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Her Bayram Çık;-[ 
Basıldığı 7er l 

ULUS Basnnevi 
Çaa&a:ra Caddesi, Aokara -

NeŞrlyat Miid6rl 

Mümtaz Faik Fenik 

Berlin Büyük 

El~imiz geldi 
Berlin Bü)ük Elçimiz B. Saffeı An -

kan dun ,abahki Anadolu ek•rresiyle 
şehrimize .!{dmi,, garda dostları ıarafın -
dan 1.uşılanmı$tır. B. Arıkan tehrimiz
de on giın kadar kalacaktır. 

İspanya-Portekiz 

siyasi temasları 
J,lzbon. 20 a.a. - Portck1z 'Wi4Vek.llJ 

M. Sa.laUU' Uc lspanya hariciye nazın 
Jordana arasında dün yaııı.lan ııo>rıU& -
me üç saatten fazla surm!lşti1r. Uu ko
nu.smada M. Salazar'ın hUSU61 kAtlıbl ile 
M Jordnna•nın ya~crı bulunn1uşlardır. 

Bu hususta Llzbon'dald siyasi mnh -

1 flllcr ıu nokta)'a cfficka U çckl.>'orlnr ld. 

1 
lspıınya'mn ve Portcklzin müşterek dıa 
stya.scUcri komünistlere klll"ll savaıa 

J 1 ~~,_:~~~adır. lşte lk1 millet arnı;mda 

MlHVER'E GÔRE 

Libya ve Tun us 'ta 

karsılıklı 
• .;> 

keşif faaliyeti 

kaydedildi 
Bingazi ve Malta 

bombalandı 
Bertin, 20 a.a. - Bugünkü resml 

t.cbllte gôre: 
Ubynda ve Tunusta. k~l~lı ke

ş f faaliyeti kayd<ıd lmıştfr. 
~irena k sahlltnde, dilşmanın lk1 

bUvil'k ticaret vapuru alman sava:; 
uc~klan tarafından o derece ağır 
hasara ut:ratılmıştır ki bu gemilere 
km.o:bedllmlş gözü ile bıı'ktl:ı.'bff:r. 

K A HIRE'YE GÔR E 

alman artcıları 

Libya' da 
çemberden 

cıktılar ., 

Matratin savaşı 

çok çetin oldu 
Kah re. 20 a a Dün ak$ıun g~ 

vn.ldt Kah radyosı:nd:ı 

U mUtnl n cd n b so C'\I d 

zere centx-rdcn kurtulmtYR muvaUalc 
olmuŞlardır. Bun ar sadece zırtı ı a{:tr -
lrldannın unu~ ~cs:.ndc kcn e -

Sovyet ask erleri, alman İ§g alinde olup geri aldıkları m eskun bir yere girerler ken 
~ıtu temin eden de budur. Gece Blngazl limanı yeni den bom· 

balımmıştır. 
Tunusta hava teşkUlerbn!z dilşman 

birliklerine, toı>cu mC1o-zi1crlne ve 
ve taşe dcpolanna hlicumlo.rma de
vam etmişlerdir. 

Bu sözctln!ln ttkrlne ıt0rc Scldziııcl 
ord\ı alman bibl'(Jk kuvvet ert.-:e 
kanıl~dall oncc txı.tıya doğru aS:lr 
b r 1 C'Ylt ynpm k zorund ır Al • ~ Moskova'ya göre 

Ayn bir ticaret 

ahlakı 

olamaz! 
Falih Rıfkı ATAY 

Bir gün İstanbul'da tanıdı
tmı bir tüccar bana §Öyle dert 
)andı : "- iki yıldır mahke
lrıelerde s ürtüp duruyorum. 
Muhacirle rden satın aldığım 
•••••••• lar da istas yonda çürüdü, 
titti. Yazrlc: değil mi bize? Su
çum ne imi§? Kanunda lastikli 
bir madde bulmu§um, is tifade 
edeyim, demi§im. Ben tücca
tnn, kanunun neresinde bir ge
dik bulurs am, oradan g irer, ö
bür tarafından çıkarım. Siz 
tttebussunuz, kanunlarınızda 
böyle g edikler bırakıp da biz
leri de günaha sokmaymız ! " 
Cene .sokak esnafı değil, eni
konu bir tüccann şu derdini 
d inledim: "Dokto r R e fik b e yi 
tanır mısınız, (merhum Dok
tor Refik Saydam), bizim ti
carethane için bir emir vermiş, 
eksiltmelere almaymız, demiş, 
f\Ulu bir düzelttiriver.ir misi
biz ?" Sonra va:kayı hikaye et
ti: "-Geçen yaz bir eksiltme 
\tardı. Bizim ticarethane m e 
tnuru, Kızılay ...... . müdürünü 
lokantada bizim rakiplerden 
biri ile yemek yerken görmüş. 
Olur a, acaba elaltından bir 
teyler mi yapıyorlar, şüphesi -
be düımüş. Bize anlattı. Son
ra. bu adamcağızı b ir köşeye 
çekmiş, bu dar zama nla rda b.u 
tnaaşla geçinilmez yollu bır 
hasbihalde bulunmuş. O da 
tner.keze yazmış... İ§te sebep 
hu! Ne yapalım efendim, o da 
tüccarla yemek yeyip insanı 
tüpheye dü~ürmeseydi!" 

iki noktadan baıhyan 
rus taarruzuna dair 

Moskova'dan 
tafsilat geldi 

Almanlar ağır 

kayıplar verdiler 
Moskova. 20 ıı.a. - Tass: SovYot Is· 

Uhb:ırıı.t bürosunun t.cbllltl : 
Orta Don bölı;;csindc yer alım!f olan 

kıtalanmız bu 50ll ı;;Unlcrde abnıın kı

t.ıılartna kıuıiı tuarruza gcçnı.işlenlir. 

Uu taarruz biri ıılnıııl batı ve Nov.ı.ı:ıı 

Kalltvaınonastsrchtchl.nn kcslmlndc ve 
dlıterl doğuda Dokovııkn.Yıı kcslmtndc ol
mak U7.crc lkl lsUkamcLte ,>ııpılfnıştır. 

Şimal b:ıtıdu 95 kilometre ı;;cnlsll~n
oo ve doğuda 20 kilometre ırentştlf:mdc 
d[lşman mUdafaMıru )ııran blrllklcı1 -

mlz dört ırUn sonra cctln savıışlnrdan 

sonra düşmanın mukavcmcUnl kırdı1ııtan 
soıuıı 50 1le 90 kl.loımctrc ıırnstllda ve 
~ b dcrful Deri yUrilm\1'1crd!r. 
As1cerl.erl:miz 200 m Qn yer ele ıı:cctr· 

ml.slerdlr kt bunt.ıı.rı.n arruunda Novan 
Kalltva, KD.ntcml.ro\1ro, Boıtoo<>v echtr
lcr1Ylc Tnll, Ra<l<;cııskoyc ve Bogouska

yu bölge meı'kczlcı1 vardır. 

Askcrlcnmlzln tıı ırnız esnasında do
lnız pba<lc t!lmenlylc bir p!yade tuJ:ayı 

oozftuna uitnıtıbmştır. Düşmanın dört 
piyade tUmen!yre bir tank tümenine aıt ır 

zaylııt veni ıilrnlştlır . • 
D•ırt gUn süren muharobelcrde dllş -

mandıın ıo.000 dm rnzln esir nlınrnıa ve 
a.saıtııl::ı.kt malzeme ele ıtcclrllm1ştlr. 

R4 ıank, ı 102 nıuhıclif çapta top, (.OR 
m:ı> ın makinesi, 1729 miıral)ÖZ. 28.000 
tüfek, 420 tanksa' ar ıüfcği, 2720 kam -
Jon, 300 moıosiklct, 1000 den fazla at, 
45 mühimmat, sil:ıh ' 'e )i)ecek dcpo<u 
ıaptolunan malzemenin (ayımı yapılmak· 
ıadır. Bundan başka C.4 uçak, 88 ıank. 
120 top, 500 den fazla l..nmyon ve muh· 
telif h:ırp m:ıl1cm~i ile dolu 203 araba 
da tahrihcdi lnıi<tir. Dü<man harr saha · 
sında <ubay ve er olarak 20.000 den faz
la ölü hırakm ı$tır. 

Düşman ceılfıesini yaran kuvvetler 
orgcnernl Vatounin kumanda ındaki cc • 
nup hatı ordularım ıza korgeneral Goli -
kov kunı.1ll<la'1ndaki Voroııcj ccrhesi or· 
dularımıza ml·n•upıur. Bu savaşlar esna -
sımla kor1:cneral Kuzncı-.ov ve ıümı:;cne
ral Leluşcııko VC' ı:cncral Kharitonoo bil· 
hassa cfı l i)t.'t lcrini gfüternıi~lcrdir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Beri in' e göre 

Stalingral'ta ve Büyük 
Don dirseği bölgesiade 
sovyetler 161 
tank kaybetti 

Don cephesinde çetin 
müdafaa savaşı var 

Berlln, 20 n.a. - Alman orduları 
başkomutanlığının teblığl: 

Ornn'ın ha.asında, btr ı:tlman deniz
altısı l8 llkkllnunda bir ingf)lz muh
rlblnl batırmıştır. 

l talyan resmi tebliği 
Roma, 20 a.a. - 1talya.n umumi 

lkarorgtıhının tebliği: 
~lrtc cephestnde ve Tunus'ta, keşif 

unsurları attı:Sln<la SM'aşlar olmuş
tur. 

Dilşma.n ha.va kuvvetler!. mevzfle
rlmlzc hücum kin yaptığı mUtenddlt 
tecıcbbilslcrde. 4 uca:k k~'!betmlştlr. 
~~ bu uçıdclar gerek Tunus'ta dilş 
ınanın lkayl>Mtlğl başka blT ucak, toı>
cumuz tamfından düşilrülmüştUr. 
Bundan başka av ucaklarımız da Sab
mta üzerinde 3 ingf.llz uçağı düşür-

ma.nlnr 1o nnın varoıı:n nOk -
tanın tok batıların ~nk me:ı;d n a. 
nm bile & den tnhribcun '<'l'dtr. 

Matratin'deki alman 
kayıpları 

Kahire. :;!(} a.a. - Snlı g(lnU cereyan 
eden Matmt.ln mUluır<!bcli luıkkınôa alı
n0J1 tal t bu muharebenin cok ş d -
dctl1 olduğunu göstcnnck:tcd • D ı;ına.n 

bu mu!uı.rebcd 20 tAnk kaybetm ve 
roo <'Str vcrm . Bun an b.'.ı~ 30 top 

alımnış ve yU e ta t tahrlbed ıe 
\"e)U hllSarn uğrıı.Wmıştır. 

~ lcrln maddl kay.ıhı nb:beten ha
!tt, Jnsan ~111 ise ook hllt !Ur. 

Bu mu1larebclc Ycnl zeıanda p ade 
kıta.ınriYlc 1n zımlı bir eri ve 
blr alman zırtıll Ulm=1 lştımk eun 
Ur. Terek kcsıminde, düşman, beyhu

de yere hücumlarına devıı.m ctmlv 
tir. Doğu cephesinde sava şan alman askerleri 

m~~~· hM'll kuvvctıerl. Bım:azl 
limanına muvaffakryetll surette hü
cumlar ya'J)mışlardır. Limmı tcslslerl
ne ve burada bulunan gemilere tam 
isabetler imydolunmuştur. Sonu 3 uncü sayfada 

Volga ile Don arnsın<la, Romen 
kıtaları !le işbirliği halinde harE>ket ı 
eden atman zırhlı tunıenlerl, ş.ıddetll 
suretle mukavemet gösteren di.ış- ı·ran hu"ku"metinin 
mana hücumla nehrin mi.ıl\lrn bir 
kısmını ele gcçlr.nı lcrclir. 

Şiddetli sav~lardan ve kısmen 
karşı hücumlardan sonra. dilşmanın 
Stalingrad bölgcsimlc ve bllşük Don 
clif'S('ğınde'kl ıkuvvetll hücumları pUs
kürtülmüştUr. Dü man, 164 tank 
kaybetmiştir. Savaş uı_:nklan oU.:
nınnın ihfll atlartnn, tôl>(U ıneıvzllc
d nc ' e tank topluluklannn hücum
lar )"aı>111ışlardır. 

müttefiki erle 
• • 

arasııyı 

Başvekil radyoda iç Don cephesinde. alman ve ıtaJynn 
krt.nlnn, dUşmanın mühim pl:ynde 
\'C zırhlı tcıŞk:illcrlne knı"Şl hallt c<Afn d d r U m U a n 1 a t t 1 
müdafaa muharebeleri V\!nnektcdlr- ve iŞ u 
ler. Kara teşknlr.rimlz ve hava kuv
vetlerimiz, 20 tank ta:hrlbctımişlcr
dlr. 

Cenurı kc-slmlnde 26 sovyct ucni:ı 
düşUriilmilştür. Bizbn ıkayıplnrımız 
5 uı:ıııktır. 

(Sonu 3. üncll ı;ayfacln) 

Hitler dün 
Laval'i 

kabul etti 

Tahran, 20 a.a. - lran Ba~eklli rad· 
)U<la •o)·k-diği bir nurukta bilhassa de -
miştir ki: 

"- Hükümetin parllmcnto tarafın -
dan ıasvihcdilen 'İ)mcıi memleket ic;in· 
da asayişin temini ve yiyC<"ck ma..l<lclerİ· 
nin ıe<lariki ve harici ll<lkımdan da mcm-
lcket rnt.'tlf:ı:ıtlerinin korunması, mevcut 
muahede ve anlaşmaların taıhikı ve bil· 
ha§sa menfaatleri lran'ın menf:ıaılerine 
sıkı ~ı'-ı>-a bağlı bulunan hukümederlc 
samimt işhirlijtidir.'" 

Memlekeı ihtİ)1lçlannı temin için 
müttefikler tarafından )1ll'tlan rardımla· 
rı hatırlatan Başvekil demiştir ki: 

"- Bu yardım, önunıüzddd hasada 
k:ı<lar memleketin hububat nok~anını gi. 
dermek ve taşıtlar vennck hususunda 
müttefikler ara ında1d nıünasehetler <lai· 

Berlln. 20 n.a. _ Führcr'ln umu- ma dostça bir i~birlij;İne dayanmaktadı r. 
mJ karargfilıından blJdırDmlştlr: Dosıhıklara ,.e iııif:ıklara rİllyet olun -

F ührer 19 llltkfınun günü umumt makla beraber mcnıklct menfaat leri hiç 
karargflhıncln yanında ftnlya harid- hir vakit ilıma l erlilmcnıi,ıir. Muhııkkıık 
ye nazın Kont Clano, nlrnan devlet ki mtitıefiklcrimiı "e clnsılar ım ı1 ela m~ı 
nınreşalı Herrnnnn G<iring ve alman Jckcıimiıe hürnıcı etmeyi göı<lt.'11 1.:açı r -
hariciye nnzırı Von Rllbl>cntrorı hulun nıı,amklar<lı r. 
cluğu. halele fran,sız hliklim<:tl reisi 1 ·İran h~ümcti, Amerik:ı Birleşik De,. 
:M. Pıerre Lnval 1 .kabul etmıştlr. Bu I' 1 - illik- • • • . . 1 • <l r 
milll'tkntta Frnnsanın bugünkü mcse· ct erı ·umetının 1)'1 nı}el enn l'll ay· 
leleri .ı;-örüşülmiiştilr. (Sonu 3 üncü :ıyfada) 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Alrikada ingiliz askerleri işgal ettikleri bir şehrin yıkın 
tıları arasında gizlenmeleri muhtemel mihver askerle

rini arıyorlar 

Cenup - Bah Pasitik'te 
~ 

japonların bir 
kruvazörü battı 

Buna bölgesinde yeni 

mevziler zaptedHdi 
Mclbournc, 20 a..a. - Cenup batı 

Pnsl!.lk mUttefilkler umumi JmrnrgA
hının tcl>ll • : 

1ılada.ng: dil man dt"lll2 kuvvC'tlC'rl 
şlnınl kıyı açıklanndn faaltyct gös
t ı.: rm !erdir. Buna'mn yUzlerce mıl 
ş mnl b. tı at lnnnda Eki ticaret ve 
bnş harp genUsl.nden murekkep bir 
dU~nn lknfil ne t.tıarruz ('(len n ır 
bomba u~lnr mız bir hal ikru' a-
7.Öriln güvertcSine dört bomba isabet 
et muşler ve barut deposu ateş alan 
kruvazör şiddetll bir lnf a'ktan sonra 
batmı tır. Uçaklarımız bu taarruzlan 
sırnsındn lk düşmım avcısını duşOr
mü !erdir. D l1UlJI g eyin Mndang 
ve Jo"insc'lınf<.".ll llmmıl nnn g1mtiş ve 

(Sontı 3. üncll s:ıyfadn) 

Çimento dağıtma işi 
Çimentonu n ihtiyaca göre daJtı

tılması etrafındıtlci talimatnamenin 
yürürlüğe girmesine kaıl:ır ç imento 
dağıtımı durciurulmuştu. Hnıbcr aldı
ğ ımıza göre İkt ısat Vekilliği tali
matnamenin yürlirlUjte girmiş ol
ması 1i1.t'rine hususi lıışaatıa çimento 
vocilmesl işine önümüzdeki .ıı::Unlerde 
başlıyacaktır. 

Dünkü at yarışları çok 
güzel ve heyecanli oldu 

Geçen seneler l s tanbul'un 
tanınmış bir tüccarı iflas etti. 
'\'üzde S veya 10, alacaklıları-
1\a bir ~ey dağıtarak bir müd
det ortadan çekildi. Bir gün 
•ynı adamı, e ski malları ile, 
bir başka mağazanın kapısın
da gördük. Kapının üstündeki 
kırmızı tabela da "Madam ..... " 
İsmi yazılı idi; kendisi de san
k i yeni dükkanın memurcuğu ~~~~~~~----~--~~------~~----~----~~------~~--~---~------~~----~--------~---

Çaldıran koşusunu 
Bay Ahmet Atman'ın 
"Hasba11sı kazandı 

id 
.. 

ı. 

HAVA 
HARBİ 

italya'da bir milyon kiıi 

ıehirlerden bo11lhldı 
Sıokholm, ıo a. a. - Sven•ka 

Dagblaclet J?azetesin in Roma nwha
birinin bildirdiğini! ı:ıöre M ııssolinl
nin lngl\lz havn hücumlnrımn znrar 
lnrınilan konınmnk için halltı şehi r
leri terk etmeye ctı\vet tıden nul
lmnilan geçen Uç hafta zar!miln 
bir milyon korlar nllfus şehirlcrtlen 
•ahlive rıdilmiştlr. Yllzbin kt:ıl de 
harekete hRZır bir vaziyeıteclirl er. 

