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e 

ve itibarımızın 
kaynakları 

Falih Rıfkı ATAY 

Milletler arası kuvvet ve iti
hanmrzm baılıca Üç kaynağı 
"ardır: inkılabımız ve inkıli.b
cılığımrz bir, yüksek politika 
olgunluğwnuz iki, barış ve an
latma davasına hizmet etmek· 
te daima dürüst olmaklığmuz 
iiç ••• 
Dı~rrdan bu memlekete ba· 

kıldığı vakit, inkılabımız ve in
kıli.bcılığımızln, garp medeni
Yetinitt eksiksiz aksaksız bir 
l>arçası görünüyoruz. Bizi ar
tık geri §ark dünyası ile karış
tıran ve bu dünyanın henüz u
Yanrp kalkınmağa baılamamıt 
Ytğmlan ile bir kaderde tutan 
kimse kalmamı§tır. Maddi te
ıialerde. tehir ve köy görünilt
lerinde, umum.İ hizmet cihaz· 
larmda §ÜphC$İz maDZara te-
2':atlan vardır: fakat bun.lan 
)'a.ratan, devam ettiren ve git• 
tikçe artıran akd ve ahlak ae
bcpleri yerine. gideren, dur
duran ve gittikçe azaltan akal 
"e ahlak sebepleri geçmiştir. 
lıizim Türkçülüğümüzün ve 
miltiyetperverliğimizin maya
ar, bu yeni akıl ve ahlak, vem
kılabcı imanımızdır: onun için
dir ki bugün bir Türk, garbli 
olabildiği nİ$bette Türkçü \re 
milliyetperverdir; akılca ve 
ahlakça gerilikten koptuğu 
kadar da garbhdır. lnkılabı
trırzm kazançları, fikir terbi
Ye&i ile her gün tabiileımekte, 
genişlemekte, kökleşmektedir . 
lnkrli.bcı mektebin fikir terbi
Yesine her zaman en büyiik e
hemmiyeti vereceğiz. 

Arkada yinni yıllık millet
ler araM bir faaliyetler hayatı
mız var: ken<li bin türlü işleri
trıizi hallettik; bin türlü başka 
meselelerin münaka~asma ka
tıştrk. Andlaşmalar yaptık; 
münasebetler kurduk: bütün 
bunlar, ileri bir politika olgun
luğu olmaksızın başarılabilir 
'eyler değildi. Lausanne'dan 
bugüne kadar, büyiik, çok bü
Y'Ük, ağır ve çetin bir imtihan 
geçirdik. Oıı.manfı ve Türk ta· 
rihlerinde güçlükler monopo
IÜnü dava etmiyonız: fakat 
güçlüklerden kurtulmadaki 
muvaffakıyet şerefini ovune
rek, kendimize, Büyiik Millet 
Meclisi devrine alırız. Bütün 
bu muvaffakıyetler tarihini o 
kl\dar büyük esaletle temııil e
den Atatürk'ün ve Milli Şef'in, 
aaygısını ve sevgisini gönlü
müzde taşımaktan gurur duyu
Yoruz. 

Bn, kuvvelİmİ7.İ, nüfuzumu-
2!u, münasebetlerimizi, dostluk 
Ve ittifaklarımızı, yirmi yıldan
beri, dürüst olarak, samimi o
larak, hakiki kaygımız ve ül
kümüz bu olarak, milletler a 
taaı banş ve anlaşma hizmeti-

( Sonu 2 inci sııyfaıla l 
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Ziraat Vekilimizin Tasarruf Haftası 

dolayısiyle radyodaki konuşması: 

Bizim iktisat ahlakımız 

bütünün zararına kişinin 

kazanmasını hakir görür 
Zir.ıaı \'ekilimir Şevke. Ra,it H~ıi -

hoıilu, Ta<arruf ve Yerlimallar Hııfıa" 
roüna~heıiyle dün akşam rad}omuıda 
fülü hir konu•ma yapmış, )'\lrdıırn<1111n 

,ekonomik durumunu, milli t-konorninıi · 
1in hl"<ldlerini ga}et canlı bir •ekilde ht ... 
lirımişıir. Du konu~mayı Ol}n<·n a,aj'iıy;ı 

konı)orıın 
··- A1iz nınt:ı•l;1rım; 

(elik fabrikasında 

Ye.li ,ltiiıı<İiir "On ii\'Üncu Yerli111alı 
\e Ta•arnıf llaha~ını" )aşı~onız. Bir 
lıaft.ıılır c.-rı l>Ü} ük ~dıirlerimil<len ko) IC'< 
riıııiıe 'arıncı)oı kadar, yurdumuzun lıer 
hucıı,i;ırl<la, fon fort aile aile H tOJ>}ek<ın 
milletçe &.eneli kendimiıle htiarlaşı}o • 
nız. Çıinkli :hlırı<la "Yerlimalı ve Tıı•ar· 
nıf 1 l.ıfom" en ,.:eniş mina,iyle milli 
ikmaı hafta .. dır. Dun<lan iirürü hiz de 
bu h.,rı.ı İçinde biit~in il.madi varlıgınıı· 
zı )11khıronı1. 

Jlu he,.~pla~m:ı, il<ıı•at alanıncla, hir 
yıl içinde haş.ardıklarımızla ba~aurna • 
ı.lıldarıouzı karşıla~urmak i~in<lir. llu 
k:tr~ıla~tırma sonunda ha~ardıklarım11 
f..endiıni1.e ı:ü,·eni rcrçinli> ecek. haşaf'a • 
ma<lıklilrınıı7. iradenıiıi pekleşıirecd.ıir, 

)miden )apmıya karar ,·erdiklc:rimiz i~ istihsal arhyor Ziraat Vekilimiz 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

1 hamle hıltnıızt arttıracaktır. 

11 
j Bizim yılda hir kere, böyle fcrı rerı, 

- -- . :, ·: : ~~.L~- ---- Kömür l'slı'hsalı' a~le !ile \'e nıi!let~e h<:sa!'la5ma~1.z ne 
bır sus, ne de hır ı:osterışıır. O, hızım )'e-

muhtelif demir ve lloruların • 
istihsali yüzde elli arttı gillik~e arflyor 

ni ha)-allmızın )'ltraıtıiı gü-,ef hir anane
dir. Bu anane milli ikuut divamtz yi.i • 
rüdülcçc ne•ilden nc~ile $(eçerek sürür 
gidecektir. Bu anane hö)lece milletimizin 
ikıısaı şuurunu dircfid ve daima U}'antk 

Ka.nıbU'k Demir ve Cellt< Fn.bı1kalarımn 1942 yılmda'kl cnıuımnlannda oklukca 
bir ııcrlc-me ıacy.ııcdllmll)Ur. Fnbrlkanın 1942 yılmdııld hıı.m demir ısttruıall 19-11 yı
lına ırore yüzde elU, <k>mlr lıonı yıunmı )'iizde eıı.ı bir ve ccl k lstlhsall ti<' ytizdt.! 

elli nmbctmrte artmı11tır. Fnbı1kanm diğer eulx>l<'rlnm verim knblllyı•tl<"ıindc dt• 
yeni trıkJııaflnr kayde<l~lmbUI'. Fabrika U dem.iri lıle kuec ılcmlrlorlnl ılıe türlü bil -

yUkltıkte yatırnlYtl ba11t11ml.tr. 
feçllerln ıneklke ve hHızllerınt arttı=ıc: makRaitlyle fn.l>rıllcııdn tnısu$I hlr tclrn~; 

drulll aeıJmtl!ltJr. Duriltl K.ıu'abOk tabnkıunnda oalışnakta ol.nn ameJe B!\YllU ıründe 

on bin! bulrmJtıtur. 

Moskova'ya göre 

Rjev - Tuapse arasında 

ruslar birkaç 

noktada 
ilerlediler 

ıuta<'aktır. Bir hu diri ve dil ima u)'anık 
Madm T<\_tkJ.k ve Aramıı. EnııUtüsOn - '11\lrla gümrah ve bütün bir milli iktısa· 

oo yapılan bir lstatısU{re ııoro yurdu • da ııla,acajlı7. 
muzdıı ,1923 yılıncla yapılan tııa kömürü Bıı ~liıel ananenin hundan on iic ~e· 
!fft.Uuınll :;!lS ton lkoo ı:ccen yıl 18tth3Rl ı ~ c\·Hl ~a~ladı,iiını lıili)oru7 ve ı:e.~e ~i: 
3.020 milyon tonl' y(lksclmlııtUr. nu ar- lıronl'l ~ı, onu dıırak~t7 )1',AtRn mıllı 

1 
Fkonomı ve Arıtırma Ku"ımu" da bun· 

~ın bıu :7'11 4 mUycn t.oruı. yıı.klnoa,cn{rı dctn on uç •<'ne e""el, ken<li hu ururet• 
Umlt olumnııktadr. -( Sonu 2 ncl ~1'ada >-

Berlin'e göre 

Don cephesinde iki günde 

sovyetlerin 
101 tankı 

tahribedildi 

T oropez bölgesinde de 
alınanlar geriye ahldı Sovyet askerleri ormadlık araı}Jde ilerliyorlar. • 

Muhtelif kısımlarda rus 
taarruzları geri ahldı 

Berl!lııı, 18 a.a. - Alman onıuJe.n 
MOl'dtovn, 18 a.a. - ,nuglınk<l eovyet 

ofck' teb1Jic1 : j" 
17·18 llkklln\Hl ~ Sla~t cey- 1 ro 1 k k maçlarında 1 

bıış!rumandnnlııtınm td>lfiti : 
Terek oevn.'Bin<lc. staıını;mt keoılmln

de ft bü.Y<ik Don ditr9e~~ "'1tman ta· 
8.JT\IZlAn aidm kalmıetır. DU:ın11ı.n ıı.ıtır (Sonu' tıncii,sa}'fa.la) 1 ast U upası 

Beşiktaşhlar Fener'i 
2-1 mağlup ettiler 

lmyıplıu-a utmrnıırtır. 20 O<on tazlol\ U.nk 
ta.tıriıertUmıot.1r. 

Acı bir l<ayıp 

Ankara mebusu 
Ekrem Ergün öldü 

Ani.ara :'>frhu..u n. Il.rem forı.:ıın'un 
.ı.ın Ke~İiirt'n'<lel.i evin<I~ haraıa ıci>1le • 
rini \\tın<h.ıiiunu teC'.\~iirlt• haher aldık. 1 

R~hnıeılinin Ct'nazt"i huııün öj:lc n.ı · 
ıııaıınılan 'onra Ha< ıh•> ram ç;ırnİ,İıl<lcn 
f..:ıldırılnc;ıktır. • 

Kılcrli ııilc•İOC \C d11,ıl.ırı1ıa h.ı5saii· 
lı,ıiı dilt•ri1. 

1 J..renı Frgıın 111?0 da ı\nl..ıra'<la do.ıi · 
muş. hul.:11k ı.ıhsilini hiıirdil.ıen •onra 
hukuk i lcri \C avukaılıkla me~ııul ol -
mu~ıur. E' fi ve.- <fürt t;•Kırk hahıı•ı olan 
merhum, metı..ı~ •eçİlnıe,.len önn• Anla· 
ra ,Şehir Medi•i11<le a1a hulunuyorılu. 

Bozuk bir oyun yüzünden ma~ 
zevksiz ve heyecansız cereyan elli 
t~tıınhul, 18 a .a - Dostluk kupnsı ı Na kı!61nek bul< ıwnt l>tlhn JW-r,i~ta~ 

uıaı;larınıt.ı ikin('ısi olan olan Beşik- defansı 1ccn~i ıtrnh~<"İmleriJW serbest. 
tı~ • l<'enerhahı;e kı•rşılaşnıllSI lıııgun l'e topıı ıı:cçıruıek llRk.ftnıını şık s~ 
n• dı•nilt'cek bir &t'yird kil lt·si ü- hulu~ nrdn. Beşik! aş• htl~'ıtm hfl'I tmıı 
nıin.de $ı•rer staıhıı~la > apıldı. gelırı<:e ~phesiT. ki, Fı.,w:r hiieııııı hat · 
Takınılar ı;aat J iı.1 ı; de şu kMlrn- tıııa ıı;ıire çok dn·lı~ lıc<"erikli idi. 

larl ı• ~ 11 1 1 ı~a çıklılıır: :?G ci tl:ıklkaılan sonrn hiru; clc•rli 
. l•' .. nr.rlıahçe: Cilıııt _ I~lıih, 'fıırııt- opln oynaııın):ll haqJaynn Fcıırrliler, 

i>ıııer, Ali Hİ•a, A)dın - Flkrı·t, ·ıı- o} ıım\ ıııue--.-ırr oluıanıakla hrrRlı~r 
ci, l\aclri. ı:~.ıt, 1Jalit. lle'-İktaıı kalrsine d ıhıı. ı;t'k hlıcııııı 

neşil;ıa•ı ı. \li - YaHır., llıTi~to- }:\]llllAk lmk ı•ıını h11!11~orlnrdı. 
llıısr}in, .Sninı, ltıralıiın. 11.ılis, Vec- l>c,rc bu ~l;il<k 1·0 bitti. 
di. l lııkkı, Şeı ef, Şukrii. 

llakenı Sazi Tı·ıcan. 
Bu _O} ıın karı:.ıılıklı lılı<'mnlarla htLŞ

latlı . il k dnkikalıırda f~ıCt"Iİler tıe~ık. 
ta51ılarn gurc dalın itlmadlı bir O) un 
c;ık ıı ıııaların:ı rağıııen, !•ener ıldan 
M <.lul.;117.ııncu d:ıklka<l:ı l lakkı'nın 
lıafir lıir lııırıın vııru,ıı ile yapt ığı 
ırııle eııJ!ı·I ol.ırn n<lı. 

(~)f)U 3 i"ındi sayfada) 

Güreı~iler Sivas' a 
hareket etliler 

Volııa ile Don a<"B.t>ında uımnn Wm1."11· 

lft'4 hAklm blır tepede kurulrnuo w e • 
hemmıb,•tlıl dUeman kuvvttUorl)\e le~nı 
edi1ıee mevzüeri yarmıotar ve t>u taar • 
nıı:ı: •rtlfilllda )'Olliden araa kaZAllfnış • 
)M"(ftr. 

Don OCl'heoılnde, d<ı\'mn l'lllOO fldtlc«I 
rM<!nfa& mutınr..!t>etcande ıta.ıyan w 
almoft kıt.nJıan.; ha.- kUVVL-t.!Cf'i.. :l:ı· 

bk'll~lıe l6 Ye 17 llkkAnurlda 101 tant< 
taftribetm lcılcr> l r. A mlfl.~la l"OnW!fl, S
~ "'8 ~~ _.r teri de bulıunan 

ıc.vvvetff ka - tevldll<....ı. a ltnan ve rnwı. -
tdlk )Q.M }8ft at"Cdl &!(inr.tilr.)il cketdc -
k.'flllşlCnlk'. Yuzlen'IJ düşman t11.~ıtı t11.h
rltıoll.ını,.,... ve düljlllanın atır 9*\hları 

l!UfJltunıtmuowr. 

~e. ~le, !l(Wyt<llcrin c~vamh IA. 

tWTUZNtn ordu ve haV'ft kuvve-Uf"l"lnln 
l~b~rtHıl>•le w.Hmi1PUr. :l8 tantt tan!"l'-IK· 
mlu Ye d'Uonmrıa aliır kaşıplar ~it'fl -
mlştııır. 

$bn:ıl kt'Rlrnlndt! on1n>·n \'e hQrum ki 
tatarına nıcn.""4> UIW\JrlM &roAındftk1 

&a\lıol&nlfl brr ~>k düşman ist1'1.kAmla· 
n l.fthrlt>0lunmuetu('. So\')>etlerln mev -
z11 tat\rruzltı.n pil81rtirtühn<hıt<W. 

Son'<!t.ler, 17 Jllcklınunıla ht1Vfl m\I -
twı.~ 00 \>CA~ kAybetmlcılerrllr 

11 atmıtn ~tı lrllJ'?pbr. 

Fin resmi tebliği 

HC! nkl. l!! a .a. - Flnlan<flya teb -
ll~I : 

Ruk11Jarv4 ('l!'V~~ndc tk hölü1cluk 
ııtr d!ı8fllfln m ıl frt~<>!'ll b " golün hlı?Ja n 
Rnl8M1•fan ~ M I R'Ullİn ~ mı -Bıı ıı:ol<len S•~Ha n('~lkı I~ Fener 

kalı·si linııııd<' dakil.: ıl~r ilerlcdil<c;e 
keııdini his ettiren hir Usltlnltıf.. kur. 
1111ışt u. 

U:nıuıni nl ırıık rıy1111 heyrcansır. lılr 
~ekıldr drvııırı Nil~ ur~ıı. 1-'c-ner lııi. 
enın 1ı11ttı c-nk lıe<"erik sir. hir ııyıın 
çıkarıyor Ye yartla•J hücıımlnrı knlay 

lı\11ne il 1R$lll 1)'8 Cll hıtmıeln Miti 00 mı~ • 
. Pnznr günü Rıv~'ta ~ıvn ll;Olgt>sl mıın pıllll<tırtıillm~ ve t<J!< ntır kayıp • 
uı·ı•şçllcrJ..vle ~rhcst gur('Ş .. mUsıılıı.• · k\nt ntmlılmıetır. nüemn.ı hafJfot<cl mev· 

ka...,ı \'!ll><"lCak olırn Arık11.rıı hölı:-esl Rh· 
rc-şçlİı>rl güreş n.ı.rnmm bnSkRT1lıi:m· ıdlorloc C(!kllmf!k zorunôll kn.lmı$lır. 
na rHin ~anl.lhk! trenle Sıv.1s'a hare· c.~ın ctlll't'r 'k-ıtnl~ lm)'de -
ket clın1$Ur. (a.a.) ım~ h1e bir hnrclc~ ••ıuMn-..ır. 

Libya'da bir İngiliz tankı, bir tank engelini aşar kem 

1 KAHlRE'YE GÖRE: BERL/N'E GÖRE : 

İngiliz kıtalannı 

hırpalama hareketi 

plan gereğince 
devam ediyor 

Tunus'ta ıiddetli 

devriye faaliyeti oldu 

Mihver hatları Cezayir 
istikametinde ilerlediler 
Berlin, ıs a.a. - Buır!lnkll nwnı ~ 

lllte ııore Llbyn'dıı, a iman - ltab'lln 
zırhh orıtwıunun haroket.kıri, ~ltz 

~ı'hlı U-.klllerlnln devamlı hanınle.ma 

t.cecbbUalcrlne rotmm p!An ırereıttoce 

ccre.>ıın etmektedir. Bu ın<lnruM!tıc!Ue 

d\İtmal\ aw kayıplara uıtrnmıstır. 

Tum.ıs'tu fna.11Yct yalnız kı'dM ha • 
n'kctlertne tnhıııar ctmıet.tr. Alman \'C 

ltal)nn hava ku\veUerl dilşnanın mo
lörlü ku\'Vctlcrlne ve tQJ>tu m~!erlnc 
tııamız etm'11erotr. Cezıu1r'oo dmılır • 
Yollan tt.>618lcrinc ka~ı da gece hllcum-

(Sonu 3 üncü 5ayfada) 

1 

lngiliz Hariciye Nazırı 
M. Eden 

M. Eden'in 
yahudiler 
hakkında 

demeci 
Londr11, 18 11 ıı. - Avam Kıınıarll-

tnda Harkbe Naı.ırı Mr. F.den, Al· 
manya tarafındnn tatbik edPrn ya
hudOcrl tnıha sh a..qeti hıırk""kında ~ 11· 
nntta bulu11muştur. Bu de.meç amele 
mPbusiantnn Sıhemuın tarafından 
Mr. F.d<>tn'e h ahen Alrnnnya hü1dl · 
mel nm ""sgıı~ altında bulunan hütun 
menılC"k<!'ll<'rd"ld yıılıudıleri şarki A\'• 
ruıın'~ n nnklroert'k bu senoom hl1a
mındnn C'\'\'el kfım letı 51dllıım!'lk" hu
susulllla hnzır lnm"l olduğu proj~ c 
dıılr bir !OC))lb ~d!.l ollfl) olmııdı~ını 
sornınsı fıY-"rlrı<' bir CE"Vnı:> Şt-'klmdc 
o'larnk )cıpılnııştır. 

Mr. F.ôl!>n'ln <'!"\'ahı ı:ııdur: 
Ynlıu<iıl<'rin Alman) ıı. tıırıı rın

clnn al altımla oırlunan :ıııımnlc-k<'t· 
IN'd<' maruz bulurı<luklıın vııhş! ve tn
sanlyetc mtrhnl f muıımelPlcr ha'kkın-

(Sonu a. fıncll sny!ada) 

İngiliz ordusunun 

baskısı karşısında 

geri çekiliş 
devam ediyor 

Mihver'in uğradığı kayıp 

miktarı henüz belli değil 
Sirte'nin batısındaki hava 

meydanlarr bombalandı 
Kahire, Hl a.a. - Orta.sark inglgli.E 

umumi karargfıhınm tebliği; 
Dün m hvcrln ccrl kaln.n ardolan 

öncUlcrinılzln ı;lddeotU talklplerl altın
da geri ~e dC'\'run ctrn!slerdlT. 
öncü crimirz Nofılln'nın oonup batı
smdn bfıtOn gün dUşmnnla carı>ısml$· 
!ardır. Mnm!c Arch ve Matratln ara
sında dilşmıırıa ,·eroırlfon kay:ıplann 
dcre<'C'Ş{ henilz belli dı> dJr. 

MOtt<'f hıw kuvv<'1.J<>rlne meın-
suP p(llJc bü) • av 1~11lcrl sekttlncl 
ordunun fü•rlmneslne dQsman hava 
kuvvmJı>r nm ('RgC') ol.madanna im
kAn bırnkmam.1$lnrdır. 

Dün av ve bomba uı::aklanmız 
I..ıı.mpedusıı adıısındalO düşman ln ş 
ntl'ydnnma 1aanvz NIC're'k y.-;rde bu· 
lumın uı::ırklnr arasında pek büyük 
tııhrihııt ~ nromıslardtr. Cenup lstfka· 
mı>llnrl(' uc:ıın "" nz l>e$ bü}1l'k düs
man uc:Ritı ~lc-llya ııc:ıklnnnda avcıln
rımrz Ulrnfınd:ın dll UrillmOtıtür. 

Bir Jıınkı>l'l'ı 88 Bmgnzı :-.'1lkınlann-
dn dü llrlilmüştür. • 

..,.·c lyn sahili nı::ık'lıınnda ~'!'l"ale 
dol?ru Jrlt{'Tl mııvnıılarn muvaffııkı· 
)<'111 hombn ve mltroJ:ı;öz taarruzları 
vıtrılmıstır. 

Dünkil hareketlerden 1ld uçağımız 
dönmem!Sttr. 

