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Her bayram çıkar 

Baaıldıtı yer: 
ULUS Buımevl 

Çankırı Caddesi Ankara 

Ne$rl;yat MQdQrll 
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Mfimtaz Faik Fenik 

Telefon: 1062 • 1063 _J 
• • 

Milli Şefimiz ismet lnönO Hatay' da 
Cümhurreisimiz binlerce Hataylıya 

hitaben bir nutuk irat ettiler 
• 

lnönü Halay' da gördüğü 

ilerlemeden cok memnun 
Milli Şef Hatayhların kahramanlık 
ve fedakôrhk duygularını da övdü 

• 

. :- ı --:- ,ç # • , 

Yeni bir sulh' 
bayramı daha .. 

Antakya, 22 a.a. - Doğu vilayetlerinde bir tetkik gezisine çıkan Cüm
hurreiaimiz lamet İnönü dönüılerinde Hatay'ı da ziyaret etmişler ve bura
dan ayrılırken kendilerini uğurlıyan binlerce Hataylıya hitaben şu 

nutku söylemişlerdir : Milli Şefimizin yurt içinde yaptıkları •eyahatlardan biri e•na•ında halk araıında alınmı§ resimleri 
"- Antakyalılar, 

Falih Rıfkı AT AY Şimdi sizinle konuturken bütün 
1'~ J memlekete, Hatay hakkmda duy-

t•tl Urk adeti, ıeker bayramında duıklarnnı söylemek iatiyorum. Bir 
;. \, konuımaktır. En fakir çocu- iki gündür Hatay'ın her bucağını 
•r' abası ve anası, yeni bir esvap görmeğe çalııtım. Her yerde va
rr:,Yıp. bulduğu gil>i, her:kea, acıla- tandaılarnnı anavatana kavuıtuk-
0(~ hıddetlerini ve kinlerini hiç larındanberi geçen iki sene zarfın
tO... Zsa bayramın ilk günü, içine da, çok ilerlemiı buldum. Cümhu
"• er; batkalarının sevinç hakkı- riyetin halk için çalııan idaresi ve 

a~•Ygı gösterir. anavatanın Hatay'a gösterdiği ıef-
hi ır kederli sözümüz olsaydı da- kat ve .evgi memleketin bünyesin
t_' b\l sabah nete ile uyanmıı olan· de yaratıcı teairini derhal gÖ&terlc:• onunla rahatsız etmezdik. Fa- meğe baılamıthr. Hataylıların va
t' t ~•kiıkat odur ki bu bayramı da, tanaeverlik duygularından çok ae# 
~ bütü? cihan milletl.«:~inin en vindim. Hatay'ın bütıin T~rk vat~-
5çilld '1.ahbyarlıJ.: adcletti••• aullı nuacla kahr&JQaDlak, fedakarlık mı· 
de.. e teçiriyoruz. Buhran yüzün- aallel'iyle adını andıracak bir d•-
ei• ~tiğimiz sıkıntılar, harp fa- rumda olduğunu bütün memlekete . ~~~~-
-.i:{ııı en ucuz sadak.au bile ol- bildirebilirim. 

a· •ıı hafiftir. • Sevgili Antakyalılar, 
191~zler 1911 ve 1912, 1914 ve Büyük Atatürk Hatay için çok 
dö .... h.Yramlarmda, yaslanmıt ve hasret ve ıstırap çekmittir. Şimdi 
ti)'l\l~iit orta nesildeniz. Cümhu- bir bayram sevinci içinde yatarken 
kıtetıll hemen hemen 20 ye yakla- Atatürk'ün kahraman ve kutaal 
~ &ulh devrinde doğmuf, büyü- adını ta yüreklerimizin içinden ge
t,'1 b ~eya ıuurlanmıt olanlar, tam len aziz duygularla anıyoruz. Vic
'r .. ,.;Yl'arnlardan birine rastıelen dani saygılarımız ve derin aeıvgile- ,..

1 
tO.-··ı •'daki Balkan bozgunlarmın rimiz onunla beraberdi.r. 
l~~I bo~ucu havasını nereden bi- Antakyalılar, Cümhuriyet Hükü- I 

lskenderun'dan güzel bir görünü§ 

CÜMHURİYET BAYRAMI HAZIRLIKLARI \Gt\iıı erdır? Köklerinden kopan metinin tatbik edilmekte olan pro
bit b Rumeli Tür.klüğünün, böyle gramlan her sene deniz kıyısından 
!t\iıltl~Yl'arn günü, göç yollarına dö# uzak köıelere kadar feyizli tesir· 
lı•tır Uf olduğunu onların neden ferini göstereceklerdir. Bu eserleri 

t: 10
• g•tirmeli? ben de yakından görüp takip ede-

d• : dat!. oalara, bu •ulliıın bira• ceğim. Şimdilik size veda ediy~ 
'•llıt •glaııma ve döğünme b•Y· rum. ~izden de vatanın öteki böl-
1'\it>e •l"lJtı unutmıyan Türklerin tec- gelerine selAınlar ve •ovıriler götü
ı.._.elc~~ .. ahlakı eseri olduğmıu aöy- rüyorum.'' 
t~ az~dır. Bizler, belki bu- -------------
~ E ~eaıl gençlerinin kulakları- r-------------"""'"I 
~a.._ 1

'
1 daııan, "fırsat kaçırma" 

-·~11au ·ı 
llç~"-I 1 e, nasıl, kara ve kanlı 
'bıı dara yuvarlanıp gittiğimizi 
~ ... ~ •le:. Biz, içinden yafıyarak, 
~le Reld'~~ı ~e sevinçlerini tada
•oq ~ ıgırnız maziden, bu mille
"-~ •"tdduğu vakit nasıl kahra
~. OJlu Ç.•~ıftığını öğrendiğimiz, 
İ"l»•ız " .. •çın, bu millete hadsiz he
t ttt.irı, ~Yendiğimiz kadar, bu mil-
~~·.:ulrnadıkça, vurulmak is
~•i I" 1 

çe, neden harbe aürüklen-
"lr •zırng ld'w• . d "W •• • 1'i . e ıgını e ogrenınıtız· 
~ fii~ Yrllrk sulh, bize, din ve 
.:,•t•rt f atçılığmın vadettiği nü
llc·Zd· ıc:zlasını kendi toprakları-

11\(:j ı,· Zandırmıthr. Anadolu'da 
~ile\iı;: tirmi yılhk sulha tercih 
) "'-dıfın e . hiç bir harp kazancı 
• delilik a ınannıamak, ya saflık 

L .. ~l.l S\Jlh olu~ •• 
~'-'lii .... Un ıkı tartı vardır: Hak 
"'11(1 ı... .. :.~\l, toprak b"t·· 1" .... ! B lr• "'1t\llıl.. u un ugu u 
tif~ bu ın·ift~n biri bozulduğu va
~11\i birk etın )'Üz harpte kaybet
''ti ile k ·~ Yıllık dağılma ve eri
~! olur:Y e1deceğini dahi biliriz. 
...._ "'kları a 0 sun sulh!"> fırsat ka-
- •q •c Ilı Zan d " 1 
""" ile ol ne en maceracı a-

d•rt de. \lrıa olsun harp!" düstu· 
Sıal)\ b ~~ •z ahmakça değildir. 

~· ilerj ~ütır.arlığımızr, ileri gö
~:~ diirüs 11~~!' devlet adamlan-
1,lc 1•rt:ınlf ; ugune ve bu halka 
f~t İtıaaııİ rnalanna, ve bu mem-

Bayramın birinci 
giinü neıeli ge~fi 

Dün, şeker bayramının birinci 
günü idi. Havanın çok güzel ol
ması Ankara'nın canlı ve ne,eli 
bir gün geçirmesine sebep oldu. 
Yeni,ehir caddeleri ve Ankara 
sokaklarını dolduran kadın, er • 
kek, çocuk kalabalığı akpm 
geç vakte kadar sürdü. Hele ço· 
cuklar hayatlarından pek mem
nun görünüyorlardı. 
Şeker bayramını, Cümhuriyet 

bayramının takip etmesi, uzunca 
bir tatil imkanı verdiği için ba
zı ankaralılar bu fırsattan fay
dalanarak lstanbul'a gitmi,ler • 
dir. Gene bu uzun tatil, Cümhu
riyet bayramı törenini 'ehrimiz-

. de takip etmek istiyen binlerce 
ziyaretçiye şehrimize gelmek 
fırsatını vermiştir. Bugün yur
dun dört köşesinden şehrimize 
binlerce izci de gelecektir. 

•lci ta arının da onlar etra
ın ve arkı birliğine borç- .._ 

Dün sinemalar, eğlence yerle
ri ve tenis maçı büyük bir kala
balık toplamı,tı. Tenis maçları
na bugün de devam edilecektir. 

Kabul ve geçit törenlerinin 
programları hazırlandı 
Bugün ıehrimize gelecek olan izciler 

garda törenle kaıulanacaklar 
Cümhuriyetin 18 inci yıldönümün· ı 

de yapılacak kabul töreniyle ~~d .- i ngiltere'nin on iki aylık 
r?'"da yapılacak büyük geçit torenı- ı 
nın programı hazırlanmıştır. • • • k 

Kabul törenine davetli bulunanlar, ticaret gemlSI ayıpları 
saat 12.30 da kordiplomatik mensup· 
tarı saat 13.30 da Büyük Millet Mec
lisinde kendilerine ayrılan yerde top· 
lanmış bulunacaklardır. Kabul töre· 
nine saat 13 de başlanacaktır. Tören
den çı,kan zatlar doğru ipodroma gi
derek tribünlerde yerlerini alacak -
tardır. Geçit törenine saat 14.55 de 
ba~lanacaktır. 

.-izciler bugün geliyor 
Cümhuriyetin 18 inci yıldönümil 

günü olan 29 birinciteşrin 1941 de 
şehrimizde yapılacak büyük geçit tö
renine iştirak edecek olan vilayet iz
cileri bugün geleceklerdir. Eskişehir 
istikametinden gelecek izcilerden ba· 
zıları posta trenleriyle İstanbul izci
leri ise saat 16.20 de gelecek hususi 
trenle, Kayseri istikametinden gele
cek izciler de Erzurum, Zonguldak 
trenleriyle geleceklerdir. Vilayet i.z
cileri Ankara garında Ankara izcile
ri tarafından törenle karşılanacaklar
dır. 

Londra, 22 a.a. - Bahriye Nazırı 
M. Alexander, dün radyoda bir nu • 
tuk söyliyerek demiştir ki: 

"- Son 12 ay içinde Britanya'ya. 
müttefiklere ve bitaraf devletlere a
it olmak üzere batan ticar~t gemileri 
geçen harpte 1917 ye kadar batan ge
miler yekunundan azdır." 

M. Alexander bundan sonra geçen 
harpc tayyarelerin yalnız 8000 tonila
toluk vapur batırdığını, halbuki bu 
harpte hava kuvetleri tarafından ba
tırılan gemiler miktarının yüzbinler
ce ton~ bulduğunu söylemiştir . 

ŞEKERCi 

Hau Bekir ticarethanesi 
Sayın mütterlerinin 

bayramlarını kutlar 

1

j MOSKOVA'YA GÖRE l _I B_ER_LİN_'E _GÖ_RE ___ ] 

Moskova önünde 

vaziyet 
gergin ! 

MoskMı Ye lenlngrld' ı 

Almanlar takviye 

kıtaları gönderdiler 
Londra; 22 .n.a. - Moskova radyosunun 

blldlrdi!Une sı;öre, Moskova civarında \'azı. 
yet gergindir. Bununla beraber, dQşmanın 
taarruzları, cesaret \'e metanetle püskilr -
tülmektedlr. 

Alman tanklannın f!('rl hareketlerine 
[ Sonu 3 üncü sayfada ] 

Donetz havzasında 

Alman işgali 
genişliyor 

Briansk 'ın cenubunda 

Sovyetlerden yeniden 

beş bin esir alındı 
[DUnkü alman teblitlne c6re. &'",...... 
!erin Doneh ha\""ZMI encltl•trl bölff.91nta 
alman Te müttefik kıtalar tarafından 
qırall, dün pnlıletllmittfr. Brian'lk'ıa 

cenubunda, mularebe lllflYılanının ı.. 

[ Sonu J üncü sa.yl11d11 ] 

_ Baba, bu bayrağın niçin yıldızı yok? 
- Yıldızı aönenlere vermit yavrum!. .• ~Sonu 4 üncü sayfada] '--------------" 

---~------------~~~~--~-~~~~~------------------~--~----------~-------~~--------·~---~-

k En son model tül perdelerinizi 
Or · 

nıılerinizi, gün~ıliklerin çeıitlerini HARAÇÇI KARDEŞLER 
Anafartal~ Caddesi No: 166 Telefon 1428. 

Mobilye ve karyolalarınızı 
alabilirsiniz 
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8 Sonte_şrin 1941 günü bütün yurtta r·································, 
: BAYRAMDA : 

Tahsil çağındaki çocukların 
sayımları yapılacaktır 

i GÜllOll GÖLGESi ~ 
\.. ..............•.................. .-/ 

Kızılay deyince ••• 
• 

Nerede yıldızsız bir ay görsem ve 
nerede Kızılay'ın adına rastlasam, 
hafızamda şu tablo canlanır. 

Ge(en sayımda okuma cağında 3.749.909 (ocuk vardı 
Bu, bir dostumun anlattığı bir ço

cukluk hikayesidir. Arkadaşım, dört 
yaşındayken geçirdikleri büyük feta
keti anlatırken. Bir gece yarısında 
kızıllaşan gök yilzünil tasvir ederken 
ıidcta elleri titriyor ve o ıstıraplı ge
ceyi yeniden yaşıyormuşçasına azap 
çekiyordu. Fatih'te oturuyorlarmış. 
Bir gece nereden bilinmez ııçnyan 
bir kıvılcım kendi evlerini de içine 
alan bilylik mahalleyi dumana. aleve 
boğmuı ve yalayıp yutm\19; meşhur 
Fatih yangını ... 

·Hazırfonan talimatnamenin esaslarını yazıyoruz 
Bu )'il 8 ııont .. rın 19'1 cumartul S(lnü yUl"dırmuzun her tarafında tahııU çatında bu· 

ıunan ooeukların aa:vımı yapılacaktır. Bu huılllta hazırlanan tatlmatnamenln ana hatla. 
rmı uall>'a kcn-u10nm: 

1941 Hn.HI mart ayında, memle'lcetlmlzde 
IUr defa :vapılan tahııll mecburtyetlndeltl eo • 
41Ukların ıa:vımma alt neticeler tekemmül et· 
Urtlmlt vı hır .kaza ve köy Uzertnde hazırla· 
un tablolar blr brotUr halinde buılınak U· 
.... matbaan vertlmltUr. Baıkı bitince da· 
tıtılacaJctır. 

Bu eayımda ıklı edilen netlceJere ıröre: 

111emlelcette ille tahlll eatında (3,749,909) eo
c1* bulunmut ve bunlardan (216,720) ılnln 

tahail mıcburlyetını )'aptıtı ve (884,709) u· 
aun da ı1m41 lMc okullarda bu m.ecburıyetı 
nıımaltta oldutu anla111mıttır. Daha fazla 
dJkkaU ceken clhet de; okulu bulunan köyle· 
rlml.ııdıltl ooc:uJtlardan ortalama hesapla )'&· 

il 7&11)'& okula devam ettırUmuldlr. Simdi· 
:wr bil malQmattan kısaca blr tlklr alınmak 
lc1n. vlll.)'eUtr Uztrlne eayım neticelerini 
1Ö9ter.en hartalardan hır kazan birer tane 
nrllmtltır. 

Hartanın pterdltl manzumenin mlnatı 
" secen Hnı )'apılan eaymı tecrllbelert; ta· 
Uın&tname vı kullanılacak cetvellerin daha 
... ıı ve vasıla blr ıeklklı nnlden tertip ve 
tabım -.narı k11m11tır. 

Qcle* ..,.unmın; blrl eonaı, dlterl ktlltll· 
Nl onü Gzere net mUtterek ayıncı vaıfı 
yardır. 

llo1Kl olanlar; 7Urdwnuzun llkln )'erleri· 
aı w ınun topluluklarının derece vı mahl· 
3"1tlırtnl vı bunlann idare pklllerlnl tayine 
tı.nel tutulan maıamat; dlterl de, bU )'er· 
lenlıl oturan ,,, kanunen 1lk tabaU vı terbi· 
:rtlerlnl vımıl)'e mecbur oldutaıınus vatan • 
clat oocuklannın adedini bllmete vı bunları 
t.aldp etınete ve amca da devletee alınacak 
lll&haW ve umımıt tedbirlen daha e1ulı bir 
eeklldt teeblte yarıyan malQmat.tır. 

BlnaenaleYh: bu mühim davanın muvaf· 
fakıyetıı baearılmasının: idare lmlrlerlmlzln 
bizzat bu 111 ele alarık lhtlmamla üzerinde 
dumıaltnna batlı bulunmaktadır. 

Bu .ene uyım; 8 lklncltesrtn 1941 curnar
tlNt l'Üll1l 7&Pılacalı: vı &)'Dl .Unct. - yWcaelr 

s p 

<*ullar hane olmak Uzere - Maarif VekAle· 
tine bntlı ıuc okullarla, orta vı mesleki ted· 
rlsata baltlı ırDndUz ve aksam meslek okul. 
lan taUl edilerek bunların memur, liil:retmen 
ve talebeleri vazlte alııcaktır. Onun ıcın ta • 
ıımntnamcden birer tanesi, bu nevi okullar 
ile, maarif mUdUr ve meınurluklıınna, ilk ted· 
rlıat mUfettıılerlne, vl!Ayet ve kııza merkez· 
ıerlndrkl köy bürolarına ve nnhlye mUdUrle· 
rlne ve nahiye merkezlerindeki baı ıııtret· 
menlere verllmlttlr. 

Cocu'k 1ayımı tarihi; aynı zamnnda "Tür· 
kiye Ma11rır btatlstıklerı GUnU,. olarak ka • 
bul t<lllmlallr. 

Koy muhtarlarının bu ıenellk btlfadele • 
rlnl temin lctn de, tallmntnnmenln köyleri a · 
1Akad11r eden mühim k11ıml11n bUltenln ar· 
knlarına butırılmııtır. Sayımın umumi m11 • 
hlyetl ve tallmatn11menln dlll:er hllkllmlerl 
de; köy ötreımenlerl, etltmenlerı. n11hlye 
mOdUrlcrı. ilk tedrisat mUtettblerı ve nlhnyet 
vlU\)'Ptln bulacaltı mllnıulp \'11ıııtalarla köyle· 
re blkltrllecekUr. 

Komlııyonlann ve n11hlye mUdUrlerlnln 
calıımal11rll' idare Amirlerince daimi ve ııkı 
bir murak11be altına alınacak, her kim olur· 
sa o!Jıun hu ı~e en kOcUk lhmnl ve a!Akıuız • 
lıkları ırörUlenler hakkında mU.11m11ha edil· 
mekllzln lıt11tl~tlk kanununun mUeyyldelerı 

tatbik okın11caktır. 
Gecen 111.)'llllda, ''köy,. adetlerinde c'1<an ve 

IOzumauz lıtlzahlara nbeblyet veren uyırun· 
ıuzlukların tekrarlanm11ması tctn 1ayıma; 
köylerde muhtar1ıkl11r t'flaı tutulacak ve bun· 
ların lllmler1 talimatnamedeki izahata ıröre 
lllna ile teııblt ettirilecek, Dnhlllye Veklllt>tl· 
nln etkardıtı ''ldnrt Taksimat,, bro1llrllndekl 
sayılarla her bakımdan uyınınlult'u temin o
lunacaktır. Bununla berııber: birer kopyaln:ı 
merkezdeki köJ' bU~rına da verilecek olan 
köy adları llltelerlne; ıayımdan sonraki de· 
tlılkllkler sQnU a11nUne lılettlrllmek ıure • 
tıyte (Köy adları ve köy aayıları) nın blrllltl 
ve dotrulutu temin edllecekUr. 

o R 

- Ben olup bitenin ayrıntılarını 
hatırhyabilecek ya,ta değildim, di • 
yor, yalnız şunu biliyorum. Uyuyor
dum, birden annemin beni kucakla -
masiyle uyandım, ortalık feryat için
deydi, "yanıyoruz, ölüyoruz, can kur
taran yok mu" sesleri gökleri tutu -
yordu. Beni önce mahallenin baJına 
kadar götürdüler, oradaki meydanın 
köşesine koydular. Uyku sersemliğ i 
içindeydim, belki de k«-ndimi rilyada 
sanıyordum. 

Ben acı hakikati ertesi gün çocuk 
anlayışımla bile kavradım. Hayatta 
tek umudumuz, bUtUn servetimiz, va· 
rımız yoğumuz, bir gece içtnde yok 
olmuştu. Bir kıvılcım, yü7.lerce aile 
içinde bizim de ocağımı:ı:ı .<>ndilr • 
mUştU. 

