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Afrika 
muharebeleri 
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Falih Rıfkı ATAY 

-·--------· ·---------

~lrnanlar Tunus'ta taarruz 
ı-.;•rebelerine geçtiler. lki 
J. f da ağır kayıplar vermek
._ ~aber, birinci İngiliz ordu
~ır takım mevz.ilerini bırak
._ zonmda kalmıştır. Alman 
1\ "a savaşçılığı, deniz ve ka
.S. t?ıt yolları He cephe üstün
"d ··tün ağırlığını duyurmak· 
~,il'. Sirenaik'te sekizinci in -
~~ ordusu, hali, duraklama 

'-dedir. 

..,..r.._. kıyılan Sicilya'dan 
~_ .. çrayıthk yerdd': Afrika 
~·J boyu iae, Anadolu Kara
~z Juydarmm hemen hemen 
til• ıniali uzunluğundadır. ln
c.~•z kuvvetleri Elalemeyn'den 
~blua'una, İngiliz ve 
~ kuvvetleri F aa ve 
~•yir'dea Tunus'a gelinciye 

Cumhurreisimiz 
at koşularında 

Cumhurr~isimiz fsmeı lnönü dün öğleden 50nra Sehir fpodromunu ~ 
reflendırcrck onbahar aı yarışlarını takip bu)'Urmuslardır. 

Jpodroma gelisl~riııde olduğu gibi oradan a)rılıslarında da, haıır bu
lunan halkın scvgı 'e a)gı ıaahlrlcri)le selimlanmı,lardır 
Cumhurrehımız ipodromda bulundukları sırada, dun ıupİanan Türk 

\ük~ Muhend~slcr Bırl!ii kongreşinin karari)le kendılerine ıizimlerini 
bıldırmeğe gelmış olan hır heyeti de kabul r~lerdir. 

l:"..,• almanlar, her iki cep· 
d~ hiç olmazsa iyi bir mü
~yı sağlıyabileceik kadar 
' et ve silah yetittinneğe 
~ &ff aık oldular. Onun için
it,\ iti ingiliz gazeteleri, Afri
~. topraidarmm temizlenme 
w.Akdeniz yollarmm açılma 
~deleııinin biırıkaç haf talık 

Re5i~lerimizden yukarıdaki, Milll Sefimiri kotUları taltip ~rken, 
~ğıdaki de Türle Yuksclc Müheıxfüleri he)eıiyle bir arada gostcmıdne· 
dır. 

--.. ohnaktan çıkarak, uzun ha
~ )ara ihtiyaç gösteren bir 
ııı...ı_ le haline geldiğini yaz-

"tadırlar. 

'1......~eçen haftaya kadar mih
~ Afrika'yı terketmek zo
~ a olduğu, hatta alman 
\· lcavemetinden makaat, iyi 
-:: boşaltma tartlarını sağla· 
t.r. k olduğu aöylerımiıti. Müt-

--------· *-------' 

'" ilder için daha büyük bir 
~atle hareket edebilmek İm· 
~ ı olsaydı, bu tahmin doğru 
\· ~bilirdi. Fakat almanlar, 
~ İngiliz ordıuunu durdu
~ geri atabilecek kadar ha
~fl~l~1111 tamamladıktan ve 
l~~a yı brraıkmak, bilhassa 
~a için, hayati bir mesele 
.._. iuna fÜphe olmadıktan ,a, Alman Batkomutanlığı· 
..... denizaıın bir .ikinci cephe 
'- harebesi güçlüklerini sonu· 
~dar kabul edeceğine hük
"ii ek daha doğru olur. Çün
...__~ndan sonraki çekilme, 
~z bir baskmın önle
ti:.""- _elde olmıyan tabii bir ne
~ olmaktan çıkar. 

