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Rostof I Moskova 
• 

etrafında 1 gerı 

alındı çember 
Almanlar geri cekiliyor giHikce darahyor 

Ruslara göre çekiliş Klin ve Volokolamsk 
intizamsız höldedir 
Berlin , 29 a.a. - A lman orduları 

başkumandanlığının tebliği ı 

Moskova önünde cereyan eden ta
arruz hareketleri esnasında yeni a • 
razi kazançları kaydedilmiıtir. 

Rostof civarında ve Donetz havza
sında büyıik asker toplulukları ile 
yeni hücumlar yapan ve verdigi ka· 
yıplan hiç nazara almıyan duımana 
ağır ve kanlı zayiat verdirilmiştir. 

almanların elinde 
Londra; 29. a.a. - Son haberlere 

göre, Almanların Moskova istika -
metindeki ilerleyişi devam etmek • 
t edir. Sovyetler şiddetli bir muka
vemet gösteriyorlarsa da, sayıca 
UstUn olan düşman bazı noktalarda 
Rusları gerlletmeğe muvaffak ol -
muştur. 

Stallno-Gorsk istikametinde ol -
dukça derin bir hareket belirmek
tedir. Öyle zannediliyor ki, .Alman
ların hedefi bir çevirme yapmak -
tır. Fakat bu çevirmenin muvaffak 
olması için, eğer muvaffak olabl -
llrı<', uzun bir zaman lAzımdır. 
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Dünkü maçta lngiliz kalesi önüncle heyecanlı bir an 

Dünkü maç heyecanlı oldu 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1 

1 M o•kova civarını gö•terir 
talailcitlı harta 

Verilen emirler üzeriııe Rostof' • 
daki işgal kuvetleri, harp kanunla
rına mugayir olarak alman kıtaları
nı arkadan vurmak suretiyle muha
rebeler e iştirak etmiş olan Rostof 
halkına karşı gereken misilleme ted
bi r lerini amansız bir surette a\mak 
için, şehrin mahallelerini tahliye et-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Qrasında •• 
Falih Rılltı AT AY 

,~istan'da 900 l tal)an kalesi 
~· ~ar'daki müdafaa, ital)-aıı 
-.ıt ~ınde ıerefli bir hıurı ola
~ . ur. Ana '\'lllandan hiç bir 
~ ltnkiru olmaksızın, ve hiı; bir 
~umudu yokken, 50nuna kadar 
~lal! aaııcağı ılımda vuruJlllak. 
~ bir fedakarlıktır. İıal)anlar 

Dün Y. Ziraat Enstitüsünde 

Enstitüye girenlerin 
kabul töreni · yapıldı 

M oskova' ya taarruz 
inkiıal ecliyor 

Stokholm, 29 a.a. - Ofl: Mo.sko
va':ra karşı taarruzun on ikinci gü. 
nU, alman ordusu, adım adım sovyet 
hlllctimet merkezinin cember içine 
-alınmasına devam etmekte, ıovyet 
kıtalan ise bizzat alınanların fevka
lAde sıfatı ile vasıflandırdıkları bir 
enerji ve cesaretle baHehr i müdafaa 
e)•lemektedlrlcr. 

Alman ordusu, MoSkova bantıyö
~ne girdikçe ve kasabalar büyüyüp 
'61kılaştıkc;a, engellerin de fazlala&U· 
ğını görmektedir. Bilhassa §ehlr ve 
kasabalarda, en umulmadık yerlere 
<>n binlerce kara mayını dökülmUs 
bulunmaktadır. Herhalde bu sebep
ten dolayıdır kl almanlar, içeri gir
meden 'I'ula'yı iecme~e karar ver
mi.slerdir. 

İngilizler G. Birliğini 
bir tek golle yenebildiler 

'-t~:~~m~:~1~~::~iler.bir Adua Ziraat Vekilimiz de törendo hazır bulundu 
~ Unla beraber, Habcşbıan harbi, 
~n yıl lnı;iliz adalarını nasıl 
)l °'il arını duşüncn Büyük Hriıan· 
~ lllaıı iı;io, daha az ıerefli olma· 
~er bakımdan ger.i bir Afrika 
'- Iı.cı;; • düşmanı son ıaı koğukları· 
lltt >etJ sürüp koğmak, -ve bu vasıta -
~erde bir makine harbinin ihti· 
' iti Yeıişmek kolay değildi. Bil
~ Yunanisıan'daki lngiliz • Al· 
~ ~rebelcri \"C Afrika'daki Al
ı~ ~ caııuuzlan, niba,,cı -
... ~nuu, H~ıisıan aefe!İ vak-
~ınııur. 

.... İ)ontar devrinde elli iki dev· 
~""'r.~k Negü.,'ün ıoprakl~rını al
~ ~en iıal)anlar, şimdı, harp 
~ 52 erının en )iıksek taiında, ora • 
,.. .._._devteııen ralnız birine yenile • 
~ -İ:~llletaıişlerdir. Gariptir ki hadise 
~ ~'in Harici)·e Nazırlığına usa· 

8i . 
~ Yanda lngilizler, Avrupa millet· 
~ _aı-~Praklarını Almın)'ll'nın elin
~~. öbur )anda ise lıalyanlar, 
Sıı 10ı>raktarını İngilizlerden kur • s; "lzi>eıindedirler. Libra taamı· 
~ ~sıt gelişip ne neticeler vere · 
~hıı tlınesek bile, Mım'a karıı bir 
illi içi ta.rnuu 1941 • 1942 kıı mevsi-

Yükaek Ziraat Enatitüaüncle Rektör Süreyya Genca 
talebeyi kabul ecliyor. 

l'0: de imkinuz hale girdi. 
S kruk'tan çıkan kuvetler, çölden 
S. Etal~~la birleşmi}e muvaffak ol
""i Olcl n ı)I Alman kumandanlarından 
'-rtt ufuna ıüphe bulunmı)·an Ge • 
~'11ıı Ronımel, son hareokette bir 
~ıılı taarruzunu önleıneje mu
~ldi olınuırur. Fakat harekl t dunnuı s; r "e ingilizler, yeni kuvetler, bn
S )'e~ı tanklar getinnekte devam 
~ledırter. İngiliıler lehine bürük 
..._. ot Afrika kıyıbrına denizden bl· 
~ ~alc, ve Kızıldeniz'den boruna 
~ dırntar almakıır. Buna karıı S:: · İtal)an cef>hesine A,·rupa top
~111 lld~ıı gelebilecek vasıta ve lcuvet 
~'ı 1ı. ısıer istemez, hem u. hem pek 
~dır. Bununla beraber, böyle bir 
~ hesap eden General Rommel'in 
~ 

0
r;z. ne gibi hazırlıklarda bulun· 

i,.'tt Iı. 0 iunu da pek iyi bilmİ)'Oruz. 
"lr 111 ide muharebeler ı;eıindir ve kısa 
' ~eı içinde biteceie de benze • 
~ 1 tecrube edinildiğinden midir, 
' ıı." vasıtaları ve taktiji yeni taar· 
~r Ul!erine U)durulmuı olmasından 
'tırı1~ 11'!1ense yıldırım harplerine bir t ~f .~ır aksaklık geldi. Bunu yal • 
L'"'tltirı • hamlesinde değil, ıarlc sefe
'"llııtı: •rka arkaya, birkaç Alman 

't 'ilde de gördük. 
~· ;:sııava önlerinde, iki düşman, diı 
ı,: ı.rır;'ak tırnağı çarpışıyor. Alman -
~ldıt •lldan iç hatların da ysrılınıya 
~11 1111 ıdıtiğlerde okurken, Kızıl
l._ ~~ kalinin istikametlerindeki ile· 
~~i haberleri geldi. Ruslar, tank 
"t ~ııiıı azlığını ve )"etersizliiini, 
IL~bi r. vasıtaları teklmül ettirerek, 
~.1dığine bir ilerlemeyi çok teh· 
,_ lt,j~~tn daha bin türlü müdafaa 
4- ~lı ı ideıa icaı ederek, karıılamı
L at~~aluadırlar. Nihıret kıra kıı 
:"'! dıııı'' Çaıu Mo~k<wa şehrinde lza. 

Dün saat 11 de Yüksek Ziraat 
enstitüsünde bu yıl enstit ünün or -
man, vet eriner ve ziraat fakült ele
rine yazılan t alebenin rektör tara • 

.. • 
.. 

Libya' da 
tank 

Savaşları 
ıiddette devam ediyor 

Tobruk'un batısında 
ağır harpler oluyor rı •nların sık sık eczanelere koşuş

.._· , kltilnlerde hulunu)oruz. lCıt harp-
"" oııı •rtı Alman ordusu cihazlarının Kahire, 29 a .a. - tnırlllz ortasark 

1-r "~una şüphe edilemez. Zaıi Al· umumi kararırlhının teblltl: 
l.~ ta da sıcak ve ılık memleketlerde Brttanyalı ve Yeni Zelandalı kuvet • 
~ ,,:•• insanlar değildirler. Kara, !erin, aralarındaki temaa koridorunu 
t.,'1 11 1 

llert soğukları, kıt sporlarına tedricen ırenlıletmekte olduktan Tob
"\ı h r ar. Onun i(in. Moskova önün- ruk'un cenup dotu bölaeılnde, dün a • 
~ ~•ıiıin durııcaliına ihtimal verile • tır ı;arp11Tnalar devam etmlıtır. Kort -

llı u,ıar dahi. belki daha az takımlı dorun dotuıunda, Brltanyalı kıtalar. 
•d 1Yııı kıt $arıları iı;inde vuruı . dün akıam. Blrelhamld'ln ılma11nde 

" ırtllr, cok mühim blr noktayı ele ıreclrmtııer 

fından kabul vıe 4ndiçme töreni ya
pılmıştır. Ziraat Vekilimiz B. Muh
lis Erkmen, Ziraat V ekillifi erki-

( Sonu 4. üncü saylıdı ) 

l. i . .,, 
'* .. 

Akcleniz'cleki b af l ı c a 
üaleri ve T ulon'la, Bizert 
limanlarının, clurumunu 

gö•terir harta 

Tulon 
-ve-

Bizert 
almanlara hava 
ÜSSÜ olacakmıı 

Mareıal Petain'in buna 
razı olduğu bildiriliyor 

ı illerde Mndc:m'll ve J.ibya 11 ve yüzlerce ltalyan esir aımıılardır. 
•rı, bütün cihanın heyecanlı dik· Koridorun batısında, esu unaurunu al· Londra, 29 a.~ - Daily Mail ga • 
ıLllberterine toplamışlardır. Her imanlar teskll eden dü1111an ıcıtalan, zetesln.ln ~a.drıt muhabiri yazıyor : 
~ J>elc uzun olmıvan bir zaman· sert bir mukavemet stı-termekte devam 

1 
ÖğrenlldığınP göre, Vichy hUkU • 

I..~ menfi bir netice aöstermek eylemektedir. meti, Almanya'nın Tulon ve BI • 
leı, (Sonu 3 iac:ii _,,fada) .<Sonu 3 Unc11 l&)'f&da) 

Marşansk-Mlhayiof demiryolu bo
yunca Jlerliyen alman kolu, &imal 1 
doğuya doğru Mlhayloru otuz kilo
metre kadar gecznls ve timdi Oka 
üzerinde Rlazan'ı do~rudan dofruya 
tehdlt etmekte bulunmuıtur. Oka 
n<'hrl getllince, Moskova-Kazan-Ural 
demiryolu tehdit altına düımUıı ola
caktır. 

(Sonu 3 Uncu sayfa.da) 

Amerikalı askerler' 

Hollanda 

iJgal 

Güyanını 

ettiler 

Diz.lerincle 
battaniye 
ma~ları 

ıe:rr~den/.6r 

Dört maç yap • 
mak üzere Anka -
ra'ya gelen İngiliz 
futbol takımı dUn 
ilk karıılaşmaaını 
Gençlerbirlltt ile 
yaptı. 19 Mayıs 
S t adyomu 
maçı görmlye ge • 
len binlerce 11eylr
cf ile dolmıııtu. 

Saat 14.15 te 

halkın CO§kun al -
kı§ları araaında, 

sahaya çıkan ta -
kımlar halkı 11e _ 

lAnıtadıktan sonra, 

İngiliz .Milll ve 1s
tik1Al Mar§lan ı;a
h8*.. tta ........ 

birlbirtne bir hatıra olmak Uzere 
verdikleri bayraklarla tören ıona 
erdi. 

Paramiho, 29 a.a. - <Hollanda 
GUyanı> Hollanda hükllmetlnln iste
tl Uzerlne boksit mldenlerlnl muha· 
faza etmek lçln cönderllen amerl • 
kan kıta1an buraya ~elml$ ve çok 
iyI karşılanmışlardır. Hollanda GU
yanı valisi profesör M. Klelstrat dUn 
alqam radyoda bir nutuk söyllyerek 
amerikan kıtalannın gelmesiyle esas 
kanunda ve teşkllAtta hlc; bir ddl· 
&ildik olmıyacağını blldlrmlştJr. 

Maçın hakemi Ahmet Adem saat 
14.30 da oyunun bqlangıç dUdUğU -
nU çaldığı zaman takımlar ıu suret
le sıralanmışlardı : 

İNG1L1ZLER 
Rtınnie, Paviour - Prior, Gibb, Lind
say - Husk.iıı, W oodu·ard • Clilton -

Ftınton - Adam • Mc. Guirıı. 

Dünkü maçı seyreclenlerden bir köıe, Harieiy Velrilimüs 
Şükrü Saraçoğlu ve lngiliz Büyülı El~ 

"'' 

ı Denizlerde 
önemli 

çarpışma 

Munnansk yolunda 

alman deniz taşıtlar. 
ağır kayıplara uğradı 

Londra, 29 a.a. - İngiliz amirallik 
dairesinin ıebliği: Siınal buz denizi SU• 
larında hareklna bulunan İngiliz de • 
nizslııları Murmın§k cephesın<1eki al • 
mın ordularını silih ve takviye kıı' 
!arı 11:ötüren alman deniz tıııtları ile 
i~e gemilerine aiır kayıplar verdir -
mitlerdir. 

Tigris adındaki denizalıımız 5 düş. 
man vapuru batırmış, ılııncı bir düş • 
man ,·apurunu da bir torpille önemli 
hasara uğratmııtır. Hücumlarından bi
rinde. kuveıli bir surette himaye edil~ 
3Tvapurluk bir kafileye saldı rarak bun-

(SOnu 3 üncü aaytada). 

CENÇLERBİRLİGİ 
Rahim, Ali Pulat - Ahmet, lsmail • 
Hı/it - Kıışli, Stılim. Rilat - lllebmtıt 

Niyazi - M tıhmtıt Ali 
Gençlerblrllğl, takımının ve hattl 

Ankara'nın as o~ncuıu Haıan'dan 
mahrumdu. Küçük Mustafa da oy -
namıyordu. Buna karvı KınkkalegU
cUnden İsmail ve Maskespor'dan 
Mehmet aqhat ve ortaakıncı mev • 
kilerinde yer almıılardı. Solaçık Keh 
met .Ali ve 11ollç N iyazi'nln bu k u -
!Ube girdikleri ıöylenditine göre, 
Gençlerbirliğl yalnız tıımail ve Meh· 
met gibi değerli iki oyuncu dııında 
kendi kadrosiyle oynuyord:ı. 

ilk clakika 
Oyuna Genclerblrlltl baılııdı. llk 

vuruııa sola •ecen top Mehmet All'nln 
ortıı)a vuruılyle aat bek Pavlor·a ka
dar ııeldl ve böylece ilk akın kesildi. 
Bunu aene ıoldan aellaen 1nıtll1z takı

mının hU<'umu takip etti. 
M!Jatlrlerln kanılanndakl takımı 

lltrenmete calıtbklan sörüllly0r, Atır 
oynuycrlar. Hesaplı verllmlıı paılarıa 

Genclerblrlltlnln zayıt yerlerini araıtı
rıyorlar . 

Genı:lerblrlltl ılnlrll oynuyor. Topu 
hasma kaptırmamak ve ne olursa olsun 
kalelerlnden uzaklaatırmak ııtedlklert 
ıınlatılıyor. 

<Sonu 4. Uncu aa)'fada) 

• 

lngiliz oyuncularınclan 
oynamıyanlar oyunu 

aeyrecliyor 

Amerika 
Japonya 

Konup111lar kesilmek üzere 

Hull, Japon 
murahhaslarına 

"Sizi bir claha görmek" 
' ' ümiJincle değilim! " 

diye cevap verdi 
Tolcyo. 29 a.a. - Otl: h1 haber alan 

mahfiller durumun cok ciddi oldutunu 
kabul ectıyorlar. Yarı remıı japon mah
tllleri Cordell Hull'ln tekll!lertnın ne
lerden ibaret butundutunu meydana 
vurmamakla beraber bunların esulı 

/Jlr. Cordell Hali .(Sonu 3 üncU aa)'fada) 

r: ..... · .. ·::: ... ~ ·~i~~ • • 
İngilizlerin 

oyun 

tarzlan 
lngiliz fu..,lcuları iyi bho 

oyun söaterdiler 

Glınlerdenberi bekledl&"ımis İnci • 
llz fut bol takımımn ilk maçını m. • 
hayet dUıı gördük. Bir buçuk aut • 
ilk temiz bir mUc&deleden aonra mi· 
ıatirlerimiz bu oyunu attıkları bir 
tek golle kazandılar. 

Dünkü yazımda maçlarını görm .. 
den haklarında bir ıey 11öylemeD1A 
dojTU olmıyacatını yazmı§tım. z.q 
ve heyecanla oyunu takip ettikt• 
sonra, timdi masamın batında ilk ıa. 
tibalarımı ıu suretle sıralamak ı.aı.. 
rlm: 

Misafir takımı teşkil eden futbol • 
cutar teker teker gözden seçlrildik
leri takdirde, hepsinin mahir fut1'ol· 
cular oldukları ilk bak11ta antqıl • 
maktadır. Topa hakimiyet, pas atnıa 
ve verme, her hangi bir ılstemln t&t• 
bikıııda kendisine dUoen vazifeyi an . 
lama bakımından hlc; birinde kusur 
görülmemektedl r. 

En göze çarpan, mahir ve kıvrak 
oywıcuları 11olaçıkları .Mc. Guire'dir. 
Orta akıncı Fenton ve sağbek Pavt
our da birinci ııınıf futbolcıı htivlye. 
tini tqımaktadırlar. Fakat orta!ıat 
~ldsay'ın takımı idare eden, SlirüJ5.. 
lıyen bir hail vardı. 

Takım halinde ele alındıktan tak· 
dirde, ayrı ayrı kul Uplere mensup 
bu fut~oıcuların henUz birbirleriyle 
anlaoacak ve takım b!rllğlnf kura • 
cak kadar bir arada oynamadıkları· 
ru zannediyorum. Aynı zamanda h .. 
nUz tam formlarını bulmadıklarım 
gösteren bir halleri de göze çarpı • 
yordu. 

DUn Llndsay takımdan çıkıncıya 
kadar CW) yl sık sık tatbik ettiler. 
Bundan sonra, l<uvetll hUcumıana 
geçmek fırsatını yakRladıkları za -
mantar, kısa paslarla \ ' e Vf'di f°'""'9 
le rakip kaleyi 111kıetırdıklıın n ka
leleri alona m,ıtruz lcıılıtı'keıı dalma 

( Soau 4. iiacü sı7lıdı ) 
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Vakıflar bahçesinde: Hurmalar yolu 

' 

Hu ma d Harı alhn 
"Fennin, tabiatla, başboyu yarı~ltğı bu 
çağda, yaratmak kelimesinin ziraat 

IUgat ine pek yaraştığına şüphe 
e t meyi n i z !,, 

YAZAN 
Falih Rıfkı ATAY 

Bir vakitler Antal)'a'da bir Mısırlı aile yerleşi)'Or ve 
. ~nin bahçesine üç dort hurma ağacı dikiyor. Şimdi bu 

h urmalar bir harli )'aşlıdırlar. Tek ağacın bu yılki )cmi
~ine elli lira tC'klif olunduğunu da biliyorum. Bu kadM 
bereketli iken, neden Antalya'da hurmanın ürenıdij;ini 
sorıırsınız. 1934 tc llaşvekilimiz fnönü de lıunu ıınlamak 
j~temiştir. Bazı ziraat muteahssıslıırımızın kanaati ~u idi 
ici Antaly:ı'd:ıı hurma bir süs nebiltı olabilir; fakat üretİ· 
l emez ve kazanç \ermez. Gene Antalra'da muz, )abani 
kalml)-a ııuhkiımdur. i,i cinsi tutmaz ve kokıılnnmaz. 

Ürkutucü sözlerden biri de, hurmanın pek geç )'cnıis 
'\'ereceği, }ani bir torunluk ağaç obc:ıığı idi. 

1935 te Aııtalya'd;ı iken, Lise Fizik Öğretmeni B. Hu·
r i'nin lnönü'den aldığı emir üzerine, fükaf bahç~iııJe 
üretmelere başladığını gormüştüm. İmdi, o '-akit dikilen 
ç ekirdekler, hurma çekirdeğinin scnliğinl \'C intaı için 
!le kadar muddet i~trdiğini d~ününüz, ağaçlanmışıır ve 
dallarından hurma hevenkleri sarkı)'Or. Muzları )edim ve 
kokladım Cumlenize tav~iye edebilirim. 

Bazı ziraat muıeh;ıssularımız da, benim gibi, ıatlı ıat
iı yemeden, derin derin koklnmad:ın, B.ıy Ha)ri'>e hak 
v ermek isıemedıler. "Bazı" ka}dı kullandığıma dikkaı 
~iniz. Hııuıl ranına bir de "eski" nsfını ilıhc etmeli)İz. 
Ben bu seferki dola3malarda, muz ve hurma yemi3lcri al
tında yeni zıraaıçilerimizi gördüm. Bunlar arıık memur 

Vakıflar bahçesinde: Muzlar yolu 

olmak içın değil, llbornıuvıı.r ve 
tnrrakııı >•ı>mak ve yaraımak ıçın 
yctişİ)or. Yaratmak_ Ru kelimenin, 
hele ıimdi, fennin tnhiatla başboyu 
yarıştığı bu çağda, zıraat IU~tine 
t>f'k )arnsugına ~uphc eıme)ınız. 
R U'!;ya ziraatçilcri, tecruhe ustune 
t ecrübe, cenup Rusya soi\ukl.ırında 
yeıişen bir pamuk tohumu ciası elde 
ctmiye mu,-affak olmuşlardır. 

19;4 te saıılıia çıkarılmak üzere 
iken, )eni urctmeler için alıkonan 
Evka.f bahç~inin muz )aprakları ara· 
tında kayboldum ve hurma dalları 
altından geçtım Doksan doni.ım bah· 
(eyi ne )apac.ağını dusunen l:vka.f, t;u 
der~ten 't'e > enı mud.ırunıin teşebbüs 
ve azim va~ıflarından faydalanarak, 
JSO hin dönumluk Muratpaşa vakıf
larını da ışletmı)e ııçmıştır. B.thte
de ureı;erı fidanları, her yıl, takım 
takım, }eni çiftlık topraklarına taşı-

yor diki}'Or. ı 

ıze \l'rm~i ,.adeııiğim iyi h.ı -
herlerin basında Ziraat Bakanlıl:ı
mmn "Sıcak iklim Nebatları" ile 
"TunınçgillC'r" istasyonu ı;eli)or. 

" ıcak İklim Nebatları" istaS}'O
ou, Antal}a'nın )irmi kilomeue ote
ıinde, /ı.ksu ve Sarısu arasında ku • 
rulmuşt.ır. Jşlenecek ıoprak mikd:ırı 
264'0 dekardır. lsıns}onun ,'llzifesi 
ıunlardı: bölge tohumlarını ıslah et· 
mek ve ÇC1ttlcndırmek, mahsulün \'e· 

:rimıni arttırmak ve kalitesini yuk
&cltmek, hast.ı.lıklara dayanan çeşit

ler elde etmek, teknik tarım usulle· 
r ini )a) mak, memlekcıc sıcak iklim 
nehatlıırını M>km:ık! 

htaS}On $İmdiye kadar şu ne -
hatlar üzerinde çalışıı: çeltik, pamuk, 
jut, yerfıstığı, mmr, soya , Virjiırya 

tutunu ! Hunlardan bazıları memle
ketin bu kısmında ve b;ıska tarafla
rında )ok değildi. Fakat tarım usul
lerini duzcltmek, ve bir takımını da 
b uradaki iklım husu İ)etlerine uy
dunndc llıımdı luas)onda çeltik tıı· 
rımı, bir kanunh da ıe biı ettiğimiz, 
reni u ullerc gore )'llpılmakta, ve bu 
unıller koylulerc ogretilmcktedir. 
Pirınç tarımında hedeflerimiz, l)'I 

rirınç, çok pırinç ve hepsinin başın
da, sıtınası:ı pırinçıir. Kendi fikrim 
olıırak şunu sörlemek isterim: 1ehir
lerde oturan sermaye sahirlcri kb>·· 
Jerde su ve toprak kiralı) arak, veya, 
köyluler kendi dar imkanları i('inde 
bırakılarak pirinç tarımı yapıldıkça 
)'lllnız teknik öğrcıimi ile işin için· 
den çıkıımıydcağız. Bize göre her ta
rafta pirinç yerlerini a}ırmak ve bun· 
lan de.. let gozü ahında. ve ilk 
tesis masrnflnn Ziraat Bankasınca 
llderıertk, Köy Pirinç Kooperatifleri· 
ni çıılışıınnak lizımdır. 

1 ıas)on, 19'\7 denbcri süren tcc
rüheleri ile, \erimi az. ~e SO}'SUZ çel· 
tik tohumu )erine. )Üksek ~auflı " 
hasıalııa da}anan, daha çok 'erimli 
hir çeşit aramıttır. Anıalra bölgesi 
i(in Mısır çeşidi çeltiğin iri ııetice -
ler verdiği görülm~ıür. 

Henuz omrü dort yıla eri,en is
tıuyon, meınlekeıimizde > etişmi)en, 
faknt yetiscceği tııhmin olunan jüı ve 
Virjinya tutünü tecrübelerinde de 
muvaffak olmuştur. Jüt, bizi çuvnl 
ve o cinsten eşya için hamm;ıdde ara
maktan kurtarmı,, ve Bucak'ıa üre
tilmi)e baslanan Virjinya, bize )eni 
bir tutun ~şidı kazandırmı,ur. 

