
PER~EMBE 

27 

ULUS Baannevi 
Canlan caacıeaı, Ankara 

Telgraf: U L U S Ankara 

Son teşrin 
1 9 4 1 

I s KURuş 

TELEFON 
Başyazarlık • . . • • • • ıan 
Yazı İolert MDc111rQ •• 1061 
MUesaese Müc1Ur0 ••• 1144 
Yazı İelert • • • o • • • 1062 
İdare •••••• • • • •• 1064 --

İSKENDERUN'DA 

Liman işleri i(in 
tedbirler ahnıyor · 
8000 dekarlık bir sahada 

büyük antrepolar yapı facak 
)' >.illnakaın.t Vekllllğl, İskencıcrun ve .Mersin llmanlnrının bugUnkü lhti
U ~ karııhyabilmesl için bir mUddettenbcri yaptığı incelemeleri bitirmek 
;eredir. Bu hususta verilen malOmata göre İskenderun limanına gelen 
~!arın sUratıe karaya ç1kanlabilmesl için bir takım tedbirler alınmak
~ r. Bu sırada 8000 dekarlık bir saha Uzerinde 200.000 lira sarflyle bU· 

antrepoların insası dllşllnUlmelttedir. 
Ilı ~u antrepolara nıt iD§aat malzemesinin dahilden temini mümkiln ol • 
tU akta beraber bazı demir parçalann da hariçten getirtilmesi zaruri gö -

ltnekte ve bunun için temaslar yapılmaktadır. 
h..~. llntrepolann yap1lmasım müteakip İngll~ere'den ve diğer yakm ve 
ırı--Oaı-k memleketlerinden gelen malların sUratlc karaya çıkarılması 
Uınıcnn olacaktır. 

llerlin'de 
Uzatılan pakt 

Falih Rıfkı ATAY 
~4 !':;ünutliğe karsılroma paktı, ayın 
~ &unu, Berlin'de bcJ )'11 daha 
~ 1t111Jtıt. Hatırlardadır ki bu pakt 
>ıll!ır tfa Almanlar, Japonlar ve 1tııl· 
1939 arasında imzalanmıJtır. Fakat, 
llt Moskova saldırmazlık muahedesi 
~ <;ıce Almanlar ve So~ctler, arka
~İti lillYaııl:tr ve Sovyctlcr, nihayet, 
~ .._Ye Naun Matsuoka ile Moskova· 
lııııra, loluı:ıan bitaraflık muahedesinden 
' baıl~Ponlar ve Sovyetler barıştılar 
lıilldt ~tılar. so,;ctler yeni cihan bar
~~rniJıver dededen ile bit safta 
~ "e ~ olsa)'dı, Daltık'ta, Balkanlar· 
~ olon}a'da Alman emniyeti aley· 
lt b•:l>ralt kazançlarına kalkmasa)-dt, 
il~ lssa, askeri hazırlıkları, Bulsa· 
~lilırt ~e YugoslaV)a'daki politikası ile, 
~tlct e, bir gun Mc:ıa~')'ll hücum 
~•l 11:'Ya Alma;>'ll')'t, Tuna ve Kara· 
~ 11 '1ür.).ıuıı; e <lU!;u• Dır ::-•av 

Baıvekilimiz Dr. Refik 
Saydam bugün 

Adana'ya gidiyor 
Adana, 26 n.a. - (Telefonla) - Baı· 

vekU Dr. Refik Saydam yann otomobil
le Mcrsln'dcn Adnnn',ya ıı:ctcceklcr ve 
o.ksam üzeri tekrar Menıln'e avdet ede
cd:lerdlr. Baıvek11 ıehln1ckl yeni lnın
atı, barajı, enstitüyü ve dl~er okulları 
ıı:ezeeeklerdlr. Bıı:ıveklllmlz buırün Mer
sinde do bir ııezinU yaı;ımııtar bu esna
da halkın coskun tezahürleriyle kanıı· 
ınrunışlardır. 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partiai Umu • 
mi İdare Heyeti dün haftalık top. 
l!ıntr!ltn• v:ıt>'1rıık ı!iındemindeki iı • 
!er uzerfnde gcirU,melerde bulun -
muş ve gereken kararları almıştır. 

'~ 11
Yle sarmak ıüphcsini vermemi' 

~ıyı, hctki de bu barısıklık hiç bo
~ii, '~ıı. Bir randan SoV)edcr Bir· 
il;~ lloliıibsını ,.c ordularını Bü)iik 
c1tt }'()~ ıınparatorluğu üzerine sevke- Gondar bölgesinde 
~ 11 Alınan telkin vcı tekliflerini, 
•ıııı_ tandan da Alm:ınya komünizmi "'"""""""' ,..,,,., .. .., ..................................... ,,_,w....,_......,.,.,.,...,. 
~~e li:ıikanlara, ve belki Adalar • 1 ı 
~t 1tltJ.i~' İndirmek iY<i)·en Sov)'et telkin ıta yan arın 
~Ilı.>' !erini karşılıklı reddetmi5lerdir. 
li ~kı bıı harbin en büyük muharebe- b• • 
ıı-ı •· ~ lluS>·a aleyhine baılanıışıır. Jr garlllZODU 
ııı;,,""va$t 
ı "<Jtl) • a Almanlar birçok Avrupa 
~. t trıııj kola)'ca yanlarında buldu- tesıı·m oldu 
lııt~1aııdi}a'nın henüz )"arası bile 
>\ıı111 lllıuı; Roman)·a, Besarahyıı'nıo 
~· iıo~>urdu; lspanya'da Fraakist· 

~' ~şııkJarı iç dü~ana ka"ı 
llııı d b .. 

ı., Ct • far ımını ve u )'UZ • 

Londra. 26 a.a. - Seltıhlyetll bir 
kaynaktan öğrcnlldlğlnc göre Doğu 
Afrlkn'da şimal batısında 1lerllyen 
lnglliz kuvetlerl Zogadi'de Gondar 
ile Dcbm Tabor arasındaki yolu kes
mişlerdir. Tecrit cdHen Fero Aber 
gam.zonu şiddetli bir muharebeden 
sonrn 21 sontşC'rlnde esir alınmı~ır. 
1600 ltnlyan ile 700 Y<'rli asker tes· 
ı.m olmuşhırdır. Hareketlerin başla
masından cvcl 15 blnl bulan Gondar 
bölgesindeki düşman kuvcllerlnln a
dc-dl şimdi 12 bine indirilmiş bulu· 

"'il tra ktıklerini unutmamııtı; m~
'rıid llsa,. kendini hu hale getiren 
~ıı 1 ttı, bılhassa üçüncü enternasyo • 
.. ~r~UJllerini ve tahriklerini mesul 
~llılııı.au. Butün bu devletler Alman 
"}'illi d lskerJ kıtalar vcy.11 gönüllü • 
.._ ~/ ılar. Bu sefer de uz.ııılan p11kta 
.,:~~tan, Danimarka, Finlandiya, Hır· 
~ ~ R.omanya ve Slovakya imzala· 
~~d. ·1 ?tu~lardır. Bulgaristan Alman '<Ilı ıl b nuyor. 
)\...,~~ e Ü>ümüsıür; Finlaodi)'ll ve 
~~'ltıııı a, eski topraklarını gene bu 
~'İsa geri almışlardır. Bugünkü 
'1... barb~. hükümeti, Alman • Yugos· 
~ta~ııın eseridir. Danim:ı~a ve 
~~1 nın vazi)'ctlerini de bili)'Onız. 
'-..~ 11~ beraber Bcrlin toplııntısı, 
~l~Yl.l?Odiği üzere, bir .Avnıpa 
~ bi crı konferansı okııamt51ır. 
~lı : konferans için komünist düş· 
l\ı.... t1,~le bitl~mck kafi değildir. He
\1.""ıııı a cni.hvcr de\ !etleri ile sulh 
~~ ı;. ltu. Sark seferinde gonüllü kı· 
~ llıiiııarp~n lspaıt)'ll, lngilıere ile ta· 
\ıı~ttı.se etlerde bulunmaktadır. Öıe
~~:r de kıtalarını )"alnız ıark 
'-.~. f Alınan ordusuna karıstır • 
4ı~l'~lta: lngiliz cephelerinde harp 

• trııı.i Üzerlerine almanııılar • 
ıu.. ~ ••. 
~' "ıll tQ ~ ı , 1 teninin minası, paktın uza· 
~ti' .~ııa. !mza ko)'an de\•lcılerin, 
~'4i llf crını Almanya ile Sovyetler 
'tiQ 1 ıı~•ııdaki harbe bağlamış olma
'- . hül\iıı 'rınesinde , e Alman ıafcri 
~ li4ı; t1ıı:ı~uvetlcrio.i kullanacakları • .. İlt' ış olmalnrındadır. Finlnn • S ~ra, Bulgaristan ve Alman • 
~~ b'1~liği )apan Orta·Avnıpa 
~ı,s.1lı~orlar ki 5ark seferinin 
~ ~dernek, kendilerinden eser 
~ dU, ınekıir. Bunlar yalnıt ko
llı'ı ~Gri>' ~anı bir nizamın değil, si-

l'"'- 0~t erinin de $ark cepl}esinde 
it.. rap,llcı Unduğu kanaatindedirler. 
-i.'>tıı,t .,~rt alınan küçük devletleri 
._~~ <>ırlj-· ka .ı. k Al ~ ıcirı &ıne 11ı Se\ .... etme • 
~ Itri b ~e kadar kolay olmıı~a. bu 
~~aJıllt oYlc bir hareketten alıkoy-

lrıR·raıı:etirmclc, arnı ~ehcptcn 
11 'llı~O: tere ''e Birleşik-De,·letlcr 

!Ilı\ "ttJj0 
1~ Olınu,ıur. 1 

~ 'tf,ti~~reni, altına ayına giren ı 

ltalyanlara göre 
Roma. 26 a.a. - ltnlynn umum! 

karargAhı tarafından buglln cıkanlan 
tebllğdcı Doğu Afriknsı hnrek!tı hak
kında şöyle clenllmektcdtr: 

Gondar müstahkem mevkiinln top
cusu, lngillzlerin zırhlı gruplarla 
yaptıkları giriş tesebbllslerlnl kır
mıs. 10 tankı tahrip etmiş ve baskn 
blrcoklarını da tesirli ateşiyle vur
muştur. 

ADiMi% . ANDIMl%Cls=L 

İNGILIZLERE GôRE 

İKİ TARAF DA 
takviye 
aldılar 

Almanlar karııhk 

bir hücum yaphlar 
Kahlre, 26 a.a. - OrtMnrk lnırlllz u

mumi kararıı:~hının tebli~I: 

1 Birletik Amerika taraf ın-j 
j dan Libya' da harp etmekte 
olan İngiliz kıtalanna gön

derilen harp tayyareleri 
uçuş halinde 

MiHVERE GôRE 

İngiliz taarruzu 
şimalde 
durdu 
Sidi - Razag tank 

harbi devam ediyor 
----------

Dün bütün ırün lnırlllz ve Cenup A!· 
rlka kıtnlnn umumi Sldl·Rczeıı çevre
alnde h1 tutunurken ehemlycUl lnsılliz " 
Ul.nk tcsklllerlyle hareket eden Yeni Ze-

Berlln, 26 a.a. - BugünkQ alman 
tebliği, Şimal Afrlka'dakl askerl ha
rekA.t hakkında &unlan iblldlr.mclde· 
dir: 

Şimal Mrlka'da. alman - ltalysn 
Erlerimize kışlık hediye !atalarının karşı taarruzu Yeni mu

ıaı><1aıı v yel anı Uaat ıııı-. 

( Sonu 3. ilncU aay/ada ) 

General W eygand 

Gen. Weygand 

yabancı bir 
devletin isteği 
üzerine çekildi 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

vafftıkn etler elde ~ro!ştir 
.atan ,,..,.IN:ılertlen : (Sonu 3. lillCi1 ••Tl•d•) 

Yali Mallar Pazarı vitrini ...._ __________ _ 

Erlerimiz için 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kışlık hediye toplama 

faaliyeti dün de devam etti 

Yerli Mallar Pazarındaki salış merkezinde de 
yeni bir hediye toplama merkezi acıldı 

Sınırlarda Türk &eref ev lstlklAII- 1 Milşterek komite ankaralılara blr 
nl bekliyen Melımeli:lklerlmize baş- hizmet olsun diye mevcut toplama 
şehrimizin kış hediyeleri göndermek merkezlerine bir dördüncüsünü 11!
lcln, hediyeleri toplama taal!yeti ve etmiş ve Yeril Mallar Pazarı g1. 
dün de hararetle devam etmiştir. bl şehrin en işlek bir yerinde ve pa
Kızılny-Yardımsevenler Cemiyetleri zardaki satış merkezinin yanı ba
mUı;terek komitesi tarafından hcdl- smda bir de toplama merkezi kur
yelik e:ıya temininde halka kolaylık makta fayda grömüştür. Diln blrcok 
olmak üzere şehrin blrkac yerinde vatandaşlar Yeril Mallar Pazannda· 
acılan satış merkezleri gec vakte ki merkezden hcdlyelerint temin et
kadar dolup bo5almış, ve caddeler- misler ve aynı l"Crde ayniyat mak
de ellerinde yün eldiven, başlık, oı>- buzu mu'.lmblllnde bu hediyelerini 
rap demt-Uerl ile bu merkezlerden müşterek komlteye tesllm etmIBler
cıkan ve satınaldıkları hedlyellk et· dlr. 
yayı toplama merkezlerine t esJLme Haber aldığımıza göre, evelkl glln 
giden t>l'k cok bayanlar ve genç kız· ve dün başta mall ve milli müesse-
lar görUlmQ:;tür. (Sonu 6 mcı sayfada) 

Ribbentrop diyor ki : 

lngiltereye karşı 

avrupa 

30 yıl harbi 
yapabilir 

Bütün kuveflerin ingilf ere 
üzerine yığtlabileceği 
bir duruma airilmiıtir 

l BUGÜN 

Beıinci •aylamızda 

Yurttan güzel resimler 

-ve-

Ev - Kadın - Moda sayfası __J 

Moskova Almanlar 
muharebesi yeni yerler 
kati safhada zaptettiler 

Almanlar bütün tank 
kuvetlerinin yarısından 
fazlasını harbe soktular 

Moskova önündeki alman 
kayıplara 300.000 kiıi 

Moskova; 26. a.a. - Sovyet teb -
llğl : 

25 Sonteşrlndc Sovyet kıtııları, 
biltiln cephe boyunca düşmanla dö
ğtişmeğe devam etmlılerdir. 

:Muharebeler Volokolamsk, Ros • 
tof ve Stıılingrad kesimlerinde bil -
hassa şiddetli olmııııtur. 

Moskova muharebesi kesin 
safhada 

Moskova: 26 an - Moskova rad
(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Moskova önünde Sovyet 
askerleri artan miktarda 
alman hatlanna geçiyor 

Alman f ayyareleri yüzlerce 
rus kamyonu tahrip etliler 

Berlın, 26 a.a. - Alman ordulnn 
Ba~kumandnnhğının te~ ı ı: 
Doğu cephesinin merkl z k<'Slrnln

de dun yapıl:ı.n tnarruzlıır n tıce • 
sinde pek çok toprak kaznndık. 

Sovyct fılosunun iki blrlı ı, nl· 
man-fın mn>'lllerine cnrııarak G d .. 
detll ln!ilWdnrdnn sonm batını tır. 

Moskovn etrafında ynpılmaktn o
lan muharebeye gelmce, komtınlst 
askrrlcrlnin hatlnnmıza artan mik· 
tarlarda ı::ccmekte olduğu hahl'r ... 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Almanlar tarafından zaptolunan Kalinin ıehrinden bir 
görünüı 

Amerika' da 

Grevleri önlemek 
i~in tedbirler 

VQ31ngton; 26. a.a. - Bahriye mUs. 
teşan M. Forrestal, O.yan adliye ko
misyonunda M. Connally'nln kanun 
projesi lehinde beyanatta bulunmu§
tur. Bu proje, Amerika hUkUmetine 
milli mllde.faa malzemesi im~! eden 
ve işçi anlaşmazlıklan yüzünden 
felce uğnyan fabrikalara hükümet 
tarafından el konması hakkındadır. 

M. Forrestal, ııöylc demiıtır : 
"-Kaybedilecek vaktimiz yok -

tur. Anlasmazlıklarm normal zaman
da olduğu gibi hallini bekliyemeyiz. 
Fransa bu usulü tecrübe etti ve çök
tü. 

" Geçen ktıs 76 gtln kan-.ınsuz ol
du~ kabul edilen bir grev bazı ma
kinelerin imfılini geçlktırmiş ve bu 
yUzden tekneleri hazır olan bazı ge· 
milere makinelerin yerleııtlrllmesl 
geç kalmıştır. " 

İngiltere'de 
• 

istilaya karıı 

yeni bir plan 
Londrıı; 26. a.ıı. - İngiliz ordus-.ı. 

nnavatanın mud:ıtaaııı için yeni blı: 

plll.n kabul etmiştir. Bu pllı.na göre, 
askeri önemlerine göre, seçilC'cek 
bazı şehir ve kasabalarda kaleler ka
rulacak ve bunlar son adama v..ı 
son kurşuna kadar mUdafua edile .. 
ccktir. Bu yerler, bir düşmanın tank· 
lnrı ile taşıtları için kullanmak zo
runda kalacağı başlıca yollann mu.., 
tevli tarafından kullanılmıısına en
gel olabilecek durumda bulunan me,._ 
kiler arasından seçilecektir. Bu SU• 

retle düı:ıman, İngfllz esas kuvetıert 
gelip kendisini denize döktınciye ka
dnr tutulmuıı olacaktır. Birer kate 
rolilnü oynıyacak olan bu yerlere 
çok mlkdarda yiyecek, mühimmat ve 
bll§ka malzeme gimdlden gönden1 • 

(Sonu 6 mcı sayfada) 

Bir Türk mühendisinin 

Yerli malzeme ve kendi emeğiyle 

alma ses 

makinesi vücuda getirdi 

Bir filme 

Mühendiı Ragıp Gencer yaptığı makinesinin bCJ§ında 
MAden Tetkik ve .Arama EnsUtUsü ı siyle Başvekilimiz Dr. Refık Say

mensuplarından bir Türk mllhendisl, dam'ın Cümhurlyet BRyramını ac11 
üc yıldanberl Ozerlnde calı&tığı bir 1 nutkunu ve M !il Sef.'ıın ıln havram 

Berlin, 26 a.a. - Alman hariciye mevzuda mu' atrakıyeUi bir netice- ctlnü lpodromda s ·) ei ~l dt: ·eril 
nnzırı Von Rlbbentrop, bugUn Ber • ye varmtştır. :r.!ilhendıs Ragıp Gen- sözleri filme almı$tır 

· it 'ı 1~.bundan IDnraki gelişi . 
1 

.... ~~. b ~ değişiklik )"apmıyacak· 

... .,._ eo:&une kadar olduğu gibi, w •• .. .. 

~. ~la ta da Rusya itlerinde dö- Evelki gece baılıyan kar yagı§ı dun butwı ı 

lin'de Kaiıerhot otelinde, komilnlıt - cer, yerli malzeme ve kendi emeğly- İstanbul sUiclyol'lrında d('velope 
life karıı koyma paktı üyesi devlet- le bir ".filme ses alma" makinesi vü- edlldıkten sonra şimdi Ankara s ne
ler murahhaslan ıereflne tertip edl- cuda getlrmlıtır. Bu makinenin yal- malıırında gösterilmekte olan bu 

1 
len bir kabul töreninde uzun bir be- ı ruz ıAmbalan dıG&rdan getirtll~ ve filmlerin sesleri, dinlc-mc-k fırsatını 

rimize kua·kıtın ilık,,a_Wıanü lll!,lmı~. Yu- Yanatta bulunmuııtur. üst tarafı tamamlyle B. Ragıp Gen- bulmuş okurlarımızın da tasdik ede-~ ~ r •rısında geçecek, ve her· gÜn kıaa aralrklarla devam ebnittir. Dünl!ü 
arasındaki bu çarpı1manın l 
• ba&ıı kalacakur. kar ilk defa olarak yerde tutuomuı Y.I ıeh-

kardaki reainıde k&rla.r ı.İtıa.cla A.nk.~ ao-1 ~. Von Ribbentrop, iiarbln nasılj cer ta.rafından yaPllınıetır. celi gibi, cidd<'n muvaffakıYC'tlldirb. 
-.. .. - · • • ~Jij_ığını ve nasıl gcl!şUtınl anlat - Bu de~erli Türk mühe.ndlslnl te 

kaklaruaı IQl:.UYw:t.JID\&Zt • ~nu 3 üncü H):fadaX B. Rasııı Gencer, kendi makine • rik etmeyi blr borç bllirı.&. 



Karıı kale parçaları Barbaros parkına ayrıl.mı§tır 

Vilayette esash bir kalkmma, şehirde ciddi bir imar 
harekeli baılamışhr. Her tarafta canhhk ve şevk 

dikkate {arpıyor. fakat gözler Ankara'dadır ... 

:Renim gibi on dokuzuncu asrın 
90nl11rında, eski Osmanlı payıtahu • 
oın bir Türk mahallesinde doğup 
büyiim~seniz, İstanbul semtlerinin 
nasıl, bir kader küskünlüğü için· 
de, g~p gider olduğunu belki siz 
de haurlarsuıız Ay geçmez ki ya • 
kınlardaki bir konağın kürt yıkıcıya 
verildiğini duymamış o1asıoız. Ge
lip geçtikçe, üzülerek, içiniz. burku • 
larak. seyredersiniL Dirı;ün çatı kal
kar; oymalı cumbalar, ~!emeli ta· 
vanlar sokuhir. Bir sabah kafesleri, 
döşemeleri, avlu maltalarıru ve ha· 
mam kurnalarını, sıra sıra, bahçeye 
dız.ilmiJ bulursunuz.. Bir müddet son· 
ra. boJ ananın kenarında kö~csinde, 
enkaz parçalarından, teneke yamalı, 
üstüste kulübeler türeyerek masallık 
konak, } avaş yavas, hayallerden de 
silinip gider. Bir yok~ ötede, üç yıl 
önceki yangından kalma bacaların 
füıunü ot bürümü~ıür. Aralarından 

incir dallan 5arkan taş duvar yıkıntı· 
Jarı, kaplamalanndan boya kabukla· 
rı sıyrılıp dokulen ahşap evler, so • 
kak jçlerinde yer )er çöküp batan 
unavut kaldırımı, ve geceleri, kirli 
çukur suları içinde, kmk ve dağınık, 
)'&Dip stıocn camlı gaz. ışığı, her şey 
bir kalımsızlık. bir geçip giunc te • 
vckkulü içindedir. Rahat, i'i yolunda 
sandığınız bir ev günün birinde ahı· 
nndaki iki au, biraz 5onra atlaslı 
kupayı, nihayet, pahalıca e,,yıısını 

pazara g5ndcrir. Mahalle efendisinin, 
yaşlandıkça, benzi i0lduğunu, sakıılı 

uzadığını, pantolon arkası parladı • 
iıru, esvabının ıurasında burasında 
yeni dikiıler belirdiğini görürsünüz. 
Hiç bir ıey yerine konmaz, yenilen • 
mez ve kalkınmaz. Bir ahret mbıi
t;i, seslere, 6Öılcre, fikirlere ve ruh· 
lıtra i'leyip sinmi~tir. Kimse gele
cekler ve olaaıklar üze.cine i)ilik ve 
~luk yormaz. 

Bu ıcınderin karıısuıda ise, 
firenk ve hıri.stiyan malı, kat üstüne 
kat koyar; mağaz.alar büyür. Semiz 
ve poturlu ruın bakkalın ~-u, 
Atina tıbhi)esinden. baJI mclonJu, 
alt dudağı bam sakallı, kurumlu ııe 
kara o.kedi, dili fransızcadan baJ· 
kasına dônmi)erck, semtin hıristi· 
yan mah:ıllcsine döner; evine tamir 
koyar, yeni boya sürer ve kapısına, 

bcrıu: usıune mavi bir tabell ıısar. 
Harp olursa, döğüşü.r ve düşeriz. 

Duvar harıamız.ın kenarları, devir de· 
vir, renk dcjfoıirir. Vatan parça 
parça kopar; camiler, medreseler 
göç halkı ile dolup taıar; Rumeli ıi· 
vesiyle, analar yolunur: Dn~nak si· 
vesiyle, dert )ıınan ağa kılıklı ihti • 
yarlara rastlarsınız. Hepsi arasında 
bizler, "Ey gaıiler"." türküsü ile 
hasredenlriz. 

Ara sıra dış:ırdan, ıraklardan 
:rolcular geldiği de olur: "- Hele 
bir Baıum'u görseniz. •. Ruslar biz.im 
(upluğu cennete çcvirmiılcr!' Yahut, 
dııha rakın vakitlerde: "- Bir de 
Sellnik'i ıiomdi gidip geziniz!" Eli· 
mizdeki, bir biti$, tukeniı, bir çöküş 
içindedir. flımiı.dcn çıkanın sanki 
bıi)'ÜSÜ çözulür. 

Saltanatın b5yle bir çağına düş • 
tük. Bahtiyarlık masalını dedeleri • 
miıdcıı duyduk: kuveı hikayesini ta· 
rih derslerinde okuduk. Onun için 
ıimdi her açılan yolda, her kurulan 
yapıda, her yetişen bahçc<le, yeniye, 
Ueriye doğru değişen her şeyde, 
onulmaz sandığımız hasretlerimiz.I 
gideri)'Oruz. imar diye çırpındığımız, 
kerpiç köy görünce sabırsızlandığı • 
mız, ağaçsız te('C)'e baktıkça didindi
ğimiz, sonra, bil" küçük beledi}'C nc
ri karşısında çocuk gibi sevindiği· 
miz bundandır. Memleketi 29 ağus
tos uf eri ile kurtardık: onu medeni· 
ycrçi hamlemizle fcthcdi}·oruz. 

* Antalya Şt.'hrini benim gibi yedi 
yıl sonra görenler, ve euafı dola,a· 
rnk, Köy En~ıitülcrini. sıcak iklim ne
batları ve Turunçıtiller istasyonları· 
nı, Vakıf çiftlikleri gezenler bir umut 
ferahlığı duyacaklnrdır. Önce yeni 
yapılan giriş yolundan şehre uğrıya· 
lım: yedi koldan ı:elip, kaldırım ke· 
n:ırlarınd:ın, sur diplerinden akarnk 
halk s:ığlığını boıan suların büyük 
bir kısmı, $İmdi, şehrin başında bir 
havuza toplanmış, ve ta deniz kıyısı· 
na kadar ana cadde ortasından geçen 
bir kanala verilmiştir. Bu ağaçlı 
yolu geçerken, etrafa bakındı~ınızd:ı. 
daha bir iki yıl önce, sel birkintileri 
,, •• ;ıA verli (OCUlclnrın sandalla re • 
sim çıkarttı1cları İç :rolların döşen -
~ olduğunu göriiyorswıuz. Sığı • 

Yazan 

Falih Rıfkı ATAY 

Şimdi bütün sular cadde 
ortasındaki bir kanaldan 

akıyor 

oızda çatısı alınan Kız Enstiıüsüne, 
daha aJağıda Lisenin yeni )'llptlarına 
rastgcli)"Orsunuz.. Yeni ç:tf1ı, belki 
birkaç misline çıkınıftır. Da~landığı 
vakit Jehlr için büyük zannolunan, 
ıimdi salonu toplanulara >'ctıniyen 
Halkevi Wtmiştir. fa-in önünde ge • 
niş bir meydan aı:ılmıs, betonla kap
lanmıştır; evin arkalarındaki ve Vo.li 
konağının önündeki Deniz meydanı 
da tamamlanmıştır. Antalya pllnında 
ana yollar kıyıda birer a)·nakla ni • 
harct bulur. Sehir 5ahilinin İstanbul 
Moda'sında giirdüğiinüz gibi, deniz· 
den bir hayli yüksek olduğunu belki 
i5iımlşsinizdir. A)·naklar içcrden ge
lerek, mc)dana çıkan )'Olların sonun· 
da, b:ızan 12 mcuc dolmalarla yapı-

!arak, körfezi ve eşsiz. Akdağı sey • 
reuiren ıaraçaJ.udır. Iıuyuk aynailın 
üstünde gördüğüm manzaradan daha 
güzelini ve haşmetlisini Türkiye'nin 
nert'!inde bulacağımı düşünÜ)'Orum. 

Ana caddeyi geçen su kanalı, 
Halkevi meydanında bir havuza, ora· 
dan gizli bir kanalla denize dokülür. 
Havuzun sağ önündeki park hayli bü· 
)iimuştur. Vali konağı karşmndaki 

mC)'tlanın hurmalarından ise sarı ye
miş hevenkleri sarkıror. iki me)dan, 
Halkevinfo bulundu,!:;'U )ııpılar grupu 
önündeki geniş boşluğu içine ala· 
rak, birleşmek üzeredir. Tiurnda An· 
talya'nın otel }'Cri ayrılmı,ıır. "- Ote· 
li otel mimarına, gazinoyu guino 
mimarına yaptırınız. Mimarlıkta, 

tıpkı hekimlik gibi, hir iş bölümü 
vardır!" di)'e sö}dcyip yazdığımız 
h01 mu idi? Eğer 1 vk:ıf yıllnrca e\·el 
otel tli)·e )'1Jıtırdığı binanın pl!nını 
bir ihtisa~ adamından hı 11ş obar· 
dı, ıimdi onu, otel olnrım lCağı için, 
posta ''e telgrafa dcvrcımi)·ccckti. 
Bina, }'eni vazifesi için de rahatsız 
ve kullıınıısmhr. Din defa bozma • 
ıruık için, hlr defa ®"ru yapmayı öi· 
renmcliyiz. 

Liman bir harli temiılenmi,rir. 
Münakal!t Vekili, e'ki kalenin de· 
niz içindeki p:ırçal:ırını kenetliyerck, 
küı;i'ık dalga kıranı yapmak vadinde 
bulunmuş, Antal)·a'lıları sevindirmh· 
tir. Antalya'da hüyuk ıtemilerin ııı.i!ı· 
nahileccği lim:ın olm:ıdıkıan ba$ka. 
küçük Ye rerli deniz hinirlerinin bir 
harınaı:: .. da yoktur. nuraıla deniz, 
hirdenhire, kükrC)·erek kah~rır: dal: 
tı<wu dalı:alarla kıyılara doğru kö • 
pürür. Rövle ı:ünlrrdc rrk zora k;ı. 

(Sonu 4. tıncQ saytndn) 

~ADiSELER ARDINDAN 

Libya' da baJhyan hareketler 
dolayısiyle hahrlanan harp 

VATE R L O l~if~~;,;,] 
Moskova önünde ve alman sov

yct cephesinin blrcok yerlerinde 
harp tarihinin bu;Qne kadar kay
det.mediğl en kanlı botazlaşma
lar devam ededururken, birkaç 
gün evci Llbyn meydan muhare
besi başladı. 
Bütun dünya, son zafer ~clenk -
lerlnln alman-sovyet harbinde ve 
Moskova meydan muharebelerin
de hıızırlanmnkta olduğunu san
dığı bir sırada, Libya meydan mu
harebesinin baslaması üzerine, ln· 
glll.z Başvekili Orduya bir mesaJ 
gönderdi ve taarruza gecen ordu
dan bir Vaterlo znferl istedi. 

Hııfızalardnkl tarih notları yok
lanıncn, görUIUr ki, Vntcrlo, mil
letlerin ve bilhassa Avrupa'dakl 
milletlerin :politika ve mukadde
ratında bir dönüm noktası ol
mustur. 

Moskova seferi Ue birlikte mUt· 
teflklerlnl de birer birer kaybe
den Naı:>0lyon, hllli akıllanmamış, 
blr UlrlQ uslanamamıştı. DUnktl 
mUUeflkı Prusya Rugya Jle an
laşmış, en <:ok bel bağladığı A
vusturya ona karsı cephe almıştı. 
Fakat onun sonsu" hırsı, etrafın· 
da gltUkcc bllyüyen fel6keU gör
mesine engel oluyordu. 

