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Cumhurreisimiz lnönü -Balıkesir' de 
Son depremden çok zarar gören li _S_is_ d_ö r_t_~ü n dür devam ediyor 

Bigadi( ve Sındırgı' da 
• 

lnönü ahnan yardım 
tedbirleriyle, ilgilendi . 

" Balıkesirlilere hitaben söylediği bir nutukta .. 
bu iki kasabamn hasara w 

ugrayııı dolayısiyte 

teessürl~rini bildi ren Milli Şef Çorum bölgesi 

felôketzedelerine de selôm ve sevgilerin i bildirdi 
• 

........... lnönü dedi ki : '""'""l 
İ Milletimizin felaket mmtakalarıına candan ı 
i ilgisi ve Hükümet tedbirlerinin isa,betli ve 

l
ı geni§ ölçÜ.de olması, felaketi az zaman da 

.~::.i::~ .. ~:~ .. ::~:~~?.::~~~·· · ·=~~~~. 
Balıkesir, 19 a.a. - Cumhurreisimiz İsmet inönü bugü.'l 

öğleden önce zelzele felaketine uğramış olan Bigadiç nahiy~ 
sine giderek zelzelenin yaptığı tahribat ve alınan tedbirlerle 
il~lenmişlerdir. Mi111 Şef müteakıben Sındırgı'ya ite<;mİ5ler 
ve orada bir müddet kalarak saat 12 de buraya gelmişlerdir. 

Cumhurreisimiı:: şehrimizde bir müddet istirahat buyur 
dukıan sonra saat 13.45 te Bursa'ya dönmüşlerdir. 

Milli Şef'in Balıkesirlilere hitabı 
BalıJ<cçir, 19 a.a. - Reisicumhur İsmet İnönü zelzele fe

ı:tketine uğramış olan Bigadiç ve Sındırgı bölgclcrini ı.iyaret 
ettikten sonra şehrimize gelmişlerdir. 

Milli Şef İnönü bUrada Halkevinde haltltnM7.a hitaben 
hoparlörlerle yayılan aşağıdaki nutku iradeylemişlerdir: 

•r_ Balık~irliler, aıiz hemşerilerim, 
Bayram ı.,rünün\l aranızda geçirmekten pek memnun oldum. 

MJJJi Şefimiz İnömi bir 'Yflrl seyahati esnasında 
b6' köylü ile göriişıirken 

Hepiniı::in bayramınızı kutlarım. Bugün Biı;adiç ve Sındırgı 
bölgelerimizi ziyaret ettim. Bigadiç sarsınudan çok zarar gör
müş güzel ve şirin bir kasabamız, hemoo tamamiyle harabol
muş, pek müteessir oldum. Fakat va{andaşlanmı büyük sar • 
sıotı içinde çok ınetlo ve azimli görmek bana teselli ve kuv· 
vet verdi. Millcıim1zin fe!M<et ıruotakalarına candan ilgisi ve 
Hükümet tedbirlerinin isabetli ve geniş ölçüde olması, fela -
keti aı zamanda tamamiyle tamir edebileceğimize emniyet 
veriyor. 

------------------------~------. Bunları öğrenmekten sevlndlilm ırtıl>I, 
1 benden dinlerken &izin dıe t.eeeW bu • 

Bir kap ·ı' 
sıcak a§ ! 

Falih Rılkı ATAY 

Kurban Bayramı soğuklar
da geldi. Harbin dördüncü yı
lındayız; harp sıkmtılarmm 
esı fazla arttığı mevsimdeyiz. 
köınür darlığımız var; hayat 
ı>ahalılıfı var. Bilhassa büyük 
~i:rlerın yoksul halkı, az ge
lir ve küçük maaş azap çeki
YOr. Bu bayrama da barış için
de kavuşmaktan duyduğumuz 
lıevinç, bu sınıf vatandaşlarm 
acısı ile gölgeli ve bulanı~~: 

Hükümet az gelir ve kuçük 
tnaaşm imdadına koşarken, Kı
:ıalay büsbütün yoksulların ve 
az be51enen mektep çocuıklan
llm yardımına atılmasaydı, bu 
kış bayrammm hepimiz için 
hüznü daha derin olacaktı. 
l-ler gÜn binlerce yoksul eı:-~ek 
\>'e kadının kaplarında tuten 
sıcak aş, bizi ,teselli etmekte
dir. Krzılay'm bu asil hiz~eti
rti kuvvetlendirelim ve genışle
telim. 

Bizim buka derdimiz yok: 
hugünkü iasanlığm en büyü~ 
bahtiyarlık saydığı şey, hır 
!!'Ün varılmak istenen barış, 
"türk vatanında bozulmamış
tır. Bir gün varılmak için o k';l
dar özlenen bahtiyarlıktan bı7 
ayrılmadık. Bizim derdimiz, 
huhran srkrntrların~ tabii veya 
:torlama tesirlerinden bu va
tanda yaşıyan insanların ıstı
rap duymakta olmalarıdır. O
nu P.'iderecek fedakarlıkların 
hiç birinden kaçınmıyalım. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Ankara mebusu 

Avukat Ekrem 

Ergun' un cenazesi 
dün kaldırlldı 

~lacaiımza eminim. Bu sözlenm ayru za· 
manda B!gadlçlılara, bu son günleroe 
onlar gibi hasar görcrı yerlere, husu -
sl!yle güzel Con.ım'un osmancık ve Mc • 
dtözU'nün meri{ez ve köyler!rıde zelzele 
re!Aketi görcrı vatandaslanma selll.mla -
runı, sevg!Jcr!ml ve yalOn 1lırHenmlzl 

ttaqe ederl.eT'. 

Karbı nı <lün teessürle haher ver<lii:i· 
miz Ankara Mebusu Avukat Fkrem Er
guo'un cenazesi dün öğle namazından 
sonra Hacıhayram camisinden kaldırıl -
nııştır. Cenaıe töreninde Bii> ük Millet 
:,\feclisi Reisi Bay Renda, Dahiliye Ve· 
kili Bav Rec<.'r> Peker, Milli Müdafaa Ve
kili Gl. Ali Rtza Artunkal, Grup rei~lc· 
ri Bay Ha,an Saka ve Ali Riına Tarhan, 
birçok mebus arkada~ları, Parti er1<anı 
ve pek çok sevenleri bıılunmııştur. Muh-

(Sonu B. üncU s:ı.yfacla) 

Bi1tiln m1lletçe sevıaıcıeroe bcTaıberlz. 
Hele oıemleıkettmızın her kösesinde b1ır 

demimiz olursa t>iltUn rrullet~ beraber 
acı duymak1ta:)71z. Büyük ve k:uvvetll bir 

millet.in biltün esaslı mez1YetJ.erln1 sap 
sağlam taşıyoruz. 

Sındırgı'yı da zlYaret ettim. Mcmle -
ketlmlzin sevlmll yeri.erinden b!rls! olan 
Smdlrtn, çalışkan ve babayiğit bir hal· 
lan şen lendlnneslYJ.e de !,'Ok def;crll blr 
merkC'Limlz<llr. Vatandaşlarıma tıl'9a.t ol
dukca Sındırgı'yı görmelerini tavı;J.ye e

derim. 
Balıkesirliler, biltün vl!AyeLte har ta· 

ratta 1ıy1 calıııIYOrsunuz. sıroeın memle
kete zyt havad.18 verJyon.ım. Ve bunun 
lçlın sev:lnl!Yorımı. He])lnılzl ııevırt lle se
lAmhyara.k size elmdillk veda edeırim. 

$()fl ve esen kalın ... 

MAHKÜM OLAN 
VUR~UNCULAR 

Fazla fiyatla satış yapanlar hakkında 

ondokuz mahkumiyet karan verildi 
Fazla fiyatla beınzin satmııı'kt-an 

su.çlu Lütfü Tahmaz bir sene ha.pis 
ıono lira ağır para eczası ve benzin
lerin rnüsndorPsine. fazla fiıyatla ben
rin satmııkta.n sucıu A~i\h Yıldırım 
ı sene 2 ay hapis ve 1166,60 lira a~ır 
para CE!'La.Sl ve henzin bedellerinin mü
sade~ine, fazla fiyat1a çlmt'Tlto sıııt
nıaJctan suçlu müteahhit Ha.san Er-

doifan bir seme haıT>is 1000 lira allır 
para ce-.1.ası ve <>imentoların milsnde
resine ve huna yardımdan suı:lu Mu
harrer Ziıya Erdal 6 aıy hıupls ve 500 
lira ağır para C('7..ı:tsına, bir şfse bira
yı 35 kuruşa satmaıktaın su~lu Ali 
Erserek: 3 ıry hapis 105 lira aihr para 
C€"UISI bir ay dü·kklnının kapaıtılma· 

( Sonu 2 iıtd IJ&~ ) 

Ankara'nın görmediği bir 
tabiat hadisesi : Kırç 

Eğer bu sis olmasaydı Ankara' da 
ıiddetli soğuklar baıhyacakll 

B. Tevfik Göymen'in verdiği izahat 
Dı>rı ,ı.;unc.lenbui Ank.ıra }imdire kadar ı;ormcdiıS c.l.:riıı bir ~ı' ıahak:1'ına :::i> 

mülnıüş hulunmakıadır. Ankara'mn alışmadı~ı lıu t.ıbrnt h'\(ii,esi lıakkınıla \1cıeoro
Joji İ~lcri Umum Miidürü dei:erli alimimiz ı\hıııcı TL"fik GÖ)ffiln·i dun telefonla 
aratİık "" inhat vermesini rica etıik. Ahmet Tevfik Gıi}ıncn'in bu hldi,eyi izah 
•·ckn ,;;,)erini aşağıya ko} ll)'llruz: 

"- Rirkaç j!iin<lcnbcri Ankara'da kı~ h.ı~lan~ıcın<la ı;-fümi)e l'cl: de ah~ık 01-
111.ulı~ımız hir hava. ıahlo'u kar~ısın<lar11. Bu, }.ctlnı7 ı\nkar.ı·,a mah,us d<.:ğildir. 
Tahlonun e'il\t, wrıu (Ok kesif n: d<.:'~rnlı hir ,j,ıir. Hu h~ıJise, hlmt'n hiitün Orta 
Anadolu')-a \'e haıı~ Trakra'ya da ~unil<lir. Bu mcvs·ınin Orta Anadolu ,j,Jerinin 
mutadı. ~·"<.e )arı,ın<laa binıı 'onra b~l.ıyı11 ,;ıbah ı;ooqitıin ı~ıkları alıın<la >-ilk
wlı:r•·k cri>·İI' karbolm.ıkıır. Bu defa h<iylı: ulm.ıdı. Oua ı\na<lolu'<la 'e hu arac.lıı. 
t\nk.ıra'da hııµünlenle içinde yaşadıı!ınıız kc~if si' h:idısesi bir ıarafıan suhunt"tin 
ı.lü~üklÜh'Ü, ha\a ta1rİkının f:uJa }'Ük\ckliği \'C rÜLgarsızJık ı:tihi İİÇ ani hfıdi<e hava 
rutubetini ,;, damlacıkları şeklinde t•·ka~üf cttirdii:in<lcn hu hava \azİ}cti muvaze
ne,inin h<>Lulını}ar.ık devamı, ~i~i Je dc\'am eıtirmİ,ştir. ~isin ka)holması için ha"ı 
ıaıyikının dü~mc'i \C sisi ,-urükleıir göıürl-cck 1'ir ıüzr;oirın e mİ)c ha~lama'ı la· 
tınıdır. Bu dc\'amlı ,1, hadi-.e'i tablosunun en güzel \C dıkkaıinizi çekc;-n dekoru 
a.!:a~·ların zengin hir hahar güzelli~i kazannıı~ olması J\ey:fi,etidir, ııgaçların ve ac;ık
t.ı bulunan hiitiin l~)•tnın üıerindc giirc.lüğümüz l>C)aı buz ibraiklcrinin kar olmll
dıiiı .ı~ik.irdır. Fakat kırağı da dci:il<lir. Bu lı!\Ji,e, ı\nadnlu'<la ~ı: hillıa"a Ankara 
d' arında kö)•lülercc kırç olarak tanqıan 'e <c~ rck 'aki o).ın hi r h"ıdiscdır. Huna, 

",i, huıu" da dı)lhiliriı. (,..urkii ai;ıı:l:ır 

'e halı{<IL-rin tel ,.c ağ.ıç rıarm.ıklıkları 
iiınindc gi.rdul,l;müz huz ihr,'('ikleri sis 
ıerrl·c.l•icrıuin donması ncticc,idir. Sıfır
dan daha a~ai'.;ı dcu:cede so~unıuş olan 
,j~ 7erretikleri rüı!!arsıı hav.ıc.la çok ha
fif hareketleri sıra~ında ağaçlanı ve dii\et 
eşyara temas L'<lince derecder"ı hemen <ı

fıra doi;ru ıük,elir ve tabıati)lc o,u sıfır 
der~cecle but oldu~ı İçin hemen ..,i, dam
lacıkları buz ihrccikleri ~eklinde dona • 
kalır. İşte .\ nkar ı'mn c.lC'nmlı ,j, için • 
de'ki ı;üıel kırç dekoru da bu suretle te
~~kkül cuniştir. 

Bir noktayı da a)dmlntmak fıwda
h olur. Ilu sis ve kırç olmasaydı Orta 
Anadolu'dn ve Ankara da buı;:füı1ercle 
havanın sulıwwti çok rlüşerriL Çünkü 
::;is lo!'ra ın fo.zln soı;umnsını ünler. 
Kırç rla tl'~L~kkill N!Prken havaya bir 
miktar knlori rıesl'('dPr ve havanın 
sulıunet ılerc-c<• ~nln daha çok dtlış -
nwsinc mejdan verme'Ldi, böyle rle 
olmuştur. 

Il:lva vıızlyPtindcıki 'hu muvazene 
ve nrlkesi tnzyıkın ıl!işmeslne ve rüz
gfir hu~-ullıne baj'.:lıclır. Bu muvaz('ne 
hozulunca sı.s ve kırç da kaybolacatk
lır. 

--------------------------------------·---------- Kırc; yüziinden dUs"n t.ayyarf"1ere 

ı 
ıfo tl'Sadüf ed imiştir. Ta:,: yareler ha-

KAHIRE'Y.E GÔRE M!HVER'E GÔRE 

Mihver kuvvetleri Sirte bölgesinde 

zan suhunetl sıfırın n:lt oda hulunan 

l
yü·ksck si ten ve)a bulutlar içınrlP.n 
geçerken sls ta) yare le tP.nıas edin
ce su dnmlacrklarının suhunetlerl 

1 derhal sıfıra yfiksc•I r ve tayyare Uze
rJnde buz tabakası teşek'kül eder. Bu 

çekilmeğe • d d t ı • b • ' hii.dıscH' sebep olacak bulutların ta-s 1 e 1 1 r biati 111!.oLla.rca mnlüm olunca kaçın-
mak mumkilndür, hottf\ her ihtimale 

.:> karşı tnyyarclerdl' buzun tubııama.,;ı 

1 d 
için alınmış tertibat da vardır. Fa-

sa Va S O U 
kat dnha zi~·ıtde pllotlar hu glhi hu
hıtlar 1-clııe glrmt•nıek veya düşme-

.:> mek lı.:ln öncc.'<lC'n nıeleorolojl istas -devam etti 
ve İngiliz uçakları 
akı nlar yaptılar 

Tunus'ta devriye 

çarpışmaları oldu 

ve İng i l iz l erin 21 
tankı tah ribedildi 

Harekat plana göre 

devam etmektedir 
Kahire, 19 a.a. - Orta.~rk inglliz Avam Kamarasının son goruş- Berl.in. 19 a.a. - Bui;ünkü rE!5tlll lc'.J· 

umumi kararı:<ahınm teıbliği: mel erinde sözü geçen lli:c ııurc Llbya•da alman ve !Uılyan kı-
Mlhver kuvvetleri Nofilia'yı boşal- Churchill tankı bir tecrübe t.nlıırınm hım•ketleıi pilin gereğince ıle-

taraık deniz kıyısı boyunca dün de vam cLmll;Ur, bu münasebetle slddetll 
geri çekilmeğe devann etmlş!Prdlr. 1- esnasında bir muharol>C olmuıı ve yeniden 21 ın -
lerl kıtalanınız çeıkllmelkte olan dUş- glllz tankt t.-ıhrlbt.'<l.lmhtlr. 
man artçılarına kaıl'ŞI baskı1annı de· F 1 vaım eıtt.irmişlerdir. --- ---------- Dün ııece Tohruk limanı '-e Malta'<l:ı 

Kara kuvvetlerlımiııle birlllkte tl~r- ı 1 Lu~;ı. hava meydanı ~lddotı.e bombalan. 
l!yen bomba e.vcılarıımı1~ i1erl çeıvre- BERLl.N'E GO" RE mıııtır. 
lerdeki yeni üslerdım lkaflkaraılc Rultan 13lnıtazl'nln şimal hatıı:ında bİr dtlş -
böll'(esinrle c:'(.'lkilmekte olan dtişmana man ticaret ııcnıtsl elıldl hasara uırratıl-
baısarılı taarruzlarda bulu.nmuıılardır. mıtttır. 

TU'flUS ve La Goulcl.te peI'$eombe 
gcc(>SJ miittefiık bomba uçaklarının 
Uıarru?.Una uğramıştır. Bu tavruz 
neticPSinde La C,.oulette yakınlarında 
ana yolda yangınlar ve ln!.iJaJdar o1-
muştur. 

Aynı gPce, uzun mesaıfo aıv uc:ı.lk
larımız Sicilya'da bir u~ak meydanı 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

r ~ 
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e>C>CJC\~ 
SlGORT A ANONİM 
ŞiRKETiNiN 1943 

Yeru yı1 ~in hazırladığı ye
nilikleri sabırsızlı'kla bekleyiniz. 

( DOCAN) S. A. Ş. \., ______ _.,, 

V 1 D d 
1 TunUB'Uı nlman - lta!yan hava kuv-

0 g a - on a ra s 1 n o vcllorl l\1ocazofüab yakmlarındıı. dll~ -
man kıtalarım hazırlık mcvzllerinde de-

so vy etler 
~·amlı ve tesirli olarak t>ombalamı~ -

!ardır. 

!ta/yan resmi tebliği 

daha geriye rar::'ı:ı~19~~~ ~!tal.Yan umum! ka-

Düşmanın >~n!den 21 tank ka}"bet -

1 d 
U(fl muharobc dısında dün Slrte'de h:ı.-

su• • ru•• • u•• fL'Kf.•tl<'rlne pU\.n ir(.'TCğinoe d~·am Cl • 
mlyc muvarrak ola.n mihver kuvveti~· 
rl üz<•rlnrit' lnııU1zler hissedilir bir ba..'kı 

Berlin, 19 ıı..a. - Alman orduları 
başkomutanhı~mın tebli~i: 

Terek çevresinde, düşmanın mll
kerrer taarruzları, bir kısmı J'Öt\'üS 
gö@se olmak iizere. şiclcletli muhare 
belerden sonra akim kalmıştır. Blr 

(S()l't(I 3. fuıd1 sayfada) 

ynpmnmıştır. 