Bu tecrübeler, kolay değildirler 
ve kı~a surmerler. ilk :yılda iklime uy
muş J:ÖrÜncn tohum, bir muddct sonra 
50>~uzlarııverir; yahut. bir baskn cin· 
sin daha iyi netice verdiği gorulur. 

"Sıcak iklim Ncbatlıırı" istasyonun
da çalışan scnç ihıisas adamlarımız, 
yüz ağarııcı , .e gurur ,·erid bir i1in 
başındildırlar. ,,_oy ensdtüsünün istu
)Ona )'llkın!ığı, bu ihtisas adamlarına, 
.ı;erck )eni usulleri ve scrrk )eni çc
ıltleri )ayım için )ıtrdım edecektir. 

Tıirki>c'dc Turunçgiller yeti1d
ren elverişli bölgeleri iki)e A)ırabi -
liriz: biri ba,ıa Rize gelmek üzere 
$İmal, öteki Akdeniz bölgesidir. Ha
ıay, C)iıan, fçcl ve Anıal)a '\İ15.yctlc
rimizdc, Turunçgiller tarımı bilhassa 
alıp )iirümÜ$tÜr. Etüdlcc, cenup böl· 
ı:e~inde Turunçgiller tarımını, birkaç 
misline çıkarmak imklnı olduğunu 
giistermektrdir. 

7Jraat fükanlığı TurunçgiJler i~
tas)om.ı. ıchrin 3 buçu\: kilometre 
ötesindedir ,.e 19.H )ılındı kurul -
mu5tur. ıso dekar toprakta çalı,ıyor. 
Bu istas)onun \ azifı:leri, daha 11z 
ehemheıli dcsildirler: Turunçgiller 
mahsulünü standartla,ıırmak ve stan
dart çe$İtlerinin kaliıcsini yiik • 
sclımek, muhic şartlarına uyı;un fi. 
dan )eıiştirip dağıtmak, istihsal mas
raflarını azaltmak, Turunçgilleri has
talığa karıı korumak, ambalaj usul
lerini düzeltmek, Turunçı;iller ye -
tİ$tİricilerini birlikler ve kooperatif• 
lar kurmı)-a 1evketmek, mahsulleri 
kırmctlendiren usullerini halk ara -
sına )'a) mak. 

istasyon limon, portakal, ı;rep
furt, mandalina, muz, hurma H bun-
1.ua benzer ne' iler üzerinde çalı$ • 
maktadır. Her yerde binlerce limon 
veren ağ.1çl11rım ız varken, ı;eçen yıl 

Kadıkoyünae bir limona hir lira is
tendiği hiç hatırımdan çıkmaı. l s
tuyon. tecrübeleri ile, Türki)'e pİ)'ll· 
salarında her mC\'Simde limon bulun
durabilmek üzere )iiksek kaliteli üç 
limon çeşidi seçmit ve bunları üreı
miye başlamı$tır. 1928 de memleke
tin ancak 3 a)lık limon ihtİ)acını 
kar,ılı)'abiliyorduk: bu mikdar ıim· 
di 8 a)·lıb çıkmıştır. Halbuki pek 
kola,·lıkla ve kısa umanda limon 
mahsulümüzü memleket ihti)·açların
dan birkaç mMi ta~ırabiliriz. 

lstas)'on, hC)·nelmilel ri>·asalarda 
çok İ)'İ )"er tutan Oört} ol portakalı-

r-

nın, memleket için, hir standart tip 
olacağı hükmuııe \'arnıı,ur. Hundan 
başka her mcv~imde portakal )'i)'e· 
bilmekliğimiL için ilk turfanda, mev
sim ''e son turfanda portakal )etiş
tirimi üzerinde çalışılmakıadır. Gene 
Avrupa pi)unlarında ~k ııranan, 
ambalaja pek cln~riıli, Yafa çc,idi
ni de çoğaltmak 'e )'ll}mak btas -
)'Onun hedefleri arasındadır. 

Bizde ı;repfurıun ehcrniyeti )'a
kın zamanlarda anlaşılmı,ıır. Bu 'ita
min h:ızncsini kall\'altısında bulun • 
durml) an ı>ekaz aınerikalı 'ardır. 
Avrupa mcmlckcılerinde, bilhassa 
İngiltere \e Alman)a'da bu )emi,in 
surumu her ı;ün artı) or. G repfurt 
bizde o kadar muvaffak olmuştur ki 
Ankara'daki yabancı hü>ıik elçi ler -
den birinin, sizde > eıi,en kadar iyi
sini pek az >edim, dc<lil:ini hatır -
!arım. 

Gerçi muz için en elverişli yer 
Antal}a değildir. Sıfıralu soğuğuna 

da)anmt)an muz, Anıalya'da ara sı· 
ra kaza)a uğrar. Fakat M>ğuğa kar~ı 
muzu müdafaa etmek imklnı vardır. 
Olmasa bile, o kadar verimlidir ki bir 
fazlası )'ılda bütün zİ)ıınlarını öder. 
Turunçsiller istasyonu, muzun da 
muhtelif bölJ.":ctniz için, en eherİJIİ 
çcsitlerini aramaktadır. 

Tecrübelerini ilerletmek için 
Alan)'a'da bir limon fidanlığı, ve 
Mcrsin'de bir portakal bahçesi kuran 
Ziraat Hakanlığı, iskendcrun ve 
Dörı)'ol'da <la tesislere başlamak Ü· 

ıerc<lir. 

Yrdi sene mnra gürdüğiiın hakı
katlerdcn biri, "Anta )'ll Ra"ıçecilik 
Kooperatifi" dir. Antııl~a'rın içinden 
\'e dışından birçok vatandaşlar, her· 
kes için 30 ar donümlük bahçe )'e -
ti$tiren bir kooperatif kurmuşlardır. 
Bu t~cbbüs, pek az sermaye ile, va· 
tandaslarımtza i>i bir s;elir ka)·nağı 
temin ettikten ba$ka, Antalrn top -
raklarının da iılcnmesine rardım et
mektedir. Sunu sörlcııııek doğru olur 
ki hazır bir para)'I buralarda bir hah
ÇC)e yatırmak, bir aparumanda don· 
durmaktan daha çok kı1r verir. Ynlnu 
herke~in, scrma)'e~ini inanabileceği 
lC$killeri arııırmak ve muvaffakt)'et· 
iNİ ile itiharlandırmak !lzımdır. 

1\ PAZAR KONU~MALARJ 
.. . ,, ·····~ 

Küçüklerle baş başa 

OKUL BİR KÜÇÜK 
VATAN DEMEKTİR 
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Yedi yaııına gelen her eocu~u ana
ı;ı, babası veya velisi okula verir. 
Cocuklann bazısı, ilk bazısı orta, ba
zısı da yüksek tahsil gClrUrler. Bazı-

lan ilim adamı, bıızılan ganat ada

mı olur ve sonra herk~ kendi edin

diği bllgllere s:5re hayat aav8.$ına a

Ulır. Kimi mühendis, kimi subay, kl-

mi tilccar, ktml doktor, kimi ğöret
men olur. HulAsa her biri istidadına 
gClre kendini 1;eçlndlrecek ve vatana 
faydalı olacak blr yol tutar. 

Demek okul blzl hayata hazırlı

yan, adam eden blr yerdir. Bir tallm 
ve terbiye yurdudur. 

(Soau 3 üacü sarf ada) 
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Suç ve ceza 
Bir kaç lira sermayeli işportacılar

Deniz Gedikli 

subaylarıriırl 

fevkalôde tahs isatı 
dan. binler ıermayeli müessese Deniz aedlkll ıubaylannın fcvkal~de 
sahiplerine kadar bedava para tah..~lsntıanna yapılacak um hakkında 
kazanmak hırsına yenılenler ih- Mllll Müdafaa Vekllllıtlmlzce hazırta
Ukara, vurguna sapmaktan kur - nan kanun projesinin blrlncl konuıma
t1ılamıyorlar. Yurdun dört huca- ıı, Büyük Millet .Meclisimizin evelkl 
ğından gelen haberler, bir kısım aUnkü toplantısında Yf Pılmııtır. ProJc 
vurguncuların sermaye ve kabi- nln ikinci konu5mnsının da bu hnrta 
liyetleri niı;belinde ve karınca lclndckl konusmıılıırıtan birinde y11pıJa
kararınca bir kulpunu bulup hal- cnı::ı anlnHlmaktadır. 
kı soymak için her çareye baş. Kendilerinden htırade edilen bu ac-
vurduklarını göstermektedir. dikil subayların tıasacdlklllere aöre al-

Devlet, bu ejderi ezmek için ted- ılıkları maaıın aıılıA'ından dolayı ken • 
birlerini gittikçe şiddetlendir - dllcrtne böyle bir munzam tahsisat vc
mektedir. Daha da ıiddetlendi _ rllmesl düılinülmUı ve kanun projesi 
recektir. Ve bu sihsi yılanın ba- bu maklatln hazırlanmıstır. Bu 11ubay-
şını ezecektir. Buna hepimiz i- lnrın fevkalltde tahsisatlarına yapılacak 
man etmeliyiz. zam, •edikli ı;ubaylıA'n ı:ectlklert tarlh-

İh tikarın ve vurgunun tepkisi bü- ten itibaren hizmet müddetlerine ır6re 
yük olmu$tur. İhtiktirın kökünü baıı:cdlkllye tekabül eden maaş tutan 
korutmak ve ihtikii.rcıyı ortadan aldıklan fevkalMe tııhstsat farkı
kaldırmak iı;in bir tarııftan "i- nın &imdik! fe\·kalllde tahslsatıanna 

eklenmesi ıureUyJe olacaktır. Ancak bu dam isteriz.,, seslerini duyuya -
ruz. Öbür taraftan da bazı ihti- zam, 30 lirayı ı:eı:mlyecektlr. 
karcıların ceza olmak üzere ls
lanbul'a süriılduklerini cii'rcniyo
ruz. 

Sürgün, ağır bir cezadır. Suı;luyu, 
suçunu iş:iyemiyecek bir duru -
ma sokmak. onun elini kolunu 
kıskıvrak bağlamak için, onu yo
la getirmek ve uslandırmak ıçın 
verı lır. Suçlunun her hareketini 
kollayabilmek için kontrolü ko

İsi anbul' da yabantı dil 
imlihamnda kazanan 

memurlar 
lstanbul Unh·ers!teılnde yabancı dil 

lay kiıçük yerlere sürülür.. Fa- imtihanı veren memurlardıın kazanan
lanca kazada bir paket dikiş iğ- !ar belli olmuıtur. Bunııırı >'llzıyoruz: 

nesini pahalı satan minnacık bir 
vurguncunun ts1anbul'a sürillmı- Fransızcadan kazananlar 
si ne demektir ? Bundan şoyle bir Halit Illeber, BUlten Da\Tan, Nuret· 
mana da çıkarılabilir : Un 1\lasrukl, .Fazıl Sldar, Enis :\acı 

Bu minnacık \'Urguncunun ihtikar Kafalı, Ali Namık Uııtaba&1. Sedat se
l vadisinde buyük bir kabiliyeti ııın, .Mecdi Enon, Ferit Ş:ıklr J<UrkcU -

görülmüştür. Bu şeytanca zeki- otlu, Feridun Er~ln, Nacı Şensoy, Na . 
nın bir kazada körlenmesi doğru hlt 'lmıt•n, Tııl~t Ccnd, şerık Ke!kln. 

bulunmamıştır. Bu isi idadm kurt 
vurguncular yanında staj yapma
sı faydalı &'Örülmüştür. Evet, dün 
falanca kaıada bir paket dikiş 
iğnesi üzerine ihtikar yapan bu 

lngilizceden kazananlar 
ZUbeyıle Saplı, !.Uttu Dine, Nallı Ma

ran, Nevin Turla, Enis Naci Katalı, 

Sunt:ur Rıza So;yak. 

suçlu, yarın lstanbul'da stajını Almancadan kazananlar 
bıtirecek, bu vadide &Örgüsünü Jlledıha Okan, Bülent Da\•ran, Ferit 
artıracak, diplomasını alacak ve Sakır Kurkci.lotlu, Halit llteber. 
kendi meslekinin pişkin bir yıl
dızı olacaktır. Dün birkaç yüz 
lira ölçüsünde dalavire çevirir -
ken, yarın bir yaç yüz binlerle 
oynryacaktır. 

ı Hayır, kanunu yapanlar, vurguncu-

' 

yu bunun için sürmelidir. Onu, 
cemiyete zarar vermiyecek bir 
hale komak ve ce:r:aınnı cektir -
mek için sürdüler. Gayemiz. mik-
robu üretmek için onu en uygun 

ltc:lyancadan kazananlar 
Tarık Sevener, Halit C-.en~ral F.eyııl

oıııu, Hakkı Yatal':an, :-;"nzım Sutsoran, 
Mecdi Enôn. 

r ' ı Küçük haberler 1 
\.. _/ 

bir va~atn koymak değil, onun * 
kökünü kurutmaktır. 

.'.\!us maarif ınUıh.ıırlUilune Hlze llk 
dtretım müreltlıl All Aılıın, Muı 

maarif mUdüril Hllml Tunçer Kırk
larell maarır mlldUrlUl':lıne, sıvas 

lisesi ba1111uavlnl ve flz!k ı;ıtretme

nl Bahaettfn Ornekol Elllzıt lisesi 
mUdUrlüA'Une, ı::.ıazıil lhesl tarih -
cotraf)'a ol':retmenl ve mOdür vdcl-
11 Sere! K~mlr Çanakkale orta o
kul mUdürlüA'Une ntnnmıılanıır. 

SÖNMEZ 

İstanbul' da narhtan b ir 
kurut eksiğine ekmek 

satı lıyor 
İstanbul, 30 (Tclı:fonla) - Şehrin ba

zı yerlerinde fınn~lnr ekmcfl nartıtan 
b rer kurua eksiğe satmata baaladılıır. 
Bunun sebebl belediyenin darlık zama
nında bazı kapalı rırınlnnn nı:ılmnıınn 
izin vermesidir. Fırınlardaki mall>·et 
hesaplan da nyrıen tetkik edilmektedir. 
Bugün yeniden Oc kapalı fınna izin 
vcrllmlıtlr. 

Memlekette kar 
Kastamonu, 29 a.a. - Kar fırtına

sından Kruıtamon:ı - Çankırı yolu ka. 
pandığından postalo.r hareket ede -
memi°§tir. ..... 

Sivruı, 29 a.a. - Her tarat beıı 
santim karla örtülmüştür. 

* Maarif Vekllllill Eıık~ehlr v11IUIA'I 
!cinde 6 gezici bnsUl':retmenle 3 öil
retmenl, El&.zıil vıılllllll lclnde uıuı 
okullannda parasız ı:al11an ı baı

oı::retmen ve 7 Öğretmeni takıilrna• 

me ııe müktıfallnndırmıstır. * Maarır Veklllll:l kUltOr kurulu lktı· 
sat takUltesl lisanı tcdrtsnt ve lm
tlhan talimatnamesinde deıtlslkllk 

yapmıııır. 

* Devlet orta okul ve llae bltlnne 
diploması almak hakkını kaybeden 
talebelere birer bçlae verllmeıl ka
rarıasmıştır. Belııe örneCl okullara 
yollanmıııtır. * ıa,e mustcşarlıf:ı devlet dairelerine 
ayrılan maddelerin belll zamanlar -
da alınmasını. ahnmıyan maddele
rin tıaıkn thUl'aclnra sarfedlleceı::ını 

llgllllere blldlrmlatlr. * Maarif \'ckllllA'I, okullarda 1nclr ve 
Uztim &UrtimUnün teıvlkını, okul ko-
operatırıerının &atııla nıeuuı olrna-

Güzel bir eser 
Dostutı:ı , .e üstadım İbrahim AJA

attin, "Acılar" adı altında çıkardığı 
son uerinden bir tane de bana ar • 
mağan etıi. Elli iki ~a,.fa içinde üstat 
t~nıdığı, ~e,·digi, saydıiı büyukltrin· 
dtn '' do~darından sakladığı h:ıtı -
raları manzum ve mensur duyıı;ul:ı: 

halinde, onların ölümlerindrn ı,on • 
ra hu kitall(tkta toplamıştır. 

Muharrir, kaybeııiklerinin armnı 
5u iç duyguları ile karışık olarak 
du>'l!llu,tur: 

~ordu ölmek ne, adem var ını 
nlcln bu JınvJ 

Heyecan, ıev~ı. emel, tel! 
&an'nt ... ?ı 

Blr avuc topraCa kalbnlrruık 1 
mlı ... he>'lll 

lU.mit'ten sonra Cenap Şeb• 
tin geliyor. fbrnhim Alıianin, C 
için dU)'Cluklarını onun bir be> 
birıtz de#iştirerek şoylt anlaııyor: 

Bari toprak biraz ısıklansa 

Elll yıldır, 

Öyle her 

ıu ömQr kervanının 
yo!CUSU)Um 

yoldaıı se\'.1Tlczse de 
!ztı.de hu)'Um 

Bu muazzam zekAYl bel'cııertl 
Bundan sonra Vasıf Çınar, 

Sahir, Mehmet Akif hakkındaki ~ 
gular \'Br. 

Felsefe de, edebi)'llt da öl 
düşünerek doğmuş değil midir?"/. 
!ar" da işte ölümlerden alımın 
hamlarla )'&ıılmış duyguları, k 
fakat şirin bir cilt halinde sun 

Aılna cehre azaldıkça duraktan 
durııAa 

Acı bir hatıra enkazı cökcr orta
lıl':a. 

Her ırlı'len, sa.rıkt. lclmden yeni hlr 

Kervanın 

Ya bu yol 

Bir yakın 

parı:a alır, 
sa!lan dolgunsıı. da 

ı:önlUm hoealır. 
böyle ıUrUp ırlts<' .. rte

rlm, Urperlrtm, 
ailnde fnkııt bitse ... 

derim, Urı;ıerlrlm 

Gövsa'nın aaları "Tavaf" Ja haş· 
lı)or. Atatürk'ün ölümü hr,ısında 
aruzun verdiği en güzel eser olan 
Ta,•af'la. 

Tekrar ttkrar okumuş olmanıza 
rağmen güzel beyitlerin üzerinJe ~e· 
ne duru,'Orsunuz: 

Düsslln olur mu 

Sönsun o ma\1 

topraıta aöcmUs 
cihan clbt. 

ııözlerl bir asu-
man ıılbl? 

Yazar, Ebei! Şef'i ilk
0

defa 1915 
yılında Çanakkale boii;azındıı tanı • 
mış ve son defa l~tanhul boj!nıı kt· 
rıl~rır.da onun öiünıiıne a.Clnnıışıır: 

öJUmUn sırrını dünyaca düeUn· 
dük, durduk 

Ne aelcnlerde haber var, ne ırl· 

denlerde bir ı~ 

Öyle blr mucize ınsnnılı ki kay

* Partinin uzattığı el ! 

Ünh er~iıe'nin rOksul gcnçlt 
Partimizin uzattığı >'Brdım elini 
lıklı, varlıksız bütün gençlik ı; 
lidir. Bu rardım, )'arınki Türl
nin benzine ~imdiden kan, ,-.cı 
Türk ilminın kafasına ~imdidcıı 
''erecek. 

Osmanlı devrinin en büyük f' 
!cetlerinden birisi, •>·dın gen<e .;, 
U)'llnık gençliğe yardım etmek ,.~. 
dursun, engellik etmcsi)'di. şiiri' 
rinde mizah ve hici,-den gCÇilıı'~ 
ıair E5ref bile bu bahis üzerinde it, 
)arını çatmıJ \'e ilslübunu del!ifl 
mişıir: 

"Uzata ırltme E&rcf, bu ~~ 
!arda cehaleti., 

"Koca bir mnıetın Jkball, ııa"'orı 
bara d6nm1I•1 

Yıllarca ve asırlarca, ki~ 
)'ardımsııldc ve bakımsızlık P 

1 
• 

den yurdumuz ne büyük istidııd'ıı 
diln, o istidatların ne bii)iik b.ıP 

Ma\·eradan 

!arından )'Oksun kalmı]tır! •rı<f 
bize sesler verecek, BÜ) ük adamların hayatını ı ı 

dinle~ ınız•.. IC)·iniz: onların içinde birç<>lj1 • 
yoksul kulübelerden. varlıksu 

bettlt:lmtz 

"Acılar" da en haş ,.e en bürük 1 d · • • er en ~eıısmı,ur. ı.ı1' 
acı) ı anlaıan saıırlar ve murağlar, Parıimizin yoksul talebe>-e ~ıt 
İşte hu devre~e sıliı)'Or: hatıralar var, tığı bu )ardım eli, bugünün ~e "di 
du)'ıtular "ar, ıı:iiz>·a,ları ve felseıe nın bii) ük dcztlcrinden birisine 
var hunların İçinde. ı 

Ondan sonra IUmid'in blümüne mın ° U)Or. t4>'* 
Parti, bu yardım elini uıaıı ··-' 

geçİ)nr<unuı: C · ıh • • · ~. o eelltılcdlr ki hayatı l>eıer yarın un urıyet cmaneunı . ..:ıı'r/J' 
cak olan genç omuzlara. bur 

.Nihayette ummanı mah,·e dUter 
d

. desıck oluror. ._,.., 
•>en hürük ,air llamiıl'e onun P.ı.rtiden yardım görecek ıal~~ 

İçin, onun torraıtı ba,ında )'11zılan rin ıoplanacaklan yurtlar, baıı• f 
kıta}'ı hcralwrce okuyalım: bakımdan y.ırının bir Jaboratu'"tl 

