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5 K U R U Ş 
GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 
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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

Çocuk Ansiklopedisi 
Alınız, ÇUnkO bu Anılklopcdl 

onı mektep kitabı kadar ve 
belki ondan daha ziyade IAzsmdır. 

Fiyatı 6 flradrr TAN mUtsseıeslnd e ve kitapçılarda bulunur 
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Buğday Unundan 1 
AFRiKA CEPHESi 

1 ~-\·=o E 
~o z ı:::===::ı===:::::ıKm. 

o o 100 

Yapılan Maddeler 
İngilizler 
Jialo'yu 
Zaptetti 

Ellerinde Un Bulunduranlar 3 Gün. İçinde Beyanname Verecek 
Undan Mamul Börek ve Tatlıların İstihlaki de Yasak Ediliyor 

Mihvere Göre, İngiliz 
Zırhlı Kuvvetleri 

Tamam en Dağı+.ldı 
Ankara, 26 (TAN) - Buğday unu sarfiya

tını azaltmak için hazırlanan kararname ya
rın neşredilerek mer'iycte girecektir. Yeni 
karar, buğday unundan yalnız francala, ekmek, 
makarna, şehriye, simit, peksimet ve biskiii ,\'a
pılmasına müsaade etmektedir. Yarından i•j
baren (bugün) börek, pasta, gato ve undan yapı
lan tatlıların imali, satısı ve istihlaki yasak edi
lecektir. Yalnız lokantahrda yemek ~Jarak un
dan yapılacak tatlı ve börek ve pastalar bundan 
istisna edilmektedir. 

Ellerinde buğdaw unu bultmanlar, koordi-

nasyon kararının neşrinden itibaren üç gün için
de, bulundukları yerin en büyük mülkiye ami
rine ellerindeki u.n mevcudunu bir beyanname 
ile bildireceklerdir. Toprak mahsulleri ofisi bu 
unlan parasını peşin olarak ödemek suretiyle 
satın alacaktır. 1\-liiracaatlcrinden itibaren 21 
gün zadında ellerindeki unları toprak ofisi ta
rafından satın alın.ınaını~ olanlar bunları, ek
mek, francala ve saire gibi satışı menedilmemiş 
imalat yapan müesseselere satabileceklerdir. 

Yeni kararname önemli tutarda un harcan
mas1nın önüne geçecektir. 

--o-

Sidi-Rezeg Muhare
besi Devam Ediyor 

··------------,---.......... -··----··---· ....... -........ ·---·-...... ---···----····-------
Antikomintern 
Paktı Niçin 
Canlandırdllar? 

Antikomintern paktın yenilenme
sinde gözetilen hedeflerden bir.i de 
Alman - Sovyet harbinden sonra 
bitaraf kalan Japonyayı Amerika 
ve İngiltere ile yaptığı müzakere
lerde kuvvetlendirmektir. Fakat, 
paktın yenilenmesi, meTcut vaziyet·c: 
te hiç bir değişiklik vücude gelı · 
recek değildir. · 

Pasifik 
ihtilafını 
Hal İçin 

-o-

Amerika ifeJaponya 
Arasında Muvakkat 
Anlaşma Yapllacak 

FevkalCide 
Şiddetli 

Bir Zelzele 
Yer Sarsmflsı Bilhassa 
Portekizde Kuvvetle 
Hissedildi, Fakat Hiç 

Bir Hasar Yok 

Britanya kuvvetlerine kumanda 
eden Gene•ral Cunningham 

Kahire 26 (A.A.) - "Tebliğ,. 
Dün bütün gün Sidi - Rezeg u
mumi bölgesinde bulunan İngi
Jız ve cenubi Afrika kıtaları 
sağlam bir mukavemet göster -

Libyada İn1:iliz tH.JTUZlarmın istikametlerini ve işgal edildiği bil dirilen Jialo'yu gösterir harita 

fiiitu:ın:l!MJ r· 
.. ,. 

SOVYET TEBLiGi Amerika 
Merkezde f .k d Tula'daki 

ÇokToprak A r.• a a Mücadele 
Kazanıldı da Us Elde Şiddetlendi 

Edecek 
Rus Esirlerine Zulüm 
Yapıldığı iddiasını 
Berlin Reddediyor 

Liberya'ya Kıtaat 

Sevki Muhtemel 

-o-

Resmi Sovyet Sözcüsü 
Afmanfar Moskovaya 
Giremiyecek, Diyor 

Lizbon 26 (A.A.) - Dün Gren mişler ve Yeni Zelanda takviye 
viç saatiyle 17,07 de Lizbonda sa kıtaları mühim İngiliz tank te -
niy~erce süren çok şiddetli bir §ekkülleriyle birlikte gördü.1<le
yer sansmtısı olmuştur. ri büyük mukavemete rağmen 

Evler şiddetle sallanmış ve cad durmadan garp istikametinde i- Berlin 26 (A.A.) - ~Alman o~- Vaşin~on 26. (A.A. - Vaş.ing- Moskova 26 (A.A.) - Sovyet 
deleroe hareket durmuştur. Ha- lerlemişlerdir. duları başkumandanlıgının teblı- t~nun dıplomatik m~hfellerınd:e akşam tebliği: 
sar yoktur. Lizbonun evleri. 1755 Diğer cihetten Tobruktaki İn- ği: v • • • hasıl 01~ ~ana~te gore, bok~ıt 26 Sonteşrin günü, kıtalarımız 
teki büyük zelzeleden sonra, ver giliz kuvveti tankların yardımı Dogu cephesının merkez kesı- madenlerının mihver devletlen - bütün cephelerde düŞmanla çar-' 
sarsıntılarıqa mukavemet edecek ile, çıkış hareketinin ilk iki gü ~ın<l:e dün yapılan taarruzlar ne- nin eline; geçmesi tehlikesine kar pışmışlardır. Volokolamsk ve Sta 
hususi tarzda yapılmış bulunmak nünde zaptedilen esas mevziin tıcesınde pek çok toprak kazan- şı .~merikan kıtalannın ~ol~~da linogorsk kesimlerinde muhare -
tadır. şarkına tedricen girmiştir. Bu dık. . . . . ·v. G~yanına . çıkarıl.mas~, ıstılaya beler bilhassa şiddetli olmuştur. 

Son yer sarsıntısı Portekizin kuvvet simdi alınan esirlerin Sovyet . filosunun . ikı bırlıgı, ugrayan hır de:Vl~te aıt olup Al- 23 Sonteşrinde tahrip edilen Al· 
diğer vilayetlerinde de duyulmuş miktarml arttırmış, ayni zaman ~lman: .Fıl!- ~aynlerıne çarparak many~nı.~ tehd_ıd_ıne mar~z kalan man tayyareleri bundan evvel 
sa da, orada da insan kayıbı ve da 24 sahra topu almıştır. şıddetlı mfalaklardan sonra bat- her tur!u a~azının Amerika .. t~a bildirildiği gibi 9 tane değil 55 
hasar olmamıştır. · b h · 1 k mıştır. fından ışgalme yol açan mühım tanedı·r. 25 Sonteşrı"nde 33 Alman 

Başhca mııharc e cep es1 o ara b · · t kt d Alman radyosu11a göre kalan Sidi Rezeg bölgesine Alman Moskova etrafında. yapılm~ta ır mısal teşkil e me e ir. tayyarsi tahrip dilmiştir. Bizim 
. 1 başkumandanlığı takviye kıtaları gön olan muharebeye gelince, komu - Garbi Afrikada üsler kaybımız 5 tayyaredir. 26 Sonteş 

Bertin, 26 (A.A.) - A man rad- dermiş olduğundan burada bugün ·ali- nist askerlerinin hatlarımıza ar- rinde Moskova civarında 2 Alman 
yos~. bild~_ri.~or: .. yük bir çarpışma olması beklenmek- tan miktarlarda geçmekte olduğu ı Vaşington, 26 (A.~.) - Burada ha- tayyaresi düşürülmüştür. 

Dun, butun dunya rasathanele- tedir Dikkati ve kun·etleri esas mıı- haber alınmıştır. Bu buhranı ön- sıl olan kanaate gore, General Wey-
ri tarafından kaydedilen müs - harebe meydanından çevirmek isti- lemek için Stalin hükumeti, Al- g~nd'ın azli, Ameri~a·n~n garbi Af- Cephelerde vaziyet 
tesna şiddette bir yer sarsıntısı yen düşman Gaba Salem umumi mih man askerlerinin Sovyet esirle- rık~ya i-~k ~t.mas~ ımkanı~a ~ol ar 
olmuştur Heidelbergh rasatha - veri uzunluğunca ve ;ı:ırkta Sidi ö- . • ı·· kt ldukl mış ır. 1 erıa ya ayanaca 0 an • Moskova 26 (A.A.) - Pravda 

. . · ~ . . rıne zu um yapma a O arı - merikan kuvvetler!nin Almanya.nın azetesı·nın' muhabı"r1· azı or· 
nesı sısmograf aletı zelzele mer- mer'in cenubundaki hududun diken- nı dair bir gündelik emir neşret- Da.kardan hareketle garbi Afrika sa.- g . y y · 

ISonu: Sa: 2: su: sı (Sonu; Sa: 2: Sü: 31 mek zorunda kalmıştır. Alman bilini ele geçirmek için sarfedeceği Sovyet kı~aları. şımal, cenup ve 
ordusu ve onunla beraber harp gayretlere karşı koyabilecekleri beyan merkez kesımlerınd: Alman ta• 
eden müttefik kıtalar, Sovyet sü cdil_me.ktedir .. Söylen~i~i~e ~~re, Li-ıarruzun.u durdurmaga devam et;.. 
rülerinin canavarca hareketlerini berıa ıle Afrıka sahılinın dııer bazı mektedırler. 

r .... _ .... , ............................... ,, 
f ATIH MÜZESi 

Fatih ikinci Mehmedin Elde Bulunan 
Bütün Eşyası, Çinili Köşkte Kurulacak 
Olan Bu Yeni Miizede.Teşhir Edilecektir 

Paris Halkı Bir 
Milyon Frank Para 
Cezası Yerecek 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) (Sonu; Sa: 2; SU: 7) (Sonu; Sa: 2; SD: 7)' 

İskenderun 
Limanında 
200 Bin Lira Sarfile 
Büyük 
İnşası 

Antrepolar 
Düşünülüyor 

Münakalat Vekili Amiral 
Fahri Engin 

Ankara, 26 (TAN) - Münaka-

ICünM o~~en·I 
Oturduğu Yeri Öğmek Merak, 

- 1. ;ı Dün gazetemizin BASIMEVİ'.ne uğrayan 
E F K n bir şair arkadaşımız diyordu ki: "Kışın 

H A L 1 D Adadan inmedim, tramvay derdinden de kurtul-

( 

muş oldum. Babıili yokuşundan şöyle kendimi 
KARAY J bıraktım mı, bir de bakıyorum Köprüdeyim. At-

1... ____ _.. lıyorum yedi vapuruna, her taraf sımsıcak, yak 
sıgaranı, bak safana!,, Güldüm: "Bilirim ben bu işi, dedim, an
lattığın kadar kolay ve rahat olmasa gerek ... Köprü, yazın da, 
kışın da, sıcakta ve soğukta aşılması zor bir berzah, bir 
KISTAK'tır. Haydi, iskeleye geldin ... Demir parmaklıklar ar
dında bekle bakalım vapurun yanaşmasını, boşalmasını, itile 
kakıla, yağmur altında, paketler kolda içeriye boylamasını ... 
Yer buldun sayalım, o her günkü bezgin yüzler. esnemeler, iç 
geçirmeler, uykulu tavurlar, ıslak palto buszusu, hepsi ne kadar 
can sıkıcıdır! Ya ayrılış? 

Vapur, pırıl pırıl yanan ve kum gibi insan kaynaşan koca 
şehrt- küsmüşcesine, canına kıymağı tasarlamışcasına ardım çe
virip Sarayburnunu tutturdu mu içe bir YERSEME, bir YE· 
RİMSEME'dir düşer. Lodos fırtınası, kar tipisi, yağmur bulutu 
altında kapkara, hışıltılı, azgın bir denize o açılış; ta uzaktan. 
tek tük fenerleri karaltılar içinde söne yana beliren ve böyle 
zamanda güzelliklerinden hiç biri görünmiyen dört buçuk kaya 
parçasına doğru o gidiş yok mu, herkese kazadan, beladan yarı 
kurtulmuşların acıklı halini verir. Evin ve yatağın sanki Kaf
dağının ardındadır; erişilemiyecek kadar iraktadır. Böyle bir 
günde yere sapasağlam temel atmış dayanıklı Istanbulu bırak 
da dört tarafı taşkın su ile çevrilmiş bir değirmi kara çıkıntısı
na güvenilecek bir sığına.kmış gibi ~oşa koşa canını at! Ha
yır, tramvay belasını çekmeği üstün bulurum, hiç olmazsa aya
ğım karadadır ve gönlüm ferahtadır!,, 

Sümer şilebi Gazi köprii süne yanlamış vaziyette 
(Yazısı 2 inci sahifemizde) 

Paris 26 (A.A.) - Bir kaç gün lat Vekaleti İskenderun ve Mer
evvel Alman makamatı tarafın - sin limanlarının bugünkü ihtiya 
dan müsadere edilmiş olan bir cı karşılıyabilmesi için bir müd 
lokantada vukua gelen infilaktan dettenberi yaptığı tetkikleri bi
dolayı Paris işgal bölgesi kıtalan ltirmek üzeredir. Bu hususta ve
ıicumandanı, Paris şehrinin bir mil rilen malfunata göre İskenderun 
yon frank para cezası vereceğini limanına gelen malların süratle 

ika ilan etmiştir. (Sonu: aa: t; su: 4) 

İşte böyle dedim; sonra DURAKSADIM: Ben de şair arka
daşımın yaptığından ayrı bir şey yapmıyorum; Ben.de .. çekti
ğim çileleri küçültüyor, oturduğum yeri haksızca ÖGUYOR
DUM. İnsanlar hangi yaşa gelseler çocukça kuruntulardan, ken
dilerini ve başkalarını kandırmağa çabalamaktan kurtulamı
yorlar. Ne derece gusurlu da olsa yaptığımızı iyi gös.term~, 
tuttuğumuz yolu ÖGMEK bakımından hepimizin r~~da b~r 
diktatör bir BUYRUK kanncası barınmaktadır. Hepımız çag
layan oİamamış YETSİZ kaynakl!ll', aözü iri öküzde kalmış 
pelte kurbağaları&. 

:!'. 



! G ü LE n Göz LE R nıilli.Joeoi 
Romon 

l.azan: MEHMET ABUT 

- Saliha uyuyor musun? 
Hüsrev Paşa yatağa oturdu. Karı

sı ;:n kumral saçlarını okşarken sor
du' 

Seni bu akşam müteessir görü
r ram Nen vdr? 

- Hıc; hır şeyim yok S.:raz başım 
a ıyor. 

- Saliha, .;ıc-ba bir ht:diye yapmak 
·steme.ı miydin? 