Dünkü koşlarda tribünlere bir bakı§ 

Dünkü yarışlarda müşterek 
bahis pek az para verdi 

L Akdeniz fr&Mız kıyılarmı 
~~ ebnek, Adalardenizi'ne 
~r, her tarafta müdafaa 
~~lanm ve ii&lerini kuvvet

' innek, eoınra, hem Rom· 
!it l'in imdadma yetişmek, hem 

Emektar "Dandy,, dü 1 

sancılanıp ölüverdi! 
~ Tunua'ıta kafi bir kara ve 
ıııa.... a orduaunu vücuda getir
Ö doğu cephesinde aylar· 
~ri hazırlanan rua taamı· 
--~ olanca hızı ve hamlesi 

Sonbah ır at yanelannın on blrlnct.ı 

dUn oldukca kal balık bir hııtk toplu • 
tutu önünde Şehir 11 t>Odro:lıund.n yapıl
dı. Milli Setimiz de her zaman olduıtu 
ırtbl ,yanş >erine ecreı ~ennlılcr ve ko • 
ıulnn nltıka 1 e sonuna k dar taJ..ip bu
:yurmuılnrdır. 

-.._~len.' atıldığı günlere rastla-
~ Kotuların hem n ht'lllen hepsi nonnııl 

C olmuı ve k zanıın at.lann <'VVl.'lden ııcı-
t-.,; ene Anglo-Sa1uon kaynalk· ıı oımntıın dotayıs c muııtm:ıc oohııı 
~! bu taarruzun, beklenen bu ml"\slm rcko t~kll edecek de 
1ııııı.:_leeyi tilndiye kadar verme· rl'Ccde az P ra vermltt r. DUnkll )arııı
~ olduğunu itiraf etmekte- ıanı k mUhlm h d !erin blrlal de c • 
~ er. Almanlar hiç bir taraf- mektar o ndy nln ölllmUdOr. zo,aııı 
ııaı._••aalı bir gerilemiye zorla- ha>" an koomak ıc n padokta dol ttın . 
... ~ t b"li:k.i • k hrkcn bini nt> 11 ncıl ndır:ından ko ,...,1 lf 11'; 1 

•• agll' a· ıudan men('(lllmlt ' ııotOrUldUtU ahı • 
t~ U Kızılordu'nun hamlesini rındnn cıın \erm ıt r Mmıleketlmllldekı 
~etm)Jtir. Bunlar dışmda sar kan tnsnıız hnyv nıon nrruıında kuv. 
.s._: ~t edilec;ek blı: nokta var· vct, ırılı<'Jllk ıt b r ylc bnota 11el!'n bu 7.n· 
~ kı o da ıstenmıyen bir te· vnllı hayvanın ölümü ııtcıl k ıcın bir 
~.?lınıq olmasıdır: alman :r.ı)adır. 
..._ -~tri ve besleme kaynakla· 
11""1Clan çok uzakta biribiri ka· Birinci koşu : · 
i°'" cidd" "k" h k b" "'Ilı ! ı ı cep. e, artı • ır tlc >"illi ndokl y rll yarım kan lnır ı 
tİI' İkattır. Amerıkalılar ve ın- erke-k ve d 8 ta)'l ra mahsusu. tkrn 
~zler Afrika ordularmr bo· tmlycııl soo ıını m atesi 1000 metre idi 
t~ bealiyecekler, planlarD'al lk yanm kan nrn8ınd ki kotUY\I e. Su:ıı 
-~'ieleştirmeie çalı4acaklar, Karaoıımıının Mcnev1''t kolaylıkla ka 

•er devletleri de Tunua ve zandL 

1 IQpa 2 tııcl 8&7fada Tahir llbllenin x.der'1 lldnd. !itle • 

Yln Emıtıln So~aN UcUnctı olmuştur 
Zamıın ı ~ dakika idi. M04t.:rck bahl 
i:llllYllD 1U> kuruı ~cmılfUr, 

( Sonu 2 htcl sa~ fnda ) 

~-

MIHVER'E GÔRE 

Teburba' yı zapt için 

yapılan savaşlarda 

Müttefiklerden 

1100 asker 
esir edildi 

70 ten fazla tank, 

40 top ele geçirildi 
Bcrlln, 6 n.a. - Du~n resmi tclılli::c 

ı;:örc Tunus'ta Taburba muharebe mey · 
danının temlzlenmes devam ediyor. A• 

lınan cslrlertn ı;ııyısı 1100 Q bulmuştur. 