Tunus'ta mlhvC'r uçak teşktn<.'rl ~te

ce-zeJbab cevreslndc dilı;man kamplarını· 
h•vm't><1 I ıı.mıs lard.ır. 

Alman avcıtan 10 düşman uçağını 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

yonlarından nıalümat alırlar. 

Şimal ve cenup Pasifikte 
yapılan hava akmfan 

Vruıinglon, 19 a .a. - Bahriye Na
zırlıi:'11ıın t<'bl •!: 

Şimnl Pn~ir k'te: "Liberator" tipin
lı• ağır bomba uçnklnnmız 17 1lkıkfı-
1unda Aleuı <"n adnlnrında Kıska kı
v.lanrıdn dilşman t<-S !er ne hücum 
el mlşlerdlr. Ilüyük nftlnklar ve yan
gınlar mUşnhcdP ooilm şt·r. 

Cenup Pnslfik'te: a'·cılarımızın hi
mıı.) e.~ln<le lıarcl<<'t Nlen uçankalt"lE'
ri miz yeni Jnrjiya adaı:;ıncla Muncla 

hölgr>Sindek •1Usman tesislerine kar
şı hir hücumda bulunmuslıırdır. Bu 
hi.icuııı<lan alınan neticeler bildirHme
ıniştir. 

MOSKOt' A'YA GÖRE 

Stalingrat kesiminde 

şidde li 
savaş ar 

• cereyan ettı 
Moskova. l!l a.a. - Üfrle Uze-ri ne;

rı~Men sovyı-t tE'hlı!;ı: 
18/19 lkk~nun gecLsl kıtalarıma 

Slnlln&rrat çevresinde ve mer.kez ce~ 
he!'ln<lP ~elki isl ırnmet.lerrie taar• 
ruz muharebelerine rlP\ am etmişler.. 

(Sofıu 3 üncü S3) fada) 

HARAÇÇI KARDEŞLER En 
son model yatak ve yemek oda takımlariyle salon takımlannın 
geldiğini sayın mUşteriJerine bildirir ve Bayramlarını kutlar. 



Annelere musallat olan mühim bir hastalık 

DIŞ GEBELİK 
!\avın okuyucı.ılarıma anneleri reh

dideclen "dış1otebelik" hastalığından 
bah<eılel·eğim: 

Kndının yumurtalıiınd:ın çıkan bir 
,.ımurtacık hucresi rahmin iki yanla
rında bulunan kanallardan birine )tirer 
tt bekler. Yuıiıurracıjiın hu çıkış za
manı normal h91lerde iki ay ~aşının 
orta<ında 14 • 16 cı günlere ra<tlar. 
Yumurtalık kanalında hekliven kadın 
hücresine erkek hücresinin .ra,cJaması 
ve iuihadiyle genelik olmuştur. Pek 
genç olan hu y.ıvnı R • 10 gün <onun
da }"Umurtalık kanalını aşarak rahmin 
iç gömleğine ı;a ıl olmuş ve veri~ · 
miştir ki bu hadise tabii ı;:ebeliğe mah
~" bir mihanikiyettir. nu pek ı::enç 
yavru ilerde bah~edilecck 'cbcplcnn 
biriyle )"Ukarda )'azılı muanen ~vnler 
sonunda rahme kadar gclcme7de yu · 
murcalık kanalında yerlMir'f' ı::chclik 
rahmin dı,ında k.ıldığından "dış!-:l·I><'· 
Iik" deriz. Gebeliğin rahmin dışında 
yerleşip büyüme'i ve )'ahut bir müd
det l:ıüyüdükren <onra iilmesi annede 
yaprığl ,·ahim alametleriyle ağır teh· 
likeler gösterir. 

Şu halde hütün ~ehcliklcr h:ıştan 
8 • 10 günlük bir dı<ırcbclik devre<İ 
geçirdikten sonra rahmin içine }'\!''ar
lanarak tabii ~ebeFk olu>·or. Rahme 
düşemf'z dışarda kalır<a clış~ehclik olu· 
yor. '"Dı<ı:<>hetik ek<erhctlc nımurıa
lık kanalında oluyor. Daha nadir ola· 
rak yumurtalığın ii1erinde vcra bağır· 
~aklar apmnda yer!e~enleri de varılır. 
Dışırebf'liklf'r normal doF,nm 73m:tnt· 
na kadar büyii<eler d~hi hiç hir nm~n 
talıii olarak rahim >•olundan doğamıv· 
lar." 

D,şgebeliğin sebepleri 
nelerdir? 

Yumurtalık kanalında ııcçirilen hir 
ha~talık, me..elil annek<İt <ledi,ğimiz 
doğum ve düşükten ~nra kalan ilıi -
haplar. yahut e<ki hcl'Ç(li:ukhıihınun hu 
kanallarda bıraktığı arızalar, kanalla
nn tüberkülozu veya do!,"lıştan knnalla· 
nn uzun olu1u ve rııhut da kanalların 
(Oruklardaki cesamcıin<lcn ileri ı.:ide· 
meme.~i yani hÜ)"ÜV<'lnC'm~İ gihi kanal 
trıufarı dışgcbcliklcre sebep olurlar. 

Garp memld.:cılerinin İ<tati,ıilde· 

rine göre kadın kliniklerine müracaat 
eden ha<taların % ı <i clı$ı;ebelikten • 
dir. Su hal<lc o kadar nadir <arılmıyan 
•e mühim hir hastalıktır. E'ki zaman
lara nazıtran dahil sık ra<tlanmaktadır. 

Ekserira bir taraflıdır. İki yumur· 
talık kanalında da birer dıu;ebelik 

oturabilir. Yahut bir ınaf dı5ı:ebcli· 
ği aynı zamanda rahim içi bir gehe
Jikle bulunur. Rahim içi ııche-liğin 
iki1 ve ÜÇÜ7Ü nlduğu gtirülmii1tür. 

~ışgehelik ameliratı geçirenlerde, 
sonradan ~e normal gehelik daha 
çok görülür. Dış,ı:ebelik lıa1an uzun 
nman çocuğu olmt)ıın kadınlara rast· 
lar. 

Büyüyen dışgebelikler: 

Yumurtalık kanalında oturan dı,. 
lı'ehelik nadir olarak anneye tehlike 
göstermeden R • 9 aylık olunoya ka • 
dar büyür. Yahut rahimde olan yav • 
ronun düşük esnasında dışarıya atıl· 
ma.~ına mukııbil yumurıalık kanalın· 
daki dışgehelik de dü~iiğünii bağırsak· 
!arın ara~ına bırakır. Buna "nefir dü
~iiğü" derler. Yani rahim diı,li~inün 
lcuşılığıdır. Nefir dii~üğü nadir ola
rak bağırsalclar at:tsıncla vuvalanır ve 
doium zamanına kadar bü~)·ebilir. 

Gebelik rahimde olmayınca !Jek 
tahii ola~ak muavenclerde rahim kü
çük ve hoş kalır. Röntı.:cnlc de pek ko
lay anla<ılır. Dışgcbelik 8 • 9 aylık 
olup da mutat doi'.:'1.ım zamanı gelince 
ağrılar ba5lar: beklenir, fakat hiç bir 
şey doğmaz. Kısa bir 7aman 'Wlnra ağ. 
nlar da durur ve çocuk karın içinde 
olür. Eğer bii}iik clıu:ebelik doğum za. 
manından evvel canlı olarıık ele ~çer· 
se kanodan ameliyat yapılarak çocuk 
ve anne beraherce kurtarılırlar. Fakat, 
ne vnık ki, hu miişkiil vazireııcrı rnn·· 
lı olarak kurtarılan clı.ı;?elıclik çocuk
ları çok yaşamazlar. flk ~ünlenlc ve 
ilk hafıalarda ek5eriya iilürlcr. çünkii 
anormal bir verde >·ani hai?ırs:ıklar ara 
<ındıt bu ('O<'uklar hir <rğıntı gihi hü· 
yümüşler ve sekilleı;j de bonılmıı<tur. 
cılı7 kalmı•larclır. Yaşamak kabiliyet· 
lf'ri pek ardır. En büyükleri biiluğ l'a 
şınclan ileri gidememislcrdir. Ya•~•a
lıı.r da dimağt ko.bilivet iti!ıarirlc ak· 
rıın (OC'llklardan ı:cri<lirler. 

Yahut ileri aylard:ı dısı:ebe:ıi11 ço
('lığ'll annesinin kamında )ııni hağl'• 
saklıtr arasında ölmüştür; <U}-U çekilir 
ve yavru kurur, yassıla<ır. Yahut is · 
keleti ldeta bir torba içinde sakit ka· 
lır. Zavallı anne karnı içinde yavru · 
<ıırnın i!keletinl •f'nelerle t:ı,ır, ve hir 
giin doktor muayene<iyle tc~:ıdiifcn 
meydana ç1k~nlır n~lıa garihi de gÖ· 

riilmü1tiir: ca.hi:ıt bağır•aıiı :ı•ırılım • 
rak isk'"elet rıarçalarını bu rolclaıı at · 
mık Jureti}•le gedknıis t~davi<ini kcn· 
eli kendine ya('ml\ a çal ı<ır. R<iylece 
kurrı1tmm ha<talar da 'ardır. 

Karında hıı ölü ('ncııkl:u anne için 
yabancı bir madde haline gclmi<!er<lir. • 
Ancak bir ameliuı ~nnq i mıra hından 
lnırınrahilir. ''Sah>i bilgi ve erken 
ameliyat:'' 

Drşr.ebelik hosfosı 
şüphe etmelidir? 

nelerden 

Bir kadın reı;:llerlnl muntazam 
görm~kte iken ı;:Unün birinde 4-8 
hafta geri kalırsa, bir taraf kast
ğınıfa bıç11.k saplanır glbı ş ddet li 
sancı duymak, birdenbire clii.şüp 
bayılmak, soğuk ter <li>kınek ve 
rpngı bırdenbire solmak gibi mü
him alAmetler knrşısınıla hiç te
reclrlüt göstermeden derhal bir has
taneye sevkedılnıelidir. Derhal bir 
nisaiye mütehassısı ı;:t>tlrtmek ka
b ise daha katı bir rllrckUf almmıs 
olur. Kısa zaman sonra knn lc-ke· 
ler1 gelmesi ve rterl glhl tiç kôş<.'li 
b r parça "Kadük" rlüşürmes! teş
hisi kuvvı>tlımd!rır. Bu parca ahi· 
mamalı ve behemehal doktora gös
tnllmel dlr! 

Şu bastt aırunetleri hilen anne
ler dışgebelık teşhisini kendileri 
kor "'r veya şüphe ederek vakit 
knybe1 m~den hlr kadın hııstalıkla
n nıll1elı.&Eısına müracaat ederler. 

:·································· 
: Yazan: Kars A•keri ll:ı~tane-;i baş-
: doktoru ve Kadııt Ha~talıkları 
: Miiıehas,ısı . 
E Dr. Saim Sağlık . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ebeler ve hemşlroler bu mesele ü
zerinde uyanık yet!ıŞtlrllm şlerdir. 
Derhal tıbbi kontrol altına nlınnıı
yan bu ha..-;t al ardan knvbed tenler 
vardır. Et><')' ce Sl'ne evvel Viyann 
kadınlan arasırıdn genç yaşta ani
yen ölerPk morga gctlrllenlı:>rin 
yarısınılun fazlr.ısının dışgebellkten 

ö1 mliş bulunduktan anlaşılmıştır! 

Dışgebeliğin tehlikeleri: 
lstatisliklere göre dt~gobcUkler 

kendı haline bırakılırsa % 80 öldü
rücüıliiı-. Yaktlnde ameliyat olanlar 
% 95 kurtulurlar. lhrnı~ı etmek 
ve ameliyata lli:wm gösterildiği 
halde tere<idütle vnıklt geçirtmek 
hastanın aleyhine olur. "Bu aı-alık 
dıı;gE:"beliJc mikroplıına t>I lir. At eş 
yüksetlr. Bu ateş ylikselmesi bnzım 
Perlt.ollite kadar götUreblll!Ce{:ln
den hastanın istikbali endi'c verir. 
Her dı.şgebelli!'e de behemehal n
metlyat lcabetme1_ Yuvası bozul
mııs. ölmüş pek kfiçük bir dışge
beliğ! vücut erlterok zararsız l>lr 
hale gelehilıliğl g[.bl tamamen erı
temlyeceği daha bUylıklerin ' n bı
raktığı yapışıklıklar rla hııstnyı se
nelerce rahatsız Nler ve nihayet jc

tenilınlyen amellyata ınuvakkat"n 
başka çare kalmnz. Böyle haller<le 
mukayese edlllrse vaktlylr• ameli
yat olmak ha.cıtımm muhakkaık çok 
lehinfle bir kararilır. 

Dışgebellk di.işilğilnden knlan P$ 
paraçlarınrlıın na<lir olaı ak Ka nscr 
de" ola.hl lir. Dışı:-ebenln k kanama
sı durmuş ve hasta tehllkl'YI ııt
latmı,:; rtiye ihmal P.Oilen h~tıılar 
arasıııdn fenıı teı<ııdüne "F,şkanse
ri" == "KoryoepltP\yom" olması ih
timal rlaMllnrledir. Bıınu 1U1l~n.k 
pek kolaydır: hastanın lclrarı, tav
şan veya farelere şırınga e<lillrse 
bu hayvanlann vumurtahklannrl11 
a!{kAr "kıın oturması a!Amell" F..ş
kanserlne deltılet eder. Ha<:tahmn 
3-4 Uncu hafla.cıından ronra hu hor
mon te<-rllbl"'lnln mO~et oluşu çok 
kıvmPtll<'llr. Bu te<-rilhP tav•ıınrla 
18 ~::ıntte C'PVnn verı>hlllr. F11ıkat hn 
tecrübe e"'1in bir mü~E";eOP ynnıl
mııhtiır Miltl'hnssı-sın lllnım ~ös
ter<liğ-i ameliyatı zamanınna k::ıhııl 
etme-k bütün hu fenıı l'httmal ve 
§kıbetlerl bertarnr e<ler. 

Bizde drşgebelik: 
Garp memleketlerinde dışgebe

liik liman ve ticarett büytik liehlr· 
lerınde yanl belso,ı,:ukluğunuıı cok 
olduğu yerlerde olur. Biz.de bel
soğukluğu garpteıı daha 11;1; oldu· 
ğwıdan sebepleriın.ln bu hastalığa 
alt kısım blzim içJ.n daha azdır. 1.Jo. 
ğum ve dilşilklerde ihtlma.msızlı.k, 
mükerrer düşük tP.Şebbüslerlyle 
kendı.nı ınlıkroplaıııak gfül se-bepler 
bl2.lm kadınlarımız 1~ln de diğer 
zararlarındıı.n başka aynca dışge
bel i.'k noktasından da bir endişe do
ğurmaıktadır. E.-;ki senelere na:r.n
rıın bizde de dı.ş~eıbellklerde nlsbt 
blr artma vardır. Son harpten ev
velki garp istatistikleri de dışgebe· 
liğin eskl senelere na7.aran art.maık
ta olduğunu göstermiştir. Bizde de 
herhnlde kadınlarımızın uyanrk 
bulunmalannı lcaıbettlrecek bir ar
tıştadır. 

Çalıştığım Kayseri, Dlyaııbaklr 
ve Kars mıntakalarında nadir ol
mıyarak dı.sgehellklere rastladım. 
Bu sene Kars ve clvurın<la Uç ay 
içinde 4 dı~gebel!ik vakaııına tesa
düf ettim. 

Kadının g"be kala'bllect-fl her 
ya~a olur. BUha..~a orta yaşlarda. 

Nasıl korunmalı? 
Kanal ve yumurtalık lılUlhahın

dan korunmalı. Doğum ve dUşUk· 
!erde lhtlınam göstermell. Böyle
ce anııeksltten korunmaıl • hlUhap 
varsa hemen tedavi erlilnıelldlr. 
Belw.{:ukluğunrlun bilhassa kııçın
mntı 1 6-8 hafta regll gedken bir 
kadın bfı.heme-hal ha mllellğlnl ve 
bunu rıı'lıim lç+nrle mi? veyn dı· 
sın<la mı? olduğunu b!r kııdın has
ı alıkl:ırı mUtehn'S.Sı~ınn kontrol C't· 
tirmelidir. Ancnk hu suretlı> müs
terih uyumak kahtı olur. Çünkll: 
bazı <lışgebPlill<lcr sahlplerlnl tatlı 

uykularından şiddmli sancı ve ka
namalarla uyandırarruk ılk alamet
lerini verirler! 

Sancılanma, bayılma, ölme: 

Gebe bir kadmda genç y<.ı.vru
nun rahme düşııwyıp kıı.nnldu.n kal· 
dığını ve bwı<la.n <lolayı dı,.gt•l>elik 
olduğunu bn;, t.:ıraflnrda tarif et
mi>iolık. Bu t~kkül ede:ı ywvru
nun etrafında yuvalanmasına hiz
met eden bırcok hUcıeıer ".Sellii" 
vardır. Bu hücıeler artıcı adeta ke· 
mırıcl vasıfta.ıiırlıır. Süralle çoğn
laraı. yavrunun beslenıııcsın~ lft· 
zım olan aııııe ile irt batt tem ne 
çal~ırlar. 'l ablı bir gebeJLkle zıı
ı·arsız ve hattu normal ceıeynn e
den bu hal dışgebellkte yumurtalık 
kaınalınm ince dU\·arını harabede
rek kan duııınrlannı du eritlrlcr. 
Kırmızı kan dama!'mdan bu-dcııhl
re fışkırnn kıı:nhtr karnın lçıne bar· 
.~akların ara.sına kısa zamanda do
lar. İşte bu c.>SUada anne biNleınhi
re sancılanaraıl cllişüp baıy1lııııştJr.) 
Eğer kanama çok sürııtll k<ie anne
n 11 hayatı tchlrkedc.o;:llr. Y(•tlşileml
~ e<'e-k ka.Oar sürat li kamwnndan ö
lenler de varılır. Bilhru:;sn dışgebf'll
(:ln orta nylarındn böyle olur. Bu 
kadar ağır başlıyan tablo pek c>n· 
derdir. DışgE"hc>tlğm bu elim sııf
hasından evvel duyulan haf C rn
halsı7lıklarla hastalnr kemi lcrinl 
bir doktora muayene cottlrlrlerse 
tehlikeyi viııktlnde önlemiş olur
lar. 

Knama <inha yaHı:;; lıse: bayılnn 
hasta M ılır, so~ıık terler. rengi sol
muştur. Teflrken birıız dilzdir. Bot 
hava alm:ık ihtlvacını duyar, çün
kU, çokç:ı kan im~ hından rlolnyı 
hava açlığı vardır. Derin clerin so
lumak Lc;ler. Slirutle hnrfnnı>ye sev· 
kedlllnci~·e kıı.clnr vakit kalırsa 
kurtulmuş dPmekl ir. tc•ruha göre 
kan vermeık ve seronı ynpmaıkla 
hasta sürntle dllzelir. 

