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r ' 1 Çocuğunuzu Mektebe Gönderlrien l i r de 1 

C::ocuk-Ansiklopedisi 
ILKTEŞRIN 
1 9 4 1 5 IC U R U Ş 

GUNLUK SiYASi HALK GAZETESi 1 - ....... . 
Alınız. ÇDnkD b11 Anelklopedl 1 
ona mektep kbbı kadar ve 
belki ondan daha zlyıde llzımdır. 

TAN moe ... eelnde ve kttapçılarda bulunur. 

iiiiiiiiiııi?Q=ıl ----

Anıt - Kabir için 
Açılan Müsabaka 

Almanym, Ruıymda büyuk zaferler 
kazanmıı, Sovyet ordularına kahir 
darbeler indirmiıtlr, Hiç ıüphe yok 
ki, bu muvaffaluyetleriyle düıma
m hayli zayıflatmııtır. Fakat Mos
kovayı i11al edip Mareıal Timoçen
ko ordusunu zayıflatsa bile Sovyct 
mukavemetin: tamamen kırmaya ve 
Sovyet hülri\metini harbe devam im
klnlarmdan tamamen mahrum et
meye muvaffak olamıyacaktır H.ırp 
bıtmedikçe ve düşmen teslim ol
madıkça da eark zaferine istinad~rı 
7apılacak bir ıulh taarruzunu:'! 
miııbet netice vcrmesıne imkin 
yoktur. 

M. Zekeriya SERTEL 

Şartnamede Başka Değisiklik Yok 

j ''Amerika 
Daha Fazla 
Bekliyemez! .. 

New - Y ork Times 

Dr. Fak 

Vefa Feneri 1 - O Yendi 

(Sonu; Sa: I; ıa: 7) 

Smolensk • Moskova hattında A lmanlann eline düşen zırhlı tanklarla dola bır ırea 

LIBYA'DA 
HAREKAT 

Tobruk' a Yapılan Bir 
Hücum Zayiatla 

Püskürtüldü 
ıt.1ıire 12 (A.J\.) ~İngiliz or· 

ta prk umumi karargahının tel>. 
liji: 

Bir gece evvel maruz kaldıltla
n büyük muvaffakıyetsizliğe rai 
men bir çok Alınan tankı 10 - 11 
Te§l'.inieVY~ .gecesi yine Tobruk
un cenup ve cenubu garbisine 
yakl8fllllflardır. 

Harici mmtakamızın iatihklm
larma takriben bir mil mesafe
de bulunan bqka bir dinleme 
istasyonuna da taarruz edilmiş· 
t ir. ~tmua iki maktul ve ye
di yarabdan ibarettir. 
Cenu~ ıtrbl auntakasmda bir 

Avustralya kefil kolu bir İtalyan 
7.8.bitiıü esir ümıt ve kumanda -
mndalri müfrezeyi tamamiyle mı 
ha ctmi§tir. Ayni mUdakada baş
b bir kefil kolumuz 114 kifi(len 
marekkep bir clütman grupunu 
pum,a ddf6imtif •• grup ricat 
edei'WD ..... 41 -öll bırakmış
tır. O ~ faaliye\te bulunan 
dü....,.,.,IG kifilik ~a bir 
~"'*' pusuya Cliifürüleı'ek 
tamamiyle imha edilmiştir. 

(Sonu: Sa: 2; 80: 4) 

SOYYET TEBLiGi 

Harkof ' ta da Rus 
Mukavemeti Şiddetli 

(Sonu: ili: 2: 10: 1) 

~I 
Kendi Dilimizin Tadına Alııahm 

Yaaan: RBFIR llALID 

Bir tanıdıkla karşılaşıyorum; diyor ki: "Yazılaruıuda öz 
türkçeye çokça kaçmağa başladınız. Eakiden pek güal ba 

şardıjmız güzel İstanbul dilinin tadını bozuyorsunuz. Nedir o fa:v 
dalanmak, durum, verim, bölge, incelemek gibi türedi kelime 
ler? Siz de mi böyle yapmalısmız, a beyim!,, Aynlıyoruz; d~ 

yorum; hele bir deneyim diye yeni yazıma "istifade, vaz 
yet, semere, mmtaka, tetkik,, kelimelerini koyuyorum. Bu 
fer de başka biri çıkıyor: "Çok tuhaf, diyor, gittikçe eskiye d 
nüyorsun; oysaki öztürkçeyi epeyce ustalıkla kvllanmakı;.ucıın 
Yazık! Bunu senden beklemezdik!,, AynlıyonıZ; düşi.ınüyoru 
bir daha sınayun diye ogünkü ~azıma elden geldiği kadar turk 
kelimeler dizıyorum. Bir arkadaş kaleme sarılıyor: "Bir takı 
kelimeler vardır ki bunlan kullanmadıkça dilediğimizi llyikiyl 
anlatmak imkansızdır. Yazılannda bir güdüklük, yavanlık sezı 
mektedir. Kurtar kendini bu salgından!,, 

Karışıklık ve kararsızlık nereye varacak? Kimi dini 
yım, kime uymam lazım? Bunun iyisi, boş söze kulak asma 
öztürkçede kalem diremektir. Bizim nesil, (edebiyatı cedide) 
!erinden ve "terkibi izafi,, lerden sıyrılıp sade türkçeyi kura 
ken böyle yapmıştı ve tükenmez, tüketici ytllara göğüs germ 
olan Babıali yazı çığı~ az günde çanına ot tıkamştı. Dil 
vaşı da atılganlık ve gözüpeklik ister. 

Yapacağınız şudur: Yeri geldikçe, yakıştırdıkça, karşılı 
bulunup yenilerden de yaraşıkbklan üredikçe, emeğine katlan 
türkçe kelime kullanmak, türkçeyi kayırma ve öbürlerınden u 
tün tutmak... Aynca, bu işi benimseyen gazetelerin - ilk gunle 
de olduğu gibi - halkta öztürkçe merakını körüklemesi, araştı 
malar soruşturmalar yapması, dikkati biteviye öztiırkçe ust 
çev~esi lazımdır. Tl ki fikirlerde ulu bir limit küllenmesi 
Ha, işte bakınız, okuduğunuz şu satırlar, baştan sonuna kad 
hep, Dil Kurumunun türkçe saydığı kelimelerle yazılmı~ır. M 
ramımı oldukça iyi anlatUjımı ve alJftılmıza uyp~ goruner 
size bunu hiç de çaktırmacbjunı anmaktayDn, sevınmektey 
1nsan keneli diliyle daha iyi tad alır, bu tada alı§alım! 
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ITf RAF 
TEFRİKA No. 4 

Br 

ce-

bir yeriniz var 

or .. 
Dıye inledi. Onu teselliye ı;nhııyor-
m. 
- Korkmayın .• Sakin olun ... Bir şey 

lm.:ız 

- Benı gormesinler... Yalvanrrm 
e ... Beni saklayın, .. Eğer beni go
lerse, zorla patronun yanına co• 

tururler ... 
Genç kızın elinden tuttum: beraber 

h h hızlı yürumeye başladık ... Dar 
ralıga saptığımız zaman, b:rıtz 

erahl mıştım. Fakat genç kız, hilfi 
eycanlıydı. Boynumn sımsıkı sarılı

Y ve beni bır turlü bırakmak iste
m yordu. Ko edc."1 çıkarak evinin ara-
1 gma s ptık. 

Ev n bahçe kapısmdan içeri gırıp 
b raz kendime Keld glm zaman, pek 

ı z bır du unce kalbımdcn kan dn-
m rlarıma doğru ilerlemeye, biraz 
onra da butun vucudumu sanna;·a. 

ladı 

Ne yapacaktım? Genç kızı, yattığım 
u eve nıçin cetirmlştım? Onu -ba 
ece ol un- odamda alıkoyabilir miy• 

d m? E sahıbi ve kiracılar baruı. ne 
erlerdı? Bu KCCe genç kızı odamih 
at rdı ım için, büyük bir mesuliy~tl 
crımc almış olmaz mıydımi' 

a 

Nazilerin 
Gizli Bir 

Kurdu'ğu 

Radyo 

YAZAN: Oğuz 
içimi yemekte olan duşıinc:c gıttikçe 

kabarıyor ve beni rahatsız ediyordu. 
Sordum: 

- Sımdi ne olacak? 
Pek h fif b r z ya soluk y n kln

rını ayd ı:ıl.ıtıyordu. Yuzunu bendMn 
g leycrek b r 9eylcr fısıld dı. Tek r 
or um: 

- Şımdi ne olactık? 
Cevap vermekt n ç kinl)fordu Ba

kışlarınd onu yalnız bır km mp.k i• 
çın bir y iv vaı dı. 

B ş nı g g ume d yıy rak 
b şladı, Tıtrıyor ve b r ku11 
ccrtk b r se le hı k yordu 

O u tescil etmek m cbur yet nde 
k lmı um: 

--._ lanac t b r ıcy yok c nım • 
T bıi bır çareslrı.I bul ca~ız .. Kcndlrtı
zı üzrneyı 

-1 
- Yukarı çık hm. Biı' ç y içer i-

niz ... Uıumcn'z de gc er, H ydll 
Başını goğsi mdcn çekerek b ntı 

b ku. Ve h ç bır it ats ıılık gbster
meden benımlc beraber yurumcye baş. 
1 dı 
Oturduğ m ev bi az tuh ftır K pr 

d n içeri ı rlldı i ı:am11n, oldukça bu
yük Itır vlu ve ortasında bır dil" 
ağ cı vardı. B r h nıı bcnzly n bu dort 
kattı b n da, ekse iyrtlc lsı; ııınıfınd ın 
sekiz a le otu uyordu, Denim odam, 
en yuk ktc olduiu lı;ın, bir h:ıvlı 
merd venlerden c km k, ıofal rd n 
ıcçmek ic p cderd , 

Banan için genç kızın, odamın k -
pısının on ne geld fi um n yor un
laktan d zlcri titriyor, s k sık nefes 
atıyordu. 

- Yoruldunuz?, 
Dedim ve ana.'1tarı çık rı:ır ık kapıvr 

açtım. İçeriye girdik Ay sanki od -
mızın içindeydi. Serin bir riı:ı:gar ct
çık kalan pcnçereden içeri gır'yor Vt' 

yuzümüzü hafif hafı( okşuyordu. 

*** Karşıkarşıya geçip çaylarımızı i-
çerken genç kıza, sordum: 

- Bira:ı ısındınız mı? 
- Eveti Artık üşiımliyorum ... 
Biraz sukuttan sonra tekrar sor-

dum: 
- İsminiz nedir? 
- İsmim mi? 
- Evet 1 İsminiz? 
- Şey ... Nihal! •. 
- 0 ... Giızcl bir isim. 
Güluyor, seviniyor ve ayaklannı 

birbirine çarpıyordu 
(Devamı var) 

'~ RADYO 
BUGUNKÜ 

7 :SO Pro ram 
7 33 M ik (Pi) 
7 45 lhbcrltr 
1 00 M ık (Pi) 
8 U Evin sutl 

o 
12 30 Pr., ram 
12 U Su c~rlctl 
ıa OD Sackı r 
12 45 Haberler 
13 30 M ık (Pi) 

o 
18 00 Program 
1S OJ M ık (PL) 

PROC:RAl\1 
U JO Fa ıl 
ı9 JO Hab rltr 
ı 4S Serbut 
19 55 M r k 

Almanyanın 

Kısmında 

Garp 
Bazı 

istasyonu Bulundu I Hedefler Bombalandı 
V ington, 12 (A.A.) - Bırleşik j Londta, 12 ( A.A.} - Hava nezare

Amerıka bahrıyc nezaretinin bildırdı- t nin bir tebl'ğinde şöyle denilly ,.. 
gore, EyJCil ayı ıar(ında Oroeu- İngiliz bonıbıırdıman tayy releri ı1Un 

1 d aul rında karakol vazife i ya;ı:ın gece Almanyanrn bntısmd kı hedeflere 
Amerika bahriyesine mensup bir h rp ta rruz etmişletdir. 

m ı t krıb~n (60) tonilatoluk bir Ayni gece zarfrndı diı mahın 1ngl!-
N rvcç vapuruna tcsııdüf etm ştir. Ge- tere Uzcrındcki faaliyeti dar rnikyıs

de yapıl n bir teftiş murcttebatın ı ta olmustur. Hıı ar aıd r tkl dil man 
adar oldugunu, Crôenland'd3 ha- uçağı tahrip edilmiştir Bir Alm n ve 
şa !arı ves ir malUmatı verm~k İngıLiz uçağr birbirleriyle çarpışmıs· 
e b r radyo istasyonu tcıis 1çin lar ve her ikisi de dilşmUştur. 

Norvcçtcki Nazi m:ıkamlan tarafındın 
a ya oJ1d rılmiş bulunduiunn nıey 

d a ç k rmıştır. Milrettcbat arasın
Alm n Gest poıunun bir memuru 

d bulunmakt ydı, 
Groenl nd s hlll~rlnde yapılan ':lir 
ma b r tels'z memuru ile dığcr 1ki 

N rve 1 nın idaresindeki r dyo ist 9-

Y unun kcıfcdilmesini temin etmiştir. 
No eç gcıttısi milrtttı-batlylc radyo 

i t syonu memurları Groenland'd:m 
ç nlmı lar, istasyonun malzeme •e 

z tına el konmuş, daha geniş tah· 
at y pılmak üzere Norveç vapuru 
b tun murettebat Birleşik Ameri

bır lımana gonderılmiştir. 