O gecenin hatırımda kalan belli 
başlı hadiselerinden biri de, sabah er
kenden uyandığım zaman gördUğüm 
manzaradır. Daha önceki yangınlar • 
dan katma bir harabe, geceki yangın
dan kurtarılabilen efya, dağınık bir 
şekilde sağa sola atılmıf, bütiln ma -
halleli bu eşyaların arasında perişan 
bir vaziyette kara bahtlarının yasını 
tutuyorlar. Hala ağlaşanlar, bağrışan· 
lar, saçlarını yolanlar var. Biz küçük· 
]er kimseye bir şey soramıyor, o hali
mizle, olup biten bliyük faciayı biltiin 
dehşetiyle kavrıyorduk. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1ı,te bu sırada oturduğumur yere 
bfr iki araba ve birkaç "efendi" gel
di. Derhal arabalardan yere atladılar. 
Aramıza karıştılar. Halimizi hatırı • 
mızı sordular. Öyle giizel sözler ıöy· 
lediler ve öyle cana yakın konuştular 
ki ideta feliketi unuttuk: .onraları 
anlıyorum, bizi teselliye gelmiı,lerdi. 

Sonbahar tenis maçlarına 

dün Stadyomda baılandı 

Maçlara bugün de devam olunacak 
DQnUn biricik •POr hareketi 19 Maıa ııtad· 

)'Gmunda yapılan IOJlbahar tenli mUsabakuı 
MI. 

01lffl blı' ııavada tını.ellerle beraber bir· 
tok da Hylrcl toPlıJ&n mllaabakalar iYi aec• 
mit vı "1 neticeler alınm11tır. 

Fazıl Peker • A. Saracotlu'na 6-4. 7·5. Se· 
ınlh uıutttrk • K. Erdotan'a 6·2. 6-0, Kerim 
BQkey • Omer lnönU )'e 6·2, 6·3, Aıım Kurt· 
Cel&1ln SUye 8-2, 8-8, Orhan Erdotan • .ea • 
da.rı Itıkman'a 1•6, 7·5, 6-3, Rasim • K. To
dOrlYı w, e-o. 6--0 salip selmltlerdlr. 

Dlltllrll O)'Unlar busUftlkU mu.&bakalann 
HOllllll ldt. Onun ıeın karaııumalar daha 
cıoıc usı uyandırmaktadır. 

D1ln tek ıı:adın ve karıtıl< müsabakalarının 
kuralan da telrllınlltlr. Bunlar )'ann oyna • 
naealcbr. 

BUUlD bu mUlabakalann yarııon ve ıonu 
011111art11t ,,. pa.ııar ırllnlerldlr. 

Bu.Unlı:1l ayunun proırra.mı tudur: 
laat: 10.90 Asım ·Kerim, uat 10.30 5e • 

anı • Fazıl. ıaat 11.20 hırahlm • Erdal, ıaat 
ıı.» A.. Tandotan • Oman Erdotan, aaat 

12,10 J'ehmt • 15adl, IA&t 12,10 Rutin • llhan, 
•at 14.30 Aaım ve Rahim • Semllı ve Dlil:erı. 
•at 14.30 ceıaıtn ve A)"dın • Sadi ,.e oıaerı. 
••t ~ tetik • Zeki, saat 15.20 Oman • 

N11tm1. 

Milletler arası amatörlük 

nizıml111 dilimize ~evriliyor 
Beden Terbiye! Merkez tattıare Heyetinin 

ıylUlUn ton hattaıında kabul ettlil:l amatör· 

lWr ıeıımatnameslnln Beden Terbiyesi ve 
Spor mecmuasında cıJanaıı Uzerlnı yUrürlU • 

ıe slrdlllnl yazm11tık. 
Beden Terbiyesi umum mUdllrlU~ll bölırı • 

ltre s6ndırdıaı bir tAmlmle llkteırlnden ıu • 

bartn )1lrUrlllte ırlren tallmatnamenln tltlz• 

lUcll tltbllı: edilmesini rica VI tavsiye etmlt
ttr. 

.Alrlat6r11llc talimatnamesinin 14 unca mad· 
dlllndı ber ıııor ıubeslnln mllletıer arası a· 
matörlllte nlzamlanna 4a UY\llm&11 yazılı bu· 
l\Mlmaıcta ve bu nizamların dilimize eevrlle· 
rek talimatnameye eklenmesi- lltenllmektı • 
dtr. 
~ Terbl>'ftt Umum MOdürliltu TUrkl· 

71'dı tatbik edilmekte olan ıpor ıubelerlnln 
mllı.tl•r aruı nizamnamelerinden cotunu 
dilimiz. cevırtm!ıtır. Bunlar )'&kında netrı • 
dtle<:ektır. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
M erlıez Eczonai 

Bu yıl Atatürk koıuıu 
gene yapılacak 

Bu yıl 7 eylUlde izmlr'de yapılan (9 ey
lül aUetlzm mUsabakalan) lle kapanan at· 
letiz.m mevııiml, İlkktl.nunun ikinci hafta
sında kır kO§Ulan ne açılmış olacaktır. 

ötrendlğfmlze göre, beden terblyeai u
mum mUdürlUA'U bölgelere gönderdltl bir 
tamimle atlatlzmln halk ara.ııında yayılma
aına ve aevilmeaine yanyacak olan kır ko
ıuıanna önem verllmeılnl l11teml1tır. 

Bu yıl (Çukurova takını kOfUllU) adı 
verilen ilk reaml kır kOfUll\ından aonra, 
Atatllrk koıuau Ankara'da ve bUtUn yurt· 
ta yapılacaktır. 

Bilindiği Uzere, AtatUrk kO§Uaunu Jlk 
olarak Ankara Halkvi altı yıl evel tertip 
etmlıtır. Bu kotu Dikmen'de AtatUrk'Un 
21 İlkktl.nun 1335 te karoııandıtı yerden 
hilkUmet konatına kadar yapılmaktadır. 
Mesafe 12 kilometredir. 
Aynı sün gene Ankara'd& Emniyet anıtı 

meydanından Ulus meydanına kadar okul 
talebeleri ve Serglevl'nden Ulua meyda· 
nına kadar kızlar için de iki kOfU daha 
tertip olunmaktadır. 

Bölgelerde iae •OOO metreye kadar umu. 
mı kQfUlar yapılmaktadır. Ankara Halk· 
evi bu kQfUları blltlln yurt gençllli için 
açık tutmaktadır. 

Spor hareketlerine giren ! 

sporcuların masrafları 1 

Vekiller Heyeti, beden terbiyesi kanu
nunun hUkUmlerlne uyarak memleket iç 
ve d11ıııda apor terııa.ıılar. dolayıslyle yol-

1 

culuk yapacak aporcuların yol paratarlyle 
sanır! muratlarının ne ıekilde ISdeneceti· 
nl bir kararname ne tesbit etmlıtır • 

Bu kararnameye göre, beden terbiyesi l 
umum mUdUrlUA'flnUn tertip ettıA'l spor 1 
hareketlerine giden sporculara 2-• Ura a· 
rasında gündelik verllecektlr. Yol parala·! 
n da vapur ve trenlerde ikinci mevki Uze
rinden ödenecektir. 

Memleket dıııında yapılacak spor here· 
ketıerine gidenlerin yol paralan, yeme ve 
içme umum mUdllr!Ukc;e temin olunacak-

tır. 

Kaymakamlar arasında yeni 
değitiklikler yapıldı 

Dahiliye Veklletl kaymakamlar aruın· 
da yeniden bul deA'iıılkllkler yapmııtır. 
Bu huauat&ki ıı.te t>ayramerteal PIJl'Olu· 

aacakt-. 

- Hepsi olur, diyorlardı~ hepsi ye
rine geijr. Kazaya rızadan bafka ça· 
re yoktur. Siz bir ,eye dua edin: Al· 
lah bu mlıtete zeval vermesin. O 'cf· 
katlidir, hamiyetlidir. 

Bu "efendi" terde gijnUl kibir de 
yoktu. Kendi elleriyle bir k<>!eye se
maver kurdular, bir ocak yaktılar, Utt
tilne getirdikleri kazanı koydular. 
Bize çorba, çay ve pekaimet dağıttı • 
tar. Şimdiki gibi aklımdadır. Sonba
harın ıerin sabahında felaketten ve 
soğuktan titrerken kavuştuğumur bu 
nimet sevincinden bire göz yeşları 
döktürüyordu. Ümitsiz kalan insan -
tara o dakikalarında uzatılan el, za • 
yıf bile olsa. ne mucizeli görUnilr ve 
ne derin bir minnet uyandırır. 

Anneme yaklattım: 
- Anne, dedim, bu yediklerimiz 

kimin, bu efendiler kim? 
, Annem, zavallı iyi kadın, gözleri 
dolu dolu yüzüme baktı. Bir müddet 
konupmadı. Uykusuzluktan bitkin • 
tikten daha çok derinleşmiı gözlerin
de, çocuk anlayııımla, içli minnet 
duygularını okuyordum. Titrek ıeai, 
timdi kulaklarımda çınlıyor gibidir: 

- Oğlum, dedi. Bunlar "Hilaliahr 
mer" in adamları. KaragUn du•tları ... 

"Hillitiahmer" i ben daha o yaşım
da birkaç iyi kalpli "efendi" nin ,ah· 
sında tanıdım. O efendilerin surat • 
larını artık hatırhyamıyorum bile .. 

lzmir'de Kızılay haftası 
İzmir, (Husual) - Kızılay haftuı 2T 

llkte§rln pazar günU aqamına kadar de
vam etmek üzere başlamlfbr. 

Orta okullar ve liseler talebesi battamn 
deva.mı mUddetlnce, onar kİflUk sruplar 
halinde cemiyete yeni Az& kaydedecekler
dir. 

2• ilkte~rin cuma gUnU tık okullar be· 
ılncl sınıf talebesiyle orta okullar ve ll· 
se talebesi tarıı!ından CUmhuriyet meyda
nında bir geçit töreni yapılacaktır. 

Okullar talebesi, bir koldlln Bahrlbıtba,. 
dıt Halkevl bııhc;eslnde, ikinc i bir koldan 
Bıuıma.hanede Çocuk Esirgeme K urumu 
blnaııı önünde, UçllncU koldıuı da Alııımcalc 
istuyorıu önllnde toplanacaklar ve ıraat 16 
da törl!ne başlamış olacaklardır. 

Ku:ılııy haftası mllnaııebetiyle ınnıflardıt 
talebeye kızılo.y mevz.uu etrafında konfe· 
ram verilecek ve bu mevzu llz.rlne güz.el 
yazı mllııabakalıın yapılacaktır. 

Ankara Halkevinde 

Ziya Gökalp için bir 
anış töreni yapılacak 
Ziya Göknlp'ın ö!UmünUn 17 lncl yıldö

nllnıU milnnscbetlyle 25 llk,teıırln cumartesi 
gilnli Anknra Halkevlnde bir tören yapıla· 
caktır. Herkesin serbest olarak iştirtık e· 
dblleceği bu nnış töreni saat 11 de baş
lıyacaktır. Törenin programını yazıyoruz.: 
Açış (Rchll. Oğuz Tlirkkan), Ziya Gök

alp'ın hııyatı ve ~mh.c;iycti (Hıfzı OJnır. lle
kntn), Şiirlerinden örnekler (gençler tıı

rafındnn), Ziya Gökalp ve mllll mefkOre 
(Hüseyin Namık Orkun), Ziya Gökalp'ı 

anarken (şiir) (Osman Attil tl), Ziya 
Gökalp'ın felsefe ve sosyolojisi Suut Ke· 
mal Yetkin, Ziya Gökalp ve mllll destan· 
tar (Hüseyin Namık Orkun), Destanlar
dan örnekler (Gençler tarafından), Ziya 
Gökalptan bir ıtır, gençler taratından. 

Rize'de çay ziraati 

sahası genişliyor 
Ziraat Vekillltl her yıl birçok paramı

zı dıı memleketlere göturen çıtyın yurdu· 
muzda yetiştirllmstne teşebbUa etmlı ve 
Rize çevreslnd çay yetiştirilmesine baş. 
lanmıştı. Vekilliğin teşvikiyle şimdiye 
kadar 12000 donüm çay tarlMı yetiştiril
miştir. Geçen yıl bu tarlalardan 2000 kilo 
nefis c;ny elde edllmlıJtlr. Her yıl bir mik
tar çay tarlası kurulmak suretiyle l94rı 
yılında yurdun blltUn çay l\htiyacı temin 
edilmiı olacaktır. 

Zirai kombinalar kununun 
çalı,malan 

Ziraat Vekilliğinden aldılttmız hıtberle
re göre, zirat kombinalar kunımu ııon bir 
11ene içinde 480 bin dekar toprak ııllrmllş 
ve 3~ milyon kilo mahsul alm11tır. 

Acı bir ölüm 
Malatya Bez ve tpıtk Fabrlkalan 

Türk Anonim Şirketi muhaberat ve 
personel şefi Safder Sürel'fo refi.Gı:uı 
Bayan EREN SOREL diln Ankara 
Nilmune hastanesinde vefat etmittir. 
Cenazeai bugün ikindi namazından 

sonra Hacıbayram camiinden kaldı -
.rılarak a•rl mezarlığa defnedilecek -
tir. Kederli ailesine batsağı dileriz. 

ÖLÜM • 
!ıtanbul'da TUrk Ticaret llemine 

ilk enerjiler doğuranlar arasında bu
lunarak memleketimize ve birçok va
tandaşlara emekleri g~en elbise tüc
carı KAZMlRCl ALİ RIZA mUpte: 
Hl olduğu hastalıktan kurtulamıya • 
rak rahmeti rahmana kavupnu~tur. 
cenazesi bugün 14.30 da Hacı Bay
ram camiinden kalkacalCtır. 

Merhumu sevenlerini haberdar edoe-
riz. Ailesi efradı 

Fakat hiç aklımdan çıkmıyan bir §ey 
var: Tasvir edemiyeceğim o periıan· 
tık ve sefalet manzarası ortuında, 

Kızılay dolafıyordu." 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

23710/1941"' 

Sağhk konuımalart : 

( İNFLÜENZA) GRİP: 
Soğukla beraber, kapımızı ilk çalan zl

yaretçiloerdPn biri ve belki de en mühim -
mı grlptlr. Sonbaharın tatsızlaşmaka bas
lıyan, yarı soğuk günleriyle ortaya atılan 
bu ismi, bütün kıs tekrar eder dururuı.. 

ller evde, toplantılarda, konuşmanın baş 

me\-zuunu tcşkH eder. DAvetslz misafirli. 
ğlne lstc>mlycrl'k, ıılışmış ~lan bıızı zıwal· 

lıların, kışı ne bUyilk bir enci şe ile kar· 
şıladıklannı pek iyi biliriz. Öksürmeden, 
nC'zle olmııdan, kısı gC'çlrenlcr pnrmııkln 

gösterilecek kadar azdır. HPplml7., bu sır· 
naşık misafirin düşmanıyız. Fakat ne ya
palım? 

Grip, bildiğimiz gibi, nl'fcs yollarımmla 
ycr}('ŞPn, vücudumuzu kırıp gccı;erek, pa· 
çavrnyn çeviren bir hn tnlıktır. 

Grip, 25-30 senrde bir bü~ ük dünya sııl· 
gınlan yıwnrnk, lıütün lnsnnlnn penQCSln· 
de kıvrandıran, korkunç bir Afottlr. Bu 
bOylik salgınlardan sonra da hiç bir za· 
mnn knyholmaz, her seme lllf"\'cudlyctlııl 

muhtelif &lddC'tte dah::nlnrla ı::österlr. Ta· 
rih sn) fnları karıştırılırsa, böyle dilnyn 
salgınlanna ,ııit hahislc>r vardır. Orta. çağ· 
larda, hatırı snsılır salı::ınlar olmUŞtur. 

Grip s:ılgınlnrı hiç bir s!irl hnstnlıklıı kı· 
yns cclil<'mlyl"cek kndnı· ı:cıılş \·c büyük 
tahribat yapmıstır. 1530 da Avrupa'da ha'· 
lıyıırnk Asyn'ya g~en müthl$ salgın, yaz 
gelmesine rııfmcn <f-.vnm etml'!tlr. Bundnn 
yinııl sene sonra, Cın'clP bnşlıynn ikinci 
bllyOk salcın Avrupn'yı kasıı> kavurıwus· 

tur. Daha sonı a, on sc-klzlnd nsır başların

da, evcltı Polonyn'da ı:örülmüş, buradan 
ltnlya ve İspanya'~ a g<'ı;m ştlr. 

Bu asrın sonlarında da, bUyUk bir diln· 
)'a snlgıııı varılır. Çın'clen bnslndığı l<ldla 
olunan bu frlfık.,t, Ru~>·a'ya atlamış, hU • 
yOk insan knyıbına sebep olmuştur. Ha
valnrıla ı::örUl<'n ftnt de(:lsmelerle pek ziya
de al!i.kadnr olan salgınlar, Petresburg'da; 
ilk acı misalini gôstC'rmlştir. 40 derecelik 
bir sıcaklık farkını t!lklp eden gilnlerdC', 
bu hnstalıita tutulnnlnrın yekQnu birden 
kırk bin kisiyi bulmuştur. Dundan sonra 
Avrupayı s.-ırarnk, Aml'rlka'ya atlamıştır. 

Bu snlı::ımtan birkaç sene sonra gene 
Çın'den gelen )'C'nl bir dalga ştmnl, garp 
ve ccmuba do~ru, ticaret yollarını takip e
clerı•k llerlemls, Avruııa ve Amerlka'yı zl
yarrt etmiştir. Bu sırnlıtrda, mıımleketl -
mlzdc de eheml)ctll miktarda bu hastalı· 
~" ynkalaıınnlıır olmuş ve o zaman adına 
paçavra hııstnlığı clenllmlştlr. Otuz. yıl son· 
rn, mrnsel Amrrikn olması muhtemPI yeni 
bir salgın ılaha vardır. Amer.lka'dan gE'len 
askerlerle eve!A Frnnsn'ya ve oradan bil· 
tan Avrupn'ya yayılmıştır. Su tetkiklerden 
anlasıldılh üzPre, hastalık, zaman zııman 

dUnyayı sarmıs, muhtel f şiddetle dalga· 
!ar yaparak bugUne kaılar yasamıştır ve 
yqamaktadır. Bir yerde bnılıyan h .. alı· 
ğm, gen~ mesnf ~r n arak b ta dlyıı.r

larda gllrUlmesl, insana garip gellrse de 
seri ve muhtelif nakU vasıtalannın mev· 
cudlyetl, bu hususu pek gQzel izah ede
bilir ... Buna nazaran. hastalığın llk vaka· 
Jıı.n bliyQk ticaret merkezlerinde görülllr, 
kQç(lk sehlr ve kruınbnlara sonra ırec:er ... 
Hastalılın ıntışan, bulunduğu memlekete 
cöre del'lelr, nerede seri tosuna vasıtası 

fazla ise, orada yayılma şiddeti .;abuk o· 
lur. Mesell Avrupa'da daha seridir, 1918· 
20 ııı.lgınında, bir sene lc~\nde, 500 milyon 
lnaan hastalığa yaknlanmıs, yirmi iki bu· 
çuk milyon ınsan ölmUştilr. Geçen asırda· 
ld mu1ap mlktan lkl milyar, ö!Um mlkta· 
n lee ~ milyondan far.ladır. 

Hastahtın drl olduğunda şüphe yoktur. 
Yayı\masındakl ııQrate bakara.le, eskiden 
rllzgArla da~lan bir zehir zannt>dUml,t, 
daha aonra, !kıs mevsiminde görüldüğün -
den 90ğuk itham edilmlfıllr.JiastAlı.itn ın
ııandan Jruana gec:tl!'ıl fikri ilk defa İngll· 
tere'de başlamış, lqkoı:ya'ya yakın bir ada 
halkının, adaya gelen tahsildarlar Vll5lta· 
ılyle gribe yııkalanması dikkati ı:ekmlttir. 
Ondok~uncu asrın sonundnnberl mlk· 

robu aranmaktadır. BugQn dahi aynı me· 
ıele Ilı bOtQn dUnya ve bllh1L191\ amerika· 
lı!ar çok meşguldUr. Hakiki Amilin, bir 
mikrop mu V'Cya vlrus rlPdiğlmlz. göze ıö
rllnmlyen cin.ten mi olduğunda fikirler 
mqhtellfUr. Amerlkalılann fikri, filtran 
vtrustur. 

Dr. Turgut AKTOR1' 
Hastalık, insana bir hasta insandan ge

cer, Amil, hastanın burun ve boğazında 
bulunur. Aksınk, öksürllk ve tükürilkll 
dışarı atılır. Hastalığı geçirenler, sirayet· 
te mühim rol oynarlar .. 

Amili alan insanlar hastalık cıkmıı.daıı 
evı•l bile muhiUerl !cin tehllkelldlr. Hasta· 
lık ilk gllnlerlnde dııhn eok sfırldlr. Kala• 
balık ve kııpah yerlerde, sinemalarda, va• 
pur ve trenll'rde, otobilst<ı, silratle lntısar 
kablllyctlne mııllkt.lr. Herkes hastalıta 

karşı hassastır. Erkekler hayat şartlatı 
icabı hastnlığıı do.ha fıızla mtıruzdur. 

Umumiyetle cocuklnr, yııslan n1sbetindt 
az. hassnstırlar. Bllyildükce, artar. En tar 
la 15·45 yo:; arasında görUIUr. lhtıyarlaf 

nz yakalanır. Fakat yııkalanırlarsa lhtlllt
lan af:ırdır. 

