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Askerlerimize kışhk hediye 
loplanmağa başlanıyor 

Bütün Ankaraldarın bu güzel işe 
seve seve koşacakları şüphesizdir 

~a.y - Yardımaevenıer Cemiyetleri Ankara MU,te
~-~Cllbıltui dün de teıkil edilen tAll komite lzalarımn 
;.~arıy1e bir toplantı yapDllf ve bu toplantıda Ko
-... fteiaı Bayan 'Ubeyde ElU bugüne kadar komite 
~ alınmıı tedbirleri ve yapılan hazırlıklan 1 • 
~tırıltur. Takdirle tuvip edilen bu izahat üzerine 
~ erlerimiz için b~den IUbaren toplanmıya 
~ kıt hediyesi ve hediye paıwn için kunılan 
~ vaatte görecek balar ~limit ve bir çalııma 
~ teaplt olunmUftUl'. 

t~r~i Komitnindea : • 
Kahraman erlerimize kıt hediyeat &"!Sndermek iltlyen 

aayın halkımıza bir kolaylık olmak üzere komitemia 
ıehrin üç muayyen yerinde hediyelik eıya aatıt mer • 
kezleri teaJı etmlıtır. Bu merkezlrle aatıp aradilen 
eıyanın clna ve fiyatları atatıda göıtertlmiftir : 

ı - Evkaf apartmanında Yardımaevenler Cemiyeti 
Merkezi, 

2 - Ulua meydanında Yerli Mallar Pazarı, 
a - Yenlıehir'de Atatürk Bulvarında Killi PiY&ll80 

aatıı merkezi. lcO,terek komite, hediyelerin toplanmuuıa batlama 
lfbaQ olaraıı: buc11DU ilAD etmif ol.muma ratmen, dtla 
hll Ço)l vaıandqlar hediye toplama merkezlerine ut • 
l'ıhraJr hediyelik eıya ve hediyeye çevrilmek üzere 
~eıı. mebl&llar vermJtler, makbuzlarını alınıılar • 
Gır. 

Yüa ~ldinn 45 ICurllf 
Kar baıl•l• 75 Kurllf 
Yüa zorap SS IC.urllf 

Hediyeler, Kızılay ayniyat makbuzu mukablUDde ve 

~' 
/ngilmer taraluulan ••ri alınan Bartlia'nın, bundan bir ay katlar euel, hauaılan "• denimen bombartlı,,.. 

eJilmuintlen •onrtılıi ıörünüıü 
Dljr taraftan mU,terek komite, hediyelik e,ya temin 

tlıtıek iatlyeDlere bir kol&Yhk olmak Uzen mu~en 
~~lerde aatıt merkezleri lı:urmuttur. Bu komitenin bu 
"

11"-ta Ankaralılara hitap edeA bir il&mDı 4ercedl70-
l'ıaıı : 

hediyelik etY• tedarik edemlyen yurttafların verecek
leri paralar da, Uzerlerlnde "ErlrimJze hediyelik alın • 
mak üzere,. ibaresi yazılı Kızılay'ın maktu makbuslan 
mukabilinde, bugünden itibaren; o t 

48 11aatten beri Sirenaik'te 

Erlerimise laediyelilı qya 

ı - Posta caddesi İçel Ap. Kızılay Merkezi (Ti: •Ta) 
2 - Evkaf apartmanında YardımaeveDler Cemiyeti 

merkezi, 
a - Yeni§ehlr'de Emniyet allnında c. H. P. viliyet 

merkezindeld heyetlerimiz tarafından kabul edilecektir. ~aıl•7 • Yudımsnnler Cmıbftlm A.aiua •it · 

Çarpıımalar 
devam 
ederken •• .-

Fa1;1a RJla ATAY 

1 Maarif VelDi ve C. H. P. Genel Wreleri Selrinlıde 

Bir kaç gUn eveı talebe yurdu itleriyle ınqgııı olmak üzere t.tanbul'a 
gttmtı bulunan Kaartf VekJllmlz B. Haaan • Ali YUcel ile CUmhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri B. Fikri Tuzer dün aabahki Anadolu Ekapre
aiyle tehrimiae döıımU,lerdir. Vekil ve Genel Sekreter Ankara pnnd& 
Kaarif Vekillltt n Cllmhurtyet Halk Par.ti81 ileri gelenleri taratmdaD 
karfılanmıtlardır. Yukarıdald reaim. C.H.P. Genel Sekreteri Dr. J'tJai 
Tıuıer'le lılaarlt VefdUDI Ankara p.ruıdan çıkarlraken sö•termektedlr. 

İngilizler 
Gambut'u 
da ~ldılar 
Ml•Yır •ıtılır11d11 

t5.000llbr9*edlMI 

Almanlar Libya'ya 

malzeme yolhyodar 

tanklar 
birbirleriyle 
çarpıııyor 

iki llrlfıı lınMlnııı 
- ... _. lllliy• 

Göğüs gö§üse veyq 

süngü ile de bir çok 
çc11pıfMalar oldu 

Klıhlre. 2' a.a. - İqillz aaıı:.e Kahire, 24 a.a. - Ortaearll ln.ws aö UaU be 
wnumı kararst.ıuıun tebll~: -----------------------ı ac bugün IU 7'&Datta bulua .. 

lnsııız ve aımu kuveu.rt &.rUIDd4 8 ı · 'd l H p Midi 6runın11 1 m~tur : baıııca muııareııe Sld1·Rdes etrarıa- er 1 n e . a s pu - 48 aaattenberi, ftddetli bir ~ 
dakl cevrede devam eımı.tır. H .. - ld meydan mutıarebui oluyor. l"&Jdlt 
taratın da en bCb'Uk b1r uımte ~ • C. H. P. Meclis Grupu umumt tank aayııı ualmakta ve her iki t-. 
mııı.•" oldutu bu mQ'dan muh~~bell heyeti bugün aut <15> te toplana- raftan piyade slttikçe daha f .... 

~:'~R:~:~=~.48 autta tuladır ile- Komünlslllle kaqı -cakti--r· ____________ ,_s_oaa_•_· _•aa_._ • .,, __ •d_._,_ 
Bu arada, 8kU Aaela w Capuaıo'yu 

alan Yeni Zelanda lQtaJan Tril-Ca· 
puzzo yolu boyunca batı)'& dolnl ,Uer-
197111erlne devam ecmıtıer w Tolını~ 
ile Bardla aruında. nn ~ balu • 
aan ve dUamaıwı ehembwtll t •,. late 
mertced olan GemlNt'u llcal etmıaıe
dlr. 

( ; .... '· ıtıcı Q71.a J 

koyma paktı 

IHJgin törenle 
imza edilecek~ 

Nazilli'deki 
yangının 

sebepleri 

Jngiliz futbol takımı 
dün şehrimize geldi 

Kaqllıımıdı samimi nutuklarsiylendl 
Alllrara'dıa d6rt mao nsımat tızere 

X&JdN'de roJa cııran ınsnıa futbol 
taJmU dla aut ıu:ı te Torol ekapre
_.. ll1ldmJze aeımıttır . 
...-~ıe blrllkte 18 lkltlden Dıa· 

ne olaa indis llPOr'Clllan dıU Beden 
~ GeMJ DtrektörlUIQ t.eıu. h .. 
'9t1 ~ B. Zln Atee, rutbol J'e • 
deruronu Betlwtı B. Dan7&1 Aldı&J. 
BllJ.se Batbnı B. NlametUJl JDn&n. 
ın.ws bll>'Wc eıcıat adına mu.ı.ar Kr. 
Morsan, Brltlab Oouneu JDam-il '" 
UJelert. emııtJet mtldlrl B. PIMl Tar· 
... Mhrtmladeld epcıreular ... bllrik 
bir lı:alaba1* ıarafllldaa JıaJ'll)aDmıa • 
Jardır. 

Tren ... ~ IOll1"& lnallla 
IDCll'eUlann aıue ~ tik olarak 
\'QOlldan bıall " lıllllcUl1M Beden 
Twb.,_. a.eı l)INlrtarlUH ve bölae 
adma btrlr ltüet wrtlmlttır. 

lledlB TlrltJ1tıll umum MQdurıutu 
adma 1NJııtU taı&ıdhn iden Ztn Atet 
ıırame 1ıa11Eı•ma (TUrklYt hUkUmetl 
........ lleden Terblyeat Umum MU· 
4Qrlllll w llllttlıı TUrk IPCll'CUlan adı· 

- .... lllllaftrlerSmizl Mllm1anm. 

ca.a 1.IDal ~·> 



I 

y LB 
ı·;;;,~~~::··::-:·::;:·-:;:-:=·:·;~·:·ı 
İ emzirmi~tir. Şimdi pullu yemenisi batında j 
f akçalar dizisi alnmda, bükük boynu dik, i 
• vunılan göğsü gururdan ve umuttan §İterek: : 

JI "- Yap yapabildiğin kadar, ver verebildi- ı 
fin kadar." diyor. :lll"'" ........................ YAZAN ....................... : 

1 

- 2 -

Günün Gölgesi Mebus se~imi 

Rejimin Enstitüsü kanununda 
İnonü, hu ayın ilk gününde Burük 

Hükümler 
değişmiyor 

Mc:di•İn wn roplanım yılını açan ÜÜ· 
yük nud<unda cnüjddemişıi: "Simdi)·e 
kadar yük!H:k ö/Cıc:tim kurumlarının •on 
sınıflarına konferans ıeklfnde verilmeic· ı 
ıc olan inkıl1p dc:olerinin, hu kuruın· ı 
!arda .. 1ıılullp Tarihi ve Türici>e cümlıu·, 
ri>eti Rejimi" adı alımda esaslı lbir 
Jc:rs ,eklinde verilme.si ve bu mevzular 
etrafında ilıml incelc:meler yapmak ve 
)&)'illik üzcrc, ayrıca bir de "Jnkıllı> İntihabı mebusan kanununun yeni 
Tarihi ve Türi<i>·c Cümhuri)·eti Ensti • ba$tan değistirileceği ve 1ek derece· 
ıüsü" kurulması kararlaşurılmııur.'' li intihap usulıinıin incelenmekte ol-

Hejiınin çocukları, rejimin ensıiıwü· dıığu ~t.rafınd? İstanbul gazeteleri~

Falih Rıfkı ATAY 
lurür'de, Deniz ı;.u.inosunun üstunde, bir mebusumuz 

oll eıı bürük saygı ile ka11ılarlar. l'ıirk den bırınde bır haber çıkmıştı. İlgı-

l vaıanının üstünde:, ve Turk milletinin 1i makamlardan aldığımız mal<imata 
içinde ölmex abideler kurarak }iınıi. göce ylirürlükte bulunan intihabı me· 
yılın imıihanından gcçcn Kemalizm, busan kanunu bugünkü teşkilatımıza 

1 timdi, kcndi kürsfüündc cserlcriııin •ıe uymıyan ifade ve ibaretleri ihtiva 
prensipluinin ilmini kur.1cakıır. etmektedir. Hükumet prensiplerde 

Münakallt Vckıli ıle konuşu)'or : 
- F.lhığ'a ne kadar "zamanda gittiniz ? 
- İki bu~ saatte ! 
- Ne İ)'l ıer ... Bizım yolculuk otuz be5 saat sfirdü ... 

Türk fıkir adamları, )İrmi yılın Ön· ve hükümlerde hiçbir değişiklik yap· 
~rine yığdığı me,cltlcri ve Atııtüık madan bu ifade ve ibareleri del:iş· 
mucizcsinin hü)ük sularını, genı; ne • tirrnek üzere kanun üzerinde incele· 
sillcıe ı;özcccklcrdir. Türk inkılabının meler yapmaktarlır. 
ve onun en bü> ük eseri olan Türk 
Ci1mhuri)·eıinln dünya iilçüsümle )arat· 
tığı rnuhıcaun hamle, )ıırınki nesiller 
l~in, ilmi bir t~kik mevzuu haline ge • 
ıi-ilerclctir. Kemalİlm'in, kola)•lıkla ha· 
ıardığı bil> ük meselclcr, Rejim Ensti· 

Yabancı Dil 
Son cümle mcl:ıusumuz.un atzından ideta bir e5cf acı• 

lıiı ile çıku. Halbuki ray, .Ellzığ'a 1934 )ılında vamıı5ur. 
O vakte kadar Tunceli mcıkez.i, Ankara'dan, trenle, araba 
ile, ve mcvsimine gore, atla, kaurla 20 • 25 gün uzakta 
idi. Hasretli Anadolu, susuz toprak gibi ne dökülse içip, 
ve ne atılsa. sonsuz deniz gıbi, sindirip susu)orl Daha ne 
kadar, nasıl, ne zaman ve ne vereceksiniz, onu duşunedu· 
runuz, Burdur'un yuz on kilom~re ötesindeki Antıılya da 
dcmiryolu, )az ru)'lllarını serinleten ve kıı ru}-alarını ısıtan 
bir bahıiyarlılmr. El1zığ )'Okusu ise, uavcrsler üstünden, 
kanar hızına bakı)ur. Ray nereye uzansa, aıeşıe erimiş ka· 
dar, toprağa sömulüp sitmiştir. Sarp karalardan )'lll aşırır 
otomobille gittiğiniz yerde halk size çocuğunun şişen da· 
!ağını ve toprngının çııda~ını ı;osıerir. Serkeş nehirleri 

ı ıü,ünün kür•ü,ünJe, ilmin dilini ala • 
ı rık ve metoduo kalıbına girerek, Jnkı· 
Ilı> edebiyatının ıahesrrini verecektir. 

imfihanlar1nda 

I ki hcuret kavuı turan : Ray ve kanal 
~der, bentler, kaıullıır, beton ve çc- - ia neden kinin vermiyccekmitsiniz2" 
lik rrı;ulator ve kapakl.ırla nizama görmhenler, istemez, beklemez, um· Dalakçı ı~·hi arınıı)-acajız: bin 
alıp, yarık tarlaya su, sarı bcnize kan maz olanlardır. Bunlar padişahın • ton kinin daha getirece_ı\iz. O na,ıl, 
yürücscnız, herkes bu sefer 5İzden dan zapıi)csine kadar, devletıeo ııdu asırlarc.ı, sultanlar, ağıı.lar, be>·ltr 
demieyolunu sorar. Rnyllrı döşer ve sı)Tılmış olanlardır. pesinden, devlet ark:uından delrkın· 
ilk trenle, donanmış kurler içinden gc- Doğuran ana, nasıl.sa, bir ha· lı 5Ürmuşse, ıimJi onu hoca, hekim, 
çerdniz. Tiıren davulları sustuğu \'ll· )'lrlı evllı cmz.irmişıir; ıimdi, rullu mühcndis, mimar kolları ile ku:ııta· 
kit, etraftan bir ses gelir: "- Ya yemenisi basında, akçalar dizisi al· cağız. Sefer nöbeti bize dii,tü: nesi 
kombinalar?" Bir ha ası yanınıza nında, bükük boynu dik, ve vurulan varsa, alıyorduk; nemiz. varsa, vere· 
sokulur: "- Su dağda hiı; islenme· göğsü gururdan ve umuttan şişerek, ccğiz! 
miş hir madenimiz var. Kaç yıldır "- Yap )'8pahitdiğin kadar, '·er ve· ~ 
muhendis bekliyoruz!" Daha akıllısı rebildigin kadar!" di)·or. Sakın: Nitekim ben de Burdur'a bir ııa· 
onun sozunü keser: "- Bunca pa • "- Hangi verı;inle?" di)·e surma • at ı:cdkcreok ftcldiğimize kızar ıtibl 
muk yetiştiriyoruz. Dağlarda pğlı- yınıL :Malaz.kird 1071 den Dunılu· oldum. Halbuki >·cdi yıl önce Af)'on· 
)11nlanmız boşuna akıyor. Bir fab • pınar 1921 e kadar, büıün tarih, onun karahı~ar"dan hııraya kadar, çakıl üs-
rika kursanız, şütlerden elekuik al· memesindeki süt ve damarındaki tünde !istik patlatarak, ~kurda t~ 
anız._" Onu, dine[ıi ile iterek der· kanla beslenmiştir. kcrlclc sı} ırıarak, yalpalar, sıçrama· 

dini dinlC!miye çalışan biri daha \'it· 0o)'1Sl)'a isteme~iııden, kanasıya lar ve panlarla Qaıler uaıi )'ollarJa 
dır: .. _ Asıl :timi hlpisane yeri bu- aramasından hoşnut olunuz. Anık kalmı5tım. lla)darpaşa"dan bindiğim 
rasıdır!" ona bir )'&ban ürküntü~ü vermez ol· rata\ılı \"llgondan Bımlur"Ja iniro • 

mu,sunuz. D°'ler kucağı Anadolu')'8 nım. Fl'.kat hem hir saar ~rç, hom de 
Elinizde: .Mu~'nın asa'sı ol a, sıcak, bir sevgi bağrı gibi sıcak gc· Antal)a'ya kadar önümüıde rü" un 

ıurrağa, suya, havaya birer tıılısıa liyor. Özrünüz ne idi? Onun bil· kilomctrclik kara yolu var. Yüzüm 
berisini yaratabilseniz, yer delinir mezliğine, anlamaılığına, verseniz hunısu}·or. Ne yarıalım lıi bi:rlcr 
madenler kaynasa, sulardan kilovat almazlığına, si>rl~eniz inannıazlıiı· kö)'IÜ hakkı ile konu7amayız. Nice 
perileri uçsa, bacalar tutsc. sıra sıra na hükmetmeniz, kendinizi bu hük • mıı ellerin ha)·alleri ~derimiz 
haı>isler çiftçi. esvaplarına burlinup na· me, başkalarını kendinize kandırma· önünde, birikir Jurur. Burdur ve b· 
dasa, ekime biçime korulsa, dort fil• nız değil mi idi? SC>he dalak kcstİ· parta. ve yedi yıl sonra ora)-a ıı-elen-
nınızı çevircn divacıbrın, ayrı ayrı, rip, kinini yalajta attığından şikftşet ler hahtirarılırlar. Kna bir harram 
di)ccek birer sozlcri daha kalmıştır. ctmi)·or mu idiniz? Şimdi, lutfen, tatilinde. kara yollarında ve tremle 

- Bir do>mazlar alemine düş- sıtmalı kö>·lcrin dl,·asını ı~ıtıoız: h'1Tlcn hiç ~ıkınımz uç hin kilomct· 
tüm, divc mırrJd3nmayınıL Bunlar "- Niçin >•lnıı aıeşlilere kinin da· rtclen fulı dolaşma fır<atını bula • 
sekiz asırdınhcri hır şey almıyanlar. fıu~or~ıınuz? Şu kamı ıiş )"ll~TUCU· hilh'llruz. 
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Felekten Bir Gon 

............................................................................................ 
Bir az gülümseyiniz - Çekmece gözü 
ve benim gözüm - Astar kalmamış ? 

Bir az gülümseyiniz ! 

G ülme)c bayılırım Hatıl gÜl· 

mcden kaulnıı)a bıle bayılı
.nm da, gul m enıe>i sevmem. Ya • 
nm yaııulak hır ş ydir. C..ıtccek mi· 
yiın, sırıtacak mı)ını, sırt.ıracak mı· 
yun belli de •ildır. 

Gcçende hır foto •nıfı;ıya. ı;inim; 
ft!mımi ç ıirmc:k içın. Ben dışimi 
ı;ektırme)t, re: mımı ~cktirmiye ter· 
cih ederim. Çunku birioosinde ca· 
11ım yanar, ba ırırım. Bu duygu ve 
o hareket içı n gelır, s.ımını1 bir şey· 
dir. Fotogr:ıf çekıırırken de mutla· 
ka olmadıgım gıbı gorunmek ıçin 

elimden geleni ya )aparıın, ya )ap
brırlar. 

Adamcıgız makınesini kurduk • 
tan sonrt : 

- B şınıll dık tutunuz! dedi. 
- Oık tutmuyor muyum? diye 

10rdıım. Çunl u ben b şım dik du· 
nır vehmındc idim. 

- Bıraz sa b kınız! Biraz da-
ha! Bitaı daha! Çok oldu! .. Tamam! 
Simdi ıu İşaret cnı im nO'kt.'l)d goz· 
)erıniz.i d kınız ! Bı•ıız g L.ımseyinizl 

Biraz tahıl olun unun! 
- Bu kadar k~ ıı altında na•tl 

tahi1 olabilirim 1 dı)e sordum ııma 
adam makinesıni kurmuş_ 

- Rıhat olun' ihraz ı;:ulumsc • 
yinl G&lerini.ı: gulmuyor, de)ip du· 
ruyordu. 

Artık tahammiılum kalmadı. 
_ y 000 arkadaş! Ben bu kadar 

ııkınuya gelemem. Sen benim res • 
mimi almı}orsun canımı alı)-orsunl 
Çek resmimi giısinl 

Sonra çirkin çıkarsa mcsuli • 
yet-

- Anladık! Mesııliyct baııa ol • 
sun! Her şeyim güzel de hir re~miın 
mi çirkin olacak? Çek şunu da kor· 
tul arım. 

Çekti kurtuldum. F.rtesi J:ijnü eli· 
me verdiği ki "ıtlarda midesi bula • 
oao ve kpıdini r.uc-lukle tutan ve 
biraz bana brnzi)cn bir hastanın res· 
mi vardı. 

Siaıdi bu resmi kim r,Z>ne: 
- Hasta mıydın? diye soruyor. 
Potografçıdın )akamı kurıardım 

derken ahbaplara kııpurdık. 
Ben tfışimi çektirmeyi resınımı 

t"rkıimıhe hunun iı;in tercih ederim. 

Çekmece gözü 

we her.im ·gözüm 
~ 1r ı:un o~umde bir uı;ar si • 
L:. 11ek J>e)-dJh olınu)tu. Dostla· 

Ye.zan 

F E L E K 
rımdan bir idrar yolu mütehassısına 
soyledim. 

- Bir göz doktonına git! dedi. 
Kimsenin hatırına gelmiyeo bu 

"dikkate deier" tavsiyesine t.etek • 
kur ederken: 

- Ben de hangi göz doktoruna 
gitmemi tavsi)e edcrsin! diye sana 
sordum ya! demekten kendimi ala • 
madım. 

Falana git! iyidir. Dcdi. Dok· 
torun fenası olmaz. Hepsi iyidir. 
Ukin bir kısmının lyiliji hastasına 
intikal edebilir, bir kıtınınınki ede· 
me7.. Sö) lc<liği doktora (9itd.m. Gö
züıne haktı. 

- Bir hafta bunu kullanın! Tek· 
rar gelin! di)e bir reçete verdi. Bir 
hafta lcullnndıml Uçar ı1inek ugına· 
dı. Tekrar ginim. Bu scfer: 

- Bir hafta da bunu kullaıun! 
Hafta~a sene selin! diye başka bir 
rcçeıe verdi. Onu da kullandık. Kl· 
Fir sinek gene orııda. Bir ha!ta sonra 
gidişimde aynı nakarat. Bır haf(\ 
sonra ı:;elmek ü1ere bir reçete daha. 
Onu da kullandık. Uçar sinek kaça
cak yerde yawuladı. Ben· de bir daha 
gitmedim. 

Birkaç zaman sonra hanı bu l!Ölt 
hekimini ıav~irc eden Doktor ırka· 
daıım sordu: 

- Gidİ)'Ot mu~un? 
- Ha)•ır. 
- Neden? 
- Qin1cü birader. bu senin me~ 

lekda,ın bcnim gözümü, çekmece 
sözü yaptı. Açıp açıp para ılıyor. 

dedim. O zamandanheri garir bir 
fikir akrabalıfiyle göz doktoru ile 
çekmeceden hanıtisini görsem zihnim, 
ötekine ı:eçer. 

Astar kalmamıı 
--

Y üz bulup asıar anyanların ke
derlerine son yok. Çünkü pi· 

yasada a.sıar kalmamıı. 
Ben bu kıtlığın hikmetini doi • 

rusu a~lı)'l.Dıadım. E~e~ piy~ıada 
astar )erine yüz azalsa ıdı, haydı çok 
>üz venlik de elimizde stok kıl.mı • 
dı derdik. Lakin asıar örlc mi? Yüz 
bulup astar arayan ıkç bahtiyar IÔ'
tercbilirsiniz? 

Şimdi ne olacak? 
endişeye hiç sehep )·ok. Son ": 

nelerde esasen ilci yüz.ili kuınJ.t, ffci 
yüdü. rarde~ü hullea iki yüzlü feY• 
k: rağbettedir. Ascac bula.mıyanlar, 

Hamur maddeleri 
hakkındaki 

kararname 
Bazı hamur maddelerinin menedl

leceğl hakkında bir kuamame pro
jesi ahzırlanmakta olduğunu yazm.ı$· 
tık. Proje, koordlnasyon ve İcra Ve· 
killeri Heyetlerince kabul olunarak 
yüksek taS<lika arzedllmlstlr. Bu 
proje ile börek, buğaca. tatlı ve ben· 
zeri &eylerin yapılması menolunmak· 
ta ve un yalnız ekmekllğe hasredil-

1 

mektedlr. Ekmekten başka bir ıe:r: 
olmıyan peksimet, biskilvl ve yalnız 
hastalara mahsus olmak Uzer• tun-

1 

cala yapılması 1erbeet bırakılmak· 
tadır. 

--------------------~ 
onun )erine bir yuz daha bulup ko
>·ar!ar. Hem astarsızlıktan kurtulur, 
hem iki )'uzliı bir gi)im elde eaniı 
olurlar. Bir )'ÜzÜ c"'idi vc}'a kirlen· 
di mi ötcki ) üzü çevirip giyerler. O 
da eskiyince tekrar eskisini yüze 
çıkarırlar. 

Vaktiyle cimri bir efendinin filo
zof bir uşağı varmış. Zaten hcr uşak 
azçok filozoftur. Öyle olmasa uıak· 
!ık cdemeL Efendisi ona bir eski 
setre vermiş. Birkaç scne ghdikten 
sonra seırede artık hal kalmamış. 

- He>·cfendi! benim setrcm pck 
eskidi di)e efendisine açmış. Efen • 
disi fiiyle bir baktıktan sonra: 

- Sen bunu benim tcrıiye götür 
de içini dııına çevirsin! demiş. Uıak 
da varmıı çevirtmiş. Eslü ıer ne o
lacak? iki ay sonra setre büsbütün 
kajşamıı. Uşak tekrar efcndiye baı
vurmuş: 

- Beyefendi! 1etrcm pek Nı.idl. 
Efendi tekrar bir incclemeden 

sonra: 
- Bunun ilk yu1u pekill icniı. 

Sen terziye götür de eski yüzünü çe
vir5in ! emrini vermiş. Uıak da bu 
buyruğa baş eğip setrenin ilk yüzü
nü tekrar ccvirtmi1. Jlir ay kadar da 
böyle girdikten sonra setrenin öte\i 
berbi dökülmiye baılayınca efendi
ye demi, ki: 

- 8e)•efendi! vakiı geçiri~iniz. 
Size bir bilmece dcyivercyiın. 

Efendi J(Ülerck: 
- Söyle bakalım! cevabını ver

aıiı. 
- Rir döner, bir daha döner, bir 

daha döomn. Beyefendi nedir o bil! 
Efendi bostan dolabından politi· 

kaya, Jrr&mofondan Mlı 0 kanncaya 
kadar ne kadar diineo tev fttu •Y· 
mıı dt""ııkmüt. fakat uşak hepsine '"bi· 
lemediniz" cevabım vcrince, hilemi· 
yccdirıİ anlıyaralc ne iJiiini IOM'IUf; 
upk dı: 

- Bizim aetre beyefendi! Çevirt· 
dlr, bir daha çevİrtdlc. Artık ı;evi • 
rttek dönecek hali kalmadı! demlı. 
hd ylblülerin de yüz crrireed• Mr 
tahanvnül haddi ftrdır. Oaa .,.a 
akıllı isi dcjildlr. 

Rejimin Jlnstiıüsii, sılirme ,11,ıta•ı 
olan !(Özün kendisini göremediği mı • 
ıercti>·le ardımızda kalan )·ıllnrın b(lı· 
hığunu doltluracaktır. 

Rejimin kıırucu'u Atatlirk, hü> ük 
nutkunda mucir.esinin donelerini ver· 
mittir. Kurtuluş ve lcurulus d"tanları· 
mızı bir ara<la vecize kalıhına döken 
nutuk, inkıllp kürsülerinin bas kitalıı 
olmnta ck-vam ed,.re-kıir. 

Gfüıül, )"alnı~ )uksek okul gençleri· 
nin deJif, rurd:m bütün ıydın kadro • 
Nnun, hat:. yığınlarının bu kür~ülrriıı 
heyecan ,.e şoor dolu ilim rıınarındaı: 
bna kan<t içmesini itti)'or. 

Gemal Z eki GENCOSM AN 

Dünkü Meclis 
Bü> ük ?.:lflll't Meclisi dlin snat 15 

te B. Şemsettin Günalta)·'ın reisli· 
ğlnde topluıımıştır. Ankara şehri 1-
mar MOdürlOf;ü 1038 mnll yılı kati 
hesabına ait mutabakat beyanname
ılnln ıunulıluğuna dair Divanı Mu· 
hnsebnt reisli~! te7.kercs\yle Ankara 
Beledl:vesi 1mnr Mürlürlliğünün l!J38 
mail ;ııı kati hesabı hakkında ka· 
nun projesi kabul edilmiş, Büyilk 
Millet Mecllıl 1941 y.ılı hazlran ve 
temmuz oyları hesabı hakkında mrc
lls heanplarını teUdk encnmenl maz· 
balasına bllgl hnstl olmuştur. 

Bundan 11nnrn birlncl ınil7.nk.crcsi 

yapılacnk madılf'lcre gccllmi$. posta 
kanununa ek 2,721 snyılı kanunun 
dördilncn mnildeslnln A benrllndc dr· 
llılklik yapılmaıuna dair olnnık kn
'mln-,ıroJ !l)'t ' Tttl"Jı:lYC·Almnn)"D D 
rasında ticari milbndclclcre dair 25 
temmuz 1940 tarihli husust anlaşmı
ya bdlı 2 numaralı ıırotokoliln 4 • 
Oncn madd<?slnde tayin edilmiş olan 
mQddetln lld ay daha uznlıln\.1sı 

hakkında alınıp verilen notaların 
tasdlkına dair kanun projelerinin 
birinci konu$malan yapılmıştır. Ru7.· 
namenin ıR!rdilncn maddesinde bulu
nan ve aynı anlaşmanın iki ay uza
tılmasına c!alr olan bir kanun pro· 
jest df' yenklcn göulen geclrllmck 
Qzere lkusat encilmenlnce geri lstrı
nllmlı \'e projenin bu encümene ve
rilmesi kıtrarlaşmışhr. 

