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Şarki Afrikada Bir 
Mevki Zaptedildi 
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ta şark kuvvetleri umumi ka 
ra1:"giıhının tebliği: 

r Talebe, Öğretmen ve Herkes için Lüzumlu Bır Eser ' TERlMtıER CEP KILAVUZU TüRKÇE 
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Maarif Vekilliği Yayınevlerlnde bulunur. 

İstanbulda Satıı Yerleri : 

(10230) 

Maarif Vckilllğl Yayrnevl 
Ankara cadcltııi 

Üniversite mcthalinde 
Üniversite Yayınevl 

Ingiliz ve Alman zırhlı kuv 
vetleri arasındaki başlıca tank 
muharebesinin siklet merkezi gö
rünüşe göre şimdi Sidi - Rezegh 
civarına geçmiştir. Bütün gece\ 
durmıyan muharebe bugünkü 
pazar sabahı da devam etmekte
dir. 

Yeni t.eşkiJ edilen İn2iiiı: zırhlı tümenlerinden biri 

Diğer cihetten yeni Zelanda 
kuvvetleri karşılaştıkları istisnai 

tkincl kaptan Hayrullah Denizci, hadiseyi anlatıyor Geminin süvarisi Maksut Şaşmaz güçlüklere rağmen dünkü cu
martesi günü esas hedeflerinden 
Sidi - Ömerin garbına doğru i
lerlemiye devam etmişler ve 
Sidi - Aziz ile Capuzzo'yu sürat
le zaptetmişlerdir. Bu kuvvet
ler garbe Trig Capuzzo yolu ci
varına doğru ileri hareketlerine 
devam edeceklerdir. Yeni Zelan
dahlar cumartesi akşamı Gam
but'un cenup mevziine kadar 

Lenin9ratta 
Hücumlar 
Tardedildi Tafsillltı Vaşingtolll Vakanın 

Konferansı ik" • K-t--.. r---.,.-v_k_t.-d-G-.. d"k 
• • ıncı ap an orpı ı a m e orsey ı 

Kesılmedı Gemiyi Kurtarmak Mümkün Olabilirdi" Diyor 
Cephelerde Yeniden 
Taarruz1 Muvaffakı

yetler Elde Edilmiştir 
Müzakerelere Cin 

.:> 

Büyük El<,Sisi de 
Jıtirak Ediyor 

Çin Lideri Mare!)al 
Çan · Kay · Şek 

Vaşington 23 (A.A.) - Japon 
büyük elçisi Amiral Nomura ve 
Kurusu Hariciye Nazırı Cordell 
Hull'ün evinde üç saat süren bir 
görüşme yapmışlardır. Hariciye 
Nezareti erkanı müzakerelerin ye 
ni inkişafı hakkında hiç bir ma
lumat vermemişlerdir. Bu hafta 
r:arfmda yeni görüşmeler olması 

(Son~; Sa: 2; SU: 6) 

Ayın on sekizinde Vasilikoz a- bir gürültü ve sarsıntı oldu. Az son- gelmişler ve o arada Bardi'ayı 
çıklarmda bir denizaltı tarafın - ra kendimi denizde buldum. Su, ı- işgal için bir müfreze bırakmış
dan batırılan "Yenice,, vapurun- lrktr ve batmakta olan geminin kaza- !ardır. Bu müfrezenin Bardia'yı Fülırerin umumi karargahı 23 
dan kurtulan birinci kaptan Ma:k nmdan boşalan _suyun denıze henüz düşmandan temizlediğı haber ve- (A.A.) - Alman orduları başku-
sut Şaşmaz'la ikinci kaptan Hay- karışmakta <:ldugu anlaşılryo~du. E:- rilmektedir. mandanlığmın tebliği: Şark cep· 
rullah Denizcier dün sabah kam- rafınıa baktrgı:.11 .zam~n, :~nı~e,, a- besinde yeni taarruzi muvaffakı· 

1 
. '. . deta sulara gomulmuş gıbıydı. Yal- Bu harekat cereyan ederken 

yona ~~e yolıyl~ Bul~arıst~~- ruz kıç tarafı ile direğinin bir kısmı Hind kıtaları Sidi - Omer Nuovo yetler elde edilmiştir. 
dan ~~rının:~ .~elmış~erdır. D':1n ı görünüyordu. Deniz b:ıştanbaşn tah- yu zaptetmişler ve nüfus sahala- Leningrat bölgesinde 
ken~ısıyyle ~oruş~n hı; _muMhakrrı t. ta parçalariylc dolmuştu. rını tedricen düşman müdafaa Berlin 23 (A.A. _ "D.N.B.,, \ 
rimıze enıce slivarısı a su Bir taraftan yüzmiye, diğer taraf- mevzilerinin gerilerine. Halfaya öğrendiğine göre, bolşevikler Le
Ş~aşmaz, had~e. hakkında şu ma· tan da arkadaşlarn seslenmiye baııla- ve Sidi - Ömer rasına kadar ge- ningrat muhasara hattını yarmak 
ıumatı vermıştır: dım, füıyrullah kaptanın sesi duytil- . 1 t . 1 rd. . . 22 S t - d · b. te 

"A ·· ·· d r· · d r· du· nış e mış e ır. ıçın on eşrın e yenı ır -
yın uçun e zmır en sveç · . .. -· t bul l d ff k 

lÇin üzüm ve incir yükledik ve -: B~radayııı\ kapta~, dcdı. . . (Sidi - Ömer Nuovo. Sidi - O- şcbbus e . unmu~ ar ~r. ın .. a 
bu yükü Burgaza götürdük. Gi· Y~r'."ı m~tr~ _kada: ot.ede, .eh~e b~r mer'in 14 kilometre kadar şima- dar. bolşevik Neva n~.n buz~arı u-
d ·ş ef . . ~ t· y·· tahlısıye sımıdı geçırmış, bıtkın bJr ı !indedir) zerınden geçerek muteaddıt nok 

ı s erımız arızasız geç ı. u- s . s . . . · Al -1 · d v 

k .. ·· ·· b -· d b ltt k D-· C onu. a. 2. su. 4) _ talarda man mevzı erıne og-umuzu eş gun e oşa ı . o· (Sonu: Sa: 2: su: 5) .
1 1 

- t bb'" t · t' 
nüşte getireceğimiz kağıtları bek ru 1 er c~ege _eşe. us e mış ır. 
ı d ·k Fak t ·· b k1 d" - · - Sovyetlcrm şımdıye kadar yap 
e ı . a on gun e e ıgımız _ ,'l.I t kl ( b -T· ık t bb ·· 1 · 

halde bunlar gelmedi. Nihayet a· ~ (' 0 • ı_ _ar u W: Ç ış . . eşe us erı 
yın 18 inde boş olarak Burgaz- ~ti 'O A K D E N:.. EZ gıbı bu da duş~an ıç~n kanlı ka· 
dan yola çıktık. Bulgar kara su- · ~-- - -= ~ 1 yıplarla tardedıl~ı~1:ır. ~00 deı~ 
larmda ilerlerken Zebali Fener IJ ~n..O 'Cf fazla Sovyet askerı Neva nn. buz 

!"'! ."""<> ~ '>u • - 1 ·· · k 1 t Ge ı ka-adası acrklarında bir kac serseri "r '> ~ ~- ar uzerıne a mış ır: ~ . 
mayin gÖrdük ve bunu İ;tanbula ~<- ~0_ .:,._,'ll ,,~ l~nları da çabucak gerı çekilml§-

:1.. 0 - { -.Q ~ t 
doğru yol alan İkbal motörüne ~ ~'tJ- ,.;. ~- 'Q.'li ır. 
düdükle haber verdik. Bizde ken ''·'4.,,.11 .. ~ -:ı,.. ~ ~ ~,:,-.:>O:>: .;,,_, 

(Sonu; Sa: 2; Sil: 3) 

dimizi bu mayinlerden korumak • '-• ., ""··~''· . .,,;~. ~~ ·· "~- ;_,v 
icin sahile daha ziyade yaklaştık K - l' ..;~ -~ 
ve karadan bir mil mesafeye ka- S idı Razae apuzzo-.~_ .Qi ~ ... ,._,. "'''·-. 
dar sokulduk. Yol almağa başla - ~ ..... ~.,. ~ • 
dık. Sidi Ömlr ·~,1.. . .•••... r·"'··'MarsaMa~ruh .. 

vasilikoz açıklarına geldiğimiz za- ı l• 6. Scefer-zen 
man ikinci kaptana dürbünle taras- L ı B y A , 
sut ;mri verdim ve civarİnda bulun- ı M 1 s 1 n 
duğumuz sahilin kayalık ve sığ olup Y ~ 
olmadığını haritadan tetkik için ka- • B i t'" A k t"O m a .. 
maraya indim. Henüz haritanın üs- J. • B • e Eh ~ 
tüne eğilmiştim ki, yukarıdan kap- ı.:.;-.. İiiiimİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii:~';r;:::I &ı:n1~"~5=:A=-m;ı tan Hayrullahm sesini· duydum: 

- Gemiyi terkediniz! 
Kamaradan çikmak üzere kapının 

tok.mağmı tuttuğum sırada, müthiş 
Libyada Ingilizler tarafnıdan ıaptedilen Bardia'ıun nıevkiini 

gösterir harita 

----o----
Fransanın 

Afrika 
Başkumandanı 

-0-

w eygand'ın Yerine 
Tayin Edilen G. Juin 
Vazifesine Başlıyor 

Fenerbahçe 1-0 Galip 1 Akdenizde 
2 Kruvazör 
Torpillendi Maç Bitmek Üzere İken Beşiktaş Takımı 

Sahayı Terketti, Fener Hükmen Galip Sayddı 
~: 
~ 

1 -- -
lngiliz Filosu Libya 

Devamla Sahillerinde 
Faaliyet Gösteriyor 
Londra 23 (A.A.) - Pazar ak

şamı amirallik dairesi tarafmdan 
neşredilen tebliğ: 

TUntı.,ı :ıki Fnın,.,11 uınuıııi 'alisi 
. \mira! f<,ste\·a 

Sovyet Erkanı Harbiye Reisi 
Mareşal Şapoşnikof 

Nazilli Bez 
• 

Fabrikasında 
-o-

Altı Saat Süren Bir 
Yangm Neticesinde 
Pamuk Depoları Yandı 
İzmir, 23 (TAN) - . Nazillid~ 

Sümerbank bez fabrikasının de
posundan dün saat 14 de bir yan

SOVYET · TEBLiGi 

Almanlar 
~oskovayc 
S~rkıyor 

Kalinin..: Moskova Yolu 
Üzerindeki Klin'de Mu
harebe Çok Şiddetli 

Moskova 23 (A.A.) - Sovyet 
gece yarısı tebliği: 

Kuvvetlerimiz 22 Sonteşrin 
günü bütün cephe boyunca düş .. 
manla çarpışmağa devam etmiş
lerdir. 

Muharebeler, · bilhassa Klin; 

1 
Volokolamsk, Tula ve Don neh· 
ri üzerinde Rostov istikametin· 
de çok şiddet}i olmuştur. 
· Rostov sokaklarında. 

Moskova 23 (A.A.) - Kızıl Yıl. 
drz gazetesinin hususi muhabi ft 

rınin bir haberine atfen Tass is· 
tihbarat ajansı Almanların Ros· 
tov'un cenup müdafaa hatlarına 
girdiklerini ve şehrin sokakların
da muharebeler cereyan ettiğini 
bildirmektedir. Şimendifer istas. 
yonund.a bilhassa şıddetli çarpı~
malar olmaktadır. 

JJI oskova bölgesinde 
gın çıkmıştır. A.2. sonra fabrika Moskova 23 (A.A.) - Yirmi 
binalarını tehdide başlıyan ateş, dört saattenberidir Moskova et -
Nazilli itfaiyesinin gayretine rağ rafındaki muharebeler bilhassa 
men söndürülememiş. Aydından şiddetli olmuştur. Klin önünde 
yardım istemek mecburiyeti ha· çarpışmalar olmaktadır. Vo1<>4 
sıl olmuştur. Yangrn tamamen kolamsk kesiminde. sol kanatta 
mevzilPştirilmiş ve saat 20 de sön durdurulan Alman inkişafı, sağ 
dürülmüştür. kanatta Rusları· püskürterek i-

Esasen fabrikada hiçbir hasar leri geçmiştir. Moskova istika ., 
yoktur. Yalnız pamu~ d~polan ı~~tine .. uzanan yolu ele ~eçirmeJ. 
yanmıştır. Zarar 50 hın lira ka- ıçın mucadele devam edıyor. 
dar tahmin edilmektedir. (Sonu; Sa: 2; su: 8)' 

ı '1ün&ı. o~~uı..l 
11 Del Povero İmperalore ...... 

K · ı·nsan, okuduğu tarih kitaplarında dikkate 
değer bir fıkraya rasgeldi mi bunu, karşı

H AL 1 D sına cıkana anlatmak arz':lsuna kapılır; ister ki 
f başkaları da ondan faydalansınlar; zevk duysun
f KARAY J 1ar, yahut ibret alsınlar. Bir zamandanberi Fran
- - ..... sarım son yüz senelik tarihine merak sar.dım; 
koca koca ciltleri, bir alkoliğin şişeleri devirmesi gibi, gece de· 
miyor. gündüz demiyor, biteviye okuyor, başımı kitaptan kal
dırmıyorum. Dün bir yere takıldım, kaldım: Napoleon'un anası 
Madam Lactitia kara gözlü, ufak tefek, kuru bir kadınm}ş; oğ
lunün tahtlara. saraylara sığamadığı. haznelerin dibine darı ek
tiğı bir sırada pek cimricesine hareket eder, para biriktirirmiş. 
'Soranlara da dermiş ki: "Bugün her biri bir tarafta Krallık eden 
f'vlatlarıma yarın. yardımda bulunmıyacağım. böyle bir yükün 
.. ıtnıa girmiyeceğim belli mi?,. 