Hastalığın muafiyeti geıyet kısadır. /.• 
7.anıl bir seneyL xcı;mez.. Tefrlh devri, ıs 
snııt ile Uç gUn arasındadır. Ürpermelerl• 
haslar. Titreme ohnaz. Atecı yükselir. 2-S 
~iln silrdUkten sonra yavaş yavas dOıM!f• 
Ateşin uuımıısı veya dUştllkten sonra teli" 
rar çıkması ihtllltı xösterlr. Hastalıtın d 
mOhlm karakteri, bas ve bel aitrw, taııcat<" 
sizliktir. Pacnvrn denmesinin sebebi budıdt 
YOz kırmızı ve ılş, gözler kanlı, nezle had 
vardır. Gıcık tarzında ökııürllk, boğaz ., 
aJı7.da kuruluk hali hastayı üzer. Seel JO' 
sıktır. Vilcudun her taratı alnbdır. :tP" 
hası yoktur. llnstalık. ateşin dilşmeel tll 
geçer.. Fakat nakahat uzun aQrer. H.-r 
!ar ur.un müddet kendilerini 701'1'\ln ..,. 
bitkin hissederler, vUcudun mu.kavenıetl 
kırılmıştır. Birçok hastalıklara ve bahutU' 
\'ereme c<>k mUstalttlr. 

Hastalıl:ın, eok alır ıseklllerl oldutu t+' 
bl, orta ve hafit seyredenleri de vardır. 

Grip, vücudun her tarnfında, thtl!At ~ 
pabllen bir ha.stahktır. Fakat en mUhillt" 
lerl, akclıterde göı·QIUr. Atır bro11$1tle6 
zatürree, zatlllcenb ve saire glbldJr. Ve ıı' 
,lhtlllıtlar çok defa nn.kahaUe başlar, bl" 
zan da daha geç zuhur eder. Bundan ?iti' 
ka, kulak, Ost çene ve gözler UstündeP 
boşluklarda, bademciklerde, kalpte, baJıı" 
saklıırdn, beyinde lhUICl.tlar görlllilr. 

Korunma, çok mühimdir, fakat maılr 
set emin bir vasıtamız yoktur. Umumıret' 
le, halkın terbiye ve lctlmal ıevlyeslylı r 
lltkadar bir meseledir. Hasta olan ~ 
kUltOrU korunmanın temelini tef]dl .,,
Her hasta bllmE>lldlr ki, farkında olma~ 
haatalığı, en sevdi~! dostuna blle ~ 
bilir. Hastanın bu kaideye riayet edeıf' 
kendini korumaıtn çalışması, blrçoklaı# 
hastallktan muhafnza eder. 

1 
Toplu bulunmalnrdan kacınmalı, ~ 

ma, fü atro ve kahvelerde dlkkaUi 0)1111 
lıdır. Koru)-ucu olarak, buruna da~-a 
lıın 116.çlann, yapılan gargaralann e 
ya fayduı olmııdı~tını söylüyorlar. Y 
clgarn ve s:ılr nhrış edici suylstlmall 
rolQ aynca zikre değer .. 

Havaların Ani değişmesi, büyQk dfll'll. 
farkları, salgınlann zuhurundı bQy{Yt-~ 
hlMeye mıınk olduğundan, böyle zaJPI"". 
larda, toplu mahallerden, hasta mubi~ 
den uznk bulunmak doğrudur. Mesel&.~ 
aUn hava 1)1 ve günceli lken, erteli ., 
blrdPnblre yağmur ve soğuk olmUI. , 
serlyn, o ıehlrde hastaların adedini AtJJ' 
!arak c<>laltır. SUpheslz buna, ıahSl!i _ı 

ltub karşı almaııı lcabeden, tedbir~ 
ıtöstenllğl ihtiyatsızlık da, UAve edil,,.... 
dlr. ..M 

llAç bakımından, bugün ıcın ·~ 
mevcut, en kıymeUl deva, klnlndlr. ~ 
ılnlr., en eskiden, sulfata diye, heıkl~-~ 
önUne gelen her hastaya tavsiye e~ 
bu ııtıc, buglln de, AtriP ıotn ıız coJc ko~J 
bir .ı~c<Ilr. ~ünde C0.2l2l aramtıJc ti 
tablel'--ttlıfl gC'llr. Bunu parçalıyara1c"', 
batı akşam almak da, mUmkUndU~ 
evde gripli varsa, daha QOk al ;!.. 
Harp zamanında, dikkat edllmlı, ha~ 
larlyle uıtrasanlarda grlp adedi az~ 
mllşt.Or. Bu esasa dayıınarak, IOD -.,;_ 

!arda, toplu lnsanlann bulunduğu h•-;_ 
klorluyarnk, tecrUbeter de yapmıtl~ 
Netice az. ı;ok memnuniyet verici ı6 ';,I 
yor. Mamafih bu meseleler henllZ il 
edllmPktedlr. .,I_ 

Tedavi: en mUhim mesele haşta1•~ 
maktır, aJtız, burun temlz.llğl, atet ~ 
nında sıkı yııtak lsUrahatı, atetteıı ~ 
evde en asaJh 2·3 hafta ı.at.ırahat P~ 
Haatalan sıcak tutmalıdır. Yatata 1 
for veya ııcak su ıl$elerl ko~ _J 
haaa aJ111&ldan UşUtmemd• ç~ I 
Hataya bol sıcak fie)'ler vermeli, ~ 
dalann hep ıulu ve sıcak olarak -.e 
ılne dlJckat etmelidir. ~ 

Öklürllh \'e ses kısıklıiına kattı ,-1 
mln tavsiye ettiği buğular ve n&.çl"!:41 1 
tazaman yapmalıdır. Kinin, ı.ed& aJı' I 
lslmlze yarar. Maamaflh, bugün d 
zel llA~larımız. vardır. ,ıı 

Hulba edilecek olursa, tedavld• ~ 
dikltat edilecek nokta, istirahat "!l'l,, -1. 
bakımıdır. Oda havasının temızlb•--,ıı. 
ra"'tlne husuııt bir ehemlyet, \'er1'1 
df!receyt aeQlrmcmelldlr. 

Adapazarı'nda Ya.,o'' 
I• 

Adapazan, 22 a.a. - Burllttat• -~ 
anbarlan ya.kınındaki bir kere• '-' 
fabrlkuında dün gece bir yan11;.ıfll 
tır. Yangın itfaiyenin ıeri ınUt! ,.dtP 
bqka fabrika ve depolan sarın 
dllrUlmU,tUr. 

Muğla' da Susam mahsaıt' 
'Muğla, 22 a.a. - Bu sene 5USS:r 

ıu çok bol ve geçen yıla gö~ı·de 
misli fazladır. Yalnız Köyce~,ctl' 
niahaulUnUıı 20.000 tuvala ., 1•d• 
mln edllmektedlr. Gene KöyccJI tııı~ 
ıa Y&ll ııtıhsallne geıınce~t'I"" 
120.000 kiloyu bulacafı umul 
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(-:-.. ··-: ................ ~ ........ '"'\ 
SiYASi iCMAL l ............................................ .,/ 
Mas kova önünde 

d Sov_ye.t-Alman hnrbi, bugün de, 
ı:ı.§ 

1 
had_ıselerde ön plfını iıgal et

t el ttedır. Hitlcr'in verdiği son nu-
u :tanb . l 1 .. h. l"ak k crı a man arın mu ım top-

UzaK-doğu1da 

Gerginlik 
• hafifledi mı 

rı a:zançları kaydetmiş olmnla-
tn na Ve Moskova'ya epeyi yaklaş· Vacingfon ı'le Tokyo arasında 
Y 'i bulunmnlarınn rağmen, vazi • 'l 
ğ~ t~ esnslı bir inkişaf bulunmadı
ğ• ~0Ylenebilir. Alman resmi tcbli
h~~h e d~ böyle bir inkişafı gösterir 
lo t"gı bir kayıt yoktur. Dün 
lenn ~n'dnn Anadolu Ajansına ge· 
la bır telgraf, vaziyeti şöyle hu-M etmektedir: 
lan o;kovn'ya karşı yapılmakta o· 
Ya" a nıan taarruzunda hafif bir 
rı h.flanıa belirmiştir. Rus ordula· 
Y~p ır-ço~ noktada karşı taarruzlar 
fad ıtıak ıçin bu yavaşlamadan isti· 

Al etmektedir. 
lerl ~anlar ise hemen yeni bir j. 
nıaı?ış haberi vermek için uğraş· 
lan ta, halbuki cereyan etmekte o· 
ti h.nıu~arebelcrde rus mukaveme· 
dir ıç hır :znf eseri göstermemekte-

"a~lnıanlar bazı noktalarda Mosko· 
idd·a SO mil yaklaşmış olduklarını 
İreı18 .ediyorlar. Bazı hükümct da
Yerİ;' ş~h~ boşaltmı~ ve Kuibişef'e 
dar·ı ~ıştır. Fa.kat Moskova mÜ· 
&ıı.h' erıne daha geniş bir faaliyet 
bir ası" t~~in etmekte olan bu ted· 
bir' khukumet daireleTinin yalnız 
ler rJnuna şamildir ve me.sul şef· 
rıı; oskova'nm kahraman halkı-
A.rnnından ayrılmamışlnrdır. 

~or •n5ınnkta olan bütün haberlere 
"e e, .. talin hallı Moslrnva'dadır 
tna.;:'udafaa hareltetlerini her za
't'e dt an daha sıkı bir dikkatle ida-

e tnelı:te-dir. 
~osko 'd .. r· "d ·ı· d"I ltıiş va a or ı ı are ı an e ı -

lcon "e bütün halk seferber hale 
~i ,muştur. Herkes ordu ile işbirli
bi b~Ptnnk için askeri disipline ta-

1\Ir askerdir. 
ha e;anların, rus ordalarının İm· 
'°erın 111 di~ini vakıbıız olarak haber 
l?oıt e eı-ıne rağmen, bu orduların erd· .... 
b-ııı.n 11!• mukavemetin şiddeti, al· 
\>erdior~us.unn Öyle büyük kayıplar 
b-ııı.k ~1§hr ki, bu boşluğu doldur
t\irı •tn alman devleti Musolini'· 
:t0~~ erlerinden yardım istemek 

İt a kalmıştır. 
dıı.'tı alYnnlarm askerlik bakımm· 
llıaı:ıı~o.yıf olduğu malumdur. Al • 
bu arın, bunu bildikleri halde, 
ke)\~~re~l<:re müracaat etmeleri, 
düfnı~ C'"ının pek muhtaç bir hale 
~ Uf olduklarını gösterir. 

görüımelerden bahsediliyor 
Tokyo; 22. a.a. - Amerika Blrlcııik 

Devletlerinin Japonya ile görUımelerc 
devam etmetc hazır bulunduğu hakkında 
VB§lngton'dan gelen haberler, reıımt mah· 
fillerde §iddetll bir alllka uyandırmı11 gibi 
gllrUnllyor. Bununla beraber, basın toplan· 
tısında kendleindcn sorulnn suale kareı 

M. İ§il, "görUı,ımelerln kesilmem!!! ol
duğunu .. teyit etmekle fktffıı ve hariciye 
nazırı M. Togo'nun 20 llkteıırinde verdiği 
nutuktan bu hususta bir istldltılde bulu -
nulabileceğlni llAve eylemiııtır. 

M. Togo, nuUmnda, Japonya siyasetinin 
gayesi, beynelmilel sulhUn muhafazası ol· 
duğUnu teyit etmlııtlr. 

Bu mevzu Uzcrine sUkQtu bırakan Ja
pon basını, açıkça mUsbet bir tııvır almıı.ı· 
tır. Asahl·Şimbun gazetesi, " vakit çok 
geçmemiştir. Japonya sulh için gayretle· 
rinl hattı\ son brş dakikada bile gevşet· 
mlyeecktir ,, diyor. 

Nlşl-Ni'i gazetesi de ııunu yazıyor : 
" Kabine, deği§mez m111i slyastiyle ta· 

yln edilmiıı olan hudutlar içinde Va
ışington ile görUşmelcrlne devam ede· 
blllr . ., 

Japonya neler tasarlıyor? 
Şanı;hay; 22. a.a. - Sellıhlyctll mcıhfil· 

!erde söylcndlğıne göre, Cln'dckl Japon or
dusunun yüksek rUtbedekl zabitleri, Tojo 
hUkllmetlnln ancak şu blrkac ay lclndc 16 

başında kalacağını ve bu mllddet içinde 
Uzak-doğu'dakl Sovyct topraklannın slll'lh· 
sızlandırılması hakkında Japonya•nın Rus
ya ile görlişmclcrde bulunacağını beyan et
mlslE>rdir. 

Bu arnda JaPontar icabında A.B.C.D. 
devlctlcrlnln c~nberlnl yarmak üzere bir 
harekete gcçmcğe hazır bulunmak için 
içinde totaliter rcjlmlrlnl kuvctlndirmeğe 
calışıyoı lnr. Japonlar Almanya'nın Rusya· 
yı yenebileceğini ve Vlfı.dlvostok lle Rus • 
Mancuko hududunun askerlikten tecridi 
hususunda Almıınlann Rusya üzerinde bir 
tnzyık yapabilcceklerlnl Umlt ediyorlar. Bu 
suretle Japonya, cenahını emniyet nltınn 
alnbllecek ve kendisine lüzumlu olan ha· 
yaU maddeleri elde etmek lcln cenuba 
doğru yayılnblleccktlr. 

ltıı.>' Us.Alman cephesinde en çok 
~o,~1f"cren kesim von Rundstcdt'in 

"~u.:~·~ ~a~ak maksadiyle ku - Japonya Portekiz'i tehdit 
11~di-r 111 uzer1ndo le sif ettiği ke-

Sl'Jfıhlyetll mııhflllerdc hükQm süren ka· 
naate göre, Almanlar, Amerlka'nın bu SU· 

retfo Pnslflk'te bir hıırbo sQrUkl<'nt'ccğl ve 
bunun (!zerine Almnnya'nın bQtün fnallye· 
tini Atlnntlk'te toplıyablleceğl Umld!yle bu 
Japon ıırzulanna rlza gl>stereceklcrdir. 

40 ki!• !\us tebliğinde Rostof'tan ediyor 
l'" o-et ki kt b 1 n Şanghay; 22. a.a. - Unltcd • Prcss : İyi "ia .. ··• re uza ı a u una 
det)j "?°'og İstikametinde pek şid- mn!Qınoıt alan mııh!illcrde öğrcnlldlğ'inc 
tedir trıuharebelerden bııhsedilmelt· göre, Japonlar, Palao ile Timor arasında. 

• bir ha.va hattının tesisine Portekiz tnrn· 
l'e~~eıa 'nın tahliye3İ muvnffakı· fında.n muvn!nkat edilmediği takdirde, 
't'i llo~apılm1~ ve garnizon askerle· Makao'yu iogal edcccklCTlnl bildirerek, 
dil"ttıek 0~'~n müdafnnsını kuvetlcn· Porteklz'i tehdit etmlıılerdir. Japonya, 

Öte t ıçın bu şehre gelmişlerdir. .Makao ile Timor'un bUtnnlUğUnll ancak 
llıeltt araftan İngilizlerin gönder· bu gıartta garnnll edecektir. 
t~ a:d~ldu(iu tayyare ve malzeme Portekizliler, Japon isteğini kabul ettllc· 
~le.l"t 1Yeni'nin mukavemet im· lcri takdirde, Japonlar, Felemenk Hlndls· 
l:>iüc 111 çok arttırmaktadır. tanı'na uıııemak için cok mUhlm llerl üs 

A.tıe.do{ taraftan, gene Londra'dan elde etmtıı olRCaklardır. 
tl'ıı.fa ~. Ajansına gelen bir tel· 
da A Rore, askeri durum hakkm· 

~nn ı· lı Son 2a ıst şunlnrı yazmaktadır: 
'>I e 4 &nat. içinde Mor.kova cep-

ille.Ilı ~e ıyetli bi" d=.iFJiklik 
i'llıh\;ıtır. Rus ttıalialli karşı hü. 

lla'll hının tiddeti artar ve rus o r
d, .. ~ib~~ı •. ın_~vaffakıyctler elde e-

~iist 1 a:orunüyor. 
tlıı.!ct8rdakı1, fakat güvenilir kay· 
dtl>heai ~n gelen haberler, merkez 
d?le.l'ıa·n I e Yolların, hava şartları 
:r:iitıj ~~ ~ ceçilmez bir hale gel
~ 1\ t-uaı Yıt etmektedir. Bu şartla· 
d~ltkak~ı-ın lehinde olduğu mu· 
dı ~&.iz •r. Çünkü alınanların ken· 
li 11.lıa. hüe~clcrinin taşınması ıçın 
1 l&.:ı:ırn~uk mesafeler katetmele· 
ı ll~duıdarır. Ordular ilerlesin, bu
çeg•tı, ie. 1 Ye;dc dursun veya geri
~ıı.llılır t~ cdılmelidir. Soğuk veya 
/~lsi;ı: bank ve tayynrelcri hare· 
~bl~ z~~nlt.ırsn, en sağlam muha
a &.ı:ı tetcbr!. kazanacaktır. O za
tlhtan-ın... tus ve ferdi cesaret rol 
~tı İacı ga a~lryncaktır. Bu bakım· 
l'\ı dı.ı ile rus ordusu herhangi bir 

~11.rın ı1~knyese edilirse netice 
t h tl\lino'o •ne. çıkar. 
tcı-Jin aı;:un nlubetine gdince, hu 
ttı·1 difü h hnl~r tarafındırn işgal 
ttı 1f hı.ııun n erı daha teyit edilme· 
cıtll.:ı.ların ~aktn ise de ruslar al· 
t'tı~ l'cnj ~var~nki tnzyikı yiizün
tt\ ,da k 1 C\r:zılere çekilmek zo· 
~tttedi~ lhış olduklarını- bildir-

""' . lıJıı lltnnla 

Japon Baıoekilinin beyanatı 
ve Times 

Londra, :n a.a. - Ttmes'ln TokyO muhn • 
biri yeni Japon kablneslnln siyasi beyanatı· 
nın ne kadar vuzuhsuz ol.duliunu bellrtmck • 
teıırr. arlcl.Ye naa• .. .M -'l'oı:o, memleketinin 
sulh arzusunu lzhar etmekle betabor !mpn • 
ratorlufıunun mevcudiyetini her türlü vasıta 

ile mUdııtaa etmek lüzumunttn olan Jaı>0nYn· 
nın "va1Jtc,.slnden de bahselrnelil unutma· 
mıstır. 

Japonya•nm cenuba dolinı Ya>'llat"n{:ı, Si· 
berya'Yn hUcum ederek RusYa'yı sırttl'ldan mı 
vuracağı, yoksa en dotru yolu tutarak mU· 
cudele harici mi knlacnA'ı lkl ı;iln öncekinden 
dahn iYI bilinmemektedir. 

Amerika görÜ§meler 
yapılmasına muhalif değil 

Londra, 22 a.a. - Japon başvekili 
Tojo'nun Japonya'nın çevrilmesi ve 
Japonya'ının ölUm kalım .. nokt.asınıı 
gelmiş olması hakkında s~ylemış ~~
duğu sözlere rağmen, Vaşıngton hu· 
kümeti Japonya ile yapılmakta olan 
konuşmalara muhalefet gösterme· 

mekteclir. 
Japon kabinesinin kurulu.~ tarzı ja~ 

pon siyasetinin ilerde gostereceğı 
tehlikeler hakkında şüphe bırakma -
maktadır. Japonya'nın da fırsat bek

lediği apaçıktır. . 
Times gazetesinin Melbourne'dakı 

muhabiri şöyle yazmaktadır: 
" Pasifik'te sulh veya harp mesuli

yeti japonların elin~e~ir, ve ~t~ki ~
raftan Vaşi ngton gorüşmelennın bır 
neticeye varacağı hakkındaki ümit 
de kesilmemiştir." 

Romenler Kişinef' de on alh 
kiıiyi kurıuna dizdiler 

ltt lrı har:{" ,!lostof'a karşı yap· 
ttı,ltıeğe ._. ~ın ileri ucunu gcniş
'>İtı b-ıtıuniy:t ~o~kova husu!undaki 
de ha~, hü ~~klıklerini J?izlemck i
d, .. e~lltefre Yul ınuvnffakıyctler el· 
h\i; .. aknt çl ıştıklnrı meydandn
tilı Uk tnnr a ınan halkı, Hitler'in 
lıırı 0ltiıtin{~~~nu Moskova'ya tev· 
~ .... d"ııb.. 1Yor. Alman hali·•. '"•• • , ... aayd ... b . 
d r •sınc cc ıgı u netice yerirc BUkre~; 22. a.a. - Kl§lnef harp dıvanı 
l'tt ecede h:rhatz" olarak ikinci bir bolıevlk tedhlıı gnıpuna mensup 16 ki· 

'1•nuıa.rn r nngi bir muvaffakı- ıiyi ö!Um cezruıına çarpmıııtır. Bunlar fet-
ll az. hedilmltı olan Rl'sarabya topraklarında 

ir Bul - bozgunculuk yapmaktan suçludurlar. 
n ..... ı gar - Slovak kültür Kur•una dizilenler eor ·• asına . :!r 

~oı Ya: 2" sı ımzalanıyor BOkrcs; 22. a.n. - Klşlnlt askf'rl mahke· 
Ya1c • ll.a. 

ltııç : Eiotya'ya - Slovakyn mUmesslll rncsl, Sovyet kıtaları Besarabya'dan Çt'kU • 
a1a~ ı:'Jıı h.ıl'rtd gelmiıtır. Polyak, bir- elikten sonra bir çote teşkil ederek tedhiş 
~lllt it lca1aea1< 'l 'Bulgıırıstan'ın misafiri faallyetlnrle bulunan 16 tedhlsçlyl 5Wm ce· 

U.. ?nı.ıkavelr ~e bir Bulgar • Slovak j zasına ı:arpmıştır. Mnhk<tmlar kurııuna dl· 
&i lmznlıyaca.ktır. zilm~ştlr. 

