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B•ıvekilimiz Şükrü Saraco ğlu dünkü çay toplantısında genç talebelerle konuşuyor 

MİLLİ SEFiMiZiN 
Siyasal Bilgiler Okulu ailesine 

YUKSEK iLTiFATLARI 
-
Harpte 
banş 

kavgası! 
Falih Rıfkı ATAY 

Ne olacak merakı, milletler 
t:i,.tnc1a, harbi, bu korkunç 
....._ dahi atıyor. Gazete aü
~lanndan radyo mikrofon
~ ve nihayet en yüksek 
lilleclia kürsülerine kadar çlkan 
~ataları okudukça, insa
"-. i.deta, bilmediğimiz bir 
)erde b.İT bant masaamm ku
~ olduğu vehmi geliyor. 
L. Harbin neye varacağı bile 
~ili olmadan, banta naarl biT 
"ia&ın verilmek 1rerektiii d i
~lllı ortaya atmak 99bepaİz 
:::ildir: en batta, harbin için
i& i ve dıtmdaki mmetler, 
ı.~İ Öz vatanlan içinde tam 
"'111'İyetle YataYIP yaıfalDJYa
t•ldarmı bilmek merakmda
~ırlar. Sonra da, büyiik dev
.. tler, ikinci dünya harbinin 
tllflıca meaulü, birinci dünya 
~İnin fena bant muahede

~eıri olduğunu unutmamışlar· 
"'· Maretal Smuta, "1914 ten· 
~. 28 yıldanberi devam eden 
vq harp ... " diye aöze batla
~ta haıkhdr. 

1914 - 1918 harbindeki ame
~ fedaki.rhimm bota git
~ olmumm bütün acıaı, he
laGz, Birletik - Devletler halkı
lbıı yüreğindedir. Yalnız 1943 
hlı İçin, Türkiye bütçesinin 
g -.rrJıimı .masraf olarak ayı
~ Amerika, gelecek bant 
~ e linde aağlam inancalar 
U'QJundurmak iaterae, bunu 
t&ripaemek doğru olmaz. 
• Y urtlarmı ve tam hür•yetle._i korumak iatiyen milletler· 
"-. fU veya bu Mbeple top
"llık ve hak fedakarlığı isten· 
!"ele iht imali, vey~ bu tabii 
lllttiyazlara kavutrnak için öte· 
~beri mücadele eden millet· 

açıkta bırakılmak ih ti
.... li 1rönüller üstünde ağır ba· 
">-or. Dikta altmda boyun eğ
"'-ım, bir bant değil, ancak 
)'eni bir mütareke olacağı her· 
~eain deiitmez dü,üncesidir. 

arp tartları, bir veya birka· 
~ hakimiyeti yerine, millet
'111'arası bir dayanıtmanın ge
rceği ümidini artırdıkça, mil
.. etJer, i:ater istemez, ,imdiden 
0 irenmek ve emin olmak kay
R•rna dütmektedirler. Dikta 
b

1 

•rrıı iae, bir luta veya kıta-
•rda devamlı bir örfi idare, 
t•ni, hiç bir saniye tehlikesi 
•aı:almıyan bir ihtilallef' rejimi 
Olacaktı. 19 uncu aarnla yam· 
r-llft'l)ar kadar geri oldukları 
"boT"atuvarJ,.rda İapat olun11n 

&GrüJer ~. hi lfürivetlf'!f'ine do~ 
l'll vol a ldıkça, medeni denen 
"1i11etlerdf'n hiç birinia 20 in
ti aaırda biT yan-kulluia dahi 
"-zı eclilme9inin imkinı ,ok
lta. 

-( .... ,, lkd ..,,... >-

1 
.. Sı~ BiJjtilcr Okulu ıalebeleri, bu J Siyasal Bilgiler Okulunun 
ılım ocagının kuruluşunun 86 ıncı yıJ. 
dooümü munasebeti)le ve fakir arka • toplantısına 
daşlan mmfutine dun Ankara Palu sa- Ankara Palu 
!onlarında bir çay ıopJanıı ı tertibetmiş
lerdir. 

Başta Başvekilimiz Sükrü Saracojihı 
olduğu halde hemen büıun Vekiıler, Me
buslar, çoju bugün bü)ük vazifeler ba • 
şında bulunan eski mülkiyeliler, ~ yeni 
mnunlarla Sı)'&s&I Bilgiler Okulu tale· 
besi bu çayda hazır bulunmuşlardır. 

Saat 16 da başlıyan taY, sut 20 ye 
kadar pt'lc zevkli ve 51llllimt bir hava 
içinde de\-arn etmiştir. Okulun ıalt"beler
den murckkep olan müzik ht>ed toplan
tıya ayrı bir oqe kaynaiı olmue, milli 
luyafederle talebenin o)'l*hjı milll O)'Wl

lar ayn hir hususiyet vermiırir. 

Profnörlni, l"'l ı.Jr#J,/m " -
:1111/•ı ırrgi/rri•I• l•lwi/ı Mnh.. 

V "'- hiıııwirıirı ın.fli .a,ıltUrı •'
h•Pirıizi cw i1J diJdlni.I• srln.ı.n.. 

lsmet INONO 
Sıyua.I Bilgiler Okulu ailai, Milll 

Şefimize thim ve bajlılık 4lunulanaı 
aşaiıdaki telgrafla ifade euniılerdi: 

Yüce Reisicumhur ve M il/I 
Şef lnönü'nün yükselı 

huzurlarına 

Bu şenlikli gunleriode Sıyasa] Bilııi· "Sıyua.1 Bilgiler Oku1wnm 16 19e1 
ler Okulu ailesi. ~ıikleri bir telgrafa yaldonumünü kutlamak ü.ııere Anlcara Pa· 
karşılık olarak, Milli Şelımiı. lıaonu'ııun las salonlarında coplantılanna )'aPllft 

rüksdc ilıifatl1rıoa mazhar olmuşlardır. Okul Profesorleri, mezunlan w ~ 
HC)ecanlı alkışlar, coıkun bajlılık ve talebeleri Büyuk Devlet Reisimiz Yuce 
ıh.im tnahürleri arasında okunan Milli Milli Şeflerine en derin ,ükran ve thim
Sefimizin iltifat yazılarını aynen koyu • leriyle birlikte sonsuz ve çözülme:& bai· 
yoruz: lılıklaruu arz ile tcttf ka.ıam rlar." 

Müttefiklere göre 

Tunus'ta 
Mihverciler 

Cedeydave 
Teburba'yı 
geri aldılar 

fakat Mihwerdler 
~emberi yaramadı 

Şimal Afrika müttefik kuvvetler u
mumi kararglhı, 5 a.a. - Amerikan kı· 
taları Tebessa'nın dolu ttnuhurıda hü· 
cuma ge('errk bir alman ıırhlı kolunu 
~ile doğru rioata mecbur etmişlerdir . 
Tebes a cenup Tun böl11esindedir. A
merıkalılar ,ehri zapıeımiıler ve 100 den 
fazla esir almışlardır. 

Fransız kııa lari)lc iıhirlifi eden ve 
albay Raff 1 cader'in kumandMı ılundı 
hareket eden ımrrikan kuvvetleri düş

- ı Sonu 3 .ncu s&)iada ) -

Berlin ve Roma'ya göre 

Tunus'ta 
Müttefikler 

mühim bir 
kavşağı 
tuttular 

Müttefiklerin bir hata 
filosu famamiyle yokedildi 

Berlin, 5 a.a. - Alman ordul.n u • 
mumi kararglbının busuııkü teblijiode 
Tunu• harekiu hakkında fU malümaı Ye

verilmektedir: 

Tunus'ta, şiddetli sava,lar CICl"e'J'1lft e
ditor. Günlerce devam eden savqlarduı 
sonra önemli bir yol ve demiryolu ka•· 
ıaiı zaptedilmiştir. Uzım bir mesafede 
ilerledikten 50llra Tunu.s"a karşı yapılan 
duşman harekiıını ıakviye etmesi 8Cfe · 

-( Sonu 3. üncü sa).fadı ) -

Biı bombardıman tayyaresinin içi (askerler yüksek 
lerdek.i havaya tahammül iç;n nefes mad~leri 

takmıılardır .) 

Önümüzdeki şubat ayı içinde 

Bütün yurtta 
Muhtar ve İhtiyar Meclisi 

seçimleri yapılacak 
Belediye '\'C Valilik mrclislerirıd«! olduiu gibi köy muhtarlariyle ihtiyar mrclisi 

balarının dörı yıllık seçim devresi sona ennektedİ1'. 
Bunun için önumuzdeki tubat &)ı içindr butün )"Uflta köy muhtarlan ile ihri· 

yar medisi haları seçimi )'&pılacakıır. Bu hususıa buıun valiliklere gerd<li direk
tifler verilmiş bulunmaktadır Yeni köy muhtarları ve ihıiyar mrclisi lzaları bir 
nıarııa işlerine baılamıı olacaklardır. 

Doğu cephesinde sovyet piyadesi bir makineli t üfek 
himayesinde hücuma kalkarken 

Moskova 'ya göre 

almanlar 
Sf allngrat'ta 
sıkışıyor 
PARŞIN 

dün sovyetlerln 
eline gelfl 

Moaılcova, 5 a.a. - SOY)'et tebMl1 : 
Geee kıtalanmız StaHırıcraıt c:evl'8tn· 

de ,,. mertEec cepheetnde t&uTuıl hare • 

11.ltına devam etmı.ıerdlr. 
8oV)'9t kıtalan staı nsrad'ın .ımaı 

batutnda Don'un .ol kwwı üzerinde ve 
aattnırrad'lll cenup batllıında taal"nıZ 

-('Sonu 3. üncü •)'fada ~ 

Yüksek K afkas dağlarında 
alman askerleri 

Kıral Boris Sofya 
elçimizi kabul etti 
Sofya, 5 a.a. - Kıra! dün sabah Tür· 

kiye'ııin )'t!llİ Sofya elçbi bay Vasfi 
Merıtq'i kabul etmiştir. 1umatname tak· 
dimi için mutat tömıle yapılan bu ka
bulde Başvekil YC Hariciye Nuın M. 
Filof da hazır bulunmuıtur. 

Gazetedlerimiı Ye 
8. Steinhlrd geliyorlar 

Kahtre, 5 a.a. - 'l'Qn ıraz.etecilerln· 
den Dawr, Esner ve Sertel ııe Blrıe.lk 
AmerUca'nın Ankara BüyUk l!."lclal Mr. 
Stelnhanl bvraY& aoeımia ve INtri1n An • 
kara'ya hareket etmlllel'dlır. 

SİCİLYA,DA 
ayaklanma mı? 
Kahlre. 5 a .a - T .. : ötrealktlt ne 

116re Sldb'a'da bh" ayaklanma oımuı • 
tur. Bu ayaldanma:ra ltal)>an ıuıkt>ı1ert 

ve haJlr tetırak etmektedir !ayanın • • 
bebl kWI tıarlnde tahldml41ır yapmakta 
callllft&k ı.tıemlıPen ttaWanJarm alman • 
lar tıaraflftdm INrlıUBa dlztım.tcMI' ıı 

,_ --- ~'da ..... alını• --. 

Beri in' e göre 

almanlar 
karşı 

taarruzda 
CEPHEDE 

sovyet taarruzu 
akim bıraklldı 

Bel'Yn, 5 LL - Rnml tebllt: 
Tuaııee kealmmde, alman .kıtalan 

ansızın bir hllcum yaparııik QOık elYe
rıı.sırz hava IM't)anna rağmen toPraık 
kazanmı~lardır. Bu !'!Ucumda bir mlk· 
tat hatif ve ağır plyade al1Ahı ele 
ır~rllmlştlr. Doğu Katkasya'da IO'V· 
yct.lerin şiddetli hücumu alman ve 
rumen kıtalannm inatçı mukıwemetf 
karşısında ağU" kayııplarla bil' kere 
daha aıldm kat.mıştır. Terek'ln "'1\a· 
llnde seri tE\fkillerln harekltı devam 
etmiş, 1000 den fazla es r aılın.ın141tJr. 
Kalmuk bm:kınnda bildırileın Deri ha· 
reket ne d(lşmarnn arka tarafından 
dcıinlikine devam edilmle ve dU~ 
nın blr destek no'ktası bily{jk tank 
atölyclerıiyle tahribed !~. Votaa 
ne Don arasında IOV)etler 4 llk1tl • 
nunda da b r tok tank kullanarak 
botuna hücumlarda bulunmuşlardır. 
75 tank ta.hrlbedllmlş. 13 tank hare
ket edemf2 hale konulmUI, dıı.mena 
bf~k insan ve malzeme kao-bı ver· 
dlırilmietlr. Zırhlı kıtalanmız tarafın
dan yıwpılan kuvvetli bir hUcum dllt· 
man zırhlı kuvvetleriyle aQvarllint 
da.A'ıtmış, 2000 es rle 14 top ve bUyü.k 
ı;ıı.ııta bıw'ka ganimet adrnmJllttr. ltal
yan ve maıcar keşif kıtalamun Don 
cevheostndekıi han;kltı netıkıestnde 6-
ntımli mırlOmat a1ı~ır. 

KaHnl!n ne tımen gôlü ansmdald 
cevrede dllşrrumın kısmen flddetll 
topçu at~ 11e ~ve tank himaye
sinde yaptıjh elddctli hücumlar diln 
de a1dm kalmıştır. 104 tan'k tahribe-

- ( SoCKı ' üncü .aylada ) -

1 Çorum depreminde 
5 ölü 9 
yaralı var 

Çarpmba aecni Çorum ve yakınla
rında vukua gelen yer depremine: dair 
aldıjımız haberleri dun yumııtık. Gelea 
ton mah'.'ı~ta JIOre vaziyet JUdur: 

Çorum, 5 a.a. - Burada 2 illdtlnun 
gettsİ ~u bulan yer sanıotısı, alınan 
ınutemmim malümata gore Osmanak ka· 
za meıbzi ile civar nahiye ve koylerdc 
büyük hatarlara sebebi)-et •ermiıtir. 0.
mancık kaza merkezinde 20 ı:v yakılmıı ve 
300 ı:v de hasara ujramııtır. Kombi 
köyünde 70 evden 50 si yıkılmış ve 20 
ev de ı.arar aörmüJriir. Lacin köyünde 3C> 
ı:v oturulamıyacak derecede Jl'CJ' 1&rsıtıh· 
ıındao murees•İr olmut ve ~ kalan ev· 
ltr de ıam-n yıkalmııur. Kücük Lacio 
köyü 2 ev müstnm tamamen harabol • 
muıtur, Yaruköyündeki evlerin de Mil· 
seni zarar görmüştür. Türkler köyünde 
on ev çökmüı diğer evlerde de çatlak • 
lıldar vardır. 

Ayaz k6)iindr 15 " ydcılmıı 15 " 
de orurulamıyacak derecede zarar sör • 
n1ııtNr. 

Catak köyünde İte oturulabilecek bir 
ev kalmaaıııtır. 

Bütün bu mıntakada telbit edilen 6lü 
m•can 5 w yaralı mikun da dokmdur. 
Ha)'ftll ııayiauns aelince baza k~ 
mua.,.,_ bm zayiata mublıll Komba 
~bqqa~··, 

r 
1 Bugün ikinci sayfada 

Yaylada bir gece 
Y a.zan : Muhip DRA N AS 

B. Rina T arhan ve Komutanlar oyunu tak ibediyorlar 

ASKERİ GÜCLER ARASINDA 

Eltopunda Harp O. Gücü 
AnkaragQcünü 20-0 yendi 

Futbol maçını F. Tatbikat O. kamndı 
011.n Ankaraırücü ahaaınd& .Aiıkerl 1 nu aaye.tnde ll inci dakilcaya lted.r 

Güder eltopu ve fu.tbol maçlarına de- sol cıkaramadı. Fakat 12 U1Q dakJ.. 
vam edildi. BlrtOk merıılklı aeylrcl1er 1cada NeJa.t'tan aldıtı paı stı.aeJ kul-
ön üılde )apılan mllsabekaiarda Pa lıwnan Nedi ilk H.O. golilnQ yapta. 
Milıtak 1 Grup Reis VElkili B. Al R Bundan IOllra .ıollt"r biJt>lrlni taibet.-
na Tarhan ve Yedek Subay Oku u ti. 2 1ncl eolU Emin Nad 'ntn ooJt sil• 
Komutanı Kurmay Albaoy Ali R1za zel bll' P8ııb e atb. A~Mlrıdtm Elma 
Gürcan da bulunmuşlarchır. lkıl sol daha )"8ı>anılk -.vılann llde-

E ltopu dini dörde ı;lkardı. ee.tnc1 go1 .anoa 
en gilız61 aoıu oldu : Nazml'nln ııamm 

G!lnlln ilk mllsabakıısı Harp Okulu Nadi tok ırllz.et kuH&11arak betlld 
lle Ankaragücü eltop~ takınılan ara· golü yaptı Bundan sonra Nadi, N-
sında )'8ı>ıldı. He; ikı takım sahaya mi NeJat, Emin vasrt&tlyle dört aıol 
hakem B. Kenan ın idaresinde '6Yle yapan Harp °"ulu d4"vreoyi 9.() bCUJ'o 
çıktılar: d Bu dt'vrede AnkarearQcQ kaJecllıl 

Harp Okulu: Sertaç • Zafer, Celll· Vatıdiıt ook ıtilze'I btT oYUll oıkat•* 
Satey.rnan. Celfkcan, Kadir • Emin, takınunı b '!"Çok golden kurtardı. 
Nazmi, Nadi. Nejaıt. R.aeıı>. Jk" • d 

AnkaragQcU: Vahdet - tsman. Me- ıncı evre 
llh • Mansur, Mustafa, tamaıı - Rlfat. l1dnd devre lrl!!ne Harp Okutu'-
Kemal, Fuat. KAm l. bM1ası a.Jbnda ııeotl. Bu deY'rede Aft,, 

Oyuna Harı> Okulu baeladı ve he- karaıgUcO tfl!hllkell blrkaıc alan yap. 
men AnlkaıragQcü yan saıhasm& yer- tılvu dil :nauhadmlerhıtn t.t'TübMDo 
left.1. Fakat Ankaraıtilcü müdafaası· 1111 y\lzünden uı:vı ı;ııkartmalc lmıUıe 
run ve bllhaaa Vahdet'ln cil7.el oyu- (~ 4 Gncii ..,teda) 

111111111111 

Lik maçlannda yükseli 
okullann kulüpler 

karı ısında ilk muvaf f akiyeti 

Gazi Terbiye Enstitüsü Maskespor'u J • O yemi 

Gazi Terbiye Enstitüsü futbol takımı 
DOn 19 Mayıa Stadında aıı denecek 

bir ~ylrcl okUmeal önünde G8ll'.l Ter· 
bb'e 'EnatitüaU Maakespor la li& ma
çını oynadı. DUıı.kU G.T.E. nun çıkar· 
dıi'ı tem z ve b hMlll çok ı;abuk fut· 
bol lıki hattadır oynanan yedi maç 1-
olnde en ı,:Uzeli dl deneblılir. 

Hakem Refik Guven Uı .idareııinde 
lk1 takım Bahaya '6Yle diıılldiler: 

Maekespor: M. Unal - Osman Se
vinç, Sa!Ahattin • Kemal, Reşat On· 
er, HAmit - Tank, Kenan, Muzaffer, 
Adem. Mehmet. 

G. T. E .: Muammer - Vahit. Ni· 
ita • SuPhi, Rasit. Osman • z.iya. Or
han, Nurettlırı. Mehmet Ali, o.man. 

Oywwn ilk blr <:e'YJ'ejlnde olan iki 
h&dlse triltQn mil( üzerinde teaı.inl 
muhafaza etti. Blrincl.ı G.T.E. tala· 
rnırun u oyuncuau Mehmet All'nln 
onuncu d81clJcada 35 metreden attıtı 
mtlk~ınel gol; ikincisi de hır ÇAJl>ıt· 
ma eenasında ha.kemin fll'Lla sert bir 
kararla Mıı8kesı><>r orta batı Refad'ı 
oyundan ı;tkamı11S1. 

Bu hAdiM lel'tliıklerı tamamen &ı· 
ledl. 

Gecen hattaki yazımızda da ı..nt 
ettlt miz gibi .kadrosunda eeMlı blr 
d ttş kUk yapması !Azım olan Mıuıke
IPOr 11lar IU2umauz b r aablyete ka
pWu-ak favullll b r oywıa kaQtılıv. 
Gazi Terbiye! lerln dilnkU hAJdm ve 
ver mll oyunlannın başlıca aebebi ev
velA ook Q8buk ve ayaıklannda top 
tutmad11111 oynamalan, atletik ve ne
fe. balwnından rak pleıindeft !latUn 
olmalandlT'. Bu tak•m evvelA Mehmet 
AU s!bl hem > nrüuıcn, hem de ıntör 
bir muhadme, Ratlt gibi enerjik ve 
mlla'lh" bir orta haıfa. eonra o.nan 
ııibl bir all.rat koeucu.su ve bunlann 
ônilnde, yanında hep atletik ve en«
j ~ oyunculara davanmaJctadır. 1'k n
cl haftay)mda belkemliılnl ka.ybetmq 
MUk99por'un daha fazla dayanamı· 
yacalı lllfilelrdı Tam bir baekı kunırı 
G.T.E 1 ler her fırsatta e&tlerle ka· 
leı)'t yakluyoıiardı. Ofsaytla kalt")'t! 
Pnın Ye toptan 90llra Mehmet Ali 
kale &ıOnde yaka:ladılt bir fırsatla 
Ddnd U)'lY1 yaptı Bu ara b!Ti MM
kMPOll' .,Jaıçıtı Tıml<'ın enfN bir fri· 
lllllc YUalfUllU tıfrudlln da eol~ P-

--- • IDOI~ 

Günün spor t.Bellld 
MUHAC KIR K()CJUSU 

x.ate. ~ ve 3000 _... 

Sa&t 10.30 -
l8 Ma)'J9 St&cb'om\lllıd& 

bael&r. 

-( Baeketbol - Vo~ )
.n.!, 7'11rQ H C06N/'llG I"~ 

YlikHk %"'°41 •utUM& 
Saat.: 14.!0 da 

Sb'Ual BUırl:ler OlıWıi 
Mloflunda 

--( r UT B O L >
( Okullar lU"ll8ındı\ ) 

A ttatilrk l..u.ıııt 
Nrk lılaori/ C ....,. ı.-... 

Saat: 10 da 
Pol'9 ICoı./i 
Gcıri U-' 

Saat. 1130 da 
Ankanal'llctl aahumda 

YUKSEK OKULLAR 

-v• 
sıvtı.KUL~ 

~l Bılo' 111' Olnılt 

YlıkHllı ı:ıroot JruUfıle& 

o-~ 

Saat : 1115 t. 
19 Mll)'ll St.adyomunda 

ASKERi GUCLER 

Kınkkol GMNi 
'l'anore D•fl 04lc& 

Sa&t: u te 
Harp Ohl 04lce 

A oıkoro qr.etı 
Saat 14 415 t.e 



t~tar~ul'da 
-2-

verem mücadelesi ını~ıtltlil [!] 
Eğer 

bir gün 

Vildan iıir'in radyoda 
yaptığı komqma : 

FAİK HOCA 
Yen_i bir şiir kitabı ... Q:;a 

1 

• 

~m:;·~hsan l 
. ...... ... ...... . .................. 1111111111111 

B U hafta ~inde lstanbul'da 
blri aı;;ılma. ötekJ temt"I at
ma olmak üzere iJtl tören 

yapıldı. Acılan yer, Verem Müca
dele CemlyeUnln Erenköy'ünd<'kl 
Sanatoryomunda yeni yapılan elll 
yat&kll "Pul Pavyonu'', tC'mell atı
lan ~ sene bu hayırlı rem yet ta
rafından 09l<Udar'dA yaptınlacak 
olan Diapanserdlr. 

Vettm lteU ile mücad le etmc-k 
11zere 1927 )'llın<la kunılan bu ce
miyet, aradan ııecen on beş yıl !<:in
de yavq yavaş, fakat m Un adım
larla llerllyerek bua'\in, lstanbul • 
eetırlnde l'ınt>mll bir me'Ykl tutma
la baelamıe: vatandaşlar <:tn bir 
aatlık milPAeSecl hal nl almıştır. 
Cemiyet.in buırün Erenköyll'nd bü
yij,k bir sanatoryomu, Eyüp'te ve 
Eeı,okoz'da birer d!spa.nscri var
dır. UakUdAr'da yapılacn.k dlspan
Rrin temeli atılmıştır; Unkapa
nı'ndaltt dördllncU dispanserin te
meli de yakında ııtılacaktır. Kıısım
Pll4&'da da ~inci bir dispanser a
çılması l<:ln hnzırlıkl r yapılıyor. 

On be.$ senede vllcuda s:etirllen 
bu teslsl@'I', hemen hem<.'n h:ılkm 
teofkat yardımı ne J'tl{'ydıınn ı::t-lm!ş
tlr. Ert"nlcl\y ~nnat.oryomuntla şimdi 
haatalar için a<:ılan Y<."111 pa'V)'ona 
"Pul P~nu" ismi verllm d<-'. bu 
lneaata ArfedUen pamnin, C'emlyet 
twahndan <:ıkllMlM Verem Mika
~le Pullan hasılAtındım <'lde edil
mlş olmasındn.ndır. Cem Y<'tln bu 
JKt!lan blr kuruş, 100 J:k'U'A, 5, 10. 25 
,,. SO kuruşluktur. Damlıya dam
lıya göl olur, IÖZÜn<ı mutabık o a
rak, bu mlnJ m nl rakamlar iki se
ne f<:mde 81.000 lira gelir ı:etlrm ş
tlr. Verem Mllcadclcsl Pullan. da
ha ziyade bazı sinemalarda bllet
lere yapıştınlmakta, bir kısım ha
:yır ııthlplerl tarafından sntın alın
makta. baızı doktor ~<'!erine ya
plftınlma'lrtadır. Pullann silrlimll 
bOtü.n ı nl'MAlara. tiyatro, stadyom 
ft duhuliye Ue girilen her yere 
U.mU ed!IPbllse, yukanl ki raka
mın Oc dört mislini t"lde etmek 
kolaylıkla kabn olııbllec1>ktlr. Ve
ı.m gtıbt k~lrkl btr hastalıkla 
mOcadele ~mek, bOtOn vatandnıs
>ara dl\""1 içtJm.M b r vnzlfe oldd
luna •llt>he yoktur. BwrliM kadar 
ufak tf"ft'k )'llrdımlarla yMıyan ve 
)'aŞatılan bu c-emlyf"i', h raz dıı'ha 
pyr~ gl\stt-rlldl~I takd rdc daha 
eok bOyük işler ıtôrebUN: ktlr. . 

*** 
C 

EMlYET, nasıl calı$ıyor? Bu, 
hakil<aten tellclk edilecek 
sosyal b r mevzudur. Bunu, 

cemiyetin feragatlı Reisi Prof. Ge
neral Tevfik Wlam'dan sorduk. 
General, bu memleket dAvasmda, 
halJcmuzın ve HUkümct ml.zın g&
terdi*1 yUkS(>k alakayı bilhassa mı.n
nellt> xaydett.Lkten sonra c~a 
teklini eöyle anlattı: 

- Verem ha1talıltı ile mücadele 
etmek lıc:in vel"(>mliyı, hast ı ın da
ha batlangıcında yakalamaık Jlzım
dır. Bu suret.le hastayı daha cabuk 
ve kolay olarak kurtarm."lk kabil
dir. Bunu dlsııanscr teşkilli.tı ııe 
,..mata calı$1YOMIZ. Verem tehll
kMI a!Unda bulunanlan aramak, 
kerıdlte,rlnl tenvir etmek, yardun 
etmek ancak dlspanS<'rll"rln yapa
bUecell hır lı>tir. D spıınserlerde 
-. yalnız müracaat edenleri mu
ayene •tmek dd ldlr, tehlikede o
Janlan da arayıp bulmaktır. Biz, 
...Seoe hllıll&nın bize gelmesini ~l<
lemiyoruz. biz h&1taya dotru gldl
)'OM.llL Müracaat edenlerin hepgl 
pyet dikkatli bir muayeneye tabi 
tutulmaktadır. Verom olaınlar, o 
dlspanaerln hasta zUmres ne alınır. 
Bir taraftan hastanın tedavı.ıne 
c:ahfılır, bir taraftan da evlerinde 
909)'al anket yapılır. Evinde hasta
lık bulNmıt olanlar var mıdır. a
nttınhr. Haııtalıta ht>nilz yeni ya
kaJmmıtlar varsa bunlan 15ınleme
I• oa1"1nz. lcabedene bunlan bır.. 
blrlnden ayınnz. Her dlspamerln 
muayyen bir b!Slaeal vardır. Bu 
blS19(.'leTdeki bUtlln halk muayene
den p.çtrlllt'. Fabrika. moktt"P ve 
dlfer ıoplu bulunulan yerle-rdeld 
ımentar röntgen muayenesinden 
pelrllmektedlr kl. bundan <;ok iyi 
neticeler alınıyor, daha baslM"lgı<:
ta blrcok hMtalnr meydnnn cıJ<arı
larak te-davlleri kabU oluyor. 

tstanbul'da verom mnrndell"!lln
de tamamen muvaffak olııb lmemlz 
tçln asgari on tkl dlspru'I "re lhU
,..cımız \•ardır. Bunlan tamamlı
~1'11d tim~ va.'klt, bOtOn htanbul 
lıalkınm ~kı muııyenesl mümkün 
olacaktır." ••• 

EREM Mücadele Cemlyl'ti-
, , ntn mevcut dispanserleri, 

blltiln dlter mues sclere 
n bir <;ıılışıntl ômelı olacn.k kadar 

lntızamla w ııörmektedJr. On dört 

1 ~~ı EyUp'te ilk dl'fa acılan 
~r, 0 muh t için hakikat n 
bir ıııhhat kaynağı olmu tur. Bu
rada hastalara il~<: verilmekte ve 

rsever vata.nd114ların armnftan 
b:;'klni ırıda maddeleri dağıtıl
• aıctadır. Beykoz D spn.nserl de 
m nı seklide muhitine fa,>dnlı ol
ay tadır ceml)'('t, eehrtn, dnha 
maıkde fakir bölgt'lerlnd<-' faallyeu
slY• ılmaktadır. Bundan sonra 
nl tf Pası dilıünlllen dlatınns<'rler 
7apı m ııöre lnsa edlleC'!'ktlr. 
M D~P::!:ıerln harıdnde ktda.n 
J:renkÖY Sanatoryomu. bir tedavi 

('Si oldutu l<: n bumda ta
Jnileese6 parasız olara.k hasta yatır
mamen n t.c:in mümkün s;örlilt"
maık b~ Fakat buraya alınan 
memekt ır. Qcret olarak sadece 
hutalardıın un mnsrafını knl'$ıhya
..,..atorYOm 1 maktadır· bu sa
oak bir para a ın mİı ('5('51 
natoryotn bir ticnret • edavl e
detil. ~rmayeslz hasta t Brr 

hutane haltnd<'dlr. 
den bir d bir sC'ndik tC'da-
bMtanın bura a kta 

atı iki bln lirayı 0$mn • 
:!r mı:~da ,ımd lik nnC'ak 10 tane 

· k t sis Pdi!PbllmlşUr. 
c ~·~ 1 e et fakir hastalann tPda
\ m ~ d~ hali vakti yerinde o-

:: ~tand~ların h~1)ft~ı: :~j 
llt etmek ıtı'bl, ıı;uze 

racal tur B -ok zen lnl<'rlml.z. 
..... mut · '.. ı l -"ır· uu alan himayelerine a mı nrn ' 
ıa-t av cem Y<'te muayyı-n 
bunlar h:~...ıvor ve hu para ile hl
bir "~~f' aldıll'ı hacıt11nın f"Vlnde 
ına;v si Y11f'Jl1Yor. H t~Jlll"vlP o 
~ ya-Jondnn a.'ftkııdnr ôlanlırr 

~I bıınlan E"Vlerln" kn&r ırt
~ 'taklbed vorlar \'t' vPrd!1c1C'rl 
l*'!l"ın m8 hal ine sar!edildltlnl 
~Jıe &6rll10rıar. 

barış gelirse!. 
Ô)lc hasretini çektiğimiz ~ler vardır 

ki yalanı hile hoşumuza gider. Yalan 
olduğunu bile bile bir karış açılmış 
ağzımızla. hayran bakışlarımıı.la ya· 
rı kendindı:n geçmiı halimizle dinler 
dururuz. Dilimizde bu, i)i)'e ,.e gü. 
zcle hasretin bir tckerleme)İ de nr· 
dır: 

ÖIUmUnu acı ile haber verdiği. 
mlz emekli ve değerli jimnastikçi 
Faık Hoca hakkında :Maarif Vekil
liil Beden Terbiyesi ve izcilik 
mUdüru Vildan Aşır radyoda bir 
konuıma yapmı§tır. Bu ltOIWflllAyı 
aynen koyuyoruz: 

Erenköy Sanatoryomunun açılışından bir görünüş 

Ve;em Mücadele Cemiyetinin Erenköyünde yaptırdıtı 
Pul pavyonu 

ğı cok bU) ı k şler oo vardır. V~ 
rem Mı.lcadclC'SI Cem yetinin on 
beş senelık fna.l :.-eU bunun bir ör
n • dlr. Sosyal işlerde halk kendi
ne du en vıızlfeleri yaparsa. mem-
1 t"te karşı ol n borcumuzu ifa 
ctmis oluruz. Veremle mllcadcle 
teşk ll'ltı, yurdun d C'r bU:,ilk se
h rlt'rinde de Jl<'kft.1~ kurulııblllr ve 
<;ok ha~ırlı nC't Cl"ler almablltr." di
yor. 