Sal:ha yerinden doiruldu: 
- On1 bir .,lizük yol1adım. Annem

rlen k:ı.lan bJr tek ta$ım va:-dı ya ..• 
Yatlı adamın g .... ıerl y 1ardı; ka.

tT nı kollarının uaııı•d bir çocuk gi
bı ıkarken, sitemk.ir bir sesle: 

- Beııl gücendirdin! Dedı. hlll he
r bir yabl'lncı tellkk: ediyorsun Hal
b ki bu k:ılp senl,, için çarpıyor. Se
,, rı ruhunun sesinf duymak iı;:in çır
p n~yor, sen benden d ima gülen na
Z'! tarla ıstıraplar1nı s klamıya çah11-
ycı sun, ama, seven k.1.lpler her eiyi 
h seder, ,unu bil kı. ben senin yal-
1l 7! lyilikte!'ini deiil, kusurlarını hat-

günah1arını bile sevebilirim l!an1. 
h r ıeyi söyliyebilirs.in. beı-aber dü
$ iız, br c;are ararız, ıs.tırapl~rını 

r ,1aettız Hııf'flefiriı: Fakat samimi 
c 1 Senin ruhunun tem;ı:Uiine, kalbi
r bü)'{ikliıfüne inar-dım Onu kim
se sars:ımaz. S."k1amak katü ')eydir 

n l'l'I acı !Jl'YlcrJ bile söylemeli. 
S en ka1pler her seyi aff der. 

- Siı:den bir g·zlir-ı yok k 
- Bug'in ynk. Yarın ol bllr Ne-

cl :ı anandan k::ılmtş yüYüğü habersizce 
v t in. onun kıvmet! ij1cü1ür mü? 
0 .ır d.,ha ger· g,.lir mi? B11günü bU-

1 1ap .. .,, ysrın dahıt büyük ıstırap

.. -:tı gtzlernfye cı1 ı,ıtcı:kttr Saliha 
ı hiç bir şey !;Ortnadım, evlcnmc-

'1 tvvıel rtvt~~ni s&vlemtk lst"dln ldJ. 
D 1eme,,im F;ıkat konuşm k ihtiya
c ı duydufun zaman seni dinlemiye 
h ·.ırım. Hlı; çrkinmeden •Öyle Ar
z• ltınt. ıhtlya(İBrınt b,.r.d,.n &iıleme 
v um. Rrn ıenhı tein kOCi\dan ziyı
; bir b•bayım Övle değ'! mi1 Hele 

lla-ç av(lır F~kat '"., k· çıyl')rsurı 
'" ~ 1 ok!Jınnnk, ııe11I tatm!n eımlye ça-
t ' :n:ı.k h~ıtlm l(!n en bUyük zevk, tn 

<k !<U1det 
aşa, s~uha,r koıtırının orasına 

' : 
- JJIÜ5:taif,. ,.t de h~ pkc:;::ı_m s,..,; be"'l 

vnn. olmaT- .,,,, VüC""ndti .. iln kl)ku
,,a suııı:tdtrn. N'icin elltı1rimrlen kur-
1UYa c~h$ıvor~un. evet b,ıııtn al ... 

r ınr H111khsın Pma, seni o kadar ya
va• sovac.:ı!iım ki .. 

M~A,..,, kı lst~Yl'Jr•unuzl 
Tell$h h:ırf'ketlerle karı~ınm ıo

vıı-ımııma yatdım edenken içlhi eek
tı 

- C~l!\Jclrk "';ın:ı dah:ı yaTa,ıyor, 
t' ti Cınt~k ikeTı "Cilz"'l olan karhnl~r 
tok end~rt1ir. Bir erkek her lc&d1nm 
rınl~khğr karsnnnda heyecan duyabi-
1 Fakat bu hi~ o hisse benzemiyor. 

a IS•Te ı 111lvor ki tn 'cabiill erkek 
s "'in Jnır!ltnft" incelir S•nin k:.rsın
d 'iuvul~n heyeranı. insan anuk h;ııı
p; 

1 ,t,. bi-r S:t"~' eseri k~r,ıl'lrtıila 
h tt1t!'1ıitlr (J..'t't"'nun v,.nÜ!I) Ünü 
r. "'~ .... Um z-am.1n hıyr~n hayran bak 

No. 11 
tını, saatlerce önünde mıhlanmış &"i
bl kaldım. Fakat bu güzellik içimde 
bir eksiklik bıraktı desem inanır mı
sın? Halbuki sende bu ekslk kalan 
şeyi buluyorum: ''Hayat cazibe!ii1,. 
Ban<l öyle geliyor kl, ölünciye kadar 
senin vücudünün karşısında dursam 
doyamam. 

Saliha bu sözleri duymamıı cibi, 
beyaz vücudiı~ü mavi atlas yorganın 
üstüne bıraktı. 

Hüsrtv Paşa gittikçe daha co~kun 
bir eda ile: 

- Senin böylece bir resmini yaptı
rabilsem. Dedi. Yüı:time öyle bAkma. 
Aklımdan tUphe ediyorsun değil mi? 
Yaşlı adam gene;: bir a,ık &ibi ka

rısınm vücudünc sarıldı. Sonra du -
daklannı aradı Evveli Salihanın göz 
kapakları inik, lcimbilir hangi busenin 
hitırasiyle ıarho~. sonra nazarları ıs
tıraplı bir hareketle açıldı Dud:'ıkla
rını e.1~ bir a.Gırhktan kurtulmak i
çin çabaladı. 

- Sen dudaklarından öpdlmeyi 
Bevfn..iyorıun. 

Saliha r.f'n.ş bır ,;efeı aldı: 
- Nefesim tıkandı 
Saliha kalkmak istedi: 

- Yeter, yeter artık .. 
- Ben böyle 1ımarık gençlere ya-

kışan eıık istemiyorum, bunlar ba
na ıstırap veriyor, Kendi kendim
den iireniyorum Sizi karşımda bu 
kadar kUçilfmil1 gBrmek istemem 

Htiır~v Pa1a ıırar ediyordu: · 
- Y.tvrucuğumı ne kadar çocukça 

dU1ünüyoMun. 
Salihanın nazarlarında biriken yaş 

Jar gözlerinden ta$h: 
- Hayır, hayır Ben hiç bir ıey 

istemiyorum. 
Ya$h adamın birdenbire neıeıl .kaç 

tı ve ağır adımlarla odad1ıı çıktı. 

lkl gün sonra yltte biltür. aile sa
londa toplanmııt oturuyorlardı, Işık
lar yanmış Hiiı.rev Pıp karı.st 
ile satranç oynuyor, Suavi ayakta 
mer:tkla oyunu ıeyretmektedir Be
hiye ve Jülide yün örüyorlar, . Kemal 
her zamankJ kô$esinde ıtilltte oku
yor. 

Sükütu Behlvenin sesi bozdu: 
- Kemal, cazetede ne havadis •aı:? 
- Hep esk~ şeyle; t 
- l<u:ı:um okuduktı.n "C\n.ra ban.ı 

ver, Roman takip ediyorum da 
Kemal ıaıeteyi uzattı~ · 

fllGUNKC 
7.JQ Proıram 
7.33 MH1ik (Pi.) 
7.45 Haberler 
ı.oo Mu.hı t Pi.) 
1.15 EYlft •••d 
8.30 MUılt (PL) 

o 
1 ?.lO Prol"T•m 
ı ?.ll larlular 
12.45 H•btTltr 
11 01) ~r,liler 
IJ.JO Mür.llt (PL) 

o 
il.DO Proıram 

ti tP\•Amt vntl 

, ,.. ""'• 18,03 Sarkıl•r 
19,00 Koı:ıu,ma 
t J 10 Haberler 
ı g,4J Yurttan ıws.ler 
4 t • e4.ı.,. ıatet•d 

2G,4.S Şarkılar 
21 00 ı:ıraat takvimi 
21. 1 O farlı:ılar 
ıı.so Konu\ma 
21.41 Bando 

7f JD Rabtrler 
22.4! C:u:bant 
22.Jl kapanıı • 

[ Gl':CJ; G'L'M HAB~RLER 
iplik Tevziatında 

Yeni Esaslar 
Anka'"l!, 26 (TAN) - İktısat Ve

k ı son ıplik ka,.arnamesİni müte
~ b:ıtı yeni tedbirler almakta ve 

bu muni.i..>ebetle iplik fiyatlarını ye
n4dt!n teıbite katar vermiş bulunmak

dır. Vekllet ayni P.amanda alikah 
makamlara bir tam.im y:pmış, bu hu

tl batı tavtiytlerd"'" buluı'lm,;şhır, 
tamime göre •ili1l'tler tarafın -

C ı \ftıılnıekte ol~n tpı:kltre ah ve
s k !ar yeniden de~!,tirllecektir Za-

!'!:Uyacı olnnltır:I ayrı ve dokudu-
1:ııu satanlara da ayrı renkte vesika

•frllecekllr, 
Bundan ıonra zati ihtiyaç sahipleri 

~fllet 

ıenenln muayyen zamanındı bit veya 
iki defa olmak Uzere mahdut mik
tarda iplik alacaklardır Buna muka
bil dokuduiunu satan kimselere da
ha fazla iplik vermek im\.in1 hasıl 

olacaktır. Diier taraftan bazı kimse
lerin tez•ib aahib; olmadıkları hal
de tezglh sahibi ıörüntrek iplik a1-
ıtııkt.a oldukları ve bunları yüksek 
fiyatla ba~kalarını ıattıkları tesbit 
edJ!mlşıtr. Bütün bunlara mlnl o
lunması iç:n haklarında ıiddetli ta
kibatta bulunmak üıere •illyetJere 
teblJa:at yapılmıştır. 

Fatih Müzesi Meclisinde 
Dünkü Müz kere'er (Bııtarıfı 1 incide) 

yapılan ırvaların ve illvelerln kald1-
Ank.11f''lı 26 ,A_A.) - B, 1\-1. Mec- rılması, vakt:yle kaldırılan kısımların 
buıür. $ensel thı Otina1t:ıy'm baş- yenlden )'erine ıetftihnesi ic;'.n çalı
'· mda iO't"ll!n-,.ak O;-man Umı !n ırtmaktadır, 

• dlll'!ü•U 19 1 bütı;~sın~ mun' m Çinili kötk y•pı!dıiı ıünden bucıl
t ... st~At .k:t1ıı.:.ılm~sına ::ı;t kanun 1!'- ne kadar bir çok deiııiklikler ıeçir .. 
vı ıa11rnı k: bul ,.,-trmı, YP B 'M M t- m:,tlr, Kô~kün lçindekı ıayet muıan-

1ln 19~1 Aıurtos - EylOI ayları 
1 
na• ıBmlneler kaldırılmış. bir kısım 

'ln"'a lt mızbat3ya ıttıla kesb~- pcnçereler kapaulmıı. kötklin önlıne 
' 1 k.Wn tonr~ ıilndem! ·ı.c!e bulunan raıhyan ve timdi OUlhane par.kının bir 
r eı- madrfeterin mtizakeresine geç- parçası: olatl.k tanJim edılmiş bul'.l
nı t:r ... recl:s. bu maddeler arasında nan bahçedeki büyük havu7. da ort::ı.
F"1 1; ıllnb• ı Sabtl Yılmıtın M•1' Jan kaybolmuştur, Çinili köşkun bu
arihlnh düzeltllnıe9lne dair \ılkrlr tük tadlllt cördüğü. tarihi vcs'.kalar 
le nı.azhataıyı Adliye Enclırnealne 1'e resimlerle sabit olmaktadır Bu ve
·ermlı, deVh!t memurları a,yltııtlarmın ıHtalar olmasa bile köıtkiln d~mmdaki 
evhlt ve teadülü hakkmdaki k:anu- Marıilya kiremitlerinin buraya Fatih 

nun Mtlll !\:Iüda!aA VekAletl k1~mııı- tarillhndtn d01etild:ğinl iddia edebi
a deli•lkllk yaJ'Jllın::ı~t ve Diyanet ~ecek bir ihir zaman müverrihi çıka
Jeri Rei" iğJ teşkl~t kanununun 1- bileceiine hiç ihtimal verilmemekte-
inel ma'1ıie~ine blr fıkr:\ eklenme- dir. 
·no Alt ı~ylhnlorlo Vakrflnr Umum 
ud~•ıu•u teskllAI ltanuttuna ek ltn
un lb'hAsmııı birin~J ıl\UMl<ertle
,...; Ynom tıt'. 

;.tp tı~. yin' buırünltü toplantı!rnda 
ı 1!) tw! !sa rnıı-etlefiyet kenu.1u
ı.ın eltm<'· nıar""if"Sine blr fık-a ek
nrr~t ,.. k:r·u.1ak k'2tıunun ·ık,nL·İ 
~~k;ıı es "I y~n .. ,_ıJı: kı!.hut ey1~1cıı

r I tlet 1P~Pıti gel cek tol)lantı-
mı gelecek Cumatlıeli günU yapa• 
alttıt. 

.Lctilc;;-'de I<aucuk İstihsal 
Edilebiliyor 

g olıh ını 23 A. A f •t( 1 bit llıtıJaıı:cr 
u ılınd n terlı:ıbl rnalılJetı"de kıu,ujc iuıhıali 
e m alt bir b uı lkt!jfttl'l!lttlr. l.s•eç hü 

arafutdan tetki1 edılerı bir koırıi~yon 
• ı " kaucuk iıtihuı!J için ha""?rlılthır 
'"'.afa 'anı~ verw:l1. v~ ~u ""ı..,at~.ı ~ilyLl 

·r 1ı.ruH tıiısıs etlı.•ıttır. 

Kö1kün yapıh,ı ile hiç müna!lebeti 
ulmıyan bu Marıilya kiremitli dam da 
ls:aldırılacak ve ora.at Fatih devrinde 
kullanılan harç ve malıemc: aynen ı

ın.a.J edilerek dil.z bir teros haline ko-
nul.ıcaktır Bütün duvarlar fi!lpa e· 
dilecek. sor1t'adan vurulan sıvalar k.al
dtrılacak ve eler bu ırvalıtrn altın
dan Fıtlh devrinde yapılm1f •ıval<ır 
çıkarsa -ki Topkapı sarayı müzesinde 
yapılan raıpa da o zamana ait ııvala
rın bozulmadan durduğu ıörülmekte· 
dir- Bunlar noksanları Umamlanarlk 
olduğu ıibi bır<tkılacaktır, 

Çinili kO•k yapıldıiı zaman c.rıt 
ı:neydaıır olıın ve •ımdi büyük mtiZe
nin avlusu halinde bulunan sııhanın 
tekrar cirit meydanı h~lhı~ g~tıtile
bilmcıi imkinsız göriılmektedir 

Nüfus Fişleri 
Dağıtdıyor 

o 

Dağıtma İşi 2 Günde 
Tamamlanacak 

Bölgelerdeki nüfus mikdarını tes
bit için bastırılan fi41er, buıün Üıkiı· 
dar. Kad1köy ve Beykoz kazalarındak: 
halka daittılacaktır Eminönü ve Fa
tih kazalarında ise yarın hd.$1anacak
tır. Bütün kn:ıı:alarda n,ıerln daR:ıtıl

tnası iki ıün içinde bitm1$ olacaktır. 
6 İlk klnun Cum;:artesl gününe kad.lr 
bütün fiı,ler do1d'urulmu$ ve toplat· 
tırılmış olacaktır. 

İlerde herhangi bir maddenin sa
tılmasındaki ölçülü hareket etmek is
tenince bu fişler göz önünde bulun
durulacak, o maddenin toptan olarak 
istihl.ik mikdarı tesbit edilecektir. 

" 

Türk Mallarına 

istek Artıyor 
Muhtelif Türk mallarına talepler 

yeniden artmıştır. Mııcarlatan ve 
İsviçrcden gülyaiı, Arap zamkı, Hint 
yafı ve tohumu istenilmektedlr. Za
hire sevkiyatı durmu,tur. Fakat kam. 
yonlarla ve Butıartstan yoliyle tiftik, 
pamuk, kitre. ve küçük baş hayv:1n 
derileri g;bi yükte hafif pah::ıda ağır 
mallar gönderilmektedir. İhracatın 
gevşemesi üzerine depolarda stoklar 
artmııtır OepoJarda bot yer buluna
rnamaktadır. 