KIZll1~Y 

BERLİN'E GÖRE 

Donelz havzasnıda 

Alman işgali 
genişliyor 

[Başı 1 inci sayfada] 
mlzlenrnesi e nnsımlıı, 6000 ııo\·yct nııl<e

ri esir edilmfs \'e bir zırlılı etır tanlc ve 
116 top ll1Jn.aın olunmuştur. Harp haro
kfltına dnlr mihver kayrnıJdannchn &:o

len öt.eki haberler aşa~"lth.dır:] 

*~* 
Bcrlln, 22 a.a. - D.N.B. ajansının aske

ri bir kaynaktan öğrendiğine göre, 21 ilk· 
tcsrlnde alman tayyare teşklllerl Yuııum 

kesimindeki bolflevlk mevzilerini, kıtnlnrı
nı ve demlryolu tesislerini muvaffakiyetle 
bombalamışlardır. Bir sovyet topcu mev
zii tnmamlylc tnhrlp edllmlştlr. Başka bir 
sovyet toı> bataryasına. blre<>k bombalar 
lsnbct ettlrllmıştır. Uzun rnmzllll dört top 
tahrip olunmuştur. 

Sovyet rlcat yollannn ve nsker kolları
n:ı karşı yapılan b:ıskın hnr<'k<.'tlerl neti
cesinde bolşavlklC'r p!!k cok kayıplar ver
mişlerdir. 

Alman stukn tayyareleri ehcmlyctll de
mlryollnn ve blrı:ok dcrnlryolu tes slcnnl 
tahrip etmlşlerdlr. YUrUytiş halinde bir 
trC'ne bir b0mba t.sabrt !!ttlrllmlştlr. Trt'n 
raylardan cıkmış ve yanmıştır. 

Ukrayna' da 

MOSKOYA'YA GÖRE 
Moskova önünde 

vaziyet 
. ' n . 

(Bnaı l. lnd tıa>-facl:ı.) 

engel olan bir mevzii 1ııgııl eden bir birlik. 
ten b lh:ıasa bahseden Spiker, bu kesimde 
i:CCe gUndüz muharebelerin devam etU&inl 
blldlrmıştlr. 

Spiker, burada bUyUk kuvetler toplıyan 
almanların llerlemete çalıştıklarını ve 
vaziyetin kaygı verici olmakta devam 
ettlğ nl llAve etmiştir. 

Londra; 22. n.a. - Ünited-Press : Hlt· 
l<'r'ln .Moskova muharebesine üç yeni pi· 
yade ordusunu ııcvkcltiğl öğrenilmiştir. 

Sanıldıtına. göre, alman hamlesinin 
atırlıgı, Maloyaroslıı.\'ees üzerine toplan· 
tnı'}tır. Ilıırnd:ı Alm.ınlar Moskova'ya 50 
mil kadnr ynklnşm~ olacaklardır. 

Moskovn'dan gelen son haberlere göre, 
hllkUmet merkezi gazeteler!, Almnnlann 
rus hatlarına. sokulmasından doğan tehll· 
kefl yazmakta. devıım ediyorlar. 

İz\'cstiya gıızctrsl de eunu yazıyor : 
•• Alman ajanları panik çıkarmağa çn

lı!ııyorlnr. Fakat bu teşebbUsler hlr;;bir mu
vaffaklyet vermeml§tlr. Her tarafta inti
zam huldlm sUrllyor. ,, 

Pravdıı şö:1-·lc yazıyor 

•• Moskova bllyllk bir t hlike geçiriyor. 
Fnkat Moskova bıılkı bu tehlikeyi d"fet· 
mrk azmindedir. Çok mikdard:ı yedek in· 
san VCI malı me Mo~kova'yn gelmekte de· 
va'll ediyor ... 

Londra ile Moskooa arasında 
telgraf muhaberesi kesilmedi 
Londra; 22. a.n.. - Hoyter ajansına şlm· 

Harbin başından beri 

Hatırdan amerikan 

gemileri onu buldu 
Amerika karşı 
tedbirler alacak 
Vaşington; 22. a.a.. - Hariciye nazır

lııtı, Panama bayrağı taşıyan fakat Amc· 
riluı.lı lam !Ut bulunan Bold· Venture va
purunun 16 ilktcşrlnde lzlıında yakınla • 
nnda torplllendll:lnl bıldlrmf'ktedlr. 

IIarleiyo nazırlığı, Bold Vcnture vapu· 
runun naslı b:ıttığını b.I lırm ml.tır. Vapur 
32 k ş!I k murettt'batıyle Ncvyork'tun ha-
rekct etmişti. Vapurda pamuk, t<'lık, ba· 
kır ve çe:ılW mnllıır yliklü bulunmaktıı idi. 

Bold Vmturc'un nereye gideceği de bil· 
dlrllmemlştl. 

Bahriye komisyonu. mi.irettebattan li 
sinin Rey~jav.k'e cıkarıldıl!ını ve geri ka· 
lanların t'lkıbetlnın bilinmedi.; n, hnbt'r 
vermektedir. MUretteb:ıt ıım.:>rlkah d~f:ll· 

dı. 

Nantes a 

komua 
katli ÜZ 

-3-

ı 

• r e 
50 fransız rehinesi 

kurşuna dizilecek 

Suçlu bulunmazsa 50 ki~i 
daha idam edif e < 

Vlchy: 22. a.a. - • Alman alb vı Holtz
un öldürUlmcsını mlltellklp başlanan tah· 
klkat hararetle devam etmektedir. Tarkl· 
kat. cinayetin iki genç tnn,fınd n ;yapıl

dııtını göstermiştir. VnkayB bir k kım
aelcr §ahit olmuştur: 

Albaya refakat et.nıt'kte olan bır Alrıoo 
subayı ile ifade vermek icin p ıı m{ r • 
caat eden bazı Frnn ızlnr. 

GözUkme ya.satı uz:ıtılmıotır Bund n 
böyle saat lS den snbah 6 ya kad N n
tes'da sokağa çıkmn.k y ktır 

lchig rJapuru da batırıldı Bundan başka, ı11ga1 m&k 
V .... şlncton, 22 a.a. - Un ted Prc>ss: Bir- , asayişinden mesul sayılan b ~ 

le ık d vlctı r bııyra ını taşı)an 8.000 to· ıahslyetlni tevkif etml11l rcllr. 
nllfıtoluk Lehlg vapuru, bntı Afrlkasındn Bu oahsiyctler §Unlard•r : 
Altın ııahtl acı clnnnda. bu pnzıır gunU bn· Aıağı. Loire vali i l'Pllilx:rt nup:ırt 
tırılmı tır. Leh 'in iki kurtıırma sandalı Nantes'ın Fransız jrın.Chrma kıtnsının ı 

0
• 

ıırn;ıtırılmnktadır. mutanı albay Nnudin ve Uç j'lndnrma su. 
Lehıg, hnrbın bnşlanı:ıcındnnbC'rl batan bayı .• Dupart, akşrunn do:!nı Almnn M'l· 

10 uncu nmcrlkan gemisidir. Lchlg, 3 da· 
kika içınd" batmıştır. 

Gazetccllt'r konferansında bu hususta 
beyanat.ta bulunan M. Ruzvclt, demiştir 

ki: 
" - Lehlg, b:r a'm:ın den zaltısı tarnfın· 

d:ın hucuma uf;rıımıs ve batırılmıştır. Bu 
hususta hl<: şUphe yoktur." 

Reıs, L<'hlg'ln torpillenmesi üzerine ah· 
nacak karsı tedblrler hakkında bir şey 
söylemekten sakınmıs ve dem.ştlr ki: 

kamları ıtarafından serbest bırn'kılmı ır. 

işgal kuvetlcri komutanı 
50 rehinenin kurşuna 
dizileceğini söylüyor 

Buclapcst<', 22 n.a. - Macnr ajansı bil
diriyor: Ukrııyna'da. harekette bulunan 
mütt('fık kuvctlt'r. do/;uya ve cenup do· 
ğusunQ. doğru ll!!rlemelerlne hızla devnm 
etmektedir. Her tarn(ta E'Sirl!!r alınmakta 
vcı harp malzC'mcsl iğtinam olunmnktadır. 
Şlmdıye kadar elde edilen muvaffnkıyct
l<'r, ıı mdlden, düşmanın Donetz hattını 

mUdafan C'tmcslnc tamamlyl<' engel ol
maktadır. ÇUnkü stratl'jlk köprü başlan 
mütLE'flklerin eline gecm•stır ve bu köprü 
bnşlannın kayb(>d!lmcsl düşmanı mUıfa.faa
nı esaslı şartlanndan mahrum bırakmak
tadır. 

"- Alman d niznllıları, geçen hıı.rpte' ile muh bt're dt"vam ctm<'kt!'dlr. Bu ak-
ArJantin'dt'kl alman bUyfik elcisi M. Fusst· 

şam Moskovn'drın J.onı'lra·da Roytcr ajan-

diye krı.d:ır l\toskova'd'l bulunan muhabi· 
rınrtrn gelen bir telgrafta bUyUk Britanya 
elçiııinln sallm!'n Kulblşef'<' vardıt,ı bildi· 
rllmc'<trdir. Bununla beraber, l\toskova 

Londra; 22. n.a. - - V c.hy'd n ı n ı :\.o 

berlere göre, Nantcs'dıı bir Alman alb yı
nın kıı.tli dolayıeiylc beyanatta bulun n 
Frans!l'dnki Alman igıgnl kuvetlerl b ko. 
mutanı general von Sttilpn:.ıgel, 50 rehine
nin kurııunıı dlr.lleceğinl ve .. .suçluları 

bulmağa yardım ,, cdcnlerıı topy kfuı J~ 
milyon frank mUMfat \'crileccğinl bildir.o 

mlştlr. Suçluları araştırmağa lştirll.k et
mek istlycnl«l?', diledikleri ! ~d ı mal~ 

matı Alman veya Frar. ız polis ara.kol
lnnndan nlabilcccltlerdır. 

Macar kıtnları, ll!!rl harckeflerlnde, YC· 

nı muvaffakıyetler elde ct"!llşlrr V{' esir
ler almıslardır. MUtteflk ask rt m:ıhf lle
rl, muhareoe meydanının zor şart1annn 
rağmen macar kıtalarının t'ldc C'ttııll mu
vaffakıyetler! ve gösterdi •I çarpışma zih
niyetini belirtmektedirler. 

ün dediği g,bl "ız bırııkmnd:ın batırmak" 
sınn telgrrcflar eskisi glhi gelmekte dC'vnm usulı.lnU takip etmektedirler. Fakat blzlm 
ettiği gibi Lon<lrn'dıı dıı }fo 'kova tçln tel· bu d"n.zaltılan bulmaklı ·ımız Hlzımdır \'e 

Slovak devlet 
adamları H itler'i 

ziyaret ettiler 

Si a i ve as e i 

gö:üımeler cereyan etli 

grnflnrın lt.,'lı·ı"lnc d"vam cd•lmckte idi 

Almanlar tayyare ile mühimmat 
ve asker taşıyorlar 

Kulblaef, 22 a a. - Unllrd l'rcss: Cephe· 
'den gclcın husu 1 telırranarn ıı:ore, l\to kovıı. 
ı::cpheılnde liltıer, ııovyet rnudııfaa hatıannı 

yarmkk lc'.::1 yıı.ptı{:ı tcıebbUstc para5\ltcU kı • 
tel rı ve tıınare He taşının ıısker kullan· 
maktadır. tlc moturlU Fookcwuır ve YunKers 
1.n)'Yllrclcrl pır ıutçU, hnflr tank. zırhlı ıı.ra· 

b ı ve top lndımıektedlr. D ter tnraıtan lôlY· 
yare lle tasman mJ!rez lcr rus kıtalarının 
arnlnrınd ki irtibatı ve muvas:ı.lıı. yollarını 

kcsmc'k ve panlk uyandırmak ıcm munr~ıt 

yerlere inmektedir. Almanların rus polis Un!· 
formasını ıııyıl.klerl blldlr.ımcktC'tllr. 

Pruvada ıı:nzetcslne ıı:ııre alman pike bom· 
barcl>man tayyaro ttlolıın rus hatlarına J:l!ee 
gtınctJz bomt>ıı yaıtı.lırmnkta ve alman, piya
de ve tank kUUeıerlnc yol nem.ık Uzere mu· 
hll!unlannın zayıf noktalarını nrnmllktadır. 

Dcrlln, 22 a a. - Resmi tcblll':: FUhrer'Jn Alımııınlnr blrcok takviye kuvetlcrl alıyor· 
dAvetı Uicrlne, slovak devlet reisi Dr. Tlsso lar. 
ve ba&vckll Dr. Tu1ta, retakntıcrlnde dıı.hlllye nus askert mutchaısısl:ırından general 
nazırı M. Sannmach ve mlllt müd:ıfnn nnz:ırı F111POV•kl l\loskova'd:ın ı:ılnd rdll':I bir teı

ı:cncral Oatlos ile Slovnkya'nın Bcrlln elcisi grntta ıchrln mü afansına bütün Moslrovn 
M. Ocrnnk ve Almanya'nın Prcsburı: elcisi halkının lıttrtık eLtlClnl bildirmekte ve &un. 
M. Ludln olduğu halde Führer'ln umumi im· ları UAve etml'ktcdlr: 
rargft.hını ziyaret eırnlalcrdlr. Alman taarruzu esi ı:Brülmemtı bir eld. 

FUhrer'Jn nezdinde yapılan siyasi ve aııke· dııtle devam etmektedir. Bazı Mlıtclcrde al· 
rt mahiyette görüımeler. iki mllletl blrlblrl • lllllnlar Jlerlemclcr knydetml~lcrdlr. 
ne bııf:lı~nn samimi dost.luk ve atman ve Cenup cephcs'nde alddetlt muharebeler dc
sıovak kıtalnrının mUet.crck bOlıevlk dll&mu· vam etıncktl'dlr. Du cephede yeni lta1Yan ııU· 
nn karaı mucadeleslnde yeniden kendisini vıırl tümenleri harekete gecmtı~r. 
gösteren sllAh arkadaaııııı hnvaııı !cinde ecre· Cenupta bazı yerlerde alman 
yan ctmlatlr. [ 

Almanya hariciye nazırı l\I. Von Rlbben· i erleyişi durduruldu 
trop ve alman orduları ba5kumnnd:ınlık da· Mosko\'n, 22 a a. - c~mup ccphcılndcn ı:e· 
ıresl ıcrı marcsal Kcltel de ı:örUşınclcrdc len son haberlere ı::ö:-e, sovyet kıtnlıırı, dtls· 
bulunmualardır. Ziyaretleri C3naB1'ndn slovak , man llcrley,şlnl bazı kesimlerde durdurmaı:ıı 
devlcL adıımlnn. alman hariciye nazırı ?.L muvıırtnk olm.ıılıırdır. 
von .,ntbbcntroı:ı'un bir davetini kabul eyle - l\IU'kavl:'met cd c k veya karıı taıırruzda 
mlıtlcrdlr. sıove.k milli müdafaa nazırı gene· bulunacak halde olmıyan nlmıınlar mUdafa· 
raı Catıos ve ıııovak ordusu b:ıs.'<umand:ını ııyıı gecmek zorunda kalınıılardır. 
ıı:eneral <;underllc ve yanlarındnkl askeri Tagıınroıtdn, muharebe aynı &lddcUc de. 
zatlar. mareaal Kelt.el ve ııenetkurmayı ile v.nm ctmek'tcdlr. 
görüs:nelcrde bulunmuılardır. Orcl civarındaki alman baskısı gevıcmlı • 

Bundan sonra alman kara ordusu baeku • tir. I>Uımıan kUcUk s:ruplar halinde sovyct 
mandam marcsal von nrauchltsch, umumi hatlarına sokulmaıta caıuımııtır. "N,. nchrl· 
kararırft.hmda, ztyaret cdllmlst1r. nl aımıır:ıı utraııın dür.nıın tankları kıtala· 

Slovak devlet ııdnm?an, ziyaretlerinin so • runız tarafından durdurulmuıtur. Dlr tek 
nunda, RaYh marcıııll Gllrlnı::'I, u:numl ka • tank bile ııahlle varnmamıatır. 
rargft.hında ziyaret eY1e.-nlılerdlr. Daska bir ı:ll'!I tayyıırelerlmlz Orel tayya-

re meyd:ınında 20 dUıman tayyaresi tahrip 
ctml3'erdlr. Tayyare meydanının kenarında· 

Af . t 'd b 1 n n ki yolda 23 tank. 6 zırhlı otomobil. 11 kam. g an 1 S an Q U U Q yon, 15 kücUk araba tahrip cdllmlatlr, 

a lman tebasının 

vaziyeti ve Berlin 
Berlin, 22 a.a. - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Afganistan· 
daki alman ve italyanlara karşı ~lın· 
ması düşünülen ve yahut şiındıden 
tatbik edilen tedbirler hakkında, al -
man hariciye nazırlığında henüz taf· 
silat verilmemektedir. 

Bu bahisle allikah olarak sorulan 
bir suale cevaben, Afgan hariciyesi 
umum müdürlüğünün radyo ile ne~ • 
rettiği beyanat ileri sürülmektedır. 
Bu beyanat, Afganistan bitaraflığı -
nın hiç bir zaman tehdit edilmiş ol • 
madığını bir kere daha sarih surette 
bildirdiği için dikkate değer görül -
mektedir. 

Alman siyasi mahfilleri, Afganis -
tan'da tatbik edilen usullere benzer 
usuller umumileşirse çok garip neti· 
celere varılacağı hakkında son za : 
manlarda ileri sürülen müşahedeyı 
tekrarlamaktadırlar. Berlin'de şu su· 
al sorulmaktadır: eğer bitarar bir 
memleket olan Afganistan'a yapılan· 
lar gibi talepler, askeri ve siyasr ic
bar vasıtaları kullanılarak mesela İs· 
viçre veya İsveç gibi bitaraf memle· 
ketlere yapılırsa, acaba bu memle -
ketler buna ne diyeceklerdir ?, 

Kalinin bölgesinde 
Moskova, 22 a.a. - İzvestia gazete

sinin harp muhabiri şöyle yazmnkta
dır: 

"Katinin civarındaki vaziyetin ba
riz vasfı, Sovyct kıtalarının gittikçe 
artmakta olan azmidir. 

Kalinin istikametinde şiddetli bir 
muharebe durmadıan devam etmekte· 
dir. Sovyet kıtaları, dün bir çok al • 
man müfrezelerini bozguna uğratmış· 
]ar ve Sovyet müdafaalarını yarmıya 
uğraıpn altı tankı imha etmişlerdir. 

Sovyet tayyareleri ıs alman tayya· 
resini imha etmişler, ve bir tayyare 
meydanı üzerinde 15 tayyareyi hasa· 
ra uğratmışlardır. Hava muharebele
rinde iki alman av tayyaresi düşü -
rülmüştür." 

Rostol İstikametinde 
Moslcova, 22 e.a. - Cem-rJ doğu 

cephesinden gelen bir habere göre, 
Rostof istikametindeki alman ilerle· 
yişi durdurulmuştur. Almanlar bazı 
kesimlcr<lc müdafaaya geçmişlerdir. 

Leningrad önünde 
Nevyork, 22 a.a. - Amerikan rad· 

yıosuna göre Leningrad'dan cenup 
cephesine alman takviye kuvetleri 
gcnderilmektedir. 

Alma{'lar zehirli gaz mı 
kullanacaklar ? 

I~ondra, 22 a.a. - Afi: Mosliova 

bunda mu\•affak olacağız." 
M. RuzvC'lt'ten, cenup Atlnntlf:lnde fn· 

allyctte bulunan denlzaltılann ilslerlnln 
nert'leı1 olduğu sonılmustur. 

M. Ruzvelt, ccvnıı olarak deml&tlr ki: 
"- Bunlıınn bir kısmı işgal altındaki 

Frnns:ı'dnn gelmekte ve bir kısmı dn muh· 
telif noktalarda snrnıc gcmllerln'len ben
zin ve ;ı. lyccc-k nlmnkt dır." 

/ngiltere'ye amerikan petrolü 
götüren bir sarnıç kemisi de 

batırıldı 
Ncvyork; 22. a.a. - Drnlzclllk mahfil· 

lerlndm blldl rildiğlnt' g5re, lngiltcre'ye. A· 
meriknn petrolU götürnwkte olan Aurls· 
Brltanya SAmıc gemisi simaıt Atlantik'tc 
b:ıtınlmı tır. Hlldlse hnkkmda, ı:cmlnln 

dUşmnn fnalh·eti nctlccslnd" bnttı"ından 

ba ... ka tarsııtıt Vf'rllmemekt<'dlr. 
Gr'ml. Anglosaxon • Petrolcum kumpan· 

yasının malıdır. 

Sırbistan Bosnahersek le 
Karadağ' da büyük bir 

aya!tlanma hareketi var 
Londra; 22. ıı.a. - Londrn.d:ıkl Yugos· 

lav mahfillerine gelen haberlere göre, son 
zamanlarda Karadağ·da cer<'ynn eden mu· 
hnrebelerdc 1000 den fazla İtalyan 6lmUıs· 
tUr. Sırbistan. Bosnıı. Hers"k ve Karadağ· 
dnkl ayaklanma hareketleri o kadar bUyUk 
bir nlsbet almıstır ki, Mihver kıtalnrı bu is
yanları bs.stıramıyorlar. İtalyan memur • 
lan iç tarn!lardan sahile yakın yerlere 
çekilmek zorun~a kalmışlardır. 

radyosu, nazilerin zehirli gaz kullan
mıya hazırlandıklarını bildirmiştir. 

