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EKİMİ ARTTIRMAK I 
İÇİN TEDBİRLER 

Buğday fiyatı 

13,50 ye (ıkardd~ 
Arpa, Yulaf, Çavdar ve Nohut

1 

fiyatlarına da zam yapıldı 

. . 

'Ilı A.bkara, ıs a.a. - Harbin ve dünya iktisadi buhraı:ı.ının, toprak Urünleri
d b:ln yr;Uııtirilmesinde kullaı:ı.ılan yardımcı maddeler fiyatları Uzerlndc 
b evaınıı bir artııı husule getirdiğini göz önünde bulunduran HUkilmct. ö • 
f 4nıUzcteki istihsal yılı lc;ln ekimi arttırmak ve çiftçilerimizin bu atandaki 
t~ıye•tcrlDI hızlandırmak maksadlyle 10-12-1941 tarihinden itibaren bU· 
f ?l memlekette buğdayın fiyatıı:ı.ı (13.50). arpanın fiyatını (11 ı, yulafın 
:atını (11.50), çavdarın fiyatını (11), ve mahl(ltun fiyatını (11.50) ku • 

AMERİKAN JAP0'.'1 

Birleşik Amerika'nın IJe laponya'nın muharebe kruvazö rlerini mukayeseli bir 

ş olarak tespit etmiş ve Hilkümetçe b-.ı fiyat üzerinden mlibayaa yapıl· 
bıaaıııı kararlqtırmı§tır. 
ib :Suğdayın fiyatına yapılan bu zammın mtıstehllke ve ekmek fiyatlarına 
tı1ktsını her halde azaltmak için hUkümetçe lcabcden kararların alınaca-

da ıs:renilmiıtlr. 

Büyük I
:"································':. 
• • I • 
~ Mersın de E . . . . . . . . . . 

INGILIZLERIN USSO 

Honkong 
baskı 

altında 
merkezler ~ 
• • 
ıçın 

. . 
• . . . . . 

Baıvekilimiz 

ıerefine bir 
(ay ziyaf eli 

: Japonlar sahilin alındığını 
ve adanm top tehditleri 
altında olduğunu söylüyor 

Falih Rıfkı :ATAY 
te Bu h:ıfıa bizim konuşma, anlaşma 
it ~~rtle,,me hafumızdır. Hepimiz mil· 
!cin r.oruouşun, b~lıaı bürük milletler 

Şans:hay, 13 a .a . - Bu sabah ötre. 
nlldl{:lne göre Japonlar Hongkong'un 
karada bulunan Kowıovnı kısmını ele 
s:cclnnlelerdlr. Bunun netlccsl olarak 
Honı;:kong'un mUdatnaeı pek ziyade 

Mersin. 13 a.a. - BugUD sa- tehlikeye düsmll&tllr. Bazı ukerı mU· 
at 16 da Halkevinde Bll§veki· eah!Uer ıehrtn dilısmcsını ıı:Un ve hııttl 
llmiz Dr. Refik Saydam oerc- ıaat meselesi addediyorlar. 
flne bir çay ziyafeti vcrllmla- TokYo. 13 a .a. - Japon ordusu 51iz. 

dahi, her bakımdan milll da)·aoı2 
~li üzerinde tutunduğunu biliyo • • 

h 
liüıün dikkatler, tok yeti}tirmek ve tfr. ellstl Cowlown'un zaptından M>nra, 

ııııı k, Bu ziyafette Vali, Parti Mü- Honı::konı:: önünde harcltAtta bulunan 
~·' aı harcamak ' 'C kullanmak me- Japon lruvetleri ba&kumandanı, tllıum-
l ı iizeriııe toplanm4ur. Het" m«"ınle- :fetti-1, e e •"9 , cıµz 'ltt d bö d - · ·· 

00 
ı Harp Okulu komutanı, Gar • •uz ~re kan alcıtılmaaının onone reCfl· 

ı e >le uşunup )' e >11P1~or. . mek üzere adanın teslimini ııtemtıtır. 
i talya, kendi ekmeğinin hamurunu ııızon komutanı, sivil ve as -

d~ unundan yuğurrowa karar ver· kert memurlar, öğretmenler, Japcın cenerntl, beyannamesinde, H~· 
'fi -•- k b h 1 • • Parti, belediye, halkevl, ce • konıı: adasının Japon ordusunun eli al· 

~·ı ~-it. köşklerin çiçe · a çc crıoı • unda ve japan topeusunun ateı menzl· 
~ t tarla}'a çe,irdi. Deniz seferlerinin mlyetler ve muhtelit tüccar ıı !cinde bulundutunu ka)'detmlttlr. 
~l~ıısı bu harp yıllarında, inı::iliz ve esnaf tcııekkUllerl mUmcs- E~er Japonlar, ateı acarlaru, cinli 

ları halk h hr l ı'ne rir-'· )e SUlCri hazır bU}UDmU11t••r. ti ·ının a ,e t:r ' •"" • " .. • halktan sayısız ölU ve yaarlı olacak· 
... ~ tanavat ekmiyc bıı~ladıklannı res- Toplantı çok samimi ve ne- • ..., d 1' : tır. 
le,· trgi!crde ı;örü)oruz. Riz ev bahçe· ııe 1 geı;miştir. : Jnp011 ordusu sözc:Us11, dcmıletlr kt: 
iiı~ırtizi ekime &)'ırmak ihti)'aCında de· Başveklllmlz ziyafette bu • • Eter bu talep reddedilirse, dotu Aı· 
~ı. En kalabalık erhirlcrimizi dahi, lunanlarla muhtelit mevzular : ya kıtasındakl son ına1llz kalesinin 
lla ~~raklar sarmaktadır. İc;inc mil)O- üzerinde görUıımllştUr. E zaptı artık bir zaman meselesi olacak· 
d l..,.ın )Oğalucı halk sığınan, deniz- "\ • lttrı .SCyr6: sefcrlcdc, karadan ıek hat· ......... il 1 il ....... 1 ........ 11 r tır. 
~~hreceğini taşıdığımız hranbul'un 
~ etrafını ekllmi~ tarlalarla do • 
~alı ı:nıyız? Halbuki bun.da köy-

tr bile ıehir fırınlarından )i)or. 

~'tanbul köylerinde oturanların hep· 
lot Ve yekunu bir ha> li tutan hapisleri, 
*İl.l ra. sokaklarda hiç eksik olmıyan iş
f, trı toprağa sl:'-kedebiliriz. Ziraat se· 
~rlili, Tür'ki)e'de, millt korunuş 
<\ıı ırlerinin basına geçiyor. Bu arada 
llit adoıu istihsalini • rtıırmak kadar, de-
4r "'kara rollarımızın bugünkü imkin· 
)o ını hcsaplıyarak, büyük ve kalabalık 
lıı i~ltım merkezlerinin >·akınlarını toı>
~/~lctınclere açmak ÇRıelerini düşüne· 
~ız. İstanbul topraklarında mıMr mı, 
' tes mi, buğday mı, arpı mı, iosan 
llt haY'\an yircceli itin en kolay ve bol 
~Yetiıcbilir, bilmi)oruz. Fakat bazı 
~ tlcrde mahalle aralarına kadar giren 

0~ topraklana bu ıebir ihtiyacının hiç 
'1tıı tl.sa bir kısmını temin etmcmesioe 

ttmcı. 

~Gene İstanbul gibi büyiik şehir !o
~ talarında )'emek ,.e ekmek israfı hü
loı._ verici haldMir. AYrupa'da otel ve 
ı, ~ta listelerini bir tabağı ve et gün· 
~ini haftada bir iki güne indirmiyen 
~leket kalmamıştır. Biz bu kada.r kıs
Gsı- torunda değiliz; fakat bir listenin 
~Unde sekiı on türlü et )·emeği, bir· 
'ılld türlü tatlı ve her müşterinin mua· 
'tJI an bir kişilik ekml!k rarçası arup 
~ dıfını görmek de tabii sa)'ılarrıaz. 
hi~~ taraftan gelip sığınanlar, büyük 2e· 
d trdc, otel ve lokantaları, dol • 
~Urup taıırmakıadır. Otel ve !o-
~ 11taları, do)'UtuCU. beslerid, fa· 
Ilı t u türlü listelere mecbur et· 
l/k gerek nakli)'Rt, gerek fiyatlar ic;in 
ı~e b" ·-' .ı:.• •• h fı!· iiyük fayualar verece.ıne şup e 

111 11tınez.. Küçük bir Beyoilu lokantası· 
1

11
11 oğlt yemeli listesindeki, bir iki tür

dııı balık, av eti, sığıreti, tavuk eti, bun· 
ri ba5ka makarna ve bir iki türlü pi· 
-:ı; Yemeği, bir hayli türlü c;uez, tatlı, 
)ı llıPosto ve yemiı ııertekten fazladır. 
"eUtı.l~ın ic;indco )'llnız halık, cuJ.luk 
dc~•vuk dııardan taşınma ve ıetirilme 

51ldir. 

di ~konomi ve tutum haftasında, ken· 
ııı~1~~n yapabileceklerimiz kadar, umu· 
"'ti ~uesseselerde lıiı.ıır. n d.isiplio ku· 
IG ıle temin Mebileceklerimizi de dü· 

lltJirn. 

Ruı tebliğlerine göre şark cephesindeki ruı karıı 
taarruzlarını gösterir harta 

RUSLARA GôRE ALMANLARA GôRE 

Sovyetler Rusya' da 
** ** 

bir cok Tôbiye 
~ 

yerleri hareketi 
aldılar vardır 

Moskova, 13 a.a. - HcDUz ta Berlin, 13 a.a. - D.N.B. ajansı 

şekilde gösterir resim 

Pasifikte 8 müdafaa bölgesi 
kurulacağını ıöyliyen 

Mr. Ruzvelt 

Fi L.i Pi. 

adalar1nda durum 
Luzon'da 

HARP 
fazlalaştı 

Japonlar adanın bir çok 
yerlerine paraf ütçü askerler 
indirdiklerini söylüyorlar. 

Loodra, 15 a.a. - Japonların Pa • 
sifik'ıeki eo büyiik baskm Lu.ron ada. 

(Soou 3 üocil sa)'f ada) 

lngiltere'nin 1 ürkiye 

büyük elçisi 

Toros ekspresiyle 
Suriye'ye gifH 

U>ndra, 13 a.a. - Royter: National 
Broadcıısting Companr radyosunun mu· 
habirine gôre ln~iltere'nio Türki)'e Rü· 
yuk Elc;isi M. Knatchbull Huı;essen, 
Toros treniyle Ankara'dao Suri)'e'ye ha· 
reket etmi,ıir. Bu se)'ahaıin sebebi ,.e 
büyük elçinin gittiği >er if5a edilme • 
mekıcdir. 

Ankara'daki ecnebi mahfiller, bu se· 
)'ahatio Rusya, Libya ve Uzak·Sark'ıakl 
son olarla ilgili oldu~nu u.hmin Mİ· 
)'Orlar. 

Büyük elçinin bir haftadan C'\ el An· 
kara'ya dönmesi bekleoilmektMir. 

JAPONLARA GÖRE 

Arizona 
gemisi de 

batırıldı 
Japonlar Pasifik'te 140.000 
tonluk Amerikan - İngiliz 
gemisi batırıldığını söylüyor 

Tok>·o, 13 n.a. - Japon umumi ka
rarı:ihının deniz ,ube•i carafından ne~ 
rcdilen bir tebliğe göre Ha"ai adaları· 
na karşı )apılan hareketlerde Amerika· 
nıo Arizona zırhlı'ı da baıırılmı~tır. 

Batırılan Arizona 
Berlin, 13 a.a. - Jaı><>n ttblilinde 

batırıldığı bildirilen Aml'rika'nıo Ari· 
zona zırhlısı 191S te )'llpılm15 ve birkaç 
&ene sonra da )cnilenıni5tir. Bu zırhlı 
32 bin tonilitoluktu '\C 21 pıil yapı>or· 
du. :.ılihı rı J.2 r ue 3:>,., sarırıınetrelık, 
12 tane 12,7 ıanıimetrelik, 8 taoe 12,7, 
4 tane "·7 ve 8 tane de " santimetrelik 
taY)'llre karsıkoma topuJla teçhiz edil • 
miş bulunuyordu. Zırhlıda 3 taY)'Rre 
vardı. Müreıtebau da 1365 khi idi. 

Pa•ilik'te batırılan 
lngiliz, Amerikan 

gemileri 
Tokyo, 13 a.a. - Domei ajarmnıo 

bildirdiğine göre j.ipoo askerlik ihti • 
sa~ları Pasifik'teki muharebelerde ba· 
urılan, ağır hasara uğratılan veya )Ua· 
!anan İngiliz • amerikan toailltosunu 
140.000 kadar tahmin Mİyorlar. 

(Sonu 3 Uncu ıaytada) 

İlalyanlartn bir 

kruvazörü balll 
Diğer bir kruvazör de 

hasara uğratalmıştır 
LoDdra; ıs. a.a. - Amirallık daJ· 

resinin tebllğ'i : 
Akdeniz filosu başkumandanı, em

ri altındaki bir lıu:iliz denlzaltısl ta
rafından bir ltalyan kruvazörüne 
karşı yapılan \'e mu,•affakıyetle ba· 
sarılan bir hareketi bildırm!ştir. Or
ta Akdenlz'de karanlık basmadan u 
ı>nce üç ltalyan kruvazörilnfin dest
royerlerin kuvetll bir himayesi al
tında cenuba doğru büyük bir hızla 
llcrlcdlklerl görülmüştUr. J:>llşmıuıa 
[iç torııll isabeti kaydedllmlştlr. Ka· 
ranlık \'e fırtına yüzünden tam bir 
mUsahede ynpılama.'Ylışsa da hUcum
ıian birkaç rlaklka sonra çok şiddetli 
bir lnfJIAk lş!Uldlf!nden bir düşman 
kruvazörünün batm16 olması muhte· 
meldir. 

*** . Lôndra, 13 a.a. - Resmen blldirll· 
diline sröre, merkez! Akdenlz'de bir 
ltalyan kruvazlSril batırılm1$, diğer 
bir kruvazör de hasara uğıoııtılmış
tır. 

!şya naklini tertiple_mek için 

bazı yolcu trenleri 
seferleri azaltıldı 

lıtı ~ele, asker! ururede~ gere~. kala· 
'1t 1 kazalara )'akın bulunan büyük 
tidrkcıder, beslenme bakımıodaıı. git • 
)'İ) t daha )-orucu olabilirler. Turkiye 
~01tcel.:siz kalmaz: ıüphe yok! Fakat 
1ti a>' 'e ucuz )'emekıe devam edttıilmek 
ltrııı bazı kısıntılar lhımdır. Yiyecek
~ ltttırmak, bu memleketin başka ih· 
~1 larını da karıılamak bakımından 
~tc en deicrli deiiıim sermayesi de 

mamlaDmamıo olaD malfimata gör e hllriir!yor: 
kıtaıarımızın 16 sonteşrlnden 6 ilk- Alman h[ll,-ümet merkezlnln lyl Seferler lı'sfesı· anda .. f d d kliı~na kadar aldıkları ve tahrip ma!Qmat alan mahfilleri, alman kı· ı , su unumuz a ır 
ettikleri sil~lar §Unlardır : ı talannın mahalli şartların icabettir- • ) 

777 tank. 534 kamyoD, 
178 

to 1 dlğl U\.blye hareketlerini SO\"Yetlerln .Hacmi fC'YkaUde artmış ~lan ~ ... nakli>aının terıiplenebilmtsi ve bu nevi 

119 
mayn atıcı maklDe ve 

224 
mi~ parlak zaferler şeklinde göstermclt· Dtklı)"&ta d~a .!az"I~" tren tahsıs Mılelıılmts.i ~ı;jn Münakalat Veklleti Demir>'Olb· 

ralyöz. 1 rln! hiç de hayretle karşılamamışlnr. I r~ l!mum ~ludurlugunce baz! ?'°lcu ~r~nlerının seferlerinin azaltılmasına u.ruıet 
D~man :55.170 61U vermf&ıtlr. dır. [ ıorülmiljtur .. 15. 12. !!"'.ı tarıhı~cn ~tı~are~ az~lıılacak trenlerin tertıi!t ettikleri 

[ S 
3 

~ .. 
/ 

d ) .. .. ınünasebederı ve yem ı5lemc günlcnnı gostenr cetvel dordiincü pyf amıııda 
onu uncu say a a [ Sonu 3 µncu say/l'IJa J AAi1K ıütunuml!,zd!dar1 

lngilfere i~in 

HARP 
Libya' da 

Rusya' da 
ve---

Atlontik'te 

iyi gitmektedir 
va,inı::ton, 13 a.a. - lngilıere BaJ· 

Hkili M. Çörtil Yeni Zelanda Baş'\'ekİ· 
li M. Frazcr'c 1$ağıd.ıki telgrafı gön • 
dermİ$lİr: 

"Harp ~esinde kahraman Yeni 
Zelanda tumeninin ujiradığı ciddi ka . 
)'lplardan dolıı) ı pek Zİ) adc teessür duy. 
makta)ım. Aldıl\ım hütün haberler bu 
tümenin rarlak eserını ~mektcdir. 
Harp Libra'da, Rus)a'da ve Atlanıik'te 
iyi ı;:;idi)'Or." 

Sovyetlerin Vaşington 
Büyük El~isi 
B. LitCJinol 

LİT'VİNOF 

Japonlarla beraber 

Mihvere 
ATES 

..;,, 

püskürüyor 
Almanlar Sibirya'da da 

japonlara bir cephe 
apmnak istiyorlarmıı 
Nevyork, 13 a a. - Gazetecilere 

b.e~anatta .bulunan sovyet büyük cl
çısı M. Lıtvinof, JapoDya da dahil 

C Sonu 3 üncü say/ada J 

• 

Bulgar BQ§vekili Füol, 

Bulgaristan 

İngiltere 
--ve-

Amerika 
devletlerine karıı 

harp ilan elti 
Sofyo; 13. a a. 

garistan. tnıiltl're 
!eşik Devletlcnn 
tir • 

D. N. B. : BuJ.. 
ve Amerıka Bir • 
harp ılaı:ı. etmıı-

Bqvekll M. Filo!, bu haberi öğl11 
Uzer! Sobraı:ı.ya mecl111 , bildırmı~-
u~ • 
Bulgaristan ve komüniıtli;e 

kar§ı pakt 
SO!yn, 13 an. - Rulr".ın Sobranya 

toplantısında ilk • z alan harlc~e na· 
zın M Popof, Bı.. g r stan tn lrnmUn st· 

1 
llte karıı pakta katı sı t.a~ınd& 

1 
malQmal vcrmlı ve b lh a dem $t1r 
ki: 

Har!C'lye naz rı d n 110~ra söz aıu 
Batvekll M. Filor, bc)'D m el 'l.'&Zl}:&U 

temel.nden dl'tl&tlren hAd ıelcr dolayı. 
siyle hUktimeun a rnıı oldull:u kararı 

blldlrmlatır. M. F.ıor, bundan ev•l 
' Sobrnnya'dıı ıoylem ı oldull:u nutkunu 
hatırlatmıetır. M. F lot, bu nutkunda 
Bulgarıstan'ın kl"ndl muUctlklc~ 
sadık bir tarzda yardım edtC'etlnl vw 
mllttcliklerlyle l•blrllll:I yapacatını bU.. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Çankırı' da 
• 

lnönü günü 
Çankırı, ı ~ a.ı. lıfill! Sd'imiz, R• 

isicümhurumuz lsmtı lnoou'nun şeh • 
rimizl şere!lendirdilderi gunun uı;uncil 
)'lldöoümü mun:ısebeti) le her taraf ha,. 
raklarla don:ııılmış, Ant mc)danıoda 
bü)'iik bir tol'lanıı yapılmı!, nutuklu 
söylenmiş, ~iirler okunmuş, g«:e de bal· 
kcvinde rerli sazların l}Urılki> le egle:ı
celer tertip edilmiştir. 

lstanbul'daki maçta 

İngilizler Galatasarcİyı 
bire karşı 4 le yendiler 

(Ma(m tafsilaflnı 4 üncü sayfamuda bulacaksınız) 

lstanbul'da Galatasaray'ı 4 - 1 yenen İngiliz takımı 
kaptanı PaCJiour Ankara 'daki maçta Galatasaray 

kaptanından bayrak alırken 

\ 
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ve burada 
Bllhln)'a (Blthynlc>. Anadolu vt· 

ll)etlert arasında sımdlye kadar bil· 
&inlerin en ıız utradıkları b!r yerdir. 
Yalova, lzmlt, lznlk. ve Botazlci 
kıırılnnnda yapılan blrkac sondaj bir 
):ana bıra.kılaC'ak olursa, burada ö
nemli arkeoloji kazılarından cak az 
bahaed lcb1llr. Turt.h bakımından a
Jlkalı ,kanı.ktcrı olan bir ırenlllk cı-. 
karsa, btze bunu ıadecc tesadüf &e· 
tlrlr. 

1939 da lltudan;)la'da !ite böyle blr 
tesadilf oldu. l\1US3bey mahnlleslnde 
şa,,,ır Cavus.ın evinin avlusu düzel· 
tlllrken drom0& ve kare blclmlnde 
bir saıon.a eski bir yer aıu mezarı 
bulundu. Salon, tek mermerden ya
pılmıı bir kapı lle kapalı bulunu
yordu. saıonun üstü cumba btcımın

de bir kubbe Ue Ortülmüatü. Kubbe, 
kare seklinde ve &lttıkce kUeülen 
taslann u.on mlhvertne ve iki kö
ıe clZJ: .s:.ne &öre birbiri üzerine kon· 
mıısından mey..1ana &elmlıU. 

Bu anıtın menşeının. tsa'nın do· 
Crumundan önce besinci yüzyıla ka· 
dar etkmuı ve ?>t)rl~a rhrlnln ba· 
tısına kadar uzanan yer altı mezar
lıt'ına alt olması ııereklıror. Myrl~a 
aenrı, lııa'nın doeumundan önel' ye· 
dlrcl veya altıncı ırüZYlll.ırd;ı kuru· 
lan bir Colophon sehrldlr. J\tudanıra
dan 1500 metre do~dıı, denıze .Yll· 

kın Hl$arlık tepesi üzerinde bu ıeh
rln bazı kalıntıları ı::!irülmektcdlr. 

'f'f 'f 
Pllne ve Strabon, Myrlu sehrlnl 

eoıophon aenertnden MyrJıa'un kur
dueunu .söylerler. Yunan ıehrl olan 
Cotophon, Saıaı kaynak suırunun 

cıktıQ'ı yerden bir bucuk kilometre 
cenup dotuda, ıranı. lzmlt'1n 31,5 
kilometre cenup dotusunda ılmdlkl 
De~rmendere köyünün bulunduğu 

yerde idi. Yanı,, olarak Scylax de 
C&ryanda'ya at!edUen ve Daryus 
(laanın do:umundan önce fi21-4S5 
zamıınında yazıldıl':ı soylenen bir 
ı;:ezl ıraZ1S1nda Myrl~a ıehrl, o za. 
man henüz limanı olmıyan bir helle
ıWUk ~hlr. olarak srosterlllr. 

Makedon:,-a kıralı bcılnc~I Flllp, 
mütteflk1 bulun:m Bltlnya kıralı b!· 
rlncl Pruslas ile Berı::ama kıralı At· 
tAle arasında birdenbire cıknn har· 
be kanıarak Klos (Gemili<) ve 
:MyrUa achlrlertnl zaptetU, bu iki 
ıehrl yıkarak yerle beraber etti, ve 
bu tehirlerde oturanıan köle olarak 
sattı. sonra, Berııama kıralı taratın· 
dan °zaptedllerı bıı topraklan Bltln· 
:ıra klralı blrlnt't Pnıslas'a ııert ver· 
dl. Pruııas. heT iki sehrl yeniden 
kurdu ve lelerine insan oturttu. 

St.rabon ve HemlPPOll'n ıröre, Pru· 
... ., Myrlu ıehrtne karuıının ndı o
lan Allame a admı taktı. Fakat 
Stephane Blzant1os'a ırl5re de, bu ad 
def'l•Jc.lll':l tldnel Nlcod~me Eplphaıftı 
(1ııa'nm dotumundan önce 149 • l20) 
zamnında olmuıtur. Kıral. l\tyrl~a 

ıehrlne, ikinci Pr~ıs.las•m karuıı olan 
annesinin adını vererek Aııamela 

dedi. Hakikatte, Pire müzes1nde bu· 
lunmakta olan bir ırazıda ikinci 
Prusju'ın kanıımın adı Apamcla o
larak ı:llrillm ktedlr. Bugün, hem 
blrlnct, hem de lklncl Pruılas•ın ka· 
nlannın adı Apame1a oldutuna, ve 
bıı aetırm adının Nlcod~e Eı;ılpha

ne zamanında deıtlsUtlne lruıan ina
nacak ıılbl oıu:vor. 

Apamela ıehrl, ba'nın dntumun
dAn önce 70 yılına dotru J\tlthrldate 
Ue romalılar arasında yapılan harp· 
ter zamanında Lucullos'Un kamutası 
altında, romatılar taraCından ku· 
satıldı ve yıkıldı. ls:ı•nın dotumun
dan önce 47 yılında Orüst devrinde. 
bu enıre bir Roma kolu Ccolonle) 
ıreldl, ve buraya coıonla Julla Om· 
cordla Apameıa dendi. 

Bu ıehlr, Roma himayesinde iken 
raha t etti, ve .td nın dotumundıın 
sonr ll1 • us yılları arasında BI· 
Unya valisi olan at'nC Pi ne ıehrtn 

&enle imtiyazları oldutu h ide Aı;ıa
mcıa'Ya geldi Şehrin hesaplarını 

ırö:tden getirdi Apame a ıelırl. lııa'· 

nın dotumun1an sonra 255 • 259 nl· 
larında Got ıar tarafından bastan 
basa yıkıldı. O zaman &ehrln büsbü· 
tun terkedUd eı sanılıYor. Zira. aell· 
rı.n eski yatatmı örten toprakları 

elden ııeclrdltlm halde ıııc bir Bizans 
scramltt bulamadım. Belki de ıc· 

h lr, yı.kılmıı sitenin bulundutu te
penin dibinde, deniz boyunca yeni· 
den kurulmuıtur. CUnkil burada 
b rcoıc Blzanıı lziert ıııırulü~or. On· 
dan sonra dn, bt.ıtünkU Mudnnya•
nın yerine, AUkt'arııı mahallesinin 
bulundutu )'ere ıcötürulmü&ttır. 
CUnkU bu mahallede. ıokakların 

ıc:ınrtc dokuzuncu ve onuncu ırüzyıl· 
!arın Bizans hususiyetini tııaıynn 

tu~la ve klr<'cten yapı!mıa narcı llo 
Bizans duvarlarının temelleri göze 
ca rpmakt dır. Yerini detl&tırıııtı 
halde. ıehlr, Apameıa adını muha· 
tua eun~tır. Bu aehlr, uzun zaman 
hırıstııran d nlnln ıılrmeslno kanı 
gelmtıur. 7.lra, blrtncl nı~odos <378· 
895) zamanında bir ı:>lıkoı;ıos ıehrln 

rnüarlk halkl tarafından öldürül· 
mUıtOr. St. Jcıın Chryaoıtome tara· 
tından ve Neıtorı•ıertn din nazartye
lerı ııerı ıUrtllürken ıöylenen nu
tuklarla munakaıaıar kızııtıtı za. 
man Apamela ptskoı;ıosunun ıık ıılt 

adı ııec:cr. 

Sonradan Apameln'dan bahsedllmz 
olur. Türk laUkltıl Savaıından önce 
o c:evrede oturan rumlar bu eski ıeh· 
re Amaııoıı derlerdi, ki bu Apamela 
sözünden cılanıetır. M 'P ıessll: har.!· 
1""' yerlerini d :ıstırmlstlr. Türkler 
r..uraıra her zaman Hısarlık derler. 