DilıUnUp kendi muammnsını .sek- bi geli)'or! 
1 

l 
sen yedi yıl •• / 

~~~----------------------_./ 

Yurt içinde 
lzmir miıslüman mıiessesat 

ve esnafı cuma gunleri t atili 
mesaiye karar vermişlerdir. Bu 
k;ırara muh;ı/if hare.kette bulu
nacaklar darüleytam namını 
2SO ve tekerrüründe SOO k.u -
ruş ceza vereceklerini taahhüt 
etmişlerdir. 

Yurt Jıfında 
Berlin'den iş ar 'edildiğine , 

göre Almanya hükümeti in • 
gilteu'den bir istikraz akdi için 
sarfı mesai ey/emektedir. Bu 
i.~tik.raz muvaffakıyetle netice
lendiği takdirde Almanya müş
kilıitı maliyeden kurtulacaktır. 

H ava Kurumuna 
yapılan yardımlar I 

Verilen maJQmnt.a göre yurd~ 
tarafında Hava Kurumna >a ıl 

devam etmektedir. son aıdıA'111' 
telgrafa ııöre Suıurluk'tan: ııaıııl' y 
pekler 100, CClcp Osman, ı.ıehfllt& 

. vacıotılu, lln>ram Altınbnı, J{a5'~ 
' ya Demirel elllıer, Bakkal ceııı fi 

Etem Atay Şekerci, l\luıtafa ~ 
Osman Kayran. Bozenll yimıl 
kunıluracı J\lusta!a, Kttzım O~~ 
Knıınıı Hıza Ak>·oı, Mehmet ~ 
Bakkal l!U.snU Erkan, Halım Cf 
lbrahlm Caııraz. cambaz :111ustııf3 0 
vuı Ylrmlıer Ura ve Adapa:r.l'l'I r-1 
l\lanıraturacı Osman Nuri, ııaıııtı > 

A sker ailelerine yardım 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Şehir 

meclisi asker ailelerine yıırdım !cin 
bulunan menbaların yeterslzllill üzeri -
ne yeniden beyannameye tltbl mllcsseııc
Icrln kazanı: tahnkkuklnnna yüzde ıs 

zam yapılmasına karnr vcrmııtır. 

lnrını llgllllere blldlrmlıUr. ( b k k f' k ' 
* 19 Mayıs genelik \'e ıpor bayramı· \U U azası par 1 ongreSI 

hazırlıklarının elmdlden baıınmuı 

acn, elbiseci Abdullah, All na.ti' 
bul, Süleyman Aldlnc yirmi tıcfl" 
tem Ulukayıı, C&blr Babalıoıtıu. ıı 
liman, Mehmet Hamdi yinnlscr. ft 
tara Bozkurt, All Ulusakao-a. 
Akta&, Emin özbaharlı, Salih »> 
manifaturacı lbrahlm, Haki \"•tJ, 
beıer lira Türk Hava Kurumurıll 
ru etml&lerdlr. 

Yeni et narhı 
tstanbul, 30 (TC?lcfon> - Vali bu -

ırün ticaret mUdUrlUllUndc kasaplarla 
konusarıık kenı'lllerlnc yeni nnrhtan 
sonra et gfzllyeceklerln ve Yllksek fi
yatla et satacakların <:Ok aııır cezayıı 

uf:nyacaklannı bildirdi. Yeni narh ayın 
birinci pazartesi ırünOnden itibaren tat
bik edllcccktir. 

j1•·········· ········· ············--
Tasarruf bonosu almak sizi ta
sarrufa alıitıracaktır. Paranız 
azsa her ay bir tane 5 liralık 
bono alınız. Geliriniz biraz da-

okullara blldlrllmletır. \'llA>·et idare heyeti adına mUuhlt 
olarak ı:önılerllen \•llbel idare heyeti * ·orta okul kız talebesine mahsus 

askerlll:e ha:ı:ırlık der1 kitabının Auııntlan Hilmi Atlıı;ığlu'nun huzurly
baııkm bltmtıtlr. lklncl ıınırın kıta- le mahalll hUkümet Amiri ve Yüksek 
bı 2!5, ticUncü sınıfın kitabı da ao memurların ve nahlyctcrdım ıreıen lıü
kuruıa ınııımnktadır. tün delegelerin ve bln.:ol< Partili dinle-* J\lall)'e \'ekllll,tl tekaüt, yetim ve ~lclkrtn l$llrııklyJe l'ulıuk kazası rar
dul maaıları itin yeni klı{:ıllar bas- ti kongresi cuma ~ünü toplı.nmııtır. 
tırmııtır. Yeni tertip b&11lan bu kit- Konı.re, f:bedl Sef Atatürk'Un ma -
i1ıtl11rın doldurulm1111, nylıkların na- nevı huııurunrta bir ihtiram \'nkfesl 
ııl tahılı oıunnca.tı defterdarlıkla- yaptıkt11 n ıonra konııımalarına bula· 
ra blldlrllmlıtlr. mıı, halk dilekleri üzerinde kararla?' 

* Sıhat ve Ictlmal Yardım Vekilli.ti 
tıp talebe yurdu mezunlarının la>·l
nl hazırlıJdanna devam etmekte· 
dlr. 

Çağrı 

almıı ve bu dileklerin takip lalcrtnl 
yeni scı:llen lrfare he,ı;etlne ha\'ale eôe
rek, Ddl5mez Genel Baekanımız \'e 
BQyQk .MllJI Şef ismet tn!Jnü'ye, ParU
mlıı Genel Baıkan Vekiline. Genci S<'k-
reterlmlııe ve bU>1lklerlmlze ııannlmaz 
baA'lılıkl11nnın blldlrllmeslnc karar ve -
rcrek kongreye ~on verllmlstır. 

• • tP' Hayvan yemi yetıştı~ 
cemiyeti kongre•• rl 

Memleket hayvanlarının vt ot~ 
arttırmak maksadiyle hayvan >UI, 
!erinin yayımım 0tcmın etme" il>~ 
bir yıl ö~ce kurulan Tilrkl~~ ııı t" 
yemi yctıııtirme cemlycUnın t~ı 
Vekilimiz B. Muhlis Erknıeıı jl1". 
tından acılan ilk kongresi ,ş ,, 
mebusu B. Rahmi Köken'JO b 11'1 
lığında dUn Halkcvinde toplaJlt 'P 

BUy(lk Millet Meclisi ztrşll e 
cUmenl tızaıannın da lştirsl' ~ 
bu topJanlıda büy(lklerinılıe ~ 
ler sunulmuştur. Bundan pt' , 
yeni yıl iciı:ıde b~arılan rııll'>-tr' 
ler t asvip ve takdir eı.merel< ha fazla ise 25 liralık alınız. Bi

riktirilmiş paranız varsa hepsini 
bonoya yatırınız. Tasarruf bo. : 

nolarının 100 liralık, 500 lira - : * Arzuhal encilmeni pazartesi sil
lık 1000 liralık parçaları da : nil umumt heyet ıcumamdan 10nra 
vardır. Bankalara banka olmı- : toplnnaca.ktır. 
yan yerlerde malııan<lıklarına ~ * Mallye EncQmenl 1.JÇII.1941 rcı· 

dare heyeti seçimi yapıl~ 

Köşemiz müracaat kifidir. : zarteııl ıtilnU umumt heyetten sonra 

'"\ 11 .. 11il .. il1111111 •• il 11111 •• 11 r toplanacaktır. 

ROSTOF 
.Aylar.'lanberl etmfında kanlı mu

harebeler yapılan nostor, birkaç 
siln almanlnrın elinde knldıktan 

sonra Ruslar tarafından dün ıerl 

alınmııtır. 

Rostor, 1741 de kuruımuetur. A· 
razlsl elverlıll oldu.ta :itin kısa za
manda acbzcclllkle ıöhret kazanmıı. 
bilhassa ziraat ıahnsında keten, ke
nevir lstıhsnllyle ve daha sonra )'Un, 
domuz yatı, butday ve tutun tlca • 
tiyle tanınan bir Uca.ret merkezi ha
line atrm~tlr, 

son yanın asır !cinde Rostof'ta 
endüstri de ı:ok lfC'I iml•llr. Buı:Un 

bu 1<>vyet ~ehrlnde, bir ıa, aş tarya-

re fabrikası, bir Ulnk fabrikası, ce
Pane, barut ve dl.ter hıırp malzeme
si etkaran blrcok fabrikalar vardır. 

Muhtelif aahalarda mUtemadl bir 

aellmıe ıeyrt tAklp eden Roııtot ıclı

rlnln nüfusu da aUnden ırllne art

mıa ve 1930 da 380.000 1 bulmustu. 

1869 da 1Ik de!a bir demlryolu ile 
Moskova'ya ve ondan 6 yıl sonra 
VlAdlkafkaa maden ıulanna birer 
munza.m yoJJa batlanan Rottof, ııon 

yıllarda Bak1l'ye de raı;ıtedllmlt ve 
BakQ petrollerlnt denize uıutıran 
petrol borularından biri dıl Rolt.Ot'• 
tan eeı:LrUmletır. 

•• 
B ir nutuk terciımesinde ıeçen "istikrah" ın Türkçesi vırdtf: 

tiksinti! "Mustekreh" e de "itrenç" deriz. 11 
N için "murahhas" sözünil kullanıyoruz. Kılavuzda buflU 

kar,şılığı "delege" olarak. kabul edilmiştir. Bu suretle "heyeti ııı; 
rahhasa" dan kurtularak "delegasyon" deriz. Bununla bet' 1 
sadece "heyet" de bunun yerini tutabilir. lngiliz heyeti, FrıtıP 
heyeti diyoruz. 

!!H " h kk d l · •yeli~ .asar a ı~ a okur arımızdan karşılık teklifleri ıstı ,~ıl 
Gerçı bunun yerıne "zarar" k.oymık istiyenler de var. F 

1
,. 

"Bombalanma yüzünden bin ev hasarı ve halk yüz bin Ura 11 /• 

ra uğramıştır!,, diyoruz. Bir ıemi çok hasara, fakat az zar•'' ~ı 
n y abilir. Acaba İkincisini "ziyan" Jı ifade edip "z:ırar" da ·ıdlf· 
kırar kılalım? "Hasar" bir halk ve konuşma kelimesi del1

1 
şı· 

Her halde onun yerine dilimizin alışkın olduğu veya kola! 1 ı 
cağı bir başlca kelime lazım J 

* . 
G "T . 1 K 1 •• d 1 · • .. 1 • y1 açıfttfl •• e~e erım er I avuzu n an ge ışı guze bır sa a rvtS" 

[Eslcıler) 1) N esçi daimi, 2) Nesçi kavi, 3) Nesçi kesil, 4) ~· 
muin, S) .Gışayi nevati, 6) Nevıtı münbite, 7) Nevat usır 4) 
[Yeniler} 1) Değişmezdolıu, 2) Pekdolcu, 3) TıkızdolcUJif • 
Destelıdoku, S) Çeiirdelı urı, 6) Besler çekirdek, 7) çe 
det. özsuyu. - DİLCİ 

~~================================== 
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Bizert 

ii olacakmıı 

!il-

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
Rostof 

• 

( a.,, 1. ıncı sayfada ) 
hava üsleri bulunmaaına 

l.a etmı§tir. Almanya, bu Us
bya'daki General Rommel 

Moskova 
etrafında 
çember 

gerı 

alındı 
[ Başı 1 inci sayfada 1 [ Başı 1 inci sayfada ] 

Moskova'nın batwnda, 90vyet ha- mektedir. 
takviye edebilecek ve bu 

lı..ı...._. rnaızeme gönderebllecek-
1ııı..7den alınan haberlere gö -
~çta, Almanya, Trabluı'a 

berlerlne göre, almanlar, Klln lle Düımanın Leninırad mahuara 
Volokolamsk arasında iki bin tank cephesini yarmalı: için oldukça mü. 
harekete geçlrmlılerdlr. Bu bölgede him kuvetlerle yaptıiı te,ebbüaler 
fevkallde ılddeUI tank muharebele- akim kalmııtır. 

ek asker ve malzeme nak-
t!!ıiıı Tulon ve Bizcrt limanla

rt olmaktadır. fakat kaU nf!tlce he- Ro•tol aeri alındı 

.... _olarak kullanılmuını lıte -

.. il talebe amiral Darlan'ıll 

e nıüzaherette bulunmuı 
1'attnen, ötrenlldltine göre 
Petaın buna muvafakat et -
• Bunun Ozerlne hava Oslerl 

lılr verilmesi hususunda 1 -
1'.. -_tazyik yapılmıı ve :Mııre -

_...,,..:~rı.L.. bu daha kuvetll tazyika 
J'. tiııJ vermlttlr. 
1ctnaı.z donanmaaı 
.l'cr'nın eline geçer•e 
• a ne yapacak 1 
; 29. a.a. - Mebualar 

delltz encümeni reisi aml
reıa Ruzvelt ve hariciye 
trklnlyle görtı,m-elerde 

tur. 
Berlln'le daha nkı bir 

ıııı.... '-P&rak Franstz donanma
~ ... ln emrine verditi tak -
.\ırıerıkan auıannda buluııan 

z ticaret vapurunun Ame
lllllaacsere edilmesine ve kul

aı t muameleler Uzerin
ıntıotUr. 

.t.,~.uıta haber alındığına gö
~ bahriyesi bilhassa Nor

'fapurunu kullanmak niye • 
· Bu vapur, ufak deği11ikllk

are gemisi haline konula-

r konuımaları 

~e yaşanılan cemiyetin 
IJıodelldlr. 

~ette toplu bLr halde ya-
~ ar bir köy, blr kasaba, 

tılhayet bir ülke meydana 
· Bir ülkede yaşıyan ve a
anane birliği, tarih b!rllll, 
• ideal birliği bulunan bir 
lllillet diyoruz. Mllletlen 

"adete ulaştıran elblrlltt ile 
~· Elblrllğl ile çalışmak 

ı...~ n bltlbirine ~Vil ve say
"""lh olması ıarttır. Demek 
.._~ __ ki aile veya okul bir Ql
:-"tllk bir Clrnetidir. 

her tocuk l!tretmenlerln 
~ \'llzife olarak verdlğl den
~ geldiği kadar mOkem«. ta çalışır, cemiyet haya-

6y1edlr. 
llQ bltırtp şehadetnameyi al
b..~ çecukların senelerce 
:-.cııtı okulla rabıtasını ke.

ltzundır. Ondan başka o 
!ilerin bir araya gelip bl

et kllNnası da lktıza eder. 
..._ arkadaılar blrlblrlnl 
~ •raıııra fırsat dütUlkçe 
~ ler bulueup görUsürler. 

0kuı hltıralannı dalma 
.~-.atmalıdır. Okulun du
::-uıan, Jrorldorlan her ye
"4ıtt ~de geçen silnlerl ha-

'-t • talebelerin okula bal
~landaıın memlekete bd· 
~ · l:vt vatandaalan blrlbl

• 'btt. art mnsterek ananeler, 
aa ıraıar değtl midir! Onun -.? eta bir kOC(lk vatan 1a-

Okıı1u bitiren gençler ba•ı 
..._"! Clbl birer tarafa datıl
~cuarındakl dostluk rabıta
ll olur, blr!blrinl unutanlar 

~llca kalmaz, bunun za-

~' olurdu. 

nüz alınmıt değildir. o 
Moakova'nın ıimal batılında, al- Londra, 29 a.a. - Moıkova r~dyo-

man zırhlı kuvetlerl, arkalannda su bildiriyor : 
piyade olduju halde, iki taraftan Sovyetler Roştof'u ıeri almıılar-
Klln'i seçmişler ve Moskova-Volog- A b -L-~ dır. Rostof'ta 5.000 alman ölmüı, ıe-
da demlryolu uzerlnde Moekova'nm ·~lııı; fır i ralrnan bonlourcıunan fayyare.i neral von Kleist'in kuvetleri tama-
65 kilometre slmallnde Stalln ve Dl- • ece upıfllftG hasırlanıyor miyle imha edilmiştir. 
mltrot kane.lı lstlkametlnde doğuya ı--------------------------------. Roıtof"taki alman kıtaları intizam 
doğru llerlemlılerdlr. ıiz bir halde Tacanroi iıtikametin-

Nlhayet, daha slmnlde, sovyet ha- L • b 'd Bu harekltıa be.tka hareklta !•tırak de ricat etmektedir. 
berlerlne göre, Kallnln blllgeslnde 1 ya a ed•n tayarelertmlzden yedlıl üıll'rlnc Sovyet tebliği 
bı 1 k d dönmernlıtır. 

r rus taarruzu yapı ma ta ır. Bu Moskova. ~ a.a. - Sovyet haber-
'bölgede, sovyetlere göre, birçok köy Al nl ler bürosunun hususi tebliği : 

rl 1 t k 
· ma ar~ • o""re ge a ınm11 ır. t -• Sovyet kuvetleri 28-29 sontetrin 

Lenln&'I'ad ve Volkof keııtmlerlnde a n • Berlln. 19 a.a. - BuırllnkU alman ıeceıi Roıtof'u ıeri almışlardır. 
ise elmdlllk stıktın hüküm sOnnek- leblltlnde Libya harekatı hakkında tu 
tedir. maıamat verıımekt.ettır: Alman radyoaıınun haberi 

Klin almanların elinde 
Bertin. 29 a.a. ~ Alman kıtalan 

tarafından lşpl edilen Klln eehrl, 
timdi yapılmakta olan askert hare
klt üzerinde tesir yapacak derecede 
önemli bir yerdir. Çünkü bu ıehir 
Moskova'dan Kallnln'e irlden yolla
nn hemen hemen ortaaında bulun -
dutu gibi oradan Lenlngrad'a giden 
yollann da ortasındadır. Mı.kova -
dan Klln'e kadar 90 kilometrelik bir 
mesafe vardır. Moskova'nın 25 kilo
metre mesafeslnde Soln~nogorııkl 
kasabası bulunmaktadır. Buraııı bir 
müddettenberl alman kıtalannın e
lindedir. f>5 kilometre daha ilerde 
de, Kallnln istikametinde bily'(lk 
Volıra barajı vardır. 

AlmanltıT V ololıolam•lı'ı 
aldılar 

Berlln, 29 a.a. - D.N.B.'nln blldlr
ıilline cöre, alman kuveUerl Volo
kolamsk'ı almıılardır. 

Kalinin ke•iminde 
Londra; 29 .La. - Moakova rad

yosuna göre, Sovyet kıtalannın Ka
linln kesimindeki ileri hareketi de
vam etmektedir. Almanlar, meakQ.ıı 

bet yerden kovulmuılardır. 
lıl'uharebelerln ıiddeti &1ttlkç• 

artmaktadır. 

Aleo makineli ue 
lıualılı tank 

Loııdra; 29. a.a. - Haber alındı
tıaa .,.... Rua Mp)ltll..S. Alm
... aln maldneı.t$ t.cJds edll
mıı yut bir kısalc tuaır kull&m -
yorlar. 

Amerika 
Japon 

gerginliği 
( Bııı 1. ineı sayfada ) 

bir kulurıı oldutunu beyan etmekte
dirler. Bu kuıur, Japonya•nın ltlt>an ve 
hayat hakkı bakımlarından hlc bir za
man kabul edllemb'ecett ıapon hUkU -
meU tarafından blrcok defa llln ecm -
mit olan amerikan prena!J>lerlne batlı 

kalınmuından ibarettir. Simdi uzak 
ıarkta ıulhun mllkadderatını tayin e -
decek karan vermek Amerika Btrletllı: 

Devletlerine alt bulunuyor. Amerllı:a 

bunu, Tokyo hüktlmetl tarafından Uert 
ıtırülecek kartı teklltıerde bir k•re da· 
ha teytt edilecek olan ıapcın söMlıUnü 
itibara almakla mUabet bir tekilde te • 
mln edeblllr. 

M. Hali, Japon 
murahhaslarına ne dedi 1 
Boaton; 29. a.L - Nevyork rad

yoeu, dl111 tnsıu...ce olar&k fU ha • 
beri vermiıtiıl : 

" Amerika hariciye nasın K. B uU 
Japon murahhaaıvtyle yaptıtı ya -
nm saaUık görilımeden ıonra, ken
dilerine demlııtlr k1 
"- Sizi bir daha görebilmek U

mldlnde değilim. .. 

Kati lrarar uermelr 
Japonya' ya J iifer 

S 1 
Şimal Atrtka'da müttefik kıtalar ce- Vichy, 29 a.a.- Alman radyosu 

a Va Ş a r 1 nuptan selen ve Yeniden Tobnık ııtı - aovyet kıtalannın Don bölıesinde 
kametlnd• tlerlımıl• olan mUhlm Brl - gösterdikleri anudane mukavemete 
tanya kuwtlerlne karaı mütem,.rklz iıaret etmektedir. Radyo şöyle di-

C Bası ı. inci sayfada) 
Tobruk'tan bir cıkı. yapm11 olan 

Brltanya kıtalan, ~ ıontetrln aQ&mı
na kadar, 75 sahra topu ile orta capta 
top, bü)'{lk ıayılarda hafit tank v• 
tayyare ka!'lıkoma topu, maklnell tü • 
fekler ve dlfer kilcük ıl!Ahlar almıı

larrlır. 

Sldl Rezzak'ın cenup dotuıunda, bir 
ırtın evel Brltanya zırhlı kuvetl•rl tara
fından datıtılmıı ve doluya dotru ce
kllmete mecbur bırakılm11 olan alman 
ve ttalyan zırhlı kllvetıert. 2'7-28 son -
tetrln ır•ceel, ellerinde ırerı kalan tank
ları yeniden tanzim •tmlılenllr. Dün. 
bu zırhlı mlhver kuveuerı. bir ır... 
daha batıya dotro harekete nemliler 
ve zırhlı ~uvetıerlmls tarafından bir 
kere daha atır carıı111Dalara aorlanm11-
la rdır. Dün aQıım, her lld tarattan ara
zı terkedllmeden ve kazanılmadan, ıld
detll mllharebe hAlA devam etmekte i
di. 

Dün, blrcok defa, lnstllz hava kuvet
ıerı, kara kıtalarımız.la lıblrlltt halinde 
dlltman toplllluklanna hUeum !cin ele 
ırecen fıl'IAtlardan tam surette istifade 
etınltlerdlr. Sldl - Reaak'ın cenup do -
tuaundül tank muharebe91n• a1rllml• 
olan alman ve ltalyan zırhlı kuvetlerl
ne kanı avcılanmızın makineli tüfek 
hücumlan bUJıaaa muvattainyetıe ao
nucJanm19tır. 

Napoli bombarJımanı 
tKahlre, 19 a.a. - Buırünk1l Kahire 

hava wt>ıtttnde lnır!llz tanveıertnln 
ı.Mnıa'dül bb"OC* 1ıManll ... *511a1111 
~.-ra .. ~w
rllmektedtr: 

2'7-28 IOllt~ ~ N&PGll'dllrl he
ı!enere tealrll bir hücum yapılmı.tır. 

Tersan• ile bir torı>ll :fabrlkaınna, aı -
nal tesislere, petrol depolarlyle sar11l 
hatlanna ve lokomotlt depolanna tAm 
isabetler kaydedllmlıtlr. Buralarda bir -
cok yanııın cıımıtı ır!lrülmUıtür. 

Slcllya'dakl Caıtel ~nıto hava mey
danı da bombardıman edllmlıtlr. 

Orta Akdenlzde bombardıman tayya. 
relerimiz bU)'{lk bir Ucaret semıaıne 

aıcaırtan hUcum ederek • n &Atı lift 
bomba llabet ettınnl•lerdlr. Gemide 
yansınlar cııanıe kara '7• bet'az clu -
mantar 80 kilometrelik bir meaatMen 
bile söı1Um0•tür. 

Bomlt terasiler 

bomlr vezinler 

lstaııbul'da yapılan bir lrıontrol, • 
naftan bir çojuaun terazilerinin miifte. 
riler ale)'hiae 'ftZinleriaia haaık oWa
janu me,dana çıkaıdı. Boalar haJdaa. 
da takibat yapı.M donun, iki ........ 
ba İl hakkında konatıalorlar: 

- v ezioleri bomk terazilerle 6lci ... 
a,.r müfetdtleri llinla'°' -. ...... 
leri bosuk Pirleri Jııonam eclaa kiae 
yok! 

- Var, var-
- Kim o? 
- Ulus'un ikind sayfasındaki Yaa-

kılar sütununun Nbibi T. 1 r. 

lııilrbali parlak 

malelrler sönüyor/ 

blr taarruz Y•Pmaktadır. yor 1 

Alman sava• tayyareleri Sldlbarranı Kanlı kayıplarına raimen Ruslar 
clvannda bulunan dü•ın11n dcm!ryolu birbiri ardından karşı hücumlar yap 
tHlllerlne tetirli hücumlar yapmııtır. makta ve hıtti şehirlileri ve bilhat-

/talyan tebliğine göre aa Roıtof halkını çete muharebele
Roma. 29 a.L - ltalyan r<tduıarı il- rine teşvik etmeğe muvaffak olmak-

muml kararırAhının teblltl : tadır. 
Mannarlk muharebeaının onuncll ırU- Alman baekumandanhfı, lüzum -

nü olan dUn Mfaktan ırtınee batınc·ı>a ıuz kayıpların önüne geçmek ve düı 
kadar yeniden tlddetıı muharebeler ce- man hareketlerine tesirlekarşı koy
reyan •tmlıtır. man hareketlerine tesirle kartı koy-

soııum ceı>he11lnde dUıman topçll fa- nin merkezinden çekmeie karar ver
allyetı ve akim kalan taarruz tetebbüı- mi,tir. Muharebeler devam etmekt e-
ler! olmuıtur. dir. 

Tobrok cıvannda dllmıanın dotu 11-
tlkametlnde lc!nde bulundutu cemberl 
kırmak !cin yaptıtı :veni bir taarruz 
Bolonya tümeni kıtalan tarafından ko
la)'lıkla ııüılc(1rtülmüttür. 

Merkez kealmlnde, topcu ve hava 
kuvetterlnln himayesindeki düıman pi -
Yade ve zırhlı kuvetlerlyle inatlı muha
rebeler olmll•tur. Bu muharebelerde 
dll•manın bir motörlU livası tamam!yle 
imha edllmlıtır. Alman ve lta)yan kıta
ları aralannda baıı.ı ırecen lnırlllz il -
vaaı kumandanı seneraı Jamea Karıre1 

de oldutu halde binden fazla e11ır almıı 

lardır. Ellld4!ft tuıa Brltanya tankı 
tahrip edllmlttır. Yeniden blrcok Brl -
tanya taaıt vuıtaıı yalalmıı veya kul
lanılmaz hal• setırllmlltlr. 

Kahire. 29 a.a. - .Aakerl ıözctı bu 
aktam ıu beyanatta bulunmuıtur: 

DQndenber1 L1bJa cıölünde Gambut'· 
wa tannı. IO Jı:lllımetre cenup batı -
.... ,... ... t.lr .............. _... 
,... ~. Jılullanbe .,_dan • -
wlldler bdar c-Undlr. 

Jılthver JnıveU.rl bu hatta batında 
cölde t"f'reyan etmlı olan muharebe ne
tlcetlnde datııan fakat dün yeniden 
tanzim edilen alınan kollarından ve bu 
kollara iltihak eden ltalyan "Arlete,, 
tümeninden mürekkeptir. Bil 'lcuvetler 
batı ıııtıkametlnde ytırümete baeladık • 
lan zaman ınırlllz tayyareleri taratın -
dan ırörttlmUtler v• atır ıurette bom
balanm11lardır. Bu kuvetlere daha aon· 