Bnzan hasta hu hild tılıbl~·u at· 
la1ır da bll~isb•Jlğindt•n hflilispyl 
basit telakki ~lercok güııllik işleri
ne dalar. Fakat ara sırıı g('lrm kan 
lt•kelerlnden, derı pıu c;:nsı <!üşür
mesinden ve kasık sancısından şl
kAyet le uzamış ateltıde bir dUsUk 
gihi kan ve sancıyı. kC'Secek hlr IH'ıç 
aranıaık üzere nw.halle aralnrırı<la 
veya hastanc>lcr nrnsındn dolaŞlr. 
Yollarda hafif baygınlıklar da ge· 
çirlr. lç kannm:ısı w,a ~r oldu -
ğundan ba;:lnmış yapısı!klıklnnn da 
yardımiyle yan emniyette olnmk 
ıstıraba alışmı.ş g"bi meyus dolnşır. 
Gliniln birinde ırisBJye po!Lkllnlğlrw 
gönderilen hu kabil hııstnlar der
hal ame!Lyat mt>cburlyt'.'ti kııı-şısın
da şaşırılar. Faknt r>ndlşe (•tmiye 
mecallı>rf de kalmnmıstır. Çiinkü 
tedricc-n rlevam e<lı'n n7.ar azar kn
namaklnrla kansızlrk teessüs etmiş
tir. Ameliyat olurlar, 8-10 gün son
ra ölüm t!"hli1cesinl at !atmış, mü
ziç sımcılnrından ve diğer rııha1sız
lıklanndnn kurtulmuş olaraık has
taneyi terk('(lerken pek l"(lemnun
durlar. Siiratle eski knnlnnnı ve 
beden kudretlerini kaznnırlırr. ı\de
ta hasta o hastıı değildir. Yepyeni 
bir ~ıhhat kazruımıştır! 

Yukar<la'ki satıı-Iarla dtşgetıell
ğln eskisi ı,dlbl hb~rle de pe-k nmllr 
olma<lığım ve teh'il>eslne kal'$1 
"t!EY ge-cikmesi, bir kasıık sancısı, 

hayrlma, azar azar !kanama V<' deri 
dii.~ürrnl'!" gibi pC'k kolay alamet
leriyle kadınlarımızın ı.ryanık bu
lunrmı.Jarını ve birbirlerini tenvir 
etmelerlnJ 1t>harilz C'ttlrmC'k lstl'
dim. Pek nadir de olsa i'ınt ülilm
lere sebe-1> olahilcllğlnl unutmama· 
hdır. Bu hastalığa knrşı gafil a'V· 
!anmamak pek kolay olan cı.lflmet
lerlrıe dlokkııt et mekll' kııhlldlr. 

Sayın oku;-:uculaıım; işte size 
son tav~iyt>lerlm: 

1 - Her gebelik şüphesi muhnk
ka'k kontrol ettlrllercl< normnl ve
ya anormal olusu tC'Sblt edHmell
dir. Müteha..<>Sısın dışgebel!k katı 
teşhlı-i karşısında lüzum gösterıll
ğl am"'ll'Yntı knbul etmek tyJ ol
manın en kısa ve emrılyetll yolu
dur. 

2 - Anneks't'e yıılknlanmnmnlı, 
varsa ilk fırsatta tedavi ettlnnell. 
nnnek~ittt'.'n korunmaık ı.cın doğum
lar l'hlly<·tll ellerdf' yapılmalı, bil· 
hn.~a CONtk rıu~urmf'k kiitli huyun
rlnn sakınmnlırlır. 'hıtlmııma rıd!:
mCon gf'ne dllşiik olmu~n sııll'ıhl· 
yet11 dlf'rdf' INfavl rltlrln17. fültlln 
rlnğum ve ıliiı<liklf'l'!iı:>n A-S 11afta 
ronra llt'hatı kııhp lrnlmnrlığını be
hemehal kontrol l'ttirlniz!. • 

MAHKÜM OLAN 
VURGUNCULAR 

Fazla fiyatla satış yapanlar hakkında 

ondokuz mahkumiyet karan verildi 
(B· şı L inci •ayfad ı > 

sına ve bnklye biraların mUsadere· 
s:ne, mevcut tahin helvalarını satışa 
arzetmemek ve kacırma:k ve sa:kla -
maktan suçlu helvacı Mehmet Bula· 
yıcı üç ay hapis 100 lira ağır para ce
zaı:ı ve 1 ay dükkllnının kapatılması
ne, 9 teneke ile bir kaazn içlrıdekl 28 
kilo helvanın mUsaderesLııe. 50 ku· 
ru<:a ekmek ~atmaktan suclu ve ek
mek bayii Hasan Akbıyık iki ay ha
pi~ 66.6() lira aı::ır para cezası ve ek
meklerin mü;;aderest blr ay dilkkaJlı
nın kapatılmasına. 

tafıı. 15 er lira :ığır para ceza.<qnıı, 
Hal'df' Gilzel Bursa knsıı.bı Na.mık 
Tan mevcut sığır ntlnl snhşa ar7.et
medlğiııden dolayı 40 llra ağır para 
ce7a"ına, 15 gUn dUkkfınının kapa
tılmasına ve etlerin mUsadı>resine. 
bir P'kmeğl 60 kurusa satmruklan suç
lu Cemal Bozkurt 20 Ura ağır para 
Ce7asına, l'ki okmeğl 7() er kııru.~tan 
sıı.tmıııktan dolayı Nnzml Tekdt>mlr 
40 lira ağır para CP.'.z:tsınn. fazın fl
yııUa ekmek satmaktııın suçlu Meh
met 30 lira ağır para cezasına. 
evini fa7Ja be<'lelle kiraya v!'rmf'ktC'n 
suçtu Hamdi Yapıcı 720 lira ıığır pn
ra cezasına mahktım e<lJlmlşlert'llr. 

İkinci Orta okulun güzel 
bir hareketi 

"'Bir yokqı] tafohe velhi" imn~ını 

kullanan bir okuyucumuzdan şu mektu · 
bu aldık: 

Okul yardım kolu liğretmcntcrindcn 

ve talebelerinden toplanan yardım para • 
~iyle fakir 30 talehesine ayakkahı vererek 

!ki teneke gazı 65 llrıcya satmaık
tan suçlu bakkal Necip 100 Ura ağır 
para cezaslyle mahkClmlyetlne, faa:la 
flyatla rc.-çet satmaıkta.n suçlu tatlıcı 
Rasim 66,60 llra ağır para Ce'l8SI bir 
ay dUkkAnının kapatılmasına, reçel
lerin müsaderesine, karnesiz ekmek 
satma.klan suçlu ekm(•k bu.yli Rıza 
Saraç 160 lira para cezasına, mem
nuiyet hil!l!ına sandıkla şc-ker sat
maktan suçlu Memurlar Kooperatifi 
Cebeci Şubesi şefi Şevket ve tezgiıh· 
tar Mustafa 25 şer llra ağır para ce
zasına, karnesiz ekmek satmaktan 
suçlu ekmP.k bayU Halli 40 Ura ai?ır 
para cezasına, karnesn ekmek sat· bayram gününde onları sevindirmiştir. 
maktan suçlu Halil 20,80 lira ai?ır pa- Bu hareketi takdirle karşılar, keyfi 
ra cezasına, Musa Liman 16,60 Hra • . • •. . 
para cezasına, fazla fiyatla karpuz yetm gazetenızlc neşredılen tcşekkurle" 
satmaktan suçlu sergl,Çi Ali ve Mus-mi:de bildirilmesini sizden rica ederim. 
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1 1 Bayramdan Bayrama 1 Sonbahar at yarışları 
Dünkü 
ve bugünkü 
kurbanlar! 

Kurban kesme, insan oğluouo kafası iş-

SPOR 

Bayram kupas~ 

Yüksek Okullar 
lemiye başladıktan, borçlanma, teşek· d b k b 
kür etme duygusu doğdukwı sonra arasın o as et ol 
çok ~i çağlarda ba,!ıyan ka.nlı bir 

1 ı;.:eleııektir. Allah bol mahsul vem1iş- 1 b 1 t 
tir; bü>-iik bir kıdıkıan kurcarmı,ur; ve vo ey o urnuvası 
bir adağı yerioe getirmışur; böyle tstanbul Unlver51tesl ııe yapılaenk 
hallerde ona karşı yapılacak te)tkkür spor tEma"'la.n ıteri kalınca bayramı bo.5 
ancak onun adına kesilen bir kurban· &'eQlrmemck için Ankara Ytiks€'k okul
la ödenebilirdi. İnsan oğlu, yaşadığı 1an aralarında bil' turnuva yaptıln.T. 
çağa ve medeniyet seviyesine göre bu Dün başLıyan atıı.kad:ı.r tal••be önünde 
teşekkiir borcunu ödeyebilmek için ve s.B.O. salonunda yapıl:ın bu mUAA- -
oğlunu kesti, kızım kesti, kölesini. baikalat ııu netlcey\ verdi : 
k~ti, devesini kesti, koyununu kes- D.T.C. _ Y.Z.E. (15-1-15-l) 
ti ... 

Kurl>an kesmek hissi, insanların miişterd.: Dil, T<ırVl • Coğratyalılar eokslık bir 
duygularından doğan bir gelenek ol· takımla bozwk ve karışıic bir oyun oy
duğu için kültür ve gelişme bakımın· nı.yan raklplerlnıl lık.I sette kolayca yen. 
dıın biribiriyle ilıtisi olınıyan birçok mL•kite tııc zahmet cL.ıonc<tller. D.T.C. 
milletlerde aynı adete tesadiif edilir. nln VOieybol takımı KL"<:cn .)111''\ nlstıet-

f ns:ınlık medenileştikçe, anık inı1an oğ- lıe COk d<Uzıcün ve anıu~mı*! Buna mu -
Junu kurban etmekten vazgeçti. İs • kabU blr uı.mıın şampiyon t•ıkmış Y.7..K 
l:lmlık devresinde kur!Y.ın bildiğimiz takımında L't'kl ıırırlak devrini hatırla · 
şekli aldı. Buı&n kurban anık içti • tacak hlc bir ŞL'Y gureım'(Jlk. 

mai hir mahıyet lfimış bulunmakta • 
dır. Yılda bir kere so~ bir yardım
laşmadan, fakiı Jıka:anın ~m temin 
etmekıt'll ibaret bir bal alın.~ur. 

* 
Kurbanın kısa tarihçesinden bahsederken 

bütün insan oğullarının kendilerini 
bu ~eleneğin te~irinden kurtarama • 
maJıklarını söylemiştik. Hatta şu wn 
üç dürt yıldır, kurban en ileri kültür
lü memleketlerde bütün dehşetiyle ye

niden canlanmıştır. 

S. B. O. - G. T. E. 
( 15/2-18 116 ) 

Bu iki kuvvetli takım arasında lıe}·e· 
canlı ve ~fucl hi r birinci set sc>·rctıik. 
Denebilir ki bu ~ette bayram ıurnuva'ı · 
nın volerhol finali o}·nandı. (l>k gü1cl 
l:ı.ı~lryan Ga/İ Terbiye Enstiılilüleri rakip
lerinin haıalarından iri istifade eden,._ 
son sayı}a kadar rükseldiler. Burada bir· 
elen orunlarını dLiıelten S. B. O. takımı 
Turan, Hüse} in ve Fadıl vasıta~iylc ~İİ· 

1el sayılar }i\Jlarak seci 18 • 16 ko11.ırdı
l:ır. 

• bugün sona erıyor 

KAZANMALARI İHTİMALİ 

OLAN ATLARI YAZİYORUZ 
Bugün saat 15 te yapılacak olan nt 1 clroı nun gc-rcl<se (G-Oncaı nın (Buket) 1 

yarı~lıll"IYlc bu mevı;Jım nihayete ennıs get'(Ile)erl belki kabU olur. 
bulunacaktır. Gcı"{"k mevslmln sonu ol· Ü(JÜ.l\"CU KOl;!U : 
mn.sı ge!'L>ksc yapılacak olan koşu!ann 
hUYtiklüC:-il bugunün ctıcmml;-etlnl ıc • 
baruz ettlrmektcuır. 

Güniln L'n ınutıı.ın koşusu besinci Çnl· 
clırnn ko~usudur. Burnd.-ı on btr .sa! kan 
tay koşıll'aktır. Vakın Knracabey ko~u
S'U olsun llluh.ıc koşusu olsun bunlar da 

bilJ,'ilk yarışlarsıı da: ırıren hrn·vanı:ınn 

azlıfn cıoı.·wıslylc pek o kn<lar ehemmi -
yetil olıırntın benzcmeım•kl<.'<llr. Ma.ma -
tıh ko•ulıırın hrmC'n hf"tıwn hepsi giı -
rUlmll!L' clC'~c•r bir manzara nrzL•lınekt,~· 

ıllr. 

BiRiNCi KONf! ; 

Tn~ıunı:ır k<ışusu<lur. üc yaşındııkl 

yeril nının kan lnıclllz crk<'k ve <lı:;l 
taylarn mııhsustur. lknıml;vcsl ;,,;o Hra 

mL'Bafesl 2000 mctroolr. Bu koııudıı ile 
tay \'ardır. 

1) Kııtlcr (T. tı;bllı:nl 58 kilo 
2) ~o~·ıtnn CH. Emılşl :>il~ k lo 
3J .,.\tl•n<•vls (!'. K. O~man) 51>'Aı kilo 
nu kosu >nnşr:ılann dedli:i ır"hi tam 

blr hC'<I >"' k kooıudur. Yarım kanlar ıı -
rnsındu ıılm<II:H' kn<lnr hlC mat!Op ol • 
mıyan t :\lenL•v!ı;) in bu ko•;uYU cin lro • 
laytıkll\ k ız.ın·ıcııA:ı ıımulınaktadır. YAi· 
nız (T{;ırl»rl ile (Sn~'<lan l ı::e.:en harta -
nın n•vansını ~·apaeııkJ,ırc.lır. B:ıknlım 

hnnıılııl l·l<lnrl olacak?. 
iKiNCi KOSU : 

;\!erle koı;usudur. I>ört ve mha yu. -
karı Ynı>Lnkl ;ycrJıl ynrun kan lngLliz at 
ve kısraklara mah.'lustttr. lkr,ınıbu>I. 

'1150 lira meşufcst 3500 ffiL"1.rod~. K<>1uya 
U!: yarun kan yıı:ıalımı.ııtır. 

1) Alreıılan OL Ô7Am) 60 kllo 
2) St.•Job:ın (ALlı ::>. K.) 58 kilo 
3ı .t:lh ın (l!. Salt) :;ıc; ~ kilo 
llu koşu dn blrtnc.ı kosu glıb1 hediye -

Uklli. Ya~ ~nı~ı ye kadar attır ark& • 

claşlnnruıan ~ayrlslnc kolaylıkla te.tev -
vuk etlen (Elh ını buırUn de koJ.ay!ılda 

bu uzun mcsa.tc:Y'I baeta b\~ek:tlr. 
lJÔIWÜNCU HOŞU : 

Beliine! ç.1 ldıran lkoşu6Udur. 1940 do
ğumlu yorll saf kan İl'lıSl'Ub: eıttek ve 
d ~1 taylara mahsustur. lkrarnlo.-esl 3.'>llll 
llra rıwsa!os1 lt;()U mctred:lr. Bu koşuya 
yn.zılanlnr şUil!ardır : 

1) llumııyun (H. Salt) 56 kilo 
2l Homdeıın (H. Bıı.1t) 156 kilo 

3) Yııra.d (F. Atla l 156 k:llo 
4) Ynrııd n (F. AUı> 56 kilo 
5) İZ cBn. A. Apayık) 56 kUo 
6) Pulat. (F. Slmsarot:lu) :'il> kllo 
7) Destcgill (F. Slms:ıroğlU) 541,i kile 
8) ıınsııa (A. Atmna) 54'!2 :ınıo 
9) Nllüfc'1" (İ. Aytnç) 54% kilo 

10) Pınar (A. AynııgiY.t) 54-% kilo 
ıt) Vlrlo (S. K. 06lrruuı) 54 Ya kl!lo 

Fakat bu kurban, AHaha teşekkür için 

değil, rejimleri, ideoloji leri ya~atmak 
ve apkta tutmak içindir. Kurban, 
deve, at veya koyun değildir; oğul • 
dur, çoc1lkrur, anadu, babadır, kı~
ca. insan oğludur. Kurban, üç tane 
hes tane değildir; yirmi onız milyo
na çoktan yaklaşmışur. Kurban gele
neği 939 dan beri devam etmektedir; 
daha ne kadar süreceği, daha nelerin 
C..urhan edileceği, kanın ne zaman di
neceği belli değildir! Kurbanın ca • 
nını alan bıçak değildir; toptur, tü • 

fektir, bombadır, tankur, uça.kur! .• 

İkinci sette ıamanıcn açılRn ve oyuna 
hakim olan aym ı:ı.kım kol.ıyca ,cıi ve Kurııcahcy koşusudur. Uc ve daha Y\1-

maçı aldı. karı yuvtnkl Yl·rll sar kan lnglıllz at ve 
kısı.ıklarn mnlıstıslur. lkranılycsi 800 

Bu gtınün C'll ıroı:ı.oaı1k ve ~ güç ~ 
susu<Jur. ısımctlyt' krular yrupı!aniarında 

her l>Lrl dl((er.lnl hiç olınazııa b1r kere 
gcı;ml:;t.ıl. Bu koşunun hwustyet.1€'1'1n -
den blrlsi de m~"l!eslıtln ilk defa oıanıtt 
1600 mC'treye çıkıırılmı, olmasıdır. Ştrn -
ıllye kadn.r mk\plcrlne azami 1?50 met· 
rede g:ı!OOe calanlar balaılım bu&'iın ne 
yapacak? llununıa hcrn'lx~ eski kO-"u • 
lan goz önünde tutarak sıra ile Haspa, 
lz. Pulat raldplcrtnc göre şan&11 gözük-

Biz, 939 da, 94o ta, 941 de ve 942 de sa
dece birkaç bin gözü sürmeli ko)'-unu 
kurban verdik o kadar, ne mutlu bi
ze L .. Nice böyle bayramlara .•• 

Sabaheddiı':z SÖNMEZ 

Fransa' da bir 

ırk araştırmaları 

Enstitüsü açılıyor 
Paris, 19 a.a. - D.N.B. blldirl

yor : 
Yahudi işleri umumt komiseri 

M. de Perlepox'nın teklifi Uzerinc 
l:t'ransacla bir ırk arnşlırmalan ens
titlisU kurulmuştur. Bu enstıtuuı. 
rıtin vazifesi ameli bakımdan asker
lilt nıızariyesiııi inkişaf eltlrmlye 
ve naz:ıı·iyeyi fransız halkına anlat
rnııya çalışmıı.k olacaktır. $u son 
gUıılerıle de Sorboııne Univı-rsite
slnıle bir yahudi tarihi kUrsüsU lh
dııs edilmiştir. 