Bir düsman kruvazörü İngiltere 
nin Akdeniz filosuna mensup bir 
denizaltı tarafından torpillenmiş
tir. Bu kruvazörün batmış olma-

, 1 

Anatole France'in "Dünyanın en katil anadölü,, adını ver
diği bu dağ köylüsü kadın öyle yapmakta gerçekten haklı imiş ... 
~apoleon ortadan kalkınca Romaya sığınmış; para sıkıntısı çek
mez, fakat sadeliği sever, sırtında siyah yünden bir esvap. ba· 
şmda İmparatorluk modası, sarık biçimi ucuz bir şapka. her 
gün kapalı araba ile kırlara çıkar. geçmişi ve St. Helene ada
:andaki oğlunu düşünerek tek başına tepeletde yayan dolaşır
mış. Bir giin orada Papa VII. Pie ile karşdaşmıs Papa - ki Napo
leon'la elbırliği ederek Avrupanın altüst olmasında büyük rol 
oynamış, ona emir kulu olmuştur • arabasını durdurmuş, kadı
nı selamlaınış ve sormus: 

.. ,.l·,-:ı \ • 
a'!';, maçından b!r '• ~tiliş. <Y-a2!151 - ikinci sayfanitzdadtl' .) 

.. "'~: .... 

1 sı muhtemeldir. Bu gemi üç kru
vazörle üç muhripten mürekkep 
bir kuvvete dahildi. Bu kuvvet 

!
sonradan tayyarelerimiz tarafm
dan keşfedildiği zaman ancak iki 
kruvazör görülmüştür. Bunların 
yanında denizin üstünde geniş bir 
saha petrolle kapalı idi. 

Bir düsman muhribine iki tor
pil isabet ettirilmiş ve bu gemi 
büyük bfr ihtimalle batırılmıştır. 
Bundan başka düşmanın iki iaşe 
gemisi torpillenmiştir Bu muvaf-

1 
fakıyetler orta Akdenizde kaza -
nı)mıstır ıc:""'' c;,. • .,. c:r. 7\ 

Rahat 23 ıA A.) - Şımalı Af· ı 
rikada Fransız kuvvetleri basku- ı 
mandanı General Juin r(>smen 

1 vazifesine başlamak üzere Ra-

1 
battan Cezayire hareket etmi~tir. 

General birkac ı-?iin sonra Ra· 
bat'a dÖN'cE'ktir. 

V iclıy' de siyasi düello 
Londra 23 tA.A.l - Sunday 

Times'in diplomatik muhabiri ·ya
zıyor: 

Almanların emriyle. Marcsal 
Petain'in Weygand'ı azletmesi, 
Almanvanın Fransa üzerindf' te
sis ettiği nüfuz bakımından bir 
muvaffakıvettir. Maamafih ı:\.me 
rikanin aksülameli o kadar sid-

ısonu: Sa: 2: SU: 2) . 

"- Zavallı Impratordan haber alıyor musunuz. nasıldır, 
acaba?,, 

Del povero İmperatore' Zavallı İrnpratordan!·: İste. dün
\'a!arı küçük gören diinyaları titreten dünkü o koca cıhangı
~in sıfatı bıı kaç yıl sonra artık bır ı povero - za \'Hl ı ı 1. ıı 
başk;;ı bır !]C:'.> değildit Kubbeleri sa.~san_ ihtıı;ıaınlı hıtaı~lıır:~ .. n, 
adlardan. sanlardan lakaplardan, o Maıestc .. lerden. S<' r 
lardan "ha~metlu . ıardan sonra, en sonuncusu • hem de b.r 
sur ortağı ı:;ğzından budur: Zavallı' 



a:ı.m-

Do-

ıo

b ir 

a y vaş bir ııelle mınıcıandı: 
Z v llıl S na ne yapabilirim? 

l kurtarnb lirim? 
d.iyorıun? Korkma. Şimdi ıi 
alnız b na biraz para ve-

14? Çok değil, blr kaç l!ra 

Art t o mel'un ,eyden kullan
orum. Aklım b ııma ıeldl. Hem 
or mu un artık kendime iı arı

rum Ç k y kında, beni eııkl Fikret 
ınıııı>;ıw'arak g c irsin. Kalıplı kıyafetli 

efendi. O z man evine ıeldiiim 
utanmıyacakım, bHAkia koltuk 

n kab racak, Ne o, ağlıyor muıun1 
di canım, ağla7acak bir ıey yok, 

seni temin ederim ki artılr ne 
okain ne de eroin 1 Hlç birini kul-

ıyorum Beni mahveden. onlar 
· mi? Yalmı rica ederim, ay ba

kadar bana bir az para ver. 
- Peki, Fılı:ret, peki 1 
Biraz dıiıUndUkten ıonra panna -
daJıci elmaı yüzülü çıkarttı. .n
cıya uzattı: 

- Bu l11ine 78rar mı? 
Yabancmın 18zlerl bilyOdll: 

Bana mı veriyorsun? Sakın ya

lbıi~9ıııcı ohnasınl 
Hayır Fikret, bir kaç yüz Ura 

, Borçlarını öde, kendine bir pal
bir kat elbise de yapar11n, lı bu

•mc.na kadar kalan parayı idare et
b:u;mlt91iYe çalış. yalnız aana rica ederim 

No. 9 
bir tebessOm belirdi, o slıtl rlSılerde 
yine gülen yıldızlar uçuştu ve çok 
tatlı bir sesle: 

- Affeden;iniz, dedi, Sofradan kalk 
trm. Eski bir arkadaş bana haber yol 
lamılf, evlen!yormu,, Eter dUfllnüne 
gidersem memnun olacatını bildiri -
yor. 

Bu ı8zlerin 11mimiyetine inanan 
baılır birer birer indi, Fakat Behl
yen.!n nazarları bir tilrlii Sılihadan 
ayrılmadı •• . . . . . . . . . . . 

O rece Saliha erkenden odasına çe
kildi, ııoyunmıya liizum ıönneden ken 
diloinl kBl'yolıya bırıktL DilıUı.:ıiiyor; 

bu akıam nedenıe mas! çok cınh, hl
t~ralar c;ok renkli, Evveli bu hıbermiı 
zıyar#tclnin kıyafetini, hareketlerini 
ıözlerini hatırladı Sonra onun mev~ 
cudiyetini unutmu'ı ıibi Suavi ile ya
pılan reıintlyl, tabiatın rUıelliiini, 
renkleıini rözlerlnln önünde tekrar 
canlandırdı, O müphem hlıler ayni 
kuvvetle, rölıilnde uyan~or o 
kızıl renkler, o yan çıplak dall~r ve 
ah,elar ara11na rir.lenen o kulübe o
nu çok ıızalı: bir llome doiru ıürilk· 
lbor. 

Yaıanmıt bir anın mu1deki ralıe
sl yaklaıı}'OI', yakla117or. Tıpkı bu
na benzJyen bir ormanda, ııarı yap
rakları çlfnlyen on altı 71111lannda 
bir kıı, henllı rUn kararmamı, Gök
J'hilnde yine o kmd renle ao'n mı
Yı1iklere alev veriyor. Genç kızın J
çi~deki hisler tapcak kadar coşkun, 
Bakir ruhu, d\zglnsiz bir at gibi koıı
malr, açmak iıtiyor, En ufalr bil" lrı
pırdaruı. en küçük bir ses muhayyi
lesinde türlü ef1aneler 7aratıyor .. 

Rüzglr, 11nki ateıln bir leık gibi 
kulaklarına ılık ve 11rho1 edlcl cüm-
1e1 er fısıl dıyor4 

'Sümer Bank 
Fabrikaları 

--o-

Verimi Arttıracak 

Tedbirler Alınıyor 
Siimerbank umum müdürlüfü, bUtün 

fabrika müdürlerinin i:ıt~rakiyle Anka
rada yapılan toplantılarda önUmilzde
ki yıl lııtlhaal kapaıılteılni arttırmak 
yolunda yeni tedbirler almıyı karar 
vermi,, ayrıi zıımanda datıtma uıul
leri etrafında da yeni uıuller koy
mayı muvafık 16nnil1tilr. 

1942 yılında Silmerbınk fabrikaları 
yeni teknik tedbirlerle daha verimli 
bir halde çalı,acaktır. Bu calıımalar 
sonunda elde edilecek iıtlhıalltın hal
kın ihtiyacının milhlm k11mını karıı· 
layacak vaziyette olacağı ınlııtılmak
tadır. Tevzi ıek'lleri de, bu mallar
dan hakiki ihtiyaç ıahlplerlnln daha 
çok faydalanmaıı ve bunları daha ko
laylıkla alabllmeıi eaaıına dayanmak
tadır, Yd baıından itJbaren bu e1111-
larm tatbikine ba,ıanacaktır. 

MAARİFTE: 

Talebenin 
Dııındaki 

Mektep 
Vaziyeti 

.1. A .N . 

l~li~liS P o i ~llllıııı![ .~::::~si:~rliği 
Fener 1-0 Galip 1 

Maç Bitmek Üzere iken Beşiktaş Sahadan 
Çekildiği İçin Fener Hükmen Galip Sayıldı 
Lig maçlarının en mühim oyunu dilrı Be,iktaş buna kuvvetli kadrosiyle nor

Fenerbahc;e stadında Fenerbahçe ile mal bir şekilde mukabele etmekten 
Beşiktaş arasında oynanmış ve maa- daha ileriye gidemedi ve aıkak son 
!esef doğru olmıyan bir hareket yü- dıık:kalarda vaziyetin ciddiyetini idrak 
ıünden bitmesine 8 dakika kala Be- eder bir hfll alarak temposunu arttır
ılktaş takımının sahayı terketmesi i- ınaya cahştı, 

le bir hükmen ıallbiyet net'cesi ver- İlk dakikalarda mütereddit ve çe 
miştir. kingen bir vaziyette oynıyan her ile: 

Burada hemen söylemePyiz ki bu takım. ancak sekizinci d kikadu. Sab
iıte amil olanl:ır bir futbolcü ile bir rin.in direğe vuran kafa <;Ütiinden 
kaç idareciden ibarettir, sonra hızlandı, Ve 25 inci dıkikatla 

Fenerbahçe t2kımının 1-0 ıralibiye- safdan inkisaf eden bir Fener hücu
tiyle devam eden oyunu büyük bir mu topun Melih ve tbrahimin önüne 
hüsnüniyet ve dürüsti ile idare eden düımesin; intaç etti ve İbrahim plase 
hakem Halit Gelip, ikinci devrenin 36 bir vuruııla oyunun yegane ve büyük 
ıncı <lak.kasında tribünlerde aki:ıı sa- tezahüratla karsılanan golünü yaptı. 

Yarın Umumi Bir 
Toplantı Yapılacak 
Yarın Üniversitede Rektör Cemil 

Bilselin baskanhğmda Talebe birl~ği 
icin ·ilk umumi toplantı yapılacaktır 

Bu toplııntıda Maarif Vekilinin bir 
mesajı okunacak. Talebe birlifinin a
na prens.lhi tebarüz ettirilecek ve fa
kUlte birllklerinln teo;k'li kin talebe 
mümessillerinin secilmesine ba5lan
ması kararlastırılacaktır Talrbe bir
liğ:nW:ı ana nizamname;i de talebeye 
dağıtılac ktır Hazırlanan ana nizam
nameye göre. evvela beş birlik viicu
de getirilecek. bu birliklerin idare he
yetleri Üniversite Talebe birli~nin i
dare heyl"'tini teşk'l edecektir Ünivl"r
site Talebe birliğinin de ayrıca dört 
kolu bulunacaktır. 

Maarif Vekili Gitti 
Bir müddettenberl tehrlmlr.de bulu

nan ve meıırif müeırt,.selerinde tetkik
ler yapan Maarif Vekili Haaan Ati 
Yücel, dün akıamlr.I ek•preale An'ka
raya ıitmfıtir. ---o•---

da yapacak kadar ıes ~ıkııl'an şiddetli Bunu 30 uncu dııklk~d Melihin de
bir tekmeyi Fener santrhafı Zeynele marke vaziyettevken üç pastan topu 
vuran Beşiktaş ııııntrhafr Hüseyine dışarıya ııtmııın t"ldp etti Şeref 34 
sahadan cıkm"'stm aövlF·rni!'I. Hfü;eyin iincü dakikndıı 11vnl va7.İVl"tte bir rol 
itaat edip çıkarken takını kaJltanı: kaçırdı. Fakat 43 Un eli d kik rlıı aai
"c;ıkmryacııksın !'' diyerek miid~hale dan gelen top ofsavd vaıfv,.tlr.rlı- du
etmistir. Bunurı üzel"ine Beşiktaşlı o- ran Hakkıdım $ereft g rtıtı 'ı;in ril
yuncularta hakem arasmd1 kısa bir zel bir ıekllde Şeref tıır fını\ıın kale-
mün;ıkaşa olmuş ve hıkem Beşiktaıh· ye sokulduğu halde eayılmadı, Kahraman Erlere Yardım 

d
lara karara itaat etm .. nin lehlerine ol İkinci devreye Fenerbahçe yine hız- , Faaliyeti 
ufunu söylemiştir. Bu arada Beıik-

taşh oyunculardan Feyzi saha kena- lı ve atılgan oyunu ile baıladı O ka- Vardım Sevenler cemiyetinin htan-
rma lroıtarık Be,llrta, ı'd.areeı'le•lne dar ki bek Muradın kale önünde en b 1 k 1 d 1 bl 1 •·H ' buhranlı anlarda topla beraber fırla~ u mer ez n e yapı an r top antı-
. üseyfni dııan alın!.. Ta910fyealnde masma, Ömerin Beıiktae ıol tarafını ıına Kızılay Iııtanbul müme111.lli de 
bulunmu,tur, Fakat Hakkının bütün hıtirak etmiştir. 
t::ıkımı peıine alarak 11hıdan c:ıkmu• muattal bir vaıiyete aokacalc kadar Bu toplantıda. Kahraman erlerimize 
halk tarafından tezahüratla mukabele her çıktılı tOJlU ıölnnealne, Kilc;ük yardıııı ldn Yardım Sevenler ye Kı
görürken, P'ey7.I de ıorla kolundıı Flkretin de1tekleme müd fııaya rai- :zılay umumi merkezlerinden relen ta
çekllerek sahadıtn çıkarılmıştır f~t men saldan mütemadiyen akmaaına, mimler okunmulj ve her iki cemiyetin 
hu emna"'a Be,lktaıı ldarec.ııe;ınrte" Melihin ortıdıtı mUtem~dlyen kan,. işbirllil yapmaları içln önemli karar-
Baııri ı:ı-üzel ve sportmence bir hareket tırmasma, Esadın nhım oyunu ve lar verllmlıtlr 

k 
kalecinin ıı:ii~eı blok jları da karııımış _ · 

yapara oyunculan tekrar aahayı r!i ~- ~----------= 

24 - 11 - lfill 

Reklamcılık 
Yazan: Naci Sadullah 

lktısatçı Gasson: 
"- Bir işe konulan sermnyenı 

yüzde altmııı rekl!ma harcanmalı
dırl., der. 