*** Kııtıtro, ıs a.a. - RoYte:1n husuııı 
muhııbtrl bl'~ : 

()yt.- ıınbı&ıltJ."OI' k1 51md1 &rtık Mıırt:>
k•lnrlc'tıı. Ronım<"l kvvvet:1 :roktur. tıen 
mC'\-zlknlc almanlar Se4ctztncJ Ordu st· 
rıı.tcJls!nln lnd rdlfıt dıı.~en ııonnı. ken
ıtınc ıt<'lmcktt' Vt' Trablus :polu ll2ıer1Nle 

hlr yol ııcmt1k !cin ceUn b!.T savaı v~
mc*t...t r. f'ri'1larııl Montıromcry"ntn ma· 

nc-\'Tlll!l Uzmnc Rcımme-l'h\ ven1ırq ın • 
Rnn '~ m1tl?:r.me kıırtıının E"Cmlşl1~ hentız 
l>1•1U olmnmııkl1ı beraber im ka:vıı>l.ar 

(Sonu 8, Unctl sayfada) 

Boğazlara dair 
görüımeler mi ! 
B('rlln, l8 n n. - Anadolu aJansı

n n hu U"> muha: iri b ldJriyor· .--
Neues Wıcncr Tngeıblatt ~etesJ 

"Bol?'azlarıt a t pll\nlar gene on saf· 
ta" bR"lıl?'ı lln Stok+ıo'm ınuhabl.rin· 
dım alılı~ı bır haberi bllyUk punto Rl'
la neşrc-t.tnnktcdi r. B\ı telgrafta bu
günlerde Lonclra'dn Orta , e Yakın
snrk hnk'kındn'ki dıplomatllk görü e
l"r ~ıııuidıl?'ı 'C loplııntıya harı> kab • 
n~ lıuı.sındnn Cn °' IJ(' ile 1ngiltcre
n n Ankııra \c 1osk0\•a bUyuk f' c -
lerlnın de ls1 rıı:k elm('ll..-tc oldu'klan 
h iri ntmckte<I r. Bu h h<'r etrafında 
ICfslrd{' buhıııRn ı:tnz<>tc, ] z rJe 
amerlkıılılıırın ı::~ C'leri QOktan 
mn1Cım olıluji'u. mnksatlan Akd z 
~olunu zorl m 'k vı:- ondan nra Bo
t:a:z.lıır Ü7-<'r ndc Karıı leoniz 'O u le 
soı."' 1>tlere YRrdrm etmPk olduf:'U mil· 
taleaııını llC'rt ı;Urmokted l'. 

.1•·······························'. 
ŞEKERCİ: . 

Hacı Bekir Ticarethanesi ~ . . 
Sn,,n lfl ıerilerinin : • na rnmlnrını kutlar : 

~ . 
································" 

HARAÇÇI KARDEŞLER En son model yatak ve yemek oda takımlariyle salon takımlarının 
geld.iğini say:ın müşterilerine bildirir ve Boyramla.rını kutlar. 



'KLlroan J<esenlerTn 
gerel<en' önemli 

dikKat etmesi 
bir hastalık 

Ekinokok 
B 11 Sayraın aiınlerin~e 

cvlerue .nu11ıı.ııı uıarıı K ke
ıı!en ve nııı:ıyeııe) e ı wı 

tutuunıyan kurlııınlarııı ı,arncı~,l'l' 

ve akcırer ıııb1 11: org tııı ıı 111.ıa 
ba.u bululıklıll bııtııııabılır kı 
bunların mahı.) etı lı ı1<ırnııta lııç 
ma.liı.."'!latı olnıı)aııların lıenı kcıı
dı ııhhatlerını vı hcın ıle nıııhıt
lerının 11ıhlı ıtını tehlılteyc koy -
malart nıumkuı~dllr. Kurbaıı ola
rak atın ulııı ııı lrnyunl:ırııı her 
turlu bulE411Cı h:ı Lılıklaı ı ırıın -
mıı ve in< clcnml tır. Salılğn çı
kanimııı olan bu h ı)vaıılnrın bu 
gıbı haetalıkları yoktıır. F ıkat 
ıç orl'aııl ırın tıazı p rıızıtler ho~
talıkları, hayvaıılnr hay ıı ta ıken 
her zamau lı· hıa eılllemr.:ı:lr.r. Bı:n 
lar araımula en onemlı ı, it ıracı
ter, ıııkcı6;el\ ılalnk, buhrek ve 
sair orgaııl ırıla yerle~cbıleıı ve 
bırer &.erl ım l,csc ı iı.ıllııılc gö -
zilken ekıııolwk lınst,ılı ıdır. nu 
hastalık y·ı lııız koyııf'lhı ıla ılefpl, 
evcil ve y.ıh.ınl hlı ı;ıık lınyvan -
l.ırla birlikte ınsanl ırılo ıln lııtlu
nur. İneaıı ve dı er hayvanlara 
kopeklerıleıı geerr. Köpeklerıle ya
§ly"an bır şcı ıtın yutıııırtnlarının 
a.hnmu!yle ha ıl olur. Fnk ıt 1<0-
pelderrle yışı)an bil tJerıt ın kııy
nagr da ko) ıııı, J,eçı ve sığır gıbı 
keı!len h ıyvanların knracıg r, ak
cıter ve ıınir orJ!nnlaıındakı sert 
gu keselerıılır. Kt:iµeklrr bu ke
seleri yıyh1ce b rtmklarınıla bın
lerle ıeriller hu ulc gelir. İnsan
lar ve etı yeıı!len ha) v ıılanla ı::ö
rillen sert Sil kesclerı, ı;ôpeldcr
de yaoıyaıı ~.crıtin yuvrıı ~ekli 
dir. Ekıııokrık hastalığı ın& ın ve 
hayvanların havatıııı teiılılteye 
koyan ve ;ıyııı zı.mnıııla mer:nı11ket 
servetini ılc :;>,ı·ılelıyeıı çok onenı

Ekinokok /Je?.lcriyle dolu bir koyun karaciğeri 

li bir lıa~ınlıklır. 
En ziyaıle koılelderln b ırsek -

lannı beğenen ve {l<~chlııııococcı'.s 
granulos\l!ı) ndınr ta ıyan ent 
a' nı zam,ıııılıı keılılı·rın ve kurt 
v~ çakal gıbl v.ıhşı hııY\'.Hıl.uın 
oanaklarıııdn da yaşar. Boyu ıın
c~k 3 millmctro<len li mıllnıetre
ye kaılnr ıızun olur. Serıtin 3 4 
halkası varılır. En sonuııcu hal
ka•r en bllyilk h ılkasıdır. Bu hal
ka arleta bir yumurta ke csitiir. 
Içinde 7-8 biıı vııınurta vardır. 
!;erıtin b ında bars~ğa t.ıkılıcı 
kuvvetli çengelleri ve hu çengel
lerin bulunchıgu kısm111 biraz ge
risinrle ıle yuvarlak ve dört tn
ne vaııtu7. gibi yapı ~ıcı çukurluk
ları v:ıı ılır. Bu şeritleri ancnk a
lııııkm gozler gbrllr ve incelen -
nıesi <le ııııcıık mikroskoplarlır. 
Bir klıpeğin barsn~ınıla bu ııcrit
lerılen binlercesi bulunabilır. Du 
olgun şc>ritlerin son hıılkalıırı .ko
ınıbıltlıio'ti ve köpc~irı plsliıi!'ıYle 
d~arıya ı:ıkabilıliğİ gibi, bir çok 

Köpcklerdc ytıs.ıyan 
ufak ·'icrit 

teılavi c: i de yoktur. Ancak aıııc-

lıyalhr. ı 
Ekınokok haslnlığına karı;ı sa

v ış ba:.ittir: 
1 - Koyunların ve eti yenen 

diğer büllırı hayvaııların h:ısta -
lıkh su keseli k ıı aclğer, ıılıciğer, 
chlak ve sair or.trarılarını hiç bır 
7.aman kelll vo köpeklere verme
mektir. 

Evlerrleki köpeklere t•snsen hiç 
bir zaman pişmemiş karaciğer. 

akciger, dalak, mnncn, halta iş -
k<' nıbe \'el'ilnıenwllılır. Çıınltı l.ııııı
l ır<lan kopek.ere ılığer bır t.ılom 
ha t ı l ıkhr ve erıtleı ıl~lıı g e
ç"r ki bu teılbırle onl ırııı ıla o
n ıne ge~ılmış olıır. 

2 - Evlerı e beslenen ve l.ıi
ç il k ten ben bııyııt ll lnıeyip ıle 
suııraJan alınan vrya nı asıı n cl
~er vcrılm.i olması nıuh•tmel o
hırı kopekler m mıınyene ettıı il -
me~i li.?.ımılır. n:s ı en her ıwpı-k 
sahılJinın seııede bır ıleıa lwpe~ı
ııi mu ıvene eıt ımesi lwm kope
ğ ı ııin \"e hem <le kc-nıli ılıh·ıtınııı 
en m!ihirıı icabpların l 11 hiı ıclır. 
Şeritli ktipekleriıı rlrrh~l 1 eıhvi 
altına alııımaRı ve bııtlııı eritle
rinin ılıl ş !lnllnıesi J ı zırııılır. 

Mezb1hasr olnıı~•aıı 'erlerle ev
lc·rı ııde hayvan kesen, hmııısivle 
Kurb~n Bayranıhrııııl ı kul'brııı 
ke~enler lııı korıınma leılbiı lerin
ılen hiı iııciııinc üııenıle rliklcat et
melirlirler .. 

Ha~talıklı karaci•~rr ve akci -
ğerler rlerin bir rııkıır ka7ılarak 
ve Uıerlne brıl kirer cllikiılerelt 
gömiilmeliıliT. Eğ'rr inıkan hu -
lıınursa bıı gibi ırnııvlar \"1kılır
sa rok rlaha muvafık nlıır. noırnk 
çıkan karacij1'er ve akc.i;s,erJerin 
klipek ve kedilerılen mııhefR7.a e
ılilme"ine Mn <lı>rece ılikk:ıt erlil
meliılir Kurban haynımlarınılrı 
kurhan kesenlerin bıınıı ~ıılfük ve 
ekonomi bakımmılnn bl'ıviik bir 
lnsaıılrk brıı-cıı ol:lr~k teH\l\ld l't
rn,.lPı i libımılır. Vıırttaql~r vn -
pılmnst P"k knh~· ve ehrmmivet
Rİ7. olnn bu tenhirlel'İ ı:ii7öniinıle 
ıutrırl ır ''e hn!'ltalrklı cil!'erlerl, 
zar1r::ıı7 bir hale ııok:ır, kerli ve 
kl:ipeklerin öni'ıne ııtmazlar!'I'.\ mPm
lekeı e kar~ı sıhlı ıl VI' elfoııoml 
vönünrlen ciılılen bilyilk bir lvi
lik vnrımı~ ohırlar. 

ıerltleı in akııine, hu pıını:ı:itlerin 
)'1.lmur~ııları da bıırsağıı dökiıle - !
bilirler. Ve köpeğin .ıraıtasıylc 

oısarıya sıırtıklencbllirıer. o ııaı- • zı·raat Vekilimizin Tasarruf Haftası 
de bu gibı hıısta köpeklerin ga.i-
taları yumurtalarla doludur. Hay-

van pisliğini nerelere bırakırsıı. dolayısiyle radyodaki kon uc:masJ! 
yumurtalar dıı buralara da~ılmış :!I 
ve )"a),lmış olur. Köpek ı;:-alta~ı
ıu her yerı', meralara, meyva ve 
sebze bahçelerine, boş ıırazlye, a
ğaç ve çnlılık d plcrine. <ıu ke
nıırlıınna heT yere bırakabilir. 
l\Ieralar<1a otlar, bahceler<le seb
zeler V<· yere dli!jlmüş nıeyvn!ar, 
boe al'nzl, snlnr milyoıılıırla yıı -
murtal;ırl ı bula ır. Şerltleri1t son 
halkalıtrı ıln rltigebilirler. Öteye 
berive dl•klllen bu halkalar eıi -
l<!rek vcyn kunıynrak parçala -
nır ve içlerillfleki yumurtalar 
her tnnfa yayılır. Bunları• blitt\n 
evcil hııyvnnlar ve insıınlar ol
dutu ıı;ibi kuşlar ve h:ttta ı;inek
l~r ayaklnrına bııln~tırarak her 
tarafa yayabilirler. 

Köpeklrr şercleri muhitine Yll
pıımt<ı olan halkaları tlişliverek 
parçalar ve aıtız. ılil ve bıınınln
rrnı olrtııi:'lt ı:dhi vlkntlnrırıın her 
taufını ela yunıııı talarla bulaş -
tınrlar. 

Bu yumıırtnlnrı hnvvanl::ır 
meralnr lnn: lnsnnhr ıla pişme 
den ve iyice yıkııumaıbn yenilen 
aebzeler, meyvabr· ve naılıren de 
ıularla, eıı ziyarlc, doğrudan ılog-
ruya köpeklerılcn el!rlur. .. 

Bu yumurt.ılnrın ıciıırle biı):u
mek, ol~ınl:ı ıııak için beklemı 
ye ihtivaç olmı;'ln hazır, canlı 
bir rıişeym varılır. Bu rU:ıey.m 
miderle serbest bir hale gelır, 
barsağ ı geçer ve bnrsagın iç za... 
nnı delerek kana karı51r ve uz.. 
vıyetln her tarnfınn dağılır. Ne -
rede kalncaks.ı oıaıla bir kese ha
sıl eder. Hu ke e r.ok nğır bUyUr; 
yumurtanın nlınm ısınılıın ancak 
:;.:; ay ıonra bir saııtim k 11iıır ku
tur kazanabilır. Fakat kese gıt
tikçe bUyUr, ke e sertl!r. İçırııle 
mua;")·en bır h'rkıptc bır su \'!ll• 

dır. :Kese.ile lıesapsız ba çıklnr Jı ı
aıl olur. Böyle keııclerın ıçincle 
ayrıc& bir vı·yrı bır ı,aç kelle rla
ha.. ounlarııı içııııle ıle 3 llncU de· 
recede keseler ıl ılıl hu ule gele
bilir. Genel heycli)le bır ıek i<e
&e olabılılı~I gilıi k:ıraciğer ve
ya sair u:r.ıı\laıd ı, aynı uımvdıı 
bır çok kc eler de hıılıınıu. IIay
vanlaı da. ozrl koyıın ve sığır hır· 
da aynı U7.tıvıl bır cok kesele 
'bırden vilcııt lıulııyor. Gerçi ın. 
aanl rda çok dela kcscnııı aıleclı 
ı veya ancak 2 t ne oluyor. Fa
kat bu\ u K bır kt e halinde tc -
ıc:tckı•l eılıy1>r. Kese er bırıncı de
recetle karacitcrıle, ıkiııcı dere -
cede akciğerde hu ule ~ehr e de. 
yanı en zıJ rı iı' bu ıkı UZ\'U sc -
verlerııe d(' vt1c11duıı hiç bir ııok
tuı yoktur kı ııı ıclıı bu ke e vü
cut bulma~ııı. Kcııııklerılen ılima~ 
t;m içine krııl ır her J erıle, kalp, 
dalak. bobrl'lc ve saire her org-an 
ve her orglıde kurıılııbillrler. 1n
aanlarrla karaı•iğer<le olgu'" bir 
kese biiyHl< hır portıık;ılılrın cin 
daha iri bir ces~nıet alabilir. 

Keseler yeı leştigi yere .J:'Öre a
n.z husule ~etirırler. Yaııi karı
cıterıie. ııkl'lgeııle. ıtıı.lnktn. aıla
lelerrle bobrl'klere ve saire hıı
sulc ıı;elıli~iııe ı:;öre o uzuvlnrın 
vazifelerinin yapılnıaııınsınılan ve 
onlan ve komşu tızuvl 11'1 sıkış -
tırmaktan m ılrvelllt v hinı 5.rb 
f: rulUr. Te~ekklıl ettikleri ıı?.vn 
8Ikı eıkıya yapıştıkfıırr fr.in bun
ı.ırm patlatılmarlnn a.nıeliyatl"' cı-

ılmalan da çok ııordur. Başka 

B:ışı 1 inci sa~·facla ) 
lerimi1den do.ijmuşcur. ·inıdi de artık 
millet havatımızın ic;ine kök •almıştır. 

Bu milli Kurııonı buı:;iin bi.ıyiik kiic;iik 
lıepimiz benimsi)onı1; onıın ~clis.mc<ini 
,evinı;lc ımrii)oruz. "Milli l•konomi ~·c 
Arttırma Kurumu" içinde ç.ılı5-Wl:trı, bu 
nıilli ikmat pisdarlarını ,.c bu ı:füel 
an'ancn!n bekı;ilii:iııi y.ıpanlarl burada 
överelk ve sc' f:iyle anarım. 

Sevgili uıand.ı$1nrını: 
"On iiçünai Yerlimnlı ve Tnsarnıf 

Hafıa•rnı" da, insanlığın d.ıhn çok k:ın:ı 
bulnndıi!ı bir 1ama•1da }iŞl)Onı7, Hun • 
dan üç yıl evvel ba,lı)'Rn lıarp, memlc · 
keııen memlekete bulaşarak once hiitiin 
hir kıta) ı ~ardı ''e sonra, kıtadm kttııya 
a•arak ÔÜn\'ll olçii,iinde bir geni•lik aldı 
Su <trad ı in :ınltk •onu belli olmı).ın 

korkunç bir heng:inıc iı;iııdc çırpını)or. 
Ilütıin cihnnı <aran ):tnııın<laıı mn•ıın 

kal;ın mcmle-d.:tler hir kır ııln hile değil, 
tekmil dima<la <:t\ılıdır. Bizim niz )'ur· 
dıınııı:ı: d.ı i<te bu <.ı> ılı ıııemlcktılerden 
biridir. 

Şiiphe<İz cHinprı1n haşran ha•:ı cchcn· 
neme dı\ndııf:iı hu 1:ıııı.ıncl.ı gii7.d Yll[.ını
mızın hir sulh ve o;iikfın cenneti lı:ılinclc 
kalı•ı <ndece hir kader işi dcjlildir. Hır 
her şe)den ene! bir akıl ,.e irade işidir. 
R11 irade hiıim p:ırçııl nmaz milli birli • 
j!iminlcn çıkı>or 'e Tiirk mıllctinin en 
bii) iik e\ lii<lının, b:ı51mml:ıki örnek in· 
•anın Ü•nın uki,ınd:ın ı~ık alı)or ve ko· 
ra Türk Ordu,•ınıt dıt) ıııı~ı.r 

Karşılaştığımız gerçekler 
,\fııhıerem > ıırtıa l:ırım: 
Bugun İn•anlığın içine ) ııurl:ındığı 

hu amaMız harp gözlerimi in ünı.ıne çıp· 
fak ı;ıerçekler çıkarını ıır. Biz her h;rdrn 
1>11 ı:erçddcri ~ez met< ycı ndc) i1. Bu ger
çeklerin en ;ı,:ını z.ım.ınımız harplerinde 
millerlerin daranma kuclrctlerinin, iman 

1 

hiiciinliiğiınclen olduğu k:ıd:ır, !kmadl 
varlıktan fı•kırdığı ,ııcrçc#dir. Ikıı,:ıd1 
varlıfiı <ai:l.ırn ~e hiiyiık ol.ın ve bu vnr· 
lıjb ı;füü kırpmadan ropyekiın ortaya 
ko) masını bilen milletlerin solııi;ıı ke•il
mİ\or. İm.ın kudreti ,,ıj:\lanı olan mille • 
ıimi1in hu gerçeği bir :ın hile gımlcn ka· 
çırmam~.ı ve milli iktıs:ıt dava<ına cın.ı 
#:öre •:ırılııı:ısı gerektir, 

Sonra )'Urdumuzıın h:ırp lHctindtn 
1TJa•un bulunduğu 'u 1:ınıanl:ır uıriht :ın
l'l•dandır. Ru nnlar bhinı milletimiz için 
k~çırılmıpı;nk fırsattır. Gözlerimi1in (;. 
ni"ınılc siirüp )(İtmekte olan Faci.ıılnn ih· 
rc:ot alarak zamanı bo~ gcçirıııenıcliyiz. Ru 
1am:ınlar ek<iklerinıi1i tanıaınl:ırn.ık vıır
lığımm pcklLjlİrnıck için kııllarıılac.ık 
7'ıl"Ulnl.ırdır. 

Sev~ili s-ıırırn•l:ırım; 
~'akı:ı :11iz vaı.ınımız lmı;ıiin su cliln· 

ya harbinin dısındaclır. Fuk.ıt hu har in 
varatıığı iktı,a<li buhranın iı;indcdir. H:ı· 

lin iktı<adi karga•alığı biıim }O~a} ''l -

mı74la d:ı darlıklar, sıkıntılıır ılo,i:urmuŞ· 
~u ·ıı.i doihırmaktadır ve d.ıha. d:ı do· 
•:""":"ı;ıkııc. Bunu hepimi7.in ele :t}dın ola
rıı4 ı:iirme'i. aı;ık obrak hilme<İ \C ona 
bilerc•k katlanması ş:ırtıır. 

Rilh mız: 111nk ve yatın tarihinde 
bıniik ı~rlııklar a~mı1. a~ır sıkınıılar çek. 
miş olan millerlnıiiin çoklııh'lınun, btıı::rı 
niin <larlıJmı nnl:ı}"~ta, onu olcfujhı ııihi 
alışta ve ona katlanı~ıa bir ku.suru roktur· 

nıınıınla beraber <:ı<lece harrdı~ı ol· 
lıışıımu7, bazılarımızd:ı zam.ın ı.ınu11 nor
mal y:ışayış zihni)eıini arnkl•r><iırıyor. 

Harhin •ınırlarımıza kadar ıl.n.uıdı~ı nı 
\e mcnılckeıin i'ıı; yıldır j!İttikçc ,iddetit'
nen bir iktı~:ıcll varlık içinde hulıındıı • 
jlıınıı unutanlara ra•tl:ınıyor. H iç 'iiphe 
ctmiyorıı7'. ki, kiiı;i'ıciik neri•lcrin.i }'tile -
mi)·cnleri, rnhaıına dı'ı~kiinli1C..1cn kıırtu -
lamıy:ınlnrı Ti.irk nıilleci a'ltı ho, giirme
mektedir. 

Milli. iktisat bütünlüğü 

Sevgili v:ıt:ınd:ışLırım; 
Bizim milli iktısat du5iini'17iirniİ7, ik

ıısndi ":ırlıl:ımızı bir bıitiın ol.ır.ık :ılır, 
milleti ele aynı zaııı:ıncla bıılünmcz bir İk· 
ıı-adi birlik sa> ar. niıim milli iktı~ar zih
ni} etimize giire, milli iktısaı ki~i iktnat-
1.ırının ~ayıca bir )CkÜnıı deıjildir. fliJ:'ı · 
kis k i5i iktı~aılarının mcnfoaclerİ) le mil
li mcnfaaılcrin ka)na1mış bir 111\'i)ettir. 
1-füiın için kişilerin ikmadi menfa~ıltri 
ancak bcancnk milli iktı~:ıt bii1tinlii f(ii 
içinde torlanmı•ttr. Bun<lan tiıürii biıim 
milli iku~at zihni)ctimiz ratnız ~ayılt ki
bİll!rİn rahaıını ve rcLıhını ):Ütetoo bir 
tihniyeı dc.-j;ildir, milleı hirlif(inin saji · 
lıı':ınt \'C huııırıınu i rİ> en hir ıihniı et· 

cir. 
Buı::ünkü ikıısadi alıi:\kımmla miHi 

iktı,at zihni~ etimiıe ıın:ıındur. Biıim iıı: . 
tıqt ahl'J,;ımız hiitiiniin nr:ırına ki}İnin 
fayıbl.ınnı:ı<ını hakir surilr. nıı ,;örıı~ü 
hcnimscmiyenlcri, bu menıleckt i~i~le 
~ ılnız ve yalnız kendini dııııin~nleri mil · 
li Yicdan ergeı; cezalandırır. Yeni Tıirk 
Devleti <le bu nhl ikın konıpıcu~rnlıır. 

Riz i~rc hi)y)c bir 7.İhniı et, h<i> le hlr ah · 
l~k ile milli ikmadımızı kıırdıık ve ge -
ne bu zihniret, bıı ::ıhl.ik ile onu gcli~ 
tirmek büıünlesrirınek )olunıl::ıı ıl. 