Alman resmi tebliği 

Iatanbul'da ticaret aleminde 
•rk ark duyduğunuz bir tabir 
\'ardır: "Vergi vermemek 
İçin •• " yahut, "az verg i ver
tnek için .... " Bütün mülk alım 
aatımlarmda iki fiyat vardır: 
biri doğru fiyat, biri tapuda 
&Öylenen fiyat! Büyük mağaza 
\'e ticarethane &ahiplerinden 
birçoğunun muhasebecileri, en 
İbce hukukç ular gibı, kanun-
1-.rı eleyip dokuma k, ve gedik 
bulmak ustasıdırlar. Hani bu 
Isparta ahlakı gibi bir şey: 
kitaba uydurduğunuz kadar 
Çalmakta yalnız şerbest değil
•İnrz; kitaba uyup da çalmadr
Rrnız kadar, kaçırmadı ğınız ka
dar budalasınız. Öyle hükmo
lunabilir k i d e ft e re, h esaba v e 
beva na bağlı işlerde D e vletin 
llldı ğı kazanç verg isi, alması 
Rerekti ğinin sadakası bile sa
~ılmaz. Bu ahlak z afmrn zara-
"1 Devle tten v e r g i kaçırmakla Berlin, 20 8 .a. - Reqmi ıehlii!e ı:öre: 
hitme z: halka kar§ı, dış ticaret İnıtill?. _ amerlknıı kuvvetler i rl!ln 
alemim~ karşı, fiy at oyunları - ı s uçak knvbetmiıılerıllr. Uç a lman 
tla. taifşiş'lere, her türlü dü- ncRl!"ı Ussnn,. flönmeınişt ir. 
~enbazlığa kadar g ider. Doğ - Diln j!'llrıılllnln alman sııvaq av u
'"u söylemek, önce, menfaatini raıtları tnır i lterenin cenuhU'!lda hnrp 
bilmemek, sonra ad e ta günah için ehemmiyetli olan heılefl ere k ar· 

Sonbahar at yarışlarının sonuncu
su dün şehir hipodromunda yapıl
mıştır. Havtının çok soğuk olm ı.sı
na rağmen yarış yeri her zamankin
den ziyade kalabalıktı. Koşuların hl'
m en hemen hepsi c;ok 7.evkli ve hc
yccıınh ol muş, bilhassa beşinci Çal
dıun koşnıru uzun senl'lerdenbcri 
gönneıllğlmi7. bir mUkemmeliyette 
nihayete ermiııtir. 

Birinci koşu: 
Taşpınar ~oşwnı idi. Üç ~ında· 

k i yeril yarnnkan inıı;ihz erkek ve 
di!f\ taylara mahsustu. İkramiyesi 
550 lir a ~safesi 2000 metre idi. Üç Ozerlcruıe oynanılan atlar kaz.anınca_ 
t"y arasındaki koşuyu B. Suat Ko-
ra Osman'ın Meneviıı·ı kolaylıkl':ı kn- F 
zandı. Kader ile Soydan arasındaki -----------, .... 
çarpışmada Soydan gnllp çıkarak fı ' 
lklnd oldu. Ka<lr.r üçilncU kaldL Zn- r---\ r-\ ~ "- ........... ' I 
mnn %,22 illl.kika idi. Müşterek bahis '--' '--' L.J r-'\. lı ~ 
liraları iCri iade etti. 

ikinci koşu: SİGORTA ANONİM 
ŞiRKETiNiN 1943 

Yeni yıl tç!:n hazırladıb y~ 
nll Uctcrl sabırsızlık la bekleyhıi,z, 

• 
i l k 1 B' .. frank- qı taarnızl nrııra devam etmlşleJr.: 
t eme o ur. ır g un 1 ılir. 

( Snnu 2 lrıci snyfnda ) (Sonu 3. üncll sayfa tla) 
BiR UÇARKALENİ.~ MiTRAL YÖZCÜ LERİ İS BASINDA 

Karacıı.bey koşusu idi. ~ ve da
ha yı.ıkM"ı yıtştaki yerli safkan 1~1-
Li:z a1. vıe kısrıı.klat'a mahsuırtu. İkra
ml)oeei 800 linı. ~sa!esi 3000 metre 

( &ıra 2 inci 8ır.yfada ) 

( DOCAN) S. A. Ş. 

HARAÇÇI K RDEŞLER En son model yatak ve yemek oda takımlariyle salon takım larının 
geldiğini sayın müşterile_rine b.ildiria: y~ Bayramlarını kutlar. 
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,-1 Bayramdan Bayramı 

1 Tatil 
1 

Yeni çıkacak 
gazete veya 

dergilerin atları 
T 

ütün icmok, ~annolundutun

dan dııhn cok muı:!r tıır te
na alııık.anlıktır. Bunun ma-

zamıtı herkeste aynı deıecL'de ol.mu. 
yor Ba/.ıları uzun sencl<"r slll'ara iç -
tl{:'I halc.IA! asıkar bir rah.ıL'\Jzlık hl.s
ııe1 miyor. Llı.k1n, haşlangıı;ta ttitiın -
d<"n ı:!yan ı:oreceklorl ı:ormlyecek -
lcrdcn ayırın k mtimkun dcğlldlr. Fc
n.allk olduktan sonra, blr ı;okl.ıı.nn -
da, boZukluklan tamtr etmek artık 

!.abll olmu,ı.or. 
Tiıtilnde eok l.E61rl1 zehl.rl.er var

dır •• En milhlml nlkoUndlr Yanında 

başka alkalo!Uer, prldln milr<~cp -
lc:i, koli ::1 n ve sal.re bulunur. Bu 
QOk muzır madde! rtn, her halde >a
n mtktnrları tutun dumanına ı:CC! • 
yor. Tütün yanarken bır takım yen! 
ve uçucu alkalı) Uer d . .ı.ha hasıl olu
yor. Bunlarla beraber karbon oksit 
ve hldroklyan k asil sı;tbl pek ıehLrll 

ıı;azlar d.a çıkıyor. Bir ıılg.ı ı a 15 san • 
tunetre- m~Abı ka<l;ır karbon oksit 
hasıl edcb Uyor. Dumanla vı..lcu<lıı. gi

ren nlkotının talunlnen Ucte blrl mas 
oluyor. Bizim s ıo:aralardan blrl Lcil
dlgl :aıman 0,10 m l!J:'ram kad.ıı niko
tin vueutta kauyor, Gundc otuz sl • 

.ıı:ara ıccnıcr S m Uı:ram tutabıllrler. 
Blr sıı:aradan sonra ldrnrtla sok z 

sa.at kadar nlkot.ln bulunabilir. 
Tütunun zehlrlllltl dereecslnJ ta -

yln için bir eok tecrubelcr )'<11111 -

m~ur. Va.ı;a.U olarak 26 ı:ram tutun 
bcr kopeği o diireblllr. 

Tiltunden olen bir Cok tnsa.nlar da 
vardır. Biri batırsak ımrazltıcrtnl 

aüşürmök iç n 2 ırram tutunu, suda 
kaynatarak., tenıklye ı:ibl kutı.anıyor, 

zehLrlcnlYor ve ôlüyor. Lewln lkl ya

tında blr çocuktan bah!«.."'<ter: Baba • 
eının plı>OSU eline ıı~~. emmiş ve 
:oohırl<.'nerek verat etml.ş. 

6 ml:lia-ram nlkoUn en a$!lğl öl • 
<Wrebllcn miktardır. 

Tüttioo alı$ k oıımıyanlar. ilk si -
ııaralanm ıcU:klerl z:ı.man. ha!!! ze
hirlenme arn.zlan .ıı:östcrlrlcr. Bu az 
m\ktarla nikotin hAd zchlrlenme:sme 
ibcnZer: Boğ(ızda yanma, ağızda acı
lık olur, salya CQğaUr, renk u~r. 

ıı;'Ozbcl:>Cğ1 evvelA küçlllür, sonra ıre

nl:iler. Bas dönmesi aelir. Göz karar
ması ve aönnede bozukluk, kuln'kta
snğtrltk. ellerde ayaklarda üşllıne o
lur. Bulantı, kay, karın aıtnınrı. ıı:-e-

lir. K:ı.nn gazla ıtşer. Knnh 1shal 

~ıtr. Tencrtiliı ırllrntlım r. Kalb ca· 
bulc atar ve ekseriya l.nUzammı kay

beder. 

Et;e.r nikotin mlkt.arı daha !azla 1-
ee. bu tı;ıllcrden 45 dıık ka karlar 
llOIU"a, hasta.Ya tıtromı_.lt:r ııeJir, ıron

dıtnl kaYbcdcr. Çok ck!ta !hUlAç olur. 
Bazı klmsclcrdt! hczeyn.n ve c.ilınct 

~r. öJanlyen.lcr ba.nın halde bU
milddct k.aldıktan sonra ynvaş yavaş 
tren<Ulcrlni? ııenrıer. Lll.kln Uç dört 
a-un, tıazan hn!tnlarca h a.1stz kalır -
:ııar ve w:uyamazta.r . .Kalı:> çarpıntısın

d:lll. mlıdc bQzukluğun<lan. baş dön -

rnclert ve a~rıta.nruian ıstırap cekre
Jıer. 

Da.ha ağır vaknlaroa, cinnet ve Ilı· 
tıJActon sonra felç ~ll!r. Btr kaç sa
a.tte tencfüslln durmasiyle veya ıııın

km> :ıe ôlum geUr. 
Tiitill\ tcnklyel.Crlnden OOl\m 10-30 

dııJdka zarfında. tM."llkoı> acı.~uk oıeıı.. 
!er olmu.ştur. 

Uk öııcelcr.I takll t a.ı-zuııu !le, ve
ya. ~t.cnn.la hlSGiYlC &tı,aıa 1çı:nılc-e 

ı.ıa:;1ıya.n.l.ar blr mud.dct roha.tsız ol -
auk.ta.n sonra tütılne alı;ııyorJ.a.r ve 
nlli.Ottne .ıaı.ıııı, zAhiı1 mukavemet ha· 
aıl oluyor. Aı: nikotin diJndı b.ı.r 

müddet tembih etta n<lcn bu a.ıısına 
g ~ ılruv,·etıoniYor. litr ~ .kim -
ı;eler haYatıı:ı.nnı c1ddl Wr surette 
tch11kcde ııörmcdlkcc tiıtündcn vaz
aeçcrnlYorlar. 

Dcvaanlı tütün ınıllanılmnsı • bil' 
eok 1n6alllarda milımin zclı.lrlcnmc -
ler yapıyor. 

NlkoUn seıntıatlık asap ukdelerine 
tesir eder. Evvcltı, oradaki asabı huc
releri. bl:r müddet tembih ve son.ra 
te1ç eder. Bu tembih devrt.'Stnde kan 
t.a.:ey1kı yüksel r. Kalb çabuk atar ve 
7.lllilanlA ınııuunını kaYbcder. 

H.ayvan!.a.rda yapılım tecrül>C.l.\.'1' 
•ıikoUnlın kan d:ımarla..rındı. millılm 
bozulduklar ya,pU{:ını ka.U surette 
ııöstcnnişUr. Tütün Uphcs12 arte -
ro&klcroz yapar. Avortu bozar. Bu -
nu ntkoUn kendi b::ıııı.na ya11Uğ1 gtbi 
onun tcsırlyle fazla U:raz oıunroı ad· 
renalln de ıı.ynı bozı.tklukln.rı yapar. 
Arte:rlerln bozulması, mUhlm uzuv -
larda, vahIDı hastalıklar meydana ı:e
tırcblllr. Kalb bozulur Anııor atn • 
ııan ıreleblllr ve öldurcnleı1 vardır. 
Dimağda, arterlerin lspıı=ıod. k dar· 
ı.nsmala.n. devamlı veya geçici !ele
ler, s;ecıcı yan:m kôrlükler ve arazi J 

.ıcr yapa bllir. 
Bundan baıka nllrotin dofrtıdan 

do~ruya aııaıı htıcrelerlnl b<lzuyor. 
Bunu hayvanlarda yapılan teerUbe -
ıer utklr bir surette ispat ediyor. TU· 
tünün dimağı hatit bir ırurette tem • 
blhl hasebiyle bazı ktmselcr ça !ışır -
ıren stı:aro içerek y0rgun1uklannı 

glderınlye ul?raeırıar. Halbuki bu hıP.. 

reket beyin hllere!er!nln t>ozulmıunna 
scbeblYet verebilir. Unutkanlık ıre -
lir DUsünce ve mırtıakcme<W eUclük 
çelaniy'e ouıarlnr. Fl1tlrlerlnl t.oplı -

ynma?. oturlıı.r. Fazla tüttlnden husu· 
le gelen beyin :vumuııamalan da ıı:ö

rtillııüştUr Nikotin s;ö'Zde mühim 11. -

sap ~kluklan yapıyor. Körlillte 

... ,, ............................... Yazan : .................................. .. 
1 .. i 
i Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Ozden 1 
i ........................................................................................ ı 

Maarif VekilHği, gençliği cigara iptilasmdan kurtarmak için 
okullarda ciddi tedbirler almı~ ve bir de "Tütün ve zararları" 
adlı çok faydalı bir kitap çıkarmıştı. Bu kitapta değerli ilim 
adaınlarmm tütünün zararlarını belirten yazıları bulunmak
tadır. Bu arada değerli ilim adamanız Akil Muhtar Özden 
de bir makale yazmıştır. Bu makaleyi sütunlarımıza alı
.voruz. 

katlar ııitlcıbllL•n ıcor:nrn ı:UtlUl<lerl, go

rillen su.huda lekL•ler hı.ısuıu g l>l va
him nı.>tıcd.:r vcr!yvr. Avusturul>a'
d.a, bir nevi ttilUıı nel>awnı yıı.ı.cn at
larla korlük oluyormu.ş lLewlnı. 

Nikotln burnun koku alına kaıııu
;vetinl azaltıyor. Kula.ki ırııa ı;mliıma· 
!ar ve sağırlık husule gct r!)or. N -
koUn sı.n.ır ağrılan ve ncvrlller de 
yapabiJlyor. 

Tütün hazım slstemlndc değ 
tltlt'r yapar. Dişleri karartır. Fa.ra.n
jit yapar. Bıı.zılnnnda de!ihacetı blr 
müdd~ kolaylaştırır. Dllterlcrlndc 
kabız verir. lştnhı bO:ımr. Mide V<' 
k:ınn ağrıları ve bulnntı ııe rc-bUl.r. 

Uzun bir zaman sil!nra ıctlkten 

sonra bırakanlar, cok d<'!.ı sışman -
, !arlar. Bu da nlkot.tnln neı;tclerln bcs· 

lıenmesl UzcrLnc !ena blT tesir yap -
tığını gösterir. Bu zehrin teslr.lyle 
kanda &eker e<>C"allr. 

r 
Çald1raeı 

Nı!wt..n.lc kopoklerı..le yapıla.o tcc -
rultcler bu zC!hlrln kansızlık yaptığı

nı ııostcrm r; henıoglobln > Uzdc 40 
knılar di.I ü,ı.or, hcınatllcr de azalı -
yoı.-. 

Akl'Jl\'c:-ICTe ve bronşlara fena te. 
ııırı vardır. lltUzm.hı ıarenJU, bronşlt 

yapar. Emtlzcm h..ısuıünıi kolay! ıştı
nr. Astım nobcU rı yapab Ur. 

Tütün bal>alarının bulundu~ yer
de oynıyan çucuklarcla ve orada ka
lan l>üYtiklcrde ntkotlnıe zehl'rlcrune
lcr gdrü!mllştür. 

Tütun tozl.ıın d hMtalıkları yn-

par. 
Hu ustyle trengllllerde, dilde kan

~er husuluniJ kııl:ı~Jnştınr. 

nu rcnalıklarn mukabil ttitünün 
hiç l>lr faydası yo.ktur. 

!Jk sıı:mrayı içmemek, b!T eo'k has
tnlıklan:lan korunmalc icuı en amin 
çaredir. 

osu sunu 
..;, 

I 
man ın BayAhme 

''H b. o~ a,,sı kazandı 
(Ba~ı t. inci sayfada) 

ıdı. Koşuda dört hallskaıı koştu. Bay 
Fellmı Simsaroı;tlu'mııı Buket lsmııı
deki kısrağı kl)§uyu başlaılığı gıbı 
bitirerek guzel bir galibiyet k11Zan
dı. Davalaciro ikınci Gonca UçUııcli 
oldu. Zaman 3,25 dakika idi. Müşte
rek bahis ganyan 130 pl~ı: sırasiyle 
145 ve 265 kuruş verili. 

Üçüncü kO§U: 

Meriç koşusu idi. Dört ve daha 
yukarı yaJ,ltaki yedi yıırmıkan inı::-i
liz at ve kı.sraklara mahsustu. ikra
miyesi 450 lirn mesafesi 3500 metı·e 
idi. Bu koşuda Uç yarnnkan koştu. 
Bu ela bıı~taki iki koşu gibi hı..'C.liye
lik lıir koşu l<li. Tabir.ıtiyle llay Sait 
Halim'in İlhan ismindeki kısrağı üç 
boy ara ile bu ko1uyu kazanmakta. 
müşkilat çeknıeıli. Al Ceylan ikin
ci, Sekban Uc;üncü geleli. Zııman 4,10 
dakika idi. :Müşterek ba.hi::ı ganyau 
105 kuru,ş verili. 

Dördüncü koşu: 
Bc,şinci Çaldıran ko:ıusu idi. 1940 

dogunılu yedi sa!kan İngiliz erkek 
ve dişi taylara mahsustu. İkramiyesi 
3500 lira mesafesi 1600 metre idi. 
Koşuya on bir tay yazılmıştı. Fııkat 
Hemclem ile Varııtlın koşturulmaılı
ğındaıı yarış 9 tııy arasıııda yapıltlı. 
Startla beraber Hllinayuıı ile Varad 
öne düştüler. Ve rııklplerini de epey

Büyük küçük herkes 
heyecanda 

ce açmağa rnuvaffWc ol<lular. Viraja .,~,,~,~~ 
gelirlerken bUtlin taylar blrbirlerinın 

1 

arkaşın,ı dlzilmişliler. Fakat virajda 
İz ve Pulnt hUcum etlerek başa gec
tllcr. Düzlilkle Pulat öntle i.ı.li. İz ya
mncla kııvvctle gidiyordu. Hasba U.. 
çüncü vaziyette lıll. Artık yıırısr:n 
sonu gelmi~ti. Herkes Pulat diye ba
ğ'ırıyorılu. Fak.ıt eoıı yirmi metre 
içinde Bay Ahmet Alman'ın Hasbıı.'sı 
fevkaltlde diye tavsif eclebileceğlmiz 
bir hücumda bulunarak koşuyu yarım 
bov ara ile kurtarmoğa muvaffak 
oldu. Bu şanslı galibiyette tabii Has. 
ba'nın büyük rolü vars:ı da kendisi
ni idare erlen jokey Filips'in iyi bin
mesinin de buytik bir amil olduğu 
şiiphesizdir. 

