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• 
4ynı kuvvet ve şiddetle ecdat miras ve namusunu 
lnüdafaaya koşacağımızda kimse tereddüt etmemelidir \ 

Yazan:~ 1 
• 

esasigesinde yeniliğe doğru ilk adım 
ve ilk hamle atılmış bulunuyordu 

===ti Hüseyin Cahid ~I 
. 

ır 
tirli milletinin l{alh ..,·e ruhundan Iı~kırmı~ miisahhas bir 
8ZJllÜ iman halinde memleketin mulrnddemhna rehlx-rl\k 
edt'.n Milli Şof. lillet lecli inin leni içtima senesini 

~rken çok alakaya flll)'!ln bir nutuk imcl etti. Bir nıillethı 
ltıııf.ad teşrii ~rnsimi lcabmclan olan bu nutuk, hugiinkli diin· 
)l. alwal ve şeraiti içiıute, Tiirkiyt' hudutlaruıı gc~n~I< eski w 
l'etıi dünyanın lıer tarafında d1'kkat Ye alakayı e,-elhed<'OOk dere
~e beynelmilel bir ehemmiyeti haiz lmhınmakbıdır. 

ismet İnönü nutkunun sonla-' 
'1ntla, harici miinaoebctlcrimiz. ı j Almanlar 
de ''hiç b:r şart altında zor ka- r . . . . --, 
~ etmiyeceğiz" dediği zaman, bıldırıyor. 1 
>d.ıllet Meclisinin tavanlarını 1 
~rsan ve nihayet bulmıyacak K 1 R 1 M D A 
gıbi coşan alkış seslerini işitmi~ 
blanıar bütiin Türk friyasetinin 

d~~~!~ ~~~~1f~~fnd~uh~~şe~i Simferapol şehiri 
\'e hükfuneti ile milletin vekilleri • 1 d 'ld. 
\ıe bütün millet arasında bu ışga e 1 1 
tıoktada tam bir görüş birliği, 
1.arn bir azim ve iman meYcut 
<>lduğunıı yakından inanmış ola· 
caklardır. 

Türkiye il.i seneden ziyade 
~lr tnüddettenbcri devam ed.,n 
ıtrbe stirUklenmemek için elin

d.en gelen blitUn itina ve clikka· 
ti göstermekte kusur etmedi ve 
fiUlh ve sükfln yurdu olarak kal
trıağa muvaffak oldu. Fakat bu ' 
~ severliğin yanlış bir tefsi
~ e Uğraması büyük ihtilatlaı a 
b Ol açacak ve teliıfisi imkansız 

lun h: \iia ... ~ı.ı..~ ı-4'>lz..il 

Sivastopol ha' esi 
gece gündüz 

dövüliiyor 
Fiihrcrin \lnıuıni karargahı: 2 

(a.a.) - Alman ordulaı ı başku
mandanlığının tebliği: 

Ordularımız Kırımda yeni za
ferler elde etmişlerdir. Kuvvet
lerimiz mağlup düşmanı süratlc 
tak.in etmektedir. Hususi biı· tcb
-ııg-1Te-ınruıı nu~o~ ·-~- -
şimal mUntchasma geniş bir cep 
he U7,crinde ulaşılmıştır. Alman 
ve Rumen kıtaları dUn Kırımın 
merkezi olan Simferapol'u :ı.1-
mışlar ve Sivastopol istikametin 
de ileı leıneğe başalmışlardır. 

Donetz hanasında Alman ve 
İtalyan kuvvetleri yolların fev· 
knlade bozuk olmasına ra~o 
düşmanın mukavemetini kll'Illı~
lardır. Leningrad ve l{ onştad
daki askeri hedefler tarafımız· 
dan müessir surette bombardı· 
man edilmektedir. 

Tayvareleriıniz, gece gündü?. 
Sivastopol deniz kalesini bom
bardıman etmektedir. Bir So\'· 
yet harp gemisi hasara uğramış. 
tır. BüyUk bir nakliye gemisin· 
de yangın çıkarılmıştır. 

(Sonu sayfa 3 ai.ltun 8 de) 

.. 

debilirdi. Türkiye sulh ~:attn.:ı 
Olnıuştur; bugün de aynı ıdealın 
trıüdafüdir. Fakat bu sulh tam 
bir istiklal ve hürriyet ıçinde, 
'Vatanının menfaatlerinden 7..erre I 
kadar f cdakarlık yapmaksızııı 
lemin edilecek bir sulhtUr. Türk
ler için su?htan dahn büy~k, 
mukaddes: bir ideal ,•nrdır kı o 
da ·atanın şeref ve namusudur. 
Bizce sevilen, aranan ve müdn.· 
faa edilen sulh, istiklal ve 
hürriyet içindeki sulhtür. No 
Pahasına olursa olsun sulha ta· 
taftar değiliz. Bu kadar kuvv~t 
ve heyecanla muhafaza ve ~u: 
dnfaa ettiğimiz sulhün bize mılh 
Şeref ve namustan bir fedakaılık 
Pahasına malolacağını gördiiğü
:ınüz dakika ayni kuvvet ve şid· 
detıe ecdat miras ve namusunu 
nıüdafan.ya koşaca.ğımızda hiç 
kimse tereddüt etmemelidir .. Jş
te İsmet tnönU Türk millet "e maktan çekinmemiş ve elinden 
hükfımı>tinin hiç bir şart pJtm- gcldit;ıi kadar bu hususta yar
<la zor kabul etmiycceğini söyle- d1mdn bulunmuştur. Politikası -
tnckle bu hakikali tam zamanın· nın di.iriistlüğü ve açıkhğ1 ile her s· t tarafa emniyet ve hiirmet telkin 
da ilan etmiş oluyor. !yase. eden Tilrk diplomnsisi için, mü
dUnyasında, nereden çıkbgı bcllı na~ip fırsat zühur ettiği daki
olınıyan bir takım dedikodular, kada, sulhun tekrar lesi.si uğ
'I'ürkiyeniıı şu veya bu tarzda runda anlayışlı bir faaliyet sar
bazı ta.leb ve tazyiklnrla karşı· fetmek en tatlı ve şerefli bir va-
la.şması zamanı yakla.ştığınd:ı'f! ef' .. 1 · 
bahsettikleri dakikada, Mıllı zife olacağı Milli Ş ın soz cnn-
Scfin knt'i ve açık sözleri vazi· den anlaşılıyor. Bunabnış bir 

Y~ eti tamamile temin etmiş bulu- halde yaşayan kavimlere sulhu 
tesis ve iade hususunda rnüte -

nufu~k ır.illetinin hiç. bir zaman yakkız bir faaliyet göstermeğc 
• · · hazır ve her tarafa itimat telki

bir ta.zyika boyun eymiyecegmı nine muktedir bir hükumetin 
bildiren bu teminattan ba..şka,. 1 Mmi Şefin nutkunda bütün dUn: mevcudiyeti· şu dakikada bü-
yanın heyecan, merak ve ~ynı yük bir müjdedir, Bu müjde
zamanda büyük bir memnunıyet nin !smet lnönli ağ-andan sa
ile karşılıya.cağı bir fıkra daha dır olması ciddiyeti hakkında 
vardır ki koca koca kıt'alan sa- en büyük bir garantidir . 
ran ıztJrap ve meyusiyet karan- Son askeri vekayi ile vaziyet
lıkları içinde mes'ut bir sa~ah~~ leri alt üst olan Balkan devlet
ilk ışıkları gibi kalplere bır u- leri de lsmet lnönünün nutkun
mit titremesi getiriyor. da kendilerini memnun edecek 

"Harpten doğan bin t~Iü fe· dostane nüvazişlere tesadüf e
laket içinde bütün mılleUere deceklerdir. Balkan hareketleri 
karşı insani vazifesini kudreti Türkiyeyi kendi emniyet ve ma
nisbetinde yapmakla iftihar du- suniyeti bakımından çok bas
yan,, memleketimizin "birgün de sasiyctle alakadar etmiştir. 
dünyanı beklediği ve muhtaç ol- Balkan milletlerinin istiklalleri
duğu banşın kaynağı olabilirse,, ne halel gelecek olursa. bunun 
bundan pek büyük bir sevinç Türkiye tarafından takip edilen 
duyacağımızı bildiren fıkra dün· siyasetin temellerine cl<>kunaca
Yanın her ta.raimda derin aksi ğını Milli Şefin parlamentoda a
sadalar uyandıracaktır. lenen bey~ c~.esi b~ istiklalle-

Türkiye harbe karışmaktan rin. mas~yelıı;u tenııı~ . ~usu · 
ç"kinmil} ise de harbin insaniyet sunda Tür~ dıJ?lomasıs_ının ne 
için teşkil ettiği felaketlere la· d~recede nıUzıı.hır olacaguıı açık 
kayt kalmamıştır. Türkiye sulh Eurctte ~nlatır. Bah~us bu 
ıcinde, ynşa.dı, fakat bu hotgfun, Oıka.n:n .isti~b!llde ayıu halde 
tnenfaatpercst. korkak bir sulh · • . ı bıldiren fıkra Bal-
d€ğildir. k&hlı dostlarımızın Türkiyeden 

Turk diplomasisi muharip ta- görecekleri müzaheret ve aıaka
raflnrla iyi münasebetlerinden nın ameli neticelerle teeyyild e
ı tıfnde ederek n rde bir ıztırap d - . h klonda bir tebşir hiz-
vc fclakcti hafiflctmeğe bir im- cc~ .~ . . 
kan bulduysa oraya sırf insani metini gorobilir. 
ve ahlaki mülahazalarla koş- Büseybı Oahid YALÇIN 

-· -

r 

Hattı Hümayunun esasları 
Bugün 'l'a.nziınah Hayri~ooin 102 ittci ~·ıldöniimiidür. Bu hir l 

QOk soneler lnı_rfltere rn li'rausada lmlııııa.ra.k lstnnbula döDt'lll 
Reşit Pa.ş_anın eseridir. İmparatorluğun geni~ -.uii .. timallerte I 
herh:-1~. bır hal~ gelen teşkil:itı iye .. ini tenlt'Jinden dt-ği.ştir-' 
lllC;\l luzumlu ~oren l'~it pa.~, mmıılek+>t.e a\det edince (UUl
hane Hattı Hiimayunu) cl"'n.ilen beratı, 3 ikincit~rin 1889 da ı 
nM'rasbnJe okumu~tur. • -

Ahdiilmedt nımıına hiz7.at Rt>~it Patillnın kaltmle aldığı hu 

-ı Sovyetler 
bildiriyor: 

TUL A'da 

ha ttı hümayun, yeni te.şkilatı e- : 
sas yenin ana hatlarını ve oz 
prensiplerini ihth·a etmek itiba
riyle kıymetliydi. Bu prensipler 
şu beş nokta üzerinde hlUflsa e
dilebilir: 

1 - Müslim ve gavri müslim 
biltün Osmanlı tebaası, kanun 
nazarında müsavidir. 