Sulh teklifleri mi? 
Londra, 22 a.a. - Afi: Times ga • 

zetesinin Stokholm hususi muhabiri, 
rus seferi hakkında alınanların hayal 
sukutuna uğradığını yazmaktadır. 

Bu muhabire göre, bitaraf memle • 
ketlerde alman veya alman taraftarı 
mahfiller, sık sık muhtemel bir sulh
tan bahsetmektedir. Londra'nın bü -
yük gazetelerinin muhabirlerine tek· 
lifler de yapılmıştır. Tabii bütün bu 
teklifler, "şahsi teşebbüsler" olmak· 
la beraber doğrudan doğruya Alman· 
ya'nın ilhamiyle yapılmaktadır. 

En son teklif, Stokholm'da resmen 
alman taraftarı olan bir şahıs tarafın
dan yapılmıştır. Bu şahsın söyledi • 
ğine göre, "harpten esas itibariyle 
mesut olduğu için" sulhtan Fransa 
zarar görecek ve Alı:ruı.nya'ya mühim 
toprak parçaları verecektir. 

Daily Telegraph'ın başyazısında 
belirttiği gibi Hitler'in ateşli nut • 
kuna rağmen muharebe haHi d~vam 
etmektedir ve neticesi halli bellı de· 
ğildir. Fak

0

at, "programda da bir de· 
ğişiklik olmuştur." Maamafih Mos • 
kova bu hususta hiç bir hayale ka • 
pılmamaktadır. Cepheden yapıl~~ ~~~ 
arruz, yavaşlamıştır. F~~at ~yu .. 
tehlike hala başgösterebılır. Çunku 
alman kıtalarının yeni ~ir • taarruz 
için teşkil edildiğine daır ışaretler 
vardır. • 

Daily Telegraph, ok~rl~rın dık~-
tini, cenuptıaki alman ılerı hareketı
nin Moskova'ya yapılan hamle kadar 
mühim olduğu meselesi üzerine çek
mektedir. Gazeteye göre, Rostof'un 
.zaptı, l'US sanayi ve ordularına pet • 
rol <lağıtılmasına engel olacaktu, 

İstenildiği takdirde, bu me.JQmıı.t glzıt 

olarak da verilebllecektir. 
Aııağı Lolre vali l ve Nnnt s belediye 

reisi halktan suçluların btlJunmıısı Jçtn ya
pılan araştırmalara ıııttrı\k (ltmel rhıt is
temişler v.e bu cinayeti i Uv nlrln lA.yik 
olduklan cezaya çnrpılm'llan it n hrr .. 
ııeyln yapılac$nı ve her nam · lu Jl'rıın

sızın bu alçakcn harekt>tl ta bili rttllHnl 
beyan etmlıılerdlr. 

Suçlular bulunmazsa ... 
Pat1s, 22 a.a. - Sal~lrty t11 b r k. 

blldlrl!lyor: 

ohmmak:tndır. 

Bir alman subayı daha 
öldürüldü 

Londra, :z:ı a a. V >' <l n a ı ı t ıı· 
berlere ıröre. bu ırrt"E! Bo '\llX ı!-ı a ..!l 

suhnyı öldürütmü&tür ııo k r r k 
tevktr e<llL'll11tlr. 

Paris'te 20 komüniste kürek 
ve hapis cezaları rJcrildi 

Faris; 22. a.a. - Pars hu 1 n h ın 
dün 2C komUnlst hnkkındıı ki r k V<' 1 -

pis c~zaları vermiştir. Bun "Ul 11 ı · ı u. 
ebbed kUreğe, ikisi yirmi r yıl • 
!kist de on be~er yıla ma 1 t1l"11 ed 
tir. Geri kalanların c z. ı 2 yı'dn 
yıla kadar değişen hapis c " 1 rıd r. 

Her fransıza karşı iki alman 
öldürülecek 

Londra, 22 a.n. - Lon lr 1 

akıııım frıınsıze:ı cmisyQnt n 
kına hitaben neşrettiği b r n 

tir ki: 
.. _ Fransa'da işgal n ak mları 

d ÖldUrtılea frnn ızl rın b r an ı..· 
tıııızime bn-,lı:ıdık. na~·,ın 
rUlen her frnnsız için iki 
ğiz. . . 

1 M~I1l mUda.fan vazı,>- •ın 
meklc beraber. tıı:ırru 1 h r 
ldnlnlıı: ve intikamınızı, d 
ların hı:ıynbna knstede'Tlly 
zamana bırakınız.'' 

Marqal Pctain ve amiral 
Darlon•ın lı "tabı 

Vchy, 22 a.a. - M.ıreşal P t in ve 
Amiral Darlan, bugün, radyo il 1 _ 

gal altındaki arazi halkına rlt=>')} r
da bulunarak halkı, alman iş, ı V"a • 
.kamlarına karşı düriirt harek t et i
ye ve alman subaylarına karşı v ı -
lan ~eni suykastlar hakkında, h lkı, 
bu suykastların faillerini ve mü ev -
vikler}ni bulmak için yardım eylemi
.Ye çagırmıştır. ., •.. ...............................• "-. 

l KÜÇÜK DIŞ ABE .L ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

Los Angcles, 22 n.n. • Dlın gccr 
Angeles'te ve Birleşik D vl •1 r r b 
cenup şchlrlerind şidd tll bir 2 1 le 
mu§, fakat hiçbir hnsnr ka,>-.i il 1 

tir. 
Mekslko, 22 aa. - Unıt d rı 

siki\ hlikUmetl Bilyük B t ınv 

matik mllna.'Jebetlcrlni yenıJ n 
mlgir. 

ı.o!'l 
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:' "":. rosunun gece yansı çıkarttığı eb iğe ek-ı Yeni bir sulh Batı yarım küresine 

bir hücum yapılırsa 
! RfStA"ı TEBLl'G""" LER ~ tır~n,ngrad çevresınde ele geçl~llen harp ! l'I : es:rlerınln lfad lerl, bu 5ehır yakınlarında bayraını daha .. . . 
~ 1111111111 , 1 , 

1
•,

1
,, •,,,, 1 ,,,,, 1 ,,, 1 (" Almanlanr verd ğl ağır kayıpların Alman 

• Kıtalnrının mil.nevi) atını glttıı;:çe daha zi- <Başı ı. lnC'I ım ~ r ıd.ı.> 

l ngil tere üzerinde 1 ynde bozduğunu gostermektedır. 
19 uncu Alman piyade tllmenl komutanı 

Londra, 22 a a - . H 'li& ve dahlU e:nnlyet general \On Hlmmann, kıtnların mi'ıne\ 1 
neuretleıinln teblUil . durumu hakkında hususi bir gUnlUk emir 

luyuz. Taarruz harbi, kaderimizde 1 
ise gelir, çatar. Ona mani olama
yız. Ona, yalnız bir şeref ve tarih 
milleti olarak cevap veririz. Fakat 
sulh öyle değildir: onu, aklımızın 
ve hareketimizin doğruluğu ile ko
ruyabilir, yanlışlığı ile tehlikeye 
sokabiliriz. Türk sulhunun elimiz
de olan tek koruncası, 1939 danbe
ri güttüğümüz milli politikaya, dı
şarıya karşı ve içerde, sadık kal
maktan ibarettir. 

Amerika ve Kanada 
Dun ı: ce yarısından önce, lngl.tere nın 

aahıl cevre! rı tıze!'.nde dJşman tıava taa ı • n!:' şrE"tmıştlr. Bu emirde tümentn yakında 
yeti olmuştur. I Almanya'ya veya J:o'ranc;a'ya çC'kileceğl hak· 

Dün akıam cenup dol':usu kıYJıında bir ae- kında saylalar yayıldığına işaret edilmekte 
hlr üzerine oombsta~ atılmıs. tılrk~c ev >ıkıl· ve bos ümit !lhnm eden ve lnk'sarlara se
mıs ve az m ktarda kayıplar olm;ıştur Doiha bep olan bu gibi haberlerin yalan· 
sonra tnı:tll ren n elma! do:u unda b:ı.zı yer- !anması subayıardan lstenllmektedlr. 

donanmaları bir 
arada ~ahıacaklar 

lere bomba'ıır atılr11ştır. Fakat eh mlyetll * :f. * 
hasar ntmam11tır. B rcok yerlerd kayıplar l\totıko11a, 22 a.a. - Sovyet haberler bllro· 
kay:1 ITl'ts• r Sirk <: lii de vardır sunun bu sabahki tcblUtl. 100 amerikan mebusu 

bitaraflık kanununun Mihver iaşe gemilerine 

Akdeniz'de taarruz 
LOndra, 22 

tcb iti: 
a.a. - A'Yllralnk dalres nln 

lnırtıterc''l'n Alcdenız tllosu baskumandanı. 
dliaman la•o hatlanna kuıı m.ıvart ıkıy tle 
netle ı nen yeni b r hllcı..mun yapıldı~ nı b l· 
dl1"?lPkt dır. 

Ku11etll bir himaye al•ınd11 L.lbya'ya ırtt 
r:ıe rte oıan bir ı:cml knfılcslne, bir lnırııız 

denı.:altısı hücum ct.mlsllr. lkl la$e ı;::cmlsıne 

torp~t Is ıbl'l eyi mlstlr. Bu iki ırem.den bir 
tanes ııin b:ıtmııı o duı?u b.llnmektedlr. 

Batka bir denizaltı ırerrlsl, Libya ti Appo. 

lonla tanare meydanı'lı snhll müdafaa b:ı • 
taryalorın n atesıne ra~<-n. top atettne tut. 
m111 ve hanı:arlara ve baskıı lnsaata blrcok 
tam l!abct ka}d yl m ıtır. 

i ngiliz toyya relerinin 
yaptıkları akınlar 

Londr..ı, ZJ a.n. - Hava nıUU".ı.:.ıun t.eb
ııtı: 

<;ecen ı.:ece, lnı:.Uz bomba tayyareleri Bre
men :n.;ınına Y.:nıdClll t arru.ı: etm J.erd.r 
Almanya n.n ~ı.mnl batun:uı.ı., baik.ı. n.:dcuer 
de oomoııt nmııt.r. 

Sah!l mullııtaza tayyareleri, Brest ve Lo • 
rient <iokl rı ı.ıe Dcın.mark.:ı•nı.n ılm.ıllnde 
Aarhus ı.ıman ~ı. bcıız.ın dc.;ıoıarını ve a. e
tanya d3 Lanııeoc tayyare meydanını ııomba· 
lamıala dır. 

Gece taarruz! kesit hareKeUer1nde ııulu. 

nıuı tayyare er, ll~anct.ı ve aımaı Fr nıı.ı'· 

dakl du'1Jlan tayyare meyd.ın,J.nna taarruz 
etm~ıerd r. 

B.ı h ckeUerden üc bOmba tayyaresi ırerı 

d.önmemııtır. 

Blr duı;man av tayy res n.n daha tahrip 
Cdüdllil an sıl'tll6t.ır. ş ~'.11 Franşa da, salı 

ırilnü yaı;nlan taarruzda, ınır.ıız av tayyareıle· 
rlnln tallrlp ett tı dusm n tayyarelennın s.ı

yışı bJ t&l/li re ile on bt:~I bulm11$ttır. 

Dunkıl har!'"cUerde on ~.Uz av Layyare
al ka,vıpt.r Fakat dört tayyarenin pUot.ıan 
kurtuımuıtur. 

Libya çephelerinde 
Lvı • .ı., :;ı a a. - Urta ı.ırK tnıru..ı: u..ıwnı 

kararırah.nın tebilliı: 
L bn da, Tobrı.ık"ta dün bUtün ~Un dili • 

man ep.em!Ji h:ı.va nareıı:ctıerl yapmı»tır. 

Fakııt ou ı:ınrekeUer netlcesınd.ı ıra. 1 :r. ı.ı:ı 
ki41 öl.m stur Doa:ıı ıtesı.muıdclti dl.ı:ıoman 

tu»cııs.ı a .ı.ıklı, t k.ı rsLı at.ısı r . 'l bU· 
tun ı:lın de~am et:n ş:lr. .. ra~ta oı;lun;ı.n 
b~tarliala ım zın et ·ı hı:dı?tle- yakı· 

runda ıs lnt l!klar ı;:: ı.-Ul n.ıştür. Devrtyele. 
r m.z. )"ap'1lıı o dukl rı .kesU nareket.ıe'.inde 
ne dunıan d Vl' H ne, ne de ı.~ı ı:ruplan
na rutıamamLS ardır. 

Hudutta, önler nı.te bir deve katan oldu{:.ı 
halde mn>n llnh .arımızı nulmata utra,an 
ı.;ı alman d vrll/elll a tesım .,,c; karaııaımış ve 
pJskUrt .. m ~.~ur. 

Sovyet tebliği 
?rfoskovn, 22. a.a. - Sovyet haberler b!l· 

roau tarafından gece yansı neııredllen 
tebliğ : 

21 İlkteşrlnde kıtalarımız, bUtUn cephe 
boyunca düşmanla muharebe etmişlerdir. 

Bllha.t :ı Mojaisk, Maloyaroslavet.s ve Ka
llnın l.stıkametlerınde §lddetlı muharebeler 
devam <'tmc-kt dlr. 

Almanlar, meydan muharebesine taze 
kıtalar atarak h:ı.tııı.nmıza ka,.şı birçok 
h lcum'!U' yapmışlardır. Kıtalarımız 

d~mıın hUcumlannı püsk'ırtmüşlerdlr. 

20 İlktc"rln1e 19 AlmnQ tayyaresi tah· 
rlp edilmiştir Biz 7 tavvnre k'lybettlk. 

Mo kova; 22. a a. - Sovyct haberler bil· 

Dun ecce m.ı!\arebelcr bütün cephe tıoyun
c de\ am clmlıttr. Muharebeler bl.1hassa 
l\lo lsk, Maloyarstavetz ve Kallnln istika
metlerinde & dde•ll o'-ını.;ıtur. 

·~* 
lltosko' a. 22 a a !'io\"> et tebliğine ek: 
Cephe-:ı n ccrıup batı l~tııcamettnde alman· 

af!.r kayıplara uQ:ramıstardır. Bu cephe • 
pin ya&n z bir kes mlnde nlmanlar sovyet pi· 
yad sin ın ve ta'lklarının darbeleriyle beı bin 
ölU ve yaralı vcrmısıerdlr Mo~o:novita ko~ü' 

c 1111rında almrrnlar. ınuh:ırebe mey1nnında, 
300 oUl ıo tank, 13 layyare Kartı kwna to· 
pu ve 11ttı zırhlı otomobil bırakmısıardır. 

CC'phenın bııun 'lir ke~lmlnde kara kuvel· 
ıcr l"e yardıın e •en snvyet hava kuvetleı1. 

2 'IOO ııfmıı'I ô d r:n.ı$ 327 ktıMYı:m. 45 ta'lk, 
10 motoslk' t.. YIYeNık ve CC'tıhane :Yfiklü 300 
otomn'>ll tahrip etm ıtır 

Alman resmi tebliği 

Falih Rıfkı ATAY 

Lord Sfrabolg!'ye göre 

Batada Almanya'ya 

bir darbe vurulmat. ! 
Londra, 22 a.a. - Bugün Lordlar 

kamarasında Lord Strabolgi, alman -
Ların batıda ikinci sınıf askerlerden 
mürekkep yalnız 25 tümeni ve yüzden 
az tankı bulunduğu hakkındaki ame
rikan haberinden bahsetmiş ve İngil
tere'nin batıda AJmanya'ya bir darbe 
vurmasını istemiştir. 

Buna cevap veren hıikümet sözcü-
ı:.:.rıın, Z..: a a - A.-Oan oıd.ı.ar. ..ı.a&Ku • ·· L d M 

m nd n C:.nın tetııtı.: su or oync demiştir ki: 
SoV>etıerln Dontez hu'Zası endustrı t>ölııe- "- Bugün garp cephesinde alet • 

sının alman ve müttefik kıtalar taratınd n acele bir sefer tertibi bir delilik o -
ııı:a .. , d n ıren~.eUmlşılr. Jur. Söylendiğine göre. alm"inlar, in

Brlarısk ın cenubunda, muharebe meyda · giliz kıyıları karşısında, rus cepht' • 
nının temıı:ıenmesı esnasında 5000 ıovyet 1 · d k" · 
aık rı es r ed 1 1 ııı hl. ,. k sın e ınden daha fazla mıktrd-:ı av m ı ve r zır ı a.,ır tan ve . . , 
b wı;ı ltt.nam oıunmuıtur. tayyaresıne malık bulunm • : .. adır. 
Hususı tır teb ıade bt.ııırııdıaı ıılbl, oııı:ö 1 Asker mikdarı meselesinin esasını 

adası ı:.ı.ptcd ımı,tır. Bu s.ıretıc b.ıtUn B:ıl'ık nüfusun büyilklü~ü teşkil eder. Önü
ad !arı alman kltalarınnı et.ne ırecmıı ve 1 müzdeki yıl, İngiliz ordus•mun mik -
tıütt..n Baltık ı.ıhuı dUtmandnn tecnız.en !!la· • • 
tir. Deniz ve hava k..ıve:.Jerı tesklllerl ile ör- 1hrı takrıben, geçen harbın S')nunda-
nek ola .lk bir teblrt.tı halinde hare.cene bu- ki kadar olacaktır. Fakat mulıİ"l'Tiat 
lunan bir atman piyade t11:nenı. ı2 Ukte1rın. istihsali ise geçen harp sonundakinin 
de adanın cenup nurnuna baskınla uker cı- iki misline çıkacaktır." 
kannıstır O znmandanberl ıo srun ıüren ş!d-
delll muharebeler esnasında. ada. dU.S:nandan 
t mlzlerunlıtlr. Bu sırada 3000 esir atınmıs ı' 'I' b b d ! ı 
ve altı 93.hll tıatarnsı tahrt:> edllmlstlr. D<lt· ngı fl om ar ım::ın tayya·e en 
man ı:arnızonunun ırerı kalan kısmı, deniz 
Yolu ııc kacma:a tesebbü• ederken. denız ve Almanya'nın cı·mai bafısı~d~kı' 
hava b rllklerl tarafın1an imha ol.ınmustur. ' f iL 111 

kaldırılmasını istiyor 
Va:ııngton; 22. a .a. - M. Ruzvelt, dilnkU 

~azetecıler toplantısında, batı yanm küre
sıne karşı bir ht.ıcum ihtimaline ı~aret ede· 
rck bu takdırde, Anwrikan ve Kanada do· 
ıanmçı,lann•n Atlantlk liımınlarını müste· 
el: b .. urC'tte kullanmnlannın nrnhteme' 

uultınrtutunu sıl::ylcmlşt lr. Amerikan donırn· 
ı asının Hallfax Kanada limanının kuman
rl.:ısını ele alıp almadıl:ı sorU!tUna M. Ruz
\1.'lt, bunun do~ru olmadıfü cevabını ver
miştir. 

Her ne kadar derhal bir hareket olaca· 
l!'ınn lhtıml\l 'erllmemPkte tse de M. Ruz
' it, bır h ıcum ihtimal ' karşısında Ame

ırn • Ka ıa1a m ıştcrf'k komltesin'n mü • 
!na kola~ lıklfl'"lnı müştereken kullanmak 

k yf yetini tetkik ettit;ını söylemiş ve de
nıst r ki : 

Kom tedc Halıfax ve Toronto liman· 
nnın kullanılması gôrüşUldllğllnU sanı • 

'Orum . .. 

Bitaraflıl? kanummun 
tamamiyle kaldırılması isteniyor 

NC'vyork; 22. 11.a. - .M. Wendell Wllkie 
'e mrnlf'krtm muhtC'llf yerlerini temsil 
C>c.'en 100 kadar mebus kongreye \'erdikleri 
ı lr takrirde, bitaraflık kanununun tama
m y'e kaldırılmasını hararetle tavsiye et· 
m !erdir. 

Bu takriri teyit eden M.Wllkle, beyanat-
t.:ı bulunarak demiştir ki : 

"- Mılyonlarcn ve milyonlarca cUmhu
rıyetçl, obstrüksiyon yapan lnfıradçılann 
bu tirkın hareketlerinin lekesinden parti • 
ı, rlnl terız h ('tmck istiyorlar. 