Sulama Pl&nı 
( Baıtuafı 1 incide) 

Koordinasyon heyetinden ka
r r almak suretıyle eksıltmeye 
ko ul n ı ler de şunlardır: 

447,122 lira sarfıyle Apolyon
d ki s ddelcrın sekız metre rakı
m na kadar yukscltılmcsı ve dal· 

:ıra kar ı mukavemetm tcını
n ıçln tnşla knplanmnsı ışleri, 
2 907 lıra sarfıyle Kocaçay ü
z r nde bır regulator ıle sağ a
h sulama kanalları hafr yatı ve 

r vvetlcr deresının ıslahı, 
4 6 967 lıra sarfiyle Kayserı ba
t ık annın kurutulması ve Sa
r aklı suyu ve tabilerinin ıs
ı hı. 

Koord'nasyon hc7etinden karan a
h mış ve eksil•meye konulmak uzcre 
o n işler ara mda 7,200,000 lira 'kir

le Ankarn laıtım tesısatının inşası 
v rdır. 

Koo d !iyon kararı atınm k Uı:ere 
~ vekalete arzedilmış olan lıter •un
lardır: 

77.914 lira s:ırfiyle Ceyhan nehri gü
zer hında yaptırılacak acddc fnşa:ıtı, 

... 
Londra, 12 (.A A.) - İn iliz htwtı 

kuvvetlednln dUn gece Roterdaıııa 
yaptıkl rı hucumdan biraz evvel, Ho
landa hükumeti, I.ondra radyolan ile 
Roterd m halkını:ı şehrin bombalana
cnğınr lht:ır etmiş ve dok) r ve as
keri hedefler civ nnd n çckilmelerın· 
blld rmıstlr. Roterd mm bombardt
tnanına sebep, H'lmburg ve Brcmen lı
manl rının İngilizler tarafııvın bom
b rdımanınd n sonra bu şehrin Alman 
nakliye faallyctJnde miıhlm bir merlee1 
h lıne ıelmio olmasıdır 

Yunan Şehirlerinde 

Ekmek Tevziatı 

Güçlükle Yapıbyor 
Atina, 12 (A.A.) - Yunan iaşe 

nazın yaptığı beyanatta ekmek 
dağıtılma!lına muvakkaten mani 
olan nakliyat zorluklarının kal -
dırıJdığmı bildırmiştir. Bugün 
Atıha v,e Pirede ekınek dağıtıl -
mıştır. 

688.184 füa sartıyle Enlncandalı:i 
Kazherti dercsın n ıslahı bulunmak
tadır. Btından bışktı Eıklşchlr ovası
nın sulanıusı için baraj ve kanallar 
inıas yle Erbaa, Amasya, Silifke vr 
Alanya ovalarının sulanması, Sakarya 
ve Mudurnu çayrnın ıslahı, Adapaza
rı civarındaki bataklıkların kurutul
ması, Akhisar ovası ile Osm:mcık d
varının aulanmasma alt faal!yet fe 
lnlliıa f etmektedir Zemin Uzerlndekl 
etUtlerl bltmi3tir Bir kısmının keşılf
lcri ynprlınaktadır, Bu k ş ihaleleri ya
pılarak oniımuzdekl İlkbaharda :n~a
lanna başlanacaktır. 

r 

Fiyatların 

Sürümü 
Yüksekliği 

Azalttı 

Hu usi idarelerin 
941 Bütçeleri 

i-

Vılftycıt ITu u t İd l'C'lcrinln 941 yılı 
b 1 i y unu bell olmu tur. Bu
na O.re, idare ve hesap işkrine 
7,408,836 lira, n:ıf a isi rine 8 185 296 
l'ra, maarif i lerlne 15,559,519 rra, 
lr at ve b ytarhk 1 1 rlne 1.380 490 

l'ra, sıhh t i 1 r ne 2,1157 .297 lira, 
turlii J lC're de tl.!i12,6ı6 lira ayrıl -
mı trr Bu suretli.'. tahmin edilen büt
çe yckünu 42,004,084 lira olarnk tes
bit cd imi t r. 

Tcrf i Eden Onnan 
Mühendisleri 

Ankara, 12 (TAN) - Orman a
mnnajmıın fiçOncfi sınıf mOhC!Yldlsle
rinden Htılll rnlkmen, Faik Erkür. 
Orh:ın Eray ikinci sınıf orman ama
na;man mühendlsligine terfi etUril
ml 1 rdlr. 

r···················· ... -................ , 
SADAKAI FITIR 

nıı daıı 
Arpa 
U m 

htanbul MliltUIU nd~n: 
Etı iyi 1,-1 S.... 

Kr. Kr. Kr4 

27 24 %0 
40 38 S7 

234 170 117 

F tra ve reUt ltasl Tt m lı:e iti olan 
muit erem ıhallmlre. mılletımizln en ha· 
:vat! ıhtıya uını karplayan ve elde et· 
tı i t•her tı lırntlı y e K lıy vc Ço
cu E~ rı r-e K r tnları ara ında ıtlY 
latan T rlı Ha a Kurumuna her ve hi
le :n ela aluı 1 umıı el-.em· 
mlyetle arıolunur. ........................... .._..... ............ _ 

Alman 
( Baştar•fı 1 incide) 

TAN 

( Suat Davaz'ın Cenaze Mera~imi l 
'~~~--~~----~---~-J 

diye RE'lsi, tatnnbul Komutanı, Pnrtl 
İdare Hcyetı Re.:si ve z !nrı, Şehir 
Meclis[ fızalarr, \Tek~:et:<-r mümessil
leri, Mebuslar, Kordiplo.n..•ik, mf'r
l'iumun ailesi ve dostları hazrr bulun-
muştur. 

Evvelki gün Toros ek~presiyle şeh
rmılze getirilen mer1nım Tahran Bü
yük Elçimiz Su:ıd Davaz'ın cenazesi 
dun Sirkeci rıhtrmmdnn kaldırılmış 

ve Beyazıt camıfne götürlilerek na
maı.ı kılındıktnn sonra Edirnekapı 

şehltlığlne defnedilmiştir. Mera.sime bando, "t~cr e 
Bele• mi.ıfrezeleri de i"t'rnk etmiştir Bu hazln merasimde Vali ve 

polis 

ADLİYEDE: 

Hırsızlık Yapan 
iki Kacltn 

Dün Edlmekaplda Cm~rrıh hamrım 
civarında oturan Ayşe ve Fatm:t ad· 
larmda jki kadı., Topkarı haricinde 
Gümüşsuyunda f •mail isminde biri
nin iple bağlı olan knpısım açarak 
içeri girmişlerdir Fatma iki enfori, 
bir iskarpin, 3 hav1u, eorap vesaireyi 
alıp karnmm üstune Y~rleştırmış. bu 
mıdn Ayşe de gözcülük yapmıştır. 

Ht!r fkl k&dm yakırlllnal'ak Sulta
nahmet birfncl sulh ccut mahkemesi
ne verilmiş, Fatma iki aya, Ane de 
bir ay hapso mııhkum edilmişlerdir, 

PARA ÇAT.iMiŞ - Dolafjderede 
Katnbatak sokağında oturan Ohannes 
Onnik namında birisi, evinin yanın
daki helvncıdan 10 lira çalmış ve 
yakalantnıstır. 

Ohanncs, Beyoğlu birinci sulh ce
za mahkemesinde durusrrıııSl yapıla
rak tevkil edllrnfştir. 

Hariciyede Terfiler 
Ankara, ı2 (TAN) Harıclyede bc,lnci 

ılcrtt~ menııırıantın merkezde Burl R,. it 
Dınl,rnent d<STdun 8 dereceye, ııedınd dere 
ccaell lt'erl<erdC' Hasan Rifat Soıen ılun.ı dt 
rrceye. ıtkıılnci ~receden merlınde elrıll• 
'l>ıı;:lrh bl R:ı•tP Berltay, H.,d., 03r« B r 
l'a:t<ı!dlr hin, Flraun Stıcult, TolrYD blil•il• 
•l~l ıı;ı ba1kltlbi Seyfullah Esin v• <ıer-1 el 
~ıhf nde ba1k&tlp Tarrt Etnln Yenıııey ye 
~iotl dtreeeye, dokuzuncu dereceden rner "Z'le 
.. ı~ılllt Uılbl Senini her, elcilik ikinci Uı.bt 
1':tem Naııf Ba:vultoihı, Ron:ıa '11y ~ del 
illi lk•ı.ci lıAr!bi Adnan Kııral &eki•l'ld c!e 
·c~o•. ontıncw dereceden l1ur1ıu konso ııc 
luiu klnçlan Mehmet AH Teklıı.lp, l'rıi 
k ıntıı'"ıuıtu lıancları Cemal Arul. Berlın hG 
,U •lcılıf!i Ocııncu lıStibi Munıfı K•>·~11l 
p ri' bUyUlı elçllltl Ucllncft ltltib: M~ııl' 
Eun~nt •e Be~fr Balaofta, Turlıan ofiyfik 

Bir Sovyet Gazetesi 
Diyor ki: 

PİYASADA: 

Fiyat Komisyonu 
Bugün Toplanıyor 

Fiyat Milraknhe Komsiyonu bu
gunkü toplantısında odun m~elesini 
tetkik edecektir. 

Odun Wı!ıs:ıı mıntnkalarmdan alı
nacak raporlar tetkik ve çehlr dahi
lim1ekl odun mevcudunun tesbltlne 
kndar ôdun Lsf h kkmd:ı cezrt karar
lara intizar ed lmemektcdlr. Stoklar 
anlaşıldık n sonra şayet sehirde bu 
fu bir ôdun buhranı hasıl olacağı 
kıtnnnUne varrlırı;a, odun işi esaslı 

bir surette ele alınııeak ve icap eder
e. odun get•rtıımesl ve stoklar vü-

cude getırflmesfnJ Beledıye deruhdc 
edecektir. Koml~yonun bugünkü top
lantısmd:ı et mcseles'nln de görüş{l· 
leceltl anlaşılmaktadır. 

KOMiSYON AZALARI - Müra
kabe Komlsyonlannın teşkili hak
kındaki kararnameye göre. bu Ko
misyonl:ırda bulunan ticaret ve sa
navi erbabından birer :uıtın her allı 
ayda bir yC'Tliden seçilmesi lazım gel
mektedir, 
Tıcaret Vckiıletı İstanbul Flynt 

Mlirnkabe Komisyonunda bulunan i
ki fızanm mildcJnUerlntn hıtnm bul
duğu ve bunlarm yerine dil!er iki 
(ızanın namzet gösterilme ini İstanbul 
Ticnret Od:lsından lstemlşt.ir. Bu A
zalar Oda İdare l:t-yeti tnrafmdnn se
çilerek V~kfılete bıldl:rlll'Cektir. 

elçi lfl OcOrıd Utllıi Tn!Jt Mıras. Bef".ıs "'çi 
1 iiı Oçlindl Utlbl Tallt Benler, Lon1ra bO 
1ilk tldlıli UcUncllo Uılhi llh•n Savuı do • 
lu•UIJCW dereceye terfi ettlrilmitludır. 

Alman lktısat 
Nazırına Göre 

26 EylUldenberi yukarıdaki or 
dularla müttf:'fık İtalyan, Mscar < 8•ftarafı 1 incide) (Baıtarafı 1 incide) 

ve Slot ak kıtalarının merbut mektedir Rus mukavemet kudre• ni 
bulundu u MarC' al Von Runcls- fasılasız bir surette ta:ıclemek kab li · 
tcdt orduları grupu ccman 106 yeti yalnız bu yardıma baflıdır,., 
bin 365 esir, 212 tank ve 672 t;op 
nlmıslardır. ' 

Yine hu u ! bir t bli •de kaydedil· 
mlş olduğu veçnlle bu ayın başlan
gıcındanberi Sovvet ordusun::ı indiri
l n kati a ır d rbeler netice inde ha
rckfit yeni bir safhavn gırmiştir. 

Az k denizinden İlmen ~öHinün 
cenubu oar i indeki Valdai yaylası
" k d r, yani 1?00 kilom trelik bir 
cephede Alman ve müttefık kıt ları 
, rk doğru tam bir ılcrlcylş halin

ded'rler. 
Bri n k ve Viazmn muharebe mey 

danları cephenin gPrisinde uz.ık bir 
m nfede kalmışlardır. Anudane bir 
müdafaaya, birbirini takip eden çrkr 
t ebb!l lerlne ve en büyük kanlı fe
d klırlıklarn rcıibıen çember içine a
lınan dü man kU'-"Vetleri kendilerini 
bekJiyen Alubett n kurtul mıyacak
lnrdrr. D ha şimdiden 200 binden 
r da rslr vardrr. Bu miktar gittikçe 
rtmaktndır. 

Dün gece muharebe t.ıyyarE.'lerl 
cephenin merkez mıntııkasmda dilş
manın y(lrUyilş kcıllnMnr ve şiml'ndi
fer h U nnı buyuk bir muvaffakı
ye•le boınbnrdnn n etmişlerdir. Le
nin radm i e tesisatına karşı da 
mfü.• ir t rru1l r ynpmılmrstır. 

Ağır Rus znuialı 
B rlln, 12 (A A.) - Arkcrl bir 
l'tnb d n D N B. ye veriJen malCı

m ta ore, Viazrna'd:ı vücude geti
ril n 'bi.ıyi.ık cep dahilinde çember i· 
ç ne nlm n Sovy t kuvvetleri ıı Teş
r!nlC'vvelde biraz daha sıkıştırılarak, 
m lOp edilmi tir 

GOnl"rdl'nberl komlserl~ tarnlm -
dnn mukavemete ta vlk edilen Sovyet 

kC'rk•rlnln intı1.amsız kollar hnlln
dc y pmıya tC' ebbüs ettikleri ynrmıı 
h reketleri akim kalmıştır. Bu ic
ebbQ ter Sovyetlerln es:ıııen kanlı o

lan %aylall:ırmı geniş mikyasta att
trrmrştrr. 