Almanyaya ihracat 
Alrhanyaya yapılacak ihracatın ve 

Almanyadan getirilecek malların it
hal( için ticaret olisinin faaliyete ge
çeceği ve yeni anlaşma hükümlerine 
göre piyaealatımıı:da niıımhk vaı:I -
fesini &Örmek işinin ticaret ofisine 
bırakılacağı söylenmektedir Ofisin 
tiftik ihrıcı ıib! difer ma.ddelerj de 
lophyarak ihraç edecefi ve kösele 
gibi bazı maddelerin de ithaline baı
lıyacalı anla!Sılmıştır. 

Taksim - Eminönü 
Otobüsleri 

B.-leCliye otobüs komisyonu Taksim 
ile Eminönü arlslndn tıliyecek 20 o
tobüsün hareket s~atlerini ve bilet 
ü"retlerini gft!teril" bir tarife hatır'la
m1strr Bu tarife buJ?i\nlerde belediye 
daimi encilmenine verilecekllr. 

! 
................................................ , 

KÜÇÜK HABERLER : ................................................. 
BU !ENE YAPILACAK YOLLAR - Vi· 

llyn nıfı.ı müdür!OH, ıı-ehir mec:lisine Yer· 
diti. Uc J'tllık yol prosramında, Bebelt • Iı
tlnye, Uılı:Udıt • l!•yk~I. k11rul • Peri~ilı:, 
Uıkil<!ar • Şıle yollarının y;ııpılacajı bildi
rilmektedir. 

18 MART ŞEHiTLERi ANlTI - Şehta· 
d'"bttınd;ı. 'flJnhttaı ııararlaıtırılan parlı:a ıe 
Mart tehitleri anıtı dilı:telcelı:tir. Bu huıuıta 
lııcf'lem•le-:-e ha bnm1"1trr + EPOANllTANOAN Oli:LEN MlllVli:R. 
CILER --. F.fıanistından ı;;ıkın1an ve evvılki 
•Un chrlmlıe ıeıerelt Tranıllvuıra adıl'ld~kl 
Rumtn vapuruna yerle,tn Alman ve Jıaı,.n 
teknis)lltıteri blrlcaç ırCtı sen.ra mtmlelı:etlerine 
kara yoluyla 1ide.celtle1dir. 

VaT1ur. •ole" •alonu ıs11;ıne t'ana\mıı•tır. 

AFRiKA CEPHESİ 
;; . ' . - .. ,, 

(Bat-tarafı 1 incide) 

11Sümer11 Silebi Gazi 
1 ., .. .. .. ;-oprusune Bindirdi 

Bu Yüzden Vapurlar lşliyemedi 
Tamir lçln Haliçte bulunan Si.imer 

&.ilebi rüze-irın ve suların tesiriyle 
dün ubah e.30 da demir tarayarak 
Gazi koprUsune bindirmi1th. Her ne 
kadar köprüde lrıza olmamıt!'a da 
vapurun bir sandalr ile merdiveni ha
sara uiramrştrr, Vapur köpl'üye t.ı.
mnmiyle yınaşmı' bir v~;ciyctte dur
muş ve köprünün giri1 ve cıkış ağız
l~' ını kapamıştır. Bundan dolayı Ha
licin Galata köprüsü - Unk:ıpanı kıs
miyle Atapkapı - Eyüp kısmı arasın
daki münakalit durmuş, llaliç vapur
ları ve büyuk motörler köpriıden ıe-

POLiSTE 

Sarhoşluk Yüzünden 
' 

2 Kişi Yaralandı 
Uıkildarda Karacaahmette oturan 

H;imit evvelki akşam f11ı:la rakı içmiş 
ve eve döndüğü zaman kardeşi Ali ile 
kavga etmiştir. Bu kavıa. sırasında 
H.imit eline ceçirdiii ekmekçi bıçaiı 
ile kardeşine saldırırken yere düşmü!! 
ve bıçak karnına saplanmıştır. Himi
din kınlar içinde yere yuvarlandığını 
gören Habibe adında bir kadın yardı
mma koşmuş, fakat bu ıefer de Himit 
bıçakla Habibeyi aöhUnden yarala
mıştır. Her tkl yaralı haıtıhaneye 
kaldırılmi•lardır. 

MERDIVF.NDEN DUSTU - E
renköyünde Uıkildar caddesinde otu
ran Safiye adında bir kadın, dilrt ev
de konıolu çekerktn merdivenin par
maklılr kırılmı• vı a,ıiıYa :ruvarlan ... 
mışhr MuhteJtf yerlerinden yıral.1-
nan Safiye, NUmune haıtahaneılne 
kald1rılmr,tır. 

