"->rle (leri5an giirünmÜ)~ırmuşıım. lk•:.t
luğuna hu kadar az !arık değilmişim 
'f:ihi gı•nix-e aç. Dillle 1'.ık: 1896 rılı 
'eyliilünün ır. sınıh başıma ne ı:;eldi. O 
"gün 'aaı altıdan hir az evci unki bi' 
randernya giıli}·ornııı~ııl'l ı:ibi e'dcn ~ık· 
\ım. Yedi ~ent evci h'lni hir nkşarn e
'rıi mukaderaıınlıı. kar$t karşt}'a i(lnoıi
ze edilmiş bir halde hulduğum, CavrM 
.,un tepe,ine çıkıım. Kireçli ıoprak }'a 
lfeaa bffleome yüzünden bodur kalmış 

CSoou vu) 

7.30 Proı:rnm tiaat 
7 33 Müzik <Pi J 

7.45 A•ans 
8 00 Müzik (Pi.) 

8.15 Evin s n ti 

8 45 l\lilzlk (Pi. l 

12.30 proı:ram saat 
12 S3 Saz eserleri 

12 45 AJıır.s 

13 00 Türküler 

13.30 
14 00 l\l ULlk l Pi. l 

18.00 Proııram. s. 
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iN J , 2475 liradır. NUmuncsl Ko. da &:örUlür., -9.J:!z __ L_E_R_E_G_ô_R_E l MIHVERCILERE GôRE 1 Günün meseleleri İCRA VE İFLAS ANKARA LEVAZIM Tallplertn bcıu vakıLte xo. na mtıraca-

u L u s 
-5-

AMİRLİGlNE GELEN atıun. <8833> 16820 kuvetler Muharebe Ankara İcra dairesi gayri menkul İLANLAR "felefon d1regi alınacak 
B h b·n parası satıı memurlugundan 1 !st - li1ıılı sa. Aı. Ko. dan : Tahmil ve tahliye işi u ar 1 . İzalei ıtUYUundan dolayı sulh hu- Kereste alınacak l- 5000 liralık tcle!on dircğ'l n- Ankıım Lv. A. Sa. A1. Ko. dıın T b k'I kuk mahkemesince satılmasına ka - çık eksıltmo ılo munnkasaya kon -

1 
_ Knpa.lı zarf usu 

31 
c 15 OOlı ton O ru a §1.ddetI•Dl• (Başı 2 inci sayfada) rar verilen Anko.ra'nın Sıimer ma - Ist. Şı.şll Sa. Al. Ko. da.n : muştur. Evsaf ve hususı oartıar ko· tahmll ve tnhll;ııe yaptır lacaktır. B ·-

ANKARA LEVAZIM 
AMIRLlGl 

mak daha kolaydı. GllmrUk kn- hallesinde Kastamonu sokagında 367 1 - Kapalı znrf usuliyle 1350 met- misyonda gtlrUlUr. Beherınin, mu • her tonuna tahmin cd .en f )at l~ 
pılan devlet elinde olduğundan ada 8 parsel numaralı ı49 metre re mlktıbı k<'reste mUnn.kasayıı kon- hnmmen bedeli G liradır. kuruş olup ilk tc-mln tı 11.:J 1 ıa lır. b 1 d eşyanın giriş ve cıkısını - yani murabbaı miktarındaki ahşap ev aşa- muştur. Kcr stenm evsaf ve ebadı 2- !balesi 15. 12. 941 pazartesi 2 _ thnlc l 9.1 ... 9 l snlı .ınu ant ag'-' an 1 tt paranın kullanılacağı başlıca mev- gıda yazılı ;ıartlar dahilinde açık komisyonda görillilr. Muvnkknt te • ı;Unü saat 10 da yapılacaktır. Ta - 11 defür. Tnllplcr n t klıf m ktupla-ar ırıyor lamak L."ylece P"ra ·ı ı mlnat 5975 liradır. İhale 1.12.941 

1 
K 

zuu - ayar • uu "' • artırma ı e tıatı ıga çıknrılmıııtır. llplerln kati teminatlar!yle komis- nnı ihaleden bir snnt eve o. na ver 
B nın artışından, başka meml<'ket- Evsafı : pazartesi günli saat 11 de yapılnca.k- yona mtlrncııatları. (8S3g) 

18821 
meler!. Snrtnam ı Ko. dn h r un .... ( ''' ı. ind ,.yfad>) lorin '"'dalanmamm 6nlomok Sokak kop>0mdan avlnya gidldik- U•. Tnlipl.,ın lhnlo =Undon hl•,.. G6rlilob111•. <114091 lSJW 

".,, ~" canuomnla• dovam otmıo ı B.,, ı ;.,; uyl•d• l mUmkfiodU. Homon "" m<ıo bu ., .,. tuafto ., ••t k"" tah" do- at mı toklif vo teminat moktuplm- Kundura alınacak ""1ı •ak bu oabnh "kon, yanhm sı~nalk koY•m ac>klmnda hl• al- yapofü le PB•nnn "'' pamla•ln o<m<li bi• oda ilo alt kounda ,.. m Ko. nn ,·•nnolorl, <8445ı 18306 Enurum S>. Al. Ro. '""' Kırmızı biber al.nacak 
.... ,~" un•u•lan, Ed-Dfibbn.da f - """'"" kalmad>. Mllk dllvl• mini tomk bi• mutbnh V< bi• an- ı - =ı <'t kuoduro k•~h '"'"" Ank~ Lv, A. SL Al. K~ dH• lhı.16,,}akı lnı;illz kuveU ile birleş- man denizaltısı Jervls sını ına men· ın d vletln bildirdl"l bir kıy Sadeyagw alınacak münnknsa)a konmu~tur. Tahlnın edilen· i:'<·~ •up bl• lng!Uz "'"'°""rinl baUnnq- ya " • • • budan ibu<t iki »th kocpiçton ya- ı _ P,,,d>kı, '°o k.ıo k<~m M-"<" '· Bu mfihlm Ed-dfibbo mov- mot oldu. pdm" fi"d top<ak domh bi• bina Ad"O"•'" Sa. Al. Ro "" ' "''"" 233>0 ıırn 2' kuru, oıuo ilk to- "'" almualuu. Paml• ., 29, ıı. 9 1 
..... ~ Tob•uk kuvoU"l tarnfmdan '"· Pa.a !azioh•nun momloket ıcın- il< •okold• bk kot hmind< km ı _ ıo 100 .,,,.,at ""'"" =• 

0
• mlnot 1749 llrodtt. ~"'"'"" gunu •u• u di<. T liri< io 

liu. ll'llştL Bir alman gazeteaine göre deki tesirlerine gelince zaruri yi- kerpiçten yapılmış ve üzeri oluklu sulble s:ıtın nıın caktır. Tnhmln edl· 2 - l\1Un11ıuuıası 19. 12. 941 cuma ı.:u- tahakkuk edecek firaı uzcrimlen >tu e 
- '••""'""•· lng111' '"hh ve mot6•- Ye<ek vo glyooek <şyMiylo .abun, ıon '1y0t 17 ooo "''""· M0>nkknt ıo _ nU uot 16 do > "'""'"'· S>rtnnm"'ı k 

1 
'do an, dUn hududun iki tarafın· T obruk çenberden benzin, kömür gibi herkesin her saç örtlilü zemini toprak bir od3 ve mınnt 1000 lira 50 kuruştur. h r gün Ko. da cöMllUr. lstcklllerın l S aı ıemin.ulari>lc Ko. na m r c8" '-ıı d llJan birknc grupa. aynlmış o- kurtulamıyacak zaman muhtac olduğu şeylerin bir aralıktan ibarettir. Ve avluda :.ı - ihalesi 5.12941 cuma ıtUnü sn- belli ıran ve saatten bir saaL e~eı tt-k- alları. (8896) 18834 ~ ""•n ok>n kolunu kovnl•m>o- ,,.,a Yll•ilndon pohnld.,mam"'' mil>l<«k bl• him v.,d,,, Hoyotl u- ., 16 " '""."""· '""' ""n tok- m moktuol•no> Ko. •• ><rm<l•"· Bu Münakasa durdurulması t6ıı be Bu carı:ıısmnlardn. kollarımız. Berlln, 27 n.a. - Völklsclıer Beo- için veslka usull1 tercih edilmiş- mumıyesine l 4S3 lira kıymet tal:dir ıır m ·ktuplnrını b ııı 

5 
ltlen bir saat saatten sonrıı \•erilen mektuplar kabul 'ıotı lJ ıı düşman tankını ""o 80 oto- bachter, Sima! Afrika muharebesi tir. Devlet bunların stokunu yn- edilmiştir. evci Ko. na vcnnclcrl. Bu saatten son· cılllmez. (58SSJ 18826 

' 01 Yok etmişlerdir. Ekserisi aı- hakkında diyor kl: par, muayyen flynUa tüccara ve Satış şartları : rn vcr11en mektu;ılar kabul edllmcz Ank ını L\•. A. Sl Al. ]{o. dan· 

"'· .... nıak üzere 300 esir alınmıc:tır. esnafa verir onlar da halka bun- ı - Satış peşin para ile 23. 12 Sıgw ır eti alınacak "il_., " "Bu muharebe bOtQn ılddetlyle k Ş.ırtnamcsı her gun l{o. da coruı r . 
....::"'• anın bu akını, bazı engel lan vesika ile satarlar. Bu vesi- 941 salı günü saat 10 dan 12 ye a· Esklıehlr sa. Al. Ko. dan: • ~'llletı 1 de\'nm dahi etse, her iki taratın ne&- T ı· CS555> 184!)3 k 

1 

rı 
"-·-·· n haiz ise de, bizi esa.s he· kalar tonlanarak devlet stokun- dar dairemizde yapılacaktır. a ıp l - 40 ton sıl!ır ett apa ı za U· .~'illi.... rettli'.;i raporlara göre şimdiden su ., t tik te ~ın • .:"cn tevlrmet;c muvaffak ola- dan yeniden mnl alınır. Sannyl ler muhammen kıyroetin yüzde ye- K f J J k sullyle ek~lllmeye konmu~ ur. :"""+tır cihet kabul olunabilir ki hıırekfıt, • · b • · Unl asu ye a maca mlnnt laso lira lhat~st 22.12.1941 Pli· Jf • mAmullerlnin blrcoğuııun da fi- di buçugu nıs etınde pcyakçesı ve- 1 ~ 

Kapalı zart usul!.> le 2~. ll. 1041 da 
lhalC'sl >tırııl cıık o. n 28 ton ekrr k kıı· 
dayıtı. tel k da)ı!ı "e yurk nın 
sinden sarrı n zar cdlldllU ıııtn olunur . 