On ikinci ve on tlcUneü yüzyıllar· 
da, Hacıııar devrinde Apamcla adı· 

nı Vlllehardouın ve Haclılar bllmi· 
yorlardı. Çünkü htkAırelerlnde dalma 
Mantatrııac eehrlnden bnhsederler. 
Actıı Pııtr Co~'uıntınop0ll'dan bir 
''lllontııneı11. plsi<opoı u{;u makamı. 

ııözU vardır. Buradaki Montaneıa 

:ıtellmest Montumac, Moudanıa ve 

bulunan bir tarih 
. 

eserı 

Evliya Çelebi, Mudanya sözünün bir Türk 
prensesinin adı olduğunu söyler. Hacı kalfa, 
şehrin adını Medaniah olarak yazar. Evliya 
Celebi, Orhan Beyin, babaaı Osman Beyin 
- iziniyle, Mudanya'yı 1321 de zaptettii?ini 

anlatır. 

• 
Şakir Çavuş, avlusunda dört tane tat meydana 
çıkarmış, taşları kaldırınca, kare biçiminde bir 
delik görmüş. Bunu önce bir aahrınç sanmış, 
meğer orada bir mezar duruyormuş. Bu mezarı 

· mühimsememiş bile ..• 

~---Yazan: 
I G. S. Lisesi Profesörlerınden 

MAMBURI 

Mudanya 5ekllnl alm1$tır. On altın· 

cı ırüzırılda Rhelnhold Lubenan. bu· 
ranın adını Montenlam ve Montenea 
olarak ırazmııtır. 

16-lO ta Evltya Celebi Mudanya 
sözünün bir Türk prensesi olan Mo
dlna•nın lımJ oldu{:unu ııöyler. KA· 
tip Celebl'den tıaaka ıs.ıs de · Hacı 

Kalfa achrtn adını Medanlah olarak 
yazar. Evliya Celebi, Mudanya•yı. 

babası Osman Beyin izni ile hlcrt 
721 de yani 1321 ııe Orhan Beyin 
zaptettıtını ıöylcr. Bu tarih, Bunıı'· 

nın zaptından altı yıl önceye r111tıar. 

Orhan Bey, ıehrln ıurlarını blreok 
yerlerden yılanııtır. Bunun sebebi. 
hırl$tlyanlan.n tekrar kaleye ıı:ın· 
malannın önüne ııecmektl. Böylece 
ötrentyoruz ki, lltudanya Bizans 1m· 
paratorlan tarafından tahklm edll· 
mlsU. Fakat bui'iln bu ıurdan hlc 
bir iz kalmamııtır. Mudan>·a'dan, 
yalnız Bun;a•nın <tskeleal oıar11k 

bahsedilir. 
Mudanya • Dursa aruındııkl de· 

mlryolu 1872 de ıraplımııra baıladı. 

fakat 8 ıubat 1891 de laledl. lstlk· 
!Al harbinde Mudanya'nın parlak 
bir rotu vardır. 11 llktesrln ıezı de 
ırunan, lnıtlllz. fransız ve !tal.Yan 
murahhaatan. l smet Pasa ııe laUk· 

IAI savasına son veren mütareke:1t 
~ludanıra'da l.mzaladılar. 

*** Şakir Cavuı , evini yaparken, e-
\'lnln önUnde avluıru düzlcıtırmr.{:e 

baılamu;, bu sırada yerden dört la· 

ne büyük taı meydana cıkamııı su 
taaıar, bir kare blclmlnde ımıı ve 
bunların üzerinde de beşinci bir tas 
daha vannıe. ve bu taıın üzerinde 
gene kare blclmlnde ııır dt'llk bulu· 
nuırormua. Bunu lince bir sarnıc 

ıanmıs. usulcacık ıcıne ııtrmlı ve 
dibine ınmtı. Oradn bir mezar duru
yonnus. 

Mezan mUhlmsr.memıa bile Meza
nn yanında daha ne elbl e,;alar 
vardı. bunu bllmt:vorum Fakat me· 
zara dııha önceden dokunulmaı1ı{:ı 

muhakkaktır. Mudanıra'da, atızdan 

aı:ı.za dedikodular dolaıııror ama, 
do{:ru olup olmadıklarını ötrenmek 
ııUc. Bir insan - takat neci oldul:u· 
nu ı!!>·iemtyorlar - blrcok kereler. 
ııeceıerı <?l oraıra inmlı ve gtzıtce 

araıtımınlar ynpmıs. Yalnız bana. ıcı 
kül ve yanmıı kemik dolu bir vazo 
hulunup Burııa müzesine ırötürillı1U· 

tuna ıllYledller Fııkııt öıtrendlıt!me 

s öre oraya böYle bir ıeır ııötQrülme
mt.ıtır. 

-=ı Kış Çiçeği 1= 

KRİZANTE 
"Y eııil köşe., yazıya karla başlıı

dı, ilk çiçe~i de krizanteme rast
ladı. Bu ruze11erin doğduğu yer 
doğuda Japonya'dır. Krizantemler 
yıırdunu iimdl ateşler aarmıı ne
dir ? nasıl oldu ? diye 'oruştur -
madan. kimsede çiçeği görecek 
hal de yok ya 1.. Biz gene ıuna • 
hm. 

Krizantemler Japonya'dan orta • 
lığa yayılmıştır. Avrupalılar çi -
çeklerini giıirmeden eve! vazoların 
üzerinde resimlerini tanımııılardır. 

1688 yılında ilk önce "Jaco·p 
Brein,, adında bir alman krizan
temleri yazmıştır. Daha o zaman
lar krizantemlere ad takılmadıiın
dan bu acayip çiçeklerden H ollan
da'da bir bahçeye getirildi. Beya. 
zı, açık sansı, et rengi, kırmızısı, 
türlü renklisi olur diyordu. 

1775 te doktor "Thumbcrg,. u • 
zunca zaman JaPonya'da kaldık • 
tan sonra Avrupa'ya döndüğü va
kit me~hur ••Linne,. öldüğünden 
onun yerine nebatçıların kürsüsü-
ne çıkmıştı. • 

- "Krizantemin &ayısız nevıle
ri olıır. Japonya'da türlii (Üzelleri 
yetiııir,. diyordu. 

1789 da Marsilyah '•Blankor .. 
Japonya'dan gelirken bir kaç kök 
krizantemi getirip nebatat müze· 
sine yollamıştır. 

1827 de krizantem ürttilmiye 
ba5landı. İlk .krizantem ıercisi 
1SS9 da Paris'te açıldı. 

Çinliler de Japonlar gibi bu çi. 
çeği çok ıeverler ve eskidenberi 
yetistirirlerdi. İsa doğuıundan dört 
yüz yıl sonra Çin'de yazılan der • 
gilerdc üç yüzden artık krizan • 
tem nevileri sayılmııtır. En fazla 
"Yuanming,. "ziya uçurumu,. ad· 
tısı övülmüştür. 

1688 yılında imparator ' ·Kıugsl,, 
devrinde emekli yüksek bir me • 
mur otan "Çhen H ootz,, - çiçek
lerin aynası - adlı yazdıfı kitapta 
bu ıüzelleri şöyle ö ver. 

- Krizantemlerin en baı, beı 
iyiliii vardır. 

1 - Çiçekler, cökyüzü cibi kub
belidir. 

2 - Baılıca renkler! 11rıdtr. 
(Sarı renk Çinlilerde toprafın 

remzidir.) 
3 - Er relişir, reç olrunlaıır. 
'"Böylece inııanların eri:tkin, mey

valı hıllerine benzetilir. 
4 - Büyük meziyetler naat! kö· 

tü gunler.de belli olur ve parlarsa, 
kasımpatlar da gönül kapıcı çiçek
lerini soğuklarda açarlar. 

5 - Krizantem ıeniıtçe bir taç 
üzerinde çiçeklenir. 

Böylece de ışıklı başlar işaret
lenir. 

Bu beş vıııııftan ötürü sarı soy, 
krizantemleri kudsal bilir ve çok 
severler. 

Japonlarla Çinlilerin, kriz an • 
temlere taktıkları isimler çok ma· 
nahdır 1 Bir kaçını sayalım ı 

A ) "San hili.t., 
Hakanların sırtlarına aldıkları 

kıymeJ.li taşlarla i5lemeli bir pe. 
lerin. 

B) "Bürümcük ıemsiye,. 
C) "Bal topu,. bu tadı sevenler 

yakıştıracaklardır. 
D) "Yıldız gök,. ıök kubbe, sa

rı ırkın rözünde kudsal bir yük
sekliktir. 

E) "Elmastıra~ billur,. benzer 
tarafını biz bulamadık. 

F) " Somaki vazo,, r.iz yaklaştı· 

rın. 

G) "Pirinç çörei i,, ~ok sevilse 
cerek. 

H ) "Müzme'nin ıüiüıü,, iyi bir 
bulu~tur. 

T) "Güneş çiçeli., krizantemle
rin uzun yaprakları bu benzeşimi 

(Sonu s. inci $af.lada). 

-2-

Bugünün derdi 
1ki gUndcnbcrl, caddelerde hazin 

manzaralara &ahit oluyoruz. Ka· 
palı mağıızalann önünde halle yı· 

Cınları, sabahın erken saatlerin· 
de toplaşıyorlar; .kar ve :rağmur 
ıartlarından geı;lyor; üşüyorlar; 

Utreslyorlar; kalabalıkta sıkı&an· 
lar, ezilenler oluyor: blrkac met· 
re pazen alacaklardır. 

Manzara hazin ve hayll çirkindir 
Gerçektir ki, mal nz gelmiştir ve 
arıcak beş on mağazaya verllcbl· 
mlstlr. Halka dağıtma yolu, nü· 
fus tezkereleri.ne şerh verilerek 
intizama konulmak lstenmlstlr. 
Satı:ı yerlerine dikilen birer po· 
Us, kargaşalığı önlemlye memur 
edilmiGlcrdir. Bunların hepsi gü· 
zel; fakat manzı:ıra, fakat bu 11· 

kıntı çeken, sırtından kar ve yağ· 
mur geçen, titreşen ve ezilen yı
ğınların manzarası hazin ve hay· 
il çirkindir. 

Arz ve talep arasındaki nlsbetsl.zllk· 
ten doğan bu sıkıntı ve buhran 
manzarasını ı:ldermek lı;ln her· 
halde bir baska usul aranacaktır. 

DUnya buhranının sonu, &imdilik gö· 
rUnmilyor. Belki daha sıkınUlı 
günler de geı;lrece,i:ız. Daha biz, 
harp dısındn ve bütün lmk!nlar 
içindeyken, yer yer, zaman za. 
man ouhran sıkıntısı çekiyoruz. 
Ekslğunl.z ne kahve, ne kuma,. 
tır. Bir "tesklltlt"ın hasreUnl çe
kiyor ve bir teskllfıtsızlı.ihn aza
bını duyuyoruz. 

Bu sözlerimizle halkın kusursuzluğu
nu söylcmls oluyor değiliz. Bizde 
de var. Dar ve kör bencllllk ka· 
buklanmızın içinde "yalnız ben 
yiyeyim, yalnız ben giyineyim, 
yalnız ben alayım" diyoruz ve 
bıı.aka şey, dü,.inmüyor, g6rm!l· 
yor, du~ı,yoruz. Kendimize dü
&cn va::~fcoyl unutmıyalım. 

Kemal Zeki Genco•man 

Çağrı 
* Divanı Muhasebat EncUmeni 15· 

ı~-1941 paznrtesl gUnU 10 da 
toplanacaktır. * Dahillye EncUmcnl 15-12-1941 
pazartesi gUnU heyeti umumiye. 
den sonra toplanacaktır. * Arzuhal EncUmeni 15-12-1941 
pazartesi gUnU umumi heyet iç
tlmaındnn sonra toplanacaktır. * Mnlıyc EncUmcn1 15-12..Z!l41 pa
zartesi günU umumi heyet iç • 
timaından sonrn toplanacaktır. 

Mahkum edilen 

vurguncular 
Fevzlpnşn mnhnllesinde SolCukku

yu sokaf:•ndnkl 5 numaralı C\"lnl 1 
ıuballi\ 6 ay lcll} 15 llrıı Ozcrlndc.n 
kıraya 'lren:l lği halde 1 ağustosta Sn· 
ICıhattin Arknn'la 17,30 lira Uzerln
den mukavele yapan Ziraat Bnnknsı 
santral memuru Hikmet Yıkıcı bu 
hareketinden Mllli Korunma kanu
nuna göre mahkemeye \"erilmiş ve 
suç s:ıblt gBrUlerck 210 llrn para ce· 
zasına carııt ınlmıstır. 

Benzin vurguncusu 
Hükümetçc tesblt edilen !iyntn 

muhalif olarak bir teneke" henzlni 
Mustafa Calık'a 10 liraya satmak
tan suı;lu Hüseyin Hüsnü Köse'nln 
bu sucu islediği mahkemece sabit 
görülmüş ve kendisi 25 llra ağır PR· 
rn cezaslylc cezalandırılarak benzin 
müsadere olunmuştur. 

Romanya ile ticaret 
ve tediye anlaıması 

Yerli Mallar 
Haftasının 

ikinci günü 

Hazım Atıf Kuyucak 

bir konferans verdi 
~ 

Cuma gUnil Başvekilimiz adınll 
Mali.ye Vekilimiz B. Fuat Ağralı'nın 
Hal.kevl'nde verdiği bir nutukla a
çılan 12 inci Tasarruf ve Yerli Mal· 
lar Haftası bütUn yurtta geniş bir 
ilgi uyandırmıştır. Bunun yankılan 
memleketin her yerinden gelen tel
graflardan anlasılmaktadır. 

Dt\n Ankara'da Zonguldak mebu
su ve Koordinasyon Heyeti Umumi 
K!tibl B. Hazım Atıf Kuyucak lJlu
sal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 
adına saat 19.45 tc Ankara radyosly
le neşredilen b!r konuşma yapmıs · 
tır. 

Sözlerine başlarken, On lklnc! 
Tasarruf \'e Yeril Mallar Haftasının 
b!lyUk dünya harbinin Uı;llncU yılına 
rastlaması ve bu harbin, harp için
de ve dısında olsun bütün memle • 
ketlerde doğurduğu tesirleri kısaca 
anlatan B. Hazım Atıf Kuyucak, har· 
bin memleketimizin ekonomik işle
rine de tesir ettiğini ve bunun fiyat · 
tarın yükselmesi ve ııranan bazı 
maddelerin bulunmaması veya ı:rüc 
bulunması suretiyle göründüğünü 
söylemlstlr. 

Bu zorlukların ı:arelerinl aramak 
ve bulmaktan ibaret olan \aztfclerl· 
miz1n on lktncl ·rasarruf ve Yerli 
Mallar Haftasında gözden geı;ırllme
sinln cok öııcmlı bir davayı hallet
mek bakımından faydalı olacağını 
söyllyen konferansçı, ez1lcn memle
ketlerden, felakete sürüklenen mil
letlerden alınan en milhlm dersin 1 
milletin müşterek du:,.·gusu karşısııı

qa he'r zorluğun yenlidlğlnl, hPr fer· 
din kendi basının careslne hakmağn 
calıştığı yerlerde ise istisnasız her· 
kesin birden zarar gördüğünü be • 
lirtml5Ur. 

lstlhsalde ve lstlhltıktc mllll bir
liği ı:östemıek lcln b!ltün takatimiz· 
le calısmak ve lstlhsalde en Cist ran
dımnnı elde elmc~e gayret ederken 
lstlhltlkte de tasarruf fikriyle hare· 
ket elm~k lüzumunu bilhassa işaret 
ettikten sonra: 

"Harp dıırlık do~urmuştur. !stlh· 
sal hacmi inmiş, llhıılllt zorlaşmıa ve 
azalmış. M!lll Müdafaa tedbirleri 
dolayıslyle ıle lstihl!k artmış bulu· 
nuyor .• ve bu vaziyetin tahlili bize 
şu neticeyi veri.yor: 

Mademki eldeki lstlhll\k edilecek 
maddelerde bir darlık vardır. lhti· 
:racların da daraltılması lcabeder • 
Aksi takdirde darlık bl.r müddet 
sonra yokluğa münı:cr olur .. Yalnız 

unutmnrnalıdır ki her yurttaşın lk· 
tıdan dnhUinde fazla cnlısmnsını ls
tlyeblliriz. Bunu zengin de ynpabl· 
lir, fakir de, şehirli dl", köylU de . .Fa
knt (istlhlilf<i kısmak llızıındırl rledi
ğimlz znmnn bunu herkesten nynı 

derecede lstemcfe hakkımız yoktur. 
Çünkü bazı yurttnslarımız ancak tn· 
bli ihtiyaçları kadar istihlt\k lmklını
na mnliktlrler. Bunlardan rtaha faz
la fcdakftrlık beklemek doğru ol
maz.." 

Bundan sonra, ıısıl tasarrufu, yani 
milli ölı;Ude tasarrufu zenr;lnlerl· 
mizden, yüksek gelirli yurttaşlartian 
beklemek l!zımgcldlğini söyllyen B. 
Hazım Atıf Kuyucak, mahdut mlk· 
tarda lstlhl!k macldelerlnln bütün 
millete daı'hlması l!zınu;eldiğinl ve 
bir vatanrlaşın bir şeyi lhUyacınnan 
fazla almaması hı\llnde dilier yurt· 
taşlarına en faydalı hizmeti ifa ede· 
ceğlnl anlatmış ve zevk veya göste· 
riş itin yapılan hareketlerin dil:er 
vatandaşlan blrcok lhtlyaı;lnrdan 

mahrum ettl~lnl anlatmıştır. 

Türkiye ile Romanya ar:mnda aktc
dilen ticaret ve tedi)e anla~ması dun 
Hariciye Vekllcıin<le Türki)e murahhas 
hc)eli reisi Hariciye Vekileıi Kılıibiu· 
muml muavini Cc,at A('lkalın 'e Ro • 
mnnya murahhas heyeti rci~i csbak ha· 
rki ticaret nazırı M. İon Christü tara· 
r ından imza edilmiştir. (a.a.) 

Nihayet lhtlyaı;ların blreoıtunun 
göreneğin, gösterisin mahsulü oldu
ğunu ve bazı itlyatlıı.rı, bazt taklit 

.., , ". 11ı., 11ı11 1111ı•ı11" • 1111 • • '- hislerini ve modayı def:lsUrmekle, 
: yiyecek, yakacak, giyecek maddeler· 

Bit "tasarruf bonosu sizin için : de% 10, % 20 tasarruf etmenin müm 
. . . . . . en emin bir kar, vatana çelik : kün bulunduğunu bilhassa ısaret e-
: : den konferanscı, tasarruf fikrinin 
: kanattır. : tatbl.k sahalannı birer birer kuvetli . . 
,:" ı 11111 ıı 0111 ı•ı 1 , ı ı o 11 ııı11, ı ı ı ı r misallerle izah etmlGtir. 

~ 
Pasifik'teki amerikan 

üsleri 
Uzak • Şarktaki japon homhardı· 

manian ve asker çıkarmalıırı dolayı· 
siyle Pa~ifik'teki amerikan adaları ve 
amerikan üsleri bahis mevzuu olmak· 
ı:ıdır. Buolardan Tokyo'ra 1450 nıil 
mesafede bulunan Guam adasından 
bahsctmiıtik. Bura•ı şimdi japonlnr 
ıarafından işgal edilmiş bulunu)or. 

Hıı\'ai adasının batısında Ye hu 
ada lardan 2100 mil mesafede bulunan 
Wake aı.lıısına japonlar, kırk sekiz sn· 
at içinde dört defa çıkarma teıebhu· 
siinde bulunmuşlarsa da mu\'affak 
olamamışlardır. 

Pıısifik'te dağılmıs ,.e ra>·ılnıı~ 
olan hu adaların askeri iinemini an· 
!atmadan önce kısaca 1922 Vaşinı;· 
ton deniz konferansından bahsetmek 
gerektir. Bu konferansta )'&lnız deniz 
5ilahlarının tahdidi değil , hir takım 
üslerin tahkim edilmemesi de karar 
!aşmıştı. Bu kararlara ~öre Amerika 
şimal Amerlkuında, Alaska'da, Pa • 
nnma'da ve Ha,·ai adalar111da üsler 
yapmakta ~erbe•t kıtlıyordu. Fakat 
Filipin adalarıl'i!a Guam'da ~·e Ala~
ka'dan Kıunçat~a >a.rımada•ına doğ· 

ru uzanan Aluetin adalarında hartket 
üssü kurm ı)·acakıı. Japonya ise Gu · 
am ile japon adaluı arasındaki Bo
nin ııda'1nda Formozn'da üs kurmıya· 
aktı. Bunun üzerine Amerika Hın·a.i 
adalarına kadar, Jngiltere'de Hong • 
konı;:'da yapmak kararını verdij:i 
tahkimattan \arge rek Singııpur'a 

kadar çddli)·unlu. 
Amt'rika infiraıçıların muhıılefe· 

ti yüzünden hu anacıkları ti 1940 
sene5ine kadar ıahkim edcmemişıir. 
Manilıı, Guam, Havai adalarının 1200 
mil uzajhndaki Midwa)', Ha,·ai'ın cc· 
hup batmnda Ye 750 mil uzağındaki 
Johnston, gene Hıı.vai'ın batısında , .e 
2100 mil ura,i;ındaki \X'ake adaları 
birer ha\'a ~·e deniz ü'sü olarak on· 
dan sonra tahkim edilmi~lerdir. 

Şimalt Pasifik'teki Sitka ada~ın· 
dan Kodiak adasına, oradıın da Duıdı 
Harbour üzerinden Aluetin adaların· 
dakl Unala,ka'ya doğru uzanan bir 
sur ve deniz ve hava üsleri 1937 de 
kurulmu,ıur. Buralarda üslenen hava 
kuveıleri Tok)·o'ya ısoo mil mesafe· 
:r.e kadar sokoımakıadu. 
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''Cihan lisanla ö e ... ,, 
Bir k1ğıt yığınının içinde sarar • 

mıı bir gueıe buldum. Bu, )irmi )"ir
mi bir yıl önce hıanbul'da çıkmıı bir 
Pe>amı Sabah gu~te~i idı. Öte&İne 
beri~ine göz gezdirdim. Bir fıkrasın· 
da ıu 5ozler ur: 

" ... Bu asır içinde Türkün her 
fazlı inkir olunabilir: lakin li • 
sanen terakkisi teslim olunmak 
zaruridir. Naci merhum pek bo
şu, boşuna : 

Cihan lisanla döner, dulu, 
ôyledır, sevinin. 

Ne irtika ediyor miIIetin 
lisanı, görün. 

dememiştir! Bu ırtikanın en 
meşkiırülhizme amıllerinden biri 
de Naci'dır. O üstadı kemalatın 
bu fazlını teslim, hatta bu nok • 
tııi nazardan Ekrem'e ve Ha • 
mid'e tckaddüm bahsindedir ki 
Nazil' ten ayrılryoruz. Niçin ve 
neye istinaden ayrılıyocuz1 Re • 
lıki miikerumJ tahririmizin bu 
mevzua daır geçenlerde intişar 
eden iki makalesine ceva.bımızr 
ayrıca bir makale şeklinde kari
ben tırzederken söyliycct:ğiz. ... ., 

Iluıün }azılara, çiz.ilcre, bütün 
ı:ürülıulere, patırdılara kar~ın Mual· 
lim Naci'nin dil da\'asına olan hizme
tini, ) ah ut hizm~ııe bulunmak dile • 
Aini unutmamalı)ıZ. Yukardaki be • 
)itte de, görÜ)orsunuz, bir irtika ke· 
lime•inden h:ışka aı";dalı söz yok. Fa· 
kaı lılumünden ) ıllarca sonra onun 
dildlicini öven 'e Türkçenin çok ge
li)ıil;ini 5Ö) liyenlcrin kullandığı dile 
bir bakınız. 

Onlara göre, demek, içi "meşku • 
rülhiıme" !er, "fütadı kemalat" lar, 
"ıekaddüm" ler, "isıinadcn" lcr, 
"rcfikı mukcrccmi tahrir" ler, "ka • 
ri~n" ferle dolu )'azılarla dil ı;cliJ • 
miş o!u)ordul 

Son o,m:ınlılar, zaten, başlnma • 
dıklarına lıa~lanmı,, lıaşladıklarına 
lıitmiş ;:özü ile baktıkları içindir ki 
basarmzlıktan başaruızlığa düştüler. 

\'ukarı}a hir ııpkısını çıkardığım 
)'azıyı okurken onun )azılışından bu· 

Ankara bölge 

Barosu Umumi 
Heyeti toplandı 

Ankara, Çankırı, Corum, Kasta· 
monu, Kırşehir ve Yozgat vllAyeUe· 
r1 nvuknUanndnn toplan n Ankara 
bölge barosu umumi heyeti toplan· 
tısı dün Arllı)·e Sarayında, Anknra 
Barosu Reisi B. Hayrullah Özbu· 
dun'un relsllf;lnde yaııılmıstır. 

GUndeme gef:llmeden önce Ebedi 
Şef Atatürk'ün mtıncvl huzurlarında 
üc dakiknlık bir snygı susması yapıl· 
nııs \"e ·bundan sonra sırnslyle nınd· 
delerin konuşulmasına gcı:llmlstlr. 

ldarc meclisinin ı:nlışma \"c hesap 
raııorlnn ve .ı;clccck yıl !cin hazırla· 
nan bütce \"e ttlllmntname okunnrak 
konuşutmus \"e ittifakla muvafık gö
rUlmüslür. 

Avukatlık kanunu hUküml'erlne 
göre ırtare meclisinde mUddctleri bi
ten ftz.anın yerine Maliye Veklıletl 
Hu~uk MU5avlrlerinden B. Vasfı 
Scsözcn, belediye müşa\'lr avukatı B. 
H. Fe\·zi Hakman. avukat B. lrlnn 
Erdem, ıwuknt B. ZilhtU Hilmi Ve
llh<'se ve Galip MC"ntcse sccllmisler· 
dlr. Bundan sonra avukat İbrahim 
Hnuf 11.yaşlı'nın tt'kllfi üzl"rlne Cüm· 
hurrclslmiz Milli Şef Tnönti'ye ve dl· 
!:C'r büyüklC'rlmlze umumi heyetin 
bat:lıltk ve saygılarının sunulması 
alkışlar arasında karnrlnştırılmış ve 
toplantıya son verilmiştir. 

C. H. P. Muhasebeciliği 

Bolu defterdarı Bay Nejat Taşer 
C. H. P. Genci Sekreterliği muha· 
sebccllitlne tayin olunarak vazifesi
ne başlamıştır. DPğerll arkadasımı· 
za muvaffakıyetler dllP.rlZ. 

güne kadar ancak )'irmi, )'irmi ikı ,ıl 
ge'1iğini de unutmayınız. Bu kaclır 
zaman içinde aldığımız )Ol kı.1çum~e
ncrncz. Fakat eski o~manlı ıl~ >trıı 
Türkün kafa avrımını d ı hesaba katı· 
nız: alınan )oİ, başarılan ba~arı bıı· 
yuk de olsa, 

- Ülkümüze son )Oktur! 
Muallim Nacı, "c.ihan lkınla cl& 

ner .•. " dediği zaman kl'ığıt uzerinc bir 
gerçek söz koymuş oluyordu. 

O gerçek wzü sahiden gerç~kltt" 
tirmek buı;:ünün aydınlarına duşu)or• 

*** 
Dünya harbi -

harp dünyası ! 

- H:ırp, nihayet, bir dünra har
bi oluyor! 