1 bi~!_!!!lı 
2 - Müslim, gayrimüslim bü

tün tebaanın can, ırz, namus ve 
malı masundur. 

3 - Muhakemeler aleni yapı
lacak, muhakemesiz idam men
olunacaktır. Çeteler, büyiik 

köprüleri berllava 
ediyorlar 

1 - Vergiler muntazam bir 
şekilde ve mükelleflerin malt ik
tidarlraına gör:a tayin edilecek
tir. 

·~m'1!·HOSKOVA 
Moskova, 2 (a.a.) -'Bugünkü 

pazar giinU neşredilen Sovyet 
tebliğinin iJavesindo dün cereyan 
eden muharebeler esnasında Al
manların uğardığı zayıat hak
kında tafsilat verilmektedir. Bir 
Sovyet Birliği bir Alınan piya
ıQü,\.?J?IJKIW!!~)mha ed~rek b"r 

5 - Bütün memurlar maaşıı 
olacnkk, ri.i§vet şiddetli kanun
larla menedilecektir. 

Memloketin esaı; idare teşki· 
IRtını değiştirmek ve ycnJlemck 
gayesine matuf bulun:m "Hattı 
Hümay-.m,, un en ehemmiyetli 
maddesi kamın nazuında m.Us
lım ve gayri müslim tebaanın 
bna go.~ ID\ ı:;ılı\r ~*""~.&Tn~ ... j • 

ri miislimlere rüchan v~ tefnv· 
vuku vardı. 'f"'nzimat, memle
kete bazı y~nilikleı· getirmiş ol
makla bern~r. bu maddenin tat
t kıne girişilrr.o:;i hayli mün::ı
J. n!jalar. mucıp o~dıı ve ga~ ı i 
mi.islimlerlc> miislimlerin ıı:ı ni 
hukuku haiz olması hususu l l·
ınin edilemedi. Hatta o ı:aırı~n
hr, halk ve memurlar arasındn 
tpnzimat ahknmını Hırstiyan 
devletlerin tazyikleri eseri o'a
rak kabul ede!l'~r bulundu. 

TÜl.A UI 
HARkol(-<. 

nam eylemiştir. 
cenup cephesinde faalıyette 

bulunnn tayyarelerimiz lG Al· 
mnn tankı ile 100 kamyon ~hrip 
ve 700 düşman piyade askerı· 
ni imha etmiştir. Pinlandiya ka
ra c<'phcsiııde Sovyel çeteleri 
işgal altındn bulunan topraklar· ı 
da büyük faaliyet göstererf'k 
baskınlar yapmışlar, Telgraf 
\'e telefon hatlarıru tahrip etmiş 
ler. köprüleıi atmışlar ve cepha· 
r.·~ deporlaını berhava etmişler _. 
dir. 

(Sonu sayfa a a:itun a de) Tanzimatla birlikte deYlctin 

Japonya HiiiiPÇiôiYll 
~ hazırla~,cl 

idare şekli Avrupa devleti r nin 
idare şekilleıiue hayli benzetil
miş, Dahiliye, Hariciye, Adliye 
ve Maarif Nazırlıklan ihda. c-
dilmiştir. 

Başlarında merlrezden tayinıi 
vurıer bulunan evaletler teı:ıkfüı
tının vücuda getirilmesi de tan
zimatla temin olunmuş, Avrupa 
devletleri ııczdine daimi elçliler 
gönderilmiş, nskerlik işleri Av· 
rupai ~ekilde tanzim cdilmistır. 
Mülk'i, askeı i, adli kanunların 
yapılması, Avrupa modeline ·•:> . 
gun mahkemelerin açılma ·t, 
medreseler ipka cdihnelde be -
raber yeni mektepler tesisi de 
tanzimat devrinin yenilikleı in -
dendir. 1 

HARP VAZİYETİ 1 

Kırımın işgali halinde ____________________ , ___________ ~--------
Rusların Azak denizile alakası kesilecek, Karadeniz 

donanması ana üssünden mahrum kalacaktır 

S ovyet müdafaası, Lenin-\ Yazan: ı 
grad: Moskova ve Ros- Emekli General Kemal Koçer 

tof önlerınde ve etrafında ------------
mevzii bütün cephenin muhtelif . 
bö·1 l' · d iso oyna:k ve muha-ı sal kabesı .~YıW:n ~oskova~n 
re'be

ge _erın e an +n_,., hemen müdafaası ıçın hıçbır fedak.ir-
nın cerey """""'" ki ·lm· ~. · R 

dniina. de~şik olmak üzere de- lıkt~~ _çe .. nı .• ıyee~nı us 

tın "kted' teblıglen, günlük emırler, ve se-
vam e e ır. . lığı ik ··t Ta'.llTUZUn bugünkü ihedefi şu zılen h3;Z1r n m y~ı gos er-
olabilir · mektedir. Ruslar, tabıye saha· ) u; ingrad işini atiye ve bu sında ovnak muharebeleriyle, 
m~em ÜSSÜ kendi mukad- bir köyün her ~asında da sa
deratma bımkarak mühim kuv- vaşı_n.ak ~u;~tiyle ~uruşma 
vetleri diğer cephelere müdaha- kaıbıliyetierını ~~~at ettiler. 
le ede.miyecek surette tecrit et- Alman strate~ısı, yalnız par}ak 
mek Leningra.dm, neye mal 0 • yarma._ ve ç~vırı;ne ;.n:todlarıylc 
lurs~ oJ.Sun, cebri bir hücumla., ~öylerı, ıtehırl~rı duş~e~ d~
za tı her teşebbüsünde basiret- gil, fakat genış kesımler.ı mu-
li ha~eket eden ve dökülen kiM- da.faa eden ~r~ulaı·mda azım v~ 
nın elde edilen ıkazançlo. karşı· irade kudretini kırmak usullen 
ıanma.sını umde bilen, Alnl&ll ~ b~~ m\ı~~;;.,~~y~
sevk ve idnresince terviç edil- ıurdig~Onş sa ~ ~ Ma arosk~ .... gd • 
mi eceği ötedenberi bu sütun - te · un ıçın, ~ . ovanın a, 

1~ iddia edilmişti. ya.kın yoldan, klasik bir cephe 
b) Savyetlerin başşehri, teme--\ taa~yle ~~kına uğratılmak 

li ve dimağ'ı, Kızıl ,mezhebin ~ istenmıyecegın.ı. kuvvetle tahmin 

ediyorum. 
Şimalde Katinin, cenupta Tu

la - Pjasan istikametlerinde tev
cih edilen darbelerin ilerlcre 
götürülerek, Moskova irtibatla
rının kesilnıe$ini istihdaf edece
ğini de, bilhassa cenupta yapılan 
siklet merkezinden ve Moskova 
önlerindeki harekatın durgunlu
ğundan istidlal etmek mümkün 
dür. Son çifte meydan muha
rebesini mesut neticeye i al e
den büyük orduların, uzun m
mana da iftikar etmeden, bu ö
nemli teşebbüse girişmeleri bek
lenebilir. 

c) Cenuptaki harekat da çok 
büyük ehemmiyet kazanmıştır : 

ı - Kınının istilası, Rus Ka
radeniz donanmasını ana üsten 
mahrum eder, 

2 - Aza.kın kapısı ele geçiri
lir ve Kafkasynya doğru bir sıç
rama tahtası eclinilmi~ olur. As
trakan istikametinde yürüyüş-

(Somı ıayfı 3 ıtitun & da) 

Bütün kara ve -deniz kuvvetleri 
toplanıyor 

Londraya göre 
Siya111 da 

tehlikededir 
Londra, 2 ca.a.) -Japonların 

Siyamdaki Jupon aleyhtarı ~e
şekküllcri ortadan kaldırmak ıs-\ 
tedikleri Londrada haber alın· 
mıştır. Japonlar, bunun Uzak 
Şark'da refahı temin maksaune j 
yapılacağını söylemektedirler : 
Akfii taktirde J aponlıı.rın askerı 1 
harekete geçecekleri zanııedil -
mektedir. 

Fakat hakikatte, Japonların, 
Siyamdaki taraftarları v~sıtası 
ile dahili entrikalar çevırerek 
mUtcmadiyen artacak olan bir 
tazyikle Siyamı, Japon ııoktai 
nazarına iştirak ettirmek iste
dikleri sanılıyor. 

Askeri hareket olması icab e
derse bunun Çin ve Siyamda ya
pılacağı tahmin ediliyor. Hindi
çinin yakininde toplanan .Japon 
takvive kıtaları C\'VeHi Bırman· 
ya yÖlunu kesmek ve sonra da 
Sivam topraklarını işgal etmek 
tehdidindedir. 

Bangkok hükumeti azalarının 
Japon tehdidi mm,..~u etrafında 
ayni fikirde oldukları zannedili· 
yor. 