Tahr b<'d len tnnklann sayısı 70 1 \C 

ele ıı:ccırtıen toplann sayısı 40 ı ecçmtş

Ur 

Şimal Afrika' da yanmış uçaklar 

LONDRA'YA GÔRE 

piyade kıtaları ve 

tank birlikleriyle 

Mihverciler 

Taburba'ya 
girdiler 

Bizerte' ye bir hava 

akını yapıldı 
Londra, G a a. - Si mal Afrika'dald 

muııdık km.,,ctler umumi brarglhının 
tebliği : Toburba b<>lgt inde tiddetli y. 

"' dC'-am etmc4<ıedir. J>u,man, tanklar 
'e pıke bomba Utakları tarafından cfes • 
ıeklcnen pi)-ade ıle hucum etmekudir. 
Ku\'vetlerinuz Toburha )"I hlkim ~peler 
wcrindc )enıden tonlanmı,ıır. Bazı mih
'er pİ)ade 'e tank bırliği, Toburba teh
rine J;İrmiıur. 

H va kuv,etlcrfmlz Done ıım nmdn 
d!lıımnı lhrac koli rınn hU umlnrtl bu
Junmu lnrdır Avcılanmız d n bu hnre
kAl böİıı; inde 14 dllsmnn ucaCı dü Or
mllşl<'rdlr Bunlann nnuıındn 4 motlSrlU ı--
bomb:ı uçnklnn da vardır Avcılnrımı7 lc,.,.. H... p v·ı 

1 ilkklnundan 3 ilkklnuna bdıır 
şimal kesimindeki harekltta düşmanı• 
33 tank ka\'t~ıtiii teshit olunm1J$tur. 

hlc bir kn)'ba uCrnmamıstır. "' t 
Av ve tnhrtp ucaklanmız dün ı;:ün • e e 1 aye K 1 Diin müttrfik U(aklan cenupta birçok ongre erı duıman tankı tahribeımişlerdir. 

PerştJmbe gecesi uçaklanmız. Bizene 
düz tng ltere'nln renup dol!'.usunda de· 
mlryollarıno \c asken te&lıilcre hücum 

ltalyan resmi tebliği 
Roma G a.n. - ltabu.n umumi ka -

rarı:Ahın n tcbl iti : 
Slrenalk ccphcs:.ndc dUsman devri -

~ t t I pil kUrtUlmOtitür. 
DOnkll teblll:de Tunus'ta cereyan et • 

tlj!'., b ld len 11 ddcl muha oc r mu -
hını b r ft'hr1n zaptıyle nlhıu l bubnus
tur. DUsm n 400 es r 25 tank. 7 zırtıh 

otomob ı, 41 top ve 300 otomob ı.mllhlm 
mlktanla da mühimmat kaybetm1-Ur 

Ha\a ııuıı cU gen~ ölcildc olmUI -
tur Alman nv ucaıcıan bit' cok hına mu
hıırebl~erlnde 14 ıtüsmnn uc:ı~ı dUş(lr • 
mUıterd1'r. 2 11.nl,ı.ıın ucaıa dvtıml"!Tllo • 
Ur. 

ÇALIŞMALARINA 

yurdun her tarafında 
DEVAM EDİYORLAR 
Aldığımız ıelj:raflar, Burdur, Sc)ban, E kisehir, Tokat, Çorum 'e BalıkC$İr 

C. H. Panisi ,ifi)el kongrelerinin ıopl•ndıjını bı&ilirmc.4'ıe Bu toplanulard:ı 
idare hC)cılcrinin geçen iki >ıla aiı çalısına raporları okunarak ıasnbolunmus 
ve ddcgelrr tarafından ileri surulen dilekler tesbit edilmisıir. 