Bllhnssa lstnnbul'un faıktr tnsnn
lnrln dolu bol elcrlnde her hasta
ya ş.fa ver<'n, Umit veren bu cemi
:. et, ea az masrntıa <'n <:Ok is ıı:ör
mek prenslplnl gUtmeıktedlr. lkl o
dadan ibaret blr idare J1l<!'l'k<'Zl. en 
az masmnı üc dl>rt mMnuru var
dır. Dl~M' biltUn Jşleri hep fahı1 
olarak sörUlOr. !staınbullular, bu
gün bu emniyet ten bfth9f'(:'IC'rletkf!'l'I 
lcl<'rlndf'.' bır hürmC't ve sevgi hlsııl 
dııymaktadırlar. 

Cemiyetin pulları 1 Ç "" 
Erenl<öy Sanatoryomu'ndn kcn- ag f i 

dl hcsaplanna hasta tcda\•i ctUJ"('n 
haml~l't sahibi zeqtnlcrlmlz de ek- J.. Dabllb'e EıııcOmm1 yann Heyeti 

raf vermek suretiyle sanııtoryoma umum Yock'n sonra toplanaenktır. s1k d<'f: ldlr" Her ay b T aylık m:ıs- ı ı.c 

hasta lnlıran zrn lnll"T mlz ıırıısın- '{':( lktıaat EncUmeni yarın Umum\ 
da ôylelerl var Jel, Jıutıısı b1 ol- Heyet Sctımaından 90nra toplanacaktır. 
madan sa.natoryomdan (;lkarmı- * Adl:!Ye Encümeni yarın Umum\ 
yorlar ve taahhütlerini ömurleri He,et.ten aonra ıoplana.<'alctıır. 
müddetince yapmakta devam edi-
yorlar. 

Vekil memurlar 

tayın istihlôklarını 

nasıl alacaklar ? 

Yalan da olsa wyle!-
dcriz. Şu yalan dün>·anın )inni dort sa· 

atlik politika ve askerlik ola) !arına 
l)"lll filozof gözle bir bakalım. Rad· 
yo mu dinlİ}oruz, gazeıe mi oku)O
nız. muhaldcak iki nt propaganda ile 
karsıla)rrıı. ikisini de a)"tll ~artıkla 
dinliyelim, fakat iki 1ıt hikiyenin so
nunda da bizdeki huküm ve kanaat ay· 
nı olmalıdır. Dudaklanmı:ı filozof 
bir eda ile gerilmeli ve ağzımızdan IU 
kelimeler dl'>külmclidir: 

- Yalan da olsa sö)le! .. 

* F.Jcr cephelere.len yalnız hirini dinlcmi~ 
ve )'lllnı:ı birine inanmış olsaydık, öıe· 
kinin bugun yaşamaması ve arakıa 
durmaması lbımdı. iki taraf da o ka· 
dar ~ tahribcııi, o kadar çok kı;;şat· 
u, o kadar çok oldürdü, o bdar çok 
esir aldı ve o kadar çok yaktı ki, bu • 
gün karşı tarafın yıkılmamış ve ya -
kılmamış ıek kasawı, kusaulıp esir 
edilmit. oldürülmemiş tek ordusu, ve 
tahribedilmemi1 tek malzemesi kalma· 
malıydı. 

Fakat hunu bildiğimi:ı halde gene din· 
leri:ı ve gene okunu. Sonunda ıunu 
SÖ) li)ebilmt4c için: 

- Yalan da olsa 5Ö}le!-

* 
Bugünlerde, te51im bayrağı çelı:ettk mil· 

!etlerden. mütareke dilenecek ordu • 
!ardan, barıı istirecek devletlerden 
bol bol bahsedilir oldu. Guya bugün
kü dün)'ll )'llngınt söndünılmüı. bu • 
ıı:ünkü kan dindirilmiş, bugünkü )'ara 
sarılmış gibi )-arının düm.a ından, 
rernbc ufuklardan, yaldızlı umiıler • 
den bol bol bahsedilir oldu. 

- Söyle- Yalan da oba SÖ)le!-

* lıin ganbi bir sün gelecek, elbet bu dev 

harpçilerden biri ya pes diyecek veya 
)'tkılacakur. Elbet hirgiin gel•c:S ar· 
tık akacak kan, )'Anacak dünya kal • 
mı)·aaakıır. Büyük bir sefillik paha • 
sına da oba dünya bir barııa kavu • 
ıacaktır. O mesut ıriin gelip çattığı 
uman büıün rad}olar ve bütün gaıc
telcr: 

- Barıı ~idi! 
dire ha,kıracaklardır. Pııkat, yıllardır 

yalana alışan iıı~anlık, ti harbin baş. 
ladıiı Jriindenbcri hasretil)i ç~tiii 
barışa lcaw$masına ralınen, harpte 
kazandığı itibarla ve aynı ıüpheci eda 
ile kıs kıı gülecek ve: 

- Mylel- Yalan da oba .&,le!.. diye. 
cdctir. 

Sabaheddin SÔNMEZ 

Milli Korunma 
mahkemesine verilenler 
Fazla ttyaLl& Lluncl mart<a l<!kcr sa

t.an Kızıtaş ot.obua ctumk )'erlndtid tUtUn 
eltetıl 18hlbl. JıUUı.at cıratı AU Bolcnn 
llıc fazla fl)'atıa peynir satan 08man Ye
nice, Avnl D<'.raer, SUtcnı Toprn'k, Şakir 
SUter, Mehmot Gökak>, karnaı1z ekmdt 
satan A)'1'8.nÇI be.tlnnnda 87 No.da ek -
mek baYll Medt, Dikmen ballarında 27 
No da ekmCk baYlt Hllııe)1n ôzw, Top • 

ra.klık mevldlrıde İbrahim Sahln Bele -
db'e En()(lmen\nce M'W Konmma Mah
kemMlne venımı.lıerdtr. 

Bu saatte Uç giin evvel devrilip 
giden bir sıhhat ve gilullilc ibidc.. 
sl, hocam Faik Beyi sizlere tanıt
mayı istedim. Anmayı iatedlm de
mem lbınıdı. Fakat o zaman belki, 
UstUmde bunca emeği bulunan bu 

insan ve ahlik &üzellni zaman za
man unuttuğuma hUkmederdinlz. O
nun için ismen tanıdıtınızı çok tah
min ettiğim en eski Bedep Terbi -
yesı hocasının, bu ferağat ve me• 
lek aşkı örneğinin hayatının bazı 
hususiyetlerini söylemeyi dUİUn -
llünı. 

ıınhmetli hocamı tanıdıtım za -
maıı beıı 10 yqırndaydım. O mito
loji tanrısı KlUel, yigit insan da 60 
ını geçmiş dipdiri canlı ve neşeli 
bır gcııçti. Ve bu neııesinl, o hayat 
dolu, o gUzel gözlerıni dUnya ııı
ğına, hayatn yummaılan cok önce, 
kllpamış olmasına rağmen muhafa.
za etti ve böylece gö<;ıip gıttl. 

Faik Be)in hayatı hakkında size,' 
§Urada dOğmll§, §Urada §U i.fi yap. 
mııı dıye kup kuru biyoğran maJÜ
mat verirsem bu büyük, bu lyi insa
nı size tanıtmış olmam. Çünki Faik 
Beyin h:ı)atı, bu bakımdan, ese -
riyle kı)aslanamıyacak kadar kı • 
sırdır. Faik Beyın matbu ve bir 
takım basılmamış eserlerinden bah. 
aederler. Basılnııı olaııını ne ya· 
zık kı göremedım. lo'akat pembe 
kapaklı ":Mektebi Sultani,, defteri
nin lçrne yazılmıı mUsveddelerılen 
okuduğU cUmleler, onun o erkek 
sesinin butUn indandıncı ve güvCfl
dlrtci ahengiyle, bu.:;Uıı Uzerimlen 
28 - 30 yıl geçmiş olmaaına rnt • 
men h ılıı. kulııgımılaılır. Bu kitap 
h.er halde bır Beden Terbi> esi nazı
rıyatıdır. Fakat, içimde tazelığinl 
muhafaza eden cUml..ıcr hep yiğit 
erkc•ğin, güzel erke~ın. özü sözu· 
doğru sıhh:ıtll erkeğin, TUrk erke
~inin vasıflarını belirten climleler
ıli. 

1',aik Hoca'nııı kendi tAbirlyle 
"yalan dUnya,, ya devrctil&i asıl e
seri bu rengi solmuş birkaç defterle 
Sahaflar çarıısında kaybolm111 .200 
~yfalık bir kitap • olmaaa xerek. 
Faık Hoca'nm brnce iki bUyuk e
seri varılır. Ve bu iki büytlk eser 
insanlar ne k ular vefa51z olursa ol.. 
&Unlar ne az kaılir bilirlerse bit -
sinler yapyıp gideeektir. Bunlar _ 
dan biri değenıız bir hAdimi ol
makla en bıı)ük bahtiyarlığı duy. 
duğum mesleğim Beden Terbiyesi 
hocalığı, öteki gene bir meslek ada
mı olarak bir müesseseye yalansız 
ve menfaatsiz bağlarımı§ olmanın 
örneği, blltlln gelecrk nesiller için 
örnı•k diye bacıolaılığı .kendi temiz 
hayatıydı. 

Cimnastik hocası Faik Bey :Mek
tr-bi Sultaninin chnnaatik salonunda 
bizim kıırtımıaa ceı;tilti saman .r
t1k hünerler ııöaterecek, dillere 
destan olmuş masallara yaraşan 
kuvvt'linin ölçülerini verecek yaşı 
çoktnn geçmlııtl. Biz, onun lllrıalı, 
tertemiz elbiselerinin altında saklı, 
kocamarnt§ ihtiyar aUell hayali _ 
mizde y~abr ve ona hayranlık du.. 
yardık. Bir zamanlar elma ile oy. 
nar gibi oynadığı gülleleri 07,erin
<le en gUç hllnerlerl yaptıfı llt'tlerl 
öncı•lerl onun bir par<;asrymış gibf 
ııeyreder ve onun için sever•lik • 

Faik Bey bize clmnaatl#'I. evve
li kendini sevdirerek sev<lir<li. Biz 
de dmnastlğl, belki biz ele onun 
gibi oluruz, diye sevmtıtik. Herıi
mlzr ayn ayn ne bUyllk sevgisi var
dı. Vr &<'neler boyı.ıncıı gelişmemizi 
ne bllyük Qir şcfk.at1e taklbeclerıli. 

Hiç unutmuYonım: clellkanlılık 
çağına yaklastığım yıllarda bir ıtlln 
bC'nlm artık yavaş yavaş arlele baı:t
lnmış kollarımı o arslan pe~r.sl .ıd

<Sonu 4 OrıcU sayfada) 

Erenköy Sanatoryomu'nda, şim
dl yeni bir pavyonun duvarıan da
ha yültselmektedlr. Bu yeni pav
yon, ~hlrlJ bır Türk tUccan
nın c.emlyete baıı.&IaclılP ıoo· bin 
Ura Ue y.apılma.ktadır. Bu hayırse
ver zat, bit' aent'den fazla cemlye
Un calışma ,eklini tetkik ettikten 
ve yapılan işlerin cıoarululuna ka
naat ııetlrdilrn!n eonra bu parayı 
Yermi!lkte tereddlldet.memLtUr. Ye
ni pavlyonun, buııUnJCQ 1&rtlar ı
.clnde belki 100 bln Ura'Ya cıJcam.ı
yacdı dll1llnüll11or, fakat Eskile
hirll tUccar. bunun da bLr kolayı
nın bulunacatını vaıdctmlll r. • CemlyeUn ııellr kaynaklan ıun-

Husual ka.nunlari3rle bazı mCUkl me • 
murlara vcrtlmeel kabul edilen er tayını 
19Uhka.klar1Yle, er taytn bedellerinin bu 
ınemur1Yctk:re vekAlet edenlere ne " • 
kilde verııeccaı J.lallye Vok ll1tkıoe bir 
urara baatanmııtır. Bu kara"' söre 
vekil mt'lllurlara vekillet ma.a11 nı.tıetı 

e!!:ıt'tıımeıc.tz>n er taytnt tat.lhkala tam 
olarak vcrllcccltllr. Altı a).'dan fazla 
devam oocn veklle~e aıu 83/dan 
90nraaı ıctn er taylnl istihkakı veril -
mb'~ektlr. Alll lt!nden dola.Y1 or ~ı 
ı.Uhkakını alanlar vekAIC!'ttM dolll)'I 
aynca er tayini ı.tlhkalcı atamıya<:ek -
lardır. 

GÜNÜN GÖLGESİ 
lardır: 1 - Aza yaırdımlan, 2 -
Harl<:ten teberrular, 3 - :Muıeyyen 
m!lt'sseselerin yardunlan, 4 - se
nede bir defa verJlen balo hn.sıla
tı, 5 - Pul g<.'llrl. 

Cemlyctl.n, Azası. maalesef P<'k 
cok değildir. GönUl latlyor ki, va
tandıı.şlann ıaJlıkı lcln <:alışan bu 
CE>mlyete, bUtUn yurtt.aelar, )'llda 
birer lira vererek Aza olsunlar. Ce
miyet. yeni pullaf bastırmıştır. Bu 
pullar ne kadar <:<>k sarfedlltne 
Istanbul'da o kadar ('Ok luıat.Nlın 
tedavisi kabll olacaktır. 

Sıhhat Vekllt'tl, bu Rne cemi
yete. iki dlspanııer yaptırmak tize-· 
re 100 bin lira v('rm!st r. Aynca 
Kız.ılay da yardımda bulunmakta-
dır. , 

Ayukatlrk kanunu 
projesinin tetkiki 

AvukaU k kanun ııroJ~ln\n Adliye 
EnMlmenlnde ~tk illi' b:ıılnnmıttır. Bu 
arada avukD.Uann 5leorta olrruı.k m.c • 
bUl'b'etlntn kaldınlmuınm Pl"OJe7ıe bir 
madde Ullnoı;lyle temini ctUtünillmekte -
dlr. CemtyK Retst General Tevfll< 

Sa~lam: :rroJen1TI Ml'!('llsm 'kıt tatili )'llrmndtuı 
"- BütOn 1.$l~rl HilkOmettMI ön<'C ruzn mey<! nlınnrak mUznkerc e -

beklPmek do~nı d~ ldlr. G6nül1U dllecelı1 wnulmaktndır. 
yardım tetkilltlyle halkın yapaca-

ıroi l Köşemiz ... 
C',-rano de Bergerac'ın Tiirkçe')"C tercunıe edilmiı o~m~ı, ed~I hir hl· 

disedir: gazetelerdeki tenkidler bunu )eter dereec bclırtııler. Bır nazım. • 
· cd' · · d uurwnak aerektır terceme'"nin ne bürulc emek ve sanıı ı t ısını e un • 

Sabri Esat Si)-avuşgil'i yurekıcn tebrik ederiz. , . akımından 
Yem ıerccıneleri karıştırırken, Cyrano de Ber.ı:erac ~ dıl h . . 

g6z gezdirdık. Bugünku tabii dilden uzakupn ve Sabo Esat gibı bır, sa· 
natlılrın eli ile kolayca du.ı:eltilchilectk ak~amalar ırar: atfı·nd~~~· ~ulc~ı:· 
hattr·i semavi, tumıırak, mutevakCcıf, llalettıyin, n~ri:aı~ aıı .~e 'h'; 
.ınek, muıevıuıane, lmirane, mevıal, mustehzı>ane• enlM v. s.-k. &1 

1 

Fakat bu ıurliı kelime ve terkipler >an)'ltna gelince ~marn•~ .,:. eske-
• ... b'lik' Mcuun hır buy.... ıs· 

re tercumede bir O manlıca udı hY.ınmır, 1
. 
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"' • Fak kqki hu 

mı, uvkli ve ıablı Türkçeye örnek olmak öz.luğundcdır. aı 

Hazin, fak at gerçek ... 

C OMPIEGNE onauıındaki lo • 
kanla vall()llUDda yapılaıı ha
zin törenin &tünde Oll yedi 

buçuk ay ıeçd. Fransız - Alaıuı mu
ureke•i, çoktan bozuldu; "Serbne 
Fran1&"nın konuol altındaki direkle
rinde dalgalanmaktan korkar gibi tiı· 
rek titrek, Ü(ÜllCÜ cumhuriyeti ıcınsil 
eden uç renkli bayr&k bile artık )erde· 
dit. 

Fakat, bir stıal wefliini hiç kal'· 
beunemiıtir. Bahtsız fransular "niçin 
)-enildik?" deye soruyorlar. Dıprdaki· 
terin merakı ela niçin ve nasıl yenil • 
dikleridir. fakat asıl düjüm, koskoca 
imparatorluiun 46 gün içinde göçüp 
gidivenneıindcdir. 

46 güıı korkulu bir klbus gihi gel;· 

ti. Fransı:ı.lar bu kibusıan uyandıkla • 
ruıda her aey.j bitmiJ buldular. 

O gündeaberi belki bir kütüpane 
dolusu kitap yazıldı. Fransız edebiya· 
tını temı;il eden blcmJcnle, bu haz.in 
"ncdaaıet külliyau" oa eserler ltaıular. 

Geçenlerde biz.im dilimize de çev· 
rileo Ricbard Lewimon'un kiıabt (:re) 
belki bunlardan en çok ft5ika değeri 
taııyanıdır. Bu fraosız muharriri, 
"ikinci dünya harbi ve iaüzu" nü ya· 
zarlcen, ki e:1er battan qajı Fransa ye
niliıinin hilıiyaidir, tarafsız kalmt)'ll 
çalışmak ve "lnralın hakkını kırıla 

n•mek" gibi ayn bir güçlaic ~ 
'lğramıstır. 

- O bakie Fransa, harbin uifesin
de hakikaten ilk vul'UJta yıkılacak ka
tlar çurumüı müydü? 

Cevabını, Richard Lewint00'dan 
dinli yelim: 

"Bugun fransı:ılar da buna müs • 
rec ıekilde cevap ''eri)'Orl&r. Sözleri· 
ne balıılıl'Ja memleketleri bir araya 
ı;elmiı Sodom ve Gomore idi. Hımz
lann hakim olduğu, yırtıcı insanların 
nimetlerini paylaıııklan, ınaccrape -
rnderin keyfine tabi, ahllkı ilikleri
ne kadar fesada uğramıı. hatıra aele
bilecek tın lUılu koıü meyillerin bir 
)'UVASI halindeydi. Vichy ınensup1-fı 
·~taraftarları üçüncü cumhuriyet dev
rindelı:i ahllk duıkünlujüoü hakikaten 
marazi bir hırsla tasvir ediyorlardı. 
Hezimetlerinin tebeplerini araıurırkctı 
her gün daha yeni ve 1&1ırualarıru 
keıfediyorlardı: 

- Çok yedik. 
- Çok içtik. 
- Tembellik ettilc. 
- MuaUimlerimi:ı feoa idi 
- Gençliiimhi imtihanlarla ha • 

rabettik. 
- Muzır bir edebiyata düıkiiınlük 

gösterdik. 
- Ordumm.la alay ettt"k ve subay

larını maıkaraya çevirdik." 
Bir cenaiyeıi t1 temelinden., dft'iıt

lijindm sanan bu sebepler büzün ve 
utanc verici bir tablo Çİzmfttedirler. 
Ancak, Fransa dıtında kalanlar için, 
~üı ve yılulıı bakkınd& ~ • · 
ralıyaa bu eserlerin bir "'den kit.a,ı" 
dderi olduiunu da UauCmamak 11 • 
um. 

Genç pır Selı.m Anı "Avucumdan :ıinler uzerindcki hu oynamalar ~ 
okudukla:ım" ~ı~ ,tafıya.ıı şiir kita· kında ileri VC)'a geri ~01lcr so)liytbl 
b~ndan bır ~sıoı de bana IWldu. Çok lirsiniz. Fakat ıura•ı muh:ıkkakıır 
ııuzcl, ~ tmıı:ı .~ılmıı olan bu ki - genç şairin haıallcri ve sirrınc ın 
tıpta 1&1nn çok ı?i mıualan var: mc di)e kullandıl':ı kclimç-lcr )CP) 

B""'6r"4 6• 1ıl ,,,.. •.ul ,,., hii:Unı aşınııwnış fC)llerdır: 

G-,,;ıu. • . gibi; GiiMsi ,11ılı::ı gibi ıardmı bo1111unJİ 
o $•ı Wr hkr• .., 7iiziiıı Dnılilfli sok.111,,, ko;yn11nııı1 

gibi. 
gibi. Çık/11" 70/11. 

Galiba., besteklr Serif içti de aoua 
bu içli mıualarına vurgun olduiu için 
bntelerine ondan süite seçer. 

~· ınanzwrıelerinin çoiunda 
kendıne mah5US bir vezin kullanıyor. 
Meseli. 17 bettli mısralara bizim gö
zumuz ve kuJajımız pek alııık dejiJdir. 
Fakat bir "sabah" tasvirini bu yeni 
vezinle yumak pek1l1, mümkün ol -
muştur: 

S11J• lu•ıld.Jı sırlı""4 .ğıuıoı ilik .. 
. • iiıUrı; N_,, 111rJıJ. b,b,iiııi loiı• ,tö1,. 

* 
,-... 

T 111 lıoMllM ıoWJ.rtü 7#riiJii ıiilfi 
6'skri· 

OtUln, ıuıd 111•/, ltMJ,ırJı fiiriüı .; 

* 
falm. 

Çıplak •1ulı g,/;,,ırr 1.ı """"''""' 
J.rtlM· 

D""'""'' "4ğ ._,.iklniru sm ,,_u,;, 
"'"J.. 

* Sırı,., ı ntlı• b11lı .ıra, 
Sllf"'" llflı• r11ıgôrıı; 
DMsı11,,, 101.ı. 

Gküyon""! 
Drrıli•i ;,;,,,, iıiyorı1111: 
Yollıw"4 biliyor,,,,,. 

1tihi. 
Kitapta "'bar" ı ıasvir eden ınt 

lar, bakını7., ne kadar yepyeni, 11e 
jinal terlerdir: 
Ca: baslın• sınıl•ıı •s:,J! 
Aslı: 0J1U111Lı tlMrn r11riilt rl! 
To: r,.ltJn, b#rii#İİT, 711riir ~ 
StJ,f k.Otlı•, rrlt,giıı gogsiirıtk ı.a....ıı_..llh... 
Oksiinı: ıniln Jllf/ 
Şitrr#rı ,..-U Sırtlll/ bw ,.,,_, 

"' Yudılı ıiirltte yepyeni 
lar, yıpnuunamış hayaller ve kel..,. 
ler katm:nrnı hilen hu kalemden ....,. 
dan sonra daha da olgun e9Cdcr bclr 
liyeccğiz. 

*** Jtibi. 
Sair, bildiiimi:ı 14 heceli mısralar 

düzerken de durgu yulerini deiittire
relı: ahenk '\ermdc istemiıtir: 

B ir köhne terkipten 

Giiııiil si/ıı diıUiyor JM"4ğı""4ki uı
IM; 

Snlıı•ı '"""'"' r111J, SUllW iiT/ıw 
gibi. 
Sonra ( 11) heceli mısralarda da 

(6-f:5) durguları, buı bazı (5+6) 
ıeklıne çevrilmiş, öyle kuJlanılmıttır: 
Al••• 1•1111 od ırrdi 1,.,ı.,. 
Giydi., tlnıJ;,,;,, gö•/,ğiııi ,:WJ.m. 
So.,,,,z "''' giiklffl gök 711ğsa "4rJ..ı· 
''""' tlflfllllÔılt ,,.. Ulııudı. , 

ıdhi. 
Şiirlerin bir kısmı da dojrudan doi

ıu serbest ~le yazılmıtur. Ve-

Sütunlar arasında 

. 
k urt uluyoruz ! 

Yeni MMebw Seçimi" kRnunutı' 
Hükümeı, Bilyük Millet .Mecli ine •t: 
mittir. Bu yeni kanwlda, ~kisi gjlrlo 
imama. papaza, hahama iş duşmuyaC' 
ınuş. 

Bence yenilik bu kad.ır de,ğıJdi~ 
Bu kanunun dditmesi ile imam. P" 
paz, haham kadar köhne bır ~,de' 
daha kurtulacağız: Hti Arap kelırıı~ 
ve lran kaidniyle )aJ>ılmış bir iaftC 
terkibinden. Çünkü deAişccek oları ı.r 
nun, "intihabı mcb'usan" ismini ıafl' 
:ııordu. 

T. 1 

dün 

"Yaylada bir gece,, 
•• 
U LKO'nlln 11on &ayllllnda aü-

ze.ı birçok yazılar arasında, 
btr de bir )"a)' la hlkAyesi 

var. Tmnlz Til~le, duyaulu 
IÜri ve olsun fikir cephesiyle bu 
:yazı, aoıı zamanlarda '.l"ürk edebl
Yallna lU'Il'lağNı c<bksı t..'<lebl pa.r
f.lll~rın en güzclk!ruıdoo t»ridlr. 

Yaylada bir gece" aıdıru t8$1yıı.n 
ve ııc~tcn bir yayla geccsınuı 
gokll'rt gibi ı>arlak ve yıldızlı olıwı 
bu yıw, ddl'rll bir bllaln olarak 
tnnıdlf:unrz Hasan Reşit Taın
kut'un.imzlısını taşıyor. Ge~ek bir 
bılgtnırı, nasıl, dlll.ni en gtbel ııe
kllde .kuHanmMı gerekUğuıln Jıil
zoı bir i>ml1tlnl vermfcı olan HMan 
lleştt 'l'ankut, bize )aylada bir saz 
ve 111.r Cılenılı\l anlauyor. öz TUrk
ccnln, Yeni kelimelerin, bu yazıda 
oldul:u kadar )<'rll yer.ı.nde, yadır
ııanmııdan kullanıldığım pak az 
gördüm. Herkes ve hepımlz böyle 
yazılar yaz.abllscydlık, Turk<:emlz, 
umduğumU7.dan ı:ok daha 112 za
manda Qatllıı ve ~1" güzc!Uğinl 
alırdı. 

ŞımdJ öz Tül'kC<'Jl!n l<:lnde baş.o 
lıyan bıı y:ıyla geccstn " relim.
C'unkU lıırafımdan BÖ) ecek bü
tün sozler, herkur,;e b<: 1 lıır takım 
f kirler ve ltınnr olacaktır. Oysa 
ki, I1aaoo ~·IYl, ruhu bir yaz 
lilzgli.n gibi lre'Zon dılryle konue
ma.k o dıll meth iç n söyl 
blitOn sözlerden daha manalı 0 
caktır: 

Mısır ve fasÜJyc tarlalannın ara
llndan ~ lmi.ştlr, blr yolculukta
yız. "Simdi Yatı mlı dnğlann sessiz 
fak~t ,.Uıık<I okunan .kısıklnrında
yız. Biraz dnhn Yilksellnce yer 
yer pınarlar ışıJdan1aga" baflıyor, 
fakat Pınarların "tmıı~a ve doo
ca göz kırı>"1arma aldarunll(Yın" 
ı:UnkU "si-ti ıcır.tlakınızdan ynıkalar 
ve dondurmaktan daha ~leye ge
~erf:'k buyı.'lunırlar (buz kesm<'k>." 