Basketbol maçları 
Y. Z. E. (18) D. T.C. (16) 

Ziraatliler her zamanki gibi m:ıç:ı 
kuvvetli ve atak b~ladılar ve sona 
doğru gevşed !er. Dil, Tarih ve Coğ
rafya'da Aydın-Suat kardeşler tr1Jkı· 
mm faal elemanları. Y.Z.E. den 
MemdUlı ve bilhıııssa Dündar antn•· 
manlı olsalard1 sayı farkı çok fmd:ı 
olacaktı. Daima ra•kip ba.çkelj önline 
gelen Y. Z. E. eıklncılan birçok fırsat 
kaçırdılar. Bununla bern•ber daha ol
gun oyunculara ma11.k bulunmaları 
galllblıyetl onlara verdi. 

S. B. O. (45) G. T. E. (22) 

llııı ıncs.ı resi 3000 metı·L'dlr. 
Koşuy,ı ya.zılan saf kanlar !!Uın ıa.r<lır: 

1) Gonca CA. Atman) 60~!a kl:lo 
2> Uavaludro es. K. Osman) 56 kl:lo 
:ıı D<?ınet (F. R\rnsaroıtlu) 54% kilo 
Bukt•t (!.". Slırnsııroıtlu) 54~!. JctQo 

Bu koşu ilk nazarU;i kolay g bl gö • 
zukü>-or. Öyle )'n son za.ınanlard:ı CMscn mektf'd.lrlcr. 
ıulcdl azalan rnklı>lerlne koJaylıkl:ı. te- l?EŞISnt KOSU : 

f,1 V\'Uk eden (flllkt't) lın şansını 1nktır 

l•lmek kabil mldlr? Mamnflh urıık bir 
1htlmal ıle oısn CDuvaluclro) nun nıklıı 
olnbllet'eğl hatıra &'eliyor. 

Bununla l>erahcr evvelki hıırt:ı gMıe 

hu diiı·t hn~·van arıı.sındak1 3000 m<•tre. 
mt koşuyu gllz ön ilnc ll'C't1ı1rsenlz (Bu • 

::\tuhac kosusu<lur. Dört V(' dsıha yU• 

knn Yll$takl s:ı.f kan anıp at ve Josrak· 
ı.ım mahırustur. tı..'Tllmb'csl 800 ıtrn me
ııafcsl 4000 mı>lrcdlT. Bu looşuda üc hay. 

vnn :rıızılı•lır. 

1) Sa vıı ( t H. Tekr:e) !'iS kl'!o 
2) Tomıır<'UI< (A. l-~'1111) 58 kll1'o 

~) Alok IF.:. AJ:ıl) fi8 k11o 
Dün Ga7.i Terblyc-lller güzel ve ket) in son ıınıaı'lla l<esll<lllt'ln1 fakat dl· nurııdn CTomur<'u'k) un rıılkl'Jl1erlnf 

muvafCaık1yetli bir oyun çııkardılar. ı';('rl<'ıinln d-e l<oodl.slne yetışeeC'k kııd - ıı~ıın noı:\Tusu nı.klhln1 gecmes\ ttıtlma -
Faıkat çok kuvvetli olan S.B.O. ta•kı· retleri kıılmndığını kolııylıkla hntn·ınr - llnl <inha lı'<tlfiı buıuvorıım. 
mı karşısuı-da bun<lan fazla bir şc-y "1nız ?ann•'<lerlm. Buının el!'er blrnz a • 
yapaımazlardı. $.B.O. nun üç :ııkıncısı kılll koıınc.1.k olurlarsa gerek (Davala· HikmM T AZTOIO(JT;(J 

iste<likleri :r.aman kolayca ma,ç i.istün
de hAk~m oldular.. Bilha~a komple 
basketbolcu olıın Melih ve IIüseylnln 
attıktan basketler çok güzeldi ... 

Yarın sıııbı:th saat 9.30 da flnnl mnç
lan yapllarak ve bayram kupasının 
gaıli'Plert me)'Unna çıkacaktır. Gerek 
baSketbolde gerelkse volC'ybolde bu 
maçların kuvvetli favorim Siyasal 
Bilg!Jer Okulu olduğunu kısaca işar«:>t 
ediverelim. - V. A. 

Kulüpler muhleliline karşı 

Yüksek Okullar muhleliti 

Bölıte Başkanlığından : 

Yarın saat 15 te yapılac;ık bu miisn
baka için kulüp ve yüksek okullar mü • 
me<sillerinin bu,ııün saat 14 te Bölge Ba~
kanlığında bulunmaları rica olunur. 

Yabancı paralarm 

ortalama çek fiyatları 
STENOGRAFI 

Yazan: Kazım Arar 

Kendi kendine veya muhabere 
SonkAnun 1943 ayı içinde g&önü- ile en çok bir ayda Stenografi 

ne alınmaısı lAzı.ıngelen borsada kote 
olı.ıın veya olmıyan yahancı paraları· Öğreten yeni ve kolay kitap 
nın ortalama çek fiya:tıları tesblt e- çrktı. Arzu edenlere kitabı ytk
dil mişlir. Buna göre; 

Stcrlln 5,22,75 I zan tarafmdan Memurlar Koo-
Dolur 130,82,75 1 peratifi karşJ1Smda Stenografi 
İsviçre Craınsı 30,28,50 k d .. · l 
l't".lcla ı2,90,87:i ursun a ucretsız o arak 2 
l<ıwç kuronu 31,12,25 ders gösterilmekted.U-. 
Reglst<.'rm:ırk 21.7684 B"' .. k. bevl .nd bul 
Danlmnrka kuronu 26.4542 utün ıta erı e unur. 
Norveç kuronu 28.7983 Telefon: 3714 
Arnavut frangı 41.6432 
Hong-Kong doları 32.6750 
ArJruıtln pezosu 
Oth::ı:lll.t için) Daimi kari 32.6750 

BAYRAM GÜNLERİNDE 1 ----
Arjantin peozosu 
(ihrncnt i~in> 
Riyal (Berlin üzerinden) 
füyal (Londra il.zerinden) 
Ruble 

38.7259 
7.3970 
4.0527 

24.f>MS 
5.2235 • 

alacaklara 
Tasarruf haftasının 
havasını kaybetmiyelim ! 

T ı\~ARRUF ve Yerllmallar H af
ıası dillı sona erdi. Yedi gün 
içinde çok değerli söıler dinle

dik; raıılar okuduk ve ıeı.ahürlere ~a
hit olduk. Tasarruf ve Yerlimallar 
Haftası mefhumu içinde anlatmak is
tediğimiz milli iktı..a.dımızın prensip
leri Üzerinde salilıiyctler bir kere da
ba durdular. 

Milli iktısarta. güttüğiimü-ı yolu 
en güzel ve en VULUblu dille çizen ko
nuşmanın, Başvekiliıniı Sıı.racoğlıınun 
bııfıayı açtş nutku olduğunda şüphe· 
)Oktur. "Tuttuğumuz y0t, Türk ilmsat 
yolu, varacağımız hedef de ikusadl if
tiklill ve Türkün refahıdır." 

'"İkusat" mefhumu bu memldcete 
~irdiği hri.inclenberi oldukça 2ik1.ak11 
bir yol takibetmiştlr. İlk defa oomhuri
yet dcvcindedir ki, Devlet iktısatta i"° 
tikr:ırlı bir yol tutmuş, bir milli poli. 
ıika yaratmıştır: politikamız. milli ik· 
tısat ('Olicikasıdır. 

İçtimai hayatın her cepb~inde böy• 
le oldu. Renk.~iz, melez, kopyacı ol • 
nıııktan çıkuk. Milliye döndük. 

İkusatta millilc~memizin ilk kuv· 
vetli tezabürü y.ıbancı sermaye yerine, 
millt sermayenin geçişi oldu. Ferdin 
gücü yetmediği yerde Devlet müdaha
le etti; fakat millilik preıısipioe sadık 
kaldı. Eğer bugün bi-r "yerlimah"ndan 
b.ıhsedebiliyorsa.k, milli ikusat politi· 
kasının bir eseri üzerinde konutuY<> • 
ruz demektir. 

Dürük, mesut ve refahlı Türkiye'ye 
milli ikusat yolundan gideceğimizde 
artık kim<eniıı ,ıiı>hcsl kalmaınıJttr. 

Vatan toı>rağını keneli gücümüzle, 
kendi ka7mamız ve ta'tmızla imar ede· 
ceğiı. Sayın Saracoğlu, bu azmimizi, 
iki hii)-iik Şefin adları üzerinde ne gü
zel belirtı.i: 

"Biz b11 ya/11/an fle 1afnl111<1lla oltm 
İfferi sadece yapacağımız J..ıha büyüle, 
daha ı:anlı işlerin birer başlangıcı sa· 
yıyon1z. Çüııkü Atalürlt m ts11t bir mil· 
let ve mamur bir vatan yaratmıya ra
ltştı. Çünkıi ismet lnönü mesut bir 
millet, mamur bir fJ{l/tm yaraJmıya fa· 
ltlıyor.'' 

H er yılın bir haftası, kendi ken · 
dimize bir hesaplaşmaya ayrılmıştır. 

Ta..arruI ve Yerlimallar Haftası içinde 
yapuğıınıı, bu hesapla.5madan başka 
bir şey değil, Ne yaptık, ne yap:ıbili· 
}'Oru7, ne yapmamız lrnmdır. Kı,a<11, 
hedef diyebildiğimiz " Bü>"Ük Türkiye" 
)'Olunun neresindeyiz, 

Harp ve harpten doğan buhranlar, 
gerçi fabrika yapılarını bir miiddet 
içi.o durdurmu' gibi görünüyor. Fakat 
hiç bir hadisenin, bitim iç yapımızı 
en küçük ,ekteye ve dura.ksamı)'ll uğ
ratınadığını bir kere daha görmek için 
son haftadan istifade enik. 

lı; yapımız, millt davanın manev1 
eserlerinin yeşerip boy atması, gelişip 
yükqelmesidir. 

Türk çocuğunda ta.<arnıf terhi}es: 
yer etmiştir. İsrafla mücadde bahsin
de bütün millet şuurlu bir ıemkio 
iı;indcdir. Gerek her birimiz, gerc-k to· 
pumuz için sıkıntıdan kurtulmanın ve 
feraha kavuşmanın biraz dişimhi ~ık
mıya bağlı olduğunu iyiden i)İ)'e aıı· 
lamış bulunuyoruz. 

Melhuz tehli1celer kar~mncla Lir 
ve beraber olmanın, safları sıK!-ıştır • 
manın bir vatan borcu olduğu üstün
de tek ayrı düşünenimiz yoktur. Mad
di ve manevi varlıklanmı1 bu ı;.:aye uğ
runda ayarlanmıştır. Hepimiz "bütün'' 
için ve ''bürün" emrindeyiz. 

Ziraat Vekilimiz Hatihoğlu'nun 
dün pek ~zel ifade ettiği gibi "bizim 
ikttsat ahlakımız bürünün 7.atarına ki
şinin 1caıanma!ını hakir ~örür. İktıRa· 
dın koyu liberal mezheplLleri bile bu· 
gün. devlet menfaati önünde fert men
faatini ibmalde tereddüt göstermemiş . 
ferdir. 

Milli iktmt haftamınn <ona erdiği 
ft1 günde hif' endişemizi açığa vur • 
maktan ken<limiu alamıyacağız: bu 
hafta içindeki konuşmalardan, yazılar· 
ehin aldıılım17 deRleri hemen unutu • 
vermesek ... İçtiğimiz andlara, verdiiH· 
mİ7 <Ö71ere hütün bir yıl sadık kahak .. 
Bu davadaki inanımız ve samimiliği • 
miz bayramltk rnatahlar arasına ka · 
rtŞC"~Sll ... 

KemalZ.GENCOSMAN 

CL•k 1'uronu 
Mısır llrn.'>l 
Kıbrıs lirnsı 

Ftlisl'in lirası " 
Imk lir:ısı 
Su rlıya li rn.sı 
(Parls lizt'rinden) 
suri•YE' lirası 
Lyon Uzcrinden) 
A 1t Ln Sterlin c J\Iı>ı'kP2 
Bankası nltm alış raıYici 

iizerlnden) 
Attın Sterlin <Lonrlra'da 
n !tın ra.vlci üzeritn<len > 
Altın Rayşmark <Merkez 
Dankam altın alış rayici 

t1zerlnden > 
Altın Penı,rö (~forkez 

Baınk8Sl altın alış ray"ci 
Uzerlnden) 
Altın tw~re frangı CMer
ke-ı Banka.<:ı altın ı:ıJış 

5.3620 
52280 
5.2280 
5.228 

0.5920 

0.5784 

10.2389 

10.2830 

0.5012 

0.3680 

Beled~e R ğl.nden : 

1) 1-1-1948 ırünündcn ıttıbaren lt'lhrl
mt:z Ha.ık Daıtıtmn Dl.rl1k'ler1ne ~t o
lunabllmclc w dııJrnl eıkırıek ıtartı. .ıa

lıllmek l<:ln : 
A) Pliter ıchlr ~ kıa2:a.1ıardan .,e • 
lcnlcnıen, geldlklcr1 )'«".!erde Daitıt

ma n rllıkleri t.eoklıtıtt vaJW1. bııı bir
liklerden kayıtlarının 1'tllndlll1nl ve 
ekmek kartı nllp almadıklannıı ır&l

tcrtr birer (vur doı7iftfrme bol116"). 
B) Geldikleri ı;eh.tr ve kazalarda Da• 
Cıtma Dlrlllder.I tcşk!lAtı yo1aıa, ma
halli belC<ilye tCl6kt!Atından veya k01 
muhtarlanndan o yerden t.ıımameıı 

8Yrlldıklamu ve knrt uırulü V'1.1'Btl 

kart alıp almnd1klarını, kart uwulO 
yokııa kart usulil olma<1ııtmı bUdlrll' 
bl:r (ı;cr dcı1~tlrms bsl11ırıriJ eetr • 
meler! tsknccekt!T. 

2) Hal ve vaziyetiyle yaı>tıRı 1wl, ııı!lt-

rıııY'ici üzerinden> 0.2832 r!mlzd~ <Jalml kalaca~ı kanaatını ver- • 
Hint Rubysl <Bomha;,v) Lon<lra d1rmtycıı kimselere d:ılm1 ekmek lı:ıııiJ 

plya.<;a,.~ına göre muıkaıbill Peni 17.96 vcrllmlyeccktır. nu ltlbarla, 1 -1-194.S 
R1!n0nrlcn ltlbrıron Hnlk Pnr:tıtma Blr • 

dır. Jllöert her e:ıhıstnn veoya aile re!!ttnderı 
İhrnC'n1trı Rnıyşmnrk 50.50, lthaltıt- evlerinin tnpıılıırını veıya ldraC'l ıeeıer 

ta Rroışıııark 50.76 liradır. kira kontratlarını veynJıut da caiıştılt· 
ınn lıs yerlnlndeın dnlml le gim'!il'Jdoe!".lld 
ırl58terlr muteber b1r veslkuyı 1st!,yecek • 

J. 1. 1111. 1. 1. 11 •• 1 •••••• 11 •• 1. 111 '- 14?.l"dir. 

ŞEKERCİ 

Hau Bekir Ticarethanesi 
Snym Müşterilerinin 

Bııyr.ımlarını kutlar 

--................................ ,. 

Bu sebep]~ 'Yor lfrı~f~th'tM ""1gfl3f/ 
ı:etlmılyenlere. ve sehrtmlzde daimi ka• 
laC'aA'Jnı ısrıııt lcln 1cabını1a tııpuauntt. 

kira mukaı;r>l nl veyahut da iş yeri~ 
"!kasını fbrıız t"tmlYcnlPre ~uretı katb'lt" 
de dnlmt ekmek kıırtı v lmfyPl'f'ltln • 
tfMl, işbu vcs! :nlnnn e!mı'l1<1en tmıtn ~ 

dllm<'BI ltlzumıı r.hemm!yetle qayın Jııılk· 
tan 11~ olunıtr, 677'7 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllll!:. 
= --- ~ 
~ Kömürden tasarruf etmekle hem § 
= ~ 
:: kesenize hem de yurda ~ - ~ 
§ hizmet edersiniz ~ - ~ - ~ = Türkiye Kömür Sallı ve Tevzi Müessesesi ~ = ~ - ~ 
'=i'llllllllJllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlll~ 
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1 DOGA N -----
(Baıı l. inci urfada> 

Ha k tki dütmanlarımız, bu 
a b1 fU veya bu hırs uğruna 
ürenlerd ir . Bunları a ffet 
ekle be r a ber, Hüküme ti 

milli ~fkati, heT a n, bu ıs
bm batucuncla h iMettiren 
spet yardnnlara devam ede
. Bir kelime ile Kızılay'm 
d1111 kaynaklarını zengin 

tirelim. Onun sıcak af mdan 
ha on binlerce vatanda,ları 
d a ha binlerce Türk çocu· 
u m enfaatle ndinne imka n
ı aatlryalrm. 

Bayramlar, bizde içtimai 
dımlatma ve dayanı,m11 
l'Ula rmm yeniden tevk bul 

iu ıünlerdir. Harp süregitti 
ka da r, bunvn bir tek mev

• e hedefi vardw: buhra -
aiır baatıtı vatanda, la r 

ıfmm acılarını hafifletmek! 
un d a bir tek vurtaaı var

: Kızılay! 
ikinci diinya harbinin bu kı
da , ve eğer facia bitmiyecek 
rsa, gelecek kqlarmda Kı

ay'm yardımı d a ima artan 
e hemmiyet alacaktır. Al&

' bu e hemmiyetle bir n is
tte artıralım. Srkıntı çekm i 

veya az sıkmtı çekenleri 
an ü züntüsünden kurta r a

ecek bir t eselli vana, k endi 
ii i ve doyduğu valcit. bi1-
diği bir yuvada bir ihtiylln , 

at a bir çocu l u veya kimse -
bir kadını doyurmakta ol· 

~u h issini duvm11ktır. 
Bir k a p sıcak af ! Yarm b ir 
kaula bunu vermek elini~de 
i il midir ? Ya rm öğle sofra
d a . si7.İn bir k Ro atın".,. ' " 
rnmı Y1ıtan hir yoksul "ldu

u dü,üne bilm .. niz biiviik 
bahtiya rlık değil midir? 

Falih Rrlkı AtAY 

Ankara mebusu 

Avukat Ekrem 

rgun'un cenazesi 
dün kaldırlldı 

<Bası ı illet sayfada> 

miief~er tarafından gönderilen 
ler t9buıun önüade gitmekte)-dl. 

KıZ1lay, mf'rhumutı Mininin acısını 
lqır. 