- Ben senden hira7. farklı dıı$İİ• 
rıüyorum. Harp dünya harbi olmu)-or; 
dün)'a, harp dünyası oluyorl 

*** 
"Türk çocuklarına 

şiirler" 

Devlet Surası azalnrından Bay fi',. 
Jil lbrahim Akçam ıimdiye kadu rtd
yoda Türk çocuklarına hitap eden P
irlerini '"Türk çocuklarına şiirler" 
başlığı altında "'e !;ılzel bir kitap h•· 
tinde bastırdı. Sayın dostum, hu id· 
ıapıan bir tanesini de bana armaı';aO 
etmiştir. 

Millet sevgisini, yurt duygu.~urııf 
körpe ı;:önüllerde u>andırmak, s:cliY 
tirmck ıiirden bckledijimiz fa}daJarııı 
başlıcalarından 5ayılmak gerek. 

Yazdıkları ~iirlerlc kendi )a$ııl•· 
rın:ı hitap edenler buı;une, ,ncukl•· 
rıı hitap edenler ise )arına hizrııtf 
ederler. 

"Yarın" a yarııığı hizmetten do
layı uyın dosıcmu alkıılamak ~• 
kutlamak isterim. 

T. I. 

Yurt içinde 
Gaziantep kasabasında. ida • 

rei mülkivcmiz teessus ederek 
ılayı va • ye başlamış ve em· 
nıyet ve asayişin takrir ve te
mini için tedabiri lizime it • 
tihaz edılmiştir. 

Ymt dı§1t1da 
Bir !ngiliıı az.etesi mütte • 

fiklcrin şark siyasetinin baştan 
aşa~ı değişeceğini ve bundaO 
dolayı vaziyetin tetkiki için 
:ı:amana ihtiyaç olduifunu yaı· 
makta.dır. lııgıliz hariciye na· 
zırı Gonaris'in teklifini de 
konferansa bildirecektir. 

Yerli mallar pazarlarında 
sahı usulleri 

Silmer Bank Yeril Mallar pşı•~ 
!arınca tat.bık edilmekte olnn sıı.U 
usullerinin değl§tlrlldiğlnc v~ il~ 
kıeım halka tercih yapılarak tıwzf~ 
yapılması karnrlaştıfına dair gazet 
!erde bazı haberler çıkmıştır. 11 AUıknh makamlarda yaptıl~ı!'Jl\'f 
tetkikata nazaran gerek toptan {iti 

ger~kse perakende satıslann bilt..,. 
m!lstchlıkl en kolay ve ucu'z bir r. 
kilde tntmln ç:ırelerl Ozerlnde dil 
rulmaktn olduğu anlasılmıştır. ıı 

Ancak lktısat Vekt\letlnce t~~~tl 
l"dilmls ve hnlen S!lmer Bank ~t 

11
• 

l\1nllar Pazarları satış ve tPvzlat~ıı 
da eı:as alınmıs bulunan usuıte t 
değiştirilmesi hakkında henilZ b"' 
knrnr alınmıımış olduğu da ıı! 
ed lmeı..-tedlr. 

Düzeltme 
~tıl"' DünkU cocuk ıaırr11mır.d'lkl ır11rı 1ı1• 

macııda harta &t>kllnl ıılncıık reRltıı • 
uaı:ı konmustur. KUcUk olcuyucUU!rı 
mızdan llz11r dlll'rlz. 

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

Köşemiz• • 
R esmi bir ilanda 11kunmuştur: ''/.111k marka oto ş11seleri 

ıiurinc 12 adedine kamyon 4 adedintı otobus karoser} 
yapılacaktır . ., 

Ônce şunu !ioralım: herhangi bir devlet dairesınden bu kadar 
yanlış bir cümle mısıl çıkabılir? Bu müsvedde acaba kimin 
"yazıla" 1rından geçmiştir ? 

Akla gelen ıkinci sual de şu: teknik lugatimizi ne zaman ya· 
pacafız? Otomobil veya kamyonun, bindiğimiz veya e;şya koy
duğumuz kısmına Türkçe bir ad bulamaz mıyız? Ara.sal: btılki 
köy/ıi ağzında hile rastgelebiliriz. Oto ise Türkçede otomobı • 
lin zubbecesidir. 

* lstanbul gazetecileri bazı Türkçeleştirme prensıplerinde an· 
/aştılar. Bu prensiplerden biri, okul kitaplarına geçen 'Yeni te
rimleri "uJlanmaktır. Türkler bir daha "müselles" demiyecek· 
/er, Yıiz binlerce çocuk, ki yarınki gazetelerin tabii okurları· 
dırlar, "üçgen" derken biz nasıl eskisinde inadedebilırız ? 

Botamik, biyoloji, matc7latıJ: ve fizik terımleri kuJianmıı di· 
Jinde çok geçmez. Fakat hukuk, tarih ve içtimaiyat terımlerı 
tespit olunduğu vakit, bu pr&n:;ip, Türk gazetesınin dilinı pek 
kısa zamanda tabiileştirmiye yardım eder. 

* Son konuşma derlemelerinden bir iki misal gösterelim: An· 
kara ve Ko117a'da Jcıimnm ıki tekerleği arasındakı kalın par· 
çanın adı "iğsen" dir. Bu kelime U~8k't11 "mihver" de
mektir. Gaziantep'te $Öyle denirmiş: ''Neden ikicikli ış goru • 
yorsun?" lkicildi, "'iki taralı da okşıyan, kollayan adam'" mi· 
nasınadır. Hastalıktan yeni kurtulmuş ve kendinı toplıyamlf· 
mış kimseye bir çok yerlerde ''inez" deniyor. Hekımlt:re bır ht
diye: ''Mide bozukluğundan geyirdikı;e bofazı gelen acı sunun 
adı "irkinti" dir. - D t L C İ 

~====================================::::::;;.--
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D iş POLİTİKA 

Bir haftalık Pasifik 

harbi 
Pısif"k d . . . . . G,ı, . 1 enızınde anıerıkan ,.e ıngılız 

l'lıı rıne karşı bir baskın halinde ba,Jı. 
rı;'tlrnıuharebe bugun ikinci bahasına gİ· 
,111, Jal'Onlar geçen pauır sabahı elle· 
ÇIJtd aldıkları tcşcbbwıl, butıin hafta 
''QJ ~ Dlubafaza etmişler ve gerek ame
ler 1 •.r. erek iogilı.ı!crc ağır darbe -
t•ııı llld.irmislcrdir. 1ki birinci ınıf harp 
ı 1 ıs~~i batıran darbe, neticeleri ıtiba
J.~ I~ ne\i }eni Çuşim:ı olmuştur. 
~ ~ ~n her halde şimdilik bu sular
~. p ~Yet temin ettiğine ıu~c }Ok· 
~ lsıfık d.niz.inde me~:ıfcler çok u
~ d0 t:lutundan demokrat devletler, )e

"'eJ. ~ı ve kara ku•etleri getirmezden 
t:ıifj l'1Ponlar bu ilk darbelerin temin 
~ durumdan istifade etmİ)e çalış • 
~ lldırlar. Hedefi -ing&PlU' olan l\fa. 
tt1i • hareklıiyle Filipin adalarının ış -
!ııi· 1~n s:in,ilen ıe1thbı.is, ancak deniz 
ı.ı1;ııı1>~ı ile ı;clişıicilebilmekıedir. An· 
~ın ıngilizler üç büyuk zırhlıyı, Av
lı!ıU. sularından &) ırarak Uzak-Doğu; a 
~'~en. Japoıı;a'nın bôyle bir h!ki
~ıı kuanmasına mani olmayı dıi -
'1, il ~J,rdi. Bu, muvaffak ôlmamışur. 
~ tı>ulse ile Prince of Wales'in bat· 
~ i~· Yalnız İngiltere donanması için 
'

1 kayıp olmakla kalmamakta, 
~ ~sonları her halde hir zaman 
~il; bir strateji durumuna da dü
'idıı tcdir. Bu durumun ne kadar ağır 
tJl'3 fu, İaponların hundan ne derece is· 

. c edebilecekleri anlatıldığı :ı:aman 
tiiı olacaktır. Anslo-Saksonlar için İn· 
~ donaıııruuıoa indirilen darbe, ame· 
~ Üslerine yapılan bukından daha 

ıı:ı bir netice doğurnıuşrur. 
'ttı~crika donanmasınır bu baskın 
~ esınde ne kaılar zararı uğradığı 
rlilt IQ İ>ice bilinmiyor. Japonlar ıu bil· 
~ blnıerikan harp gemisinin battığını, 
~U)'uk ta}')are gemisinin )akıldığını 
~ 'd '.tnıiılcrse dç Amerika kaynakları 
~1 .dıaları te)İt etmemiştir. Amerika 
~ rıııe verilen zararlara gelince; bu 
~ •ruc olarak anlııJılmamıştır. Amerİ· 
~~ baslıca ü•leri, doğu Pasüik'tedir. 
~ a kaıı:ılıodan basiıyarak şimale 

Aiaskt')'ll kadar uzanan sahiller 
~ ·ıııde bir suru birinci derecede öneın· 
~\le~ vardır. Panama kanalı bölgesin· 
bt d ~ılboa ussünden dört bin mil gar-
~8ru Pasifik denizinin ortasında da 

~~l aıncrikan deniz ve ha,•a üssü 
~ liarbour bulunmaktadır. Japonlar, 
~"ııı >'arım kure kıyılarındaki üslere ta· 
Qıs~ ctıntmiıler. Pearl Harbour ile bu 
ılııt batısındaki zayıf Amerika üsle • 
~ balkın yapmı~lıırdır. Pearl Harbour 
~.~~nda.ki lider arasında da Mid ıı ay, 
~"""" ve Guam en ağır taarruılara he· 
~ ~lı:ııuııur. Gerçekten hunların her 
~-· '. Japonya'ya yalcın olan amerikan 
\ıı ıdır. Fakat yakın denildiği zaman, 
~llıesafelerin Pasifik mikyaslariyle öl· 
'ı ,:ııü unutmamak gerektir. Meseli 
il~ tıı Ilı olan Gu:ım, Japoo)a'dao 

.~ı uzaktadır. Mid~ay'ın Yoko -
-o uzaklığı i e, 3300 mildir. 

'%ı .\ıııerıka. yeni yarım küresi ıahille-
Ctııııiyeti için kuvede uhldın et • 

\ llıti}'aeını du}duğu Pearl Harbour 
~ ~ ;k~re kıyılanodaki üslerden baş
~1Sifık üslerine o kadar önem ver • 
it ni. Çünkü batı ucu Pearl Ha.rbour· 
~ ctııuz, ucu Bilboa'da ve ıimal ucu 
~ l>uıctı Harbour'da bulunan üçgenin 
.., eııiği kuvetli üsler, amerikalılııra 
""' h • ~· ana vatan ıopraklarını her an!P 
\ ~dan koruyabilirdi. Amerika, ~ın 
~Pon. ıularındaki .ilgilerini ıasf:>e 
~ duıunmektc ldı. Hnıtl Amerıkı 
ı ~esinin kabul ettiği bir kanuna go
lıı 946 yılında Filipin adalarına istik -
<tıı "er.il~ck ve Amerika hu bölgeler • 
~ tlioı kolunu çekecekti. Jıf)On su· 
~ ~ Yakın bölgelerde kuvctli Amerİ· 

~lcri kurulması teklifini daima, 
~k11n kongresi soğuk karşılamıştır. 
~ • ve Wnke adalan üzerinde tahki· 
\r ~ıı geçen senenin temmuz ayına ka· 

•ılı}'a.mamıştı. 
'4 1•ı>onra'nın bu hııskın ile ilk adım· 
~illin ettiği kazanç pek o kadar da 
tııı 1tulnıemelidir. Bu, doğrusu, bas • 
~ >aı>~bilecek durumda olan hir dev· 

tr;ıı lcaıancıdır. J.lmanya da Avrupa'da 
~~ tcsebhüslerine böyle baskın ile 
~ ıstır. Ancak ~u da doğrudur ki. bu 
~llıt tı;ı her devlet yııpam:ız. Ve bele 
'rılca gibi bir memleket hiç yapa • 
~Geçen paur günkü baskının Ja -
1~ >erine, Amerika hükümeti tart · 
tıf Yapıldığı binın için tısa.,vur e· 
~'il._ Fğer Amerika a kerleri ve}O. 
,_ tıka hükümeti bö;le bir işi yapını
~·~saret edebilseydi, belki de Amerİ· 
~'lıtilil çıkardı. Bazı devlederin 
' ve kurumu böyle bir baskın 

ıYa clveriılidir. Bazılarının duru· 
't Ve kurumu elveriıli değildir. Hu hı· 
~~C. eh•erişli olmayanlar, daima el· 

li olanları bu ilk adım kazancını 
tttlcıerdir. Bundan kaçınılamaz. 
~ ~ "Var ki kazanç göründüğü kadar 
'lttı~k ,değildir. japon~a'nın. ~u h~skı~ 
Ilı Cstnde ne kazanclığını t)ıce hılmı· 
~:::- lfer halde iki İngiliz zırhlısı has· 
tııı batırılmamısıır. Daskınla i.tponla· 
~ 2a}ıf Amerika üslerini bile ellerine 
~~ 'rııedikleri anlaşılıyor. Fakat bu 
~ 1ıı İJinin kazancı hesaplanırken, yal
~ratcji düşüncelerini itibara almak 
~ degildir. Dillnço tamam olmak 
~rşı tarafın harp sa)'ft'ti üzeri~e 
~ ğı tesir de hesaplanmalı~ı~:.. ~1 ~ 
'lika gazeıcsinin "milli bırlıgımızJ 

bukıoın:ı borçlu)'UZ" dediği za. 
bunun Amerika için ne derece bü· 

"ı·lt~'.r ınan,e,ı kaunç temin eniği ao • 

~iio kıs:ısı Amerika, ansızın indi • 
~ lğır darbenin ş:ışkıolığınd:ıo >•· 
lıillih.v~ kurıulmakıa 'e "harp yapma" 
"hb tiddı surette ele almııktadır. Te • 
ili Ilı daha bir müddet Jar>onya'nın 
ı ~ kalacaktır. Fakat Uzak-Doğu ha· 
t~t'.nda en önemli bir unsur olduğu 
~ rı>'a unutulan Çin'in de işbirliği ile 
ılt tSaksonlımn )11vaş )"11\lS her hal· 
'ıt ı boigclerde te,ehbüsü ellerine al
'1c rı beklenir. Dir de sunu unutma -

gerektir ki Uzak-Doğu mucııdelesi, 
~J't.. seni bir dün)n. mucadelesioin 
~~ hır safhasıdır. Bu mücadelenin 

'te llt önemli olmı)ıtn safhası Atlan· 
'401 ~ şim 1 Afrika'd:ıdır. Ve bu 

iıurda h:uek!iıın mih' ere hiç de el· 
olınıyan bir cereyan aldığı gö • 

>'ot. 

A. Ş. ESMER 

LİTVİNOF 

Japonlarla beraber 

Mihvere 
T Ş 

•• •• u püs yor 
( Başı J inci sayfada ) 

olduğu halde mihver devletlerinı 
"beyoelmılel gangsterler çetesi., di 
ye vasıflandırmış v' demiştir ki : 

Memleketim, lngiltere'nin ve Bir
leıik Devletlerın müttefiki bulun • 
makla iftihar duyuyor. Biz hepimiz 
aynı harp ic;ındeylz veya beraber o. 
leceğiz veyahut zamanımızın en bü
yük şerrine birlikte galebe çalaca -
ğız ve muzaffer olacağız. 
Adına mihver devletleri denen bu 

beynelmilel gangsterler çetesinin e
lebaşısı Hitler'dir. Rusya, Hitler·
in kışlamasına müsaade niyetinde de
ğildir. Tam aksine Rusya'nın niye -
ti karsı hücumda bulunmak, onu 
tahrip etmek ve menfur harp maki
nesini kırmaktır. Şu fikirdeyiz ki 
hi~ kimse, bunu bizim için veyahut 
bizsiz yapamaz.. Eğer gayretlerimizi 
azaltırsak, müttefiklerimize iyilik 
etmiş olmıyacağız. 

Dünyanrn geri kalan kısmının ta
lancı mihver devl,tlerine kar§ı kalk
tığı bugiınde. dünyanın muhtelif kı
ıımları, ancak muazzam bir muha -
rebe meydanının muhtelif kesimleri-
m~ . 

Bir gazeteci. M . Litvinof'tan müt
tefik kuvetlerin sovyet arazisine gel 
meslni Sovyetler birliğinin iyi kar -
$ılayıp karşılamıyacnğını sormuştur. 

l\f. Litvinof buna şu c'vabı ver -
mi5tir : 

Her hangi cephede olursa olsun 
her türlü yardımı görmekten nıçın 
memnun olmıyahm ? davamız mü5-
terektir. 

Ödünç verme ve kiralama kanunu 
gereğince yollanan malzemeyi al -
manın güç olmıyacağrnı tahmin edi 
yorum. Bununla beraber, Vllldivos 
tok'u liman olarak artık gözônünde 
tutmamak lizım geliyor. 

Bir gazeteci, Sovyctlerin ilkbahar· 
da bir taarruza geçmek niyetinde o
lup olmadığını sormuştur. 

M. Lltvinof, buna cevap olarnk 
demiştir ki: 

Taarruza Gimdlden başlamıs bulu
nuyoruz. 

M. Lltvlnof, n h•Y"'rt Uz ar· n-

Moskova'd.an güzel bir görü nÜf : Gorki caddesi 

RUSLARA GôRE 

C0 1 

.:J 

y leri 
a 

ALMANLARA GôRE 

Tabiye 
ha eketi 
vardır 

FİLİPİN 

adalar1nda durum 

Luzon'da 
ARP 

faza astı 
...> 

(Başı ı inci sa>1ada) 
sına karşı yapılm:ıktadır. 

Japonlar yeni çıkarma lıareketleriy· 
le Aparri ve Vigan'da bulunan kuveıle
rini arttırmışlar ve hundan haıka San 
Fernanılo ve l.ingoijo'ya da asker çıkar· 
mnk ıeşebbüsunde hulunmııiludır. 

Hu hucumların amerikan kıtaları ta· 
rafından muvaff:ıkı)etlc piUkiırtuiduğü 
Vasıngton'da resmen bildırilınistir. Yu
~ucgııro '" İl;ıı::en"de ıapon paraşıiı!;Ü • 
Jerı hareketlere iştirak etmektedir. 

Cenupta, 1 e aspı ; c de Mker çıkar· 
aıa hareketleri yapılmışur. Luzon eua· 
fanda japon harp gemileri toplanmış 
bulunu)orlar. Anlaşıldığına gore, ada 
kendini şımdı}ie kadar muu.ffakıyeıle 
müdafaa eımekıedir. 

Japonların Luzon' a asker 
çıkarma teşebbüsleri 

Vaşington, ıs. a.a. - Harbiye 
nu.ırlığının diin akııam neıırettiğl 
tebliğe göre, Japonlann Luzon ada-

(Başı 1 inci sa)fada) < Başı 1 inci sayfadn ). sında Vigan·a, SnnFernando•ya ve 
ll İlkkD.nuıı akeamı vaziyet au Alman mahfilleri, kış geldikte, 111- Llngayen'e yaptıkları asker çıkıı.r-

rılcrke~de leli • mnn kıtalannın en elvA-'c)I strate-" • ~••w ma teşebbliııleri, Amerikan kuvet -
a. Düşmanın birinci tank tl1 - jik mevzılerl işgal edeceklertnl ve ıeri tarafından muvaffakıyetle plls

mrııi ile 14 llncU ve 86 ıncı motör!U bu tPdblrlerln de cephede ileriye ve kUrtUlmüşttir. 
piyade tümenlerini bozguna uğra - ı::e,rlye bazı hareketleri lcabettlrecc- Luzon'un !!İmal ucunda. ve ııimaı. 
tan general Lcluşenko kıtaları Klin ğlnl müteaddit defalar kayd .. ylemls- doğUsunda bulunan Yugucgare ve 
ııehrini sarmı11 bulunuyord'J. !erdir. Münhasıran tfıblye icabı ola- İlagen'de Japon paraşUtçU kıtaları· 

b.- General Kuzneçof'un kuman- rnk bu harelretler şimdi yapılmnktn- nın harekli.tta bulundukları bildiri!· 
dıısı altınellki kuvetlerlmlz İyak - dır. Öyle nnla.şılıyor kt pltına dahli mektedlr. 
roma şehrini aldıkttın sonra dUşma. bulunan bu tE'dblrlerln farkına sov-
nın 6 ıncı ve 7 inci tank tümenle - yetler nncnk şimdi varmışlardır. Hl- Japon bombardımanları 
rtyle 23 Uncu piyade tümenini takip nnenaleyh tlıblyP icabı olarak cephe- Tokro, 13 a.ı. lmpararôrluk u -
ederek bu kuv tleri çekilmek zorun- de )'apılan gerllemel<>r ne bir ncat mum1 karargibının bir tebliii: Japon 
da bırakmı"lar ve Klin'in cenup ba- haN'ketınl ne de Moskova'nın Iddln tıırrarelcrinin dün Baıangu, lba ve 
tııımdaki bölgeye varmışlardır. ettiği seklide bir sovyet ilerlemesini C:orkfield ile ,Manita civarında baıka 

c _ Genrral Vla.sof'un kuman • katlyen tazammun etmemektedir. bir nokıayıı ıiddetli hucumlar yapmış 
dası altındaki kıtalar. dılşmanın 2 olduğµnu bildirmektedir. Bu hücumlar-
inci tank tUıYJenlylo 106 ıncı plvade ııehrlnı ele geçirmlııtir. da 8 amerikan ta)'}'arcsi düşürulmüş, 14 
tUmenlnl takip ederek SolnC'çno • h General Golikof kumanda - tayyare de ;erde tahrip cdilmi~ıir. 

Bundan haşkn, japon ba.hıi)e hava 
goı ak şrlu ini işgal etmlşlcrıllr. aındakl lntnlar dllıımanın l!! inci kuvcılcrıııin Hongkcıng'a )aptığı hü • 
d- Genf'rııl Rokosofsltl'nin ku - tank tfımenlyle 10 ıın<'u motörlU cumda bir ingiliz torpidosu baıırılmış 

mandası altındaki kıtalar dilıımnnın piyade tümenini c.enup batıya doğru ve hir topçekerlc üç ticaret vapuru ıah· 
5 inci, 10 uncu ve 11 inci tank tll· püskürterek Mihailof ve İeplffuı oc- rip cdilmi$ıir. 
menlcrtvıe bir S. S. tlimenl ve 35 hirlnrini işgal etrniıılerdir. 
inci plynde tümenini takip ederek Kıtalarımızın taarruza geçtikleri Guam adası. japonların 
lstra (lehrlni i5gnl etmlşlerdir. zamandan itibaren 6 llkkD.nundan elinde 

e.- General Goforof'un W.ıman • ıo ilkkD.nuna kadar Almanlardan Va$ingıon, 13 a.a. - Bahriye na • 
dıısındaki kıtalar dllşmanın 253 tın- 400 den fazla kasaba ve köyU geri zırlığı, Guam adası ile ne radyo ne de 
cU. 87 inci vP 267 inci piyade tU - almışlardır. kablo ile artık temas edilemediğini ve 
menlenyle tesf ettiği m Clö.fnn hntJ' 6 İlkkAtıtınöaı:ı 10 llkklüıuruı ka- adanın mufiremel olıirak japonlar tara· 
tını yarmışlar ve Kulı>blaklno - Lo- dar kıtalanmız, 386 tank, 4316 kam- fından alındığını bildirmiştir. Gwun a
kotnla bölgesini ele geçirmişlerdir. yon, 704 motosiklet, 80l5 top, 101 da.undaki a.merikıın S..-u,-etleri, 1'5 i hah· 

f.- General Boldlne'nln emri al- mayin Aleti, l5ll5 mitralyöz ve ~6 riye sillhend:ı:ı.ı olmak üzere 400 kişi • 
tındaki kıtalar, Tula'nın gimal - do- otomatik ııilAh iğtinam etmişlerdir. den mürekkepti. 

zi}~P. temas ederek, Almanya'nın 
~lberya'da bir Uzalqıtrk cephP.s!nln 
kurulması !cin Jaı>0nya nt>zdlnde bü
yük gayretl,.r sarfetmekt.e olduğu 

ffl. .. 'Tlndt> bulunmuştur. 

MALEZYA'DA 

• 

lngiliz askerleri 

ğUsunda dilşmanın üçtincü ve döl'- Ayni devre içinde kıtalarımız, ha.- 1 --------------
dUncll tank tümenleriyle "bUyUk Al- ve kuvetlerimizin faaliyetile elde e· ı hatlarından Taganrog'da evlerin dam 
manya,. adındakl S.S. müfrezesini dilen neticeler hariç olmak Uzere, !arı gözlikmekte.dir. Almanlar Ta -
he7.lnıete uğrattıktan ııonrn 29/l ıncı 271 tank. 565 kamyon, 92 top, l19 ganrog'a seçkin kıtalar ve büyük 
dllşman plyacte tllmenlnf sıkıştıra - mayin Aleti ve 131 mitralyöz tahrip miktarda malzeme yığmrşlardır. Şe· 
rak ve çemberliyerek taarruzunu ge-

1 
etmişlerdir, hir dolaylarında ıiddetli muharebe· 

nigletmlştir Bundan maada, mııa?.zam mik - !er olmaktadır. 

Biraz 
GE i 
cekildi 

..;> 

Stngnpur. 18 a.a. - Uznkaark ınııı -
ıız umumi kararaıthımn teblltt: 

Kcdab cephesinde buııUn carpıı;malnr 
devam etmektedir. Vnzl~ctle az defli · 
ılkllk oımuıtur. Kara kuvetlerlmlz, 
Kedah bölııeslnde bir dUsman bomba 
ıawnreslnl dUaUrmUıtUr. 

Kalantan böl~estndc hlc bir dcttşik· 
Uk yoktur. 

Havalarda bucQn bazı mu\atrakı· 

yeUer elde edllmlsUr. 

Muharebeler devam ediyor 
Londra; ıs. a.n. :Malezya'da 

ıslddeUi muharebeler devam etmek
tedir. Japonlar burada yeniden a&· 
ker çıkarmağa ve pek a~ır kayıp· 
ıar bahasına blr mikdar terakki 
kaydetmeğe muvaffak olmuşlardır. 

lngilizler bir miktar 
geri çekildiler 

Lomıra, ıs a.a.- Sa!AhlycUI Lon • 
dra mahtllterlnden tılldlrıtdltlnc ııöre, 
Matczyıı'nın alına! batıl!lında Kcdah 
bölgesinde lnıı:lllz kuvetlcrı bir miktar 1 
gcrl çeldlrntslerdlr Malezya'nıo ıtmııl 

dotusunda vaziyette pek az dcll:lşlkllk 

vardır ve Kunla, Trenııum ve Dun· 
ıı:un'a herhanıı:I bir dUmı n asker çı 

karma hareketi hakkında hiç bir t~1t 
mevcut de~lldlr. Şimalde düşmanın 

motı>rlU kuveUcr kullıındıl':ı bilinmek. 
tedlr. 

Amerika Normandie 

gemisine el koydu 
Nevyork; 18. n.a. - Amerikan 

sahll muhnfııza gemileri dlln (Nor. 
mandie) adındaki Fransız yolcu va· 
puruna elkoymu~lar ve Amerikan 
IimaAiannda bulunan lıUtlln Fransı:ı: 
gemllerindekl Fransız mllrcttebatı 
çıkarmışlardır. 