Meclis yann saat l5 te toplana· 
caktır. 

lstanbul'da 
iaşe işleri 

Haber aldığımııa g6re, lstanbul 
iaşe ıııerlnln da.ha genıı:ı bir şekilde 
yapılmasını aağlamak Jcın tnşe Müs· 
tesarlıtınca hazırlanan kararname 
projesi yüksek ta91like arzedllmiştlr. 
Bu kararname ile 1.stanbul l"'e mU
dürlütO, bölge lqe müdürlllltil adiy
le dnha geniş bir kadro ile kııvetlen
dlrllmekte ve bu unvanla dnha geniş 
bir otorite aahlbl olmaktadır. İstan
bul fiyat murakabe teskllAtı bu mn
dürlilı!lln bir kolu olarak çatısncak
tır. Fivat murakabe koml!ıyonu ha
zırhkl~nnı da bu bölge iaşe mUdür
Hiı!üniln bir kolu yapacak, hazırlnn· 
mış, etilt cdllmlş me.,"7.ular üzerinde 
yalnız karar vermek ttyat muraka· 
be komisyonunun saU\hiyetlnde oia
caktlr. 

Buailnlerde en önemli carpr.:· 
malar, Slmal Atrlkuı'nda Slre· 
nayka 'da oluyor. 

Slrtnayka'nın hududu 2 l!kka· 
nun 1925 tarihli Ml8lr-1talya mu
ahedesiyle cizilmletir. Bu hudut, 
Sollum'un U kilometre ıimalln· 
den ballar ve Carahub'un 25 ki
lometre batıaına kadar uzanır. Sa· 
bh meaahaıı 600, 700 bin kilomet
re karedir. Her tarafı meskün ol
mryan bu bölgenin meskQn olnn 
tehir ve kaaabalan ıunlarclır: 

Blngazl, Derne, Tobruk, Cara· 
bub, zuvltlne, Cldabya, Bardiyn 
ve Tokra. Bilindiği elbl Carabub 
ve Tobruk ılmdıde.n lnelllzlerln 
ellerinde bulunmaktadır. Büyük 
Şeyh Senual'nln mezannın bulun
dutu Carabub kutsal bir kasaba 
aaYllır. 

Slrenayka QUceel 1911 den 1932 
71hıla kadar i1Metll harplere sah· 

kazananlar 
Yabancı dil bilen devlet memurla

rının bir derece üstun maaş alabil· 
meleri için Ankara'da Dil, Tarih -
Coğrafya fakültesinde. İstanbul'da 
Üniversitede birer imtihan açılmış
tı. İstanbul'da yapılan imtihana gi-. 
renlerin evrakları gelmiştir; ince
lenmektedir. Ankara'da imtihana gi
renlerden kazananlar belli olmuştur. 
Bunların adlarını yazıyoruz: 

Fransızca imtihanında 
kazananlar 

Avni Durusoy. Asiye Tugal, Ha
luk Aktın, Süleyman Toros, Orhan 
Edgü, Zeki Turgay, Necdet Açanal, 
İbrahim Senil, Mehmet Baydur, Li
va Türkmen, Mecdii. Özdil. Necip 
Bilge, Kemal Alot, Asım Bozyiğit, 
Mehmet Paksoy, Hakkı Uma, Ce· 
mil Bengü, Salfilıattin Okandan, 
ŞükrU Day, Yahya Yar.daş, Sunl Hu
lusi Hersek, Sıilcyman Himran Ke· 
mal Süleyman Vaner, Hayrettin Ta· 
naçan, Türkin Uzel, Cahit İnkaya, 
Nedim Abut, Burhanettin Ölçer. 

Almanca imtihanında 
kazananlar 

Halil Demircioğlu, Muhlis Ete, 
Kemal Süleyman Vaner, Kemalettin 
.\ruman, Saadet İkesus, Rüştü Tom
buloğlu, Sunl Hulust Hersek Burha
nettin Ölçer, Orhan Alsaç, Cafer 
Tanıt, Sait Yada. Necip Üçok, A v
ni Aktın, Sevim San, Sait Yeşem, 
Enver Eken, Nimet Arınç. 

lngilizce imtihanında 
kazananlar 

ihsan Atakent, Hikmet Tuzcu, 
Seyfettin Korman, Vecih Yazıcı, Or
han Sepeci, Ragıbe Erdem, Muhittin 
Günaltay, Ahmet Naim Tekant, Ha· 
san Halet Işıkpınar, Sabahat Köy
men Fitnat Durosoy. Pervin Ada
taş, 

1

Remzi Brand, Şakir Alev Cavit 
Kınay, Süleyman Hirman. 

Kurtuluf vapuru Pire'ye 
gitti 

İstanbul, 24 <Telefonla> - Kur
tuluş vapuru bugün saat 16 da 1500 
ton patates, nohut, fasulye, yumur· 
ta, ıoıian, ve başka yiyecek madde· 
lerl yükleyip Plre'ye gitti. 

T erkoı au tehekeıinin 
bozukluk 

İstanbul, 24 (Telefonla> - Ter· 
kosta bir bozukluk olmuş, bu yUz· 
den ıehre gelen su azalm16tır. Bo· 
zukluğun tamiri bltlnclye kadar ge· 
celerl bazı bölgelere su verllmlye
eektlr. 

Çağ rı 
• Maarif Encümeni 26-Xl-1941 

çarşamba günU umumi heyet içtima· 
tndan sonra toplanacaktır. 

• Adliye encilmenl bugün saat 14 
te toplanııcaktır. 

ne olmuştur. Bu harpler 1911-1912 
de Türklerle ltalyanlar arasında 
gecrniş ve ilk Lozan muahf'<iesl 
imzalandıktan sonra Ahmet Şerif 
Scnusl, btiyUk harpten sonra da 
lclrls Senust bu muharebelere de
vam etmiştir. 

Mareşal Grazzlyanl'nln ynzdıl!'ı 
bir kitapta söylediğine göre Slre· 
nayka'nın işgali, ancak 1932 de 
yanı Flzan'ın işgalinden sonra ta
mamlanmıştır. 

Bir ziraat bölgesi olan burası, 
Osmanlı tmııarntorluğu zamanın
da müstakil bir sancnkU ; askeri 
idaresi de Trablusgarb'e bağlı idi. 

1tal:van lstllAsından sonra Trab-
1 usgarp vllAyetınden aynlıp a)"n 
vllllyet hllllne konulmuş, faşist re· 
Jlml zamanında da Slrenayka Dd 
vlllyete ayrılmıştır ki bunlar Bin· 
gazi ve Derne vllA:ıretlerldlr. 

25/11/1941 

11ne11 bahsi 
E 

deblyatcı bir doatumwı dun· 
kU Ulus'ta cıkan ve deAer-
11 araıtırmalara da)anan 

bir yazısı üzerine cırte "ne" bahAtne 
tekrar dönmek Uıllyorum. Mustara 
Nlhat'ın vardıfıı hüküm de blzlmkl· 
ne aykırı defllldlr. Jo"aknt bu yazıdan, 
cıtte "ne" il cümlelerde fiilin olum· 
auz kullanılmıısına ancak Tanzimat· 
tnn sonra bııalandıflı mtınnsı cıkı)or. 

Ahmet Mlthat Erendi, öyle kullan· 
mıe: Mualllm Naci, bu kullanıeı hoı 

eönnUı; Ebüzztya Tevtık Bey de 
Kon)a'da ıUrı:Und\l buna slnlrlene· 
rek )·azdıf: ı bir kltnpcıflı l!Urlyctten 
sonra latnnbul'da baıtırmııtır. R~ 

calzade Ekrem Beyin bu lıahse da· 
lr Talimi Edcblyııt'ında bir istitrat 
yazıdıAı da ııene bu yazıda ııörUIU· 
)'Or. 

Blrcok dlllerde ruııerln mAnnsına 

olumsuzluk aetlrcn "n" harfinin bl· 
ze de Fars('adan ektanldı!lını kabul 
edı:oblllrlz. Jo"akat unutmamak sıe· 

reı<tlr ki f'nrscada ''ne" dllpeduz 
olumsuzluk edatı olduAu IC'ln mtına· 
yı doAruden doflrUYa olumsuz hal• 
ııokar; tek de kullanılır, cltL de 
kullanılır ve o zaman, tablatlyle, 
tıııı a>rıca otumsuzıaıtırmal'ıa ha· 
cet kalmnz. 

Tek kull:ınıldıt:ına bir misal v .. 
ret.m: 

An ne nıen baıem ki ruz! cenk 
blnl püıtl men 

"Ben, sava& ailnUnde 11rtımı aö· 
reccQ'ln adam detlllm,, 

cırt kullanıldıQ'ına da bir mlsal: 
Ne budavendl ra1Y>et, ne aulAml 

ıeJırlYarem. 

"N'e mntycttckllertn bUyUk efen
disi, ne de pndlşahın kulesi dcl'ılllm~, 

.üıkllcr, bu lrnrı kalıbını )'azı dl· 
llne ge('lrlrlctken Türkcc ile Fanı
canın csnsında bir a:vrım ve ayırtı 

olduıtunu eezcmemlalcrdlr. 
Biz, bu "ne,. yl TUrkC'Cde yalnız 

ve yalnız ctrt olnrak kullanıyoruz. 

Bunu Funıcn:va uyarak olumlu tlll
lerle kullnnnnl:ır c<>k olmuştur. Fa· 
kat hnlk dilinde olumsuz kullanıla· 
ı::elmckte otdufıunu nnlıımak !cin 
tA Tanzimat-sonrasına kadar lnme
ı:c lüzum )Ok. Ondan blrkac asır 

önce de yazı· nazun ve nesir - dil!· 
mıze kayan bazı örnekler ııımlzde· 
dlr. 

MeıelA Netl'nln ıu mııratın& ba· 
kınız: 

Benimle hcmzeban olmaz ne nr
devıl, ne Hakanı. 

Mutavveı tercümesinde de Ab
dUnnatı Efendi, - aiidnlı ltadN))'le
eöYle bir cümle yazıyor: 

"Ne mUsebbeh olan recUll ıücaa 

ve ne de nıUscbbeh ile müıebbehUn 
blh olan mtınayı ıüca albl bir emre 
me~-zua delilidir_ 

Yirmi yıl önce 

ULUS 
( Hakimiyeti Milliye ) 

Yurdiçinde 
"İst.anbul'da, her türlü tazyıkler, 

her türlU tehılltler orasında ve yedi 
başlı bir ejder olnn müthiş bir san· 
stiı Un blaman şlfületine rağmen 
kalblerlnl ve kalemlerini drwnyı mil
liye hasretmiş pek cemır arkada.şla
nmız var. Def;Jl memleket toprakla
rına dokülcn kem nazarlara, hissiya
tı mllll>•cye uzatılan zehirli dillere de 
aynı şiddet ve samimiyet ile muka· 
helede bulunmuşlar ve d:llma bUtün 
cihana karşı Anadolu mOendclesinin 
bayraktan olduklarını gl>sıtermişler-

dlr. • 
tstanbul'da, düşmanlanmızın da 

mllll mıı.t.buat namını verdikleri bu 
aziz refiklerimiz, İstanbul ile doğru
dan doğruya muhalıcrata başlanmnsı 
üzerine Anadolu refiklerlni tchrlke 
şitap etmlşlcrıllr.'' 

Yurddrımda 
"De)"! Meyi ga7.etı>slnln Dresd mu· 

lıahlri, mUtt<'fiklyn terki teslihat 
komisyonunun teftişine muarız bu
lunan Dresd'rlPkl Haydenav top fab
rikasına cebren giren zabıta memur
larının 150 tor> namlusu ile demir 
parcalnrı arasına saklannn ve henüz 
ikmal edllmlyen yüz na.mlu bulduk
larını haber vermektedir.'' 

aelen fiilin otumsuztuflunu ı;:orO> 

aunuz. 
EQ'er halk, bu türlü kullnnm 

ol&a)'dı, bu eski yazılıırdakı ti 1 
olumlu ııörürdUk. 

Recalzade Eıcrem Bcy, 12!17 de 
h!lkmU veriyor: 

"Zannımca mesele gırt ııveı Jld 
na aittir. Şive! ııaanda ise ıatıına 

nbtan katili huccet olamaz~, 
Yalnız, ııecen seter de ıöylcdla 

s:lht, cümlenin tını iki ne arnsırd 
bulunursa o zaman ıuıı olumlu 
rakmak !Azım. Bir de her iki ne'n 
ayn ayn fllllcrl varsa bunlar da 
lumlu kalmak ııerek. Size eski 
yeni edebiyatımızdan iki misal " 
reccfllm: 

Etkisi: 
Ne kendi eyledi rahat, ne hal 

verdi hutul'l 
Yıkıldı sltt1 dhandan, dayan'~ 

elıll >cubtıl'• 

Yen ili: 
Ne kendi seldi ııerl, 

Ne alındı haberi; 
lete o gündenber1 
Klmscıılzlm, yalnızım: 

Tek yaaıyen bir kızım. 
Çifte ''ne" den 80nra selen ttl 

tıııın olumauzluflu Tanzımattan şoıı• 
ra yalnız Ahmet Mit.hat Etendl 11' 
Mualllm Neci tarafından m!ldııt•• 
edllmlı ddlldlr. Namık Kemal~ 
BUYtik Retlt Paıa'nın bir beyanıı,. 
meslnde. 1284 te buılan KırmlZI ıi' 
tapta da bunun mtaallerl.ni bulu>'°' 
ruz. 

•• 
Söz acılmııkcn, hem cıtte ·~ 

nln karııtıktan. hem de ötekt oıu111" 
ıuzluk edat ve prepostlon'tan baıc; 
mından Tilrkceyl bir iki aarı> d~ 
ue kıyaılamak taydaau olmıyaeal< ' 

lnalllzoede bunlann )'erini •'ftt" 
ıı· hır ... nor ..... tutar ve bunlardan s 

ra sıelen tlll ııörUnüıte otumtud ~ 
Fakat bUlUn olumsuz = neaatl• 
kcllme.Jerden sonra ııclen lngll ıı
ıııert ırt>rUnUıte olumlu = attırrıı•• 
Uve otduklan halde manaca oıu;:; 
suzdurlar. McselA "nobodY ca 11' 
here,, cUmlesl olduflu albl dlllJ1\ ıı.. 
ce\•rlllrse .. hlc kimse beni sıörd 
demek tlzım aellr. Halbuki blı •')ili 
kimse bent ııönnedl,. derıs. 1* 

Cl!te ''ne" nln Fransızca kartı! 
da "nl-· nı .. .,, dlr. r' 

".le n'a1 apercu Jd ru. ~· 
l'autre., &lbt Burada yalnıs -~ 

ıar düser ve tın "'" :ranJO& el,.....
katır. ; 

Her Y1t1Un bir )'oturt ytytll ,, 
dutu ıılbl. lıer dllln de kendi~ 
ııü bir ııvesl vardır. Onu n• -~ 
ne de ııarbın etldal altında dd1P 

meyi%, 4'I 
son cümlenin cttte ·~e" K rtJI, 

mestyle. aanınm ki, bahta. ye 

Arttırma suretiyle 
yapdacak sahılar ft 

milli korunma kanu"' 
"bti~ 

Milli Korunma kanunun ı ~ 
yasak etmekte ve bu yasaiı d .. 1~ 
edilmek iıtenilen menfaatin ıll~ 
ve mahiyetine cöre, türlU ce.ı:•;ı.
ıağlımaktadır. Bunu göz önün~r " 
Adliye Vekilliği teıkilitına ~· 

1 
~ 

mim yapmııtır. Tamimi önelfl111 

naen yazıyoruzı ~ 

"Artırma hükilmlerine ıöre ~ 
lacak satt§larda ıatılaca'k et~ 
hükümetçe azamt aatıı fiyatı f"''1' 
edilmiı olduğu takdirde muza ' 41' 
ancak bu fiyatı buluncıya kad•111etf' 
vam edilmesi ve aynı fiya~ade .~ 
addit talip ıııuhur ettiği takdır ~ 
larında kura çekilerek ihaıeııtıı~,~ 
iHbet enecek talibe yapılm~•1 ti ,.. 
olduğu cibi azamt satıı fı~ ~ 
kümetçe teshil edilmemiı ollSI ..,......A' 
nın artırma ile aatııında bU t f~ 
cinı ve vasıflarınm ve maıı1e ;;.'!'. 
lariyle bunlara illi.vesi icabed~~ 
ru kir miktannın icra me~~ ,"ttf". 
ca aalihiyetli mercilere t~~-1" 
dikten sonra ancak taayyün r ,ft".. 
satıı fiyatını buluncıya k•t" fi~ 
mıya devam edilmesi ve ~~ , 
müteaddit talip çıktılı takdı ,, 
ne aralarında kura çekilmek f1S .~ 
le ihalenin yapılması kezalik • 

dir." 

Köşemiz ••• . bil 

T 
.ürk atzına .,lan ,.. lıoı gelen öyle kelimelerimiıı var ~~ 
takımının Arapça ve Farsça'da lrarıılıtını bulmım~l111'J;t11lf' 
yarım yamalaJr. bulmuıuz. Bir tıkımı dı yabancı bır ~.. 1'" 

dilimizden atabilir. Bu Jr.elimelerimizi ''kullanııı koyrrı~1,,ı bil• 
sanııtkiılarının işidir. edebilerin de ise TürJr. ıairinin vısı 
yüktür. 

* • dol1"4'
•· Feci'' Jr.elimesini ''berbat" lı Jcarıştırmadığımız vakit ıeei ı"i 

doğruya "acılılı" minasını gelir. "Acık • facia" dır. "N;. Jr.i • .'' ı; 
dir ki ... Ne faciadır ki ... " yerine kolaylıkla .. ne acıklı şeYn~~ıı ıı•' 
yoruz. Fakat ''bu memleketi, sonuna kadar, harp acılı 
tutabilirsek .. ,. diyebilmeliyiz. 

* • " . k . d anıksıı" de~:~ "Mukavim a dayanıklı', gayrı mu avım = U' . , tfli1' 
tir. "Dayanık." ın ''mukavemet" oldulunda şüphe edebılır 

* s·· le bÔ~~ "Tact" kelimesine Osmanlıca bir hrşılık bulamadık. ?~ ·çill r,;ı 
"kiyaset'' i tutturmak istedik. Falrat bilhassa konuşma dılı Jst•"!ı. 
yabancı idi. "Tact" ise Jconuşmı diline lhımdır. Fakat Jr. bu ) '. 
ağzında "'tactıız" yerine "denııir" demiyor muyuz? A.nca ır 1~ ~S 
menin ne "denli'' sini, ne de "den" ini Jr.ullanıyoruz. 'DeO piı.ı
limizi alııtırabilııd, "den" v~ı "denlilik" de diyebiliriz. -
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Altnan • Fransız mütarek~i imzala· :IJ •radan on sekiz aya rakın bir za· 
it'~ ~ttmiştir. lnı;iltere'oio )'a dcmd 
aı: lll olacatını, yahut da kısa bir U· 

'"' ~ istillrı utrı>·acağıoı hesaplıya· 
\' D1Utarekeyi imulıyan Peıcn ve 
ı~&and, bu on sekiz ay içinde mücade
ftltk 0 hiç de beklenmedik şddlcle geliş· 
lt' .ıe olduğunu iÖrmtişlerdir. fngilıe-
1& rıııı İstlllsı için geçen sene A lmanlu 
llı~lf~ndan )-apılan tc~cbbüs sura düş • 
>.ıı!,.tür. Amerika harbe girmiş demektir. 
lıı .~aya Rusra ile harbe tuıuşmu,tur. 
ı:Uzıer faloız başlarına Afrika'daki 
fiy )IJI sömürge imparaıorlııfunu tas• 
tıı.: etınışlerdir. Fran•a ise, bu bir bJ· 
dııı ~ene iı;ınde anavatan toprakların· 
~ U(te ikisinin Alman işgali altında 
"i sıııı, birkaç milyon ,·atand~ının 
~~olan)( tutulmuına katlanmış ve 
lıi, urıeterindcn bir kısmının Jal'<)olar 
llJ.• lusınıaın da lngiliıler tarafından is· 
~ •ııe mani olamamı~ur. Daha kötüsü, 
l';.adeleııio sonu görünnıcmekıcdir. 
~bin uıun süren muharebe cfe,·irle • 
~cıı biri içinde bulunduğumuıu an • 

bazı beliniler vardır. 
~~u halde Frıosı'nın durumu, daha 
in.,,~ hali ne olaca.kur? Mütarekenin 
.. ~ Frarua'y1 ikiye ve hatta üçe ayır· 
"""tttr• 

dt'cıl - Almanyı'nın A'TUpa üzerin 
llııı ı..~lclmi)·etini tanı)'1ln ve Fransa 
ltıı 'W'tUlurunu ona tAbi olmaktı gö • 

lavat ve taraftarlın. 
>'iilt 2 - Pranu'nın kıtı üzerinde bü • 
~'Ve. müstakil bir devlet rolü O)'nt)'il· 
ıtııı:~ıne inanın ve İngiltere ile 1904 
ba rı devam eden antantı taraftar olan 

Col'dlter. 

~ - Bu iki rumrenln ortımnda bu· 
ti" ~eten • Veygand zümresL 

~ 1~ııdiAi gihi, mütarekeyi imnlı • 
~ t\iınre de bunla.rdır. Müıardc:enin 
~ stııdan sonra hldiselerin akı,ı, ya· 
~ Y•vq Peteo zümresini Almaoya'nın 
lli!ı atına atmısur. Mütareke imıa edil
~ ıeu ıoııra, donaMııının Almanlar ta· 
~~dan kullanılmasından endise eden 
lıtıııa tere, Frıruu harp gemilerini ba· 
~til >a teşebbüs etmiı ve bu, ViJİ ile 
'oıı: tere'nio arasını açmıştır. Ondan 
- a lııgiltere"nin isµI altında bulun· 
lıt~ Fransız toprakları hakkında tat· 
CtıııÜtti~ ablulcı Peten'i büsbütün gü 0 

~lll.iı ve Almınya'yı doğru kaydır· 

" 0~ vır ki İnglliı kuvetinin artmak· 
'-. Jı utu da bir hakikattir. Bu hale gö
tı.ıu .~ıea'fa ve Veygand'ın yanlıı bir 
~11': 1 takip etmekte olduklut da an· 
~ ""11ktadır. Petcn Ye VC)•gand için 
': llrtlar altındı yapacak üç 1ey var· 

~ - Gidilen yolun rıolıs oldul!~nu 
>.~ 1 rotu deliştirmek. Bu takdırde 
~la ltt, Franu'nın geri kalan par· 
'liıc~ da~hı::al ederek orada bir kukla 
~~ tr--ırutatllMAtUI. l'ARat rran .. L 

lıı:ı~rgtleri ve donııımıuı lnı:ilıere ile 
; te nıütııdeleye de'\'1lJl1 edecekti. 

'-ftt· - İkinci bir yol da tnı:iltere'nin 
'-'ttı:llt ınani olmı)'I çalı~ak ve bu 
~~ ll!Ütarckenin imzasiyle yapılan 

~ tlı da düıeltm~. 
' - Niha)·ec müıar~eı:ııin hüküm· 
llt de •ılu surette batlı kalarak ne bir, 
~ise ~hr ta.rafı doiru kaymak. Ye 

fit lerı~ geli~mt5ini beklemek. 
~at ılk umanlırda bu üçüncü )'Ol 
lift ba >'Ürüdü. Pakat birçok imille
~ ılcısı altındı ikinci yola doğru 
~ Du Yüzden Veygand ile arasının 
~. Iİ~-~lduğu anlaşılmaktadır. ln,.;iliı· 
~~I Afrika'dı taamın geçinciye 
~rdi_ bu anlaşmadı~ın önemi olıııı>·a· 
" t11 , Fakat bu taarruz munffak olur 
4t,,.ııı:lizler Tunus sınırlarını kadar 
~11 ~llc oluna, Fransız sömürgele -
~ lıu !'Umu zi)·ndesiyle nazikleşrcek· 

idili ~kdirde Jimall Afrika'da kendi 
~tt itibi hareket edecek kuvetli bir 
~ v.,/ Q bulunması mahzurludur. ı,. 
~'ıtıga~d'ın Afrika'dan geri çckilme
ll~b.lld duşünce bu olmak gerektir. 
'Dnilc bir zamanda sömürgele

~. "ııı IJıa bı~la mak vazifesini üıeri· 
~Ilı ıttt. Sahsiyetinin kuvetiyle banu 
~ ~ı:ttır. Fakat bıJlırı ııflamlastt· 
~t tllhshet, o bağları çözebilir de. 
~1.\ı r adamın Afrikı'dll bulunma • 
~ 111•ıılır da hoı görrnemiı ola • 
\ı ır. 

Hamlet temsilinin 1 

doğurduğu dava 
Karar 20 sonteşrin 
tarihinde verilecek 
tstanbul. 24 (Telefonla) - Hamlet 

milnakaealann<'lan cıkan lcılrıılıklı ha· 
karet dQvalanna bugUn devnm edildi 
Enılkl muhakeme cok kalabalık oımus, ! 
buı;:Un tedbirler alınmış ve mahkemeye 
allı.kalı ı;:azete<'llerlo Şehir Ttyatrosu 
artlstlerl)"lo tlnlvcrslte talebelerinden 
tıaıka kimsenin ı;:lrmcslne mUsıİadc e
dllmemiı;Ur 

Muhakeme saat 14 tc baııladı ve 
baslar baelnmaz htıklm müdafaasını 

yapması tein Celtılcttln Ezlnc'nln vekl -
il Elat Mahmut Karnkurt'n ıöz verdi. 
Esat Mahmut'un müdafaası şöyledir: 

Şehir Tiyatrosu t't'JlııörU Ertut:rul 
Muhsin, TUrk Tiyatrosu mecmuasının 

15 Uktcsrln tarihli •ayısında CcH'ılettln 

Ezlne'yl Hamlet rlYcııl hakkında yaz
dıl':ı yazıdan doln), at:ız dolusu kUfUr 
ve ltltllmcmls liÖzlerle tahkir etmiş, 

bunun üzerine Ccllılettln Ezine de mU:l
delumumlllt:e mUracnat m .. cburlyctlndl' 
kalmıetır. Celfılettln Ezlnc'nln bu mU · 
rneaatını önlemek ıcın Ertut:rul Muh· 
eln de Ezlne'nln ynzdıfn llnmlct'ln ten· 
kit makalesini bir tahrik ve tahkir vc
ııtıcıl olnrnk ortaya atmıe v. karıı bir 
dlıvn acmıstır. Ertul':ruı Mululn tara -
rından acılan bu dlıvnyı haklı ııöstere

cck, makalede hlc bir tahkir \'o her -
hanı;:l bir hakuret kasdı yoktur. Bu 
itibarla Ertul':rul llluluıln'lc Neyyire Ney
yir ve zeki Coıkun'un neıren hakaret· 
ten dolayı mattıuıı.t kanununun 27 ve 
83 lncl maddcleı1ylc cC'za kanununun 
480 inci maddcı!lnln seklzlncl fıkrası 

ve 482 ln<'I maddesinin son fıkralarına 

ıröre cezalanılırılmalnnnı, kendi mU· 
vekklllnln de berneUnl istedi. 

Bundan ıonra Ertuı:rul Muhıı1n'1n 
vekili ı6z aldı ve mlldataasını yazılı 

olarak verdi ve cı:er varsa ı-:rtu{:rul 

Mutuln'ln Ezlnc'ye yazısı Uzerlne haka
ret ettll':lnl. Ertur:ruı Muhıln'ln mcm -
Iekette kıymetinin tanınmıs oldu{:unu 
&oylcdL 

Bundan ıonra Peyami Sata'nın avu· 
katı dinlenildi ve dedi ki: 

- l\lUvekklllmln her Uc :;azısı tet • 
kik edilirse esas itibariyle mtldatııa 
edilen tezin )'Uknnda zikredilen ~ayeyl 
ısrarla ttıklı> ettltl ııörtılUr. Du yazılıı.· 
rın bir kUl ltlbarlYle ifade ettlCI mCtns· 
da kasıt. mUnhasıran Şehir T1yatroıru· 
nun ıslaha muhtac oldu{:u artık bir 
zaruret hnllnc 1:eldl1U kazlycslnl efkCtrı 
umumlycye lılldlrlll. nurada hedef ve 
mak&at Şchlr Tlya•rosunun dUzeltllme 
el meselesidir. Yazının bUtUnUn<!en cı • 
kan m~nada hcrhnn~I bir hakaret me· 
•• ,_. - •'-•mnkt dl_r. ıtla.-blr klt»GA
)•e hakaret kastiyle hlc bir ıey yazma-
dık. HUcum vo tenkit ettll':lmlz. sistem· 
dlr. Yıkılmasını lstedUUmlz ııenelerce 
sadece bir daire etratın<!ıı dönen, te • 
kAmUI yolundan uzak teaklltıtın kendi· 
al<!lr. nız bu mUesscsenln tekAmOIU ıcın 
ıart olan teakllCttın ne oldu[runu YU • 
mnk suretiyle elimizden geldllU kadar 
hizmet etmek istedik. Herkesin ıahsı 
bizce muhteremdir. Fakat ıahıslar ken· 
dllerlni kalkan yaparak istikbalde en 
bUyük tıtzmetlcrl ııönnc{te namzet bir 
mUcs.seseyl ııert bir metot ve ıııtntla 
idare etrnell:e kalkarlıınıa, bu te3klltıtın 
bozukluA'unu ve ıslCthatın zarurt oldu -
ı:unu l!nde eden ynzımw bO!mıda 
kıılkarlarsa biz ııene sızın ezeli ndalctl
nlzc 11tlca ederek dol':ru tanıdıliı:mız 

yoldn devam edeceClz." 
Avukat mUdııfnaınnı yaparken dlnll

yenler arasında bulunan Unlvonıltell 
ırenc bir kız havanın bozulmasından 

dotu·ı ba:rılmııtır. Bu sırada CeUUettln 
Ezine de tenalaatıtını söyllyerek hl
ktmden mUsaade istedi. Htıkim celseyi 
tAtll etti. Fakat lntlzam yeniden temin 
edllemedlltl ıcın muhakeme 20 sonteı -
rtn ııazarteılne kaldı. 

Kaput bezini boyayıp 

fazla fiyatla satan 

birisi adliye'ye verildi 
tstanbul, 24 <Telefonla> - Simdi 

de bazı esnaf kaput bezlerini boya
tarak fa:r.ln fiyatla satmağa bnsla
mışlardır. Buglin Flncancılar'da Va

an adında birinin maıta:r.asında bu 
euretle boyanmış 86 top kaput be:ıl 

t>ulunt!u. Bunlara elkonuldu ve Va
han da adliyeye verildi. 1htlkll.r ıu-

~ ~:rıd'ın çekilme~. Vişi Fransa • 
~t!ı r adım daha Almanı"l')·ı dofnı 
~ ~ill'I demektir, Simdi Fran•ı ile 
~· lı• •ra.ında dahıı sıkı bir işhir
~•t. ~tl ~ir buıstan da hah~edilmek· 
loı. 'tı ;~ ıkf,j de mümkündür. Yalnız 
~' İııltilısi'nin Alman irtifakına gire· 
'~'İ tere°}e karşı mı olarak harhe 
4ıı'?\ rl~asına anlamak ~erektir. Al· 
1ııı.:- ~ 11.Riltere ile harp halinde kıl· 
~ı111~ bu nıücaılelede Pransız top · 
l,;dt '-ı~n hakkiyle ittifade etmek ıırı· 
~'ltıııı Undutcça, PranH'nın devletler 
a_ lıt;ı 1 ta anlaşılan mlnıdı Almanya ._, ~•t iti akdetmesi miimkün deiildir. çiyle adliyeye verilen Gcdlkpaşa'dn 
~Itri • •rtık devletler hukukunun Knsnp Sahrlnln ele geclrllen defter
~ lttler tslıirniştir. Yeni nium >·eni terine bakıldı ve kendisinin beş ay 
.._,.ı, bi aras~ müna•e~tlrri kurmuştur. 1clnde yalnız narh fazlnBI sattığı et· 
!l~ ~ ~ııım içinde ıvrurıalılıırın terden 10.200 lira kazandığı anla$11· 
'lı.ı,.11 •:ınde )'Ürümeleri !Alımdır gl· dı. Murakabe komisyonu et nar· 
~ ~r • .\'ı er ıırınır> hulunıhilir Anc~k bı lcln bu&Un de kasaplarla konus-
,ttt,.)'e kanyı lir irtif~k halinde İn· tu. 