C"..ök <:ok > ukarda, gün $ başdi.ldn
de vakur halinde ld • Kan:ı kana 
su, hem de bardağı buğulaııdıran 
~rln b r ıu \<:C'Cek zamaında ki k.'' 
~ batnmızın sıcaklığını gô.z e -

m zle Pınııra akıtırken pınar, serm
~ ıilnl sularlyle lciml:ze doldurdu.'' 
'Çıplak donıklann tepesinde poy
raz dalgalanıyordu. Bu poyrıw., 
ııök oylumunda geniş ipek bir car-
1114 gibi ldL Esnek, kıvrak bir ısef
fanlkla ı>artala.nmadıın ve dathl
:I'a.clmı esiyordu.'' Birden sesler ge-

yor: "Poyrazın 1umadıne ta.kılıa. 
gelmlı ~lan takmk, oYllak ses dal
ııalan... Onlara ruhumuzu aıı;ıyo
ruz. "Bu, xöklerJ.n sesi mi? Yaıa 
macıktmı uzak, anıştırmadan an 
ld ·' TürkU aöylb'erı oraık(ı kızlar
ı.'1 r: "Arpa tarlasının !,,;inde her 
r ndl'n oltOOın llt>eil gibi renk-
1 ·" ı;ôriinUrler. Söyledikleri ne
d r" Ayırdedllrnl}'Or eailemez de 

nıkü "bu kl7Jar ~anın kah~ 
1 tine kUamU. ve kendi hıncının 
l<:lne ~kilınit l'ıl1d bir medeniyetli\ 
ruhunu ııakn-lar-" "Pecestz aıskı 
ve Yalansız le'Vl>i Okurlar." Niha
yet yay!amız görQınür. Orda bu Rlk
ımn bir saz Alemi başlıya-calk, halk 
~rkUlm IÖ)'leıK'(!ek, Bozdotanlı 

ııü7.el1 ôvnv.-li değil!" MA4akıdatd 
o1ırnanm karalltsı slılılnmiş, çıpıaı 
ve dcşl.1<11 bozllik teı>ect1cler dlir 
lenmlf ... " .. Kervan ıkı.ran aıdat8('fll' 
yoku ve S<"hc•r yıldızı a-vutaıoftl' 
dertıll arıyor." 

.. Bir köşOOe, petrol ~ 
lsU ve solgun Jflğlnm ~ 
büzUtml\f, küçOk yapıda blr ~ 
vardı. Bu sekam beellk g(ln gôl"' 
mllş, hayatı Ct'leCC doiu 1htb'ııl 
Bozd()ğanQı Mu.stafa"dır ... _ ('.öoOl 
kuşunu kondu u her talı.va kada1' 
kovalamıı:h!" ~en Mustafa! ocı
rnanws aşkını nnlatact*. Gölet 10" 
yısında s;ördUğU o gen,,; kız ~ 
ceırtcn güzeldi. " - Başının ak sr 
fUl.e pnt.lıcan moru bir kefiye ..,... 
mıştı; 4uruı:1ı pıırnıaklarHll belıklr 
rinde."" ) Uzünde "'ıkadınlığuı uza' 
utancı.-" "- Bana bakmadan be" 
nl gÖjetlcdlğUı , .kmdlnc değl"ll hd' 
şc:,-dt{ &Uda. havada, ot ve ~~ 
kokulanndıı hep beni IK'1ldiğıni _. 
nıyordwtı." " - Blrdoobl.re aoıldU
T t.r.b'cn dudıdclnrlylc arkana halt 
dt~<'b llcmcn baktım. Bir de 
ne i:Ö~ m., Obaının en çalçene kO" 
cak ı do ru gcılmtyor mu!'' 
"Klil> ucu bır ~ı ... " ''Tanrınlıl 
bUtün me eökt.u san· 

Mustafa ık>r bul'" 
m .kannd vt'C" 

gllzf' 1 ]<1:0 

na ver
&me iÔ" 

nUJdaş <kaldık.'' • Uann acrnlı bit 
dk yı <nllvaılş) bRkıyordu. Bır' 
kılannda OOı.ika aın ıııml r da v~ 
dı." " ... Biz atl, pusatı ve ik:adııtl 
co k RV<ırlz. Onun iıl;tn yi tlllk, dır 
yanı ve ~"gl ablAkımm:tır ... " •'ffel 
poye dlll)'anmak, Allah .koııku.~ 
U)'J?lak ve el hakkını &:1:YJT1ak 'fO" 
luna &lnllm." Bozıdo~anlı Mustaf• 
suıunca ''nl.' ~in gozl rtmı:ı sa(le 
ayllk uclarımızı tımıatıYol'du? Yr.t.1" 
la damının için<' dingln bır t)('fintl 
ı:ökmüşt.U. İhUyann söz.lertnde1l 
bllytilecnm g bzydlk. o kü<:Uk yr 
pısı ve es'klmle gövdl'Sly1e yukat'9 
mıza y{liksc-lmlf, ruhunun 1$Uh ve 
aşkının 1'ilfo tlc ı;özlerimlzi 'kamllf" 
tırmıştı. Bu ihtiynır, ovadnkl .kr 
mwtan evinde UvC'Zl~ baıtma ç/!;
kUP :.ere tll'rd •I ve aıtma ateşlnllt 
saz gib tltrM.t ı;i znvallılnırdıırı de
ıt 1 m vd ı? Burnda, yaylada daJıl. 
sı~ r silrülerlnin dM"e boyu ul'!ftf1~ 
~lrlen t!'Mll('l ak1'l11nndan, otıa«I•
rın <:Rılkın haroketll'rlnden, orm_.
lann lnlltısind n, bo7Jalc 1!'peie-r11l 
cııtık suratlılı~ındmı bıı.ıka ne-ti 
vardı. Rn!nnı kaynd11ır1 ktWBYft car
Pllfl df'.'\l rıoymz ona ağrt.tan ~ 
l<a n<' dlnlettıb ltrdı ?" 

Fakat hayır" "- BQzd<>ğanlr 1tt" 
tb'ar. art h ilm iı;in duvarlııırı
m..,_ Örtül ip lcatıaınmış <'Ski V(' coJC 
a 1 b med ı~ n cl\klik karıdl 
gtbl duruY'Ordu. Bu cökUk kapı11UI 
l<:lndm, t'şyayı ve olaylnn oldu!C
lan lrtbl tıınımıs ulu b r h ı, oln"'· 
lara v~ esyn, a tablrıt n Lc:tc.-diı' 
ronkte V<' ani mdn hnvııt vM'l'lllf 
btr ml"denlvct t mft"Sll edll<'b l vor
t'lu. Bnıifo oolı Uıt ,ard11n giriltf' 
hu ~ı Alf:'m, fertleri ah1Alnn f'fl 
bt'rrakı. duygunun m lnc~s. z("'I' 
kın en Yll<.'ı:> ı;Mı,1c lnsanlıışmış bir 
sov SOSYe-tC'nlndl" 

aksamalar da olmasaydı.. • rk' 
Anık ne konu""a ne de tabii ya:ıı dilinde kalnl•)'An kelıme. ~ te ıp· 

terden ~iu hir kalem' dıirıiı,ü ile ırıklanahilir. ~nlarını ~hızım~
çeınizle kaqılamak, uti, 1Ugaıçilerin değil, Sabrıt E~at ayarı 1 san • 

hınn işidir. . . • _.,, h orluklar1nı da 
Burun bunlan IÔ) terken, naum dılının ke11U1DC as d

1 
'kl .• hil 

Kiıarı, bir imparatorluğun 4' ııün· 
de çülciiveri,inin birçok mlannı çö • 
:ıüyor. Resmi vesikalara dayanan bir 
rakam, belki de birçok ıürıbe ve te· 
reddütleri aa bir hakikate çevinniye 
Yetet: taarruz başladığı uman, alman· 
1arui tam 10 bin uçağı vardı, bun• 
kaqılık fransızlar 64 ü eski ve azçok 
deieniz olmak üzere 95 bomhardımın 
ve 420 av uçağına r.ahipciler. Nisbet 
hare k&111 yirmidir ve korkunçtur. 

Biliriz ki bu bozaunaı ruh, ancak 
ona müsait muhitlerde aeliıip çüril • 
tebilir. Fakat Pnınsa'ntn halini' dı1d,at 
ve ibrede okumanın qalı yukarı bir 
vazife oldujunu da kim ink1r eder? 

u.tafa dlnleonllecek. ÇuJcur0\'8-
rmı bu gün ırôrmil$ .kocam '"hem 
1i~lt. hem k~"tır. NJ<ecn11 Tan
" konu1danna ardına kadar a1,;1k 
dlll'Urdu ve ııöniHl ....,.ııfnln, &ilzel
Htin uzal (ezeli) dura(tı MI. Bat 
onm~ atkının türküsünde acı
nın ve ııllzellltln baid841k llirl din
hırıl:yordu." NlhaY«, Türkmet\ ha
IJG albl "cok renkli ve bezekli" 
bir IO!rerwı etrafına bal~ kurul
m\lıflur. Gllnet ufukta, aöttıt daJ
lannda yankrlar ---'" ... _.. 

T<.'mlz 1'ü11kçr-nln en l'("Okll ~ 
cımlı -örn1>t\lnl ~rrtl('lk ve ıı.nı:ıınıııl< 
lst yen okurla-rıma "Vovın<Ja b r 
yN'C'"vl tntm ~nnı n Prim. fi 
T>tl d!lvnmı7m öi 11 rrnd vt"T' 111'1 

ha1'cevlll<'l"tmlzln hu > 7.lYl <'ım"8n ol<"~ 
ya<"111clnnnı ımtırlann 111tın ki """ 
tnrellkltttnt w ö~ TU"kee l<t>ltrı'I~ • 
lf!'rin 1ru l!Jlm 1 Mil k1 tn h 1 tl eti~ 

. d h d erirme ı enmızı • 
unutmu)oruz. Ne ır • ıercemeler e, enuz goz m .S ' T 1 J r 
mivonıı. fakat Sabahaıtin Eyuhoğlu ve Hasan Bcdrctıin . unce ve ;tı' 
cı~r'ın Jc\Sdredi mutercimı ıtibi arkadaılar, yalnız edebı)'<lll~ıza . 

1
. • 

dilimize de hızmet etmiılerdir: Cyrano de lkraerac. t~rı;umr-sj jeumuıı 
en bii)'Ük kısınında Sabri Esat Siravuıııil'io >'APtıi• gıbi 1 - D LC • 

• Fakat madde Üllüolüiünii zafer 
için ,.calne ıcminac 1&yanlar daiına 
haklı tkiildirler. Bu cfütüncenio be • 
_.a duıdlo .... uı do _._., 

K emal Z. GENCOSMAN 

( 1t) llıiwi 1Üiw7• 1-bi .., iolhi -
Rid1t1rtl uııriıııa. • ç,,irnı: Sıtr'll• 
Er,_ • 176Ull~ · 100 hmq. 

At, ık__. J ....... -. ..-..yor. 
-·ın ve Pusat türküleriyle 

Daldaloltlu'nun nihu da oralarda 
lftlyor. Artık aaızlar dili ly 
Türi< halkının bll,yOk lirik .. ::;: ,.....,.il dUe &eliıw:. "SevmeU 

lracırmı:yacaklarmı ummııktaymı. 

Muhip DRANAS 
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TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
Berlin 'e göre 

almanlar 
Moskova y a göre 

a lmanlar 

vgası ! 

Napoli 
dün şiddetle 

onıbalandı 

vUretınl terahlandınnıttır. 

.___ 1J. 1J. 1J. 
:--.. 6 a.a. - ltalyan remıl tellılıat 

lllft bomlıalannMıel 11.-... filli• 

bıı'::. ktadır : 
aeakllln NapoU"" lllm fa· 

tlcldetıt blT ıt.Jcın yapmıtlanhr. DGt-
11 lan Tunua"tan dOnmdıW dlan 

• ucıı k letk 11111 )'ak1ndn tıııld· 
l\:apo de tok bCb'Ok h.-:' 
tıalk ~ 109 M. 3l!O 

n·-"'"'m iT ucaaavar aı.Lal' • 
nsll u1:1tuu aı.vı. tcıllMk' 

ne d "6m&Oelerdlr. 

Simal Frttn~'da 
nıı s 11.a - tnalllz Rava Na· 

" tf'hl nde b ld rlld ·- ~ 
lıava lnnYetwt dQft maı Fr911 

V• ~ c:rta ıta dCleman 1ıarueıertne 
etmı.ıenı r. 

kahire tebligine göre 
it hire, '} a.a. - On•Sark Amerika 

umuma karar,ahı Aaıerika uçak· 
tarafındın Narıoli de iaal>an barP 
rıne l&arrı ,..,.ıa. saarrm Mkkao-

ltltıdaki wbllji •ırıunit&ir: 
4-.ikan ı. .. kunetleri• ..-P 

lııLı -rator 2~.. upinJm •i•r bomN u· 
~~ dun iıal)a'yıı luırt1 ilk &aamada

npımflardır lh aaarrua ..... ıada 
ı... ~u de ualyan ticanı ve harp anM · 
~ ~ tftHWrlM ft d..HyoiJ6. 

bombalar ua~ı eıoaatur Biiaiia ~ -._!er. bü>ük n ona çapaa .._.,..,., 
'sabWe diitmut ve pek iyi neti«ler 

tur. Porto l>ımaH& r6.u1nam Ye 
rııu.- yanatmıt buluaaıa pqailer •· 
llda bi,P bombalar paalamıa. inli • 
~ olmuı ••büyük ,.naaalar cakmll" 
..... bomhelar da Anlliolio nhh • 

~da iMbel etmıı ve ırabb beyazlı 
duman §Utunları > ukselınitdr. Rıh 

ııı.:.~11 ıimaJ dotu tarafında demirli bu · 
~ bir büyük ısemı,e WD itabec ol • 
~ hu kru\lıore de tam iaa'-cı ol· 
~ ,.. dıpr ıııttnilm• de ,.m bati• 
~ hoınheıar diitrüji 9iku!ınuşdir. 
.._~tar ~aıle ılemiryol-11 or· 
~ b6Jii1ı ppca bir bomhru:ı dit · 

... ,,. <11Aı tnbit ........ '""· 
f"lllc'ımm:n diemaD ._ıkılaeti l\ftfe· 

c••tır Bütiİll apldanaua u.ı.n
-.....ıar. 

l okat'ta Kız 
E:natitüsü açıldı 
l'olcaı. ~ (Hu,a•İ) - Tolıa'ca acıl • 

nı karrer bulunan Kız 5-ı Easri· 
n ıçılmı t3ttni tıaıri\o halkın cot-

e1ahurlen arHırıdı '11P1lnnt. Sayın 
fe 8ııv~ll Ye Maarif Vekili • 

l ım telgrıflan çffilmifdr. 

Berffn'e göre 

Sirenoyko'da 

İngiliz 
taarruzu 
yakın 

Berlin, 5 a.a. - Bı:ynelmild ba· 
beder eürosu, $\mal Afnka daki 
d11nım Ukiwıda 1\1 malimatı vcr
mel&Uıdir: 

BekizlJlci Britanya orcluaunun ba
tı Sirenaylla'daki Rommel mcvzı -
leriae kafi' hücum ıçln aon huır
ltldannı yapmak azere oldı.Cu aala
ııhyor. Yedınci zırhlı tümenden ve 
Y enı Zdlında piyade tömenınden 
lı&fka. '1nıdi M inci ingiha piyade 
tüment ate cephenin pek yaJuolann.. 
da g6dkınürttttr. Bundu anlqıh • 
yor ki lılontgom1:r7 fimdi alman -
ita}yırn lbrllJı ordusaaa kartı tınuli
ye kadar ofdviımdan dalıa bOyük 
bir ölçüde lngillz kıtaları kullan -
malı: sorundadır. Hılbelri f{md1)'e 
kadar tn.-tlizıer bu Kibt durıtm • 
tarda daha dyatle Yem Zelandıı. A
YU8turalya. ~enup Afrfkalt ve Hını. 
li kuvvetle. kullanryorlarth. 

Alman kqıf kolları ~nlı ke,1f 
lıaretAtında buhmaralt yrnıden b r 
çok eair almıflardır. Gt:rek bu esfr
leria ifadeleri, cerebe kUYVetll 
topçu tahtitlerl ve Agadabya"ya 1{1-

den yollar Ozrrlndekl harırdlı 
fııallyet sekizinci ingillz ordusunun 
pek yakında tamnıza ccc:ece~inı 
göstermrktedir. Kıyı boyunca, ıim
dı siperler kamıalı:la meşpl olan 
daha az önemli kuvvetlerin luıldtğr 
anlatılıyor. Bununla bernber lnl[fllz 
ağır toplarının ana kısmı burada -
dır Ye bu toplar dOn ur.un menz1llı 
almatl toplanoın aletine maruz kal· 
aııthr. Alınan ve ilıılyan bomba u. 
calı:lan hareket halindr bulunan ln
wiliı lotalanna muyaffakıyetll hll
cum ,.apmıt lnl(iliz .,, uçaldarına 
temcttH etmemı.tlerdir 

Dr. GöBBELS DON 
~övlediği bir nutukta 

1939 ve 1942 
ydlarııı kıyasladı 
Ber1.1D. & a.a. - D.N.B. blldirb'Or : 
Doktor Göbbeıbı cuma alttamı alman 

bUılrilmet -1Pmt• c-Jeılel'I ııtatlyle 
kendi ırava111 l'W -'1nl.-tDe hitabe • 
der-ek Spoıt Palu("ta blır nuıu& 8ÖY1e • 

mı.ur. 

Dr. GaMıell enel6 bDC(b*Q Mk.el1 

----- .......... ..ııılo cı•w-. ...... nllarlltMa&e 
~· AlmaJt ...., a..-ur - -
lıa""elMı*tde AlmanJ'a"llm baC9l*O 
•Ub'eUDI 1119 vazt)'etl Be bnl edl • 
lirle baa&ıe kadar elde edllmlt OlaD 

neüceMrlll '-ntm ıneı.-dana ~&ı· 
ili .-UJWek deallUr Jd : 

1939 Wiiıl!llllıle ~ Volsa Mil • 
r1M ıtetU Rm aehrtlle ıı6dertılll 49mle 
ye Blzerte lctn delil 9aartırucUl1 ldn 
MftllftlftJI'. 0 zamanlarla 9irnd1 arMlll· 

- ~ 1111ııbllmelı lıçtn bu nolrta· 
lan - 611Qllde tutmak lc:abedes-. 1939 
tartlllnde - d- ınahdul ba.reklt 
........... harp eden ..... orduları 

ltasQn .-rtıta o luıdu" u.rt atcmı.ıenur 
lıl .... ınelltııkbPI klaftlll buMıaandıl 
~ teın Jsantl ehaMTlb'eU hals olan 
bir tolr: mOmf>IC tarlalar w 90ft derett 
_.. lptldıat maddeler bU aa)"ede eH • 
ınlR 8"1ft1'Ur. İ.an ... nOktUI bura • 
•adar Eter almım bart*ıln ldanıli ıctn 
m seetrnmll olu bu v..ı aahalana 
bfrlere bil ..._. fQ'dal&r tıımlD etnıe -

ı!M mokabll 1tarw1tn1a Mnlenl>lrır idi -
cilk '* zarartı ıe c*at'lllE 01- 1Jıa • 
lıecnmıb'etnz rdta)'r da blıller ltHlOnl• 

kartı11Ya.bUJı1B. 

Perteklde lmeriU 
•ası• lknt ..... 

Berllii. • a.a. - J..Ubon 'dan blJdlrlll· 
)'« : 

Quet.eW Pori*lr&'le Blrleellı: Amert· 
ka araaında Wr tkaret muahedealnln ü· 
tedliclltlnl blldlrb'ortar. Bu huauat. he • 
noz r9IDI maıemet ~ oam·= t' 
bera1-. aJUıl)'•UI mahflUerde, bu mua· 
hede ııe Porteldz mo.temlftelerlnden 
yapılan 11ıracat w Por'tl!IOz'e bam mad-

de l.eellml ıneMlelerlnJll ha.Jledlldl&t - -
nılınaktadır. 

Yangın söndürmek 
için yeni bir usul 

Parll. ' a.a. - Pl'Mll:I mülleediıleriıı· 
den M. c;.,,. Beaumonı ,.. ... alla
~ icbl bir -1 ketfecmitdr· Ba 
usul ince kumla feklspılt ,.. bicarboaa& 
de ..rc1aa ..arekkeP bir balica11 •tet 
üttrine annakun ltı.rettir. Bilindlil ai
bi ba ...w.terte cana yapılır. lhı baliıa 
atltİl1 iiurine aulıaca bütiin harareti 
beleımektedir. Yapılan ucıiibeler çok • .__.1 Dlticeler ~tir. 

Tiryeste limanı 
Alman askerile dolu 
Loedn. 5 a.a. _ Royıer aJamı bi.l~i 

ri,or: Yu1111.ıa. bıibMra& dalıainı~ 
düa ,,entiji bit bJlben jEÖre Taryuce li· 

alıııaa .-nen ~ S.S. INılara dol-
Hindistan ordusu :U,. u....,,. cleaıirrı&u ..,. wna· 

1 _ nl . le .ı..n1ann kootr"'1 alrıodadır de-
o.ondrı, 'l a.a. - Hınditwı Ofit.i n ~r. Veoectik"le tw~'nın iı; b&Jse
clıiı~ ıınrc haııran, ~uz. ....... ...ı-: Wrletdreo bqlıca Upriiler de al· 
• e, lü 11 larında vauu olaralı. her -~ı- e1iadedK 

le bl tcien bıraı fazla asker Hiadis 

1 
ına;.':;:ce ile v;rooe arasında aJmaD. 
ır 6 birik uoık ...,... iap ...u,ler• ... 

11111'11 
Milıverciler 

Cedeydave 
Teburba'yı 
gerialddar 

( Bılll L 9lcl llQ'ftaılla) 

mania liclılede dö+iı '•lrler. T-... 
be ile Mıteur arasında afddeıli muhare
beler ohnaka.dlr. 

Cedeyda almanlarda 
Şimal Afrika Umumi kar•rarihı: 

~ a ı. - Ceılı:yda alınanların elın· 
ıledır. Tebucba mUUc!ikler tara -
tından boşaltılmıosa da almanların 
lturannı iyal edip etmecWlleri bel
li delllctir. 

1 ngiliz gazeteleri lada 
eyimserlikten çekiniyorlar 

Londra. 6 a.a. - lnaili• ... .._ 
teri: 
Gazeteler, ilk aayfalanıııa maııim 
bir kısmını Ruııya •akayune baare
derelı bilba- General Juluw ini • 
mandasındaki kuYvetleria - der
it") ı lennı müteakip Rjev'ln batıaul
dan ap«ı )'Ukan 120 kilometre me
satede bulanH Smolenak'I clotru -
dan docrun tchdidettiıdertai lta7-
dettiltten 90IU'a. uı1 ebemmiyeti 
Tunm"taıd muharebelere yermekte
dirlcr. Gazeteler orada Tebourba -
M .. teur - Ccdeyda ciYannda tiddet-

li sav11ıar YUkaa selıtili ve alman 
tayyareeılijinin Afrika da usan mlU 
terıberi söetennemif oldqu faali
yeti ba ....... kudelUtini 90yle-
mek auretı,yle bırincl orduya dllfen 
yazifenln bezı e~ imeer haberlerin 
zannetUrınek lstediklert kadar ko
la)' olauyacatını okuyucuiarına an
latmak istemektedirler. 

Timca pzeteai ıu mUtaleadadır ı 
Almanların Tunus'taki kartı bll

cumlan çok tlddeUi olmqtur. Bu
oa ratmen alman mukabil taarruzu 
durdurulmuş ve ıcörUnUııe nazaran, 
toprak kazanmakla beraber bellı 
baılı hedefleriıır varamımııhr Bu 
taarrua aynı samanda Cedeyda'nııı 
batısında bulunan amerikan ve in. 
giliz kuvvet !erinin ilerlemeslncl<' 
de bir clllnışa sebep olmam1ttır. Bu 
kuvvetler ıt()rüntıoe ıtöre Tebour -
ha'Y1 elden kac;trDUflardar. Hattl 
Mateur'U bile muhafaza edeblldlk
lerl şüphelidir • 
E~r fimrlilri nzb'ett tanır edc9I 

radyolar d*8 tae bidiMlerln ~ıa
klfafı ıekilleriade ne hRyret verıcl 
bir hal. ne de bir trhlflte mneut 
değildir. Bil lnkipf tarın om oba 
ifası luım gelen vazifeBia ne ka
clar stıı: oldutuaa bir wettir ki 
buou mutedil fikirli olaalar saten 
çoktan an'1un11lardtr. 

Bundan -ra flmal .Afrilta'da bu· 
hmaıı mUltc!ikler kuVYetiola umu
miyeti bakmımdlla milıftr lt'""et
lertne fallt bulandutuna. fakat ._ 
vqta it 16ren lnnYetln yalına ctııf
man ırar.taına çıllarılabllea lıUYYet 
olctutuau uydednı Tiınaı 86alerioe 
ı• 8111'etle devanı etmiftlra 

Mihverin muvasala 
imkanları daha üstündür 
Meaelenln ruhu muvuala hatla

rında ye ban hl.ma,Jemindedir. lılu -
vaaala iki tal"af içia de ıcUçlUklcrle 
dolu olmakla beraber mihverin Si
cilya Ye Sardonya adalannın l:rl 
tecbis edilmlt tayyare Ulllerlne bal-
lı sıncirJeme mt1Y1111&1aa blzimkln

dcn uatündür ve bu üatUnlutiln ya· 
kın zamanda lehimiae dealfeceiine 
dair de ortada bir emare )'oktur. 
Şimal Fransız Afrikuın daJd mu • 
vaııalalı~n kuvvetleadlrilmeal •e 
teekilita bağtanmaın birinci derece
de bar Dıtiyaç balındedlr. Bundan 
sonra sekislnel orduDWI Libya'cb 
ılerl17erek da1ıa as DM9deli acak
lara prktan da bir uuyik ıcra et
mı:k imldnını verdlti vakit bu va
siyetin dllzelmcai ihtimal vardır. 
Kuvvetlerimısi yeniden toplamak 
hususunda ite yarıyacak olan bu 
duruştan .onra daha iyi hazırlan -
mış metodlarla hereket etmeA"e ih
tiyaç huıl olacak ve hareket edea 
kuvvetlerimız Tunllll usertndekl 
tazyiklerini daha ziyade takvıye e
dilmlt bir halde icra edeceklerdir. 

Fakat vuııret ne .ıı.dar aılıı malla • 
ame edtune edMlıln. bura4üS aJman 
ımı«avrmeunm ma~·• bil.- cık -
btmu& m'*-vemet derecealncle olab._ -
aıaı lbUmall pek udır. Bunuolıa ben -
tıer kuvvetıerimtzın. M1111r'da salebe eden 
dit• ıwv.eUerllnia ati. ....,_tık bir 
t&nDda telkHA.UandınJIDUı -vaa..a . 
ytıt ktD -ıa bk au•v- t.-u • -
denld.lr. 

DeJlıl 'J'tılesrapb ....... de fllllla.n 
yumaktıtdar : 

8oat""'*' partalı nmvaltakuetle -
rtnderı aonra bütUn eephedılld _...._. 

- taamazundıl - aeovt dWul Undtnl 
hı.etUrml)te tıQıada. aunu. mama •-
va.ıann ılddelıat ~ demek de
tudlr. BIWdl taarp MI' Cl'Dllede. raınız 
Aatıeııa m~ oıarü. tlddetll bir 

t*t)de devam etmektedir· TlmWtald 
.. ,,.. ı.e mQtteftk)erlnn strateJll hedef.. 
lert lcılD ~ .anı.- medlUr oldUlılan 
ft ancall wlrıı-re.tO m.alAnD •111' 
ft - tnGeadelelere llMlt"dan katma -
dan ele sectrtlecellnl Gmlt ettikleri 
noktalardan 32 kkımetrea bir .._,._ 
de bun ıı.t ve ._ ,_ bir llldldıt 

dev- edip dunna1ııla41r. 

Bazı mihver birlikleri 
Teburba'ya girdi 

Londra. & a.a. - etmal Atrlb MOt· 
teftıder umumi karvaAhıntn r.m1 teb
llltndl bLlıl1111dlıttne san. Teburila oev
'9tnde aılddetU bir mulıarebe olmakta • 
dır. MOttett lmnetJer te71N lllldm tırt • 
pekır ltzert11de tAllınr tWIW buır -
lanml9br. Jnbwrtn bir Irat z1l'bb .. 
Pb'lde blrUtt ~ ............ 

JliJttefilrler baa yerde 
relrilmek mrunda 

kalıyorlar 
LoDılN, B u. -a.ıtter ._, •• TU-

lıhh'ye ... 

Si renayka' da 

devriye 
faaliyeti 

oldu 
KalaiN. 5 .... - Ona.sark teb&iii: 

Da. ileri P"'ftde clrniJelerimiz faali}et 
g&trnnitlndir. Dün, Libya üttrinde ha· 
.. faaliyeti büyük bir ölçüde olmunıı • 
br. Ona bombe U(aklarımız geceleyin 
Maıdelıareb hava meydanını bcımb&la • 
mııhndtr. Aynı ıte<t: Trablus ll("ıklannda 
cenuba dojru ilerliyerı iki dülftWI ıtemi· 
sine rorpil u(llklınmız rıırdından hücum 
edilaıiıtir. ilk varura tam bir U.heı kay· 
dldilmit. fiddedi bir infillluan 90l1fl ft• 

pw -iyle yokol.muftur. Yeniden 
u.Mc aı.a lriııci ftpur atet alınıtnr. 
tJcak1anmız unldaprkea bu .. par ~ 
,... Y8lmll bukım17ordu. 

c-p Sicilya'daki ha .. ...,danlan 
Pcldede ~ ,.....a1ar cıbnl· 
aqeır. Sinıküza'daki deniz ~rı üs • 
.._ ele homtıalar aıdmıfbr. Aiıı homtıı 
apldanndıae ariirekbp 6aemli bir ıeıki 1 
cliia afmılüz NapoU'ele doltlan n batkı 
hedefine -.ffıııluyedi bir hücum ,ap-

lllllh'· IWtia .. hareklnaa, biiıiln uçakla • 
~ lhleri• sailam olarak dömn111le·· 
c&. 

