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Edirne'nin kurtuluşu dün 
Berlin'deki Tören 

Komünizm 
düşmanlığı 

coskun gösf eriler le kutlandı Berlin'de yeni 
pakt imzalandı . . .... "' ... ' ..... -

ve 
resminden sonra 
g Uzel bir geçit 

hitabeler söylendi 
resmi yapıldı • i 

Berlln, 25 .ıı . a. - D.N.B. bildiri• 
YOr: BugUn l2/30 da yeni Bo.şvckil
lik binasının bUyük ciciler odasında 
dünya siyaseti icln Pek büyük ehe
mlyeU olan bir tören yapılmıştır. 

Törenin başında, alman Hariciye 
Nazın M. von Rlbbcnlrop, komlinlst· 
llğe kar.iıkoYma paktını imza eden 
devletlerle hu rıakta girmeleri için 
yapılan daveti kabul eden hükümet 
mümessillerini Ftihrer ve alman hü· 
kUmeti namına selli.mlamıştır. 

Edirne, 25 (Hususi muhabirimiz· 
den telefonla) - .Mukaddes toprak· 

• larımızın batı sı nırları bekçiliğini 

yapmanın haklı gururunu ta§ıyan 

kahraman Edirne kurtull,l§unun 19 
uncu yıldönümünü de coııkun bir he
yecanla kutıamıııtır. Bu mllnasebct· 
ıe geçen yıllarda olduğu gtbi bugün 
için Ankara'dan Edirne mebusla
riyle birlikte ııehrimlzc bazı mebus· 
ıar gelmi§ ve ııchlr pek zarif, bir 
surette sfü•lenmlııtı. 

Hazırlanan programa göre bele
diye reisimizin relsli~lnde toplanan 
bir heyet saat 9 da Ayııekadın mev
kline ~iderek kurtarıcı ordumuzu 
temsilen eehre giren kıtalarımızı 
karııılamıı; ve bunu belediyede ya
pılan kutlama merasimi takip et· 
mlııtır. Bu sırada umumi müfettiıı 
vekili B. Sabri Öney, Edirne valisi 
Saner, Parti mutetUlif Ragıp Akça, 
kumandan ve mebuslar belediye ö· 
nündckl yerlerini almııı ve eehrln 
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Dünkü haberlere göre, libya'da İngiliz 
gösterir 

hareketi erinin 
harta 
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ettiği bölgeleri 

Komilnlstlife karşıkoyma paktının 
yeniden beş sC'ne ıcın uzatılması pro

tokolünün evcik! p:ıktı imza etmiJ 
olanlar tarafından imza edilmesi Ü· 
zerine, Bulgaristan, Dan marka, Fın
Iandlya, Hırvatistan, Romanya ve 
Slovakya mümessilleri de dünyanın 
düşmanı olan bolşm,1.kllte karşı blr 
savaş paktı olan bu pakta memle • 
ketıl'rlnJn do girdiklerini resmen bll· 
dlrmlş!Prdlr. 

Bundan sonra, alman Hariciye 
Nazırı M. von Rlbbentrop mım Çin 
hilklimeUnln Hariciye Nnzın M. 
Tsumln·Yc>e tarafından gönderilen 
ve milli Çin hOkUmotlnln de bu pak
ta glrdlflnl bildiren telgrafını oku
muştur. 

imzalanan protokol 

Güzel Edirnemizin görünÜ§Ü bUt Un sokaklariyle beled iye cıva. 
(Sonu J. üncü sayfada ) 

LİBYA'DA 
Britanya 

LİBYA'DA 

İngilizler 

Fransa' da ihraı 

tecrübesi yaptılar 

Berlln, 25 a.a. - KomOnisUlğe 
karşıko)-ma paktının beş sC'ne için 
yeniden uzatılması hakkında bugün 
aşağıdaki protokol imazlanmıştır: 

lfududu 
bek/iyen 
erler için 

Mümtaz Faik FENiK 

~~:.Y~va, )"llVIJ tam bir d~;a 
.. ~ -ı.ııu almak )"Olundadu. Dutwı 
~büyük cehennemin ölüm mal· 
~ Yctistirmck ipn şcferber ol· 
~ r. Avrupa hemen baıwı a1ağı, 
' ~ bir kibusuıı ıstırapları alunda· 
~12~ttan kurtulanların baılıı.rını 
l~ --, toprağa doiiru ~ekiyor. Yı· 
.'flıı ~~ardan barakalara dü~enler, 
~ı:., A -daıı pençesi altında uyufmak· 
~~· : .. Ya'da manzara aynıdır. Eğer 
~~ lıı:~ stfınn altı, insanları hareket· 
~ il. _'Yorsa, Afrika'da kanlar, sıfı· 
~lılt !ündeki kaynar derecelerde 
~ • beraber uçmakıadır. Büıüıı 
~~' lıaarı. daireleri, istüva hatu, 
~ lıi ttı ile beraber dün)'ll toparla· 
«ı; ~liiın kafesi içine almışıır. Fa· 
~ ~ r arasında bazı devletler var· 
L iıt;,~ bir sekilde harpte olmamak
~~ .r! endüstrileriyle, maliyelcriy· 
~;.iıı 'tin seferber olmu,lar ve oowı 
~td~tticelerini ~imdiden kabul et • 
it~· Birleşik Amerika ~yledir; 

hiıe • Çin hami bir tarafa bırakıl
~11!11ıiİa bö}.ıedir. 

Erlerimize 
kışlık 

hediyeler 
inkara / da dün hediye er 

f oplanmağa baılandı 
Kızılay • Yarclımscvcnler Cemiyet-

leri Ankara mll&terek komitesi dUn 
kahraman erlerimize kış hediyesi ve
ren Ankaralılardan bu hediyeleri 
kabule başlamıştır. Komite tarafın
dan kurulan hediye toplama mer
kezlerine kucak k ucak hediye geU· 
renler kadar hedlyellk temin olun
mak üzero komite emrine para ve
renler de olmustu r. 

Bundan başka hediyelik en-ıı &atıs 
merkezleri de yardımcı roın oynamıs 
ve halk buralardan kolaylıkla 86Ya 
tedarik edebllm(ştlr. Blrlncl topla· 
ma gününde basta bUy(lk mail mü· 
esseselerlmlz oldu~u halde b!rı;ok ti
caretaneler bu güzel mevzun candan 
ve yakın alAka gBsterm!şlcr ve hedi
ye temini icln komite emrine bllyUk 
paralar tahsis etmişlerdir. Mllste
rck komite geniş ve tafsllAtlı bir lls· 
te ile alınan bu nt'tkelerl peyderpey 
lllın edecektir • 

Dün ak§am geç vakit müşterek 
komite merkezinden aldıfımız malQ· 
mata göre birinci günde toplanan 
hediyelik eşya miktarı (7000> l ve 
erlerimize hediyelik alınmak Uzere 
komite emrine verilen paralar da 
<30.000) lirayı bulmuştur. Bu yerin· 
de alAkanın önlimlizdekl günlerde rle 

MosKova1da 

Ruslar 
inatla 
y nıy 

Şimölde ve cenupta 

Ruslar mukabil 
taarruz y~pıyorlar 
Moııkova, 2!5 a.a. - SOvYet haberler 

bürosunun bu sabahki teblltl: 
24 sontcarinde muharebeler bütün 

cephe boyunca dcv&m etmıatlr. Muha· 
rcbeler bilhassa Klln, Tula, Kallnln, 
MoJalsk ve Rosto! bölıtelcrUıdc elddet-
11 oımuıtur. 

Moskova civarında durum 
Londra, 2!5 a.a. - Moskova radyo • 

ıu, bu ıchrin elmallndekl rus kıtalan· 
nın üç kasabayı bırakarak yeni müda· 
taa mevzilerine çeklldlklerlnl bildir • 
mıatır. 

Moskova cephesinin öteki kcstmıe
rlndekl durum eu suretle hü!Asn edile
bilir: 
Moskova'nın 160 kilometre aımal 

batısında bulunan Kallnln civarınd3 
kanlı muharebeler cereyan etmektedir 
Fakat alınanların bir gedik açmak için 
yaptıtı bütün teıcbbüsler boaa ~Itmls· 

devam edeceflni ve bassehrln sanlı Ur. . 
d h-"I ö d kt ba" .Moskova nın 110 kilometre elma! ba· or uya "" ye g n erme · e " d k1 v 
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mevkii tutacağını tımlt ve temenni ı ısın a 0 0 0 ams ta •imanlar 

ı.ı~i i ~u karışıklık ve bu dünya 
.,~ı l' ~ilde, hemen tek bir barış 
~~lııııq İltkiye kalmıştır. Bunu biz 
~~ değil, kendimize ve kendi ku· 
~.~·~rçluyuz. 18 mil)·On Türk, 
~ ~1 •ı:ı. ttrafında teık bir vücut ha
~lid: ıtiuı Şef bu birli~n yüksek 
ı~ ~· Ruvctliyiı. Kahraman ordu· 
\ l>~niıniz tamdır. İstiklalimize, 
~.Ve b' hürmet ctıirmı:ısini bili}u
\:~· ~ lldiiimirl daima isb:ıı cımi· 
\"<lıı lldan dolayıdır ki, Milli Sefi· 
~ ~r1'1tdigi gibi "hiç bir ş:ın altın· \ ··~·buı etmi)·eceiiı. Hür ve şe • 
~na faydalı olmak, hepimizin 

~ ~ !irlısımızdır ... 
~ ~.til'lscıimizde daima dürüst ve 
~~1ndık. Bundan dolayıdır ki, 
~~ iıt kadar birleşmez zannedilen 
~ tld 'tde de gerçekten muvaffakı· 

k l"~·--'· 1 ~loskova ile bu echlr arasındaki yol etme cu.uuuır. b 11 ı ı · 
• • • • boyunca azı er eme er göstermişler 

Erlerımıze hedıyelık eşya ve birkaç köyü e1e gecınnıııane de 
•atış ve toplama yerleri sovyctıer mcvzııerını muhafaza etmll • 

. ıcr ve ba=ka noktalarda kareı hücuın· 
Kızılay - Yardımsevenler Cemı· !ar yapm1.$lardır. 

~t ettik. Bu son harbin ölüm ve 
~lllıı lllanJarı bile ayrı ayrı, Tür · 
~~ ~~kip ettiği lİ)>asctin dürüsılü· 
ı;t't tir ~ etmişlerdir. Fa.kat bunu 
'ı,,~· tıı lllircceğiı mlnasına almama • 
~ııı ~fa.Jc bir )'angına yakın bulu • 
~' •le saçaklarını emniyet altına 
~~ ~tckıir. Bizim saçaklarımız, 
~ or~ duvarlarımız, kahraman 
~~d Unun >"iiksek kabiliyeti ile 
lıt. ~ ::; Eser günün birinde bunun 
~~ . aı ı:rıırıı:ı bir gafil ve bir cahil 
~ ursa, elbette kendisine bu 
l~ 1 ttıa,,ı verilecektir. 
~ıı, k llô~ü SÖy)Ü)'or: "Türk vaıan· 
~ ~t Ya~ısinia de içinde vaz.ife al· 
~1 ~niı ın da alacağı Türk ordusu 

d ltr,dde.? her fedakarlığı ve yar • 
~ ~~ 11lsüı yaptığını görmekle 
~i'l'~k ~ •evinç bii)·üktür. Kahra • 
ı.,_·_,0rdusunun, verilecek her va
~Cı!lıııı~ 'h ehil olduğuna )'akından 

~ ~ İti vardır." 
~ Qdj.:adın kaynaiı büyüktür. Çün
~!t İti~den &eliyor ve kendi ken • 

~~tiirı . ~•mı:ı vardır. S: ~,11
1~n Türk ord~ru daha va • 

' ~f 1 •rnışıır. Dunya onun va· ı 
~ ~~~dır~1 :•~ı ıru.nü görmesin, çünkü 

( Sonu J. üncü sayfada ) 

( Sonu J. üncü sayf ada ) 

!lııİiııı lllb: olduğunu unutmıyalım ;;.: 

kuvetleri 

her kesimde ilerliyor 
Hintliler cenupta 
Ageyla'yı zapt~tti 
K ahire, 25 a.a. - Ortqark'takl 

Britanya kuvetlerl umumt karargA· 
hının tebliği: 

Sidi~czer !ievresinde B ritanya 
ve alman zırhlı kuvetleri arasında 
elddetll muharebeler devam etmek
tedir. Dün bu çevreye gelmlıı bulu
nan takviye kuvetlerl de muharebe
ye iştirak etmi§lerdir. İlk harekete 
geçmiıı olan Cenup Afrika kıtaları, 
kamyonlarla nakledilen ve tanklar
dan yardım gören alman kuvetıerı
nln r;lddetli bir hücumuna uğramııı
lardır. Kendilerine tahsis edilen h u. 
susi kesimde dUşmana nlsbetıe adet· 
çe çok az olan Cenup Afrika kıta
hın Britanya zırhlı k uvetlerl karuı 
hUcum yapıncıya ve alman tankları
nı ağır kayıplar verdirerek tarde
dinciye kadar mükemmel bir cesa
retle harbetmlıılerdir. 

alınanlar 

İtalyanlar 
inatla dayanıyor 

Sidi Rezeg tank harbi 
şiddetle devam ediyor 

Berlin, 25 a.a. - Bugün:kQ alman 
tcbliAI, Libya harckAu hakkında di· 
Yor kl: 
Şimal Afrlka'da, cephenin bütün ı 

kesimlerlndo inatla harbedllmekte- ı 
dlr. 

Sldl·Barranl'nln ~imalinde o1duk • 
1 

ça büyük bir lngUiz harp gemisine 
bir hava torpili tam isabetle vur -
muştur. 

İngiliz hava kuvetleri, zaYJf teş -
killer hAllnde alman koyunda ve ba· 
tı.da işgal &!tındaki memleketlerde 
akın yapmağa tesebbüs etml~lr. Uç 
düşman tayyaresi dü§llrülmüşttır. 

*** Berlln, 25 a.a. - D.N.B.'nln öğ-
rendiğine göre, Slmal Afrlka'da, Si· 
di·ômcr ve Carabu~'dan gelen lngf. 
liz zırhlı kuvetlerl, Tobruk lstlkanıe· 
tinde Jlerlemlşler ve Tobruk'un ce
nup doğusunda Blr-Elgobi bfügesin· 
de alman-ltalyan kıtalarının safla.m 
müdafaa cephesi ile karşılaşmışlar • j 
dır. Alman ve ltalyan kıtaları, h il • 
cumu gerJ püskürtmüş ve karşı hü· j 
cuma s-ecml&lerdlr. HllA. devam et· 
mekte olan şiddetli muharebede, 

(Sonu J. ü ncü sayfada ) 

Londra, 25 a.a. - Resmen bildiri! • 
diğine göıoe küçük bir Briıanya devri
ye müfrezesi paıartesi gecesi fransız 
n hillerinde Normandiya':ra çıkmış ve 
kayıpsız dönm~tür. 

Alman tebliğine göre 
Berlin, 25 a.a. - Alman orduları 

batkurnandanlığının. tebliğine göre, 23 • 
24 sontetrin gecc:s. '!izler Fransa • 
nın Manş sahiline bir kaç vapurla bir 
çıkarma yapmıya tcJcbbüs etmi$1crdir. 
Alman sahil müdafaaları tarafından 
vahim kayıplarla püskiinülmüşlerdir. 

( Sonu J . üncu sayfada ) 

C. H. P. Meclis 
grupunda 

Ankara, 25 a.a. - C.H.P. Meclia 
grupu umumi hC)ctİ bugun "25.11.941. 
saat 15 te rcis ''ekili Trabzon mebusu 
Hasan Sııka'nın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını muıeakip ge • 
çen toplııntıyn ait zabıt hulas:ı.~ı okuna
rak kabul edildi ''e ruznamcde m\iza -
kere edilecek bir madde olmadığında. 
ittiman son v rildi. 

Bu arada Britanya tanklarından 
müzaharet gören Yeni Zelanda ku
vetıeri Trlg-Capuzzo yolunu takip 
eden umumi hat boyunca Tobruk'a 
doğru Ucrlemeğe devam etmi§ler
dir. Bu meydan muharebeıııi , deva
mı müddetince büyük bir eiddetle 
cereyan etml§tir. Her iki taratın da 
ba§hca maksadı kabil olduğu kadar 
zırhlı kuvet imha etmek olmuıı ve 
yapılan ılddetli muharebede her 
Ikl taraf da sıra ile yer almıo yer 
vermlııtir. Her iki taratın da t ank 
kaybı ağırdır. Fakat muharebenin 
mahiyeti itibariyle kayıplarımızın 
ve dll§mana verdirilen kayıpların 
tesbltl elmdillk mümkün değildir. 

Hollanda 
Güyan'ı 

lngiliz ıporcular gazetemizde kendilerine ait 
re•imlere bakıyorlar 

Tobruk'ta bir çıkış hareketi ya. 
pan Britanya kuveU kazanılan mev· 
zilerini kuvetlendlrmiş ve yarısı a l· 

( Sonu J. üncü sayf ada ) 

Amerika tarafından 
müdafaa edilecek 
Vq lngt on ; 2~. a.a. - Beyazsa • 

ray'dan bildirildiğine göre, Hollan· 
da Güyanı'nda bulunan ve Birle
oik Amerika'ya ham alüminyom ih
tiyacının ehemlyetıı bir kısmını t e
min eden kıYmeUi boksit maden -
lcrtni muhafaza için buraya Ame
rikan kıtalan ıröndcrllecektlr. Bu 
madenlerin muhafazası icln amerl -
kan hilkümetıyle Hollanda hükü
metl arasında bir anıaııma yapılmı§ 
bulunmaktadır. BrezJlya hUkUmeti 
de bu anla§ma ile t amamen muta -
bık bulunduğunu bildirmlııtir. ' 

Hammaddeleri korumak 
için ..• 

VB.§ingt on; 2~. a.a. - Senat o h a
riciye komisyonu reisi M. Connlly, 
Boksi t madenler1nin himayesi için 

Hollanda GClyanı'na Amerikan kıta· 
lan gönderilmesi karan hakkında 
§Unları söylemiııtır : 

Misafir futbolcular 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

şehrimizde muhtelif 
ziyaretler yaphlar 

Cumartesi ingilizlerle oymya<ak f akım belli oldu 
E velkl gUn Mısır'dan şehrimize 

gelen ingtliz futbolcuları dUn aabah 
misafir bulunduktan Gazi Terbiye 
Enstitüsünden hareket ederek 19 
Mayıs stsdyomuna gclmloler, stad· 
yomun bütün tesislerini Beden t er
biyesi genel dlrektör!Uğü mensupla
rı ve mihmandar İhsan Türemen Jle 
birlikte ayrı ayrı gezerek izahat al· 
mııılardı r. Katile baııkanı s tadyomu 
pek beğendiğini, T ürklye'nln diğer 

memleketlerde benzerine pek az 
rastlanan bir ınadyoma malik bu· 
lunduğunu söylemlııtir. 

Bundan sonra stadyomda an tren
manlannı yapan misafir futbolcular 
saat ll.30 da ,;JAyete giderek vali 
ve belediye relıl ve bölge başkanı a 
dına kafile reisi vali muavini B. Dl
lAver Ergun'u ziyaret et.mlştJr. Bu
radan sporcular Yenlsehlr'de Beden 
Terbiyesi Genel Dlrektörlüğline gı. 
derek ziyaretlerde bulunmu&lardır. ~(ftlerı •kaı bızim o orduya kar~ıj il:J:i~[i!i!i;~ici:.J~~.J 

f Ü2de gü:ıel bir f ırsat açıl • 

.So.ııı, Ruılar tarafından alınan alman tankları 3, ilııcü sayfada ) 

"- DUııman hllcumlan lc;in bu ka
dar asker! ehemlyeU olan hammad
delerln korunmasına matut olan bu 
tedbiri tamamen t asvip edPrlm Hat
tll iben, Fransrz Güyanı ile Marti
nlque'ln de himaye için kıtalanmız 
tarafından ııııa.li lehindeyim.,, 

Öğleden ı;onra misafir sı>orcular 
Ankara'yı gezmek lstem!sler ve ken-

( Soau S. inci sayfada ) 
lngiliz sporcular 

yapıyorlar 
ckzerıİ% 
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ETEKLERİN.DE 
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" ••. durgun su nilüferleri yerine, Cellat gölü 
batağında olduğu gibi, pamuk ve portakal 
çiçekleri açtığı zaman; gece, düten sulardan 
alınan ucuz ışık, ovaya, engrn denizdeki bir 

yıldızlı gök aksini verdiği zaman •.. ,, . 
"'························· Yazan: ...................•....• .-

Falih Rıfkı ATAY 
l'lurdur, ben görmiyeli, ıyı bir 

giriı me>-danı ile genis ve rahat bir 
)'O!dan gara bağlanmıştır. El tczgilıı 
lca,abanın belli baılt geçim ve gelir 
kaynalarından biri idi. Yeni dağıtım· 
da, hUklimet. burayıı da bir hayli tez
ılh daha yollamıştır. Yedi yıl önce 
ise, burdurlular, dokuma fabrikaları 
yüzünden bu kazançları kaybetmek 
kaygısında idiler. 

başka, Antalya )-akınlarındaki Evkaf 
topraklarına doğru, \e ıimdiden bin

lerce dönüm çorağı, Turunçgiller cen
neıine çeviren su kanalı, naf ıamızın 
>eni sulama ıeşebbusleri var. 

-2 
6' ................................... __ 

1 Bir kaı satırla 1 
~. .ı 

Güzel konuıamıyoruz 1 
SQkQtun aıun aayıldıtı ::vüzyıllai-tlan

berl ıusa susa ıruzel konuımasını, bir 
topluluta bir ıe>·ter anlatmasını hemen 
hemen unutmuıuz ... Güzel konusan
lar, kendini ıeve 1eve dinletenler par· 
makla a-dsterlll.'Cek kadar az. Hayatın, 
politikanın, bilimin ı:eııtıı aıantnrındu 

baııarlyle yüksclenlerlmlzde bile temiz 
dile, düzırUn TOrkı:eye hasret cckb'O• 
ruz. 

Aile konusmalanmızda, arkadaı top· 
lantılanmızda, ılve bozukluklanna, 
eOmle yanl1$larına pek o kadar ehcml· 
yet vermiyoruz. Fakat rnlllt bir toplan· 
tı ııOnUnde, binlerce klılye hltııp ecıen 

aydın bir ııcneln slvcslndekl bozuklu· 
ta, Ahcnglndekl l>lrt~vlyellC:c \'C>'a lU • 
zumsuz heyecana tahammül edemlyo· 
ruz. Kulatımız tırmalanıyor •. 

Cecl.'nlcrde radyodan bir tören 
nakl~lllyordu. Bu törendeki bir gencin 
hitabesini hatırlıyor musunuz? O n.ı 

bozuk dhcnk, ne dll5Uk ifade idi. 
Blrkac ııUn eve! de bir ilim adamı 

rııtlyocla konuıuyordu. .Sôzler ve konu 
ııercckten özenerek hazırlıınmııtı. BO· 
tUn yurttaşlar tııydnlanahlllrdl. Fakat 

~ sa>·ın ilim adamımızin giıstr.rdlil hcy,oın 
aş:ıtı yuknn heplml7.ln yürertinl oynat· 
l tı. O ne derin alH:Us l'ec:lnnclcr, ne le· 

tem nefes almalardı, Bir hasta iniltisi · 
nl andıran bu seste, milyonlara hltnp 
ederken sıkılan, heyecnnlanan bir mi· 
7.acla karat kal"llYa oulunuyorduk. 

Yazık detll mi? Bir ilim adamını bu 
kadar heyecanlandırmak. üzmek ı:Unah 
detll mi? Ya radyo basında dlnllyen 
mllyonlann heyecanını hlce mi ••Ya· 
lım! 

AB.:, çıplak bir ka.>•ar dağ, kasa • 
banın üstüne ağır basıyor. Daha ilk 
ıörüşte hatıra gelen tek sual şudur : 
.. _ Burası nasıl ye$İl olabilir?" Bu 
sual. Burdur'da oturan, çıılışan her
lkedn ruhu üstüne dağın kendisi ka
dar ağır bumaltdır. 

Ankara da müstesna olmamak 
üzere, Anadolu 11.'hir ve kasabaları 
için yakın çıplak dağ, adetıı ümit • 
sizliğe bcnıer bir gönül hüznü ve
rir. Yarış yerinden Ankara kalesi • 
ııin yanındaki iki tepeye, )·ıllardır, 
aynı göz rorgunluğu ile bakmaz mı· 
yız? Bir tek •çaresini, ,eimdi)·e kadar, 
Afyon Karahisar beledıycsi bulabil
di: Simdi kasabanın sırtı, bir badem 
k~una da)-anmıştır. Bo$ arsa yapı, 
çıplak dağ ağaç isıer. imar, ~clıri ve 
ubiıu birlikte yapmak, yapı yığıh • 
larını yeJil bir kucağın içinde salla· 
maktır. 

Dağınık evleri köylerle toplamak, 
gczgın halkı oturtmak, Antal}a'nın 
başlıca dertleri arasında idi. Halk 
ne boş )'ere dağa duşer, ne bir zora 
uğramaksızın dağılıp ıepcler üstüne 
sıçıar. Sıtma vardır; su, bir devletlik 
işıir; ıu çalı altında kabuk tutan 
toprak, sulanmaksızın bir şey vermez. 
Simdi hükümct, göç halkına ev ve 
tarla edinip rerlcşmek, dağılmış olan
lara toplanmak 7evkını ve fa}·dasını 
duyurmı)a başlamı~ıır. Nafıamız, bü· 
rük nehir meselclcrinıizin yanında 
hiç de güç olnıı)ıın bura ~u diıvasını 
başardığı vakit, bir iki köy )'erine, 
kö> !er nrıısından geçerek, Antalya· 

Limon 

Radyo, her ıe>'den evel kuln{:a hitap 
eder . .Söylenen ıı!Szll.'r ne kadnr cevher· 

ı il, özlü olursa olsun eter kolay dinle • 
,,_... 

1 
nemlyonıa, e~er zevkle tlklp edllemı · 
yorsa o ıözler "bu kubbede bir hoı sa· 
dadan,. baaka bir sry detll<llr. Bunu, 
ıcın radyoda konuıanlnrın veya konu • 
eııcakların ıade s5zlerlnl dctll, ıesıerl· 

nln mikrofona iYi ııellp ıetmedll':lnl, 

* 

ya varacağız. Gördüklerimiz, ilk kol
lardır. 

Yeni dc,·JFt İSUS)'Onları, Antalya 
toprağının verimini ve kudretini bir
kaç yıldır ölçüyor. Buralarda bir kü· 
çük bahçenin az zemanda nasıl bir 
~clir ,·erdiğini ışıtıp anladıkça 
in~an, )'llloız vatan dı$ında bckliyen 
)'Üz binlerce Türkün )'arınki yurdu
nu değil, Anadolu'nun bazı )'erlerin· 
de dişi ile taş soker gibi, kısır top · 

Burdur'da dunnıyacakttk. lki ara· rakun nımr e.kmcği çıkarmıya uira· 
ba ile, yola çıktık. Tamir edilmekte şan fakir halkın güzd talihini de 
olduğunu gordı.iğıimuz bir iki yer • görür. 
den ba•ka, yol, Antalya'ya kadar pek Bu yollar listünde binlerce yıl 
iyidir. Aradaki dağların dola$ık ve önce medeniyetler kurulduğunu gös· 
terı geçitlerine rağmen, yiız on kilo- teren yıkılardan ba,ka, henüz damı 
metreyi iki buçuk saatte alabili)ı>r • üstünrle, çamı yerinde, biraz onarıl· 
1Unuz. ~a hemen kullanılabilecek Selçuk 

Geniı ve derin Antalya düzlük • kıirvansarayları buluronıı~ Antal)·a 
Jerinı çeviren bu Toroslar kavsi, es· Portakal kı)'ıları Selçuk Türklerinin k17lajı 
ki Panpbilya'nın sınır kU$ağı idi. idi. İhni-nibt, Konya'dan, bu ılık kı· 
Villyet aınırı Jimdı daha içerlektir. yalara ı;clen Sııkanların adlarını aı· 
Tarihi bir AnadDlu harı.asına baku- yar. 
iınız vakiı, ke.ndı başına yaşırabilcn Sıtma ve sulama işleri bittiği va-
bütün'lerden en ufağının Panphil}·a kit bayındınna ve nüfuslındınna fet-
olduiunu görününüz. Sonraki bö- hi olanca hamlesi ile kendini gi»te-
lüılerde iki yana ve seriye d.'lğru rccektir. 
büyümüştür. Toros'ların bağrından çıktıktan 

KırkgOtler'e kadar bir kısmı çıp- sonra, Kırkgöı )-amaçlarından, bütün 
lak, bir kısmı ramlık, dağ yolla.rını o,·a, Bursa ve garbi Anadolu ovRları 
dolaıırsınız. Ara ııra, avasızlıkta.n, gibi i,ıenmi, ve <lolu göründüğü za· 
yavrulariyle yaban. domuzlarına ras· man, durl{Un su nilüferleri yerine, 
Jadıfıoız hu kuytu ve ufuksuz Cellat t;ölü topraklarında olduğu gi· 
)'Oldan, sapa ve sarplardan çıkmak bi, pamuk ve burada faıla ola -
ihtiyacı, insana, büyük bir 00$luğa rak portakal, limon çiçekleri aç-
di:İJmek kaygın ve deniz havasına tığı zaman, gece, dü~en 5ulatdan alı· 
kavuşmak sevinci ile beraber gelir. . nan ucuz asık ovaya, engin deniz • 

Fakat bu sefer yol üstünde i>i terdeki bir )'ıldızlı gök akıi verdiği 
haberler ılac:ıığız. Sayın Vali zaman bu yun parçuında millt kud· 
fpn. bize Toros diplerinden $ehre retin şafağı sökecektir. Kaç yıllık 
kadar ,W.Up giden tenhalık üstünde is sanırsınıı? Ha}-aliniıdeki sayılın 
feni nahiyeler ve köyler kurulmaya • alabildiğine kmnız. Çünkü ne tan • 
bqlandıiıru ıösterecektir. Bundan Muz memleketı dıiınız kadar masraflı, ne de giiçtür. 
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LİSAN BAHİSLERİ 

Gene 11 Ne 11 üzerinde 
111111111111 ITllllllU 

Ne kelimesi için neden kesin bir kural yok? 
Çünkü bu kelimenin kullanı§ şekilleri üzerinde 

tam ve köklü bir araştırma yapmamıtız. 
Yazan: ""---................................................ ........ 

