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Harp 1 

kazanccılığına 
karşı ~ .> 

Falih Rıfkı AT AY 

doğru ilerliyen 

Libya' da. 
Çevirme 

hareketi 
Cenuptan 
Tobruk'la 
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Talebe, öğretmen ve herkes için 
lıizumlu bir eser 

T~e terimler ee,t Mta.um 
Astronomi, biyoloji, botanik, coATatya, ti -

z.Ik, JeoloJI, kimya, matematik, zooıo.ıt. 

656 uyfa Ciltli 100 Kr. 
Maarif Vekilliği Yayınevlerinde bu
lunur. 
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,1939 yılı sonbaharında alman 

"illetini yeni harbin fedakarlıkla
~lba Çağıran Hitler, memlekette 
d 'l'J> :otenginleri türemesine mey
lt •n vermiyeceğini daha ilk n~~
lt~nda. ilan elmi§tir. ln.gil~ere . hu-

Kahıre; 22. a.a. - Cepheden &'elen bir 
haberden ıarp çölUııde harekA.tın yıldınm 
ailratiyle cereyan ettiti anlaşılmaktadır. [ 
Bu habere göre, İngiliz kuvetlert kıııa bir 
muharebeden sonra Oladem'dekl ceniı ha
va meydanından bir gUnlUk uzaklıkta bu
lunan Sldl-Rezei' hava meydanım l11gal 
etmiıılerdir. 

Alman tehdidi altında bulunan Moıkova'dan bir manzara : Gorki caddeai 

Rostof 
alındı 

ullletınin karar ve tedbırlerı de 
'>"nı olmu§tur. Bunun sebebi yal
~~ ~alk menfaatini korumak veya 

Tobruk'taki lngiliz. ağır 

•Ilı ahlakı sakınmak değildir: bu, 
:hır :ıaınanda milli müdafaa kay
~11ldan da ileri gelir. Cephe gerj
ll ~eki kazanççılığın, ate§boyu ma
bıe"iYatr Üzerine tesir yaptığı, her 

ellllekette görülmÜflÜr. ---------
di 
8urı.unla beraber,_ aehp~ ~e~di

t ""e korkusu bile cmayetın onune 
ıı:!rlllediği gibi, harp kazanççdığı-
1> lcar§ı en ağır cezalar, azgın 0:[.• hırsının suçlarını tamamiyle 
bıa 'Ye~ez. Harpte bulun~n :. ~1-
bı .. "~.•da tavuk için adam oldurul
d'll'tur; Ba§vekıil Çörçil'in, şuurlu 
~'~P)ille misal diye gösterdiğimiz 
el talı~ cemiyetinin yaşamakta ol· 
il llfu adalardaki ihtikarcılardan 
._ ''tl •cı acı tikayet etmİ§ olduğu· 
tı7 ha.tı.,.larız. Saklanan veya kaçı· 
~ıı ltıalın ondan yüz misli kadar 
~ '°!rdiği devirlerde, bi? ~iraaını 
~ l>in liraya çıkarmak ıstıyenle-
1, 1•Yısı yankesicilerden, hırsız-

topları 

Britanya zırhlı kuevtıeri o kadar aert 
harek!tta bulunuyorlar ki, bu tayyare 
meydanında bulunan ~ pilot ve başka 
memurlar olup biteni anlamata vakit bu-

j lamadan esir edilmişlerdir. Bir g{ln evel 
1 Tomahawk, Britanya tayyarelerinin hü -
cumuna uğrıyıın 19 tayyare bu · tayyare 
meydanında taarruz anındaki ,l'lbi 11ra • 
lanmııı olarak bulunmuıtur. 

rd ' k '11 d d h •n, dolandırıcı ve aatı er en 
-~ a az olamaz. l~in ruhu, imkan 
~betinde ciddi tedbirlerin alın· 
ille 11".~a ve h~lkın, bu türl~ ah-
İtr dutkünlerine karşı teşrı ve 
t~ ... lllekanizmasında hiç bir hoş.
it ı-u.,.lük bulunmadığına ve en baş
ltf devlet kadrosunun dürüst çalı§-

~rıa. inanmaaındadır. 
}.ıill erlcea biliyor ki, bu meselede, 
t, t~~ Meclisi ve Hükümetin olan
'-ı\t 1tızliği üstündedir. Bir yandan 
)~~•kabeyi kuvetlendirecek yeni 
d,tlı k~rarlara varıldığını, öte yan
~ıı-ı ~ıllet Meclisinde cezaları a
~ld~'~!~ak için teklifler Öne aü
~ltı llgunü görmekteyiz. Harp ka
~, .. Jçılığını önlemek için üç yol 
~ili •r: 1 - Piyasa'da kafi mal 
>,tı.ı!tdunnak, 2 - Dağıtım ve fi
lrl)rı •ılerini iyi nizamlamak ve arkı 
lr,ı t.,.ol etmek, 3 - Suçluları ya· 
1-f,,~llla~ ve cezalandırmak, 4 -
ti ' hukümetle elbirliği yapmak! 
'1111~ tartlar, piyasada bol mal bu
)j e~"1nağa elverişli olsa, mesele
de" 0 nornj kanunları kendiliğin
t,rı ~alJeder. Bu husustaki darlık
~ j~.al'J> hali meıuldür. Aııl dava, 
ltrirı 1

• 3 Üncü ve 4 üncü tedbir-
Jr l?tuvaffak olmasındadır. 

~ıe:.r~f edelim ki dağıtım ve fiyat 
~ol 11\ı~ nizamlanmaaında ve kon
!i1'd edılnıesinde cihan harbi dev
tııı,,erı _çok daha eyiyiz. Fakat bu
~"liiıı. ıhtikarcılığın elaltından bin 
fldb· 0Yııamasına mani olamıyoruz. 
t.e~i •rle.,.irnizi boyuna kuvetlendire
tıı-ti ~· kOJ\trol işini her gÜn daha te
~.,.,J,tlebneğe çalışacağız. Bununla 
~ ~.,., eğer halkrn bir kıamı hü

)'llt~!•n ne dediğini dinlemez. ne 
lıııtl t'f:ını anlamazlıktan gelir ve o-
d! elhid~~r.le.rini. yÜrütme.k içi?_ ~e?· 
~ıbi ttt rlıgını esırgerse, ıstedıgımız 
"'tılt, Uvaffak olamayız. G~en gün 
t.}ıl'j:a .müşterileri, bir ıründe. bu 
~~tecekbı.,. hayli müddet ihtiyacma 
ı"'e kadar şeker kaldırıp evle
lrftrı "tlllışlardır. Bizim ne fabrika
llıı~ ~~. ne de dışardan. sokacağı
~'•ın •I, hem her evin.stok yap-
1r'>'tl a, hem de, aVt'ı ayrı. normal 
~'"•ıı'l'la gündelik müracaatları 
11 k,,. •.t?tağa yetemez. En hafta 
t;, l '°e •htiyacı~ızrn karfıl ~na~.a~~
d "lil'I '~.lcer fıvatlarrna daır huku
-..'.,., ')>_ 

3rıy)f!diğine inanmak lazım
~ il bi~arurj olrn1y11.nr hiç almamak. 
~'dıı.,. l?talı ancak zaruri olduiu 
~ 'lıtı h~tın almak lazımdtr. Bir 
~~ ·~ il ır bulunmaz olml\smın ve
,~ı""l ~ri'~nın11.11nın bir sebebini de, 
~.tı.t,k n,17de, ambarlarımızda ve 
t '" ilc· 0da111rımızda da aramalıyız. 
~~ ,,,.,t ıellelik kumatlarını birikti. 
tt. l:'a~rıu ÇUvalla alanlarnnız •ar

lll'aarz mal peşinden koşan
( Sonu S inci s11.yl11.d11. } 

Bulgaristan • Türkiye 
demiryolu münakalesi 

Sofya, 22 a.a. - Burada bildirildi
ğine göre Bulgaristan ile Türkiye 
arasında demiryolu münakalatı ya -
kında ba~lıyacaktır. Bu, Türkiye'ye, 
merkez Avrupası memleketleri ile 
ticaret münasebetlerinin gelişmesin -
de büyük kolaylıklar verecektir. Bul-
garistan. Türkiye'ye demiryolu ile 

Muharebe bütün ıiddetiyle 
cereyan ediyor 

Londra; 22. a.a. - Ltbya'da muharebe 
§imdi btitun şiddetiyle cereyan etmektedir. 
Muharebe, Britanyalıların lehinde celio • 

mektedlr. General Romel İngilizlerin kıs

kacından kurtulmak için bUyUk gayretler 
va-y"'*'. Baılıca muharebeler Kapuuo • transit hakkı verecek ve bu suretle " ,,. ur. • 

·ı · · .. b 1 · · ·d nun 70 kilometre batısında cereyan edı -Türkiye ı e ıyı munase et erını ı a-
me etmek arzusunun açık bir delili· ı yor. 
ni gösterecektir. { Sonu 3 ü~ü sayfada } 

U L U S 
;ı::::::::~: •• t • tı''t' ... t •• t , .. 

Salıdan itibaren yeni bir yazı 
programının tatbikına başlıyor 

Yeni 
eden 

şeklimizde sizi 
bir cok güzel 

yakmdan alakadar 
yazllar bulacaks1n11 

1 - Memleket röportajlan 

röportajlar 2 
3 

4 
5 
6 
7 

Şehirden 

Fikir 

Fen 

ve sanat 

ôlemindeki 
yazıları 

yenilikler 

bir hikôye Her gün kısa 

Okuyucuları eğlen~irici sütunlar 
hôdiselerinden akisler Dünya 

Ulua'un, haftada bir dela nefrettiği Güzel Sanatlar •ay
lan okuyucularımı;r, arasında büyük bir ilgi ile ka:r§ılan
m(ftır. Bundan ceaaret alan Ulu., okuyucularına bir 
hümet olmak üzere yeni bir şekil ve yeni bir yazı pro
gramı hazırlamaktadır. Bu lfUretle birçok kıymetli im-

• man Ulua'ta toplamak imkanı elde edilmektedir. .. 
YENİ ROMANIMIZ 

BAKİR ADAM 
F:ransız Akademisi azasmdan Marcel Prevoat'un bu 
&'Üzel eserini de yakmda tefrika etmeğe bathyacağrz. .. 

YARIN: 

daha fazla tafsi lôt vereceğiz 

BU SURETLE 
Kafkasya muvasala 
hatlı kesilmektedir 
Berlin, 22 a.a. - Don nehrinin sat kı

yısında bilyük sovyet sehri Rostot alınan
lar tarafından zaptedUınlştlr. Bu suretle 
almanlar, Azak denizi llzerlndeki en mühim 
limanı ele ~eı;lnnlş olmaktadırlar. Rosto!, 

( Soau S inci sayfada } 

ffabeıisfan' da 
bir İtalyan garnizonu 

İngilizlere teslim oldu 
Nairobi, 22 a.a. - Cuma günü şa • 

fakla beraber Gondar civarında Tana 
gölünün şarkında italyanların Kul • 
kaber ve Ferroaber mevzilerine karşı 
yapılan hücumda 1.800 İtalyan askeri 
teslim olmuştur. 

Bu hücumdan evel göğüs göğüse 
bir muharebe yapılmış ve bu muha -
rebe, italyanların mağlubiyeti ile ne
ticelenmiştir. Bu garnizonun ku -
mandanı albay Ugolini, 800 italyan 
ve 1000 yerli askerle ingilizlere tes
lim olmu§tur. İngiliz kuvetleri, şim
di, Gondar'ın esaslı müdafaa mevzi
lerine doğru yol açmışlardır. 

General W eygand 

Hifler - Pelain 
Darlan - Görlng 

görüşmesi mi yapılacak 

General Weygand göz 
hapsine mi ahndı ! 

fF Karadeniz'de ~ 
Batan 

Moskova 
önünde 

• 
yenıce 

vapuru 
ALMANLAR 

cepheyi iki yerden 
Sofya, 22 a.a. - Karadeniz'de 

batan Yenice Türk vapuru hak
kında Sofyaya gelen maltlmata 
göre vapur, Burgazdan hareke
tinden 4 saat sonra batmı§tır. 
Bulgarlar, dalgaların şiddetine 
rağmen, vapurun mürettebatına 
yardıma çalışmışlarsa da yalnız 
iki kişi kurtulmuştur. Türk va
purunun kaptanı vapurun bat • 
masından pckaz evel bir deniz
altı gemisinin periskopunu gör
müş olduğunu bildirmiştir. 

yardllar, ilerliyorlar 
Moskova, 22 a.a. - Moskova radyosu bu 

sabah şu haberi vermiştir: 
Moskova yakınında vaziyet ciddidir. 

Memnun olmak lı;ln hlc bir ~ebf'p yoktur. 
Bununla beraber slmdi daha ku\etlenmiJ 
bulunuyoruz. Durumumuz bundan b r ay 
e' el kine gore daha b1dlr. Dtigmana kesin 
bır darbe \'Urduk. Mo~kova ıuık n1 r Her
kes harp ıc:ın şöyle ba ırmalıdır· 

"Bir adım bile gerilememek lhımdır. 
Düşmanın hUkümM. merkezine yaklaı.ma
sına meydnn vermlyelim." Kurtulanlar Edirne'den 

geçtiler Moıkova önünde 
Edirne, 22 a.a. - Bir denizal

tının torpili ile batan Yenice va
purunun on iki kişilik mürette -
batından yegane kurtulan süva
ri Maksut ile ikinci kaptan 
Hayrullah bugün huduttan ge
serek lstanbul'a hareket etmiş -
lerdir. 

Moskova, 22 a.a. - Sovyet radyosu, Mo.,. 
kova önündeki muhnrebelertn aynı şiddeti 
dalma muhafaza ederek devam eyledtğin! 
bildirmektedir. Ruslar blrcok noktada ge-

l rl cekllmlşlerdır, fakat mukavemete devaı:n 
eylemektedirler. 

Misli görülmemi§ bir muharebe 
Moskova, 22 8 .a. - Pravda'nın husust 

muhabirinin bildirdiğine göre, tarihte Mos
ko\a clvannda misli ~rülmemlş büyük-

l 

Gemi nasıl battı? 
İstanbul, 22 (Telefonla) 

{ Soau S iaci sayl11.d11. } ( Sonu S inci say/11.da ) 

25 İkinciteşrinden itibaren 

Ankara' da askerlerimize 
kışlık hediyeler 

toplanmağa başlanıyor 
Sayın Ankaralılar, 

İnsanlık alemi bahtsız ve karanlık günler yaşıyor. Dünyanın üze
rine çöken kabusun ne gibi yeni facialar doğuracağını şimdiden ketı
tirmek zordur. 

Kanlı harp sahnelerine uzak olmıyan memleketimiz milli birli
ğin sağlamlığına inanarak, kahraman Türk ordusunun kudretine 
güvenerek; huzur ve sükun içindedir. 

Kanunlar yaklaştı: onları düşünelim. 

Hudutlarımızda Türk şeref ve istiklalini bekliyen onbinlerce 
kardeıimizi düşünelim. Ve hatırlıyalım ki, göndereceğiniz küçük 
bir kış hediyesi, onlara selam ve sevginizi götürecek; yüreklerinde 
sıcak bir heyecanın tatlı bir ürperişini yaratacaktır. 

Verilecek hediyeler : 
YÜN KAZAK 
AVCI YELECt 
YÜN FANİLA 
ÇAMAŞIR 

YÜN ELDİVEN 
YÜN KUŞAK 
KAR BAŞLICI 
YÜN ÇORAP 
tan ibaret olacaktır. 

Hediyeler, Kızılay ayniyat makbuzu mukabilinde, 
Ve hediyelik efya tedarik edemiyen yurttaşların verecekleri pa

ralar da Üzerlerinde ''Erlerimize hediyelik alınmak üzere" ibaresi 
yazılı Ka:ılay'ın maktu makbuzları mukabilinde; 

1 - Posta Caddesi İçel Ap. Kızılay Ankara Merkezi (Tl: 3978) 
2 - Evkaf Apartımanında Yardımsevenler Cemiyeti merkezi, 
3 - Yenişehir'de Emniyet alanında C. H. P. vilayet merkezin-

deki heyetimiz tarafından kabul edilecektir. 

Teşkilatımız hediyeleri ve hediye paralarını 25 ikinciteşrin salı 
gününden itibaren kabule başlıyacaktır. 

KIZILAY - Y ARDIMSEVENLER CEMiYETLERi 
ANKARA MÜŞTEREK KOMiTESi 
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Pazar musahabeleri 
, ......................................... ''"' 
l""~·~·~·~·~··· ··~·~·~-~:~J 

Spor aşıkı Diploma yetmez 

Adliye Vekilliğinin 

mühim bir tamimi 
SPOR Bugünkü 

at yarışla 
Faik hoca kimdir? 

İki üç gün önce bu sütunda çıkan 
bir yazıyı ele alan bir arkadaşım, ya
rı şaka, yarı ciddi dedi ki : 

A dliye Vekilliği, milli korunma 1 
kanununun şümulüne giren suçlar 
hakkında cümhuriyet müddeiumu 
miliklerinden bazı malfımat istemiş-

İngilizlerle yapllacak Sonbahar at yarıılarına buııUn saat 
da Şehir lpodromunda devam edll 
Programda üc mtihlm kl l'ıs lk kosunun tir. Vekilliğin bu hususta yaptığı ta- ı ..., 

mimi aynen yazıyoruz: maı arın programı ması do!ayısty le dokuzunr.u hafta me 
~ en önmıll ııünlerlnden biridir. Her hal 

Yazan: Selim Sırrı TARCAN 
"- İnsafsı zlık etmesene.. Niçin 

okumuyormuşuz? Kaç yıl birlik te 
dirsek çürüttük. Kapı kadar diplo -
m alar aldık." 

"1 - Bu sene iptidasından teşrini- srü:ı:ct ve hl'Yecanlı koıular s:öruıece~ 
eve 1 gayesine kadar milli korunma Ankara'ya ge lecck İngiliz futbol kaktır. 

Türk ırkına ı~ret veren bu uıı, bu ntclp 
1n an s:uzeı nı son altmış sene zartında ea . 
lııtaı;aray'dan ı:ellp ı:ecen talebeler arasında 
uı.nıml)nn, amini bllmlyen, onun hAtıraaına 
hürmet etmlyen yoktur sanırım. 

calaın13! Atlıyacakıınız! Bu iplere, bu ııırılc. 

!ara tınnıınacakıınızı Tavandan ıarkan tra. 
ııezelert, halkaları da ııöıtererek bunlarda ıal· 
lanacak&ınız. utıraaa, u(lrıı.1& ııünUn birinde 
benim ıılbl ku\·etll olacaksınız! dedi. 

Fnlk Hoca Galatasarayın kllaadından on 
iki sene sonra 1879 da 22, 23 Yaılannda Hm· 
nastlk ınualllmlltınc tartn edlldl{:lne bakılır· 
aa buı:Un :vaıı sekseni ıerah !eraJ:ı atnııı tll • 
vtın! bir Plrdlr. 

Ben o müstesna ıahs:lyetı bundan 59 yıl 
evci l882 de Galatasaraya :vazıldı{:ım zaman 
tanıdım ve ona candan ba{:lnndım, 

Benim cocuklutumda katamıı nak&olan 
bn>nll eskJ :vunan heykeltraatarına örnek o. 
lacak bir &ıhat, kuvet ve tenasüp timsali idi. 

Hocanın vücudu ı:tbl ahlAkı da mUkemmel· 
dl. Faik Hoca ı:cnlı omuzları, blclmll endamı. 
\lzunca bo.Yll, dalma mütebessim Bcvlmll :vü· 
zil, canlı bak11lan, heyecanlı ıesl.Ylc bllkntın 
ıe~ kallde lQttuna ll{:ramıa bir ınsandı. 

BIZlm devrin Galatasaraylı ı:encıerı, onun 
kuvet hünerlerini, blr!blrtmlzden Zalotlu 
Rüstrm masallan ı:lbl 111aa, saıa dinlerdik. 

Hlc unutmam bir zün Beyai:lunda Kon· 
kord ya tiyatrosunda (bu tiyatronun yerinde 
ılmdl apartmanlar var) Avrupa'dan ı:cten bir 
zorbaz nUeUn akla ııtmı:van kU\'ct hünerle
rini ı:azeteler ballandırn, ballandıra yazıyor· 

du. B zım Faik Hoca da merak etmlı, bir 
akıam bu adamın marltetıertnl ı:llrme{:e ı:lt· 

rnıı . Nihayet perde acılmıa, iri >·an dev ıılbl 

bir franıız sahneye cıkmıı, ııa>et a:ır koc11 -
mnn ııU leleri inliye aıktıya havaya kaldır· 

dık•an sonra, seyircilere, nasıl lclnlzde bir 
Jccre tecrübe etmek lstlyenler yok mu? dire 
ml'yd.ın okum;ıı! 

Bu sözler Fnlk Hocanın damarlnnndakı 
Türk kanını ııaleynna ııeUrmts ve sahneye at· 
Jayıp clddrn cok atır olan s:Ullelerl bir ham· 
lede hnvaya dikmiş, transız atlet ortadan 
kaytıolmuı ve bir daha lı;tanbul'da ı:örünme
m s 

Bakınız ben hocayı nasıl tanıdım? 

Bu kıaa mukaddimeden sonra, cnkcU sır

tından attı. Kolsuz CanllAsının cıplak kalan 
kısımtanndan trl pnzuları me>dana cıktı ve 
sat kolunu tıllkerek ı>aıtusuou tfllrdl, blzu 
de: 

- Geliniz! Kotumu tutunuz! dedi. 
Kimse cesaret etmedi, ben koşup yokladım. 

nemlr tılbl sertti. Sonra iplerden birine tır. 
mandı, YOksekte asılı olan t~pezl'yc oturdu. 
Sallandı, sallandı, birdenbire vücudunu ar. 
kaya attı, A.Yaklarının blll'kll'rındcn tepe.si a
ıaC:ı ıarkt ı , Jleplml:ı:ln yurcC:lmlz aı:tzımıza 

ııelıll. Sonra kocamıın ııllllcler1 bir elmn ırlbl 

h&\"a>a kaldırdı. O ı:ün .F'alk Hoca hem ucr
ılnl, hem kendini lınnn &e\dlrdl. Evet, o ııun 
hoca ben 1 de ıııora Aeık et ti. 

Faik Hoca brden~ kuvetll olduC:u kadar, 
sac:ıam karakterli bir insandı. Ho$sohbet \"e 
mecllsArA idi. OnQn bulunduC:u her toplantı 
ll'nlenlr, onun neıell ıılılUılerl her catkın ceh· 
re>I :vumuıatırdı. Galatuara)ı kendi evi ıılbl 
ı;e\ er, cocutu olmadıA'ı için her talebeyi ken· 
dine mtıne\•l bir evtAt bilirdi. Cıılat Galata&&· 
rn~da utnız J mnııatlk öA'retmenl dc:lldl. O 
her ıc>dl. Mektebin her ısı onu candan alftka
landırırdı . Bir tarihte mektep ;>andıi:ı uıtnan 

kendi evi yanmıs kadar acı dU>ılu. Mektep ye· 
nldl'n yapılırken orada bir amele ı:lbl tera· 
ı:atıe en ıııtı. 

Faik Ho('a Gnlatıı.sarayda 19:!3 >,lına kıı. 
dar !uılıuıı tam ·M ııene kuvelll bir Ti.ırk 

ıı••ncllQ'I Hllıllrmetıl kendisine ı:aye edlnmtı
U. 

Her nasılsa o zamanki mektep mUdtlru ile 
aralarında tıkan bir anluamamazlık yüzün· 
den vıızıreslnden ayrılmıstı . o tarihte hen 
beden terbl>est umumi mureuııı idim. 24 11 • 

cuııtos 1326 tarthll bir mektubunda hocam 
bana ıföte yazıyordu: 

"- Sızln ıılhl S:('nC, )"Orulmnz. üıenmcz bir 
fednkAr muıılllml bö~le mukaddes bir hlzme· 
te Ul)ln ettltl lcln nazır Emrullah F.tendl 
Hazretlerini takdis ederim. \'azltel Acizane· 

Ga a sara>a yazıldtfıımın ücuncU ııünU 
!dl b r • b h erk nden bir rum mubassır bl· 
zt mı. ı h neden Clkardı, lktser dizdi, mek· 
tct n b ces n n bir kOıcslnde Ustll kapalı, 
zem rı kum d eeıı bir )'ere ııotUrdO. Knk ka- mln kemnflssabık uhdeme lhnle olunmasını 
d r Y ı rı yedi lle on arasında coc-uk nere>·e 
s: ld A' m in farkında dctlldlk. Yüksek ta . \ ücucllyle lrtıhnr cyledlf:lm Sı'llm Sırrı Bey. 

den bcklr.rlm.,, 
vnndan &allnnan iplere, ıırıklara, salıncakla· 
ra h tıe b kıyorduk. Cok ı:ecmedcn, bası O znman nnzır nezcllnılckı trsNı\ıü~Um bir 
acık 5 c PJ itina ile taranmıı, beyaz keten semere \"ermeıllf:lnc h1UA yanarım Zlıvnllı 
T1ııntalon'u ırıclvf.'rl cakeut bir dellkanlı kar· hocanın hundan on yıl eve! ı:lızlcrlne Arız o -
tımı.ı:a ı idi. mubassır ceklllp ıı:tıtı. Bu zat 
hı>plm ıl ıı zden ı:eclrdlkten sonra: 

- Şöyle blr etrııfıma halka olun bakayım! 
de 1 

lıın bir hastnlık onu ~cvdlklcrlnl s:llrmcktcn 
htlttın, bülün mahrum etmlıtlr. Şimdi artık 

dünya o tedakAr insan lcln daimi bir ı:ecctllr. 
Acaba bu Jimnastik babasının namınıı hllr-

B z hemen bQy{lcek bir halka olduk. Gayet melen muanen bir ııünde her >,1 merasim 
ıa~ımı k nuımata buladı önce bize ıordu: yapılması ve Gslatasaray ıpor ku!UbUnün aa· 

Burn~ı nedir bllly.:ır musunuz baka:vımZ !onuna mermerden bir büstünün konulmaıı 

Hlc tı rtm z bilemedik. hepimiz de böyle a· mümkün detll mi? 
e:ıylp bir YI' e ilk drfa ~rllyarduk. Cevap ala· Böyle bir hareket tıuııünUn ırenc ıporeulıt· 

mn ırı ıın'"tmıya b ı adı· nna terettüp eden bir kadlralnaalılc \'azltesl 
- Bura~ı Jtmnastlkhanedlr. Burada lc:<>&a· aa. ılmaz mı? 