" Bugilnkll Amnıkn, bUtün vasıtalara 
HU,.umt>ollnn ile hareket!e bulunan alman 
ls•lhkl\m askerleri, BaltlK adalarına asker hedef ~ere hücum efüler lı'1ŞVUrmak suretiyle totalizmln tama• 
cıkarma harekAtına muvarrakı:vetıe ııtırAk mlyle ortadan kaldınlmasını istihdaf eden 
etmısıerdlr Fin bahriyesi. al'Ylan bahr' .. Asl. 11cık bir b,.yn<!lmllel siyaset takip etmek 

..,~ Berlin, 22 a.a. - D.N.B. ajansının se-
nin harekAtınn tesirli surette yardımda bu . ihtiyacındadır. Bu siyasetin gUdüleceğl 
ıunrnuıtur. IA.hlyetll bir kaynaktan Clğrendiğlne göre timiz tarafından mlllctc, sanki biz çocuk· 

Alman havn kuvetıerı, ı:ece ve llilndüz Britıınya bombardıman tayyareleri, diln muşuz glb azar azar değll, fakat acıkca 
sovyet hük1lmet merkezi Moskova'yı bomba· gece Almanya'nın şimal batısı üzerine bir t ıldlrllmC'lldlr. 
t-amıştır. akın yapmışlar ve birçok yerlere yan- "Takriri imza edenler, geçmişte faydalı 

Inırlltere':ve kııraı mUoadelede, alman ha· gın ve tahrip bombalan atmışlardır. Harp olnn bitaraflık kanununun artık hiçbir 
va ku\etlerıne mensup mühim tesk'ller, dUn ekonomisi bakımından ehemlyetl! ve as- hydası kalmadığına kani bulunduklannı 
ırcce Nevcastıc•e hücum etmişlerdir. Dok· kert hedeflerde hasar olmamıştır. öıu ve t ldlrml.'k lstl.'mlslerdlr. ,. 
tarda antrepnla~cıa ve ıascı bakımından ehe· yaralı vardır. Şimdiye kadar cld<' edilen 
mlyetll ratırlkalan1a t>Uyük hasar yapılımtt. 
tır malQmata göre iki Britnnya tayyarcııl dil· lnfiratçılara hücum 

Dau\er Umanı tesislerinde ayn hava htt· tUrUlınl\ıı llt'. .., ork: z.ı a. • - Unıt.cd Prc.w. "Mlldaha• 
le taraftarı milli koınltcsı .. relsl Rahip Henry cu arı .1a bu unu :"!Jşt ur. 

l\lanş Clzerlnde, alman av tayyareleri, 11 
lnı:lllz tayyare~! düsUrmllslerdlr. Bir alman 
ta:naresl kayıptır 

Slrn11 l1 Afr ka'da, Alınan Stuka tayyare· 
ıc~ı. Tobruk elvannda lnı:lllz to:ı mevzileri· 
ne ve ntokhaua•tarına tam lsabeUer kaydet· 

21-T.? llkterln geces\ lnırlllz bombardıman 

tavyarelcrt. Ahnıınyn'nın &imal bııtı.sında 

nuhtellt yerlere ve bilhassa Bremen ıchrlne 
hO·um t'tmlslerdlr. Bo:nbıılnr, b'Jhnssn halk· 
la mcı:!<tln mnhnllC'ler. üzerine atılrnı$lır. Si • 
vll halk arasır.1a ölü ve yaralı vardır. 
d M!\8'1 tayyaresi dU~ürUmıtı:ıtUr. 

Bes 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 22 a.a. - 1talyan umumı kararı:ll.· 

lıının &.cblllı : 
ş ma.ı Atrlkıı'da toııcumuz ve mihver tay

)ar ı rı. Tobruk mevzilerine karsı faaliyette 
b11lunmuıtard.r. Alınan ıayynrelerl iki düş • 
man tayyaresi duıünn;.ıştür. 

Blngru:i ıehri yeniden dUşman tayyare
lerinin taarruzlarına uğl'amıııtır. Bomba
ların çoğu denize dUıımlış ve bqka bom
balar da ıchrin varoıılanndaki arap ma
hallelerine dllııml\ştUr. Aralarında yerli 
halktan kndınlar ve çocuklar da olmak u. 

Hobso:ı, dUn blr nutuk söyllyerck ırencral zere 8 ölti ve 7 yaralı vardır. 
Doğu Afr!ka'da Kulkabert UsJUne men- T'..obert WO<>d'u "her ıe:rdcn önce Amerika .. 

k tal d t km 1 • bt hU nrıratcı k-mılteslnl llı:a etmeıı:e davet ctmtı 
sup ı ıır ıııman § er ne anı r -

1 
.,e dcmlıtır ki: 

cum yapmııı ve bu teşkilleri dağıtmıştır. "- Amer•ka harptcdlr. "Her ıe>"den önce 
Bu sırada dllşman bllyuk kayıplar ver-• Amerika komitesi ilk zıımanlnrda dürüst 
ml§tir. Av tayyareler!mizdeıı bırl Gon- bir di.lş~~Uıün vücut vcr<llA'I bir kurumc1u. 
dar"a 30 kilometre karlar uzakta büyük bir l' mdl, bu komite Amerika tarihinde slmdl~·e 
konak yerini muvnffaltiyetle mitralyöz a- kn.dar knydcdllm~mlı blrlncı dereceı1e bir 
teşlne tutmuştur. h&lst partisi halini almııtır ... 

Gec;:en gece lnglllz tayyareleri Catanla 
c;:ev:resl ~·c Napoll Uzrıne hUcum etmiııler
dir. İngtllz tayyareleri blrbirınl takip e
den dalgalar halinde Nnpoll'ye hUcum e· 
derek, 5 saat mllddtle yangın ve lnflllik 
bombalan atmııılardır. E\•lerde mtihlm ha· 
sarlar olmuş ve yangınlar çıkmıştır. Sivil 
halktan U ımı ve 27 yaralı knydedilmlıı· 
tir. Halk örnek olacak bir in•izam gös
termiş ve ııU~neti bozmamıştır. 

Alslrealc civarında dü§man bombaları 

bırkaç evi hasara uğratmıııtır. 1 ölU ve 4 
yaralı kaydedilmiştir. Tayyareye knrvı 

koyma bataryaları bir dilşman bomba tay
yaresi dUşUrmUştUr. Bu tayyare tutuııarak 
kıyıya yakın bir yere dU:JmllştUr. 

Geçen gece bomba tayyarelerimiz :Mal
ta'da La Valettn limanına hücum etmiş
lerdir. 

Romen hükumeti 

yahudilerden elbise istiyor 
Bilkreş; 22. a.a. - Romen hUkUmeti bir 

knrarname neorederck, Romen tabiiyetin. 
de bulunan ve rUodUnü lsbat etmlo olan 
adın, erkek bUtUn yahudilerin 30 gün 

lçlnd gelirlerine gllre hUkümete mu
yyen mikdarda elbise teıılim et!ftelerln 

emretmiştir. 

Mucip sebep olarak, askerlik yapmıyan 
Yahudilerin hiç değllse, Romen cemaati -
nln llcll lhtlyaçlanna yardım etmesi lA· 
zımgeldlğl gösteril mektedlr. 

1 ngiliz hava kuvetleri 

T rablus limanına 
R A D y o 

Turkiyc Radyo Difüzyon post 

h Ü C Um e tt İ 1 er Tur kiye Radyosu - Ankara Radyo 

1 
-- ( Dalııa Uzunluğu ) 

Malta; 22. a.a. - Resmen blldirlldlğlne 1645 M. 182 Kc/ s. 120 Kw, 
göre, dUn gece Brltnnya havn kuvetlerlne 3l.7 M. 94G5 Kc/ s. 20 Kw. T. A. P. 
bağlı bombardıman tayyarelerlnden mlirek· PERŞEMBE _ 23. 10. 1941 
kep tcşklller orta Akdenlz'de faaliyette bu
lunarak batı Trablus ı"imnnı çevresine 20 
ton yliksck infilaklı tahrip bombası atmış
lıırdır. Oc sant silrrn hOcumda gUınrUk bil· 
rolanna, slvll deniz tayyarelerine mahsus 
bir üsse, mendireklere, yolların blrlrsme 
noktalarına ve 3000 tonluk bir g('mlye ls.:ı· 
betler olmustur. Atılan bUyük captrı bom
balardan çok büyük tahribat olmus ve bU
yUk :ı:nngınlnr çıktığı görulmustfir. 

Brltanya honıb3 tayyarC'IPrindı>n mOI"E'k· 
kep başka bir hava kuveU Bingazi limanına 
hücum etrn ı~tir. Yangınlar ç 1<tıf:ı \•e lnfl· 
!Aklar o'duıtu görtilm ıstiir. Bu vn'lgınlıır 

kilometrelerce uzaktan gözükmekte idi. 
Gambut inıs mPydanındn dnf;ınık bir hal· 

dl' bulun!ln tayyarPlere d" hfıcum erl ilm c;. 

tir. 
Tnn·11rel1>rlml1., ı:ınznrte 1 gUnU, Skllya

da bir fabrikaya \'e Catanla'nın şimal•ndl.'· 
ki demiryolu garaj yollarına hiicum Nnılş
lerdır. Binalara ve trenine lsabet\C'r oldu
fu ı::örUlmüstllr. Bu ve snır hnrekiı.t nC'tl· 
ceslnde 5 Brltanya tayyaresi üslerine dön-
mPmlştir. 

Jaoonya lrakton petrol 
almıya devam ediyor 

Tokyo; 22. a.a. - Unlted-Press : Japon 
sözcUsU M. İşil, Irak hUkUmetinin Bat' . 
dad'dakl Japon ticaret heyetıne memleketi 
terketmcsl hususunda emir verip verme
diği hakkında ııorulan suale §U cevabı ver-
m etir : 

"- HUk!lmct, bu hus'ısta resmi rapor
lara malik değildir. Japonya, lrnk'tan hl'i· 

IA bir mikdar petrol almaktadır ... 

Bcdape~te'de dört komünist 

idama mahkum oldu 
Budap~tc; 22. a.a. - Szeged harp di

vanı, nizam ve asayiş aleyhinde cinayet 
iglemekten suçlu • komünisti idama mah
kQm etmiştir. 

7.30 Program ve Memleket Saat 
i.33 lllızlk : Hııfıt Program (Pl), 

Ç.45 AJANS HABELBH.İ, 
8 00 ı.tllzık : Hafif Program 
8.l:'i EVİN SAATİ. 

8.30/ S.45 MUzıK : Hafif Programı 
vamı (Pi) 

12 30 Program ve Memleket Saat A 

12.33 Mtızik : MuMrllt Şarkılar ( 
12."I" AJANS HABEHLERİ, 
13.00 Müzik : Muhtelif Şarkılar Pr 

mının devamı (Pi), 
13.30 14 00 Milzık : Karışık Program 
18.00 Pro rnm ve MC'mleket Saat Al 
18.03 MUzlk : Radyo Caz Orkestrası 

r hım Özgür ve Ate,, Böcekl 
18.30 Müzik : l• asıl Sazı, 
lD.00 KONUŞMA - (Derdlcşme S 
10.15 Müzik : lmdyo Caz Ork 

Programının ikinci kısmı, 

ıı:ı 30 Memleket Saat Ayan, ve AJ 
HABERLEHİ, 

l!l.45 Milzlk : Yurt.tan Sesler, 
20.15 RADYO GAZETESİ, 
2045 
21 00 

1

2110 
21.:.J 
2145 

22 SO 

22.4'i 

l\fllzlk : Şarkılar, 
ZİRAAT TAKVİMİ, 
.rnzııc : Kan ık Şarkı ve TUr 
KOXUŞMA : ( Şiir ~a.atı ), 
'Mllz.k : Radyo Senfoni Orkel! 
(Ş f: J<~rnat Praotorlus) : 
1-Sknrjabin : Revörl, 
2- nvo"ak : Bt'şlnci Senfoni 
d ınvadan), 
3 Li1clov : Polonez, 
Mr-nlc-l{f't Snnt Ayan, AJANS 
13F.RLF.Rt: Ziraat. Esham-Talı 
Kambıvo-Nukut Borsası (Fi 
ı•tl71k : DanR~lb:iği (Pi), 

22 55 123 00 Yarınki Program ve Ksı.D 

Avustralya başvekili, aske 
şeflere, demokrat· devletle 

neler görüştüğünü anlattı 
Melbourne, 22 a a. - AvusturalYll 

\ek il M. Curtın, bugün AYustralya 
kabln<'slnln bir toplantısında nazırlar 

ruıkert servıs E.!lerine, öteki detJI 
dC'vlctı rle 16 gfın dC'vam eden gö 

Diğer taraftan karanlıkta suç ieliyen iki nln netıc<.'slnl blld nnlştlr. 
sabıkalı da idama mahkQm olmuş ve hti· 
kilm bugün nfa,, edilmiştir. 

Bugün 

ULUS SİNEMASINDA 
Beyoğlu sinemalarında üç 

hafta devam eden 
Teknisin, aanabn. sinema
nın en parlak zaferi 

Baştan başa renkli 

Dr. SiKLOPS 
Senelerdenberi hazırlanan 
benzeri yaratılmıyan kud
retiyle herkesi şaşırtan bü
yük filim. 

Seanslar : H .30 • 16.30 • 18.30 
ve 21 de 

Fazla kalabalığa meydan 
verilmemesi için 13 de bir 
seans daha ilave olunmuş
tur. 

Bir Balo Gecesi 

Casuslar Diyarında 
~---• Tel : 6294 -

Sebzelerin günlük fiyatı 
Belediye Reisliğinden : 

Sebzelerin glin!Uk Azami toptaII 
perakende sntıo fiyatları 

(23 İllttşrın 1941) 

C nsl ve menıiel 

Ispanak (A) 8 
Lahana (A} 5 
Pırnııa (A) 3 
Yerelması (A) 7 
Kereviz (8.) 14 
Patates snn (Ü) 10 
Patates beyaz (Ü) 8 
Havuç (Bey). 6.5 
Krıbnk ('l'. ) 15 
Ayşe fasulye (T.) 17 
Çalı fasulye (Tarsus) 16 
Dnrbunya cM.) 15 
Domates (A...) 6.5 
Kemer patlıcan (V.) 10 
Kemer 
pntlıc m (Mek.) 16 
Yuvarlak 1'. 
patlıcan (1'.) lS ~ 
ıtnn:a lT :1 35 ~ 

noımalık biber m 14 :z5 
Sivri biher (n.) 20 ,o 
Kuru soğ-an ('M) 7 ~1 l 

(A) Ankara. (B) Bursa. ~,..' 
Beypazarı, (M) Muhtel!f, h~ 
Mckece, (T) Tarsus, (Ü) ııtdıf 
(V) Vezlrhan Menşeli mail 

1 
Evcl zamanda Esko kıyılannda Vik isminde bir 

köy, bu köyde de Sefalet adında bir kadın vardı. Fa -

kirdi. Kapı kapı dolaşır ekmek dilenirdi. Kaç yaşın -

da idi? Bunu bilen yoktu. Fakat öyle göriınüyordu ki 

belki üstünde yaşadığımız şu dünya kadar ihtiyardı. 

r SEFALET'İN ARMUT AGACI 
- Söyle, sana anbarlar dolusu bugday yctiştircce1' 

güzel bir çiftlik mi vereyim, içi odun dolu bir orınaıı 
mı vereyim. Yoksa tekneler dolusu ekmek mi? Sör -
le, hazineler mi istersin, şanlar şerefler mi? Düşe• 
mi olmak istersin, yoksa seni Fransa'nın kraliçesi ıııl 
yapayım? 

Vik denen köy o zaman ufacıktı. Etrafı bataklık • 

larla çevrili idi. Orada bögürtlenlerle kaplı birkaç 

çiftlikten başka bir şey görünmezdi. 

Sefalet sapa bir yerde, yoksul bir kulübede otu

rurdu. Bütün konu komşusu Faro ismindeki köpeği, 

btitün serveti de bir asası ile bir heybesinden ibaretti. 

Zaten heybesini de ekseriya boş getirirdi ya ... 

Bununla beraber, doğrusunu söylemek lazım gelir

se, evinin ardında çitle çevrilmiş küçücük bir avluda 

bir de ağacı vardı. Ama yalnız bir tanecik .• O da ar -

mut ağacı idi. Bu öyle güzel bir ağaçtı ki, yakın za

manlarda yeryüzünde bir eşine daha rastlanmamıştı. 

Sefalt'in bu dünyada biricik zevki bahçesinin, yani 

bu armut ağacının meyvasını tatmaktı. Fakat ne ya -

zık, köyün yaramaz çocukları ağacın başında armut 

durdurmuyorlardı ki •.• 

Sefalet her gün köpeğini alır, dilenmiye giderdi. 

Fakat sonbahar oldu mu, Faro armut beklemek için 

evde kalırdı. Lakin bu ayrılık ikisini de kederlendi

rirdi. Çünkü biribirlerini çok severlerdi 1 ... 

il 

Bir yıl öyle bir kış oldu ki, tam, iki ay sürdü, taş
ları çatlatacak bir don yaptı. Hemen ardından da kar 
bastırdı. Öyle kar ki, kurtlar ormanlarddn inerek ev

lere girmiye başladı ••. Memleket korkunç bir şekilde 

perişan oldu. Fakat en çok ıstırap çeken Sefalet ile 
Faro oldu. 

Bir akşam rüzgar inim inim inlerken. karlar kasır-

~ Tefrika No. 1 

Yazan : Ch. Deulin 

ga gibi dönerken onlar da sönmüş ateşin yanında kar

şı karşıya ısınmıya çalışıyorlardı. Kapı çalındı. 

Fakir kulübeye bir yaklaşan olsa, armut hırsızı hay· 

lazlardır diye Faro öfkeli öfkeli havlardı. Halbuki bu 

sefer, bilakis sevincinden yavaşça kuyruğunu salla -

mıya başladı. 

Dışardan hazin bir ses geldi: 

"Allah rızası için kapıyı açın, dışarda fakir adamın 

biri soğuktan ve açlıktan ölüyor." 

- Mandalı kaldır. Böyle havada dışarda insan bı

rakılır mı hiç? 

Yabancı adam içeri girdi. O da Sefalet kadar, hat· 

ta ondan daha yaşlı görünüyordu. Sırtında mavi renk

te, paramparça bir kaput vardı. 
Sefalet : 

- Oturunuz kardeşlik, dedi, ben çok fakirim, fa
kat gene sizi ısıtacak şey bulurum. 

Sefalet ateşe son odun parçasını koydu. İhtiyar 
adama üç dilim ekmekle bir armudunu da verdi. Ateş 

birdenbire alevleniverdi. İhtiyar da iştahlı iştahlı ye

miye başladı. O yerken Faro da onun ayaklarını ya -

lıyordu. 

Misafir yemeğini bitirince, Sefalet onu eski yün 

yorganına sardı, ot minderin üstüne yatudı. Kendi de 

toprağa yatıp iskemleye başını dayadı. · 

Ertesi sabah en geç uyanan Sefalet oldu. Kendi 

Çeviren : Cahit BECENÇ 

kendine: 

- Misafir ne yiyecek? Hiç bir şeyim yok. Hele 

bir kolayını bulup da köye dilenmiye gidebilir miyim 

bakalım, dedi. Kapıdan dışarıya şöyle bir baktı: kar 

kesilmiş, hava bir ilkbahar güneşi gibi aydınlıktı. 

Asasını almak için geri döndüğü vakit yabancı 

adamı ayakta, gitmiye hazırlanır bir halde buldu. 

- Ne! Böyle erkenden gidiyor musunuz? dedi. 

İhtiyar adam cevap verdi: 

Ben göründüğüm gibi değilim. Benim adım Vanon 

c'lur. Ben bu ülkelerin sahibiyim. Beni buraya Allah 

gönderdi; merhamet denen şeyi kullar,ım ne şekilde 

kullanıyor git bak, dedi. Artık vazifem bitti. Şimdi 

Allaha hesap vermiye gidiyorum. Şu yakındaki Konde 

şehrinde müdürün ve daha birçok zenginlerin kapı -

lal'ını ça1dım; Vik köyünde çiftçilerin ve ağaların ka· 

pılarını caldım. Hepsi beni kapılarında soğuktan tit

rettiler. Sen, bana yalnız sen acıdın. Evet sen de be

nim gibi fakirdin. Fakat Allah senden razı olsun. Şim· 
di dile benden ne dilersen." 

Sefalet secdeye kapandı. 

- Tevekkeli değil Faro ayağınızı yalıyordu. Fa -

kat ben menfaat için merhamet göstermedim. Sonra 

da benim hiç bir §eye ihtiyacım yok. 

- Çok fakirsin, haydi bir ıey iıte. 

Sefalet BUSUY.Ordu. 

Sefalet başını salladı, hiç bir şey istemiyordu. 

- Niçin cevap vermiyorsun? Benden bir şey iste" 

miyecck kadar magrur musun yokstı? 

- M ademki bu kadar ısrar ediyorsun, o halde sÖ1; 
liyeyim. Bahçemde bir armut agacı var; öyle güZ~t 
meyva veriyor ki .. . Fakat köyiin yaı:amazhrından bit 

türlü kurtaramıyorum. Kim olursa olsun, bu artJI~ 
ağacına biri tırmanırsa benim iznim olmayınca ağa 
tan inemesin. 