ra Brltanya zımıı kuvetlerl de hücum 
etmtıtır. Muharebe dün ırece hlll de
vam ecllYonlU. Bu alman tank tümen -
len Brltan:ra w bnparatorluk kuvetıe
rtnlıı telkll ettıkler1 SOllum-Sldt Omer· 

Stdl-Razak Ucırenlnde cevrllmlı bulu· 
nuyorlar. Brltanya batkomutanlıtının 

ilk ırayeıl dütman tanklarını tahrip et
mektir. 

İki tarafın kayıplan hakkında he
nüz Kahire'ye resml bir rapor ııel

memlstir. Fakat toprak kazancı ve
ya kayıbı olmadıtı ıa9ılıyor. Dilne 
kadar general Romme'I. umuml bir 
geri çekilme harekeU yapabllecetlnl 
il.mit ediyordu. Bu hareket Tobru
k'un cenubunda bir gedik acılmak 
ve ana kuvetlerl buradan seçlrımek 
1Uretlyle yapılacaktı. 

Batıya, yani seriye Clolru birçok 
hareketler yapılm111& da buırün se
len haberler yeni blr muharebenin 
ballamıe oldulunu ve iittlkçe lld
deUenmelc istidadını pterdllini bil
dirmektedir. 

Libya'daki muharebeler esnaamda 
lhemiyet arraalyle ikinci celea bl
dl1e Tobralr IUllfsona ile teah • 
dJlmiı olan irtibatın .,.. 14 saat 1 • 
çlnde yeniden takviye edilmlı ol • 
ma11drr. 

Birel - Hamid'in ıimalinde mU. -
tahkem bir yerin ele ıeçirilmul, 
Tobruk ıamizonu ile Yeni Zelanda 
kıtalannca eehrin cenubunda Seydi 
Razak'a kadar uzayan çevre içinde 
vücude 1etirilmi1 olan koridorun 
tedrici surette ıeniıletilmesi itinin 
memnuniyet verici bir tetilde devam 
ettiiini ıöıtermektedir. 

Tobruk'un doiu cenubunda 'bulu
nan ramizon kıtalan alman piyade 
ve topçu kuvetlerinin hakkmdan ıel
meie çalıtmaktadır. 

rln mlraçlanna binlerce lira bıraJc.. it hAllne seldlll, ıu haberden anla· 
mala.nna ak ak rutlanır olmU1tu. ıılı.yor: 
Jtoman7a'da ela dllenclllttıı klrlı bir 

Yeni Bulmacaauz 

BO:kreı polisi, "ıtzllN bir larala 
ltaat eden 200 dilencilik büyDılc bir 
Nbeke ketfetmı.ttr. Usun ar...urma
lardan 10nra blrı.l nihayet 'bu eda
mın izini bulmut ve bunun. Billmıl 
beledlyeal memurlanndan birisi ol
dujun J anlamqtır. Polla dilencileri 
~ata karar verdlll zaman kırat 
hem~n "tebaa"sma bir tehlike ltare
ti verıyor. ve polltln ııokaklarda di
lenci araılıtı attnler, dllenctler orta
dan kayboluyorlarmıı. 

Memurun bu ikinci "'ll"ten edln
dlll kuanc epeyi y1llcUl hn1I ve ya
pılan tahlc1lcat, kendlalntn blr evi, 
bir otomobtll,aJTtca Pb'uada çal11an 
Ud tablll, blr aütJıaneat, Bükrea'ln 
lyl yerlerinde blrkac arsası da oldu
ıunu meydana çıkarmı,. 

.-,.--~-. ~ 
# 
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Rostof ve Moskova
cephelerinde .. • 

[ au ~ıda iami •~•a yerl•r baldunda birinci sayfamızdakı hartaya bolf • 
vurlÜllJUllU rica edmm. Buaua için birinci sayfanzn son üç sutununu it:•ııl 
dofru bpamalr Hlidir. } 

GüftlJlen bazı 

L ibya'daki hareketlere dair dwı 
çok az biber gelmiJtir. Zaten 

uarnızwı ıelipne tekline göre de 
fazla bir haMr beklenemezdi. Çünku 
iki taraf arHındaki tank muharebasi 
ha>·li )'Orucu olmuıtur. Fakat her ıe· 
ye rajmen, muharebe olmadığı için 
muharebe bitti şozunu prfetmiye 
imldn yoktur. f n@iliz.ler şimdi )eni 
takviye lcuveıleri almakta, ve du
rumlarını ku,eılendirerek yeni 
harplere hazırlanmak çarelerini ara
mılctadırlar. Çember içinde bulunan 
mihver lruvederinin bir çıkış hareket
leri yaptıkları ıürbesizdir. Fakat bu· 
nun ne dereceye kadar muvaffak ola
bileceii de anık ııorulabilir. Bütün 
pyreı bu çemberin dışarısında bulu
nanlara kalmıttır. Dünkü Alman 
teblijinde Libya hareketleri hakkın
dı fazlı malUnıat yoktur. İtalyan teb
liği ise, bir takım yeni başarılar ha
ber vermektedir. Haııl onlara ıııöre 
henüz Bardia diişmemif, ve İngiliz
ler 'Iobnık'la birliımemiılerdir. Fa
kat Alman tebliıi, Tobnık'a dojru 
ile.rliyen lngilizlere aiu zayiat ver. 
dirildijini şöylemekle iktifa ediyor, 
ve bir birlttme olup olmadıjını sü
kUtla ıeçiıtiriyor Buıtünlerde Lib
)-a'da, bilhu• Tohnık'un biraz ba • 
tısında yeni tank harplerinin inkitaf· 
!arını beklerken, ıimdi kızgın güneş 
akındaki haıtıi bir tarafa buakıp çok 
daha ıimaJe. buzlar bölgesine çıka • 
lım ve oradaki durumu gözden ge • 
çirelim: 

Rostof geri ahndı 
D üııkü Alman tebliji dilckatt 

dejer bit haber venni,Ur: bu 
habere ıöre, Rotrof ahalisi, fthre gi
ren almanları arkadan vurdukları 

için almanlar ıiddeıli misilleme red
birleri almıtlar ve bil meyanda şeh· 
ri boıalrmıtlardır. Bu Timoçenk~ or
dularının bir zaferi midir, yoku, ıe
hirdeki ıivil ahdinin mukavemetteki 
şiddeıini mi ıcösıerir? Bize kalırsa, 
durum her iki bakımdan almaoların 
aleyhinedir. Ejer keodi iddiaları gibi, 
rualara bir ceza vermek iı;ia fdıri 
botahtılana, demek içerde asla asa
YİJ ve intizamı remin edecek bir va
ziyete aireınemitlerdir. ,Fakat alman
ların buradan ıuıkerl 4mveder ta
rafından çıkarılmıı odduiu muhak • 
kak gibKlir. Çünkü dünkü alman 
rad,ıo.u da Don havusıoda ru,)arın "°" tiddadl ...... IUmlalaraadan 
............... lıwnm 6zerine alıma -
lana Roeeol"taa pılr.ildilderiai bildir
mifdr. Roatol'ua seri alınlfl. rusla
na mühim bir hamleaini, ve ayaı za. 
maada ula enerjilerini ka)-heımedik· 
!erini gösrerir. Harbin başındanberi 
onlar hemen ilk defa olarak Rostol'ta 
ve Don havzuında reJebbüsü elleri· 
ne almışlardır. Bu, ıüphesiz dijer 
cephelerdeki rusların manevİ)'atı üze· 
rille tesir yapacaktır. Dünkü Mosko
va radyosuna göre, almanlar ıimdi 
Tapnroı istikametinde ıeri çekil -
mektedirler. Bu aeri cekilif nasıl 
oluyor? Alınaalar mwrtazaın blt te
kilde mi seri cdriliyorlar ,.oksa bir 
datınıkltk .,... mıdır? Bunu bugün 
aetecek halıwlerden 61renecefiz. 

Momoıı'dı 

A lmaakna Motlrma'ya yaptık • 
lan taarruzun üzerinden bir 

a,.dan fazla zaman geçmiftir. Bunda 
yılduttn harbi, prek nıa kaqıkoy -
maaı. prek kıı ~en hayli du
raldanılfltr. Hatıl almanlar, on üç 
siiadenberi, M°"'ova'ya karıı taar
ruslarını çok daha ııkılqıırdıkları 
halde tehri ellerine ıeçirememitler -
dir. Fakat bunu Moelı.ova'da duru • 
mua düzeldiji mlauırıa almamak 11-
ıımdır. Çünkü alaıanlar, nısların 
siddetle mukanmlt ettiklecini göz
&rilııe alarak, alır kayıplar Yftme -
mek icin. cepheden bir hiicumdao 
daha çok tefıri •nnek hedefini güt· 
mektedirlar. M°*7ft etrafındaki 
cenber, ıimcli tıplu bir at nalı telclin
dedit. Bu nalın ökceaiadelri çivi nok
talan, Dimitnn', Jtlin. Vololmolamtk. 
Mojaisk_ Molayaroala..CZ. Serpukov'
dar. Almaalar, fiımdi, 1ıa at aalı -
nın iki ucuna daha daraltmak çare
lerilli aramakt81bılar· 

Stokholm haberi de, almanlarıa 
Moskova'nın ıam şimalinde 'e bu 
ıehre 65 kilometre uzaklıkta hulunaa 
Dimiırov ~etırine kadar ~eldiklerinl 
bildirmiştir. ()(."lllck $İmal ct'phe~in
de mühim hir dalgalanma hır :dgzq 
vardır. 

Cenupta 

M o kou'nın cenubunda Tula'nı• 
lkıbetı hakkında henuz. kesiD 

bir bilgi )Oktur. Almanlara gore şe
hir işgıaJ cdilrrıişıir. Ru51ara gore, te
hir karsı koymaktadır. Fııkaı her hal
de alman askcrlerinın Tul:ı ıçinde 
oldukları muhakkııkur. Çünkü gene 
dün bir S:okholnı ıdgrafı, alınanla
rın Tula'nın 100 kilomeırc doğusu0o 
da bulunan Mihailov şdırine \11rdı)c.. 
!arını bjldirmclcıtdir. Venev dü,rii • 
ğiıne glire, almanlımn oncmli bQ 
endüstri merkui olan Riazaı:ı'a de+ 
ruldukları anlaşılmaktadır. RİDallt 
Oka nehrinin üzerindedir. Bunun l'
ınalinde MeKora ormanlan batla • 
maktadır. Dura)a Tatar istilaları ~ 
manında MCKOra }ahut "Meşcete'9 

isminin verilmiş olması çok akla ,.._ 
kındır. Alınanların bu ormanlan9 
batısından ıimale .Mo5ko\a istika • 
metine doğru urmanmak isaaneletl 
kabildir. Su muhakkakur ki almaa 
taarruzu ıimdi daha çok M°""1va • 
nın cenubunda aenişlemektedir. ç.., 
kü Riazan ellerine ıteÇecck ohırsa, alo 
manlar Moskova'dan Kuybjıef'e ili " 
den demiryolunu da keseceklerdU. 

Netice 
f ib>-a'daki hareketlK, bir Ul6 

temizliği devresiııe girdiği .. 
rada, Rusya'da durum tamamrn ~ 
bir ıekil almaktadır. Rosıof geri a • 
lınmıstır. Bu ıuphcsiz, ruslar içio 
ka)dedilecek bir batarıdır. Fakat tıı. 
kifi midir? Ru~ların daha l)'İaıser 
olabilmeleri için .Moskma etrafında
ki hareketin de durulması icap eder. 
Fakat şura ına bilhassa dıkkat ermek 
li:ı:ımdu lı:i, ruslar Rost<>f'un ICfİ ... 
lınmasını malzemeden daha çok, ku
mandanın dıizeimıı olmasına bo~ 
ludurlar. Bllnu kı,ın yardunuıa ham
letmek doı1ru dejildir. Çünku taca 
tersi, kıı, almanılann itlerini biraz d& 
düzelımi,Ur. İlerlemek için br, baz. 
çamurdan daha iyidir; dmı. oehide
ri, alaıc 1Ulan bir enpl o1ı • • 
kunarmalctadır. 1,ce bundan ..... 
dır ki, Rostol'un altnrwı._ ..._ 
daha ımlttir. ..... ,,..,.. 

1 Denizlerd~ 
önemli 

çarpışma 
(Batı ı lncl ..,ıac1111 

lardan ikisini tahrip ecmi,UC. 
Trident denizaltımız, difma mlıı • 

li)e ve iate gemileriodeo )'edİllDe ..., 
vaffaki>eıle hücum ctmiftW. Buaıls " 
dan ü~nün battıjı. aerlre blan 4 a. 
ne•inin de ciddi hasara uiradıia törül
müştür. Bunlar o kadar ajır hMaııa 111-
ramıılardır ki baımıı olmaJaQ ~ 
ıneklir. Sekizinci bir dUflllUI piıüsiae 
de toplıl hücıım edilm•ı •e hasara .ai
raıılmıttır. Trident h6cnm1.arırıdan bi
rini kuveıli bir himaye altında .W. 4 
gemilik bir l<ııfileye •liı ons 111NM,. 
le ya(>mıştır. Atılan 2 ob\...t hedefleriRe 
lsalıet etmlt ve bir ıremt deıtıal batnı1"' 
tır. iki saat 90nra baı;cıı bir aenunie-
}'&nmakta olduju ve ,._ )'Mtliı 91 • 
rülmüıriir. 

Trident taralıadan batırılan ....... 
den ikisinin atman askeri ile dola al " 
dulu tetbit edilmi,dr. 

Alman tebliğine göre 

-....'1 taha!ııerlnl bitirdikten 
''"'' ekete yararlık etmll blr
llt •r Vardır ki içUmat mev-

Vaıington, 29 a.a. - Hariciye na
sırı miıter Hull lle incilb hllyük 
elı;iıi lord Halifu huııün Usakprk 
durumu etrafında bir saat ten fasla 
süren bir görüşme yaprnıılardır. 

Adaıma biri aoblcta liderken bir 
dilanci )'Olunu keaip udatıa İltemİf, 
öteki. dilenciyi IİİllDÜf: 

8olıdaa •ta: 1 - Dotrul111ı: 2 - ze.. 
lrA, yamnıyan cam S - Bir rtıaırtr, Ica· 
bul ebnmıek ' - Htdd•t eden, alcak 
1 - GeztaU yeri, bir emir 8 - Uuk 
llaretl, ırQMl T - Colı: bilen_ maııaum 
"81 ya.an ı - on para, bir nevi cet
vel ı - ıcuvet. ac boYUl 10 - Tren 
U - JluıOd :ruıaı. bir emir, aota. 

Herkes dllenclye bir lira vennedt
ttne sısre, bu paralann naaıl toplan
dıtını artık ılz hecap edin .• 

Harbe rafmen, lıitap 

wene rağbette •••• 

Jlmllde 

Berlin, 29 La. - Bugünkü aımaa 
resmi tebliğinde kaydedildiğine söre. 
alman karakol gemileri, b r u.ııı. 
seri hücumbot grupu taratıada..
gemi kafilesine yapılan btk:ıama'1Dll
vaffakıyctle pUskUrtmUıUlr Xlmı• 
hasara uğrıyan dllıman hıı.mbotlaıt 
rı alman torpidolan tvafı-*1 takip 
edilmiştir. Bir hücumbot batınlm11 
diğer iki hücubot da bir muharebe. 
de o kadar ciddi huııra uğramııt11: 
ki onlara kaybolmu§ nazariyle ba • 
kılabilir. Bütiln alman genıllerl gt. 
decekleri limanlara varmışlardır. 

"-dar yüksPk olursa olıun 
~ittikleri okula Alt hltıra

~arlar. Okuduklan, fe)7. 
le an unutmazlar. Okul 

S btrtııı unutmaz. Yeni yeti
,_ ~birlerine: bundan şu ka-

lllttıırı fllln zat da bizim mek
o. .. ;" o da bu sıralarda o

er. 

tıı~:"llYUp yazma, colrafya, 
~~ b albl birtok ıeyler l!tren
-.,, Gar llnlardan daha ehemlyet
oı~ e!ldlk o da adam olmak! 
btı: aıı arkadaşlarını kardesı. 
ıı_11 • <><:atı bilmeyi ve ona 

arıınayı lcabettlrlr. 
Oltıı~t arasında. ilk dostluk 
~il a başlar, Orada yeni 
ıtoa:_ıar arasında bir yakın-
~ h: r Ve &'ilnler, aylar, ae
Olı.r ~ bu bağ kuvetll bir 

• •-e bütün okul mildürU, 
... ıebeaı ııamJml blr aile 

~Buna kUC(lk bir vatan 
~ 1 detti miyim! Okulu 
..:.:, ~Ol batlımıak, vatanı 
~ detıı mkliwT 

Müllkattan eonra lord Hılifu 
pzetecilere beyanat ta 1ıalunaralr l n
ıiltere'nin amerika ile ıdn bir it -
birllii yaptığını ve incili• hareket 
hattının amerikan ıiyaaetine uysun 
olduiunu aöylemiı ve aözlerine IÖY
le devam etmittlr. 

'•Kati bir karar vermek Japonya-
yıı düter." 

Siyam'a karıı yapılacak bir hlku
mıın pasifikte harp doğurup dofur
mıyacağı hakkında sorulan bir sua
le mister Hu11 cevap vermemiı ve 
bu suali !Orana harbiye ve bahriye 
nazırlıklarına baı vurmasını tavsiye 
etmietir. 

Singapar'Ja izinler 
lraldınlJı 

Sincapur, 29 a.a. - Aakerlert ve
rilmekte olan izlaler 1ıa akpm lı:al
dınlmııtır. SaWsiyetli mahfiller. 
Paaifik'teki dununa itibara alarak 
bunan normal bir ihtiyat tedbirin -
den ibaret oldaimm .ıl7167orlar. 

- Sapuajlam edaawın,. demit, ne 
diye çalıımıyonun 1 

- itim IÜCÜID 'ftr .... buaünlar
de pçmiyor.-

- Ne İl Y8P110tsua? 
- Güaet tnculdaiu zaman .,._,ı 

lııolay oı.un diye iali cam eaı,onm 
ama. akli aibi ~ .... tutul· 
mayor!-

İaailtere ltıyıJaruıda iıcill tlhlike
sine karıı alınan ihtiyaı tedbirleri de 
bir kı1U11 "esnaf" ın ldrıaa U.. 'ftl' ~ 
mit- Bunların sanatı. cleaiı kuarlana
daJd kayaların kovaklanndaıı deniz ıru,. 
!arının J'Uftlurtalannı topl&YIP 1ıa iJe 
meraklı oluılara aatnll.lcmı,. N adir ıru,. 
!arın yumunalanıun epey para etdji de 
olurmUf. 

Yamuıtaahitn ha tilrlW ele peş 
tntulduiu zaman isli cam l&tmlk .. _ 
vinden bir "'°•M 
Bülrrq'te bir J ilenciler 

ltıralı ya}uılandı 

ı.t&nbul'da bir ara, 6ltn dilenene 

Tlıkandan uatı: 1 - Blrlncl. ta -
mam. 11a111tllk 2- Btr renJc. vuıta 
a - Ticaret. a dlnlemelı: ' - Vaktin
de Jsaber vermek 1 - Jlaku-. bir 
UVl parlalr b°'9 8 - HerlrellD &ıUn • 
de, lı:olDP stımelc 7 - Bir renk. bir he
ce 1 - Teni ku2U .. ı. cilt. 1t 9 - tp
Ulc, ootaıt ıo - Bir erkek ıamı. ırenlı· 
ilk 11 - Vuku bulan ..,,1.er, orta. 

Dünkü Bulmacamızın 
halledilmit tekli 

8oldan ata: ı - Karadeniz 2 - A· 
aar, aalata ı - LlbD. pllı:ap ' - Ala, 
oJdra ı - 11.un oı. um 1 - At, tAll 
T - Ti, 11t 1 - Akim, ctıall 9 - Ara
bael, ar 10 -· Vatılcan. mi U - Jcın. 
Irat. 
~rıdu ualt: 1 - Kalamata 2-

.Aaaı.t. lraYI 1 - Rahat. Tiran 4 -
Anı, ltlma& • - MU. bir • - Jl'.ıı, 0-

ı..ı: T - Xaııoll. icat 1 - nık, 11 l n 
ı- SaldNm JO - Taam, uluma 11 ,... 
Rap, t.anl. 

ı.tanbuı kitapçılan. suetelerden 
birinin anketine cevap verdiler. Ki· 
misi: - Kitap Utmak lnum pçtn. 
dlrmez! dedi. Klmlal de: - Peklll 
ieclndlrlr. Yalnız kitabı atmumı 
bllmeU teklinde cevaplar verdi. 

Bu da e&ltertyor ki, kara. lata, 
harbe ve her attn her taraftan se
,len türlü tOrlO he,recanlı haberlere 
ratmen, kitap da bir 1ıhtıyaçtsr. 

Neteklm bu, Avrupa'da da b6yleM. 
Prag'da açılan bir tıp mO:ullnde, en 
eski samanlardan ortacata kadar 
'il aıılmıt tıp nerleriyle kıymetli ve
sikalar ve htiıralar halka Platerll· 
melctedlr. • 

Bunlar arasında !aa'mn dolumun
dan dl!rt yüz 7J) 6ncestne lli bir de 
<'l yazısı varmıt n hu el 7Ula Bl· 
pokrat'a lltmll-

SA. - 1'Ul. 

D &a Wr Beıtin telarafı, Mosko
.a'ıun. timal • batuuııda Klin 

talıriıda alıaanlann eli.ade balundu
lumı bUdirmi,Ur. Fakat bu hususca 
alman teblijinde hiç bir kayıt yok
tar. Yalntz bir slla evel alman kay
ıuıldenaduı teltcı haberler, bal yu
lerde Moekova'ya 3' kilometre ,ak· 
Jqııdıjuu bildirmitdr. :Falrar Klin. 
~·,. 90 kilometre mesafede
dir ... Volp'nıa Seua ayalı üuria
declir. Belki &imanlar, muhtelif ilim
leri beraber veraıtlc içia beklemekte
dirler. Fakat o halde D.N.B. niçin 
dibı Motlrova'aın ._.toda 1ıalanan 
Vololııolatmlc'111 llıad..,aı beher ver
mittlr' ö,te aalqılqıor ki, Molko
.a euafıada WrlblriM sirmit. biribi· 
rf ~ .-cın1f dununlar qrdır. Ni· 
tekim rm b)'llaldanadan plea ha
barlarde. ltlia'in cok daha yakan • 
..... Ka1hda h&l.psiadeki rus kar
ii taarrmlanndan ~ birkaç lcö,ün 
....... adaa tıahsetmiftir. Her 1tal -
... ......,, Molkma'nıa Iİmalinde .............. ,...emamak için 
... ....... ... dtıfi ..... I>Ga .. 

Manı~ta da bir harp oldu 
Vlchy, 29 a.a. - Roner ajansınm 

verdiği bir habere göre İngiliz ve 
alman deniz kuveUeri dUn gece !ııl&DI 
denizinde temasa gelmişlerdir. Muha
rebe lnglllz sahilleri yakınlannda 
Douvres açıklarında başlamıttır. 
Sahilden top sesleri işitildiği gibl 
obüslerin alevleri de görUlmllştUr. 

1 rlanda üzerinde 
Belfut, 29 La. - Şimal İrl&Dd& 

hava nuırhtının ve İrlanda'dakl h .. 
va kuvetıeri umumi kıırargt.ııının 
teblltı : 

Bu 1&bah, ıimal İrlanda Userlnde, 
hafif hava faaliyeti olmtlftur. Buar 
'M IDAD ka,yıplan bakkındıa llenüs 
haber alınıriamlftlr. 
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Gece yarısı gelen ziyaretçj maç heyecanlı Dünkü oldu 
• 

lngilizler Gençlerbirliğini 
3u adam, gene, muharririn ş!mdl-

7e kadar okudugu romıınlorda bulu· 
nan ıılvll polis hnfiyrsl tlırlfine hlı; 
U>'mU> ordu. Otelin rutubetli koridor
larında onun peşlsıra llerforken, ken· 
dı kendine, sukutu ha> aie uğradığı· 
nı itiraf ediyordu. Polis hafiyesi en 
O t katta, basit bir sekılde dösenmls 
kiıçücük bir odada oturuyordu. Bu 
odanın da mfıceru romanlarındaki 
odalarla hic bir alAka ı yoktu .. Ne 
bir glzlr geı;ldl, ne dU\'annda gizli 
bir kasa .• Tamamlyle herhangi diğer 
bır odaya benziyordu .. 

Zaten kendisi de, ~;ukarda söyle
diğimiz gibi, herkesce malam polis 
hnfı>·esl Uplnden cok uzaktı .• şu ağır 
vücudu, slsman göbeği, dalma terli
yen alnı, bombos buruşuk elbisesi 
ile hlc ama hlc bir iş bll$aracağa 
bP.nzeml> ordu. Bır defa ıılsmandı. 
hem de çok şişmandı, bu hl\llyle za· 
bıtaya mensup herhangi bir kimse
yi değil de tekaüde cekllmlş orta 
hallı bir memuru andırıyordu. Başı· 
nı cevlrerek muharrire: 

- Aradığınızı bulamadınız. gall
bn .. dedi. Kim b1llr belki de tehlike
ler atlatan bir casus avcısı, esrar 
dolu bir ııahsıyetle karşılaşacağınızı 
ummuştunuz .. Gene ve tecrllbesiz ol· 
manız, yazı yazmanız ve >·azılmıs o
lan her şeye inanmanız, sizi beni 
11;örmeğe, benimle bulusmağa sevk
ıettl. Karşınıza abus suratlı, ne dU
ııündü~U belli olmıyan, dalma şüphe
li bak1$larla etrafı süzen ve her ce
binde bir ruvelver taşıyan bir ada
mın cıkacağını sanmıştınız.. 

Halbuki işte, akşamınızı alelli.de 
bir barda soğuk bir adamla karşı 

karşıya geçirdikten sonra. harlkuld
de güzel kadınlann, esrarlı tavurlar
la, elime şifreli mektuplar sıkıştır
dıklarını göreceğinizi sanırken, şu 
otelde bana tam gece yansı ıcın bir 
randevu tesbit eden kuru bir tele· 
f on muhavereslnden başka hlc bir 
vaka ile karşılaşmadınız. Bundan do
layı fena halde canınız sıkılmışa ben
ziyor, bosuna vakit ka~·bettlğlnlze 
acıyorsunuz. 

Polls hafiyesi bir kapı actı, içeri 
ılrerek arkasından muharriri de dA
vet etti ve: 

- Hakikaten, aradığınızı bulııma· 
dıgınız ve bunn da canınız sıkıldığı 
tein, eok mUteesslfim. Fakat bUtfin 
bUt.Qn de Umltslzllğe kapılmayın. Bir 
kaç dakika sonra bana bir kltğıt ge
tirecekler. Görünüşte, mektep tale
belerinin mUsveddelert kadar basit 
olan bu kliğıt parçası ıcın blrcok a· 
dam hayatını tehlikeye koymuştur. 
CUnkU o, birkaç gQn içinde tarihin 
ıeyrlnl değlştlrebllecek bir kudreti 
haizdir. Gene talihiniz varmış, vakti· 
nızı tamamlyle boşuna geçirmiş sa· 
yıl mazsınız. 
Konuşurken adam elektrik dllğ -

mrslnl çevlrmlşU. Oda aydınlanır 

a~·dınlanmaz ilk sürprizle kamlaş

tık. KUcfik ve basit odanın tam or
tasında, slyahlar giymiş bir adam si· 
llhını Uzerlmlze çevirmiş bir vazi