Bay Fehmi Slmısaroğlu'nun Pclnt'ı 
ikinci yarım boy gerisinden b:ıyan 
Avniye Apayık'ın İz'i llçUncü bir be>
YWl ara ile gene Bay Fehmi Sim.-

iyi görmek için düz dıvara 
tırmananlar 

~aroğlu'nun Destegill'ü dördUncU ol
dular. 

Zaman 1,45 dakikn idi. MUşterek 
bahis ganyar:ı 525 plı\se sırasiyle 140, 
155 ve 160 kuruş verdi, 

Beşinci koşu: 

.:!.lllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllJllllllllllllllllllllllllll~ 

Koca.çimen koşusu idi. Dört ve 
daha yukıırı yaştaki sa.fkaıı arap at 
ve kısrnklara mahsustu. İkrumiyesi 
800 lira mesafesi 4000 metre idl. 
Koşu.da Uç at yazılı idi. Fakat Alok 
hiç nazarı cllkko.te almmxyordu. Ni
tekim koşu vo.ziyetl bu dll§linceyi 
haklı çıkardı. Sı.ıı·tıa beraber öne 
clli§en Bny Ali Ersan'ın Domurcuğu 
rakibi Sava'ııın blitüıı çalışmalarına 
rağmen bu uzun ve gliç koşuyu ko.. 
laylr:kla kazıın.dı. General İsmail 
Hakkı Tekçe'nin Savası ikinci be.y 
Enver Alat'ın Alok'u Uçiincil kaldı. 

------- Kömürden tasarruf etmekle hem ------- kesenize hem de yurda ------ hizmet edersiniz 
-i Tüikiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi ---

---------------·= -
----

Zaman 5,01 dakika icli. Mü~t<"rek 
bahis ganyan 150 kuruş verdi. 

günlerinde ne 

yapıyorsurı.uz? 
Çoğumuz bu suale "hiç!..'' c:evabını ve

ririz. Gerçekten de o canım. tatil gün· 
leri, bayram günleri birer "hiç" olup 
gir:ti. Halbuki, bücün haica ç.:ılışan 
bir adamın pazarı, bütün yıl çalışan 

bir kafanıo bayramı ve yıllık tatili ne 
kadar değerlidir? 

Bunun değerini hep biliriz, fakat fayda • 
!anmasını bilmeyu, bir tatil günü ge
leneğimiz, bir tatil geçirme terbiyemiz 
yoktur. Tatil gününden faydalanma, 
neşelenme şöyle dursun; çoğumuz bu 
iş~iılik gününü yadırgarı7, sıkılırız, 
olur olmaz işlerle kendimizi yorarıı, 
evde kavga bile çıkarırız. 

Bu bayram eşe dosta bunu sordum: 
- Hava ~isli idi, mecburi bit iki ziya · 

retten sonre ne yapun1z, nasıl vakit 
geçirdiniz? dedim. Aldığım cevap • 
!arın çoiu biribirinin aynı idi. Evde 
ratıp uyuyanlar, öğleyin başlayıp ge· 
ce yanlarına kadar rakı içenler vardı. 
Bezik ve)".l pokt>rle bayramı ıı:eçiren· 
ler çoktu. Çocuğiyle re,im yapan 
oynıya.nlar, sinema sinema dolaşanlar, 
ahbap zi)'aretine gidip dt.odi kodu 
edenler bulunduğu ıı:ihi, hiç bir şey 
yapmadan kahve, ciıı:ara içip yemek 
yiyenler ve sırtü...tü uıaııarak ~atlerce 
kara kara düşünenler :u. dı;ğildi. 

Evde işsidikıen paıla}·ıp çocuğunu a7.ar
lıyanlar, batta dövı;nlcr, incir çckir· 
deği doldurmaz gC{miş hadbderi tek· 
rarla}'lP karısiyle kavga edenler pek 
çoktu. Ne yapacağım şaşmp 0<ladaki 
sobanın yerini değişti reni er, balta ile 
odun yaranlar, kırık dökük eşya tamir 
eclenJcr de va(dı. 

Fakat ne yalan sörliyeyim, bü~ün konuş
tuklarım içinde : 

- Çok neşeli bir bayram geçirdim, yu -
vamda aile saadetini tattım, kafam ve 
vücudumu dinlendirdim 1 

diyenlere pek rastlamadım. Çalışmada ol
duğu gibi dinlenmede, eğleıune<le de 
bir prograr:ı ana şarttır. Her aile ba· 
ba~ı o günü için bir program çizehi· 
lirdi: 

Bu programlar çok masraflı cin,ten ol • 
d~ğu .ı:ibi on para harcanmadan da 
)apılabilirdi: mesell, ailece hir iki 
saat rürüyüş, evde isıirahar:, soba ba· 
şında kiıap okuma, batta hep beraber 
,arkı SÖ}·lcme gibi!.. Bunlar, şu daki· 
bela aklımıza gelenlerdir. Her aifo 
rei<>i kendi çoluk çocuğunun terbiye· 
sine, evinin hus.usiyetinc göre on para 
harcamadan belki daha cazip prog -
ramlar da bulabiliccli. 

Yeter ki dinlenme ve eğlenme ihtiyacını 
hissedelim ve bunun mutlak surette 
bir pro~amla kabil olduğunu bile -
lim, önümüzdeki pazardan te-zi yok, 
gi>recck~iniz gününüz neşe dolacak, 
OOden ve ruhunuz iyiden iyiye rahat-
1.ıy.ıcaktır. 

Sabaheddin SÔNMEZ 

İzmir'de yol işleri 
İzmir, (Hususi) - 943 yılı tııris. 

tik yollıar programı vilayetçe lıuzır
lanmışlır. Öntimüztleki yıl içinde ye
niden dört turistik yol yapılacak; bu 
ara<la Menemen şehri içinden geçen 
yol parke olarak clöşC'l'leCCktir. Bcr. 
gama ve Aliağ'a çlftliıti civ:ınncla iki 
yol kısma da yıeni<len yapılacnktır. 

94.2 yılı tııristik yollar prognı.mı 
tamamlanmıştır. Yalnız Bayraklı yo.. 
lttnıla kalan kısmın ikmaline çalışıl
maktadır. 

Dahlllye VekULlğl matbuat kanwıu -
nun on yedi'Tlci maddesJ.nJ değiştiren ye
ni blT kanun projesi. hazırlamıştır. Ve
krnlk pro~nlrı haınrlanmnsmı mucip se-
OOI>Ier layihasında şöyle anlatmaktadır. 

"Mat.buat kanununun gazete ve mec
muaların adlan bahsinde taıkYidl ma -
hb"C'tte hemangt blr hülanü ihtiva et -
memem dola:yısfyle tatbikatta bir takım 
rnclızurl:ırın bellrmjye ba.şladıtı görUl
me.1 ve bu mahzurları ıı;fdennek m:ık -
&adiyle lışbu kanon projesini hıı.:zırla -
mı.&tır ... 

ProJeJ ile tekMt olunan yend on ye -
cttncı maddeY"e göre, tıcyannameyl alan 
en bUYük mtllılctye Amiri; beyanname 
mündercca.tıru mahsus defterine kay -
dcW:rdllkten sonra M kısa müddet içinde 
gazele veya mecmuanın adını Dahiliye 
Vekilliğine blldlrewktll'. Vek~fök yapa
caıtı t.etıklk sonunda adının del:l$Llrll -
mesme kn:rıır vereMleroktlr. 

Bu takdlTde altı.kalının bu kaa-ara 
UYlllalan mccbur1 olacaktır. 

Muhallluı en bilYUk mutklye Amiri, 
beyanname muht.evwatının haklkatınc 

u.ııııun olup olmadığını, .ıı:azet.e veya 
mecmua çıkarmak isteğinin kanunı va
sıf ve sartl.arı haiz bulunup bulunma -
dı{ıınt keza en kısa blr mli<ldet içinde 
tahkik ederek neticeye ııöre ruhsat ve . 
rcib IJ<'Cektir. 

VARLIK VERGİSİ 
kanununun tatbikata 

Varlık Vergisi Kanunu hükümleri · 
nin ıatbikatı cümlesinden olarak bu ver· 
~iyi vermiyenlerir:ı nerelerde ve ne şekil· 
de çalıştırılacaklarını gösıerir taliınatna· 
me ı,rojcsi son şeklini almı'tır, talimat · 
name, ba}'ı:am ertesi Re~nıi Gazetede neş
rolünacakıır. 

Aydın' da doğum, ölüm 
ve evlenmeler 

Aydın, (Hususi) - Vilayetimiz
de 942 senesimle 2357 cloAum, 1603 
ölüm, 909 evlenme, 120 boşanma va. 
kası olmuştur. 

Toprak kanunu projesi 
Ziraat Vekilliğince hazırlanan ve 

İl!-\'İli Vekilliklerin de mütaleaları a
lınmış bulunun Toprn.k. Kanunu pro
jC"si bugUnkU şartlara uygun bir ha... 
le getirilmek Uzere yeni baştan in
celenmektedir. 

Türk va tandaşlrğma 
alman göç.menler 

Ytıbancı memleketlerd<m göçmer:ı 
olarak veya iltica suretiyle yurdu
muza gelmiş bulunan 1387 kişi TUrk 
vatandaşlığına alınmıştır. 

Yabanu memleketlerden 
getirilecek malzeme 
ve zahirenin nakli iıi 

Münakalat Vekilliği, Başvı:kilimiıin 
Büyük Millet Meclisincleki son bt>yanat • 
larında ela işaret ettikleri gibi yabancı 
memleketlerden yurdumuza gctirilecı:k za. 
lıire ve malzemenin ıaşınması etrafında 
bazı yabancı memleketlerle yaptığı ~ö -
rüşmcler devam etmektedir. Vekillik bu 
ı:;örüşmeler dışında olarak yabancı mem
leketlerle yurdumuz arasında milli vapur· 
lar işletilmesi de a}-rıca incelenmekte -
clir. 

BAYRAM GÜNLERİNDE 

Miıztariplerin ümit ve 
teselli kaynağı :- 1-\ J'llro ~\)l[Jı...1. 

İSMET İNÔNÜ 

8 
U memleketin her aoh gününde 
sız.ılann en derinini cluyınuş 
olan İnönü, dün, Balıkesir'den 

milletine hitabeıci. İnönü'yü Bigadiç 
ve Sındırgı kasabalarına çeken hadi~. 
yurdun bu güzel köşelerinde, 800 haf
talar içinde mazlüm vatandaşları ev,i.z 
bat'ksız bırakan yer saısıntısı fe!Akeri 
olmuştur. 

İı:ıöııü, Tü.dı: m illetinKı harabolan 
merk'2Jere, can kaybı veroo halka 
kaQı duyduğu en samimi duyguları 

şahsında toplıyarak, bir miJlt timsal 
olarak balıkesirlilere tC'iC':lli ve ümit 
verdL Geçen balta da, Çorum çevre -
sinde, köyleri yerle bir olan, tahlatın 
insafsızca gazabına aicıyao mazlümlar 
arasındaydı. 

Saçlarını bu millet için ağartan, 
göğ;ü bu millet için en muhabbetli 
duygularla. dolu olan İnönü her acı gü
nünde, acılılaruı arasındadır. 

Erzincan facia.• bundan tam üç yıl 
önc:e gene bugünlerdeydi. Anadolu'nuo 
bu güzel, bu şirin şehri, bı• babayiğit· 
ler yatağı yerle bir olmuştu. Sağ kalan· 
lar, ölülerinin başında ağhyot, topra
ğın altııidan Clltllı saler gelirordu. Bu 
koskoca harabe üstünde. iniltiden, 
eninden ba,ka 9et duyulmuyor, kmı ki
mj teselli edeceğini bilemiyordu. 

Bu yas, sefalet ve dehşet manz.ı. • 
rası içinde İnönü göründüğü zaman 
toprağa babayiğit evl!idar katan ana· 
iar, babala.r en bliyii.k teselliyi duydu
lH. 

İhtiyar bir er?Jncaolı kadının onun 
göğsüne nasıl kapandığını ve nasıl 
bı~ırdığını gördüm. Bu ulvi manza· 
ra, Sefioin göğsünde şifa ve ümit bu
lan milletin ne asil, ne tcmiı ve ne 
mlnalı bir sembolü idi. 

Her sevimli ve her kederli günü -
müzde bir ve beraberi:z. Birimizin acı· 
91, bütün bir milleti yasa boğar; sevin
cimiu de orta.ğı:z ve İnönü, ,ahıdan -
mış millet sevinçli ve kederli günJeri· 
mlzde daima aramıula ve başımızda • 
dır. 

Onun "1 veciz sözleri hangi yaralı
ya şifa olmaz; 

"Bi.icifo mllletÇe sevinçlerde bera
ber. Hele memleketimizin bir köşesin
de bir derdimiz olarsa bütün milletçe 
beraber aa duymaktayız. Büyi.i:k ve 
kuvvedi bir milletin bütün e•aslı me
ziyetlerini sapasağlam taşıyonız." 

Büyiik millet olmak vasfı, ne top.. 
rak ölçüW, bu minada ne de nufus 
d1vasıdır. Bii}-ük millet, aile ve camıa 
ahliStı sağlam, millet şuuru bozulma· 
mtş olan millettir. Bu me:ziyet, bir a<il
lik delili olduğu kadu, lca.ıvvet ni,anı-
dır da... . 

Mi111 btrlik, karşılıklı inan ve 
sevgiye, ve millet kuvveti, millet birli· 
ğine bağlıdır. Kalbimiz, biribirimiz 
iı;in çarptığı, sevinç ve kedcrlerimitde 
biribirimize ortak olclı.ığmnuz müddet· 
cıe kuvvetimizden asla şüphe etmiye · 
lim. 

Bu bağların gevşediği, karşılıklı 
inan ve sevıti rabıtuı çöıüldüğü, duy
ftUSU?laşttğımız zaman uttk ve yakın 
tehlikeler, ilk divet edici işareti almış 
olurlar. 

İnönü, t"" başına, Türk milletinin 
bu en asil duygularını nefsiade şahıs· 
landırmış olan Şef'tir ve muztariplcr 
için en büyük ümit ve teselli kayna • 
ğıdır. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllJ~ 

İkinci ile dördüncü koşclar ara. 
sındaki çifte hahiste Buket, Demet -
II sba kombinezonu 585 kuruş ge. 
• ircli . 

Hikmet YAZICIOGLUl 

Çi~cliycn yağmur ahında İnönü, 
yıkıntıların arasında, evlerinden ocak
larından başka bürün manevi»atları da 
yıkılmı$ olanlara teselli ve ümit da
ğıtarak dolaştı. Gerçi ölenlerin ~ym 
on binleri geçmiş, şehirde taş üstünde 
taş kalmamıştı. Eni r:ıcanlılar telafisi 
kabil olmıyan acılar içindeydiler. Fa· 
kat, bu acılt insanlar, İnönü'niiıı şah· 

lılOda ~ --. W"-1• • Kemal Zeki Genc~IDllD 

S P O R 

Bugün kufüpler muhlelili 
ile Yüksek Okullar 

mühleliti karıııaııyorlar 
Futbol meraklıları ıçin g\izel uır 

maç! Kulüblcre karşı yuksek Oı{Uf
lar! Bıı sene ik defa kullib arkadaş
ları ile lik maçlanna giren yükselt 
okullann arasııı<la iyi futbolcular 
bıılıııuluğuııu soo mlisabakalarda gör
cliık Bugün Denıirspor, Maskespor 
ve Gençlı·rbirliğınden kurulan muh
telitin karşısına çıkacak yüksek o
kullar takımın.da bırıııci sınıf taltırn
lnrda yer almış oyuncular varılır. 
Mesel ı Mehmet Ali ve F ızıl Gala
tusarey birinci takımımla, Raif İz
mir nıuhtelitin<le, Suat o~-mirspor'da 
Nusret ve Nuri ele AnkaragücUnd~ 
yer almışlardır. Buna mukabil ku
lilbler mııhleılti tecrübeli ve ol_ı.ı·uıı 
futboculariyh· aıtır basacak bir kuv
vet göslermekte,\ir. Birkaç nıevsi
nıiıı verıtliği le•nibe ile yugurulımış 
kulilbler takımının kur;;;ı.Sınıla okul
lar takımınııı nıuvuffak ol.Lbilmesı 
<;abuk ve atldik bir oyun tutturabıl. 
melenııe b:ığlıclır. Ankara futbol me
raklıları kultlb o,\ruııcularıııı ve bu 
gençerin çıkarabileceği oyuıı ve muh
telith'rıni bizim kadar tanırlar ve 
tnhmin yurutebılirler. Buglinku ma
çın mer.ık uyandıran ve heyecan ya. 
ratacak ın.ahıyeti yuksek okullar,ıaıı 
kurulacak tııkuııııı tutturacağ'ı o) 1111-

dur. 
Tertip komitesinden: 
İslmll·rl aşağHla yazılı oyuncu.la. 

rın .ful bol malzemeleriyle saat H.30 
ıl3 st.ıı.dyomda buuıımı1ları rica olu
nur. 

Geııçlerbirliğin.den: Rahim, Rıza, 
İbrahim, Mustafa, Keşfi, Selım, Ha
lil. Selim. 

Demıh'soprclan: İsmail, Şevkı•t, 
Fahri, Murat, İskeııcler, İbrahim, 
Fahri, Celitl. 

:Mıı.skesporda11: Tarık, Osm:ın, 
Musa. 

Ytiksek Okullar: 
Siyııı<:ıl Bilgiler Okulundan: Fa. 

zıl. Nezih, Kiışlf. Muhtar, Etem, 
Mustafa, Özılemlr. 

YUksek Ziraat Enstitiisündcn: Rıı.. 
if, Neeclet, Talat, Adem. 

Ga.:1.i Terbiye EııstitüsUnclen : 
~r eh met Ali. Suphi. 

Hukuk Fakiilte::ıindeıı: Nusret, Su. 
at, Nuri. Ri11asi. 

H.ıktm: 7:i~·a Uzan. Van hakem
leri: Crl!'ıl Oskay, Rouf Atay. 

M.ır• ıam 15.l:l te başlıyacııktır. 

Ankaragücü 

Zonguldak'ta 
Zon~uldak, 20 a.a. - Ereğli komıir· 

leri işletmc~i fuchol takımı ile iki maç 
yapmak üzere 7..onguldak'a ı;elen .Anka
ra Gücü ve Dt-nıirı;clik Karabük ıakım
ları ara~ında yapılan mü~ahakahırıla; 
E. K. i. takımı. Dtnıirçcliğe 2·0 gnlip 
~elmi5 ve ı\nkara Gıicü ile de 1-1 bcra • 
bere kıılmı)tır. 

Aydın spor alam 
Ay<lın, (Hususi) - Aydın spor 

sahası bir ılekar istimlak suretiyle 
ve saha yıınındıı buluıı.ı-n lüzumsuı 
iki sokak da eklenerek saha ihtiyac.ı 
yetecek ka.dar genişletilmiştir. Şiın
ıll tribtin Vl' diğer iıışaal"J. ba~l.ııııyor. 
Bu inşaata yetecek p:ırn banı,aıl.ı 
saklıdır. • Basketbol ve voleybol 
turnuvası geri bırakıldı 

Bııgun yapLlacak olan futbol ma
çı clolayısiyle basketbol ve voleybol 
b.1yram turnuvası finalı g-eri bıra
kılına11tır. Bu turnuva komitece tes
pit eclilccek bir gün.ele ve hafta arn
snda yapılacaktır. 