Ekmek ıeınisi 

değiıtiriliyor 
.R'.ooroinasyon heyeti ekmek çeşni-

11inin değiştirilmesi hakk ındaki ka -
rarını değiştiren yeni bir kara r al • 
mıştır. Yeni karara göre Ticaret Ve
killiğince gerekli görülen valilik ler
de, yabancı m addesi çı karı lmış y üz 
k ilo saf buğdaydan 94 - 96 kilo un 
alınacak şekilde imal edilen u n larla 
bu onlardan yapılacak ekmekler yo
ğaltılacaktır. 

Bu yeni karar 27 birinciteşrin 1941 
t arihinden itibare n yürürlüğe g i re • 
c ektir . 

Mersin'de ithalatçılar birliği 
· kuruldu 
Bugünkü şartlar karşısında ko lay· 

lık1a ve çabuklukla ith alat yapılabil
m esini sağlamak için Mersin'de müıı· 
t akil bir ithaHitç ı lar birliği kurul -
muştur. 

Sivas • Erzurum tahvilleri 
m üruru zaman müddeti 

Sivas'ta bir cinayet 
Faciayı köpekler 

haber verdiler 
Sıvas, (Hususi) - Şaı1nala kazaı;ının At· 

cak11lıı nahlyeslndrkl Cıınakcı ko:vUnde reel 
bir cinayet letenmletır. HAdlH eliyle olmuı· 
tur: 

Bu köyde oturan coban .Kadlr'ln 1:2 yaaın· 

dakl o:ıu datda bulunan babasına yiyecek ı:B· 
türUrken yolda 6nüne yabancı bir adam cık· 
mıı, cocutu bıcaktıyarak llldilrmilautr. KaUI. 
cocuilun \'Ücudunu delik d~lk ettikten sonra 
15 metre kadar uznkta hulunan bir ko>un 
atılma kndnr ııQrüklemlstlr. 

Coban köpekleri hu !acla üzerine hemen 
kö.Ye dlinmilıler ve Kadlr'ln evi önünde ulu· 
mata baelamıslanlır. Cocutun koye dönme· 
ylel ve köpeklerin de Adetleri dıeında köye 
ırellılert ve ulu>·uıları cocutun annesini eüıı· 

helendlrml$tlr. nunun Uıerlne kııdıncatız kö· 
rıeklert takip edrrek cinayetin lşlendltl yere 
kadar ıı:elmle vp çocu{:unun Cecl durumunu 
ı:önnüstUr. 

TahklkalA lıaııanmıı Kemal adında bir 
adam ynkalanmııtır. 

İzmit Halkevi binası 
İzmit, (Hu,ııuıi ) - tn~ııat ı bitirilmiı o

lan yeni ve çok c\izel Halkevi binamızm 
açılıı töreni Halkevlerinin kurulu~ bayra
mı olan 28 şubat rla yapılacaktır. Şimdiden 
hazı rlıklara başlanmıııtır. 

B en bu sözü tamamiyle ciddiye al
dıın. 

- Hah ... İşte parmağını bastın, de
d im. Diploma, bir zamandanberi öy-
le bir ortaçağ kalesi olmuçtur 
ki bir yolunu bulup onu ıçı -
ne girebilenler, dışında kalanlaı·a, ra
hat rahat ok savuruyorlar. Diploma 
z ı rhını kuşanmış olanlar, hiç hir si
lah ın kendilerine kar etmiyeceğini 
sanmaktadırlar. 

Hakikatte diploma, bir kale ve bir 
zırh gibi sömürüldüğü zaman, sahibi 
nin ilim ve irfanından çok, bilgisizli
ğinin ve hazımsızlığının bir belgesi 
olur. Onun gölgesinde rahat uykuya 
dalmak ve günün birinde uyandırıl
mak korkusunu duymamak, ne o dip
lomayı verenlerin, ne de bu vesikaya 
hak bağışlıyan kanun yapıcısının 
affedemiycceği hir günahtır. 

Diploma, hangi yüksek kültür oca
ğının adını taşırsa taşısın, sahibini, 
öm rü boyunca okumak borcundan 
kurtaramaz. Ne hakim, ne mühendis, 
ne kaymakam, bir yazılı vesika ile 
1!1cslcğinin olgun adamı olmuş değil
dir. Her kolda, devamlı bir gelişme 
vardır. Dlinya durm adan dönmekte, 
hadiseler devamlı surette biribirini 
kovalamaktadır. Okulun verebildiği 
ipuçları, bu hadiselere tatbik oluna
rak, gcli§rnelere uydurularak, hiç 
olmazsa sık sık taze hatıralar haline 
getirilerek kullanılmaciıkça diploma 
değersizleşir. 

A ncak, şu noktayı belirtmek de ge· 
rckir ki, diplomayı yalnız "bir kağıt 
parçası" sayacak kadar ileri gitmek 
haksızlık ve saygısızlık olur. Hayır, 
öyle değil; şüphe yok ki, o da bir öl
çüdür ve yerine dah.a üstünü konun

cıya kadar, devletin de kabul ettiği 

değer ve yükselme ölçüsü olmakta 

devam edecektir. Hata, bu "kapı ka
dar" belgeleri camlatıp dıvara astık
tan sonra her şeyi bitmiş saymakta 
ve onun bir sığıntısı -olmaktadır. 

Diplomalı bilgisizle, diplomas ız 
bilgili arasm claki korkuoç m üsavat • 
sızlığı ortadan kaldıracak bir kriter
yuma muhtacız. 

K ülli adalet ve müsavat kanunu • 
nun istediği ve beklediği de budur. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Ege'de ekim çok bol 

İzmir, (Hususi) - Eğe bölgesinde e -
kim l§lcrl hararetle devam etmektedir. 
Torbalı ve Kuı,;adası'nda ve köyterınde tet· 
kikler yapan vali, ekim tıı terindeki gelişim
den memnunlukla bahsetmektedir. Kaza, 
nahiye ve köylere gönderilen tohumların 

bUyUk bir kısmı ekllmiı bulunmaktadır. 

Dil köşemiz 

kanununun şümulüne giren ic::lerin takımı ile yapılacak maçların hazır- B. . . k " ırıncı O§U : 
miktarını, lıkları tamamlanmıştır. Misafirlerin 

Satış ko5usudur. Bu k05uya cellnı:e 
2 - Bu suçların hangi tarihlerde şehrimizde geçirecekleri günler için dar kazancıarı )ekQnu 500 lirayı ı: 

işlendiklerini, bir program yapılmıştır. İngiliz fut- dort \e daha yukarı yaıtakt sat kan a 
3 _ Takibat icrasına maha l olma- bolcuları bu programa göre ckzcrsiz I \C kısraklar Jclndtr. Kazananlara· ve 

dığına karar verilenler hakkında bu ve maç günlerinin dışında gezdiri • para ıso lira, koıunun uzunıuı:u 2200 

kararların tarihlerini, lecekler ve. bazı müesseseleri ziyaret dlr~ Koa~;~d:~~h~~·:ı!~:~:,ıstır. 
4 - Takip edilenler hakkında ta- edeceklerdır. 2 - Unat <M. Bayram ı 

kibat tarihlerini, yani bu işlerin han- Beden Terbiyesi Umum Müdürlü- Bu iki ha)an arasında ıtmdtye kadıı 
gi tarihlerde mahkemelere intikal ğü, baş müfettiş Ziya Ateş'in reisli- tıt;ı koautarda ııltıse olmamalannıı r 
ettiklerini, ı ğinde futbol federasyonu başkan mu- t'nalın rakibine ııöre daha aansıı otd 

dıleünüyoruz. 
5 - Bunlardan ne miktarının hük- avini Saim Seymener, ve tanınmış 

me iktiran ederek katileştiklerini ve hakemlerden İhsan Türemen 'den mü- i k inci ko§U : 
hükme iktiran ettikleri ve katileştik- rekkep bir ağırlım1a komitesi kur - Yetıııırmc koıuıudur. Dört ve daha 

ıh T .. . • ynıta ınt kan arap yalnız atlar ıclndlr 
)eri tarihleri, muştur. san urcmen mısafırlere zananlnra verilecek para 1000 llra, k 

6 - Ne miktarının derdest bulun- mihmandarlık ve tercümanlık ede - uzunıucu 3000 metredir. Koşuya do 
duğunu, 

7 - Reraetle neticelenmiş olanla r
da delillerin fikdanı vey;ı hadise'lin 
suç teşkil etmemesi gibi sebenlerden 
han~isine istinat etmekte olduğunu. 

8 - Sürgün cezası hükmedilmiş o
lan hallerde sürgün m'ihallini. göste
rir mülhakat ve merkez isleri avrı ay· 
.n olmak üzere tanzim edilecek birer 
nüsha cetvelin gönderilmesi, 

Fiyat mürakabe kJmisyonlarınca 

hazırlanan işlerin ne kadar m:.iddet 
zarfında hazırlanarak Cümhurıyet 

müddeiumumiliğine tevdi edildikle • 
rinin anlaşılması için bu suçların iş
lendikleri tarihlerle adliyeye tevdi 
edildikleri tarihler nazara alınarak 

bu hususta mütalea beyanı ve gene 
fiyat mürakabe komisyonlarından ad
liyece istenilen malumatın mutat o -
!arak ne kadar zaman zarfında veril· 
mckte bulunduğunun ve bu cevap -
!arda gecikmeler vukua gelmekte ise 
bunun zaruri sebeplerden mi ileri 
geldiginin, yoksa bu komisyonların 
bu bakımdan faaliyetlerinde bir heta
ct mi mahsus bulunduğunun ve milli 
korunma kanununun şiimnlünc giren 
suclarcla m ethut suçların muhakeme 
usulü hakkındaki kanunun tatbik 
nisbet inin ve ne gibi tahkik muame
lelerinin bu işleri umumi hükümlere 
bırakmak m ecburiyetini doğurduitu· 
nun acık ve etraflı bir surette bildi· 
rilrncsi, 

İstenilen c etvellerin ve malUma
tın , n ihayet on gün içinde itina ile 
ve açık olaralt ve milli korunma ka
nununun tatbikatı hakkında vazıh bir 
fikir vcrmiye müsait bir şekilde tan
zim edilmesi ve bildirilmesi tamimen 
tehliğ olunur." 

irfanda ticaret a·nl <t.~ması 
bir sene uzatıldı 

T ürkiye - İrlanda t icaret ve tedi· 

ye an laşması bittiği tarihten itiba • 

ren bir 5ene daha u zat ılmıştır. Bu 

uzatı lma ilgil i güm rüklere bildiril -

miştir. 

cektir. )azıımıstır. 
Evelce de yazdığımız gibi, ingiliz- l - ônal <N. Aker) 60 kllo 

lerle oynıyacak İstanbul takımları 2 - Ccytantck (N. S;ımer> 60 kilo, 
Fenerbahçe ve Galatasarav'dır. An • 

4
3 

- 1~
0rn <R.C K~K)~öakı ı 60 k1

6
10
0
• k 1 ' - a)aza . tenerı ı o. 

kara'dan da Harp Okulu ve Gençler- 5 - ı>cmır m. Şenatıı ı 60 kilo, 
birlig i takımları oynıyacaklardır. 6 - Mihrican es. Akson> 60 kilo, 

Kendilerine birer temsil ödevi ve • 7 - 5a\a (1. H. Tekce> 58 kllo, 
rilen Harp Okulu ve Gcnçlcrbirliği s - Tuna (l. H. Tekce> 58 kilo, 

9 - Iıık (A. Karabucak) !5S kilo. 
takımlarımız ekzersizlerine devam Bu koıu arap allnrının en mühim k 
etmektedirler. Galatasaray ve Fener- dur. Koşuyu birinci. ikinci ve UcUncü 
bahçe'nin de tamamiyle maça hazır bitirenler arasından birisini Yarı& ve 
ve kuvetli birer takımla Ankara'ya Encüml'nl damızlık .olarak satın alaca 
gelmeleri beklenmektedir. bunllir arasından birisi yann kosu h 

dan ayrıln('a ktır. Ru ayrılan da tabii e 
19 Mayıs stadyomuna bu maçları \e bu EIJC ımtlhnnın en muvaftak 0ımu 

seyre gelenlerin rahatlarını korumak llhl olacaktır. Bu kosuda ıansıı ııördillt 
için stadyom müdiirlüğünce gerekli hayvanlar sıraılyle ıunlardır: sava. :M 
tedbirler alınmıştır. Kapalı tribün _ ve Iıık. Bununla beraber ııecen aeneld 
ler numaralıdır ve biletler car am .1 k1>1u:vu hlc ümit edilmedi{:! halde kol 

.. . ş kazanan Bora da ihmal edilmemelidir· 
ha gunti satılmıya başlanılacaktır. Fi-
yatlar ela çok ucuzdur. Üf;Üncü ko§U : 

M Anatartatar kosusudur. lkl :vaıındaltl 19 ayıs stadyom müdürlüg~ünün sar kan lnsrlllz erkek \e dl&I tayları ıc 
buna ait bilıriyi veren tebli ~i şudur: Kazananlara ~erııecek ı;ıara 2000 ııra. 

19 Mayıs Stadyomu Müdürlüğün - nun uzuntutu 1250 metredir. Koııuya 1 
den : 

İngiliz futbol takımiyle yapılacak 
maçlarda kapalı tribünlere a it bilet
ler numaralıdır ve 26 ikinciteşrin 
çarşamba gününden itibaren stad • 
yom gişesinde satılacaktır. Fiyatlar : 
birinci mevki 50, ikinci m evki 25, 
üç ii ,., ,.:; mP.vki 10 kuruştıır. 

Ge!ecek hafla stadyomda 

eltopu ma~lan yapllacak 
Öğrendiğimize göre, sportif oyun

lar federnsyonu memleketimizde ya· 
ılması çok i tenilen eltopunun ilk 

ciddi maclarını önümüzdeki hafta • 
!arda yaptıracaktır. 

Eltopu maçlarına. Ankara yüksek 
okullariyle müessese ve gençlik ku
lüpleri takımları girecektir. İlk 
maçların 29 ve 30 ikinciteşrin tarih
lerinde İngilizlerin futbol m üsaha • 
kalarından önce yapılmasına çalışıl
maktadır. 

Maclar bölge birinciliği için ya • 
pılacak ve diğer bölgelerde de aynı 
hareket başlarsa Türkiye birinciliği 
de tertip olunacaktır. 

Ankara bölgesi eltıopu biri nciliği 
için Ankara yüksek okulları ve ku -
lüpleri delegeleri bu hafta içinde 
sportif oyunlar federasyonu başka
nı Kerim Bükey'in reisliğinde top • 
!anarak fikstürü yapmışlardır. 

la) !ar 11unlardır: 

l - J>emet <F. Slmaaro{tlu) 5S,5 kll 
2 - Karabiber (A. Atmanı 56 kllo, 
3 - Alemdur {S. Temel> 53 kilo, 
4 - He>lıell (!. A>tacı 53 kilo, 
5 - Allaah (C. Apayıkl 53 kilo, 
6 - Şans {S. K. Oı;man ) 53 kilo, 
7 - Bo1ınba ı s. K. Usman) 53 kilo. 
R - Yavuz <K. Yılmazı 53 kilo. 
9 - Şenkız (K. Yıkılmaz> 51,5 kilo, 

ıo - Gongodln CF. Atlı) 51,5 kilo, 
Koaunun ıartına ı:öre buraya yazıla!\ 

tar eımdl.)e karlar kazıındıklnrı parata.J11 
kilo almaktadırlar. Onun tein Demet '' 
rablbcr rakiplerinden tazla aınrtık tıuıf 
!ardır. Ankara'dıı yaptıC:ı llk ka&ııı;und' 
53 kilo ile koşan Alltah koıu:vu kolaytııc11 
zanmııtı. Karabiber kendisinden dı;tı 
razıa taııuar11k blr boy aerısınden lk111; 
rak dlCcr rakipleri ııccml&lerdl. Düıü 
müze güre bugün de aynı halin teıcerr' 
mcslne mani olacak bir sebep yoktur. 
Allsah bu kosunun en ıanslı tayıdır. J{I 
her Jle Gonı;nd lnln 1klnclllk 1ctn macade 
dcrcklcrlnl tahmin ediyoruz. 

Dördüncü koşu : 
Sonhahar lıil>'Ük handlkapıdır. t'c ,.t 

yuknrı )"astnkl yerli sar kan tnglllz at '" 
rııklur !cindir. Kıızanan\ara verttece1' 
:..'000 lira. koaunun uzunlu{:u 2800 ıne 

20·22 mn>ıs l!J41 tarihinde yapılan ıııı 
dlkapa 17 halis kan yıızılm11tı. Fakat 
kazand ı~rı koıulıır dolayıstyle kllosu11uıı r 
lnımıısından, kimisi de ıreclrdlıtl ı.:a:ıŞ: 
zünden bu kosudan c:ekllmek zorunda 

1111 
!ardır. Bu sebeple koıu buııün geriye ı.11 

dl hayvan aruında )apllacaktır. ,Bu n 
!ar aunlardır: 

l - Karanfll (A, Atman) 6!> kllO. 
:ı - Yetıı (A. Anıaııoz> :ss k110. 
3 - Gonca CA. Atman) 57 kilo. 
4 - Yatacıı.n es. K. oıman> 52 JdlO. 
5 - Mlss <F. Atıl) :ıo kilo, 

''Bütun hur milletlerin tek h edeJ.i ... " nde ha t tıi "biricik" ıibi bir t ercümeye 
]uzum olmaksızın, " tek" kelimesiyle "yegane" yi karşılamış olmuyor m uyuz ? 
"- Bunu soy/iyen tek adam siz değilsiniz?" Halk arasında şunu duyarız : 
"- Bu harpte bir t ek oğlumu kaybettım ... 

Kaym1'.kamla r kursu 
1 birincikanunda açılıyor 

Bulundukları yerlerde hükümet in 
en büyük memuru olmaları dolayısiy
le kaymakamların kabiliyet, bilgi ve 
karakter bakımından hususi itina ile 
yetiştirilmeleri gerekli görülmüş ve 
bunun için şehrimizde bir kayma -
kamlar kursu açılması kararlaştırıl -
mıştı. 

6 - Slfkap (F. ,\ııtı.n l 49 kilo, 
7 - nol ($, K. Osman) 48 kllO· 
Kosar.ak ha)l\'anları ı:özden ıı-ecırlr ı.: J' 

mez ilk akla Eelen Yntnfıanctır. Jt• ti 
tuıyaracı 52 kilo ile bu koaunun eıı ı:t 
ha:y\'anı olarak ı:Hzükmektedtr. Fakat ,rf~ 
sinin Karnnm \ ' e Gonca ı:lbl iki rıık19 ıı 
dn koııncaıtını nazarı dikkate aıınalC 

1 
c1ır. Yatnt:nn koıu:yu l!nde ııötünnt5~,ıı 
bir ha>~andır. Kacarsa Karanrııın 

bırakacaC:ını zannetml.Yoruz. Bektedll1 ıtl 
de bu seter Goncaya yem olması ıhtı~,V' 
dır. Bu schcple de Yatafıanın pnsı fll 
masınıı mukabll kosu:vu kazanması 

" Asa" Türkçede ''gıbP' demektir. R'er "gigant esque" in Osmanlıcası "devi.
sa" nın bazı kullıınışlarında ''devgibi"' tercümesı aksıyorsa, l stanbul şivesinden 
"dev misalı" sözü alınabilır. Kaldı ki, hıç tercume duşıinmeksizin, '"Doğu cep
hesındeki bu devce döğuş bütun hızı ile ... .'' yahut: "Doğu cephesindeki bu 
dt!vler döğüşü bütün hızı ile •..• " şeklinde yaz1tbiliriz. !{er hı/de .. asa" dan çok 
uzaklaşmış bulunuyoruz . " ... için s ebep mevcut olup olmadığı", •· ••• için sebep 
bulunup bulunmadığı" demektir. ''Bir çok köy mutt>addıt def alır bir elden bir 
el e .• .'' sözl erinde "müteaddi t defalar" ın Türkçesi ''defalarca" dır. 

* "Size bu sözleri söyl erken hiç bir arka hesabım olmadığına emin olunuz!"' 
dttk en, "arka h6ııp" sözü ile, ·~rriere • pensce'' yi karşılıyamaz mı? Esasen 
Osmanlıcada buna fik r-i m uz mer diyorduk. "Arricre - plan" ı da ''arka plan'' 
diye tercüme ediyoruz. - DİLCİ 

Haber aldığımıza göre kurs 1 bi -
rincikanun 1941 tarihinde derslere 
başlıyacaktır. Kursları, idareye Sı -
yasal Bilgiler okulu müdürü B. 
Emin Erişirgil memur edilmiştir. 

daha azdır. 

Beşinci kotu : , ıc 
Yiızde 7 gelirli Sivas • Erzurum 

istikrazı ikinci t ertip tahv illerinin 
bir numaralt kuponları 5 bir incika • 
n un 1941 tarihinde müruru zamana 
uğrıyacaktır. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılııııııııııııııııııııı 

Dört ve daha yukarı yaıtaı.-ı ve ıeıı •1' 
koı;u kazanmamıa yerli ;ı;anm kan ın~., 
ve kısrnklar içindir. Kazananıarıı..,., ıt

para 275 Ura, koıunun uzunıut;u l!>"" 
dlr. Yıızılan iki hayvan aunıardır; 

Jzmit Belediyesinin verdiği 
kararlar 

İzmit. (Hususi) - Şehrimiz belediye 
meclisi bır toplanu yaparak İzmıt için ö
nemlı kararlar vermiştir. Asker ailelerine 
yardım ıçın elektrigin kılovatına 1 kuru~. 
Paııa suyunun tonuna 10 kuruşı Çene &u· 
yunun damacanasına 7ı50 kuruş zam yapıl
mıııtır. ,Eevelce Paşa suyunun tonu 5 Çene 
suyunun damacanası da 7,50 kuruıtu. Bele· 
diye meclısi bunlardan başka tenvira', tan
zifat. mezbaha vesair resimlerine yüzde 
50, Sinema. tiyatro ve cilencc yerlerinde· 
ki bıletler ıçin de yüzde 10 zam yapmağ ı 
da kararla~tırmıştır. 

40 liraya kadar maaş ve ücret a lan be
lediye memur ve müstahdemlerinin mııae 

ve ve ücretlerine 5 liradan 10 liraya kadar 
pahalılık zammı yapılacak ve bu artışı hü
kUmet onaylarsa verilecektir 

r 
- (BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Çankaya Eczane•i 

tercümesi Klôsikler 
doloyısiyle ... 

John Ruskin'e yazar olmak 
hevesini ve töhret kazanmak im
kanını veren kaynaklardan bi
r incisi, Pope tıtrafından İngiliz
ceye çevrilen Homer tercüme.si 
olmuttur. 

İskoçya'nın en büyÜk ~airi 
John Keats'ın çocukluğunda 
Clarke adında bir arkadaşı var
dı. Keata tairliie ilk özendiği sı
ralarda bir akşam, bu arkadaşı, 
ona babaınnın kitap raflarından 
bir kitap çekip vermişti. 

Bu kitap, Chapman tarafından 
yapılmış bir Homer te rcümesi 
idi. iki arkadat beraberce bu ki
tabı okurnağa daldılar. K eats b ir 

' kelime yunanca bilmiyordu. F a
kat bu tercüme, gözlerinin önü
ne yepyeni bir dünya açmqtı. J. 
ki arkadat Homer'i İngilizcesin· 
den okurken o kadar sonsuz z evk 
duyuyorlardı ki zaman zaman, 
heyecanla haykırdıkları oluyor· 
du. Zamanı bile unutmuılardı. 
Tan yeri aiarırken oalar, hala 

kitabın Üzerinde idiler. 
Sa bahrn ilk ıtıkları altında 

evine d ön e n Ke ats, büsbütün ye
ni ve bambaşka duygularla do
l uydu. Gönlünde ki bu duyg u ge
liş.mit, geliş.miş, nihayet "Chap
man'ın Home r'ini okurken" baş· 
lıklı bir §iirde dile gelmi~tir. 
Çocukluğunda çiftçi yamaklığ ı, 
bir aralık tıp tahsili yapan Keats 
ancak Homer'i okuduktan sonra 
kendis inin h a yat boyunca yapa· 
cağı işin ~airl ik olacağ ını anla
mıştı. l skoçya'da dikil en şair hey· 
k e lind e , b öylece, Home r'in payı 
vardır. 

Bütün bunları, Maarif V e kil
liği ta rafından bastırılan ve bir 
takımı da bana armağan edilen 
"klasikler te rcümeleri"ni karı§
tırırken hatırlıyorum. 

Milli Şef'imiz , 
"Edebiyatımı:zcla, sanatları -

mı:zda ve fikirlerimizde istediği
miz yükaıekliği ve 6eni§liği bol 

yardımcı vasıta!ar iç inde yetif
miş olanlarclan beklemek, tabii 
y oldur." 

diyor. 
Böyle b ir tercüme s erimiz bu

lunmadığı için şimdiye k a dar, 
kim bilir, kaç Ruskin'den kaç 
K ' ' ea ts tan mahrum kalmışızdır! 

Kültür e k siklerimizi, k i tap raf
larımızdaki bo~lukları tamamla
m a k için olduğu kadar, ist idat
larımız ı yele v e rmemek icin d e 
bu t e rcüme lere muhtaçtık: 

Bu tercüme ler, Maarif Ve kili
m izin d e dediği gibi "bir mille
t in , diğer milletle r edebiyatını 
k en d i d il inde , daha doğrusu ken
d i idra k inde tekrar etmesid ir". 
V e gen e onun sözleriyle "kend i 
z eka ve a nlama kudre tini o eser
le r n isb e tinde arttırması, canlan
dınnası ve yeniden yaratması" o
lacaktır. 

Bu başarı kartısında ıunu, bu
nu değil, bugünkü ve yarınki İs· 

t ida tl arı, kitap raflarımızın ona
. rılan gedik lerini kuthya lım. 