Memleket dahilinde s tikünu il· 
tizam edenler, Siyam ı stiklhli 
Birleşik Amerika tarafmd~ n ua
ranti edilmedikçe, harp etme-

(Sonu sayfa 3 sUtun 4 de) 
1 

ispanyaya göre: 

inoitterede hüküınat 
buhranı varını~ 

Roma, 2 (a.a .) - Stt ·mi : 
Madrıtten bi)\iiriliyor: ı ıl· 

teredeki hükfunet buhranından 
bahseclen "İnformactiones' ' ga
zetesi şunları yazıyor: 

"Bu hal, İngiliz milletinin için 
de yaşadığı derin dahili huhrıı
nın harici tezahürüdür. Bugün 
büyük Britanyada, ilk hamlede 
gayri tabii görünen, bir vaz~yet 
müşahede edilmektedir. Bolşe
vik rejiminin Alman ve mütte
fik darbeleri altında yıkıldığı an 
da lngilterede sola doğru bir t~ 
mayül sezilmektedir. GünUn bi
rinde Londra.da bir halk cephesi 
iktidar movkiine gelirse buna d'1. 
hayret edilmemelidir. M. Çörçıl 
bu sureUo kendi siyasetinin kur 
bam olmuş olacaktır. 
aSLTTE 

SPOR 
Dii11 ııapılan 

n:açlar 
T. f silôtı 2 inci ~ahi enıizcie 



Ynzan: I . Simone 
B muamelelerden haber- 1 

dar edili ış olan b~ nazırlar 
banim ş ınin tevkifini Bonnet
nin kabl den ılmnlmasını ta
İep etmh erdi. Dalndier reddetti. 

DaI:ldi , Quai d' O y'de ha
zırlanmak a olan gizli tcrtib3.U 
da. biliy; u. Kab' c nazırların
dan bazıları ona muh if v le
lerle Bonnet'nin yri 
taıam virl le to .. P . 
vei y yi kırmak ıçın bır 
usul h lamUJ loduklarıru ha.· 
hfr v rdi. Daladier bu _mü 

.11.UHCLılU.koı\Al.k 8.• 

Münihte bir çığ harekete ge
tirilmişti. lki sene geçmeden bu 
çığ blitUn Avrupa kıt'.ası iizeri. 
ne yayılacak onu boğacaktı. 

Bir ln için, Daladler'nin bu 
vaziyeti idrA.k eder gibi olduğu 
sannedildi. Mlinihten sonra Me· 
busan Meclisinde lrad ettiği ilk 
nutukta §Öyle dedi: 

"Yazıldığı gibi, Münihte dün
~"\ vıın çehrosi bir Jaı.o eaa.t içinde 
aeğişmiij olması kalıyor,,. 

Fa:'tat, sonra dilnya h!IQ. eski 
~uı muhafaza ediyonnno 
pbl ha.rekettc devam etti. Çe
jtoslova.\,."Va meseleslnl bir kaç 
kısa cüın)e içinde bitlrdikteıı 
Qonra Mebuzan meclisine yeni
den tam vo mutlak sa.lflhlyetler 
'stemek niyetinde olduğunu bil
dirdi. 

YENl SABAH 

1 DOŞONOŞL;:R] 
i Yabancı ve azhk Okullannda Ceviren: H. Cnhid Ynlç::.n 

Gadre uğrıyan çocuklar 

medi. Mebuslnrda.n bir çoğu bu 
mevzu üzerinde açık bir muha-
lefet gösterm ;fi go~ a~nzlu;- • 
dı. Onun için meclıs b r talık Bır 
takrirlni k bul otti h'i c:.ı da 

i Sar oşun 
ma ifet eri 

adına sal ır· 

Öğretmenlikler, Öğretmen 
1 

Ol<:ulumezunlarınaver·ıe ek 
muva.fulmti tavımmun oder ~e: ılar' o n r a da 
meldi. 618 mebustan yalnız 75 ı p le l ... 
Fransanın namusunu kurtardı· O IS erı a 
lar. -kt 

rlon
. Saraç-
lk kafa

) n bir ka
"Ye oz atma.ğn 

1 hizmete 
aa'l:ları 

o··nkü heyecanlı 

- Bir okuyucunun -

1 
teşekkürü 

B ykozda, ı hak n;:;a cııdd ındc 

okuyu u.-nuz B. Cevnttnn ~ mek
tubu Idık: 

Ye; ı S bah ı:azct 1 sayın Tnh-

Schrimizde ekmek dnı·Jığl dün 
de-devam etmiştir. Darlığın se
bebi, halkm fazla talepte bulun-

-- • J ""'... '·"·"J 4 a..u .. u. 
miinasebetiyle şehı imi1..c dıs:ı.rı· 
dana gelmiş ofaıılnnıı çokluğwı
dandır. 

Vali ve Belediye ırcisi, dün ya
nında nahiye müdürleı·i ve Kay
makamlar olduğu halde bazı mın 
taka.ln.rda tetkikat yapmış, vazi
yeti gözden gcçirmistir. Öğren
::liğimizc göre, ekmeğin halk ta
rafından sıkıntısızca tedarik e
dilebilmesi için bütün tedbirlcı· 
alınmış bulunuyor . 

• 
Bu sabahtan itibaren fırınlar 

durmadan fazlasile ekmek ynpa. 
cak, gece gündüz çalısarak fazla 
ekmek çıkaracaklardır. Bunun 
için fırınlara ihtiyat unlar da ve
ribniştir. 

Samsun ş:.ebi 
durduğu yerde 

batıver i! 
Gafa.tada Kalafat y ıınde 

mi:- Mi mel il7.erc d & .ı..ı "'~ 
şilebi, biipe gündüz •·c ı.:u 
yerd batını :lır. Vapurun litl a 
lruak bat.tığı mıla§ıl· ı ş. Nt"f..ıs 
ça zayiat yolrtur. Şilr>blıı b, 
tığı yer hayli derin olduğu• r 
vapur tama mile sulara crfü • .ı 
mfü;tür. Tahkikata <lcvo.rn oluıt 
maktadır. 

----»ııcı::---

Beşiktaş Beykozu, Galatasaray da 
t\ ltın tuğu mağlôp e ttiler 

Bacaklarından ağır 
yaralandı 

Mecidiye köyün otu.rnn 6~ 
ya,,']ınua Yusuf, diı.n Emiuüı: lt l 
den tramv ya binerken l - u 

Liğ maçlarına dün Fenerb8.h' 
çe ve Şeref stadla.nnda devam e
dildi. Günün on millılın ko.rşı
laşması. Fenerba.hçe - Vcl'a. mü
sabakası oldukça kalabalık bir 
seyirci kitlesi topladı. Maçlar çe 
tin oldu. Fenerl>ahçe Vefa,yı 2 • O 
mağlfip etti. Beşiktaş Beykcw.u 
uzun bir çekişmeden sonra an. 
cak 1 • O yooebildl. 

Şeref stadında: 
l~-&~-a 

Kuvvetli rnkipleri tsianbul 
spor karşısında çok enerjik bir 
oyun çıkaran Beyoğlusporlular 
oyunun Grinci devresini O - -O be 
raberlilde bitirmeğa muvaffak 
oldular. 

ikinci devrede hızlanan san 
aiyalılıla.nn Beyoğluapor kalesi· 
ni sık sık ziya.ret ettikleri gfirll· 
lüyordu. Zamanla. oyunda. haki
miyet tesisine muvaffak olan ts
tanbu1sporlulcır arka, nr.luı.ya 
Tarık, M"ükerrnm Kadir vası
ta.sile kazandıkları say:ilarla ma,. 
çı 3. O galip bitirdiler. 

G<ilatasa:ray - 9 Altıntuğ - O 
Şeref stac'Jınm ikinci karşılaş.. 

masını Galatasarayla Altıntuğ 
tak n ~ . B ı eneki 

nd çok cıınlı oyunlarilo 
M kuvv• 

li rakibi sarı kırmızı taJınn kar. , 
şısında iyi bir netice alacağı u
muluyordu. Fakat çok glizel bir 
oyun çıkaran Galatasaray takı
mı maçın bc.şından sonuna ka.· 
dar rakibi i11.erinde hAkimiyct 
tesis etti. Birinci devreyi 5 • O 
galip bitiren sankırmızılılar i· 
kinci devrede sayı adedini doku
.r.a çıkarmakta. güçlük çekmedi
ler. Ve sahadan günün gol ııeko
runu kırarak aynldılar. 

Bqik~ - 1 Beykoz - O 
Şeref stadının son ve mühlm 

maçı Beşiktaşla .BeyM arasın
da yapıldı. 

Beşiktaş: Mehmet Ali; Yani. 
Feyzi; Memduh. Hüseyin, Çaçf: 
Sabri, Kemal, İbrahini, ŞU.kri1, 
E>Jreiden, Beykoz da Bahadır; 
Kfimuran, Sadettin; Cahit, Ke
mal, Mehmet; ömcr, Turhan , 
Şahap,Sabahaddin,Fikkrct. 

Hakem: Feridtm Kıhçda.n mü
teşekkJidl. 

Oyunun başlamasile Beykm 
kalesine yilklenen siyah bcynzh. 
1nr ŞUl.TUnUn havadan savurdu. 
ğu şiitle S1rl siyah kaleyi tclı
dit etmekte gecikmediler. Bunu 
Beyk mUdafa ında kolaylıkla 
kesilen ikinci bir Beşiktaş aJo.nı 
ta.ki t . · alıWarın 

ınanla açıldıkları ve kuvvet.Iı Ta• r 
kiplerini sağlı sollu yaptıkları 
hücumlarla zorladıkları görülü· 
yordu. ÖmerLı söküp götürdil· 
ğü toplar siyah beyaz kaleyi sık, 
lllk karıştınyor, Şnhabın Turba. 
ııın §iltleri Mclımet Alinin elle
rinde kalıyordu. Oyun mUteva· 
zin bir şekil aldı. İbrahim orta
lardan yakaladığı topla sarı si
yah kaleye yüklendi. Sadettin 
yerinde bir çı.kı.s ve güzel bir VU· 
ruşla beliren tehlikeyi savuştur· 
du. Top her iki kale arasında dur 
madan mekik dokuyordu. Ser! 
ve caıılı geçen oyunda kaçan gol 
fırsat.lan ekipleri gayelerine u
ı..,tırma.ktan uzakla.ştınyor. :Eş. 
zefin soldan ortaladığı topu Bey 
koz beklerinin arasından kapan 
Sabri falsolu bir VllrU§la ancak 
devrenin sonJanna doğru takı. 
mını galip vaziyete sokabildi . 
Birinci devre mütevazin geçen 
bir oyundan sonra 1 - O siyah 
beyaz takını lehine neticelendi. 