Bunun üzerine Vanon 

••Amin l" diye dua etti ve yola koyuldu. 
1 ·rı 

Vanon'un duası yerini buldu; Sefalet hey~e~~' 
eve artık hiç boş getirmemi ye başladı. Kışı ilkb8

1
, 1• 

ilkbaharı yaz, yazı sonbahar takip etti. Köyün h~Y ıe -
]arı birgün Sefalet'le Faro'nun evden çıkıp gittıl< ıııP 
rini görünce bahçeye girdiler, armut agacına tırıt'llJcle' 
ceplerini adamakıllı doldurdular; fakat tam inece 

ri zaman ağaçta yakalanıp kaldılar. 
"rıe' 

Sefalet evine döndüğü zaman onları ağaçta ğıır 
miş buldu. Ceza olsun diye ıonları uzun müddet a 11"ıt 
ta bıraktı. Sonra izin verip de yere indikleri _ıa011tı' 
Faro da bir güzel arkalarından kovdu. Artık bı:,yiiıt' 
oralara gelsinler, imkanı mı var? Hatta Vik ıco alc'' 

den hiç kimse, adamlar bile bu büyülü ağacı;ii~f,&' 
nından geçemez oldular. Sefalet'Ie Faro bu 1.,. olabildiği kadar saadet içinde yaşamıya başladı 

(Sonu var) 
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ku~e~rn~~~~!1;~~ande~:~1ı\tm:~ıtn~e~ İi 1: --- 'HRştveıı )- - Osman Nuri ı ~Tu·· R K ,. YE ,. s BAN KASI~ 
kurs talebeleri önUmUzdekl kıo ayların- :i Anonim Türk Sigorta ff '= -=-- Türk kanunu medenisi = Hankaluı cad tul. Tl. 3:m. Nctasellyle 1 § 
da doS-U vllAyetlerimlzden birinde açıla- ı· 1 - mllrut her ne~ l eckcr ve orkcrıe11eıe- ~ 
cak bir kampta kayakcılık talimleri ve • Şirketi _ -< VE )-- : rlnl muhtcn•m mü~t.crllerlnc ıırzccter ;: J 

tatbikatı gördılkten sonra ımtıhnaıar bq- : Meriyet kanunu, velAyet, vesayet, : ve bayramlarını kutınr 6<• ~Küc;ü~ tasa rruf hesaplan 1942 ikramiye plônı lıyacnk ve başan gösterenler bölgelerde : Ankara Acenteliği § miraa nizamnamesi ve bunlarla ilgili : • - ~ 

; ~~;~~:: k;~u~:u;.e eski hükümler. E § KeşıdeJer : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 lkincite!r in §S 
: Satış Hrt: r. K. 143. Ktwpta ~n eon : ASKERi F ABRlKALAR = tarihlerin de yapılı r. ES 
- lertı)•lz h:tıhatıarı, c!cvlet ıOrası ve le- !: = .. ,.

1111111
,. •• __ ...._ ........... _ . .. ,, ,

111 11 11 0 

::= M • P A R LA iiı -=:ııııııı:ıı::;::::ııııı• § '"" m•hkomo '""'"' ""'"· 35 ~ a~~ :i~ 3~f.::t.::: :i,~~k § 1942 iKRAMiYELERi j ~ 
,ı1111111111111111111111111111111111111r As. Fab. Satın Alma Ko. dan : = i :::::= •• Emlak ve arazi alım satım iş- . ı • • =: 1 ade t 2000 liralık - 2000 lira i 

Yukarıda yru:ıh elektrodlar Asker! Fab-
3 

: i lcrinde uzun zamandanberi ça - ! GÜVEN EMLAK BÜROSU rikalar Umum MUdilrlllğü Merkez Satın =: ade t 1000 liralık = 3000 lira i 
i lışan büromuza verilecek işler J M. M. V. Hava Müste§arlığı Alma Komi~yonunca pazarlıkla satın alı. S 2 ade t 750 l iralık = 1500 lira i 
j en kısa bir zamanda takip ve in- f Ahmet Akıoy-Müttak Akgül nacaktır. Taliplerin 27. ıo. 1141 pazartuı =: 3 ade t 500 liralık = 1500 lira f 
f taç edilir. Bir kere t ecrübe bu J Hamam havlus u alınacak günU saat 11,30 de komisyona mUracaat- =: l O adet 250 liralık - 2500 lira ! 

iddiamızı isbata kafidir. A dre - i Sayın mütterilerinin bay- ları. (i931) 2 _ -= 40 ade t 100 tı· ral ık = 4000 J ı'r• ii · • J b!. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : .,. sımıze ve firmamıza dikkat e - 1 kut) mla· k ara 50 d t 50 ı · l k 25 l d·ı ram arım ar e - ı- 500 adet hamam havlusu (Bol'.nıiz) Bolu Seban r e v i r i depoların - =: a e .•ra ı = 00 . ı·ra ,. -1 

mesini rica ederiz. • zi alım aatımı hakkındaki = 200 a d e t 25 lıra l ık - 5000 Jıra =-• pazarlıkla satılacaktır. ı\1uhammen beudı daki 5000 m e t reküp çıralı ve 
Ankara Bayram caddesi No. 1 f emirlerinin ıüratle yapıla- 2500 lıra olup J<atı temmatı 375 lirliUır. köknar ç am tomruğu kereste =: j 200 a d e t 10 liral ık = 2000 lira i § 

TJ: 1255 ev - 1286 i cağını bildirir. Tel: 2434 Pazarııg-ı 27. ıo. 941 pazartesi gtinU saat imal ettirileec k. = .............. -..................... ....._ ............. ,J = 
l 

ı 
89 11 de Anknra'da Hava Satın Alma Konus- = rk · • • • d -. ıtanbul'da emlak ve arazi As. Fab. Satın Alma Ko. dan : =- ıncıte~rının üçün e 1941 planının s on kc~idesı· yapıldıktan=-.ronunda yapılacaktır. Şannanıcsı kon118 • :r 

If lei kabul edilir . 102 • · · · · • • ) onda görülebilir. İsteklilerin muayyen neher metre klipllne 22 lira berlel tah- : son r a 1942 planının t a t bıkma geçilecektir. E: 
.....___ 0 ıııln edilen yukanda yazılı tomrukların -=ıı -~----""'""'- • n ve ""% ,:;;" oyond• bulu:;aoan km"e haH"' "'"' o,; Aokori Fabrik•· ., 1 il il 11111111111il1111111il1111111111111111111fi111111111ilili11111111111111 1 j'F 

ıar Umum MUdurhığli Merkez Satın Alma !.1•111111111111111111111111111111111111111 - - Selômi Gördüren - 8 -S ayramlık zarif hediyeleri E 
- -- -S Japon pazarı § - -- -S nda bulacaksınız. En güzel tu - : 
- hafiye çeşitleriyle Kimono, pija- : s -_ ına ve saire gelmiştir. : - -- -:;: Posta caddesi No. 60 : 
11 ıı11111111111111111111111111111111111fii 

Omega, T issof, Hislon, A rlon , 
Nekar saat lerinin teminatlı sa -
tı~ ve tam irleri yapılır. 

Z ayss ve her cins son mode l 
f enni gözlüklerin de satıldı ğı 
yerdir. 

H üküme t caddesi N o. 7. Tl : 3986 

Yün çorap alınacak 

M. M . V. Hava Sa. Al. K o. dan : 

1- bOOO ı:ift yün çorap pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 3000 lıra 

ı:romlsyonunca 7. ıı. 941 cuma günü saat 
15 de kapalı zarfla 1hale edılecektir. 
Şartname 5 lira 60 kunıı:ıtur. Muvakkat 

teminat (6750 ı liradır. 

Tekllt' mektuplannı mezkClr günde saat 
olup kati temlı:ı,atı 450 liradır. Pazarlığı 14 de kadar komi,yona vermeleri. 
27. ıo. 911 pıu~arteeı gOnu saat 10,30 da 17827) ll 

Ankara'da Hava Satın Alma Komisyonun k 1 k l 
da yapılacaktır. şartnamcsı komıs:rond~ Er e lbise v e a put u kuma~ a -
görüıebillr. İsteklilerin muayyen gtln ve rından 789 met re e lbisel ik ve 

~ ------------------·--------------
saatte komisyonda btılunmalan. 657.5 m e t re kaputluk kumaş 

(74S:.:) 14 alınacak -- . 
Nevzat Akay'ın 
son okuduğu yeni cıkan 

plaklar 
Aluınıa 1nllycn daUar - Uıak ıarlcı 
Cel:nez mlaln ıen blzc • Rast aarkı 
ll'ırat kenarı - beste: Sadettin Ka:vnak 
Yanakların c:ıc:ektır • 
Atlasın sazlar 

.. • 

Devrekli kız • Balk tUr1<U.U 
Blco • ., " 
Atatuııın eelcn develt ,. 
Aletunetclte mel.tup 
Bin can verlr1nı - Nihavent ıar1ı:ı 

Aranın 11enı her ıran • Rast ıarkı 
Verdltln o ırOzel ı6zlere • ırazel 
AfezkQr plAkların ıatıı >·eri: Ana rar

talar Cad. zater sokatı baıında 
No. ı tereron: as12 88 

As. Fab. Sat1n Alma Ko. dan ; . . . . . 
.., , 1111111111 .. , ....................... , \.. Yün çorap alınacak 

• Tahmin edilen bedeli rn04 lira 95 kuruş 

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

ŞARK 
Merkez Ecza deposu 

Sayın mÜ§terilerinin 
ramlarını kutlar. 

bay-
79 

: M . M . V. Hava Sa. A l . K o. dan : olan yukarıda ci.nıı ve mlkdıırı yazılı ku-ı 
: 1- 20.000 çift yün çorap pa.zarlıkJa 

88 
maşlar Askeri F'HbrJknlnr Umum Müdür-

: tın alınacaktır. .Muhammen bedeli 90~ IUğü Merkez 'Btın Alma Komisyonunca 
: lira olup k~tt teminatı l350 liradır. Pa _ 11. l ı. 941 sn!• g!Jnı: saııt 14,30 da pazar
: zarh#'ı 27. ıo. 941 pazartesi gtlnil saat 10 !ıkla ihale rdllecektlr. Şartname para -
: da Ankara'da Hava satın Alma Komisyo- 112·.dır. Kati teminat 735 lira !5 kunııtur . 
: nıında yapılaacktır. Şartnamesi komisyon (7842) 12 

: da görUleblllr. 1steklllcr!n muayyen gün 
! ve saatle komisyonda bulunmaları. 

- . ~ ...................................... --
: (7483) 15 

85 santimetre geni~liğinde ve 
lacivert r e nkte 62000 metre bez 

alınacak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . 
• 

Tanınmıt Sebzeci ve Meyvacı 

Hüseyin Babacan 
Saym mütterilerinin teker 
bayramını 'kutlamakla feref 

duyar 

Elektrik malzemesi alınacak As. Fa.b. Satın Alma Ko. dan : 

M . M. V . H ava S a. Al. K o.' dan : Tahmin edilen bedeli (30000) lire. olan 
yukarıda yazılı b!lz Askeri Fabrıkalar U-

ı- 42 kalem elektrik malzemesi satın mum MUdilrJUğll Satın Alma Komlsyo -
alınacaktır. Muhammen bedeli 14.478 lira nunca 3. ıı. 941 pa.zarte.sl gilnU saat 15 
50 kunış olup katı teminatı 2171,78 lira- de kapalı zart ile ihale edllecektlr . 
d ı r. Pazarl ığı 27. 10. 941 pazartesi gflnU Şartname (2) llrdaır. Katı teminat 5998 
saat ll,15 de Ankara'da Hava Satın Alma llra 60 kunııştur. Teklif mktuplannı mez
Komisyontında yapılacaktır. Şartnamesı kClr g{lnde saat l4 de kadar komisyona 
komisyonda görtileblllr. İateklilerln mu- vermeleri. (7775) 19 
ayyen gün ve saatte komisyonda bulun -

Y Ü ·N i P E K 
Mağazası 

Sayın mü~teri lerinin bayramlarını kutlar. 

Ankara Anafar talar cadd~i 

' • =========================== 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
! DAKTİLO KURSU i 
: 88. ci d evresini d e yü.z:de 50 tenzilatla açtı. Bir ayda diploma .• 
e veril ir. Ta hsil a ranmaz. Mem urlar Kooperatifi kar§ısı No: 3 
• T i : 3714 • 

• Kayıtlara l . 11. 941 t a r ihinde başlanacaktır. : • ••••••••••••••••••••••••••••• 
• ============================ 

Milli Piyango bayii 

Hafi Araç 

&1•ıı11ıı111111111111111ııııııııııııııııtı 
~ -

. 
•• •••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••• - ..._ 

malan. (7~19) 16 .1'' 11111111111 11 1111111111111111 1 11111
' '-

Yazlık e)biae ahnacak General Elektric 
• . 
• . 

Sayın müşterilerinin bayram
larını candan kutlar ve Cüm
huriyet Piyangosunun büyük 
ikramiyelerini müşterilerine ka
zandırmak için kürelerinin fı
rıl fı rıJ döndüğünü a rzeder. 

~ = 
1 HALK § 
~ = 
~ kırtasiye Tecimevi § 
~s = ~ ayın m ü tterilerinin bay- : 

!''''''''···· • • •••• • •• • •.•••••••••••••••••••••••• ······ı 

j KADER GİŞESİ l 
f Sayın müşterilerinin bay- f 

lll. M. V. H ava Sa. Al. Ko. dan : 
B uz dolapları 1941 m odeJleri 

gelmiştir 

Nurettin Mergen 
Yeni sinema üstü No. 9 T l : 3344 

Sayın müşteri lerinin 

tarını kutlar. 
bayram-

. . . 
Kürelcr im in düğmesine ba -

sıp şanslarına düşecek bir bile
ti almak fırsatını kaçırmamala
rını tavı;iye eder. 

HAFİ ARA Ç 

Banka lar caddesi No. 45 Tan Piyango Gişesi Ankara. Tel: 1626 ~. l'aınJarını kutlar • 90 : 
ıı -~ıııııııııııııııııııııııııııııııı'i l ramlarını kutlar, ikramiyeli ı= 

biletlerinin kendilerini bek

lediğini bildirir. 78 : 
• ........................................................ 

1- 1000 Takım açık yaka yazlık elbise 
mUteahhlt namı hesabına ekslltmly ko
nulmu§tur. J.fuhanunen bedeli 2250 lir& 
olup kati teminatı 337,50 liradır. Pazar
lık! 27. 10. 941 pa:r.artPal gllnU aaat 10,45 

de Ankara'da Hava Satın AlmR Komisyo
nunda yapılacaktır. Şartname11i komisyon
da görtllebilir. İsteklilerin muayyen gUn 
ve saatte komisyonda bulunmaları . ...................................... , .. ,, .. 

iL 

1 
1 

-- - -- - - - - - . 
UYGUN TERZİ 

1 

EV i 1 

İsmail TELEK 1 

İkinci Anafartalar caddeıi No: 195 

't Elbiıe it lerinde ':"Ütteril~rini daima ~em~. eden . lam~i! 1 

ELEK bayram miınaaebetıyle ıayın mutterılerıne tebrıklennı ' 
1 'llnar. 77 

(7605) 17 _. ...................................... ... 
Muhabere malzemesi alınacak KAMELYA 

M. llıf . V. H ava S a. Al. K o. dan : MAôA7.ASI 
1- 3 kalem muhabere malzemesi mü- Anatartalıır caddesi No. 34 

teahhlt namı hesabına açık ekslltmlye ko- ANKARA 
nulmuştur. Muha.nunen bedeli 2507 lira Abdurrahman Kibar 
50 kuru§ olup katı temlnall 376 lira 13 ve 
kunıııtur. PazarlıR't 3. ıı . 941 pazartesi Osman tmıet Koyuncu 
a-[lnü saat 11 de Ankara'da Hava Satın ı Sayın mUıterllertnln ha:;ramını kutlar 
Alma KomisyonundR yapılacaktır. Şart- 'her nevı tuhallye, bavul, kolonya, ayak-
namesi komisyonda görUlebilir. i11tekllle- kabı ve rııpka ceııtıert bulunur. 

d TC!leron; 3072 !57 r ln muayyen gün ve ııaatte komisyon a • 
bulunmaları . (7758) 18 ~ 1 ..................................... r 

~ ... - saavıa11iJlall~· 
--------~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--':.-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

l ürkiye Cümhuriyet Merkez. Bankasının 18-10-941 vaziyeti 

~KTiF 
l\ltııı • s f • 8 • a J kılogram 
arılcııoı 

lıı11ıı11c 
l)o\ıtı 

Loı,:I() MUl!AB1RtER ı 
l'Grıc l ' 

~ ıta,1 
lltı,."l' 
" l'::J<t MUHABtRr.ER ı 

72.604.621 

"ltıo • S 
l\1t • afi kilogram 9.41l5,708 

•na tah ·ı· L • d~ . i [);il vı ı ..abıl serbest O\lz. ~ı 

lıh tı dmıLlcı ve bor~lu klirina bıkı) elerl 
·-<.t:-.ıe 

() TAHVlLLEJU ı 
'tuhıt F.d· d. 1( • ı evrakı oa k ıye -kı.rşılıft 1"un 

htı; un 6 · 8 ind maddelerine tevfikan 
t.';~ ne tarafından uki cedirıı 

h /\l CUZOANJ 
1tarJ 

lt1, •eı:ı eti er 
).s \' 

.\) 
9 TAH\'lLAT COZDANI 1 

Deruhı d·ı • • tıl ' e ı eo evrakı nıkdıyenın kar-
ıjı esham ve tahville (itibari kıy

Qıeıle) 

\' ll~ Serhe,1 "-"stA 1l : u hlJD ve ıahvillt 
.\lıı 
l' 

0 •e d" • •lıv·ıı ovı:ı üzerine avans 
l 1 ~ • 

1-f • uzerıne avını 
'Qınfy •. 

li!Q?' e "'ısa vadeli avans 
ırıeye ~ 

Uı,11 le 50 No. lu kanuna aW• açılan 
lttısaı::t) •r1ılıklı ıvanı 

• -'llLA.R 
l:l.u-

Y.lra 
102.124.217,77 

l l5.913.213,50 
499.733,33 

361.841.36 

13..243-946,ll! 

-.-
47.721.2M>.87 

158.748.:163,-

21.764.266,-

280.427.947,39 

4S.274 .l5Zl.93 

8.311.443,46 

4.999,33 

S.772-641,78 

-.-

167.!500.000,-

Ura 

118.637 .164,60 

361.841,36 

l.S6.9M 297,-

280."27.947,39 

53.585.965,39 

173.277.641.11 

uoo.ooo.
ll.4.'18-3l59,36 

l40.091Ull.22 

PASİF 
SERMAYE 

1HT1YAT AKCESt 1 

Adi ve fevkalide 
HususJ 

TEOA VULOEKl BANK.'IOTLAR : 

Deruhte edileo evrakı oıkdi)'e 
Kanunun 6 • 8 ıoci maddelerine 
hazine tara.1 ından vak.i tedi)·aı 

tevfikan 

Deruhıe Edi. evrakı nakdiye bakı)·esi 
Karşıl ığı tamamen aluo olarak iliveıen te
davüle vazedilen 

Ree~konı mukabili ilheıeo ıedavüle vaze
dilen 

Hazineye rırı?an a ltın kar11lıklı • ' ·an' mu• 
kahili 3902 No. lı kanun ınucibince ilive
ten tedavüle vazedilen 

MEVDUAT ı 

Türk Lirau 

Altın ı Saff kiloıırım 877,1150 

31"0 No. lu kanunı ıöre hazineye açılan 
avın~ mukabili tevdi olunın altınlar : 

Safi Ki lı 5:1.541,930 

oovtz T AAHHUDATI 1 

Altına ıah,· ili kabil dö' ir.ler 
Diier dövizler ve alıcaklı klirİDJ bakiyeleri 

MUHTELlF 

7.122.019,15 
6.000.000,-

ı:ss. 7 48.ti63,-

21.764.266,-

186.984.29'i,-

17.000.000,-

250.000.000,-

l0l5.000.000,-

71.340.720,53 

1.233.782,03 

~.124.167,90 

-.-
27.932.220 98 

YEKON 

Ltra 
15.000.000,-

18~.019,15 

l50S.9S4.297,-

72.574.502,M 

78.124.167,90 

27.932.220,98 

123.662.210,63 

l Temmaa 1'.58 wlhlndeA itfha.reıl ! ls1"oııto lllddi llo 4 Altuı ii.tı;iııc ıvw ~ ı 

• JIJ DL' O O - - - • • -·- - - xcaa.u o san o &a.lJs' soa.• sa-..urıoıınuııaıunans. 

Pırlanta ve elmasl ı saatlerin bütün çefİtleri gelmi§tİr. Satıı 
yeri Ankara Ana fa rtal a r caddesi No: 11 

LONJ İN Mağazasıdır. 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • ! NEŞET SEREN ! 
• • : · Emlak ve arazi komisyoncusu : 

• Uz un zamandanberi Ankara'da en dürüst çalışan bir müessese- • 
• dir. E mlak ve arazi alım satımına ait işlerinizi menfaatiniz göze- • 
: tilerek ve en kısa bi r zamanda yapar. : 

• Ankara Anafartalar caddesi Sebat eczanes i üst ü nde e 
: Tel: 2406 : 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
:····························ı 
: M. ve A. Hanef kardeş ler : 
: ( Kollektif Şirketi ) : 
• Sayın mütterilerinin bayraml arını kut la r . • • • : Pek yakında dünyan11;ı en meşhur ve şaheser: 

! LÖWE OPTA ! 
• radyolarınm 1942 modellerin i satı§a arzedeceğini &ayın müı- • 
: terilerine ve radyo meraklılarına müjdel er . : 

• Telgr af: H a ne f • Ankara Ti : 3150 e 
• Dikkat - Radyolarımız için ta§rada aahcı aranmaktadır. Ar- • 

ed l • d • • •. e zu en errn a reaımıze muracaatları. e 

-~~~~························· 



-e-

TAL EBE ALI NACAK 
Maden Tetkik ve· Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
1- Madenciliğe ait muhtelif ihtisasları tahsil etmek ve yük -

sek mühendis yetittirilmek üzere, Zonguldak Maden Teknisyen 
Mektebinin huauai arıufma müaabaka imtihanı ile 25 talebe alma
caktrr. 

2- lmtihanda kazananlar Zonguldak Maden Ocakları dahi -
Jinde en az dokuz ay çalııtrrılacak ve yevmiye 150 kurut alacak
lardlı'. 