Rommel yeni takviyeler 
aldı 

Ona, 5 .... - r .. radyosu buaün 
Wldintijiae aöre Marctal Romaıef ricaı 
etmekte olan ıümenlerİJIİn bır kı mını 
temik etmek imkanını veren elıemıniyeıli 
takviyeler almı,ur. Rommel bu suretle 
üç zırfılı tümen, bir hafif müfrne ve ~ 
ne bir bombuı müfreıe te,kil etmiıtır. 

--ıa Bll'tncıl 1nslMız ~ :yanındaki 

hUBual anabM>lrt blktlriJıor : 
A iman tank blrllklef"I TabuTt>a teV('Cs 

sinde ileri hamlelerinde devam edl>'Or -

tar Blrtncl lnııWz <>nııwıumın tJeri hat -
lan b1 tutunu.vona da bazı yerıen~ 

toı>rak blrakma.k zorunda kalı~l•rlnr 
Almanlaruı l&DkJarla yaptılılM1 bu ta· 
aıTUzlardaıı evel bir detuında atman pi 
te uçak ~ tldıdetJJ bombllr$ • 
ınanl&rde bulUDU)'Ol1ıar. Almanlar bil • 
•- ıurıncı tnııum Ordwıunun en kuv
ftUA ı.hmdutu :ren taa.ıTaz edtJrorlar. 
a.- papmaııkJa malraaUan h« hUde 
pllııDJlınmıBI ako.t eCmt*Ur. Fakat al· 
ınanla.nn elinde Zlltıh ıııvnetı.nnı ta-
1Dbedecı5 lift derec:eck ne sıWade ne de 
toptu kuYveU vardır. 

Tu.wta b&ll deYamh '* ..... Yok
..... comca c1atıar ııu ~ kUl"\11 -
ınaaım • ıh-~. a.e bu 
dat'lar ~ ltOJ9r ltılrn«Jeft ttı • 
-.e oı~ maJtarD bir ıaGdalaa 
,...,....,.ar. mr .,...,... dıendılUır ld· Atıl • 
oct"dıl dııl .-elıll t4* bir tadııln hatta bir 
COC'* tanıhndııll ın8dılfu edlleblı.-. 

Müttefikler çemberi 
yarılmadı 

Londra. S a.a. - elmal Afrllnl Met • 
~tikler umumi lıararırtJundan ötreftl • 
~itine ıröre, aıman pt,paclml tanklann 
yani~ ve ~ Mattm9 kadar 
auıaıı ... - ...,...... batı.r- kar-

.. "patı Ov(lıneG llddetll taamımda da 
BtılM'Ue ~ c;enbel1 J'&ftl!Qlll 

tnQValalt ollılnMnlllardJ. 

Şimal Alrika•da alman 
bava bacumu püs1'ürtüldD 
1aodra. ' a.a. - Gerek naı cepbcsin

dıaki pnk Şiaıa1 Afıika"daü dilemlll1 
kUYfttleri ..,...,.. ayıada uiradıkları 
bozsunJaıdaa ııonra kendilerini tophya
nk müttefilderia eaarruzlarıoa ka111 şid· 
dede bir aıakawmete buulaamakta· 
darlar. 

Scalinaraı'u kupulmaı bulunao il· 
mu tüaıeoleriain ilk panik safhasını at· 
tacuklan bariz bir aarene a6ıüliiyor. 
Halbuki bu 1ı61Pde ruaların seri Ye ezi· 
ci bir zafer kazanacakları üaıidedılınit
ti. Simdi buradaki aı-n kunederi ba· 
.. JQli)'le alcbklan a.kriye lutalaruwı 
ela itdrMli1ll mu~ tamim et· 
meluedirler. Pııkat bundan ScaliDpaa 6-
ollade almaalana daha elveriıli dunma 
airdikleriııe hükmedilemez. Teniae ola
nık al ... Jer fi-8 bodıutarcla hubd
aMk :ııonuıda bulllllll)"Orlıar w böyle açıll 
arazide d&rilpnek mecburiyetinden kur· 
tulmak ~ bildla pJ'ft(leriyle p)ıp· 
,.,.-lar. 

Diğer cephelerde 
durum 

Gecea hafta _........_. 1'111 aaarnım 

kafJllHlda ... ttdılı:fan lcin derhal rni1-
dafu tedbirleri almıya vakit bulanıaaut
lardı. Fakat bu baha mlclalaaJanm tan· 
ılın enikleri •uhakkakur. 

Şiml.I Afrika"dan askeri w siyasi -. 
nama dair .-J• haberin bnpkur. Bi· 
zerte ile T- -rleri ıuuaadalı:i ka· 
.tıaludaa hantdlerinia bined onlumo 
eli.ocle bulwıduiu kad olarak ~. 
._ ~ .......... da hu9'İ \asa. 
baları iyal euoil oldukları maliza de
lildJr . 

Amerikan nhDlfnde ~ Dehurbe 
ile ,..,.-. dtiırmcla mıhrırebeler ce
reyan etmelce olduiu bildirilmeluedir. 
Allllaıılar o.bultıa ,.lualannda iıısiliz 
~ Wr .... bGcu.la bu'
.....,. • ~lerdir. Bi~ 
onla lucalaa .am.ıan. burada ilıiaa 
Wr hltumw • )lilldirtmüflerdil. 

Oiiar ..,.,._ y._ ibıeriade ba .. 
~ clmm bı:ım dnam ediyor. 
,..., mlttlfilderio ... ,. kadar se .. 
...,. ... oWıııia illi lıundıa ela llava it
dialQllll ..- ..akled baldwıda bir 
.., bili..,.. 

ı..ıuz ...-ı.taı. ~ bazı 
~ inlılUa .... ~ Tu-
_._.. ............... ,..,... Jırl. ....,.. .................... ,.. 
.. .... ... ................ GllcriDi 

Tunus'ta 
Müttefikler 

karşı 
taarruzda 

(Batı l inci sayfada) 
dllrnit Ye 6 ıaceılc dlitilrWırnü.stür. Son 
ıo g{lnkil aav&Slarda yalnız 78 inci 
piyade tnırnenl 169 tank taıhri>c'tml.t· 
tlr. Hıwa kuvvetlerı dl.lşmım kıt.ala· 

$1alingrarta 
sıkışıyor 
-< nası ı inci aa) racıa )

hal"flkltına d<.>vam 0un l'ntır So~ 

kıtawı Sta ıımd ın cenup batıamda 

t )i.>TI pl tm ,, ~ • 

eti nde. V\ı)'ar.ma • RJev a-

mühim bir 
kavşağı 
tuttular 

nnın hmwlMIB ınevzi'lerfnl talıribet· nwncta kıl nm z taraf ndlln ııaııW • 
mif ve :arilb kollan dalıtnuşt.ır. dtlm br I08C o inde ııava.ıar btllıu -

Av ~nlz h~ blıır kll.),p ver- aa ceUrı oımuttur N lclk"ln cemac> do • 
meden 58 düşman ucağı, utaksavar tusunda da savNlar oldutu blldlrUmıe -
~ da 3 uçak dütürmO • Ur 

-< 8-şı ı. inci .. ,.ada >-
keıı &>emli bır İngiliz amerikan aruPll 
hemen hemm tamamiyle 10kedilıni,.r. 
Dütmın in an ve malıeme bakımından 
bu)ük laJırlar vermiıtır. Önemh pake 
bombe snaş uçakları savaşlara iııirak 
ı:ımıılerdar. 8\lndan hatka top mevzileri, 
kııa ve ıank cwlulukları muıeaddit defa· 
far boaıbeJanmış, 120 deo fula motiflü 
ıaııı ıahribedilmiıtir. Alman vc İtalyan 
uçaklan Boıw'ı tekrar hucum ttmitlcr • 
dir. Bir nakliye vapuruna ajır isabet kav· 
dedilmiı,' blşka hir (Oklarında da yıın • 
gın ı;ıkınlmıttır. Alman ucılan 23 düt
man uçajı, Tunu\'uıki k1yı betar)"lllan 
da 2 uçak düşumıuşlerdır. Bizim 5 uça • 
iımız uslerioe donmemqtir. 

Bandı işpliıniı. ılıındaki kıyılarda 
inaılız havı kuvvetlen duo 6 uçak kay • 
beuniılerdi r. 

ltalyan resmi tebliği 

l~r. 
Simal ~. 80 deci faEla taıh-

ktml nM!'VZf tıııhrlJ> ve buradaki gar
n zonlar ya imha veya esir edı1m!e
ür. 

Almanlar 2000 esir aldılar 
BerHn, 5 a.a. - D.N.B. ajansı bfl· 

diriyor: 
VolKa ve Don nemrlerl aırM1nda 

harbeden alman ıkıtalan dil.$Inanm P • 
yade ve tanklarla yaı>tıtı eok şiddet
li hQcumlan tardet.ıni'Şlerdk. Yalnız 
bu cephede 75 dütman tankı tahrl
b(.'dll.miş ve. 13 tanesi. hareıkf't.Sız bi.r 
hale getiril~tir. Almıı.n zırhlı kU\ • 
vctleıinm ılddetl,j bh' snldınsı dilş -
man :ı:ımlt ve süvari kuvvetJertni im
ha etmiştir. Alınan e*lerin adedi 
2000 ve malzemeain mıktan 14 top 
He 800 attır • 

Şimalde 80 harp gemisi 
tahribedildi 

Berlla. 5 a.a. - D.N.B. Din aakerl 
~lvdan hıııber aldı11na aore, 
alman hllcum kıtalan 4 ı lllJlll ta
rihinde d!l4manm eımal ce-ph("Sinde 
80 harp mevzHnt ve kalesin( talıribet
millerdir. EatrlB alanm1t ve dilJRla
na aaır U)"lat nrdir~. 

ltalyan ve Macarlar Dorlu 
geçtiler 

n k tah 
k 1>c.>tm 
yct ıoııı:usu 3 ıop, il hav n. 9 mit~ 
vl' bir a ıman pb'ade böMltünG JIOlcıet. • 
m tir 

Staltnarr d'ın .ımaı ballısındll. ~ 

ıı b r avattan .worı bk")lkll'f"lmlz dile -
manı ~ :ı.ırhlı hkimll ~ınakttan Ol

kaml r. 400 k < alman l'lllr" edU -
milllr 7 t<>ı>. 2 ha\an t ıpu. 19 m~ 
b milh m ı d poııu, b rad)'O IJ(l9ta· 

sı \ e bıtşka h rp m 1 ele ~lrtl-
m Ur. Balka k e bir ~·• 
al.aYı IM'VZIW..ltmlıı bOc:um etmtatıır. 
A*erl«mız bu lrik"unna öntt durdur -
mu.. _.. da ıcar.ı hücumla oa.na.. 
ger1 atnue nlır Blr cok uıı• ve IMt -

bdZ •le lr ı ı.Ur. 
Stallnırr d n c :nt1P bıı.luıında taar • 

ruz hıı.rclcA tına dt>-. t'tten lı:uvv«'"1 • 
m 1500 im n nnü• ve mOtald • 

t tahkimli mevztt ele e~ı.tır. Bet 
tnnk, 24 toıı. ıo tı ' n topu. :ırr m~ 
GO Whklmll mevzi. 40 ztmlJ 11tınak tab
r!belMlm şttr DW kftılmde tNltlllerlmlıllD 
kanad nda düfınltll pl)'adetıl \'le tamdan 
ııözWtm~Utr. Tankııavar top ve tıll • 
fetdn1mls 6 alman tadunl ı.hribeCmll-

Roma, 5 ı L - lııtyao tcblili: Ta· 
nus kewnınde, ııddedi muharebeler de • 
~ eımı:kıedır. Mıhnr kuaları, birka( 
guo turen savaılaıdao IOClr& ıtrauJik ba· 
kımdan rek hnanli olan bir yol ve de • 
mıryolu ka•piıÔı hücumla upcetmiılı:r· 
dir. J)üpnan ı'* çok insan ve malı~ 
klybeımişılr. Mihver kuvndmnın bu 
muzaffer h1reketi, ehemmi,ali bomba 
ve rike bomba uçaktırmdan murekkep 
tqkiller tarafındın de.teklenmişttr. Bat
ka hava 1qkilleri de, topı;u mevı.ilerine, 
kırıı ve tank topluluklarına bııtuıı; defa 
hücwn ederek yüzden fula zırhlı vasıta 
ıahrıbeaniı •e,& aiar Mlfflte lıa&ara ui· 

Berlln, 5 a.a. - D.N.B. ajaaaınm tıır. Zarhlı kuvvetlerirıla h~ 
haber a.ldıAına. aöre. Don cephe.oı.nde matırum kalan alman pb'adeııA mMrabas 
ıtal.)an ve macar karakol kuvveuerr at<'tl altına a mmlf vt" mutıaretıe :rew-. 
eatrt« aMnııik cuma sünü nehri seç- de .bir l:(Jk 6Kl tnromıı.ıır. 
mlı$1erdir. Bu karakollarıın vaızilel n 1 

raınuıl ardar. • 
iıalyaa w alman uca tetkilleri. Be> 

ne limanına )'ft1ideo ıiddede hücum eı • 
mişlerdır. Bır vırura isabet olmut. ftpat' 

fofiUk etmi,cir Birçok vapurda ~ 
çıkmıııır. Alman ı•nlan H ll(llk dütür· 
muılerdİc'. l>iııer rarafıan alman uçaksa· 
v,r kuneılerı de Tunu' sahilinde ıki 
uçak du,umıuııur. Bır amerüh subaJ 
esir alınnuftlr. 

unnwniyetle memnwuyet verici bil" Merkezde almanlar 1100 
tele ide bttıDI ve birçok lı:~ler > a- ··ı ·· d ·ı 
palnuftır. o u ver l er 

Müttefiklerin bir hava 
lilosu imha olundu 

Berlin, ' ı.a. - Alman av uçaktan 
4 illdcinuııda Tunus hareket sahası üze • 
rinde bü)'Uk bir muvaffakı,a kazanmıı • 
\ardır. 

D N.B. oin öirendiiine g6re hirkac 
alman av teşkiU. inıtiliz • ıunerikan avcı· 
tannan hima)'ninde ~dm Oou11lu • Bot
toa tipinde 12 bomba uçağım önlemiı • 
lftdir. Alman aYCdan d6,.un bnmba • 
cııftlannı himayeJerincleo q11dalt1911 w 
k ... ttııktao 900ra ıu .. bir miidılec i(io
de her oa ikitiai ele ~ düşürmütlerdir. 
Botuba U(aklaraoın böylece hesaplan llÖ
rülilrke11 batka alman av uçakları da İn· 
giliz • ~rikao a• uçaklariyle "vqa tu· 
tutm111lar ve kısa fakat ıiddedi bir ilet 
ıeaıisinden 900ra bütün düsman aYCtlan 
da yHe düıürülnriişrür. Dü,man tctkili 
wk bir uçıık lunulnuılmıan imha olun· 
muınar. 

Alnerian -ınnıı (iı 
IWlstMtldl fllliyelleri 
Çunldne. 3 a.a. Amerikan tebMtt : 
Amerikan ontuınJnll m«WUP bomba 

~aklan attalar ~ 28 eontet • 
r1nde R~ nJ"de Honır117 Kampra')'l 

ve Hatu tımanını bombalam~ır. Bir 
ferlrbot blltanlm-. bir elılktrlk taıtıf9msı 
taJııibecHlmı.tlr. Bomba utaıctanmız 
Fi14< tnın~rtnı. dellol&n. doklan. mata • 
salan ve sel• laaJtndSI ...,urlan bom· 
balnmıııant r UtaA<lanmız A)'rıhrtcerı 
matıualardsn biri aJeovlırr lıclnde tdl. E -
lekt.rlk t~na tam ıutıetıer U, • 
dedltmtetlr. Bu tatırlkUlın tamalDm tab

rlbedUdıltl Hlllımllktadır. 

12 gündenberi 
gömülemiyen ölü 

santand•. 5 a a - 23 ~ 0-
jeta'da öten 18 )'aflndalcl llPaMOl tazı 
Marla ruvu·aıı C81!dt hAJA aömGne -
mı.ur. çUnkO c-« adaleıertın eıa.tld • 
yetini ve rmatnt oldutu ırtb mulıafıua 
etrılMıllWdlr. 9Clll abtel'dl bir oc* ** -
torlar kızm vQMJdunll mUIQ'me etınıew 
cHr Bu aabah vtıı ~ Sııllllarl4ır 
sthhat ınUdUrll otıkıta halde 6lılbCl ııl • 
yam etmı.ıenttr. o.ıtte ancaılr bu ._ 
bah tl'k tefellll'llt1 aa.ınetlıerl •IMıtm • 
dan cenazenkı yamı ırömWmemne lstın 
vertlmek lhtlınall wn!W'. 

Helsinki'nin bir tekzibi 
Hebimcı, ' a.a. - Royter ıjaasanan 

verdiii bir haberde 20 bin bolf(!Vİk esi· 
rinin .fin.liodiya'da actıkıao öldüğüllt' 
dair nuıreıal Mannerheim tarafından lu· 
ıtlha( merlcezine bir demeç yapddıjı id
dia edilmiıd. 

Fiallndiya hahmer biiroM& ba iddia
nuı .,,dunna w udsaz oldujuou ve aıa· 
retal Mamıftheinı'in böJle bir demeçte 
bulamuchlınt t6ylemi,e mnnodııar. 

ÇÖRÇİL'E GöRE 

• savat en gergın 
devresinde 

Bradlord, 5 a.a. - lııgUt<.>re'nin 
flmal doiU harp fııbr1kalannı eeırıfi.k
terı aonra M. Cörçll de~Ur ki: 

Muharebe en ılıddetM salh..ne yak-
1811111N1ktedtr. BUUln kuvvftJerimizi 
tQPlmlıaauz IJrıımdar. Ve lllO'et belde
mecMimlZ blr anda bi haberler arellr
ııe bundan memnun olablliriöı. Fakat 
yabı• bunu btıklememelbiZ-

KoUanmmn kuvvetine ve lşl.mjze 
ve ceuretlml:rıe &i)vecıb°()ruz. Bunlar
dan lıtc bir1 bu 1-blır! bOUJn devmrıı 
müddetince ne dııNJI, ne de harid 
buhr.mımla tıbi t-etmemiftir. Biz 
ırkunam Y891tlm dacvaruyonıı.. Bu 
vasıflan nesilller be910IQll'I '~ gellştlr
miftic'. Ve işte bu varsıl'lardır ki bizi 
bu ...,... afere ~llıktır, Bu 
vMtftanmıza lmammız vardır. 

M. Çörçil SUnaJ Afıika .aeferinden 
bıııhsedereık ~r ki: 

Mllttt-nıcfertmtı ameftlcaıldat"la bir
likte Şlıımal Afrika"ya taarruz ett.lt 
ve kJu bir zaman ~ Atlantik Ok· 
ylDOSundan hemea hemen Akde
ntrzın ortaana kadar ya 1440 ktlo
metre kadar fterledlk. Farkat daha 
önltmllzde 82 ~etreük bir mesa
fe vsrdw. Ve bu klkOk meaft!'YI ele 
ıreotnneden ev'1ft QOk cıetin bir 181V&I 
bbJl bekliyor. Dil$marıın Mkerl lcud • 
ret.ı lanlmadm ve denize atılmad1111 
evvel! ceıtın savaıtlar olacıiktır. NetJ
ceden f(lpfıem yoktur. Fakat bu n tı
~e.nin Jrol.-c& abnacaiılu bekleme -
ylnlz. 

Sime! Afrllka'nm Gte Uır&fında or
dulanmız blnterce ftllr aldıktan aon
ra Derlbor ve öoOnde dQemam seri 
ıQ~r. fakaıt orada da tiddetll bir 
sav8'1D vukuu be4denilmektedlr. 

Ç&çil'in duyduğu en 
büyük bahtiyarlık 

tneınz ft mnerlkarhlenn bunca u
wtlar pptıldan ay lıı:IDde dll)"duiwı' 
m bQyQk b9bt&yarbk flldur: dQfma
na yakmdm taarnız edcyoruz. Ve bu 
muazzam 9MIMID se<ıen .enenm bil
Ftlk bir k.,.,MMla ve bu senenin de 
tanwnırnda bCltln >tıkllnil llzeı1eıine 
almıt olım ru.lan bu ylikU taşımakta 

Sicilyı"ya ııeklettikleri bUdirilmi,tir. Son yalnız bınııBınUyoruz. Ruslar kendi 
haberler f,unun dolta olmaclaiını ,&ter· mamJPketJerl.ni biz de kendi memle
mektedir Hıkikıtıe alınanlar, bu büt,.. ketlmizl mOdafaa ed yonız. FakM he
de yapmak isıedikleri ıiddnli müdafu pmniz meml~etten de dıtha aziz de
içİJI ıanıri olın han kuneclerini T-~ faıkat daha ~ilk bir lll'Y 
ile SiciJya•daki iller ...,.... ... et· utnında --~ Bir d!Vlll), mn-

dafaa ediı)ooruz. Bu dlva hllr!yet ve 
aıiflerdir. adalet ~rr. Zayı1'ln k\JV\t"t1·ye 

Şimal Afriluı'dıı siyasi k&r11 olan cllvaSldır. kanunun zıoma-
durum tıta lkarısı olım cllvamctır. 1ıyu11 n sid-

det Ve ..... ı9ldada ikanı olarn cllvaıııdır. 
l!t-.1 U..!L-"daki IJİ-..J darama - "" b _. nu-- ~ .- ı.te uitnında eav8rltılhmız dAva u -

Uaıce: dur. B• db• ailr alır. YIW8' y&VlllJ, 
Amiral 01rlan'ao kmdini deTlec reW ,.._ EGıln w 6o6ne .-.cAmerz bir su· 

iJlo ecmai üaeriae ftZİJll dDa ai,.ıle rette •ere dolru y{lrQmf'Ktedlr. Bu 
L-- -'f!lt eılde edUdlkten IOIM"8 dalla tyt ....... .-qtU'. _., ..X-..-.J. 

Miteer R11Zttlr .. m -ısaı Darlaa De bir Alemde buJuneratımm gvn."'.....,.. 

·--•u aııa1qa1a hakluada ftftlili llnlz. Eltt bllt&n mlllfltler kerıd"eri· 
7- ~ J.-1. .,. dlteft .. .., ... yapma* ... tetııdlt
bas mahfillerce Ufi tellrkki ulm._.. 1_ w teGllıf'en ._... av-.ta oldu· 
Biliadiii aibi Aınerib [)eylet Reisl. bu ~ ... _.,. ..redn aıeyYe1erinl de topla
anl ...... nıa uRrl zarureds dolayı111I• malııta bOtOn PM'fller ve 11nınaır blr
mntlcbt bir tedbir ınabiyeciade oldu- ı,.._ bu &ıeaı dllba da milıkemmel 
luma .a,lemi,Ur. 01.-ı.r. 

OGD Avam Kamaruaocla bas ınelım- rnı.mantll'llll• 91* ktJVVt!tltıllr. On-
lar Şimal Afrika'daki btıdiMler hlıWtıa- lann mll)'Oftlarca •m buJunuynr. 

izhar ı.ı- Ve Pl..rtnde ~ llwalde k61e ırl>I 
ela endite du>·duldat1nı ecm._. w kunenchlclan mııtyonlarla esir de ~ 
hükümeltal iz•ı isteaıiflndir. _ ...... ,&: tbr Btre* ..-ı toPraldar acıtett -

Haridye Nazan Miaıtt Edea ....... ler. w llOllDmlerl arltJna ~eOl bO· 
cevaplll amiral Oarlan'ın dnlec niai 70lr ı..,, kotıeıerlnl aldılar. Onlann 
illa edilmesi mewtaiaıle laailıere'nla tele tıft llkldM vardır. O da nmıl -'ki· 
fikri .,...,....,, olduiuna. 1ıa aelıeple ı delldtr: ~ ve 1emıeem1t pnt
inıdliz hAIHMdnia bu lıeyfiyede lıeedl· nere-1"4n 1Mae'1ı h8llW'ft bir aTIM 

- lllib ..... lllDediiW .,...,... -·- --- ... '* ---

Mstceız ~ lotalanllm il • 
m lann loa tı ınWt&vaneUnl laısalı: 

nı h ~ t d<.'Vam etmı.lerdlr. 

D t n ııUn 1 \ in ba.t.wnd& INaJfmls 
aıt ınc.ıa bu.1.-.ı blır eome iCllı t6ddetM bir 
.a\a• oım..uır AlmMılar ne ~ 
oltm13 o un, ken lert ttın olanüaUl «*& 
bu ınünakalıe J'l)luml ırert aım.,.. ~ 
rorlardı. BlrMılderlmtrıı hlk'Wnlan Jllla • 
kürtmU. •e alrnruılara atrr lluUl'IP ..,.. • 
dlnnbılentlr. Almnnhır 1100 Mil ~ 
!erdir. 7 top ve 12> laıın)'Oa f.allftlıeda • 
mıeur. 

Nal\"!k"ln C'\'flllP ~ ....... 
tumuz 11 alman awuma llM9dBll alım • 
ınuttur. 4 aıman acatı ..,.. .... 4 
tantst de ?ıııaan utratJlm1'bl'. ..._ 

lıOt.Gn ----- Oıalertm • 1 • 
dtr. 

8lmaJ Ka,._.,."8 twnlıMla 117 . , .. _. 
bir cfte snaı>U bir alman ._.... ,.,.._ 

ı;>lrann..ırr. Lt*omottır w .,._. ,.. 
mOteaMtt vaıron parcalarınllfbr ...... 
bir ('l.'lte ın'UP'I dil bir •VMta 4 ...... 
sulıoYt ve 46 « ını,ı~c.uır. 

Sovyetler Parıin ıebriai 
aldılar 

MOllltova. 5 a.a. - Rıııırta'tll .... 
il muhabiri Harolıd JOna ~ : 

Kwlord\lnUft kuVYlllW I* tellıılll ... 
Mncral ta alman1Ann 160 IUlamdn ... 
rtıcrtne niltw: et.Uktell ...- Don'WI 9 
tJaında ana <k."11\lO'Olu bıQr\lnCa Jıf°"°""' 
kaık ve Roatof ıatJkamettndm .... • 
mekı.dlr. ~ idea - ......, • 
1&nla, bU llOV)'et ku•wı&le111*l ae...a. 
d~ ....-ıe PeqlD eebftDl .,..._ 
tlkler1nl bllıdlırb'or Bu ~ .... 
dll, b4Wük pU clemlr1"1>N __.. e • 
Z«1nde ve &l.&llnarad m 144 

mal.oda bWunan lnemll Sllı--· 
tdınnln 12 k1lometre dotualnda. .. 
c1s1 de $l kUıOmeue bat•,,,,_ bUlla 
maktadır. 

Don kıyısında bflyli 
bir muharebe 

JılolkDVa. il a.a. - Don netıımm 
kl)'lllnda p tahkim erUlmll bir ~ 
etrafında blW\llt b4r ~ cıilı W 
dır. Kö~ tlmal ba~ kimli 

ellndedlr Burada almullar 
StaUNrrad aıı Pnal "-Duıdan da 
yapılmaldaıbr ~ IClYarill • .._ 
lana rıcat yaUann1 Jıamek auretlflıl 
çalatmaktadlr. 

Pasifik harp lebl 
Melboarne, S a.a. - Ceaap .... 

nfik bölaaindelü miiıtefik ~ 
mumi kararPJıımo ıebliji: 

Buaa-Gona"da kı&alarımaz iled 
kedtri eUMUında seride bıraka.ipi 
cepleri diqmaodan tı:auı.lemitlenlk 
haıebe meydananda 400 dea fazla a 
yılaııtur. 

DiİllUll atlrıeri ile dolu iki 
m....a uçaklarunız tarafaada 
mıttır. Bu ma•nalarda buluma 
ukerlm boiulmutlardar. 

f.>üflllan muhuara ediJeo 
peıqıatle yi~eak acmaktadır. ~ 
vederimiı kıtalanmaza yardam 
dir. 

OiJer kesimlerde ınuharebeW 
lalı bir turetıe devam ediyor. 

Kavimg"ıle ona büyOldlbe hamılılf. 
çaklarımaz 11ece dütm111 uçak 
na hiiamı eder.k apklar ...... 
11ınlıar çıkarmışlardır. 

Lae Salamua"da alır bomba 
nmız & ... meydanına hüan etmltl 

Siaıal bılıı kesiminde )'alDJ& ketif 
rı:kı:tleri olm111nar. 
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Ankaragücü Temsil Kolunun seyahat~ Askeri gü~ler 

Cephedeki Oğul 
Ş.TAYLAN 

-II-
Ve atıamab ı>ek benziyeın kesik 1 du. Okul kltaplan da biraz ötedek1 

bir gülüşe güldükten sonra: rafa d.lzHmıştı. Yüzbaşı odaıyı ilk de-
- Hınzır oğlan.. diye iH\ve etti... ta sanki bugün görüyormuş gtıbi göz

Kaııabayı ne de çok severdi .. Oraya den ge( riyordu. Kendi kendine: 
&itmekten buradaki işleri ya.pmağa - Zavallı c;ocuk .. diye mınJdandı. 
vakit bulamazdı.. Bu yüzden onu a- Tam o sırada ~fıdan canhırq bir 
aarladılhmı hatırlıyorum da... feryat yükseldi.. Yüzbaşı birden aıc;-

Heyecandan çenesi titriyordu: radı.. Bir an ne yapacağını şaşırdı. 
- Evet, diye tekrarladı.. Bu yüz- Sonra bir kotuda kendini mutfakta 

den onu kac; defa azarladım.. Böyle buldu .. 
olacağını bilseydim .. 

FAİK HOCA 
(Bqı ~. inci ııaytada.) 

bi elinin içine alıp başımı oqıya... 
rak: 

"'Bak gördün mü? Kibrit çöple
rini ne hale getirdik,, demiş ve .ea.
dece kendi eBeri olası benim o ha. 
limle, şimdi dllşunüyorum da, bir 
çocuk safft'tiyle nasıl sevinerek 
ovünmüştü. 

Ankaraı:ücü Temsil Kolu gençleri uıuz ki•ilik bir ıcnı il · k· r·ı · ı 

arasında 
- ( Batı l ı.qp aayfada )

nmı bulamadılar. 

Bu devrede Harp Okulu &ll'8Slyle 
Neja.t, Enti:n, Nadi, Numı, Nadi. Ne~ 
jat, NeJ&t, Emin, Emin, Na:zmi, Nadı 
WiS!lt&myle on tılr gol daıha yıııparak 
sahadan 20-0 galip olarak ayrıldılar. 