Naim Onat 
ballar: bu kel.meler cümlede ya ti· 
il, ya ıaıı, ya metul. ve mUtenunım 
(ttlmlec> otabllece· ı a-tbl. bu edatla 
bnfılanan cümleler de uzun veya kı· 

ıa oln blllrler; !illin batla nazı kell-

ayn am blrkac örnek rıısterellm: 
ı - "Ne., edatı mOıtakll veva 

aynı hükümde blr1blrlne hatlar ve 
aralarına rırenıe ancak olumlu o· 
larak yazılır: Ne aelenden haberim 
var, ne ırldenden haberim. Ben I\tan· 
bul'da ne Botazlclne ırtttlm, ne de 
o civarlarda dolaıtım. Ne malları· 

mızı verebildik ne de paramızı ala· 
bildik. 

2 - Aralanna zart ve tllmlec l'l· 
rerek uzatılmwan kıaa cUmlelerln 
ortak flll, !all ve metuııerlnl bat· 
lıyanlarda tekli ıı:ene olumlu olur: 
Cocuk ne ytyor, ne ıcı.ı.·or. Bu aa· 
bah ne cay, ne kahve ıctım. Bu nar, 
ne tatlııhr, ne eksidir. Bu ne tattır, 
ne topraktır. Bana ne Orhan, ne 
Aydın ıreldL Ben onun ne okudutu· 
nu, nı yazdıtını l'ÖrdUm. 

ıh·clerlnln bizi incitip lncltmlyccl.'l':lnl C:e 
kontrol etmek lAzımdır. Küc:Uk bir de
neme, bu akııaklıQ'ı yüzlerce va tıık bir 
kuvetle dllnyannı dört buca~ına yay· 
mamıs olur. - SONMEZ 

Bugünkü Meclis 
Büyük Mlllet Meclisi bugün saat 

15 te toplanacaktlr. Meclisin bugün· 
kü toplııntısında konuşulacak mnd· 
deler şunlardır: 

- Orman Umum MüdUrlli~U 1941 
mali yılı bCltçeslnde de~i&ikllk ya
pılmasına dair kanun llıylhas1, 

- BUyük MllJet Meclisi 1941 yılı 

atuıtos ve eylUI aylan hesabı hak· 
kında meclis hesaplarını tetklkl en· 
cümenl mazbatası, 

- Erzincan Mebusu Saffet Arı· 
kan'ın, arzuhal encümeninin 25-VI· 
1941 tarihli haftalık karar cetvelin· 
deki 2915 Ayılı karann umumi he· 
yette milzakereslne dafr iakrfrl ve 
arzuhal encümeni mazbatası. 

I kinci müzakere•i 
yapılacak maddeler 

- Mllll Müdafaa mUkelleflyotı 
kanununun 6 ıncı maddesine bir fık· 
ra lllveslne dair kanun 19.ylhası ve 
Dahiliye, Adliye ve MllU Müdafaa 
encümenleri mazbataları, 

Birinci müzakeresi 
yapılacak maddeler 

- Devlet memurlan aylıklannın 
tevhit ve teadUIUne dair olan 3656 
sayılı kanuna baA'lı Cl) numaralı 
Ct'tvelln Milli Müdafaa VekAlett ka
ra kısmına bir memur l!Aveslne dair 
kanun 16.yihası ve bütce encümeni 
mazbatası, 

- Diyanet İ$1ert Relsllil tesktıAt 
ve vazifeleri hakkındaki kanunda 
bazı değlşlkllk yapılmasına dair olan 
3665 aayılt kanunun ikinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında ka· 
nun JAylhası ve bUtce encUmenl maz
batası, 

- Vaktflar umum mUöOrıaıu tes
kll!tı hakkındaki 3461 sayılı kanuna 
ek kanun lblhası ve Mall)·e ve Büt
çe encllmenlert mazbatalan. 

Menemen' de orta okul 
İzmir, (Huıuet) - Halkın para 

yardımiyle 4Q bin liraya Menemen
de bir orta okul yapılacaktır. Hal· 
kın para yardımının kabul ıekllne 
ait· muamelenin bitirHmul fcln Da· 
hillye Vektletlne mUracaat edllml&· 
tir. 

Hava Kurumu 
Genel merkez 

heyetinin dünkü 
toplantısı 

Türk Hava kurumu genel merkez 
heyeti, dün saat (10) da, Mardin 
mebusu general Seyfı DUzgören'in 
b11,7kanlıgı altında toplanarak Bay 
Nuri Demirağ tarafından genel 
merkez heyeti baıkanlığma verllen 
dilekçe Uzerinde konuşmuş ve ni
zamnameye göre saUı.Myetli mel'cl· 
in feshettiği bir mukavele karııısın· 
da, bu dllekçenin tetkikine mahal 
görmemiııtir: Nuri Demlrag'ın ikin
ci dilekçesinin yeni bir tayyare sa
tıııı teklifinden ibsret olduğu gö
rUlmekle tetkiki için merkez idare 
heyetine verilmesine karar verile· 
rk toplantıya, general Seyfi Dilz· 
gören'in ıu sözleriyle son verilmlıı· 
tir: 
"- Genel merkezimiz kurultay

dan aldığı direktifleri yerine getir· 
mek için var kuvetiyle çalışma zev· 
kini bu toplantıda huzur ile tatmıı 
bulunuyor. Şilkran ile görUyoruz ki, 
Hava Kurumu rnllll havac\lık he· 
define adım adım yaklaşıyor ve her 
adımını, geriye bakarak değil, hep 
ileriye doğru daha uzun ve daha 
sağlam atmak için çırpınıyor. Bu 
ilerleyişte dayandı~ ve daime da· 
yanacıığı kuvet, kuruma karııı hal
kımızın gös!erdlği sönmez inanç 
ile htikllmetimizln yapmaktll oldu
ğu temeJll yardımlar ve en ba§lB 
Mlııt Şefimizin daha bu dilnya har
bi patlamadan çok önce, havadan 
gelecek tehlikelerin daha böyle ezi
ci ve yıkıcı şekiller! belirmeden. ge
rek halkımı7.ı, gerek kurumumuz.u 
uynndırmak. hava hA.klmlyetinl elde 
etmek zaruretler! yolundaki, kıy· 

metine ölçU olmıyan direktifleri ve 
vcclzcleridir." 

Kurum ba,,kanı B. ŞUkrU Koçak, 
genel merkez heyetinin teveccUhle· 
rlne merkez idare heyeti adına te· 
şekkUr etmiş ve gayeye biran evel 
varılması için mUmkfin olan her 
tedbirin alınacağını tebarUz ettir· 
mlııtlr. 

Küçük haberler 

* 12 blrtncikAnunda haşlıyacak 
Ekonomi ve Arttırmn haftası !cin 
hazırlıklar ilerlemektedir. Dnhlllye 
Vekllllğ! de her yıl oldu.ıtu gibi bu 
yıl da valiliklere bir tAmim yapnrnk 
haftanın biitün vatnndaşlara anlatı· 
lacak ıckllde acrc.-kll tedbirleri al· 
malannı blldlrml.ştlr. * Ankara belediyesinin 1940 kaU 
hesabı Dahlllye Vekilliğince tasdik 
olunmuştur. 1940 yılınrla 244000 lira 
fazla gelir olmuştur. Bu fazla gelir 
1941 bütcesine nıilnakale suretiyle 
devredilecektir. * Romanya lle hükUmetlmlz ara· 
sında yapılacak yeni ticaret anlaş

maları etrafınılakl görUsmeler iyi 
bir hava içinde devam etmektedir. * Dahlllye Vekilliği köy kanunu 
ve bu kanunla llg\11 blltün nlznmna· 
me ve tallmntnamıı va sair hUklim
lerl bir anya toı;ılıyıırnk bastırmağa 

karar vermiştir. Bu kltaı;ı bUtlln 
kBylere dağıtılacaktn. 

-tf Cilrilm esyalarının bundan 
böyle Polls Enstltilall MUdilrlQJtQ ta· 
rafından incelenmesi ve 1lglll daire
lerce eşyaların oraya ~nderllmesl 
Adliye VekUllğlnce kararlaştınbnıı· 

tır. • * tzmır Belediye Relslltlne B. 
Resat Lebleblcloğlu'nun Be('lml yUk· 
sek tasdike iktiran etmısur. 

* Basra Başkonsolosu tsmall 
Hakkı Oktay, Cidde Maslahatgilzarı 
Sadullah Gören. Tahran Başktıtlbl 
İlhamı Uzel dereceleriyle merkeze 
naklcdllmlsler ve Taharan Dllyük 
Elçiliği Milsteşarlılbna merkezrlen 
Zeki Hnkkı Karabuda, Bıısra Kon· 
solosluğuna merkezden Cemil Vafi, 
Bnıtdat Elçlllği ilçüncU ktıtlpllğlne 
merkez.den Hayreddin 1zmirll dere· 
celerlyle tayin olunmuşlardır. * Sıhat ve tçtımnt Muavenet Ve· 
kllllil ruhsatlı silnnetı,:llerden aynı 
zamanda berberlik yapanların bu iki 
meslekten birini ıeı.:melerln1 karar
lBJtırml.$tır. 

Buırün Ulus'ta deterll yazarlan· 
mızdan Nihat Oz!Sn'ün ''ne" kellme
ıl tein Yazdı!.lannı okuyUnca ~ki 
dcrtlerım ıı:eııe ı!cpre,u. Epeyce sü· 
ren Türkce ı1tretmenıııtımdc beni 
üzen bahlslerden biri de "ne" edn tı 
oımuıtu. Ne l\lualllm Nacı, ne ~cııı
zade, ne de EbUzzlya bu kellmc tein 
hlc bir kesin kura l ortaya koynma
mıılardır. Hüseyin Cahlt de bu eda· 
tın d ldekl yaygınlıtıı ve c~ıtıı kul
lanıelannı ı:öz. ı.. .unc alarak kl:lrdU· 
IOmil cözüı> ııın ıctnden cıkamamıı· 

ıır. 

"Ne., edatı bize nereden gclmlı " 
ıuraa olsun bunu dilden ıöktiı> cıka· 
rıı.mayız Ve kelime halk diline pek 
de alrmedlfıl halde "ne,. yl (Ok >·ay· 
rın olarak görürüz. Blr tkl örnek: 

lerden önce veya sonra ırclmcsl, 

eart. ıoru (lıtltham> teklllertndc 
bulunması (ve vurgunun de~Lsmcsl) 
ıılbl dıı.hn blrcok haller de vardır 
ki buntnnn ıınıtlanıp ınceıenmcsl 

de ''ne,, cc:atıylo baQ'lanan cümleler 
hakkında verccotımız hükllm ve ko· 
vnca~ımız kurallanı temel olacak· 
tır. 

Not - Bunlardan "ne., ile bat· 
ıanmıı fail veya tümleclerln tek 
ve blrlcalk rııııerın eter cümle sonu· 
na ırellp de kendinden evılkt kelime 
bir etklnme duyıruıu ııe vurıruıan· 

mıı bulununıa (ki bu, olumsuzluk 
anlamını peklten bir zarf )'erini tut· 
maktadır.) tlllln, konuıma dlllnde 
vuraulu vı olumıuz olarak söylen· 
dltl a-lbl, yazı ·dilinde de böyle kul· 
ıanılması dotru olur. Yukarıda: bu 
ıabah, ne kahve x ne cay içtim. 
Bana ne Orhan x ne Aydın aeldl, 
cUmlelerlndek1 vurauıar ıon kelime· 
ler Ozl.'rtnde de bulunuraa, tllllerln 
oıumıuz olmaıı l'Crektır: bu sabah 
ne kahve x ne cay 1( ıcmedlm. Bana 
ne Orhan x ne Aydın x l'elmedl l'i· 
bl. 

Amerika'daki· Fransız 
Ne sen ııcıın oldun ne ben ı:üvetıl 

- Konya türkülerinden -
Ne ala yan1ın ne kebap 
Ne kızı verir ne dünürü küstürür 

- Atalar sllzU -
"Ne,. kelimesi lcln neden kesin bir 

kural yok? C '1kU bu kelimenin kul· 
lanılıı eektllcrl üzerinde tam ve klik~ 
lll bir arattırma yapmnmmz. 

Bir dlll ıtan onun kelimeleri 
oldu. u ırlbt. gramerini kuran da o· 
nun tözleri, deyimleri, eUm!elerln 
etki ve yeni kullar.ıs ıekUlerldlr. 

Bunlar, halk aıtzııu1an, cıkl ve yeni 
kitaplardan, • zıtlardan derlenerek 
ortaya konulmadıkca eksiksiz ve 
do~nı bir ımımertn yaıılabl!eceğl· 
ne tnanamnyız htc ''ne" ccıııu bu· 
nun en ıı:Ozcl bir ı "1ei!'ldlr. "Ne .. e
datı olumsuzluk <nı-tl) anlllmlylr 
9d kelime veya cllmle>1 blrtblrlne 

Acaba biz bu edat hakkında ver· • 
dltlmlz hükümlerde böyle bir temele 
mi dayanıyon.ız? 

Besim Atnlay arkadasımız ''ne .. 
den sonra ııelen tllllertn olumlu 
(müsbet) olmasını istiyor. Sayın e· 
dibimiz Fallh nıtkı Ata)' da: "Bu, 
ze,1<e bdlı bir tatlr., diyorlar: ha· 
na bu saurlnn yıızdıran Ozön de, 
buı:UnkU yazısında: "Her lld kulla
nıan göre yüzlerce örnek bulunabl· 
lir~· deyip sözU ıcesıror. 

Bana kalırsa ıı böyle kestlr!llp a
tılacak kadar kolay delildir. Dlll
mlzde "ne .. nın öyle kullanıı Yerleri 
ve ıeklllerı vardır ki, blrtnde mı. 
kcatn olarak olumlu, öbUrtlnde ke· 
ıln olarak olumauz Cmen!I) bulun
mak gerekUr, bntkn tUrlüıU olamaz 
Bunun dııında ve zevke batlı ola· 
rnk tıcm olumlu, hem oıunuuz kul· 
ıanıldılı da yok dellldlr." Bunlardan 

Şu örnekler de bllyledlr: maznun 
ha>·kırdı: ben ne cete)'e, ne hırııza 
yatak olmadım. Bana acıyın, dün· 
dcnbert a~zıma ne blr lokma ekmek, 
ne bir damla ıu x koymadım. 

3 - Olumıuztuk anlatan ıoru fi· 
ıperl de ancak olumlu olabilir; ne 
sen, ne karde•ln beni bir arayıp ıor· 
dunuz mu? Ne ııara, ne mevki tn· 
sanın özUne Ylllcaekllk vereblllr mı? 
Bu ıekllde rıııın anlamını kuvetlen· 
dlren oıumıuz bir zarı da ollun tlll 
ııene olumıu ıazılır: ne kahveyi, ne 
ıtırarayı hlc bırakablldlk mi! Eter 
bu cümledeki soru mu yerine dUz 
blr tıll ııelmlı oluydı onun olunuua 
oımuı aereklrdL 

( SoDU 4. üncü sa~ladı ) 

imparatorluğu 
ll'ramız Atrlkuı, M &d&a'ukar 

hariç olmak Uzere dört mllyon 
mll kare aatlh mHaıhaaındadır ve 
burada otuıı milyondan fazla aha
li vardır ki bu, Franaa anavatan 
nutuaunun dörtte UçU kadardır 

Bu imparatorluk, bqlıca u~ 
bölgeye ayrılmııtır: 

1 - ll'ranıııa ılmal Afrikuı, ya 
ni Fu, Cezayir, Tunuı. 

2 - ll'raıuııa batı Afrilcu• ki 
burada Moritanya, Franauı Suda· 
nı, Benesaı. Gine, ll'lldlıt Sahille
ri, Dahomey, Nijerya ı.ımli yedi 
aömUrge vardır. Bunların hepal· 
nin idare merkezi Da.kardır. 

S - Fraruıız UstUva Hattı Af· 
rtkuı. Burada da Gabon. Orta 

Kongo, Ubangiıarı, Cad ısömtlr· 
releri ve manda altındaki Kame
run ki, 193fı ten aonra bu &TUP
lan ayrılmıı olan Kamerun'un 
idare merkezi Brazvll'dir. 

Geçen yılın llkteırlnlnde gene
ral Weygand, ıima.1 Afrlkaıında 
tranıı& kuvetlerini yenileıtlrmek 

· makıadlyle oraya ıönderllmiıtı. 
Şimdi bildiğini& glbi, bu general 
ıerJ çafrılmıı, t ekaüt edllmiı. 
onun yerine Viıl'nin llert ıelen
lertnden a.akerler ve ıılvlller ıt· 
mal Atrikuına geı,:mlılerdlr. Bu
raya iktıaadl ve ukert alman 
heyetlerinin de gidecetl rivayet 

olunmaktadır. 

Hamlet mahkemede 
1
. ıtanbul'da Shakespeare Şe· 

hlr Tiyatrosu ıaltneslnden 

mahkeme salonlanna akta· 
rıldı. Hamlet faciasının kökUnden 
süren bir ba11ka facia, almdl adale· 
tin önünde dlvacılar, dlvalılar, a· 
vukatıar tarafından temsil edilmek· 
tedlr. Yazarlar reJısörü, reJlsör YA· 
zarlan mahkemeye vennletlr. Ham· 
Jet yüzUndcn bir tarar öte tarııtın, 

öte tanıt bt>rt taratın cezalandırıl· 

masını istiyor. ı:~r hnlde bu dAva 
\ c muhakeme :vüzUndcn lıtanbul'da 

bir tııkun yazı ve sanat adamlan, 
ıı:ünleree Danimarka Prcıul Ham· 
let'tcn daha asabi günler ve ıreceler 
geclrecekler ... 

iki ta.rııt da blrlblrle~lnln ceza• 
landırılmasını lıtlyor, dedim. Bu 1n• 
sanın hatırına Shakespeare'ln ba&ka 
bir eserini hatırlatıyor, "~feasure 

tor measure.. eı;erlnl. Blrkac ıene 
önce hunu "cezaya ceza,. diye tercU· 
me etml$tlm. 

Gonuı ne lstl)·or blllr misiniz? lkl 
taratın da yanılmıı otmaıanı, iki ta· 
rafın da haksız crkmuını. O zııman 
bu hldlıeye Shakeapenre'ln bilek& 
bir eserinin adını vcreblllrlz: 

''The comed)· of errors" = "Yan· 
ıııtar komedisi ... 

ı.-akııt ıı:azete haberlerinden öyle 
anlaı;ılıyor ki işte yanlı&lık olsa blle 
dAvada hlc de komedi ırtlrilnUıU yok· 
tur. Dlnleylcllerüen bir Unlverıitell 
kız bayılmı•tır, davacılardan birli! 
bunalm111tır. 

İki taraf da kareısındakllere tir· 
reUlk ıucu yuklü~·or. Acaba divanın 
ıonunda lnıı:lltı: ıalrlnln baıka bir 
eserini hatırlıyacak mıyız? The ta· 
mını ot He ıhrew = Şlrretln uysal· 
laıtırııması. 

Bir taratın elinde ııahne, öte ta· 
rafın elinde ıazete sütunları var· 
ken ne diye ıürültü bir mahkeme 
salonunu dolduruyor? Hamlet ytı. 

z.Unden c:eklaenler, blrlblrlerlne ıı:e

ne Shakespearc'ln bir kitabının adını 
aöyllyemczler mısdt?: ''As you Uke 
it,, = "Hoılandııtınız ırtbl.,, 

Bana öyle ı:cll»or ki yapılan aeY 
ı:cne Shnkespeare'ın bir kitabının 

adiyle: "l\luch ado tor nothlnl'., = 
"Boıu tıoauna yayıı;ara" dır. 

Umalım ki l'azcte siltunundan ve 
t1>·11tro ııahneslnden adalet huzuru· 
J\a aktarılan ırüıilltU, ılı de, kt'bap 
da yanmadan a-Uzel bir ıonuca e:· 
ıln ve hldlııcnln üzerine Sehlr Ti· 
)'atrosunun perdelerinden daha ka• 

O zaman duyncartımız duyıı 

1tt'ne Shakcsprnrc·ın bir .<ltııt 

adiyle anlatanııırız: 

"All's wcll thnt 1.'nds well,, 
biten her ıcy iyidir.,, 

* 
Zavallı Yük•ekkalclırım 

İltanbul'dakl Yüksckkald r 
Tünele yeni kayıı geldikten & 

tamir cdllccc{tlnl gazeteler >azı> 

Bu haberi okuyan tanıdıftun, 
- Zııvallı Ytlksekkaldınm, d 

tam biraz dlnlenccctl 
Yb'ecck! 

* Afrika ve elmas! 

Bir l'azete, Atrlka'da elmas a 
dıtı ıünlerden upuzun bir yıızı 

zıyor. 

Bir Afrlka'nın bugünkü duru 
nu düıUndüm, bir de bu yazıya 
ı:czdlrdlm. 

Elmasın k6m0rden oldu~nu 

lirsiniz. Buıı:ünkU htldlselcr aJ1l' 
da 1se Atrlka'da bulunan eırn•' 
ktlmür haline ırclccete 1>cnzty0rl 

* MünakQfalara dair ! 

Naci Sadullah, kalmıle mlln• 
ıanın nasıl YllPıldıtına ve naııl 
pılması l'erl.'ktltlne dair bir 
yazmıı. 

Gecenlerde baıyazırımız da, 
vesile ile, münakaııada ne kart11 

6tüıme, ne de kanılıklı ali4 
olmamalıdır., diyordu. 

Gercektır: kanılıklı ıöıtüanıe 
Jlnl alan bir mUnakasanın - it• 
:yell bir l<ellme daha kullanalıııt' 
kanılıklı dtltüamedcn ıarkı Jell 
)'Orl 

~ 

Sağlam ayakkabı! 

tstanbul'do. bir kadının bir d 
kAndan sntın alıp rı~-atınıı ırl> 
bir ayakkabı, daha dUkkl'ının öJI 
den aynlmadan, paUayıvennts• • 
lam ayakkabı., baslıC:ı altında bir 
zete bundan bahsediyordu. 

Ayakkabının eaıuam oıınııdıl 
ıUphe yok. Fakat aüpl\estz bir 
daha var: o da bu ııyakkabı)'l :. 
dükkdneının do. ııafılnm al11 

1 ı 
lın blr örtU llrtUı.un. • olmadıtıdır. ______________ __,./ 

Yirmi yıl önce 

ULUS 
(Hakimiyeti Milliye) 

Yurdiçinde 
Adana'nın teselllimüne memur 

Dahlllye Vektletl Müstesarı Hamit 
beyle franeız. murahhası Mr. Frank· 
len Buyyon arasında ilk te!Rkl Ye· 
nice lstıısyonunda vuku bulmustur. 
Yenice'de bir ı,:ay ziyafeti verllmls 
ve zlynfette Adana e.şrnfı ve ıayrl 
müsllm mutebernn da hazır bulun· 
muştur. 

Ziyafeti müteakip Mösyö Frank· 
len Buyyon bir nutuk Irat eylemiş 

bu nutkunda kendisinin TUrklere 
karşı pek derin bir hürmetle mer
but bulunduğunu ve bazı bethahlar 
tarafından gayrlmüsllmlere karsı fe
na muamele yapılacağı' hakkındaki 
lsaatın tamnmiyle hııkikat.ten uzak 
oldutunu ve Adana'nın arzuyu milll 
dairesinde tahliye edileceğini söyle· 
ml&llr. 

Yurddışında 
Fransızca Tan ıazetesl, "TUrklye

de hırisUyanların hlmnyesl" serlev· 
hası altında nesrettlğl başmakalede 
Lo:,"d Corc'un meseleye Cemahlrl 
Müttehide! Amerika'yı karıştırmak 
istediğinden bahisle Fransa'nın bu 
hususta endişen!k olmadıtını çünkU 
ıııırkta lktısndl istifade ve siyası bir 
nüfuz temini emelinde olmayıp mllt· 
teflklerlnln hukukuna tecavüz et· 
memekle beraber kendisine terkedl· 
len mıntakadan feragatle Cemahlrl 
müitehldenln Çin hakkındA tavsiye 
ettiği vechlle lstlkllll rnUlkt düstu· 
runu TUrklye'de en eve! tatbik et
tlQI ve bundan dolayı Fransa'nın 
tahtıe edllemlyecetinl beyan ediyor. 

Çağrı 
• Mallye encümeni buatln r 

heyetten 11onra toplanacalttı 
• Ikt111at encOment buıı:Urı ~ 

heyet lctlmaından sonra tO 
caktır. 

• Nafıa encümeni buırtın 
da toplanacaktır. 

~ 
• Ziraat encümeni buıı;Un tıl'· 

heyetten ıonra toplanac.ıc ıı" 
• Mu.rıt encümeni buailll -.,,,, 

heyet tcumaından ıonra tol' 

cakttr. -erıl 
• Divanı muhasebat enctltıl 

ırün ıo da toplanacaktır. 

Ankara vilayetinin~ 
yıl bütçesi hazırlan• .ıı 

ötrenditlmtze g8re ı9!l2 ııı 
1ı Ankara vilA.yetl husus1 ıdıı.t' 
çeslnln hazırlanması ıııteriııe ,..ıı~ 
mıetır. Blltçe hazırıanırkeı:ı 
tin umumi ihtiyaçları ve bil;_ 
bu yıl toplanan C.H.P. k&S~· ,ur!1 
ve ocak kongrelerinde nerı bıılıl 
dilekler ayrıca göz önUnde 
rulacaktır. 