(8902) lS!>JS 

ı.. ava ı. haziranda SoUum önilnde olduğu a-1- k k b • lsken<I run Sn. Al. Ko dun : znrusı "imi! saat lS tc Esk1şehtr Sa ''Veıı "UVctlerlmlz, bllhtıssn kara S 1 yatları esasen devletçe tayin edil· ya ban a me tu u ve tahvilat vere- • 
• eriyi bi inkişaf edecektir. Haziranda o· ki d' D ll ı· .1 1 - Behcr k.losuna 24 kurus tahmin Al l(ıı. dl uapılacııktır. Evsaf vc $llrt-•lftH c l&birliğinde, yeniden nıu- mlştlr. Böylece para fazlnlı~ za- ce er ır. e a ıye ve vereı er sa- # -..ıtıyetıı lum önünde, lnglllzlerln yaptığı ıld· 1. d cdı;cn ı20 b n k lo kuru rasuı)'c kap lı lir hC'r "i.ln Ko. da "Örülllr. tstckı•ıerln .... blr gUn kaydetmlı;lerdlr. rurl eşya ile fiyatı devletce kon- tış bede ın en ödenecek ve tapu .. .. v 
L r.e~k· detll hücum kıtalarımızın karıı hü· . :r ... rr usuıu ile eksiltmeye konıruştu . belli .ıı:Un ve 

11 
:'.itten bir saat ev~ı tek· ""l""~ ın batısında alman ve trol edılen mamullerin fiyatını barcı ve tahliye masrafı miışterıye 

KAZALAR 

• #_,, t 
1 

cumu ile geri pllsktlrtUlmOş ve knr- lleps ntn tahn in L'<I : tı tut<ırı ı. JO fi· ıır m ·tunıarını K ft·ft~ı. nu L._~ b 
0

ıı uluklarınn karı;ı faali- arttırmamış olur. Ancak bu na- ait olac~ktır " •· 
0 

na vrnr'""~ "Tlr..ı,, Ulunan , ">mba ve av tayyare· sı hücumlarımız kııyda de~cr mu- zarı hükmü gerçelc-mek l"ln her 2 -- Satış günü artırma bedeli mu- ra olup mu\a ~t temin t 21rı0 ı radır. saatten sonra vcrııen mektuplar kabul 
... ·:•..., bı vaffnkıyctlcr kazanmıstı. " 2 - lh ı si 8-12·941 s:ıııt 15 te 1 kcn- cd ımez <8889> lSS'4' ~ı.. rcok dü&mnn tankı ve yerde sıkı devlet murakabesine hammen kıymetin yuzde yetrniş be-

Memur ah nacak 
#e ot derun Sa Al. l{o da yup. acaktır. Sart· A oınobIU yok etmişlerdir. lngllbı zırhlı blrllklcrlnln yok e- bacvurulmaktadır. Gerek vesika şlni buldu~u takiirde tam s:ınt on Sıg-ır etı" alınacak 

'"l '- " nnm sı h r gUn Ko da ı:urtıı.ır. İstek· 1 Süı.n•.1~reeri •0•• ... cu·· ne dı"yor.~ dilmesi. lnglllz kumandasının klfa· tı;lerlnde gerek fiyatı devlet mu- ikide lic; defa b:ı •. t•ırıltlı ·taıı sonra ~:Sklr hlr sn. Al. Ko. dan: 
"'-• 

0 

... lllCl'ln b lıl g.ın \ e s:ıalt n b r saat c-11'- , 27 a.a. _ Asker! sözcQ yetslzllğlnl bir kere daha ispat edP- rakabeslne tAbl mflmuller üzerin· en çok artırana ihnle olun cıık ve , 
1 

t ~ıır n cktuplannı Ko na v rm 
1 

_ 
1 

_ 40 ton sıtır eti kapı•ı zart u -lıı;tıııİU J{ahtro tebliğinde ı;6rlllcn cek şartlar lı:lnde cereyan eylemiş- de suç lşll)·cnler ağır ceza tehdl- yüzde yetmiş be ini bulmn1ıcı tak· r1 Bu s.ıattcn 
11 

nru veril n sull:ıılc ek ııtme>e konmuatur. tııc temı-~h. Sblr noktayı belirtmiştir. Bu tir. dl altındadır. Ancak bu tedbirler dirde en çok artırnnın taa~hudü ba- k.:ıbut cdllmez. (SG.!GI nnt 13SO Ura ihalesi 22. 12. 1041 paza:--~ ~k.,_:YdI-Rezzak'Uıki kuvctlerle Blrlbirlnl takip eden nevmldnne parn fazlalısının mahzurlarını as- ki kalmak üzere 2. 1. 9!,.2 cuma gıinU tcsl g.ınU saat J5 te Esklschlr Sa. Al. 

.:"lllıı ..,ki ileri kıtalann iltisak hücumlara ve ktllllyetll fcdakArlık· la hafifletemez. Para fıızlalaştık· saat 10 dan 12 ye kafar ynpılacak I' uru fasulye alınacak Ko. d:ı yarılııcaktır. Evsaf ve tart!ar ~ıtı _:ınııs olmalarıdır. DQşmanın !ara rağmen, 1nı;lllz taarruzunun e- ca murakabe altındaki eşyaya o- ikinci bir artırmada en çok artırana . her ı.: ın Ko. da ııörtılür. 1st<'klllerııı 'ııııı11 ;:nıer gene nnn kuvetler ara· sas hedefi olnn Tobruk kıtalannı lan hırs ve suc isleme teıruıyUlü ihale edilecektir. 1 310 sn. Al. Ko dan · belli gUn ve saatten bir ıınat evci tek-

~~ ı._""'t lrnış bulunmaktnciır. Tob- cemberden kurtarma~a varılamıya· kendlliğinden artacağı gibi mum- :ı - İhale bedeli hemen verilme- 1 - 130 ton kuru fasulye ı<ıırıaıı L.D.rı 1 ıır mektuplarını Ko. na vermelt•rı nu 
'<I ata caktır. kabe dışında bırakılan bin bı'r "C· d' - . l kd" d .. t • • . •. .. la eksl.tmcyc konulmuştur. Mımn. :n n il mektuplar ka'ıuı ~il 1 .. ,. n lle birleşme işini, tank- ... ıgı a ır e muş erıye yırmı gunu 1 Knattcn sonra ver en · 

"'le"""iyo ed(Jmı~ Yeni Zelanda "'it ecya da vat~ndncJarı huzursuz k .. b' h"l ·ı b" bedeli 8.:>100 llrndır. Ev~at ve li rtnıınıc· ~• 1 (85"") 165:: ~ 
·• • "<19 Şatafatlı ilô.nlıırdan sonra Londra- " " •• • ..,, geçme:ne uz ere. 1.r .me 1 verı e .~- si Gl'llbolu aıo S;_ Al. Ko. :ıa ve ;\rık_.. -.cul mez. "" ~ 'b .. rt bu sabah erkenden bn&ar- ğ bırakacak derecede yükselir. Dil- lecektır. Bu mehıl ıçınde de para O· • • k ~- •• ilin slındlden daha mütevazı olma a tün bu mahzurlnn hafifletmek f"in "h l b k d" r • ısı ınbul Lv. llmlrllı..erl s l. Al. Kı. Koyun etı avurması 

L. ••ıı,A bncJamasına hayret edilmez. Şimal " denmezse ı a e ozulacak ve en ı- ıarınd~ "Ö""'lllr. 1 
"'I 'O, nıuh .. _ 

1 
..... devlet, le pazara döktO"'U fazla • d ı k k kl'ft b" " .. '" alınacak ~le b nrewn n son derece Afrikıı'da işlerin bidayette sanıldığı " sın en eve en Yu .se te 1 e ..,_ 2 - lhnlcsı 4·12·fl41 perscmbe s:CınU Jtı lr bccerlkllkle ve tahmin e· gibi ve gBsterlldlğl gibi a-ltmedlClnln para~'! geri alabilmelidir. Geri a- lunan kimse nrzctmiş olduğu bedel- saat ıG d.ı GC'I bolu 310 Sn Al Ko·. da Erz.ncan S:'.1. Al. Ko. dnn: ı 'Ve lekllde cereyan ettl~lnl söyle- mOsahedeslne yavaş yava& hazırla- ı~. ya vergi veya istikraz yolly- le almağa ra:ı:i olursa ona ihale e- > ııılacc ktır. Muvıık al teminat 2550 il· 1 - lleher kilosuna 110 kurus fiyat ~&,. bl8ô2Jerınc "'Unları eklemiştir: le olur. Harp !cindeki memleket· dilccektir O da razi olmaz veya bu- tahmin cdtıcn Z? ooo kilo koyun eti ka-

"' rt " nılmaktadır.'' 1 rd bil ki b 1 1 1 • d" .. .. d 
1 

k l mdır. !at kllle:-ın be il gün ve saatten eksiltmesi 
r t rıcı safhayı kazandık. Dün e e e mse vergi nls et n n unmazsa ye ı gun mud et e cı arı- bir saat u\ el Ko. nn m..ır.ı<' ııtı:ırı. 'urmasının kap h znrtln oı oıırakla.nn:ı ı;lrmeğc muvaf- ltalyanlara göre musadere derecesinde yUkselmesi- lacak bir artırmada en çok artırana <86Z7> 15572 15. 12 1942 pazarıcsı QiinO s:ınt 15 te 

),.- le ':r düşman kolu şimdi daha ne razı değildir. Mallyecller, fazla ihale olunacak ve evelki ihale ile bu Erıınc n Sa. Al. Ko. dn yapılacaktır. ~"t. l(ı•~ UPlara dağıtılmış bulunu. Roma. 27 a.a. - İtalyan orduları Para cıknrmaktan mOmkUn oldu- ihale arasındaki fiyat farkından eve! Nakil işleri Muhammen bedeli 24200 lira ,.e Uk te· ı.., ... ıarını1z bu ı;ruplıın gittik· umumt karargAhının teblll;l: ğu kadar ceklnmeğl, vergide ah- ki müşteri mesul bulunacaktır. mlnaL l 15 liradır. Şartnnmcsı her gün 
~. •ıkı C(!mbcrler lı;ine almak· Marmarlk'te, sıkı bir taktik lşbir· nabllecek en son ha.dlere kadar 4 At•k d ı b • E!"Zurum sa. \1, Ko. d:ın Ko. da .:llrü!Qr. Evsaf korun blltUn 1:ar-
I · cıkmağı tavsiye ediyorlar. Ancak ::- . a, a .ar arın ~ g~yrı men- l - t•c bin kisi kom'5> ondan yerle- nlzonıarınııa mcvcuttur. TallPl<'rln bel-
"Ol'tc/ llğl ile hareket eden mlhver kuvet- btltiln masrafların vergiyle kar~ı- kul uzerınaekı hak ve ıddılannı ev- rl öı'trcnılmek Uz re k p:ılı zart usuıu il ıtUn \C ııaatten bir ıııat cvel tekli! 
!..,j rq' da ne diyorlar ? ıorı, Tobrok'un <onup doAu bölge- lanam,,~oa"'ru kabul do hop'1 bfr· <ak> müobit<l"iYI< bôdlkı, on "'' ' "' """ '"' ı '""'· """'' "" • '2. mok>uolann• K~ "' •='10<!. ~ lo•b, 27 a.a. - Sa!Ahiyedi mah· sinde ve Sollum cephesinde lnglllz !eşiyor. Yapılacak şey devle-tin zn. glin içinde daireye bildirmeleri ve 9U par. rtcsl ı::tmll saııt 15.30 da P.r • (8S9ll 16829 -.ı'-b ruk• k" el 1 f kuvetlerine karşı &lddetll çarpışma- aksi halde hakları tapu siciliyle sa k M 

