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llılüeaaeae Müdürü ••• • llff 
Yazı İflert ••• ••••• 1082 
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INGILIZLERE GORE MIHVERCILERE GORE ' ...,_~ıı--- .· .... ;.·,','~... ..... -
Motörlü. devriyeler 

·~ .~ 

Şimal Afrika' da , ~ · ·· . 

Mihverciler J .·· · :_· · .. Bingazi'de 
denize 
vardılar 

karşı hücum 1 
"· 

. yapıyorlar 

Harp dün gene Geniş tayyare 
şiddetlendi faaliyeti oljµ 

Almanların bir Bir~ok f ank 

T obrulı'ta ~arPlftın polonyalı ulrerler 
g,nerall esir oldu 

('Yazısı 3 üncü sayfada) 

tahrip olundu 
Berlln, 30 LL - Alman B8$kU· 

mandanlıtı tarafından buailn c:ıka· 
rılan resmi teblltde Slmal Afrlkası 
harekltı hakkında ıuntar blldlril· 
mektedir: 

lngiliz talıımiyle HGTbiye takımı arcuında yapdan dünkü maçtan bir en•tantane 

Dünkü maçta İngiliz takımı 
Harbiye takımını 

ikiye karşı beş sayı ile yendi 

Japonya 
Amerika 
ierginliği. 

Mümta Failr FENiK 
l.ib Ue :Ya'da tank muharebeleri ıid • 

ıur ve Sovyet cephealnde aıkı 
ltt Dıalar olurken, Japonya ile, 
d4ık Devletler arasındaki gergin

ıon haddini bulmuıtur. Va • 
~D trörUıımelerl, iki devlet mü • 
•- titrini normalleıtırecek yerde, "'Cr • 
~ ıı, bir bardak suyu taşıracak 

_._,• •. ~hizrnetıni görmU§, ok yaydan 
. lf•a da, nihayetine kadar ge

bliz. Harbi bet kıta ile beraber 
lr dünya harbi haline koymak 

._ ._;ıt•k bir sinir meaeleıi artık kl
~ •bilecek sibi görülmektedir. 
~ton'da kesilen konuımaların 
~btı •onra tekrar uyaal bir hale 
th.~~ecetını dllfUnmek serapta su
~-at hayalinden de ötededir. Ame

llaıiciye Nafn Mr. Hull dahi, 
CleleseleriU "Siainle tekrar 

ecetımi Umlt etmiyorum!,. 
' ll&zfk durumu açık bir au • 
~ önüne aermlıtir. 
~ Ge. nı&alı&ı tahlil e<lebllmek için, 
-._ let arasındaki münaaebeUer • 
~ Dıeııtaat ayrılıklarından daha 
~ Prensip zıtlı&ını aüz önüne 

J &erektir. 
lııı ~a, kendi preııalplnl, 27 ey • "'u. da Berlln'de lmzalanan Uçlll 
~ Dıeyd&ııa vwın'Uftur: Uzak • 
~ ve Aaya'da yeni nizamı Ja • 
litl '1 kuracak, bu böiselerde lider-
!tir 1 alacaktır. 
'~k Amerika'mn sörtifll lle, 
>Oli)l el &nlqmulıkların bani 
~ halline, her milletin kendi 
~ artnd& kendi keııdlılni idare 
~ l!laaına yanl demokraaiye d&-

ladır. 

~ UçlU pakt dev)eUeri aall A· 
~ kıtaaını ele seçirmek iate • 
' ll'tni birçok defalar ilAD etmit-

lte de, Birleılk Amerika Devletle-
"" J;ni nizam neacinin, bil)'üyerek 
~ bir dünya hlkimİY.f.U hallnl 
"it :eaı lhUmallni söz önündeıı U· 

' n:ıtnıam11lardır. Bundan dolayı 
,_ Olarak k&r1ılannd& Japoııya'-
~U,ler ve onuıı böyle bir rol 
"-. .. aaıt. münade etmemek l -
~ıtıokrul" eaulanndan Obam 

'· Çok d&b& muvafık Wlm~ • 

~ lartlar sltında bqhyan Va • 
~ aörtitmelerinin mtiçet bir 
~h varmuı elbette 11mft edile
' : bunun alul bir muctu olur-
4- lfıteklm lnldpflar da bu ,ekil· 
s:!11dtı. Kaldı ki, laponya, Va • 
~ 'a, bir anlqma all.nı aramak 
4- lrıuraııhu olarak. 19'0 eylWün· 
~ "-lli1'de UçlU paktı tmzalıyan, 
' bizaat yeni nıum premlplııe 
~ lt1>yan bir diplomatı, K. Kuru • 
~ CÖndermiıtı. Halbuki, daha e
~~ncton'da bUyUk elçi olarak 
~ı)f Amiral Nomura orada on S teınaalan neticesinde, Japon • 
'1t; kaıı m!lnuebetlerlnchı, hlaae • 
..._. bir iytlik defllH bile, bir dur • 

.. 1lk temin etmittt. 
41..~ her ıeye r&1men Japon • 
~ münaaebetleri ua. dUzene 
~ ~· Kanllle'de toplanan uS Olıferana, Uzakprk'ın mUda • 
S -..ıanm kararlqtınrken. Ja
~ lılından baYll endiıe duydu • 
'-1 açıkça cöaterdt. Japon sazete· 
....... ~rlka'ya k&l'fl ıiddetli bil • 
~ seçtiler. Bu eınada Konoye 
~ illtifa etti. Ve yerine aynı 
._. :e4e harbiye nazın olan GeneS Ojo geçti. Tojo'nun Amerika'ya 
'1 derhaı harp tıln edecetınl zan
~ er bulundu. ll'akat General, 

' •otukkanlılıtım daima muh&· 
\!- \' ettttıni söıtererek B. Kunıau'· 
"' &fington'a sönderdl. Bu esna-
4....!~ H ikinclteırinde Birletlk 
~bltaranıkkanunundabtr 
1ıı..~ik yaparak, ticaret semlle -

lillhtandınlmuım ve bunların 

' .so. '· llld •1171•• , 

At ya·rışlarının onuncusu dün 

İ podromda yapddı 

Gene dün yapılan tay satışında 
Se950 liraya 

Karacabey harasının bir tagı satıldı 

Slmal Afrlka'da alman ve ftalyan 
kıtalan, k&r11 hUcumlanna devam 
etmlJ]erdir. Bu münuebetle yeni· 
den birçok tank tahrip edilmiştir. 
St ukalardan ve tahripçi av tayyare
lerin.den mürekkep tqklller, hare· 
kete hazırlanan Britanya zırhlı kol· 
lannı ve tanklanm datıtmıtlardır. 
Mana-Matruh yakınında dütmanın 
Jqe yollan muvafftlkıyetle bomba· 
lanmıttır. Alman av tayyareleri bir 
hava muharebesinde hiç bir kayıba 
utramadan beı inglliz tayyaresi dü
ıürmllşlerdir. 

( Soau J . üacü sayfada ) 

ısanssnasavwnatn_. 

Sonbahar at yarıtlarırtın onuncu
su dün sene oldukça büyük bir ka· 
labalık önllnde Sehlr tpodromunda 
yapılmıştır. Koeular olduJcoa .Uzel 
ve heyecanlı olmuıtur. Yarıılardan Pulcular ! 

S.ğuğa rağinen bayanlar tla 
eluilr tleiil 

[::::::~~~~!:~::~~:::::] 
Rostof yakınında ve 

Donetz Kavsinde 

Almanlar 

müdafaada 

Sovyetler ağır 
Kayıplar verdiler 
Berlln, SO a.a. - Alman orduları 

b&tkumandanhtının teblltı: 

Düımanın dün de yeniden ve küt': 
le lıallnde yapUtı hücumlara kanı 
mUdataada bulunan alman kıtalan, 

hava kuvetlerlle lıblrlltl yap&Nk. Rol· 

(Sonu 5 üncü ıayfada) 

evel saat 13 te Karacabey Harasının .. _ _____ _ 
ve dlğeı:: huausl haraların yeUıtlrdl· 
ğl sat kan lngiliz ve arap taylannın 
'llilzayedesl cok hararetli olmuı ve 
eski senelerde görülmlyen bir ıevkle 
t tar fevkalflde denebilecek yüksek 
fiyatlara satılmıştır. At meraklıları
nın dün)·anın bugünkQ durumunda 
gösterdikleri bu ~ ilksek feraiati tak
dir etmemek kabil değildir. Kata
logda ilk numarayı taşıyan ve baba 
tarafından Yetls'ln ana tarafından 
Bukct'ın kardeşi olan koyu doru dl&! 
tay 3000 &raya ve beı numnayı ta,.. 
l1)'&D ana tarafından Ali Sah'ın kar
deıi olan kır erkek ta;v 5950 Ura;va 
8a,y Fehmi Simsar •ııu, Coup de 
Ro\ ile Llthla'nın yavrusu olan koyu 
doru dlıl tay 2!?50 liraya Albay Av
ni Aynagöz, Wlnalot ile Mountaln 
Dalsy'nln yavrusu olan koyu doru 
dlıl tay 2200 liraya Bay İlhami Ay
taç, Wychwood Abbot ile Mars. At-

(Sonu 4. Uncu 1a:vtada> 

Sovyet Cenup Orduları 
BClflıomutanı M arq al 

Tim~enlıo 

Her ayın birinci we 
onbelind günleri 

Yeni çıkan pul serilerine 
ve kollekaiyonıculuğa ait 
bilgiler, kollekaiyoncula
rın aoracaklan suallere 
~ .... .,r;ız.xn '\ılerdiği 

ceYap l ar 

ikinci sayf•ııdacllr · 

BUGU• 11ı .~i ~Y!amızdaki pul 
kotesını okuyunuz .••. 

ı::::::~~~::~:] 
Rostof'ta cereyan 

eden muharebe"e 

5000 alman 

yok edildi 

Ruslar 14 köyü ve 
1 ıehri geri aldılar 

Koakov&. 30 LL - Bu aabahki 
so91et tebliii 

Dün sece latalarmmı btltlbı cep
hel erde dUpnanla çarpıım11lardır. 

Bir kaç ıün evel anudane muha ~ 
rebeler neticeıinde kıtalanmıs Tik

(Sonu 8 Uncu ıa:vtada) 

Talim ıören auil Sou1eııenslm 

Dün mlıatır lnsııız takımı 19 Mayıı 
ıtadyomunda ikinci macını Harp Oku· 
lu takımı ile fapu. Havanın bir aün 
evelklne ıröre ırünetll ve ırüzel oluıu 

a:vırcı aayıaını cok yükseltmiltl. Bu 
mühim kartılaımayı aörmete selenle· 
rln aayııı. en uaıtı bir heaapla on bini 
buluyordu. 

saat ıs e dotru evea tnamz taknnı, 
onlardan ıonra Harp Okullular ıahaya 
cıktılar, halkı aellmladılar. Sürekli al· 
k!llarla ve Yata ıeslertyle karıııanaıı 

futbolcular blrlblrlertne hediyelerini 
verdiler. Harp Okulu, ln&1llz takımına 
süclerlnln rena1nl taıı:van bir ba)'I'ak, 
Jn&111zler de Uzerindı OY11nculann im • 
aalan bulunan bir tutbol to~ye 
ettiler. 

Macın hakemi tnırııız kanlealnln bal
kanı B. Lorey, yan hakemleri Ziya O• 
zan ve Hallt Arpac idi. 

1na111zler yalnız aol itleri Adam'ın 

yerine Gllmour'u oynatmak suretiyle 
dünkü kadrolannı muhafaza ediyorlar
dı. Harp Okulu ırt 'ccıımt• -ve tertip 
Hlladl bir taJamJa aall&da t6Yle :ver 

Hariciye. ~limiz ve İngiliz Büyült ElsW 
maçı •eyrediyorlar 

aınuıu: 

Bedri Caklr 
Nadi E:vüboilu Hayri Anailn 

Ya1&r lb Abdi Saraeotlu M. Barlaı 
Kem&f- Sayan Necmi Yılmaz Sabahat· 

Un Erman C&hlt Özakıncı Muzaffer 
Erceyı 

Birinci devre 
nk vuruı harbiyeliler yapUlar ve 

hep ıatdan inlilerle lnalliz kalesini 
telldlde buladılar. Cok seri ve kuvetll 
olan bu akınlar 7-8 dakika kadar ıur
dü ve raııız müdatllerlnl epeyce uı
ratUrdı. Ondan aonra 1n&1llz forveUe • 
rln de ara aıra Harp Okulu kalesine 
aokulmata cal11tıklan sörilldü. 

Bu 1eyrek tnalllz •kınlan bir aralık 
ııkluu ve Harp OkUlu müdataaauıın 

üıtün sayreUyle bir lkl t~llke atlaUl· 
dı. Akınlardan lklllnde Harp Okulu a· 
1"'1lne birer kotneı' de oldu. Korner 
atıalanndan ıonra IYl yer tutan Bedri, 
tcıplan yakalamalı blldl ve aoı yaptır· 
madı. 

( Sona 4. iiacü sayfada ) Kapalı tribünden bir lıöte 

Paris'te pathyan 1 
bombalar üzerine 

. J Birleşik Amerika;. 

almanlar 

tedbir aldı 
Montmartre mahallelerinin 

aekfklan nda aktam saat 
17.30 dan ıonra görünmek 

yaıak 

sokaklı görülenlerin 
üzerine ateı acllacak 

Londra, 80 a.L - Vichy"den ge
len bir habere söre, Paria"teki aJ· 
man kumandanı ceneral Schaum
bours tarafından Paria halkına ıu 
tebligat yapılmııtır . 

Dun de battaniye ile 
welenler vardı ••• 

18 inci belediye dalreal çevresin· 
de cuma sünU bir lokantada patlı· 
yan bomba üzerine çıkan ve bundan 
sonra neıredilen alman beyanname· 
ılnde vahim ııfatı verilen hldiae 
dolayıalyle bundan böyle gözükme 
Yuatından ıonra :Montmartre ma· 
halleal ıokaklarında görülecek 1&· her türlü umumi müesseseler kapa
bıılar üzerine sece devriyeleri ta· nacaktır. Saat 18 den sonra ise sı
rafından ateı açılacaktır. villerin ıokaklarda dolaşması ya. 

Bomba hAdlseelnde iki alman u- aktır. Bu saatten itlbareı. bütün 
keri ölmill diğer bazılan da yara- pencereler kapanmış bulunacaktır 
lanmı,tır. Hldlaenin cereyan ettili Yeni iıara kadar bütün hu
Kontmartre mahallesinde gözükme a\111 ruhsatnameler ilga edilmlıtir. 
yaaatı aaat 17~ da baflıyacaktır. 9 yeraltı treni istasyonu da saat 18 
au l&&tte alllemalal", ti)'atırolar ve de kapatılmıı bulunacaktır. 

Japonya arasında 

dunım gene 

vahiınleıti 
Mr. Ruzvelt dinlenmek için 
gittiği Warmıprinaı•de~ 
ini olarak Vaıinpon'a 

d öndü. 

Bir japon fi losu 

Fili pin sularında 
Nevyork, 30 a 8 Stefanl: Biri .. 

tik Devletler rl' si M Rırzvelt'in ba.o 
l 11ın konft'ranı>ında ~ apuğı bevanat 
~ünaııebetiyle g!lzt'teC'ller. JA~dnya 
ıle Amerika nraaındakı gergın duru
mun vahlmlcPtİ~inl yl\zıvnrlar. 

Nevvnrk H r"lld 1'ribıınt ı:ıızet .. 
sini' göre Ru1v~lt h,.r hanırl bır ua
laısma imkı'ınını ortadRD kalclırmıt
tır. 

M. Ruzvelt kurmay 
bG§lıanlariyle görüıtll 

Vaılngton, 30 a a M R nelt 
birkaç gün dınlenmek .er. 
\\"armıprlnrcı·e gıtm,.den ev 1 bü
tün ihtimaller,. n " kilde karısı lco
yulacatını tesbl~ PtmPk il rf' kur
may baıkanlarını tt"rlamıı ,,.e k..,. 
dlleriyle görU•ml\ftUr 

(SODU 1 Qncü 18) lada). 
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MAN 
çaR-hyailın 

Ankara'mn bu sıfıraltı soğuklarından, 
bir gece yolculuğundan sonra, yeşil 
ağaçlardan portakal koparmak, ılık 

ovalarda avlanmak, bulunur 
bahtiyarlık mıdır? 

Bu kıyılar, vakıiyle, Anadolu or· 
tatarından Surıye ve Mısır'a giden 
tabii )'Olun geçitleri idi. Y,clken dev'· 
rinin tekneleri, bura ağaclan ile )ıt· 
pılmı1tır. Mark Antuvıuı, donanma 
yapılarında kullanmak iı;in Kleo • 
paıra'ya gene hu ormanlardan bir kıs· 
mını hediye etti. 

Dağların çoğu soyulmu,sa da, 
bir~k ormanlara da henuı balta gir· 
meıniştir. Kaldı, ki ~adece tohum ata· 
rak apc )etiştirmiye elverişli iklim 
r;ırtları, Anta!ya'da toplanmıştır 

Akseki, Anıalya'nın bir kazımdır. 
Daha hir iki yıl once)e kadar, \ali • 
Jcr bd kazaya gidebilmek için, Konya 
üstunden dolaşmak zorunda idiler. 
Simdi, sarp bir pırtn da geı;İlerek, 
Akseki Man:wgat'a hnğlanmışıır. Yol, 
henüz, ancak )ıu:!arı kullanılabi· 
Jccck bir toprak tesviyesinden . iba • 
rettir. Yauşukınn sonra, n3fıarnızın 
yardımı ile, ~se haline kon.ıcakıır. 

Yazan .. 

Falih~. Rıfkı 

birinin büı;ük taşları deniz itinde 
hl.il g6rüluyormu~. ~ide ~urunun de
niz kapısı }'llkınındaki buyull; ti)'ltro 

'on üc bin kişilikıi ve bu kıcadaki 

ATAY 

Yaygaracı 
Yaygaracı, nabbeyı kucbe yapan, 

bir bardak ı:ıda fırtına yaratan, 
ufukta gözüne iliıen pembe bu· 
luttan, ş.ıamet aağnakları yara
tan, hasta ve kötU ruhlu insanın 
adıdır. Fakat, ben yaygaracıyı 

bu ·mA.nada defli, bugUnün deği· 
ôen mA.nalarına göre, "bozgU!l· 
cu" diye alıyorum. 

Ara ıııra oluyor; dün piyasada gene 
bir "toparlanma" hareketi olmuı. 
Çuval çuval oekerler "satıldı" 
yalanlyle ortadan kaldırılmıııar. 

Bir tanıdığım merak etmiş ve 
bir bakkaldan bu halin sebebini 
öğ'renmiş, bakkal, komıusundan. 

ko1n3:ısu ötekinden, öteki de bil· 
mem kimden duyası fmiı ki, fa
lanca falancaya cektiğl bir tel· 
grafta §eker flyatlanmn yakın
da artacağını yazmış imiş". 

HaberJ, bir meraklı sıtatlyle takip 
ediniz. Son durağınız neresi o
lursa olsun v~ kim olursa olsun 
karşınızdakinin ya'kasına yapış

mak ve "yaygaracı'' diye yUzUne 
haykırmak h;ln kıvranacaksınız. 
:Şayianın ağızdan kula~a aktarı· 

lırken ne kılıklara büründllğünü, 
nasıl oUylltlllüp korkunçlaştınl
dığını da tasavvur etmek glir; 
değildir. Bunların topu yaygara
cıdır ve topu bozguncudur. İyi 
duyguyla mı, kötU duyg11yla mı? 
Ben bunu dllşllnmem. Bunu kim· 
se dU§ilnmcz. Ben, havayı bulan
dırıp bulandırmadığına bakarım. 

Dur:ıp dururken.. "mllJıim buh· 
ranlar varmı~" hissini yaratıp ya. 
ratmadıklarını ölçerim. İyi nıyet. 
dalma ıe.zımdır, fakat daima klfı 
cıeğildlr. 

Sağdan soldan kulağımıza bin bir 
ııayla fıı;ıid, nınıı olabilir; onla
rı önce mantık ve !zan süzgecin
den geçirmeıte mecburuz. Bir eğ
ri haberin veya uydurmanın halk 
yığlnlan arasında yarataca~ı 

tepkiyi ö1çmeı< vf'. kula~mıza 
ııllrtUnen sözlerin kaynağı ve 
mahiyeti ne olursa olsun, susma· 
.yı söyleınlye tercih etmek bııgtln. 
ch .. miyeti hiçbir htıdlse ile kıyas· 
ıanamıyacak kertcvi bulmuştur. 

Ar:ıtalya'dan on, on iki kilometre 
lStedeki eşsiz Lara kums:ıllığı, gene 
böyle bir toprak ıes,·ired ile' mer -
keze balilanmışur. Kilometrelerce 
süren bu pllj, demil')-olu kıyılara gel· 
dikten, yahut, Ankara - Kon)'I - Ak· 
seki otomobil yolu tamamlandıktan 
ıonra, yıkanma mC'\·siıni uzun sürdüğü 
için, teşrinlerde; geniş ,.e derin bir. 
hinıerlandın halkını kendine çekebi
lir. Biz Afyon Karahisar'dn kar )"ağ· 
dığının ertesi gunu buralard:ı ·tekrar 
yaza kavuştuk. lstıınbul'da yapraklar 
solmıya b~ladığı ~akit, bir bu.ı;uk 
gun ötede, h~rma, muı. ve portakal 
bahçelezini dolaşabilmek ve denize 

eserlerin "en mükemmeli" olmalı.la 

övulmcktedir. "Küçük Asra" Side'nin 
neden tcrkolunduğu hakkında ıun • 
!arı so)·ler: :·orıa çağda kııanın ıica· 
reıi, arka ifo kolay müna~cbcılerin • 
den dola)ı, Antalya')ıt geçıiği vakit, 
Side, sapa ve geçilmez daglar arıısın· 
da kaldı. Hukümeı, $ehre kemerle 
gelen suları idare cdcmccliğindcn, 
halk göçtu. Türkler bumda otumıa· 
dalar ,.e bic bir eserl~dne rastlan • 
mazi" 

A 7. konıııalım. Bozgunculuk yarat· 
~ 1 mamak için. vRvgarllcılara 1.17. 

• girmek, yahut ıimdi, Ankaranın ııfır· 
altı 50ğukJarında, gene bir gece yolcu· 
Juğundan sonra, yeşil ağaçlardan por· 
taka! koparmak, ılık ovalarda avlan· 
mak bulunur bahıiyıırlık ıbıdır1. 

Son zamanlarda )Ol islerinin ne 
'kadar iyi gittiğini Manavgat'a uza • 
nırkf'n görüyoruz. Tı\ Alan}ıt'ya ka· 
dar bu yolun büyuk bir parçası tıtŞ· 
lanmıştır; bir kı mı da daha biz ora· 
da iken ek~iltme>·e konmu,ıur. Yol 
fıstunde biraz sağa saparak. Aspen • 
dus yıkılannı, ve bütün katları ve 
ınfiteatrı ile ayakta duran ti}ııtroyu 
görüyorsunuz. Kuab:ının daha ya • 
kınlnrında Side yıkıları vardır. • 

Manavttat, gcnis, derin. ve deni· 
re kavuştuğu yer birnı düzelıildik· 
ten sonra, 3000 tonluk gemilerin 
içeriye kadar girmesine elverişli bir 
çay kenarındadır. Bütün bu kıyılarda, 
bu türlü gemilerin fırtınadan katı· 
nırı sıjııabilmcleri için, daha uruı ve 
kolay elde edilebilecek tabii bir ·u · 
man )'Oktur. Bu liman )ııpıldığı va -
kit, Manavgat, orta ve iç Anadolu ile 
bütün Akdeniz limanlarını hirl~şıire· 
cek en }'2kın merkez de . olaca.ktır. · 
Manavgat, Ankara')11 f stanbul uı.ak· 
Jığındadır. 

Biraz yukarda, .gene Manavgat'ı 
en İyi sanayi merkezlerimizdcıı biri 
haline koyabilecek bir enerji kayna· 
ıı. gür ve coşkun çağlıyan var. 
Onun se<;leri ve köpükleri arasında 
öAle }enteli yerken, ister istemez, 
gonüllere bir h~zün çokuyor. Ak· 
seki ormanlarını, eıraftal<i geniş top. 
rakların ,cJııklcrini iş!i)ecek fabrika
ların çay kenarlarına kurulduğunu, 
Akdeniz teknelerinin Köpru'yc kadar 
yanaştıklarını. Ankııt'ı'ya doğru bü
tün hinıerlandın bu limana i~i bağ : 
!andığını tasarlayınız.. Akdeniz kı) ı· 
larında, birkaç yıl içinde, bir biıyük 
iş merkez.inin gelişmeye koyulduğu 
ve on binlerce nüfusu topladı~ı gü
nü bir tatlı rüya gibi bckliycccksiniı.. 

&;'. ~ vi'rmivPllrn V" yııyg~rıı.cı olmıya-
a; ti , lım. SadPkııtli titr nakl,.ı11d il,. 

Simdi geı;ilmeı. dallar )'lrılmış· 
tır: denizden bir hayli içeriye kadar 
rıhtımlar >aınlmı)'a elverişli ça)', Ma· 
navgııt'ta eski Side'yi yaratmak fır
'atını bize vermektedir. 

Gene bu yolculukta rastgcldiğim 
iki ı::enç, ardın ve halkçı ka)·makamı 
"Ulus" okıirlnrına övmeliyim. Dun • 
!ar m:ısabaşı idare memurunu unuııu· 
ran cümhuriycr )'CtİştirmelC'ridir. fş. 
lerl güçleri kasabada, körde, yerle$· 
tirme, sulama ve sajilaşurma d.lvala· 
rı üsıilndcdir. mz mcmltkeıi başarı· 
cılarln donatmt)"a kıırar ''ermişizdir. 
Solgun kalem efendisi dejiil, her na
hi)enin, her kaıanın. her vili)·etin 
hasında, yüzü JtÜne.ıe )'anmış. ı:önlü 
halk sevgisi ile yuğrulmuş, katı top-

~~ 
~ 

Side (Eski Antalya) : 
bir kapı 

rajıo çetin ha.kikati ile göğüs 
goı;use, }"llmaz usanmaz sava~ı;ılar 
arıyoruz. Buraların 30 asırlık dur . 
gunluğunu dalı;ıılandıran, bir şey 
rapan, bir şey yaruıan, yeni zarııan

lar ha)atını kuran, silke11ı sarsan ve 
uyandıran pl)·onhelcr pe~inde}iz. 
Türkiye halkı, ı;clel"e~in "hü>'İik 

ad~m" ını böyle ba~:ırıcılnr arasında 
ara)'llcakıır. 