lldnci ~ 
ikinci devrede siyah beyazlı

Jann gevşedikleri buna. mukabil 
Beykozluların canlı oyunları g& 
rlllilyordu. Beşiktruı kalesi t<>hli
keli a:.ılar geçiriyordu. Şal bı 

maralı tramvayın ark l 
ğının basamaj;'l ile dur } r 
kldınmıııa sıkışmış bacakla ı 

d.ı biraz sonra da Fikretin savur dan afur surette yaralıw 
duğu topu Mehmet Ali güçlükle Cerro.hpaşa hastruınesinc ka 
yakaladı. Ortadan yaptıkları bir ~l_!şllr· , 
akının sarı siyah kaleyi yoklı· r ~ 
yn siyah beyazlılar Kemalin ge· y - h 
lişi güzeloir vuruşilo muhakkak n 
bir sayıdan kurtuldular. Oyumuı ~~ l 
son dak~nlan ço~ ~etin vo h~- ABONE BEo·=Lı 
yecaulı bır hava ıçınde geçti. ı:. 
Sarı siya.hhlar gayretli oyunla- Tilrklye Ecnetıı 
rile kuvvetli rakipleri karşısın· 8ENEl.IK 1400 K,..,_ 2100 Krı. 
da zaına.n zaman üstünlük temin 6 AYLtK 750 • H&o • 
etmeğe muvaffak oldularsa da ı AYLIK 400 • aco • 
bir türlü beraberliğe ulaşam:ıdı· , AYL1K uo > 600 > 
Jar. Mnç da 1 - O Beşiktaşın le· 
hine bitti. 
FENERBAHÇE STADINDA: 

üleymaniye: 2 - Taksim: O 
Fencrbahçe stadının m. karşı. 

laşmasmı Taksimle Sillcymani. 
ye talnmlan yaptılar. Maçın her 
iki devresinde de üstün oyna . 
yan SUleymaniyeliler salıadan 
2 - O galip ayrıldılar. 

l•'ıenerbal~: 2 - V : O 
Haftanın en .mühim ve Fe

nerOO.hçe stadnun son maçı Fe
ne!'bahçe ile Vefa a.rnsnıda ya • 
pıldı. 

ncrbalıçe: Nwi, Muammrr, ı 
Aydın, Zeynel, Esat, Fik 

.. ı ı ı, Tuıan ' C 
"' ı 

TAKViM 
Hl2JR 182 GOl\ 307 AY 11 

1360 

ŞE\'VAL 

13 

3 1357 

2. Teşrirı t. Taşı n 
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GUncı öğıo 
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'111... Y~ğtı bir müşteri 

~llallyete geçtiğimizin üçilncü 
~ ıt:. ilk mUşteıi dakkıbab etti. 
la: lstanbulun maruf fes tüccar· 

' ' Zaterlzade HUl'Şit Bey 

~dık oda.sının anahtar deli· 
n bu zatı tetkik ettim. Ya· 

~. uzun boylu bir gençti. 
\ııı~. b:ı.kşla.rı ~ bir adam 
~u aıılatıyordu. 
~~aynada. suratıma bak
~'*' ~ klfi miktarda uza,. 
)\ k. ktıı>tklerime b.ufif çe çekmo
~:Ylld edindiğim tdlrme çekme 
~ ~P derecede heybet vermiş

bbenıi arkama. sarığımı 
~tna ve iri kehribar danell 
~!tau'!1J~i do elime alılnk. bir iki 

n--ı~~~ sonra odaya. gir· 
t • """llIIll hUr.metie o Hur--

:eeYi r.öyle bir süzdüm. fil 
~- . bu zatın isden ziyade 

ı. bır dertle malfıl olduğunu 
~ tum. . ı 

..ır de.:.... ,.. ıni? 
yüfü; k t..ı ıl gor
wn ' r. ı.s ı ı~ 

unuriy t merc.neıı -
le ın rn u b amukları a çık 
m k ı.enJ s ı n .. cu bıJ a ıl
d r. Bununla beraber memur ol
m ı< ı teme. ı tir. Ank rada bir 
d fo.n tı, az zamanda ı;ır ış· 
t ı bu y ı ""'! ası halkın bü
y; hır r b ule ar w tı ~un
di it ride ba mutc\i az.ı aw. , nı 
hır fabri.-u hal ne g tirmek ta
• V\i ~ aJı.ı·. Bu cıostum, un· 

ln tı. Orta t hsilı btle olmıynn 
l>.r genç kl. dı ıden ı§ iste.meye 
g lm ş, o da kabul ederek yanı
na almış. lt a t t ıki gün sonra 
bu genç. paraca sıkıntıdu. bu· 
hınma.suıa. ragnıen çalışmıy::ı.
CUt:,~nı soyliyerck ozür <lılemış , 
sebebi de lx,Y z go ek gıyılıne
ye mecbur tutulmasıymış. "Tu.
nıdıklaı unın b ni bu kıyafetle 
gonnclerlnden utanıyorum" de
m:ş. 

lşte mücadele edilmesi gere • 
kcıı zilıniyet budur! 

RlGl~--1 
k"çük haberler 

Hungkong 2 (a.a.) - Mahalli 
J~pon deniz makamları, İ\.alyan 
sıliihe!ld9.Zlannın cebren Tomis
lav ismind ki Yugoslav vaprunu 
zaptettikl rine dair verilen ha" 
ber hn.kkındn esaslı tahkikata 

_K!~i ti! erini bilJınni lerdır. 
~--

yet eh ·ği 
(Baştarafı 1 iııci Sayfada) 

Tul:.Ub ric'at!! 
Mo,,,kova, 2 (a.n.) - (Kızıl 

Yıldız) garetesi muhabırinin bil
dirdiğine göre, Rus cephesinde 
Tula istilmmetiııde cuınart.esi 
gündüz ve gece muharebeler de· 
vam etmiş ve düşman uğri!dığı 
ağır zayiata ~önlen hücuınıa" 
rını hnfifletmemiştir. 

YENi S ;AB~ı\D 
f 

faa iyeti artı 

~on eç lill rı l' rinde 
Lon ra, 2 ( . ) - İngıltere 

hava ııezaretınin te ol: 

Cuma ge sahil ınuh:ı.frur.a 
serv ınc men. up tayyarcleıimız 
Norveç saf..ıll1;_rı 'c l: Tl.3C odaları 
acı.khrında d man ci • nakli
} atına muvaftakı) etlı taa.rruz
hır yapnu la.raır . 

lç.ıerinde bır petr Jl ve bilyük 
hncımde bir ıaşe gem i bulu -
nan on düşman nalclıyesıne tıun 
isabetler kaydedılmiştir. 

Alınruılnra gore 
Berlin, 2 (a.a.) - Alman teb

liğillden: 
DUşman 1-2 son teşnn gecesi 

Almanyanın sım.aJ batısınd~ 
bazı yerlere iru:iliik ve yangın 
bombalrı:u atmıştır. Oç İngiliz 
bombardıman ta) yarcsı du.şü
rillmüştür. 

Halfı. büyük ticaret işlennin 
mühim bir kısmı lrkaıı Türk 
olmıynn yurttaşların elinde bu
luııuyor. Memlekeltcki azlıkla -
rın umwnı nufusa nisbetleri hiq 
mesabe ind dir. Bununla. bera· 
ber bu azlıklarm ticaret lınyatı
mıu:ia işgal ettikleri mevki bu 
muriyet kapılamıı önlerinde ka

Muhabir, A1mruı kuvvetleri 
kısmı küllisinin geri pUskiirttll - , 
milş olmasına rağmen bu Ci~p " 1 
hede Sovyct kıta.larınm rirat 
etmek mecburiyetinde kaldıkla- 1 
rını na.,•e etmektedir. 

Dlifiill .... n iaşe nakliyatına ya
pılan taarruzlar esnasında, harp 
gemilerimiz ve tayyarelerimiz 
ilkteşrin ayı zarfında ccman 
441,300 tonilato hacminde düş
man ticaret gemisı b tım ı~laı·
dır. Bunlardan 255.3 O tonu 
<lenizaltılarıınız, 18 000 tonu 
danizüstü harp gemilerimiz, 168 
bin ton 'la tosu da tayynn-..erinuz 
tarafından batırılmı lır. 

dar büyliktiir. 

Ordunun yeni arkanıhıarp reisi 
Aınsterdam, 2 (a.a.) - D.N. 

B: 
İngiliz istihbarnt scrvısının 

bildirdiğine göre Sovyet ordu 
erkfuuharp rci,,,i general Sclıou
kaff'ın yerine büyük harpte çar 
ordusunda bir rol oynn.mış olan 
Schapesclınikoff tayin edilmiş· 
tir. 

Bunun sebebi nedir? Me
muriyet kpılaı ını önlerinde ka· 
palı bulan lıın tıyan ve müsevi 
yurttaşlar butwı zekalarını ser
best meslekler-de ve ticaret ha
yatında muva.ffnk olmu.l· eme
linde teksif edıyorlar. Küçükten 
işe atılırlar, iş muhitlerinde yug- AJ t bJ• ... · 
rulur, piyasanın girdisini çıktı- man e ıgı 
sını, kazanç yollarını öğrenirler. (Baı tarafı 1 tncı sayfada) 
Ve günün birinde glındeliklerin- Takip dcoom ediyor 
den bıriktirdıkleri küçük serma- · Berlin, 2 (a.a:) _Alman lcı-
ye ile miıtevazi bir işe girişirler. talan 30/31 hkteşrin günü Ok·· 
Hiç bir zaman hakir görmedik- raynada sanayi bölgesinde mağ
leri bu iş hayatında, bir amele lUp Sovyct kuvvetlerini takıbe 
gibi terliycrek, çalışıp çabalıya- devam etmiştir. 
rak istikballerini temin ederler. 30 nkteşrinde bu harp kesi
Ve talihini memuriyet hayatm- minde 2.000 esir alınmıştır. Düş 
da a.raJ1ll§ olan diğer birçok yurt man ardcılarırun gösterdiği ma
ta.şiarın ömilrlerinin sonuna ka- halli mukavemet, Alman kuv -
dar sıkıntı içinde yaşarlarken vetler:i tarafından her tarafta 
onlar en geni.5 bir refahın ve ser. süratle kırılmıştır. 
vetin gölğesinde rahatça ömür !!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~~~!"".!!!!!~ 
sürerler. siz, bereketsizmidir? Hiçte değil 