Toplantı 
Bııvelcilet Umumi 

Heyeti Reislilinden : ' "''' Sermayesinin tamamı de ~ 
rafından verilmek suret1Y1'ıı~ 
lan, 3f60 numaralı kanuı:ı .,..,.W./. 
lerine tA.bl lktlsadl tef~ f 
19f0 senesi bllA.nçoıarını t ,ri' l 
umumi heyetin, 27 lkinclte 11' ~ 
tarihine raııtlıyan perşel1l ~~' 
ııaat ıo da BUyUk :Mi118tpl~ • 
KUtUphane salonunda t~1,şt• 
yUkıek BaııvekA.letc;e 1<ar• ıır· 
mııtır. Keyfiyet ll!n oıuıı 

Dil Köşemiz • •• .. ,,, 
$erilr.-i cürm ... .. •tl·ı cürm" : budtt bu sefer ne "Ul.'j11ı~ 

ne de "Aaıdolu Ajııuı" ndan bahsediyoruz. Bu terle.ip/en. Jıtl•_,. 
arlr.adışlırımı:rdan birinde gördıik. Terimler işinde ger~,ı ~ 
çulatımız benüz en geridedir/er. Bununla beraber o o]fllP' 
"ıerilc·i cürm'' e "suçortalı'', ve "•tl-ı cürm" e, biç 
"suç ;snat etmek, suç at/etmek" derler. ' * tJll~ 

"Bedbin" ve "nilı:bin'' karıılılı "eyimsemek" ve "lr.oti11":,. ~ 
kul111nıyoruz. Kl11vuzda "ıbmsımak'' ve "kıramsamak'' k" d 1". 
çi bis lr.onuım11 dilinde "lr.ötü ıöcmelr" delil, "kara görtfJtsi 1'İ11,,J 
Buna lcarıı "•k ıörmek" demeyiz. Bunun/11 beraber bt~t1cııJ111r dir, hepsi Türkçedir. Bunları ne "bedbin'' ne "nikb!n" rıd•fl -,r 
olmaksızın, Türlı:çe kelimelerimiz olarak üslup imtı.h~fll,,tf' 
çitiri11. "Kara ıöriiJlü'' ıibi, "alr. ıörüşlü" de diyebilırıı· 
rül'' de biru "dofru ıörüı" minuı da vardır. f' 

'!!o - ., • • b 1 Ü L J "fjİf·~I ·~ run ıçın 17 ı m nı.ııı ır ı~ti. Yeni basılın "' ,, 
rimler Cep Klıvu:runda" "iıtilual'' için "üretim" ve "nı•~,ıt
ıılılı "ürüt" i:ullınılmııtır. "!stihlilr." karşılığı "1° 
ta zatı münakaşada deliliz. - DİLCİ 
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Dl~ POLİTİKA 

konıünistliğe 
karşı koyma 

l' 
~anı bq }ıl önce, Almanya ve Ja· 
~:. Beı:lio'de komunistliğe karşı 
dtJilı; bl>akunı imzalıunıslardı. Oı; mad· 
Ptlı; ır anlıı5m:ıdan ibaret olan bu 
01.? ~ göre, koıninternin fnııliyeti yal· 
lıırı<lJ u nıemlekeılerin iç suUıunu ''e iç· 
lııııu :i:ııbını detil, millctlcrarıısı ba· 
fqıi tehlı"keyc d~Urmckıe idi. Bu 
aıırı/'eıe kar,ı goz yummanın mümkün 
h, tltaiını suren Japonya ve Alman· 
tıılo •raı~rınd;ı işbirliği yapmaya ,.c ko
~tıuo fıı:ıli}eıi hakkında biribirinc 
te bu "ererek birlikte ıedbirler almıyıt 
~ tedbirleri beraber tııtbik etmi)e 
~1.vennislerdi İç cmni)ed komü • 
dt bu ın tehUk"inde olıın her devlet 

LİBYA'DA 

Britanya 
kuvetleri 

her kesimde ilerliyor 
(Başı l . ln • ııaytadaı 

mnn olmak Ozere 2000 den !azla e· 
slr almııtır. 

Hudut çevremnde 1000 den fazla 
esir ı\lınmııstır. Daha birçok esir de 
getirilmektedir. 

u ~ la s 

~ ınu.kaveleye girebilecekti. 
itti Üninliğe karsı ko)ma mukave· 
dtı •dı Verilen bu anlaşmoşıı bir müd· 
Clri Sönra İtalya da girdi. Ye sonra Ma· 
ılı. ~n :e Mançuko da bunlara katıl· 
•t!ts,j Oıtıunistliğe karsı koyma muka • 
~ ~ $Cllc için iınzııb.nmı~tı. Bu 
4r

1 
se~ sona. erdiğinden komünistliğe 

ılt ~ <>;"m;ı devletleri bugÜn Berlın • 
~ l>lanarak mukavelenin müddetini 
ltıer~'klardır. Bu \esile ile Berlin!de 
dt\>leı~. Yapılacağı ve yeniden bir 5Ürü 
~htr er~ de mukaveleye kan'a~"ılğı 
h k "erılnıekıedir. Komünistliğe 1...-ar· 
dt\1~ rnukavelcsine girecek olan 
~ fUnlıırdır: Bulgari tan, lo • 
di;"t, ~Danimarka, Romanya, Finlan • 

Diğer taraftan muharebenin ce
reyen ettiği çevrenin cenup kesi
minde Cerabub'dnki seyyar kuvetle
rimiz büyük tarııkkıler kaydeyle· 
ınlıılerdir. Be~incl Hint tümenine 
bağlı kıtalar Giale yakınlarında 

Ageyla'yı zaptetmiılerdlr. 

Aylardanberi ingiliz.ler tarafından müdafaa edilen 
Tobruk'tan bir cadde 

lc0ııı 1l'Yatistan ve Nınking biikümeti. 
~ !tıUnİ!tliğe karşı ko)-mıı mnkave • 
~~ .sene önce inwılandığı zaman. 
•ltn ı..~r. aıilleılerarası ihtilil kurumu 
~İtli :-UUUnterne kıırıı olup, Sovyetler 
~ iİzıi bUe hedef almadığı ,.e yalnıı 
ltQı kdeyj imzalıran devletlerin içri • 
'ı ~unu ve millctlerarası barıJı· 
~U. k gayesini günüğü sö}·len· 

Pı1ta 
~kı. 1 bu sözler 4tlınseyi kandırma· 'UQj fiakikaue Japonya ve Alman}"ll 
t~1 ıtliğe karsı koyma adı altında 
~ı:ek i~in aralarında bir ittifak 
~h ıslardı. Anlaşma. komüni~ı 
!lı(:~r/ıı. kallı tC\cib edildiği gibi, de
itbili~· d~letlere karşı de tevcih edi· 
tida ~; '.E.iasen Ntti Partisi, Alman • 
.,tlıta \ ıı<fara gecınek için komünistlik 
~11 r~ğını bir ıillh olarak kullan • 
~~ ~I ati Partisinin Almanya'da hede· 
"?l:aı a~tıran bu tAbire, şimdi millet • 
'tİQ d 

1 lltnındaki hedeflere varmak 
t~ ~.kullanılacaku. O uman ancak 
~ •. l<lı. ır ihtimal olarak söylenebilen 
~ ,~tadan ıaman geçtikçe bir vakıa 
("it: d ıı:ıışıu, Esıı scn demokrat dev • 
~le ıc_ c bunu sezmişlerdi. KomUnist • 
~·o Ilı koyma anlaşmasının heddi, 

lıiıı ,~ da buna katılmasiyle biisbii
~,nlarıctı. Bunun bir f.ırsat arama 
'ıı 1939 olduğu, Almınya'nın 23 afıu· 
~ illtl.1_tarihiode RUS}a ile bir anlıı· t 19~siyle meydana ~ku . .Ağus-
,::nıı... lnlasınası. komünistliğe kaqı 
~r ttııbe5ini altüst etti. Japonya 
~ ~ıılıti~-~"nlpa iJlerindetı elini kolu· 
~tt ~ bildirdi. Bundan sonra \iç 
~ ~llarıııda üçlü paktı imzaladı· 
~ . lnlaşmada hedefler daha açık 

Oıı ti~i lın istir, 
~~'~'uncu asırda dörtlü i~i!ak 
-ı'fliıı d • tnulcaddes ittifaklar ne ıse, 

'lli&e ' {İçlü pakıın karşısında komü· 
~!,~ doltarıı mukavele odur. Mukaddes 
.:~ b rt!ü İttifakın ideoloji tarafı idi. 
~-~,~ 1kİsinin de he.tefleri aynı iıli. 
~ le karıı koyma anlasması 

~r. 'ı' l>tktın ideoloji tarafından iba· 
l.ıılldı 0~ıa her iki<inin de hedefleri 

ltt·~~ ~r fark yokıur. 
~' ı~ tliğe kar5ı koyma devlet • 
~ b. busün Berlin'de ı9~6 se
'ı"'la ~ran çok değisıniş ıartlar al· 
llt~rı,1 l>lanınakıadırlar. Milletlerar.a· 
4~~tl 111 Yardım edeceği bildirilen 
·~rı'll' hakikatte harbi ııceleleıtirdi. 

Ha\•a kuvetlerimiz gündüz hava 
UstUn!UğtlnU muhafaza etmlısler ve 
devamlı surette alman ku\·etlerini 
motörlU nakil vasıtalan toplantıla· 
rını bombıı.lamışlar ve bunlara ağır 
kayıplar verdirmiılerdlr. Alçaktan 
uçmak suretiyle hücum eden av tay
yarelerimiz de dUımnn:ı. kayıplar 
verdlrmiıılerdlr. Ordu ve hava kU· 
vetıerl ara.ınndakl iebirliği en yük· 
sek derecede devam etmekte ve do· 
nanmanın yardımı muvaffakıyetle 

tetevvUç etmektedir. 

Hal)a faaliyeti 
Kahire, 25 a.a. - Ortaşark ingi

llz hava kuvetlerinin tebliği: 
Libya taarruzunun baııındanberl 

yani 18 sont~rlnden 23 • sonteıırin 
gece yarısına kadcı.r bu harp sahne
sinde harekette bulunan tayyarele
rlmizin ısı ı hava muharebelerinde 
ve 68 ı yerde olmak Uzere 119 dUş· 
mnn tayyaresi tahrip ettlklerinl bll· 
dirmektedlr. 

Libya meydan muharebesi saha· 
ı;mda bombardıman tayyarelerimiz 
düıı. muvaffakıyetle. d~mnn uınk, 
nakliye otomcıblli, zırhlı sava§ ara 
bası topluluklarına, ordug~hlara, 
askerl mağazalara ve ın:ze depoları· 
na hücum etml:ılerdir. Eladem'ln 
doğusundaki yol üzerinde mühim 
neticeler elde edilmiştir. 

Bu ve daha diğer harekıtta işti: 
rAk eden tayyarelerimizin hepsı 
sağlam olarak geri dönmU~tUr. 

Almanlar hal)a yolu ile 
takl)iye mi alıyor? 

Kahire, 25 a.a. - Britanya askeri 
sözcüsü bugÜn öğleden ıonra ~unla
rı söylemiştir ı 

Muharebe meydanında taze alman 
lntalantıın bulundııgUntı eöste en 
hiç bir alamet yoktıa da .ingiliz hava 
kuvetlerinin yaptılı keı;ıflerden an
laşıldıfına göre, alman ve İtalyanla
ra Girid'den, Yunaniııtan'dan ve ltal
ya'dan lıava yolu ile takviye eti -
mektedir. Düşman hava meydanları 
üzerinde yapılan keşifler, buralarda 
çok miktarda tayyarenin bulunduğu
nu göstermiııtir. 

Sahra top~usu. Sidi - Rezeg'in her 
iki cihetinde faaliyette bulunmakta
dır. Piyade kaybı böyle bir muhare· 
bede beklenilecek olandan daha faz
lı değildir. 

LİBYA'DA 

alınanlar 

İtalyanlar 

inatla dayanıyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

yalnız bir giln zarfında, 207 lnglllz 
tankı tahrip edilmiştir. Alman nv 
tayyareleri ve stukaları durmadan 
düşman rrıevzilcrine hücumlar yaıı· 

maktadır. Alman avcıları bir günde' 
24 tnyyare du&Urmilsler ve inse yo!
larını acık t.utmuslnrdır. 

ita/yanlara göre 
Romn, 25 a.a. - İtalyan ordulan 

umumi knrurgfılıının teblfAI: 
Mlh\'Cr kU\'Ctlerl dün de bütün 

gün Slrenalk muharebe meyrlnnında 
büyük bir şiddetle harp etmişlerdir. 

Blr-Elgobl CC\'reslnde "Arlele" tü· 
meniyle alman zırhlı tumenl 23 son· 
teşrinde başlıyan bir cevlrme mAnev
rası nı>ticeslnde 22 lnd lnglllz zırhtı 
llvasuu imha etmlslerdir. Muharebe 
dı.şı lıırakılan fnglllz tanklarlyle dol
muş muharebe me) danının temlzlen
mesfııe devam cdflmckterllr. 

Tobruk cephesinde dUşman, tank
lann, topeunun ve hava kuvetleri -
nln yardımlyle bir çıkış harokml 
yapmıssa da kıtnlanmız tarafından 
püskürtOlmUşUlr. Durumda değişik

lik yoktur. 12 düşman tankı tahrip 
edilmiş ve 3 ta>'Yarc dQşürlllmUştür. 

Sollum cephesinde düşmanın do
ğudan getirdiği yeni tUmenlerle gi
riştiği hUcumlar alman ve ltalyan 
kıtalannın a zimli mukavemetine çarp 
m1$lır. ..Sa'"O a" tffmenlnln m kem· 
mel harekcUnl belirtmek gerektir. 
Bu tümen şiddetli bir surette dö· 
vüşmüş ve baslıca mevzilerini mü
dafaaya muvaffak olm11$tur. 

Meydan muhar be"! sürdüğü mü/! 
detçe müttefik hava kuvetıeri dur· 
madan kesif ve bombardıman faali-

"AYNAK ,, 
Bir okurumuzdan su mektubu al

dık: "Bu ç~it yazılann başlıkları 
önceleri ":P.llrsad·ı ibret" idi. Bazıla
rı "}sine-! devran" derlerdi. Cok 
defa <la "Kürsl-yl ikaz'' bqlığı altın
da görilnllrdU. "Temııııa·yı cihan" 
köşesine de rasgeldlflmlzl hatırlıyo. 
nım. Böyle baıılıklar daha <:Oktur. 
Yalnız bunlann hep.sine "Aynak" üs
tün tutulabilir, çok güzel. 

yl!'tlnrle bulunmuşlar ve dUşınanı 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Tob
ruk tesisleri ve limanı blrkac defa 
bombıılanmıştır. 

Hava muharebelerinde hava or -
<lumuz alevler !cinde 8 dUşman tay
yaresi dUsürmüstür. Alman hava or
dusu rla 12 tayyRre dUşUrmüs ve 
YC'rde 13 ta)-yare yakmısur. 

Dün cerC'yan eden inatlı muhare· 
belerde düşman insanca ağır zayiat 
vermiş tıınk ve malzemecc de ağır 
kayıplara ukramıstır. Bizim kayıp· 
lanmız rta hissedilir ılerecedPc!ir. 

Slrenalk'ln CC'nubunda Gıalo va· 
hasındaki kUcUk garnizon d115man 
baskınına inatla mukavemet etmiş· 
Ur. Hava ordumuz vahaya doğı u i
lerlemekte otan lngıllz motörlU kol· 
lanna yeniden slddetle hUcum Pyle
mlstlr. Birçok dUşman kamyonlnn
na isabetler olmuş ve kamyonlar ya
kılmıştır. 

İngiliz tayyareleri Trablusı;:arıı Ü· 
zerine akınlar yapmıştır. 

Sicllya'da dUn öğleden sonra kar
şıko)~a topcumuz bir Hurrlcane 
tııyyaresi dll$ürmtiş ve pilotunu esir 
almıştır. 
Doğu Afrlka'da düşman Gondar 

ileri mevzllerlmlzle temas etmıs ve 
mUrlafaa hatlarımız Uzerlncle hava 
faaliyetinde bulunmuı ve mevlzleri
mlzl toı>cu ateşine tut.muştur. Ku· 
vetıcrlmiz şiddetle mukabele etml&
IP.rdlr. 

Gondar'ın sima! cııpheslne Serşe· 
rualag istlhkltmları iizC'rlncle dUşman 
unsurlanna kıtalanmız tnrnfından 

hticum edilmls ve bunlar dağıtılmış
tır. 

*** Roma, 25 a.a. - Bu akşam basın 
konferansında yabancı gazetecilere 
Llbya muharebesi hakkında müte
addit beyanat yapılmıştır. 

İtalyan sözcUlerl, ezcümle, Barit!· 
a'mn ltalyanlann ellnde olduğunu 

"'• but'u ina llzlc ~ ından 
ıaptedllmedlllnl aöylemlşlerdtr. I -
talyan sözcüleri, 15 bin italyanın ln
g!llzlere esir dilştill!llnQ ve lnglllzle
rln mihver kttalannı cevtrmeğe ve 
nl\ğıtma~a muvaltak olduğunu ya· 
!anlamışlardır. 

İtalyan s!SzcU!eri, tam akstne, in-

- Orası öyle, fakat kaput ne ka· 
dar boyanırsa boyansın, iene kaput
tur. 

Fatih medre•eleri -
talebe yurdu oluyor 

Maarif Vekilimiz lle C.H.P. Genel 

\:ll\.5Avrupa'yı i1gal eımis. Japon· 
İlç ()r •rk'ta tok geniılemiştir. Sim· 

'iıı rıı~ak,. ınuharebe>·İ sona vardır • 
"ı..'IC!iyle ilgilidirler. Mukavele
~~\ ~sonraki mlnasını hu }-olda 
Sı~ ııı ıırıdır. Komünistliğe kıırıı 
~ ttı,,.llltave1C1ine }"Cnit!en bir tıkım 
\L'ttıı.:: kaulmuı önemli bir mese· 
tı.ı'l\ Jf az, Bunların bir 1cı~ı. Slo· 
.. ~ do'f'Vatistan, Nanking gibi, do.it· 
~ .... ()tllya mihver ıarafından 1cu • 
\ "'trltı 0 devletlerdir. Da.ııimarka 
\ıSıı 4atli tltı.ndadır! Finlındi)'ll 
~ri~J'l mihverin müttefikleridir. 
~· tıı nıihverle işbirliği yapmak· 
~ 111ıııu~ bu devlttlcrin hepsi de 
\' d lu olan ~lü mihvere girmiı 
'1~:ktlerdir. Mihver devletleri, 
\ lıır 

1 
ile bütün Avrupa'nın tesıı· 

~. 'oıı~le halinde hir hed~ üzerin· 
~'İ).f ığııu anlatmak isti)."Orlır. 
~ d; Ütlü mihverle çizilen yeni 
~i kuıuıusu illn edilmek iste· 
~ ~ :; ı Fakat şöylemiye lilıam 
~ 1\~ıı:rıı sona emıcdikçe, bu niza· 

Ortaşark'taki ingiliz karargahı -
nın buglinkli tebliğinde bahsedildiği 
üzere, Agila'nm bir hafif seyyar kol 
tarafından çölde yiizlerce kilometre 
yol aldıktan sonra zaptedilmit olma
sı askerlik noktasından güzel bir mu 
vaffakiyettir. Agila, '40 kilometre u
zakta bulunan Jalo hariç olmak üze
re Carabub'dan Algeila'ya giden o
tomobil yolunun tek konak yeridir. 
Alageila yolu, Bingazi ve Trablııs
garba kadar uzanmaktadır. Agila. Ca
rabub'un batısında ilk ehcmiyetli va
hadır. Hufra vahasına iyi bir yol ile 
bağlıd.r 

Fransa Akademisi "ı;ık" kelime- l 
sinin münakaşasını senelerce aür- ı-+--t--+-, 

Erlerimize 
kışlık 

dürmüş, nihayet akademi reisinin 
günün birinde: - Sık ı>ek 11k diye 't 
söylenir söylenmez bu "sık" şıllıktan 

5 
_._,.__...--ı-

kurtulmustur. Simdi Mirsad-ı ibret· 
Jere, .Ayine·l devrantara, Kürsi-yl 6 
ikazlara göre "Aynak" pek §ık bir 7 
köşe olmuştur. Kutlanm. 1 

~lı'lı.1ı •sı bahis mevzuu ola.mu. 
'-' 'ııiıı b· 'Berlin'dtki merasimi, mü· '1 ırç01t cilvelerinden biri ola· 

t.tınek gerektir. 

A. Ş. ESMER 

1 -----
"'~~bul' da ıusu:duk 
~ r,brı~ 2S (Telefonla) - Ter
t~ Ça.:8ındaki bUyUk bir ma
~ ~btti laması yUzUnden Uç s;: ~d lehrtn birçok semtleri 
\ı;tı>~. tllr 

1
' Suıar idaresinin bildir· 

~ 'le.e tamir onbeıı gün daha 
" 'ııc netıceye kadar ısehere 

ltc;lt~ lkt saat kadar su. ve-
r. 

-

hediyeler 
o: eı 1. 1ncı sayfada ı 

yeti eri A nkllra müşterek lcomitesin
den: 

Kahraman erlerimize kı11 hediye
si göndermek istiyen aayın halkımı
za bir kolaylık olmak Uzere komi· 
temiz §ehrin Uç muayyen yerinde 
hediyelik eşya satııı merkezleri te· 
sis etml§tlr. Bu merkezlerle satıııa 
arzedilen eşyanın nevi ve fiyatları 
aıcağıda gösterilmiştir: 

ı - Evkaf apartmanında Yardım
ıııeventı>r cemiyeti merkezi, 

2 _ Uluı meydanında Yerli Mal. 

lar pazarı, 

8 _ Yenlşehlr'de Atatürk bulva
rında Millt Piyango satııı merkezi. 

Yün eldiven 4S Krş. 

"Fahim Bey ve biz'' değil, . 
"Fahim !ley ve •iz!,, 

Resim ve edebiyata meraklı bir
kaç genç gc-ccn gQn oturmuslar, 
Devlet Resim Sergisinden, yeni cıkan 
kitaplardan ve hu arada da "Fahim 
Bey ve biz" adlı romandan bahsedi
yorlar, fa.kat aralannda bir türl!l u
yu31&mıyorlardı. Kimisi romanı gôlı.
lere çıkarı)•or, klmı~ı de Yerden ve· 
re çalıyordu. • 

AleyhtPkllerden biri dayanamadı 
Mekller0 eöyle cıkıstı: ' 

- Z•lrla delUl ya .. biz bu roman. 
don bir ıeY anlamıyoruz. Onun !cin 
buna "Fahim Bey ve biz" demeYin. 
"Fahim BEY ve ıi2!" Anlıyor musu
nuz: "Fahim Bey v,. tiz!" 

Nezt •et • .)'le meşhur bir harkıye 
memuru da en atesll "taraftar"a dö
nUp illl.ve etti: 

- Eveti "Fahim Bey ve zatıAll· 
nlz!" Kar başlılı 75 Krş. 

Yün çorap 55 Krş. Kaput bez.i ne kadar 
Hediyeler. Kızılay ayniyat. mak· -

"·· buzu mukabtllnde ve hedlyelık eı.ı· boyanıraa boyannn ... 
~ ~ -.,,\izeltme ya tedarik edemtycn yurtt8"'ların ve-

~tlt Ce recekleri paralar da. Uzerlerlnde İstımbul'dn knput bezlerini boya-
S.ıı lll GOven'ln dllnkU "Erlerimize hediyelik almak Uze- dıktan sonra daha yüksek fiyatla 