KAHl R E'YE GÖRE MlHVE R 'E GÖRE Stalingrat kesiminde 
Mihver kuvvetleri Sirte bölgesinde 

c;ekilmeğe şiddetli bir 
savaşlar 

şiddetli 

devam etti 
\e a)rıca o 
ttalyan avcıları dUtnuın n 
nı düaünnüel nı 

r olm ş ı 

Ü V rdır Karşı kO)· 
ma toplan <lort dllımnn uc Irını tama
m!) le tllll P tmıetr llr 

Gülmekle m ukabele 
bir sual 

Londra 19 
s b hk 

Tıınusta mihver 
uçaklarrnrn akmJ::ırı 

Beri n 19 a 8 ON B ıJ 

d rtyor : 

Franr;a'nın 
dış ülkelerle· 

. 
irtibatı kesik 
Serbest bölge de mi 

işgal alhna alındı? 
Lonılra Uı a D M g c 

t.ıNn Madı1t ınuhablriıDln b!J41rd t?tne 
ıröre Bet ırün<knbcri Fran8n nm harlcle 
truball keti lmletir ve ~· da olup 
bttenler blr --.r perdeel)'Je tırlUIUd!Ur. 

savaş oldu . 
(Ba ı l. inci U)fnda> l cereyan ettı 

üz r nde d sm:ın nııkl ~e uçağını 
d0şl.irmuşıerd1r. Traııanı ve Marsala ( Başı .ı ıncı 88}.fada ) 
den ı. ucaı< Usler ı e de taarruz ed l· dir. 
mi.$ \e top m tralyöz ate yle blrcok 
uc k agır h ıu a u ratı mıştır. 

lıun uzun mesnfo avcılarımız as
k ·r dolu o '.Irak Tr blus sah ı nden 

ıale dol:ı u g den dört d Uşınan nak· 
lıye uçn ına lıUcum d.m lcr ve bun
lard n bl in dU Urm~ erdır Dil:l'r· 
lerı d •ır h sara uf;ramı tır. 

Bıı hnrl'kC'tlE>rdrn iki ınUtt"f k u
' ğı dönmem tir. 

l ngilizler Sirteye 
yaklaşıyorlar 

Lond , 19 11 ıı FM rofl)<>S\ınun 

lıuırun o~lc Uzl."M b ld n1 a"lnc ı:örr rı • 
gıl kıt lan d\ mlhH~r wmrından bo
~·ıt lnn Not 1 a nın 112 kllometı e batı • 
sanda H' S rtt' n n 132 ktlomf'trf' dotu 

Sultan m evkii nerede? 
Londrn, 19 na. BugUnkll Kahire 

tobl fd Sult n mc>\•kılnden bn.h et· 
ınc>ktNI r Bır orta şark tebllf:lnd" ilk 
dt'fa o arak sm geçl.'n Sultan ınev· 
k 1 sahil yolun<'ln. ·orııln'nın 72 kilo· 
mPtrr !i n ı batısıMn ve Slrte n n 54 

lomı:>tre dof:usundadır. 

1.ondra, 19 11 a. Ro)terin Simal Af 
rıka'da m ıtıefık kur.eıll'r umumı karar· 
·ahı nezdinde bulunan mutıahıri bıltlı • 
riror: Hirin<.İ ordunun ve General Neh 
ring in ku"'eıli hir şekılde ~i l:lhlandı rı l 
mı, deHt)eleri anı .. nda f"urıus'un şimııl 

d. gıısunda karşılıklı hatlar ara~ında me\ 
cut dar bölı:r<IC!' hC!'men lırr saaı r;arp ı ş • 
malar olmaktadır. Her ıki ıarafın de'\ • 
rİ)eleri otomatik •İlilh lar ile teçhiz ed il· 
~işlerdir Btınll ın dola> ı ik i ıaraf da mu
ıııam b ir ate~ kudreıı ne malik hulunu • 
)Of. 

Mt-czclhıth )'akınında inı:iliz kuvvrt· 
lerine mensup küçük krşif grupları mih· 
•'l'r mevzilerinin arasına, 25 kilomeı re • 
den fazla bir derinliğe kadar sokulmuş 
tar ve hararı ehmunıyeıtc malumat edi
n<'rek geri dönm~lerdir. Almanlar bura
da Rommel'in ılhiy~ni ıakibc>tıuek ve 
cephenin birçok kı .. mlarında bugun du 
)erlerde küçUk mayn carWaruıı imha et 
ıık lerini IO)'lemıtıir. 

Tunus'taki hava akmları 

mdı bU· 
lu-nnn kıta annı hesl<"m•'k , (' ı k\ e 
ıt nd4'nnrk iç n. u{:Tadıklan b lyük u .ık 

k.'\yıpla.nna rnfmıen, hava yolu 
lı$e d<'Vam edlşQrlar. 

Pra•da gaz esi Slaltn d ın CMlUP 

batısı üzerinde şiddeti hava mutuırt".be
lr nln ıtevnm etttıttnl yamı wıt r. 

Rjev bölgesinde 
I.ondr 19 a.a M05l«>v rad "OSU · 

na ıröre S"•V)'<"l lntnlnn R <"V in bnt ın

tlft kuvıırU b alm n mevz ini f'I(' ıı:e • 
c nn1411ndı.T C<"Phl!d.-ıı t>IT hU<'Um il~ • 

Büyük Britanya 
-ve-

yahudi meselesi 
Baıı Avrupa mcnılckeılcrinde yahu· 

dilcrc )'llpılan muamele hakkııKla AViıLlll 

Kamnrasın<la lereyan eden mu73'<crder· 
le, llarıci)e Nazırı M. J den ın dcİuccİ· 
nin ilk kısmını duııkıı ~.ı> ınıızda 'ermış
tık. Bugun de bu muı.ıkere \C demecın 
50n kı mını okuyuuıbrımıa ,.unu}O -

u uııli nınıı~ıur : 
Bu lina\cılcrin h ııiın clu ı)a)a 

\er lı i ndrcı 11.17arı <likkaıc ıılınJr k 13· 

rafsız ve)a .ıı ri mııharıı> l lukumcılcrlt 
mu ter en )ahud !erin 1 \l\ e H\a <li • 
jer h r hanı::ı hır t.ırn 'il7 nı ık ıc 1 il• 

retlerinı tcının ctm k kabil dq~il mıdır ( 

Edcn'in cevabı 
f r. Fdcn ıu ce\abı Hnııı~ıır: 

lhn nlmanl r ıara ınd;ın iuı.ıl al 
ıınd ı bulunan nıtnık4'cılcrde cert}'all e-
dt>n haclı< 1 rı anlatı ın i ııı ı)ar ı eııi· 

ıni1 t la her ha ı hır ~e) )apabı -
lır~un ~K memnun olurum. Fakat bun· 
dakı mu kıl~tı •İz .-ı., ıakdir eder ıniz 

Bu d.ın so:ır ı J ıberal .Mebuslardan 
Ro~ıld demi~ıır kı. 

•• tfl',elllJ:iml7 büyuk hC)<'OlDI 'C 

hakıkı nıınnc ııarlık hı~lerıni Harici>e 
Naıırına hildirmf'k ıst rım. Cmit cduinı 
ki ingıl ı r.ıd)o u ~n ııa•ıylc bu hc)anaı 
almıııı i .ılı .ılı mlu lnılunnn burun ıncm
lckctlcrc ) a) ıl.ıcak 'c ı kence, hakaret \'C 

ıezlil si eılcrı ıılıınd.1 ınlı) en hı-.ueJere 
ümit 'c cesaret \ crclektir. ' 

Muhafa1aklr ml'l>tı hırdan ir Pe.rcy 
Hurd tarafından Kanada ve diler do -
min)onların bu bc>)anata i~urııke daH!t 
edilip edilmedıklcri wnı ma.sı uze.rıne 

Mr. Nen d mi tir ki: 

--
SİGORTA ANONİM ŞİRKETi -------:E Ö z Türle sigorta mÜe&Seıle6İdir. Kendi paranızla k urul-

§§ mut ô'lan bu milli sigorta tirketine sigorta yapt'"1takla = hem menfaatinizi tem in etmiş, aynı zamanda m emleket 
§ 1 i-ktısadiyatrnı da konunut o lursunuz. 

-= \.J 

: DOGAN 
----- Sigorta şfrketi 
---- En son sİP.'Ol'"ta tekniğine göre menfaatinizi koru\". - Yangından müetevellit kira 

----------------------------------------------------------~Yangın kısmı • zarar lan - h a li intad a bina- == 
--------

-· --------------

lar - yıldmm tehlikesi • açık
ta kömür, k ereste - seylap si
gortaları. 

---------
Kaza kısmı 

• Bedeni kazalar - otomobil - =: 
• mesuliyeti maliye - makDMı 
kırılma - evlerde sirkat - ban
ka ve ~has nezdiadeki k asa 
kıymetlerinin aigortuı - Ta y
yar e ile seyah at - zelzele si
gortalan. 

N ki k Gemi teknesi ve emtiası - Ka
a iye ısmı . rada her nevi tren ve otomo-

bil tehlikeleri, deni2de her 
n evi tehlike - karada ve de
n izde bilcümle ha rp te hlike
leri sigortası. 

-------------------------------------
~Hayat kısmı iki baılı sigorta (kan , koca)-

• cihaz tahsil ve terbiye sigor
tası - mütezayit sermayeli si
gortıl - yüzd e on irath aile si
a-orta11 - 15 sene müddetli ai
a-ortalarda yüzde 18 ve 20 
aene müddetli sigortalarda 
yüzde 30 m üemmen temettü 
veren ( 4 ) numaralı aigorta. 

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

Yukarıda nevileri yazılı bu sigortalar hakkında izahat 
"'maık Üzere tetkilitmuz sayın halkımızm emrine ama
dedir. 
Ataiıdaki adreslere müracaat: 

1 - Doğan Sigorta Şirketi Teknik Bürosu, Telefon 
2687. Adresi : Koçak Han birinci lr.at - U lus 
Meydanı. 

2 - Doi an Sigorta Şiriıeti Ankara Acentalrğı, 
Anafartal&r Cad. No. 155 Te lefon: 3659. 

--------------------------------------------------5 Doğan Sigorta Anonim Şirketi ~ 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111~ 

-

gun ailuinin aplı ,.,.1tlciirü 
Ailflni7in yetİJınİf «"'lldı. Avukat 
~ F.rının'un lni Ye aa kaybı kal"fl· 
a eYimize bdar gelip bizi ~ili 
, cenue tott11ine İftiralı: etmek JCu • 

bulunan, celgraf Ye telefonla thi · 
erini bildiren bütün büyüklf'riınize, 
adaş. hemşeri ve akrahalarımııa aile· 

Ge(ell ı:artrunl.ıft &11nil alman .teııal 

kUvvetıert Fnıruwı'< '" gc.k>n ve Fran • 
llll'Ya ırld«ı böl.ün ha1--leıt durdu -
mutlaroır Şimdi bu m«nlek1..WUe elde 
edlleb en hab<"TIP.r yalnız nbnan kny
na.lc16 nnaa.n verllenlunton lbıı.ret kal -
maktadır. 

Uçarkaleler cuma sunu f uo•15 un 
•ı.ız mil kadar ~"lkların.l.ı kruvazor o ldu 
ğu şanolan bir dıı$man harp ıçemi iı e ıanı 
hır i•abet kardtınıişlerdır. Hu gemi bom· 
ba ııçaklarınd ın murekkep kııHetlı t.ir 
muııefik ıeşkılı tarafından guruldu~ z;ı. 
man gene kruva10r olduğıı ~anılan haş· 

ka bir harp gemisirlc hirlikıc ı:idiyordıı. 

"Bu l'ıc)-anac ıstırap çeken Avnıpa 
mf'llllek rlcri tarafından )apılmaktadır. 
8üvuk devletler aralannda mupvercde 
hulundı kları \'likit bilhassa bu hareket -
terin kurbanı olıınların suratle roplanıla· 
hilmesı ıçın bizlerin de )ıırdımda bulun· 

ık ence kUç k lnı~v<"l H m mmn adıllnc bir hareket olacağı nc
suret Yle <'t"l>hedE'TI htlcum <'tm <'!" ve ıicl'sıne vıırmı,lardır. Bu beyanatın AY· 
l!<Jnra 1.1Uımıanın rM1atı nı 11!9k ı ed n r rupa'nın her ıarnfına rad}o ile ncşrcdil· 
nnnıın 'b(>yıınca C'll s hil< wnlannı Y P • mesi •e clunırulma'ı için lazımgclen ted-

ANKARA BELEDİYESİ 

Enkaz satışı 
Ankara Beledlyesl İmar Mild!lrltl· 

~Unden: 
- 20 - 12 1942 -

mı~I roır birl.r alınmıştır. Tk}anaı aynı zamanda 
Adası Parseli Cinsi Muh. Bed. 06.30 Proanm ,,,. lnelTl)eket ... atW'I 

08.32 Jılüdc: Maqlar (Pl.) 
·~fo derin şükramnı arza deliletinizi Lron - Cımrvre tl°('l'll Yolcullln huıt\ln 

lsvlcre huduttıma vardık! rıncta gt ı 
doııml>'e mcebur edtımuılerdlr Vkhy hU· 
kOmet n1n reamt b r 11 ın~ı ol n Havns -
on llJ8118ı p e hanele ol n rv1slnJ 
kemnek zorunda kalmıştır Alm n VI.' I· 
lalyan gazetectıert har1c olmak a re 
Vlchy'de bulunan diller b kac > tıan
eı Jtazeteclye v rhy den 1~ k lonı •tre 
den tıu:la u:zattltl41llt)'ll mili!aade cd 
rnemektedlr. 

/1 kim kcı 'an !ı ;ir111"11ar Va•irıgı •n •c Moskma rndyoları ile <'r 
neşndilccl!'l(tır. hı:al alımda buluna:ı 
nıf'mlc4ceılcrdm ı:ekn h ıberler gosreri • 
yor ki, Avrupa nıı l it ıleri r ııraplarına ve 
.. kınıılarına rağmen > ih dilere luıuf ve 
mua•Cn<"tıe bulunmak husu,unda cllcrin
dcn geleni )ili maktadırlar. lngiltere Hu· 
kumeti \i ı:al ahında bulunan memleket • 
!erden kaç.ıhı leu-k olanlara her suretle 
)ardım rtm kle balııi ar olacaktır. Birle
şik mıllcıler bu ·ıbi csh:ısa ıluaı hakkı 
tanımak hu.,umnda cllcrın<len elen her 
şeyi df' yapacaklardır. F.ıkııı bu neticeye 
\'llrnıak için gerek co rafi \ll7J)eılerin 
•e ·erek sair birçok cshahın ıhdas ettiğı 
bıi) ük nıuşkııllcr ~ardır." 

114 3 Ah. Ev. 850 
tde.rim. 

E,....n ailesi a<hoa 
Avukat F.min H alim ErJUll 

olga - Don arasında 

sovyetler 
aha geriye 

sürüldü 
(Bqı ı. ittd sayfada> 

ı t aarnızda hllcuma hazırlnnan 
man kıtaları d.,-ıtılıİıt ve bu 
nasebelle 80 eair , b ir çok malze-
alınımr tır. 

V olp ile Don arasında al man 
Romen kıtaları dllfma111 şiddetlı 
kavemetlne rajmen daha ıimal
uya abnıılardır. SovyetJer yap-

lan k rşı ta rnızltuda bu kesim-
22 tank k~lerdlr. 
[)on cephesinde, Sovyetler bUyUk 
ade ve tank kuvvetleriyle taar
larına devam etmi lf'rdir Alman 
ltalya.n kıtal:ın haıva kuvvetle· 
in ve kartnkoyma toplannın yar 

ile dUtmana aıır kayıplar ver
rm ler~lr. Sovyetler yalnız bura

ve dar bir kcıimrle ellirlen fazla 
k kavbetmiılerdir. 

lferkf'7l ve şLmal kesimlerinde 
'°vyetlerin mevııll taarruzları a
ltı kalmııtır. 
Alman hUcum kıtelan ıimal cep-
in~e Kandal çka'da dlls11'• •• ın 
•eoarld ı savaf mev:r 1edr .• ıçınrlc 

ltrl• W:li'l.•e tatırip etmişlerdir. 

Atış müsabakaları 

r~ 1 PPta n ile ve kel>tn 11rk ıln ı rty. 
le uzun bir ır!lrOtmC'dP bulunrtuR"u ıılly • 
l<'nmrkte Is<' <W hu husu8 hakkında he
nüz tarstıı\t nlınıımamtetır. 

Lizbondan da haber 
gelm iy or 

L~bon, 19 a a - V chy aJnna nın 
L :ı:bon 1Ubesl harlcten 
htc b haber 

L bon dakt 

bunun ııebebl. &l'rb<>st mırıt kn 
kısının da ıtmd almamann teıı t al -

Arnı ıe kilinıİl Bizerı l' lınıan ı nı da 
lıomhalamı ıır. 

Hima)e aHılarıml7 mihverin uçıık · ı ı ma•11n YJ1r>I ıtı g ı trtl k ı hU,.um 
larınıu önlemek isınen R\Cılarından ıiçıı ı ınr 11k metP utrnt 1 ı t r R ı M M" 
nu dü~urmıiıler \ e ba,ka ıılt ı aHmnı dı ıırw' t k ııl r rın taa ~u71 tın k t rtr 
muhakkak surette ha•ara u11ratmıtlardır \ m Mml'ktro" !':pv)!!'t iri ~h n 7.I n. 

l çakların111ııı hucum eııiği hrdeflcr ~ 
Ara~ında bir hıuyon da bulu makıaclır 
Dizertf''dekı doklara da ıam İ)llbetler ka)· ku ıanma'k ırurMlyle 
dedilmİ)tir. 

Uçarkalelerin Bizertc açıklarında bır • 
itııl)an nakli)e. gemuine de i•abeı ka)' SON DAKJKA 
deııiği haber verı l mektedır. 

Bizerte'ye karşı >11rı lan hücumda ikı 
\\Cımız ve bir uçıırkalcmiz k.ı)hedilmit • 
ı ir. 

İspanya hariciye nazırı 
Part ekiz' de 

Lizborı 19 a.n. - İspanya hıırl. 
cl)e nazırı M. Jordanıı cuma al<şa. 
mı Madritıen Lızhım'a ıı;elmlştir. 
M. Jortlanı. b•ı ı n lıığıı mllr'lfl,.tçe 
Bum.ay sar ıvınıl:ı lk met edecek
tir. 

T emaslar başladı 

Madriı 19 a a lıl'!llnya Hariri)e 
Naıırı M KDnı Jordana, bu sahah Por
ıekiz Baş,ckilı M Salazar'ı z.iyııre• etmiş

ıir. lkı de\ let adamı arasında oldı kçıı 
uzun bir gnr\ı1mc olmu.tur. ~ .. ı ıld ıAı na 
.ıı:orc bu ııöruııne) i l'ıAıka 111 rutmeler de 
ıalubc:dccek::r. 