Tenisçiler takımının 
bugün maçı var 

Kulübler llc okullar arasında 
pılacak futbol nıııçınrlan evvd 
çilerin mUsab·ıkalan vardır. Te 
çllerln saat 13.30 da stadyomda bu
lunmal'arı rica olunmııktaclır. 

_. ••.......................•.•...• __ 

ŞEKERCİ 

Hacı Bekir Ticarethanesi 
Sayın Mii~rerile inin 
Uayrrımlnrını kutlar 

-. •..............................• --

Teşekkür 

21 

yn 

o 
ı B ı l ınc s 

furt'ta bizim fahri 
memleketli b·r halı 
eczadan kurtarmak 
dığmı görm' tüm: ' 
gerçekten kabahati 
siniz ya, halrlar Üs 
etiketleri il fiyat 
Sabahleyin vitrini 
uşak bir Türk secca 
ketini, bir İran 
ıkoyuv rmiş.. Mesel 
mı nerede i c yaka 

Dürüstler doğrul 
rrnı tam tutup verg 
sik.siz verenler, .§Üp 
lar da vnr. Fakat bi 
büyük şehirlerin 
daki ahlii'.k havası 
kindir. Bizde Dev 
halka kar~ı, fiyata 
litcsine kar ı mesul 
kontrolleri her 
fazla artıran ka 
ihtiyaç vardır. Her 
ten fazla, kapitüla 
t:Üccarhğmdan arta 
nevi bozkluğu gide 
meseleyi sıkrdan 
zum vardrr. Ticaret 
niden nizama alını 
yemiz son vnrhk ve 
lerindeıki tecrübele 
de ederken, bilhas 
ve halkça göregeld 
raı-ların önüne geç 
leri, fazlası ile, al 

$ehrımizin her gün 
artan tlc·ıri faal ıyetl el 
lıirler arası dcton g 
o ııosbclle arl nı~ ve 
hirJer arası gt!rtişmeler 
ıw sınıla bır hayı zorlı 
bulııııulmuştur 

Bu durumu göz on 
Telgmf ve Telefon u 
ğU Geı· ele - Ar apaz 
yeni bır telefon hattı ÇL 
rnr vernı'ıı ve hattın ya 
lnıın ıştır. Yakmcl ı bıt 
hat ile Ankara. - ı • n 
!eri !tonu an kurnnport 
hir zamanda yapılabile 
reli!.' beldemelc <laha a 
inhisar cdeOcktir. 

Dün ıehrimi 
bir yerdepre 

Diin ehrimızdc sa.•t 
di <aniye deHım eden bir 
olmu5tur. 

STENOG 
Yazan: Ka 

Kendi kendine vey 

ile en çok bir ayda 
Öğreten yeni ve 
çrkh. Arzu edenler 
zan taraf md n M 
peratifi knrşrsıncla 
kursunda ücretsiz 

ders gösterilm 
Bütün kitabevlerind 

Telefon: 37 

D 1 • 

ımı 

lac ki 
Bclcıll>e Relsllğlnd«'.n : 
1) l-1-1943 ırtınilndcn l 

mlz Halk DaA'ıtma nırıı 
lunabUmck ve d.ılml eıaı:: 

bilmek ıctn : 

Vaı>tılh aını'liyatla sağlığımı kt'mli
slno bor~lanchibın Profesör Kllıııil 
Solmllu'ya dnln minnet \'f! şüJ,raıı
larımı ııunar, yükst'k ihtimam ,.e no
zak!'tinl gürıliiğiinı Basasi<.tan Ct•ınal 
ErG"un'a \'e hana bir lmtdeş gibi ha 1 
kan Asistan <kmal l'zn, '.\'hııaffer 
Ko.dirnı;-ıu. ırericluıı Tt:keş \e hem 1- ı 
re A:ı:ıxı ve :\lüyes'"'r'e Ve arkııd ~ça 
il •ilerinden (itllrii A~istan Cihat Uor~:
balmıı, Seliimi Birgen, Tnnk R1'rk 
kan, En\:ı>r Uozyalmlı \'e İl1!'illn Önal'n 
ve hastaneye ırı•lı>rc-1< hatır sorm k 
liHfunclf' hulunıuı aıiz clost ve bii~iil -

Al D !!er şchlr ve kaJ 
tenlerden ııeldlklcrJ ye 
ma B!rll.klerl tC?şklU'ılı 

ilk! rd n kayıU:mnın 

ekme-k kartı alıp ulmı 

terir birer (l/M deı,,~tı. 

B> Geldik! rt 6 hlr ve 
tıtrna nırllklcr1 teşk1ll\ 

hnlll belc<lly te:ıkl!Atır 

muhtarıarıod n o Ye" 
ve kart 

oım· 

ıa b< 

lerlıne t(':'!f'ld<lir C"df'rim. 
Kurnııw RinlıaŞl 
7.<'k'İi DOIDJAN 

Teşekkür 
33 senc>dt>nb<'rl mu~tarip olduğum 

böbrek taşını cıkar•mak su
rE'tiyle hrnl Y<'nld<"n rahnt bir lıayu· 
ta kıwul(lturmuş olan Ceıbecl Gillhnnc> 
Hastanesi be'lo·Uye şuhe.si Şt>fi Sfll}ın 
Profesör doktor Kemal Sarav'a, Baş
asistan doktor Gıyas Konkut'a, ıı..<;is
tıınl:ı.ıılnn doktor Melımf't Yardımcı, 
clo'ktor Zeki Tuncel. · rloktor İhsan, 
ddkt.or Atıf Ta)•kurt'a ve ayrıca h -
talığmıı t<>şhis ederek amellvat ta 
ye eden doktor Fevzi Ekincl'ye mın
nettarlıklarımı ve te-şekkürlerimi su
nar V<' kı-nd•lC'rlne hun(lan sonrı!k 
meslek hayatlarında hüylik muvaffa
kıyc~er dilerim. 

m ncc 
2> Hal ve vıızlyct1yle y; 

rlmtzd daimi k ıacağı kı 

ıt1nnb'e-n kimselere daimi 
verl!m1Yeccktır Bu IUbaı 

ııilnünden ltlb ren Halk r 
llklC!'l hey a ı it Uın veya 
evlerinin tuııularını veya 
k1rn kontratlarını veYRhu 
lan ıs y.-rıerlnd n da•mı ı 

ııtt !erir muteber btr ves k. 
lerdlr. 

nu sebeple , y.,,. de4i$ 
getlnntve-nı P ve &ehrlml 

n. işbu vrst . lnrın ~ !1ld1 
<'ll!mrsl 10 um hemmlyct 
t<i!I. r.lıca oıunuc. 



Alman ve İngiliz 

aynaklanna göre 

doğuda 
askeri 
durum 

rlln 20 a.ıı. - Torope:ı;'ln cenup 
undaki cebin temizlenmesinden 

bu Cf.'" redeki muharebe faali· 
azalmıştır. Bo!Şe1.•i.klerln uğradı· 

kayıplar derhal karşı hllcuma ge<;· 
rine lmkAn bırakmıyacaac kadar 
olmuştur. Bundan başka wnnın 

es ve a1mıuı hava kuvvetlerı-
fUıl yeti d(lşmanın zayıflamış 
3.n t lllerlnı ı;abuk toplanma· 

v laş yallannın yenJden tan· 
etmesine engel olmuttur. 
nıo.n ordullll'1 başkomutanlığına 

t mla:ıncı ma!Omala gore 
tOVYet mot~rlQ k~ont~una 

verilen savaeta yokedllen dilt· 
teşk il rl şunlardır: 19 uncu, 

inci, 37 inci, 47 inci ve 74 üncü 
et tugayları ilE' 65 inci ve 219 un· 

&ırhlı tu.rraylan, bundan bl\4lka iki 

r. 

tün1('Tll bir zırhlı tugay ve bir 
alay da ağır kayıplara utra· 

tn N"nubunda da muhıı.rebele
'*11 det""11$tlr. Dfifm&n. hisse· 

P kav plara uğradıktan sonra tam 
'l'nuı. affllkıyetslzlikle nf!'tl<'elenen 
merktz hOcumlanndan 900ra 
~alnız tneovzıl kOçQk hOcumlıı.r 

aktAdır. 
1 lkklnundl\ muhare~lerln ağır
~rltezt dottl cephe.inin cenup 

nde bulunuyordu. voısa ile 
araı;ında alman zırhlı teıtklllerl 

romen kııtalan tepelerde dıı.ma
ınUdafaa ettlti tahklmU meıvzllerl 

ve taarnızianna deıvem etm.1'· 
Dlltmanm inftt.Çı mukıırvemetlne 
nıen alman ve romen kıtalan 90V• 

erı ınal dotu laUkametinde ıe· 
trnf'ktedlr. Bolfe'Vlıklerln derhal 
ı an oldukça şiddetli karsı hU· 
ar esnasında d~man 22 ta™< 
tmlııt r. Bu hücumlar müdafaa 

m z ka,..wnda ilkim kalmıştır. 
llyUk Don d rsdinde de dUtına· 
k rşı hücumlan teslnıh k31mı • 

talin rRt'ta d~anm bf1hH88 &n· 
mahnJINlnln ce11up kı811tında gl

ltt mevzii hUcumlar &lddetll sa-
ar n tlceelnde pUtıkUrtUlmUetUr. 
9 lkkAnunda cephenin merkf>'Z kP· 
l11dt' cen-YM'I eden mutıarei>e!PrdP. 
d ma.n hl91Ml'dll1r ka.vı\llam utra-

r B sevUc hücumlarının stklet 
l"k n 1 k J eden noktada IO'VYet-
11 kavtw> Uklerl taTl'k Snö ısı olduk
dar b r kesimde 50 >1 geçmiştir 

şe- ı\Jman hava kuvvetleri kara kuv
erlnln mDdafaa muhart'bf'lerlnl 
Pli b r surettP destt"kleınlştlr. Al· 

savat ucaiklan !re, pllke bomba 
lannın attıtı bombalar 37 90VYet 

lunı tatır!bf'.'t?nlştlr. Ayn('ll lOO den 
k~on da tahrlbedflml$tlr 

a alman ve tta1Ylm llWllllS ~
'kısmen alcaık bulutlardan fayda· 
ra'k dDşmanın takvlvelerlne hU· 
f'tmlsttr. Cephe gerlstnde'l<ı Yol· 

n 100 dMl f82la kımı:von alman 
,....,.._,.~aTh!P. tahı«»edllınltt.lr. Alman 

"' ucmdannm alçalktım y~ıklan 
:rnlar net1('('9{nde iaı!Jf' depolarlv· 

ae'keı1 b nikalarda bUyU'k: yarunn· 
eıımu.tır. BITQo1c be'nEin dt"POla· 

)'aln,m11'ttr. Alınan ft tta-lyım 18· 

t1'Cftik tllolarnn konıvım a•man ev 
l'llerl 5 dlişmıuı ~ dllfllmıüş
ir. 

Londra'ya göre durum 
londra, 20 a.a. - Reuter ajansının 

E>rl muharrlrl yazıyor: 
t>ıın ıreee 90Y}'eller taratmdan net· 
ilen hll8USI tebllğe bakılırsa al
lar şlmd UçUncü b(ly\ik rus ta· 
unu kal"fllameık mrunda bulu -

orlar Bu yeni taarruz Stallngrat 
e merk• cesıh.ının ortala· 

da başlamıştır. Bu 18<1 yan ceı>hE>· 
de muharebe günlerdenberi fiddet
de\ am edıyor. 
Sirt don nflhrinln batı Joyun boyun· 

mal bn.tıdarı VoroneJ bölıteslnde 
ötek da.ha ~an Bogu.tar kôp
b~ından t•rnız eden !ki 90\')'M 

t muhakkak ki merlcez Don 
l.'l! nde ~ks bir sahııyı dUşman
tem emek hedefini ııildllyor. 

llu ki noktanm hemen hemen son· 
da, Pavlovıık • ButrUvoakl - Kn· 
Oçgen bulunmaktadır. İşte a.l· 
lar ~ g{indenberl bUyllk BCW)'et 

veUerlnln bu ÜQken !ıÇlnde t.op
nıakta olduA'unu blldlrtvorlardı. 
Uı;-kenln cenubuna veya ıl.maline 
u hareket edilerek bu taamrz· 
n birine veya öte-kine ve yahut 
er ine birden ı;abucalk taııcvl

\•e malzeme göndeıınelr aavyet-
ç n mUmkllndür. 

~pte<l d klerl 80'Y')'et hmml teb
l'lde blld rllen yerler ve bllh

çar'ın dotu istikametinde )'1111>1• 
hamle net!~ ele se<:frllen 
er Ro8tof - VoroaeJ demi?')"Olu 
l'ifıded r. Bu noktada demfryolu 
oboda yaı1nnlannda nehri ~~ 
evvel bu nehre oc* yaklaeımaıkta· 

l'eını rus taıarru.ınun neticeelnl 
ln eıtmeok henOZ m0mk11n det!~-

• de yeni taarruzun yapılmakta ol· 
tu çPVreye bir ır6z atııhru ve Cf'P

n öteki JcwmlariY'le mukaı:vew 
lt'M' &imanların Hat1cof'tan ıuıker 
tmı~lerf ~rlllUr. Ctlnkll Har· 
yeni M19 taarruzunun 9d kol lıı· 

111E>tl bu tefırln doJtmında bir 
'YI hedef tutmakUıdır. 

Bu harpten sonra 
Mısır'ın bekledikleri 
aoma, 20 a.a. - Mıaır milli birlik 
ısı Taye b NUır bayram dolayı
le radyoda Mıaır mille tine eöyle
ı bir nutukta ılmdlki harbin ao
rıda Mııır'ın adalet ve hUrrlyete 
\'uıııca~ını ve tna-ili~ • Amerikan 
Yllndurıııtunda inlemekte olanlar 
ıı yeni bir devrenin baılıyıc!liını 
ırtmııtlr. 

zayir' de mihver tebaası 
radyolarını teslim 

edecekler 
l.ondra, 20 an. Şimal \frıkı 
uoıı kararırAhından (Jt;renlldljlne 

Pe Cexııyırdeki alman ve ialywı 
aları 211 ilkkAııuna kadar blltıln 
Ynla,.ınt ll'ftlim etmeıte dAve t <>hın 
llNır Bunu vapmıyanla.r tlddet· 
Ce...._.ınlacaklır 

Bertin' e göre 

Stılingral'ta ve Büyük 
Don dirseği bölgesiade 

sovyetler 161 
tank kaybetti 

Don cep~esinde çetir 
müdafaa savaşı var 

c Baoı ı ıııcı sa~ facia ) 
Cephenin merkez kestrninde. toıp

çumuz dlışman top uluklannı 1-mha 
etml tir. Toro})(''ln batı•ındn, btr hU· 
<.'Um b rl m z d t 1 bir muknv me 
ti kırd klan 90nra .bolşevlklı-rin bir 
çok mevziini zaptc muvaffak olmus· 
tur. Bir alman t ıı t nokt nsınn ynpı 
lan düşman hUcunılnıı, du~ma.nn ın 
tank kayıp ven! rllrrek ak m hırll· 
kılmıştır. 

Şimal keshn nde hÜ("IJm unsurları· 
mız, b ~ok muvııf' kıvell teşebbCi • 
!erde bulunmuştur, tiU manın avrıca 
bir hOcum biri ~I imha E><Ulmlştlr. 

Fin resmi tebliği 
Helııinkı, 20 a.a. Fin teblltı: 
Kareli berzahında, sahra tvpc:;u 

muz, dUşmaıııo 7 m Lkfoeli tüfek yu. 
vasını imha etmi ve bomba atarla.. 
rımız, sav ıp huırlanan iki düşman 
mufrezesinl dağıtmıştır. 

Aurıwı beruıhınııı doğu kesimin
de. d<lşman ke lf mUfrezelerirıln ikı 
hucumu pUııkUr•tUnıUştur. 

Şark cephesinin geri kalan kııımın
da, yalnız keşif !aaliyt>ti kııydeılil
mıştır. 

Deniz ve havv. cephelerinde, kııy 
ıle değer mUhLm bir şey olmamıştır. 

Bir alman haberi etraf mda 
S tokholm'daki tefsirler 
Stokholm, 20 a a. Berlindeıı ge-

len haberler Toropetz kesiminde al. 
m ınlar tarafmılan elde edlldıp;I iH\.n 
ve ruslar tarafın.el ıı tekzıbeılılen 
muvaffo:k y tler hakkında hareketsiz 
mlltalealRr yUrUtnıektcdir. Bura mah. 
fllleri almanlann evvela 70 000 ru. 
sun muhasara r<lilıliğinl ilin ettik
leri hal.ele sonurula 20.000 rus zavia. 
tından bahsetmiş olm !arını kayde 
değer ıı:örmektedirler. 

Slokholm Tiılnlngeıı ı;:azetf'sinin 
Berlın muhabiri harekitın teslrinı 
daha aıağı ılU Urmek maksaıllyle 2'R· 
zeteıine ounları ~a:ı:maktaılır: "Rus 
kuvvetlf'rinln Toropetz kesiminde 
imha edilmiş olnınlRrına bUytık bir 
ehemmiyet ntfetmemek le ıbeıler. 
Çilnkü bu Toropetz 8Bvaıı ıtlmıli in
klıaf hallnd{" bulunan bUytik hare
kAtın nihayet bir safhasından iba
rettir." 

Mllşahitlerln rrvlltaleasına ır!Sre bu 
harekltın inkişaf ve şekiller! hak
kında Berlin m hflllcrl 01dukcn ıce. 
tum davranmakta vr Wilhelmstro11e 
ilahı ziyade V oroaej'in oenup ıloi•ı 
tara!larıııılakl bir tehlikeyi bahiıı 
mevzuu etmekt-eflir ki bu tehlike 1111-
lıaınnın mtlı1afıuuıı ltalvnn kuvvetlf'
rine mevdu bulunmnktııdır. 

İran hükümetinin 
müttefiklerle 

• • 
arası ıyı 

Başvekil radyoda iç 

ve dışdurumu anlatta 
<Batı ı. b'lcl ııaytodıa) 

dalanarak mütehassıslar getirmektedir. 
Hüküınet müttefiklerle samimi işhirliji 
yapmakta ve bu tıureıle memleket menfa· 
aılerine uysun olarak hareket etmekte • 
dir. 