Bir Fransız sarnıç 
ge.misi 

Mobiles "Alnbo.aııı" 13 a.11 - Ame
rikan donanması dün}ıının 'n biiruk 
sarnıç ı;emisi olan "Şl-brazad" adında 
ki fransız sarnıç ı;emi\İne elkormuş ve 
4-0 ld~iden mürekkep mürettebatını öz 
al tına al:mıştır. 

g.- General Rlelof'un kumanda- darda diğer ıılUthlar, mUhimmat, el- Diğer taraftan Taganrog·un ılma-
sındnki 2 inci süvari muhafız kol· bise ve muhtelif cııya ele geçiril - !inde Mius nehrinin sağ kenarındaki 
ordusu düşmanın 17 inci tank tll - mittir. kuvetli alman mevzileri sovyet kı -
meniyle 29 uncu motörlll piyade ve Bu dört gUn içinde Almanlar mu- taları tarafından yarılmt&tır. Sovyet 
167 inci plvade tUmenlnl hezimete harebe meydanında 30.000 den fa:ı:la kıtaları ileri yürüyüşlerine devam 
uğrattıktan sonra bakıyelerlni ta- ö!U vermişlerdir. ederek bir çok köyü ele reçirmiı -
kip etmiş ve Vener"ile Stallnogorıık Kuibişef, 13 a .a. - Sovyet ileri )erdir. 

Hırsızlık 

hikayeleri 

• 

lstanbul'da son gUnlert.ie tuhaf 
bir hırsızlık vakası olmuştu: biı· 
bakkal dUkkfınına gıren hırsızlar, 
dilkkAnda içki içip kannlnrını da 
dol' urduktan sonra, knsndan dl& 
kirası olarak 150 lira ıı&ınP savuş· 
muşlardı. 

Bir İs\ !ere sazetesl de şu hır
sızlık hlkfıyeslnl anlatıyor: 

Yeni evli bir çift, banll)·öde bir 
e\'C )Crlcstller. Hırunlan ve dost
ları onlnrn blr(,'Qk hediyeler ver
mişlerdi. Bunlar dolaplarda sıra
lanmış duruyordu. GUnün birinde 
de hoş bir siln>rlzle knrsılrıştılnr. 
Ahbaplarından birisi, onlarn iki 
kışlllk bir tiyatro bileti gönder
mişti. Fakat bunlann kimden gel
'l!ı'tl belli değildi. Ynlnı7., biletlere 
lllştlrllmlş bir kartın üzerinde ııu 
•plim ter okmıuyordu: 
"Bllın bakalım biletler klrnd,.n 

C"il)Or?" 
Genç kan koca, biletleri gönde

renlere belki tiyatroda rasUnn1 
diyt'.'rck o nkşam, verilen :rılycsl 
görmct:e gittiler. Faknt kimseye 
rastlamadılar. 

Eve döndükleri zaman dn, hır
sızlann hem birçok eşyayı, hem 
de paralarını aşırıp slttlklerlnı 

gördlller. 
Göze çarpan bir yere konulmuş 

hlr kartın Uzerlnclı> şunlar okunu
yordu: 

"Dllctlerln kimden geldi!lnl 
şimdi anladınız mı?'' 

Zonguldak kömür 

havzamız 

İki gazeteci konUliUYOrlar: 

- Sadreddin Enver yazı YOZ· 

maktan vaz S!:'i;IJ, kômür tÔzlan 
arasına karısıp gitti dlyor<luk a
ma, "krlble" kömürU 1:lbl kalbur 
üstüne ı::elmenln yolunu bulmuş. 

- Ne gibi? 

- Görme<lin mi? Kaşla göz a· 
TMında "Zonguldıık KümUr Hav
zumız" aıilı bir kltnp yazın!$ ... 

t 
----~ J 

' 1 , 
' 
,, 

I 
Yeni bulmacamız 

Solda~ sata: 1 - Heınıılre 2- nır 
hayvan, mirasa konan S - Meclise ve· 
rlllr, blr alin 4 - Resmen hnber vı:r
mek 5 - Kap, bağlamaya yarar G
tnhtmak, bir mabut 7 - Bir cins ku· 
maş atır hasın 8 - l!Ave, para. ile o
turan 9 - Bir kili 10 - Zeybek nrıası, 

merbutiyet 11 - Gaipten haber, c:ıbuk, 
c~ı edatı .. 

Yuk11rd11n asnih: l - lstanbul'd'l 

1 

bir semt, kenrtınııen cveı olan 2 - A· 
)'ırmak, bir nota S - Korumak, bir 
hastalık 4 - lnayct 5 - Husumet, tc· 
nez:r.Uh gemisi 6- Ku\•euı duvar 7 -

' Bir spor, bir nota, bir meyvn 8 - Bir 
1 <'lns eıdn satan, ekin biçer 9 • Bir 

meml,..kt't, hlkl\ye 10 - Parlaklık, llln· 
rllstan bcCI 11 - Teshin, asker. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldan 11ı:a: ı - Tababet 2- Alc. 
hamal, ti S- Za.n, ııal, dar 4 - Irak. 
mail 5 - Kazan, terzi 6 - Ra, et 7 -
Hazır, zalim 8 - Alan. lemi 9 - Sır 
bet, rruı 10- An, ıcatcs, na 11 - Kn· 
ııa\•et. 

Yukardan ua~: 1- Kazık, hagat 
2- Kara, alın 8 - Naz, zar 4 - ~h. 
kınn, ka 5 - 'Bas, nar, bas 6 - Amal, 

l 
seta 7 - Bal, tez. dev 8- D; metal 
rıc 9 - Dar, ter 10 - Faiz, iman 11 -
Kirli, misal. 

Pekin'e de gitsen 

gene nafile ... 

Uzun boylu bir 7.at, ak saçlı bir 
ed p ve gene bir bayan - - üçünün 
de isimleri llzım değil - Ankarn
nın "şık" lokantalarından birisin· 
c1e, masanın basına oturmuşlardL 

Gene b:ıyan bacatına )•abancı 

Mr ayağın hafifçe dokundukunu 
ördü vı> harırct'.' irkildi. Fakat bu 

hareket bir iki defa daha yenile
nince, uzun boylu zata ufak bir 
ihtarda bulunmak lüzumunu duy
du: 

- Galiba, bacal:ımı masanın a
yağı sandınız. •• Cekillyorum c,ı...-ı
llyorum. ayağınızı gene yaklaşu
nyorsunuz. •• 

Ak saclı edip df' işin farkına 
vnmıışU. Kend•nı tutamadı: 

- Hanım kızım, dedi, sendı> 
bu g(lıellik, bu harlfte de bu piş
kinlik ve bu uzun bacaklar var· 
kcn, Pekln'e de git.sen o ı:ene 11e
nt bulur!_ 

Kendini bilmeden 

sekiz saat yatmı1 
----~~---...... .._..~~-

Raeit Rıza v' arkadneıarı Anlca· 
m Hallcevt ·sahnesinde alkıı tnı>la
matn devam edlyorlar. Bunu ves'Je 
bilerek bir Uyatro hlkl>'esl anlata· 
hm: 

BUytik Frnn11ız aktörü Ooqueıın 
Caı1ct, dostlarına &akalar yapmak
tan PCk h0$lanırdı. Günün birinde 
sokakta bir trae<:ııra raı.Uadı. Traa· 
<:ı hemen büyük artisti kolundan 
yakalııyıp söze basladı: 

- Bu sabah benziniz pek ucuk! 
Hallta filan mmnız )'Okıııı ~ .. 

- Sormayın aıtzım. sonnayın. 

"am ~ktz 11aat kendimi b1lmcdcn 
t.ınııım._ 

Yaaa ... <".ecmlı o?:sun... Bu ncdtn 
'ldu böyle? .. 

- V>-umuıum da ••• 

SA. - TIR. 

LiBYA CEPHESiNDE 

İngiliz kuvelleri 
Tobruk 

batısında 
ilerl iyor 

A l m a. n tebliğine göre, 
Bardia ve Sollum artan 
baskı karıısında dayanıyor 

Kahire; ıs. a.a. - Libya'daki İn
giliz ileri hareketinin pe~embe gU
nU daha ziyade süratle ve §lddetll 
bir seyir aldığı askeri mahfillerde 
söylenmektedir. Gazala'ya henüz gl
rllmemlşse de burası 6imdi sarılmış 
bulunmaktadır. 

Gazala Almanların ön,mll bir 1-
ll§e merkezini teşkil ediyordu. 

Bir alman alayının akıbeti 
Kahıro; ıs. a.a. - Hemen hemen 

tamamıyle İmha cdilml§ olan 361 
inci Alman Atı:1ka ala~ ından kur
tulabnenlerın ifadesıne göre, bun -
lar ne tanklardan ne de ha\•a ku -
vetıerindcn yardım görmedikleri gl· 
bi 21 sonteırındenbcri yiyecek ba
kımından da çok sıkıntı çekmiıler. 
dir. 

* Kahire, 13 a.a. - Orta&&rk ingillz 
umuml kararglJunın tebllt:ı: 

Esas kuvetlertmiz, Gaıala'nın ce
nubundakl bölgenin batısında ve şi

mal batısında ileri hareketlerine de· 
vam edıyorlar. Asıl Gazala'da, mü
dafaa mevzllerınde bulunan düşman 
kuvetlerl, simdi yeni Zelanda kıta· 
lan tarafından 11anlınış bulunmakta· 
dırlar. Bu düşman kuvetlerlne hü
cumlar yapılmaktadır. 

Gazala run cenup batısındaki umu
m! bölgede, scnar kollnrun17., ricat 
halındc ııuskürtUlen ve fimal batıya 
do~ru kendılermc bir yol acmağa 
caiı5an alman ve 11.al~ an asker ve 
nakliye kolları arasında büyük kar· 
gaşalı.klar yaratmakta ve tahripler 
yap.maktadır. Tanklarımız dn dUn 
öğleden sonra aynı bölgede düşman 
tanklarına hücum clmişlcrcllr. 

Hudut bölgesinde L"Cnup Afrika 
blrlll:l kU\ etleri, Sollum un crnuıı 
battsında düşman tarafııırlan tutu
lan lıc ın\lrlafaa mahallmi şımdi tc· 
rnlzlemlş 'r ve bırcok teçhizat elde 
etmlşlerdır. Bu bölgede temizleme 
harekfltı devam etmektedir. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma, 13 a.a. - İtalyan unıunıl 

kararglhının tebliğine güre, Sirena· 
ik'tekl mihver kuveUcrlnın üç haf
tadan fazladır sayıca ve siltıhca çok 
Ustün bir d"ilşmana karsı ynptı.klan 
savaş Tobruk'un batı çevresinde &ld· 
d"Uc devam etmektedir. Dfismanın 
blrcok tankın yardmılyle gösterdiği 
şl.ddctll taarruz.lor kıtalarımmn a
zlmll mukavemeti karşısında hava 
kuvetlerlnln. de ynrdımı ile püskür
tU1mi16tür. 

Bardla ve Sollum düşmanın artan 
baskınına büyıik bir metanetle mu
kavemet etmektedir. 

Almanlara göre 
&rlln, ı3 a.a. - Alman teb1iğlne 

ıör,, Şimal Afrikada bütün ıiddetile 
devam etmekte olan muharebenin 
bqlıca merkezl, d(lşman kaU mu
vaffakıyetler elde e<lemeksizin Tob
ruk'un batısına geomiştJr. Bardla ve 
Sollum, düımanın artan baskınına 
karşı oetln mukavemet göstermekte
dir. 

JAPONLARA GôRE 

Arizona 
gemisi de 

batırıldı 
( Başı 1 inci !ay/ada ) 

Beş zırhlı, bir tan·are ~misi, bir 
denizaltı, üç küçük harp gemisi ve di
ter iki vapur muhakUk surette ve bir 
tayyare gemisi de muhtemel olarak ha· 
tırılmışur. • 

Bundan b.aJh dört zırhlı, dört taııe 
birinci Mntf kruvaı:or, bir denizaltı ,.e 
10 kü!;Ük semi ağır huara uğrıtılmı~ -
tır. 

Japon l ilom 
I.cııdıa, 13 a.a. - Times garetesinin 

deni?Cilik yazarı japon donanmuına 
tahsis etti4i bir makalede 'o}'le diyor: 

Japon donınnııuının 12 •affıharp 
gemisi, 12 ıığır ve 20 hafif kruvazörü, 
120 wıroyeri, 90 dcnizalım ve bun • 
dan bqka takriben 1.550 tayyaresi de 
vardır. Bunlardan 550 tan-are Pasifik. 
rcki hareketlere lttirtk etmtktedir. 

Bir japon ıaffıharp gemisi batırıl· 
ınıs, diiu bir saffıharp gemisi de cid· 
dl hasarı u~attlmııtır. 

Japonların kayıpları 
Tokyo; ıa. a.a. - Bahriye nazır· 

ıırının Japon bllhriyeslnin ıtmdiye 
kadar &§atldaki kayıpları vermlı 
olduğ\lnu blldlrml§tlr : 

1 Mayn tarayıcı g-emlsl batmıı -
tır, 

1 hafif kruvazör ve ı ma:vn tara· 
yıct C'misi hasara u#l'amıtıtır. 

Amerika' da bir menni 

f abrikaSI patladı 
Berliı:ıgıôn, "lowa" 13 a.a. - Top 

nermilerinin dolduruldufu bir top 
fahrikıu dün ıiddedi bir infillk so • 
nunda hemen hemen ttmamC!l yıkılmıt· 
tır. Biıçolc i,P ölmilş ve en az 20 kifi 
11ralanmıştır. fabrika 60 milyocı dola· 
ra aa1 olmUfN, 

B. H it 1 er' i n 

Rayştağ'da 

söylediği 

son nutuk 
Alman devlet reisi B. Hitler'in 

evelkl gün Rantag'da Almanya'nın 
Birleşik Amerika'ya karşt harp ilanı 
dolayısiyle söylediii nutkun sonu -
nu bugün koyuyoruz. 

B. Hitler sozlerine $0Yle devam 
etmiştir ı 

Size &unu temin edeblllrlm: de -
mokrasUerde sllflh.lannuı işinden çok 
bahsedildiği gercektlr. Fakat nasyo
nal-6QSYallst Almanya'dn daha fazla 
çalışmak tercih edilmektedir. 

Biz. ml'ızlde böyle hareket etUk ve 
bugün de harekeUmlz başka türlU 
değildir. Her }"(lnl yıl, bizi, nerede 
bulurımlllTlız llzımsa orada bulacak
tır, ve yeni slllhlarla ve bilhassa 
da.ha mükemmel sllAhlnrla bulacak
tır. 

Bugün, eu bizim demokratıann 
gazeteleri, benim bolşevlk düsmanın 
kuvetl hakkında daha doğru bir bil· 
l:lm bulunsa idi taarruzda tereddnt 
etmiş olaca~ımı yaz.ıyorlarsa, bu be
ni bllmed klerl kadar vazlyetl de bll
mediklerinl g6sterlr. 

Almanya harpten ka~ınmak 
için her f eyi yaptı 

Ben hartı! aramadım. Fakat bu· 
nun ak61 olarak harpten k~nmak 
için her şeyi yaptım. Bununla bera
ber, mOsellAh blr Jhtlll\fm çeklnllml· 
ye~ k mahlyeUnl görerek bu hrtlln 
znrladıSı yegfuıe n!Yticeyi ihmal C't
miş olsaydım \icdanıma karsı bir 
harekotte bulunmuş olacııJctmı. Ha
klkl genlşliiU gözlerimize ancak 6im· 
dl görünmese bıışlıyan tehlike kar
sısındıı tam vnktlndc beni aydınlat
mış ve bana gere{;! gibi harC'ket et• 
mck kUVC'linl vermiş olan Allaha an• 
cak tPSc-kkür edebilirim. Yalnız mil
yonlarca alman askeri değ l, bütün 
Avrupa hnyat ve selfuncUeriııl bu 
anlayışa borçlu bulunuyorlar. Zira 
bugün sunu pcklıltı söyll)'eblllrlm ki 
bu 20.000 den fazla tank, yilzlerce 
tümen, on binlerce top ve bunlarla 
beraber on b n tayyare ansızın Al· 
mnnya'nın 07.crlne cullanmış olsay.. 
dı Avrupa 61mils olacaktı. 

Mukadderatın verdiği 
vazife 

Mukııddernt. milletlcrdC'n bir kıs
ımna bu darbeyi önlemek ve hatttı 
kanlnrı pahasına karşılamak vazife
sini Vi!rdl. Eğer Finlandiya, lklncl 
bir defa sllttha mllracaat etmek ka .. 
rarını Vi!rmemlıı olsaydı dl~er ılmal 
milletlerinin sakin ve burjuva ha• 
yntlnn biraz. sonra sona ermts ola· 
cnktı. 

Eğer Almanya askerlr-rlyle bu 
düşmanı kal"6llnmamış olııa:rdı bl.r 
tayfun Avrupa':yı süpürmüş olacaktı 
ve Avrupa muvazenesini aptalt'a 
annnrperestllğf ile ve harckctslzllfl 
lif' idame etmek hususundaki 1ng!liz 
tezine son dcfn olarak nihayet V<!r

mlş bulunacaktı. Ei:eer Slovaklar 
Mararlar \'C RoTllll.nya bu A\'l"UP~ 
dünyasının rnUdnfruısı.nı Uzerlerlne 
almamıs olsalardı, AtllA'mn bunları
na b'nziyen bolşevik sürUleri Tdna 
mcımlek<'tl!.'rlnl lstllt\ etmiş olacak .. 
!ardı. Ve bu tatarlarla mogollar A· 
dnlardenl%1 kıyılarına kadar inecek· 
ler "e Mont.rcu:ıc munhedenamesinln 
t.Mlllnl sllfthla elde etmlş buluna
caklardı. 

Eğer İtalya, İspanya ve Hırvatis
tan Ulmenlerinl gôndermcğl lhmaI 
ebnls olsalardı bir Avrupa cephesi· 
nln mtidafaası la\bil olmıyacakb. O 
A\TUpa cephest ki yeni blr Avrupa 
fikrini y{lla;Pk blr SPJ;lc llAn etmekle 
b,.raber cazibe kudretini diğer mll
letlere de tesir ettirmektedir. 

Avrupa haçlılar acf eri 
lnslyakl blr anlayış Avrupa nın 

6lmal ve batısından gelen gönüllUle-. 
ri bızlm saflarunız ~ına getirdi. 
Bunların arıı..sında Norvccliler, Dani
markalılar, Hollandalılar, Flnmnn· 
lar, Belı:Urolılar ve baskalan ve hat
tl fransızlar vardır. Ve bütün bun
lar mütteftk devleUer!n mücadelesı
ne, kellmi:nln en geniş mAnaslyle 
Avrupa'nın blr hacWar seferi mahi· 
YeUnl vermektedir. 

B:.ı seferin plA.nlanndan ve -dl • 
rektlflerindcn bahactmerun henllz 
z.amanı de!lldlr. Bununla beraber 
bUtUıı devirlerin e.n rnuazz.am mü ~ 
cadeleal olan bu mücadelede §İm • 
diye ~adar elde cdllrnl11 olan neti • 
ceJer"'lızerinde ıimdldcn bir kaç ke. 
lime ile durabilcceğlml zannedlyo-
rum. 

Sovyet aelerinJe 
Burada Führcr, rus ıcferındekt 

mUhim tarihlerin kısa bir izahını 
bir kere daha yapmııı ve eöyle de. 
mlıtlr : 

l ilkkA.nunda nıs esirlerinin tu
tarı 3.806.865 kloiye yüiaı lmekte 
idi. Ele geçirilen veya tahrıp t'dl • 
len tanklar 21.S91, toplar S2 541 ve 
tayyareler ı 7 .S22 rakamını bulmak
ta idi. 
Aynı tarihe kadar 2.191 ingillz 

tayyaresi tahrip edilml§Ur. Harp 
gemilerimiz • 170.611 ve hava ku -
vetıerlmlz 2.346.180 tonillto olmak 
Uzere topyekQn 6.5ı6.991 tonna.to -
luk geml batırmışlardır. 

!ıte hakiki rakamlar ve hakiki 
olaylllr. Fakat bu rakamlar, bnşnn 
ve fedakArlıkları göstermektedir. 
Milyonlarca alml\D ruıkcrlerinin ve 
müttefik askerlerin kahrnnıanlığını 
almanlann, flnlandlyalılartn, ıtaı -
yanların, slovakların, macarların, 
romenlerln, hın-atların vimal ve ba
tı memleketler gönUllillerinln ve kı
saca bUtün doğu cephesi askerleri
nin kahramanlığ"ını göııtermektedlr. 

BUtUn sınıflar ve bütün kuman -
danlar ellerinden geleni yaptılar ve 
harbin eıı ağır yUkUnU her zaman 
old'Jğu f;'ibi gene emsalııiz piyade -
mlz t.aeıdı. 

(Sonu yarm) 
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Ş. TAYLAN 

, CEMiYET HAY ATI · 

Kızılay menfaatine konser 

14/12/19' 

Bu ak§amki nöbetçi 
u JUl•UUCl .l';\..lnJltBI PR.<.dl' gı.ıJlU 

bet~ı olan eczane paıar ıiidi 
nooetr.ıaır • 
hayQctrpaşa - Samsun• 

lskcııcıerun t.·enı 

Saat ııece yansını coktan gecmlı:ı· 
ti. Yatmıştım fakat gözüme bir tOr· 
ıu uyku glrml)'Orclu. Kamaramın yu
~arlıık pcnceri'stnden durmadan kı· 
s;ıırdı~un yıldızları Sf') redlyordum. 
Gece ne kadar glızeltll. BUyük ge
milere vcrgı olan o hınltı ne kadar 
da bir insan horlamasını andınyor· 
du. Şu anda hayatımdan ne kadar, 
ne kadar memnundum .. 

Mektup masanın Uzerlnde kalıyor· 
du .. liallıukl ben böyle bır mektu
bun bana yazılmış olınıısı iı;rn ıııı) n· 
tımdnıı on senen verırdım. Ya\ aş 
yavaş hnklkaU anlamnğa bıışlıyuı·

dum: kızım nişanlısını sevmıyonlu! 
O sadece rahat, zengin bir hayata 
kavuşmak, he1';esın be{:endll:i bir 
kocaya sahip olmak lı:;ln evleniyor
du .. lşte o kadar. 

iNGİLİZLERiN MAÇI 
Galatasaray birinci devresini 1 -O 
kazandığı maçta 4 -1 yenildi 

Geçen giln de yazdığımız gibı 
gene ve deilerli sanııtkarımız Feyha 
Talay ıarafındıın unumUzdt>kl car
şamba gilnU akşamı sant yimıl bir
de Ankara Halkevi'nde Kızılay men· 
fnnllnt hır Vl:ı;olonsel konseri vcrl
lccekUr. Gr nc sanatkarla bırlikte 
profesa"r .Markovlı:; piyano ı;:ıılacak· 
tır. 

P.rogramın<la scçıııe eserler bulu
nan ve kazanrı da Kızılay'a hıınkı· 
lan bu konserin biletleri Sebat, y,,. 
n.şehır, İstanbul Et7.nn<'ierl)•ie Sa
huncakls çiçek mağazasında ve bil· 
tiln bilyük otellerde satıldığı haber 
alınmıştır. 

H. ı·a~ uan ~" w .. aı. - .. ~. şe 
cumartesi • pa:ı:ar 

Ank.ııra dan 10.00 carsa ntıa • 
mn • pazar • ııazartcsı 

Samııı . .n ıı ıu. ıo ııcrıcmt>e - c 

lııkeııdcrun 11 lb S3 ııerııemue · 
martcsı - paz:artesı salı ~• 

l&kcndcrun dan 0.02 snlı - peraP 
cumartesi - pazar 

Snınsundan 7.30 salı • pe 
cumartesi • pazar B.raz dalmıı:;ım.. galiba biraz da 

rilyn görmilsilm." RUya acaba hlı!A 
de\·am mı ed yor?" Karşımda, uzun, 
beyaz, ııecellkll bir kadın görüyo· 
rum.. Saçlan darmadağın omuzları
na dokOlüyor .. gözlerini fal tası gibi 
acarak: 

- Çabuk .. cabuk .. diye bağınyor .. 
gidip doktoru bulun .. rtca ederim ca· 
buk olun ... 

Hayır, bu rUyaya pek benzemiyor .. 
kadın bana doğru yaklaşıyor, kolum
dan ) akalıyor.. elleri biraz kemikli, 
hem de buz gibi soğuk .. 

- Neniz \'ar?. diyorum.. hasta· 
landınız mı? 

- Bana arasını sinir gelir, anlı· 
yor musunuz yaşamak istiyorum. 
haydi, çabuk olsanız a". koşsanız a •• 
tlsllmcltc baı:;ladım" biraz dahi\ ı;aş· 
kın şaşkın bakınırsanız bclkl cok geç 
olur." 
Yatağundan fırladım, kadını ttc· 

rek ;ı.atağuna yatırdım. üzerini Sl· 

la sıkı örttüm.. koşarak doktoru ara
mağa gittim. 

o geceyi nasıl geçirdik.. ondan 
sonra neler oldu.. Anlatmak uzun 
sürer, muhakkak olan bir şey varsa 
kadının tam \'aktlnde dehşete kapı
larak kendini odama attı~ıdır. Yirmi 
dört s:ıat sonra tekrar hayata dön
m!lştU. 

Kadın, ~zelllğl Ue bu tesadürteı. 
daha eve! de gözUme carpmıştı. O· 
tuz, otuz bes yaşındıı \'ar, yoktu. Al· 
tı gUndenberi sürmekte olan yolcu
lukta hiç kimse ne konuşmamıştı. 
H r zaman vapurun &ilverteslnde 
gözleri uzaklara dalar, öyle saatler
ce orada kalırdı. Cok kereler bu 
ı:Uzı>I kadın acaba neler dOşünQyor 
diye kendi kendime sormuştum. 

Ertesi gün kend.slne "ı:e~lş ol
sun" derneğe ır!ttlm. Götllrdü{:llm 
b r demet clçeğe öyle bir sokuluşu, 
onlan 6yle bir l:oklayışı vardı ki: 

- Ne kad:ır gt\zelslnlz!. demeh'"ten 
kendıml alamadım .. 

Gozlert ) aşardı" Bilmeden onun 
derelin! desmıstım: 

- Sıze nasıl tC' ekkilr edeceğimi 
bl11>mlyorum, dedi. Dana öyle bilyilk 
bir lyillk ettiniz ki .. öyle lı:;lnden çı· 
kılmaz bir vaziyetteyim ki." bir bil
seniz. .• 

Ve anlatmda başladı. 
Me •er otuzunu henüz aşmış g\b\ 

duran bu kadın kırkından fazla imiş. 
Yirmi ya<ında da bir kızı varmış .. 

- Bundan altı yıl önce kocam öl
dll" bir daha evlenmek haunma bi
le gelmedi. Kocamı çok se\·mlştlm.. 
Ostellk b!r de kızım vardı. Görseniz 
kızım 6yle ~ezldlr ki.. CeyUl.n vü
cutlu, menekşe gözlüdür. Herkes o· 
nu bl'{tendlkçe o kadar l!tlhar ede· 
rJm ki.. ben çok açık fikirli bir ka
dınım; kızımı sever, onunla iftihar 
eder ve onu mümkün olduğu kadar 
scrb<'st bırakırım. Gecen sene yalnız 
olarak, kış sPorlanna gitmişti. Uı:; 
hafta sonra dondilğil zaman, dahn 
trendPn iner inmez: 

- Haberin var mı anne? dedi. 
Nisnnlanı~·orum. 

Fikrimi almağa lüzum görmed k
lc>rl lı:;ln onlara kızmadım. Bu habe· 
rı tabii bularak, sakin karşıladım: 

- Ya'?. Peki ama hangi mesut 
adam1a?. 

- E\•e14, annecl~lm çok zengin! 
- Bö)le dem<'ğe utanmı)·or mu-

ıun ) avrum? 
- Sonra ı:;ok yakısıklı, çok ciddi, 

çok zeki, hem de bana cok lışık. Sim· 
di m mnun oldun mu? 

- Muhakkak bnı.-akSlZln biri ol· 
malı .. Aklı basında bir adam, böyle, 
bU~·Uklere danısmadnn Uç gün lı:;ln· 

de C\ lenmeğe karar veremez. 
- Bu Jşte kabah::ıtli bir kimse 

varsa o da benim anneciğim. Yaza
caktım .. ama bır türlil olmadı .. son
ra hlc de bacaksızın biri dct;il, tam 
otu~ b<>ı yaşında" sen onun )'anında 
Ö) le gene kalırsın ki .. 