Konı.;reler (ıllışmalarına ınn 'crirlerkcn Milll Scf İnfınu'>-c ve büyüklerimize 
ka~ı ha!';lılık le dU)J;Ulıırını bır defa daha te)ide)lemişler 'e yeni idare he)· 
cılrriyle Bu>Uk Kurulıa)-a gidecek delegelerin de ~cçinılcrini )'aPflll}lardır. (a.a.) 

doklannı ve hava mt)danını hom~la • 
mı,ıır. Boınbalann bir vıpu~ hir MS
)"a, benz.in depolanna ve drmiryohı i~ 
'~')onuna isabet ettiği gorülmuştur. 

J'>ıin, av uçakl nmız, muharebe me1 
danları Ozerlnde, ve Tunwmn dolu 
kı)ı&ı lı ılıtr lnfle uçu lar yapmıtlar. 
dır. Bu h rekAt csn ındn 8 dıı~mlln 
uı;a~ı tahrip edilı hıtlr. Uçaklanmıa. 
da lkı 1 donmeıni~tlr. 

Dlln gctt, lı lcrinıi den birisine 
yapılan lı rumlarda Uç duşman uı;ab 
dü Urillmu Hlr. 

3 llkk nıında han hsrckAtı hAkln• 
dııki ) eni raporlara g r". evvtke bil. 
dırilmiş olanlardan başka 3 düşman a
çnli'ı daha lıutrip olıınmuş Te aynca 
bir uçağımız daha ka>-bolmuştur. 

(Sonu 3. üncü saylı.da) 

-
Taburba'da yeni hat için 
yapılan savaşın tefsir Feri Stalingrat 'ta 

Berlin, 6 a.L - Tumıs'u cereyan e • 
den muharebeler h&kktııda askeri kay • 
naklin qağıdalı:i malumat verilmektedir: 

Bizertc'in cenubundaki tank muhare
be i dun alman emniyer kıularının tanı 
bir munffakı)eti)'le neıicc nmiııir. Bu 
kıtalar ağır ~vqlan:faıı 900I'& Tt;burtı.
yı U(lletmişlerdir. Kuv.o etli bir intıiliz -
amerikan mufrczesi, İ!ltinadetıiği mühim 
zırhlı kuVVttlerle birlikte umamiyle 
harpdışı hırakılmış ve buou kurtarmak 
UZt"rc cenup batıdan gelcıı diğer kıta • 
!arın teşebhwleri ipsan ve malzeaıece 
ağır ll)İat verilerek akim bırakılmııur. 

Bu muvaffaluyeıten tonra mukabe
leye geçen alman teşkilleri hudutlarına 
doiru ehemmi)elli ıcrakkiler ka)deımiş
ler ve muhim diğer baz.ı noktaları da ele 
geçirmişlerdir. Bu muharebeler esnasın· 
da ek rrisi İngiliz olmak üzere hinden 
(azla esir alınmış, 100 kadar tank ıahri· 
bedilmiı ve)a uptolunmuıtur, Muhtelif 
hart' malzemesinden ve bu arada )Üzler· 
ce araba ve son sistem 5ahra bataryaların
dan murekkep olan ganimet de büyük • 
tür. 