Hemen biitün dünya ti.iccarları ta
rafından, -hatta icindeki yüzde nisbeti 
arttırılarak- benimsenen bu hakik t 
bizlm tticcarlnrıınızd n çoğu t:ırafın· 
dan da hiç nazarı it'bara alınmamak
tadır. Hatta biraz 'daha ileriye gide
rek: 
"- Bizde. ilanm ehemmiyetıni 

müdrik vatanda~lar. parmakla göste
rilecek kadar sayılıdır,., SeklJnde b! 
iddıada bulunacak bir kimsenin y -
lancı çıkarılabilecefini de pelr sarunı
yorum. 

Üstelik rekHimm kıymetini müdrik 
bulunan mahdut vatand şiarın b. 
kısmı da reklamcılık sanatının sayı
sız' lncel'klerine pek az vakıftır. B\ 
yiizdendlr ki. tinemalarda, mecmua
larda, gazetelerde duvarlarda gözle 
rlmlze çarpan ilinların çoğu, bize 
aıtılamak istedikleri duyguların b za 
tam zıddını verecek kadar l.ılkir bir 
r.evksizlli.in, ve vukufsuzluiun mahıu
ltidür. 

Halbuki, yabancı memleketlerin e 
limlze ıeçen razetelerlne, mecmuaJa .. 
rın11 b1111lan ve cok defa bizi uzaktan 
yıkından ılikadar etmiyen rekllmlar 
bile ıozlerjm!zi ve dimailarım111 uzun 
u un oyalıvaenk derecede nrif ince
liklerle ıüılUdUr. 

Biz, zarafetten, çoktan nzıeçtlk: 
Ötede beride gözlerimize çarpan, da
ha doirusu gözlerimize batan rek-
1&.mlar, hiç olmanı, bilgi, cümle ve 
lmlli hatnlarından k\ırtarılıınlar, ra
ıuyrz. 

Şu parlak (1) cümleleri, J'llhııı bir 
•tık ıa:ı:etenin, mr tek 1&yfaımdakl rek 
IA,,,Jnrrlnn iktihaıı ediyorum: 

'' t O kadında g ııu, fena ronlrte bir padıı:a 
kulalnırlırl., 

" BIH uadeıe ıötüren pudra11111111 ren-

pis zeh;ri bırak, seni bitiriyor, H

ölduriıyor. Bir kere haline bak. 
eskiden böyle miydinP Ba nı 
1 Yalnız bir deri ile bir kemik 

~..,_ ... ımış ın Bütün bu söyleiliklerimln 

Kimseler :rok, ıenc kıı, ille defa 
hür vo 1erbe1ttlr, Yanında ne arıne1l, 
ne de kendini dUıllnen karde,ı var 
Rüzglr uçlarını okıadıkça o dıh~ 
coşkun, daha lrorkuıuı llerll:ror. Hat
ta kalbinden f._kırmak lıtlyen hlı
leri, dudaklanna relen ilk türkü ne 
ifade:re çah117or. Evveli bir mırıltı, 
sonrı blr11 daha ıeali, nihayet bıtı
ra .. bıfn'a ,arkı ı6y1Uyor, Ne çıkar? 
Koy yolunda klm•,.ler yok ... 

Maarif Veklletl, her ay ötretmen
ler Mecfü,I yapıldıktan sonra, okul i
dare Amirlerinin maarir müdürü ya
nında toplanmalarına, vilayl"'t ve Ve
klleti haberdar edecek cihetleri tesbit 
ederek alakadarlara bildirmeler;ne ka
rar vermi•tir, Yapılacak toplantılarda 
kooperatif, mUktfat ve mücıızat, ta
lebe teııekkülleri meyzuları üzef\'nde 
de kararlar verilecektir. Bundan sonra 
talebenin okula devam var.iveti ve 
önemli kıı!Urları veliterine bil<jlrllecck 
ve tılebe dııima ötrotmenler tal"efın
dan gözaltınd1 bulundurulncaktır, Ço
nıklanrı okul dııtınd ki vaziyetleri do 
ısrarla takip edilecektir, 

d.ıırrnlstlr. 'Fakat bir kaç saniye lc:inde ve maç büviik bir heyecan ve güriiltü ~ 
yine Beşiktaşlı ld1_1recllen1en Naımi lelnde ge<;mive b:ısl::ınıT"tr. 20 inci da- I fl!ll'J' 
ve Rem?Jnln ı1ııvetlyle talnrn cıııh~ kikada icE ki Küçük Fikretin fevJ·ala
tPrlretmlıtır. Bu aradı Bay Nu:mi. de bir ıılltii kcıll"'dnin mliıfohal,.sfvl" 
"Liırden de cekillrlı,, deml,tlr Neti~ Naciye, oradan da boıt k"lan Mel'he 

ııl han111ldlr.,, 

1 
" Yeni dudak boyaları reııkltri, sihri-

mi• 1.>lr makine iclnde karıştınlmııtrr . ., 

oldufunu btliyorum, Eter beni 
eseydin bu hale elbet gelıniye -
"n, haydi, artık git, .. 

M&vludii " (x) saatleri yalnız Istanbulda (x) mey 
1 danındaki merkeıimirdeki muuuıtıda Htıhr; 

fllnnbultla •ubcmiz yoktur . ., 
" Bayan (x) in seansları (!) saat ıo.so 

Saliha. kapıyı açtı, hlç lronuwma
biı~Pın onu bahçeye kıldar indirdi: 

Maaı-H müdürlii<{ü, vil"yetten 12 ••ctı' Fakat F t f 1 ,. c. ede hakem maçın. Fentıl"ln ga.liblvetf ov ener ınn ra orunun ,;o 
Yaşından "'"•""' c;ocukların sinem"lal"a 1 1 ıadala•ına karıo:a üt·• Y · · k .. ,, •• " ı e b:tt.iHni il!ln l!tmi,tir '• .. n Ş u ıınının a-
alınmaması ve okul talebe1i lcin mil- OYUN S fasiY!e kornere C'tktı Bundan c;onra 

Radyolin dtı macunu 
sahipleri Necin ve Cemil 
Akar kardeşlerin pederle
ri müteveffa 

ı cı) dı., CAuba bayan (x) seanılınnı (1), 
ubıhleyln mı yapacaklar?) 

Bayan ( x) 11ze, Turk muıilı:l•lnin en 

- Güle güle bıınun ııana son yu
olduğunu unutma. 

........... Genç kadm, vabancıya lı:araa1ııkta 
yboluncıya kadar baktı. 

Sanki omuzlarında ain' bir Jik "' 
gibi merdivenleri yavaş yav~ 

Ne söyllyecefini bilmeden sa
dotını yürüdü. Nuarlannda ak

yaılann bulutu, dudaklarmda 
amak 1stiyen bir çocuğun ıüllişü 
eh, Kapıya yakla~tı: 

- Oittl mi? Küçük hamın 7mtek 
ecek misiniz.? Kalwerılz1 Mlona 

~eybn? 
Bu sözü duymadan Derledi, ce.ap 

içeri prdi: Balonda 11-
bakan beş cift ırlSı. bir cak ea-
eomaak iatiyesı, ea~Iaauı 

ldar_ 
Genç kadının bükük dudaklarında 

(ArkHı var) 

rl;t1•fl·I 
BUGUNKU PROGRAM 

7,30 Proiram 
7,33 Müzik CPI.) 
7,45 ffabcrılr 
ı.oo Mııaıı. <Pi.) 
l, 15 Evin ıaatl 
1,30 .Milnk (PL) 

o 
12,ltl Proııram 
U,U Su nerı.i 
12,45 Haberler 
U,DO larllrt• 
u.ıoMoailı (~ 

o 
ıa.oo Propaın 

ı ı,oa Orkestra 
ıs,SO Fasıl 
111.30 Hıbtrelr 
lt,4J letbHt 
19,U Türlıliılr 
ıo. ıs Radyo «aıeıesi 
20,45 Halk tilrküıU 
zı,oo Zlra•t takvimi 
11, l I TtlrkOler 
31,JO T••aU 
ı 1,41 Orlceatn 
12 lO Haı...ıer 
221ıı45 Dans milzifi 
22,59 Kapını• 

nasip görülecek ahl!lki f'lmler! göste- NA iL OLDU? BP.siktaş takmır Silkrüyü ortava. İbı·a-
ren s:nemaların ta!C"he mııt·n,.leri yap- . t.sta.nbulsporun Taksim kal'$111ndıı hlmi ile sol acığa alı:'lı v,. hundan son-
masını istemistir D vlet eli'1de bu- hır ncı devreYI 2- 1 gıılip bitirerek vr ra müessir olmıya başlıyan Be!$İkt111 
lunın ve devlııte ait olıı.1'1 f 1mlerin de ikinci devrede iki gol dıha yaparıııı. Seı"ef va11taıivle bil" gol kazanacak 1-
Halkevleri salo •lan d~ rröon,.,..ilmesi- elde ettifj ıralibiyetteıı ıonra, hUyük keıı hakl"'m ofsaydı çalilı Bundan son
nin temini l"İca ,.il lm'c;ti~ Diller ta- ,maça takımlar •u kadrolarla çıkmı•- 1"8 Fenerbahr.<"'nln ıtl\llblyeti keçırmn-
raftan sinema 'l"nl<> ,,,,1., ı:ı ..... 1n ı;o- 'lrFr'lır:_._ h mak icln tedafüi ovunu tercih .. tm,. 
cuklara go!'lt,.rilıp go t .. rfl,....·vrctiHne 7.·""•'· Aydın, Fikret, lbralın.ı, M"llh, l!ı!t; ııini ıördiik ve BC'şikt11ı.ı untrhllfın1,, 

.. . . . 1 ft"*rnWı ~.-: Nnrt, Muflllm'"er. Mun1t Om r 

dar k11vıt '"''"",,,~"' d!I nlfiknlı ma- Naecl. tir Fenf'r hiicumlarmdan birinde z,.ynelr 
k 1 b

'fd' 'l · •ı t••• M•hmf't Alt ,.,. ... ı, Yani M,.m am ara ı ır CCl"ktır, •hıh, Hil~ftvln, Çacl. Sabri Halckı lbrııhlm. vuriluıhı kR•di trkme üztr.;ne haker 
ş......,,. !5Ukrll, ' • • k 

o~ 
yu arda bflhsettijl:imiz kıırıırını ver<J' 

Mııcın ehemmiyeti Jl'enerbahçenhı ve vine vukıırda iııaret etti~imh: gib' 
l\lacarlstandan l\1al Geliyor mevsim bıısmrl:ı k,,.,.,.,.tt;;;: r1Hrt sayıyı htırhııngi bir tanmmıs fntbolciinün 

hu çetin maçta telifi etmek icin müdııhıılesine hovun ,.ilm,.di r,.tıc:.-.ı .. 
Macarist:ındın memlelu:timh:e bil" rMmasr, Bc~ikta'ın dl\ Fenere ma~hin Ff'nerhahce, ;ılkıRl11narak sahadan 1-0 

çok mal yüklenml•tlr. İki yıiz ton olarak Oalatasaravh mttsııvi bir hale gali polara kwnlrlı 
kadar tutan bu mal ıırasınd11 man!fa- gelmesi ml'!Vrıtları U,.er.!nde idi; _ 
tura, muhtellf dokumalar, mııd nt eı,.. Bu yti•dendir ki dil,, tnaftıı~larını DIGER MAÇLAR 
tel, çivi. ille; ve klmyıı maddeleri bu- eoktandır miitH11lr eden maetu er- Altıntuğ - Beykoz maçı ı-ı bera-
lunmalrtadır. Çok mikdarda makıtra karan FenerbRhc;e tııknnı. etki mutan- ı bere bltırı!<=tir. Vcfı - Bc-yo~luspor 
geldiğinden piyasada makara bolla- tan ~iin.~Prini h~trrı;t~~alr ıelrilde ıtli & - O. G::ılatasaray Slileymaniyeyi 6-0 
şacaktır. zel. ustun ve muessır hır oyun oynadı. venmi5tir. 

Bay HÜSEYİN 

AVNİ AKAR'ın 
\•efatnın kırgıncı güniine 
tes.adtif eden 25 teşrinı,.a
ni 941 yaı·mlci sah gUnli 
öğle namazını müteakip 
Bnyazıt camii şeTifinde 
merhumun ruhuna ltha -
fen mevhidil nebevi kıra
at ettlrileceilndcn bil
cUmle ihvana dinln teş -
rlfleri rica olunur 

bUyilk üstadı Dt>de merhumun (SOO) ( 1) 
~enelik olmeı bliıOn eserlerini okuyacak.,, 

Sabrınızı tüketmek korkusu, beni 
"!!isalleri çoğaltmaktan menediyor. 
'1:aamafih. bu hatfllar önünde isyan 
"tmekte haklı olduğumu iıbata çahş
'Ttak ıı:avret!ni fazla ilerive g8türmek

I •en de korkuyorum. Çünkü dikkatli 
"ıir vatandaş çıkıp. şövle bir ihtarda 
' "lunıırRk heni mat edebilir! 
"- ·o nıiınller d .. bir şey mi? Sen 

ilaha parlaklarını bulmak fıtlyorııan, 
1 11A.nlflrı bırak da... Baş makaleleri 

24 Pazartesi j 
Sonte.;rin 1 !l41 --K-as_rm_:_l_ 7 -ı 

RUMİ: 1357 HİCRi: 1360 1 

Sonte§rin: 10 Zilkade: 4 

G!lna• Of.le ikindi Ak•ım VaHt lmılk 
6,41 12,00 14,ID ı6,44 11.21 5,14 

------~~--------~----------~--_;__--------------~~-

ı G 'C' G'.l'-M H +BE.RLIE.R 1 
"Y enlce" den 

Kurtulanlar 

JJ-1euda11 mulıarebesi 2; a ! Akdenlıde 2 Kruva· 
(Ba;tarafı 1 incide) gün daha sürecek •• T ·ıı dl 

AFRiKA CEPHESi 
(llaftırafı 1 incide) 

AMERIKADA 
Düşmanın mukavemetine ragmen Kahire, 23 (A.A.) - Libya mey- zor Orpl en 

ileri hareketlerine-·devam eden Tob- dan muh rebesinin daha iki veya ilç 
ruktaki İngiliz kıtaları yenid<>n yilı- gün devam edeceği zannedilıyor, Dü 

halde yüzmeye utra;,ıyor, bana da lerce esir almışlardır. Bunların yfü:- manın tank ltibı-ıriylc çok mühim za-
o 

mür Madenlerin
öeki Grev Sona Erdi 

.John Lewts, şimdiye kadar bu nok
nazarr kabulden istfnklt ve sen
:ıar metallbatmın her eıeyin üs
çlkmaaı lAznn geldıji kanaatin. 