Yiyecek ve hububat 
meselesi 

Yiyecek ve hububat meselesine ge • 
lince: bu yıl memleketin her tarafında 
açık vardır. Hükümet ıarafından güçlük· 
Jere kartı l(llan mücadele ve İngiliz or
dusunun kendi bulday !toklanııdan ala
m Tahran ,ehrinin ekmeğine ayırması 
uyesinde güçtük dt!'Vl'i aılanlmıfttr. 

inan halkı birıbirine yardım etmeli • 
dir. Bujdaydan vırrdikleriai geri alabi • 
lirler. Son kantıklı4clarııı sebebi her kim 
oluna olsun ıüraıle ve şiddeıle cezalan • 
danlanılmr. Son günlerin hürün huar • 
lan umir olumınktır. A ayişin sığınaiı 
ve milli merkez olan parlamentomın bi
le abliluızlann tecavüzünde mı"1D kaJ. 
mamıt olmasına esef etmetc gerektir. 

Bütün dünyada hilkOm sürt>n kar 
gaşalıklar yUaUnden nıllli mahsul ve 
yahnncı eşya bakımında•ı t ıın bir 
mahrumiyet içindeyiz. işte hunun i· 
ı;-lndir ki h~rclln ha) at dıılm ziyade 
pRlıalı 1 ı •ına kt ıdır. 
Hükılmele bar.ı sal ıthiycıler veril· 

me<iİ rııesele,i müzakt<re edilmektedir 
ve e~·R fh atlarının fhrrhde müesdr 
olnn seherılrrden lılri de rahillik. ih 
mRl ,.e, a f Prın niyrtlcrle vapılan vn 
'"" h11herlrrılir. 

Tolon'dan ka<an ii< 
deniıalll gemisine 

törenle sa11<ak (ekildi 
Rab.t, 20 a a. - f15 rad}osunun hil· 

dirdiğiae göre müııdiklere katılmak üze· 
re Toulon'dan kaçan üç fran5ız deoi:ıal • 
ıısındaa biri olan C.uablanca denizaltuı 
müreııebaıından ancak bir kısmı gemide 
buluaduju halde alman kuvvetlerinin a· 
teşi altında Toulon'u te"'etmişrir. 

Ceza) lr limanında bu ü~ drniıalııya 
ancak çekme ıoreni esnasında söz alan 

Amiral Darlan bu noktayı da kaydetqıi,. 
ıir. Törende üç denizaiıının ~aptı&nlanna 
ni .. nlar verilmiıtir. Simal Af ·ikaclalri 
fransız kuvvetleri bafkomullnı Ger.ı-r • 
G&nıud da törende bau ....... .,_ 

Moslcova'ya göre 

iki noktadan baJhyan 
rus taarruzuna dair 

Moskova 'dan 
tafsilat geldi 

Almanlar ağ1r 
kayıplar verdiler 

ı Başı ı ıııci sav!ada ) 
A4'c!rlerımiz.io ıaarnuu devam etmek· 

ıedir. 

* MtoS°kl"a· 20 a.a - S<ı\)et ıeblijine 
de· '\ıalingrad'ın bıımııda, kııalarımı:ı, 

dutman kar)ı hıi<umlarını piıskurtmuş • 
tur. 

l>on nehrinin merkez hi>lgesinde, kı· 
talarımız, dütman mudafaalarıaı zorla • 
nıışlar, bir oıikıRr ıııeskün mahalli İşgal 
etmişler ve duşmana darheler ındırmekı,. 
de,ıım eylemişlerdir. 

Merkt.'7 ke imınde, kııalarımız ıwıal 

eıuklerı meH.ileri kuvvetlendirmişler ve 
ilerlenıi)e devanı e) lemışlerdir. 

Velıkılukı bölge.ın<lt, lutalarım11 

\"emher içine alınnııı ve <luşman ISirlik · 
!erinin inıha" ile meşgul olmu~lardır. 

Tuapse'nın ıımal baıısında, kııaları

mu. dı.:• anı bir miktar m111ıah'.eaıı llll!'V· 
kldln c.kannı~tır. 

Boguşar için yapılan 
muharebe çok şiddetli oldu 

Mo ko' o, .W a a. Heııter'in hıı· 
susı mu ha hırı lıil<lıriyor: 

Kızıl orılu, Don nehrinin merkez 
kı&nıı•ıın hat ı k~yılarıncla kuvvetli 
lıir sııreltr ahkirıı ediluıif bulunan 
ılınan ıııud ıfua bölgı·sindf' hakim ol· 
duktan sonra bugün diğer nıil&tah
kem noktaları da ele gcçlrmi~tlr. 
(jf'celı>) in h şka mU tahkrııı mevzi

leri de ?.nptetme~e muvaffak olan 
SO\)el ku\Vetleri diı~ıııaııdıın bin kn 
dar esır alrnı~tır Bunlar arasında 
üç albay vıı.rdrr. 

l>ıın ak amki sovyet hıısuıı tehli. 
glnde bah•İ gı-çen yeni tR&rrıız e na
sl'ıda sovyetler dil mun ıııUdnfaa ~en
herinin ı 6 kliometre gf'rlslne kadar 
ıı;irmi lrrılir. Voronl'j'in 20-0 kllonıet 
re «'enpu . batısında ve ~talinırrad·
ın 2SS k lometre f ma.J • batıtında as
keri ehemmiyeti haiz bir 1er olan 
Boguşar şehrini el~ geçirmek t~ln 
cereyan eden muharobe ook ş ddetli 
olmuştur. Şehirde mOhlm alman kuv 
vetlerl bulunuyordu. BUl'll81 almMllA· 
nn büyUık blr mUhnnmat, malı.em~ 
ve yiyecek m<>rkezl MI. Sovyet kıta
lırı şehirdeık1 malzeme ve mllhbn· 
matın kat;ınlmıısına engel olmak 
m1"ksad"yle kll'Sabay:ı kll$8'tmışlar ve 
blltün ricat yollarını kesmlşlentir. 

Son dakika 

rus ilerleyiıi 
devam ediyor 

Almanlar 35.000 esir, 

8000 ölü verdiler 
So\")ct Habt!rler BUru;u ıunlan blıl • 

<ttmılştlr : 
$Q\") et askcrlertnln Don oruı keel -

mlnde taarruzlan devam eıtrnektedlr. 

20 ll4<ıkAMlf!ıd.ıı .lot&Jarımız e.k:1 ı.tJlcA • 

metlerde Uerlıb'erek Qeld.lmekte olan al • 
man kıtalannı taklbetınl9kır ve bir &(in. 

de 25 00 kUornetre lkırlemlllerdlr. ~ 

ırün tctnnde kltalanmız 75-120 ldlomet • 
retllc bir tıerk>me ka)"detml.ıılerdlr. Btr 
ııUn içinde )'ÜZ~n fazla meııkQn nokta 
ele ıreclrllmı.tır. Bunlar artuıuıda Mau· 
kovo Kalltvlruıkaya, Ştptotıo.ka. Dlk\'0-
"°' Kutesnlkov. Al~ov • LazaV<18 • 
l«>Yo. ~I. M!lıkıof. Beıııık~A, 

Kruvllln, Karıı.aı.nıkk~a adh noktalar 
val'dlr. 

20 iliddl.nunda alınan ~irıerin mık· 
ruı 3500 dür. ıs.20 ilkkiauo aruında 
n.500 subay vır asker e5İr edilmiııir. 
Gene a)'l\t tarihlerde 89 ıank, tar1'<1arla 
dolu bir katar, B20 muhtelif top, 800 
ma)'tlatar, 1969 mitralyöz, on milyondan 
fa1la tüfek kurııunu, bir milyondan fn· 
la muhtelif mayn ve top mermileri, 70 
radyo iuasyoou, 6320 otomobil, 90 top 
arahası, ~ at, 17 muhtelif cephanr ve 
yiyırcek deposu ele ~rilmişıir. 

20 ilkkinunda düşman 8.000 elen fazla 
•uba)· ve uker ölü vermiştir. 

Cemrcı - Bati Pa5ifik'le 
j~~~Cı ""'.~anı1 bji" 

kruvazörü battı 

Buna bölgesinde yeni 
mevziler zaptedildi 

(Batı ı . i.ncl sayfada> 
daha sabah olmadan ı> mal dotu Is· 
tlkamet nde tekrar hareket et.ııılftlr. 

Buna: lal kanatta meıvzlt bir ta· 
arruzda kıtalanmız ook kuvvetlt sah· 
ra mevzilerini yarmışlar ve Endiade· 
re bumu oeıvreGni azptetmlflerdir. 
Sol kanatta, Kumwıı nehri a!zında 
Ambo&a ceovresı dQemandan temlızlen
ınltUr. 196 :laı>on ölUsU tarafımızdan 
gömülmüştür. Daha gömUJmemlş bir· 
QCJk düşman cesedi de vardır. Hava 
kuvvetlerlmiz kara lotalanmızı de.· 
tek:lemete deovam etmlft.lr. Dllşman 
uçakları da goeceleoytın ger8er! çevre
lerimizde faaliyet sı&temılşt.lr. Bi
zim ağır bomba uaQklanmız da bir 
dOsman uçak m&şdanuıa taarruz et
m!flerdlr. 

Timor: uçaı1c:Jarmı12 tlmal dotu kı· 
yısı a<:ıklannda kO~Uk bir dilşmım 
Ucam gemtsmı mitraly&ı ateelne 
tubnutlar ve ~. 

:K IZ ILA Y 

KAHIRE,YE GÖRE 

alman artcılan 

Libya' da 
çemberden 

çıktdar 
Matratin savatı 

çok çetin oldu 
(Başı t inci 5a}iıda) 

Tunus'ta iki taraf da 
muharebeye hazırlanıyor 

l.ondnı, 20 a.a Ro> ter l\Jansının 
Tunus <"<'Pheslndt>«l h IJS\l6t muhabir:! 
hllö rt,ı.-vr . 

BUY1lk taarruz lem mOttenkle n yap. 
maktA olduh hazırlıklar kara. den:z 
\e n 'a ku,veUerlne laın1 dlr ve bQ • 

>1lk hlr gU\ en duygusu IK'Slenmektedlır. 

DIC:er ı.arnClRn almnnlann da tP.krar 
muharrbeye ha:r.ırlıı.ııdıklnnnı gösteren 
ııeılrUler vardır. Almanlar zırhlı ıruv • 
vetl<ırkıl ı;Oratk! arttırmıyn calııtı.'iJrlar. 

Tunua'un flO ktıometre kad r ct'nu11 bil • 

tunndA l'hemm1Yetl1 bir tanık kuvveti . 
ntn bu unduQ'u haber alınmıştır. Alman
lar repheye bir kat aRır top da getir · 
mı.lerdr. 

B lh~ renup kesl:m rtm'le rn Jl)"e't 

artmısn bl!!l or Bu kı~dc nırU!z 

ter fnlllllızla r1a blr anıtta ırece k~ rıerı 

~'llpmakta ve mihver kuvveottcrb'le te • 
maa anıştımıalrtadırlar. 

T rablus' tan T unus'a 
İtalyan askeri geldi 

Sekizind orduoun Tnıblus üzerioe İ· 
lerle)İşinin yaraıahileceği imklolar bü • 
yük bir alaka uyandırmı,ur. Mıhver kuv
vetlerinin Ttllblus'u tamamiyle bırakarak 
TU11111'un şimal doğuııuoa c;c.4<ilmeleri 
muhıemeldir. İtalyan kııaları Trahlu~ • 
ıaa Tunus'a &clmiye başlamııtır. Sfıdı;s'ııı 
b.usuıda fr8ruızJar ıarafıoJan ele geçi • 
rilen iıalyan esirleri geçen halta Trah • 
lus"ıa bulunu)'Orlardı. Bunlar Trablus • 
ıan denız rotuyla Gabes'e geıirılmitler ve 
içerilere doğro ilerlerken hemen yaka • 
!anmışlardır. 

&zı alman lcııılanoın Trablu~'taıı 
Tuaus'a ırelmit olmaları apaçık ise de 
italyanlann da ~lmiye bql--.ı .Mu.'IO -
lini'nin Afrika imparatorlu!hnw llıİt soa 
~da bındu.lmalcıa o~ g& • 
ımr. 

ltalyarılann TrabJu5'tan Tunus'a ge
çifi 8 inci orcbNn Ellpyll'dald heprı
lanna ra tlamıttır. BinaeoaJeyh mihvericı 
Trablut'u botaltmıya karar "ffrmit olma· 
a -.e l~a Tunus'a ~iti bu hare
ketin bir neeiceııi olaıaı ı>ftc muhtemel· 
dir. 

Diler bir ihtimal de tudur: mgiliz • 
ı.ria Eli&ıeylA'daki ınuvalfııluyırd,.riin ha
ber alan İtalyanlar Elllemeyn'de olduju 
gibi ımıttefilderi alınanı., ıarafıman tek· 
rar bırakılmamak için Tunus'a ilk geç • 
111eyi ter. ih etmişlerı!ir. 

Şimal Alrika'da müttefik 
hava f aaliyei 

1. ııdra, 20 a.a. - Sıma! Afrika müt· 
tefikler umumi kararglhının teblili: 
Alır bomba uçakları aun de Bizerte'ye 
karp bir taarruz yapmışlardır. Hedef üze. 
rinde bir~ infiliklac müşahede edilınit 
ve bir dUflllan harp gemİMne de iphec 
olmuıwr. Üç dütınaa a90a dü,üriilmüt
riir. 

Su.'ıa UÇllklacımız demil')'Olu istasyo • 
nuna, lokomotif hangarına, bir yiik tre
nine ve hııtka hedeflere bombalar isabet 
eıtirmitlerdİ1'. 

Moıorlü bir şimendifer ve bir düı • 
man U!,'ak meydanı da bombalıruıııııır. 

Avolanmız turnu lte,iflerine devam 
eımlşler ve b.tka avcılarımız da ıimal 
'°"rekrinde uçmuflar ve bomba uçaklan· 
mıza refakat eııniılerdir. Avcılarımız ka· 
ra hedeflerine taarnız.larda buluı\m~ • 
lar ve bir düşman avcıunı talıribeurıiı • 
!erdir. 

Per,eınbe günü bir İtalyan uçaiı ke
tif upklanmızdan biri tarafından düşü. 
rulmüştür. 

Bütün bu hareketlerde dört uçafım11 
kayıpur. 

12 casus idam edildi 
Şimal Afrlkadaki mlitte!tkler u

mumi kararpJu: ıo a.a. Mihver 
hesabına çalışan ııltı aasuıı dün sabah 
lrurtt.wıa dlsilmiıtlr. Yine aynı 
memleketlere casuıluk eden diğer 
altı kiti de 14 Ukkı\nuıı.da idam edil
miştir. 

Hava harbi 
(&şı 1 inci sayfada) 

DU,mao bntıda d!Srt uçak kaybet.. 
mı,tir. Bir alman uçatı kayıptır. 

Siiıatli alııwı l&V&f uçalılan, Mmt'ı 
geçeretc İngiliz sahilinde mühim fabrib
lara cam isabetler kaydetııı.iılerdir. Hava 
muharebesinde bir inailiz uçajı dütihül
ınUtıür. Biz.iJrı de bir upiunız kayıptır. 

lngiliz uçaklarrnın faaliyeti 
Loadıa, 20 LL - Şimdi !"C$1DCO tı. 

her alındıitna fllÖrC dün İngiltere'nia ce
nup dojusunda hep9i ava olmak uzere 
Uç dütauın uı;aiı düfiiriilmüfCur. 

Orta büyiiıklülue bomb. uçııklariyle 
birlikte " birçok av uçaklanaın bima • 
yesinde barekec edeo amerilwı bomba 
uçaklarından miKekkep büyük bir lelkil 
Fransa'ya hücumlarda bullmlll&k uzere bu 
51Mb laailtett'den harebt etmİfftr. 
Diktatörlük salahiyetleri 

alan bir müdür 
Lc:ıodra, 20 a.a. - Uçak btib5al naı

n .Mr. Cripps Londra ynınlanndalti hü
r'* uçak fabrikasına yeni bir müdür lll
yan etmlırir. Yeni müdüre tiiktıtörlük 
aallhiyetleri •erilmiftk. Bunun IChebi 
Wlrika iKiJ,eriaia midürliijüo ~ 

MIHVER'E GÖRE 

Libya ve Tun us 'ta 

karşılıklı 
keşif faa liyeti 

kaydedildi 
Bingazi ve Malta 

bombalandı 

(Başı ı inci sarfada) 

Blngazl'nln şimalinde t.opyekOn 12 
bin ton IAtoluk ~I vapura 1-sabetler 
kaydolunmUŞtur. Bu vasıurll\r muh· 
temel olaralk batmıf.!ır. 

Dilsman, Tunus'ta &C'hlrl<'re kıu-şı 
yeni hlicumlardn bulunmuştur. Halk 
arasında kayıplar vardır. Sus'da 27 
kişi ölm . 30 k 1 yaralanın tır Tu· 
nut'ta 26 öl O 43 yaralı "ardır i\sk • 
rl hedeflere bir şey olmıwnııur. 

Kuv..,etli alman hava t k ileri. ge. 
ce. M tn hava m(.'3.·danlnnna mu • 
vaff&kı..vetlı bomba hUcumlan ~ap
mışttr. 

Malta'nm cenup hııtısmda b r ln!rl· 
llz gmnl kafilP-Slne hücum edilmiş ve 
bir vıwpurıı muvaffaıkıyetll bir lıal><'t 
kavdolunmuıtur. 

Müttefikler mihvercilerle 
temas etmiyorfar 

Berll:n, 20 n n. DııJın <.'\"\'<' ki 
günl<>rd" oldut:u g[bi Tunuı;'to:kl n· 
glll7 • ıımerlknn lstllA kıtıılan 18 ve 
19 111<4."l'lnun gllnlı-rlnde dı> mıhvC'r 
kuvvt>tı.,.rı ile tPmıısa g<>lmekten ce· 
k nm lem r M hv"r krtR n do~u 
Tunus 'kıyılan ile Atin~ dn •lan r.tc-k
ler arn«ınıfa'k böl NIC' hııre-kMl<>rln 
ollın re n<'e d("l."RılTI <'ln lc>rd r 
A mnnlnr bu hııl't'kllt ~n nda m("V· 
zllPrl snh ınilıı:l<I hütün mOhl:m nok· 
talan Is Al c.>YIPm Jr.m·r. Bu suretle 
m hver kıtnlan Tunus'ta kn-ı r!@' daı!· 
Jar nr11c:ındn hulunan blltUn bölge-ve 
hAktm bir duruma ıdr~ bulunmıı!k
tadır. 

Baltalama hareketlerl yaıpma.k Ü· 
zere bu böl.gc:ı e lnıdlrllmlş olan l.ngl
llz ve nm rlkan paraşU~Uleri Yoke
d lmış Ve)a da ıtılmı.ı;tır Bu paraşüt· 
çü l'r a ııuın ve ıtal;ı;an mUııakalAtını 
kesme e memur ed lmlşlerdl. Şimdi 
bunlar Toburba'dtııkı arkad lurının 
Akı bctıne u.tram11tır. Mıln er kuvvet· 
lerlnln hl\rel<Atta bulunduğu S3'hada, 
e'hemmiyelı denebilecek herhnng\ blr 
dUernan ~Ilı bugUne kadar Jıare
:ıc:ette but uzuna.ıa oeeareıt edememlt
tir. 