Aziz yurtt:ıslnnm; 
BI";. m milli ~ktı~nihmı? clnha diln 

den,..blll'f'l"k k&:lnr, Ytıkın 71'ımnnlnr 
içinde kıırulmııstur ve hn iktısııt hıı
glin en körpe çnğırıı yru;ıyor. Mlllt 
ilklıs:ıclımız hPniiz k1irım çnğınrln iken 
imt'hanların en a~ırını geçlrmP.ktf'
clir. 

Buna rnğmen bu fkhsnt şlmı'll bir 
yandan kl'ndt kPndlne y,-J mok öte 
y:tn<lnn dıı bliUinlP.Smek ırorunılnclır. 
Onun icln diyebiliriz ki mmt lktı~nrlı 
bütünl~irme l<'lerlımlz tnmnmiy!P 
clurmamıstır. Bu lşll'l1l k"ncı: şartln
rıml.7.a, kendi tmknnlanmna göre yl\
rütmek ve ha,.::ırm1k rnf'vklln~e,-:~" 

~1111 lktısıı.dımızı kf'ndl ken<l ne yP
t nrı;rmPk VP onun biltllnleşmr.s.ni yü
rütmek iç'n bizim sartlnnmız, bizim 
imki\nlnnmız h"r şeydPn üne" yur
rlumunın koynund:ı ve lnsnnımı7ın Is 
kııvvf'tindenir. Ç(inkii çP.k;nmNf"n iti
raf NlE'hilir'i7. ki, Plimlz<lekl m lJt !Wr
m:ıy" hu knnnr hllyiik Öl'l'•ll<!Jr Vf' hl-
7,P yPtP<'P.k hiiyil,k bir teıknlk ıorttmlt7. 
rln yok1ur. 

Biz günUn sartlnn "" o?ursn ol~ın 
v:ıtrmımı7.tn trıblnt varlıkl~rını kıy
mPt!Pnrlirmek p ·n~ dil mellyt:ı. Bu
mı cln, hlç şiiphe.,.17. ke-n<il n'"anımı· 
zın is ku\'vetı~·ıe b::ışnra-blliri:ı:. Bu .,.,,._ 
hP.pten <'liım'?'.d<'kl vrunt.,lıırn b:'\kmruk
sızın p.mı>i'dm'7.e dn.yan:ır::ık bu yur
dun her bucııstınılrud ser\'f'tlf'rl lınre
kete getirmek tin kı:ıybcct h'!cpk ?.n
mnnımt7. )i'>ktur ve lıiıim hrrinıiıin 
<il' lizerlnc t tr()(l jtlıniız hıı \•ntn n 11ın
('n'k kr!'fl<ll f'\'IMının ron!'ifö le mnmur 

(Sonu 3. tHıçU şş..yt~dıı.) 
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) C!2:UQmrJ 1 Kuvvet 
Bu mikrobu 

neden serbes 

dolaştıralım ? 
Dünkii Ulııfra Halk Baıı.L:a~ kuc;a~ını 

!io)'nn ve u}anık zabıtamız tıırnJın<.lıın 
hemen yakalıın.ın diirc <;OJ'JIUnı.u.ııuıı 
h:t7İn nı.1cerıı.ım ol.;ıımtıŞ<unıınlııt. 

lla.ıin, cli,oruz; çünkiı haclisenin ol•ıı> 
hiıişi, bir basit 1ahıta h.idi~e .. in,l!'r 
farklı •a}timıya deı(ecek iı;um~İ bH 
m!ihi)et ı:ışımakıadı •. 

Oün ııenç: eli kı>lu rntu, 1'ar~" işler 
h:ılcle, lınıc.i bin bir şe) ıanlığa erer 
<e\İ)edc. a7çok okur yaıac 'e kra"ac
lı dörı delik.ınlı, en vılı ~bıkllıla -
rın giiç cııreı edecekleri hii> iik hir 
so} ıııın h "ıdi <?<İni haşarahili},1r, 

Rıırılar, ilk •;()) ı:unlarını 1>ıın11,Üı bir 
programla tarhik ~ebiii)orlar; hu 
işlenle rıığmlmuş pi~t..in 'll)~tınnılar 

gibi her ihıim:ıli ,Riiıiiniiıı<le tıııar:ık 

pl.ınh hareket e<lchili)nrlar; h.111,i 
profo,>onel haıdııtl~r ıo:ihi 211 hın li· 
ra>ı paıJ.ışı)·orlar, aralarında ipııtıı 

vereu·k t·ıı kiu;ıık hir ,111Jıı hile ~·· 
k.trnll}Oflllr ! ... 

llı·r isin hır nıdw·bi .ardır, her i~fn hir 
ııo•nıilık çıı.: ı hir reıişme deHİ var · 
dır .. Bir ... , gunt ıınıın, bir r;mke,iı I• 

niıı, bir h 1\duılıın her h.ıiJc ilk ma · 
cernları ilk h:ıı!ist'lerı çol. rıı.ırnın )t'\ · 
lcrdi, Bıınhr, an•·ak hin hır h ı di'"" 
de nı~nıklııkrnn. hin hir ıc<ruhc:d<'n 
ıcrçtil..ıen mnrn hir kn~a •oı nH} a it:· 

srhlltı• tdchilirler<li. 
r1ı nt lıu kr:ı,·nılı delikanlıların, l ... ıı lt 

hır ıeti1me ıleuclcrınin dı hııhınnıa• 
dı>1ı anbşılmak radır. 1 ııınhnuıı ıııın 
ı·n ntılı ıipkri, fııri mikrinılnı hil,. 
ilk i~ıe hu kadar h;ışarı J<•i,ıı rının • 
lerılı ! .. O halde, en lmrn.u ~ııu rıkan 
lıaıclıııları ıdhi hu i'i na•ıl hafıırdı • 
IJr, hnnpı md.ıcpıe )cıi~tilrr, nPrcden 
der• :ılclılar? 

Bir~ııkl.ırını7 hıı ~ııalin ce,nhını d;ılıa 
şimdiden 'crnıi~ıir ~anırım: 

l\ineırnıd.ın ve h:ıı·dıııluk hik:ı)'C \e rn • 
m:ınl:ırından 1 

1 veı, •İnt·m:ıl:ır ve hali polj, romanlırı, 
ne yaıı k ki, gençliğe hu İşlt:ri hi r 
iinivenite ıiıiılıiiİ} le iiğreımı ku dir. 
lhnk'l na•ıl •O\'ulur. tclefnnl.ı .ul.1111 
na<ıl kandırılır, \'eınedar na•ıl oı.ı · 
mohile tıkılır?, .. Rıınlar, hıı iinivn . 
<İlenin :ılfoht-leri :ırımndadır: hıın l ~r 
hıı iiniHf'İle neşri}:ıtının ipıiJai 
maddeleridir. 

l la}<lııtlnk maceraları tiryakilerinin hu 
çarırl:ır:ı ne k:ıdar lıır\l ı ndıkluını 
güriir ,t?ilıi. "'e ~ii> le ~ii> lenclıklerini 
dıwır gihi olnyorıım: 

- Peki, hi'ıriın hu kiı1pları oknranlar, 
hıı rilmlcri gilrenler hardııt mu olu
yorbr? Flbcttc hayır, fakat herke• 
hir hn•t:ılıı1:ı rak:ıl:ı01r; mikrop, nnc~I!. 
birkaç 7~yıf hiinye hıılur ve onlıırı 
alıp gfüiirür, dift'rlerinin mıı:ıriyeıi. 

mukavemeti galebe çalar! lşıe .ıı::ın • 
1?•terlik mikrobu da ancak hıı diirt 
hethıtht lıünreyi tnhrihfficbilmi9tir. 
dii(er !llli(i:ım kamktl'rli p:cll('lik omın 
t:ıhrihinden kurtul:ıhilmiııir. 

r k;ıt, mıık:ın•mt"t ve mu.diyete ıı;ünne • 
r!!lc hu mikrohu neden •erht-•r dohftı· 
rıılım, neclen ıınti•el'tiı(ini hıılııp l.:ııl · 

l~nmı1alım .. Gençliıle hrr nn 1urır 
\Nchilecl"k nl:ın film 'e kit!IJ>ları ne
den hir mim karııkıtr •i°l'Jtl'< inıll'n 
2f'{İrmi1dim? 

Sabaheddin SôNMEZ 

Belli gelirli olanlar1n 

yiyecek ve giyecek 

dağıtımı İ(in haurhk 
Tlcnrct \'1.'klllltl, belli ıtcllrll olan 

vatundnsıarn ıl:ığıtıl:ıcıık R'iyecL>k \'<' yi

yecek mnddelerl il:ı:N"ındekl hn7ırlıkl ırı· 

na ılc,·ıım elmt'lnedlr. Dul, )•dlm ve 
mütel<altfore )erli m'lll.'lr pıızarMı.nnr.n 

h:ılcn y~ıntmııktıı. olan 20 mt•tı .... lık ili\ • 

mııklıı dnğıtunıncl'ın sorırn helll ırcllr

Jllere ynpılaC'ıtk d'lğıtuna bnşl:ınarnk -
tır. 

ve itibarımızın 
kaynakları 

(Raşı 1. ind cayfAılR> 
ne koyduk. Hal"bde1ci büyük 
d~vletl""rdt"on birinin reisi şunu 
aöylHni4ti: "Bu hup, Türki
ye'nin kf'ndi ~lf'mi için hir ni
zam ve iatikrar amiti olduğunu 
i&bat etmi4tir." 

Bütün bunlu timdi kulağa 
ho, gelen, batka türllisü 7.ati 
olur mıydı, yapılır mıydı, duy
gusu veren ft>ylerdir. Bir de 
ilk dünya hubinden Önceki ve 
sonrl\ki Tiirkiye'ye içindtm ve 

dıtından bakalrm. 
Aınl inkılap, kafalarım171n 

köklerini sarsmış olandır: baş
ka dlitüniiyor, bn~ka nnhyor, 
batka muhakeme ediyoruz. 
E,.ki d\jtiiniişlf', eski an lnyt!} vrı 
hiikmf'dişle ne kurtulabilir, 
ne de, rastgele lcurtulmu, ol
saık dn, yaşıyııbilirdik. lnkıl.~p
larımr7. yf'nile~<'n, yeniden yu
~ urulnn bir ct>mİVf'lİn hiimisi 
olmuştur. Bu cemiyet, garp te
ft>klciir Vf' medeniyet a)emi 
içinde, milletler arası karakte· 
ri garbli ve milli karaktt>rİ 
Tiirk olArak, ilcı-leyip geli ~c
cektir. 

Fnlih Rıfkr ATAY 
f •• 

'""'dra Halkevi'nde 

verilecek konferanslar 
~ir \\'} nrllı.ını Detti' hıı" ın 1 ondt.ı 

llalkc,inılc, ılil li'1 .. ,.fc•,: .. ı. ıiı.ıı ı 

~ıhi nu\/ııl.ırı ii{,rcıcıı Şt'hir 1 ddıiı.ıı 
1 ıı'ıiııı.< ı.ıl~bel<•ııııt hic:ıhcıı Tı'ırkiH 
h.ı .. kın l.ı 'ı•c ~ıınitra'l' •crctck, f..ııııfl·. 
fı•r,ıııstan 'onra hir ıle filnı >çmıcrilu ık· 
tir. 

ı\, rıca i>niinıii/(llki 22 ilkk~ıııın t.ıri · 
lıiııtle de hir Tiı~k ıııüıd1a""ı wr:ıfın · 
tlaıı "e,ki \e ıcni Tiirk ıiıatrnl.ırı" nıc,·· 
7Ull ctralından hir konlı·r.ın' veriln·~ktir. 

Dumlupınar C. H. P: 

Ocaklarmın 

yapltğı toplanli 
fktıs.ııt ve Tns.ırnır ıi:ın rısı ılolııyı -

•lyle C11mhurl)l't H·ıtk Parlısl Dıımlu -
pınnr mıhl) L'"I evvelki gun Ilıılkevlnrle 

nııhlYt')~ l.ıııı!lı o~akll parlllılcrln Jştl -
mklvle hlr topl:ıntı yııpmı~Lurrlır. Top
lantıda ıınhlye ldııre Jıeyetl noınn rtnlil 
sımı.J Erkut tnratındıın ıHlny:ının bu -
ırUnkU ı~rllnrı ıcı.nde önem kn7.annn e
konomik vn:r..yetlml:r. VI.' ·tutum konıı u 
tı:•erln<le blr konııı<mn yapılmıştır: nu . 
ytık bir lig! ı~ ııınırp<'n ·hu ' k0n11f'!1ıııln 
bu mlııt d·'ıvn üıerlnılel:tl vnz,Jclı:rtmtı 

hfı.llrt ımııı F.he<ll serımıııe ı.rnn Şı:>tl -
ml:ıln nııtııkl.nrın<lrın parcalıır nlınnrnl< 

hnllc vnzttrı;I Mni'lnrlınlmıştır. 

Tin 14<'.evl Tem,.11 Kolunun nm-'!tilrlf!rl 
tarnrın<l'ın (llntı~ınnn r.nn:ıhıı p\y~I 

1ı-m~ıı edtlmlı v<! toplnntırn nlhııyet ve
rilmlşllr. 

STENOGRAFİ 
Ya7tm: Kc.~um Arar 

Kendi kendine veya muhabere 
ile N1 çok bir ayda Stenografi 
Öğreten yeni ve kolay kita.p 
çtktı. Anu edenlere kita.bı ya-
7.an tarafından Memurlar Koo
peratifi karşısında Stenografi 
kursunda Ücretsiz olarak 2 

derı gösterilmektedir. 
Bütün kitabevlerinde bulunur. 

Telefon: 3714 

BAYRAM GÜNLERİNDE 

Kanaatkar olmasını 
bildikten sonra ... 

Y 
i' KSfK <laj11ara ı;ılan ~l'))'ahlar, 

giulerini ikide hir 1İr\C) P •lilı:· 
ıııc•ılcrmiş : ıııaklıijı ve yuk't~· 

li~i. iinıiı ve ce-;areı kırar di)e ... Arh-
1.ır.ına, uı;ı.ınırna da çevirmetlermi~: 
haşdiindüriır dİ)e ••• 

Dnı( .c•nahlarının, yalnn ırak aı
ııkları qaha ile iktifa etmeleri ~em· 
lxılik bir mfına}•a da gelir. lki~le bır 
zirve)'C bakmamaları, içlerin,Jf'ki, <la· 
i(rn en yiikoıeıUoe çıl<nı~k ıumini kır· 
mıız; daha cloğru,u bu 1ı1im kırılma -
'1n dire bakmıulac. Uçuruma hal.ma • 
maları da "dun .. lerini Wll.lll\lk luı nw· 
n:ı.ına değildir. 

Dağ •en·alılaruıın ilimli, kararlı 
fakat '8bırlı yükoelme g:ı)·reıleri, ha· 
)atın lıer sahaçına tatbik olunabilir bir 
nıi•aldir. İn~an içinden )'Ühelme ıu • 
mini ..;;küp nıar.,ınız 11eri)e bir ku(·a].; 
t't "e kemik ve buit i.lııira,lıır kalır. 
Her ,ıriin bir adım daha iltrİ}e, daha 
ri;k eı:e ve daha İ) i)·e dot:ru ııitlen 
umumi hayaı kanunu, ~il ihtira~lara 
daima ~ygılı bir yer Yermi~ıir. Yi.ik · 
qelme!< , lıerke~in hakkı, hattıi kelime· 
nin en ~eniş mana•ını aJdJ~ını7 ve cc
nıi)etı;i blr zaviyeden baktığınız ıaman 
lıerkeo;in \'a7ifeçidi r. 

" l'iil.ul J:.i 1nln im yn dc$iltlio" 
"Dü11)'4l~a gl'liş hiinn dl'iiilılir." 
Fakaı her tdclmiiiün hir takım 

•.ırılan vardır. Kanaatk~r o lmak, diine 
"'e yarına "ihtira~la kan çanağına diin· 
mcmif' hir ıı:öt le bakabilmek, .hırlı 
fakat aıimli olahilmek tek haşına 11ir 
nıf7iret oldu>;u knd:ır ilerle} İl> yube· 
it'hilmenin de ihmal rdilemez bir p.nı· 
dır. 

Kendi içwe luv~Im.ıı bir mantıkla 

cliişiinen he~. bin bir hakmhia u,ii· 
raınıt olılıığu halkı nda cerlıı kRhil ol· 
mıvan <l<·lillcr hulahilir. Kimf' <0rııı,a· 
nu '10ntnıı7: çeqİr çeşic lınk•ı1lık JIİİr

nıuştur.. Talilı~iıclir. fi<i> le olm:ı<R, 
şinı<lild vn11}ette mi knlırdı? Dalın hi'ı· 
)'İik, daha 7Cnıtin, daha ıne~ur olurdu. 

Fakat hu ken.cli ıriirüşli \'C kendi k:ı· ' 
naaıiclir. 1n,ıının nd•i ilahi~ mev11111 
oldnj(ıı zam•n mü~t~ı il bir ıııanııkl;ı 
dıişiineıııireccjlint giırf": hiç hir z.am ın 
hiıarşf deı(ildir. Terechliiı iiz karar ve· 
rehilir•İnİ:t ki bu hiikünı bir tarnrtı hu. 
kiimdıir. 

Arapların hir ata <il1iinü h" unut· 
mam. ~iyle derlcrmi•: "K111ıı/11ralanm 
rılmaılıiı irin h11ksı:lıi<1111er.ulıeımda11 
$İl..ayrl rdiyordum. t'hıt.kl.zrı o/mıyım 
bir ...ı""'" f'1111/.J1/1lı.rn soıtra ıikaJ ettm 
nııgrçlim, ıurlıım." 

Bu •fü, ıziinliik hııs·atımt7a ne j!Ü-

7el ve ne kola) 1 ıldıı tatbik e<lilehilir: 
Ru kı,ı da C'Oki palto ile lltı;İreni(iın 
cli)e İİ'liiliip dunıy(lrdum. f:ıbt dun 
hir palto~mı ra.ıl:ıdım, Ü7iilmc1<ten 
va7ıı-tı;ıim. füı hayranı kurhan kese • 
medik dire aıınem şikayet edir dunı
rordu. Fakat bir pişirimlik holılınını 
olmı ranl:ırın hali, oou şiklyettl.'!1 ~ıt7 · 
li:f'<'İ rtlL V. <; ... 

Ifalimi1dt>n şik1ret etıiğinıi1 111 • 

man hatırlı rahilCC'eRİmiz hu çeşit mi
•:ı ller, hi7e kanaııtk:ir olmak iı;in hol 
hol hak verir. Ye ızaliha, ılulık içinclc 
•aadı-t <lııphilmenin tılsııııl:ırınclan hi· 
ri ele hudıır. 

Kanurk~r olfftımnı hilılikttn '°"" 
ra i1ler ii> le bir kolaı la~ıyoı- k i... 

Kemal Zeki Gencosman 

19"/l 2/1~4! 

1 Harp v.e sulh zamanında 
Kızılhaç 

A Vt .ST(lHYA or<lul:ırının he
ıirııcıiı le hiıcn ~olft:rioo mc)" 
d.ın mıılı.ırt'he ... in<ll"fl '>onrıı y.1-

r;tlı "<' lııı,ı.ı ıUı~cn ıı.Jtc rltrin bakını· 
!t1lık ı111iiııdr·n çd.;ıildı·ri "ıır;ıpl:ırı 

~.ıkııııl.uı l>\•İrt•rct.. hir t.ıkım .,iı11ı,i ('fi• 

ırıknlaın, ilııira•lnrıı kıırh;ın olan hu 
ın.ı.ıını in~ıııı kiiıııt•leıiııın hırı• mq -
el ınl.ırırıd.ı b.ılıııııl.ırının, htır11pl.ırı • 
nın ırnıin \C ıdninini ilk ılefa 11l;ırak 
<lii5iıncn 1 lcnri l>ıınai~ı .ıılınıl ı bır is · 
\IÇrl'ii ıılnııış \e 1116-f tc h;ı.ıı DMlcıler 
tnr.ıfınıLın irmal.ınııırş oları Cene' re 
nıııka' cluı ınıcsi ile hu dlişiınn.:nin 
ıahakkukıı n..-ıittsi olarak Kızılhaç Cc
ını)cti ılı) nıU$tllr. 

Ihı mııka\Clen,ıme sıhhi hiımetleri 
tı nıin "' ifa ilı nıııkcllcf J), kıür ve 
teıkeıl'< ilcrı• ılıişııı.ının tcGı' uzıınden 
korıınııı;ıl:ırı içın harp me)clanl:ırında 
kııll.ırıınla • haıulwnı" ı.ışınıal:ırı lı:ık· 
kını \crıııd..:ıeılir, Cqıhl' ilf'risinılc ('141· 

lıın,ın l'ınlh.ıç ımnııırl ırı ı.ıralı ıhi· 

şuılı ri Kınlh,ıç 111 .ıhhi ırenlc-riı lıı 

mcııılı kl'ıın içl'rilerinc nakil ,,. hır 
oll11C'liıı• \olllllr, 11\\,lr(' .<ıihi \':hl• 

ı ıl.ırb ıl.ı lcrn ıılilmı ktt-ılir. 
ııa,ı.ınrlcrı· kahııl edilen hıı \:trn· 

lılu K111Jha~· C'cıni>uinin ılııkrnrl.ııı, 
h.ı~ı.ı h.ıl.:ıc ı lıcııı•irt'leri t.ır ırıncl.ln iP.· 

d.ı, i t"lılmdm·clir. 1.ıkır hu yaralılar
ı! ın snk.ıı ıılanbr, >ııı7lırirıi ka~ heclcn
lı·rlc ıkıl h,1,ııılıid ırına ıı/:rı\ anların 

hıı h:ı,t,111d<•rcle teıl.I\ ilerine inık~ın h:ı
'ıl olam ıdıj:ınd ın hır rılıilcrc h:ı11 
rııcııılı4'ctlcnle Kızılh:ı~ ınr.ıfıncl.ın ilı 
ılas olıın,ın ılninıi miıc~ eselerdc hakı l· 
111.ıt..ı.ıılıı . K11ılhaç <:'cmi\cti h.ırr ı.ı. 
rn ınınch \alnız ):ırnlı ,.e lustnları lıi
rrıı\C ile• kafnı,ıT. Si,iJ \e ad:cri lı ırp 

ı·sirleı ini de korıır. Onların h ııııt 
qrıl.ırırıı t·lnrn hir '"'İ)c)ı çıkarmak, 
·'> nı 7.ını.ıııdR .ıilrlcrirl<· nnıh,ıhcrelc· 
rirıi t< rıııııt· ~·,ılışın.ık için hc}nelmilc:l 
J.i:ırıllıaç Kı1111i1ı••i ı1..,ıc~elcri li•cr.L 
lnnıplarını sık "k 1iı:ırct ermektedir -
lcr. 

J)iin}:ııl.ı l\'.ıllllı.te; lıa ckct 'c h1-
Iİ\ c·ıiııin nwnseini, n lı,ıı ıcşkil "'len 
hq rıl'lıııikl J.i:111ih1r, K•ıııı.ıcsi 1'u .. ,in 
li t rmmll' kıin milli kızıllıac ccınkcr
lrrilni ctrafın:ı 1t•r1hmıs hulıınm ıkt:ı
rlır Ilır krınıire Kı1ılhaç miicssese•İnin 
(·<a< kaiılr lc·rinc nicdıhan olur. Cenc\'
rr. nı11bHlcsinin thth kı miına~bcti\
lc H!niılcn ıh bs olıınan milli cemi}ct
lcri ıanır, lıilh ırnı h;ırp nm:ınında 
ıuafsız hir scfl..:aı ıımuru halinde te -
CC'lli ukr. t9W crllılünılc harp illnını 
mııtr:ıkıı, hrrııclnıil 1 K111lhaç Komi -
ıe•İ t\)11' · l'>IR hnrhinrle nldııı'lu .ci
hi hiirıın cliinynnın tnkdirinc m:ı1h ır 
ol:ın harıı esirleri mrrke1 ajanlığını 
ıe,kil l'lmiş, di •er t:ıraFt:ın milli Kızıl· 
h:ıı; çcıni)'etlcri lıir fodcra<\'on halinde 
ıopl.ın ır.ık K;1ılh:ıç C.cmi»ctleri Rirli· 
ğını kıırmmıur. 