O devrin en kurnaz diplomatı 
olan avusturyalı J 'eternlch onun 
basına gizliden gizliye çorap ör
mUştO. Bu kurnnz diplomat, fran
sız m111ctlne klı.I"!iı bir beyanname 
hazırlamış ve onu mllttetik hU· 
kümdarlara imza eturml~tl. Bu 
beyannamede, Fransn üzerine yU

rllmefe karar vcnnlş olan mUtte
flklerln hedefi, fransız mllleU de· 
f;ll, dot:rudıı.. doğruya Napolyo. 
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n'un ph.sı oldut;u iltm ediliyordu. 
Müttefikler Fransa Uzerlne yü. 

rilyorlardı; fakat kendi karar
cfl.hlarında da blır ttlmatAıızlık hll· 

j kilm &tlrilyordu. Car Aleksandr, 
Na.POIYon'un bfllUldald tacın alın-

mo.aı., hanedanının yok edilmesi
ni istiyordu. Fransa eziliyordu: 
lAkln Rusya, önUnc durulmnz bir 
dev olmak üzere ldl. Bunu gor
mekte olan Metcmlch'ln ttlylerl 
ürperiyordu. Onun ıctn Napolyo
n'un czllmeslne g~n!Q razı olmu
yordu. 

Napolyon her ucye razı olmus
tu. Yalnız um·anındnn vaz geçe
miyordu. "İmparator" knlmak is· 
tJyordu. Onlnrln anlaştı. Napol· 
yon'un "imparator" olarak Elba 
adasında hUkUmranhlh ve 400 mu· 
hnfızı blunması kabul edildi. Av
rupa'ya baştan başa hUkınetrnıs 

olan Napolyon Bonnr>nrt, yalnız 
Elba ndnsındn hükUmrrın olacak
tı. lşte, Vatcrlo meydan muhare
besinden önceki günlerde bunlar 
olup bltrnlı;tl. 

Avrupa yalnız Napolyon tehli
kesi önünde blrleşebllınlşU. Na
polyon bir kenara atıldıktruı son· 
ra, müttefikler blrlblrlcrlnln göz
lerini oymağa çalışıyorlardı. Vlya
na'da toplanmış olanları, büyük 
menfaat Clykınlıklıın blrlblrlcrln
dcn ayınyordu. Bunu gören ve 
bilen Napolyon, zamanın kcndlsl
r..e g{llllmscdl~lne hUkmcderek, 
Elb<ı adasını bırokmış ve Cauncs'
te tekrar frnnsız topraklnnna a
yak basmışfJ. 

lmparatorluk Frıınsası olmıya 
alışmış olan bu memleket, krallık 
Fransnsı olmıya katlanamıyordu. 
Onun için Bouı'bonlann g6nder
ÇliJclerl kuvetıer, engel olacak 
yerde, Nnpolyon'tın tarafına geç
tiler. Franaız mlllctl, imparatorla 
birlikte )11rümek, tekrar "llstUn 
millet" rolUntı oynamak istiyor
du. 

Vlyana'da toplanmış olan müt
tefikler, Napolyon'un Frıınsa'ya 
döndütünü haber alınca, derhal 
birleştiler ve onu, "dUnya bar1$1· 

( Soau 4. üncü say/ada J. 
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Hey gidi dünya ! 
O smaııu[;ıılları tarihi, baıtan ba· 

ıa. c~ hwyclcri>·le dıılu • 
dur. Bunluın içinde soyu.mıwı ~an 
ulanlar, her hıılde, ıin ulanlardan da· 
ha çokıur. Bir zamanlar imparator· 
luk üç lm:ıya ağ sermiş, fa.kat, gu • 
nıla bi.riııde bu aı,;ın urta>ın<la can 
vermekten kurtul.uoaaıııur. Dunya· 
yı apayrı bir za\i)·"-deo guni)ur, ku· 
vetli uJmayı ve huknıetmcyi, iman ve 
birlik sırrından değil, badıyc 'e 
tundra dünralannın aldatıcı renk • 
!erinde arı)'Orlardı. 

O kadar Ki, Avrupa, Osmanoğııl· 
!arı ülkC)ine zaman zaman kan ve 
ateş illkesi olarak, çiçekli bir bah· 
çcden )angın seyreder sil>i bakınıı· 
tardır. 

Onsekizinci )'UZ)'ılın buyük dehli· 
sı Gocthe, Faust'ta bir ıclıirli)e ıuı:ı
ları söyletir: 

" Ben, pazar ve bayram günleri, 
hupten ve muharebeden balıscunek 
ka.dar mükcınıııcl bir şey ta$Bwur 
"-dcm)'Orunı: utcde, Turki)c gıbı 
uzak yerlerde, milletler biribirlcrı)·le 
döğüJıirken, biz burada pcııçcrccııi· 
un ömin<le, kadclıiıııiı.i boJaitı)'O • 
ruı, ve nehirden nsaiiı dosru suzıl • 
len renglrenk gemileri se)'rcdı)o • 
ruz. Soııra, akşamları da, neşeli bir 
halde evimize donerck, şıılh ,.c ı;ukün 
içinde ra~adığımıza ~ı.ıkrcdiyoruı.." 

Faust'lar, l\Jcphisıophclc)·ıer, 

mektepliler ve ıchirliler, ha).ıtın 

içındedirler. Gocthc"nin temiz \'e ı.ı· 
biaıçı ruhu da )'l!Jı)an kı)·.ınctlcr ara· 
sındadır. Yalnız değisnıiJ bir şey var. 
Faus1'tııki ~ehirlinin, pençercnin 
önünde sarap kadehini lx>ş:ılurkcn 
uzaklardan dumanlar içinde )e)rcttİ· 
ği Türkiye, ~imdi mesut )Ufh ı,•ııııle· 

ri ya'ıyor. Cenk ve cidalin en güzel 
desııınluını y:ıza.ı Türk sÜn!:Ülcri, 
şimdi, bu sulb ve bahar Türki>·e'si • 
nin, hudularına çelenk ömıiışlcrdir. 

Mephistophclcs değişmedi. De[:i· 
ıen ~ey, yer ve manzaradan ibareuir. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Dünkü Meclis 
Büyük Millet Meclisi dün saat 

15 te B. Şemsettin Günaltay'ın re· 
isliğinde toplanmıştır. 

Orman umum müdürlüğü 1941 ma· 
li yılı büt~esinde değişiklik yapılma
sına dair olan kanun liyihası kabul
edildikten sonra, Büyük Millet 
Meclisi 1941 yılı ağustos ayları 
hesabı hakkında Meclis hesapları 
tetkik encümeninin mazbatası o -
kunmuştur. 

Bundan sonra da Erzincan mebu. 
su B. Saffet Arıtman, Arzuhal encü
meninin haftalık karar cetvelindeki 
bir .kararının umumt heyette konu
şulmasına daira olan takririne geçil
miş ve b~ meselenin adliye encüme· 
nine verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ruznamede birinci ve ikinci ko -
nuşmaları 7apıl-1o: maddeleı- de bi-

tirildikten ıonra toplantrya ıon ve
rilmiştir. 

Meclis yarın saat 15 te toplana -
caktır. 

Çağrı 
* Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
bugün saat 15 te toplanacaktır. 

Türk Hava 
Kurumundaki 

toplantıda 
General Seyfi Düzkören'in 
söylediği k a p a n ı § nutku 
Türk Hava Kurumu merkez umu

mi idare heyetinin evelki günkı.i top 
lanbsı dolayısiyle dünku sayımrzda 
koyduğumuz yazıda bazı cümle ka· 
rı~malan olmu§tur. 
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Toplantıya son verirken general 

Seyfi Düzgören'in soylediği nutkun 
metnini aynen sütunlarımıza alıyo. 
ruz : 

" Bu tonlantıya son vermeden, sa
yın arkadaşlarımdan bu toplantıda 
geçen pek değerli görüş deyişlerin
den kuvet ve cesaret alarak Genel 
Merkez adına bir iki söz söylemek· 
liğime izninizi diliyeceğim. Genci 
merkezimiz kurultaydan altlığı di -
rektifleri yerine getirmek için var 
kuvetiyle çalı5ma zevkini bu toplan 
tıda huzur ile tatmış bulunuyor. Bi
zi böyle bir zevke kavuşturan idare 
heyetimizin, başında ba•knniyle ve 
idare heyetinin hesap ve kitap üze. 
re çalışmalarını aydınlatan milrakip 
arkadaşlarımızın ve kurum idare fi. 
mirleriyle şubelerin idare heyetle· 
rinde vazife alan arkadaşlarımrzın 
pek deferli çalışmalarını burada tak· 
dirle anmayı borc bilirim. Şükran 
ile görüyoruz ki. Hava Kurumu mil
li havacılık hedefine adım adım 
yaklaşıyor ve her adımını, geriye 
bakarak değil, hep ileriye doğru da· 
ha uzun ve daha sağlam atmak için 
çırpınıyor. Bu ilerleyişte dayandığı 
ve daima dnyanac:ığı kuvet, kuruma 
karşı halkımızın gösterdiği ııonmez 

inanc ile hükümelimizin yapmakta 
oldu~u temelli yardımlar ve en baş
ta Milli Şef'imizin daha bu dünya 
harbi patlamadan çok önce, hava -
dan gelecek tehlikelerin daha böy. 
le ezici ve yıkıcı şekilleri belirme
den gerek halkımızı, gerek kururnu
muzu uyandırmak, hava hakimiyeti. 
ni elde etmek yolundaki, kıymetine 
ölçü olmıyan direktiCleri ve vecize
Jeridir. 

Bütün dileğimiz şu olacaktır ı 

Halkımızın kuruma karşı olan kut
sal inancını daima artıracak ve bes
liyecek tedbirleri almakta devam ü
zere çalışalım ve idare heyetimizin, 
memleketimizde milli havacılık en
düstrisini kurma yolundaki kıymetli 
ha:r.ırlıklarınr çabuk bitirip işe geç
mede muvaffak olması için eMen 
gelen yardımt elbirliğiyle yapmış 
olalım.,, 

. 
iplik dağıfllmasmda 

yeni kararlar 
!kt.ıaa\ Vchaıv"~ eou ıpuı. ı ... _ 

namesinden sonra bazı yeni tedbir
ler almakta ve bu mUııascbetlc ip
lik fiyatlarını yeniden tesbltc ka-
rar vermlıJ bulunmaktadır. Yapılan 

lncelemeler bittikten sonra yeni fl· 
yatlar llAn edilecektir. 

Vektllet, aynı zamanda ilgili ma
kamlara bir tamim g6nclcrml!J ve 
bu hususta bazı tavsiyelerde bulun. 

* Nafıa Encümeni ,bugün saat 
da toplanacaktır. 
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muııtıır. Bu tamime göre, vilAyctıcr 
tarafından verilmekte olan ipliklere 
ait veslknlar yeniden değlşliıilecek, 
zati ihtiyacı olanlara ayrı, dokudu· 
ğunu satnnlnra da ayrı renkte vesi
kalar verilecektir. 

Bir tilep demirini taradı ve 
Gazi köprüsüne çarptı 
fstanb~ 26 (Telefonla) - Ta®r 

için Haliç'te bulunan Sümer ~ilcbi rüz.. 
eir ve suların tesiriyle bu sabah 6,30 
da demirini taramı3 ve Gazi köprsünc 
biı:ıdirmiştir. Köprüde hasar )'Oktur. 
Yalnız. ıilep köprünün giriJ, ~kış mer· 
kezini kapadığı için bü)'Ük motörlerlc 
Haliç '-apurları bugün buradan iıle • 
memişlerdir. 

ihtikar yapan iki kasap 
adliyeye verildi 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Narlı 
fazlasiyle beş &)'C!a on bin iki )'Üz Jira 
kazanan kasap Hayri ile 70 kurusıan 
faturasız et satan kasap H:ısnn adliyeye 
verildi. 

İstanbul' da nüfus sayımı 
tesbitinin fitleri dağıtılacak 

İstanbul, 26 (Teletonla) - Semtlerde 
nlltuıı Ba.YlSını nnlıımak lcln hazırlanan 
fialerln yarın {iç kazııda daf:ılmasına 

başlanacaktır. BQtlln kazalarda fialcr 
iki ırUn 1clnde da~ılncak ve 6 1lkktınun 
cumartesi gUnllne kadar toplanacaktır. 

Flslerdcn yiyecek maddelerinin a· 
bından Satltade edllccektlr. 

Bundan böyle zatı lhtlyac sahip· 
leri senenin muayyen zrunruıındıı. 

bir veya iki defa olmak Uzere mah
dut miktarda iplik alacaklar, buna 
mukabil dokuduğunu satan kimse
lere daha !azla iplik vermek imkA
nı hasıl olacaktır. 

Diğer taraftan bazı kimselerin 
tezg{üı sahibi olmadıkları halde, 
tezgtlh sahibi gibi görUnerck iplik 
almakta oldukları ve bunların al· 
dıkları iplikleri yUksek fiyatın baıı
kalanna s:ı.ttıklnrı tcsbit edllmlş vrı 
bunlnnn önUnlin alınması için hak· 
lannda §lddetll takibatta bulıın11l
maları için vllltyetıere tebligat ya
pılmıştır. 

................................... ._ 
Paranızın emin bir yerde ol -
masmı mı istiyorsunuz ? İhti
yacınız olduğu zaman onu kul
lanmak mı istiyorsunuz ? Pa -
ranızm size iyi bir faiz getir
mesini mi istiyorsunuz ? Bii
tün bu faydaları bir araya top. 
lamanın tek bir çaresi tasar -

rıuI bonosu almaktır. 

"································"' 

İşgal altındaki Fransa 
Ajans haberlerinde sık 5tk, i)gal al· açıksa da takyitler çoktur ''e zaman za. 

tındaki Fransa, işgal altında bulunmı· man iJgal altında bulunan ve bulun.mı· 
yan Fransa i~imleri geçer. yan Frama arasındaki hudut ca.mamiy

Alman işgali altındaki Frall98 idare Je kapatılır. 
bakımından alu çevreye aytılmııur. Fransa ile Almanya F!''ında imza • 
Bunlar de ıunlardır: !anan mütarekenin giıll bir maddesin· 

l) Sima! A çevresi. 2) Simal B çev· de Alzas • Loren'in Almanya'ya terki 
re$i. 3) Merke7. çevresi. 4) Batı çevre- kabul edildiği rivayet olunmaktadır. 
si. S) Doğu çevresi. 6) Paris çevresi. Şimdiden oradaki halkın almanlaşu • 

Her bölgede orada oturanlarla mül· rılma~ına baılanmıJtır. 
tecilerin hareketlerini idare ve kontrol Almanlardan rana olan Paris • Soir 
etmek üzere ayrı ayrı husust nizamlar 

1 
gazetesinde çikınıs olan bir haritada 

yürür. Fransa üç bölgc)·e ayrılmaktadır: 
Şimal n çevresiyle, doğu çcv:e,i, ı) Simdi işgal altında bulunmıyan 

esasen orada oturınııkta olıınlardnn bölge. 2) Merkez ve hau bölgeleri. 
gayri frınsız td>aıuına tamarniyle ka· 3) Simal ve doğu bölgeleri. 
palıdır. Bu taksimin. ilerde Fransa'nın ala· 

J Merkez ve Parl' çevreleri, a-eke cağı şekil hakkında blı: fikir 'Yeldi.ti 
onda oturmakta olanların •vdederlne aö)!leomektedir. 

Medeniyet tos 
Gelen haberler, batı colllnde ını:l· 

11.z ve alman tanklannın blrlblrle· 
rlylc toslustıklarını bllıllrlyıır. 

Bir zaman koc dôğilştlı·Urlcr, ho· 
roz doğUıturUrlcr, deve dv~UıtUrl.ır· 

!erdi. 
lkl azı.:ın kocun boynuzlıırı arasın· 

dııkl catırdının dchsctll olduğunu ha· 
tırl rım: bir iki deta ı.:ormUılUQUm 
vardır. 

nırlblrlylc döl':üsen horozlarda 
ı.:aı.:.ılıır, lblkler kıın revan !cinde 
kiilırdı, tll blrltl )cnlldlQlnl kabul e
dip kacıneıya kadur. 

Deve dollUsUnQ ı:örmedlrn. Onun 
da sunturlu bir fCY oldur:unu soY· 
!erler. 

BUtQn bu dur:llslcrı "du>·ı:uıu in· 
sanlık., bir vahşilik, bir ilkellik sa
yıırtlı. Koç dôl':Ustllren bir kll>U, ho· 
roz dilAUsttırcn bir mahalleyi, deve 
d ıf:Uştıırcn bir kasabayı kınamak 

!cin hclkl de hepimiz, az cok, "ede
biyat .. !ar yapmııı7.<ltr. 

Şimdi develerin salınd salına )'Ü• 

rUdü"•ünU, narin hurma nf:aclarının 

dibine pek az vurnn gölı:elcrlnl ııör

ml' ·e, lll'llı> gl'ccn kervanlara ııusa

rıl<I r ı.:ustcrlp ı;u ııörmils kuruntu· 
ı;u vcrmcl':c alıomıı çulde ccllkten 
kall'ler toslnsmaktadır. Ufuklarda 
)'alancıktnn sular dı:i':ll, sahici ben• 
zln havuzlan p:ırıldı~or. 

Dlr t:ınıdıl':ım, 

- ll!<'<lenlyet clile ı.:lrlyorl 

d yordu. Gcrcekte ise mcdenb·ct 
çöle girmiyor; medeniyet cülde tos· 
!aşıyor. 

ColU &"örrr.Us Ye)'B gurmcmtı ola· 
bilirsiniz. Fakat her halde ııorlllmUs 
bir resimden, seyredllmls bir rıım
<ll'n hn tırınızdn kalm13 tılr ı:uı haYa· 
Jl vardır. 

H:ıynllnlzl ne kndnr lsll'tıenlz, O· 

rada, nihayet, dehselll kum fırtına· 

ıarı cstllUnl, iki kızı:ın devenin biri· 
biriyle bofınzlastı~ını tnsarlıyablllr· 

diniz, susuzluktan ölmllı bir yolcu· 
nun lesine llsüşcn akbabalar gözll· 
nuz.Un önllne gelebilirdi. 

Şimdi. o çölde cellktcn tanklar 
tosıa,ıyor ve :ı:ırtılı arabalnnn lı'ı· 

lerl üzerinde ııkbaba yerine av tay· 
) arclerl uı:u&maktadır! 

~ 

"At" ! 
Arapça cemi müennes eki olan 

"nt,. &"azetclerln mellnl('rlnde ve 
baılıklarında bol bol gör\lnüyor. 

Beynnnt, tah&ldat, tevziat, takl· 
b:ıt \', R. gibi. 

İnsan bu .. at .. ekini gör\lnce bu· 
nu kullanana ıu eki: 

- At! diye bnf:ıraca~ı rellror. 

* Kar yağarken ! 

Ben, bu satırları yaza&en sabah· 
leyin b3.)lı)'an kar, hlla, yıılfı>'Ordu. 

'Du w.no;ıu ..... • '1\a1.~ı~111'.la ...,1.ı .. -

Çocuklar da biraz. so:ır:ı kardı 
heykeller )apalaktan, birıhirlc ı 
kartopu O> ununa J;iri~ecekıcrı 1\ 

yağan karı, ıuph '1Z, ;.;o.ıulkrHı" 

&c\lnerck karşılarlar. 
Fakat ben, kar ).ığarkc~. ~ 

rın çıplak daJlarıııd.ı ıuncmi)c L 

san )'emsiz serçelerle ıisıü b~ı pı 1' 
)'ok~ul çocukları baıırlarım. 

Şımdi önümde duran bır noı, • 
kere ı;:iden \ atıındaşl:ırın çocukları 
bakmak iıinin Çocuk Esirgeme ı;.u 
rumuna bırakıldıfrını bildiri)or. 

Kara kış ve bC)·az. kar, bu )'lire 

severlik ,.e insanlık borcunu busbıl 
ıün katmerli bir ödev haline '°" 
maktadır. 

Sınırları bektiyen silahlı vatııı 
daşın ellerini dondurmamak ve sı 
nı tiıreınıcmck hepimizin borcu ol 
duğu kadar onların biz.iın ,cfkıı.t 
cağımıza bırakılmıı yııvrulannı 

nn:ılnr, babalar, amalar, tcıyze!Cf d 
k:ırde~ler gibi bağrımıza basınıı.k 
borcumuz. değil midir? 

Sessiz sessiz: rağıın kann 1:1iılel' 
durulan scsindt.'11 ben bu hatırlı! 
du) U)'Orum. 

Ç.OCuk fairE:cme Kurumu, dlD, ' 
deki türlü vamalarla dokuz. ay içıtl' 
de 300 binden fıı1h Türk çocu~ 
}'ardım imkJlnını hulıı.bilmişıir. l' 
}'8ğarkcn, ortaltk soğurken bu >"'' 
dımın tıirkaç kat daha hızla.ıtırı' 
r.crekıiğini hanginiz. hatırla.ını>-o' 
sun uz? 

Tevfik Fikret, bir ~iirinde !;5P 
üstünde duran )'Ok.su! bir çocuğa lı 
pimiı~i ncındmnak için, bir başP şii 
rinde de Balıkl'$ir depreminin ıJ 
vallılarının acın:ıklı hallerini ı:li ., 
müziin önüne sermek için büıilll ' 
sanatını ortnya döker ve nihayet: 

- Verin z.avallılara ! der. 1,. 
Kar yağı)"Or; hava soğuktUr· , 

kat bil, hiç bir uman ne yok$ull~ 
jhın tasvirine kaç:ıca~ız: ne ıct 
dunnınuzu ,ahlandıracağız. sıdt<' • 

- Yapalım vazifemizi! dh~ce 
ğir~ ~ 

Kar yaj!ıror; dallann üzer!~, 
ki )·emsiı: serçelere acımak ,.e ~:ı<,. 
rıı )'cm vermek ı:önlunüz.e bir P'" 

cık rahat verebilir. .cJ..ıf' 
Yok~uı ı;oc:uklarımız, o.~ ~ 

!ardan daha zırade yürcğıınııd 
Fakat )'Ürcklerimizin ısm }etil ~ 
onların sırtlarını pek ve karıııl• 
tok tutmak \'llZifemizdiı:; 

- Yapalım vazifclerimiıi 1 

* Cerabub - D;arabou'b ! 
-----~---------- d ı:1 

Yabancı kcllmeıcrı asııııırıfl 
lmUHarlylc yazıyonız. su ı;:ötll 
mesele ddlldlr; takat bunu Jıo! 
reltm. 

Evelkl ı;:Qn bir ~azctcde t 
nın bir kasabasını ı5yle ~ 
ı;:ördllk: .. DJaraboub." rı(ı 

• ... .,.~An 'lra•ahti O'.A lfb3.-
18'da de~lldlr. Biz de, araPQl11 
isim taııyıın bu kasabaya Ct 

nıan şairi ilham almı}'ll kalkar, ke • 
lcbdderi hatırlar, gök yüzünde me• 
!eklerin kanatlarından kopan tüyleri 1 ı. 

_g_ö_r_ü_r_g_i_b_i_o_ı_u_rd_u_. __________________________ .,.... ______ ~~ 
deriz. 

Yurdiçinde 
lstanbul'dan bildiriliyor: "Pe

yami Sabah" gazete idarcha -
ne ve matbaası, evellt.i gün sa
at 4 raddelerinde taşa tutul -
muş, cadd('ye nazır odaların 
camları kırılmıştır. Gazetenin 
sahibi Mihran levkaliide teli -
şa düşerek telefonla zabıtaya 
malumat vermiş ve matbaa Ö· 
nünde biriken halk zabıta ma
ri/etile dağıtılmış ise de hadi· 
senin kimler tarafından yapıl • 
dığı anfoşılamamıştır. Zabıta 

taralmdan matbaa önüne polis 
ikame edilmiştir. 

Yurldf!ında 

Times gazetesinin verdiği mı
lıimata göre Cemiyeti Akvım· 
da lngiliz Murabbası Fiser 112-
gilterenin Irak kıtası üzerin -
deki vaziyetini tayin ve tespit 
için Irak hükümdarı Faysal ıle 
lngiltere arasında bir muahe -
de akdine lüzum hissedilmek • 
te olduğunu beyan etmiş ve bu 
lıizumu ispat için dört şart der· 
meyan eylemiştir. 

Küçük haberler 
*' I 

KUtahya valiliğinin Tav~•.111~e ~ 
:>.asına bağlı Bilylikilet k~yii~ıe1 

1
, 

lunan Linyit madeni is•ıtıs3 tııti' 
yüzde beş nisbi resme tabi 
ması kabul edilmiştir. 

* · raÇ '.; Yabancı memleketlere .ıtı jı'l " 

lecek zımpara cevherlerırı ıd' r 
yıl olduğu gibi bu yıl da 11,r• \ 
nisbt resme tabi tutulması 11111t 
killeri heyetince kabul olUfl 

* rııı'~ 
Devlet demiryollan ve 

1 
/. 

işletme umum müdürıüı;tlrııiı 1 

garında bir motörlü tren g~tl ı• 
tırmala karar vermilitir. r 
150 bin liraya mal olacatctı • * ~,ıı\,. 
Nafıa Vekilliği Erzincan e'i 1'1 ı 

içinde bulunan Vnzgirt öe'~erı'1 c • 
ğının düzeltilmesine kara~ ıınt'~ı' 
tir. Bütün projeleri h~zır1.~1• lan bu düzeltme 688 bın 1 

lacaktır. 

"":t' Boyabat C.H.P· d• ·"' 
kongresi toplattı: ,~ .. 

Boyabat, 26 a.a. J{azatll
1
• 0~ f 

riyet Halk Partisi kongresıri~I ~, 
1 . ~e Jıl' lanmıı ve bölgemiz çın •dJrt 

rarlara vardıktan sonrıı 1 

etini se~erck dağılmı§tır· ~ 
------~ 

Köşemiz • • • 
. i '(' 

"UI " S' 'L• d • "tiblf ~,ıt us ua, ıre.ııaı& e aır yazısında Nsatıb mesahası eJıft", 

çiyor. Türk okullarında artık buna "yüzölçumü .. derııfl :rııtıfb 
Okul kitaplarına giren teriınler bahsinde dikkatli davran 411

1 
Gene "Ulus" un sanat say/asında, bıiyük bir başlıkl~:zrıe'~ • 
mecmualara intizar" denmiştir. Sayın arkadaşımızın "be1ıtt1: 
yerine niçin "derıı'" yi ılmadıfına karışmasak bile, rıl'ı 
varlr.en "intizar" ı kullanmımasım isterdik... h btfl 

"D.N.B.'nin aldılı mütemmim malumata gore.... 
8 

"mütemmim • tamımlayıcı" dır. 1 

* 
~ 

·ıııııf" ,ı· 
lktintçılıarımu ııermıye mi, kapital mi diyecek/er. bı 1t" ı 

F k 
.. .. _., . . • 1ııt 

a at mutcuavıl ve ııbıt" yerine dilimizde "dorıer ve 
ıılıkları vardır. 

* ~~ "T .. k T . b. sı1 ur çe erımler Kılavuzu" çıktı. Gelişi güzel ır.. bb'' 
yo.~uz. Eskileri ~kuyunuz: J) Müsaviyüşşekil, 2) /ı!ı:.~e rrııJJı 1' .,t 
rt:,useddes, 4) Muselles, S) Mıisellesi muhi, 6) Musellc~ı kçtl'~ 
ful ıdla, 'I) Müsellesi mütesaviyüssakeyn. Bır de fut fi• 5) 1 
b~lcı~ız: J? Es biç!mli, 2) _Yedigen, J) Altıgen ... 4) ~ç~~ııııl ~1r 
y~n u:ı:_cm, 6) Çeııtkenar uçgen, 7) lkiz kenar uçgen. 1,yct· 
ıılerım ınlıyorııunuz delil, hınıileri gönlünüze hoS ge 
sırı ınisıller vermeite devam edtteliz - otLCİ 
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Ribbentrop diyor ki : 
-----.....;.--.-...~--_..-----

1 ng il tereye karşı 

avrupa 
30 yıl harbi 

Yapabilir 
ırı l Başı 1 incı sayfada ) 
~ 1•· F unr r .n İngtlterc'ye karııı taC: ettıg-ı ıınlqma siyasetine rntmen, 
t rçıı lngıltcrl'sinin harbe bB§ladı • 
lı ııu, bırııırı nrdma bll§ka milletleri 
ıı:di ını:nt:aati için mücadeleye sok· 

01 tan takat htı: birinde muvaffak 
~ıktan sonra nihayet Sovyet 
.\ a':va döndUğüııU söylemlıı, fakat 
.. ~lo.Saksonların Avrupa'daki son 
Old rt Üınitlerlnin beıı ay içinde yok 
U~nu Lclirtmlştlr. 
~an hariciye nazın, rua maRIObl· 
~ nctıct'slnde, mlhver:ln ve dosUa· 
~ 114kerUkce Avrupa kıtaııında taar· 
'1ıııı tdl!ınez bir vıızb·cte ırlrmtı olduk· 
~ Ve lktısatca ise denlzaeın mt.'Dl· 
~tle.r klll'luıında artık mUstakll bu· 
"' Ukla.rını ve hulAsa olarak Almanya 
il-. ltıtcya•nın bUtUn kuvetlerlnl es:ı& 
~ Yanı lnı;Utere üzerine tevcih e-

duruına ırtnllklerlnl kaydcUnlsUr. 
'le4t ~r bakımdan, dcml$tlr, bu mUcadc
~lltUn ıansıar Avrupa blrllfıl tara
tıı ır ve bunlara uzun zaman kafa 
tııı ~ek hicblr <tevleUer kombınezo· 

16reın1Yorum. 
'-ııt~ın hAll mevzilere aahiP bu· 
...__ Qtıı tqebbUste ıtmal Afrika ve Ya· 
~lt·ta, uzun zaman, bu ıılYul ve 
ı;,;::1 kudrettn tealrlertnden harW ka· 

>'ic:aktır 
Uıaıtaark·~ da müstakil ırel!4mentn 

""1ııı olan bir Japonya vardır ki dUn· 
::- hlcbtr devlet, burada kend!Blne alt 
Gt.ı lıııazı bu hlklm vazlyeU onun elin· 

aJ.ıunaz. 
il. Von Ribbcntrop, bu devletler kar· 
~ Cörcıı lnııiltereslnln Um!Uerinln 
ııı,. '11ıu &on müttefik olan Amerika 
, 11 lea11t devletlerine :vaklUmll oldutu· 

/\ t01ıe:n11 ve demtıUr ki: 

~ltı&ıı ınilleti, amerikan milletine 
~ ~iç bir kin duymuyor. Ameri
ll 1t·llıilleti de alman milletine kar-
i\ 111 duymuyor. 

il Uz,,eıt, mllletlni Almanyaya kar
'ttt'tıarbc sürüklemeğe çalışıyo~. F~
~ IUnu soyliyeyim ki Bırleşık 
~lctıcr duşmanlarımıza her ne 
llıta~da harp malzemesi versin ver
~ bize karşı harbe cinin Kir -
iti d •. bu, mücadelenin neticesi • 

llcrııtirıniyecektir. 
~ lltada, Almanya'nın Amerika'da 
b.ıı Olduğu hakkındaki iddialardan 
ltr·ltden M. Von Ribbentrop IÖ.Z· 
~e ikiyle devam eylemiştir ı 

' 11-ı Genişlemesini nesillerce dolıu· 
l'i"tt• 1atak olan Almanya'nın Ame· 
~ 11 hlicum etmesi için hiç bir 
~ "e hiç bir menfaati yoktur. 
Ilı~ Aınerika'ya bir alman taar
.....__ -.kertik bakımından ancak bir 
lltal1Jttİ••t.ı..., • .._ ın.ı. ... , •Ö'•r ·-•'"'ı."-. 
~'11 ' (fUnyanm yarısına kaf1t iten
~ t lı.rbe ııiirükletinıe, buna an • 
~ ~eııur edeceğim. Eğer hldise
~ )olu tutar ve Birleıik Dev • 
"4 bı -'vrupa ve doğu Asya arasın. 
~~barı> çıkarsa, bunun tarih hu
Itı:ı ,.: nıcsuliyeti ve büt6n netice
llt. llız reis Ruzvelt'e ait olacak-

l.!'- ., 
~ 0n Rlbbentrop, Almıınya'ya 
~aı:ıılan lngllız harbinin esas 
~il &.rnerlkıın vergi mUkellefle· 
:"it ~lttiğını Amerikıı'dan kanı· 
~larak durmadan kıymetler 
~ ~bunun neticesinde nlsbeten 
"'lllı r Ulmanda Birleşik devlet· 
~~rl1hte misil g!lrUlmemlş ve· 
~~bir ekonomik buhrana uğs • So"yet Rusya ile ittifak 
~ bQ •uretıyle Reis Ruzvelt'ln 
''Qlıı ~ IOsyat fellkeUerin tohu· 
tı,11•ttı~ını sö) IemişUr. 