't; lla,k. Rr$ı harhe ıtirh-orm, deme· 
'i • ı,i ·r \.ı.. ~i, ' ı nıl• tamdır Her hılde 
'il 't~ı~'' bir buh r• n içi nd~ btı hın· 

'l'Or. 

A. S. ESMER 
'l"·· ti)'k 
~ Vapurları, V arna, 

"'t~:ı: ve Köıtence'ye 
~~'"bııı '•lemiv~cek 
~' \' • 24 fTell'fonla> - tstan· 
'ııı,l"I •tna, Burgaz ve Köstence 

1~'111118 Türk Bandıralı büyük 
ıltrneı .. rı yasak edlldl. 

~ ltlüshane C. H. P. 
\ ~11111, kongresi 
~"ti ~rıe, 24 ı.a. - Merkez ka· 
~ tı"-~1'121"@!! totılanmıı ve dele· \ '"« Iıdan ileri ıürillen dll~Jc· 

• &ydıh kararlar almıt-

Adana' da Türk Maarif 
Cemiyetine teherrular 

Adana, 24 a.a. - Fabrikatör GI· 
Jodo, oğlunun nişan masrafı olan 
1000 llrayı Maarif Cemiyetine te
berrO eylemiştir. Gene fabrikatör· 
!erden Mustafa özııür ve Hacı Ömer 
Maarif Cemlyetlne beşer yfiz lira 
vermişlerdir. 

Adana bölgesi C. H. P · 
Müfettişi 

Adana, 24 a.a. - Mıntakamız C. 
H. Partisi m{lfettııllllne tayin edi
len Mardin Mebusu Halit OnRran 
buraya ielmlı ve vazifesine başla • 
mıem. 

•· -

Almanlar Tank meydan 

Moskova' dan Umumi durum 

Libya harekatına iştirak eden •on •iıtem 
amerikan tayyareleri 

Libya muha~ebelerinin 
mühim akisleri olacak 

General Blamey ne diyor ? 

GONDAR 
yavaş yavaş 

kuşatılıyor 
Sidney, 24 a.a. - Ortaiarktaki A· Nalrobl, 24 a.a. - Askerl kumarı-

\'Usıral:}a ku\'etleri başkumandan mua· danlıf:ın ve hava umumi karardhının 
vlnl Gl!neral Blamcy Sindney'de soy· mU&terek tebllf:I: 
!ediği bir nutukta ,orle deııııştir : Kıtalarımız Gon<!ar'ı tedrici olarak 

.. _ Lib)a muharebesinin mUhim ne· 1 kuıatmnf:n devam edlyorw. Azozo'da 
ticeleri olacaktır. Muharebenin, istikb ıl ıehrln cenubunda bulunan dUıman 
hakkında kararsızlık içinde olan Tur· mevzileri elmdl toııcu ateılmlz altında
ki)·c ve bıitün <loj;u Akdeniz <lurumu dır. 
üzerinde de akhleri olaCllktır. Gondar'dan blr cıkıı hareketi yap· 

50 kilometre 
uzaktalar 

( Başı 1. inci uylada ) 
mireti olan tesislerini bombardımanı 
devam etmiJtir." 

Almanlar Moskova'dan 
50 kilometre uzakta 

D.N.B. re bildirildiğine göre, bu • 
ıünkü alman tt'hliAinde ılındıı'h bildi· 
rilen Solneçno • Gorski, Mosko,-a'nın 
50 kilometre şimal b:ıımnda 6.500 nü· 
fu~o1< bir şehridir ve Mmkova'run bir 
varo~u mabl)·etini hıiı bulunmal..-udır. 
Bu ~ehir, Mosko'-a • Leningrad yolu 
üzerindedir. Burada Kalinin · Novı:orod 
)"Olu ile Leninsrad'ı giden iki bürük 
ŞO$e birle~ekıedir. 

Sivastopol alman 
topçusunun ateıi altında 
Alman ıo~su, 23 sont~rinde Kı· 

rım'da Sivastopol ukerf teiislerini ate)i 
altına almı)tır. Tam isabetler netice -
5inde ~ehirde ve limanda hıuarlar ol • 
mu,ıur. 

Parartesi Ak~amı salibi~ etli askeri 
mehfillerden blldirildifine göre, Mos· 
ko,·a önündeki harekı\t bu) ük munffa. 
ki) etle dC'\·aaı etmektedir. 

S. S. müfrezelerinin ve 
hava kuvetlerinin faaliyeti 

Bu nıuharchcri kazanırsıık don;ın • mıe olan bir dllımnn teaklll cevrllmh -
ma Malta'ya kRdar daha serbest kal:ı • tir. 10 ltalyan öldUrUlmUı ve kuman· 
bilecektir. Bu zafer aı·nı zamam.l ı bize danlnn yarbay Ccsııanl esir edllmlıtlr. 

il t Gene D.N.D. ajımına bildirildiği· havalarda daha bü)iilt hir hareket ser- Yer va anııev<'rlenlen blrcof:u ku· 
• ızt h ne gore sillh ahında bulunan S. S. kı • hesıhi verecek ve dü•m:ının Siive•ı'ıe '"etlcr.m n arckCttına letlrak etmle· 

~ ' B ı bU Uk tatarına baslı bir ke~lf teşkili tankla • ve t~kendcrive deniz Ü•sunde iase kol· tir. un ar Y muvaffakıyetler elde 
' '"l nıı HU t Ut rın )'lrdımi) le 23 sontesrinde )"aptığı larımız.a hücum •tmck te•ehbiiderini etm~ e r. r ran11z devriye m • 

~ • ı ı t ıı t lıir harekette kuvetli Sovyet sahra mev· ortadan knldıraraktır." reze er ııa ye göstennlıler ve dUı· 
il ı k d ~ileriyle karıılaımıştır. Topçudan )'U• A,Nıstraı.- har"' kabinesini.o rar • man mevz er ne ndar ıokulmuılar ır. • "A •· " ttaı •~ K lk b dım istiytn müfreze hücuma ba~lamı$ Hmba ık•amı •·anaca~ı to.,h•ıtıda bu- yanuır, u ııber ve Ferroa er 

.,.. ' ' ,. l' ıı ı k nı ve 14 küçük istihkı1m tahrip etmistir. 
lunclukııın sonra Genl'ral Rlamey orrı· me,•z er ne nraı yııı;ıılan hlleumla s 
•arka hareket edecektir. en az iki yUz lilU verdiklerini tahmin Hu ı~1ihkamlar<l:ı bulunan 140 toV)et 
• ediyorlar. askeri öldıirülmü)tür. 

Cmuıı Afrika ve BUyUk Brltan:;.a Alman hava kuvctleri pazar gunu 

1 F 
av ve bomba tay: nrelerı devamlı ola. mu,·ıffaki)ctle neticelenen birçok U"1Ş

n Q il tere ve ra n Sa rak dUemanın Tana eölU bölııeglndekl Jır )'llpmıılardır. Savaı tayyarelerimiz 
Gorogorn'dnkl mevzilerine hUcum et- 80 den faılı kım)·on, birçok batarya, 
mlılenllr. lstıhkft.mlara ve binalara tanklar ,.e karşı koynııı topları tahrip üzerinde cereyan 

eden hava faaliyeti 
tam isabetler kaydedllmll ve bunlar ctmi,lerdir. So'')·et münakale merkezle· 
atır hasara uc:rauımııtır. Tayyareleri· rine k'ıırşı hücumları muvaffakıyetle 
mızın hUcumuna uf:nyan bUyUk bir de'\·ım edilmi,ıir. Garlarda l 1 loko • 
lase grmlslnln gölde baunık tlzere ol - motif tahrip olurunuı ,.e 15 )"Ük treni 
dutu ıı!lrUlmUıtUr. hnarı ujrıtılmı,ur. 

I..ondra, 24 a.a. - Hava Nazırlığı 
tarafından çıkarılın tebliğlere göre, 1 tal yanlara göre M oıkova' d aki gençler 
hugün ingiliz av ta)'yareleri Fransa'da Roma. 24 a.a. - BuırUn nearedllen cepheye gittiler 
Calals yakınında, bir fabrikayı ve Grıı· ltalyan rcsml tebllttnde blldlrtldltlne Tokyo; 24. a.a. _ D. N. B. : Ja. 

velin<» )'akınındaki bir kanaldaki mav- ıgı~rert mdoutrurezAelferlrfmka'I~~ .. C.::~.~~ .. keaırlamsıınn~~ pon bUyilk elçisi M. Tatekava nın 
ruıları ve b~a hedefleri mitralyöz ı- ~ , •"'~ ..,. 
ıcşine tutmuştur. İngiliz avctlarıo<lan mevzii c:ırpıenıalar oımuıtur. Topçumuz tal~bl üzerine ~uyük .elçl~lk ~e~mur-
ycdisi dönmcmi~se de bıınlnrdan biri - tesirli bir atee acmutır. larıyle Eıırllktc Moskovıı :ı•ı ıanllye 
n.in nilmıı .uı> .,,. •• ı;ı • .,..,ı,. niin...a..,.,. .Av..tıu.:Yru:r.lıı.rlmlı...;\zozQ. it! n'llbun~ eden (Tokyo-Asahl-Şimbun) gaze • 
de in.ıı:lliz bomba IJl)') .. releri Lorlent ve dUamnn cadırlAnnı milralyös at.,ıne te.sinhı tnuhabiri Jıl. Tatanaka bil· 
Drest deniz üslerine Dunkerk doklar&• tutrnuıtur. diriyor : 
na tlllrruz etmişler.:lir. Aynca av tay -
rareleri ıimal Fransı'da tayyare mey • 
danlarına taarruz etmi,!erılir. Bir av 
ta)')'llresi dün üssüne döMtemiı, buna 
kııııı bütün bomba tayyareleri geri gel· 
mi)lerdir. 

Alman ta)-yucleri dün gece tılcen • 
den başlıca cenub batı kıyısı üzerinde 
faaliyet gfütermi$1erdir. Az miktarda 
)ıtrah ve birkaç da hafif ha~r vardır. 
İki alman tan·aresi -düıürülmüştür. 

Almanlara göre 
Bcrlin, 24 La. - Burada çıbrılsn 

resmi tebliğde bildirildiğine göre: dün 
gece Jngiltere'nin cenup batı sahillttde 

Karaderuz kıyılarında, bır dal ya
macındaki köy paur günleri bir çok 
şebırlilerin uğrağı olur. Bir ıün, öl
retmenlerden bıri, •orır: ··- Niçin 
huk~ sizin k.öyt1 geliyor? ... Köyün 
ileri geleni cevap verir: ''- Bizim 
köy aynak yerdir de, ond11n/.,, 

Yeni Elazığ valisi itinin 
başına gitti 

D. 'Bakır, 24 a.a. - Ellzıi vıliliğint 
nakledilmiş olan valimiz Feyzi Gürel 
yeni vaçzifesi basını gitmek üıere teh· 
rimiı:.den aynlmııtır. 

milte.adclit limsnllıl' &lma.ıı haTS ku • 
vcderi tarafından bombalınmııtır. 

İngiliz av un·ııre teşldllerinio Mant 
Jahiline karsı yaptıklırt taımız ttteb
bustarinde 7 düıma.ıı tl)')'lre.tl dü,üilrill· 
mü)tür. 

- Vah zavallı- O kadar dllttü 
desene .. ~ 

- Dur telli etme: SadreddJn En· 
ver Kömür Sal!I MUeııaeseııne Mtl· 
dür oldu da ondan yazı Y&amı10rl-

Sarhoıtan kim 

korkar? 

B. • • her a.klam lslnl bitirdikten 
sonra "bir iki kadeh" çakıştırmaktan 
pek hoşlanır. Eşldostuyla bir tokan· 
tada içtikten sonra nesell nesell evf. 
ne döner. Yalnız. eve döndükten 10n• 
ra ne5eslnden eser kalmaz. Cünkil 
bayan • • daha kapıyı açarken, yıl· 

"Mo.ııkova sokaklarında hemen 
hemen yalnız ihtiyarlara, kadınlara 
ve çocuklara rastlanmaktadır . .Mos
kova tehrl bir perlıanhk intibaı 
vermektedir. Blltlln gençler cepheye 
gönderllmlııe benziyor. Umumi mey. 
danlarda ve parklarda iıçller aııkerl 
bilgilerin ilk unsurlarını ve bu uıı.. 
da tank kıırııkoyma toplannı kul
lanmayı ve bu toplnrla ateıı etmeyi 
6ğreniyorlat'. Geçen ayın .sonunda· 
b&§lanan bnrikadların tnııası bltmiı 

gibidir. Barlkadlar bilhassa Alman 
ordusunun beklendiği istlkameıte 
takviye edllmiııtır ... 

lardanberl tekrarladıtı sazlerf yeni· 
battan 11ralamağa koyulur: 

- Gene içtin detll mi? Hoh de 
'bakayım? 

- Vallaha tomedlm. 
- Sana hoh de diyorum! 
B. • • teklnsen bir: 
- Hoh! .. 
aalı\•erlr. 

- Pöööfff ..• plı pts ra1a kokU)"Or· 
ııun.- v..ıı. v.a. 

Gecen aksam B. • • lokantııda 
lakırdıya daldı. Ölçüyü kacırdı ve 
adamakıllı lctlkten sonra sallana 
sallana eve döndü. 

Karısı iene kapıyı actı, fakat her 
uımanklnln tenine olarnk, o alqam 
hlc sesini cıkarmadı. 

Aynak, manzara gösteren, man • 
zaraya bükmMen yer demektir. An
talyalılar sthir planlarındak.i miran
dorlar için bu kelimeyi seçtiler. An
talya yollan, kıyıya vardıkları za • 
man, bütün körfez manzarasını gös· 
termck üzeu, bir mirandor, bir ge
niş taraça, yani bir aynakla biterler. 
Biz d11 bu sütunlarda etrafa bakmalı:, 
"Ulus" okurlarına bir umumi man - 'ı---+--+-

B. • • buna eaşmadı de!ll. Fakat 
sonradan isi anladı: kansı onu faz· 
la sarhoş görünce çeklnmlrtl. :ııara seyri yaptırmak istiyoruz" 

*** 
Acaba kime 

Sormalı? 

t 

' ,, 
5 

6 

_,,__...__ Ertesi gün kansına takıldı: 
- DUn akşam benden korktun 

değil rrl? 
- Korktum tabii ... 
- Seni korkutacak bir şey mi 

yaptım? 

lkt eazete okuyucusu konu&Uyor- ; Bayan • • boe bulundu: 
- Hayır ama ... sarhoştan dell bi

le koı'kar derler." !ar: f 

Soldan aata: 1 - Boı Yere, han. 2 -

Erenleri'! •ağı 

ıolu ol rnaz / •.• 

- Şu, ing!llzlerle mlhvercllerln j 

yenlrten harbe tutuıtukları bir yer 
var. Onun doğru adı nedir acaba? 
Bu yere kımisl Slrenaik, kimisi Lib· ı 
ya, klmlıl Sima! Afrika, klmlsl de 
Garp Cölü diyor. Doğrusu nolsa se· 

Bir ııenamber, ihata •brıık ı - 1(e &erit Arulc'Ja Fazıl Kurtlş, Ana
t.arata, etrı 4 - Genltllk, a:r ı - G6IE. dolu Ajansının siyasi meselelerde ıı
Franıa'da bir aehlr e - h1. ıoda ali· kirleri blrlblrlerlne gayet uygnn o
nan vera1 7 - Evlerdelct makbul bir lan iki delerll rilknOdilr. Ummn MO· 
hayvan, ıu 8 - .AUararrııın, ar • - dür B. Muvaffak Menemencloltlu 
B!r maden. ufak dett~ 10 - San. Mr bunu kendi.sini ziyarete geiml.s olan 
emlr, nota 11 - Mllaabaka, hOI 1'6r- misafirlerine anlattı ve ili.ve etti: 

rek? 
- Vallaha bllmem. Bir bilenden 

sorsak ..• 
- Kimden mese!A ? •• 
- M!!!el! ErUment EJcrem'den .••• 
- O bilmez. 
- Neden? 
- Artık yüz ııene önceki 

uğraşıyor da ondan_ 

Muharrirlikten 

kömürcülüğe : 

işlerle 

- SadretUn Enver yazı yazmaz 
oldu. Acaba hasta falan mı? 

- Yok ca.nım ..• O simdi Jcômür· 
cGlGk yap~or-

mek, blr hayvan. - Yalnız bir noktayı anlıyama· 
Yukarıdan aıalı: 1 - Bir hayvan, dım. Acaba neden Fazıl sağ ellylP 

~im kitabı 2 - Akla rellp ıeceıı. Yazı yazdığı halde, Serlf aol ellyle 
valde 8 - Gec• ellenee yeri, ıotuk yaıı yazıyor? .•. 
dellU 4 - Zeybek reıaı, ziya 5 - ı:ı- O sırada orada bulunan Nüzhet 
erkek, iplik yumatı 6 - DUny.fo v•~-'· _J5aba, hallı bir inıtlllz ılveslyle ce· 
nıtı, nota 7 - Xurum, nezır 1..- Vt. • tva~ V.!_rdl: 
kit, yapmak • - Kll!'!_de bulunur, ,9· ~dam ~n de... erenlerin salt 
zerin• 8IY& konur 10 - c ur ınıi. llaY· ..AAlu ..ı1mu! •• 
-. ~o- 1l - VnAn·U 'idar-e ı<!er, 
m1llktlt. k&?ll ltltır, .SA .• TIR. 

O 
Unkü harı:ı durumunun hu-. 
llsaaını yapmak tein gerek 

Libya'da, gerek SovyeUer Birli· 
ğlndeki ca?l>ışmalar üzerinde ö
ınemle durmak eerektlr. Her iki 
cephede de mühim tank kuveUe
'rl hareket hfillndedlr. Bu çelik 
tıarbine şimdi bir de siyaset harbi 
eklenmiş bulunu:;or. Cünkü bu
~n Berlln'de ayrıca Bulı:arlstan, 
Finlandl)"a, Hırvatistan ve Slo
vak:ra'nın da komunl:r.me ka.r$ı ya
pılan pakta ımza koymaları ba
'1U; mevzuudur. Aynca Fransa'nın 
da buna iştirak edebllecdl pyla
sı dolasmaktadır. Dllnyanın harp 
manzarasını etraflı bir şeklide Ci· 
zebllmck ıcın harbin bütUn cesit· 
lerl üzerinde kısa da olsa biraz 
tahlil yapma~& calısmak faydn!IZ 
tellıkkl ediıemeı. 

Libya' da 

L Llbya'dakl lnıtlllz hareketleri, 
,ilmdıkl halde iene lnKlllz· 

lerın lehinde eenlslemektedir. Bu 
neticeyi ne Bardla'nın d11$mesin· 
den, ne de bu ıehlrle Tobruk ara· 
sındakl mühim bir Jkmal merkezi 
olan Gambut'un alınmasından cı· 
karıyoruz; hareketin asıl dikkate 
dei;er olan tarafı, bu bölgedeki 
mihver kuvetlerinln hemen he
men tamamen sanlmış olmasın
dadır. Hntt! lnglllz kaynakların
dan ver!ll!n bn:r.ı haberlere ~re. 
buradaki mlhvercller be& ı;ıarca· 
ya bölünmüıtUr. Simdi de bunla· 
nn lmhaslyle meşgul olunmakta· 
dır. Buna rağmen sene lnglllzler 
durum hakkında tamamen iyim· 
ser tf'fslrlerde bulunmaktan kacın· 
maktadırlar. Çünkü her ~Y eve!· 
ki gün de kaydettiğimiz gibi, cöl 
bölgesinden "ııerlb·cn kuveUerln 
taarruz \'e dayanma kudretlerine 
bağlıdır. Dün alınan haberlere sö· 
re büyük tank meydan muhare
belerinin henilz kesin neticesi hak· 
kında esaslı bir bllgl yoktur. Ciln· 
kil cölde muhabere zorluktan da 
pek coktur. 

İki taraf kuvetleri 
1 ngtllzlerln Lib)-a'ya ne ka-

dar büyük bir kuveUe hll· 
cum ettlklerınl bilmiyoruz. Yalnız 
e\'elce burada m""vcut olan 300 
bin kl&lllk ordunun, herhalde bir 
o kndnr daha taJ.:viye alm11 oldu
ğu muhakkaktır. Suriye lle Irak 
mesı>lesl halledildikten sonra, in· 
glUzlerln Yakın-ıark ordulan da 
serbest kalmış \'e Mısır toprakla
nna relmi&tlr. Tanklanna eelln· 
ce, ılmdl~e kadar yapllan tahmin
lere ~öre bunlnnn mlktan da 3000 
kadar vardır. Karşıdaki seneral 
Rommel kuvetlerlntn de mlktan 
hakkında türlü ihtimaller ileri sil· 
rlllml!ktedlr. Almanlar, burada 
mevcut llç zırhlı tümenlerlnl son· 
radan beşe cıkarmıslardır. Simdi 
eğer ileri silrülen tahminler doğ
ru lse, bunlardan Ucü ve belki de 
aynca iki italyan tllmenl, sanlmış 
demektir. nu kadar ku\=eu sar
manın bir meharet olduğu mu
hakkaktır. Fakat bunların kolay
ca imha ed!leblleceJUnt a6ylemek 
de hatalıdır. Herhalde şimdi al
ınanlar mühim çıkıs hareketleri 
yapmaktndırlar. lşte Elazeg'dekl 
tank me)'dan muhıırebesi bunun 
neticesidir. 

Muharebenin neticesi 
Q yle görülüyor ki, almanlann 

Llbya'da eok mQhlm kuvet-

Beri in' de 

Komünistlere karsı 
~ 

koyma pakfı 
bugün törenle 
imza edilecek 
( Bışı ı. incl uylada ) 

kl'den Berlln'e ıelmlstlr. Fin Hari· 
clye nazırı, Tempelho! taY)'are mey
danında, alman Harlclye Nazın M. 
von Ribbentrop ve dlter bir c;:ok ~ah
slyeUer tarafından karşılnnmıştır. 

Bertin siyasi mahfillerinde mem
nuniyetle kaydedlldlf:lne göre. ko
milnistllte karsı koyma paktının ye· 
nllerunesi münasebetiyle salı glinU 
yapılacak büyük tören, bolşevlkllkte 
gözüken tahrlpcl unsurlara karşı ya· 
pılan mlldafaa lttlfakınııı blr teyidi 
olacaktır. 

Yabancı basın muhablrlerl tarafın· 
dan sorulan .sualler üzerine bugün 
hariciye nezaretinde beyan olunmuş· 
tur ki vaktiyle mf'ydana selen an· 
laşmazlıtın önüne ıecmek icln bu
ırün alman hariciye nu:ırlı.tında ko· 
mün15Ulte kartı koyma paktmın U· 

zatılmaıı netlceılnde, üclil pakt hic 
bir ıuretle kıymetini kıybetmiyecek· 

Ur. lmd" lllve edildiilne ,öre, ı ıye ka-
dar Almanya, ltalya, Japonya, İs· 
panya, .Macaristan ve Mantuko'nun 
lştlrAk ettlfl komiln!gUl~e karıı koy
ma paktı Finlandiya, Danimarka, 
Bulgaristan, Romanya, Slovakya, 
Hırvatistan ve Nankln Cln hUktıme· 
tınln önünde uzatılacaktır. 

Yann 1&&t 12.30 da, BaşveJcllet 
dalreelnde, Berlln'de bulunan yaban· 
cı devlet adamlannın lttlrlldyle btl· 
~ bW tcıcıluW ~acaktar. 

muharebeleri 
lerl yoktur. lıu:ilız do.ıanması, ı. 
talya yolıylc bir yardım ynpılahll
mesınin önilne gE>Çmeıae>d.r. Fa
kat almanların Gırıd'dc olduğu gi
bi ha\ adan naklıYe> tayyarclerıyle 
ve bilhassa pl!inorlerle Ulze kuvet 
ı:etirmelerl de mOmkündür. Her· 
halde lnglllıler, yeni sıstcm ame
rikan tayyıırelcrlyle bunun da ö
nüne geçm,.fc cntısmaktadırlar. 
Cilnkü Libya muhare>bt'sinln n"tl· 
cesl lngllızlcr için bllhnssn iki nok· 
taya bnf:lıdır: 

' 1 - Almnnlnnn yeni kuvet ge-
tirmemeleri, 

2 - Tnnk mı-ydan muharebe· 
sinin lnglllz üstünlüfil altında bit· 
mest 

Bu takd rde lngilizler Bingazl 
lstlkameUnde daha 8<'rbe>~e ytl
rUyeceklerd r. Fakat şimdiden, 
Trablus'un lss:alınde>n ve hattA 
fransız S mal Afrlkaın'nın lngillz
lere ba{:lanacağından bahsetmek, 
Dakar'a amerikan kuvetlE'rlnln 
çıkabllecdl tahmininde bulunmak 
kadar acele olur. 

Fransa vaziyeti 

Bazı lnglllz gazeteleri, mih
ver kuvellcrlnln Trabluı 

yollyle transı:r. Slmal Afrlkn· 
sı'na sığınacaklanndan ve bun
dan dolayı almanlann buralarda 
ilı isteğinde bulunduklnrındnn 
'bahis acmışlardır. Şüphesiz gE'nlt 
lngillz plAnınna bu da vardır. Fa· 
kat 5imdıkl halde alınanlar, ef;er 
Fransa ilzl!rlne bir basınç yapı
yorlarsa bu, daha eok Trablus'a 
yapılacak nakli işlerinde frnnsız 
filosundan faydalanmak, ve Sima! 
Afrl.kası topraklarından geı;;lı 
hakkı istemek maksadlylcdir. 
Weygand'm işten u:zaklaştınlma

sından sonra Hltler-P~taln mülll.
katından bahsedilmesi, bu me>vzu 
üzerine oturtulmus b r lht!mnldlr. 
Bu~n Berlln'de toplanacak olan 
komUnlzm aleyhtan konferansla 
takip cdllen gaye elbette kl daha 
ı;;ok, Fransa'yı yenl nizama doı":ru 
daha fazla cekmC'ğe calışırken, ay. 
rıca da, sovyet harbine kanı hlr 
Avrupa blrliğlnt tanı.im etmek
tir. 

Sovyef - Rusya' da 

S ovyetle>rdC'kl harbe Y.e>llnce, 
ruslann buradaki durumdan 

kötümser olmamalan için hiç bir 
sebep yoktur. Moskou'nın MU 
daha cok cıddilesmış Vl' tchllke>ye 
s:\rml~tlr. Şlmalbatıdan bG)Uk bir 
baskı vardır. Ruslar blrcok ku· 
veUerlnl bura>a toplamış olnuıla· 
nna rağmen ıılmanların sayıca 
Qstilnlüklerlndcn bnhset.r.ıc-ktedlr· 

ler. CünkU harp teşebbüsil almnn
Jann elinde> 1.r. Ve onlar ruslann 
söyledıklerlne> ı:öre buraya 40 ta· 
ne zırhlı tümen toplamışlardır. 
Ruslar, Mojaisk ve Volokolamsk 
bölgelerinde de J:t'rl ceklldtklcrlnl 
kabul et.mekted rler. Bu geri ce
kilişln arkllS'I Moskova'dır. 

Rostof'a gt>Jlncc, bu kesimin ba
tı ılmalinde yapılan bir hli um 
neticesinde alman tank kuvetle
rine mühlm zararlar V!'rildlği b ı. 
dlrılmektedır. Hatta bir habı-re 
&Bre, ruslar, Rostof'un bntııııında 
60 kilometre kadar ileri varmıı
lardır. Bu. Rostof'un ~eri alınma-
11 mı demektir? Bu hususta rus 
kaynakları hlc bir şey söyll'rni· 
ycırlar. Cünkü hatırlard!ldır kl, 
aovyet tebliğleri, zaten Roı.tof'un 
d(lştüfilnü blldlrmemlşlerdl. 

Mümtaz Faik FENiK 

(Küçük haberler) 

* P. T. T. Umum MUd rl l:U m rkpZ 
ı;ıoıtaneııl yanıııdakl yeni binasına t.ı

ıınmı5tır. Umum mlld rıot:Un hO$ t•ı· 
{ti Vakıflar 11partmanınd ki dnl <'lrre 
Maarif Vtkllllt:I teknik t•l':rl'tlm müste
aarlıl:ı tuınaraktır. 

* Zeytlnyatı tblrnnclerl IT'uıımele Vt'f· 

ırlslne ttıhl bulunmnMaktnrtır Mnl n 
veı..-ııııı:ı fabr,k l:ırla tblrnn F:ı rı r1 
ıı.ruuıda rekııhet ol<'lulhınu h~hl'r al· 
mıe ve bu lıl lncelcmer:e b:ıs amııtu~. 

* Adliye \'tkllllt:ı mahk!lmların toplu 
bir halde calııtırılmalan hakleındıı Yıl· 
n1 bir tallmaı.name hazırlıı.mıa ve llıılll 

makamlara yollam~ur. 

* Askeri aıhıslara yapılarnk lldll teb· 
ııtıerın mesafe ıröz önline alınması ve 
)'azılacak t.ebllf:lerdc adres ve hllvt)'t't· 
!erin acık olarak yazılması Adliye Vıt
kllllt"lnce ı.ı;:llllerc blldlrllmlatır. 

* TorOI sarat katan dUn beı saat bir 
~ecııcme ile ıehrlmlze ~elebllmlıtır. 

* Pamuk ltıllkler!nln daA'ılmn ve ıatıı 
ıaıerln1n temini lcln mutedıı.vll 1eerma)e 
olarak \'erilen tnhslımt koordln111>on 
heyetince Yilrürlükten kaldınlmıaur. 

* Ziraat makine vo tıletıerlnln lslPtll • 
mest lcln Ziraat VeklllU':I emrine veri· 
len 600.000 liralık mUteda,'11 aerm11>e • 
den 50.000 lirası yeniden sııblt sermı • 
:Yeye cevrllmhUr. 