Gençliğin ticaret sahasına rağ Bu topraklar altın yatağıdır. 
beti günden güne inkişaf ediyor. Yalnız, koynunda sakladığı ser
Düne nazaran bugün zihniyeti- vctlerıi kucak dolusu dışarı vur
mizde epeyce ilerlemeler var. mak için, biraz emek, biraz bil
Fakat bu netice henUz kfıfi de- gi, biraZ aşk bekliyor. Garp mem 
ğildir. Öte yandan, zırn.i teşcb- leketlerinde yüksek ziraat tahsi
büsler sahası, gençlerimiz için • li gördükten sonra dar ve karan-ı 
btitün bekaretini muhafaza. edi-I Iık bir dairenin dumanlı hava
yor. Şehirlerde tahsil görüp ye-ı sında ciğerlerini çürüten gençle
tistikten sonra zıraat 'Üzerinde re, hem kendi hcsap1anna, hem 
çalışmaya ve bilgilerinden Türk de bilgiye muhtaç yurt toprnk
topraklannı faytlalandırmaya lan hesabına, iki defu. acımamak 
koşrnu~ kaç gon" tanırsımz" Se- elden gelmiyor. 
hir hayu.tından köy ziraatına gi-

1 
Otuz kırk milyon insanı bcsli

denlere rnstlama.k şöyle dursun, yecek kudrette olan bu topraklar 
atalannın mirası olan z;raatı bil bugünkü nüfusumuzu refah ve 
yuk şehirlerin cazibesine tutula· servet içinde yaşatmak icab e· 
rak terkeden ve kapı kapı dola- derdi. Eğer hala bu yurtta bazı 
şıp kendilerine memuriyet ara- mahhrumiyetler varsa inanalım 
yanlar pek çoktur. ki bu. iş ve teşebbüs zihniyetinin 

Bu sakat zihniyet neden ileri aramızda hcnUz layı:kile yerleş
geliyor? Yurt toprakları verim- mcmiş olması yüzündendir. 

- Büyük şöhretinizi iJittiın. 
Altı ay var ti ha.yutmı azap içe
risfndo geçiyoc. Ne iş ıkaldı ne 
güç ... 

Tahminimde aldaiınıadığmu 
anlıyordum. Devamını bekleme
den: 

- EMi.d, dedim. Derdin bü
yüğü, küçüğü, ohnaz. Thrt derıt
tir. 

- 8 - 1 
ne '1:a.m3imcn uygun vaziyette o
lan zavallı tücc:ın muhakemeye 
lüzum ı;>r.meden h yrote düşür
dü: 

- Ne isabet, ne keramet! 
Diye mırıldandıktan sonra: 
- Hayır Efendi Hazretler4, 

ha.yır uslannuı.dı ve himmetiniz 
olmazsa uslımmı)'tıCak da .. 

Maltu üzerinde . 
Roma, 2 (a.o..) - İtalyan 

bombardıman teşkilleri dun ge
ce Malta adasının en ehemmi • 
yctli hedeflerini müessir suret-
te bamb uelardır. 

Japonya H" di ini 
' isoaıe hazırlanıyor 

(Baştarafı 1 itıcı Sayfada) 
nin faydasız olacagı k naatinde
dir. 

Japonlar, Hindiçini etrafında 
kara ve deni kuvv tlerıni top
lam.ağa devam ettikçe, mes .;e 
git gide daha fuzla. f..:~t arz 
edecek bir hal almaktndır. 
Diğer taraf tan, halkın Fran

saya karşı bes1.."'<liğı dUrUstlUk 
ve ahl8.ki duygularmı bozmak 
için J aponlarm Hin1içinideki 
propagandalan endişe ıçinde bu-ı 
lunan mahalli FraJL;ı--ız makamln.
rı tara.fı.ndan şiddetle t.ak.bih e
dilmektedir. 

Japonlar, bu babdt. kendileri· 
ni terbiye etmek mal- dile, Hin 
diçininin serbest Çin tarnfmdu.n 
tehdit edildiğini öne sürmekte
dirler . 

Bu itibarla, Ju.ponya, serbest 
Çine taarruza. hazırlanmakta ve 
bu hazırlığı da Hindiciniyi aske
ri ve idari bakımdan İ§gal için 
bir sebep saymaktadır. 

Japon propagandacıları, Man
çukoda yaptıklarının aynı ola 
;rak Annam'ın eski kralla1 uıdnn 
birini Hindiçini lmp:ını.toru ilin 
etmek fikrini telkin eb11ektedir
ler. Bu imparatorun, Frruı a ve 
bütün ecnebiler aleyhinde Japon 1 
emellerini ta.tbika memur bir ı 
köle ola.cağı pek tabiidir. 1 

Dedim. 
Zateri zade~ o kadar e:ı:n·j 

niyetle gelmişti ki her s&ıiınü 
bir keramet oln.ro;k lüı:bul ediyor 
ve btttU:n mevcudlyetfie iruı.myor 
du. 

- Sam. dedim. Bu işte gayet 
ufak bir vazife dilşiiyor. İyi sn~ 
atte olsulılarla ıbir görü.~e -
den evvel kat'i neticeyi söyliye
memeklc beraber o gl.lııe kadar 
çok frude göreceğin bir ilfı.ç ve-

, 
arp vazi u i Amerikan m~hribi~l~ 

batırılması ve Tahlr 
efendi merhum Amerika 

Eylu yın a 
aske ·i tayyar 

i ~l a u do 
Vaşington, 2 (a.a.) - ıs O 

temmuz ayında Eırle ~ Am i
kada 561 ask ri tayyare y ıl · 

ır. 1941 cylfılimde 1.914 as-
hui tavy ... rı;; , ·r. 

D ... ı t t t-
b' nn c h<lı .ten so 1 2 
ile 1 37 ) an a...-ra ınJa 

(Başta.rafı 1 inci Sayfada) 
ler, Kafkasyayı ayırır, 

3 - Rusların .Azcıık den.iziyle 
nlAkası kesilir. 

4 - Burada kurulacak hava 
üsleri, Kafkasya.da. cereyan ede
cek harcldltı desteklerler. 

öbür yandan, Rostov'un zap
tı da aşo.g:ıdnk; faydalan temin 
eder: 

1 - Grossyi Aleksanarask -
R ov - Ka.nıensk rnlannın 
bir bası elde edilm1ş olur. 

2 - Ba.kf1 Mihaç - Rostov 
yolunun &imalle iltisakı kalına
.nnş ohır. 

3- Rus ordusunun h yatlye-
t· m · tr I k • -
rJ c'irt k 
Y s t c ı w atılın ol r, 'Jr-. 

4 - I r d n1z:i le u ;o t nna ç 
ınuddet z fında y ı ı1 n dan 
daha çok gemi su~ a ınd.inımı,, - , 
t.ıı·. 

Deniz harp k drosu ın <li 
314 buytlk harp gc. · ahip
tır .... 1 harp genusi de n ha
lın cıır. 

& ::r. gaıı - l r d - S ... ratov n gwı u ol Rus -
lı tına nh eder. J n h:ırb' e dair o günkü ga-

5 - t di w er hatlar- z t.cnııı telh af h bcrlEl"llli bıku-
d n · d " cok ç in 1 r . t :Lır, y t da aralarında has-

Bırlc ik Amerika, demokrasi
lerm deniz inşaat U:4.0g hı huh
ne gelmek nıaksd.diylc ıst nııen 
iyı yola girmiştir, fa.kat mumı.
fan p.~grammın birii.n ev\ el 
ımcydana gC'tirilebllmesı içın ~a
pılaca.k daha bir çok iş vardır. 

Lord Bcaverbrook'la. Çoı çü 
arasuıda ih tilLif 

Lizbon, 2 (a.a.) - OFİ: 
Londradan muhtelif kaynak -

latdnn gelen haberler, M. Ç<>rçil 
ile lord Beaverbrook arnsuıda 
vahim görüş ayrılıkları meyda.
na cıktığmı teyit etmektedir . 
Lordun harp kabinesinden çekil 
diği veyahut diğer bir nezarete 
gectiği taktirde bu neticenin 111-
giltercnin vaziyetinde ehemrnı
yetli nlru'.ler doğura-bilecek ma
hiyette olacağına işaret edılmek 
tedir. 

Chevla d 
kruvazöri~ 

Camden (Nev Jersey) 2 Ca.a.) 
"İki Okyanus" filosu ismi veri
len inşaat programında der
pi§ edilen 10.000 tonluk Chev
lnnd ismindeki yeni kruvazbr bu 
giın, tahmin edilen müJd tten 
yedi ay evvel denize indirilmış
tir. Bu kruvnzör Ncvyo k Shıp 
Building Coorpor ntio 1 l'. urds tez 
gahlımnda inşa edilmektedir. 

Hususiyeti, pek mühim silrati 
olan bu krm~azör 57 deniz birli
ğini ihtfra edecek olan yeni bır 
serinin ilk gemisidir. 

At antikte akibet
leri meçhul subay

lar aran1yoı· 
VaRington, 2 (a.a..J - Bırçok 

Am.eriknn harp gemileri ,. c do
nanmaya mensup tayyareler Ru
bcn James muhribinin battığı. 
İzlandanın garbmdaki Atlinlik 
bölgesinde dolaşanıl;: alnbetleri 
henüz meçhul olail 76 zabit ve 
neferi anmıaktadırlar. Deniz 
mahfillerinde, kaybolanların hiç 
olmazsa bir kaçının 1ngiltercye 
giden bir çok Kanada ve İngiliz 
vapurları tarafından kurtanldı
ğı ümit edilmektedir. 

Bulgar radyosu neşriya
tmı bozan verici istasyon 

bulundu 
Sof yn, 2 ( a.a.) - Ofi : 
Birkaç aydan beri Bulgar dev.