~~ere•nın harbi kazanmak 
~'ll ~ın az olduğunu kaydeden 
~ 'ltt llrlclye Nazın, Almanyn'nın 
~ trıl ltln zemini yokladıfı hak· 
~ti tlltc-~'den gelen ve dalma 
lııı-:' b ~an 11dlalan >·alanlamtıı, bu· 
~il t lnırlllz mllleUnln sulhu 

~lnnsına gelebllec~ğlne tel· 
...._tt~ Ve demiştir ki: 
~ ~/\ltn.anya zaferden zafere ko
~~ tl~l'de maAlOblyetten mağlQ. 
~: 0 e idi dahi, bir &eY muhak· 
~-'lı da nnsyonnl sosyalist Al· 
~ ~ ~ ın teslim olmıyııcağı. On }t 
fı\.~-·ııa ıbbcntrop, lnailtere'nln 
ı.,."'ıct'aı isyıuııar körUkJeme pro· 
-~ löy~darı da bo.hselmlş ve söz· 

...._~ it e b!Urml&tlr: 

i:' ~re, bu motör, tank ve tay
(' İt) llda, allıUılan alınmıı kıta
~ lı..aıı. bahis mevzuu olamaz. 
~ 'tuııa milletleri isyan et • 
)ı ltı ı 1Yorıar. Fakat ouraaı sa • 
.... ~ ngtıız aiynsetinln Avrupa
~ t'0kınasından sonra, kıtanın 
lıı..' .\~ztmı bir gUn iclnde ola
~ birı l>a, tarihinde Jlk defa o
\..qlıt ll e!lmek yolundadır. Yeni 
\ı~ erli:vor, onu hiç kimse dur
\""' Ilı lı..tıkerllk bakımından hU • 
~ 'ltoıı~z katamaz bir vaziyette 
~ 'bı .. hrru bakımından temin edil· 
~ >'t lllde, kıtamızı, sulh zama
~' t1>'ornıu1uz gibi politik ba
~ btt ~atızım edebiliriz. Avrupa, 
~'a "na? ag,r tehlike altında 
~ >'&> n. ıcap ederse bir 30 yıl S -.., llbilecektır. Avnıpa'da, mlh 
' l ~ doauarının idaresi 11.ltında 
\ "~"~·kuruıurken, Uzakıarkta· 

ııı4!1l\ llın ve dostlarının ldare
ltıı: ht Yenı nizam kunılmakta • 

d r ısey ur.un zaman bu ge
ırduramnz. 

-3,.., 

TELGRAF .·TELEFON- RADYO HABERLERİ o4 

INGILIZLERE GôRE 

İKİ TARAF DA 
takviye 
aldılar 

Almanlar karııhk 
bir hücum yaptllar 

(Baıı 1. inci aayfada) 
vemete kanı batJya doğru devamlı ola· 
rak wrakkl etrnı.ıerdlr. 

Bu arada Tobruk'takt tnırlllz kuvetle-
11 tankların mOzahercllyle Uk iki .ırün

dekl çıkıt hareketlerinde kazandıkları 

mevzlln doausuna tedricen ırlrmlllerdlr. 

Du kuvet ılmdl ııldıtı eslrlerın sayısını 

artınıııı ve a)nı zamanda. 24 sahra to
pu ele ırecınnıeUr. 

Baslıca muharebe antıası olarak kn
ıan Sldl·Hczcır cevrcslnde alman baa· 
kumıındanlıaı da takviyeler .:cUmılstlr. 
DuııUn )enlden bUyuk bir caıııımıanın 
gcllalml bcklenlllyor, 

Diller taranan dikkati ve kuvctlerl 
asıl muhıırebe sııhasından b~ka taraf· 
ıara cekmek tein dUı;man Caba Salch 
umumt mlh\·ert boyunca ve dokusunda, 
Sldl·Ömer'Jn cenuhundakl hudut tel 
ö~Ulerlnln artıliından esaslı bir akın 

tertip etml6tir. Son habcrlt. c ııöre bu 
düıman kolu Sldl·Ömer lle Halfaya ara· 
unda :van yolda bulunmııktndır. Du kol 
Caba Salcb'ten ltlbanm alcaktıın ucan 
av ve bomba tayyarelerımtzın devamlı 

taarruzuna utlrıunııtır. Hududu ııecer· 

ken de sahra toplanınız ve tanklarımız 
bu dUıman koluna taarruz etmlller ve 
tank mevcudunun takriben Ucte birini 
.kaybettlrmlalerdtr. Bu ıaeırtma hareke
tlnt önlemek ıcın ıtmdl tanklara daya
nan motör!U lngll!z .kollan te&kll edil· 
m!IUr. 

Devamlı b~ ırUnlUk bir me)'dan 
muharebesinden ııonra zırhlı teaklllerl· 
mlzln Sldt-nczcıı clvarındnkl baılıca ha· 
rekeUercle tekrar yer almak Uzere ken· 
dllertnt tensik ettikler! ileri cevreıere 

eveıce ihtiyatta tutulan pek cok ln.ırlllz 

tank takvtyelerl ernmtı bulunmaktadır. 
Daha cenupta ınıılllz ve Cenup Af· 

rlka maklnalı kuvMlerl Hint kıtalarlyle 
J.sblrllA'I yapanık Jalo':vu ele ııecırmı.· 

Jer, 200 ttnlyanı esir etmlııler ve blr 
miktar :yiyecek ve teçhizat almıılardır. 
Bu cevrcde hıırekeUer memnunI.yet ve· 
rlcl bir tarzda ırellsmektedlr. 

Hava kuvetlerimlz, kara kuveUert· 
mlzle llblrllğl yaparak muharebe mey
danında dllamanın nakliye otomob11 top
lantılanna ve tanklanna bombalarla ta· 
arruzlarda bulunmuılardır. Bir dUtman 
kotuna yapılan ve bilhassa muvaftakı· 
yeUe neticelenen bir taarruzda blreok 
dUsman arabalan vurulınuı ve hasara 
u~ı a.ı..ıuuo Lır. 

lngiliz alıeri •Özcü.ünün 
lilıri 

Kahire, 26 a.a. - İngiliz askert söz· 
cüsü, bugün öğleden sonra yaptıjı be • 
)'llnatta, muharebenin, düıman unkla • 
rının yok edilmesi olan İngiliz hedefi 
takip edilerek kazanılacağını bir kere 
daha bclirtmİ)tir. 

Bu )'Ok etme, demiıtlr, seferde bu
lunan herkese verilen ve heıtces tara • 
fıodan takip edilen emirdir. Ba~ka ~tin 
sava,tar bizi bekliyor. Tankların arka • 
sından ilerliyen Yeni Zelandalılar, Sid-i 
Reuak bölgesindeki cenup afrikalı ve 
britanyalı kıtalarla tc.mu tesis eylem.it
lerdir. 

Galeri • Salih'e dofru atman l&Jlt'C· 
ma akını büyijk bir hızla yapılmıttır. 
Fakat tol>(Umnz ve tanklarımız bu ko
la hürum etmiş ve alman kolu kuvet • 
!erinin üçıe birini kaybeylemiştir. Bu 
kol, daha evet İngiliz hava kuvetleri ta• 
rafından ~iddetli surette hırpalanmıştı. 
Bu ıaıırtma hardcetindrıı çıkan mlna, 
duşmanın esas muharehe meydanında 
daha az tankı bulunduğudur. 

Piyadeler ara•ında ıiddetli 
muharebeler bqladı 

Londra; 26 .a.a. - Libya'dan ge
len son haberlere göre, tank muha
rebesi ıılddetlnl kaybetmektedir. Şim 
dl piyadeler arasında olddetıi muha
rebeler bqlamıııtır. 

Tobruk garnizonu, cen·Jp-doğııdan 
gelen kuvetıerle henUs bat tesis e
dememig olmakla beraber, dü~manın 
şiddetli mukavemet! karşısında ağır 
a~ır ilerlemektedir. 

Mısır hududu civcuında 
çevrilenler 

Londra, 26 a.a. - Sanıldılına göre 
Mmr hududu yakınında çevrilen mih· 
ver kuvetleri yakında teslim olmak zo
nında kalacaklardır. Capuuo kalesi• 
nin :raptedilmesi üttrlne bu kuveder 
füdan mahnım kalmışlardır. Rommel, 
doğudan gelen Yeni 7..elanda kıtaları 
tarafından denize sürülen zırhlı dl • 
menlerinin bakiyelerini kunarmıya te
şebbilı etmiı ve en ümitsiz tehlikeleri 
göze almı,ur. Yeni Zelanda kıtaları 
yeni İngiliz t -~k kuvetleri ile tal<vi)"e 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu birlikler arasında bulunan Ma· 
oriler bilhassa kanatların muhafarımn· 
da temayüz eden ve düşmanı yıldıran 
hücum müfrezelerini teşkil ediyorlar. 

Almanlar hava kuvetlerini büyük 
ölçüde ukviye ennitlerdir, İtalyanlar 
ioıe ellerindeki bütün hava kuvederinin 
şimdi Lifwa'da bulunduğunu SÖyliiyor· 
lar. Bunlara rağmen Britanya hava ku • 
vetleri üstünlüğü ellerinde tutuyorlar. 

Amerika' da soğuk dalgası 
Nevyork; 26. a.a. - Çok 11iddetll 

bir soğuk dalgası Birle§lk Amerika 
Devletleri üzerine çökmüııtUr. So • 
ğuk bilhassa Birleşik Devletlerin or
talarındaki memleketlerde fiddetli -
dlr. Termometre sıfırdan Bfatı 2~ e 
kadar düımllfttır. Şiddetli kar fır • 
tınalan da hUkUm allnmıktedir. 

MiHVERE GORE 

İngiliz taarruzu 
şimalde 
durdu 
Sidi - Razaa tınk 

harbi devam ediyor 
(Baıı ı. inci aayfada) Alman askerleri Stalino §ehrinde 

Dfişmanın taarruzlarına rafmen . 
Sollum cephesindeki mevziler muha· ı 25 sonteşrın gecesi, Bardia mlls· 
f dil 1 U Tobruk oamlzonu· tahkem mevkllne yaklaşmış olan aza e m ş r. • d- ·· r 

1 
· k ı ı 

U 1 kı" teaebbllslerl akim kal· uşman mu reze erı ağır ·ayıp ar a 
n .~.yen ı:ı " " pUs'kllrtULmüştür. m..., .. r. 

Tobruk'ta &lddetll topçu düellosu 
olmuştur. Trento tümeninin toı>tusu 
iki lnglliz tayyaresi dlleUrmilitür. 

ltalyan • alman hava kuveUcrl 
biltiln gün büyük bir faaliyet göster· 

Gen. Weygand 

yabancı bir 
devletin isteği 

İngiliz donanması bu son g{lnler· 
de yeniden ağır kayıplara uğramış
tır. Dllnkü tebllltde de bildirildiği 
üzere bUyUk bir lng!llz harp gcmls1 
bir hava torpili ile clddl hasara uğ
ramıştL Illr nlman denizaltısı Sol· 
lum önllnde bir inglllz saffıharp ge
misine hllcum ederek bu gemiyi tor· 
pillerle aı'!'ır hasara uğratmıştır. Baş
ka bir alman denizaltısı da Atlantlk· 
te Dragon sınıfından bir lnglllz kru· 
vnzörünü batırmıştır. 

mlştır. Motörlü \·asıla toplantıları. u•• zerı•ne 
iaşe kollan ~ tayyare meydanlıın çekildi 

Bir lngiliz tekzibi 
Londrıı, 26 a.a. - Dragon adında· 

ki Brltanya kruvazörünün torplllen
dlğlne dair almanlar tarafından ve
ıilen haber üzerine Londra'da sell
hlyetll bir kaynak Dragon kruvazö· 
rünün hUcuma uğramadığını bildir· 
mtştlr. 

ltalyanlcua göre askeri 
durum 

Roma, 26 a.a. - İtalyan umumi 
kıırıırdhının tebllti: 

Sirenalk'te bir haftadan fazladır 
ara vermeden devam etmekte olan 
hareketll büyük meydan muharebe· 
sinde mihverin kıymetli ve yorul· 
maz kuveUerl muvaffakıyetle tetev· 
vUc eden çetin savqla.r yapmışlar
dır. 

Merkez kesiminde Sldi·Rezeg'ln 
eenubundakl cepte çevrilmiş olan 
düşman birlikleri imha edllmlştlr. 
Şimdiye kadar sayılan ve kamplara 
gönderilen 6000 den fazla esir ara· 
sında bir zırhlı tugayının kumanda· 
nı general Sperllng'den başka birinci 
cenup Afrika tUmenlnln tuıay ku
man.dam general Armstrona lle iki 
amerikalı müşahit ve müteaddit in· 
gillz ve amerikan ıazetecller de var· 
dır. 

Sollum cephesinde, savona tüme

ulıı.ı.o tuttuau rnevz.ı.ıere karat ile 
da.ınan t&nenlnla nııtııı bQUln 
ılddet.U hücumlar Jctalanmmn İnat
lı mukavemeti kal'lı.mnda lonlmıttır. 
Mütearrızlar kanlı kayıplara utra• 
llllllar '" hiç blr muvattakıyet el
de edememlllerdlr. 20 de fazla tank 
tahrip edllmlt ve balka bir ooklan 
da haaara utramlftır. Kartıkayma 
toplanınız da bir dlltman tanareei· 
dülürmUttilr. Bir hafifletme hare
keümb: cereyan etme.ktedlr ve neti
celer daha fimdlden blll1a bir tekil 
almıııtır. 

tesirli olarak bombalanmış ve ınıt
ralyöz ateslne tutulmuştur. Bomba 
tayyarelerlmlzdcn biri bir lnglltz av 
tayyaresi dUşUrnıüstür. 

23 ve 24 sonteşrin ügnlerl alman 
hava kuvetıerl dUnkü tebllf;de bildi· 
rUenler de dahil olmak üzere topye
k<ın 26 dilşman tayyaresi düşilrmüs· 
terdir. 

Cöl bölııeslnde, Glalo vahası, gıı.r
nlzonumuzun şiddetli mukavemetin
den sonra düşman kuvetlerl tarafın· 
dan işgal edilmiştir. Dllşman kuvet
leri vahim zayiat vermiştir. Bu mo
törlil düşman kolu şimdi mütemadi· 
yen tıı>"Yarelerlmlz tarafından bom· 
balanmakta ve mitralyöz ateşine tu· 
tulmaktadır. Gene bu kola mensup 
diğer 15 motörlü vasıta ateşe veril
miş ve 50 kadan da hasara uğra· 
tılmıştır. Hava üzerinde bir tanrruz 
keşfi yapan tayyarelerlmlzdnn biri 
üç Blenhelm tayyaresinin hücumuna 
uğramış ve bunlardan blrlni düşür
müştür. 

Düşman tayyareleri Bingazl'ye 
bombalar atmışlardır. Yalnız iki kişi 
ölmüı ve hasar da ehemlyetslz ol
muştur. Agadabla'ya mitraly!Sz a
teşiyle taarruz eden iki ing!llz tay
yaresi oradaki ka1'§1koma batarya
ları tarafından vurularak alevler 
içinde düsürülmOstür. 

Denlzltılanmızdan 

dönmemiştir. 
biri UssUne 

Mihverin yeni bqarıları 

Berlln, 26 a.a. - D.N.B. ajansının 
iyi malılmat alan kaynaklardan öğ· 
rendi!Une göre Şimal Afrika'da ııl· 

man-ltalyan te1ldllerl _yeni muvnf
falcı7etler kuıuurutlardır. EUrJerln 
aayıaı ve aanbnetlerin mlktan müte
madiyen artmaktadır. Cok kuvetll 
d(Jptan zırtılı teoklllert tamamiyle 
imha edllm.lştir. Tobruk'ta :yapılan 
yeni cıkıl tetebt>Ualerl de akim kal· 
ltllftır. 

General Rommel, aayıea üstün o
lan ln&"lllz ordulannın hamlesini dur· 
durmalı ve lnglllzleri ihata etmeli 
bllmı,tır. Binaenaleyh liddetle de
vam eden me)"dan muhare~lnin bu 
uJ!huı.nda artık lnaillz taarruzun
dan bahledilemea. 

.tkrııe; ;,ıij. a.n. - Isvıcre gazete· 
lerındc.ı tllund) gazetesı, gı:neral 

\\' cyı;nı:ıd ın lst1frun etratında §Un · 
ları ynLıyor : 

·• Gcnı:rıılin mütarekeden sonra, 
Lava! ile nrnsmın iyi olmadığı ve 
mnrc.~aı Pctain ilı.ı de her zaman ay. 
rıi !fülrde bulunmadıGı malQmdur. 
Fakat bunlar Weygand'ın istifasını 

g rcktlrccc~ sebc-pler değildir. Bu 
:.akımdan ı;coeraliıı >·abana bir dev. 
J Un ıst gl Uzcrine nzledıldığinden 

şüphe cdil ... ıncz. Bu devlet harbin i· 
lcrdcki gelll'lmclC'rl karşısında Wey
gand a gtlverulemlyecnğlne hükmet • 
mlş olac:ıktır ki, böyle bir dilekte 
hul,ınmu .tur. Bundan b:ışka ayni ya
bancı d~Jet ıas:ırladığı pHi.nla • 
rın tatblklnde generalin kMi dere 
c de uysallık göstermediğine inan • 
dığına n §tiphe yoktur. 

••Bu Weygand hidlsesi, ı;imdi Vi· 
chy hUkümetinl mi11etler arası poli
tlkadn daha açılt bir yol tutmağa 

mecbur edecektir. Zaten böyle bir 
hnreket çoktanbcri bir zaruret hall
nl almıştı. ,. 

Ayni gnzetcnln Vichy muhabiri 
ounları yazıyor : 

""•cygand'ın istifası, Fransız u
mumi efkO.rı üzerinde de yabancı 

memleketler umum! efkl\n üzerinde
ki derecede §iddetli bir teııtr yap • 
mıştır. Gen,,ralin çekilmeııl tle Fran
sız milletinin emniyetini kazanmıı 

büyük bir şahsiyet ortadan kalkmıı 
bulunuyor. Weygnnd adı, şimal Af· 
ı1kasımn, ne tarnttan gellrse gelsl" 
her tUrlU tecavilze karııı mUdafaa e
dileceğine dnlr en kuvetlt teminat 
sa:ı.'llıyordu • ., 

M. Litvinof 1 rak'tan 

Singapur'a gitti 
Lon.dra, 26 a.a. - Sovyetler Bir

li{:inin Amerika'daki yeni büyük el. 
çisi M, Litvinof dün İrak'tan Sinıa
pur'a hareket etmiştir. M. Litvinof 
yanında refikası ve sekreteri oldu
ğu halde Habbaniye tayyare meyda
nında bir inıilız tayyaresine binmit
tir. 

Yeni bir cina 
lanılye : 

Ylllar 1eçtt. Bu ııten bu kadar sell.· ı Harp ve ham 
hlyetle bahaettlllne ıôre, tulumba-
cıların piri klm olaa gerek?! madde kıtlığı 

Foto Naim G6rn'l• Poto Cemal 
Jfı]cael, rakip olın&lanna ralmen. 
pek doatturlar. • 

Geçen dn bir hAd.IMnlıı r911nlnt 
&Lmak için :vanyana -*akta l'ldl· 
yorlardı. Blr lokantanın &ntlnden 
aeQtiler. Vitrinde, blr tabalm içinde 
ıayet iri fasulyelerden y&pı}J1UI bir 
tabak plAkt duruyordu. 

Foto Naiın, Cemal'i dürttü: 
- Cemal, dedi, bak: tuutyelm 

altl'andlaman yaPtnlf}ar!_ 

Pasta yapmak yasalı 

edildikten •onra. •• 

- Geçen &'Un alqama clotrıı tctın 
ezildi. Blr Mlantlk, bir Cörcll, bir 
de ekler yedim. .. 

- Ben de akaam U.Uert Q1U.., 
yi yapıyorum: evelkl li1n Qo pin• 
mid, bir ballwı.ıK, bir de Addit-Abe
ba yedim. 

Artık bu atbl öıert leltmes ola
cağız. CUnkü blr kararname ile, 
pasta v.a. aatmak YU&k ediJmletlr. 
Bir bakıma da laabet oldu. Puta 
"Uryakl"lerl ne yapac&kT di:vecekal
ntz. Onlar da blru blaküvt, biraz re
çel, biraz da meyva yeyip netıaıerinl 
körletlvenılnlerl 

Günün en mühim 

mevzuları 

Habellstan'dakl Gondar'dan :nn. 
landlya'dakl Balıkçılar :vanmaduına 
kadar uzanan binlere. kllometNlJk 
sahada yeni zamanlann en kanlı 
harbi yapılırken, latanbul'da çıkan 
arkadaşlarımız ı:ok "mQhtm" mev· 
zularla uğraşıyorlar. 

Bunlardan birisi de, "Sohbet.ever" 
ımzası altında, Uç IÜtunluk bllY11lr 
bir yazı kormuı. Baelık tu: ''Tulwıı
bacılann ptrl klmdir?" 

1 

' 

, • .1 

Yeni bulmacamız 
Soldan Ata : ı - CUn buladı 2 -

ıaı-ı~r S - .AıılUma, il.kat köpek, no
ta ' - T"lf'lalet, bir ılllh ıs - Mevcut, 
ha:vat ıttnnelc 6 - Ellnl eline vermek, 
blr meyva T - 11Zak edatı, blr ha:vvan 
8 - Tarlbte mettıur blr TUr!c kuman· 
dam ı - A11collQ metrubat, btr ft'kek 
llmJ 10 - Nota. para Ue :vardım, bir 
hece ıı - .Uker'llkte ıatm, tarladakt 
mahlut 

Yulcandall uatı : 1 - Ca7 Pltlren 
llet 2 - Kanı ırrwan, blr renır, bir renk 
daha S - llY1 sörUılU olan 4 - ı.tım· 
dat tein aıı:vıen!r. bir nevi a)'&kkabı 5 -
Maal, beyaı hllll 8 - TUd!k edatı, ırö· 
l1ia T - Bir araya aettrıp ııralamak 8 
- ?nandınna ı - sı., bir nevi toprak 
ıo - Caddenin ınıcutu. • bU1Uk u 
Sebep, J'lsUmblle bulunur. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmit tekli 

So14an •1& ; 1 - Clcek PUILM 2 -
Alim, Aral 3 - Marifet 4 - Avare, a· 
tıcı 15 - Şeker, balak 6 - 11, si T -

Rlnııa. Faika s - Ehram, al 9 - Adil, 
akim 10 - Nulhat, tına 11 - Emanet 
etmek. 

Yukandan .,.11 : 1 - Camaeırtuıne 
2 - UlveU, dam S - Cıra'k, ha 4 -
Emire, selin s - Ferlalı, he 6 - At 

Yazıya söz plidlren blr c1o1t11m 1 T - Tab, fa, w IJ - Za, tarama 9 -
'6yle dedi: Al'bl. lı:tıll • - Ba, oa, katrne 11 -

- Tulumb.mblı: Oftadaa kellWı 111* -....a. 

Harp yUzQnden hammaddeler •· 
zaldığı veya bilhassa slllh yapJllUD• 
da kullanıldığı lçln, muhtelif en· 
düstrl ıubelerl bu yU2ıden birçok 
güçlüklerle kal"Jılaımaktadır. Bu 
hammadde Yokluiu yüzünden kal· 
pazanlar da sıkıntı çek.mele bqla
mışlar. Orta Avrupa memleketlerin· 
den blrlslndekl bir kalpazan kum
panyası "lyf cins" kalp para yapma
~a yanyacak mlden bulıımadıtı ıı:ın 
bu işte, vaJcth•le t()val)elerin gi>'<iik
lerl eski zırhlan kulianmağa başla
mış. Fakat polis, yeni kalp parnla
nn kalitesindeki bu dUsüklilğU he
men anlamış ve bütün kalrıazanlan 
yakalamış. 

Nereden nereye, delil mı! 

*** 
Şevket Rado'nun akşam'da yazdı· 

ğına göre, blzde de bir bakmıa ham· 
madde kıtlıtı var: ıllrln hammad
desl olan kafiye kıtııtı... fakat bu 
kıtlık harpten ziyade, dillmlz.de ıô
rUlen temizlenmeden Heri ıelmekte
dlr. 

Akeam'dakl yazıyı okum111 
birisi: 

olan 

- Tevekkeli delil, diyordu, ırenç 
şairler eplydir kafiye kullanmaz ol
dular ... 

Hakkı Tarık U.'un 

yeni imZ1UC 

tkı okuyucu konUJuyorlar: 

- Gördün mü? Hakkı Tank Uı 
lllnlara da 1mza.sını koymata batla· 
mııı.-

- Nasıl? 

- Vakttıtekl Kanije muhuaruı" 
adlı ell<'rln lllnını görmedin mi! 
"Kanlje muhasarası" kelimlerlnden 
hnşka bütün llln minUsklll harflerle 
dlzllmiıı!-

Libya hareketinin 
son inkişafl 

G arp çölünde yapılan hare -
ketlerin oldukça müphem bir 
duruma gırdısı anlll§ılmak -

tadır. Dok-.ız gUndenberi devam 
eden taarruz henüz lnglllzlerln 
istediği neticeyi vermiş dcğlldır. 
Fakat bu sözlerden, hareketin ln
glllzlerln aleyhine bir oekll aldığı 
mMasını cıkarmnk da htıtalıdır. 

CUnkU tank meyda nmuhıırebesl 

olanca §lddetiyle devıım etmekte
dir . 

Sidl-Razeg clve.nnda bulunan 
kuvetler Tobnık'la birle§ememış -
!erdir. Aradaki nıcsnfcnln altı bu
çuk kilometreye kııdıır yaklll§tığı 
söylenıyorsa dıı, nlmanların yeni 
takviye kuvetlen almalarından, 

bunun her halde daha cok oldutu 
neticesini çıkarmak da kablldir. 

Libya hareketlerindeki dUnkU 
durumu tam bir §ekilde hUlci.Sa e
debilmek için, cephenin bUtUn ke· 
&imlerindeki harpler tlzerlndc ay
rı ayrı incelemelerde b:ılunmak 

gerektir. Şimdi onu yapmıya ça -
lıııalım : 

üc koldan 

H
atırlardadır ki, iogilitle.r, 
... ıoya aa., uc koldan xepçu
ıeıne hareketıne baııvur • 

mll§Jardı. Hunlardan birıncisı Sol
lum•un, heme.n 40 kilometre kadar 
cenup batısında bulunan Sldi-Ö -
mer iatlkametını tutmu§, diğeri Sl
dl-Ömer cenubundan Tobruk'a 
doğru yüklenmiı, üçuncUsU de, çok 
dııha cen·Jpta Carabub'tn.n gene oi· 
male, yani Tobruk'a çıkmıya ça • 
lı§mıştı. Yani İngiliz hareketi a • 
ııs.ğı yukarı bir marulun Uc yap -
rağı gibi birbiri içine gecmi§tlr. 
Kök, Carabub'ta, orta ynpru.k Si· 
di-ömer'de, göbek de Sollum'un 
batısındadır. Fakat diğer taraf • 
tan ceııupta Carabub•a doğru iler
llyen İngilizlerden bir kısmı da 
ı:öJU geçmeyi göze almış, ve Bln
gazl'nln batıSlndakl Slrte körfe -
zine dojtru yürüyerek Clalo'yu ve 
Anglla'yı ele geçirmiştir. Bu dör
dUncU kol, gene eski tcşbihlmlze 
dönerııek, manılun yerde sürünen 
bir bqka kalın yaprağıdır. 

Alman yarma hareketleri 

8 u çevirme hareketleri es -
ııaaında, Libya hud:ıdunda 

buluD&D &lmaııların yapa -
C&kları iki if vardı. Taarruzun 11k 
bqladıjtı zamanlarda da ııöyledl· 

fimlz gibi, bir taraftan Sollum'dan 
cenuba doğru uzanan mlistııhkem 
mevkii yarmıya kalkmak, diğer 
taraftan da geri dönerek kendile
rini çevirmlye uğraşan İngilizleri 
dağıtmak. 

DUn gelen haberlerden öğren! -
yoruz ki, almanlar bu iki careye 
~ bqvurmuolardır. Sollum civa -
rında yapılan harpler ve daha ba
tıda Biri-Elgobl'nln Ustünde S.idi
Razeg ve yahut Sldl·Razzak mey
dan muharebesi bu ihtimallerin 
tahakkuk etmiıı olduğunu göster -
mektedlr. Diğer taraftan alınan
lar, İngiliz tebliğine göre Sidi -
ömer'ln cenubunda Gaba-Sallh 
mevkllnden tel orgıllerlyle kapalı 
hudut bölgesini de a,,mışlardır. 
Öyle anlaııılıyor ki, General Rom· 
mel, İngiliz bUyük kuvetlerinl Sol
lum ve Bardia kesimlerinde tutar
ken aııağıda.n bir başka ı:evirme 
hareketine girmiştir. Çevirme l -
çlndekl bu çevirmenin bUyük tank 
kuvetleriyle yapıldığı anlaııılmak· 
tadır. Gerci İngilizler bu kuvet -
!erden ütte birinin imha edildi· 
fln.l söylemektedirler. Fakat ticte 
ikisinin ilerlemesinin durdurulmUJ 
olduğuna dııir bir kayıt da yok -
tur. 

Sidi- Raıea meydan 

muharebesi 

D 
UnkU hareketlerin dikkate 
deter bir ba§ka noktası da 
Sidi-Razeg tank meydan 

muharebeııidir. Burada ı;:-0k mUhlm 
ve çok kanlı çarpı§malar olduğu 
mı.ıhakkaktır. iki taraf kuvetlerl 
birbirine geçmı, ıeklldedlr. Fakat 
gene İngiliz tebliğinden anladığı· 
mısa göre alınanlar da., İngilizler 
de ciddl kayıplara utramıılardır. 
ÇUnkU aynı tebllt, buradaki ku· 
Tetlerin bet gUnlük bir m:.ıb.arebe
den aonra kendllerlnl tensik ettik· 
Ieri .,.. yeni tank takviyeleri al • 
dıklanm bildlrmiftlr. O halde cep. 
henin bu keaimlnde harp, çok tld· 
detli olmuttur. Fakat teblll, aynı 
mnklde bulunaa alınanlaruı da 
:reni takviyeler aldıtım illve et • 
mektedir. Bundan da &nl.afılıyor 
kl, çenberleme tamam olmanuıı, 
Te yahut üç cUn evel de tahmin 
ettijimi• gibi 1ngtllz kolonu batı
dan bir bafka baakı ile incelmiş 
ye ntha.Yet almanlar buradan içeri 
nutwı edebllml11lcrdir. Her hnlde 
cephenin iki kesiminde de durum 
ioln 90ll sl5zll. aöyleJ11enin zamanı 
ben11a plmemittir. ÇUnkU tank 
me,d• muharebelerinin )'eB1 aal
lıilllml llClll~ 

(öl harekeli 

Netice 

L lbya harrkctleriyle İngiliz • 
ler bUyUk bir prt: tij me e
lcsini ortaya koymu lardıl'. 