*** O akşam kızımın nişanlısını gör-
düm. llk bakı ta anlastığımızı hisset
tim. O, kızımı &C\'i)·ordu, onu gUzel 
bulu~ordu ve haflflığlnl, fazı neşe
sini gençliğine \'ererek, onu mAzur 
buluyordu. 

Ondan sonra sık sık bize yemeğe 
gelmeğe başladı. eoı~ zamtln erken 
gelir.. kızım gelf'ne kadar onunla 
ı;undan bundan konuşurduk: 

- Sizinle hl<: olmaz.sn insan ko· 
nuşnbllıyor! .. dı>rdi. Beni kendine ya
kın bir arkadns buluyortlıı. Fakat 
ben, günün birinde onun lı,:ln arka· 
daşhktan daha ı:ok, biraz bir şe)ler 
hlssr>ttlğlml anladım. 

Önce telAsa dU~medlm.. "Bu dn 
geı,:cr!" diyordum. Yaz ynklnşıyordu. 
Biz )lazlnrı deniz kf'narına gideriz. 
Onu iki Oc ay görmlyeccğlml, ve hu 
mUdclf't lı,:lnde kendimi toparlıyaca· 
ğımı umu)·ordum.. 

*** Hiç de umduğum gibi olmadı. 
Kızım hi'r zaman, her )'erde oldu· 

~u gibi kendine bir sura arkndas 
edmmlştl" df'llce eğleniyor, hoplayıp 
Z1Plı)ordu. NlsnQlıstndan aynlmak 
onun gilcunc cıı.mrmlştl. Ondan ge
len uzun mektu11lara, ayak üzeri iki 
satır cevaplar karalıyor, koşıırnk ıır· 
kadnşlnrıııa knlılıyorrtu. Bu hal hcnl 
ilzmC'f:a baslamıştı. Onun PP.Slnde do· 
Jaşı)·or: 

- Kwm nlşanlından ne haber?. 
dlyt' soruyordum. 

- Vallahi bilmem anne .. mektu
bunu okumak lı:; n bir türJO vakit 
bulamadım. 

diye eöylenerek merdivenlerden 
dllrder dörder athyarak inlyar, teni
se k~uyordu. 

Nişanlısı da kızımın kendls!ne 
karşı so~uk danandığının farkına 
varmış olmalı ki bir giln geleceğini 
hlc haber vermeden ı;ıkageldi. Kızım 
gene evde ;ı,·oktu. Arkadaşlarlyle be· 
raber deniz kenanndakl gazinoya 
dan etmele gitmişti ... Bunu du)·un
ca o dn onları bulmağa ıı:ltti" Bir sa· 
at sonra döndü .. fnknt >·alnız olarak 
kızım kendisiyle başhaşa konuşmak 
lstlyen nlş:ınlısını: 

- Beyefendi kıslcanıyor mu aca· 
ba'?. dıye alayla kaı·sılamıştL • 

Dilimin döndUğU, elimden eeldlğl 
kadar kızımı müdafaa ettim .. daha 
ı:;ok eenc .. ha)·at hakkında cok bll
elslz dedim. Sevginin değerini anlı· 
yamıyor. O sanıyor ki hayat, her 
şeye s:ıhlp olmak bir de üstelik aşkı 
da bulmaktır. Sevgi tein her eşyin 
feda edllece~lne" aklı ermiyor .. 

Zavallı genç, inanmak için baha· 
ne arıyordu. Tekrar kızımı bulmağa 
eltU, ve bu sefer, oyun bozan bir 
SC\'glll de~ll de, tam kızımın istedlil 
gibi uysal bir n~anlı hAll takındı. 

Nasıl oldu bilmem, bir g{ln konu
şurken: 

- Hayat ne tuhaftır, dedi, eğer 
.,ızi kız;nızı tanımazdan e\'el görsey
dim muhakkak kl sizi «everrllm .. 

Çok tuhaf bir şaka cluymuş gibi 
kahkahalarla gUlıHlm. Fakat oda
ma çıkar çıkmaz. yatai'tma kapana
rak u:ı:un uzun ağlııdım .. 

Onu se\•lyordum.. O kızımın nl· 
şanlısı idi.. ve kızım ona llyık de· 
ğlldl .. 

Siz ömrilnilzde böyle blr cı.kmaza 
glrdlnlz mi hlç?. 

Misafir takım ikinci 
çok güzel bir oyun 

haftaymda 
gösterd i 

İstanbul, 13 a.a. - Şchrlmlzde bu· 
lunan lnglliz takıntı, ilk nıaı;:ını bu
giln sal\t 14.30 da Kadıkii>·üncle, Fe
nP.rbahı;c staılında Galatasaray ile 
oynadı. FcnerbahçP stadınıla, günün 
cumartesi olmasına raAmı'n, 10.000 
klslllk bir kaleıbalık toplanmış bulu
nuyordu. 

İki takım saat 14.25 te kısa fası
lalarla sahaya çıktılar. Halkı selam
ladılar ve alkışlandılar. 

Tam 14.30 da lnglllz futbokU ka
filesinin başkanı B. La" ric'nin dü -
dilğlyle Galatasaraylılar oyuna baş
ladıklan zaman l.akımlann kadl'0.5u 
şöyle lrll: 

Galatasaray: Osman - Faruk. Sa· 
!im • Halil, Enver, F..şfak - SalAhat
tln, Arif, Gündilı., Mu tara, Gaznn· 
fer. 

İnglll7.ler Ankarıı'dll son maçtaki 
kadrolarlyle oynuyorlardı, 

nk dakılkalarda Galata.c;araylıların 
ağır bastıkları görülüyordu. Çimen 
sahada, bir mu,·affnkıyet göstP.ren 
misafirlerin yer tutuşlan da gııyet 

mükemmel. Fakat topu kaptırdık -
tan ııonrakl m!kadelelerl ek.serlyet.Je 
muvaffakıyetsiz kalıyor. 

15 inci dakikadan sonra lngillzlerl 
vaz;yete h!i.t'Jm gl)rUyoruz. 5-6 daki
kalık kısa bir mUddet lı;lnde mlsa· 
flrler, 3 defa gol vaziyetine glrdller. 
Bu Uç fırsatın UC{lnü de kendi ken
dllerlne kaı:;ırdılar. 

Galatasaray'ın golü 

İngilizler, ikinci devreye bir fırtı· 
na gibi bailadılar ve gene öyle bl
tirdıler. Du den-t!de Gıılatasaray ta· 
mamen mildafııada kaldı: takat bu 
mUdnfaa billıassıı Cii!ton ve Fcn
ton'un harikulade lııislerl) le zaman 
znnııın acze dü:ıtU, dl'lllıd l \ 'C !ılı iııcl 

dencdc sarı-kırmızılılııı ın 1radcslne 
ramolan to, bu sefer ıngillzlerln te
&lrıne tAbl b r halda, tnm dört dda 
Galatasaray k:ıleslnin ağlarına ıakıl· 
clı, gollerin birincisi, 1''ent.on, G dakl· 
kada iki müdafiin arasından Sl)'rıla
rak kaydetU. Bcraberlli'.ii kauınan 
profesyoneller Clifton'un ayak ve ba 
şlylc 14 ve 23 !lncü dnkıkalıırdıı, iki 
güzel gol daha çıkardılar. DördüncU 
golü gene Fenton, 37 inci dakikada 
soldan gelen bir pası durdurmndıın 
&üte tahvil ederek attı. 

lngllizler hesabına bUtun oyunu 
teı:;kll eden bu ikinci de,•rede Gala· 
tasara)•lılar hiç sayı cıknrnmadılnr 

ve maç 1--4 İngilizlerin kazanmasiyle 
bitti. 

Galataaaray'ın Ankara 
maçlarında Arif lngiliz 

takımı kalecisi Renni'nin 
peşinde .... 

Misafirlerimiz, ikinci maçlarını 
yarın Fenerbahce ile yı.ı.pat:'aklarclır. 

Bu ikinci maı:ı da bitaraflık, hilsnil
muhak!kak ki sahanın en lyJ oyun- niyet ve lktıılannı buciln herkese 
cusu olan Eşfak, lldncl devrede fa- tanıttıran B. Lawrle idare edecek-
allyetten kalmıs bulunuyordu. tir. 
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MACA DAiR 
..> 

Sanatseverlerimizin hem gü:zel bir 
akşam geı;:lrmek, hem de bir hayır 
işlemek lı:;ln bu konseri kaı;:ırmıya
caklarını umanz. 

Okullar arası 

voleybol 

müsabakalar1 
Dun Dördüncü Orta okulun jimnu -

tik salonunda 14.~ı da okullıır arası vo
le) hol musabakaları haşlamı~tır. Müsa· 
hakada her okulun bcdm ıemi)"e~i öğ
rc:ımcnleri> le ıalcbcll.'rİ geimi$1erdi. 

ilk müsabaka Polis Kolleji ile Ma· 
arif Cemi) eti fücsi takım lan arasında 
idi .. \la.ırif Cl·mi)tti list"i gelmediğin • 
den hükmen )eni imiş ~a) ıldıkıan son • 
rn Polis Kollcıi ile Atatürk liscd ıakım· 
lnrı oğrctmcn Faik Küka} 'in idaresiyle 
hususi hir maç yapmışlardır. 

Cidden ı;üıel ı;c-ccn hu oyunu p,,li, 
Kulleji takımının kolaylıkla kaunclığı 

s;iiriildü. l'ııii' Kolleji geçen seneki ta· 
kımılan hirkaç ki~i vermiş olm:ı.mıa 

nığnwn hu sene ı;ene. şanırıi)onluğun en 
kuHCIİ namzc:tli s:ıyılahilir. Oyuncular 
arasında bilha,;a ~utçü olarnk './..ahit gü· 
ze çarıımnkta, ,\fe•ut ise pası kalılırma 
'e kurıarışlilrda arkadaşları arnsınıla ün 
safta görünmektedir. Bu takımın birıız 
dnhn sinirsiz O)naması her halde ken • 
dilcrini ncıicc)'e daha kola> lıkla eriş -
ıirccekıir. 

Sanatlar O. - inşaat usta O. 
ikinci maç inşaat Usta Okulu ile 

Sanatlar Okulu rakımları arasında ra • 
pıldı. Maı:ın hakemi Mahmur lşıknıan 
idi. Bu ma~ıı da İnşaaı Usıa Okulu ı:cl· 
memİ)li. Silnaılar Okulu hükmı•n kazan· 

Anl<.ı.ra dan 20.23 cal"$amba • 
mn • pazar • pazartesi 

Ha) darı;aıa •ya 12.M pertffllll. 
cumnrtcsl - pazartesi - .al' 
rır. 

Ankara - Erzurum • 
Diyarba1ur treni 

Anluıra'dan 15.00 careambadall 
ka h<r ı;Qn, 

Enurum'a 8.00 cumadan 
ııun. 

Dtyarbakır'a 6.00 cumadan 
her iriln varır, 

Dbartıakır'dan 22.80 eumacı.aıı 

ka her ııun. 

Er.nınım dan 21.00 cumadan 
her~ 

Anknrn'yıı 14.04 pazardan 
her eUn. 

Ankara • Zonguldak ~ 
Ankara'dan 17.ll5 pazarıesl • 

cumartesi • pazartesi _-1 

Zonı:uld.ak•tan 17.05 salı • ~ 
be • cumartC'Sl - pazarteel.,; 

Ankara•yn 11.50 cal'6amba • 
pıızar • ıal~ _..ı 

Ankara - Afyon - lzmir ~ 
Anlulrn'dan 11>.20 paz:ı.rtetl • 

ııcmbe • cuma - pazar. 1 
Atyun'dan 6.25 salı • cuma • 

martr.sl - pazartesi ~ 
lzımlr'e 20.25 salı - cuma - c 

lesi - pnztıl'tcsl ·' 
lzznlrden 9.25 ıınlı - perteml>S 

mnrtesl - pazartesi 
At~on'dan 00.10 carıamba 

pazar • &al~ , 
Ankara'ya 13.50 can;.amba • 

ıınzar - ııaıı _...lı 

Ankara - Afyon - AlaaısV' 
treni _.., 

Anknrn'dan 15.:ıo ıalı - c&rP"'"" 
cumarte51 - pazar .....ıl/J' 

Af)on'dan 6.00 canamba- ~ 

Derhal se>·nhata cıktun .• yanlann
da daha fazla kalmağa takatim yok
tu. üc aydanberl oradan buraya. 
buradan oraya, dolaşıp duruyorum. 
Geı:;en eiln kızımın nişanlısından bir 
mektup aldım .. bana ne yazıyor tah· 
mln edebilir misiniz?. Beni sc\'dlğlnl 
yazıyor ... 

PeJ..1, ben ne yapabilirim .. Bir ana 
hiç kızının nısnnlısını ayartır da o
nunla evlenehlllr mi? Hundan bilyilk 
alçaklık olur mu?. Ölmekten korku
yorum, yaşamaktan da korkuyorum .. 
Kızımın nlşantı!ı ile hlr dRha yf.izyü· 
ze gelmemem !Azım .. 

26 ıncı dakikada Galatasaraylılar, 
talihsizlik yli.zilnden blr gol ka~ırdı
lar. Gazanfer'ln yandan bir şütU, ka· 
leclnln kolları arasından ka)-dıktan 
sonra kale direğine çarptı ve ge-nP 
yerde yatan kalecinin kolları arasına 
geldi. Fakat lkl dakika sonra »arı
kırmızılılann bunu telö.fl ettiklerini 
eordilk. Gazanfer'ln bir ortalayışına 
p.rofesi)"Onellerln kalPcisl ters bir çı
kış yaptı. Top silzUldU ve GUndU:l'ün 
ayağına eelrll. GOndUz, ıdlzel bir vu
rulila topu boş kalenin ağlarına tak· 
tı. 

E f ( f 'k d' 1 mış sa}dıktnn sonra oyun •ah~q boş 
ıre ~e 1 ne IYQf • kalmadı. Poli. Kollcji Sanatlar Okulu 

be • pazar • pazartesi "'' 
Alsancnk'n 0.30 pcraembe • 

pazartesi • salı " 

ı k i devreyi aynı nefesle 

oynıyacak takımlar misafir 

İngiliz takımını yenebilirler 

ile hususi hir nıa1.· daha )apıı. 
Güniin hc}'Ccanlı ~ecen hu maçını 

da Polis Kollcji kuan<lı. Sanatlardan 
Cevat en İyi ornı>·an<lı. Hu iki takımın 
esas program<laki karşılaşmaları hl·r hal· 
de çok çetin olacakıır. lluıılardan ka • 
zanacak tarafın okullar birinciliğini 

Alııancnk'tan 00.0l pazarteli • 
eamba • cuma • pazar .JIJ' 

.A.tycm'dnn 00.lO aalı -~ 
cumartesi - ııazartelt, _jJ' 

Ankara•ya 18.55 ulı • ~ 
cumnrteııl • puartest Siz söyleyin ben ne yapayım?. Ge· 

ne böyle diyar diyar, o memleket
ten bu memlekete sürükleneylm 
mi? 

Bu gol 1kl tarafı da •teıılcru\irdl 

\'e oyun heyP.canlı bir safhaya gireli. 
B. Lawrle, macı görmeğe elışmndıı'h
mız bir sekilde idare ediyor. Şunu 
da kaydetmek llızımdır ki, bu müsa
maha, dalma kendi takımının aley
hine OIU)"Or. 

latan.bul, ıa (Telefon~) - İn i- Şu noktaya da dikk t meli ki ln- ~imdiden umu)oru~. 
Ankara • Balıkesir~;' 

Ankara• n 20.25 carp:m!ıA • 
liz takımınrn 1 - 4 galebesi hak edil- .gılizlcrin meşhur olmıyan oyuncu - Atatürk L. - Gazi L. pauır •' 

*** 
miş bir neticedir. Mamafih birinci lan dahi, rakibi atlatmak için topu Üçüncü O)'Un Gui ,.e Aıatürk füe· 
devrede misafirlerin bcrabcrli~i kendi takımı aleyhinde nahak yere !eri arasında )'llpıldı. Hakem Saim Sa· 
yüksek değildi. Her oyuncunun an - çalkalayıp durmadı~ Şahsi çalımcı • hindi. Her çeşit müsabakalarda hemen 
!aşma kabiliyeti takımın tamamını !ıkla akınlan ibcklctmck gibi biıyiık hemen denk olduklarını gfüıcren bu iki 
kaplamıyordu. Kombinezonlar ancak kusurlar, İngilizler tarafında gözü • okulumu111n maçı da dij\erleri kadar 
ikizli, üçüzlü olabiliyordu. Bu yüz- müze batmadı. güzel oldu. Nctkedc Gazi lisesi 2 • 15, 

Eli1rlıehlr'den 4.4::1 pertellJll' 

Gecen &iln • • • • • • hastanesinde 
marteııl • ıınıartesl, """ 

Balıkcslr'e 17.30 penembe • 
tcs! - pazartesi, """"' 

Bıı lık<'.slr'dcn 10.00 sal\ - ,_,., 
bir doktor arkadaşımı ziyarete git
miştim .. nmellyat odasında olduğu· 

nu söylediler .• biraz beklemek mec
buriyetinde kaldım .. 

41 !net daklkada lngllizler. bir kor
ner vuruşu esnasında genEı muhak· 
kak gibi bir gol kaçırdılar \'e birinci 
devre 0-1 Galatasarayın lehine bitti. 

den ilk devreyi, aralarında birinci lngilizlcrin bugünkü oyunlarına JO - J<; kazandı. 
sınıf .profesyoneller bulunmasına nazaran, şöyle bir hüküm verirsek Bii)lcce vole~bol mÜ\abakalarının 

pazar, • ' 
Esklşchlr'den l .84 carşa~ 

Stajiyer hemşireler koridorlarda 
aşaJi:ı yukan koşuyorlnrrlı. Birden 
gözlerim hunlal'dan birine lllstL O· 
nu tanır gibi oldum .. ar.aba yanılı· 

yor muydum. Fakat o rlR beni tanı
mıştı. Yanım11 gelerek: 

ikinci devre 
rağmen, bir golle yenik bitirdiler. yanılmış olmayız, sanırım 1 ilk günü olmakla herabcr, AnkRra'nm 

İkinci devrede Galatasaraylılar ilk Dört oyuncusu merkez mühacim, ralnız okulları için dcJ:il, fakat i~·indc 

ma • ıınuırteııl, 

Anknrn'ya 8 50 carsamba 
J!Bı&rtCJI. 

-_, 

- Ooo .. dedi. Eu ne tesadüf?. Na
sılsınız'?. 

Oyunun ikinci dP.\'reslnl birinci 
devresinden tamamen ayırmak lfı
zımdır. Birinci denPde becerlkıılz ve 
belki de orta kıymetten fazla değer
de olmıyan bir takım manazrruıı ve
ren profesyoneller, !kine! devrede, 
kelimenin tam mAnasl)·le m!lkem
mel bir ekip hdllnde idiler. 

devrede sariettlkleri fazla enerjiyi solic;, sağaçık ve sağ bekleri birinci )apılan çc~iıli sıl(ırlnrı ile hemen he • 
devam ettiremediler. İngilizler gev- sınıftır. Nefes ve takat yerinde i· men hüıiiıı Aııkara'ya faydalı olan diir
şcmi~ rakipleri kaqjısında top alıp kcn yapılan sık müdahaleler dcvnm düncü nrta okulun ,irin jimna~ıik ,alo· 
vermelerde, birinci devrede olduğu ederken 0 dört oyuncu diğcrleriylı.ı nu da gıiıcl hir ı;:ün pşadı. 
gibi sıkı müdahaleye maruz kalma. takımı ağır bastıracak kadar ahenk- Eltopu bölge birincilikleri 
dıklarından takım kombinezonunu ar. Jcşcmiyor. Bu sebepledir ki goller Ankara elıopu hiriociliği maçlarına 
tırmağa imkan buldular. hatlardan biribirinc geçen planlı dün 19 Mayıs Sıaıl)omunda <le•·am edi· 

* 
Posta saatleri ıı• 

TaahhUllU 18 e kadar. ldl 
kadar. 

Hastane telefon latl * NUmune 1!577 • l!ı7S * GUlhane 2818 * Askeri 6981 
- Asıl, bu ne tesadüt, nasılsı

nız demek bana düşmUyor mu?. Si· 
zl burıılal'"l.ıı .. bu kıya!ctte ı:öreceğlm 
hlc aklıma gelmezdi .. 

- Niçin'?. Sizin tavsiyenizi dinle
dim .. meğer işsizlik, bol para kadar 
dOnyada zararlı şey )•okmuş .. Şimdi 
o kadar meşgu!Um ki.. Hayatımdan 
da çok memnunum" Başkalannın 
aı.-ısını dindirmek ıcın ı:;alışmak.. Bu 
ne güzel bir \'azl!e.. eskiden yalnız 
kendimi düşünürdüm .. ne kadar ben· 
cilmlşlm o zamanlar .. 

Bunda iki mühim sebebin mevcu
diyetini kabul edebiliriz. ı 

L - Galatasaraya karşı lldncl 
bir mat!Qbl)·ete uğramak ihtimalinin 
doğurduğu hassasiyet. 

Atletik kabiliyetleri ve bir maçı kombinezonlardan ziyade hücumlar- Jecekıi. Yuhck Ziraac Ensıitiisü ıakı • 
45 dakika aynı sıkılıkta oynama alış. da iyi yer tutarak akan usta oyun • mı, Topçu Atış Okulu takımi)·lc ynııa -
kanlıkları bi:ı:den fazla olan İngiliz- euların ferdi kabiliyetleri ile yapı. cağı bu müsah.ıka>a gelmcditinden hiık· 

* Ilcledl.re 225!5 

* Acele imdat otomobili ıszt 

Yangın, ihtikar, arıs~ * \'nnı;ın haber \ enne telelOll· * lhtıktı.r lhbarı: 2911 

!er, ikinci devrenin ortalarından iti- lıyor. men )cnilrrJş sa)ıldL 
· 'b' d ) M' Dugün saat 9,45 te Ankararücü • barcn i&tcdiklcrı gı ı oyna ı ar. ı- İki devreyi aynı nefesle oynıya - " 

h .. 1 da k Maskcspor takımları ilk maçlarını ya • safirlcrimiz bilhassa ucum ar c • bilecek futbolcularımız misafirleri - * Elektrik, havncazı. tı.rızn ı&t6 
2. - Birinci devrede Gala • ık 1 pacaklardır. seriya üç orta ile ve ısa pas arla mizin berabcrlikteki yadır,gamaların- * Su ıııerı: 5575 "" * Telefon Arızası merkez 1206 tJ' tasarayın tatbik ettiği büyük 

gayret dola)ıslyle nefesten dOşmcsl.. 
Fllhaklka birinci devrede hücum 

hattının en delici unsuru olan Giln· 
r!Uz, ikini"'! devrede tanııımıyacak 
karlar halsizlik glislP.rlyor. Blrln<'i 
dPvrerle yalnız C:alnt nsara:vın !lei'ill, 

çalıştılar. Merkez muhacim ile sol- dan ve usta hücum elemanlarının tıliOJllO P S](la? 7 SJi1JOt:7 AJdl 
iç en güvendikleri ve gol bekle • mevkileri yüzünden kısa kombine -
dikleri elemanlar olması ve oyuncu- zonlu akışlarından istifade ederek ı 
!arın aynı takımda beraberliği Pi>i· galibiy~ti kurtarabilirler kanaatin -
recek .kadar çalışmamış bulunmala- deyim. 

ıehlr ııG7S, wehlr ıcı 02. eehırıer 
11 03, aJans haber vemıe 04. 

- Kzmız ne yapıyor?. 

- Sahi sizin haberinl1. yok .. kmm 
e\'lendi .. bundan bir ay eve! de to
puz gibi bir oğlu dCnyaya ııeldl .. Ko
cası ile öyll! mesutlar ki.. doğrusu 
onlarla çok Ö\'ilnU)·orum. 

yolu bulana kadar epeyi ırilclUk çe· 
klyor .. dedi .. 

Ve: 

D iğ er spor 

h o b e· rı eri mi z 

5 o • 

ıncı sayfada 

Taksi numaraları ;JJ * Uluı me)danı cl\·an Ull -
11 

,. 
B. M. M. el\ arı: 1~23, SnmanPıı:,.. ~ 
varı: 1070, YcnltC'hlr: 5555 -
6222 - 0333 - 56!56. 

U şak'ta yardımseveııl" 
- Diz' de sizinle ne kadar ö\·On· 

sek yeridir. dedim. 
- Teşekkilr ederim" insan doi;.'l'u 

- Aman yapıln<.'ak pansımnnlanm 
\'ar" 

diyerek ve glllere-k uzaklaştı .. 

rı, hücum tarzının merkezi Avrupa Galatasaray takımına gelince, mü
fulboluna benzemesinin sebeplerin • dahalelcrinde ve hücumlarında bera
dcndir. Mamafih ikinci devrenin son. ber oynamanın verdiği avantajdan 
!arına doğru Galatasaray'ın müdaha- istifade ederek cemi bir oyun rıın
lcsi tamamiylc gevşeyince birinci dımanını alamadılar. Gayretleri ve 
sınıf İngiliz oyuncularındaki cenah didinmeleri takıma 6İrayct etmiycrek 
değiştirmeleri ve açıkların kale ağ. mevzii ve !iahsi kaldı. 
zına kadar kayı!Jlarını bir kaç kere O.O SJallJlJı:IO ncıcaı:aı:aıoıı 
seyrettik. Eıref Şefik 

U~ak, 13 a.a. - Kızılay ~ 
> apı lan bir ıoplantıda kasabaıııil ,.if" 
dıımcvcnler Ccmi~cti kurulmulo ~ 
idare he) eli cçilmiıtir. Ccmhel ~ 
merkezce ıa"'ikini muteakip ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 11 11111111111111111111111111111 
rına başlırıuakıır. ./ 

BAKİR ADAM 
!arın karanhk kôşelcrindc sendeler. 
di; camların karı~rk lekeler serp • 
tiği duvarların aı asmc!an geçerek, 
birinci kat koridorunu yürliyüp, ni
hayet kırmızı çiçekleri solmU$ İran 
kumaşı döşeli büyük odaya giderdik, 
burada, çok eskiden '•Empjrc" za-

Yazan: M arcel Prevost • 
manı iki odaya bôlünmüş, iki kısım 
arasında, yatak y~ri vardı: i,ıe Mile 

Çeviren: Mihri Geray Anglesis'in odası. 
T EFRiKA No: 20 Daha mücrim olmadan çok evci, 

bir baba gözıiylc, Sidonic'nin henüz 
b~'Şka bir koku daha: nebatların iz- ı derdiğim emirlerle, öğleden sonra çocukluk uykularını seyrettiğim bu 
dıvaç mcvı;;imin<lc bahar havasının yapa yalnız kalmamızı temin etmek odadan "İçinde yaşadığı müddetçe, 
taşıdıgı çiçek tozlariylc birlikte u • için mutaddan fazla itina etmiştim. kf'ndisini bir ıığıntı, bir aşk hırsı. 
çan bu şehvet kokusu... Bir bröton inejii satın almak üzere, zı hissettiği başka yerlerin hatıra -

Sidonic'nin profili o kadar düz • oldukça uzak bir pazara gönderdi • !arını," Sidonic'yc unutturan bir bll
gün, ve doğrusu o kadar aristok - ğim bekçi karı koca yoklardı ... İh- yü intişar ederdi. 
rattı ki, ona bakarken Don Qui • tlyar bina bir kaç kereler böyle Ekseriya bu eşiğı geçer geçmez, 
chottc serisinde Coypel'in yaratmış mctrGk bir halde bizi karşılamış • ayakta göğüs • l&U&t'., dudak dudağa 
olduğu ''18 inci asır kadın tipi., insa- tı ;. Of:. Haftalardır ev sahiplerinin kalırdık. 
nın gôzündc canlanırdı. Otomobilin adımları artık üzerinde akisler uyan Lakin şimdi neler hatırlıyorum; .. 
volanına doğru uzattığı kolları bir dırmadığı, çini döşeli bu dehlizlerin Affet Samuel. Beni olduğum elbi 
kuvct sarfetmiyor, elleriyle ona san tahta, boya, alçı, ve belirsiz bir ta- tanıman lazım değil mi ? 
ki yalnız dokunuyor gibiydi . hammür kokusu ..• YAinız insan ko • Bu defa yol miiodelincc Sidonic 

Yolculuiumuzun uzun silrmcsini kusu eksik... Taşlıkta kıvrılarak sessiz ve dalgındı demiştim, fakat si. 
ne kadar isterdim, bununla bere - karanlık içinde kaybolan merdiven nirli de değildi. Aubiac'ın sihirinin 
bcr, o, konuşmaksızın, dik bir nazar- basamakları, iğrilmiş pancurların ona t esir edeceğinden şüphe etmi • 
la. dişlerini sıkarak otomobili mün- arasından ince şualar halinde içeri yordum. Avluyu boş bo~ goruncc, 
t ehaya doğru gittikçe artan bir hız. sızan şu hafif ziya; insanın sesini dalgınlığından uyınd.; küçük oto . 
la sürüyordu. alçatıp bir hırsız gibi yürümcğe mobilin gürültüsü, her defasında. 