* Koordlnıu;yon he)"t?tl. yeni mahıuıun 

alınmasına kııdar btlyt!k hn~ hayvanla~ 
lclıı tııt tıstc ortalama ayda 4!'1 kllo ve 
koaulmı)·an beher bU)'llk tına hayı. an 
ıcın de ayda 15 ı.ııo arııA ve yulafın 
beraber heHP edlltrck verllmHlnl kil· 
cUk bat hayvanlar tein yulaf H arpa 
wrllmemeeınt kabul eunı.tır. 
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Hayat ve Sıhat 

'"'································································ 
il.akı ve :zeytin yafı ..• 

da ai ne mini olmazlar. Onun iç' 
iı, et kavurması. bamıır 

omposto işret sofralarında 
u, ıeylerden deııildir. 
Alkolun inaıuıı urbot etmea 
ktirecek lyi bir ıey de ıiit 
t sudü rakıya meze yapa 
çbir kimse tasavvur edilem 
Alkol.u.n kana ıeçmekte ıeci 
n büyilk bir iyiliii daha 
kol kana ııeçmek için ııra 
kçe barsaklar onu ~ ır· 
iıhr. Alkol barsaklarda ne 
k kalırsa alkol halinden o 
kar. 
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İnsanın barsaldan kafasındaa 
dh oldutu, bu suretle, bir k ak 

ha sabit olmaktadır. 
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Nöbetçi Eczaneler 
Bu aksam Merkez 

belçkllr. Pazar geceleri nöbet 
czane pazar günü de nöbetd 

rak açık bulundurulacakbr. 
e 

Trenler 
A 
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NKARA'DAN GiDEN 

Cumartesi, pazareıest ve 
pe ııQnleri 7.32 de Torm 
si - latanbul'a va.nt 19.50 
Her ııOn 15.20 de pcNlta • 

bula vant 7.43. * 
* 
* 

Her l'lin 19 da Ekspre9 • 
bul'a varıt 9.10. 
Her ailn 20,25 te pmta • 
bul'a varq 12.35. 
NOT: Bu llODWlCll trenin 
Afyon ve bmlr'lııe lrtlbab 
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Her &Un saat 1!5 te. 
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SAMSUN ve ADANA YOL 
Her atın aaat 10 da. • 
V&l'll 11.54 • Samaun'a vaı1J 
Cwna, ca1'1811lba. pazartetl 
len Halep .ı.tikameUne 
2.'U55 te. 

zo NGULDAK YOLUNDA 
Cuma. puar. pazarte.I, 
eembe aünl•ri 17.15 te • * 
dak'a vane 10.38. 
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Her rill 1!5 te taıkan 
taaınm Anıkara';ya VIU'lll 
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trenln Ankara';ya ftl'lll 
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Bir sanat mevsimine girerken 

KONSERV A TUARI N 
HAZIRLIKLARI 

Julius Caesar, Fidelio 
d ~isli bir sabahın alaca karanlıim
'tlı.l lt)rkudan uyanan tabiat daha mah-
tırltıgunu gidermege utraşırken Ro. 

!lıa halkı ıroktan ayağa kalkınııı ve 
'
0 i:aklara dokülmüştiir. Koca bir ıeh

~lll boyle erkenden harekete geçişi, 
btvkalade bir Pııün ba!ila.dıiıru ha· 
l{tr Vermektedir. Bayram... !ienlik ... 

6 °nıa imparatoru Julius Caesar (Jül 
eıar) bu me&ut günün ljerefine ya

~ılacak olan yarı5ları seyre cidecek
lı: r ve bu yarı,ıarda her müsabakayı 
lı: ilZaııan dostu .Markus Antonius bel
d 1 &ene birinci celecekUr. Tribiınler· 
c bugün bir karıı boş yer kalmıya

ClJı:l · .Erkenden yer kapmağa ba~ah. 
kı romalı, Flavirus ve Marıllwı 

da, halkı, Sezar'ı alkışlamab ci~ 
~ekten ahkoymaia uğra:ımaktadır-

r. 

- Pompei'nin Roma ıokaklarm
~ ieçiıini görmek için, kucakları
ıı Zda çocuklarınızla ve olanca sabrı-
6~zla bekleşip haykırışmadınız mı? 
4llldi de gene en güzel bayramlık
li rınııı giyiyor ve Pompei'nin kanı 
) 
2~rinden zaferle yürüyüp gelenin 

d? una çiçekler serpiyorsunuz. Hay-
ı evlerinize daithn, defolun! 

t ~0rrıa'da Sezar aleyhine bir hava 
,:ektedir. Sezar geçerken, halkın 
1 lflarmı ve niralarını yırtan bir 
'!de duyulmu&turı 

L - Sezar, martın onb~inden aa
''llr• 
$ ~ e &Ünün birinde Kapitol'de han
~trler Sezar'ın vUcudumı ararlı:cn, im
b ara tor düşmanlarının arasında ıadı k 

t"desi Brutus'u görürı 
- Sen de mi Brutus? 
~oca Sczar, Kapitol'ün basamakla
llı kanma buhyarak yere )'Uvarla

r:. Sezar öldürülmüştür. 
d eıl?ıdi, sadık bende Bnıtus kllraii-
tdirı 

d .. _ Ben Sezar'ı daha az sevdiğim
l.~ıı değil Roma'yı daha çok sevdi-
ııal!ıd- b • . . 1 d. ,. l<' ... , u cınayetı ış e ım. 

'atı •kat, Roma tıokakları, Sezar'dan 
lt ra bir harp meydanı hali almış
~ Antonius ve Brutus taraftarla~ı 
'tına.diyen döğüşüyorlar. Ve bır 
~ lırutus da bir hançerin Ustünde 
'lıı "ermişür. Antonius'un onun ba: 
tı. .. da. söylediği sözlerin son cümlesı 
""llllrı 

;- İtte bu bir insandı I" 

Bir kılıç düellosundan 
sonra merdivenler 

üzerinde can veriş ... 

Jül Sezar'dan bir sahne 

Figaro'nun düğününden 
bir sahne 

le, masa, ıura.da burada bir 
iki çarık çürük eşya... ve it-
te bütün aksesuvar... Bunların 
içinde, kıymetli olan tek Dey, genç 
sanatkarlardır. hte, Kapitol'iln ba
aamaklarındalar. Juliuı Sezar'm ilk 
perdesinin ikinci sahnesini prova e
diyorlar. Bu çrplak sahne, umumi bir 
meydandır. Başta Sezar olduğu hal
de ko~u kıyafetiyle Antoniyus, sonra 
Calpumia, Portius, Deciuı, Cicero, 
Brutus, Cassiuı, Casca mlizikasiyle 
ve merasimle meydana ıelmişlcrdir. 
Bunları, bir kalabalık takip ediyor. 
Aralarında bir de klhin vardır. 

Çocuklar, romalı urbalarını daha 
kuşanmamışlardır. En azından yüz 
kere tekrarlanan bir ıahneye elbise 
mi dayanır? Yerlere kendi elbisele
riyle yatmakta, pek ııkışırlarsa, pi
yanonun geniıı örtüsünü, kostüm diye 
kullanmaktadırlar. 

İşte Sezar, ön plindadıp 
Sezar 
- Calphurnia! 
Casca 
_,_ Susalım, hey Sezar ıöz söylü

yor. Bir yarıda, trajedinin mUziiini 
şimdilik tek başına temin edeııı pi~ 
yano dunnuştur: 

Sezar 
- Calphurnia! 
Calphumia (karııı) 
- Buradayım efendimizi 
Sezar 
- Antoniuı ko-,arken tam yolunun 

Ustünde durunuz. Antoniuı, 
Antonius 
- Efendim, Sezar. 
Sezar. 
- Antoniuı, acele ile Calphumia

ya dokunmayı sakın unutmayınız. 

Çünkü atalarımızın dediğine göre bu 
mukaddes lkoııuda. "koşucumm dokun
duğu kısırlar, kısulıklarındarı kur
tulurlarmı,. 

Antonius 
- Unutmam Ser.ar. Ne zaman Se

zar .. bunu yap" derse, o iı olmu~ de
mektir. 

'ı.iıtv~li okurlar, size ilk çağın bir 
d tııni, sebepsiz yere hatırlatma
~ :ııı. Ankara Devlet Konservatuarı 
tı~1Pir'in en namlı eserlerinden Ju
tırlaııCaeııar'ı sahneye koymağa ha- ~---...-----..------~~ 

Q ı:vor. 

Biz, bir köşede, romah halkın için
de, sahneyi takip ediyonız. Provanın 
ciddiliğine, Ebert'in gayretine ve ço. 
cukların bu i•e kendilerini bütün gö
nülleri ve kudretleriyle vermiıcesi
ne kan ter içinde çalışmalarına hay
ran olduğumu gizlememeliyim. Bir 
kere daha anlıyorum ki, muvaffakı
yetin sırrı, bir davayı a,k ve ııevkle 
benimsemekte ve çalışmaktadır. Ej
derhaları alt eden bu iki sihirli ku
vetin önünde hangi ıo:orluk erimeie 
mahk\lm değil... Kaldı ki DU karıarm-

~il e~en :rıl Toska ve Madame 
lltt llcrfty operalariyle, ilk ve tatlı 
'e:•larını tattığımız Devlet Kon· 
~ b 11bıarı, yeni mevıim ba~langıcın
t~ f.iJiik hazırlıklar içindedir. Julius 
Gıt~•ar trajedisi Fidelio operası, gir· 
tı~ ı'tlı.iı :mevsimin sanat bfidiseleri 
~klardır. Fakat konservatuar, bu
~a da kanmamıştır. Öyle ki, her \.~""""'""' 
\hı her halde, günün her saatinde 
)~ bir eserin provasına sahne olu-

\KiTAP 
AÇLIGI 

l'İi 
itle rlc tiyatrosunun kuruluşunda 

lt~ eıı.cr büyük ve mühim yeri olan 
tht ll:ılı ve sanatkar profesör Kari 
\ııa• rt, salondan salona koııarak Bru
'•lı:ı Jesti, Don Ciovanni'nin sesiyle 

, tııl oluyor. 
~\a \'eni hazırhklarınızdan bize 
lt,ttnıez misiniz? 

ltrı rl Ebert'in kudretli sanat çiz&İ · 
'1ıııı tbaıı:van yüzünde, hoş bir tebes

elirdiı .... :e· 
tt l?ı ırkaç eser üstUndeyiz. Bir ke-
~delio ve juliuı Caesar, sonra 5 
tctt Unda radyoda yapılacak Mozart 
~. ~~ için Mozart'tan bazı parça· 
' b~~assa Don Juan'dan, Ficaro
~ ll&iınün'den, Sihirli Flüt'ten 
>~tler, 7 ilkklinun cecesinde rad-
1~ S ltınsil edilmek üzere Sopkles
litcııı •bahattin Ali'nin çevirdiği An· 

Qört.-:· ilk aklıma gelenler oldu. 
~ıııı 11>'orsunuz ki çalışma procra· 
Q~~ bir haylı yüklüdür. 
~ lt 111 Profesörle konuşa konuşa bir 
1'tta, 0ricıor geçiyoruz. Bir açık ta· 
~)0~çerken ben ellerimi oğuştu-
htrt, Galiba üşüyorum, Karl 

~,~,~~z Boğuğu hiç hissetmiyoruz. 
"· ~"'lanmız o kadar hararetlidir 

1\ llt.,1 
~· •t et Konservatuarında 160 tale-
f ıo,.~6 hoca vardır. Görüyorsunuz 
~ \~) e böyle her hocaya iki talebe 

lq:· Baıka okullarda sınıf mev
~ la ın Konııervatuardaki hocala
ıtı~ltıı:ısına yaklaştığı düşünülürse, 
t taı... devlet sanatkirlarıntn yeliş
\·~ ı e Verilen ehemiyetin ölçüsü pek 
~t bo •ııtaşılabilir. Fakat burada. 
l~tca Çok kere bir talebe ile meş
~ 0: l\arı Ebert'in elinde çarliaf 
~lıı ~ liste, her talebeyi, her saat 

\ıı:ırdı er. 
'~imiz bir aalonda, çocuktan 

bir ı;ahıma içinde bulduk. 

Sez.ar ve maiyeti yarı§ 
seyretmek için stadyoma 
gitmiye hazırlanıyorlar 

Figaro'nun düğününden 
bir sahne 

Kari Ebert arkadtı§ımıza, 
talebeyi teker teker takip 
ettiği me§hur tablonmu 

göateriyor 

fıte bir sahne ki. dekor bakımın
dan Forum tiyatrolarından az fark
lıdır. Fakat, buna ne bakıyorsunuz? 
Toska ve Madame Butterflyda, bütün 
ihtişamlariyle bu çıplak aahneden 
doğmadılar mı? 

Şimdilik Kapitol'ün basamaklan 
vazifesini cören Iriiçüclik bir merdi
v~ der.mcı çat ma bir islı:em• 

V edat Nedim TOR 
Maarif Bakanlığının cilmhuriyet bay
ramında satı§a çıkardıg1 13 K ı a 1 i k 
tercümesinin Halk tarafından adeta 
kapı§ıldığını ıevinr;;le öğreniyoruz. 
Öyle ki, bin be~er yüz tane olan ilk 
basının pek yakında tükeneceğini ve 
bir ikincisinin de yapılacağını milj. 
deliye biliriz. 
Kitap basma ve satma iuini fili mo
'nopolleri altında tutan 1ıtanbul ki
tapçılarının telif ve tercüme ücretle
rindeki s e f a 1 e t i hoş cöstermek 
için "Halkımız okumuyor, Kitap sü
riımü hem az, hem yavaştır." yollu 
iddiaları, böylelikle bir kere daha ya
lanlanmı:i oluyor. 

Fakat hayretle görüyoruz ki, Maarif 
Bakanlığı da aynı kaycının tesiri al
tında kalarak, Klasiklerin baskı ıa
yısrnı çok aşaiı tutmuştur. Yoksa bin 
beş yüz adedini izah edebilecek, bi
zim bilemediğimiz, başka bir sebep 
var mıP 

Yalnız D e v l e t ç i kitap endüs
trimizde değil, bütün diier endüstri 
dallarımızın kuruluşunda aynı dar 
ve ürkek hesapçılığın izlerini ıörü
yoruz. Halkın, Osmanlı imparatorlu
ğunun çöküş devrindeki a ş a ğ ı ya
şama standardına dayanarak kurulan 
bütün fabrikalarımızın buaiin ihti· 
yaçlarımıza yetmediği anlaşılıyor. 
Halbuki Türkiye'nin ciaha yıllarca ve 
yıllarca f a z 1 a - ü r e t i m (aur
production) tehlikesinden korkusu o
lamaz. Aynı iddiayı kitap endüstrisi 
için de öne sürebiliriı . Satı15 işini ge
reği gibi düzenliyebilirsek, bucün 
Klasiklerden o n b e ş b i n baskt 
bile az gelir. Birçok vitbet merkez
lerimizde k i t a p, hill bir ıığıntı 
cibi, bakkal, aktar ve manifatura 

( Soaıı 6. ıncı H 7/ada ) 

Kari Ebert Roma halkı ( !) araıında 

Sez.ar, karısı ve arkadaılan lzoşuya gidiyorlar 

Provalardan sonra bahçede nq eli bir grup 

da cördüğüm genç arkahaıılarımda, 
devlet sanatkarlarının bu ye~ermeğe 
başlıyan nüvelerinde Türk'e has me
zıyetler doludur. 

Kari Ebert'in iki değerli yardım
cısı vardırı Mahir Ca.nova ve Ertuğ
rul tein .•• Konservatuarın ilk mezun
ları olan bu iki Türk çocufu, arka
daııları arasında, yüksek vasıflariyle 
sevilmi;şler ve kendilerin! sanatkar 
göziyle seçen Kari Ebert'in yardım
cıları olmuşlardır. 

Provalara hakim olan samimt disip
lin ve muvaffak olma aşkı, en basit 
ve sade cibi ıörilnen aahnelerin bel-

ki onuncu, belki yirminci, belki yil
züncil tekrarlanıornda aynıdır. 

Karl Ebert'i.n nazik alikasiyle kar
ıılandığımız bu sahne kar~ısında, bü
tün hazırlıkların hiç olmazsa birer 
parçasını &Örmek fırsatını buluyo
ruz. 

Konıervatuardan ayrılırken, içim 

büyük duyrularla doludur. Türk sa· 
nat tarihinde büyük hadiseler oluyor. 
Büyük yarınlara doğru koııuyoruz. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

ArkadCJ§larını •eyreJen talebe (önde ortada Otelci 
Kadın'ın muvallak sanatkarı Muazzez) 

1. 
Gozellik Hazzı ........................................................................... 

J Yazan: Ferit Celal Güven 1 ............................................................................ 
1nsıınlar itin layat bir yığın :ror· 

luklarla doludur. Bu zorlukları ye-n • 
mck, acı dolu bu yollardan seçmek 
için ruhların, maddi kuvetltrin üstun· 
de ba}ka bir kuvctc ihtiyacı vardır. 
fğer ruh, kendisine ge.rekli olan sağ -
lığı, genişliği bulamlll3a derin bir çu· 
kurda bunalır, o z.aman hayat bir ce
hennemdir. 

maz. 
Güzellik hazz.ı, ~ıaıklısı çiÇ\!klere,, 

mC)-valara renk. tat veren güneş gıbi· 
dir. Ruhla.na rcnı;i, tadı bununla seli· 
ıir, ruh bu gıda ile ruksektır, kı kanç 
değildir, ~pdir, maddi şckiUeriıı 
hepsinden ayrılmıı ve uzııklıı$mışur, 
mesut olm2yı, )"&$lUlllY1 yaln11; ıckild«ıo 
maddede arayanların illcminden, arrnf· 

Mağaralarda )~tyan, hayvan pos • ça kazaııçların cazibesinden kendini 
tuna bürünen ilk insan bile, ma.ddı ta -, kurtarmıJtır. 
biaun ezici baskısından kurtulma.k için Muhammet di)'Or ki: 
bir fey ar~mıı, ~amuru,. taşı ~en~ ip~i- "Eğer iki ekmeğim olsa, bunlardaıı 
dal görüşune sore $ckıllcndır~ış, dıl- birini satar ruhumu doyurmıık için bir 
lendi~i~tir. ?.nun ~ ~rcketı, ne SU· tutam sunbÜl alırım ... " 
reıle uah edılır~e edihın, bunalan ru- B sö ,, . k. .d k • k ak • • u z. şunu gvstenror ·ı mı c ·a· 
hunu bır ferahlığa l\'U~turm ıı;ın d.ır bclk. d d-L • _,, b. _.._ ..., • ı e .. ,.a Zl)Ol<le ı r ,...,.. a'-41• 
olm~tur. it ,·ardır, bunu dindirmek Oıcki kadar 

Karın dağları, stepleri bastığı bir n:ühimdir. Toa.: karın, aç ruh bir insaıı
günde, sürüsünü otlatmıya götüren ço- da birleşmi~ iki haddir. 
banın kavalını çalması sonsuz bC')·az.· Puşkin bi:re saadet )'Olunu ~ie izab 
Jıkların içinde ruh sık1ntmn1. ,,düşme • edİ)'Or: 
mesi içindir. 

İnsanlar )Ürckli bir tekilde güzel 
lik ~ıaz.z:ı arkasından yürümü}ler ,.e 
bir~ok jeyler bulmuşlardır, csa~ sü· 
zcllik hazzı, aşkı insanlık ruhunun bel
li ba~lı vasfıdır, bir insan, eğer güzel
lik hazlarından :roksul bulunuror>.ı, o 
iman ha)"atın ııağlıun bir temeli üzerin· 
de değildir, ömrü baştan bı,a sıtmalı
dır ve bir dibizler i.leıni .içinde sinir -
lidir. 

Halbuki, aW:elliJ.: lazzına ermiş bir 
in9ana. her C1Y•, her ses, her renk cc'\ııp 
verir, börle bir in51.n )'alnız değildir, 
o bir müı.ik parçashie ark.adaştır, bir 
ıabloun renklerindeki ahenklcrle b&J· 
başadır, bir hC)4'clin talakaıine bağlan· 

1 mışur, güzel bir manzaranın genişliği 
! içinde sıcak günlerde denizlerde yuzer 

gibidir .. 

lla)·atta her ~C)in kendisine n:ah • 
~us bir ifadesi \'8Mır. Fakal b;ınlar ken· 
di ı;izli ııüzelliklerinl, aırl.uını lceııdi· 
krinden anbmı ran, kendilerini ıc,"IIIC'· 
sini bilmi)en ruhlara bağışlamazlar. 

Dunun itin, kendi llemimizin için
de, hazlarımızın terbiyesiyle uğraşma
lı) ız:, gilzelc, güzellik hazlarına kcn · 
dimizi verip alıştırmalıyız. Bu bürük 
sırrın kapısını açık nıtııcıılc anahtarlı • 
rt elimizde bulurıdurma.lıyız, bu böyle 
olmazsa. maddi ze,·klerin, küçük h~ap
luın üstünden ap.mayız, hu ise hayat· 
ta bizim birç..J'k j,ıidaılarımızı, hu .. ala
mnızı, Ce5areılerimir.i kötürümlc$tİrir. 

f nsanın kendi husu~ı hara.tı içinde 
yaratabileceği bir ahenk ve hu cenneti 
'\'ardır. Bu cennette sükuna, ulvt JC)'le
re kıvuşınaınanın imklnı :YQktur. İn • 
un bir kere gerçek olan güzelliğin he
yecanını itinde duyduktan ı;onra, onu 
bu he) ccandan hk bir lcuvtt geri ala-

" Bir tohumun nası 1 bittiğini, rahuı 
bir tomurc:uğun nasıl büyüdüfünu, bir 
sapanın. bir kureğin vaziyetini incele, 
oku, düşun, sev dua et, işte bunlar İn· 
sanı mesut eder." 

Ludıcr, cennet kelimesinin, dunya 
olduğunu, )'8raııanın güzelli!in hııy • 
reı \'erici şcylerirle dunyayı süslerııit 
orduğu.nu, söyler. 

G5rülilyor ki dünya süzelliklerl, 
güzellik haz.lariyle doludur. Ve biz bu
nu her çevrede bulabiliriz:, yorulduğu • 
muz:, usandığımız, sıkıldığımız zaman 
bu ')iiksck hazzın kuvctiyle genişler, 
ümide çıkabiliriz, yeter ki, bu duyf:U • 
Jarın fı$kırdığı kaynağın yerini bulmut 
ve bilmiş olalun. 

Tek insan olsun, insan yığınlan of· 
sun, bir defa güzellik hazzının sırlan• 
na erdiler mi, maddl )·o1csulluklan ne 
durumda olursa olsun, tek insanda, yı• 
ğınlar da kuvedidirler, ne$Clidirler. Ha
)"Bta baAlıdırJar, ~il onlann içini bit 
sana.t scvind, bir sanat sevJ;isi ~um11 
'\e kıımaştımıışıır. 

Bir insan, bir icüde hayatın, ~kici, 
okşayıcı minasını bu kö,cden seyre 
daldı mı, l"Oı:kular artık golgcl~ir, ce
•aredcr kabarır, tehlikeler suya düşer, 
çünkü ruh, nc,$e ile ıı.nu ve güzellik 
hırslariyle doludur, bütün çelimsİ% 
maddi istekler ')iiloek düşüncelerin, zilı
nt ka)'tlaşmalann arkasında kılm~r. 

Bunun itin de ubiau ırıuruık. gözil, 
ruhu güzelliğe altışıımıak, seslerin, 
renklerin, eşyaların kon?~ dillerirıı:l 
öğrenmek, dikkatleri, tyı duygulllt'I 
uyanık Te cömert bulunduı:ma.k sure • 
tirle, geçici hayattan sonsuz hayata, 
) .. ni, güzellik hazzının mun.tlanna g&
nül bağlamış ve gerçek su.dete bvuı • 
mu, oluruz. 

Tarihten çizgiler Edebi 

nkılan Osmanlı saltanatının insanı gUldilren ve dil· 

§llndUren iç ha.yatı, aanatkAr ressam Salih Erinez'ln fır

çuında en güzel ifadelerini bulmU§tu. Onları. yıktığı

mız hayattan kalmıı birer hazin hAtıra diye uyreden 
bugünün çocuklan, tarih ciltleri devlrmlı kadar fayd&lı 

bilgi nzanacaklardır. Ressam S&Uh Erlnes1 il'1 f.ıl • 

danberl, Tarihten ÇJzeilrr adı altuıda açtığı sergiler . 
de, eııerlertrıl teohlr etmektedir. Bir kaç giin eveı An -
kara Halkevlnde halka açık bulunan bu sergiden bir 

rutın &ldık. Bu, bir yangın yerine ''tetkikte bulunmı
ya ve emir ler vermiye giden itfaiye pa,,uının, fellket

zedeler onaaındaki keyifli halinl, cöatermektedir. 

mecmualara 
• • 
ıntızar 

Yazan : Baki SÜHA 
Bilhassa genç i~aları bir araya 

toplıyan edebi bir mecmuanın hasre
tini çekmiycn tek münevver yoktur. 
Yurdun dört tarafında, kah bir say. 
falık resmt gazetelerde, kih tiç beJ 
gencin üç beş kuruş toplıyarak net
rettikleri gayri muntazam çıkan 
mecmualarda celişi guzel yer almıt 
olan taze ve kıymet vadeden imza-

1 
lar, inı:ana bir üzüntü veriyor. Genç· 
!erden bahseden yaşlı muharrir ve 
şairlerimiz, biraz istihza ve biraz da 
esefle şdyle konuşuyorlar: 

- Gençlerimiz dacınık, nerede, ne 
zaman yazıyorlar haberimiz yok. 
Birbirlerini tutmuyorlar ... 

Bu sözlerde bir hakikat bulunmak
la beraber. derhal teslim etmek Il-

ı ı;ımdır ki. gençlere icabcttiği nisbet• 
te imklln ve fırsat verilmiyor. 

1 Bu ir:ıkin ve fırsatlar nelerden iba· 
ret olabilir ? 

Halkevleri mecmuaları. genç isti
datlar için en mükemmel bir gelişme 
ve belirme vaıııtasıdır. Bunun ya. 
nında, gene halkevlerinin vakit va
kit neşrettikleri broşürler. ve mem
leketi yakından tanıtan özel nushalar 
genç imzalar için kucak açmalıdırlar. 

Gec;en yıl, profesör Mahmut Esat 
Bozkurt bana bir mecmua tavsiye e
derek Anadolu'da. sessizce ve iddia
sız olarak calışan geneler hakkında 
dert ynmıstı •• Bilmem yurdun dört 
tarafrnd11n gt-le'l mecmua ve ıtaı:ete

leri okuyor musunuz'. Onlarda hiç 
İo;mi duyulmamış sanat namına en U· 

fak bir iddia~ı bile olmıyan oyle 
cençlerimiz var ki, dağ gibi şöhret· 
!er yapmış ve boyları kadar ki
tap yazmıı olan birçok kof isimli 

( Sonu 6. ıncı say/ada ) 
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ı Bası 5 inci ı ytad > 
dükkanlarında yer alıyor. Bu kasaba
larımızdakı lise cigrenmenlerinin ve 
aydınların neşrıyatı takıp ve tedarik 
edebilmelerine imkan yoktur. 
C ı n ı ı k ı n t ı s ı nın ve bundan 
doaan kumar, ıçki ve dcdıkodu ıpti· 
lilınnın p a n z e h i r lerınden biri 
de, muh kkak kitaptır. 

Memleket olçusunde bir yayın teşki
litı kuruluncaya kadar, hiç olmazsa 
Halkevlerinde bır kitap satış köşesi 
açılamaz mı~ Bir kitaptan her Halk
evi, ortalama elli tane satabilse, on.
beş bin kıisur baskı yapmak 15zım 
gelir. Memleketimizde en aşağı oıı
be11 bin aydın o k u r un ya1adığına 
inanıyoruz Tersi, çok acıklı olurdu. 

Kaput bezinin ve basmanın sürümünü 
duzenlcmck için, yer yer Yerli Mal
lar Pazarları açtıgımız bir sırada, 
kitabı da " h a v a y i c i z a r u -
r i y e " den sayıp, neden kitap aç
lığına karşı bır çare aranmasın ve 
buhınmasrn? 

Vedat Nedim TOR 

Edebi mecmualara 
intizar 

(Bası ıı. tncı ınytada) 

pir ve ediplerimize parmak ısırtacak 
kadar güzel yazıyorlar. 

Hak nasıl olsa meydana çıkar.- ı 
Anadolu'daki genç ve kabiliyetli 

lıtıdatlar, bu haklarını meydana çı
karacak olan bir mürşidi ve selim 
sevkli bir mecmua heyetini bekliyor
lar. İki üç yıl evel ı;ıire başlamıı; ve 
ıeçen sene ilk kitabını verdikten 
sonra ölmıi11 olan Halit Asım isimli 
19 yaşlarındll bir gençle tanışmıştım. 
Bana ıönderdiği üç beş şiirini ne:i
retmek için münasip bir mecmua a
radım, aradım; fakat şair tanınmamış 
olduğu için hiçbir mecmua kendisine 
yer vermiyordu. 
Zavallı Halit Asım ... Şiirlerini neş

redecek bır mecmua bulamadığı için 
ufak hır kitap çıkarmak mecburiye
tinde kaldı. Kendisini anlıyan ve ta
nıyanlar şiir adına gerçek bir sevinç 
duyarak Halit Asım'ı selamladılar. 

' Rosto/ yakınında 

Sovyetler 
almanlan 

gerilettiler 

Moskova önünde 
son 24 saatte 

durum daha ciddileıli 

( Başı 1. inci say/ada ) 

Almanlar yedi binden 
lazla ölü verdiler 

Moskova; 24. a.a. - Moskova 
radyosu, Rostof'un balııında bir 
tank tUmeni ile bir hususi kıta tü
meninin bozgUna uğratıldıfını bll -
dirmi§tlr. Sovyet ordusu, dUıımanı 

dUn gece 87 millik bir geniııllk U
zerinde takip etmlııtir. Almanlar 7 
binden fazla ö!U bırakmışlardır. 

Krasnaya-Zvczda gazetesine gö • 
re, Rosto!'ta kanlı soknk ı;;ar.ııııı
maları devnm etmektedir. Şc.hre ilk 
giren dllşmı:ın kıtaları Alman tank
ları olmuııtur. Gıır civarındaki mu
harebeler bilhassa !ffddetıı olmuş ve 
Alman mitralyözleri Rusları bura
daki mevzilerinden çıknrmağa mu
vaffak olmuştur. Bu muharebeler
d Sovyet hava kuvetlerinln müda
filere büyük yardımı dokunmuııtur. 

Pra.vda'nın neıırettlğl bir habere 
göre, Kallnin kesiminde 21 ve 22 
sonteşriıı günleri sUk~net içinde 
geçmiştir. Burada Almanlar hl\flf 
bir topçu faaliyeti göstermek ve 
kUçllk keşif hareketleri yapmakla 
lktlfa. etmişlerdir. 

tzvestiya gazetesi, Leningrad cep 
besi muhabirinden aldığı bir haberi 
ne1retml11tir. Bu haberde, Sovyet 
karııı hllcumları neticesinde birçok 
müstahkem mevzilerin geri alındığı 
bildirilmektedir. 

Neva nehrinin cenup kıy111ndakl 
Rus kıtalan Almanların bqhca 
mukavemet hattına ulqmıılanhr. 