Gerçi Londra'dakl taıımilılere ay. 
kırı olarak hareket buytik bir ça.
buklukla g~nişlem"ml tir. Fakat 
İngilizlerin buradıı h r tUrlU vası
talara başvurarak, bir an cvcı. 

bir netice nlmıya çalll;lm kta ol ... 
dukları muhakkaktır. İngıliz or -
dusu son zamnnlardıı. çok iyl t ,_ 
k!Hitlnndınlmıştır. Bumın en b • 
yllk misali, çöl bölge ind Y p 1'1.n 
400 kilometrelik il rl m dir. I a 
bir zamanda böYle ir il 1 yl l 
başarmak bir i~Ur. b 11 1 r g • 
rek malzeme, g rck ikmal v h~ 
le su bakımından t yük tcdb rl r 
almıolardır. MotorlU v ıt lnn 'l'n
gln çöl içine snln il k b ka 
tUrlU mUmkUn dc ıldlr. Bunl ın 

ıaınlrlcrl için bile le P eden Y· 
yar atölyeler ihmal cdılm mı ir. 
General Cunninghıım gcrı:I önce
drn hazırlanmış bir plllnı olm:ı.

dıtını aöylemiı,ttr. Fnh t hıır kPt• 
lerln gl'liıpne şrkllndFn as n. pl!'\.n. 
sız gidilmedi~ ani ılmakt dır. 

Sözlerimizi hUl a cd r< k dıye

billrlz ki, h•r y alm 1 rın ye
ni kuvet alıp alnmdıklnrına VE! İn
giliz taarruzunun ııtdd t dl'rcce • 
Bine bağlıdır. Bunun da nettrC'll" -
rlni her h::ılde çok kısa bir zaman
da g!lrC'ce~z. 

Mümtaz Faik FENiK 

Birleşik Ameri a ve 

İngiltere arasmda 

kati bir deniz 

anlaşması 

imzalanacak 

Böylelikle Atlantik'teki 
iJbirliği teshil olu acak 

rınzırlı2ı mahr lr.rlnctı- b ld r ·1 

re yakında BUyUk r 

Blrleılk devleti rl nr 

lqtınlııcaktır. 

Bir alman k~rakol 
gemisi bahnldı 

Bedin, 26 a.a. - Ilu unkü alı:ıılo 
rcınıi tebliğinde dcr.ız ve h ~a hoırp • 
leri hakkında JD ı;ı sıl.ıt 'er ılın kı l.r. 

İngilıcre') e kar~ı sa'li,1 ı.t, hu a ku
vetlerimiz gece ve J:i.mduz .ıdanın ce • 
nup-bau ve ccnur-dn •u ,ı d ki lı m o 
tesislerine ve tayyare me~da l.ırın.ı a ·ır 
ç-apta bombalar aımı•lardır. 

Bir alman ~cmi k fıltsi in ilız hu· 
rumbotlarının bir tanrrw:una m ";ıfıa· 
klyetle kar,,ı kovınu tur. B 1 m 

1 
karakol gemisine torpil i bet cımı' ve 
b&ımlflU. Müreıteobat kurıuılaılJUı. 



-4-

~tekel iciııden 

Hayatta her şey ödenir 1R1 
ANTALYA 

(Başı 2. inci sayfada) 

lan kayık sahipleri, yakındaki tek
nelerine ancak yüzerek gidebilirler. 
Gemi kapıaoı eğer vaktinde tehlike· 
ri sezip demir almaz ve açılmazsa, 
bir ka)·alığa mı çarpacağı, }'O~a ku
ma mı oturacağı bilinll\ez. 

Yaz-n: F. Zahir TOROMKONEY 
Genç adam, otelin gcni.s terasında 

bir ha~ır ko!tuğ.ı oturnı ;, batan gü -
ne~in., akşamın alaca ka?.ınlığında ko
>"U Hlch ert l:ıir renk alan do.:nU.c vuran 
kızıl ışıklarını seyrcdi}·ordu. Kendini 
du uncelere kapııruıı~. ta yanına kadar 
sokulan guzcl kadının farkına bile var
mamıştı. ) umuşak, parfumlü bir elin 
yüzun~ hafıfçc ,em.ıs~ üzerine birden 
irkildi. Başını c;~·irdi. Gözlerı. Meli -
ha'nın derin deniz.lerdcn daha manalı 
}Cşıl göı.lcri)le lluluştu. Gı.izcl kadının 
dudakl.ınnd.ı hılzünlü bir tebesstim do
laşıyordu. Erkef:in yanındaki boş kol
tuğa oturdu. Bir mıiddet su.ıu. Halin -
de mühim bir şey soyJemiyc hazırlanan, 
fakat buna bir turlü cesaret edcmiyen 
in5:ı.nl.ırın heyecanlı tereddüdü vardı. 
Nihayet kmk bir sesle söyledi; 

- Ahmer, bı:n )'"arın .abab gidi
yorum. 

Erkek beynındcn vurulmuş;. döndü. 
Melıha ile ilk ıanısu!;ı gündenberi, on
dan a)rılmak korkusi)'le kıvranmıştı. 
Bır saniye gözleri dumanlandı. Hayatın
da ilk olarak bir ,ıcı duydu. Şimdiye 
kadar, onun için bir kadındar ayrıl
mak, buluşup, tanışmak kadar tabii bir 
le>di. Fakat, Mcli!ıa kısa bir müddet 
içinde onun benliğine girmiş ve vü • 
cudunıın kopmaz bir parça.sı olmıışru. 

Kalbinde, yıllardanberi devam eden 
maceralı hayata nihayet vercre' bir yu
va kurmak arzusunu uyandırmı,tı. De
mek yarın sabahtan itibaren onu d)cdi
yen ka}bedccekti? kine ~ay:gınlığı an
dıran bir eziklik çökLü. Ürperen du -
daklarla sordu: 

-Niçin? 
Gene; kadın başını önüne eğdi. Ha

fif bir sesle mırıldandı: 
- Çünkü, senden kor.kuyorum. Ya

ııında tlirkaç gün daha kalırsam, seni 
ömrümün sonuna kadar bırakamıyaca • 
ğımı hissedirorum. 

- Bund.ın korkulur mu Meliha? 
Senden hiç, hiç ayrılmamak istiyen bir 
erkeği bırakıp gitmckliğin doğru olur 
mu? Sen, benim hayııtta ilk ve son sev
diğim kadıruın MeJih:ı.!.. Ben semiz 
yaşıyamam." Duna inan .•• 

Meliha içini c;ekıi: 

- Senin a~kına inanılır mt Ahmet? 
- Anlıyamadım? Hakkımda böyle 

bir ~üplıc b<?$lcmi)'c sebep nedir? Seni 
bütün ruhumla sevdi,i;imi nasıl ister -
sen öyle isbat edeyim. 

- Çok sevdiğim bir arkadaşımın 
başından geçen ve yaşadığım müddeıc;e 
11eısını kalbimde ~aşıyacai:ım acı bir 
aşk macerası, J>ende erkeklere karşı de
rin bir itimatsıdık uyandırdı. Bu mace· 
rayı bilseydin, her Jıalde böyle konuş
mazdın Ahmet. 

- Başkalarının ıcıtırat> veya saadet
lerinden bize ne? :Aen, seni seviyorum. 
Ef;cr, sen de beni sevi}'Orsan. .. 

Genç kadının elinin bir isaretiyle 
erke~ susturdu: 

- Yanılı>orsun Alımet, başkaları
nın baŞ!arından geçen hadiseler, bizler 
için de ibret dersleriyle doludur. Son • 
ra ar'kndasımın başından geçenler pek 
6yle 'basit hir a$k oyunu değildir. An • 

!atayım da dinle. Bundan iki sene evel, 
~enç ve çok güz.el biı: kız, yazı geçir
m.,k için ailesiyle bidiktc Ankara'dan 
i~tanbul'a geldi. Büyük Ada'da biı: 
köşk tuttular. Bu genç ku, arkadaşları 
arasında coşkun neşesi ve iyi kalplili · 
ğiyle tanınmışu. Ankara'da, onunla ev· 
lenmek, onu mesut etmek için en büyük 
fcdakirlıklara seve, seve katlanmak is
tiyen mevki sahibi birçok gene; vardı. 
Fakat o, bunların hiç birini beğenmi · 
yor, kendisinin sevebileceği erkeğin, on
lardan daha b~ka tipte biri olacağını 
söylüyordu. Ailenin biricik çocuğıydı. 
Babası, kızının göılerinde küçücük bir 
sevine; kıvılcımı görebilmek için İcap 
ederse bütün servetini fedara hazırdı. 
İşte bu güzel kız., Bürük Ada'da, hafif 
kadınlar tarafından bir hayli şımartıl
mış yakışıklı bir delikanlı ile tanıştı. 
Aralarında pek çahuk kuveıli bir dost· 
luk kuruldu. Nihayet biribirlerini bü . 
tün varhklariylc sevdiklerini anladılar. 
GUzel kız, artık kelimenin tam mana . 
sh·le .uıesut bir insandı. Saadetini ba • 
basından da giılemedi. Babası, yavru
sunun sevincine samimiyetle iştirak etti. 

Günler geçi)or, evlenme hazırlıkla

rı yapılıyordu. Ailenin bı.iıtin dost ve 
ahbapları hadiseden haberdar edildi. 
Baba, biricik kızının nişıı.n törenini 
parlak bir suretce yapmak için hiç bir 
masraftan kaçınmadı. Davetiyeler da · 
ğıldı. Bü>·ük Adadaki köşkün geniş sa
lonları davetlilerle doldu. Genç kıı, 
gfülerinin rengini tutan yeşil tuvaleti, 
dalgalı sarı saçlari>·le dolaşıyor, güzel
liğiyle etrafı büyülürordu. fakat, daki
kalar geçtikçe salonu ağır ve boğucu 

bir hava kaplıyordu. Daınat ortalarda 
yoktu. Davetliler, fısıldaşıyorlar, baba 
sinirli hareketlerle mütemadiyen içeri, 
dışarı girip çıkıyordu. Birdenbire genç 
kız da ortadan kayboldu. Misafirler da
j:ıldı. Kimse, damadın gelmemesinin 
sebebini bulamıyor, her kafadan bir 
ses çıkıyordu. 

Meselenin ic; yüzü üc; gün sonra an
laşıldı. İstanbul'a tetkikler yapmak ü
zere bir fransız gazeteci kadın gelmiş 
ve bir vesile ile damatla tanışmıştı. Da
mat, fransız kadınına lşık olmuş, nisan 
günü, güzel ve masum nişanlıst onu he
)'ecanla beklerken o, fransız kadını ile 
birlikte sürat katarında Paris'e doğru 
uçuyormuş. 

Genç kadının ıı;özleri yaşardı. Hıç • 
kırıklı bir sesle devam etti: 

- Zavallı Jülide, hu acı hayal su
kutunun altında ez.ildi. Kırılan gururu, 
onu hayattan sokuttu. Bir yıl acı içinde 
çırpındı. Yatağa düştü. Mum gibi eri
di. Nihayet altı ay evel, göçtü, gitti. 
Son dakikalarında başı ucundaydım. 
Bmden, kendisine bu fenalığı yapan a
damdan intikam a.lmamı yalvardı. 

Ahmedin yüzü kireç gibi bembe • 
yaz kesilmitti. 

Geoç kadın alayh bir tebeMümle 

devanı etti: 
- 1şte hen vazifemi yaptım. Hayat

nt her şeyin ödeneceli.ni unutma Ah -
met! 

*** 
insanlar gibi kıtaların, şehirlerin ve hatta eşyanın 
da bir tarihi ve bir talihi vardır. Kırım'ın da talihi 
ıstilalardan açılmıştır. Kırım eski zamanlardanbe
ri doğudan gelen Türk akınlarına uğrak bir yer 
olmuştur. Kırım istihkam demektir. Kırım sahille
rinde Yunanlılar, Cenevizler, Venedikliler asırlar
ca evel ticaret limanları kurmuşlardı. Daha sonra
ları, Hunlar, Avarlar, yedinci asırda Hazerler, ve 

nihayet Peçenekler ve Komanlar buraya 
yerleşmişlerdi. 

Yazan: 

Zuhuri Danisman 
~ 

I• nsanlar glbl kıtaların, ıehlrlc
rln ve hatt!ı. esyanın da blr 
tarihi, bir talihi vardır. Bu 

fikir belki &f;tc tuhaf ı:ellr ama, mu
hakkak bu böyleıllr. 

üzerinde kanın aovdeyl götürdUl':ü 
Avrupa ile sUkün ve huzur lt'lnıle 

bir Avustralya'yı aynı tnllhtc kıta

lar tarzetmemıze lmkfı.n yoktur. AY· 
nı kıyası Kırım ıcın de yapalım. Ya
rımadaların tarihini yoklarsak, 
Kamçatka ile Kınm arasındaki far
kı merlh Ue arz arasındaki fark ırn

dar bU)ilk buluruz. Blrlndı.ı daımı so
tuk, obilrtindc mevsimler htıklmdlr. 

Bırınc!slnde insana hasret sahalar, 
ötekinde ka)·naşan insan ı;:ruı>l.ırı ı:o

rUriU. 
Mukadclcratını asırlarca Osmnnlt 

tmparatorluQuna baıilıımıs olan Kı

rım'ın tarihi de, co"raCyusı da bizi 
yakından al(lkadar eder. Kaldı ki bu
gün de Kırım, tarihin en blıyük halle
sinin cereyan ettiği bir saha olarak 
biıtUn dünyanın dikkat nazarını çck
mektedlr. 

Kırım, Rusya':ıın cenubunda ve 
Karadcnlı:'ln sımallndcdlr. Kapladığı 

yer bizim blr vllllyetlmLz kadardır, 

yani 25.700 kilometre karedir. 

Kırım, iklimi, ıebat manzarası, 

mahsulleri bakımından asıl Rusya•ya 
hemen hlc benzemez. O daha ziyade 
Anadolu kıyılarını andırır. Husya'>·a 
(Prekop) berzahı denilen yedi, sekiz 
•tllometre genlşlll':!nde dar bir kara 
parcas!Jıle bitişiktir. 

Dofıusunda Karadeniz' in bir ya v
nısu olan A:ı:akdenızl vardır. Yarım· 
adanın dotu kıyılarını bastan bn~a 

Arabat denilen ince bir dil sıralar. 

Bu ince kara parcaal>'le asıl yarım

ada arasında Slvac bataklığı bulu
nur. Bu bataklık yazın tamamlyle ku
rur. Daha cenupta Kınm'ın doğu>ıı 
dotru uzanan bir cıkıntısı Kıı.!kasya
:va pek J'&IOuır. Yarımadanın Kaf
kasya•ya en yakın yerinde Kere 11· 

manı varılır. 

Kırım s ... httlı.;r:ndeıı bir 
görünüş 

Kırım'ın &imal taraflan, yazın sı

caktan kavrulan ve !•ısın donlarla 
kaplanan şiddetli bir stcııtlr ve aynen 
cenubi Rusya steplerin! andırır. r'a
kat cenuptakl clal':lık arazinin etek
ler1 bambaska bir tıJ~mcıır. Ağacıa

rı, r.ıceklerı, renk ve kokulartylL· bu
rası dünyanın en hos ve &Uzel tılr 

ülkesidir. 

Yarımadanın en yüksek dal':ı ce
nup burnuna dol':ru eski Rflı Akmcs
cıt olan ve buı:Un sımreropol dcnı

ıen şehrfıı Cl'nup doğusundaki Çadır 
dal':ıdır (1543). 

Bu datıann üzeri her ceslt a!':ac
ıur ve me~'\'Zllarlıı. dolı.ıtıar. Da ıırnr 

cenup etekleri her an dcğışcn girin· 

Kırım hartası 

tiler, yeşlll!klerlc süslUdilr ve ren.K
ler otlaklarla zeytlnllklcr arasında 

blrbtrı ardı ı;ıra surtller dolasır. Bir 
aralık bakarsınız zcytln.lltlcrın ııoı

gcsinde s~rın bir bahar havası eser, 
bırkac adım lltedc nadir ıncır aAac
ları SlZC bamlJa&Ka bir D.kmln hul
Yasını :raı;atır. Fakut asıl garip ta
ralı, Kırırn'ın, yer yer Anadolu lkll
mını 11atırl.ı.tmasıdır. 

Kırım·m niı!usu 700.000 kudllrdır 

ve bu nurusun yarısı Tuıktilr. <.;erl
de kalanlar da rus, :;ııhudı, rum, bı:l

ı.;.ır ve ermenllcı lllr. 

ıu:..ı tlımbcrl (l{mm Suvyı.:L Sosya
list CumhurıyetJ) adiyle Hı.ıs Sovyol 
fılrllğlne glrmlştlr. 

Batı taratında öııaıorya ve Sıvus
topol en mUııım \'e tarihi sı.h.rle:'CJ,r. 
Yalla, Lıv.ııly..ı, l'<Jı .ta Yc~.11 kı r atu
E ·•Ja kv .• ı.!enm ..ıyfıyclcrJır. Ve 
bu~'1inku harı> p!).ı. a ında Ln mühim 
sı ll·.ık noıtLalardır. Ya, ım .. ll.:ının le 
l:ıs:nındal:I .\kıncsc.t en kul.ı.lıalık ve 
h..ıı eketıı b r &~a rct r. o;o.n J,k! a !ı 

s ınr &, J!uur. EJ se ı ın butı cc
nubı..ı Jıı c.,kı ı.ı • !ı.ınl.:ırıı.ın tıu

kUıncl mcı 1'1.zı olan 13.ı.Jı, .. aray v ... r
dır. 

, / ırı:ıı eski zamanlartl,ınbcrl <!o· 
JL\.. {:udun ı,:ı:kn 'l'ılrk akınları

nın u~rak yeri olmuştur. Kı-' 
rım, ıstıhk ... rn demektir. 

Kırım ~ahlllcrı. le Yunanlılar, Ce
nev.zkr, V~nerHkl.le:r asırl.:ırca eH•l 
ticaret llmnnlan kurmı.ı,lardı. L>aha 
sonra• ~ı Hunler, A\..lrlar, yed ncı 
asırda h.ızerler ve nıhayet l'c ~nc.,,
ıer \e Kom rılar b.ı ada )'erll-stl. 

En sonundu Cengiz Hanın otııu 

Cucl, Altınordu de\·ktınln bir 'ılll.· 

yeti olarak Kırun'ı eline geçirdi. Al
tınoı'du devleti Tlmur tarafından )'I· 

kıldıktan sonra da lıurası müstakil 
lılr dcıvlet hal:.nl aidı (1462). 

İlk han (llacı Ocray) dır. Bundan 
sonra oğlu Mlnıı:ll Geray han oluu 
ise de, bu hükümdar karşı!astı{:ı zor
luldartlnn kurtulmak !cin Osmanlı ım
ııaratorluğu hlmuyeslne glnncrrı ıla

ha uygun buldu Vl! bu sıırctlu Kı

rım Fatih Mehnıet 7.amanında Jmııa
ratorıuııun Yarı milslukll tılr ı>Lırca

sı haline geldi (1475). Bu zamandan 
itibaren Kırım, kuvetll Osmanlı im· 
paratorlul!'una dayanarak Lehlstıın•ı 

vergiye bağladığı gibi, Moskl)\'a 
prensliğini de blr t.lıbl devlet haline 
koVd 

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

Rıhtım kenarındaki burçlar ve 
"Barbaros" adına bir park yapılaca· 
ğını işittiğimiz. kısım, d<!nİl:dcn An
tal}a'ya girişi, heybctlendirir \C asil
le~tirir. Antalya, 20\19 yaşındadır ve 
Selçuk fcthindenb<!rİ, yani, 8(,(1 yıl
lık Türktür. Anta1ya'ra a~üliğini ~·e· 
ren hiç bir burca, hiç bir ka)aya, hiç 
bir }azıta dokunamayız. On doku
;tuncu asrın ortalarında Roma ka • 
pılarından birini yıktıran :Mutasarrıf 
Mazhar Paşa ile, ikinci kapının ra -
zıtlarını ıbirkaç gecelik misafir bir 
Fransız. Kontese hı:diye eden Turlıan 
Paşayı Antalya tarihi wıuınııyacak
ıır. 

Yeni planda Cümhuriyet mcrda· 
nı iJ•i düşünülmüştür ve :ıçılmıya 
ba~lanmıştır. İlk !-l'ÖrÜşte insana }'Ü7. 

binlerce liralık masraf hissini veren 
bu i~ler için harcanan paranın azlı

ğını düşündükçe, belediye ve 
bütün şehri sevenlere kılavuz -
luk eden Vali hcan'ı AnıalJa -
lılıırın niçin o kadar sevdikleri
ne şaşılmaz. Fakat bir bina parası ka
dar, birkaç yüz. bin liralık hir yardı
mın Anıaly:ı'yı birdenbire nasıl kal
kındıracağı, bu yÜ7. hinden aşağı 

ma~rafın şc-hre verdiği çehre değişik· 
liği ile ölçük-bilir. Sayın Vali, ken
disfoi'l belki bir başka vazife ıasar
lndıı'.;ı, benim hir büyük Antalya kn· 
rusu ol::ır:ık dü~;.irdüi;üın n.ıhaburna 

kadar, kı}'I caclılt',İııi ruruıur, ve 
hunun arkta tarafını bahçeli ev • 
!ere ayıracak olursa, Anı1!ra bu bi
ribiri üsıüne yığılmış halinden çı • 
karak. denir. üsıü:ıcle bir kucnk açı

lışı ile geııi~liyccekdr. 
Sıcak Akdeniz. şehirlerimizin bir 

b:ılıti}arlığı, rüksek ya}'lalar )akı . 
ıııncl.ı olnıalarıdır. ·10 kilometrelik 
bir )·ol. AntalJ·a'yı 2000 mcm:)·e ~ı
karır. Burada bir katran orm:rnlıı;ı 

\':lrdır. Antalya'nın içme ve kullan · 
oıa su kaynakları da bu yaylalarda 
buluıunuşıur. Eğer harp çıkmamış ol-
5aJ dı, Antnl>a .uruna kavuşmuş ola
cakıı. Şehrin iki tillihsizliği olmuş • 
tur: biri, demityolunun Hıırdur'da 
kalmış olmasıdır. Eğer >·ürümüş ol· 
sa}·dı, Anıal) a yetiştirdiği ve reıişıi· 
rchilcı:eği birçok mallarını ic; pazarla
ra yollı)'abilecekti. Deniz ~olu, hele 
~imdi, buraları bunaltıdan kurtarım
ya >'Ctecek halde değildir. Öteki ı;ı -
li!ı,i,Jiği jüt tecrüheleri tam nıuvaf • 
lak olmuşken, Anıalya\l:ı, çu\·al, ip 
ve halat fabrikasının kurulamamış 
olmasıdır. Üretim toı>raihnııı }akın· 
lığı, jiitlerin c;oklnğu, Antalra'ra bu 
.sanayi için adeıa bir jmıiraz vermiş
tir. 

Antalyalılar, ~ehirlerioin a~ıkı -
dırlar. Durada halk, imar hareketle-
ıtn.:- ,-.-ı--~-- ·~JUIO Y-•:. ----

HADİSELER ARDINDAN 

maye ile kurulan elektrik şirketini, 
hisse sahipleri, hiç bir kar göıctmck
~ızın, belediyeye devretmişlerdir. 
Şahsi kazanç hırsı ile, imar lıanılt' -
!erine kaışı konmak istenmiycn bel· 
ki tek şehrimiz odur. Fakat bütün 
gözler Ankara')·a bakıyor: hükiiıne

tln daha yakın bir alakası, Antalya 
için çalışanlara şimdi gördüklerimi
zin pek çok mislini gerçekleştirmek 

inık:ınını verecektir. (Başı 2 inci sayfada) ı 

nın dilşmanı ve bozguncusu" Ban 

Vnterlo'dan sonra, tekrar düş
man clzmelerl altında kalan Pa
rls ve Fransa, artık onu isteml
yordu. Vaterlo'dan sonra Okya
nostaki St. Helene adası ve arka
sınd;ın altı yıl sonra, 6 mayıs 1821 
de ölüm geleli. 

ettiler. 
Bir !ngıliz-Prusyn ordusu Bel

cıkn ü:rerlnden harekete geçmişti. 
Bu vazıyet.!. gören fransız milleti, 
harbi ısı.emiyordu; yalnız ordu 
imparatora bağlı idi. 12 haziran 
1815 te Napolyon Pnris'ten ayrıl
dı ve ordunun başına geçti. 

Napohon, çabuk davranmak ve 
Bluchl'r' ile Wclllngton'un kuman
da ettikleri iki ayn ordunun bir
Je mesine vakit bırakmamak isti
) ordu. Bu maksatla 16 haziran
da ilk önce Blücher'e saldırarak, 
onu Lıgny'dc mağ!Qp etti. Fakat, 
mnğlClp Prusya ordusuna kuman
da edenler, bu sefer ve seferle il
gıli olan dünya tarihi bakımından 
kesin bir karar verdiler: yenilen 
ordu, Ren nehri boyunca yeni bir 
hareket hattına dcğll, Wellington 
ordusiyle birleşmek üzere şimal 
batısına cekildl. BlUcher'in Ren'e 
ı;ekildiğlnl sanan ve aldanan Na
ııolyon, onu kovalamak için pe
şinden kuvctlcr göndl'rdi ve ordu
Bunun geri kalan bllyük kısmı ile 
Wellıngton'un kumandasında Wa
terlo'da bekliycn lnglliz ordusu
nun Uzerlne yürüdü. 

1815 in 18 haziranında tarihin 
o güne kadar knydedebildiği en 
büyıik strateji eseri meydana ge
Jıyordu. 

Bir tarafta karnr1annı yerinde 
ve soğukkanlılıkla vermesini bi
len \Vclltngton; öbür tarafta da 
tam zamanında ve en elverişli 
noktada azımle hareket etmesini 
bilmış, devrin yeni stratejisini ya
ratın~ olan Napolyon karşılaşı
yordu. Napolyon gösteriş yapmak· 
in işe basladı. Sabahtan öğleden 
sonraya kadar latalannı Vaterlo 
önUnde gecit resmi yaptırdı. On
dan sonra savaş nizamına soktuğu 
kıtalarlyle ingllizlere saldırmağa 
başladı; fakat düşmanını sökeme
di. Saatler gec;:tikc;:e boğuşma kı

zışıyordu. Dunım gerçekten ce
tindf. Wcllıngton "ya prusyalılar 
gelsin veya akşam olsun" diyor
du. 

Akşamdan evci prusyalılar ye
tiştiler ve Nnı>0lyon'uıı sağ ka· 
nadına Yüklendiler, bu yükleniş 
karşısında rransız orrlusu çöküver
di; vanik bn.c;lndı, az kalsın Navol
yon esir d!işUyordu. O kurtuldu, 
Hl.kin tncını ve nlşanlarını taşıyan 
araba düşmanın eline geçti. 

12 haziranda Parls'.ten yenmek 
letn aynldı, 21 de yenilmiş olarak 
döndl. 

Llbya'daki taarruz münasebe
tiyle hatırlatılan Vaterlo'nun kı
saca hlkAyesl işte budur. 

Sıvas belediye meclisi 
Sivas, (Hususi) - Belediye mec.. 

lisi toplantılarım bitirmiş, encümen 
üyeliklerine Rahmi Günay, Rıza 
Çağlar, Kamil Heper seçilmişler -
dir. 

Kadın çora plan fiyatları 

Son zamanlarda kadın çorapla
rında fiyat yllkselişleri olmaltta ve 
eskiden bir liraya satılan kadın ço
raplarının şimdi üç liraya kadar sa
tıldığı görülmektedir. 

~ Halkın en zaruri bir ihtiyaç mad
Z\, cleslnl teşkil eden bu maddcı Uze

l rinde İktısat Vekfiletince bazı tet· 
1 kiklere başlanmak üzere olduğu bil
i dirilmektedir. Bu incelemelerde ka
dın çoraplarının bazı kata.ı:-orllerc 

aynlacıı.ğı ve daima artan bu flyat
IArın önüne geçilmesi için yeni bir 
tnkım tedbirler ailınacağı bildiril
mektedir. 

Konya şehir kulübü 

Sıvas örnek köylerinde 
Sivas' (Hususl) - Vilayetimiz 

örnek köylerine birer ilaç dolabı 
konmaktadır. Bu dolaplarda bulaşı
cı hastalıklara ve salgın hayvan has· 
talıklanna karşı ilaçlar bulwıacak -
tır. 

Kırım' da alman ilerlemesine hala karşı koyan müstahkem şehir : S İ Va B t O p Ol· 

Konya, (Hususi) - Belediyemiz 
tarafından kurulan ııehir kulübU tö
renle açılmıştır. 
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BA~iR ADAM 
da iyice anlaşabilmek için sana son gireceğim. Senden uzak kalacağım. üzere heni maddi zevklerden çevirmiye 
ayrılışımdan aneak bir kaç ay evel Bir kadın beni sevecek. Çocuklarım çalışmı~tın. Irmağın sol kenarını ıe~kil 
geçen garip bir sahneyi hatırlataca- olacak, demiştin. eden kaya parçalacına oturmuştuk. Bu 
ğım. Sadeliğine ve çıplaklığma rağ- Kollarıma aulmış uzun uzun kucak- taraf hemen hemen karanlık olmakla 
men hayatımın büyük hatıralarından la~mıı, sonra da hiç llf etmeden eve heraber karşıdaki tepe güneş içindeydi. 
biri a.ddettiğim bir sahne... dönmüştük.Çok htirap çekmiştim. Kcn· Bunları hatırlıyor musun? Konuşıuğu

Yazan: M arcel Prevost • 
Universite tahsilimizin sonlarma dimi düşünmüştüm: "Ya ben, ya ben?... nıu;t yerden kühne taflta köprünün an

doğruydu. Dört günlük bir tatil ge. Ben ne olacağım? Babam gibi mi? llü- cak rarısı görülüyordu.. Vadiye giden 
Çeviren : Mihri Geray çirmek üzere La Gatcre'e gelmiştin. yük babaım gibi mi? Toprakla dilline araba yolu bu köı>rüden geçerui. Siiz

Annem, babam daha sağdılar: an - didine arazisinin değerini aruırmağa !erinin kudretini takdir ediyordum; kal
nem çok genç göründiiğü halde ba- çalışmak mı? Av mt Bol bOl yemek, iç- bira seninle beraberdi; lakin manuğım
bam ağır başh ve hatti bazı deve - mek mi? Az zaman.da karısını ihmal la hiı>lerim sana karşı geliyordu.. Ar2u
ran hastalıklarından mztarip bulu - edip köylü kadınları okşamak mı? Aca- !arımı şiddetlendiren belki de senin bu 
nuyordu. Bu dört gün ikimizin ara- ba bana bunlar mı mukadderdir?" Da- kaıl yasaklarındı. 