ı.. ~ l 'it hatlar" sayfasında çıkan re" ibaresi yazılı Kızılay'ın maktu! satan bazı açıkgözler varmış. Bun -
't ~~ı- &.ı.ıı" :vnıısında bazı ter-
~~~ "'l'ı k makbuzları mukabilinde, tıırdan birisi yakalanmış ve depo-
~~llrtı. almıştır. özür dlllye- 1 _ .Posta caddeııl teel Ap. Kızıl- sundakl knımtlara da el konulmuıı. 

\ ~ dotııan"ü •. ay merkezi (Tel· 3978). İki arkadaş bu ltı hakkında konUŞu· 
tö~ı '" paragraunın son · 1 Birisi. 

btr o olncnkU: "Tok knnn, 2 - Evkaf Ap da Yardımeevrn· yor ardı. • 
lllsanda blrlesmlş Ikl zıd- ter Cemiyeti m!'rk!'lzl. - Kaput be:rJ boyansa da olduAu 

da.ıı 8 _ Yenl~ehır•d,. F:mnivet alanın- gibi kaldıtına g5re, dedi, bu ısı ya· 
'\ ~ '~~ııra gelen satınn da 1 t'la c.H.P. vflA.yPt mPrkn:int'lPl<I hP· pan manifaturacı asıl, alıcıların l'ÖZ· 

~il. :<'lir: "Ruskln bize saa· v• .. lmir. tarafındnn kabul edilmek- lcrinl boyuyormuş. 
löyle izah ediyor ... v.a." tedir. öteki cevap verdi: 

Yeni bulmacamız 
Boldan aaıta: ı - Nebatatın ıatıs 

yeri 2 - Cok blltn, bir nehir 8 - HU· 
ner 4 - Baıı lıOI, nııancı O - Tatlı 
sey, ekinin meY"·uı 6 - Vl!Ayet, nota 
7 - Bir balık, bİr kadın lsml 8 -
Htndesede bir l(!kll, bir renk 9 - Hak· 
kını veren, muktedir olınıyan 10 -
Sôıle doğru yola aevketmek, ıözle kAs· 
tetmek ıı - Bir müddet lcln bırak· 
mak. 

Yukarıdan naatı: ı - Elbtsele11n 
Ylkandılı yer 2 - Ekli, evin tıatü S -
Acemi, bir J>eYl';mber 4 - Retse. kay. 
nana düamanı :'i - Bir e11kl ölcü. Bir 
hece 6 - Bir tıııyvan 7 - Kitap bas· 
mak, nota, bir nevi cntvel 8 - Tenıl 
çotun aksi, blr meze 9 - Z1YadelC$· 
mek. hana! adam 10 - Eski Mısır mfl· 
budu, bir hece. blr eski para ll - A -
ıızla düdük ııtbl ııetı cıkannak. 

Dünkü bulmacanın 
ha1ledilmif fekli 

Soldan sata: ı - 6ebcJ>S1z. ev 2 -
taa, sarma 8 - Nereye, matı 4 - En, 
mah li - Sema, Nls 6 - Ala. bac 7 -
Avcı kedi, ma 8 - Aıamam, ar 9 -
BAlctr, ıuı.rne lO - Un. kal, la 11 -

Mac. af, fil. 
Yukandan aıaaı: l - Sinek. albUm 

2 - Esen, ana 3 - Bar, ıııcak 4 - E· 
te, ııık o - Bıı>·. makara 6 - Alem, 
ıa 7 - la, aı111k 8 - Zaman, imal 9 -
JUhlp, raf ıo - Eml, uman 11 - Va· 
ll, care. 

Berlin'deki Tören 

Komünizm 
düşmanlığı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Alman Releh hU.ktimeti ltalyan 
krallık hUkümeu, Mancukuo impa
ratorluk hükUmeU ve İspanyol hil · 
kümetl, 

Komünist enternasyonalinin :faa· 
llyetilıe karıiıkoymak lcln yapılmış 

olan mukavelelerin tesiri en mUkem· 
mel bir tarzda sabit olduğunu, 

Bundan başka kendi memleketle· 
rinln blrlbır!ne uyan menfaatlerinin 
ilerisi lcın ele mUsterek düşmana 

karşı sıkı işblrllltl yapılmasını em· 
reyledlflni, 

Tanıyarak, bahis mevzuu olan mu
kavcılclerin y!lrür!UğllnU beş sene 
mUddetle uzatmağa karar verml&ler 
ve bu maksatla aşagıdaki hilktimler 
Uzerlnde mutabık kalmışlardır: 

:Madde: 1. - Komtinlst enternas
yonıılıne karııkoymn paktı. 25 son· 
teşrin 1936 anlaşması ile tamamla· 
yıcı protokolden tahassul ettiği şe
kilde • kı hunn Macnrıstan 24 şuh:ıt 
1939 tarihli protokolle, Mançukuo 
24 şubat 1939 tarihli protokolle ve 
ispanya da 27 mart 1939 tarıhll pro· 
tokollc girmişlerdi 25 sonteşrin 
1941 tarihinden itibaren beş sene 
müddetle uzatılmıstır. 

Madde: 2. - KomUnlst entemas· 
yonallne karşıkoyma paktının ilk 
lmzalayıcılan olan alman Reich hü· 
kümNlnin. ıtalyan krallık hükilme· 
tinin ve japon imparatorluk hUkü
metlnin dAveti ilıerıne bu pakta gir· 
mek nlyMlnde olan devletler bu il
tihak dekllirasyonlıırını arzı ile al
man Relch hLikilmP.Une bildirecek
ler ve alman Relch 'lıükUmeU de bu 
dekltırasyonlnrı aldığını diğer imın· 

!ayıcı devletlere haber verecektir. 
lıtlhak bu husustaki deklarasyon al· 
man Rei<'h hUkümetince alındığı 

gün yürürlilğe girecektir. 

Madde: 3. - Bu protokol alman· 
ca, !talyanca ve japonca yaz.ılmı$lır 

ve metinlerin her biri asıl olarak te
ltıkkl edılE.'ccktir. Protokol, imzası 

günU ~-ürOrlüğe glrecekUr. 

YUksek Aklcl taraflar, birinci mad
dede derpiş edilen bes senelik müd· 
detin bitmesinden evel, llcrdekl I&· 
birliklerinin şekli hakkında zama· 
nında anlaşacaklardır. 

gillz zırhlı kuvetlerinin çember için
de olduğunu ve yok edilmek üzere 
bulunduğunu ı söylemektedirler. ln
gllizler, Tobruk'ta muhasara altın
daki kttalarln blrlesrncfıe muvaffak 
olama.mıılnrdır. 

İtalyan sözcüleri, nihayet, bir in
gil!z kolunun Calo'ya dojru çölde 
350 kilometre ilerlemiş olduğunu ka
bul etmişlerdir. 1ngllizlcrin ilerle· 
mekte oldufu bölgenin çöl ve mUda
faasız bulundu~u bellrtllmektcdlr. 

Sekreteri, lstanbul'da yaptıklan son 
yolculuktan gQzel blr müjde Ue dön
düler: 

Fatih medreselcrl, talebe yurdu 
ha.tine konulacak. 

Böylelllclı>, medreselikten sonra 
türlü tilrl!l ililer lcln kullanılan bu 
binalar, liimdl asıllanna dönUyorlar 
ve gene catılarının altında talebele· 
ri barımlıraeaklar. Yalnız su farkla: 
burada &imdi örümceklenmlş ve JQ

zumsuz ııoyler öğretllmlyecek, mUı· 

ı>et llimler okuyan talebeler otura· 
<'ak ve karanlık höcrelerln yeri
ni, konforlu, ı5ıklı ve rahat bir yur
dun odaları, salonları alacak ... 

lhtikarcının açık 

mektuba cel)abı 

İstanbul gazetelerinden birinde, 
bir arkndasımız "ihUkt'm:~ı"yn bir a
cık mektup yazmış. Bunda, yaptığı 
işin kötülüğünil ihtllcArcıya anlattık
tan sonra, onu - bir mebusumuzun 
da ileri sUrc:ilğü teklife göre • asıl
mıs iÖrmekle duyacağı sevinci Jzah 
ediyor. 

IhtlkCırcı bu mektuba, herhalde, 
etiketlerdeki fiyatı biraz daha yük
selterek cE.'vap ver<'cektlr. İhUklrcı
lann idam sehpasına gidecekleri 
gOn yakın mı? Hen Uz belU değil. 
Faknt bize göre ona en iyi tesir ya
pacak olan acık mektup, bugünkü 
gQııde, fiyat murakabe memurunun 
tutacağı zabıt varakasıdır. 

focuk -
keçiboynuzu : 

Geçenlerde blr de cocuk annesi 
olan ycnl evli genç blr bayan, koca
sına CoCUk yüzünden cok yoruldu
~unu, eocuğun keçiboynuzu clbl bir 
şey olduğunu, zıc\'kına varabilmek 
için birçok zahmete katlanmak il· 
zmt,geldlğJni filan, anlatıyordu. Ko
cası, kaUlk olmıyan kocaların birço
ğu glbi bu sözleri sükQnetıe dinledi 
ve hlc sesini çıkarmadı. Bayan da 
azıcık uyumak için yatak odasına 
gitti. 

Arndan biraz zaman geçtikten 
sonrn çocuk uyandı ve aAlamaia 
başladı. <..rt>nç koca, çocuğu uyutmak 
lcin boş yere uğraşıp ba&ka care kal
madığını görilnc~ yatak odasına air
di, yavaş yıtvas karısını sanıaltyarak: 

- Hanımcığım kalk, dedi, ~nln 
keçiboynuzu uyan:lı!" 

SA. TIR. 

Moskova'da 

Ruslar 
inatla 

dayanıyor 
(Baıı ı. lncı sayfada) 

.Moıkova'nın DG kllometre batısında • 
ki l't!oJalSk'te ruılar evelden hazırlan • 
mıı bulunan mcvıllere lntluımla cc· 
kllınlılcrdlr. Buradaki otomobll :Yolu 
boyunca )apılan alman hUcumlnrı pUs· 
kürtUlmU&tOr. 

Moskova•nın ~ ktlometro cen.ı.;ı b'l· 
tısında bulunan Narofomlsk'te ao\'}e: 
plyadl!ll kuvetll bir alman piyade mh!· 
rezeslnl bozııuna utrııtmııtır. Alman • 
lar ölü ve )"aralı olarak 600 klıl k'ıv • 
bctmtıtır. SovyeUer Nara ıımaAı Llzc • 
rtndekl mevzilerini muhataıa edlY<ı" • 
tar. 

Moakova'nın 95 ktlometre cenubun· 
da ve etme 95 kilometre batı cenub•ın· 
da lllaloyarostavetı ve SCrpuko!'takl 
durumda del:ıt&lkllk yoktur. 

llfo•kovn'nın 160 kilometre ~nu•ıun· 
daki Tuta'da Ustün alman ku,·etlerl 
eehrln doau cenubunda ve doA'u•unda 
biraz llerlemlalerdtr. BU>iik tank ku· 
vetleri arasında cetln muha ·ebeler cc· 
reyan etmektedir. Bir noktada rus kı· 

taları almanlan altı kllornı:tre ı:er! at· 
mıalardır. 

Roatol'ta ıol)yet ileri 
hareketi 

.Mosko,ıa, 25 a.a. - "GecıKıniştir": 

Dün So'">" haberler bürosu, aıağıdaki 
hususi tebliği ne,retmiıtir: 

Rosıof\ın baıısında, cenup istika • 
metlerinden birinde )apılan karıı hü
cum netiresindc, 20 50nıeşrinden 23 
ıonre$rine kadar, Kızılordu kıtalırı, 49 
uncu piyade kolordusu, bir S. S. tume· 
niııi, bir Viking tümenini ve ı6 ıncı 
ıank tümenini yok etmiılerdir. 

Kıtalarımız, 11 l top, .55 tank, 83 
makineli tüfek, 36 ma)'tl topu, 365 oto
mobil, 115 moıo iklet ,.e birçok bajka 
mühimmat almışlardır. 

D~ınan, muharebe me>·danında ye
di bin ölü bırakmı~ıır. 

Bu çarpışmalar e5nasında, rınııre
lcrinıiz, 46 alman U}yaresi dü~rmüt· 
!erdir. 

23 ~onte,rin ıkşamı, Kızıkırdu kı • 
taları, düşmanı takip ederek hareket 
mevzilerinden Go kilometre ilerlemiş 
lcrdir. 

Şimaldeki harekat 
MC>ıikova, 25 a.a. - Kra na)a Zvcz· 

da g!Llctesinin muhabirinin bildirdiği • 
ne göre, General K<>jevoy kumanda • 
wndaki rua kııalart, Tıkvin ~hrinin 
cenup bau kenarına kadar gelmiılerdir. 
Tikvin, Leningrad"ın doğusunda alman 
ileri hareketinin etı ileri noktasında 
mühim bir demiryolu merkezidir. ;)im· 
di, bu tchirde sokak muharı..-belcri ol • 
maktadır. Bu m\J\·affakı)ct, duıman 
hatları üzerine tazyik icra eden SoV}et 
kıta.farına karıı bir .alman piyade ta • 
burunun tanklar himayesinde )apıığı 
kuıı hucumun kırılması neıiceııindc el· 
de edlhniııir. Civardaki Sovyec birlik· 
!eri, bu mm.ıaHakı)•ecıen istifade ederek, 
Tikvin demir)'olu kavşağına yııkla., • 
mı.ılardır. SoV} C( to"'usu, alman siper· 
lerini '<e şehirdeki düşman topçu IDC\"• 

ıilerini bombardıman etmektedir. 

Moıkova önündeki vaziyet 
Moskova, 25 La. - Tass ajansının 

Nldirdiğine göre, alnıan kııaları, .Mos· 
kova cephesinin Klin bölıtesinde yeni 
bir ilttleme kaydetttıiılerdir. Son iki 
iiln içiodc iki z.ırhlı ve bir motörlü lÜ· 
men tarafından rarılan şiddetli hücum
lardan ..onra, düşman buglin öj.leden 
50nra Moskova f('.15e.sine Ç1kmt)"I mu • 
vaffa1c olmutıur. ~edi ııüodcnberi bu 
bölgede durmadan ~rpı~malar devam 
etmekte ve almaoların bürjk S•YI fai. 
kiyetine rajmen ruslar hükümet meı • 
kni e<rafındaki araz.inin her ro-:tresini 
hürük bir tiddetle müdafaa eyl"mekte
di r. Bu b6lıtede l"'J\lıı.r, her gün renı 
ıa1niye kıtaları almaktadırlar. Rus kı· 
taları, ber g{in 25 • 30 alman tankı tah· 
rik eylemeicıedirler. 

Niıbi bir iyilik 
Mo4cova, 25 a.a. - Pravda gaz:ete

ıinin har(' muhabiri, son 24 saat için· 
de Maskova cephesinde Sovyer kuvet • 
terinin vaziyetinde nisbl bir i)ilik ol -
duğunu bildirmektedir. Bu rephede her 
iki cenahta da muhıre-beler 1lddctlen· 
mistir. Sovyet kıtaları Volokolılll5k ke· 
simlerinin hepsinde iyi tutunmakta ve 
karşı hücıımlar yaprMlctadır. 

:\loslcova cephesinin diier kesimle· 
~inde Sovyct kıtaları kayıp vermeden 
)"eni men.ilere çekilmİ$1ardİr. 

Mojaisk'ıe hir(Ok dü,man hücum· 
tarı pihkü"ülm~ ve Mojaisk - Mos· 
kıova ana )'(>lu müdafaa hattının cena • 
hını (C'Vİtmek üzere )'llpılan teşebbüs • 
ltr Sovyct toNUSU tarafından akame
te ufratılmıştır. 

Altı milyon zayiat mı? 
Londra, 25 a.L - Moskmıa radyo • 

sunun bildirdiğine göre, alnıanlar, RU5· 
ya •derinde altı milyon kadar ölü, ya· 
ralı ve esir vermİjlerdir. 

C.H.P. kaza kongreleri 
İstanbul, 2:5 (Telefonla) - Cüm· 

hurlyet Halk Partııi kaza kongre· 
leri Ukklnunun d!lrdUncU gilnU top
lantı Tanna b8§hyncaklardır. Toplan· 
tılar 4 de Çatalca'da, '1 de Adalar 
ve Bakırk6y'de, ıs de Şile, tlııkildar 
ve Kartal'da, 14 Sarıyer, Fatih, ve 
Kadıköytlnde, 15 te EminönOnde, 20 
de Beykoz ve Beyoğlunda, 21 de E· 
yup'ta. 25 te Sllivri'dt!, 27 de Be· 
vtktll§'ta, 28 de Yalova'da yapıla· 
caktır. 

Edirne'de dafrtılan 
fidanlar 

Edirne, <Huııus[) - l\femlekeU
mlrln en zengin fidanlıklanndan bt
rı olan Edirne fidanlığı bu sene de 
sayısı '100> binleri aşan meyveli fi
dan yetlstlrmis ve bu fldanlnn da
f}tmda başlamısbr. 

İhtiyacı olanlara, bulunduklan ye
rin ziraat mQdür veya memurlu· 
~ndan verilen kağıtlar mukab!Unde 
her fkian 10 kurusa verilmektedir. 
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Hududu 
beki iyen 

erler için 
( Başı ı. incı sayfada ) 

mı~ır: kahraman erlerimize kışlık hedi· 
yeler vermek! Fııkat $Ur.sına bilhasu 
işaret edelim ki, bu asb bizım için kfil
feı değil, uım ıcrsi, bıi)iik bir 7.C'-1.tir • 
Sıcak c'·lcrimizde rah:ıı odalarımızda 
otururken dört riiıg~rın ve kar fırtına· 
sının yol kestiği sınır" boylarınd:ı'ki as
kerlerimizi!' bir ufıı:k yün hedİ)e haı:ır· 
lnmuun heyecanına do}"Um olur mu? 

Onlar hizim knrdesimizdir; baha
mııdır; dosıumuzdur; arkadaşımızdır. 
Ve hepimizin en }akınıdır. 

Geçen sene ralruı Ankara'da topla· 
n:ın bedi) el erin ı 00 bin parçayı aştıj!t• 
nı gönlük. iftihar du}"U)Oruz ve içimize 
tadı tıir heyecanın ılık ıhk akıığınt 
hisse<liroru:ı. Bu 5cne hu rakamın }"lll· 
nıı Ankara'da çok aşılacağı hakkındaki 
tahminleri du)"llrkcn ~cvincimız kat kat 
artmaktadır. 

Kmlay'a ,.c Yıırdımsevenler C.emi • 
retine bize bli}·le hir fırsat hazırladıfı 
için anc'-k ~ii'Kranl:ınmıu sunarıı. 

Mümtaz:. Faik FENiK 

Düzeltme 
Dünkü bıısyazımızda iki yantıe 

olmuştur. Baş fıkralardaki "Uzak
sark" yerine "Orta-şark" denllecıık· 
ti. O cümlenin sonundaki kelime de 
"belirgin" olacaktı. 

Edirne'nin kurfuluıu 

gösterilerle kuUandı 
( Başı ı. inci sayfada ) 

rındııkı meydanlar, asker, okul u,. 
lcbeleri, halk ve esnaf bırllklerlyle 
dolnıuv bulunuyordu. Sna.t tam 10 
do. belediyeye bayrak ı;ckilmiıı, ıe
hl tlerimlzle general ŞUkrU Nam 
için bir dak.tkn ırusulmll§ ve bu me
rasimden sonra belediye balkonun
dan hoparlörlerle ııehrin muhtelif 
yerlerine verilen heycc:ınlı bir se• 
Edlrne'nin kurtulUŞ bayramının 
yüksek ıntınıısını anlatmıı,ğa bll§la
mıştır. Öğretmen Şaban Taokın 
Edlrnelllerln duygulnnnıı tercüman 
olan nutkunda bu §ehrln geçirdiği 
bUytik felAketleri ve bunlardan son
ra ebedi kurtuluşuna nasıl kavuıı

tuğtınu anlattıktan sonra: 
··- Unutmnmnlıdır ki bizim bu 

topraklara nisbetımlz bizim bu 
memlekete ili§iğlmlz kanımızı, ke· 
miğimizl, etimizi bu vatanla ~'Uğur
dugı.tmuzdan nnamızı babamızı ha
yatımızı ve bir~ok yııkınlanmızı 

yalnız onun selfUnetl için feda etti
ğimizden ileri gelmektedir." dedik· 
ten sonra Ebedi Şef'i ıUkranla an· 
mııı ve s!.i2ü bugtlnkü milli birliği
mize getirerek "Büyilk Türk milleU 
her şeyin bulandığı bu zamanda 
Milli Şefinin etrafında tCJkll ettiğl 
çelik cephe ile insanlık karşısında 

bir kere daha rU§dünü gl.Sstermekte
dir" demiş ve bu heyecanlı hitabe
yi halkın şiddetli nlkı§ları o.ra.smda 
gençlerin şiirleri takip etmlııtir. 

Bundan sonra Beden Terbiyesi u
mum mUdürü general Cemil Taner 
Ba~vekilimlzin gönderdiği gençlik 
bayrağını Edirne beden terbiyesi 
gençlerine vererek kendilerinden 
beklenen vatant vazlfentn bUyUklll· 
ğUnU belirtmiş ve kendilerine BBI· 
vekilimizin ıeIAmını bildirmiştir. 

Generali beden terbiyesi Edirne 
başkanı, B. Ekrem'in bir hitabesi ta
kip etmiş ve bundan sonra ba§t& 
kahraman piyade ve süvnrilerimiz 
olduğu hnldcı bUtUn okullarımız t~ 
!ebesinin ve beden terbiyesi ödev
lllerlnin halk ve esnaf birliklerinin 
iıUrdkiylc bUyUk bir geçit resınt 
yapılmıııtır. 
Öğleden sonra Zindanııltı meyda

nında sUvarilerlmlzin yaptıklan 
manialı müsabakaları bllhıuıs& ko.y
detmek isterim. Bu çok heyecanlı 
mllsabaknlardan sonro. beden terbi
yesi salonunda bneketbol, voleybol, 
teniı ve futbol mUsabakalo.rı, gece 
de meşale yanılan yapılmak ıure
tlYle fevkalade pnrlnk bir glln Y~ 
eRnmı§tır. - KADRİ OÔUZ 

Apartmanlarda kalörif erler 
ne zaman yakllmah ! 

1etanbul, 25 (Telefonla) - Şehtı: 
meclisi bugtlnkU toplantısında a
partmanlardaki kalöriferlcrin yan
ma zamanı hakkında muhtelit encU
menln hazırladığı mazbatayı mUza
kerc etti. Uzun münnka§alara sebep 
olnn ve belediye zabıtası talimatna
mesine bir madde eklcnmesıni istl
ycn muhtelit encllmen mazbatasın
da §U fikirler ileri sUrillmü~tUr: 
Isıtma ııartıyle J<lrulanan kalörl.• 

ferli apnranıan, han ve pnnslyonl&
rın sahipleri veya bunlan ldcı.re e
denler kiraladıktan yerlerde en az 

20 santigrad sıcaklık derecesin
den aşağı dilşmemek ilzere ısıtmı· 
ya ve ocaklarının bu derecede sı
caklığı temin edecek surette lıılet
nıcte nıecbul'dur. Mazbata okunduk
tan sonrn flzalnrdan bazıları mec
lisin böyle bir karar vermek sall\.hl· 
yeti olmadığı bazıları mazbatanın 
bir kanun mevzuu olduğunu daha 
etraflı tetkikler yapılması ltızım

geldlğlnl söylem,şler, bir kısım Aza 
da mazbata lehinde beyanatta bu· 
Iunmuşlnr, neticede mazbata ııubat 
devreainc bırakılmıştır. 

Antalya'da havuz 
Antalya, (Hususi) - Şehrimizde 

Karalo~lunda yapılmakta olan par
kın bOtıln yapı işi bitmıştlr Havuz· 
da elektrik fisklye vardır Sular 9 
metre kadar yilkıselmektedır. 
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~N79VifaY-~'~IYATRO j Gene "Ne,, üzerinde / 
(Bnıı 2. inci sayfada 

4 - "Sakın", "hlc", "hlc birisi", 
"kesin olarak", ''bir 7.nman", "he· 
nüz ... " gibi olumsuzıutu pekllen 
zarflar ve tümleclerden sonra 1111 
ancak olumsuz olarak )'llZılır: ne si· 
ırarayı, ne enflyeyt hlc kullanma
dım. Ne senden, ne kardeılndr.n hlc 
bir haber alamadım. Ne cok rüz
gtırlı, ne rle cok durgun ha,•adnn 
hiç ho$lıınmam = Pek hoılanmıım . 

Ne lzmlr'l, ne Hursa·n hnyll za. 
mamlır ıııirmedlm. :->e scn, ne Or
han hlc hlrlnlr.ılcn tayda gormcıllm . 

Otobüs şoförü lstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 
Çeviren , Ş. TAY LAN 

Otobüs şoförlüğü kadar insana ko-1 Bütün otobüs halkı onu da ıehre 
nuşm;ı. lırsaıını \erıııi)en b;ı~ka bir mes- söıürmcyi kııbul ctii. 
lek daha )oktur. Ba,ını bcll>a sokmak· Antu\ııncı'in }'anında boş bir )·er 
tan çekinen her şofor, gözlerini bir sa· vardı. Ve ilk bakışta gene :ubm orası· 
ni>c bile )oldan a> ıramaz. Bundan baş· nı görmüstü. Fakat üç sıra arkadan bir 
ka ıam karsısında "şoförle konuJmak kadın )'Olcu o kadar telaşlıı yanında yer 

HA MLE T 5 - Fili, tali ve>·a tUmltclcrden 
önce ırellne mı ancak olumsuz ya
zılır. (Hu fckll cokluk allrlerde go
rülUrı: }a akıır?" dı)e bır de le,·ha asılıdır. açırordu ki ııdamcaAız ıereddüı etti. 

Onun için Lconard bsbayı hoJ gör. Leonnrd babanın gözleri arnada 
mck lazımdır. Her aksam uat sekize ateş püskürdü. Su Suuın daha bes on 
do,ğru e\e doner dönmez karısını kar· defadır arabasına bini)'Ordu. Şimalden 
ı15ına alarak büıun gun içine birikıir • gelen bir yabancının kızı idi. Bir ıu • 
dij;i llkırdıları bir nğanak halinde bo- haf koouşu)'ordu. Babası da pek sağ -
talıır.. lam a)ııkkabı değildi. Simdi de kızı 

Zaım .Maria ana da kırk rıllık ev . rolcuları a)'arımı)a kalkışıyordu. 
lilik ha)aıında buna alışmısur. Kocası Genç adam Suzan'a doğru bir adım 
gelir gelmez,""ilk iş olarak bir iskemle atmıştı.. I..eonar<l haha gaza Ö)'le bir 
çeker oıurur \e konuşmayı da o açar: basış bastı ki aı kaldı otobüs havara 

- Eeee ... bugün makinen nasıl iş· fırlıracaktı. Bu sauıntıda genç aJam 
ledi baknlım?.. kendisini J\nıuvanet'in )'anında buldu .. 

Lconard baba, lifa ballamadan Cl'el - Affedin Matnıatel ! Bir reriniz 
ıörJ~ bir içıni çeker... acıdı mı? 

- Makine mi? •• Anıa ne makine... Antuvanct'in canı fazla )anmamı' 
Tam iıç yıl bürük bir şirketin en oba gerekti, çünkü şehre gidene kadar 

mühim bir hattında gide gele yıpranmış bıcır bıcır konuşıu, kıkır kıkır güldü .. 
bir makine.. Niharet ihtiyarlık gelip Aksam Leonard haha ile ~taria aD:\ 
çatmış .. Artık eskisi gibi işe )-arama · bu hidisc)•i münakasa ettiler ve 1, nç 
dığını gureo şirket, onu tekaüı etnıire adamın "i>İ bir genç!" olduğunda ka
karar vermiş ... Leonard babanın gönlü rnr kıldılar" 
emckdar arkadaşından ayrılmı)-ıt razı O günden sonra, genç adam, her 
olamamış, binbir emekle on senede bi· salı ve her cumartesi günü köprünün 
rikıirdiği paraları )'atırarak onu gn)et başında duru)·or, gulerek, otobüse dur 
ucuza alabilmi1ıi. di)'e işaret edi)"Ordu. 

- Kim isterse beğenmesin. Ben ona Her salı ve her cumartesi günü, oto-
.töz geçirme ini bilirim. Kimse benim hüsün kornası, AntU\'aneı'in kasabasın· 
kadar onu hırpalamadan kullanamaz.. da daha ne1eli neşeli çalı;or. kızcağız 
:Buıüo ~ollarıo girdi çıktısını karış ka- da uçarcasına araba)·a kosu>·ordu. 
rış bilirim!.. Bir alı sabahı Mişel ile Anıuvaneı 

Dediği de doğrudur .. Yirmi )'ıldır, urun uzun ,.e ciddi ciddi konu,ıular. 
günde dbrt kere ll)'nı )'oldao gide gele J.eonard baba da arabayı mümkün ol • 
Leunard baba, otobüsün ilk durağı olan duğu kadar )'ava, sürdü. Ortağın gra -
kasaba kahvesinin önünden tutun da ti fikleri artık grnfiklfkteo çıkmı,. ba, 
~irde, belediye merdanındaki moda a1ağı diklemesine düşmi)'e başlamıHı. 
mağazalarının önündeki son durağs ka· Artık l.conard baba bunlara hiç aldır
dar, )Olan neresinde küçücük bir hen· mı)'ordu. 7..aıen otobüs halkı da bun -
dek, neresinde bir tümsek vardır, geçe- dan şikAyeıçi değildi .. Yol herkese çok 
ceği altı kasabadan kimler otobüse bi· kısa gcli>ordu. 
ner, kimler binmez, rastlı)-acağı 23 tane Fakat şu yabancının kızı işi azıt . 
kilometre tasının yerleri ,.e üze.derin • mışıı. Bir gün: ''bu oıobüs, otobüs de
deki tıkamlar nedir._ Bunların hepsi- ğil ki, çöp arabası" diyerek hakarcılrr 
ni, hepsini ezbere öğrenmiştir. savurmus ve: "bununla gitmekıense bi-

- Ne )"&parsın Maria ana, bu yol- sikletle gitmeyi tercih ederim." demis
lırla. bu otobüsle, ben artık fü·ür ol • ti-
dırk" O günden sonra da hep bisikletle 

der.. Ha)'atından hiç siki)·eti }"O'k - gitmiye başlamıJtı. Köprü)'e otobüsten 
tur. Su ortak da olmasa büsbütün şikA· evel \'&rmak için elinden geleni )'apı • 
yeıi olmıy.ıcak .. Ama ne yaparsın, bu iJ )'Ordu. Fakaı cumartesi ve salı günll'ri 
onaksız yÜTÜmÜ}or ki" O da olmasa, l.eonard baba emekdar arabasını çat • 
kitapları, defterleri kim karıştıracak, !atana kadar sürüror ,.e Suzan'ı geride 
•it ılıa .kırınca duası gıöi, .iğri büğrü bırakml)'il muvaffak olurordu. 
terleri kim dizecek. Böylece haftalar biribiıini takip et· 

Ortak, deıni.ryolu idaresinden teka· ti. 
lh olmuş bir adamdır. Dıırım.dan ho • 
murdanır. Saate, dakika)'a, erken gel • 
aıiye, geç kalmıya çok ehemi)'et verir: 

- I& seferde 17 dakika geç kal • 
Clın, ikind 9eferde de üç dakika erbn 
~din. Bu balcanın onalama sürati pek 
Ö\Ünülecek gibi de~iL. 

Ma asının arkasına bir grafik a~mıs 
w bunun mlnasıru da Leonard babam 
uzun uzadıya anlatmısu. Zavallı Leo
nard babanın ona baktıkça örle utan -
dığı günler olmuftu ki .. 

Akşam saat sekiz olup da evine dö
nünce ve Mıria an&}'l karşısına alara'k, 
günün olan bitenlerini birer birer an· 
Jaıarak içini boşalttıkça ferahlar, her 
ilzünıüyü unuturdu." 

Maria: 
- Yı Annıvaneı? .. BugUn nasıldı 

kı1cajiız? .. diye sorar. Leonard baba a.ii· 
zına göıürme'kte oldulu çorba kaşığını 
bırakacak her gün, hep aynı cevabı ve
rirdi : 

- Her günkünden daha cici... Her 