Fakat bir mUddttcnbcri amcrllka:n 
ilotalnnnın Atlaa d~anrıın do[;u kıa
mı eteklerinde toı>lanmakta olduiu 
anlaşılmaktadır. Bu kuvvetlerın ~e
neral Eisenhover'ln bir <'!Tlri le fra'll· 
- lcıoırnutaltııtuMn emrine verttmı.tır. 
Bu haber ~u :ise bu, amerikan ge
neralinin kendi 8'.lbftyLwlna 8'4vElll11e· 
dWni Pterlr. 
..,,. ............................... '" 
f IÜ(ÜI DIŞ HABfll ER j 
... •••••••••••••••••••••••••••••••• ır 
Bangkok, 20 a.a. Hengo.l si
vil müdafaa naıırı Santot Kumar, 
KnlkUta'dan Sıtt ıgong'ı~ gİılerek ja
pon hava a.kınlarınıa yaptığı baaar
ları görecektir. 

Roma, :40 a.a. - Ccenııııonnc'de ~ı
kan "La Vita İtalianıı, gazete.sluln 
mUd1lrtt doktor Glovanni Prezıa.e 
devlet nazırlıtına tayin edilmiştir. 

Madrit. 20 a.a.. - Ariba ıJa:ı:etesl
nin V i.chy muhablrinln bildirdiğine 
göre yabancı muhabirlerin şehir
ılen 15 kilornetreılea :tazln u:r.ıı.kla"
malıınnn mUıaaıle edilmemektedir. 
Vaşington 20 a a. - Uugua gar.ete 

teciler konfrransınıla. M. Ruzvelt
ten daha genlt bir tçtim&I emniyet 
pllnını derplt eden bir kanunu kon· 
greye tavsiye f't.ınek taB&vvurunda 
olup ohnadıfı aorulmuııtur. CUmhur 
reisi bu suale menfi cevap vennlş_ 
Ur. 

ı ~ıııııııııııı ııııı ıııı ı ı ı ııııııı~ıııııııııııııııııııııııı~ıri;1ı1~ 

1 DOGAN ---------------------------------------------------------

· SiGORTA ANONİM ŞİRKETi 
Öz Türle sigorta müessesesidir. Kendi paranızla kurul
muş olan bu milli sigorta ıirketirıe sigorta yaptmnakla 
hem menfaatinizi temin etmİ§, aynı zamanda memleket 
iktısadiyatmı da korumuş olursunuz. 

'""' DOGA 
Sigorta şirketi 

----------------------------------------------En IOlll sigorta tekniğine göre menfaatinizi korur. = -
~Yangın kısmı 

Yangından müetevellit kira = 
• zararlan - hali inş.ada bina- = 

Jar - yıldırım tehlikMi • açık- := 
ta kömür, kereate - ~yl&p ai- = 
gortalan. = ---------- Kazci kısmı ------= ----------------- Nakliye kısmı -------------

-Bedeni kazalar - otomobil - = . -
• mesuliyeti maliye - makine = -kınlma - evlerde sirkat - ban- = 

ka ve ethaa nezdindeki kasa 
kıymetler:inqı sigortaaı - Tay
yare ile seyahat - zelzele si
gortalan. 

Gemi teknesi ve emtiuı - Ka
rada her n;vi tren ve otomo
bil tehlikeleri, deni-zde hs 
nevi tehlike - karada ve de
nizde bilcümle harp tehlike
l«i aİg'Or'tuL 

--------------------------------§ Hayat kısmı -
• iki batlı sigorta (kan, koca)-
• cihaz tah&il ve terbiye aigor

ta.ı - mütezayit aennayeli ai
gorta - yüzde on iratlı aile ai
goırtaaı - l 5 sene müddetli ai
gortaiarda yÜzde 18 Ye 20 
eene müddetli eigortaluda 
yüzde 30 müemmen temettü 
vena ( 4) namaralı aigorta. 

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

Yukarıda nevileri yazıl1 bu sigortalar hakkında izahat 
Jllfmaık üzere teıkilitmuz aaym hallumızm emrine ima
dedir. 

Ataisdaki adreslere müracaat: 
l - Dofaa Sia"orta ŞU.eti Teknik Büro.ıu, Telefon 

2687. Adresi: Koçak Han birinci kal - uı._ 
M.,dam. 

2 - Doğ~ Sigorta Ş-niceti Ankara Acentalıiı, 
A.nafartaiar Cad. No. 155 Telefon: 3659. 

--------------------------------------------------
Doğan Sigorta Anoni111 Şirketi § 

~ıııııııııııııııııııııııııııııiı ııııııııı ıı ı ııııııııııııııı ı ııı ııııı~ 
İngDiıler Binnanya' dı 

ilerlemele detım ediyor 
y eoidelbi, 20 a.a. - • . 9WI harp 

ıebliji: 19 i11ı:k kıralanmn, 
Arııkaıı'da l~uba dolru hareketlerine 
devam eımişleıdir. lXışınaola temas ol-
ınamıttır. 

Gündüz, bu hareUta i)tirak eden u 
uçaklanmız, Maju ncfırı ile AJcyab b()J 
gnİ arasında taarruz uçu lan yapmışlar 
ve düpııan ifgali altındaki binaları maki· 
neli ftifek ateşine tutmuşlardır. 

Yapılan hareketlerin 
mahiyeti nedir? 

Lorıdnı, :.ı<> a a Hwt A ansının 

a.ıikft1 muharr1rt b ~ : 

Himalaya dağlan 
aıllarak ~inlilere 

silah gönderiliyor 

ltrltJan 
Cin ha va :ııw

kul.laıul

{ında.n ,.. -

~~ 
:klını 811.Vata Je • 

UıÇ.11 r ~ 
lllııdlatan'a ham mndıdel<ır ve b ııuı
ııa.rıı.u.t lıcJrı ııd< b(l.)'lik m1kta.nlıa qc 

l.>orlar. 

1.ıl"ıdra, 20 a.a. - ~nup \ frlk ı 
dan yedinci Hollanda müfrezesi gri. 
miştir. Bu müfreze İııgiltert·ılekl 

11 Hollanıla kuvvetlerine ilhak edıle 
ce'kt r. 

Otta va, 20 a a. - İngiliz hn\ n 
kuvvetlerine sahil aervlslne mensup 
tam mevcutlu bir tllonun şimal Afri 
kanın Atlantlk sahlllerincle vezife 
altoıit ve bu filonun ııirncli bu s h.il 
boyun<'.a denh:nltılarına karşı .cıevrı
ye faaliyetine başlamış olduğu bu
g{ln açığa vunıl11W4tur. 

I.izbon, 20 an. - Portrkir. Kıul· 
hacının blldlrdlA ne ~re Hororzadıı a· 
ılınıla'ki tngillz vem;sı Acores ta
kım adalanndan Flores adası açaklıı· 
nnda h3tmıstır. MUr<>tteıb:ııttan hevsl 
kurtulmUJtur. 

!;of, a. 20 n a - Yldin nskrrt mnh 
kemesi 1romllnlıııfükten ıu~u bir ş: h· 
st ldırma ve diiier bir 15ah11 da mll<>b· 
beıt 'kQrc'k <:e'ZMJ.lla rnah'kQm etmiştir 
Başka 15 komUnkrt de muhtel f hapl 
ce7ıılıırmıı carptınlmtıJtır. 

~Of\ n. 20 a.a - S'a~ırfar he' e inin 
vProliH bir 'kam?' ıoterei?ITl<'e. sk rı !:(\· 

ferberl'k hOlkfönlPrl. bli\lln bul ı:ır 
doktor ve eczacılanna teşmn eıd 1-
mlştlr. 

siya•eti hat&ında iricnatlan olmadıjhnı 
söılemelırridlr. 

300 uçakla yapılan akrn 
Londra. 20 a.a. - Hava 1UlZll'lıtmdnn 

blldtı ~ a6re. ce111aıı 800 ucıaktan 
mıürd<keP ınA.lteeddtt teeık1 (>I' ılmal 

Fransa 11..nnde aoeniıl öıcude ha.rt.'kfıtta 

bulunmutıtur. Bu tetldil« ..-nda u • 
~le ve Llben.tcır tıs>Jerindea bir COk 
uc&klar da bulunU)"OrdU. • 
tJoek)ıınmız Rom.ı})'-SUr·Sehıe'e h~m 

tıtmııt14!l'dlr Burada almanlarm blb'iltt 
bir !lava m~ı ve eok ~ blı" Sıtha 
kaplıyan ucak tıanaarlan bulunmft.kta • 

dlr. Rtwn l!y-&.ır ..8e1ne Partl'ıln 118 ld • 
lometre cemıp d<>tu9Undadır 

Harbin doğurduğu 
korkun( hastahklar 

Fransız işçileri zorla 
Abnanya'ya yollanıvormu 

Vaffngton, 20 a.a. - Mu arip 
Fransa umumi kara hın an bıldi
rlldıı}i-ıe l!'<lre Almanya Fran ı 
gonullu i çi teılarık e ıı e ko ned\ a 
ıııı bırakm1.1 \ c ı i<li 1 ıl r zo l ı 

toplam ıt b lamı tır 
nidi ka' naklar<lan ılınan halıer

lere göre bl hassa 20 ile 30 yağ ,. • 
sındakı işçiler y~kalannıakt 'e hat 
ta llilelerıne bile h ıt>r verıı < e , 
kit bulamıı.lt ınn Alına•ıya\a goııdr
rilınekıedır 

6 milyon yabancı işçi 

on Orkestn.t : 
1 ) : 

!ardan,.... 

Bouloll'l'K''dan Havre'a ve 96 ld om~- Londra, 20 a.a.. AlmR•ı kontrolu al. 
l't' lıoerl'let"e kadar tra1W12 f(ııpraklan Q. tındaki Paris radyosunun verdıği bır 
rıf'l1ndl! hen4<tttfl bulunan lna1llz bom habere göre buglln Almıınyada harp 
tıa ut'8k ıtnna amer1lııalı avC'IJan ma ı malıemcsi fahrlkaların.dıı 6 milyO'ı 
Ut ....... 7abecı ifçi çalıc;ma.ktadr. 
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ALI. ı· LHAMI. AYTAÇ TÜRK ÇORAP DEPOSU Sayın müşterilerinin bayramını 
kutlar. - Anafartalar caddesi Telefon : 3527 

. TÜRK TİCARET BANKASI 
"l<UPONLU VADELİ MEVDUAT /1 

HESABI NA 

Emlôk ve Eytam 
Bankası 

Merkezi : Ankara 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
---- ANTALYA ----
-
§ UMUMİ NAKLİYAT T. A. Ş. " -
-- Avrupa'dakı emsali derecesinde tefkilata malik A -Her ayıa 1 inde faiz verir 

MERKEZİ: ANKARA 

ŞUBELERİ 

Şubeleri : İstanb~J. İzmir, Bursa 1 = y~ne milli ır•tkliye şir~tidir. 

ANKARA 
Tele: 2316 

Adl\pazarı 

Bartın 

Solu 

Bursa 
Es.kişehir 

İzmit 

Safranbolu 

Halk Bankası 
Halk Sandıkları 

-ve-

AJANSLARI 
Küçük ticaret ve sanatlar ile ev ~anaılannın yürümesine ve kalkınm~.,. 
çalı~k iı;in Devletin kurduğu "ME.\Ll!K1 KOÇÜK Y~ }'• Müessese
sidir. Küçük ticaret ve sanat adaınlanna bunla.nn kurduk.lan kooperatifle
re, ev ~anatbrlyle uğraşanlara kredi verir ve bunların mesleki faaliyetle· 
rini fiııame eder. 

MERKEZİ; Mlo"KARA 
SANOJKJ.AR: ANKARA VE İSTM'BUL 
AJANSLAR: DENiZLİ 

BURSA 
KAST AMO~"U 
GAZİANfEP 

.. 

MARAŞ 6 

•• o~ o o ...... AtPtı.TOJL1fJO o .. 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Mcdfrc ~liğiıds: 
l - ç..&şacaık ~ olmtyaıı veya beuı:iM bulunmı,an taksiler bek· 

lıımıe Mıalleriııdıe Ye caddelerde durmıyacaktır. 
2 - Bddane mahallinde -.c caddeleıoıle duraa tabiler müşııeri alımye 

..edwdur. 
5 - Ba:z:ı '°'öderia müJ(cıilerduı fazla ücrec tltlebetticled wıiıi tti· 

,.cdet:dıen öğreoi !ınif ür. 
Silcayeti olanbruı 1358 - 1362 - 291 ı · 2470 • 2')(,o • 2713 • 2956 • mo 

numaralara telefonla müracaaılan rica olunur. (10281) 630'5 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -

İSTA~BUL 
Tele: 23758 

YILDIZ 
Kırtasıyc Pazarı Sahibi 
A. SA!\tl MUSLUOOLU 

Bankalar C8ddcsl No: 48·2 Ankarn • 

1 
Telefon : 2242 

Sayın MO&tertleı1nln bayramını kuUar. 

İkbal Manifatura 

Mağazas• 
Sayın müşterilerinin Bayramını kutlar. 

Yeni ç~itlcrini nıüşıerilerinc arle<lcr. 
Anafartalar Cnd. Telefon: 1440 

YENİ 

dursa Pazarı 
AZİZ ÇAPÇI 

Anatart1tıa N• 100. Telefon : 2f"°' 
Snyın Milaterllerlnln bayramını kU \ 

Aron Araf v~ 
Oğulları 

Ankara Anaf arf alar C. No. 88 
Her Nevi Demir Hırdavat 

Ticarethanesi 
Sa:v:ın M~ ba.ynun.-ıı lrut'lar. 

Telıef()f\ : 21:50 

Bulamadrğmız ilaçlan 

Sakarya Eczanesinde 

bulabilirsiniz 

111111111111111111111111111111111111 = · :: EGE BİRLiCi i E T 1 B A N Ki ~:c~r:-~::. ...... = - ~~~ - = Sayın -nta.ndaşlaruı bayramıM kutlar. 

-

~ Sermayesi : 100. 000.000 T. L. _ - -- -
~ İdare Merkezi : ANKARA ~ - --- Tcl2t'at Adresi: ET1BA1''K • ANKARA _ -= Memlckctimilin yeraltındald :r.cnginliklcrini ııemalandırır: Demir ccv· E: =heri, Krom c~iıeri, Taş kömürü, Linyit kömürü, B;ı.kır, Kükürt çıkarır; = 
=:her türlü maden sanayii kurar. 7 E: - -
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

Bankalar Caddesi No. 8, Telefon 2644 

İNGİLİZCE KİRALIK KİTAPLAR 

Kısmına abone olunuz ayda bir lira 

Mahmut Sür 

111111111111111111111111111111111111 
ŞEKERCİ 

Osman Nuri 
Bankalar C&ddelıt. Tel: Y.2'17. 

Netaııetbrle m.a.ruf her ne?t teker .e 
lld<erlemı-lf.'rtn4 m1lhtel'em rn69lerllerlıne 

arzedl!'r ve bıcynımlıaruu kutlv. 

Birlik Berberi -
Anafartalar Merkezi 

-ve-
Yenişehir Şubeleri 

Sayın müşterilerine bayramım kutlar 

Florya Spor 
Her dn8 llPOl' 4!11Y881. tuh.alb'e Mzır 
ve ı.mıarlBma kundura. ha vul, canta 

portaUt kar)'OJa. ea.ı>ka ve 88.lre 

Kilo ile l(ık kolonyalar 
Anatartalar Caddee1 No: 28 

Telefon : 3072 Ankara 
Sayın M~ bluTanuru ıtuııar. 

111111111111111111111111111111111111 

Ajanlan : İzmit, Adana, Eskişehir, Zongufdak 
O.ı:erine bina yapılacak arsalarm ve yaprlmıf veya ya
pısma başlanmış binaların ipoteği karşrlığmda." yÜzde 
8 l / 2 faizle ödünç para verir. 
Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehini mu
kahili her nevi banka müameleleri yapar. 
Vaı:Jeli ve vadesiz mevduat alrr. 
4058 numaralı kanunla çıkarılan Tasarruf Bonolan sa- ~ 
tar, bedelini öder ve iskonto eyler. 

~=========================== 
... -.----··aa-·--·a·a···-----v LAHL NlWLPLLLV NLY NLLVWLL! 

• 

lpeki$i- Yünişi 
Mağazası 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

Bankalar Caddesi · 22 

Sermayesi : 'S0.000.000 Türk Lirası 

Merkezi: An, ıra - Şu~esi: İstanbul 
Her nevi b..aa muamelelerini yapar 

Vadeli mc-vduata en miLuit $eraİtle faiz verir. 
MÜESSESELERİ: Sümcrbank İplik ve Dokuma Fabrik&ları Mü~ 

ANKARA 
FABRİKALAR: Balc1rköy Bez Fabrika.«, Dünyan Meıl$UCllt Fabrika.~, 
Bursa Merlnos Fııbcikua. Dciterdar Menıııucat Fabrikası, F.reğli Bez Fa.b
rik~ Genlik Sunt ipek Fabribn, H~rd<e Mensucat Fab""-, JC.af9Wi 

llC'J". Fabrikailt, Nazilli Ba.aı.a Fabnu... 
Siimıtmank Deri Ye Kandura s.oa,li M~ 

İSTANBUL 
Siimcrbaı* Sellüloz Sanayii M~ 

İZMİT 

JSTANBUL 
PA7.ARLARI: Adana, Ankara, Antakya, Antalya, Balılc:~, D. Balcır, 
Edime, Fnunmı. Eıık~tr, G. Antep, lsıanbul, fzmit, Ka~ri, Kcop, 

Mahtya, Menin, Nazilli, Samsun, Sivas, Trabıno, Zonaıuldak, 
TüdUyc Demir ve Çelik Fabrikaları Müeşsesca 

KARABÜK 
FABRIKAI.ARI: Kütahya Ke~ Fabrilc:ası, Siva.. Çimeoto FabcikaJt, 

aynca b~ mühim sanayi Ye tic.ari ıc,ebbüslc.rde itti.nıki ftldtr. 

~================================& 

·-························ ULUS Piyango Gişesi 
Sayın mütterilerinin bayranımı kutlar. Yrlbqı biletlerinde 

miifterilerine pnıslar diler. (AU TÜMEN) 

•••••••••••••••••••••••••• 
r Necati Halit l 

TERZİHANESİ 
Saym tnÖ!terııerinin beyrumnı kutlar 

.Bankalar Ca.ddeai. TI: 3221 

~============================::=;::=~ 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllll~ 

İSTANBUL KUYUMCUSU 
Saym mü~terl ve dostlarmın bayramını kutlar, ÜS-

tün saygılarmı sunar. 