200 metrelik k!lç!lk bir muharebe 
mmtaknsında 850 Sovyet askerinin 
mnktQl dilstüı;ll tesbit edilmiştir. Bu
rada atlı arablnrdan mürekkep bir 
kol da Alman ntesivie tahrip edllmi!S
tlr. Biraz ileride tralttôr ve top yUklO 
300 k mvonun f'n~·nı stör llmel<teydl 

Leningrat bölgesinde 
Bertin, 12 (A.AJ - Askerf kay

naklardan D. N B. nln 6~rendlğine 
öre. Lenlngrat muharebe kesiminde 

Ruslar dun de topçunun ynrdımiylc 
müteaddit yarma teşebbüslerinde bu
lunmu tardır. Rlıtiln bu te>şebbüsler 

kim bıraktırılmıstır. 

Odesa mukavemet ediyor 
Bükrt' , 12 ( A. A.) - "Ofl.. İki 

ayd nberi Sovyet kuvvetleri Qdt";:ı-

Sulh ıauia8ı etrafında 
Londra. 12 (A.A,) - Almauya ile 

Rusya arasında bir sulh yapılacağına 
dak- olan sayialara bazı muhitlerde •e 
b.ilha111a Madntte yeniden meydan al· 
mıstrr. Almanlar, ı:rni zamanda h lı:ı
katc tamamen muhalif olarak, Ameri
kahlann bir ıuth imkanı haberler;ol 
istismara batladıklaruu da 7a)'makta
dırlar. 

Maamafih, Japan matbaatmda da 
mikes bulan bu ıaylalar, FUhrer tP.
rahnd:ın Alman ordulanna hitaben 
neşredilen ve ıulhün faydalarını med· 
hüscna eden cümlelerle nihnyet bulan 
günliık emrin muhteviyatı ile de kıs
men mutabık gibi görünm,.ktcdir. 

dn fevkalfıde bir mukavemC't göster
mektedir, Asker1 mahafil, Odesayı 
sukuta mecbur etmek için tesadüf e
dilen mUşkülAtın, Sovyetlerin bura
sını ayni zamnnda hem tednfilt -
tanrruzi sistemlerinin mühim bir Qs
llÜ, hem de kômlnter'nln en ehemmi
yetli bir merkeı.i olarak kullanmakta 
olınalnrındnn ileri gelmekte olınasiy
Jc izah eylemektedir. 

Tam inhilale doğru 
Sofya, 12 (A. A.) - Voroşllof ve 

Rudlycni kuvvetlerly14'l şimdiye ka
dar ÇMl1berlenmekten kurtulmıya mu 
Vaffak olan Tlmoçenko ordularmm 
her g{ln u~amakta oldukları h~zl
metlcr, Sofya askm mahafill tara
fmdan Sovyet mukavemetınttı tam 
lnhlh'lllnln ilk ipretlerl gibi telAkkl 
dilmektedlr, 

Azak denizi muluırebeıl 
Berlln, 12 (A,A.) - At.ak denizi 

muharebeleri hakkında verilen malQ
mata göre, SovYetler Dlnyeperln ge
ri.sine çekUdlkten ııonra Melltopol -
Laporojle demlryotu boyunca blrlet
mlşler ve Atman Der:I hareketini bu
rada durdurmak için JCafkuyanm 
t?ilzlde tUmenlerım ıtsndermlılerdlr 
Bu esnada dQşman, tatadan tama
m!yle aynlm11 bulunan Kırım ne ir
tibatı temin etmek için birçok defa
lar yarma tesebbtııleri yapmıstır Fa
kat 60 menni birden alan bataryala
rın kullanılrtıaıına ve ılddetll tank 
bücumlarma ratmen dOsman arazlde 
bir metre bile Jlerllyememlıtır. Bu
rada Ruslar alır zayiat vermişlerdir 
Bu esnada Dlnyeperl şimalden geerm 
teşekküller Sovvetleri arkadan wr
mak için cenup doğusu istikametinde 
denize doğru Oerlemlşlerdlr. Rusla
rın rlcat için snrfetıtkleri gayretler 
neticesiz kalmrstır 

"Bolşevizmc karşı Avrupanın 
açtığı bu harpte dtihya tarihi a
sırlarca ilerisi için taayyün ede· 
cektir. Alman ordusunun ve müt 
tefıklerinin görülmemiş muzaffe 
riyctleri sayesinde Avrupanın 

şark sahasında siyasi ve iktisadi 
ıslahat için serbest bir yol açıl • 
mıştır.,, 

Nazır, zaptcdllen veya Alman or
dulan tarafından 7.aptedilecck olan 
toprakların Sovyet devletinin iktısa
den en çok inki~af etmiş olan kısmm
dakl endiıstri istihsnlit merkezleri ol-
duğunu hatırlatarak demiştir ki: 

"Şimdiki halde tehdit altında bulur.
mayan mmtnk'llar bu toprakların ye
rine kısmen bile ka!m olama:ı. 

Bolşevikler, bu mühim kayıplaro:l&n 
ve Alman ordusunun darbalarından 
sonra artık yaşıyama:ılar Londra ve 
va,ınıtondakl kapitalist müttefikler 
gilzel nutuklarına, zayıf mukavemetle
rine rağmen hiç bir ııeyi değiştirmeye 
muvaffak olamıyacaklnrdır. Bu ittifak 
dünyada şimdiye kadar yapılan hare
ketlerin en saçmasıdır. Sırf iktısadi 
bakımdan Ingillz, Amerikan ve Sovyct 
iktısndi sahaları arnsmda hiç bir mü
him mübadele imkanı mevcut değ:ldir. 
Bundan başka Sovyctler Birliğinin Jn
h.iııarcr temayülleri ile İngilizlerin •e 
Amerikalıların serbest miibadele usul
leri ayni seviyeye getirilemez ... 

Dr. Funk, Avrupa iktısadiyatmın 
gelecek senelerde istihsal ile istihlak a· 
rasında bir müvazenc hasıl olacak '}e
kilde ıslah edileceğini ilive etmiıt~r. 

"I ngilterenin ezilrne1Jl 
tırası gelmiştir,, 

Mill~o. ı (A.A.) - Popolo d'lulia 
gazetesi, Almanyanrn Sovyet ordula
rını kemirmek ve imha etmekten lbıı
ret olan ıayesinln tngıli:ı:ler ve Ame-, 
rilcalrlar tarafından çok geç anlagıldı
tını yazıyor n d'yor ki: 

"Gerek Rusların nevmidane muka
vemet, ıerek Amerika ite İngilterenirı 
tnılllz •e mlh•er orduları arasına tı
kaç olarak Cin n Hint ordularını koy-
mak için aarfettiklert gayretler birer 
yanm tedb!r olmaktan ilcr· ccc;emcz 
tngllterenln bizzat keneli askerleri7l• 
mihver kudreti askeriyesinin trar,ıaın· 
da lcalacatı saat yalrlasmaktadtr. tn
ıiltere ~ondl ordasnna itimat rdeme
dlil için mihver ordulıtriyle karıılas· 
maktan daima lctlnap etmlstir. 

Jfa~lseler, ymi ATrupa:un askeri 
kudrf:tine ıt:.r.1at etmiş oJarl:ırı b;ı!<l 
ıtöııterrnistir. Sovyet orılulıırının im
hasın •an •onra, ştrndi Ploutocrrt:que 
ser'Wı::t ve ih!hnm:o cfa e2ilmesi srr:ısı 
gelmiştir ... 

Cümhuriyet 
Bayramı --
Kutlama lc;in Geniş 
Hazırlık Yapılıyor 

Climhurlyetln 18 inci yıldönümü 

bııvrammr bu ~ene dahn ict~n te7.ıı
Oiirwrfo kutlamak kin yurdun her 
kô<ı:!'Slnd" $İmdi1en geniş bir faaliyet 
başl ml$tır. 

Bütün \•iüiyl't. kaza. nahl>e ve köv 
lPrdP kutl:ıma 'sinin ıiii7""j 0rımf'sl i
cin birer komite tt>skil edilm tir. 

1 Bnyrıım 28 nirincite$"ri" srıat 13 de 
1 b <ılavıp avm 30 'uncu gilnü saat 24 

de bitecektir. 
90 lin şE'hlr. Ka<ı;abıı ve kO,-ıerJe 

resmi dnireler, belediye ve hll~..l 1 
idare binaları C. H P blnalnn. lhl
kevlen ve H~ll·odaları, rn•""fcpler. 
milesse<ı;e vı- bıınkıılar. t:c:ı:-<.t'-'lııe ve 
di.ikkanlar, deniz ve kara .-::ı.kil v"s~
taları. m<!ydnnhır, cadde .;a ııoknklar 
ve evler gündüz bl\yr.::.khırlo, 1;cce
lerl elC'ktrik ve fene:-lerle so~ıene

C'l!ktir, Yapıl:ıcak Mtınuam yeçit rc
ı:fınlerine $anlı Türk ordusunun muh
••·llf sınrfl:ırını temsil eden kıtalar. 
İstik151 ve İnkıliip için canlarını ve 
uzuvlannı vermış olanlan temsilen 
Malülga7. ler ve şehit analrırı, izciler, 
mC'kteplller. polis kıtaları ve cemiyet
ler geniş ölçücte iştirıık edecekJcrdir. 

Cümhuriyet yavnıl:ırmın d:ı bay
ramı sevinçle kutlamaları için $E'hir, 
kasaba ve köylerin meydonlarında ve 
bayram ycrlerlncte salın ı 1<1ıır, atlı
karıncalar kurulacak, Halkevlerlnde 
temsiller verlleceldlr. 

MAARfFTE. 

üniversitenin 
Açllma Töreni 

Univerııltenin açılma töreni 31 Bl
rinclte$rln günü sant 10 da tlntver· 
site konferans salonunda yapılacak• 
tır. Açılma merasiminin iyi bir ee
kltde olması için Unlverslte Rekt8r-
10ğ0 bir program hazırlamaktadır. 
Bu programın tesbit edilen ilk mad-
delerine göre, merasime 1tıtlk1Al mar
şı ile başlanacak, kabul ettlli tak
dirde Maarif Vekili bir açış nutku 
söyllyecek ve yeni profesörleri tale
beye bildirecektir. Bunu bir profe· 
sdrOn flk dersi takip edeeekUr, 

Üniversite ile beraber talebe bir
liği de faaliyete geçecektir, 
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Sovvet Tebliği 
(Baıtarafı 1 incide) 

nfzi sahillerindeki Rus kuvvetle
rinin vaziyeti sıkışık gibi görün 
mekte ise de Melitopol etrafında 
Sovyet mukavemeti zayıflama • 
mışhr. 
Alınan gazetelerinin aksine olarak 

İtnlyan matbuatı ve bilhassa Sta~:ı 
gazetesi yakın bir zaferden pek a6e· 
mln olnn bir 119an kullanmakta ve 
gelecek ilkbahar Rusya harbinden 
bahsetmektedir 

Büyiik meydan muharebesi 
Moskova, 12 (A. A.) - "Reuter .. 

Moııkova yolunda yapılmakta olan 
b\iyllk me>ydan muharebesi şiddetle 
devam etmiştir. Rusların fevkalAde 
inatçı mııkavcmeUne rağmen insan· 
en ve maltemece büyük ledakarlık
Jara katlıınarak ilerlemek istiyen Al
manlar Moskovayn giden askeri yol
lıırın ele ı:cçlrilmcsl için yı[!m ha
linde tnnklnr, plvnde ve topçu kuv
vetler! kullanmaktadır. 

Alman taarruzunu blreok defalar 
durdurmu, olan kahraman Timoçen
ko ordularını tutmak ütere Moııkova
nm batıııına bilyiik SoV}'et takviye
leri gönderilmekte olmnsına rağmen 
Rus te]grnnıırı bm:r noktalarda Al
manların snyı tıstünlOfOnden bahset
mektedirler. İsmi ?.lkredrtmlyen bir 
yerde bir nehri gec;mlye muvaffak 
olan Almanlnr, şiddetli Sovyet kar
şılık taarruzlarlyle pfiskürtülm05ler 
ve Sovyet tanklan uzun bir muhare
beden sonra birçok kilometrelik töp
ral:ı geri almı:şlardrr. 

Paraşütçüler imha eilildi 
Moskova, 12 ( A. A.) - "Reuter., 

Via1.ma ceph!'slnde Sovyet kuvvet
lerinin Oç kere ferllerlne inmiş olan 
Alman paraşütcoıerl Sovyet krtaları 
tarafından imha edilmiştir, 

Vlazma cephesinin tali merkez mın 
takasındaki SOvyet mukavemeti nihai 
cıafhasma ~lrmektedlr. Burada her 
iki taraf da bilyük kuvvetler Uıhşlt 
etmiştir. Almanlar mühim bir yolu e
le geçlrmelc lçln nevmldane uitraş
maktadırlar. 

Ayni mmtakada Sovyet tank bir
likleri Cumartesi gUnO GAleden ııon
ra Almantarm (M) kasabasmdan tar 
dederek garp lstfkametlnde blrkac: 
kilometre kadar geri ptıııltUrtmUşler
dlr. Orel'den şimal istikametinde i
kinci bir Alman hil<."11mu yapılan bir 
yan hareketine ve kyabanın eokak
larmda cereyan eden mUhatebelere 
~aıtmen akim knlmısttr. 

Lozovald'nln tözleri 
Moskova, 12 (A. A.) - Almanlar 

tarafırıda!I bir mütareke ~klit ed 1-
di!tl hakkmrtakJ ıayb:ları, aldatna 
mnııcvr:ıları olerak ~v.::i! eden Lo
zovski ŞUnları söylemtı 

• S Blrlnc:itr.şrlnde ffltıtt tarafın· 
d:ın r,enlş m!l:yıısta yııprlac:ıtı bfldl
rılen askcrt harekfıt Ynrtı evo'dan O-

13·10 l!41 

Haksız Bir Hücum 
Yazan: Naci Sadullah 

Bir kaç elin evvel, "Cümhuriyet., 
ıazetesinde Sedat Çetintaı; ım· 

zasiyle çıkan ve profesyonel Gabrlyel'i 
ağır bir lisanla teçhile çabalayan y;ı
zıyı okurken, hayret, ve teessüf duy
maktan kendimi alamamı~tım. 