günkünden daha şirin". 

Otobüsün iltimaslı, tanınmış birçok 
müşrerisi vardı. Fakat hiç kimse An • 
t\1\-anet'in )'erini tutamazdı. 

Arabanın en az sarsılan, hava cere
ranlarını en az tutan ve benzin koku • 
tunun sokulamı)-acağı bir )-erine Leo • 
nard baba Antuvaneı: için reni bir kol
tuk haıırlamııtı. Hiç bir müşteri, ne 
kadar iltimaslı olursa olsun, bu koltu· 
ja oturamazdı. O .Antuvaneıe mahsustu. 

Kızcağız yirmi yaşında kadar vardı. 

Günlerden bir salı, gene Aotuvanet 
köprüye kalan kilometreleri, dırkikala· 
rı, sınireleri sayıyordu. O gün yol 
bomboJ kaldı. Leonard baba arabayı 
yavaşlattı, iuıüsıe korna çaldı.. Fakat 
biç bir tef fayda etmedi .. O gün Mite! 
gelmemişti .. Otobüs dört gözle perşem
bC)i bekledi. O sabah Antuvanet'io çok 
sakin görünmesine rağmen, rengi uçuk· 
tu \'e etlerinin titremesine mani olamı
yordu. Bütün otobüs balkı bir gözüoü 
yola, bir gözünü de Antuvanet'e dik • 
mişıi. Niha)'et uzaktın köprü göriindii. 
Leonard baba orada gene kim5enİn bu· 
lunmadığını görlir görmez bütün ku • 
vetiyle gaza basıı. Oıobüs homurdana
rak ileri atıl<lı, bir hızda köprüyü aştı 
''e rokus aıaiı son ,Uratle uçıu._ 

O akıam Maria ananın fena halda 
canı sıkıklı. Hatt1 çorbasını bile yakıı. 
Leonard babı: 

- Bu iş, o hınzır yııbancı kmo işi.. 
di)or da bir daha dcmi)'ordu. 

.Maria ına da bu fikirde idi. Fakaı 
kendini büsbütün ümitsizliie kaptır • 
mı)'Ordu. 

Kasabanın meydanındaki ihti)11r sa
at ömründe hiç bu kadar ağır )'Ürüme· 
mişıi. 48 saat geçmek bilmiyordu. 

Cumarıesi sabahı otc>büse hiç kim· 
se binmedi. Antuvaneı'i ralnız bırak • 
mık İstemişlerdi .. A)nada gözünü on• 
dan D)"ımtı)ııo 1.eonard baba, kitabını: 
eğilmiş bir baştan ba,ka bir ~ey göre • 
mi) ordu. 

Köprüde gene kimseler yoktu .• 
O gün <le müıhi, üzüntülü geçıi. 
Aksama Antuvanet otobüse a)'ak 

aıar aımaı: Leonard ıbaba makine>·i iı
letıi. Bugün başka bir müşteri istemi • 
)'Ordu. Köprünün ıam başına geldikle· 
ri z.aman Leonard baba yavaş )'IVaş 
benzini kısmı)'a baıladı, Lüzumu ka -

( Sonu 5. inci sayfada ) 

H nmlet'ln yeni tcrcümesble 
TUrk l'dblyatına ve Türk 
gahneslne dordllncü girişi 

üzüntü verecek kadnr ı:ürüllülli ol· 
du. Hamlct'ln O) nnndıtı snhnenln 
reJ!silrlyle, tenkllcllerlnden ikisi &im· 
dl blrlblrlerlne haknret auclyle mnh· 
kemedl'dlrler. 

Hnmlet'ln lnglllzceıkn Tllrkce>e 
ilk tercümesini büyük harpten oncc 
anıasılamıyııcak kadar aıl'l.lnlı bir 
l.111 ile Abdullah Cevdet yapmııı ve 
piyes l!ıtl de lleyo{:lu'nda Odeon tı

yatrosunrln o;onıınrnıştır. (iki l.lı.'ta>. 

lklncl tercümeyi Almancadan Turk
ceye Ertu{:ruı Muhsin yapmış, pl
) 'CS on sekizi lDZi de, otuzu 1934 tc 
olmak Ozere kırk ıcklz dcfn uynnn· 
mıstır. Bu tercüme kitap hallnde bu· 
sılmnmıstır. Hamlet"ln ) eni tercü· 
meşini Unl\•er&lte lnı:lllz <'dcbl>alı 

seminerinde proresur Hailde Edip, 
asıstnnları ve tal•bclerı )apmışlar

dır. Bu tercümede )Ubuncı bir dil
den cevrllmls hl sini Hrccck en kli· 
cUk aksaklık bile >oktur. "Al gl)cn 
alınır", "ne oldum dememeli ne ola· 
catım demeli'', ~eri hıle,. gibi blr
kac )erde kullanılan Tllrkce ata 
sözleri bile p()·esln nslındnkl eumtc
ler 1 kendilerini yndırı:atmı)acuk 

bir ıınlnyııla yerli yerlerine )'erıestl· 

rllmlsler<llr. Tl'rcilmeyl yapanlar e· 
l!ıer: bugün konusmıı hatlll yazı dili· 
mlzde hemen hemen hlc kullanılmı
yan "mübareze, lstlral, seyran, isti
ane, zinhar, mecnun, ıra:ı, müteca
\1z, ervah, !Csat, lctlnap, mahir, en 
dam, kisve, m!l5tecap, ll:va, AkıU'ı

ne, hllkıı.t, gayrt tabii, kemali dik· 
kat, ruzl ceza,. gibi kelime ve ter
k1plcrl de TOrkce karsılıklarlyle d ! 

tl~tlrseıerdl t~rcüme ideal denC("el; 
kadar kusursuz olurdu. Bütün pi
yeste benim yndıreadıtım iki cümle 
ıudur: 

''Gece:>1 nlcln bılyle korkunç ·ııı. 

yonun!,, 
be?,. 

"aziz balıanı hlc ıevdln 

P !yese gelince: 
Hamlet, Shakcspeare ıw'""° 
cok kflnuıulan, en cok bete· 

nllcn, en cok tenkit edllen en uzun 
ve en güc plyesldlr. Piyeste laf cok, 
hareket azdır. Harnlet'ln zaman za
man dört yoz kelbneyJ bulan nutuk
lan orta anlayıılı bir seyirciyi ıa-
11rtacak, yükaek antayıılı bir ııcrtr

clnln dikkatini yoracak kadar atıır· 

dır. PIY•ln bıaıınd& bıabaaının ölll· 
monden, anamım lkl ayı ırl!i:'tllcdcn 

amcastyle evlenmesinden uzun uzun 
ılkAYet eder. Babasının ruhu kend. 
slııe ııl!rünüp de "bent amcan kula· 
tıma zehir akıtarak Oldürdü . ., d '
dikten ıonra kalbi onun intikamını 

almak hır1!yle dolar. Knrnnnı etra
fındakilerden saklamak lcln "yatan
dan deli olur... Hamlet'ln bundan 
ıonrakl ıl5zlerl cok yorucu karakter 
tahllllertyle doludur. Anasının vefa· 
aızııaı onu ııevııUlll ııllzel Oııhella'· 

ıının ıaflıtından ıUııhelendlrlr. Ka· 
dınlar hakkında atır hükümler ver
mesine aebep olur. "lrtet gü:ı:elllltl 

kendine mal etmeden ırüzelllk ıttetl 

llıırtellte mal eder ... Bunun hnklka
tınl timdi zaman bbat etti. - 3 ün· 
cQ perde--,, der. Hamlet'ln insanlar, 
dünya, tctlmat nizam hnkkındnkl 

tnanlan da b11ylecllr: 

1nsanlan: "Evet efendi bu dünya· 
da namuslu olmak on bin klıl lcln· 
de tek olmak demektir. - 2 ncl per
de--,. diye anlatır. Ona göre d ınya; 
en kötlliıü Danimarka olmak üzere 
"hayli ırenıa. blrcok kotuılu, zln· 
danlı, hl5creıı bl.r hapllane - 2 ncl 
perde--,, dlr. Mezarlıkta kata tasları· 
nı IC'Yrederken (:Sinci vcrdt'del avu
kattan "ıer1 hileleri, mantık onın

ları, dlvaları, iddiaları., bUyilk top
rak aahlplerlnden "tapu senetleri, 
llAmlan, kazancıarı, yalancı 11ahlt• 
lerl. kazanılm~ dllvalan,, diye si· 
kAyet eder. Hamlet'e göre, toprak 
sahipleri, tapu aenetlerl 
ko)'Un ve dana derilerine 

o zaman 
yazıldık· 

Sağdan itibaren kraliçe (Ney:re Ertuğrul), 1-iamlct 
(Talat), Polonius (Mahmut Maralı), kral (Hadi 

Hün), arkası dönük Leartes (Avni Dilligil) 

f "'""" YAZAN ........ .-
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Kraliçe (Neyire Ertuğrul), 
Polonius (Mahmut Moralı) 

lan, toprak sahipleri de bunlara bel 
bai!ıladıklan 1cln "koyun ve danadan 
lbnreıtıricr.,, 

C 
olerldgc'e Hnmlct'I şöyle an
lutır: " Shakcspcare Ham· 
let'te ha vassımız ile idrak 

ettll':lmlz ıcylerle dlmal':ımızdakl dil· 
ııünccler arasında mıtnevı bir lllcü 
lüzumunu, misal ile Jsbat etmek is
temi$ görünüyor. ~·ani haklkl 11c 
muhayyel dünya arasında bir muvıı
zene. Hamlet'lc bu mu\azcne tıo

zuktur. l&te bund.ın dolayı blr ta
raftan cok büyük ve munzznm bir 
fikir faaliyeti ve bir taraftan da bu 
faaliyetin tcap ettlrdltl harekete 
karsı aynı nlsbette bir nefret görü· 
)'Oruz - tercüme aa)·fa: X.'{VII,. 

Piyes hakkında ını:ııız tenkllcllc· 
rlnln ön safta bulununlanndıı.n 

Matthew Arnold'un llkrl audur: 

''Halk tabakasından bir seylrcı 
!cin Hamlet, meah·ur bir ıalrtn cina
yetlerle, muharebelerle, harnletlcr
le dolu, kanın govılcyl g!Jtürdlil':ü 
bir plyestlr ve bu seyirci kin bu ka
dnn ktlfldlr. Jicyecanlı bir gene tein 
Hamlet, bııatan ba6n Shakesııcare'ln 
en UAhl, en Ahenktar l.'.Ümlclerlyle 
dolu klllnatın sımnı cözmete calı
ıı:ın bir plycsUr. nu ıe>1rrl tein de 
bu kadarı kAfldlr. Nihayet !ilim ırn· 
clncn bir kimseye Hamlet. psikoloji 
b!Jglslnl etrafına dinletmek !cin bir 

V•·slle teskll eder, zaten tıu gibiler 
bun<ln.ı baoı •• a ne ıs terler? F aknt hn
klkt \C ku\etll bir dram arı)'aıı \'c 
aradıl!' ını buıuµ ' lrnlnıadıCını takdir 
C'<.ehllcn bir seyirci için Hamlı t, nıu
hakknk sade vc ı:Uzcl ııır •••kilde 
L ~ .. )an ı:ı ır O) ..ııııl.ı. , takat tıuııdan 
sonra munn.mu: \'c en nihayet 
Ham et ideal bir traJcdlnln U)andır
dığı derin tılr hc)ecan \C tam anla· 
y,ş.:ı tnklıl edilen bir dram olmıık· 

l.ın cıkar, tefsir \'e halli kap eden 
bir ha)ııt mu.ıdelcsl olur. Fakat o
nun seyrı hlc bir zaman kcnd ıerlnl 
a latmıyanlıırı tnmnmen tatmin edc· 
mcz. Bununla beraber bu pi)•• in 
kudreti \C 1;uhret. onun her znmnn 
O>nıınmasınn sebep olara k \'e biz
ler de dnlma glıllp onu ııoreccBIZ. 
Tcr1.;üme sayfa: Xl\l,.. 

Aradan >Uzlercc yıl gectlklı'n 
sunra bile "Sh:ıkesı>eıırc (1564-1616 > 
Hıımlct'ln lrı03 ten daha evci >a· 
zılnııs bir piyesi sahneye ırore deı11s· 
tlrcrek hazırlamıı 160.ı te )enlden 
yazmıııur... tiyatro ve tcnkltcllerın 

ve ed!Jlyatcıların Hamlet \C ilam• 
lct'ln birinci plllnındukl 1ah11lar 
hakkındaki hükümleri blrlblrlne ben
zemez. Karakterler ve pl)·cs hak
kında o zamandanbcrl binlerce ıay
ta yazı yazılmıı ve bu )aztlann 
bepalnde Hamlet batk& tllrıü anıa

tılmıstır. 

H amlet'ln yeni tercümesinin 
pek iyi bir tercüme oldu· 
tunu bir baıkasından öCrc-

nerck yazanlıır &imdiye kadar orta• 
yn tıunun böyle olduğunu bbnt e
derek tek mlııal ıluhl koyamaılılar. 

Hamlct'ln lııtnnbul Şehir Tlyatro
sunılnkl temsilinin cok fena olduıtu

nu söy!lycnlertn tlerl 11UrdUklerl ld· 
dlalar ise ya $imdiye kadıır her yer• 
de suylendlğl halde tenallkları lslıat 

edllemlyen "naklller,, den Yahut 
sahne ve aktörlerin sahsı anlayııa 

göre tenkitlerinden lbarett1r. Mese
l!'ı; birinci perdede Hamlel s11zc a~
lar hlr sesle mi bnşlnma 1ı? Kederle 
mi, lhtırasla mı konuımatı? llu dUn· 
yanın her sahnesinde her rcJlsure 
hatllı her ııktorc ııöre dctlıcn bir 
ıeydlr. Aktörün sesinin tonu aözlerl· 
ne aykırı olmadıkca Hamlet'! def:lı· 

tlrmez. Sahne hakkındaki tenkitler 
de böyledir. Hamlet aahnelerl dün
yanın en b1 oynanan dört sahne
s!nrle "lnglllz, alman, amerikan, rus 
sahneleri,, de blrllılrlerlne benzemez· 
ıer. J<:Skl yeni sahrrler arasında da 
rarklnr vardır. nu tıırklar lııızan, 

sahneye, seylrellcrc, pnrn lmk!lnla· 
rına, baznn da rl!JlsorOn anta::rı~ına, 

zcvkıne, göredir. 
Hamlct'ln Şehir Tiyatrosunılakl 

temsilinde bana göre; Hnmlet rTa· 
lat), Polonlus (Mahmut Mora!ı) BI· 
rlncl mezarcı> (Bclıznt) cok ı::rı idi· 

Karanlık bir llC<"c, nnrnk bana c': 
noı:muyor gönlQmdc ne ay, ne 

ııLln<'s 

B "\Ol Vassnt-ı ahdim ki ııcllnce 

meth-U evsafa 
llcnlmle hcmzeban olmaz ne Flr· 

devsı ne 11.ı'<.ınl 

Nen bunun allındnkl mısra~ ile 
de ııene kural ırereCl olarak sozünc 
soyle dc\•am eder: 

Ne \'assntım ne l'lrılevsl ... 
ı; \"arıırıı ,·eya uvıımıı oıma-

111 hoş ı:ııruım IH'n ıa rtıı fiillerde <>· 
ıumsu.ı: ııerekllr: ne sl!n, ne dr ben 
hu l~c karışmasaydık tol< iYi olacak
tı. Ne aenrlen ne benden bunu sak· 
lamıısalnrdı ısın un!ınc gcceblllrdlk 

Bu bahislerle ilgili notlarım Yll· 

nımda bulunmadıf:ı !cin burııda ıılm· 

dl hatırlıyablldlklcrlml yazdım, tıun

lara ulannbllecek duha başkaları da 
bulunnblllr. 

Bu saydıklarımın dışında olarak 
(ne Sl'nln için, ne de kardeı;!n h:ln 
U>ııun bir hı bulamadım ,) gibi cOm
lelerdc tlllln olumlu ve olumsuz o
lnb lcreğlnl artık, >·etkell cdlıılcr.ml· 

zln zc\·kına bırakablllrlz. Bunların 

toplanıp araştırılması bize bu ccılt 

Geklller için de ayrı bir kural \'ere
bilir. 

7 - "Gellp ııiımıedl, ôlnlcnıcYIP 

gitti,, ıılbl rllmlelerdekl capruzlı ti· 
iller "ne .. ile baf:landııtı zaman, ol· 
dufıu glbl kalarak bir defılalkllk 

ıı:östermezler: ne Orhan, ne Aydın 
beni gelip giırmeclllcr. Ne Orhun, 

1 

ne A>ılın beni dınlemeylp gittiler. 
Ne memlekete, ne mlllete arımıya• 

rıık dilsmana Alet oldular. Ne mem· 
ete, ne mlllele acuıp da anlan 
rtarmıya koşmadılar. 

-------
!er. Ta) f"ı hiç beğenmedim. 

(Hlldl) da hosuma ııt'ime<tl. 
Kırat 

Jo'akııt 

pl)·csl başından sonuna kadar ze,·k· 
le ac) rettim. 

Jile Türkcc lıllmeılltl tein sahne
de konusulanlıırılan hlc lılr ıeY nn· 
lıımıyan lnglllz dili pro!esörö Mr. 
L. Jn sahneler hnkıntlnkl fikri ıudur: 

"- Şehir Ti~ .ıtrosunıın Hnmlct 
aahnıılcrl ikinci .ııınıt lngl111. sahnele· 
rinde oldur:u kadar iyi, lngııtere, 

Almam·a, Amerlku'dnn (Husya'>a 
ırıtmeml$) buka )'erlerde yııpılan 

sahnelerin blrcoı:undan daha iyidir ... 
Hamlet'in Türk ıahneslnde kusur

~ur. o)'llanacatı ırün ı;üphc yok ki 
gelecektir. Fakat o ırUn de temııllle· 
rtn iyi olmactıauu ııöyllyenıer bulu

nacak, ve bu söylenltı insanlardaki 
daha iyiye, daha ilı:usur.ııuza, hlc ku· 
ıuru olmıyana doA'ru kalp akı$lan· 

nı ırösterecei!ıl lcln lnsanlı4ın tesclll· 
el olacaktır. 

H 
amlet tenkidi münasebetiyle 
ortaya, St•hlr tbatrosunun 
basına cdetılyatcıl11rtlnn bir· 

kacının getirilmesi fikri sUrültlü. 
Fakat bu edeblyatcıların sahneye ne 
suretle fa>·dalı olacakları anlatıl· 

mnılı. Eğer tiyatronun basına getiri· 
lecek bu cdehlyııtcııar, lıaeka hlr •e· 
ye karısmıyacaklar da yalnız sahne· 
ye konııcak piyesleri seccreklcnıc 

tenkltcller bu tlkrl hlc olmazsa, 
"Hamlet" in sahneye konulduğu bir 
tıırada tıerl sürmcmel()·dller. Yalnız 
bu delili de, sahneye, aktôrlcre de 
J<arııacaklana o zaman Türk ııah· 
ncslrln en az bir okul sahnesi 
seviyesinde kalmıyacaıı:ını lsbat et· 
melcrl tAzımdı. 

Şuna dikkatle l&aret edelim ki; 
dünyanın hlc bir ycrlnılc sahne bu 
türlü bir kontrol nltında dei!ılldlr. 

Yalnız Comı~le Frnnrulse"de anhne· 
ye konacak piyesleri kaıtın, erkek 
aktörler okurlıır. Fakat hu usullln 
plHsl okuyan sahne eskilerinin bl· 
rınrı rolleri kcnılllerlne veya lıı•ı:ten

dlklerlne ayırmaları yüzünden tny
daılan ziyade zararlan olmuştur. 

Hamlet tenkit edilmeli, takat 
tenkit, tenkit edenleri mııhkemeye 

sllrUkllyecek seklide olmnmahdır. 

Annesi ile beraber kasabada otururdu. 
Şehirde küçücük bir kiıapçı diilddinın· 
da çalışır, buradan kazandığı para ile 
e'ioi geçindirirdi. Her sabah saaı seki· 
ze çeyrek kala Leonırd babanın otobü· 
ıü kasabanın meydanında durur, birkaç 
defa kornat-a basar.. Aotuvanet koşa 
ko,a gelir, annesine bir el salladıktan 
IOnra otobüse biner, rerioe geçer oıu • 
ıurdu. Bir kız çocuğu olm85ıoı ~ ke
re içi yanarak anan Leooard baba, kar
ımndaki &)'nayı, Antuvanet'i görecek 
Jfkilde a)-arlar ve sai gözünü (>-olu gö
zeılemi~eo Jözünü) kız, son durakta 
arabadan inıme kadar üzerinden arır -
mawı. Kızın inerken ona ba1irle selam 
veriJi, bir "Allabaısmarladık" de)'işi 
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genç,, sözünü elbet hatırlarsın, de _ pallamıyorum da. Biraz yürüyüı ya· Gatere arazisi~~ çevreliye? to~r~k· 
ğil mi ? On dokuz ya;;larımla bugün- pabiliyoruın. lakin bisiklet de, at lar ne kadar ıuz~-1~~ kendı arazısı o 
kü yaşım arasındaki farkı ölçmek sporları da yok. Benim o on beygir- derece kısır ve kotu. BAKIR ADAM 

bile Leonard babayı mesut etmiyc kafi 
idi. 

Her akşam da onu işinden alır sağ yazan: M arcel PreıJoıt 
ve ulinı c\'ine teslim ederdi .. • 

istediğim vakit oğlum Amal'ın ya· lik otomobilim canlı beygir yerini Bu verimsiz ve haşin köşeyle etra
nına oturup elime de bir ayna al - tut.uyar, onunla her istediğim yere fını çeviren bereket arasındaki teza
mak kafi geliyor. Amal uzun süren gidiyorum, sığ dereler aşıyorum, dı bir zaman seninle birlikte gör
bir ayrılıktan sonra, hemen hemen ormanların en kötü yollarından bi· müştük, Şimdi bile fikren senin ya
altı aydır ljatoda oturmaktadır. Şim- le geçebiliyorum. nında yaşamak, seninle konuşmak, 

Çeviren: Mihri Geray di otuz yaşında. Tıpkı benim genç. Evet .. : işte yakışıklı Hervc sene· seni dinlemek istediğim zamanlar, 
liğim, yalnız az daha ufak tefek, ma- lere vereceğini vermiş bir halde, hal- daima buraya kaçarım. Fakat böyle 
mafih boyu ı,72; rengi de aynı mat, buki oğlu en hoş bir çağda. maksatlarla kendisine koştuğum 
esmer renk, aynı muntazam çizgiler; Mamafi benim elli dokuz yaşıma (sen) değil, bir zaman benim &ibi 
sonra işte gene sana Rude'ün tanbu- mukabil, onun ancak otuz olmasına istikbalden emin olmıyan, ve karı
runu hatırlattıgını söylediğin aynı rağmen, ben ondan daha canlı, daha şık bir takım ihtiraslarla dolu ko
çehre. Onun gözleri daha büyükçe hararetli, ve her bakımdan daha lejli bir talebe olan (sen) sin. Hani 
ve hafif maviye bakan ela renkte. gencim. Bunu sana hemen anlatma- o zaman o küçük yatı mektebinde 
Ağzının şekli de daha guzel, benim ğa çalışacağım. Llkin, eğer daha daha birbirimizin kim olduğunu bil
üst dudağımın sağ köşesindeki o ya- şimdiden Arnal"den bahsetmeğe kal- medn nasıl tanışıvermiştik; bn bi -
kışıksız kabarıklık onda yok. Bunun- kışacak olursam sonra hikayemin i- zim ailnin bir ananesi icabı olarak, 
la beraber, gururlanmak i~in söyle- çinden çıkamam. İngiltere"de bir sene bulunduğum 
miyorum ama, ben onun yaşınday - İhtiyar köşkün ve sahibinin etra - Salisbury kolejinden daha yeni gel· 
ken daha iyiydim. Bir zamanlar ba- fında hakikaten değişmemiı bir !ieY miştim: ilk teneffüs bizi yaklaştır -
na dedikleri gibi, onun etrafındaki- varsa o da tabiattır. Buraları zanne- mış, biz de artık bir daha birbiri
ler de ona "güzel Arnal,, demiyor- derim vahşiliğinden dolayı değiş - mizden uzaklaşmamıştık. B.ilyük ta
lar. Ona yalnız "mütenasip, yüzü memİ§ olmalı. Civarı bilirsin Samu- tillerde ihtiyar anneden ayrılır bir 
de pek sevimli., demekle iktifa edi- el, sen de orada yaşadın, hem onları ay bana La Gatfre'e gelirdin. Bana 
yorlar. Bir aynada ikimizi muknye- severdin de. Malum ya burası ne zi- öyle geliyor ki müşterek gec;irdii'Ci

Bu, pazarların dı51nda, her gün böy. 
lece de\-am edip giderdi .• 

Bir akşam Leonard baba eve soluk 
1<>luia geldi. Şaşkın şaşkın ağzını ve 
gözlerini a\.ln Maria anaya: 

- Su derenin üzerindeki köprü>·e 
yııkın \İran bir değirmen vardı ya .. Onu 
bir şehirli satın almıJ .• Resim rapao 
bir adammış, dedi. 

Ertesi gun de ba~a bir bandis ge
tirdi: 

- Oıomobili )'Okmuş .• Bir bisikleti 
nr di)orlar ama ben görmedim. Bak 
görecek~in, bugün olmazsa )'llrın mu • 
hakkak bizim otobüse muhıaç olacakıır. 

O günden sonra uzaknın köprüyü 
görür görmez. her ihtimale karşı Leo
nard baba arnbasınıu hızını kısnııya 
başladı. 

Niha)'et beklenilen gün geldi: 
O sabah, orada, genç, bir adam du· 

ruror ,.e glilerek l'liylc araba}'ll dur isa· 
re<İ verİ)ordu. 

Oıobilı ortalığı toz dumanına ho • 
jarak dururken karşmndaki B)'tladan 
J,eonıırd baba Antuvanet'in gözlerinin 
ıı-rladığını fırketıi. 

Genç adam, hali gülerek: 
- Merhaba! .. dedi .. Beni de tchrc 

aıstürür müsünüz?" 

TEFRt KA NO. 2 

dair taş bnsması kltaplan, duvarlar
ki Kordova meşini taklidi kliğıtlar, 
arka dayanacak yeri dik, ve el do
kuması bir örtü kaplı koltuk (bunun 
yeoll ve kırmızısı birbirine vurmuıı 
ve kahve rengine çalan ismi olmıyan 
bir renk olmuıı>: sonra umumiyet i
tıbnriyle pencerenin ııığına mAni ol
makla beraber gUneı tam üstüne gel
diği vakit içeriye güzel renkleri aU • 
zUlOp giren mor salkımlar... Bunu 
ilk de!a sen !arketınlıtin, sonra her 
kes de senden öğrenmlı tekrar eder
di, zira ne babam, ne annem, ne de 
senin tesirin altına girmeden evel 
ben, s:ınatten bir ııey anlamıyorduk, 
etrafımızda g6rdllğUmUz ııeylere bak
maınnı bile bilmiyor<Juk. O zamandan 
beri buralarda hiç bir ııey değtııme -
dl. 
Hayır, yalnız bir §Cy ..... 

Babamın kullandığı lamba yok ol-

du: bunun yerine, tavandan sarkan 

opal renkli cam abaf urlu bir ampul 

aldı; ıimdi "radan kliıdıma yuvar

lak ve sarı bir ııık ıelmekte. Evde 

elektrik teıisatınt ben yaptım, yar
dımcı olarak küçük uşak Cyrille'le 
birlikte. Mükemmel yapmışız. Kü -
çük uıağımla eve kalorifer de koya
caktık, ama hadiseler buna mani ol
du •• " Minevi buhranlar geçirdiğim 
saatler esnasında, düıünmeme mani 
olmak iı;in pek de yabancı olmadı
fım bu islerle meşrul oluyordum. 
İnsan bütün gün böy islerse tel, bo· 
ru ve delikten baıb bir şey düşün
müyor; akıamları da yorgunluktan 
bi tkin bir halde yatağa yatıyor, tam 

sekiz saat derin bi r uyku çekiyo-
rum. 

Fakat ne yazık ki, bazı 

dimağ daha üstün geliyor. 

anlarda se ettiğim zaman o yakışrklı Hervc'- raati ne de kasabası olmıyan bir mu- miz o tatil ayları hem maddi hem 
Ellerin nin şimdi neleri eksilmiş olduğunu hit. Başka yerlerde şehirler büyür, de fikri faaliyet bakımından hayatı. 

görüyorum. Saçlarım duruyor, sac; güzelleşir nihayet belki de inhitat mtn en zengin bir devresini teşkil 
fırçamda bulduğum teller adeta kö- eder; münbit bir toprakta bağlar ye- eder. Bedenimiz de fikrimiz de yo
pegim Mouche'unki kadar gürbüz ve tişir yahut ölür, çayırlar buğday tar- rulmak bilmezdi. Ustünden düşmesi 
hemen hemen aynı kır renkte. Ar - lalarına inkiUi.p eder; fakat cılız ko- tehlikeli olan koca velosipedlere at· 
nal'ın arkaya taraıbğı saçları ise ruluklarla esmer yahut kara kayalık- !ar &irerdik; sonra üç yüz franga 
daha az sık. Lakin benim ytlzüm de lardan ibaret olan bir yerde tabiat satılan o küçük yerliatlara biner 
daha etli, vücudum da; 1904 te sol hiç değişmez. İşte Cayrou çayının yanyana koGtururduk. Fakat daha zi
dizimin sakatlanmasiyle neticelenen münbit bir ovada garip bir surette yade, urun uzun yürüdükten, kih i
attan düşüşümden sonra, artık o ka. yazdığı bu kayalıklı geniı ve derin kimiz de ıusar, kih fikirlerimizin •· 
dar egzersiz yapmıyorumı ıersi to· pars;a arazide vaziyet böyledir. La -< Sonu Var >-

onu idare etmesi şöyle dursun o el

lere hükmediyor ... 
Evde ıııktan baıka değişen bir de 

ben varım. Senin gibi ben de yarım 

anı çoktan geçmiş olduğum halde 
ıi1manlamadııp. Fakat muhakkak ki 
hukuk fakültesindeki Herv~ de de
ğilim,.. Orada, o Tuluzlu çamaşırcı 

kızını "Allahım. ne güzel bu esmer 

Nöbetçi Eczaneler 
* Bu nkşnm Egc Eez:ıne ~ 
bct~ldı~. Pnzar g <.'deri nöbet ~ 
eczane p:ıznr gUnu eli:' nobetÇ 
rnk nçık bulunılurulal'aktır. 

Trenler 
ANKARA'DAN GIDENLEJ{: 
* Cumartesi, p.ızartesl \ c pr~ 

pc gunlerl 7.32 dP Toros f;ı
sl - lstanbul'a 'arış 1!J 5ü * Her giln 15.20 ele po ta 
bula rnrıs 7.l3 * Her gün 19 d:ı Ekspres • 
bul'n vnn !>.10. * Hcr cün 20.25 te J!O' a 
bul'n varıs 12.35. 
NOT: Bu sonuncu trenın l' 
A!) on , c tzmı r ' le ırt batı \ 

ERZURUM \ 'e D. BAKIR yQJ.,.C"° * Her gün snnt 15 tc. 
SAMSl'N ,·e ADANA you•r-.'Vı' * Her gUn snnt 10 da • Ad 

varı.ş 11.54 • Samsun'a \•nrtS 1 

* Cumn, çarşamba, pazartesi iri 
lcrl llalı.;p ıst!k:ımetıne 

23.55 tc. 
ZONGUl.DJ\K YOLUNDA * Cuma, pazar, pnwrtesl, snlL 

ecmlıc gUnlcrl 17.15 te • 'lJJ 
dak'n varış 10.38. 

ANKARA'Y A GELENLEJ{: 
* Pnzartcsl, ı;nrşambıı, cu111a 1 

lerl 10.25 te İstanbul dnll ıcs 
trenin Ankarn'yn varışı ZJ."3-J"" * Her glin 15 te kalkan )-oıcıı 
tasının Aııknrn'ya vansı s.50-~ * Her gün 19 d:ı kalkan EJ<SP 
Ankarn'ya vanşı 9.25. 11 * Her gUn 20.25 te knlkan rrııı50 trenin ,\nknrn'ya \arısı 13 

ZONGULDAK YOLt:NDAN * Zonguldnktan p:ızar. salı, 1 
samba \'C cumartesi gUıılrı1 
tP kalkan trenln Ankarıı'>ll 
rışı 11.50. 

D1YATIDAKIR VE ERZURUM 
YOI,U.NDAN l * Ankara'ya varış, her gün 