Ro•tol'talıi Rua z.aleri 

Yurdun her tarafında daha nice ni
ce Halit Asımlar var ki, toplu ve 
muntazam edeb1 mecmualar bek
liyorlar. Bu mecmualara eğer gü. 
nün birinde çıkacak olurlarsa - ti.
bir caizse - edebi adaletin timsali 
'f'e Türk zevkının ince birer örnek Londra, 24 a.a. - Reuter'ln as

Bakı" SO HA kert muharriri &eneral Gough blldl
rlyor: 

leri olmalıdır. 

Amerikan - Japon 

görü~meleri durdu 

(in' e Binnanya yoliyle 
yapalan malzeme 

seYkiyah dumuyacak 
Vaş ngtC' ; 24. a.a. M Cord il, 

JrlM. Kurusu ve Nomııra ile görllıı· 
ttıkten sonra, beyan tta bulunarak, 
Japon • Amerık n görtiıımelerinde 
yeni bir gell ım!n b klenmemeııl 
icap E'd CE'ıt\ni b ld rm tir 

Diğer taraftan Vellingtan'dan ge
len bir habere orc z t dl re bcya • 
11aıra bulunan M. Duff Coopcr, Çin'e 
!sarp malzemesi önderilmek u ere kul· 
•anan Birman)a )'Ol nun tekrar kapan· 
muı için en kuçulc imk.in d.ıhı bulun • 
lmadı~ını hikiirmİ$tİr. 

A ociaıcd Prc s'in bir haberine 
'llÜre Ne\') ıic h va me}'danı tcl~iz Is -
'hls}onu hundan böyle Tran~adantik 
uçıı~lar içın anık hava bul nlcrini ne$
fttmivecc-kur. 

Amerıka rad,ıolannın verdikleri bir 
'1abere re, Prınce of Val~ zırhlısı • 
'Dın orad ki deniz kuveılerini ta\<viye 
fçin s·n rur'a elme i muhtemeldir. 

Amerika Çin'de hava 
üsleri kuracak 

Tolı.yu, 24 a.a. - Tokyo Nı~i NiJi 
tgueı ı ıın K.ınıon d.ın .ılırak neşrcı · 
'liji bır habere g re -\m~rıka Çunkıng 
ukerl makamlariyle Fukıen e)·aletınde 
tıir\"Ok hava üs! rı kurmak ıçın anlilŞ• 
ıınıışıır. Bır JaPQn - amcm an h.ırbı pat· 
tak verir e amerıkalılar ve çinliler bu 
tisleri bir ıek eld n kull;ınaukl.udır. 

Yine ötren\ldğ ne göre, Canton
an şimal doğu unda Lun sch" an 
99vresinde bir Amerıkan subayının 
nezareti altıncla tayyare meydanları 
Ye gen letilen ma • ve kovukla
nnda t yv r 1 r tçın E'mnlyet ter
'tibatı h ırlannıektnclır 

Yurtlarına dönen 
japor.lar 

Dış m~lek derde ı ı:ı!lOnlar yurı· 
1arına dönmİ)e devam edivorl:tr Paıaı 
aünü Hnllanda Hincli•nnırı<I lcı h >'.ln· 
hrdan 827 ki,i Jıelmi ıir Simdi de ge· 
'fte aynı yerden •elen 'ı ı iarın K tı~· 
~ çıkmıtıır Dığ r ıarnh:ın. bu •> 
içinde Yok mama d:ın ayrıl:ıc..,k olı ı 
'l'ıuuka M ru va 1ur l.o• A. • le• v 
tlelboa'yı giderek ıim'.\l Am rik ı\h 
blmıt olan hir mikı.ır ı:ıponu ah[l ı;.· 
drecekıir. 

Japon kabinesinin ve 
valilerin toplantısı 

Japon kabincsı azaları ve buıun ia
pon valileri bu •un ba5v ık il General 
Toıo'oun buru unda toplanmışlardır. 

General Toıo ıç ve dış 51)-asi duru· 
mu izah ermıı, harhi~e ııazırlı)1ı harc
klc dairesi reı ı General .. ıuro da Çin 
lıarbinın durumu ve neııcelerındcn b:ıh· 
seylemitıir. 

General Muın deni1 kuvetlcri na · 
auna da söz wrli)erek japon kuveıleri· 
ola her turlu mııhıemel hidl\eye ka111 
IEo,mak amıindc oldujunu ve hazır bu· 
luadujuou batırlacmııur. 

GörUnUse ıtöre ruslar Ro&torun 
şimal batısında çok ehemlyetll bir 
zafer kazanmLldar ve Uç ııUnde aıt
m11 kllometnı Uerlemltlerdlr. Bu hll
cumun ne kadar bir ••nltllk llzerln

de yapıldığı bildirilrnemekte !es de 
rusların düşman hallan içine ancak 
derinlikle mütenasip bir cephede ııl
rebıleceklerl açıktır. Bu. mahalli bir 
karsı hücumdan daha ehemlyetlldlr. 
Inklpf edebilecek bir kartı taarruz
dur. 

M oıkova önünde vmiyef 
ciddilqti 

Moskova, 24 a.a. - Pravda ıaze· 
teslnin merkez cephesindeki harp 
muhabiri bu sabah yazıyor: 

Moskova için aon 24 ıaat içinde 
yapılan kanlı muharebelerde düı
nıan evelkltedne ıröre çok daha be
llrll eheınlyette muvaffakıyetler ka
:ıanmağa mu,·affak oldultundan va· 
zlyet daha clddlleşmlştir. 

DUşman Volokolaınak kesiminde 
ilerlememiş ve fakat clvanndakl ls
tlkametlerde ve Moskova IOle-1 bo
yunca birçok köyler işgal ederek ı
lcrlcmcler kaydetmııtır. DUJ111an, 
küçük ölı;;üde çevirme hareketiyle 
ve ~onrnuı ol'ıı.n ve böylellkle tank· 
lann ııeomeslnl mQmkQn kılan köy 
yollarını kullanarak Mojalak 10ha 
llzerlnde llerlemektedlr. 

Tula'da muharebeler 
ıiddeflendi 

Tuta kesiminde IA7I bakımından 
ehemlyetll bir surette ıı.ıuın olan 
düıman kuvetıerl bu 18hrln cenu· 
bunda ve doıtuwnda llerleınektedir
ler. Bu kuvetler timdi tlddetll mu
harebelerin ecreyan ettlll 'V' llare
t yle gijsterilen kQçilk ,ehre varmıe
lardır. 

Pravda'nm muhabiri yazıaını ~
le bitiriyor: 

Merkez cephealnde hasıl olan va
ziyeti iyice anlıyabllmek için ıu mu
kayeseye bakmak lAzımdır: 

Hltıer bugün Molkova'ya karsı 
40 tan fazla tnmen kullanmakta
dır. Bunlardan 20 si zırhlı tllmendlr. 
Ve 17 il llktetrln taarruzuna lıtlrak 
etmiştir. 

Pra~da'nm dller bir muhabirinin 
cenup ceı>healnden blldlrdlltlne ıröre, 
sovyet birlikleri bu 10n &Unlerde 
cephenin bu cenup kımnmda bQyilk 
toaliyet ııöstermltler ve almanlan 
b r çeklime harekeUne mecbur et
mi !erdir. 

Gene Pravda'ya &öre, Tula biSlse
sınde muharebeler slUlkee llcldet• 
lenmektedlr. Almanlar Phrla bab
sından akmata çahııyorlar. Dlln aı
manlar Tula bÖlgeslndekl lk1 ll&yQ 
almak lçln yQz tank ve blrcolt pin
de askeri kullanm11tardır. Almanlar 
on tank ve ötn yaralı olarak bir li
va teşkil edecek kadar asker kay -
betmişlerse de geceleyin sayı üstün· 
IUklerl sayesinde ruı müdafilerlnl 
aerı atmata muvaffak olm111lardır. 

Almanlar aynı ~lpde bulunan 
bir ınnatı seoınek tein bir sllnde 
altı teeebbllste bulunnn&llan& ela 
ruslar alınanlar tarafından kurulan 
köprüleri tahrip edenle clGlmamD 

Kiralama ve 
ödün~ verme ııı 

M. Harriman 
radyoda bir 

nutuk söyledi 
Londra, 2f a.L - Birletlk Amert· 

ka'nın kiralama ve ödUnç verme iti 
için büyük Britanya'da mUmeulli 
olan lırl. Averell Harriman dUn ak
p.m radyoda aöyledlfl bir nutukta 
ezcümle deml§tlr ki: 

Biz Amerikalılar, aize gönderebil0 

dlğlmlz malzemeyi bu kadar iyt kul 
landıfınızdan dolayı mlnnettanıı:. 
Amerlka'nın harp kar1111ndaki 

tavnndan bahseden K. Harriman 
sunları söylemlstlr: 

-Barışı seven demokraaıleriıı ken
dilerini harbe aUriiklemeıeri kolay 
değildir. Blz okyanuaların eakl dUn
ya ihlillflarına kartı blzi teminat 
altına alan Majlno hatları olduğu

nu sanacak kadar ileri gıtnılli

tik. BüyUk Brltanya'yn alt mal:ıeme 
doln»ısıylc Atlas denizinde ugradı

ğımız kayıplar bızi harp dııında 

kalabilmek ıçin deniz devriyeleri ve 
ııonra da kafileler tertibıne mecbur 
cylemiştır. 

l<'akat son aylarda "harp dıtında 
devanı,. kt:limelerı yeni bır mil.na 
almııtır. &imdi, Bitler~ ortadaa 
kalkmadan barıı.a olmamı:&& im ,. 
kAn bulunmadıtını bUlyorua. 

Bıtarafhk xanunwıdaki tahditle -
rln kaldınlma.ııı uzerıne gemuerı • 
mlz artık harp böıgesı lımanJ&IUUl 
girebileceklerdir. .harp ve ticaret 
gemisi iqtı.atımız proğranıımııı:dan 

çok daha ileridedir. Tanklarımız 
tayyarelerimiz ve başka malzeme -
mlz ortaşark'takl kuvetlerinlze u -
la1J1U1tır ve şimdi Libya çvlUnde ce
reyan etmekte olan muharebelerde 
askerlerıniz tarafından kullanılmak
tadır. Bu akşam bUtUn Amerikalı
ların kalbi çol meydan muharebe -
sınde kıtalarınızla beraberdir 
Tanklarımızın ve tayyarelerlml

zin bu .utalara kıymetli hizmetler
de bulunacatını umuyor ve böyle 
olmaaım diliyoruz. 
Teçhizatımız timdi bqka bir cep

heye, Ruaya'ya da utaımaıa bqla
mııtır. Ruaya muharebeye devam e
decektir. 

)ı[, Harriman Amerlkalılann ko -
münlzm btemedlklerlnl kaydettik
ten ıonra sözlerine töyle devam ey 
lemiıtır: 

Amerikalıların çoiu ılmdi a-
çık bir ıurette görllyorlar ki nazı ta 
arnau.. kartı Ruaya'ya yardım. 
komlbalsm JIMpaDdak1 banket tar• 
zımızı hlçbır 11Uretıe tebH1teye ım
&ilrmemektedir.,, 

M. Harriman, burada Ruı pllot
lannın Amerikan tayyarelerinin kul 
ıanılma.sına bUyUk bir mahareU• 
alıııtıklarını bildlrmlı, Ruı ııı;:lsi -
nln fedakArlık ve bafhlığuıı meth
etmi§ir. 

!ırl. Harriman, sözlerine tu auretle 
devam etmlıtır : 

"Son model İngiliz ve Amerikan 
Aletleriyle teçhiz edilmlı Ruı fab
rikalarında tayyareler imAl edilmek
te ve bu Aletler Blrleıik Amertka
da ve BllyUk Britıuıya'da lıtlluıAl 
usruıerlnl tetkik etmıı olan kimse
ler tarRfından idare edilmektedir. 

M. Haı-rlman, Rus sanayi teslale
rlnln tııgal edilen bölgelerden bae
ka bölgelere taıınmaa ılçln yapılan 
hazırlıklar hakkında da su malQma
tı vermlstlr: 

"Nakledllen fabrikalardaki tea -
gAh Aletleri numaratanmııtır ve a
tır makineler çok çabuk bir ıurette 
taıınmaya hazır bulunmaktadır. 

" Ruııya'nın her tarafında ayni 
nUcadele azmi ve aon zafere olan 
ayni ıftven ile karfılaıtık. " 

Sayıon' daki Amerikan 
komoloahaneei infilik 
yüzünden harap oldu 

Tokyo. 24 a.a. - Niıl Niıl pute • 
ıinia Sa)'IDO'daa haber aldıjıaa .ık• 
bu aehlıdelü amerikan koasololluk bl· 
au& diill akp.m bir lafillk aedcesladı 
bataP olmuftllf. İaflWua sebebi bildi • 
rU111emi1dr. Komoloelulc blauıaıa ba
lundutu 1ef polia llOrdomı alaaa llta
aueur. 

teıebbl18lertne k•l'll koyabtlmlller
dlr. 

Klin yalnnlarında tla 
oai)'ef ciddi 

Klln yakınındaki alman llerleylıl 
de ciddidir. BUyllk alman tank ku· 
vetlerl Kallnln yolunda Me>1kova'ya 
90 kilometre meaafede Klln'e yak
laşmata muvaffak olmutlardır. 

S<Jvyet Suvarl kuvetlerl, tankla
nn himayesinde llerllyen dU.man 
plyadealne hilcum etml1. bir tabur 
kadar askeri kıhctan secırmıı ve 
dört tankla 15 makineli tüfdl tahrip 
eylemlltlr. 

Volokolamsk lıtlkametlnde, orse
neral Davator kumandaaındald ıCl· 
van birlikleri, ceaareue harp ederek 
mevzilerini muhafaza etmektedir. 
Blr muhafız tilmenl de alman bCl· 
eumıannı kahramanca serl)'e pO.
ldlrtmnı ve miltecavlzlerlD bir adım 
bile llerl ııltmelerlne mlnl olmuıtur. 
Fakat bazı başka kesimlerde, bllhas
sa Volokolamak yol Ubo)·unca, al
manlar bazı ilerlemeler kaydetmlı· 
ler ve birçok köy lısal etmlılerdlr. 

JıloJalalc fOH11 boyunca yapalan 
alman bllcamıan ela pQalcllrtWJDQe
tGr. 

Narofomlnak Dmlanlık ~ 
"9 alır CU'PJllD&lar OlllıultW. 

U L U S 

48 saatten beri Sirenaik 'te 

tanklar İngilizler 
birbirleriyle Gambut'u 
çarpıııyor 

( 81111 J. iacı aa7f•d11 ) 
harekete seçmektedir. Göil.ıa &Ö -

aua. bir çok çarpıtma olm111 ve pek 
muhtemel olarak •tinsU kullanılnııı
br. 

lıluharebe, slttlkçe Arih bir ha -
reket haline gelmek yolundadır. Fa
kat bugUn, muharebenin sarih bir 
tabl08Wlu çizmek çok gUçtUr. 

da aldılar 
( Başı 1. inci .ay/ada ) 

ııaıtn>a ve Sıdl Omar cevreslnde 
hlnt kıtaları düımanın mUdataa hatla
rı ıı:crllerlnde hareketlerine devam ıı

yorlnr. Bu dı.iıman ku\ l'tlcrl almdl "'" 
tıılan tecrit edllmlılerdlr. 

Totıruk'lnkl lnıııllz ku' etleri, kazan· 
dıklıırı ~erleri kuvetlcnıllrl>Orlar. Bu 
kuvctlcrln dlı~:nan<lan aldıkları ıı;anl· 

metlerin arnsında bir miktar ıla sahra 
ta \arılar. 

destroyerin himayesinde ıiden bir 
düşman vapuruna torpil tayyare!~ ı
miz ikı torpil isabet ettirmişlerdir. 
Torpil tayyarelerimi;ı: bir dtiııman 
tayyaresini de duıurmüşler ve aıır 
huarlara u"ramış olmakla beraber 
iıslerine dönnıüılcrdır. Vapur hare
ketsiz kalmış ve yana yatmııtır. 

Tobruk'u.n batısında silahlı bir İn
giliz yelkenlisi yakalanmıı ve mıirct
tebatı esir edilmiştir. 

Mihvercilerden 15.000 
esir alındı 

Kahire, ,24 a.a. - So>lcndlilne aore, 
almnnıar, Llbya'ya hava yolu ile Yu· 
nanlııtan'dan, ıtal>n'ılan, hatifi Alman· 
ya'd:ın ve belki de Huna'dan acele le· 
vazım ve tnkvlyc ı;ondcrmektcdlrler. 

Almanlar, bunun ll:ln. buyuk nnkllJ>e 
ta>r.ırclcrlnl \C Cırlt le kullanıldıktan 
sonrıı tamır cdllmls olan ı>Ul.nurlerl 

kullanın ıktaılırlar. llununln ber.ıbcr, 

rılmıınların bu suretle hU> ük mlktardıı 

asker ve mühim malzeme 'e bllhııasa 
bU)Uk lhll>acı o.an tank 'ile bl'JIZ•n ıı:e· 

M kilometre uzunıuıunda ve dört 
bin kare kilometre seniıliğlnde ve 
her tUrlU muntazam yoldan ve te • 
lefon hattından mahrum bir bölge -
de tevkalAde bir meydan muharebesi 
cereyan etmektedir. 

Tanklar muhıırclıeslnc !lellnce, h&\ll tırc ... ılml'krl muhtcml'I aorulmeınckle
ku\ctlcrlml:ı: muharebe meydıınınd.ı ıllr. lnll'lllzlcrln hıl\ııll ıkl hllklmbetl 
duımanı ı.ı "ıı ku,·etıerlne, mnklncll ııe, tanaıc ile )apılan bu gibi nakllya-
nakll~e toııl:ıntılnnna k ı~~ı lıııın'ın ' 'c 
m.ıklnell tukklc yaptıkları taarruzlarcı 

mu\nrtak.)~ le ti \ ıııı etm.~ .. rı.llr. 

Hava harekahı 

tn manl ol:ı<·nktır. 

Tc>lt eılllmbcn bir habl.'re &öre, in· 
ı:ııız taarruı u bnaladıiı zaman ııeneral 
Hommcl G rlt'le bulunu)·ordu. Alma:ı 

Dilfllıanın havada mukavemeti 
fazlalaımııtır. Fakat dUıman, hava 
faallyetlnı, muharebe meydauından 

ziyade geri ballar üzerinde teıuıır 

etmektedir. 
Sldi·Rezeg etrafında 48 saatten • 

beri muazzam bır tank meydan .mu
harebesi devam ediyor. .Mlicadde, 
muazzam bir sahada olmaktadır. 

Taarru;ı: harck, tına )"llrılım cılen in· ııcnl·rall, laarruzu haber alır almaz a
ı:llı:ı: tannrclcrl ., Yunkcra si'. 5 Mes- ceıe taHare il: Llb;:.ı'ya dönınüıtür. 

scrsrhmltı ıuıı '" bir li 50 tan·ar~sı Llb)n·da alınan alman \e ltalyan 
ılll1UrmU5lcrdlr. Anıca blrcok tanaN cslı lcrının sa; ısı, burada on bcı b n 
hasnrn u'=nıtılmıs \C}a tahrip c ııımı~· tahmin edılmcktcdlr. Fakat bu Ana ka
tır. l.lır ını:ııız mi-yılanına tıınrruz-ı dar sııl hı)ctll bir kıı~nnklan bu ıayı

kalkı an tıır s. w tannresl dU~urill· nın tc>ldl nlınamamııtır. 
l<'akat muharebenın nctıcelerını tas- müstur. M.!l\cr 
ruı elmı:il iıeııuz guc;tur. Her HU ta· )apılan tc rıı 
rıu Ujl. munıKuıı u1..w 11tır §eyı ya -
ı.ı~o.. .t.uııaıı1a1', çuıı. ıte• L ~aı pı;ı· 

mulorlil ku\clk n..ı 

ıaurru:ı:lard,\ tanklara 
\C mu· · ıu t 51ll r.ı tam isabetler kay
ılı'ılllınlşllr. Bırelı:uhl bulı:cslnde yapı· 

lıın bu harckAt sırasında bir H('SSl.'r· mıuttclı.lınar. 

lngiliz denizaltdan 
orta Akdeniz'i kontrol 

ediyo'rlar 
uut"u" oO naıı:ı tankı nıUh&rebe;> c schmldt 1:1!1 duıUrmuştUr. Eladcm >Olu 

L n 1 r JJ nıwıaı .. u ... u.u Londra; 24. a.a. - Sirenayik ıa-
•1•11"..u!. " ı 1 

•• • u.., ve madem c-1\'arı, llenına ve Berka hlllerl acıklarında Barbam zırhlı-
11 ... ıc .. 81 neu.u; ıııaıum o .. 11ııw. bw.ı.- ta ııre <l.ınıarı bo b ı B U m > m a anmııı. e- 1 sınd:ı bulunan Royter muhabiri bll-
ı.tıarına 1ıorııı bu bO tawuut kuvet tıa- nına da ı..ıo uk bir > anı:ın cıkmııı. Der· d. 

ırıyor · 
ıa. ıaatıy~üe bulunan nazı tankla • ka'dn da blrcok tnm lımbcller elde e- 1 . · kr ö f'I tlll 1 nnın bqııcalarını teıktl etmektt:dır. dılmlıtır. Trnbtusı:arp \O ı;a:ıala')a ya- ngılız uvaz r 1 0 a an, ge-
li:l~ubl'de mihver pıyade kuvetlerıııc 

1 

ınıan nktnıarda. Gıızala'ıl:ıkl hU) Uk ı.ır cclcri 6 pusluk toplarla dUomanın 
Uıtınat eden 60 tanklık bır İtalyan Pl.'troı dcı>osu tahrip cdllmlallr. Gere!< sahil mevzileri ile erzak ve malze
kuvetlyle bu yerin batısında diğer bu h<.ılgl'<lc, ı:crck b ska bolı;clcrde y.:ı- me dcpol ırını bombnrdınıana devam 
bir kUçUk kuvet toplandığı görül - pıl:ın lııırckfıtlan 13 lnr:lliz tanarl'!I etmişlerdir. Ortıı. Akdeniz yolunun 

1 donmcmlstır. kontrol işini U:r.crlne almış olan İn· mU,tUr. Her iki tarafın da kayıp arı 
henüz belli değllııe de alman zırhlı ,d imanlara 1(Öre glli:ı deni7.altıları ile hnfif gemiler, 
tümenine mUthiı bir darbe indiril • Derlln, 21 n.a - BuırUn burnıla cı· şimdi Alcdcnlz'ln doğusundaki ku • 
dığl or:odadır. karılan re mi tcbllf:de eımal Atrlka'~ı vetll filo ile birleşmiş bulunmak -

b• d l hıırck!'ıtı tıakkındıı ı ,yle ııcnllmcktedlr: tadır. Bu bilyük filo blitUn Sirena-
Muazzam ır müca e e "ı"k salılllcrı· bo''tınca devriye gez-şımal ACrıka'ıla, ıecrube gormü& si· " " 

Bir çok bakımdan, bu m.ulıarcbe, lah nrkaduılıf:ı ile blrlblr1ne ı ıııllnn- mekte ve general Cunningham or-
Sidi-Rezeg etrafında toz lçınde h:ı- ı mıs olan alman ve ltalyan karıı "'1ha· dusunıın Llbya'dakl taarruzu de -
reket eden bUyUk insan ve tank küt - , va tcşklllerlnln kareı taarruzu dUn de vanı ettl~i müddetçe Mihver ku -
lelerinln muazzam bir mücadelesi - muvattakı)-etle dc,am ctmıstır. Yeni. vetıerlnc takviye kıtalan ve mal -
dir. lırluhakkak ki bu, çok tlddetli den blrcok tank tnhrlıı e<lllmlııtlr. E· zeme getirllmesine engel olmak -
bir muharebedlr. Almanya'nın ıere- slrlcrln ve a:ınlmctlcrln mıktan her an tadır. 
fi bakımından bu muharebenin bU - arlma.kladır. Tobruk'un ccnubunda.•I cuma akşamı Yunkers - 88 tipln
yUk mADaaı vardır. Ve bu ııebepten meydan muharebesi ve bU)1lk lnırl1 1z de 2 düşman tayyaresi filonun üze
almanlar çok .. rt dölllfmelttedirler. kuvetıerlnln Sollum ve Bnrdla c•phefil- rinde daireler çizerek dolqmııtar 
Çok ılddetli carpıımalar olmuı ve ne ka1"11 yaptıkları taarnızıar 1•1ıı. de· fakat fazla yaklaşmata ceıaret e
bu bölgede her iki tarafın piyadesi vam etmektedir. dememişlerdir. Gemilerden açılan 

ml
41 • 

harekete seç tür. / ateşle donanmaya mensup tayyare-
tasilla ikmal ve ıaıe aervlsleri ta/yanlara göre ler bunları uzaklaşmnta mecbur et-

çok iyt itlemektedir. Roma, 24 a.a. _ İtalyan umumi ka- ml§lir. Gorünüşe göre, dü§man ka-
Gambut'un saptedilmealnin büyük · · rada pek mc"'gul oldu .... • lrin blzlm-rargiihıııın tcblığı ı ,,. ay " 

ehemlyeti vardır. ÇUnkU, düııman Sirenaik'le bıiyUk meydan mubare- le denizde alCı.kadar olamamakta -
tahminlere göre Guala"daD da iaşe beıınin beşinci cünü olan diinlı:ü sün dır. 
eclllmekl• beraber ,Gambut dllfma - de muharebe Alnaan _ !taban kuvet- Gercektep İtalyan filoau Libya -
nfti etldl ftıf9 ~111 ""'erinden leri ile ingiliz ıtüveUcri arasında 18• claki sahil boyunu hlmnyc için hlc: 
biridir. Almanların Gambut tayyare bahtan akşama kadar ara vermeden bir gayret göstermemektedir. Hal
meydanını terkettiklerl tahmin olu- devam etmiştir. bukl sayı itibariyle İtalyan filosu 
nabillr. Tobruk - Blrelırobl • SldJ Omar - bizden UıılUn bulunmaktadır. 

tngnia hava lruveUerl, gUndUzlerl Sollunı dörtgeninde karada ve hava- Denizde karakol faaliyetimiz de-
dUtmanın iqeslne engel olmaktadır. da çok çetin muharebeler olmakta- vam ediyor. 
Fakat dlll}man, gace karanlığından dır. 
istifade etmektedir. ÇllnkU geceleri Tobruk"tan düşmanın pelı: çok 
kamyonları görmek gUçtUr. tanklarla yaptığı yeni çıkış teıebbüı-

Kubarebeye iıtlrak eden tankla - leri alman birlikleri ile sıkı iıbirliği 
rın sayııı, kısmen kayıplar dolayı • yapan piyademi;ı: ve topçumuz tara· 
ılyle kısmen arıza dolayıslyle azal- fından muvaffakıyetle durdurulmuş
maktadır. Fakat ıı.er iki tarafın da, tur. Bu kesimde en az 50 tank ve 
bizzat muharebe bölgeıinde çok mll- başka zırhlı araba muharebe dııı ediL 
eaalr bir tamirat aervlsl mevcuttur. mit ve dü1man insanca da ağır ka

T obralı aarnizonunun 
faali1eti 

Kahire, 2' a.a. - Yeni Zelandalı -
ıar Gambut ile Banila aruındaki ıe
diğl senitletlrkeıı, Tobruk ganıizunu 
da durmadan mevzilerini takviye 
etmekte •• Tobruk'un cenubundaki 
iııslllz lutalariyle kendi araııındaki 
ınuafeyi kısaltmaktadır. Bazı ha -
berlere göre, bu mesafe, ılmdiden 
altı buçuk kilometreye inmlııtir. 

Hintliler, Sldl-Ömer • Halfaya 
bölpalnd• dllfmanı oevirmekte de
vam ediyorlar. Cenup Afrika birllti 
:ıutaıan da çarpıtmalara iftlrak ey
lemektedir. 

Qambut t&Yy&re meydanı henüz lı 
gal edilmemltH blle, tlmdldeD dUı
man tarafından kullanılamaz bir va· 
aiyette bulunmaktadır. 
ıımdi muharebenin bütUn tidde -

tiyle hUküm aUrdlllil bölge, blrbi -
rtne çok yaluD iki tepeler ıllılle -
llyle çok anaahdır ve denize doğru 
inn mtlteaddit •adiler atu' tanklar 
için çok i)'l bir an.al tetkll et.me -
melltecUr. 

Çetin bir mUcadelenin bahl• mev· 
suu oldulU bu muharebeden ııynl -
mak ne bir tariaı için ne de öbUr ta
raf için kolay oımıyacaktır. 

Avantaj l,..UWerde 
Loadra. M a.a. - Annaliat, Lib

ya'dMıl askeri nıllet balı:kmda diyor 

lıclı • l 
Llbya'dalıcl me,dan muharebesın n 

amuml 'lr tablomau çir.ımelr kol~y 
delildir. Genit bölreter Uzerlnde bır 
ıeri mııharebeler verilmektedir. Her 
liri tarafm da kayıptan dırdır, fa
kat, muharebenin aldıJh seklin tek 
mlisbet emarelerini teıkil eden mev
ziler uptımn da iıbat eylediği ııibi, 
anntaJ, inıilizlerde lcalmııtır. Bar
diya'dan 10nra. ılmdl Gambut da 
mlittefilı:lerlıı eline dlltmllıtilr. 

Bollam'daki mihver lcuvetlerinln 
vui,eti ümitıiadlr. Bu kuvetler, ta
maml1le aanlmııtırlar ve 1okolma 
tehdidi kartt1mda bulwunalı:taclırlar. 

Çarpıtmalar, durmadan altı slln· 
denberi devam ediyor. Her iki taraf 
kıtalarının ve tanklarının mukavemet 
hududu yaklaımaktadır. Bir veya iki 
ilin• lı:adar kati mahiyette haberlerin 
ıelec:eiini beklemek malN1 olur. 

lfiltoerciler tle "te,ebbüı 
6We• tliyorl11r 

8tftla. 14 LL - 9ıııtb*1 aJımn 

yıplara uğramıştır. 

Tobruk'lWl cenubunda ve cenup do
ğusunda, alman zırhlı teşkilleri ile 
ve mihver bava kuvetleriyle iıbirliği 
yapan İtalyan tiımenleri düşmanın e
bemiyetli tank mevcutlarını tahrip 
etmişler, birçok tankı ve zırhlı oto
mobili imha ve başka pek çoiunu da 
hasara uğratmıılardır. Düşmandan 
esirler alınmıt ve düımana ciddi ka
yıplar verdirilmiştir. 

Sollum'un batısında inıiliz ııilihlı 
kuvelleri 22-23 ıonteşrin günleri al
man zırhlı teşkilleri ile yaptığı mu
harebelerde ehemiyetli lı:ayıplara uğ
ramıştır. İngiliz teşkillerinden birka
çı pek çok hırpalanmıı ve hatta dör
düncü zırhlı tugay gibi taınamlylc 
imha edilmiştir. Bu tuğay kumanda
nı general Sperling esir alınmıştır. 