.ı~JA 
Ücüncü .hava 

• • 
serısı (·] 

.j 

T. T. Umum MUdUr!UğU Uı; 

P değerde yeni bir aeri l:ınv-a . 
pulu satııa ı;ıkarmak Uze • 

redir. Bu UcuncU hava serısı de 
930 Londra serisinin, 25, 200, 500 
kuruıılukları Uzerine eski de -
ger dört köşe siyah bir nokta ile 
kapatılarak, pulun yenJ değeri ve 
bir tayyare resmi Ustbaaım yapıl
mııtır. tt(}ıasım mürekkebi sl • 
yahtır. Basım sayıları •.~ kuruıı· 
ıu,ııun 60, diğer ikisinin otuzar 1n·. 
dlr. Ancak Ustbaaım yapılırken 

her değerde tUrlU yanhılar ol -
muııt·;r. Bunlar sıkı bir inceleme
den geçirllmi§ ve yanlışlı pullar 
a)·ıklanarak yok edllmiııtir. Buna 
göre topu 26 bin kadar tam seri
nin satııa çıkanlabllecett umul • 
maktadır. Ustbasım Da.r;nga mat· 
baaaında yapılmıştır. 

15 f. kırmızımsı kahve; 16 t. ye
§tllmsi mavı:· 20 f. açık mavi; 24. 
t. çok açık kahve; 25 f. koyu mavi; 
·30 f. ıı.çık zeytin; 40 f. kırmızımJ11 
mor, 50 f. koyu yeııil; 60 f. esmer 
kırmızı; 80 f. çok koyu mavi. 

*** .iııı;al altına alınan m<"mleket -
' ıerde kurulan umumi vflllliklcr i -
• çin gene Alman Devlet Reisinin 
resmini taşıyan 12 değerde bir se
ri pul çıkarılmıştır. Değerleri · ve 
renkleri B§ağıdnilır · · •••••••••••roiill 

! :: ~Y::hve ~ • 
8 !. k. kurııun t 

ı:o f. yeşil t 
l"f.mor ; 
ıh t. kiremit : 
20 f. kestane t 
24 f. k. kırmızı : 

cıl"ıık man" ·f me11ullvetlmlzin a
A-ırlı~nı hlrblr ma7eret gi<lere-
mez. 

Kemal Zeki CETYCOSMAN 

Çağ.rı 
e Milli MUdııtaa bulr{ln 

umumi heyetten ıoıir& toplanacak -
tır. 

• Arzuhal blcllmenı baırUn umum"ı 
Jieyetten sonra toplanacaktır. 

• Maliye Encümeni buaUn umumi 
heyetten ıonra toplanacaktır. 

Manisa yardımsevenler 

Cemiyetinin (ahımalan 
Manisa, 30 a.a. - Srhrimiz Yardım

'"·enler Cemiyeti tarafından dün hal
kC'Vinde dııuh bir Çay verilmhtir. Ça;• 
çok neşeli grçıniş ve geç vıkıe kadar 
dC'\·am erınisıir. Cemİ)·et fakirlere te • 
ul-den kış yardımı rarıılm:m için rıeh
lh·an ı;ürcşleri de tertip etrnhtir. 

Yardımse,·enler cemiyeti ile halke· 
vl IOS)'Al rardım ıuhe~inin ve Koılay 
ile Çocuk Esirıteme Kurumlarının müs
tereJt çalışmaları neticesinde temin edi· 
len \ömUr fakir halkı dağıtılmıstır, 

lktııadi Devlet te9ekküJJeri 
umumi heyeti toplanıyor 
3460 aayıh lktı!'ad! Devlet teıek

kUllerine alt kanun gere#fnce bu te
oekktıllerin bi!A.nçolarını lnçellye
cek olan umuml heyet yıllık toplan
tısını 27 ııonte~rin perııembe gUnU 
saat ıo dıı yapacaktİr. 

Bu toplantıda SUmerbank, Eti. 
bank, Ziraat Bankası, Toprak mah
sııllerl ofiııi ve Ziraat işletmeleri 
kurumunun 1940 yılı b!lAnçolarına 
nlt raporlar incelenecektir. 

Hamlet dôvasında 

karar 3 ilkkônun 

tarihinde verilecek 

1Japonya 
Amerika 
gerginliği 

ı··············· .. ··· .................... ... 
1 HADİSELERİN ARDINDAM 

·İstanbul, 30 <Telefonla> - Ham· 
let dlıvasının dünkU celsesinde mUd· 
delumumt, Esnt Mahmut Karakurtun 
evelkl celsede mUddelumumlllk ma
kamını tahkir ettlslnl, aleyhine d!
va açılo.casını söylemiş, diser vekil
ler mlldafnıı.Jannı tamnmlamıslar, 
Peyami Safa, Tasviri EfkAr sahibi 
Zeyyat Ebfizzlya, nesrlynt müdürli 
Cihat Baban, Şehir Tiyatrosu reji
sörü Muhsin Ertuğrul müdafaalarını 
yapmıslar ve mahkeme 3 llkktınuna 
kalmıştır. 

Emniyet müdür ~e amirleri 
yapılan arasand~ 

degiJıkııkLer 

( Başı ı. ıncı saylada J 
harp bölgelerine de sırebılmelenni 

kabul edıyordu. 
Japonya'nın buna karıı cevabı iki 

gün sonra verlldi. 16 ikinciteırinde 
Japon diyeti toplandı ve milli mü • 
dafaa lglerinin tanzimi için hUküme
te 3,:"i milyar yenlik bir istikraz yap
mak salflhlyetinl verdi. 

:M. Kurusu Vaılngton'da konuş • 
matara başladığı sırada, Japon gaze
teleri, Japonya'nın harbe hazır oldu
ğunu ilt\n ediyorlar ve Vqlngton ü
zerinde 

0

mAnevl bir baskı vllcude ge
tirmlye çalıııyorlardı. 
. Bu ımada. Japon bqvekili mecllı

!e, bir nutuk söyllyerek Japon pren· 
slplerlni açıkça llA.n etti. Bu preruılp-

Erzurun. ..... ., ~•• ..... ~•.1~l mlidUr- Jcre göre, Çin lıine karışılmıyacak -
JUğune Ağrı \'llıı.yctı emniyet mUd..ı· ur. Japonya'ya tatbik edilen abluka 
ru .l\ıehıııct Ali urkuı'un, Ağrı vı- kaldırılacaktır. Harbin cenubi Paai
layeU emniyet müdurıuğUne Erzu· flk sularına yayılmasının önüne ie
rum vlllıyctt emniyet müduru Zeki çilecektir. 
DemJr'in, Scynnn \'illiyeti emniyet Bunlar ve bllha:ıısa Çin'de hareket 
mUdUrlU@ne Kastamonu vlllyeti serbestliğinin tıı.nınma.eı, ve Pasifik 
.:ımniyet mmlılrU Muhsin Gökkaya. sularında Japonya'nın lıtediglnl ya -
nın. Kas:amonu \'ll;\yeti emniyet pabllmesl üç!U paktın Japonya'ya 
ınUdUrhlğune Seyhan vil&.yetl emnl· verdiği sallih!yetıerin kabıı!U de • 
yet mUdlıru tsıııall Hakkı Tarın'ın, mekti. Bıı esnııda ııiyut taarruzlRr 
Hlze \•llAycti l. inci srnıf emnı~·et başladı. Çörçil ıöyledlği bir nutukta, 
Cı.mıri Sabrı Yurclakul un emniyet eğer Japonya ile Birle~ik Amerika 
umum mUdurlUgü ı. İncı sınıf em· araıoıında bir harp çıkııcak olursa, 
niyet tımırllğ ne, Zonı;uldak villiye· bir saat sonra İn~ıterenln de Ame • 
ti ı inci sınıf emniyet tımırl Zekı rika yanında yer alaca~ını bildirdi. 
Tamer'in mzc vilfıyeti ı inci sınıf BUylik Britanya, Avrupa harbinde 
emniyet Amlrllğ.ne. Kocaeli villiyetı, kendisine yardım eden Blrle,ık A • 
2 inci sınıf emıılYC't Amiri Hnsan merlka'nın Paııifik'teki ııiyMetlni 
Vasıf Ko1.az'ın emniyet umum mll- tam olarak kabul ediyordu. Fakat 
dlirlüğii 2 inci Rınıf emniyet Amir- Japonya her ıeye rağmen ayak dire
liğlne. emniyet umum mUdllrlilğU 1 yordu : 
inci sınıf emniyet l\mlrll'rinden Yu· 1 - Çunklng hUkUmetlne yapılan 
ııuf Ziya Gllç'lln Koca.en v!IA.yetl 1 yardım ke11ilecektir. 
inci sınıf en•nlvet Amirllltfne, An- 2 :._ Japonya'nın Çin' deki hususl 
kam Polis EnstltllsU m!ldllr mua- dur.ınıu kabul olunacaktır. 
vini Muzaffer ~e<>:erııcrtm'in 4 llncfi 3 _ Mançuko hukukça tanınacak-
sınıf emniyet mUdlirlli~U maa§ ve tır. 
tahsisatf\'le 7.ongııldak vlltıyetl em- ~_Japon alacaklarına, kredile -
niyet mUdllrllığüne ve yerine emnf- rine ve paral11rına konan blo-
yet 11mum mlld!irlll~ll 4 Uncu ııınıf kA.j kaldırılacaktır. 
emniyet mlldllrlrrlnrlPn Hıı.lil Olgıı- :"i- Ticaret muahedeleri yUrUrlU-
çay'ın; ve A.cık bulunım 3 linci! sı- t;e ~lrecek. Ve Amerikan • 
nıt emniv,.t polis mtıf .. •tı .. ıı~ıne tıo- Japon deniz yolları açılacak· 
t:ın'ıııl \'il(ıvl'tl l ltırl qınıf PmnlvPt tır. 
t\mlrlerind"n :M Ali Konvar·ın n<ıl<
len ve yeniden tnylnleri yapılmıştır. 

Türk Hukuk Kurumu 
serbest kürsü dersleri 

bugün baıhyor 
Türk Hukuk Kurumundan : 
Serbest kürsü deulerine bugün saat 

18.15 te Dil ve Tarih • Cotrafra Fa
kültesinde başlanacaktır. İlk ders 
(Türk Hukuk tarihi) dir. Dersi vere • 
cek· Profesör' ,.e Kıırs ~1ehusu B. Fuat 
Kö;rülü'dür. Kayıt muamelesi Kurum
ca yapılmakta ve vesikaları da veril · 
mektedir. 

İzmit'te yapılan ·Ye 

onar.lan yollar 

Blrleıılk Amerika•nın bunu bir nevi 
barıı dl}<tesi teklinde telA.kki edip 
etmediğini bilmiyoruz. Fakat onun 
huna kıırıı verdiği cevap ıudur : 

"Çin meselesi, demokraaller ara -
aında yapılacak bir toplantıda &Ö· 
rUşUlecek, zorla ve mevcut anla§· 
malara aykırı olarak yapılan il • 
haklar tanınmıyacak!,. 

Görü!Uyor ki, iki devlet arasında
ki uçurum bUyüktUr.· İki teklif, bu:r.
ıa ateıı kadar zıttır. Fakat hangisi
nin buz, hangisinin ateı olduğunu 

s!Sylemlye lmktın yoktur; çünkü her 
iki tekllt de bu zıtlık arMında eri • 
mlttfr. Ve nihayet Amerika, bu t ek· 
lıfteri kabul ettiği takdirde kazancı
nın ne. olncaCını da heııaba katnııı • 
tır. En bUylık ka:r.anç ıudur: Japon· 
ya Uı;lll p:\ktıuı' nyrılacak mıdır? ı.·a-
kat tckllti, zaten llc:lii pııktıı. :ıadık 

kalmanın bir delilidir. Olsa olsa A -
merlka ile ııilflhh bir anlaşmazlığa 
ve hnrbe glrmlyecektir. Ruzvelt'l::ı 

bunu bir kazanç tellı'kki etmediği ve 
etmiyeceğl de açıktır. 

İşte durum bu ııekll aldığı sırada, 
!zmlt, (Huıust> - VllAyette yol, Va,,ington konuşmaları keeilmlş ve 

şose ve kl>prU ınsasına önemle de- iki devlet arasındaki mUnuebetler 
vam edilmektedir. 1940 amit yılı daha gerginleşmiştir. Bundan Ame
içinde yapılan işler arasında eunlnr r!ka ile Japonya'nın sllfthh bir an -
vardır: laşma7.lığa girebileceği mltnasını çı-

!zmlt • Adapazan • Bolu yolu ü- kıı.rabillr mıylz 1 FaI;<at iki taraf da 
zerinde sürekli surette tamir posta- harpten çekinmekte ve bunun me -
Jarı çalıştınlmıs yolun ı4+935 kllo- ·suliyetlnl bir~irl Uzer~ne atnıı~a ça
m,,tre uzunluitundakl kısmı bitiril- lışnıaktıı.dır. Öyle gönllUyor kı, Si • 
mlsUr. 66.70 metre uzunluğunda 7 yam,_ elmdiki halde harp lhtımalle
köıırU yapılmıştır. 15 tane eski köp- rlni fl:r.erine toplıyan tek mevzu ola
rü de tamir edl!ml&tlr. İzmit tstan· rak eMedir. Amerlkıı., Slyam'a karşı 
bul yolu tesviye· halindedir. Yeniden bir hareketi bir harp sebebi telAkki 
6+648 metre uzunluğunda şo~e ya- edecek gibidir; çllnkil Hııll gazete -
ı;ıılmıştır. ellerin bu hususta sordukları bir su-

Kalnycı • Geyve • Göynük yolu· ate karşı: "Bunu bana değil, harbiye 
nun ıs kilometresi yeniden )'aı;ııl- VP. b:ıhrlye nazırlarına sorunuz .. de
mıştır. Diğer parcaları onanlmıştır. ml.ştir. 
Vlltıyetln çeşitli köselerlnde daha VaJJlngton görU,melerinden sonra. 
blrcok yol calışmalnrı yapılmış bir- şimdi blltiln gllzler Siyam Ozerlnde 
çok yollar onarılmış ve yeniden ya· hirleşmektedlr. 
pılmıstır. Bir dünya harbinin dUtümü, Si -

yam'da cözlllebllir dersek, hata mı 

.................................. 
Ağhyan dünya 

!!' 
Bu ~!erki mllletler bo(:azlasnı 1 

dan önce gecen yıllar<'ln, dil ~ 
parllmentolanndakl kavga \(' 
rültU!eri gBz BnUne s;ctırl 
herhangi bir yardım ve h'l:.ır 
!cin istenilen para ve ft'd:'l r r 
etrafında insanların ne kil 
cimri ve hasis davrandıklnrırı 
tırlarsınız. 

Bazan bir hastane, bir yol, bir (!'t 
me yapılmak istenildiği zıır.'l 
hemen bUtce darlığı, mıısrııfl• fi 
cokluğu ileri sürUHlr, ceml><'t 
camialardaki yar3lnra roerhc r• 
lik edecek para ı;ok defa es 
ıenirdi. , 

Bugün b!bilk bir kısmı artık ır. a
bahadan farksız bir hAl nlıtl1ş 
lan bu dUnyanın boğuşmakt~ • 
lan milletleri arasında, vaktı~,. 
<'!arlık ve sııOntıyı bahane et~ 
rek, hayır ve iyiye y{lz bili ), 
feda edemiyenler, ııimdi, yıtcıı1~ 
yakmak, öldurmek ve sefalete ar 
falet katmak lcln mllyarlıır Jı 
camaktadırlar. u1tl' 

:eır kecl lnadlyle bailıyan bu nı~ 
ler boğazlaşmaıının belll , 
S&beplerlnden biri de, hiç rıfiplldf 
siz ki refnh ile sefalet arasıll ı6' 
bir muvazenesizlik bulunduğ\I 
dlası idi. {t' 

Biri refahını az gördü; 5bilrll ~~ııJ' 
hından feda edemedi. Yoksu ı 
tan, yetmezlikte., yıllıırca şll<~, 
edildi. Bu nradn durmadan eJll 
blrlktırllrll. )<Ot" 

BugUn görUlUyor ki, bu kadar ıı6' 
kunç bir biçimde yıkıcılık Jc tJI" 
reUn! ~österen bu Insnnııır, ~ ır 
dl yılmadan, bezmeden harı:ıı ~~ 
ları yüzlerce milyarın bıf bil' 
ile, h;tlmal yarnlnrın bU~{ik ~ 
kısmını kapıyablllr ve sınıf çır 
verdikleri yıf:'ınlar nrasındald ut" 
kurlnrı zorluk cekmeden doldrıf' 
mu$ olurlardL O zaman. du 
yllzUn<le cok ~er dt'lzelirdl· !JI" 

RPfahlarının azlığından, ycı.meıl'~ 
den şlkAyet edenlerle fc.dsktırl .. 
ferngate ' katlannmıyanlnr, &il rt. 
ıuzluklarımn es~ri olmalt oı ~ 
şimdi mAmurelerlne haralıt' 
kattılar. bil' 

Vaktiyle !)ilikten cs!rg!yerek. ı~f' 
aünkü kötü!Uğe saklndılCıW 
emek değerlerini, sağduyu k 1" 
vuzluğu ile maddi ve mflne'1 ,r 
pıcılığn hnrcnsnydılar, ş!ındl,ıcted 
lıyan ve aklı başına geJdı ıııı 
sonra daha çok aı;lıyncıık oııııı 
dUnynnın y!izü gülerdL fı/ft 

Hikmet~ 
- •' '" .-····························· ~ 

: ,ele : 
: Tasarruf bonosu almakta a ıs ; 
• ediniz. İlk çıkarılan 'birinci 

1 
; 

: milyon liralık bonoların satıt : 
: bunu isbat etmiştir. İ 

-... --····~ ·························~-

Yurt içinde 1 
Samsun ve Bafra. Müdal1'

0 
Hukuk heyetleri tarafınd• 

"tt" orduya bir hediye olmak rJ ıJ 
u yuz bin ptıket tütün te~~~r 
edilmiş ve mezkur tiıtüw 

• 111· 
Sımsun'dan Garp Cepbesı 
mını yola çıkarılmıştır. b~ 

Samsun Müdıılai Hukuk 'tıtJ 
yeti Sımıun'da mukim zabı b
ıilelerine ayrıca kışlık 111,8 

1
• 

rulcst tevzi etmdte ve /btı1 
catı Hirelerini temine çıllf' 
maktadır. 

Yurt dı§ında 6-
Londra'dan bildirilditintG'ur· 

re İngiliz gazeteleri Lord e • 
:ıon'un nutkunun şark 111~5 .,e 
lesine ait fıkrasını Gonarıs tt
Bıltscı tarafından ysıpı!an k. • 
şebbüsıtın neticei tesln hB re
kındı bMbinane bir işar sıı 
tinde tefsir etmektedirler· 

'---~ 
8ır • 

etmlt oluruz! ÇllnkU Sfytııtl pi ,.f 
nu1nya yolunun 'tık duvarı de ~1'' • 
nı zamanda Rlndlstan'ın dil 1:tııııl' 
dır. Ve belki de Avrupa 11 )? • 
dıı kapısının anahtan roıunn ° 
mıya müBalttir. Efıi/f. 

MümtazFai~ Ziraııı Vekilli irnizin etrafıa, her 
türlü işletmelere başlamak, için, bil
yük bir toprak edınmck üzere oldu
innu se,;nçle duyduk. Bol ıoprak ve 
bol su, iklim tartları ve üretim kud
reti ile birleşerek, $İmdi hoşluğu için
de )'\l'arlandığımıı '-atan parçasını, 
gene birkaç yılda, cennete çevirebilir. 

Manavgat, ~'.Umhuriyet devrine ka· 
dar, öldurücü bir sırmalıktı. "- Yıl· 
Jardır çocuk sesi duymaı olduk!" di
ye hekim ve mühcndidere koşu
pn kn> liile.r buralara yakın yerlerde 
otururlardı. Halkçı reiim, Manav • 
gat'ı çuruklük olmaktan kurtıınnış • 
ur. Bir ıiraat ve sanayi hamlesi, bi
ze, Mana,·gat'ın adını belli haşlı bü
yük merkezlerimiz ırasında sarmak 
%C\ kini duyurabilir. 

DIŞARDA: 

Almanya : Her yıl 
bu yıl da 29 
haziranda Ham 

olduğ'J gibi 

aot. viune. ~ ................. u 

32 f. koy; yeoil; 4.0 t. mavi; 4.8 f. 
kırmızımsı kahve. 

Gondar ve general Nasi Köşemiz •• ; 

On dokuzuncu ruırda Anadolu· 
yu gezen ve pek tıınııimış bir eser 
neşreden Charles Texier, Manavgat'ın 
l'Ck yakınındaki Side'nin en zengin 
Panphilya İimanl~rından blri oldu -
~nu }'llZar. Dir )-arım ada üzerinde 
bulunan şehrin, 1ki dalı:a kıranından 

Aıper.dus (Balkiz) tle 
tiY.atro 

burg'da Uı; ya· 
eındakl taylar 
arasında yapı

lan büyUk kO· 
şuyu anmak i
çin bir tek pul 

ı;ıkanlmııııtr. 

25 + a.oo t. mavı 

·*** 
Kullanılmakta olan pu1ların tU

kenınesi tizerine Devlet Reisi A· 
dol! Hltler'ln resmlııi ta§ıyan ıs 
değerde yenl bir seri put çıkıı.nl • • • 
mııtır. Resmi, değerleri, renkleri 
ııöyledlr : 
1 f. siyah 
3 {. açık kahve 
4.f. mavi 
5f. zeytin 
6f.mor 
8 t. açık kırmızı 

10 f. koyu kahve 
12 f. kırmızı. 

•• 
Bulgaristan: Koli. postaları itin 

12 değerde dört tUrlU resimli par
lak kAğıUı bir seri pul çıkarılmıg-, 
tır. Bunlardan ı, 5, 7 ı. (basklll) ;4 
2, 6, 9, 30 ı. (posta vagonu); 3, 8, 
20 1. (posta kamyonu); 4, 10 ı. 

(motosikletli postacı) yı göster
mektedir. Değerleri ve renkleri 
§öyledir : 

1 ı. koyu yeoll r·! ::.~~)· ... 
2 ı. k. kırmızı , , 
3 l. açık kahve .. ~ 
4 ı. turuncu 
5 ı. koyu mavi 

61. e!IA.tun 
7 ı. koy-J mavi 
8 1. yeşil mavi 
9 ı. koyu kahve .................. .-............. ._ 
10 1. portakal; 20 ı. morumsu: 30 
1. siyah. C. SAÖLAM 

[•] Her ayın birinde ve on ~ 
ılnde burada yurt ıcı ve dünya du
rumu elvc'rdlf:I kadar da yurt dı.ı{ 
pul ve pulculu~ hakkında kısa .ba• 
btrltr okuyacaluınz. 

Cuma al<tamı ıelen blr Cenup 
Afrika tebll~I. ıylardanberi !nıi· 
llz kıtalan tarafından kutatılmıs 
olup zaptı yağmur mevsimi y!l
z!lnden ıeclken Gondar kalesinin 
dü~tUğtınU bildirdi. 

Gon<lar Habeslstan'ın en eski 
ve tanınm11 ıehirlerlnden blrlli· 
dlr. Deniz yUzUnden epeyi yllk· 
sekte olan Tana g!'ılünden 40 ki
lometre uzaktadır. Bu ıehrln epeyi 
eski bir tarihi vardır: Gondar, 1667· 
1832 arnsınrla Necasl Faslladas ta
rafından Habeslstan'ın • ba&iehrl 
olarak esçllmlşU. Necasller o- ıı· 
ralarda burada saraylar, klllıe· 
ler ve blly11k binalar yaptırmıs· 

!ardı. Bunlann yıkılan Gondar'ds 
hAlA glSrillmektedlr. 

1855-1868 yılJan ıraaında pat· 
lak veren bir ayaklanmada Neca· 
11 Teodor Il. bu lf!hrl yaton11 ve 
sonra da Aaı Maıdala'ya bırak
mııtL 

· Nlha).-et 1930 da Ru Gupa, 
Addlı·Abe~a hükUmetıne kartı a· 
yaklanmış ve bozguna ufradıktan 
sonra bu tehir, imparatorun as· 
kerleri tarafından işgal edllml~tlr. 

Gondar'da bir mUalilman mahal
lelı.1 ile bilyllk bir çarşı vardır. Ti
caret avrupalılann ellndedlr. 

Gondar'dakl ıtalyan garnizonu
nun komutanı olup teslim olarak 
lnglllzlere eslr dilsen general Gul
yolmo Na.si, kendisine en cok ıü
venllen ltaJyan komutanlarından 
q!rlslydL Bu general 1918-1933 
yıllannda mııreşal Grazzlanl ile 
birlikte Trablusgarp ve Blngaz.I 
harekllında bulunmus, 1935 teki 
Habeı hnrbl sırasında da Gondnr'a 
tayJn edllmlşU. Habeş harekfltı 

bittikten 10nra :general Nas! tek
rar, bu ıehlr kolordu komutanı 
olarak, Trablusgarb'e ta)'ln edil· 
mlJtl. İtalya harbe ılrlnce tekrar 
Habeaıstan'a tayin edllmi.ı ve 
Aosta düklyle blrllkte çalıımıttL 

Şimdi tnılllz imparatorluk ku· 
vetlerlnln elinde esir olan ıene
ral Naal, Korıeneral rütbeılnde
<'llr. Ve onun teslim oluılyle bir· 
ilkte ltalyrı'nın Doğu Afrika lm
paratorluiu da tnrlhe karışmak· 
tadar, 

" ... Kıyıp/arı biç nuara almıyın ... '' Niçin J bizde ıayıp1sıtl 
"b ' h . .. .. y•· ıç e emıyet vermemek" veya onları "dikkate almama" • 1 but, "hesabı katmamak" vardır. Bazı telgrallarda bizim tur 
çeleıtirmele nazar deliyor: Bu kısacık haberde "sırasında"-!°~ 
rine "esnasında'', "kayıplar" yerine "zayiat", "aykırı" yerıtı 
''mugayir", "boııltmalr'' yerine "tahliye" var. • 

''Ulus" un bir bivıdisindelci ''ıününden itibaren tatbik oltı 
nacaktır" yerine "ıününden baılıyarsk .. " denebilir. 

!ıt ı/tı iki ilin, biri Anhrı Delterdarlıfından, biri "E1111:. 
· ve Eytam BınJr.ısı" ndın: Defterdarlık ilim ''Mütekaidinİ tJl " 

lciye ve askeriye .... '' bınhnın ilanı da "Emekli, dul ve yetıf11, 
diye bıılımaktıdır. ''Mütekait" yerine "emekli" lranuııJarıf11'' 
kadar geçti. 