Libya harekatı ve üç derece ! 
Ba tı çölünde ki harekat başlar

k e n İngil tere Başvekili, bunu V a
te rlo muh a r e besi k a dar Ön emli 
gördüğünü, bundan birçok so
n u çlar beklediğini ııöyled i. 

M ister Çörçil'e bakRrsanız, 
Libya muha r ebesi "bir inci d ere 
ce"yi kazanıyor. 

Onun ark asından İtalyan ba
sını, radyoları ve d evle t adamla
rı bunda n bahsettiler. Onlara 
bakı l ırsa , batı çölündeki muha
r eb eyi "ikinci d e r ece" d e n hare
ka t saymak lazımge lecek. 

Cümhuriy e t gazet esinin bir 
başyazısı d a §Öyle b itiyor : 

"işte bu mül a h azalara mebni
dir ki Mıııır'ın g a r p çölü vaz iye
t i şimdik i h alde h a k ikaten ikin
ci, üçüncü d e r eced e ehemiyetli 
k ü çük b ir saha o lmu§tur." 

Bu satırl ara gör e d e Libya'da 
başlıyan harek at üçüncü dere
ced endir. 

G a liba , hang i d erecenin doğru 
olduğunu zaman bize öğretecek· 
tir. T. 1. 

1 - Şahin CN', Alpaslan) :18 kt1°• I 
2 - Şehnaz ( il Salt) !56,:S kil"· 11 
Şimdiye karlar )"alnız ahır ark•~~ııl f' j 

Poyraza kenılls!nl ı:ccmek müsnadt ,t1 
Şehnaz buı;;ün bu mUsaade~l Sahine 10~ 
pek benzemiyor. DU&ündüc:uınuze I 
naz k~uyu kolıı)"lıkla knzanır. 1)1\cO 

Buııünkü eme bahis ikinci ııe üc 
!ar arasındadır. 

ÇAGRI 1 

X İktısat encümeni 24. "~~,/ 
. .. .. • he"et ı 

pazartesı gunu umumı J f. 
ından sonra toplanacaktır· 1 9,ı 

X Z iraat encüm eni 24. 2'1··çtİ~ 
zart esi günü umumi heyet 

1 

dan sonra toplanacaktır. ,~ti' 
. eP 1 

X Dıvanı muhascba~. 
10 

o' 
24-XI-1941 pazartesi günU 

lanacaktır. "ı 1 

X M aliye encümeni 2
4

• t iÇ'1 

pa zart esi günü umumi beye 

ından sonra toplanacakt.ı r. z4·"ı·ı 
X Arzuhal encümen ı t j~t 

pazartesi günü umumi heye 
ından s onra toplanacaktır. 

• 
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( DIŞ POLiTiKA J 
HARBE 

1 Garp çölünde Almanya 
Çevirme 
hareketi 

larından ileri gelmektedir. Çöl -
deki Britanya tayyare meydanları. 
şiddetli yağmurlara rağmen istifade 
edilir bir haldedir. Çünkü yağmur su
ları kumlu araziden süzülüp gitmek
tedir. Fakat mihverin Derna ve di • 
ğer merkezlerdeki hava meydanları 
kırmızı toprak üzerinde kurulmuş.
tur. Yağmurlardan çamur haline ge· 
len bu topraktan mihver tayyareleri 
kurtulmak için beyhude çırpınıyor -

Darlan • Görlng D A i R 143' ve İngiltere 
.ıı:tır c 
,ıuır liittd eçen salı günü sabahı garp çö
ıı:iJ lt,r e alınanlara ve İtalyanlara 
~ liirı '1.~atlıyan ingiliz taarruzu bü-

ııa lki t" detiyle devam etmektedir. 
illan ll_~af .kuvetleri çok geniş bir 

. la.r1tıdU2!el".ınde ~övüşmekt~ . olduk
d~ .~n kısa bır zaman ıçınde bu 

"' kir ıu~ geli,imi hakkında bir fi
• Ceph e;ınrnek miimkün değildir. 

görüşmesi mi yapılacak 

( Başı 1 inci .sayfada ) lar. 

( Başı 1 inci uy/ada ) 

gand, Antıbes'de gözaltı hapaindedtr, em. 
ri altındaki subaylardan -4 albay da tevki! 

Sıfırın altında 
İngilb: baskunnı atmak için yapılRn Uç Şimdi almanlar mevcut kuvetlerı·. 

edilerek Vals'& yollanmıotır. Alman hOcumu pllskllrtaımll§tilr. nin azlıg~ı ile beraber ,.ekilmekten ise •• f •• .J k • 
aJ d :ır Haberde, Rabat ve Cezayir'de Weycaı:ıd 1 US unae ı 

Kapuzzo ın ı bir yarma hareketine teıebbüs etme- lehinde ntimayioler ya.pıldıtı illve edil -
Kahire, 22 a.a. - Öğrenildi.itine göre, yi tercih etmektedirler. Bundan do • • 

Yeni Zelanda kıtal an, Kapuzzo kale.!line layı dır ki Tobru k'taki vaziyete ehe- mektedır. iki cephe 
· · ı rdl Bazı gazeteler, yakında bir Petaln -gırmııı e r. miyetli bir surette teııir edecek olan 

Çenber daralıyor Darlan - Hıtıer • Görlnl' mülAkatı vuku-

ve sıfırın 

harp 
tfl' b11 g e en gelen haberlere göre, 

""aa a:r çölü muharebesi, tanklar 
l!i alın a büyük bir çarpışma hali
ı,rej;11t.tır. Asıl büyüle: meydan mu-

' lllıı esı henüz batlamamıştrr. Ne 
Leııiiarı b"e nerede batlıyacağı da 

ı;-ak elli değildir. 
\ir lıak~ hu ilk çarpı§mada beliren 

~ 
~d ıkat fudur: mihver cephe· 
ılt; llluharebenin ağırlığı, alman
!lr. l)~llluzları Üzerine yüklenmi§

ıı: ~I)' "f çıkan İngiliz tebliğinde 
ktııd •il arın oynadıkları rol hak
dı: ·~'u dikkate değer fıkra var
~tte ır-_el-Gebi bölgesinde hare
ili llı tetırilen İtalyan zırhlı tüme
>'ll>'llıu llrebe üzerine hiç bir tesir 
liııirı aınıştIT." Gazete muhabirle· 
l'e &ö l\1ısır'dan verdikleri haberle· 
~tiitır~:<fe İngilizler, bu dövüşte 
~ ikkatlerini alman kuvetle
~la Yok edilmesi hedefi Üzerine 
~ l' 'llııılardır. Bit alman aakeri
'd~. edilınesi, altı İtalyanın esir 
~l'ı tııden daha büyiik bir ba· 
~d '•Ydınaktadır. Geçen ~ene 
t'•dıJcj .l\.frıiJı:a'da İtalyanlarm uğt, İıı ~~· büyük felaketlerden son
lı'll &ılı~lere karşı maneviyatlan-
~"' ~h~ ziyade sarsılmıt olması ya
İt. "' tiınaı olarak kabul edilebiQu •. 
"ı,lld ıun Britanya kıtalarına ku-
~ .. a a eden general Cunningham. 
ili; it"Uç Britanya askeriyle koca 
>t e~.Yan imparatorluğunu tasfi-

Kahlre. 22 ıı a. - DUnkU cuma glinU, muharebe diln öğleden sonra ~iddet- bulacSkJ hakkında bir Amerika kaynağın-
Tobnık mudafl·ıerı·vıe cenuptan gelen in - lenmiştir. Britanyalıların Sidi Re • 
gillz :kuvetlerl tırasında ıı kilometrelik bir zegh'teki hızlı yürüyüşleri alman dan verilen oaylayı kaydediyorlar. 
mesafede bulunuyordu. Bu mesafe dahilin- zırhlı kuvetlerini ikiye ayırmıştır. 
de oldukça mühim dUşmıı.n kuvetlcri var · Bunlardan en ehemiyetli kısmı Ca • 
dır Bütlln vaziyetin pek ziyade memnuni- puzzıo - Gambut bölgesinde ve daha 
yet verici bir tarzda inkişaf ettiği bildi · az ehemiyette bulunan bir kısmı da 
rilml'ktedir. bu · d 'k · til ... Tobruk'un cenubunda bulunmakta _ ve isteğın yukarı a zı rı geç;en m ... T obruk' tan ilerliyen kuvetler d b 

V~Jnı;ton'dan Daily-Mail cazetesine çe
kilen bir telgrafta, H!tler'ln mareDal Pe
taln'den donanmayı ve Franııı.ı: üslerini 
kullanmak içiıı kati bir istekte bulunduğU 

dır. Müttefikler şimdi almanlartn katta munakaşa edileceği hakkın a ir Nevyork, 22 a.n. - Kahire'de !'lnlAhiyet-
ö .,.. b bao::Iıca zırhlı kuvetleriyle harp ha _ ~ayladan bahııedilmektedir. li kaynaklardan blldlı'ildlğlne g re, , o - .,. 

ruk limanında muhasara altında bulunan linde bulunmaktadır. Bu kuvetler Öblir taraftan, gazetenin oğrendi~ne 
Britanya kuvetlerl cenııp - batı lstikamc- bir yarma hareketinde bulunabilirse göre, Birle§lk Amerika hilklimeti, Fransız 
tinde ınuhusara hattını yarmışlardır. Bu bu, gerçekten kendileri için bir şans Afrikasındaki konııoloı ve mtişah!tlerlnl 
hattan beş kilometre kadar dııarıda bazı olacaktır. Almanlar batıya doğru bir her tUrlU Alman askeri faaliyetini habL~ mevkileri ~le geçlrmiıı olan lngıliz kuvet-
Jeri ilerlemekte olan ve Tobnık cenubun- yarma hareketine teşebbüs etmişler- verme~e d.1vet eylemiştir. 
da mlıhim mevziler zaptetmış bulunan Brl· se de Britanya kuvetleri kendilerine • • • 
tanya motörlti kollariylo birle:ımıye ça - toplanma imkanı vermeden aralarına Berıt:ı, 22 a.a. - Yarı resmi blr kaynııı.tan 
lışmaktadır. ' girmiştir. Muvaffakiyetsiz alman hü- blldlrtll)or: 

1 ·ıı ordusu Bu;Un nlman hariciye nazırlı~mda ecnebi Diğer taraftan sekizinci ngı z - cumlarına ugy rıyan Britanya zırhlı 
ld il ek buın mlimesslllerl tarafından sorulıtn gualle· nun harek~tı mlı!!ait bir şek! e ge şm • kuvetleri takviye almı§lardır. Bu su-

te ise de taarruzun tam neticelerini ölç - re cevap olmak üzere ~ıareaal Petaln, Aml -
retle almanların şimdiki vaziyetleri raı Darlan ve ıaruaı Görlnll' arııgında bl~ 

me:C için vakit henüz erkendir lk" d h · · b' f görtiıme vukı: buldut-u hakkındaki 1a)'111ların 
Almanlar yarma eve ıne göre a a az musaıt ır sa • 

haya girmiştir. t>.sassı7. oldultu blldlrllmlıtır 
te~ebbüsündedirler Gentraı Wi·nand'ın tatıtası Franıız - Al -

:ır 1 l" Teşebbüs daima müttefiklerin etin- man mUnıtub&tlP.rlnıie "eni •mıııertn bııs Kahire, 22 8 .a. - Tobruk çevres ne -> ·~ c ,, .. 

kiloml'tre mesafede bulunan Rezc;;'ln in- de bulunmaktadır. Britanya zırhlı ııo~terlp ııöstermlyPce:ı hakkında ecnebi ba. 
glllzler tarafından zAptı flzcrine, Rezet;"iıı kuvetleri parlak bir şekilde harekete sın müme'lfllerının sualine revaben bu hu· 
•~imalinde bulunan almonlnr, lcenrlilerini geçirilmişlerdir ve tabiye noktasın- ~u~ta beyanatta butunuıma'1nın vakıtııız ol -

ğru bi dull:u •i'l:YlP.nllmlıtlr. çeviren demir çenberden batıyn do r dan teşebbüsü ellerinde tutu:>-Çrlar. Berlln'dl'kt sıy,, 51 mahfilin, Vkhy hUküme-
yol açabilmek için çarpışmoktadırlar. 1.h- Mihverin tank itibariyle kayıpları tının kendi hUkOmranlık haklarını kullanrtı -
eır'da herkes, ingıliz kıtRlarlyle Tobnık'un Britanyanınkilerine göre üç kat faz- ~ itin rtlter bir kıtada bulunan bir hUküme -
lngiıl·z polon"alı ve tl'k mUdafllerinin ti hü .. ,, b ıı k 

' J la olmuştur. Dün sabaha kadar al • n <'umıann11 utra .. ı .. ını .. rtme ·tedlrler. birbirlerine kavu§tuğ\l haberinin ilı\nııu Bı ı ı h k t h ın ı 
manlar tanklarının üçte birini ve r esik Devltt ertn ıre e attına san 

itimatla beklemektedir. mUIAhazalar detıı, bambaaka nl)·f'tıer hAklm· 
~trı· 1f olan komutandır. Geçen 
~ı'rıiıı ~-~'f ayları içinde Grazziya
. lı"eu ~Yük ve iyi teçhiz edilmiı 
rıı~,,trı, İngilizlerin önünde da
'''d, ır. ltalyanların Şimali Afri
~t&eltı ~~sbütün atılmaları bit gün 

Tobruk muhnsarnsı 226 gün stirmUştUr. dün akşama kadar da yarısını kaybet- dlr. 
Bu, ı;nodern hnrp muhruıarnaının en uzı.ımı miş bulunuyorlardı. Burada blldlrlldltlne ııBre, Amerlka'nın 
olan Mafeniko nıuhasarasından da daha Cunningham'ın giriJtiği harekat F:-ar..sa•:ya karsı yeni abluka tl!dblr1Pr1 alıp 
uzunrlur. Tobruk garnizonunun mukave • alman zırhlı kuvetlerinin imhası csa- almıyacaıtını v">·a Franıa'nın mülkiyet hakkı· 

D ünkü harp durumunu etraf
lı bir tekilde hulasa ede

bilmek için iki cephe Üzerinde 
ayrı ayrı durmak lazımdır. Bun
lardan biri Rusya•daki sovyet
alman cepheai, diğeri Afrika'
da İngiliz-alman cephesidir. Mo~
kova'dan Rostof'a kadar uzanan 
bir hat boyunda kar, buz, ça
mur içinde okanlı bir savaı b\itün 
~iddetiyle devam ederken, Afri
ka'da da yakıcı bir güneı ve kum 
fırtınaları arasında aynı çapta 
büyük bir carpı~ma olmaktadır. 
Harp ve ölüm, termometrenin 
ne sıfırın altındaki dondurucu 
soğuğunu, ne de onun Üstünde:ti 
yakıcı dehıetini tanıyor. Bu bü
yük çarpı,mada her iki tarafta da 
hakim olan tek endişe, kar~ıııın
dakini, iklim §artlarının acılığı
na, tesirine kulnk asmadan yen
mek ve ml\hvetmektir. Çünkü 
Azrail dünya mahluku değildir. 
Ve onun termometre ve baromet
re ile asla ııHıl\uı yoktur. O, ö
lümü, sıcakta da aoğukta da, ay
nı irıtaha ile ve aynı zevkle hazır
la~ak mevkiindcdir. Bundan do
layt<lrr ki, artrk bu büyük han>
te iki cephe birden açılmııtır, di
vebiliriz. Cünkü bu iki cephe, 
harbin neticeleri Üzerinde aynı 
derec,.de tesir yapacak kudrette 
CAr!"••-."\lara sahne olmaktadır . 

Hatı çliİünclcki harc'Titıtın inl..işa 
§eklini gösterir harta 

lanıuarıa ça1p1~maKtadırlar. ln
ır; .. ı~ ı.eı ıc, •g.nuı uıü'Vnff.ık vı

ı.utı.ı, tu}Jncı. • ..:, cenup.an llcı ~i

yen ıı.uvccıer;ıı yaın1..: .H:dr§ı .:oy~ 
ı.ıa ucgu, ayııı ::ı:aınnnaa t.ıaı • .. L 

ıcşcı>ıJ1.&S1.&n1.1 cucrınac tULau1uuc
ıe1 ıne oaguuır. o;?ımaı bu uçc,;eıı 

ara:unaa ouıunan mıııvcrcııeı- ne 
yapacaKıaraır f ... rıaıtaya geçı

dını yararak, ıngılızıc. ın ar.l'.ası
na mı dupnege çaıışacakları; YOK· 

aa, gerı uoncrcl(1 Keudılerını sa
ran Kuvctlerc karşı mı koyacak
lardır? .. Gelen haberlerden an
ladığımıza gore, nıınvcrcilcr, her 
İkı çareye de başvurmuşlardır. 
fakat her iki takdirde de ağır 
zayiat verecekleri tahmin oluna
bilır. Çünkü ingili::ı:lcı, tamamiy. 
le §İmdiye kadar nlmanlnrın bir
çok cephelerde tatbik ettikleri 
usule başvurınuflardır ve çem
berlemeği, boı bırakılan bir sa
hada yaparak kuvet kaybetme
den ilerlemişlerdir. Bundan son
ra onlara bekleınck ve çemberi 
yarmağa teşebbüs edenleri imha 
etmek vazifesi düşüyor. Fakat 
bütün mihver kuvetlerini yalnız 
bu çemberin içine alınmış telak
ki etmek de hatalı bir şeydir. 
Çember dıtında daha batıdan 
gelecek mihver tnarruzlariyle, 
yukarı doğru çıkan İngiliz kolo
nunun bir baskıya u~ramaşı da 
ihtimal dışında de ~ildir. 

it a"e&ı ıken, ansızın almanlarm 
~llar~b~s~erle bu harekata ~arıı
.tiiır utun durumu temelınden 
li~l'd1l'tniıti. Gerçi almanların Af
~dd'a bulunmaları İtalyanlar için 
~e~· kuvet olduğu kadar da 
lt~t>-,~ı destektir. Sinyor Ansaldo, 
~elld llrrn hu yardıma ne derece 
~l~di~le.rini geçen gün radyoda 
~'ll\I' L.ıı nutukta anlatmıthr. Bu
~lltıı ~raber, bu meselede madal
l~tir 0~e tarafına da bakmak ge
~~·· U dövüıün neticesi henüz 
ı:ı~'Y0r. Fakat eğer mihver ku
~. ~i\f ~llfer kazanacak olurlarııa, 
r'lll,rerc1_.e_n doğacak .ıerefin al
t ~lel'i' ~ olacağmı ıtalyan as
d~~ Pek İyi biliyorlar. Herhalde 
~lllr:ı~e İngilizlere yenilmi§ ol
~-'lliit halde Şimali Afrika'daki 
lt~ta.t~)eler;nin alman yardımiyle 
~ "iııiıı lllıt olması, İtalyan a.ııker· 
lıı~tı.ıi "e subaylarının gururlarını 
~ lııt,' olacaktır. Bu çlefa da kur
l·~la~rıı Almanya'ya borçlu ola
tııi tii h hissetmek, dÖVÜ$me iste-

met!. ha.kiki bir kahramanlık harekAtı ol- nı lhlAI edip etmlyecl'tlnl öf?renmek ıcın du -
muştur. sına dayanıyordu. Bu i• yapılmakta • romun ııeıııımını beklemek ~erektir. 

Libya' da 

iaşe yolları keıildi dır. F ' k b'k d'l 
Kahire, 22 a.a. _ Royter'in Mısır- Denildiğine göre, italyanlar ken - ransa ya ar~ı tat ı e t en 

daki muhabiri bildiriyor: Ağır zırh- dilerinden beklenileni yapıyorlar. abluka 
Almanlar bunları müdafaa mevzile • Vlchy, 22 n.a. - Fransız ıı>•ası mnhtlllerl, lı birlikler arasındaki muharebenin h b l d Brıtanya abluka nazırı M, naıton•un Fransa'· ri etrafındaki mu are e er e bir neticesi sabırsızlıkla beklenirken, al- ya karaı tatbik edilen ablukıı ve transız cemi· 

manların · tamamen gafil avlandı kla • müddet için tutundurmıya muvaffak ıerının müuderesı hakkında a\'am kamara
rını açık bir surette gösteren haber- olmuşlardır. Fakat almanlardan ay - ıında yaptıtı t>eynnatı hayretle kıtrıılamıı· 
ler gelmektedir. Bir subayın dediği rı düşer düşmez teslim olacaklardır. tardır. 
gl'bı· .. "Bı'z onları pantalonlarını ayak- Zira maneviyatları geçen senekinden Burada ıoylendltıne rore, ~ı. Dalton ablu -

d d h ğ d ka mesele!lnde ıual altındaki Fransa veya !arına geçl.rmemı"ş bulundukları bir e a a aşa 1 ır. 
hraı edilmemi$ Fransa ve mügtem.Jekell'rl a· 

zamanda yakaladık." Bu taarruzda al- Britanya hava kuvetleriyle ordu raaında blr rark k11bul edmılyeceıı:ını beyan 
manlara kendi kullandıkları u:;uller- arasındaki işbirliği pek sıkı olmuş • etmekle dünyayı bile bile aldatmaktadır. Bu 
le hücum edilmittir. Almanlar, yal • tur. Ordu bu ifbirliğinden dolayı yal mesele kacakcılı•ı alakadar etuıı müddete:• 

nız takdirlerini bildirmekle kalma • Fransa itirazda bulunmamaktadır. Fakat tec· nız gafil avlanmakla kalmamışlar ay- rUl>f' tsbat etmlıtır ki. ınrııız harp remııerı 
nı zamanda kütleler halinde hareke- makta bu zor muharebelerde tayya • hlc blr !ark ııözetmeksızın rramız ıllcplerını 
te getiriJen tankların hücumuna uğ- relerden gördüğü faal yardımı da müsadere Ptmektedlr. Dalton, Inrııtere'nln 
ramışlar ve ayrıca tatbikını çok sev- kaydetmektedir. tranAız alleplertnı mütareke yapıldıtı sırad• 

Bu··yu"k tank meyJan muharebe•ı' tevkif edilen lnırlllz '\'!' müttt>ttk Cl'rnllere kıı.r-d iklt'rİ çevirme hareketinin kendile- a .. 
~ .. Kahire, 22 a.a. - Her fey, 75-100 kare ıı bir mlslllı>me hıtreketl yapmak tlzere mll · 

rine karşı kullanılmış oldugunu gor- kilometrelik bir bölgede blitün ıiddetlyle aadere ettıaını iddia eder1e Vlchy'de bu tedbl · 
müşlerdir. hUkilm ~üren bllytik tank meydan muha· rtn haklı oırtutu kabul edilemez. 

Halfaya geçidinin cenup istikame- rebeı-ine ba~lı bulunuyor. Bütün bu böl- Bu huıusta Vlchy'de beyan edlldltlne ırore, 
tindeki müstahkem hattı müdafaa e- gede tanklar karşılıklı atef p!lskUrmek - transız llmanlarında hllen blrkac Brltanya 
rlenlerin vaziyeti ümitsiz olmalıdır. tedı~. Mc·1arebe, bu sabah yeniden başla- vaı:ıurunıın, 1nrtıız llmanıannda bulunan ve 

L ibya'daki İngiliz taarruzu, 

,&-. h.p eaiz gidermektedir. 
'İttgj~~e ıöre, garp çölündeki dö
~' b.,ıa: 'Ve alman askerleri ara
l~t. ŞUYük bir imtihan şeklini al
, ı tier Unu aöyle.mek r inde olur 
~:~~l alınanlar bu iuı ıhanı kaza
~ bılirıCl.raa, yenilmelerini tevil e-
ı.,~"- er-. . ·ı· 1 · F 'd 

t F k t dü k · k ı d ı - ı tnırlllzıertn trana121Jardan zorla aldıtı transıı Bunların iac:e hattı Tobruk yakınla- mış ır. a a . n u ayıp ar o ayıııy e 
"' I t bugtin :muharebeye ııtirak eden tankların ticaret ve harp ıremllf'riy)e mukayese edile. 

rına kadar ilerlemiş olan kuvet er a- adedi daha azdır. mlye<"ek nlsbettt oldutunu Inırlltere unutmak· 
rafından tabii olarak kesilmiş bulun- BugUn öğleden sonra. Kahire'de ııallhi- tadır. 
maktadır. Bundan maada cepheden yetti bir klynaktan şu beyanatta bulunul- Bunrtıın bıııka tnırlltere tranaır tıcard ıre· 
azim kuvetlerle hücuma uğramakta muştur : mllerını, Brıtanya Uı:artt flloıuM iltihak 

tirmek tein taaılaıL7. bir ıurette kovalamak-ve hareketsl'z kaln1aları temin edil - Dtiııman tanklarını tahribe devam edl -
tadır. Vlciıy mahtuıer:tnln bir JcerP daha ha . 

mektedir. ~ :-uz. Hedefimiz, ne Tobruk'tur, ne de tırlattıklarına röre lnrııtere·nın bu halmz 

diin de tahmin ettiğimiz 
tekilde inkişaf etmektedir. İngi
lizlerin ilk hedeflerinin Tobruk
la bir bağlantı kurmak olduğu 
artık açık bir fekilde anlatıl • 
mııtır. Bu sütunlara koyduğu
muz hartayı gözden geçirecek o
lursanız. hareketin genitleme 
teklini kabataslak da olsa, gör
meniz kabildir. İngilizler, Sol. 
lum'dan, Carabub'a kadar uza
nan cephenin ilerisinde iki mü
hiın kepçelenıe hareketine bat
vurmutlardır. Bu hareketlerden 
birisi, Carabub'dan, batı fİmali
ne, Biri-Gobi, diğeri de Sidi--Ö
mer'den gene aynı istikamete 
doğru geni~lemektedir. Bu su
retle İngilizler, Sollum·Carabub
Tobruk üçgenini kapatırken, bu
nu bir de ayrıca ortadan iki ay
rı parçaya ayırmak gayesini güt
mektedirler. Dün geç vakit al
dığımız bir habere göre, Tobruk
taki kuvetler de cenuba doğru 
5 kilometrelik bir çıkıt yapmıf
lardır. Bu suretle Biri-Gobi'ye 
kadar ilerliyen İngiliz kuvetle
riyle bağlanmak yolunda mühim 
bir adım atmıılardır. 