TEFRİKA NO. 3 

ğırhğı altında kalarak her ikimiz de anlatırken benim neşeli lakayıtlığrm 
aynı zamanda uzun uzun konuşur - seni kızdırıyordu,.. Bana : "Sen ha
duk. Bir köyden geçerken kızlar, ka.- kikaten çok fena bir günakarmış -
dınlar hep bana bakarlardı; sen bu- sın. Günah nedir bilme:ı: misin? .•. 
nu farkederdin, yüzün hırçınlaşm:lı: Bir dakikacık olsun vicdan azabı 
bu hile benim canım sıkılırdı, Zira duymadın mı? "Gibi sözler söylü -
boyle zamanlarda sen de kadınlarla · yordun. Bense sana, bilakis ancak 
ltıkadar olurdun, ama benim altıkadar bu sukuttan sonra manevi müvaze -

olduğom gibi deltll. sen dlndarJın, ta· nemin yerine geldiğini, halbuki eski
ziletinin tesiri altmda olarak, tıpkı den tatmin edilemiyen arzularımdan 
bir tehlike karşısında imişsin gibi dolayı sinirli, endişeli ve sıkıntılı ol
çekinirdin i benim ıe, dine karıı ha- duğumu söylediğim zaman samimiy
kikl tıır n!llknm bUe yoktu, ona mer- dim. Daha sonra birlikte Tou!ouse 
hutiyetim inanıştan ziyade irst bir üniversitesinde sen felsefe, ben hu
gururdan ileri geliyordu. Tıpkı he - kuk tahsili yaparken de va:ı:iyet ay
nüz erişilmemiş fevkalade bir mu - nı idi. Aşkın bende hasıl ettiği gale
vaffakiyete karşı beslenilen bir ala- yan canlandıkça fikri faaliyetim de 
ka gibi. Benim aşk işlerine başla - artıyordu, daha iyi çalışabiliyor, im· 
mam biraz vaktinden evel oldu, his- tihanlarda da daha iyi muvaffak o
si bana ilk defa tattıran akrabaları.. luyordum... Senin o uzun siluetin. 
mın bir tanıdığı olmuştu. Bu ilk sır- nefsine karşı reva gördüğün sıkı bir 
rımı gelip derhal sana açmıştım... sofuluk yü:ı:ünden gittikçe erirken; 
Şimdi de seni, gene kaşımda, o za- hen ebedi kadın meselesine karşı se
manki gibi rengi uçmuş, şaşkın, hat- nin de lakayıt kalmadığını kolayca 
ti ıstıraplı görüyor gibiyim. O za- tahmin ediyordum. 
man bana nasıl korka korka ve me- İçimi sana açmadan evet gençliil
rakla bir takım aualler llOl"JDUttun; miııde feÇIDiı olan hldiseler hakkın.. 

sında ne heyecanlı münal:aşalarla ha o vakit bile böylıe bir istildhale kar- Bana, uzun uzadıya, fncilden parı;a
geçti Yüksek perdeden atarak "fikir şı duyduğum nefret beni sarstı. Llikin !ar söyledin, "Bir kadınla münasebette 
münakaşası,, dediğimiz h3yat, hayat.. bir gün sonra Toulouse istasyonunun bulunan bir kimse muhakkak onun se
taki gaye, Allah, cehennem, kadın platformunda beni endişe ve hararetle viresine inermiş. Sonra ben, güya, Al
ve aşk gibi mevzular hakkında ne bekliyecck olan genç kız siluetinin ha- !ahın yükselttiği bir vücudu alçaluyor
sözler söylememiştik: bir akşam üs- )'ali birden bire gözümün önüne gel - muşum . ., 
tü, günün fevkaHide ağır bir surette mişti. Hiç olmaz.sa bir an için olsun, Halliuki böyle şeylere inanmıyan ben 
kaybolmasından dolayı sonu bir tür- atinin tehlikeleri karşı~ında kati bir ~ü- sana JU cevapları vermiJtim. 
lü gelmiyecekmiş gibi görünen bir klıa du}'llluştum. "Pe'ki ama belki de, misal olarak al
mayıs akşamı, etraftaki hakim tepe- O zaman bu esrarlı aşk ilacının is- <lığımız kadın benim seviyeme çıkar, 
!erden yürüyerek La Gatere'e dönü- mini koymustum. Ona "kadın afyonu" ö;·le ya, niçin ben onun seviyesine ine-
yorduk. Bl.lmem nasıl oldu, birden diyordum. . d l . . -ı.. yım e o )enım sevıyeme !>""masın?,, 

bir patikadan ilerliyen köpeğimin Bunu takip eden büyük tltilde üç Lfıtifelerimin seni mütees~ir ettiğini 
arkasından koşmak aklıma geleli. Bir hafta la Gatcre'de kalmıştını (Artık anlar anla.maz üz.erinde oturduğum taş
meşe korusu kenarınrlan geçtik; ko- ikimiz de dipLomalarımtzı parlak bir tan kafktım, teesillrüne iştiraık etmek 
runun içinde mavimsi gölgeler sezi- surette almış bulunU)'Çlrduk; bu üç haf. için yanına geldim, ellerini tuttum. 
liyordu. Köpegi alıp, geriye, sana. ta sonunda Paris'e gidip oradaki ilahi- "Samuel, dedim, cevahımdaki her 
döndüğüm zaman seni, gözlerini kar- Yıtt fakilltesiode tahsiline tlev;ım etle- söz Uıife değildir. Başımdan geçen ser
şımızdaki manzaranın bir köşesin - cektim. Sana bakm;ısı için anneni de güzeştlerin bir çoğunu sırf karşımdaki
deki giineşin battığı yere dikmiş ve birlikte götürecektim. Ben Montauban- lerin gönlünü etmek için yaptım. Fakat 
hareketsiz buldum. Dalmrştın, ken - da bir sene askerlik yapacaktım. Sessiz.- sanmam ki bu maceralardan hiç birisi 
dine gelmen için omuzuna dokun - liğini daima aradığLmu bu va~i Cay- karşısındaki kadının ruhunda biraz 5e

mak icabetti. Bana ı rou vadisinde, daha o zamanlar bile vinç, biraz ümit, biraz iyilik hissi bt • 
- İstikbalim gozumun önüne gel- dint ımesliğinin, fuerinde belirmiye baş- raıkmedan sona. ermit bulunsun ... " 

di, ben o ilaht varlığın hi.netine hyan otoritesiyle 900 bir defa olmak ;(Sonu var9' 
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Nöbetçi Eczaneler 
* Bu nkşıı.m İstanbul Eczanesi 
betçidir. Pazar geceleri nöbet 
eczane pııznr g!inü de nöbetcl 
rak a~ık bulundurulacaktır. 

Trenler 
ANKARA'DAN GiDENLE * Cumart.ı•sl, paznrresi ve pe 

pe gtinleri 7.32 de Toros E 
si - !stanbul'a varış 19.50 * Her gün 15.20 de posta 
bula varış 7.43. * Her giin 19 da Eksvres • 
bul'a varış 9.10. * H<'r g!in 20.25 tc posta -
bul'n varış 12.35. 
NOT: Bu sonuncu trenüı K 
Afyon ve lzmir'le lrtlbau v 

ERZURUl\l ve D. BAKIR YOL * Her gün saat 15 te. 
SAMSUN ve ADANA YOLUND * Her gUn saat 10 da. - Ad 

vuıış 11.54 - Sıımsun'a varış * Cuınıı, çarşamba, pazartesi 
lP~I Halep islikametlne 
23.55 tc. 

ZONGULDAK YOLUNDA * Cumll, pazar, pazartesi, salı. 
şembe günleri 17.15 te - ZO 
dak'a varıı; 10.38. 

ANKARA'YA GELENLEJl 

* Pazartesi, çarşamba, cuma 
leri 10.25 te htanbul'dan 
trenin Ankara'ya va~ı 23. * Her gün 15 te kalkan yolcU 
tasının Anknra'ya vnrısı S.SO. * llcr gün 19 da kalkan E 
Ankarn'yn varışı 9.25. * Her gün 20.23 te kalkan muit 
trenin Ankara'ya varışı 13.50 

ZO:-;IGULDAK YOLUNDAN 

* Zongulclo.ktan pazar, salı, 
sambıı ve cumartesi günleri J 
te knlkan trenin Ankara'>'• 
rışı 11.50. 

DİYARBAKIR VE ERZURtJM 
YOLUNDAN * Ankara'ya varış, her gUn 1 
SAl\TSlTN VE ADANA YOLU· * Anknra·~a varış her gün 

Posta Saatleri 
TaahhütlU mektuplar saat 

kadar alınır. Posta saat 19 a 
İstanbul yoluna mektuv kabul 

Hastahaneler 
Nümunc Hastanesi 

<Santralı 

Glllhııne Hastanesi umuml 
Askert Hastane 
Belediye Hastrınesl 
Acele İmdat Otomobili 

Sabah Akşam 

Yangın, Arıza, Telef°' * Yangın haber verme: Teıeioll * Elektrik, Havagazı Arıza 'il 
rncaat Memurluğu: TelefCJll * Su İşleri Müracaat Metil 
Telefon 5575 

..J..r Tolo.l.An .4 r1'JIA 'Uo.a-11rl.ıı~ 

kez 1206 - Yenişehir 5618 -
icl 02 - Şehirler ıırası 03-* Anadolu Ajans Haber 
Servisi 04. 

ihtikara ka11ı * lhtlkfırla karşılaştığUUZ • .il# 
derhn1 2911 numaraya ıeır- · 
diniz. 

Taksi Numaraları_...., * (1291) Ulus meydanı ~' 
2645 (Zevk lokantası Ya.l'J) 
1223 { Ankara Palas yakııst ) 
1070 (Saman Pazarı yakJIS'~ 
Yenişehir Güvenlik meYd~. 
5555 - 6665 - 62'22 - 6333 -

Açık teşekkiit 
Sevgili annemiz ve kaY1' ııJ 

ölilmil dolnyısi:;le duyduğutl111 
rin ncıyı lütfen paylaşmıı1' • 
ı;:-i>stcrilen saminli al~kıı. ııı ~ 
ve tevccc!ih eserlerine aytl ıJl 
knbelccle bulunmak ImkAn~ 
sısında derin şükran ve nıl 
gulnrıımzın bu satırıarl~,tıı'1 
muhterem gazetenizin del 
ca ederiz. 

YUksek Mühendis Kemal 
ve ailesi ,ıı-

1\f<> llha Akant ve ~ 
Dr. lsmail Gilnel ve 'il 

Avukat Fahri Tandoğall 

öLOM 
Vakıflar Umum MüdUrl~ı 

man fen mtitcho.s:sısı ve veısl 
rası Birinci Daire eski. 1;~ 
Yüreklinin yeğeni ismaıl~ 
rekl! vefat etmiştir. cen 
Öğle namazınrlan sonra :a• 
camllndcn kaldırılarak 1eııl tııf 
ğa götlirtilecektir. Değer~ 
lck adamı olan merhuın dl~ 
ve arkadıı~lnnna başsd1 

7.30 Program ve 
saat. 

7.33 Mllzlk (Pi.) 
7.45 Ajans ha· 

berler1 
8.00 Milzlk (Pi.) 
8.15 Evin saati. 
8.30/ 

8.45 Müzik {Pi.) 
12.30 Program ve 

saat. 
12.33 Karı sık tiar-

kılar. 

12.45 ,\fans ııa· 

berıerl 

lS.00 Şarkılar 

lS.30/ 

14 00 Müzik (Pi. l 
18.00 ProQ'ram ve 

18at.. 

l@All eeııaaw. 
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Yurttan ••• Resimler 

Beyazıt meydanını göstermektedir. Bu meydanda Oniverai· 
teye giderken sol kolda bulunan ve eski diikklnlar ve bara· 
kalardan ibaret olan ada istimlik edilmiı ve bunlar yıkıl· 
mışur. Burası Beyazıt meydanına daha ferah ve daha yeıil 
bir genişlik verecektir. 

Kışa Girerken 

8 u kıı modanın en göze çarpan vaaıtıa • 
rından biri, ceplerin hemen her biçimi
nin tayyörlerde ve roblarda kullaml-

muı ve kolların da teniı olmasıdır. Kumq 
üzerine mC§lnden, lame iılemell kuma,tan tu
tun da, a;vrı renkte yUnlU kumqtan ceplere 
kadar, her türlUsU konul"Jyor. Kollara gelince, 
bunlardan vizon kUrk!yle aUslenmiı kollar da 
vardır. 

İki renk kıımaşla yapılmıı roplar da çok 
rağbette: Penbe ile bordo; llclvert'le kırmızı; 
lAclvertle J>enbe; nefti ile kavuniçi; gri ne ki· 
remlt rengi; sarı ile kalıve rengi ctbi •.. Bu u
suıu bilhassa :vUnlUlerde, aıraaına göre de 1-
peklilerde tatbik edebilirsiniz. 

Yeni öğle sonu roplannda dikkat edeceğiniz 
nokta da bunların bilhıuıııa belinizin inceliği· 
ne ve büzgüler, drapelerle veya plllerle kal
çalarınızın biçimini tebarüz ettirmesidir ..• 

Aynca, rölöve saç biçimleri, hAll rağbet 
görmekte devam ediyor. 

Dantel de dlrllmektedlr: Fakat alelAdelerl 
defli, büyük annelerimizin sandıklarda sakla
dıkları cinsten, ince, atır danteller ..• Bu dan· 
teller, krepten veya jabo olarak kullanıla • 
caktır. Eter ellnizde aiyalı dantel varaa, bunu 
dilz renkli Ylliıden bir ıalın kenarına dik • 
mek için kullanabilirsiniz. Yalnız, uzun za • 
mandanberi sandıklarda kapalı kalmı§ olan 
bu dantelleri, bozmadan "gençleıtırmek" ll
zımdır. 

Eskimlı kıymetli dantelleri temizleyip ta
mir etmek için önce b~nların kopuk yerlerini 
dikiniz veya örUnUz. Sonra bu dantelleri dört· 
te UçU çok sıcak sabunlu su dolu bir kavanoza 
koyup ağzını sıkıca kapadıktan sonra ağır a-

ğır sallayıp sonra danteli yavqça çıkarınız. 

Aynı hararet derecesinde su He iki Uç defa 
yukarıda anlattığımız gibi hareket ederek 
danteli duruladıktan sonra beyaz bir bez U • 

zerine yayıp oaa ilk ıeklini veriniz. Sonra 
danteli beyaz bezin üzerine bir kaç yerden 

f anililar nasll yıkanu 1 1 

Eğer fanilaları br gibi beyaz o - ' 
laralr. yılr.amalr. istiyorsanız bir lr.aba 
iJr.j litre sabunlu su lr.oyunuıı. Buna 
ilr.i 7emelr. Jr.aıığı un ilive ettilr.ten 
sonra bepsini ate,te Jıarııtıraralr. 
ısıtınız. Su lr.aynayınca bunun yarı -
sını lanilinın üzerine dölr.ünüıı. Bu 
su ılınınca /aniliyı bununla bN' •a
manlr.i gibi, /alr.at sabun kullanma • 
dan yılr.ayınız. Faniliyı ayrı bir su
da duruladılr.tan sonra, Jıaptalr.i su -
yun ötelr.i yarısını da lanilinın üze-
rine döhrel çitileyip telr.rar temiz 

beyaz iplikle tutturup, çabuk kurumaaı için 
bezi asınız. Dantel kuruduktan aonra onu azı
cık nemli olmak ıartlyle, iki kumq parçası 
arasına tersine koyup UtWeyiniz. 

Camqır dantellerini temizlemek için de 
§Öyle yapınız: Dantelli çamaşırı • kaynadık -
tan sonra çıkarması kolay olsun diye - açık 
renk musllnden bir torbaya koyup öteki ça -
mll§ırlarla bir arada kaynatınız. Sonra da ça
maşırı yayarak gölgede kurutunuz. Sonra da, 
daha hafif nemli iken, çok sıcak olmıyan bir 
UtU ile, Uzeri kumq kaplı bir UtU tahtasında 
Utüleyiniz. 

Beyaz ve yeni dantelleri de kaynatılıp ılı -
tıldıktan sonra içine biraz su kanııtınlmış 
sütte yıkayınız. Durulamak için kullanacatı· 
nız suya, bir litreye iki parça hesabiyle, ıe
ker atınız ve sonra da dantelli çama,ırlan u. 
tUlediğinlz gibi Utülcyinlz. 

Kalın danteller! de §Öyle temizllyeblllrsı • 
nlz: Bunları sabunlu sıcak su dolu bir kaba 
koyup kaynatınız. Sonra da ilk koyduğunua 
sabunlu suyun hararet derecesinde au ile du
rulayınız. Sudan çıkardıktan sonra danteli • 
muntazam blr şekilde, blr şişenin etrafına aa
nnız. Kururken dantel gerileceği için, Utllle
miye hacet yoktur. 

Siyah dantellerin bakımı da ayn bir iııtır : 
Bunlan, bUkUlmemeleri için, qağılanndaıı ve 
yukanlarından iplerle tutturmak §artlyle, kü
çük paketler hallne koyup içleri bira dolu bir 
kaba daldırınız. Uğuşturmadaıı, parmakla -
rınızla hafif hafif oynatınız. Sonra ikinci bir 
bira banyosundan daha geçiriniz. Eğer dan • 
tellerin "CIQ" kalmasını istiyorsanız, bunlan 
iki Utü tahtası arasına yerleatlrinlz, sonra da 
dantelleri bu halde bUtUn gece bırakınız. 

Dantelleri boyamak da çok kolaydır. Yal -
nız daha önce boya), başka bir bez parçası 

Uzerinde tecrübe ediniz. Dantellere çay kızı
lımtırak, papatya suyu daha koyu, qı boyası 
rengi de penbe bir ton verir. 

il ' f 
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~ suda durulayınız. Sonra da laniliyı 
nemli iken fazla sıcak olmıyan bit 
Utli ile #ltiUqiais. Eier lamlq, du
rulamalt ~a yalmızr arıya bulabillr
a.Ua, eltle ftleceliah a«ice daba tla 

" . .. ./. 

~ aı11e1ooıı1 - Halkevl binasının lnsasının blttll:lnl blldlnnlıtlm. Binada 
~ tGt '- lılıttk· lhtlyaçlannı karınlıyncak tesisler bulunmaktadır. Halkevının 
~ıu 28 •"Jıı..t Hal.kev1 bayramında yapılacaktır. Yeni Halkevı blnaımın 

~lle:l,)<urum. 

ltealcin' de C. H. P. · ı lzmir'in kömür ihtiyacı 
.,_ hllık kongresi İzmir, (Hususi) - Şehrin kömUr 

._ ..... lttıı ··ı 1 K ki k ihtiyacım kar§ılamak için alınan 
ttı • usus > - es n a· ı 
1!:1tkonnesı, Ankara mebusla· tedbirlerin tatbikına devam edil-
~ reın Ergun ile vlliyet !da· mektedlr. Civar vllAyetlerden kö· 

, 11 ;;ı•na vlltıyet idare heyeti mUr getirilecektir, Şehrin iki aylık 
lıtı illin Halim Ergun ve kömUr ihtiyacı 3 buçuk mllyon kilo 
~0llu da hnzır olduktan tutmaktadır. 

1 r aunu nahlyelerden ae· ----
• ıcO:rın iştirakiyle toplan
lllıa.:.""'*1"e, Ebedi Set Atatür
~ huzarunda bet dakika 

Adana' da İnönü okulu 
k tonra &ilndemlndekl 

Aydın' da doğum, ölüm 
Aydm,. (Hususi) - Aydın ıehrin-

de 940 yılında 149 erlı:elı:, 128 kadın 
olmak üzere 287 ölüm, 200 erkelı: 
156 kız olmak üzere 356 doiwn ol
m111tur. 940 Yılının nüfuı artııı da
ha evelki yıllara cöre bir miıli faz. 
ladır. 

Kan'ta Hava Kurumuna 
yardım için faaliyet 

Kars, 26 a.a. - Dün burada Hava 
Kurumu binasında valimizin baı • 
kanhğmda bir toplantı yapılmııtır. 

Valimizin havacıhtın önemini be
lirten bir ıöylevi ile açılan bu top. 
lantıda kuruma üye yazılmaıını te. 
min için yapılması lazım ıelen iıler 
üzerinde görü§ülmüı ve bu maksat
la heyetler teşkil edilmiıtir. 

Yardımsevenler 
Cemiyetinin Trabzon 

tubeıi açıldı 
Trabzoıı, 26 a.a. - Şehrimizde teffk· 

kUJ eden Yardunacvenıer Cemtyeu ca· 
hamalanD& ve üye kaydı Jflertne batla· 
m11tır. 

Romanya 43.000 kilo Türk 
tütünü alacak 

l.uııbul, 26 (Telefonla) - '43 bin 
kilo Türk tütünü satın almak için bir 
eksiltme açılmıştır. Eksiltmede Tonga, 
Maden ve Dere tütünleri isıenilmekre
dir. 

lstanbul' da bir F atib 
müzesi kunılacak 

iyi olacaitır. 

Tavuk seciminin usulü 
Tavuk, hindi, kaz, ördek veya pi

liç alırken ııu noktalara dikkat et • 
meyi unutmayınız : 
Hayvanın vUcudU beyaz ve par • 

lak, gerisi hafit penbeye çalan bir 
beyazlıkta, ayakları da parlak ol -
malı ve balayı andıran cayet ince 
bir deri Ue kaplı bulunmalıdır. Diz 
mataallanııın gayet ~niı, - eter 
varsa - mahmur.ın kıaa ve beyaz 
ve 11imm da ıoluk sarı renkte ol
ması llzımdır. Eter ha;vvamn ke -
allditi kısım açık kırmw ve gözleri 
de parlaksa, körpe, taze ve aihatll 
bir hayvan aeçtltfnize emlıı olabl -
lirsiniz. 

• 

Siyah renkte yünlü bir rop üzerine 6iyilen, cepleri 
ve yakan aatraluınla süslü bir calıet lnıllan11lı ve 

ııktır. Kruaze ve bol bi~ilmif olan bu caketin 
heleler. sonraki kumı terane ~a1rilerek 

ww 

cep haline konulmUftur. 

Kürklere 
nasıl 

Bakma!!? 
Kar ve yağmur, Jriir.kleri boz

maz. Zaten ıize kürkünü ver'en hay
van da, nğlığında epeyi zamanlar 
kar ve yağmur altında kalmıftı. Aaıl 
dikkat edeceğiniz nokta, kürkünüzü 
bir aobanm veya bir kalorifer radiya· 
törünün yakınında kunatmamaktır. 
Sıcaklık, kılları kurutur ve kolayca 
kırılacak bir hale getirir. Sokaktan 
döndükten aonra mantonuzu iyice ail· 
keleyiniz. Sonra da kuru ve aerin bir 
yere aamız. Manto kuruduktan aonra 
kürkü, kılların yattığı iatikamette ku
ru bir bezle ailip tekrar ailkeledikten 
aonra gardrobunuza asınız. 

Solda : sı-ıto:vu andıran bu bol Jaıı· '""·------....... J 
aze caket tercDıaıı Pllll ekOM etekle ••• 
daha .U:ııel durur. Cıel>ler P&rdMil ce- -------.J 
bl fekllnde yapılmll ve cep bltJmlerf 
Dik llM• OrWmllltUr. Ne bol ne dar 
olan kollar omuza •enlf aralıklı çıtı 
dlk!fle eklenmlltlr • 

• Ortada : caket ve etek olarak ayrı 
am kullanılan bu model blrl .. tltl 
"'tman bir yatın rluk olur. caıceı 

mevsimlik olarak kalın etekle kulla· 
nılabll!r. C&ket ve etek. boytannra 
fermuarla kapanmakta ve ıı:cner 

bunıan yekpare slbi •llltermektedlr. 

• 
Salda : bol .,. fazla IOde npu elto-

MdeJl meva.lmlllı: bir P&rda1l. Orpler -------~ 

• 
Solda: cepleri kOrkle Yahut kOrtE 
taklidi kumaşla sUslenmlı ırüzeı bir 
manto. Kollar raıuan blclmtndecıır. 

ön parcalar roba halinde YAkanın al
tına &lrmC'ktcdlr. Bel JtısUklldlr ve 
önde toka ycrlnl tutan kUcUk blr 
tJyonırla nlhaycllenmelctedlr. 

• 
Ortada : verevine blcllmls. genls bir 
kem«'rle heli sıkılan bu salle manto, 
bedene ve etcte gode dokmC'ktedlr. 
Kemer &enıı olacak ve ıade blr to
ka lle kaııanacllktır. 

• 
SAl!'lla : beli vUeude 8lm11.kı )"RPIStJlll. 

etek kılmı hafit verev olarak d!ktl
mll güz:el bir manto. Cepler, yaka ve 
kol nl!'ızlnn kürk veya k0r1ı: taklidi 
Jcumaala sUs!Udür. On Uc ınra karııı
Jıklı dutmelerle 1llklcnmcktedlr. 

1 Ellerinizi 
koruyunuz 
Soğuklar, karlı ve yağmurlu güa • 

ler bR§ladı. Ellerinize kaY&'l ile ba • 

kıyorsunuzı Eıkiden pnırlandıiı • 
nız bu eller, ıtmdi gayet acıklı bir, 
haldeler! Kızarnuı, parmaklarda.D. 
bileklere kadar çatlamıılar... Daha 
§imdiden böyle olursa, kıf ilerleyin
ce ne yapacaksınız T 

N'Ellerinize itina göstermek 11.ztm. 
Onun için : 

Yıkadıktan aonra ellerinisl lyi09 
kuı-.ılayıııız. 

Ellerini&i aıcak au ile yıkamaktan 
veya sıcak suya ıokmaktan sakını • 
DiZ. 

Ellerinizi, ısınsınlar diye, aobaya 
tutmaktan sakınınız. Sokaktan dö • 

ncrken ellcrini.z çok U,ümU,ae, bun

ları çok soğUk su ile yıkayınız. So

guk su kanın dolaşmasını kolaylSf .. 

tırır. Böylelikle de elleriniz çabucak 
ısınır. 

Soğuk günlerde eldivenaiz sokata 
çıkmayınız. 

Her gece yatmadan önce, ellerini
ze, çatlakları giderecek olan IU 
mahlulil sUrünUz : 

1/3 gliserin, 1/3 gülsuyu, 1/3 li • 
mon suyu. 

Ellerinizi yıkadıktan ıonra tr.ın • 
!arın iyi kurumasını istiyorsanız, ku.ı 
ruladıktan sonra biraz kepekle a • 
tuıturunuz. 

Açıklı koyulu gri aatra- : 
• kandan yapılmıt olan bu 

bol caket belden mavi 
parlak deri apor bir ke
merle düğmesiz olarak 
sıkılmaktadır. Kol ağız

lan boldur. Eaki bir kürk 
mantoyu da bu tekle kOJ"
mak mümkündür. 

• • • • • • • • • ' OhUfmus, mahalli 1htl· 
kleıt &6rlllmllftQr. 

Adana. (Husul!) - Reıatbey'de 
yeni yapılan İnönü ilk o~u tören. 
le açıl.mıf U.. 

lstanbul. 26 (Teletonla) - Fatih'• alt 
etnıarla cıııw köekte bir mtıae acııa. 
catı ve ldlıkiln Fatıh zamanında Oldu
• bale Jımwl&call baber ftl1lbıal'. 

dGa .,. le olaralc ftPllm19tır. Kllcük ______ _.. 

... lrQaJı ,.. kldı:le dit .... 

Bir kürk mantoyu bozmamak ıçsn 
en iyi çare, hayvanlara kartı gö.ter
diğiniz .iyi yüreklilik ve itinayı manto
nuza kartı da gö.termektir. Bu itina
nızın mükafat mı da çok geçmeden 
görürsünüz. Oturmadan önce, manto
nuzun önünü çözüp eteklerinizi kal
dınnız. El çantanızı koltufuauzun al
tında tafnnaktan aakınınız. Böyle ya
pananız, zamanla orada aımmıt bir 
yer peyda olmaia baılar. Sokakta 
alıt verit ettikten aonra uf ak paketle
ri kolaylık olıun diye mantonuzun ce
bine abatnrenneyiniz. Sonra da, aaıl 
en mühimmi, mantonuzu aalun yaka
llDdan bir çengele aımayınız; aıar
Jr.ea daima bir eJbiM &lk.aaı kuJlaaw& .,_, .............................. .,:' 
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İngilizlerle yapılacak maçlar 
hakkında bazı tahminler 

Dört maç yapmak üzere ıehrimize 
celmiı olan ingiliz futbol takımını 
te$kil eden oyuncular gözden geçiri
lecek olurH bu takımın oldukça Jcu. 
veUı olduıiuna hükmetmek li.zımge
lir. Kafile baıkanının verdiği izahat 
tan anlıyoruz ki bu teşekkülde İn -
ciltere milli takımında yer almıt i
ki m!ihim oyuncu vardır. Takımın 
diger oyuncuları arasında milli takı
ma vaktiyle yedek olarak aynlmıı 
bulunanlar olduğu gibi bir çokları 
da İngiltere'de birinciliğe dahil ku
lüplere mensup oyunculardır. Yal -
mız burada mühim bir noktayı işaret 
etmeden geçmeyi de doğru görmU
yoruz. Bilindiği gibi futbolda mu -
vaffakıyetin 11rrı oyuncuların ferdi 
kabiliyetlerinden ziyade takımın çı· 
karıcığı oyunun ahengine bağlıdır. 
Bu da takımda yer alan oyuncuların 
uzun müddet beraber oynıyarak ara
larında iyi anlaşmaları idmanlarının 
yerınde olmasiyle mümkiın olabilir. 
Aceba ingiliz takımının bu hususta
ki durumu nedir P İşte bunu bilme· 
ditimiz için takımm formu hak.~m
daki mutaleamızı birinci maçı gor -
dükten ıonraya bırakmağı daha mu
vafık görüyoruz. Yalnız bu münase
betle İngiliz futbol sisteminin husu
•iyetlerine, bir kaç kelime ile olsun, 
temas etmek de zannederim ki fay
dasız olmıyacaktır. 

lnciliz futbolunun karakteriıtik 
•asfı oyunda sürati temin ederek en 
keıtirme yoldan neticeyi almak ça
relerini aramaktır. Bundan dolayı -
dır ki İngiliz sisteminde lüzumsuz 
ı;alnnlar, paslaşmalar, topu ayakta 
uzun mü.ddet tutmalar gibi belki ıe- '
yircilerin hoi5Una giden fakat netice 
üzerinde tesiri olmıyan bir takım 
füzull hareketler göze çarpmaz. On
lar sıkı ve uzun paslarla ve ekseriya 
açıklar vaıntasiyle derhal kaleye i
niverirler ve ceza sahası içine cirin
ce bekletmeden ani ve kuvetli şilt
ler çekerler. Akınlarında tatbik et • 
tikleri bu ıiyaseti müdafaada da tat
bik ederek kaleleri sıkıştığı zaman 
derhal toplanır ve tehlikeyi berta • 
raf ederler. Yani tıpkı bir yelpaze
ıibi icabına göre açılır ve hemen 
lı:apanıverir. Bu itibarla oyun çolı:: 
aeri, zevkli ve heyecanlı olur. Sıkı
ı•k bir vaziyette bulunurlarken bir 
de bakanınız ki karşı tarafa gol ya. 
pıvermişlerdir. İngilizler dünyayı 
uran futboldaki ıöhretlerini işte 
üıtadane bir tarzda tatbik edebil -
mek hıinerini bildikleri bu tabiyeye 
medyundurlar. Futbolda aayı çıkar
mak es11ı olduğuna göre bu tabiye
nin ne derece tavsiyeye ıayan ola
cacını uzun uzadıya izaha zannede
rim ki lüzum görülmiyecektir. 

lngili:z oyuncularından biri ek•er•iz e•ncuında 

Misafirlerimizle karşılaşacak takım 
lanmız bilhassa İngiliz sisteminin 
ba huwsiyetine dikkat ederek buna 
kırıt koyacak bir tabiye kullanabi
lirlerse çok isabetli hareket etmiş 
olurlar. Açıkları marke etmek, orta 
akmcıları kollıyarak süt çekecek 
pozisyona sokmamak llzımdır. İngf. 
liderin kafalarına ayaklan kadar 
hlkim olduklarını unutmıyarak müm 

r YAZAN: -
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kün oldufu lı:adar topu havalandır
mamaya ve yerden oynamağa dikkat 
etmelidir. Misafir takımda bulunan 
iki beynelmilel meşhur oyuncunun 
mühacim hattında yeralmıı olma11 
bu takımın hücum hattının müdafa
aya nazaran daha kuvelli olduğunu 
cöstermektedir. Bu itibarla müda
faa hatlarımızın çok dikkatli ve ih
tiyatlı oynamaıt ve bu iki oyunca
"" Hrbeııt bırakmaması llnmdır. 

Şunu da hatırdan ı;ıkarmamahdır 
ki futbolda maneviyatın oynadığı 
rol ı;olı: büyük ve ehemiyetlidir. 
Yükıelı: bir mlneviyıtla oynıyan bir 
takımm ı;ok defa teknik ba'lcımdan 
kendiıine üstün bir takıma ıalip ıel 
diii görülmüştür. 