ısrar etmişti. Vaziyetin değişme
ber eeyden evvel. Lewds'ntn t&. 

bfyıesiırrin kongrede de bir aksü11mel 
ırm.ıuımdan ve aonra da, Par11-

tonun, çiler tarafmdan ıimdiye 
r ede edilen menfa tleri ihlal 

cek mah yctte, lt'evler aley
e yeni kanun! hfikilmler lzdar e

esl eRdi5eSesinden doğmuştur, 

lzmirdeki Maçlar 
fmdr, %S ("l'A1'°) - Bucllnlrii ~

Demlrspor Ateeaporla 3-3 be.. 
kaldı. Göztepe ICaqı.yUayı 

yendi. ------

HAVA AKINI 

lskoc;ya 'da Bazı S ınai 
Hedefler B~mbalandı 
S.ıtn. 2a (A.A.) - ''Teblii,. in

lilterenbı et.rafındaki sularda diln 
ıece bombalarla orta t.onaJda iki ti
caret geJJlis1 ciddi hasara utratılmq
tır, Bunlardan blrlnln batmış olması 
muhtemeldir. 
İskoçyanm sl!lB! milesseselerine 

g(lndüz başka hava taarruzları yapıl
mıştır, Dün ıece tnıllterenln cenu
bu earkl 1&hillndekl liman bölgeleri 
muvaffakıyetle bomberdunan edil
mi§t.ir. 

ln11Uiz taarruzları 
Londrı, 23 (A.A.) - Hava Neza

retinin pazar akıamı neşrettiği teb
liğ: Bugiln ıv servisine mensup ta7-
J'llrelerimls ŞtmaU J'rınuıadaıld he
deflere taarru:ı.larına devam etmi .. 
lerdir. 

Calala civannda bb' fabrika bom
bardnnan edilmiş v, bombaların bi
naların üzerinde patladziı ıörülmUş
tilr. Gravelines civarında ka'l,aldaıd 
dubalarla diter bazı hedefler mitral
yöz: ateşine tutulmuştur, 

Av tayyarelerlmlz:den 7 si kayıptr. 

Swbistanda imha 
Edilen Çeteler 

Sofya, 23 (A,A.) - Bel~attan !ıll
d.lrildttlne göçe, Sırp hilkQmet kuvvet
leri temizleme urekltına devam et
ınelrtedlr. Uç ırün ıUren •lddetll mu
harebelerden sonra hüld\met kıtalar 
Sava - Tuna - Morl1'a - Belrrat mu
rabbaını çetelerden temizlem.iııtir Bu 
çarpışmalarda 131 lal öldllrlllmllş ve 
70 illi de Hlr almmııtır. 

Fransanın Afrika 
Baıkumandanı 

Bükres Harp Divanı Yeni <•attaraft 1 ınclde) 
Kararlar Verdi detli olmuştur ki, Almanlar bun-

F 23 (AA) - B krcı harp divanı dan sonra Mareşal Petain'den, is 

Almanlar, Klin öniinde 
Moskova, 23 (A. A.) - Bugünkü 

pazar sabahı Moşkova radyosu Pnıv
da gazetesinin cephE.'dPki ınuhablrl11e 
atfen şunları blldirmi~tlf' 

Almanlar Moııkova cephesinde Vo
lokıılamsk ve Majafsk lııtll<ametlndo 
ve Tula'nm cenubu garbi bölgesınde 
bazı terakkiler kaydetmiye muvaffak 
olmuşlardır. 

Bazı noktalarda Sovyet kuvvetlel"i 
yeni mUdataa h tlarma çekllmlıler
dlr. Alman tımkları ve piyade kuv
vetleri tazylklarrna devam etmekte
dirler. Pravdanın muhabirine gör~. 
Almanlar Kelinin - Moskova yolun
da k1'ıin Klin'e yaklaşmakta ve Vo
lokolamık yolu uzunluğunca taz.yik
ll"'t'ine inatla devam etmektedlı"ler. 

Daha cenupta Almanlar Nara neh
rini ıeçmlye teşebbüs ederlerken, a
lır zayiata uğramıslardır. Pravdanm 
ınuhııhlri, bu kesimde muharebenin 
biltün r,ece devem ettlltinl llave et
mektedir. Tula clvarmda mühim bir 
def:isikllk olmamııfoo. 

Rus mukabll taarruzlan 
Moıkovı, 2S (A A,) - Moılı:ovı 

radyoıunun bltdlrdltlne ıBre Vololı:o
lam111ı: lı:ealmlnde vulfet clddlcllr, Fa
kat Ruı kıtalın dttımıtnı her ne ba
hasına oluna ohıun durdurma,. u
metmlıtlr. 

Sovyet radyoau dllır c1hettan Do
netz havıa1ında lo\-7et mukabil taar
ruzlarınm birkaç ründenberl mtisalt 
bir şekilde tnlı:l .. f ettllini btldlrmelı:· 
tedir Bir lo'VYft Blrllli S5 lrllomet· 
re k~dar llerleml• ve bir kıç kuaba
yı istirdat otml,tlr. Bovyet tayy:\rele
ri bu cephede bir kaç tank, 460 oto
mobil ve 37 top tahrip etml,lerdlr, 

Tula knlmlnde Ruıların \ki rUn 
süren kanlı bir muharebe netlce1lnde 
mühim bir mwıi olan "B" meYıllni 
terl:ettiklet'I ötrenilmiıttlr. Bu muha
rebe esnasında 14 Alman tan,n ile 
1000 düııman subay ve eri muharebe 
harici bırakılmıttır. 

- ALMAN TEBliGt 
(Battarafı 1 incide) 

(llattarafı 1 incide) 

tutunacak bir tahta parçaıı bulmamı de ellisi Almandır. yintı vardır. 
tavsiye ediyordu, J Bombardmıan ve av tayyareleri al- Düşman -pnudnne çarpışıyor. Anıe-

Blraz sonra yanunda büyük bir çekten uçmak suretiyle dilşınan tanı~ rıkn nuı.m(ılAtından tanklar nıuhare
tahta parçası belirdi, Bu, benim ka- larma, zırhlı arabalanna ve motörlü benin bilyilk yilkilnil ilzerlerlne ııl
mııramm tavanrydr. Derhal üttüne nakil vasıtalarma taarruz ederek ı mııslardır. 
çıktım. Fakat deniz çok ıotuktu, ben bunları ağır surette hasara uğratmı~- Cnpuzzo kalesinin Yeni Zelanda 
de hııyll üşilmilftUm, bayılacak gibi lardır, 1 kıtaları tarafmlan zaptedilmesi pek 
oluyordı;m. Bir müddet böylece !ler- Alman tebliğine göre milhım neticeler verecektir. Bu c;a-
lemiye calı9tık. Bu urada Hayrulla- . ., . . • 1 yede cenupta flerliyen seyyar kuv-
hın ıe.ini tekrar işittim: Berlın, (A.A.) - Teblıg., Sım,üı 1 vetlcrlmiz imdi Sollum'un kıırşısın-

- Kaptan kayıklar geliyor, diye Atrlkada Alınan ve İtalyan teşekkul- , dı ki mevzilere yerleşmiş olen ve Ha-
bağırıyordu. lerl cenubu şarkiden gelen Ingıl!z faya bo~az:ınm etrafında bulunan 

Hakikaten. az sonra, Bulgar kayık- kuvvetleriyle yaptıkları muvnfaKı- mıhvcr kıtalarının hemen arkalarına 
çılan geldi. ikimizi de denizden t.op- yetli muhare?eler neticesınde 260 diışmilş oluyorlar, Mühim kuvvetler 
lıyank karaya çıkardı1ar, Üstümüz- tank ve takrıben 200 zırhlı araba bu krtalnrı cepheden sıkıjtırırken, bır 
deki ıslak çamaşırlan so)'dular. Bir tahrip etmişlerdir. yandan da Capuzzo'yu zapteden kuv
tarattan da denizde 6tek1 arkadaıla- Tobrukun kuşatma cephes'nl yar- vetler bunları arkadım tehdit et
rı boş yere arıyorlardı, hiçbirini bu- mık için Tobruk ıarnizonunun tank- ıncktedirler 
lamayınca, bizi ihtimamla tedavi ça- ların ?,imayeslnde y~ptığı kuvvetli Şiddetti hava hücumları 
relerini aradılar ve hiçbir yardımı e- teşebbusler bu kaleyı muhasara eden 
sirgemedller,., İtalyan kuvvetleri tarafından gcı·i 

ık , • ka t nlat püııkürtillmilştür. 
ıncı p an a ıgor Cereyan eden şiddetli hava muha-

İkinci kaptan Hayrullah DenJ.zel rebelerlnde düşman 25 tayyare key
de, denizaltıdan atdan torpil hak.km- betmlştlr. 
da şu maltlınatı vermektedir: Şimali Afrika muharebesi devam 

"Ben kaptan köprüsünde dürbün- etmektedir. Şiddetli çarpıimalar ol
le etratı taraasutla meflUldüm, Bir- maktadır, 
den, suyun üzerinde gemiye doğru ltalyaın resmi tebliği 
bir şeyin ıelmekte olduğunu ıördüm, 
Bu, bir torpildi ve ıüratl de hayli Roma, 23 (A.A.) - "Tebllg,. Şi-
tazla idi. Gemiyi kurtarmak için ma- mali Afrlkada bütün cephede muha
nevra yapacak kadar dahi vakit ka\• rebeler devam etmiştir. Tümenlcrl
madıtmı IÖl'ÜD08 çanai&, .. ,.miti miz düşmanın bütün taarruzlarmı ko
terketmek,. emrini verdim. Nitekim, !aylıkla püskürtmüıtür. Düıırnan va
az sonra torpil tam orta yerinden hlm zayiata uğramrştır. Arlete tumc
gemimize isabet etti ve müthiş bir nl, son ha:rekAt esnasmQ• düımanın 
infilak vuk\lbuldu . ., 250 zırhlı vasıtaamı tahr\p etmlstlr. 

İklncl kaptanın anlattığına ıısre, Bunların arasında 55 silAhlı araba 
Bulgar balıkçıları sahilde geminin vardır, birkaç yüz de esir almmııtır, 
geçif!ni seyrederken vapurun bir- Alman tümenleri, lnılliz zırhlı bir
den bire havaya uçtuğunu gijnnilşler tiklerine alır zayiat verdimliıler va 
ve karayı çekili duran 1&ndallırm1 iki yüzden tul& aillhlı araba tahrip 
denize indll"e!'flk kazazedeleri kurtar- etmişlerdir, 

Tobruk cepheainde İtalyan - Alınan 
mıya koşmı.ıtlardır. kuvvetleri, düpnanm müteaddit si-

Gemideki diler mürettebatın kl.lr- lAhlı arabasını zernJne mıhlamıelar 
tutamayışları, havanın ııoiuk olması ve miı.tahkem mevkiden çıkma ha
yüzünden bunlardan bir kısmının ka- rekeUeri yapan dfltmana ehemmiyet
zan dairesinde toplanın• olınalarına li zayiat verdlrmltlerdlr, 

Kahire ,23 (A.A.) - Resmen bll
diı·ildiğine gttre, dünkü Cumartl!sl 
gtinü İngiliz tayyareleri tarafından 
~lı~aktan uçmak suretiyle Eladem 
Akroma yolu üzerinde bulunan düş
manın zırhlı arabalarına ve motörlü 
nakil vasıtalarma karşı ynpılan taar
ruz: neticeııinde yüzden fazla kamyon 
ve bil'çok sarnıçlı kamyon tahrip e
d imiştir. 

Şarki Afrikadakl muharebe 
Nairobi, 23 (A,A.) - Tana gölü 

doğusunda Külkaber ve Ferkaber'de
ki müstahkem dü§tllan mevzilerine, 
21 Sonteşrln günü ışiddetle taarruz 
edilmiş ve İtalyanlar saat 15 de tes
lim olmuşlardır. Gondar yolu üze
rinde bulunan Külkaber'in zaptı, düş 
manın 16 kilometre daha cenupta bu
lunan diler müstahkem mevzilerine 
taarruz için ııahayı açık bırakmakta
dır. 

Vaıington Konfe· 
ransı Kesilmedi 

atfedlliyol". Torpil ıenıinln tam orta- Bardla ıimallndeki hareklt esna
sına ilabet ettlli cihetle, bunlar için ısında bir dO,man deniz cilzlltammda 
hiçbir kurtulut imklnı kılmaınııtır. yangın çıkanlm11 ve aahilde kayalık
F•kat ıeminin bq taratmda vardi- ıara oturmıya mecbur edllınlttlr, 

Ayni giln, !Siteden sonra, Sovyetler yada bulunan bir ıemici ile kaptan Jklnci flıa b ltul 
topçularmm devamlı ateşiyle 7eni bir köprüsünde bulunan bir taytanm na- IG tlf ı 

• (lattarafı 1 ınolde) 

bekleniyor. Japonlar'da bu bu· 
susta hiç bir mütalea serdetme -
mişlerdir. 