* diJ'od' Bugünden bıılıyırak, aynı zamandı yazı ve Jr.onuşma 1 çı· 
lcullınacılımız bazı t•rı'mlerin yeni karşılılclırındaıı bir 1.'·ı· 
~ı bıtırlı!ıcılız: 1) Ademi tenazur - baAışınsızlık, simetr~:iil 
lılc, 2) Ahın - almaç, J) Akil-ül esmak, ikil-ül hasayiş, lık~0 • 
bııarıt, lkil-ül hububat, IJr.il-ül lübum - balıkçıl, otçul, 1;, 
cekcil, tanecil, etcil, 4) Aksülimt"I, dsüllmel yapan == ıe;ıı . 
tepkin, S) Amili •tbaı • dört işlem, 6) Amut, amudi == ~; • 
me, dilr.q, 7) Anilmerkes Jr.uvet .,. merlcezlcaç kuvet. santtf•İ• 
füj kuvet, 8) Arıs • belirti, 9) Ar~ani "" enine, 10) Art "' 
reıl • paralel, 11) Au dıireıi - enlem, 12) Arzın kıstı 
yer bbula - DİLCİ 
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Rusya geri mi 

vuruyor ? 
~ ~ • Rus harbinın altıncı ayın· 
"'tıı ~ ordularının )Ok c<lilmıı ol
liiı.ı .. ; kındaki Alınan iddia ı ıleri su
. ""'lllcteıı iki ~ ay sonra, Ruslar, karşı 
~~ Rogeı;erek Rosıof jehrini geri aJ. 
'1 $~!'un bırakılın:ısını, Alman 
lllı~ tebligı ıu sozlerJe izah etmi)c 
~r· 
'\ trü. 
~en emirler ~erıne, harp ka· 
':ıııı ıııugayır olarak Alman 'kıta
~tr~~daıı vurmak uretı}le muha • 
' ~ 1Stır".ık eını~ olan Rosto! hal· 

sı gereken mı ılleme ıcdhırle-

Motörlü devriyelef 

Bingazi'de 

vardılar 
Kahire, SO a a. - Orta ı:trk Brttnn>'ll 

umumi .kararıılhımn teblltl: 
Tobruk mudaCller1> le temasta bulu 

\ 
l 
f 

Rostof yakınında ve 

Donetz Kavsinde 

Almanlar 
müdafaada 

l Başı 1 incı sayfada l 
tot yakınındn ve Donetz k11\Slnde dUı· 
mana daha af?ır kn>ııııar verdlrml81C.r• 
dlr 

İngilizler Bingazi 'nin 
cenubuna 

Dünkü durum 

D ur&u harp durumunu 

edcbılmek için, gene 

hulisa 

kızı;ın 

indiler 

ıı. ~u bır ureıte olmak için şch· 
8 

clerı tahli)e edilmektedir.'" 

nnn ku\·eUerlmlz arasındaki muvasala· 
nın lY.ıleııtirllmesl ıcın dl.ın sabahki ı;e

clcl ı,;ul..-<lnelten tamnmlyle !Btltade e • 
dllm!Btlr. Bundan sunra, dün ot; eden 
sonra :yeniden !!lddeUI bir muhnrcl: ııc· ~ ~n iddiasına inanmak lazım 

~ d ·~?510f un Rus ıı..skeri baskısı aJ. ıı:ıımeae b:ı5lamıetır. 

Sadık Oğulları Kumpanyasına ait Platin şilebinin 
geçenlerde lzm ir'de yandığını yazmııtık. R esmimiz, t 

§ilebi yanarken gösteriyor. 

Savaı tlt:Y.>drelerlmlz. Taganroı: kö. 
:yunun doı:tu kısmında bir benzin deııo. 
sunu yakm1'1ardır 

lı 

Moskova bölgesinde, piyade ve zırh· 
tesklllerlrlılz!n hUeumlan terakki 

kuml:ı buzu biribuine karııtırınak, 

)ani hem Lib}a hareketlerinden hem 
de So\ıctlcrdeki harpten bah5etmck 
llzımdır. \_;ünku lki cephede de 
onemli ı;clişmeler olmujtur. \'e niha· 
>et ıkı ceJ'lıc de sıkı bir surette biri· 
birine bağlıdır. Çunku birinin ikı· 
beti diğerininki uzcriodc ıcsir )"llP

makıan elbette ur.ak kaknı>acakur. 
Bunun sehcbi ga)et n~·ıJ..ıır; iki ccrı· 
hede harp, hanı;i taratın lehiı:ıe > iı· 
rurse ) urusun bir tarafta ho$ kalan 
ku\ eıl~rın diğer tnra[ın taknyesine 
rııniını ede<ı ği ıüphe\izdır. 

dabia uasındaki kısLtD, Sırenaik'io 
en bereketli ~e en mııhsullu kısmı • 
dır. Yalnız. Cuva"da, SO bınden fula 
hurma, )"lllden fazla mcyva ~e 

$ebze bahçesi nrdır. Burası, bu
tün kcrv:ın )Ollıırının kınşağıdır. 
fngilizlerın, ustu\ a Afrikuı Fransa· 
&ından )-ani de Craulle'cülerdcn do 
bura)ıı takviye almaları kabildir. 
Çunku Fnan )'Olu buradan geçer. 

Trablus yolu 
ı 

~ gtı•ttil; IJChir halkı tarahndan cep· lkl alman zırhlı tUml'nlndekl tank. 
~ilerinde siriıılen hıı.reketlcr ue- lann ııerı kalanı ve lıunlarn :yardım 
' e. bıraktlını$ olma 1 icııp e<lc . eden ltab·.ı.n zırtııı tümeni Sldt-Jtczıık 
'ıltı:ı. ıı1:~er bu, doğru ols:ı)-dı, Alman ile Bire! Hamit ctra!ınd:ıkl bôlgcd~ 
lııtı"~•ııuı Rusya da karJılaıukları Drltnnya ve !leni Zcland" kıtnlıırı ta· 
~ Unocdildiğindeo ı;ok daha rafından işgal ve mUdatan edilen ~er. 
~ Oldu~na hükmccınck lhuıı ge- ler amsından batı !Btlknmetlnde kendi 
1'ıııı Wnku muntazam askeri kıta • !erine bir yol acrııak tein :yeni bir te
~ ~ı:te hareketleri karıı anda Ros- ıcbbUste bulunmuelnrsa d Brltan~a 
~ ı.._ bu>'ÜJ.: strateji Oııc:ıni olan bir zırhlı kuvetıerl alman sol cenahına bir 
~ b:ıll'lkıııaları, üç şeyi isbat eder: kanı hUcum >8Pmıalar ve oundan son-
1(~ ~ete hareketlerinin kuı.etini, ra muharebe :yeniden durııun blr hale 
tı, "t .Rııs nuneviyıırınıo sa&lamlı!;'l· ı;:elm~tlr. Gene muh rebe a.ddetle de. 

M •h ·ı / M Winston Churchill'in . ı vercı er · 
61 inci ylldönümü 

kaydetmekte deva!T\ eylemektedir 

1Jtı&m11nın Len.n.:rat yakınında, 

tankların ynrclımlyle ve blrcok "C'Sklll>
r1 ku.ıanar ık >nı•tıt:ı bir cıktıı tcsebbU· ı 
su pt.skllrtUlmuıt!ır 

ı• nı;ilizlerin arkalarını boj bıra
karak, Sirıe korfezine kadar 

bir macera yürÜyÜ$Ünc kalktıkları ka
bul edilemez. 0) le anl:ı$ılı) or ki, 
Lib) :ı') ı ıemiılcınek i'ın ilköncc, 
Trablıt\"ton ı;clecek ku\eılcri önlemek 
imklnları ııranmı~tır. Bundan dolıı· 

> ıdır ki, Aı;edabia istikametindcld 
)ilıÜ)iişün cenuptan çok mhi)e edi
leceği, tahmin olunaiıilir. Gene bunun 
içindir ki asıl Mısır sınırındaki ha -
rekct bir &uküo devresine sirmi$tir. 
lnsilizlerin Sirenaik'in ccnubunu te
mizli)·erck kendi sol kanatlarını da 
emni)et aluna aldıkları 50)lenehilir. 
,Simdi Sirıe sahiline varan kuvetleriıı 
doğrudan doğru)-a Bingan'yi cenuP
tan baskı altına almaları ihtimal da
hilinde değil midir?- Eğer Ageda • 
bia'da alınacak olursa, buradaki mü· 
kemmcl tayyare üslerinden fayd:ıla • 
nılabilir. Çünkü nineni bu ,clıirdm 
140 kilometre şimaldedir. Bu geniı 
plilnın nasıl hakikat saha~ına kona • 
bileceğine dair belirtileri her halde 
ço1< )11 kında goreceğiz. 

karş. hücum 

yapıyorlar 
~ llitu}ct Alınan iu;al kuvetlcrinin vam etmekte)dl. [ Başı 1 inci say/ada 

l talyanlara göre 
~ ha. Eğer Alman i.$sal ı,."U,ctleri bu Harekatın almdlkl sa!haıınds alınan 
~rt.kctleri)le tıile döğuşemiyecek esirler arasındn 21 inci alman ımhlı tU· 
~~ ·~c ııtuflamışll11'5a, AJm~nların meninin kumandanı olan bir ı:cncraı 

\Q1 ı ıı b k ıt b 600 ı Roma, 30 a.a. - 1tftlyan unıumf bir t:ıası tutunabilecekleri, önem· e aı; a a ı su ~ \'e a mıın ııs • .. 
lııı,ı ~llal halinde Alman Gcnelkurma- ker1 bulunmaktadır. kararcl\hının tebliği: 
~ l ! tıı1:3gu1 etmiye başlamış olmalı· Bu arada aımaı batı ısm:ameUnac Marmarlk'tekl askeri harPkl\t 
'ıı ~ halde bu çete hareketleri, yal· hudut bölı:eslnc doğru hıırckct eden dUndenberl umumi olarak kesil mis· 

tof euafuı:ı inhisar etmemelidir. Brttıın:ya kolları, alınan hücum ~tuvct - tir, Merkez kesiminde ve Sollum 
ltl..8.tıııunı11 b L- f ıerınln Kerllerlne hUcum ctml~lcr, bııı • cephı:-s1nde mahdııt mnhlrette muha· 
.~ · 1:ıuucr, Rosto 'un çete lıa· ka Brltanya ve cenuıı ACrlkıı motor!U rebeler olmu:ftur. Tobruk ve Berdln 

ı. rl Deticcsinde değil, muntazam kollıın d:ı ııuııca harp s;ıhnesl ne Mı· kesimlerinde blldLrllecek mühim hd· 
'ı~rıoın ba~ı" altında boşalul- sır hududu arasında ıı r ısukamctte dlseler olmamıştır 

d" buı etmek dalı" rakın hır ih- bUtUn bolııe>l tl'mlzlcm1'1erd1r. Düşman tayyareleri Derne, Trab-
~.t\, Rus resmi tebliğinin ıddiıısı lusgarp ve Bingazl üzerinde ucmus· 

"'·ı e Alınan resmi tebligını·· n ilk Kara kuvctıcrımıze :yardım eden ha· 
..... ~ El ıı ı .. ı ı k !ardır. Bu hücumlar esnasında ltal· 
~ L""a "1>ul'iik asker topluluklan· va kuveUcrtmız ·Aden e s u • tczıı 

~'ı ı-- d b ı dil t ıuıukla "'an ve alman knrcıkoyma batarya· ' P~ bakmr---'- •iddetli hu- arasın ıı u unıın tlIUln op n· ~ ... 
r......,, " ld d ı tt r lan dört tayyare dilşürmllşlerdlr. 

lı ıı ... ı. )11Pnıakta oldukları" hakkında· ruı :>t>n en evam ı sure e ve mu\·a • 
it ~<le b · ek edi tnkıyetle hücum ctmlılerdlr. Dl~er ö. Bunlardan blrl Deme'de biri Trab· 
l~ldufiu haı~:ua:: ~ar,r~~~~ nemli hedefler de tc•lrll bir ııurctte lusgarp'te olmak üzere dUşürülen 
.;"lo! "~ b ı t iki tayyarenin cubaylardan mUrek-
b;.ı_, terkiru kendil-inc daha az bOm a 11nmıs ır. -.,., ~ kep mürettebatı esir edilmiştir. Bin· 

-._ ,Jln °1aıı. bir sebeple izah etmek Esas me>dan muharebesi rere)nn • ~ ~ dir cazi'de düşürülen iki tııyynre ise a· 
>id,,", tb ? Du sualin cevabını Rus· etti~! sırada Brltan)a motorlü devrl>e· 1 41...""'-I a -'·• !eri A"edabln ile mnııazl nrnsında 51 • !evler !cinde duşmU::;lerdlr. I nva m~ 
.~ r"""'un seli~inıi h:ı.kkında " harebt'lerl nma~ında alman havn 
~~--: lıaıkına iki --"' k renulk kı~cına vıırnıısınrdır. Düım:ı• .:~ te n cuucn anaaııe J~ kU\ etleri tarafından )'edl düşman 
t:.. &erckUr' B"li -'':ı:· 'b" nın motlirlU taaıUarı tahrip edllml~tır ~ bat . ı nw.ı:.ı gı ı, scı;en tayyare.si tahrip edllmlşllr. 
ltltı~ . .:anda RuS)a°)a karşı giriıilen Daha cenuııta :yeniden techlz cıl!lmlı Havıı ku,etleriıniz, Mnna-Maıruh· 
~~ rrıuıa Alıruınlar Kusya'yı eze· bulunan Clallo'dakl kuvcllerlmlz yeni takl rlemlryolu knvıışnğını bombar-

~~ 2:annetmiper<li. Bundan o kıt.· vazl!eler baaıırmaf:a hıı1.ır bulunmak - dıman etmişler ve düşmnnın Glalba 
lcr ki Alman FUhrcri Adoli tadır. ~--· ııc • vahasındaki rnotörlU kollarına karşı 

L~ b tice alınmazdan önce, bunu * • "' ı ı ı rdl ' ı... _allına ve bütün dün=ya ha • hücumlarına dı>vam ey em ş e r. 
' -tlad ,,_ Londra, SO a.a. - Kahire tebliğinde Uc düşman tayyarclılnln hücumuna 

hiJdi ıkıan kırk sekiz saat soo· esir edildiği b1ldlrllen alman generali • uğn;ı.·an bir deniz keşif tayyaremlz 
,_ ~ tıniui. Alman taarruzu Ru§)>a'· nın general von Ravmstcln olduğu res- bu ıayyart'lcrden birini du&ürmüş-
~~kır kartplar verdi. fakat Rusya men blldlrllmektedlr. Cr 
~~Bu.n~nla berahet, netice önce u Orta Akdenlz'de 29 sont<'şrinde l>ğ-
~·tı • •ÇUı Alman propagandası Büyük muharebelere leden sonra iki torpil tayyaremLz 
1..., ~ enlmiı gibi göstermeyi lüzum- hazırlık düşmanın blr deniz birliğine hücum 
.:"it il IIattA ba ın şeflerfoden biri ~1 ~ diJe bir dcvictin m~cut etmlllfler ve bir düşman lcnıvazörünQ 
~ ~Ilı SO)liyccek kadar ileri ı;irti. Londra, 30 a.a. - Reuter ajansının lkl torpil isabetiyle ağır h asara ut· 
~ "lnıaoıara gore, Rınya, askeri sekizinci ordu kararglihında bul~ ratmışlardır. 't( tt olarnk erllmişıir. Yani nazari nan hususi muhabiri yazıyor ı 

' ~ cdi!mi$tir. Yok olan bir ku· Sekizinci ordu, şimal Afrika mu
~ğ f'u geri alabilmesi, akıl ve harebesinin birinci devresini kazan· 

tıı:n kabuı edemiycceği bir iş olur. drktan, Tobruk garnizoniyle irtıba
~.. Sl:bepledir l<l Almıınlıır, yok ı.. " ~k tın kunılması ve normal kuvetleri-
··ıt lıa eri kuvct karşısında deiiil, 
' ı.ı~~ctleri karsmnJa gcriledikle • nin kısmen çevrilmesi neticelerini 

"<lıa aldlktan sonra şimdi geniş ölçüde 
ıı etmi lcr<lir. 
''il büyük muharebelere hazırlanmakta· 
~ dS}'a'nıa Alman taarruzundan son· dır. Rommel'in kuvetleri bir çok 
~u ~l'\ınıu hakkında ne dujundüğü • gruplara ayrılmıştır. Ve iaşeleri de 
tt ~! l:l.ıııan bu sliıunlard:ı izah etmi· ciddi bir tarzda tehdit altındadır. 

ııı:ııı:ııstık. AıadJn geçen iki ay bu Esas muharebenin ikinci devresi 
.ır ı;,112un doğru oldusunu i bat et· şimdi başlıyor. Britanya piyadesi ve 
~ tltrar edelım: Rusya korkunç tank kuvetleri cenup afrikalıların 

Jti~a u ram ıştır Bir buçuk mil} on zırhlı kuvetleri, Yeni Zelandalılar 

111 
lllctre toıırak, nıil)cınlarca insan, ve Hintliler Rommel'in şimal Afri· 

'o\1rııtre ııaıun tayyare. t".ınk 'e top ka seferi heyetinden geri kalanların 
'

1 .tir. En önemli ka)lP olarak külli kısmıyle harbe tutuşmuşlardır. 
lt..;1 Yı hol elcd elinden çıkmıştır. Tobruk'un cenup doğusundaki geniş 

~ılıniş olduğu ,da ha)'llldcn iba· bölgelerde 'faal çarpışmalar yapıl· 
tıı ~ RoHof'uo geri alınması da bu· maktadır. Almanların yanında Arie-

U\etli bir delilidir. te adındaki İtalyan zırhlı tümcnin-
lto ı f den arta kalan kısım bulunmaktadır. 