Çüııkıi Hamdullah Suphinln Maarif 
Vekilliği zamanınd:ı, Unlversitenin aı
ltcnloji profesörlüğüne getirtilen Pro
ftror Gııbriyclin, bu memlekete mu
l-:!\1•1 <'-~ten ve saygıdan başka bir hisle 
miltt:lıassis olmadığına eminrlim. 

Ve h:rınrnı alabildigine zorladığım 
~:ıJd,,, bu muhterem zatın, kıiltürümü
o:e hizmette bulunmaya c;abalamaKlıın 

başka hiç bir kusurunu hatırlayam:ı
dım, 

Profescir Gabriyelin, ömrünün on 
yılc1an f:ızla 2amanını Anadolııyu d-:ı
la:ıır:ııkl:ı, ve Tiirk mimari abideleri 
iızcr:nJe tetkiklerde bulunmakla gc
c;:rfüğlni hatırlıyorum: Fakat onu ten
kit -:den z:ıtıfl Anadoluya yaptığı böy
le •zun, ve meşakkatli tetkik saya
hatlerinden haberdar değilim. 

Profesör Gabrlyelin Türk mimarisi
ne dnfr beşer altışar yüzer sayfalık 

büyük eserlerini okudum: Fakat onu 
tenkit eden tatın bu mevzuda, ıerek 
hacim, gerek muhtava itibariyle hu 
şişmanlıkta mahsuller verdiğinden 
haberdar değilim. 

"Collcge de France., da profesör ve 
aza bulunan ve kendisine beynelmil:l 
bir şöhret yapmış olan Bay Gabriyclin, 
Avrupada, Türk mimarisinin husu
siyetlerini ve Türk mimarl:ınrun ibda 
kudretlerini salahiyet ve muvaffakıyet· 
le müdafaa eden ilk ve ycgina ilim ol-
duğunu biliyoram Faknt onu tenkit 
eden zatın, böyle, kadirşinas •atan• 
daşlara derin bir minnet duyurabilecek 
çnpta ve mahiyette b'r avukatlık ba
şardığından bthaberim. 

Bütün bunlara rağmen, profeıör-
Gabriyclin eserlerindeki hataların asla 
tenkit veya tashih olunamıyacağı id· 
diasrnda değilim:! Ancak, bn tenkidi, 
techll şekline sokan ağır ve müteca
viz bir lisanın aleyhtarıyım: ÇünkU o 
lisanı kullanmak. ancak senelerce bi.ı:e 
hizmete çahsmıı. beynelmilel bit' i
l.imin, bu memlekete kareı beslediği 
muhabbeti tamamiyle tegafül etmekle 
milmkündür. Bilmem, bu tegafülü göıı
tcrebi!ecek ve o müttearrlzane satırla. 
rı karalayabilecek kadar sakar ve ita· 
dirşinas bir kalem, kendisinde haksız
lığını tamir etmek kudret ve kabiliye
tini bulabilecek mi? 

noktor Zeki Hakkı 
Profesör Oldu 

Cülhane aahrt tatbikat mekl•P ft wrJ. 
rlyıtı ikinci C!alılllye urirh-atr ~f~!lk> 
llliUne, Anlı:ara Hlıert hastahallftl 4ahlU" 
mOtchn•m dohor Zeti Halıb Pamir tuiıı 
edılmlıtlr. 

Alman • Sovyet 
Harbi Bitiyor mu 1 

(Baıtaraft 1 incide) 

ncia. 1 Teşrinievveldcnberi 19 ile 
50 yaş arasındaki bütün Sovyet 
\·atandaşlan askeri talim görme. 
ğc başlamıştır. Bunların yekfüıu 
20 milyonu bulmaktadır. 

Sovyet Rusya bu yeni kuvvet;. 
lerJ teçhiz için de Ingiltere ve 
Amerikadan gelmeğe başlıyan 
malzeme ile, şarktaki harp sana· 
y;inden lstif ade edecektir. Mos
kova konferansındanberi İngil • 
tt re ve Amerika Sovyctlere yar
dımlarını arttırmışlardır. Şarki 
Rusyada demir, çelik sanayii. 
petrol, kömür mevcuttur. Ve 
oradaki Sovyet harp sanayıi, 
Sovyet harp sanayiinin % 60 mı 
teşkil etmektedir. 

Bu kadar zengin kaynaklara 
sahip olan Sovyet Rusyanın ha
zırlanmak için önünde bir de u
ıun bir kı~ devresi vardır. 

Onun için biz şark cephesin
deki Alman zaferlerinin Alınan • 
Sevyet harbini bile bitirmeğe kA· 
fi gelmiyeccğine kaniiz. Harp bit 
nıedikçe ve düşman teslim olma
dıkça da Bitlerin §ark zaferine 
istinaden yapacağı sulh taarru· 
zunun müsbet netice vermesi..'le 
imkan yoktur. 

Küdüs Müftüsü İrandal' 
Afganistana Geçmiş! 

Tahran, 12 (A.A.) - trak ve fran
daki Japon tebaası memleketlerine don 
mele üzere Berder Şapura gitmiıler
dir. Kudilı mürtüııünün de Efganla· 
tana geçtiği ıannedilmektedir. 

rel'e kndar uzacan bir cephe {!zerin
de Atman ordularının elddetli saldı· 
rrşlarl1le başlamıştır. Almanlar bu 
cephede nısıf daire eekllndekl bir cep 
he üzerinde çok büyük kuvvetler ve 
ezcümle mühim miktarda tank vo 
tayyare tahşlt etmişlerdlr. Mücadele, 
hassaten Orel, Viazma ve Brfansk et
rafında nadir glkülebilcn slddelli b:r 
şekil alm~.;r. Her iki taraf gece ve 
günc!!lz. da\·am eden nıuhar •belf!l'tl 
çok bil,.uk kuvveUer sU.rm\\slerdJr, 
8 Ilk~~lnde Alman radyosu, Alman 
ordularına Mo.sko-.·aya ulaşmak de· 
ğıl, iııkat Sc\-yet ordularını imha et
mek emri verlldi"!m bildiriyordu Bu 
beyanat, Hitlerin arkrrl ha~ltAtm e
hemml:·ctll hld·s lc:-le n.h:ıyet bula
csğı hakkındııkl sotlerlnJ nnk edecek 
mahiyettedir, Alm1ııı orduiarmm he• 
cleft M011itl'\·&~1 alm~·a matu' dr ıl-

r-, o tnkdlrdl!! Mı !tadar kan dö~mlye 
ne lümm v:ırc'hr'..', 
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Avrupaya Aflanfil< Muhar b si 
Bir İhraç 
Y apdabilir mi? 

Jngi1tercnin her tarafından ve rlo-
minyonlarından İneiliz hükfin1c

tine, Sovyet Rusyanın Almanyaya kitr
şı kahramanca mücadelesinde yalnız 
bırakılmamasını ve bu çok müsait o
lan fırsattan ist:fadc ederek Avrup;ı
ya asker çıkrırmak suretiyle ona yar
dım cd1Jmcsıni isteyen tclgratl.ır 

gelmektedır. 
Bu haberi vcr"'n Londra radyt"t!'IU 

sozcüsU: Bu husu~ta hükU.metin ne k:ı
ar vcrdiğinın bılinmcdi&in.i, Churchi11 

in -son nutkunda da işaret ettiği gibi
askcri sırları ifşa etmiycccG:ini, fak3t 
her halde hukümetin bu meseleyi cid
di bir gurctte tetkik etmekte olduğu
nu. Avrupaya asker çıkarmak suret
te olmasa d hi Sovyct Rusyaya müm
kün olan bütün yardımı yapmakta 
olduğunu 11öylemistir. 

Bugun İngilterenin Avrupaya k'.lv
vetli hır ordu tıkarabi1ecek derce-ede 
ha.ıırhklı olup olmadığını bilmiyoruF.. 
Fakat Almany!ının İngiltereyi istiıa 
etmeyi ciddi surette düşündüğünü, bu 
teşebbus Jçın hazırlandığını biliyot"'..t7 
Bizzat Churchitl de ~on nutkunda, Al
manyanın ıarkta çetin bir mücadelrye 
g rişml$ olduğu halde bile böyle bi~ is 
tiliya teı.1ebbüs edcbileceğ.ini söyle
mi~tir. 

İki senedenberi Amerikanın yardı-:nr 
ile hazırlanan. deni7Jere hikim bulu
rk ı, askerlerini lsgal altındak! vir 
memlekete çıkaracak olan ve müh;.,, 
mikdarda Alman hava ve kara kuv
vetleriyle ka.rşılaşmıyacaiı öne sürü
len lngilterenin böyle bir teşebbü~e 
girışmek istememesinin bir takım hu
susi sebepleri olması icap eder. 

Bu hususi sebepler! yani İne-ilt..:re 
hiıklımetinin harbi ne suretle sevk ve 
idare etmek istediğini. Churchill"in son 
nutkundan, kısmen olsun anlamak 
miimkıindür. 

Churchil1 bu nutkunda, istikbal için 
parlak vaatferde bulunamıyac.ığını ve 
önUmü:r.deki ilkb:ıhard!l çok s'.dde•ii 
muharebeler olacağını söylemekle ~!!
raher nihai R"ayenin bugünden görül
meye başladığını da ili.ve etmi,ti . 
Churchill bu nihai .ıafrin hangi vast
talarla elde edleceği hakkında izah3ıt 
vermemekle beraOer, nutkundo bu hu
F1ısta ba7r f.saretlt'r bulmak miimlcii~
dür İngiltere kendi ordularınl kulldn
m ık rzın Avrupa.da yeni bir h:ırp ct"p .. 
h~sjnin açılmasını mümkün lcılan ~ov 
:vet - Alm:ın harbinden c:ok memnı.an
dur Inciltere ıark harb:ni uıatmalc i
cin Sovvetiere yardım edecektir. fakat 
bu yard.'t:ııı, bl:r.:r.at kendi müdAfaı,.111.ı 
ilk ıılinda tutarak ve nihai darbenin 
kendisi tarfl"ından indirilı":)esi 1.izım 
gl"ldiğini dü ün~rek vapacAkhr. 

C'hu chill•in bu nutkunda fngiltere-
n "'· F nın ~ tedili: Y. tay)"arele 
Pini kcrıdi nıild:ıfaası için lfizım ol
duğu iı: 11 k Ib! p=ırçıılnnarak gönde
·"enırdlği 7-:ımanl:.ı; lo~yetlC'rin bu
l ınlc~ vazlyetlerl arıı ında bir bf'n-
7.Pyiş <ılduiunu söylemesi çok şayanı 
dikkat ~rirlllmOşta. 

Chur hill hu nufkunci:ı: fngiltf're
n'n askrri sohada tl'Şebbüsü Alm~n
l::::m f'lindcn nlabilecek ku\'vette ol
m:ıdığını l•tr f rtmekle ve Alman or
rl •., mın bırl Orta Sark. diler! İs
nrınya ynlu ile ~frlkaya. Ut;"üncü~ii de 
İngiltcr ye doj!:nı il~ istikamette ay
ni z..-ımanri:ı tnarruz.a Re<;ebilec('j:ini 
$Öylemekle, adanın mnrtaraası icln 
hazrrlanmq: olan ordunun bir kı~mı
nın Avrupay:l C'ıknrılmaı;mı lstiyen
lert' cevap vermiı;lir. 

Anla ıldığına Jtbre. İngiltere hükü
tnt'ti Akıbeti meçhul ıı::crgüze$tlere a
tılm:ık., cesaret \•e sürpriz hamleleri 
yapmak niyetinde değildir. Düsman-
1.ırın-a karşı muC"adele eden devletle
re, lt~ndi kuvvetlerini trhlikeye ma
ruz bırakmaksızm yardım edecektir. 
Bu suretle ve ayni zamnnda en mü
""5lr bir slliıh olorak telı\kkl elliği 
:ıbloka savcsinde dümısnlarını yo
run yıprntaca~ma kanicUr. .. 

İngilttrr yukarıda hill5:sa ettiltimi7. 
h:ıth hJrekrtinl dejiştirerek mUcbir 
~ebcp1er olmadı'lcça, Sovyetlere nıiim 
kün olduğu kadar ('ok miktarda harp 
malzemesi gônderece!ini, Almanya
nm şiddetle muhtaç oldu~u petrol 
kaynaklarına malik olan ve İmpara-
1orluğun knpılanndan birini te,skil 
eden K •• Jkasyıının rnüdaCasma iştirak 
Pdcc-eld ir: A lmanyaya ve italynya ha
va t.tarruzlanna drvam edP.~ktir: 
fak!lt A \•rupaya Fsker çıkarmıya te
§ebbüs etmiyecektir. 

Bö"·le mücbir bir sebebin bu2Un 
tncvc~t olup olmadı~nı takdir edecek 
yine İngiltere hükümetldir. 

Scrvyet ordularının imh:ılarmt bir 
emri vAkiolorak kabul eden İtalyan 
ga:r.etelerlne a5re: 

''İngilterenh:ı aczi Amerika efk.3rı 
nmumiyeslnde c;ok Crna bir tesir u
yandırrlııtmd:ın, stiratle bir ıcyler 
yapmast lAzımdrr. Fakat İngiltere 
SovYettcre yardım fl-lmek için hi('blr 
-şey y;ıpam:ız İngiliz askerlerinin mih 
ver ordularlyle kar"ı karşıya k.ala
c.:ıkhırı z;ımnn yaklaşmaktadır. Sov -
yet ordularının imhasmdan sonnı 
phitokratik ser,·et ve ihtişamın da 
ezilmesi sırası gelmi~tir Bu vaziyet 
k :;ısında Amerika haikı düşünerelt 
hareket edecek olut'!a çok makul bir 
is yapmış olacak, aksi takdirde fe-
1J.k• tli bir harbe sti.rük.leÔmiş bulu
naC"sktn-... 