Ecnebi temaılırda her zaman y!ik
ıek bir maneviyat ve azimle oym
yarak bize zevkli ve heyecanlı maç
lar ıeyrettirmek fırıatını veren genç 
terimize ıimdiden muvaffakıyetler 
dileriz. 

İngil iz futbolcuları 
tanıya hm 

l~lerlnde beynelmilel olmuı 

mühim oyuncular vardır 
DIDJrQ IUDDıal& tn.WZ IPOftUlarm 

• ..,_ ıı.dJOIDwada yaptıkları eımır
IW9da MlDdlllJDla ınubalan 1ıelln
all. eumarı.ı sano mı.anr takıma 
w ... ım-ı cıJranJ&cak takımın kadro
.... lleall llC&ilD& OkuYUCUlanmlZ& 
~ 

Basb. ıasma \alaDUJlın serek cwun 
8llteml, ...-.. wuncuıanmn teker, te
ur ımftt •e l&baln\lert bakkında aı
JDll oldutıunu maıamat biat taJamUı 
pvet dereoestntn OOk .aıı.ek oldutu 
..uce-ıne uıaetır•hlından dbldl dUllln· 
•lerlmlZ• kın blr CIOlıla 1aımıak lhU· 
pcmı duyduk. 

oereekten dUn ötrendltlmlH sDre ıa 
OJUDCU ue memleketlmlH Pla taka· 
mm U cwunCU1u profeıyonel olup bwı· 
laNaD 1 o beynelmilel profesyonel, lkl 
t.,...,ndeD blrl dalml ve bir tan•l de 
,.ıms l1k ıırıac:lannda oynamak üzere 
wneJmUel ayunculardır. lnırUtere'de 
(NeweasUe unıtedı den cumarte1I sünU 
IUe kartl 1at tc: OYD1Y•cak olan cııtton'a 
111r ımıopten dlter kulübe seemesı ıcın 
-.000 IDl'llla lirası tekllf edllmll \'e 
11a OJWlCU bu muıevuı meblalt ka"ı· 
...... lmlObOntl detıttırmıttır. 

Qnnart..ı stın1l aol ac:ııc O)'IU)'lcak 
.... Jile. OGlN tee lnsUten"de (Wol•erb· 
-• Wanderer1> llulUbUne meruıuı>
tu ve ı&mdl)'e kadar sörmedltuııı.z in· 
ıatıa bir O)'uncudur. Kendlal lnslltere
.. la'al llupuı tumuvuının ıonuno mı• 
emda lld ırol atarak ı.ıumına bu se
rem lmJIUl kUaıWırm14tlr. Dlterlert de 
ini arada takım kaptanı Pavtour (Hud· 
c1er1ttelcl\, eol Mir Prlor, orta akıncı 

Fentoll bG)'Qk '1lr RVkle oyunlanm MY• 

akıncı hattımwn b~ bir amıı olaca· 
tını ııanıyonu. CQnlcl AJaJauoa iclD sn 
ku•etll bir tekilde tertlp edlleD mlda• 
taa •e hat ha tlan bJc: ıOph..ıa •uUeal· 
Dl dlllnl tımatına takarak nıı&calc ve 
1171 adedinin arımuına blttla rictl ile 
ınAnl olacaktır. 8a)'llar arasındaki me-
1&feY1 kapatmak vazifesi - ld bunun 
suet c:ettn oıaeata anıa111~ - mrr 
akınc. hattmııza dOıll)'or. 

lnstıtzlerln uaun paalarıa. ıllr&W n 
h vadin bir &eatpo tutturmata c:allll· 
eaklaruu 11nıyorua. Genelerin de )'erden 
bir oyunla, netesıertnl ve ene11ııertnl >'• 
rinde harcamak 1Urettyle bir oyun ııe
teml stıtmelerl her halde alınacak en 
Vtllclek neUeeYI temin etmelerine kAn 
selecektlr. 

Hw ne olursa oıaun takımlar aruın· 
dakJ kuvet tarlanı büvtıklemekte de bir 
tayda YCJktur. Bundan tıo RDe evel De

mlnPOr lılSdd1ea Wonderel'l'l 2-0 Jellfl

rek blrc:oklanaua la>'al lunkllllDa ut· 
ratmıttı. Genolerbtrlll1ala de cumar
tesiye bütün tabmlncuerı aldatmuını 
bUtiln kalbimizle temennı etmekteyiz. 
Bu arada ıunu da ~ unutmuyo
ruz ıu ıporun bakkuu ""9ekte hlcblr 
zaman kusur etnı1Yetı ADkaralılar, ka· 
zanan hanırl taraf olu1'1& ol8IDl ona m 
eyt nl)'etle aııa.ıumuı lbmal etmın
c:elılerdlr. - S. K. 

inalliı futbolml .. nıı 
mnakbl kabri ılyarellerl 

,..s~aıınıa futbol uaıatıarıdır. 1 .. hrlmlzde bulunan ınırllla futbolcu· 
c,unaıual lbtl 1IM1 TUrkb'e ve An· lan dOll at&ema bUlanada bftle ~ 

bra pmJ>l)'ona a.cıertıırııttnın lnl'l- lranlan oldah lıaJde EtnotrafYa mcıae
ltalsr ıcanasında DMl1 bir nettce alacalı ltne sl4erelE l:bedl eeı AtatDrk'Cln kal>
..... ltdn allllnlf'rlnt blttlD bararetb'le rtaı sbuet 9'mlll.- w lllr oe1enll koY· 
~ ......................... 

Pazar günü yapılan boks 

müsabakalarından sonra 

İstanbul'a gidecek 
Ankara boks 

takımı belli oldu 
Ankara seçmelerinin altı 

birinciliğini Harbiye 
kazandı 

16. ıı. 1941 pazar günü Ankara 
Halkevinde Yardımsevenler Cemiyeti 
menfaatine yapılan Ankara seçmesi 
boks müsabakalarının finalleri 23.11.941 
pazar güoü gene Halkevinde ocıice • 
lendirilmiıtir. Bu müsabakaların birin· 
d karıılaımuı ıüy ıikleı müsabakası • 
nın final maçı idi ve Emin ile Ziya ara· 
sındı oldu. Gayet i)'i döğüşcn her iki 
boksör de JC)'İrd ve hakemlerin üs· 
ıünde güzel bir ıcsir bırakan temiz bir 
maç yaptılar. Ncıicede Emin sa)'t hesa· 
biyle kazanarak tüy siklet birincisi ol
du. Bu mii9ıabakada yenilmiı olmasına 
rain:ıen çok güzel bir döğiiş yapan Ziya 
aynı tevazu ve intizamla çalıJ[l1alarına 

devam eniği takdirde ilerisi için bize 
çok munffakıyetler vadetmekıcdir. 

İkinci kaqılaınıa Harp Okulundan 
Kenan ile gene Harp Okulundan Emin 
aruıada idi. iki bok.üt &fllJ ocalwua 
olmalaruıa ıajmea bu biriocilik için 
biribirlerini çok bırpaladtlar w bize 
iki )'&kın aıbdapa dahi um mt6r 
ıiluıiyedyle hareket enikleri takdirde 
bir spor biriDdllji içia nual temiz •e 
wn biı mücadoleye sirileceiiai 8Da • 
tenliler. 

0, ınuadun IOGuada X... ... 
ıiyede' plip illn edildi .. Anlıaıa .... 
fjf lildct biriocisi olda. 

Her vesi.le ile iyi bir bobar oha
juu g&ceren Kenan t.wıbal ......_ -
kalannda da munfflk ol1<1isn• &mit 
ettirmektedir. 

Emla çok Jeni bir bolı:l6r olmasuaa 
rajmal Keoan'ın karıısıada çok mu • 
vaffakiyedi bir d6i11 yapa. lıerdeki 
boks ba)'&hllda keodisiae ea biJük 
fayda11 temio edecek olan 10juldwa • 
ldajı bilhassa dikkati çekiyordu. 

Buadaa IODtlld blriocilik mis&• 
bakalarında )'ltım orta ıikleue Harp 
Okulundan YU1uf burnuadaa ukadaa
dıjı iG{a bu müsabakalara premedi •e 
baaau sene Harp Obluadaa Halim 
bu sildetia birincisi oldu. 

Ortıı ılklette Fuat. Harp Okulundan 
lluzatt• Ue dGVOımek ıatemedltl loln 
)'lftllır lt l&)'lldl •e Muzatter de orta 
llklet blrlnclll oldu. 

Bu nretle latanbura Ankara•yı tem· 
ıU ıoın ırtdecek olan bokl takımı ıu ıu
retle tesekkW etmll bulunmaktadır: 

(Sinek llklet) Zeki Harp Okulu, (Ho
rm ıı.klet) Oktu Ankara Halkevt, (Ttly 
ııklet> Emin AnkarasQctl, (Hant ilk· 
ıetı Kenaa Harp Olnllu, (yanm orta> 
Halim Harp Olrulıı, (orta 11lclet) Mu· 
satter Harp Okulu, (yarım atır> Hay

rı Harp Okulu, <atır llklet> NuU Harp 

OkUlU. 
Bu blrlncl.Uk ftnallertnden IOIU'& P• 

pılaJI buaUll maoıar HYl'edenlertn " 
bakemlerin de taadık ettikleri slbl bir 
hafta 1Yelkl mUıabakalardan c:ok llJba 
dsel oldu. Bir mQ1abaka tecrUbeslnln 
bile bolrlörlerlmlz Uzertnde yapmıe ol· 
dun bllYUk ve mOıbet talr pek bellrll 
bir Mld1de ort17a c:ıJctı. 

Ancak IDla bir amandanberl munta· 
- •"naıara denm eden aeno bole· 
eGrlerlmlata ba IOD mtllaba'lralan " 
lllllabalralart dlterdlktert canhl* 'ft 
llCf'DM'gHlrllrlae ...... ......... 

u ı.; u s 

Günün mowıulan 

KIRIM 
(Baıı -4 ilncü sarfada) 

Kırım hanlıtı ıonralan daha zi
yade Oıttnanlı nUruzu altına alrdl, 
ve Adeta blr vllA)'et slbl ldare edilme· 
te baelandı. Hanların lclndıı cok de
terlller1 vardır. Bunlardan Gazi Ge
ra;y ku velll bir 11lrd!. Gazi Gcray'ın 
aıatıya )'azuıtım blr aazell, uzun 
zaman Osmanlı ıalrlerlnln bile tak· 
dirini kazanmıatır: 

Ra;yete meylederiz kameti dllcQ yerine 
Tııa'• dU ba~lamııız; kAkUlU hoabQ 

)'erine. 

Silrerl7. tlgımızın zevku za!uın her 
dem. 

Slmtenlerle olan lezzeti pehlQ yerine. 

Olmuşuz cıın ile blllAhl gazaya te3ne, 
Kanını dlı~man-ı mUlkUn lcerız su 

yerine. 

B 
u a<Uel hanlık, Osmanlı lmpa· 
ratorlufıunun gerileme za· 
manlarında ıilratıu ;yakl11:ıan 

bir tehlike karııısında kaldı. Vakti>·· 
le kendine tAl.>I bir prenslik olan 
Mo.skova rusıarı. Kırım'ı sıkıı;tırmaca 
ba~ııımışlıırdı. Osmanlı hUkümctl, 
Kırım uğruna büyük tehlikelere gir· 
dl. 

1777 de Kırım ~ya müstakil oldu. 
O zaman hanlık makamına gecen 
Şahin Gera;y ah!Aktız ve sefih bir 
adıımdı. Ruı nuruzunun KJnm"da 
bQsbUtün artmıısınıı mU.sııııde etti. 
Fnkat cok ııccmcden ruslar Şahin 

Gera)"ı hnnlıktıın lstıra ettirerek Kı· 
nm'ı kendi memlckellerlnc kattılar 

(1783). 

Kırım bllhassa ııccen asır !cinde 
ııl;yosl ve askeri tarih bakımından 

mühim bir mevzu oımutitur. 
1854 yılında Türk • Rus muhare· 

beıl baıladıktnn sonra birdenbire 
hıırp ıumullenmlı, lldcla bir Avrupa 
hnrbl halini alıvermlıll. <>smnnlı 

devletinin, Tanzimat devrini yıısadıtı 
bu ;yıllardıı dıı ıl)'asetlmlzln en ileri 
adamı Mustafa R~lt Paıa idi. Onun 
ı;alışmıılarlyle imparatorluk, lnglltere 
ve Fransa ile bir tttırak ;yapıırıık 

harbi Rumeli cephesinden Kınm ;ya
rımaduına nakletti. MUltcClk dev
letlerin donanma ve orduları Kı· 

rım'ın en mUıtııhkem mevkll olan sı
vnstopol'u muhasara ettiler. Harp 
ruslann sulha razı olmalarlyle bit· 
ti ve 1856 da Parla muahedcsl)'le ne
ticelendi. 

Osmanlı lmparatorlu~u bu htıdlsc-
den sonradır ki Avrupa devleUerl 
manzumesine ırlrmlı oldu. 

Sıvastopol llnUnde batan gemiler." 
diye, eskilerin dilinden hlc dUıUnne· 
dlıcterl rrreshur ıarkı yakın tarihimi· 
zln bize kadar aeıen en sUzcl halı· 
rasıdır. 

B 
u vesile 1le T11ı1c • Rua harple

rtn4e, Tuna boylarında ordu
mwıwı ırtıztınll ıı:Ul41lren bir 

kumandanunızın dikkate cıeter blr 
vakasuu hatırlatmadan ırecml;yece

tım. 

Omlanlı lmJ>aratorlutunun, Serda· 
r-ı Ekrem adını alan aon kumandan· 
Janndan Omer LUUI Paşadan bahae
decetlm. 

ömer LUtn Paıa sıavdan dönme 
idi. Fakat tam blr Türk )cUltUrU al· 
mıstı. Ruı harbi sırasında Rumcllde 
bn.skumandıı nlık vazlleslnl yapıyor· 
du. Tuna kıyısında Slllstre kalesinin 
muhafazasına memur edilen Musa 
Paııı. ruslar tararından fazla 11kı1· 
tınlıtııtı ıcın Serdar·• Ekrem ömer 
LUttl Pııeacıan .tmdat ıatemlstl. Hal· 
bukt ömer LUtn Pata. harekatı har
bi.Ve baktmından yanındaki a11l or· 
dU)'U hafttıetmek ı.temb'OrdU. Bu 
bakımdan yardım etıııedl. Cok ııkı· 
oan Muııa pqa blrkac: mektup daha 
yazdıktan aonra blly1lk bir yese ka· 
pı.larak Serdar-ı Ekrem'e acı bir mek· 
tup yazdı. Mektubun ııonuna doıtru 
töyle ;yazıyordu: 

(sen milllilm&r oldum dlYOl'lun 
ama, haklkatte bJo de Gyle detllılln, 

dtllm&D .ıtmdeld lsa1al u.ptedene 
1en kalben memnun bUe kalacaksın •• ) 

Serdar-1 EkrelD'ln ıra.t.lbl mektubu 
okurken ini 1atır.ıara aeıınce kekele
meh ballunaıtı. llerdal'-l Ekran o
lı:uması lclD lllV e&U. DtiP ba ıtır 
ttbamlan okUl'Ua pU& !!rabl!rab•larla 

IJtllQyoır ve: 
(JJd ............ o. lm4lll -

b67Jıe ,azıyor, ,._ • ı.ru auır c1e 
lr.aley1 dlllm&m ........ ) db'Ol'
du. 

Edime'niD lmrtalufU 
dolayıaiyle ppdan apor 

ıöaterileri 
Edirne, 26 ..._ - Bdirne'lliD kur

tuluı yıldönllmli mtlnaıebetiyle dün 
yapılmıı olan töreni muhtelif •Por 
hareketleri . takiboylemiıtir. Bu ara
da auvari aubaylan tarafmdan ter -
tip edilen koDk1ar hipik bilhaua bil. 
yük bir a1lb ile takip edilmittir. 
Bandan 90Dr& paçler araamda vo -
le)'bol, basketbol •• teniı miiuba -
kalan :rapılmıttır. 

Kartahq bQrma mllnaaebetiyle 
dün sece belediJ'ede bü:riik bir zi:ra
f et verilmiı ve yer 1• fener alayla
n tertip olmqtur. 

dre bll8W döltll tam bl&lere blr l!rare 
claba bolre IPOl'UDllD Tllrk aenollilnln 
bUnyealne eıa 11H11D IPot' oldutunu lsbat 
eW. Bu ISln mlltrı••lannın da !Eabul 
W ld4la ettlklerl ,ıbl boUa lbumU ka· 
dar deter verilir ve yanlJm edlllrN lu· 
1a bir :ııamanda en yUkHk ıpor derece
mlzl bobt& nP&catmuza bla de ınan
makta)'IZ. 

Pazar ütamı bUIUll mllllbakalarda 
c:arPıtanlardan bllbula SUhet'P, Alt, 
Radvan. lluzatıer Uerlel l01n cok llmJt 
v...w.r. 

bl ve temıs dölQllsrlDcleD dola1l bil· 
ton boklGrlert, n alb blrincllllı: kua
DQ Harp onıunıı blDıMI& lu)'matll bl· 
111Q911Jle ...ıs w unatlr aporcularm 
,........ lımJl .... Harp Okulıa P................ 

Almanlar 
yeni yerler 

zaptettiler 
[ Başı 1 inci say/ada ] 

lınmıştır. Bu buhranı önlemek lc:ln 
Stalln hükümetl, ıılman askerlerinin 
sovyet esirlerine zulüm yııpınııktn 

olduklarına dair bir gündelik emlr 
neşretmek zorunda kalmıştır. Alman 
ordusu ve onunla beraber harbeden 
müttefik kıtalar, sovyet sürülerinin 
canavarca harekeUerlnl glzlemeğl 

ve onların harpcılık zllınlyctlnl teş
vik etmeğl hC'dcf tutan bu gibi ya· 
lan haberler karşısında derin blr Is· 
tlkrah duyarlar. 

Alman hava kuvetlerinin 
ba§arıları 

Bcrlin, 26 ıı.a. - D.N.B.'nln askeri 
kııynııklardan /.lğrendtf;lııe (CÖre dün· 
kü gün cephenin bütün keslmlerln
de sovyet mevzilerine karşı ehcml
yctll savaş ve av teşk!llerl tarafın· 
dan blrlbirl ardından taarruzlar ya
IJJlmıstır. 

Alman ıan:arccileri Sovreılerin ıank 
rardımi)·lc yaptıkları karşı hiıcuml.ırın 
imha.sına ıesirli bir ıarzda hiz.nıcı eı 
miılerdir. Bombalarla 10 Sovyct ıankı 
ıahrip edilmiş ve baıka birçoğu da ha· 
sara uğraulmışıır. 

Diğer ıaralıan Rosıof ke$İminde al· 
man han kuveılcri ıck baılarına dörı 
Rus baıal'}asını muharebe dııı cımişler· 
dir. Tanarelerimizin >ere suriinurcesi· 
ne yaptıkları cureıli ı.ıarruıJarda da 
200 kanı)on ıahrip edilnıiı \'e hiç de • 
ğilse diğer 100 kamyon da af;ır hasara 
uJ;ra Dil Ş il C. 

Moskova ke iminde çok kuvetli al· 
man ıanarc ıcıkilleri kara ordusunun 
hareketlerine de yardım etmlıılerdir. 
Bilhassa bolşe,ik ıopçu mevzilcriae 
karşı rapılan bu ıaarruzlarda da Sov • 
ycıler insanca ve mıılı:cmcce ağır ka • 
)ıplar vcı-mişlerılir. 

Bü)·ük münakale )'<lllarında en aıa· 
ğı yüz kam)'on ıalırip edilmiş ve ba~k:ıı 
hirçoğu da hasara uğramışıır. Mosko
va eırafmdaki demil'}·ollarından )'edisi 
bombalarla k~ilmiıtir. 20 ıren hasara 
uğramışıır. 

Simal kesiminde savaı ta)-yareleri 
Lcningrad'ın ıukeri ehemi)'ettcki te • 
sislerini bombal:ıımtşlardır. 

Moskova çevre•indeki 
durum vahim ! 

Vlchy; 26. a.a. .- Bu gece alınan 
haberler, Moskova çevresindeki d'J• 
romun vahimliğini belirtmektedir. 
Mareşal Tlmoçenko tarafından 

Rostof'un ılmal-batısında yapılan 

bUyUk taarruz hakkında pekkz ma
lflmat vardır. 

Erlerimiz i'in 
kaıllk hediye 

[ Başı 1 inci say/ada ] 
selerimiz olduğu halde tehrlmlzdekl 
.Pek cok ticaretaneler ve mağazalar 
kahraman orduya ve.talı bir sevgi 
lfadeslne vesile olan bu büylik ha· 
reketie yakından llgllenmljler ve 
her biri milşterek komite emrine ye
kQnu (CÖğila kabartıcı rakamlan bu
lan paralar vermtılerdir. Dünkü sa· 
yımızda da işaret eyledi~lmlz (Clbl 
müşterek komite bu müesseselerin 
isimlerini blrlblrl ardısıra ve birer 
liste hfıllnde ilan edecektir. 

İki gllnlllk hediye toplama devre
sinde müşterek komiteye bllylik mlk 
tarda hediyelik eSYa veya hediyeye 
c:evrilmek üzere ı:ıara yatıranlardan 
bazı adlan ka~dedlyoruz: 

Bayan Saadet Abdulhalık Renda 
25 eldiven, 25 c:orap, 25 fanila; Ba
>'8n Reşide CelAI Bayar 41 eldiven, 
4 kar başlığı; Mahmut Sur ailesi 100 
kar baslığı, 100 c:orap, 100 eldiven; 
Diyarbakır mebusu B. Rüştü 20 el· 
dlven, 20 çorap, 10 kar bqblı; pro
feeGr SallhaWn NeJat Yalb 15 par
oa: Ba:van 8aflye lç6z 25 Ura. 
Yarınki no.lıammia bu llatenln 

netriııe devam edecetlz. 

Yeni bir toplama merkezi 
Kızılay-Yardımsevenler Cemiyet

leri Ankara mtıtterek kom1te9hıden: 
Erlerimize kit hedl;ve.ı toplama 

merkezlerimize lllve olarak Ulua 
ıne:vdarunda Yeril Mallar Paannda
kl l8t1I merkezimbıde dördüncü top
lama merkezi teala eclllmltür. 

Sa:vuı hallnmıman anu edenlerin 
hediyelerini ayniyat makbuzu muka
blllnde ve hediye paralarını maktu 
makbuzlar mukablllnde bu merkezi· 
mlze de verebileceklerini llln ede· 
riz. 

Adana' dalıi ,aı.,malar 
Adana, 26 a.a. - Alkerıertmıae kıt

lık hec11Ye tedariki tein Kwlay kurumu· 
na Yapılmakta olatı teberrula.r devam 
etmektedir. 

Diln kuruma Halil Kllacık ve :kar
dtelerl 800 llra, o.ııp Elm ııoo, incirli· 
köy halkı 222, Erstrler fabrikası 200, 
AU Sotre ve MUltata Unlu 200, Bunncı
kö;yU balkı ıııo, Aliye Yerdelen lldnel 
defa 100, Mehmet GUolO, Rulh özsen, 
Huan Tursut, Mehmet Uztltek )'Üaer 

lira, B&kJalı ve Suluova kOJ'ı.1 tıaııa 
altm11 bner Ura, Nuri Tilrkuncıı. Benli 
MU.Um, Muhittin Pekloy, Fuat Halt1n 
Akdetınnen, Hasan Ozkan, Hilmi Clne-
11, Remzi Yalcın, Mehmet Urlu ve Ab
dulkadlr Çakır da em Ura vennlllerdlr. 

lmikının Moslloyı lliiyiik 
elpsi lleYJork' ı geldi 

Moskova 
muharebesi 
kati safhada 

[ Başı l inci 1aylada l 
yosu, :Moskova meydan muharebe -
sinin katı bir safhııya girdiğini bil -
dirmelttedir. Almanlar, bütün tank· 
!arının yansınılan fazlasını mUha -
rebeye sürmüşlerdir. 

Al.manlar ağır kayıplara 
uğradılar 

Moskova, 26 a.a. - Tııss aJaruıı bildi· 
rl)or: altı aUn suren muharebelerde tek 
bir rus blrlltl 9000 almıın auba;y ve e· 
rını GldUrmüı, birçok tank, top ve kam· 
yon ele aectrmııtır. Bundan baıka S8 
tank ile blrcok top ve kamyon da tah· 
rlp cclllmlatlr. 

24 sont~rlnde ıovyet hava kuvetlerl 
29 tank, 12 zırhlı otomobil, ukerle do
lu ll06 kamyon, otobUı taııyan bir tren 
\'e pek cok da top ve baaka harp mal· 
zcmesl tahrip etmlılerdlr. Bir alman 
uluyı da imha edllmlıtlr. 

Başka bir aovyet blrlltl, bir ırilnlilk 
bir muharebede 800 alman ıubay ve e
rini öldıinnuıı ve 6 tank ile 5 zırhlı oto· 
mobil ve >11klU 26 kamyon tahrip ey· 
lcml~tır. 

Cenup cephesinde harekette bulunan 
ıovyet hava ku,·etlerl, tek bir aUnlUk 
hareketlerde 1000 alman ıuba;y ve erini 
öldUrmUı ve 20 tankla pek cok malze· 
me ve ıaıe maddelerini tahrip e)'lemll· 
Ur. 

Alman hallan aerllerlnde hareketler· 
ele bulunan ceteler raallyctlcrıne mu· 
vııflakı) etle devam ediyorlar. 

iki tarafın kayıpları ... 
:Moskova; 26. a.a. - Sovyet ra4 • 

yosu, 11imdiye kadarki Alman kayıp
larının 6 milyon insan, 15.000 tank, 
13.000 tayyare ve 14.000 top old'Jtu· 
nu bildirmiştir. 

Rus kayıpları 2 milyon insan, 7900 
tank, 6900 tayyare ve 13.000 toptur. 

Kalin bölge.inde durum 
karııık ve gergin 

?.ıoskova, 26 a.a. - Pravda aazete
ıının muhabirlerinden biri ıö;yle yazı· 

yor: llloskova cephClilnln cenup ve mer· 
kez: bôlgclertnde soV)'et kıtalan alman 
taarruzuna kıırıı kO)"IJlakta devam edl• 
)'orlar. Klln bölgesinde dilrman bazı köy· 
!er laııal ederek taarru:r:unu ılmal·dotu 
istikametinde aellıttrmııtnr. Durum ka· 
r111k ve gerıılnd lr. 

MoJalsk ile Maloyaroılavetz ı.tlka· 

metlerinde dUımanın hilcumlan pUıkUr
tUlmUıtUr. DUımanın, eııaı Tula - Ma.· 
kova yoluna ;yaklatınıık tein :vapt ı ıtı te
ıcbbUsler akim kıılmııtır. DUemana atır 
kayıplar \"erıtlrllmlşllr. 

Prnvdaya gOre, cenupta dUrman cok 
büyUk piyade ve tank kuvetlerlnl Sta· 
llnogonık istikametinde tıert sürmekte• 
dlr. Nıızller burada 150 tankla ruı hat• 
!arını yarmaıta mu,·a!fak olmuılardır. 

Tula'nın doğusuna nuruz eden alman 
kıtaları ıtındl ga)'retlerlnl batıya c:evlr· 
mitler ,,. Tula • &.rpulıdlot ,,..ıu•1111 

batısında bulunan kuvetlere iltihak et· 
mek Uzere bu büyük yolu kesmete uıt· 
raımakta bulunmuılardır. Sov;y4Pl kıta· 
lan lam! verllmb'en bir tehrl dtln ııece 
boaaıtmaıta mecbur edllmlılerdlr. Cere
yan eden meydan muharebellnde al· 
mıınlar iki bin 11111 vennlller ve 30 tank 
kaybetmişlerdir. Meydan muharebesi 
beı ııün ıUrmUıtUr. 23 ve 24 aonteırın 

aunıcrı alddetll tank muharebeleri ol· 
muıtur. 

Stalinogork nerede 
bulunuyor 

Londra; 26. a.a. - Sovyet tebll • 
tinde ilk deta ismi geçen Stalino -
gork ıehrl Tula'nın 45 kilometre ka
dar ve Moskova'nın da 200 kilomet
re kadar cenubundadır. Stalinogork 
Moskova'ya giden Uç demtryolun -
dan biri üzerindedir. Öbürlerl Tula 
ve Blazau yollarıdır. 

M. Lozov•ki, yabancı 
gazetecilere beyanatta 

balanda 
Kuibifef; 26. LL - 8oTJ'et IÖZ

ctı.u Jl. Lozovakl, dUD yaballcı p 
zetecllere f'J beyanatta bulwımut • 
tur : 
"-Almanların geçemiyecelerlnl 

ve Moakova'ya glremiyeceklerlnl •l· 
ze temin edebilirim. AlmaDlar, ıım
diye kadar Moskova önünde 800 bin 
klfl kaybetmlılerdlr. ,, 

Korkmadan 16ylqeblllrts Jd 18 
aontetrlnde bqll)'&ll ;reni taarruz da 
akamete utnyacaktır. 

Rullara alt endUltrl bGlseleı1nln 
Mrtte QçQnün ltıal ecllldlll hak· 
kındakl alman lddlMt da :vanhltır. 

Birinci, 'kinci ve QçQnctl bel ... 
nellık: pllnlar IOV)'etler blı111lnln en

dUatrl kablllyetlnl yalnız arttırmak
la kalmaımq memlekeUn lcinde blr
cok yeni endüstri merkezlerinin de 
kurulmaawıa hizmet etımlttlr. Bun • 
dan batka tahliye edilen 'b611relerde 
dOsmana hle bir endtlart tellal bı
rakılm8JIUlbr.• 

Ro.toPta Raa ilerlqifi 
JloMova, 28 LL - tzvntln ... 

zeteslnbı mubabirlerlnden blrl IG:r· 
le )'Ul)'Or: 

Sovyet muhabirlerinin clllıı blldlr
dlklerl slbl, Rostof cepheslnln buı 
mıntakalannda Jılk meftllerlnden 
takriben 100 kilometre Uerlemlı bu· 
lunan l'\lıllar .25 90Dteerlnde 8 kllo
metrellk yenl blr ilerleme ka)>det • 
mlllerdlr. 

Leningrad 6öl•aintl• 
Sovyetler lıarp laiicamlar 

yapıyorlar 
Jloekova; 28. La. - bveltlya p 

zeteslnin cephedeki muhabiri, Lenln-
N evyork; 26. La. - B1rl91ik A· gra4 bGlgeatnin Novogoro4 n IJu· 

meıika Devletlerinin Jı(oakova btl- doT kealmlerlnde bulWWl bOytlk 
Yilk elçiat Jl. Stelnhardt, bu aabah dUıman Jruvetlel'lne k&rll Bovyet 
erkenden bir 4eniz tayyarealyle bu- kıtalannın bqan ne neticelenen 
raya plmiftlr. B-J tQYan, Leo - karlı hücumlarda bulunmata de -
poldVille ile NeT;rork U'&llDdaki ye- nm ettiklerini bildirmekte ft töyle 
Dl ban. yolunu ....ıı bir IRll'•tte dennı etmelrtedlr : 
tecrUbeJ'• c:ıkmlf Ye sidiı selli tam BUtUD bu k&rll hocamıUUl S7lrt 
31.000 kı"lometreUk bir m...ıe kat· edici TUfı, ~ apt sunuda 
•tmlf bUıWE '* .... ~. belll eephedeıa hem pdl .... JaDoaıa 

27/tt/t 

İ ngi ltere'd 

istilaya karıı 
yeni bir plan 
( Başı 1. inci sayfada ) 

mlı bulunmaktadır. Ba.ııs me 
olan kaleler, mUnaknle yollaı ı 
bardıınan edilse de dı.lııman hav 
lu He fazla mikdarda asit r t 
bilse de, mukavemet edebilcc k 
rumda olacaklardır. Bu suretle 
man ihraç kuvetlerinl imha vas 
siyle mükellef olan İngiliz ana 
vetlerlnln iti kolayl8.§mış bul 
caktır. 