'il~ ~eç•t • ıngı ız erın • ransa a. 
:ıti)etı e. Ye Yunanistan'da mağ
~~lertr1!1i tevil ve yahut da izah 
~le b· Ri.bi. Fakat İngilizler için 
,~~I .1.~ tevj) yolu açık değildir. 
lıı •. ij ka 

0>"1ediği son nutkunda bu 
~"· lf 11arının hepsini de kapa
~d1tt be af'llekil Britanya kuvetle
~,d~ta.; •Ydanberi hazırlanmakta 
•· tfi ... lllı &Öylemi§, takip edilen 
"I)) .. ~. ~·· 

k 1 e!ir almaktır. Hedefimiz, Libya'daki al -İtalyan donanmasının bu uvet. e • man tanklarını yoketmekUr. "'imdi vap _ vaziyeti Yilzünden F1ranıa mütarekedtnberı 
· ışte "" <T- tlcıtret tılr>aundan 800.000 tonllltoluk bir rin yardımına gelmesı zamanı tı"'. ımız da budur. 

Diğer taraftan gece yarıam • 
dan sonra aldığımız bir telgraf 
Kapuzzo kalesinin de düıtüğünü 
bildinnektedir. Bu, cepheden ya
pılan bir hareketin de muvaffak 
olmağa hatladığını ve Halfaya 
geçidinin açılmakta olduğunu 
gösterir. Anlatılan mihverciler 
buradan doğuya doğru bir yar: 
mayı değil, l>elki kendilerini ge
riden a~ran kuvetlere karıı ha
tadan bır yarma hareketini bea
lemeği daha muvafık görmüt
lcrdir. 

' e }' it Ufnıan kuvetlerini tama-
h b'? d~0 etnıek olduğunu bildir
\~ bi tllanın bu hareketlere kar
~, ~i~ı r hazırlık yapmamı§, ve bir 
'; karıılapnı§ olduğunu ila