Kırtasiye Tecimevi § Q h I 
Saymmütterilerinin = r an T erzioğ u 

bayramnu kutlar. E: 

----------
111111111111111111111111111111111111 :: Sayın müıternerinin Bayramım kufi•. = 

:!llllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ::: = - -
~ Ticaret Türk Anonim Şirketi ~ "il111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııfi=' 

• -
---

11 TITAS /1 

----------- Sermayesi : Tamamen ödenmiş T. L. 300.000 -
------- -

ltlcrkez.i : Ankara Ulus Meydanı KO('ak Han !. üncü Kat. Posta Kutusu 196: Telefon : 230S • 2338 :: 
;;..::..m : fstanbuf Bıdıecbnı Taiıam blriııci -.. P.ottıa ,;:~: 1231. Tdefon: 247~ • 2473' = 

Baro ve ışleımclcn: Bolu · Tavşanlı • Büyük Derbent. Telgraf adresi : T 1 T A S • -
KCN~re im:ıllıı • bilumwn resmi tcahhüt • 7.İraat lletleri • ithalat, ihracat, İırlfMt -.c matbaa qleri. 83 = 

ii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llllll~ 

Akdeniz Ticaretevi 
Bilumum inşaat malzemesi 

Pe»ta Caddesi Numara 12 bütün mü,teriterinin 
bayraımm •'Yll ~ aeırgi ile kutlar-. 

---- Dünyanın her tarafmda Şube ve Muhabirleri 'Yarchr. --~ ŞEHiR iÇiNDE ve YURDUMUZUN her "yerine --- emin nakliyat için bize müracaat edin.iz. -- Telefon: 1821 - 1354 

~I 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hikmet Balkaner: 

Balkan Bakkaliyesi 
Menezi: Zafer CaıcL Ne. 1-Z " 

Şubesi: Yenifehir SakA.1"1'& Cad. No. tS.20 Tel: 6621 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

T. Q 

tlRAAT 
BAN KAS] 

·DAo~ .. 
BiRiKTiRBN 
RAt-tAT - i;DbD 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kumbaralı ve ilıbann tuarnıf heaaplannda ee aS 

50 lirası olanlara bir sene iç.inde a.ıaiıdaki pi.ima ıörW 
İkftllDİye verilecektir: 

4 ~ 1000 ltr.ı.k 4000 tin 
4 

" 
800 • 2000 " 4 .. 250 " 1000 " ., ... 100 .. 4009 .. 

100 .. 50 " 5000 ,. 
120 40 ' 4800 .. " " J60 .. 20 .. 3200 .. 

ICm-alar senede 4 defa. t 1 Mart. 1 t Haziran, n Er 
lü1 •e 11 Birincikinun tarihinde çelrileceldir. 

DIK.KA T: Heuplarındaki paraJar bir 9elle iıçincfe 
50 liradan qağı dÜfmiyenleria ikramiyeleri "' 20 far 

·~· 
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MlLLl MÜDAFAA V. 

1 
J Sarı vak.ete alınacak 

r--1 t.ı M VekAleUnden • 

111111 
l3eh r kUosuna 650 kunuı tl.)at tah· 

cd n 7500 kilo sarı vakete 23-J.2. 
çarı;ımba ırunu saat ıs ıe pazar -

la saun a anacaktır. Muhammen be • 
48750 llru olup kaU tcmınaU 7812 
l!O k uru tur. 

Sartnrune ~e numunesi ner gün ko • 
Yonda ı:örüleblllr lııtekl1lerln belli 

n ve ıın tte Ankara'da. MM V. 3 No.lı 
Koın yonunda uuıunmnıarı. 

(10:;30) 66:ZS 

AHlLl YE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Dahılıye V ckftletıııden: 
Dahılıye Vekaletı merkez teşkıla

nıta munhal bu'luııan JS ve 20 Jıra 
lı k ıtıp lrnler ıc;:ın mUsaba.ka ıle 

c ıur alın caktır. 
MusabaKaya gırcbilmek ıçlnı 
1 - Memurin k ınunuıı 4 Uncu 
ddesındekı şeraıtl halZ olmak. 
2 - Askerlığinı yapmııı bulun
k. 

3 - Bu şernıti hai:r. olanlardan 
Se me:r.uıılurı 20 ve orta mektep 

--.. ~czunl ırı 15 lırafık katıplıklcrc ta
n c<lılebıleccklerinden mUsabaka 
rıhı olan 25. 12. 942 cuma günuıı
o bır ırUn evvelıne kadar büvıyet 

~ııı. tahsıl belgcal. aşı oaJıade:
nıesl ve doktor raponı ve doğruluk 
ıdtom ve lise mezunları olanla

llıı yUksek bir mektebe kayıtlı bu· 
nmadıklanna daır veslktı.ııın V ~
ilik Memurlar Sicil ve Mua.mela: 
tnum MUdUrlüğUne tevdi edilmış 
lUnmaaı lAzımdır. 

(10806) 6836 

..._. M.M. Vekaleti Deniz .,,,___ ____ _ 
: İnşaat ilanı ... 
-- İı.m\l Deniz Sıı.. Al. Ko. daıı : 
~ l Muhammen ke;ıif bedeli 596~6 
~ ra 11 kuru tan ibaret olup gl.istcri
~ el< bir mıüıalde yaptırılacak olan 
•... r fırın bınnsının pazurlıklıı ek ilı.. 
~ ı 2'\ İlkk ınıın 1942 perşcuıbe gilnil 

t 16 da lzmit'te Tersane kııpısın
kı komisyon binasında yıı.pılacaktır. 
2 - Muvakkat teminAtı 42Ş2 Ura 
kuruştur. Bu işe ait fenni ve husu. 
~artnameler, kesif, tırojc ve ı;a.ir 

ıdll evrak, mahalli emniyet mildUr-
ı..klerinden ı;ıkanlnn hlisniıhal ve No. 
ırıa M o.dUrlüklerioden alınan ehliyet 
•t ikal rnı hnınil istekliler her gün 
nmıayonda gffrülcbillr. 
8 - Paurlıgn iştirak cd~cek tnlip. 
tın yukarıda yazılı teminat ve vesa. 

\irriyle birllkte belli gün ve aaatte 
tnıisyona müracaatlan. ll!l 

~ Ankara Bira Fabrikası 

Arpa satılacak 
~- lnh18arlar Ankaı"a lllıra Fabr9caa 

-::::::ıııQl~UrıtıltUndcrı : 
ı- Bira imalinde kullanılan arpaların e-

e'1c edtlen l!S.000.- Kıı. 
vua aı-pa 4-1-1943 paznrtall ırllnU sa
l~ te Gll%l Omınn Cttt.ıflttndeld bra 
rikaaında kom ıı.von h u:r.W"Ullda acık 
nna tle talibine ıtıale edUecekUI'. 

Muıuunmen bede11 kl1olN 10 k'unıı 
muvakkat temlnAb ll2J50 Jlıradlr. 

(10797) 6838 

Arpa satılacak 
tnlılılarla.r Ankara Bira Falırlkaa 
dllrlıll~cn : 
\mra ımalindc ku!Janılnn arpnlann 

aı!TM.1m elde cd!İcn 25.000 kUo cı.
aıı>a 6-1·1943 caraamb& ırünü aaat 
te Gazt Orman ÇU'tllltlrıddd btra fab-

~a komlBYort buzunınd& acdc art. 
a ile t&llbtne ihale (l(lllccekt.lr. 
Muhammm bedcl1 kil08U 10 lt'\H'Ue 

muvak'ka.t t.emtruıtı 187.150 Hradlr. 
(10798) 8839 

ANKAR A BELEDİYESİ 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Aılkara Beled!Ye Rel8lltlnden: 
ı - Ocünctı maddede )'azıl> nuau.181 
ecll3'e temblhlel1 anı.sına aıınm 11 ur. 
3 - Bun.MU'a UiCln tı&nıkel iden.Jel' 

"" ~~ namarab lmnwıı.na ıröre 
1andınlacaJdard1J". 

1 - A> lhU1&C maddeleJinln clatıb· 
a ve bıınl&r ıcın kAM veı111ıtnde. 

B> Nüll 'fUltaıannıl bln&lte. 
C) Umwnı :ırerlen! ırtrıe ve cıktta 11&1· 

tırirt>lr1 ardı sıra dtzUmeleı1 mectıun-

(3409) ~ 

Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Sandıkhane inşaatı 
Malatya Tüıün Fahrıkuı Md. den : 
1 - Fabrikamız için muvakkat ah· 
Sandıkhanc keşif mucibince yspılıı • 

Aından 23.12.942 tarihinde kapalı zArf 
lı)le ek ılm';cye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (19174) lira 93 ku· 
tur. Muvakkat teminııı (14*') lıra 12 
ruıtur. 

3 - F.ksiltme 23. 12. 942 tar,amha 
nu 'saat t 5 ıc Malaıya Tutün fabrika· 

•nda alım komis)onunda yapılacaktır. 
4 - istekliler keıif ve şartnameyi 

alat)a Tuıun Fabrika ında her giin tek· 
k şuhe~ınde Ankara fnhiurlar Başaıü

uğijndc ve İstanbul'da Kabaıat leva
nı uhe•inde görulebilttelcıir. 
~ - isıcklilerin muvakkat ıeminaı 

kru veya makbuzlıriyle Ticaret oda· 
1 • ~i\-aları ve Nıfıı Mudurlügunden 

•$ lrın alnrakları fennı ehlıyeı v~İ -
•far r11 hamilen yukarda adı ~n gün· 
~ :ıaı 14 de kadar td<lif mekıuplarrnı 

t ') a vermeleri ilin olunur. 
(10692' 6703 

Nakliyat yaptırılacak 
Oıredk me,kl Sa. Al. Ko. dan: 
Garnı&oo ıle civar merkuler ara

"H a 1 70'1.000 kllo lle 6600 amele 
1 > e i ta ıhlıCirle baglanacoktır 

l hnıln bedeli 49 00 lira ilk temina
t ıw 3735 liradır. 28 12.942 günU sa
t l 1 tr kapalı znrfla ihalesi vaptla

~tık'. IM"tnameai komi.yoo..ıda ,._ 

rıılcbllir. isteklilerin bela sa&ttcn 
bir &aat evvel sarflarına komia7ona 
vermeleri 6a7 

Odun alınacak 
DuyUktekmece As. Pos. 1010 Sa 

Al. .l\o dan: 
Koınısyur.ıda mevcut evaf ve Şerait 

dahilinde kıı.pa.lı sarf usuliyle 600 
ton odun satın alınacaktır. Muham
men bc<lelı 20.000 ve tcmnatı J/lOO 
lira.dır . Jo~kı;ıltme 29.12.9 '2 salı günü 
&aat 16 da Ililyilkçekmece'nin lloşdc. 
re koyUncld<I 1010 Sa. Al. Ko. da ya· 
pılnraktır. İsteklilerin mellkilr gwı 
ve santten hır saat evv~l teklif mek. 
tuplarını komisyona vermeleri. 6760 

Nakliyat yaptırılacak 1 
İzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 

dan : 
1 - Mevcut ~ratlne göre şehır 

dahıll ve harıclndek1 t~ıt ışi kapa· 
lı zarfla ihalesi yapılacaktır. 

Taşıt Işı 10,000 tondur. Muham. 
men tutarı 138,660 lira olup mu _ 
va~kat temınııtı 8183 liradır. İha
lesı 28. 12. 942 pazartesi J.:iınU saat 
15 te yapılacaktır. Şart.name her 
gün Ko. da görUlUr. isteklilerin u
aulUne $:'Öre teklif mektuplarını i
haleden bir saat c;vvcl Ko. nıı. ver-
meleri. (10792) 6808 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 3123 Sa. Al. Kom. dRn 

Maraı. 

Maraş birlikleri ihtiyacı içn kapalı 
zarfla 50 ton eığıreti satın alınacak
tır. Muhıınımen bedrli 30.000 lira ilk 
eminatı 2250 lıradır. Kapa)ı zarfln ı -
halesi 8. 1. 943 cuma gUnU saat 15 te 
Merkez K. lığı binasında satm ıılma 
komisyonunda yapılRcaktır. İstekli. 
lerin teklif nıektuplıırm ı lhalr saatin 
elen bir saat evvel 2490 sayılı kanun 
istc~ine gl>re verilmiş buluacaktır. 
Şart ve evsafı hegiln komiııyonrla 
prUlebilir. (10823) 6857 

Şoför alınacak 
Ankara Garnizon K . lıjından : 
Seyyar ıııyyare defi birlikleri için Ü<"· 

retli olarak çalıımak üzere ehli)eıli 1()

för alınacaktır. 
Bo şoförlere yapılacak sınavda gös • 

ıen."C'eklcri kahilİ) ete göre 60 ·80 li ra ıic· 
ret ve ayrıca bir er rayını verikcckıir. 
Yapurı lacalc ~aJlık muaymcsi ve soruş· 

turulup sonunda orduda çalıımtya elve -
riıli oldu~ anlaşılanlar M. M. V, gös· 
rcrcccği yer ,.e vazifelerde çalışacaklan· 
nı noterden ıasdi4di hir seneı le teııhhüı 
edeceklerdir. 

F.msıılleri muvaızaf veya yedek aı . 
kcrlik hiLmcıine çajırılanlarııı ücretleri 
ke•İIİr. 

Teahhür edilen müddet urfında her 
hangi bir sebeple hizmetine lüzum kal -
madığından işten çıbrılanlar bir hak 
ileri süremezler. 

Ra .. ka bahar için Ankara Gımizon 
K. lığında 1. Şuhe Md. ne b~vunılmuı. 

(10809) 6863 

Odun alınacak 
Ardahan As. Sa. AL Ko . dan: 
10-12-942 de 2490 ~h kanunun 

31. maddesi mucibince kıııpa.lı :r.arf 
usulil ile münakas8ı91 yapılan 300 ton 
oduna tallı> cıkmadı~ndNı »ıafonln 
çıkışındıuı lıtibaren ve kanunun 40. 
nınckleslne tevt'ikan bir ay zarfında 
pıızarlıikla alınacaktır. Kilosunun mu· 
hnmmeın flya.tı 4 kuruştur. Teminatı 
900 liradır. Evsaf &artnameslnde 
mOn<'lerlçtlr. Koml.syonumuroa görU
lebf11ır. PR2arlıttı 28-12-942 pnzartest 
günü saat 15 te komlSYonda yapıla • 
caktır. <10864) 8907 

Kış sebzesi alınacak 
GeHboJou Mer1rea Sa. AL Kom. dan: 
Dola.Yır'da ırün10k ihtiyaca aöre tel· 

lbn lftrtjyle 60 ton ıspanak 100 ton Pi• 
rua 60 ton la.hana pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. Muhammmn bedelleri ıııııana

tm 1:5000, ııınuıanm 30000. lahananın 

10200 lira otıuı> kaU teminattan 4010 
liradır. Evlat ve sartnamesl komisyon
da ırörOleblHr. tJıaletl 30. 12. 942 ırUnU 
l8a.t 16 da Kom. da yapıtacaktır. Ta· 
llı>lenn mezl<Qr '11ln ve 1111atte kati te
mlllatJan ııe kOmllı)'olıa mU.nıcantlan. 

(10861) 6909 

ViLAYETLE R 

İnşaat yaptırılacak 
Zongulda.lt VWlycU Daimi Enctıme • 

nlndm: 
Zonauldak echrl !cinde Halkevı btna

&lnda yapılacak (20342> Ura (.,12) kurus 
kctU bedelli Alonlarda tevsi, tamJr ve 
catı 111 9-12·1942 ırünllnden ıt baren 16 
ırUın mQddeUe ko.pnlı zart uııul!ylc ek 
slltmeyc konulmualur. 

EkBlltJnl!lll 25-12-1942 cuma ırtlnü ... 
at 11 de ?.onııuldak'tn hukı.iıucı na • 
tında daimi encümen rb'aııctınde ~apı
lacaktır. Eksiltme ııartnamcst ve bunıı 

mUteferrl evrak her vakit daimi encü
men kalemi ve Nafıa Mlldürt,yetlnrte 
ırörO lcbll lr. 

Muvakkat teminat (1523) Ura C611ı 

kunıstur. 

hin bl'rlell 1942 yılı bUtçealnden ve • 
r~cktlr. 

E!Qılltml!'Ye ırtrmf'k ts'tb'enlertn ihale 
a-Onllnden en az llCklz gün evvel Zon • 
~ldak vlltıyellne müracant ederek vt • 
ltıyet makamından alınmıı müteahhit • 
ilk etıltyt>I vcslicRSf)'le Ucaret oda.ıımdan 

bu yıl lclndc alınmıs vcslka ve muvak· 
kııl U>mlnallnnna aM makbuz veya ban· 
kn mektubunu • l'ftlls trkllf mektubunu 
muhtevi YP 2490 Rayılı kanunun 32 ncl 
mııddcslnln tarın v~hlle hazırlanaroak 

kapalı zarflannı en a-et lhnle sallndMl 
bir ııaat evv~llne kadar makbuz muka· 
bilinde dalnll enrUmen re!fıHtlrıe ve • 
rtımle olması illin nıunur. 

Cl~> 

T esisat İ$1eri vaptınlacak 
Kru;tamonu Nafıa MüdilrlURUndcn : 

Kutamonu ıJieJ yatakhıuw blna.sı 
nın lıkmal l.nenatı Ue beraber ııhhl ve 
elektrik ttwı.aı.ına alt taıWım edilen 
~ Um 14 ku~ u-k kcııUnamaıl C'V -

velce kapaJ1 7.arf u.ulb'le ekaUUTl(')'(l cı

kanlmıı ve 27 - ııontC$ı1n - 1942 cuma 
ıruno saat 15 ı.e :ırapılacak thalfl81ne ta • 
llp cııanadıtından mezkQr taı1hten I· 
tlbare:n bir ay k:lnde lhaletılnln yapıl -
mnııı puarlıta bınütılmı.tı.r. lhalcsl ~ 
llkkAnun 1942 ı;ıazartC61 ııünU saat ıs e 
kadar Kastamonu Nafıa dnlreııtnde mU
tC8Ckktl kom l&Yon taratındaıı yapılacak

tır. 

Bu h118W18 alt mukavele, cksUtme 
bayındırlık laleı1 ırcneı ıartnamcsl hu -
imi ve fenni aa.rtnam&ler, kel1t hüll 
1&11. proJe ıUıht ve eı~trHc teslııatın:ı 

alt umu.mı ve fennt tartname yapı ıeı~rt 
umwnl ..nıtnm.ı ve buna mUteferrl 
dlter t:V1'ILk ı.tb'enlen! 9 Ura 64 kunıı 
mubbw.tadl Kut&ınomı Nüa dail'd&n· 

KIZI L AY 

Türkiye İş Bankası 
1 

Küçük Cari Hesapları 

1943 İKRAMİYE PLANI 
Kcşidelcr: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2Ağustx>S,1 llktcşrin 

tarihlerin de yapılır. 

, 

1943 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 
60 

250 
334 

Liralık 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 

99 
44 
22 
11 

= 

= 

= 
= 
= 

== 

Lira 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

T ürkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynr zaman
da talihinizi de denemiş olursunuz. 