Birçok Sıuka tqkillerimiz ve savaı 
u(ılklarımız harbe fevkalade mue sir hir 
ıarzda işıirak etmişlerdir. Tahrihedki 
uçak ıeşkillerimiz Tohurha')1l doğru ilcr
Iİ)en düşmanın moıorlü kuV\'cılcrinin 

imha 'e birçok uçaksanr me\'2.İlcrini 
harpdııı C)lemiılcrdir. 23 alman uçağı 
hu-a ~avaılanııda Tunus'un harı kısmın· 
da dü,üriilmüş ve 5 alman uçağı ka)be • 
dilmişıir. Bundan h:ışka Tunu~ civarında· 
ki uçak a'-ar hatıl}-alarımız da deniz ke
nannda iki amerikan tayyare)ini duıür
müılerdir • 

lıal)an uçakları, tal" İye edilmiş teş
killer halinde, Bone limanının tesisleri
ne hücum ederek bir askeri ıa,ıı gemi j. 

ni, batmış olmasını thamln cnirccck de
recede ağır hasarlara uğratmışlar ve hir
çofc ia1t gemilerinde yangınlar çıkarmış· 
!ardır. 

Teburaa muharebe 
meydam temizleniyor 

Beri n, 6 a.a. - Atnuıın nSkert kay
naklanndan blldirildlıt ne eôrc Tobur-
ba muharebe meoydamnıın temizlen· 
meslne dewun olUıMnuş ve blrlncl !n
gllf"ı ordusuna ııtt ehemımyetll mfk· 
tarlarda y~nl harp malzemesi alınan-

(Soou 3. üncü sa)iada) 

IJUn&i k~u sona ererkeJJ 

almanlar 12 
tümen kaybetti 
Almanlar 

il -
Rus taarruzunu 

yavaşlattık11 diyorlar 
Serim, 6 a.e. - A1man ordulan 

Bıışk umıındnnlı~ının tet:>Uğl: 

Harp Okulu Gücü - Ankara Gücü takımları 
bir arada 

Do~u Kaflk~a'da ve Terek cevre
sinde SOV) ot lerm hücmnlan ) atkmdaıı 
yııpılan muharobl'lcrı.l ve kısmm 
kıırşı hücumlarla pUsJdlrtülmüştür. 
Ate klan ucan o.ı;cılanmız dllşman pi
:> ad ine ağır kayıplar v<'l11 nn ll'r 
ı; e 12 dil§lllıın uı:ağını duşllrmllşler • 
d r. 

Gücler arasındaki maçlarda 

Terek'te bir alman tank 
ve uzakta yanmakta 

olan evler 

P.nkaragücü: 1-HarpO.:O 

K. Kale G. 6- Tayyare G. 2 

Oyunlar ~ok zevkli ve heyecanı. oldu 
I>Un .AnkaragQdl atadtnda Aı;Jct'r1 .---------·-----

Gllcler maclanna devam edlldı. lln.'1.a- ı 
nın ailzel olu.u ve YllPllacatc iki maçın 

1 

da önemlt oımıısı aaJıada büyük bir ae
ytrcl killkwl t®Jo.m11t.ı. 

Günün ilk macma aaııt 13 te hakem 
B. Nemıl ÇaJcamitbey'.in idaresinde baı
lnndı. T kımlnr ııahaya tö>Je çıktılar : 

Kın1dınlc gQcU - Ferit - Rıza, Satm • 
~·ehml, LUtru. Muzıııter • Halt, !small, 
Haydar, Zek1.. 

Ta)')are Dan GUcU - AbdU kad r • 
Tank. Uısan - Necm, tımıall, Mahmut -
Ihsan, Nurl. Hüaeyin Jo'lkrl, İhsan 

On bet dakika gQzel O)'lllYAD Tanarc 
Dan Gilcllller ııoı )cmcıerı tızemle ırev -
eooller. Bu ırevlC'kllk santrahat tsmnll 
lle kaleci Abdülkadir ırlbl tecrllhl'll k1 
O)'UOCUda ıröze carı;>t)OrdU TaY>-artl Dafi 
o:yuncuıannın ırevııekll nden tat fade e. 
den Klnkkalc forlan takımlıınna altı 