Futbol 
Günün tklncı .kıı.rşuaıtınası Yedek 

Suba,y Okulu - Fen Tatbikat Okulu 
futbol taıkımlan arasında Y&ıı>ıldı. Her 
ild takım sa.haya hakem li Neorn 
~~atbey·ın i.dareaiııde eöyie çıı1cu~ 
ceiiı sF o.: Bedri • Nazmi. Necdet -
zi, Lıittu~f Oamaın, Bülent, N.iya-

, • ""9 ak, Turaaı. 
F. r. O.: Rafet • H~t, AJunet _ 

B. Hami Caıtman k!zı Bn. 
ınan He Bn. NaHe Van'.larlı otlu 
Elrnnlı)'et Müdllrltltü DördUncU 
murlanndan B. Omer Vardarlı 
me tören ıerı ae<;ıklıı Mr dı\ vetH 
yapılmı.aıt.ır. ~ evmere hayat 
llllftdetler ılil~. 

Açık teşekkür 
~f'kte olduı}um müzmin 

d sıttf•n itina ve hazakatle 
yapan Mevki Nuıtanesl operatil 
cai Ergüder rle yattığım nı 
şefil<at gösteren sayın h()("am 1b 
Şevki'ye stajiyer N. Ayral'a t 
ler.iml sunanm. 

Hv. Mst. 5 lıncl şu~ 
F. Ayb(>rk 

Eılld hltklmterden Hadimi Bücınm "böyle olacağımı bilsey
dim ... " diıyen sesi yüzbaşının kulağın
da çmlıyordu MlA .• 

Ana duvara yaslanmıştı. Yüzü göz 

yaşlanndan sırsıklam olmuştu.. Ağzı 

ıtÇıktı. Her nefes alışta inliyordu .• Ko
cası yanında ayakta duruyordu. Her 
taralı ayn ayrı titriyor, ellndekl şişe
yi baş aşağı tuttuğunun ve lc;lndekl
nl yerlere dökUlğünün farkına bile 
varmıyarak, karısının yüzüne avuc 
avuç sirke serpiyordu.. Bir yandan 
da: 

Faik Hoca arkaBı kcsilmiyen bir 
sel gibi Galatasaray'ın içinden a. 
kıp giden ne1111leri eline hep böyle 
kibrit çöplerı gibi almııı ve onları 
hayata elı kolu tut.an guçhi kuvvet· 
li fakat bllha.&sa insanlık ve yığıl 
insanlık duygularına bağlı olarak 
yetıııtirmek ıçın 4~ sene çalışmış 
dıırmll§tu ... Ht:r yaramazlığınıızı a!
feıler, her kusurumuzu hO§ ıcörilr -
dü. Fakat tek bir ııeye müsamahası 
yoktu: Yiğitlik ananesine yaraşını. 
yan yalaıılıı kuvveti zayıfa 
karııı kulıanmak bayağılığı. Faik 
Hoca bize bunu telkin eüneıce ça. 
lıştığı zaman butün btitun bUyur, 
glitelliği kadar incelıği de aşikar o. 
lan bır iyilik <levı olurdu. 

1 • • · 1 ~" d • ' cı a ı c~ı>· c Kırıkka· 
e ~ ıuımı, crnır, ora a uç gece arka arka>a Parıimiıin r ı d 

'"K Ad " "•t h ., " . ~rıerıuvar arın an olan anun amı , •• a cuplar ve Kımsc,11Jcr'" adındaki snrf · ·ı _ _, 
l d . y k d k. · .. •. . c , erı ıcmsı <'llccek • 

Necmi, lsmaı.ı Hakkı, Muzatter - Ö
mer, Husrev, Kemal, Hakkı, Ahmet 

Oyuna YedEik Sııba.y Okulu başi~
dıysa da F.T.o. ha.fla.n tarafından 
kolayhkla kesılcti ve bundııın sonra 
7-8 daıkika F.T.O. oyuna hl.kimdir 
Fakat ondan ııonra Oi,;"llaaı Yedeksu~ 
baylılar F.T.O. kalesine sık sık tehli
ke ~a.ratmıya başladılar. Fakat Ah
med ın ~ilzel OYUnu sayesl.nde bu tetı
lıkell h.ücumJar hloblr rıe-tioe verme
di. 21 ıncı daklklıda Niyazi F.efak 
Lıltfi, 0 Turııın paaJaşmasınd~ Y.S. o'. 
Turan ın ayağlyle tek llaYllaruu yan.. 
tılar. .. 

mi kızı. Carlıamba H. HAıklml uıd'I 
verdi t'lll, Kı1'1K'tılr H. HAk1ml Naifi 
ven. Anlcara'da BılJcUoorb'oloıı Dr 
Güven ve K0rt901'.ııı KAmt Güven' .. 
deşlerl. tstanbUıl Hukuk Fakü 
Sami ve Naci Tanverdl'nln an~ 
ye Tanvt'nll ı.t&nbul mektep 

Aynadaıkl hayaline hitabcderek: 
- Evet.. dedi.. Hepimiz böyleyiz 

ille" Haklı olduğumuza, dogruyu 
yaptıfımıza kani olarak kararlar ve
rir, hiddete kapılırız... Zaman geı:er .. 
hal, maziye ka1"1$ır.. ancak o zaman 
lçirnlzi pişmanlık bilrür ve özür ola
rak sadece: "Böyle olacağını bilsey
dim-" der.iz. .. 

er ır. u ar .ı ı rc,ım Kımw,ıllcr' eserine aiı hir grupu k d' 
h:re Kırıkkale"de de başarılar dıleriz. gosıermc ıe ır. Genç. 

- Sussan a.. sus hanım .. diye söy
leniyordu_ Fakat kadın onun söyle
dlglnl duymuyordu bile .. lkı yumru
ğly le karnını ovuyor •. hA.14 lnlırn inim 
inliyordu. 

Yuzbaşı: 

- Öldü .. diye düşünüyordu .. Ölüm 
haberi geldi gal ba •• Ve bir türlü ka
pıırıın eşlğlndt.ın lı;erı gırmeğe cesaret 
edemiyordu. Ana, onu orada görün
ce bı.r c;ığlık daha kopardı. Bir takım 
işaretler yaparak, elindeki buruşuk 

klğıdı ona uzatıyordu.. Yüzbaşı kA
ğıdı aldı ve okumasa başladı: 

"SevgUl annem.. sevaill babam ... 

Biz Beden Terbıyesi hocaları 
Faık Hoca'dan miras olarak bır de 
şunu aldık: İstanbul işgal edılmlş. 
ti. İşgal kuvvetlerini gormıye ta -
hanuuulü olmıyan ve fahri oğretmen 
sıfatıyle tekaııde sevkeılilmiş bulu
nan Faik Hoca, yatağına çekilmiş 
bir arslan gıbi, ya nıektebıııe ya 
evine kapanıyordu. Gelirı azdı; fa. 
kut buna rağmen talebelııı;iııi vı· bil.
tün meslek hayatını içinde ı;reçirdi
ği mektebine varını yoğunu harca· 
maktan size ıfaıle edemıyeceğiın bır 
inşirah duyuyordu. Mektebin o sır
ma i§lemeli güzelim atlas bayrağı. 
nı, bizi leşvik için PariB'te bastır
dığı spor mıı.dalyalarıııı hep kendi 
paracığiyle ödemişti. 

Bu gol üzerine canlanan F tatıbl 
katlılar Y. S. kalesini sık1$tırmıy~ 
b_a.şladılar. Btlhasııa iki a.çıklan sıra
sıyle tf"ltllkell akınlar Y&P&rllık mu -

d
ha,kkak saşı çıkarmak aızmiyle oyna
.ı ~r. Bu g{ju,J oyunlannm semere
~nı 33 ilnctı ~aklkada elde ettiler. 

nkB?k Ömer in güze) biır şütünü 
:ı~ aynı güzellıikle kurtardı, fakat 
tııtk en k~rdı. Topa yetişen Huarev 

d
' rdımına beraıberlik sayısıru kazan
ı ı. 

ikinci devre 

bet çneutunun batmda, basta 
bulundutu tııtanıbul"da Tannrıın 

ll!ıe ka V\19fl1Uslut". 

Htıklm kızı, hllklırn f'9i. hMctm 
ve mUıııtalt'bet hl\Jklm lEır anaııı oıııll 

ye Tanverdf bütün örnrün'll altı 

ihmun yetlşm('tl!ıne vald'etm1'. 
dutu muMtlf'll1n l(lt:imat )'() 
t'Aiı'"11'. b1Uk ııever, IQ'dın, ~ 
Türk anaııı ldt 

Tanverdl ve GOV'l!ll a"Melerlne tıeı1 
biti dileriz. 

Açık te~ekkür 

Iundutu müzmtn aı>and1aitteıı 
edllmek üzere ıılnlitt Gülhane ,,,.,_.-.. 

smde kaldııtı müddet.oe haldcmda. 
edllıen it1na ve ihtimamdan dola.YI 
ta.blı> aaYtn Geıeral Proteeör N~ 

Yllzba.şı hazırdı .. Kıyafetinin düz
sOınlü~Une aynada bLr kere daha göz 
atmaık içln biraz ger.ık'<li. Bırdcn alc
hna bu aynanın bir zaman bir başka 
1111bai)•ın hayalini aksettirdiğini hatır
ladı... Kendisini değil de onu görür 
aibl oldu. Sonra bu his g~tı. fakat 
batcını.n oğlu, göze görünmiycn var
lıtiyle birden bütün odayı 1şgaı1 et
mı.u" Yüzbeşuun lclnl garip bir ü
zQntQ kapladı ..• Evet, o da bu yatllık
ta kızlan dilşünmilş, şu masaya yas
ı.n.r&1c kitap okumuş.. ve son saa
tirıde de hatrallnde bu odayı ya.şat.mış
ta.. Su musluğun yanınd&kl bardağın 
Jc:lnde hlll bir dil fırcaı;ı duruyor-

Ben !yiyim .. Şimdiye kadar burnum 
bile .kanamadı .• Bir ay izinle yarwuza 
gelborum.. Haftaya oradayım.." 

İstanbul'u kurtarmıya xelen Türk 
ordusunu karşılamağa gittiğimiz 
zaman bu altmış beşini geçmiş öğ. 
ret.men milli zaferin saadetiyle san
ki 25 yaşında gibi dinç ve zindey -
di... Kendi yaptırdığı bayrakla övU· 
ncrek: ''Evlatlar! Bu emek bu Jtll· 
rura deymez mi?.. diye g!lrlemiş. 
ti. Faik Hocanın hayatı gibi malı 
mülkU nesi varaa mektebinin ve 

evlitlanm dediği talebesinlndi. 

Nımct Yılmu Bıçki · Oikiş Yur<lunuıı açılmasİv)e •ehri n· 1 "~ ı· b" . 
dah k 

;, , • ı ız ( eff'r ı ır mues 
sese a azanmı~ur. un Cebeci\leki bu yeni yurtıa ıalcht}e ı · k" d" • • 
b k ...L J k · k ·ı· · llç 1 ve ıkışren 
aş a şa,-acı ı ve çıı,;c çı ık de oğreıılmckıedir. Nimet Yılmaz I' ·k" l>"k" 

lklB~ kd~e daha sUratH oldu. He-r 
bUtil 8ı ım d_a ~r ~ı cıkaırmak için 
. n e~erJHerıni sarfederek oynu -
~frlar. F aıkat kale önlerını.n caımur 
~;~~~ır ~ki ~ı:ına da gol çıkarmak 

.. El'Ml\1yor. Bu arada Hus-
met Gozctl'~, Pro!. Alt :ı.aı.t sırol 
Prol. Zeki Halda Pam!r'e, amelt.Yatı 

T. Maarif Cemiyeti 

Eıya Piyangosu 
dün ~ekildi 

'rlartt Maanı CEml)'eU etYa plyanııosu 
lllllll M&t 15 te Seririevlnde Cemiyet l -
d&re He)'et:I Relıı.I lstanbul Meb\18u Fa. 
ldbe ôYın«ı ve Cemb'et plJianao komls
J'CllMl t.zala.rlcvle Octincü Not.er ve .ka.la
INWk bir halk hw:urunda, MUll Plyalljfo 
.....-..n.ın yuvarJaklarlyle cck:llml9t.ir. 
Kazanan numaralar ıunl.ıı.rdır : 

47833 numaralı büete 2000 liralık, 

OllCill6 numaralı büote 000 liralık, 38261 
numanı.lı bilete 000 l1raDk, 19056 nu -
maralı bilete 250 Urallk, 28.'198 numaralı 
lıllet.e 2:IO Ural.ık, 36192 numaralı bilete 
all> liralık, 48699 numaralı b lele 250 U
NI*- 014M numaralı bllete 100 Ura.Irk, 
cıams numaralı bilete 100 lıl.ralık, 07754 
DUllMU"&lı bUete 100 Jlralık, 12719 nu -
llMıl'&lı bilete 100 ltrallk, 20835 numara
la 1ııUılte 100 Uralık. 21416 nwnaralı bl
llı&e 100 bralık, 29009 numaralı bilete 
100 liralılı, 40430 numaralı bilete 100 11· 
nıl*. 45201 numaralı bLlete 100 Mralık, 
4'13:24 numaralı bilete 100 ııra lık, ve ııo
aa 529 numara ile bl.ten ııo bilet ııo, ııo-
1111 08 numara Ue btten 000 bilet :ı, sa
na 43. 89, 90 ve 94 tıe btten ~ yUz
dlll iki bin bilet 3 er liralık ee.ya kazan-
111191udıı'. 

Küçük Haberler 
'tı ı.tanbu1 rnalın*at otla! umum 

mQdtlrlıütUne :500 lira ücret.le emekll ııe
mnı.ı Se)'tetUn Akkoc tayin edUmleıtr. 

'tı Yıtbancı memleketlerden hicret ve 
DUca .un!UYle ;vurdumua ııelmlt bu -
IUllan 637 kiti Türk vatandqlıtına a -
ı.mııetır. * ı.tanouı Selçuık kız enstltilsü na. 
lae ötretmeni ve ınOctt1r muavini Seml-
11& GU.ı1Jüz Niade akeam .kız sanat oku1'u 
n&lde ötretmenlitlne ve mUdUrltlitUne, 
flılantN1 Veta ııııe.ı teı.ete ötretmenl 
Yunm KAzım Könl, Vekllli<k talim 
w tıertıl.Ye Azalıtına, Manisa tınnet tnönU 
m -UtU.U nakit ötret.rru:ml ve mu • 
dllr muavtnı Şerife Sandoer Akhlısar ıı.k

llllll kız aanat okulu nakı.t öitretrnenll 
l1ne ve mUdürlüitUne, Prevnntuyum ve 
llan&torYUm dahHlye mütehassısı Zetcl 
B&ıeotlu aynı mUeııaeee mUdilrlUAiine 
-tıuın ecUlmltlerdir. 

-tf Eıık.I Ulumu lttyel ticariye mek -
w.t ta)ebeslntn ytHcııac ticaret ve lktl -
.ı dculu ımtlhanlarına kabulleri ka -

m$fmlllır. 

-tf Birden tazla kız teknil< !Stretlm 
cıkUlU bUlunan vU&yetlente temrtrı için 

,..u mallardan alınacak malzeme lhtJ
,.cmın maarif mUdürlUtünce tasdılk ve 
f,9Ylllk edlld kten IOllra alınmuı ve bir 

dnll bUlunan yenle maarif mOdürlUıtU· 
nan taad kına Mlzum kalmakaızın okul 
lftildllrlütunce ıı&!tcrlJccek lhtlyaClll' ıı:ö· 
re malzeme \•ertloblle<.'cıtl SUmemnnk 
vmmn MUd\lrlUıt<lnce llıı !Uere blldlrll • 

ur. u 
Aı:tk bulunan mıntalcn tlrnret m • 

~tune moııı:n ıase müsteşarlıitı a -

kıplıınndan B. Mesut Şannan tlll mora 
norı~-··- edll.mlıttr. ----

I G" 'd Yeni ı ne e 

Japon kuvvetleri 

ikiye bölündü 
Yeal Glne'dekl MUttcflkler umumi 

:ı 
11 

il _ Çevrede 200 kareden 
rsl~llk · Uzl"rltıe yayılmıs olan 

bir rl tk!Ye t>ölUnmüttOr. Te-
ıruvvetle , 
e bareıkAtı ıtevam ediyor. Gona da 

1elll mewll zaptedllm'4ttr 
iki __!,aport)<UVVeof.leM RrllBIZ bir SU " 

mau ... -
tJerllyorlar c-.nnll 'dRkl Japon lca • 

•liiıııl.ımmım dU' olduau blld1rlımeıctedU"· 

Hariciye Vekilliği 

Hukuk Müşavirleri 
Harlcl)c Veklllftl Teşkllllt Kanununa 

bartlı bet numnmlı cetvelde Hukuok MU
ıavlrlerlnlll dE-re<-elcrt ı. 2 ve 3 olaralc 
tayin edilmiştir. Dön!UncU ve beelncl 
derecelenle de Hukuk MUşııvlrt sı!atb'le 
lııt.ldatlı memurlar alıp bunlara ka.nu -
nı..m tıahııcttlıtı saıtuııyete da,ynnaraok ta
yin edHdlklm derece maaetannın verııe-
bllmest ve kcnd1lenn n v.el<Alet mua -
meltıt.ının hueu..,ı~etıne ııöre yett.ı,lrile -
rek vazl!elerlrıde SÖ9ter<tiklert kabül)"et 

ve tn·ıııkata ııöre karııu.nun teııbıt ettlil 
blrlncl dereceye kadar terfllerlntn te -
mini ve cetvelde ırerelcll deltisllc:lllc: :ra -
pılmıun makııııdltyle bir kMun ıın>Jesl 

hazırlanftrak B0)11k Millet Mecıı.tne ve

rllmlfJtlr. 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Mali kısmı mezunları 

Slyaaal B ııı: ler Okulu mali kıaım 

mezuntanndan BB. M. Sııml Onat, ı. -
111.ın Evlrııen, Fuat akın, Sennet Kara
man. Kadir Açarlı, Huan Garibi ErtUı1<. 
Cevdet <"rilvoo, &-Um GUnay, Şadan Ka· 
yala.y, Tacettin Tacal, Ad 1 Mutlu, HO -
ııeytn Taluy, Raalh tstend1ya.r, Cüneyt 
CaNICYer, Mahmut Keskin ve Babrl A
tcıneı Maliye Vetcll11it1nde acık bulunan 
ytnnl beter Ura ıuııt nuıaelı memurluk -
1ara ııtaJyer oıanık ta>1tı em1mı.1enı1r. 

Macaristan' ı gidecek 
olan Heyetimiz 

Macarlatan'la yapılacak ticaret anlat
muı için temaalardt buhmacak heye -

tımız çareamba .unu setııimbden hare
ket edecektir. Heyet latanbul'dan tayya
re lle yoluna deYaJn edecektir. Heyete 

Hariciye Veklllltl Tlcart Anlıııemalar 

Reisi Burtıan Zihni TAIMIU batkarııı.k et
mektedir. 

P etronl ve mot orin 
gümrük resimleri 

Ticaret VekUlttı ııetroJ ve motorin 
yajtlRnndan alınan ıı:tımrllk reatmlerlnln 
blrletUrllmeııl hakkında bk" kanun pro • 
Jt'91 hazırlıyarak mlltalealan alınmak ü
zere UııMI Veldlltklere ıı:öndennltttr. 

Hepinizin yavrularınıza Faik 
Hocanın kuvvetini ve sıhhatini te
menni ederim. Hepinizin yavruları
nız onun kadar yiğit, onun kadar 
güzel, onun kadar h·i olsun; ve 
toprağı kadar yapsın. 

Vildan AŞlR 

Ot ve saman 

fiyatlan 
1942 - 1943 mah8u1 mevsimi için Hü

kümet t.aralından hububat ~m 
yüılaıelıtllmesl Uzcrlne at ve 811lilan aza • 
mı fb'atıan da hububat tb"&Ua.nrıa ııöre 
lyarlıııııa.rak 10-8-1942 ta.rl.hlnderı ltiba • 
ren bütCl.n mevsim boorunaL caı1 olmak 
Uezere dölan~ halkıde b'I cına ve temiz 

kUırU cayır otunun klJoııu yetti ku.rtıs. 

tel bal~alı b1 cinıı ve temiz kuru Çll6'U' 

oturıun klloeu on, dölane halinde b1 
ctrıe samanın kllc:ıllu dört. balyalanmı• 
b1 clna temiz samanın l<HıoıN )leltl kıu -
ru• olarak teebbt olunrnu.tu. 

Tk:&rot VekHHAi yent btr lllıı1dllerle 

bu !!)'atların lıatfıhaal edllıdtıderl mmta • 
kanın erı ı:ok ylnnl bet lôlometre me -
ate dahilinde ı.kele, ı.ta8)'0ll ve dfter 
teslim rn4hallerlnddd nltıal toptan • -

tı• ttyatıan oldut\mu, daha uzak me -
91llelere nakledilen ot ve 11811\anlar için 
ylıımt be9lncl kilometreden ttltıaı'm lh -
tb'1lrt zarurt naktt ~m alıcı 
taratındarı ödenmeıd ııereıktlıtınl bölün 
va.llltklere ve vtl6.)'et merttezlıer1ndel 

beledb'elere tammı etmlttlr. 

Eskiıehir' de bir un 

fa irmik fabrikasına 
elkonabilecek 

Koonl1n~ .W:~ti yeni bir karar 
Ue F.alcleetıır'de bulunan Hamdı Cam -

ıı:am EakltMlr urı ve tnn»c tabrMcaaının 
bina, mU.temlllt, tealaat, makine. alAt 
ve edevatı ile birmtte el koymıya ve bu 
ta.brtıkayı Toprak MahıNÜert Otlell'ılrı 
idaresi a~ında J.ıetmb'e Ticaret Veldl -
ııtıne aalAht:Yet verilmektedir. Fabrika 
1111.tOblne mu-ın 1941 takvim yı1ı 

k:ln M.atı;Yeye venl!Ai blff.ncqya ııöre 

kınnacıllktaon t«nlrıettıtl aft kAr taz
minat olarak vertıecelrtlr. 

d d·- b. h · • . •iÇ ı · ı ış yur unun ıJıcr ır ususı}ctını de progr,ıma ilave edilen bcd 1 b. · • 
k · d 1 · k" . en er ıyesı ve sp0r ha 

re eılcrı crs en ıcı ıl cdı)or. l~.i) lece ta.lehe teneffüs zanı ı d . . · 
aezarcıi alıın<l.a jimnasıik )apnıakıadır. an arın a oğretmcnın 

Yukardaki re~im Nimcı YJlmaz Biçki . Dikiş Yurdunun ı · · 
nanlardan hir kısmını gosıcrmekı~Jir. açı ış ıorenındc bulu. 

lstanbul' da 8 çiçek 
va kası görüldü 

İstanbul, 5 (Telefonla) - İBtnn. 
bul "Sıhhat MUdurlüğU şimdiye ka
dar çoğu Fatih yakınlarında olmak 
üzere şehirde 8 çiçek vakası görül. 
dUğilnU ve bu has alığın salğın h'1· 
!inde olmadığını Boylemekte bunun
la beraber şehirlilere qılanmaları
nı tavsiye etmf'ktedir. 

İstanbul toptancllar1 
bir toplantı yapacak 

İstanbul, S (Telefonla) - ÖııU
mUzdeki hafta Ticaret Odasında 
blltün toptancılar bir toplantı yapa. 
caklar ve bu toplantıda ihracat mal. 
lariyle yerli malların Batış ve kı'l.r 
hadlerini tesbit edeceklerdir. Bu 
toplantıya her yerden toptancılar 
iştirak edecek, netice Ticaret Ve -
kAletine bildirilecektir • 

İstanbul Paket 

Pire'de bir italyan 
alayında isyan uktı 

Londra, 5 a.a. - Ro"ter bild" · , ırıyor: 

SoV}·et haherler bürosunun verdiği bir 

habere ~öre Pire"de bir~ iıalyan asker. 

leri isyan ettikleri için tevkif edilerek 
zincire vurulmu~larQır. Bu isyan cephe • 
ye ttitmekıen imtina eden bir ital 
layıoda çıkmııur. yan a-

Çeık gençleri alman 
hizmetinde 

Londra, :ı a.a. - Prıur radyow dil 
8 ktamld yaYUnında, <.'ek ııeno1eı1ıı Ti 

bazı sınırıarın Almanyıı'ya harp h~ 
lerinoo cnlı8Jnak Uzere alman hükü -

~lnfll eınnne verlldltlnı blldlnnlıttlr.~: 
er bu lrellÇlertn aava.a. ırö~ 

~il'lnl t.a&r!ıh etınıeur. -

................................... 
il. 

postanesinde hırsızlık 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Ev· 

velkl sece Paket Post.aııesiııden bi. 
rlnin bir çuvalla dışarı çıktı$tı ıtö
rUlmUş, takibedılcrek tevkif edil -
miı, çuvalın için.de posta paketleri 
bulunduğU görülmüı ve yapılan talı.. 
kikatta bu adamın adının Galip ol- • 
duğu ve kendisine paketleri Posta-

Nihat Ali Uçüncü'nün E 
ki ta plan • 

Muamele vergisi 
tathilatı ile ıet+ı ve i7.ahlan 
500 sq/11: Pi:11111 (6) lwtatlır. ... 

~ ın kkuru Yerden cektiğ! güzel ve 
co n ı bir $Ütü Bedri ıkornere ata
rak kurtardı. 

k ~9 uneu 9aıkikada Fen Tatbikat 0-
u unun &akdan lnkitaf eden blT hU

c~munu ~ö~yoruz. Ömer'ln <:ektiği 
~U~ ~~nı~ üst direğine ı;Mparıwk toıı 

m ın onüne Keldıt. O da hıııfrf bir 

bvuruşfa ~en Tatb kat Okulunun gall
ıyet golunü ıııttı. 

de:~ ıeovremm ıterl kalan ktsm1 Ye-
u ay Okulu'nun baskısı altında 

~=Y'B~. de F. T. Okulunun müdafaa
karMn:1.ı7fl OYtınu yüzünden gol çı
ru Büle t~· Devrenırı sonlarına doğ
tırd n bir ortası ortalığı kanş-

IYSa da netice detlsmeden 2-1 
Fi eınaıkTat.bikat Okulu sıııtıadan ga:l"p o
ar 8Ynldı. 

Lik ma~ları 
(Bqı l inci sayflldıa) 

=.ı ~ bir IOtUııil Giril 'lleıt>tye ka
de ~!.sa ~i kareıladı. Bu şütler ne 

ld Mkeliler ilQift fena bir •Un 
o utuna kuvvetli ~ IearettJ .. 

~lllıCi hllftayı mın ortruımda Os
man ın arilzel b r sandellnı Ortıan':uı 
~::eıruı.ıan GkaTpan Ziya soğuıkıkanlı blr 

e · ..E. ne üçiincU golü ka
~ı. Bu ara M811kespor orta a-
ı.ncısı Muzaffer tıq ~ip bek aora

Sında maık:aslamnca halkem G.T.E. a
~~r:aıtı çaldı. Adem, bugün 
fınıatını cıa.te-::' aılıden taık.ummn bu 
llııde f acırdı. Bu ara aeıri ha
nk'ı. h&NUl yapan MaSl<e4flerden Ta
medıu aik~ hakb olaraık c;ıkannıya 

r oruu ve tattsızlaşmıwa başlı-
Yllll oyun da bu eeküdıe bitti 

Gazi TerıbiyeWlert dürikU eU»I _ 
~~et~- dfk1iat OYUfl'l~c:ı 
evveı bt ve oır!ara her "8Ydeı 
aıeıl~~ =enh ~ dietg)J.tn ruhu 
ederiz. OC&lanru takdir 

da ~~eeı>or'a ..,un~ • bir zaman-
ara ve meınlelkf'tıte tan 

yüac b~ı ve ııaza.katle YaıMln k 
H Operatör Prot. Ahmet KtımU ...., ........ 

lu'ya ve kendlrıb'Je blorl kte ameılY• 
evvel, a.rnel1yatta ~ 90nra hastantll 

bezlctm l• olan luymctll profestırle 
den ıııaym Dr. Kemal Serav'a, nyrıc• 
rek amell\vat esnasında ııerek nl!'k 
devrinde hiç bir itinayı estrgememll 
lan kıymetli doktorlar, baeaalstan 
mal Erııun lle Gıyaa Kori<ut'a ve 
tan zeki Tuncer, Mehmet Yardı.mcL 
nk Barkan, Muzaffer Kadlroitlu, N 

Teşekkür 
H« 118.hada "1':Qerli yanlıml.annl 

d(ltumilz Halkev1nde ac:aı.an 

kuırıMJnda. hUllU9f btr metodla •--P"9 
il ~ böttltl kaide ve 
rltYle on eQn ~ ı>ett k!M bir 
ve ko~ bize llt~ DlllWa&ı" 
lan ötretmen KAzım Arar'a cıarıdaD 
ranıerınıaı .Mldlnneıri önıeınM '* 
bml1ıır. 

/ . 
~ 

Yurt ve Düny 
Fikir ve ten1c:it dergisi 
21 incl sayısİ ciktı. Bu ~ 

Kültür dllvalanmE: Perte" 
N. Borat.av, Tahta crknklar: 
HOeeyin Avni, Kadının dl.IT11JllU: 
Mediha Be-rİes; Mısır köylQsU: 
Abbas Aınmar, Maziye huret: 
Cemıril, HasıraltJ <htkAye > SefeC 
Aytektn. Tenkitler, münakae&" 
!ar. 3 lbUYil"k forma 20 kuruş. ne gece bekçisi eniştesi Osınan'11 

verdiği anlaşılmıştır. Osman'ın evi 
arandığında orada da paketler bU
lunmııftur. Oıman tevkif edilmiş
tir. 

TATBiKAlTA 

Kazan~ vergisi 
ve sevil en bu talkı ınaın 

• Yet.le moteeanr cl::ım böyl• matoıObi
hassa ~t k amalannı V@ bil
dıııha bll'QOk e at>•ıtn.nalamu 
Be$i:kt ytl evvel Gailatuar 

İstanbul'da vurgunculuk 
hadiseleri 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Be -
yanname vermiyen 15 kadar alıta
ra ve iç.ki bayii bugün yeniclen Mil
li Korunma mahkemesine verilmiı
tlr. 

Elektrik fabrikasından aldığı çl. 
mentoları satan Turl{Ut Mete adın
da biri ath ay hapse 200 lira pafll 
cezasına, suç orl11.A'ı Kenan da 20 
gtln hapse, 25 lira para cezııaına 
mahkQm olmuşlardır. 

rehberi 
"'441, ;;"'' ,,, ,,..,,,;,. 