Jet radyosunun n~c;riyatını bo -
zan gizli rady<> istasyonu uzun 
araştırmalardan sonra nihayet 
bulunmuştur. 
Bulgar münakalat nazırı Gora
nof bugün matbuata beyanatta 
bulunarak Bulgar telsiz bulucu 
servislerinin, gizli \'erici istas
yonun Kırım'da bulunduğunu he 
men kat'i denecek bir surette 
tesbit ettiklerini söylemiştir. 

caksın Pazartesi gtinü akşamı ı 
İyi saatte olsunlarla istiŞ!re ge
caındir. Ertesi günü iklııdi vak
ti yine bura.yıa geleceksin. 

Hurşit 'büsbütün alıklaşmış 
tı. Onun bu halinden istifade e
derelc 

- Hangi canıöde oturursun? 
Hatununun adı nedir? Bir kiiğı-ı 
da yaz da muslm. şeklinde ık:ıtla 
ve abdestin varsa üç ihlası şcıif 
okuyarak üfle ve o .muskayı şu 
köşedeki 7.enbile at. 
Dediğimi harfiyyen yaptı. Mü 

Kaı ya ile • i bır irti- bırul e rlerdi. 
bat, cenu tan ynrdı l nn akıp Tahır efendi A·vrupa.yı da gör
g 1m W.lus mevz m lan bu m · , İngiliz saray ara nnı 
zam cıa, ço · büyük bu- k J'llle- ve arabacılarını yakından tetkik 
tı hru.1..dır. için. saray tarafından galiba. 

Orcl şarkına do~nı h01roka - 1ngıltcr ·ye gönderilmişti. Mer
tm inkisaflar k :,,d tmc i, ce· hum bu seynh ti esnasında bir 
nuptar. gel n hatlan tehlikeye vaparda ikinci k ptanla çar.kçı-
d~ıirm k ıtibariyıc, dıkkati çok ar sında şahidi old i2'u bir' 
cfıliptir. 1 münakaşayı söyle anlatırdı: 

Cenupt.ı, O\•q, kısunianndn -Suratlar lopkınnizı, yumnık 
iklım, ı rkezde, h le şım IJeki lar sıkılını§ bir halde herifler 
gibi sert degildir. Dıınuııla be- güvertede karşı karşıya: hayln
raber ı mevsimin yağnıul:ırı nsıp duruyorlar. Ben: 
düz arazıde mütearrıza engeller - Ha şimdi dr.ı.pışacaldar! H 
çıkara.cnktır. !;!imdi yumruk yumruğa gele-

Azak Je,ıiziııin doğu kıyıları cekleı !.. diye sabırsızlaıı.ıtken 
elde bu1 ,muurulduğu müadetçc, onlar biraz söyJendi1."ten son~ 
Anana - fU-asnodnr - Stalingr-ad biri bir tarafa, otelti diğer ta
demıryrıJu kullanılabilir. Ancak, rafa yollarına de\ram ediyorlar: 
Bu yollar, yaklaşan taarruz or- sonra ikisi de ayni zamanda g;. 
dusunun Jnimi ha'\3 tE>.hdıtlerine nye dönüp gene kaışılaşıyorlar 
an:ITuz kaJa~.klaı'Clır. ve yeniden yumruklar sıkıl\ söy-

Rus d nanması, Kere: - Batum leniyorlar, homurdanıyorlar. 
arasındaki kıyılarda ikmal işi Fnl'ıı.t iş gene yumruğa, tokata 
ni kolaylaştırır ve cıkarmalarla- do rnınıoden tekrar hızlı adım
da kara. harOKutıni destekleye- !arla birbirlerinden uzaklaşı • 
bilir. yorlardı. Bu hal belki on defa 

Kırımı ayıran berzahın geç'}. tekcrrlir etti. Anladım ki mesele 
diği 1 • ve müd filcrin çekildikte- karşı karşıya gelip öfkeli, öfkcli · 
ıini Alman tebliğleri bildirmek- soylemneden ileıi gitmiyor, ıben 
tcdirleı-. Berzahın geııicliği de: 
8 : 4, der:inrği de 35 kilometre - Beyhude nefes tiiketm~ 
oldu w ı bilinmektedir. Müd -ın- v'n dövfu;ece~ yok! 
s ııısbetle kolay ol n berzah sedim ve kamarama çekildim 
ha.kikaten kayb~ilmissc, Ru<:ı- idi .. 
lnr için Iürmıın milhlm deniz * 
iislerlni v Azak Kaı a.drnizk, Merhum Tnhir efendi bu~ 
lttisalini tem n edrn Kere Bo - sağ olup da Alınan - .A!illerikan 
ğnzını, herşeye tercihan ve sonu ihtilclfı hakkındnki son haberleri 
na kadar korumak mecburiyeti kendisine okusaydım, muhakkak 
baP. göstermış demektir., Ruslar ki: 
bu cepheyi beslediklerini söylü - - Nafile nefesini tüketme 
yarlar. evlô.t. Bunların birbirleriyle 

Rus ordusu için cenupta: ya- dovüşcccklcri yok, derdi. 
pılacak vazife: =============:: 

1 -Don mıntakasını müda
faa etmek, 

2 - I~afkas kaynaklarını ko· 
rumak ve Hazer irtibatını emni
yet altında bulundurmak oldu -
ğuna göre, Don ve Roatov mü-

KANADA 
B ŞVEKİLl 
ÖYLÜYO Kömür nakliyatma ait 

kış navf un tarifesi Hydepark, 2 (a.a.) - l{an~ 
da bu.ş eltili .Mackenie King. re-

Zonguldak kömür mıntakasııı- isicümhur Ruzveltin köyd ki 
dan Karadeniz. Marmara, Eğe sayfiyesine gelmiştir. Burada i
ve Akdeniz limanlarına yapıla- ki gün misafir kalacaktır. Bas
cak olan kömür nakliyatının kış veki! hususi vagonunda, tam blr 
navlun tarifeleri tatbik edilme- anl~aya vn.rdıktan sonra mı 
ğe baslıı.nnustır. Mevsim müna- Ka adaya dönmcği ümit etti"i
sebctiyle kış aylarınd.2. nakli. rat ni soran gn.zetecilere şu cev&bı 
güçlükle yapıldığı için yeni nav- vcr.ıni.stir: 
iun tarifeleri YM tarifelerine "Bu nnla.şma çoktaııbe.ri m v-
na.zaran fiyatqa daha yüksektir. _2l~ttu~r·="=======-=== 
Kıs tarifeleri Nisan syınn kaQ.ur 
muteber olacaktır. 

Can kurtaran Otomobili 
bir tramvaya çarptı 
127 numaralı can kurtaran o· 

tomobili, dün öğleden sonra Gül 
hane parkının önündclti virajdan 
gecerken 14-t numaralı tram\•ay· 
la. çarpLc;mıı%ır. Çnrpıfjma rok 
şiddefü olmuş, cankurtaranın ôn 
kısmı tamamen, tramvay da ln -
men hnsaı a u~rı·amıs, insanca bir 
z~viat olmamıştır. 

Sarıyer alkev· ı· 
e muvaffakıyet i 

orta oyu a 
Dün Sarıyer B"alkevi salo la

nnda profesör İsmail Hakkı Bal 
ta ıoğlunun hazırlamış olduğu 
(Köy muhtarı} adlı modern orta 
oyunu Halkevinin temsil kolu 
tarafından büyiik bir kalabalık 
hmrunında muvai:fakiyetlc tem
sil edilmıştir. 

Temsilden CV\Yel profesör 1 s. 
mail Hakkı Baltacıoğh.1 11Tiya.t
ro:nu7,da orta oyunu ve bu oyu-

»11• nun modernleşmesi imkaoJarı " 
Sukut ~den dava mevzuu etrafında bir konferans 

Ankara Dil, T<u-.ih, Edebiyat _vermiştir. _ 

fakültesi profesörleıi den Her- Yeşifayın aylık ictimaı 
bert Meltsing tarafından Nadir Ye~ilay Qlınçlik şubeSi Emin 
Nadi aleyhine asliye birinci ceza önü ~evinde aylık toplantısı
mahkcmesinden açılan hakaret nı yapmıştır. Toplantıda: yeni a
davası, dün da\'acının mahke . zalar ~d içmişlerdir. 

. And u~me merasimini m.ütca-
mc~ e gehn.iyerek davadan vaz lrib bir konser verllmiştir. Ru 
geçtiğini bildirmesi üzerine su- topla.nWar her ayın ilk haftasın· 
kut etmiştir. da tekra.r edilecektir. 

18.k.atın daha faili uzı:ı.ması teh- ==========--=--================ 
Hkeli idi: ~ '*">&W8N' 

- Haydi evlat! dedim. &-.ni H k 1 t t" h .. d 
işin bekliyor. Kalbini bana rapt er a p e ız trap, er goz e yaş, 
et, düşünecek birşey yok Sabrın hasret ateşi b.rakan 
sonu sel8.mettir. Pe'k yakında 
inanaınıyacağın şeylere ş:ıhit o
laca:ksm. 

' her dudakta 

our Ve yerind;en kımıldıya • 
re.it önümde diz çökmüş olan 
Burşit beyin nlnı \:ZCrinde ellini 
gezdirelim ve: 

- Görüyorum, derdini IQütüiı 
tclernntiylo göri!yonmn. Biraz 
uslamnadı mı? 

A'vlml tam cmı ıalacak yerin
den yakala.mıştmı. Bütün kuvvo 
fün.i gözlerimde toplıya.rnk: 

- Pir hakkı için emeline mu-

receğ1nı. Geleook Salıya kadar 
biyadctie 300 den b bnıak ve 
her gün !bir misli arlb.mı k ille
re k ben (Ya butl!laı: çek "'r
sin. B ı ı.nn ra; !-'deook ye 

Avım tekrar elimi öpcrok ce
binden usulca çıkardığı birşeyi , 
nostumun altına doğru sürdü 

Bu &tikli Rınlim ''Deniz dil 

\-affuk olooaJrsın. Ona iettan di· 
yemem.Herhalde a.ldruıdı.Erenel 
rın lıimmeti onu sa.na.~ 'r k" 

ve: 
- Hinmıctini2 hazır olsun Fr 
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-,Bakınız efendim, pehlivaıı
bkı:ıkla. ile değildir. Sis ~ peh
livanı alıp götürilnta. ~er A
clalıyo. ka.rşl koyamaz.sa on para 
vermeyiniz. 