Kızılhaç C!.'nıireıinin ins:ınt f:ırıli· 
yctlerini Jırr vakit te,,·ik \'C tl"'-hİJ \':t· 

ıifc•i> le miikellef olan hirlik ccmirct
ler ara<ıncb irtih:ııı temin·, <ulh 1:ınıa· 
nrnda olclııi!ıı .cihi lı:ırp nm:ınınd:ı <b 
milli ve he\·nrlrnilel •:ıhada mükcild 
nldukiarı ç;\lı~maların lnkipftna ehi· 
mi 'tırcııe }':trdım eder. 

Ru rardınılar hillı:ıss:ı cliirt •:ılıad;ı 
tecelli eıler ki onlar da fclikctlcrc 
karfı imılnt tcşkil1rı, ha•ın h~kıcı hem· 
sirrlC'rin talim \'C' terhİ\ c•i. hıf71.-1fı
h:ı iiı'?rcrimi, ccnı;lik Km lhaç ıc5ekkü
liidiir. 

nirlik him:ıye..indc milli konre -
r.ın<l.ır mıın[:ızam fa.ılalarl:ı mııaı'\en 

bir m:ılı:ıldc Km!lrnr; Crmi)'eılcri <I<' . 
leı.:~lerini tnplar. Rıı konferamlarıla 
temsil edilen nH·mlcketleri ;ıl:tt,alan -
dıran nl<'•clcJer konıı<ulur. 

l<'l'<) eylı"ıliinde harp ilıin•na kaıbr 
Paris•ıt oturan hirlik !W)krcterlii:i Ce
nCYrt')'e naklcclercok orada h:ırp kıır • 
h~nl:ırına yardım İçin bcmelmild ko
.mite ile i<hirli,i:i yapmakt:ıdır. 

niinyaıh men·ut milli Ktı.ılhaç ce· 
mireılerinc mensup iiyelerin miktarı 
4n nıilıon:ı haliğ olmakta lır 

llenri Dıın:ıııt harp tne)'tfanlarıntn 
arıeıtiği korkunç nı:ınzaral:ın ta"·ir 
relen SoHerino hiııra<ı nılındaki ese -
rinde orc:ıya aıııı:;ı KıLtlh:ıç Fikri r 
dev adımlarla bu k:ıılar hayırlı hır ı 

l..:i,:ıl.t uğrıyaC'a.İ(ına ihıimal vercmeıdı. 
Sit:ıtıl.ı rın ı;oğ.ılma•ı, çcşitlenıne<i, mr· 
rckiın harı> mcflııımıınıın ıathikat •a -
hasınıı inrik ıli nsri ınhrip dhaılnrının 
ıı·•İıine si'll hi\lkı ela maruz bırakmak· 
tJ ve im \'BIİ)ll harp kurhanı olan <İ· 
villcrin lıinı:ı>e.-ini temin için miie.-ir 
varnal.ırı, tedlıirleri dcrpi•e Kızılha· 
ı;ı ıııtchıır ermektedir. 1 fohe~st:ın'dıı 
Kıııllınç l'kipleri, fsprnya'<la Kızılhaç 
•cyyar 'e •ahit hastaneleri Uzak-Sark· 
tıı Çin, Japon, A"rııpa'd mııha.ım 
memlekcılerdl"ki Kı11lh:ıç ıeşc.kkülleri 
a kerter le hcrahcr hirı;nk } nralı ~ı' il 
halkı ela toplnınıj ve lııınların ıed . 
visi)lc ıııcşı:ııl nlmııştıır, llarhin sn ıl 
ve a keri kıırhanları lehine 'akı bu 
insani harrhıler her ı.:iın daln b.ırtı 
'e fa)dalı ~urette arımakta<lır. 

B ( ·c,f\NKO mıılıa~cmatrn en a<.'lk· 
lı ııl'tİf<'lcriııdcn hiri olan ıni.'ıl
teci kiitlclcrinin uğradıkları 

elim nkıllttlcre ne demeli? Mı.iltecilc
rin inıılıılına hiiı iik mikra~t:ı kn~mrık 
ancak TTukiinıctlerin ba•arabilccefii hir 
iş olnı ld ı berahcr Kmlh:ıç Ccmi~·cti 
bıı tn5ııni lınrl"kcıe iştirakten kendini 
ıılımamaktn ,.e her t:ıraft.1 fıtrdınılıırı· 

nı csırgcnıcmekıe<lir. Runun için ce
miJct )Ollnrtla, ~arl.ırda kantinler, ko
n k )erleri 'e tıbbi yardımlar nm.ııl ı 
ı:cıirnıektc, ha<ea ve }aralılann nakil · 
!erini lemin cımckıeılir. nomhardıman 
'e 13iılİ)e }Üıiindcn cl;ıj,\ılan nildcri 
toplam.ık inık"ıolarını aram.ıkı.1dır. 

r Yazan: 

J Fuat German ........................... _______ _ 
1 l ırp kıırhRn(arı olın aha.il leh' 

} ırclıııı t;.ılı~mala.ıırıı dııha mÜP•sİr bir 
lı~lc İfi>1/.ı içın lıeynelmilel kr:nlhaç.lu 
lıirlİJ;İ\ le heyndmilel komite gayr~le-. 
rini hirlqıirnıek ıçin anlııımışla.rdtr. 

11 ırp rclikctze<leleri içın kmnit 
ile lıirlık t:ırAfımla11 yapılan muşrel'ek 
mur.ıc:ııııl ır, dıheıler birçok meınla -
ketlerde hı leı'iİrlcr yapar. Torlanan 
lıir~ok r 1 r ılır. R) nl tebunılar, Kın 
hıç munlılıaslımnın kontrolu altın 
komite ile hirliğın ımıınessillerind 
mıircl kep lııı'\'lı~i hir komisynn ttra
Fımf ın idare \C CCV7i olunuak ianele -
rın \crilcliklcri, tııh•i! edildiklıeri m• 
Jı.ı llcrtll'll nıııtl>herrıler haberdar edi 
lirlı·r. 

7~ Sl nt'lik bir hııy111iyet esn.a.sınd• 
hillı,1 q hirlik 1rnnıldufıı g\iMen iti
h.ırt•ıı Kııılhaç Cc.-miyeti faaliyet uh.
•ını ı:cnl,ft•tıııişıit'. O, orclulaMn yalnn 
~ılılıi '<'rvi !erine yardımcılılc vuif~
ııi if ı ve ilıl:ır ile kalmıım1ş aynı ~ 
rrı ında nııı•t.ırip be.- eriyetiıı acılannı, 
ilııi)a\lnrını ıahfı[ ile me$gul olmuıt
tur. 

llu iki ,.ırif~i l.iyıki veçhile ifa 
İçin Kmlh.ıı; <-'4.mİ)eti her memlekette 
ıl ıinıi ınckkıiller vuruda gerirmişcit'. 
S:ılı:ın lust.ıiıld ır, su hıtSkınları, yer 
•ar ınrıları ~hi fel 1ketler inında hiz
ıııcılı rini nereden birçok .ııönüllülerio 
nııı,,ılı.ırcıiııdt n İ<ıİfodc etmektedir. Bo 
,ı:onııllıilı r il11ari nıahıyecıe malumat 
ile reçhh ' lilir. Kendilerirıt tevdi ol~ 
nank v.ızifckrl ifa için lhım ~lrı 
nıiı.narı"c'crı )apın.ı.kla rııe,~ ohu. 
llıı tt ckkııllC'rİ ~~tiştirmek, tc.-kemmül 
rıtirm<k i\in Kı11lhnı; C~iyttleri da
kik hi rçnk kıır,l.ır açmak mecburiye -
tiııclc k .ılır. ,\\nı ~amanda kızılhaçlar 
htı giıniıllıı "udımcıları ayrıca ı?i:ııdir· 
rnck 11111ırnıınıı lıisseıme'lccedirler. Run
cl 111 dnl.ı> ı harı" ~ıı ha~kını, yc.-r S:tr.11tı-
11J.ırı, hıırkiııi inılıfalar, rayfu11, sıtllı'!tl 
h:ısr,ılıld.1r ı.:ıhi nhvalda mu:l'tar bir 
mc,kiıle knimanınk için Kı%11haç c .. 
ntı>eti hir tıkım malr.cme depoları r• 
idi H• iıl:tnıe,e nıednır c>lmuşnır. 

1'11'1 t t.' lldt' tawarecil k bl • 

Kal Nrn<:SQtedit'. Tay • 

kNc umYıuı :verte -
rl r!crtuı ı k r ve tahk k E!'tmek1e 
lro"nrn~ il ı:. )lycCcl<, ~ rltı4 
şe) ı rı r ı kC't y ızıllntl~ teerttledil -

m oınn :ııınt c ulnştırmıya ı1a e&

lı ır. Y ı ı I ı. n, ııl!lr hastalann 
t ıhl!)ll"!': n, n::ık!llcırlnl kolayla&tınr. 

l&tı> lııı ır hl hı7.mcll<'f', :wımımlar f • 
<: n Kızılh.ıç c.-•m yet ı uçmı;ya, lnmf -
ye nlı~ın hır h:wa ııemoıneU t~J 

""e lhrt ıs cUnel\ ır;ırun!tinde ka1mıa

tır. 

Kızıllrnr: r'<"l11W llnL> yalnı~ tellket 

ve kv.n 'uktrn"'IL mUnı.caat edil -
mcz. ıı:ıst:ıl ı· zutııırunria tııı.taa.nn 

b~ınıını 1 mln ~in da mtıtla.hala .:. 

<1 r. J<:ı tlhnç C<'m C"Um !Cinde haa • 
ta~ o mı):ın t>dK amır. K~ılha.c • 
1 r ıı \ n~nryum, Rıuıatoryum, 111t • 
m'l)n ıkanıı ::u;yonıar, cOıamhJan. 

knrıJJ hıı:k mml rl s:t'hl m~ 
mıı im l<l:ırı.• M.mcktedır,ler. 

Bu fın ~ı ıhn arda has.ta bıakıes 

h m relcrln oşnııdtklan rol pek mü
h1m<ltr, Z1~'!1 ret.:! hC7Y1$lre evlerde 
)' t>t • l.'lrı ıtı r c•ok m1thl:m va~f<"ler • 

ılm b:ı •m hı rzısrrtıha haklcında d<i -
il'l"• 11 hl!ııll<>r :vııymıun 1tırtıa.r\Yle dıe 

m llh!ım bir ımırm.ıı11'1dAeıl\1r. ~ 

(Sonıı 3. üncU ıııayt'ada) 

Daimi kari 
alacaklara 

Bel 

z H 
lunııt>llnıok v 
bilmuk l~!n : 

A) Dlı':er ıııhlr ve kualardaıı 1111 
lcmlerden, .ıı:clıllklerl yerlen!e na 
ma r iri lder1 t('ŞXIJAtl vıı:rsa bil 

eımıcıt lmrtı nlıp almıı.dı1dıı.Tll\l 

IH1r birer (11or dr,OlŞtWtıwiı beJoea«). 
B) G<!ldtkl r1 scıhlr ve kliWarda 
tıtma Biri kırl trekltAtı Yotaııı. 

httııt belediye tt'GktlAtmd:m WG'& 

muhtarlıırındnn o yCT'den 

ayrıldıklaıını ve kart U811lü 
kart nlıp nlmnılıklanru, kaı't 

)'O'kıın kart usulU o!Jnııı1ıtını 
bir (Yf'!T ılC'ıJlştlrmıı bel11eaiJ .ret:ır 

melert ıstenecclktır. 
2> Hal ve v:ızı.vet.IY1c :vaırtıtı 1$!, fiil• 

rlmlzdc d!itnıt knlncnıtı kan11atinl vtr .. 

dlnnlYC"ll ktmsclcre daimi ıdanek kıa.r4I 

verllmlşf'Cektlr. llu IUhııTla. 1-1-
ırUnUrıden it hnn-m H11l.k Dıtıtma Bir • 
llklerl hel.' &11hlst:ın veya al1e re1s1nct.I 
evle-ı nln tlınutrınnı vnya k1raeı· ı..:ı.r 

klrn konlml lnrıiıı vcyııhuıt da çalıetık· 
lan la Yl"Tlro-lndt>n ılatmı ı, ıtl!rdU~r!ni 
g terlr mul('!b<'!" bir vestl<ıtyı tştıyet!ek • 
Ierdlr. 

ı Yer de6ütlrme b•'to~ 
ve 11.-Jırlml:ı:ı1e da.imi ıı.

lcln ke.bı nda ta:puSIUIU. 
':il ve;-ahut da la yeri ve-

•lrn, lşhu v ıılıınn ı rndlden tem•n ., 

ı •l'lm~I U~ ımıı ehemnıtyeUe ıa.yın MUC· 
ttın rica olunur. 67Tf 
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-~ Bıı.~ı 2. ne! &&.Yt<i<la >
'cl.naır ki nBJStııbaıcıcı nffn6ırenın meı;
l.aıo Da:kırrulM :yetıı;urılmeı;ı AU;lLn«C 

lrll.ldtrarunı ş !:laetle e.ıu:acıar eım~· 

tedlr. Bır çuı;. mıuı Ki.al.ha.,; c..rnıyoıı· 

leri ha.&tabakıcı n~ıreıer ıcın ..-:en
a.ı ha&t.aneı~rıne bai!I meKı.tıı.>ı.:r Kur
ıııusıa.rctu. 

HemşLren!n meslek1 kahllıyetını 

da.ha Zl.>a.<t•' arttırmalı< ı~ın tHrllK ı~:.ıı 
ı:ıe mUhım bır mevkı ıı.•ale namzet 
Olan d!plornaıı nE'1'JlşırelHın bllırılerı

ıu tekemmül eturmek maKı:.ad1Yıe 

bJr kw-s acmıı.ttr. Kızılhac c.,mıyetı

ıu:n Dutun cauşmıtlanmıa nbta!>akı

cı hernşı.reJere tevaı oıu.nan murum 
~e er Kı:ulhll()tl va.xtı vucu<l...ıen 

bır ook oo torı.arın •oste:"'d k!erı ala
ka ve tedakArlıkları unutturmama
bdır. c-,....n.clık Kızılnac C..mı)letı hı • 
ıJlh~ın insani vıızıfelere litlrak ı -
ÇJ:n caaırılan ae.nçl..-r !Cin Dır hare -
'ltet sanası tt'tkil etmektedir. bu.nla.r 
on aek12den a&Bill o\mamıı.k şarwle 
bırtrıcl, ı;oncı ctı•rece mek:tı:ph:ı«:kn, 

t.töl)'elel"den ıreııclf>rtn ıcesriıtle bu -
~uklan o·r c. ık merkezlerden ı;e

Ollel\ unımrl~r<tır F>u aruı:>lar hoca -
lannın, mUdUrlermın nezaretleri al· 
tında. ve Cll'llar n nu w muvdaka • 
tiyle )'ailann& ve l\ctld&rlarına aore 
Çalıotırıl.m.ü."tad ı rla.r. 

Gencllk 'Kızılhaç Cf'TTl\yetin\n ilk 
!el ~nç Uye,1-ertne 5&1rlı'1ın ehemmı -
l'ettnt a.nUı.tmaktır Onun için oun -
la.r &lhhl kddelere .on derece rla)'f>t
lcAr oıctuklıuı aib\ buik11Iuuıa da bu 
kaklelf>rl ke.bul etttnnekle mtıkel -
!ettir. Hıtzıss hha kayırıı;ı juynorler 
t.rMnvıa hlk1:ın bir nkird.l.r. Bunun !

~n<Hr k1 Juynorıer melcter>!M"mln ha
lnmına, trJZellttttr1lmesttıe ~on ele -

rece i'!l.YN!t etm~lctedlrler. '8Unlar t
tL'll hizmet, bukaları için çalısmıtk 

hır remtzdtr Ruı memleketl~e •~<:
ilk Kızılhaç ,.emlYf"ti üyelerı takır <:o
Cuklar ıç·n tatil karı'lı>ları V'iıeul'le 
ieUrlrler. Sııl<ıtt ÇOC:uklar tçın r.unl 
Al.etler tf'l!arlk ederek, z~ırıara 
ll'la.h~us t>rtıv11.n°toryumlar t4!n'lln ve t
<ı.ameye, 11z aıda ıı.lmıı eocuklar ıcın 
ıne.ıctep kantlnlen ırl.bl m\lft6Keler 
\'ucu<le ııetı:nnl.Ye çal15ır·ıar. Juınıor
ler ııastanf'rlekl huta1-ra ırı~ek 
lnıal ~ler. ı:ıu huta.lan, blr «* 
hedtyeler i'ımderereık H'\'inl'ltrtrler. 
S;vrif11neklere, kıı.rulnl'ldere ıc&raı ya.
ı>ıları mUe.deteı .. re tıtıralc ederi~. 

Sermaye ı.or>lıurt&.k tein ır.et'i'\.ler. 
aa.ua mahallen t<-1"t1bederler. Cl~k. 
"'bze, kümes hayvanatı, an. tav"11 
l'etl$Urere.- satarlar. Huı!Uı mek -
1.epte açtıkları Jrumbarasa ıcorıar. Bu 
blrtken pa ralarlA talihleri kotu olan 
llOC'U.ldara ya l"<lını eder ıer. 

tik 1mda.t. oocuıc :ııet1•t1.rme. hut.a.-
14ra bak=a i'ib1 ftlerl örretmek ~· 

İngiliz u~aklar1 
Almanya'ya 

bir akın yaphlar 
18 f ng i 1 iz uçağı 
geri dönmedi 
Londra, 18 u. -- Hıı.vıı nıu:ırlıınmn 

tebli;::i: 
Bombardıman .~f'rviıht ml"n;:up 

Mo5<111İtıı uc;al..lıırı pl'r~emnı- ~unu 
o;::lerlen ~nnrıı. Hnll&nd~rll\ki dl"mlr· 
yolu te,;l;ı;lerine hürum etmi~ll"rrllr. 
Bombııların Joknmnti f hAnıc~ rl;nı·ıda 
ve ttni ;::Arl 1rınrla patladı.ın i\'Örıll-
mü~tnr. 

Flııtı~n uc;ııkluımız iıfiinine 
m!ı~tiır 

Tnıriliz hııva l."'l.lvvetlf'ri diin tıl!r'f' 
Alm ... ·ı:vanın şımd batıqı iiurinde 
uçmu~IArtiır. l>l hnmbıı 11c:ıı.ırıın1?. ka
. vıptır. Bulutlar hnmharciımanın nf'ti
celPrini ~örm~ge imkan vermemi~-
rir. ' 

Alman/ad 21 uçak 
düşürdüklerini haber 

veriyorlar 
Bf'rlin, 18 ıuı.. - Bugı'.ınk!I r1M<mt 

t•blltP ~r,. ıılmıı.n qıı.h lin,. hırpıı.l:ı
ma hikumlıı.nrıd11 vP şimal hıı.tı Al
mıı.nyıt'nın birkaç yf'rin,. karsı ıı.c;keri 
bııkımd.ıın t'"':S'lr<o'ıo kalan tıııırru•lann
ıiıt ing:llz hRvıı kı.ıvvl'tlıori ~;ıl'!i Ka
yı-p'ııırıı. u~rıı.mıstı,.. G!!<'e avrı':uımı7. 
ve karsı k~ıı tor>lıırımı7. 14 ii rlört 
m<>•orlii olmıık (iz40r1> 21 rfiişman u
cıt;rı d!i~!imıUslerıi!r. Ayn ... ıı rlonan
mıtnın k.ıı?'ŞI kN:nnıt tcmlan hr11 tın
<!.m d11 :"'ii,, "lilrun h4"$ düşman uça;fn 
'l\lşürülmfü;tiir. 

Ziraat Vekilimizin 
tasarruf haftası 

konuıması 
-( Bl'l~ı 8. 11cı sa_v/ada J

bır hale ~le<:ektir. 
Bızlm m111i ıktwıdımızın dinamiz

m! il kuvvetlerindf'n çıkacaktır. O
nun iç:n Türk milleti büyiık küçük 
ıstisnasız: duraksız bir çalı.şmıya a
tılmB!k zorundadır. Işın hepimıze ah
lAk olmııs:ı ve örnek bir i$ atııtı.kına 
ermelk azrni11dP olmalıyız. • 

11.k P'l'OırraJnl?lın mühim bw kısmını Mim iş kuvvetlen duraksız lşlettl-
te&kil ed4!'1'. 1'ıı.l<at )uny6'rler mf'!'!Üe- dike, 'bu yUrdun ~ınde, bu yurtta 
lr.etJeor't!MM YAPt~n ı.ı.rı.e ıunaat köklü bir te'kni'k do~aca!ktır. Bugün 

teknl'k kudretlerinl .mr~f'rPk sey-
91.mezlf'r. Onhtr, rMmleoketleri ha.rt- rettiğimiz nrlll~IPr baeika yoldan &'lt-
ctrıd"'~ uzakla:'<la 'bir eok :ı:a.va.lh yav- m~ller. Sonra ııakın bugünün şartla-
l'UIAnn hıulunduklanı\1 b'lllrlet". Ist.e rını ve ırüçlüklerini i~eri sürmey:ınız. 
bunmı iç1T1d1r ıcı tealcet vulruunda tnsanıan büyük zaTuret1er, büy{ik 
lleyn111.mi?el vııki mü.raca.atlan naza- başarılara götürür. Bugünkü 2ı0rluk-
1'l tfi'lôtate aıtnıı.kla bera:oer 'be.%1. mem- larmw::ı 'oixaz da bu gô?Je görmeok ve 
leket l'f!llcleri ıopla1'l&nk fe~ - işiıımze bu aörüş\in hızcy.Je &anlmak 
6eltt ic*l ~ N(IWı.. :reMııat !Azı.mdır. 
ınahalll'T'l'ne ~ pa.Jl81Jn&rl ~ Tasarruf bugün bir 
tey'lff" ırrmdM':rler. Y•ba!'ıcı ldfrl8ıelllız bo rçt ur. 
oocuklara Not'lde hed.1'Y'Pler IÖl'l&!r • MuhterE'm Yurttaşlanm; 
l'!!Pk Juıı,.01". er at"ll8'11Mk ~· w. • Milli SformııQl'Tlin ür~ ve ı:ıoialışı 
lruı>ulan hallf!l"denC'ltr. iç.in de dayııma~mız önce va.tanımı:l'ln 

Gerıollk Kızılhac cHT1tyetlel"I. an- ta;Oiat varlıklııın ve insanımızın E>Tne· 
luuıd& &!bUm H<k11'.Mle bir taırun f'idir. Bu €<m@'k &'ittikQe uıtııı.laşarak 
l'ıı.Pırıajlar teati ederlf>'l'. &'itti~ JcoyulıtSArak :vıırdıın tab1at 

Bu. albümleri h.aZU"lam&k !ç1n varlıklannı kıymetlendirdrkçP ı<erve-
l:'l!'?lcltk ıırnıwnun bllt\111 a.uıuı te - tintiz art&ca'k ve bu ıı.rt.ııın ı;erv4't bü-
tti'ak eder. Bu albü1Yllf!l" da.t.&JW! mu- yülk ölçül€-rle milli sermaye haline 