Cenup bah cephesinde 
ve Voronej bölgesinde 

alman 
hatları 
yarıldı 

Lond n 19 n.a 

Portekiz Devlet Rei,i M (',armonı ronl'J h lıres ndl' 
l'ıuınin oğlc-den 'IOnra Konı Jord;ına'yı ka· ıtıklnnnı "ldlnnc>kted r. 
hul etmiştir. * 

Lonı'lra. 19 a a Haber 11lırıd111" na 
il• rr nı lnr ct'f\UJl bn il böl nde ve 

Roma'da iki italyan 
idam edilmiş 

CSSUS VoroneJ bölııt'91n<le vaptıklan yarma ha
rl!keU ncrttı:esl'l'ıd<' 200 den fazın meeklln 
Yf'rl elP ır~tnn ıtl rd r Bu ~t'rl~ ara • 

Londra. 19 a a. - Rorıer: Bugün 
Roma ) akınında ca•u~luk )ılpmakla ~Ç· 
!u iki ital)an idam cdilmiıtir. Ba,Ica iki 
ııal)an dı ~O ar senf' hapse mahkum edil· 
mişlerdir. Bunlardan biri idam edilenler
den birinin karde,idir. 

!ında BQsııearovo •Etı de \ardır 10 
l> nden fazla ıı.Jmnn f'f<1r f'd ımı. ve 20 
l>tn alman da öldü mu tar ileri hare 
kf't dl'Vam l't.metrtedlr. 

J.ondra 19 a a Rua eri hareketi 
b r k11c: n<>ktıı.da flO illi 90 kllometrell'k 
tı r derfnllı'te varmı ır 

tındıı bulunlna ııhr 
4'nlcara Atıcılık Ajanlığın - 17 lkklnundanbf>rl Vl<.'hY ajansının nln tnıneız maltamınn tal'llfındftn )'il • 

İngiliz kllalar1 Bu,Un Atıt Poliıt0nunda yapılan ınü 
alardan Ankara atıcılık ihıi5a' ku 
lztJarı aruındaki mlilabaka biı 

deniz aıın tela1z .ervı.t ~ Londra d ı bancı memleke:tlerdekl tranaız mümee • 
alın m m tır i\•-n nup Aml'· slllerlyle Yapılacak bütün muhaıberatı 
rtktı ~ lııe blr hntta evvel k~lrnlı· teaU edllecelc bOUln teıaratıan ve ce • 
o. re)'B.n edece-k telefon mOkAlmel«lnl 

Vl<'hy rad}'OllU cııık1 1 ır1h ha~r VM" bundan bö> le &anırilf'den ıreçtrm4'!k zo-
m )f' devam etmPklNI r. runda kaldıfrını Laval htıltUmetlnc ttll • 

J.llJetice: 250 puvanla Dr. Khım Kfü dlnnlıJUr. Alnıarı hUkOmetlıntn bu ka -
lıirinci. 226 r>uvanla Suat Kavalı ikin· Vichy'nin sel aretlerle ran ıreorcA'lnce trıınaız hı\rldYt! nazırlı -
218 puvanla Samı" Ertansel üruncü ol ... nın yabllJI ~ olan m uhaberesi sansür "'' <-'ı mmıle1<et~dek1 traıım 
tur. dlt>lomatlartvıe Yaı>tıtı bOtUn nuıhabe 

Aum Kamarası ıizası Ed n'in bu be
~anaıından sonra aya •a kalkarak proıesıo 
mak manda birkaç dakıka •ukıuu ınuhafa. 
ıa ı•tnıi !erdir. 

Libyadaki yahuhilere karşı 
da tetbir alındı 

114 7 Ah. Ev. 800 
114 13 Ah. Ev. 380 

Efi mahallesinde vakl yukanda a
da "lie parsel numıırnlarlyle cinsleri 
ynzılı blnnlann hedlm ve tesviye! tu
rablyelcrlyle artacak moloz parçala
nnın bııskn yere nakil masraflıın a
lacak şahsa alt olmaık üzere enkaz
lan hlzalnnnda yazılı muhammen 
bedell rle açık- artımu:ra korıulmu'· 
tur. İhaleleri 22. 12. 942 salı günü sa
at 15 te İmar Müdilrlüicünde )'apıla· 
catındıın talipler n y!l:ı:de 7,5 temi· 
nntlarl~le birlikte hazır bulunmalan 
1.\,, .. ı .. .,11~ <10567) 6583 

Sayın Halka 
Belediye Reisliğinden: 

Znvi olan ekmek kartlıırı 
verine son tevziat devresi 110-
nuna kadnr yenh<i verilmlye
t'eğınden ck.mek karUıırının ı. 
\ i m hafazn edilmesi sayın 
halktan tekrar rica olunur. 

lORPO 6925 

08 40 AJ&m haıberlıırt 
08.:ICI 

09.80 ?trodc: UvertGr 'fil! maı.lar <PL> 
~.ao Procram w memleket aaaı ann 
~.33 MOzllt: Sealt f ilmlardlln p.&rça.llır' 

(P1.) 

12 45 AJllJ!a lıabenert 
13 00 Mtıdt: Şaı1ullıı' 
13.30 

14.30 Müztlc: Radyo Salon OJtee8trea ı 

(Şet. N~ A&km) : 

1 .00 

l) JOih. SU- \1116: Vencdlk'te b1ır .. 
oe. 
2> Dnn 0tı11ım: .Pat'l:L 
3) J sıraw.: Volaa ~ 
4) K. SdıaUM: Bir kut ~ 
5ı C ~r: BU> ül< anne. 
6 ı G. <kı !\Udıel.1: 11\Ja(>ler 8l!relladl. 

7) J . StrnUN. (rutter Puımaa) 
operet ~ bcı Jet m zllrt. 
8l K h~ ~le . Ç:ır<lae 

9) L h ı.: • Yıldızlara ~ 
l'\I 

1 ondra, 19 a a. - Ho)ter: lı.ıl)an rad
)05unun hildmli@ne gurl' )ahııdılere 
k11r ı 2 ılkı~rınde ital)aıılar tarafından 

alı mı~ • lan ıcdbirler fc\ k.ıl:ıdt haller 
<kıla) ım le l ıhfa ara1i irıdckı )ahudılere 
df! teŞmıl edılmişıır. Hu tedbirkr gcre
ifn<e yahudilerin )"Uk ek vazifdc den 
maarıf, ordu 'e <k•kt lı"Lrncılerındı:n u· 
1aklaşıırmaları gc•ekmt"kı~ idı. 

rs 3 

İbrahim Melek ve Biraderi ~9~ ti) 

Fransız Hindiçinisi 
Topraklarını koruyacak ----V lchy, 19 a.a. - Hinıllçlrıl hUkU- : 

met! nıeclısl Sııygon'da amıral De. : 
coux'ııırı reısllği atlında umumi -
toplantısını yapmıştr. : 

Kuru Knh~ e ve Çay Tlcar than~ 
Anarart ı r caddesi No: 82 

CİHAN PALAS 

n ve a ans ha-

makrunlardan 

Amiral Decoux bu mUnasebetle : 
söylediği bir nutukta §Ö)Je c.1eınl§- 5 
tir: -

Hindiçlni topraklıırının bUtUnlU- : 
ğf.lnU müdafaaya azmetmlşt r. Bu : 
htmuııa Hhımgelen btltlln tedbirler -

Sa ym müıterilerinin ba y
ramını kutlar, aıhhat ve 
saadetler temenni eder. 

CİHAN PALAS 

21 '5 = 2150 t k06Ulanna ----karanın \: e na tta 'l-UrK > c n n : -en yent. en moaern ve en -
111111111111111111111111111111111111 : konforlu oteli : - -SARK ~ Her oda:ıt~S:U ııeü ve ~ 

: Bütün odalarda teleton : 

alınmıştır. --
: Banyclu ve tıany08UZ odalar : 
: Hmu.ı alon ve banYolu : 

SaJın MU.terlleı1nlrı bıı.Ymmını kutlar E apartmanlaı = 
- Her- katta umumi t>lr Alon -- -lllllllllllllUlllllllllllllllllllll : Kalorifer tert.tıatı : 

Merkez Ecza Deposu 

: AıanıGr : 
: Camnıırhane ve Bo&'ahane : - -- Bert>er•~~u -- -: Lo•anta : - -: Bllzı nyatıe.r: T .L. : = r K YATAKLI ODALAR: = 

Her nevi kırtasiye ve büro : Ban)'U9111 ~ ~ : 

Tarık Edip 
Bankalar cadde i No. 28 

(T'l) 

ha • 

"2 M Y ro n'k1 rım m ve knrıan-.. 

111111111111111111111111111111111111 

Ankara posta sa1onu 
Saym müıterilerinin 
bayramını kutlar. 

111111111111111111111111111111111111 

Umuma mah,u9 mü"h~a devt'm cı edilecek re.t ve telf"f'on mtıltllem~ 18 HldcA • 
tedir. Half'n Vede-!< Cöuba) okulund C'enevrt' 19 a.a Tn.111< eJansı bil nundanl:ıerl bu ı. lctn hUllUllt aurette ta 

li omnaralı Hüseyın Kozlu 30 puvan 1 lOr : ytn ednen GetıtaPO aJanlan taraflf'ıdıın 
lıiriııcı 2? puvanla Suat Kavalı !iio Vl<'hY dt'n b1Mtr11dl~lne g!lre Alman lrontrol edHm ~ hllılanmı•tır. Bu aJan 
25 f)uvrn la y z. E den Nihll ip:ıhı >1l nuı Vtmy'dekl batkona<>lOllU Von NI ann fe4'1 l'ranınz haı-lctw na:r.ıı1ıit1Ylf' 

aıaiz.emm - -
Ymf ™lbl 19 a a Buıriln fW9l'e • f : Bıuıymu ~.25 : 

ı .-ıı tet>Ulde deflUlyor ıct : : CfFT YATAKLI ODALAR: : 

Sön bk" laıc gtın k'tnıte kıtalftnmız - 98 kttomctre .ımail babınndıubr. Bir • : 8any08Ull ~ - : 
Bar1"01a 8-7.:50 -

~·P;et ba:= ::k Bn ~~=::-~:ba 1 ::t'!: :~~rl ı:~:::~ 1 ~ H\191191 ...ıon .. s 

Birmanya'ya girip 

bir yeri iıgal ettiler Aranıyor 
Kôrh ve korkusuz 

COk teminat ı bir $(' paramnı 
lertm!!k tst.lyeın er ~r gün aaıt 

18-19 arasında 3016 teotetona 
mllracaatlan. 

.. .tılindedir f'ı.,uma matı"' 1 da. FranM ın yııbancı mcmı kcller - Y&ball<'ı mem~l'l flf'delc1 frantıız d plo 
)'illa w ab\ir,ıııı devanı edile deki mOm"" lif' nf' kartı huıl ol n I mııtıan tarnr ndan kullllnılan eatreler1n 

•ttmataızlıta bınaen alman hWdlıneU • anahtarlarına da alnultr. 
, 

dotnı er f'l1l !« w Maunırıt o ~ ~ hlC bir mıikavemet ır~ • : buıoı01u apartmıuıı&r 11-12 : 

.. lac&l eanı.ııenHr. Bu.raaı AloU'm met 1 1 l*'lmW*'. "UIUlllllllllllllUllllllWIUr 



mesı 

~.J.JAYETLER 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

D - Menfezlere dair fenni 'e husu-
61 artn mc 

E - K ıf hu! ası, sllsllcl fiyat, 
mesahat cet' il rı 

F - Beton rmc bU) ilk köprU!cr in
;::.atı hakkın a f nnl şartnn.mc 

G - Menfez proj ~ . 
lst y nl r bu sartnarnclerı ve <?V

ra ı Boıu 1'afıa Mudurlü{:ilnde gö
rebil rl r. 

3 - Eks itme G-1-023 tanh nln car-
6anıba ı;Unli at fa te Boluda daimi 
encunı nd • :> ap laC' tır. 

4 - Eks itme aç k olarak yapıla
caktır. 

5 - Ek tm ya gir h lmf'k itin 
lsteklllerin 2250 1 ra mu\akknt temi
nat ' rmesl bund ın b ka nı;n ıd,ıkl 
V('Slknlan ha,z o UI> gö tcrmcsl llı
zundır. 

1 - T car t Odasında kayıtlı bu
lunduğuna duır 'as .-a. 

2 - lstc•klllı.>r eyyamı r mlye ve 
tatil gfjnlerl har c; o mnk üzere an az 
tıc; gün e11ı:el 'il yete müracaatla n
lacnklan ehi y t \ lka nnı teklif 
mektup! rb'le b rl kte 'ereceklerdir. 

6 - Tc-kll! rqektup an ücilncü 
maddcd y z lı sruı.u n bir s ::ıt fN
velme kadar Bolu dalmt encüm<>n 
dairesine g tlr r >k ek itme kom s
Yonu rel 1 ne m kbuz muk nde 
vcnlecekt r. Po ta le onderllC'Cek 
mcl<tuplann nlha)et Qçüncil m dde -
de yı:ızılı sn te k dar g im olması 
ve dış znrfın milhür mumu ile iyice 
knl>nhlmış olması llızımdır. Postada 
olacak gecikmeler k bul ed lmcz. 

2232 114 

Çam devrik satılacak 
Denizli Ormnn Müdürlilğ!lndcn: 
1 - DcnlzU V 1Ayct nln Ta\ cıs ka· 

zası dnhllında hudutları şartnnımes n
de yazılı Eskere onnanında numara -
lanmış 2019 adet mun.d ı tnhminen 
3263 M3. 055 DJ. cam devrik a '(lj\CJ 

b r sene zarf ndn ormandan çıkartı -
mük üzere 30-11-1)42 t rihlnden t a
ran bir uy mildd Uc ve kapıı:lı zarf u
sulb le ~tılığn cıkanlmıştır. 

2 - Satış 30-12-942 Uırlh ne milsa
d f çarşamba günü saat 16 da Dcnlz
lı Orman Çmirge Müdürlüğünde yn
pılacaktır. 

3 - Hali hazır bu1undu{hı vnzlyct
te bdhC'l" g~ mamu metrem fı.bı -
nın muhammen :byatı <505> kuruş
tur. 

4 - Muvıı'ld<at teminat 1235 lira 88 
kuru tur. 

5 - $art.name vt' muknv<>lf' pro
;le1erlnl Anılrorn'da Ormnn Umum Mil
dilrlilğ'ij Dmlzllde Orman Çevirgi' 
Müdürlü ·ünde göro'b rler. 

6 - Teldi! mC"ktuplanmn 30-12-
942 tarihine mils:trll! çarşamba g(lnil 
saat 15 e kadar .ıkoım..~-on re lğlne 
Terilmcsl. }ftzımdır. 

7 - lstdklllcrln ttcnret odıısı vesl
kıısb1e b rl ·te belli edilen gün ve 
-.tte omlsyuıuı. mürncll<'.l.tlan. (Tl· 
caret vesikası kô>iU1erdt:>n aranmaz) 
itin olunur. C21Z1> 100 

Et alınacak 
İstanbul Llııeler Alun Satım Komls

:IU'lWldan : 
K~:S31omımtı7.a balth attı :vabb l!se. 

Mn 943 eonktınun ayından 943 m:ı.yıs 

80l'l'\Jtlıll kadar Rlt.lyııçlnn olan 15200 kilo 
da~hc, Zl500 kilo laırnman, 18900 ktlo 
kuzu ve 23:;()() kilo ınfıır etleri 121070 
:tıra tahmin bcd ile c'k.'!iltmeye korunu~ 
tur. BaıUtmc ~-12-1942 salt ııilnU sant 
15 te Beyoltlu"nd:a Llscle!' Satın Alma 
KomlsYonunca knıınlı ~ mıulJ.) le ya • 
ınlacakbr. tık tcmmatl 7303,5 Um, şaı-t-
1'.lU'l'IC bcdclt 605 kunıstur. lstcld!ler kn· 
mm! veıôcalarb"le blrltkte tclclltlcrinl 
havl kaııah zartlıı.rmı :vuknnda ~n 
ıreceR sııa ttcn bl:r s:tnt «?VVellne kndar 
makbuz mukabHlnndc \C!'melerl.. Posta
da olacıı.k ı::edkmelCT" kabul ed lmez. 
Sartımme GalabısaraY 1 dcd1r. 

104 (1957) 

Elektrik tesisatı 
yaptırılacak 

Afl on Vil&.yetinden: 
Afyon Mcrn oket Hastanesinin 

12251 llm kl~ l 'bcd •lll el kt.rik tcsı
&atı kapalı uırf usulU ile c:ıt i:ltmc-) e 
konulmuştur. 

ı - lhnle 6·1-943 tarih ne mllsa
dif car@lllba günü s 1 15 tc V ili.yet 
Hukumct bıruısında drunu encümen
de yııp 1 ~ktır. 

2 - Muvakknt teininat 918 Ura 82 
ku~ur. 

3 - KcşUnnme, I> ln, umumi hu
IJUsi şart:na.mc nıu n11ele projesi. ex· 
sl tme şartn m Nafıa .Mudürlilcün
de gorulilr veya nlın lir. 

4 - lstckll olanlar bu e g rmek 
tize re nlaco:klan ehlıyet 'estk arı 
ic; n ihale günunden en az ile gün ev
vele ka.dar vllfı.yole istida ile müra
caat cıfocclderdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak t<:ln alınan 
ehltyet vesiknsı ve muvnıkkat temi
natı havi tcldl! uırflannı yukarda 
yazılı Lhnle snntlndt'n b r saat evve
lme kadar encümen Reisi •ı.ne vcr-
m IE.'rl Ulin olunur. 2412-120 

OKULLAR 

Katarakt alınacak 
Amcanı Bölı:e S.ınat Okulu 

MUCIUrl C'ilnd n 

Oku umuz lçtn 1 adet ntır tlı> kntn
rakt o.lınaca.ktR". EL1ndc bu mak ncdl"ll 1 
bulunup da satmak lı>t n evstıt ve 1 
ea,rtJannı okul ld r ne u lıllrmcıcr1. 

(10586) 6642 

MALİYE VEKALETİ 

Mühim ilôn 
Malıye Tefti§ Heyetinden ı 

7 . 12. 942 tarıhincle icra edilece
ği ~vvelcc 1111.n ed lmiıı olan Maliye 
Müfettiş muo.vinllğl ımtllıanı 4 şu· 
ba.t 1943 perııembc gunüne t.nlik e· 
~mı Ur •• 

Evvelld iUinımrzdsld şartlan he
İ7: olup cb vımdlyC' kadar müracaııı 
etmemış olanların 20 on kanun 1' ı 
•:ırihlne ltodar mllr c atları ıl1n 
iıulur. (10~7) i57~ 

,~------------.------------.. Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

İnşaat yaptırılacak 
Hadunıroyde AL P~ 4ilClö Sa. AJ.. 

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesaplan 

1943 İKRAMİYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İlkteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

r; 1943 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
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 yalnrz 

para biriktirmiş ve faiz almış o)maz, aynı zaman
da talilıinizi de denemiş olursunuz. 