L" •ite . ıa ı urumun mu ı:ı aza ruretler içinde cıknrdığı fazla pa. b"ıt olmadıkça salt" bedelı'n"ın PlY zurum Sa. Al. J{o. da ynpıJacn ur. U· 1 ak l ~/i1ne, haıti genısleıilcbilcceği· lara devam etml&lerdlr. Dün de, ray 1 fazla al m kudr tini Pi ., hammen bedeli 21 ooo lira ilk teminat Odun a ınac ~ .. L ırıer n kd' d · TL! Sollum cephesinde bilyUk muvaffa- ı yan 
1 

e • laştırılmasındnn hariç kalacaklar - 1::175 ıırııllır. Şartnıımcaı herııUn Ko. ıı:ı ,\v~·ıınr sn. Al. Ko. dan: ~~·il h. u ta ır e ıngı ı er kıyetler başarılmıstır. Alman ve ltal- yasadan cekmek olduğuna göre en d ı:ilrUIUr. Jsteklllerln b ·lll ı::un "'e snnt· ı - Kapalı zart usullyle 2000 ton 
'- Olar.~~ radıtki kııalar iı;in bir iaşe yan zırhlı kuvetleri, mühim SldJ- mlkul, hatta tek çare istikraz kn- ısr. A · b li odun alınnMktır. Muhnmmcn bedeli 40 
\ ıJtistıt...., kullanabilecekler d<'mektir. lıyor. Ve bu sebeple de bugUniln - rtırma şartnamesı ug n - ten tılr s:ıat evel tckııt mektuplarını ~ 
~ • 1 teınin edilmeseydi malzeme Ömer mevzllnl yeniden ısa-al etmlıı, istikrazlarına (sllngerlemekl de- den itibaren dairemizin 941-67 nu- J<o. na vcrınelerı. (S638) 18593 hin ııra olup mu,·ııkkat teminat 3000 1

• e · · Savona ttlmenl ise dUşman tanklan- ral d s asmda h k se açık bu liradır. J.kslltme 23. 12. 941 salı ı::Unü a.._ • .,,• r_ının çölden geı;cn 300 ki· nlllyor. Bir süngerin !cine alaca- ma ı 0 Y • er e • 

.. ~o; b • nın hücumlarını geri püskUrtmO•- ı d im kt d T l'pler daha e Mutabı"ye alınacak saat 11 te K. CckmcC"cnın Avcılar kö-

' 

L-·. ır rol vasıtası ile tanzimı .,- fı su, hacmine bağlıdır. lktısat- un uru a a ır. a ı -

"t1 tür 1 · nku1" ·mar vaziyeti yündeki Sa. Al. Ko. dn yapılacaktır. lı.." •)'lar • • . · çılar, devleti, plyıısa.dnki fazla a- v~ gayrı me 
1 

un 1 _ •• k • Merzllun Sn. Al. Ko. dan : ~ fııı" ıı;ındc Tobruk garnızonu Tnmamlyle elimizde tuttuğumuı lım kudretini emecek kuvctte ıs. nı ve satış şart arını gormuş ve a- l - Al.n:ıcncı mın edilen cins ve Ş:ırtnafncsl hcr ıı:lın Ko. da ı::öıillUr. ~ttıJerıe dcğisıirilmiş ve tanklar- Bnrdlya'yn durmadan 1ng11Jz harp tlkrazlar yapmağa yani sllnser bul etmiş addolunacağı ilan olunur. miktarları asat;ıda yazılı mutabl~eler M ktupla mürııcant olunursa cevap ve-\.._~ r~İlıniJti. . . esirleri getirllmektedlr. hacl'l!.lni .Renia tutmağa ddvet t--~ tc. llt edlld!~I !b<ıL pahalı gorUldüğ\ın - r1llr. Eks!luneye lşUrak cdecebkle~I~ \!• ~ ""'<luduna akın ~:Lpnıak ı.m,en ,~Daha sarpta Erıt.ra tamanı; cUlima-;-'mektedlrler. M. M. VEKALETİ HAVA den ııaznrııtı S.:ı2Jl41 anat 15 tc >ııııııa- carct odaıındn mukaYJ:Ct ""e u 
8 

ere ~l b"l" • C ıstıgal etmı. oıacakUr. Iatrk!Uertn bel· ~ bnıı.ıar tr~~~ sayısı . dı ınmı~r. nın motörlü tetklllerlne ve pJnde kıta- HulAsa bu&iln harp iı;lnde veya MÜSTEŞARLI J caktır. Muhnmmen bedeli 4000 lira, te-
11 

ı:Un ve sautt<'n bir saat cvel teklıt 
" ._. k ıo ı aı; tanesın en ma a- !arına kal"lı tlddeUI muharebelere tu. Yakınında olan memleketlerde mlnatı 3003 lira 75 kuruıtur. Snrtname- mektuplarını Ko. na vermeleri. L~. 112 ııvetlcrine iltihak edebilmesi tuımuıtur. devletin para Jılndek1 rolll ıudur: Ö al Ko. da &:öMlldUtU &:lbl 200 kuruı mu- (8S92) 

18830 
"aı"liiıı lıhtenıeı görünü~or. MerkL-z kesiminde, zırhlı tetkllh:r a· harp zaruretleriyle çıkardığı faz- ğretmen alınacak kablllndc vcrıur. lstcklllerın kanuni ve-

•' !>\...,, ~°'!"'•" ,.Jlhh·odi bi< kay- ra"ndo ""' <a<>»•maı .. oımuoı.,, Al- la varamn OJYa tıynllanm .,,0 ,... M. M. V. Hava SL Al. Ko. d.., '"'""''"" Ro. oa mUrn<aatla" Sadeyağ alınacak ~ ltlı tk ldırildiAine gfüe Ser<li·Ra· man·ltıılyan tcsklllerı bir karıı hUeum masına mAnı olup, ıstıkraz yolly- 1 - Diyarbakır'daki hava okulu Cinsi, adcdl, yem torbası 5000 cul 100 Avcılnr sa. Al. Ko. dlln: 
_, \ ~.'lalı, Bardiya'dan gelen ıank· yapm11ıar ve dUımana yeniden atı~ ka· le paranın alını kudretini koru- için sınai resim, riyaziye, kimya, fı. iP yulnr snpı, 5000 keı:eıı belleme !!30005 l _ Kaplı znrı usullyle 72 ton sade-

\ lı'tla 'Ye edilmiş olan Yeni Zelan· yıplnr verdlrmlslerdlr. mak. zık, elektrik muallimi ile, mihanık ve kıl kolun 5000 tavla hnlntı 100 urgan ynt alınacaktır. Muhammen bedeli 126 ~ \'tııi rı tarafından İşgal edilmiş· Tobruk civarında, teşklllerlmlz, ku. Kemal TURAN elektrik muallimi muavini ve Eskişe. 2000, (8G86) 18619 bin llrn olup muvııkkat teminat 9450 ıı-
\ ~ ~landa!ılar Seydi·Razak'a ıatılan kuvetlerın yeni yarma teıcb· hir hava okulu için de bir mihanik radır. ~ ... 1 ~~ üç mGoobkom nok"'' blı.t•""' "" pUUll<1mU.ı0<dl•. ltaı,.,, mudlimi almooakt,,_ Yapı işleri 2 - Ebllime 25. 12. 94'. <u~ .Unu "~~Ar~~'lerdir. Bu >'erler ~unlar- hava kuvctıerlne mensup teıklller, ye- B ""d 2 - Verilecek ücret miktarları Esklschlr Sn. Al. Ko. dnn saat 14 te K. Cekmecenın Avcılar kö -~~-~ Bardia ve Gambut. Bun- nlden Tobruk'un müdafaa mevzllerlnl ug ay unundan barem kanunu hükmüne göredir. ı _Yeri koml.syondıın olirenllmck ü- y{indekl Sa. Al. Ko. da yapılncaktır. ~" ~'teni. Zelandalıların Sollum ve Uman teıılslerln! bombalamıılardtr. 3 - Her birinin azami ücret mik- zere bir matbaa bina ınsası kap:ılı zarı- Şartnıımcsı her &:ün Ko. da aörülUr. 
"'-'il ,t~rın.ı :vardıkları ve bir ya- ln&lll.Z .nıoeuna menıup birlikler, tan 170 liradır. la münakasaya konmustur. Kesif bede- Mektupla da müracaat olursa cevap ~t Ira ine çıkarak bu yerden ıoo Tobruk'un bntt1ında .kıyı Jteıılmlerlne 1 k 4 - Taliplerin istidaları ve diğer ıı 20151 llrn 21 kuruşLur. Teminatı 1511. verilir. Eksiltmeye iştirak edeccltlerın ~ İb.tı;~lr .,ağıda bulunan mihve.r muvat!akıyetslz hUcumıar yaPfJllll&r· yapı mıyaca evraklariyle Hava Mlisteljarlığına 40 kuruıtur. lhnlcst 13. 12. 1041 cumar- tlcarcL odalannda mukayyet Ve bu lale 
" 'ttiJıtn.e tOl>(U aıe,lerlni ~layaı mliracaatları. (86Sl) 18716 test ~nll snat lG da Eskl&chlr Sa. Al. tatıııal ctmll olacaklardır. İsteklilerin tf .._ Itri de bildirilmektedir. dır~Usman tayyareleri, Blnaazl'ye bir yol yaptırılacak Ko. <la )'apılacaktır. Şartnamesi keşti bC'lll &:On \'e saatten bir saat cvcl tek-~ r'Q )'apı/('n hücum akın yapmıılat'dır. Bazı binalara isabet· maddeler tcnnt aartnıımc proje ve temel plAnlnn Ilı mektuplnnnı Ko. na vermeleri. 
... -Iarıb•-n vn.• .. c ıerlnde :za~' 0 • ıer oımuıtur. ln.aan kayıbı yoktur. M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : Ko. da aörUlilr. Isteıcııcrln tcmınauıı - (8593) 18831 

'

'""' .,. _., ,.. 1- Keı;if bedeli 37.721 lira 80 ku- b lll ...,, 

Karacabey H rası M'ü:lurluf uıı • 
den ı 

ı - Haranın 90 lira ucretli mel"o 
kez katipligi, 85 lira ucretli mute
metlik, 60 lira ucretli muhasebe ki
tipliği, 2S lirn asli maaşlı veznedar· 
hk vazifeleri munhaldır. 