)'ette ayab.'1.a duruyordu. 

Polis hafiyesi kficUk bir şaşkınlık 
deuesl gedrdlkten sonra: 

- Ooo!.. Siz mtslnlz dostum? .. 
Hn.bukl ben sizm yabancı lllerde bu· 
!unduğunuzu sanıyordum. DUnya 
11mma da J<Uı;Okmüş •• Peki.. Odamda 
ne işiniz var? .. 

Ruvelverll adam, orta boylu, za
yıf bir ıençtl. Heyeti umumlyeslnde. 
elınde tuttuğu slltıhtan maada, kor
kımc ve tehd tkAr hlc bir hAl yoktu: 

- Şu mahut rapor için geldim •• 
dedi •• Şu biraz sonra size getirecek
leri rapor tein •. Canım denizaltı ge
m lerl hakkında mOhlm mııJQmatı 
ha\•i yok mu iste o~. Onların s zin 
elinizde bulunmasındansa, bende bu
lunmasının daha hayırlı olacağını 
düşündilm de .. 

Polis hafi>·esl, zihni sanki tama
mı~ le başka şe~ le meşgulmüs gibi 
ileri doğru bir adım attı, bir koltu· 
i;n )'erleştl: 

- Doğrusu bu, olacak şey değil. 
dedi. Yalnız bu ay zarfında lkidır şu 
balkondan odama girerek, bu şekil· 
de beni rahatsız ediyorlar .• 

Ş. TAYLAN 
ra gelseydim?" OnilmUzde daha vn· 

::::~f:::~~~.~:::··· ,.,..... b i r tek g o ile yene b i 1 d i 1 e r 
Polis hafiyesi: ( Başı J. incı sayfada ) 
- Zabıtu .• dedi. Bu kadar ehemJ-. lllac bu ha\'a !cinde on dakika kadar 

)'eti haiz bir vesikanın hususi suret· ilerledikten sonra, ını:lllz tnkrıı:ı daha 
te muhafazası lcabettlğlnl hesapla- cok sohlnn ııerlemeı.:e \I! topu ortalıya
mış ona g6re tedbirler almıştım. rak orta ve ıcıer vnsıııtslyle kaleyi zor-

Adam hırsla dudaklarını ısırdı. Bir ıamata baıludı. 
daha, ve daha hızln kapıya vurul· Genclerbtrıırıı sıkı IJlr mOdatnn ıı .. 
du. Polis hafi) esi: bu akınları ke!mekte zurluk ı:tıkmı.ror· 

- Ne yapmak fikrlndesinlz? diye du. Fnkat kartı hücumlar ı:eııeı ııilzt'I· 
sordu. Ses vermlyecek olursam ka- dl. ~atda Selim, ıolda Mehmet Ali ıah· 
pıyı zorlarlar" :zaten kapı da kilitli al akınlarla ııerllyor!Rr, Lkl bek topu 
değil. Tereddüt bile etmeden ates taca atmak ıur .. tıyle bunları önlil)ur • 
edeceklerini siz de tahmin edersiniz.. ınrdı. 

Adamın rengi birden kfil gibi ol- Bununla beraber ilk ciddi tl'hllk<'Yl 
du. Geri geri pencereye doğru gitti. ını:lllz takımı atlattı. 8 ln<'I ılnklkaıla 
Boş bulunan eli ile onu actı. Bir bn· Keştrden ııelen topu kapan Nlynzı 
cağını dısan sarkıtarak: Mehmet Ali )'e uzun bir pas ver.ıı. :.ıeh• 

- Onları cabuk sa\'mağa bakınız. met Ali 18 cız~lılne kadar ynklnştık· 
dedi. Beni fazla bekleteyim demeyin. tan ıonra sıkı bir ıilt Ct'kll. Top kule 
Her şeyi göze alır, üıerlerlne ateş e- dlrdlnln biraz UstOnden avuıa ıılttl. 
der, bir kere daha talihimi denerim. 12 ve 14 Uncü doklkalımla <~ı·ııı:h•r. 
Kapıya Ucüncü defa vuruldu ve blrlltl aleyhine iki korner oldu. Me. 

bu sefer ince bir ses: Gulre'ln cektıtı korneri Ali Pulat u- iki takım futbolcuları bir arada 
- Gireyim mi zun bir vuruslıı kurtnrdı. Wııoıl\\arn 
dedi" da topu avuta attı. l inci dakikada derken GenclerblrllClnln cok cnerJI~ 1 blrllt:I mUClatnasını asamadılar. I.lnd· 
Adam tek eli ile pencerenin ke· Genclcrblrlltl bir korner kazandı. Mch - hamlelerle mlsa!ır takım k.alci nl s•kı1· sa)'ın yerine orta hata Pa~''>" ııectı. 

narına tutunarak ve müvazene bul • met All'nln kalenin ortn§ına doC:ru dil· tımıaıta batlndıklan ırorUldU. Tanı 1 Yeıleklcrılen Sle\•Urt bek o)ıındı. 
mağa çalışarak, silihr daima polis ıcn topu kaleci Hennl tuttu otuzuncu daktknda Sellm'Jn cok 11: ıı.e• Sun on bea dakika hemen hemen 
hafiyesine doğru çevrilmiş olduğu Bir dakika sonra soldan bir de ser· bir ıOtu kalenin sol kösesine corptı Genc!erblrllQ:lntn blrlblrlnl kovalı)an 
halde, diğer bacağını da öbür tara- best vuruı kn7.nnan Geneler bu atıı· Yilzde yüz bir ırol knctı. Geri ı:elen to· hücumlnrtyle ı:l'ttl. Fllkat hllcum hat· 
fa geçirdi ve aşağı atladı. tan da ısuraııe eılemedllrr. Buna kar- ııu Mehmet Ali yakaladı. Fakat onun I tı kaleye kaı1ar sokuldui!'u haltlc toıı 

Tam o sırada kapı açıldı. İçeri ıı. ml5aflrlertn en az iki ıcolil Hnhl· vuruıu dn kalede bir gedik acamadı ve ya a~ uta ntılıyor, )lıhut do kalecin 
kuvetli bir bava cereyanı doldu. A- m'ln cok yertndc yaptıC:ı ataklarla kur· oyunun birinci devresi iki taratın bu kaptırılı>ordu. Oyun bu suretle ııUr.cl 
çıtmış olan pencere kanatları karan. tuldu. muvazeneli c.ırpısması araaındn l ·O ve Jyl bir hnva lc;lnılf' ı ·o lnı:llJz ta· 
lıkta şakladı.. • bitti. kımının knzanmnslyle bitti. 

Eşikte otelin küçük hizmetçisi &"ô- Günün tek golü i kinci devre .Bugiinkü maç 
ründü. Elinde bir tepsi, tepside de Oevrır ilerledikçe oyun haekahıstı . lklncl ctevrede GenclerblrlllU saı:: ıcı Buı:Un tnı:lllz tııkımı lklnd mııcını 
bir şişe ile bir bardak vardı. tn2lllzler artık kendilerine ı:ılre oyun nırat acıCa gectı. Onun yerine kUcük Harp Okulu ile yapacaktır. Mac ııaat 

- Konyağınrzı &"etirdim efendim.. ıtstemlertnl tatbikn calııı>orlardı. Snn· Ali oyuna ıılrdt Mncın ilk on be& da. tam 13 tedlr. !n2lllı:kr1n dUnkil oyun -
Muharririn hayretten ağzı açık trha! ilcUncQ bir bek ı:Lbl oynu)·ur, a- kikasındıı misafirler Gı•nclerlılrlltl yarı lıınnı görerek hııklnrınrla bir fikir I' • 

kalmıştı. Şaşkın şaşkın polis hafiye· kıncılardan biri dalma llt'rlılc bulunu· sahasına yerlcıtllcr \'e Ust Uste cek- tllnıllklerlnl umduı::umuz Harp Okulu • 
sine bakarak 1 yor ve acıklarla GenclerblrllC:l .lmlcslnc tikleri ı;üllcrle Rahim'!, Ahmet ve All')1 nun sıenc ve deı::erll ıutbolcutanna mu· 

p k" sarkmata calıııyorlardı. ı-ı•eyce yordular. Bunılan sonra oyun vettakıyetler dileriz. 
-k e ı ama .. Polis nerede P •. di- Genclerblrlltl oyuncuları da ıtrlr il birini'! devrenin son on be$ dakikasın. nuı;:UnkQ mac Ankara radyosu tara· 

ye ekeledi. hallerlnl bırakm~lardı. Faknt hatlar a· p 1· li k B d:ı oldull:u ı:lbl mütevazin bir eckil al· tından kısa dalırn Oz!'rln~en lnı:lllzce 
- o ıs, mo s YO canım., u rasında anlaıma bir tOrlll kurulamı· 

ğ b kıl dı. Bllha!ISR orta haf l.lndsay rahatsız- , ve orta dalı:o ile ıte Thrkce olarak l!l 
çocu u e yordum. Her akşam oda yordu. Bllhassıı rorvet hattı:ıd.ı ııU· 

k l:ınanık oyunu lıırnktıktan ıonra kısa MnYl.!I stndyumunrtnn nnklen neıredlle· 
ma onynğımı getirir. cumlar he~ milır!erlt yapıJwordu. 

"' "# pn~lı \'e teıtrılz hilcumlnrlıı Geneler- cekllr. 
- Peki_ Ya öteki ? •• Şimdi gele- Her Jkl taraf bir iki sa)·ı fırzııtı ka· -~--__ _ 

cek olursa ? •. 
- Korkacak bir şey yok ... O, bir 

dJha burava gelemez.. Pencerenin 
albnda balkon falan yok. 

İngilizlerin. 
oyun 

tarzları 
(Baeı l lncJ ımyrada) 

bek gibi oynıyan ortahafın Gençler
bırliği içlerini tuttuğu görUIUyordu. 

Gençlerblrllği takımı fena kurul -
mamıııtı. Diln de yazdığım gibi, 
Hasr.n'ın takıma h!kim, sUrfikleyici 
mevcudiyetini sahada çok aradık. 

Rahim dUn takımın en muvaffak o -
)"Uncusu idi. İsmail arkadaııtariyle 
anlaı,ımıı,ı:ı. Fakat forvet hattına ye
ni girenler bu anlaşmayı göstereme
diler. Ahmet birinci devrede çok si
nirli oynadı. Halit gittikçe kalitesi 
dilşrn bir oyunla takımı hiç lşlete
mrdi Halbuki onun karşı tarafın pas 
dağıtmnlann:ı engel ohnası ve bllha.ıı
sa müd3faayı koruması l!zımdı. Ta
kım umumiyetle enerjik oynadı. E · 
sasen nefes kabiliyeti ve Ustun ener
jllerlnin neticeyi l-0 bıraktığını rn
kipleri de kabul etmektedir. 

Hakem AhmP.t Adem böyle mUhim 
bir maçı idare etmek kabiliyetini 
gösterdi ve çok muvaffak oldu. 

Netice olarak, misafir :akımın bl7· 
1Pre İn'{illz fııtbolilnU göııterecek bir 
durumda olduğunu kqbııl etmek lA -
v.ımdır. Baz1lan Arsenal ve Aston 
Vllla'nın kulaktan dolliuran şöhretli 
nrnf""\"OnPllerinl 19 fR'-"1" ~tııdvo -
!TIUnnn r-ttrmP1< l!!•ivorlar. 'Rı>lkl hir 
ırfln bu dl\ olacak. Fııkat, kllomt>tre
lPr a-ı·nak h"rnva gelen mle:ıflrle -

cırdıJ.:tan ıonra, 2i inci daklkııda fllı\ 

bir akınla top Genı;lerblrlltl kalesine 
dotru ıreldL O sırada bukı lnırlllz ka • 
lesine dotru oldutundan haflar 1lertı1e 

lctller. Ahmet toptı karwııamata cıktı. 

O sat acıkla karwıluırken ııat let> '\'e • 
rtlen bir pas vaziyeti tamamlyle deıO:'lı· 

tirdi. Rahl'l' ileri fırladı ve orta akın
cı Felton•un ayaQ'ındakl topu yakalıl -
mata c;alııtı. l~ pas c;lzırlst Ozerlnde 
ıreçen bu mücadele, Felton'un ustaca 
blr esapealyle aolle neucelendl. Top 
b°' kaleye kolayca ırtrdl. 

Bu solü Oaha blrkacı takb edecek 

rlmizln aralarında her ne kadar mil
li ve profesyonel oyuncular varBB 
da çoktanberi kulüp ve takımların
,dan uzakta kaldıklarını ve amatör 
futbolcuların hayat ıartlarına uy • 
gun bir halde, ancak boıı zamanla • 
nnda futbol oynıyabildiklerlnt dU • 
ııünmek icap eder. 

Bizim bildiğimiz, İngiliz futbolcu
ları bir maçın golle kazanıldığını 

hiç bir zaman unutmadan oynarlar. 
Fazla çalımlı ve gösterlııll oyunu, 
göze g11zel g!SrUnmekle beraber, ne
ticesi olmadığından sevmezler. Çlln· 
kU bu ~1Izden enerjinin bo~a gide -
ceğlnl hesaplarlar. 

İngiliz futbol ılstemi l!Rde, fakat 
daha ziyade neticeyi temin makıoa -
dına uygundur. Forvetleri ceza çiz
gisi içinde daima şilt ÇP.kerler. Çlln· 
kU bir fırsatı kaçırmaktansa bir 3tlt 
atarak talihlerini denemenin dahıı 

faydalı olacağı kendilerini' fııtboll\n 

ilk dersi olarak öğretilml~tlr. 
Belki yalnız bir golden tatla ata

madılar. Yahııt karııılarındaki takı -
mı teııkll edeıı gençler enerjllerlyl11 
buna mt>ydan vermedlll'r. Fakat her 
halde misafir takım dlin bize futbol 
oyununun heyecan ve ıı:l'vkını tattır

dı. Mamafih. bir tek mac:ta kati hl\k
mll vermPk dP rtottrıı ıtPt\'lldir. Gele· 
CPk maçları glirPllm. 

Saffet GÜROL 

Dün Y. Ziraat Enstitüsün-de 

Enstitüye girenlerin 
kabu·ı töreni yapıldı 

<Bası ı inci 111ytııd11.ı 

nı, millt müdafaa vekilliği veteri -
ner dairesi reisi, Ankara'daki fakül
teler ve yüksek okullar dekan ve 
müdürleri, Yüksek Ziraat enstitüsu 
profesör. doçent ve diğer oğretim 
ve idare uzuvları ile basın mensup
larının huzurunda yapılan bu tören
de ziraat fakültesinden 101,. orman 
fakültesinden 53, veteriner fakülte· 
sinden 77 si sivil ve 20 si asker ol
mak üzere 96, topluca 251 talebe 
andiçmiştir. 

Bu münasebetle Yüksek Ziraat 
enstitüsü rektörü B. Süreyya Genca 
ıüzel bir nutuk söyliyerek demiş
tir ki : 

Enstitümüzün memlekette kazan· 
dığı şerdi ve gittikçe fazlalaşan 
rağbeti, tedris heyetimizin ve tale
bemizin disiplinli ve şuurlu çalış -
masına borçluyu7.. Bunu rakamlarla 
huzurunuzda belirtmek isterim. An· 
cak bunu eksiksiz bir dürüstlükle 
yapabilmek için mensup olduğum bu 
miiessese namına. onu h er türlü ir
şadı, himayesi ve iyi dilekleriyle 
koruyan cümhuriyet hükümetine ve 
onun burada selamlamakla nıüfte -
bir olduğum 7.iraat Vekiline şük -
ranlarımı arzederim. 

Geçen sene orman fakültemize 60, 
veteriner fakülıeo;ine 39 asker 13 
sivil. ziraat fakültemize 52 talebe ki 
topluca 162 okur alındığı halde bu 
sene veteriner fakültemize 20 as
ker, 77 sivil, orman fakültemize 53 

ve ziraat fakültemize 101 ki toplu· 
ca 251 talebe alınmı,tır. Geçen le• 

ne 10 ücretli ve yatısız talebe ol -
duğıı halde bu sene kendi he!!abına 
okuyan talebemizin ııayıaı 92 ye var
mıştır. 

Bu sene enstitümüzden 39 asker, 
36 sivil veteriner. 53 orman, 52 zi
raat talebemiz mezun olmağa nam
zettir. 

Rektör söz! erini şu cUmlele rle 
bitirmiştir : 

Sozlerimi bitirirken Ebed! Şefi
mizin aziz hatırasını hiirmetle anar 
ve Milli Şefimiıo:e derin ve temi:-. 
bağlılıklarımııı yrnileriz. Şimdiye 
kanar onun bize çi7.dii:i dü~turlarda, 
milli ııelinıetimizin en sağlam ifa· 
desini bulduk. 

Enstitümüzün kurucusu olan Mil
li Şefimizin ıon büyük nutkundan 
hisse alarak bütün arkadaşlar ve 
eahsım namına andiçerim 1 

"Milletimizin bizi hizmetinde lnıl
lanmasından daha büyük hiç bir 
zevk ve saadet tanıyamıyacağız. 
Bu şerefi hakettiğimizi ıöııtermek 
için bütün kudretimizle çahşaca -
ğız. "Hepinizi sevgi v e sayfiyle 
tekrar selamlarım.,. 

Rekıörün bu gÜ7.el koooşnıasından 
sonra yeni talebe Yüksek Zira.al 
Enstitüsü talimatına ndık kalaca -
ğına, milletimize faydalı bir uzuv 
olarak yetişmek ıçın çalısacağına 

andiçmiştir. Bundan sonra davettir 
hazırlanan büfede ağırlanmışlardır. 

Bugünkü 
YARISLA 

~ 

Bugün haratarda yeliıen saikan ingiliı 

ve arap faylarının sahıtan da yapılacak 
Sonbahar at )'analannın onuncu

su 6ugun saat 1'1,30 da Şrhlr lpodro
munda yepılacaktır. Proı;:ramda be~ 

koşu varsa ela bıınlıırdan )alnız iki 
tant•sl kalabalık \'e u ldtr. Koaular-
dıın eHl saat 13 te Karacabey '\'e 
sıı lr hu!U•I haralnrın yettsllrclll':l ıııır 

knrı lnı:lllz ve arnıı taylarının satııı 
)11111lacaktır. 

Bfrinci koşu : 
<.'alı ml'ınlll centlmen k~usudur. 

Dort \'e dnhn yukan )'nttnkl >erli 
s11t kan Jnı:lllz al \'e kısrnklnrı !cin· 
<lir. Kaza nnnlara verlleCt'k ı>arn 300 
lira, kotunun uzunluQ:u 3000 metre· 
dlr. Bu kosuya )'1tzılan Jkl halis kan 
ıunlanlır: 

l - OnUsar (Fahri) 72 kilo, 
2 - MiM (}", Allı) 70 kilo. 
önünr'ı )arll meraklılnn lanır-

lnr. t:Skldcn bu sahaıta koımuua da 
mühim bir ıeyler yapmamıttı. Bu· 
ı:llnkü kl)6unun mllnlll olması bu lki 
kısrağın ennsını müsın·llı'ıtlrmekte

dlr. Bununla beraber kOiU>U .Mlu'ln 
kazanacnl':ını ıtuıilnmeklc>1Z. 

1 kinci koşu : 
Söı::UtozU koıusudur. Uc ve daha 

yukarı )ııştııkl ııar kan lnı:ııtz at \ e 
kL~rnkları lclndlr. Kazananlara veri
lecek pnrıı 500 lira, koıunun uzun· 
lul':u 30(111 mctreıllr. Yazılan ııeı ha
lis kan tunlnnıır: 

l - Dnnd>· (il. Alakuı) 62 kilo 
2 - Yatııiıan <S. K. O•mıın) sı; kilo 
3 - Romans (il. Saltı 54,5 kilo 
4 - Conca (A. Atmanı 54,5 kilo, 
5 - Yetlı (A. Aynaı:uz) 47,;; kilo 
Bu kosu sıUnün en iyi nlnn )nrıı· 

larından hlrlnclsiıllr. tık bakısta B. 
Salt Hallm'ln Romans lsmlndrkl kıs· 
rnr:ı ılll':Nlerlndcn ııın.qlı ııfızlikmck

tedlr. Fııkııt 47,1> kilo ile k0$a<•nk O· 
lan Yelisin eansını da asaQ:ı gurme
mek ınzımılır. Bu hnrı.ı >tılnız kusa· 
cak olan Goncanın nı' yapacaı::ını 

keallrmek ı:UctUr. I>UslinClu~Umilzc 

ııore burnıin en rn7.la birinci sıl'lme

sı lhtımııll olnn hnyvan ltomans· 
lir. 

Ü çünkü ko§u : 
tlc Yatında \'e kazancları yekOnu 

400 llra>'l doldunnı)an )erli )anm 
kan lnırıllz erkek ve dlal taylar tein· 
dlr. Kazananlara verilecek para 2SS 
lira, kotunun uzunluı:tu 160Ö metre
dir. Bu kcıeuya ile; yanm kan yazıl· 
mııtır: 

l - C:öl (F. Kocnıı0nl'3) 58 kilo, 
2 - Sc\·lnc (Ç. Donmez) 58 kilo, 
3 - K. Nl'rlmnn (il. 1. TOreı 58., 
Bu koauda az hay\'nn 

nıu"knbll sonunu bulmak 
olmasına 

ııUctUr ve 
ılmıll)·e kııdar yaınlan )arıalardıı hlr 
ıeylcr yapamı)·an bu üc yarım kan 
arasındn Kilcilk Nerlmanı ıanslı sıör
mıok lllzımsa <la e.!!kl hnftalara göre 
dahıı iyi k°'acaı::ını zannettiğimiz 

Sevincin ihmal edllme"tl'1lnl söyle
mek l•lerlz. 

Dördüncü kofu : 
O<: ve daha yuknrı yaıtnkl ant kan 

arap at ve kısrakları lclnıllr. Kazll
nanlera verilecek para 5.'50 lira, ko· 
ıunun uzunlutu 1600 metredir. Bu 
koeu»a yazılan h11yvanlar ıunlarılır: 

l - Born (R. Baysal) ı:iO kilo, 
:ı - CeylAntek (N. SOmer) 60 k. 
3 - ()nal (?\. Aker) ı;o ktln, 
4 - Rozkurt (N. Kurtııy) 60 kili), 
:ı - Tomurcuk ıo. Günılny) 60 k. 
6 - Yel (K. Odabaeı) GO kilo, 
7 - Askın (!';, Böke) 5S.~ kllo, 
8 - Snva (1. H. Tekce) 5S kilo, 
9 - Tarzan (F. Vurul) r;ı klln. 
Ru k08U ııilniln l'n mühim lılr ko· 

eıııuıtur. 1.·ırıe lınhsln ikinci ayaC:ı 

buradadır. Ve meml!'ketlmlzln yetıs
llrdlA:l en g!lzel hnn·anlıır ıla bir 11-

rnıla k0$nraktır. Bunlar nrasındıın 

lik bakıata aırasl)·Je Do:zkurt. Tomur· 
cuk ,.c ~avn cllkkatl cekmc•kteıllr. nu 
Uc hR)'\'anın ücü de tam ld· 
manlarının iYi yerlertmteıllr. Her 
halde lılrlnel ırclecek olan eok zah· 

met cekecektlr. Bununla btrB 
umuımaılık sonuclar veren it 
arap atlnnnın )nnıtan oJdJ 
nutmamak Jtuımdır. 

Beıinci koşu : 
lkl yaplı hıındlknplır 

ki k08U kazanın ımq 3crll 
ln;;ll.z erkek \'e dl&I ta)'Jarı 
Kazananlıırn verilecek parn 
kosunun uı:unıuıı:u 1200 r' 
Bu kosuyn yıızılan ta)! r f 

l - Saron (Y. Cn) 60 it' 
2 - Davalaclro <S. K. 0-<111 
3 - Baron (T özdem rl &1 
Bu kosudakl en eanalı tııY1 

la<'lro ohlu~unu tahmin l'trn 

Buı;:Une kadar mühim bir et 
mnmıs olmasına raC:men tııJ dl 
hnrır kllo dolayıslylc blrl\J 
rora şnns vermekteyiz 

Cırte bahis ikinci ile dörd 
ıutnr arnsmdaClır. 

Bu ak~amki nöbetçi e'1 

-tc Sakarya Eczanesi pnr.nr gt• 
betçldir. Nöbetçi oıııo 
panr g{lnü de nöbetçidir· 

Ankara'dan giden tftll * Cumartesi. pazartesi, peri 
de 19.!50 de !stanbul. gJO ' * Her ııün 19 da ('kı;pres 

tan bul. ~ * Her !l'Un 20.25 te posta. J,2 
tan bul. .. 43 * Her gün 15,20 de posta •·;. 
tanbul. Bu trenin Kon)•· 
lzmir'le lrUbatı vardır. * Erzurum '\C Dbarbakıra 
15 te. 

"(r Samsun ve Adnna'ya ııer ~ 
11,4:5 te Adana. 10,40 ta * Cuma. ta!'l:ımba, pazart 
Toros 23,55 te. ,1, 

-tc Zonı:uldok'a cuma. ııaı.ıır;,. 
•I. salı, pcraembe 17,15 

10,38 '" 
Ankara'ya gelen tr'eııJ * Pazartesi, carwamba, cııııı'r' 

lstan bu ı dan. 23,43 te )'. Dıc;. * 15 te posta. 8.50 de )'.ol<~ * 19 da ekspres. 9,25 te "" J?'..1 * :!0,25 tc muhtelit. ıs.50 / 
şalı. * ZOnguldak'tan pazar, > 

bıı., curmrtesl 17,05 te• 

Gellıil 11,00. •ıtJO * Diyarbakır ve ErZuruın <>' 
ra'yn. \'arış her s;iln 14 /. * Samsun ve Adnna.'daD 
\ arıs her ııun 18,17. r ı 

NOT - Trenler hakkındn h~IJll"'~ 
hatı Devlet Demtryoııan IJ 11 1 
rosundan alablllrslnlz 'fl'le!0 

· 
• ~I 

Posta saatler• tJI * Taahhütlü ıs e kadaf'• 
kadar. ( 

Hastane telefoııl• * Nümunc 1577 • 157 .. * GUUıane 2818 * Askeri 6!181 

* * 
* * 

Belediye 2255 1~ Arcle tmdat otomoblll fi. 
Y "h 'k- ıa'' an gın, ı tı ar, ıcf 

Yanıı:ın haber \•enne ıc 
lhtıkllr ihbarı: 2911 ıll,fl * Elektrik, havnı:nzı, trıı' 

-tc Su l5lerl: 5575 1'J{P r * Telefon fi.rızası merke:ıı ,ttı 
iehlr 5678, eehlr ıcı ()2, (16-
aı 03, aJans haber ,.erme 

I•'',,, T aksi numar'\ill * Ulus meydanı cı~arı ~ 
B. M. M. l'lvan: 1-.23, sııın' ,- fi!' 
\arı: 1070, Ycnıırhtr: 5~ 
6222 - 6333 - 5656. 

}et Ve böyle derken de, g6ziyle dısa
rının karanlığı ile slmsl)•ah görilnen 
penC'ereye bakı~ordu. Adam: 1111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Y ardımseve'll tiıı' 
Cemiyetiı ınell~~; j 

kukla teıtt51 1eıı - Balkon mu? •• dedi. Hayır ben 
balkondan girmedim. Yanımda may
muncutum vardL Burada bir bnl • 
kon bulunduğunu bllmlyordum. E
ler bilseydim kapıyı kurcalnmnkla 
~una vakit geçirmezdim. 

- Yoo .• yanlış anlamayın.. benim 
odnmın bnlkonu yok. Su blttslk oda
nın balkonu benim penceremin altı

na kadar uzanıyor da .• 
Ve muharrire dönerek: 
- Eskiden bu oda ile bitişik odn 

birlikte kiralanırmış. Sonradan şu 
gördUğünOz ara kapıyı battal etmls· 
ler. Onun için iki odanın da müşte
rek bir balkonu var ve şlmdlllk bos 
bulunan yan odadan benimkine ge
çlleblllyor. Neteklm geçenlerde de 
birisi bu tarikle beni ziyarete gel
mişti. Bak, mal sahibi bu balkona 
bölme koydurmağı vlıdetmlştl .. Bunu 
ona bir kere daha hatırlatmam icap 
etti. 

Ruvelverll adam muharrire baktı. 
!!ilAhı ile ona-bir iskemle göstererek: 