iııı:ı111da0 'un bınıkılması sıratcji ba • Bu düşman kuveti, bir çok gruplara 
'' ~ 11 Almanya ıçin ne derece ağır bölUnmUa ve elmdldcn tnnklarıııın :Yll· 
~111~1Ptırt llu sualin cevabını mu • rısını kaybetmiş, yüzlerce ö!U ve 
~~~askerlere bırııkı>oruz. S.~ mu· I yüzlerce esir vermiştir. Başlangıç • 
~tılııd ki ~ehrın kaybı, straıe~ı du ta düşmamn niyeti batıya ulaşarak 
ı.. İtıd tn zı~adc. Alman uken pres· orada bulunan Yeni Zelandalılar'a 
ı::ıılld.ı.ıı ırılmış hır ~arbe. olması ba. • mümkün olursa arkadan hücum et· 

ltıı R.lt!d:üıa ~. dık~t~ çekecekur. mek ve kendilerini Tobruk'a çık • 
t'.:: illt da5 ba.~ını? ~elı,ımı bu pres· mak zorunda bırakmaktı. DUşmanın 
....... İl tbC)ı ındırmıı bulunuyordu. bu projesi. hafif ve ağır tank ku -
~ ası.:e ba~e bail~>ıncıı>a. kndar Al· vetlerimrzin hücum için derhal bir
~ tı11.,,tı1erı her smıtiklerı te ebbu • ]eşmesi yilzünden akim kalmıştır. 
~ bııq 1ak olm~lardı. Polon)a har • Dıişmanın geride bıraktığı topluluk· 
~-.~~nıba~tad;ı ~itti .. No~ı.eç harbi · lar Britnnya ve cenup Afrikıı tank 
~~. bi ası)le bıımes'. bır oldu. Al· kuvetleri tarafından derhal hücu -
t.j ~1 r a;dı Fransa fı ~ıkanık ~atı ma uğramış ve deniz istikametinde 
~lı~akı harekaıı ıasfı~ e ctt'.ler. şimale doğru sürülmüştür. Bu ara· 
~ Alma da öyl~ ?ldu •. Bunu ~ore.n da düşmanın Tobnık·a cto~ru iter -
'tıiıı n a kerının önünd~ lııç hır liyen esas kuveti ise, perşembe ve 
\ ~1 darııoamıyaca,Sına ınıınm~y.a cuma günleri yapılan nisbeten hafif 
~ lıu ~1• Rus)ıı'daki lıareklltın ı;dı,ı· muharebeler esnasında b:ızı alman 
~· 19~nC)i yıkmıııır. ~\l.maıı • Rus tanklarım tahrihe muvaffak olmuş 
~. ltritıı • !940 senc!erının > 1 ldırım olan Britanya zırhlı kuvetleri tara
'3~ h değil, daha Z.J)ade ı9ı4 bar· frndan dıırdunılmuştur. Dün çetin 
~·11,:r~kauıı_ı. ~n?ır~3k~adır.bbAI· muharebeler olmuştur. Ve şimdi ise 
~ ba er sırıııığı 8 ·er•. ıe e us~ alınanların hu e~as kuveti de şimale 
t.1<11~. '11111 br;":ık • ~~undak~ . şöhr~~: doğru sürülmektedir. Ru suretle bu 
'-~lıfor nr abrıkıçıdan e crım,:s dı;~ 1 Britanya kuvetleri Yeni Zelandalı· 
• "li u 11 ım n Rosto un U$· h l ~ ı .. talt 
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,. . h !arın gerı at arına kadar varmagn 

~ • nem 1 ır o a) ır. >IZlm :ı- rr k 1 1 d 
.. Cıınıta ı;ure. Ro ıof, bu harpte ~uvza la dol mı u Tu ır. ~u 11..rada. Ye-
., ı~ a t:ı _, ·'- • 

1 
d"i" d nı e ıııı ıı. ı ar, obruk takı Rrıtan-

l "Çflı: rouın=n 1$!;8 e ı ıp e son• p ı k 1 • 1 b" l'k "lı.ı.. tdiJen 'lk h" d" B d 1941 ya ve o onva ıta arıy e ır ı te 

Diinkü maçı 

dinlerken ... 

19 Mayıs Stadı. lngillz ve Tnrk 
bayrakları yanyana dalgalanıyor. 
HattA, dostlu~un iyice perçin
lenmesi fcln lngtliz bayrakları. 
uı;;lannda ay-yıldız bulunan direk· 
tere cekilmlş. Bir bobstll bayan 
mınldanıyor: 

Darllng :le vous alme b<'aucouı;ı, 
Je ne snls pas what to do ... 
Maçın spikerll~lnl yapacak olan 

Saffet Gürol mikrofon haııında. 
Maç başladı. 

Saffet Gürol - Sağ açı k, par· 
don, şey... solaçılr ayaf:ındn dopla 
ilerliyor ... 

Bir HarJ?lyeli - Sağına ııarmı· 
sak, soluna soğan koy, &a111rma7.-
61n-

Snff et Gürol - • Harbiye birinci 
kolü atu. 

Bir lnglllz - God save t.he !kin«!. 
Saffet Gürol - İngiliz hakem 

penaltı verdi. Bedri dopu dutama· 
dı, kol oldu._ 

Bir konynlı - Mevlevldlr sev
diğim. ht>r dem kUlAh Pyler bana ... 

Saffet Gürol - l ngillzler ikin
ci kollerlni de attılar ... 

üstat T. I. (piposunu afrtndan 
çıkanp müsamnhalı mQsamahalı 
ı:{ililmslynekl - Çekilen şilt, a 
tılan gol-ü muhibh!n olsun ... 

Saffet Gürol - İngilizler sal· 
dan, pardon soldan bir eüt cektı
ler, avuta gitti ... 

<İsmi lazım değil , bir palavracı > 
- Çek şfiUinQ Debrell Gilmour 
kale lnle~ın !... ' 

~affet Gürol - Mac 5-2 ln gl
liz takımının gallbh•etlyle bitti ... 

C.Maı,:ı evinde takip eden bir din
leyici, radyosunu kapatarak> -
Sen sus ey billblll, biraz gQJ~nde 
yll.rlm söylesin! .. 

ıı.;-ıtiyie 19
1

1 ~ ~= bı~ 1.r. hu k'·a Tobruk etrafındaki düşman istih • ~~· · ., ıur anın are ·ııtı anı· 1 d . • . . Mühim not : Manzum parçaların 
"( 1 hcnz ı·x· b" d h b r t kam arın a vücude gehrdıklerı ge . k . 

ltdir. er ı.,ı ıraz a a e ır • diği 8 _9 kilometre kadar geni let • vuin/erı atıyen ıaranti delildir/ ... 

~ li1qılltı meğe muvaffak olmu~lardtr. Şimdi T • k J• 
f~ 18. beraber hu olaya deserin· bu kııvetler Tobnık garnl,.onu çev. erzı en ı 
l\ıı,a hır önem de 'crınemek gerek· resinin dol:n kıyı!lı iizerin<le bulu • k · d"k ı ı. hn1 k • k 1 d·x· t 8Ö üg~ünu ı emez 

~ ~~ik n ço agır ll)IP ıtr ver ı,,ı nan t~ l vanları temizlemekle me!Ş • 
~lllıı.ı ittir. Her halde kolu kanadı guldür 'T'obruk kııvetleri bu hare -
\~il g 0.hıaıkıır. Bu hale göre. Ro~- kattan hıısusi bir zevk duyuyorlar. 
~lqttl. trı alın".1u~, • Rus>a'nın )'akın Zira kendilerini altı ııydanberi her 
t.' ltı U?.ak bır mıkbalde Almanları gÜn bombardın:ıan eden fta lyanlar 

tbiJ . ır tn:ırruz n ı ı~cıını ge • bu mevzilere yerleşmiş bulunuyor ~
>'ti, t~ tı· k b'I' . ' 

11 d tc't~ı min:ısın:ı deU!et ermez. lar 
~r ;:imanlar Rostof'u gene ser: Mı•ır hududunda cmup nfrikalı la • 
~'llttetil~t almaları, hu defa f:Crı nn '"e hindilerden mürekkep zırhlı kıı· 
\ ~l\ate beliren hakikn·ti· ~rte~e7 vetler, almanlımn şaşırtma hareketi 

l! ırı h <t: &c_e ·.ö)lediğkım • z ı:ıbık. rapmak için bıraktıkları jU>J'luluklardan 
cnın e71Jmı$ olma tan uza b" • · • ı· ı T •.ı .ı ı· lsı<l.., ırını teını:r l}Or ar. Op('Unun şıcmet ı 

ateşinden ha ıl nlan ~~ler bu telgrafı 
:A. Ş. ESMER razdı~m yerden işitilmektedir. 

Hikmet Yazıcıo~Iu bankacılıkta 

ve ı,:arlston adlı dansta olduju k a
dar, yarı.startla kazana<'ak atlan 
seçmekte de ustadır. Fakat son 
haftalarda ona rnstlıyanlar, yü. 
zünü pek asık görüyorlar. 

Kerim Bükeyle Abdu rrahman 
Atcı (yahut kısaca: Abdus> arala· 
rında bunu konuşuyorlardı : 

- Herkese: 6\1 ata oynayın, bu 
ata oynamayın diye tavslyel~rde 

bulunuyor ama, kendlst blrkac 

Londra 30 a.a - M. C'ör~ıı 67 lnrl uz ık 1ım.ıldi!. sa\•a& t.ıYJıa e erı't'l.z ı 
>'lldönUmUnO calısmakla ı:eclrmtstlr Murmıınıık demlr~oıunun eheı:ıılyeUı te· 
Bıııvekll bu munasebetle dUn>anın h!'r ı;lııler nl b<mıbalnmaQn devam etmıııer
tnrafından tl'brlk telı:nıtı ııım.ı•ır ı dlr Merkez \e cenup bölırl'ler1ndekl 
Kendıs'ne ı:nnderllen hediyeler nrnınndn hava me)danlarınn ve dPmıryoJu te· 
Hollanda Hlndl•tanı hnlkı laraCından 6 ıenne kanı )cn.:ı n tC'Slrll ııava hU. 
verilen 12 111':1' tank vnrdır cumları yapılmıaıır ı.enını;:rat ve Mos· 

ko\ .ı bombardıman edllm.ı;tır 

Bu ba~langıçıao sonra, umumi 
harp durumunu çerçevelendirmck is· 
tcrsek dı)ehilıriz kı, son inkişafların 
lngiltcre \ e müırefiklerinin lehine 
hir )Ol aldığını söylememek için hiç 
hir •eherı )Oktur. Fakat hemen ilin 
edelim. hirkııı; gün içindeki olayla • 
rın, iki •e~eden fazla bir zamandan· 

M. Litvinof Singapmd n 
Amerikaya hareket elti 

Sov>eı nauı kU\ctl_rı 22 den 28 beri elde edilen Alman kazançlarının 
tcklinı altüst edcbılecı-k kabili}Ptte 

ı 
ııunh.-.rln ı;:unllne k ır1ar C.•dn dcuc zar· ld • !be d rhaJ "dd" 1 fınıtıı. ıtı u hn\a muharebelerı \e 53 a ı 0 ugu e rıe c 1 ıa o una • 
kar•ıkoma toııınrının ıtc61 neU~csınd~ mu. 

Singapur, 80 a.a. - Sovyet blıyUk 
elçisi M. Litvlnof Clipper tayyare· 
siyle, Amerlka'ya hareket etmiştir. 

M. Li tvinof' d!ln akşam yemeğini 
vali konağında yemiş ve Uzak-do
ğu"dakl Britanya kuvetlcr! ballkU· 
mandam hava mareşalı Brooke 
Pophıım ile görUşmUştllr 

201 ıanare kaybetmı,ıcrdlr Aynı dcvrıı Lı'bya 'da 
7.arrında hu dot:u ceııhesın<lekı ka>,bl • 

Tokyo, 30 11.a. - Manilla'dan Do · 
mci ajansına gelen bir habere ~\re, M. 
Lirviııof paur günü Manilla'>a gel • 
mi~tir. Bugün Amerika Birle$ik Dev • 
Jetleri ~ek komiseriyle görÜ$eCektir. 

mız 24 ta)ynreden tbarl'ttlr 

Mareşal Mennerheim 'in 
hitabesi 

Helstnkl: 30 a.a - Maresal Man
neı helm Fin mllletıne >aı>tıitı bir hlta· 
inde ez~umlt ıunlnn söylemlıtır: 

Flnlandl)a hu harlıe mecbur edildi. 
ğl zaman, memleketimizin ölüm tch11· 
kesinde bulunduiiunu belki ıınlamt:van· 
lar vardı. Şimdi Flnlandı~a a5kerlerl, 
kendi ı: zlerl:vle ı:ördukten sonra ald:ı· 

Alman hücumbotlarının tıcı komaunun mu:ızzam hazırlıklıır 
batırdıkları gemiler yapmıs oıdu{;una ınnndılar Hn>ııtımı. ı 

R r . -L 1 zın bahis mc\ZUU oı.:ıut:u bir h.ırbc R· 

. ~r ı.n. '0 a. a. (Resrnı '"!" z " latıruk l'tm('ml$ ol$a>dıK pek 
lığ) serı boıl11rımız 2A • 29 sonıeşrın ü k il u iti"' • • >' ""C' st n .. c dayanarak lı.ze hU· 
gecest •. B~ıta~ya kıyısı açıklar~nda cuma ııaııamıi olnn bu komsunuıı te· 
kuvetlı hır hımaye altında gıdcn ü 1 1 1 k 1 ız k ı " b' d.. k 

1
.f · h '· , . 1 cav 7.Ye meme etm yo oma.,a 

ır U$man a 1 esıne. ucum e mı~- mııhkQm bulunacaktı. l\lllletlmlı, or-
ler ve 7 .000 tonluk hır sarnıç gemı- 1 dumuzla övUnebll!r stratejik harekA· 
sini .batırmı$1~rdır. ~aşka büyük bir ! tunızın ıtllttUiiU hc~erı gcrceklcstırml'k 1 

gemı de torpıllenmış ve muht emel üzercytz. Bu heder audur' dUemanın 
ola rak batırı lmıştır. bizi :yenmek ıcın gUvcndliil vasıtaları 

Karadeniz' de fırtına var 
İnebolu, 30 a.a. - Üç gündür fır· 

tına ve kar devam etmekte, gelmesi 
beklenen vapurlar Sinop ve Ereğli 
limanlarında havanın sükflne\ini bek 
]emektedir. K ara nakliyatı da bü
yük cecllaneler ve zorlukla yapıl -
maktadır. 

hattadır boyuna kaybedlyorrnus ... 
- Eeee ... terzi kendi söküf:linti 

dikemez demezler ml? 
- Halka talkını verip kendisi 

salkımı yutmuyor ya... Sen ona 
bak!.-

: 
ı--+--+-

elinden almak ılmdl, FlnL'lndtya'nın es· 
kiden malik oldut:u hudutlara nlsbet· 
le mUdatnası daha kolay olnn bir hu· 
dudıı :ynklamınk üzereyiz. BütUn dUn • 
ya ve mevcud1Yetl !cin harbetmek zo • 
runda olacak her millet bizi anll)'acak· 
tır. Biz cmpenııllst lılr harp yapmıyo -
ruz. Mllletlmlzln •elecetl ve emnl:yeU 
lcln mucadele ediyoruz. 

04 numara ne 

zaman azizlik eder ? 

!kı Galatasaraylı konuşuyorlar: 
- Dün bilmem farkına vardın 

mı? Anadolu Ajansı Umum Mil· 
dürü B. Mu\'affak Menemencioğlu 
bilhassa Galatasaraylı dostlarına 
telefonla azizlikler yapıyordu: 

-------ih)a'da .Mım hududurıd~ dün L tahmin ettiğimiz $ukıinu, İta!· 
)an tebliği te)İt etmektedir. Askeri 
hareketler hemen hemen kesilmistir. 
Merkl'Z kesiminde n Sollum cephe
sinde mahdut muharebeler olınu~tur. 
Fakat Alman tebliği bunun aksine 
olarak, Alman ve ltalyao kıtalarının 
karşı hucumlara devam ettiklerini 
bildirmektedir. :Eğer Orta-Sark lngi
liz tebliğine bakacak olursak, Sollum 
• Tobruk • ~ıdi Rezeg ün;enindc bir 
temizleme hareketi olduğunu, \C bi
rıbirınc ut ı.;ıbi gelen İtalyan n Al· 
man ıebliğll'rinin de lnı.;iliz tebliği· 
ne U)duğunu gururuz. <,;iırı.ku mih· 
Hrcilcr, batı)a doğru bir '1kış ha • 
rck<ti >aıımıılar, fııknt sonra sava) 
daha durgun bir hale gelmi~tir. Bu· 
radaki mih\·erdlerin Bingazi istika • 
oıetinden gelecek bir yardım bekle • 
dikleri 1111l;ı2ılmaktııdır. Diğer taraf
tan da fngilizlerin sarmayı bitirince, 
fazla :ta) iat vermemek için durmuş 

olmaları da muhtemeldir. Su muhak· 
kak ki 12 gimdenberi de""am eden 
İngiliz taarruzu cenupta çöldeki ha • 
rdtet istisna edilirse • bir yıldırım 
sürati almamııtır. Belki de lnırilizler 
şimdi cenup hare etinin netlcesini 
beklemdctedirler. 

Sirfe körfezinde 

L ihya taarruzuna dair dün gelen 
en mühim haber, Carabub'dan, 

Binsazi'nin altındaki Sine körfezfoe 
doğru ilerleyip de, bu körfezin 250 
kilometre cenubunda Cuv:ı me-.iı.iini 
i5gal eden İngiliz kuvetierinin, Age
dabia ile Bingazi arasında dmize 
varmış olmalarıdır. Bu suretle lnıri· 
liılcr, Trablus'la, Bingazi ve Sirenaik 
arasındaki 2000 kilometrelik ltal)an 
otostratını kesmektedirler. Simdi bü't 
tün Lih)ıı, cenuptan, çöl kinden ge· 
niş lıir scrdanhk halinde sarılmıştır. 
Suruına dikkat etmek lb.ımdır ki, 
bu bölge, yani Cuh vahasirle Age-

Sovyetlerde 

L ihya hareketini bu suretle ho-
lisa ettikten sonra, ~imdi şark 

cephesine bakalım: Almanların şi • 
mali Kafka5}anın merkezi olan Ro!oo 
tof'tı bo$alıııkları '\"C geri çekildikle
ri tahakkuk etmi~tir. Eğer Rus kay • 
naklarından selen haberlere bakıla • 
cak olur a, burada bir takım cepler 
de ... iicude getirilmi$ıir. Fvelki gün
kü Alman tebliği, Rostof'un bir mi
silleme hareketi için bo$altıldığını 
kardeııiği halde dur.kü tebliğ, Ru~ 
ların kütle halinde }eniden yapıığt 
hücumlnra karşı mudafaada bulunul
duğunu bildirmektedir. Ruslara go -
re Almanlar, Rostof'un haı..ı~ında 
Taganros'ı kadar çekilmişlerdir. iki 
$Chir arasındaki uuklık 55 kilomct· 
redir. Fakat bu çekilmcııin asıl ehe • 
mireti KafkaS}'a hareketini durdur -
muı, ve belki de Kırım'd;ı bulunan 
i$till kın-etlerini Aııl ve hooef iz hı· 
nkmasıdır. Fakat diğer taraftan Mos
ko'\-a ctnıfındaki )arım çcnber sı
kışmaktadır. Burada So'ı etlerin ıid
detlc karşı koydukları muhakkaksa 
da henüz kütle halinde bu)uk hir 
kar~ı taarruz hahiş mevzuu olmamı~ 
tı r. Bir SoV) et haberine gore Alman
lar burada 49 tünıen ) ani en az bır 
hesapla. 7SQ bin ki)i toplamı$1ardır. 
Eğer Azak kı>ılarında bir gerileme 
oluru Almanların Moskova'dan lı."U• 

vet çekerek cenuba göndcrd>ilecek -
leri ve ceııfıede göze çarpan hir mu
ırazene tı:mininc çalı~acakları tabmiıı 
edilemez mi?,_ 

1$te dun gelen telgraflara göre 
harhin manzarası aşağı )'Ukan hudur. 

Mümtaz Faik FENiK 

' ,, 
6 

1 

J 

- Ne gibi? 
- Bir dostunu telefonla arıyor, 

karşlSlndaki telefonu açtıktan son· 
rn "Allo! Allo" diye feryat eder
ken kendlsl cevap verecek yerde 
ona 04 numaranın verdiği maç ne· 
tlcelerinl dinletiyordu ... 

5000 almanl 
yokedildi 1 

Birle_şik Aınerika ye 

Japonya arasında 
(Başı ı inci sayfada) 

' 

Yeni Bulmacamız 
Soldan sağa: 
1 - Tanıdıklara yapılan bir ha· 

reket, incenin aksi, 2 - Seyyal, 
Yanbakıın, 3 - Bir sayı, altı yapış
kan renkli kH1t. bir mevsim, 4 -
Hububat tozu, madeni tabak, ter
si bir renk, 5 - Tenıl bir renk. 
bağlamıya yarar, 6 - BüyUkce 
bıcak, sinir, 7 - Eski Mısır ?.ta
budu , lskamhllde bir kAğıt, 8 -
Gırla madrlesi, bir kadın ismi, bir 
harfni okunU$U, 9 - Bir hayvan. 
bir h ayvan daha, fena, 10 - Bey
hude iırar, itaatli, ll - Ucmıya 
yanyan vasıta, sakınmak_ 

Yukar dan aşağı: 
1 - Temizl ik vasıtalannı'lan, 

dokuma vasıtıılarından, 2 - Tar· 
ladaki mahsul, Avrupa'da b ir n e
hir, 3 - CemJ edatı, kışın yağar, 
şeref, 4 - Sene, hayvan yemi, u
zak edatı. 5 - Adım, bir renk, 
6 - l Yi kalın kumaş, balt, 7 - Bir 
nota, cilz'l, 8 - Yemek, bir ay, su, 
9 - Vem!, demirin kiri, suyun bir 
tıalt, 10 - Ziya, Eşkıya, 11 - He· 
de t, divan." 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

SoMan sab: 
1 - l sUkamet, 2 - Akıl, m ika 

3 - Karaye-1, red. 4 - Kızan, de· 
nl, 5 - Mesire, aa, 6 - Ta, rana, 
7 - lllm, sair , 8 - Metelik, t.e, 
9 - Takat, kına, 10 - Katar, ll 
- Nota, bak, fa. 

Yukardıın aşağı: 

ı - İlk, tam, en, 2 - Ak, a let, 
3 - Tanm, itaat, 4 - İkaz etmek 
5 - Kıyas, lak, 6 - Aleni, ş!tab, 
7 - Ak, ta, 8 - Em, deri, kıık, 
9 - Tiri', artır, 10 - Kennn, en, 
11 - Hldisat, &rL 

- Evet evet, biliyorum. Bir 
defa rla bıına yapmıştı. Fena da 
olmuyor hani. •• lnsan beklemedi
ği bir anda maç neticelerini l>f:re· 
nlverJyor. Yalnız sen de bir şeyin 
farkına vardın mı bilmem? 

- Ne imiş o? 
- B. Muvaffak Menemene.loğ-

lu ahpablannıı bu azizliği ancak 
Fenerbahı;e galip geldiği günler 
yapıyor!-. 

Battaniyeıini 

cebinde getirmi§ 

İki ahbab cumartesi günkü 
maçta çok üsUdlller \"e erteı;I gü
nü stadyoma birer battaniye gl). 
türmeğe karar Viırdller. 

Ahbablardnn birisi battaniye.siy
le ııök!in etU ve arkadaşiyle bu
luştu. Fakat onun koltuğunun al
tında battaniye falan yoktu. 

- Sen battaniye geUrmedln mı? 
- Getirdim. 
- Nerede? 
- Cebimde ••• 
- Cebinde mi T 
- Evet. .. 
Ve ôtekl, muzaffer bir t avurla 

elini cebine sokup, çıkardığı bir 
ııse kanyağı arkad11Gına gl>sterdl ... 

Varlık içinde 

yokluk ••• 

Yqar Nabi Nayır bir ahpııbına 
dert yanıyorr 

- Varlık'a yazı yetiştirmek için 
mütercim, muharrir, sair bulamı· 
Yorum-

- Ama da yapbn ha!._ Etrafı· 
na bir baksana: her yer mUter
clm, muharrir, 6air dolu •.. 

!- Orası öyle ama, varlık icill· 

(Raşı ı inci sayfada) 

vin ııchrini terketmiılerdir. 
Almanlar verdikleri müthis kayıp

lar ve Kızılordunun mukavem eti n e
ticesinde kıtalarının maddi ve ma
nevi vaziyetlerinin hızla bozulduğu
na ıahit oluyorlar. 

A lman kumandanlığı, askerlerinin 
mineviyatını yükseltmek için her 
mühim harekattan önce bir tebliğ 
yaparak verilen vazifeyi başaracak 
olan askerlere memlekete dönmek 
için izin verileceğini videtmekte • 
dir. 

\\"arımprinı;s, 30 a.ıı. Rorter: 
M . Ruzvclı, Uzakşark hakkında ı;inik • 
çe nhimle,en haberler iızerıne Va)in
tona hareket etmiştir. M. Rul'\ elı'iıı 
dönmek kararı l\I. Hull ile yaptığı u -
zun bir telefon goru~mesi uzerioe 'e • 
rilmiştir. 

HarİCİ)cnin ı;alihi)etli memurlıın 
bu kararın BirlC1ık Amerikanın Pasi
fik buhranı hakkında reııı bir icraatına 
mı delil oldu&unu, ~oksa udece M. 
Run elt"in Uznk·Sark \ azi) eti hald.:ın _ 
dakı kargısını mı so~ıcrmekte hulun
duğunu ııçığa ''Urmak istemİ)orlar. 

Filipin BUlarrndaki japon 
gemileri 

Alınan esirlerin ifadesine röre o. 
nuncu zırhlı tümene mensup asker
le r e, r österilen bir noktayı zaptet-
t ikleri takdirde, evlerinde bir kaç 1 . Londrıı, 30 ıı a. - lnı:lllz radyo~unıı. 
gün geçirmelerine müsaade edilece· göre, Flllpln adalarının c mıp do#u· 
ği vldedilmiD faka t bu viid yerine ıunda lapon mall!!ası nltındıı.kı ad lar 
retirHmemiştlr. böıgcslnde torpido muhrip !'rlnln retıı

General V on Kleiıt 
Mariyopol'a kaçtı 

Moskova, 30 a.a. - Pravda gaze • 
tcsl, ordulan Rostortan kovulan ııe· 
neral von Klelst'ln Taganrog'dıın 
Marlyoı>01'11 kaçtığını bildirmektedir. 

Ruılar bir tehirle 14 köyü 
geri aldılar 

Moskova, 30 a.a. - tzvestla gaze
tesinin bir hususl muhabirine g6re, 
alınanlar Stalfngonık istikametinde 
14 köyden atılmışl ardır. 14 günlük 
bir muharebeden 90nr a alınanlar 
"k" tchrlnckm geri çeldlmeğe ve 
müdafaaya ~ğe mecbur kalmı:ı· 
lardır. 

''Almanlar Moıkova'yı 
alamıyacaklar,, 

Moskova, 30 a.a. - Pravda nze
tesi bugün şi)yle yazıyor: 

:Moskova kapılan alman rnüteca
vizlerine kaqı hice kapanmııtır. 49 
alman tümeni Moskova 6nünde me-

katınde 16 cUzlltamdan mUrr. mü
him bir Japon nıosunun dol &makta 
oldutu görUlmllıtUr. Bu r.Uzlıt,iımlar 

kruvazör ve t11n11re ı:emUerldlr. 

Japonya hala cevap 
vermedi 

Yaşingron, 30 a.a. - Hariciye Na
zırlığı sözcüsünün dün ııks:un Ro;-tcr 
muhabirine bildirdiğıne göre M. HuU 
urafından 26 sonıesrinde .M. Kurusu • 
)"a ... ·crilm amerikan nota~ına Jıı[lOnya· 
nın ~~·~bı Simdi) e kadar f:C)memiştir. 

Sozcu ~unu illve etmiştir: 
"'- Bö,le bir levnbın )'Olda hulun

duğuna dair sazeıe haberlerinden baş -
ka Hariciye Nazırlığında bir malumu 
yoktur. Japon büyük elçiliği de Tok • 
ro'dan hiç bir cevap alınmadı~nı te • 
yit etmektedir.'' 

dllemanı yoracılk, tank ve askerlcorlnl 
de imha edecektir. Düsmnn Mosko
va•yı asla g6remlycccktlr. 

de yokluk var-

l 1 
zannı bulacaktır. Sovyetıerln dur· 

SA. - T R. madan )Japtık]arı k &.r11 hücumlar 

Cenup cephesinden bahs('(lcn Prııv· 
da ırazetesl şöyle yazı3!or· 

DU$man eptro!UmUzil asla alamı
yacaktır. 
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''E . vet,, mı 
''h ayır,, mı 

Ş. TAYLAN 

Dünkü maçta İngiliz takımı 
Harbiye takımım 

O kadar güzel bir gündu ki... Gu-, Bir tereddüt anı daha geçirdi : 
neş sanki kendi parlaklıgını mazuı - Fakat çok pahalı olmalı .. Hem 
gbstcrmck ısiyormuş gibı bü ün ka- de fcvknliide pahalı olmalı .. Deli -
dınları olduklarından fazla güzel - kanlı gogsunti kabartarak ı 
leştırmişti. Uzun ve geniş caddedc. I - Ceplerimden altın taşıyor. di

ikiye karşı beş sayı ile yendi 
/ngiliz futbolcuları diinkü at yarı§larında 

a)·dınlıga, gezmcğc hasret bir kala ye cevap verdı. • 
baiık akıp gidiyordu. Genç kadın bir sağa, bir sola, son-

Gcnç kadın da bu akıntıya kapıl- ra tekrar vıtrıne bakarak ı 
mıştı. Mağazaların suslu vitrioleri - Şunu iyıce ögrcnm;nizi istcr
goz alıyordu· fakat o, bütun bunla- dim kı. Benim memleketimde, ccnç. 
rı gbrmcf:c alışık olan fakat onlara adamlar, sokakta, şapka arıyan ka
sahip olabilmenin ımkiinsızlığını dmların izini keşfetmek için dolaş. 
takdir eden lakayt bir bakışla suze- mazlar .. 
rek yoluna devam ediyordu. ..a. Sızc yemin ederim ki, bundan 

Dünyanın en güzel gözlerine ve evci boylc bir şey hiç başıma gel
en biçımli ağzına sahip olduktan mcmıştı Bıiıün ömrlim içinde, ba -
sonra süsü, mucevheri ne yapacak- na !:>unun zcvkıni tattıracak ilk ve 
tı P ,. son kadın olacaksınız .. Bu, ciyle gu-

Birdcn duraladı. Bu derece hay- zcl, oylc doyulmaz bir hatıra ola
rcte kapılmış olmasına hayret edi- rak kalacak ki, çok ıhtiyar oldu -
yordu. Artık hiç bir kuvct onu yo- ğum 7.amanlar onu hayalimde can -
!una devama mecbur edemezdi. Bu- !andırarak oyalana~ağım. Bu kadar 
rada, yolun biraz daha yukarısında basıı ve bu derece kıymc li bir ıev
veya biraz daha aşğısında bulunan ki benden esirgcmiyc gi:ınliınüz na
fazla bir şey, bir fevkaladelik yok- sıl razı oluyor ?. 
tu. Şu şapkalarda. şimdiye .kadar Gene kadın bir kere daha sapka)'U 
görmüş olduklarından başka bir 5cy baktı: 
değildi. Fakat, şimdiye kadar, şu - S z. muhakk:ık IE')'tanın ta ken · 
tam ortada duran, tüyden yapılmış dls!s!n.z Beni ıtrnı edl>orsunuz. 
ıapka kadar hoı;una gidenine hiç - Ila),r, lıen seytnn de~lllm, Gü7.el 
rastlamamıştı. şeylere karsı ztıcı olan alelAde lılr IMa-

Gcnç kadın, kalabalığı, gün unu nım Haydi .. Dükkln ka panıııak ilzt!rı>, 

ayını, senesini, ne maksatla yola 1 daha fazın \'akit l:aybetml>·eıım .. Ynn
'ıktığını, her şeyi unuttu. Sevinçle na belki de bu sapkn buradan yok o -
açılan gozlcrini hayret, ve bütün i- lur • 
ıini de bilyük bir arzu kapladı. An- - Yann mı dedlnlz7 Se olur bari 
cak kcndı işitebileceği kadar yavaş )'anna kadar bana mühlet verin. b1<"e 
bir sesle 

1 
bir düsüneylm. lnsunın, bir an tein 
ılddetle Adetlı lhllrnsla arzuladıtı ıJy

- Bunu almağı ne kadar arzu c- ıe ıetoler vardır ki, bir snnt sonra s:ö -
derim. dedi. Bana öyle yakışır ki.. zünde hlc bir kı>·metl kalmaz . E\'el, 

- Bu ıapkayı almağı arzu eder bu ıapka c:ok güzel .. Fakat altı ay bir 
misiniz efendim ? ... sene ı;onra eskiyecek, mod:ııı s:ececek, 

Ses yanıbaşından geliyordu .. Tat- hlc bir kıyme!I kalmı)·acak .. Onu bu -
lı, terbiyeli, hatta, çbk hoş bir ses- gün kabul etmem ıcın ısrar etmeyiniz 
ti bu.. - Peki ama n!cln bu kadar ince dU

- Bu şapka adeta sizin için ica- ıünüyonıunuz? 
dedilmişe benziyor.. • - Belki biraz da fi)'lltı ytızünden ... 

Genç kadın biraz dondü. Yanında Oyla tahmin ediyorum ki ... 

Dünkü maçtan umumi bir görüniiş 

( Başı 1 inci sayfada 

ilk gol 
On bı•şlnr.I daklkaılan sıınrs, oyun 

hı7.ınl arttınlı. Raklıılrrlne nı•rrs alılır· 

mıynn ıenc \'e enerJlk hnrbl) Plller IJ!· 
rltılrlnl ko\'alwan hl1t•ıııııl11rırıe oyunu 
ınırlltz )'arı ~llhll'1na yı•rle~tlnlller. Bu 
araıla Muzarrer, K~mal ve Sııbahııt

ttn'ln blrkac: ıütü kale}'! tutmadı. 

Fakat 27 ln<"I dııklkaıla sat le Nec -
mi K ... mal'den aldıQ'ı bir pa~ı yalnız bıı· 

ıına sürerek sürntl sayesinde sol tıekl 

s:ectl ve kaleci ile karaı karı•>• kalın
ca )'Bkın bir mesarl'flen sıkı ııır eııı le 
takımının llK ırolUnü yaptı. Kulrel 
Rennı topu tutmuıtu. Fakat eUtün •ı -
kılıtı yUzünılen tllnıltn kec:ınlı. 

Devrenin ıonları 
Bu s:oıün \'enlltl •evkle acılan Hnl'Jl 

Okulu takımı ımılllzlerı adam ııkıllı ın

kıtlırma~ıı. baıladı. Tuıı bu eanarln hep 

/ngitiz lutbolcularımn Atatiirk'ün muvakkat kabrine 
çelenk koydukları $ırada alınmış bir resmi 

At yarışlarının onuncustı 
dün İpodromda yapıldı 
( 1Jaş1 ı ıncı sayfada J 

kıns'ln yavrusu olan doru erı..ek tay 
Bay Cahlt Apayık. meşhur :'\1anna 

ı ile Sauıallnin ynnu~u olan koyu ıll

' şı tny Bay Ahmet Atman tarafından 
ı atın alınmı' \'e hu~u~i hnralııra All 

1

1 
F ıf k:ın lnı::iliz tnylnrı ısıerıilen fiynt 
bllunnmamasından sntılmamıstır. 

Gene Knmcabey Harasının l etlş-
1 lrdlği sııf knn arııp ln,•lardıın Herk 
ilP Mahsusrnin al erkek tnyı ı:-ı0 11-
l'!lyn Rn>' KPmal Odnhnşı'nn, gt>ne 