2 - Barem ve memurin k:ımmlnn 
hlikümlerine göre ehıl olanlar bıı 
vazifeye tayin kılınacaktır. 

3 - İsteklilerin 10. 12. 941 tarihi
ne kadar bu bapt:ıki vesikalariyla 
Hara Müdlirlliciıne müracaatları i
lan olunur. (10333-8852) 1881! 

Kirahk bahk avlama yerleri 
Karasu Malmüdürlıiğµnden : 

. Sakarya bogazı ve tevabii Gol ba. 
tık ve havyar riısumun:.ın ı. 6. 94ı 
tarihinden 31. S 944 tarihine k ar 
olan üç seneliğinin artırma ~nil 
20. 11. 941 gunu oldu u ve mezkür 
günde de silrulen pey haddi !Syik 
görülmediğinden on gun mtiddetle 
1. 1'2. 941 tarihine rastlıyan pazar
tesi günü saat ıs e talik edilmiştir. 

Muhammen bedeli (2000) liradır. 
Teminat akçesi lSO lira olılu un.. 

dan taliplerin ye..,mi mezk!lrc1a ka a 
malmüclıirlüğıine miiracaatlarr. ilan 
olunur. (10383 88Sl) 18811 

Kiralık müstakil ev 
Bahçeli evlerde muntazam bahçe 

içinde 6 oda. 3 kurulmuş soba, yeni 
ve mukemmel mobilya, frijider, alt 
ve üst katlarda 2 telefon ve her 
türliı konfor. sı-ı. ve 14-19 ara ı. 

Tel , 6330 S46g 

ÜNiVERSiTE 

Madeni eıva ahna!ak 
Univerıite A. E. P. Komisyonun

dan ı 

Birinci cerrahi klinigine yaptın • 
Iacak 19773 lira bedelli m:ıdeni e ya 
4. 12. 1941 perşembe gunü s at 15 
te Rcktdrlükte pazarı la ihale edi
lecektir. Liste ve şartname Rek r -
!ilkte görülur. (ı0ıSS-s71S) 188ı3 

ASKERLiK iŞLERİ 

Şubeye çağrı • 
""e1• O.Okta d~"lldlr. Gercı aene- rtyle teldi! mcktupınrını e .. un ve sn- Kuru u""zu··m alınacak ı.. .... lıı • A&edabla'ya yeniden ile dUeman tay- nı• olan Etimesğutta yapılacak yol t 

1 
Ko na vermeleri 

•'I' '-- ı Alıaır•a hücum etmek il· ( B 1 . . " ntten bir saa eve . . Sa Al K d 
•- "'il yaresı hücum etmtatır. Avcılarımız, bir ıışı · ıncı sayfada ) fnaaatı kapalı zarfla eks!ltmiye ko- d ki lk eler kabul edilmez Ezine • · o. an: ..:ı~le ııtındermek l'"ln verdi"'! ka- ..., ıoıo. ..ınnl"'l B ....,, Posta a gec m · p 

1 

kl 

9000 

kil k n 

11 

Iı ı.:"1 cııı ~ 
6 

Brtstol tayyarcsını dilıUrmliılerdlr. Bu ıur .,e a• ... r. u kararnameyi nulmu;ıtur. İhalesi 15. 12. 041 pn- <
8746

> 
18092 

l - aznr ı a o uru uz m ~t b tUımek lstedltlne delil · tayyarenin pilotu ve rasıtlan e111r a - aynen yazıycruz: • ...n U lG da A k 'da alınac:ıktır. Muhammen bedeli 6750 ll· •ı. il '-·rnrın bir hatA oldu"'u 1 Milli K zarte:ıı o"n saat n ara kk 
., - • lınmııur. - orunrna Kanununun K d O w 1 k ra olup muvn at temlnnt 506 lira 2!5 ~~.tıl.acıır, Bu baskıncıa kullanı - 1 2 Hava Satın Alma omlsyonun 3 Ügme a ınaca 

"'-~ er b 1\alyan ve alman hava kuvetıerı, muadde 
1 

inci maddesine dayana- yapılacaktır. Kati tcmlnntı 2829 kuruıtur. Pnzarlıkla eksiltmesi 5.J2.n41 "1ıır~,' tındnn böyle esas muha· rak, buğday unundan ekmek, fran- Tophnnc Sn. Al. Ko. dan: cuma &:ünü saat 15 te Ezine sa. Al. " ıııncı durmadan taall"ette bulunmuı ve dils· ı· 10 kurucıtıır Şartnamesi 189 ku-

1 ı. l>ııe~.. ıı hiç bir mUhlrn rol oy- # cala, makarna, şehriye, nekslmet ıra " · 1 - Beheri 1 kuruş fiyat tahm n Ko. da yapılacaktır. lateklllertn mez. , ~- ""lıır manın asker topluluklarına ve kam- ... kabil'nde komisyondan alı -
-..t•-... 

1 

'1lbl Brltanya milna • blsküvlt ve simitten ga•._. madde: rııe mu 1 edilen 12.500.000 lidet allmlnyum kQr &:ün ve eatte temlnatlarlyle birlik· • "'-.n.
1 vonlarına ılddeLll hücumlar yapmııtır. ,,., b"li T llplcrin ihale gUnU ve d il" 

._•tea, .. 
1 

da bozmata muvattnk # !erin yapılması, satılm"•ı ve ıstı"h· na ı r. a en ır d 5mcsı müteahhit nam ve tc Ko. na mUrncantıan. '"!• "arcı Yeni model tayyarelerle taall>·ette bu· ..., b" t evellne kadar k 
•tr. b ır. Bllhnssn aurası kay· ilki menolunmuştur. saatinden ır saa hesa.bına pnzarlıkln satın nlınaen - (8894) · 

18832 
1'ıı1t a il aıınan koluna dahil bulu· ıunan hava kuı.'etıerlmlı, hava muha- L k ta, b kanunt teklif mektuplarını komla - tır. Ihalesı 2·12-941 .lı günü saat rı rebelerlnde ıs dUıman tayyaresi düıUr- 0 an mut ak ve evlerde ye. 

2
) 

8815 
S .... t" k 

.,
1
., 

11 

llcte biri daha Mıur hu- k 1 k l yona vermeleri. (272 1 14.30 da Topane Lv. S:ı. Al. Ko. da ıgır e 1 avurması 1c ııı.ı.•· ... ıa mllılerdlr. Bir av tllomuz. 80 Curtı111·- me 0 ara yapı acak hamur Iılerl 
, ~ 

1 

anda Brıtanya topcuıu bu hOktlmden ıatlsna edilmfsur. Ti- yapılacaktır. !lk teminat 7500 lira- alınacak llııuı. b b k ı ten mürekkep bir tııoya karaı yapmak ORMAN UMNM Md. dır. Nümunesl ve rartnamesl Ko. da. "1 are e dııı ıra ı mıı· zorunda kaldıtı bir tek ı:arpıımada, caret VekAleU bu Jhtlynı;lar tein " Erzincan Sn. Al. Ko. <!nn: t.ıı~ d __... görOlilr. Taliplerin belli vakitte Ko. ı .,_.. kil so k rı t .. "?e. ta kendl.BI hlc kayıp vermeden Yedi Cur - mevcu a 5ure un tevzi ettirebilir ve - ucuer 011Una uruı ya 
Siler l7arelerlnln muharebeye k 1 francala tmalAtı ve bunlann Yalnız Matbaacılara nn celmelert. <:797) 18785 tnhlnın edilen 22.000 kilo ııi':ır kavur-ıru uas düıürerek ve baı a tayyare erı de 

ı •. 
11 

daha 6nemıı bir mahl· hastalara verilmesi hususunda lca- "d" ı .. ~ .. D ı t masının kapalı zarfla ekalltmesı 15.12. -aır makineli tU!ek ateılne tutarak tema- Orman Umum Mu ur uı;u eve S w 

1
. l ak ı •- · liava kuvetıerı aeneraı beden tedbirleri alır. " ıgır e ı a ınac s•ı ... rt~ı ""'nü saat 11 de Erzincan "'t rılld yüz etmlstır. K~I! tayyarelerlmlzden Orman İşletmesi Revir .. mirliğin - .. Pa- ~ .... •toı. an tcakll edilen biltQn iki dU t 2 - Birinci madde mucibince YB· İst - "'lııli Sa. Al. Ko. dan : Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen .. la bırtslne hücum eden ıman ayya- den 

1 
• !"' 