~=-================================\\ 

Kadin terzisi 

SELİM EMRE 
Dress Designer 

.~ 1 -22 ilkka nun pazartesi ve salı günleri saat 3 te Bel
vu Pıı:!as salonla rmda Ankara için hazırladığı modelle
ı-ini go atermek Üzer e dün Ankara'ya gelmiıttit'. 

~====================================!) 

NAFIA VEKALE T ! 

Sulama işleri 
NatJa VekA.letindıcn : 
Eksi~ konulan • : 
1) Anta.b'a iN lıı>ler.I on altıncı lll?be 

müdürlUğti bö~ !.cinde bulUllflll 1ıı -
pa.rta ovasının sulanması k'ilı )apılıa.cak 

t~ .e tercrnıııW ıncıaau. 

TnhnUn e<llleo keoU: oo.ıeıı t'b'at vahi
di t'8a8 üzcrlındctl (283'288> ııra (00) ku
ruştur. 

2) }:ıksll~ 5-1-1943 tarihine nııııtJı -
yan sa.lı günü saa.t 1.5 te Ankarıı'•la 8\1 

isleri rclsllğl binası içinde t.oplanan su 
cksUtmc kom~u odaaında kapa.il 
zart usuliylc )'BJ>ılacaktır. 

8) lst.dtllll'r eladltme tartııameıi, 
:muıka vele proJesl. b8Ylndırlılk :to-
:ıcn ırenel eartnarnest. umumi su isleri 
f t'!lln l aa rtnnmest tıe h UliAlllt ve r ffllll t 
sa.rtnameleM ve proJelet1 (14) llım (16) 

kurus kaııııhtında su iller! n•.1811tlın<1m 

ıılnhlllrlrr. 

4) ll<slltmeye &1n!b11mek k1n letek -
lltcr1n (15081) lira (52) kunı$1uk mu -
vr..ldcat teminat vennest V'C f!ksiltrnentn 
yapıla.cartı günden en az il<: ııün evvel 
bir d k-kce ile Nafıa V<'kl\ ıetıne mora -
eaat ederek bu i&e mahsus olmak Ozere 
vesika almnlnn ve bu vcstı. ıyı ırllster -
melM1 sıırttır. 

Ru m Uılrl<!t icln<le vcstka lfıtetlndıe 

bulunmıyanl:ı.r ı-kslltrn~ ı:- remczlcr. 
5 ı 1 tC'kllll."ı1n teki r mektuplarını I· 

k\ncl m ddcde yazılı santtm bir Mat. 
öncesine k dar ıru işlen n:olslll!lnc mak • 
bu:r. kar$ılıtmoo VPrmeleı1 ı~zımdır. 

l'oııtadn olnn ıtPClkmelC'r kabul edil -
mt"Z <10315 > fl675 

..111111111111111111111111111111111 L ------- CİHAN PALAS -
------- -: Sayın müşterilerinin b ay- E 

: ramını kutlar, aıhhat ve E saad e tle r temenni eder. § 
---- CİHAN PALAS § - -E Ankara nın ve nnttl\ 1'Ur:KIYc nın E 
: en ycnt. en mode111 ve en : 

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

konforlu oteU 
Her odada akar ııcak ve 

sotuk •u 
BUi.On odıılardll tcletorı 

Banyolu ve banyoauz odalar 
Hususi salon ve tıaeyolu 

apartman•Aı 

Her katta umumi oır salon 
Kalori!er tertıbau 

----------------.,__ -
a<& il a......_.. oıs il s aıs •il s USlRE o 5JSJllOl(JlaJW. : 

MELİHA TURHAN ~ 
Aıanıör 

C.amaaırhane ve Boyahıuıe 
Berber salonu 

-------Lokanta ---nazı fiyatlar: --T.L. 
TEK YATAKLI ODALAR: ------- Ranyosuz 3-3 7ll ---------

Banyolu ~.~ = Cll-"'T YATAKLI ODALAR: 
: Bany~ 6-6-

ş EKERCİ 
S•ym müıterilerinin bayrammı kutla r . T e lefon: 2618 

• PDl.TJlilLO so soo 8J!ill1lOliCP soıo o sıs:z san a a a o o '• ~ 
Ranyolu 6-7.!50 
Hınrust ıınlon ve 
bıl!1Yolu apartmanlar 11-12 -

Sayın halka 
Cereyan a~ma ve kapama servisi a~ı 

T. H. An~a~a El~trik ve Havagazı T.A. Şirketinden: 
Abo~.elen!"ıze bır kola ylıık olmak ü zere Kurban Bay

ramı gunlerınde ce re yan açm a ve k a pama aervisimiz 
açı~ ~u.lundurulacağmdan, evlerini değittiren m ütte ri
lerımızın 3411 te lefon numarasına müra caat etme le ri 
rica olunur. 3034 

~----------..----------' « ================================~ 

Yıldız Kundura Mağazası sahibi . 

NECATİ YILDIZ 
Sayın müıterilerinin bayramını kutlar 

~==================================::::ı=====:.:===~ 

Kırtkkale Talih Bakkaliyesi 
Mehmet, lsmail Üç kardeşler 

bayrammı kut la r . 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - --- -
~~pa kundura mağazası ~ ---:=Yeni tip çetitlerim izin geldi ğini saym müt te rile rimize= = arzeder bayramlarını tebrik e de riz. = - -
::;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

RAŞİT TAMER 

Uğrak Bakkaliyesi 
" • çefİt Alaturka ve Alafranga meze metheri 

Sayın miifterile rinin bayramını kutlar. 

den verilecek v~a rıoeta ile aıönderlle • 
eekt.ır. 

Muvakk&t tanine.t, 2891 lira 64 ını • 
nıt-tur. 

Tallplerlfı bu lee benzer Ell 11% yirmi 

bin ltralJk ıe Yaı>tıfıına da1r 1bmz ede -
cett vedta ile vııu-ete mlll'acaat ede • 
rek komisyondan alacaktan ehlb'et ve • 
slkası, 942 t.lıe~ odaııı ve.Ktaaı ve te. 
mlnat makbuzu ile tauı ııünler:t ve ııaat
leı1 hariç, ~in edllen bir ~ le.inde hB 

.uıa Na.ta ~ lllllM• ııs • . 

mıııa.-ona mGl'llCftlltlan Ht.n ~. 
(10649) 

Alôka kesme 
Ankara Dördllndl Noterllğınde ça

lışan bqkAUp Sııibım Collllk'uı rahat
aızlıjttna binaen 17.12.1942 tarihinden 
Jtlbaroo dalremle 61A'lcasuun ke&ilmiş 
buhı.nduj'unu arz ve llAn ooerim. 

Aı*ara Dördnnon Noteri 
.... p ...... 

- -.,,1111111111111111111111111111111,. 

Sayın Halka 
Belediye Reisliğinden : 

Zayi olan ekmek kartları 
yerine son tevziat devresi so. 
uuna kaılor yenisi vcrilmlye
ceğinılen ck..'llek kartlarının i
yi muhafaza e<Ulmesl sayın 
halktan tekrar ric.a olunur. 

C10R9Q 6925 

111111111111111111111111111111111111 . 
lbrahim Melek ve Biraderi 

Kunı Kahve~ Cay Tlcıı.rethanest 

Anatnmtar Cadde91 No: 82 
Sayın Müşt.crllertnlrı ba,yraıntnı kuUar 

111111111111111111111111111111111111 
111111111111111111111111111111111111 

ŞARK 
Merkez Ecza Deposu 

Sayın MU.terllertnlrı ba)'nunmı kuuar. 

111111111111111111111111111111111111 

Tarık Edip 
Ban4calar cadde i No. 28 

Her nevi kına İ)e ve buru 
mal:ıeme5İ. 

111111111111111111111111111111111111 

Ankara pasta salonu 
Saym m ütte r ilerinin 
bayrammı kutlar. 

111111111111111111111111111111111111 

BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
Maz.i canlanıyor .. 

Tarih phlaoı)'OI'" 

Oııhi Rejiaör: 

Cecil B. de Mille' in 
yarattığı 
Tüıkçe 

Kanii · Saltanat 
Claudctte Colbert 

Charles Laughton 
E lissa• Landi 

Frederic March 
gibi <lirt büyük yıldızın en hü)-ülc 
ı.aferjM Neroa de.rinia cıldınan 
güulleri.. 8q cl6ndünın muht*"1 
iıifcnceleri .• Kalbleri dtreun lcu 
dunnul anbınlM1 vasında )'tlfaflllO 

en kanlı biır tacibtir. 
§eeoslllf': 10 - 12 • 14.'8 - 16.3() 

18.30 've 2t • 

---· T~ ~ 

PHILIPS 
~: ?59A 

Temamile camdan mamul yem sistem fatR" 

balarla mücehhez bu radyo ıle neşriyatt 

dınlemek fevkalade bir zevk tir. Bır radyo 
ahızesı ıçın şımdıye kadar tahayyül edilett 
fenni evsaf PhıltpS:ın 759 / A ntGdelinc:HI 

cem edılmiş bulunuyor. Ç ok PnOhinııı yeni
lıklerıne rağmen bw ahize RMııl ftMı --
iade ucuzdur. 

D0NYANIN EN BÜYÜK RADYO fABRM(M.JıAıl 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Ortak ve müşterilerinin 

bayramını kutlar 
.............................................. ----................ 
•••••••••••••••••••••••••• 

Tanınmış sebzeci ve meyveci 

Hüseyin Babacan 
Saym mıiiftedelmia ba~...- lnıadama4de feref d&)-. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Fırsatı kaçırmayınız 

Son moda kürit mantolm ,...i geldi. A.11....., 
Anyoraze mantolanmızla, Rönar Ar;.Nel ı · · · de 

mutlaka göriiniiz. 

Kefaletsiz, taksitle Ye (Ok müsait f ıyafta 
Ayr1ca son model kadın ropvemanfotemaı.Lı 

• 
dairesini görmenizi tavsiye ederiz. 

Bankalar Cad . No. 51 TI : 1271 

A. KEMAL SANAL 

·······················~ .. ! 101 ÇEŞİT . ! 
: Kundura Mağazası : 
: SaY.ın müşterilerinin bayramını kutlar: 

·························' 
H. D. 

Mef ruşatevi 
FARHI 

Sayın müıterilerinin bayrammı kwtlar 
Yeni tatmdığı eski b ina yanındaki mağazasında yeni 

mo bilya çefİtlerini say111 mütterilerine arzecler. 

Halil Naci Mıhcıoğlu 
Sayın müşterilerinin bayramını kutlo.r 

~ ===============================:!) 

Çankaya Matbciası 



'\(.!,~ KIZILAY 21/12/1942 
~~~~~~~~~~....,._~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~--~~--------~~~~~~~~~::.:.:_:::::_::.=. 

Sayın Ankara halkına Her türlü M o b i 1 y a 
ihtiyacınızı U<:uz fiyatla Bursa Mobilya Pazarı 'ndan tedarik edebilirsiniz. Bir defa gezmeniz menfaatmız icabıdır. 

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

1943 Yılbaşı 

çekilişine mahsus plan 

İkramiye İkrıı.mlye 
İknmt,.e miktarı tutarı 

adedi Lira Lira 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60.000 
5 20.000 100.000 
ıo 10.000 200.000 
so 5.000 

.ıoo 2.000 
500 ,1.000 

1.000 500 
4.000 100 
5.000 50 

50.000 5 250.000 

60.682 • Yck1lıı - 3.000.000 

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

Kôğıtçi Mahmut Nedim İrengün 

°'ayın müşterilerinin bayramını kutlar 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
Ba.nknlnr caddesi: Tclct<m: 3025 

ANKARA 
O!><EGA ve REVU s:ı:ı.Um ve ZAts 

gözllikler1 1111 lıt )"Cl"I.. 

Her ın:ırial saaUcr satılır ve tamtr 
olunur. 

ŞEKERCİ 

ALİ UZUN 
Anafartalar caddesi No. 86 

Her nevi şeker ve ,ckerlcme, fon· 
dan, çikolata, hi<Jcüvi, !ol.."Um 

ve saire_ . 
Sayın ınüşterilerinin bayramlarını 

kutlar. , 
Osmanlı Bankası 

Sermayesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
Türidyc•nın bıı.slıca echlrlcı1nde 

bulunan eubclertndcn baskıı 

Pıı.rls - Mıı.rsUya - Nil - Londrıı. 

Manccstcr'de ve 
Mısır - Kıbna - lrıık - F111sUn 

Yunanlstan'd.o. wbclcrb'le 
YugOslavya - Rorntı.n.Ya - SUrlyt 

- Ye-
Yunanlıtan'da 

M~crt bulunduA'U bankıı.iG.r vardır. 

Kamelya mağazası 
Anafartaıar cad<les1 No: S4 

ABDURRAHMAN KİBAR 

- ve -
OSMAN 1SMET KOYUNCU 

Sayın MUştcrtlertnln ba.YT'amlJ\l kutlar 
B.er ncvı tuhafiye, ~vuı. kolonyıı. 
a~bı ve eaPka çceltlcrl bulunur. 

Telefon : 3072 

Adnan Taylan 
Yeni Tüdc Htnla'l-ıK ~fağ:u;ası 

ı\nafartalar caddesi (Karaoğlan) No. 71 
Aobn • Telefon: 1966 

Sayın mü_şıerilerinin bayraınıı:ıı kutlar. 

GAR GAZINOSV 
Yılbaşı gecesi için masalarınızın 

şimdiden tutulmasını diler 
Her akşam orkestra caz 

AN KARA PALAS 
1 V lb • için masaların tutulmasma 

- 1 aıı gecesı 22 ilkkinunda başlanacak 
ve 29 akşamı nihayet verilecek tir. 

2 - Yemek beher zat için 8 lira olup masaların tu
tulması zamanında peşin alınır. Masa rezerve edildiği 
halde mazeret zuhuriyle gelmiyec::ek olanlarm paraları 
30 akşamı saat 20 den sonra iade edilmez. 

3-Yemeksii masa rezerve edilmez 
4 - Bedeli peşin veril miyen yerler için, otel hiç bir 

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

Büyiik salonda 4 kişilikten aşağı masa verilmez. 
7 - Ekmek beraber getirilmelidir. 
8 - Yer rezerve etmek için "Resepsiyon" kısınma 

müracaat ve yemek bedellerinin tediye edilmesi rica 
olunur. 3032 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlar, §ans kaynağı 
gişesinden bir yılbaşı piyango bileti almak frrsatmı 

kaçrrmamalarmı hatırlatır. 

---r~~~~~~:.------------ı 

(/Jö~l~ isl'tc.I "'".'*·"' 1 
- . f behemehal yoketmelıyız. 

Bugun ısra ı 
Elektrik cereyanını id~r.e etmek ı,,.susu, 
herkesi düşündürmetıdır. 

GSRAM KRiPTON lambalarını kuf• 
ia~'!ak suretile, elektri~ . cereyanı üze· 

rindeki israfı yokedecegız. 
TUNGSRAM KRiPTON lambalar~ dahi 

f t · e mukabıl ~ az cereyan sar e mesın 
parl~ ~ '''k verir. 

BU HAR~AYA 

ODIO 
sayın müşterilerinin bayramını kutlar 

Ankara satış yeri: KOÇ T. T. A. Ş 

Sümer Matbaası 
Sayın Müşterilerinin Bayramını Kutlar. 

b 
l 
f 
1 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ Ü - .. 

~ MÜJDE !· - ~ : Satır ve dlls!z ırm<: Tülic sarwıt.kAn ., - ~ ! İLLÜZİYONİST 1 
: Pr. Zevki İshak'ın ~ = ~ ri = ~ 
~ fakirizm fe<rülıelerini 1 • 
= görünüz ~ 
~ ~ n 
- Sağır ve dil~iz genç Türk sıın..ıldlrı manyaıinn Prol. (Zevki İshmc) ~ 
: "'hri:mi~de daha 10 gün kalacıığındilfl bayram günleri ı;;üo<luz ve gece ~ 

~ ~aat 2-' e kadar her saat devam edi)·oc. ~ 
: Bugün bu gece ipnotİ7m tecrübelerini görünüz. Fırsaıtan istifade ~ 

: ediniz. K~w., hayretler ve hcyecıuıbr içerisinde kalacaksın&Z. " 

= ~ : Adres: Kuctwuş asfalt ineciodc Yağcı of;lu Fehmi F.fe'nia Seoyurt ~ 

: Ktrudıanesinde .. SayMı müıterilcriııln OOyramrnı l.."Utlar. : r 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf' 

• 

1 Z Z ET 
Manifatura Mağazası 

Anafartalar Cad. No. 114. Tel: 3574 

Saym müıterilerinin bayramını kullar 

Telefon: 

r-E 

ni 
t 
d 
h· 
tc: 
la 

P. Kutusu 
319 

Tel Adresi: 
l(atiboğlu - Ankara 

Otomobil - Kamyon ve levazımı 
Mağaza: 2749 
Garaj: 1830 

POSTA CADDESi No. 19 
ANKARA 

TORPEDO yazı makineleri Fireston lôstikleri Ankara Bayii 

Yeni Sinemada 
BU GECE 21 dc1l lttb:ırcn 

Wllfuun powcll ve Myma Loy'un 

yarattık lan 

Deli gönül 
10 • 12 • 14.30 - 16.30 • 18.30 

eeazıslarındıı. 

ZlEGF1ELO YILDIZLARI 

Park Sinemasında 
mJ GON BU GECE 

Götillmemls maceralar_ Aşk_ 

ve büyük knhramnnlık fflınl 

Ölüm Gemisi 
See:ıslar : 

10 - 12 - 14.30 - 16.30 • 18.30 - 21 

Numaralı ııorl-Orhl e11veldmt 
aıdınlma&t rica olunıır. 

Tcıcton : 1131 

Sus Sine·masında 
llU GON pu GECE 

Dans... Müziık... Neşe.-

ZİEGFELD 
YILDIZLARI 

Seımsfar: 

1(),30 - 13 - 15,15 - 17,30 - 20,3() 

Tclcfoo : 3589 

Sümer Sinemasmda 
nu GON BU GECE 

MUUıls ve heyecanb s:ıhneleıte 
dolu aşk ve vnzıtc tıımt. 

NAMUS BORCU 
-( Kahrnnıan Fedai )

TUI'k<:c ıözlü 

Sc.:ıns!ar: 

le • 12 - 14.30 - J-0.30 • 18.3t - :ıı 

Tclcfon : 8590 
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Jc 
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hı 
bi 
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hı 
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1 ALİ BALIKçıooLu vE KARDEŞLERİ xoııektif Şirketi 1943 Lorenz Radyolarının geldı·g\J 1·n1• bı.ldı·rı·r MANİFATURA KISMI : Koyunpazarı No. 71 Tele fon: 3930 
R AD .Y. O KISMI ı: P~ta caddesi No. 3.J. Tele fon: 1504 

SAYIN MÜŞTERtLERİNİli BAYRAMINI KUTLAR .. 