ıeı1itif111 cetvelim 
44-0 sayfa: Fiyatı 2,5 hrıı.ckr. 

Bu kitaplu IManbul·da Ü~rsite 
~ihan. ve İnkılip kitabevleriy!e di: 
ger kıtapçıluda; Ankua'da AJd,a 

• 

küruphaneı.inde satılmaktadı.r. .. ................................ ~ 

114 W Feııe~aıh(:e il .__ ' 
kaldtklannı du.tl e .,.,. re 
ırene t.oı>arlMtab rreık - ca1ıema ile - ( 6 lkincikanun/1942,)/ hm. • V-'-.. ABUT~elkle-ıini hatırlata-

..._. 08 30 Proımım ve m lft<et saat 

lngilizferle _ Tenisçı"Jer 08.s2 MUzHc: MıITTJ <P ,_ 
k 08 40 Ajana ha.be rL 

ta ımı lutbol ma,.1 os ~ 
Bua11n 19 Ma)'IS ... _dı :ır ... 

deki lnırl1*ıiertn ~... nda aetırlmts - 09~10 Müzik: Uvertür ve martlıa.r (ro 
INWib(l ~l takımı ile Tenla 12.30 Proeram ve meml et aaa.t 
•~a'ktıır ~nd& bir tuttıoı ma.ç.ı )'11.Pl - 12.33 MUzUc. Sesli filmlerden ~ 

· ....,. maçlanndan - (PL> 
(13) te O)l'n ~·Ta ve •at 
ellerin tu anacak bu m~ ıctn tem. • 12 4..'5 AJllns hahe!-Ierl 
da Stad tbo! Al'aldcabılarb'te •at 12.30 13.00 Milttik: Şano ve U1ddUer YOlnd& b .... ___ , __ 
nıeld.edQ-. --..•ıa.ı&n rica edil - 12 "° 

14.30 MUzlc: RadYQ saıon Or~ 
(Şef: Nec!op Aet<ın) : 

KORKU 
- D~adı'ın hakiki Uırunı Ba)·an 

Kenton'un ağzından işiıerek şimdiye ka· 
dar yürüttuğüm muhakemelerin dojru -
lujundan emiıı olmak istiyorum da onun 
için ısrar ediyorum Sıeve.. Ben ortadaki 
delilJeri tetkik ederek bir neıiceye var· 
dım. Fakat bunda yanılmış olmam ihıi· 
mali de var. Halbuki Bayan Kenıon l>e
ath'ın kim oldujunu muhakkak olarak bi
liyor_ 

Corbyn'in İ9İmleri bu haydudu yakalı _ 
yanlar ol.~rak a~ızdan ağııa dolqacalm .. 

. ~teve ın sevı.nçle parJıyan l(Ozleri Ber
gıus a ıakılınca birden yerinde dona kal
dı .• Komiser muavini fena halde hırslan. 
mıştı, ~ki kendisiyle alay etmişler gibi 
kan beynıne vurmus, birden yüıü kıpkır· 
mızı kesilmişti: 

- Bir dakika m::. ....... _ -~-- . • • Ba K .._ CUCT mısınız 
yan enton diye onun - - .. k . 

Bergius• cfiLt-_ • • • sozunu estı. 
. .un -atına bır ICY üzerine çek • 

mele IStl)'Ordum. *- - .. k ·~· .. 

1) Gratnııer: Bahçeler 

2> Raclımanlnorr: Preltld 
3) Dfmamt: Parça 
4). Call8deswı: BUYl!ctl kadm 

Yazan: Car/ton W allace Çeviren : Ş. T aylan 
T efrika N o i 24 

Marilyn ilrkek bakıılannı etrafta ıez
dirdik&en 50nra )'anlım ister gibi, Steve'e 
baku ve ancak işiıilebilen bir sesle: 

- lmkiııı yok.. diye söylendi .. im · 
kinı yok .. Yapamıyacajım .• Sonra hepi· 
mizi oldurür o.-

Ben: 
- Death'ın Scotland Yard'a, bu oda· 

ya kadar gelerek size bir fenalık yaptı • 
cağına ihtimal veremezsiniz delil mi &· 
yan Kenıon? dedi .. Su halde ortada kor· 
kacak bir ICY yok demektir.. Attık ocıu 
yakalayıp hapse atmamız bir ıut mese· 
lesinden ibareııir. Hapiste de kim.eye 
anık fenalık edemiyecek bir halde bulu· 
nacağından kendinizi tamamiyle emnl -
yene bilmemeniz için hiç bir sebep JOk-

Steve de: 
- Haydi canım .. diye ısrar eni .. Hem 

kendini, hem de baylan bot yere üzü • 

yarsun .. 
Genç kız, odanın bir yerind«ı bir · 

den Death çdcıverecekmiı gibi dehşetin· 
den biiyüyen sözlerle etrafına bekınıyor.. 

du.. 
Ber,dus bütiln dlklcariyle onun ılzın· 

daıı çıkacak oı. .- kullk ~ belr.· 

li)'Ordu.. 
Ben vazi)'ete tamamiyle hlkinıdi. Du· 

daklannda hafif bir gülümseme ile bil -
kıılanru oradakileriıı üzerinde ayn ayrı 
gezdiriyordu-

Steve, gozlerini Marilyıı'den ayıramı
fordu. Death'ın kim olduğundtn ziyade 
onun sıhhatini merak eniği belliydi_ O 
heyecan içinde olduju için heyecanlanı
yor .• O, üzülüyor diye üzülüyordu .. Onun 
en küçük bir hareketini bile gözden ka· 
cırmadıjı için Marilyn'in bir buhrana 
kapılmak üzere olduğunu farketti.. Bel· 
ki de tduar bayılabilirdi. Onu bu hale 
koyduğu için içinden fena halde Bendi
low'a kızdı .. Niçin sanki Marilyn'in üze. 
rine bu kadar düşüyordu. Death'ın kim 
olduğunu mademki keıxfüi de hiliyordu, 
onaya da kendisi çıkarsaydı ya.. Bu dü. 
,üncesini açıkça söylemekten çekinmiye· 
rek: 

- Ben, dedi, 9İz de Death'ın lı:im ol· 
dulunu bildiiinizi söylüyorsunuz. Su 
halele, niçin ismini muhakkak Bayan 
Keaton'a ~!etmek istiyerelc ocıu üzüyor. 
IWIUZ, ne heyecan içinde o.ld\llwlu ıör· 
miiJ.cw IDUPWnl. 

Ve Marilyn'e dönerek: 
- Death kim Bayan Kenton? .. di}·e 

sordu. 
Genç kız babına hl1dm olmıya mu • 

vaffak olmuştu. Ben'in sözleri ona, haki· 
kati söylemek mecburiyetinde olduğunu 
hissettirıfişti: 

- Death ..• Gerald Vosper'dir .. di}e 
kele eledi .• 

Marilyn'in sözleri odadakiler üzerin· 
de ayn ayn tesirler yaratn. 

Bendilow kendinden memnun bir ra· 
vırla giılünuedi. 

Steve birden hayretle sıçradı~ Her 
ihtimal aklına gelebilirdi, fakat bu .•• Ge
rald Vosper Deaıh ol~un? Bundan gu· 
zel bir yazı tıkardı .. Rir an evvel Argu~'• 
gitmek, yazı masasınrıı başına oturarak 
yazmıya haşlamak İçin sabırsızlandı .. Bu 
havadis uğruna yeni bir buılış çıkarır . 
lardı .. Kendisi için de ne muvaffak)yet ... 
Bütün öteki gazetelt'rden evvel davrana· 
rak okurlarına bu mühim havadid hü • 
tün tafsilitiyle hildinniş olacakıı .. "Uzun 
zamandanberi hüyiilc bir tehlike olarak 
üzerimizde dolqan Death'ın kim olduğu 
nihayet meydan. çıktı .. " diye bir başlık 
Beoclilow'ua, Mariqu Keocoa'ua, Sce9e 

- İmkanı yolc.. diye baiır•Yordu. 
Saçma bu soylediAiniz şey bir kere akıl 
ve mantık kabul t •• Bly Vospe ,. 
kendisi de ölüm! tehdidedilmış ver ı: 
surede ondan da para koparılmışıı :Ra 
yan K~ton muhakkak )"anılı r Ba 
Vo~per ın Deaıh olmasına j n k 
Siz Death'ın kim olduğun ~ yo .. ı- du nı soy uyor nuz Ben. Siz de Ba>an Ken 
ıon·un yanıldığından eminsiniz deiı 

011
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- _Ha,ı~ Tom .. Bayan Kenıon doğ • 
nıyu soyledı.. Belkı imkansız ..;hı" .. _ - b . ... goru. 
nu!°r ama ~ halukaııir.. Bende de bir 
muddeırenberı aynı kanaat hasıl ol 

B
. muş -

ıu zaten.. ıraz sonra size onun. aleyh. 
de de eok kuvvetli deliller RÔSlere ~_ın-
0 . . d h. cegım. 

zaman sızın e ıç tüPheniz kaim 
cak. Fakaı daha evvel Bayan Kento 

1~: 
1e, Gerald Vosper'in Deadı olduğu n 

1 

sıl öğrendiğini anlatstn.. ııu na. 

Marilyn anık korkmu)'t"frdu.. Bu 
fer, ıereddüısüz anlatmıya başladı: se-

- Bay Vosper benimle evlenm-'- . . rd .,,. IS• 
ııyo u .. Uzun zamandanberi karısı ol-
mayı kabul etmem için yalva.n rdu 
Dün .gec_e •. g~ vakiı kapım çalınd~ Hi;: 
metçım mnlı olduğu için kapıyı L- • . uaı llt· 
tım açıım ve lcarııaıda Bay Vosper'i ... 
rcrek şaşırdım.. go 

Boa 1 

affınızı dil . • llftüzu estıgım ıçın enm .• 
- Rica ederim efendi 
- Vosper dün ak m •. 

ton'tın evine ...:-:ııı: 18111 &yan Ken -
ka 

........ sıralarda, b. 
tırılmıı oldujunu .... _r:-_ onun 

mi.' u.ı_,._ sanıyor...,.. deiil 
• •• .uaa ... attıe • bu da 

ru :...1ı Süptı . ue onun bir pll· ... .. eyı tam . 
u2ak tutmak . . L-.. ~•~le kaıdindeıı 

ıçın acocıısım Death' bi 
kurbanı olacak bi lft r 
Bu pllnında bir ~e_rınek istiyordu .. 
vaffak oldu ....,1 -·~~ kadar da mu--,. ır •• 

Bergiuı bqiyJe WIU tatdik . .r rdu. 
Ben: C<n)'O 

- Simdi deva ..... • 
ıon dedi E m ..... ınız Bayan Ken • s.; y05~.;et _kapıyı açıp da kartınızda 

- ıtörünce Pl•rdınız. .• 
L----' Bu tatkınlıfım tabii _..zünd 
..........-ıı M""th· L.----- ..... en • 11 ., ~ıı gö •• .• rdu 
Bana, Death'ın kendiıini ·-L~~. . · 
Biraz enet evinde L-ı• • ~tıiinı .. 
tqebbih ettiii . :--sıııı öldürmiye 
L·-- nı.. Elinden zor kunularak 
_..uya munffak Ql..L..L_ 
kendisini bu ....,.unu.. Bu gece 

• rada alıkoyarak tek 
Death ın eline dütmeınea• • . rar 
mi.. söyliyera yal ını teman etme • 
bir hali Yardı ki ~·· ? k~ zavaılı 
için hiç bir ~ __._etine •naomamam 
d • 7Ulltu •• Deadı'ın on 
an pua ıstediiini bT dum • 

rin lcork111Unu tabii m:ı::: ·· V~Jıe: 
alarak, ııecey1 • • "Ve ?Dtı ıcen 
tak oclas geçirmesi ıçrn mısafir ,.. 
Rendi~?' tı&terdim •• Tabii derhal Bay 

• a telefon ederek vaziyed otdu
iu gibi ona büctiıme,..i diitiinÜl">ftfum. 

.(Soau. Yar) 

5) EUenberıı: Btııklell bae 
6) Sdtubert: Denl7.de 

7) Korngold: J. Strata1'un (carı'.: 
&aıro Vtyanada) oıperetlndell r 
et. 
8) OzfbuUca: Sevtb'alı 86211!( -
9) Rutı~ln: Toreador -.e Jılj 
diturz. _-11 
10) Carver: ('J1ıe Penırırtn' ~ 

11) Amadet: Dlltun töreni. _. 
18.00 Proeram ve mem)eket ııaaıt ..,...., 
18.03 Mllıztk: RaClVo Da.na ~ 

(Şef: Nttıat Eeeı\ıı'ln) 
18.4'§ MUz•: Faaıl H~t1 
19.00 Konutllla Cztraat saati). 
19.15 Müztl<: Fuıt Heı:vett ~ 

devamı. 
19.30 M«nJEket llllaıl ayan ve aja!lll "t1' 

bl!rlt!l'l. 

ı9.~ Sertıe.t 10 da"llca 
19.M Müzik: Şaı1cıJar 
20.1!! Konutllla <Dertlesme aaatn 
:x>.SO Mtbak: Beethoven - Appuıııoıı-tJ 

80na.tı. 

Cala.n: WWıeim Kempf 
2l.OO Konutma: (Evin saati) 
21.1!! MUZik: Şıuicı ve türküler ;I 
2uıo Ankara &onbahar at koeulSrı" 

n«ıceım. 

22.00 M~lk: CRemıbran<tt> ve (~ • 
hof'da dtltun) rıımıertndefl ~ 
lar. fPI.) 

2'1.30 Mem!Eket aaaıt a:ra.n ve aJd "11' 
btorlert. 
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Ugünkü 
t yarışları 

ı nda katbur üstü ııelen hllY • 
koe .-aktır Denu•t - Bı.d<ct d<lbl ....-.... •~~ 

() valllc1ro ve Dandl &lbl 
n ne yapaC'.akl.nn hakikaten 

" h llnl alınaktııdır Bütün b'J 
~ nırımP.n düştınceıenmı blldlr

eıt.tıeıYO um. 

. . 

<t i. koşu : 
tseUı koşusudur). İki yaılı ve ka· 

1.. )ekü~u 800 lira)'l geçmiyen yulı 
~ lngılı~ erkek ve dişi caylara 

. İkramiyui -'00 lira mesafesi 
'ıı llletredı r, 
~uya yazılan taylar IUfllardır : 
!ı (F. Sımsarojlu) S9 kilo 
>}':· Ai>:l)I') 5) l;ıl.ı 
~ (F. Adı) SIY2 kilo 
-~ (S. K. Osman) 51Yz kilo 
.~ın bnıındıı da b ktırdltlm sr\bl 

iki üC hattadır yaplıtı &uz.el 
do~IY!f adl c;ı1cm11 ı.e de 

cı.Jcmadıtından bir dereee ala • 
• G<»terdltt bu kuvvete ra~ n 
bir nettce alamamasını atartta 

~ına atfedenler vardır. Baka· 
-..un ne :yapacak. Bununla ııerabcr 

aıu ktlo nokaan tMl)'llJI lz 
n muhUnıel &allbl Jrlbl & zük· 
Diler lkt ta)'lll btr ,ey yapa • 

ıannet.mlQ.>onım. 

h_. 
~ -.ııısarj (Dr. Seferof) 62 kilo 
~ ~ (H. Alakuı) 62 kilo, 

i) Valaaro (S. K. Osman) 51 kilo 
~t (F. Simsa.roilu) 49Y2 kilo 

uf"let (F. Sım:ı.aroilu) 49Y2 kilo 
b r tadllAt \le ıı~ hartaktnl 

~ti! bu lııotUda en eanaıı olıın Bay 

'Stnuıarotıu ahınnın ta)'landır. 
-."'""'- nıetreınc :ıc~uyu batta cıktı> bas· 'wen blr halis kruun )'ani BukcUn 
' tını tnı<Ar etmemekle beraber bir 
s_clo ll)'18tyle dtı.rneee idi Dancb''nln 
~ ltıuıtaC".atını iddia edeftler bu • 
'-'a tadır Uu vazbrette ben ııene Bu· 
tt -...h ~le bt'ra.ber ııereık Dan· 
~ Davıılactro'nun Buket! sıkıt· 

'-mu tahmin eUnekte)'Wn. 

bardüncü koşu : 
~~ 'W'e daha yukarı yqtaki saf kan 
' 

1 
at •e kısraklara mahsus handikar • 

~~&ıniyesi 300 lira mesafesi 2400 
11.ı ır. 

.. : kcıeu.n yazılaıı ııa.yvanıar tunlar • 

' l'oırıur('\jc (A. Ersan) 6-f kilo 
b ~lanı~ (N. Sümer) 62 kilo 
' 1' ra (K. Kökıener) ~ kilo 
~ •run (P. Vural) ~ kila 
~ X1lnıaı (M. Göker) -49 kilo 

ııı..!_C>k (F.. Alat) 47 kilo 
'-rı-..ıu ınetttllk yetllttnne kotUllUllU kn
"1 lıı. kazanmuına raıtmen seocen haf· 
ı._ 1600 ITlf'IJ"ellk yarnta Savan .~. 
'~lantt>k mesafenin uzama11 (!Ola· 
~ tanııtı KöziMcmektedlr. Bekleme 
..__~- :rapıınık muvatfıık olamıyan To • 
~uda ~ hnrtakt k~nu na· 
Su h.R>ara atarak tutınıı.mıık da hlc 
~ detıldlT. Eskldi'nberl ııoııterdltl 
'~t dU.Un~ ııerek Tomurcutu ff('-

Qpyıant~ dltM" rııklplertndt'n Us· 
"ıı tut\ly()rum Bummla benlM' bU lkt 
'btrtt, Mndfn ayırmıınm kabil 91mı • 

tını zann~orum. 

&e • • k Şıncı oşu : 
il Oç ratındakı saf kan arap erkek .e di· 
..:::ılara mahsustur. flı;ramiyesi 300 lira 
R..~i 1000 meır~ir. 

U ~a yazılan ta) lar ıunlardır : 
~ l:>abi (C. Böke) ~6 kilo 
5) Can (M. Bayram) 56 kilo 
t) ~ııır (S. K. Osman) 56 kilo 
:ı1nd (A. Enan) ~ kilo 

"-ı tada Uk ıröze carpan Hızırdır. Jıu· 
ı..,.!: be:ra~ mesaCentn kıııalıtı d1ter • 
' de ıana vennektcd . Gerek Dabl 
' Can blrblrlmndcn ayırdedllernl .. 
ıııı kadar lytd rler. Bl»ııuı&a plsttn cıı· 
'- u o utu dolayııılyll' canı az bir far1<· 
11.~Y'e nazııran eaa.ıı ırömu~kte)'tm. 
~ bu ne tayın QcU de kosuYU ita· 
~-lecek vazlyelledlrler. 
~CP. BAHiS (ilçiincü) ile (Dördüncü) 
~ arasındadır. 

Toplantı 
~ l'iirki)e AAaç Koruma Cemiyeti Umu· 

ltehlijındeo : 
... Ce.rııyeumııin umumi heyfti 1,.12.9'42 
.ı_ 1 11\lou saat 10,5 ce Cemıyec Merkezi.o· 

10planacakıır. 
ltuznaıne : 

lııdıt~. - Üç senelik fuliyft raponınun 
1
" ve tudılu, 

....:k - Üç wnelik hetap raporlannın 
ve tudıkı, 

~ - idare heyeci YC mürakıplana se-
~ 262A64 

11.ıı ICayıp - Edime Öjretmm Okulun · 
~ •ldıiım R·9·9'\7 carih ve ' sayılı bel· 
~ kırhf.tıım Yenlsıni alacajımdan es· 

llın h kmu yoktur. 

ŞEHRiMİZDE 

mahkum edilen 
vurguncular 

Fazla ttyalla radyo kondanvat.örü sat
maktan ıucıu nerem Balıkcıo ıu 105 
lira para cezasına ve dUkkAnının bir~ 
kapatılmruıına. karnl!fltz <.'kmek salmak· 
tan ıruclu Cullz.-ır Aht' ıoo lira aC:ır 

para CCUlSlna, fazla fiyatla c olatalı 

&eker satmaktan ıruclu aekcrcı Ali u un 
üc u haııla ve 100 lira a~ır para ce • 
zaaına, blr ay dilkktınının kntılm ııına 

ve 4 kUo &ekcrlnln mUsadcn.'Slne ve der· 
h-: tc\kU ne. fazla fbatla a:ıten sat • 
maktan •ucıu tüccar tcrzt Ahm<>ı Parlak 
ile ny hapse, 100 Ura atır ıı:ıra cczaııına, 
b r il)' dükkAnının knpntılmo.sına, sıcrl 

klan aatcnl<.'l'ln m!lıı dcrestne ve dcrtuıı 
tevklftne, 1942 m hşulünd•'n HU!rlimetc 
olan borcunu ödemeli tı halde arpa sat· 
maktan auclu Kemal 25 ıırn atır para 

çezuına, C'Vlnl f z.l:ı bcdelll' klra>a ver. 
mekten Halit Karnkaya 246 llnı nt:ır 

para cezruıına, faıla tlyatla 111ıtır eti aat· 
maktan aucıu ita ap bmaU 10 1 ra ntır 
para cczaııına ve dUkkAnının 7 ırun ka· 
patılmasınn, 11 kunıea aatılmuı ıc be· 
den k YlU ıııırarnııını 80 kuruşa aıılmak· 

tan ~ıu Arlt Oıdemlr 80 l ra ntır Pil· 
ra cezasına, knrntslz ekmek aatmııktan 
•u<:lu Osman Kazan ve Jla an Aboy 40 
ar lira ntır 11arıı cezasına, <.'Vln n ldrn 
bedelini arttırm kt:ın au('lu K raz 240 
11ra ve Ha an 176 1 rn atır panı c za • 
ımın. karnesiz l'km"k ıı:ıtm:ıkt n au,..ıu 
Mustafa Caıtrankayn 2., llrn ır para 
cezasına, m"veut şP.k• rlcıi hnklun<L'I bc-
ynnname vı•""em klt'fl ıuc:ıu Sam npa -
zarında kahveci Ml'tımct :..'00 1 nı atı" 
para ct>zasına. müddettndc e<"kCT beyan· 
namcııl vC1"1'IU."ll1cktcn suçlu ıınzozcu He • 

sat 25 lira aıtll' parn cezasına, tnzla fi • 
yatla saat konk'U\111 ııatmaktan au<:lu HU 
&eYton Fehmi 20 1 nı atır p:ım eezaıı na 
ve 7 a1>n dll1ckAnın n kapatılm:uına ve 
gı-rl kalan kordclalnnn miltlndcrt'tltne 
mahkQm edllmltlerdlr. 

~ı Bah(e merakhlanna ·~ -_ Yt bqı camıannıı.ı. uıon Yet I· E 
: ı ki.en, Avrupa &'illlt'!rl, ııuwı c:Lk· : 
: lıımelcı1, aüa tld:ınlıın. ymılı a • : 
: t c;larınızı ve 11 reYI tst:ınbul, Or· : 
5 takı Y Ankara b hcl'Slnde bulnbl • : -;111111 llnllniz.. VASlL 236 llllllr 

Ankara l. ci Asliye Hukuk Mahke -
mel~: 

ı - Ankara Pazar Kaneıı ıuahallesi 
26 No. hanede Tufekçi Ali oğlu Ihsan. 

2 - Ankara Kuyunpaıarı Karacalar 
sokak 10 No. da Ali oglu ib!>lln. 

Jeirınız Hacer vekilı Avukat Haliı 
Erbay tarafından aleyhini~ atılan gaip· 
liie musıeniı rdilik ka)dının feshine da· 
ir olup namınıza gıınderilen huda cehli· 
jine bulunamadıimızdan bahi911e iade 
~ildiği vr ahiren ıhraz ol,ıanan Ankara 
birinci A~liye Hukuk Malıkemesinin 

19·7·941 ıtün ve 941·321 t.~as sayılı ka • 
ra" ile pipliğiııize ve hükmedildiği gö
rulmuş ve şu surede ikameıg1hınız.ın 
meçhuliyed aiılpııtmıı ve bu sebeple 
namınıu Ankara'ds Ulus ve lscanbul'da 
Cumhuriyet gazeıeleriyle dlva istiduiy· 
le birlikle daveıi}e tebliğine karar veril· 
miı ve durupna olarak da 1·12·942 gun 
ve 9.30 saat ra)İn kılınmış oldu#u hald.., 
mezkur günde !telmediğijİ1. 'c tarafınız· 
dan da bir vekil göndcrmedığinizin an • 
laıılmasuıa mebni duruşmanın gı)ahınız· 
da yapılmasına ve size H. U. nun 400-405 
inci maddderi mucibince gene bu ıtUe· 
telerle sıyap karart ıchliğine ve duruş • 
ma olarak da 29·12·942 salı saat 9 30 ola· 
rak cayinine karar yerildiği ilin olunur. 

Arabacı Kızı filminin 
tmutulmaz yıldızı 

Hilde Krahl 

Gece, gündüz 
benimsin 

Filminde yarm matlnl'lerin • 
rlen itibaren 

ULUS Sinemasında 
görWecektir. 

Kazalar 

Eczacı aranıyor 
Ayancık &lcdiye Reidiiindm : 
l - 150 lira ucretli Ayancık &ledi· 

yesi emrinde bulunan eaane eczacılıtı 
munhaldir. Taliplerin müracaaıları. 

2 - Ayancık0ta çal ımak ıarti)le be· 
del mukabilinde devren de satılacağı si· 
bi eczaneyi yapımak ıçin Belediyece de 
yardım rar•acakıır. 

SON GÜN 

Ulus Sinemasında 
GUzel sesli tenör 

Giuseppe Lugo 
nun musiki dünyasını 

yerinden oynatan bü -
yük film 

SEV BENİ 
Sayın mUıterilerimizin arzu 

ları üzerine ilAve olarak 

Günül oyunları 
Ayrıcaı BüyUk caz orkes 

traın. 
Seanslar: 14,30 • 17.30 Sev 

Beni 16. 19 ~· GönW Oyunla· 
rı 21 de Sev BMi. 

10 ucuz matinesindl" iki 
film: Sev Beni • GönUl Oyun. 
lan. F.dirne ÖAretmen Okulu ona lu· ı 

•un 3 llnril 11oıf calebeleriaden 

314 No lu Dinarlı Mehmet ollu ~--·· Telefon: 629' 
AbclıaJWl Demiıbq. J6J 

u :c u s 

1 
Ankara Levazım AmirtijiaeJ Deri eldiven alınacak 1 MiLLi MÜDAFAA V. Vilayetler 

nelen ı"la"'nler M. M. V. İırt.anbul 1 No. lu Sa. ------------- -------------
• Al. Kom. dan 

Sığır eti alınacak 
Gebze A& Pos. 1336 Sa. AL lCo. 

dan: 
Cinsi: Sıl:ır et.1, mlktan 240.000 ki

lo, muhammen bedeli 240.000 llra, 
muvakkat Lt•minatı 13250 lira. 

Yukarda mlktnn gösterlle11 sığır 
eU kapalı znrl yolu ile satın alın
caktır. lhalesl 14-12-942 pazartt'6! 
günü saat 16 da Gt>b7.00e satın alma 
komlsyonundn yapılocııktır. Evsaf ve 
şartnamesi hC'r gün komisyonda ıö· 
rüleblllr. lst.eklllerln belli gün ve aa
aıtcm bir saııt evveline kadar teklif 
mC'ktuplan ile temlnaUnnnı kOmls· 
yona tevdi etmeleri lAzımdır. Posta
da olan gecikmeler kabul edilmez. 

(10331) 6398 

Sığır eti alınacak 
Blnıdk As. Sn. AL Kom.dan : 
Garnıwn lıhtb'acı 'Cin 00 ton ıııtır eti 

alınacakt.ır. Tahmin booeıı Sf,f".>93 11.ra lllt 
tem nnu 2752 Jlnldır. 21·12·1942 pazar • 
tcsl saat 15 le kapalı ulf'fla ek.slMmetıt 
yapıl:ıc-aktır. Şar1nruni.'9l komlııyonda ırıı

rül bilir. lstddlleıin ihale ııaatlnden br 
t ev\ el usulü dalt"l'61rıde zartlarıru 

komlıı>oruı. V(!ff!lla otmalan. (10330) 

6399 

Tomruk 
Knstnmoni As 

Ko. d n: 

biçtirilecek 
Pos. 5100 Sa. Al. 

Dadnyda Devlet Orman İşletmele
rinden alınacak 2500 metreküp tom· 
ruktan 1500 mC"tre miktan M.M.V. 
htsahına Dadayda' kurulmuş ve ku -
rul ::ık b r fabrikn'dn 2490 numara· 
1ı kanunun 26. maddes nln M fıkrası· 
na tevf kıııı b ~tlnle<:ı:-kllr. B hl'r 
m "tre ml'ktı.bı 25 llrooır. ŞarınamC'SI 
Kom. da orülc-b lir. lhnlesi 14-12-942 
P4Ulrtesı gllnil Kastamonu da yapı
lacaktır. Taltı)fcr n belli günde ko
mls)ondn bulunmalan. (10334) 6395 

Yoğurt, süt, koyun eti 
ve tavuk alınacak 

Birecik Aa. Sa. AL Kom den : 
lllredk KıımıııonundaJct revlr1n ıtıU • 

yacı lt'ln 9500 kilo yoğurt 8000 ktlo .Ut 
0000 kJlo kOYUll eti ve 2800 a<Jet tavuk 
alınacaktır. Hl"Pfl1 ıctn tahmin oo!Jaı 

bedel 10020 lira ve Uk teminat 765 Um .. 
dır 21·12·1942 paz~m ırUnQ eaat 15 t.e 

kapalı 7.ıırfla Uıaleııl yapılaesktır. Şart -

namesi komlııyorukl sıÖrUl<"b lir. Kn\l8.lı 
ZArflnnn uaulUne uyıı:un olarak ihale aa· 
at ndcn btr aaat evvel komllilYona tee • 
ilmi ıartt.ır. (10329) 6400 

Sığır eti alınacak 
As. Poe. 5501 sa. Al. Kom dan : 

TOPCUJ.AR 

Atıırtıda ~lıııı miktar ve mı.ıtıa.mmm 
b(!(lclJ ıı.e IR< t('fl'll:na.tJ yazılı madde 2400 

tlllJ'llı kanunun 46 nC1 mndd\'8tnln (M) 
tık 6tna k-v!ik n 24-12·1!M2 aaat 15 30 
de pazarlıkla mllba)'aa OOll<"Cdlınd n 
tallptcıin kanuni tanlnaUa.rl.Yle Kom 
na müracaattan. 