TRAMVAYDAN DU&TU - DUn 
sabah Ballhattln •dında IS ya•ında 
bir çocuk, Edlrnekapıda tramvaylara 
atlayıp glderkert trsmvaym altına 
dtiımüş ve bacakları keı!Jmiştir. Sa
l&hattin Cerrabpa~a hastahanes:ne kal 
dırılmııtır. 

~~~~o-~~~ 

İngiltereden Getirilen 
Lokomatif ve Vagonlar 

Ankara, ~6 (TAN) - Bundan bir 
müddet evvel fnglltereden getirilmjı 
olan 230 vagonla beş lokomotifin Sı
vas atölyesinde montaj]arı yapdmak
tndır. Bu vagon ve lokomotifler par
ça halinde geldi~! için her gtin dört, 
beş vagonun montajı yapılarak t;er
vi!le çık.arılrrıaktadtr. 

fngillereden gelecek olan djJer va
gon ve lokomotifler halen yolda bu
lunmaktadır. 

Altın Fiyatları 
Altın yilkselişi devam ediyor. Bir 

altın 2635 kuruıtan ve bir 1"ram kül
çe altın 385 kuruştan satılmıştır. 

lskenderun 
Limanında 

çememitlerdir Bilhc<sıa Halic vapur
larının i1liyememesi mekteplıleri ve 
iş sahiplerini mü'jkül vaziyete düşür
müştür. V;;tpurlar, Eyüp ve Sütlüce 
ve bu cihetteki diğer iskelelerden ıe
len yolcuları Cibali iskeleıine cıkar

mıtlardır. 

Vapurun çekilmesi için derhal faa
liyete geçilmediğinden bu vaziyet geç 
vakte kadar silrmüt ve halk otobüs, 
kayık ve diier vasıtalarla işlerine ci
d1p akşama da ayni oeklJde dôı1müı
lerdir. 

ADLİYEDE 

Adliyeye 
Vurguncu 

Verilen 
Kasap 

Narhtan fazlaya et satarak beıs bu
çuk ayda fa.zindan 10,949 lira ka
zanan kasap Sabrınin evrakı f 5 tanbul 
adliyesine verilmi:ttir. Müddeiumumi. 
Jik bu evrakı ikinci asliye ceza mah
kemesine vermittir 

Bundan başka etin kilosunu 70 ku
ruştan ve faturasız olarak satan top
tancı kasap Haıan Turer d.e yakalan
mıştır. Her iki kasap vurgunculuk 
sucundan muh<"keme edileceklerdir 

BiR ClNA YETİN MUHAKF~"E
Sİ - Çarşıkapıda Aile bahı;:~inde 
çrkıı.n bir kavga sıruında Fethi adın
da bJr genci öldUre-n Ekrem ve kar
deşi Mehmedin birinci eğlr cezada 
yapılmakta olan duruşmaları bitmiş
tir. ~fahkeme Ekremi on iki sene üç 
ay on gün ve kavgaya sebep ola!l 
Mehmedl de sekiz ay hapse mahküm 
etmiştir. 

MAHKÜM OIJ"U - Kıskançlık 
yüzünden Karagümrükte arkad:ııı 
Necatiyi yaralryarak ölümüne sebep 
olan Sadullah birinci ağır ceza mnh
kemcsince beş sene ağır hapse mah
küm edilmi~tır. 

Zımpara İhracatı 
Ankara, 26 (TAN) - 1940 takvim 

yılı zarfmda zımpata müstahsilleri ı
çin mevcut olan vaziyet ve şartlar 
de~işmeıniş olduğundan 1941 takvim 
yılı zarfında ecnebi mertıleketterl! ih
raç edilecek zonpara cevherjnin de 
dnha evvelki senelerde olduğu aibl, 
yjlzde l nlsbl resme tAbi tutulması 
hakkındaki kararname Vekiller' 11.e
yeti tarafmdan tasdik edilmlşllr. 

----~ 

Kamyon Getirtilecek 
ltalyadan kar•ıhkh mal takaııı su

retiyle kamyon ıetirtilecektlr. Bu kam 
yontar i.lç ve br.ıs ton1uk.tu.r Kamyon
lara kar1ıhk Itelyaya küçük baş hay
van derileri. gitre, zeytinyağ ıibi 

maddeler ıı:önderilecektir 

Antikomintern Paktı 
Niçin Canlandırdılar 

11 tellerinden geçen geni~ mikyasta (Bııtarafı 1 ıneldeı) (Baı~rafı 1 incide) 
blr altın tertip etmlıtır. Alınan son karaya çıkarılabilmesi için bir Avrupanın müşterek bir dava et
haberlere göre, bu akıncı kolu Hal- takım tedbirler alınmaktadır. Bu rafında Almanya ile işbirligi yap
laya ile 6idl Ömer araoında yarı yol- d 8 b · d k !ık bir saha il- tığını anlatmak istemekten ba<ka 
da bir böl«ede bulunmaktaydı. Gaoa ara. a ın ~ a: . .. l • 
saıem'de bu kol alçaktan uçan bom-, ze.rınde 200 bın !ıra sarfı>'.~e .. b~- suret e izah edilemez. 
bardıman ve av tayyarelerimlzin mil- yuk antrepoların ınşası duşunu! 3 - Antikomintern pakta gir
lemodi hUcumlarma uğrbmıştır, Hu- mektedir. Bu antrepolara ait in miş bulunan devletlerden biri de 
dudu aşmak üzere ıken bu akmcı ko- şaat malzemesinin dahilden te Japonyadır. Bu defa bu paktın 
ıu sahra toplnrırnızm ve tanklarımı- mini mümkün olmakla beraber yenilenmesiyle, Alman - Sovyet 
zm harekete, ge~me~J netices_lnde bazı demir parçalarını da hariçten harbinden sonra Moskovaya kar
tan!tlarınm uçlc hırını kaybetmijtlr. getirilmesi zaruri görülmekte ve şı bitaraf kalan Japonyanm da 
lngillz seyyar kollariyle .t<ınklatı ılm- bunun için temaslar yapılmakta- Amerika ve İngiltere ile yaptığı 
di bu f&$ırlma hareketıyle meşgul müzakerelerde kuvvetlendiril -
olacak şekilde t~rtibat almışlardır. dır, 
ihtiyat olarak bulundurulan mühim _Bu .antreponun yapılma.s,ın'. mck istendiği sezilmektedir. Bu 
miktardı ingıfü tankları Sidi Rezeg muteakıp İngıltereden ve dıger suretle Amerıkaya Japonyanın 
civarında coreyan eden e&a•lı hare- memleketlerden gelen malların yalnız olmadığı ve bütün Avru
kcte iştirak için ileri bôlge!ere gel- süratle karaya çıkarılması müm- panın onunla beraber oldugu an-
mlşlerdir. Burada beş gün mütem'1- kün olacaktır. !atılmak istenmiş gibidir. Hatta 
diyen devam eden muharebelerden belki de antikomintcrn paktın ye· 
aonra zırhlı teşekküllerimiz sUratıc Amerikada Soğuldar nllcnmesinde, Japonyayı Sov -
)l'eniden tanzim edilmektedir. Nev,ork a& (A.A., - Birlt,tlı. Am~rllr.ad_ı yetlere karşı harekete getirmek 

Dah4 cenupta Hint krtl'lariyle i•- ·t bilhaasa mcrlı:eı- 1t111mlanııda mUthıt bu isteyen bir maksat gizlidı·r. 
1 C b. Ar 11otult dılı•~ı htJlıBm tUtmtktedlr. T'"?t-•''~• 

birliği yapBn ngiliz ve enu 1 - term,,metre sıfırın altıtıda 23 dtrete1e ınrnı1· 4 - Antikomintern paktın beş 
rika makineli krtaları Jialo'yu zap- tir Şiddetli kar fırtınaları devam etmekte• sene için yenilenmesinde biraz da 
tetmlşler ve ftatyanlardan 200 esir -•i:;_•·;_ ___ ...,,,,.,,,, ... ,...--.,..,,......,., 
ılmışlardrr. Bir miktar erzak ve t~- • propaganda havası sezmemek 
hizal da etimize geçrnlştir. Bu böl- cenubundakl cepte çevrilmtı ol•n mümkün değildir. Almanya bu 
gede horekat memnuniyete şayan bir düıman blrllklerl imha edllmlştir, Suretle bugünkü harbe blr ideo
e:ekllde inkişaf etmektedir. Şimdıye kadar sayılan ve k~mplara loji harbi manzarası vermek, ve 

Hava kuvvetleriml1 muharebe böl- gönderılen 5000 den fazla esır ara- Amerıka ha1k efkirını kazanmak 
geslnde n•kllye otomobUJerl ve zırh- sında bir zırhlı tugayının kumanda- ı ıstemif olabılir. IIarbın boyle 
1ı arab~lar topluluklertna t:ıRrtuz et- hı General Sperllng'den batka birin· bir manzara alması, Sovvetlerle 
mek sur~U:rle muharebeye 1$tlrak et- ci Cenubt Afrika tümeninin tugay · " 
mektedlrler, 1 kumandanı General Armstrong He müttefik bulunan Ingilterenin ve 

Bır dU,man koluna y•pılan bllhas- iki Amerikalı mü,ahit ve muteadd•t ona yardım etmekte bulunan A
ısa muvıffıkı1etıi bir taartUı n tice- İngiliz ve Amerikan gazetecileri de metikanın halk nazarında vazi -
sinde bir miktar dil ın.n nrabaaı ha- ,ıırdır. yetini sarsabilir kanaati mevcut 
sara uaramıııır. Sollum cephesinde, diltıi'.an itim•- olsa ger~klir. 

I lb • d'ld' nının yaptığı bUIUn •i<ldetlı h\lcum- Bununla beraber, antıkomin· 
rf at teBIB e I l lor kırılllıı•tır. 25 Sontcşrin gecl!ll, tern paktın yenilenmesi, mevcut 

Kahire, 28 (A,A.) - Veni Zelan- Batdia müstohkem mevkllne yakhı- vaziyette hiç bir dcğişıklik vü
dalı!ar, başlarında tanklar oldu-u mış olan düımıın müfrezeleri vahim cude getirecek değildir. Zaten 
halde Sidi lteıcg bölgealnde 1 ngiliı zayiatla pi.lskürtülmüştlir. Tobrukta 
ve Cenubi Afrika kıtalariyle irtibatı ıiddetli topçu duellosu olmuştur, bu kabil pakllarhı pratik kıyme-
tetıls etmlılerdir, çı;ı bol~esinde, Jialo vahRSı, gar- ti olmadıgı herkesçe bilinen bir 

Alman resmi tebligvi ni~onumuzun ıiddelli muırnvemetin- şeydir. Onun için Ilcrllnde yapı
clE'n ıonra dU'iman kuvvetleri tarn-

1 

lan imza merasimi sadece bir 
fından iual edilmiılir. Dlişman kuv- nümayişteıı ibaret kalmağa mah-B tlln, ~8 (A.A.) - "teblll,. Şi

mali AtrlkbdA, Alman - ttnl)'an kı
talarının kllf11 t11rrUtU )'11111 lt\uvaf
!akıyetler elde etmlttlr, 
Düşmanın taarruzlarına ratmen, 

Sollum cepht!slndekl m~vziler muha
faza edilmiştir. Tobruk garnızonunun 
yeni çıkış tc;ebbilsler• al( m kalmıştır 

BJr Alıoon denizalası, Sollum ö
Dünde bır tngillt safıharp gcmuıine 
hücum ederek bu gemiyi torillerle 
utır has:ıta ul!tabnışt:t, 

ltalgan resmi tebliği 
Romu, 26 (A.A.l - 'Teblig., Si

ren"" ·1·'df' bir hattJdan fazladır fa~1-
lnsı1. devam et ı:ıtkte olan lı. eketll 
biıylik nıeyd,ıt n1u ıa:r~bcsındc JT'·h .. 
v,. n kıymt-01 ve yorı...1mi.lt kuvvt:"t-
1.rl muvnrlnkı~etıc lrtnvvııç etl il 

çetin s!i\'t şlar yapmı 1.ırcirr 
l\ıferke.:: kesiırlnclc Sidi Rezc-g'in 

vetleri v?him zaviat vermistir. küıtıdur. Hususiyle Danimarka, 
Berline göre vaziyet Fin!Anda ve Bulgarlstanın bu pak 

Berlin, 26 IA.A. ı - D. N. B. a- ta gönül rızaslyle imzalarını koy· 
jan•ınm iyi malumat alan kaynakhr- duldarı şüphelidir. 
dan ftj'.!;rrndiftlne g~re, şimdi Afrika- , --- -o-----
da Alman . ltalyan te<ekkülleri yeni Bir İngillz Kruvazörü 
nıu\la!lakıyeUır kaıanmıolardır. Esir-· Atlan tikte Bahrılmııı ! 
lerin sayu:ı ve ganimetlertn mtktart 
mütem•tllyen artnlakllıdır. Cok kuv-· 
vetli düşman zırhlt teşekkülleri ta-

1 mnmJyle imha edilmiştir, Tobrukta 
yapılan yeni ('ıkıt teıebbüıleri de ~-ı 
kim knlm~tır, 

GConf'ral Rommel, ~ayıt'c. üstün o
lan lngillı: ordula.rının '1am1esint dı.ır· 
dıJtmQyı \'C tngfTlzlerl ihnta etmey~ 
hllmlş.. Hino~nolryh lddetll de• 
Verti rden meyrhın mutıareb~tlniıt bUi 
s::ıf'hasında ~rtık f1Rlllt tanrruzund~.n 
bnhsediltmez. 

Borlln, 28 (A.A.) - D. N. B, nln 
bild!rdlJlne ıöre, bir Alman denizal
tısı Atlaa Okyanu•unda Draıon !n
gillz kruvnz.örünU batırmı4hr. 

* I~ndre, 28 CA i\.) •1nragon,1 fs-
nılndekl lrtı!fü kruvnziirüntin !orpll
lendilln• ô•lt .\im nlar tara!ınd m 
ilf'rı .ül'tllc idd:aya l"C'Vabcn sallıhı ... 
yl'tta bir numıb~dan Drrıı;::on k U\.'•l

zörlintın t:ı:c ruıa ulramadığını bil-
dirmektcdir. 

Üniversite 
Talebe Birliği --Buaün ilk T oolantı 

Yapılacak 
Üniversite talebe birliği bugün ilk 

toplantısını yapacaktır. E\'veh:e S<th 
ıünü yapıJacağuu bildirdiğimiz bu 
toplantı bazı hcızrrhkların tamamlan
maması yüzünden bugüne b1rakılmı1-
tır Talebe sınıflarda gizli reyle ken
di 'mümesillerinl seı;:ecektir. Sınıf mü
mesillerinden o fakültenin birlik he
yeti toplanacak, bundan sonra ••Uni
versite talebe birliği .. kurulacaktır. 

Dekanlar buııUn yapılacak seçimde 
hazır bulunacaktır. 

Kumaş ihtikarı 
Yapan Terziler 

Bazı terzilerin clbbelik kum:t.şları 
toplAdıklnrı ve tüccar tefti ünvnnla
rından istifade etmek istedildcrı an
laşılmıştır. Bu terzilerin kJJmbş.ları 

pahalıya satmakla beraber yüsek f;ı

son ücreti aldıkları Ciyıtt murakabe
ye biJdirmİftir. Sultanhamamında 
bir terzi paltoluk 2,5 ınetrelik bir ku
maşı 120 liraya satmış ve Beyoi!Iıın,ia 
meşhur bir terzi bir paltoyu yetmtş 
liraya dikmiştir. !\1:üraltnbc ınemUrl:ı.
rı tahktkatR ba$lamışlardır. 

ÇÜRÜK AYAKKABILAR - So" 
zamanlarda yapılan ayakkabılarda 
mukavva ve adi köseleler kullanıldı
gından bunlarin derhal parc:ııandı~ı 
~örülmtiştür. Fiyat mürak::ıbe bürosu 
bu gibi ayakkabıların Rerlye olmn
larını 6atıcilara bildjrmiştir. Geri. al
mıyanlar ceı:alendırılac:Rkl&rdır. 

PiYASADA: 

Almanyadan Hazır 

llaı; G llyor 
Memlrketlmiıln lllç ihtiyacını kar

ıılamak Uıere AJm:ıhyiya ıımarlanı1.n 
mallartrt bir luımı yola çıkırılmııtıt. 
Piyaıamıta yalnız tnıiltereden bir 
mikdar llAt ıetlrllmtktedir Amerika
dan henUz tı&ı; ıılmemİlftlt. fıpeeiy.1 -
llte lllçların f!yal!ırı Ballık Vekil
liğince konuldulu için her illcın Uro
rindekl' fiyatlarla ıattrtası mecbur{· 
dir Diler lll.çların fiyıt1arinda nzlı
ilmdan dolayı yilksel!' ıörU!mekte
dir. 

RUMENLER TUTUN ALACAK
Romanya reJlıl menıleketlmlzden tü
tün almak için bir ekıllttne- açmıştır. 
Alınacak tütünler Tonıa. Maden ve 
Dere cinslerindendlr. İlk parti iı;:in 
143 bin kilo eksiltmeye konulmu$tUr 

Ankarada Kar Yağıyor 
Ankara, 28 (TAN) - Dün gece

denberi Ankarada fasılastt. kar yağ
maktadır. 

(Baştırafı j incide) 
gizlemeği ve onların harpçılık zih 
r·iyetini teşvik etmeği hedef tu
tan bu gibi yalan haberler karşı
sında derin bir istikrah duy;ırlar. 

Leni11grat çevresinde 
Berlln, 26 (A.A.) - "OH"': Almalı 

radyosunun bildirdiğine göJ·e, Lenin
ırat kesiminde, Sovyet kuvvetlerinin 
mı.ttat çıkış hareketleri. Alman ağır 
toplarının baraj ateşleri altında t:ıka

mete uğramıştır, Ladol"a ıölü""ıiln C'e
nubunda bir Alman tayyarr<1i tarn 1-
"abelle btr düşnıan ınühimmat trenini 
ateı,lemiş. şiddetli bir infilll< olmu~ ve 
demiryolu nakli)'tLh tamamerı keıi1 00 

mittir, 
Alman radyosu. Mo"'kovtt (ephcsln

de ve merkez kesimJnde Aln;ar. orrl 
larının ehemmiyetli l•rlcylıı.ler yaptı
i:ını bildirmekte~ir 

Talırip ediletı ı·aıııtalar 
Berlln, 26 (A.A.) - Alman h•va 

kuvvetleri 20 Sonte,rinden 25 Sont'' · 
rine kadar olan müddet ztrhnda ~00 
tane tekerlekli nakil vasıtoıı l8hrip 