Dodiın. Bu seter de iırl adam: 
- Biz Adalıya k.arş koyacak 

adam değil yeneooJ.: adem isti-
yoruz.. ,lb"":.. 

Dedi. Hergeleci. ll"ırees Çlkar-
mıyordu. Qlld~e geli~ ot:ul'
muştu. Adamtı. ceva.p verdim: 

- Pclıliva.nlı1t lbclli olınaa. 
8iz bu, pehli\'8.Ill alıp plin... YU
rinüW ikara çıkannu. 

Nihayet ~ razi 
oldn. Heme.n.~eybelerimizi ha.
zırladık ben de beraber Hayra- , 
bolu yolunu tuttuk .. Hareketi • 
miz Oğleden sOlll'a idi. Yaylı ara 
baJıı.nn aUnn qok diri ve kavi 
idı. Yıldınm gibi gidıyorduk. Bir 
hamlede Topkapıdan çıktık .. 

Hafı7. beyle konuşuyorduk. 
Sordum: "' 

- liu gece nerede kooahlıya-
cağız?. ' 

- KUçük çekmeceyi tutmağa 
~yoruz.. A.tllnet agaru.n çift-
liğinde.. . . 

- KUçUk çelaneceyı tutabile-
eak mıyız'! . 

1 - Ezanla tuw.rız .. 
Dedi. Fakat adtwıl:.ırın Herge 

leıc.i üzerindeki \im.itleri geWjek
ti. Bir türlü gözleri tutmamıştı. 
Yetmiş oklrolık pehlivan olur -
muydu? 

Ara sır.:ı. mınn kırın bile edi
yorlardı. Hergeleci de farkında 
idi. Uzalnuyalım .. Nihayet Hay
reholuya g idik. Davul zuıualar 
bizi karşıladı. 

Biz Hayraboluya. gtireşten bir 
gılin evvcl gelmiştik .. Adalı biz.. 
den bir giln evvel gelmi5.. Edir· 
'2le ağalan da gelmi~ler .. Nasıl 
gelmezler? Da~·ul ~r:na'ıa_;I~ }>eh 
Jjvanlarını getirmişler.. Edmıc-j 
den belki beş yüz atlı gelmişti. 

Hayrabolwular, lstanbuldan 
;(Adalıyı vl'n(>Cek pedılivan getir
~klerini davul zurnalarla k~
• ıışlaı dı. Ara.hadan Hergeleci 
bılnee h{·rkes ~yrete düştü. Ve, 
~r'birlerinc badmkaldılar. 

Hattiı... Hayr:Wolulu ağalar .. 
dan birisi beni sivil gtyimniş gö
rerek pehlivandan addetmeyip 
Jiafız beyin yanına gelerek: 

- H~ız, pohliva.n bu mu? 
- Evet .• 

- Bu, Adalıyı yenebilir mi?. 
- Ne yapalım başka bulama-

ark? 
- Hayra.bolular bir avu~ peh

livan mı koyacaklar Adalının 
karşısl.D&ı .• 

- ..... . 
- Hiç, çıkarmasak daha ;yi .. 
Dedi. Hafızı bey ne diyeceğini 

oe.şırmıştı. Hdlip bUzülmü.5tü . 
Ben, yalnız dinledim. Hafız~· 
lUf bitti'kten sonra başını çevı
dp yüzüm~ mehil mcltU bah.-tı. 
Damek istedi ki: 

- Gördün ya .. 
U?.atroıyalılr}- çiftliğe yerl~tlk. 

Ben, bir aralık huldum .. Hafız 
beye: 

- Beyim, k lı kmayınız.. Bu, 
pehlivan yüziinuzü kara etımez .. 

Deyince, o: 
- Ne diroısıınuz?. Hiç bu 

Adalıyı ycncb lir mi?. 
Diye söylen· .1 üzüiqü. Bütiln 

Hayrcbolululnı , keder içinde idi. 
J-dalı Halil, ko · ı ını gerıniş bö
b'1rleniyordu. F.ıh.at Adalı Halil, 
Hergeleciyi gıy. ben tanıyordu. 
Onun Rüsteımlc, koca Yusufla , 
trap Saitlc ol:ın güreşlerini ha· 
ber almıstı. 

* Ha.yrabolu, güreşi b:ışlamıştı. 
Küçük pehlivanlar güro.5iyorlar
dı basa Adalı Halilden başka 
ki~sc ·yoktu. Bir de Hergeleci 
vardı. 

Hergeleci, bir köşeye çekilmiş 
Suyolcu Mehınet pehlivanla otu
ruyordu. Fakat fevkalflde sinir
li idi. Bilhassa, Hnyrabolululara 
kızmıştı. ikide bir de Mehmet 
pehlivana: 

- Yahu, ndamı pehlivan ye
rine koymuyorlar be?. 

Mehmet pehlivan, Hergeleciyi 
teskine çalışıyordu: 

- Hele, bir meydana çık o va
kit a.nlıı.rlar . 

Mehmet pehlivan, güreşıniye
cekti. Hayrabolulular, o derece 
ileri vardılar ki, Hergcleclyi A-
4alı için kendileri getinnemiş 
r-ihl duruyorlardı. 

Edirneliler, Hayrnbolulularla 
&Ja.y ediyorlardı. Hlilisa, vaziyet 
bir tuhaftı. Sanki Hergeleci 
kendisi gclnri.'} gibi idi. Mehmet 
pehlivanla baş b:ışa. ~. 

Mehmet pehltvan sultan Aziz 
«!evri pehlivanlarından olduğu i
çin, onu, yeni ve eski pehlivan
ların hemen hepsi tanırlardı . 
Bilhas...c;a, meydan ca.r.ğın Meh • 
met pehlivanı tanıyordu. İhtiyar 
eski biı· pehlivan olan cartıT , 
Bergcleciyt tanıyozıdu. Yancı ile 
olıuı gilreşini o, yapmışti. 

Bn.ş güreş :ramanı geldi. Caz.. 
fır meydana çıkarak bağırdı: 

- B a güreşecekler kazan 

YEN i S :A. BAR 

~DYO P~OCRAMI 1 D~=.~=~!::>ı 
3 2. Teşran 1941 ~ Vefa d&: Muvahhid - :. . VahSd, Enver, Mustafa, Lötfi, 

7.30 Progroın ! 18.45 lnce.::.az. 'aal ~ Ferdi, Fikret, Muh· 
7.33 Müzık 19.15 Mmik teşem, Necdet, ŞUkrtiden milte· 

Nki,kil. 
Oy:trn llk anlarda hızlanıverdi. 

Fikr~ sağdan sürüp götürdü
ğü top Vefa kalesini karıştırdı. 
~d mükemmel bir <;.ıkış
la 1niUıim bir tehlikeyi savuş
furdıt. Kısa paslarla hiicııma 
~ Yeşilbeyulılar sarı ın
~ b:leden kolaylıkla uzak. 
~. Lılt!inin uzaktan 
çektl!l §Üt te Nurinhı ellerinde 
'taldı • .Muhteşem. Fikretten al
dığı. gUzel bir pasla mükemmel 

Baş, diş, '1ezle, grip, romatizma 

SOLDAN SACA: 

1 - Zeytin yağile m~hur blr Türk 
llmnnı, nleı;;. 2 - &!bep olan, ınenU 
bir emir siğnsı, 3 - lspnnynda meş
hur bir saray, şohret. 4 - Mnyı ul 
çusu, eski Mısıl'lılann bir mo.\ıudu. 
5 - Sayı. 6 - Dcni.zaluların ba~lıca 
silfıhı, bırincı harfinden sonra (ğ) 
bar!ı gelirse kadınların dikişte kul
lnndıkbırı çelik parçası. 7 - Fenalık 
degil, kliı;ük tacir. 8 - Alfabcmızın 

flltıncı harfı, birinci har!ı, yirmi tı
çunclİ hnrfi. 9 - Not.o, geri '\:erme. 
di 10 - Şimdi tarlhc karışan, lfıkin 

bb-~1 pozisyonuna. girdi Fabt 
to?ı çiğnedi Vefa kalesine yUk
Jenen Fenerliler bir korne kn- ı 
za.ndılar. Sağdan çekilen topu 
Cemil, yeşil beyaz kaleye soktu. 
Birinci devre her iki tarafın 
gayretli oyunlariylo geçerken 
1 - () san lacivert lehine bitti. 

İkinci devrede Vefalıları Fe
ner kalesini sık sık ziyaret et- · 
tikleri görüfüyordu. Muradın u- • 
zun vuruşları san lacivert kale 
de beliren tehlikeleri savuşturu
yordu. Cemilin güzel ortasiyle 
karışan yeşil beyaz kalede Mu
va.hhid:n yeıinde bir çıkışiyle 
ikinci golden uzakl~~ı. Muh-
teşem, Necdet, Şükrü ara.5ında 
mekik dokuyarak Fener kalesi
ne doğru yollanan topu F..sat 
zorlukla çeldi. Oyun karşılıklı, 
·fakat neticesiz akınlarla geçer
ken Melih ortalardan yakaladı-
ğı topu ikinci defa Vefa kalesi
ne soktu. Bu sayı yeşil beyaz -
hlan gevşetti. Oyun hızını kay 
betti. Sarı lacivertliler AAhadaıi 
2 - O galip ayrıldılar. 

Da.\,ıtpa.~: l -Topkapı : O 
Fenerbahçe stadında gilnün 

ikinci maçını Da VU~5R ile 
Topkapı yanmıştır. Ustiln oy
nayan Davutpaşa takımı, Top
kapıyı 1 - O yenmiştir. 

eskiden soya kullanılan bir rütbe 1 ================ 
<sımdı b:ıy diyoruz), itıkat. 

YUKARI DAN AŞAGIYA: 
1 - Suyu soyu belli olmak, !zmi11 

kabadcıyısı. 2 - Deniz kenarıııdaki 
ev, bnnışlama. 3 - Yedinci Edvıırın 
valdesı owıı tngıliz. kraliçesi. 4 - A
knreUer, hayvan meskeni. 5 - Ze • 
l:!lvetli, lenct. 6 - Rapt edatı, sonu
na bır (L) gcliı c a"z.ımız.ın içinde 
bulunan bir UZ\ um uz olur. 7 - Dil

,1-----·~ 

YAPI 
Ne oir Kooperatif, 
Ne bir Şi rkettir. 