~, '-bil "e nihayet 1Iemittir ki: 
~t l~bj -ıkerJer alınanlarla &ilah 
~~~ "ttı.~at hususunda ilk defa o
•, ~İtli Us~.vat halinde harbe gir
~ elde d~~Ünecekler ve Libya
~)~İitii ~ılecek bir İngiliz zaferi
,~ ten· ~arp Üzerinde yapacağı 
~dır~ırı gözden uzak tutınıya· 

',..,;erıe. 
~rçif re Yolladığı bir mesajda 

ıt_' W,t Rarp çölündeki muhare
't l' -~~loo ile kıyaslamakta· 
,l)ı,l\ .~ııler ve ümitlerden iba
t' LÇör'?1~!er bir tarafa bırakılsa 
t)t~e)İçı .ın, batı çölündeki mu-
l~llı ~1l"lni iki yıllık bir müca·1·)- b Perdesini kapıyan Wa

e, a enzetmesi en hafif bir 
li( "'~1rıdır. Esasen manası, 

~ker-: hlterni ne olursa olsun, 
~~ areket ba§larken, neti· 

lıı >iilii da bu derece kesin tah
lfed'i1tt~.ek bir politika adamı 
~ t de İflliyataızlık olur. Bay 
ı,d~til\iie~en ay Rusya'nın yok 
te~, Ç0r ·~~Ylerken aynr hatayı 
· lltı bçı ın Norveç'leki alman 

111 ~l\ - ~~larken, bunu muhare-
•1t~l'ıcf1~r atrateji hatası olarak 
~ ihr ası da politika adam
~ '" 

1l'ata12lıklarına örnek ol-

~~' ç·· ~~li>'a~rçil neden gene böyle 
te." tılıkta bulunmu,tur? 

~~'d~ıı kPl~r akla gelir: belki 
~ "'ı bira.ta olarak emindir. Bel
"- 'alt ~areketsizlikten sonra 

e.r-ı faaliyetin batlama-

1 '-" miktarı kıı.ybptmlttlr. şimdidir. Fakat bu donanma bu un- Almanlar, doğuda, batıya dotru &'edik ----------------
duğu limandan ayrılmamaktadır. a~mak için ellerinden geleni yapmıılar, raber dün akaamkt Kahire teblltl Slrenalk'· 

Büyük muharebeye tekacldüm -~de~ takat geri pUsktlrtlllmUılerdir. Almanlar. takı zıı.terlcrımız hakkında bize acık haberler 
harekat esnasında iki ingitiz suvarı ı<anıldığına ı;öre, son tanka kadar çarpııı- vermekterttr. Zafer keıtmeaının tam manaalY· 

k t h · e mAğa devam etmişlerdir. Ba.tıdakl alman- ıe kullanılması ıcın bu harekAttan dotacak alayı tarafından 57 tan ın a rıp - !ar, aralarına "'irmt• bulunan kuvetler 
·1 · · Son ... ,, netı~elerın Uım mAnulyle serceklesmeaı ba • dilmiş oldug~u bildin mıştır. .. tRı-a!ından tutıılmakt&dır. Do""'•dakı" al -

.. "" hlı mevzuu olamaz. Büyük Brltanya'nın Pil· gelen haberlere göre, alman. zı~hlı tu- mRnlar, sanıldı~ına göre, ~evrilm!e bulu- nı. eaas hatları ltlbarl)'le aoı cenahtan yapı -
menleri ve Arieti adındakı ıtalyan nuyorlar. Fakat katı bir eey söylemek ıacak olan "" büyUk blr tllmulü halz bulunan 
tümeni Tobruk istikametindeki ingi- giiçtUr. bir ha~kPtten lbıtret oımuatur. ncı rırhtı t11 -

liz ileri hareketiyle yıollarının ke - Tank kırvetlerinin yarın menımızın tatiraklyle rırıaııcn bu hareket dün 
b ayrı a:vrı ne muharehye vPılle tetıctl etmıs • silmesi için batıya çekilmiye aş • imha edildi ur. Bu üt muharebe de cok muvartalcıYetıı 

lamışlardır • Londra, 22 a.a. - SalAhlyetli ' kaynak - netlceler vl'nntatır. 
Cevirme hareketinin inkifafı !ardan bildirildiğine göre, Libya muha - tık muharebe ııı ıonteırlnde bir ıtalyıı.n 
Kahire, 22 a.a. _ Royter ajansının rebesi memnuniyet verıeı bir tarzda ge • zırhlı ttımenıne karsı ve Sldl Otner'ln hemen 

Kahire'de bulunan başmuharriri M. ~~~~e:;;:~~ti~li~~:~::d!a~~~r~~:a:~a= ;:Se'~~daatı~1::r':t~: ~~~~1~:11 !: ~:r~;ı~ 
Martin Herlihy bildiriyor: hire'dl' yapılan beyanata bakılırııa, tlmal Gobl'ye kadar c;ektlmlı veya kacrnııtır. Bu 

Libya taarruzunun başlıca muhare~ AfrlkR'da almanlar tarafından kullanılan ;ye-r, Tobruk'un elll ıcııometre kadar renubun
besi dün öğlerlen sonra Capuzzo'nun tankların yarıııının hareketten ıskat edil· dadır. 
70 kilometre batısında ba,lamıştır. diği anlaııılıyor. Bu hususta bir rakam Daha fazla bir muvattakıyetle netıcelenrnış 
Salahiyetli askeri mahfillerde dün bildirmek rnllmktin değilse de Almanya'· olan ikinci bir muhanbe penembt ırllnü zırhlı 

h nın Afrika kuvetlerine mPnsup bir zırhlı kuvetlerımıztn hlriYle bir alman zırhlı tüme-akşam yapılan beyanata göre, mu. a • tlimenin bir normal zırhlı tümenden daha nl ara~ında ve ı'lldl·ReZPi yakmındıı. olmuı. 
rebe çok müsait bir şekilde inkışaf ıız tanka malik oldu~u bildirilmektedir. tur. Bu muharebe netlcl'slnde almanlar 70 
etmektedir. Almanlar birihiri arkası- Z11nnedlldlğine göre Llbya'daki hare • tank ve 80 dan fazla Eırhlı otomobil kaybet. 
na üç defa hücuma geçmişler fakat ketlere iki alman tank tıimeniyle bir ital· uıcten ıonra seri cektımlılerdlr 4nc:ak Ilt're. 
her defasında tank itibariyle İngiliz- yan tank ttimenl iottrak etmektedir. Ge • ye kadıı.r ceklldlklerı blldlrllmemeıct,.dır. 

d w k 1 d daha ağır len haberlere göre italyan tUment herhan· CcUncü muharebe zannedllılltlne ıröre, 
]erin uğra ıgı ayıp ar an . , gf bir faaliyetten çeklnmlye devam et - eıınamba ve pereembc rünlerı dllunanın ile· 
kapıplara uğramışlardır. Kahıre de mektedlr. rı mevzilerine daha yakın btr Yerde olmustur. 
zannedildiğine göre, mihver hava ku- Londra'ya gelen son haberlere g8re in- son fkl muharebede nazller amca 60 tank 
vetlerinin mutat hilafına olarak. kara giliz zırhlı tUmenlerı Tobnık'un cenubun- daha ka)lbetmıaıer ve ıımaı do#uya dotru 
kuvetlerinin yardımına gelmemış ol- da bulunan mevzilere kadar 1lerlemioler - cekıtmısıeroır. Bundan maklatıarının Bıırdla 

lcirı petrol tasarrufu arzusundan dlr. Hudutta almanlara karıı muharebe rnllıtahkem mUdataa mevziine ccklımek nldu-
ma . . d gelişmektedir. tu anlasılmaktıı.dır. Her halde elmdl oraya degY"ıl fakat tayyarelerının mey an -

1 h 1 • . Sollum - El Gobt • Tobruk üçgeninde kapanmıe olacak ardır. 
]ardan hareket imkanını u amama oıddctll muharebeler cereyan etmittir. Bütün bu muharebelerde üıtun bir halde 

.. 'ne heyecana kapılmıştır. sı uzerı . 
Belki Rusya üzerine t~_ır ~ap'!1ak 
İstemi,, ve nihay.et ~e~kı Lıbya da
ki askerleri teşvık ıçın bu kadar 
ileri gitmiştir. Sebep ne olu!.s~ ol
sun, herhalde Çörçıl batı çolunde 
lııgiltere'yi mutlaka zafer kazan
mıya bağlamı~.tır: ,. Bu~u ~aşarma
mak yalnız Çorçıl ın sıyası mukad· 
der:tı üzerine tesir etmekle kal
mıyacak. lngiltcre'nin pr~stijini de 
sarsacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Muhat"ebeye gö
0

nderilen zırhlı tUmenler bulunan hava kuvttlerımız kuvt>tll yardım
sayesinde muharebenin 11iiratle aaha. de · ıarda bulunmue ve dtiımana atır kayıplar 
ğişlirebilecı>ğlni hatırlatmak gerekt1r. verctlrmlıttr. 

Hava şartıRrına gelince, ç;ölde Yatmur Tebllt. m!'sut neticelenen bu muharebeler· 
nıırmııııtıır. Rn iyi bir haberdir. Görllnüşc den sonraki harekAtı blldlnnemektedlr. Fa· 
göre, dll:ıman tayyare meydanla.rı ıular al- kat zırhlı ttimenlerımızın düsmanı :yakından 
tındıı bulunuyor. Buna İngiliz hava ku · tAklp ederek batıya dotru ııerledlklerl ve 
vctıerlnin gtlzel bqanları da ilAve edl · yakında Btnırazl'nln cenubuna slden yolu 
lirse. düşman tayyarelerinin yalnız hafif .Tetfabla nya Aırena·ııa keseteklen wya Bin· 
bir faaliyette bulıınmalannın sebebi ko - razt'ye varacakları tAhrntn edilmektedir. 
layca b.alı edilebilir. 

Zalerin ,.Jı,..'"ivt'!ti 
Lonı1ra, 22 a.a. - Royterln llllkerı muharrl· 

rı genl!ral Roush :yazıyor: 

Çok ölcüıu bir dllle yazılmıı olmakla be· 

Bu ıtrııda Bıırdla'da, Caııuzzo kalf'alnd•n 
baslı:Yarak Sldl·ôme.r·e kadar uzanan kendi 
"MaJlno hatlarını .. tutan alman ve ltalyanlar 
etmdl OslerJnd"n tamamen tecrit l'dllmle bir 
haldedirler. Bunlar, kuveuerımıze men1Up dl· 

Büyük kuveflerin savaıı 

D Ün gelen haberler, Libya. 
daki ingiliz ilerleyiıinin 

artık çölde mesafe almaktan 
gayri bir hedef güttüğünü açık
ça göstermi,tir. Büyiik kuvetle
rin teması batlamıthT. Tanklar, 

Yunanistan'a 

gönderilecek 

yiyecek eşyası 
lıtanbul, 22 (Telefonla) - ~urtu

luş vapuru Yunanistan'a götüreceği 
üçüncü parti yiyecekleri yUklemiye 
başladı. 

Bunlar arasında 1500 ton balık, 
soğan, patates, nohut, yumurta var
dır. Kurtuıu, ayrıca Yunanistan'daki 
ailelerine yiyecek göndermek isti -
yenlerin beş kiloya kadar paketleri 
ni kabul dmektcdir. 

ter rruplıırın cepheden yaptıklan elddetll hU· 
cumlara mAruz bulunuyorlar. 

Bu suretle ne miktar dUsman Alkertnln 
Cf\Tllrnlı butunduırunu heaap etmek kolay 
detıtıe de pek A.l& 40.000 ktıl kadar tutacak
tır. Bununla beral>l'r kazancıarunızın sa:vısını 

yapmak ıcın \•akit benUz erkendir. Şimdilik 
aoylen!lmetl mllmktln olan tudur: 

.Akl$lerl duyulacak olan ehemlyetll bir za. 
ter ıcuandılt. 

Sovyef cephesinde 

L ibya'daki umumi durumu bu 
suretle hulasa ettikten son

ra, gözlerimizi harta iızerinde 
çok daha §İmale kaydıralım: 
Libya'da harp mihvercilcrin a
leyhinde iken, Sovyetler Birli
ğinde lehlerine inkitaf etmekte
dir. Bur.ada alman taarruzu bel
li baıh iki nokta Üzerinde top.. 
Ianmı§hr: Kafkas cephesi ve 
Moskova •.• 

Kafkas cephesinde alman iler
leyi~i devam etr.:ıektedir: Şimali 
Kafkasya'nın merkezi olan Ros
tof şehri almanlar tarafından iı
gal edilmiş, bu suretle Don neh
rinin ağzı alınanların eline geç
mi,tir. Rostof'un düşmesinin bü
yiik bir ehemiyeti vardır. Çün
kü bu §ehir, Kafkasya ile Şimal 
Rusyaı;ı arasındaki yolun Üzerin
de bulunmaktadır. Bu suretle 
Kafkasya•nın şimale olan bağ
lantısı kesilmektedir. Bugün 
harp havadi31eri arasında bula
cağınız bir telgrafta Rostof'un 
ticaret, 5anayi ve hele harp sa
nayii bakımından büyük ehemi
yetini okuyacaksınız. Fakat b\ın
dan daha ziyade önemi olan bir 
nokta, Bakü'den gelen petrol 
borularının ~İmale doğru bu ıe· 
hirden geçmekte olmasıdır. Ros
tof'un almmasiyle §İmalde çar
pııan motörlü kuvetler ayrıca 
petrol ikmali bakımından da bü
yük zorluklara uğrıyabilecekler
dir. 

Moskova'da 

M o.kova önündelJd vaziyet 
çok daha ciddidir. Pravda 

muhabiri bile, Moskova civarın
da, misli görülmc.miı büyüklük
te bir muharebe olduğunu bildir
mittir. Ruslar birçok noktalarda 
geri çekilmiılerdir. Alman ku
vetleri, şimalden ve batıdan ıe
hir Üzerine büyük bir bnskı yap· 
maktadırlar. Mojaisk ve Volo 
kolamsk istikametindeki rus mü
dafaasının yarıldığı haber veril
miıtir. Bundan dolayıdır ki, al. 
manların §ehre çok yakin tıkla
rı ve Moskova'yı kısa menzilli 
topların bile tehditleri altmda 
bulundurdukları söylenebilir. 
Herhalde Moskova'nın akıbeti 
nular için çok endisclidir. 
Eğe~ Libya hareketleriyle, şark 

cephesı hareketleri arasında bir 
i~ti?~t _kurmak lazımgclirse, tam 
t~l,.rını. ~ullanarak diyebiliriz 
kı, her ıkı cephe de bir nevi "rus 
aalatası" hal indedir. Bütün un
surlarr biribirlerinc bağlıdır. Öy
le anlaşılıyor ki, almanlnr, kara 
kış başlarken, Sovyetler Birliğin
de belki de Moskova ve Rostof'. 
tan sonra müdaf aya ıreçl'.'cekler 
ve bir cenheyi bu suretle orta
dan kaldırnrak h'itün di~kn•fe
rini ve P:avretlerini Afrika iize
rinde toplnl"lağa çalı!l'lCAklar
drr . 

Mümtaz Faik FENiK 
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Tombulluk modO olmuş 
Felaket de bazan işe yarar, sözünün j olarak, kadının erkekten daha güzel 

doğruluğu daha sabit oluyor: Paris- olması, medeniyet sayesinde kadınla
te 7.ayıfhk, kıtlıktan dolayı, pek ucuz- rın erkekler gibi yorulmıyarak rahat 
ladığından artık tombulluk moda ol - etmelerinden, rahat ettikçe yağlan -
muş ... Gazetede belki siz de okumuı- malarından ve tombul olmalarından -
aunuzdur Paris'ten gelen kadın mo- dır. Kadına güzellik veren, cildinin 
dası modelleri şimdi hep kadınları altındaki yağları, tombulluğudur. 
tombul göstermiye çalışıyormuş... Medeni bir kadının vücudu, tabii 

olarak erkek vücuduna nisbetle daha 
yavaş işler, daha az kalori sarfeder. 
Onun için yediğinden bir kısmını da
ima biriktirmiye çalışır. Bu da, insan 
neslinin devamı ve gittikçe güzelleı
mesi için lüzumludur. Çünkü, tabiat
ta. kadının asıl vazifesi anne olmak, 
çocuğunu ilkin karnında, sonra da 
sütlüyle aylarca beslemektir. Kadı -
nin bu tabii vazifesini iyi ifa etmesi, 
vücudunda ihtiyat gıda bulunmıyan 
kadın anne olunca çocuğunu iyi bes
liyemez, bir taraftan da kendisi teh -
tikeye düşer. 

Bayanların bellerini sıkan, akciğer
lerini küçülten nefeslerini tıkayan 
korse kalktıktan sonra kadın moda -
siyle hekimlerin arası haylice düzel
mişti.. Korsenin kalkmasına karşılık 
yüksek ökçeli iskarpinler meydana 
çıkınca, hekimlerden bazıları bunun 
da zararlı olacağını düşünerek mera -
ka düşmüşlerse de, korse olmayınca 
- erkek vücudu gibi - kamburu çıkan 
kadın vücudunu düzeltmek için bu -
nun ökçeli iskarpininin zaruri ve da
ha az zararlı olduğu tasdik edilmişti. 
Yüksek ve düz tabanlı en son moda 
iskarpinler meydana çıktıktan sonra 
yalnız yüksek ökçenin verebileceği 
zarar da kalmadığından hekimler bu
na da memnun olmuşlar ve kadın mo
dasına nizam verenlere biraz daha 
ısınmışlardı. 

Zayıflık ve incelik modasının bir 
tarafa bırakılarak, tombulluğun mo
da olması hekimleri, şüphesiz, mem
nun edecektir. Dünyanın her tarafı -
na kadın modası Paris'ten gittiği için 
orada, kıtlıktan çıkan bu modanın. 

bizim yurdumuz gibi - bin kere şü -
kürler olsun - istediği gibi beslen -
mekte hiç bir sıkıntısı bulunmıyan 
memleketlerde de pek çabuk yapıla
cağı tahmin edilebilir. 

Her yerde olduğu gibi, bizim yur
dumuzda da kadınların zayıflamak 
istemelerinden, hekimler iki türlü ıs
tırap hissediyorlardı. Biri, zayıfla -
mak için kendilerine müracaat eden 
tombul bayanların arzularını yerine 
getirememekten, biri de hekimlerin 
ıöylediklerine inanmıyarak, mutlaka 
zayıflamak için, bolluk içinde aç kal
makta ısrar eden genç bayanların 
fnatçılıklarından ... 

Medeni bir kadının şanı, vücudu 
yağlıca ve tombul olmaktır. Medeni 
bir kadın ufak tefek olsa da gene 
tombul olur. O acaip zayıflık moda -
ıının istediği gibi kuru, omuzlarının 
kemikleri meydana çıkmış kadın vü
cudu, medeniyetten önceki zaman -
Jardaki kadın vücududur. O medeni -
yetsiz zamanlarda erkek kadından da
ha güzel olurdu... Tabiatta hemen 
bütün hayvanlarda görülenin aksine 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Türk Hava Kurumuna yer yer ya
pılmakta olan yardımlar etrafında 
bugün aldığımız malilmata göre Ada
pazarında Talip KuriJ kuruma 350, 
Feyzullah Bulan 300, Şevket Kun -
dakçıoğlu, Kamil Karagülle, Numan 
Akif Yöntem 250 şer, Lutfi Dericioğ
lu, İsmail Altınışık, Kazım Berköz 
ikişer yüz, Bekir Süleyman, Hakkı 
Alcan, Sefer Yığın yüz ellişer, İbra
him Ahmet Balıklı, Ahmet Tezemir 
yüz yirmi beşer, Osman Nuri Aktu -
na, Akif Fehmi Nayman, Ahmet Ta
vukçu Paytoncular, İsmail Ulusakar
ya, Cemal Akıçelebi, İbrahim Uzdih 
İbrahim Laratlı. Ahmet Eskice, 
Mehmet Tevfik Mersinoğlu, Cevdet 
İplikçi yüzer lira teberru etmişlerdir. 

Aydın'da Bosnalı Hayrettin ve 
kardeşleri ticarethanesi de kuruma 
250, Dalama köyünden Mustafa Tur
gut 100, İmam köyünden Halil oğlu 
İsmail Yaşın 75, Turnalar köyünden 
Hatice Sığır 60, Aydın'da Salih İğne
ci 50 lira vermişlerdir. 

Elmalı'da yapılan pehlivan güreş -
terinden kuruma 1.120 liralık bir ge
lir temin edilmiştir. 

T okat'ta dokumacılık 
kooperatifi 

Tokat, 22 a.a. - Şehrimiz tüccar -
tarı aralarında yaptıkları bir toplan
tıda bir dokumacılık ko:>peratifi kur
mıya karar vermişlerdir. 

Çocuk hayatın istikbali demek ol
duğundan tabiat çocuğu annesine 
tercih eder. Anneliğin ilk zamanla -
rında çocuk kendi hakkını almak için, 
ihtiyat gıdası bulunmıyan annesinin 
vücudunu eriterek kendisini besletir. 
Fakat bunun da bir derecesi vardır. 
Öyle, annesinin vücudunu eriterek 
kendisini besleten çocuk sonra cılız 
kalır .. Vücudu eriyerek annenin kar
şısındaki tehlikeyi de kolayca tahmin 
edersiniz: verem hastalığı... Onun 
için, çocuklarını emzirirken, lıtatta 
çocuğunu karnında taşırken verem 
hastalığına tutulmuş kadınları sık 
sık işitirsiniz. 

Zaten, zayıflık modasına uymak is
tiyen bayanların beğenmedikleri 
tombulluk, hatta şiJmanlık, birçok 
defa tabiatın insan vücudunu verem 
hastalığına karşt müdafaa etmek için 
bulduğu bir tedbirdir. İnsan verem 
hastalığına tutulunca, tabiat kendisi
ni hastalığa karşı müdafaa etmek is -
tiyorsa, vücuda tombulluk, bazılarına 
da şişmanlık verir. O tombul, hatta 
şişman vücut, modaya uyarak, zayıf
lamıya kalkışınca verem hastalığı alev 
alır ... 
Kadınlarda verem hastalığı, erkek

lerdekine nis~tle, yarı yarıya daha 
azdır. Bunun sebebi de, kadın vücu -
dunun - gıda bakımından - erkek vü
cuduna nisbetle daha ihtiyatlı olma -
sıdır. Tombulluk kadın vücudunu 
hem güzelleştirir, hem de onu hasta
lıktan korur ••• 

Onun için hekimler, tombulluğun 
moda olmasından sevineceklerdir. 

G.A. 

Sümerbank U. Md. lülil 
1942 imalat programım 

hazrrlamıya baılach 
Sümerbank Umum Müdürlüğü 942 

senesi imalat programlarını hazırla
mıya başlamıştır. Sümerbank fahri -
kalan müdürleri birkaç gündenberi 
bu programın esaslariyle meşgul ol
makta ve şimdiye kadar yapılan tec
rübelerden istifade ederek, önümüz
deki sene istihsatatını daha verimli 
bir hale sokmak için teknik bazı ted
birleri tayin ve tesbit etmektedirler. 

Fabrikaların faaliyeti hakkında ve
rilen malitmata göre istihsalat bıı se
ne, dünya vaziyetinip gösterdiği fev
kalaueliklere rağmen. ·geçen senelere 
nisbetle daha fazladır. En ıon alına
cak bazı tedbirlerle istihsırlatın daha 
çok olmasına gayret edilecektir. 

Toprak kanunu layihası 
Ziraat Vekaleti toprak kanunu la

yihasının esasları üzerindeki çalış -
malarına devam etmektedir. 

İlgili Vekalet mümessillerinden 
mürekkep bir komisyon projede son 
değişiklikleri tesbit etmek için top-

' 

lanmaktadır. Komisyon bu pazar -
tesi günü de toplanarak çalışmaları
na devam edecektir. 

Gamlen a~ır hasta 
Paris, 22 a.a. - Paris-Midi'nin bil

dirdiğine göre General Gamlcn'in sı
hi vaziyeti vahimleşmiştir. 

~:======================================~ 

Ankara'n ı n en büyük 
en ferah en güzel 

• 
sıneması secme 

J 

fil imlerle kapılarını 
sayın halka açacaktır 
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Maliye memurları İstihsal kavgasında İngiliz• 
işbirliği ve 
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Amerikan '--------~ 

arasında yapılan 

değiıiklikler 
RAKAMLARIN Di Lİ 

TURK1YE 
Radyo Difüzyon Post 

TÜRKİYE lhdyo u ANKAR 
----( Dalg Uzunlu ı ) 

16'18 M. 182 Kc . ı~) K 
T. A. P 31 7 1U !) G'1 H:c 

Mail) e. \"ekllliğl meınurlan arasında ye
nldl'n bazı tc>rfl, tayin ve ııınkillPr yapırruı

tır. Dunlan sıraslylc ynzıyonız. 

Terli edenler 
Gaziantep varltlat müdtirü Fahri Çelik. 

Darphane ve da.mı:-a matbaası mildürlüğli 
veznı>dar muavlnl İbrahim Kartaı, Askeri 
Fabrlknlar veznedarı Hn;ı.Tetlln Yorgancı

o<•lu, Maarif Vckdlc>t• muhasebe müdürluğü 
daktilosu S<'msa Çıwaş. 

Terli ederek yerleri 
değiıtirilenler 

Milli emltık mUdUrlUfıt\ muavini Halim 
Tura l\luntnwm borçlar U. müdürlilğiı 
kontrolörlilihinı>, İstanbul ı sayılı tetkiki 
ltira7. komısyonu raııortöı U M. 7.ekl Pakalın 
lstıınbul ? snYJlı tetkiki itiraz komisyonu 
A7~<tlıJtına, btanbtıl muhnkemat mildürlü~ü 
muavini Hikmet Özdeş İstanbul 3 snyılı ' 
tetkiki itiraz komisyonu fıznlı~ına, lstanbul 
varidat kontrol memuru Z. Hayri Sezer Is
tanbul varidat konırol mcmurluf;una, Mun
tazam borı;lar U. mlldürlüf,'Ü 1 ine mümey
yizi Nizam!'ttln Atay Munta7.8m borçlar U. 
mUdUrlüğil şube mUdiir muavinliğine, BUt
ı;e ve malt kontr{ll U. miıdiirlüi:::U •1 lnrl 

B ugtin bütün dünya blllr ld, Bil)'Ük 
Britnnya, Dlrle&lk Amerika l.stlhsal 
kaynaklarının en büyü:.: milsterısı-

dır. sıma! Amerika bu harpte hem tngll
tcre·nın ikUsadt l&tlhsaıtıtını coıtaltıyor, 
hem de lnı;ilterc•ye ı<aiiılam bir dayanc olu
) or. Bti)uk Brltanya'ya a)rılan ta>yare, 
tank. karn)'ı>n, top miktarı her gün çoQ:al
mııktadır. Dlrles k Amerlka'nın 11.."tıııadl kaY
n:ıklarının. lnı;:lll7. lmparatorıuau ka>·nak
larını nasıl tnmamlndıQ:ını •vr iki misline 
ulaııırdıRını ıtörmck ilgi uyandıracak bir 
konudur. 

Dlrlc~lk krallık ile Franaa"nın cok uygun 
ıktıs:ıdt sır.temleri vardı. Harpten e\·el ya· 
ııılnn hntnlıırdan biri tl bu lkl milletin en
düstrileri arasında tam bir 1ablrıtıtl kurula
m.ımasıclır. 13unun rlaha kdtüsil Dil>ilk Brl
tanya ile lmııaratorluk arasında dahi la· 
manıla>ıcı bir lktıs dl sistem kurulmama
sıılır. tmııaratoriuk, adanın 'lklısal ve ti
caret kud·et ne da>anmazsa, blrcok tehli
keli ı:üclüklerle kanılaıabl!lr. Tersine ola
rak dn domln)C'nlıır ve sömürgeler olmadıQ:ı 
zaman, BUyuk B~ıtıınya endüstrisine lllzım 

olan ham maddelerden mahrum kıılablllr. 

so ... un kısuı, münferit iktisadi slstem
ll'rln birbirleriyle sıkı bir surette baltlı ol
m landır. 

mümeyyizi CevdPt Erbck Nnfın Vc>kfıletl /ngiliz _ Amerikan 
muhasebe mil!'JUrHiğU inşaat Kıs. mllJUrlü· 
r:n muavinliğine, S») han °l'd<'<l'~ <' mezbrıha 
muhasibi ::\iüctcba C:ökhuı::e Adana pamuk 
dc>nı>..me ısı.Ah ve llretme <:lftlli:I fnbrtko 
muhasipliğine, Eminönü muhnsrbc memuru 
Mehmet Mekki Arlı Eruh molmiidür:U~üne. 
Kastamonu vll!lyı•t tahsilAt kAtibi Saim" 
Arçnk BsşvekAlet ır.uhnsebe müdür!U~U 

memurluğuna, Terme mal!)e veznedarı 

MPhmPt Özto~u Askeri fnbrlkalsır vezne· 
dnrlığıno, Hukuk mü nvirlii!i murnkibl Sa
hih Oran Hukuk müşavlrll{;I lı>tldk memur-

kaynakları 

lufuna. 

Yerleri değiştirilenler 
Muntazam borclar U. mlldllıfü~ü kontro

löril Kenan Unutmaz Muntnwm borclnr 
şube müdUr!Ogllnı>, Kayseri varidat kontrol 
memuru Sı-rver Tf.imcrkan lı;:el varidat 
kontrol memurluğuna, leci varidat kontrol 
mPmuru Nuri Kutucuoğlu Knyscrl varidat 
kontrol memurıur:una, lzmir tahakkuk şu
be memunı Tallit Kamer tzmh- tahakkuk 
şube şefliğine, Burdur defıı>rılarlı{:ı muha
sebe merkez memuru Öml'r Aca:- 18. inci 
tugay muhasebeclllğlne. 

Açıktan memuriyete alınanlar 
Snlbe Derman Zlmat Vekateti muhas,.be 

mQdUrlüğil mrmur \'eki11iğinf', Umran Yo
rulmaz Gümrük tnhlsnr1ar Vektl.lrtl muha
sebe mUdürlllğU memur nnmzetllt:ine, Bed
riye Cölgecen E\Tak ml\dllrliiğfı dakUlolu
ğuna, Slynsal Bilgiler okulu malt şube me
zunu Slnasl Tokgö7. stajyerliğe, Siyasal 
BUslle.r okulu malt JU~ ,l'DA!'l.unu Bt!~n 

Kerdar stajyerliğe, Siyasal Bilgiler okulu 
mali şube mezunu Sadri Oktay stajyerliğe, 
Milli M. V. inşaat dalrC'SI memuru $iikrU 
Ertugay Muntazam borı;lnr U. mOdürlüğU 
memur namz,.tllğint'.', Polatlı merk!'Z ilk 
okulu öğretmeni A~-şe Srrbetcloğlu Milli M. 
V. Kara muhasebe müdilrliiı;U memurluğu
na, Ankara posta mUdürlüğü muvakkat 
mPmuru F. Sami Gürkan Rıhnt Vekaleti 
muha.c;ebe müdllrlilğü mc>mur namzctllı;l

ne, Çubuk mahkP.mrsl eski zabıt kAtibl 
Nevznt Sener 1.at isleri mlidürlQğll memur 
vekilliğine, Dıs ticaret dıılresi reisliği ra
portörü Necati Snltuknlp Milli emlllk mil
dUrlüğil ara7J tesbtt ve tevzi memurluğuna, 
Konya sulama idaresi eski muhasibi Suphl 
Çakar Trakya, lstnnbul, Kocaell yollıırı 
muhasipliğine, Akseki ticaret banlcası eski 
muhasibi Tahir Sıırucan İstanbul hes::ıp 

miltehas.cıı~lı{:ınn, Yozgat nafıa fen memur