ctmiıltrdir. Ayni m:kdardıt MrabA, cid
di surettl' hasara uiramışur. 28 ka
tar tahrip edilml<ş, 44 kat:\r hasara 
uirotılmıtttr. ller katarda 60 vag.,•ı 
bulunduiu he~ıp ed:lecek otursa 1680 
vagonun tahrip edıldlğl, 2640 vagonun 
da c:lddf haı~ro uP,-radıılı anla1ıhr 

Yeni şehirler kuruluyoı· 

l.4·11-u .... 

Neredeyiz 7 
Ya.tan: Naci Sadullalı 

ızininizle, asıl meramımdan evvel 
pek meşhur olduğunu &anmadı 

ğım bir fıkra anlatayım: 
" irketl Hayriye., v:ıpuru 11Boya1. 

köyü., ne yana~ıyor. Yolcular. iıke 
leye çıkmak üzere, vapurun davlunb 
zına birikmişler. En önde, çok uzu 
boylu bir adam, onun t<ım arkasına 
çok kısa boylu lıir adam, o çok kı 
boylu ndanun tam arkasında da. yir 
çok uzun boylu bir adam duruya: 
Çok kısa boylu adam, ôni.ınde dı 
ran çok uı:un boylu adamın sami 
ahbabıymış Dastonfyle, onun ark::ııı 
nı dürtmüş. Fakat uzun boylu adarr 
keıfdiıini kımin dürttUC-UnU anlamaı 
için arkasına dönünce. ara yerd~k 

kısa boylu dostunun nrdındalti ço 
uzun boylu adamla gö ıöze gelmiş. Ve 
bittabi, onu hiddetle SÜ;.!müş, 

Orta yerde bulunan kısa boylu a
dam, d!kkatlni ki.fi derecede çeke 
mediiıni sandıgı uzun boylu dostu~ıu 
bastoniyJe bir defa daha, ve daha ıid 
detle dürtmti1. Çok uzun boylu adan 
hu ıerer ardına bıkınca, yine ayni a 
datnla göz goze gelmiş ve bittabi onu 
daha hiddetle süzmilt. 

Fakat orta yerde duran kısa boy
lu, ayni mülihaı:ayla, önündtkf uıu 
boylu dostunun arkaıına bastonunu 
eskt dürtÜ•lerinden daha ıiddetle ıaıı 
layınca, u.ıun boylu adam, olanca hid
detıyle ıırkaıına dönmüş, ve yine got 
ıore geldiil öteki uzun boylu yolcu 
nun ıuratına şamarı yapıttırarak ıı.t ... 
ve etmit: 

"- Ulan nerdeyiz be?,. 
Şamarı yiyen, ve bir Ermeni olan 

biçare yolcu, emali safiyetle cevap 
vermış 

"- Zo, tokatla sorulur? Boyac1kö
yüt1 önündeyiz 1,, 

Simdi yine izninizle sadede giriyo
rum· 

Dilimi;.!i ttmi.zlemt gayretini pek 
haklı olarak a.::ttırdıgımız şu gün
lerde, gazino, tiyatro. sinema, lokan
ta, p~stahıne, mala11a ıibl tUrlU tür ... 
lü müesseselerin kapılarında, ııııu isim-
Itri okuyoruz: 

"- Garderı, Perapalaı, Tokatli1an, 
Kriıuı. Penoırad. Moılto'fa. BUltet, Jtoı· 
nu•ar, Sanulire, Malııim, Glor1a. l'aci
k&kl~. Sı1b11ttcaki!I, Kt11adyı1ki9 :illıh. ... , 

Herhangi bir şehrin, en kozmopolit 
ınahalle,inde bile, yabancı ilimlerin 
bôyle, milli duyıu1an kasındıran bi
rer tahta kurusu bolluğiylıı! ürediii 
görülmüş değildir Bunun Jçindir kı, 
bi;zi, ikide bırde, kısı boylu adamın 
müziç bastonu &ibi dürten bu isim
lerin mucitlerine, o sinirli yolcu gibi, 
şamarı atmak tahımmülsüılüiuı\ü 
gösterml'den sornyoru.z: 
"- Neredeyiı?,. 
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27 Per•embt 
Sonte•~in 1•141 -KASIM: 20- ı 

IUJ:\tl: ı 357 HlCRI: 1360 
Slmle rin; 14 Zilkade: 8 1 

GUnt' Ofl• ıfınrtİ Ak,am V;ııut lmıık-· 
7,01 12,01 1·1,Z9 l~r43 lS.20 ",t7 

(B•ştarafı 1 incide) 
Almanların şimali şarkiye doil 

ru taarruzlarını inkişaf ettirerek 
bir kaç kasabayı işgale muvaffak 
oldukları Klin istikametinde va• 
ziyet karışık ve gergindir 

Mojaisk ve Maloyaroslavetz istika
metlerlrtde düşnHın tnarrutları geri 
pilsklirtülmüotür. Düşmanın Tula ... 
Moıkova eı::ı• yoluna yaklaımak için 
yaptığı teşebbüsler akim ka1mı!I ve a
iır aayiatn ujı·amıştır 

Stalinaorsk istikametine dü1mcın 
pek büyiık piyade ve lank kuvvetleri 
göndermek üzeredir. Naziler l~O tank
la Nus hattını yarmaya tnuvıffak bl
muıslardır 

I mlıa edileıı bfrlikleı 
Moskova, 26 (A.A.) - Son 10 ıüu

lük muharebeleı· esnasırtda P.us kuv
vetlerine mensup birlikl~rden ynlı•ız 
birisi 9 bin Almun asker ve ıub;ıyı 
imha ve bir çok dilşman tank, top ve 
k:ım7onu taptetrn.ıtir, 38 Tank, bi 
çok top ve kamyon tahrip edilmİıttir, 

24 Sontcşrinde Sovyet layyarel~ı 
29 düıman tankı, 12 zll'hh otomobil 
nsker yük1ü S06 k ımyort, obüs mer~ 
n1İ!'!li, top ve diğer aıkeri malaeme ve 
eıs)'a tıı;ıyan bir Alman tümenini ta
nuımen imha etmiıtir 

Lazol'ııki'ııi.rı beyanatı 
Kuibi,d. 26 ( A.A) - u,rn gaıet'· 

ellere beyanatta bulunan Lotovıki, ı. 
lJkte rinde bu kader &ltrültühi bıı 

Berlin, 26 (A.A.) - Almanyartııı propaıanda ıle iJJn eOllen Almanlarrı 
doıiu topraklarında yenidl'!n •ehirl-?r Mo11 kova taaı..-uzunun tamamiyle ak; 
:nşa edilecektir. Doğu Pru_yaya y..:ııl nıete uB:radııını ve 16 Sonte$rin•l 
i1hrık C'dilen zlchen:ıu bôlıeslnde C'heın ba~hyan t!J.ıTuıuı' d1 ·ıynı uretle 
tniyetli bir inşaat programı tahakkuk kım kJlacaı:nıtn korkmadan u.l.dut cıdi 
ettirileC,ktir. D ha şimdiden beş bin· lebileceg!11I söylemlttlr 
den fazla Amele Baltık den:zı sahil· Sovyct endi.iRtri aı n:ılshıtr. diJr ~t 
lerinde yeni bir şehir kurmak üı:ere 1 uçüntln eaptedi!ılıiiııe dair AlmEınlaı 
faaliyete geçmiş bulunm::ıktadtr Bu tarafından ileri ıürülen lddiav.t c.:e 
yeni •ehir 16 bin nüfusu istiap ede! 1- vap veren Loı:ovski eunl<lrı 11öylm;ş 
lecektir. tir: 

.,.__ "Bu iddia doğru değildi;- Birine 

Fevkatad "ıdd tl"ı ikinci ve üc:ilncü be$ ~enelik pli.: taı 
yalnız Sovyetler Biı·liilnirı endUst• 
kabiliyetini tlrttırtrta.kla. kalmanı1 

memleketin i~ t.p.rıflarında bir cok ye 
nJ endüatrJ merkezleri !hdasını c1 

mümkün kılmıı;ur Bundan başka tah 
tiye esnasında düfmana mühim teıı· 
satın hic; biri bırakılm~mıştır~., 

Bir Zelzele 
(•aıtarafı 1 incide) 

kezin! 2700 kilometre mesafede, 
Amerika tlmalinde tahmin etmiş 
tir. 

Bu ınnnntı yer;vUıilnde timdlye ka
dıır koydedllenlarin en ılddetllıldir. 
lnınterr:t- v.elıtle yazıcı Aletler, 1ar
•mtının flddetlndon bozulmuılardır. 
Alman radyoeunun btldlrdlllne &ör<, 
telzele, b!lhaHA Lltbon'4• ve hpan
yanın Murcle eyaletinde kendini bü
yük bir tldctotle duytırmuıtur. 

* f,ımıbul, 20 (A.A,) - Kondtlll rn-
s:ıth.aneslııden tebliğ edllmlıtır JJlin 
ge<·c ~aat 20 yl ı ı dakika 14 saniye 
ge~·n merkez Uilü tst~nbuldan ·J~OO 
kilometre mesafede bulunan ı;ok :şid
detli bir z<'lzele k.ıydedilmi~ti.r, 

·O-

Amerika 
(B.aıtarafı ı ırıotdel 

kısımları Amerikalılar ic;in müsait ~ 
rer ils vazifcei aörebilecek ve Liberul 
lılar memleketlerine Amerikahhı.rı. 

ayak ba&masınd:ın bilhassı memnun 
olac:aklnr. 

Hola11da Giiyam'11da 
PJrr·a 'M.Etribo, 16 , AA. 

landa Gliyanıı. Rırle$ık An1eı "kanın 
birinci kEıfile a keri kuvvetlcrı buıt--.ın 
buraya gelnu~tiı- Ame ik :+.skerl ... ı 
s::ıde, fak~t aamirt1.i •urette k..., !!ılan .. 
mışlatdır 
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BUGUN 1 lllllllll!llllS ..... P_: 
Yapdan 

Toplantı 

Berlinde 

Siyasi 
1936 dı imz.alanan antikomintem 

paktın imzasının yıldönümı.i 

tnünasebetiyle Berlinde, bu paktı im
zalamış olan devletlerin miline~illeri 
ve davet edilen diğer devletlerin mu
rahhaslarmm huzurlyle bUyük bir 
merasim yapıldığı, bu paktın beş se
ne uzatıldığı, ve Finl~nda, Danimar
ka, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, 
Hırvatistan ve Nanldn hükfunetıeri
nin bu pakta girecekleri bildirilmek
tedir. Bir Stokholm telgrafına göre, 
sadık kalmak azminde bulunduğu bl
tarafiığı İsveçi bu paktı imzalamaktan 
menetmektedlr. 

Bu merasime iştirak eden büyük 
müstakil devleUerden Japonyanm, 
antikomlnte.rn paktına imzasını koy
mll§\ lınakla beraber Sovyetıerle de 
bir ademi tecavüz paktı yaptıAı için 
garip blr vaziyeti vardır. Japon mat
buatının son gil.nlerde Sov7etlere kar
şı kullanmıya başladığl şiddetli lisan 
bu bakmd07.l şaya.oı rukkat 'drünmek
tedir. 

Ant!kom!ntern paktın yıldönümü 
tnUnasebetlyle Berllnde yapılan mera
simin diğer bir hedefi de: Almanyartın 
h.lklmiyeti altında ve yeni nizam çer
çeve!! içinde blt Avrupa konfederas
yonu tesis için girigilecek müzakerele
re bir başlarıgıç teıkll etmesidir. 

Ayni ı.amanda, İngiltere ve Ameri
kada kornünlzme düşman ve Alınan
ya ile bir anlaşma taraftarı olanla1·1 
da takviye etmek bu nUmayl15in he
deflerinden birini tc~kll ettiği sanıl
maktadır. 

Fransız Filosu: 
Bir Parjs telgratma göre: Oran li

manında !ngilizler taraimdan a~ır 
hasara uğratılan Dunkerque zırhlısı 
tamir l!dllmlltir ve yakında h!lJ'!!ete 
girecektir. 

Hatırlardadır ki Fransa, Almanya 
ile mütareke yaptıktan sonra, İnglliz
let· Fransız donanmaemtrt Almantartn 
eline geçmesine marn. olmak maksa
diyle, bUtun Fransız harp gerıti!erlnin 
cenubi Atlantlk limanlarından birin
de harbin sonuna kadar muhafata 
edilmesini teklif etmişler ve 'bu tek
lif kabul ecUlmeyince, Frartsız harp 
gemilerinden bir kısmmı batırmak, 
diğerlerine de el koymak tnecbur1-
yetinde kalınışlard.ı. Fransız donan
masmm en yeni Ve en kuvvetli Uni .. 
telerinden olan İlllnkerqu~ !tthl!!ı 
o zaman ajır hasara uğramqı, ayni 
kuvvette olan Strasburg zırhlısı ise, 
kaçmıya muvaffak olmuıtu. Eğer 
Dunkerque hakikaten tamir edilip 
eski hallni alm••; bu keyfiyet Vl
chy hükümeti mihverle ask.er! işbir
liği yapmJ)"a karar verdiği takdirde, 
Akdentı<de!tl dorıanmaıının hAltlınlye
tine sekte vuracak mahiyettedir. Du 
haberin., dalll zlyade lnııtıtereyı teh
dit etmek ve onu Fransaya karşı bir 
harekete geçmekten, Fransayı tazyik 
etmekten ahkoymak maksadiyle i.şaa 
edilmiş ilmasl daha muhtemel görül
mektedir~ 

M. ANTEN 

,_...._. ... 
Yurttan Röportaı 

Ycuııın: Semih AOLI 
4 ingü aa7f 1au•da okuyunuc 

1Jy u .. • ,,,,,,,.,,,,,, .. , '' ••• 
ŞEBIB TlYATR08U 

lstanbul Güzel Bir 
Çiçek Şehri Olabilir. 

r- ·---·--··· • • • • • • ···-·····--···--············-·-······, 
i Adalar ve Anadolu kısmında Tuzlaya kadar olan saha Tlirkiyenin Rivierası, Kumka- i 
i pıdan Eyübe kadarki kısım tarihi lale cinslerinin feyizli yatağı, Mecicliyeköyünden ! 
: . 1 
! Istinye sırtlarına uzanan yer de karanfil bahçeleri için biçilmiş kaftandır l 
'-. ---·--···- . . . . . . ··--·-·--···-.... ····-·····-····-' A vrupanın mavi sahili adını alan 

Riviera, dünyanın en bol ve 
kokulu çiçeklerinin yatağıdır. Dün~ 
ya zenginlcrihin ve her milletten 
turistlerin randevu yeri olan o kı
yılarda, tabiatın çıplakhğmı çiçek
ler ve ç.içckl! ağaçlar örter. Yarını 
ısır lSnce Riviera, yalnız mavi renk
li sularJ..yle övünebilirdi. Fakat 1905 
senesinden itibaren bu geni§ kıyıla-

rın rengi değiıti, havası ıtırlaştı-
Qldı. Bugün artık Riviera kilomet
reler ve kilometrelerce iç içe girmiş 
büyük çlçek parklarına benzemi:,
tir. 

r Yazarı: , 

1 Lutfi Arif KENBER ! 
. .. 
ğaçların hemen hepsi bu bölgey 
Kanunlardan Mayısa kadar cennet; 
misal güzelliklerle btzcndirebiiir 
Boiazın nemli havası ise, gümü1ter 
bir 11erit denllmeye aeza olan bur4 
sının iki kının da çiçekli ağaçlar 

la ıtırlaştırabilir, Kumkapıdan sahi 
li dolanarak Eylibe kadar uzanaı 
saha, tarihi lale cinslerinin feylıl 

Bu bölgeden yapılan taze çiçek yataklarıdır. Buraların kara toprak 
ihracatı senede ylrtni üı; milyon larında neleı· yetiımeı: neler ..• 

Beyoflu kısmında, Mecidiye kö 
Türk lirasına varır. İstanbul piya- yünden Istinye sırtlarına kadar u 
sası bile her sene buralardan Yet- zanan kırmızı killi topraklar karan 
miı bin hra deierinde keıilmit ta- fil ba.bçtlcrt için biçilmiş kaftan g-ı 
ze çlçek ithal eylerdi. Hatta bu ·:t- btd!r! ... 
halit 1931 sen.esine kadal' sürdü. Bu Şehdn bu döJ:t bölgesinden çiçek 
tarihten itibaren şehrimizde açılan çilik bak1mrndan çok btiylik istifade 
bahçıvanlık ıergilerinin ve ne§rolu- ler temin edilebilir. Esasen bu yoJd~ 
han. eserlerin tes:ri ile şehrimizde Balkan memleketlerinin 1çintle jk .. 
geniş bir heves uyandırıldı, muhte- lim ve toprak eartlarını bu derece 
lif tohtım ve fidanlar getirtilerek iyi bir şekilde birleştiren başka bir 
ınerakltlar teşvik edildi 2 _ 3 sene- yer yoktur. Hatti. bu jnkişafın zn~ 
lik bir çalışmanın so~unda. ~ehrin manla İzmite kadar uzayacıtğına ih-
clvarında yenldeh çiçek bahçe1ed, timal verilebilir. 

Şehrimizin çiçek bahçeleri art
mıştır. Bu artış devam ettik-

e istihsalit dahi artacaktır Balkan 
.11emleketleriyle orta Avrupa şehit"

lerl fazla mlkdarda çiçek sarfeder
lcr.Bu çiçeklerin bir kısmı ltaiyadan 
bir kısmı cenubi Fransa ve Holanda 
ile Belçikadan sevkolunur. Oralarda 
normal zamanlarda bile fiyatlar çok 
yüksekti. Harpten sonra bu fiyatla
rın bir kaç misli ytiksek olacağına 

ıüphe yoktur. Halbuki İs!anbu!da 
Eartıan olur ki, çiçek hiç para etmez. 
Hele ilkbaharla yaz başlangıcında ... 
lktısadi münasebetlerimiz takviye e
rlilince, her memlekete İstanbuJdan 
'renle azami iki gilnde, tayyare ıle 
sekiz on saatte çiçek kolileri gön
Jermek mümkün olabilecektir_ Bol 
çiçek yetiştirildik.ten sonra, bunların 
ihracı kolaydır. Mahsul olunca is .. 
teklisi ayağımıza kadar gellr Bunun 
misali de vardır: Ödeme şartları ko
lflylaştırılrruş olsaydı, ikl sene evet 
Bükreş çiçekçilerine bol bol çiçok 
gönderilecekti. Şehrimiz, çiçek ihraç 
edeli bJr merkez oltnak mevkilni ka