Sollum cephesinde de muharebe 
ara vermeden devam el:n.ektedir. Bu· 
rada Savona tümeni şiddetli blr toıı
çu ıteıine, zırhlı birliklere ve hava 
kuvetlerine dayanan düşman birlik
lerine karşı 22 sontcşrin akıamından
beri muharebeye tutuımuı bulunmak
tadır. Taarruz ve karıı taarruzlar 
aralıksız birbirini takip etmektedir. 
Daha şimdiden birçok düşman tank
ları tahrip edilmit veyr kullanılmaz 
bir hale getirilmiştir. İnatçı bir mu
kavemet gösteren kıtalarımız düs
mana pek çok kayıplar verdimıişler
dir. Karşı koyma toplarımız 2 düş
man tayyaresini düşürmüııtür. Bu 
tayyareler alevler içinde yere düşe
rek parçalanmııtır. Hava muharebe
lerinde alman avcıları 10 düşman 
tayyaresi dilşlimıüşlerdir. Bizi.ol av
cılarımız da 14 düşman tayyareııi dü
şürmüşlerdir. Bu tayyareler ateş al
mış&ır. Diğer birçok düşman tayya
resi. de tesirli bir atese tutulmuıtur, 
Sırenaik çöliine giden lngiliz mo

törlü kolu Giala üssümüzün cenu
bundaki küçük karakollarımızdan bi
rine taarruz et.miı ve karakoldaki as
kerlerimiz çetin bir muharebeden ve 
diişmana kayıplar verdirdikten sonra 
ezilmiıtir. 

Marsa - MatNh'un batısında 4 

tebliği hakkında D.N.B. nin aldıfı 
mütemmim maHimata ıöre, almanlar, 
İtalyan birlikleri ile beraber, ıimdi 
Afrika cephesinde teıebbüıü ele al
mıılardır. Karıı hücum muvaffakı
yetle devam ediyor. !nııilizler, bir
çok sırbh araba kayhetmiılerdlr. B
•İr Ye pnimet miktarı artmaktadır. 
Bu buekltm inkip.fmı beklemek 11-
sımclır. 

Yeni Zelandaldar, Sollum 
ile Bardiya ara.andaki 

boruları lıeıtiler 

Kahire; 24. a.a. - Yeni Zelanda 
kıtaları Bardia lle sonum aruın -
dıı.kl borulnrı kesmek suretiyle Jıu
dut bölgesindeki dli~man kuvetıe -
nin zorluklnrını arttırmıılardır. 

General Cunningham'ın 
baına yaptığı beyanat 

Kahire; 2f. a.a. - Libya'daki ha
rekMı idare etmekte olan tuasene
ral Cunningham, dUn matbuata yap
tığı beyanatta, Mihver'ln bir an e
vel Yunanistan veya İtalya'daD 
Llbya'ya takviye kıtaatı setlrmeıe 

çalııtığını söylemlttir. 
General, donanmanın tetikte bu

iunduğunu ve İngiliz hava kuvetıe
rinin yardımı ile Mihver tasavvur
lannın tahakkuk etmemesi için e-
11 nden geleni yapacağını llAve eı

mlııtir. 
Bundan b~ka, general, Alman -

tarın !Uzumu kadar petrole malik 
bulunup bulunmadığının 11Uphell ol
duğunu, ıayet malik iseler bile, İ
talyanların bundan mahrum olduk
larını sllylemlı ve mevcut benzinin 
Mihver kardeııılerl aruında payla • 
ııılmakta olduğunu sözltrine ekle -
mııtır. 
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Sebze Fiyatları 
Belediye Reiııli&inden : 

--( 25 Sonteırın 1941 )-

Vasati Perakende 
Cimi Fiyatı l'lyatı 

Ispanak 12 17 
Labana 6 • 
Pırua 6.5 7.6 
Yereımuı 1 9 
Kerevıa 1a 20 
Patate1 an 11 16 
Patatu beyu 1 11 
Kabak 15 22 
Ayıe fasulye 2f 32 
Çalı fuulye 28 BT 
Barbunya ,, 28 87 
Domate1 20 25 
Kemer 
patlıcan 111 25 
Yuvarlak 
patlıcan 111 B 
Bamya 40 ııo 
Dolmalık 
biber 11 26 
Sivri 
hiber 11 25 
Kunıı eotan T.I ıo 
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: . CEMiYET. tiAYAT 

Milli Giyim Balosu 
hazırhklan bitmek 

üzere 
Cocuk Eısırgeme Kurumu G 

merkezinin hazırladığı Mllll G 
balosunun Ankara nın en güzide 
yanlarını da içme alan hazırlık 
miteler! tnlışmn•arına harar0 tle 
\'am etmcktrolrler. 

Balo komıtesl muhtelif işlerle 
raşmak üzere dört ayrı kola a 
mıstır. 

Eğlence ve silrpriz hazırlıkla 
meıgul olan komite bu yıl ba: 
yurdun her tarafındaki ııfylm h 
si) etlerini ve milli dnnslan göğ 
de toplı)nbllmesl lı;;in çok yer 
tedbirler nlmışur. Balonun h 
ıımumlyeslnln gilzel bir sürpriz 
kıl edecek! şimdiden temin edile 

Mllll gb•lm tedariki \'e leab 
en ince arzulara göre temini 
Genel merkez her mUracaau tat 
elmeı::e çalışmaktadır. 

Balonun lzdıhama mlnl olma 
ı;;ln mahdut olan biletleri bitme 
zeredir. 

Hayır Cemiyetlerinde 
Kızılay Genı;;llk Kurumu tar 

dan Ankara ilk mekteplerinde o 
yan fakir cocuklardan 16' tal 
621 parça elbise, palto, manto, a 
kabı, kazak, fotln ve 242 tale 
de 500 liralık kitap ve mektep 
zımı dağılılmıatır. 

TOPLANTILAR 
Etıbba Odalan Yüksek Haysl 

Divanı 25-11-1941 sah srllnU 
14.30 da Sıhat ve İçtimai Muave 
VekAleU binasında toplanarak lk• 
bölge Etıbba Odası Haysiyet Dl 
nınca verilmle olan karan tetklk 
llyecektlr. 

Meslek öğretmeni ol 
gen( k11lar1mıı 

Ankara Kız Mealek OJretmen 
kulunun 940-941 ders yılının me 
lannın tayinleri yapılm11tır. Yurd 
dört bucdındakl Kız EnaUtUle 
staJlyer öğretmen olarak tayin 
mlş bulunan mezunların adl 
yazıyoruz: 

Biçki ve dilıif öğretmeıJı 
Bn.Bn. Müfide Kuyumcu 

Ismetpaıa Kız En&tltüsQne, 
Üslkıın Kayseri Kız EnslllllsUne. 
bahal Yalnız Sıvas Kız Enst.tt 
Hayriye Dıl.1:en Ka)·serl kız enttl 
süne, Lulfiye Ay'dernlr Gazlaıt 
kız <'!lstltUsUne, Hacer Tabakıtl 
tnnbul Nişnntaıı kız enstitüsüne. 
liha Kandcınlr ve Naime O 
İstanbul Sclı;;uk kız enstitüsüne. 
kıye Kızılkaya Bolu kız enstıtU 
Hayriye l{n\'alııll Ankara Isme 
kız enstltllsüne, Milrllvvet 
Antakya kız e111titüsUne, Ferh 
Oral Antalya akşam kız sanat 
!una, Nebile Seğmen Ankara 
pqa kız enstltUsüne. 

Yemek pİfİTme ve ev iJ 
öğretmenleri 

Nuıiye Yümer Kay&erl k&a 1 

tüsilne, Hayriye Yaylalı Trat>zOll 
enstıtUsüne, Sabiha Uyaal ls 
akşam kız sanat okuluna, suedA 
kay Ankara Ismetpaşa kız e~tlt 
ne, Fazilet Altınok Afy0n Ce 
kız enstltUsUne, İlhan Soyal JJI 
lsmetpaşa kız enstltUsilne. 

Mediha Alphan İzmir Cümlt 
kız enstltUsUne, Fatma Göneıı ...a
Nazmiye Yabacı Ellzılt kız erıl".
süne. 

Motla öğretmenleri 
Leman Kıran Glreıun lcıZ e 

tüsüne, Leman Olcay Gazıante? 
enatltUsUne, Nimet TUrkgencl 
Suat Caitl Ankara lametP•i& 
enstitüsüne. 

• 
Çcımaıır öğretmeni-" rA. 

Hurrem Varol Trabzon kJJ !,ıt' 
tUsüne, Emine Cudltepe GaJI 1 1' 
kız enstltUsUne, Münevver }lıJa ~ 
kara lsmetpaşa kız enst!tllstın:;. "-' 
hunde Orkan İstanbul Nıtaıı -; 
en:ıtltnsUne. Nezahat Gezer S 
Necatibcy kız enstltUsUne. 

Nakıı öğretmenl.ri ..-!. 
Muzaffer özserln Bolu kJJ fr. 

tUsilne, Be.hlre Cakınel .AJtlC1~ ' 
metpasa kız enstltllaUne, Fıtn'~ 
nn Antakya kız enstıtu.nne. 

1 
fi 

Ar11ar Antalya kız emtltOIÖ
11 

' ~ 
met GönUlalp İzmir cUmh'!~r ~ 
enstltOsllne, Zeynep Eren JP•~a,J 
enıtltUsUne, Muzaffer özbal ,._., 
antep kız eruıt.ttUsUne t/ 
lerdlr. 

BUGON 

ULUS Sinemasuıd 
2 film bird~n 

1 - İGFAL 
Ona aileden bir Jcı.llD .,..._:-; 
acçen heyecanlı aşk ;ınacer a,ı,ır 
kulisler ırasında yqautaıı 
keli aahneler._ 

~i'JIA FEILLEll 
HANS SöHN"E~ 

2 - Karabela 
Türkçe el tJll' 

Kudretli bir orduya ı,ed S.-. 
kahramaıılaraa yaratuJl ı,oJ 
Seanslar: 14,30 • 11,30 

16 - 19 da JCarabel~ 
Aktam 21 .;!-.ıoa: .-.-: __ .,,__ 
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Atlantfk harbi 
(Baıı .( üncü sayf 1.da) 

~tUtinden bahledllmlltlr. Fakat 
.. _ laeler bu ııatemtn taydalann.ı abat 
·-ı.ıercıır. 

Amerikan iı birliği ve 
yeni deniz yolu 

it 4llaı denizi muharebesi demokrasi • t 

İngiliz futbol takımı 
dün şehrimize geldi 

U L U S 

nnkasaya konmuştur. 2.aott etftt,en tıal1tl!nde 2'tal"'9 .... ,...... la -- Mitin nm ~ - ............. 
aşağı olmamak ıartıyle ayrı ayn cıkmadıtındaıı tekrar aynı P.rt ve ev· Jup ihalesi S.l2.9U pazartesi günü ıaat 
tekllfierde kabul edilir. thalesl 11· ıat dahilinde 2S·l1·941 cuma rUnü sa· 10 da 108.000 kilo saman muhammen 
12·1941 pcrııcmbe günQ saat ıı de· at 16 da lhalea1 yapılmak üzere kapa· bedeli 2700 lira ilk tebmlnat.203 lira o
dlr. Şnrtnamesl M.M.V. satın alma 11 zarf uıullyle eksiltmeye konulmuı - lup ihalesi aynı günde saat 11 de komls· 
komisyonunda görülür. Taliplerin tur. Muvakkat teminat mıktan 1619 11· yonumuzun bulundutu mahalde )"aPıla· 
teklif edecekleri miktarlar üzerinden ra 18 kuruıtur. caktır. 1stcklllerln belli edilen aünde ka· 
kanuni ilk ternlnatlan ne birlikte Taliplerin ihale saatinden bir ıaat nunı ,•esalklerlyle blrtıkte Ko. na mUra· 
ihale glln ve saatmda komisyona eve! teklif mektuplarını Ko. na verme- caııtlan. (8681) 18616 
gelmeleri. (8736> 18725 lerl. Şartnamesl Ankara, lstanbul Lv. 

Amlrllklerlyle Ko. da her ıtUn aörülUr. 
Cini! Miktarı ı.ıuh. ıı~at 

Netkliye arabası alınacak 
Kürek alınacak 

M. M. V. Ha\'a Sı. Al. Ko. d:ın: 
lstanbul Fındıklı sa. Al. Xo. dan : Kilo Kuruı Snt. 

Bulll\lr 29800 z.z ()() 

_,_ 
Jtra, t.ııanak 91'00I) lttle ll nnıft,ea 
10670 muhamme>n lira. 

2 - Cins mlktan muhammen be
del tutarlan yukarda yazılı Uc kalem 
yas sebze kapalı zar! usulil Ue satın 
alınacaktır. lhalesı 10.12·1941 cnr
şamba günQ saat 15 te Izmır Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılncnktır. MU\ ak
kat teminat mlktıın 1857 llradır. 
Vasıf ve şartlar her gün Ko. dn gö
rillQr. Taliplerin rnunl yen srün ve 
saatten blr saat eve! teklif mektup. 
larını Ko. na vermeleri. <8791) 

18738 • r ıcın Yavaı yavaı muvazenet haline 
a'lııılettr. Şimdiki halde lkt \'az!Yet 
ı.~~~k Brltanya'run ve müttefiklerinin 
'"lleıfır. 1 

4~ı:.ır11tt-re':ve malzeme nakli hususunda 
~rUca.n !sbtrlltı rtttıkce •enlılemek· 
Ilı · A:ın~r1kıın harp filosu harbe aır· 
koe)( llzere hazır vazıvettedır. Mihverin 
•ı rı.n remllertnı her un avlamak:aht: Batan ıllepler ıllıı.hlandırılmı• ve 
tlııı taarruza karıı metanetle kendile • 

l - SS80 adet kürek pazarlıkla ~a
.... un alı112cakur • .Muhammen bedeli 8649 

lira olup bıl teminatı 1297 lira 35 ku· 
ruştur. Pazarlığı 28·11·941 cuma günü 
saat 10 da Ankara'da hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır .Şartname • 
si komi~)"Onda ~ürülehilir. isteklilerin 
ımıa)')'en gün 'e saatte komisyonda bu· 

Pirine 
Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Sotan 
Toz aeker 
C'.aY 
Pateteı 

74000 152 
24700 19 
14900 13 
8150 21 

12600 7 
10600 49 

407 9 
32~ 12 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

1 - Yapılan pazarlıkla talip cıkmı· 
yan 2100 adet cırt atlı nakliye arabaaı 
2$.11941 cuma ııünU ıaat 115 te pazar -
lıkla ihale edilecektir. Şartname!! her 
gün Ko. da ı:OrUJUr. Tekerlek taban de· 
miri ııe dlnE'll demirleri \'erlleC'ektlr. Mu· 
hammen bedeli 200100 lira olup katı te
minat ~1188 liradır. 

500 arabadan aaıı~ olmamak Qzere 
ayn ayrı tallplere de ihale edlleblllr. İl· 
tek1llertn belli ıtün ve satte Fındıklı Sa. 
Al. Ko. na müracaııtları. (8688) lS621 

Odun alınacak 
Muğla Sa. Al. Ko dan: 
l - Kapalı zarf usulJ ile l 950000 

odun ııatln alınacaktır Muhammen 
bedeli 29250 !ıra ve muvakkat temi .. 
nat 2194 liradır. Snrtnam si Ko. da 
ıtöıilIUr. 

l'lltldatııa etmektedirler. Denizaltı 
~llırı. büYilk lnı:lllz harp tııoıarlyle 
~tıı kadar Blrleılk Amerika fllola· 

de mücadele etmek mevkllndedlr. 

>tı!"rtllzlerıe amerikalılar, Atla. Ok· 
•t. Otunun ortasındaki tehllkell blllııe
'ıa herbanl'I bir tını taarruza mani ol· 
ltı-ılc ıcın, etrafını karakol ıtezen gemi· 
~ e cevlrdller, Amerlka'yı lnıtllterc'
•b ba~tl)'an ıtmalden bir kl!prü kurul • 
~Buradan seyahat blrkac merhaleyi 
tro r~ yapılı:vor; Hallfalat, Temöv, 
ltrıı:ı tııtant: lSOO mil, croenıat • İzland:ı. 
.... ııııı. lzlıında • Büyük Britanya 820 

lngiliz ~yuncuları kendilerini kar§ılıyanlar arasında 
( Ba~ı 1. inci sayfada ) 

1 
Takdim ettıaım bu buket Ankara'da ta· 
nıımamızın hAtırası ve dostluğumuzun 

da nlıane.ldlr. Sizi aramızda ı:örmek • 
ten ıevlnc duyuyoruz. Hosı:eldlnlz) de· 
mittir . 

....._ 8 Kafile bnıkanı Mr. Lorey buna ver· 
l'ıılt U :Venl yol cok uzaktır, bu dol!'· ı!llU cevaptll, Ankara'yı ziyaretlerinden 
~ 11

"· fakat o kadıır da emnlyellldlr. dol!'an memnunluğunu bellrtmle, yapı • 
'totıı -n:ıı uzun hareket aa?ıalı d01TT1aD lacak maı:lann neticesi her ne olurııa ol· 
tıııcı.. bardunan ucaklannın •ahalan dı • ıun ııu kareıtasmanın htıtıraıını bera • 
~le bulunuyor. Tern6v ve Cronetand ber ııl!türUp clıedlyen kalplerinde saklı· 
tı •ile Amerlka'nm kontrolü altında· :vacaklarını b<?yan etmtı ve l"ürkce Ola· 
ıı r 

11 
lııanda lnıtlllz • Amerika ku\·etle- rak öRrendltl eeklld'e (Hosı:eldlnlz) de· 

lt rarından llıtal olunmuıtur. Brl· mlatlr. 
'ıo~• l.llhlller1 "Home Fleet,, flloııu· Mr. Lorey kafile efradını birer birer 
~.rı büyük vahltlerl tarafındıın m!lte- takdim edip tanıttıktan sonra misafir· 
ttu!'~en karakol ırezllmektcdtr. Bu su· ter dotruca Ankara Car ı:nzlnosunda 
ı.._ havalardan ve denizden :vapılabl· 
~lı: taa hazırlanan büfeye davet olunarak o{ıle 
itin- rruzıar bu Yollarda beratarat ycmetlnl burndıı yemlsler ve blr mud· 

"'lllettr. 
det haıbıhıılde bulunduktan sonra Gn· 
z1 Terbiye ErutllUsünıle lkametlerlne 
amıan daireye ırklerek istirahate ce • 
kllmlıterdlr. 

Kendlslyl<? gl!rllsen bir muharr1rlml· 
ze kafile bnekanı Mr. Lorcy, Türkiye 
hudutları içine girdikten sonra her yer· 
de cok a:ı.mlml kanıılandıklarını ve 
kendilerine kııreı ıtllatertlen yakınlıktan 

cok mütehassis olıluklnrını soyllyerek 

Bfikref te mahkum 
edUen komünistler 

Bükte$, 24 a.ı. - (D.N.H.) Biikre$ 
harı> divanı !Astık balonı.1:hı komünist 
propagandası yap.ın 7 konııinisti nııicb· 
bcı kurek (ezasına, b.ı~a lıir komunis· 
ıi de 10 rıl kurcğc mahküm cımhtir. 
Temsbomı; harp dh-anı da Mihai le 
llrave askeri lisesi talebelerinden 13 
unu türlü ağır hapis ve kıirck cezaları· 
na çarptırmıştır • .Mahkumlar gene ceza 
olarıık grup halinde rumeıı lejroncu • 
!arı için iane toplamııb.r ve t'eh'on 
propagandası )ııpmıılardır. Yeni bir 

kar.ır:ranı<?yc göre Je bütün yahudilcr 
dc,·lete, iratlarına göre, muayyen bir 
miktar e.ı:kck elbhoi vcrmiye mcruur· 
~ur. Din dc,i;i5tirip sonradan katolik ve
~· ortodoks olanlar da bu hıikme tilbi· 
~ir. 

İzmir' de bir silah 
kaçakçısı yakalandı 

'Yeni alman tabiyeıi 
ı.ı.~rtıız ve amer'fkahlanıı ... hedef· 
tı;111cu denıu. ı tı &'em ilerin ln tahribidir. 
it 