Cayrou vadisi arkamızda kaybo - mecbur eden o ifrat derecedeki aksi hizmetr;i karı kocayı oturdukları 
luyorilu, tepenin en yüksek noktuı ~edaya elverişliliği; O kadar hara · daireden dışarı uğratırdı. 
aşılmıştı; meyva aiaçları dikili, ve retli hatıralara inıimam eden bütü:ı - Tahaf; diye mırıldandı, Joac-
hububat ekili çok şirin yeşil bir O· bu unutulmuş ve metruk şeyler, her him ve İvonne yok!ar mıP 
vanın dcrinliı:indc şimdi o sevgili geldiğimiz zaman hislerimizi kav - Daha demin sakin ve pembe olan 
ve mctrük binayı çerçeveleyen dal. rayıp bizi helecanlara dıi5ürcn bir vüzü hüzünlendi •e ıcrtleşti. Sido
ları görliyordumı hte küçük Aubt biıyLi haline girerdi ... Parmakları • -' nle benimle yalnız kalmaktan kor. 
ae eatosu... mız biribirimizinkini arıyarak ates l k'lYorciu. 

S idcmie'ye haber vermeden, gön !erini verir, adımlarımız b asamak K endisine buırlanmıs bir ccva • 

hım vardı. 
- Bir Bröton lııcği almak için 

bu sabah Rioux pazarına gittiler. 
Çok muhtemel ki onu beraocrlerin
dc getirmek .stemiş olmalıdırlaı. 
Fakat neredeyse gclırler. 

Sesini _çıkarmadan once Sidonic 
indi, arabayı diızcltlnciyc kadar be
ni bekledi, sonra takib etti. Onun 
bu itaatı itimadımı kuvetlendirdi. 
Kaç senedir onun iradesi yerine ken
di irademi ikame etmiştim. Dehliz, 
yarı loş basamaklar... Resimlerin 
camlarının akisleriyle hafif bir su
rette aydınlanan kori<İor... Çiçekli 
odanın çifte kapısı ... oda ... sevişen 

bir çiftin aşkı ile hayata yeniden 
doğmuş olan bu oda, artık evin uy
kusu içinde bir daha yaşıyordu; ara 
da Sidonie'nin hakiki vücudu bulun
ması bile, onun manevi varlığı be
nim için daima mevcuttu. Aubiac'a 
ekseriya yalnız başıma geldiğim za
manlar, bu canlı havayı teneffüs et
mek için, eski hint kumaşından kap. 
lanmı!i, ve yüzü eskimiş bir koltuk
la uzun anlar hareketsiz oturur kıı. 
lırdım. Eşikte biribirimizc sokul • 
mak şeklinde aşk merasimimiz! bu 
defa da tekrarlamak üzere Sidonic· 
yi kendime doğru çekip vücutları • 
mı7.la dudaklarımız birleşince, gene 
eskisi gibi onda bir esir hali hisset
tim. Fakat amazonlara benzeyen 
vücudu gevşemiş kuvveti de kesil -
mişti; harckctsizçe dudaktan dudak
larıma ran olmuştu. Seven bir ada -
mın, böyle hallerin farkına varma • 
sıylıı bilhassa şikayet etmesiyle, ne 
gibi tehlikeler karşısında kalaeatı-

nı biliyordum: bu hal tehlikeyi cid- ~ 
dileştircbillr, ekseriya da sevgilisi- ırz;~ Y 
ne henüz farkında olmadığı bir şeyi 
hatırlatabilirdi. Hiç bir mülahaza-
da bulunmadan, onu bıraktım... İki 
buyük pencereyi açıp, pancurları n.ıtJ 
nralnmaı:a gittim. -( 14 İlkkanun 1 :1"S 

İlkbahar, daha doğrusu yaz odaya 8.30 proı:rnm, sa· lcrl - <' 
nt 19.45 ıconU_..-1 fi giincş ve yeşillik kokusu getiriyor • "" 

du. O 2nınan Sidonic'yi yataga de- 8 ·83 lınrıt ı>ro- lusnl ek~ 
ı:il, soluk renkli kanapeye götür • ı:rnm (Pi.> artumıa ~ 
düm. Yanına oturarak ellerini avuç- 8.45 aJnns haber· adına. :R~~'fl' 
1 S • ı · · ler1 su Fuat S arım içine aldım.. akın eşmcsı ı • • 
çin her türlü heyecanlı okşamalar • 9.oo hafit mUzlk 19.5!1 Lıs!=I ~ 

ve marelar (Pi.) certo. Mi 
dan çc.kindim. Bu hoşuna gitti. Bir- D.lll evln ııaaU (Pi.) __. • 
den başını omuzuma dayadı. Mahi- ~. 
yetini kendisinden daha iyi bildiı:im :::'müzik pro- 20.15 k01' '111' 
için, kederini deşmemek üzere, kcn- ı:rıımının devamı ı(u?.~cslor eki). er _,,,, 
-Oi iztirabımı baslırmağa bilsen ne (Pi.) 

20
'
30 

ıari'l .,.. 
kadar kuvvet sarf<'tmck lazım gel • 12 30 pronam, sa-
di; tlkin onu hasta bir çıx:uk gibi nt kUler , 
nazlatmakla iktifa eltim; sonra kı • 12.33 kıınsık sal'kl 21 00 z~' _.ti 
zım gibi onu dizlerime aldım, ona ve türkUler vlml rıP' ;r 
sadece bazı şefkat gösteren bir ta • 12.45 nJans ha· 2110 k& 

I 0 e turl{!llıır ·• • kım sözler ısıldaclım. Nihayet ağ - tıcrlcrl . · • Y 

lama yağmuru başladı; sonra sıra 13.00 karışık sarkı 21 20 ~~ 
kollarıyla boynuma sarılıp. lldeta ve tUrkUler ucone es~ 
ilrkck opücüklcr vcrcrc,, uzun müd 18.30/ Devlet k ftO , 
det scl'beııı çe' ağladı. 14.80 müzik: rad· tuvnrı ti~" 

O ..... 1 uıe "~" zaman, on.u tekrar elde etmek ~u ıııııon orkestra· ~ tr',oıf' 
• . b k • m~·aıarı ıçııı. u ço anı fırsattan istifade et- ın da"nL.W ncJıııar"· 
mek Hizım geldiğini hissettim. Aşık Strnu , Thomsen, 
mı, voksa teselli veren biri mi? di- RobrC<'ht, Mussor- Ebert. / 
ye daha anlamağa vakit bulamadan, ııııkl'den parcaıar. 22.SO aJaııf 
bir tında onu kollarımın arasına al- 1"!.00 ıırogrnm, sn- !eri. ~ 
dım. Yatağa gotürdüm. Şehvet fi • ı at 224S ~ 
kirlerinden ziyade, hakimiyetini 1803 nı.d>'o danı bahar at~ ' 
düşünen, bir müstebidin esirine kar- oı'lt8trası n n nct1 
$ı reva &ördüğü hareket, benim lS 40 fHıl heyeti ajnns ~ 

<Sonu ve.r), 19.30 aJans haber- 23.00 ıca 

... 



r 14/12/19411 -
C. H. P. şildi maçlarında 

Demirspor M. sporu 
1 4 yendi 

Dün Cümhuriyet Halk Partisi §ildi için maç yapan 
Demirspor. Maskespo r takımları bir arada 

) ~ıı 19 Mayıs ıtadyomunda C. H. Maskespor'da Mehmet, Celal ve 
~ lıldi 1940 • 1941 mevsimi maçtan- Necdet oynamıyorlardı. Birinci dev
li! bıılanıldı. Bilindiği iızere bu re, Akif'in attıgı bir golle 0-1 De
~ C. H. P . Ankara villiyet idare mirspor lehine bitmişti İkinci dev
"'- e\i tarafından ortaya konulmuş- re de D cmirsporlu Fahri, Halis bi
la iter sene yapılmakta olan maç - rer gol daha yaptılar. Şevket ııüzel 
fır~ birinciliği kazanan takımın a- bir atışla tnkımına penaltıdan bir 
leıı tıl~i.n üzerine yazılmaktadır. On gol daha kazandırdı. Maskesporlular 
t.ı...e ıçınde adı en çok şiltle yazılan soliç Ahmet' in ayaglyle ikinci devre
t;''lll tilde tamamiyle sahip olacak- de yalnız bir gol yapabildiler. 

11,:_Bu Yıl onuncu ve sonuncu kar -
-..nııtar yapılmaktadır. Bugünkü oyun 

~ekilen kuraya gore, ilk maçı dün Bugün tayyare defi taburu ı-ucu 
ı.=llllrapar • Maskesporla yapmıştır. ile Gençlerbirligi ııilt için ikinci ma
~il, Gazi, Şevket, İbrahim, İbra- çı yapacaklardır. Gücün ilk maçı 
11:• .Celal, İskender, Halis, Akif. Ankara'da merakla beklenmektedir. 
eoo;ı. Hamdiden kurulan Demir - Kuveti hakkında ise hiç bir şey bi
)j tıkımı rakibine göre daha i- linmemektedir. Gençlerbirliği'nin i
'8 °1ıııyarak, se bugün Trabzon'dan gelen Hasan 
lr/'t. Hamit, Osman. Naci, Reşat, ve müddet ini dolduran Rıza ile ol
~er, Kenan, Ahmet. Hüseyin, Os- dukça kuvetli bir kadro ile oynıya-
1-4 Ömerden kurulan Maskespor'u ı caKı söylenmektedir. Maç saat 11 
~di. de yapılacaktır. 

At yarışla rın ın 12 ncisi 
bugün yapılıyor 

Yarıflara girecek atların azlığında·n bugünün 
fazla heyecanlı olacağı tahmin edilmiyor. 

--Tahminler 
... '1run t1onbahar at koşularının 
lllı.1.Jliııcısl Şehir İpodromundıı. ya • 
~tır. Programda altı yarış ol
~ kofulara saat 14 te baş -
l' tır. 

1..ı_Brıııara girecek atların azlıtı 
~ıııiyle koşuların pek o kadar 
),,,.__ 9Caıııı olacağını tahmin ctml -"l.llZ. GUnün en kalabalık koşusu 
)ot diıterlerl gibi olacağa benzi -
'1 • llununla beraber ufak bir Umıt 
~la beraber belki iyi bir gUn 
-. t'ebıımenin de mUmkUn olduğu
&· ~l'lle edeceğiz. 
irinci koıu : 

~<likap) tır. dört ve daha yu • 
't Yqtaki yerli yarım kan İngılız 
17

4 
•e kısraklar içindir. İkramiyesi 

._lira mesafesi 2400 metredir. 
... "'.'" koıuya Uç yanm kan yazıl • 
"""ttır. 

~ - Alceylan (A. Geliı) 60 kilo 
a - Nt"riman (H. K'Jru) 58 kllo 
ti - Cessur (T. Atcan) 58 kilo. 

~lirada en şaıı!lı hayvanın Al -
~lan olduğunu dU§ünllyoruz. Ken-
4ıt 1lhı. en kuveUi rakibl Neriman -

'~ l'lci koıu : 
~tıı koıusudur. Uç ve daha yu
't Yll§takl yarım kan İngiliz at 
~ ltıaraıc1ar içindir. lkramiyeal 180 
~ l'neııateııi 1800 metredir. Yazı -
l.._ dört yarım kan ııunlardır : 
ı..._ l"ıldız ( M. Akçura), 58~ kilo, 
&..., lfe'lleıı (S. K. Osman), 55 kllo, 
l... '-bin (N. Alparslan), 55 kilo, 

Quı (F. Kocagüney), 53y2 kilo. 
.. ~ dört yarım kan içinde koşuyu 
~ınaaı ihtimali en fazla olan 
-..,an Bay Suat Karaosman'ın 
... es) idir. Dlterlerl ıımdiye ka
~bir varlık göstermlyen hayvan
~r. Hangisinin ikinci geleceğini 
~'le gUçtUr. Bununla beraber 
~it 'in plAle olabileceğini dU,Un -o ~Ylz. 

Süncü koıu : 
~lı'llet koşusudur. Uç ve daha yu
~ Y8ftaki yerli saf kan lnglliz 
!46"' kısraklan içindir. İkramiyesi 
' lira mesa!eııl 2000 metredir. 
ta... lco,uya da 4 saf kan yazılmıı-

t 'f atatan (S. K. Osman), 62 kilo. 
&..., l\oınana (H. Salt), 60~ kilo, 
l... Ooııca (A. Atman) , 601/2 kllo, 

l"eu, (A. Aynagöz) , 551/2 kllo. 

~~fenın 2000 metre oluııu Ro
~ ın ıansını çoğaltmaktadır. 
~11.dUğUmUze g!Sre Yatsgan ile 
'ııı • ancak lklnclllk için çarpıııa
~dır. 

" düncü koıu : 
~ı naanialı koşusudur. Dört ve 
~ )'\!karı yaştaki yerli yarım kan 'l' lıa at, kısrak ve ldlçler için -
~ lltramiyeııl 300 lira mesafesi 
._. metredir. Yazılan yarım kan-
l.._ •unıardır : · 
t.._ tlctylan (A. Gellı) 72 kilo 
&..., •or-· Radyo (S. Polatkan) 72 " 
l... l"ıldız (M. Akçura), 70~ kilo, 

hııın (N. Alpulan), 70 kilo. 

~~lalı koıularda bir hayvana ti
..: batlamanın cok gU-: olduğunu 
~ billr. Bununla beraber ko -
)~ aruında Alceylan birinci 
~ ile &ahin ikinci kotu)"a yazı-

nelerdir? -
lıdır. Koşular arasında bir, bir bu
çuk saat kadar bir vakit oldutundan 
duyduğumuza gbre bu hayvanlar 
~ iki ko uyu da caklardır. 
Bu vaziyette bu koıuya yorgun ar
gın girecekler demektir. İbni Radyo 
yalnız bu kO§uya yazılıdır. Fakat 
onun da idmanı tflm değ'lldir. Dört 
yarım kanın girmesine mukabil bu 
koııu hakikaten gUnUn en karııık 

koşusudur. Bununla beraber eski 
öşhretine gllvenerek İbn! Radyo'ya 
şans vermek hat~ olmaz diye dU • 
şllnUyoruz. 

B e§inci koıu : 
Handikaptır. Uç ve daha yukan 

yaştaki saf kan arap at ve kısrak
lar içindir. İkramiyesi 450 lira me
safesi 1800 metredir. Koııuya ya 
zılan hayvanlar şunlardır : 

1-Sava (İ. H. Tekçe), 67 kilo, 
2- Tomurcuk (D. GUnday" 64 kilo, 
3- Bora (R. Baysal), 62 kilo, 
4- örnek (H. GllçlU), GO kilo, 
:>-Tuna {İ. H. Tekçe), 57 kilo, 
6--Tarzan (F. Vural), 53 kilo, 
7- Payaza (K. Köktener), 60 kilo, 
s- Unat (M. Bayram), 60 kllo, 
9-Tarhan (İ. Aytaç), 49 kilo, 
ıo- Kuruş (Ş. Kırglll), 49 kilo, 
ıı- Önal (N. Aker), <&8 kilo, 

Yukarıda da yazdığımız glbl gll
nUn en kalabalık koııusu olmasına 
mukabil yarı(Jın dört hayvan ara • 
sında geçeceğini dilıUnmekteylz. 
Bunlar da Tuğbay İsmail Hakkı 
Tekçe'nin ahırına mensup Sava, 
Tuna ile Tomurcuk, Bora ve Tar • 
zandır. Bunların !tinden de To -
murcuğu diğerlerinden daha şanslı 
buluyoruz. Bununla beraber kendlıi
ne yardım edecek arkadaıı olan Sa
vanın Tomurcuğa en kuvetıı rakip 
olduğunu zannediyoruz. Bora ile 
Tarzan bu koıunun avtııayderleri -
dlr. 

Altıncı koıu : 
Uç ve daha yukarı yqta ve ııene 

içinde ko~ıu kazanmamıı sat kan 
lngiliz at ve kısraklar içindir. İk
ramiyesi 300 lira mesafesi 1800 
metredir. Bu kOf'JYa Uç hallı kan 
yazılmııtır. 

1- Sifkap (T. Agfuı), 60 kllo, 
2- ÖnUsar (T. Kaçka), 531/ı kilo, 
3- Ayfer (Mekki), 531/;ı kilo. 

Bu koıun·ın en ıanılı hayvanı 
Slfkaptır. Bu ınla beraber geçen • 
lerde manialı ko§uda gUzel kootu -
ğunu gördUtUmUz ÖnUıar'ın Sif • 
kap'a kolay kolay yarıı vereceğini 
tahmin etmiyoruz. Bu&iin ti!te ba
his dördUncU ile be11ıncl koıular 
arasındadır. 

Vurguncular 
isıanbul, 13 (Telefonla) - Toptan 

manifatura ticareti yapan Vahram Ber
beryan ınağaıasında mal oldufu halde 
m~ıerilere yok dediii için bir <iirmü 
metbut yapılmıı, kendi.si adliyeye ve • 
rilmiştir. Vahram bq yüz lira para ce
zasiyle iki sene Tokat'a ıüraüne mah • 
k\ım edilıniştir. 

Toptan klğıı ticareti yapan Davit 
Yuda da fazla fiyatla satıı yaptıiı için 
beıyiiz lira para ceıasiyle iki MDe Di -
yarbalur'a 5Ürgüne mahküm edilmiıdr. 

Bugünkü atıJ 

müsabakaları 
Ankara AUcılık AJanlıtından: 
Atıcılık teder~nu, atıcılık hazır

lık calı111J1alarma esas olmak üzere 
Ankara atıcUtk lhtısaı kulübU lakı· 
mtyle Yüksek Ziraat l:."nıtltüıU atıı ku· 
JUbU takımı arasında ekıerslz müsaba
kası tertip etrnlıtlr. Müsabaka aaat 9 
da batlıyacaktır. MUsabaka ırunu 14. 
12. 941 pazar ırünüdtir. 

ı - TUtek: 22 çap, 
:J - Mesafe: 50 metre, 
3 - Hedet: bir aantımetrellk ara

lıklı daireli heder, 
4 - NIHn vazlyetı: ayakta destek

siz, cökte, ya tarak desteksiz. 
S - Mermi adedi: her vaziyette 10 

menni, atıftan eve! aöylenmek ıartıy

le her vazlJ, et tein lkl&er adet tecrübe 
mermisi verlllr. 

6 - lcra sureti: tecrtibfı mermileri 
de dahli olmak üzere her mermi ıröste
rllecektır. 

7 - Hakem: dört klalden lbaret ola
caktır. lklsl lhtısas kulübünden, ikisi 
Ziraat EnstllüaUnden. 

S - MukAfat: YUkst'k Ziraat Enatl· 
tUsU kazanan takım tein 
kupa koymustur. 

9 - . Tasnır sekli: 

ortaya bir 

A - Kulüpler arası her Uç vaz!Yet
te blrlnclllk, lklnclllk. üçUncUIUk 

B - KulUpler arası her vaziyette 
birincilik. lklncllık, UcUncülük, 

u ı: u ~ 

Bulgaristan 

lngiltere 
-- ve --

Amerika 
devletlerine karıı 

harp ilan etli 
< Bası ı inci sayfada > 

dlrmlttl 
Batvekll bundan • sonra ıö1:lertne 

'söyle devam etınl&llr: 

BuırUn Uclü paktın Ucüncü madde -
sinden Buı~arıstal) ıcın vecibe dot
maktadır. Bütün mebuslar, FUhrerln 
ve Ducenln nutuklannı dlnlemlılerdlr. 

Bu nutuklardan anlnaıldıtı ırlbl, mlh -
ver dcvıetıcrl hucuma utramıs ve bu 
hUcumlardan !Azım aeıen nell<'elerl 
cıkarınııtardır. Yeni Avrupa, tesıınUde 
da~anmnktadır. Bu prenaıtıe dayanan 
Bulaarlstan, Blrlc&lk Devletlerle mü
nasebetlerini kesmıatır v~ Inıııtere ve 
Amerika Blrlestk Devıetıerl tıe harp 

c - lJmumda her üc vazbette rer- halindedir 
dl blrtncıllk, lklnclllk. ücünC'OIUk, 

D - lJmumda monrerlt vaziyette Baı,ekll!n bu sözleri üzerine bUtün 
blrtncll!k. ikincilik. Uçüncülük. mebuslar ayata kalkınıt ve tezahürler-

10 - Tertip heyeti: Atıcılık ajanlı. de bulunmu&tur. 
tı ve KAzım KfülU'dUr. 

11 - Takımlar 

Atıcılık lhtısas kulübü takımı: 

Nuri Vural, Sami Ertansl!l, Ferit 
Koper, .Müsllhettln Mete, Suat Kayalı, 

KAzım Köylü, Sabih Incedlken 
Ziraat enstitüsü takımı: 
Ali Rlza Icer, Rıdvan Turan. HOse • 

yln Beyhan, Nihat Sipahi, Rlfat C'..erek, 
Turhan Utur. Mehmet Demiralp. 

Yukanda isimleri yuııı atıcılarııı 

&aat 8.80 da atıı pollııonunda bulun · 
rnnları. 

12 - Tasnif heyeti: Atıcılık a:ıanı. 

Dr. KAzım KöylU, hPr iki ııtıcıtık mü· 
esseseıılnden birer Azadan mUrekkf'ı>· 

tir. 

Ölenleri diri gösteren 
memur 

htanbul, 13 (Telefonla) - Üsküdar 
malmüdürlüğü kaıiplerinden Refik, ölen· 
!eri diri göstererek ıimmerine 8034 lira 
geçirdiği içiıı ağır cezada beş seııe on 
ay hapsine ve parayı ödemesine karar 
,·erilmi~tir. 

Fethiye' de yer depremi 
Fethiye, 13 a.a. - Gece saat 20. ı S te 

üç dört saniye süren bir yer depremi ol· 
muıtur. Hasar ve ıayiıt yoktur. 

Denizli' ele 
Denizli 13 a.a. - Bugiin saaı 8,IS te 

ıehrimiıde bes saniyeden fazla süren 
yer sarsıntısı olmusıur. Hasar )'Oktur. 

Basvekll sözlerini ıöyle bltlrınlştır: 

HUkumetln kararı, memleketin men
raa tlerıne uyııun bulunmaktadır Bul. 
ı:11~Uıtan. Avrupa'da yenı nizamın ku -
rulmasında l&btrııtı yapacaktır. 

Buşvckllln bu beyanatındıın ıonra, 

St'>lıran)a reisi, mc>cllsln hUkümetın ka
rarını tasvip edip et.medltl sualini ıor
mu&tur. Bunun uzt'rlne, muhalefete 
mensup altı mebus müstesna olmak ü· 

ıere. bUtUn dlter mebuslar ayata kııl· 

karak kıra! ve Butıarlstan ıcın teza • 
hürlcrde bulunmui ve t0tılantıya bu 
suretll' son verllml&tır. 

Macaristan Amerika ile 
harp halinde 

Budar>t'ate, 13 a.a. - Maoar hUkU -
met!. Uclü paktın UcüncO maddesi ıe
ret:ınce, lllacarıstan·ın 12 UkkAnundan
berl Blrle&lk Devletlerle hArı> halinde 
bulundutuna kara r verınıı ve bu ka -
rar Amerikan elçisine bildirilmiştir. 

$ivas'ta askerlerimiz 
i~in kııhk hediyeler 

Siva~. 13 a.a. - Askerlerimize kıı
lık hedi>eler temini için ıehrimiz Kızı
lay 'e Yardırmevenler Cemi}etinin müı
terek komiıeleri faalİ)etle çalıımakta ve 
halkımızın hu uğurda para yardımı \e 
teher ruları hararetle devam etmektedir. 

Ulus Eskirim Kupası 

Gazetemizin t ertip ettltl eıklrım mUaabakaııının ııporcular araııında 
uyandırdıtı geniı ilgi Umit ve tahminlerimizin üstünde olmuıtur. 

Tecrübesizler A sınıfı, tecrübesiz B sınıfı ve tecrübeli Hklrimcllere 
heyecanh ve gUzl maçlar yapmak imklnını veren mUlabakalara ikinci -
klnunun ilk haftası içinde bqlanılacaktır. 

HenUr bize adlarını yazdırmıyanların acele davranmalarını tavsiye e -
deriz. Kayıt mUddetı 20 llkkln'Jn cumartesi gUnU bitecektir. Bunun için: 
Uluı spor muharrırllğine bir mektupla mUracaat etmek ve bir veılka fo -
toğrafı göndermek yeter. 

1 
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Maha~ kır koıusu yaplldı 

YE$İL KÖ~E 
(Balı 2.. .ıncı aaytada) 

yakınlatır. 
J) "Akıam kokusu,, &şıklara sor

malı P 
K> "Bulutlarda oyalı sancak,, 

h er halde iyi bir ıey olacak 1 
L) "Budanın t ebessümü,, sevim

li olmalı. 
M) ''Bulut denizi,. kim bilir ne 

dolu ? 
N) "Mor siı,, peçeli bir yüze, 

hülyaya benzer. 
0 ) "Pırlanta,. deierini kim u

nuta ı 
P) "Kehrıiba havuz,. yerinseyen 

ııönüllerin içinde yıkanıp arına -
cıkları bir güzel. 
• hte bu ııuzeller umanla bütün 
dunyayı sarmış. gönülleri kapla -
mııtır. Çiçekleri zorlu ııüzel ya
pan bol ııüneştir. Onu da çok $İl
kür bizde parayla 'Vermezler. Yur
dun her yanı ııünlük, ııülistanlık
tır. Dailar ve düzler, burcu burcu 
kokan türlü çiçeklerle örtüludıir. 
Batıda ve daha otelerde çiçekleri 
yapma ısı ve ışıklar altında zorla 
ve türlü emekle yetiştirirler. Biz 
de toprak ana kendiliğinden biti
rir. 
Yaşadığımız günlerin çiçek gü

zeli krizantemlerin ilk turfanda -
tarı şırin yüzlerini ııösterip ıeç
tiler. Daha atır başlıları. nazlı ge
linler gibi . ayak sürıiyup. gecın
ıeyerek yenı göründüler. 

500 metreden aşaııı illerde ve 
kıyılarda: ön etek açık .. çapkın • 
cı şöyle ! sağa sola kaş goz ata
rak, ııonuller kaparak bahçe tarh
larının arasında sere serpe, çıpla
sık duruşlarını seyretmek kadar 
engin ve renkli bir zevk olamaz. 