luğundan nıüfckalt Süreyya YurUmvcr 
M lll ı>mlfik mUdürlüğü arazi t<'sblt ve tcv-
7.I m<'murluğunn, Açkı.an K<'mal GU:er 
Milll emllık miidllrlüğU arnıd tcsblt ve tev
zi mı-murlufunn, Ali Akyolcu Milli em!Ak 
müdilrlii{:ü nra7.I tesblt ve tevzi memurlu· 
ğuna, Fazlet $c>nel Hukuk miişn\irliğl mu
raklpllğine, Zahide Balpınar VPrgllcr tem
yiz komisyonu daktlloluğuna nlın:nı~!ardır. 

Macaristan' da bir İsyan olduğu 
haberi yala·nlanıyor 

Budapeşte, 21 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor: cepheden dönen askerler 
arasında Nyirogyh.za şehrinde bir is
yan çıktığına dair İngiliz haberler 
bürosunun verdiği haber tamamiyle 
uydurmadır. 

Bu haber katı olarak yalnlanır. Bu 
yalan haber Londra'daki muhacir 
mahfillerinin kötücülüğüne veril -
mektedir. Bu haberi bu mahfi11er 
uydurmuşlardır. 

SON GÜN 

ULUS Sinemasında 
lsıanbul sinemalarında bır ay 

bir lıalta devam eden 
Süper Film 

OPERET 
Viysnı'nın meşhur operetleriyle 

süslenen bu büyük filmin müzik 
kısmını 

V iyana Filarmonik 
Orkestrası 

idare etmektedir. 
AUTİSTLF:R : 

W ILLY FOR ST 
M ARIA HOLST 

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

10 - 12 Ucuz Matinesinde 

o E R E T 
Telefon: 8294 

, 

l11ı: ıız ve Amerikan lktısadl sistemleri 
hem blrbır ne b nzcr hem de blrblrını ti\· 

momlarlıır Her iki <le,·Jet de büyük bir 
endüstriye \C ticaret kudretine mallktlrler. 
Onların blrlcslk ka)"llakları bU)'Uk bir Is· 
llhsııl yarı tırlnr Du hususta bir !!kir vere· 
b!lınck ıcın. Blrleaık devletlcrın. Nazilerin 
bütün Anupa'yı kontro!ları altında bulun
ılurııra.k l'lde ettikleri ucak, tank ve sllfıh 

miktarının iki misi nl vcrcbllecetlnl hatır
lamnk kafidir. 

Amerika ıllfı.h > Rllllmıııındıı. birinci dere
ccdl! !inr.mll olan crollkcl' cok zenırlndlr. A
merika Dlrll'3lk devletleri bugün 5:J mll)On 
tonılnn fazla celik elde rtmcktedlr. Kara 
Avrupasının en yüksek istihsali 40 milyon 
tonıı kadar cıkablllr. Sonra Drltnn>·a tmpa
torıuı::a anc-uk 18 milyon ton istihsal yapar. 
Demokrasilerin terazinin lılr kefesine kny
dukl ırı ccm:ın at;ırM:ı dUn>anın dlf:er kı
.ımlarındıı yapılan ce!l{;ln ac:ırııtını cok 
ıı:cı:cr. uu.-unkü mııklnelı 11,11 ı>te kullanılan 
malzemenin lclndc ham cellk cok nz kulla· 
nııır. Bu ham ccııı::ı manıı-anczle, kromlu \ 'C 

nlkelle karıttımıalıılır. Bu bakımdan Brl
tanya tmııarn turıuı::unun dünya karşısında
ki durumu cok hil»tiktlir. Kanada )alnız 

baaına dünya nlkul lsUhsallnln )llzde 90 
nmı verir. Aynı tc)I petrol tein de eoyllye
blllrlz. Brltanya lstlhsalAtının atıkları A
merikan lhtlyallarl)le ıı:enlı lilcUde kapa
nır. Böylece her iki endOstrl de birbirlerini 
iyice tamamlar. 

Alemin yum meıelesi 
Fransa mal!Obl.)'etl, alemlnyum bakı

mından Aımanya'yı b1 bir duruma koydu. 
Frnnsn bokSltın en bUytık müstahılll ıttı. 

Uokslt alemlnY\lmun ham maddesidir. Bun
dan ba&ka, Alman)'& harbin ba1lan11"1cından 
az evcl alemln>um elrle etnıek ıcın cok ut
rnaıy0rdu. ııu suretle l!HO ta tanareclllk 
tein (."Ok kı)melll olıın bu madenden 184 000 

ton istihsal ctrnlstı, Almanya bu raka
mı yalnız tıa.ınıı 200 000 tona cıkardı. Blr
leı;lk Amer kıı dcvlelleri boksit latıhaallnl 
çok artırdı. Bu yılın sonunda 32000 ton 1ı· 
tlhsal )aJıılabllecetl hesaplanmıı;tır. Kana· 
da ve Büyük Drltan)'a kaynaklan lll\'e edl
ıırse müttefiklerin bütün bir yıl aeafıı bir 
durumda oldukları tiıı aıanıla UstUnlUQü el
de ettikleri anlaıılır. 

Amerika'nın iktiıadi kuveti 
Muhakkıık ki harı> ıcın lüzumlu bütün 

ham nıad(Jclerl elinde bulundumıak çok IY1 
bir ıcydlr. Alnı zamanda bu ham madde
leri mdmıll hale koymak da lAznndır. Bun
lar en kısa bir zamıınıla harbe yanyacak 
illetler haline konınalıdır. lJazı Amerıka 

tabrlkalarında görülen ıırıır hareketlerin 
haklkl sebebi. bugünden )"arını dllıilnerek 

memleketin bütün makinelerinin ucak ve 
ıllfıh lmtıllne )arar hale konma'mıı olmala· 
rıdır. Her hangi bir enduıtrlnln, harp en
ılUstrlsl hı ine ııecctıllmesl lcln bir lnllkal 
dPHcsl •ızımdır. 13u de\'re bir yıl devam 
etti. S.mcll. Amerlka'nın bUyilk lktuadl kud· 
eti en cok randımıınını \ erınell'e ba&lı)or. 

Makine en bUyilk rarı<lımıınını bu yıl ıo

nunda \'erecekllr. Uc ay ıcıııcıe, \"e seri ha
llndl'kl teksif eılllmlı istihsal bir hakikat 
olııı•aklır. Bu esnada kuvetlerln muvazene
ıl mUttetlkler lehine bozulacaktır. Unutma
malıdır ki bu bozulma )1lnl milttetlklerln 
afıır ba611lnsı birdenbire deC:ll, ra \'ali yavaı 
fakııl saQ:lıım olmnktııdır. Bôylece lJlrleılk 

Amerika devletlerinin lktuadl kudreti, Brl
lanya imparatorluğunun kuvetlnl ıırtırdıkca 
bu lmparııtorluQ:uıı lktısndl kuvetl ılUnya 

kabllbetlnln beıte ucunu temsil edecektir. 
DIC:er taranan istihsal hlcblr yerde Ame
rlka'dakl kadar ııroııramlaıtırılmamıstır. 

Amerika İngiliz orduıunun 
dörtte birini cihaz.landırdı 
Denllebıllr ki ılmdlye kadar Blrlealk A

merlkll dl•\'lellerl ııenls ka)"Jlaklarını sefer
ber etmekten baıka bir ıeY )llı>madı. 

Gorunilste, Amerikan tayyare yapı11nı 

gustcrı:-n rnkı.unlnr lnıı:lltz lmaltılından 

azdır. llelkl 1042 nisanında bir eıltılk tıı

mın ed!lcccktır. Bu tarihte Birleıılk Ameri
ka, fabrikalarında ayda u~· bin ucak cıkıırıı
bllmelldlr. E>lill ayında 1700 ucak >aıııl

mıı;tır. Gecen hazlrnndn bu rakam 5j() idi. 
Atır tanklar ancak 1942 nisanından itiba
ren önemli ıııyıdu hazır olııcnklardır. Sılllh
lara gelince: tüfekler, mitralyözler. ve ııalre 
zaten bunlardan lnı,:lltere")e bolca gonderll
mekleıllr. Hnklkl ıu)ılar lıllcllrllmeme-kte

dlr. Fakat Amerikan kaynaklarının, Brltan
ya ordularının dörtte birini ''Made in U. S. 
A." markalı malzeme ile donattıQı kabul e
dilebilir. 

I ıtihıal harbi için yapılan 
it birliği 

Her halde istihsal harbi _ bütün harı>· 
terden dnha fazla olarak - Brltllnya 1mpa· 
ratorıuı::u ile Blrleılk Amerika de\ !etleri 
arasında hakiki bir tıblrlll::I istemektedir. 
Bu lablrlltlnln elde ed!ldltlnl Cörcil • Ruz
velt konusmasındanb"rl biliyoruz 

Her iki memleketin de kendine lma!At 
ıcın en uysun selen durumları alarak, ıı-

İMAGES'dan 

lAhlann )"llpımında Jhllsa~ 1ahlbl olabilme-"" 
leri tein 11\zımıı:elen tedhlrler alındı. :MeseJA. 
ıı:emllerle taııma ıı:UcIUıtü düaUn e~) le, 
Blrleılk Amerika devlı'llerlne genl5 hnrekcl 
kablll»elll Amerlka'dan Avrupa')a ucabllc
rek kabllbette a~ır bombardıman ucııklıın 
)apmasının menfaate dahıı u:ııırun olııcalh 

dilıilnulerek ta\Sl)'e oıuııııu. lnıılltı•rl! ise 
harek"l kablll)·etı Ustun avcı ucakları is
tihsaline devam ~'<lccekllr. 

Amerika harp .anayii 
Blrlc&lk Amerika devlctlerlncle harp en

duslrl5lnl kurmnk isi t;atlon ıl Dl'fcncc Ad
\"lssory Commlsslon (N l>.A C.ı \crllml&Ur. 
Şurası ıı:oze cnrpar ki ıN.D A.C.J nln 
- \\'llllam Kunılsen \'C EdHır<I .Slc>ttlnlus -
iki nüfuzlu Azasından biri <~meral Mııtors, 
diğeri U. S. Stecl kumpan)ıılarınındır. Bu 
iki otomotıll ve ccllk !alırlkalıın Anıerlk ın 
sana)llnin en mühim koll.ınııır. 

13lrleslk Amerika de~ lellerlnın edik cl
hetlnı1en olan )ilksck kudrl'llnl l'\'elce ııöy
lemlıtlk. Mutlak bir seklldr, Amerlka'nın 

otomob!I ıanıı) il dünyada blrlnelcllr. Hl37 de 
Bil>Uk Drllan)a 500.00u otomobil )npmıstı, 
domln>·onlnr 200.000, (\lman)a 3 IO.()(~ı. ru
kat Blr!C11ik Amerika devletlerl 4.800.000. 
l'aknt bir kı)aslama )npmıık için bu rııkam
lann tam bir ılurulukla \n7.l)cti ll)ılınlııt

mıuflklarını sü) ll'mek ltı1.ımdır. ÇUnkil Anw
rlkan arabası dlfıer memleketlerde )apılan 

otomoblllerden tlnha sııglıım, dııhıı nıtır 'e 
daha kuvetlldlr. Kuvelll bir otomrıbll en
dilstrls ne s ıhlp olan Amerikan falırlknlnrı 
senede 50 000 ucak m•ıtorU )'lıpnhlllrler. VI! 
ılmdlkl ııroırrıımların<la buna ulıuımal':.ı ca
tııı>orlıır. Fakat Is ö>le def:ll. çilnkli bu
ıı:Unkil ucakcılıl':ın lııtcdlll'I cok kuvctll mll
törll'rl otomobil enıluslri•I ile yapmak 
mümkün deklldir. 19-10 a kadar bütün Amr.
rlkan lsllhsallltı bir taraftan Prott 'c Wh!t
ne) dlll'er ıarıırıan Wrlgtıt firmaları larıırın
dan )apılmıştır. Onlar slmıll 18 000 ucak 
elde etnwktedlr. Fııkat Cl!neral Motors ın 
kolları olıın Fonl, ,\Ulson'un ve l':ıc-lwnl"un 
bu alıınılııkl hlzmellerl de bU> Uktilr. 

Deniz ticaret ıı:cmllerl ve deniz h:ırp ıı:e

mllcrl alanınıla Aml'rlka ın,aatı DUyUk 
Brltun)a')a ıwre ıcerlılc kalır. l!J.12 !cin ya
pılan tahminler lrnı.ıatı bir mll)on ton !cin
de ccrccvell)eblllr. Bu yıl lnıılltere I.200.000 
tonu n~nıuıtır. 

Jmtıll meselesi en kolay olıın s:ına)I ln
lllfık madılelerldlr, en ıı:ücil ise ııfıır toıı-

1,ı r \e all'ır lanklar lnııısıılır. 
Hultısa, Blrleslk Amerlka'nın Ilil>ilk Brl

tan)a')a olan tam calısmalı )nrı1ımı henüz 
blr aşında ılır. nu 3 e> ıuı rn.ıo ta ılestro

yerlerln lnıclltere'ye lesllml ile baılar. O 

zamana kadar Blrleılk Amerlka"nın lngll· 
tere'ye yardımı ancak kendisini ce11arellen
dlrmek ıekllnde mllnevı bir )arrlınıdı. mu 
martında tnıı:tltere'dc biltiln malzeme teda
riki makanızması dcl!lıtl. Satın almalar cok 
arttı. Bu yardımları bir ııncma ıerldl albl 
aözden ıı:eclrellm: 

U ~alrçılılr 
Harbin ilk 12 B)'ındanberl cesltll tipte 

764 ucak Brltanya lmparaıorlull'unun bütün 
bolırelerlne aiın<lerlldl. Bu rakam, son ay
ların bir a)'lık ımallltının )'arısının da al
tındadır. Jo"akal 1nıı:ııtere'ye 1ap1lan en bU
yUk Amerikan yardımı hava >ollylc ıı:öndl'rl
len atır bombardıman ucaklarıdır. (Utan 
kaleler). Ortaıark'a )apılan uçak teslimi 
Vlo l'Afrlque eervlsl cnk kola>laetınlmııtır. 
R. A. F. (Ho>al Alr Forrel pilotlarını A
merlka'da yetlıtlrmek lcln hazırlanan pJA
nın haziran ayında tathlkına baalnnmıstır, 

bu ıurelle ıeklz: bin tayyareci yctı.ccektlr. 

Denizcilik 
Amerikan tezdhlarında. Büyük Brltan)a 

ıremllerlnl tamir !cin lnglltere"ye üstün bir 
yer verllmlttlr. BUtUn diker call6malar milt
teflklerın emrine verllm~Ur. Gelecek >az. 
Blrleelk Amerika hUkilmellerı ılmdl)e ka
dar YllPmadıkları bir ıekllıle ıı:emı lnıa ede
rek 1943 le ıründe iki gemi yapabilecek bir 
kablllyete ) ilkseleceklerdlr. 

Teçhizat 
Ba yaz de\amınea. blrcok fabrikalar bU

yUk bir lsllhıal yaı•tılar. Bu> Uk otumotıll 

firmaları b\l)ilk teçhizat labrlkaları kur
dular. Afıustos sonunda, ıllllh ve cephane 
l&tlhsall )"Ü%de l.200 kadar arttı. 

Atlantik'te 
Amerikan bahrlye81, Allanllk'tc harp 

malzemesinin tasınmasında lnıı:lllz tlonan
ma11nli ıı:ltalde artan bir )ardımda bulun
maktadır. ıtı il nlsunınılantıerl, Amerikan 
ııemllerl mıilleflklcre )apılan münakaltıta 

mtınl olmak llıtben, dUıman denizaltılarına 
ve tan·arelerlnl' karaı karakol ıı:ezmcl.."te

dlrlcr. A)nı tıırlhte Birleşik Amerika Groen
land adasını hlma)e 1 altına alm~tır. 

Temmuz ayının baııncııı, Amerikan as
kerleri lzlunda hUkumotlnin rızasl)le tzıan
da adasına cıktılıır. Bunların burada lnglllz 
ve Kanada askerlerini temsil edcel!klcrl 
ao)lendl. 

Nihayet son nisan a)'lnın 11 inde, Ruzvelt 
Kızıldenlz"ln bir harı> bolıccııı olmııclıfıını ve 
Amerikan ııenılicrlnln Kızıl<lenlz llmanlıırı

na ıerbestce utrı)ablleecklerlnl illin etti. 
l\luhakkıık ki, Blrlcalk Amerika buıı:Unkil 

bu tün \ asıtıılarl) il• ve bu> Uk ol1:ud11 Büytik 
Brltıınya'nın yardımına koemaktııdır. Bütün 
lktısadl ku\etlerlnl Brllanya lmparatorıuıtu
nun emrine vennlsllr. Bu suretle Amerikalı 
ları ve Brllanyalılan bııll'lıyan lılrcok hafı· 

!ardan bıııka bir de iklısadl balılar \e mil
nuebetler lltıve edlllyor. Bunun Uzerlne blr
cok kimselerin akıllarına ıu htlıllsc geliyor: 
lnıı:lllz dili ile konuıan memlekelll'rln blr
letmcıl itin acaba bu ilk adım mıdır? ln
ıı:lltere ve Amerika hlr mlllct mi ulacaklır7 

Delki de hu bU> Uk hAıllseden cok uzakta 
bulunmu>oruz?-

,---Demiryolu tahvilleri 

borsa katuna dahil edildi 

Büyük Millet Meclisi tarafından 

T. A. Q. 19.74 M. 151 ;,ı I~ 

8.30 
8.33 
8.45 
9 00 
9.15 

PAZAR : 23 11. 1 

9.30 9.45 Müzil< : 
devan ı (Pi). 

ar r Pr 

12.30 Progrnm ve M ml k t S 
12.33 MUzık : Mahur m krımı 

kılar, 
12.4.ı AJANS HABI:~RLl<~Rİ, 
13 00 Mlizlk : Tak ım, kı ve 
13.30 14 30 Mt 7. ' : h d o Salo 

ı ası { Violonl t Nrcıp Aş 

ı Recktrn" ald : K m 
2 B cthoven : MonUe, 
3- Srhumnnn : Ninni, 
4 - Rnchm nınoff: PrelU 
5 Tııchalko' ky : Orm 
yan gflzel, 
6 Dohnnn)i : R p od!, 
7-ı•cvin : N.ırcis ı 

B Gnnglbrr 'l"r : Tırill, 
11 - Krclsler : G ızel Roz 

18.00 f'ro~nm ve Mrml ket S 
1~.03 Müzik : Rndvo Dan Or 
lfi 40 .Mlizlk : Karı ık Şnı kılar. 
19.30 Memleckt R at Ayan, ve 

HABJ<mLERİ, 
19.45 Serbrst 10 dakika. 
19.55 Müzik Plvano Solo'lan 
20.30 Müzik : Ru7.ln k m!ll: mı 

kılar, 

21.00 
21.10 
21.3l'i 

KONUŞMA : ( Ziraat S 
'Mli7.!k : Oyun havalan ve 
Ankara Sonhahar At yş 
Neticeleri. 

21.45 

2200 
22 30 

Miı:ı~ik : 'P yano Solo'lnrı 
Mlhtrr Cı:'lebi K 'dl ,..~,. 

~·Uzlk : Dan fü7 (Pil 
"'fr'l"l k"t ~ "t A\ n. v 
HABF.nLF.nt 

2" 4"i /ı. nrıdolu A 1rı'l'!ının 
22.5"i 21 00 Ynrın1<ı Pro r 

Bu seneki zeytinyağı re 

Aldığımız malCımata gore. 
ne zcytinyagı rekoltesi 40 O 
bulmuştur. Bunun tahmine 1 

tonu mahalli ihtiyacı kar 
ğından Ticaret Vekateti ze 
lisansı vermiye devam etmek 

Bulgaristan'm Türkiye 
geliyor 

Sofya, 22 a.a. - Bir müdd 
ri Sofya'da bulunmakta olaJI 
ristan'ın Türkiye Elçisi J1. 
bugün Ankara'ya dönmek Ü 

ket edecektir. 

~··• •ıııııııııııııııflıııııııı 

~ Sebzelerin ·günlük i -
toptan ve perakenl ---------- sallı fiyatlara -

: Belediye Reisliğinde' -: ---( 23 Sonteırin 1941 ) ----: Cinsi ve menıet 

Toptan 
Vasatı F 
Fiyatı -: ıspanak (M) 

: Lahana (A) 

- !'ırasa (A.) 
: Yerclması (A) 
: Koceı.-iz (B) 

: Kabak tT) 
: Pıılntcs sarı (O') 
: Patates beyaz (tl) 
: Karnıbahar (E .) 

: Ayşe fasulye (l\ler.) 
: Çalı ,. (T.) 
: Barbunya (T.) 
: Domates (A.) 
- Kemer 
: patlıcan (Mek.) 
: Yuvarlak 

12.5 
6 
5.50 
6 
ıs 

155 
11 
8 

17.50 
u 
28 
3250 
15 

: patlıcan (Ad) 18 5 
: Dolnıahk bibrr (B) 19 
_ Sivri biber (B) l~ 

: Kunı soğan (M) 7 50 
= ( A) Ankara, (Ad.) Adına. (8~ 
: ( ı;s.) l:skişehir. (M) 
- (Mek). Mekece. (Mer.) Jtf~~ 
: Tarsus, (Ü) Ürgup, men$~1 

: lardır. I 
~111111111111111111111111111111 

-

Sayın ha 

Fayton arabaları ~ 
rinin arabacılardan 1 

meıi, tikayeti olanları" 
1 191 numaralardan -" 
ve Çankaya mınta~ef 
de 684 7 numaralı te ıs 
ra müracaatları. s~; 1 
ka ilan olunur. (87 

: Yarın matinelerdeJl 
: Beyoğlu ainemıılıır•fl111 

: hadisesi. -kabul olunan bir kanunla 35 milyon : • ._, f A L 
liralık yüzde 7 gelirli 1941 demiryolu ;: 1 G 
istikrazı tahvillerinden 5 milyon li- = sıfl 
ralık birinci tertibi bu ayın 17 sinden § ULUS Sinema 
itibaren borsa kotuna dahil edilmif - : Ba•lıyor· ııl 
tir. ., ı 111111111 :ı 
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l RESMİ TEBLiGLER 1 . . ...•................ , .........•••• ,. 
lngiliz hava nezaretinin tebliği 

l.ondr . 2 tı 
1 

a, 2. a a. - Hava ve emniyet na-
r ııtıar 

ltbı 1 tarafından bu sabah neoredilen 
it: 

bUıı 
t~· gece dUşman tayyareleri, İngllte-

nın ve • b r1ta.. cenup Gal'ınln cenup-batısına 

., • bomba atmıılardır. Hasar azdır. 
<>ır y 
Olt!u erde peka~ mlkdarda ölü ve yaralı 
~ bildirilmiştir. 

Doğu Afrikasmdaki İngiliz 
hava kuveflerinin f ebliği 

~aırob , • 
t._. ı, 22. a.a. - Askeri ba§komu -
'""llllt 11 
hıı.ııı e hava kuvetleri umum! karargı1-

S ınUıterek tebliği : 

~Udanıı kolumuz 20 sonte§rinde hava 

lıııı ~tlcrı ve topçunun yardımı ile Cclga
l~ atısında kuvctle tahkim edilmiş bu-

\ır Foımarian dUııman mevziine karııı 
teq altın Yapmıotır. Çok §iddetli olan ha

tt.tıu t lllfaktan öğle vaktına kadar devam 
iç ltlr. Kıtalarımızın bir kısmı mevzlin 

h.nıudataııııına girerek düşmana muazzam 
""'iarlar btııi verdlrmlşUr. DUşmanın kayıpları 

~~ detııse de bu kayıpların çok ağır ol

e~ lnllhakkaktır. Biz de ölü ve yaralı 
"I bazı kayıplar verdik. 

tltlı ol eyse b6lgeslndo topçumuz yeniden 

~tr Yet g6stermiıı, dOıman siperlerine ve 
aly<ız mevzilerine tam 1sabeUer elde 

b~tlr. DUıman mukabele etmemlıtir. 
Co ıter bUtUn bölgelerde kuvetlerimiz 

lıdar• ttııı ı muhasara altına almağa devam 

lıı!j} 1' 1trdir. Dtlııman asker kaç aklan ve 
~ttcilerinin akını azalmamaktadır. 

l~ ııubı Afrika ve Britanya hava kuvet
lle bn,. ııı .....,ıı tayyareler Ferroaber nhtı -

llııı b ~ atısına kadar uzanan Ferroaber 
~ 1( 

~ Ulkaber mevzilerine bomba ve mit-
aıtllzlerle 10 saat sUren bir hücum yap

lıı ıtar 
l~e dır. Mitralyöz mevzllerine, siper -
.. 

1 
Ve lstihktımlara tam isabetler elde "'• ... · uı ve müteaddit yangınlar çıkanl -

lır. 

. 
lngiliz Ortaıark tebliği 

\:t~ rt, 22 a.n. - Orta ıark inıı:Ulz umumi 
t> :lhının tcblltl: 

r eıı bUtun ı:ün, merkezi capuzzo - Gab
~ h~ S dl - Rueı;: Uçı:enl oımaıc üzere ıo:e -
1İtrelıtı böiııede bUyük bir tank meydan mu -

l'a1ı;1
1 llU(t.anr etmlıtlr. 

t tıı !it Vaziyetinden tam surette tııtlfade 
111 ttııernı cunnlnı;:hRm, esas zırhlı ku\fıt 

~ b~. 11'>tlıdaıcı esaslı almnn ınnk topluıuı::u 
ller::aıu daha ufak tanıc torıuıuıtu arruıı-

:ıı ıı._1 •Utınısıır. Eı;;ns nıman tank kuvetlert
~ b ~ıı. 1101'.:ru bir s:ecllk açmak için ya:ıtı-

• ~i{ leıebbüs, akim bırakılmıstır. lkl ta-
~bn lllt kayıplarını tntımın lcln lmkl\n ha· 
erı '1rıııtır. takat düsman kayıplannın 
• blt.tnı kayıplarımızdan fazla olduğu 

~ lcteııır. 
ll&da. Tobruk'takl tns:lllz kuvetlert, 

~~ taratından haftalarca ıUren blr 
1:ıı tarıı:ndn yavnı yavaı kaleye çılmrılan 

~~ Starı1t kuveUertnln müzaherctlyle, dUn 
~-< :ıta dl - nezes:'I tutan kuveUerlc birle& -
;-: t> lı:ıı;ıdlyle bir clkıı hareketi yapm~lar-
' ~ lltıe Uzer!, Tobruk müdafaa eemhc· 
4tta kilometre cenup dor:uıunda kU\ctlc 

~ Qa~ edilen bir düaman me\'kll ile civar· 
~ t 1\ az. ehemlyetıı bir mevzi zaptedllmlı 
~ llııı~.,. batarken Tobruk kuvetıerl, ılut!ctll 

'tın eınet k.ır&ısında dalml ternkkller 
\: l{lll1ııtkte bulunmustur. 
'• lııaa bö1ııeııındc, Haıtnyn tıc Sldl - Omer 
t 1 ltij'ie ltıUdataa edilen mevzii tutan mlh
~ tıı h.e. tlerını cember altına almatı hedef 

b reıccumız, bUtün EUn memnuniyet 
ıı-~, rlı; tarzda ını ı~t ctmMlr. 
' rı 11~etlcr1n: 44 dumıan üzerinde htı.kl
Q. c ııı idame etmıı ve bomba tayynrele-

~ ; llıanı:n tank ve mqtörlU nakliye top
~ ttı:Oa kar11 muvaffakıyetli hücumlarla 
~ 'aıa arebesıne müzaheret c:rlemlatlr. 

<:ı U~ dUnkU s:Un, alman baıkumRndan • 
,~ .. llı'aııı •Urprtz darbesinden kenrtlslnl to

t Ilı darı ıonra beklenmesi tcap eden 
'~ ••ırıaıar devam eylemiştir. Bu ıcfcrin 
'~ • nııa dUmıana lndlrtlcn atır darbe-
~ 11'tlceıerının tahmini mümkün olun-

• lt d h " tel 8 a bazı ılddetll carpıımalann 
t ~cetı muhtemel bulunmakla bera

t ~:ı bolgelerde vazl.yct lehimize inkisar 
r 

20 Sonte§rinde 8 Alman tayyaresl tah
rip edilmiştir. 

Gemilerimiz tarafından BehreDk deni -

zinde batırıldığı dünk!l tebliğde bildirilen 

Uç düşman nakliye gemisinin tonaj yekünu 

1900 değil 19 bindir. 

Moıkova, 22 ıı.a. - nu sabahki ı;oV)'et teb
lli':I: 

21-22 sonteırın gecesi, kıtalarımız 

ceııhclerdc duınıanla c;ırpısmı&lardLT. 

bUtUn 

Alman tebliği Rosf of' un 

ahndığım bildiriyor 
Berlln, 22 a a. - Alman ordulan 

mnndanM::ınırı teblll':l: 
baıku-

.. 

u ı: u s 
. r ................................................ , 

i f ! Karadeniz'de balanı 

1 Yenice vapuru ! 
f • 
: { Başı 1 incı sayfada } 1 

Moskova 
önünde 

. ALMANLAR 
•• ı: t Karadeniz'de torpillenerek ba ı 

t tan Yenice vapurunun bulgar i • 'k' d i kayıkçıları tarafından kurtarı - i ce eyı 1 1 yer en 
! lan süvarısı Maksut'la ikinci i 
f kaptanı Hayrullah yarın İstan- J 
• bul'a geleceklerdir. verilen ha- 1 yardılar ı'lerl·ıyo ı·lar 
İ berlere göre Yenicedıin batışı - t r 
! nı o sırada onun bir mil açığın- ı . 

dakl ecri kıtnıarı ve s. s. hücum te~klller!, i dan gel".en İkbal vapurunun { Bası 1 ınci sayfada } 
ııtddelll muharebelerden sonra Don nehri Uzıı- ı 3 IUk bl h b ı dl bil U !dd 

Bu 
! kaptan ve tayfaları da go··rmu·· !::- te r mu are e, ş m t n 6 etıy-

Ordunun ı:encraı Von Klelst kumandasm· 

rlndekl Hostot ıehrtnl lual eunlılerdlr. • " 
klı : lerdı"r. Bunların anlattıklarına le hükilm 6firmektedir. Bütün slllhlar, 

5uretıe mOstakbnl hııre t lchı hususi bir e - • 
hcmlHU bulunan bir ticaret ve münakale i ·· y - , . b l d ğ muharebeye sokulmuştur. Baı:ı noktalarda, 

ı gore enıce nın u un u u yer- : so\""'etler yeni hatlar üzerine gPrl '"ekll-
mcı kezi alman kıtalarının eline ~cı:ml5tlr. Ge- ı d l ~ b ·· ·· k b • ·· · 1 ı " " 
ncral Rltter \'on Grelm kumandasındaki tay- • en eve a uyu ır guru tü işi- t misler ve bu hatlarda kuvetll mevzi ala-
yaı e tcıklllerı, bu muvnrtakıyctte bU~ük Amll ! tilmiş, sonra bir su sütunu ha- ! rak düsmanı cok şiddetli bir ateş ve mu

f vaya yükselmiştir. l kabil hücumlarla karsılamışlardır. MoJalsk olmusıardır. 

Hücumlar eark cephesinin <lll':er kesimle -
rlndıı de derinlik kazanmıştır. 

Oldukc:a müh m m!ktar<la düıman ku,·et -
lerlnln Lcnlnı:rut'tnn ı;ıkmnk için zırhlı tank· 
lar ve alcaktan uı;an tayyareler müzahare
tlyle yapul':ı blrcok te$cbbüslcr, muvatfakıyet
&LZlll':c ur:ramıstır. Bu hücumlar e nasında, 
15 duman tankı tahrip eddmistlr. 

lnırlllz adası uzerlndc, &a\ aa tayyareleri, 
NewcaııUe'ln sımallndc dcmlnroıu teslslcrlnc 
ı;ündUz tam isabetler kayclctmlılcrdlr. Gece, 
ln~lltere•nın cenup batı kıyısında bir tanare 
me)danı bombalnnmıstır. 

Şimal Afrika'da, 19 sontesrlndenbert, Al -
man - Italyan kıtalan, ı:cnıe bir cephe üz.c -
rinde cok mlktarıln lnı::lllz zırhlı teeklller!yle 
muharebeye tutufmustur. Muharebe devam 
ediyor. 

Bir kolordu>a kumanda eden piyade s:ene
raıı \'on Brtcsen, 20 sontcsrlndc ıark cephe
sindeki muh rcbclerde ölm <ıstUr. 

Fin tebliği 
Helslnkl, ~ a.a. - Fin askeri tehlll':I! 
HanEö cephesinde. dUmıan toııcusunun 

hatır raallyeıı kaydedllmlstlr. Yalnız Praest
kulla bölı;:eslnde topçu atcıl &lddetıl olmuı. 
tur. Fin tnpçu5u, münakale hatlarını, dilsmnn 
tezı::tı.hlannı ve Lnn~skaer bataryasını bom
bardıman etmlıtır. 

Kareli berznhındn kanıılıklı hatif topc:u 
faaliyeti ve bıızı kesimlerde dümıanın mltraı
>oz ve otomatik ııllAh nteıl kaydcd•lmlatlr. 

Svlr cephesinde, topeulann kan;ıltklı lıac 

ateaı kaydo\unmuıtur. etııhcnln muhtelit ke· 
slmlerlnde, kr.81! kolu çarpışmalunnda bir 
miktar dU~man askeri öldllrUlmüıtür. 

Şart< cephesi: harckAtımız usul dalrcslnı!c 

devam etmektedir. Şimal kesiminde düşman 

nlsbetcn ha!U kuvetlE'rle blrcok mu\'af!akı
yctılz hücumlar yapmııtır. 

nenlzde: Finlandiya kilrfC'zlnln merkn 
do:u kısımlarında, birçok mııyn ln!llAkı 

tllmlatlr. 

ve 
ısı -

Havada: fena hava tayyare faaliyetine he· 
men hemen tamRmlyle mani olmustur. Dor:u 
Karell"de tayy ıre karsı koyma bataryalan 
bir dUsman avcı tnnarealnl llüaürmUatür. 