Evııaf ve h119U111 eemlt t.tant>ul lz • 
mır Lv. A. Sa. Al Kom.da ve M. :r.ı. V 
Lv Amirli.ti Sa. Al. Kom. Btk.dıa ııörtl· 

leb tr. 
Clnııl: Sıtır eti, M~ 120.000 kilo, 

Mubıımm<'11 ~ 120 ooo hra, llk te • 
m1nııl.1: 9000 lira. Ko. No. 541·594 

(1~ 6:151 

Nakliyat yaptırılacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Kom 

dan ı • 
İhtiyaç için GC"libOlu limanına gele. 
cek 1000 toıı demir ile aalr inıaat 
nıalzcmesinın vesaitten tahliye ve 
mulıtelıf mahallere nakliyesi pa • 
zarhkla yaptırılacaktır. Muhammen 
bedeli 19500 lira olup kati teminatı 
2925 liradır. Evsaf ve oartııamesi 
Gelibolu merkez Sa. Al. Kom. da 
görutebilir. Pazarlıkla itıale81 17. 
12. 942 peroembe ıunU saat 16 da 
komisyonda yapılacaktır. Talip o. 
tanların rnezkQr gün ve saatte ka· 
ti teminallarlyle birlikte komisyona 
müracaatları. (10497) 6567 

Odun alınacak 
M. M. V. 1 NoJı Sa. AL K<ım.dan : 

lSTANHUL 

ııoo ton odun aJınlcaktlt'. Pazarlıkla 
ek8I t.rnM 9-12-1942 ırünü ıaaat 15.30 da 
Salıpazannda M. M M. Vel<Alell 1 No.h 
saun Alma Komııı:vonunde. ya11ıtacaktır . 
Şartname.! komisyonda ııört11eblllr. Bir 

kUoauna bet lcunıı .tıya.t tahmin edU • 
mı.Ur. lstcklil ~ beW vak tte 8750 11· 
ra kall tmltrıntlar1ıYlc komlıııyona sıel • 
m~lerl. (104!,19) 6608 

İnşaat yaptırılacak 
Hadımköyde As. Pos. 4306 Sa. Al. 

Ko. dan: 
Askeri hnstaneslnin 51777 lira 39 

kurut tutan ikinci kwm ınaaatı pa· 
zarlılda yaptınlacaktır. Muvakkat 
teminatı 3883 lira 31 kurU1tur. lhale-
11 24-12-942 ı>ersembe gilnll ıaat 14 
tc Hadımköyüınde komi11Yonumuzun 
bulundu~u mahalde yapılacaktır. ls
tck1Ucrln Tll("7.k0r gQ.n ve saatte te
minat vesikalarlyle komlılyonumuııda 
bulunmaları. (10578> 6613 

Sığır eti alınacak 
Birecik As. Sa. Al. Ko. dan: 
Nlziptekt b rllk için 60 ton sıtır eti 

alınacaktır. 'fıwhmln bedeli 22800 lira 
te.mlnatı 1710 liradır. 2-12-942 paur
tt"Sl aünU ııaıat 14 te kaıpalı zarfla üıa
lesi yapılacaktır. lhale saatinden bir 
saat evvel zarflar verilmiş olacaktır. 
Şartnamesi Blrccl.k komisyonunda pa-
rasız okunur. <10328) 6401 

Sığır eti atmacak 
M. M. V. ı. No. lu Sa. M. Ko. dan 

lstanbul: 
50 ton s:ı~r eUne verilen fiyat pa

halı ırörllldüğ{lfldcn ihalesi 11-12-942 
saat 15 te Salıpazannda M. M. V. 1 
No.lu satm alına komisyonunda ya
ııılacııoktır. Şartnıum.'sl her gUn öğle
den evvel komisyonda ~rlllllr. Bir 
kilosuna 120 kuruş fJyat tahmin edil· 
mlştlr. ateklilerln beUl vakitte 8500 
lira katı teminatlarlyle komisyona 
gelmeleri. (10519) 6609 

Er fotini alınacak 
Bura .Aa. Sa. Al. Kom.elan : 
8tlOO cltt « kunduruı pıuarhkla alı· 

nacaktır. Muhammeo bede11 200.000 il· 
ra muvakkat temtnat.ı 68CIO Un.dır. bıa· 
le 9.12.19-U cartamba ırtınü aaaı 11 de 

BW'IA A& Dil reli S&Un Alma Komtıl • 
yonuııda yapılacaktır. TaUpıertn muvak· 
kat teminat makbuzlarb'le .,. Ucareıt o
dMı Vftikalartyle blrlllrte komllr'on• mO. 
&'MlMUln. ,ilOOClll lf.13 

4000 çlft derJ eldiven p.zarhkla 
aatın alınacaktır. Bir çiftine •SO ku.. 
ruıı fiyat tahmin t"dihnlotir. Temi
natı 2700 lira olup ihalesi 10-12-942 
günU saat H te Sah pazarında M. 
M. V . 1 No. lu Sa Al. Kom. da ya 
pılacaktır. Talip olanların komts -
yona mUrnoaatlan (10654) 6610 

Sığır eti alınacak 
Kemerburpz As. Sa. Al. Kom. 

dan : 
Cinsi sığır -eti miktan 50000 kilo 

fiyatı 110 Kuruş tutarı 55000 lira 
teminatı ~ üade ıs tarihi 14. 12. 942 
saat 15 le. 

Yukarıda cins ve miktarı yaııh 
sığır eti Kemcrburgaz'da satın al. 
ma. komisyonunda alınacaktır. Ev· 
saf ve ıı:ırtnamesi komisyonda her 
gtln ıörUlebllir. isteklilerin mez -
kQr ı;:Un ve aaatte komisyona gel-
meleri • ( 10577) 6614 

Patates alınacak 
Balıkesir As. Sa. Al. Ko. dan : 
~her kilo•una 40 kuruş fi)al ıahmin 

edilen 100 ıon raıaıes pazarlıkla eksilı· 
meye konulmuştur. fksiltmcsi l 1·12·942 
cuma gunu saaı 1 ~ ıe Ko. da yapılacaktır. 
Temınaıı 6000 liradır. 100 ıoo paıa1e5İn 
teslim yeri Bandırma'da ı. sınıf erzak de· 
posudur. Fv•af ve prılarını ıtormek İs· 
ıi)·enler J*r giın komi,yooumıı1da gorc
bilirlCT. Talirlerin muarıen ıamanda ko
mİs)"ODumuza muracaadan. 

(l05S9) 6611 

Havuç alınacak 
fsıanhul M. M. V 1 No. lu Sa. Al. 

Ko. dan : 
Pazarlıkla '}() 000 kılo havuç alına . 

takıır. Beher kilosuna 3" kuru1 fiyat ıah· 
min edılmişıir. Karı ıeminaıı ı44o lira· 
dır. Sannam~i her gun komİ\)'Onda go
nilehılir. ihalesi 10·12·942 gumı saaı il 
de razarlıkla M. M. V. t No. lu satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. f.ıek· 
lilerin belli vakitte komi5Y0na ıtelmele· 
ri. ( 10498) {,(,07 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

Kan As. Sa. Al. Ko. dan 
Jlır kilosuna tahmin edılen fiyaı 21' 

kuruıtan 14 ton sıaır eti kavurması M 
fıkrasına ıtfüe pazarlıkla alınacalmr. ilk 
temiruu 2619 liradır. Evsaf kolordu evs:ı 
fıdır. Pazarlığı 14-12·942 Jlllzarlesi gunu 
saaı 15.30 Kars'ta kornl5yonumurun bu • 
lundujhı mahalde yapılacak. lsıeklılerin 
mnklır gun ve suıte teminaılariyle bir· 
likıe komhyona gelmeleri. ( ıoS80) 

661S 

inhisarlar Umum Md. 

Yapı işleri 
lnhlaarlar Umum MUd(lriültürıden 
1 - Mevcut keıU. proje ve ııanna· 

meler! mudıbtn..-e Paıatıe.hce'de yeni 11\· 

la tabı1kaaı tAd lAl.1 111 kapalı zart U· 

911Uylc ekalltmeye korvn~tll!'. 

2 - Muhammen bcdcH 17~10 lttıl 
ve muvakkat t.cmınau 1316,70 ltradır. 

S - Elaılltme 8. 12. 942 aab &'ilnü 
ııaat ıo 30 da Knbatat'ta ıevaz.ım eutıe
ıl alun k~ yapılaCaktıT. 

4 - Keett. proje ve llU1JUIZ™!k>r her 
ırUn ötleden aonra IJllızU ~ ~ 
ve Ankara. bırntr bq mlld(k1(lklednıden 
88 ııunae mukablltnde ahna.b&lir. 

5 - Mllaat>akaJ"ll ~ mG • 
hQrlQ teklU mekluPlanm bnullt VC8ll· 

tkle yüzde 7,5 l,'Üvetıme paTIUll malltııuzu 
vl")'R banka lEm'tnat metrtubllml 11\ttva 
edccdc olan kapah zartıenn ihft.le ırQınO 
ekstl1me anat.ındt'n btr .at evvellıne 
kadlU' mezkO.r Jııı:ımmlla.oon be41canlıtına 
ma~ mukabDlnde venncı.oırt. lllzun· 
ttıT. PoıMda v1*ua ırelec:eic ııeelcmelcr 
kabul oıuıwnu. (1548) 79 

Ambar tadili işi 
İnhisarlar Umum MUdürlütun -

den ı 
1 - Kefil, plin ve ,artnameleri 

mucibince Pajabahçe Rakı Fabrl -
kaaı ambarlarının tadilitı ı,ı kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 28410.96 
lira ve muvakkat temınatı '2130.82 
liradır. 

3 - F.,kailtme 22. 12. 942 sah 
günU ııaat 10.30 da Kabataf'ta leva
zım ıı.bcai alım komisyonwıda ya· 
pıla tır. 

4 - ı. ~sif, proje ve 1&rtnameler 
her JCiln c;ıledcn aonra -<>zu geçen 
tubeden ve Ankara İzmir batmU • 
durlllklcrinden 1'2 kur'UI mukabi
linde alınabilir. 

5 - M Unakuaya Jrireceklerin 
mUhUrlU ekllf mektuplarını kanuni 
vesaüde yllme 7,5 K'llvenme paruı 
makbuzu veya banka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapala 
.artlarını ihale gUnU ekalllme ııaa
tinden bir aat evvehne kadar mez
km komisyon başkanlığına makbu• 
mukabilinde vermeleri llsundır. 

Postada vukua gelecek gecikme-
ler kabul olunmaz. (1933) 100 

Depo yaptırılacak 
Jııhisarlar Umum Müdürlüiilndea 
1 - Mevwı kqif, proje ve ıaruwne

leri mucibince S8nuun'da yapunlacak 
çay, kahw: w: dijer mevadda ait depo ia
IUH kap&lı urf Ululiyle ebiluneyc kort
muıtur. 

Kürsü yaptırılacak 
M. M. Veklıletinden : 
Bcheriııe 140 lirn fiyat tahmin 

edılen (4) aclet )azı tahta iyle be
herlne 105 Um tahmin edılen (4) 
aı1et öfrctmcn ktırsüstl 11. 12. 942 
cuma gunU saat 11 de pır.arhkla 
lıılcklisiııe Jhale edilec• ktir. Hepsi. 
nin muhammen bedeli 9 O lira olup 
kati teminatı 147 liradır. NUmuııe
leri 1''eı:ı Tatbıkat. Okulunda oart -
namesi hC"r gtin komisyonda görll
lelıillr. İsteklılerin belli glln ve 
ııaalle katı teminatları ile birlikle 
M M. V. 3 No lu satm alma komııı
yonııııa gelmeleri (105004) 6M2 

Döküm kumu alınacak 
M.M.V. den: 
Muanen gun ve saaıte talibi zuhur 

eımi)cn muhammen beddı 6000 lıra o
lan 500 ton dökum kumu 8. il. 942 
salı gunü şııaı ı 5 te razarlıkla eksılımc
ye konulmu1ıur. Kati ıcnıınaıı 900 lira· 
dır. Numune ve ıannamN her guıı as· 
kerl fabrikalarda ve sarın alma komis)O• 
mında gustcrilır. isteklilerin ihale gun 
ve •aaıınde M M.V. 4 No.lu sarın alma 
komis)onunda bulunmaları. 

(10~08) 6544 

Çamaşır yıkattırılacak 
M. M. V. den: 
F('ll uıtb k t okulund J okurlann 

alu n:ıı hk 17280 ııarca <: <: ırlan 
ile 30960 p rta yatak t kımı \e sal· 
ren n yıknttııılması işi 18-12-!l-12 cu· 
mn günü sa:ıt 16 da knpnlı zarf usu
lü ekslltmc ile tekl ne h le ('(1.1-
l<'C tir. Ş rtnnrn h r Un kon -
;>ond örül r. H n n muh m· 
nı n b4"<1rlı 11 U6 lıra oluı> lk tt"fll • 
n tı 88J lırn 4J Kr. tur. 1 t 1 l"r n 
trklll mektuıılnıını bC"llı Unrlr mu· 
ııy31cn sıwlt n C'n az b r t öne Ytı 
knd.'lr m buz knrsılı Ankam da 
M. M. V. 3 No. h tın nlına ko 
yonuna vcrm 1 rl. (1044'1> 6473 

İplik çorap alınacak 
MM.V. den: 
Pazarlık gunll telibl çıkmayan 

ve bt-her çlftınln y pılmasına 20 Kr. 
fiyat konulan 50.000 çıft ıplık çorap 
paıarlıkla yaptırılıı.caktır. İplık cı. 
hetı askeriyece v rılecektir. pazar· 
lığı 7. 12. 04.2 pazartt ı gunU saut 
11 de yapılacaktır. Şart.n unesi her 
gUn komısyorııla görUlebılır. Mu. 
hammen bedeli 10 000 lira olup kati 
teminatı 1500 liradır • l leklilerın 
bellı gun ve muayyen saatle Anka. 
rada M !.LV. 3 No. satın alma ko
misyonunda buluıımalan. 

(10272} 6335 

Patates alınacak 
M 1\1 Vek eti Sa AL Ko Rsd(!f) 

l > Kaııalı urt llc alınacatı flAn edil· 
mı. olan 300 ton pııtatfflC ı.t<4<11 t' k • 
m:ıdıtındıın bir ~ zartında pazarlıkta 

alınacakıır. 

2) Muhammen 00.:leH 105 000 Ura kaU 
teminatı 13.000 liradır. 

8) Şart.name ht'I' ırün komisyonda 

ırörUlet.> r. 
4) btekl Jerin 'be'llt a11n ve 81\atte 

temlnaUa.riJ'le l<OtılisYona müracaatı n 
(l0.'l2G) 6'13:5 

Usta aram yor 
MM.V. den: 
Kayseri aııkm diltin1"'iae '~ ku

rut )'t'Vmiye ile düz ve sJ>e$İ) al mııkiı:ııa· 
fardan anlar hir makinist alınll<llkıır. 

Jmıihanı Ankara dikimevinde )'llf'U• 

rılmak üzere wip olanların bır i~ııda 
ile Milli Müdafaa Vekileti levaum dai· 
resi riyasetine muracaaılan ilılıı olunur. 

(10512) 6548 

Çorap ipliği alınacak 
M. M. V. den : 
Beher kiloMıM 4'54 lcunq fiyat .cah· 

min ~ilen 2.000 kilo ' numara )'WI ço • 
rap ipJikinin J4·12·942 cumarıeti gunu 
MAt 11 de paıarlctda ihalesi yapılacakıır. 

Muhammen bedeJi 9.080 lira olup ka· 
d ıeminau 1362 liradır. isteklilerin hel· 
li guo ve ııaaıte Ankara M. M. Veltıtcti 
3 No. hı saun alma komi,)'OnUDa gelme-
leri. (10449) 6~2J 

Boş teneke satılacak 
M . .M. VekAlt"tinden ı 
923 adet bot muhtelif erzak te. 

nekesi H. 12. 942 pazartesi «{lnU 
aııat 15 te arttırma Ue aatılacaktır. 
Alnıak istıyenlerln bu tenekeleri 
Vekilet Da.ıre MUclUrlllğüne müra.. 
caat t"derek ıörmelerı ve teklif e
decekleri fiyatlara göre hesap ede
cekleri kati teminatları ilt" bırllkte 
arttırma gıin ve saatinde M. M. V. 
2 No. lu satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (lro35) 6606 

Alev kartuşu alınacak 
:M. M. VekAlctinclen ı 
MUtea!ıhlt nam ve hesabına açık 

ekııihmeye konulan 2.000 adet kll
çük alev kartuşuı un ('ksiltmeslne 
latekli çıkmadığınclan 10. 12. 942 
pe~ embe gunU saat 11 de tekrar 
açık cksılımeye konulmu§tur. 1.000 
tanell<"n cı ağı olmamak Uzere ayrı 
ayn ıste! ·nere de ilıa:e e 11el lir. 
Vermek lstiyenkrln ~erecekleri 
miktara göre hesap edecekleri ilk 
te.mlnatlariyle birlikte eklllltme gün 
ve saatimle M. M. V. 2 No. lu sa· 
tın alma komisyonuna eelmelerl. 

(10503) 6606 

Odun alınacak 2 - Muhammen bedeli 56609.91 Ji. 
ra muvakkat teminatı -42.f,,75 liradır. 

3 - Eksiltme 22.12-942 salı günü ,.. M M. VekAlt tlnılen ı 
aı ı ı de Kabataş'ta leva:um ıubc5i alım Beher kılosıma 6 kuruıı fiyat tah 
komiJyonunda yapalacalmr. mln edilen 200 ton odun konu.ııyo • 

da mevcut evaıı! ve ,artnamcsıne 

Parke taşı ihzarı 
Samsun Vülyetindea : 
ı - Samsuo • Ça,..amba yoluouıı 

.ncbdeini teşkil eden ..ıuı yolu içın 
200.000 adet parke taıı ıhıan karalı zarf 
usuli)le ihale ~ilmek üıere eksiltmeye 
konulmuııur. 

2 - fk•iltme 24. illddnun. 19'42 C&• 

rihiııe ra ılı)'BD pe.r,emhe jtÜOÜ suc 16 
da vili)ct daimi erıaımenindc yapılaaılc· 
tır. 

3 - Kcıif hcdeli 24000 lira ve mu· 
vakkııt ıcmınaıı 1800 linu:lır. 

4 - Bu ııe ait kcııf evrakı Samsun 
Nafıa MüdurlujU ve vıll)ft dauni encu
mt"n kalenımde olur isıeklıler bedebiz 
olarak ber gun göl'f!'hilirler. 

~ - htekliler ihale ıaribinden ftl 

geç uç f:UII evvel Samtun valilijioe İ5Cİ· 
da ıle muracaaı ~erek alacakları ehli • 
yet veslkuını ve cari tenere ait ticaret 
•Kluı '~ıka ını teklif mektuplarına H: • 
lemeleri lizımdır. 

6 - Bmlımeye airec~ler yalmz cdt· 
lif mekıuplarını havi ve karalı bir zarfı 
ve 3 unrn maddede ya11lı muvaklıaı te
minat makbuzunu ve tqinci ınaddede ra· 
zıh ve ıkala" hir dıı zarf içine koyup 
ve mulıur mumu ile lcarıyarak ihale aü· 
nu uaı l '5 e kadar makl>uz mukabilinde 
daimi cnnımen rehliiioe wrmeltti veya 
iadeli ıeahhuılu olarak posla ile ,rınder· 
mış olmaları lazımdır. Poscada olac* 
BKİkm<'lu kabul olunmaz. {11198) 98 

Toprak tesviyesi 
$e) han VllAyeU Daimi Encümeıkı· 

den: 
1 Adana-Kozan yolunun 9+000-

23 f.000 kılometrelerl arMında yaııı
ll\Cak toprak tesv yf'Sl k8'>alı zarf u
sulü le "94127" lira "84" Juıruıla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 E s itme 17·12-942 tarihine 
mllsnd f ıı l'Ş('mhe ırUnll saat ll de 
\' !ayet Daimi EncUmenlnde yftl)ıla· 
<'akından tst<'kUlerln teklll mektup -
lannı bu saatten bir taat evvel saat 
onda bu encümen reklltlne vermil 
ol caklıırdır. 

3 - lst yenler bu tte ait keti! ..,,,. 
rakını görmek için Na.fla .MüdllrJUIO· 
ne müm ıı. t edeb Ur. 

4 - lste-klilcrin "5971" Ura .. 39" 
kuruş muvnkkat t<'mlnat yatırmala
n ve ehi )Ot ve.ikası almak Ou-re 
l'lll bin liralık Nafıa lılerl yaptılını 
dair boııscrvlsleriyle iki fotoitraf, bir 
ndct elli kuruşluk. bir adet on bet 
kuruşluk maktu ve bir adet bir ku
rusiuk uç111k pulunu dllekçelerlne bal· 
lnmak surC'tlyle lhalede>n ti( rin e!Y· 
vel vUAyeotc mllracaat.Jan JAzımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
m ktuplan tyt.ce kıı.palı ve mOhUrlO 
olacak ve r>OStada vaki olacak ae
dkmclcr kabul edllmeız. (lOfl.19-10363> 

6358 

Lokomobil ve buhar 
makinesi alınacak 

Afvon Belediye Relalitinden: 
Şehl r elckt.nk saııtralı '<:\n 100 ffl 

200 normal tıt.>yglr takatinde bir ~t 
lokomob 1 vt>)& kamn ve maıklneal 
llyn buhar maldneal utın alınacak· 
tır. Bu <"V&afta yeni veya kullanılmıı 
huhar makinesi satmak 1st1yenlerln 
'belediyemize mQracMtı rica olunur. 

(l!i30) 99 

Duvar inşaatı 
Burdur Heledi,.etioden : 
16-1 ı-9'42 tarihinde ik.incl kttaaı du· 

var inşaaıı kapıı.b zarf 119Uliyle .lhaleti ic
ra kılınacak (17431) lin 61 lıuruı bede
li keşilli belediyece yapılacak asri kabris
tan ihalesine o ~ bir talip çıtftl8dılı• 
dan ihall"Sİ otuz gun Jçiııde puarhkla 
yapılmalc uıere temdidedilmi,dr. 

Talip olanlar 16-12·942 tarihine b· 
dar hafıanın carıanıba ve cumanai ..... 
len beltdiye enrumenillf rnüracaada Pli· 
zarlığa ıtiritehilecekleri :il1ıı olunur. 

(UM77) 6517 

Çatı yaptmlacak 
Eliwt Belediyesinden: 
Belediyeye alt ıooema l*ıMIYle 

hı»usl muhallt"benin icannda bulunan 
binanın üstilne çatı yac>bnlaıeelında.n 
kaı>ah zarf UBU!b'le elratltme7e Jcoalll 
muştur. 

1 - Keşli bedeli 27092 Hra 44 ku· 
ruttur. 

2 - Tem1natı mıuvakkate ~ li
ra 94 kunıetur. 

3 - lhalıt 23-12-9'2 çareemba d· 
ntl saat 15 tir. 

4 - Talipler ellerlnde bulunan eh· 
llyetname ve ticaret odasının vetlka
sıyle, şimdiye kadar bu gibi illftlat 
tşler nde bulunduğuna daiT Natıadan 
aldığı IG w.lkasını ihale gllntınden ile 
gUn evvel lbnr.1 edecektir. 

5 - Bu Jş üzerinde keıif ve .-rtna
mey& s6rmek ve fala ımııam.t al· 
mak 1stlyen talipler her ırtlD beıledbre 
len daittSlnde ~rebtllrter. 

6 - Tekllt mektuplan makbuz 
mu.Juıbtllnde ihale sOnG olan 23-12-
942 çarpmba dntı saat 1' w wr
meık eaıttır. Sair meıheDel'dm ırete
<'e'k tP'kUI mektuplan J>()9tada vukua 
gelect'k teahhQrden dolayı vaktinde 
yet.işmeır.le ınesul17et kabul edl~meıı. 

<10451> M90 

Yüksek elektrik mühendisi 
almacak 

,MaJat.Ja Beledl)"e ıu~: 
MUnhaıl bUıkuuın .360 lira ~ ilc

retH Malatya Beledlyeml ~ elek· 
trlk mühendisut1ne tftlip olanlann 
me'%un bulunduklan mekteo eeMdet· 
namesl ile son vazife.Jt.>rine alt beraat 
mazbatası ve var ı.e JhtlsaB veaika
lan sureUerini raıpt~ ylEI ile 
MalllQ'a Belediye reta1J11ne mllrecııet 
<!t.melcrl Ulln olunur. UCJCS72) 6600 

Mimari proje müsabakası 
-4 - Kqif, proje ve 1&ruwneler her göre 15. 12. 942 alı günü aaat ıı 

gÜn öiledea IOlll'& .ılır.il ~ tuhecfen pazarlıkla aabn alınacaktır. Kati 
ve Ankara, İzmir bqmüdurlükleri.odeıı tr.ınınatı 1800 liradır. 1.stekJilerin 
283 kurut rnukabili.odc aluıahillr. belli gün ve aaatte lcomlayond:ı bu. 

5 - Münakasaya girccdderin mühür· lunmaları. (10551) 660-1 Yozgat BedEn Terbiyem B6lce Bat-
lü teklif mekcaplaruu kanuni vesaikı. kanh{:ından: 
% 7.5 giivenme parası ınakbuıu veya ban- Ankm'a Btrind Asliye Hukuk HA· 1 - Yozgat ıe'ır! IPOl" aiallına alt 
ka teminaa m-'·tubunu ihtiva _ _. __ __,_olan 1 mtmarl proJelerın ha2ırlanmMI llt ""' c.·ueu-.. km ınden: Tllrk yliklek mlma.rlan ve yüksek 
kapalı .:ıarflannı ihale gÜnu eksihme sa- İstanbul Kasımpaşa Camilkeb r mOhendlslerl ar&ılUlda mliaab.ıulya 
atiaden bir IUt evveli.ne kadar mezkur maohalksi Arabacı.lar sokllık 18 No. ıu konuimustur. 
komisyon bqkarılıiına makbuz mukahi· evde Feridun Cofkwı bnaı. Melek 2 - Müsabalı.&ya stmMık ı.t.ıYM]er 
linde venrıelerl Jhımdır. Postada vukua eo.ıtun. u.muml vaziyet pllnı ille müsabaka 
gelecek ~ kalıu1 olunmaz. Kocanız Feridun Coşkun tarafın • fal'lnajneslnl Ankara'da Beden Ter-

(1932) 101 dan aleyhjn.ize .:ıJan lhta.r dlvasının b~ Umum MtıdllrlütOndm llW>I· 
yapılan duruşması sonunda: muhik ıııter. (10039 8601 

111111111111111111111111111111111111 ~~~~~~ede~ s~~~~ .,,llllllllllllllllllllllllllllllllL. i Satılık lokanta ~ ~=~::-:b-r~~ foAKTILO KURSU~ 
5 An'lranı'nıtt laM.yf cac1de81 :_ :.::: al~~en ?Arf~a·C:~ 5 : 
- ve Maarif Vekileti karıısın _ _ zıl Elma mıııhalletd Mazı sokak ııeidız - 101 inci devre-' byıt1annı: 
: claki PARLAK LOKANTASI : numaralı E'Vlne dönmen 7.in lhtanna : baflannnıtır. Bir a:rda dtplo. : 
- d t J '-t T J'pl la - 20 l'- ı.-tı ..... ti --•• 1 1628 - loma verihr. TahaU aranmu. : 5 m~"::.ar k,~;.;~r.mn:.~.: _ 5 :Mit ~:~-~~ e alzden 5 Memurlar Kooperatifi 1ımtı. : = lan. 241 : tallı tine .kablıll temyiz ohruı:k üzt>l't' ! • No. 1. Telefon ı ln6 = 
llllllllllJlllllllllllllllllllJllJH 3-ıı-9'12 ıunQa.cle ~ venkl ti ılln '"lllllllllllllllllllllllllllllllllr 

tııuauı. - -

-·-.,,11111111111111111111111111111111 .. 

~ STENOGRAFİ ~ - -- -= Yazan: Kazım Arar : 

= = - Bir ayda kendi kendine ve- : 
':. 7& m~rc7le öğreten yeni ve: 
5 kolay StenoKrafl kitabı çık • : 
: tı. Arzu edenlere kitabı ,. • : 
: :ııan tarafından 2 dera tlcretaiz : 
: ıröat,rilmektedlr. : - = : Blltün Kltabevlerinde bu • : 
: lunur. 413-191 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
Menfez inşaatı 

Antalya Vıllyet Daiml Encilm• 
ninı~n : 

1 - .Aııtalya • Alanya yolunua 
ıoo+ıoo - ıo•+300 kılometrele • 
ri arasında yapılacak olan dört 
menfezıa lıışa11 ııı 18311 Ura 4e 
kurutluk keııfl tlzerlndrn 18. 12 
942 tarihine mllsadif cuma aıanii 
aaat oo bele kadar kapalı zart a. 
•ulıyle ekıılltmeye konmuştur. 

2 - Teklif mektuplarının 2•90 
sayılı kanunun 32 inci maddealnuı 
tarlfatl dairesinde tanzim ve huau. 
ili muhasebe btnuında toplanamk 
olan villıyet daimi encUmenı reıali
iine aaat H ele kadar verılmıı ol • 
maaı l&&ımdır. 

8 - Muvakkat teminat miltt.an 
1378 Ura 36 kunıftur. 