Bu yıl pek de ummam ya. nor
mal senelerde bu durumu şeyle 
göıterebıliriz 
Toro5ların üzeri erııin başlar 

ribi bembeyaz karla örtülüdür Or
talarda çamlardan, koyu yeşil bır 

deniz.. Atağıda düzde pamuğun 
yurdunda bu fettan patların, açı 
lıp saçıldıkları ve oynaştıkları 
cennetler.. Önlerinde mavi ipek 
çar5a flar ııibi yayılı bir kırışık · 
sız deniz. Bu derli toplu ııuzelliği , 
siz duşıinunıiz. 
Yazın bollukta hep çiçekler bi

rer birer ortadan kaybolunca, mey 
dana çıkıvermeleri küçümsenecek 
bir iyilik değildir. 

Krizantemlerin pek iri çiçekle
ri olur. Doguştan olma v eya son
radan yapma gibi.. Ondiıleli, kı
vırcık başlı krizantemlerin daha 
iri ıüzellerinı, çiçek çatısını bu -
dayıp, tomurcukl arını ayıklıyarak 
kazanırlar . 
Dalcıkların besliyemiyeceği to

murcukları bir bir koparıp, seçkin
lerini ferah büyümiye bırakmakla 
çiçeklerin daha irice açmalarına 
kolaylık yapılmış olur. Bu mari
feti çin, ja.pon bahçıvanları en iyi 
becerirler. 

1867 de ]aponya'dan bir kaç seç
me lai:ıantem cetiren (Robert 
Fortlin) bu marifeti insfliz çiçek
çilerine öiretmiıttir. 

18R8, 1889 yıllarında Pariı ser
gilerinde açıklanan çiçekleri, sey
redenlerin cözleri kamaıtı, çok 
beleni' topladı . 

Bizde tohumdan krizantem 
yetiştiren amatörler zaman zaman 
göründü, ııene kayboldu. Yetişmiş 
fidanların fazla koncalarmı ayık
Jamıya hcveslene~lerimiz bile a
zaldı. 

Krizantemin dü$künlerlyıe dur
madan çoğalmaktadır. Üretim ve 
bakım kolayhklarmr ayrı bir ıün 

anlatmz. ULUCAM 
ııııııııııııııııııııııııııııııl ııııı 

·sebze fiyatları 
Belediye Reisli ğinden: 

-( 1" İlkkA.nun 1941 )--

Cinai ve me11..1eı 

Ispanak <Muhtelif), 
Lahana <Muhtel!!) 
Pırasa (Muhtelif) 
Yerelmaaı (Ankara) 
Kerevia (Bur1&) 
Patateı. sarı Cttrgilp) 
Plltateıı beyaz ıttrcUP) 
Kabak (Tar1t1ı) 
Karnıbahar (Tarauı) 
Ayıe taeulye (Merııln) 

• u . 11 ra; 
er.. " 
!!= -:s 
cı.: t ~ 
~~ C.< 

18 
6 
9 
& 

15 
11 
8 

32 
18 
30 

26 
9 

13 
9 

22 
16 
11 

Çalt faeulye (Menin) 30 
Barbunya ,. (Menin) 30 
Domatea (Kerıia) 17 
Yuvarlak 
Patlıcan (Mersin) 22 28 
Kuru ıoıan (Muhtelif) 7.5 ıo 
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iRAJIT RIZA TIY ATROSU § 

Muhaç kır koıu·ıu birinciıi Mustafa Ceylan ve ikincin 
Ali K..tıTadum an bitif hattında 

-Halide Pitkin birlikt~ E ----- --HALKEViNDE § ------· -
:Sugün Tenzilatlı - Matine E -i Saat: 3 te ------------

Yatıkh vagonlir 
kontrolörü 

---------------- -: Komedi 3 peı;de : - -5 Bu Gece : 
: Saat: 9 da : - -s BOBSTİL § 

st~d~o!°u!:\:1~:'1:1~!~~ k~;a:~'~::a:~~~a~ı!:U~~ 1~!~~ E ~omedi 3 perde S 
spor ve Gençlerblrlltl'nden 9 atlet glrmiıti. : : 

Jıluhaç kır kOfUW adını tqıyan ve Beden Terbtyeei Umum JılUdUrlUIU : ı3ıleU9' ailndlls eaat 12 den :_ 
- lUbaren H&lkeviDde 

yıllık atletizm faaıtyet programının ilki olan bu kQfUda bazı yeni ve genç : aatılm&kt&dır. : 
elemanlar dikkati çekiyorlardı. Yolun çotıı çamurl'J oldytıından alınan : : 
dereceler çok iyi olmakla beraber gelecek gUnler için llmltll idi. : Ber tarafa otoblla temin : 

Yantt& Koatantln ve Hüaeyin ilk önceleri sıkı koearü neticeyi kaza • : edllmlıtlr. E 
nacak sibl göründükten ıonra, Demlrapor'dan Mustafa Ceylan, Ali Kara· ,; Telefon: 2653 : 
duman vı> İbrahim Tozan mesafeyi çok açmışlar ve sıra.siyle birinci, ikin 'İllllllllllllllllllllllllllllllllr 
el Tt OGUıı.ctl olmuılardır. Dereceler: 20.46, 20.ff ve 20.M tur. 

-S-
.aı ıı ı ı ı ı ıııııııı ıı ıı ııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1a -- -
lôLMiYEN AŞKi ---- ( WUTHERlNG HEIGHTS ) ----- ----- Merle Oberon - Laurence Olivier --= -§ Mevsimin ,aheser i en müessir ve kuvetli aık romanı § - -.,11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 11111111,.. 

MARMARA ÜSSÜBHRAI 

Pirinç i lôn ı 
Marmara t 'uUbahr1 K Satın Alma 

Komts>onundan : 
,. l - Tııhmln edilen umum bedeli 
67500 liradan ibaret ıM 000 kilo J' r!n~ 
kapalı zarr usullyle eksiltmeye konuı-

rnuıtur. • 
2 - Eksiltmesi 20. tlkkfınun 1941 

cumartesi KUnü J11at 11.30 da lzmlt't.e 
Tersane kapısındaki komisyon blna~ın 

da yapılaı-aktır. 

3 - Muvakkat teminatı (41"'~) I! -ıı. 
olup ıa rtnamcsl 3..<\S kuru& mukııhllln· 

de kom syondan alınablllr. 

4 - Ekslltml'.'> e iştirak edecc.t ıst.:K· 

lllerln, \IC'lln'l vcslkalannı V!? yukarda 
yazılı temlnattarlyle birlikte 249" sa)ı· 
lı kanunun tıırltatı vechlle tanzı.n edc
ceklerl tcklıt mektuıııannı mua)yen 
&:Un ve snııtten t11m bir ıaat · ne 
k&d.ır kom syona vermeleri 

(10563-9053) 190Zl 

ASKERi F ABRlKALAR 

300 - 500 Kğ. çiğ bezir 
alınacak 

As Fab Satın Alrnıı. Ko. dan: 
Yuknrıda yuılı cı~ bl'.'zlr askeri fab

' rlkalnr umum mUdUr!Ul\'.U merkez ııa • 
1 tın aımn kom syonunca satın alınacak-

1 
tır. 

T11llrılerln 15 12. 941 tRrlhlnde saat 
14 SO d11 mlira<'antları. (9189) 19169 

ADLİYE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Tem) z mnhkcmpsl 4 üneü hukuk 

dalres.nde yırm l lira asil maa&lı kl'ıtlp

llk münhnldlr 'ıc-ınur n ke.nunun'l .. kl 
acraltl hrı lz oıe.nıardan tallı• bulu:ııın

Jnnn vrs katarını 'ı'.\mll-':ı 24 . 12. S41 
tarihinde yapılacak mı1~11 haka ımuıı.a • 
nında hazır bulunmala:-ı .11&0 olunur. 

19374> 19310 

. 
Nimet YILMAZ 
M OD E RN 

BIÇ~l, DlKlŞ YURDU 
Londra ve Paris usulü en son 
metodlarla ve çok kolay bir 
şekilde biçki, diki' 3, 6, 9 ay
lık miıddctlerle mıikemmel su
rette oğretilir. Mezunlara ma -
ariften tHdTldi dipJoaqı Yerilir. 
Kursu bitirenler terzihane ve 
yurt açabilirler. Bu ay ıonuna 
kadar talebe kaydedilir. Şera
itı oğrenmek üzere Ankara ön 
Cebeci kurtuluş 1. ci ortaokul 
arkası Bahadırlar sokak No.17 
Tankurt Ap. Daire 6 daki mu
vakkat adresimize müracaat e
dilmesi. Kayıt öğleden son -
radır. 5619 

Ankara İkinci İcra Memurluiun • 
dan : 

Bir borcun ödenmemesinden dola
yı haciz altına alınan kıymeti ta -
rihiyeyi haiz kadim bir adet 500 
lira deierinde Farkentan tabı maki
neıinın bu kere aatıtına karar veril
mie ve satıt cunli olarak 25. 12. 941 
perşembe ııinü saat 12,30 tayin e
dilmiı olduğundan istekli bulunanla
rın muayyen ııun ve saatte mez1d1r 
tabı makinesinin bulunduğu Fevzi 
pa'a mahallesi Ulger sokak 14 nu
maralı matbaada hazır bulunacak me
mura 941-81 dosya numaraıı ile mü
racaat etmeleri : evsaf ve mahiyeti 
hususiyesine rağmen ille açık artır
ma neticeımde muhammen kıymeti
nln 3 75 i verilmediii veya bu mik
tar üzerinden isteklisi zuhur etme
diği takcJirde mahcuz makinenin i
kinci artırması 26. 12. 941 cuma ııü
nü aynı mahal ve saatte icra kılına-
cağı ilan olunur. 5717 

•- SON GÜN-• 

ULUS Sinemasında 

MEMNU AŞK 
Bütün b lplerde 11şlın 

ateıınl. • • 
BütlJn ıönlJllerde busel~rin 
be7ecan ı nı ... 

Bütün urlıklarda inkisarın 
ıstırabını canlandıran 

büyük film-. 
ARTİSTLER 

DOROTHY LAMOUR 
AKIM T AMlROFF 
JOHN HOWARD 

AYRICA 

HARP OKULUNDA 
Seanalar 

H.30 - 16.30 • 18.30 ve 21 de 
GECE İÇİN YERLERİNİZİ 

KAPA.TINIZ. 

10 • 12 Ucuz Matinelerinde 

MEMNU AŞK 
Telefon: 6294 • 

Yarın matinelerden itibaren 

U L U S Sinemumda 

Balıkçının karısı 
Ş&Jıane tllmi ı;öaterilmlye 

başlanıyor 

M. M. V. Hava Sa. A. Ko. 

Otomatik santral alınacak 
l\L M. v. Hava Satın Alma Ko. dıın: 
ı - Blr adt'!l 2:ı !ık otomatik san

tral rıazarlıkla satın alınaraktır. Mu -
hammen bedeli 4782 lira :ıo kurus olup 
kati teminatı 717 lira 38 kuruıtur. Pa· 
zarlıtı 16. 12 941 ıalı ıtüml ıaat 11 d• 
Ankarada Jıava aatın alma komt.yo
nunda liAPllllcaktır. Sartnamesl komı.
yonda ıröı111eblllr. lstekl ll'rln muayyen 
i'\İll ve saatte komuy0nda bulunmalı· 
n. (9309) 19254 

İşçi alınacak 
Gazmaake J:abrtka.aı MU • 

dUrlUğUnden : 
Fabrikamız için okur ya • 

?.ar erkek i,c;i alınacaktır. 
İsteklilı-rln Mamak'ta fab

rika mUdllr!UğUne müracaat • 
ıarı. 5716 

Ankara Lv. Amirliği 

Halı alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 
l - Pazarlıkla bir adet 5 X 4 ~ 

badında İaparta halısı satın alına
caktır. 

2 - lhaleıı,i 15. 12. 941 pazarteü 
rünü saat 10 dadır. Taliplerin teklif 
edecekleri fiyat üzerinden kanuni 
teminatlariyle birlikte Sa. AL Ko. na 
müracaatları. (9298) 19272 

Satılık hayvanlar 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan r 
1 - 35 baı hayvan pazarbkla aıt 

tırma usulü ile 15. 12. 941 puartetl 
gunü saat 10 da Ankara A tpuana.. 
da satılacaktır. İsteklilerin belli ..,... 
kitte adı ııeçen puarda b'11Ulllll81a. 
rı. (9332) 11271 

ANKARA BELEDiYESi 

Parke lafı almacak 
Ankara Beledl"'1Ddea ı 
ı - Belediye aau,aoa 1c1a aımaea1r 

olan (800,000) adft parb ta.al nalıtın
ıl belediyeye alt olmak here OD bel 
&'Ün müddeUe ve kapalı urC anıtı De 
cklıUtmeye konulm111t111'. 

2 - Muhammen .-.ıt Qt,000). .. 
radır. 

3 - Teminatı <IJS>> ISrdd'. 
c - tbaı..ı 21. 12. tN1 ah dat •• 

at 11 de >'•PılacaJmd&a eartaanıe ve 
ketlt cetvellerlnl s6rmelc tlttftnlerla 
her ırUıa encOmen kalemine nıoraeaaı 

etmelerf"'\.e 11tekl1lerln de Dla1e riDG 
olan 23. 12. 941 aalı sllnO un cıaa Jı:a
dar 2490 numaralı kanunun 12 ınet 
maddesi ıarahaU vechlle tamim ecle
ceklerl teklU melrtupl&nm beltlllıe ta
ıreılnde m11teeekkü encllmene ...,.. 
lerl. (9081) uml 

Doktor 

EMİR NECİP ATAUM 
Dotum ve U4ın baatalıldan 

Miitebulua 
Biiyük Postane aıkuaeda s..,i 
c.d. Demir Ap. No. ı .._.... 

nm kahu1 _.._ 

Telefoa: .. ı, 

Toplantı 
Türkiye Sanat Mektepleri •esaa. 

tarı Cemiyetinden ı 

Cemiyetlmi:ı &sası bahmlıa ..... • 
da\lar ile henii:ı ha :raaılmlJllll ( ... 
nat okul ve enıtitiileri 'H 7-.ı on
lu> mezunlarnuııt. iıtfr&Jd7'e il ı& 
1941 pazar ıW saat 10 ela Ankara 
Halkevi 1alonlarlDda bir toplPtl ,..... 
pılıcaktır. 

Bu toplantıda ı 
ı - Yeni ba kaydı 
2 - Azaları bırblrine tllmltınlills 
3 - Aııkara'da bir ıube açıhqm 

meseleleri ıoni,ul~ktir. 
Cemıyetimiz i.zalariyle benii:ı be 

yazılmamıı olan bilumılm HD&t • 

kulları ve enıtitiıleri, yapı okuhe 
mezunları bu toplantıya dlvetlidir
ler. 
Yukarıda sözü geçen ıü ft uat

te Ankara Halkevinde buamunalan 
rica olunur. 

5719 Ankara Miial .. illilt 

Milli Müda faa V eklleti 

Matbaacılara 
M M. Veklleıi Sa. Al. Ko. daa: 
Hepsine tahınin edilen fiyau 1500 

lira olan bir milyon tane er ııhar fili 
buurılacaktır. Kiiıdı Veklletce .eri
lecek diler malz.eme müteahhide aiı 
olacaktır. isteklilerin prcnameyi a& • 
mek için her aün ve atık eksiltmesine 
iıtirlk için de ekıihme tıünii alan 27· 
ilkklııun-941 cumartesi süııü saat 10 
da Ankara'da M. M. V. satın alma ko. 
da bulunmaları. tik teminat l 12 lira 50 
kuruşıur. (9217) 19205 

SATILIK 
Elektrik kaynak 

mak inesi 
Dört tekerlekli alman mar -

kah çok az 1nıllanılmıt flbri -
katara elveritli. llliracaa• Ttı 
3253 .\Dkara. 5721 
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TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

z T A ASI 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

VlLAYETLER 

Köprü yaptırılacak 
Manısa Defterdarlığından ı 

Manisa - Kırkağaç yolu 4 + 185 
kilometresınde 6 + 600 metre açık
lığında ahşaı· Medar" köprüsu :.~lia· 
atına ait ılan projesi. 

ı - İhalesi 19. 12. 941 tarihinde 
yapılmak uzere eksiltmeye konulan 
Manisa vilayeti Akhisar • Kırkafaç 
yolunun 4 +180 inci kilometresinde 

U L U S 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen llanlar 

Kundura alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. cıan: 

bnılıyacnktır. Muvakkat teminat mlk
t.an 6750 liradır. lsteklllcrln bütün ev
raklarl.Yle hlrllk.te belli ırtin ve saatten 
bir saat evci tckıır mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (919:5) 19138 

Kuru ot alınacak 
l - 2521 cırt kundura kapalı zartln Tapanc Sa. Al. Ko. dan: 

mUnaka&a)il konmuştur. Tahmin edilen 1 - Beher kU06una 6 kuruı 50 san· 
bedel! 23319 lira 23 kuru$ olup ilk tc· tim •tıyat tahmin edilen 600 ton kuru 
mlnat 174::1 llradıı:. ot 16.12. 941 salı ı:Unll saat 11 de pa

2 - Müııakasası 19. 12. ~41 cuma gU· 
nti saat 16 da yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün Ko. <la ı;ıörıllur. 1stck111crın 

14/12/1941 

Deri ve barsak satışı 
Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesinden : 

Kurban bayramında mahalle ve köylerden toplıınacak tahminen (500o1 

tane koyun, keçi, toklu, ceple derisi; (1.700) kllo aıeır derisi ve cı 3()0 

tane baCınıntın. mevcut ıartnameslne göre, ıstcklls ne ver1lmt'.'sl artırın 
ya cıkanımıatır. KaU 1haleıl, 15 blrlnclkAnun 941 pazartesi gtinU saat o 
dörtte yapılacaktır. Isteklllerln ihale g!lnü Esklschlr H K. ~utıcsınc ır 

racaat etmeleri lAzımdır. Şartnamesi Ankara'dıı kurum genci mcrkC"ıtnd 
de görUlcblllr. 5457 Sube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri yapılacak 6 X 600 lik Medar köprü· belli gtin ve saatten bir saat evci tek· 

zarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi 

her gUn Ko. da gör!llUr. Muhammen 
bedeli 3000 lira olup kati teminat 5»50 
Urndır. !stcklllerln' belli gun ve saa.Uc 

ıır mektuplarını Ko. na vermeleri. Bu Fındıklı Sa. Al. Ko. na ırelmclcrl. 
saatten ı;onra verilen mektuplar kabul (9::!30) 19179 

edilmez. (8888) l 2G Tahmil ve ışı 

suniın inşaatına mezkur gün eksilt· 
1 meye konulmuştur. • • 

1 

Bu işin muhammen bedeli (10390) 
lira (51) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak Nakil işleri 
ıunlardır ı A) Eksiltme şartnamesi, Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 

Çeşitli yiyecek alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
l - Aşağıda miktarları yazılı uç 

kalem erzak pazarlıkla alınacaktır .. 
Pazarlığı 24. 12. 941 çarşamba günü 
saat 16 da yapılacaktır. Taliplerin 
kati teminatlariyle Ko. na müraca
atları. 

Devlet Demiryolları 3 lıncil İşletme MUdUrlUğilnd('n 
l!l41 eeneııl mayıs sonuna karlar Bandırma deposuna miktar, muh!lıtl 

lfodcl, muvakkat teminat miktarı yazılı kömürUn tahmtl ve tabliye ıŞ 
kinci defa kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmu§tur. 

B) Mukavel, projesi, C) Bayındır- ı - 22 000 ıon me\addın tahmil 
!ık işleri genel ljartnamesi, E) Şose tahllyesı \e ıehlr dahli! ambarlara nak· 
köpruler şartnamesi, F) Silsilei fi.

1 

!iye kapalı zıır!ln ekslltmı:_ye konul· 
yat cetveli, G) Metraj, J) Hülisa- mu.tur. Muhammen tıcıtcll :54780 lira· 
i ke ·r K) 1 t' 1 b · . dır. Şartnametl Gelibolu Sa. Al. Ko. da 

şı , s ıye~ er u ı~e aı~ yu. ı:oıiilür. 
karıda ya~ılı ev~.aıc :'~ proJelerı na- 2 _ lhaıcsı 23• 12• 941 salı g!lnU 
fı; kale;~n~e gorebılırler. "h saat 13.30 da Gelibolu sa Al. Ko. da 

Cinsi sadeyağı, miktarı 30.000 kilo, 
M. bedeli 53.400 lira, kati teminat 
8010 lira. 

F.kelltmesi 29-12-1{)41 pazartesi gim!i saat 16 da Balıkesir işletme b ıı.t 
sında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İetek!llerln muayyen günde ih::ıle saatından bir saat eveline kadar ııı" 
vakk!l.t teminat ve kanuni vesikalarını havi zarflarını komisyon rclslı~ 
tevdi etmiş olmaları llzımdır. Şartname ve m'.lkavclcname parasız ol 

- 51 tmeye 19. 12. 94}. tarı • yapılacaktır. Muvakkat teminat mlk· 
le çar$amba gün 16 saatte Manisa tan 4108 llra llO k Jruştur. Istcklılcrln 
hiıkumet konagı binasında nafıa dai- lllzumlu evraklarlyle 23. l2. 941 tialı 
resınde kapalı zarf usuliyle yapıla- gUnU saat 14.oo a kadar lckll! mektup· 

Cinsi zeytinyağı miktarı 15.000 ki
lo, M. bedeli 15.000 lira, kati temi· 
nat 2250 lira. 

iııletmeden ve Bandırma istasyonundan verilir. (!ll90) 19• 
Muhammen 

Tahminen bedel 

caktır. tarını Ko. na veınıclerl. (0025) 18966 
4 - Eksiltmeye girecekler ıc;ın 

Cinsi pirinç. miktarı 50.000 kilo, 
M. bedeli 22.000 lira, kati teminat 

Vnpur ambarından tahliye kovan
larına vinç kancasına takılması 
Köm!irlin mavnalarla rıhtıma nakli 
KömUrlln mavnalardan vagona nakli 
KömUrUn va~ondan depoya tahliye
si ve muntazam istifi 

Ton 
15000 
15000 
15000 

Lira 
sooo 
9300 
6000 

Lira 
225 
697 
450 (779) lira (29) kuruş muvakkat te

minat vermelidır. 
Aşa(:ıdaki vesikaları haiz olup 

göstermesi lazımdır. 

A) lhale en az tatil günleri ha • 
riç 3 gun evel Manisa vılliyetine 
müracaat ederek işe girebilmek için 

Pirine sabunu alınacak 
tst Şlsll Sa Al. Ko. dan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 50 

ton pirine sO\l)un acık cKslllme ile mU· 
nakasn>a konmu&tur. Evsar ve nususı 

sarııar Ko da ı: rü.Ur. Beher kılo u • 
nun muhammen ocdclt 43 ı.:urus ur. l· 

3300 l ira. 19252 

Sabun alınacak 
l st. şfşıı Sa. A ı. Ko. dan : 

Depo kömUrltiğUnden makinalnra 
Depo kömUrlüğUnden diğer depola-
ra gidecek kömUrUn vagona yUkle-

15000 
8000 

2100 
1120 

157 oO 

84 "' 

alınmış ehliyet vesikasr. B) Ticaret haıesl :..'2. 12. 941 oıaz rtesı gunü ımaı 
ve sanayi odası sicil vesikası bir 10 da: >apılıı.C'oktır Tal pler.n kati ta

l - Kapalı zart usuıo ile 00 ton sa· 
bun mllnakasa::;a konmustur. EHa! ve 
hususi ıartınr ve tcsllm mahalli Ko. da 
ı:öıi.llllp öl';rcnllcblllr. thalrsl 5. 1. fi 12 
pıızıırtcsl g!lnll saat 11 de )llpılacak -
tır. Muvakkat teminat 4040 liradır. Ta· 
llplcrln ihale saa llnı1cn btr gaa t evci 
teklif mcktupınrını Ko. na vermeler!. 

tllmesi 7000 980 73 ~ 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111ıı• 1 ~ 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
zır at Rankaaında kumbaralı ve lhbanıız tasarruı ncsaptn rıncın en ıız 

ılO lirası bulunanlara senede 4 dc:ta cckl cek kura ile asatıdakl p!Ana ıro

re tsra.ıı ~e datıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
,, 

" ,, 

" .. 
,, 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

" 
" 
" ,, 
,, 

4000 Lira 
2000 .. 
1000 " 
4000 " 
5000 " 
4800 " 
3200 " 

Kuralar senecı.c 4 <1efa, 11 Mart. 11 Haztran, 11 Eylül ve 11 BlrlnclkA· 
nun tarih ndc cckllccektlr. 

DIKKAT : Hesapıanndakt paralar bir sene !cinde l50 liradan 
dil!mlyenlere !kraml.Ye cıktıtı takdirde % 20 ıazlaslyle verilecektir. 

ASKERLİK lŞLERl 

ç A G R 1 
Ankar Ask ı k Şubcs ncıen: 
şı ıo. 941 ve SOO sayılı Maliye v. 

hukuk muı; v r tınd mUmeyyız ola· 
rak ıro k n ad etinde aranılan ve fa· 
kat burad n a::;rıtd ~ tılldlrllen yedek 
p,yade tetmcn 329 do~mlu ve 43951 
hayıt numaralı B lcclkll Şakir otlu 
ş k p Çopurotlu tal m vazifesi almıs -
tır AcNe aubemlze veya bul~ ıtu ye
r n eubeslne 111 umu muracaatı llAn o-
lunur. l92~) 19249 

Ç A G R 1 
Ankara Aık rllk Şubes nden: 
Ba&veklt t mu asebeslnde memur 

iken m~ur;.y Ur.den ayrılan ve Adana· 
)a berayl uc ret ır ttltl anıaoıımakla 
Adanadan ve memleketi olan Anamur. 
dan aranmıısa da Ankaraya ırıtu:ı An· 
karadan Anamura ır tlltl ve Adanaya 
ır ttltl ıuretl rJyle sık sık yerini kay. 
betUren ve aubcyc kaU adresini vennl· 
yen yedek top tetmenl anamurıu 823 
dof:umlu ve 300!lS k yıt numaralı top 
tctmcnı Ali Rıza otlu Besım Unsal 
tallin vaz fesine ııevkedUecc:ınden eu· 
bcm zc n•ya bulundJf:U yenn ı;ubesıne 
acele ıilzumu mürac.ıatı lltı.n olunur. 

(9Zl0) 19250 

Çağr 
Ankara Askerlık Şubesinden 
1 - Emniyet umum mudurlüğıi bi· 

rinci şubesındeki adre tnde bulunmı· 
yan ve Ankara emniyetinde olmadı· 
gı anlaşılan yedek Top. Teğmeni 328 
doğum Kadıkoylu Sezai 48368 Fnh
rettin Akkutlu talım vazifesi almış
tır. Her ner de bulunuyorsa bulundu

ANKARA V AL1L1Cl 

Kiralık kum parselleri 
Ankara Vallllf:lnden : 
Aeatıda parsel numarası ve senelik 

muhammen bedelleri ::;azılı Cubuk ca· 
yı mecrıuındııkt kum ııarııellcrının ma· 
yıs 042 gayesine kadar 1carları acık ar· 
urınaya cıkanL"'llıstır. 

İhalesi ıs. 12. 941 pcraembc ~nll 
saat 13,30 da vlltyet dalnıl encUme -
nln,,.. yapılacaktır. 

Tallplertn mez;ı:dr ırün ve saatte "'(. 
7'3 nlsbet!ndekl temlnatlan ile birlik· 
ı vllA~et c!alinl encumenıne 'e &art· 
namesini görmek lstlyenıerın hususı 

muhasebe tahakkuk müdür!Utllne mü· 
raatları llAn olunur. 