Bugün bütUn İnglllz ordu 
öğretilen 11ey ıudur : 

Önce dilşmanın münakale 
lı.rını kesmek ve sonra da 1 
işine glriımek ... 

Amerikan askerleri 
Hollanda 

Felemenk Hindiıtanı' 
aıker gönderilmiyece 
Parımaribo, 26 LL - Hol 

Guyan'ına ilk amerikan a1ker 
lesi relmiı ve sade fakat uml 
surette karşılanmuıtır. 

*** 
Vaşington, 26 a.a. - D. N. 

Gazeteciler dün M. Hull'den JJ 
ıik Amerika'nm Felemenk Hi 
tanı'na kuvet göndermek niY 
olup olmadıiını ıorınuşlardır. 
bu ıuale menfi cevap vermiıtit• 

M. Hull, Hollanda GUyan'ına 
rikan kıtaları gönderilmeıinin 
vana konferansında teıbit edil 
lan ıiyasete uygun olduğunu 
etmiıtir. 

11111111111111111111111111111111 

Sebze Fiyatla l'I 
Belediye Reisliğinden : 

--( 27 Sonteırln 1941 ) 

CiDBl Fiyatı 

Iıpanak 12 
Lahana 6 
Pua.sa 7 
Yerelınuı 6 
Kereviz ıs 

Patates sarı ıı 

Patates beyaz 8 
Kabak 15 
Ayşe fasulye 2i 
Çalı fasulye 28 
Barbunya ., 28 
Domates 20 
Kemer 
paUıcan 

Yuvarlak 
18 

paUıcan 18 
Bamya 4-0 

Dolmalık -
biber 18 

Sivri -
biber 18 ı• 
Kuru aotan 7.5 

111111111111111111111111111ıı11 

~11111111 1 1 1 1 11111 1 1 11 1 1111•11 

E KABIZUGA KAd 
~NORMAC~. 
: .. Bağıraaklan noraıaU -------------------------------------------------------------------------------------------= 100 Tf 250 Sf'.,nlllc 
: da her eczanede bal 

~11111111111111111111• 
edilmit olmuuıdadU'· 80 
talannmıa, ;ralnıs J>aSl 
almakla lcahr\ıyor aYJli 
mikdarda Alm&D• da 
muvaffak oluyorlar. ,,-. 

Bütün bu Q&l'Pllnıal 
atır kayıplara utr~ 
Gammeuerımızı.ıı 

luunıttır. 
Dtıımamn yeni bir 

dYarlmts buk~~ .. !'1r1 
mü ınıretlyle ~ 
Tellerini fa&llJ'8tteD 
ftla etmektedir· 



r 27/11/1941 

BUGÜN -

ULUS Sinemasmda 
2 film birden 

1- İGFAL 
Ona aileden bir kız.ın başından 
tuet;n heyecanlı a~k macerası ve 
~ li.sler arasında ya~tılan tehli· 

eli sahneler_ 
Artisıler : 

MARTHA FEILLER 
HANS SÖHNKER 

2- Karabelô 
1\: Türkçe 
udr~u bir ordU}'a bedel olan 
;ahramanlnrın yarattıf:ı film. 
eansıar: 14,30 - 17,30 İğfal 
lG - 19 da Karabeltı 
Akıam 21 de Jğf al 

Telefon: 6294 

Satılık otomobil 
aa 
~ b~oı1eıt 6 slllndırll ly1 kullanıl· 
'1 1~1 ... Flynt binek otomobili 5 ye
~ 

1 
<1>1 ile saulıktır. Sefaretler 

'tıııır: Verfşlidlr. Isteklllertn 2164 nu· 
Ya ?nilracaatlan. 5428 

DOKTOR 
OPERATÖR 

SERiF KORKUT 
~-
ha~ııc hastanesi ıef operaıörü 
5 ~ Paurı Ali Nazmi Ap. No. 
lıa her cün saat ı 5 ten sonra 

5talar1nı kabul eder. 

~ 
=----------------~ ANKARA LEY AZIM 

..\MfRLIGINE GELEN 
'-.. iLANLAR 
Çeşit1· · ıı..lık ı yıyecek alınacak 
ı eıır Sa. AL Ko. dıın : 
~ - Asat:ıdıı ctruılert yazılı 7 kalem 
• e ~:ı.a.u ~unu >'a111ıan eksiltme· 
~ ip Zuhur etmcdl~lndcn pazar • 

l~Utıncyc c:ıkarılmııtır. Pazar -
' lJce:ı, .a.ıı Pazıırtcııl eünU saat 1l5 te t ~rr Sa 
ı.,, ~ Ve • Al. Ko. dıı yapılacaktır. 

. ltıı eartname Ankara, lstanbul 
~ ·~~Ukıcr!)'ıe Balıkesir Sa. AL Ko. 
~b:.ıe ur. 7 kalem erzak bir talibe ve
' ccaı 2ıb1 ayn ayn taliplere de 
~ıeuuebııır. 