Çtn büyük elçlıl de 
çı_k1! ha~ırlamışlardır, Bo1'evlklerln 1 aıl olup da kurtulamadıtma her iki Kahire, 28 (A.A.) - Libya muha-
bütün sı.lahlarmm yarduniyle Alman 1 kaptan da hayret etmektedlr, rebesl hakkmdakl resmt tefsirler, ha-

müzakerelerde bulunuyor 
re v . o ak { ze~e yerli . kom nisti ı tediklerini çok güçlükle alabile-

e nı t roııa· ,_.. d' v· h 'd A . 
• 1 rı için müebbet kil· ceıuer ır. ıc y e merıkalı -

".' da ıo sene kll· larla Almanlar arasında diplo -

Vaşington 23 (A.A.) - Birle
-tik Amerika Hariciye Nezaretin 
de, Japonlarla hiç bir anlatma ya 
pılmadığı söyleniyor. m <>-e r matik bir düello oluyor. Amerika 

· terenin Bii Talebi büyük elçisi Amiral Leahy ya -
kında Mareşal Petain'le tekrar 

mevzılerıne yaklaşmıya çalışmışlar- Hayrullah kaptan torpili gemiden rekAtta ikinci ıathanm baıladıjını 
qır. Fakat pek büyük ve kanlı ka- ancak 200 metre m~ıafede iken ~6r- bildirmektedir. Düımanı ıatll avhyan 
yıplarla pilıkilrtU1müıtilr. Bu müna" dütünü aöylemekte ve: "eler daha Britanyalılar bu tır1attan en az lki 
sebetle Alınanlar yüzlerce esir alm11- uzakta iken aörebllmlt oltaydnn, dü- f(in faydalanmışlardır, Şlnadl Gene
lardu-. meni vaktinde kırarak belli de ge- ral Gomel kendlıini toplamaktadır, 
~an topçusu, Lenlnıratm aıkerl 1 miyf kurtarabilirdim,. demektedir, Cereyan etmekte olan siddetll mu-

tesısatmı ve iaşe merke:z.Ierini yeni- Her iki kaptanın yolunu bekllyen harebelerde İnJUlzlerln hedefi zırhlı 
den muvaUakryetle bombardıman et- gemi çarkçı ve tayfalarınm akraba Alman - İtalyan kuvvetlerinin tama
miştir. Bombardımandan bıraz sonra ve yakmlan, onlarla 16rilştilktcn men yok edilmesi, Almanların hede
çıkan yancmlar Alman topçusunını sonra, şimdiye kadar içlerinde baeka fi ise, ayn dUıtUkler! unsurlarla do
yaptıir bombardımuım tesirli oldu- kurtulanlar da bulu'ftdulu hakkmda fuya dogru irtibatı tekrar t.eskı et-

Gazeteciler tarafından istif sar 
edilen Lord HJllif ax, Japonların 
uzlaşma taraftarı göründükleri -
ni, fakat noktai nazar ihtilAfının 
ne pek hafif ne de pek ağır ol
madığını beyan ve müzakereleri 
faydalı kılmak için sükuneti mu~ 

gorüşecektir. ------
Yeni Amerikan Muhripleri 

Nav7erk :u (AA ) - Her blrı 1600 te
•I lt•lulı: ııc te17ıdo .-hrlb& dün clıaia in· 
~tılr., ğunu lsbat etml tır, besledikleri ümitleri kaybetmiflerdir. mektir, 

(laftarafı 1 lnoldı) 

Hava torpili ile hücum 
Kahire 23 (A.A.) - İngiliz or• 

tıı şark hava kuvvetleri umumi 
kurargahının tebliği: 

21 - 22 Sonteırin gecesi İngiliz 
hava kuvvetlerine mensup tay -
yareler ile donanmaya mensu.p 
tayyareler orta Akdenizde hır 
kruvazör ve beş muhrip refaka -
tınde giden bir düşman kafilesi
ne rasgelmişlerdir. 

Atılan bir torpil kruvazöre i
sabet ederek gemide büyük bir 
ateş çrkarmış ve siyah duman bu
lutları husule getirmiıtir. Ol· 
dukça büyük bir ticaret vapuru· 
na muhtemel olarak bir isabet 
kaydedilmiş ve bomba grupları 
diğer gemilerin etrafını çevirmiı; 
tir. 
Şimali Afrika 81Jhillerinde 
Bingazı açığında Brham zırh

lısında bulunan Reuter ajansının 
muhabiri bildirıyor: 23 (A.A.) -

İngiliz kruvazör filotillalan, 
her gece düşmanın sahildeki mev 
zilerine, erzak ve mühimmat de
polarına altı pusluk salvolar yağ
dırmağa devam etmektedirler. 

Şarki Akdeni~deki kuvveUi fi
lo orta Akdenizde pollara neza
ret eden İngiliz denizaltıları ve 
hafif birlikleriyle beraber bütün 
Sirenaique sahili uzunluğunca 
bekçilik etmekte ve General 
Cunningham ordusu tarafından 
Libya'da yapılan ileri hareketi 
esnasında mihver kuvvetlerinin 
mühimmat ve takviye kıtaları 
almamalarını temin eylemekte · 
dir. 

haf aza etmenin en iyi çare oldu 
ğunu illve eylemiştir. 

Cin Büyük Elçisi Hu - Chln'in mil 
zakerelere iştirak ettlji haberi Va
ıınıtonda Adeta he7ecan doturmuş
tur, Amerlkalılarm bazı müııaadeler 
verml7e meyyal oldukları söyleni
yorsa da, Hull ile mü:ı:akereler yapan 
dört diplomatın· ıörüıme ıonundn 
çehreleı·lnden böyle bir ifade ıezmek 
kabil olamamııtır. 

P'ilhııklka, Cin Bilyilk Elçlıl, mü
zakere ıonunda pek beıtıı 16rilnil
yordu, Çlnden tavlzl lstenllmlı o
laydı, BüyUk Elııüdn güler ytızlO. ö
rünın ~I mutillkk ktı. 

Cin M nçl.lkonun Japony ya hı 
rakrlm ın kabul etmı7ecejl d l 
rl atırilHI Hall>u i Hull ba ı rt 
Jarln Ma n J ponyaya terk -
dilebi ec dedir 
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gelm" tı: 
Iltler Alman kontrolu ve hakim!

b r Avrupa ko fedcrns
g irm k maks d"yle, ge
t arruz h ırl m ktadır. 

le b r te bbi.ise sevkeden 
amıl, Ru r n n um"t ettı&'t gali
biyetle net c 1 nmemc ıdir. 20 Son 
te ınde Atl ntik beyaıınames"ne kar
şılık olm k ü re ne redılecck olan hır 
beyan m e yem Avrupa Niz.ımının 
kuruldugu 1 ed"lecekt r ... 

Roo evelt'ın k bı dun gazetecile
re, bu h b ri t yit edecek m yette 

' • 
r - ---- - --· ""\ 
t ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR · 
~ ~ 

• Ördek Diye Yutturulan 
GaQasız Karabataklar 

u bey atta bulunmu tur: ' l\'lev .. uk 
k ynakl rd n lın n malCm"lt öre 
Almanya, bti n Avrup dcvletlerinın 
ı tlkl llerinin ihyası ve iktıs di :tibar
lannın arttınlma ı için bir formu! 
te bit etmek ·zere tkincikanun ayrnda 
b r konfer n topl mak tasavvurunda
dır M hver devletler ve diğer mu
barlp devletlerle bernber Avrupamn 
b:ı.zı bitaraf devletleri de bu konferan
sa davet edileceklerdir ... 

Amerikalılann deniz vr, hava fü leri kurmak üzere ~·erleştikleri Grönland'ın en 
Tulianeharb 3600 nüfuslu kiiçük bir kasabadır. 

Amerika mahafilinde haldl)l olan 
kanaate göre: Almanya, Rusya sefe
rindeki büyük k ytplarmdan ve stok
larının azalmasından dolayı böyle bir 
teşebbüse girişmıye mecbur kıılımş

tır Bu te ebbustin net·cesi, bütün Av
rupa devletlerlnı kendi kontrol ve lıa
kim.iyetı altına almak olacaktır. 

Almanyanm böyle bir teşebbüsle, 
psikolojik bir vaziyetten istifade et
mek istediği hissed · lmektedir Filha· 
kika Alm nya. i gali altınd1 bulunan 
memleketlerle bazı bitaraf memlek,. 
lerin biıkilmet adamlarının muvafa
kati fie kendi istedıği tarzda bir Av
rupa milletleri konfeder syonu tesis 
ettiğini ve Avrupanın sulha kavuştu
ğunu ilan etse bile, İngiltere ve Ame 
dka bunu tanımıyac klar ve Nazi Al
manyasına karsı imh'l mücadelelerin
de devam edeceklerdir. O zaman Al
manya. kend"sinin sulhiin teeşsüsü i
dn bütün gayretini sarfettigi hıldc 

!ngiltere ve Amerikanın kapitaFst 
menfaatlerin sevkiyle harbe devamd:ı 
ısrar ettiklerini ililn etmek sııretiyie. 
harbin mahrumiyet ve ıstırapl:umdan 
bunalmış bir hale gelen milletler 
Anglo - S kson - Sovyet bloku aley 
hine tahrık etmek istiyecektir. 

Alman prop ganda nazırı Goebbels
in, tki hafta kadar evvel Reich mec
muasında ç k '1 ve Alm nyad ve di
ğer memle ·etlerde buyuk kisler u 
yandıran y zı ınd kendine has olan 
müstehz' 1 anı bır k r k vatandaşla
rın ciddi ve du ünduriıcü sözler söv-
1 mı ve o l rdan munzam fedakar
lıklar istem' tir r. 

Avrupa İşbirliği: 
Journal de Geneve'in baımuhan·i

ri. Goebbels'ln bu yazısı miına-
rebet yle u yanı d"kkat mıilahaza-

da bulunmu tur: 
b tün memleketlerde ve Al

µmıyet ve ıstırap! rın 
ukil ltınd bunalmı tır Harp ;çir 

d vamh ceht ve ~ yretl::r sarfedr 
letler, m vo ıunluğu t y nında 

manevi yor u luk d h"s etmıye ba~
l•m sla dır Art k A keri rnu affe i-
etlcr, ne k s lhu y kla ması • te
mın etme! r ih m l "le onları hey"
canlandırm kt B langıı;tak; şevk 

ve heyecan ondukten onra bu im an
cak ve yalnız harbin yakınd b"tece!!i 
um;di onforn kuvvet vermektedir. Bir 
devlet, ne kad r kuvvetli gb tinürse 
görunıün, her insan teşebhiisünün mu
vaffakıyet ıartı olan ölc;iıyü aştığı ve 
kendi vaııtalarıyle tahakkuku mümkUn 
olmıyan p!inlar peşinden koştuiu za
man yıkılmaya m hk<imdur Napoleon 
zamanına duramadığı yahut durmak 
istemediti içın yıkılmıttır. Avrupa iı
bırlifi, her milletin muvafakatini te
min e«kcek zıuuıi bir projedir. Fak 
ancak beşeriyete verdikleri la\yınet.: 
Jerle tam bir m'lli istiklali hak etmiş 
olan mılletlerin iradi anlaşmalariyle 
tahaklaık edebilir.. 

M. ANTEN 

Kıtalar ~ır::ısıııdaki büyük mü~a-
delcye hazırlanan Amenka 

Birleşik Devletlen Allas cephesi i.1-
zerinde bır ır ı usle tcı;is etti. Bun
lardan Bermuda adalarını bundan 
evvelki yazıd<ı tetkık etm:ştik (1). 
Bugün harbın cereyanı iızerınde da
ha tesirlı hır ık ncı ıissiı bahiı; mev
zuu edeceğiz. Bu us Amerlkadan 
İngıltereye dogru akan silah, miı
himmat ve yiyecek akınını biraz da
ha şimale dogru ı;ekmek suretıyle 
gemi kafilelemun daha biıyıik bir 
emniyet içınde Atlantıkten geçme
lerim hazırhyan Gron!Jnd ü5ı;u ola
caktır Filhakika şimdi Amenka ~u
larmdan ayrılan gemileı Olty.,nusu 
geçmek ıizere hemen şarka dogru 
yollanmıyorlar, önce :i male doğru 
çıkarak Kanada. Newfoundland, 
Gronland ve İslıında yolu ile Iskoı;
yaya inıyorlar. Son aylarda lngillz 
ticaret filosuna Alımın denızaltıları
nın vc;rdikleri z.iyanın aıalmı;i olma
sının bir sebebı de kafilelerin takip 
ettikleri bu yeni yolun daha emnl
yetlı olması ve dahJ kolay kontı ol 
ed lebılmesidır. 

* * Birlcşık Dcvletlt!rde Grön1and 
hakkınd· bazı emeller beı;len

mesi yeni b r i5 deiildi. Daha 1867 
de Amer.kanın buyuk sıyasct adam
larmdan W i 1 1 ı a m S e w a r d'un 
gayretiyle Alaskaııın 7.200.000 dolar 
mukabilınde Ru&lardan satın alındı ğı 
sıralarda Gri>nlandın işgali de i teri 
siırülmüştü. Seward Grönland hak
kında bir rapor hazırlamıştı. Bunu 
kaleme alan Bcnj:ımin Milis rapo
runu nazıra takd;m ederken yazdığı 

· arizasmda: "İngiliz Amcrikasında 
yeni kuı ulan ve Kıınııda Domlnyonu 
ünv:mını alan yeni hııkfıınet, lngıl

tere ıle bırlık olarak bıze karşı dli~
manca bir tavır almıya lıaşlddığı sı
ralarda Alaskayı satın almak sure
tiyle onları Şimal Buz Denizi ve 
Buyuk Oky nus cephelerınde sarmış 
oldunuz. Himmet ruz vaı olsun Bu 
buyuk ışi tamam!, nıak istı:yorsanı ~· 
ıı rk ve ımalı ki kap ıu~ıııı da 
tutmak için hı v kit kaybetmeden 
Gronland', yerle m lıyiz.,. diyor
hatta bu fikre: 'Bu suretle her ta
rnftan çevrilecek olan şimal komşu
muz ister ıstemez ve kendi gönul 
rizasiyle bi. im birliğimize girecek
tir .•. Mutaleasmı da ilın e cd yoı du. 
Bugün ne BirleıJlk Devletlerde ne 
Kanadada böyle bir dilşlince ve te
mayul mevcuttur. İngiltere ıle Ame
rika artık aynı yolun dost ve mütte
fik yolcuları olmuşlardır Fakat müş 
terek diışm:ına karşı demokrası A
lemini ve bu orndn Amerikayı müdıı
faa için Gronlandı elinde bulundur
mak luzumunu his eden Birleşik 
Devletler, Danım rk ı m Almanlar 
tarafından işgal ni müteakip. Dan!
markanın Amerıka sefiri Kauffmann 
ile imzalanan bir protokol ile Grön
land'a asker çıkararak üslerını kur-

Ati antik 
Cephesinde 
Amerika 

•• • 
Uslerı: 

'-
Grönland 
r··-.. - Yazan: ............ " . 