~lı>~ktir. 
tuı;ııarıa junY'Or Kızılhacııı.rının taa - Söylemi.ıye hacet yoktur sanınm. 
liyetll!'l"iaıe dair tatsilU wrırıer. Al- Yurdun tabiat varlıklannm kıymet-
bümü ırön.df!Tt"fl menıl~IJ\ ıı'Uzell!'k- lenmesiyle çofalac&k ~rvetlerin c;:ıo-
lf'nnl anlatırlıııT' GeıcLfl< Kızılhac ce- iunun millf sermayeye Of"Vl'ilme8i icin 
?n\~·~I ytrml mnY"f\ Oaaiyle dürı. - tasarruf şarttır. Bu bııkımdan Dizim 
Yada mev~t pMl1k ırtımf'lf'rl7ıl11 için tasarruf Mnki tarihi biT 7.arurfl!'t· 
en mühlmlnl t~ ~eıct~. Yan· tir. ııı.. bugünün şartlan, bugünün 
nın ümidini tf'Clltil ~e'I\ b'U ~cl1'1c yoklui<lan tM&rrı.ıfu Adeta bir bo~ 

h'lline $ı'f'tirm'~t1r. 
l{ızılhıı.cm hlzmf't\nde b(lyük bir taa. Belk1 bıı.a'kll mlllE-tlf'r iç1n tııJa'M"\lf 
llyf't hazir.esl. \dPalidtr. • artık milli bir dA~ olmRktan cık-nııt -
G~rek bllva•ı+- -rek hl!Ava"ıta F-'-~- • .., •' tır ...,.at büıtm lc'l'll ta.cıtrruf mı111 dl· 

hı-rkMtn rıırıruıa vanna~ızın Kızıl - vllıı.nn ..,, ))ıtşt.A ır.ıe-nıttır ZIT'll btz 
hAçın !yll klmnden mü~tetıt oJdutru- ş!TPı4'1 h.-rrt •ıkın•ılanmı:n ~avmıık ıcın 
ııu sôyle't'!le'lc mUballA-a etrnemls olu- tAUM'tıf y,.ımııı.lc mf'<'"WtıT1yf't1Tı<tf'Yi:r, hf!ftı 
ı-uz . Bunun 'cindir ki Kızı!h;ıc l"4!'- de ltı<'t1hMl1~m1:ırl hızl11ndırmıık IQ!n ~e 
hılyet1 maddt lmkAnlllM dahilln~e h..,. tuarrı.ıt zor\l'nrlayı:ıı. 
k~1n maM ve nı~l'le'V1 yardıl'l'lı'lla 1"- Aziz ;yurtta&l'IMm, 
lln11t et:mE'k hııkkını hal1'dlr. C-1~ N -ıııı ı•· J .. 
l>lltiın mlnUWlf' vaztt'Hinl ifa edf' -

e "' "-r r.a .. ımı~ı kı>n«'lı kf'ndlne 
yıeUndll'Tnek, ne Cl• onu durAklıımıu'lan 

b11.nı-k ı,.._ miihlnı \nll!'l'lı'llı tl')'t!l" - l'• ı 
ç ,... .. ,.t nn•k Ylli'llır. baeıl'la tuıtl"M.lflıı. 

ilin V .......... Ja!"I. all!at w t..,,f>1'T'\lat 11"1 ''"'""' ~ ınÜl'l\l..'iln'1ilr HMl'I ırünl\lk ııkıntılan -
l'rlllh m menbalal'dıl'I\ t!tifat1e fl'!!l't'\f''k mızı s;aY!'l'lak hem milli iktisadımızı WU-
lııtkkrnı hab:d\r. Bu"U'I\ le1'11 ~ tünl~tımıek ı<:ın asıl cari" llltlh~alln 
"--1-•·-+!-"e h- ~. Kı:..ıU\a<: ırü· • d "k'" """"' '""' ~· _,, hı%lı11'1t'lın.muı 1r. ôftu'll lot'll buQ'{ln 
l'lü yatıut haftaın tfl!f'tWı <"l\mıını1c ta- b'iZ toJw.l'\.."1111 bir lfltlhsal t1lvıı.sı ırüt _ 
l\el<!'r t0ı>Ianır, ~~· An ka')llflo - M'>k ~rtndf'Y!7.. 
hınUT. Hewıf'n !sıır•t ~f"Yfnı: 'Rlzim il;tıhu.1 

'8usıiln h.er %1l!'1'1&'1\t1ıt'll ~~· b1r «'ltvanıızın ~,.f'tttl1 llltlf'r'E' ~ervpt Ylt _ 

~k m~1Pk~1~e htlkiimff'l'l'l'lll "'1"n 1111lktıtn !bam ı'lf'l11t111'. Yıtılın >;•rveot_ 
tulll lhtıUna'l"f'lllTI Mla~" t'llll~oMıla1'- loer b\tf'T. tükf'Tltr Bl21nı lstf)ıul t1Avıı _ 
"'' tMıınlıır a_~.ı-. ır!Vll14!'1" ha~l'I\ mı:ınl'I .,11:...ı:tıtı hf'l!f't 1'1tlll l!'tt'll,.ıı.1 ~ti. 
ll'leg't\m nl!'1:1.-.,1eor!'l'lf' a~•'l"lı'lf' 1'1•. !"Ptll'li'll cııburıık ~ltşt1'1lm~tı1r C'O'f'ltt . 
!'ıız k11lm11ktııdırl111' KAii~'!\ kr>'1'U'1\ltıı mis mnıt 1Rtt1'ul k'u<'l'l'frt.I ı~ tluraınıı7 
lıwınlan'll kılb1"1'1 ve 141t'r1 yıırıılll"ll- yaratır ve tOlrenmf'l!. 
llıı• ôlfl~l!!.MT\ l~t1nT>ltıT1Tll l~l• U· 
l'l\lıi1V'l<' Kı'lltl'llıt~ıt t'llütf'Yf'("t-1" rıMu'k
hlrrn1 ı1tl~me1..,.. •~111'>f'ri.-r Bu sıırt
la •"""~ hu u~larlır ki Jorı!7111ıRC H'
l'ı'ı1' ... t1 m<Tll Vf' ~f'\,,.,4'tf>1 t'>l~'l'I il~· 
lı!•tnıiP <:~11 ,-a'l'if .. ı~nl ,,, .,.,u.,ı • 
~mi!A tf'«~<"fl' ...ı .. e~f:i rü<:li.lk1~ l'll-

Türk-Rus münasebelleri 
ve Berlin mahfilleri 

lstih.sal davamız 
Hemsehr11erlm, 
Bızim l,o;tıhı:al dA\•amız hlc süı>hHI? 

milli ıktı .. adın htitun ~lAnlAnna bl"1en 
$8.mllaır Bu ~ebeptf'n zıı-11atta. orman . 
cıltkta. madı-nctllktf', f>ndü~tr!rif' mCll'l•
ka!e<lf' ve ticııl"i'tte hillA"ll butilıı iktt • 
ı<aril ı,:alısma oolilmlerinde blrrlf'n l~tlh· 
<;al ve y;>TıHma ı,ıı>rıne hız vPrmı-HYk. 

ı BugClnUn l~tlh61ll <tAvıısındıı Pn bil • 
}"ilk v~zıfe çlftClleM!'l'llZP ~ilımektedlr 

Çünl.-ü milli ıctı"atlın tf'mE>lt ve en l'f'· 

nl& U<tflı~l al~nı zıraattır. Mllll 1$ kı.ıv-

M. Eden'in 
yahudiler 
hakkında 

demeci 

KAH!RE'YE GÖRE: 

İngi liz ordusunun 

baskısı karşıs ında 

geri çekiliş 
devam ediyor 

BERL!N'E GÖRE 

İngiliz kıtolarını 

hırna lomo harekcff 

plan gereğince 
devam ediyor 

(Başı l. inci sayfada ı (Başı 1. ıncı s&ybdaJ (Başı 1. inci sa) fada) 

d t 
arasında t.a:nx1anıı da bulundu;ıu mu - lan yapılmıctır. a son zamanlarda ngiltere hü'küme- o.Uica.lGtır. ~ 

tıne emnıyete şayan bazı raporlar , A'krlf'l11z cıeı.-rı;.;ınde, Almım ıwrıınn -
g~ldiğmden medisı habf'rdıı.r etm•kle U çaKiarın iaşe işlerindeki 11ın ve ı..-11rşı kayma toı>IRı·ının mil<ı.ı -
mtıte;,ssifim. Bu meyanda hükilmet t&a!ıın n<"'tl<'f"ıt\nde E düsTll41n ll<.'Jltı ı1ıll-
p 1 rolü o onya hükümetinden aynı zaman- e.üT'Olmü&tllr. Dört alınan uça~ı ka~ ıp -
da di;?er müttefik mllletlere de teblıg Ke.hıl'e, 18 a.e.. - :;..o.kızt?t.cı Orcunun ur. 

--------------------------------------
-----

S İGORTA ANONİM ŞİRKETi 
Öz Türok gj.gorıta müessesesidir. Kendi paranızla kurul
muş olAn bu tnilli ~igorta şirketine sigorta yaptırmakla 
hem m~nfa.!lıtİniz~ teınin l"<lmiş, 1tynı zamanda memleket 
ikıttsadiyaıtını d,., kon1muş olursunuz. 

._, 

DOGAN 
Sigorta şirketi 

----------------------------------------------ltalyan resmi tebliği 
edllmE-kle beraber matbuatta da ge- Ltbya'dakı serı iler ... mCGl mıittdi:k ıau 
n..:; b;r tarzda intişar etm;ş olan bir i.Jslerın;.n 1500 kllometre Uerlf'mff.1 cıe • 
de nota almıştır. Bu hAdıseler hak- mt-O<ttr. Yollar üzerın.1f'kl kıı.rıtelerın he-
kında kıral:yet hiıkümf>tı Bırlf>Şik A- d"'flenne vıırm11~1 ıcın b11zıın b!r hattd Roma, 18 a .a. - IIAl~ ırn vnıuıarı 

ı= 
U• ,== ---En son sİgOT'ta tekniğin" gÖrt> menfn8tİnizi korur. -

merıka nfücümetı ilF- Sovyt'-t hükUme- ırecmı$ ~lmıosın.§ vt- en hızlı u.6ıt uça,;:- mum! k..rar~Uıının ll"hlhıı : 
ti fle ve sair müttefik milletler hükü- Slrte cevr.:sınde lkı t;ııar :zırhlı ku,·-
ml"tlenyle müşaverelF-roe bulunmuş tarı bile c<ır>heye 1"~"' naklı ıçtn be& saat vetlen arasında mu.nart>l•Plrr .ı .. umı l't -

olciuğu için bu daki'kada Londra. uçma.k zorunda kalmış olnııılıırınıı ratc- m:ttır. Batı lf:ttkametırnl<.> tmrı>kt-tıe l>11-

:.1o;;kova ve Vaşlngton'da ne$roluna- men tlert harekHınln hıı;,ııınırıcınctıınbf-r! ıunan blı'llklertnıızı ~ııKıılınmık J,.t }Pn 
caık olan aşağıdaki beyımnamenın ceı>hed<-kJ müttefik h-ıt,.ıarı t.üyllk hıt - hatif ıiuşman zırhlı kun•P.llı>ı ın·m '" -
mı"tnini A:varn Kamarasına arz.etrl'l!!k va ışbtrl1ı::ın<t€-ıı hıç bir z<ırnan mahrum 
isterim: kıılrnamışlarrtır EIAt":f'Yla onilndf'kJ &on ıırruzlaı-ı ıı.ktm kalmıstır. g,., hııl'lt ısın-k 

"Belcı'ka, Çekoslovakya, Yunanls- ~ükQnet devr~ı müttefik ha.va kuvveot- la bır kac ~ır alınmıı;ıır. 
tan, Lüksembur~. Hollanda, KorvF-Ç. il"rl ıı;:ln hır l1;t1Tahııt tlevresı olmamı$ _ Tunust.a, o;ırldetn d<'vrı,·e r1111ll~• li ol-
Polonya, Birlı=-şik Amerilka, 1n~iltı"· muştur. Düşmen motorlu ı<rut>a l\olbırı 
re, Sovy"t F~Ufi:Y8. VP Yugoslavya hü- Itır. Tral>!Us'a dosı-ru ~nt taarruz ~anıası ltıılyıın vf' almııın tetk ıı,.11nın ın11rr112 • 
kümetler•yle fransız milli k<>mit~l- l iç'Jı hıı.zırlıklar devam etmıt ve mıhver ı.trına ucı:-ıımıştır. Alnı.ın ıtv• ılıırı ıı., 
nın dı,;:kat nazarları, ~n 7.amanlarda ku\'vetl<"rl r .. kor teşkll eden blr &lddt-tle r.av11sıarında ln~lllz - Amerilmn h""'' 
Avrupa dan gf'len birçok rıı.porlıırla bombalanm1stır ku' \'Hlf'ri bes u~ıık k:lsl>etmlsleıdlı . t. 

ıalyan ıı.w-ılan da a~Tıea iki <l'i.ı;m11n ıı-alman makamatının yahudı lrkındım Muttetlk uçakları ara.cız ~avaş!ııırla 

o:an insanlara kendi mf'mle:..:etlerınd~ orc1umuzu ve iaşe ~emılt-rımızı konı -
veya kt-n'1l vıı.hş, tanakkumlt:rmın hu- muş mihvf>r i'f'ITll ,.e m"unıütald~r.nl ft- caQ-ını Tunu• tiz<'rlndP rıu,ılırnıislf'ntıı. 
dudu ıçıne ge-cen memle-:.ı-tıe-rde en Cf> • aunriuz oomha yaamuruna tut.muş. Havıı.nın fena <'lmıı•ına nır«nen. ~,·nş 
beşfori hakları b"l" tanımadıl.."tan baş- ucakla!:'ımız Ph.lllppo>ı·tıle llnı~ınına mu-
ka sımcli Avrupa'da yaşıyan yahudt b!r cok k"şitler yapmı~ denızlerde du&- l'atrııkıy&tle tAarnı7. ı>t.ml;lı>rıl·r. 

Lııımpe<ıus11 M1~•ınıı l<11n;ı ıııdı ?. u-ırkını tamamıyle imha edl:Ce;: ne dair mıuı aem!lermı ve denızaltılanııı ııra • 
Hıtler •~rafın 1· ··ı .ıd t d f l m:ş ve araı;ız ~ur;,tte ıaı;e nakıetm.sie~-wı ' an mu ea11 ~ f' a ar dır. caklRrının bır tıoaı 1·11zu.n<ia 11:r h:ı,..,ır ol-
tE-kra.r edılm.ı-ş olan arzuları tatblka ba-şlamış olmaları ilzerıne cel!Jed·l- Kahire, ıs a.a. - Orta. OOY<1.i ın~ı..: mu~tur. ı:;1,·ıı h11l1<111n iki kl•l iHtnlls ve 
mışt:r. lşgal altında bulunan buttin oomoa ucııı.:ıarı ı;.alı - c&1"51lmtı.ıı. i...Cri• altı k!gl yıırııt,.nmıtıtır. Blı>nhelm ll4•1n
me-mleketlı>rden yahudi1er tUyler ür- ::.ıtte nın 40 kı,ometre Dat•fiında tun"ı de hır ve Gurtlf's ttı>ln•IP rlf' hrr ııçnl, ıtU
perti<:i muamelelerle şarki Avrupa'ya nava meydanını oomoardı.nıan eımıştır aüıiilmil$tur. R•r tıH>"llN!'r'I ~uhııy '"'k 

ve büyük bir mezbıı.ha halini almış Tra.l>lusır.ı.rpr.e mthverın bll4Jıca ucak e<tllmlstır. Bır ucaıtıınız rlıınmernlşı ir. 
olan Polonya'ya · naklf'(l.llm!!kte-dlr. Arrtkıı'yıı tıık1·1y.-ı<>ı 1<~tı1, ... ını htınıı -

1 
Harp sanayı",ndeki yu" k~. ek lhtı·~. ~sla- meydanı otan casıeı i:li:'nıto n.ava m"'l!-' "'"- YW'! mf"!Tlur torı>'rlnlllrrmı7<1>1n ı.11·1 hal-
.·ından dolayı istisna ~·len bııı.zı &- danı da. sa.Jı ırunu· bombll.J.a.nm~tır .. u 

meleler müste-sna olmak üzere büttin meydan Trablusaarı:> ~ehrının '..!4 ;,, 

m•~ cenubundad.lr. AJllTI esno. • ·~· 

bilhassa yerele bıllunan m1hveT na.;;.ıı;ıııe 

ucakl&M ı.lzerine bOl'llbeJAr atılmıstır. 

Tunus ve Bizerte de 
bombardıman 

edildi 

mıştır. Tııvtııdıın ı,ır kııtmı kıı-ı-!ıırıırnı~ 

.,e öl.,.nll'r1n all~lne rl<> hal>ı>r YPrllml$ -
tir. 

Tunus'ta mihver hatları 
ilerletildi 

Serıtn ,ıs a.a. - Tıımı~'tnkl AA\"ıu;

tar hakkında ıılınntı mRlıtmnıa ""rP, ol-

yahudiler almanlııı.r taratındl\J'I t~is 
edilmiş olan gettolar içinde me-vkuf
turlar. Oradaıı götürillenlf'rin oaıdan 
ı;onra ne olduklarına daır hi~bir ha
ber alınamamaktadır. Sat;1ıı.m bir 
halde olanlar cilünciye kadar çalış
mak üzı:-re iş kampların& yollanmak
ta, hasta ve sa.k&t ol&nl11r 15"' y& so
ğuktan ve açlıktan hıtyııta ı.:özlt'rinl Uıındrıı, 1$; .a.a. - Royter Aıanaının mıın - ttab'tl,, l<ıtat;ırı dün ılıP hıııttarını 
yumma·kta. ve yahut umumı bir su- sımaı Atrika'dakl mut.tetik kuvvetler metodlu btr l'IUN"tlP VP ılilşman ku\'vet
l."f'tte tatbi'k e-diJE.>n idamlarla yoke<lil- umumi karars:Ahında bulunan muhahl- ler1yle tE-m11s t"lnıf'<lı>n Ce7a}'1r hu•luolu 
rnektedlrler. Bu suretl• yapılan fe- l"i blldirtyor : b;tlk11metlnrie ıı ... r·ı.•tmlye mm·arrak ı>l -
ca:yie maruz kalan mr.anların adl'di 
nkek, kadın ve ma<mm ~oc·uklar da 
da.hil olmak üzere yüz binlt'rle Mı.Yl
lır. 

Milletlerarasr bir demeç 
Yu'kaTı<la ismi ı;rE'Gen hliküme-tlerlP 

fransız mil11 komiıt:~ bu vıııh$1ıyane 
<ıi'Yaseti, bu vahşice ta.arınmütlU imha 
u<ıulünü f'-n şidde'tli tMıirle-rle telin et

Muttefik bomba ucaklan 
&'tinü Tunus ve B!zf'rte şehlrlennl gld -

neti~ bombardıınan etmı$tlr. Dun Am..
rtkAn ha!Va kuvvetleri. ıııuuın Tunuf: 
()lllJ>h~1 üzerinde büyük blT ta.alWe't ıtö&

term1&t!'!". Y&ı;ıılan akınlar eı<nasında ' MI 

Matı b1lr aem'l!Ye abet ka:ydedllmlstır. 
Be-$ düşmall 1.lellkt düŞ(.irülm\işt1.lr. J!)ıı 

mu$l&N\ır. Dil:ı.mnn n''<'tlnrı. nıuıuwe -
mete relte-n<11kl••rl YN"k-rtl<' k:ı.yıplıır ve
rerek p1Jıok'Ur1 ıtlmilşJ,•rdlr . .\Tlh\'Pr hava 
lruvvetı~rt ırtln<lll7 ve tl'l'<'f> •lOsmnn top-
l'llluklıı.rına w 1"ıJ1"'i'"" hUrumn cle\·11m 
t'tm!tl~r. Almıın ıMVll.ll U<"8klaM C'P

za:Y!r haya ü<Rllnil ho•n.!ıaLum~lardır. 

-
~Yangın kısm ı 

Yangınd.!ln müetevellit kira 
• zararları - hali İn~llda bina

lın • yrldırım tehlikesi - açık

ta kömür, kereste - seylap si
gortaları • 

------- Kazci kısm ı ---------------------- kısmı Nakliye --------------

• n~deni kazalar - otomobil -
• me&uliyeti maliye - makine 
k'rılma - evlerde sirkat - ban
kil v~ e~has ne7dindeki kıı.a 
kıymetlerinin sigortaM - Tay
yare ile seyahat - zelzele si
gortaları. 

Gemi teknesi ve emtiası - Ka-
• r.ada her nevi tren ve otom.o-

bil tehlikeleri, denizde her 
nevi tehlike - karada ve de
nizde bilcümle harp tehlike
leri sigortası. 

~Hayat kısmı İki batlı sigorta (kan, koca)
cihaz tahsil ve terbiye sigor
la~n - mütezayit sermayeli si~ 
gorta - yüzde on iretlı llile si
g-ortası - 15 sene müddetli si
g-ortalarda yÜzde 18 ve 20 
&ene müddetli sigortalarda 
yüzde 30 müemmen temettü 
vere.n ( 4) numara.lı sigorta.. 

----------------------------
Yukarıda nevileri yazılı bu sigortalar ha.kkmda izahat 
'llm ak Üzere teşkiJ.itmıız &aym halk.muzm emrine ima
d6dir. 

-------------------------------------------------------------------------------------:S Ataiıdaki adres1ere müracaat: =: - -= 1 - Doğan S4ıorta Şirketi Teknik Büroeu, Telefon -- -= • 2687. Ad reai: Koç.ak Han birinci kat - Ulus = 
:S Meydanı.. =: - -= 2 - Doğan Sigorta Şiırlce-ti Ank.aft Acentıa.Jrğl, = 

m .. kle bt<Jraber bu hlld1<!ı>1erin a~mım aaaaı uç uçak haM.Ta utra_tılrnıştır. 

vahşet ve zülmilnü dmrm~ fllkri l'!f' Son d~ kadar alınan haber -
harekf't e<l<>n, isttklll1 .. rtn• A~ btl- !Pre ır~ l7U akınlara lıııt1T'llk ede müt. 
tün millı>tl4"rin a...;mlPrlni 8T'l('tl'k t11'k· tefl'lc uçal<anTım hE'P"'! üsler:lne dön • 

- Ana.fartaıJa.r Cad. No. 155 Telefon: 3659. ::: 

Rjev - Tuapse arasında ~ :: 
§ Doğan Sigorta Anonim Şirketi § 

viye e-debil~eğini beyan @derleor. Bu 
m:illf'tl<>r yukan'ki cinayetlerden nıt'
su1 olanların cezadan 'kurtu1ma.."Tla-
1an ?çin lAzım~l("TI 'tın ~E!'Yl. yıı.'!J!'!la
i& !ma-ıie olduklannı ve 'hıu ne~• 
vuırul hu~wnda pratik t!'l'fb!'rle-rl sQ
nı.tlP itt-baz edF<'t"klf'rini 11An e-tme'k
te müttefi!ktirler." 

(~O'llll )IAMn) 

Beyanname radyo ile 
verildi 

Londra, 18 a.a. - Yahudilerin ı;oğuk 
kanlılıkla ve merhametsil!ce imhasını tak· 
bih mak~adiyle mürtefik hiikiimetler ta~a· 
fında.n neşredilen heyanname r.ondra is -
ca.~nunda 23 lisanla okunmu~. Bu 
Oı!oyanna.meyi Amerika, Hindistan, Utak
Şuk ve Pa.~ifik radyo şet"Vi!ileri de yay· 

mı şiardır. 