İtalyan tebliği 
Roma, :n a.u.. - İt l.>-an oıoı.ııan umu

mi karurgtlhıııın tebliği : 
DUn ııataklıı. başlıyılD Marmarik muha • 

rebesl bUtun glın §lddetle devam etmlatir. 
Mihver devletlerınln kara ve hnva kuvet -
!eri dUııman kuvetlerlnc karııı çetin muha
rebeler vcnnl;:ı ve dllşmanı insan ve tank 
itibariyle yeniden mUhım kayıplnrıı uğ -
ratmıştır. 

Tobruk garnizonunun nrka arkaya yap
mıg olduğu çıkış t §ebbUslcri cevlrme ha
reketini yapıı.n İtalyan tUmenlerinln ınu -
kavemetiylc kru"§ıla;:ımıı ve akim ltalmı;:ı -
tır. 

Savona tUmcnl tayyare kar&ııkoyma ba
taryalnn dört dU;;ıman tayyaresini alevler 
içinde düşlirmilştlır. Dlin Akdeniz üzerin
de cereyan eden hava. muharebelerinde 
ilalynn tayyareleri 6 Britanya tayyaresi 
dılşUrmlişlerdiı. Bir italyan tayyaresi Us
sllne dönmemıııtlr. 

Bu gece homb:ırdıman tayyarelerimlzln 
yeni hareketleri Maltn odasının hava ve 
dcnl7. i:<ılerine tevcih cdllml§tir. 

DUnkU hava. akını esnasında Mesina 
halkının uğradığı kayıplar hakkında elde 
edilen son rakamlara göre, 32 kişi ölnıllş, 
ve 50 kişi yaralanmıştır. Brendlzi'de aynı 
akın esnasında tayyare karıııkoynıa ba · 
taryalan bir dllşman bomba tayyaresini 
dliııUrmfiııtUr. 
DoğU A!rikasında tecrit edilmiş olan 

Celga mevziinin Gondar'dan itibaren kam
yonlarla iaşesini temin maksad!yle hir ko
hımu7.un 16 ile 20 sonteşrln arasında yap
tığı hareketler mu mffakıyetle neticelen
miştir. 

Dilşman lruvetlerinln inatçı mukaveme
tiyle karş•1aşnn kıtnlanmız dört gUn sü
ren kanlı ve tasılflınz muharebelere şcvk 
ve azimle göğlls gr.rmif}IC'r ve kendilerine 
zorla yol açmışlardır. Kıtalarımızın dll9-
mana lllıl ve yaralı olarak verdirdiği ka
yıp 600 kadarclır. Bundan başka bir çok 
elll'ı.h ve esir alınıfııştır. 

KulkuabC'rt - Fcrkaber mevzllni tutan 
ve 13 l!!ontC'şrlndenberi fasılO.Sız harp ede· 
rek gece gllndUz d!lşmnnın tnp ateıine ve 
hava bombardımanlanna maruz kalan hir· 
llklerlmh: dUn sabahtnnberf kendilerinden 
sayıca llstlln kıı~·P.tlerr ve harp vasıtaları
na kar151 mllcııdelC've btvılnmıştır. Ru kı -
tıılar kıırsı taıırnı7.ları ve slingİ.1 hlkumla
rivl!'I kendi!Prlne f'nıanet edilen mevzileri 
C"~"rPtle mliel,fRR etmektedirler. 
Himııve trırpii!olarımızclan h!ri merker.i 

Akd,.nlz'de Uç 11u .. man bomha tııvvnreslnl 
.,J.,vl<>r ll"!nrl<> cl"n'ze dilşUrmUştilr. 

i ngiltere'1_1in 

vereceği 

Tijrk_iye' ye 

unlar 
Londra, 22 a.a. - Royter Ajansı bildi -

rlyor : 
"İngiltere Ticaret Korporasyonu·~ MU -

me&sill Lord carlisle, İngiltere'nin Tür -
klye"ye 70.000 ton un, yııni tesblt edilen 
ilk miktardan 20.000 t on fazla vereceğini 

bildirmiştir. 
Arpa meselesi de nazarı ftibare alına -

caktır. 
Lord Carliııle Ka lre'de 'Mr. Ollver 

Llttelton'la görfişmfiştUr. Littelton, TUr
klye'nin ihtiyaçlannı kıırşıli'tmak için e
linden gelen bUtlln çarelere ba§vurmıya 

hazır olduğunu slSylemiııtir. 

\.. .. """"""""""""•,."""'""-•.i cephesinin bir kesiminde almanlar 20 tank 
ka) betmlslcrdlr. Tuln'nın cenup doğusun-

Harp 
kazanççılığına 
karşı 

CBası l. inci sayfada> 

lcırdan her gün her tarafta bahse
dildiğini duyuyoruz. Faturasız ku
maş topları şehirden şehire göçü
yor! Kanunlardan ve kararlardan 
mucize bekliyemeyiz; mümkün o
lanı bekliyebilir ve istiyebiliriz. Bu 
imkanı ortadan kaldırmak için, 
vatanda§ın, yakasından tutmak is
tediğimiz ihtikarcı ile 6UÇ ortaklı
ğı etmemesi lazımgelir. lstanbul'da 
evlerine bir haftalık ekmek alıp, 
bayatlıyan ekmekleri fırına kuru
tup kızarbnağa verenlerin, bu stok
lama nrn eı-tesi günü fırın kapıları
nı "taze el..-mek !" çığlığı ile dol
durmalarından. yalnız, un dağıtı
mmın fenalığı veya arka kapıdan 
pastacı ve börekçilere un kaçıran 
fırın sahiplerinin ahlaksızlığı mı 
mesuldür? 

Harp kazanççılığı ile ~a~a!.ta 
bizler hükümetin dörtte uçuyuz. 
Bunu her vakit hatırımızda tuta
lım ve harp knzanççılığr ile savaş 
derken, bunun, bir milli savaş ol
duğunu, ve bu cephede vatandaş 
vazifesinin, hükümet memurları
nın vazifesinden hiç de aşağı ol
madığını düşünelim. 

Falih Rıfkı A TAY 

Rostof 
1 

BU SURETLE 

Kal kasya muvasala 
hallı kesilmektedir 

{ Başı 1 inci sayfada } 
eenis bir demlryolu şebekesi ile Sovyetler 
Birliğinin blıtiln kısuruarına bdlıdır. 

Rostorun ztraı hinterlandı, bu şehri, 
kuruıu~u tarihi olan 17.tl denberl, bUyUk 
bir hububat pazarı yapmıştır. Şehirde li
man boyunca çok bUyUk yüz antrepo bu-
1 unmaktactır. 

Rostof'da, mfihlm deniz tesislerinden 
başka, iki bUyUk deniz tczgAhı, döner 
vinçler, hububatı antrepolara atmak için 
iki clevatör, beş dok, bir çok gemi tamir 
atclyesi vesaire de vardır. Rıhtım, Don 
nehrinin her iki kıyısı boyunca 700 met
re~en uzundur. Rostof'un açık denizle 
mUnnkalesi, nehirde Azak denizine katlar 
kanalın açılmnsiyle ba§lamıştır ve bu 
k~naı ile §İmdi Rostof'a bUyUk tonda ıre
mıler de girPbllmektedlr. 

Son on :yıllar lc:lnde Rosto!'ta endüstri de 
&<'llım~tır. Roııtof'ta bir ~avııı tayyare fab -
Tlkası, lılr tnnk fabrllrosı, on iki kadar cepa -
ne, barut, lnfll~k maddesi, mayn, bomba ve 
saire fabrikası mevcuttur. 1kl btlyOk ziraat 
makineleri fabrikası da vardır \"e bunlardan 
Selmastroy adını taşıyan fabrika. SovYeUer 
Blrllf:lnln bu sahndakl en bU:Ytik fabrikasıdır. 
Şehirde, amca. bir vagon tabrlkau. lokomo -
ti! ta.mır atelyc!erı, bir motosiklet f:ıbr!kası, 
bir kaynak ııtctyesl, bir demir eritme fabrl -
kası, üc kimya fabrikası vıırdır. Rosto! tütün 
fabrlknaı, 5ovyetıertn en büyük tütUn rabrl -
ı-aıarındandır. nostot'ta, bunlardan baska, 
hlrçok def:lıınen, ylyı•cek maddeler fabr!kala
n, konserve fabrikaları. cok ı:ellsml& bir do -
kuma endilstrısı ve deri ve kereste endüstrisi 
mevcuttur. 

" . . 
Berlln, 22 a.a. - n. N. B. nln en ı:rın aldır:ı 

haberlere dayanarak blldlnllıtlne ı:öre, sO\'Yet
ler 21 snntl'ırlnde 16 tayyare kRybetmtalerdlr. 

Bunlardan 4 ti hnva muharehelf'rlnde ve 
7 si tayyarP. k11rsı ko:Yl'na bataryaları taratın -
dan dUıtirUlmüstUr. Diller 51 ııe yerde tnh
rlp edllm1$tır. 

Vergi 
Ankara De!terdarlığından: 

Mlikelle!ın adı ve Soyadı İş adrt'!!I 
Milli lthala.t ve Anafartalar 
lhrncat T.A.Ş. Caddesi 

Elhamr"- rıteli 
MUstecirl Arif 

Mlldaful Hukuk 
Caddesi 

da hlrcok köyde soknk muha~beleri dur
madan devam eylrmekte ve nıslar karııı 
hücuma geQmcktedir. 

Yeni bir gedik açıldı 
Berlln, 22 a.n. - D.N.B.'nin öf;rencllğl

ne göre, alman lutaları, 20 sonteşrlnıie 
Moskova'nın cenubunda muhare}>e kesi
minde sovyctlerin yeni sahra mevzilerini 
ele geclmılşlerdir. Bu suretle, alman kıta
ları, l\loskova etrafındaki ml.ida!aa mevzl
lerınde yeni bir gedık acmışlardır. 

Moıkova istikametindeki 
yarma hareketi 

Stokholm, 22 a.a. - O!I: Stokholm'dekl 
kanaate güre, alman kuvetlerlnın Voloko
lamsk ve Moja!sk'te actıkları mühim ge
dikler netıceslnde, rus cephesi dün Mos
kova'nın batısınıia yanlmıştır. Alman ku
vetıeri, dof;rudan doğruya Mosko\'& üze
rine ilerlemekte devnm ediyorlar. Alman 
kuvetlerl, Moskova'ya 85 kilometre mesa
fededirler. 

Tula'nın kapılarında 
Moskova, 22 a.a. - Tass ajansının bil· 

dird ğlne göre, Moskova'nın uzak müdafaa 
hattında en mOhlm noktalardan blrlnl tes
kll eden Tula'nın kapılanndakl mücadele 
ı;iddcllı.-nmektedir. Almanlar, muharebeye 
devamlı olarak yeni kıtalar sUrmektcdlr
ler. Tuta müdafileri, günden güne cetln
lesen bu muharebeye cesaretle Rarıı ko
YU)orlar. Şehrin hemen bütün ahalisi !sel 
taburlarına veyn tahrip mUfrezelerlne ya
zılmak suretiyle Gehrın müdafaasına lstl
rtlk etmcktl'rllr. Gcn<:lerden, karlın ve er
keklerden ibaret bulunan bu gl5nüllülerln 
bircof;u şehirlerlnln müdafaasında slmdl
rlen kendilerini göstermiilerdlr. 

Tula'da bütün hayat faaliyeti yalnız 

düşmanı yenmek gayesi etrafında toplan
mıştır. Fakııt ahalinin büyük bir kısmı ilk 
haU rda bulunurken g r de ticaret isleri 
ve saflık servisleri muntazam bir tarzda 
yürfımc-ktedlr. 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı -
F otin alınacak 

?.L M. VeklleU Hava Sa. Al. Ko. dan: 
HAva birlikleri tein 1000 a<l. er totlnl p&

zarlıkln satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
10600 lira olup kaU teminatı 1:590 liradır. 

Pazarıırıı 27.11. 941 perııembe ırilnu saat 
10.30 da .Ankara hava satın alına .komtı;yo

nunda yapılacaktır. Şartname ve nümuneal 
komisyonda Eörüleblllr. isteklilerin muayyen 
ı:ün ve saatte komtsyonda bulunmaları. 

(875!>) 16696 

Kızılcahamam Sulh Hukuk Hlk.imliğln
den : 

Kızılcahamamın Salın k6yUnden olup 
Kızıl<'ahamam belediyesinin ıo No.lı pi -
lAl.la.eını taıııyan knmyon sahibi :Mehmet 'e: 

Salın köyünden All oğlu Adil tarafından 
aleyhinize açılan 264 lira alacak dO.vası -
nın yapılmakta olan dunııımasında: yeriniz 
belli olmadığından ilAnen d~vetlye tebliğ 
edildiği halde durugmnyn gclmecilğlnlzden 
ötUrU mahkemece gene 110.nen gıyap ka -
rarı tebliğine karar verllml§ ve duruşma 
8-12-1941 pazartesi ~Un!1 saat 9 a bırakıl
mıştır. 

Beni gUn ve aaat~c mahkemede hazır 
bulunmanız veya bir vekil göndermeniz 
llzım geldiği aksi takdirde duruımaya ar
kanızdan bakılacağı ve bir daha mahke -
mt'ye kabul edllmiyt'ceğlniz bildirilir. 

Bolu Sulh Hukuk HAklmllğlnden : 

Bolu'nun Paua köyünden Mehmet Kızı 
ve Mehmet kansı Fatma Yıldız tarafın -
d:ı.n kocası Aslan Bolulu olup Manisa vi
l!ıyctlnln Akhisar kazasının Ömer Işık 
köyUndcı Mehmet usta aleyhine ikame 
olunan nafaka dl!.vasındıı mUddeaaleyhin 
göeterllen adreste bulunmadığı ve kendi -
sine tebllğat da i!a edilememıı ve ikamet
gA.lıı da meçhul kalmıı olduğundan kendi
sine ilAnPn tebliğat ifasına mahkemece ka
rar verilmlı olduğUndan tayın kılınan 4. 
12-1941 tarihinin perııembe gUnU sa.at 10 
da Bolu sulh hukuk mahkemesinde bizzat 
veya bir vekil mUdafl bulundurmasının 
dAvetıye makamına kaim olmak Uzer e i
lAn olun•ır. ~411 

tebliği 

Sencııi 

028 

931 

Zam ceza MUIA.hazat 
00 İtiraz komisyonunun 28 

-10-1940 t arih ve 637 
sayılı k arariyle terkin 
edilmiş ve bu karar 
aleyhine varidat mü -
dUrlUğl.inUn 22-11-1940 
T. ve 22-3802·1~520 
numaraslyle temyiz e -
dilmlıtır. 

3.5R Temyiz kararlyle. 

Yukanda seneleri, isim, sanat ve borç miktsrl11rı vanlı lkl mUkellefln iş arlresi 
ve oturma yerlerinde bulıınmadıkları tA.hkllcatl.!._8 bıt ~du€;uudan 36!!2 sayıl\ :..anun 
ahkA.mına gore tebliğ makamına kaim ol m,!k üze.re hcy!ı>et iltınen tebliğ olunur. 

(8741) 16688 

ANKARA Lv. AMltttJCt?ft: 
GELEN iLANLAR 

Odun nakli 
310 Sa. Al. Ko. dan ı 
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T~~ 
C".elllıolu Sa. AL Ko. <lan: 
1 - 2000, 2500 metre mlkftp moloz ta 

Kuruköy taı ocaklndan 5 kilometre dahlllndt 
nakli pnzarltkla <'kılltmcye konulmuıtur. l\tu· 
hammen bedc-ll 10 000 lira !kati temln11t 7 
liradır. lhalesl 9. 12 941 salı ııünü sant lı'i tı 

Lapseki civarındaki ormanlardan orman 310 sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lstcklllrrı 
müdürlğıince 310 namına verilen ve para- Ko. na mürae.aatlan. (8745) l 91 

sı ihalede kimin üzerinde kalısra 310 yapı işleri 
Lapseki orman bölge ııefliğince mukavele F.akl&ehlr Sa. Al J<o. dan· 
yapı?arak maktaı ücreti (310 namına mu· 1 _ Yerl komisyondan öftrenllmek üzere 
temet olmak §artiyle) müteahhit tarafın- hlr mathna bina ln&nsı kRpalı zarrıa mUna -
dan verilmek şartiyle ve Lapseki orman kasaya konmuıtur Krslf bedt'll 20151 lira 24 
bölge şefliği tarafından gösterilecek mak-ı kurustur. Teminatı ll511 40 kurustur. Ihale
talardan kesmek Lapseki iskelesine indir- ııt 13. 12 1941 rumartesl günü ııaat 16 da F.s
mek ve oradan hususi şartlarda yazılı yer- k!ırhlr Sa Al Ko. dn >apılar11ktır. Sartna
lere ve miktarı ayda teslim etmek şartiy- P~'nııakesKrı tcdnnl "sartnamI e proje ve tel mel 

. . . rı o. a Rur'.ılür stt-kllll'rln tem nat-
le 2619900 kılo odun pazarlıkla nakletlırı. larl»le tekur mekıuplnnnı belli s:lin •;e gant-
leccktir. Odunun muhammen bedeli 49778 ten b r saat !'\'el Ko. na vrrmelerl PO$tallnkl 
lira 10 kurustur. s:eclkmeler kabul edilmez. < 746) l 692 

Kati teminat 7466 lira 72 kuruştur. Palaska kayısı alınacak 
2 - ihalesi 25. 11. 941 salı ıünü saat 16 Erzurum sa. Al Kn dan: 

da 310 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İstekli- l - l ıooo Palaska ka»ı&ı ııazıırlıkla mu. 
!erin belli gün ve saatten bir &aat evcl nakuaya konmustur. Muhammen bedeli l9SOO 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. lira olup katı tl'mlnat 2'170 liradır. l11Un11kas -

(7274) 18224 ııı 15.12.941 pazartesi ı:iln!I ııant 15 te Erzu
rum Sa. Al. Ko. da yapılncaktır. :ı-.umunesl 

Kuru ot alınacak ve eartnamcsı her s:ı..n Ko. da gl:lrüıar lstrıc-
Selimiye Sa. Al. Ko. dan ı lllE'rin belli ı:ün \e s;ıatte Ko. na mura<'a&t· 

lan. (8i4S) 16693 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve &art

namesi dahilinde 1000 ton tel balyalı kuru 
ot Selimiye"dc Harem veya Kavak iskele
lerine teslim ııartiyle pazarlıkla satın alı -
nacaktır. Teminatı 8250 lira olup pazarlı
ğı 24. 11. 941 pazartesi 'ünü saat 11 de Se
limi ye Sa. A l. Ko. da yapılacaktır. 

(82S2) 18228 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. A l. Ko. dan: 
1 - 197 ton kesilmiş sığır eti kapalı zarf 

usuliyle satın alınacaktır. Beher kilosu -
nun muhammen bedeli 45 kuruştan hepsi
nin munamı:ıen tutarı 88550 lira olup mu
vakkat teminat 6069 liradır. İhalesi 26. 11. 
5141 çarşamba günü saat 15 te İzmir Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
belli saatten bir saat evci teklif metkupla-
ını Ko. na vermeleri • (8286) 18230 

Sığır eti alınacak 
310 Sa. Al. Ko. dan 
1 - 250 ton sığır eti kapalı zarfla ek

siltmiye konulmuljtur. 
2 - 250 ton sığır etinin muhammen be

deli 117500 liradır. Şartnamesi Gelibolu 
310 Sa. Al. Ko. da ve Ankara İstanbul Lv. 
A. Satın A lma Komisyonlarında ve Balı

kesir Sa. A lma Komisyonunda görüliır. 
İhalesi 310 Sa .Al. Ko.da 26.11.941 ~arııam
ba günü saat 16 da yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 8812 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
belli günü ve saatter. bir saat evci teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(S2S7) 

Saman alınacak 
S elimiye Sa. A l. Ko. dan ı 

18231 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şart
namesi dahilinde 700 ton tel balyalı saman 
Selimiye civarındaki iskeleden gösterile -
cek mahallere teslim ~artiyle ve pazarlık
la satın alınacaktır. Teminatı 4462 lira o
lup pazarhtı 24. 11. 941 pa:rartcıi günü sa
a t 15 t e Selim iye Sa. A l. K o. da yapılacak 
tır. (8296) 18238 

Kereste alınacak 
bL Şllll Sa. Al. Ko. dal\: 
ı - Kapalı zart usullyle ıssa metre mı

kAbı kereste müna.knsnya konnı!Jftur. J<Mca
tenln evsaf ve ebadı koın16y0nda ırörülür. Mu
vakkat teminat 5975 liradır. lhalest 1. l!!, 941 
pazartesi aünU &ant 11 de ynpılacaktır. T:ı

llplerin ihale ııaaunden btr ı;aat evel tekltt '"e 
teminat mektuplanru Ko. na vermeıert. 

(8445) 16366 

Buğday kırdırılacak 
E r zurum Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 2000 ton bu~day kırdırılması pa -
zarlıkla münakasaya konmu5tur. Pazarlığı 

1-12-941 pazartesi gün saat 15 tc Erzurum 

Lastik alınacak 
F..sklşehlr Sn. Al Ko. dan: 
ı - :Müstamel olarak 51 adC't le Vf' 1S1 a

det dıa tayyare ve otomobil Ustıklerı ac:ık 
artbrma usullyle satılaC'aktır. Satıı 2911.94ı 

Mımnrtesl ı;:ünü ııaat 1130 da E ktsehlr sa. 
Al. Ko dil ynpılaeaktır lsteklllerln Ko. na 
müracaatları. (8751) JS6!l4 

DEVLET ORMAN İŞLETMESi 

Satılık kereste 
Eıklarhlrde Devlet Orman I6letmesl Revir 

AmlrJ,ğlnden: 

Revlrlmlzln Be>llkahır istasyonundaki de -
posun<la istif halinde mevcut fabrika mamu
lltından mulıte:ıt ebatta 14067 ade<lc muadil 
226/804 1113 cnm tahtaı.nın be.her metre mı

klbı 40 lira 65 kurua üzerinden 2S ıı.941 ı:il· 

nil saat on beıte ncık arttırma ne ıatltacsk
tlr. !atekıı:ertn >1lz<lc 7,:5 pey akc:esl ile >evmı 

mezkQr<la revir Amlrlltlne mOrncaRUarı. 
Tahtalann ebadını z!lste~en liste ile sart

name re•lr tı.mlrlll':lnden, 1itanbul ve Ankn. 
ra orman ccvlrEe müdUrlQklerlnden tf'darlk 
ed!llr. 1ı:;r.sn 

GÜMRÜK ve İNHiSARLAR V. 

Yol halısı alınacak 
Gümrük ve lnhlıarlnr VckAletlndl'n: 
1 - \'ek!\lrt blnau lı;ln >RPtınl&C'ak 103 

metre 6 santim >Ol halısının 17. ll. 941 tnrı

hlnlle yııroılat'ak olan acık ekslltmrslne talip 
zuhur etmedltlnden 2490 ııııyılı kanunun 43 

OneU mııddesl!le ıröre l.ş n bir ay 1clndc ve 
pazarlıkla ~aptırıımns::na karar verllmlttır. 

Paz.arlık 17.12. 041 c ru.mba ı:ünU :ı;apıla
C'llktır. 

2 - 1hAle bedeli 17!1!5 Ura 20 kunıt olup 
muvakkat teminatı 184 lira 64 kuruatur. ıs. 
teklllcrln ımrtnameYI ı:orilp bu hususta bir 
teklif m~ubu \'crMek Uure her ı:ün '\ekl· 
lct levazım müdürlüCllne müracaat ~tmelerl. 

(S732) lBf>SO 

ANKARA V ALlLlCl 

Tamir işleri 
Ankara Valllll'.:lnden: 
Kcaıt bedeli 1328 lira 83 ı..-uruıtan ibaret 

olan Zir nahiyesi merkez okulunun tamiri 
açık eksiltmeye konuımuıtur. lıteklllerln 
ıartnıımeyi ı:örmek tız re her gUn mauır mü
dürıtH:Une ve ihale &Unü olan 24.11. 941 pa
zartesi sı::llnU saat 15 te ve >1lzde 7,5 teminat 
akcesını hususi muhasebe mUdilrlUCU vezne
ı;lne yatırarak \'lll\yet daimi encümenlne mü
rac:aaUan ıırın olunur. (6305) 16259 

Tamir işleri 
Ankara Vallllfrln<ll'n: 
Ke61f bedeli 1557 Ura 94 kUru&tan ibaret 

olan Keskin kazasına mt-rbut YahalhRn ilk 
Sa. A l. Ko. da yapılacaktır. . . okulunun tamiri acık eksi tıneye ıconuımuı -

2 - Muhammen bcdelı 39,000 lıra temi- tur. lstE'klllertn &artnameYI Eörmek üzere her 
natı katiyesi 5850 liradır. Şartnamesi her 1 s:ün maarif müdür!ü~ ne ve ihale a nO olan 
gün Ko. da görülür. İst eklil erin Ko. na mü- 24.11. 041 pazartesi EUnU saat 15 te ve >üzd• 
racaatları. (&479) 1841 ı 7,:5 teminat akcesını hususi muha~he müdDr-

Nakliye arabas 1 k ıoır veznesine yatırarak vllAyet daimi encU-
1 a ınaca menine müracaatlan llln olunur. 

lstanbul f'ındıklı Sıt. Al. Ko. dan: (S30G) ] 260 
1 - Yapılan pazarlıkta talip c:ıkmıyan 2ıoo 

adet çift atlı nakll>·e arabası 28. 11. 941 cuma Çadır alınacak 
EUnü Eaat 1:5 te pazarlıkla ihııle edilecektir. Ankara Vallllil:lnden: 
sartnamesl her Eün Ko. da s:örUIUr. Tckcrlu ı _ Nafıa dalre~ı ıc: n )"llptınlAt'ak 40 
taban demiri ile dlnall demirleri verilecek·~. adet matıruU catlıra tRI ıı zuhur ctmedırıın -
Muhammen bedell 296100 lira olup kati te-nl· den 17. U.1041 tarlhln1en t baren 2490 sa -
nat 211SS liradır. :yılı kanunun 43 oncü maddesine te~tıkıın bir 

:500 arabadan aıatı olmamak Ozeıc ayrı ay müddetle pazarlıl':a kanuımuatur. 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. lııtekUlerln 2 - Muhnnmıc-n bedeli 2SOO lira ve mu-
belll znn ve saatte Fındıklı Sa. Al. Ko. na \ıtkkat teminatı 210 lira 06 kuru5tur. 
müracaatları. (S6SS) lSS'll s - Taliplerin her pazartesi ~e pe~be 

ı:ünlert \llA>et daimi encümenine saat h:ı ten 
Zeytinyağı alınacak itibaren müraeaatıRn. 

İstanbul • Tophane sa. Al. Ko. dan 4 - Buna nıt kesit ve 11Rrtnameyl her gün 
1- Beher kilosuna 100 ırunı, tahmin nafıa mOdürlütwndc s:öreblleccklert. 

edilen 30 ton zeytin yağı pazarlıkla sa- CS737> l GS5 
tın alınacaktır. 

2- İhıılesi 28. 11 941 cuma G'tinU saat 
14 de Tophane tat. Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacakbr. İlk t eminat 2250 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görUIUr. Talip -
!erin belli vakitte komisyona müracaat -
lan. (8694) 18658 

Patates alınacak 
PanEaltı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 12. 11. 941 de ihalesi ll"-n olunan 50 

ton patatese talip cıkmadıtın<lan aynı miktar 
patates tekrar pazarlıkla mUnakau.ya kon
muıtur. Evsaf ve hususı ıartıar Ko. da ı:ts

tillür. Beher kilosunun muhammen be<lell 13 
kurustur. lhalesl 21.11. 1941 pcrıeınbe günü 
saat 14 tc yapılacaktır. Taliplerin metkOr 
Ko. na müracaatlan. (869!5) lS676 

Sabun alınacak 
1st. Şlıll Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 50 ton ıabun almRcaktır. 

Evıa t v• huıusl ıarUar Ko. da ırllrUlür. BE'her 
kilosunun muhammen bedeli 61 ı..-uruıtur. 
ihalesi 27. 11. 1941 ııcıııembe ırUnll saat 11 ile 
yapılacaktır. Taliplerin Ko. na müracaatlnrı. 

(S719) 18678 

Sadeyağ alınacak 
l st. Şlıll Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 20 ton ıadeyaf: utın alı -

nacaktır. Evııat ve husuaı earUar Ko. da s:ö
rtllür. Asidin Azami derecesi 8 dlr. Beher kl -
ıosunun muhammen bedeli 175 kuru&tur. !ha
lesi 26. ll. 1941 carıamba ı::ünü ıaat 11 de )a
rnıacaktır. Tallplenn katı teıntnaUarlyle Ko. 
na mUra<'aaUan. (8728). 18679 

Elbise yaptırılacak 
Ankara vnıııır: ndc-n: 
ı - NRrıa mU<lürlUfıU mu~tahdcm ve mtı

temalll tamirat Uçllerl için )-SPJlaeak (25) 

adet kıılık ve 183 yazlık elblı< nln kumaeıan 
daireden verilmek ve lhalc-51 8 12 041 pazar
tesi ırtınü saat (15) te vllAyet daimi en<'üme
nlnlle yapılmak Uzere acık ekıııtmeye knnuJ-
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli (S32) lira ve mu-
vakkat tcnıınatı <621 lira (40) lruruıtur. 

a - lstekl !erin t~mlnat mekturı veya 
makbuzıar!yle ticaret odası VC'lllkalarını hA . 
mllen yukarıda adı s:ccen s:lln \e saatte <lal
ını encümen relsllC:lnc müracaatları. 

4 - Buna alt ke5lf ve ıartnnme)1 her rUn 
narıa mOdurlUı::ündc zöreblleC"C'klerl. 

(8738) l "6$6 

BAY ŞEVKET PAR 
Ereğli Kömürleri İ şletmesi 

Umumi Muhasebe Aşriv 
Yardımcısı 

İlan tarihinden itibaren bir 
hafta zarfında Z onguldak'ta ki 
vazifenize avdet etmediğiniz 

takdirde müstafi addedileceği
nizi bildiririz. 

Ereğli Kömürleri İşletmesi 
Umum Müdürlüğü 
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'• 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

menba suyu 
Mikyasıma derecesi 1 ,5 

E n salah iyetl i laboratuvar şefi res m i raporunda: {sertli

ği çok düşük v e diğer mevadr m a d e niye si çok az olması 
it ibariyle Ankara için kıyme tli b ir s u olan Kavacık Suyu) 

cümlesiyle t a kdi rini bi ldirm e kte dir . 

T e l e fon : 1634 

ASKERi FABRİKALAR 

1000 - 1500 ton d emir hurdası 
alınacak 

Askeri F brlıc lar Umum MüdllrlJtU Mer-
ke tın AlMa Komtsyonunt'lan: 

Mah ec istasyonlarında vaı:on dahilinde 
teslim ı · Yle 1000·1500 ton demJr hurdası 
b her tonu 17 llrad n Aı. Fab. umum mU
d.r.UCw merk z sat n alına krımlsyonunca 
ı .t n nlınat'aktır. ş rtname parasız olarak 
k misyondan \erııır. Talıplerın 10. 12. 041 
c rsamba ı:Unü aksamına kadar teklif ede
cekler! demir hurdası kadar yUzde 7 5 nlsbe
tınde tem natlar!yle biri kte ıartnameyt ka -
bul ettiklerine dair kayıt ve sarahati havı 
teklif m ktuplarını m zkQr komisyona ver-
m !eri (8470) l6505 

D aday ' d a ki tomrukların tahta 

yaptırılmasından sarfınazar 