znndıiı gUnden itibaren ,ebrln hem 
manzarası değh~miş, hem de urnran 
ve estetik bakmilarınden tabiatın 
gör:bebeği ınevkiinl hakkiyle kazan
mış olacaktır. 

karanfil tarlaları, oiis fidanhklan 

1

_ 

;~:ı:rk:ıı~k ~~1~·k~~~:inın··~~:~nin,:i~:: 1rı~~.:'~.,,~,4T,~,,,r,,~~l"ll111; .. w•a..ı;;:m;. 
ınce J erıru gormüş, fakat o dev- •' ı IJ1~1Tii1Tif 'J..!J.:L ' 
rin yalnrr tarihi hatıralarını yaşata- ___ -~ - ......-.=iiiiiiliiiiiiiil• 
bilmiş olin İstan,ulda yeniden bir • 
Llile devrinin eilence ve zevklerin: au·. LnG 
yaıatmak fikrinde değiliz, Fakat U HORMONSUZLUK 
sanat ve kültür göziyle Hl1e yetİJ· 
tirmek için yapılan çalışmaları ha
tırladıkça, dünyanın en güzel bir 
ı;ehri olan İstanbulu, tabiatin tim
sali olan çic:eklerin içine gömUlmüş 
bir ha1e getirilmiş görmekle hepi
miz büyük bir zevk ve sevinç du
yacaiız. 

* * Çiçek, medeni ihtiyaçlar sıraıına 
ı!..rmiştir. Ztvki selim sahibi 

olan herkes, her aiJe bu bedia.nın 
tesirlerinden kendini kurtaramaz 
İçtimai hayatın icaplarından biri d~ 
çiçektir. İstanbul için bu bakmdan 
yerti bir devir dotmu•tur. Umumi 
parklar, bahçeler, köşk ve ev bah-
91lerl hôlktmtttrı çiçek sevııaıne bi
ror tilçildilr. Çlçeli sevmiyen tabiat> 
ve güzelliği !evm.lyen demektir ki1 

bd da ancak kaba ruhlu kimııeitrdir. 
Bu glbller defi! yalnıt çiçekler., a
iaç:lara1 hatti park ve bahçelere bi
le kıynu!t vethieıler ve bunları lü
zumsuz ve faydasız bir meta sa· 
yarlar. Halbuki, çiçek, yalnız ruh 
açıcı, 11önüle ferah verici, yorgun
luk ahcı olmakla kalmıyor Dünya
nın her tarafında iktıaadi bir kry
n1.et ifade edtrek maddi menfaatlt!r 
temin ıtder. BU yüzderı. tnilyonlarca 
insan ha:tatmı kazanır. Yalnız İ!l
tanbulun bir senelik çiçek alış ve
rişinde en az iki yüz bin lirahk 
Hrmay~ işletiliyor, Son beı nl için-

Bir erkek çoctık bülUj ya$ına gel- ı vu, lUzumundan pek çok fazla bliyilk 
mezden önce, erkeklik hormonunu yaratmıştır. Bunun hikmetini de 
çıkaracak uzuv hiç işlemiyecek hale •üpheıiı, kolayca takdir edersiniz; 
Celirse, ~ocuk bUyilr, hattti çok t1zar. Her tlirlü hastalık yahut kaza ihti
Fakat erkeklik karakterlerini bula - maline rağmen neslin dtvamtnı te
m{lz_ Vtiı:udü ço~uk vUcudi.I glbi ka- rnin etmek kaycusu .. 
hr ... O erkek çocuk hiç bir vakit ger-
çekten erkek olamaz Ona hadtn1 a- İnsanlarda da böyledir. Erkeklik 
fası derler.. · hormonu işi emeğe ba$ladıktan sonra, 

Fakat, erkek çocuk bülQğ yaşına er bir hastalık yahut hastalık sebebiyle, 
dikten az çok uztırıca bir zartıan son o hormonu tıkaran uzuv küçülse bi· 
ra, erkeklik hormonu işlemez olursa, le erkeklik devam eder. BU1ilğ ya!lınll 
tnutlAka hadım ağası kalınav. Erkek- yeni ermiş gencin vücudündc, az çok 
1ik hormonu kısa bir müddet işlemiş çocukluk hali kalır. Fakat, bülU.ğ ya 
olsa bile, erkeklik temin eder. An· şına erdikten sonra, delikanh artık 
tak halsizlik gelir.. hadım ağası olamaz. 

Zaten halsiz1lk gelmesi için de, er 
kekllk hormonunun pek. pek at kal
mış olması lizımdır. Hormonlar il
minde tecrübelerle s3.bit olmuı;ıtur: 

Normal bir horozun. erkeklik hor
monu çıkaran uıbvlttrr yirmi otüı g
ram aiırlıiında olduğu halde bir 
hotoı:da n Uzuvrtan yalnız dört 
fiantiirom ağırlığında bit· parça hı ... 
rakılırsa o horo~. kendi nl!!slJni de
vam t!:ttlrn1ek vazlfe&in[ yine tam gay 
retiyle Ha eder .. Demek ki tabiat, er
keklik hormonunu çıkaracak olan uı-

Halsizlik gelmesi de. erkeklik hor
monunun aı:İıiına atfedilemez. Hor~ 
mon, b~r•z evvelce söylediğim gibi. 
normal miktarm ellide bir nisbetine 
kadar az olsa bile. halsizlik gelme
sine maddi bir sebep yoktur ... Hll
sizJik1 bir hastalığa tutulan. yahut 
blr kazaya Uğrayan delikanjının _ er
keklik hormonu çıkaran uzvunun kÜ
c;ü1dUğilnü görerek kuruntu et
mesinden gelir. 

Kuruntu insatıa gerçek haıtahktad. 
kazalardan daha ziyade zarar verit 
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de ıehtimiıln çiçek istihsalitı çok 
ırtmrtttt. Bu artıı müsait ahval kar
tJISında bir kaç misli daha yüksele
cektir. İstanbulun dört tlirlü iklimi 
vardır. Bu çeşitli iklim şartlarına 
ggre, her nevi çltek ve çlçekli a-

Nilüferle Demiray'ın 
,,, ... f-Ierke!i hayran edecek diJlert: destan olarak Şark filml TORKÇE sö:· 

lü ve şarkılı .. En meşhur mu!iki üstadnlarrmızdan mtirckkep 20 ki~illlt 
SAZ HEYETi 

Bestekar Üstacl KANUNİ AHMET 

Geçen 
Spor 

A11karaya gelen /nglliz futbol takımının lstanbulda da 
bir maç yapması çok faydalı olurdu 

Bu haftanın Sportif hadiseleri fa~~ ı kt?1ları ile olacak, üçüncü ve __ ?ör.dü~
la olmamakla beraber ehemmı- eli karşılaşmayı da 6 ve 7 Bıı .ncı ka

yetli geçti ve takımlarla bazı hakem nundn yJ11e Atıkarnda Fenerbahçe ;ıe 
ve idarecilerin vaziyetler; üzerinde Galatasaray yapacaklardır Maçların 
hayli müesllir oldu. il~ üçilnü lngiltere hakem. ~omi~~si 

Ligdeki vaziyet re."ı M. Knox. idare edeceği ı~>n, .do.r
duncU maı;a hır Türk b~·;kem dlişlinul-

Paıaı· gUnün' kadur birbirini ta- mekte ve şimd:den Ahmet Adem ismi 
kip eden Beşikta,, Galatasaray, İstan- üzerinde mutabakat basıl olduğu an
bulspor ve Fenerbahçe takımlarının laşılmaktadır. 
bugiln sırası değlşmi~tir. Fenerin son Fenerbahçe ve Galatasaray ekipleri 
vaziyetini bilenler tarafından Beşik- ayın iic:Uııde Ankeraya hareket ede
taşın Fenerbahçe öntind~kı az çok ceklerdir. Ancak burada bil· noktaya 
beklenen mailUbiyeti blr vaka halin- işaret etnıek isteriz. Türkİyedc fut
de tahakkuk etmiş, fakat Beşiktaşın bolün ebesi lıtanbul, yeti1Urcni İs
hiı; de makul olmıyan hareketi üıe- tanbul, onu bütün memlekete yay:ı.n 
rJne Galatasııray ntiisavi puvat1 vazJ- yine İstanbuldur Ankaralı futbolcü
yetine çoktan razı iken b'.rden öne lt.r İstanbullu arkadaşlarr derecesin'! 
geçmiştir. yükselmi!J olsalar dahi. oradaki {ut-

Bir kere daha gördük kı Uzun ve f boJcil ve meraklılar butadakiler ka
ktilfetli emekler neticefii meydana ge-' dar cok değildir Bu ltibarl;ı Ankara
tirilmiş a:üı:et bir takını 11ade hakem- ya k~dar gelmif oları İngiliz profes
ler yUzünden değil, b:lhııs• hırsları- )'onellerlnden fstınbullu futbolcül~~ 
na kapılan bazı idarecilerin hareket.. rin de istifade ettirilmesi, yani bu ta
leriyle az çok itibarını kaybetmekle kımın mümkünse .evvelden yapttklort 
kalmıyor, çocukların çahşmılarmı da bir proıramla seyahat ettiklerine gö .. 
sekteye uğratıyor, İşte Pazar ıünU re. İstanbu1a retiriJmesi çok münasip 
Beşiktaeın ba,ına gelen bundan bi&- olurdu. 
ka bir şey dti:ildir. Nitekim spordan. FulbolUmU&ün llerilememeııindeki 

ltnillerin başlıcası ecnebi tetnaı im
kanıızhfı oldulunu du,utterek Uç 
m•vıhn evvel 1nılliılerln orta Avru
payı geJl,lerini bir fır.at bilip ottla· 
rı lstanbula devet ctmiye teşebbils 
etmf:ttüş, bugünkü arzumuzun eski bir 
saikidir. Bilhassa, gelen profesyonel~ 
ltrln Kahire muhtctıtlnl 9 • o gibi 
çok bUtilk bit fırltla yenmiş olma
llrı bu nrıuyu dayanılmaz h:.ıle ge
tiriyor. 

RubCiiler 
Vezinleri 

Yazan: UL 

Türk şairi Ömer Hayyam'ın 
yanın dört köşesine ya 

dört mısralı namlı "rübai'' le 
bir çoğunu Türkçeye manzum 
çeviren Hüseyin Rifat, banat b 
viirlerin vezinlerine karıt old 
bir kaç görüşmemizde söyl 
Dostumun düşüncesini haklı 
rnakla beraber, onun bu görilş · 
mızda bir "yiirenlik,. gıbl kaldı 
aeyin Rifat dilştinceslni bir g 
yazmamış olsaydı, ben de bu sa 
yazmıyacaktım Hicivci şair, rüb 
zinlerine karşı olmasını özUrlü. 
termek istiyor. 
Doğru değildir. 
Rübai gerek yazısı, gerek s~ 

kullanışı ve gerek de kendi v 
uydurulmast bakımından çok gü 
şiir yoludur. Ona kıymet veren 
zorluğudur. "RÜbai'' yi bu bağl 
kurtararak tercüme edersek s 
bir kıta olur, rtibai olmaz ve g 
liiinin büyük kısmını kaybeder. 

Hüseyin RifatJn rübai vezinleri 
hoşlanmaması pek tabiidir Ya 
şiirleri rUbai olarak yazmaz. 
i1 Hayyam·ı tercümeye gelince o 
man biltün bu bı!lllara sadık Dl 
13.zımdır. 

Abdülhak Hıimid, Silleyman 
ve daha bir çokları rübai sevmez 
miş. Bundan dolayı rübai yazma 
lar ve sanırım ki, çok iyı etmi 
Çünkü beceren1ıyecekleC"di. Rübai 
zinlerinin öteki "bahr" lar kadar 
lanıJma.masınn sebep, inkir edil 
güçlüğüdilr. Yoksa ri.lbai vezinleri 
öbürleri kadar ahenklidir. Me 
sondaki •;fa',. yahut ''fa'lu11 yu k 
tırsak ı;i::rimizde çok kullanılan; 

''Mef'ulü. mefiilün, fu(ılün,, 
Kalır. Bu vezne nedense bir v 

iki hece ekliyerek kullanmak her 
iidin ba!iaracaiı ustalık olamıyor. 
za Tevfiiin farsc;a yazılmış pek 
zel rübailed vardır. 

Rıza Tevfik, rübain:n ulakonı 

yetiımiı idareci Basri. hem.en kendi· 
ni betli etil -ve ıinirlerine blltinı o· 
lamı1an bir sporcunun davetl)'le sa
ha.dan. çekilen takımını tekrar sahaya 
gönderdi. Fakat sporculuk taraf cnı 
pek bihnedilimiz ba•ka bir idareci 
tlknnmı çekti, aldı Müteaddit defalar 
ifaret ettii:hrtiı Cibi idareci olmak i
çin yalnız hüsnü niyet kiifi deilldir. 
Hiç olmazsa bu albl hallerde k!UbUn 
manen ve maddeten ne Jtatanıt> ne 
kaybedeceğini idrak edebihnf:k lizım· 
dır. Füruzan TEKiL yani "veciz .. fikirleri anlatmak i 

Hakemler.tı vazilJetl en güzeı bir şiir yotu olduğunu id 
eder k! pek doğru bir fikirdit. 

9eden Terbiye11i mildUrUnUn isti- M E V - Bu baknndan Hayyam'ı pek ıü 
,are heyeti toplınttımda, fut- L U D anhyan ve anladığını tercümeleri 

beldeki uygunsuzluklar mevzuu hah- anlatmak iste:yen bir şairin, ona al 
solurken: "Hakem, iyi hakem yok'., Sevgili ze\•cım sabık Pangaltı olan vezninden sakınmasın1 ben do 
demesl üzerine maç idare etmemiye ikinci komiseri Beiiktaşta Orta- ru bulmuyorum 
karlr verit> bu 1t.ararla.rın1 gtçen Pa~ bahçede tütüncü Behçet Kıvan~ Mehmet Akifin merkebin di;sind 
tar t:ıtbik edet1 batı hakertd•rinıirlt cın ruhuna ithaf edilmek üzere 1 anlamadığı kadar riibai veı:inlerind 
tekrar arkadatların a.rAslhh dönecek 30 İkincitesrin pazar günü Sinan 1 de antamadığmr !tiraf etmesi, bu ve 
leri şa)'leıı dota,m•lrtadtr. paja (!amii ~şerifinde .. ğl .. ) nin kuvvetine teslr edemez. 

I U• f tb-'-ül i 
11 

~ 0 
e na~a HüaeyJn Rifat· "Herkes ıüzet b ng ız u .,.., . er zında son~a mevlut okunacagın- besteyi, bir şarkıyı kendi sevdi/il b' 

Orta şarkt~ki hakiki İn«lliı f\ltbol~ dan kendısinı seven dostlarıle snzta çalınırken dinlemek istemez m 
cülerinden mürekkep bir takımın An- .akrabası ve arzu edenlerin teş· İşte bu da öyledir ... diyor. 
karaya ıeldlii malfirhddr. Ylrte 1t1::ı.- rifleri rica olunur. Hayır, Böyle değildlr. Esiri ,iird 
lfimdur ki ilk iki maç Ank·ı.-ı:ıhın tıı- E!i Nillô.r Kıvan~ beste, ihenktir Ahenkte veznin rol , -•iıiıı•lli••ııiı••••••••••••ııı. büyük olduiu için 4airltr ona çok e 

hcmmiyct vermişlerdir, Beste feda e 
'.\Iaskell kadın. filmH1tn cıntnlı;iz !ianalkürı. 

ittce \·e en heyecanlı ı,admı 
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Gidec:ektir • 

·. 
Malıkemei temyiz reiıı mer - , 

hum Bay Al! Rı!a haremi ve Ti· 

E.;i göriilrniyen, bcnzet·i y;:1.pı1mıy~ın, şnhescrleı· ıahcscri 

lu 
iaı; yetistlrmek geniş imkinlarJa 
kırşılaımıgtır. Ac1alar ve Anadolu 
kısmında, Tuzlaya kadar olan saha 
'rilrkiyenin Rivlyera•ı ve ls!anbulun 
turlanda çiçek sahası olabilir. Av
rupanm ort be3 binden fazla gU! çe-
3ldi, yUılerce karanfil tlirU, sovanh 
ti~eklerln blltün cins1eri. çiçeklJ :~-

Şarkılar: "~İN ARKİN Gazeller: NADİR DUYGULUSE~ 
İllv~ kiıillk mehter musiki heyeti tatahndan Mevlevi rakr11 

,_.., Biletlerinizi ~vvelden ahnız. Telefon Telefon: 41341 1 

ı caret Mektebi müderrislerinden 
1 İbrahim Cemil heln§ireıi ve BU• 
yükada'da Edıacı Şlnası Rita ile 
İş Bıınkası Beyoğlu Şubesi mu· 
hasebecisi Feridun Blrblliıı anne. 
leri salihatl nisvandan Bayan 
Memnune Bir bil velet etmiştir, 
Cenaze merasimi 27 İkinci Teş
rin perşembe günü öğle namazın
da Yenicamide yapılarak Sirke · 
ciden vapur ile Büyükadadakl a
ile kabristanına nakil ve defin e- 1 

AkJam LALE 
RAY MiLLAND 
MORISON AKIM 

Slnema11nda 

PATRICIA 
TAMiROFF 

* * 
Avrupa kendi kendine yeter 

'? mı. 

Bu suali iki noktadan tetkik 
etmek Jazmgelir. Biri zirai istih· 
sal, diğeri ham madde bakımın • 
dan. 
Avrupanın zirai istihsal kabili· 

yetini tetkik eden. dokt()r .. Wager· 
man'm fikrine gore, butun kay· 
n~ seferber edildiği takdirde 
Avrupanm kendi kendini besliye 
cek kadar mahsul temin etmek 
ınümkündür. Bu zat Alman ıktı
sadi ara§tırma bürosunun şefidir. 
Avrupada yaşıyan insanların gıda 
ibtiyaci ile toprağın nazari kabi· 
Jiyeti hakkında dikkate şayan 
tetkikler yapmıştır. Bu zatın fik
rine gore Avrupada yüz nüfus ba 
şına 42 hektar ekilebilecek top · 
rak• ve 23 hektar mer'a düşmek
tedir. Alman!•'1.a 100 kişi başına 
3ı bektar duştuğü halde elde 
edileD ınahsuı ihtiyacın % 80 ini 
)<al'şııaınıt~dır · Eğer Avrupa top 
raldaJ'l• e ~ tekniği, Alman 

etodU. v . ı:nan çalıııınasiyle 