A ·m nyanın Sovyctlere mütAreke 
teklif ettiii hakkında sayialar dolaş
maktadır. Bu şayia hem Alman ma
h fili. hem de Lozovskı taraimdan 
ıiddetle tekzip •dilmektedir. 

Alman k;ıynakları, Amerjkenın Sov 
yetlerle Almanlo:r ara!lındaki sulh 
imklnlarından istifade ebpiye çalı.,
t· tarını b ldirm~ktedirler. 

G8ru1li:ror ki, ~ark cephesinde ce
rryan eden kanh hı.rplerc muVR7i 
0 1<., m hv~rle- milcadcle ve onla-
ra •dtm eden millC't!c-rin manevl-
J'atmı ve cessr€!11crJnt kırmak gaye
'.l'lni t: til d. f eden "ddetli bir sinir 
lı,ubl ccrc~-ıın ctmc:tcdir, M, ANTEN 

- 1 -

A thı.ntik muharebeler!nin hedef~ 
dtisman tarafrn abloka altınrla 

bırakılmasıdır. Halbuki, karşı tat"af 
ablokayı ehemn1İyetten dil'Jiirmek için, 
mukabil bir abloka tesisini düşüniir. 
Bunu da ancak gerek deniz altında ve 
gerek havalardn yen: icat edilmiş ve 
üstlin silihlarla yapması gerekir. De
nizlerde devamlı harbedebilmek için, 
adetçe ve kuvvetçe deniz üstü silSh
larıntn faikiyeti şarttır. Buna sahip 
ohın millet. abloka tesisini dü,üııebil.r 
ve düşmanın gemilerinin bulunup yer
leştiği limanl~ırı ihata ederek harice 
çıkma!'iına m::ıni olmak ister. Galip ve 
falk den:z filoları, .ıeyıf olan terahn 
cemilerini harekette.o menetmeye çalı
şır. Bunu yapabilmek, zannedildiği 
kadar basit bir iş değildir, Geceli &Ün
düzlü mesai ve enerji sarfedilmesi ik
tiza eder, Zira, düşmen hıraf, dain1.ı 
kuvvetli tarafı sürprizlere g'arkedecı!lt 
pli.nlar haıırlam<lktan ecri durmaz. 
Bu meyanda göze alınacak harple< 
limandaki harp gemilerine hücum il~ 
yahut açık denizde göze görünmiye
cek kadar uzakl:\rdan ansızın saldır
makla mümkün olabilir. Bunlardan her 
h:ı.ngi birisini başarmak için düı;rra
nın esas ticaret limanlarını kapamak 
zarureti vardır Bu surtle, deniz harp
lerinin gayesine eriş'lmiş ve düşmanın 
denizlerle olan muvasala yolları ke .. 
silmiş olur 

Birinci ~ihan harbinde, İngiliz do
nanması baş komutanı Amiral JeJiicoe 
deni:r: harple1 ine müsa:t yer hazırl:"l
mak üzere bir plin çizmişti. Bu 013.
nında o da eskidenberi tntbik edile:ı 
usule göre, zayıf tarafr abtoka attın:ı 
almayı düşilndli. Likin 1914 ile 1918 
arasında Almanlı:trın tatbik edeceği dı:-
nizaltı gemilerinin, muhr'.plerinin v( 
hattl maynlerinin yapacağı tesiri he
ıaplamndığınd:ın, ac:lık ablokasına m.ı
ruz kalmışlardı. Amiralin fikrince, her 
kim ki dü!fman tarafın donanmasınt 
tbloka ederse, her An için harbi ka
bule hazır bulunur, dcmektl. 1nıiltere
nin o tarihte dünyanın en biıyük do
nanmasına sahip olması, yeniden t'!
şe:kküJe başlı.yan Alman donanmasını 
mühimsememesine ıebep olmuştu 

Harpten sonra da mutkısrl büyü~ek
te devam eden donanma~yle İn
giliz siyaset adaml;.ırı denizlerde hi.
kimiyete kanidiler. İngiliz siyasi n1u
hanirl~rinrlen Gibson Bowles, "İngi!· 
terenin kuvvetleri,. adlı eserinde deni;: 
h"rplerinin hedefin: kan dökmek ve 
beşriyti yıkmaktan ziyade, donanmanın 
lktuı11ıdi ablok: He i$tİgalini tervic et
mektedir Bu itibarla denizdeki ölilnıii, 
kılıçla ölüme üıttün tutuyor. Almanlar 
ise bu fikrin ıık!'Iİni üstün görmekt~
dirler fngilterenin maruf Amirallerin
den Lord Ho\vard, Nelson ve Lord 
Fisher 0Hıtrhin aıııh cebir. muted•li 
maMsızdır., fikrini ortaya atmıslardı. 

L ~kin bu fikirler . ancak kitnpıa 
yer buldu. Hakıkatte İngiliı1er, 

donanma sayesinde herşeyi elde etrrt'k 
için çalışm:lktadırJar. Eğer muharririn 
fikirleri kabul edilseydi, tahrlpkir 
harplerin yaptlmam1sı icap edecekti. 
Halbuki, 4 Nis:ın 1940 &ünü Alman
ların, Norveçte karaya çıkısı, Ingilizlc
dn aksi diışüncelerinin bir miıali ol~ 
du. Şimal denizinde İngiliz harp ge• 
mileri o zaman Fr~1nsız gemileri de 
dahil olduiu h.1lde ıece gündüz nobe!: 
bekledikleri bir zamand:ı. Norveç fi
yorl.arına girmeye ve orada bulunan 
Alman gemilerine tecavüz etmeye ce
saret etmediler. Bu mese1e hnkkında 
Alman bahriyesi AmiraUer:nden Lüt
zow diyor ki: 

"8 Mayıs 1940 tnrihinde Avam Ka
marası toplantısında mütehassıslardc1n 
Sir Roger Keyes'in bu husustaki zayi
atı bildirecek yerdt" lQlS senesindeki 
Gelibolu faciasını anlatması manidar
dır., 

O zaman için zaptı koltıy olan Şim,1-
li İsveçin maden kaynaklarını elde 
etmek fır!;atı k.ıçırıldı Bu surelle ha
reket edilmemiş olsaydı, Norveçin i~
gnli ve her şeyden evvel Fransız ka
nalının tutulnıası ve Atlantik sahil. 
!erinin iy.ic~ kapatı1mış olması müın
kün olacaktı. Uzun düşüncelerden son
ra İngiliz donanması şimal denizinde 
tazyik edilince "Atlnntik muharebesi .. 
başlamış oldu Likin burada da hü~u-

• 

Ablukada fqaf rol oynıran İngiliz deniz kuvvetlerine mensuo bır 
zırhlı limandan harekete hazırlanıyor 

········"' r--· Çeviren : 
!Tahsin A. GökşinCJölj 
················-·····-·········-·············· 
ma geçebilmelerine meyd::\n veri1medı. 
Çünkü İngiliz deniz ve hava kuvve ~ .. 
Jerinin, Büyük Britanya adalarının dı::

nlzden muhasara ed~Jmemesi için, mü
dafaa halinde kalmalarına sebep olun .. 
du. Demek oluyor ki, Almanhı.rı:ı 
kısa bir silclhlanma devresinde yaptık
ları bazı modern gemiler, bütün Btıh
rımuhite h3kim o1ması icnp edt"n ge 
milere soluk aldırmıyordu. Bu hu-
ıusu daha iyi k~vrıy;ıbilmek için ıla
ba önce cereyan etmiı; olan k tadak! 
meyd<:ın muharebelerine göz gerdiC"
mek lizımdır. Ayni zamand:t büyil\c: 
harp filolarına denizaltılarının ne k:l
dar ıarar ve ziyan verdiğini diJşünm~k 
iktiza eder. 

İngilizler, Almanyaya k:ı1'$I ac'ık 
ablokaınnt tatbik edebilmek için eı .. 
mal denizi ile Atlantik arasında 200 
deniz mili (yani 360 kilometre) meAafe 

POLİSTE: 

Galatasaray Posta 
Binasındaki Y anCJın 
Dün saat 12 yi 20 geoce Gala• nray 

posta ve telgraf merkezinin üçüncii 
katındaki muha~ebc daire.o;; rtcrı y. n· 
gm çıknuştır . ._o\feş itfa ye tarafından 
genişlemerlt"n s(;ndiiı·ülmüş. yalnız 

yangın ('Uc:an kattaki üc odada bulu
nan eşya harap olmuş ve kı• men 
yanmı$tır. 

Yangının rlektrik prizine takılan 
ve uzun müddet bırakıl n ütüden 
çıktığı ı..,hmin olunmaktadır. Ktz:ln 
ütü e\•velıl masayı yakmı!J ve sonra 
etrafa sirayet etnıiştir. Vaka mahal-
line ı;telcn Beyo~lu kaymak· mı Gar. 
fur Soylu ve ınüdde.iuoııın1i t.:ıbkik.ı

ta el koymuştur. 

BACAGT KIRU.Trr - Muammer 
admda biri Yük!cklcaldırımdan iner
ken elinde şişe buluntın bir coc·uğa 

carpttışı ve hcr ikisi de yere dilşm{iş
tü Çocuğa bir fey olmarrıışsa da. 
Muammerin sağ bacağı krrılınış ve 
hasL.1neye kaldırılmıştır. 

-ki Sütland adasiyle Norveç arastnd':\
kı mesafeyi- ve bir de (Calais ile 
Douvre) arasında bulunan 20 deniz mi
lJni muhafazayı düşündüler. Vakta ki. 
-6.Jmanl:ır Norveçi işgal ve Fransi\yt 
zaptedince, İngilizler Sütland - İslan
da ve Groenland istik::ı.metinde grri 
çek!ldile.r, İngil z gıo:mileri burııılardan 
itibaren yeni v<>zifelerine başl;ıyınca 
kendi anavatanlarrna yapılacak itlıa

ıatın da muhafazasını düşünmeye 
mecbur oldul;\r Bid<1yette birinci ci
han harbindeki · tecrübelerine gövene
rek İngilizler en :ziyade Alman deniz
!lltılırınd:"ln cndise er\;vordu 1939 se .. 
nesinde b.1!)vekıl (Chamberlain) aaat 
iken mi11etine tahtclb~hir tehlikesine 
karii emin ailihl.rı.rı olduğunu bildi~
miş.ti 1940 Sonhaharında Mistt'r 
Church'll hu tehlikenin htr seye rağ
men d ha izale edilmediiini aleneıı 
söylemek zorunda kaldı. 

Atlantik muh;ırebesi h.ılen bu sart
lar altında inkiş f etmektedir_ İngi
llllerrn gemi nybtt"tmıhtm olmamak
la beraber Atlantik muh\rebe ~:ıi k1-
zanm 'k ıçin sarfcttiklert g::\yretler deo 
her bakımdan ehemmiyetlidir, 

Mii'l'EFERRtK 

Parti Ocak 
Kongreleri 

Ci.l ıh ıy l-1 lk Partlc:.i, Ocak 
konereleriııc devnm olunrrı11ktadır 

Dun de, Art.1 :--, Bakrr)ı:öy. Be. ik
taş. Bevko~ Brvoğlu, ("ata]ca, F.tnf
~ nii. F.yü:p, Kartal. S, rıyer, Şile, 
Ü kild:ır, Ynlova k~zalanıuı. ba~lr 
nrıhiye ocakları kongrelerıni yapmış
lar1'a-. 

BF.YOGLU NOTERİ - Eski Arlliye 
tertı hC'yetl t'eisl ve Temyiz ~fahke
mesi A asından Ra it Knnuk Beyoftlu 
Oc;iincü noter1,gine tayin oo:nmlştl, 
Ra.sjt Konuk di.ln yeni vazifesine bas
lamı~tn-. 

l~ Dairesi Reisinin 
Tetkikleri 

I:dirne, (TAN) Dıln Alpul\u ıstker fah· 
dh:aımda itçi.1crin c•lı•ma ur11nr a:öıderı 
ce -tren İ• dairesi reısı Eniı Behiç io.:.)ryu. 
rek, ıehrımİ7e ırelrıı.ittir 

Burada ılı:tiıat müdi.ırlı.iiil muamelat m 
11.Sıtten ~eçinliktt-n sonra ticıre.t borıaaıııC~ 
tJce:ıırlı bir l'Öfi.itme :vıpmıt ve memlı;iıı:«"tiıı 
it hıy.au baklur.da ıa.alürnat almıştır. 

LIOD 
. ™ YAZAN : €.d.9ar JV.allace 

JC"Ct '6aşmr !;alladı: 11KH.ipte arka
daşlarla konuşurt.en, me\·tuu bahset
tığin ad:ımı "biı.yiık meçhul!,, diye 
yôdetliklerinl duydum. Orta yaşlı 
~hmağın biriymi_.,, hatta klüpte Pe<-k
haffi'da oturduğuru bile !iÖylliyorlar. 
Demek ki, bu htrifin finndığm gibi 
bir e!;rarenRizliğl, hayallliği yolc. 

- Ben hapishanede duyduklarımı 
f:Öylüyorum. ?ı.'Iahpuslar ekseriya kah 
ramanlarına veyuhut düşmanlarına 

fevkaltabit vaı::rtlar atfederler. Dart~ 
moor'da: 11Reeder her şeyi bilir!., di
yorlar. Koca kalr.azanı bulup yaka
lama!;ı için ona hükümet tam sala
hiyet vermişmiş .• 

·- E, pek31iı büyük kalpazanı bu
lup yakaladı mı? 