Berk ıle ,\lnlcle'nln 111 erkek ln) ı 510 
lira)a Buy l\!usınra Bn>·ram'n, Berk 
ile Saklıl\·i'nlrı kır <11,1 tnyı 815 lırn-
ya \'e Kuı us ile l\lt•nkure'nln kır er
kek t n;ı; ı 1650 liraya Bay 7..ckiye, sn-

1 tılmıştır. Bunların hnrlcinrle Bintcııe 
harasının yclısllrdıi:I Kuheylıın ile 
Mı•ram'ın kır crk"k ta>·ı 1550 llıA) a 
Vnklt gnzı>tcsl foto muhalıiı 1 Hay 

ı 
All';ı;·e, s.:ene Kilheylan l!P L Mahsu
Sl''rıin al r•rkek tayı Bay İlhami Ay
ını,: l'...'00 liraya snlın nlmışlarrlır. Ye
ni ym•nılann ) enı sahiplerine hayır-
lı olnınlıırını ılıl,,riz. 

1 Ko-ulıırın neticesine ı::el!nce: 

Birinci koşu : 
Çnlı mfuılli ccntleml•n koşusu idi. 

1 Dürt \'e rinha ~ uı..nrı y~takl ) erli 
-~ 1 sar kan lııglllz nl \'C kısraklar için

di. İkram!) esi 285 lira mesafesi 3000 
l nt•'tre idi. Bu koşucln ÖnUsar yanlış 
J l .r<1I<lan >'nrışı bil lrdif;I !cin Bay Flk-
1 rt't Atlı'nın Misi birinci adr1edilmiş-

llr. l'lllışterrk bnlıls gnnyırn HO \'eı
nıiştir. 

I kinci ko§u : 

Snva'ya bir boydan fazla yan.!, 
dı. Ve neticede Tuf:bay !srna 
kı Tekce'nln Sava'sı bır bo1 • 
blrirıcl, Bay Nuri Silmer'in 
'"k'I ikinci, bir bo:,un ara 
Niyazi Kurtay'ın Bozkurt u 
oldu. Zanınn 2,04 dnkıka idi 
rek bahts ganyan 730, ııUı.se 

150, 535 ve 170 kuruş vt'rdL 

Beşinci koşu : 
Koşu kazanmamış 

yeril .;nf kıın Jnglllz erkek ~ 
lııylan lı,:in handikaptı. ı.ıcrıı 
400 !ıra nresııresl 1200 metre 13 s
lny ar:ısındn olan kOGUYU it 
Karao~man'ın Da\·alnclro'sU ed1 
!ıkla kauındı. Kendisinden 1 
nok an taşı~ an ll. Talat ö,:ı;de 

0 
er 

Baron'u lk.ncı B. Yunus ( n 1 tıJ' 
roıı'u ilcOnc(i oldu. l\tuşterek 
ganyan 1G5 kuruş verdi 

İkinci lk dördüncü kosulnr a 
dakl ı,:Hte bahiste Dand -Sa~•1 blnczonunu bulabilenler bir 

j~j 
ııt 

Bu ak~amki nöbetçi ec:tll ~ 
"(:( Cebeci eczanesi. Pazar J 

nöbetçi olan eczane paıar 
de nöbc'çidir. ıet 
Ankara'dan giden tı:eıı 

tr Cumurtt.'SI, aıazcu ,.es., pt ·~ 
de 19.50 de lstanbul. flJ 1 

"(:( Her ı;ün 19 da ekspres. 9JO 
la nbul. ıı rr 

tızun boylu, yakışıklı, temiz giyin - - Size. evelce de IÖ) lcdlltlm s:lhl ti
m iş, hurmctlı:ir tavırlı genç bir a- >"alının bence hlc bir ehemlyetl yok· 
dam gcirdu. Soğuk bir se~lc ı tur. Siz, neden buna bu kadar ehem!· 

_ Çok lUtufklirsınu: efendim. de- >·et \'eriyorsunuz?!.. Bu sapkayı tein 
di .• Fakat ben bu şapkayı almak is- !cin pek Al!ı. arzu ediyor unuz. Haydi 

artık teroodüdil bir tnrara bırakın da .. 

!nıltlz knl~al önünde dolıı~ı)·ordu. llııt· ı halkın nlkı$larlylc knreılnndı 42 inci ) l)rdu. n.ı durum on, on beı dakika 
tA bir aralık nls:lllz müdaCnaaı tıır p:ı- dakikada Fenıon b04 kale)e i:'Ol atama-

1 
sürdü. Ve sonra Harp Okulu takımı 

nlk s:ec:Jrdl. ılı. 44 uncu dakikada Wood\\11rd c:ok ııcne ııcık ve azimli oyunl)•le akınlıtrı 

Siiğütözü koşusu idi. üı,: \'e daha 
) ukarı >aşta ki sa! kan lnı:lliz at ve 
kısrnklnr lcinılı. İkramiyesi 500 lira 
mP .. afeııi 3000 metre ldı. Koşu~a ya
zılı olanlarrlan Yalıığan ile Itomans 
son rlaktkacln yanşa girmekten vaz 
geı,:Ukleri lı,:ln yalnız Uç halis kan 
girdi. Koşu oldukı,:n zevksiz oldu. 
Startla beraber öne dUşen Dandi cok 
rahnt bir koşu yaptı. Son anlıırda 
(;onca kendlslnl sıkı:;tırdı ise de Bay 
Hıısıın Alakuş'un Darıdlsl bir boyun 
ara ile kOŞuyu kazandı. Dııy Ahmet 
Atmanın Uoncası lkinı-i, Bay Avni 
Aynngöz'ün yellşl ilı;:Undi oldu. 7.a
mnn 3,52 dakika idi. MUşlt•rek ba
his gnrıyan 260 kuruıı \'eull. 

"tl Her •tin 20~ te posta. 11~ 
tanbuL ıı• 

4S tt ti 
"(:( Her gün 15,20 de poıta. '1, a 

lanbul. Bu trenin Kon)a. ;. 
tcmiyorum.. - E\·et .. O kadar güzel ki .. 

35 Incl dakikadan ıonra lnılllz ta - gUz!'I bir ıüL cektl. Fakat top avuta kesmcıte ve kar11 hücumlar )apmata 
lzmlr'le irtibatı vardır. ııe: f) 

- Ne yazık 1 .. Buna cidden üzül- - sızın gtılüıünüzclen, sızın sev!n· 
kımı biraz kendini topladı. Bu arartn gitti. devam elti. 

düm.. Teklifimi reddetmekle beni clnlzdcn baıka hlc bir ıeyln ehemlyetl 
ISylc müteessir ettiniz ki. •• Beni bi- yoktur. Ha~dl s:trellm... Ooo- Bakın. 
raz teselli etmek isterseniz sizinle bakın .. 

Bedri ıol h: Gllme ur'un uaı:ınılRn yıı- 13lrln<"I ılPVre börle<'e daha cok Harp Ne yazık ki 32 inci daklkarla Beılrl "(:( Erzurum ve Dlyarbakt.ra 
15 te. l ~ tarak bir ıol kurtardı. Burada kaleci- Okulu takımının üstünlüil:ü ııe ve 1-0 kendisine dotru il rllyen orta akıncıya 

"(:( Samsun \'e Adana'ya hcr_~a:ı- 1 
11,45 tc Adana. 19,40 ta ~ ,ıl>ıd 

ye tekme vunnamak !cin oyuncunun lmzanmns!yle ıona erdL kar11 cıkarak kalesini boı bıraktı ve 
bütün ~üratıne ratml'n duruvPrmeıl I takımı da böyle<:c ücüncü aoıü •edl. 

birlikte yürümeme miisaade edersi - ıcertden iri kemikli bir kol vitrine 
11iz... u7.andı, o canım eapkayı kavıwarak 
Doğrusu bu genç, adam konu' - tekrar ıccrl ceklldl .. 

manm ilmini biliyordu. Genç, kadın Cenc kadının kalbi ım,.kuldu ıcın
güzcl olduğunu, ve havada çok gil- den Ad'cttı, kızırın. hırcın bir çocuk ııı
r.el olduğu için sert davranamadı ı bl aynklannı yere nırmııı. ıreldl. 

- Rica ederim. Maskeli baloda Şapka ıar:dan. soldan, aıatıden, Yll-
değiliz .. Sokakta müthiş bir yağmu- karıdan olmak üzere anedlldlkten son
ra da tutulmadık .. Benimle konuş - rn, ırencllk catını eoktan a•mıı esmer 
manız için ortada bir sebep göremi- bir kadının tepesine lhtlmamla oturtul
yorum, Hele benim size cevap ver- du. 
mcm için büsbütün sebep yok .. Al- Kadın gözlüklerinin kalın camlan 
lah ısmarladık efendim.. ardından, bu ıapkanın, ü7.erlnde yap -

- Size yalvarırım,. Bir dakika tığı teslrl l!lkı bir tetkikten ıreı:ırıll. 
daha beni dinleyin ne olur .. Ve bir Bu müddet, d~andakl gene kadına 
kere daha şu şapkaya bakınız .. Ha- bitmez. tükenmez gibi geldi. AQlıımak -
yatla, güzel bir şapka ile, onu gıy- lı bir sl!!le: 
mcsi icabcdcn kadını bir arada gor- - O bunu tmklnı )'ok ıtl>'l'?lll'Z- dl -
mek her zaman nasip olmaz. Beni ye söylendi. bunıı clno)'et derler .. 
büylık bir zevkten .• Şu şapkayı size • - Uzcrlmdc ılltıh tasısaydım, mıı
takdım etmek zevkinden mahrum e- hakkak s:lder onu öldlirürdüm. 

\'e ytıı:Unden. hPr cinayeti ıöze al • 
diyorsunuz.. dıtı anlaeılıyordu. 

Genç kadın burnunu buruştura • N'hayet 6apka kadının basından cı-
rak : karıldı ba&ka bir eapka glydlrll<ll. 

- Fakat bu, niçin sizin için. bir Müı•e;ı karar \'erir gibi oldu. Sonra, 
zevk oluyor aıılamıyor~m. dcdı. . 1 dısandan )ÜksPlt'n ttlraz)arın tPslrlnde 

- Çunkiı güzel bır gun, guzcı bır kalarak vaz gectı, ve hlc: tılr ec>' alma· 
kadın ve mesut bir erkek her za • dan dilkktından cıktı. Gnec kadrn de
man bir araya gclmcı .. Ben, bu üç rln bir nefes aldı. 
tesaduf şerefine sizin hoşunuza gi- Delikanlı: 
debılccek bır !jeyler yapmak ıstıyo- - Şimdi sıra bizde .. dı>df. 
rum.. Nasıl olduğunu anlıyamrıdaıı ken· 

Genç kadın hemen hemen kan - dllerlnl !ceride buldular. Grnı.: ka
mak iızerc idi .• Birden cıddilcşc - dın: 
rck ı - Belki. de basıma uymaz.. diye 

- Fakat .. diye sordu •. Bana mu- bir bahane daha bulacak oldu. 
hakkak bu şapkayı almak isteme Fakat şapka sanki bllhaıı..'8. onun 
nızdeki maksat nedir ? ldn ynpılmıs imiş gibi tıpa tıp uydu. 

- Sadece, bu şapkayı sizin ba!iı- Ve uyduğunu, ynkıştıtıını te~ıım et-
nızda gormenın vereceği zevk.. mek ıcın de aynaları blrıız daha a-

- Sonra gidecek misiniz ?. şnıtı !ndlrmeğc veya biraz daha kal-

dırmata h!ı,: !Uzum yoktu. Gene ka· 
dmın ınwlnçten parlıyan g8zll'rl de
Ukanlının bakııı ile karıılaştı; o: 

- .Nasıl fevkallde.. değil mi'.' .. 
diyordu. 
Faturayı ödedi. Ve tekrar sokağa 

çıktıkları zaman bir an duralıyarıı.k 
bakışları ile (enç kııdını .kavradı: 

- HarlkulAdcıılnlz. df'dl. 

- Te1Ckkür ederim.. Fakat elm· 
dl bunu kocama nıı.sıl lzıı.h edece
~lm ?. 

Genç adam 'anki dünya )ıkılmış 
da altında kalmış gibi dehşf>te kn
pıldı. Boğuk bir sesle: 

- F.\•ll misiniz?. dl~·e ~rdu. 
- Evet .. uzun boylu.. ı,:ok yakı-

sıkh bir kocam var •• Hem belki de 
ona rastlarız.. Onu karşılamıı.ğıı gl -
dl>·ordum. ~nra .şu mUnasebetıılz 
mağazanın önünde duraklachm. 

- Peki .. ko<'anızı SP\'Pr misiniz?. 
- Ilem r1e öy!P ı,:ok -:everim kl .. 
Bakışları buluştu. İkisi dP. hirılen 

glilmeğp ba,ıadılar. r.Pn<: kadın de
likanlının koluna girip, ona iyice so
kularak: 

- Haydi doğru e\'e .. dedi .. Benim 
çılgJn adamım. Şu şapkayı almıı.kla 

bütı,:cmlzl i)'ice sarstık. Ü( haftada 
doğrulama),Z. 

Gen~ adam onun kolunu kuvet
le sıkarak: 

- BUtı,:en ln canı Cf'henncme.. o 
kadar gUzelsln ki ... 

Ve arlık daha fMla kendisini tu-
tamıyarak: 

- Re nim caııım, ::;avrum karıcı

tım. dedi.. arlıgım arttı. 

kinci devre " ' 
Bu t!evr<?ye lngll!zler baıladılar \'e 

ani': ac:ıklnn vnıııtulyle tehllkell akın
ınr yaptılar. Sat a~k topu biraz orta
)'!\ d<ıitru ıürdllkten ıonra hemen pas 
\'eriyor ve h:lerle orta akıncının kaleci 
üzerine atılması onu ttıklp ediyordu. 
ln~lllz takımı bu Psneda oyuna tama -
mlyle htıklmtll. 12 1ncl dakikada ıııme 

sağdan yııpılıın bir akın Harp Okulu 
kalPıılnln onOnü knrıstırdı. Top ayak
tan aya{:a ı;ectlkten sonra salt ıc 

cı~rton tılr eilt cekU. Top Hnrıı Okulu 
orunculnrındnn birine c:arparak dııarı 
cıktı. Dfr korner atııı beklerken hakem 
ııarp Okuluna penaltı verdi. Ve topun 
oyuncunun eline cnrııtsC:ını lsaret etti. 
ı::at eeık Woodwıırd'ın eeklllı:I penaltı 

iki takımı beraberllte uıaıtıı dı. 

ikinci gol 
Bu ırol Harp Okulu takımını 11arı

madı. Akslııe olarak birinci devredeki 
l:adnr ııuzel ve ıı:a>Tetlı bir oyuna ırl -
rlşlller. Bilhassa ortada oynıynn Salıa

hatlln Jn.ı;:Jllz kalesine bir iki tülle teh
llkclt'r ııetlrltı. ~·akat pcnaltıdnn üc ıla
klkn sonra, soldan ııelen bir topu kn -
pan orta akıncı Fenton gilnUn en ı;ü -
zel ırolilnU )apı\'erdl. Bu ıı:ol iki llnrp 
Okulu bekinin bir hat tızerlnde oyna
maları \'e Fenton'un yolunu lklslnln 
blrıten kesmete caıısmaları yUzünden 
oldu. 

Üçüncü gol 
Bundan sonra, ınırlllzler daha canlı 

ve Harp Okulu da müdafaaya kacan 
bir oyun c:ıkarmaıta batlndılar. Birinci 
devrt'dekl canlı ve ıı:a>Tetll OY\lnunu 
IJırakan Harp Okulunun müda!aa yap -
maaı hücum fırsatını lnııtıızlere \'eri-

(Sonu 5 inci sayfada) 

. CEMİYET HA YATI . ~ .. 

Mesut bir düğün 
Sumerbank Ka)•eri bez rahrikR,I 

iplikhane ıeri B. Neı:ip 'rir}.ıkioı":lu ile 
emeldi jandarma alba) ı B. Nihaı Tu· 
la'nın kızı Ba)Rn Ncrinıan'ın diiğiinle

ri 20 •onıcşrin cumuıesi akşamı Kar· 
seri bez fabrikası kantin •alonurı<IR ra· 
pılmı~ıır. Genç evlilere 'aad~tler (Hleriz. 

Türkiyede toprak meselesi 
hakkında konferans 

Tllrk lktısat Cemiyetinin bu hattaki 
konferansı Sümerbunk lstJrııkler ve 
müesseseler müdürü lsmall Husrev To
kln tarafından ''Türklye'de toprak me
selesi .. hakkında verilecektir. 

Güslerllcn genel istek üzerine cemi -
::ret tarafındıın C\'Cke vtıdedllmlı bulu
nnn bu konferansın ilgili aydınlanmız 
tarafından beklcnlldl:ı tein, cok kala -
balık olacaA'ı lıthmln edllnıcktedlr. 

önümüzdeki 5 llkkAnun cuma günü 
akşamı, snat 21 de C. H. P. Yrnlıehlr 

merkezinde yapılacak olan bu ilmi top
lantıda, konferanac:ının •u konulur üze
rinde durncaQ:ı ö~renllml&tlr: 

ı ) Osmanlı tarihinde toprak nizamı, 
2) Bugünkü toprak münasebetleri, 
3) Bir toprak rerormuna ııeden lh-

tıyacımız \'ardır? 

4) 1914 harbi sonu dc\•rlnde belli 
IJ11olı memleketlerdeki topı·ak reform -
lan. 

O çüncü koşu : 
üc }'asında ve kıw.ançları yckOnu 

400 lirayı doldurmı)an yeril )Ul'lm 
karı Jngillz erkek ve dişi tuylnr lı,:lıı

rll. lkrnmiyesl 2.;s lira mesnf•'Si 1600 
metre idi. Uı,: yarım kanııı girdiği bu 
koşu ohlukı,:a heyPt·anlı olılu. Kendi
~inılf'n hir şey beklenmb·cn Se,inc 
.son anlnra kadar kosu>·u önele getiı
rli ise dı. B. Fı•vzl Kocagfü~'ün CGül) 
ismindeki tnyı koşuyu yarım boy a
rn ile kazıınmnı'ta muvatrıık oldu. 
Halil lhrahim Türcn'ln kUı,:ük Ne
riman'ı lk.rıeı, Cemal dönmez'!; Se
vinci Uciıncü olılu. 

Dördüncü koşu : 
tlı,: \'!! dnha yukarı yaştaki saf 

kan araıı ıit \'e kı.srııklan iı,:lndl. lk
ramiyesi 550 lira mesafe .. i 1600 met
re idi. Günün en kalabalık koşusu 

olan bu yarış oldukı:a heyecanlı ol
du. B~lanıa l.varetl~·Je bcrııber Tar
zan öne ılüştil ise de Aşkın derhal 
kendisini geçerek koşuyu basta gö
tUrmı>*e ba~ladı. Aşnğı \'İ.-ajcla hü
l(ln hayvanlar bir araya toplandı, 

dilz yola diiner dönmez Sava'yı önde 
scörclük. <;ünün lnvorllııri olan Boı.
kurt ile Tomurcuk meydanda yok
tu. Yarışın sonuna yaklasırk(•n gPı,:en 
hartanın kahramanı Ceylantek bü -
tün kuvetlyle hücuma gectl ise de 

* Cuma, c:araamba, pazarte51 r 
TorOB 23,55 te. pı-: .ıı 

"(:( Zonı:uldnk'a cuma, pazıtr, e 
si, salı, peI"lembc 17,15 t 

lo,as ıe< il 
Ankara'ya gelen tre"ı 

"(:( Pazartesi, caıııamba, cum• 
atanbul'dan. 23,43 te ;\nkarll· 

"k 15 le posta. 8.50 de Aıık1~r1· 
"(:( 19 da ekspres. !.1,25 tc An!C ~r" * 20,25 te muhtelit. 1s,50 ;. c•~ 
"(:( Zonııuldak'tnn pazar, ıaU. j\rııcı-"' 

ba, cumıırteııl 17,05 ıe. , 
Gel~I 11,50. 1-r>' * Dlyarlııı kır ve Erzuruın'd811 , 

rl\'Ya. \'anı her gUn 14.04 ıı1r' 
j\D 

"(:( Samsun \e Adanı~dnn 
\01trıs her ııün 18,17. ta•! 

NOT - Trenler hakkında her ıısr' 
halı Devlet Demll')olları ıstnı ı?S!' 
rosuntlnn alabilirsiniz. T!'leton 

• • Posta saatler• 4d t9 

"(:( TaahhUtlU 18 c kadar. 
kadar. 

Hastane telefonları 
"(:( NUmune 1577 - 1:576 
"(:( C:ülhanc 2818 

* * * 
Askert 6981 
Beleı!lye 22~ 'S!!l 
Acele imdat otomobili l· ,. 

Y "h .k~ ıı.rıı JJ angın, ı tı ar, ,.,11• 
"(:( Yanırın haber \'enne tele 
"(:( lhtıktır ihbarı: 2911 1&'6 
"(:( Elektrik, havaııazı, tınzll ııl' 
"(:( Su lılerl: 5375 ')06- \'~, 
"(:( Tcleton Arızası merkeJ ~ırlel' 

ı;ehlr 5678, •chlr !el ()2, E o4· 
aı 03, ajans haber ,erıne .pi 

Taksi numıu·al~[ı'.,... el' 
-k Ulus meydanı ch·arı 1 ,ısrı ,1 

1, ., saınıınP ·~~ " M. M. cl\'an: ı .. Z3. flY 
vnrı: 1070, Yentaehlr: ~ -- Eger israr ederseniz, evet .. Fa. 

kat eğer güzel olduğunuz kadar da 
iyi kabli iseniz, bana caddenin so
nuna kadar sizinle birlikte gitmeme 
musaade ederseniz.. Sırf yanımda 
ıık bir kadınla yürümek, ve bunun
lc iftihar etmek için .. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll n:222 - 6333 - 56!JG. • 

1.mn hepsini ona ıemin eııim. Ona daht çocuğun en ho~a 11iden taralı kendi,in· f l k d' · · ı h k Şehir otobüsleri 

- Caddenin sonunda muhakkak 
ayrılacağız değil mi P 

BA
A Ki• R ADAM fııla ne Hrebilirdim, bilmi}'Uruın· bun· den gelen hareketleridir) mnra bir ıe} ı~:a;ü_l~~er

1

i~n~d::;:~~~\a~::ı ·~~~~k~;ı:.~ah~.:muıus _ J(a\•aıcııı,: 
dan daha fıda~ı onun Uıerinde her han- ı.orduğum z.aman bir inııihan ceubı ha- ken<lınıı hem l.agul')~C ın lıaııra ıııa kil- K , klıderc -
!::İ bir tesir yapmak, benim ona, )alıut zırlar gibi du~unmcsİ, Ce\llJl \'erirken fi derece.le hiirınet ttmi), hem de va• ~:~~ 23

'
20 U~ a _ Çantca)'J 

da onun bana ~ırlarını açmasını bekle- gözlerime o kadar emni}etle ,., •elllıi- rifcıni hakki>·le )<l{'mıt •a>'<lığımJan, ~::~~ ea1::kaya _ uıııt 
nıek olabilirdi: Hunun için kendimde )ede bakması (çok kere göılerimi hen onunla da oğlumdan fazla m~ul olmu· ~~ Ulus _ ol}Cltltll 

bir ınechuri)'et gönnÜ)orum. Sonra hiç çcvirmeğc mecbur olurdum) ... İşıe huıün yordum. 7,no ~;: Dikmen _ tJlııf 
_ Ayrılmamızı muhakkak arzu e-

derseniz ayrılırız. Aksi takdirde bi- • 
raz daha ileriye kadar gıdcriz. Yazan: M arcel Prevost 

de i~ıeklisi değilim. Bundan maada ka- bunlar beni o dere..:c sıkı}onlu ki onu Ru bi;}Je iki <ene üdü, }ani 1910 a Ulus _ Etlik 
Çeviren: Mihri Geray rıkıtrlerimiz arasındaki Kadı farktan .ı:örmck bana hiç bir ze\'k Hrmi)·or<lu. kadar. O sene kırım Arnal'a hir müza-

6
'
30 21

•
00 

_ UlU! 
dola)ı, bu tarzdnki her han,ııi bir rakın- Val.ıirle bir oğul ~ıfati)lc !.ırkına ,·ar- kered ıuınıanın fardalı olacağını ,;;rle-

7
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00 23

'
00 ~~~ı: _ yenlfe11ır 

_ Peki nelerden konuşacağız P. TEFRİKA No: 7 
- Her şeyden .• Çiçeklerden, ha - gibi. Sülbünden hasıl olmuş bir iıınnla,, Karımıo Arnal'ı gabe ka!Jıiı zaman, 

vadan. mevsimden. her ~eyden b~h- sulhundcn hasıl eden in an ara'1n<laki çocuium olmasını hiç düşünmeınişcinı. 
ıedebiliriz .• İsminizi öğrenmek ıs- 1 bu bağlardan doğacak bir vecibe ta - Onu tapınırcasına saviyonlum, çocuk 
tcmiyorum, fakat sevdiğiniz müz~k- 1 ~awur eımi)orum, n çok samimi sö>·le· ı dunr•>'ll ıeıirmesine •cbep olan, aramız· 
ten bahsetmenizi, hangısinin sızi mek icap ederse bunda hir hakikat da daki aşku. Benim doiunıum me..l'l~İn· 
hayalata, hangisinin tccssilrc sevk gormİ)orum. lfa)11tın artık sönük bir ı· de de vaziyet ayniydi, itte bunun için 
ettiğimi öğrenmek isterdim .. Burdan 5ıği)·le >'11fa)'lln annemin odasına ıünde babama karşı hiç bir şükrao hi•\l duy· 
başka, genç kızlığınızm en glizcl ha- bir kaç kere çıkıp müphem göılerinin mazdım. Annem~e yaşadıiı o nihai ı~k 
tırasından bahsetmenizi de ister - derinliklerine bakmak, buz gibi parmak- ıl\larııı<la doiacak çocuiunu düiünürmüt 
dim.. !arını arnçlarımın içinde mımak ihtira· (bunu blını açıkça söylemişti.) .M.tril'-

Gcnç kadın tatlı bir gülüşle deli- anı du)dum. Annem benim için daima Aneelique'e ıelince, kendi itirafını ı<>-
kanlıya bakarak : taılılık. ihtiıı;ım $a~kı, kahkaha, okşama, re, onun da.o_anda anne olmak ıteıi, at· 

_ Kabul ctmeğe bir türlü cesaret bnğışlama, nıha>·et ınsanlar ırasında kar- kının neşesını sonrnz derecede hararet· 
edemiyorum. dedi. Biraz fazla mah- şılıklı gösterilen sıcaklık \'C ~ef'kaı do•u, lendiriyorumş. Nebat yl'tiıioce tohum 
cup b"r tabiatım var bin bir türlü hatıra deml'kıı. Yılluın ölür; fakat nebat yışadıjı mückleıçr top

- şu şapkayı bir .. başınıza koysa- hemen hemen hi~siz hir hale ııeıırdiii rajına arrılmı) acu. hir surerte bağlı ka· 
nız, mahcubiyctinizdcn eser kal -. bu \1lrlığa karşı, d sonuna ka~:ır bı~lı lır. 
maz O zaman sizin yanınızda ben kaldım. Onun vucudunda benıın do)Cu· Hinaen:ıle>iı kendisinin dünrıya ~cli-

h- ı - mum doln)·ni> le açılmış olan yaralar, tine sebep C'PlmamJın d,ılayı Arnal'ın 
ma çup o acagım.. • d' b'I k 

_ Sizin mahçup bir adam oldu • hatıramda, daha h!lla ıım 1 1 c apan· bana kar$ı $Ükran hideri ıfüıernıCJİııİ 
ğunuzdan doğrusu biraz şilphc ·~ m:ımıştır. fula bulurum. 
diyorum_. Dillkis babamı dü,ümlüğüm zaman, I.tıkin hcnim ona kartı ne gihi vazife-

V c, ikisi de giilmcğe başladılar. aramı1daki münasebet, sanki }'lllancıktan· lerinı olahilirdi? Hunlar k1'0<li,ine ıam 
Çünki ikisi de gençti. Ve ikisine mıs ı:ibi, hatıraıınıı (anlanılırnı.ık iı;in hir hakkaniyeı dairesinde tenıın eınıi1 
de 0 r;iln, h:ıyat dtinkundcn daha gu- zihnimi daima 1.0rlamak, irademi topla- oldujium 1erleordi: yiyecek, giyecek, ih-
eel gıbi geliyordu. mal.:, lazım gelirdi. ıimıım, himaye, beden \'I' ruh terniye~i. 

_ Haydi bir tecrübe edin baka - Sonra ben de ~ırasında baba olunca, ıeliriınin büyük bir kısmiyle onurı refa-
lım .• O mu size, siz mi ona daha i- bu bağ bana da her zamankinden daha hına yıırdıro, birbirimizle olan m1.ıu~
yi yakışacaksınız ? hayalt gö.rüııdil. betimiz.deyıe dojruluk ve nezaket. Bun· 

ıa,nıa bana imkiınsız gürünürordu. mııl.en, ~imdi de baba oldnkıan sonr:ı di: Lıt Gathe'<len iki kilometre öıc<le ~:~ 23
'
00 

Y lsehlr _ l)'luJ 

ı,ıc sebebi: sene kendi tecruhemle, hah:ılığı.ı, mi· müıckait hir üııhersiıe profc<ıiirü otu . 
23

'
00 U;~. _ c~beel ı,I 

Ben ~ırlarımı kim•c)·e 'ö)lemem. Haha zaçları nd olduğu taktirde ne dere(e ru}orou. lltr );Ün uat üı;le beş ara<ı ge-
7
'
00 2.ı,oo C•becl _ uıus o# 

mın )aptığı gihi içimi herkese açmam sunl bir his olduğunu ıecrüberle anla· lip iki çocuğa da ders Hrme)i kabul et· 
7
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;cbecl _ JIS f-'~ 
o, içkiyi bir kadeh farla kaçırdı mı ilk Jım. Oğlumun kalhini kaıannıa..ı: ıçın ti; Sidnnic de kendi~inin Arnal'dan a}'· 
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17 00 As. Fabrika - ~ 
11

, 

iinüne Jıelen adıunla içli dı,ıı olur, ona .\faric · Angelique'lc hiç b;r rl'kahctt rılmanıa" için yalvarnıı)tt. Ricquier is- 7.45 _ Bah eH e,·ıer - ı; ırr 
açılındı. Bense çok dikk:ııli ''e keıu · giri,medim. O , oğluna olduı';u gibi 13· nıindeki bu a<lamcağıı her gün iiğlc.len _ 20 00 uıuc:ı _ Bahc:cll e' r .:' 
mum. Ben kalhimi yalnu sana açtım; ba- l'l)'ordu, mamafih çocuiıın bu •vn dere· •onr~ kendi~inin idare eııiı(i. ufak hir I Ulus _: lstasyon 5 daklkadll ıı ti iP" 

na hakiki bir •cvı:i gi)Hcren kadınlara ce ~e~sidicine o da kıLnordu. Llkin benur kojulu alçacık aralıası)lc ,aıo}a saat 23 teki seferler sıneırııı 
ancak i}i ve kötü taraflarımı <.Ö)•ledim; annesinin hu halinden ÇO(."Uk müıees,ir oelir<li. Tie•"'İrİn ko<unılarını keıl<ti •'ı-., ' ,., • • lıd ır. 
Marie - Angelique bana büıiin kadın • ol<luiiu vakiı, karımın onclan ıdcıa bir karır, ahıra h.ıj;lardı. Harvanın adı 
lığı Haılc eııijli mii<ldetçe onunla ma· af dilemediği kalırdı." Ö)le li Jean P1)npon'd11 ~iderken de onu araba}a kcıı 
ne\l müna~ebetimizdc kendi.inden bir 'l.mıi•'nin kwnın hiıim eve gelme~ine di•İ koşardı". Hiiıün va1ifderini anki 
,ey ~aklanıadım. kadar Arnal münha<ıran anııe'i tarafın· sadece bir öı(retim m11kinesirmi1 gihi 

Sanmam ki oğlum Amal de ilk dÜJÜn- dan )'etiştirilmişıi, ona hu i,inde yar- yerine MPtirirdi. Amal u umanda 11'

mde ve süz ~liylemeğc haşladığından he- dım eden e•kidcn dah:alı ernlanıiyle, r.ıkki ttti: ken<Iİ,i0<len yanlım giiren 
ri, a$ırı bir hürmet heslediği annesi, n parlak renkli ful1rlarını "ııin o kadar Sidonie der•leri ancık takip edthili . 
çocukluk arkadaşı olıın Sıdonic')·e b'le beğendi;tin red:ıkir, fakat mahdut kııfa- )Ordu. Benim rilhaıım da hiç hoıulnıu· 7.:m Proııram s. 
a•la bir sır ~vlcmis ohun. Ya,,ı İll'rle- lı fam dii ~anıhrı Alkia idi. yordu, İşte bu el,emdi. Saadete alış - 7~'13 nıüzlk (Pl.) 
Jikçc çekinı:l'n: haııa e'i:ırlı bnlll'ri d!! Sidonie hizc ıcvdi edildiği andan iti· kan olan hen, e,·iıııde \'e içimde rahat 7.45 nJans 
artır; çornkken hem be(leııi l•Piı..e,i haren en çok, keııJi,imlen alıı •> hü- ve hururun artık eohedi> en yerlc~ti,Kine s.rxı müzik <Pi.> 
hem de ıek:i<ı helki heni ona ceıbl-<l~- yük olan Arnal'a ,okuldu. Bu kü~ı.ik, hiıkmedi>·orclunı ki, hirden, tnlih )'a• 
hilir<l.i: fakat bana kürü kürGne, ıuhaf tombul çocuğun J>llrlak koru ela ı;ö:dtri hut muka{l.!eraı heni teni' (l"tİn hir ta· 
hir sureııe itaat rdişi, hiç 1'ir •ual sor- vardı, ilkin bu goLJer alı:liı<ll' göılcNlen kım fl'raiıle kar$ılama~a davet etıi; hii
nıama\ı (idartm ılıında bulu'l:ınhra tok daha iri vl' daha gföel<li, saçları dağınk- tün ha)'at himiri} le müna•eheti olmıyan 
muıedil oldufum halde) bana Sl'.rt bir tı; ,.ücuôünün çizgi Itri güzrl, bacaklı· bir takım rarçılınlan me)dana gl'Jir, 
muaUim göziylc hakmuı; 'konusmak rı ve hilekleri narindi: fık defa likayt ~efall't kı~ımlart ~aadet kı~ımlırından 
için çocup muh~kkak sual sorulması nua:larla b!k.ı.ft.ıın bu yavru bana bu- hem adetçe daha çok, hem de daha bü
llzımdır,, kaidtsine <ıkı •uret:: İı>.,t l't· ı dajil dt'r~~1<1e ürkek gclınişıi. Onu ya- yÜkt\it. 
mesi (hele bu çok saçma, zira bir l n.ı.ı:ıma ~Tın, .,., v' Mile AoıJ,6sis tua • 'Conu var) 

S.15 Evin saati 
S.30 mü7.lk <Pl.J 

12.SO proıırnm s. 
12.33 ıarkılar 
12.45 ajanı 
ıa 00 earkı türkü 
13.SO müzik (Pl l 
18.00 pro~ram s. 
lS.03 orkestra 



HARBiYE T AKiMi 

Dünkü ma~lar 
.<Saıı 1 . tınctı sayfada) 

"::P Okulunun ikinci golü 
1'tı,ıı toıı:ıen ıonra, S6 ıncı dnklkadn 
lll takımı kaleslne do:rıı ıı:elcn to
l! ,~1'CI Rennı fırladı. 18 pas cızı;lsl· 
'\t!t tctttını:ıcn topu ayal'ıb'le sürmek 
ı.l\t tlııı:ıe bulundu ve kalesinin saı:: 
't~ ıncıa tac clza'l•lne kadar !ı'el<ll. 
llaı 1-ca ;:itmekten ele kurtaramadı. 
~Clk Muzaffer cok ııcrı bir hnre
'°l hetnen tac n ttı ~·e topu kıı pıı n 

le Catııt uzak bir mesafeden topu 
tı ~~ defa ınıııu.z takımı arııarına tak· 
)o_ ~ıuer ileride olduklarından bu va"'lfte 
'lt ll'IUctahaıe e<1emcdller ve takım-

f) -. a. 2 oıcıuıar. 
0 'diincü ve beıinci goller 
~ ~l neticeyi dcğlşUrmck nz
ttl'r e Olan Harp Okulu takımının 
tt11 tUnı arttırdı. Fakat aru.k Is ıs- .,,,. ....... ,.,, .. ""' • ...._ _ __ _ 
~ tecnıışu. Müdafaa cok yorul -
~l.l tu. A.Ynı zamanda hntalı hare- • 