&Ol kazendırdılar. 
Oyuna .UraUe tıatlanrldı va Kınldc • 

JcııücU umuml)etle daha hAktnı oynadı 
Go er IÖ)'le atıldı: ltk ırolU sa cık 

Halt a1lzel bir ıOU yaptı llk dC\ rro 
Kın'kkalel er Halil ve lınnaU, lsma ı 
vıuııtult'le &'ilzcl üc ırol daha )aptıl r 
Abdll kadtr bunlara ~ kaldı l>c1ire 
4-0 Kınkkalenln lehine b tU lktnc1 de\·· 

cıkardılar. F: kat ııonralan eene ır '~ -
dller. Kınkkaleler bu&'iln eok ır z ı oY· 
nıyan Jıımatl'ln a>'ll41Yle iki eol daha 
çıka.rarak l8hadan 6·2 ıral p a>nld tar. 

ANKARA GÜCÜ - HARP 
OKULU 

GQnün lclnd ve mllh m lcarııııa mnsı 

Hanı Oltulu ue Ankaraııü<"ll aras nd 
yapıldı Gecen seneki ile m cııınnd n 
beri k d fa karııılq ~&klan lcln he 
tıd takı n ne netice aıacatı kestlrlle 
m1YoırdU 

Talmnlal' l&han hakem B Necdet 
özırOç'Oft ldareırinde tö>1e cıktılar : 

aıı yaptırınız 
Ankara Sıhhat 

d<"nl 
Cicek aeıaında Ylll bahla 

mevzuu değildir. Genı; ihti • 
yar, hatıA evvelee s;içek haa. 
talığına tutulmuı olanların bi
le bu aeıyı yaptırmalan J& • 
zımdrr. 

Sayın halka tani1e o1un111'. 

Amiral de Laborde 

Londra, 6 a.a. - \ achy radw,__ .. 
bıldırdıgen gore, Toulon dakı 
domınma anın haıırılması uzerıne 
manlar tarafından lt'Vkıf edılmıı 
amiral de tat>Mde fran~ıı hülıuınet 
teşchhil u tizerıne ıahlı)'e olunmuırur 

Bahrİ)e narın amıral Abrıal 
!ara gonderdi.ııi bır mekıupıa amıral 
Laborde'un ancak aldıfı emırleri y 
geıirdiAini bildirmitıir. Bu emirler, 
hı)cıi ne olur a obun hüıun 
1aınıl bulunu)ordu . 
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N u M A L A R 1 ( s A c L I K 

P 
orselen fıncanlarda mıs ko
kulu çaylarınızı ıc;erken: bar. 
dağınıza saymadan §eker at

tığınız -giinleri, yüreğlnı.ze baY
tınlık çökttirecek kadar şıralı re
vaniyi kaşıkladııty11z demlerı bil
nıemki bzleyişle arıyormusunuz, 

fırından henüz dönen baklavaların 
kokusu burunuzda tütüyor mu? .. 

) K o ş 

EKER 
Dünkü yarıılarda 1 Hafla konuımaları : 

Yok!i8 bu özleyi' si:ze gıdasız kal
ma, besinizdc bozukluk korkusu mu 
veriyor? Hapr .. Bu iki ihtimalde va
rit değildir, olmamalıdır. 

Hiç tasalanmadan bir topak ,dcer
Je 1sıra, ı~ra veya dilinizin altında 
saklayıp emrerck üç bardak çay içebi
lirsiniz, baklava kadaif yerine allah 
ne verdiyse yiyebilirsiniz. 

Şeker ve $ekerli yemekler daha çok 
ağzı tatlandırmak içindir. Halbuki 
bizim ağzımızın cadı zaten bozulmuş 
değildir, çok şükür. 

Bir gün gelecek gene sandıkla ıe· 
ker satın alabilereğiz. Fakat o umao 
bugün içıiğimiz kıtlama çayların lez
:ıctini, bir türlü unuııımıyarağız, sayılı 
,ekcrle yapılan kabak ıatlı5tnın zev
kini baklava tepsisinde bulaını;-aca • 
cağız. 