- Otursanıza be)·lm, dedi Yarım 
.ant kadar daha bekliyeceğlz. 

Polis hafiyesi: 
- Tam otuz bir dakikamız \"ar. 

d ye do~ruladı. Tam gece yansı !cin 
sl5zleşmiştlk. Simdi ise saat on biri 
yirmi dokuz geçiyor .. Kuzum s z na· 
1111 oldu dn şu raparun mevcudiyetin· 
den hab••rdar olclunuz? 

Adnm gnJm,.kle lktlfo etti: 
- Ben de onun sızın elinize kadar 

naıııl vıı.rdıtını nrırenmek istedim 
Mamafıh ,ımdl1lk biz bir eey kaybet· 
JnlS ~yılmayız. Bereket ki vaktinde 
1et15tim •• Ya lı !eten geı;tıkten son-

A • 

B KIR ADAM 
Yazan: M arcel Prevost • Çeviren: Mihri Geray 

TEFRİKA NO. 6 

Jcan'a bizim eve gelmesini tekllf et
tık. b.z ti ne!s nl okşamak için de zl
rnate dair öğütlerinln'·bızce çok kıy· 
metli olduğunu k<'ndlslne temin et· 
tık. Hayatını k.-ndisl kazanacağını 
sö)·llyerek bu teklifimizi reddetti. 
Başka bir sekil bulmak lAzım geldi; 
memleketin teamnıu ve şeraitine 
tevfikan (kdhya) dememek !cin zina· 
ate nezaret etmesini rica ettik; yal
nız basına olarak qatı sırttaki ıü· 
cUk e\·de oturacaktı, burası uzun za
mandnnberl boş olmasına rağmen ko
larhkla oturulacak bir hale gelebi· 
lirdi, bundıın b~ka, burası araz.inin 
tam ortasınd:ı cı1duğundan ld ne ba· 
kımından çok elverlş!i)·dl. 

Orada oturduğu yedi sene zarfın
da, yani ölilmUne kadar, bu kıymPt· 
11 ve b·l adam bizimle olan mUnase· 
t>E.'tlnde, o)'lıklı bir adam mevkllnden 
ı;ıkmn(lı gururuna yediremedi: Bu 
samimi bir gururdu. Pnznr ve per
ı;embc ~Qnlerl öyle yemeğini beraber 
yerdik. Akşnm yemeklerini dalma 
kendi evinde yerdi. Hizmetine ihtl· 
yar bir köyIO kadın bakardı. Sade 
bir türlU yemek: Zaten tab'an tu· 

tumlu,olduiunu söyledim; fakat böb
reklerinden de dehşetli bir tarzcln 
muztarip olduğundan, daha da sade 
yemeğe mecburdu. Akşam yemeğin· 
den ıonra onu her gUn şatoda bek· 
lerdlk; fakat haftada ancak iki ke
reden fazla gelmezdl. Fikirlerinden 
istifade edilir bir kadın olan Marle 
Angellque'ln huzurunda arazinin he· 
saplarını tetklk ederdik. E~er vakit 
kalırsa klftt o)-nardık, Uç kl~lyle 
O)"Danan bir oyun; buııfin ismi tama· 
miyle unutulmuı hatta Albret'dl' bl· 
le yerine brlc kaim olmustu. Kay
nım, halamız Mile Anıl~sls'ln kısa bir 
mild<iet vesayeti altında kalmış olan 
Sldonle'yl de birlikte alıp La Gat~· 
re'e geldiği vnkltler, ancak bu reji
me karşı arkırı harekette bulunma· 
yı kabul ediyordu. Bllyle zamanlar
da bütOn yemekleri bizimle bPrııber 
~'erdi. Llıkln hayli ihtiyar olan Ang
lests halanın blrı;ok' sızılar tesiri al· 
tında kötUrUmlesmrsl yüzünden zl· 
yaretlerlnln ardı kesilıll. Artık kızı· 
nı eörmPğe Jean gidiyordu. 

Jean gibi bir idar ecl hiç görme -
mi5Um. Hakika tleri kavrı.yan keskin 

zektısı ,.e za:rıf sıhatlne göre, gös • beri muhtelif maksatlarla, aile cfra-
1.rrıllği fazla faııliyel ~ayesindc bil· dınıız tarafınrtan ynzılarıık bana kn· 
tün araziyi ~Jetti. Bundan başka ha- dar gelmiş olan o :ırığınlarla yazıla
na karşı şefkatli bir arkadaş oldu, n karıştırırken şu hakikat namrı 
haysiyetini gözetmek şartiyle bize dikkatimi celbedlyor: bu )'azıların 
karsı dalma müteşekkir durdu; ara en samimi en objektif olanların dn 
sıra ı;:ektlği celin iztlraplarn raf;tnen bile ekseriya bir "ölüm vnknları 1n
durgun ve sakin bir hali vıırdı. Ölü- rihı;:caı .. hali var. Vakıa ev sıı.hhıle· 
münc srbep olan bÖbrek aı;ıscıı! daha rlyle hlm1etçllerin ölilmlerlnden bns
o zamanlarda tahrlı>kAr faaliyetine ka, memleketin ve sarayın bütiln 
başlıımıştı. Onun. ve tapınırcasına mlihlm ölüm vnkalan da bunların 

sevdiği kız kardesi, yani karım ara- lı;:inde bulunahflir. 
sında tam yedi tane pürilz.süz sene L!Udn bu tarihleri kaydrdenler 
geı;:lrdim. ''bu ı::lin ölen,. sözlrdnl yıırnrken, 

Eskidı>n bı'nde ı::örc!Oğiln lstıraıı insana, sanki vahşi hlr zevk duyu. 
buhranlan ve mücadele etmesini bil· ruyorlarmış gibi ı;ellyor. Adeta bir 
eliğin o ruht yorgunluk krlzlerlnln, nz da memnun bir halde ''h!itün bu 
~enim tab'ını<lan ileri gelıllıilnl bu- kimselP.r uzaklaşıyorlar, li\kln l&t<' 
gOn nnlı:ırorum. Bana "sende muva- ben )'asıyorum, ben sııf:Inmım ve on
zeneslzllktf'n eser yok., derdin ... Doğ- !arın öldüklerini kaydediyorum.,, dl
rusıı hadisl'lerln aleyhimde gitmesi yorinr. Tıpkı ka1.rlııtı ı;:ukura toprağı 
benıle belki vasati bir lnc:anda oldu- kfireklerd11n adalelerinin bu t.asnc:ız, 
ğundan çok rtaha s!ddetll bir akslll- ve gQçlü marlCetlerlndPn Zl'Vk du -
amel me)·dnna getiriyordu. Lftkin hn yan, glirb!lz bir mezar kazıcısı gi -
~·atımda iki defa şehvet hislerimi hl ... 
yenm<m lı;:ln hakiki hlr surette aşık Yalnız kendi haraıınıı anlatmağa dıı· 
olmam ka!l geldi, aşka sadık kaldım. ir ver<lijli karııra raı(rntn, ilk defa ul
tıu suretle hlı;: n.qalJiyet gösternwrtcn mak üıcre bliyle hir vakanüvi~ roliinü 
evdeki inkisarı hayallere mukavc - ornadılım şu anda. 1'u ~iı ölüm 
met ettim. tarihçelerini daha ar İ<tihıa ile muha-

Zıl\'allı, sevglllm Jean rlr Lngu- keme etmek memuri>ftiııde)im. 
eyse; aşağı sırttal(t o kücUk evde öl- GörÜ)"orum ki iman kcn<füini an • 
dUğ(i zaman Angelique'le ben elle- lamak ,.e anlatmak için hakiki <evİ\e
rinden tutuyorduk, bize gelmeslyl" •İne indiği ,·akit. hemen birçok ölü~r 
benim rnukadderaumı, bu cün !cinde vcrlcrinden çıkıp etrafımızda dolaşma· 
bulundu~u uçuruma sürüklemiş ol· jla başl ıyorlar. 
du~unu ne o ne de ben biliyordum. Ancak yirmi sayfa kadar oku>·ıbil • 

Ma.zl ha.kkında ma!Qmat aramak miıtim ki bu ku\eıli yazı odanoıo •· 
!cin yahut da işim olmadığı zamanlar laca karanlığı içinde ha.bamın, annemin 
"perlıan evrak., dediiim ve eskid<'n ı >e Jeao Louis'oio hay&lecleri 11DUJdtl-

ler. Bir üçümü ,ı;:(iriinJü: Laı:uc)se'in 

i1lünıtin<len a.ı: zaman ~onra, bır kaıa 

neticc,imle fücn oğlu_. Bir diirdüncü: 
ihıirar, köıürum Mile Anı.:lki~. Ka) nı· 
mın iilümüııJen '><ınra ki>, lı.ilerin dedi· 
ği gihi otut ay ha}atını ~ürükl~li. Va. 

i•i huluntlujiu ~idonie')e nıüıcvaıi lıir 

mira~ hıraknıışıı. Ceni' araıi~iyle \'e ~a
to•irle birlikte Auhiac malik;lnesi ki, 
harrıen "dki bir h~;ıpla a~a~ı > ukarı 
l<H),()(IO framdık hir mü!Jı.. Sidnnie'yi 
yanıma alıp \'a•İ•İ oldui:um ıakdirde, o 
bu)Ü)iind)'e ka<lar bu mirutım İ•tifıl • 
de ttlebile(cğinıi, u•i)eıindc heran e· 
d i)or<lu. 

Bütiin a)k ve mıılıahlıeıime rainıen, 
ikinci bir dıofa ana olamı)an karım 
Jean J.oui~'nin hatıril\tna da şefkAt[e • 
bağlı hulunılujiu11<l.ın, buna ruı olmamı 
diliyordu. Onun te<İri olnıa'a)dı )'t:tinı 
lr. ıuaiı11n tııh•il \'e ıt'rhİ)·~iııi temin et· 
mek Üıere belki ha~ka bir komhinemn 
arı)aCilktını. Utkin Marie • Anı.:~·liquc
İn hiç bir hıediiiini red.Jeclemezdinı. 
ıliı(er taraftan ilıheıen birkaç hektar da· 
ha arui idare cııııck hana hiç futa hir 
'ıkıncı olnııyuakıı. Ren de va~i~i nl.ı· 
cajım hı çocukla ojllunıla da olduğu 
J:ihi fula nıernul ıılmanıaja larar Hr· 
mi~cim. 

Ru '<ın •iiıleri )''llıdıktan •onra. ar· 
zuma muhalif olmakla heraher. ofhı;n· 
dan hirar flııh~etmeği dahıı çok ııecik· 
ıiremİ)'rcejiın 

Ren fana bir haba mıyım? 
Harır Samuel. 
Ukin eier tabir doiru İ•e "oğluma 

karıı pek de babalık etmedim" Tıpkı ba 
bama ka.ıJı da pek eovl!rlık etmedi~im 

(Soııu var) 

Y.ardımsevcnler Cettrl' ,;) 
Merkezinden : tı,.ıı :'4 

Kukla snnntkltrı 0~1 ııı~ 
Yardımsevenler Cc~l.Y~gUD .J 
ne en g11zel temsııını bıır 

1 
.t', 

de Halkcvlnde vcı ecck rıış ıf 
Biletler : 25. 15 l<~)>C~ J 

birer llrndır. Satış lJll 
11
rVt1 

sındıı. saat 13 de }la.Ştı>' 

T e•ekkiit ııt 
"' ('dtfl 

nerıkamın brs sen Dll' 
rahim hnııtaıırnnı f'n kısıı ırıı ı 
tcda'\"I cdrrck ııta buınıa5 .,ı 1' 
llyen dol'ıum ve kadın hll

5 
11 ııf f 

ıı•lınssıaı sn) ın ıtoktor 13 > 1 < 
ıııı:ur lnnl'a minnet '\'e ıcsc 1 

tenıztn vnsııa oımıısını d bııl'' V'-" 
JnonU .,,eı 

Dnkkal M1 

<Pi) 
ıı 15 l'\'ln sııatl 
9 :ıo ınUzik (Pi ı 

12.30 program S. 
12.33 ııız eserleri 
l:Z.45 aJaru; 
13 00 şarkılar 
13 SO orkeıtra 
lS.00 proı:ram s. 
18.03 orkestra 
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ULUS Sinemasında 
2 film birden 

l - İGFAL 
Ona aileden bir kızın b;ı,ından 
:1~ heyecanlı ask macerıtsı ve 
ku ~sler arasında yaşatılan ıehli· 
t1i sahneler_ 
Artistler ı 

MARTHA FEILLER 
liANS SÖHNKER 

2 - Karabelô 
1\ Türkçe 
ııdreıli bir orduya ~el olan 
~hramanların yarattı~ film. 
eansıar: 14,30 - 17,30 Itfnl 
16 - 19 da KarabelA 

Sabah 10 ucuz matinesinde 

1,, ctfte mm 

\:af AL - KARABELA 
ıı......._ 

':::::::::: 
~VEKALETİ 
ter 1 L A N 
a01

11at. 'V ek5.letinden : 
~alı~ vılayetinin merkez kazasına 
te le aracasu mevkiindeki büyük 
it b~Çuk kaplıca aşağıdaki şartlarla 
~·P: ~esine ihale kılınacağından 
llı:ıııı trın iki ay içinde Maadin U • 
Itri İl~udurliığ•ne müracaat etme -

1 n olunur. 

~;- kaplıcanın mliltezime tesli -
~Pi en itibaren üs; sene zarfında 
~ca iı;in tayin ve tesbit edilen 
lı( b ın llsooo mikyasında topogra
Olar :rtasrnın tanzimiyle üç nüsha 

2 a Vekalete t cvdii. 
'lt~ kaplıcanın işletilmesi için ta
•ııatı 11 .zanırl bulunan mevcut te· 
ltr il~ ıı~ı~l.aki ve yeni sıhi tesis
>e111 Vesı ıçın lüzumu olan serma
iO o~ ~emini bakımından asgari 

3 lıralık bir ııirket teşkili. 
~ - Mevcut tesisata gore ilavesi 
ıçı~el.cn sıhi şeraiti haiz tesisat 
lıc t '•hın tarihinden itibaren iki se
ltriıı~rfında yapılacak tesisat proje
~~ ıiç nüsha olarak Vekalete ita 
blrt ve Projelerin tasdikinden iti
t.ı:rıf azaıni dort sene zarfında bil-

i c tesisatı ikmal etmek. 
de11 "": leaplıcanın teslimini takip e
rtıiı111kinci seneden itibaren nisbi 
c~ak •c hükumet hissesi karşılığı 
llıcJc. lllaktuan senevi SOO lira ver-
s _ y 

'tııı t ııkanda yazılt şartların ifa
lır, Cfllinen hazine emanetine : 000 
Liriıı~~hrınak veya milli bankaların 
lııclctıı~ıı alrnmı5 1000 liralık teminat 
tiııt u Verilmek ve taahhütler ye
ltıııi tcUrilmediği takdirde mezkCir 

llat İrat kaydedilmek. 
~930) 18857 

ANKARA LEVAZIM 
~AMIRLIGl 

~uru üzüm alınacak 
ı rn Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

~tıı - kapalı zarf usuın lle 50 ton 
l Osu lll11tn satın alınacaktır. Beher 
tı o Ufla tahrnln edilen flynt 65 Kr. 

2 k ternınatı 2438 liradır. 
lııı ;; lhaıesı 4-12-941 pcrscmbe gU
~lct at 15 tcdlr. Taliplerin teklif 
~. ıı:nlarını ihaleden bir saat evel 
~ ın VQrıneıerı liartnamesl 163 ku· 

llkahlllnde komisyondan alınır. 
(84(),ı) 18436 

~ıı1t Pırasa alınacak 
)(, ara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

'l ll Dalı zart usulü ile 80 ton pra· 
ıı--..ıı ~acaktır. Beher kilosuna tah· 
~. I> ınllen fiyatı 6 kurus 50 santim 
"t: ~ Uhanunen b deli 5200 lira ve 

lfıaı l'lllnatı 390 lı . adır. 
tt 18 eaı 12-12-lWl cuma ~ünU sa

l't.ıı dadır. 
~il ~lerın teklif mektuplannı iha· 
~·~11 lr &ant evcl komisyona ver

tıır' Sa.rtname kornlsyonda görU-
tı . <8837) 18774 

~kt 'k ~it tı ınalzemesi alınacak 
~ l, ~ra Lv. Sa. Al. 'Ko. dan ı 
l ~ Cal 92 lira 90 kuruıı keşif bedelli 
1'tı 3. t~ elektrik malzemesi pazar
~ . .\ 2. 941 saat 14 te Ankara 
~ ~ ._: S~. Al. Ko. da yapılacaktır. 
~:tlı.lil ~ıat~si komisyonda görülür. 
'tittc crın kati teminatlariyle belli 

leo. na müracaatları. 
(39S4) 18893 

>ı~dun kömür satışı . 
1 )Ooo 'ka Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı~· lhaı u? odun kömürü satılacak· 
, ~ ''' S 12. 941 tarihinde saat 
~ ır. 'l'alip~=~in Ko na müraca-
~55) 18 94 

~AZA LAR 

~ernur alınacak 
d lc~tac 

1 abcy Harası Müdürlüğiın • 
1 

~t ...... }f 
~ lc~r ı~anın 90 lira ücreUi mer-
~- ll11ı., 1 ıılıı:i . 8S lira ücretli mute-
•lıti 60 lira ücretli muhasebe ki' . ~s r ~ ~tltir ıra asli maaşlı veznedar-

' Q tleri münhaldir. 
~~ Ilı! arcın ve memurin kanunları 

3 
ııtl>:rınc . göre ehil olanlar bu 

,, ...._ l tayın kılınacaktır. 
~ ~da •tckJilerin 10. ı2. 941 tarihi
~r, }dru b~ baptaki vesikalariyle 
~lllrıudUrlüğüne müracaatları i
..........__r. (10338-8852) 18812 

Eczacı aranıyor 
(l(lı 1 
1 1 ay Umumi Mer-ıteı· 
);~nden) : 

İfagta rıcan'da Kızılay Yardım 
ıı~lt rı~i tein bir cezacı alı
>~ J1r. Taliplerin bizzat veya 
' a Kızılay Umumt Mer-
~ ?l\Uracaatlan. 5448 

l ___ E_m_n_iy_e_t_sa_n_d_ı_ğ_ı _iı_a_n_ıa_r_ı __ ı Gümüı (100) kuru§luk
ların tedavülden kal

dırılması hakkında 
T oksitli emlak satışı sekiz senede 

yüzde beş faizle ödenir 
Maliye Vekaletinden: 

Gümüs bir liralıkların darp ve 
plyaaayn kltt miktarda çıkarılma· 
ıı üzerine 1.2.941 tarihinden JUba· 
ren tedavülden kaldınlmıı olan 
ı:!lm!lı :ı.ilz kııruılukların 1.2.941 
tarlhlndenberl Yalnız malsandık -
larlyle Tilrkl:ı.·e CUmhurb'ct Mer
kez Bankasınca ve merkez banka· 
sı bulunmıyan yerlerde ziraat 
bankası ıubelertnce yapılmakta o· 
lan tebdil muamelltına Sl.1.942 
aksamı nihayet verilecektir. Bu 
tarihten sonrn mczkQr paralar na· 
kit olarak hiç b\r vechlle kabul 
edllmlyecektır. 

Semti 
Üsküdar s~lfmlye mahallesinde 
Dayahat·.ın sokağında eski l mu. 
yeni 32 No.h 

Fatih' te eski AydınkethUda yeni 
İbrahimçavuıı mahallesinde Mev
Ievihanekapı caddesinde eneski 
80, 80 MU. eski 80, 8-i, 86, 86-5, 
S6-6, 86·7 yeni 82, 84, 86, 86-5, 
86-6. 86·7 enyeni 60 No.lı. 

Cinsi 
Muhammen 

kıymeti 

F.v 

Maabahçe kulllbe ve ev ve 
iki ımal!thane binası (mev

cut iki tapu senedi mucibince 
mesa.hal sathiyesl (l 789,13) 

metre murabbaı. ) 

1000 

7900 

ı _ Arttırma 12-12-1941 tarihine dÜ§en cuma günU yapılacak ve 14 ten 
16 ya kadar devam edecektir. Elinde ~mllı yüz kuruaıuk bu

lunanların l!l.1.1942 aksamına ka
dar bunlnn ma1sandıklaı1Yle, 
Türkiye C!lmhurlyet Merkez Ban· 
kasında ve Merkez bankası bulun
mıyan yerlerde Ziraat Bankası ıu· 
beterinde tebdil ettirmeleri nan o-

İhale arttırma son-.ında en yllksek bedel verene yapılır. 
2 _ Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin %111 şi nlsbetlnde pey 

akçesi yatırmak luımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peııin geri kalanı sekiz senede ııekh: 

mtisavi taksitte ödenir. Taksitler <:"c5 faize t!bidlr. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar ga>Ti menkul sandığa birinci derecede 

ipotekli kalır. 
lunur. (8263) ıS323 

5 - Binaların fotoğrafları sandık dahilindeki satış salonunda teıhir o
lunmaktadır. Fazla tafsfllıt almak için salona müracaat edilir. ANKARA BELEDiYESi 

( Emltık almak ve satmak istiyenlere ) 

ista:ıbul"un her semtinde her çe~it emllık almak ve satmak için en kın 
yol satı§ salonumuzu ziyarettir. 

İstenildiği takdirde satılığa konan cmlfı.k mukabilinde ne miktar borç ve· 
rileccğl taşln edilerek ah\kadarlara bildlrllir. Bunun için iki lira Ucret alı

nır. 

Sayın halka 
TC1'hir UcreU: Bir liradan aşağı olmamak üzere Uç ay için bin liradan 

on iki buçuk kuruştur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka bir ücret alın • 
maz. (10193-S7lGJ 18877 

Belediye Reisliğinden: 
Su sayaclannın don tesiri ile bo· 

zulmaması · icln abonelerden bunlan 
soıtuğa karsı korumaları rica olunur. 
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Sebze Fiyatları 
.o.:ıeuıyt: .Kcıbuı;ıucn:n : 

---( 30 Sonteıırin 1941 )-
Vasatı Perakende 

Cin.si !<"!yatı 

Ispanak 16 
Lahana 6 
Pırasa 7 
Yerelması 6 
Kereviz 15 
Patates sarı 11 
Patates beyaz 8 
Karnı bahar ıs 

Kabak 20 
Ay§e fasulye 30 
Çalı fasulye 28 
Barbunya .. 28 
Domates 23 
Kemer 
pattı can 
Yuvar;lak 
patlıcan 

Bamya 
Dolmalık 

22 

22 
40 

Fıyatı 

21 
9 

10 
9 

22 
15 
11 
27 
28 
40 
37 
37 
28 

28 

28 
:50 

biber 16 22 
Sivri biber 20 277 
Kuru soı!"a n 7.5 10 
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Kiralık 
müstakil ev 

Atatürk bulvannda Bakanl•klaı 

dvarında 218 numaralı m!lsta· 
kll ev bir miktar euııslyle kira· 
lıktır. 7 oda. lkt hol, telefon, ha· 
vngazılı banyo, s:cnlı bir bahce 
ve saire.. Her s:Un saat ileten 
Konrn 2621 numaraya telefonla 
müracaat~ 

VAKIFLAR UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ 

Kalörif er tesisatı 
Vakıflar Umum Müct!lrltit!lnden: 
Kesif bedclı <1381> llrıı <60> ku· 

nış olan BclvQ Palas Otelinin .kalo
rifer tesisatı acık c.kslllme suretJY· 
le tıımir ettirilecektir. 

Eksiltme 11·12-1941 perşembe gil
nU saat on beste Umum MUdilrlUk 
lnsaat MUdllrlliğUnde yapılacdın· 
dan bu gibi en az (1500) liralık ıs 
yapmıs ehliyetli taliplerin % 7,5 te
minat paralariyle llAn edilen gün ve 
saatte müracaat etmeleri llAn olu
nur. 

Kesit ve sartnnme lnsnat mildUr
lilfUnde her gfin görüleb1llr. C8843J 

18777 

DOKTOR 
OPERATÖR 

ŞERİF KORK ÜT 
Nümune hastanesi ~ef operatörü 
Balıkraz~rı Ali ·Nazmi Ap. N o. 
5 te her gün ~aat 15 ten tonra 
hastalarını kabul eder. 

iNHiSARLAR UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ 

Çeşitl i malzeme alınacak 

İnhisarlar 

den: 

Umum l\IUdUrlUfün-

L _ Mevcut &artnnme, n!lmune 
e müfredat llstclerl mucibince lda· 

re ihtiyacı tein "153" kalem malze· 
me alınacaktır. Bunlardan "18" ka
lemi !cin son Tilrk-Alman anlaşma
sından idarece kontenjan tefrik et
Urllmls olup dlferlerl serbest kısım
dan tedarik olunacaktı r. 

n. - Şartname, nümune ve Us· 
teler her gün Kabataş'ta levazım şu. 
• cmizden alınabilir. 

III. _ Fob·Slt fiyatlarını ayn ay- ı 
n göstermek Ozere her cins malze
me tein vaki olacnk kaU tekllfierin 
15-XII-1941 gilnüne .kadar İnhisar· 
tar Umum MüdQ.rlUiUne yapılnua ol
ması ltızımdır. 

ıv - Bu malzeme için Almanya· 
dan ı:ayrl meml~ketlerden dıtıııJ. tck
llt yapılabllecdl ilAn olunur. 

(10261/8769~ 18729 

Devlet Konservatuvarı Md. 
Dondan zarar gören sayaclann 

değiştirme ve tamir masrafı abone-
lere aittir. <8820J 18768 

Tamir işleri Kiralık depo 
Devlet KonEervatuarı .MildUrlUt!ln· Ankara Belediyesinden: 

den: l - lstasyonda sııo civarında ktıln 
1 - Okulumuz binasında tamirat 225 metre murabbaı yer odun ve kbmtir 

yaptırılacaktır. deposu olmak üzere Jhale tarihinden 
2 - Kcsıtname ve aartname Konser· itibaren bir sene mUddetle kiraya veri· 

vatunr mUdUrlURUndedlr. leccktlr. 
3 - Eksiltme 11. 12. 941 peraembe 2 - ?"•1hammcn bedeli <276) liradır 

1ıUnU saat 15 te Ankara Mektepler MU· 8 - Teminat: (20) Ura (70) kurua· 
hascbecllltl binasında mUtetekkll ko· tur. 
misyon huzuru ile yapılacaktır. 4 - Şartnamesini görmek 1sllyımle· 

4 - Muhammen bedel 959 lira S6 T her ııiln encümen kalemine ve IB· 
kuruştur. teklllerln de 12. l2. 941 cuma ıı!ln!l sa-

Taliplerin teminat akcelerlnl eksilt· at 10,80 da belediye dairesinde müte· 
me bulamadan en az bir ıaat evcl mu· aekkll ene!lm ne m!lracaatıan. 
hasebe veznesine yatırmalan ve ehliyet (8853) 18799 
v·rlkalarını koml!yona ibraz etmeleri 
llzımdır. (8846> 18700 

ViLAYETLER 

Harta işleri 
Adana Belediyesinden ı 
1 - Adana sehrinin, tutarı mes

kiin ve gayri meskOn 2S70 hektar o
lan sahasınm 1 _ SOO, 1-1000,1~000, 
ı-4000 ve 1-8000 mikyaslarında hali· 
hazır hartalarının alımı i&i kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmu5tur. 
İşin maktu bedeli 31000 lira ve mu
vukakkat teminatı 2325 liradır. 