3-Talebe ak§amları yabancı dil derai görecek ve dokuz ayın 
hitamında ameli çalıtınadan muvafık not alanlar yabancı dilden 
imtihana ti.bi tutularak ehliyet göaterenler yük.ek tahsil için Av
nıpa'ya gönderilecektir. 

4-- Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dilediği yerde 
ikamet edebilecek ancak, fevkalade istidatları görülen ve fakir 
oldukları anla§rlanlara ayrıca her ay 10 liraya kadar nakdi yar
dım yapılacaktır. 

5-Stajda ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikleri tak
dirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Teknisyen Mek
tebinin iıkinci smrfına imtihansız alınarak ayni dera senesi sonun
da iki •mıfm imtihanını birden verip dördüncü sınıfa terfi edebi-

lecekler. Bu amıfı ikmal ile " Maden Tekniaiyeni" ünvanı ile 
mektepten mezun olanlar, Devlet Bareminde 30 lira asıl maatla 
• baılattlı'ılacaklardır. 

6- Mü .. baka imtihanma girecek talebe afağıdaki şartları 
haiz olmalıdır : 

a) Türkiye Cümhuriyeti tebaaamdan ve Türk ırkından bulun. 
mak, 

b) 18 yaım.ı bitirmit, 25 ya§mı geçmemiş olmak, 
c) iyi hal ve ahlak aahibi olmak ( 1940-941 ders yılında mek

ıtep müdavimi olmıyanlar doğruluk kağıdı göstereceklerdir ). 
d) Bulaııcı haatalrklarla malul olmamak, sağlığı tam olmak, 

bünyNİ madenciliie ve maden ocaklarında çalışmağa müsait bu
Jumnak, 

e) LİM olgunluk diplomaamı göstermek yahut bu derecede tah
ail sördüiü Maarif Vekaletince tasdik edilmek, 

f) Nüfuı hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotografı vermek 
7- Avr:upa'ya gönderilecek talebe, avdetlerinde tahsillerinin 

iki miali müddetle lktiaat Vekaleti emrinde hizmet edeceklerioe 
n.ya tahail masraflarmı defaten ödiyeceklerine dair müteselsil 
kefilli bir teahhübıame vereceklerdir. 
~ 15. l 1. 1941 aqamına kadar istida ve evrakı müsbitelerini 

Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktör -
füiüne setiren veya gönderen namzetlerin 17. 11. 1941 gününde 
.Ankara'da sağlık muayeneleri ve 19. 11. 1941 de yine Ankara'da 
•tatrdaki derılerden yazılı müsabaka imtihanları yapılacaktır : 

a) Cebir, b) Hendese, c) Fizik, d) Kimya, e) Ecnebi dil, 
f) Nazari bnap, s) Müaelleıat, h) Mihanik, i) Jeoloji. 

(7945) 

PHILIPS 
Bütün müşterilerinin bayramını kutlar ve 
1942 modellerini beklemelerini rica eder 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ Uşak Yılancı zade ve şayak ~ 
§ Fabrikalan mamulatmdan Bayan ve Baylar için yerli Merino. § 
5 :rününden 7apıl1D1f mantoluk, tayyörli&k, paltoluk pardeaölük ve := =: spor kostümlüklerim.iz. 5 - -- -5 TALAT AKAR Kumaş Mağazasında ~ - -5 aatılmafa batlandıfını aayın Ankara Halkma bildiririz. := 
5 /-- Anafartalar caddeıi No: 31 5 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;;:: 
..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... 

~ Kôğıtçı Mahmut Nedim 1 ren gün ~ 
- = ~ Sayın müşterilerinin bayramını kutlar s - -'"1l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lr" 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -§ Ankara Memurlar Kooperatifi ~ 

iOrtak ve müşterilerinin~ 
; bayramını kutlaı' ~ 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi? 1 

İntaat Kontrol Şefi Aranıyor 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 
Nazilli, Kayseri ve Hereıke Şantiyelerimiz için birer kontrol ıef

liiine ~htiyaç vardır. Namzetlere tecrübe, tahsil ve mealeki olgun
luk derecelerine ıöre ücret verilecektir. 

Taliplerin nihayet 5. 11. 941 tarihine kadar vesikalan ile bir
likte Sümer Bank Umum Müdürlüiüne müracaatları ili.n olunur. 

(7899) 7 

ETİ BANK 
Merkezi - ANKARA 

Sermayesi 20.000. 000 Türk Lirası 

Kömür • Krom Cevheri - Bakır • Kükürt • Demir CeYheri • Linyit 
Kömürleri ve atel6mum maden iatihai.I ve .. btı 

itlwiyle iftiıal eder 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - ---
~ Halk Bankası T. A. Ş. ~ - -Teıkll ettıtl 11andık ve aJanılar vaaıtu!yle her nevi banka muı.me\.elerlnl ifa = = e tmekte ve es.nar, aanatıklr, kUCU'k ticaret vıe.anayl erbabının meıılekl bllc\l.mlı = = kredi lhtıyaeıarını en müult ıeraıtıe temin etmekte ve a!Ak:ıdarlann emirler-ine = = dalma AmAıte bulunmaktadır. = - -
------------

Bankanın sandık ve ajansları : 
1.etanbul Hal'k Sancııtı T. A. s. 
Ankara Halk Sanelıtı T. A. s. 

---------------------
Ankara Ha lk Sandıtı T. A. $. Denlzll Ajanıı 

Anka ra B a lk Sıınelıtı T . A. $ . K115tamonu ııjnll!I 

Ankara Hane Sanctıtı T. A. ş, Gaziantep AJansı 

Ankıırn Halk Sl\ndıtı T . A. Ş. Bunıa AJan~ı . 
'J'1 = ----:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

•••••••••••••••••••••••••••••• i Mac:İrifin kontrolü altında i 
• Yeni açılan terziler M. Galip Çankaya Bi~~i Yurdu, kadm, er- • 
e ke~ talebe kaydine batlamıttır. Kaydolunmak iatiyenlerın Ana- e 
e fartalarda Feyzullah apartmanı 2 inci kat Yurd Direktörlüiüne e 
e müracaatları. 93 • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Balkon Bakkaliyesi 
Hikmet Balkaner 

Merkezi : Zafer Cad. No. 1/2 n. 1180 

Şubesi ı Yenitehir Sakarya Cad. No. 18 - 20 Tel: 6529 

Sayın mUıterilerinin bayramını kutlar 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -------
------ Sökmen Emlôk işleri Bürosu 
- -Tanıyan COk iyi tanır, tarııml)'a'll 10rar = -- -_ Her blltceye rl!re Ankara vı ll'tıanbul'da iyi randımanlı ev, han, apartman. ar· = = aa llıerlM ıı yapan c:oıc dotru ve ılllrüat bir büro varsa o da Ankna'da Yeni Sine- = - -= ma ıı.tlkıde No. 2 Sölırnen emllk 1f)er1 ~er smaınen'ln bllrocudur. Tel; 2303 43 = ----
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;;:: 

Emlak ve Eytam Bankası 
Merkezi : AN KARA 
Şubeleri :lstanbul, lzmir 

AJana'lan: Buna, hmtt. Adana, J!lııkl1ehlr, Zonırulda1c 

Mevcut •• ~ap•ma baılaııaut binalarla arsalar mukabilinde " 8,1 taı.lt tk· 

razda bulunur. 
• tsıotek •• emham •• tahv11lt relin! ıcarıılıtında her nevi bana muameleleri 

yapar, vldıe'll w vldulz 11199'duat alır. 
40S8 numaralı kanun'- Dırac olunan taaarruf bonol&rı aatar, tedb'atıaı tfa ve 

ltlamtoY& kabul eder. 2S 

iPEKiŞ 
YON i Ş 

Mağazalan 
111.Yın mlhkı il erinin bayram1arını kutlar . 

Ankara Bankalar C&ddeel as 
• uao SOiL1JUJfOO &aliJi110JlP notını? ssaroıcsıns n aıanırunananoot 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Çiçek ve ağaç, ev ve bahçenizin ~ 
- -
§ şenliğini, güzelliğini temin eder ; - --:= Medeni aC:lam yetili aever, Bahçelerinizi Yetilleyiniz =: = Her "cina çam,·aiaç, orman.Irk, gül ve meyva aiacı E: = Sabuncakia müeaeeseıi bu hu.usta her isteğinizi 1erine ıe~i(- 5 
:= meğe imadedir. -· - =: = Ankara Baı.ralar caddesi 17 Tel: 3718 = - =ı = latanlNI Beyoflu Tokatlıyan karım Tel: 4175(1 = 
=ilıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:~:;jJJIJJ)~' 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbaraız Tasarruf lieeapla
rında en az 50 liraıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile afağıdski plana eöre ikramiye daiıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 " 2000 ,, 
4 " 250 ,, 1000 ,. 

40 " 100 " 4000 ,. 
100 " 50 " 5000 .. 
120 " 40 ,, 4800 .. 
160 " 20 " 3200 " 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, tt Haziran, tt E:rHll, •• ll 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT : Heıaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan a§ağı dü§mİyenlere ikramiye çıktığı takclircle o/nZO 
laz.laıiyle verilecektir. 

HEAYEDDE AAAYINIZ 
.A 

-.:!l-ı-111-111-111-111-111_111_111-111-111-111-111-111-111-111-111_111_111-111-111-m-111-111-111---=111111 

ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNUN -------
Kavacık memba suyu 

---------=: Mikyası Ma derecesi 1,5 
~ En salahiyettar laboratuvar şefi resmi raporunda: (Sertliği ~ 
E: düşiik diğer mevaddı madeniyeai çok az olması itibariyle An.~ .,ı = için kıymetli bir su olan (KAV ACIK SUYU) cümlesiyle takdırl = bildirmektedir. Telefon: 1634 ,& 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi11111111111111111ııı11 

Sayın Ankara HolkınO 
Devlet Ziraat İtletmeleri Kurumu Çift .. 

liklerinin nefis ve temiz süt, yağ ve pef .. 

nirlerini mağazalarımızdan arayınız . 

AK 1 N GİŞESi 
MÜZEYYEN ABLA 

Zenrin ettiii aaym miifterilerin bayrammı kutlaı'• 
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Sob atısı 
"' 

Demir ve Tahta Fabrika -
ları T. A. S. nin son sistem 
ınamul5.tı s~baları : 

Ankara'da: Bankalar caddesi 
No. 34 de, Şell Nurettin Bifki 
Ers.oy mağazasında bulacaksınız. 

Son derece tasarruflu, zarif ve 
fiyatları çok ehven olan bu so -
batarı bir kere görmek ve hususi· 
Yetleri hakkında izahat almak 
Üzere meş'herimizi teşrifleri sa -
Yın halkımızın menfaatlerı ica • 
hıdır. 37 

Osmanlı Bankası 

SERMAYESİ: 
10.000.000 İngiliz lirası 

Türkiye'nin başlıca şehirlerinde 
bulunan şubelerinden başka 

Paris - Marsilya - Nis - Londra 
Mançester'de ve 

Mısır - Kıbrıs - Irak - Filistin 
Yunanistan'da şubeleri ile 

'Yugoslavya. Romanya, Suriye 
ve Yunanistan'da 

l'.f Uessisi bulunduğu Bankalar 
vardı~ 45 

~··••11111111111111111111111111111111~ 
~ Nümune Hastanesi : 
~ Diş Tabibi : 
' -
§ Ali RİZA OKTAY § 
' . -
::: •v11et etmtı ve nnstaınrını Numune : 
'n~ -::: 1-neıı karııaında CelAI HamıımCJ -
::: .\p. Cald yeni munyenchnnesln<le eski· : 
::: ' 1 Rlbl sıı.at ııı ten sonra kabule ba$1a· : 
\ lll~tır. Tele!on: 2$27 41 : 

1 •1111111111111111111111111111111111~ 
~ .......................................... .. 
1 o·ı 1 
i ı men Kırtasiye Mağazası J 
İ Sayın müşterilerinin bayramını 1 
} kutlar f 
......_ 49 1 
~ ........................................ ....... 

~iinıune Hastanesi Dış Tabibi 

Cavit KURTOGLU 
latanbul ve Parls ınkUltelrlndcr. 

:~un avdcUc YenlteblrdeKI muayene· 
•nes•nae her 1: n enat 3 • 7 arns:ndn 

~ta.tarını knbul ve tedaviye ııaılamış 
~ ~ 

'-----~--------~-----.,, ..... 
: ·································-• • • • • • • • • • • • 
' • 
' ~ 

AKMAN 
Pasta Salonu 

~ lvı litku sokak N-0. 9. Tel: 1ı18 
: ıtı~llarının temizliği, nefaseti ve 
: Şö~§terilerini memnun etmekle 
: 01 ret kazanmıştır. ~ek nefis 
: an Bozamız sıkmıştır. 50 
\. ,, 

•••••• r ~················••fllllllllll 

Dahiliye Mütehassısı 

Dr. Alôettin ER.l<MEN 
li'-taı 
.\ııar atını her gün S ten 7 ye kad~ır 
ıo ~ta_Jar Caddesi Hanef Ap. No: 

akı muayl'nelııı.ncsinde kabul 
<'der Tel: 1511 42 

• 

Florya spor 
Her clnı ıı>or eJYBBı, tuhatiye, nİı.zır ve 
ısmarlama kundura, bavuı. canı., ııor· 

tatl! kal')'Ola. 111pka ve uıre 

Kilo ile ıcık kolonyalar 
Annrarular caı:tdcıı No. 28. 

Telefon: 8072 Ankara 
Sa)'ln mUıterllerlnln bayramını kutlar 

llG 

_,_ 

re 

.:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 111111111 ...... 11111111 
............... ~ 

--------------------------

Ticaret Tü I< Anonim 
"TiTAŞ il 

Ödenmiş T. Sermayesi: Tamamen L. 

Sirketi 
~ 

300.000 

----- HALK 
KUNDURA Pazarı ----

~ 1 Sayın müşterilerinin bay
= ramlarmı kutlar. 
§§ 91 Ankara 

== ........................ lliii -- ------------------------

i. Berkaf p l'itap . 
vı 

Sayın müşte~ilerinin bay
ramlarını sevınçle geçirme
lerini diler. 

İbrahim BERKALP 
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ı'Aecl~si Toplantısı 
• 

Belediye Rei5!iğindcn 
Belediye Meclisi 1. il. T~rin 941 tarihine müsadif cumartesi 

rrünü kanuni toplantısını yapacağrndnn iıznnm aaat 12 de Bele -
diye Meclisi salonuna teşrifleri ilan olunur. 

RUZNAME: 

1- Riyaset Divanı ile encümenler ve daimi encümenler inti -
habr, 

2- Bütçede yapılacak müna'kaleler, 
3- Su I~leri Müdürlüğünün 940 mali yılı blançosu, 
4- 1940 senesi hesabı katisi, 
5- 1941 &en~i bütçesine muru:am tahsi&at ilavesi. 

(7930) 3 

a 
Kömür fiyatı muayycndir. Fazla bedel vermeyiniz. Tozlu, ıs

lak ve eksik kömür almayınız. Kömür alım, satımından şikaye
tiniz olursa aşağıdaki adreslere müracaat edini-ı. 

Semt depolarından kömür alanların belediyece musaddak fi
yat listesi talep etmeleri tavsiye olunur . . 

ve diğer şehirler Ankara 
. . 
ıçm · 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Merkezi 
Atatürk Bulvarı No. 129 - 131 

Telefon: 3909 
1952 

Yenişehir 

ANKARA 

İstanbul için 
Türkiye Kömür Satı§ ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesi 

Yeni Yolcu Salonu 
Telefon: 44766 

44767 
Galata 

lSTANBUL 

İzmir için : 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İzmir Şubesi 

Cümhuriyet Bulvarı 104 A. 
Telefon: 4268 lZMIR 

4259 
Türkiye Kömür Sah§ ve 

Tevzi Müessesesi 

Not : isim ve adresleri sarih olarak bildirilmiyen §ikayetler dik
kate alınmaz. 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. ,, 

Her nevi Banka muamelesi yapar 

"' Kuponlu vadeli 

Aylık 

mevduat ,, 

faiz 
. venr. 

hesabına, 

Merkezi : ANKARA 

Belli ba§olr şehirlerimizde §Ubeleri, dahil ve hariçte 

ANKARA 
Tele : 2316 

11.ıllıltl 

muhabirleri vardır lSTANBUL 

BiRiNCi TESRiN 
1941 

i Li 
PiYANCiO 

29 Birinciteşrin )
cumhuriyet Bayramına Mahsua 

Fevkalade Piyango Planı 
İkramiye ikramiye İkramiye 

Adedi :Miktarı Tutarı 
Lira Lira 

1 50.000 l>0.000 
l 20.000 20 000 
2 10000 ~000 
6 5.000 30 000 

20 2 000 40 000 
40 ı.ooo •o.ooo 
80 500 40000 

.coo ıoo •o ooo 
4.000 10 <lO 000 

so.ooo 2 ~oıı__ 
84.fl!'iO - y e k 1l n - 480.000 

isabet nisbeti İkramiye nisbetı 
C"0 21.1375 %60 

Tam Bilet 2 Lira - Yarım Bilet l Lira 

KIZlt.:AY 23/10/194 

.RUA radyoları geldi! 

Bu .mfihimsenmiyecek bir haber değildir. • •• 

Bu haber, me~ur RCA radyolarının teknik kıymetini 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bi enleri 

., •.•...•.••••..•.......•..............• '-

AKBA KİTAPEVi 
Kitap, kırtasl.Ye - bUro makınele.rt 

Sayın mUıterflerlnln bayra."ll!arını 

kutlar 59 

.._,, ...................................• ~ 

Bulamadığınız ilaçları 

Sakarya Ecza nesinde 

bulabilirsiniz 
Ulus meydanı, iş Bankası 

kar§ISI 

Kayıp defterler 
21. 10. 941 salı ~nU ııaat ış de Mehmet 

Oulhn'ya alt 8 defter ııazete k~Q'ıdınn sarılı 

olarak Atpazarında PllAvoğlu hanı ünUnde 
k.ıytıo1mu$tur. Bulup autıdakl adrese ı:etl· 

ren fcvkaltıdc memnun eı:ı.ıe-ektlr. 
Atpazarı PllAvoğlu hanı No. 120 

101 

Aron Aral ve oğullan 
Ankara Ana!artalar cad. No. 88 

Her nev:I demir hırdavat ticarethanesi 
Sayın mflşterllerlnln bayramını JruUnr 

64 

sevindirecek bir haberdir. 

BUR LA 
BİRADERLER 

A H K A R A • İ Z M 1 lt
1 

ŞENCAN KİT APEVİ 
Sayın müşterilerinin saygı ile bayramlarını kutlar 

SAYIN BAYANLAR 

·· .... : ...... ·. . . -- .. . . 
L...:·:.::.:."·._-~·-· 

- - - . - -

------.:..----------~ 
RIZA GÖZLOKÇ~ 

Bankalar cadd<"sİ : Tcleforı 
ANKARA ·~il 

OMEGA ve Revu saatleJ'I 

1 

satış yeri : <fi 
Her marka saatler sııtıht 

tamir olunur~ 

1111111111111111111111111111111•11 - . 
iplik ihtiyacınıza kar§ı koymak üzere halis Bursa ipeğinden I ~ Özen Yorgane~I 

1 ibrişim ve kordon ti ar çile ile gramla ııarılarak satılmaktadır. : ııJllrs, 1 
M k d 

1

: Nccııtl Toııru • Salnhat.lln Sb "'• ı evsimin en son her çeşit kadın erke mo elleri de gelmiştir. ıc • 
: Ana!urlular Cad. Menim soKa 

Anafartalar'da M. Galip Çankaya Terzihanesi Üzerinde Uğur : Tel: 29.ıı _,11ı ! 
- ~~· J levazonn~ deposu. 94 1: Sayın m terııcrın n ba>ra 111ır 

......a ~ ................. lk'.la~ iıııııııııııııııı~~~~; •• ,.ııı•• 11111 

YENİ Sinemada 
Buııan bu gece 

, rma Shearer - Joan Crawrord - Roza· 
ııno Roussell ı;ibl Uç bU)"iık )'lldwn 

:varn ttı{:ı C!s'lz bir tllm 

KADINLAR 

ARASINDA 

Sus Sinemasında 
Buıo!Un bu gece 

Mevsimin en heyecanlı ve bUyük 
macera fllml 

TEHLİKELİ 

SEYAHAT 

S .. S ,,do UMER ineması 
Ruglln bu gere ~ 

Herkesi heyecandan tıtrce<.~ ıııuıı. 
mUthla bir ti~cser 

DEMİR KAPI 
TUrkce sözlO 

Baı rollerde: nas rol~: Charles noyer ..,, 
Herkesin ~tcneceği ve alkı!iı>'acaltı 'l'om Brown - l'cn· llloran 

30 
.16-;7" 

aahcser. seanslar: S«ınslar: Seanslar: 10 • 12.15 • 14 
10 • 12.,. 30 • lG.30 ·1&30 "'" 21 ., ıo. 12·1'·16 • 16 "" 20>0 da 1630 "" :n 0~ 

Sayın Ankara halkına : 
. Yeni açılını§ olan Bursa Mobilya Pazarı nda eliven fiyatla lier çe1it mobilyalarınızı tedarik edebilirsiniz: Salonumuzu bir defa . ,.1 

menfaatiniz icabıdır. lki.nci Anafartalar caddesi No. 198 .(eskı müzayede &alonu) • 