~~~~~a~·! ~:;~N:ery~~~ 1 

Posta Saatleri 
Taahhütlü mektuplar 111'.lt 

kadar alınır. Posta saat 19 ıı 
lstıınbul yoluna mektup kab:l 

Hastahaneler 
NUmunc Hastanesi 

tSnntrnD 
Gülhıınc Hnstanesi umumi 
Askeri 1 ı.ıstnne 
Bl'lcdlyc Hastanesi 
Acele İm<lat Otomobili 

Yangın, 

* Yangın haber verme: Telt 
' * Elektrik, Havagnzı ArfI.$ o# 

racaat Memurluğu: Telef ııtl * Su İşleri Müracaat ı.ıcJ11 
Telefon 5575 * Telefon Arıuı MemurıııJıl • 
keı: 1206 • Yenişehir sG75 • -" 
içi 02 • Şchlrler arası ()3. ~tf" * Anadolu Ajans Haber 
Servis! 04. 

* 1htıkfırlıı 

* 

7.30 program ve 
11nat 

7 3.1 l\t Uzlk (Pi ) 
7.45 AJnns haber· 

Jcrı. 

8.00 l\lüzlk (Pi.) 
8 .15 Evin ııaa ti 
S.30/ 
8.4:S l\IUzlk (Pi ı 

12.30 Program ve 
sn at 

12.S.1 

l2.45 

Muhayyer 
prkılar 

AJıııı.s haber· 
Jerl. 

13.00 Turklllcr 
13.30/ 
14.00 Müzik (Pi > 

18.00 Program \"e 
ıaat 

18.03 Dans orkcs· 
trası. 

18~ ıoıı po!ltl • 
• ka) 
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futbolcular Sebze Fiyatları Hikôye 

ziyaretler yaptllar 
( Başı 1. inci say/ada ) 

dl!erı 
doı ne llYnlan otobüsle ı;ehrlmlzf 

:trnıııardlr. 
kU1t ister Lorey İngiltere Tarih Fa· 
Yıaı esı mezunlarından olmak dola-
k~le ıehlr ahkkmda tik iyi intibaı 

ııu Ankara'nın kalelerinden ve bu
d : CİU!t!ne kurulmuş olduğu tepe
erk aldığını söyllyerck: "- BUtUn 
l3e:daııarım Yenişehir'! beA:endiler. 
taıa ise • eliyle gostercrek • işte bu· 
h !"~ be~endim." demi& ve Yenlse· 
btı kurulması ıdn az zamanda cok 
0 Ju11k ezerler meydana konuımuu 
~tuna bilhassa işaret eylemiştir. 

19 ıt1flr takım bucün saat 9,30 da 
ta~ Stadyomunun antrenman 
tli.zı a blr ckzerslz yapmıştır. İn· 
b r Crfıı bu ekzerslzlcrlnl seyreden 
sa b7uharrlrimlz oyuncuların bilhas
tıa h riblrlerlyle çok iyi anlaşmı.s, to
lıar flkıın, kıvrak vücutlu va seri 
la~keuı geneler olduğunu blzc an· 
"'&ııttıtır. Ve oyunu bilhassa aeıklan 
fıeıt Ui;vle inkişaf ettirdiklerinin 
lenıı acık olarak göze çarptığını aöy-
1:!:..}'ıltir ki gereekten bu tarz tama
lı.ar ~ lnglliz sistemine uygun bir 
b, ~ettir. Bugün de yazdığımız g1. 
tJın n ıamanlarda tatbike basladı· 
~lı!n lnglllz sistemi bir tarafa bıra· 
liıt--. btz daha çok orta Avrupa 
rrıı~ Uzerlndcn futbol oynadığı
~n il>re bu karuılatma iki slstem· 
rıu b~angısının daha faydalı olduğu
C\Jttır e bir kere daha g6stcrmls ola· 
bl.it11ıı' Oyunun sonu ne olursa olsun 
18rti futbolcularımızın bu temas· 
rı 1y0an COk faydalanııcaklarına lna· 

ruz. 
" ~nu seyredecekler hakkındakl 
"en ~ceıerımızc gelince, SI>oru ae· 
\a1tıı:ııınkara halkının esasen misafir 
tına ~rı alkışlamata alı~ık olmala· 
te}'r ~öre bu maı,:lan da sükQnetle 
lta.rı~ı lp her iyi hareketi takdirle 
b l(I ıyacaklarına ve oyuncu, 1eyircl 
"e ~Ankara halkının cenWmenllk 
ltırııd rtrnenllt;1nl g&terorek bu ba· 
~ban memleketimiz ve halkımız 
deıı ~na örnek olacaklanna ılmdl· 

anıyoruz.. 

Cr.ımarteıiye İngilizlere 
~ıkarılacak takım 

~Uı:rı 
~rı.ı artesı (t(lnü lngillzlcrle llk 
'41illd ~ınaYl yapacak olan takım ü· 
lı:;ıı.r ~ki lnceıemeler sona ermlı al· 
~ u takımın b6lgemlzl tam bir 
l;. rtzı Ue temsil edebilmesi ıeın 11~1-
l:t ~Ik iÜnlerdenbcrl gosterdlklerl 

Ott cldden övülme~e değer. 
~ ~d!f;lmlze göre cumartesi eü· 
::-'lll ta izlere kruııı çıkarılacak ta· 
~l"ll ~'U Cenelerblrllğlnden olmak 
~ lı: ter takımlardan ve dısar· 
~ ttıırru, elemanlardır. Auağı Yll· 
' ~ &eklini almış olan bu takı· 

ltaıe roı;u Göyledlr: 
l:ıekJ cı • Ra hlm. 
lla.n er - Ahmet, Ali Polat. 
Jı..k.lb ar • Keşfi, ltaUt, Seltm. 

~elıJn Cllar - <Soldan sağa do~ru> 
<>ıtaı_ ct Afi, Niyazi., Mehmet, Ali, 

~ kadro bu olmakla beraber 
~aı ~Ulunul"6n salt haf yerine Kı· 
i<ltte. eden lsmaıı getirilecektir. Sol 
~ 'rbıye0Ynııtııo.n Mehmet Ali Gazi 
ııatııt. Enstıtüsllnde talebedir. Bu 

lllıııınlitı ıtnarıt V cktııcUnden lzln 
orta r. 
~ ~le 8kıncı. yerine konmus bulu
~ Uc tahınct Maskcsporlu "Tiko" a· 
:.ı~ iıtrnınan Mehmettir. Memnun· 
ı;_~ endiğimlze göre bu maçta 
~~ lı:ın ızın alınmııtır. Eğer 
"'ttı !I{ hıt 1z1n alıp gelcbU!rse haf 
>e: a.ıac:'fi, Hasan, Halit> eekllnda 
lı lııtüıı ktı r. 

e reıaı takımı "da evelld gün ka
~ heı-~rlnden aldığımız listeye ırö· 

ıın &ah de ııu ka iro ııe cumarteil 
lttlecı ada Yer alacaktır: 

1• ~eltıe • Rennıe. 
~ r • Paviour <sa:>, Prlor 

~>. ~k • Glbb <sa:>. Gllchrlst <or· 
\ı lıltı.ıı le <sol>. 
ı. 'locıw~lar • <Satdan sola do#ru > 
"'C. c ... l'li, Cllfton, Fenton, Adam, 

..,re. 

lrıı·ı· 
~ 1 ıılerin göğüs zırhı 
~ ~ 25 a.a. - Bdtanya ordu • 

i 'ft~ bir göğüs ıırhının tec:rü· 
~ ~P aktadır. Bu tecrübeler bü· 
'-ı. ~İl:ıd teçhiıaunı taşıyan, tahıınmü· 
~ "'ll ~ e bir müddet aç kalan, bir 
~1 iki trek ge~en ve her hareketi üst 
lf~~lı defa )'apan askerler üzerinde 
tl-L ""t!>t' r. Bu z.ırh üç parçadan mü • 
ı1~ lılt~ı "'e şon derece hafiftir. Bir • 
~t ~ ıo er bütün bir gün talim yap
~ llıssellra üstlerinde fazla bir ağır • 
't ~ l't lınediklerini söylemişlerdir. 
ı ~t ı!:;lınakta olan tecrübeler neti· 

1 'lırıa zırhlınn heden hareketle • 
~ıı ~tıtıt ~ttrıp ağırlaştırmıdıiı ve 

'ttJtı· 11 ıtaltıp azaltmıdıiı tayin 
ır, 

BUGÜN 

U l US Sinemasında 
2 Film birden 

1- İ(;f AL 
Orı. . 
~ıı ~ılcden bir kıun baaında.n 
lllisı,r eytcıınlı ask macerası ve 
~'li &ah Arasında yapulan tthli· 

k .. ı\rtj ileler_ 
''I..\ sıı~ . 

lttliA FElLLER 
~ liANs SöHNKER 

-- l<arabelô 
~rttu !ürkçe 
~br bır orduya bedel olan 
~azı."fan!arın yarattığı film. 
ıs ar: 14,30 - 17,30 Ufal 
.\". l9 da Karabe!A 

ta'lll 21 de İğfal 
Telefon: 6294 

Beledlye Reislığlnden : 

(26 Sonteşrin 1941) 

Vasau Perakende 
Cinsi Fiyatı Fiyatı. 

Ispanak 12 17 
Lahana 6 9 
Pırasa 5.5 7.5 
Yerelmuı 6 9 
Kereviz 13 20 
Patates san 11 15 
Patates beyaz 8 ll 
Kabak 15 22 
Ayııe fasulye 24 32 
Çalı fasulye 28 37 
Barbunya ,. 28 37 
Domates 20 25 
Kemer 
patlıcan 18 25 
Yuvarlak 
patlıcan 18 25 
Bamya 40 50 
Dolmalık 

biber 18 25 
ShTI 
biber 18 25 
Kuru soğan 7.5 10 
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80.000 Filipinli Amerika 
ordusunda 

Ma.nilla, 25 ı.a. - Bugüne kadar 
Filipin tchaasından 80.000 ki~i ameri· 
kan ordusuna ka)•dolunmuştur. Bu fi • 
lipinliler, General Douglas Mc. Art • 
hur'un komutanlığı altında bulunan 
Uzak-Sark amerikan ordusunda hizmeı 
göreceklerdir. 

Saygon' da Amerikan 
konsolosluğunda bir 

bomba patladı 
Vaıington; 25. a.a. - Hariciye 

nazırlığı, Hindlçlni'de Saygon ueh
rindekl Amerikan konsolosluk bina
sının dün gece bir bomba patlama· 
siyle yıkıldığını bildirmektedir. 

Kimseye bir zarar olmamıştır. 

Bulgaristan cepheye bir 
sıhiye treni gönderiyor 

sotya; 2:>. a.o.. - Sotya resmt 
mahfillerinde bildirildiğine göre, 
Almıın • Rus cephesine gldccı:ık O· 

lan sıhlye treni muhtemel olarak 
bu hafta lçınde hareket edecektir. 
Bu trende 6 doktor, 6 hasta bakıcı 
va çok mlkdarda sıht malzeme bu-
1 unacaktır. 

MİLLi MÜDAFAA 
VEKALETi 

Radieaör alınacak 
M. l\1. VekCı.letl Sa. Al. Ko. da.n 
Bea adet Fllips marka 1377 U11! ra

diesör satın alınacaktır. Birine tah· 
mln olun n firat 283 lira olup mu ·
'Vakkat teminatı 106 lira 15 kuruştur. 

lhalesl acık eksiltme ile 28.11.941 
cuma gUnü aaat 15 te yapılacaktır. 
Tallp olanlann k~ona müraca • 
auan. (8333> 18294 

Saka arabası yaptırılacak 
M. lıl. \'oktı.lctl Sa. Al Ko. ılım : 
Müteahhit namı hesabına 200 adot !ı· 

cılı ınka arabııııı yaptırılacaktır. Araba· 
ıann dlnıı:ll ~ tcke~ıck demiri Vckllet· 
ten verllcccktir. Bir arabaya fıı:ıst~ıo be· 
raber 60 Ura !!yat talunln olunmuotur. 
Muvakkat tem!nati 900 liradır. NUmu-c
ıl ve ıartnamesl heri:Un komisyonda aö· 
rülcb!llr. lhalesı ncık ck&Utmc lle s. ı~. 
941. pazıırte!I saat 15 te yapılacaktır. Ta. 
Jlp olanların M. ?iL v. Satın Alm!L ::.> 
mısyona mllraeaatları. <6648> 18648 

Diğre yağı alınacak 
M. :M. Veke.lctı Sa. A!. Ko. dan 
pazarlık &"l.i.nU olan 17. ıı. 9il 

pazartesi a-Unu talip ı;ıkmadığındıın 
2000 kilo diğre yağı yeniden eksilt· 
ınl)•c konmu§tur. !halesi 27. ıı. 9U 
perııembe günU saat 14 de pazar~ıkla 
yapılacaktır. Bir kilosuna tahmin 
olunan fiyat 147,50 yilz kırk yedi 
kuru§ ell1 aantlmdir. Teminatı •42 
Ura 50 kuru§tur. Taliplerin ihale 
gUnU muayyen saatta komisyona 
mUracaatları. (877') 18755 

Para kasası alınacak 
)l. M. Vek&Jetl Sa. Al. Ko. dan 
Behcrlne tahmin edilen fiyatı 250 

iki yUz em lira olan on iki adet 
demir para kasası pazarlıkla mU • 
nakasaya konmU§tur. İhalesi 28. ıı. 
941 cuma gilnU aaat (11) on birde
dir. Katı teminatı (450) dort yUz 
elli llradlr. Şartnamesi M. M. V . 
sa. Al. Komisyonunda görUlUr. Ta· 
llplcrin kanunun emrettiği belge • 
ıerle ihale giln ve saatında komls • 
yona gelmeleri. (8776) 18756 

Pamuk ipliği alınacak 
:ru. :M. Vek!Uetı sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fi· 

yatı (131,5) ytlz otuz bir buçuk ku
ruş olan (3.000) üç bin kilo pamuk 
ipliği pazarlıkla mUnakaaaya kon • 
muııtur. ihalesi 28. 11. 941 cuma gü
nü saat l0.30 dadır. Kati teminatı 
(591,75) liradır. Şartnamesi M. M. 
v. Sa. Al. Komisyonunda g6rUIUr. 
tateklilerin kanunun emrettiği bel· 

elerle ihale gün ve saatında ko • 
~isyona gelmeleri. (8777) 18757 

Kayıp _ 1934 senesinde İstanbul 
Ameli Hayat Ticaret lisesinin on bi· 
rlnci sınıfından almış olduğum tas
diknamemi kaybettim. Yenlalnl ala· 
cağımdan eskisinin hilkmtı yoktur. 

Gaz Genel K. Evrak Müdürü 
5433 Osman Kortel 

Satılık otomobil 

Of obüs ~of örü 
(Ba,ı -4 üncü sayfada) 

dar gıwını alamıyan makine öksür • 
nüye baJladı. İhtiraı toför: 

- Heeey .•• Biz.im emekli arkada,! •• 
Bozulmı)a lalan kalkııayun deme sa • 
kın.. di> e şeslendi. 

Fakat makine )'Üz metre kadar daha 
ilerleJikten iOnra zınk dedi, durdu , 

- Iıte korktuğum ba}ımıı geldi. Sen 
iiıülme kızım, ben timdi bakarım .• Ba· 
kalım ncresindtn zoru ıu ihtiyarın •• 
Arabadan indi. Kapağı kaldırdı. Kaf1.Sı· 
oı içeri sokarak dü~ünmiye başladı: 

- Su kızcağız, bir turlü kendili • 
ğinden karar veremiyeccğe bcıu.iyor .. 
Şunıı biraz daha yardım etmeli-

Ağu burnu )'ağ kıırası iı;inde ba • 
~ını kapakıan çıkararak: 

- Uzun sürecek Mı.toıazel. Belki 
bir saat kadar oyalanırız.. Siz isterse • 
niz, biraz dolaıın- Ben sizin yerinizde 
olsam değirmene kadar uunırım, Üç, 
beı adımlık )'Ol... 

- Sahi mi?-
Ku: ~e"inçle arabadan indi. Koşa • 

rak uzaklqtı. 
Aradan bir 'aat aeçti .. Ortalık ka · 

rarmıya başladL Değirmenin ilsı katın· 
da ışıklar >andı, Hill Antuvanet'ıen 
eser )'ok-

Yant yavaş Leonard baba, meraka 
başlaını}tı ... Gidip bir bakayım bari!" 
di)e dü,ündü. 

Kapı açıktı. İçeri girdi. Merdino 
ba,ına giderek: 

- Heeeey... çocuklar-. diye seslen· 
di. 

Sakrnk bir •e$ : 
- Çabuk Leonard baba, çabuk ı;e· 

!in .. Bakın l\lişcl hastalanmış yatı}'Or .. 
Zavallının bakacak kimıesi )'Ok .. 

l\ti~el'in de saadeııen ağzı kulakla
rına varıyordu. Leonard baba onu kol· 
ıuklıyarak aşağı)ıı indirdi. Otobüse ka
dar götürdıi .. Antuvanet )'Oll&rda serçe 
gibi SIÇ!l)'Ordu. 

Bütün k:ısaha halkı ıncydan:ı toplon· 
mı,u. l\laria ana da, ortak da, hepsi 
orada iJiler. Otobü~ü görür görmez or· 
tak ileri atıldı: 

- Tam iki buçuk •aat ~eç kaldın .. 
Hiç bö>•lesi de görülmemiştir- diye ba· 
ğırırordu. Fakat bütün kasabalı onu 
haksız buldu-

Yerdepremi 
Lizbon, 25 a.a. - Bugün büıün Por· 

tekiz' de §iddetli bir yer depremi ol • 
muınır. 

ANKARA V ALlLlGl 

Kiralık kantin 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Tarih coğrafya fakUltes bina

sı dahilindeki kanltlnln 1.12.941 tart· 
hinden 31.5.942 gayesine kadar olan 
icarı <25> lira aylık icar üzerinden a
cık arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 28.11.941 tarlhlne mü • 
sadlf cuma günil sant 15 te defter • 
darlıkta yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teınlnat 11 lira 25 
kurustur. 

4 - lstcklllerln muvakkat temi -
nat makbuzu lle tayin edilen ıründe 
komisyona gelmeleri ve fazla izahat 
almak lstlyenlerln defterdarllk mll
ıı emlAk mUdtırlllğüne müracaatlan. 

(8490) 18422 

Çim tohumu alınacak 
Ankara ValUlfılnden : 
Muhammen bcdell 24:50 llradan lba· 

rot bulunan 700 kllÔ ray ırraa cim to • 
bumu aıınacaı:ıınctan eartnameslnl her 
gUn ıtadsom mUdUrJUfıUnde ıroreblllr • 
Jer. 

Tallı;ılertn 4 krtıunuevcl 941 ı:ıerıem
be 8ilnü ıaat lS te vllAyet dalnll encü
menine mnracaatıan. (8571) 18!523 

ViLAYETLER 

Çeşitli yapı işleri 
İstanbul Belediyesinden ı 
Barbaros tlirbest etrafının yol tretu· 

arı ve dıvar 1nıaatı kapalı zart usull)ı· 
le ekalltmeye konuımuıtur. Keıl! be • 
deli 25.766 Ura 92 kuruı ve ilk temına • 
tı 1932 lira ~2 kuruıtur. Mukavele, ek • 
ılltme. bayındırlık laler1 aenel ve hu· 
ıuıı ve tennl ıartnamelerı. prOJe keıl! 
hlillsulyle buna mUteten1 dlfıer evrak 
1~9 kuruı mukablllnde belediye ten itle 
rl mUdllrlUfıilnden verııeccktır. ihale s. 
12.941 cal'lamba ırUnü ıaat 15 te dalmt 
encümende yapılacaktır. Tallı;ılerın ilk te 
mlnat makbuz veya mektuplan 1hale 
tar1hlnden üç ııün evel belediye fen 11-
lcri mQdürlUf:tine mUracaaUa alacak • 
ıan fenni clıllyet 941 )'ılına alt ticaret 
odası vealkalan, imzalı ıartnama vesa
ire ve kanunen ibrazı lA.zımaclen dlfıer 
vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarl· 
tatı covrcslnde hazırıı;vacaldan tekli! 
mektuplannı ihale ııllnU saat 14 de ke.· 
dar daimi encümene vermeler! 1Azını • 
dır. (9961·849:S) 18517 

Harta işleri 
Adana Belediyesinden ı 

1 - Adana ~ehrinin, tutarı mes.
kun ve gayri meskün 2570 hektar 0 • 

lan sahasuım 1 - 500, 1-1000,1..2000, 
r-4000 ve 1-8000 mikyaalarında hali
hazır hartalarının alımı i'i kapalı 
zarf usullyle ekılltmeye konnıustur. 
İliin maktu bedeli 31000 lira ve mu
vukakkat teminatı 2325 liradır. 

2 - Eksiltme 12-12-1941 tarihine 
rasthyan cuma ırünii saat 16 da Ada
na belediye dairesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Eksiltmiye iştirak edeceklerin top
lu olarak meskOn ve rayri meıkOn 
tutarı 500 hektarhk bir sahanın muh 
telif mikyasta hartalannı yaptığın& 
dair Nafta V ekaletinden alınmı, bir 
vesika ile ihale günUnden üç gün e
vet belediyeler imar heyeti fen ıef
liğine müracaat ederek istirak vesi
ka~ı olmaları llzımdtr. 

3 - Bu he ait mukavele ve ıart-
38 modeli 6 suıncHrll iyi kullanıl- name ve teferruatı lSS kuruı; muka

mış bir Flyat bln~k otomoblll 5 ye- bilinde Ankara'da Dahiliye Veklle
nl lı\stlğl ile ıatılıktır. Sefaretler 1 ti belediyeler imar heyeti fen ıefli. 
ıcın elverlılldlr. latek!Uerin 2164 nu· ti ile Adana belediyesinden ah nabi-
maraya mllracaatları. 5428 lir. 

U L U S 

1 
4 - Teklif mektupları 2490 sayı-, 

h arttırma ve eksiltme kanunu hiı· 
kümleri dairesinde ihale saatinden 
bir saat evetine kadar Adana beledi-
ye reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edilmelidir. 18672 

Tulumba a lı nacak 
Adana Belediye Riyasetinde~ : 
1 - Adana §ehri içme su tesisatı 

için llzım gelen S adet dalma Tu -
lumba kapah zarf usuliylc ve 45 gün 
milddeUe münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (25000) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (1875) li· 
radır. 

4 - İstekliler bu iııe ait ııartame, 
proje ve uir evrakı Ankara'da Da
hiliye Veklleti Belediyeler İmar 
heyeti fen ııefliğinden veya Adana 
belediyesi fen işleri müdürlüğünden 
(125) kuruş mukabilinde alabilirler. 

5 - lhole 13. l. 942 tarihine rast· 
lıyan sah günü saat 16 da Belediye 
binasında toplanacak belediye encü
meni tarafından yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için 
teklif mektuplarının ve sair evrakın 
ihaleden bir saat eve) belediye en • 
cümeni reisliğine 2490 sayılı kanun 
mucibince makbuz mukabilinde ve
rilmesi lazımdır. 

Bu i' hakkında fazla malumat al
mak istiyenlerin Ankara'da Dahili -
ye Vekaleti Belediyeler İmar hey
eti fen şefliiine veya Adana beledi
ye fen işleri dairesine müracaatları 
ilan olunur, 18790 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Hava aletleri alınacak 
Devlet Demlr;-ollnn Sn. Al. Ko. dan: 

ANKARA LEVAZIM 
AMlRLlGI 

Kadayıf ve yufka 
yaptırılacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Kapalı zart usullyle unu verilmek 

ıart!)'le 2 .000 kilo tel kadayıfı 28.000 
kilo )'Utka ve 28.000 ktlo yassı kada)'lf 
yaptınlacaktır. 

Tel kadayıfının 20, yufkanın 15, )'il&• 

aı kada>ıtın ıs kuruı beher ktıosu ıcın 
!maliye üereU olup hepsinin muham • 
men bedeli 14.840 Ura ve ilk teminatı 
1113 liradır. 

!halesi 28.11.941 cuma ı:UnU saat 15 
tcdlr. Tallı;ılerln teklif mektaı;ılannı l· 
haleden bir saat evel Ko. na vermcle· 
rı eartur. Evsaf ve oartnamesı komi!· 
yonda her ııUn ırörUlür. (8394) 1834S 

Pa·ncar ve havuç alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Acık eksiltme Ue 12312 kilo pan

car ve 12312 kilo havuç alınacaktır. 
:Muhammen fiyatları altışar kuruş o
lup ilk teminatı 110 lira 86 kuruştur. 

İhalesi 27.11.941 perşembe gllnU sa
at 14 tedlr. Şartnamesi komisyonda 
görUlür. C8403 18350 

Kuru ot alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
ı - A&atıda cins ve mlktarlan mu· 

hammen flyaUan teminatları ve ihale 
ırUnlerl hlZalannda yazılı üc parti ku· 
ru ot kapalı zart usullyle satın alına· 

cııktır. 
2 - Her parti ayn &Yl'l tallı;ılerc I· 

hale edilebilir. Taliplerin muayyen ırUn 

ve saatten bir saat e~·eı mektuplarını 

Ko. na vermeler!. Şartnamesi her para 
mukabilinde komls>ondan alınablllr. 

Cinsi kuru ot, miktarı 640.200, flya· 
tı 7 Kr Uk Te. 8362. ihalesi 11.12.941 
saat ıı dc ıartnamc f!)'atı 2 lira 25 ku Muhammen bedeli 50.000 (elli 

bin ) lira olnn 71 kalem muzayyak ha· ruı. 
Clnsl kuru ot, mlktan sı~..500. rtya-

A.lctlerl li lklnclktı.nun 1942 ı;ıazarte- tı 7 K . tık Te .t2!l8 ihalesi ll.12.941 
si ı:UnU saat ıs te tcahhUrtUnU ıra et· re ' 
mlycn mtiteahhirll namına Acık ek&llt· t auı 15, aartname tıyatı 2 lira 87 ku· 
mc usulil Jle Ankara'da idare binasın· ruı. 
da satın alınacaktır. Cinsi kuru ot. mlkatrı AA0.000, fiya-

tı 7 Kre. llk Te SS70, ihalesi 11.12941. 
Bu ise ırırmek istı:venlerın 3750 (ile saat 16. ıartname !!yatı 2 lira 3S ku· 

bin yedi ytız eıııı llrnlık muvakkat te- rue. (S.tôli) 1g,ı72 :rtnatlyle kanunun tayin ettıı:ıı vesaik· 
lerl ve tekliflerini hamilen ayni gün 
ve saatte komisyon relıllfılnde hazır 

bulunmalan JAıımdır. 