ın eJlitSe .ihtıY,aÇ~n fazla mahsul 
ışl alt ınu~undur. Şimdi Alman 1 
alJll dü"""" ış budur. Alnı 

ay• •- • anya 
y (8onui a.: 2; au: 7) 

• • 
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MEVLOD 

merhumu sevenler 
edenler davetlidir 

Merhumun eşi: 
EŞREF SAFiYE ÖZÇELIK 

dilecektir. Cenabıhak gariki 
rahmet eyleye. ı 
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gorsıl' en muhlel}em ve en ca11lı Jekilde tastıir edrn bir film .. . 

a: valslerin, lUks'Un ve eğle11celerin merkezi olan Viyana. 

A AŞIKLARI 

RAY Sinemasının 
. . . . Bu Akşam Gösterecejti ve 

üc taraftan kuşatılan Tula şehrı ıle Tulanm şımal doğusun< 
mmlar tarafından işgal ~dilen. Ve~ev'i. ve M~skova çevr"lUNG • HELEN GiLBERT 

un Yarattığı Tamamile Renkli 

VAHŞi AŞK 
•ıtün kalbleri en 
...ıarla yıkayan ... 

derin yerinde., kant.ton.. Büti.ın gözleri 
Büllin gönüllr>re uşkr. iztirabı, saodC"t 

eşsiz ruındir. 

en 5:rcak 
dolriurrın 

Numar•lı yerlerin lütfen evvelden kapatılması rica olunur. 
Telefon : 43595 

AKŞAM•--.-.---.-ı
lldhi bir apk ... 

• 

Harikulade bir macera .. . 
Kuvvetli ve muaııam .. . 

Sahnelerle dolu Muhte!l!m 
Bir Filnı 

MAZURKA 
Ba~ Rolde: 

POLA NEGRI TURKCE 
Ayrıca : Ankareda Cümhuriyet Bayramı : 

cephe vazıye• ını gosterır harıta 
teieın tll:nJn mC'\"7.UU budur Bu ;ıkş:ı111 h;in yerlf'f'lnizl evvrlrten ;ılt111'tnt?.. Şanlı Ordumuz.un MiLLI ŞEF 
............. I ........................ ~ ..................................... . 

Huzurunda Vaptıfiı Geçit f:teaml. 

• 



YURTTAN RÖPORTAJ : 

Nazillide Halkı Zengin 
Tembeli Az Bir Köy 

'Avrupada tahsil gören köy çocukları - Basma fabrikasm. 
da - Alabüdiğine uzayan pamuk tarlaları 

A ydmdan Nazilliye otomobil ile sadt kalkınmamız için, endüstri t.e-
gitmek kararını vermiştik. Bu, ısislerimizin i;ş hacmini birkaç misli

b izi.m için bir yenilikti. Zira, artık ne çıkarmak mutlaka J8zmtdir Ra -
gözlerimizin alıştığı ;şimendifer gü- kamlarm belAğatini unutmQralım. 
zergAhını bırakacak, bambaşka bir Türkiyenin, pamuklu mensucat ne
tabiat dekoru içine girecektik. vilerine olan ihtiyacı, senede asgari 

'f A N 

................................................ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları İsrarla İsteyiniz. 

27 - 11 - 941 
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İLE SABAH, ÖGI.E VE AKŞAM 
Her .renıekien oonra ııünde ü'ç defa mun-...... 

di~leriniı:i fırtalayınız. ___ , 
İnhisarları 

K umlu yollardan ilerlemiye ba§la- 40,000,000 metredir. Vatandaşları, 
dık. Her iki yanımız adam boyu ka- basma almak sıkmbsmdan kurtar
nı ışlarla dolu ... Kışın çağtl çağıl gür- mak ve bu hususta esaslı ve müsbet 
liyen, Mkin yağmursuz mevsimlerde kararlar ittihaz etmek Sümerbank 
kupkuru kalan dere yataklarına gi- Umum Müdürlüğünün ana vazifele .. 
ri p çıkıyoruz. Sağrrntz, pamuk tarla- tinden biridir. 

................... 1 ................ . 

Romanya Kralhğı 
MU ST A K İ L SA NDI G I 

TİCARi MÜDÜRLÜK Mübayaat Servisi 
i L A N 

ları .. Solumuz, incir ağaçl.ariyle kap- Bizim, har?çten yapttğnnız tahkik
h. Daha ötede dimdik ve yemyeşil lere göre, müessesenin dokuma kıs
yahut koyu nefti renkli dağlar.. mı tan1 randıman vermiyormuş! Bu 

Nihayet Umurlu'ya ge'ldik. Yol ar- hususta tedbir alınacağını duyduk . 
kadaşrm: Herhalde bunda da acele etmek IA-

- Burası, dikkate layık bir köy- =ı 
dür, dedi. 

Sordum: 
......:. Ni~in? 
- Halkx çok zengindir. Herkesin 

okuyup yazması vardrr. Hatta, köyün 
ileri gelenlerinin çocUklan Avrupa.da 
tahsil· etmişitr. Ahali, o kadar gör
gülü ve medenl topluluğa o kadar 
alışıktır ki, senenin muhtelü mev
simlerinde balolar, garden partiler 
verirler! 

Bu izahat üzerine, Umurlu'xa alıcı 
gözıl He baktmı. Sokaklarda, gece 
lAınbaları vardı, Evler, ahşap olsun, 
k~rgir olsun, büyük ve güzeldi, Hal
t;\, yeni .yapılanlarda modern mima
rinin izleri görülüyordu. Yalnız, köy 
kahvesi klAsik dekorundan kurtul
mamıştı ... Taş basması resimler rte 
silslti duvarlar .. İsli tavan ve 24 nu
mara asma IAmba! Maama.fih, müş
terilerin sayısı birkaç kişiyi geçmi
yordu. Demek oluyor ki zengin köy
de tembel azl 

Yolumuza devam ettik. Stra ile 
Kö~k, Sultanhisar ve Atc;a nahiyele
rini geçtik. BuralaY.ı da mümkün ol
duğu kadar baknnlı yerler. Pamuk ve 
incir, Ege mıntakasm.m bu iki servet 
membaı, herkesin kesesini dolduru
yor. 

Nazilliye vardığımız zaman, öğle 
olrp.uştu. BoğuCÜ denecek kadar sı
cak bir hava içinde serin biİ" gölge
lik aradık. F akat, zahmetimiz boşa 
Ji(itti! Çabucak, Adeta dayak yer gibi, 
kam.anızı doyurduk, İstasyonu, eski 
Nazilliyi arkamızda bırakttk, köprü 
b31ma indik. Serin bir dere kenarı .. 
Amele, Menderesin yatağmt temizli
yor; taşkmları önlemek için setler 
yapryorl8.r. Bir etüd hazırlanmış. Bu
nun tatbikı ile 50 kilometre uzunlu
ğundaki mmtaka ıslah edilecek, Ku
yUcak , grup merkezi. Orada sağ sa
hil sulama kanalı var ki, içine gir
dik. Amma, sonra da, atalar sözünde 
dendiği gibi, son piımanlık fayda 
vermedi! Çünkü, otomobilimiz suya 
batıverdi ve hepimize paçaları sıva
mak düştü! 

Ne kadar doğru: Akılsız başın zah
meüni ayak çeker. 

*** N az:illi'ye gelmişken, basma fab-
rikasını görmeden gitmek1 gü

zel bir firSatt kaçmnak olacaktı. Pa
muklu mensucat nevilerini dokuyan, 
memleketimiz.in basma ihtiyacının 

büYük bir kısmına cevap veren bu 
smal tesis, düz ve geni~ bir · sahayl 
kaplıyordu. 

Müdür Hikmet Sagun'un anlattığı
na göre, fabrika geçen sene 13,500,000 
metre imalAt yapmış , Bu yıl, kapa
&itenin 17 milyon metreye çıkarttl
ması için tedbir alınmış. Fakat, sı
rası gelmişken söyliyeceğiz kl. iktı-

N azilli'den ayrıldıktan sonra Ku .. 
yucak yolunu tuttuk. Burada 

da pamuk tarlaları gözlerimizi aldı. 
Altmış bin dekarlık arazide - bu 
miktar, gelecek sene 90,000 dekara 
çıkartılacaktır - sul:ıma yapıldığı 
için, bir dönüm araziden 3~0 kiloya 
kadar mahsul elde ediliyor. Kuyu
cak ayni zamanda, susam, dan ve 
mısır ambarı. 

Yamalak, Pirlibey ve Arpas köy
lerinden geçtik. 

Ortalık kararırken Feslek'e vardık. 
Burada enteresan bir inşa sistemi 

gördük. Menderesin sol sahilini su
lamak için, nehri, 5 tane tünelden 
gecirmisler ki, bunlardan biri tam 
3SO metre uzunluğunda! Şimdiye ka
dar, bu inşa tarzma yalnız ~imendi

fer güzerg3hlarmda rastlad:rğmıız el
bette. manzarayı hayretle seyre baş
ladık 

Ll.kin, ne yazik ki, güzel Mende
re.ı: kıyılarında fazla duramıyacaktık. 

Gece olmak üzereydi ve önümüzde 
ıssız karanlıklara dalan uzun1 u puzun 
yollı:ır vardı . .• 

Semih A GLI 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 9 9 

- _ı-ı _ _ ,_ 
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±1 
SOLDAN SAGA : ı - Ana defil - Sil 

2 - Mamul hale koymak - Iıim arkadaşc 
3 - Bir nota - Sevda - Bir nota 4 - Bir 
renk - Bir harfi deiiı;irıo dua olur. - Er
kek S - Eıki bir Türk devleti - Babanın 
yansr 6 - Allınetelr 7 - Delilleri olan 8 -
Komşu bd devlet - Elemiye yanır 9 - V ll· 
cuttan çıkan su - Ansızın olan 

YUKARIDAN AŞAGI; ı - Bir içlı:i - A
mut vaziyette olan ı;izııi 2 - Iıçi - idrarda 
mırvcut uz;vl bir madde 3 - Caba nın bi r he
cesi - Len:etine bıkar 4 - Almıya mukte· 
dir olan 5 - Bir i11aret ..-ı:amid - Bir renk 
6 - Bakmrya muktedir olan 7 - Bayra.rn -
Pratik 8 - Bir çiçek - Ber aber 9 - A ııp -
batlama edatr 

DONKO BULMACA - S OLDAN SAGA : 
1 - Şifa - Vefa Z - Iliın - Aıir 3 - T l 
de (Edat) Nant 4 - Acele 5 - Efe e; -
Ada - Enam 1 - Neıir - Zem 8 - Aral 
- Gaıa 9 - Sene - Arat. 

YUKARtDAN AŞAGI: l - Şita - Ana~s 
(sana) 2 - tllç - D<ı!re 3 - :Fide - Atın 
4 - Amele - lle S - Eğer 6 - V an -
En - Ga 7 - Esat - A.2.ır il - P'in - 0 -
mera g - Artılc. - Mat. 

Deniz Levazım Satınalma 'K9misyonu İlanları 

1 - Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan bir adet dizel dinamo 
gurubunun, 1 -1. k.inun- 941 Pazartesi günü saat 15 t e pazarlıkla ek
siltmesi yaptlacaktır. 

2 - Kat'.t teminatı (1500) lira olup şartnamesi her gün komisyon-
dan almabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasnnpasada bulunan komisyon-
da hazır bulunmaları. (10356) -Bir adet m otör gurupu alınacak 

1 - T ahmin edilen bedeli (7000) lira olan bir adet motör gurubu
nun 29 -2. Teşrin - 941 Cuma günü saat 14 te pazarlıkla eksiltmesi ya-
pılacaldtr. .. . 

2 _ Kat'! teminatı (1050) lira olup şartnamesi her gun komısyondan 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasmıpaşada 
yonda hazır bulunmaları. - bulunan komis

( 10355) 

854 Adet Yağ süzgeçliği için keçe (muhtelit eb'atıa) 
20 Metre Ustik hortum (73 m/m kutrunda) 

1080 Adet Fırdöndü 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malzemenin 29.11_941 Cu

martesi günü saat 11,30 da Kasımpaşada bulunan Deniz Levaznn Satm 
alına komisyonunda pazarl.ığı yapılacağından isteklilerin belli gün ve sa-
a tte komisyona müracaatları iJAn olunur. (10404) 

Adana Belediye Riyasetinden : 
ı - Adana şehrinin tutarı mesk.On ve gayri meskün 2570 hektar o

lan sahasının 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 ve 1/8000 mikyaslarmda ha 
lihazır haritalarmm alımı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
İşin maktu bedeli 31000 lira ve muvakkat teminatı 2325 liradır, 

2 - Eksilbne 12.12.941 tarihine rastııyan Cuma günü saat 16 da 
Adana Belediye dairesinde toplanacak eksiltme komisyonunca yapılacak
tır Eksiltmeye iştirak edeceklerin toplu olarak meskün ve gayri meskOn 
tuiarı 500 hektarlık bir sahanın muhtelif mikyasta haritalarmı yaptığı
na dair Nafia Vekaletinden alınmış vesika ile ihale gününden Uç gün 
evvel Beleliyeler İmar Heyeti Fen şefliğine müracaat ederek iştirak ve
sikası almaları lAznndır. 

s - Bu işe ait mukavele ve sartname ve teferrllatı 155 kuruş mu
kabilinde Ankarade Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen şef
liği ile Adana Belediyesinden alınabilir. 

4 - Teklif mektuplan 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunu hO
kOmleri dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Adana bele-
diye reisliğine makbuz mukabilinde teslim edilmelidir. (10264) 

3ah ip ve Neşriyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
T . L. Ş. T..ıA~~ Matbaası 

BURUŞUKLUKLARI 

ve LEKELERİ 
nasıl '~SİLMELİ" . 

* 

Bu yeni ve 
şayanı hayret 

GÜZELLİK 
REÇETESİNİ 
tecrübe ediniz. 

Clld h ücey
relerlnden 

ıstUıraç edi
len ve genç 
ve sağlam 

bir , clldln 
1 unsurlarına m üşablh olan ye-
1 n l ve kıymetli bir h ülAsa. Bü
~ t ün dünyada tanınmış bir clld 
· mütehassısı taratınua.n keş
ı,tedllerek k.emall itina lle se
.jçllen h ayvanlardan istihraç 
·edilen ve cBlocel> tabir edl· 

i
len bir cevher, şimdi clld 
gıdası olan pembe renkteki 
Tokalorl kreminin terkibinde 
·mevcuttur . .j:lunu her akşam 
' yatmazdan evvel kullanınız. 
Siz uy\ırken cildin iz bu kıy
' metli 1 unusurlart masseder. 
' Her sabah , uyandığlruzda 
1 cildlnlztn dah a taze, daha 
"genç ve daha yumuşak oldu-
ğunu görürsünüz. Gündüz
leri < Yağsız - Beyaz) Toka.
lan kremini kullanınız. Bu 
basi t tarzı t edavi sayesinde 
her kadın 10 yaş gençle~ebı"· 
lir ve her genç kızın gıpta. 
nazarlle baktığı şayanı h ay
ret bir tene malik olabllir . 
Tokalan . kreminin müsmir 

.,n eticeleri ' ga ran tll\dlr. ,.. Aksi 
takdirde paranız iade cdlllr. 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu ilanları 

Beher kilosuna 57 kuruş tahmin e
dilen 29 ton sabun alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 28- 11-941 Cuma 
günü saat 14,30 da Tophanede İsi. 
Lv. Amirliği satın alma· komisyonun
da yaptlacaktxr. İlk teminatı 1239 li
ra 75 kuruştur. Şartnamesi komisyon
da görillür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri, (386 - 10136) -Beher kilosu.na 100 kuru$ tahmin 
edilen 30 ton zeytin yağı pazarlıkla 

satın alınacaktır . İhalesi 28- 11-941 
CUma günü saat 14 te Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satmalma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 2250 li
radır. Şartnamesi komisyonda görü
lür. Taliplerin belli vRkitte komisyo
na gelmeleri. (388-10138) -

Beher çiftine 275 kunli' tahmin e
dilen 3000 çift terlik alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 28/11/941 Cuma 
günü saat 15 de Tophanede Lv, A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılaca,ktır. İlk teminatı 618 lira 75 
kuruştur. Numuneleri komisyonda 
görülür. Taliplerin belli vak.itte ko
misyona gelmeleri. (3891 (10190) 

Beherine 275 kuruş tahmin edilen 
12,000 adet yün fanile alınacaktır. 
Pazarlıkla eksilbnesl 2/12/941 Salı 
günü saat 14 de Tophanede İst. Lv, 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. i lk teminatı 2475 li~a