şilndukten sonru varılan netice (mııh •ı••••••••••Jm .. 
kemeler de veıir) 8- tntikamı doı'i'U
r:ın !cna his. 9 - Hnynt uzunluğu, nt 
pnpucu. 10 - inek yavrusu, Hindi~
tana yakın bir ülke. 

Dünkü bulnıacanoı halli 

1 2 34 567890 
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En idareli 
LAMBA 

Kadıköy Tapu sicil Muha/ızlığından: 
.Merdlvenköy dc~men yolanda ve 939 senesi nrnzi tahririne nazaran 

tarafları dere ve bulgurlu yolu ve Hacı Osmnn bey veresesi tarlaları ve 
yine Osman veresesi tarlası ile muhat 6435 mur:ıbba metre mikl:ırında 7/9 
vergi numar:ılı ve llç pınar araz.isi nnmile marur tarlanın kndlmen ve tapu 
skilllnde mukayyet olnuyarnk Maliye hazinesinin la$arruf.unda olduf\lndrın 
·bahısle yeniden tescili. 1.fileb edilmekte bulunduğundan mahallinde t.:ıhki
kat ve mesaha lcro. kılınacaktır. Bu g:ıyrimenkulUn tasarrufundn al4kası 
bulunduğu iddin edenler oldu.Cu takdırde 11 T~rinisnnl !Ml gilnU bcra
yı tahkik mahalline gidecek ol:ın tapu memuruna veya 941/2425 muhabef'e 
numarası ile bu tarihe kndar Sultanahmett-0 Kadıkl",f tapu sicil muhafız-
lığına müracaaUan ildn olunur. "9169'' 

lstanbul Sıhhi Jılüesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılan. derhal lıeser 
lcabmda ıonde 3 kaşe ahnabllir, Her yerde pullu kututarı ısrarla isteytnl'a 

Yozgat Nafıa Müdürlügünden 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı Betikt•f Aıl\erllk Şutıcıı 

kan lığından: 
.,

9 
1 - Şubcnıızde kcıyıUı yc<fl1' pD 

do '1steğnıeni Ahmet oğlu O 

1 - Eksiltmeye konulan i~: 

17997 lira 39 kuruş keııil tutarlı hastah:111e bahçe tıınz.im 

b"U tesisau işi: 
2 - _pu ise ait şartname ve C\Tak fiUrılardır: 

A - Eksiltme {iartnnmesi 
B - Mukavele proje&i 
C - Nafia işleri Gonel şnrt.nnmesi 
D - Jo'ennl ve husust :ıartname 

' (16468) mn \·erdiği adresdc bıil 
madığı bu subayın pek acc1c °'
ııubemizc muracnnt l'lmesi dn1;/ 
takdirde hakkında 1076 b<l)ılı ~ 
nun maddei m.ılı.susun .. goı c fil 
le yapılnca~ı. 1, 

ve şarınameler1 16_ 2 - Yine şulıcmizde k:n-ıtlı ) 1iV 
naklıye u·~ıneııi Ali oğlu A' nı 

E - Keşif cct\'cll proje , 
1slek111er Yozgat daimi encUmenııinde bu evraıt 
rebilirler. 

S - Eksiltme 15/11/1941 Cumartesi &unil saat 10 da YoZiat Dalınt En
cümeninde yapılncnkur. 

1 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1349 lira 80 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve bundan b:ı~kn aşaaıdaki 'esalki haiz bulunma
ları lAzımdır. 
A - ihale tarihinden üç gün evvel mür;ıcaatla viliyetten eksil~e 
eirebilcceklerine dair vesika almaları. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı ,;aatten bir saat evveline 
kadar Daimi Encümene getirilerek encümen rclslltine makbuz mu
kabilinde vcrllecektir, Postn ile gönderilecek mektuplar nihayet 3 On
cü maddede yazılı saate kııdar gelmis olması ve dıs zarbnın mühür 
mumu ile iyice kapahlmııı olması şarttır. Post.ada olan gecikmeler ka-

de verdıtı 1Jdrcsdc bulunaın.ıdı 
bıı subayın dn derh:ıl şubcn1lıe 1 
racaat etmesi, etmediği t.nkdiıde 
sayılı kanwıun vukanda 111' 
maddesine göre nı~ume.Je yııpı.-ılc'l 

* Beyoljlu Yerli Aı. fUbuindel~ 

B:ıkırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinin "2000" çift yemen.isi ====b=u=l=ed==il=m=e=z=. ===(=
9
=
41

=
9
=)======================== 

Aşagıda sınıf \l'e rütbesi ) l 
sub::ıylaruı acele ~ubt'ye mtırııcl1 
rı, aksi takdirde 1076 sayılı ıtr ıı;,_ 
m ddei nıahsusasınn ıore ıuıI 

yııpılacaitı. r./ 
Muhabere Tğm. Soit SD kapalı znrf usulilc eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 12.l 1.941 Çarşanba gunu saat 15 de Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet .MüdilrHı&ti binasında kurulu komisyoRda yapılacnktır. 

2 - Muhammen fiyat bir çift yemeni için "3" liradır. 
3 - Muvakkat teminat "450" liradır. 
4 - tstekliler şartnnme ve mühıirlCi nümunosini hcrgün komisyonda 

görebilirler. 
5 - istekliler 1941 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanundn 

yazılı veslk::ılnr ile bu l:ıe yeter muvakkat teminat makbuzu veya bnnkn 
mektubile zarOnrını ihale saatinden bir saat evvel komisyona makbuz mu-
knbllinde vermeleri. "9340'' 

Üniversite Rektörliiğiinden: 
Yabancı dil öğretmeni yetiştirmek üzere a<;1lmış olan Fnın.SlZca, tngl

lizce ve Almanc:ı kurslarına yeniden bır kısım Uılcbe daha nlınncaktır. 
Alınacak: talebe bir yıl Uni\l'ersıteceki yabancı dil kurslnrınn devam 

edecekler ve siyasi vaziyet normalleşti!li takdirde tahsillcrlni t.ııkviye etmek 
ü7ere bir yıldn dilini ö:rendiklorl memlekete gönderileceklerdir. 

Her birine burndn ayda 30 llrıı verilecektir. Seçme sınavl::ıTı 7 lnd ve 
8 inci ikinciteşrin 941 cuma ve cumartesi günleri tstanbul 'Oniversitesinde 
yapılncaktJr. 

Sınava girebllmc'k için: 
Turk olmnk ve yerli veyn ynbancı bir kollej veyn &eden '\'Cyahut bir 

öğretmen okulundan mezun olmak <o!gunluk şnrt ddlldlr.> Nnmzetlcrin 
10/11/1941 de üntv ı ıtcdc muuycnelen yapılacaktır. EvllJcr alınmaz. 

Sınavda mu\ aHak oh.nl r tııhsll müddetinin iki misli Maouil VekAlı:ıt1 
emrinde çalışacakl;ınnı taahhilt edL...:ct.lercllr. 

Kurs taleb irun hiç bir i le '!1eşgul olmamn.sı 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muhammen bedeli 24.000 (Yirmi dort bin) lira olnn 30 ton pamuk yağı 

12/11/1941 çarşnmbp günü snat 15 de kapalı zarf U5Ulü lla Ankara~ İdn
re binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 1800 (bin sekiz yüz) liralık muvakkat to
mınnt ile kanunun tayin ettijii vesiknbırı ve tekliflerini ~l C(1n saat 
14 de kad::ır komisyon reisliğine vermeleri lAzundır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme da.ircı&inden, Haydnr-
J>aôada T~eUOm ve Sevk Şclliiinden dağıtılacaktır, (9'63) 

• • • 
D. D. Yollan Ankara hnstabane binası mütebaki tesisat ve ~aatı 

müteahhit nam ve hesabına kapalı zar! usulile ve vahidi fiyat üzerinden 
eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu işin muhammen bedeli c2701~140> liradır. 

2 - İstekliler bu işe alt ııartnnme vesair evrakı D, D. Yolları Ankara 
ve-ınesinden c1350-. kunış mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme H/11/1941 tadhlnde cuma ,un.il ınat 16 da Ankarada 
D. D. Yolları Yol dairesinde ~plan:ıcnk merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksilbneye girebilmek l~n isteklilerin tekfil blektuplan ile birlik
te a,,cıal:,'lda ynzılı teminat ve vesaiki nynl giln saat c15> e kadar koınisyon 
reisliğine vermeleri llızımdır. 

A - c.14556.S<b linibk muvnklaıt teminat 
· B - 2490 sayılı kanunun ~_jı;ı~ vesikalar ile bu iie mahsus ol

mak üzere Münakalfrt Vckfılethıaen aJ.mnuş ehliyet vesikası ehliyet vcsika
i n ihale tarihinden en az .ekiz ıtırı evveı bir istida ile :M:ünakalAt 

(37703), 
S. 8. MI. Me. Ömer Nusret (3..': 

Tabib Tğm. Sami l'ortez (36395
1 

Piyade Tğm. Fnhrettln (31988 
Piyade Tğm, Hüseyin Hfıld 

Hüseyin (16278/13517). 
Plynde Tgm. İsmail (40893) 
Piyade Tim. Bahattin (32855),t 
Piyade Tğın. M. Cclfılcttln C 1 1 
Lcvaızm Tğm. Aldcttin (3959~, 
Levtı.ım Tğm. Ali ZUhtü (48 A•l 
Leva.ım Tğm, Ali Eşref (322V" 
Tabib Tim. Mustafa oğlu Z<'>11 

bidin (38549). ıs 

Piyade Ttm. Sedat GUnyol~ 

ZAYİ r 
1534 No.lı kamyonetimin ön 

kası dil!ierek :r:ayi olmuştur. y.ıııc 
çıknracağundan eskisinin J1il 
J"Oklur. 

Adres " 
lt'nlyon.cu Kulluk caddesi 12 -

14 

da Kerope Dergazaryan 

Sahibi : A. Cemaleddln sıırıı 
Neıriyat MOdürü: M. Sami t<• 
Basıldığı yer: (H. Bekir GUrıo>' 1 