Mıktan Muh. ft)'at ?ttu.T. 
t, ~ Ton K. 
".: tıtr'P:ve 240 24 

Lira K. 
4U!O -
~4 50 '~ 213 22 ~et 80 25 

~~~a : l: 
... ,-lıt 

1!500 -
7570 -
~-

·~ 146 
(toı) 67 

lS 1423 50 
49 2462 25 

18334 (83M) 
'\' . 

em torbası ve gebre 
ltt, alınacak 
l ...... Sq11 Sa. Al. Ko. dan : 

t~ 1eı:erıı hayvanlar icln 30.000 a· 
~ torbası ve 30.000 adet ııebre 
~lııtıı. ıarı usuliylo mUnakasaya kon 
-q t 1~ ~Vaat ve husus! §Brllar Ko. 
~ili 1llr. Yem torbalarının beheri· 
~r~ ll.hanunen bedell 135 kunı~ ve 
~"tttır ;n llıUhıımmcn bedel 134 ku -
~ b ı~ llu ınikta.r bir talibe ihale e
t~ ll ca gibi dörtte blr mlktarın
~ t:.leratı olınamak !lzcre ayrı ayn 
>ıı:~.14~ de ihale edllecektlr. !halesi 
\ıı"'lltl?a~uınartcsı gilnü snnt 11 de 
, ~ı "ur. Taliplerin tekllf mek -
tl 'Jt,_

0
Yle ihale saatinden bir saat e· 
• na tnilracaaUan 

<8395) 18346 
~ti 
1aı. ~u sabunu alınacak 

lı:ıl-.... ~I Sa. Al. Ko. dan : 
ı. lon tı llteahhit nam ve hesabına 
\ lıılin~ncu wbunu acık eksiltme 1-
\ı~ &saya konmuştur. Evsaf ve 
~llzı.~rtlar Ko. da ~örülllr. Beher 
~lir. ~ muhammen bedell 43 ku· 
ı.:'U la aıcsı 29.11.941 cumnrtesl 
~:ıı le~ 12 de yapılacaktır. Talip -
' <sa nauarıyıe Ko. na mtırnca· 

96) 18347 

'4t. .,!lohut alınacak 
'°ılı l ..._ 112attı Sa. AL Ko. dan : 
\ t rııu~Palı zarı usullyle 1000 ton 
~ ~ıı.ıı.1 Dakasaya konmuıtur. E\·aaf 
~ •artııır Ko. da ~örülUr. lha· 

~~t~ cuına 2UnQ saat 11 de Ya· 
a. · ... · hiuvakkat teminat 117!50 11· 
~ •tıtpı 
\ı..." '-a crın teklll mektuplartyle 
"'llıeltrı.ıtncıen bir saat eve! Ko. nıı 
~. (8508) 16511 
.,-ıcı· 
~ltııb~fe arabası alınacak 
~ ' \' Fındıklı Sa. Al. Ko. dan : 
e

1 
~ııo •Puan Pru:arlıkta talip cıkmı· 

lıı.~l 14t il.elet cl!t atlı nakliye arabası 
·' cıı .... Ilı 1 • ._ lrtlnU ııaııt l[; tc pazar • 
\; ita (J e ecıuecektlr. Şartnamesi her 
~ cı~ ıBrUıür. Tekerlek taban de

ıı ~1 demirleri vertlccektlr. Mu· 
• ~ısa e11 296100 lira olup kaU te· 

~ ~ il.ta llradır. 
'>ı-ı bacıan aıalh olmamak üzere 

~ ı,. 11 ~llPlere de ihale edilebilir. tı;. 
·"l tta eııı ı:Un ve aatte Fındıklı sa. 

lllUracaatıan. (8688) 18~1 

~ J>· • 
•111ııı 1 1 rınç alınacak ita • ISlıll Sn Al. Ko. dan 

ııı Patı zarr u~uıü ile 1000 ·,.,n 
•1ı,1 "nilkasny.ı konmuıtur. Evsat 

\ 12 ~:rııar Ko. da EllrUIUr. lhıı· ) ..... ı n la Balı 21.lnU saat l de Ko. 
'l ı·~ calttır Muvakkat tt'mlnat 

aıı 1 tııı Ilı r. Tauıııerln teklif mt'k • 
:ron aıe aatlnden bir 1aat evel 

a verrneıerL <8680) 18651 

1 'ıııı~~hun alınacak 
ltaıı • 13ııu Sa. Al. Ko. dan : 
rı le aıı zarr usulu ile 600 ton sa· 
"1-t~aaya konmuıtur. Evsat ve 
11 n. r ltonııııyonda ~drUIUr. ı:,a

\ "l c lttı~ nrtaınba eUnü saat ll de 
ı "ta.ıı l'dtıv11kkat teminat 18.390 
~t ev,~1e11n belli 21.ln ve ıaattt•n 

itti (ıı.:.e~1ır mektuplannı Ko. na 
......,.) 18652 

Vaketa ve saire ahnacak 
Kayseri Sa. AL Ko. danı 
1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı 11 kalem yemeni malzemesinin 

3. 11. 941 tarihinde muhammen bedelinin dun olmasından dolayı talip 
çıkmadığından :yeniden eksiltmeye konmuştur. Mecmuunun tutarı 17S82 
lira 50 kuruş olup kati teminat 2652 lira 37 kuruştur. 

2 - İhalesi 1. 12. 941 pazartesi ıünü 11at 15 te Ko. da yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte temlnatlariyle Ko. na müracaatları. 

Tutarı Miktarı kilo (8786) 18733 
Lira Kr. Fiyatı Kurus Cinli 

11875 2500 475 Yerli manda derisi 
3700 1000 370 Yerli vaketa 
1520 380 4-00 Taban astarı 
125 50 250 Sarı astarlık meıin 
62 25 250 Kenarlık sarı meljin 

ıoo 50 Çift 200 40 No. yemeni kalrbı 
100 50 Çift 200 41 No. yemeni kalıbı 
140 70 Çift 200 42 No. yemeni kalıbı 
14-0 70 Çift 200 43 No. yemeni kalıbı 

70 35 Çift 200 44 No. yemeni kalıbı 
50 25 Çift 200 45 No. yemeni kalıbı 

Kömür ah nacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aşağıda posta numaralı yazılı rekompozc ve kok kömUrll satın 

alınacaktır. Evsaf ve husus! ş:ırUarKo. da ~rillOr. İstekliler Çorlu 1040 
Sa. Al. Ko. na mtıracaaUan ve 28· 11·1941 gilnü saat 15 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. (8833) Beh. Ton Fi. teslim. 
Rekompoze Ton Beher Ton Fi. Ko. To. Lira K. mahalli 
127 17 Lira 04 Kr. 1943 25 81 .A& Po. 1040 

90 18 Lira 68 Kr. 50 26 95 .A& Po. 1166 
ııo ıs Lirıı 02 Kr. 75 26 54 As. Po. 1055, 

1167, 1053 
210 ıs Lira 80 Kr. 125 27 31 As. Po. 1067 

Zeytinyağı alınacak 
latanbul • $1ııll sa. Al. Ko. dan 
l - Kapalı zarı uıuıu lle 300 ton 

zeytinyağı münakasaya konmuıtur. Ev· 
aat ve husual ıarUıır Ko. da ırörtllür. l· 
hale.sl 8.12.941 pazartesi eünü ımaL l1 
de yapılacaktır. Muvakkat teminat 
16.710 liradır. Tallplertn ihale saatin· 
den bir ıaııt evci tckllt mektuplarını 

komllyona verınelcrt. (8696) l86:i9 

Palaska kayışı alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 11000 palaska ka;ı; 1&1 pazarlıkla 

münakasaya konmuotur. Muhammen be· 
dell 19800 lira olup kaU teminat 2970 11· 
radır. l'ıUlnakaaaaı uı. 12. 9ıU pazartesi 
günU ıaat 111 te Erzurum Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır .. Numunesi ve ııartnamest 
her gUn Ko. da görUIUr. 1steklller1n bel· 
11 aUn ve ııaatte ı<o. na müracaaUan. 

(8748) 18693 

Kuru üzüm alınacak 
lstanbul Şişli Sa. Al. Ko. dan: 
ı 21-11·941 de pazarlıkla milna.ka· 

sası il!n olunan 400 ton kuru üzll· 
me tnlip tıkmadığından aynı miktar 
kuru Uzilm tekrar pazarlığa kon· 
muştur. Beher kilosunun muham
men bedeli 51 kuruştur. Evsaf ve 
hususi Eartlar Ko. da görQltır. 400 
ton kuru üzUmün 200 tonu Sirkeci 
ambanna ve 200 tonu Çekmece ıım· 
barına teslim edilecektir. Ambarla· 
ra alt üztımler ayn ayn taliplere de 
verileblllr. lhalesl 2·12·1941 salı gU· 
nU ıaat 14 te yapılacaktır. Taliplerin 
temlnaUariyle Ko..na milracaatları. 

(8794) 18782 

Saman alınacak 
tatanbul Şlı;ll Sa. Al. Ko. dan: 
ı -19·11-941 de mllnakasuı 1lltn 

olunan 600ton N.man talip çıkmadı· 
fından aynı miktar saman tekrar 
pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hu· 
sust ıartlar Ko. da g5rlllilr. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 4,5 ku· 
ruştur. lhnlcsl 3·12-941 C.'.lrşambn 
gilnU saat 11 de yapılacaktır. Talip· 
lerln mezkQr Ko. na mnracantlnn. 

(8795) 18783 

Sığır eti alınacak 
Mlltts Sn. Al. Ko. dan: 
ı - 102 ton kcsllmls sığır eti ka

palı zarfla satın alınacaktır. Beher 
kllosunun muhammen bedell 34 ku· 
ruştur. Hepsinin muhammen tutan 
34680 lira olup muvakkat teminatı 
4202 ıırarlır~ 'thalesl 8·12·941 pazar· 
tesl gllnü saat 16 da Mlltts Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi Ko. 
da görillilr. lstcklllerin belli cün ve 
saat.ten bir ıaat eve! teklif mektup· 
lannı Ko. na vermeleri. <8700> 

18784 

Düğme alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beheri 1 kuruş tlyat tahmin 

edilen 12.500.000 Adet allmlnyum 
cndır dilğmesl milteahhit nam ve 
hesabına pazarlıkla saun alınacak· 
tır. !halesi 2-12-941 ..alı gllnO saat 
14.30 da Topane Lv. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. llk teminat 7500 lira· 
dır. Nümunesl ve şartnamesi Ko. da 
görlllilr. Tnllplerin belll vakitte Ko. 
na ııelmelerl. C3i!>7) 18785 

Sadeyağ alınacak 
İstanbul Şişli Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 21·11-1941 de ihalesi llAn O· 

lunnn 30 ton stıdc yaf.ına talip cık
madığından aynı mlktar stıde yağ 
tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf 
ve hususi şartlar Ko. da görillilr. A
sJdln Azami derecesi 8 dir. 1-50 te· 
nekeden bir nQmune alınmak sure
tiyle tahllll )'aııılacaktır. Taliplerin 
beşer tonluk partller h6.linde dahi 
ihalesi yapılır. Beher kilosunun mu
hamım:.•n bedeli 175 kurus lhalesl 
2·12-9U salı glin(l saat 10 da yapı· 
lacaktır. Taliplerin kati temlnatla
riyle Ko. na milnıcantları. <8834> 

18787 

Barbunya fasulyesi alınacak 
!stanbul Şlsll Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Pazarlıkla 100 ton barbunya 

fasulyesi alınacaktır. Evsaf ve husu· 
si şartlar Ko . da görillür. 100 ton 
toptan alınabileceği gibi 3 de bir a· 
ııaI:ı olmamak Uzere taliplerine iha
lesi yapılacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 25 kuruııtur. 

2 - !halesi 3-12·941 carııarnba gl1-
nü 11at 10 da yapılacaktır. Taliple· 
rin kati temlnatlarlyle Ko. na mil-
racaatlan. (8836) 18788 

Koyun eti alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 

18773 

ya Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 45.000 
kilo koyun etinin (alınacak % 25 
Cazlası)·le beraber> muhammen tuta· 
n 32343 lira 75 .kuru~tur ve ilk te· 
mlnat 2425 Ura 79 kuruştur. 

Isteklllerln belli gtln ve saatten 
bir saat evci teklif mektuplarını Ko. 
na vermeleri. (8838> 18789 

Zeytinyağ alınacak 
Çanakkale 1578 sa. Al. Ko. dan: 
l - 50 ton ze;ı;Unyatı pazarlıkla ıa

tın alınacaktır. Pazarlığı !5. 12. 9U eu· 
ma s:ünü aaat 14 de Ko. da yapılacak· 
ur. ZeyunyaA-ın tahmin bedeli 46500, kıı.· 
U teminat 6975 ııradır. ZeyUnyaıtına alt 
mevzuatı, mevzuat bedeli komisyondan 
temin cdllmcdl~I takdirde ayrıca 1JAve 
edlleccktır. 

2 - 50 ton zeytlnyaA'ı icabında ıo ton 
ve daha fazla olarak partiler halinde 
ve arnı tlyatla uyrı a)Tl tallplere lhale 
edilebilir. İsteklilerin mezkur ıün 
ve saatte Ko. da bulunmaları. 

<6862> lssoıı 

Sığır eti alınacak 
nırcdk sa. Al. Ko. dan: 
l - 7. ıı. 941 aUnü kapalı zartla 

ekalllmesl yapılan 250 ton ıı~ırett tein 
tekUf edilen tıyat komllyonca gali a~ 
rülmüstür. 24. 12. 941 gününde 1haleeı 
;yapılmak üzere bir ay müddeUe pazar· 
ııııa konmuıtur. Son fiyata gbre tutan 
687!50 lira ilk teminat 5157 liradır. 11· 
tcklllcrln belll aünde Ko. na müraca
atlan. <8863> 18800 

Zeytinyağ alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
l - 50 ton zcytınya{:ı pazarlıkla 1&• 

tın alınncakur. Pazarlıtı 8. 12. 941 pa· 
zartcs1 gUnU ıao.t lt de Canakkale 1578 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin btı

dell 46ı!OO katı teminat 6975 liradır. 

Zc)'tlnyaA'ı tein mevzuatı, mevzuat be· 

dcll komisyondan temin edllmedlA'l tak· 
dlrde aynca ııave edllec:ekllr. 

2 - !50 ton zeyttnyatı icabında 10 
ton ve daha !azla olarak partile!' halin· 
de ve aynı tıyatıa ayn l.)T1 taliplere 
ihale edlllr. lııteklllerln mezkQr ıun ve 
saatte Ko. da bulunmaları. 

(8864) 1880'1 

Sığır eti alınacak 
Gellbolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen bChıır kilosu 50 ku· 

ru:itan 50.000 kilo sığır eti kapalı 
zart usuıu ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25.000 llra 
muvakkat teminat 1875 llradır. Sart· 
namesi Ko. da verilmektedir. !hale· 
sl 15-12-941 pazartesi günU saat 16 
da Gellbolu Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. lsteklllerln mezkQr cUn ve 
saatten blr saat evet teklif mektup. 
lannı Ko. na vermeleri. <8841> 18790 

Sadeyağ alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosuna 170 kuruı fi· 

yat tahmin edilen 25 ton aade yağı 
pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıatır. 
Eksiltmesi 3·12·941 çarıamba günU 
saat 15 te Balıkesir Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Muvakkat teminat mlk 
tan 3187 Ura 50 kuruştur. Evsaf ve 
şartnamesini cörmek istlyenler Ba· 
hkeslr Sa. Al. Ko. müracaat etme
leri. l&teklllerln mezkQr aün ve .sa· 
atte Ko. da bulunmalan. (8858> 

18801 

Çeıitli yiyecek alınacak 
Urla Sa. Al. Ko. dıın: 
1 - Aşağıda mlktarlan yazılı me· 

vnddı iaşe ve saire ihale günU talip 
~ıkmadığından eksiltme 10-11-1941 
tarihinden itibaren 10-12-941 tarihi· 
ne kadar bir ay !cinde pazarlıkla ya. 
pılacaktır. Talipler her gün Ko. na 
müracatla pazarlık yapabilirler. ıs. 
tcklllerin Ko. na rnllracaatlan. 

Cinsi Mlkt.an 
Kuru ot 1.620.000 
.. " 1.620.000 
.. .. 1.080.000 

Plrlnc 60.000 
.. 60.000 

Kuru fasulye i2.000 
.. .. 72.000 

(8856) 18800 

Koyun eti alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
ı - lstdklial cıkmıyan 40 ton Jco. 

yun eti 1·12·941 pazartetl gl1nU saat 
15,30 da pazarlıkla satın alınacak· 
tır. Muhammen bedeli 23600 lira o
lup katı teminat 3540 liradır. Şart· 
namesi her gOn Ko. da görillnr. 1s
tek111erln belli gün ve saatte Fın· 
dıklı Sa. Al. Ko. na müracaattan. 

<8860) 18803 

u ı.; o ! 
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!hale; 3. 12. 941 carwamba sunu saat 

15 te MUll Emlak MUdUrlüliUnde topla· 
nacak olan komisyonda yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminat (1658) ıırıı (99) kurua· 
tur. 

Mukavele; ekııUtıne, ba;yın<lırlık lıılerl 
genel, hususi ve tennt ııartnamelert pro
je keelt hülbaal)"le buna mUteferrt dll':er 
evrak Mllll Emlak idaresinde ~örillcbl • 
Ur. 

1atek11lerln teklif mektuplarını ve en 
az bir tenhhUtte bu ıse benzer (lll.000) 
liralık la )'aptıklarına dair Mn relerden 
la almıa oldukları vcsalka müsteniden ls
tanbul vilayetine müracaatla ekıılllme 

tarihinden - resmi talil günleri harlc·Uc 
ırUn evci alınmıı ehliyet ve 941 yılına alt 
Ticaret Odaaı veslkuını ve muvakkat te· 
mlnnt makbuzunu 2490 No. ıu kanunun 
tarltatı dairesinde hazırlanınıa kapalı 

zart derununda ihale gUnU saat 14 e kn· 
dar komisyon relslllilne makbuz mukabl· 
llnde tevdi etmeler! muktazldlr. 

(9710·8330) 18327 

Kiralık balık avlama 
yerleri 

F.dlrne Deflcruarlıf:ından : 
4·11·941 tarUılnde kapalı zarı u~ulb'· 

le muı:aycdes1 yıı.pılacaı;:ı ııan cılllmı$ o· 
lan Keian vo lpsala kazaları dahlllndc· 
ki dalyanların balık mahallerinin uc se· 
nelik balık sa~d rüsumunun tallbl bu
ıunmıımaaından bir ay müddetle pa· 
ıarlılia bırakılmıştır. 

lhaleaı 5-l.:l·U41 tarihine mUsadlf cu· 
ma ırUnü saat 15 tc icra kılınacaktır. 

l - Artırma yevmt mezkfl.rda &aat on 
beıte Edirne dctterdarlıliında yapılacak· 
ur. 

!2 - Bedeli ihale senelllil (:.18!2l!) lira· 
dır. Muvakkat teminat (637) liradır. 

3 - Tallı>lerın pazarlı~a ı:trcbılmeıe

rl tein manl bir hallcrt bulunmııdıtınıı 

dair imzalı bir vesika tbrıu:ı. 
4 - Teklif mektuplan mozaycdeden 

bir aaat evellne kadar makbuz mukabl· 
llnde komisyon reısııaıne verllmelldlr. 
Posta ne gönderilecek mektupların iade
li teahhutıü olması ve muawen eUn • 
den bir eün evel komı.syona ı:elmcsl ıo.
zımdır. 

5 - Fazla malQmat almak ıstıycnle· 
rln Edirne varidat mUdilrlUl':Une mUra· 
caalları l.1An olunur. <SG7ll) 18632 

Satılık bina 
Diyarbakır Villyeti Daimi Encü

men Reisliğinden : 
ı. - l\1ülklyeti vilAyet husus! !da· 

resine ait. Şeyhmatar mahallesindeki 
postane binası kapalı zarf usullyle 
&at~a çıkanlmıştır. 

2. - Muhammen bedel yirmi bin 
lira olup ilk teminat 1500 bln bcı 
yüz liradır. 

3. - !hale on yedi blrlnc!kAnun 
1941 çarşamba gilnll sao.t on bucuk
ta vlltıyet dalmt encUmenlnde yapı
lacakbr. 

4: - lhale tarlhlnden itibaren nl· 
hayet bir ay ic:lnde Uc bin altı yüz 
on yedi llra doksan dokuz kuruş hu· 
ıust idare namına Diyarbakır mail· 
yeslne ve geri kalan para da husu· 
ıt idareye bir defada ödenecektir. 

5. - !hale tnr.lhlnden itibaren nl· 
ha.yet blr ay zarfında ~ tama
men &:lenmedlğl ve feral muııme· 
lesl alıcı tarafından takip ipotek fek 
ve tapu senedi alınmıırlığı takdirde 
lhalc bozulmuş ııayılarak ilk teminat 
ırat kayıt ve 2490 sayılı kanunun u
mumt hükilmleri tatbik olunarak a
lıcı tarafından bu hususta bo.ı;;ka bir 
hak lstenllmlyccekUr. 

6. - tıan ücreti ihale pulları ve 
tapu muamelesine miltealllk bilu
mum rnasrafiar alıcıya aittir. 

7. - Teklif mektupları artırmıya 
açma saatinden lblr saat evellne ka· 
dar vlllyet daimi encümen relsllğln
ce kabul edllecelrtlr. 

(10323·88l6) 18781 

Er fotini alınacak 
ı.tanbul Ha•·a Mıntaka depo A· 

mlrllğlnden: 
L - 5000 çift er fotlnl satın alı· 

nacaktır. 
2. - Daha eıve1 yapılan lllnlara 

talip ı;.ımıadığından KnU temlnaU 
olan 6975 liranın Bakırköy Malmü
dürlüiüne yatmlarak: makbuz ile 
birlikte 5-12·1941 cuma günü saat 
11 de Yeş!lköy hava ınıntaka depo 
A.rnlrllğl satın alma .komisyonunda 
bulunmalan. 

3. - Nümune sörmek ve evsafı 
almak isUyenler tatil günleri harlı; 
her gün Yesllköy hava mmtaka de
po lt.mlrllğlne müracaattan. 

(10271-8770) 18791 

Satılık otomobil ve saire 
Konya Memleket Ha&tıınesl Bns

tab!pllğlnden: 
ı - Blr adet müstamel (Badenla> 

markalı on beygirlik buhar makine· 
si <lokomobil) bazı .musluk ve yağ· 
danlık gibi ufak tefek noksanların 
lk.mallyle lşllyebllecek bir vaziyette 
muhammen bedeli 3000 liradır. 

2 - Bir adet rntlstamel (Slyımens 
halske) markalı dalmt cereyan 110 
volt ve 127 amperlik dinamo mu· 
hammen bedeli 300 liradır. 

3 - Bir adet demir mesnetler U· 
zerine tutturulmuş mermer komplle 
tevzi tablosu (2 ampermetre, 1 volt· 
metre, 1 otomatik ve iki basit ŞB.ıter. 
ı rezlstans ve diğer teferruaUyle> 
muhammen bedeli 2001ira~ır. 

M. M. VEKALETİ DENlZ 
LEY AZIM AMlRLlGl 

Ampul alınacak 
M.M.V. Deniz Müsteljarlığından 
Muhtelif cinste hususi tip elektrik 

ampulü alınacaktır. Teslim müddeti 
uzun olacaktır. 

İsteklilerin izahat almak ve resim 
veya nümunelerini görmek üzere 
müsteşarlıgımıza veya Kasımpaşa -
da Deniz Levazım satın alma komis
yonuna 15. 12. 941 tarihine kadar 
müracaatları. (8780) 18794 

Çağrı 
M.M. V. Deniz Müsteşarlığından: 
Şehit olan Deniz eri 940-1034 ter

tip No. lu ve 1334 doğumlu İbrahim 
Ertürk•un babası Süleyman Ertürk 
halen ikamet ettifi sarih adresinin 
Deniz Musteşarlığına bildirmek su
retiyle müracaat etmesi. 

(8870) ıS808 

ANKARA LEVAZIM 
AMlRLiGl 

Dökme fırın kapağı 
alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
1 - 10 adet dökme hrın kapağı 

pazarlığı 28. l ı. 941 saat 15,30 da 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

2 - Evsaf ve krokisi her ı:ün Ko. 
da ve rümunesi ise istasyon amirlik 
fırın Md. de görülür. İsteklilerin 
belli vakitte kati teroinatlariyle Ko. 
da bulunmaları. 8812) 18763 

Spor malzemesi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla ıışacıdn cins ve miktarı 

yazıh 13 kalem mnlzerac satın alına
caktır. İhalesi 28-11·1\Al cuma gOnn 
hlz.alanndn gösterilen saatlerde yapı
lacaktır. Taliplerin teklif edec-eklerl 
fiyat (!zerinden .kanunt temlnatlarly
le birlikte Ko. na mUracaaUan. 
~lktan Cinsi İhale saati 
50 adet Talebe dolabı 14 de 
12 ,. duvar yazı tahtası 

6 ,. öğretmen kürsüsü 
"" dolap yazı tahtası ve kOrsO evsafı 

her gün Ko. da g6rilleblllr. 
Cinsi lhale asatı 

4adct Gülle 14,30 da 
6 ,. Cirit ,, ,. ,. 
2 "• Kornom!!tre " " ,. 
ı ., Cellkmetre 
3 ,. Kılıç 

4 ,, Disk 
12 ,, Raket 

3 ,. Flore 
l ,, Voleybol ağı 
2 ,. Kale ağı 

" .. 
" " .. " 
" " .. .. .. .. .. .. 
18772 (829> 

Satılık beygir derisi 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 

.. .. 
" .. .. 
" 

1 - Artırma ile bir adet beyırtr de· 
rtsı satJlacaktır. lhalesl 29. ll. 94l c:u· 
ınartesı günü saat ıo dadır. Tallplertn 
sa. Al. Ko. na müracaauan. 

(8861) 188<K 

İhale durduruldu 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
9·12·1941 tarlhlndc saat 15 te ek· 

slltmesi yapılacağı ilan edilen 3 ka· 
lem sebzeden yalnız 120 ton prasanın 
ihalesinden ıılmdllik sarfınazar edil· 
diğldlr: lldn olunur. <8813> 18786 

MiLLi MÜDAFAA 
VEKALETi 

Eğer sabunu alınacak 
M. l\I. VckAleU Sa. Al. Ko. dan: 
Pazıırıı.:.: s:ününde talip cıkmadıA'ın· 

dan 20.000 ltralık eter sabunu yeniden 
pazarlıkla ekslltıncye konmuıtur. tha· 
ıcsı l. 12. 941 pazartesi gUnQ saat 15 te 
yapılııcaktır. Dlr kilosuna tahmlıı olu· 
nan fiyat 180 kuruı olup teminatı 8000 
ıtra<ltr. Evsat ve ıartnameaı her gün ko
misyonda görUleblllr. TnllP olanlann 
:muayyen ııaattc M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna mürııenııtıar:ı. 

( 8778) 18792 

Araba alınacak 
M. M. Veklleti S. Al. Ko. dan ı 
Pazarlık g{inünde talip çıkmadı • 

ğından 2000 adet çift atlı nakliye a. 
rabaaı yeniden pazarlıkla ektıiltme 
konmuştur. 

Arabaların dingil ve tekerlek ta
ban demiri parası vekiletten verile
cektir. 

Toptan ve 250 arabadan noksan ol 
mamak üzere ayn ayrı taliplere de 
ihale edilebilir. Şartname, resim ve 
evsafı, nümunesi her gün komisyon
da görülebilir. Bir arabaya tahmin 
olunan fiyat 150 liradır. Talip olan
ların ihale gilnü olan 5. 12. 941 cu
ma günü saat 15 te alacakları araba 
miktarına göre kanuni teminatlarly
le birlikte M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(8775) 187D3 

Devlet Konservatuvan Md. 

Tamir İ§leri 
Devlet Konscrvııtuan lllldUrlütUn· 

den: 
l - Okulumua blnalında tamirat 

yaptırılacaktır. 

2 - Kcşl!nııme ve ııartnııme Konaer
vatuar mUdürlUğündedlr. 

3 - Eksiltme 11. 12. 94ı1 pcreembe 
21.lnü ııaat 15 te Ankara Mektepler lllu· 
hasebccııı~ı binasında mütcaekkll Jco· 
tnlsyon huzuru ile )'apılaeaktır. 

ı - 45.000 kilo koyun eU kapalı 
zarf usulll ile eksiltmeye konmu6tur. 
Şartname Ankara !stanbul ve Kon
ya Lv. Amirl}klerl Sa. Al. Ko. lann· 
da gôrilltır. 

Kayıp - 22·9-941 tarihinde Yerli 
Mallar Pazarından aJ.nus oldutum 
sıra kliıdımı kaybet.tim. Yenisini a
lacağımdan esklalnln h11kmü yoktur. 

4 - Memleket hastanesinde mev· 
cut olan muhammen bedelleri ve ev· 
ıınfı yukarda ne madde ile gösteril
miş bulunan lokomobil ve teferru· 
atının 8·12·1941 pazartesi gtlnil saat 
on beste Konya vllAyet encümen o
dasında taliplerine acık arturma su· 
retlyle ihalesi yapılacağından talip
lerin o g!ln 3500 liradan ibaret mu
hammen bedelin % 7,5 nlsbeUndekl 
teminat mektuplarlyle birlikte Kon· 
ya vtllyet encümen odasına gclme
lert ve seralti ölrenmek lstlyenle
t1n de ılmdlden hastane baştnbabe· 
tine milracaatları !Hin olunur. 

• - MUhammcn bedel 9119 lira S6 
kurustur. 

Taliplerin teminat akcclertnı e.lcallt· 
me baalamadnn en az bir ıaat evel mu· 
hasebe veznesine yatırmalan ve ehliyet 
v~lluı.larını kcımlsyona ibraz etmeleri 2 - Kapalı zarfla lhalesl 15-12-

941 pazartat ıüntl saat 16 da Kon· 
Kınkkale'de manifaturacı 

Jrluatafa ALTINTAŞ 18791 llzımdır. ,(8846), 11'1'91 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük 

1942 
tasarruf 
ikramiye 

hesapları 

planı 
Ketideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 Sonteırin tarihlerinde çekilir. 

........................ 1942 lKRAMlYELERl ...................... .. 

2000 Liralık = 2000.- Lira I 
1000 Liralık= 3000.- Lira j · - ı 

1 Adet 
3 Adet 
2 Adet 
3 Ade1 

750 Liralık = l 500.- Lira ..:....J 
500 Liralık = 1500.- Lira 

10 Adet 
40 Adet 
50 Adet 

250 Liralık = 2500.-
100 Liralık = 4000.-

Lir ... a ~ 
ı...:., ıı. u ~ 

200 Adet 
200 Adet 

50 Liralık = 2500.-
25 Liralık= 5000.-
10 Liralık= 000.-

l 
L 
L. ..................................................................................... 

~ ............................. , 
MAHKEMELER KAZALAR 

Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Ha
:kimliıiinden ı 

Satılık bina ve motor 
Ankara'nın Ahi Yakup mahallesin Şarkt Raraa~ac Dcled'ıye R \51 t n • 

de Ulucak boiazı sokak numarasız den: 
evde kayıtlı san Mehmet oğlu Ah- (2200) ıını. muhammcn be elli h!\l<'n 
met, aynı mahalle ve sokakta 4-6 calıamıya hazır vnzlycHe bulur n 7172 
kapı ve 21-22 parsel numaralı hane- ı No. ıu (20) beygir kuH"t nde M d ğ di
nin müştereken mutasarrıfı olup bi- zel marka aol':uk katalı bir ad t m ıı • 
li variı kaybolmasına binaen hisse- teferruat motôr ve alt ( t o mak re 
sinin hazineye intikaline karar veril· bir cm un ıır:utmc tıı$ \c t rc:-ruatı ve 
mesi, hazinei maliyeye izafeten An· bir cephesinin eni lO d ı ı ı U 10 lr
kara Defterdarlığı vekili avukat Liıt tıtaı 4 metre uzunıu~ur: ı 
fi Sav tarafından talep ve dava edil- metre murabbaı arasan ı 
mesi üzerine, bu bapta icra kılınan •Temel kısmı ile zem rd n b r nctre 
tetkikat neticesinde Ahmet'in kay - ;yülcsekllt1 tasla >BP lm11 "e le nde 
bolduğu, ibraz olunan ilimdan an - biri makine <lalrrs. oln k tı re cc\r,ı -
!aşılmış ve mahkemece yapılan ilin mil iki odalı ktn> ele ıırtülm s <: tı hl!ln. 
üzerine mirasçısı zuhur etmemiş ve 11 ile blrllktc acık artıırmn aurc. > c ve 
mübrez tapu t.enedine nazaran ka - ll.l2 941 cuma eünU 5 a t 14 t b ı ı ye 
YIP Ahmet. adı geçen hanenin 9 his- dairesinde mUtesckk 1 c. n m '<' -
ıesine sahip bulunmuş olduğundan tiyle lhnlcsl ):1">1 m:ık ( t: c (!'\) g n 
kanun medeninin 534 üncü maddesi· mUdd tıc ıatııııta cık n mı ır ş l a -
ne tevfikan, istihkkak iddiası hakkı meıılnl öl'!renmck IBlJ> n r Ari ~ lB· 
mahfuz kalmak üzere, Ahmet'e ait 1 tanbul. lzmlr, Isp b d lc-r nı1cn 

· h" • • h • • t'kaı·ne 1 öl'!reneblllrl<'r Tnllrlcrln ve daha rn ı· 
mıras ıseesının azıneye ın ı ı 

ve tc:anun mezk<lrun 571 inci madde-• !assal mnlOmat 111 k VC' ~ rm hu-
. · f · · · · 1 gusundıı beledly, ize 
ııne tevfıkan de terının tanzımıne 

1 
(S75S) 

kabili temyiz olmak Uzere 10.11.941 llAn ° unur. 
tarihinde karar verilmiş olduğundan --------·-------
keyfiyet ilan olunur. (8847) 18797 

Safranbolu Tapu Sicil Memurlu -
ğundan ı 

Sat köylü aşağı bağ nam Pınarö
nü ve Cinli1caya ve Sarı çalılık ve A
licanyeri mevkilerinde 3 kıta bostan 
ve bir bahçe ve kariye derununda ha 
ne maa bostan, İmam oğullarından 
Ahmet'in oğulları Bekir ve Mehme
din iken bunlar arasında 50 sene e· 
vel yapılan gayri resmi taksimde 
merkQr 5 kıta gayri menkul Bekir 
hissesine isabet edip ölümiyle evllt
lan Mustafa ve Hamdi ve Mehmet 
ve Ayşe'ye ve Ayşe de ölüp verase
ti kardevleri Mustafa ve .Ahmet ve 
Hamdiye kalıp bunlar arasında 35 
sene evel gene gayri resmi taksim 
edilerek Mustafa hissesine ifrazen 
isabet eden adı geçen yerlerin hak
kı karardan muamelesi Mustafa ve
reseleri vekili Ziya Açık tarafından 
talep edilmekte olup Ahmedin öldü
i"ü ve kızlan Rukiye ve Şükriye'ye 
de 20 sene evel Sat köyünden ayrılıp 
halen hayat ve mematlan ve ikamet. 
1aı.ıan malQm olmadığı ,anla!iJldı
iından matlup muameleye kar&ı id
dia ve itirazları olduğu takdirde Ru. 
kiye ve Şükriye•nin bilasale veya 
bilveklle Safranbolu Tapu Sicil Me· 
murluğuna müracaatları ilanen tel>-
lfl olanar. 5451 

M.M.VEKALETlHAVA 
MÜSTEŞARLIGI 

Öğretmen alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. danı 

1 - Diyarbakır'daki hava okulu 
için 6rnai resim, riyazıye, kimya, fi. 
zik, elektrik mualhmi ıle, mıhanık ve 
elektrik muallimi muavıni ve E işc
hir hava okulu için de bir mıhanik 
muallimi alınacaktır. 

2 - Verilecek ücret mıktrırları 
barem kanunu hiıkmiuıe goredır. 

S - Her birinin azami ucret mit·
tarı 170 liradır. 

4 - Taliplerin istidaları ve diğer 
cvraklariyle Hava Muste arlı ına 
miıracaatlan. (8Ci51) 18716 

Kürek alınacak 
~L ~L V. Ha'ıı S3. AL Ko. dın: 

1 - 5580 adcı k r k l'.lLlrlıkl.ı •S• 

tın alınaca!kıır. Muh ınMen d. lı Afi J 
lira olup kaıi tcrnın.ııı 1297 Jır 4., ko.ı· 
ruştur. Paı.arlıgı 28-11·9 {ı rnma J1. ıu 

saat ıo da Ankara'da h:ı".ı satın iMa 
komisYooonda )apılaca ıır 
si komisyonda ı:ıırülcbılır. 
mua)Ten gun 'c saatte k 
lunmaları. (8783) 



-8- u ı; u s 
..1111111111111111111111111111111111.. .... --- NEOSTERİN 

----- Türkiye Cümhuriyef Merkez Bankasının 22 • 11 - 1941 vaziyeti -
- Sıh~uli olmak ıçin insanın aSız, = 
_ burun, bo az ve badcmdklerini : 
: ~ıhi bır tırzda tcmız bulundur • : AK TİF PA S İF: Llra 
E ml ı ı:zımdır. : KASA 

--- puhcrızas}on ,eya garı;arası : 
şıfa}a yardım eder. -

'72.604, 760 

rurk Lirası 

HARICTEKl MUHAD1RLER ı 

_ Bu )ullarl.ı E:İren anjinler, : Alııo : Safi kilogram 
- grip, kızıl, kızamık, dıheri, kaba· : Banknot 

kul.ık, çiçek, suçiçeği, menenjit.- E Ufaklık = irh bulaşıcı h<m.ılıklarda = OAHILOEKJ l\HTHABfRLEl\ 

E NEOSTER1N --
-- Altın : Safi kilogram 8.782,361 

Ahına tahvili kabil serbest dövız.Jeı 

U ra 
102.124.402,66 

14.968.000,-
622.093,94 

478.24:2,88 

12.353.092,94 

-.-

Lira 

117.715.896,GO 

478.242,88 

SERMAYE 

tHT1YAT AKCES: 
Adi ve fevkallde 
Hu.sus1 

l'EDA vtJLDEK1 BANKNOTLAR ı 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 ioci maddelerine tevfikan 
haz.ine tarafından vaki tediyat 

Lira 15.000.000,-

7.822.019,15 
6.000.000,- 13.822.019,15 

158.748.!563,-
Boylc hınal;ır ile temasta bu· : 

lunanl rı korur, ş.ıhd ihti)at ve : 
tedbiri •IJırır. Ic.ı. ndcrdc rcçe. E 

_ ıcsız ~tılır. - Diğcı dövfaleı ve borçlu kliring bakıyelerf __ ~_._499_.64_S._!50_ 67.652.741.44 

Deruhte Edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kar~tlığı ramamen ılun olarak ilaveten te

21.764.266,-

136.984.29~ - RAZlNE TAHVlLLERl • ':iı mm111111111n11m11111111 ır 
Deruhte ildi evrakı ıı:ıkdiye k:.r~ılı~ı 17.000.000,-davüle vazedilen 158. 745.563,-

ASKERi FA BRlKALAR Kıınunun 6 . 8 ind maddelerine tevfikan 
Reeskont mukabili illvetco tedavüle vazc· 

barine tarafından vaki tediyaı 21.764.266,- 186.951.297,- :filen 250.000.000,-
40.000 kilo odun alınacak 'iEr\'EOA 'J CUZOANJ 

fiaıri senetler 292.400.916,~ 292.400.916,39 
Harincyc yapılan ahın kar~ılıklı avans mu· 
kabili 3902 No. lı kanun mucibince ill'ıvc

ESHAM ve TAHVlLA'I CUZOANJ e ten ıeda ville vazedilen 107.500.000,- 511 484 .297,-

A) Deruhte edilen evrakı nakdiyenio kar· ~1EVDUAT ı 

Türk Lirası 
şılıJ'lı esham ve tahviliı (itibari kıy· 

metle) 4:5.707.121,93 

9.002.753,87 

70.451.763,88 

lh 

m zkOr komınondan pa
ra :z "L r r lı:ılerın ilk teminat mlk· 
tan o an 56 ı a ile birlikte Oıale ı:U • 
nund. kom numıu,;ı nıUracao.Uan. 

(87 l7) 1S673 

20 - 25 ton yerli linters 
pamuğu almacak 

A5. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
Tahm n .ı len bedeli (10.000) llra o

lıı.'1 :20·25 ton )lcrll llntcnı ııamutu aske
ri rabrl.kalar umum müdUrlUtü merkez 
ı Ln alma kow ;yonunca 13.12.941 cu • 
martcsl ı:Unu saat U de pazarlılı:la lha· 

B) Serbcsı esham ve tahvilaı 

AVANSLAR: 

Ahın ve dövi:z üzerine avans 
Tahvilaı uzerioe avans 
Hazıneye kısa vadclı avaru 
Hazineye 38SO No. lu kanuna gorı 
altın kar,ılıklı avans 

HiSSEDARLAR 
MUHTEL!F 

Kira ilk 
le cdllcc kt r Sartn me parasızdır. KaU Ulus matbaası karşısı Pllevne so-
t<: • n.ıt 0 500> ı.radtr. <8748) l8689 kak ıs No. lu bina snraj ardiye a-

13 kalem takım çeligw i tölyc ve matbaa ve her türlü ticaret 
lşlne gc!lr. Görmek ve kiralamak 1· 

alınacak cın Fevzlııaşa No. 15 Sakarya apart· 
As Fab Satın Alma Ko. dan : manında Ramazan SARIKAYA'ya 
T h n ed ı n b d ıı (5774-) ııra (73) milracııat. 5460 

J3 k l m taı..,m ccııttı as· 

ntm alMa komisyonunca 16..12.1941 
nu sal\t 14 te p urlıkla ihale cdl· 

lec k' r Şartn ne ı:ıa"asızdır. KnU temi· 
na• , 6> lira (21) ıruru,tur. 

(874~) 18690 

Yazı makinaları tamir 
ettirilecek 

As. Fnb. Satın AJ. Ko. dan: 
Ellrrlnde m:ıklna t!m.lr edebllecc-· 

ft'iM da r ve kası olnnlann 28-11·941 
sntı günU ~nt l1.30 d:ı Asker! Fab
rlkalıır Umum MUdUrlllğ{} merkez 
aatın alma komısyonuna müracaat· 
lan. (870fl) 18723 

35 ton kuru ot alınacak 

ANKARA PALAS 

PAVYON 
Cumartesi 

29 SonteJrinden itibaren 
Ankara' da ilk defa 
Amerikalı Komik 

DUO 
SHORT and LONG 

ve 

Yeni programlariyle 
As Fab Sııt n Al. Rn. dan : l Duo LINDER 
Beher kilosuna 7,5 kuruı bedel tah • ile 

mln edilen 85 ton kuru ot askcrt tabrl • 
nr.Alar umum mOdUrıu ü merkez satın Trio MUCKY 
niı;na komisyonunca l!l 12.941 ıııızartcsl Meşhur LANTOS 
caıtııU saat 14 te pa:uırJlkla ihale edlle-
r im r.. Şartname ı:ıarnsızttır. KnU temi· ~ Orkestrası 

}\At (S!l3J lira (75) kuru~tur. 
• (8710) 18675 

Kereste ah nacak 
A. Fb. İzmir Sl. l<'ab. Sa. Al. Ko Rıi. dıın: 

l - 1ht..ıı ıca bınaen 111aCıda e1ns ve miktarları yazılı (29600) lira muhammen 
bed <ll !Ki kalem maızeıne ayn ayn ve>a trumımcn pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - S;ıtın alınat k malzemelere alt aartnamc, mesai ~nlerl !cinde saat (l:i) 

den <16) )1 k d.ll' Askeri Fabrikalar merkez satın alma koml.ııyonunda ııörülebUlr 
3 - Munak sa (3.l.l.1941) çaraamba ~nü saat (14) te lzmlr'de Halkapınar'· 

da s J..lh fabrikasında mt:iteşekkll komıs.vonda yapılıı.eaktır. 
4 - lst k1ı o nl r ()Uzdc 7.5) nlsbetlnde (2200) liralık muvakkat teminat · 

lanoı emvale .v tır mk alaca.klan makbuzlarlyle birlikte (!.!490> sayılı kanunun 
2 ve 3 c.-U mad ı !eri mucibince lcabcden ve&alk1 ve 1941 mali yılı ticaret odası 
vcsıkasını btı.milcn muıuycn olan i:Un ve ııaıı.tte satın alma komisyonuna müra· 
eaaUan. Muhammen % 7,5 

Cinsi 
Muhtelif çıralı çam 
v e kala lan 
M uhtdif karaabaç 
kalas lan 

tahta 

ı8501 

Miktarı 

400 

20 

Bedeli Teminatı 
Lira L ira 

28000 2100 

1600 120 

29600 2220 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Kavacık menba suyu 
Mikyasımô derecesi 1,5 

877,180 1.233.782,03 S0.685.5-15,91 
54.70ll.S7MO 

Alııı:ı : Safi kilogram 

i850 No. lu kanuna göre hazineye açılao 

avans mukabili tevdi olunan altınlaı : 
5.010.o7 

7.SO .690.-
Safi Kilı 55.Ml,030 78.124.167,90 78.124.167,90 

- .- OOvtz TAAHHUOATI 

-.-Aluna tahvili kabil dövizler açılan 
167.500.000.- 175.313. 700,07 

4.500.000,-
12.662.781,03 

Diğer dövizler ve alacaklı klirinı; baki>·clcrl 29.157.720,67 29.157.720,67 

• MUHTELiF 134.344.1!50,0S 
YEK ÜN 862.617.000, 71 YEK ON 862 617.900.71 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 4 Altın üzerine avans ~ 3 

Askerlerimize verilecek en iyi kışlık hediye 

BOZ ŞAYAKTAN AVCI YELEGİDİR 
MUessesemız ı:cccn ıcne oldutu ı:Ibl bu ıene de halkımızdan, resmi ve 

nim resmi mUcsscseJcrlmlzdcn görmüı oıııutu yıılcın allkadan cesaret ala· 
rak askerlertmlze toplanan kıılık hediyelerden önU ve arka ı boz uayak· 
tan :ııapılmıa avcı yeleklerini u:ırı:un bir !!yatla satıs:ı cıkannıaur. 

Tcşkll~tımızın mühim bir kısmını tamamen bu 1ııe ayırmış bulundutu· 
muzdan haftada beş bin yelek teslimi mümkündür. TeJ..'1nll Türkbe'dcn 
kabul edilen siparişler en kısa blr zamanda teslim edilir. 

Toptan satıs fiyatı 300, ı:ıcrakendc 320 kuruştur. 
Satıs yeri : TUrkb'e Köylü ve tscı elbtscıcrı toı:ıtan satış yeri. 
lstanbul : Sultanhamam IrtanlYc Cnrıısı No. 18 • 19. 6311 

POSTA TELGRAF VE 
TELEFONU. Md. 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T. MUdCırli.ltUnden : 

1 - !duremlZde munhal muhasebe 
memurlukları ıcın as .erl,f:lnl yapmış ll· 
ıe mezunı .. n arasında bir mu abaka ya
pılacaktır. 

2 - Müasabakada muvıı.ttak olanla· 
nn idarenin tekli! edeceği yerde mcnıu· 
rlyet kabul etmeleri ıarttır. 

3 - Milsabakad:ı. muvattak olanlara 
-'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJl llll lllllllll lllll L. 3(i56 sayılı kanun hükmüne aöre 20 lira 
- asli maaı vcrllcccktlr. - -- l k d k b : 4 - 1steklller1n 788 sayılı memurin Ongulda ma en me le 'ını'n : kanununun 4 uncu maddesindeki enrt • 
- - lan haiz ve devlet mC'murlyetlne ilk de· 
: _ ta eıreceklcrın 30 yaıını eccmcmls olma

-- hususi sındı --- • 

-- müsabakayı --------- Maden Tetkik --

yapılan 
• 1 

ı~mn 

kazananlar 
Arama Enstitüsü 

: lan ve askerliklerini yapın~ bulunma
- !arı IAzımdır. 

: ti - Müsabakaya girmek 1stıyenler 
- 6.12.941 cumartesi gUnU saııt ıs e kadar 
: dllckcc ve evrakı mUsbıtclcrlylc blrllk-
: te 1mtlhanın lem olunacal!'ı Ankara P. 
: T. T. mUdUrJUCUne mUracaat ctmelldlr
- ler. --- 6 - Milsabaka 8.12.941 pazartesi sa-
_ at 10 dA ~apılacakt.ır. (8739> 28088 -

- Genel Direktörlüğü nden : ---- Yapı işleri 

:Namzet 
_ No. 

= 52 ---------------------------------------

11 
62 
60 
19 
50 
49 
46 
41 
65 
57 
12 
17 
48 
32 
63 

Kazandığı 
derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
ıs 
16 

Adı ve Soyadı 
Mehmet Ekrem Yazıcı 
Kadir Oktay 
Eşrefettin Aka 
Ertuğrul Atik 
Osman Şanlıer 
Sait Şahinkaya 
Mazlum Birant 
Selçuk Dekak 
Kemal Dilekhan 
Nazım Özbilgin 
Halim Doğrusöz 
Parisa Gönülden 
Selahattin Özkan 
Hürrem Altay 
Süheyl Koray 
Akif Dicle 

-- Ankara P. T. T. Müdürlüğündcnı 

Telsiz irsal istasyonunda yapıla -
cak mecra işi açık eksiltmiye konul· 

: muştur. 

: İşin keşif bedeli 4336,08 lira m u-
: vakkat temlnatı 3:.?5,21 liradır. 
: Buna ait şarlname müdürlüğümüz 
: ı bürosundan bedelsiz verilir. Eksilt= 1 me 8 ilkkinun 941 pazartesi saat 15 
: tc Ankara P. T. T. müdürlüğünde 
: toplanacak komisyonda yapılacak -
_ tır. 

: İsteklilerin o gün kanuni vesika -
- lariyle ve bu işi yapabilecekl erine 
E: dair yapı ve imar işlerinden veya An 
: kara nafra müdürlüğünden a lacakla
: n v esika ile birlikte müracaatları. 
- (8735) 18718 

ASKERLiK iŞLERi ------ Şubeye çağn 18798 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııı ı ıııi=' Ankara Askerlik Şubesi Relslltlnden: 

l - Şubedeki kaydında 4961 numara
lı hukuk talebesi kay(lcttlrdlfıl ve ta· 
kat mekteı:ıtc oımartıııı kaydının silindi· 
ı:ı anlaşılan ve baskaca adresi blllnml· 
yen levazım tdmcn Klllsll 330 do~m 
ve 50942 kayıt numaralı All oıııu Fazıl 
cnıı tallm vwtesı ımııtır. Acele ıube· 
ye müracaatı 11An lunur. 

ANKARA BELEDiYESi 

Kiralık depo 
Ankara Belediyesinden: 
l - istasyonda silo cıvan,da ktıln 

Z!:) metro murabbaı yer odun ve kömür 
deııoau olmak üzere lhıı.lc tarihinden 
itibaren bir sene mUddelle kiraya veri· 
ıccektlr. 

2 - ?°'thammcn bedeli (276) llradtr. 
S - Teminat: (20) ura (70) kurus· 

tur. 
4 - Sartnamcsını ı:6rmek lstlycnlc· 

Milletler a rasında 
Yeni nizam nasıl olmalı ? 

Muharebelerde modem teknl~ln ro
lü nedir? Bu sorguların cevabını, 
Ha~lm Nahit Erbll'ln 

Avrupa buhranının 
pisikolojik sebepler i 
adlı eserinde bulursunuz. 

Satış yeri: lstanbul'dn İkbal, Anka· 
ra'da bütUn Kltapevlerldlr. 5153 

Maden mühendisi aranıyor 

(88~9) 18802 

Ankara'nın 
• 

27711/l 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

Zi RAA T BAN KAS 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan a dedi: 265 

Z irai ve Ticari her n evi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heııaı:ııannda d 

!50 lirası bulunanlara senede 4 defa cckllccck kura lle uııtıdakl pJ.a,Jıa 
re ikramiye da:ıtılaeaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 
4 " 500 " 
4 " 250 " 

40 " 100 ,, 
100 " 50 H 

120 ,, 40 " 
160 " 20 " 

40001..ira 
2000 .. 
1000 ,. 
4000 .. 
5000 ,. 
4800 .. 
3200 H 

Kuralar senede 4 defa, 11 ?\fart. 11 Haziran, 11 E>lill ve 11 B 
nun tarihinde c:cklleccktlr. 

DlKKAT : Hesaı:ılanndakl paralar bir sene !cinde ?50 liradan 
düsmlycnlere ikramiye c:ıktı:ı takdirde % 20 tıızlasb'le verllccekilr• 

Bir elektrik mühendisi aranıyor 
Adana Elektrik T. A. Şirketinden ~ 

lyt ressam olmak ve bUyUk mUesseselerdc calmnıa bulurunak ~ 
MUhendls ve aanat mektebi mezunları tercih edilecektir. Taliplerin _..t ,,rr_ 
lerlnl müsblt evrak surcUcrlnl, tcrcUmelhal, referanslar ve kabul ..., ., 
nı havi bir mektupla Adıınn P. K. 78 adresine derhal mUracaatıan. 

Öksürenlere : KATRAN 

Deri ve barsak satışı 
Türk Hava Kurumu Eskişehjr Şubesinden : <,.ao! 

Kurban bayramında mahııllc ve köylerden toplanacak tahJDlnell cıP 
tane koyun, kecı, toklu, ceple derisi; (1.700) kllo ıırıır <lerlsl ,.e ~ 
tane baAırsaı;ın, mevcut ıartnameslne göre, 1stckllslne verıımesl .> -
ya cıkanJ.mıstır. Ktıtl ihalesi. 15 blrlnclklnun 941 pazartesi ııtınil ~ _ .. 
dörtte yapılacaktır. tsteklllertn llıale günü Eskişehir H K. eubell~~ 
racaat etmeleri lAzundır. Sartnrunesl Ankara'dıı. kı.ırum ı:enel rııe 
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NEZLE DEYiP GEÇMEYİNiZ ! 
Verem, Bronslt, Zatürree, Grip, nezleden ı:cllr 

GOMENTA L 
Nczll!dcn korur ve nezleyi k6künden keser. 

Eczanelerden ısrarla GO~tENTAL arayınız. 

en ferah eti 
En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: 

(Sertliği çok düşük ve diğer mevaddı madeniyesi çok 
az olması itibariyle Ankara için kıymetli bir au olan 
Kavncık Suyu) cümlesiyle takdirini bildirmekte -
dir. Telefon: 1634. 

her ı:Un enctımen kalemine ve Is· 
tcklllertn de 12. l2. 941 cuma ı:UnU aa· 
at ıo,so da belediye dairesinde müte
ııckkll cncilm ne milracaatları. 

Muğla vllllyeU Köyceğiz kazası 
Bezkese köyündeki krom amdcnl o
caklarında calı;mıak üzere dlplomnlı 
bir maden mUhcndlslnc lhtiyac var
dır. MUhendlsln TUrk tabiiyetinde 
olması sarttır. Taliplerin şeraiti öğ
renmek üzere Muğla'da madenci Ce
mal Hünal adresine müracaatlarL 

sıneması güzel 

filmlerle 

büyük en 

büyük ve seçnıe 
kadar Tuğla ve kereste ah nacak 

Ankara y ııı usta Okulu MlıdürlOCUnden: 
Partı M J.ı:eme'lin Alınacak 
No. nevi M. Muh. Bedel Tutan lira İlk T. M. 

ı Tu la 200.000 a.det 30 6000 450 Lira 
2 Kereste 100 M3 68 6800 510 L ira 
1 - Yukarı<! ı yuLılı iki kalem malzeme kaıınıı uma eksiltmeye konulmu5tur 

Ayn ayn th ıe c<lılcc.-cktlr. Blı1ncl partinin eksiltmesi 28. ıı. 941 cuma ııünll saat 
(15) te. lk ncl ıııırtınln cks ıtmesı a.vnı i:Ün saat (15.30) da Ankara'da Mektepler 
mu!\ sc:becı· .Cinde toı:ılanncak komıs:ron tııralından yapılacaktır. 

2 - lstekllte•ln c:ksl!tme saaUnden bir ııı.at evci zartlanoı kornla7ona vennta 
ol:nıt rı ı \zımdır. 

s - 1 teklı.cr alınacak bu ııcı kalem maızcmeYe alt aartname.vı her gün okul 
dairesine rnı.a vu.urıık ı:urcblllrler. <8807> 18323 

B~ e 1 n yardım görenler 
Ankan Belt-divesinden : 

n yardım görmekte olup da 4109 numaralı kanun esasları· 
na eo bu it mu m ll'lcrl lkmAI 1.'<lllmekte olanlardan hlllen mUracaat 
etmlYC'nlcrın Ham ır.önUr.dc eskt beledi.ve mıntaka heklmlltl btnnsında 
müt~el:kll as er aııeıcrınc yardım uuı komisyonuna derhal muracaat et· 
meler! chmıb'otıo l!An olunur. (8674) 18631 

(8853) lS799 

DlŞ HEKiMi 

Hamdi Alagün 
Hastalarını Yenişehir AtaUlrk 
Bulvarı Ali Nazmı Ap. 5 No. lu 
dairede kabule bnslamıştı r. 

MALiYE VEKALETi 

Fransızca bilen daktilo 
aranıyor 

J.Jallye VekAietındcn : 

---------Mali Tetkik Heyeti tein iyi Frımsızca : 
ve TUrkc:e bilen bir dııktllo alınacaktır. : 
Kadro OcreU olan (150) Ura, ıttckllle - -
r1n imtihandaki muvartaktyet derece • : 
•lne ııöre birden ve.va tedricen verile • 
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ImtJ.vaz Sahibi 
lakendor Artun 

Umumı Ncsrb·ııtı !dare Eden 
Yazı lıııert Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Mileııseıe Mlldürll Naılt Ulu 
ULUS Basımev1 ANKARA 

-----------

güne 
kapılarını sayın halka açacaktır 

kaç bir 

YENi Sinemada 
Bu ı;ece 21 de 

Monden hayatın sasaalı muhiti 
arasında ıte<:en bir eser 

EGLENCE KADINI 

SUS Sinemasında 
Buııün bu ıtece 

En nefis dans - urla ve musiki ile 
ıUslenmlı dlenceıı. harlkulAde 

zevkli mevzu 

HONOLULU 

SÜMER Sinemasınd' 
bareıı 

Buı:ün 12.15 ten ıtl otf"'tt• 
eJl'llS • Afrlka'nın balta glMII •

1 
tfJs! 

ların bütün esrarı, go~cıcr 
munlJ.rı vahst c 

TA RZ A~ 