111 
detnokruller tarafından kuvet • 

•~aı Uctaraa edilen ıularda ancak de
t r tı ııemııerl;rle taarruz mOmkün· 
~ 81lhaua denizaltılar mOnferit ha· 
ltt tlel'\te, büyük tehlike teıkll eder· 
~t 4hnanya'nın, lnl'lllZ ve alnıan tel>
~~~11deıı 6trenlld1Rlne allre denizaltı 
\t de nnı bir t.Ab1Ye tatbik ettıtı • 

memnuniyetini izhar etmlatlr. lzmlr, 24 (Telefonla) - Burada Va· 
Ö{:rcndl{:lmlze göre lnı:lllz takımı tan otelinde misafir bursalı Abdullah 

bu aabııh eaat 9.30 dan llltıaren 19 namında blrlnln sllll.h kacakc;ıtı~ı yap· 
l\layıı stıu'lyomunun dıı sahnaında an· tıR'ı hnber verUmlı llta&)onda bavu
trenmanlanna baelıyacaktır. lunda bet tabanca, 111 ııaek ve hlc: 

~ı~reıııYOruz. Bu teblltle.r denizaltı 
~ •rıy1, l'emi ka!Ueleri arasında 
'-t;~ nıuha~belerden bahsediyorlar. 
~ blrtolt denizaltı semllerl ırrup • 
' btr cemi ltafllealyle :vaptıklan 
~ 11 ıtıuharebelerden ıonra bu kan· 
' llıat1ap ettfklertnl bildiriyor. Bu 

'~ dllckııte ıayandır, bu, denizaltı 
'4tı trınııı harpteki teklmO!Onll cıı. • 
".::· -'hnanlar denizaltı ırcmllerlyle 
'-~ 1918, 1939 ve hatta 1041 bas· 
~ llıetotıarmı terkederek taarruzu 

~ ::•ttı dalaıılar hallnde yapıyorlar, 
" \thlrler ve dlter hedefier üzeri· 
~lan bava hOcumlan tlblyeslne 
~ . n1t önce bir denizaltı nıosu 
''lıt ' h(lyO!", arkaııından b1rtneıı.r 
~ 'e devam ederken bir lı:ııım 
-~D ~r. Sclncllerl OcUncU bir tllo 
"- Ilı ttteret muhıırebe hattına ııtrlYOr 

ıııı.~ böylece de,·am tdl)'or. 

~btıııa makamlannın kanaatlerine 
\ı hı: bu tlblye, deniz harplerinde haki· 

' tnıaap yapacaktır. 
~ tuı4-ıı anlaaıl1Yor ld Almanya bll • 
li(~lannı o)'Jlamak istiyor. Gecen 
'ıı. 11 l'ııa mütte1lklerln ıremlleri Okya· 
ı. lı. Colt az bir harp ıremıaı rerakaUn· 
~•Ye Mlll!rek teh'lkeı• mı ılaka· 
'• 1ltt. •ecl)-orou. DOıman denizaltıları 
"4 lc~n bunlara &'&Yet kola)'lıkla 
l'.ı._.~ edebiliyorlardı. Fakat buailnkU 
~ •tt 
~"•ı aernııeri c:ok miktarda deniz 
">r~ruun btmayeatnde emniyetle 

bUl)'orıar. 
tMACES'daıı hUllaa 

~.. .. .................. 1 

~.~.~.~~~~~~! 
lt.ı ara, ~ a.a. - Datly lltaU ıraze • 
,,~cırıt•ıen aldı~ı bir habere daya· 
"- •envaı wenand'ın Antlbca'te 
'lltıllda tutuldutu haberi üzerinde 

ttnı•lttedlr. 

~llt, 24 a.a. - Novo Vreme ıraze· 
~ Söre, Lonnca yakınlarında SO 
lıt. ~bir ltornunıat ceteal yok edllmlı· *' ııı.,~ hıuırladıtı ıuykaı;tı baıarma· 
~· -~ buıamamııtır. 

~~by. 2 • al ~.~ • 4. a.L - Şimdi ııım 'ta 1llda bir teftiı seyahati yap
~ 0laıı hava nazın general Ber· 
"-lttiı dtltı Stu ve Gabea'deki hava 
~ıu teftıı etmııur. 
~ : 24. a.a. - Bulgar kıralı 
~· dUıı hariciye nuırı ı.ı. Po • 
,.. ~ ltabuı ederek kendisiyle uzun 
•tt l'llınıe :vapmııtır. 

~tı~~rg; 24. a.a. D. N. B. : tımt 
~ ~ • .,. ve öğretlm Alman yük • 

ltıt.ı :~tebı bugiln Alman Univer • 
~ra.ıt törenle açıtmııtır. 

'-ıı ~ • Alres, 24 a.a. - Elleri ıo · 
~t~ı lctıı Cordoba bölı:eslnln !dan! 
~ ... ııtte bir sıncma)a ·Ucum ede-

ı. ltrııen bir alman tıımını ıo
~ trııı71tınıuar, so kadar kl&lye d~ 
ıı. '• ~ll ıneıe etmlılerdlr. Hldlseden 

llız bir seytrc! tevklf edllmla 

"'- litvinof İrak'ta 
~t ~t~o •· 
li_~'-· ~ r .. ; 2(. LL - Unıted • 
~\ı.'tırıt·~lll Sovyet bUyUk elçisi M. 
fıı. tra ~ kanu ve kltibl ile bir· 
'l 1>11t : dan İrak'a gelditlni bil· 
~!, ).r •tdad'dakl ingUlz bUyUk °' ,1· Litvlnof'un eerefine bir 

l-'ateu vermietlr. 

'•tıc_ 
' dın zehirlenip öldü 8:;. ~ CTeletonla) - Aıı.ansördP 
'ı... lruı.ı S4 ntl&nnd& J'evsl • 

l'eJc 6lttU. 

Du sene ı:cc;en yıllara ı:6re gayet si!· kullanılmamıı uıturalar yakalanmı1· 

nük ve hazin ıteı:en futbol mevsimin • tır. 

de, ını:lllzler ı:lbl bu apor kolunda ha· 
klkaten usta olan bir millete mensup 
sporcuların ıehrlmlze ı:clmelerl Anka· 
ra•mızın spor hayatına bO>·ük b,r hare· 
ket ve heyccnn verecektir. 

Dilindi~! ıı:lbl lnglllzler ken•lllcrlne 
ho..s olan sistemleriyle futbolda en yük· 
sek yeri yıllarca evci lsgal eunlaler ve 
buı:Un de hu &ı•or kolunun en usta mü· 
messlllerldlrler. lnı:lllz oyıın sistemine 
karaı blzlm de kabul ctmıs olduğumuz 
orta Avrupa sistemi her fırsatta dnh:ı. 
aıaaı ve daha tcslr•IZ oldu~unu ıtüa • 
temıll ve dOnya tutbol ta.rlhlnde bir· 
kac müsabaka bir yana, 1nııtıızıer her 
defasında orta Avrupa takımlannı yen· 
mlılerdlr. Bizim de ıon zamanlarda, 
bu arada bllhnssa Ankara takımlannın 
tatblku baılaftı~ımız tnıılllz oyunu ııa • 
temi bakımından da ınıılllzlerle ilnU· 
müzdc )apılacak olan karıııla&mnlar 

son derece 1aydalı olacaktır. Kendile
rinden edccef;lmlz büyük lsUfadcyc bu· 
rada ayrıcıı laaret eder, dost ve mütte
fik de,·letln sayın sporculanna "Ulus,. 
adına "hosııeldlnlz., deriz. 

Kalile baı kanının aözleri 
Diln bir arkadaumız mlBaflr ıporcu· 

lann kaflle baıknnı Mr. J. s. Lorcy lle 
ırörUımüıtür. lltr. Lorey yaıadıCırnız 

gilnlcrln barut ve duman kokan kan· 
11 harp havasını blzzııt tcneCfllB etmlı 
tarihi bir atmadır. Kendisi bUYilk Dun· 
kerk ıterl ı:ekllmestn(ie bulunmuı, 

Norvec harekfltında hizmet etml.5, Llb· 
ya'da snvumıı bir 1nglllz ıutiayıdır. 
Kendisiyle aörüacn arkndaeımıza aun • 
lan ıöyleml$tlr: 

- Türklye'ye gelmek ve Türk dev· 
rlmlnln bU~iik eserlerini yakından &'Ör

mekle cok memnunuz. Bizim !cin bca • 
!enen iyi hisler ve ıtösterllen misafir· 
pcrverllf;e ayrıca teıekkür ederlZ. 

Takımımız oldukca kuvctlldlr ııe o • 
na kflfl derecede ııüvenUıılz vıırdır. 

Bundnn Qc yıl kadıır önce Türk1Ye'yo 
l'Clen (.Mlddles Wonılercs> 1 tanının. 

sunu ıöyll.nylm ki bizim takım ondan 
daha kuvetıldlr. Bu sözümü ı:ııstercce

~ımız oyunlarla lııbnta ı:alısacM;ız. 

Türk futbolu hııkkındıı blldllı::cı-ım 

hlttlklcrlmden lbaretUr. Bu lıt:tlklc
rlm de bundan en az 15-20 yıı ônccılne 
aittir. BuııUnkU Türk futbolu hakkın • 
da kanaatimi ancıık bu haltıı yapıla • 
cak O>'Unlardan •onra edt.neceClm . ., 

Takımın değer ve kuveti 
Şehrimize gelen f:ıt!>Ol tnkınıının o

yunculan lnı:ııte:-il'nln muhtelit eehlr • 
terinde, tanınmıı k•ıJtiplere mensup, 
hepsi de ım:lllz ana vatan cocu{ıu otan 
futbol Ustatlarıdır. Bu 16 kisinin 12 ıl 
profesyonel olup l\:lerlnde ıoı bek 
Pı1or, ıa~ le Cllfton, orta akıncı Fen • 
ton ve 1101 acık .Mc. CU

0

lre ıılbl lnıılltc
rc'Y1 blrı:ok defular uluslararası karsı • 
lasmntardn temsil etmlıı olan ve bu 
ıtlln de etmekte bulunan uluslararaıı 

oyuncular varclır. Bu arnda orta akıncı 
Fenton ııe sol ac;ık .Mc CUlre'ln hemen 
ılmdlyc kadar hlc ııurmedlRlmlz deCcr 
ve kuvette oyunculıır oldukları suyıcn
mektedlr. 

Maç günleri 
lnırlllz profesyonel fUtb\!J takımı ıeh• 

rlmlzde dört mnc yapncakfır. llk kartı· 
lafma lklndtcsrlnln 29 uncu cumarteıı 
aünü Ankara bötııeslnce tensip edile. 
cek olan takvlyell bir takımla, iklncı 
kareılnsma, lklncıtesrlnln 30 uncu pa • 
zar ı:ünU, Hnrblye Spor Gücü lle, iicUn
cü ka~ıtaıma, blrlnl'lkAnunun G neı 

cumartesi ırünll Fenerbahcc ile, dör
düncü karııla'1?1a. blrlnclkAnunun ·, 
inci pazar aUnü Calatıııara:v lle yapı· 
lacaktır. Bu lkl kulUP takımlanru arzu 
ettikleri albt takviye edebileceklerdir. 
Cumartesi &'!!nüne tes11ıtUf eıten mUsa
bakalar Hat 14 80 dıı, pıı:r:ıır aOnüne 
teeadüf eden mtllabakalar ise, saat ıa 
ıe yapılacaktır. 

lzmir' de mahkemeye 
verilen ihtikarcılar 

!zmlr, 24 (Telefonla) - Kltıt U.cl· 
rı Nafiz Muzaffer Delen defter satı· 
ıından, Karııyaka'da bakkal HUr'11t 
kahve sakladıtından haklarında tlıkl • 
bata bulandı. 

MiLLi MÜDAFAA 
VEKALETi 

Muhabere sandığı alınacak 
.M. M. VckMea Sa. Al. Ko. do.n : 
Komisyon9a mevcut nümunesl glbl 

200 tane muhabere malzeme sandığı 
29.11.941 cumartesi gllnU saat 11 de 
Ankaradn .M. M. V. satın alma Ko. 
da acık eksiltme usullyle lhnle edile· 
c<'kllr. Beher sandığa tahmin edilen 
fiyat 19 lira 13 kur~ olup ilk teml· 
nalı 286 lira 95 kuruştur. Sandık nU· 
rnunesl her giln ~artnarneslyle birlik· 
tc Ko. da gllrOlfir. Snndıklıırın tcsllm 
ycrl Istanbul veya Ankaradır. 

(8416) 18407 

iki çeıit kaıe alınacak 
M. M. VekA.letl Sa. Al. Ko. dan : 

Beher kutusuna 94 kurus fiyat 
tahmin edilen 1000 kutu <O> ve 2000 
kutu (1) numara kaşe a blrlnclkl • 
nun 941 cnrşııınba gllnil saat 11 de 
Ankara'da M. M. VekAlctl satın al • 
ma komisyonunda açık eksiltme u • 
sullyle ihale edileceğinden isteklile
rin 211 Ura 50 kuruşluk ilk temlnat 
lan ııe birlikte eksiltme giln ve aa· 
atinde mezkQr komisyonda bulunma· 
lan. Sartnn.mesl her glln bedelsiz o· 
larak komlsyonda görü!Ur. 

(8431) 18445 

Çeşitli malzeme alınacak 
'M. M. Vektı.tetı Sa. Al. Ko. dan : 
2337 lira M Jcuruı keılf bedelli catı, 

kapı, pencere malzemesi acık eksiltme 
lle 1·12·941 pazartesi ıtünll saat 1!5 ıe 

Htın alınacaktır. Taliplerin 8!50 lira 63 
kuruıtuk tik temınatlartyle birlikte ek· 
slltme ıtün ve saatinde l\1. l\I. V. Sa. Al. 
Ko. na müracaaUan. (8499> 184:12 

Yapı itleri 
M. M. VekAleU Sa. Al. Ko. dan : 
Arıka.ra Aı. dokLor ve tatbikat okU· 

ıu muhtelit ı;ubelerlnde yaptırılacak 

l:?.699 ıira 09 kuruı kesir bcdeııt lnıa· 
ata pazarlık ııünUnde tallp cılanadı~ın· 
dan pazarlı~• 1.12.041 pazartesi ıtünü 

saat 11 de tekrar edilecektir. Taliple • 
rln 1904 lira 86 kuruıtuk katı teminat· 
larlyle blrllltte be111 ıtün ve saatte M. 
M. v. Sa. Al. Ko. na müracaatlan. 

(8500) 18520 

Yapı İ!leri 
M. 111. Veklletl Sa. Al. Ko. dan : 
Aı. Doktor ve Tatbikat Okulu otopıl 

blnnaının 23.202 lira 15 kuruı keılt De· 

delil üst kat llAveıl 5.12.941 cuma ((ünü 
sant 16 da knpalı za!"fla Jhale edilecek· 
tir. llk teminatı 1740 lira 16 kuruıtur. 
latlyenler 116 kuruıluk makbuz mukabl· 
llnde keill vcsalr evrakını alabilirler. Ta 

Uplerln ekılllme ııünll saat 15 e kadar 
kanuni tarlfata uyııun bir tekllde ihzar 
edecekleri teklif mektup'annı M. M. v. 
sa. Al. Ko. na vermeleri. (8603) 185!58 

Mahmuz alınacak 
M. M. VekllM.1 Sa. Al. Ko. dan: 
Mliteahhlt nıımt eluahına beher 

çiftine tahmin edilen fiyatı (95> dok· 
u.n bet Jcurııt olan (5.000) beş bin 
çift mahmuz açık eksiltme ile mü· 

lunmaları. (8783) J8731 

M.M.VEKALETlHAVA 
MÜSTEŞARLIGI 

Uçuf kombinezonu 
alınacak 

l.\t. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
l - 20.000 llra muhammen bedelli U• 

cuı komblnezunu pazarlıkla satın atına· 
caktır. KaU teminatı 3000 liradır. Pazar· 
lıtı S.12.941 pazartesi aünU ı:ıat ıı de 
Ankara'dıı Hava Satın Alma Komlsyo -
nunda yapılacaktır. ısartnamesı komlı • 
yonda ı:örUJeblllr. lııteklllPrin muanıtn 
ı:ran ve Rllatte komisyonda bulunmnlan. 

(8579) 16611 

F otin alınacak 
M. M. Vektıletı Hava Sa. Al. Ko. dan: 
Havıı blrllklert ıcın 1000 adet er fotl· 

nl pazarlıkla 11.tın alınacaktır. Muharn· 
men bedell 10600 lira olup katı temina
tı 15!l0 liradır. Pazarlı~ı 27.11941 ııer • 
eembe 1:ünü Hat 10,SO da Ankara hava 
satın alma komisyonunda ;ı.·apılaeak1ır. 

Sartname ve numunesi komınonda ll'Ö

rüleblllr. latl'klllertn muan-en aün \'I! sa
atte komisyonda bulunmaları 

(8755) 1S696 

Öğretmen alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. danı 
1 - Diyarbakır'daki hava okulu 

için sınai resim, riyaziye, kimya, fi. 
zik, elektrik nıuallimi ile, mihanik ve 
elektrik muallimi muavini ve Eskİil!· 
hır hava okulu için de bir mihanik 
muallimi alınacaktır. 

2 - Verilecek ücret miktarları 
barem knnunu hükmUne göredir, 

3 - Her birinin azami ucret mik. 
tarı 170 liradır. 

4 - Taliplerin istidalarr ve diğer 
evraklariyle Hava Müıteıarlığına 
müracaattan. (8651) 18715 

ASKERi F ABRlKALAR 

40.000 kilo odun alınacak 
Askeri Fabrikalar Kınkkale Grup !itil· 

dUrlüRü Satın Alma Koml•>onu tara • 
tından : 

Tahmin edilen bedeli SOO !ıradan lba· 
ret olan 40000 kilo odunun ı;atın alınma· 
61 tein Kırıkkale Grup :Müdürlüt!lnde 
mUteıekkll aatın alma komıa~onu mari· 
ı 14:1 .J.2.12.. 9-U .cuma l;Un.il f t ll5 16 
~ilama b1nuında acık eUJJurıe lle tart• 
namesıne UYl'Un olmak aartJyle tallblne 
ihale edilecektir. 

Sartnamesl mezkQr komi.l)'Olldan pa
rasız \'erilir. Tallpleı1n ilk temlna t mlk· 
tarı olan M lira ile birlikte ihale aü • 
nünde komtııyonumuza mUracaatıan. 

( 8707) 18S'7I 

95.000 adet Eakitehir 
tuğlası, 16.000 adet 

Marsilya sistemi kiremit 
1.000 adet Marailya 

sistemi mahya ve 50 
metre mikabı kum 

alınacak 
.M. Fab. Sa. Al. Ko. dan : 
Yukanda yazılı 1nnat malzemHI u· 

kert fabrikalar umum müdürlUtu mır • 
kez ıııtın alma komllyonunca ıatm alı· 
nacaktır. TBllplerln hemen knınlnona 

müracaattan. (8708) 18674 

35 ton kuru ot alınacak 
Aa. Fab. Satın Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna 7,:1 kuruı bedel tah • 

mtn edilen 8l5 ton kuru ot Ul<erl tabri • 
kalar umum müdUrlOtü merkez satın 
alma komisyonunca 19.12.941 pazartesi 
ıtOnü ıaat 14 te pazarlıkla ihale edlle
cekUr. Şartname parasızdır. KaU temi· 
nat (393) lira f7!5) kuruıtur. 

(8710) l86'lrJ 

20 - 25 ton yerli linterı 
pamuğu almacak 

As. Fab. satın Alma Ko. dan 
Tahmtn edilen bedeli (10.000) Ura o

lan 20·25 ton yerli llnten Pamutu aıkeo 
rı rabrlkalar umum müdtlrlültll merlı:u 
aatın alma komlıyonunca 13.12.941 cu -
martesl ıtUnü uat 11 de Pazarlıkla tha· 
ıe edilecektir. Sartname P&ruızdır. JCaU 
teminat. (lllOO) liradır. (8743) 18689 

13 kalem takım çeliii 
alınacak 

Aı. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
Tahmin edilen bedell <D774) lira (78> 

kurus olan ıs kalem takım celltl u· 
kerl fnhrlkatar umum m!ldürıuttt mer· 
kez s:ıtın alma komlıyonunca 16.12.1941 
ıalı günll saat 14 te pazarlıltta ihale edl· 
ıccekUr. Şartname paruızcSır. Katı temi· 
nal (866> ııra (21) ıturuetur. 

(6744) 18690 

Yazı makinaları tamir 
ettirilecek 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Ellerinde maklna tlmlr edebllece· 

ğine dair veslkllSl olanlann 28·11-941 
sah gQnll saat 14,30 da Aakeı1 Fab
rlknlnr Umum MUdürlilğU merkez 
satın alma komlsyonuna müracaat· 
lan. C8i09) 18723 

ANKARA LEVAZIM 
AMlRLlGlNE GELEN 

iLANLAR 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Balıkesir Sa, Al. Xo. dan : 
l - Aıatıda mlktarıan ;vuııı t lca· 

lem erzak kapalı zart U1Ull;v1e Sl.10.941 

(828!5) 18242 

Odun alınacak 
bmlr. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
ı-Kıı.palı zarf usuli)•le eksiltmeye 

konmus olan 996.000 kllo odunun ek
siltme ve ihale gl\nll olan 5.11.941 de 
talip tıkmadığından mezkQr mlkdar 
odun 5.ll.9H günllnden itibaren bir 
ay zarfında pazarlıkla alınncaktır. 
Beher kilosu 2 kuruştan muhammen 
bedel tutan 19920 lira olup mu,•ak
kot teminat 2998 lirndır. Taliplerin 
13.11.9.ıl tarihinden itibaren her gUn 
kanunda )•azılı veslkıılari)·le \'C te -
mlnatlarlyle Ko. na milracaalları . 

(8309> 18246 

Odun alınacak 
Mara5 Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarfla 554 bin kilo o

rlun satın alınacaktır. Mubamm!!n he· 
deli 8460 lira muvakkat teminat 635 
lira ihalesi 2S.11.!J41 çarşamba gllnil 
saat 15 tir. tste~:lllerln tekli! m(.'k -
tuplannı belli gün \'e saatten bir sa
at evel Ko. na vermeleri . 

2 - ~artld.r Ankara, l~tanbul Lv. 
lmlrllklerl Sn. Al. Ko. larlyle Ada· 
na, Antep, Marn11 Sa. Al. Ko. lann
da her zaman görülür. <8358> 18306 

Sabun alınacak 

Lastik alınacak 
E&klsehlr Sa. Al. Ko. dan : 
ı - MUstamel olarak ?il adet ıc: ve 

ısı adet dıı tayya~ ve otomobil llıUk· 
lerl acık arttırma usullyle satılacaktır. 
Sıı.tıı 29.11.941 cumartesi &!!nü 111at 11.SO 
da Esktachlr sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. Iatek1llerln Ko. na mUracaauan. 

CS75ll 1ssq4 

Kösele alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlık suretiyle saun alı· 

nacak 20 ton pencellk köseleye gil
nunde istekli cıkmadı!l'ından son 
pazarlık 3·12·1941 ı;arı;amba ~nU 
s.aat 15 te )·apılacaktır. Beher kilo
ı;una 475 kuruş tahmin edilmiştir. 

llk teminat 6000 liradır. lsteklllerin 
belli gün \'e saatte Ko. na mllraca-
atlan. <8750> 18726 

Sadeyağ alınacak 

Ayaza~a Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Asat:ı cinsleri yazılı iki kalem 

sade yaC:ı ayn ayrı ~rtnamelere is
tinaden ve pazarlık suretiyle saun 
alınacaktır. Her birinin temlnau 
3iSO lıradır. Eksllt.mclerl 27·11·1941 
ı;arşnmba. günü lstanbul Ayauığa 

Maraş Sa. Al. Ko. dnn : Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İstekli· 
1 - Kapalı zarfla 20.000 kilo sa· !erin belli gün ve saatte Ko. na mü· 

bun satın alınacaktır. Muhammen be 1 racaallan: (8754> 
d,.11 12.()()(l ıı .. a mu\·akkat teminat Cinsi Kilo Saat 
ı:ıoo liradır. Kapalı zarfla ilıalesı 26.11 Sadeyaf 14000 15 
941 <;al'$8mba ş:Unil saat 16 dır. ts · Sadenı{: 14000 16 
teklilerln teklif mektuplann1 belli 18727 
gUn ve saatten bir saat eve! Ko. na 
vermeleri. Seraıt ve· evsaf her ııün 
Ankara, İstanbul Lv. Amlrlllçlerl Sa. 
Al. Ko. ıııriyle Ariana, Antep, Maraş 
Sa. Al. Ko. Iannda görülllr. 

<8373) 18319 

Odun alınacak 

Yemeni alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 10.000 ,ıh lMıetıi upalı zarf 

usulü ile l?ksiltme,e konaıu)rur. Ek • 
silrme 12·12·941 ruma gunü saat 16.30 
da ~a. Al. Ko. <U rapılacıı.kur . .Muham· 
men hedclı ,0,000 lira olup muvakkat 
ırminaı 3750 liradır. Şartnameyi gör • 

Amasya Sn. Al. Ko. dıın : mek i~ıi)cnler her gı.in komisyona An· 
l - 600.000 kllo odun kapıılı ıarf kara hıanbul lunir Lv. Amirlikleri 

usullyle eksilt.meye konulmUŞtur. Mu 1 Sa. Al. Ko. lari)le .Manisa Sa. Al. Ko. 
hammen bedeli 9.000 lira muvakkat na müracaatları. 
teminat 675 lira, 2 - hteklilerin belli ıün ve saat· 

2 - İhalesi 10. 12.941 carşamba gU ten bir saat en~ı t<'klif mektuplarını 
nü saat 15 te Amasya Sa. Al. Ko. da Ko. na vermeleri. Kapalı zarfla ihale· 
yapılaC'aktır. !steklllı>r &artnameyi si ya.pıldıktan sonra muvakkat temi • 
her sün aörebfllr1~r. Tallplı!rln te· nat ak,e5İ, il:aıl ıeminata ıb!Ai edile • 
mlnat ''e teklif mektuplannı belli ccıkıir. (8788) J873' 
gün ıaattf'n bir saat evel Ko. na ver· 
melerl Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. <8523> 18464 

Saman alınacak 
Amasya Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 200.000 kilo saman kapalı zarf 

usullyle eksilt.meye konulmu$tur. 
Muhammen bedcll 7000 lira muvak· 
kat teminat 525 lira. • 

2 - lhalesi 10.12.941 çarşamba sn· 
nl\ saat 15 te Amıısya Sa. Al. Ko. 'da 
yapılacaktır. Isteklller buna ait ıart
nameyi her gün Ko. da görebilirler. 
Taliplerin teminat makhuzlarfyle tek· 
lif mektuplannı belli saattf'n bir sa
at eve! Ko. na vermeleri. Postadaki 
gecllanell!r knbul edilmez. 

(8524) 

Kuru ot alınacak 
Amasya Sa. Al. Ko. dan : 

18465 

1 - 300.000 kllo kuru ot kapalı 
zart usullyle eksiltmeye konulmuı; -
tur. Muhammen bedeli 15.000 lira 
muvakkat teminat 1125 liradır. 

2 - İhalesi 10.12.941 <;at'$amba gü
nU ıut 1!5 te Amasya Sa. Al. Ko. da 
yal)ılacaktır. Sart.nnme Ko. da g!lrü
lllr. İsteklilerin belll saatten bir saat 
eve! teminat vP. tekli! mektuplannı 
Ko. na \'ermeleri. Postadaki gecik· 
meler kabul edilmez. <8525> 18466 

Sadeyağ alınacak 
Bakırköy Sa. Al. Ko. dan : 

Kundura alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 12.000 çift kundura kapalı rarf. 

la eksilrme,·e konmuıtur. Ebiltme 
12·12-5>41 cwnı gunü saat 15,30 da 
Afyon Sa.. Al. Ko. da yapılacıdctır. Mu· 
hamınen bedeli 102.000 liradır. Muvak
kat teminat 6350 liradır. Sarınımesı 
ve "nfı görmek istiyeolcr her gun Ko. 
na Ankara htanbul İ:ımir Lv. amirlık· 
!eri Sa. Al. Ko. larında ve Mıni~a Sa. 
Al. Ko. da her zaman A;brülü., fuek • 
lilerin ttklif mektuplarını belli gün ''e 
saatten bir saat "·el Ko. na 'ermeleri. 
Kapalı nrfla ihalesi )-apıldıkwı aonra 
muvakkat ıeminaı kati reminaıa ibU.j 
edilecektir. (8789) 18736 

Üç Çe§it malzeme 
al1·nacak 

lzmit Sa. Al. Ko. da.n: 
1 - Asaiıda cinsleri )'l.Zı.11 üc lcalem 

malzeme ıannsınesinde )-arılı olan ~ 
sal w ~artlar dahilinde alınaaktır. 

2 - 'Eksikme kapılı zarflı olup ihı· 
lai 10-12.941 (ar'Ja.ınba ıürıll saac 15 
te yapılacaktır. Suınamesi Ankara. İs· 
wıbul, İımit SL Al. Ko. lannda her 
gün sôriilebilir. (8790) 18737 

Pırasa, ıspanak alınacak 
İzmir Lv. A.. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Pırasa 112000 kilo 6 kuruş 

6720 muhammen lira, lahana 67000 
kilo 11 kurustan 7370 muhammen 

2 - lhalesl 12·12·1941 cuma g{lnll 
saat 15 te yapılacaktır. lsteklılcrin 
mezkQr gUn ve saatte>n bir saat evci 
tekli! mekluplnrını Ko. na vermele-
ri. <8792) 18733 

Buğday öğüttürülecek 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dnn: 
l - 300 ton buMay Gı>llbolu'da 

un haline gctlrlle>cl.'k, muhnmmen 
bedell 13080 lira kntt tem nat 2070 
liradır. Sartnam"sl 310 Sn. Al. Ko. 
da cörülilr. 

2 - lhalesı kapalı zarna 16·12-941 
salı ırtınU saat 16 da 310 Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. lst(.'kJll rin e\rakla· 
rlyle beraber beli! giln ve saatten 
bir saat eve! teklif mektuplannı Ko. 
na vermeleri. <SSOO> 11)740 

Sığır eti alınacak 
Çanakltale .Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 21·11-1941 cuma gıinU MRt 

11 de talibi <;ıkmıyan 100 ton ınğır 
etl beher kilosu 50 kuruştan 27-11-
941 persembe günü saat 15 te PIWlr
lıkla alınacaktır. Muhammen bede
li 50.000 llrn olup ilk teminat 3750 
liradır. 

2 - Evsaf ve şartlar her g{in 
Ko. da côıillllr. lstcklllerln iha
le günll Ko. nıı milrıı.caaUan. 

(8801) 18741 

Buğday öğüttürülecek 
Gelibolu Sa. AI. Ko. dan: 
1 - 4000 ton bu,-day (".ellbolu'da 

un haline getirilecektir. Muhammen 
bedeli 174400 lıradır. Katı teminat 
26160 liradır. Şartname 310 Sa. AL 
Ko. da gtlıillUr. lhtü<'sl kapalı zıırfla 
10.12·1941 carsnmba günü saat 16 
dn 310 Sn. Al Ko. da yapılacaktır. 
Isteklllerln belll gün ve saatten blr 
saat evci teklif mekluplannı Ko. na 
vermeleri. <SS02) 18742 

Kuru üzüm alınacak 
lst. Si51i Sa. AL Ko. dan: 
1 - P.ızarlı1da 30 con kwu lizüm 

saun alınacal..-ıır. F.vuf ve hususi ~art• 
lar Ko. da gorulıir. Şartnamede )'lllıla 
e\'safıa l-uru uzum bulunmadığı t.ık • 
dirde taliplerin getireuklcri çekirde'lc· 
li IC')'I. cekirdeksiz kuru Uı.üm nwnu • 
nesi üzerinckn komis}'onca beğenilerek 
alınuakur. 

2 - İh3ll!!İ 211-11·941 <:uma güni 
&ut 10 da )ıtpılacaktır. Taliplerin tek· 
tif edecckleri fi} at üzerin<len kati te • 
minadar.iy'Je helli saatte Ko. na mur• 
caatlan. (.•803) J8743 

Salça alınacak 
f st. Siıli Sa. Al. Ko. dan: 

l - Kapalı u.rf usulu ile 50 ton 
salça münııkasa)'ll konmu,ıur. fa-ı1af ve 
hll.9.lJI şartlar Ko. da görülür. MuvaJc. 
kat teminat 2G2S liradır. lhale~i 12.12. 
941 o.ıma günü uat l l de yapılacak • 
ur. Taliplerin teklif mektuplari)le iha
le natin.dcn bir saat e'\·cl Ko. na mu~ 
caıtluı. (8804) 18744 

Sadeyağ alınacak 
f st. Şişli Sa. Al. Ko. dan : 

l - Kap:ı.lı zarf ınulu ile ~90 totı 
sade yajiı münaktısıı)'l konmuştur. Ev. 
saf ve husu'i ıarıbr Ko. da gorüJur • 
AUdiıı derecesi sekizdir. İhale~i 11·l2· 
941 peraem'he ~nü saat ıı de }'llpıla· 
akur. Muvakknt teminat 31MO lirıı • 
dır. Taliplerin ihale saatinden hir saat 
evet teklif mektuplarını Ko. na 'er • 
meleri. (8805)) 18745 

Kuru incir alınacak 
f st. Si~li Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarf u~utu He 18·11-941 

de ihalesi yapılan 200 ton kunı incire 
teklif olunan fi)·at pahalı göriıldüğün
den aynı miktar kuru incir tekrar pa. 
urlı\da miınakaq)ıı konm\11tur. f'lisaf 
ve hımısl pnlar Ko. d.ı görıihır. Be • 
her kilôSunun muhammen bedeli 30 
kuruştur. fhal~i 28·11-941 cuma giinQ 
saa.r 10,5 ra )'lpılacakıır. Taliplerin Ko. 
na müracaatlan. (8806) 18746 

• Vaketa ve saıre ah nacak 
Kayseri Sa. At. Ko. danı 

ı - 56 ton sadeyat mukaveleye 
batlanaC'.aktır. Şartnamesi her afin 
Ko. da görlllilr. Mllnakaaa 1·12-941 
pazartesi ~ünll saat 14 te Bakırköy 
Sa. Al. Ko. da kapalı 7.&rfia yapıla • 
caktır. Muvakkat teminat 7728 lira
dır. Taliplerin belli saatten hlr saat 
eve! Ko. na mUraeaaUan. CS543> 

18482 

1 - Aıaiıda cins ve miktarları yarılı 11 kalem yemeni malzcmeıııinin 
3. 11. 941 tarihinde muhammen bedelinin dun olmasından dolayı talip 
~ıkmadığmdan yeniden eksiltmeye konmuştur. Mccmuunun tutan 17882 
lira 50 kuruı olup kati teminat 2682 lira 37 kuruştur. 

Sığır eti alınacak 
Adapa.zan Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 60 ton sı~1r etı kapalı zarf u

ıullyle satın alınacaktır. Tahmln edi
len fiyatı 21.000 liradır. Muvakkat 
teminat 1575 liradır. 

2 - İhalesi 4.12.1941 ı>erııexııbe g0. 
nQ saıı.t 11 de yapılacaktır. Istekllle· 
rln tekli! mektuplannı belli i{ln ve 
ıaatten bir ııaat evel Ko. na verme· 
lerl. Şartnamesi her gün Ko. da g('.1-
rillür. (8551> 18489 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 600.000 kilo ııtır eti kapalı zart 

U5Ul1Yle mUnakasa)"a konmuıtur. lltU • 
nakasası 15.12.941 cuma rUnU ıaat 16 
da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak • 
tır. Muhammen bedeli 144 000 lira ilk 
teminatı ıo.soo lira ıartnameıı Ko. da 
görtılür. lateklllerln mektı:ıılannı bel
li ıtün ve saatten bir saat evel Ko. na 
verm<?lerı. (8:S21) 18312 

Kuru ot alınacak 
Corum sa. Al. Xo. dan : 
1 - :t'klnd madl'lede yazılı iki kalem 

yem maddesi kapalı, acık olarak ıatın 
alınacaktır. 

2 - lS0.000 kilo kuru ot muhammen 

2 - İhalesi l. 12. 941 pazartesi cünü ııaat 15 te Ko. dıı yapılacaktır. 
İsteklilerin belli iÜJı ve saatte teminatlariylc Ko. na müracaatları. 

Tutan Miktarı kilo 
Lira Kr. 

11875 
3700 
1520 
125 

62 so 
100 
100 
140 
140 
70 
50 

2500 
1000 
380 
so 
25 
50 
50 
70 
70 
35 
25 

Çift 
Çift 
Çift 
Çift 
Çift 
Çift 

Sığır eti 
İskenderun Sa. Al. Xo. danı 

Fiyatı Kuruş Cinsi 
475 Yerli manda derisi 
370 Yerli vaketa 
'400 Taban astarı 
250 Sarı astarlık meşin 
250 Kenarlık sarı meşin 
200 40 No. yemeni kalıbı 
200 41 No. yemeni kalıbı 
200 42 No. Yemeni kalıbı 
200 43 No. Yemeni kahbı 
200 44 No. Yemeni kalıbı 
200 45 No. yemeni kalıbı 

(8786) l873S 

ah nacak 