2 - Eksiltme 12-12-1941 tarihine 
rasth yan cuma glinli saat 16 da Ada
na belediye dairesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

E ksiltmiye iştira'k edeceklerin top
lu olarak meskun ve gıurri mesklln 
tutarı 500 hektarlık bir sahanın muh 
telif mikyasta hartalarını yaptığına 
dair Nafıa V ekaletinden alınmış bir 
vesika ile ihale gününden Uç gün e
vci belediyeler imar heyeti fen şef
liğine mliracaat ederek iı;tirak vesi
kası olmaları laumdır. 

3 - Bu işe ait mukavele ve ıart
name ve teferruatı 155 kuruı muka
bilinde Ankara'da Dahiliye Vekal~ 
ti belediyeler imar heyeti fen ııefn
ği ile Adana belediyesinden alınabi
lir. 

4 - T eklif mektupları 2490 sayı
lı arttırma ve eksiltme kanunu hU
kümleri dairesinde ihale ıaatindcn 
bir saat evetine kadar Adana beledi
ye reisliğine makbuz mukabilinde 
t eslim edilmelidir. 18672 

Satılık bina 
Diyarbakır ViU.yeti Dainıt Encü

men ReMisinden : 
ı. - Mülkiyeti vlllyet husust ld;. 

resine ait Şeyhmatar mahallesindeki 
postane binası kapalı zart usuliyle 
sat.ısa cıkanlmıştır. 

2~ - Muhammen bedel yirmi bin 
lira olup ilk teminat 1500 bin bes 
vüz llradır. 
• 3. - İhale on yedi blrlnclk!nun 
1941 çarşamba günü saat on bucuk
ta vilAyet dalml encUmenlnde yapı
lacaktır. 

4. - İhale tarihinden itibaren nl· 
hayet bir ay !cinde ne bin altı yUz 
on yedi lira doksan dokuz kurus hu
susi idare namına Diyarbakır mali
yesine ve geri kalan ııarn da husu
si idareye bir defada öclenccektır. 

5. - İhale tarihinden 1tıharen ni
hayet bir ay zarfında bedel tama
men ödenmediği ve ferağ muame
lesi alıcı tarafından takip ipotek fek 
ve tapu senedi alınmadığı takdirde 
ihale bozulmuş sayılarak ilk tem!nat 
Irat kayıt ve 2490 sayılı kanunun u
mumi bükümleri tathik olunarak a· 
lıcı tarafından bu hususta başka bir 
hnk ıstenllmlyecektlr. 

6. - İlan UcreU ihale pullan ve 
tapu muamelesine müteallik bllu
mum masraflar alıcıya aittir. 

7. - Teklif mektuıılan artırmı:,·a 
açma saatinden bir saat evellne ka
rlar vllAyet daimi encümen relsttıın
ce kabul edilecektir. 

(10323·8826) 18781 

Doktor 

EMİR NECİP ATAKAM 
Dolum ve kadın hastalıktan 

Mütehassısı 

Büyük Postane arka.1ında Sanayi 
Cad. Demir Ap. No. 1 Hasula· 

mu kabul etmektedir. 
Telefon: 1816 

Ak ümülatör alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Otobüsler için alınacak olan 
(7SOO) adet müsbet ve (7500) adet 
menfi akimülatör plikalariyle 
(16.000) adet &eperatör on beı ~ 
müddetle ve kapalı zarf ur.uliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (10,545) 
liradır. 

3 - Teminat (790) lira (88) ku
ruştur. 

4 - İhalesi 16. 12. 941sah ~ünü 
saat 11 de yapılacağından şartname
sini görmek istiyenlerin her gün en
cümen kalemine müracaatları ve is
t eklilerin d e ihale günü olan 16. 12. 
941 sah günü eaat ona kadar 2490 
numaralı kanunun 32 inci maddesi 
sarahati dairesinde tanzim cdtcekle
ri teklif mektuplarını belediye dai
resinde mUteşckkil encümoııe ver -
mcleri. (8948) 18889 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 
1 - Belediye ihtiyacı için pazar

lıkla (33,50) ton kesilmiş kuru gür 
gen odunu ile (44S) kilo yağlı çıra 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri ceman 
(954) lira (62) kuuştur. 

S - Teminatı {71) lira (60) ku
ruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istlyen
lerin her rün encümen kalemine ve 
isteklilerin de S. 12. 941 cuma rünU 
saat 10.30 da belediye dairesinde mü
! e~ekkil encümene müracaatları. 

(8949) 18890 

M. M. VEKALETi DENiZ 
MÜSTEŞARLIGI 

Ampul alınacak 
M.M.V. Deniz Müsteıarlıiından 
Muht elif c inste hususi tip elektrik 

ampulü alınacaktır. T eslim müddeti 
uzun olacaktır. 
İsteklilerin izahat almak ve r esim 

veya nümunelerini görmek üzere 
müsteıarhğımıza veya Kasımpaşa -
da Deniz Levazım satın alma komis
yonuna ı s. 12. 941 tarihine kadar 
müracaatları. (8780) 18794 

Adalardan köprüye 

ilôve sefer 
Devlet Denizyolları ltlet -

me Umum Müdürlüğünden: 
1. 12. 941 pazar tesi gününden i t i. 

baren Büyükada'dan saat S.50 de, 
Heybeli'den 6.00 da, Burgaz'dan 
6.15 de, Kınah'dan 6.30 da, hareket
le köprüye 7.20 de varmak üzere 
muvakkaten ilave bir eefcr yapılacak 
tır. Bu ilave sefer pazar günleri ya
pılmıyacaktır. (10461-8446) 18891 

M.M. VEKALETIHAVA 

Duşlavman cihazı alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
Beher tanesine tahmin edllen tlyat 

22 lira 50 kurut olan 250 tane duılav
man cihazı ile beher kilosuna tahmin 
edilen tlyatı 145 kuruı olan 1500 kllo 
makdotaı sabunu 3 - llkklnun 19U 
c;arıamba S{ln!I aııat 11 de Ankara'dn 
?.L M. v. ııatın alma Ko. da kapalı zart 
usullyle ihale ed!lecetlnden ısteklllerin 
476 lira 25 kurualuk tik temtnatlnn lleı 

birlikte kanun\ tarıtat dahilinde hazı.·· 
lanmıı tekllt mektuplarını llıAle aaa • 
Undcn behemehal blr saat evcllnıı ka -
dar mezkQr Ko. re!Blltlne vermeleri. 
Sartname ve n!lmuneler her zam11n 
Ko. da aörUlUr . .(6503}. 1M76 

ANKARA LEY AZIM 
AM1RL1GINE GELEN 

iLANLAR 

Odun alınacak 
Amasya Sa. Al. Ko. dan : 

Koyun eti alınacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. dan ı , 

Zeytinyağ alınacak 
Canakkale SA. Al. Ko. dan: 

l - 600.000 kilo odun kapalı zarf 
usullyle okslltmeye konulmuştur. Mu 
hammen bedeli 9.000 lira muvakkat 
teminat 675 llra, 

1 _ Beher kilosu 70 kuruş+.an 9000 
kllo koyun eti 5. 12. 941 cuma ıilnU sa&t 
11,so da kapalı urna ihalesi yapılacak· 
tır. llk teminatı 472 lira 50 kuruı olup 
evıat ve huausı ıartınr her ı:ün Ko. da 
srör!lıar. lateklllertn !hale gün ve saat· 
ten bir aaat evcl teklif mcktuplannı Ko. 
na vermeleri. (8697) 18622 

Pırasa, ıspanak alınacak 
İzmir Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 

l - 50 ton ıı:eytlnyatı ı:ıazarlıkla sa
tın alınacaktır. Puarııtı 8. 12. 941 pa• 
zartesı gQnQ saat l4 de Cıınakkale 1578 
Sa. Al. Ko. da :yapılacaktır. Tahmin ~ 
deli 4~ kati teminat 6975 liradır. 
Zeytlııyatı ıcın mevzuatı, mevzuat ~ 
deli komınondan temin odllmedl~t tak· 
dlrdo aynca Uhe edlleceıctır. 

2 - 50 ton z:eytınya"ı ıcabmda 10 
ton ve daha fazla olarak partiler halin
de ve aynı nyatla ayn ayn taliplere 
1halc edilir. Isteklllerln mezkOr liln ve 
saatte Ko. da bulunmnlan. 

2 - İhalesi 10. 12.941 carııamba cil 
nU 58at ıs te Amasya Sı:ı. Al. Ko. da 
yapılacaktır. İsteklller şartnameY1 

her glln .,.görebilirler. Taliplerin te
minat ve teklif mektuplannı belli 
gün saatten bir ıaat eve! Ko. na ver· 
meler! Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. <8523> 18464 

Saman alınacak 
Amasya Sa. Al. Ko. dan : 

(8864) lstlOT 

1 - Pırasa 112000 kilo 6 ikurus 
6720 muhammen lira, lahana 67000 
kllo 11 kuruştan 7370 muhammen 
lira, ispanak 97000 kilo 11 kuruştan 
10670 muhammen lira. Sığır eti almacak ' 

2 - Cins mlktan muhammen be· Canakkale 1!578 Sa. AL Ko. dan: 

1 - 200.000 kilo saman kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmustur. 
Muhammen bedeli 7000 lira muvnk· 
kat teminat 525 lira. 

del tutarları yukardn yazılı üc kalem ı _ 75 ton aırıır etini! tstr-kll cıkma• 
yaş sebze kapalı zıırf usulü 11e .saun dıtından yeniden paıarlıfn 2.12.941 salı 
ahnncakur. İhalesi 10-12-1941 çar- ı:Unl1 saat 14 te yapılacaktır. Muham: 
şamba günü saat 15 te tzmır Lv. A mı-n bedeli 86.000 ııra katı teminat 
Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. Muvak- MOO liradır. Evsaf ve ıartnamt!f!1 her 
kat teminat miktan 1857 llrodır ıı!ln Ko. da görtılür • lıtcklllerln belli 
Vasıf ve şartlar her gün Ko. da ı:ö- ırün ve saatte Ko. da bulunmalan. 
Iillür. Taliplerin muayyen gün ve <SOOO> 1sı:;s& 
saatten bir saat evet teklif mektup. 

2 - İhalesi 10.12.941 c::arııamba gU
nU saat 15 te Amasya Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. !steklller buna alt şart
nameyi her gün Ko. da görebilirler. 
Taliplerin teminat makbuzlariylc tek
lif mektuplannı belli saatten bir sa
at evci Ko. na vermeleri. Postadaki 
ıeclkmeler kabul edilmez. 

(8524> 

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

18465 

l - 300.000 kilo kuru ot kapalı 

zart usullyle eksiltmeye konutmus -
tur. Muhammen bedeli 15.000 llra 
muvakkat teminat 1125 liradır. 

2 - ihalesi 10.12.941 carşnmba cil· 
nü saat 15 te Amasya Sa. Al. Ko. da 
~'1lpılacaktır. Şartname Ko. da g!kü
lUr. İsteklilerin belli saatten bir s:ıat 
cvel teminat ve teklif mektuplannı 
Ko. na vermeleri. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. (8525> 18466 

Sadeyağ alınacak 
Bakırköy Sa. Al. Ko. dan : 
l - 56 ton sadeyağ mukaveleye 

bağlanacaktır. Şartnamesi her gün 
Ko. rla göıillür. Münakasa 1·12-941 
Pazartesi gilnU saat 14 te Bakırköy 
Sa. Al. Ko. da kapalı zarfla yapıla -
caktır. Muvakkat teminat 7728 lira
dır. Taliplerin belli saatten bir saat 
evel Ko. na müracaaUan. (8543) 

18482 

Bakır mutfak takımları 
alınacak 

İst. Şişli Sa. Al. Ko. dan : 
l - A&afıcla cins ve miktarı yazı. 

lı yedi kalem bakır mutfak erlcvntı 
kapalı zart usullyle mtlnakasaya 
konmustur. Evsaf ve hususi snrtlar 
Ko. da görülür. Ihalcsl 2.12.941 salı 
ıtUnU saat ll de yapılacaktır. Muvak
kat teminat 5525 liradır. Taliplerin 
teklU mektuplarJyle ihale saatinden 
bir saat evel mUracaaUan. 

Mlktan cinsi 2000 bakır bakrnc 
300 bUy(lk süzg~, 300 kevgir, 300 
saplı tas, 400 küctık kazan, 200 bU
yUk kazan, 10.000 karavana. 

(8549) 18487 

Kunı ot alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan : 
l - 350 ton kunı ot satın alına

caktır. Tutan 19250 Ura olup llk te
minat 1444 liradır. 

2 - !halesi 4.12.941 ııcrscmbe cil· 
nU saat 11 de kapalı zarf usullyle 
Adıı.na Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
İstek111erln muayyen zamandan bir 
saat evet teklif meh.-tuplannı Ko. na 
vermeleri. (8552> .18490 

Kuru ot alınacak 
Corum Sa. Al. Ko. dan : 
1 - lldncJ maddede yazılı iki kalem 

yem maddeııl kapalı, açık olarak satın 
alınacaktır. 

::ı - 160.000 kilo kuru ot muhammen 
bedeli 11250 llra ilk teminatı 844 llra o
lup ihalesi 8;12.941 pazartesi g!ln!l 11:ıat 

10 da 108.000 kilo saman muhammen 
bedeli 7700 lira Uk tebmlnat203 lira o
lup lhaleıı a)'llı g!lnde saat 11 de komis
yonumuzun bulundu~u mahalde yapıla· 
caktır. latcklllerln bt>lll edilen ır!lnde ka· 
nunl vesalklerlyle birlikte Ko. na mUra-
eaatıan. (86Sl> 16616 

Yemeni alınacak 
Ai}'On Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 10.000 çift )'oı:nmi kapalı zarf 

usulü ile f1csilımeye .korunujtur. Ek • 
siltme 12·12·941 ruma günu saat 16.30 
da Sa. Al. Ko. ruı :rapılacal-ıır. Muham. 
men bedeli 50.000 lira olup muvakkat 
ıemlnaı 37SO liradır. Ş2rınameyi gör • 
me1c iHi)·enler her gün komisyona An· 
kara fsıanbul lmıir Lv. Amirlikleri 
Sa. Al. Ko. lariyle Manisa Sa. AL Ko. 
na mürılClıaı lan. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saat· 
ten bir saat t'Vel teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri. Kapalı ıarflı ihale· 
si yapıldıktan sonra muvakkat temi • 
nat alq;esi, kati teminata ibllğ edile 
cekıir. (87R8) 18735 

Kundura alınacak 
Afyon Sa. Al. Ko. dan : 
1 - .12.000 çifı kundura kapalı ıarf· 

la eksılı:meye konm~ıur. Eksiltme 
12·12-941 cwna günü saat 15,30 da 
Afyon Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu· 
hsnmıen bedeli 102.000 liradır. Muvak· 
kat tcıninat 6350 liradır. Sartnamcsı 
ve eı.·saCı sörmck i~tiyenler her gün Ko. 
na Ankara İstanbul fz;mir Lv. lmirli'k· 
teri Sa. Al. Ko. Jannda ve Manisa Sa. 
Al. Ko. da her uman ı;örülüı. istek • 
lilerin teklif mektuplarını belli ftijn ve 
saatten bir sut C'\-el Ko. na vermeleri. 
Kapalı n.rfla ihalesi yapıldıkun sonra 
muvakkat teminat kati teminata ibllğ 
edilecektir. (8789) 18736 

lannı Ko. nıı vermelerL (8791) 
18738 

Buğday öğüttürülecek 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 300 ton buğday Gellbolu'da 

un haline getlrllecılk, muhanunen 
h<'dell 13080 lira kaU teminat 2070 
liradır. Şartnamesi 310 Sa. Al. Ko 
da görll!Ur. 

2 - lhalcsı kapalı urfla 16-12-941 
salı ı:nnıı saat 16 da 310 Sa. Al. Ko 
da yapılacaktır. Isteklllerln evrakla
r lylc bernbc>r belli gün ve saatten 
bir saat evci teklif mektuplarını Ko 
na vermeleri. <8800> 18740 

Buğday öğüttürülecek 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dan: 
ı - 4000 ton bul\'d!ı)· Gclibolu'da 

un haline ı:ctlrllecektlr. Muhammen 
bedC'II 174400 liradır. Kati teminat 
26160 liradır. Şartname 310 Sa. Al 
Ko. da görQIUr. lhnlesl kapalı zarfin 
10·12·1941 ı:nrııamba günü saat 16 
da 310 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
İsteklllerln belll g(in ve saatten bir 
saat evci teklif mektuplarını Ko. na 
vermeterl. <8802> 18742 

Salça alınacak 
lsı. Siıli Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Kapalı z.ıırf usulü ile 50 ıon 
sal(n munakıua)ıı konmuJtUr. Evsaf ''e 
hususi ~artlar Ko. da görillür. Muvak· 
kat teminat 2625 liradır. ihalesi 12·12· 
941 aıma günü saııı ı ı de yapılacak -
ur. Taliplerin teklif mekıuplari)ie iha
le saatinden 'bir saaı t'Vel Ko. na müra· 
caaılırı, (f1S04) 18i44 

Sadeyağ alınacak 
İ\t. Sişli Sa. At. Ko. dan : 

l - Kapalı ıarf wulü ile 390 ton 
sade rağı münakasaya konmu,,tur. Ev· 
saf ve hususi Ja"lar Ko. da görülür 
Asidin derecesi sekizdir. fhalesi ıi-12. 
941 perşembe günü saat 11 de yapıla· 
cakıır. Muvakkat tcmina.t 31050 lira -
dır. Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evci teklif mekıuplarıru Ko. na ver • 
mcleri. (8805)) 18745 

Saman alınacak 
Kemerburgaz Sa. Al. Ko. dan ı 
ı- 1000 ton kUru ot ile 800 ton 

samanın 22. 12. 941 günU 1210 mer
kezinin kapalı zarfla mubayaası ya
pılacaktır. Kapalı zarflarını mUna. 
kasa günU saat 12 ye kadar komla· 
yona vermeler! tıarttır. Postadaki 
geçlkmeler kabul edilmez. Otun te
minat bedeli 4875 lira, samanın te
minatı 41211 liradır. Şartnamesi Sa. 
Al. Ko. da g!SrUlUr. İstek.illerin 1210 
Sa. Al. Ko. na pey nk(alariyle mQ.-
racaatıe.n. (S79S) 18760 

Sığıreti alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Şartnames!ndo yazılı evaat ve 

oartıar dahilinde 160.000 kilo sığır 
etinin eksiltmesi kapalı zarfla ya • 
pılacaktır. Muhammen bedeli 49600 
liradır. İlk teminat 8720 liradır. Ek
sntme 12. 12 941 cuma günU saat 
15 de yapılacaktır. İsteklllcrln tek· 
lif mektuplarını belli gün ve saat
ten bir saat evet Komisyona ver • 
mel eri. (S799) 18761 

Sadeyağ alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kllosuna 170 kuruş fi

yat tahmin edilen 25 ton sade yağı 
pazarlıkla eksiltmeye Cıkanlmıştır. 
Eksiltmesi 3·12·941 carsamba günü 
saat 15 tc Balıkesir Sa. Al Ko. da 
yapılacaktır. Muvakkat ternlnat mlk 
tan 3187 lira 50 kuruştur. Evsaf ve 
şartnnmeslnl ı:örmck lstlyenlcr Ba
lıkesir Sa. Al. Ko. müracaat etme
lcrl. İsteklilerin mczk~r giln ve sa· 
attc Ko. da bulunmalan. <8858> 

lSSOı 

Kuru ot alınacak 
LUlebursııu: Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Komisyonda mevcut evsaf da • 

hlllnde ııl5ııterllecek mahallere teslim 
edilmek !lzero 500 t<ın balyalı kuru ot 
pazarlıkla mukaveleye baClanacalctır. 

Pazarlık 11.12. 941 ~nü saat 15 te 
Lülcburi:aZ Sa. Al. Ko. da )'apılacak -
tır. (&127) 1SS70 

Kuru bakla alınacak 
Cellbolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher ktloau l5,l5 kunıstan 200 

ton kuru bakla pazarlıkla ıatın alına· 
caktır. Muhammen bedeli Sl.000 lira 
llk teminat 2325 liradır. Şartnamcsı 
Ko. da verllmektedır. 

2 - İhalesi 7.12.1941 saat ll5 te 
Gelibolu Sa. Al. Ko. da :ı.-npılacaktır. 

lsteklllertn belli gQn ve saatte Ko. da 
bulunmalan. (89'.!S) lSS71 

Sığır eti alınacak 

Odun alınacak 
fzmlt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 500 bin kilo kunı odun paurlık· 

la alınacaktır. PazarlıRı ı;, 12. 941 saat 
ıo da lzmlt sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. Muhammen bedeli 7500 llra olu» 
ilk teminat M3 llradır. (8924) 1~7 

Kuru fasulye alınacak 
lst. Şişli Sn. Al. Ko. dan ı 
1 - Pazarlıkla 150 ton kuru fa • 

sulye münakasaya konmuştur. Evsaf 
ve hususi şartlar Ko.da görülür. Be
her kilosunun muhammen bedeli 25 
kuruştur. İhalesi 4. 12. 941 perııem
be ~nü saat 10 da yapılacaktır. Ta
liplerin kati teminatlariyle Ko. n a 
müracaatları. (8831) .1887S 

Benzin alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko.dan 
1 - Beher teneke.sine 473 lk1.ırut 

34,5 santim tahmin edilen 8000 bin 
teneke benzin 4. 12. 941 perşembe 
rünü saat 10 da pazarlıkla alınacak
tır. Kati teminat 5680 liradır. İstek
lilerin belli gün ve saatte D . Bakrr 
Sa. Al. Ko. na müracaaUarı. 

(8953) 18892 

Çeıitli yiyecek alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Aııafıda cins ve miktarlan 

yazılı olan erzaklar pazarlığı 5. 12. 
941 cuma günü saat 9 da yapılaca~ 
tır. İsteklilerin Ko. na müracaatı ... 
rı. (S956) 

Cinsi Miktarı M. bedeli tık T. 
Kilo Lira L ira 

Pirinç 
Kuru 
Börülce 
Sadeyağ 
Çekirdeksiz 

S0,000 20500 153& 

sarı üzüm 
Zeytin yafı 
Zeytin yağı 
Sadey11ğ 

50,000 
30.000 

25.000 
30000 
15.000 
30 000 
18895 

4000 
sısoo 

10000 
~ 
15000 
S2500 

Kuru ot alınacak 

750 
2250 
1125 
3931 

Yas;ıviran Sa. Al. Ko. dan 'C 

1 - Mukavele şeraiti ve evsaf ,.. 
taksitleri dahilinde 3714 ton ba.lye 
halinde kuru ot kapalı :arfla Hl. 12. 
941 perıembe eünu ıaat 13 te H a .. 
dım'köy - Yassıviran Sa. Al. K o. da 
yapılacaktır. Muhammen lbedeli Z414l 
lira dır. İlk teminat 1810 lira 57 ku
ruııtur. İsteklilerin b elli l:iin ve ut
tcn bir saat eve'ı teklif nıektupları
nı Ko. na vermeler i. (8957) 18ı<9t 

MiLLi MÜDAFAA 
VEKALETi 

iki çeıit kaıe alınacak 
M. M. Vc-ko.Ictı Sa. Al. Ko. dan : 

Beher kutusuna 94 kuruş fiyat 
tahmin edilen 1000 kutu (0) ve 2000 
kutu (l) numara kaşe 3 blrinclkl -
nun 941 carşnmba günU saat 11 de 
Ankara'da M. M. VekAleU satın al • 
ma komisyonunda acık ek.liltme u • 
sullyle ihale edllcccjtlnden tsteklll~ 
rln 211 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
ları ile birlikte eksiltme gün ve &&• 
atinde mezkQr komisyonda bulunma-
16n. Şartnamesi her rün bedelalz °" 
larıık komisyonda ııörillilr. 

(8431) 18445 

Öğretmen alınacak 
M. M. V. Sa. Alma Ko. dan ı 

1 - Diyarbakır hava olculu içia 
sınai resim, riyaziye, kinıya, fizik. 
elektrik muallimi ile, mihanik ve 
elektrik muallimi ve Esklıcblr hava 
okulu için de bir mlhanilc muallimi 
alınacaktır. 

Verilecek ücret miktarları barem 
kanunu hiıkmüne göredir. 

g - H er birinin lzaml ücret mik· 
tarı 170 liradır. 

4 - Talipl erin istidalan ve difer 
evraklariyle Hava Milsteprlıima 
müracaatları. (8651) 18716 

. 
Memur aranıyor 

Türk Dil Kurumundan ı 

Eski mcUnlcrt iyi okuyup 
anlı.yan bir memur aranmak
tadır. Bu 1$1 yapabilecek l.stek
lller, Yen.sehlr'de Ulus Sine
ması yanındaki Kurum İdare
sine müracaat etmelidir. 5499 

iCRA VE iFLAS 

İskenderun Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aşafıda miktan yazılı sığıreti kapalı zarfla alınacaktır. İstekli