• 

1 rını h<'r aun artan bir h pılmalan, satılmaları ve lst!hJAk 0• • • 1- '"' "Cr bin liralık ve biri 25 bedeli 17600 lira ve ilk teminat 1320 rıııı resi dUsmllı, blZlm tayyaremız l.&e a • a Orman davaları ıçın ııartnamesıne vu ., 

. -'iri!! bir surette tahrip et· sara utramıs olmakla beraber: UnUne lunmalan menedilmiş olan Pasta göre muhlelif şekilde l.8sO.OOO adet bin llrahk olmak ilzere altı parti liradır. Evsat ve eartnameııl Ko. da &:ö· ~~-ı ltıı ~rı hava meydanında~ dunmUıtUr. kek, ıandövlç ekmeği, Puğaca, Y\lf~ fi•in basılması pazarlıkla açık eksilt- nyaktnn sığır veya gösterilecek ma- rUlür. Tallplertn belll &:Un ve saatten 
iL ""'" ta tan>ıı hava kuveUe ka, çörek, börek, tatlı ve emsali un- ~ hallerde teslim ııartıyle sığır eti bir saat evel tekut mektuplarını Ko. °"llıı hrııı 1llmlıtır. Alman hava o<uvetlert, pazartesi ~- lu maddeleri imal eden echns ve meye konulmuştur. 'd . M l ki U n.knsaya ko t ııa vermeleri. Bu ıatten sonra vcrllen ı ı 11 na yeniden s ve 25 ıonteırlnde 7 dllı· " Bunların kağıtlarını ı aremız a- pazarı a m n nmu11 ur. t_b11

111111 11111111 111111111 man tayyaresi dUıUnnllıtilr. milesseseler, bu kararın neşri tarı - !iye Vek8.leti kırtasiye ambarından Beher kilosunun muhammen bedeli mektuplar Kabul edilmez. 
~ hinden itibaren ile gün zarfında mn- müteahhidine teslim edecektir • 50 kurtı§tur. ihalesi 3. 12. 941 çar- (8895) :ı:e Fiyatları ha11ln on bilyllk mlllkly, memunm• Tob ve işçilik mnh>mmon ""''" onmbo gllnU •ant 14 do yapdooak - Sadeyag'"' alınacak 
t. BUGÜN verecekleri bir beyanname ile elle - 97s liradır. Eksiltme 8.12.941 tari • tır. Beher partinin katı temlnat1 

.. .,._ ····~••o•"""" . -- rinde mevcut unların miktar ve va- bı"ne mu"sadı'f pazartesi günü saat ıs 7"00 liradır. Taliplerin Komisyona Canakkale Sn. Al. Ko. dan: 
l <ıu aıflannı bildlrmeıo.e b rd .., ı - 25 ton sadeyağ ı:ıazarlıkla s:ıtın ,., :Soııt1..11nn ltıil J-- d 6 

mec u urlar. te Ankara orman umum müdürlüğü müracaatları. (8830) 18818 "
1

~, Vasatı Perakende u L us Sinemasın a 3 - Beyannameler mahallln en alınacaktır. Pazarlık 2.12. 941 ısalı al!· ı. büyQk mülkiye memuru tarafından merkez revir amirliğinde toplanacak k nü saat 14 tr.dlr. Tahmin bedeli '45.000 ... " F ıyatı .Fiyatı ] ktır Sıgw Ir eti almaca (.b' d makbuz mukablllnde alınır ve vakit komisyonda yapı aca • lira kati temlnnt 6750 llrndır. Evsar ,.c h~ .ı.ı 17 
2 fi lm bir en geçirilmeksizin Toprak Mahsulleri Muvakkat teminatı (7S) liradır. lst - Şlı,ıli Sn. Al. Ko. dn.n : ıı.-ırtnnm<'Sl her gün Ko. da göıillür. ls· ~it' ti '* Ofls!nln mahaııt veya en Yakın tes- İstekliler ıartnameyi her gün Anka. ı- Beher kilosu 50 kuru§ tahmin t<'klllertn mezkQr ıran ve sııatte Ko. na lt.~~11lıqı 7

6 
1~ l _ ı• G""' FAL kllAt.ına gene makbuz :mukablllnde ra'da merkez revir. amirl.~gd·~nde ve cdllen 50 ııer bin liralık beş parti mıırncantları. (SS99) 18833 

•. '•vı~ ., tevdi edilir. İstanbul orman ~evırge mu ıirlüğün. ayaktan sığır veya gösterilecek S w • 1 k 
.. , .. ıgır etı a rnaca ı. ~~· 13 20 bnı-..ı-0 4 - Milli Korunma Kanununun de görebilirler. yerlerde teslim şartiyle ve ayrı ayrı 
.. \!._ '" ,,._ Oru aileden bir kızın ...,, nu& E . . kl r:n kk Canakkale 1578 Sa. Al. Ko. dan: ~ - • ıı 15 muaddel 14 Uncu maddesi hOktım- ksıltmeye gırece e • muva at olmak Uzere sııhr etine talip çık-'- be g•r•o beyecıınlı qk macerası •.e t r ı 6' l - 75 ton sıtır etine lstekıt ı:ıkma· ı.. bat\ Yaz 8 11 kuL"ıı··sler arasında >"atatılao tehli· !erine mOstenlden lsbu kararın nesri temi:ıatmdan maada e.s ıı_n o una - ma.dığından tekrar pazarlıkla mU • dıf'ından yeniden Pazarhtı 2.12.941 aalı ~ıı_lc ar 17 25. keli 5ahneler.- tarlhinden bu unlara de~er fiyattan cak kağıt mukabili ikıncı bir temi- nal<asaya konmuııtur. Bunlardan bir gUnU saat 14 te yapılncaktır. Muham· ~ ~tt 15 22 peşinen tediye olunarak Toprak nat vereceklerdir. kag partiye veya hepslne birden te· men bedeli 3G.OOO ura katı teminat 
•'' 

1
1

""'•• 2' 32 Anbd« ' iLLER Mah,.llori Otı.lnoo mUba,., Odll- Kanuni ikam"ır'h v< U<a<i <h!iy,. mlnnUan yatmlmak "'"" talip 
0
,. MOO ""''"· Ev .. r ., oann•meol "'" <i;"o:;uı>o 28 37 MARTHA FE mok il•m, Hfikllmetoe •lkonmu,. ti vo ei<k"J"in ı.l<bl h•lin" bun- kabl11'. Ev•af ve hu""'I •artlar Ko. •Un Ko. da a5ri110. , bıek111«1n bolli ı. ırıı111e,a ,, 

28 37 
. HANS SÖHNKER tur. !ardan başka 2490 sayılı kanunun 3 da gtlr<l!Ur. &:ün ve aantte Ko. da buluMlJllan. ::ıııer 20 25 b 1 5 - Toprak Mahsulleri Ofisi ta- üncü maddesinde yazılı vesikala • 2- İhalesi 1. 12. 941 pazartesi (8000) 18836 ~tıı .. 11.a 2 - Kara e aA rafından 21 glln zarfında 4 "ncu riyle yukarıda gösterilen gün ve sa-

{ ~ " d b gUnü saat 10,5 ta yapılacaktır. 7600 l ~~tı~~.11llt 18 2
.. madde hilkmilne tevfikan -nbaynn atte mezkur komisyon a azır bu - Bug"'day o""ğü"ttürü ecek 

"• " ~.. liralık katı tcmlnatlarlyle komlıı • ~~- Tu··rkçe edlldlfl blldrlllmlyen unlar, imalatı lunmaları lazımdır. 18824 "'-'nAan sa. Al. Ko. dan: -~ edil u yona mUracaatıan. (8832) 18819 .,.. .. , ~ t- • )' 18 25 Kudretli bir orduya bedel .olan men memı. olan maddeleri ya-
1 

_ 
1

000 ton buf'day ı>nzarlıK.la ö-~1lıııı.J 40 00 kahramanların yaraıtıit fılnı. panlara ıablabll!r. Sa ti h k eşya Yün fanila almacak C:llttllrlllecelctlr. Pnzarlııtı s. 12. 941 
' 

1

1' Seanslar: 14,30 - 17,30 İtfal 6 
- İşbu karar neşri tarihinden Topnne S3. Al. Ko. dan: cıııııamba ailnll •aat ll de Erzincan Sa. ~ı?t 18 25 16 • 19 da Karabell ltlbuen me/ r'ldir. Hareket münasebetiyle Avrupa l - Bchertne 275 kuruı tahmin e - Al. Ko. da yapılacaktır. Muhanım<'n 

"'~ Akıam 21 de lif a l stanbul' Ja yapısı oda takımları ile firijider. ı'lllrn 12 ooo lldet ytın !nnlla alınacak- klrma bedeli 20 000 lira olup teminatı ı'!ıı a 18 25 Telefon: 6294 İstanbul, 27 (Telefonl'a) - Uo hak. radyo satılıktır. Cümuartesi gıinle • r r znr'ıkla el<~ııtmcsl 2.12. 941 aalı 3000 liradır. Şartnaml'SI Ko. da 2urll -
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• 

1AA02 

Eczau aranıyor 
(Kızılay Umumi Mer
kezinden) : 

Erzlncan'da Kızılay Yardım 
Hastanesl lcln bır c- ı alı-
nacaktır. Tnlıplcr n biz t v y 
yazı llc Kızılay U numl Mer-
kezin<' mUrncanUnrı. 54 8 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFON U. Md. 

Makinist alınacak 
Ankara P. T. T. Muıl rl ıt ı (n : 

Taliplerin, m mur ıı k nu nun 4 
üncü maddesinin A, D, c. v z rı 
nndakl e\•safı hnlz lm kin b r < 

nat mektebi mezunların n, 
.vaı::ımıı ve nzamı ~ y ıını ı:eı::men ~ 
lunmaları ı; ntır. 

Talip olnnların dllckcc ve e\ r ı m ~
bltelcrlyl<ı birlikte Ank ra l'. T. T. ın~r
kez mtidürlU~tine murncnatınn. 

(SG72) JS<.29 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
Do:um ve kadın h talık! n 

Miırehasıısı 

BÜ)"Ük Postane arkasında Sanati 
Cad. Demir Ap. No. l Huı•la· 

nnı kabul eımc-ktedir. 
Telefon: 1816 



o i ya yaptırılacak 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

l - Erzurum, Kars ve İsparta Halkevleri için 
temsil salonlarının koltukları ayrı ve kütüphane
lerin mefruşatı da ayrı olmak üzere açık eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Açık eksiltme ve ihale Ankara' da Cümhu
riyet Halk Partisi Genel Merkezindeki komisyon 
huzurunda 15-12-1941 tarihine rastlıyan pazarte
si günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - T ahittin edilen bedeller 
Salon koltukları: (45780) Lira, 

(22777) Liradır. Kütüphaneler mefruşatı: 

4 - Bu işler için hazırlanan projelerle şartna
me ve saire Ankara' da C.H.P. Genel Sekreterliği 
muhasebesine ve C.H.P. İstanbul Vilayet İdare 
Heyeti Reisliğine müracaatla (10) ar lira muka
bilinde alınabilir. 5470 

ORMAN KORUMA 
GENEL KOMUT ANLIGI 

Erat kilimi alınacak 

VlLAYETLER 

Kiralık soğuk hava deposu 
Orman Koruma Genci K. Satın Antalya Bclcd!Ye Riyasetinden: 

Alma Komısyonundan ı 1 - Antalya belediyesince yeni ınsa 
cdllcn &otuk hava antrePOSu ve teılsa-

1 - Orman koruma genel K. bir- tın Uc senelik !carı 17. U.1941 tarlhln
likleri ihtiyacı için (4000) dört bin den itibaren 20 gün müı:!detle kapalı 
adet erat kılimı kapalı zarf usuliy- zart usullyle mUzayedcye konulmuıtur. 
le eksıltmeye konulmuştur. Eksilt- 2 - Dede! muhammen bir senelik 
me i 17. 12. 941 ç rşamba günu sa- lcan on blr bin liradan Qç ıcncl!C:I 83 
at ıs tc Ankara - Yenişehir komu - b.n liradır. 
tanlık bina ınd .. ki satın alma komis- 8 - Muvakkat teminat muhammen 
yonunda yapılacaktır. bedelin yüzde yedi bucu~u olan 2475 

2 - Muhammen bedeli 09200) liradır. 
on dokuz bın ıki yuz lira olup mu- 4 - lhale S.12. 941 tarlhlne mQsa
v at tcmınatı (1440) bin dört dit pazartesi &UnU saat 15 tc Antalya 
yuz kırk liradır. t:eledlye dntreslpde icra olunnca{:ından 

3 - Şar•namesi her gun komis - taliplerin 2490 sayılı arttırma. eksiltme 
yonda g ru)('bılir. İsteklilerin şart- ve ihale kanununun 32 lııcl maddesi 
n mc ın c yazılı vesikalarla beraber hükmüne göre hnzırlamıs oldukları 

teki•( mektuplarını ihale saatinden tckllt mektuplannı ihale saatinden bir 
bir saat eveline kadar komisyona saat evci belediye encümenine tevdi 
vermeleri ılii.n olunur. (882s) etmeleri mecburtdlr. Postada vuku bu· 

18817 lacnk tcahhUrd.en mesullyct kabul o-

BURUŞUKLUKLARI 

LE ELERİ 
ELİ" 

lunmaz. 
5 - Bu husustaki hususi ve fenni 

ınrtname ve saire Antah·a beledb'c da
iresinden bedelsiz verilecektir. 