- Bulamadıysa bulur. Ergeç yaka
la.r, 

- Bu çok ente,..esan bir hAdise o
lur. H~disc cereyan qderken, burada 
olup da, vakanın tcferrüatını ıaze

telerde oku~am, C:edi \"e nese.qiz bir 
dudak biiküs.ivl~ bey::ı-z dlal•rhı.J ad•
terdi., 

v 
Johnny yine b&h('etıin alt t:ıtRrm .. 

da mermer bankonun bir kö~esine 
büziilnıüş. diışünuyordu. l-Iem de ça
buk dü~üı1i.ıp kaı ar vermek mccbu .. 

riyetindeydi. K:ıyhedilPC'f!k vakii yok 
tu. Marney her eyi biliyordu. F at 
buna rağmen hiç ses çıkar'Tlamı..:tı. 
John onun neden ses ~·ıkannadıgmı 
da anlamıştı. 

Acaba .Jl'ff T..~ggf" kız;, kim ol<lu
ğunu ne zemı.n soylcmiştf? Evlenme 
merasimi kılised<" yapıldıktan sonra, 
eve dGnerlerk,.n mi., Bit bi ~I mey 
babasmın duyman•asını istentlştl. A
caba Jerr kıza ntler demi ti" A C"a
nını, neler diyecek, parlak l\'tajor 
Folyd'un Major Floyd doğ.il d•, baş• 
kasr olduğunu ku:aca anlnh\'etmiş o
lacaktı. 

Jonnny artık tJmamC'n k<>ndisine 
sahipti. Emin olmahydı, bu adamın 
Jeff Legge olduğuna iki kete ikinin 
dört ettiği gibi emin olmalıydı. Jett'i 
ancak bir kere - o da uzaktan -
görmüştü. Belki yanılıyordu. 

Kendi tarafına doğru gelen adım
lar duydu, Barney'le kavga eden 'liz
metçi yanına geldi: 

- Beni Mister 14Keyn., gönderdi, 
Grup h.:ılinde bir fotogrtı!i alınıyor, 
ll'rupu teskil edenler ara~1nd·1 bulun· 
mayı fıt:teylp 1stemedığin1zı Soruyor, 

Johnny rcvap vermedi. k:tı'n ytt .. 
zünt" yf'ni uyanan bir al~ka q" baktı

- Hayır, grup rcsınine katılmak 

Telrika No. 17 
i t~miyorıım. Gidin Key'e söyleyin 
\·e sonrn yıne buraya gelin, yani ge
riye gelin! 
Kız ıaşantk. "Geri mi dOoeyimJ,, 

diye gordu. 
- Evet slzınle konumınk lsti.vo-

rum ... 
Juhn gfıliimscdl. 

- Her halde yalnız bn ına canı sı
kılan bir misafirr. acır ve hoş bir va
kit geçlrmeqi içhı kendlıti.nl' vnrdrm 
edersiniz değil ml ya? 
Kız tereddüt etti: 
- Buraya ge'"I dönmemi acaba 

Mister Ke.vn hrı.ş g5rür mü? 
Fakat kız•n da dudaltlarında bir 

le bbil, titredi, sonrn: 
- PC'kfıla geli im! diye kach. On 

dakika sonra geri döndiı. Kızın !'teye 
çağrıldıfmt merak ctti!i .ızöı.lerıruiPn 
okunuyordu. 

- Oturunuz! 
John sigarasın1 atarak bankonun 

bir köşf'!s:ine çek ldi. Kız: ''Benim ha
tıran İ<;'in sigara ic;memezlik etmeyi
niz. Kapiten Gr~y. dedi, Gray: 

- Ne 2. mandanbe · bur::ıdasıntz"' 
diyP sordu. 

- i\.I ster Kcyn'in evinde mi? A
i3-ğ1 yu!.arı altı ilY' oluyor! 

(Devamı var) 

PO 
Maçlarına 
Başlandı 

Galatasaray Anadoluhisarını 4 - 1, Beşiktaş 

O Yendi Hilali 6 O, Vefa Feneri 
Fut.bol A ·1r·Jı~ı tara[mdan tertip 

edilmiş olan kupa m.~çla.rına dün Fe
nerbah('e \'e Şer~f stadlarmda birden 
başı. nmıştır. Birinci ve ikinci kGme 
takımlarınm iştirakiyle ,apılan bu 
maçlarda taknnlaı·ın kuvvet itlb"riy
le birbirleı'.nden farklı olmaları, o
yunların ht>yecanını azltmı"- ve ınaç
lar normal netit·elerle bitmiştir, 

TAKSİM 2 RUl'IJELİHİSAR 1 
Fenerbahçe starlmda. ilk nıaç Tak

sim ile Run1elihisar takımları rastn
da oyn:ınmı...tır. İlk de\·rede bir gol 
ile magliıp olan Tak•lm. ikinri dev
renin sonlarınd:ı ikl gol tılarak oyu
nu 2 - 1 kazanmıya muvaffak ol
muştur 

ALTINTUG 5 HALİÇ 2 
İkinci oyun ic:•n Altıntuğ ile Halic 

lak1mlar1 kar~alaşmu;lardır. KUV\·et 
itibnriyJC' daha U"tün olan Alhntu~ ilk 
devTeyi 2 - O titirmesine rağmen. 
ikinci devre başlarında iki gol ye
ml~tir. Fakat bundan sonra güzel ve 
hfı.kim bir oyun çıkaran Altmtuj: at
tığı gotle-rle ıayı adedini be ·e cıkar
mı· Ye oyun da bu netic ile bitmiştir. 

G. SARAY 4 A. HİSAR 1 

maz, Anadoluhi! ~r vın4 tehl r<.ell a
kınlar yapmış ve nlı.; çok gilzel bir 
gol çıkararak. <1kımrnı 2 - 1 vazi
yetine g<'tirın'ştır Fakat Galata ray 
hund;ı;n ~onra :tendınl toparl1ya1·,1k 
Ar:r \'a ıtnsfyle iki gnl e 1 knrrhkt:ın 
sonra macı 4 - 1 kazanmı trr. 

Anadoluhlsrı.r takım1 kuvvetli ra
kı.hl karşısında ç_ok ıtüzel hir oyun 
tıh.armış. Galatasaraydan ı\dnan da 
birinri devrede sak.atlandığı ıçin Sa
rı - Kırmızılılar 10 kiş' ile oynamak 
meçburjyt·tinde kaln1ışlardır 

UNKAPANI 4 DAVUTPAŞA 1 
$rrC'f tadn1da ilk oyun Unkapanı 

ile Davutpaşa arasında oync nmı.ş ve 
Unk, panı üstün bir oyundan sonr;ı, 

mac 4 - ı kn1anm~~tır, 

SÜLEY:lTANIYE 7 RAMİ 1 
İkinci oyıın Sı..lleymaniye ile Rami 

araıı::mda cereyan etmiştir. Oyunun 
ba-:langıe'Jndan itibaren h3kim oynı

yan Süleymaniyeliler yedikleri bir 
gole mukabil yedi gol atarak maçı 

kazanmı!}lardır. 

BESIKTAŞ 6 HİLAL O 
Son oyun Be<kta" ile Hiltll ara

~ında oynrtn:nı~•ır. Ku\·vet itibariyle 
birbirinden çok farklı olan bu iki ta
krrnın n1acı heyecaruız gec:'m1' ve tik 
devrede bir gol atan Be3ikta4hlar i
kinci devrede beş ~ol daha c:ıkararak 
Hilfili 6 - O mağlüp etmişlerdir. 

Beşiktaş taknnı sahaya şu kadro 
Osman, Faruk, Adnan, MU5a. En- ile çıkmıştı: 

ver, İsmail, Salim, Ari!, Mu~tafa, l\lehmet Ali, Yani, Feyzi. Ca~i!, 

ücüncü oyun Galatasaray ile Ana
doluhisHr ara!Sında idi. Ajan Nuri 
Bosut"un idaresi altmda oyananan bu 
maça, GalAtasaray ~u kadro ile işti

rak etmi~tir; 

E.Jfllk, Gazanfer. Memduh, Ce151. Sabri, Hu~eyin, lb-
BidayPtte Sarı - Kırmızılılar ener- rahim. Şükrü, İbrahim, Hakem Ad

jik \'e seri rakipleri karşısında bir nan Akın. 
hoyli zorluk çekmi,lcr ve devre son- VEFA ı FENERBAHÇE O 
larrna kadar Arifin attıl~• bir golden Dün abah renerbaht,·~ 1-tadında 
fazla yapamamışlardır, Vefa Je Fenerbahçt'o arasında husuıo:i 

Nihayet 44 ünı·ü dakikada l\1u tara bir mac yapılmış ve Vefa penaltıdan 
ikinci golü de yapmıya muvaffak ol- ~ıtttjı bir gol ıle Fenerbahçeyi ma~
mu~tur. İkinci C:evre başlar başla- l 1üp etmiştir. 

İnsanın, sıhhat halinde ousun yahut 1 tan korumak için kendi kendine ki
hasta olsun, hekime danı~madan il.iç nın almağa mecbur olanl.ır bu i1ic1n 
almamatlr hekimLlcte esash bir kaide- verebileceği ufak tefek rahatstzlıklırı 
dir ... Bu kaide, hekimlerin şahsi men- ı bilmelidir. 
faati için değil. hasta olanların ve Bu rahatsızlıkların en me,huru ku
h.:ısta olmıyanların kendi menfaatleri !aklarda çınlama, başdönmesi ve ku
için konulmuştur. Çünkü h:ç ehem - !akların işitmez olmasıdır Bund~n 
miyetsiz zannedilen bir illç, yerine teliş etme&e hıç lüzum yokt•r. İliç 
göre büyük zarar verebilir Onun hizumu kadar hndıktan sonra bıra
zarar verip vermiyeceğini a~cak be- kılınca o rtıhatıııhk kendi kendine 
kimler tay'.n edebilirler... &'tçer, Çok defa insanın kendini ıııt-

Fakat srtm:ının ificı olan kinin bu ":1".•ı bile r.ıhat~ızlıgın ıeçmeıine ye .. 
kaideden. zarüri olarak, müstesnadır .. lı!fır, 
Sıtma, dünyada en ziyade yayılmış Vaktiyle, kinin çocuk düşürür zan
hastalıktır. O hastalığın bulunduğu nedilirdi. Halbuki bu türlü tesirinin 
her yerde hekim bulunma~ı kabil de- astı olmadığı ıonradan anla1ılmıştır. 
ğildir. Zaten sıtma hastalığı en ıi- Bir de kininin te!'Iİri. sıtmaya tutul 
yade, medeni merkezlerden uzak, muş olanın yürek çarpıntısını ceçi
hekim bu1unamıyan yerlerde olur. rir, halbuki, sıtmalı olmıyana yürek 

Onun için sıtmaya tutulan herkes s:arpıntııı verir. Sıtmah olanın yük .. 
hastahiını tedav! için, hatt.i sıtmall sek ateşini dii~Urür, sıtmalı olmıya
bir yerde hastalığa henüı tutulmamı5 nın tabii hararetini sadece briaz ka
olan1ar bu ha~taltktan kendilerini ko- rıştırır, yini a:rıcık düşürür, yahut 
rumak için kendi kendilerine kinin aksıne, azıcık ytikseltir. 
<ıh:bilirler •.. Kin:n ilicının yukarıda 

&öylediilm umumi kaideden istisnası
na bir sebep de bu ilicın, herkesin 
aldığı miktarlarda zehirli olmaması
dır. Kinin, sıtma hastalığının sebebi 
olın hayvancığı zehirler, insanı onun 
tesirinden korur, fakat pek yüksek 
miktarda olmayınca insanı zehirle -
mez. 

Bununla beraber, srtmah yerlerde 
bulunup da hastahiın nöbetlednden 
kurtulmak, yahut kendilerini hastalık-

Müessif Bir İrtihal 
Anltarı btlediyesl daire ınUdürü Cemil 

H•mdi "' lnhi!'arlar umum mlidılrlüf\I tat 
hlerindt C«"•dct Hamdi Balımllrın dı· 
m•di: lıtınbul ve Buna belediyeleri mutc• 
hı111rıı. kımyalıerlıfi11den mUtelı:ıit Dail•tı11lı 
lımıil Haklıı Oıbti milptell otdutu hatta 
\rkten lı:urtulımayarılı rahme.ti rahmanı lı.e 
YUf"'IUftUr. 

Cen•.rtıi buı;Qn Fıtibıe FeT•İpa1• eıdde. 
ıindtki No: 61 hanesinden kıldırılarak t>lle 
namazı Fatih c•miindc lı:ılındıktıft eonra 
Eytıpı(' aile kabristanın• detned.ektktlr. 

Kederli ıilcıı.ıne ıabn cemil diloriı. 

Yakında TAKSIM 
Günahkar Bir Ananın Feci Romanı ... 
Talihsiz ve Masum Bir Bakirenin A"ı 

Ve İztıraplı Maceraları 
- -- - - - .· 

GençliOe ithaf olunmuı muhteıem, hissi, içtimai, ahlSki bir Film 

KIZ IM DUYMA SIN 
TCRKÇKE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKILI 

n 

" 

OTAKYiMDEN 
~~İ•YAPRAK 

Akh Basında 

Adam Araniyor 
Yazan: ULUNAY 

G ec;en gün g.ız('t •lerden birinde 
fUyle bir ı.;:'i.n gördüm· 

"Okur yazar 1 kım1ndan, akh blll
şında bir adam aranıyor .. Fa1ln yere 
m ürac-aa U •. .,. 

Evve13 bunu dikkati celbrtmek l
çin reklAmcılık: tc:-t!blnin fazla kaçı
rılmış bir ı;ekli oiar J.c k3bul ettim. 
Birkac gi\n sonra ayn illin y:ne gö
tüme llli:ti; anladım ki. bu zamanda 
aklı başında bir adam kolay kolay 
bulunarr.ıyor. 