........................ _._... .................. _._... .................... 
MELİHA TURHAN 

ŞEKERCİ 
Sayın mÜ§terilerinin bayram.mı kutlar. Telefon: 2618 

Direk nakliyatı 
Yozgat As. Sa. Al. Kom. dan: 

Ko. dan: 
Askeri hastanesl.nirı 51777 lira 39 

kw·uş tut.an JJd.nc.ı Jcsım ınşaab .P&· 
za.rlıklıı. ynptırılııcakur. Muvakkat 
tc.ını.ııatı J88J .ura 31 ıuıruştur . .lhak. .. 
si 24-.1.2-942 perşembe gwıü sanı 14 
tc Hııtlımköyliride .konusyonwnuzun 
bulundu~u mahalde yn,pllaCıı.k.t.ır. ls
teklilerin rne7.kılr giln ve saatte tc
mlrutt vesl.ka.lariyle kOmlsyonwnuzda 
bulwınıaıa.rı. UU578> 661.3 

Yozgat'ın Akdağmaden knza.smdakl 
boylan 4 veya 5 metre oloo 30.000 
cam direği 3,5 liradan ve Peyin ruı
hlyL'Slndeki 1800 l,'am dlrcf:l beheri 
1,5 llradan gene Peyin nnhlycslııdckt 
634 metre ml.ldi.bı kereste ooh~ met
re mlıkli.lıı 35 liradan Yerköy istasyo-
nuna nakil ve vagona tll:hmlll işinin Kuru üınim alınacak 
kapalı zarf usuliyle ihalesi 23. 12. 012 Erır.uruın As. ı::>a. Al. Ko, da : 
ça.rşıı.mba gilnil saat 14 tc Yozgnt as- lG ton kuru ilzuuı pa.z.a.rlıkl.ı ımirıa-
kerllk şubesinde satın alnıa komlsyo- •·a•a•a kon 1 .., r •ıı k 
nunda yııpılacnktır. I.üzunıu olan •- " u ıııuv.u • •• ına ıı.sata 
872 teneke benzin ile 32 ile 6 ebadın- 2.1.943 ııazartesı gunu saat 141 te ) ıı.. 
dakl on adet iç ,.e dı.s Itı.stik komls· pılacakur. Tahınin bedelı lti.500 lira 
yonca verilecektir. Mukavelesinin lm· olup temınau 2.U6 liradır. ;;;artnaıoe
zıı.sındıın sonnı 90 ıs gününde nakle- sı her gün komisyonda gurülcbillr. 
dilmiş bulunııcak yağmurlu ve tat.il Jstcklılcrirı belli gun ~ e saatte tcmı. 
gilnlerl is gününe Jthal edllrniyCO<'k· natlarlyle birlikte koıııis)ona milrn
tlr. Daha evvel de nakledlfobWr. Be- caatlurı. 6928 
her 15 &'finde bir naıklcd11enln ım.rıısı 
YoT.gnt'tn ödenecektir. Fazla tafslll\t 
tçln kom:syondan şartname istenebl
llr ve görüleblllr. 

(10557) 

Sığır eti alınacak 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 7GO Sa. Al. Kom. dan: 

Hıı.skoy 
50.000 liralık sığır eti 28. 12. 942 

p!l7.artesi gllnü saat 15 te Halıcıoğ
lu 760 Sa. Al. Kom. da pazarlıkla 

Aa. Pos. 5360 Sa.. A.l. Kom.dan saun alınacaktır. Evsaf ve şartnıı .. 
SUSURLUK me her gun komisyonda görtilebilıt'. 

5360 lhUyıı.cı ~ln (:\!) tıknıaına .ı:örc İsteklilerin belli gün ve saatte ko
ü!'.1000 Jd.Jo sıtır et.1 puzarlı.kla ıınun alı- misyonda hazır bulunmaları. 
~cakur. Hanırt bı.rllC'c ne miktar ver.ı • (10898) 6929 
lece~ teslim mahalleri &&aıt"uta ı:östc -
r11mleUr. Satın alınacıık et blrllk.lcr na- Sığır eti alınacak 
mına mUtca.ddtt tnllplcrdcn alınabllccc~ Çanakkale garnizon Sa. Al. Ko. dacı: 
ı:tb1 heps1 bl.r rnU~de Uuı..Jc yapıla- İht.iyaç için 86•JOO kilo ı;rğır eU satın 
bUccdct.lr. FlYatı ıoo kuruştur. l\tuvak • alınacaktır. Pazarlığı 28. 12.9ı2 ı•aıar
kat tcım!na.tı toptan 52lB liradır. Ta • tcsi gü'lO sn.at ıs te yopılacaktır . .Mu. 
Itı>ıertn evnı.kl~u1y1c b1r.11kt.e 28..12-l942 hamıııen bedeli 36000 lira kati temi
pazartaıt 2"ilnU IWl.t l!5 te KumJ.syona natı IHOO lıradır. Evsaf ve şn.rUnn 
münı.cııntınn. her gün konılsyon<la görülebilir. istek_ 
K1lo BlrllAin adı lilerln ihale günü komisyonda hulun. 

malan. 6930 
14000 
14000 
14000 
05000 

Al.. Pos. 5371 K. 
Alı. Pos. 5334 K. 
As. Pos. 5363 K. 
Alı. Pos. 5381 K.; 

14000 A& Pos. !1372 K.: 
5379) K. 

08500 5380) K. 
5360) K. 

(10655) 6718 

ANKARA VALİLİGİ 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden: 

.------.. ---.----------------· LLLL XWL %i.ALWLLLWWLLL %JLWS Kösele alınacak 
lzmfr t,,v. Amirliğf S&. AI. Kom.dan : 

Keşlt bedeli 706 lira 50 kunı&tan 
lharE.'t oln.n Onuncuyıl Okulunun ka
lörifcr tmnlrl a~ık eksiltme suN>tly
Je yaptınlacaktır. İsteklilerin şartna
meyi ı:urmek üzP.re her gün Maarır 
Müdilrlüğllne ve ihale günü olan 
21-XII-042 pazartesi günil ıoaat 15 te 
tmnlnat akçesinin Husus! Muhnscl>c 
MildUrlilğll veznestne yatınlarak dai
m! encUmC'lle mllraca.ntlnn UAn olu-• 

Kırıkkale Talih Bakkaliyesi 
Sarı şabuntuk kösele •5 Too 580 Kuruş 
san sabunluk kösele ıs Too 580 Kurua 
Pcnc:elfk kösele 
PcnçclJk kösele 
Pcnc:cllk liee''l 

5 Ton 600 Kurua 
5 Ton 600 KUN8 
5 Ton 600 Kurue 

nur. (10574> 6603 

Odun alınacak 

Mehmet, İsmail Üç kardeşler 
ctns ve rnnctan :vukanda )'BZllı ıtıU- Ankara Valiliğinden: 

.ı:nc pazarlıkla satın alınacaktır. pazar- 1 - Nafıa dairesi için (12) ton 
ilk ve :lha.lmt 23-12_19-12 tar1htndc salı kuru meşe ve g(Jrgen odun mübayna· 

sı işi 21-12-942 pazartesi günü saat 
gUnQ saat 14.30 da Kıelad:ı Izmlr Lv on beşte daim! encillll<'Ildc !ihalesi ya-
Amtrllr:t Sa. Al. Kom da yapılncaktır pılmak ilzcre okslltmeJ.'C konulmuş
Kıı.tı tmı1nntı llınlc bedelinin yilZdc ll5 f· tur. 

Sayın halka 

dlr. Iho.Jcdcn önce alınır. Vıımf ve lll.l"t· 2 - Keşif bede-il 840 ll:m muvnk
kı.r her gün komisyonda ıt<ırUl<ıblllr. ta- kat tem natı 63 liradır. ' 
teki ımn muayyen .ırun ve Mattc temi· 3 - lsteklilerln muvaıkknt temi -
nn.Unn ve d!f"er vcslkalru1ylc birlikte nnt mC'.ktup veya rri:'\kbu:zu t.lcarot 
kornlsyoonda buhmmalan ııa.n ohmu:r. odası vcsikaslyle hirllkte YUkarda a-

dı geçen gün ve saatte dairnl enen -

Cereyan a~ma ve kapama servisi a~ık 
(10555). ~ mene gelmclcrl. 

1 
' 

T. H. Ankara Elektrik ve Havaga.zr T.A . .Şir:ketinden: 
Abonelerimize bir kolaylık olmak Üzere Kurban Bay

ramı günlerinde cereyan açma ve kapama servigİmiz 
açık buhmdUTUlacağmdan, evlerini değiıtireın miiJteri
lerimizin 3411 telefon numarasma müracaat etmeleri 
rica olunur. 3034 , 

rr=-========================================~ 

Yıldız Kundura Mağazası sahibi 

N ECA Ti YILDIZ 
Saym müıterilerinin bayramım kutlar 

.. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

- -- ---

Sığır eti alınacak 
Yalova A~. Sa. Al. Ko. daıı : 

Miktan Ml!h. Fi. Muv. Te 
Cinsi Ton kunış Lira 
sı:ır etı 23 ıoo 2'725 

.. .. 28 100 2100 
.. .. 35 100 2625 
.. " 75 90 5062,50 
Sığır etleri eartmunesındc8d. ('$U:l(!. 

ı:örc kapalı zarlla lhıııle olunacaktır. 
t.halcsl 2'J-t2-942 g{lrril saat 15 tC(flr 
Buna a.l't evsaf ve şerait hor gün ko
mlııyon<la görUlebillr. l..tcltH'l<'rln bel· 
il gil n w- ıınat t(>J1 .Pir sanıt eıvve'l kan u
n un 2 ve 3. mıııddcslndekl vcsntkl ha
mil t<-ldif mc-ktuplarını Ynlova'da bu
lunan komisyona vermeleri. <10656> 

6717 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Siirt A,. Sa. AI. Ko. dan : 
Midyat garnizonu ihtiyacı için 4o ron 

koyun veya !11.f1r eti kapalı zarfla cksilt
nı<ıe konulmu,ıur. Koyıın f'tinin tahmin 
bedeli 24000 lira olup ilk teminatı JROO 
liradır. Sı~'1r etinin tahmin bedeli 20.000 
Hm olup ilk t~natt 1500 liradır. Mü
nakua51 ı S-1-943 ıriirıü saat 15 tc Ko. da 
yapılacaktır. ht~lilerin l>u saatten bir Makinist alınacak --- saat ewel kanunun 32 inci maddesi mu

: dhince haıırlıya<"aklan teklif mektupla----- Ankara Telefon Müdürlüğünden : 
-

rım Ko. na vcrtn(!Jen. Şartname ve "•· 
: (ı hıanbul, Ankara I .v. Amirliklerinde 
: ve Oiyarbakır Midyat Sa. AL Ko. d.ı 

: Ankara ve lstanbul telefon santrallarmda staj görüp : görülebilir. (10810) 6862 

Ambar inşaatı yetiştirildikten &0nra lüzum görülecek yerlere gönde- : 
: rilmek Üzere müsabaka ile Bölge Sanat Okulu mezun- : 
- larrndan makinist alınacaktır. : F.skişehir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko 

<lan: 
Müsabaka 30-12-942 çarşamba günü saat 9 da An- : Mıntaka birlikleri ihti}acı için 101375 

: kara, İstanbul ve lzmir Telefon Müdürlükleriyle Ay- lira 84 kuruş ke~if bedelli iki amhar ka-
: dm, Diyarbakır Konya ve Srvas P.T.T. Müdürlüklerin- palı zarf usulü ile ek~iltmeye konulmu,. 
_ de yaprlacaktıT. : ihalesi 28·12·942 pazartesi günü saat 1 l 
- isteklilerin bu müdürlüklere müracaatlan ilan olu- : de I!~işclıir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da 

( 10673) 6704 yapılacaktır. Buna ait keşif şartname ve 
- nur. : kroki her gün mesai zamanlarında gôrü-
':i 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r lür. isteklilerin kanuni ftsaiklcriylc bir· 

«:======================================:=====~~ 

Halil Naci Mıhcıoğlu 
Sayın müşterilerinin bay,ramını kutlar 

~=========================================~ 
.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

--
~, pa kundura mağazası~ 
- -- -= yeni tip çe,itlerimizin geldiğini sayın m\i.tterilerimizc =: 

arzedeT bayramlarını tebrik ederiz. = - -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr: 

RAŞİT TAMER 

Uğrak Bakkaliyesi. 
Her çeıit Alaturka ve Alafranga meze meıheri 

Saym mÜ§terilerinin bayrammı kutlar. 

liktc reminaılanm ve ıeklif lll('ktuplan • 
nı ibale ~aatinden bir saat evvel sözü ge
çen kornis}'Ona \'ermiş bulunmaları ~an 
m. Posta gedkmeleri kabul değildir. 

(1068S) 6713 

Kuru incir alınacak 
lnnir As. Pos. 8738 Komuta.alığın 

<lan: 
Tahmin hedeli 34300 llra olan 3'J ton 

4 krnnlu.c ve 13 ila 15 kiloluk kutular 
içinde protobcnt tipinde işlenmi, ve % 
10 rüfozu asmıyan kuru incir pazarlıkla 
ıılınacal-:tır. İsteklilerin % ıs kati temi • 
natlariyle birlikte 26-12-942 günü saat 
10 da Naldökendeki komuıanlık satın al· 
ma heyerine müracaatları. Sartnamesi her 
gün görülebilir. (10682) 6711 

Sığır eti alınacak 
As. Poa. 1140 Sa. Al Kom.dan: 

Çorlu 
Kırklnreli birlikleri garntzt)nU kin 

4!> ton sığır eti pazarlıkla alınacaktır 
İhale 22/12/942 gllnU saat 16 da 
Knrn. da yapılacaktır. Muvakkat te
minatı 3375 liradır. Şartname ve ev
saf herglin komisyonda görlllcbllir 
l st eklilerin lUzumlu vesikalarlyle 
ıhale glinıi Kom. na gelmeleri 

(10606) 6694 

Sığır eti alınacak 
M. Pos. 5120 Sa. Al. Kom dan : 
lh ı.vac ıcm JmpaJ.ı zartla 40 ton sı • 

tır ett alınacaktır. İhalesi 25-12·l!H2 

cuma 21lnil eıı.at 14 te Ku1"1Unlu n:ıh!) "· 
nde yapılnca ur. 1lk tErnmatı 1500 ı · 

radır. i105~l 6592 

4 - BUTWl ait keşfi' Te şı:rtnnmeyf 
her g{ln Nafıa Müdlirlüğ\indc görebl-
le<:clderl. (10573) 6602 

Çanta alınacak 
An1aını VAlillklnden ; 
1 J Bc:e adet laJı." ebe cıatıtas abne. -

oo1cbt. Dr. VasıL Ata.bay nrila;s('Scsl 

mıımOlA.tmı:ı.an oıl.up muh~ tamam 
olo.ctdd:ır. 

2) Ddı.a- cantamn 1lvab 100 lttııdır. 
Tn.llplcı1n t.<:mtncı.t ~le 28-12-942 

PD.Zarteıll öl!'lccleıı aonra v9tıJ'Bl daimi 
~ müro.caıı.tlan 16zımdll'. 

(10691) 6700 

Devlet Demir Yollan 

Ayakkabı alınacak 
D. D. Yollan 8 inci İş.letme Koınis

yonwıd:uı : 
.Mecmuu (10200) lira muhammen be

delli tahminen (600) c;;ii< ayakkahı fllC'V· 

cut nümuoesi ve µ.nnamesi ~ek -
siltmeye konulmuştur. İhalesi kapalı zaıf 
u~liyle 4-1-943 günü 529.t 16 da İzmir • 
Alsancılk'ıa işletme binıuıoda komis}'O • 
nummQl yapılacaktır. 

htcklilcrin (765) lira'11c muvalclcat te
nıinaı makbuzlariyle ıcklif mckıuplannı 

h.wi kapalı zarflarını aynı gün saat oo 
beşe kaJar lmmisyon reisliğine vermeleri 
llıtmJır. Şartnamesi İ}let.mc kaleminden 
alınır. (6993-10839) 6877 

JANDARMA ------
Ot alınacak 

Ankara J. Satın Alma Komisyonun • 
dan: 

Muhafız Jandarma taburu hayvanatı 
ihtiyaa icin kapalı zarf eksiltmesiyle bal
ya halinde 200 ıon ot alınacakur. 

Tahmin olıın:uı bedel 25000 lira olup 
Uk teminatı 1875 liradır. ihalesi 30.12. 
942 çarsamba günü saat on beşte Jandar· 
ma Genel Komutanlığındaki komisyonu
muzda yapılacaktır. İstekliler ,annamesi· 
n.i hct gün koınis) onda görebilir. Kanuni 
şartlan haiz talipler belli gün ve !&atten 

bir pat evveline kadar teklif ve tcmioaı 
mekıubunu muhte~ zarflan. komİ$yOGa 
vermeleri. (10800) 68f.4 

BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
Mazi canlanıyor .. 
l'ari h şalılaııı yor" 

lhhi Rejisör: 

Cecil B. de Mille'in 
yarattığı 

Türkçe 

Kanh Saltanat 
Claudette Colbert 

Charles Laughton 
Elissa Landi 

Frederic March 
gihi dört büyü1c yıldızlfl en hüyük 
ıaferi .. Neron devrinUı çıldırtan 
güzelleri .. Baş döndüren muhteşem 
eğlenceleri.. Kalbleri riımen im 
durmuş arslanları arasında )-aşaruuı 

en kanlı bir tanluir. 

10 - 12 ucuz matinesinde 
ZA..~7JBAR YOLU 

r elcfoa: 629'1 ,_, ı 

PHILIPS 
l~: "159 A 

T emamıle camdan mam1.11 yeni sistem ram!'l 
balarla mücehhez bu radyo ile neşriyak 

dınlemek fevkalade bir zevktir. B"" radyo 
ahi.zesı içın şımdıye kadar tahayyül edile• 
fenni evsaf Phılıp~in 759/A modelinde 
cem edilmiş bulunuyor. Çok mühim yenl
lıklerıne rağmen bu ahizenin fıatı f-evk~ 

iade ucuzdur. 

Kôğıtçi Mahmut Nedim İ rengün 

.. ayın müşterilerinin bayramını kutlar 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Ortak ve müşterilerinin . 
bayramını kutlar 

........... --..ı ................. ~ ....... ------... ...... . ...................... .._ 
Tanınmış sebzeci ve meyveci 

Hüseyin Babacan 
Sayın m\qterilerinin bayrammı kutlamakta tere! duyar. 

••••••••••••••••••••••••• 
Fırsatı kaçır-mayınız 

Son moda kürk manto] rımrz yeni geldi. Astragan, 
Anyoraze mantolanmızla, Rönar Arjantelerimizi de 

mutlaka görünüz. 