(10129·6717) 16662 

Yapı işleri 
Mardin Vilayeti Nusaybin Kazası 

Malmiıdürhiğündcn : 
Eksiltmeye kon.ulan iş 
1 - Mardin viliiyeti Nusaybin ka

zası hükümct konağı ikmal inşaatı 
olup keşif bedeli 3S763 liradır. 

2 - Yapı bedeli 941 bütscsindcn 
verilecektir. 

3 - Eksiltme ve ihale ıs İlk.ki -
n.un 941 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 te Nusaybin kazası mal 
mudürhiğüııde olacaktır. 

4 - İsteklerin bu ise ait evrak ve 
şartnameyi Nusaybin malmlidürlU
ğünde ve Mardin nafıasmda görebi
lirler. 

S - Eksiltmeye girebilmek isin 
269:l lira 23 kuru15luk teminat ver -
mcsi ihale yapılacağı günden en az 
sekiz gün evcl ellerinde bulunan ve
sikalariylc beraber Mardin vilayeti
ne müracaat ederek bu işe mahsus 
vesaiki almaları ve bu vesaiki ibraz 
etmeleri şarttır. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları 
3. üncü maddede yazılı müddetten bir 
saat cvelinc kadar malmüdürlüğünc 
makbuz mukabilinde vermeleri Hl -
zımdır. Postada olan gecikmeler ka
bul edilmez. 

7 - İli.na gidecek olan matbaa 
masrafı müteahhide aittir. 16722 

ASKERi FABRİKALAR 

3 kalem malzeme 
alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan ı 
20 ton 08 - 1 Mm. galvanizli de -

mir saç levha, 4 ton 2,S Mm. kut -
runda galvanizli demir tel, 2,S ton 
2 Mm. kutrupnda galvanizli demir 
tel alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (26.SOO) lira 
olan yukarıda yazılı üç kalem mal
zeme askeri fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 8. 12. 941 pazartesi günü sa
at 14 tc pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (33) kuruştur. Ka
ti teminat (397S) liradır. 

(8646) 18703 

Bolu' dan Adapazarı 
istasyonuna 3150 metre 

mikabı kereste 
naklettirilecek 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı 
Bolu'dan Adapazarı istasyonuna 

nakli ve istasyonda vagon dahilinde 
teslim sartiyle nnkletUrilecek 3150 
metre mikabı kereste nakliyatı As -
kcri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonunca 12-
12-1941 cuma günli saat 14 tc pazar
lıkla ihale edilecektir. Naklcttirilc -
cek keresteden çamın beher metre 
mikabına 11 lira ve köknarın beher 
metre mikabına da 10 lira bedel tah
min cdilmistir. Şartname (1} lira 
(74) kuruştur. Muvakkat teminat 
(2S98) lira (7S) kuruştur. 

(870S) 18704 

Demir hurdası 
As. Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonun -.. 
dan: 

Taliplerin 10-12-1941 çarşamba 
günli akşamına kadar teklif mektup
larını vermeleri ilan edilen 1000 -
lSOO ton demir hurdasının beher to
nunun muhammen bedeli 20 liradır. 

(8706) 1870S 

310.000 kilo ekmek 
pişirttirilecek 

Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup 
Miıdürlüil;ü Satın Alma Komisyon -
nundan ı 

Tamin ecF:en bedeli 6200 liradan 
ibaret '>ulur•an 310000 kilo ck

0

mck 
unu aynen verilmek şartiylc tuzu ve 
mahrukatı mütt'.thhide ait olmak li· 
z:rc erat i!ı!•yı.cı için Kırıkkale 
Grup MUdürlüğlinde müteşekkil sa.
tın alma komisyonu marifetiyle yol
lama binasında 2. 12. 941 salı günü 
saat ıs te pazarlık suretiyle ihale e
dilecektir. Pişittirilecek olan ekmek
ler defaten alınmayıp mayıs 942 so
nuna kadar 6 ay müddetle ve yevmi 
eıat ihtiyacına göre şartnamesi mu
cıbince piı;ittirileccktir. 

Taliplerin ilk teminat miktan olan 
(46S) lirayı havi 2490 No, lu kan~ 
na göre istcnilc;ı vcsaiklc birlikte i
hale günü saat 15 te mczkOr komis-
yonu mliracaatları. (8815) 18765 

69.000 kilo sığıreti 
alınacak 

Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup 
Müdürlliğli Satın Alma Komisyo -
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (20700) lira
dan ibaret bulunan (69000) kilo sı
ğır eti erat ihtiyacı için Kırıkkale 
Grup Müdürlüğünde müteşekkil &a· 

tın aıına komisyonu marifetiyle yol
lama binasında 1. ı2. 941 pazartesi 
günli ~aat 1 S te pazarlık suretiyle i· 
hale c<~lcccktir. Etler dcfatcn alın-
roayıp ~ayıs 942 sonuna kadar 6 ay 
müd::Jcl'e ve yevmi ihtiyaca göre a· 
hnacaktır. 

Talıplerin ilk teminat miktarı olan 
<1552> lira (50> kurusu havi ihale 
günü olan saat IS tc 2490 No. lu ka-

B ·u y e ıı ı v e\ y apı işleri mına tevfikan istenilen vesaik le bir-
Diyarbakır Birinci MQCettlelltlndcn: liktc komisvona müracaat !arı. şayanı hayret 'Cild hüct>ı= 

G U.. Z E l l ,. K relerinden 
• • istihraç edi. 

R E Ç ETE S 1 N I len ve genç 
. b d' . ve sağlam 

tecru e e ınız. ,bir cildin 

Mukavelesi bo2'1.1lnn müteahhit adı - (8816) 18766 
11a Malabadl Ptsyar ziyaret yolu ve 5 kalem sebze satın 
Sason bölııcatndekl kı$la ve karakollar 
ınaaatının tamamlanması tutan otan alınacak 
241.S."9,74 liralık ııın 26. 11. o.u tart- Kırıkkale Askeri Fabrikalar Gru,ı 
hinde yapılnl'a(h llAn cdllen l'ksııtmesl- ~~~~ürlUC'U Satın Alma Komls»ıınun· 
ne talip cıkmadıtından on gün uzatıl -
ıarak 6.12. 941 cumancaı ııUnü saat Tahmin edilen bedell<'rb·le tcmln.ıt 
onda Diyarbakır birinci murettısl!k bl - mlktarlan aıaC'ıdn h!zalarındn ı:llstc· 

rllen 5 knlem sebze erat ihtiyacı için 
nasında yapılacar:ı lltın olunur. 

(8904) lSS39 

TAPU VE KADASTRO 

Kırıkkale &rup mUdUrlOl:ünde mütc
ı;ckkll satın alma komls~onu marltetty
lc vıı yollamrı blnnsınıln ~ 12. 041 c;nr
~amba ııUnU aaat"l5 le pazarlık sure 
tiyle talibine ihale cdllccektlr. 

Tapu tesçili Sebzeler d<>taten alınmayıp ma>·ış 
Merkez Tapu Sicil Muha· 042 sonuna kadar ve erat yevmi lhtl Ankara 

fızhgından ı 
yacına ve ıartnameslne göre PC>der 
pey alınacaktır. 

u ı.. u ::!)' 

iNHiSARLAR UMUM 
MODORLOGO 

Çeşitli malzeme alınacak 
Inhlsarlar Umum MUdürHlğün

den: 
l. - Mevcut &artname, numune 

·~ müfredat llstclerl mucibince ida
re ihtiyacı lı;ln "153" kalem malze
me alınacaktır. Bunlardan "18" ka
leınl iı;ln son Tilrk-Alınan anlasma
sından idarece kontenjan tefrik et
tirilmiş olup diğerleri serbest kısım
dan tedarik olunacaktır. 

II. - Şartname, numune ve lis
teler her gün Kabatns'ta levazım EU
bemlzden alınabilir. 

III. - Fob-Sif flyatlannı ayrı ay
n göstermek llzere her cins malze
me fçln vtıkl olacak katı tekllfierin 
15-XII-1941 gilnllne kadar İnhisar
lar Umum Mildilr!Uği.ine yapılmış ol
ması lCızımdır. 

lV - Bu malzeme için Almanya
dan gayri memleketlerden dahi tek
llf yapılabileceği llAn olunur. 

(10261/8769) 18729 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Tahmil ve tahliye işleri 
Devlet Dcmlryolları Sn. Al. Ko. dan: 
Şartnamesine baC:lı cetvelıle gustertı

dltl ıılbl 12 amell)'Cden mürekkep ve 
709S3 lira G4 kuruı muhammen bedelli 
ve 396759 tahmini manlplasyon tonaJ'J 
Derince tahmll tahliye tıl bir sene mUd
deUe ve kaımlı zarr usullyle münakasaya 
korunustur. Muvakkat teminat akçesi 
5249 ııra ıs kuruıtur. Münakasa l.12.941 
tarihine müsadlt pazartesi ııllnU saat ıı 
de Haydarpasada ııar blnnın dahilinde 
birinci isletme komisyonu tarafından ya
pılacaktır. Taliplerin mezkQr tarihte sa
at 10 a kadar kanuni veslkalarlyle bir -
llkte tekllt mel<" uplarını komisyon kale
mine vermeleri IA~ -"'·- Bu işe alt sart
name ne mukavele projesi Haydnrpnaa
da liman basmUretttıl!tlnden, Ankara -
da ikinci, tzmlrde sekizinci ıaıctme mü
dUr!Uklerlnden dört lira mukblllnde alı-
nır. (9812-6391) 18340 

Kuru odun alınacak 
Devlet Dcmlryolla.n Sa. Al. Ko. 

dan: 
lsletmemlz ihtiyacı için kapalı zarf 

la 560 ton kuru gUrgen odunu satın 
alınacaktır. 