Vo'ü y!e, ııüP"ıı!lnrlUz soltalcto fe
ner yakarak doJa an Diyojen bu ha
reketinin sebebini soranla_ra: 

- Adam nrıynrum' ce\"abını '\:Cr
mis. Sinik filoZ'llun aradı~ı adamı 
bulup bulmadığını bilmiyoruz. Yalnı7. 
bildiğim.ız bi lit"Y varsa, ,imdi .arn
nılanın yalnız adam olması kliJi a:o
rillf"miyor, aklı başıoda olmasr kaydı 
da ilfı.\·e edilıyor. 

Bu <ZOmriltü Anka) nın c;'abucak 
buluuarıı.:ıdını bınler<"<' okuyucuru o
lan gazetede ik ci de.!a olar k ilftnın 
r.:ıkın<>~ı ile sabıt olmu,.,tur. İlAnı vr
!°Ph zat tnullnka, ya (""'k mOr::ıca t 
karşısında knlmış \'eyahut kapısıDI 
kim~·e çalmam~"1rr. 

E' vel~ "akılhırı bnşlartndı:ı.,. olrın
l:ırın, il!ın sahibinin karşısına ('rktı ·
hırı zaman ulak bir imtihana 1.A.bi tu
tulmaları 15.znn &eliyor: 

- Aklınız baş1nızda mr. 
- E\·et efendim. 
- Bana ôyle gelmiyor 
- Aman efE"ndim. Bundan ~n(tıe 

~tmek beni deh d ye tahkir etnırktır 
Zaten siz.in gibi t.ir ada.mm ~öıüne 
karup da buraya kadar yoruldugu:ma 
hata etmişim. 

- Anlaşıldı efendim. Buyurun dı
şarrya! ... 

Mürat"aat etmiyenlrr imtihana t:\l i 
olmadıkları it:in. kendi kendilcr•ne 
şöyle di.i"ün('Cckler· 

- Ru adama aklım başrmrla d1ve 
mürnraat etmek klbrime dokunıır. 
Zatf'n blitfin durıyanın pPk ak c'9 

hateket etıııediti bu zamonrla, ben m 
aklım ba~ımda kld'a i\'le ortaya cık
makhğcın hır istisna tectkil edecek; 
rıeme 10.ı:tm. Şaır r dcdıği gibl. 

Bu bir :riba revltdir Akıl ol divane wn rnlar 

ner. tşin iç n ~n cıknı"rm. 
f tp lJu "'barla D yoirn''n 11~1 

1anberi fenerle arayıp d bt·11m rl ı 

- hem de aklı ta ı da nlm:ık şaT" .. 
tyle lsteınek - olm z blr Omit pe
şinde koşmak demektir 

Vaktiyle Sulta'l tah ut tim. rh -
neyi teftıs edcrke d 11 rden b r ..,e 
sormUŞ: 

S z burada kac it ş ini•' 
Deli, derhal şu cevabı vermtıı:'.' 

- Biz burada Oc viiz kt.ı:rız. Si: 
dışanrL ne karlar ı ız' 

İkmal İmtihanlar. 
Türk inkılip tar hl ikmal ımtihan· 

Jarı ayın 27 inci gtinil ııat 9 dl Onf 
versite konferans salonunda. yaılacal: 
tır. 

Acıklı Bir Ölüm 
Şehrhnb ti ı;trılrmdan tnerhum Ne 

Sllnttrın lı:tl'ı Ye mrrhum Muıttfe Ari' S n· 
terLn .,, Tictret VtkleltJ 1ta"dttdi7.a :ıon 
ıatdUrB Faruk Sünt~in Ti! tücrarde" Na mi 
Akdumının yeltni, tlumer Rınlı: memurları 
dın Seniye 8Unttrin k•rde i Be,oıtlu l 
ott• okulu afrrtmenl NERMiN SUNTER 
Yefet tttnlttir. Cenııesi bu&ün öflt nam• ını 
mliteelı:ip Beytııt c:ııai.lndtn kaldınlırak Fe• 
rllr.61ilndt aile lrtbrl tenını tternedllertlnır. 

Liıan Mütehaa. Prof. Albert Anj~I 

FRANSIZCA 
Dersh•neıl : Bıhçekapı Sellmet 

Hanı. PROGRAM : MUk!ıleme. 1' r
cume, Kıiab<'t. Oers1r.r mJnferit ·ı 

mllşterek* , • Haıt.ıda 3 df'fa ıçW •U'
Jıtı 5 lıradır. 

İSTANBUL BELEDIYES 
ŞEHtR TİYATROSr 

Bu ıkıam saat 20.30 d• 
Komedi Kısmı: Kibarlık Budalası 

,_Pek Yakında -

SARA Y 
Sincmasındc. 

Baş Mümessilesi: Bedia Messabni - Mı:ri Kuini 
Mısır Kıbare yıldın BEDİA MESSABNI - Suriye Seı Krallçes1 t\"ARI 

KUiNi'nın •; ~~;;., ~~ş;AM _ ~ ! 
'· 

, __ 

S Ü M E R Sinemasında 

BÜYÜK REVÜLER Fl~MI... I O R M A N l A R 
AŞK VALS i •••• HAK İMi 

En GUzel Kadınlar ... 
Senenin en göz kımattıran fllmı .• : 

Kısmen Renkli Bir Saheser .. , 
Baş Rollerde : 

ANNA NEAGl 

RAY MiLLAND 
Varın akşam için yerlerlnizl evvelden aldırınız. ••••~ 

Türk('r ':oı:lt.l ilk 

A,k ve Marıra Süper Filmi 
BUyUk Mtzar ,en • 5000 ı-IQUran 

Ba Rollerde : 

W .. rner Baxter 1 
i3ruce Cabot i 

--:-==--~-~!!!!r.-~ 
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,. 10 Ton Ot Alınacak -
1 - Sümer Bank Beykoz Deri ve Kundura 

Sanayii Müessesesi Beykoz fabrikasının iskelesinde 
kayıkta teslim 10 ton balya halinde (şar\\ıamesi Mü
düriyetimizde görülmek şartile) ota ihtiyaç vardır. 
Taliplerin müracaat ederek şartnameyi görmeleri la
zımdır. 

2 - Yapılacak teklifler 14/10 /1941 tarihine kadar 
kapalı zarfla Galatada Voyvoda caddesinde Sümer 
Bank binasında satınalma müdüriyetine tevdi edilmiş 
olacaktır. 

3 - Teklif verenler mal bedelinin yüzde onunu Sü
mer Bank İstanbul şubesine teklif meldubile beraber 

' tevdi etmeleri lazımdır. ' 

Veteriner Fakültesine Talebe Alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden 
1 - Görülen lüzum üzerine Veteriner FakültE'sine yeniden bir mikdaı 

daha talebe alınmak ·Üzere y~ni bir müsabaka imtihanı açılacaktrr. 

ı 10.0 00 kadını 
Hayrette bırakan 

• IR G A R 1 p PJDRA 

TECRÜBESİ 
~ 

TAN 

ı İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gU nde Uç defa muntazaman 

dlşlerln'zl fırçalaymız. 

• • . "'· . ' • • ~ : 't • ...... ' 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
Z İRAAT BAN K AS I 

Kurcıluş Tarihi : 1888 

sermayesi: 100,000, 000 Türk L1ra~ı 
Şube ve Ajans adedi : 265 

ZiTııi ve ticaTi her nevi banka muameleleri 

2 - Bu imtihana gireceklerin kayıtlarına 1 Tesrinievvel 941 de baş~ 
!anacak ve 13 Teşrin evvel tarihin1e nihayet verilecektir, v 

. 3 - Lise mezunu olan ve olgunluk imtihanını vermiş bulunan talip
lenn aşağıdaki tarihlerde. imtihanları yapılacaktır. 

Saat Saat 
~ - 12 14 - 11 

q Birinci Teşrin Salt Fizik Türkçe 
5 Birinci Teşrin Çarşamba Kimya Biyoloji 

i6 Birinci Teşrin Perşembe Cebir Yabancı dil 
4 - İmtihan Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve İstanbuld sı 

Yüksek Ticaret Mektebi konferans s:ılonunda yapılacaktır. 
5 - Taliplerin rektörlüğe mür;:ıcaatları. 
6 - Birinci müsabakaya iştirak için Eylıll sonuna kadar kaydedilmi~ 

m1ebenin imtihanları evvelce ilan e:iilen tarihlerde yapılacaktır. (8702) 

Üniversite Rektörlüğünden 
fÜRK INKILABI TARiHi ;kmnl imtihanları aym 27 inci pazartesi 

1,'"tlnü saat dokuzda konferans salonunda yapılacaktır. Altıkadıı rlarm ha-
zrr bulunması. (9115) ··---------------•'\ 

1 

TURKIYE 

'i&'f ,.,, 
~1.:: 
~/:~; •• BANKASI iŞ 

Küçük Tasarruf Hesaplan 1941 İkramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 :vı:ayıs. 1 Ağustos, 3 İkincite~rin 

tarihlerinde yapılır. 

ı 941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralık - 2000,- Lira 8 adet 250 liralık - 2000,- Lira 
3 .. 1000 ,. - 3000,- .. 35 .. 100 ., - 3500,- .. 
2 " 750 • - 1500,- .. 80 .. 50. ,. - 4000,- .. 
4 • 500 .. - 2000,- .. 300 " 20 ,. - 6000,- .. 

"~--------------... --' Üniversite Rektörlüğünden 
Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirilmek 

Üzere Açllmış Olan Fransızca, İngilizce ve 

Almanca Kurslarına Talebe Ahnacaktır 
Alınacak talebe bir yıl Üniversitedeki yabancı dil kurslarına devam 

edecekler ve siyasi vaziyet normalleştiği takdirde tahsilelrlni tak\ ıye et
mek uzere bir yıl da dilini öğrendikleri memlekete gönderileceklerdir. 
Her birine burada ayda 30 lirA verilecektir. Seçme smavları 27 ve 28 Bi
rinciteşrin 941 Pazartesi ve Salı günleri İstanbul Üniversitesinde yapıla
caktrr. 

Smava girmek için: 
Türk olmak ve yerli veya yabancı bir kollej veya liseden veyahut 

bir öğretmen okulundan mezun olmak lazımdır. 
"Olgunluk şart d e~ildir . ., · 
Namzetlerin 21,X.1941 de Üniversitede muayeneleri yapılacaktır. 

Evliler alın.amaz. 
Smavda muvaffak olanlar +ahsil müddetlerinin iki misli Maarif Ve

k:ileti emrinde çı:lı§acaklarını taahhlit edeecklerdir, Kurs talebesinin hiç 
bir işle meşgul oimnması şarttır. 

Talip olanların 20.10,941 akşnmına kadnr Rektörlüğe tahsil vesikıı
lan. nüfus hilviyet vaı·akaları ve 6 adet fotograf ile müracaat etmeleri. 

(llll2) 

Daha güzel 
'görUnebileceğinizin 

Kat'i D E L iLi 
BUGÜN bu 
TECRÜBEYi Pudracılıkta şayanı 

hayret son bir keşif.. 
Cildi güzel/estiren, Yapınız. 
ona güzel bir cazibe ve yeni bir ha
yat veren unsur ... donuk ve çirkin 
bir cildi, gençliğ'İn tabii renlderile 
süsler. Pudra yağmur'a, Rüıgar'a ve 
hatta terleme'ye rağmen bile sabit 
kalır ve artılı: parlak burun bırakmaz. 
Bu cevher (Krema köpüğü) namı al-

ı tında beratı istihsal edilmiş ve yalm:ı: 
'.Tokalon Pudrasında bulunmaktadır. 

; CiDDEN MÜHiM BiR TEKLİF 
Yüzünüzün bir ~rafına krema 

köpüfü sayesinde istihzar e dilen 
T o lı.'a I o n Pudra•ını ve diğer ta
rafına her hangi bir pudrayı sürünüz,! 
Şayet "Krema köpüklü pudra" ile 
pudralanmış taraf diterinden dalıa 
güzel dalıa taze ve daha cazip rö
rünmezııe T okalon, pudranı:ı:.a verdi
ğin İz para iade olunacaktır. 

tstanbul Levazım . Amirliği 

Safınalma Komisyonu · İlônlan 

Beherine bır kuruş tahmın edılcn 

12,500,000 adet alüminyum çadrr düg
mcsi müteahhidi nam •·e hesabına a
lınacaktı"r. Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 
10/941 Salı günü saat 15 de Topha
nede Lv. Amirliği satın ıılma komis
yonunda yapılacaktır. İlk temin:ıb 
7500 liradır, Nümune ve şartname5i 
komisyonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(284 - 8902) -
800 adet kar gözlüğü alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 10/941 Salı 
günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği so:ıtın alma komisyonunda 
yapılacaktLr. İsteklilerin teklif ede
cekleri nümuneleriyle ve teminatıa
riyle komisyonda bulunmaları. 