dD." Nümunesi komisyonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (396) ( 10307) -Beher giyimine 90 kuruş tahmin e
dilen 6000 giyim öküz nalı a1macak
t rr Müteahhit nam ve hesabına pa
za;lıkla eksilbnesl 2/12/941 Sah gQ
ııil saat 15 de Tophanede Lv. Amir
l iği satın alına komisyonunda yapr
lacakt rr. İlk teminatı 405 liradır_ Nü-

Hayvan Sağhk Memurları ve Nalband 

Yaptr rı la

cak it 

Elbise 

Mektebi 

Miktarı 

Tahm in 
bedeli 
L I, Kr. 

Müdürlüğünden 
Tutarı 

bede li 
L I , Kr. 

lık 
tem i natı Ekılltmen i n 
LI. Kr, g ün ve Saati 

dikimi 50 taknn 14 50 725 00 54 50 3.12,941 Çarşamba 14,30 
Mektebin hayvan sağlık memurları kısmı talebesi için yaptırılacak 

ve kuma§I mektepçe verilecek elli taknn (caket, yelek, pantalon) elbise· 
nin malzemesi yap1c:ısına ait olmak üzere diktirilmesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatte İstanbulda Cağa
loğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliği binasında toplanacak komis
yonda yapılacaktır. Şartname her gün çalışma saatlerinde Selimiyede 
mektep muhasebesinde görülebilir. Yapıcıların aranılan vesaik ve bu iş
leri yaptığına dair müesseselerden alacakları vesikalar ve teminat mak-
buzlariyle komisyona gelmeleri. (9979) 

59.000 kilo 1 • 5 inci kalitelerden "Maden" ve "Dere" tipi 

SAMSUN TÜTÜNÜ İLE 
84.000 kilo 1 inci ve 2 nci kalite Tonga olıırak işlenmiş 

İZMiR TÜTÜNÜ 
Mübayaası için Bükreşte Calea Victoriei No. 152 de Ro

manya Krallığı İnhisarlan müstakil sandığr Mübayaa servi
sinde 15 İlk Kanun 1941 tarihinde saat 11 de aleni müna
kasa yapılacağı ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar 
Satın Alma 

izmir Silah 

Münakasaya iştirak şeraiti ile .şartname her gün mesai 
saatleri zarfında Istanbul Galata, Ünyon Han Romanya Ti
caret Ataşesi Bay Titus Cristureanu'nun dairesinde veya 
Bükreşte yukarıda tasrih olunan adreste tedkik edilebilir. 

Fabrikasa '1 ----·" 
Komisyonu Reisliğinden 

'•Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu• 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - İhtiyaca binaen a~ğıda cins ve miktarı yazılı 29600 lira mu
hammen bedelli iki kalem malıem.e ayrı ayrı veya tamamen pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Satm almacak malzemelere ait şartname mesai güıtlui içinde 
saat sekizden 16 ya kadar Tophanede Askerl Fabrikalar !!atın alma ko
misyonunda görülebilir. 

3 - Münakasa 3.12.941 Çar:'jamba günü saat 14 de İzmirde Halkapı
narda Silfth Fabrikasmda müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 _ istekli olanlar % 7,5 nisbetinde 2220 liraltk muvakkat temi
natlarını emvale yatırarak alacakları makbu:ı.lariyle birlikte 2490 saytlı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri mucibince icap eden vesaiki ve 1941 
mali ytlı Ticaret Odası vesikasını h~milen muayyen olan gün ve saatte 
satm alma komisyonuna mtit'acaatları . (10014) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 
ı - İdaremiz ihtiyacı olan 16 kat krua.ze elbise, 17 adet kasket ve 

6 adet palto mektupla teklif istemek suretiyle ihale edilecektir. 
2 - Muvakkat teminat 112,5 liradır. 

3 - Tekliflerin Leva:ı.mıda görülebilecek ~artnamesindeki tarifata 
uyguM- olarak 1/12/941 Pazartesi günü saat 17 ye kadar Metro hanın 
4 üncü katındaki Levazım Müdürlüğüne imza mukabilinde verilmiş ol-
ması l~zımdll' . (10201) 

Adana Belediye Riyasetinden 
ı - Adana şehri içme su tesisatı için lAzım. 

lumba kapalı zarl usuliyle ve 45 gün müddetle 
gelen 5 adet dalma tu
münakasaya ı; ıkarılmış

::. lır. 
2 - Muhammen bedeli 25000fliradtr, 
3 - Muvakkat teminatı (1875) liradır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname, proje vesair evu.kı Ankarada 

Dahiliye Vek3leti Belediyeler İmar heyeti .fen ,şefliğinden veya Adana 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden (125) kuruş mukabilinde alabilirler. 

5 - İhale 13/1/942 tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da Belediye 
binasında toplanacak Belediye Encümeni tarafmdan yaprlacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için teklif mektuplarının vesair evrakın 
ihaleden bir saat evvel Belediye Encümeni reisliğine 2490 sayılı kanun 
mucibince makbuz mukabilinde verilmesi lı'izımdrr . 

Bu iş hakkında fazla malümat almak istiyenlerin Ankarada Dah.i~ye 
Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğine veya Adana Beledıye 
Fen İşleri dajresine müracaatlar ı ll~n olunur. (10360) 

ı - Maltepe Tütün Enstitüsü mevaddı müışteile deposu proje, keş1t 
ve şartnamesi mucibince açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

il - Muhammen bedeli (2716,04) lira olup muvakkat teminatı 

(203,70) liradtr. 
lll - Eksiltmesi 9/Xll/941 Salı günü saat 9,30 do Kabataşta Leva

znn şubesinde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname, proje ve kesti her gün bahsi geçen şubeden (H) 

kuruş mukabilinde alınabilir. (10077) 

Askeri. Fabrikalar Satınalma Komisyonu· İlanları · 

Tahmin edilen bedeli sı.ıı.~ lira n 1"','; ,..._, ...... a""'u.n.ı..ı. Ud.J.IJC IJJ.L .lUcv

mevcut 50 ton Bisulfat 12 Birincika.~ loJı h~rbı manzar!'sı vermek, ve 
pazarı Askeri Fabrikalar. yollamaSt ~mer~ka halk efkarını kazanmak 
arttırma ile satılacaktır. ilk temina ıstemış olabılır. Hnrbın boyle 
gün fabrikada görülebilir. İsteklileı bir manzara alm~sı, Sovyetlerle 
gün ve saatte komisyonda bulunm' müttefik bulunan Ingilterenin ve 
--------------lona yardım etmekte bulunan A

merikanın halk nazarında vazi -
yetini sarsabilir kanaati mevcut 
plsa gerektir. 

!stafilokoklardan mütevellit Bununla beraber, antikomin· 
(ergenlik, kan çıbaru, koltuk al- tern paktın yenilenmesi, mevcut 

,-.. Dr. İhsan Sami 4~ 
lstafilikok Aıısı 

tı çıbanı, arpacık) ve bütün cilt vaziyette hiç bir değişiklik vü-
hastalıklarma karşı pek tesirli cude getirecek değildir. Zaten 

&. bir aşıdır. o ı v a nyol u N o._,,113 bu kabil paktların pratik kıyme-
,. ti olnıadığı herkesçe bil!nen bir 

. .. uı.. İ tel şeydir. Onun içlrı Berlinde yapı-
muoeler.i komıs~onda go:· ur. s t- ı lan imza merasimi sadece bir 
lilerin belli vakitte komısyona gel- .. • . im · h 
meleri. c 397 ı c 10308 ı numayışten ıbaret ka aga ma " 

_ kumdur. Husu!iyle Danimarka, 
Beher kilosuna 75 kuruş tahmin e- Finlllnda ve Bulgaristanın bu pak 

dilen 7000 kilo Hindi eti pazarltkla ta gönü] rızııslyle imzalarım koy
satın alınacaktır. İhalesi 1/12/941 dukları şüphelidir. 
Pazartesi günü saat 14 de Tophanede. 1 ' --- •-----

Lv. Amirliği satın alına komisyonun" Bir İngiliz K r uvazör ü 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 5250. • tf ti fi ! 
lira, ilk teminatı 393 lira 75 kuruş-.1 ,, nn kte atırılmı" 
tur. Şartnamesi komisyonda görüllir.ı .Berlln, 26 (A.A.} - D, N, B. nin 
Taliplerin belli vakitte komisyona. bildlrdlline göre1 blr Alma.n denizal
gelıneleri. _ (398 - 10409) ·ı tısı Atlu Okyanuıunda Dragon tn-

glUz kruvazörünü bntırınıştır. 
20 ton saman alınacaktır. P azar- * 

!ıkla eksiltmesi 1/12/941 Pazartesi Londro, 28 (A,A,) - "Dragon., ,,. 
~ünü saat 14,30 da Tophaı:ıede Lv. I mlndekl ln,g;Jl!z kruvazöı·üni.in torpil
Amirliği satın alına komısyonunda lendllltıe dair \lmrınl;ır tarafıııd:ın 
yapılacaktır. isteklilerin teklif ede- ı ileri süı-i.ile iddiaya cevaben !'alfıhi
cekleri fiyat üzerinden katı teminat-, yettrır bir nı~mbndnn Dragnıı kt·uvLı
latlariyle belli vakitte komisyon zörünUn tanrrut.a uğraınudığını bi1-
gelmelai. (399 - 1041\f) dlrmektcdir, 

Hatay Çiftliğinin bu seneki mahsulünden 400 ton miktarında çel
tilc İlkk~nunun (onuncu) Carıamba günü Reyhaniyedeki İşletme 

Merkezimizde açık arttmna ile satdacaktır. İstekliler ayni günde saat 
16 ya kadar tşletmeye müracaat edebilirler. 

Çeltikler çoğu Kam.aline olmak üzere sD."a ile Viyalone, Maratelli, 

' numara 10, Kır çeltiği ncvilerinden ibarettir. 
,, 

Üniversite Rektörlüğünden • 
Fen fakültesinde tecrübi fizik, matematik, jeoloji, Tıp fakültesinde 

Hayatı kimya, Edebiyat Fakültesinde Felsefe, Türkiye Tarihi ve İkb.sat 
Fakültesinde Maliye doçentlikleri açıktır. Namzetlerin 22.1.942 erşembe 
günü yabancı dil imtiham ve 5.2.942 Perşembe günü esas imtihanları 
yapılacaktır. İsteklilerin sıhhat raporu, 5 fotoğraf nüfus tezkeresi sureti 
ve ilmi hüviyetini gösteren fişleri ile "Fi~ler tedris işleri kaleminden 
istenecektir.,, 15.1.942 tarihine kadar Rektörlüğe mtiracatlan. (10352) 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından ', 
Muhtelif cinste hususi tip elektrik ampulü alınacaktır. Teslim milel.. 

de ti uzun olacaktır. 
İsteklilerin izahat almak ve resim veya nilmunelerini görmek üze-. 

re Müsteşarlığımıza veya Kasnnpaşada Deniz Levaznn Satmalma koin.i&-o 
yonuna 15,12,941 tarihine kadar müracaatları. (8780 - 10394) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
İspençiyari K~ya Enstitüsünde yaptırılacak 3657 .66 liralık tamirat 

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

Keş it ve ~artname Rektörlükte görülür. (10153) 

istanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1 - 5000 çi[t er fotini satın alınacaktır. 
2 - Daha evvel yapılan ilı1nlgra talip çıkmadığından, katı teminatı 

olan 6975 liranın Bakrrköy malmüdilrlüğüne yatırılarak makbuzu. ile 
birlikte 5/12/941 Cuma günü saat 11 de Yeşilköy Hava Mmtaka depo 
Amirliği satın alma komisyonunda bulunmaları. 

3 _ Nümune görmek ve evsafı almak istiyenler tatil günleri hariç 
her gün Yeşilköy Hava Mmtaka de90 amirliğine mi1racaatlan. (10271) 

Tah m in B. İ l k Tem. 

726,00 54,45 Sarı hastalıklar ınücadele merkezleri memur ve ha ... 
demelerine yaptn·ılacak 66 çift fotin. 

625,00 46,87 Beykoz ağaçlama fidanlığı için almacak 2500 adet 
peynir tenekesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk temin3t miktarları yukarıda yazılı işler ay ... 
rı ayrı acık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabrt ve Muamelat 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 12./12/941 Cuma günü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır, Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü mu-
~ .. •v<>n .,.,.,u_... n.· ~----" "'"' ~uıs,v.r mıunen imha etmistir ,.,..~~ 1 "\ 

bulunduğu h•."P •d'lecck olursa 1680 Lazoı:ski'ni.rı beyanatı -
vagortun tnhrıp edıldığl, 2640 vagonun 
da ciddt hasar·' u~tadT~ı anla$ılır 

Yeni şelıirler kuruluyor 
Kuibi,.ı, 26 (A.A.) - Dun gaıet,·· 

dlere beyanttttö bulunan Loı:ovski, t 

Ilkteşrınde bu kadar gltrültülü bı: 
Bertin, 26 (A.A.) - Almanyattlı'1 pro)1aganria ile il.in edilen Almanlarır 

doğu topraklarındi'l yeniden şehirler Moııkova taarruzunun taman1iylc akı:ı 
:nşa edilecektir_ Doğu Prusyaya Y~'ti nıete uğradıgtnı ve 16 Sonteşrhı·l 
ilhak edilen zlchen11u bölli{cslnde E'hem ba Jıyan taan·uı:un da aynı ~uretle 
miyetli bir inşaat programı tahakkuk kim kalacagınııı korkr11ada11 iddia erli 
ettirilecektir_ D:lha şimdiden beş bin- Jebileceg!nl sOy1en1iştlr 
den frıl'IJa arnele Baltık den!zi sahil- Sovyet endiletri aı nzi&ltılrı dörtte 
}erinde yeni bir fjehir kurmak üzere 1 üçlinüLt .zaptedilcligine dair AlmanlJı 
faaliyete gec;nıiş bulunmaktadır Bu tarafından ileri silriilen ;ddiavd t.:e
)'eni $ehir 16 bitt nüfusu istiap edeLı~ vap veren Lozovski şunları söylmH:; 
lecektir, tir: 

_-~o--- "Bu iddia doğı·u değildir. Birincı 

Fevkaldd Şidd tli 
Bir Z lzele 

( lla ıtı r11fı 1 ınclde) 

kezini 2700 kılometrn mesafede, 
Amerika şlmallııdc tahmin etmiş 
tir. 

Bu 8Brsıntı yeryüıilnde l)imdiye ka
d•r kaydedilenlerin en ıiddetlisidir, 
1n•Utereı- zelıeıe yazıcı Aletler, sar
ımtının tiddetinden boıulnıuılardır. 
Alm!i.R radyooutıun b\ldlrdlllne göro, 
ıelzele, bllhasoa Liıbon'da va İ!pan
yanm Murcle oyatetıttde kendin\ bü
yilk bir şlddotie duytırmuştur. 

* f,ıonbul, 20 (A.A.) - Kaııdllll ra-
sathc.ıneı:ıinden tehliu; cdllmlı;ıtlt•: Dün 
gece saat 20 yi 11 dakika 14 sttı1iyc 
geçe merl<ez tisHi t~tanbuldan ·1200 
kiloınetre mcs<lfedc bulunan çok şid
detli b~r zelzele kaydedilmio::tir 

ikinci ve üc;Uncü bes senelik pli.:ıtaı 
yalnız Sovyetler Bir1iğiniı1 endilst .. 
kabiliyetini arttırmakla ka1mnn1.7 
memleketin iç tp.ra!larında bir c;ok Y' 
nl endilstr1 merkezleri ihdasını el 
mümkün kılmıştrr. Bundan başka tah 
liye esnasında düımana mühim tesı~ 
satın hiç biri brrakılmamıştır:r 

··-----
Amerika 

(Ba9tarafı 1 incide) 
kısımları Amerikalılar için müsait bı 
rer üs vazHeei görebilecek ve Liberitt 
lılar memleketlerine Amerikalılarıı 
ayak basmasından bilhassa memnun 
olacaklnr. 

Holaııda Giiyam'ııda 
Parra Mnribo, 26 ıA.A' ·tıo 

landa Güyaıu,,: Birle~ik Ame ;kanın 
birinci k<ıfi1e af'keri kuvvl'tlerı bugüıı 
buraya gelmi'}tir. Amerik·1 askeri ... 
sade, fakat samimi suı ette k:Jr~ılan
mışlatdtr, 