Parsel No. 
4 
7 

10 
11·12 

(9080) 

Muhammen 
503 
720 
r;oo 

bedel 

1110 
9003 

Çeşitli ilaç alınacak 
Ankara Valiliğinden ı 

l - On bir kaza h-.ısusi idare dis
panserinin muhammen bedeli olan 
2128 liradan ibaret muhtelif ilaçlar 
satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminat bedeli ı59 
lira 22,S kuruştur. 

3 - İsteklilerin liste "e şartname· 
yi Ankara sıhat ve içtimai muave · 
net mudıirlügünde gdrebilirler. 

4 - İhale 15, 12. 941 pazartesi gü 
nü saat 15 te vilayet daimi encüme· 
ninde icra edılecektir. (8875) 18822 

defada devlete ait (6000) liralık köp 
ril imnlit sınaiyeyi muvaffakiyetlc 
ikmal etmiş olduğuna dair vesika. 

5 - Teklifler 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evcline kadar 
Manısa villiyeı konağında nafıa dai 
resinde komisyon reisliğinde mak • 
buz mukabilinde teslim edecektir, 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddene yazılı saate 
kadar gelmiş olması arttırma ve ek
siltme ve ihale kanununa uygun ola
rak mühür mumu ile kapatılmış ol
ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 18873 

Bina yaptırılacak 
Tokat Nafıa Müdiirlüğünden : 

Tokat merkezinde inşa edilecek 
39999 lıra 99 kuruş bedeli keşifli ce
zaevi inşaatı kapalı zarf usuliyle 4. 
12. 941 tarihinden itıbaren 20 gun 
muddetle eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 24. 12. 941 gunune miısadif 
çarşamba günü saat 15 te Tokat na
fıa dairesinde yapılacaktır. İhale 
kanununun hiikümleri dairesinde ica
beden vesikalarla birlikte muvakkat 
teminat makbuzları ve teminat mek
tupları ile birlikte ihale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyona 
müracaat edeceklerdir. Bu hususa 
ait pilin v<! keşif evrakrnr görmek is
tiyenlerin Tokat nafıa müdıirlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

(9243) 19200 

Yapı ilônı 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden 
ı - Fatsa kasabasında yaptırıla • 

cak beş sınıflı Sakarya mektebi inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksilıme)·c çıka . 
rılmışttr. 

2 - Kc,if bedeli 21632 lira 73 ku
raşıur. 

3 - Muvakknt teminat 1622 lira 45 
kuruşıur. 

4 - Ek~iltmc 26. 12. 941 tarihin
de cuma günü saat ı 5 tc Ordu bukü • 
mcı konağı içinde nafıa müdürlüğü o· 
duında torlanacak inşaat komb>onun· 
da >•Pılacakttr. 

S - fsıeklilerin ihale günundcn en 
az üç ı:ün C\Cl makamı \İli)ele mıira· 
caatla alacakları chli)ct ,.c,ika'1 \"e 9<11 
yılı ıirarcı ocla~ı vcsika~ı, muval..kıu tc· 
minııılnrİ)•le teklif mekrurlarının mu · 
an en gün \'e saaııe makiıu1. mukahi . 
linde inşal\I komısyonuna vermeler: l~
zımdır. 

6 - Ponndn v ı:..-ubulacak tta:ı!ıür
den doları J;eç kalııcak mektuplar ka-
bul edilmez.. ( 10821 - 9248) 192 • ı 

Yol yaptırılacak 
l\lanlsıı Daimi Enctimcnlndcn: 
Akhisar • Kırka{:ac yolunun 11 + 

9~7.75 - 17 + 034 cü kllomcLrclcrl a· 
rasındakl sosc inşaatı (16317) lira (43) 

kurueluk keslfnameslndc tcsb!t edilen 
'ahit !!yatlar üzerinden kapalı zart fu yerin şubesine ve Ankara'da ıse ..l il 1111111111111111111111111111 U L. 

~ubemıze derhal luzumu miıracaatı _ : usullylc ekslltmeye cıkarılm1'tır. 

ilan olunur. (9326> 19273 : N EQSTE R 1. N : lhalc 8. ı. 042 perıembe ırllnü saat 
- : 11 SO da vilAyet daimi cncumcntndc 

338 doğumlu olanlara - - yapılacaktır. Kapalı zarfın sant ona ka 
Ankara Yah ncı Askerlik Şubcsln· : Sıhaıli olmak içio insanın ajjız, = dnr cnc!lmcn riyasetine ıevdl dellnıcsl 

d n : burun, boğaz ve bademciklerini - \"eya posta ile vasıl olması ıarttır. 
Yapıla k ilk ve son )Oklamıı•ar, : sıhi bir tarzda temiz bulundur · : Muvakkat ıemınıi:t l:r.!3 lira s:; ku· 

k J : ması ıazımdır. : h zırh· o.maK Ulcre Ankara le ndcı ı.e __ Bu •ollarla dren ıını"inlcr, _ ru,tur. Kesif, proJe ve enrtnamc her 
•.o) ıerır~. e tu~an 33S cıo~umlu yaban , ., ı:Un encümende ı;:örüleblllr. Taliplerin 
cı r.n 13 1 kkAnun 941 pazartesi ııcü • : srip, kızıl, kızamık, difteri, kaba· : 041 yılına alt ticaret odası vcslkalan -
ntındcn it b ren <cumartest ~e pazar - kulak. çiçek, 5uçiçcği, meneniiı- : nı hamil ve ihaleden en az ırun c\•eı 
ı:tınıerı h rıc olmak tız:creı her ı:ın : ilah bulaşıcı hşsıalıklarda : nafıa mlldllrlilitUnden alacakları ehil· 
tı el<e kad r kn::;ıt mu melelerı yapı NEOSTERIN : Yet vesikasını tck?U mektubu lclne 
lac lctır Mezkur do~umıuıarın tallln : : koymaları ıtızınıdır. Kapalı zarfların 
edilen ıı:ı.lnlerde n!ICus cüzdııntnn ve I· - pülverizasyon veya gargarası _ 2490 sayılı kıınunun 33 maddcıl dalrc-
kamet vcs kalarlylc birlikte ıubeyc ı:e· şifaya yardım eder. : ılnde hazırlanması ve tc,·dll earttır. 

Böyle hastalar ile ıcmasıa bu- -lcrek kayıtlarını yaptırmaları llAn olu- _ - (9348) 1929.1 
029 - lunanları korur, $ahSi ihtİ)"llt \'C 

nur <9332
> 

1 
-

4 
: tedbiri aldırır. l:a.anelerde rcçe· : 

Sat.ilk otomobil 
38 mod~ll Ford tenezzüh otomobi

li, bCıyük motör, 2S bin kılometre 

yapmış, bir IAst ğl eski, Yoz$:atta şo· 
för Bahri Aktağa müracaat. Rus 
marka Fap otomobil 1 teneke ben· 
zln "130" Km. ~nı:ıar. Aynı adrese 
müracaat. 5641 

--tesiz satılır. -- -, ı 111111111111111111111111111111 ı r 
Kayıp - Kırljehirin Mucur kaza

sından 1926 senesinde ilk mektepten 
almış oldugum $ahadetnamemi kay
bettim yenisini alacagımdan eskisi
nin hükmü yoktur: 

:Mucurun Salaklı mahallesinden 
Siıleyman oğlu Mustafa Oker. 

~-------------__, ... _____ , 
360 ton hurda demir ahnacak 

Etibanktan 
Ergani bakırı işletmesinin 1942 senesi ihtiyacı 

olan 360 ton hurda demiri Ankara' da veya İstan
bul' da vagon içinde teslim şartiyle satın alınacak
tır. Pik hurdası şayanı kabul değildir. Taliplerin 
25-12-1941 akşamrna kadar Etibank - Ankara 
adresine teklifte bulunmaları. 5682 

İşçi ve ressam 

alınacak 
Esklaehlr Tayyare Fabrikası Direk· 

torlllltun°dcn: 
Fabrika lcln birinci ve ikinci sınıf 

tcsvbccı, tornacı, trczecl, elcktrlkcl, 
!Astık tamircisi, saatcı ve makine rcs· 
samı alı.nacaktır. Verilecek ııilndcllk 

Ucret lsteklllertn ımtıhanda ı:östcrc· 

ccklcrl muvaffakıyet ve kabiliyetine 
göre 500 kuruaa kadar )'ilksclcbllccck· 
tır. 

tsteklllcrln imtihanda muvaffak ol
maları. ı:elme, ı;:ltme yol masrarıarlyle 

bilumum zarurt masrıırıarının kcndllc· 
rınc alt olduıtunun bilinmesi 51ercklldlr. 
1stck11lcr'ln aıaiı'!da yazılı vesaiki hA· 

1 
mllım dilekçe ile fabrika ı:encl direk· 
törltif:ilne müracaat otmelerl. 

ı - NUfuı h!lvlyet cüzdanı, 
2 - Alıkcrl{k vesikası, 
8 - Emniyet mlldtirltif:ilnı1en tas· 

dikit h!lsnllhal kUıdı, 
4 - Okul ıahatlet.namcsl, 
:ı - Varsa bonscrv:ı.. 

(9568-8212). 19292 

mlnatlarlyle K.,. nıı m,ırneaet!arı. 

UlO:>GJ 1900:'> 

Sığıreti alınacak 
lst. Ş _şil 5a. At. Ko dan : 

(9354) 19295 

Sadeyağ alınacak 
E Der başlangıcı 1 

1 - Kup tı z:arr WiJIU ıll' Z)<IG ton Balıkesir S •. At. Ko. dan : 
&ıtır eti munakasa).ı konmuş•ur E\ • 1 - lleher kllosuna 172 kurus fb·at 
sat ve nususl eıırtlar Ko. da ııorulur tahm n ed len 35 ton sade>aıtının 8 ı~. 

!halesi 22 12. 941 p uırtcsı gı.lnu saat on paz.ırtesı l:Jn!l ::;ıtpılan pazarlık 

11 de )apılacaktır MuvaKkat temlnııt eksfl•mcsıne talip zuhur etme<llt:lnden 
60440 llr.L ta.iplerin Ih;ıle. saatinden kanunun 43 cU mıtddcsl mudhlnce 10 
hır sant evci tekili m ktuı lnrını Ko ı:un uzatılarak 18. 12. 9-U pcrecmbc 

= Ankara Akıam Kız Sanat Okulu Müdürlüğünden: ! 
: 15-12-1941 pazartesi günü Sergievi karşısındaki ~ 
: yeni binada derslere başlanacağrndan mektebe ~ 
: kayıtlı bulunan talebelerin ders günlerini öğren- ~ 
: mek üzere şimdiden okul idaresine müracaatları ~ mı \'ermeleri. (90661 10006 ~Unu s nt 15.30 da )apıl caktır. 

Sadeyağı alınacak 
Kırklareli 8a. Al Ko. dan: 

2 Kati tem nat 8520 liradır. 33 
tonıı toptan talip cıkmadı:ı takdirde 
bet tondan aınA'ı olmamak Uzcre ayrı 

ayrı taliplere de verilir. Euat ve şart· 
ları ı:tırmı:>ıc lstlyl'nlcr her ırtın ve ta· 
llplerln pazarlık saat nde tcmtnauarly-

: ilan olunur.. 19150 f~ - ,, 
'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ı - Kapalı zarf usullyle 11G840 

ldlo sadcya~ı alınncaktır. Muham· 
mPr bedelı 111 628 lira olup ilk tc· 
minl'ıt 14 97 lirı< 10 lmnıştıır. thııle· 
si 22 12. ıı'1l pazarı.•sı gUnU saat 
15 1ir 

le Ko. na mtirııcaaUnrı. 19:.?<J6 Makinist ve ustalar aranıyor 

2 - İstPklllcr evsaf ve şartname· 
sini Ankar ... İstanbul Lv. flmlrllklc· 
rtyle Çorlu ve Kırklarelı Sa Al 
Ko. larında görebilir. Yağlar he· 
klmt ,.e kimyevi muayeneye t.'.ib: 
t
0

n·• 1 <ıc aktır. Taliplerin belli ı;lln vı. 
saatten bir saat ~vPI teklif mektuı.ı· 

Srıdeyağ alınacak 
Ez.ine Sa. Al. Ko. dan : M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlığından : 

Hava Mllsteşarlım teknik taburu için otomobil ve traktör mald· 
ıılsti ve meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır. 

1 - Cinsi sade)-at:ı miktarı 10,000 
muhammen bedeli 20,000 l!ra muvak· 
kal teminat 1500 lira. Yukarıda mu
hammen bedeli ve muvakkat teminatı 
)nzılı sadcya{:ı 25. 12. 941 pcrşl'mbe 

ı:unU saat 13 te ı-:zıne sn. Al. Ko. da 
pazarlıkla satın nlınacaktır. tstckllle-

Verilecek ücret mlktarlan yapılacak imtihanda gösterecekle
ri ehliyet(' göre 50 - 120 llrıı arasındadır. Taliplerin dlleklcrb'l; 
Hava Mllsteşarlııtınn mllraeaatıarı. (9310) 192~ 

ııırını Ko. nıı vermeleri. rın mczkQr gün ve snattc katı temi- Zeytin yag~ı alınacak 1 Çeşitli yiyecek almacııi' 
Bu .oı•attcn son ·ıı verilen ntl'k natlarlylc Ku. na müracaatları. 

tuplıır kabul ,..ı'lılmcz. (93:57) 19298 lst. $1:;11 Sa. Al. Ko. dnn : Zonguldak Sa. Al. Ko. dan ı ıJ' 
(9062> 19007 K 1 ı - Kupalı zart usullyle 55 ıon zey- 1 - Beher kilosu 160 kurU$ V 

Sabun alınacak oyun eti a ınacak tlmaeı mUnakas:ıya konmustur. E\sat min edilen 15,000 kilo sadeya~~ ı' 
Çorlu Sa. Al. Ko. dan : h 1 1 • d 11111 lha her kilosu 40 kuruş tahmin rl' z1 

ızmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 1 - Kapalı znrf usulü ile talibi tık· ;·e 1 ~
9~594~rt nr ~'\ 8

11 
g~r r~ 15 t • 15,000 kilo pirinç beher kılosıl ti 

1 - 44 ton ıabun kapalı zart usulll mıyan 3:5 ton koyan etinin pazarlığı es · · pazar c~k g ~ sta ~ kuruş tahmin edilen 30,000 kılO~..ı 
ııe eksiltmeye konmustur. Beher kilo- tekrar 19. 12. !>41 cumn ı;ıUnll sanl 14 ~apılacaktır. Muva. ııt em nal 

4 
gur beher kilosu 65 kuruş ıaw· 

ıuna 6~ kurustan muhammen bedeli tn :yapılacaktır, Evsaf ve ıo.-nlt Ko. liradır. Taliplerin ihale saatinden bir Jc 
•k r mekluplnnnı Ko. ıı edilen 15,000 kilo sabun beher • 

tutarı 27280 lira olup muvakkat temi· da go ült:lr. T Jıp olanların belli ırtın oo • 
nat 2046 liradır. lhalesl 24. 12. 941 ve saatte .kaU tcmlnatıarlylc Ko. na <9368> lll305 lOO ~uruş. ta~m~n e:.iılen 1~3° ~~ 
Ca-nmba g!lnll ıaat 16 da 1zmtr Lv. rnllracaaUar. (9361) 19299 y ·1 · k ) k zeylın yagı e er ı osu f ~ır ..... eş1 mercıme a ınaca tahmin edilen 15,000 kilo "d •ti 
A. sa. Al. Ko. da ynpılacakur. Vasıf Piri•nç alınacak lst. Şişli Sa. Al. Ko. d::ın: b:her kilosu 24 kuruş tahmin e 1l 
ve eartıar muhtevi aartnamcsl her ırUn lst. ş ıı s '-l K d l - Kapalı zart usu!Me 100 ton ~c- 15 000 kil h t b h kilosu 
Ko. da g!lrUIOr. lsteklllerln tekllt mek· 5 a. • · 0 • an : • • ' 0 no u e er ıııt' 

ı - Pazarlıkla ıoo ton ıılrlnc •atın sil mcrclmck mllnakasa)a konmuştur. kuruii tahmin edilen 15,000 kilo .11114 
tuplannı be1ll gaattcn(

9060
b!r l 111

1
a
0033
t eve! alınacaktır. Evsaf ve husuat &artlar Evsaf ve hususi &artlar ve teslim ma • cımek kapalı zarf ve açık ekS

11
1 •• ~ 

Ko. na venneıcrl. v Ko. da ırörUlur. Beher kilosunun mu - halli Ko. da oe-rcntıır. lhalcsl 2.1.1942 ile satın alınacaktır. Kapa 
10 
~ 

Burçak alınacak hammrn hcdel! 47 kuru:;tur. lhalcsı 19. cumn ırtınıı saat 15 tc yapılacaktlr. ile milnakasa 27. 12. 941 saat ,ef' 
Balık,.slr Sn. Al. Ko. dan: 12. 941 cuma ıı1Jnll sant 11 de YaJ>lla- :'lluvakknt teminat 2812 lira 51ı kurus· sadeyağı, pirinç, bulgur, sabu.rıis ıS. 
ı _ Beher kilosunn 15 kuruıı fi. cııkur. Taliplerin katı temlnattarlyJc tur. Taliplerin ihale saat1n°ıcn bir sa· tinyağr eksiltme ile münakasa • ~( 

yat tahmln edılcn ıoo ton burc:ak Ko. na müracaatları. (9362) 19300 at evci tekli! mektuplarını Ko. na ve!'- 941 tarihinde saat 10 da (asulYC• 1'°' 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar· Piri·nç alınacak mclcrl. (93G9) 19306 hut, mercimek Devrek Sa. A1• e?' 
lığı 20-12-941 cumıırtesJ günü sııııt da yapılacaktır. Tutan ve ilk t ırJ 

lst. şısıı sa. Al. Ko. dan : Kuru u··zu"'m alınacak lk t...., 
ıı de Balıkesir Sa. Al. Ko. da yn- 1 _ Kapalı zart u uıu ile 9• 12• 941 natı sadeyağının 240.000 i .,,.. 
pılaC'aktır. Kati teminııt 2250 liradır. Ezine sa. Al. Ko. dan: 1800 lira. aııl • 

ı:linü ihalesi llA.n olunan l,000 ton Pi· ı - Cinsi kuru Uzum, mlktan kilo p T S L' 11 Evsaf ve şartlarını gormek lstlycn- irinç 6000 ilk e. 4 O ı. 
rlnce talip cıkmadıl'.:ından aynı miktar 25,000 muhammen bedeli lira 18750 t .t 

ler her gün Ko. na müracaat edebi- gur 7800 1. Te. 585 lira. ~ 
Plrlnc pazarlıkla mUnaksrıya konmuş· muvakkat temlnnt lira 1404 Z ytlll'.~ 

lirler. 100 ton burçağıı toptan talip tul":" E\Sfıf ve husust eartııır Ko. da 510_ Sabun 9750 ilk Te. 732. e ıoır-· 
çıkmadığı takdirde 15 toııd11n aşağı 2 - Yuknrnıa cins ve mlktnrıarl~1c 10000 ilk Te. 732 zeytinyağ 'ft 

r!llUr. Beher kilosunun muhammen be· m\ıhnmmen beclcll ve muvakkat tem'- ·ık 
olmamak üzt're ayn ayrı tallıılerc • ilk Te. 750. Fasulye 3450 ı 1,_. 

deli 47 ıkurustur. ihalesi l!!. 12• 941 nntı yazılı kuru üzüm 26. 12. 941 cuma 70 
de verilir. Tııliplerin Ko. na mcırn- perşembe günll saat 10 d::ı yapılacak. 258/75 nohut 3600 ilk Te . .2 , • 
caatlan. <909Sı 19043 ı:Unll ınaı 15 t.c Ezine Sa, Al. Ko. da Mercimek 3750 ilk Te. 282 ıırın' 

tır. 250 tondan aear:ı olmamak ıartlY· pazarlıkla nlınacaktır. Istcklllerln mez- ·· U ~ 
Satılık O·'ku'"z ve arabalar le n)TI ayn taliplere do ihale olunabl - Şartname ve evsaf Ko. da gor 

kQr ııiln ve saatte tcmlnaUartytc bir· 9224) 19177 / 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan 1 lir. lstcklllcrln kati temlnatlarlylc Ko. ilkte Ko. na milrncaatlan. ( __.,,.., 

l - 600 ökuz 350 ağaç dingilli na mUracaatlan. (0363> 19301 (9370) 19307 

müstamel öküz arabası. İki öküz bir yeşil mercimek alınacak 
araba komple olarak perakende he- tst. Şişli Sa. Al. Ko. dan : 
yet huzuriyle komisyonun takdir 1 - Pazarlıkla 100 ton yeşil merci· 
kıymeti üzerinden satılacaktır. mck satın alınacaktır. Evsaf ve husu· 
20-12-941 cumartesi günü saat 10 da ıt earUar Ko. d::ı görUIUr. Beher kilo· 
Balıkesir hayvan pazarında satışa ıunun muhammen bedeli 25 kuruştur. 
başianacaktır. Taliplerin belli gün ve lhalcst ıs. 12. 941 perıcmbe g(ln!l saat 
saattl" &atı~ yerindeki Ko. na miira. 14 ıe yapılacaktır. Taliplerin kaU te· 
caatları. (9139 19088 mlnatlarlylc Ko. na müracaatları. 

Buğday nakli <
9365> 

19302 

Saman alınacak 
ısı. Şlıll Sa. Al. Ko. ılnn : 

l - Pa7.arlıkla 100 ton saman sa • 
tın alınacaktır. Evsaf ve huausı eıırtıar 
ve teslim mahalli Ko. da ı:örülüp lltre· 
nlleblllr. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 5 kuruştur. !halesi 18. 12 041 
pcrecmbe s:Unll saat 15 tc yapılacaktır. 
Taliplerin kati tcmlnatlarlyle Ko. na 
mllracaatlnrı. (9372J 19309 

Gelibolu sa. Al. Ko. dan: Kuru fasulye alınacak 
ı - 300 ton huıtdııy banrlınna ma • lst. Şişli Sa. Al. Ko. dan : Sabun alınacak 

haııtnc getirilmesi kapalı zarfla eksilt- ı - Pazarlıkla 90 ton kuru fasulye lst. Şlall sa. Al. Ko. dan : 
meye konmuştur. Muhammen bedeli satın alınacaktır. F.\''llllf ve hususi sart· ı - Pazarlıkla 20 ton &abun satın 
ısoso liradır. Şartnamesi Gelibolu Sa !ar• Ko. da görUl!lr. Bclıer kilosunun alınacaktır. Evsaf ve hususi eartlar Ko. 
Al. Ko. da görlll!lr. lhalcsl 15. 12. 941 muhammen bedeli 26 kurustur. !halesi da ı:örlllllr. Beher kilosunun muham· 
pazartesi ınınu saat 16 da Gelibolu sa. ıs. 12. 941 pcrsembc ı:ünü saat 11 de men bedeli 61 kuruştur. Ihalcsl ı1.ı2• 
Al. Ko. da ı:örUIUr. lhalcsl 13.12. 941 yapılacaktır. Tallplorln kaU teminatla· 941 cuma ı:ilnll saat 14 te yapılacak· 
pazartesi ı:llnü saat 16 da Gelibolu Sa. rlylc Ko. na mUracaatıarı. tır. Taliplerin katı temlnatlarl.Yle Ko. 
Al. K11. da ;yapılacaktır. Kati teminat (9366) 19303 na müracaatları. (9356) W2'J7 
2070 lira. latcklllcrtn bclll ı:ün ve ıa • S 1 k 
attcn bir saat evci teklif mektuplarını ığır eti a ınaca 
Ko. na vermeleri. (9158) 10107 Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 

ı - Beher kilosuna 30 kurus fiyat 

Kuru fasulye alınacak 
tst. Ştell Sa. Al. Ko. dan : 

Taş duvar yaptırılacak tahmin edilen 3G ton ııtır eti pazar· l - Kapalı zart usullyle 450 ton 
Gelibolu sn. Al. Ko. dan: lıkla satın alınacaktır. ~::ıalltmcsl 26. kuru fasulye münakasaya konmuştur. 
ı _ ıo.ooo metre mlkA.p tae duvar 12.1041 cuma g!lnü saat 15 tc Bahlce· Evımı ve hususi urUar \C teslim ma· 

ınsaa.tı kapalı zarfla eksiltmeye kon· sır Sa. Al. Ko. da yapılaC'aktır. Kati le· hnlll Ko. da oiircnlllp ihalesi 2 1.9-12 
mustur. T&1 duvarların muhammen be· mlnat 2700 Ura. Evsnf ve fartları gör- cumıı ~nti saat ıı de yapılaC'aktır. 

deli 111400 y!lz on bir bin dört y(lz 11· mek isti.Yenler her ı:Un· ve taliplerin Muvakkat teminat 7325 llrııdır. Talip· 
rarlır. Taı duvarın ıartnamcst Ocl!bo· eksiltme saatlnrtc temlnııUarlyle bera- !erin ihale sııatlnden hlr snat evci tek· 
ıu sa. Al. l<C'. da ııorUJilr. !h::ılcst 23 ber Ko. na mUracaatlnrı. 1lf mııktuıııarını Ko. na vcnnelerl. 
1::ı. 1041 pcraembe glinü saııt lı;.30 de (9371) 1930'1 (9367) 19304 

YENİ Sinemada 
BUGÜN BU GECE 

Deanna Du•hlnf unutturan muzat
' rer yıldız aı;ıtmamıı goncayı yara· 

tan Glorla Jcan - Blnıı Grosby no 
beraber yarattıkları 

Yıldızlar şarkısı 

seanslar:' ıo - 12 • 14.30 - 16.30 

18.30 gece 21 de 

PARK Sinemasında 
Bugün bu ı:ccc 

Tilrk kahramanlıiiını ve civanmert· 
lllilnl canlandıran bti>·lik etıhcser 

SALAHADDİN EYUBİ 
ve BOZ ASLAN 

Bozaslan earkılannı ıöyllycn 
MUN1R NURETTİN 

Sıılmanm ıarkılarını aöyllyen 
MUZEY~ SENAR • 

Sf-.ansıu: 10 -12 - 14.30 • 11!~~ 

gece 21 de Tel. 1131 

SUS Sinemasında 
BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en güzel komedi 

şaheseri 

Artist namzetleri 
Bae rollerde: 

Louts Jouvot - cıaude nııuphln 

Seanslar : 10 - 12 - 14 - 16 -
18 gece 20.30 da 

Tel: 8589 

Kayıp küpe 
111'~ 

Etrafı 10 pırlanta ve ortasıg.41 ı 
taşlı tek bir gül ıküpe 12. 12. ııl(f'. 
kaybolmuştur. Bulan Atatiırk ~rd 
rı Ayberk Ap. No. 4 de gctı s-ı! 
takdirde memnun edilecektir. 

~ 

6!!!!:~~~~~~~~~' 
u L U S - 23. Uncu yıl. - NO. 

İmtiyaz sahibi 
tskender ARTUN eıı 

Umumi Nesriyatı İdare ~d 
Ynzı teıerl MtldUril 

Mümtaz Faik FENtlC t1Ô 
MOessese MlldOrU: Naşlt tJJ. 
ULUS Basımevi A1'~ 

--( DİKKAT)---~ 
Caz:ctcmtze eöndcrllen hertıe\'I 
tar, neşredilsin edllmcsın geri c ~ 
mez ve kay1>otuııtından dola.Yl 11 

mcsullyct kabul oıun~ 

SÜMER Sinemasında 
Buırlln bu gece ,.. 

tntıkamın çıldırUıtı öl!lmOn 5~ 
tıl!ı vakaların Utrcttlf:I ıns:ınııırııı 

korkunc vakalan 

YILMAZ KAPTAN 
Ba$ rolde Jack Ho t 

seanslar: 10 -12.13 • 14 30 -16,0 

18.30 - s:ccc 