~r e.r de yapıyorlnniı. lnglllzler tse Maçı takıp edenler 
daıı an değışen vazıyetlcrle durma • 
da1tı1tkateye sokuluyorlardı. 41 inci ,-
'<ı1tr ada soldan yapılnn l>ir akından ·ı t b 1 d k• 1 
~ ~ Gl!rnnur dördUncü golü yap- S an U a 1 maç ar 
'tlre Uncu dakikada da sa~lc: topu 
tıı"-t atıre korner cı~ısıne yakın blr 
~lctı. eye ıeurdl ve hant bir ~t Galatasaray birinci devre 
tı. p 'I'opu Bedri belki ;>'nknlıyncnk-
~ lkat Nadl ve Hayri tehlikeyi • • • • ..... • 
\:!it aıtırrnak m:ıksndlyle kalenin bmnuhgım kazandı 
ttl1t dotru atıldılar ve bu blrlblrine 
&ı., '~ll!ında top da beşinci defa .. 
-""lll Okulu k 1 1 ~lrdl ı lstnnbul, 30 (Tclefocla) - Rugun 

n es ne • her iki swda İstanbul fu.tbol birinci • 
l( Hakem . ve takımlar ilklerine dC'Vllm edildL 

~ ld•tın hakemi n. Lorey'ln idaresi Scrcf Stadında: 
lttbı 1. l:pey!dcnberl memleketlmlzde Vefa • Sülcymaniye takımları çetin 
tııl11 kına calıaılnn Dlyngonul siste- bir kaqıla~rnad.ın sonra 3 - 3 bcrabeıe 
\t~ 11Ytun bir ldnro ile zannederim kaldılar. 
tı. 't arı ve sl'ylrcllerl memnun et· 
tıt11,~1n~ Hnrp Okuluna verilen '-t tıc.'lan sUphell olanlnr var. Fn
~ 0 bize nazaran daha yakından 
~ııı : BeyretUğlnden tab!t olanı bl· 
~ izden iyi görmüştür. Oyuncular 
~.{ koşarak ve onlar kadar yoru
~~ rııacı güzelce idare ettiı;lnden 
~ kendlslnl tebrik etmek iste-

~lı takımı blrlncl maçından 
1( et 1l1 DYnadı. DUn en cok dlkka
~ ~en saf;aı;:ık Woodward ve sol· 
~!l llskle oldu. Lindsny da blrlncl 
~ C kadar muvn!fnktı. Salacık 
t~d Uıre birinci güne nazaran dur
~rı u. Fenton fırs:ıtcı ve atak bir 

,.. cu Olduğunu göslordl. 
~~ıllnd ı."''~ an ve ılistcrlşten uzak ve 
\t~ ıoı atmak lcabetUkce hnre· 
tal'ııı tecen bu takım, elmdlye kadar 
~~ııı:ıtırnız bir oyunla üzerimizde 
bıtlltt gUnden barnbaskn bir tesir 
il'erı!!r~ Bakalım, Galatasaray ve 

ll hce ne netice alacaklar? 
'e ~t-ı> Okulu takımı birinci devre
ı. 'e Uite::nmeldl. Kcn<11lertnl takdir· 
~ettik. Raklplerlnln oyununu 
~ ~. /'·a ve oyunlarını serbestce tat· 
'lt11ııa. tnktn bulmuı;lnrdı. Acıkların 
'>~ıie rtnda kaleye doğru sarkacak 
~ hep korner atış köşesine doğ
ti~ ~&lan, ortayı beslememeleri 
t~ a.Yı ltıl bırnktL 

4.~ ;evrede de hafiar ve bilhassa 
~ııı; 1~kret cok iyi idiler. Mlldafna 
:~l'ıi.ı Fakat tek hat üzerinde 
~t~•kı kaldılar. Kaleci Bedri kur
taıe r arı en az beş altı muhakkak 
tı~~la atrnen ikinci devrede hatalı 

Ocşiktaş'ın Altuntuj'la yaptıJiı mü· 
sabaka, be~ikt:ışlıların çok fütün bir o
runundan sonra 5 • 1 ;\ltumuğ alerhi· 
ne bitti. 

Fener Stadında:: 

İlk maç Beroiluspor'la Beykoz ara· 
sıntia oldu. Be,·koz bugün z.ayıf bir ta· 
kımla çıkan BC)oğluspor'u 3 • 1 yendi. 

Fcnerb:ıhçe bugün karıuına çıkan 
Taksim'i birinci devrede 6 - O ve ikin
ci devrede üç gol daha )AJlarak 9 • O 
)-endi. 

Hafıanın en mühim karşılaJma..'ı 
devre ~arnpi)onluihınu belli edecek olan 
İstanbulspor - Galauısaray karıılaşması 
idi. İlk <le~Tesi O - O beraberlikle biten 
bu maçın ikinci dc\·resinin ilk on daki
kasında 2 gol ve 21 inci dakikada da 
bir gol daha yaparak 3 • O Galatasaray 
kazandı. Rüylcce birinci devre İstanbul 
birinciliğini Galatasaray almıs oldu. 

İngiliz takımı 

İstanbul'a gidecek 
Memnuni) etle öğrendiğimize glire, 

burada gelecek bıtfta da Galatasaray ve 
Fcnerfıah~e ile Ol nıyacıık olan İngiliz 
takımı öbür hafta lsıanbul'ı gider~ 
her iki takımla bir re,anş maçı yapa • 
cak ıır. 

lngilİz' takımı Ankaradan maçların· 
dan ~onra salı VC>'a !;ar~amha günü yo
la çıkacaktır. 

l' rıa fazla gol yedi. 
fı\ı eııııd "'I 111111111111111111111111111111111111 
~ bUb " halde Hnrp Okulu takı· 
ıı' ı:ıız &.asa blrlncl devredeki canlı 
erı~ eı oyunu dolayısjyle tebrik e
~ lô;y~afıle reisi ve hakem Lorey'ln 
bt k rııedıjtı gibi, kendiler! kadar at-
1- ~ '2d ~Yetlere sahlp futbolcUlcr 
il ~rı ır. Bu kabll!yet ve istidat do
ll~lıa 1 e, futbol sahasında )'akında 
"'(. Y1 neueeler ıörecdlmlze eml· 

Sallet GO ROL 

Dünkü ziyaret 
~ l)Un.lı;~ 
~ tt gj u maçı an 5onra at . koşularını 
'f:i. ile 1tt dtn İngiliz misafirlerimiz şeC'C· 
I ~'ltt t l?.30 da Gar gazinosunda bir 
~t1Jı ~trılmiıtir. Ziyafette, maçlara 
ılt ılır, b~'"~ fudıolcularla, Vekiller, mc· 
~ iikumet ukinı ve birçok zn-at 

'ıııtt g r bulunmuılardır. Genç spor • 
~et; vakte kadar kendi aralarında 

il erdir 
~ fiu&ii • 
i lcıı1a 11 ösleden sonra ingiliz fut -
111d, ~1 khir itinde ve Çubuk bara • 
~ 11 r Jtez.inti yapacaklardır. J\kşam 
~ _ır_,;.'!ıO da da lnı{liz Büyük Elçisi 
~ "'\ f tdıbuu · H ugessc n t ngi !iz ve 
~ ı:....tt:<>ıcuıarı terefine bir kokteyl 

-.qap ecmi,Ur. 

Sebze Fiyatları 
Beıcdıyc Hcislıt;ındcıı : 

(1 İlkkanun 1941) 

Vasatı 
Cinsi FiyaU 
Ispanak 16 
Lahana 6 
Pırıuıa 7 
Yerelması 6 
Kereviz l:S 
Patates sarı 11 
Patates beyaz 8 
Karnı bahar ıs 

Kabak 20 
Ayşe fasnlye 30 
Çalı 1'asulye 2S 
Barbunya ., 28 
Domates 23 
Kemer 
patlıcan 22 
Yuvarlak 
patlıcan 22 
Bamya 40 
Dolmalık 

Perakende 
Fiyatı 

21 
9 

10 
9 

22 
lfi 
11 
27 
28 
40 

87 
37 
28 

28 

biber 16 22 
Sivri biber 20 277 
Kuru snğan 7.!S 10 

111111111111111111111111111111111111 
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E BİBLİYOGRAFYA 
. . . . ---·····························" 

Sularımıun mahsüUeri 
Balık, b:ılıkı;:ılık, sünger, sünger

clllk ve bunların gıdnt ve lktısadt 
kıymetleri. 

Yazan: İsmail Özkul 

Münakalat Vekaleti 

Balıkçılık Mütehassısı 
Deniz mahsulleri üretimi lştnl 

memleketimizde tam mAnaslyle ci
hazlandınlıp düzene konduğu za. 
man şüphesiz büyüle bir servete ka
vuşmuş olacağız. Yurdunun üç yanı 
denlzle çevrili olan bir mllletln bu 
işi bir an önce halletmesi Uııımdır. 
Bu dA\·aya temas eden yepyeni bir 
eseri bize MUnaknlCıt Vektılcti bs
lıkcılık rnUtehaSSJsı lsrnall Özkul ver-
miştir. · 

Kitap esaslı blr ı;:nlışmanın mnh
su!Udür; mütehassıs eserinde Tilr
kiye'nin su mahsulleri ve bunların 
değerleri, balıklar ve tenasUllerl, 
göllerlmlz ve tatlı sulanmız, balık 

avlama tarzı ve vasıflan, hnlıklnnn 
muhafazası ve satı~n çıkanlınası, ha· 
hk yumurtaları, balıklardan istihsal 
edilen rilğer mUhlm maddeler, balık
ların gtdalnr arasındaki mevkii ve 
bnlık yemleri, sUngerclllk bahisleri
ne sc!Mılyetle temas etmiştir. Eseri 
okurlarımıza ta\·siye ederiz. 144 bü
yük sayfadır, 2 liradır. 

Adliye ceridesi 
lkinciteşrin sayısı çıktı 

Her ay Adliye Vekilliğince neşredi
len Adliye Ceridesinin otuz ikincı 
yılının on birinci sayısı sonte5rin 
nüshası olarak çıkmıştır. Adliye ce
rhlesinin ilk sayfasına yakınlarda 
ölümiyle memlekette geniş bir te -
essür uyandıran Denizli mebusu Ne
cibali Küçüka'nın bir fotof:rah kon. 
muş ve Dr. Hikmet Dellez'in üc; 
sayfa tutan yazısında merhumun htı
kukuçuluk vasıfları tebarüz ettiril
miştir. Profesör T. Adam de "Af 
selihiyeti,. ıjdlı on dokuz sayfalık 
başyazısını Necibali Küçüka'ya it -
haf etmiştir. Adliye ceridesinin di
ğer yazıları şunlardır ı 

Temlik, çevirme .... Dr. Ferit Ayi
ter (Ticaret V. Hukuk müşaviri). 

Yeni Türk ceza kanunu üzerinde 
tetkikler .... Burhan Köni. Hııciz ka
rarlarına itinız ..... Akil Önder, (An
kara Sulh hakimi). 

Suçlu antropolojisi ve geçirdiği 
tekamül safhaları.... Nurullah Kun
ter, Devlet aleyhine i~lenensuçlar ... 
Ragıp Öğcl, (Divanı muhasebat Baş 
mürakibi). 
Kanunların teşkilatı esasiyeye mu

gayir olup olmadığı bahsinde ame
rikan sistemi Dr. Ekrem Şahenk. 

Poliçede muhatabın kabulü Tar -
gam Hacim Çarıklı. 

Para ve itibar mekanizmasının 
doğurduğu hukuki meseleler (kon· 
fcrans) Hazım Atıf Kuyucak. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

BEKARLAR 
CENNETİ 

Bekarlığa sadık kalmıya 
söz veren üç arkadaıın 
geçirdiği Çok eğlenceli 

maceralar •.• 

Artistler : 

HILDE SCHNEIDER 
MARTA TERNO 

Seanslar 

14.30 - 16.30 - 18.30 
ve 21 de 

Gece i~in yerlerinizi 
kapatınız. 

--- T elelon : 6294 

KABIZLIGA KAR~I 
NORMACOL 
"Barsaklan normall~tlrtr,, 

Hekimlerin elde ettikleri ne
ticelere göre kabızlık, umumiyet
le gıda tal'2lndan husule aclmck
te<llr. Modern gıdalar cok kesit 
bir nalde bulunduCundan bunun 
neticesi olarak barsııklar ktıfl 

miktarda dolmamakta ve nonnııl 
bir eeklldc bosaımamnktadır. 

Bu arızanın önUno tabii sekil· 
de Normncol i'Ccmcktcdır. Sat 
nebaU mııddelcrden yapılmıa olan 
Norınacol tancclklerı barank ı

clndckllcrle kıınstıCı zaman la
letlnl bir hal ıılmaktn ve tlı;mck· 
te ve böylece barı;:ık lclndekllert 
yumusatarnk nacmını arttırmak

ta, kolayca kayar bir tıale ııetlr

mekte<l lr. 
aaraaklar bu ıayede hlc bir 

tahrlae uğramaksızın ve dl.Yare 
hasıl etmekllzln boaalmaktadır. 
sız de bir tecrübe ediniz, aynı ka
naati elde edcrsınız. 

Normacoı tamamlyle zarnraız
dır. Bundan dolnyı cocuklar ve 
yaetılar da kullnnablllrlcr. 

100 ve 230 «ramlık kutularda 
her eezan,şe bulunur. 6300 

' 

u 11 u s 
lzmir' de balık ucuzladı 

İzmir; (Hususi) - Balık istlhsa· 
linin artması için balıkçıların av -

VlLA. YETLER 

lama Aletleri ve rnotörıerine ırızım Kirahk sog~uk hava deposu 
olan her nevi malzeme, bilhassa 

Antalya Belediye .Rl>ıısctlnden: 

1 - Antalyn belcdl:;csınce yeni ınaa 

petrol, benzin ve mazot gibi mad -
deler verllml§, bu sayede balıkı;:ılar 

fazla balık avlnmıya baelamışlnr -
dır. Neticede, mevsimin de tesiri edilen sotuk ha~·n antreposu ve tcsıaa-

tın üc ıenellk icarı 17. ıı. 1941 Ul.rlhtn• 
ile balık fiyatları hayli ucuzlamı§-
tır. den itibaren 20 1;ün müddetle kapalı 

zart usull>·lo mUzaycıleyo konulmustur. 
Balıkhanede mtizayede ile çipura 2 _ Dcrtel muhnmmen bir senelik 

balıkları 45 kuru§a, ketal 20-25 ku- icarı on bir bin liradan uc scnelltl 33 
nıl}a, levrek de 40-45 kuruıın satıl- bin liradır. 
maktadır. a _ 11ıuvakkat teminat muhnmmen 

Bu sebeple et fiyatları da biraz bedelin yüzde yedi bucue-u olan 2475 
dl\§mllştllr. llrndır. 

4 - !hale 8. 12. 941 tarihine mu.sa-

ANKARA V ALlLlCl dit pıız:ı.rtcsı ııünti saat 15 tc Antalya 
belediye dalres:nde icra olunacal::ından 

tallpler1n 2490 aa)-ılı arttırma, eksiltme 
Tamir işleri ve ihale kanununun 32 ıncı maddesi 

Anıı:ara Valiliğinden : hükmüne 1;!5re hıızırlamıs olduktan 
Zir nahiyesi merkez okulunun ta· teklif mektuplannı ihale saatinden bir 

miri 1328 lira 83 kuruş keşif bede- saat cvel belediye encUm(?nlne te\·rt ı 
li iızerindcn açık eksiltmeye konul.- etmeleri mecburidir. Postada vuku bu· 
muş ve vakti muayyenlnde talip çık- lacak teahhürden mesullyet kabul o
madığmdan 24. 11. 1941 tıırihinden 1 lunmaz. 
itibaren lOgün müddetle temdit edil ~ - Bu husustaki nususı ve fenni 
mi:i' ir. İhalesi 4. 12. 941 perşe:nbe eartname ve saire Antalya belediye da· 
gilnü saat 15 te vilıiyet daimi cncü- !resinden br.delılz verilecektir. 
meninde yapılacaktır. İsteklilerin 110129-8717> 18662 

çartnameyi görmek üzere her gün 

Maarif müdürlüğüne ve % 7'5 te - Tulumba alınacak 
minat akçesini hususi muhasebe mü-

ANKARA LEY AZIM 
AMlRLIGl 

Çetitli ıebze alınacak 
Ankara Lv • .A. sa. Al. Ko. dan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 120 ton 

ispanak, 80 ton lahna alınacaktır. 
2 - İspanağın 15, ve lahnanın 8 

kuruş olup muhammen bedeli 24.400 
lira ve ilk teminatı ı830 liradır. 

3 - lhalesl 9.12.941 .salı a'ÜnU saat 
15 ttodlr. Tallplertn teklif mektuplan -
nı lhnledcn bir saat eveı Ko. na ver -
meler! 111rttır. Şartnnm<'Sl 161 kurus 
mukablllnde Ko. dan her ı:Un alınır. 

( 8414 ) 18!502 

Kösele alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapılı zarf usulü ile 10 ton 

rah:ın köselesi satın alınacaktır. Beher 
kilosuna tahmin edilen fiyat 525 ku · 
ruş muhammen bedeli 52.500 lira ilk 
teminatı 3875 liradır. 

2 - fhalesi 16-12-941 salı saaı ı ı 
dedir. Taliplerin teklif mektuplarını 
ihaleden bir sut evci Ko. na vcrmele· 
ri şarııır. Şartnamesi her gün 163 kuruş 
mukabilinde Ko. da alınahilir. (8865) 

18907 

Koyun eti alınacak 
Ankara ı.v . .A. Sa. Al. Ko. dan: 

dürluğü veznesıne yabrarak adı ge
çen gün ve saatte daimi encümene 

_ ı - Kapalı zart usullyle 200 ton 
Adana Beledıye ~~yasetınden . : koyun cU alınacaktır. Beher kilosuna 

müracaatları ilan olunur. 
(8912) 18901 

Memur alınacak 
Ankara Valiliğinden: 

Müntıııt bulunan 30 Ura asil maaalı 

kaza nusus1 muhasebe memurluklan 
1çl.n lmtln!lnlıı memur alınacaktır. 

Müsabaka lmtlbnnı 17.12. 9U cuma 
ı:Unü ıaat 115 te Ankara vlltı:;etl nuıu

eı muhasebe mildilrlü"Unde icra edile• 
cektlr. 

Meslekte vemuhascbc islerinde ca -
ıısmıa oııınlar tercih eduır. Taliplerin 
tahsil veslkalan, butunduı,':u memuri
yetlere nlt vesaik, dor:rulul< ktıAıdı, nü· 
tus tezkeresi, ııhat raporu, askerlikle 
altı.ka.sı oımac!ıC':ınıı dair vesika ve ile 
adet 4.15 x 6 ebadında totor:ranarlyle 
blrllkte b!r istida ne Azami 15. 12. 9U 
gUnUne kadar '\11.'ıyete müraeaatlan 
ııtın olunur. (8903) 18~11 

ASKERi FABRiKALAR 

Bolu' dan Adapazarı 
istasyonuna 3150 metre 

mikabı kereste 

naklettirilecek 

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

nııkil ve istasyonda vagon dahilinde 
teslim eartiyle ne.kleturllecek 3150 
metre miklbı kereste nakliyatı Aı -
keri Fabrikalar Umum Mudürlüğü 
Merkez satın alma komisyonunca 12-
12-1941 cuma günü saat 14 te p:ızar
hkla ihale edilecektir. Naklettirile -
cek keresteden ~amın beher metre 
mikabına 11 lira ve köknarın beher 
metre mikfibına da 10 lira bedel tah
min edllmiıtir. Şartname (1) lira 
(74) kuruı;tur. Muvakkat teminat 
(2598) lira (75) kur111tur, 

(8705) 18704 

Demir hurdası 
As. Fabrikalar Umum Miıdürlliğü 

Merkeı Satın Alma Komisyonun -
dan : 

Taliplerin 10-12-1941 çarıamba 
gUnü akşamına kadar teklif mektup
larını vermeleri ilin edilen 1000 • 
1500 ton demir burdasınm beher to
nunun muhammen bedeli 20 liradır. 

- (8706) 18705 

1420 metre 350 Mm. lik 

su borusu alınacak 
As. Fab. Satın Alma Ko. dan ı 
Tahmin edilen bedeli (53044) lira 

(75) kuruş olan yukarıda yazılı su 
borusu askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 17. 12. 941 ~arııamba gilnü sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (66) kuruştur. 
Kati teminat (7804) lira (40) kuruş-
tur. (8779) 18841 

Erat için 10.800 çift yün 

çorap alınacak 
As Fab. Satın Al. Ko. dan ı 
Tahmin edilen bedeli (5400) lira 

olan yukarıda yazılı 10800 ı;ift yün 
ı;orap askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 8. 12. 941 pazartesi günü saat 
14,30 da pazarlrkla ihale edilecek -
tir. Şartname parasızdır. Kati temi-
nat (810) liradır. (8914) 18856 

1 - Adana şehrı ıçme su tesısatı tnhmln edilen tı~au GO kuruı; olup mu
için lli.zım gelen 5 ad~t dalma T~. • nammen bedell 120.000 lira ve ilk te· 
lumba kapalı zarf usulıyle ve 45 gun mlnatı 72SO l iradır. 
muddeUe münakasaya çıkarılmı5tır. 1 2 - ihalesi 16.12. 941 saat 15 tcdlr. 

2 - Muhammen bedeli (25000) li- ~ Tallııterın tekll1 mektuplannı !haleden 
radır. bir saftt evel Ko. na vermelert. Şartna-

3 - Muvakkat teminatı (1875) Iİ· ' me a ltı llra mukablllnde komisyondan 
radır. ner gUn nlınablllr. (6866) 18908 

4 - İstekliler bu he ait şartame, I 
proje ve sair evrakı Ankara'da Da-ı Vaketa ve deri alınacak 
hıliye Vekaleti Belediyeler İmar Ankara ı.v A Sa .Al Ko d . 
heyeti fen şefliğinden veya Adana j 1 - Kapa;ı z~rı 

0

ueuİı:11ıe .15 :~ ıl· 
belediyesi fen işleri müdürlüğıinden :;ah vaketa ile 3 ton ham cıert alına -
( 125) kuruş mukabilinde alabilirler. caktır. 

5 - İhale 13. 1. 942 tarihine rast- 2 - Vakctanın beher kilosuna tah· 
lıyan 6alı günü saat 16 da Belediye mln edilen tlyat 430 kurue olup mu
binasında toplanacak belediye encü. hammen bedeli 22.500 lira ve Uk temi· 
meni tarafından yapılacaktır. natı lSS liradır. 

6 - Münakasaya girebilmek için 3 - Ham derlnln beher kilosuna tan-
teklif mektuplarının ve sair evrakın mln edilen tlyat soo kuruı olup mu
ihaleden bir 6aat evci belediye en • hammen bedeli 24.000 lira ve Uk temı
cümeni reisliğine 2490 sayılı kanun nntı 1800 liradır. 
mucibince makbuz mukabilinde ve- 4 - lhaleıl 16. 12. 941 saat 15 tedlr. 
rilmesi lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat al
mak istiyenlerin Ankara'da Dahili -
ye Vekaleti Belediyeler !mar hey
eti fen şefliğine veya Adana. beledi
ye fen işleri dairesine müracaatları 
lllln olunur. 18780 

Elektrik işleri 
Karı C. H. P . Viliyct İdare Hey

eti Reisliğinden ı 

Eksiltmeye konulan is Kars 
Halkevi binasının elektrik tesisatı 
isi 11. 12. 941 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur, 

1 - Kc~if bedeli 7550.90 liradır. 
2 - lhalesi 26. 12. 941 cuma ıünü 

saat 15 da Kara C. P. H. Viliyet 
idare heyetinde toplanacak komis -
yonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 566.32 li· 
radır. 

4-- İsteklilerin ihale gününden üç 
gün tvelinc kadar vilayete müra • 
çaatla vilayet vesika komisyonun-
dan 'ehliyet vesikası alması ve 941 
yılı ticaret odası vesikasiyle birlikte 
ibraz etmesi şarttır. 

5 - Evrakı müsbitesini görmek 
ve anlamak ve pey sürmek istiyen ta 
!iplerin muayyen gün ve saatte C. 
H P. binasında toplanacak komi& -
y~na müracaatla hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

6 - Bu l5e ait fenni evrak Karı 
C. H . P. vilayet idare heyeti ile 
Ankara ve İstanbul nafıa müdürlük. 
!erinde de görülebilir. 

(10399-8882) 18900 

KAZALAR 

Satılık bina ve motor 

Şarki KaraaC'ac Belelfı.ye Rclslll'ıln -
den: 

Taliplerin tckllt meJ\tuıılanru lhnlcde'l 
bir ıaat evci Ko. na vcnnclert. Şartn.ı
me her gün Ko. dnn 233 k.ırus muka
blllnde alınır. (SS67J ıSW9 

Sığır eti alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dıın: 

1 - Kapalı zart uaultyle S00.000 ki· 
lo 111'ıır cU alınacaktır. Beher kilosuna 
tnnmln edilen fiyat 40 kuruı olup mu· 
nammen b«lell l:I0.000 lira ve 1lk to. 
mlnatı 72:J(l llradı:. 

2 - lhaleal ıs. 12. 941 aaat ıı de -
dlr. Tallplerı.n tckllt mektuplarını iha
leden bir ıaat cvel Ko. na vermeleri 
ıarttır. 

S - ŞsrtnaınMl 6 llra mukabllln<1e 
Ko. ela her ~!ln alınablllr. (SS6S) 16910 

Kırmızı me~imek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Pazarlıkla bea bin liralık kırmızı 

mercimek aatın alınacaktır. lhalcsl 
3. l:l. 941 ıaat 15.30 dadır. Taliplerin 
tahakkuk edecek fiyat üzerinden kanu
ni temlnatlarlyle birlikte Ko. na mUra
caııtları. (6920) 1S913 

ANKARA LEY AZIM 
AMIRLlGINE GELEN 

lLANLAR 

Zeytinyağı alınacak 

lstanbul • Slıll Sa. Al. Ko. dan 
ı - Kapalı zarı uı;ulU ile 800 ton 

zcytinyal'ıı münakasaya konmu&tur. Ev
ıııf ve husuıı ıarUar Ko. da &?Örü!Ur. I
halesl 8.12.941 tıazarteıı &ünü ıaat 11 
de yapılacaktır. Muvakkat teminat 
16.710 liradır. Taliplerin ihale ııaaUn· 

den bir ıaat evci teklif mektuplannı 

kamlsyona vermeleri. (8696 ı 13'.lJS 

Odun alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 

l - Beher kllosuna iki kuruş 25 
santim fiyat tahmin edilen 1350 ton 
odun 12-12-1941 cuma gllnü saat 16 
da kaı;ı:ılı zart usulü Ue ihale edlle
cektlr. Sartnamcsl her g{ln Ko. dn 
ci>rUlür. Muhammen bedeli 30375 li
ra olup ilk teminat 2278 lira 12 ku
ruetur. Bu miktar 840 ton ve 510 
ton olmak 07.ere ayn anı da ihale 
cdlleb1llr. tsteklllerln bclll ılln ve 
muayyen saaUen bir saat evci teklif 
mektuplarını Tophane Fındıklı Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (SS40> 13775 

Sığır eti alınacak 

Mlltıs Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 102 ton kesilmiş sıJ.!ır eti ka· 

palı zarfla satın alınacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 34 ku· 
ruştur. Hepsinin muhammen tutan 
34680 lira olup muvakknt temlnnu 
4202 liradır. 1halesl 8-12-941 pazar
tesi günü snat 16 da Miltıs Sa. AL 
Ko. dıı yapılacaktır. Şartnnmcsl Ko. 
ıln görU!Ur. tsteklilerln hC'lll gün ve 
s.ıattcn bir sıınt evcl teklif mektuı;ı
larını Ko. na vermeleri. <8796> 

18784 

Koyun eti almac.ıtk 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 45.000 kllo koyun etJ kapalı 

zarf usulll Uc eksiltmeye konmustur. 
Şartname Ankara İstanbul ve Kon
ya Lv. rı.mırllklerl Sn. Al. Ko. ların
da görillür. 

2 - Kapalı zarna ihalesi 15-12-
!>41 pazart<'Sl günü saat 16 da Kon
ya Sa. Al. Ko. da yapılncaktır. 45.000 
kUo koYUn etinin <alınacak % 25 
fnzlaslylc beraber> muhammen tuta
n 32343 lira 75 kuruştur ve ilk te· 
mlnat 2425 lira 70 kurustur. 

lsteklllcrln belll ı:ün ve saatten 
bir saat eve! tekil! mf!ktuplarını Ko. 
mı vermeleri. (8838) 18789 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dan: 
l - Tahminen beher kilosu 50 ku

ruştan 50.000 kilo sıı;ır eti kaı;ıslı 
zarf usulü He satın nlınaC'aktır. 

2 - Muhammen bedC'll 25.000 lira 
muvakkat temlnat 1875 llradır. Şart
namesi Ko. da verilmektedir. İhale
si 15-12-941 pazartesi günQ saat 16 
da Gellbolu Sa. AL Ko. da yapıla
caktır. lsteklllcrln meı.kQr gün \'C 

saatten bir s:ıat evci teklif mektup.. 
!arını Ko. na vermeleri. (8841) 18790 

. Sadeyağ alınacak 
lst. Şlell sa. Al. Ko. dan: 
ı - 25.11. 1041 dcı pa.zarlık1ıı mu -

nakıısası ııtın olunan 20 ton sadeyağı • 
na talip cıkmııdıtından aynı miktar sa
deyal':ı tekrar paznrlıı::a 'konmustur. 
Evsaf vo hususi ıarUar Ko. da sorU -
!Ur. Aıldln derecesi Azamı scklzcl!r. 1·30 
tenekeden bir numune alınarak tahlili 
yapılacaktır. Bcıer tonluk partiler ha. 
llnde dahi taliplere ihale yapılabilir. 
Beher kilosunun muhammen bedeU 171 
kuruıtur. lhalesl 5. 12. 941 saat 10 da 

yapıtaeakbr. Tallptcrln kau temlnat
lartylc Ko. nn mOraeaatlan. 

(6929) 18914 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Donyağı alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. AL danı 
Muhammeıı bedeli (6000) altı bin 

lira olan 6 ton donya~ 9. 12 94ı sa
h günü saat ıs te kapalı .zarf usu • 
li)4e Ankara•da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu i;ıc girmek iıtiyenlerin (450) 
dört yüz elli liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettigi vesika
ları ve tekliflerini aynı gün aaat 
(14) c kadar komisyon reisliğine 
vermeleri liizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar. 
pa:sa'da teıellüm ve ıoevk şefliiin • 
den da~ıtılncaıctır. 16642 18701 ' 

Pamukyağı alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. 

danı 

Muhammen bedeli (42.500) kırk 
iki bin beş yüz lira olan 50 ton pa
muk yağı 9. 12. 941 salı günü saat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara
da idare binsında satın alınacaktır. 

Bu iıc ıirmek istiyenlerin 
<3187,50) üç bin yüz seksen y dl li
ra elli kuruşluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan 
ve tekliflerini aynı gun saat 14.30 a 
kadar komiıyon reisliiine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar. 
paşn'da tesellüm vese vk şefliğin -
den dağıtılacaktır, (8643) 18702 

Astarlık selen alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. 

dan : 
ı.C·l 1·9"1 tarihinde eksilmeye ko -

nulup talip zuhur ecrncdığinden dola>ı 
ihalesi icra edilemiyen ( 43900) lira mu
hunmen bedelli 30000 metre utarlık 

si>'llh satenle 20000 metre kazalin 
16-12-94 ı salı i:\'DU saat ıs.~ da ka • 
palı zarf usulu ile Ankrada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu ise ı;ırmck isti> enlerin ( ~292,.,0) 
liralık muvııL.1'at teminat ıle kanunun 
ıayin ettiği vesikaları \C tekliflerini ay• 
nı gun saat 14,30 a kadar komı\)On 
reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şannamclcr 200 kuruşa Ankara \'e 
Hardarp:ııa \cz.neforindc saıılmııkıa • 75 metre mikabı 4XO, 10-0, 

25XO, 025 metre ebadında 

(2200> lira muhammen bedelli Mlcn 
cnlıımıya nazır vaziyette bulunan 7372 
No. ıu (20) beygir kuvetlnde Modaaı:ı di
zel marka ıol'ıuk katalı bir adet maa -
teferruat mot!lr ve alt Usi olmak üzere 
bir cırt un öitUtmc tat ve teferruatı ve 
bir cephesinin eni 10 derinli~ ıı.ıo ir
tifaı 4 metre uzunluıtunda ve lll 
metre murabbaı arasaya lnıa edllml&tlr. 
Temel kısmı lle zeminden bir metre 
ytıksckllfcl tasla yapılmış ve tcerlslnde 
biri makine dalresı olmak Uzcrıı cevri! • 
mıe iki odalı kcrpfcıe ilrtUlmüı çatı blna 
aı ile birlikte acık arttırma aurctıylc vo 
tl.12.941 cuma ırtınu ıaat 14 te beled!Ye 
dairesinde mUtcıekkll encümen marıre • 
tiyle 1halcııl ynpılrilak tızere (115) ııtın 

mUddctle &ntılı~a cılcantmııtır. Şartnıı. • 
mcııt.nl ıııırcnmek tatt.Yonıer Ankara, ıa