Eksilt.mc 1. 12. 041 pazartesi gUnü 
saat 11 de H. Pasa'da 1. inci işletme 
komisyonunda yapılacakUr. 

Muhammen ton bedeli 1740 kuru~
tur. 

İsteklilerin 730 llra 80 kurusluk 
muvakkat teminatla blrlikte zarfla
nm saat 10 n kadar komlsyonn ver
miş olmaları ltızımdır. Fazla tnfsilAt 
ve &artnnme almak lstlycnlerin 1& -
letmiyc milracaatları. 18358 

işçi elbisesi alınacak 
DC\«-• Uemır>olııırı ı:>ıı. Al . .Ko. dan . 
Muhammen tıedell l&"l250) lira olan 

11000 adedi tulum 1500 adedi cakct ve 

MiLLi MODAF AA 
VEKALETİ 

Yün battaniye al~acak 
M. M. VekAleti Sa. Al. Ko. dan ı 
Beher tanesine tahmin edilen fiyat 

on lira olan obnl tane yUn battaniye 
2 1. lncikAnun 941 salı günü saat ll 
de Ankarııda Milll Müdafaa VekA
leU Sa.tın Alnuı. Ko. dan pazarlıkla 
ihale edileceğinden isteklilerin 12.500 
llralık kati temlnatlan lle birllkte 
pazarlık gün ve saatinde mezkOr ko
misyonda bulunmalan. Saruınmesl 
beş llralık makbuz mukabllinde adı 
gecen komisyondan alınır. 

(8429) 18443 

Çeşitli malzeme alınacak 
M. :r.ı. VekAletı Sa. Al. Ko. dan : 
2337 lira 50 kuruıı kesit bedelli catı, 

kapı, pencere malzemesi açık ekslltme 
lle 1-12-941 paznnesı ııUnll saat 15 te 
satın alınacaktır. Taliplerin S50 lira 63 

kurueluk ilk temlnatıarlyle birlikte ek
sllUne ~Un ve s:ıatınde M. M. v. Sa. Al. 
Ko. na mUracaaUıı.n. (8499) 184~2 

Araba alınacak 
M. M. Vekaleti S. Al. Ko. dan ı 
Pazarlık gününde talip çıkmadı -

ğından 2000 adet çift atlı nakliye a
rabası yeniden pazarlıkla eksiltme 
konmuştur. 

Arabaların dingil ve tekerlek ta
ban demiri parası vckilettcn verile
cektir. 

Toptan ve 2SO arabadan noksan ol 
mamak üzere ayrı ayrı taliplere de 
ihale edilebilir. Şartname, resim ve 
evsafı, nümuncsi her gün komisyon
da görülebilir. Bir arabaya tahmin 
olunan fiyat lSO liradır. Talip olan
ların ihale günü olan S. 12. 941 cu
ma glinü saat ıs tc alacakları araba 
miktarına göre kanuni teminatlariy
lc birlikte M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

{877S) 18793 

Su tesisi i§leri 
M. M. VekıUeU Sa. Al. Ko. dan : 
Polatlı garnizonu fesle su tesi -

satı için 4025 lira keait bedell1 Di
zel Pomp:ı gurubunun 22. ıı. 941 
gUnUndc yapılan pazarlığına talip 
çıkmadığından 8. 12. 941 pazartesi 
gUnU saat 16 da tekrar pazarlıkla 
ihale edilecektir. Taliplerin 603 lira 
715 kuruşluk kaU temlnatlariyle bir
likte pazarlık gOn ve saatında :M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na Uracaatları. 

(8778) 18814 

ANKARA BELEDiYESi 

Kaldırım yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Atlı spor kultilıUnden baıluyıp 

tsvıcre hanı arnkasından dolaıtıktan 
sonra AkköprU ;yoluna blrlesccek yola 
yapılacak adi kalı1ırım ısı on tıcı gün 
müddetle acık eks11Uneyc konulmuatur. 

2 - Muhammen bedeli (2632) lira 
(50) kuruıtur. pantolondan ibaret takım olmak üzere 

ccmnn 12500 aılııl lacı elbliesı s-t:.ı-ıs~1 3 - Teminatı (197) lira (44) kuruı
pazartesl ııünü saat 15,30 cıa ıı:ap.W zal"I tur. 
usuUyle Anluıra'da ıdare bl..'ıusında ~.ı.tı:ı 4 - Şartnamesini ııörmck lstıyenle -
alınacaktır. rln herııUn encümen kalemine ve lstek-

liu lle ıılrtnek ıtt.IY.ı·w.u., 3 a:.ıı:? 50 ı'- illerin da il 12. 941 cıwna ,aUnll aaa.t 

rnlık muvakıı:at tenıı.ı.ı: He kanunun 10,30 da Belediye dairesinde müteşekk11 
taytn ettlC'l vesikaları ve tekll!lcrlnl ay- encümene mUracantları. (8575) 18547 
nı giln saat 14,30 a kadar ltvmıııyon re-
ısıır:ıne vemıelcrı IAzımdır. 

Şartnameler (200) kurusa Ankara -
Haydarpıısn ve lzmlr veznclıı ınd-: ımlll· 
maktadır. (6641) 186.U 

Donyağı alınacak 
Devlet l>cmıryolları Sa. Al. dan: 
Muhammen bcdclı (6000) altı bın 

lira olan 6 ton donyagı 9. 12 941 sa· 
lı gtinıi saat ıs te kapalı zarf usu -
lıylc Ankara'da ıdarc binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu ı&c gırmek istiyenlerin (4S0) 
dört yüz elli liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayın ettiği vesika
ları ve tekliflcrinı aynı gün saat 
( 14) e kadar komısyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme daıresindcn, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğin -
den dağıtılacaktır 16642 18701 

Pamukyağı alınacak 
Devlet Dcmiryolları Sa. Al. Ko. 

dan r 

Muhammen bedeli (42.SOO) kırk 
iki bın beş yüz lira olan SO ton pa
muk yağı 9. 12. 941 salı günli saat 
lS.30 da kapalı zarf usuliylc Ankara
da idare binsında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerin 
(3187,501 Uc bin yllz seksen yedi ıı

ra ellı kuruşluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Sayın halka 
Belediye Reisliğinden: 

Su sayaclarının don tesiri ile bo
zulmaması için abonelerden bunları 
soğuğa karŞı korumalan rica olunur. 

Dondan zarar gören sayaçların 

değiştirme ve tamir masrafı abone-
lere aittir. <8820> 18768 

ULUS - 23 Uncu yıl. - 2'o. 7297 
imtiyaz sahibi 

takender Artun 

Umumi Ne•rlyatı ldııre Eden 
Yazı hicri MUdUrU 
MOmtaz Faik Fenik 

Mllessesc MUdUrU Nnfit UluC 
ULUS B3sımcvl ANKARA 

- ( DiKKAT )
Gazetemize ııöndertlen her nevi 
y.ızıtar. nesrcdllııln edilmesin ı:erl 

verilmez ve knyboluıundan do-
layı hlc tılr mcsullyet kabul 

oıunmu. 
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§ Fevkalade Umumi Heyet toplantısı 1 - ~ 
: Ticaret Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: i 
= Fevkalade toplantı davetnamesi : i 
: Ticar~ Türk Anonim Şirketi fevkalade Umumi He- ! 
- yet toplantısı 19 Birincikanun 1941 cuma gunu sa•t: 
: 10 da Ankara'da Ulus meydanmda Koçak Hanınd•: 
- Şirket Merlcezinde yapılacaktır. 
: Esas mukavelenamemizin 65 inci maddesi mucibiıı· 
- ce bir hisseye sahip olan hissedarlarımızın da;hi toP" 
: lantıya asaleten veya vekaleten i§tirak edebileceklerİ· 
: ni ve ancak vekillerin de §ahsan hissedar olmaları icıtJ' 
: ettiğini kaydederiz. 
: Toplantıda bulunacak Jıissedarlann içtima günÜJS• 
: den laakal bir hafta evel Şirket merkezine müracaat· 

' la duhuliye varakalannı almaları lazımdır. i 
: Fevkalade toplantı ruznamesi : ~ - ' - 1 - Müessis hisselerinin şirketimizce satın alınınaJI i = hakkmda idare Meclisi teklifinin müza,keresi. i 
: 2 - Gerek bugünkü kanuni mevzulara ve ger~ i 
: Yüksek Ticaret Vekaletinin nümune statülerine mut•·$ 
§ bakat temini maksadiyle ve şirket faaliyetinin haleti i 
: lüzum göstereceği icaplar dolayısiyle şirket mukavele- ! 
: namesinin yeniden tAdlli (Eski ve yeni metinler Ank•"' i - ' : ra'da Resmi Gazetenin 29 ağustos 1941 tarihli; lJlıJI ~ 
: gazetesinin 27, 28, 29, 30, 31 ağustos ve 1 eylül 1941 i 
: tarihli; lstanbul'da ikdam gazetesinin 28 29 30, 31 ~ , , ' 
_ ağustos ve 1 eylül 1941 tarihli, Vatan gazetesinin 29, ~ 
: 30, 31 ağustos 1941 tarihli nüshalarında neşr'edilıniftİt)~ 
_ 5464 İDARE MECLİSi f~ 
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Çeşitli malzeme ahnacak 
Deniz Levn:ıım satın Alma Komisyonundan: 

llk ıeıııııı" 
Lira JU 
1214 o6 

17 kalem muhtelit cins malzeme çelik Tahmin bedeli 
ıcrtt, bronz cubuk, mııkknp, ete, men· Lira Kr. 
gene ve saire · 16167 40 
6 kalem muhtelit ebatta cıvata rnna 

S9 ~ 
_:_.,..,;ı 

&omun ve pul 119S 04 

17385 44 1303 
1 - Yakanda iki kalemde ynzılı malzemenin 2 blrlnl'lktınun 941 ı;all 

saat 14 te pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - ltbu lkl kalemde gösterilen ve hizalarında ilk teminat ve taıunln 

!eri yazılan malzeme blr istekliye ihale edlleb ıecell'I g,bl ayrı ayn tsteklll 
ihale edllcbllccektlr. 