(287 - 8962) -
Beher kilosuna 400 kuruş tahmin 

edilen 30 ton pençelik kösele alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 10/941 
Salı günü saat 14,30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satm alma komis
yonunda yapılacaktır. isteklilerin 
teklif edecekleri miktar üzerinden 
tcminatlariyle belli vakitte komisyo-
na gclmeled. (288 - e:''.:'.I) -105 adet gardörop ve ~60 adet ders 
~rası yaptırılacaktrr. Pazarlıkla ek
siltmesi 15/10/941 Çarşamba gunu 

1 saat 14,30 da Tophanede Lv. A"l'lir-
liği satın ıılma komisyonunda yaml.1-

1 

caktır. Hepsinin tahmin bedeli 4445 
lira, ilk teminatı 333 lıra 37 kuru~
tur. Nümuneleri komisyor.da görüliir. 
Taliplerin belli vakitte komb;yona 
gelmeleri. (292 - 9001) -

Beher kilosuna 400 kuruş tahmb 
edilen 15 ton kadar sarr sabunlu kö
sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltml'-

1

, si 14/10/941 Salı gü;ıü srat 14.30 :i:ı 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yap:iacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona tlf'ı-
rneleri. (294 - 9003 ı -

Bilumum malzeme, yağ ve mev7.u-
atları ciheti askeriyece verilmek şar-

ı tiyle bir ton siyah ve 10 ton sarı 
kundura boyası y:-ptırılacakhr. Pa
zarlıkla eksiltmesi 17/10/ 941 Cuma 
günü saat 15 de Tophaned!? Lv, A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. fmaliye ücretinin tahmin 
bedeli 962 lira 50 kuruş, ilk teminatı 
72 lira 19 kuruştur. Şartname ve nü
muneleri komisyo'lda verilecek mal
zemesi de Salı pa7.arında mamı'.'11 am
barında görülür. İsteklilerin belli s• 
atte komisyona gC'lmeleri. 

(297 - 9068) -
Beherine 985 kuruş tahmin edilen 

10,000 adet bataniye almacaktır, Pa
zarlıkla eksiltmesi 17/10/941 Cuma 
günü saat 15,30 da Tophanede İst. 
Lv. AmirllfH satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Kati teminatı 12,350 
liradır. Nümunesi komisyonda görü
lür, isteklilerin belli saatte komisyo-
na gelmeleri, (298 - 9069) -Beher kilosuna 356 kuruş tah~i.".l. 
edilen 12,865 kilo renkli ve beyaz 
ham iplik alınacnktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 17/10/ 941 Cuma günü saat 
15,45 de Tophanede İst. Lv. Amirliği 1 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Ni.imuncsi komisyonda g5rürnr. 
Taliplerin kati temlnatlarlyle belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(299 - 9121) 

Para Bir ikt irenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kuml:ıarah ve ihbarsız tasarruf he•aplartnda en az 50 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaljıdakt pllna g8· 

re ikramiye daljrhlacaktır. 
4 Ade' ı.ooo Liralık 4,oon Lira 
4 .. 500 .. 2,000 .. 
4 .. 250 • 1,000 .. 

40 • 100 .. 4,000 • 
100 ,. 50 " 5,000 • 
120 • 40 .. 4,800 .. 
160 • 20 • 3.200 .. 

ol K KAT: Heaaplarındakl paralar bir aene içinde oO ııradan BISQ• dOşml • 
yenlere ikramiye çıkhijı takd1-de 3 20 fazlaalyle verilecektir, Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

. Deniz Levazım Satinalma KÇ>misyonu İlanlart 
,,.. 

• - l«nıııın eaııen mt!cıııuu bedeli (llö50) ııra oıan (:>UJ Lem KUr11 
fasulyenin 27/1. Teşrin/941 Pazartesi günü saat 14 de kapalı zarfla ek~ 
siltmcsi yapılacaktır. 

2 - İlk temınatr (873) lir.1 (75) kuruş olup şartnamesi her gün pa-
rasız olarak komisyond;ın alınabilir. 3 - İsteklil~rin 24!l0 sayılı kan 
una uygun olarak hazırlıyacaklnn kapalı teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa
şada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilindP vermeleri. 

(8949) --1 - Mevcut ı;vsafı mucibince alınacak 5 ton arao sabununun 14.10. 
941 Salı günü saat 14 de Kasunpaşada bulunan Deniz Levazım Satrnal
ma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. Şartnamesi her gün iş saati da
hilinde mezkur k<'misyondan bedelsiz alrnabilir. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği ves<!ikle biİ-likte ve 
teklif edecekleri fiyatların yüzde on beş nisbet'.ndeJd kati teminatlariyle 
belli gün ve ;;aatte adI geçen komisyona müracaatları ilan olunur. (Ş006) 

ınaıe tı:ırıhıııc.nı, sıı<> """' ' tdunıue .ıcacıar a;;ia.;ıctoı , . ....., .... v" ıııH<.t:>'"ı 

yazılı 9 kalem sel::ze alınacak 
Azami Miktar Asgari mlktu 

2000 1500 Patııc~r. 
2000 1500 T:ıze fasulye 
2000 1500 kabak' 
2500 2000 Domates 
2500 2000 Lanan: • 
2500 ?000 Pırasa 

2500 ıooo T~panak 
2500 ıooo Semizotu 

600 400 Havuç 
Yukarıda l'ins ve miktarı yazılı 9 kalem sebze Asi~ert Fabrikalar U

mum Müdürlü ~ü nıerkez satın alma komisyonunda 27 110/ 941 Pazartesi 
günü saat 5 le kapalı zarfla ihale edilecektir. Heye~i umumiyesini bir
den vermek müm~~ün olmadığı takdirde ayrr ayrı talil>lere de ihale edi
lebilir. İsteklilerin tahakkuk edecek fiyat üzerinden rT'UVakkat teminat
larını havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komis-
yona vermeleri. (9076) ---1 Adet Pulanya tezgahı, çakı kütük tı.ili : 0,60 Sm. dir. 
1 " ' Kalınlı'< rende tezgahı, çakı kütük teıli : 0,60 Sm. dir, 
1 " Şerit bıçkı tezgahı, kasnak kuturları 0,70 Sm, dfr. 
1 " Fireze, makkap, daire brçkı tezgAhı, kornpie tabla eb'admda 

, 0,80 x 0,95 Sm. dir. 
1 " Rende çakı bileme tezgAhı, 0,60 Sm, kutrunda znnpara taş1 

ile çalışır ve kayışla sağ ve sola hareket tertibatı havidir. 
Yukarıda yazılı beş adet marangoz tez~iihlan miistamel olmak üzere 

Askeri Fabrikalar Umum Müdüriüğü merkez satın alma komisyonunca 
satm alınacaktır. Ellerinde böyle mü~tamel maranıı;oz tezgAhı bulunanla
rm evsaf şartnamesini mezkOr komisyondan alarak ellerinde şartnameye 
uygun tezgah bulunanların mufassal tekliflerini en geç 25,10.941 akşa-
mma kadar Aııked Fabrikalar Umum MüdUrlüğüne vermeleri. (9088) 

ı m dB. ı; t. 1111;, ı ı t ;:ı ~ f!t:tM f!tml 1 rtaffil 
I - (32,602) Kg, Iskarta kanaviçe kapalı :ıart_ usuliyle satılacaktır. 
II - Muhammen bedeli (21.191,30) lira olup teminatı (3178,70) li

radır. 
III - Nümuneler İstanbulda Ahırkapı deposunda görülebilir. . 
IV - Arttırma 31/X/ll41 Cuma günü saat 10,40 da Kabataşta Leva

zım Şubesinde müteşekkil altın komisyon.unda raptlacaktır. 
V - ,Arttırmaya gireceklerin mühürlü teklit mektuplarını, kanun! 

vesaikini ihtiva eriecek olan kapalı zarflarını ihale s::atinden bir saat 
E''.-Veline kadar adı geçen komisyon riyasetine makbuz mukabilinde ver-
meleri Hizrmdır. . · · · (9066) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Emin lJ'zman. Gazetecilik ve Neşriyat 
· · · " T. L. Ş. TAN 1Matbaas1 · . '. 

/ 

13 - 10 - 941 "... ~ 
Asid Sülf rik ve Süper 

f;osf at Fabrikası 
İNŞAATI EKSİL TMESI 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : 
1 - Karabükte kurulacak asid sülfrik ve super fosfat 

fabrikası inşaatı vahit fiyat esası ve kapalı zarf usuliyle 
~ksiltm~ye konulmuştur. İşbu inşaatın muhammen keşli 
bedeli 542,116.46 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı 33 lira mukabilinde SümC'r 
Bank muamelat şubesinderı alınabilir. 

3 - Eksiltme 27 Birinciteşrin 1941 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat on altıda Ankarada Sümer Bank umu
mi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 25,435 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar 

yapmış oldukları bu kabil işlere, bunlarm bedellerine, fir
manın teknik teşkilatının kimlerden teşekkül ettiğine ve 
hangi bank.:ılarla muamelede bulunduklarına dair vesilc'l.
ları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını ·havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat on beşe kadar makbuz mukabilinde An
karada Sümer Bank muhaberat birliğine teslim edilecek
tir. 

7 - Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanun) 
şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olabile· 
cek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 

Emniyet Müdürlüğünden 
Müdüriyet ~uabatiyle karakollarının teshini için azı 200 çoğu 2~0 ton 

yerli kok kömür;i kapalı zarf usuliyle alınacaktır. Eksiltme 14/ 10/941 
Salı günü 15 de Müdüriyet binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Kömürün beher tcmu muhammen bedeli şartnamede yazılı şerait daire
sinde kaza Emn iye+ Amirliklerine teslım şartiyle 26 lira 50 kuruştur. Mu
vakkat teminatı 497 liradır. İsteklilerin mektuplarını ayni gün saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri ve alınacak malın evsaf ve su
reti tevziini öğrenmek için Ş, 3. Müdürlüğüne müracaatları. __ (8667)_ 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
1 - Gümrük kadın ve erkek kolcuları için, kumaşı İdareye ait ol 

mak üzere, açık eksiltme ile 302 takım elbise ve kasket y; \ ' ırılacaktrr. 

2 - Muhammen dikim bedeli 3020 liradır. 
3 - Nümune ve şartnamesi Levazrm servisinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunla aranılan vesika ve pey akçesiy

le birlikte 15.10,941 Çarşamba günü Başmüdürlükteki Komisyona gelme-
leri. (8677) 

Emniyet Müdürlüijünden 
Müdüriyet şuabatiyle karakolların teshin! için azı 160 çoğu 200 çeki 

gürgen odunu açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Eksiltme 14/ 10/ 941 
Salı günü saat J 5 de yapılacaktır. Odunun tamamı muhammen bedeli 
1000 liradır. Muvakkat teminatı 75 liradır. Taliplerin ayni gün ve sa
atte Müdüriyetimiz binasmda kurulu komisyonumuza şartnameyi g6rmek 
için de S. 3 Müclürlüifüne mürııcaatlan. -(8668) , ' Devlet Deniz Yolları lı/etme idaresi llônları 

Adalar-Anadolu· Yalova Hattı Tarifesi 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 15 Birinciteşrin 941 tarihinden 

itibaren tatbik olunacak Sonbahar ve Kış tarifesi iskelelere asılmıştır. 
(9111) 

'-------------------------~ . lstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden 

Müsabaka ile Memur Ahnacak 
1 - Orman Umum Müdürliiğü teşkilAtındaki 10 lira maaşlı veya 50 

lira aylık ücretli vazifelere müsabaka ile memur ·alınacaktır. 
2 - Yazılı müsabaka imtihanı 17,10.941 Cuma güoü saat onda İs

tanbul Vilayet konağında yapılacaktır. 
3 - Taliplerin imtihan gününden evvel nilfus kiiğıdı, tahsil dere. 

celerini ve askerlik durumlarını gösteren vesikaları, sıhhat raporu. hüs
nühal mazbatası ve dört kıta fotograflarmı bir arzuhale ekliyerek İstan-
~ Orman Müdüriyetine milracaatları. • (9096) ,.__ 

Şekerci 

H. Mustafa . ve Mahdurrru 

Çikolat Cemil 
İt.ina ile hazırladığı nefis bay
ramlık şekerlerinizin mübayaa-

sı için teşrifinizi bekliyor, 

,_ İstanbul - Bahçekap~ ..1 
Tramvayda Bulunan Eşyala 
Istanbul Elektrik, Tramvay ' 

Tünel İşletmeleri Umum 
Müdürlüğünden 

1941 Yılının eylfi.l ayıııda 1 

tramvay arabalarında bu
lunan eşyanın müfredatlı 

listesidir 
Adet 

Muhtelif cins çantalar 56 
· ' " • " çamaşırlar 41 
Kadın ve erkek için çift ve tek 
eldivenler 19 
Kadın ve erkek için çift ve tek 
çoraplar 28 
Kadın ve erkek için çift ve tek 
ayakkabr ve terlikler 14 
Kadın ve erkek için şemsiyeler 43 

" " " " şapka, be-
re ve kasketler 
Rop kemeri 

13 
l 

En ldaref~ 

,LAMBA 

Wlr?~~ HHIOS HOESSESAtl ~·t: 

Erkek veya Kadın Dakti 
Acele Aranıyoı 

Ankarada bir dajrede çalışacak 
daktilodan liyakatine göre steno 
Daktiloya 170, d!ğer daktiloya 80 1 

Erkek ve çocuk icln C:-ttet, parıl talon ve yeleJt 

1 Yün atkılar 
11) 
4 
1 
l 
1 
4 
2 

raya kadar Ü!?l'et verilecektir. İste 
lilerin 15 Teşrinievvel Çarşamba g• 
nü akşamına kadar hal tercümesi \ 
bonservis suretlerini açık adresleri~ 
le birlikte (K,B,K.) rümuzu altmc 
gazetemize göndermeleri. 

E~arp 
Palto 
Manto 
Gözlük 
Ront~en filmj 
Dolmıı kal-em 
Hurda halinde altm diş 
Kitap, kAğıt •ve evraklar 
Sefertaşları 
Hırdavat 

Yiyecek maddeler 
Bir miktar para 

3 • 
! 

32 
12 
69 
24 

Trıımvayda bu cins eşyalar unut
muş olanların Gabtada Tramvay Ha
reket dairesine müracaatlar> 

(9118, 

r A N 
ABO N E BEDl!LI 

rUrklye Eonebl 
ı4QO K r. 1 ıene 2800 Kr 
760 • ti Ay 1500 

400 • • AJ 800 
150 .. 1 Ay 800 4 

.o\dres de~ek 25 lrurustur 