tanbul, tzmır, Ispartıı belediyelerinden 
ıı~rencnlllrlcr. Tallpterın ve daha mu
fusal malQmnt almak ve ıı:örrnck hu-

-------------·---' dır. (8855) 18906 

çam veya köknar kereste 

alınacak 
As. Fab. SaUn Al. Ko. dan: 
Tahmin edUen bedeli (15250) lira o· 

ıan yukarıda yazılı kereste a.skerl tab· 
rlknlar umum mUdUrlütü merkez sa -
tın nıma" komisyonunca ıs. 12. 941 per
ıembc ~tınU saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Kati 
teminat (787> Ura (50) kUfU&tur. 

(6913) 16902 

Kereste 

susunda belediyemize müracaatları 
ııtın olunur. (8758) 18CS2 

ah nacak 
A. Fb. ızmır Sl. Fab. Sa. Al. Ko. n.. den: 
1 _ lhtıyaca binaen aıa~ıda cin& ve mlktarlan )11Zllı (29600) ura muhammen 

be<ieııı iki kalem malzeme ayn ll)TI veya tamamen pazarlıkla aa.tın alınacaktır. 
:;ı _ satın alınacak malzcmelenı alt ıartname, mesai a'ünlcrl !cinde saat (SJ 

den (16) ya kadar Askeri Fabrlkalar merkez satın alma komisyonunda a'öl'illeb1llr 
3 _ l\IUnakasa (3.12.1941) caraamba ııUnU saat (14) te lzmlr'de Halkapınar'· 

da ıılltıh fabrikasında mütcıekkU komlsyonıla yapılacaktır. 
4 _ latekll ol.8nlar ()'üzde 7.5) nlsbeUndc (2200) liralık muvııkkat teminat -

ıannı emvate yatırarak alacakları mnkbuzlartyle birlikte (:.!490) aa:vılı kanunun 
2 ve s cU maddeleri mucibince lcabedcn vesaiki ve 1941 mali yılı ticaret odası 
vesikasını htmllen muayyen olan &:Un ve saatte satın alına komll)'onuna müra· 

caauan. Muhammen % 7,5 

Cinsi 
Muhtelif çıralı çam 
ve kalasları 
Muhtelif karaaia~ 
kalaalan 

tahta 
Miktarı 

400 

Bedeli Teminat! 
Lira Lira 

28000 2100 

1600 130 

Balast ah nacak 
D. D. Y. 2 inci tıletme Müdürlüğünden : 
Aıafıda mevki ve Kim. !eri yazılı 4 ocaktan çıkarılacak balas•!ıırdan 

Kim. 36 ve 52 ocaklarının her ikisi bir ve diğerı ayrı, ayrı eksiltme 
mevzuu teıkil etmek ve hizalarında gosterilen a:un ve saatlerde sıra 
ile ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksıltmeye konulmuş
tur. Eksiltmeler Ankara istasyonunda ikinci iljletme müdürlugiı bına • 
aında toplanacak komisyonda yapılacaktır., 

hteklilerin hizalarında miktarları yazılı muwkktt teminatlariyle 
kınunt vesaik ve tekliflerini tayin edilen ihale saatlerinden bir saat 
eveliru: kadar komisyon reiıliiine vermiş olmaları llizımdır. Şartna • 
me ve mukavele projeleri komisyondan paras• verilmektedir. 

Ocağın yeri ve 
kilometresi 

Ankara - Kayseri hattı 
Kim. 36 Lalıbel iıtaa-
yonu 
Ankara - Kayaer! hattı 
Kurbağalı istuyonu 
Kim. 52 

Irmak • Zonguldak haltr 
Klm. 30-31 Kalecik - Ali-
bey istasyonları aruı 

JC\m, llıl Tt1ney - cı..moe. 
MM)'On._ı ,.. .. 

Beher M.3 nın ihale 
Balast muhammen Muvakkat gün!i ve 

teminat saatleri 
L. K. 

miktarı 

M.3 

2500 

) 
) 
) 
) 
) 

2500 ) 

3000 

JOOG 

bedeli 
Kuruş 

170 

125 

170 c--. 

637 

18. İlkkinun 
941 perşembe 
günli S. 15.00 

50 

18. tlkkanun 
941 perşembe 

281 25 ıunü S. 15.30 

18. flkklnun 
!Ml perşembe 

günü saat 
MI 50 15.30 da. 

1190S 
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--- Asker ailelerine -- -- ----: Ankara Belediye Reisliğinden : -: 1 - Asker ailelerinden muhtaç olanlara 2/12/ : 
: 1941 salı gününden itibaren yardım parası tevzia- : 

: tına başlanacağından : : 

- 2 - Aile reislerinin, yardım görecek olan aile : - -: efradının fotoğrafları, hüviyet ve evlenme cüz- : 

: danlariyle birlikte Belediyeye müracaat etmeleri : 

: ilin olunur. 
.,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

--
Emlôk ve Eytam Bankasından : 

Pe,in para ve açık arttırma ile 12-12-1941 cuma günü 

satılacak emlak : 

Esas No. Mevki ve nevi :Mukadder K. L 

415 Ycnlhayat M. 822 ada l parsel, 184 M2 arsa (Uzerlnde Ne· 
dlm o"Ju FevzJ tarafından fuzulen yapurılmıı 21 taJ No. lu 

417 

419 

421 

ev vardır.) 

Yenlhayat M. S22 ada 5 parsel, 99,75 1112 anın <üzerinde 
Xeeatl taraLından tuzulen yaptırılmı$ 26.26 A laJ No. ıu 
ev vardır. 

Yenlhayat .:ı.ı. 822 ada S parsel, 101 :0.12 arsa <üzerinde lbm· 
hlm kızı Fahriye Canıyok'a alt fuzulen yaptırılmı& 24 tal 
No. ıu ev vardır.) 

Yen!.hal'at M. 822 ada 10 panıelde 189.50 M2 arsa (üzerinde 
Scrklz kızı Sürpehi tarafından ruzuıen yaptırılmış 23 tnJ 

No. ıu ev vardır.) 

36S.-

200.-

202.-

879.-

MİLLi MÜDAFAA 

VEKALETi 

Araba malzemesi 

alınacak 

M. M. V ekalcti Sa. Al. Ko.dan ı 
Mevcut listesine göre pazarlıkla 

10 kalem araba malzemesi satın alı
nacaktır. Hepsine tahmin olunan fi
yat 1-4.700lira olup teminatı 220S li
radır. 

Listesiyle nümune ve şartnamesi 
her gı.in komisyonda görülebilir. t -
halesi g. 12. 941 sah günü saat lS te 
yapılacaktır. Talip olanların M. M. 
V. satın alma komisyonuna mUra -
caatlan. (8880) 18848 

Çamaşırlık bez alınacak 
M . M. Vekaleti Sa. Al. Ko.dan ı 
Beher me.resine tahmin edilen fi. 

yatı (29,7S) yirmi dokuz kuruş yet· 
mış beş santim olan 300 - 600 üç 
yuı.: ili. altı yiız hın metre !ramaşır
Jııı: bez pazarlıkla munakasaya kon
muştur. İhalesi 3. 12. 941 çarşamba 
giınıi saat 11 dedir. Evsaf ve §arna
mcsi 893 kuruı; mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına
bilir. Taliplerin teklif edecekleri 
mıktarlar uzennden kanuni kati te
mınatları ile birlikte ihale gun ve 
saatınde komisyona gelmeleri. 

(8881) 18849 

Doğrama işleri 

U L U S 

POSTA TELGRAF VE 

TELEFONU. Md. 

Memur alınacak 
Ankara P. T. T. MUdilrliif:Unden : 
l _ :daremlzde mUnbal muhasebe 

memurlukları ıcın askerllC:lnl yo.pmıı. 11· 
se mezunları arasında bir müsabaka ya
pılaenklır. 

~ - Müasabakada muvattak olanla
rın idarenin tekllt edecctl yerde memu
riyet kabul etmeleri 5aruır. 

S - l\1Usabakada muvaffak olanlara 
3636 sayılı kanun hUkmune ııCSre 20 lira 
asli mnaı vertlecektır. 

4 - lsteklllerın 7SS sayılı memurin 
kanununun 4 üncü madrteslndekl eart • 
!arı haiz ve devlet memuriyetine ilk de
fa ıtlreccklerin 30 yaıını ıtC'cıneml& olma· 
lan ve askerliklerini y.ıpmıı bulunma· 
tarı IAzımdır. 

5 - Müsabakaya eırmek !Mlyenler 
6.12.941 cumartesi ıoUnü saat 13 e kartar 
dllekce ve evrnkı mUsbltelerlyle blrllk· 
te imtihanın icra olunncntı Ankara P. 
T. T. müdilrlUll:Une mUracaat etmelidir· 
ıer. 

6 - MUsnhaka S.12.941 pazartesi sa· 
at 10 da yapılacaktır. (S759) lSC& 

ENSTİTÜLER 

Çeşitli hayvan yemi 

alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü
ğünden: 

1 - Kurumumuz enstitülerinde 

424 

YenUıayat lif. 622 ada 11 parselde 303,50 l\12 arsa (üzerinde 
Tat>oıı kuyumcu tarafından fuzulen ynptınlmıe 22 taJ No. 
lu ev vardır.) 

Yenlhaynt lif. 824 ada ı parselde 165 l\12 arsa (Uzerinde Ali 
kızı Zekiye ı.ık tarafından tuzulcn yapurılmış 154 laJ No. 
lu ev vardır.) 
Ycnlhıı.Yat M. 824 ada 6 parselde 60 l\12 arsa (üzerinde Resul 
Unsal tarafından tuzulen yaptırılmış 180 taJ No. ıu ev var
dır.) 

mevcut tecrübe hayvanlarının 1942 
607.- al 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. haziran sonuna kadar 7 aylık yem ih

KaU teminatı 024 lira 92 kuruelur. ls- tiyacının Ticaret ve Ankara silo şef
tcklller kc~ır ve Eartnnmesını 31 ku- liğinden alınan muhammen bedel Ü· 

83.- rusluk makbuz muknblllnde alııblllrlcr. zerinden açık eksiltme suretiyle iha-
PaznrlıC:a etrmek ıstbenlerln bildirilen lesinin yapılacağı. 

M. 111. Vektıletl Sa. Al. Ko. dan: 
6.166 lira 16 kurus kc&lt bedelli do{:· 

rama lıl 4. 12. 0ll per•embc ı:ünU sn· 

429 

1319 

Yenlhayat M. 824 ada 7 parselde 103,50 M2 arsa (üzerinde 
Haııarı TUter tarafından tuzuıen yııpunlmıs 129 taJ No. lu 
ev vardır.) 

Yenlhayat M. 824 ada S parselde 199,50 l\12 arsa (llzerlnde 
Hamdi Catal tarafından ruzulen yaptırılmıs 150·1 taJ No. lu 
ev vardır.) 

Yukan lnclrllk'te 1789 ada l parselde 281 .M2 boz yer Köprü 
baıındo. ve yol ile cay arasındadır.) 

gUn ve saatte M. 1\1. V. Sn. Al. Xo. na 2 - İhale 2. 12. 941 salı giinü saat 
75.- mUracnatlıın. (8931) 18915 

11 de Y. Z. E. Rektörlük binasında-

129.-
Kereste alınacak ki milteıjekkil komisyon tarafından 

yapılacaktır. 
l\t. M. Vckrı.ıetı Sn. Al. Ko. dan: 3 - Muvakkat teminat yüzde 7,S 

lanKe~~h~~1~
11 

~~2:011:~a~~ ku~~:c:ı; dur. Daha fazla izahat ve şartna-
200·- 5.12. !i41 cuma ı:UnU sant 11 de pazar- 4 -

mesını okumak istiyenlerin Enstitü 
!ıkla salın alınacaktır. Kall teminatı 

2S.- 364S ura 37 kuruştur. lstlyenler 122 daire müdürlüğüne müracaatları. 
Cinsi Miktarı Beher Tutarı 

NAFIA VEKALETİ 

Dere ıslahı itleri 

Nafia. Vek6..Jetinden : 

Eksiltmlyc konulan i!I 
ı- Erzincan su i11leri 12 inci §ube 

kontrol mühendisliği mınta.ka.eı da.
hlllndeki Vazkirt deresinin ıslıUtı 

işi, muhammen keşif bedel1 vahidi 
fiyat esası üzerinden (688184) lira 
(60) kuruştur. 

2- Eksiltme 16. 12. 19U tarihine 
ra.stlıyıın sah g!lnli saat 15 de An. 
kara Su İ§leri Reisliği binası için· 
de toplanan su eksıltme komisyonu 
odasında. kııpalı zarf usulil ile ya
pılacaktır. 

3- İstekliler, eksiltme şartna • 
meııl, mukııvele proje, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, umumi su 
işleri fenni ııartnamesiyle hususi ve 
fennt 11artnamelerl ve projeleri (34) 
llrn ( 41) kuruş mukablllnde Su ia
leri Relsllğinden alabilirler. 

4- F.kslltmtye girebilmek için is
teklilerin (31277) llra (38) kuruş

luk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yııpılncağı gllnden en 
az Uç giln eve! ellerinde bulunan ve
sikalarla birlikte bir dılekçe ile ~a
fia Vekil.Jetine müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak Uzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etme· 
leri şrrttır. 

Bu müddet içinde vesika talebin
de bulıınmıyanlar eksiltmiye iştirAk 

edeme?.ler. 
5- İsteklilerin teklif mektupla 

rını ikinci maddede ~;a?.ılı saatten 
bir saat evel!ne kadar Su İşleri Re
isliğine makbuz mukabilinde ver -
meleri IAzımdır. 

Postada olan geçikmeler kahul 
edilmez. 1 S678) 18752 

ORMAN KORUMA 

Erat kilimi alınacak 

Orman Koruma Genel K. Satın Alma 
Komı.,yonundan: \ 

l - Orman koruma genel K. blrllk-
Peıin para ve açık arttırma ile 16-12-1941 salı künü 

satılacak emlak : 

Yenlhayat .M. S25 ada S parselde 816 M2 arsa 
Bekir esi Hikmet Yanıker tarafından tuzulen 
49 No. lu ev vardır.). 

(llzerlndo 
yaptırılmıa 

kuruıluk makbuz mukabilinde ke&I! ve 
aartnamcslnl alabilirler. Pazarlı{:a gir-
mek lstıyenlerln bildirilen ı:ün ve saat- Yulaf 
te M. l\I. V. s:ı. Al. Ko. na müraeaatlan 

(S!l32) 15916 

Yapı işleri 

Kuru yonca 
Kuru ot 
Kepek 
Yaş yonca 
Pancar 

Kilo F. 
sooo 9,20 
8000 7,5 
1600 7 

3900 4,S 
600 3 

lerl lhll::;acı ıcın (4000) dört bin adet 
460 OO erat klllml kapalı zart usullyle ekslll· 
600 00 ı meye konulmu&tur. Ekstllmcsl 17.12. 
112 00 1941 canambn ı:UnU saat 15 te Ankara-
17S 50 

1 
Yenlıehlr komutanlık blnasınrtakl sa-

180 00 tın alma komisyonunda yapılar.aktır. 

441 

441 

Yenlhayat M. 62!1 ada ıs parselde 261 M2 arsa <üzerinde 
Fatma Baytar tarafından fuzuıen ynptınlmı& 5:1, 56, 56 A 
No. lu evler vardır.) 
YenUıayat M. 825 ada 22 parselde 81 M2 arsa (üzerinde Rl
za Akdur vereacsl tarafından fuzulen yapltnlan 51 taj 
No. lu ev vardır.) 

Yenlhayat M. 823 ada 9 parselde 126 M2 arsa 

632.-

522.-

sı.-

M . l\I. VekAlctl Sa. Al. Ko. dan: 
1482 lira S9 kuruı kealt bcdelll ye • 

dek subay okulu sunrturma lnıaatı 

5. 12. 941 cuma ı:t.mU sarıl 10 da pazar
lıkla ihale ed11ecektlr. KaU teminatı 
222 lira 43 kuruıtur. istekliler kesir 
ve sartnameslnl 7 kuruıluk makbuz 
mukabilinde alablllrler. PazarlıC:a eır • (üzerinde 

Nuri otlu Ethem tarafınfan ıuzulen yaptırılan 89 taJ No. 
lu ev vardır.) 

Yenlhayat 1'L S25 ada 10 }ıarselde 166 M2 arsa (üzerinde KA· 
zım Bln~öl tara!lndan tuzulen yaptınlmıa 40. 41 taJ No. lu 

mek lstlyenlerln bildirilen ıoUn ve saat· 
252.- te M. M. v. sa. Al. Ko. na mUracaatıan 

($933) 

evler vardır.) 
Yenlhayat M. 825 ada 11 parselde 171 M2 anın (üzerinde 
:Mehmet Emin Babacan tarafından fuzulen yııptınlmıa 84 

taJ No. lu ev vardır.) 

332.-

342.-

Doğrama işleri 
l\t. M. VekAleU Sa. Al. Ko. dan: 
4.624 lira 62 kuru& kesir bedelli doC:· 

rama ıeı 4. 12. 941 pertcmbe eünü saat 
10 da pazarlıkla ihale edilecektir. KaU 

Yenlhayat M. ~ ada 12 panel, 141 M2 arsa (üzerinde Ali 
otlu Hllml tarafından fuzuıen yaptırılan 35 taJ No. lu ev 
vardır.) 

Ycnlhayat M. 827 ada 2 parselde 1467,50 M2 arsa (üzerinde 
8a1Ahattln Atay tarafından tuzulen yaptınıan ve Zeynel 
otlu Abdurrarunan•ın ı.ı:allnde bulunan 363, S64 No. lu 
evler vardır.) 

282.- teminatı 693 lira 69 kurustur. lstekll -
lcr kesit ve enrtnnmeslnl 23 kurusluk 
makbuz mukabilinde alabilirler. Paznr· 
lıll:a girmek lstlycnlerln blldlrllen ıtiln 

2935.- ve saatte M. M. V. Sn. Al. Ko. na mü-

Yenlhayat M. 828 ada 6 parselde 190.50 M2 arsa (llz€!rlnde 
Akkadın Ertaa tarafından tuzulen yııptınlan 29, 28 taj 
No. lu evler vardır.) SSl.-

Şenyurt 111. 674 ada 7 parselde 111 M2 arsa Jale ıokaC:ında 
s taJ No. lu evin yanındaki arsanın kareısına isabet eder.) 666.-

1116 

1 _ Yukanda ıznhatı yazılı emllk, peeln para ve acık arttırma ile ve del -
Jlllyesl müıtertye alt olmak tızere satılacaktır. 

2 - Teminat akcesl yüzde ondur. Satus sırasında verilen 'l>CY miktarı mu· 
kadder kıyroetl ııectıtl takdirde, teminat akcesl derhal arttınlmıyarak ihale ki· 
mln uhdesine fcra edilirse ona ikmal ettirilecektir. 

s _ lhale. yukarıda ı;:öııterllen tarihlerde saat on dörtte bankamız satıı ko· 
mlwonunda yapılacaktır. 1ıteklllerln o ı:Un yüzde on teminat akccsı, hüviyet 
cüzdanı ve tkl vesika tototratı ile emlak ıcrvlslne müracaalları. (8577) lSS9b 

Çeltik satııı 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 

Umum Mıidürluiun.dcn ı 

Hatay 'iftliğinin bu seneki mah
ıulundcn 400 ton miktarında çeltik 
ilkkinunun (onuncu) !rar5a.mba günü 
Reyhaneye'deki işletme merkezimiz
de açık artırma ile satılacaktır. İs
teklilerin aynı ~nde saat 16 ya ka
dar j5Jetmiye müracaat edebilirler. 

Çeltikler çoiu Kamalino olmak ü
zere &ıra ile Vilalone, Maratelli nu
mara 10, kır çeltifi nevilerinden i-
barettir. (8915) 18859 

MOZAYİK 
Marka * Marka 

Ankara satış yeri: Sanayi caddesi 
Yabanabat Ap. No. 3 Huseyin Orak. 

1 Riyaziye dersleri 
Orta ve Lise talebelerine ai

leleri nezdinde riyaziye dersi 
gösterlllr. {Bedran: Posta kutu
su No. 1054 Yeni&ehlrl adresi· 
ne mektupla müracaaL 5497 

...1ıı1111111111111111111111111111 ı ı ... 

= = 
~ Toplantı i 
: Türk Maden Mühen - : 

: disleri Cemiyetinden : ~ 

; cem~;:~ ~:adsenniz~!~::ı;:::~~ ~ 
: 10 uncu maddesine tevfikan : 
: senelik kongremiz 4. 12. 941 : 
: perşembe giınü saat lS te Zon-: 
: guldak'ta Türk Maden mühcn-: 
: disleri cemiyeti salonunda ak- : 

...111111111111111111111111111111111 ~ ~ ~:~;~r~~~~n~~:ü ~~ı;n c;:~Y:! § 
Tel ı 2078 5391 

-- NEOSTERİN ----: Sıhatli olmak için incıanın a~ız, 
_ burun, boğaz ve bademciklerini 
: sıhi bir tarzda temiz bulundur • 
: ması lazımdır 

: : saatte kongrede hazır bulun - : 
: : maları ve imkan olmadığı tak- : 
: : dirde Zon~ldak'ta bulunan : 

: arkadaşlardan birisine vekalet : 
: verdiğine dair cemiyet riyase- : 
: tine bir mektup veya telgraf : 

racaatları. (6934) 18918 

M .M.VEKALETlHAVA 

Uçuş kombinezonu 

alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 

ı - 20.000 lira muhammen bedelli u
cus kombinezonu pazarlıkla satın aıına
ca ktır. Kati teminatı 3000 llrartır. Pazar
lıf:ı 8.12.941 pazartesi ı:ünU saal 11 de 
Ankarn"da Ha\a Salın Alma Komlsyo • 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi komla • 
yonda ı:urUlcblllr. lsteklllerln muayyen 
ıoün ve anatte komts~onda bulunmaları. 

(8579) 16611 

Bez alınacak 
1\1. '.:\t. Vek&.letl ııavn Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 50000 metre tathlr bezi pazar· 

lıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 17000 lira olup kati teminatı 

2 50 liradır. P;ızarlıf:ı 8. 12. !JH pazar· 
tcsl ı:Unlı saat 1l. de Ankarada havn 
satın alma komisyonunda yapılacak· 

tır. Şartnamesi komisyonda ı:örulebl
ıır. tsteklllerln muayyen s::Un ve saatte 
komisyonda bulunmaları. (8905) 18912 

Şarj elektrojen grupu 

alınac_ak 
M. M. V. Hava Sa. AL Ko. dan: 

l - MUteahhlt namı hesabına satın 
alınacak olan bir artet 1,5 kilovatlık 
aan elektrojen ı;:rupunn tnllp çıkmadı· 
C;ından 10 ı:ün müddetle acık eksiltme· 
si uzatılmıstır. !halesi 5. 12. 941 car· 
samba ı:Unü saat 11 de Ankarada hava 
ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2300 Ura olup kati 
teminatı 345 liradır. Şartnamesi ko· 
misyonda ı:örüleb111r. 1steklllcrln mu • 
8 yyen s::Un ve saatte komisyonda bU· 
ıunmatan. (6940) 

ldrofil pamuk alınacak - E : göndermeleri lüzumu i?an olu- : 
Ankara Nilmunc Hastanesi Başta

Türk Maden Mühendisleri: bıpllıtlnden : 
nur. ----: Bu yollarla giren anjtnler, = erip. kızıl, kızamık, difreri, kaba· = = 

kul.ak, çiçek, suçiçeği, menenjit ... - : Cemiyeti : Clnsl: tdrofll pamuk Türk kodek
: ilih bula.sıcı hastalıklarda : : - --: NEOSTERIN : : 
E pülverizasyon veya garprası : : 
: $İfaya yardım eder. - : 
: Böyle h.ıstalnr ile ıemasta bu· : : 
: lunanlırı korur, sahsl ihtiyat ve E : 
: tedbiri aldırır. Eczanelerde rcçe· : 

ıesiz satılır. : : --- ---.,ıııııııııııııııııııııııııııııııır" -

Ruzname ı 

1 - Açılış. 

2 - Kongre riyaset divanı 

: sine muvafık. Miktarı: 750 kilo. Fi· 
• : yatı muhnrnmenesl: 1650 lira. Mu -
: va.kknt teminatı: 123 lira, 75 kuruş. 
: İhale şekil: Açık eksiltme. thale ta· 

seçimi. : rlhl: 8-12-1941. Saat: 15. 
3 - Ge;en devreye ait mu- _ 1 - Ankara Nümune Hastanesi 

ameUitın kongreye arzı, yıllık : 1941 senesi ihtiyacı itin yukarıda 
raporun okunması ve idare: cins ve mlkt.nn bildirilen ldrofil pa-
heyet inin ibrası. : muk açık ekslltmcye konmu5tur. 

4 - Yeni idare heyeti seçi- : 2 - 1steklllerln yeni yıl Ticaret 

Kiralık 
= ~- = : 5 - Yeni devreye ait bütçe-: 
: nin tanzimi. : 

Odası vesikası ve tlcarcthono namı
nR hareket edenlerin noterlikten 
musaddak vekAletnamelerlyle temi -
nat mektubu veya makbuzu ile bir -
llkte Ankara Nilmune hnstonesinde 
müteşekkil komisyona müracaatları. 

Ulus matbaası karşısı Pilevne so· : 6 _ Fahri Azaların kongre • : 
kak 18 No. lu bina garaj ardiye a- : nin tasdikine arzı. : 
taıye ve matbaa ve her türlQ ticaret : : 
lttne pllr. Cörmek ve kiralamak ı- : 7 - Arzu ve dileklerin tet- : 
ç!a Fevzlpaşa No. 15 S:ıktU"Ya apart- ı= kiki. -
mınında Ramazan SARIKAYA'ya : 8 - Kapanış söylevi S4ıs~ = 
mClraoaat. 5460 "'ll 111111111111111111111111111111 r 

3 - Şart.name ve listeler .er gün 
Anknrn Nlimune hast.ancslnrle ve İs
tanbul Slhat mUdürlilğünde g5rillc -
bilir. (8610>. 18643 

15000 6 
(8SS6) 

2427 50 
18516 

2 - Muhammen bedeli (19200> on 
dokuz bin iki yüz lira olup muvakkat 
teminatı (1440) bin dört ) Uz kırk ııra· 

Asistan alrnacak 
Yüksek Ziraat Enstitusü Rektör • 

lüğünden : 

dır. 

3 - Şartnamesi her ı:ün komisyonda 
ıtcirülcblllr. btcklllerln aartnıımeslnde 

yazılı vesrkalarla beraber teklif mek-
Kurumumuz enstituleri için aşa • 

ğıda müfredatı yazılı yerlere 19 a-
sistan alınacaktır. tuplarını ihale saaUnden bir saat eve· 

llne kadar konılsyona vermeleri tıAn 
Müsabaka imtihanı 2 mart 942 ta- 18817 

rihinde yapılacaktır. Fazla malümat olunur. <8825> 
almak is!iyenlerin Rektörliığe müra· 
caatları ilan olunur. 

Adet 

Nebatat Enstitüsü 
Umumi kimya 
Zooloji 
Nebatı lif ve boya ve köy 

l 
2 
1 

el sanatları enstitüsü 1 
Zirai ham maddeler ,. 1 
Ziraat makineler Enstitüsü 1 
Bağ - Bahçe Enstitüsü 1 
Süt ve süt mamulatı ,. l 
Toprak enstitüsü l 
Fızyoloji enstitüsü 1 
Patoloji ,, l 
Dış hastalıkları ,, 1 
Zootekni ens~itüsü 1 
Orman muhafaza enstitüsü l 
Silvikültür enstitüsü 1 
Amenajman ve siyaset Enst. l 
Geodezi ,. • 1 
Orman işletme iktisadı 
Enııl. 1 

(8768) 18899 

İSTANBUL ve PARİS 
Fnkilltclerlnden mezun 

Diş Tabibi 

Hamit Sakabaşı 
Adliye sarayı karşısında 

Dökmeci Ap. da her gün saat 
9-12 ve 14-20 arası hastaları
nı kabul erler. 

Röntgen ve seri mekanik 
tedavı. Tel ı 2624 S278 

Toplantı 

Türk Yüksek Mühendisleri 

Birliğinden : 
16 ncı Umumi Kongre 7 

Birincikanun 1941 pazar gü
nü saat (10) da Ankara'da 

Atatürk Bulvarındaki Birlik 

Merkezinde toplanacaktır . 
Muhterem azanın teşrifleri 
rica olunur. (8477) • 18451 

u L us - 23. Uncu yıl. - :No. 7300 

İmtiyaz sahibi 
İskender ARTUN 

Umumi :Ne ;yatı İdare Eden 
Yazı Itılerl MtidUrü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese MUdürü: .Naılt ULUC 

ULUS Basımevi ANKARA 

--( DİKKAT )-
Gazetemize 2l:lnderllcn hernevl ynzı· 
!ar, nesrcdll&ln ertllmesln ı;ıert veril· 
mcz ve kayboluıundnn dolayı hlc bir 

mesullyet kabul olunmaz 

KAT'İYEN 

IHTIY ARLAMIY AN 
KADININ 

SIRRI 

45 yasmda olduğu halde yuzUnde hic 
bir çlz;ı, tıiçlblr bııruşuğu yoktur 

Açık. yumuşa!(. ve bir genç kızınki 
gibi kusursuz bı.r clll. fıdrta hlr h:ı
rıko denebilir Fııkaı bunun fonni 
bir izahı var(!ır 

İşte. bu~ Vıyana Üniversitesi Pro
resöni Dr Stcjskal'ın sayanı hııyııot 

kcşCı olan ··sıoceı .• in neticc•idır 
"'BICICt'l .. ht'r yumuşak ve ku~ursuz 
cılq için elzem olan gMcleştirlcl 
kıymetli ve tabü unsurdur Şimdi. 
pcnbe renktekı Tokalon kreminde 
"Bıoccl.. bulunduğundan. siz uyur· 
ken cı ldınızl besler ve gençleşllrır 
Her sabah k:ıtktığtnızda ciz:gi ve 
buruşuklukların ka)l'boldu~ınu ve 
biraz daha ııencleştığınizi ııorursü· 
nUz 
Gunduzlerı için de beyaz renktt-lt.I 

Cyağsıı\ Tokolon krenıını kullanmı:z 

Bu sayede cıldlnlzl tazeler. s·yah 
nolc talardan kurtara ve açı1c mcs:ı • 
mat.mı sıklaş1ırır On yaş dahıı gene 
gonınuniı.z ve öyle de kalınız. Yüzü· 
nüzu.n zayıllamış ad:ılelı-rinr niha
yet vennız Bu çırkın te~drn kurlu· 
!unuz Mektepli kız olduğunuz za
manld taze. sıkı yanaklarınızı ve 
!atlı giızelllğıniz.i iktisap ediniz. Cil
dın gıdası olan bu ikı m•Jhtelif To
kalon kremınln h~rıkulAdc netıce· 
lerınden ff'VkaHide mahzuz kalD
ca'k.~ın~ Aksi takdirdi" paranw 
memnuniyetle iade edeceğiz, 

YENi Sinemada 
Bu ııece 21 de 

Joan Grnwtord • Frederlc taratın • 
dan mükemmel bir surette 

temsil ertllen 

Korkusuz kadın 
l!Aveten: Memleket havadisi 

Saat 14.St> - 16.30 - l · .30 seanslarında 

EGLENCE KADiMi 
Saat 12.15 te ucuz matine 

öLUNCEY' KADAR ı 

lf12 194' 

...1ıı1111111111111111111111111111111111111ı11111111111111111111111 ı ı 111; - ' = ~ 
~ Tek ve çift ath yük a bası~ 

' 
§ sahiplerinin nazarı d.k atine~ - ' Ankara Belediyesinden : ~ - ' - •fı' _ 1 - Belediyemizde kayıtlı bulunan tek ve çı ~ = atlı yük arabaları plakalarının değiştirilmesi ka · ~ 

' : rarlaştırılmı§tır. ' 

: 2 - Plakaların değiştirilmesi işine 25-11-1941 tı·, 
E rihinde başlanacak ve 15-12-1941 günü nihayet bıJ· ~ 
- lacaktır. . ~ = 3 - Bu müddet zarfrnda plakaları değiştirilr111: ~ = b l f d ı k k. pi•· ' : yen ara a ar seyrüse er en meno unaca , es ı d ~ 
- ka ile veya plakasız çalıştırılan arabalar kaçak 3 . ~ 
: dolunara~ Beledi!e kanuı:ıunu~ 113 ncü mndde:: ~ 
- hükümlerıne tevf lkan sah1plerı hakkında mua111e ~ = ' : yapılacaktır. ~ 
: 4 - Plakalarını değiştirecek olan araba sahiple- i 
§ rinin belediyemiz hesap işleri müdürlüğüne mürı '~ 
- caatla beyanname doldurmaları lazımdır. sa~ 
~ (8814) ıs7 f 
; t 11111111111111111111111111111111111111111111111111J111111111ıı•1111 

Dul ve Yetim maJt Emekli, 
sahiplerinin nazarı ikkatiııe 

Emlôk ve Eytam Bankasından : .. 
1 - BP.nknmızda muamelesi olan emekli, dul ve yetim maaşı s:ıhipl~ t 

muaını;:h•lerınl izdihama meydan vermr.den rahatça yaptırabııınele ıııV • 
niilus ciızdanlariyle birlikte aşağıda gösterilen günlerde bankaın1Zll 
racaat etmeleri : 

Tl'ırih 

1-12·19~1 

2-12-1041 
3-12-1941 
4-12-1941 
5-12-1941 

A!l.'KARA 
Askeri Mlllki 
1- 700 1- 500 

701-1400 501-1000 
1401-2100 1001-1~00 

2101 280 1501'--2000 
2801-3500 2001-2500 

ÇAl\"KA YA f 
Aııkerl yUllt 
1- 200 ı- l ~ 

201- 400 ısı - soO 
40ı- 600 aoı- 4 

0 
601- soo 451- 6(1 

801-1000 GOl- -af • Jll 
2 - Cüzdanlardaki sıra numaralarına göre müracaat. etmiyentcrııı 

melesi 6-12-1941 tarihinden sonraya bırakılacaktır. b 
3 - Aylıklarını bizzat nlmıyan maaş sahipleriyle yUksek tahsilde 

nan erkek çocukların ve 18 yaşını ikmnl etmemiş eytamın maMıarılc; 
9\'lık yoklamaları yapıldıktan sonra ödenebilir (8781) _.........,_ / 
~~~~~~~~~~~---~~-·~~~----------