Jıf acaristan'da reddedilen 
bir takrir 

Budape:şte, 111 a.a. - Aya.n meclisin· 
de bütçe müzakere~i sırasında bt.zı hl 
tarafındııo verilen bir takHrde yahudi ır
kından olan bütün hakimlerin ~ adli~ 
meornrlarının derhal İşten çıkarılma_~ 
u.Jebedilmektedir. Yalıudi kadınla.rla f!Y· 

Ji olanlıınn da aynı muamelt'ff! tlm tu -
tulrnası limımu takrirde ta.<ırih edilmi$ · 
tir. 

Başv~il M. K3llay ~ alaraı. bu tak· 
ririn reddedilme~ini im·miştir. B~ekilt 
ı;ı:öre Hükiimet ya}ıudi m~ele•ini tedri · 
l"etı hi\lledttek bir pro_ı:r~rrı ti\'fdhetmel.."te· 
ôir ve bu pro~rıımın borulmamuı llnm· 
dır. Ak•i takdirde işlerin 5dcteye uğra 
nıuı muha~a:k11r. 

Başv!kilir. inhlannea1'. t-.t1n. takrir 
r:<..dtdı:miş•ir. 

gın1 cok lcavrııriıtını l'Ol"UY'OMJZ. 

m'li$tiır. 

Uça.r'l.-ııleler Bt2f'!"'te'dekl doklara 9111 

ıremilen! eidd~ hüeumlard& bulun • 
ruslar b İr kaç ~ 1111111 11111 1111111111 ırı r ı ı ı ıı 11111111 ıı rrıırıı ı ıırırııı ıııııııı ııFr 

mutlal'dır. 

Tunus cephesindeki 
durum 

Londra.. 18 a.a. -
cephe<lndıe blrlnci ordu nezıdmdekl mu· 
habtrt yazıyor. 

Buradaki durum R.ommel'dn Gazala 

noktada 
ilerlediler 

h3.ttına yaptısrı hücumdan ve Montııo - ( Batı ı iocl !lllvfacla ) 
l'l'loel'Y'nln !~de ElAlemez.m'de ba - res111de .\ .. meı<kf'ı C'P'llil~Hı<te ~uı.a~ıw-ı 
tııNlı~ı yarıma. ha.re'ket.lııcien onceid d1.1 - mız evvelki l5t1k8rn<-tı.....0~ tıııarrı.ı.z mu
ruma. beonzffne:ıctedlr. Devrf.Yıe taa.liyeıti, l'ıM"ebeleı-me <WYam e>tım~l("l"(tılr. 

navaıarın ırtızenesrnes:l.Yle kı.tnı:yan ~ 

ra};lutlıı. stddetlnl arttıımı&tır. K\lçük 
tran1'1z ve ınıtJ.lz i'fUplan alman kon~ M~ 18 il-"· - üitıoe lkzPri ._ -
lU 8.ltlnM'kl ()e'Y'l'f!!ern• ook n~ niituz redileın ııovyet teblithı,. l'Kt~ : 

ederek del'f<rli mıı.IOmat ırettmı\f-lerdtT. ~ kıtaları Sttıllınıcred'ı.n ~ • 
M1hwr de ta~ a.T'ttınnak-tadlr. tri mah.allEC!nde müt~ddlt 11 iman il; -

Sehr1nz'm zırhlı tümenleri kUvveı:ıen - t1h'kAmlarmı tahri!betmıııl..r, )IO'hr}n .ı. -
cttrllml6 ve 15 srundenberi ilk df"ta ola- m..ı batısmda alman kM'ft ttıııırnn.IAn-

t'U ı;ıiiskürtmüşler '\'e C...rllJoP ~uı<t1nda 

de. taarruz hareketlt'rirl<le l>ıılumn\14 -
!ardır. 

ra.k Me.te11T' ~de alınan tankları 

ptılcmüı;tür. Keza italya.rı zırhlı b1l'l1!k

lertn1n de hareket hal1ıı~ oldutu ıro • 
rülmüfttir. Alı'l'lıt.1'1 ptyad..,n hA.ll latn$1k 
bir halde iYi ve f#91A \ll\6\lrlar<lıı.n mO -
~kkep bulunmaktadır. Alman :p11ra.şilt -
oillf>l"le ca.ıııı&&n tnrHtı PllT'lle\ltc\ll•rl 
alınan pıı'l'llŞütcillel"ln!n müt.hlt muharip 
oldııklarını li\Wlilll'Orlar. Bu hüeum. ıo -
talan milf;t4!6na olmak Ü!<"l'Eı alm&n J>l.
ya'1ffU'lln 41'1/Sllb ıı.eıı gı de'l"f'<'!'('l;>dir. :eır 

ook harp s.ıılınelf"l"lnde doviıtmU& • ln'llln 
erlerinden müteaddit ~ır alct:ık. Bun -
!Ar 1.lela~ıe Tunu5'a ırettrıımıe ve ı>eok 
flZ yiyecekle <;ııvaşa si.lriilrnüslerdlT Bun
lardan !>Azısı Avn.ırwı.'da fld defa yıı.rtı -

ıanmıt ve h.~ df> YorS'\11"1 ıuıker1~11". 
Mü~tf'f'lk aveıl&n iln'tcli daha sık ucu. 

Rle'V'ln blltı.,1nda a!m.<tnl11r 9"lV)°et l· 
lerle'Y1$'nt klU"St t:Aarrt17lar1A dtı.'\lur • 
rnıyıı. çal1şm111arıoa da bu kı\r-vı ı11a1Tu2· 

la.r puskürt\llmüetUr. 

R us ilerlemeleri 
Moıı:ıcova,, ıs a.a. - R<:ıcı 24 AAll t 1 -

çlnde 60~ kıtalan 3ı.lOO kllomt·lre ıı

zunlutunda.k1 RJev • Sta M11ıırat - Tu -
aııııoe oep'I\~ ~<'il mtitf'flıl!r~t 1>nkl.I\· 

ıa.rda ıı.rıemı.ıerd1r. 

Toropez bölgesinde 

• 

Dostluk kupası 
ma~lari 

( Başı ı ıncı 91\y!aıLa ) 
lKlNCl D E V RE 

(19 1Lkkanun 1942) 
7 .30 ProiTam ft mffnlel«wt "llaıt flll'W! 

7~'!.2 \'U<ı\ld\lmtlll.'\I çalıştınıaJra 

'7.40 AJruuı h~('l"f 
'7.!'iü 

lkin<'İ dı•vrt•ye Fent>rliler 1\atlrinin 8.30 Mllo:lk: ~ ~ fPI.) 
yeriııt· .\lelihi alar.n.k Çllulll?lı.ı.r.dı. l\.e-
şiktJUJ d11 lbrahim'i hlk.-um hatıına .13.30 Prouıun w m<Snldwt s.-ıwt _... 
l\lmz.ş Öml'r'i dıe orta hata ,gelir
mi ti. 

Oyun ilk ıl'evreflek.i ~yecansn. 

ıekliyle başladı. Beşikt~lılar dBha 
hAkim olmakla beraber karışık bir 
oyun çıkarıyorlardı. İki takımın 
ıla bu kn rşık ve. tem)')Osuz Rİstemi 
maçı zcykli bir cereyana gimıek -
!en ıızakla~tırı)orılu. 

15 lncl ıll\kikıl<Wl bir bücıını çıka
ıe.n Beolklaşlılar, Mura..l'm ve Ci-

J3.1.'.l ~Lürtlit: '.J'ün(çe ~ 

l."\. 46 A.)aJ!a l:uıbeıılert 

14.00 ıı.ı.tııtll\: ~-arot.Jcurntııur ~ 1 
<Sc-J: llıllliın ~~) : 
1) ~CJ'll>Ur~: MB!"I 
~) o. t;\llWıkın: .!\ol~ 
31 Auguc<te J>.ıcııiıe: l\laq 

4) J. Fuclk l\ta.rıı 

i > Gust.ave Oolin: J\taq 
6) ... • Buat: Ma.rıı 

hı..l'ln topa ayııı :r.ama™1a mfülnha- 14.30 
l•·leri neticeRi ı.erbest kalan Hıık-

Ankara ~ aıt ~~ 
Uthm.lnlerJ.. 

kı'ııın 11aflf hir vul'uşu ile ikinci 14.4'! 
ırollel"ini ılc çıkardılar. 

Bu m\lılılel k;iooe Fikret ve Me
lılt rle iki mllkemmcl gol fır.<ı:ılı ka
çırmışlımlı. Feıwrlilcr bu devrede 
Beşlklaş·a gtire clııhıı ffl.7.la gol po-
7.İlllyo·ıliııa girmekle bf'raber istifa. 
ıle eılemiyoı·larılı. ı.!uhakkak ki lıer 

15.no Tenıatı "Şu Palaı·&tm?'.lfl YBPbAlm 
doılru l>o ltıyor m u"umı7.?,. 

15.30 H ~a.~t1oeumhıır PJılıtrmon1ik ar • 
k•:>ı<>t:rnsı kon~erl n ı,, Devl<-t Kan • 
ııervntunı.n ıo.-ııonJurındsın n.akls 
nl'Şr!. 

iki takım ılıı bozuk oynuyorlarılı. l~ rıo 
Yalnız Heşİlitaş lıUcum haltı • llııe li'U>3 
ge<;en bir kaç fırsnı tan iki1'1irıl kul-
11uımak imkanını bulmu,tu. 

Pro~mm ve m('Ol]('!(et SllJlt ~ 
ll!tiz k : H.rıd} ,; •lrı""'l oric.estrası : 
( llcr tc-l<W.n ı>roı.::nım.ı - Şef : ~ 

hat }Acnr;:lınl . 

L-ııkA.nl.arın cıarlı~ına ratrmen kOylünUn ll'()rlar. 

Moı;ko\'a, ıs aA. - Kv.11!0f<ru alman 
kıt.a laru\l 'I'Oı'oPeZ'lıı 70 kllflfflt"lre l>aU • 
ama ~rmUşt.tır. Bu ;ıPtırln <'<.'f!U>P - bau 
ısukamettnde buh-n almA!ll kuv\'et -
leri ~ 100 ktlamet red<'fl tazla ıreıi a -
tılml$•ır. Bu Furetle bu h<illl~"'k>kl nlmnn 
kUVY~eM 1941 kııJıf'!<lakl hattım dfl. ı>

~ ..U!'Ulmtı11 bulu.nmaictad~. Tnrove-z 

FtnerlilC'r ancak 44 ııncll <lakİ· 
kada Flkretin bir ortasınrlnn istifa
de eıkn )felih vasılaııiyle bir gol 

ıs 4."i Tl..-ıcb'U <,;i()("l.Jit KuıJ ırı.o 

J9 .. ıo Mcmk>kcl sııat ayan ve ajans ha
ll<'lrl~rı 

i&t1hı<al $t.1yrE>tlf'rtnl ıı.rttınnıı.lctıı.dır. ôu 
yandan Dt:vlet df' bu allndıı. bl.ltUn t.E'd· 

birlere baş vurmaktadır. Mlllf'tee tek 
c-ephe halinde yıirüttü~mti7 ve dur • 
marlan yi:ıruteceğjmlz !J>;tlh«I dA.vuı 

bl.?:1.m bir cok sıkınUlarımısı ııarınete . 
oektir. 

Bir amerikan heyeti 
Şimal A frika'da 

Vaeinaton, ıs a.ıı.. - Bir ameT'!'kAn 
tkti&at he?etl S1mııl An-ı'ka'ya ırıtm!Şt1r. 

Bu h~ bir töU'8.ftan halkın lhtıyaçlıı.-

1"1111. dl~ tlll"ll.tt.\TI da bu böl&:<"deld ham 
ol.Z1z hemşehrilerim; madde kaynııklannd;ın mü!Tf'flk1ffln ne 
Bu;rünün mahsul tl;yatıııınrıt111.ld d'll - "klldf' tf'tlfıtd• ed~lleceıt!ni tetkik e -

l"llmu nonnal sanmamıılıdır. 811, 7.MnA
run doturdu"1J tanıamlyle huı;uııl Qlr 
l\al<tır. Onun tçi'll bir )'91\dan !Atlh•I • 
1f' vfl'iml arttırmı!ll!I )'lln•lmf'k tarttır. 

8ôl'lrıı.. her ~Hı l!'Y'l"'l buırlln f'le iti' • 

CM! sıeltrı israf etmemek l~zımtlır. cırt
c111'1.rlıize dtlsf"ll if't1hsal va7.lf~ yıı.nın
da iı>llrlf'r1Tll1'1 Pli hilı'ük pa~uını te-k
,.r l!<tlhu.ı .. yatınna.k vıı.~tt&i d.e bu -
tunuyor. 

leôylürnUz hu vaztt!'!'rlnl. tl')!)raklannı 
~nışl~te'l"f!'k, ll<tnıtuı.1 vııınt.alannı «ıkal

tıı.rü;: ve tytıet-t1rf>rf'.k yapıı.b111r. Hele 
~1$ Ytllann °ı'ıo'ı'~lıı.nndan mutl&'ka 
kUrtulmak ı~:ınmdır. 

H~ı-p ~UflU'I\ ne olıı.eıtltt "'"tl'ldl"l'I 
ıc..tl11lf'lt'IN, fıııbt tııu n.marıın bU'ıı'Uk 
huhranlaT R"ettrrnesı lhtlma.Jlt'T'1 eoktil.ır. 
Hıt.TJ> •mıunun bu büYll'k bu'.tıranlıt1'11'1a 
'kllrşı da hıt71r111nmıı.lıyız. Bu'l'lul'I ~'!\ 
ile TüT1t ctn~1n1n, T'Oı"k !S<)if;1nl!\ torı -
~kan l'YIJıt:Un Til'!"k m1l'lf"Mn1'rt ııoın 4'1-
~ı> tllt\ll'l'll\I olnıı\151, milli lıtıt1h1'&l ktıd· 
:"f'ttni ı'IU?'a la<ı7. a rttı1'1'11uı sarttn·. Bu 

sıtl"tın b1T ""1'efıok otıı.~tı'l\11 111anı~. 
COnk'ü bl,. mlll.-tçe ıoııırıM1tım1z her ._ 
~'l'ftlada 11~'1'1'11':1!! ~"'14!111!\, 'l'ııı.tti 
~dlmil"den VAZPC11'14!'ftlfl blTI ril"l'lPt!nl 
~ıs mıı1ı..,ıı:v01•11z. M'llll t~"'1hlml7.1n 

tıı. lftlMtatı - ili llıtrl ~-

df'<'f'l<U:r. 

Uçankaleler'in akrnları 
Rıı.~t. 18 11..a. - Şimal Afn'ka müttt· 

file umumi kararg:\}ıtnın tebliği: Ot!ovriye· 
lerimir. bütün cephe bayunca faaliyet JIÖ, 
termi~lerdir. Uı,ar kale deo<•riyeleri Bı.:er
tc. , .. Tunm•u doklua hücum etmiş, mü
teaddit ye.ngın çıkvmıjlardır. Du,mıı.n 
avcı ve bômha uçaklar. pil,kürcülnıtl~tür 
3 bomba uçağı tahribedilmi~tir. 3µ,tfıre· 
ltr himayeiind~ hafif l:omh3. uc;akları 
Tı.nu~ ;Aırund.a bir dii§m11.n hav.ı. mey· 
danını ve Gabes yakınında da başka he
defleri bombıılamtşlatdır. Avcıla.nmıt 
cemı~ ~ ii%eriode ilci diifma:n bom· 
b& uçajı dü$ürm~letıfü. Bu hareklta 
iştirak edefl bütün ~IM1l ıı.ı.ritte 
diinmüşlerdir. 

Ptrşembe gecesi dü~Mn bir ~ • 
ba uçajı tahn1ıecl ilmiştir. Alınan tafsi • 
lltlı raporlara ~re, ıs il'l&:lmınd• Bi~r
ıe ve Tunu~'a Y"-l'llan ak1nlıtrda ıs düş
mıı.n avtısı diişiirülrtıüşmr. 

Önemli bir mevzi 
zaptedildi 

e.&,ılr. ıs a.L - General Giraud· 
~un umu.ıni kararıritiı. fransıı l.at&lan 
"ın Tumıs'ıa (o;nemli bir -ui npeet · 

ildlr.iıııi WWirJr 

ya.kınlanndııı l>ulu•lf'-" tL"k ltii< A iman 
mutrezelf'll"I eetr ntını•ya. mahklımdu.r. 

$Gn muhıırebeler T•~ t!Olayln -
Mrtdıt ~iiJ faka.t fli~<·H teh-rl ,..., rııtınıkı 

~ıtn eıt.mittlr. Bu hc.ıl!!'l'<te ıaaıTuz twı

lli'lde bulunan kıtAl11r almıın kuv\'E"t -
loer1 de'-11 fakat llOVYt>1 kıta. la rıdır. 

33 ü.n<'li a lmnn 

ta.l\.k 111AY1 tamAmb•le l>O?.ırun!l. ııil'rAI ıl

mı•tır. A!ma~lar 7000 ı•u~ıAY vf' N olü 
vtıl'!Tl1tler w uo tanklA ır. l<llP. ıoo ııiır 

malcinf'll ti.ltek kayt>e1ın lş!ec-dll'. 

Amerika' da benzinsizlik 
yOtilnden 37 SO otomobil 

h•eketsiı kalacak 

Serbest l o <lnil< JQ\n ~~i~~ıı!:·~n v•;e~~~n :;~i:~ı:~,\~~. 2-1 l~.1:; 
Oyunu umumi su rette bir kritJğe 19 5:> MUzMt: Frunl lfrynt.ı 

tabi Lutnrsak, lwr iki takımın ıln ('Qk 20 15 Hmlro RnzMe«I 
bozuk bir o:.-un ı:ıkıırdııCT netireııinr 20 45 Milz ~:: Şarkılar 
varırız. Ru karşılıklı akırnklı~ın ıl;ı 21.00 Knnuşmo: Kıın<l mlrl tıınıyal'll!l 
mııçı heyer..aıısı7 ve :ı:evl,siz bir ce- 211!'. MU?.~·: rı nl~ iM tsle'klmi 
reyana ııllrilklemf~ tabiiılir. 21.4!l Knnıı-nı:ı: (!'\l!'.'Sl<oklı•r k'orı~ışmıor). 

.Jlll l lllllllllllllllllllllllllllh. l zuıo >.ıUzl,k: H.,d;·n Snl'l!l c)rkE'!rtraın 

-= __ :Sayın Anka rol ılara -= __ = 1 ~~~~~.,~:;-~~: ~::e: ·~vgj~ 
2\ C". 11.ohm: rr.."1ı'1ıışı . 

- - , ~l 1\lıı"' Brurh: (("ol Nl<lmn 
: Türk Hava Kurumu= 4ı .r F"'ur k: T ıı n a .. rıııaneleı1 
§ Ankara Şubesinden: § n ·nsH. 
- - ::!2 :\ ı MC"ITllf'kPt <:s\Rt AYRM, ajıınf< ha • 5 Her yıl nlduıtu ıtlbl bu yıl <in : bf>rl!'rt \'e OOT"<•~llr 
: kurbıın derilen hPr e\•e u~rana- : ~.45 

: rak Kurumumuz teşkilAtı. mahol- : 22 ;.o Yarırııl:i proıırnrn ve kııpanış. 
: le b8:cllerl tllMlfındnn makbuzla : 
: l<>Plnıınoukl ır. IIM' hnnııl bir sıe- : 
i b«>le ellerll'k~ deri kıılruılar en : 
: ynkın pnll"' m~ke?lne ıulretıleı-'y- -
: le Mrll.kte bırakırlal"'lll makbuzları : = evı.rtne StmtkmrlUT. = - -Ya.şin~on, 18 a.a. - Birl~ik Amc • : ŞUbc<tnl?<loe. '<1\3'1.n halkın ht'~ : 

rika'nın cloğusundaki 17 devlette herui.n : tUr!U ıı.rzusımu ~ine ıı<>tlmı<"k : 

.i lq•ır'r.: a yeni bir 

hava akını ya pıldı 

lcıtl • - ·· d \ ·ı ·ı ı -...:·.- - lrurbı.uı w kur-oon t>e<k•ll t('l')<"t" • _ ıırt yımın en yarın< :tn ı ı 1aren 1u,u .. - Londra, 18 a.a.. - lllıı<lı.stan h&t'P 
Mırııin vesikala.ruıın iı,tal e<lilıne~i. müm- : MllE<rlın.J kabul eıtmek UzN~ b."l.Y· : lr•bll.gi: 
lt6ııı buluııma.ktıı.dır. Bu takdirde '1.000 : ram ırUnlerl de dahil olrn:ık ü7.c - : 17 ilkk!.n:ıı•lıı ını:iJiz ho.mrrıa u~ıı.lc· 
ecıomobil yani bu ~'·rl"lerdt«i tiötün om- : ~her ırün g11\)l\htan aksama ki\ • : lan avrıların hima.Yf'<" ııdı• olııra'k A.'k· 
~ilerin yü~ 7'j i hııre\cet<!>i7 kalaoıiı.- : ıW memur bl.ı.lun<ltınılftooklJr : yab ~'f'\"re8 de dU<ıııınnı hırpalamale 
ttt. = Şubı>ml?. IN\lıke\'l önilnd~ Ha _ de\·aııı OO!H'l ik japonlRrtn ışıml! altın-
N~ Belediye Rl'İ•İ ya Gıı«Mİ• --- va Kunımu Umumi Me<"ke7.i bl - :_ rla !bulunan HaLtNiaunı:: köyune taar· 

~11 ı....tt 1556 ""1 ruz ı>lmişlı rdlr. Alcarh""t::ın bombalar 
Birleş& Ameıilce.'nırı doiu devl"lerindr- , : - .,. r. '· rnımua)·a - atılnıış "" hunların b reoğu hede-fin 
ki ben.;~ azlıLna - - olmak imtt 7~4' : t.tflof.-.ı ....ıHetıiMr. S024 :_ ~ •• ,....- tnm ortıı<ıındıı rıatlnııTııştır. Dilşm911 

~~ =tft ~ --leriıei -.ıürı ';u11111111111111111111111111111 ır J m\I n\Am,.t Jl&ll'rnl("Tl1 C UÇ .dannw-
.. - - dan tuçoırı kııybolm.aırnışUr. 



~ -~'f iLHAMi AYTAÇ TÜRK ÇORAP DEPOSU Sayın müşterilerinin şeker bayramını 
kutlar. - Anafartalar caddesi Telefon : 3527 

~ ======================::::::::::::::===========================~~ ~I 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!. 

Emlôk ve Eytam ~ A N T A L Y A TÜRK TİCARET BANKASI 
"l<UPONLU VADELİ MEVDUAT,, 

HESABI NA 

Her ayın 1 inde faiz verir 
MERKEZİ: ANKARA 

ŞUBELERİ 

Banka s 1 i UMUMi NAKLİYAT T. A. Ş.§ 
Merkezi : Ankara ~ Avrupa'daki em•aH derecesinde te,kilôta malik ~f=-1 

Subeleri : İstanbul, İzmir, Bursa ~ yegane milli nakliye ıirketidir. ~ = Dünyanın her tarafmda Şube ve Muhabirleri vardır. :5 
A.ianlan : İzmit' Adana, Eskiıehir' Zonguldak § ŞEHiR iÇiNDE ve YURDUMUZUN her yerine en ~ 

§ emin nakliyat için bize müracaat ediniz. ~ 

ANKARA 
Tele: 2316 

Adapazarı 

Bartın 

Bolu 

Bursa 
Eski~ehir 

İzmit 

Safranbolu 

Halk Bankası 
Halk Sandıkları 

-ve-

AJANSLARI 

İSTANBUL 
Tele : 23758 

YILDIZ 
Kırta,;we Pazarı Sıthl<bl 

A. SAMI !>lUSLUOCLU 
Bankalar Caddesi No: 48·2 Ankara 

Teletcm : 2242 
1 Sayın MUşterlle'lint!'l bayramını kutlar. 

ikbal Manifatura 
Mağazası 

Sa> ın ı:mi~terilerinİ.fı Bayramını kutlar. 
Ymi çe,itlerini ~t!!rilerine al'7eder. 