Sartnameler Anknra'da malzeme 
dairesinde Haydarpata'da tescllUm ve 
ııovk ıetlltinde ırörUleblllr. (6!139) 

18!191 

ltçi elbisesi alınacak 
Devlet Dcmlryolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli (81250> ıırn olan 

11000 adedi tulum 1500 Adedi eaket vo 
ı:ınntolondnn ibaret takım olmak Ur.ere 
ccman 12500 adet ıacı elblaesı s-12-ıaa 
pazartesi eUnU ımat 15.80 da r;ap•lı zıı.rf 
usull.yle Ankara'dn idare bt..,A&ında •Atın 
alınacaktır. 

Bu ite ırlrınck 1ııtl)'.?'l!•ır<1 531:? 50 I'· 
ralık muvakkat temı.ıa~ ile knnunurı 

tayin ett!CI veslk11lan ve tekliflerini &Y· 
nı aun saat 14,30 a kadar kvmısyon re· 
ısıır:ıne vennclerl lllzımdır. 

Şart.nameler (200) kuru3a Ankara • 
-:Hll3"dlll'P "" - bml.r vem \ ~ illtıl· 
maktadır. (6641) ıSGU 

Yapı itleri 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. 

dan : 
Ankara istasyonunda devlet demir. 

yolları idaresince yaptırılacak mo· 
torlu tren garajı inliaatl kapalı zarf 
usuliyle ve vahidi fiyat iizerinden 
eksiltmeye çıkarılmııtır. Bu in§aat· 
ta d1*eıne ve lentolar icln muktazt 
demirler idarece verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 
150000 liradır. 

2 - İstekliler bu iıe ait ııartname 
ve &air evrakı Devlet Demiryolları 
Ankara veznesinden 750 kuruı mu -
kabilinde alabililrler. 

3 - Eksiltme 8-12-941 pazartesi 
rünü saat 16 da Ankara'da Devlet 
Demiryolları yol dairesinde merkez 
1 inci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye ırirebilmek için 
isteklilerin teklif mektuplariyle bir
likte &§ağıda yazıh teminat ve ve
snikl aynı g(ln ve saat 15 o kadar 
komiıyon reisliğine vermeleri llzım
dır. 

a) 2490 numarah kanun a.hklmına 
uygun 87SO liralık muvakkat t emi
nat, 

b) Bu kanunun tayin ettiii vesi -
kal ar, 

c) Bu iıe mahsus olmak üzere 
Münakalat veklletinden a\mmıı eh· 
llyct vcslkası. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihin
den en az sekiz rUn evel bir iıtida 
ile Münakalit vekil.etine müraca • 
at olunması. 1858S 

Donyağı alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. daıı.ı 
Muhammen bedeli (6000) altı bin 

lira olan 6 ton donyaih 9. 12 94r &a• 

1ı günü saat ıs te kapalı zarf usu • 
liyle Ankara'da idare binasında ıa
tın ahnacaktır. 

Bu iııe girmek istiyenlerin (45-0) 
dört yüz elli liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiii vesika· 
ları ve tekliflerini aynı ırün saat 
(14) e kadar komisyon reisliğine 
vermel eri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka· 

ra'da malzeme dairesinden, Haydıır
Pa$a'da teselllim ve sevk eefliğin -
den da4ıtılacaktır. 16642 18701 

Pamukyağı alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko, 

danı 
Muhammen bedeli (42.SOO) kırk 

iki bin be:ı yiiz lira olan 50 ton pa
muk yatı ıı. 12. 941 eah günü saat 
lS.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara. 
da idare binamda aatın alınacaktır. 

Bu i~e ırirmek istiyenlerin 
(3187,50> ne bin yüz seksen yedi li
ra elli kuruıluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve t ekliflerini aynı gün saat 1, .30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden., Haydar. 
paşa'da t esellüm vH• vk şeflitin -
don dağıtılacaktır. (8643) 18762 

Hasta bakıcı alınacak 
Cebeci Tıp Tatbikat oıcuıu Bastablı;ı

ll~lndcn : 
30 lira ücreUnr1en baıkıı ıaıesı okul· 

eıı temin edilecek olan hastabakıcılıta 
tallı:> olacakların okulumuza milrae • 
atları. (8657) 16600 

Matbaa ressamı alınacak 
Harı> Okulu Komutan •• ~ır.dan : 
oırnıumuz matbauına ..>2 • 4 ı:r& 

ücretli ııtocrafl ve karto~ ·del lı:lerln· 

den anlar bir matbaa re4~\mı alınacak· 
ur. ccuzeı sanatlar m!!.unıı tereıh e
dlllr> hüsnühal evrakı ve sıhat raııo· 
rl)'le birlikte 28.11.941 tarihine kadar 
komutanlıf:a mUracaaUıın. (6665) 10006 

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

bğı 27-11·941 5aat ıs te Aalı:ara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Krokiyi ~ rmek isti)'Cnlerin 
her gün pazarlık için belli va.kitte ko
mis)"Onda kaı.l ıeminatlariyle bulunma· 
lart. (8807) 18747 

Satılık tay 
Ankara Lv. A.. Sa. Al. Ko. dan 
1- Blr ba§ tay pazarlıkla 27. 11. 

941 saat 10 da At Pazarında satıla· 
caktır. 1ateklilerln belll vakitte bu· 
lunmaları. ' (8785) 18758 

Çetitli yiyecek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aşağıda clna ve mlktarlan 

yazılı 7 kalem yiyecek pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlı~ 27-11-1941 günü sa· 
at 11 dedir. 

3 - Taliplerin % 15 temlnatlarly-
le birlikte Ko. na müracaatları. 

Mlktan Cinai 
200 Buf:day 
100 Ceviz içi 
100 Kuş Uzllmü 
ıoo Cam fıstık 

10 Limon tuzu 
50 Sarmaak. 

500 !rmlk. 
<8808> lR762 

Çeşitli sebze alrnacak 
Ankara Lv. A. Sa, Al. Ko. dan ı 
1 _ Aşağıda cins ve miktarları 

yazdı üç kalem yiyecek paıarhkla 
ııatm alınacaktır. 

2 _ Pazarlığı 28. ıı. 941 sUnU 

saat 11 dedir. . 
3 - tıteklilerln % de 15 temınat.. 

lariyle birlikte bildirilen rün ve sa
atte Ko. na müracaatları. 

K ilo Cinsi 
1000 Yonca 
1000 Havuç 
1000 Pancar. 
(8811) 18764 

Spor malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko, dan: 
Pazarhkla aşa{hda cins ve ml.ktan 

yazılı 13 kal~m mıı.lzeme satın alına· 
caktır. İhalesi 28·11·1941 cuma günll 
hizalarında g6sterllen saatlerde yapı
lacaktır. Taliplerin teklif edecekleri 
fiyat üzerinden kanunl temlnatlariy
le birlikte Ko. na müracaaUan. 
Mlktan Cinsi İhale saaU 
50 adet Talebe dolabı 14 de 
12 .. duvar yazı taht1111 

6 .. öğretmen kürsüsü .. .. 
dolap yazı tahtası ve kllrsü evsafı 
her gün Ko. da s;örüleblllr. 

Cln&l İhale asaU 
4adet Gülle 14,30 da 
6 .. Cirit 
2 ., Kornometre 
1 ., Cellkmetre 
3 .. Kılıç 
4 ,. Disk 

12 .. Raket 
3 .. Flore 
1 ., Voleybol ağı 
2 ., Kale ait 

n " " .. .. " .... " ...... .. .. " .. .. " .. .. " .. ,. " .. ,. " 
<829) 18772 

Dö1ane fınn kapağı 
alınacak 

Ankara Lv. A. Sı. Al. Ko. dın ı 
1 - 10 adet dökme fırın kapağı 

pazarlığı 28. 11. 941 saat lS,30 da 
Ankara Lv. A , Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

-5-

1 

2 - Evsaf ve krokfs~ her snln Ko. , dört köşe ve yuvarlak cellk Askeri 
da ve r.ümunesi ise istasyon amirlik Fabrikalar Umum MüdürlUJ;U Mer
fırın Md. de göriil!ir. İsteklilerin kez Satın Alma Komisyonunca 3-12· 
belli vakitte kati teminaUariyle Ko. 1941 carşamba Jrilnll saat 15 U! pa-
da bulunmaları. 8812) 18763 zarlıkla ihnle edileC'<"kUr. Şartname 

Pırasa alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
Kapalı zarf usulü ile SO ton pra· 

&a alınacaktır. Beher kilosuna tah· 
mln edilen fiyatı 6 kuruş 50 santim 
olup muhammen bedeli 5200 lira ve 
ilk teminatı 390 liradır. 

İhalesi 12-12-1941 cuma günü sa
at 16 dııdır. 

Taliplerin teklif mektuplarını iha
leden bir saat evci komisyona ver
meleri, ~rtname komisyonda görQ-
leblllr. (8837) 18774 

Ceşitli sebze alınacak 
Ankarn Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 120 ton 

ispanak, 80 ton lahna alınacaktır. 
2 - İspanağın ıs. ve lahnanın 8 

kuruş olup muhammen bedeli 24.400 
lira ve ilk 'teminatı 1830 liradır. 

s - lhnlesl 9.12.941 salı ı.;UnU 8nat 
15 tedlr. Taliplerin teklif mektuı;ıııın • 
nı ihaleden bir saat evci Ko. na ver • 
meler! ıarttır. snrtnameııl 161 kurus 
mukablllnde Ko. dan her ~Un alınır. 

( 8414 ) 16502 

ASKERi FABRİKALAR 

ihale tarihinden itibaren 
31-5 1942 tarihine kadar 
aşağıda miktarı yazılı 9 

kalem sebze alınacak 
Askeri Fabrikalar Sıı. Al. Ko.dan: 

Azami .Miktar Asgari Miktar 
2000 1500 Patlıcan 
2000 1500 Taze fasulye 
2000 1500 Taze kabak 
2500 2000 Domates 
2500 2000 Lahana 
2500 2000 Pırasa 
2500 2000 Ispanak 
2500 2000 Semizotu 
0600 0400 Havuı,:. 

Yukarıda dns ve mlktan ya211ı 9 
kalem sebze Askeri Fabrikalar U • 
mum mUrilirlUIU merkez satın alma 
komisyonunca 9-12-1941 salı günU 
saat 15 te kapalı zarfla ihale dile • 
cektlr. Heyeti umumlyesını. birden 
vermek mllmktin olmadığı takdirde 
ayrı, ayrı taliplere de ihale edllebl· 
lir. Isteklilerln tahakkuk edecek fi. 
yat üzerinden muvakkat temlnatlan· 
nı ha\·J teklif mektuplnnnı mezkfir 
günde saat 14 c kadar komisyona 
vermeleri. <6561> 18634 

2000 - 2600 tüp oksijen 
alınacak 

Askerl Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan: 
Tahmin edılen bedeli (16900) lira 

olan yukarıda yazılı 2000-2600 tüp 
oksijen Askert Fabrlkıı.lar Umum 
MOdlirl!lfü Merkez Satın Alma Ko
misyonunca 1·12-1941 pazartesi gU -
nU saat 14 te pazarlıkla ihale edllc
ccktır. Sartno.mc pazarsızdır. Kati 
teminatı <2535> llradlr. (8562) 18635 

200 - 400 ton kurşun 
alınacak 

Askeri Fabrlkalnr Sn. AL Ko.dan: 
Tahmln edilen bedeli <260.000> 11· 

rn olan yuknrıda yazılı 200-400 ton 
kurı;un Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dllrlül:ll merkez satın alma komisyo
nunca 2-12-1941 salı günü snnt 15 te 
pazarlıkla ihale edllecektlr. Şartname 
<13) liradır. KaU teminat <28300> ll· 
rndır.. (8563) 18636 

2000 - 2600 tüp oksijen 
alınacak 

Askcrt Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan: 
Tahmin edilen bedeli <16900) lira 

olan )-Ukanda yazılı 2000-2600 tüp 
okslJcn Askeri Fabrikalar umum mil
dürlllıtll merkez satın alma komis
yonunca 1-12-1941 pazartcsl gilnU sa· 
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname paNlSIZdır. Ktı.U teminat 
C2535> liradır. <8572> 18637 

5000 çift erat fotini 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan: 
Tııhmtn edilen bedeli (46.500 )lira 

olan yukarıda yazılı 5000 clft erat !o
tini Aakerl Fabrikalar Umum MUdilr
lüğ{l Merkez Satın Alma Kornlsyo -
nunca 5·12·1941 cuma gtintı saat 15 
te ı>azarlıkla ihale edilecektir. Sart· 
name (2) lira <33> kuruştur. KaU te· 
mlnat (6975) liradır. (8573> 18638 

(2) !ıra (13) kuruştur. KaU teminat 
(6364> lira <29) kuruştur. 

(8615) 18647 

3 kalem malzeme 
alınacak 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan ı 
20 ton OS • 1 Mm. galvanizli de • 

mir saç levha, 4 ton 2,5 Mm. kut -
rıında galvanizli de::tıir tel, 2,S ton 
2 Mm. kutrupnda galvanizli dcmır 
tel alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (26.500) lira 
olan yuknrıda yazılı ıiç kalem mal
zeme askeri fabrikalar umum mü • 
dürlufü merkez satın alma komisyo
nunca 8 . 12. 941 pazartesi giınıi sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektır. 
Şartname (l) lira (33) kuruştur. Ka
ti teminat (3975) liradır. 

(8646) 18703 

Bolu' dan Adapazarı 
istasyonuna 3150 metre 

mikabı kereste 
na ki ettirilecek 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı 
Bolu'dan Adapazarı istasyonuna 

nakil ve istasyonda vagon dahilinde 
tC'sllm sartlyle naklettirilecek 3150 
metre mikabı kereste nakliyatı As • 
keri Fabrikalar Umum Müdürl!iğil 
Merkez satın alma komisyonunca ız. 
12-1941 cuma gilnu saat 14 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Naklettirile -
cek keresteden çamın beher metre 
mikibına 11 lira ve köknann beher 
metre mikabma da 10 lira bedel tah
min edilmistir. Şartname (1) lira 
(74) kuruştur. Muvakkat teminat 
(2598) lira (7S) kuruitUr, 

(8705) 18704 

Demir hurdası 
As. Fabrikalar Umum Müdürlüğii 

Merkez Satm Alma Komisyonun -
dan ı 

Taliplerin 10-12-1941 çarşamba 
rünü akşamına kadar teklif mektup
larını vermeleri ilin edilen 1000 -
lSOO ton demir hurd:ısırun beher to
nunun muhammen bedeli 20 liradır. 

(8706) 1870S 

310.000 kilo ekmek 
pişirttirilec.ek 

Kmkicale Askeri Fabrikalar Gnıp 
'Mudıirli.!ğü Satın Alma Komisyon -
nundan : 

Tamin cclı: en bedeli 6200 liradan 
ibaret 1luluııan 310000 kilo ekmek 
unu aynen verilmek &artiyle tuzu ve 
mahrukatı mıhcı.hhidc ait olmak Ü· 
z:re erat ih~ıyı.cı için Kırıkkale 
C.rup MUdlirlllitlinde müteşekkll sa
tın alma komisyonu marifetiyle yol
lama binasında 2. 1.2. 941 salı ırünU 
saat 15 te pazarlık suretiyle ihale e
dilecektir. Pişlttirilecek olan ekmek· 
ler defatcn alınmayıp mayıs 942 so
nuna kadar 6 ay müddetle ve yevmi 
erat ihtiyacına göre şartnamesi mu
cıbince pişittirilecektir. 

Taliplerin ilk teminat miktarı olan 
(465) lirayı havi 2490 No. lu ıkanu
na göre jstcnilen vesaikle birlikte i
hale günli saat 15 te me.zkOr komis-
yona müracaatları. (8SlS) 1876S 

69.000 kilo sığıreti 
alınacak 

Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup 
Miıdurluğu Satın Alma Komisyo • 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2t>700) lira
dan ibaret bulunan (69000) kilo ın
i:ıc eti erat ihtiyacı için Kırıkkale 
Grup Miidürlüfundc müteşekkil sa
tın a:ı:ıa komiı;yonu marifetiyle yol
lama binasında ı. ı'2. 941 pazartesi 
günü saat ıs te pazarlık suretiyle i
hale eölecektir. Etler defaten alın
mayıp mayıs 942 sonuna kadar 6 ay 
mildjet1e ve yevmi ihtiyaca göre a
lınacaktır. 

Taliplerin ilk teminat miktarı olan 
(1552) Ura (50) kuruşu hn\1 lhııle 

clinli olan saat 1 S te 2490 N o. lu ka
nuna tevfikan istenilen vesaiklc bir
likte komisyona müracaatları. 

(8816) 18766 

5 kalem sebze satın 
alınacak 

Kınkkale .Aı;kerl Fabrikalar Grup 
?ıl:üdUrlliQU satın Alm Komlsyonun-

250 kilo 3,5 Mm. kutrunda 1 dan: 

l k l'k 1 l k Tahmin cdlltn bt'!dellerlyle teminat 
yay ı çe ı te a ınaca mlktulan ıu11A"ıdn. hizalarında ~öste-
Askerl Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan: rıım 5 kalem sebr.e M"at ihtiyacı ıc n 

Tahmin edllen bedeli (1700) lira o Kırıkkale eruı> mt.ıdQrlilfıUnde müte· 
lan yukanda yazılı yaylık eellk tel eekkll satın alma komllyonu mar!tcUy
Askerl Fabrikalıır Umum MUdllrlü{:ü ıe ve yollamn blnasındıı. s 12 941 car
Merkez Satın Alma Komisyonunca ııunba '1ilnü saat 15 t<' ı;ıaurlık 5ure. 
4-12-1941 pereembe gllnü ı;aat 15 te 11.yJe tallblne fhalc edllccekUr. 
pazarlıkla ihale edilecektir. Sartna • Sebzeler dctaten alınmayıp maya 
me pnrllSlzdır. Katı teminat (255) il· 942 ııonuna kadar ve erat )'evml lhtl. 

radar. <8574) 18639 :vacına ve ıartnameslne ııörc ııeYder • 

500 ton Ergani konvanter 
bakın alınacak 

Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan• 
Tahmin cdllcn bedell <300000) llra 

olan 500 ton Ergani lronvnnter bakı
n Askeri Fııbrlkalar Umum Mlldür· 
IQğU Merkez Satın Alma Komlsyo • 
nunca 1·12·1941 pazartesi günü saat 

pey alınacaktır. 
Tallı;ıleı1p aeaQıda rıö.qterllcn 11k t.. 

mlnatlannı havı ve 2490 No. Ju kanu
na g!lre istenilen vtsı1lkle blrllkW iha
le ıınnl1 aaat ıs te komlıyona ınüraca-
atıan. (8817) 

Clnsl Pırasa, mlktan 30000 Ke. ilk 
teminat 225 lira. tutıın 3000 lira. 

cınsı Jahna, mtktan 80000 Kg. ilk 
temtnııt 225 lira, tut8n 8000 lira 

14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. cınsı ı~ı;ıanak, miktarı 30000 x'rı ıııt 
Şartname (15) llradır. KtıU te.mlnat ' temtnııtı 33t ıını 50 Kre, tutarı 4~ L. 
(31500) liradır. 18640 cınsl patates, mlktan 30000 Krı. ilk 

150 adet 300 kiloluk ve 
100 adet 150 kiloluk 
grafit pota alınacak 

Askerl Fabrikalar Sa. Al. Ko.dan: 
Tahmin edilen bedeli <24000 >llra 

olan yukanda yazılı grafit Pota As
kcrt Fabrikalar Umum MUdUrlüfü 
Merkez Satın Almıı Komisyonunca 
6-12·1941 cumnrtesl g{inü saat 11 de 
pazarlıkla lhıı.le edilecektir. Sartna -
me parasızdır. Ko.U teminat <360()) 
liradır. <8614) 18646 

Muhtelif ebatta 29 kalem 
4 köşe ve yuvarlak çelik 

alınacak 
Askeri FAbrlkalar Sa. Al. Ko.dan : 

Tahmin edilen bedeh (42428.60> 11· 
ra olan muhtelif ebatta 29 kalem 

teminatı 837 lira 50 Kra. tutarı 4!500 L. 
Ctnsl ımtıın, mlktan ınooo Kıı. ilk 

temlrıatı 112 Ura 50 Kra. tutarı 1500 ı.. 
18767 

Yazı makineleri alınacak 
As. Fo.b. Satın Al. Ko. dan: 
15 adet nonnal ebatta yazı mald· 

naSl 
3 " BUyük Şal'Yl)!U yazı mn.kl· 

nası <Sa~-osu 68 santim· 
den nş:ığı olmıyacak) 

3 ,, Hesap maklnası alınacak. 
Yukarda )'azılı yazı malnal11n As· 

kerl Fabrikalar Umum Müdürlntü 
Merkez satın alma komisyonunca 2-
12-1941 salı gilnll saat 15,30 da PO.· 
zarlıkla satın alına<'.aktır. 

Taliplerin mezk(lr ı;Un ve saatte 
komisyona müracaatları. (8823) 

18771 
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Taksimdeki 
arsalannın 

mezarhk 
satış ilônı 

istanbul Belediyesinden : 

-------------Panealtı mnh:ıllesınln Şehit Muhtar sokaıtında eski mezarlık arsası : 
: tanzim edllmls olan imar plA.nına &öre bloklara taksim olunarak olbap- : 
: takl ıartlan vechlle binalar lnsıı edllmek üzere kapalı zarf usull.yle art- : 
: tırmaya konulmuıtur Her blok 46 metre ec.nl!llk ve 35 metre derinllfılnde : 

bir 5nha tcskll etmektedir. Ccman 9 parcadan ibaret olan ııu bloklardan : : =: ~::ı: 2.!t~~~~ı c;:h~;;k~n:u~~~~;r~~~~~~~;!~:!ıü;;~4~~:;:~ ~ 
metre murabbaı olup lklYe tefriki halinde 23x35 SOS metre murabbaı- : 

: dır. Şlmd ilk b.ı dokuz bloktan 1 numaralı blok ıataa cıkarılmııtır. ne- : 
- her metresinin muhammen aatıs bedeli 150 llradır. llk teminat mlktan : 
: 1610 metre murııbbaı !cin 13,325 lira ve ~ metre murabbaı !cin 7257 11· : 

= :,:ı :~;~::~; ~:~n:~ ~=~ca~~ır~ü:::::t 1:ar::aı::n::1P:;:1:
1

;~~ : 
- Ura 8 kuruı muKaDIJlndc imar müdürlüıtündcn alınabilir. seralU ısrıren- : 
: mek lstlyenler her glın İstanbul belediyesi zabıt ve muamelAt mUdürlüıtU : 
: kaleminden ma!Qmat alabilirler. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
: mektuplarını, imzalı sartnamc, proJe ve saire ve ıartname mucibince : 
: ibrazı l~r.ım gelen dlf:er vesalkle 2490 numaralı kanunun tarltatı cevre- : 
: sinde hazırlı)acııkları tekllt mcktuplannı ihale günü saat 14 e kadar da- : 
: lmt encümene vermclerı llızımdır. (9962-8496) lSSlS -

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nana Vcktıletlndcn : 

1NH1SARLAR UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ 

Çeşitli malzeme alınacak 
1 - Eksiltmeye konulan l&: Ankara İnhisarlar Umum Mildilrlüğün-

Bölee ~at okulu tesviye ateJyeslnln den: 
ikmali ve dördUncQ atelye binası 1nı;a- l. - Mevcut şartname, nümune 
atıdır. ··e müfredat listeleri mucibince lda-

Ke&ll tıcdel1 (103.S00,03) liradır. re ihtiyacı Icin "153" kalam malze-
2 - Ekslltme 4-l:Z-941 ı;:Unll saat lS me alınacaktır. Bunlardan "18" ka

te Nafıa Veldiletl );;ıpı ve ımar isleri ek· lemi !cin son Türk-Alman anlaşma
ıııtme komfs)lonu odıısında kapalı zart sından idarece kontenjan tefrik et
usull.yle )apılacaktır. tlrllm!ı; olup diğerleri serbest kısım-

a - EksllUne evrakı ve buna müte - dan tedarik olunacaktır. 
ıerrt evrak tx:ı lira on dokuz kurua be- Il. - Şartname, nümune ve ııs
dcl mukablllnde yapı ve imar !&teri re- telcr her gün Kabataş'tıı levazım şu-
tall~tnden aıınabUlr. bcmlzdcn alınablllr. 

4 - Eksiltmeye eıretıllmek ıı::ın latl'k III. - Fob-Sif fiyntlannı ayn ay-
ıııcrtn usull.I dalresınde <6H~ı) altı tıl::ı rı glisterrnek üzere her cins malze
dört yüz kırk liralık muvakkat teminat me lcln vaki olacak kati tE.'kliflcrln 
vermele11 ve narıa vektıletınden bu ı, ı- 15-Xll-1!>41 gününe kadar lnhlsar
çln alınm1$ ehliyet vesikası ibraz e~c- lar Umum Mildürlüğilne yapılmış ol-

ANKARA LEY AZIM 
AM1RL1GlNE GELEN 

iLANLAR 

Sığır eti alınacak 
Balık<'Slr S~. Al. Ko. dan : 

1-Bcher kilosuna 50 kurus 46 san 
tim fiyat tahmin edilen 90 ton sığır 
eli kapalı zart usullyle eksiltmeye 
konmuştur. Eksllt.mesl 28.11.941 cu
ma günU saat 16 da Balıkesir Sa. Al. 
K.o. ela yapılacaktır. Muvakkat temi
nat 3107 lira, evsaf ve hususi ııartlar 
Ankara, lstnnbul Lv. A. Sa. Al. Ko. 
lariyle komisyonumuzda g6rü1Ur. 90 
ton et bir talibe veriielılleceği gibi 15 
tonu ayrı 75 tonu ayrı bir müteahhi
de ihale rollebllir. Taliplerin temi -
natlarlyle teklif mcktuplannı ihale 
saatinden bir saat evel Ko. na ver-
melerı. (8312) 18292 

Odun alınacak 
310 Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarfla 5700 ton odun 

eksiltmeye kona"CakUr. Muhammen 
bedeli 114.000 liradır. 

2 - Şartnamesi Gelibolu 310 Sa. 
Al. Ko. da Çanakkale Sa. Al. Ko. da 
ve Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. Al. 
Ko. lannda ve Balık!!sfr Sn. Al. Ko. 
da görülür. Ihalesı 27.11.941 perşem
be günü saat 16 da 310 Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Muvakkat teminat 
6950 liradır. fstcklllerin belll gün ve 
saatten bir saat evci teklif mektup
larını Ko. na vermeleri. (8353> 18303 

Taş duvar yaptırılacak 
310 Sa. Al. Ko. dan : 
1 -1000 metre miklıbı tas dıvar 

kapalı zartla eksiltmeye konulmuş -
tur. Taş dıvarın muhammen bedeli 
111400 liradır. Şartname ve evsaf 
GC'libolu 310 Sa. Al. Ko. da tetkik c
dlleblllr. 

2 - İhalesi 28.11.941 cuma günü 
saat 16 dn bru;lıyacaktır. Muvakkat 
temlnnt 6750 llrndır. 

3 - 1stcklller1n 28.11.941 cuma gü
nü GC'llbolu 310 Sa. Al. Ko. na hütüıı 
evraklylc beraber saat 15 P karlar 
Ko. na vermeleri. (83601 18308 

lerı tAzımdır. ması IAzmıdır. Odun alınacak 
ı•bu lk ı k ı... k IV - Bu malzeme l"'n Almanya-" vcs ayı a ma - ~·n lsle illerin ı.• Çorum Sa. Al. Ko. dan : 

-"·ııtm t lh r dan gayri memleketlerden dahi tek-...... e ar inden (tat ı ı;ıünlerı harfe> 1 - 1.500.000 odun kapalı zarf u-
ü Ü 

lif yapılabileceği lllm olunur. en az c ı: n eı.el bir lsUda ile narıa ve- sullylc satın alınacaktır. Muhammen 
kAletlne muracaat etmeleri ve 1stldala- U026118769' l8729 bedeli 28125 lira, ilk tcmlnatl 2109 
rına en az bir kalemde bu ise benzer J"" " """""""""""".,11.. lira, ihalesi 26.11.941 carşambn gUnU. 
(50000) liralık bir 1e yaptıklarına dair : • saat 10 da Corum Sa. Al. Ko. da ya-
la! yaptıran ld:ırelerden alınmıs vesika ~ Türk Tarih Kurumunun ~ pılacaktır. Isteklilerln belli giln ve 
baRlamalnn muktazldlr. • • saat.ten bir saat evci tekllf mektup-

5 - lstekhler tekil! mektuplannı lha- : il k U .. : lannı Ko na vermeleri 
le ı:Unu olan 4-12-9.U petfembe ı:cınu sa- : yı 1 mumı Heyet • 

0

(8362) . 18310 
at 14 de kadar cksUUne komisyonu rels- : 
lltlnc makbuz mukabilinde vermeleri IA- : 
zundır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
4llmez. (8:>3 ) 18551 

Dere ıslahı işleri 
Nafia Veldl.letinden : 

Eksıltmiye konulan ili 

foplanhsı 
Türk Tarih Kurumu 

kanhğından : 
Baş-

Türk Tarih Kurumunun yıl
lık umumi heyet toplantısı 28 
sonteııri.n 1941 cuma günü sa
at on beşte yapılacaktır. Asll 
üyelerin telirifleri rica olu -

1- Erzıncan su ışleri 12 inci ııube 
kontrol mühendisliği. mıntakası da
hlllndeki VazkJrt deresinin lsUUıı 

iıl, muhammen keşif bedeli vahidi • 
fiyat esası tlzerinden (688184) lira 
(60) kuruıtur. 

nur. 
GÜNDEM 

1 - Geçen toplantılara ait 
zabrtlann okunması, 

2 - Kurumun bir yıllık ça-
Iıı .nalan hakkındaki İdare 

2- Eksiltme 16. 12. 1941 tarihine 
rastlıyan salı gUnU saat 15 de An· 
kara Su Işlcrı Reislıği bin;:ısı için
de toplanan su ckslltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuıu ile ya
pılacaktır. 