4 - İstiyenler prtname ve pro. 
julni Antalya Na!ıa MUdUrltıtun. 
den ve vıliyl"t daimi encümeni ka
iemındl' görebılirler ve wreUenDI 

iatıyebllirler. 
5 - .MUnakaeaya iştirak edecek

ler, Antalya Nafıa komlsyonundu 
ahnmıı ehll>t"t vesikası ile ticaret 
od11sından almmıı bir vesikayı ve 
varııa kendileri için fbastnı faydala 
buldukları Vl"a&ikl teklif mektupl&.. 
rlyle beraber ve ikinci bir 7.arf L. 
çindc ırönderebılirler. 6514 

Gayrimenkul satışı 
Jsn4ır Dettedarlııtından : 

bmir, .Kar11>'81al, Dona-. 
mıu:ı mahalJeel. Yalı Oım
h~ ca4detılnde 93 .. 
da, S3 Panel. 380/l '-1 
mamaralı maa balıCe ı... 

ne. 
KlltemMUb= Bodrum Jı:atında: ~ 

1 odUnl'*. 2 carnNırtıuıe. 
4 helA. tm1nd ıca.ua: S • 
de., br kalıorU« rady~ 
)il -ıon. bir )'Ol?lek odıaoo 
m. blr b&lkoq ve bir 90la. 
OıU k&tta : duvartan 

nnm cdt1' cıöeel1 buW9 
maha.llıl. biri kalorlter ,.. 
dl)'atörlil olmalc ilzere e 
oda, beJlr.ıoa. bel& .... ..... 

u.t kat.ta: )l'edl oda. * 
lıt!ıl6, bir •kın ~ metre 
mQl"abbaı baboe. belloede 
muhtıetll clrw &tadar ... 
~ muıttuıı bü)'tlık ~ 

lalı ve balıcenln ~ 
c1a 1n1 ~tt ..., unca 
.-.. lir oda. Wlum1ba ... 
cepbe ve -*ı .. ata 
kmnında demw PU1ll&lio 
lıldı duvu'. 

Yt*anda mMld. t!'Vmf w ~ 
lltı ~ (6!!000) ııimıll bel * 
nra muhammen bedellt ..-e 912 -. .., 
.-nb surtrıww*ulöıı m~eUll*l .., 

mı .... para .. - lL H2 ..... 
den ltlbafte u san ınOddeUe .,. ..,. 
pak _., ~ mcıza~ cılmlll • 
mae ..., n. ı:ı. 942 cuma sQnll ..- • 

t. Dıııfl-*"* - DnJllr ...... 
t6nde m~ Mt1f ~ 
ttıalNl ~'I oldutundm ta • 
Jtplef'tn t«Mnat lllrcftd o'lanılt (411110t' 
1trı1 ntmnaıan ..., 2490 la)'llı ..... 

32 w ss 9ndl maddeleri mudılneıe Ulr 
m m~ o ıroa aut 'J.4 de -. 
dar m.-.o.r Jromltl)'ONl tevdi f!'llMlld. 

(10236) -

Şose inşaatı 
Dlct9eNr VlUHtlnden : 

ı-~kıınan·~· 
~ ~ (4+600-6+880> .... 
kımetl'cl«t aruındıa tcMe ve ..ı ...., 
lMı olup blıt beıdel1 (2:!0.19.21) ..... ... 

Hwıusi IU'tname mudbWw r...-. 
hUMale selen )'(Umeııtmeıer mOtN,.._ 

A) Dllıütme lllol'tft&mell 
B) Mukavele ııroJeaıl 
C> ~ ltJer1 ~ ~ 
D> ~ ve köPrtlk!r tetınl ~ 
1:) HUllUllt l&l'Cname 
F) 1C..ıt cetveli. tb'at ~ ...... 
~ 

O) ~ sraftkla1 cıll9 W ~-llllJ 
w ..,... tıedellllıl olanıık Nafia :mıı.-...... ıill 
111l'ünde ııörQMblıtr. 

a - J!lıatMıM :18-12.19'2 ........ 
--~ ... aut 14.80 .. .
IA)'e't malıamında topl8nalı claaral • 
~ :papılacaktll'. 

' Dıslltıne kapalı sarf ....... 
PIİ*t"•lrtır. 

5 -~ ııııetıarıelr - .. 
~ı 

&) 1819.44 HrM*; IMWeldıat 

wnMll. 
.,, JIJn .. 10000 llral* '* "--* 

.,.......1111& clatr '* ~ ve._ 
ldu'e edebi"""" man lıtldara -. 
dutum! mllllr bir banka refer'anll 
eblttmenln yapıJll('tltı IOndftl ta • 

rin f'VV"1 bir l9tJda ile ~ 
mQdQr'ICltone m raeaat ed8'* ala 
bil f.bütme,ve ı.tb'alı: v ......... 
eıımelll lbınıdw. 

• - ~ melıtuC*n yulml .... 

eOnc1l madd!de 1U1• _.um lılr 
~ Jnıdar vlll)"f't makamana 
bUZ mu1tabntnM vertl«t4rttr 

P<ıata •ıe aönd«'tı.cek 

Ap •- sahpD 



jJ 
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~ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ~ Türk Hava Kurumu 

·. ---------------.. --.. -· -· -----------------------------
----------------------------------------------------

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARİHİ: 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para birikfirenf ere 28.800 lira ikramiye 

-- Kurban derisi satılacak 
_ Eıiıldşctılr '1' .H.K. Subetıl na..ıcruıııtı..,. = dan: 
: Tnhmlıncn 4000 adet koyun, t<lıklu, ke· 

el ve e<->hlts derJlertmn sntılmruıı 17 B<m· 
: teartn 942 salı ııtınUndcn tt.lbıırcn 7 ilk· 
: kll.nun 942 ııazıı.rtcsı ırUnllne kadar 21 
: ırün m!iddeUc acık artınnıyıı konulmus
: tur. İstekliler 1500 1 rnlık ilk tcml:ıttt· 
: lartyle Eıık~tr T.ll K Ş. başlmnlıf:ınn 
: mUnı<'anltıı GartnıuneyoJ ırörc"blllr ve ar-
: tınnıya ~tlnık c-tlcbfllrlcr. 2928 

-- Askerlik İşleri ---- ÇAGRI 
- Anknra Askcrltk Dairesi Re sllğln-
: den: 
- DeJn!ryollnnndd istasyon şefi k~n 

bu vauicden a:;.,Jnn .YP<l"k demlryo
lu teğmen 15518 kn)ıt No. lu Bahnt-

: tin Cnnbakan'ın ac<'lc 10871 sayı Ue 
şubcnuı • \ ) n bulunduğu yerin ns· 
kerUk şube ine lüzumu mUrncaııtı 
ıl.ın olunur. 110518) 6549 

-- ÇAGRI 
ııkara Askerlik Dalrı·si Reisli

- gııııleıı : 
- Ereğli işletmeslıııle feıı memuru 
_ ıken sıhhi durumu ılolayısiyle vazı
: :fesindeıı vrıl lıgı nnla.,ılan yrclck 
: top lel!'ınen 44616 Bekir Vecihi 

Divitçi'nln acele 9412 sayiyle şube. 
- mi ve. bulunclııAıı yı•rin Mkcr -
: lık şubesine lüzumu miiracaatı ilAn 
: olunur '10517\ 6550 --- SlHHA 1 ve iÇTiMAi M. V. ---- Dana alınacak 
: Sıhhat 'IC ltUmnl ~1uavcnet Vt"kl'tlcU 
: 8c! k S:u dam M~rkez Hıfzıı;.sıJılıa 1\1 U· = ~ssescs1 satın Almn Komls)onundan : -= t -

ı - Herlk Sayd.-ım Meıi<ı•z Hıfz111Sıh· 
Mücsscscsl c;:lc;:l'k euııcsı ıtıtl)ncı için 

- 200 adet dann kııpnlı zıırt u.<;UIU ile 23 

--- - 11 912 tnrlhlnden IUIJarıın l'ks itmeye 
k nulıııuştur 

E Zlrant B.uıkasında kumbarnıı ve ihbarsız tu:ı1TUf heımı•larındıı "" az : 
: M lirası bulunanlara l<!ncde dort defa <:Ckllccck kum Uc aınll:ıdıı.kl ı>IAna : 
: &ore ikrtıml.yc dall:ıtılacaktır. _ 

E 4 Adet 1000' lrralrk 4000 lira = = 4 " 500 .. 2000 = = 4 .. 250 tt 1000 :: = = 40 .. 100 .. 4000 = .. 
: 100 ,, 50 ,, .iOOO ,, : = 20 .. 40 .. 4800 -= '60 .. 20 " 3200 .. = 
: Kuralar scn<'d 4 dcl , 11 Mart. 11 Haztmn, Jl E.Ylill ,'~ l1 f k nun -
: t.ıı.rfhl:ndc cckUcrektlr. -- -.,ıııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Rakı • • 
şrşesı 

ALIYO&UZ 

Bir de olsa, bin de ol 
aa aşağıdaki fiyatlarla 
bot rakı şişesi alıyo -
ruz. 
81 ve 10 kuruttuk rakılann 
11'"°1ln beben 4 kurııf, 
185 ve 130 kunıtluk rakıların 
~nla beheri 8 kurut. 
815 ve m kunıtluk rakıların 
ıifeainln beheri 16 kun11. 
"'""1ln betıert 16 kurut. Adliye 
~ k&r11 IOkatanda Da)'lbey 
Rakı Fabrikası. <tM/195 

Okullar 

Tamirat yaptınlacak 
Anlıara 8an&t OlııWu MUdllrMltUn • .... : 
oıcuı..nus ilin ._..b 1290 Ura 

• laıral lııellt U-1nden açık elmütme
ııııınuımaetur. Tıdlpı.rtn ke91tnune-

1 

Yl ~önnck Uzcro her ~Un okul mOdOrLO· 
tüne ve ekslltmcyc l$Urak cdccl'klerln 
de 97 llrahk muvaJckat temlnatlartlc ve 
kanunun lcabetttnıltl vcealkle birlikte 
ihale ırünU olan 7. 12. 1942 tarllılne mü· 
sadtt pazartesi ırünU 1111nt 1~ te okul 
binasında toplanacak olan alım aaum 
komla)'Omlne mUracaatlan. 

(101M) 6181 

Liaeler 

İstimlak ilanı 
Ankara Ticaret Ll.eal MlldQrUl

ğOnden: 
SahR>ln n adı: Osman otlu Omer 

ve Osman kızı Nac ye, Ada No. 217, 
Panıel No. 24, cinai: Arııa, 8.75 M2. 
takdir olunan deter: 218.75. 

lmar MUdOrllliUnden 3409 numa
ralı pllnı.ııa aöre 217 adada Ankara 
'ncaıı:J!t Llseal arsuana Ulve edilmek 
Qzerl; yukarda aöaterll4ın anıamıı 
kan1S1J1da.ld dderle, menafii umumi
ye namına laUmlllkl.ne Ankara Bele
ıilyt!l'llnce karar verilmtştJr. 

Keyfiyet 11t111ulık .ıcaramame.ı hU· 
kümlerlne söre nAn olunur. 

Bu llAnm bir nUshası Belediye Da
iresi antreeirıe aınlm1-tır. 

(10475) 8512 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

BelecWye Rtı.Hlindenı • 
l - Çah,...k ftziyette olmı.,.., ftJ1 bemlnf buluıun..,.., caksiler bek· 

leme mahallerinde ft cııddelerde dumııyaakrır. 
2 - Beldmw mahallinde w cııddelerde duran C81uiJer miltmi alaııya 

mecbardut. 
5 - Bazı tof&lcria mn,cerilerdeo falı lkrec raW>mı1den orald t!"l· 

pederden 6ireoilmlfdt. 
Şltl,ed olaalana l!mniyec .C llncO ~ ftJ1 Belediye Mlifettltlliine 

mOracaıtlan riC'I olunur. (10281) 630' 

ANKARA PALAS 
BUGÜN 

Bütün artistlerin iştirakiyle 

DANSLI CAY 

2 - f~kslllmc 8 .l!!. 0-12 snlı ı.-tlnU 

sa •l ı ı ıkı m!iı.'!<51'M.:clc toıılnnnı·ak satın 

ıılnın komisyonunda ynpı ncııktır. 
3 - Muhamml'n he<lı•ll ıswo. mu • 

' ıkkat tem rnıt 13$0 JLrm1ır. 
4 - Şart.nıımcsl mUl'!lfK'Se<kn para • 

ınz veni r. Tl'klll mektuplan Dıalc ı.:Unll 
ı;ant ODll trndnr komls;)onn vcrllmlıı ol. 
malıdır. 

5 - Tnl plenn muvnJdrot tenılnntı 

yntınnnk U7.<'rc dnha C\\ el kom 113'ona 
mUnırantlll b rcr lrwılbc nlmnlan IA 
zımdır. '10114) G20~ 

Teknik ve ticari 
Alman,:a muhabere · 

( Deutsche Korrespon -
d~nz) Türkçeden • Al
mancaya süratle tercü
me işleri yapılır. 

Müracaat: Posta ku -
tusu 102. 253 

Ardiye aranıyor 
Ulus Meydanı, AkköprD, Soitukkuyl( 

Anafrırtalar caddesi Kooperatif ve 
Etfaiye meydwu clvannda ıııuıdık ha
linde aj"ır maılı:ina koyınıya eh·erişli 
ve OstO kapllh kiralı.le ardlyMİ olac • 
lann 2985 No. lu teldona veya yuı 
ile 298 No. lu poııta kutusuna mıl"•
C'aatlanm rica ederiı. 2!1711 

Satdık kürkler 
Az kullamlmıt (Anyorue) bir 

manco ile yeni iyi cins bir rönar 
Arjance acele sarılıktır. Her ıriin 
saat 12 : 15 arasında 6676 ya mü
racaat. 

Toplantı 
Ankara 8an:ıMı Relalltl!ıden : 

Baro Umtım1 Heyetinin ~12·1942 
cumartart ırona saat 11 de toplıınmuı 

lclrı l!'VW'lce karar venımı. ve l!An edil· 
mı. ı.e de mezkQr •Un ve ııaatte kanu
ni ekııerlıyet nlaa.bı huıl olrnadııtından 
3499 aayıb kanıKMm 67 nd macldeel mu
clblMC toplantının 12.12.\942 cumarte· 
.ı ııaat 11 de Yaı>ılnuuııl tftUllp oıunmue 
bulunmakla Baromuza kayıtlı ıı.rtcadaı • 
lann o ırUn Ye ııaa.tte Adliye Sarayında 
tahılllı olıu11a11 ııalonda hazır buhMwna -
la.nnı lll.Yırılanrnıa rica ederim. 

Baro Reı.t 
Hanııllah ôzbudurı 

Eczacı aranıyor 
Diplomalı bir ecza

cı aranıyor. Merkez 
Eczanesine müracaat. 

Sat.hk 
2 - Adet KOMPRESÖR 
1 - ., Hava Filtre•l 

1 - ,, Şerit Teıtere Teıglhı 
Müracaat : P. K. 1074 - Tel. 6726 

262 .. 

U L U S - 24. l1ncl1 YIL - No. 7663 

lmtı:va l&bfbl 
Ramıı Retle TANKUT 

Neerfyat ve MO- MOdOrO 
NASIT ULUO 

ULUS Basımevt ANKARA 

DiKKAT: Gueteame sOnderllell ner 
nevt yazılar netredllalın edilmesin ..
rt verilme. ve uyboJQfUJldan dolayı 

blcblr mf'tlUllYet kabUI edllma 

uı:;us 

MALİYE VEKALETi 

Banyo dairesi yaptırılacak 
Mall)le VekAiet den: 

Yapılacak bin mahbcU: Maliye Ve • 
ktık!U binasında hııdcmeter yntakhnnc 
si yanındnkl mahallin ban.ıro da r«fl hn· 
!ine lfrnfı'ı, 

·c~ır bcdl'll; 1777 ıırn 5 kuru•tur. 
Muvı:ıknkt tcmhıat mlılttan: 133 Ura 

28 kuru.stur. 
ihale &!'kil: 2490 sayılı kanunun 46 n 

cı mıuldffinln B. F. uynnnda ıınzarlık· 

la. 
ihale tarihi: l4·12·Hl42 pazartesi gO 

n!i sant 15 tc l\l:ıll,yc Vl'klılcttmıe. Mil· 

11 Emll\k U. MUdtirlil'fıUndc, • 
Keşif evrakını bedeli karsılığında ııı 

1 mak lstiycnlcfin Mnll~c Vl'ktılctl MıHI 

Emlll.m U. MUdür!Uı!llne mllnıcaatlnn 1 
<10513) G5ti 

Satılık direkler 
Cnnknya Maliye Şubesi Tahsil Şef· 

liğınden: 

Hırahlmln borcundnn doln) ı mnh· 
cuz \'e pnro)a c;:evrlle<:ek olnn ~n ·ı· 
da cins, mıktnr ve> l•bndı yazılı dı· 
rekler 9-12-942 tarihine müsadlf c;:nr· 
şnmbn günU saat 14 tc n~ nrtınn:ı 
suretı) le sntılncn,ındnn gôrmek ve 
almak istiyenlt•r n mezkCır günde Sll· 

DEUTZ DİZEL MOTORLARI 
Sanayi ve Ziraat için 

5-8-ll-18-25-30-40-60BEYG1RLİK 

• 

Türk 
Kısa bir zamanda teslim edilebilir. 

Klöckner - Humboldt - Deutz Ltd. Şirketi 
laahııa. Baııkalıır Caılıl<'SI 44. Olnnr Hanı. - Telgraf: Khlckn~-rt.Urk I'. K. 1442. Tc!C!f\:n: 40419 

tışııı ynııılncnğı Ceb<'cl'deki Bozkurt .. fi 1111111111111111111 
:'ofnrnng H F.ıbrikcı~ınd:ıkı memuru • : il il 1111111 h. yaş (.'("\,.e;ıt lcln<le kalan sahadaki sö • 

Adet F;badı Cinsi - : lcln d llann ııövdc ile birleştikleri nok· 
mu1.n .niıraC'Rallan Iı.tn olunur. : E M u.. L l E R : ı!'Ut afmcıannın hneercden kurtanlronın 

6 10 x 10 3,50 boyundıı d rcklık - : lanın 25·50 ııanttnı )"\Lkansında.n kesil • 
nfmc;: : E mesı ~e in<'•' d lların yakılması, )n&lı n. 

::YlUdllrlOğline ve ihale gilnU 
21-X 11·942 pn7.arteısl günü snnt .15 
tem nnt ak~cslnln llusUSi Muh 
l\IUdilrlüi:,-U \'e7.IJl'Slnı> ) atınJIU'ıı.k ol 
mt encümen<' münıcaallan IlAn 
nur. 00574> 66U3 30 5X5 3~~n:oyunda c;:atı nltı . Çatı, tcrruı, bodrum katları : fıac;:tıır üzerinde v<> fide hn.llndc kalben 

42 10x5 4 metre boyunda c;:ntı : ıle sığrıak, su depoları sulu : nC"c >fı!it d h bırn.kılmaması sureti)! 
altı nğacı _ zeminlerde, ı:;-lzli yeraltı bına· : m!i<'ndele l<'rnsı kararıa,tınımıstır. Bu 

20 10X5 1 metre tx>)·undn c;:ntı - larınıla suya karşı tecrıt y 1- : J tşln knnunı n mUkellct bulunan sah ıılcrt 
Odun alınacak 

Anknro Valillğlndcn: 
altı nğncı. nııı;: _ \f')ll k rncılnn \e )nhut hlıkmt ıı:ıhıslnr 

<10-115> 6511 E JVl Ü L z E R : tarafından n h:ıyct 1·3-1042 tarih ne kıı· 

Askeri Fabrikalar 

İnşaat yaptırılacak 
AB. Fab [zmlr Si. Fnb. Sn Al. l\o • 

mls>orwndıın : 

l) Askeri Fabrlıkalnr lzınıc- sn ıı 

Fnbrlknsı sının Jçlrulc nıınll:ı<lıı )nzıı.ı in· 
tııat lıılert BJ.Tl, ııyn VC)u tamamı kn • 
ııaıı 7.nrf ı.ullyle mlkıaJ<Maya konul • 
muştur. 

2J İhale 14·12·1942 ı>nzartuııı ırünU 
saat 14 k! lzrnlr'dc HaJkaııınar'ıtn sUAh 
fabrikasında toplaııaco.k k~onıta Yn· 
ıııl&e&ktır. 

3) Ke9lt ve proJeJeri her ırUn 111ıa.t ııe
lmzden onaMıya kadar .-UAıı fabrikası 
mll<lıilrMltunde ırörtllebll6r. 

4) TaltPlerlll temtrı&tlartyte b.-.te 
uııulerı tanzim edece4cla1 tekMt ınek • 
tuplanru lha}e satılnd«ı bir aat ev • 
vellne kadar makbuz M'*4billınde ko • 
ml9yona tallın etmelıeri lAzımdır. 

PoMada vaki &eellımeler tll)'llnı kabul 
detlicMr. (&:i2'7·10172) 63M 
trıeaatın Keı91t l:ıeıde.11 Temtnıeııı 
cimi Lira Kıınıe 
Ambar ""8.atı 10390 62 
Depo ın.ııa tı 3061 
Duvar 1rı4aatı 1535 

~ı 

28 

Llı'a Kunıı 
779 30 

1~ 

HARiCiYE VEKALETi 

İmtihan günü uzatıldı 
Ha.rtciye v eıkAletlndetı : 

14 HkkAnun 1942 ele yapılacatı Uln 
oolimı. olan Ha.rlclYe Vetc!letl mllııeba· 
ka imtihanı, ırörtlleft Mlzum 117.ertne 4 

aonkAnun 1943 ııezarteıd lf(lrıilne bıra • 
kılm11, mUracaat ve kayıt ırtkıU de 2S 
llldcAnun 1942 tarihine kadar UZ&blmı1-
tır. 

KaJ'dını yaptınn .. ve yaptıracak o • 
lanlarm 4-1·1943 ııaat 9 da Hariciye 
Veklıetlnde hazı:r buluıımala.n llAn o • 
Iurıur. (10M4 > 6607 

Motosiklet sepeti 
B. M. W. motoalklet )'Ulln& tak • 

rrıUc tein bir adet ,..ı arabası 

alınacakUr. 

ı.tekJIJer tsııtlıerlnt 

on dördOne k.adat" uım 
R. .. a.ı- s&ıdel•ııM. 

Malatya Aaliye Hukuk H&kimlt-
tindeo: ı 

Jılalatya'nm Salköpril mahalle • 
einde BqkA.tlp çıkmasında 6 No. lu 
evde Abdullah Şenol ile aynı mL 
h.allede ve aynı evde oturan Mehrl 
Şenol arahlnııdaki bop.nma divası
nın dunıtmuında Mehrl Şenol'un 
ıkametgihı meçhul bulıırıduA'ulldan 
gıyap lrararının 110. ıerı teblitlne ve 
duruımanın 28. ı.ı. 9+2 Kılnü •aat 
10 ı;a :ahı ıoe ka. ar ve:-.uli.;lnden 
muayyen r;:.ln ve sa~•t .. ma•ıl<c;.mede 
h·111r t..lo:ur.nıası Vt!VI. ')ır vekl• ıtun 
ılermeıi .ık•! takdırdc. mu!'ıah.emeye 
gıyabında bakılaca#ı UAn olunur. 

Yeni Sinemada 
BU GON BU OECE 

CC BUYUK YILDIZ FEVKALADE 

BiR FiLMDE 

ı- Art1&w - Jleltoı1t1 DoııolM 

lf'red Jl GO Jlvrcaf, 

NE (OK KOCAM YAR 
__ _, Seaulot' r----

10 - 12 - 14:30 - 16.30 • 18.30 - 21 

Telefon : 8540 

- : d r ba.eanlmrun bu mUddet zarfında mü· § m~~f.:~~~~1 ıle kabildir, : ke•JerlyctJcrtnl ynpmıynnlar hakkımı 
ı - Na.tın dalresi ıçn 02> 

kuru m<' c 'lic gurgen odun müba' 
ı ı l 21·12·942 pn:r.:ırt gunu 

- Çimento ~aph tecrit : kanunun l't'7.ıı htik mıcrın n tntbkı el· = ]erde emülzer F - = ~e~ n:ıu:~/e<'cfıl alAk darlara tC'bl ğ '\ie 

on b<>şle datnıi encümende ıa e 
pılmllk il?.ere ekslltnıe)c konu rıı 
tur. 

2 - Keş r bedC'li 840 hm mu' 
kat teminatı 63 1 radır. = Yekpare bezli elastiki : 

: tecritlerde E. E 
: Bezsiz elastiki tecrit - : - -: lerde A. : - -: Şakuli elastiki tecrit - : 
: lerde C. : 
: mrılzemeleri tecrit işlerhıılr E 
: ayrı ayrı birer şaheserdir. Bu : 
: ma~zemelı ri tatbik edilecek _ : 
: lerı yerlere nazaran azami ta. : 
: .sarrufla kullanmak ve azamı : 
: mukavemet elde etmek ihtisa. E = •ını eld! etm~ bulunan mu - = 
: eaaeeemıa tecrit lflerlnla ya. : 
: P.ılmaeı hususunda mll§terlle. : 
: rıne Yardım edrr. İzahat : : -5 Nadir Nail Müessesesi § 
5 Tel: 3243 5 
':iııııııııııııı11111ıı111111111111~ 

Ankara Vililiii 

Çeşitli erzak alınacak 
Ankara Valilitlndenı 
~nkara emrazı zUhreviye haaıane 

sinın Mayıs 943 sonuna kadar -
lif cinı erzak, et ve sebz .mh uhte. 
H y ti v k"l ' e ı liyacı e e e ı e kararına mllst . 

1 pazarlık suretiyle mUba ..... a ede!llu en 
&" d t ı· J• t ece.. .. ın en a ıp olanların 7/12/942 
arteıri saat. 16 da haatanede te~:uİ 
edecek ekaitmeye mUracaatlan .1.,_ 
olunur ı aıı 

cıd27ı) 6317 

Hükümet konağı inşaatı 
Ankara Valiliiindea : 

1 - Kınkkale'de yapılacak L"'- . 
ko ""· · . •ıuaumeı na ... ınıaatıoın ibalesı kı1palı art 
lü ile eksilımeye koouJmuı Ue ~ u.~. 
çıkmadıjındaa keşif ve tactnam e. talıp 
rayiçlere aöre Jeniden tanzim ~· yer:ı 
14-12·942 tarihine rastlıyaıı ı>aza ı~c•tk 
nü saat 16 da nafıa komisvn....~~ KÜ· 
--1'1--'- - L- ,..........,. İhale cuı ....,.. uzere ... palı zarf wıuJi 

1 silımeye kooulmuıtur. Y e ek 
2 - Ke,if bedeli (149225) li ( 

kurut Ye muvakkat temiııau (87~) ~) (25) kurutau. ra 

5 - lsıeldilerin t"'1il mele 
muvakkat teminat meluu tuplınıu; 
·-- ,,_ • p ~ makbuz an uc ticaret odası vtsilcaları ' 
fıa Müdürlüiüadea bu İt İçin ~Na. 
fenni ehliyet ftlikalaruıı hamil ~ 
~ ııdl ~-~e sut ı.c e ı:_ ko : 
aıtl)'Oll reıslia\De veaneJeri. 

4 - Bu İle ait ketif ve • 
her aün oalıa miidü ı=~.._., _ _._ l&noameyı 

r -- aörebiıeca. lerL (lf>279) 
6316 

Söğüt ağaçlan haldcmda 
AN<ara VHAYl!tılnden : 

2906 laJ'llı netıatıan haeta.1* v 
rarlı böceklerden koruma "-nu e Zil • .... nu ınu 
clbtnce tıı<ınonıot h ınırı llll 
Llnda bulunan Da Acarlclld n, 0 
ÇıtUltı, BaHcM, Dlanen. İlnrahor 

Park Sinemasında 
BU GECE 21 c1eu ttlbllf'm 

DOnya boU '4mı>lıYOnıu 
PlEMO CERNERQ nun 

ESUREllGİZ CİMA nt 
10.30 - 12.30 - 14.30 - 18.30 

-larında 

Lorel - Hareli denlıd 
Nıunaroh Nın'lerft1 eııveldft 

aldınl- rica ol"""'" 

Tamirat yaptırılacak 
t\ nkaı a Vnllliğindr.-n: 

K<>ş f hedell 706 !im 50 kuruştan 
ı~nret olan Onuncuyıl Okulunun kn
lorıf<-r tamiri o.çık eksiltme suretiy
le yaptırılacaktır. lstc>klilerin şartna
meyi görmc>k üwre h<'r gün Maar f 

3 - 1stekl lcrin muvııJ<Jcat te 
nat mektup ve) n makbuzu 4 
odası veslk:ısıyle blııl kte yukaırcı
dı ge<;en gün ve saatte dalnıl ..... ..,..
mene gelmeleri. 

4 Buna ait keşlf ve şer.tıı 
her gün Nafıa MUdürlUitilnde gÖ 
lecek.lerL (1()573) 

Satıhk gayrimenkuller 
ISTANBUL DEFTERDARLIÔINDAN : 

Dos)a No. CINst 
73 Bah(ekapsda Hopyar mahallesinin Hanuneli '°" UIOIO 

katında 92 pafu, 307 adL 10 panel eski 6/8 
yeni 6 kapı No. lu 1550 metre murabbaı arsa 
nın 112 hıuesi. 

'1217· 1114 Mecidiye köyünde 9 pafta 63 ada, 4 ı>anel No. 68495 
ili lu 22831 metre murabbaı arsa. 

Yukarda yazılı gayri me'*uller 16-12·942 Ç&rllmba siinü IUf 15 le Milli 
I~ ~üdürlüjünde müt~kkil komisyonda kapalı zarf osuliyle uulacaluu. 
lılenn 2490 sayılı kanun hükiimlen dairtsıııde hazırlanmıı teldif melctuplanıu 
le aüaO saat 14 de kadar komisyon reidijine tevdi etm~eri ve alifut hüviyet 
larıoı ihraz eylemeleri muktaıidir. Fazla izahat için Milli Emlik Müdilrlüjüne 
racutlan. 1626 84 

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: l Şubat, 3 Mayıs. 2 Ağustos, 1 İlkteşrlıı 

tarihlerin de yapılır. 

"- 1943 ibamlyelerl 
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 , 

Tarlciye iş Bankasına para yatıtmalcla yalnıı 
para biriktirmiş ve laiz almış olma aynı zaman
da talihinizi de denemiş olursumaı.' 

Sus Sinemasında 
BU GON BU GECE 

8 911et1lt1 n e11l6'1cel1 .,,. nqeH 

konuıdlft 

KAHKAHA - ZEVK - NEŞE 

loral - ff•di denizci 
-< Seattılar J---

10 - 12 • 14 - 16 - 18 ! 20.30 

T•letoa : 3e88 

Sümer Sinemasnlda 
BU BU GECE 

Ka blert kotttudan dunluracak. 
.enreııerı helecaıı ve tıewcana 

•~ ewareırurtz vak&W 

KESiK EL 
tkt devre ~ kl9ım blrdetı 

( Sea•ıılar J---
10.30 - 13 30 • 16.30 - ~ 80 

Telefon : 3ll80 

Ufak Bir Abone Oaeti Mukablllıde lngilizce kirahk kitaplar Dilmen K.t b 1 a evi Tel: 2644 Bankalar c~d. 8 