Ana.fartalar Cad. Teldon: 1440 

Üzerine bina ynprlacak arsaların ve yapdmı§ veya ya
pısına başlanmış binaların ipoteği karıılığmda.- yÜzde 
8 l /2 faizle ödünç para verir. 
Gayrimenkul İpoteği ve esham ve tahvilat rehini mu
ka.hiH her nevi banka mi.1ameleleri yapar. 

1 

Vadeli ve \.•a<l.;5İz mevduat alır. 
4058 n\1marAh kanunla çıkarılan Tasan-uf Bonolan aa- il 

,1 ta'!', bedelini öder ve iskonto eyler. 
~ ~ 

• 

lpekişi -Yünişi 
Mağazası 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

Bankalar Caddesi 22 
Küçük ticaret '\'C sanatlar ile ev !lllnaılarının yürümesine y. kıılkınmasu,. 
çalışmak için DC'lcıin kurduğu "Mli.\LI Kl K0Ç0K KREOI" Mue\~· 
$İdir. Küçiık ticaret ve sanat adamlarımı bunların kurdukları kooreratifle
re, ev s:ın:ıılari)·le uğraşanlara kredi \erir ve bunların moleki fM.li)'etle
rıni firuı.nse eder . 

YENİ r 
Bursa Pazarı il 

.MIRKJ'Zİ; ANKARA 

SA:\'DIKI AR: A"l'-'KAR :\ VE İSTANSUL 

AJANSLAR: DENİZLi 
IlUR"\ 
KJ\ST \~fOXU 

G \ZL\~Tl"P 
M \R \Ş 6 .------... ------------.. ------,... %Yaaww:ıwıwwır MLVıaııı 

TAKSİ SOFÖRLERİNİN 
~ 

NAZARI DİKKATİNE 
Jleledire ReMiğlııdeıı: 
1 - Çalısacak vazl)etre olmıyan veya ben71nl bulonmıy.uı tak5iler bek

kme mahallerinde \C caddelerde durmıyacakıı.r. 
2 - Bekleme malıaltinde ve cı<ldeleroe durao tak.\ftcr .00,ttti •t-r 

mecburdur. 
3 - JJazı şoförlerin mü~tcrilerdeıı fazla üc~ ralcbettikleri wıki ~~· 

yctlerdcn öğrcni!mi$tir. 
Sıklycıi olanların 13S8 • 1362 • 2911 • 2470 • 2%0 • 2713 • 29.56 • 2890 

nıımaral:ırn telefonla muracaatları ricıı olunur. ( 102Rt) 6W~ 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
-- -
~ETİ BAN Ki 

---
~ Sermayesi : 100.000.000 T. L. § 
::: İdare Merkezi : ANKARA ~ 

-

- --- Tcl~ar Adresi: ET!BANK • A!'>KARA --- = = Memleketimizin yeraltındaki zen~nliklerini nemalandmr: Demir cev- = 
=herı Krom ce,heri, Taş körnuru, Lin)İt kornuru, Bakır, Kukurt çıkarır; = 
:=ııer ~urlu nı:ıdcn saıı.ı)ıi kurar. 7 = - -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' 

DİLMEN KİTABEVİ 
Bankalar Caddesi No. 8, Telefon 2644 

İNGİLİZCE KİRALIK KİTAPLAR 

Kısmına abone olunuz ayda bir lira 

Mahmut Sür 
İSTANBUL · KUYUMCUSU 

Sayrn mÜ§teri ve dostlarının bayramını kutlar, Üs-

tün saygılarını sunar. 

AZİZ CAPÇI 
Analartala:- No. 106. Telefon : 237S 

Sayın .MU9terllertn ln ba,).Tamım lcu'tlar. 

Aron Araf ve 
Oğulları 

Ankara Anaf arfalar C. No. 88 
Her Nevi Demir Hırdava1 

Ticarethanesi 
Saym Mö9ft"l1lerinln lwıyrnm- ~. 

Te-leton : 2150 

Bulamadığınız ilaçlan 

Sakarya Eczanesinde 
bulabilirsiniz 

111111111111111111111111111111111111 

EGE BİRLiGi 
Ticaret Evi 

Abdl.l'rrahman Çiftçi - Kemfi St.ner 
thrah~nı Soykan 

S.,.ın Wltı'lndaşlant'I hayramtftl kutlar. 

ıııııııııııııııııııııııııııırııııııı 

ŞEKERCİ 

Osman Nuri 
Bankalılır Cııdde91. Tel: 3277. 

Nefaı;ettyle mıu"U'I' her nevi teker ve 
eekerlemelerinl muh tt>rerrı milşterflerlne 

aned« ve tıe.ynımlanm kutlar. 

Birlik Berberi 
Anaf artalar ~er.kezi 

-ve-

Y eniı?ehir Şube teri 
Sayın m\i,terilerine h.yraımnı inıdar 

Florya Spor 
Her elmı llPOI' eeyıuıı, b.ıhaft:Y"e huır 

ve lflmaT'lama Jrundura. bavul, canta 
ııorta Ut karyola, ııaı:>ka ve INUre 

Kilo ile l(ık kolonyalar 
Anafartalar C'.a<l<lesl No: 28 

Telefon : 3072 Ant<ara 
Sayın Mtiırtertlertmn ba;ıın.mını kutlar. 

111111111111111111111111111111111111 

Kırtasiye Tecimevi 
Sayın mü~erilerinin 

bayrammı kutlar. 

111111111111111111111111111111111111 

~lllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - . -
-------- -

-----
~ Ticaret Türk Anonim Şirketi ~ 
- -- -. -

" TITAS,, -- -§ Sermayesi : Tamamen ödenmiş T. L. 300.000 ~ - -- --= Merken : Ankara Ulus Meydanı Koçak Han 3. üncü Kat. Posta Kutu5U 196: Telefon: 2305 • 2338 = 
r - Şubesi : lsıanbul Bahçekapı Ta$han birinci kat. Po•ıa Kutu,u: 1231. Telefon: 24735 • 24736 -= Bııro ''e ı$1eımeleri: Bolu • Tavşanlı • Bu)"ik Oerben«. Tel,1trtf a*esi : T İ T A S = = Kere.;ae imalim b'lumum resmi ıeahhüı • 1iraaı iletlt."rİ • ithallt, ihucat, in,aaot ve matbu İfleri. 8~ = 
~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sermayesi : 1 S0.000.000 Türk Lirası 

Merkezi: Ankara - Şubesi: İstanbul 
Her nevi banka muamelelerini yapar 

Ya<leli ~vd'*'ta en mü-ıait ,eraitle faiz verir. 
MÜESSESELERİ: Sümftbank irlik ve Dokuma fabrikaları Mues.sese:si 

ANKARA 
FADRİKAl.AR: &kırkô)' Be?. Fahrika!ll, Bünyan Mensıucıtt Fabrikası, 
Buna Merinos Fab.rikl19l, Defterdar Mensucat Fa.brika.w. Ettğli Btt Fah
ri.bel, Gemlik Suııi ipek Fabrikası, HereJce Mensucaıc: F~ ~ 

Bez Fabnlc-. Nımlfi Ba._.,_ F~ 

5iimerbank Deri 'W'e Kundura Sanayii M:w ~ ui. 

İSTANBUL 
Siımetban4c Senü1orz Sa.nayıl. Müessesmi 

İZMİT 
Süırıemank Yerli Mallaı- Pazarları Mü~ 

İSTANBUL 
PAZARLAR1: Adana, Attlc:ara, Antakya. Anıııııl.ya, Bııı.lrlc.eDı, O. 1Wcrr, 
Edime, Emı.rum, &kişehiT, G. Antep, t~tanbııl.. İzmir, Ka-yşeri, Konym., 

Malaı,.a. M~in, Nazilli, Samsun, Siva.~, Trabzon, Zonııuldıık. 
Türkiye Demir ve ÇeWk Fabrikaları Müessesesi 

KARABÜK · 
FABRİKALARI: Küuhya Keramiic Fa.bn1<ası, Sivas Çımento Fabrikası, 

aynca birçok mühim sanayi 9C ticari teşebbiıslerde İştiraki vardır. 

~================================~ 

•••••••••••••••••••••••••• 
ULUS Piyango Gişesi 
Saym müıterilerinin bayrammı kutlar. Yrlba~ı biletlerinde 

mü,terilerine ıansla!' diler. (ALI TÜMEN) 

•••••••••••••••••••••••••• 
~ Necati Halit 1 

TERZİHANESİ 
.Saym müşterilerinin bayramını kutlar 

Banıkalar CaddMi. Tl: 3221 

\. .=:!) 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- -
~ Orhan T erzioğlu ~ - --- -§ Sayın müıterilerinin Bayramını kullar. § - -- -- -~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' 

Akdeniz Ticaretevi 
Bilumum inşaat malzemesi 

Posta Caddesi Numara 12 bütün müşten1erinin 
bayrammı &a'Yl'l •e aevgi ile kutlar. 

- Telefon: 1821 - 1354 ::::::;:: = ::::::::: - -- --=ili llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllfr=' 

Hikmet Balkaner 

Balkan Bakkaliyesi 
Merkezi: Zafer Cad.. Mo. 1-2 / 

Şubesi: Yeni~hir Salkarya·Ced. Mo. J.8-20 Telı: 6529 

Sayın müşterilerinin bayramını kut1ar 
..... _ 

·DAoA• 
BiRiKTiREN 
QAı-tAT,..6DbD 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kumbaralı ve ihbaraız tasarruf hesaplarmda en az 

50 lira.at olanlara bir &ene iç.inde &§ağıda.ki plana göre 
ikramiye verilecektir: 

4 Adet 1000 liralık 4000 lira 
4 " 500 .. 2000 u 

4 " 250 " 1000 " 
40 " 100 .. 4000 " 

100 " 50 " 5000 " 
120 " 40 " 4800 " 
160 " 20 .. 3200 .. 

K.Jıralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey· 
lül ve 11 Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DlKKA T: Hesaplarm<laıki paralar bir sene içinde 
50 Iradan a§Ağı dütmiyenlerin ikramiyeleri % 20 fa.s
lalattrrılacaktır. 

I 

M 



1 

RAŞİT TAMER 

Uğrak Bakkaliyesi 
Her çeşit Alaturka ve Alafranga meze metheri 

Sayın mütterilerinin bayrammı k u tlar. 

k == ::::: :::: Fırsatı kaçırmayınız 
== -. ::::: ::::: :::: ::::: ::::: 

Son moda kürk ma n tolarmuz yeni geldi. Astragan, 
Anyora ze mantolarımızla, Rönar Arja n telerimizi de 

mutlak a görünü z. 

---5! Kelaletslı, taksitle ve ~ok müsıit fiyatla 
~ 

ıllF Ayr1ca son model kadın rop ve manto ve musamba 

• 
1 

,. 
.. 

dairesini görmenizi tavsiye ederiz. 
Bankalu Cad. No. 61 Ti: 1271 

A. KEMAL SANAL 

~Devlet Demir Yollan 

Mermer kırığı alınacak 
l>evlet Demir Yolları 'Umum Mü· 
ltiaü Sa. AL Ko. dan ı 

Uhammen bedell (1040) bin kırk 
ohıa (26000) yirmı altı biıı Kı. 
er kırığı 28 Ukkln\111 1H2 t ... 

ıne raatlıyan paJIArte•i ..UnU A-
16 on altıda Ankara lataayonun
ılcıncı işletme bınuında topl1na

komlsyonda ac;ık ekıiltme ile 
n alıpacaktır. İsteklilerin (78) 
it ıektz lıra muvakkat teminat 
ıle kanunun tayın ettiii vesal-

hamilen muayyen ~in ve ıaattc 
misyonda hasır bulnnmalan la.. 
dır. Sartname ve mulravelı pro· 

olarak koml!Yonda ve. 
(10712) 17IO 

amel ya mağazası 
Aııatart&lar cadcMal No: M 

ABDURRAHMAN KIBAR 
- ,,. -

OSMAN tSMET KOYUNCU 
Müeter11ertn1n ıtanamı11ı Jrutl&r. 

keır M'Vf tuhafiye. 1la YUl. lrol(lft)"a 

...... ~••nı w 1&ı:>ka Offltl«1 bUtunur. 
Telel'Gll : IOT2 

Osmanh Bankası 
Sermayesi: 

10.000.000 İngiliz lirası 
Ttlrkl;v9'nln baelıca &ehlrlert11de 
buhmMı tubelerindcn basıca 

Putt - Mar.tlya N" - LondJ'a 
M•nc-te-r'de ve 

Mıaır - Kıbruı trak - Jl'I 111tm 
YITTl•nı.tan'da eubelertyle 

Yusoatavya - Romanya - SurJye 
- ve -

Yunaııl11tan'da 

MQ-1111 bulundutu bankalar vardır. 

ŞEKERCi 

ALİ UZUN 
Anafanalar cadde~i No. 116 

Her neYİ teker ve şfterleme, fon· 
dan, çıknlaıa, hbkuvi, lokum 

ve saire ... 
Sayın müsıerilerinin bayramlarını 

kutlar • 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Ortak ve müşterilerinin 

bayramını kutlar 

Kırıkkale Talih Bakkaliyesi 
Mehmet, l~mail Üç kardeşler 

PMILIPS 
U,. : 159 .. 

Temami1e camdan mamul yeni ılStem ram· 
balarla mücehhez bu radyo ıl e neşriyatı 
dınlemek fevkalAde bir zevktir. Sır radyo 
ahızesı içın tımdıye kadar tahayyul edilen 
fennt evsaf Phılıps'ın 759 A modelinde 
cem edil miş bulunuyor. Çok mOhim yeni· 
lıklerıne rağmen bu ahizenin fıatı fevka· 

ilde ucuzdur. 

DONY&NIN iN aUYOIC llADYO PAaltlK&L&IU 

Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

..aı ıı l l llllllllllllllllllllllllllL. - -- -
§ CİHAN PALAS § 

Odun alınacak = : 
Ardahıı.n As. sa. Al. Ko. dan: E Saym mü t terilerinin bay- E 

Jı.1~~~~1 d~u2:ı~ln~M>:1~n~ S :.-:ıı::ı!.ut!~n:!ı;: § 
usulU Ue mOnakausı YRflllan 300 ton E AnkAra'nın w ııa.ttA Türidye'rUıı : 
oduna talıp cıkmadıtında11 ihalenin = ~· = 
cıkışından it baren ve kanunun 40. : en ........ an mocıenı ve erı : 
maddesi.ne tevfikan bir ay zarfında C lıDorı.forlu oteli E 
pazarhkla alınacaktır. Kilosunun mu- : Her Odada akar ııca.k ve -
hammen fiyatı 4 kuruftur. Teminatı : eotuk au : 
000 llradır. Evsaf eartnameslnde : Bütün odalarda telefon : 
mlinderlçt.lr. Kom yonumuzda goril· ı: 8anYohı w ~ odalu' -
lehilir. Pazar ıtı 28-12-9'2 pazartesi : Huauat Mlon ve ~ E 
gtinO saat 15 te komisyonda yapıla· : apartmusı- : 
caktır. <10864) 6907 : Her katta umumt bl'l' •lan : 

Erkeç eti ve odun alınacak : xaıorUer tert bau : 

lsparta Aıkerllk Dairesı Sa. A• E A • a n • ö r : 
K >Ir. ..ıao , : Camasırhane ve Boya.hane : 

İlpart.a ukeri huta.-ıeo:;ınln iht. : Berber salonu : 
yacı olan aııagıda clna ve mikan ya.. : L o k a n t a : 
zıh erzak ve yakaeak ayrı ayrı ıha- : Bazı tıya.tlar: TL. : 
le olunmak uz.ere kapalı zarf usulü = TEK YATAKLI ODALAR: = 
ile eksiltmeye konmu!J ve muh~: E BanyOBUz S-3 75 E 
men miktar ve fiyatları ve muva : Banyolu ~ 25 : 
kat tenıinatları hizalarında göste- : ClFT YATAta..I ODALAR: : 
rilmiştlr. : : 

Bunlara alt ııartnameler İsparta : Banyosuz 5-6.- : 
Askerlık Dairesınde görıılebllır. : Bıuıyolu 6-7.SO : 

Eksıltme 21. 12. 942 pazartesı : Husueı ıalon ve : 
gtinU saat 15 Le İsparta Askerlik : banYOlu apartmanlar 11~ : 

~:~~l~~::ıı:.n alma komisyonunda ':i1111tllllllllllllllllllllllllll li=' 
İeteklı olanların 2490 ıayılı ka

nunda yazılı ıartlara göre muvak· 
kat teminatları ile teklif mektupla
rını en soa ihale saatınden bır saat 
evvel dalrenın satın alma komısyo
nu başkanlığına vermış olmaları ve
ya 2'cindermııı bulunmaları lazım -
dır. 

NAFIA VEKALETİ 

Kanal inşaatı 
Natıa VekAlettnden • 
l) Samsun su lelet'i MllttJı!Det tube 

mQdürlUQ'U bÖlRest iç nde bukınarı A • 
Postailakl gecikmelerden mes -

uliyet kabul cdılmez. muya bah<:elertnln ıulaıımaaı için Yll • 
Cinai erkeıı dl miktarı 20.000 ki- pılacak kanal ve lrnalAtı ınnatye lnp.a-

lo fiyatı 80 Kr. Tutarı lfi 000 lira u. 
muvakkat teminatı 1200 lira. Ta})mln edilen kee1t bedel1 tıyat va-

Cinaı odun mıktan 600.000 kilo hldl eaası üzerinden (1.0U Ne) Ura (81) 
fiyatı 6 Kr. Tutarı 30 000 Ura mu. ıcuruıtur. 
vakkat teminatı 22/'iO lira. 2> Elatltme 4-1·1943 tarihine nı.sth-

(10566) 6593 yan pazartesi ırtınQ Mat (15) te Anka-
Sebze alınacak ra'd1l 9U ıtler1 relBHtı btnuı içinde toP-

lanan ıu .ıcsııt.me kcıırrıllo'<>ftu oduında 
Bürükçekmece As. Pos. 1010 Sa. Al kaı:>ab zarf uauli)'!e yçıl&aatcıır. 

Ko. dan: sı lstekMle!' ekatlt.me eartnP1eeL 
'O ton lahana 50 ton pırau, komis • mukavele proJeet. baYı"-'ırtık 16leri n

)onumuzda mevcut evsaf ve ,arılar da- nel eart:ıameel, umumi 911 ı.ıarı resmi 
hilinde kapalı u.rf umlu ile ı;atıa alına aartnameM ııe hımıal ve rennt eertna· 
aktır. Lahananın muhammen hedeli s·so meleri ve proJeler1 (50) ltra (00) Jruruı 
ve teminatı 657 liradır. Pırasanın mu • kareılıtmda ını leleri rellllltmden ala • 
hammen bedeli 11250 \e teminaıı 844 li· bilirler. 
radır. Eluiltme 30·12·912 günu ı;aat 15 4ı Ek4J tmeo)'9 slr9bllmetr 1c11ı Wt.ek· 
ıe Buyükçekmece'nin Hotdere ko)ündeki 1 ı.mı <4!!090) 111'1 (00) ınmıılulı: mu-
1010 Sa. Al. Ko. da yarılac:aktır. İsıekli· vakkat teınlnat venne81 ve eladttme • 
lerin teklif meknıplannı helli zamandan nln )'llı:>ılaQlltı i'flnden erı az u~ i'fln fN· 

hir saat ~el komuyona vermeleri. v•l bir d118'cte ııe Nafıa veıcaı.une mQ-
( 10818) 68"i2 ra!' at ederek bu ıee mahırua olmak U • 

Buğday kırdırılacak zt're v...ııca alrnatan ,,.. bu v.11tll'J 
ıı terme!E'l1 &arttır. 

Konya As. Sa. Al. Ko. dan : Bu m{iddet içinde vesika f11te§1nde 
Konya gamıı.onu ihtı)'ll.Cl için lllOO bUlunmıyanlar e1a tnıeye ırtTemezl« • 

ton bujday kırdırılma!t kar-it zarf u,u. 5> tlltHJUertn te4r tt mfttuı>lannı t· 
lu ile ek ilımcye konulmıı,ıur. f\saf ve kine! maddede yuıtı Matten btr Mat 
teralti komis)onıımu1.da nıC'o.Htur. Ruğ Hncesfne kadar MI ie1er1 ref91!tme mak· 
day kmlı rılnıa\ının k.'\1,alı urfla ıhalcsı 
30.12.912 ('arşamba ı;:unu saat 16 da Kon· 
)'ll'da komisyonumunın hıılıınduğu bina • 
da >arılaoıkıır. lk+ıcr kilosunun muham· 
men fiyatı 4 kurus 90 santimdir. ilk tc · 
minaıı icabında kmlırılacak rt. 25 fazla 
i)le beraber 6762 lira SO kunı,nır. İs • 

tt'klilcrin tik temlMıı.nnı vakit Ye 7a • 

manında yatırır 30·12·?42 ~amba g\I· 

nü ,.. 1' e klldtlr telcUI ınelcruplarını 

koatis)INW .....ıert 
(10816) 6854 

Patates alınacak 

buz kaı-.ılı~nda Vft111eleorl lAzımdtT. 
Poırtnda olan ıı:eclkmeler kabul edil· 

mı>z <l04S0l 6635 

Sayın Halka 
Belediye Reisliğinden : 

z.,.i olan ekmek kartları 
yerine son tevziat devresi so
nuna kadar yenisi veritmiye
cet;inden ekmek kartlarının i
yi muhafaza edilmesi sayın 
halktan tekrar rfoa olunur. 

(10R90) 6925 Bahkesir As. Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna 40 kuruı fİ).'lt tah • 

min edilen > ıiz ton parate§ puarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme~i 25.12 DAHİLİYE VEKALETİ 

Memur alınacak 
1911 cuma sünıii Pl't ll de Ko. da yapı· 
lacakıır. Teminaıı (.000 liradır. Evsaf vı 
şartları her 11ün Ko. da ırörülebilir. Ta • 
liplcrin belli 'aarte komi yQna muraca • DahlllYe VekAlet.ınden : 

Huawıi idareler tekaüt IAMıtında 
adan. ( 108'18) 691 O münha.1 2!; lira ..U nwı6lı b\rtnel lrA • 

Sığır eti alınacak tıpllkle ııo ın UCNW ~ memur • 

Gelibolu Merkez Sa • .Al. Kom. dan ıutuna lmt.ihaNa *1 memur aJlnAcak • 
İhtiyaç için Kavak t.a teslım oar· t.ıl'. 

tiyle 25 ton sığır eti pazarlıkla satın .M4rnurtn Jııut\.JMlll- döntllnell mad • 
almacaktır. Muha.mmerı bedeli 25.000 dealipdl t.a.arlh o1Uft&1' -ıı tıaıım ı. · 
lira olup kati teminatı 8760 liradır ı pı.rtn v•llrıalıa.rb1ıe blrl*W I0·12·19G 
F.vsa! ve oeraitı Kom. da '1;örUlebi- t.arlltM kadar aa.nı4ık ld&N ~ reta.. 
tır. lhaleel 30. 12. 942 careamba ırU ııtıne müra.c:aatlan. (10898) 6701 
ntl saat 16 & Kom. da yapılamktır, 
Taliplerin belli giln ve eaate temi- Mem,ur alınacak 
rıatlariyle ko111is)ona mUraca ıtları. Dahtllye Vekft.letin~n: 

ANKARA BELEDİYESİ 

Kalabalık yerlerde halle 
sıra olacak 

A,ılkara Beled!Ye Relsll~: 
l - Oçtındl maddede yazılı hl15Ustar 

Deled:b'e tem1>1h1.et1 anuıına aıınmııur. 