5 Faik Sabri Duran 1 
5 1 ······-·····----............................ . 

makta gecikmemiştlr. 
Panama kanalı ,1çıldıktaıı sonra 

bir aralık Amerika Antil denizine 
daha ziyade ehemmiyet vermiye baş
lamış ve bu sah da kanalı müdafaa 
için ü&ler oramıya başlamıştı . tn
giltere ıle araı;r dor.rulan Amer:ka, 
:ıimalı ihmal erlıyoı·du. O kadar ki, 
Birleşik Devletler 1917 de Dnnimar
kadan V rgin ada! rını 25 milyon do
lara satın <ıldığı vak t Danimarkalı

ların bu :ılış vı.:riş iç n ileri siirduk
leri başka bır şartı d1 kıbul etmiş
ti: Amerika, Danimarkanın Grönland 
iızerındek i hakımiyet hakkını tanı

yacaktr. Bu suretle Amerik.ı ı;;m:ıli 
ııarkiye doliru yayılmak siyaset ini 
terkctmiş oluyordu. O :t.aman Jıiıkiı
metın bu karanna karşı çrrpınanlar 

da olmuştu. Bunl; rın b.ışmda Şimal 
Kutbunn en evvel varmak şerefini 
taşıyan Am ral Pcary geliyordu. 
Peary Grönland'm şimalinde yarım 
asra yakın hır müddettenben muhim 
Amerikan serm yesi dol kulerek ve 
b"r c;ok insan telef edileıek yapılan 
kahramançıı ara{itırmalarının bır ka
lem d rbcsi ile silıp tılma ına k r· 
şr sesini yük t>ltyordu. 

* * Fakat o zanıambııberi v l 'iyet 
deijişrnişti, ~ınıal memleketler. 

gittikçe ehemm·yet kesbed yoı dıı. 
Artık kutup memleketleri ins nlarnı 
ilerilcmelerine engel oltın geçilmez 
hudutlar ı:>lmııktaıı çoktan çıkmıştı. 
Wılk!ns'lerin, Amund erı'lerın. Amı
ral Byrd'lerln ve ı;oı sc el rde Rus; 
tayyerecilerlnln seyahatlerinden son 
ra Şimal Buz Denli!! en az tehlikeli 
bir hava yolu olarak ııarünmeye 
baslıyordu. Avnıpa ile Amerika 

olan içenleri hakkında m,ılüıııat top
lamak üzere kuvvetli a limlerini 
Gronland'n gönderiyordu. Bunların 
başında meshur Alman liliıni Alfrerl 
Wegener geliyordu. İngllizler, Ame
rikalılar hatta Fransızlar birbirle
rıyle rekabet edercesine Gronland 
ile meşcul oluyorlardı Bu lilimler a
rasında adanın •çerilerinde buzlar a
rasında tek başlarıırn hııyatlnrı pa
hasınn kışı geçirerek hava ı ;ı atları 

yapan fedakftrlar da vardı. 

* * 

i)aıı·ı ıark:ı.n ;ı G 
uçuk asırd n ıvıd hır 

m ndanberi gösterdi i f;:ııı lı ~et, bli
yuk bir m,.den"vet i inden lın~l a lı'r 

sev clcıdcli Avrup 11111 1111 ki.ı ıik V<" 

kültiıı ce cok ile ·ı memleketi, ınukı -
b"linde hir me•1fo t bcklcm,.ksiıin hu, 
ıssıı ·ıdaıun lıetbaht v 1 1 ı iııe bi
r:P rııhat ve huzuı getirm ~·c. kar n
lık kalplerde bır ıimıt nurıı uvandır
mıy calı:;mıştr D nlmark lılar e
linceve krırlnr Grcinland bir N nuk
lar di,,ırınd:ın b:ıı;k hir sev olma-

Çckmec~ın IJ:rıcık ga:.ıınoııunu 

arpa, saman anbarı haline ko
nulmuş, umduğumuz taze b lıkları du 
çar~ıda yaban ördegi dıye satılan ka
ı abatoklara yem olmu:ı vazıyette bul 
dulc. 

-ı 

ı t•J :ı: a ~ r.ıamma 

r. smda tesiı ed:lecek hava yolların
da Grbnland'ın muhım bir rotu o
lacak K)b! ıorUnuyordu, Biltiın rakip 
leı-in gözleri şimdı hep oraya d"kil
m.işti. İngilizler Londrayı hava yo
lundan Kanadaya ba&lamak için 
Grönland'dan ne derecelere kadar is
tifade cdilebilecefini tetkik için he
yet heyet üzerine ıönderiyorlardı. 
Birlegik Devletlerin "Pan Amer -
cain hava seferleri,, ı;irketl 1932 de 
Grönland'dan seçecek bir hava hat
tı için Danimarkadan imtiyaz almıya 
teşebbüa ediyor ve 1933 te mcı;hur 
tayyareci Llndberg ve karısı Grön
land üzerinde yaptıkları uçuşlarla 
buzlarla kaplı olan bu geniş sahanın 
çok iyi b:r ta77are meydanı olacağınr 
göıteriyorlardı. Almanlar da boş 
durmuyorlardı: Lufthan&a tayyareci 
Von Gronan'ı Grönland yola ile A
merika yolcul&iuna gönderiyor, bu 
bUyUk ada üzerinde !tava ,artlan•n 
tetkik etmek ve adanın az gezılmi• 

mı tı Bu adanın kıyılarında tutun
maya çal 'la ı bu bir ııvuc ins n y'ye
ccklerin." temin için cırpınıu duruyor 
ve bu cid::ıl arasında bi d kıka ls
tirahate kavu:;a!Tlryordu Danimarka 
bu dağınık ınsan kümeleri arasında 
hayat balthhklıırı yaratmıvn vçalı'la
rak tesis l!ttiği yiyecl'k depoları, aç
tığı hastahane ve dispanserler "le 
Eskimoları büıblitün kaybolup ıtit
mekten kurtarm11tır Bir asır evve
line nisbetle adanın niifusu şimdi i
ki miıli olmuş Bununlıı beraber yi
ne çok değil: Nüfus 18.000 den iba
ret.Buna 350 kadar Avrupalıyı ilave 
ederseniz Avrupanın beete biri bü
yiiklilğiinda bulunan ve dünyanın en 
büyük adası olan Grônland'ın bütün 
Hkeneelni bir aP&ya toplamı, olur-

Araya, tu y , zarıı:or bir k hveye 
raıladık, kırık ayaklı iıkemleler kap
kara tahta mnsalarla döıenmiı olan 
bu kahve de sahilde. Döşemesi gibi 
kileri de fakir. Yiyecek namına ek
mek peynirden, içecek namına da bi
ra ile çekilmiı nohuttan baıka bir 
şey yok, 

ORTA YAŞLILARDA HORMONSUZLUK 
Erbldik hormonunun iyi iılememe

ıılndım selen )ıalsislik, biOOI yaımda, 
orta 731ta yahut yaşlıca, erkeklerde 
me:pdana çıkar_. Bunlan ayrı ayrı an
latmıya çalışacağım ••• 

Orta ,,..ıdarda hals:isliiin erkeklik 
IJC'lrmonaauo ~ işlemelinden seldiii
ni anlınnalr biraz siiçtur... El'keklik 
hormona. daha önce çocuklukta, bülf1i 
Ya§mda itlememıı oluna, orta yaıta 
da, tabft, ö7le olur. Fakat daha önce 
işlemif olup da orta ,, .. ta, herbansi 
bir sebepten, iyi iılemezae, bllllU an
lamalı: kolay olmaz. 

Edıı:eldik homıonu orta yaşta bir
denbire n buıbıitiın kesilirse, o za
nıan birdenbire şişmanlık gelir. Hor
ınona çıkaran uzuvlar küçülür.. Böy
le birdenbiN liemanh7anlardan bazı
lan yalnız bir kadının cazibesini his
sederler. O da, çok defa, kendisinin 
kadını olmaz... Kendılerine bir met
res edinmeye iht yaç ııorenlerin bir 
c;oğu. hak katte böyle. yalnız bir ka
dının c ibe i bi ıeden halsizlerdir •. 
Ona metres olan k dm erkeCi kendi
ne ba ı.ntıı ne kadar fettan kadın 

derler ... Doirusu, o kadının fettan ol
ma11 deill, ona bailanan orta yaıta
lli erkekte hormonun asalmasıdır .. 

Bazıları -kendilerindı erkıklik hor
monu eksilınce- ne kendi kadınından, 
ne de baıka hiç bir kadından cazibe 
hissetmezler. Böylolerınden birçoiu 
artık erkeklık hayatın kıi•~rl 
dilpriııi yalnız içtimai hayatı, işlerine, 
ıüçlerine verirler.. Fakat, lcınuaı ... 
bir kadın kendisiyle saatlerce meşıul 
oluna ancak o vakit euibe hiHeder, 
ve halıizliil -muvakkat olarak- seçer .. 
Filan evlere giderek orada bir cok pa
ra sarfedip, ıaatlerce kadın oynatan
lar da, yine erkeklik hormonunun az
lığından, halsiz kalmış zavallı erkek
lerdir. Alem onlara ahllk11z, der .. 
Zavallıyı maskara eden erkeklik hor
monunun azlığıdır. 

Böyle ahllk11zlı11 yine erkeklik hor
monu ıslah eder. İlaç olarak, erkek
lik hormonundan devamlı bir kaç şı
rı111a, hormonun rkıikliiini t rn., ... _ 

tar, hem de halsizl iin hormon eksik· 
liimden ıelditıını iyıce meydana ı;,. 
brır ... 

Kwıkkale Askeri Sanat 

Müdürlüğünden 

Okulu 

v if "ni yapmış bulunmak. 
1 v ·ıer nı gb terir ve lk tarı Mmll olmak. 

it bulunmak. 

, BUGtiN--

sunuz. 

( 1) Bermuda :vızısı l O lkincıtqrın 
tarlhlı TAN da çıkmıştı. 

1141 

- Çay yok mu evlat' 
- Aah bayım. 
- Gazoz? 
- O da yok. Kimaelır içmlri bura-

da onu, 
- Suyun nerenin1 Kapalı ş:şe su 

var mı? 
- Aah. Te şu kaşiki çeımenin su-

Tabiatın En Güzel Bir Tabl.oBu ••• •---. 
C A R K l(udretln en yüksek bir eMrl .•. Sl"onı•nın e" büyük bir uferl olan 
~ En •on sistem "ENKLI 

Sinemasında 1 v A H $ 1 A $ K 
-• ld" K l1f I I Rtıll Milland • Patri<:ltı Moriaon Akim Tamirolf'un ., r ~n da en büyük muvaff_!l.kıyıtidlr, Bu tıarlka 1 Pak Yakında L A L E Sinemasında 

ın yeni ve güzel 

Mukaddes Yalan 
l"ilmlmlelrt MUnffakıyethıti . .., 

·---- görilnUz. .,.. 

ViYANA l 
CA$1KLARI-" 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Alma Komisyonundan: 

Satan 

Mekteblmize açık ek itme u ul yle 20,000 kilo et alınacaktrr Beher 
kilosunun muhammen bedeli 85 kuruı ve ılk teminatı 975 Ur dı . Ek it
me 1.12.Hl saat 10,30 da yapdacak-tır. Fazla mallımat ıçlıı mudür"yete 
miıracaat. <9922' 

-. Sinemanz.rı .J Büyük ve lJteılıur Yıldızı•-

LİLİAN HA RVEY W iLL Y FRITSCH 
GEORG ALEXA NDER ve LEO SLEZAK 

Yarın Aksam SÜMER Sinemasınd 
.ırosterllece ol n 

Modern Hayat 
F1·ansızro sözlü güzel f llminde . 

Kadınların, Erkekeleri Taklidde ve lıleri A§ka ~ 
Etmekte Hakları Olup Olmadıklarını Söyliyecekler • 
~ .............................. .. 
lıtanbul Süleymanlyede Askeri Matb 

Müdürlüğünden 
Ayhk Uerıtl 

Lira 
I A N'ATI 

108 1 Lito ve döküm makirılıtf. 

40 l Llto kllrt verlel muav ı.ı. 
75 l Çinkograf ustass 
54 l Dizici. 
45 1 Tlpo kllrt verici 
45 2 Pedal " " 
30 ı Mukabeleci. 
75 1 Cilt ustası. 
45 2 CUtct. 

108 1 DU bilen talhihci. 
Askeri matbaada münhal bulunan :vukarıU ,..Wı •üatter flla 

zalarmd ıosterllen aylık Ucıretle bUlmtıhan ilci abftae.ıctır. Anu .S. 
lerin kabul şeraitini ve ne gibi veeall<a ıhtiyaç olduğunu öğrenmek ü 
re her l(lrı ıaat 10 dan 14 e kadar matbaaya ıaüraeutım lblft'ıd8'. İn 
tihan 28/11/941 Cuma günü şaat 9 da Sllleymaniye c!varmdaki matbı 
da )'llpılacaktır, (l'8ii) (10111) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü· Uônları 
ı - Maltepe Tütün EnstltUsü mevaddı m te le deposu proje, kel 

ve şartnamesi mucibince açık eksiltme ile y ptınlacaktır. 
II - Muhammen bedeli (2716,04) lira olup muvakkat tendJlt 

(203,70) liradır. 
Ul - Eksiltmesi 9/XII/Ml Salı g6DQ SMt 9,IO da KDatafta LIM 

zım şubesinde müteşekkil alım kom1.syonunda ~ktır. 
IV - Şartname, proje ve keşti her J:iiı:ı bahm le(:e?ı subeden (11 

kuruş mukabilinde alınabilir. (100'17) 
MM. 

J, - Mevcut şartname, nftmune, müfredat listeleri ınııçibirıce l4ı 
re ihti.Yacı için (153) kalem m J me alınacaktır. Buıtlardaı 08) b1ı 
mi için son Türk - Alman an masından idarece kontenjan tefrik ett 
rilmiş olup dllerleri 118rbnt ıuımıdan tedarik olwıacald:ıır. 

II. - Şartname, nüır .ne ve listeler her gün Kabataşta levazım il 
bemlzden almabfllr. 

ili. _ Bob - Slt y tlarmı ayrı a,rı -8stermek Oure her clft8 ma 
zeme için vAkl ol kati tekliflerin 18/XJl/9'1 l(lnüne adar İnh 
sarlar Umum M urlütune yapdmtl obllHI Jimnulll'. . 

ıv. _ Bu ıaheme için AJmanyadan g8)'ri meleketlerden ilah te 
lif yapılabileceği il4ıı olunur. Ult211) 



\ -..keri Fabrikalar S~tıtıalma Kôn1isyonu İlanları 

D' t ~ tewa•ı..., W.ta yaptmbnuıM. sarfmuar 
..... hakla .... 

.... taı:n6tde saat 15 ele ~ _.aa ... eıBlıB• Mil edl
.. ~ Rev.lri son depolarmdald 3800 metre mikibl çam Ye78 lıdikDu' 
-JRH"' tlıbta ~+ı fen adı Aaaar edildil1 UAn ...... 