3- 1stek111er, eksiltme ııartna -
mı;sl, rnu~avele proje, bayındırlık 

işleri genel §artnamesl, umumi su 
ı11ıerı !ennJ ııartnamCBıyle hususi ve 
fenni şartnameleri ve projeleri (84) 
lira (41) kuruş mukablllnde Su İ§
leri Reisliğinden alabılirler. 

4- Eksıltmlye girebilmek için is
teklilerin (31277) lira (38) kunııı
luk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yapılacağı günden en 
az Uç gUn eve! ellerinde bulunan ve
sikalarla birlikte bir dilekçe ile Na· 
fıa VekAletine müracaat ederek bu 
iıte mahsus olmak üzere vesika 1al
maları ve bu vesikayı ibraz etme
len ısrırttır. 

Bu mUddet içinde vesika talebin· 
de bulunmıyanJar eksiltmiye iııtirf!.k 

edemezler. 
5- İsteklilerin teklif mektupla -

nnı ikinci maddede yazılı saattan 
bir saat evellne kadar Su hleri Re
isliğine makbuz mukabilinde ver -
meleri l!zımdır. 

Postada olan geçikmclcr kabul 
edilmez (8678) 18752 

Kirahk 
müstakil ev 

Atatürk bulvanndn llakanl•klnı 

civarında 218 numaran müsta
kil ev bir miktar eıyaslyle kira
lıktır. 7 oda, iki hol, tclcton, ha

vaeazılı banyo, s:cnls bir hnhce 
ve ııalre. Her aün saat ııeten 
sonra 2621 numaraya telefonla 
müracaat .. 

MOZAYİK 
Marka • Marka 

Ankara satış yeri ı Sanayi caddesi 
Yabanabat Ap. No. 3 Hüseyin Orak. 

Tel ı 2078 5391 

Heyeti raporunun okunması, 
3 - 1940 mali yılı hesapla

rı hakkındaki mürakabe hey -
ctl raı:ıorunun okunması ve ida
re heyetinin ibrası, 

4 - Kurumun önümüzdeki 
yıllara ait çalıımaları hakkın

da üyeler tarafından ileri sü.. 
rülecek teklif ve mütaleala -
nn müzakeresi. 5380 

~ ........ ........................ ~ 

Umumi Heyet toplanhsı 
Hali Tasfiyede bulunan Elektro -

fen T. A. Ş. Tasfiye Memurluğun -
dan ı 

19411 yılı birincikinun ayının 15 
inci pazartesi günü saat 15 te şirke
tin Ankara Atatürk bulvarı Rağıp 
Soysal apartmanı 2.3 numaralı mer
kezinde fevkalade surette toplana -
cak eılan heyeti umumiye içtimaına 
şirket hissedarları divet olunurlar. 
İşbu içtimaa i5tirak etmek için ge
rek asalctC'n ve gerek vekileten şir
ketin en az on hissesine sahip hisse
darların mezkQr ııcnedatı veya bunu 
müsbit evrakı yevmi içtimadan bir 
hafta evci şiıl et merkezine tevdi i
le mukabiiindc duhuliye varakası al
maları rica olunur. 
Ruz:ıamel müzakerat ı 

1 - Şirketin nihai ve katı tasfi
yesine kadar olan muamclA.t ve hesa 
batma ait ve kati tasfiyenin ikmal 
olduğuna dair tasfiye memurluğu -
nun raporiyle mürakip raporunun o
kunması ve tasvibi. 

2 - Şirketin nihai ve katt bilan
ço ve kir ve zarar hesaplarının o
kunması kabul ve tasdikiyle tasfiye 
memurunun ve murakıbın ibrası, ka
ti tasfiyenin ikmali. 

3 - Şirket defatir, evrak ve vesa· 
ikinin hüsnü muhafazası için yeddi-
emin hılihabı. 5447 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
Doflum ve kadın hastalıkları 

Mütehassısı 

Bü)'Ük Postane arkasında Sanayi 
Cad. Demir Ap. No. ı Hastala

rını kahul etmektedir. 
Telefon: 1816 

..11111 1 11 1 111 1 1 1111111111111111111111 1 11111 1 11 111 1 111 11111111111111111~ 

- -~ Serom ve aşıların satışı E --- Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden 
------ Sıhl>c VekAlctl Hıfzıssıhha Enstitüsünce hazırlanan ıerom ve aıılar : 

:E ı. 12. 1941 tarihinden itibaren Kızılay lstanbul depo ve ma~azalarında sa- : 
- tılacaktır A!Akadarl.ıra ııan olunur. : 

Adl'C!S: lstanbul Yeni Postane clvannda Kızılay hanında Kızılay de- : --: PoSU müdurıüttı. 
Tclarat adl'esl: Depo· lstanbuL (Tele.fon No. 226!13) M49 = ---~1111111 1 11111 11 111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

Sadeyağ alınacak 
Balıkc~lr Sa. Al. KA dan: 
ı - Deher kllosun~ 170 kurus t ·· -

mln edilen 150 ton aadeyar: kapalı zarf u
sullyle eksiltmeye konulmuetur. 

2 - Eksllbnesl 1.12.941 pazart<'ırl ırCl

nü saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 5.'500 11-
radır. Şartnamesi Ankara, lstanb•ıl Lv. 
Amirlikleri Sa. Al. Y.o. da göı1111lr. 

lstcklllerln tckıtr mektuplannı belli 
aün ve saatten bir ıaat evel Ko. na ver-
meleri. {8366) ıssı~ 

Mercimek alınacak 
Muğla Sa.. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarf usullylc 32400 ki

lo mercimek satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 8748 lira ve muvak
kat teminat 657 llra ııal'lnamesl Ko. 
da allrülür. !halesi 3.12.941 carsam
ha gilnü sıı.at 15 te yapılacaktır. ls
teklllerln mezkOr gün vp saat.ten bir 
saat eve! teklif mektuı:>lannı Ko. na 
vermeleri (8443> 18448 

Bakır mutfak takımları 
alınacak 

tst. Sisli Sa. Al. Ko. dan : 
l - Aşağıda cins ve ınlktan yazı

lı yedi kalem bakır mutfak edevatı 
kapalı zarf usullyle münakasaya 
konmuştur. Evsaf ve husust şarUar 
Ko. da görUlUr. İhalesi 2.12.941 salı 
cilnU saat 11 de yapılacaktır. Muvak
kat teminat 5525 liradır. Taliplerin 
teklif mektuplarlyle lhnle saatinden 
bir saat eve! milracaatlan. 

Miktan cinsi 2000 bakır bakraç 
300 büyük süzgeç, 300 kevgir, 300 
saplı tas, 400 kOcük kazan, 200 bü
yük kazan, 10.000 karavana. 

(8549) 18487 

Kuru ot alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 350 ton kuru ot satın alına

cakUr. Tutan 19250 lira olup ilk te
minat 1444 liradır. 

2 - İhalesi 4.12.941 perşembe gU
nü saat 11 de kapalı zarf usullylc 
Adana Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lsteklllertn muayyen zamandan bir 
saat evci teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (8552> 18490 

Sadeyağ alınacak 
Adapazan Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 25 ton sadeyal: kapalı zarf u

suliyle satın alınacıtktır. Tahmin e
dilen fiyat 42.500 liradır. Muvakkat 
teminat 3187 lira 50 kuruştur. 

2 - İhalesi 4.12.941 pcrı;embe gü
nü saat 16,30 da yapılacaktır. Istek
lllerln teklif ve teminat mektuplan
nı belli gün ve saatten bir saat evci 
Ko. na vermeleri. Şartnamesi Ko. da 
g8rü1Ur. <8553 18491 

Sadeyağ alınacak 
Adapazarı Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 10 ton sadeyağ kapalı zarf u

sullyle satın alınacaktır. Tahmin e
dilen !!yat 17.000 liradır. Muvakkat 
teminat 1000 Ura 50 kuruştur. 

2 - İhalesi 4.12.941 persembe gü
na .saat 16 da yapılacaktır. İsteklile
rin teklif mektuplarını belli saatten 
bir saat evel Ko. na vermeleri. Şart
name her gün Ko. da görülür . 

(8554> 18492 

Makarna alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Cimi makarna, miktarı kilo 
10.000, muhammen bedeli lira 5,900, ka
u teminat lira 885, Yukanda cins ve 
mlktarlarlyle muhammen bedeli ve ka
l! teminatı yazılı makarna 29.11.941 cu
martesi ııQnil saat ıı de Ezine Sa. Al. 
Ko. da satın alınacakUr. İsteklllertn 

mezkQr ıriln ve saatte temlnatıarıyle Ko 
na milracaatlan. (8583) 18531 

u t u s 
Arpa §ehriye alınacak 

Ezine Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Cinsi arpa ıehrzyesl, mlktan ki

lo 10.000, muhammen bedeli lira 5.900, 
lkaU teminat lira 88!5. 

2 - Yukanda yazılı arııa aefır1yes1 
29.11.941 cumartesi &UnQ saat 1 de Ezi
ne Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alına
caktır. tsteklllerln mezkQr gün ve saat
te tcmlnaUartyle Ko. na müracaatları. 

(858!5) 18532 

Dört çeşit yiyecek alınacak 
İzmit sa. Al. Ko. dan : 
l - Asaıtıcta cinsleri yazılı dört ka

lem erzak şartnamesinde yazılı olan ev
saf ve ıarllar dahilinde alınacaktır. Ek
siltme kapalı zarı usullyle olup 8:12.941 
~a!'lamba aünQ saat l!> te yapılacak -
ur. Şartnameleri lstanbul, Ankara, ız

mlt Sa. Al. Ko. lannda her aOn aörUte
b!llr. Teklif mektuplan saat 14 e kadar 
Sa. Al. Ko. na venneıert. 
Cinsi Mlktan M. Bedel İlk teminat 

Sabun 
Pirine 
Bulgur 
Sadeya~ 

Kilo Lira Ltra 
67,500 43,676 3291 
75,000 35, 7!50 253::? 
7S,OOO 18,750 1407 
16,000 27,200 2040 
(8587) 1SS33 

Sığır eti alınacak 
Xlıtde Sa. Al. Kn. dan : 
ı - Kapalı zart usullyle 18.000 ki· 

lo sır:ıretl alınacaktır. Muhammen be• 
deli 5400 lira olup ilk teminat 405 11· 
radır. 

2 - lhalesl 2S.11.941 cuma günü sa
at 14 te Nlf:dc Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. istekliler earınameyl her gün 
Ko. da ı:öreblllrler. Taliplerin ihale ı;ün 
ve saatten bir saat evet Ko. na r..u~a-

caatları. (sr.>63) 181)(,.i 

Koyun eti alınacak 
Çanakkale Sn. Al. Ko. dan : 
l _ Beher kilosu 70 kuruıtan 9000 

kllo koyUn eti 5. 12. 941 cuma günü saat 
11,30 da kapalı zartla ihalesi yapıtaeak· 
tır. tık teminatı 472 lira !50 kuruş olup 
evsaf ve hususi sartlar her gQn Ko. da 
ı:örülür. lstcklllertn lhale gün ve ıaat
ıen bir saat evet tekllr mektuplarını Ko. 
na vermeleri. (8697) 16622 

Tas nakli 
Gelibolu Sa. A( Ko. dan 
ı - 2000,2500 metre mlkAP moloz ta

eı Kuruköy tu ocağından 5 kilometre 
dahilinde nakli pazarı kla eksiltmeye ko
nulmustur. Muhammen bedeli 10.000 11-
rn kati teminat 750 liradır. ihalesi 9.12. 
941 salı gUnU saat ıs te 810 Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. lsteklllerln Ko. na mo-
racaatlan. (8745) 18691 

İp alınacak 
İst. - Tophane Sa. Al. Ko. dan 
1- Beheri 11,S metrelik 40.000 

adet anbalajhk ip alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 2. 12. 941 sah 
gUnU saat 4 de Tophane !at. Lv. A. 
Sa.. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 52.00 lira, ilk teminat 3850 
liradır. Evsaf ve numunesi Ko. da 
görUlUr. İsteklilerin be111 gUn ve sa
atta teminatıarlyle komisyona mU -
racaatları. (8752) 18754. 

Sadeyağı alınacak 
t.t - Şişll Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Pazarlıkla 20 ton sade yağı 

alınacaktır. Evsaf ve hususi ııart
lar komisyonda görUIUr. Asidin a
zamı derecesi sekizdir. 1-50 teneke
den bir nUmune alınarak tahlili ya
pılacaktır. 20 ton sadeyağı top· 
tan alınabileceği gibi beıser tonluk 
partiler halinde de taliplerine ihale 
olunabilir. Beher kilosunun muham· 
men bedeli 175 kunı,tur. İhalesi 1. 
12. 941 pazartesi gllnU sa.at 14 de 
yapılacaktır. Taliplerin katt temi • 
natlariyle Komisyona mUracaatları. 

(8793) 18759 

Saman alınacak 
Kemerburgaz Sa.. Al. Ko. dan 

M. M. VEKALETJ HAVA 1 

MÜSTEŞARLIGI 

Uçuı elbiseleri alınacak 
M. M. v. Hava sa. AI. Ko. dan : 
1 - Deriden mAmul ucu& elbisesi ııa

zarhkla. satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 43000 lira olup kati teminatı 6450 
liradır. Pazarlı~ı 3.12.941 earşrunba saat 
1l de Ankara da hava satın alma komla· 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 215 
kuruı mukabilinde komisyondan alınabl· 
llr. lsteklllerln muayyen ııün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. <6460) l8!504 

Öğretmen alınacak 

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

için sınai resim, riyaziye, kimya, fi
zik, elektrik muallimi ile, mihanik ve 
elektrik muallimi muavini ve Eskiııe
hir hava okulu için de bir mihanik 
muallimi alınacaktır. 

2 - Verilecek ücret miktarları 
barem kanunu hükmüne göredir. 

3 - Her birinin azami ücret mik
tarı 170 liradır. 

4 - Taliplerin istidaları ve diğer 
evraklariyle Hava Müsteııarlığına 
müracaatları. (8651) 18716 

ANKARA BELEDİYESi 

Sayın halka 
Belediye Reisliğinden: 

Su sayaclarının don tesiri ile bo
zulmaması icln nbon<'lerden bunları 
soğuğa karşı korumaları rica olunur. 

Dondan zarar gören sayaclann 
değiştirm<' ve tamir masrafı abone-
lere aittir. <8820> 18768 

Daktilo allnacak 
Toprak 'Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden: 

Umum l\tUdQrlütilmüzde mlm
hal bulunan (70,90) lira tahsisat
lı daktlloluklara, devlet daire ve
ya müesseselerinde en az Ue sene 
cahsmı~ bulunanlardan 29.11941 
cumartesi gC!nü saat 2 de umum 
müdUrlClf:ümQ;ı: merkczlnılc yapı -
laeak olan müsabaka lmtlhanlyle 
daktilo alınacaktır. 

İsteklilerin :n.11.941 perşembe 
aünU akşamına kadar llltl'nllen \•e· 
alkaların birlikle noksansız olarak 
zat isleri mildürlUCıilne müracaat 
etınelerl lAzımdır. 

İstenilen vesaik: 1 - tahsil vesi
kası, 2 - sıhat raporu, 3 - dof:ru
luk ktıl:ıdı, 4 - Uc veslknlık rotoa
rar, 5 - bonservls, 6 - nurus cüz-
danı. (8703) 18642 

DEVLET HAVA YOLLARI 

Hava seferleri tatili 
Devlet Hava Yollan Umum Mü

dürlüğünden: 

Kış mevsimi dolayıslyle 1.12.1941 
tarihinden itibaren ilkbaharda tek
rar başlamak üzere sc!erlerlmlz ta-
til edilecektir. <8821) 18779 

Uluı - 23 üncil yıl. - No. 7295 : ---

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN 

Kavacık menba 
Mikyasımô derecesi 

suyu 
1,5 

E·n salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: 
(Sertliği çok düşük ve diğer mevaddı madeniyesi çok 
az olması itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan 
Kavacık Suyu) cümlesiyle takdirini bildirmekte · 
dir. Telefon: 1634. 

Kömür ah nacak 
Çorlu Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Aşağıda posta numaralı yazılı rekoınııoze ve kok kömüril 

alınncnktır. Evsaf ve husus! şartlar Ko. da görüllır. Isteklil<'r Çorlu l 
Sa. Al. Ko. na müracanUan ve 28-11-1941 günu saat 15 te pazatl 
ihale rollccektır. (8833) Bch. Ton Fi. t 
Rekornpoze Ton Beher Ton Fi. Ko. To. Lira K. mahal 
127 17 Lira 04 Kr. 1943 25 81 As. Po. 1 

90 18 Lira 68 Kr. 50 26 95 As. Po. ıı 
110 ıs Lira 02 Kr. 75 26 54 As. Po. ı -

1167. l.Jf 
210 18 Lira 80 Kr. 125 27 31 As. Po. ıur 

18773 

tt-==== Kuş tüyünden 
YASTIK. YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem de 

faydalıdır 
1 kuş tüyü yashk 1 lirad1r 

ıııhatinlze 

Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: lstanbul Calanakcılo.r, o.ner 

Bal1oğlu Kus Tüyü Fabrikası. Tcle!on: 23027 

~=====================================t:S' 

SIHA T ve 1ÇT1MAI M. V. 

• ldrofil pamuk alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Bıışta

blpllğlndcn : 
Cinsi: !drofil pamuk Türk koclek

slnc muvafık. Miktarı: 750 kilo. Fi
y:ıtı muhammenesl: 1650 lira. Mu -
vakknt. teminatı: 123 lira, 75 kuruş. 
lhnle S<'kli: Acık eksillrnc. İhale ta
rihi: 8-12-1941. Saat: 15. 

1 - Ankara Nümune Hastanesi 
1041 senesi ihtiyacı Icin yukarıdıı 

cins ve mlktan bildirilen ldrofil pa
muk nr,::k eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilc-rln yeni yıl Ticaret 
Odası vesikası 'l."c ticarethane namı
na hareket edenlerin noterlikten 
musnddnk 'l.0 cklt1C'tnnmelerlyle tC'ml -
nat mc'ktubu veya makbuzu ile bir -
ilkte Anknra Nilmune hastnnoslndc 
müteşekkil komisyona milracaatları. 

3 - Sart.ıınınc ve listeler er giln 
Ankara NUıııun<' hastanesln<'le ve ls
lnnhul Sihat müdürlilğtin.de görille • 
bilir. (8640> 18643 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Bir doktor aranıyor 

Gümrük Muhafaza Genel Komu • 
tanlığından ı 

Urfa Gümrük ımuhafaza taburu -
nun doktorluğu açıktır. Kadrosu bin
başıdır. 3656 sayılı kanunun hüküm
leri.ne göre tebeyyün edecek intibak 
üzerin.den ücretli sivil doktor alınır. 
Askeri doktorlardan yaş haddinin 
beş yaş yukarısını doldurmamış o
lanlar rütbesi muhassasatiyle emek
li ve formalı olarak, yaş haddini 
doldurmuş olanlar da sivil ücretli 
olarak istihdam edilirler. 

İsteklilerin dilekçelerine baf,,va
cakları bal tercümeleriyle Ankara'<la 
GUmrUk Muhafaza G<>nel Komutan
lığına müracaat etmeleri lltın olu-
nur. (8822) 18770 

VAKIFLAR UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ 

Kalörif er tesisatı 
Vakınar Umum MOdilrlllğünden: 

Ecıa<1 aramyer 
(Kızılay Umumi ,...... 
kezinden) : 

Erzlncan'da Kızılay Yardi" 
Hastnn<'SI !cin bir eczacı ,ır 
nacaktır. Taliplerin bizzat .,e'I' 
yazı ile Kızılay Umumi Jıf~[ 
kezine rnürncaatlan. 54"" 

POSTA TELGRAF~ 
TELEFON U. MV 

Yangın sÖ'ndürme tetİ,,.. 
yaptırılacak 

Ankara P. T. T. :MUdürlUıtündtll 
Ankııra P.T.T merkez blnıısııı•" ~ 

ırın sondQmıc tesisatı acık etıfll 
konulmuştur. ,! 

ısın keşif bcdell 3338.12 ura ııı11 
kı:ıt teminat 250.86 liradır. ·~ 

Ounıı alt ıartname müd!lrı~I 
bUrosundnn bedelsiz verilir. ~~ 1 
1lktı.nun 941 cumartesi ırUnU sa•~ 
Ankara J>. T. T. mudürlü~unde ";' 
cak satın alma komisyonunda>,. 
tır. 

lsteklllerin o ı:Un kanun! ,;el pıt 
Je ve bu .ı.ı ;>-apabllecekJerlne 
ve imar ~lertnden veya An1'•~ 
mQdUrlU!tünden alacaklart ' ;lı" 
birlikte müracaatlan. (8673) 

Yapı itleri . 
P.T.T. Umum Müdür]Qğil~ 
1 - Yeni P.T.T. U.murııl . ..AI "' 

lüle btnası vestiyer mahanerıı,.. ,.. 
tınlaclik 10.mbri ve teferrU•" 
eksiltmeye konulmuştur. '/J ~ 

2 - K<'Slf broeli 3222 ılı" pıt 
ruş, muvakkat teminat 241 .J 
kuruştur. 'I".. 

3 - Eksiltme ıı t11<1<lııııı:,a ı 
tarihine milsndlf perşerobC '!ı ~ 
at 15 te posta caddesinde 'fC --~ 
mi müdürlilk binası uçuncil"' 1"1 
Levazım Müdürlüğü odasıD--ısı' :J 
lacaktır. Sartnamc ve ketifııY,.. 
nı katta bulunan Levazı.ıl1 1 r. şubesinde her gün gorUlebi169 <8824> ıS1 

1- 1000 ton ıruru ot ile 800 ton 
samanın 22. 12. 941 gUnU 1210 mer
kezinin kapalı zarfla mUbayaası ya
pılacaktır. Kapalı zarflannı müna
kasa gUnil saat 12 ye kadar komla- : 
yona vermeleri earttır. Postadaki : 
geçikmeler kabul edilmez. Otun te- : 
mlnat bedeli 487:S Ura, samanın te- : 
minatı 4125 liradır. Şartnamesi Sa. : 

İmtiyaz Sahibi 
lskendcr Artun 

Umumı Neşriyatı Idare Eden 
Yazı lalerl Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Naılt UIUA' 
ULUS Basımevi ANKARA 

Keşif bedeli (1381) lira <60> ku· 
: rus olan Bclvll Palas Otelinin kalo-
-- İSTANBUL ve p~:S 

Fakiiltclcrlnıien rrıez 
Diş Tabibi 

Al"' Ko. da. görülür. isteklilerin 1210 : 
Sa. Al. Ko. na pey ak~alarlyle mU- : 
racaatlan. (8798) 18760 : -Sığıreti alınacak : 

İzmit Sa. Al. Ko. dan : : 

rifer tesisatı acık eksiltme suretiy
: le tamir ettlrllecekUr. 
: Eksiltme 11-12-1941 perşembe sil
: nü saat on beşte Umum Müdürlük 
_ İnşaat Müdürlüi:ünde yapılaca{;?ı1-

- <DİKKAT) _ : dan bu gibi en az C1500> liralık iş 
Gazetemize eönderllen her ne'l.'1 : yapmış ehliyetli taliplerin % 7,5 te
yazılar, nesrooıısın edllmcsln ger! _ mlnat paralarlyle ilt'ın edilen gUn ve 
verilmez ve knYboluaundan do- : saatte müracaat etmeleri ilAn olu· 

layı hiç bir mesull.yet kabul • : nur. 
: Kesif ve sartname inşaat müdür-olunmaz 

Hamit Saka~ 
Adliye sarayı k• .. 0 ~ 

Dökmeci Ap. da her ~~ 
9-12 ve 14-20 arası iı• .1 
nı kabul eder. e~ 

Röntgen ve serf 111 pr 
tedavi. Tel ı 2624 

ı-- Şartnamesinde yazılı evaaf ve E 
prtlar dahilinde 160.000 kilo stğır : 
etinin eksiltmesi kapalı zarfla ya - : 
pılacaktır. Muhammen bedeli •9600 5 
liradır. İlk teminat 8720 liradır. Ek- -
eli tme 12. 12 941 cuma gUnU saat ":il 11111111111111111111111111111 ili=' 
15 de yapılacaktır. İsteklilerin tek-
li! mektuplannı belll gUn ve saat-

lüğünde her gün görülebllir. (8843> 
187i7 

ten bir saat evel Komisyona ver -
meleri. (8799) 18761 

Odun alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna iki kuruı 25 

santim fiyat tahmin edilen 1350 ton 
odun 12-12-1941 cuma gUnü saat 16 
da kapalı zarf usulü ile ihale edile
cektir. Şartnamesi her gün Ko. da 
görülür. Muhammen bedeli 30375 li
ra olup ilk teminat 2278 lira 12 ku
ruştur. Bu miktar 840 ton ve 510 
ton olmak UzerP. ayn ayn da ihale 
edilebilir. tsteklllerln belli g{ln ve 
muayyen saatten bir saat evel teklif 
mektuplarını Tophane Fındıklı Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (8840> 18775 

Odun alınacak 
Miınarsinan Sa. /\1. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher kilosu 2 kıı

ruş 10 santimden 2360 ton odun pa
zarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli 49560 lira muvakkat te· 
minat 3717 liradır. Şartnamesi Ko. 
da verilmektedir. !halesi 15-12-1941 
saat 14 te Mlmarslnandakl komis
yonun bulunduğu mahalde yapıla
caktır. Isteklilerln mezldlr günde 
Ko. na mUracaatıarı. <8842> 18776 

ihale geri bırakıldı 
Bursa Sa. Al. Ko. dan: 

0 

l - 29-11-1941 gilnü saat 11 de 
Bursa satın alma komisyonunda i
halesi yapılacağı llAn edilen 29000 
liralık fotin lhaleslnln gerl koldı!;ınt 
alA.kadarlara UM olunur. (8528> 

18778 

Ankara'nın en büyük en ferab 
en güzel sineması 
filimlerle kapılarını 

halka acacaktır 

secme 
.::> 

sayın 

..:> 

YENİ Sinemada 
Bueün bu aece 

{ ıgoslavya'da gecen defa harbin 
ı r.~ıı cihana atct verdlltlnl bütün 

ılehaetlyle yaeatan büyük eser 

SARAJEVO 
tht rollerde: 
ı wınady Marta - Klu Fercnc 

.veten: XVllI yıl cQmhuriyet 
bayramı ve resmi eeclt 

seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 
eece 21. de 

Saat 12.15 te ucuz matine 
K1BAR GARSON 

SUS Sinemasında 
Bugün bu gece 

En nerıs dans - earkı ve musiki ııe 
ıüslcnmlı ef:lencell, harlkuUldo 

zevkll mevzu 

HONOLULU 
Baı rolde: 

Eleanor Powell 

Seam.Jar : 
14-16-18 gece 20.30 

SÜMER Sinernasu.d' 
nuı:ün bu gece rı ~ 

Dünya kahkaha • J<ırsııa eıtlf 
ıcorrı 

Hardl'nln en ııüJUncıu ..sl>'l' 
zanılıi!ı raf:bct dola>' 

devam edfYor ı 

LO REL H.A~O ' 
HARBE GiDIYO 

(Türkce söı.lil) j,:J' 
30 • 

Seanslar: 12.15 - 14 d' 
ıs 30 gece 21 