2 - Bunlara a,ykın nıı.reket edenler 
1908 ve 257!1 numaralı kanunlara ıı:öre 

ceza.landJnlaeaıcıardıT. 

1 ,_ A) Iht~ maddelerinin daı:ı:ttı· 

ınmda ve bunlar l.c1n ıaırt veTil!t!:nde. 
B> NalcU YB.llta!anrıa bln1ft,e. 
C) Utnwnl yerlere ırtrtı ve <:ıklta h•I· 

km blrbln ardı ıııra ctı&llmelert meclNr't· 
<Ur. (3409) 85912 

Otobüs camı alınacak 
Ankara Bf!ledlyesind<m : 

1 Otol>Osler için dört ne-vl ebat-
ta (235> tlde-t otobüs C'IUlll 05l gün 
müddetle &<:1k .,kalltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli ceman 
(4376) lira <85> kuruştur. 

3 - Teminatı <328> lira (27) ku· 
rustur. 

4 - Şartnamesini görmek lstlyen· 
!erin her ıtün F:ncilmE!n kalem ne ve 
t~klllerln de 29-12-942 salı Sf{lnü sa· 

at 10,30 da BPl~dlve daıre«lnde mUte· 
şekkH eneilmene mOraeaatlan. 

(10700) 6789 

Tulumba alınacak 
Ankara Belediye Reı,.lijiııden: 
Su işleri :daresi içın 930 ralnmında 

'4l metre mannmetre irtifaına sani)ede ~o 
litre su terfi eden hir sanırifoı tulumba 
ile hunu kayışla çeyiren şakuli bir Die§e! 
mnınru alınııca,rır. 

Tekliflerin ılclnri t..imtnun 1 "i ine ka· 
dar gönderilmesi. (J083~) 6874 

Kurşun ahnacak 
Ankara Beledi~inden : 
1 - (10) ron katraı k~unu l"i 

.Un müddetle ye kapalı zarf usuliyle ek· 
ıiltmeye çılcarılmışıır. 

2 - Muhammen bedeli (12.~00) lira
dır. 

3 - Teminatı (937) lira (5'1) lcu • 
nıştur. 

4 - Bu işin 29.12.1942 salı günü sa· 
at 11 de talibine ihalesi mukarrer bulun· 
duğundan şartname<1inl 1ıörmek lsıiyenle 
rin her Jtiin encumen kalemine muracaaı 
ları ve isteklilerin de 2490 numaralı ka 
nunun .C'I ünrii madd"ı urahari daire • 
ııinde tanzim edecekleri t14clif melcıupla • 
rını ıhale gunu olan (29.12.942) ulı ı;:u· 
nü saat ona kadar Belediye dairesinde 
ııtilteteıkkil enriim- 'ftr'fll•leri. 

(1078~1) 679'1 

P · T . ve Telefon Umum Md. 

Muhabere masasaı 
yaptırılacak 

.Ankara P.T.T. KildıırlUtilndeıı: 
Ankara Telçaf medkezı muhabe

re all.lonunda yeni tealHt için yap· 
tırılacak olan muhtell! ölçüde 45 ta
ne muhabere muaaı kapalı urf u. 
sullylı eka!Jtmeye konulmuıtur. 

Ketıf bedeli 7136 hra, muvakkat 
teminat 687,62 lıradır. 6artn11mesı 
mlidilrlUk bUrosunda stirü ebıllr. 

Ekalltme 31 llkkllnun 942 perşe..'11-
be ~ü ıaat 11 de ~kau P.T.T. 
mıfcfür1utU binasında yapılacaktır. 
İsteklilerin o gün ıc.uni veslkala
rlyle birlikte mühürlü teklif mek
tuplarını eksıltme saatinden bir saa~ 
evvel komısvona vermeleri llA.n olu-
nur. (10850) 6866 

MİLLİ MÜDAFAA V. 

Telsiz memuru, elektrikçi 
ve motörcü alınacak 

M. M. V. den: 
l - Milli Müd•faa emrindeki te,kil

len:le iıtr'hdam edilmek üzere İmtıhıınla, 
1 telm ımılcınitd, ı 7 telsiz muhabere me
munı, 9 motorcu " S elektrikçi alına • 
cakur. 

Bu meımırlardlltl imttlıanlarda kaza • 
nacakları d•rKelere gnre, ıehb makınuı
leriae 260, tel iz muhabere memurlarına 
170, mnti;rcülere 150, elektrikçilere 120 
liraya kadar aylık Ül'ret verilecektir. 

2 - 1neklilerin Vekilerçe gnsterile
cdc her banai hir hizmeti kabul ..anelari 
muwutıf atlcerı& hianed ilahi bu1wı -(10862) 6908 Dahıllye Vekll~ti merkez t.,ldıt. 

· 1 ak tında münhal bulunan ıs ve 20 lira mamuı 111ttır. 
Koyun etı a ınac maaolı k üplıkler için müaab&ka ue 5 - Yulwdald pnlan haiz oı- fs. 

Kon)'ll A~. Sa. Al. Ko. daıı: memur alına.ca.ktır. ıeklilerin: 
Konya garnlwnu ihtiyacı iı;in 30 ton MUsabakaya ıı;irebllmek içlnı 1) Kendi el yazılariyle yazılmış hal 

ku)nıklulmyun ed kapak :ıarf u~ulü ile 1 - Memurin kanunun 4 llncU tercUmelerini, 
ek..ilımeye konulmu,ıur. fa·saf ve aeraiu maddesindeki oeraitl haiz olmak. 2) Nüfu~ tezkerni surer veya a.dını. 
komisyonda mcvrnıtur. 30 ton koyun eti· 2 - Askerliğinı yapmıı bulun. 3) Bulunduiu vazifelerden aldığı 
• k --ı rı. •hat • 0.1\ 2 9;2 mak. hfzm- ve•ikuı - 91ltt'tleriui. nın a, .... ı zar 1 Hl ;.v· l • .. '8C • 3 - Bu ııer&iU haiz olanlardan "'' • ··ı-
~mba gunü saat 15 te Ko. da yapılacak· lıse mezunları 20 ve orta mektep 4) Doğruluk kl.iıdım, 
ıır. Ku,naklu koyun etinin beher kiloeu· mezunları 15 llrahk k&tipllluere u.. 5) Sıhhat raporunu, 
na tahmin edilen riyat 150 kuruı n ica- yın edıleblleceklerlnden müsabaka 6) SM tahsil haddini ~ostrrir şdıa • 
hında alınacak "'o 25 fıulasİ) le beraber ı11rihi olan 25. 12. 942 cuma günün- detname veya u.Mlikname var~• ~ureı ve. 
ilk wminaıı 4218 lira 75 kurusrur. istek· den bı r gtin evveline kadar hüvıyet ya aslını, yoksa neden olup olmadı~ının 
lilerin ilk ı~minarlarınt ...akit ve zamani· cUzdanı, tahsil belgesi, aşı §ahade~ dilekçede izahı, 
ile )"ltırır 311·12-942 çarşamba «ÜJIÜ _, namesi ve doktor raporu ve doğruluk 7) Devlet memuru veya muteber ikı 
14 e kadar teltlif mt"t<ruplarını komis)n • kağıdının ve lise mezwılan olanla- zatın •d~im (teüiye için) 
na nrmeleri. (10111) 6161 nn ytıkeek bir mektebe kayıtlı bu• 8) iki kıta boy ve 4 adet ~ilca fo • 

Kış sebzesi alınacak 
O.ttbokı .Mernz Sa. Al. Kom. dan: 
lilotayır'da ırünlük ihtiyaca Röre t.ea· 

ltm lllrtlyJe 60 ton ıspanak ll50 ton pı

raaa 80 ton lahana puarlılda aatm alı· 
nacaktır. Muhammenıı bedelleri ıspana· 
tın 1:5000, pırasanın 80000, lahanaJJın 

10200 lira olup kati temlrıatıan 4010 
Uradır. Evsaf ve prtnameııt kom!lıyon· 

da sertlleblllr lhal.S IO. 12. ~ sünU 
aaat ıe da Kom de ,..,ılaeaktlr. Ta· 
11PlM'11ı nıeekQr sQft ft -tt• 1ıaU te
mlııatıarı ile komlllYGll• müracaattan. 

( 10861) 9ll09 

VİLAYETLER 

T envirat malzemesi 
alınacak 

Erwrum İmar BlrHtinden ı 
. .B:rsurum tehri elektrık tenviratı 
ıçln 300 • 2:ıO efektli beysfr kuv -
vetlnde buhar kazanı ile Uç safhalı 
200 KWA 400 - 231 volt 80 per bir 
dinamo lle tıevııi tabloauııa ihtiyat 
vardır. 

Şeraltı kıza'lft buhar, pQıktlnne 
kondaıuıe "• eekılebillr boTU at• -
temlL 

Bu ıeralte unun bıı'bar ka•nı 
w teferrUatınıı en kı.aa kac ırUn 
sarfında Erzunım monte teslimi de 
kadar lir~ vereblleceklerinlft 
Mraitl İle blrlllrte l:tnruni imar 
bf!'ltfi riy~e mtlrıeııatları ilin 
olunur (10716) 6783 

lunmadıklarına dair vesikanın Ve- tofrafoH, hir dilekçe ile hirlik~ n .1.94'\ 
killik Memurlar Sicil ve lıluıımell' tarihine kadar Ankara'da AJclcl\prii'de 
Umum MOdUrlüğtine tevdi edilmıt Muhabere Park Müdürlufüna ııöndenne 
bulunması lAzımdır. 

(lOS06) 6836 len~ - foekHterden vıuınars mw.alt ve 

BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
Mui canlaıu)'OI'" 
TuDs .-hJuı,mM 

Dahi Rejiaor: 

Cecil B. de Mille'in 
yarattıiı 

Türkçe 

Kanii Saltanat 
Claudette Colbert 
Charleı Lau~hton 

E li11a Landi 
Frederic March 

gihl ct&rt b6J'il1r )'lldıauı en büyük 
zaferi.. Nerocı devrinin çaldırtan 
s(iaelleri .... cMrıdüren rm.ıh-.em 
ej)anceleri .. Kalblerl dtreten ku 
dutftlUI anlanlan arasında yapnııtn 

MI bıı1t hW tarihtir. 
Seanslar: ıo . 12 • t4.50 • 16.W 

Jl.IO.,. ;zı de 

'-••• r.ı.ro.ı 629• 8111 

belgeleri tamam olanlar adretlerine ~ 
derllecek mektuplarla imtt1ıan "6n ve )f!· 
rinin ayrıca bildirilettjl Uln nltXNr. 

(10844) 6883 

Patates alınacak 
M. M. VelcAleU Aa. Al. Xo Rıı den 
l) Kaı:>ah zart ile almaeftGı !An ed 1· 

mı. olaJI 800 ttırı patatfte ı.t .. d1 cık • 
madıtından blT ay zarfında ıı.zartıkl:ı 

alın&!'aktır thale 28-12·1942 i'Urı11 saat 
lS tedlr. 

2) M\lhıunmen bfodf"lt 10!5 000 Hra kBtl 
tem natı ıs 000 tin.dır. 

3) eartname her ırtın Jft:)nılayonda 

Rllrll lebtltr. 
4) f.tek'lllertn 1w4ll a'Oft vıe •atte 

temllıatıtı.~ ~ mOraN.atlan 
(lo:QI) 6435 

ENSTİTÜLER 

Memur almacak 
Hu&noltlall KÖ)' ENILIUl•ü EQttmetı 

Kursu Müdür UIHlnden : 
EMUtUmöade biri TS Mıra Ueretll 

daJct.llo dlleırl 18 lira ulf ma&11ı btr 

memurl\W mQııhaldtr Manurln k4nu • 
nunun 4 iındl maddea dftcl e\'81lfı h 
taltpı.rlrı evrakı ımı.btte1«1yle btrl k f' 

1,dı ncerı mUdUl"l'* rnlk'&oa&Uarı 
Ol\lft\11'. (lOSOat. 1837 

ıı._. • 

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Afustıoe, 1 İlktevin 

tarihlerinde yapılır. 

19•3 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 
60 

250 
334 

Liralık 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
== 
= 

Lira 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

~==================::::;::::====~ 
Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız 

para biriktirmiş ve laiz almış olmaz, aynı zaman
'da talihinizi de denemiş olursunuz. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Tanınmış sebzeci ve meyveci 

Hüseyin Babacan 
Sayın mü9terilerinin bayramını kutlamakla teref duyU'. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Kôğıtç i Mahmut Nedim lrengün 

.. ayın müşterilerinin bayram ın ı kutlar 

1111111111111111111111111111111111111 ---
~ MÜJDE -E Saıtır ve d lel3 sene Tüt1< -tkln ------- İlLÜZİYONİST ---: Pr. Zeki İsbak'ın -- fak iri ım tecrilbelerlnl ----------- aörünOı ---: Bayram g6n1-inde Kurtulut ufalt üzeriede Yağcı- _ 
: oğlu Feltmi Efe'nin $en Yurt luraath .... inde he saat : 
S değitik ve devamlı tayanı hayret gösteriler. Fırsattan i 
: istifade ediniz, kotunuz, hayretler içinde kalacaksınız. : - -iiıı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııı ı ı ı ıııııı ıı ıı ı"f 

Sayın halka 

Cereyan acma ve kapama senisl a~ı 
T. H. Ankara Elelrttoik ..,. Haıvap•r T.A. Şil'lretind•ı 
A boeelerhnHle bir kola,,ıtk olmak üaer• K--.. Bay~ 

ramı günlerinde ~- qma ,,. kapama servisimiz 
açık bulundunalacajmd an, evlerini ~iiftiren mütteri
lwriaııim 3411 ..ı-.. • .....,.... ...._.._ .... ı..ı 
rica olunur. 3034 

MELİHA TURHAN 
ŞEKERCİ 

Sayın müıterileriain IN.yraıiınu kutlar. T.Weeı Hll 

.__.._....o o 2 o o 80 9 2 o o o 2 9 2Li1U1t.--7? &J • 

Sümer Matbaası 
Sayın Müşterilerinin Bayrammı Kutlar. 

••••••••••••••••••••••••• i 101 ÇEŞİT : 
• : Kundura Mağazası 

: Sayın müşterilerinin bayramını kutla r 

••••••••••••••••••••••••• 
Mef rusatevi 

H. D. FA R H 1 
Sa.,. ........... -~ lnatıl• 

Yeni tatmdrtı mi itina 7aamdaki maiaaa.alftda nai 
mobil7a çefitl.n.i .. ,.. mütı.il...m. araecler. 
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~ayın Ankara halkına Her türlü M o b i 1 y a 
ihtiyacınızı ucuz fiyatla Bursa Mobilya Pazarı 'ndan tedarik edebilirsiniz. Bir defa gezmeniz menfaatınız icabrdıt• 

2 nci Anafartalar No. 198 ( Eski Müzayede Salonu ) Tel: 3624 

1943 Yılbaşı 

çekilişine mahsus plan 

İkramiye 
adedi 

1 
1 
l 
2 
2 
6 

20 
so 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

100.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

5.000 
,100 2.000 
500 1.000 

1.000 500 
4.000 100 
5.000 50 

:Kl.000 5 

İkrıımlye 
tutarı 

Lirıı 

100.000 
60.000 
50.000 
0.000 

60.000 
100.000 
200.000 

60.882 • YckQn • 3.000.000 

Tam bile: 10 lira, yarım 
bilet: 5 lira. 

GAR GAZİNOSU 
Yılbaşı gecesi için masalarınızı 

şimdiden tutulmasını diler 

Her akıam orkeeh'a caz 

Yıldız Kundura Mağazası sahibi 

NECATİ YILDIZ 
Saym mü~terilerinin bayramını kutlar 

Sayın mütterilerinin bayramını kutlar, §ans 
gİ§Mİn<len bir yılbaıı piyango bileti almak 

kaçınnamalaı-ını hatırlatır. 

kaynağı 

fırsatını 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -
Mpa kundura mağazası~ - -- --=yeni tip çe§İtlerimİ7.İn geldiğini sayın müıterilerimize=: = arzeder bayramlarını tebrik ederiz. - -- -
-;;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Adnan Taylan 
111111111111111111111111111111111111 

Ankara pasta salonu 
Yeni Türk llml.avaı ~laj;aı.-ısı 

(J)ö!fl~ .. 
Bugün israfı behemehal yoketmelıyız. 

.d e etmek hususu, 
Elektrık cereyanını ı ar 
herkesı düşundurmelıdır. 
TUNGSRAM KRiPTON lambalarını .~uf· 
!anmak suretile, elektrı~ cereyanı uze· 

rindekı ısrafı yokedecegız. 
TUNGSRAM KRiPTON lambaları daha 

f tmesıne mukabıl daha az cereyan sar e 
parlak bır ışık verir. 

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

Halil Naci Mıhcıoğlu 
Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

~ ~ 

BU .HAR~RYR 

ODIO 
Ankara satış yeri: T. T. A. Ş KOÇ 

sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

Ankara Bira Fabrikası 

Arpa satılacak 
fnhlıı.:ırlnr Anlnım Bira Fabrikam 

MıldlırWlğlıtıdOO : 

P. Kutusu 
319 

Sayın mü~terilerinin Anafıı.rtalıır ca<ld~i (Karııofbn) ~o. 71 eltmmas rı<lm eım:• e..ı len :1\.00\ı kilo M· 

An&.:arıı • Telefon: ı~<.6 bayramını kutlar. ıız fırpe. t.-1-191:1 c ını:ımlıa ır<lntı 1111111 

Bira Tım:ı.llnde kut'anılım arı>alann Tel Adresi: 
~atiboğlu - AnkM"a 

Sıl~'ID muşrf'rİlcrinİn hıl\rıtmını kutlar. 111111111111111111111111111111111111 l!l te Gaz Orınun Clnllııllııt<>okl hlra fah-
.................... ....i ...... ...... .. r knı;ın<ln kCJınls)con hıızurıın.1.\ acık ıırt. 

tırnıa il<'! t ı lllhıııe lihııle f'd lf'Ce4{tlr. 

Tarık Edip 
Bartkalar ca<l<lt.',i No. 21! 

Her nevi kırıa,iye ve büro 
mal/emesi. 

ŞARK 
Merkez Ecza Deposu 

S.~m Müşterllcı1ntn bııymmını ku ı. r 

111111111111111111111111111111111111 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 

ANKARA 
0:-.fflGA ve P.B\'U sruıtıe-rl \(' 7. ~ts 

H•r m.ııim ııantlcr 'WltJI r \C 1.<ımı~ 

olunur. 

Çankaya Matbaası 
Sayın dost ve müşterilerinin bayramlarmı kutlar. 

J 

• 

1 Z Z ET 
Manifatura Mağazası 

Anafartalar Cad. No. 114. Tel: 3574 

Saym müıterilerinin bayrammı kutlar 

RESİT KA Ti BOGLU _, Telef<>ft': 

Oto·mobil - Kamyon ve levazımı 
POSTA CADDESi No. 19 

ANKARA 

Mağaza: 2749 
Garaj: 1836 

AN KARA PALAS 
için masaların tutulmasına 

22 ilkkanunda batlanacak 

Jl.!ııhıımmoo lıl'<lell kilôl'ilı 10 ırnn.ıs 

H! muv:ıfctmt IC'Olın ıtı 1S7.:5ıı 1 ıdır. 

(10~) C'&ll TORPEDO yazı makineleri Fireston lôstikleri Ankara Bayii 
1 - YılbaJı gecesi· 

ve 29 akşllmı nihayet verilecek tir. 
2 - Yemek beher zat için 8 lira olup masaların tu

tulması zamanmda peşin alınır. Masa rezerve edildiği 
halde mazeret zuhuriyle gelmiyecek olanların paraları 
30 akşamı saat 20 den sonra iade edilmez. 

3-Yemeksiz masa rezerve edilmez 
4 - Bedeli peşin veril mi yen yerler için, otel hiç bir 

teahhütte bulunamaz. 
5 - Yemek parası kon somasyondan mahsup edilmez. 
6 - Salonlar müracaat sırasına göre taksim olunur. 

Büyük salonda 4 kişilikten aşağı maaa verilmez. 
7 - Ekmek beraber getirilmelidir. 
8 - Yer rezerve etmek için "Resepsiyon" liısmrna 

müracaat ve yemek bedellerinin tediye edilmesi rica 
olunur. 3032 

Arpa satılacak 

tntıJsarl:ır .Ankaro Bıra Fnbril.8Al 
l\I <IUrlAıi:utıdL'fl : 

B ra imalinde 1...-ııll:ınılıın arp:ılıınıı e· 
le.nmcs1'1<1en ekle ed len ı., 000 - Kg 

kavuz n~ 4·1·1943 pn:ı: rt('SJ ı: ınU -
at 15 te Gn:ı:l Om1aıı çıruı indeki blnı 
t brlka!tındn kom~on lll.17.Unmda acık 
arttırnın •ıe tuliıtıınc ihale (..ılk-cektll'. 

Mııh:ırnmeıı h«ldl k11üftu 10 kunı 

\tl muvnkk.ıl te.ın nntı 11 'r.o 1 ra.ıır. 
( liı797) 6$.'I: 

İbrahim Melek ve Biraderi 
Kuru Kah~ ve Çay T <'llrt'1h nl'f'l 

An::ıtnl"lııl:ı.r C d1le9I No: 82 
Sn)ın Muşfoıtk.rlnln b..'l)'rnmını kut.L.-ır. 

Yeni Sinemada 
BU GON BU OF.lCE 

llF.DY T •. OfARR • .Jt. DV 
O,\IU,\Sll • l.A"SA 

'fl "R:-.;t:R - J.\'\rF.~ 
STt:W.\RD gfui 4 lnll)lilk ıwtıııtm 

'- ır~ıtıklnn 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
Sı>ıınslnr: 

11.30 - 14 - 16.15 - 18,3() - 21 

Park Sinemasında 
Bugttn bu ı;rere 

Senenkı ilk buy!H• fiÜPl'I' timi 
lı.'lşt.ıın nıtı~ete kn<lıır ıwı:kl 

KAN VERGİSİ 
B11ııs rollcııle : P.AN DOf.1'11 

S("'()'JTJ' • r.r.NF. TIEHNEY. 

SeallBl&r: 
Hl - 12 - 14,30 - 16,:lO - 18,30 - 21 
Nunı:ırnlı y~rl"r·n t"\'\'<"lıleıı aMı
nlmnsı r~ olunur. 

Tele.ton : nın 

Sus Sinemasında 
BU Cl'N mJ rn·:c~: 

D ns. •• Mlız k ••• Nt.>:;e ••• 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
S.,ıııı..~ar: 

10,30 - 13 - 15,15 - li,30 - 20,30 

Tt..-ıel'on : 3 ;89 

Sümer Sinemasmda 
1 t Gt'"N B1 C~:c"E 

M U ~· ht")N' nlı s:ıhnc <?!'le 

ılol 1 ıt:ı;k "" vnz re t ımı. 

NAMUS BORCU 
-( Kııtırmnnn ~·<~ltıl )

TUı ko<' ııw:IU 

S. n 1 ır: 

ltl • 12 • H :ıo • Jı.-30 - 1830 - 21 

Telefon : 3590 

___../ 

'ALİ BALIKçıoaLu vE KARDEŞLERİ Kollcktir Şirketi 1943 Lorenz Radyolarının geldı·g...., 1·n1• bı.ldı·rı·r MANİFATURA KISMI : Koyunpazan No. 71 Tele fon: 3930 
RADYO KISMI Posta caddesi No. 31Telefon:1504 

SAYIN MÜŞTERİLER1N1N BAYRAMINI KUTLAR 