ı - Aıaiıda miktan yazılı sığıreti &apah zarfla alınacaktır. İstekli

lerin prtnameyi cörmelc için İııkenderun Sa. Al. Ko. na müracaatları. 
Taliplerin belli cün ve saatten bir Hat evel teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. 

Cinıi 

Srğıre\I 
Sıtıreti 
Sığıreti 
Sığır eti 

Miktan 
Kilo 
210.000 
100.000 
100.000 
100.000 

Muh. Bed. 
Lira 

56700 
27000 
2700Q 
27000 

Muv. Te, 
Lira K. 

{8787) 
4252 50 
2025 00 
2025 00 
2025 00 

İhale Ta. Saat 

18734 
15. 12 941 
ıs. 12. 9-41 
16. 12. 941 
16. 12. 941 

10 
15 
10 
ıs 
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24 Sonteşrinden 30 Sonteşrine kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
kolk~coklorı rıhtım lar 

Devlet Deniz Yollan İ~lelme Umum Müdürlüğünden: 
Karadeniz halt.na 

Bartın hattına 

tzmıt h!ıltln'-

Mudıın>ıı tınttına 

Bandırm'l h~tt•na 

Karabıı:n hattına 

lmro hattına 

Ayvalık hattına 

-Pazartc~I 1!5 le (Tan), perecmbe 1:5 te (Karadeniz) 
Galata rıhtımından. 
NOT: 17.11. 941 den itibaren Karadeniz :yolu tar1Celerl 
delHsmletlr. Yeniden tanzim olunan kıa tarifelerine aö
re ı;ıostalar pazartesi ve pcrsembe aUnlert latanbul'dan 
sa.ıt 15 te kalkacaklar ve Slnoba kadar yalnız aündUz 
ve sınop'tan Hopa•ya kadar ınindUz ve ırcce ıeyrl )"a· 
pac:caklardır. Donüste de aynı eekllde ıeytr yapılacaktır. 

. Carıamba 18 de (Anafarta), cumartesi ıs de (Çanakka
ıeı . S.rkecl nhtımından. 
NOT: <Bartın yolu postalan evelce olduıtu ırtbl lstan • 
buldan carıamba ve cumartesi ıninlerl olmak üzere 
haftada iki posta olarak devam edecektir.) 

- Pcrsembe 8 de <Oıacn). Topane rıhtımından. 
(laarı ahire kadar haftada bir posta yapılacaktır.) 

- Pazartesi, ulı 9.50 de caraamba. persembe, cuma 16.00 
da (Sus). Cumartesi 14 te (Trakl, pazar 9.l50 de 

<Sus). Galata rıhtımından. 
_Pazartesi, carsamba ve cuma 8 de (Trak). Galata nh

tımındnn. Aynca carsamba ve cumartesi 20.00 de (Mer· 
sin) ve (Saadet ). Topane rıhtımından. 

-Salı ve cuma 19 da (Seyyar) . Topane rıhUmından. 
-pazar 9 da (Bartın). Topane rıhtımından. 
-Carıamba 12 de (Bursa), cumartesi 12 de (Meralnı. 

Sirkeci rıhtımından. 
tzmır blrlnd ıUrat -razar 16 da (lzmlr). Galta rıhUmından. 
tzmır lklnct sürat -Persembe ıs te <Kndeo. Galata rıhtımından. 

r.OT Vapur 5 terleri hakkında her tUrlü malO.mat aıatıda telefon numaralan 
ya ılı ncentalurımızdan oC:rcn!lcbtllr. 

Galata bM acentalıC:ı-Galata rıhtımı. lnhl!arlar U. Md. binası alUnda 42362 
G lata ıubc Galata rıhtımı, Mıntaka liman Ra. binası altında 40133 
Slr.kccJ ıube Sirkeci, Yolcu salonu 22'740 

(10291/8771) 18728 

,..., ................................. ~ 
ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNUN 

M A L l Y 
VEKALETl 

E 

Fransızca bilen daktilo 
aranıyor 

Maliye VekAletlnden : 
Mali Tetkik HcyeU Jcln b1 Fransızca 

ve Türkçe bilen bir daktllo alınacaktır. 
Kadro ücreti olan (l:ı<l) Ura, ı.steldlle • 
rln imtihandaki muvartaklyet derece • 
sine ailre birden veya tedricen verile • 
cektlr. Lise mezunlan ve makine ile 
Almanca ve lnı:lllzce yazabilenler ter -
clh edilecektir. Askerlikle lllsltl bulu· 
nanıar imtihana alınmaz. lstcltlllerin 
mllsblt evraklyle birlikte 28 sontesrln 
tarlhlne kadar neırlyat mUdUrlUtUne 
müracaatları. (853:.1) lS!i:ll 

AN.KARA LEY AZIM 
AMIRLIGI 

Tahmil ve tahliye i'i 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarf usullyle 15.000 ton 

tahmil ve tahliye yaptınlacaktır. Be· 
her tonuna tahmin edllcn fiyat 100 
kuruş olup llk teminatı 1125 liradır. 

2 - İhalesi 9.12.941 salı gUnU saat 
11 dedir. Taliplerin tekllf me.ktupla
nnı ihaleden bir saat evel Ko. na ver 
meler!. Sartnamesl Ko. da her gün 
görüleblllr. (8409> 18384 

Kuru üzüm alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
1 - Kapalı zarf usum ile 50 ton 

kuru üzUm satın alınacaktır. Beher 
kilosuna tahmin edılen fiyat 65 Kr. 
olup Uk temlnatı 2438 liradır. 

2 - !halesi 4-12-941 perşembe gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin teklif 
mektuplannı ihaleden bir saat eve! 
Ko. na vermeleri ı;artnamesl 163 ku
l"\1$ mukabllinde komisyondan alınır. 

(8404> 18436 

u L U S 

İNHİSARLAR UMUM 
MODORLOGü 

Çe§itli malzeme alınacak 
İnhisarlar Umum MUdürlüğün

den: 
ı - Mevcut ıartnarne, nUrnune 

ve müfredat listeleri mucibince ida
re lhUyacı için "153" kalem malze
me alınacaktır. Bunlardan "18'' ka· 
lemi için SQll Türk-Alman anlaşma
sından idarece kontenjan tetrlk et
tlrllmlş olup diğerleri serbest kısım
dan tedarik olunacaktır. 

II. - Şartname, numune ve lls
teler her gUn Kabatq'ta levazım ıu· 
bemlzden ahnablllr. 

III. - Fob-Sif flyaUnnnı ayn ay
n göstermek üzere her clnş malze· 
me iı,:ln vaki olacak kati tekllfierln 
15-XII-1941 gününe kadar İnhisar
lar Umum MlldürlUğüne yapılmış ol
ması IA.zımdır. 

IV - Bu malzeme lc!n Almanya
dan ga;ı.-rl meml!.'ketıerden dahl tek
ll.f yapılabllecekl lltın olunur. 

(10261/8769) 18729 

O K ULLAR 

Atölye tefi almacak 
Ziraat Altlt ve Makineler! lhtısas 

Mektebi Mlidllrlllf;ünden : 
Mekteblrnlz atelyesinde talebe tat

blkatlannda set olarak ziraat maki· 
neleriyle bllOmum motörlerden an • 
lar bir atelyc &efl imtihanla alına -
caktır. İmtihan 1.12.941 pazartesi gü
nü saat 9 da mektepte yapılacaktır. 

Ayda 120 lira tlcret verileceğinden 
haremde bu ücreti alabilecek hakkı 
haiz olanlar memurin kanununun em 
ret.tlğl vesaiklerlyle birlikte bir isti
da lle mektep mlidürmğUne mOraca-
at etmeleri. (8488> 18449 

Battaniye alınacak 
Ankara Sanat Okulu MUdUrlUAUn-

den: 

ANKARA BELEDİYESi 

Kaldırım yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Atlı spor kulUbUnden bulayıp 

BÜYÜK MİLLET 
MECLiSi 

Memur alınacak 

2S. 11/194 

'!', muhuebe vezne11lne 
dair makbuz veya pşanı kabul 
mektublyle ihaleden en az bet 
vel ve bu albl lnsaata alt taahhll 
nl ıra ettiklerine dalr Kocaell valll 
mUracaatıa alacaklan ehliyet ve 

!svtcre hanı arakaııından dolattıktan ret odası vesikalarını 2490 No. ıu 
BUyük MJllet Mecllal Kltıbl Umumi· nun hUkllmlerl dairesinde hazırlı~ aonra AkköprU yoluna blrleteeek yola Jltlnden : 

yapılacak a<ll kaldırım bl on beı aUn ekallbne komisyonuna mUracaatta 
Zabıt kaleminde acık bulunan bir lAn olunur, c9944..g 197) 1 

müddetle acık eksiltmeye konulmuıtur. zabıt memurıu~una istekli bulunanlar • 
2 - Muhammen bedeU (2632) lira dan ıteno.ı:raftye vakıf olanların 29.11. 

(50) kurustur. 1941 cumartesi aksamına kadar mUra - Kirallk soğuk hava de~ 
8 - Teminatı (197) lira (44) kuruı· caatları. (8739) 18687 

tur. 
4 - Şartnamesini gönnek lstıycnle • 

rln herırtın encümen kalemine ve istek· 
lllerln de 5. 1:.1. 941 cuma ıninU ıaat 

10,80 da Belediye dalre.\lnde mUtesekkll 
encıımene mUracaallan. (1157:5) 1~7 

DOKTOR 
OPERATÖR 

ŞERiF KORKUT 
Nümune hastanesi ıef operttörü 
Dalıkpazarı Ali Nazmi Ap. No. 
5 te her gün saat ıs il'n sonra 
hasralarınt kabul eder. 

KAZA L AR 

Satı lı k toylar 
Karacabey Harası MüdUrlUtUndcn : 
l - llara yetııllrmcsl ve yarış !cin 

yüksek evııatlı altı baı sat kan 1nalllz 
vo dört bae ant kan arap tayı 3 \.ll.041 

tarihine milsadU pazar aUnü saat on 
ileten ıonra Ankara yarıı yerinde pa· 
zarlıkla &atılacaktır. 

2 - Her tay !cin yUz yirmi lira temi· 
nat alınacaktır. 

3 - Satıı aartnameslnl a!irmek l.stl· 

ENSTİTÜLER 

Çetiıtli hayvan yemi 
alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü· 
ğilnden: 

1 - Kurumumuz enstitülerinde 
mevcut tecrübe hayvanlarının 1942 
haziran sonuna kadar 7 aylık yem ih· 
tiyacımn Ticaret ve Ankara .ıı:ıo şef
liğinden alınan muhammen bedel ü
zerinden açık eksiltme suretiyle iha
lesinin yapılacağı. 

2 - İhale 2. 12. 941 :;alı günü saat 
11 de Y. Z. E. Rektörlük binasında· 
ki müteşekkil komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat yii~de 7,5 
dur. 

4 - Daha fazla izahat ve şartna
mesini okumak istiyenlerin Enstitli 
daire mUdürlüğüne müracaatları. 

Cinsi 

Yulaf 
Kuru yonca 
Kuru ot 
Kepek 
Yaş yonca 
Pancar 

Miktart Beher Tutarı 
Kilo F. 

5000 9,20 
8000 7,5 
1600 7 

3900 4,5 
600 3 

15000 6 
(8556) 

460 00 
600 00 
112 00 
175 50 
180 00 

2427 50 
18516 

İCRA VE iFLAS 

Antalya Beledb·e Rlynsetınden: 

l - Antalya belediyesince yeni 
edilen soıtuk havıı antreposu ve ıe 
tın Uc seneme lcan 17. 11. 1941 tar 
den itibaren 20 gUn mtiddeUe k 
zart usull)le mUzayedcye konuıınu 

2 - Bedel muhammen bir a 
l<'arı on bir bin llradan Uç ıenelı 
bin liradır. 

3 - Muvakkat teminat muh 
bedelln )Uzde ;ı;edl bucuAu 
liradır. 

4 - lhale 8. 12. 941 tarihine ııı 

dlC pazartesi ı:UnU saat 1!5 te An 
belediye dalreBlnde 1cra olunaca~ 
tn llplcrln 2490 sayılı arttırma, eıcsl 
ve ihale kanununun 32 inci ma 
hükmüne aöre hazırlamıı oldll 
tekllt mektuplannı ihale saatlndell 
11aat eve! belediye encUmenıne 

etmeleri mecburidir. Postada vukU 
ıacak teahhUnlcn mcsullyet kabııl 
lunmaz. 

15 - Bu husustaki husus! ve 
ınrtna.me ve ııatre Antalya beledLY' 
ırcslndcn bedelsiz verilecektir. 

(10129-8717) 

MAHKEMELER 

Ankara İkinci Asliye Hukuk 
kimliğinden: 

Hncıbayrıım mahallesi 
sokak 53 No. da HacıbaY't'am 
birinci lmnmı Mustafa TilysUZ 
fındnn mnhkf!mcmize açılan 90> 
nın değiştirilmesi dtıvasının dil 

Kavacık menba suyu 
Toz §eker alrnacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Kapalı zarf usum ile 64 ton 

toz şeker alınacaktır. B!"her kilosu • 
na tahmin edilen fiyat 50 kuruıı ol • 
lup llk teminatı 2400 llrndır. 

Okulumuz talebeleri !cin alınacnK yenlerin Ankara Atlı Sp0r KulübUne ve 
Hara .MUdUrlüf:line mUracaatları. Ankara 4 üncü icra Memurluğundan: 

ması sırasında: 
Dfıvncının evelce almış 

TilysUz soyndının bildiren SOY• 
değiştirilmesine, nOfusa tescil "' 
!Anına ikahlll tcmylz olmak 

1 20-11-1941 gilnilnde karar veri 
Mikyasımô derecesi 1,5 

E·n salahiyetli laboratuvar t efi resmi raporunda: 
{Sertliği çok dü!ük ve diğer mevaddı madeniyesi çok 
az olması itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan 
Kavacık Suyu) cümlesiyle takdirini bildirmekte -
dir. T elefon: 1634. 

..1 11 11 111 11 1111 1 11 111111 1 11 1 11 11 1 11 1 11 1 1111111111111111111111111111111~ --~Tek ve -- çift ath yük arabası~ 
~ sahiplerinin nazan dikkatine~ --- ----- -Ankara Belediyesinden : : - -1 - Belediyemizde kayıtlı bulunan tek ve çift : 
: atlı yük arabaları plakalarının değittirilmeai ka - : 
-
- -- rarlaıtırılmııtir. : 
: 2 - Plakaların değiıtirilmeai itine 25-11-1941 ta- 5 
: rihinde başlanacak ve 15-12-1941 günü nihayet bu- : - -= lacaktır. E 
: 3 - Bu müddet zarfrnda plakaları deiittirilmi - : 
E yen arabalar seyrüseferden menolunacak, eski pla- § 
E ka ile veya plakasız çalış.tırılan arabalar kaçak ad- : 
: dolunarak Belediye kanununun 113 ncü maddesi : 
: hükümlerine tevfikan sahipleri hakkında muamele : - -: yapılacaktır. : 
: 4 - Plakalarını değiştirecek olan araba sahiple- : 
: rinin belediyemiz hesap itleri müdürlüğüne müra - : 
: caatla beyanname doldurmaları lazımdır. : = (8814) 18750 = - -~ııııııııııııı ı ı ııı ı ııııı ı ıııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııı ı lr"' 

H A R 1 C 1 
VEKALETİ 

y E GÜMRÜK ve iNHiSARLAR 

Yol halı11 alınacak 

Hurda eşya aatı§ı 
Hariciye VekdleU Satın Alma Ko

misyonundan : 
Veklil tle mevcut eski yazı masa

m, dolap, kanapc, halı, IUstür ve ben
~rl hurda e ya 27.11.1911 perşembe 
ıünU saat 10 d~ mUzayede ile satıla
caktır. Tnllplcrın o g{in vek~let sa· 
tın alma komisyonuna mUrncaaUan. 

<8383) 1Si04 

AN.KARA BiRA 
FABRlKASI 

Hayvan yemi 
lnhl rlar Ankara Bira Fabrikası .MU· 

dOrll.ıAilnd n : 
Bira ~ 1 tın an arta kalan 10 ton 

lklncı bir ton k -.,uz ve yarım ton cılız 
arııa ile 10 ton tıı.z 27·11·9-u. pe~cmbe 
aUnU saat l., te Gazi Onnan ClfUlii:lnd~ 
ki bir r tı lk ~ında komısyon huzurun
d.ı :ııap 1 k acık artırma ile lııtekllsine 
1h le ed 1 ~ nd<n lll~llll rln 1tmdlden 
ratı ikaya mUracaat ederek numuneler\ 
aureb ı klerl UAn olunur. (85l8) 18564 

GQmrUk ve lnhlsarlar VekAleUnden: 
ı - VekAlet blnuı ıctn yapurıtacak 

10!5 metre 6 aantıı.~ Yol halıaının 17.11.941 
tarihinde yapılacak olan acık ekalltmtsl· 
ne tallp zuh!ır etmedltlnden :.1490 sayılı 
kanunun 43 üncU maddetlne aöre itin 
blr ay ıc:ındo ve pazarlıkla yaptırılma
sına karar verltmıııır. Pazarlık 17.12. 
941 carsamba ıı:Unü yapılacaktır. 

2 - 1hale bedeli 179:5 lira 20 kuruı o· 
lup muvakkat teminatı 184 lira 64 ku • 
ruıtur. lsteklllerln ıartnameyı aörUp 
bu husuıtn bir teklif mektubu vermek il· 
zere her ırtın vekfılel levazım mQdllrlü· 
tUne müracaat euneıerı. (8732) 18680 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Elbise yaptırılacak 
D.D.Y. 7 inci l&letme Müdürllltün

den: 
l - Muhammen bedell <39685> 

lira (10> kurus olan l&letmemlz me
rr··r ve milstahdeminl !<:in 639 ta· 
kını açık yaka <ceket, yelek ve pan· 
tolondan ibaret> ve 211 takım kapa· 
h yaka (çeket ve pantolondan iba
ret elbise kl ceman 850 takım elbl· 
se tle 390 adet palto ve 450 adet 
kasket kapalı zart usullyle eksiltme· 
ye cıkanlmıştır. 

.Jlllllll lllllU L -DOKTOR 

- Münevver İNAL 

2 - Bu iş ıcın muktatl kumas be· 
: deli mukabilinde idare tarafından 
- verilecektir. -- 3 - E!calltnıesı 11-12-1941 persem· 

: - be gllnil saat ıı de Afyon'da 7 inci 
: Do.,um \C Kadıo Hastalıkları : işletme mildürliliil binasında yapıla-
: Muteh.ıssısı _ caktır. 

- Numune ha tanesi kar51sı Balcı· = 4 - Bu hıe alnnek lstlyenlerln 
: !ar Ap. No. 2 Tel: 2313 5346 : <2976) lira <39> kuruşluk muvakkat 
- ;: teminat ile kanunun tayin ettiği ve· 
.,llll llllll l llllllllll lllllllllll slka ve tekliflerini muayyen gün ııa-

Mevsimin her nevi 

Kürk manlolarmı 

at 10 a kadar komisyon relıllJUne 
vermeleri lllzımdır. 

5 - Şartnameler parasız olarak 
7 lnci İşletme .Mlldür!Uğilnden alı • 
nabllir. 

6 - 27-11-1!>41 tarihinde bu lstn 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı. 

n<"ağı l!An edilmiş ise de şartname
de tadllAt yapıtdıtından artUnna ve 
eksiltme kanununun 12 inci madde-
si mucibince eek1 lllnın h ilkmQ yok- , 

ve garnitür kürklerini 
Abdurrahman B;ışardı kürk ma· 
iausında bulacalmnıL Ankara 
;Uafamlar cadd~i yeni açılan 
r><Htanc karşmndıki sokak ba,ınd• 

..................... llii tur, (8772) 

2 - İhalesi 2-12-941 salı gilnil sa· 
at 15 tedir. Taliplerin teklif mcktup
lannı ihaleden bir saat evci Ko. na 
vermeleri ı;artnıımesl 160 kuruıı mu
kabilinde komisyondan alınır. 

(8411) 18437 

Pirinç alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zart usullyle 180 ton 

pirinç alınacaktır. Beher kUosuna 
tahmin edllen fiyatı 45 kurus olup 
muhammen be<leli 81.000 liradır. 

2 - ihalesi 4-12-941 perşembe gü
nü saat 11 dedir. Taliplerin teklif 
mektuplannı ihaleden bir saat eve
line kadar Ko. na vermeleri. 

3 - Şartnamesi 405 kurus muka
bilinde Ko. dan ahnablllr. 

(8412) 18438 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
l - Kapalı zarf usulıyle 150 ton 

k uru fuulye alınacaktır. Beher k.!lo
ııuna tahmin 'edilen flya 2' kunış o-

olan 2437 lira 50 kurus tahmini t uta· 
nndnkl 2:!0 adet battaniye ac:ık eksilt· 
meye konulmuıtur. 

Tallplerln eartnnme ve nllmuneyl 
ıı:ilnnek Uzere her aUn okul mUdUrlüt•ı. 
ne, eksiltmeye ırlreceklerln de yC:tC.! 
yedi bucuk nlsbeUndekl ilk t~lııntıa· 
rtyle ve kanunun icap ettlrdlll vcsa· 
lkle birlikte lhale ıı;UnU olan 5. 12. 1941 
cuma ıı;tınU saat 1!5 te Ankara Mektep· 
ler Muhasebedlltlnde toplanacak o•ıın 
alım satım koın11Yonuna mUracaatıa· 
n. (8647) 18594 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
DoRum ve kadın hastalıkları 

Mütehassuı 

Bü)'iik Postane arlı:asında Sana)i 
Cad. Demir .Ap. No. 1 Hastalı· 

rını kabul etmektedir. 
Telefon: 1816 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııı!t. - --lup ilk teminatı 2813 llradır. _ -
NEOSTERİN 2 - :tlıalcsi 2.12.941 salı gllnü sn- : 

at 11 dedir. Şartnamesi 188 kuruş E 
mukabilinde Ko. dan alınabilir. : 

3 - Tallplerln ihaleden bir saat e- -
vellne kadar teklif mekt•wlannı Ko. : 
na vermeleri. C8413) 18439 

Salça alınacak 

---Sıhatli olmak itin imanın aiız, : 
burun. boğaz ve badenıcı"klerini : 
sıhl bir tarzda taıniz buhi.OOur • : 
ması llzımdtr. : 

_ Bu yollarla giren anjinler, : 
: grip, kızıl, kızamık, difteri, kaba- : 
- kulak, çiçek, suçiçeği, menenjit ... : 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: : ilah bulaşıcı hastalıklarda : 
l - 1300. kilo aslca pazarlığı 26· : 

11·1941 saat 14 te Ankara Lv. A. Sa. 
Al, Ko. yapılacaktır. 

2 - Isteklllerln ıkaU teminaUa· 
riyle birikte Ko. na müracaatarı. 

(8784) 18732 

Marangozlara 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
1 - 24 adet çekmece bölmesi pazar

lığı 27·11·941 sut ıs te Ankara Lv. A. 
Sa. AL Ko. da yapılacakur. 

2 - Krokiyi görmek istiyımlerin 
her gün pazarlık için belli vakitte ko
misyonda kad teminatlari)•le bulunma-
ları. (8807) 18747 

Çefitli yiyecek alınacak 
Ankara lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - A5ağıda cins ,.e miktadarı ya· 

zılı 20 kalem yiyecek maddeleri pazar· 
lıkla satın alınacakıır. 

2 - Pazarlığı 21i·ll·941 günü saaı 
lS.30 da Ankara Lv. A. Sa. Al Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - isteklilerin o/n ıs teminatla -
rirle birlikte belli gün ve Hatte Ko. 
da hazır bulurwalarL 
Miktarı Cinsi 

500 E'be gomeci 
400 Pazı 
soo 
350 
650 
150 
600 

1525 
600 
900 
150 

1000 

Domates 
Taban helvası 
Balık 
Meyvalık elma 
Ciğer 

Kom!lostoluk ayva 
Havuç 
Adet rorta'kal 
Mey'V&lık armut 
Katıak 

3580 Karnabahar 
3130 Kereviz 

375 Taze üzüm 
1425 Kompostoluk armut 
1475 Komr>05toluk l'lına 
600 Demet ma)ı:lanoz 

45'i0 Adet limon 
2570 Adet >tJil salatalık 

(8809) 18748 

Çeıitli sebze alınacak 

-NEOSTERIN --- -: pülveriZIU)"On V C}'& gargarası : 
: ıifaya )ıtrdım eder. _ 
: Böyle lıutalar ile temasta bu· : 

lunanları korur, )N •I ihti)'llt ve : 
: tedbiri aldırır. Ecuoelerde reçe· : 
- tesiz satılır. : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

M ... d ' UJ e. 
Bayanlar için ıUzel 

kUrk mantolar her nevi 
aarnıtUrler, Japon ısı 

sabahlıklar ve pijama· 
lar, masa örtüleri, :ya
tak ö:-tUlcrl ve ııalre. 

Yeni acılan Abdur· 
rahman Kunnanay 

kürk ve tuhafiye ma
taz.sında gayet ehven 
C.1Yatıa satılmaktadır. 

Adllye sarayı kanısında Ca· 
dıreııar Bonmarsesı No. 214 
Tel: 2392 

Satılık otomobil 
38 modeli 6 sUlndirll iyi kullanıl· 

mı:ı bir Fiyat binek otomobili 5 Ye
ni IAstlğl ile satıltktır. Sefaretler 
için elverişlidir. Isteklllerln 2164 nu
maraya mllracaalları. 5428 

Ulus • 23 üncG yıl. - No. 7294 : - -- -- -Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan : : 
lmUyaz Sahibi 
lskender Artun --ı - Aşağıda cins ve miktarları yaıı· -

lı üç kalem ıebze pazarl ıkla satın alı · _ 
nacaktır. : 

2 - Pazarlığı 26·1 ı.94 1 saat ı s te : 

Umumi Neırb'atı İdare Eden 
Yazı tııerl MUdUrü 
Mllmtaz Faik Fenik 

MUesseıe MUdUrU Naılt Ulut 
ULUS Basımevl ANKARA 

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

(97:17-8327) 18326 

Yapı ilanı 
Elesklrt MalmUdUrlllCUnden : 
Eksiltmeye konan b : 
ı - Elesklrt kazaaında yapılacak hU· 

kUmet binası Jkmall 1nsaatıdır. 
2 - Keşıt bedeli 25726 lira onseklz 

kurustur. 
3 - Eksiltme 11.12.941 penl?1Tlbe ırU· 

nll ınat 15 le Eleıktrt eksiltme komisyo
nunda malmildUrlUC-U odasında kapalı 

zarf usullyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltme eartnamesl ve buna mU· 

teterr! evrak lkl lira elli kurus b!!del mu· 
kabUlnde Elesklrt maliye dairesinden a· 
lınnblllr. Ve Ağrı nalla nıUdUrlQAilnde 
de ıı:örtılcblllr. 

l5 - Eksiltmeye ıı:lnnek lcln lııtckllle· 
rln 1929 lira elli kurusluk muvakkat te
minat vermeleri ve ARrı vll1Yetlnden bu 
ise alreblleceklerlne dair alınmıı VeBlka 
ibraz etmeleri muktazldlr. Bu veılka I· 
cın ekstltmenln yapılacatı ıı:Unden en az 
ile ının cveı bir istida ile isteklinin Atn 
v~ec makamına mGracaatıan. 

(10092·887111) 1882'1 

Toplantı 
Türk Yüksek Mühendisleri 

Birliğinden : 

Bir borçtan dolayı parara çenilme • 
~ine karar ı.erilcn 1$ağıda yazılı mat • 
baa harfleriyle matbaa makineleri So
ğukkuyu'da Mehmet Ihsan Matbaasın • 
da birinci arttırması için 2·12·941 de 
kı)metinin yüzde 75 ini bulmadığı tak· 
dinle 4-12-941 perıembe günü saat 
11.30 da satılacağından taliplerin sauı 
gününde me~'kur mahalde hazır buluna· 
ca:k memurumuza mürtcaadarı ilin o
lunur. 

l raptiye makinesi, ı silindir makine
si, l pedal baskı, 2 do!.."fl'le makine,i, ı 
filit makinesi, nus makinesi 2000 kilo 
hurufat, bir komodin .5429 

Giiınüşfıane icra Memurluğundan : 
Giiınüşhacıköyünün Hacıyahya ma· 

hallesiodcn Hacı Salih oğlu Mc~Jüd'üıı 
kasabadan amahala Hardar Temiz'e 
temlik ettiği Gümüşhacrkör hukuk 
mahkemesinin 14·8·927 tarih ve 371 nu· 
martlı ilimi)'le 29 lira ıo Kr. itasına 
borçlu ve ikametgihı meçhul bulunan 
Hacıyahra mahallesinden Sıddık oğul· 
?arından Mehmet ojlu Arif'in i,bu ill
nın neJri tarihinden itibaren hi r ay :zar· 
fında borcunu ödemesi ı.e nıe:zkur müd· 
det nrfında borcunu ödeml"l.Se tetkftt 
rnerciinden ' 'e)-a tmnyiz ve)"ahut iadei 
muhakeme yolu ile ait olduğu mahke • 
meden icrtsının geri bırakılmasına dair 
'bir karar getirmedikçe cebri icra )'& • 

pılacağı ve gene mezkur müddet için
de mal be}-anında bulunrnım ev bulun· 
mazsa hapi~le tazyik olultacağı ve ha • 
4'ika te muhalif bC}-anda bulunursa ha· 
pisle cezalandırı lacağı ihtar olunur. 

S.f32 

16 ncı Umumi Kongre 7 VİLAYETLER 
Birincikanun 1941 pazar gü- ------------· 
nü saat (10) da Ankara'da 
Atatürk Bulvarındaki Birlik 
Merkezinde toplanacaktır. 
Muhterem azanın teşrifleri 
rica olunur. (8477) 18451 

Kirahk 
müstakil ev 

Atatürk bulvarında Bakanl•klat 
civarında 218 numaralı müsta· 
kil ev bir miktar eayaslyle kira· 
lıktır. 7 oda, iki hol, telefon, ha· 
vaırnzılı banyo, ıı-enlı bir babce 
ve saire.. Her aün saat ilctc?n 
BOnra 2621 numaraya 
mUracaat .. 

teıetonla 

1 nşoot ilônı 
Kocaeli P. T. T. MüdQrlUROnden : 
ı - İzmit pazar yerinde yapılacak 

otomatik tcleion santral binası 7.11.941 

tarlhlnden tUbaren on bcı atin mUddet
le kapalı zart usullyle ek&lltmcyc ko· 
nulmu~tur. 

2 - Kealt bedeli 25~ lira 83 ku -
rustur. 

8 - Bu !3e alt evrak, proje, kesit 
hUIAsa <"elvell, ölcU dertcrl, husust ve 
tennı ııırtname, eksiltme ııırtnamcsl, 

muknveıe, bayındırlık isleri aenel ve ya
pı ıaıerl fenni ıartnameslnden lbnret o· 
Jup talipler tatll ailnlcrı harfe her ırUr. 
Kocaeli P. T. T. müdUrlUf:Unc müraca
at edebilirler. 

4 - İhale 2-12·1941 tarihine mllsa· 
dit ıalı gUoU ııaat 14 te Kocaell P. T. 
T. mUdürlülttinde yapılacaktır. 

5 - lsteklllerln 1897 llra 27 kuruı 
muvakkat teminat akcesını lzmlt P. T. 

nıı.n olunur. 5427 

Cubuk Asliye Ceza 
den: 

Hak 

Milll Korunma Kanununa J11 
lefcUen suclu Cubuk'ta bakkal 
karaağnı,:lı Ömer ve Mustaf• 
dilkklınında tezgahtarlık eden 
oğlu 339 doğumlu İbrahim K 
hakkında Cubuk asliye ceza 
meslndc C. MOddclumumlsl h 
le suclunun yüzüne karşı ~'apıl .. 
<:ık duruşma sonunda. 

Perakende satış fiyatı 100 ~ 
kuruş olan tel nişndınn 30 
10 kurusa yani kilosunu 300 
satmak suretiyle milli korunrıı• 
nununa muhalif hareket ettiği 
olduğundan hareketine uyan ıı' 
sayılı milli korunma kanunun 
el maddesl delltletlyle 59 unc~ 
deslnln üçüncü fıkrnsı mucib ~ 
lira a''lr para cezaslyle malık ~ 
tine suclunun 339 doğumlu bul~ t 
cıı hacıebbrle T. C. knnununun ',;_ 
el maddesine te\•flkan cezanıll ~ 
biri indirilerek neticeden suçııı ",1_ 
hlmln on altı lira altnıış kurııf ~ 
ı,ara cezaslyle mahkOmlyetın;;ı --,-_ 
yaptığı bakkal dükkfinının > 1~ milddetle knpatılmasına zabıt O ;il_ 
nlsadınn milsaderf!slne 63 cil ~fı,11_ 
mııclh!nce lsbu kararın flA.nın• il_ 
rafın 25 llrnyı ı::ecmemek n:ı:e~ 
ludnn alınmasına 20 kurut '(.~ 
keza suçludan alınmasına ~ 
temyiz olmak U:zere 25-8-1941 ~ 
hinde knrnr verilerek suclunııD 
ı.Unc knr&ı nçıkça blldlrlldi. f 

(8713) l~ 

Toplantı ,;J 
Elazığ Okul T alebel • 

Koruma CemiyetindeJI ~ 
Ruznam('deki maddeleri !fi~ 

re etmek llzP.re cemlyetlmiZ •' ~ 
nın 30-11-941 rıazar gilnU ,. ",;I 
dörtte Elazığ Halkevi bil~ s+11 / 
nunda bulunmaları. ~ 

Ayrıhk . ı/. 
Ankara Zafer sokağındaki , ot!.,, 

lolantasını 17·11·1941 tarihiııde ~, 
fım Ali Tuncer'e uttı.ııı. B'1 bit; 
sonra mnlcür lokaıııa ile hİÇ ;fi 
kam blmadıjıtıı ilin ederiın. 

YakupA~_/ 

Ankara'nın en büyük en ferah 
seçme 
sayın 

en güzel sineması 
filimlerle kapıların ı 

halka a·cacaktır 
...> 

YENi Sinemada 
BuırUn bu ırece 

Yuaoalavya'da aecen deta harbin 
nasıl elhana ateı verdl~lnl bUtUn 

dehtellYle yaııntan bUyUk eser 
1 

SUS Sinemasında 
Bu ırece 20.30 da 

En netli dans • earkı ve musiki ile 
ıUslenmlı elllenceıı, harlkulAde 

zevkli mevzu 

SÜMER Sinemasn~ 
Buglin bu aece ~ 

DUnya kııhknha kıraııarı e41fll .,,
Hardl'nln en ınııunc!U ıcofll ıtl' 

zandıA-ı rai;!bet dola>"1
' 

----
SARAJEVO 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko, da )'lllllla- : 
cakur. : 

3 - İsteklilerin o/n 15 teminatlari}'· - 1 Baı rollerde: 
- - ( D KKAT)_ 

le birdirilen gün ve saatte Ko. na mü· : Gazetemize ai!nderllan her nevi Tasnady Marla. Kıaı Ferenc 
HONOLULU 

devam ediyor 

1 LOREL HARP 
HARBE GiDIYO~ -a-·t'-rı - - Baı rolde: Eleanor Po-·eı r ~- "' · - yazılar, neıredllahı edilmesin ırerl - Seanalar: l4JIO - 16JIO - lSJIO " Kl'lo Cinsi - - Saat: 14 - 18 - ıa ···-ıannda 

20,200 Prasa §:_ verilmez ve kAYboluaundan do- -=-= 1 seee 21 de ~- (Ttlrlı:çe ıözlG) 
1
,,JI' 

15,900 Lahana layı htc bir meeulb'et kabul Saat 12.15 te ueua matine KARI AN'IUANl!T Se&ıular: 
12

.1!5 • 14.ao • 

11,950 Ispanak oluıımu '····ıcnu:a···OA.IUIOM············Tllı1roe···.ozı··tl·········l8·.80·pee··21·de-~ (8810) 11149 '=İ1&1111111111111111111111 1111111ır • 