Kefaletsiz, taksitle ve ~ok müsait fiyafta 
Ayr1ca son model kadm rop ve manto ve muıamba 

dairesini görmenizi tavsiye ederiL 
Bankalar Cad. No. 51 Ti: 1271 

A. KEMAL SANAL 

Sümer Matbaası 
Sayın Müşterilerinin Bayramını Kutlar. 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • 101 ÇEŞİT 
: Kundura Mağazası 1 

•• 

: Sayın müşterilerinin bayramını kutlarS ~il 
••••••••••••••••••••••••• ı 

Mef ruşatevi 
H. D. FA R H 1 

Sayın mÜ§terilerinin bayrammr kutlar 
Yeni taımdığı eski b ina yanındaki mağazasmda yeni 

mobilya çeşitlerini sayın mÜ§terilerine arzedel'.. 

.. il 
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ALİ iLHAMi AYTAÇ 

TÜRK TİCARET BANKASI 
" l<UPONLU VADELİ MEVDUAT,, 

HESABI NA 

Her ayın 1 inde faiz verir 
MERKEZİ: ANKARA 

ŞUBELERİ 

ANKARA 
T ele: 2316 

Ad11.pazarı 

Bartın 

Bolu 

Bursa 
Eskişehir 

lzmit 

Safranbolu 

Halk 
Halk 

Bankası 

Sandıkları 
-ve-

AJANSLAR· ı 
Kfıçük dcıtret ve sanatlar ile ev samıılarının yürümesine ve kalkınmaunıı 
rahşınak itin Devletin kurduğu "ME Ull\1 l\0Ç0K l\Rl?f)İ" Müe§§~c· 
sidir. Küçük ticaret ve sanat adamlanna hunlann kurduldarı kooperatifle· 
~. ev saoadui~·le uğraşanlara kredi verir ve bunların mesleki faali)ctle· 
rioi fiııaıue eder. 

MF.RKF.ZI; A.ı.'\'KARA 
SANDJKT.AR: ANKARA VE İSTA.ı.'\"BUL 
AJAN:,LAR: m:ı-;fzıj 

BURSA 
Kı\ST AMO~"U 

GAZfAl\'TEP 
MARAŞ 

.. 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reisliğinden: 
1 - Çalışacıılc vaziyette olmıyao yeya benzin) bulwıtnıyarı taksiler bek 

leme mahallerinde ve cıtddelerde dumııyacakıır. 
2 - Bekleme ımhatlinde ve aıddelerde duran tabiler müşteri almt)'I 

mecburdur. 
~ - Bazı ,ofôrlerffı müşterilerden fazla ücttı talebctdlderi vaki şik~ · 

yerlerden ögrtııilmişrir. 
ŞikAyeıi olanların 1358 • 1362 • 2911 - 2470 • 2960 • 2713 • 29~6 • 28?0 

numaralara telefonla muracaatları rica olunur. (102Rt) 6-W'i 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
~ = 

IETİBANK! 
Sermayesi : 100.000.000 T. L. = --

§: İdare Merkezi : ANKARA § 
§: -
~ Telıua1 Adre91: ETlBAr-"K • ANKARA = 
~ -§: Mernleketimi7.in yeralrın<laki 1enı::inliklerirıi nemalaoclırır : nemir ccv· = 
§:heri, Krom C"evheri, Tas kömiirÜ, l.inyit kömi.ıru, Bakıa, Kukürı Çtkarır; = 
~her türlü maden unayii kurar. 7 • = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bankalar Caddesi No. 8, Telefon 2644 

İNGİLİZCE KİRALIK KİTAPLAR 

Kısmına abone olunuz ayda bir li ra · 

Mahmut Sür 
ISTANBUL KUYUMCUSU 

. 
ISTANBUL 

T e le : 23758 

YILDIZ 
Kırtıısl.H? Pn7.an Sahibi 
A SAMI MUSLUOCLU 

Bankala r Cıuldesl No· 48-2 Ankara 

ı 
Telefon : 2242 

Sayın MüıterUm'fnln bayramını kutlar. 

İkbal Man ifatura 
Mağazası 

Sayın miı~ıcrilerınin Rayranıı n ı kurlar. 
Yeni \e~iılerini mü~ıcrilerinc ar7ede.r. 

Anafarıalar Cad. Telefon: 144'l 

Y E N t 

Bursa Pazarı 
AZİZ CAPÇI 

Anııfnrtala No ıoo. Tel4"rnn : 2.'178 
Sayın Müstertıennln bayrnmını kutlllr. 

Aron Araf ~ 
Oğulları 

Ankara An af artalar C. No. 88 
Her Nevi Demir Hırdavat 

Ticarethanesi 
Sayın .Mü~tcrllmnln hayramıru kut1'ır. 

Tel<"fOO : 21M 

Bulamadrğ'mız itad an 

Sakarya Eczanesinde 

bulabilirsiniz 
Ulmı Meydanı. ıs Bankası knmsı. 

111111111111111111111111111111111111 

EGE BİRLiCi 
Ticaret Evi 

Ahdurrahman Çiftçi - Kemal Sü~r 
İbrahim So)kan 

Sayın vatan<laşların bayramını kutlar. 

111111111111111111111111111111111111 
ŞEKERCİ 

Osman Nuri 
Bankalar C8ddC$I, Tcl: 32'77. 

N'efQS('tlyJe maruf her nev1 eeıte-r ve 
eekerlemelcrtnı muhterem ınO&terllerlııe 

arzedcr ve ba:rrıımJannı kutlar. 

Birlik Berberi 
Anafarta.Jar Merkezi 

-ve-

Yeni şehir Şubeleri 
Sarın m~terilerine bayramına kutlar 

Florya Spor 
Her cins sııor eaası. tutıattye hazır 

ve uımarlruna kundura. bavul, canta 
portaut lcaryOla. 1&Pka ve aalı'e 

Kilo ile atık kolonyalar 
Anafart.alar Cmldesl No: 28 

Telefon : 3072 Ankara 
Sayın MU&terllerlnln bayramım kuUa.r. 

111111111111111111111111111111111111 

K1rtasiye Tecimevi 

-----------Sermayesi : Tamamen ödenmiş T. L. 300.000 --Merkezı Ankara Ulus Meydarıı KO{M< Han 3. üncü Knt Posu Kunısu 196: Telefon: 2305 • 23~ = 
Şu~i : İ!tanbul Bahçe.kapı Taşhan birind kat. Posta Kunısıı : 1231. Telefon: 24735 • 24736 5 

Büro ve ışleımcleri- Bolu • Tavşanlı • Büyük Derbent. Telgraf adrC$i ı T t T A S • -
KCN~re imaliıı bilumum resınf ieahhüı • üraaı llctleri • ithallt, ihraaı. intaar ?e matbu i,Jeri. 83 5 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

XlZILAl' 

TÜRK ÇORAP DEPOSU Sayın müşterilerinin bayramın( ..... ,. 
kutlar. - Anafartalar caddesi Telefon : 3527 

~================================================================~ ~ 1 11111 1 11 1 1111 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1111111 1 111111111111111111111111111 1 1 1111~ 

Emlôk ve Eytam ~ A N T A L Y A ~ - -
Bankası = = ~ UMUMi NAKLİYAT T. A. Ş.~ 

Merkezi : Ankara 
Şubeleri : İstanbul, İzmir, Bursa 
Ajanlan : İzmit , Adana, Eski$ehir, Zongutdak 

Ü zer ine b in a yapılacak arsaların ve yapılmıt veya ya
pısına ba,lanmış binaların İpoteği karşılığında.· yüzde 
8 l / 2 faizle öd ünç par a ve r ir. 
G ayrimenkul ipoteği ve esham ve tah vilat rehin i mu
kAhiH h er nevi bank a m üameleleri yapar. 
Vadeli ve va d esiz m evdu a t alır. 
4058 numaralı k a nunla çıkarılan T asarruf Bonoları H-- Jl 
tar, bede lin i öder ve iskonto eyle r . 

~ ~ 

..... ~ ...... o PL9JOt6I o SJJWOı.? so • 

• 

lpekisi- Yünişi 
Mağazası 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

Bankalar Caddesi 22 
- - - .. o - o...:.~ ... o - - o o - - o o - - - o o - • -. ~ VLLLL - L> %.iLP %.iLPWWV % 

Sermayesi : 150.000.000 Türk Lirası 

Merkezi: Ankara - Şubesi: İstanbul 
Her n evi banka muam elelerini ya p ar 

Vadeli rneY<hıata en nıüsair ,eraitlc lair. verir. 
MÜESSFSEl.FRİ : Siimcrhar& lt>lik ve Dokuma Fııhrikaları Mü~esi 

ANKARA 
FARRİKAT AR : Bakırköy nez Fabrikası, Rünyan Mensucat Fabrikası, 
Huna Merinos Fabrikası, Defterdar Mcn.~ı Fabrikn<r, Ereğli Bez Fab 
rikası, Gemlik Suoi fpek Y:nbrikuı, Hereke Mensucat Fabrikası, Ka}scrİ 

Bez Fahrikuı. nilli Rasma Fııbrilauı. 
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müesseııesi 

İSTANBUL 
Sümerhan" Scllüloz Sanayii Müt'~s~i 

İZMİT 
Sı1merh~n1c Yerli Mallar Pa1.arları M'ü~se§~i 

İSTANBUL 
P AZARI ARI: Ada.na, Ankara, Antakya, Antal>'ll. Ralrkesir, D . fükır, 
Edirne, Erzurum, F.skişdıir, G. Antep, l•ıanhul, lzmir, Kayseri, Kooy:ı, 

Malaıyıı, Mer5İn, Nazilli, Sa.ımun, Siva~. Trabzmı, 7..onguklak, 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrika.lan Mües~ 

KARABÜK 
FARRİKALARI : Kütahya Keram ile Fııbrib,ı, Sivas Çimento Fabrikası, 

ayrıca bir~ mühim sanayi ve ıkari t~hhüslerde iştiraki vardu. 

•••••••••••••••••••••••••• 
ULUS Piyango Gişesi 
Sayın müt terilerinin bayrammı kutla r. Yrlba§ı b iletlerinde 

miifterilerine tanslar d iler. (ALI T ÜMEN ) 

•••••••••••••••••••••••••• 

~ Necati Halit 
TERZİHANESİ 

Saym mütterileriniın bayram1111 kutlar 
Banka lar Caddeai. Ti : 3221 

~ ~ 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --

Akdeniz Tica retevi 
Bilumum inşaat malzemesi 

Poeta Caddeei Numara 12 bü tün miifteriterinin 
bayramını aaygı ~ aeYgİ ile kutlar. 

----

---= Avrupa'daki emsali derecesinde tetkilata malik := 
- yegane milli nakliye şirketidir. := --Dünyanın her tarafında Şube ve Muhabirleri vardır. = --- -- --en --:ŞEHiR tÇtNDE ve YURDUMUZUN her yerine ------ emin nakliyat İçin bize müracaat ediniz. ---Telefon: 1821 - 1354 -- -- -
~I 1111 111 11111 11 11 1 11111 1 1111 1 1111 111 1 11111 1 1 1 111111111 1 1111 1 1 1 1111~ 

, 
if=================================~~ 

Hikmet Balkaner 

Balkan Bakkaliyesi 
Merkezi: Zafer C11.d. No. 1-2 

Şubesi: Yeni§ehir Sakarya Cad. No. 18-20 Td: 6529 

Sayın müşterilerinin bayramını kutla r 

. 
T. C . 

llRAAT 
BANKA5J 

·DARA• 
BiRiKTiREN 
RA~T-f;O~Q 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kumbaralı ve ihbarsrz tasarn.ıf hesaplarmda en az 

50 l irası o lanlara bir sene içinde a.ıağıdaki p lana göre 
ikramiye verilecektir: 

4 Adet 1000 l iralıık 

4 " 500 " 
4 " 250 ,. 

40 " 100 ,. 
100 " 50 " 
120 .. 40 ,. 
160 " 20 ,. 

4000 lira 
2000 " 1000 .. 
4000 ,. 
5000 
4800 ,. 
3200 

" 
.. Kuralar ~~ede~ 4 def a, .ı ı Mart, 11 H aziran, 11 Ey

lu l ve 11 Bırmcikanun tarihinde çekilecektir. 
Di K KAT: Hesaplanndaki paralat" bir sene içinde 

50 liradan &f&iı dÜf111İyenlerin ikramiyeleri % 20 faz
lal&fhl'llacaktır. 



~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~-X~I~Z_I_L~A~Y~~~~----------~~--~-----------------------------~~~~----ı 

Sayın Ankara halkına Her türlü M o b i 1 y a 
ihtiyacınızı ucuz fiyatla Bursa Mobilya Pazarı '*'- 'ledftrik ed~l.irsisi:z. BK Qda gezmeniz menfaatıruz icabı 

2 aci Anıaia!'talar No. 198 ( Es.ki Müzayede Salonu ) Tel: 362 

·-

HAFİ ARAÇ 
Sayın müşterilerinin bayramını kutlar, şamı kaynağı 

gişesinden bir yılbaşı piya.ngo bileti almak fJTSatmı 

kaçırmamalarını hatırlatll'. 

_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -
~ MÜJDE ~ - -: Satır ve dllsl7. gen<: TUrk sanalıkttn : ------------ İLLÜZİYONİST · 

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

-E Pr. Zevki lshak'ın ----§ fakirizm tecrübelerini --------- görünüz 
Sağır ve dil4;iı genç Türk san~ck;lrt nıanyatiım Prof. (Zc,·ki f ,hak) = ----= şehrimizde daha ıo gün kalacağın<lan b.ıgam günleri ı;ündiız \C ı;ccc : 

: sut 24 e kadar her 'aat dt.-vıım edi)ur. = - -: Bugiin bu gece İl>notilm tecrübelerini ,ci>rünü7. Fır!tattan i~tif.1de : - = = ediniz. Koşunuz, ha)reıler ve he)ec:ınlar içcrhindc kalacaksınız. -- -- -: Adres: Kurtuluş 3 .... falt lııerin<lc ''oj;cı oğlu Fc:hn1i Efc'nin Şcn)urt : - -: Kıraarhancsinde .. Sa> ın mü~ıcrilc;iııin lıa} r.ınıını kutlar. = 
'=tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

GAR G 
Yılbaşı gecesi için masala~ınızın 

şimdiden tutulmasını diler 
Her akşam orkestra caz 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
Bank:ıı.ru Cl\dck'SI: Tel<'fon: 3025 

ANKARA 
O~t'EJGA ve R8VU saatleri w ZAİS 

rrcır mn ı1<a san ll<>r satılır ve tamlır 
olunur. 

ŞEKERCİ 

ALİ UZUN 
Anafartalnr cadcle~i No. 86 

Her nevi ":>Ckcr ve şekerleme, fon
dan, çikolata, bisküvi, lokum 

ve ~airc ... 
Sa> ın nılıştcrilerinio bayramlarını 

kutlar. 

Osmanh Bankası 

Sermayesi: 

10.000.000 İngiliz lirası 
Tilrklye'nln b:;ıslıcıı şehlrlcrtrıdo 

!.>ulunan subclcrlncleın baska 
Paı1s - Mıırsllyn - Nls - Londra 

Man~<~ ve 
Mıı:lr - Kıbns - traJc - Flll9ill'I 

Yunıınlstruı'dn subclC'!"IYle 
Yugoslavya - Romamın - Surl;ye 

- ve -
Yunan1stan'dll 

MUt'SSlsl bulundulhı bankıılo.r vardır. 

Kamelya mağazası 
AnatartalaT Ca<ldest No: 34 

ABDURRAHMAN K!DAR 
- ve-

OSMAN lSMET KOYUNCU 

Sayın Mu&tcrtlerln!!l baynunını kutlar 
Her n(!'Vl tuhafiye, bavul, kolonya 

aya"kabı V'-' $aı>k::ı ceşttıcrı bul1.111ur. 
Telefon : 3072 

Adnan Taylan 
Yeni Türk Hırdavat M:ığa7.ası 

Anafarıa[ar caddesi (Karaıoğlan) No. 71 
Aııl.:ara - Telefon: 1966 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar. 

-AAD~o 
// , ~ , , , 

Mevsimin en zarif en sağlam ve her 
keseye uygun radyolandır 

TÜRK RADYO ve ELEKTRİK Lid. ~ti. 
Toptan satış yeri : 

Galata Karamusfafapaıa Cad. Kozluta Han Terefon: 44032 

Ankara satış yeri KOÇ T. T. A. Ş. Sayın müşterilerinin Bayramını kutlar 

A a alas 
Bugün 

TAM PROGRAMLA· 

A SLI CAY 
..> 

Çankaya Matbaası 
Sayın dost ve müşterilerinin bayramlarmı kutlar. 

• 

1 Z Z ET 
Manifatura Mağazası 

Anafartalar Cad. No. 114. Tel: 3574 

Saym müıterilerinin bayrammı kutlar 

.. : ·. . ·- . . ·. . .. 

P. Kutusu 
319 

Tel Adresi: 
1<.atiboğlu - Ankara 

RESİT KATiBOGLU 
~ 

Otomobil - Kamyon ve lev-azımı 
POSTA CADDESi No. 19 

ANKARA 

Telefon: 
Mağaza: 2749 
Garaj: 1830 

TORPEDO yazı makineleri Fireston lôstikleri Ankara Bayii 

Yeni Sinemada 
BU GtlN BU GECE 

HEDY l..AMARR - JUDY 
GARLAND - LANA 

TURNER - J.nms 
STE\VARD gııbi 4 l>iryük arUstin 

yarnltJklan 

ZİEGFELD 

YILDIZlARI 
Seanslar: 

11.30 - 14 - 16.15 - 18,30 • 21 

Park Sinemasında 
BU GECE 21 <k>!n tt100.f'ell 

Aşk ... Marem nlmk-.rlnln en ıı1l7.C'11 

Ölüm Gemisi 
10 - 12 - 14.30 • 16.30 • 18.30 

scan.slarında 

KAN VERGİSİ 
Ntuıw.rab :verleM 911116l<lım 

oidtrııma." rica W-tır. 
TeletQll : 1131 

Sus Sinemasında 
BU GttN DU CF-CE 

Daıns... Müııl>k... Neı;e .•• 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
SeanSlar: 

1(),30 - l3 ... 15,15 • 17,30 - 20,30 

Telefon : 3589 

Sümer Sinemasmda 
BU Gt'N BU GFC'E 

MUthls ve hl~'l'C'.ıınlı ıxıhnelC'rlc 

dolu a!fk ve vazitc tHmt. 

NAMUS BORCU 
-( Kahraman Fı!<.lal )

Türkte sözlü 

ı:\l'anslar: 

Le • l2 • 14.30 • 16.31l • 18.30 • 21 

Tclc!on : 3500 

''--------------------------------------------------~ 
ALİ BALIKCIOÖLU VE KARDEŞLERİ Kollektif Şirketi 
MANİFATURA KISMI : Koyunpa~arı No. 71 Tele fon: 3930 
R A D Y O KISMI : Posta caddesi No! 31 Tele fon: 1504 

1943 Lorenz Radyolarının geldiğini · bilClirir 
SAYIN MÜŞTERlLERİNİN BAYRAMINI K.UTLAR 