edild iği hakkında 

Aı. Fab. Sntın Al. Ko. dan: 
Z7 11 94ı t h ndc saat 15 le kııpnlt zart-

20 - 25 ton yerli linters pamuğu 
alınacak • 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli 00.000) lira olan 

20-25 ton yerli llntenı pamuC:u askeri fabrika
lar umum mOdUrlüC:U merkez satın alma ko
mls>onuncn 1s.12. 041 cumartesi ı:Onü saat 
ıı de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

p;ıraaızdır. Kati teminat (l!IOO) liradır. 

(8743) 166""3 

13 kalem takım çeliği alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (577.ı > lira (73> ku

rus olan 13 kalem takım cellC:I askeri fabrika
lar umum mUdilrlutU merkez satın alma ko
misyonunca 16.12. 941 salı s:Onil saat 14 te 
pazarlıkla 1hale cdllecekUr. Şartname para
sızdır. Katı teminat (666) lira (21) ku-
ru$lur. (8741) 18690 

OKULLAR 

İskarpin yaptırılacak 
l a !hal cd leee~ !IAn !!dilen Daday reviri son Ziraat ı.taklna Ihtısas Mektebi MUdurlU-
depolarındakl 8800 mctre mlkAbı cam veya 1 f:.'Undcn: 
k knar ~omrutrunun tahta yaptınlma ından cınıl 1skarp!n, fiYatı l5 lira, cıttı 60, tu -
sarfınazar ed idi!!'! llAn olunur. 18507 tarı 900 lira, ilk tı;mlnatı 67 ura, 50 kuruı 

thale ı:unu 
ı - Okulumuı: talebe ve hademelerlnc 

M ü n a k asa t ehiri 
Aı Fab. s.ıt n Alma Ko. dan: ./ 
27 u. 1941 tarlhn! " saat 16 dn kaııalı yaptırılacak )"Ukarıda yazılı iskarpinler acık 

zartla ihale cd ıc ti 1 An edilen D.ıd;ıy mın- eksiltme ile ihale olunacaktır. 
tak ın akı f br kala d imal ettlr.ıecek ke- 2 - lhale 24. ıı. 941 pazartesi ı:ünU saat 
re telcrln Kar büke nakleUlr lmeslndcn ıar. 1'5.SO da Ankara mektepler muhasebec!llC:ln-
fı z r cdl !I ııtın olunur. de )apılacaktır. 

(S4!l3} 15508 3 - Talipler ~artname ve numunesini ı:ör-
me- !cin her ı:lın mektep idaresine müracaat 
edebilirler. 40000 kilo o d un alınacak 

Aıkert Fabr kalıır Kırıkkale Cruıı Müdür -
ıu Satın Alma Kom )Onu tarafından: 

4 - Talipler 1hale ı:UnUnde teminat mak-
buzıarlyle kanuni vesikalarını alarak mektep
ler muhasebeclllıtlntfc muayyen saatte topla
nacak komisyona mürac11at etmeleri. 

(8423) 18428 

..11111111111 DOKTOR 1111111111 L 
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MİLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Ampul kalsiyum alınacak 
M. M V ckAleU Sa. Al. Ko. dan : 
Müteahhit nanı ve hesabına satın alı

nacağı iUl.n edilen elli bin tane 10 ve elli 
bin tane 5 cc. llk ampul kalsiyum Gliko
natıarın eksiltntclerinde talip bulunmadı· 

ğından eksiltmenin bitişi tarihinden iti
baren bir ay içinde pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin 900 liralık katı temi
natlan ile birlikt e pazarlık güı:..lı olan 1. 
12. 941 pazartesi saat 11 de Ankara'da M 
M. V. Satın Alma Ko. da bulunmaları. 
Hepsinin tahmin fiyatı 6000 liradır. 

(8597) 18644 

Ecza alrnacak 
M. M. V ckClleti Sa. Al. }{o. dan 
Behrr kilosuna tahmin edilen fıyntı 200 

kuruıa olan 500 kilo pcrmausanet dö potaıı 
25 iklnriteşrin 941 salı gUnü saat 11 de 
Ankara'da M. M. V. Satın Alma K o. da 
pazarlıkla ihale edileceğinden isteklileriı:ı 

lvO liralık kati teminatları ile birlikte 
pazarlık giln ve saatinde mezkur Ko. da 
bulunmaları. (8600 ı 18645 

Toplantı 
A nkara Baros u Reisliğinden 
Baro umumi heyeUntn atalıda yazılı hu • 

au!ları mUzakere etmek üzere S. 12. 941 cu • 
marteı1 eUnU saat 10 da Adliye blnaaında ay
rılan odada toplanma~ı ve o ailn cokluk ol -
madıtı takdirde lklncl toplantının llU2.941 
cumartesi s:ünU saat 10 da aynı yerde yapıl -
ma~ı idare meclisince kararlaıtırılmıı oldu -
~-..ndan baromuza yazılı a vukat arkadaıların 
gösterilen tarihlerde bulunmaları ricA olunur. 

Ruzname: 
1 - Bir senelik calısma raı>0runun okun -

ması, 

2 - 941 senesi ilcsap raporunun okunması 
ve hesapların tetkiki, 

3 - 942 ıcnHI blltceı;lnln müzakere ve 
ta~rtlkl. 

4 - Müddeti biten dört idare heyeti lzası 
ne kura ile ayrılacak bir Azanın yerine bea a-
za ve ayrıca 4 yedek Aza ıeclmL 5408 

... ııııııı ıı ıı ı ı ııııııııııııııııııııııı ıı !:. - -
: NEOSTERİN : - -- -: Sıha t li olmak iç in insanın ağı z, : 

23/ 11/ 1 
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Mutlaka kazandırıyo 
Milli Piyango'nun bu ayki ~ekilişinde Ankara'y 

isabet eden 10000 lirayı 198117 numara ile adresi 

ilamm isfemiyen bir zata; ve 72430 numara ile 
2000 l irayı Araplar köyünde Bay Hamdi Çapa'ya Ha 

Arac kazandırdı. Siz de kazanmak isliyorsamz; f 1rıl f 

dönen kürelerimden bir bilet almayr ihmal elmeyini 
Bankalar C addesi Tan Terzi 

yanında T an P iyango Gişes 
HAFI ARAÇ 

..,111111111 11 11 11111 1111111111 1111111111111111111111111111111111111111 1111111 
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A NKARA BELEDİYESi İKTiSAT VEKALETİ 
H aciz kararı : burun. boğaz ve bademciklerini sıhhi -

M. M. Vekructi Sa. Al. Ko. dan ; oir tarzda temiz bulundurması il- = Satılık hayvanlar Bir d aktilo alınacak 
Mensup bulundukları kıtadan askerlilı - ..ı ımdır. Ankara Belet'! >·eslndC?n: İktısat Vckiiletindcn r 

ödevlerini yaparken biri 21 nisan 941 dl· - Bu yollarla ıt iren anj inler, erip, : ~okakta bası boa olarak bulunup Atııaza - Sanayi umum mıidıirhiğündc mü 
ğerı 13 mart 941 tarihinde yabancı mem- : kızıl, kızamık, d ifteri, kabakulak, E rıntfa Kıhns hnnında muharaza edilmekte o- lunan 65 lira ücretli bir daktilolu 
lekete firar etmekten zanlı Avanos'uı:ı : ı;is e:t suç iç eği, menenjit • . . ilah _ ıan bir kuzu, 4 inek, 1 huznı:ı \'e 5 hindi sa- 24-11_941 tarihine mıisadif pazartes 
Kalaycık köyünden 330 do~ımlu Ali oğ. : bulaşıcı hastalıklarda E hlblntn 24. 11.1941 pa7.artesı ı:Unü akşamına saat 10 da imtihan yapılacağından 
lu İbrahim Çelik ve arkad~ı Antep'ın : - kadar belediye levazım mUdUrlUC:llne milra -
Karabiber mahallesinden Okkaş oğlu 330 : NEOSTE R lN : caatları. Aksi takrtlrrle mezkClr hay\'anlar rin vesaikle birlikte mezkur tarihe 
D. lu :Mustafa haklarında As. Mahkeme : : mezbaha hayvan pazarında satılarak parası ıvekilet zat işleri müdürlüğüne mür 
usulll kanununun 212 maddesi gereğince : pülverizasyon veya f&riarası - emanete altnııcaı:ı lifin olunur. 18681 lan ilan olunur. (8611) ıs 
kaylpllklcrinc ve 216 cı maddesi gereğince : şi faya yardım eder. E 
de TUrklye'dckl mallannın hazclne men- : Böyle hastalar ile temasta bulu- : 
sup oldukları adli Amirlikçe karar veril- : nanla rı korur, şahsi iht iyat ve ted- : 
mıştlr (S669) 18G:i0 : bi ri aldı rır. Eczanelrde reçetesiz E 

Camasırlık bez alı~acak - sa tı lıı . -
... ..,11111111 111111111111111111111111111111;: M. M. VekAletl Sn. Al. Ko. dan: 

Beher m<'tres ne tahmin edilen fiyatı 
(29 73) >lrml dokuz kuru~ yetmls bee santim 
olan C2!>0 000;400 000) iki ,ı;liı cm bın llA dört 
) uz hin metre camasırltk bez pazarlıkla mli
nakasaya konmuştur. lhalcsl 25. 11. 194ı salt 
günü ıınat 11 dl'dlr. Evsaf ve sartnamcııl 593 
kurus mukabil nde M. 111. v. satın alma ko-

P. T. ·ve T e l e fon U. Md. 

Y angrn söndürme tesisatı 
yaptırılacak 

mlsl·onundan alınabilir. Tııllı>lC?rln teklif E'ıiE'- Ankara P. T . T MUdürlüfünden : 
ceklerl miktarlar Uze•lnden kanuni katı te - Ankara P . T T . merkez binasının yan-
mlnatlarlyle blrl kte ihale gün \'e ımatlnde 
koml~»ona gelmeler!. CS7l2l 186; 7 gın sôndürme tesisatı açık eksi ltmeye ko-

------- ----------- nulmuştur. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Kuru odun alınacak 

İşin keşif bedeli 3338.12 lira muvakkat t e-
minat 250,36 l i radır. 

Buna ait şartname müdür lüfümüz büro
sundan bedelsiz verilir. E ksiltme 6 ilkka-

Dcvlet Demtryolları Sa. Al. Ko. dan: nun 941 cumartes i günü saat 12 de Ankara 
talctmomlz ihtiyacı lcln kapalı zarfla !560 P. T . T . müdürlüğünde toplanacak satın 

I' 

İNGİLİZCE KONUŞUR MUSUNUZ ? 
İNG1LIZCE - TÜRKÇE HAFTALIK LİSAN GAZETES 

İngilizce bilenlerle yeniden öğrenmek ist iyenler i ç in ınual 
limsiz bir metoddur. İn gilizce telaffuz şekilleri, g ramer kaid 

leri, lisanın bütün mevzuatı ve edebiyatı t etkik olunacaktır. 

Her çarşamba günü çıkar. Fiyatı Beş kuruştur. 
Her yerde satılır 6304 

~==================================:=======c:::=:j 

ANKARA Lv. AMlRLlGİ 

Pamuk attırılacak 
Ankara Lv. Amlrllltl Sa. Al. Ko.d11n : 
l - Pazarlıkla 3000 kilo ham pamuk attı -

rılacaktır. 

Matbaacılara 
Talımln d ı n bedoll 800 liradan ibaret 

olan 40000 k lo odunun ııatın alınması ıcın 

Kı , alt' G up Müdilrhııtllndc mUteıekkll 

l!atın aımn kom >onu marifetiyle 12.12.941 
cuma ı:ı.nu ı;aat 1-; te ,ı;ollama binasında a -
cık E' s itme 1 ş rtnameslne u,ı;gun olmak 
eart yle tal b ne l'l e edUE'rE'ktlr. -

: MÜNEVVER İNAL 
ton kuru ı:Urı;cn odunu satın alınacaktır. alma komisyonunda yapılacaktır. 

_ Eks:ıtme 1. 12. 941 pazartr.sl ıııinü saat 11 İsteklil erin 0 gün kanuni vesikalariyle 
: dr H. Paşa'dıı l. lncJ 1sletmo kı:ımls)onunda 

2 - Pazarlıtı 24·11·1941 eUnU sant lG da· 
dır. 

Beden Terbl)e 1 Umum MlidUrıu~ııııd 
ı - Beden Terbi> C!!I ve Spor lltcdl1

11J 
hlr senelik r<'nkll kapaftının baskısı l e'fo 
ıınzıırlf'SI g nU saat 10 da ihale edlllll 
re ııcık ekslltmcYI! konulmu tur. , - - ve bu işi yapab ileceklerine dair yapı ve i-

,ı;ııpılacaktır. 
3 - Jsteklllf'rln %15 tcmlnatlarl)le blr· 

llkte Ankara Lv. A. sa. Al. Ko.'tıa müracaat -
!arı. (8726> 1866~ 

2 - F.kslllme,ı;e ı: r bllct'ckler icltı 
eartınr konulcluıtundnn isteklilerin daıı• 
satın alma komls>onuna müracaat 
ıınrtnameyt gormt'lcrl ltızımd.ır. 

-hale ııun nde kom syonu- Dotum 'le kadın hastalıktan : 
(8707) 18673 

95000 adet Eskişehir tuğlası 
16000 adet Marsi lya s istemi 

kiremit, 1000 adet Marsilya 

sistemi mahya ve 50 metre 

mikabı kum alınacak 
As Fab Sa Al Ko d n: 
l uk rıda )azılı ns at malzemesi askeri 

fabrlk r umu-n m dll•lUC:ll merkez satın al
ma kom~yon nca s tın alınacaktır. TalJııle -
rtn hemen k '11 yana mUracaatlan. 

(8708) 18674 

35 ton kuru ot alınacak 
Aıı Fab. Satın Al. Ko. dan: 
B her kilosun 7.., kuruı bedel 

ed n 85 ton kuru o 
mQdUrl itil merkE'Z 

tahmin 

zarlık ;ı ihale ed 1 c t r Şartname parasız

dır. Kati t<'M nat (3 31 l ra (75) kuruıtur. 

(67ı0) 18675 

: MUtehassısı : - -
- N u m u ne hastanesi karşısı Balcı- = - -- lar Ap. No. 2 Tel : 2313 5346 -

, ı 1111111111111111111111111111111ı1111 ı r-

ANKARA BiRA FABRlKASI 

Hayvan yemi 

İnhisarlar Ankara Bira Fabrikası Mü -
dürhiğundcn : 

B ira imalatından arta kalan 10 ton i
kinci bir t on kavuz ve yarım t on cılız arpa 
ile 10 ton filiz 27-11-941 perıembe günü sa
at 15 t e Gazi Orman Çiftliğindeki b ira fab
rikasında komisyon h uzurunda yapılacak a 
çık artırma ile isteklisine ihale edi l eceğin
den ilgililer in ıimdiden fabr ikaya müra -
caat ederek nümunel er i görebilecekleri i-
lan olunur. (8618) 18564 

/;::=======-=================================~ 

Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden : 

1 

1. - Bezi teşekkül tarafından verilmek 

iliı bir m "lyon raddes inde , jüt, kendir veya 

ve mikset çuvalı yaptırılacaktır. 

Üzere, bet yüz bin 

pamuk ipliğiyle un 

2. - Bir hafta zarfında imal edilecek miktar yirmi bindir. 

3. - Taliplerin e k s il tme gün ve saatinden evel, §İmdiye ka

dar çuvalcılıkla meşgul olduklarına ve bu i§i yapacak kabiliyet 

ve te§kilata malik bulunduklarına dair Ticaret ve Sanayi Oda

larından v esika almaları, muvakkat teminat o larak be§ bin 

Türk lirasını Ofis veznes ine teslim ile makbuz almaları veya bu 

miktarı, mektupları Devletçe kabul edilmiş bir milli bankanın 
muvakkat teminat mektubiyle temin etmeleri ve eksiltme günü 

imal ettikleri bir çuvalı nümune olarak getirmeleri ve bu gün

den itibaren Toprak Mahsulleri Ofisinin Ankara'da Umum Mü

dürlük Mübayaa Komisyonunda ve lstanbul'da Sirkeci Liman 

Handa l s tanbul Şubesi Müdüriyetinde her istiyene verilmek 

Üzere hazırlanmış bulunan şartnameye göre hareket etm eleri 

lazımdır. 

4. - Eksil-tme, ü ç üncü maddede zikri geçen §artnamede yazılı 
olduğu t a rzda, knpalı zarf u suliyle icra edilecektir. 

5. - T e klif mektupları 3.12.1941 tarihine rastlıyan çar§am

ba g ünü saa t 15 e kadar Ankara'da Umum Müdürlük mübaya.a 

komisyonu n a , l s tanbul'da İstanbul Şubesi Müdürlüğüne mak

buz mukab il inde t eslim edilmiş olmalıdır, teklif mektupları 
mezkur gün ve saa tten e vel bildirilen makamlarda bulunacak 

tarzda iadeli taahhü tlü mektupla da gönderilebilir. 

6 . _ Tal ip ler t e klifle rini mühürlü bir zarf içine koyacaklar, 

zarfın üzerine is im ve adresl e r ini yazacaklar, bu mühürlü zar

fı muvakka t t e minata a i t makbuz veya banka mektubu ve 3 ncü 

madde d e ycızılı ves ika ile birlikte başka bir zarfa vaz ve bu 

zarfı da temhir edecekler, dıt zarfın Üzerine yalnız teklif mek

tubunun çuval imııl işine ait olduğunu işaret eyliye<:eklerdir. 

T e klif mektuplarına, şartnamenin tamamen okunup kabul edil

diği yazılmakla beraber, imalatın jütle, ken dir veya pamuk ip

liğiyle yn pılacağına g öre, teklif olunan fiyatın hem yazı ve hem 

rakamla açık olarak derci lazımdır. Mektuplarda hak ve silin

ti olmıyacaktır. 
7. - İhale Umum Müd ürlükçe yapılacak ve teklif mektupla

rının açılması i çin kararla~tırılan günden itibaren nihayet on 

gün içinde teklifi kabul edilene keyfiyet iadeli taahhütlü bir 

mektupla tebliğ olunacaktır. Umum Müdürlük ihaleyi yapıp 
yapmam11.kta tamamen serbesttir. Teklif sahipleri ihale ıçın 
muayye n müddet zarfında tekliflerinden dönemezler. (8677) 

18625 

~====::;:::=====================================~ 

Muhammen ton bedcll 1740 ıcuru,tur. mar işlerinden veya Ankara nafıa müdür-
lsteklllcrln 730 lira so kurusluk mu,•akknt l üğünden alacakları vesika ile birlikt e mü-

temlnatla birlikte zartlannı saat 10 a kadar racaa:ları. (8673) 18628 Soda alınacak 
komisyona vcmııs olmalan ltızıındır. Fazla 
tııfslltıt ve sartname almak ıstıyenlerln ~ıet

mlye mUracaatıan. C9S1S-8392) l~S 

İSTANBUL ve PAR1S 
Fal<Ultelerlnden mezun 

Diş Tabibi 

HAMİT .SAKABAŞI 
Adliye sarayı karaısında Dölanecl Ap. 

da her s:Un saat 9-12 ve 14-20 arası 

hastalarını kabul eder. 
Ronts:en ve ıerı mekanik tedavi 

Tel: 2621 5278 

ZiRAAT VEKALET i 

Matbaacılara 
Ziraat Vekiletindenı 

1 - Kağıt ve kapak kartonu Vekaletçe 

M e mur alınacak 
Ankara P. T. T. MudürlllC:llnden: 
1 - İdaremizde münhal muhasebe memur

lukları lcln askerllıtlnl )'a ı>mıa lise mezunları 

arasında bir müsabaka ya pılııcnlctır. 

:.ı _ Mlisabakııda mu\"a!Cak olanların ida
renin tekli! edceetl yen.le memuriyet kabul et
meleri ınrttır. 

3 - l\lüs:ıb:ıkada muvartak olanlara 3656 
sayılı kanun hükmüne &ore 20 lira asli maaı 

verilecektir. 

Ankara Lv. AmlrllC:I Sa. AL Ko.dan : 
l - Pazarlıkla 10850 kilo •Of.la .satın alı -

nacaktır. 

2 - l'azarlıaı 24-11-1911 aant 15 te Ankara 
Lv. A. Sn. Al. Ko.tla ynpıl:ıcııktır. 

3 - lsteklllcrln t;Pll temınatlarlylc bir -
ilkte bolll ıılin ve aıııılle Sa. A. Ko.na mUra -
cııatıarı. (8724) lfü)(id 

Fırın küreği alınacak 
Ankara Lv. A . Sa. Al. Ko. ilan: 
ı - 40 adet fırın kUrelU "e mna sap pa-

4 - lsteldllerln 788 ıı;ayı lı memurin kanu- zarlıkla satın alınacuktır. 
nunun 4 üncU maddesindeki ııırtlıırı. haiz ve. 
devlet memuriyetine ilk defa aıreceklerln 30 
ynsmı s:ecmemlı olmaları ve aııkerllklerlnl 

2 _ Pa<!:arlıli:ı 25. ıı. HlU saat 15 te An -
kara L\". A. ı;a. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - NUmuncler1 her ı;Un Ko. da ı;örUlebl-
yapmıs bulunmala rı ltızımdır. Ur. !steklller!n nUmunelerlnl ııonnek UZ()l'c 

5 - Müsabakaya a lrmek l•llyenler 6·12·9n her aün ve pazarlık 1cln '.:!5. ıı. 941 saat 15 te 
cumartesi ııünll saat 13 e kadar dilekte ve Ko. na aelmeıerı. (8753, ısros 
evrakı müsbltl'lerlyle hlrllkte imtihanın krıı 

olunacatı Ankara P. T. T. müdürlilitilne mü-
racaat etmelidirler. 

6 - Müsabaka 8. 12. 941 pazarteel ııaat 10 KAZAL AR 
da yapılacaktır. (8759) 18683 

temin edilmek 5artiyle " Pamuk ve Tıirki- .,. il il il il 111111111111111111111111111111 L 
Satılık b ina ve motor 

Şarkı Karaatııc Belediye Relsll~lndcn: ye'de Z iraati" adlı kitaptan 1000 adet ve : 

M ... d ' UJ e. 
--" Süne Ha~ere si" adlı kitaptan 2000 adet _ 

bastırıhacaktrr. : 

<2200) lira muhammen bedelli hAlen ca -
: lıımıya hazır vaziyette bulunan 7!172 No. ~u 
_ \20) beyatr k uvettnde .Modaaa dizel marka 

2 - " Pamuk ve T ürkiye'de Ziraati" adlı 
eser in tahmini forma miktarı 34 ve iki cilt-
ten ibaret o lan "S üne Haşeresi" adlı ese· 
rin 4 tür . Kitapların ebadı 68 x 100 1/16 
dır. 

3 - "Pamuk ve T ürkiye'de ziraati" adlı 

--: Bayanlar 1cln ırUzel 

: kürk mantolar her nevi 
:ııarnltilrler, Japon lel aa
:bahlıklar ve pijamalar. 
: masa örtlllerJ, yatak ortU
:ıert ve ıalre . 

- ıoauk katalı blr &det maateferrUat motor ve 
_ alt ust olmak üzere bir cıtt un otutme taı ve 
: teferruatı ve bir cephesinin eni noı derinli
- ti (11.10) lrtırnı (4) metre uzunluğunda ve 
: (111) metre murabbaı arsaya 1naa edllmlıtlr. 

- Temel kısmı ile zeminden bir metre yUksekH-

sere ait kli5eler Veki.letc;e temin oluna- _ Yeni açılan A bdur-
- tl tasla yapılmıı ve iccrlslnde biri makine 
: dairesi olmak Uzere cevrllmls iki odalı kcr -

caktır. E rahman K urma nay 
4 - Beher formanın baskı ücreti tahmi- : Kürk ve tuha fiye 

plcle orillmUı catı binası ile birlikte acık art
- tırma ıuretıyle ve 5.12 . .941 cuma aünU saat 
: 14 te belediye dairesinde mUteıekkll encümen 
- marlfetl)'le !halesi yapılmak Uzere (15) ı:lin 

: müddetle ıatılıta cıkarılmı:;tır. Şartnamesini 

: ötrenmek btlyenler Ankara, tııtanbul, Jzmır, 
: Isparta beledb·eterlnden otrencblHrlcr. Ta
: !iplerin ve daha mufassal ma!Qmat almak ve 
: aormek hu~usunda belediyemize mUracaatları 
- UAn olunur. (8756) ı 6S2 

nen 25 lira ve kli~elerin santimetre mu- :mağazasında gayet 
rabbaı 4 kuruştur. : ehven fiyatla satıl 

S - İhale 25. 11. 941 sah iÜnÜ saat 2,30 -
da yapılacaktır. Ş artname 24. 11. 941 pa- :maktadır. 

Adres : Annfartalar caddesi 2ar tcsi günü akşamına kadar Vekilet neş· : 
riya t müdürlüğünde ıörülebilir. 18526 : Adliye sarayı karsısında Çadırcı 

:ıar Bonmarıesl No. 214 Tel: 2392 

VİLAYETLER 

Ayazoğa köşkü 

tômir ettirilecek 
lııtanbul Narıa lllüdllr!UC:ünden: 
27. ıı. 941 peraembe ı:ünü saat 15 t e !&tan

bul'da nafıa mlldürlüt!i eksiltme komisyonu 
ortasınrla (14820.02) lira ke&lf bertelll Ay.ı.z

ata kö,kU tamiri kapalı zart usullyle eksilt· 
me)'e konulmuatur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık leleri ec · 
neı. hususi ve fenni ıartnameleıi, proJe ke -
ııt hUIAsaalyle buna mUteferrl dlf:cr evrak 
dairesinde görUlecektır. 

Muvakkat teminat (1112) liradır. 

lstcklllcrln teklif mektupları ve az bir 
tenhhütte (10.0001 liralık bu lıe benzer ta rihi 
bina tamiratı tal yaııtıtına dair ldarelerlnden 
almıs olduıt"u vesikalara istinaden tııtanbul 

vllAyetıne müracaatla eksiltme tar1hlnden 
tatıı ı:Unlerı harlc (3> aUn eve! a lınm ıı eh -
llyet ve 941 yılına alt ticaret odası veslkalrı
nı havi kapalı zarflarını 27. 11. 941 persembe 
aUnQ &ant Cl4l e kııdar nafıa müdür!Uıtilne 

vermeleri. (9598-8214) lı:t207 

Sa tılı k 
36 model Fort kam>onu uzun ıase ıtıstlk -

!eri tyt vaziyette utılıktır. Snt ukkuyu Yel· 
ken ııokak Nn. 4 Salih. Feyzi, M l'.l 

Satı hk piyano 

';ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

MALiYE VEKALETi 

Fransızca bile n dakti lo aranıyor 
Maliye V ekiletinden: 

.Ankara Birinci Sulh Hukuk 
den: 

HAklmll~ln-

Muıtıa orta okul blyoloJI ve rlyazJye hocıı
ııı Mehmet Ertu : 

Ziraat VekAlcti vekUI Maliye Vektılctl mil-
uvır avukatlarından GUzlde Alpar tarafın -

Mali Tet kik Heyeti ic;in ıyı Fransızca dan aleyhinize acılan Z75 ııra alacak dava -
ve Turkc;e bilen bir daktilo almacaktır. sının yapılmakta olan durusmasında. adresi -
Kadro ücreti olan (150) lira, isteklilerin nlz mf'thul olrtuaundan lllınen cıkarılan da
imtihandaki muvaffakiyet derecesine ıtöre vellyeye de icabet etmed!C:lnlzden eenc usu -
birden veya tedricen verilecektir. L ise me- ilin 141 Jncl marlrtesı mucibince ve ylrml alin 
zunları ve makine ile Almanca ve tnıiliz- müddetle 11Anen aıyap kııran cıkarılmasına 
ce yazabilenler tercih edilecektir. Aıker- kuar verllmlı oldut undan duruıması bırakı

lan 16.12. 941 salı ~ünü saat 10 da mahkcme
likle ili~iği bulunanlar imtihana alınmaz. 
İsteklilerin müsbit evrakiyle birlikte 28 
sonteşrin tarihine kadar ne1riyat müdürlü
ğüne müracaatları. (85l2) 18521 

YENİ Sinemada 
BU GÜN BU GECE 

İl!hl kadın. en bOYilk aanatklr 
GRETA GARBO, Dahi ~J1siır 

ER.'\EST LUBtTSCH'ln ldareı1nde 

l'>lELVlN DOUGLAS ile beraber 
Yarat tıklan 

GÜLMİYEN KADIN 
TUrkcı Sozıu 

Seanslar 
10 - 12 - 1430 - 16.30 - lS.30 - Gece Z1 d• 

de bl7.zat hazır bulunmadıCmız veya bir vekil 
aondermedtt lnlz takdirde muhakemeye ıfüıı -
bınızda bakılaca.c:ı t ebll f:.' makamına kaim ol· 
mak Uzere llln olunur. 5407 

SUS Sinemasında 
BU GON BU GECE 

En rüzel iki bUYilk yıldızın yarattıklıırı 

sinema harikası ıaheser 

MARİ ANTUANET 
Baı Rollerde 

Norma Shear&r - T>Tone Power 

Seanslar 
11) - 12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 d l\ 

Hemşire 
T.C. Z iraat Bankası 

Yardım Sandığından: 
Sandığımız için müsabak~ 

bir hemşire alınacaktır. Tal~l 
a - Lise veya orta tah S1 

bitirmiş olması, ) 
b - Kızılay Hemşireler rı1e 

tebin den mezun bulunması, bl 
c - R esmi hastanelerdetı 

61 r inde. t ec rübe ve tatbikat g 
müş olması meşruttur. 5! 

Ücret miktarı ehliyetin~ gıı 
t esbit edilecektir. İmtıh• / 
25-teşrinisani-1941 tarihinde• ~ 
at 9,30 dadır. T alip lerin ba~ 
binasındaki sandık s.ervisi rıe 1, 
racaat ederek kaydolunı1l\ 
ve istenecek vesa ikı tevdi e}'g6 

meleri lazımdır. b 
Memur alınacak 

11
rr. 

RıiYilk M!llet Meclı.G :KAUbl urıı 
den: tı f 

Zabıt kaleminde acık bulunan t-
memurluC:una istekli bulunanıardatı cll 

rnf!)e vtıkıf nlarııarın 2!l 11. 1941 
akıamına kndar milracaatlan. 

(Si39) 

i m t iya z S ahibi 

Iskender Artun oe# 
Umumi Neşriyatı l dare ı;: 

Yazı İşleri Müdür ü 

M ümtu Fa ik Fen'.k l)J ıll 
r· 'iessese Müdürü Na~ıt (l.fo 

ULUS Basımevi ANJ'-4 

-( DlKKAT )-- f' 
Cazctemızc ~onaerııcn ner ııe~ t' 
zııar. neşredilsin edllmesııı ,e 'I' ~ 
rıımez ve ıcayooıusundan doııı, 

oır mcııullyeı ıtobul oııın 11111 

.. ,,d~ 
SUMER Sinemas ı 

BU CC.N BU GE0:: 
ft' 

Dünya knhkaha kralları LOff
1 ed 

taratınd~n cc,·rllen bUyllk k011' 

LOREL HARDİ 
HARBE GiDiYO~ 

<TUrkce söı:IO> 
Seansı r r.cc' 

10 - 12.15 - 14 30 - 16.SO • ıs.30 • ' 
Alman :ı;apısı cok az kullanılmı& mükemmel 

bir halde. Tel: :1380 5390 

'------------------------------------~ 