lerin p rtnamoyi ıörmek için İskenderun Sa. Al. Ko. na müracaatlan. 
Taliplerin belli gün ve saatten bir saat evel teklif mektuplarını Ko. na 

DUzcltme - DUnkU caymuzrla <:ı· 
kan Ankara İcra dairesi 5:ayrlmen
kuı aatııı memurlutuna alt llA.nda ; 
<Ankara Yenice mahallesi namaz.Ph 
sokağı JcadasLronun 211> dlmle&ln
den sonra <ada 4 patRl N o: lu ar-
sadan 3 metre M. 5 parsel No: lu~ 
lbaresı yazılmamıstır. Dil.zelUrlz. 

vermeleri. 
Cinsi 

Sığır eti 
Sığıreti 

Sığıreti 

Sıfıreti 

Milctan 
K ilo 
210.000 
100.000 
100.000 
100.000 

Muh. Bed. 
Lira 

56700 
27000 
27000 
27000 

Muv. T e. 
Lira K. 

(8787) 
4252 50 
2025 00 
2025 00 
2025 00 

İhale Ta. Saat 

18734 
ıs. ı2. 941 
ıs. 12. 941 
16. 1·2. 94-1 
16. 12. 9+1 

10 
ıs 

10 
15 

Riyaziye dersleri 
Orta ve Lise talebelerine al

lelcrl nezdinde rlyaZlye dersi 
gösterilir. CBedran: PMA kutu
su No. 1054 YenflehlrJ adresi
ne mektupla mOraeaaL 5497 
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Mobilya yaptırılacak 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

1 - Erzurum, Kars ve İsparta Halkevleri için 
temsi) salonlarının koltukları ayrı ve kütüphane
lerin mefruşatı da ayrı olmak üzere açık eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Açık eksiltme ve ihale Ankara' da Cümhu
riyet Halk Partisi Genel Merkezindeki komisyon 
huzurunda 15-12-1941 tarihine rastlıyan pazarte
si günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeller 
Salon koltukları: 
Kütüphaneler mefruşatı: 

(45780) Lira, 
(22777) Liradır. 

4 - Bu işler için hazırlanan projelerle şartna
me ve saire Ankara'da C.H.P. Genel Sekreterliği 
muhasebesine ve C.H.P. İstanbul Vilayet ldare 
Heyeti Reisliğine müracaatla ( 10) ar lira muka
bilinde alınabilir. ' 5470 

Çeşitli malzeme ah nacak 
Deniz Levnzım ;:;nun Alma Komıs:ıronundan· 

17 kalem muhtelit cins malzeme c:ellk Tahmin Dedeli 
ıertt, bronz c:ubuk, makkap, et:e. men· Lira Kr. 
ıı:enc ve saire 16167 40 
6 kalem muhtell1 ebatta cı"·ata mııa 

somun ve pul 11{) 04 

ms5--:« 

tık teminatı 
Lira Kr, 
1214 06 

1 - Yukarıda lkl knlemde ;ynzılı malzemenin 2 blrtnclktınun 941 salı ı:ünll 
saat 14 te pazarlıkla eksiltmesi ;yapılacaktır. 

2 - bııu iki kalemde gbsterllen ve hlznlnrıncirı ilk teminat ve tahmin bedel· 
lerl yazılan malzeme bir istekliye ihale edllebllecelU ıı:lbl ayrı ayrı isteklilere de 
lhale edlleblle<'ekttr. 

3 - tstklllcrtn belit gün ve saatte Knsımpasada bulunan komisyona kanunun 
ıstcdll!:I vesalkle birlikte mUracnatınn. (10330·8827> ısı::10 

Deri ve barsak satışı 
Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesinden : 

Kurban bayramında mahalle ve köylerden toplanacak tahminen (:5.000) 
tane koyıın, kec:ı. toklu, cepte derisi; (1.700) ktlo ııtır derisi ve (1!'>00> 
tane bar:ırut:m. mevcut ıartnamesıne ıı:öre. tstekllslne verilmesi artırmı
ya c:ıkarılmıatır. Kati ihalesi. 1:5 blrfnelkAnun 941 pazartesi gQnü snnt on 
dörtte yapılacaktır. lsteklllerın ihale ı:Unll E&klıehlr H.K. eubesınc mil· 
racaat etmeleri ınzımdır. Sartnamesl Ankara'da kurum genci merkezinde 
de ıı:tırlllebtllr. · M57 

Emekli, Dul 
sahiplerinin 

ve Yetim maaş 
nazarı dikkatine 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
1 - B11.nkamızda muamelesi olan emekli, dul ve yetim maaşı sahiplerinin. 

muamelelerini izdihama meydan vermeden rahatça yaptırabilmeleri içlıı 
nüfus cilzdanlariyle birlikte aşağıda gösterilen gli.nlerde bankamıza mil • 
racaat etmeleri : 

Tarih 
1-12-1941 
2-12-1941 
3-12-1941 
4·12-1941 
5-12-1941 

ANKARA 
Askeri 
1- 700 

701-1400 
1401-2100 
2101-2SOO 
2801-3500 

MUlk\ 
1- 500 

:SOl-1000 
1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 

ÇAl\'KAYA 
Askeri MU!kt 

1- 200 1- lM 
201~ 400 ısı- aoo 
'Ol- 600 301- 450 
601- soo 
801-1000 

451- 600 
601-

2 - CUzdanlardnki sıra numaralanna göre müracaat etmiyenlerin mua
melesi 6-12-1941 tarihinden sonraya bırakılacalmr. 

3 - Aylıklarını bizzat almıyan ma.ao sahipleriyle ytiksek tahsilde bulu -
nan erkek çocuklann ve 1$! yaşını ikmal etmemlıı eytamın maaşları altı 
B\"lık voklam&ları vapıldıktıın 11onra ödenebilir (8781) 1~842 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

KAVACIK MENBA SUYU 
Mikyasımô derecesi 1,5 

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

Maaş sahiplerine 
Ankara Defterdarlığından • • 

1 - Mütekaldinl mülkiye ve askeriye ile dul ve yetimlerinin Iskonto su
reUyle aldıkları Mart • Mayıs 1942 Uç aylıklarına ait tediye bordrosu ban
kaya tevdi e111mlt;tlr. 

2 - Defterdarlık muhasebe veznesinden verilecek kA.nunuevel 1941 
- ıubat 1942 üç aylıklan. 

As kert MU!kl 
1- 500 1- 500 1-12-1941 Pazartesi 

~l-1000 501- 1000 2-12-1941 Salı 
1001- 1500 1001-ı:soo 3-12·1941 Çar§amba 
1501- 2000 1501-2000 4-12-1941 Pert;embe 
2001-2500 2001- 2500 5-12-1941 cuma 
2501-3000 2:soı-sooo 6-12·1941 cumartesi 
3001-3500 3001-3500 8-12-1941 Pazartesi 

ÇANKAYA Z..IALMÜDÜRLUôCNDEN TEDİYE OLUNACAK 
MAAŞLARDA 

Askeri MUlkt 
ı- 150 l - 150 l·l2-Hl41 Pazartesi 

151- 300 151 - 300 2·12·1941 Salı 
301- 450 soı- 450 3-12-1941 Çarşamba 
451- 700 451- 700 4·12-1941 Perııembe 
701- 850 701- 850 5-12-1941 Cuma 
S51-1000 6-12-1941 Cumartesi 

tarihlerinde hlzalanndakl kaza sıra numaralan esasına göre verilecektir. 
3 Defterdarlık muhasebesiyle Çankaya malmUd!lrlUğU veznesinden c· 

mekll. dul ve yetim maaşı alanların reıımt senet, maaş cUzdanı, ve fotoğraf
lı nUfus tezkereleriyle birlikte yukarıdaki maaş sıra numarasına göre tayin 
.,lunan gtlnlerde bizzat VPYR resmi vekillerinin milracantları lIA.n olunur. 

( 910) 1~85~ 

Askerlerimize verilecek en ıyı kışlık hediye 

BOZ ŞAYAKTAN AVCI YELEGİDIR 
MQes e emtz &"ecen sene olduı:tı ıı:tbl bu sene de halkımızdan. resmı ve 

nim resmi mllesseseıerlmlzden ı:örmUs olduıtu ;yakın alAkadan cesaret ııla· 
rak a&k!'rlerlmlze toı:ılanan k11lık hcdl;yclerrten önü ve arkası boz ıayak· 
tan ynpılmıı avcı yeleklertnı u;yııun blr rı;yaUa satıaa çıkarmııtır. 

Teskll~tımızın mühim bir kısmını tamamen bu ıae a;yınnıs bulundur:u
muzdan haftada bcı tıtn ;yelek t~llml mUmkilndOr. Tekmil TUrktye'den 
knbUI edilen slpartılcr en kısa bir zamanda teslim edlllr. 

Toptan sat11 fiyatı 300, perakende 320 kuruıtur. 
Snt Yeri : Türkiye KtlylU ve bet elblııe1crt toptan ııntıs yeri. 
tsuınbul : Sultanhamam lr!anlye Careısı No. 18 - 19. 6311 

ASKERi F ABRlKALAR 

310.000 kilo ekmek 
pi§İrttirilecek 

Kırık~ale Askeri Fabrikalar Grup 
Müdürlliğü Satın Alma Komisyon -
nundan ı 

Tamin ecF:en bedeli 6200 liradan 
ıDaret "ıulur·an 310000 kilo ekmek 
unu aynen verilmek şartiyle tuzu ve 
mahrnkatı müteı.hhide ait olmak ü
.ı::re erat ıh~ı;•ı.cı için Kırıkkale 

Grup Müdürlüğünde müteşekkil sa· 
tın alma komisyonu marifetiyle yol
lama binasında 2. 12. 941 salı ıünü 
saat ıs te pazarlık suretiyle ihale e
dilecektir. Pişittirilecek olan ekmek
ler defaten alınmayıp mayıs 942 so
nuna kadar 6 ay müddetle ve yevmi 
erat ihtiyacına göre şartnamesi mu
cıbince pişittirilecektir. 

Tıı.liplerin ilk teminat miktarı olan 
(465) lirayı havi 2490 No, lu kanu
na göre istenilen vesaikle birlikte i· 
hale günü saat ıs te mezkur komis-
yona müracaatları. (8815) ı8765 

69.000 kilo sığıreti 
alınacak 

Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup 
Müdurlugu Satın Alma Komisyo · 
nundan ı 

u c us 

ORMAN UMNM Md. 

Matbaacılara 
Orman Umum Müdürlüğü Devlet 

Orman İşletmesi Revir amirliğin -
den : 

Orman davaları için şartnamesine 
göre muhtelif eekilde l.850.000 adet 
fiıin basılması pazarlıkla açık eksilt
meye konulmu5tur. 
Bunların kağıtlarını idaremiz Ma

liye Vekaleti kırtasiye ambarından 
müteahhidine teslim edecektir . 

Tab ve işçilik muhammen bedeli 
97S liradır. Eksiltme 8.12.941 tari • 
hine müsadif pazartesi ıünü saat ıS 
te Ankara orman umum müdürlüğü 
merkez revir amirliğinde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı (75) liradır. 

İstekliler şartnameyi her ıün Anka· 
ra'da merkez revir amirliğinde ve 
İstanbul orman çevirge müdürllifün
de gcirebilirler. 

Eksiltmeye ıireceklerin muvakkat 
teminatından maada teslim oluna • 
cak kağıt mukabili ikinci bir temi
nat vereceklerdi~ 

Kanuni ikametıih ve ticari ehliye
ti ve şirketlerin talebi halinde bun
lardan başka 2490 sayılı kanunun 3 
üncü maddesinde yazılı vesikala · 
riyle yukarıda ı:österilen gün ve sa
atte mezkur komisyonda hazır bıı -
lunmaları lazımdır. ı8824 

MAHKEMELER 

Tahmin edilen bedelı (20700) fıra· 
dan ıbaret b:.ılunan (159000) kilo sı· 
ğı~ etı erat ihtiyacı için Kırıkkale 
Grup M udıirlüğünde müteşekkil ııa
tın a.ı;:ııt komisyonu marifetiyle yol· 
lama binasında 1. 12. 941 pazartesı 
gilnü eaat ıs te pazarlık suretiyle İ· Ankara Asliye tklncl Hukuk Hfıklm· I 
l:-ale c,,'ilecektir. Etler defaten alın· llı::tnden: ı 
ll'ayıp ır.ayıs 942 sonuna kadar t5 ay Kırkızlar mahallesi Bltıkcller sokak 
müd::ı.,,•e ve yevmi ihtiyaca göre a· 10 numaralı ev<le Feyzi kızı oııreruzl': 

!:nacaktır. Kocanız Hnkkı ile boıanma llAmın· j 
Taliplerın ilk teminat miktarı olan da soyadı sehven (Vuralı olarak ynzıl· 1 

(1552> lira <50> kuruşu havi !halt> dı~ınd:ı.n esas ııo:ıradı Sckerclk olarak 1 
ı;ünü olan nat ıs te 2490 No. lu ka· ı tan;lhan rlUzellllmeslnl 15teml$ ve ra -
nuna tevfikan istenilen vesaikle bir- pılan muhakeme sonunda: ı:crek hUvl· 
likte komisyona müracaatları. yet cüzdanında ve ı:erekse c"lenme 

1 
<8816) 18766 cüzdanında ııoyndı (Şekerclkl olarak 

yazılı oldu~u ı:örUlmekle 0·10·6<; csns ve 
5 kaJem sebze satın 105 karar sayılı llAmda yazılı bulunan 

alınacak Vural ıso;yadının (Şekerclk) olarak dil· 
zeltllmeslne ve llAm znhrına bu surel· 

Kırıkkale A~kerl Fabrlknlar Gru:ı le ;yazılmasına temyiz ;yolu acık olmak 
MildürlOCU Satın Alma Komts>·onun U!icre 25. 11. 941 ı:UnOnde karar \•erll-
dan: dtr:ı UAnen tebllr: olunur. 5494 

l<t/11/1 

Tahmin edilen berlellerf;yle teminat 
miktarları asatıda hizalarında ııöste· 

rııen S .kalem aebze erat lhtb-acı ıc:ın 

Kınkkalc crup mildilrlü~Unde mUte· 
sekktl satın alma komisyonu marltctl:Y· 
le ve yollama binasında 3. 12. 941 car· 
samba gilnll saat ıs te pazarlık sure 
tiyle talibine ihale edilecektir. 

Kayseri Asliye Hukuk Mahkeme· 
sinden: 

Kayseri Tayyare fabrikasında 
7 Ilkkanun 1941 çekilişinde 

!';ebzelcr de!aten alınma>·ıp maln5 
.942 sonuna kadar ve erat yevmi 1htı 

yacına ve aartnameslne göre pe;yder 
pey alınacaktır. 

Murtaza oğlu Tevfık tarafından açı. 
lan ıUı.vada nUfusta Akdan olan soy 
adının Sipahi olarak tashihi lstcnll
mlş ve bllmuhakeme ötedenbcrl soy
adını Siııahl olarak kullandığı şeha
detle sabit oldu{tundnn <Sipahi) ola
rak tashihine 27-8-941 de 198/1342 
numara ile karar ver!lml,ş oldul!un-

86.249 bilete 720.000 lira ikramiye verilec 
Tam bilet 3 lira, yarım bilet 1,5 lira 

Taliplerin aın~ıcia ıı:österııen ilk te· 
mtnatlarını havi ve 2490 No. lu kanu· 

dan keyfiyet lltm olunur. 5498 

na göre tııtenllen vesatıtle birlikte lha· ..1ıı111111111111111111111111111111 L. POSTA TELGRAF VE 
TELEFON U. Md. le ı:Unil ııaat 1:5 te komisyona mQraca· : 

atları. (8817) : 
Cinsi Pırasa. miktarı 30000 Kıı. ilk -

teminat 22:5 lira. tutan 3000 lira. 
Cinsi lahna, mlktan 80000 Kır. 

-
tık = --teminat 225 lira. tutan SOOO lira. 

Cinsi lıpanalc, ml'kte.rı 80000 Kır. tık : 
temlnau 337 lira 50 Kre. tutan 4500 L : 

Cinsi patates. mlktan 80000 Kı:. tık : 
teminatı 337 lira 50 Krı. tutarı 4!500 t. : 

-
Yapı işleri --

-Toplantı ---
Türk Maden Mühen • : P.T.T. Umum MiidUrlüıtünden: = 1 - Yeni P.T.T. Umumi MUdür
dialerİ Cemiyetinden : : IUk binası vestiyer mahallerinde yap 

Türk Maden mühendisleri - tınlacak JAmbrl ve tc!errüatı acık 

cemiyeti esas niıamnamesinin : eksiltmeye konulmuştur. 
10 uncu maddesine tevfikan : 2 - Keşi( bede11 3222 lira 36 ku
senelik kongremiz 4. 12. 941 : rus, muvakkat teminat 241 lira 68 

: perşembe ıüni.ı saat 15 te Zon·: ku~usturEfcsiltme 
11 

llkk .. nun 
19

-1
1 _ guldak'ta Türk Maden mühen-: " 

Cinsi ıotan, mıktan 10000 Ki'. tik : 
teminatı 112 lira &> Kra. tutan 1!500 L 

18767 

Yazı makineleri alınacak 
: disleri cemiyeti salonunda ak- : tarihine müsadlf perşembe gUnU sa· 
- tedileceğinden sayın cemiyet : at 15 te PoSta caddesinde yeni umu· 
- • l ·· ·· ·· - mı müdilrlUk binası Ucilncü katında 

As. Fab. Satın Al. Ko. dan: : aza arının sozu geçen gun ve : Levazım MüdürlüğU odaı;ında yapı· 
15 adet normal ebatta yazı maki· : saatte konırede hazır bulun - : 

malan ve iınki.n olmadığt tak-: lacaktır. Şartname ve kesifname ay· 
• nası __ dirde zonguldak'ta bulunan : nı katta bulunan I.evaz.ım binalar 

3 ,, BUyük Saryolu yan maki· - b 1 d h · "' ül il -- arkadaşlardan b'ırisine vekalet -- şu es n e er gün gvr ebi r. 
nası <Saryosu 68 santim· (8824 

- verdı'g"ine dair cemiyet riyase- : > 18769 den aşağı olmıyacak) 
3 ,. Hesap maklnası alınacak. : tine bir mektup veya telıraf : 

• Yukarda yazılı yazı malnalan As· : göndermeleri lüzumu ilin olu- : 
kerl Fabrikalar Umum Müdürlüğ!l : nur. ' : 
Merkez satın alma komisyonunca 2- : Türk Maden Mühendisleri: Tapu tesçili 
12-1941 salı ~nU saat 15,30 da pa· - Cemiyeti : Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığın-
zarlıkla satın alınacaktır. : Ruzname 1 - dan 

Taliplerin mezkllr 1tün ve saatte : 1 _ Açılı•.. = M:makta hazineye ait arazi üze· 
koml.syona müracaatları. <8823> - v -

1sm _ 2 - Konıre riyaset divanı : rine ev yapmak suretiyle işgal eden 

-------------..... - seçimi. _ Gülsüm Giıvenç, buranın hazine adı-
- 3 - Geçen devreye ait mu- : na tesçilinden sonra kendisine sa -

U

cak'tTa mOu.~flı~s~nayatkI fabr·ı -1 ~ ~~~~nn ~~~~:Sı ar~; Y~~:~e~ :=~~:~:~~:il~~:E~~::i:~:ı~z~r d:~: 
v ,. - : 4 _ Yeni idare heyeti seçi- : Bu yerin tapuda kaydı olmadığın-

kası Türk Anonim Şirketi Mec· - mi. - dan tasarrufunun tahkik ve tahdidi 

1

: !isi idaresinden : f : s _ Yeni devreye ait bütçe-: için 6. 12. 941 tarihinde mahalline 
ı _ Nizamnamemizin 23 Ün· ı : nin tanzimi. : memur rönderileceğinden ali.kadar-

- k - !arın vesikaları ile birlikte o gün 

• 
cü maddesine tevfikan aşağıda - 6 - Fahrt baların ongre - -

- - tahkik memuruna veya daha evel 
iınçüncü maddede yazılı me - _ nin tasdikine arzı. : i vaddı müzakere ve kararlara : 7 - Arzu ve dileklerin tet- : muhafızhğımıza müracaatları ilan 

TAPU VE KADASTRO 

Belediyeden yardım görenler 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyeden ;yardım ıı:örmekte olup da 4109 numaralı kanun esıı• 
na ıı:öre ou kere muameleleri lkmAI edilmekte olanlardan hlUen mura 
etmb·enlerln Hnmamönllnde eski belediye mıntaka heklmllltl bınsJ 
miltcıckkll nıker ııllclerlnc ;yıırdım tAll komisyonuna derhal mUracası 
meleı1 chemlyclle IUın olunur (8674) 1 

...111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• --------- Asker aile erin~ 
: Ankara Belediye Reisliğinden : -: 1 - Asker ailelerinden muhtaç olanlara 2/ 1. 
: 1941 salı gününden itibaren yardım parası te-vzı 
: tına başlanacağından : . 
: 2 - Aile reislerinin, yardım görecek olan sı 
: efradının fotoğrafları, hüviyet ve evlenme cii 
: danlariyle birlikte Belediyeye müracaat etınele 
: ilan olunur. 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

Bir elektrik mühendisi aranıy 
Adana Elektrik T. A. Şirketinden : 

J;yt ressam olmnk \'e bUyUk müesseselerde c:alısmıs bulunmak şıı 
Mühendis ve sanat mektebi mezunları tercih edilecektir. Taliplerin e.ıtl 
ıertnl mUsblt evrnk suretlerini, terl'Umclhnl, l't'Ccranslar ve kabul ,art 
nı havı bir mektupla Adana P. K. 76 adresine derhal milrac\van. 

1 

bağlama': üzere 22. 11. 941 ta· :;: kiki. : olunur. (8938) 18876 

rihine müsadif pazartesi ıünü : 8 - Kapanış söylevi. S~2 - ~ 
saat ı4 de Uşak'ta ıirketimizin ;l 1111111111111111111111111111111" 
muvakkaten meclisi idaresini Ankara'nın en büyük en ferah en güzel sineması 
naklettiği Hacı Gedik hanın- MALİYE VEKALETi 

taar~k d:~;t:ı~nadeşi:~;~a~~::eda~~ p A R K s ı• N E M A s 1 
larını davet eyleriz. Memur alınacak 

2 - Şirketin hisse senedatı- Maliye Vekl'ıletlnden : 
na malik hissedarlar hamil ol- i Ar;kerlltint yapmıs lise mezuntan 20 ( ES K f0 HALK ) J 
dukları hisselerini veya bu ı lira maaalı ve 73 liraya kadar UcretU açı ıyor 
hisseleri milli bankalara veya memurtyetlere müsabaka lle alınacak • İL• K PROGRA. M 
Noter dairelerine yatırarak tır. 

mukabilinde alacakları vesi - • Müsabaka 19. 12 .911 tarihinde yapı· D E N ı• z KA H RA MA N 1 kayı ilin tarihinden itibaren i lacaktır. LA R 
1 

on ıün zarfında mezkur Hacı i Tata!ll'ıt vesalr ıartıar ıc:ın vektııct zat 
Gedik hanındaki dairesin.de bu- f lılerl mildilrlUCUne müracaat edllrncsı I· 
lunan meclisi idare reisi En- ıa.n olunur. 18633 
ver Akarcalı'ya teslim etmele
ri lüzumu ili.n olunur. 

3 - Ruzname : 
A - İdare meclisi azaları -

nın ve murakiplerin intihabı. 

B - Müflis şayak fabrikası 
Türk Anonim şirketinin iflası ! 
üzerine teıekkul eden tasfiye il 
heyetinin bu ana değin ödedi- f 
ği borçlardan mütebaki kalan 
kısmının ödenmesi (mukabilin
de fabrikada muayyen fiyat ve 
miktar üzerinden şayak ve sa
ir kumaslar ve iplik imal ettir
mek ıartiyle) teklif edilmiş ve 
bu suretle iflasın kaldırılması 
icabeylemiş olduğundan bu hu-

sus hakkında meclisi idareye 1 
salahiyet verilmesi. 

Uıak'ta müflis ıayak fabri· 
kası Türk Anonim şirketi 

Meclisi idaresi. 

\.,, ........................................ ..J 
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İmtiyaz sahibi 
İskender ARTUN 

Umumi Ne§riyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdUrU 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese lllildOril: :ı-.·aeıt ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

--(DİKKAT)-
Gazetemize ıı:önderllen hernevl :yazı· 

lar, n~redll!ln edllmeıln ıı:erl veril
mez ve kayboluaundan dolayı hlc: bir 

mesull;yet kabul olunmaz 

Canlandmranlar · Wallace Beery - Chesfer Morris - Virginia Gref 
TÜRKÇE SÖZLÜ Arkadatlık - Kahramanlık ve Denizcilik Filmi 

YENi Sinemada 
Buııiln bu ııece 

Joan Crav!ord - Margaret 
Sul11van • Melv;yn Doıılas 

ıı:lbl ile bil:Yilk yıldızın yarattıktan 

&ek filmi 

AŞKA VEDA 
seanslar: ıo - 12 • 14 • 16 • 18 

ııece 20.30 da 

XVIlI yıl cilmhurl:ıret bayramı 

'ftl resmi aec:lt 

SUS Sinemasında 
Buıı:Un bu &rece 

.En nctlı danı • ıarkı ve musiki He 
aUalcnmlı etlcncelt, harlkulı\de 

zevkll mevzu 

HONOLULU 
Bat rolde: 

Eleanor Powell 

Seanslar: ıo - 12 • 14 - 16 -
• ıs ıece 20.30 da 

SÜMER Sinemasında 
BugUn bu gece 

5 
Arrtka'nın bnlt.n glrmeınts orrt' ttJf 
!arının bütün esrarı, gor~l 

munıarı \•ahst cucclt 

TARZ AN 
<Maymun adam> 

Baı Rollerde: ııreı' 
Johnn;y WelssmOUer - :.ııı 

Sullevan 
1 

Seanslar : 10 - ı2 - ıs - d' 
16.30 • 18.30 gece Z1 