(IGOU) ..... 
~.911 taırDdrde S8lllt 1'I dil b~ ZM'fta m.le edlleeetl f1ln edl

.. I:llldQ' mmtakasmdaki fabrikalarda imal ~rllecek kerestelerin Ka-

.... Mfd .. hilzrw*ııdea w:tı nazar edildJli ilAn olunur. 009?.3> ----1000: tsoe ........ ı..dası alJDHU- •, ._..ee fstaıa:rmlwmda vagon dahilinde teslim şartiyle 1000 : 1~'10 
\la Da 1 Hurdaı beher tonu l'1 llnıdtm Askeri Fabrikalar Umum Mü
-.ı Merkez SatmaJma Komisyonunca satm almacaktu. Şartname ı>a-
- o1arB korniS10Qdan verilir. Taliplerin 10.12.941 Çarpmba eiinü ak-
.... ..__, ~ 7,5 nl9betlnde tıemi-natlariyte birllkıe şartna...,-i ltablll 
4id!lleılne dair k~ 111! sarahati aavi tMlif. me1rhtn'9A1M mez'lrdr lı:o-
t ! ,. - il dlf1. 00054.) .....,... 

- - 409 ton kmşun almank 
"ftılllbln edilen bedel1 (JeOOOO) lin oln ,...,.. :?mJlr 200 - 400 

tia Jmqaıı Aaker:I Fabrikalar Um11111 MücHirlOifi ~rllez Sahnelma • ko
mlQ"HHııea 2.12,1941 Salı l(inü saat 15 de pamrhkla ihale edilecektir. 
., · nae ıa liradır. ltaU temine* C2830CI) llr8chr. ( 10088) 

----... tarihinden itib.en 31.5.M! tarihine luıtlar aşajıru dm 
ve mikdan yamlı 9 kalem ..._ ahnaellk 
lzamt milctlwr A ... rf mlnll'I 

2000 1508 PaÜJCan 
2000 !508 Tue ~ 
2000 1500 Taze lcabllk • 
2500 2000 Domates 
2500 2000 Lahana 
2lrO() 2000 Pırasa 
2500 2000 Ispanak 
2500 2000 Semiz otu 
800 400 Havu~ ,._,illa cins ve mııttan yazılı 9 kalem sebze Aşkerf Fabrikalar U

~ llllımrliitil Memez. Sırtmalma Komi!l)'Onunca 9.12.941 Sab S(lnU 
-.& ıs dit kapalı zartla ihale edilecektir. Heyeti ummn~ ~eo 
wuae1c mOmkQn obnadJtı takcfude ayn ayn t.üplere de illltJe edilebi
lir. ı.tıekmerin tahakkuk edecek ftyat üzerinden muvakkat fıeilıinatla
rm bnf tllkUf mektuDlanoı mezkür sünde saat 14 de kadar komisyo-

~\ 

----2809ıoze00 tüp Gksijea .._... • v • • • 

Waaln ectUen bedel( fM90lf 'ha ol'tm J ' MI& 7lrJlh fOOo - 2811 
- ' 'jııı;a Afterf FabrHleılar Umum Müdürlilifi ...._ ..._ elma 
lw+ h-; www 1/12/941 Pmrtesi gunu saat 14 .~ Jı9Al'hkla !hele edl-
11 7 ıh:. awtawue parwadır_ ıtaa :emin.at (2535) llredJr. (10090) ....... 

• 1 f • ~ • ....._ -.& ki'9 w yaH"-k eelik ••llCall 
~ edilen bedell f42428.tl0) Ura olan ın\lbtellf ebatıa '20' lıaldl 

'iM 1Eııı.e w JıaVUlalı: ç9Mk Askeri Fabrikmr Umum MOdürlfitü Mel"
._ s.tw••ıe komla~ouanca 3/i21941 Cartambıt rilnü saat 15 de pa-
f •" 1111e edilecektir. Şmtıw <2> nra (13> ıwru,ıur. Katt ~· 
... ,_, ... (28) Jı:mattm'. (10123) 

----150 adet pe ldlolak Gnıflt Pota 
100 adet l50 kiloluk Gnfit Puta alm:acak 

9lmıltı edllm bedeli ('9000) lira olan yukarıda yaab Oraftt pota 
Mat ......._, Umum llMürllQn Merkez 9atmabna komlQwoca 
-.ı•n C.-81 l(lnll saat ıı de pazarlıkla ihale ~ ~ 
'-' !119 •co. Kati temmat ~) liradır. (10122) 

----... ~lft erM f.,tifti altnlK"Rk 
Wa .men bedeli f!M.500} lira olllD yu nda yadı IUOC) etlt ~ 

at Mm .Mbr! Fabrikalar Umum 'Medilr!Qü merkez atın alma ko
ll!!ılQcawıda SfJ2/941 Cuma gQnQ saat 15 de paızıırhlda lhmle edilecek

......... lira (8') lwnlltln'. Xat1 teminatı (8975) ıtramr. 
• (10124) -- tllltkavalııır"liııılmı 

'Mıllllla dlı!n fiedell ..,.. lira cllın !900 tan Eraiıdi~ be-
.. Aıııılllıd .......... ,ar lllrerbs Sıtbnalbm lua 7 30Jl9DC8 ı.~ Paw-
... lllllııll _. l!l\80 da pazarbkla satm ııılmacakt1r. Kati teminatı 31.ıMm 
...._ Sattuwnwi ıs lira ı~atıiıadıt"]ıııııo._,.ıodaa. almabilir. İatet»-
lıllıla o .............. kıı••4 !74461 bulwnalarl. (10215) _......, 
au, •••• lııllilı ~ lat'a We ,_... .wrtrik milsemesi alınanık 

Tlluulu edilen bedeli C383'11,tl4) Ura dllın yukarda :1Ulh ve dosyasma. 
-..ı .ile klea lWeıle yazlh-eJektrtk mfllaemesi Askeri Fabrikalar Umura 
9ıldarıatn 1leıbz Satmelma koea.,onunca 29.11.941 Cumartesi ,una 
mllt ıı de ıamiıkJa ihale edUecekcaktir. Şartname 192 kurustur. Kat't 
• 5 - ..,__,. llradJr.. (10086) ..., 
Dıq a 1-ila iki kıt'a listede yanh elektrik nuılameii alınacak 

Tatmm edilen bedeli (55079) lira olan yukarda yazılı ve dQBYuına 
... lkl lıat'a llıdede yazdı elektrik malzemesi Askerl Fabrikalar· Umum 
~Merkez Satınalma komisyonunca 28.11.941 Oıma gQnQ aat 14 
tııt puubkla tlJ8la edilecek*!•. Şartname 216 kurustur.. Kat'! teminat 
....., ...... (10087) ...,.. 

• tıDa .._ .:.. ı ınm. Galvamzli demir nç levha 
4 • ıt1i mm. {lJ " ,. Tel 
:terı il' ....... 

~ 
~ edlJen bedeli (26,500) lira olan yukarıda )'8Zllı üç kalem 

.ı • Askeri Fabrikalar Umum Müdurlüğü Merka Satınalina Ko
l ' )WWWW 8,12.941 Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edllecek
flr.. ....._ l lira 33 kuruştur. Kati teminat 3975 liradD". (10177) 

----... t • A4apuan İstasyonll1Ul 3150 Metre MiJEiln K• 
ıede NaldeUirilecelı: 

BDIQılm Adapeı:aı ı istasyonuna nakil ve istasyonda vaıon chlhilln
• tıll8Um prtiyle naklettirilecek 3150 metre mlkAbı kereste naldl1atı 
.....art l'abrikalar Umum Müdürltttü Merkez Satınalma XomİS)'onunea 
D)ı.IHl Cuma lf,inü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Naklettiri
fllİilk ır.e.teden çamı:n beher metre mlkibma 11 lira ve köknarm be
ı.. metre mikAbma da 10 Jıra bedel tahmin edilmiştir. Şartname 1 lira 
W karuflur. Muvakkat teminat 2598 lira 75 kunqtur. (10268) ...,.. 

Taliplerin 10/12/941 Çarpmba günu akşamma kadar teklif mek
tıııplarmı vermeleri ilin edilen 1000 : 1500 ton demir HUrdaaınm beher 
tcıaunwı muhammen bedeli 20 liradır. (10287) 

~ 

1500 Ton Demir Hurdası 
10.12.941 Carşamba günü akş3mma kadar teklif mektuplarım ver

meleri flln edilen (1000 - 1500) ton demir hurdalmm beher ~un 
muhammen beleli 20 liradır. (10!18) 

Harp Okulu Komutanhğtnclan 
Okulumuz ıruı.tbaasma 52 : 84 Ura Qcretle litografi;,e ve kartoırafi 

lsJıerjnden anlar bir matbaa ressamı alınacaktır. (Güzel Sanatlar ~u 
feıcih ed Ur l HüsnU hal eVt'akl ve sıhhat nporlariyle birllkte 28/11/ 
111 tarıhi'ne lcadar Ankarad Harp Okulu lııomutanlılma mflnıcaatlal"l. 

(HM) (10117) 

~AN 

F IK R I T. KARDEŞ 
Otomobil Ye Makinist Okulu 

Ebe Kızı aokak No. 1, fltll • Telefon : 80259 
Yeni ders devresi 10/12/941 de açılacaktır. Pratik 
motör dersleri, Makine Montajı, Elektrik tatbikatı, 
Direksiyon tanmıeri Marta kadar devam edecek
tir. Değişen devre başlangıç tarihleri ile okul üc
retleri ve kabl\! şartlan hakkında bilgi edinmek i
çin talimatnamemizi isteyiniz. Kayıt muamelesine 
başlarumştır. Yennizi şimdiden temin edlnia,, 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
.Muhammen bedeli 52500 (Elli ikı bin beş yüz) lira olan 50 ton balık 

yait 3/12/1841 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulil ile Anka
rada İdare binasmda satm alınacaktJt". 

Bu işe girmek istiyenlenn 3875 (Üç bin sekiı. yüz yetmiş beş) lira-
1* MUTakkat teminat lle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizırndlr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktD'. (10018) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 

fstanbul ··L~-v"aıım - Ami(!i~i 
'.:'>atıhpima Komi$.yonu ilanı~-~. 

Tattmlrt B. ilk Te. 

163.0,00 12l,Z5 P''ltihte K1rkqepne m,halleshUn Şehzadebaşı ced- f 

İlin No. 126 : 
İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonu 20fllf941 ıarmu ıopıantmnaa 

aşajJd8 cinsleri yazılJ makaraların perakende azami satış fiyatlarmı lll 
suretle tesbit etmiş bulunmaktadır. Mezkür fiyaUardan fazlaya sat~ ya
panlar hakkında Milli Korunma ~onununa göre takibat yapılacajı i~ 
olunur: 

Makaranın 

Tüfenkli 

" 
Tüfenkli 

Zincirli 

.. 
Ziacirli 
Zim .. ~u 
Zinc:irli 

Ktirekli 
.Demirli 
Filli 
ıt.pa1ı 
C&IJ&lı 

Capah 
Çapalı 

" 
" 

Çapalı 

" 

" 
Zincirli 
ve çapalı 

Çapeh 
Çapalı 

" 

. 
No.au Perakende azaftlf 

aabf fiyatı EVSAF? 

3 katlı 155 M. beyaz ve si vah 
" ,. .. " ,, 

,. " " " renkli 
,, " " ,, ,, 
3 katlı 9l!i M. beyaz ve sivah 
,, ,, " .. tt ,, u 

.. " " •• renkli .. '' ,, tt 

6 kaUı 183 M. beyaz ve siyah .. 
'' ,. renkli 
4 katlı 915 M. beyaz ve sıyah 
6 katlı 457 M. beyaz 
6 katlı 366 M. beyaz ve siyah 
" ,. .. 
6 katlı 183 M. beyaz ve siyah .... .. .. " .. 
4 katlı 183 M. beyaz ve ıyah 
4 katlı 183 M. beyaz ve SJyah 
" .. .. 
3 katlı 11l3 M. beyaz ft siyah 

183 M. beyaz ve siyah .. " .. .. .. .. .. .. ' 

2 katlı 92 M. Nakış renkli 
2 katlı 10 gram Nakış beyaz .. .. .. .. .. .. .. 

" '' " re'lkli 
2 katlı 25 gram Nakış beyaz ,, " ,. ,, .. .. .. .. 
20 gram beyaz 
21l grtm beyaz .. .. 

" 
" " 

10 gram koton per~ renkli 
Pamukakı çile beyaz ,, " ,, 

10 
4DLAO 
24 
40 
24 

24 
40 
16 
24/ 60 
50 
30/50 
30/ 80 
10 
40 

8 
16/20 
24/511 

8 
12 
30/40 
Ul/2'1 
1 
2 
3 

50 
30 
50 
60 
50 
30/40~ 

50 
60 
80 
40 
50 
60 

81!2 

14,5 
9.._5 

14 
10 
49 

55 
48,!' 
23 
20 
20 
67,• 
51 
47 
34 
29.5 
23 
20 
22 
J9 
l3 
1'7,5 
49 
48 
43 
9,5 
21,5 
26 
29,15 
29.5 
57.5 
83 
'12 
88 
28 -32 
a 
c,s , 

ad~ .. .. -• .. 
• 
• 
• .. .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • .. ,. 
• • • .. 
• .. .. 
• .. 
• --411 ... .. ... 
~ 

(1m3) 

Bııberiaıe bir kurut 'ftyat tabmın 
edDen on iki milyon beş yüz bin a
det ~wn çadır c:Mi4meai möt.e
ablıııit nam Ye bela bma pazarlıklas a
tar lllınMe.ktlr. 1hale91 2'112/941 Salı 
llAf' ıialı 14..30 da TQDbımede 1.sı. 
L•. Amlrllti ..arı lllrna komisyonun

desinde lcAiıl 122 - 124 - l.Wl - 126 numaralı ve l••----------.....,~:"!"'-~~-~~----1r=-=--.. 

137/,00 Jı>l,28 :: ·~.:.:n~~er sokajmda Çüvcd y apıctbğı Eksiltme 11611 
J'llPllacN:tır. İlk temina&l 7500 11-

. l'Mm._ ve pstnamesi llıomıs
;:,ıomla görüllir, Taliplerin belli va -

komisyona g~elerl. 