' 

Jer bir veya ayrı ayrı taliplere 
MARMARA OSSÜBHRAI le edilir. ele 
--------------- 4 - Pazarlığa iştirak ede'5 ~ 

T k l k 
!iplerin 2490 sayılı kanunun 

1 •ı " 
oz şe er a ınaca vesikalarını ve hizalarınd~ yaırı " 

Marmara Üssıibahrl K. Satın AJ. minatlariyle birlikte belit ıi!ıafl' 
saatlerde komisyona murac.a;S ma Komisyonundan : 

Cinsi Kilosu Tahmini Teminatı 
fiyatı 

Kuruş Lira 

Toz şeker 30.000 49 220S 
Toz şeker 60.000 49 4410 

ı. - Yukarıda cins ve miktarı ya. 
zıh iki kalem to:ı: ~eker ayrı şartna

mede ve bir partide teslim alınmak 
üzere ayrı ayrı pazarlıkla satın alı

nacaktır. 
2. - Pazarlığı 4. İlkkinun 941 

perşembe gunU saat ıs te İzmit'te 
tersane kapısındaki komisyon bina
sında yapılacaktır. 

3. - Pazarlığa iştirak edecek ta· 
liplerin, ticaret vesikalariyle yukarı
da hizalarında yazılı teminatlarını 
belli gün ve saatte komisyon ba§ • 
kanlığına vermeleri. (10S36) 

18904 

Çeşitli yiyecek alınacak 

Marmara Ussübahri K. Satın Al
ma Komisyonundan ı 

Tahmini 
Eyatt Teminatı 

Cinsi Kilosu Kuruş L. K. I 

(1053S) ~ 

Madeni ena ahnacak .p 

Universite A. E. P. Konıisr" 
dan : ı.ıfl' 

B• · • ah" ki" • ·ne ysP ~ ırıncı cerr ı ınıgı d 11t ~ 
lacak ı9773 lira bedelli ını e at 
4. 12. 1941 perşembe gunu. 5~e ed~ 
te Rektörlı.ikte pazarlıkla ıbRe) 
lecektir. Liste ve 5artnaıne ı 
lükte görülür. (ı0ı55-fl71S) 

Dr. Talat Vasfi Öl 
stB ~ 

A\detıe her ırUn ha ıca· 
hlmnycletral apnrtmanınd:ı 
bul ve teda \1Ye basıaınısıır· 

5477 

DIŞ HEKiMİ 
Hamdi Alagüfl 

" /\tıı.tllr 
Hııstnlarını Yenlsehir 

5 
NO- ııı 

Bulvnn Ali Nnzml AP· •r 
dnlrcde kabule basınınıstı · 4" 

Pirinç 20000 42 720 00 ....-
Sabun 12000 S5 90 00 1 

C dO 
Zeytinyağı lSOOO 97 2182 50 Milletler arasın 1 
Zeytin 10000 40 600 00 

1 
.... a.lı ' 

1 - Yukarda cins ve miktarları yeni nizam nasıl O ••İ ıı ~ 
yazılı dört kalem yiyecek maddele- Muharebelerde mod rn teltnce' 
ri pazarlıkla eksiltmeye konulmuş- lü nedir? Bu gorguJnrın 

tur.2 - Pazarlıkları 4. İlkkinun 941 Haşim NaWt Erbll'ln 111 
Avrupa buhranın • 

perşembe günü saat 14, ıs, 16, 17 1 rı 
t • 'k 1 ""k beP e de zmifte Tersane kapsınclaki ko- p1s1 o OJl se 11ıı:ı. ,-

misyon binasında yapılacaktır. adlı eserinde bulursu 1 ,ı\tlıı 
3 - Şartnameleri bedelsiz olarak Satış yeri: lstanbul'da litbD' 5l 

komisyondan alınabilir. Bu madde· ra'da bUtün Kitapcvlerldlt· 

-==========================~~ rr-
3 llkkanun 1941 çarşamba günü saat. 21 de 

Park sineması (EsKi HALK) 
A k ' ·· l I h b"" ··k ·neması n ara nın en guze en era en uyu sı 

olarak kapılarını sayın halka açacaktır· 

1 -B. M. Meclisinin alllne1 devre 3 üncü y111nın 
Milli Şef'in nutuklariyle açılışı 

2 - DENİZ KAHRAMANLARI 
Türkçe sözlü büyük denizcilik fihni 

Canlandıranlar • • Gre1 
W allace Berry - Chester Morris - Virgınıtı . 

Senenin en büyük muvaffak~ 

SUS Sinemasında 
Bueiln bu ı:ece 

Joan Grnwtord • Marı;:nret Sulllvan

Melvyn Doırlas ı:lhl tic bUyUk yıldı· 

zın yarattıkları ask filmi 

AŞKA VEDA 
Seanslar: 14 - 16 - 18 · ı:ece 20.30 da 

tlllveten: XVIII yıl CUmhurlyet 

Bayremı ve resmi eedt 

SÜMER Sinemasında 
nuı:Un bu ı:ece rııısıı· 

ıs 0 'f' Atrlkn'nın baltn gınneın .1 ııı' 

1 b . .. rı ıorı 
arının utun esra • uccıcr 

munları vah:ıl c N 
TARZA 

(Ma>mun adnııtJ 
Türkce soz.ll 

ll:ı& Rollerde: 
l' 

urtll 
• !\{ 

Johnny Welssmüllcr ~ 
suıı vnıı :ııJ. 111 

nl\ .16 &!nnslar: 12.15 - l4 .,., 
ecce 21 de 