3 - lstk1llerln belli gün ve saatte Kıuıımpasnda bulunan komisyona k 11 

ıııtedlıll vesalkle birlikte mUracaatlan. (10330-8S27> l 1~ ..1ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11• 11 ~ 
= ~ 
~Tek ve çift ath yük arabası~ 
§sahiplerinin nazarı dikkatine! 
§ Ankara Belediyesinden : i 
~ 1 - Belediyemizde kayıtlı bulunan tek ve çifl i 
: atlı yük arabaları plakalarının değiştirilmesi 1'• • i 
: rarlaştırılmıştır. i 

2 - Plakaların değiştirilmesi işine 25-11-1941 tJ' i 
§ rihinde başlanacak ve 15-12-1941 günü nihayet blf' i 
: lacaktır. . • ~ 
: 3 - Bu müddet zarf rnda plakaları değiştirilJJl1., ~ = yen arabalar seyrüseferden menolunacak, eski P~. J 
_ ka ile veya plakasız çalıştırılan arabalar kaçak ~ i 
: dolunarak Belediye kanununun 113 ncü madd il i 
E hükümlerine tevfikan sahipleri hakkında muaJIJe i 

~ 

- yapılacaktır. ~ 
~ 4 - Plakalarını değiştirecek olan araba sahi.pi~ ~ 
: rinin belediyemiz hesap işleri müdürlüğüne ıniır' i 
: caatla beyanname doldurmaları lazımdır. flJ i 
: (8814) ıs7 .,; 
':iı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1:!- ~ 

2 - Muhammen bedeli (832> l Jll 
muvakkat teminatı (62) ııra (4() ANKARA V ALILIG1 

Kuru ot alınacak 
Ankara Valllltlnden : 
1 - Irmak meyve al:aclan tldanlıl:ı 

lcln 11 ton kuru ot satın ıılmacaktır. 
2 - Otun muhammen bedeli 625 lira-

dır. 

3 - lhale, 3-12-1941 caranmba gUna 
saat 10 da vUAyet ziraat mUdür!UtU dn
ll"t'Slnde yapılacaktır. 

4 - Kuru ota alt idari ve fenni aart
name Irmak tındalıl:ında ve vlltıyct zi
raat mUdUrlU(:ünde görUleblllr. 

(6608) 18550 

Elbise yaptırılacak 

ru&tur. p ,.tf' 
3 - lstcklllcrln teminat ınl'ıctıl ~r? 

mnkbuzlarlyle ticaret ocınsı vcıı111 ,., Jf' 
ıııı • 

hnm.llen yukanda adı geçen il crt ' 
atte daimi encümen reısııc:ıııe ııı ~ 
aUnn. ~; •• 

4 - Buna alt kesit ve •11 rtb 1 

her can nacın mUdUrlU~Unde ıll:ı., 
ccklcrl. (6738> 

Çeşitli ilaç alınacıJ' 
Ankara Valiliğinden ı 'dare ı11; 
1 - On bir kaza hususi ı • ol 

panscrinin muhammen bed~ı 111'11' 

1
2123 liradan ibaret muhtch tJ 
satın alınacaktır. deli 1 

2- Muvakkat teminat be 
1 - Nafıa müdür!Ull'U 'tnUstahdem ve lira 22,S kuruştur. rtt>,ıtı'. 

mUtemadl tamirat 18cllerı ıcın yapıla - 3 - İsteklilerin liste ve •9;,ııı1~' 

Ankara Vallllfılnden : 

cıık (25) adet kıılık ve 1S3 )•azlık elbl- yi Ankara sıhat ve içti~~ı 
1 

!· ... 
senin kumaelnrı dalredm verilmek ve net müdürlüğünde görebıhr crteSı , 
ihalesi S.12.941 pazartesi sUnll saat 15 4 - İhale ıs. 12. 941 ~a!11 eıı'ııtll 
le vtıAyet daimi encümeninde yapılmak nü saat ıs tc vilayet daıını(SS75) 
üzere acık ı!kslltmeye konuımustur. nindc icra edilecektir. ~ 

un url.ırına muşabih olan ye
ni ve kıl metli bir hu!As::ı.. Bil_i 
tun dunyada tanınmış bir clld 
muteh~ssı ı tarafından keş

fedilerek kemali itina lle se-' 
çilen hayvanlardan istihraç 
edtlen ve cBtoceb tabir edi
len bir cevher, şimdi cild 
rıdası olan pembe renkteki 
Tokalan kreminin U?rklbinde 
m vcuttur Bunu her akşam 
yatm::ı.zdan evvel lCullanınız. 
Siz uyurken cildiniz bu kıy
ın t ı unu urları masseder. 
Hrr sabah uyandığınızda 
clldını ln daha taze, daha 
r. nç ve d::ı.ha yumuşak oldu
cunu orursunuz. Gunduz
lıırl CY sız - Beyaz> Toka
lon kreminı kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi sayesinde 
her kadın ıo yaş gençleşebi
lir ve hor genç kızın gıpta 
n::ı.zarıle baktı~ı şayanı hay
ret bır tene malik olnbllir. 
Tokalan kreminin müsmir 
netıcclcrl garantllidir. Ak.Si 
takdırdc paranız inde cdıllr. 

Aktaş mahallesine hazinenin hil· 
klim ve tasarrufu altında bulunan 
hali arazi iızcrine fuzuli v~ izinsiz 
ev yaptıran Ömer Çakır'ın sağı kıs
men yol ve kısmen Kasımın iualin
dcki hazine yeri solu yol ve arkası 
kısmen Bayram ve kısmen Kasımın 
işgalındcki hazine yeri ve önti as· 
fail yol ile mahdut ev arııas:nın ha· 
zinc namına tcsçili için defterdar
lıktan talep edilmektedir. Subutu 
tasarrufunun tcsbiti için mahallinde 
29. h. 941 tarihine müsadif cumar
tesi glinü tahkik memuru gönderi
lecektir. Bu yerde ali.ka ve ilişiği 
bulunanların muayyen gününden e. 
vel Ankara Tapu sicil muhafızlığı-

Taliplerin aıatıda ıılistcrllen ilk te
mınatlıınnı havı ve 2490 No. ıu kanu
na göre istenilen vesaiki<' hlrllkte lha· 
le ııUnO saat 15 te komisyona mUracn· 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden. Haydar
paşa'da tesellüm vcse vk şefliğin -
den dağıtılacaktır. (864~) 18702 

An~<~ra'mn en büyük en ferah en güzel sineması 

' 

na veya aynı günde mahallinde tapu 
memuruna müracaatları ilin olunur. ._. ___________ .,.. (8876) 18823 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Ka vacık menba 
Mikyasımô derecesi 

suyu 
1,5 

En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: 
(Sertliği çok düşük ve diğer mevaddı madeniyesi çok 
az olması itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan 
Kavacık Suyu) cümlesiyle takdirini bildirmekte · 
dir. Telefon: 1634. 

atlan. <8817) 
Cinsi Pırasa, miktarı 30000 Kıı. 

temlnRt 225 llra, ıutarı 3000 llra. 
cınsı lahnıı. miktarı 30000 Kg. 

teminat 225 lira. tutarı 3000 llra. 

ilk Kazma ve kürek alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. AI. Ko. 

tık dan : 

Cinsi Ispanak. miktarı 30000 Kg. il:< 
teminatı 337 lira 50 Kıır. tutarı 4500 L 

Cinsi patates, miktarı 30000 Kı;. ilk 
teminatı 337 lira M Kra. tutarı 4:500 ı:.. 

Cinsi ııotıın, mlktan 10000 Kıı. ilk 
teminatı 112 lira 50 Kre. tutan 1500 L. 

18767 

Yazı makineleri alınacak 

Muhammen bedeli aşağıda yazılı 
2 liste muhteviyatı kazma ve kürek
ler 11. ı. 19h pazartesi günli saat 
15.30 dan itibaren sıra ile kap:ılı 
zarf usulü ile Ankara"da idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin liste 
hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 

As. Fnb. Satın Al. Ko. ı'lan: kadar komisyon reisliğine vcrmcle· 
15 adet normal ebatta yazı makl-

nası 

3 ,. Büyük Şaryolu yazı maki· 
nası C$aryosu 68 santim· 
den asağı oimıyacak> 

3 .. Hesap maklnası alınacak. 

Yukarda yazılı yazı mainaları As
keri Fabrikalar Umum Miidilrlilğll 

Merkez satın alma komisyonunca 2-
12-1941 salı gQnQ saat 15,30 da pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Tallplerin mezkOr gün ve saatte 
komisyona mllracaaUarı. <8823) 

18771 

ri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk scflinğin -
den dağıtılacaktır. 

Liste 1 muhammen bedel 62942,SO 
lira, muvakkat teminat 4397,13 lira. 

Liste 2 muhammen bedel 16000,00 
lira, muvakkat teminat ı2o0.00 lira. 

(8818) 16816 

Tarife lağvı 
D. D. Yollan U.M iidürlüğündcnı 
Türkiye - Franko - Helenik - Bul

gar demiryol idareleri arasında doğ-
Kayıp mlihür - Esma Akalan na- ru eşya nakliyatına mahsus olmak 

mına yazılı tatbik miihrlimü kay - üzere ı. 8. 1937 tarihinden muteber 
bcttim. Y cnisini yaptıracağımdan l tarifeler, ı. 12. 1941 tarihinden iti-
eskisinin hükmü yoktur. barcn lağvedilmiştir. 

5468 Esma Akalan ,(8884) ı8S25 

PARK SiNEMASI 
( Eski Halk) 

Büyük ve seçme filimlerle bir 

kapılarını sayın halkımıza 

kaç güne kadar 

YENİ Sinemada 
Buırün bu gece 

Monden hayatın ıaıaalı muhiti 
arasında ııecen bir eser 

EGLENCE KADINI 
Yaratanlar : 

Tyrone Power - Llnda Damell 
'"\veten: maymunların cevlrdltl 

kabarr- börek 
Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 

ııcce 21 de 
Saat 12.15 te ucuz maUne 

KİBAR GARSO:-. 

açacak tir. 

SUS Sinemasında 
BucUn bu ~ece 

En nr.lls dans - s:ırkı ve musiki ile 
s0slenm18 ctıcnceıı. harlkultıdo 

zevkli mevzu 

HONOLULU 
Bas rolde: 

Eleanor Powell 

Seanslar : 
14-16-18 gece 20.30 

SÜMER Sinemasında 
Busun bu ı:cce ,ıı· 

Atrlka'nın balta ııınnentlS orfll., • 
·ı ııı•ı 

lann biıtün esrarı, gorı ıcr 
munlan. vahsl cuce 

TARZAN 
(Maymun adam! 

Dae Rollerde: ?Jnll~ 
Johnny WelssmUller • 

suııevan 

o 

Seanslar: ııı dl 
12.15-14 :::>-1G.oo-1s.SO gece 