14 mmnarah iki f1V .mazı . 
Tahnıhı bedeli ile ille teminat mlda .... ,...... ,... w J>MÇa Toprak Mallsuleri OflsJ 

ankaz satılmak OlıeN .,.. qn ~ ~ aa.l:nl o' , Şartnmne-

(394) (10217) -~ 75'JO ~n butda,y kın:luılarak un 

lerl Zabıt ve Muame14t Müdfirlüjü ka\ennDlte (JÖİ"iilBblHr. İhale 2/13/ 
941 Salı günü saat ı, ele Daim! Encümende ;cp&ealrtır. Taliplenn ilk 
ıemin:ı~ makbuı v~ ~le ihale- iöııü mua)')'elt saatte Da\ml 
Encümende bulunmalnn. (9999) 

alınacektır. Pauıtıııa eksiltmesi 2sı ~ E L S A M I T O L 
11/Ml Sah aüaü saat K de Topha- ~-- • D 4ı_m1111ııı, 

ede lat. Lv. ~ 1&tm alma _.... 
omiqonwıda yapdacalrta, Kum'1 1 İdrar yollan iltihabı; yeni Vt' eski .BELSOÖUKLUÖU, idrar zorluğu, 

Qcretinln tahmin ~i 56.250 Ura. mesane ve pl'Oltat iltihabı, sistit ve koH stııtltlere. Böbrek raha\llız-
Uk t.ılnatı 4:162 Un 50 kuruştur. lıklanna kBrli en mükemmel ilAç Bl!LİAMİTOL'dur. '8l:LSAMlTOL 
Şartnamesi komisyonda ıörülilr. Ta- kuHananlıır yukanda ııayılr hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Ec7.a-
Upleria chıifrmenleri muayene etti- nelerde bulunur. Satıı Deposu_: SAMI AKSU. Bahçekapı lı Banka• 

rllmek fbere eksiltme (r'ilnUtıden Uç 1 • arkaemclıa Rmavancahw •kak No. & ••••·-~ 
liln evvel dilekçe ile Amirliğe mü- _ 
racaat etmeleri §ll!Ulr. (37~10058) -Seherine 20 Ura tahmın edilen .\5 

kadar ıardörop ahnacaktır. Pa
zarl*la eksıltmesi 21-11-941 Perwem

&'llnti saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amırlltl utm alma kaın!Q'omında 
78Pılac:aıktır. tık teminatı 67 Ura 50 
kuruftur. Nöanmesl komisyonda gö
rülür. İsteld!lıerin belli vakitte komis
yona eeJmeleri. (382 - 10097) -Beher kiloSuna 57 kuruş tahmin e
dilen 29 ton sabuıı almııc-,ktır. Pa
zarlıkla elcalltmesi 28-JJ-941 Cuma 
eiinü saat lf,30 da Tophanede ist. 
Lv .. .Amirl(li satın alma ko111layonun
da yapdac•ktD', tık teminatı 1239 li
ra 75 ?ş:urµştur $artnaıneıl komisyon
da görü111r. Taliı>lerbı belli valdtte 
komisyona gelmel~. <• - 10136) -Beher kilosuna 1DO k1D'US 1ahmln 
edilen 30 ton zeytin )'atı pazarlıkla 
aatm alınacaktır. İhalesi 28-11-941 
Cwna aOnü saat 14 te Tophanede İst, 
Lv. Amlrliji satmalma komisyonun
da ~ldır. tık teminı-tı 2250 lı
radU". Şartnamesi komisyonda 11Örii
Hlr. Tal~lerin belli vııkitte komüQro
na gelmeleri. (388-10138) -Beher kilosana 180 kuruŞ talimin 
edilen 12,590 kilo Sade yatı. aı,tnacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 27-11-941 
Pertembe ıono saat l4 te Tophaned~ 
lat. Lv.- Amlrlili satm alri'ıa komisyo
nunda yapılacaktır. Kat't teminatı 
31'75 liftlchr. ı.teklilıerin belli vakitte 
koaılqoına ~eleri. (387-10137) -Beher ~ m kurat tahDJin e-

..... n-eniz I.(•\ azım ~Llt ın:ılır;a Komi'~ onu İl[mları 
- . 

İki ... motitlll ••- , 1 ' ıt 

1 -~ bir Umuda cahcWdmat U1ıse bizi eo. 4illr1 75 
ton hacminde iki adet motarlil runıa Oç ay için kJralaısacaıctır. 

2 - 60 tonluk ma\fMllln mabb'e teluntn oıanan kira bedeli 750 Ura 
ve 75 tonluk mavnanm mahiye tahmin o1Unan kira bedeli 850 liradır. 

3 - 80 tonluk mot6rltl mavnaum ilk teminatı 188 Ura 75 kuruş ve 
'15 tonluk motarlil mavnanm ilk &enlnatı 191 ~ 25 kuı'uftiır. 

4 - Bu işe ait pazarllk eksiUmesi tl. İkincitwin aft Peı-tembe 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin belli IÜJl ve saatte Kılsanpqacia bulunan komis-
yonda hazır bulunmaları. (10213) 

~ 

ı - Tahmin olanan bedeli 8tOO lir• olan ~,qoo ıc& nohudun 10. 
BtR!NchcANuN Ml Clll'f&mba gün'1 •t ıs de k8llBh zarfla eksiltmesi 
;y.apdacaktır. 

2 - lUc temlmtı .ao Ura olup ~ ı.- '°'1 kom~ a
lınabWr. 

3 - fsteldiı.rtn Ml8- 9971k kuumm '9rifatı dahHiıııde tanzim ed~ 
celden kapalı zaJ'flann• en. tec ~ son ve .attıeıı bir saat evveline 
kadar Kasımpa'8da bnluı18° kamiS)'on balkanl*" makbuz mukabilin-
de vermeleri, , (10252) ---11,5 Kilo Lif halat 1 burıata 

26 Demet Onu birlik siyah soba bmusu saçı 
15 Adet Slya,h saç 2 x 1 M. x 1,6 m/m 

100 " Yanın yuvarlak soba için atet tuj:laııı 20 )( 15 x 2 sim 
SO Paket Beygir marka soba boyası 
1 Kilo Galvattlzli soba teli 1.5 m/nı ~ 

11 Adet Siyah saç 2 X l M. X 1.5 mim 
.21 " SO x 50 eb'adında lAstlk (llilmUQealne ı6re> 
26 " Pirinç buamak 50 sim boy .. 
3 P&)çet ~VMb.af Rfrinç vida • • 
4 Mlet- Galvanizli saç 2000 x ıooo x 1.S 

Yukanda ~ 11 kalem muhtelif cins malzemenin 26/11/941 Çar
şamba IOnil aaat 14 de Kasaiıpqada bulunaıı. Deniz Lewzım SaııtıalmA 
Komisyon~ pnarJrlı 71t1Mlaca';t.c-. İsteklilerin belli IOn ve saatte mez-
kılr komisyocma mOnıc::aatJan illD olunur. (10288) 

dilen 3000 çift terlik almacaktıı'. P'a- On beş liln 'zarfında defet. t.- euttıe Jr.ıwn.i9yona plmeleri. 
ıarhkla eksiltmesi 28111~941 Cuma lhn şartlyle 10 ton kadar zeJttn ~ (392 _ 10275) 
ıronn saat ~5 de To~e Lv. A- almacaktır Pazarlık1a eksiltmesi :JI/ -
nürlltl aatm alma komisyonunda ya- 111141 C~mba l(inil 9'8t 14ı30- cj,a 15 itin zarbnda defaten teslim $8r-
pılacalctlt'. tik temJnatı 811 Ura 75 Tophanede Lv Amirlili satm aıma tiyle 10 ton kadar aWrı alınacaktır. 
kuruştur. Nümuneleri komiqouda komisyonunda. yapılacaktır. tatekllle- Paalrhkla eksiltmesi 21/11/941 Car
ıörilltlr. 'hliplerin belit valdttıe ko- rln kati temlnatlıµiyle ~f N!Ute pmba ıana l8at H de Topbaaede 

lmtsyona ~--flU) (10180)' komisyona pldııelerl, (391 -1027... L:;_ Amirllll satm alma koıniayo-
20 ton l8llWl almacaktir: Pazar- - 8 ~. t.t.kmertn ltaU 

hkla ekinttnesi 25/11/IHI Sth tthıO Beyazrtta Asbrl "TıbbiYe olulqaa tıem~~ beDfo -tulte(lta ~~)o-
aaat 15 de Tophanede Lv. Amlrliltl teslim lllrti7le 5000 kilo kadar ko- na .-..--&a.. 1 

Umum Müdürlüğünden : 
ı - Be-zi teşekkül tarafmdan verilmek üzere bet yüz bin tll b!P 

milyon raddesinde jüt. kendır \•eya pamuk ipliiine un vıe mibet cuub 
yaptırılacaktır. ~ 

2 - Bir hafta zarfında imal edilecek miktar yirmi bindh. 
3 - Taliplerin eksiltme gün ve saatinden evvel ıimdiye kadar eu.

valcıbkla meşgul olduklarına ve bu işi yapacak kabiliyet ve telkiltta 
malik bulunduklarına dair Ticaret ve Sanayi Odalarından vesika aıma.
lan, muvakkat teminat olarak Beş bin Türk llrasmı Ofis veznesine t.
lim ile makbuz almaları veya bu miktarı, mektuplan devletçe kabul 
edibniş bir milli bankanın muvakkat teminat mektubiyle temin etme
leri ve eksiltme günü imal ettikleri bir çuvalı nümune olarak ıettrme
leri ve bugünden itibaren Toprak Mahsulleri Ofisinin Ankarada Umum 
Müdürlük mübayaa komisyonunda ve İstanbulda Sirkeci Liman banda 
İstanbul Şubesi Müdiırıyetlnde her istiyene verilmek üzere hazrlanmıı 
bulunan şartnameye göre hareket etmeleri llzırndır. 

4 - Eksiltme, ikinci maddede zikri geçen şartnamede yazılı oldu
iu tarzda kapalı zarf usullyle icra .edilecektir, 

5 - Teklif mektupları 3.lt.1941 tarihine rastlayan Carpmba gUnil 
saat 15 şe kadar Anlçanda Umum MüdllrlQk milbayaa komisyonuna, 
istanbulda İstanbul şubesi müdllrlilğüne makbuz mukabilinde teslim e
dilmi$ olmahdır. 

Teklif mektuplan mezkdr gün ve saatten evvel bildirilen makam
larda bulunacak tarzda iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. 

6 _ Talipler telçlinerini mühürlü bir zarf lçll)e koyacaklar, arfm 
üzerine isim ve adreslerini yazacaklar, bu mühürlü zarfı muvakkat te
minata ait makbuz veya banka mektubu \'e 2 inci maddede yazılı vesi
ka ile birlikte başka bir zarfa vaz ve bu zarfı da temhir edecekler, dlJ 
zarfm üzerine yalnız teklif mektubunun çuval imal işine ait olduitunu 
işaret eyliyeceklerlir. Teklif ~ktuplarma şartnamenin tamamen okunup 
kabul edildiği yazılmakla beraber, imalitın jütle. Kendir ve.va Pamuk 
ipliğiyle yapılacağma göre. teklif olunan fiyatm hem yazı ve hem ra
kamla açlk olarak derci 1Azlmdır. Mektuplarda hAk ve sillnU ~-

caktır. --
7 - İhale Umum Mi\diirlükçe yapılacak ve teklif mektuplannm --

:ması için kararlqtırılan günden itibaren nihayet on gün içinde teklifi 
kabul edilene keyfiyet iadeli taahhüUQ bir mektupla teblil olunacaktır. 
Umum Müdürlük ihaleyı yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Tek
lif sahipleri ihale için muayyen müddet zarfaıda tekWlerinden dBnemez-
ler. (10251) 

Üniversite A. E. P. Komisyonunt!::ı 
tspençiyan Kimya EnstitüsündP- yaptırılacak 3657 .66 liralık tamirat 

ve tesisat iıi 6.XII.941 Cumartesi günü saat 10 da Rektörlükte açık ek
siltme ile ihale edilecektir . 

Kt?lif ve şartname Rektörltikte gôriılur. (10151, 

Adana Belediye Riyasetinden ~ 
1 - Adana şehrinin tutan meskôn ve gayri meskOn 2570 hektar o

lan saha mın 1/500. 1/1000, 1/2000, 114000 ve 1/8000 mikyaslannda ha· 
lihazır haritalarmm alımı tşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmQftur. 
İşin maktu bedeli 31000 lira ve muvakkat teminatı 2325 l~dır, 

2 - Eksiltme 12.12.941 tarihine rastbyan Cuma günü saat 16 dn 
Adana Belediye dairesinde toplanacak eksiltme komisyonunca yapdacak
tD' Eksiltmeye fstirak edeceklerin toJ'lu olarak meskOn ve gayri meskOr 
tutarı 500 hektarlık bir sahanın muhtelif mikyasta harttalarmı yaptlıt
na dair Nafia Vekfılet'nden almtnıs vesika ile ihale gQnQnden tle eiin 
evvel BeleUyeler İmar Heyeti Fen şenıtıne müracaat ederek iftiralı: ve
sikası almalan lazondır. 

3 - Bu ise ait mukavele ve şartname ve teferrt:ıatı 155 1run19 mu
kabntnde Ankarada Dahiliye VekAletl Belediyeler İmar Heyeti Fen ıef
lfii ile Adana Belediyesinden alınabilir. 

4 - Teklif mektup}an 2490 sayılı arttırma ve eksiltme knnunu b0-
1dlmleri dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Adıınıı bele-
di;,e r:eisllllne makbuz mukabilinde tesllm edilmelidir. (10284) utm alına komll10Jluada yapılacak- ,un eti aimacaktlr. harlılı:la eksllt

tıt. tsteklllerln teıruı edeceklerJ fiyat nıesf 24/11/941 Pazartesi ıcmo saat 
07.el'fnden kati teminatlarWJe beW 15 tt. Tophanede Lv Amtı:utt •tm 

KATJP:. - Jiu4elı alılall;t .efaı te•· 
lje._ı. Flne,. .. .._. •hblPn •lıert terhlı -ı----------------------------== ~t~rlnl aJacatnıııılen Sahip ve Neşriyat Müdürü· Emin Uzman Ga!etecılik ve NeFıyıd 

.._.. •apem nah&elinclen nı T L. Ş TAN Matbaaaı 
~ ....... ,.,._ Ali Uıtll• • • 

aaatte kemilyona ıebnelert a komisyonunda yapılacaktır. b-
. <390) <101tJA kll1erln 1catı tımn:natıaw-.ıe ~ 