Şeker ve hayat 
Şekerin hayat ilmindeki adı kar • 

boııhidrattır. Bu tabirle yalııız bu -
gün kilosu beş liraya çıkan şeker de
ğil tcrkıöinde karbonhidraclara has 
elemanları ihtiva eden maddeler kas· 
tedilir. 

Tkaretrdci şekere de biz "Sakka· 
roz., diyoruz. Sakkaroı da şekerio bit 
nev'idir. 

V ücudumm:da ıe-keri kullanma me
latnizrna.~ı gayet ha <nlı kla ayadan • 
aıış bir sistem tarafından yapılır. 

Malümdır ki aldıi:\1mu: gıdalar üc 
blllüme ayrılır: yağlar, albüminler, 

karbonhidratlar diye. Bunların yanında 
aynca vitaminler, milhler ilah.. var· 
dı;. Karbonhidraılar; dinamoien 1(1· 

dalarda. Vücurta yanarak tcrrr."\ ve 
mekanik ener}i husule ~eririrler. Ya· 
ni hareket edebilmemiz ve mnmamız 
anrak hu sayede olur; fabrikanın kö
mürü gibidirler •. 

K aç t ürlü şeker vardır 
Kimya formülü hakımından karbon• 

hidratlarda karbon aıomu hidrojen 
ve ok~iien ile ~udaki ni<het daire•İn· 
de hirle,mi, bulunur. Ru hirle~me 
ni~ri muhtelif ideıler içindedir, ona 
göre de şekerlere ad verilir. 
Me~l1; üzüm şekeri "glikm,. süt 

,ekeri «l:ıktı)Z,. elma ~ckeri "malıoz., 
meyva şekeri "leviloz,. mannoz, ga· 
Jaktoz ilah .. ., gibi. Keıa nebati şe • 
kerlerden ni,asıa. sellüloz vardır. 

Oemek oluyor ki be,i cetvelimiz • 
deki gıda maddeleri ile vücudumuza 
Jtİttn teker • daha doğru bir tabirle 
karbonhidratlar • muhtelif şekilde 
muhtelif kaynaklardan geliyor. (Mey· 
valarla, unlu ~ıdalarla, ve doğrudan 
dojfruya sakkaroz halinde). Bu kay· 
naklardan hepsi kuru•a vücut ne ya. 
per, yapar kendine gene şeker bulur •. 
"'Nereden?,. diyeceksiniz? .• 

Y ailan albüminleri parçalıyarak. 

Şeker nasII hazım ve 
imtisas edilir 

N e 1ekilde olursa ohun vücudu • 
muza giren karbonhidratların hazmı 
afızda tükrüktdci pityalin ile başlar, 
midede kumen devam eder, bağır· 
sakta tamamlanır. Her çeşit karbon· 
hidrat organizmamıza girince yapı 
temellerinden yıkılırlar, ve yeniden 
bünymıizc uygun bir şekil alırlar. 
Böylece hazırlanan şekerin bir kısmı 
etlerimizin hareketine yararlar, bir 
kısmı da depolara yığılırlar. Depo • 
uzın, karaciğerimizdir. Fakat bu U· 

zuv aç gözlü bir istifçi değildir; ll· 
zım olduğu kadannı saklar, ve ~ere
kince derhal dağııı lacak yerlere şeke
rini gönderir. 

Vücudumuzdaki depo ~ekerinin ter· 
k ibi kana çıkan ve kullanı lan<lan fark· 
Jıdır. Saklanan 5e-kere glikojen, har -
canana glikoz adı verilir. 

İnsan vücudunun akıl durduracak 
lncch1derinden biri de şeker alım, 
harcanımındadır. Başta hipofiz güd· 
desi olmak üzere. derekt güdde, böb
reküstü bezleri. pankrea~ ve a~abi 
ciHnle bir an şaşmadan, St'keri alı rlar, 
kimya kurolu~nu kökünden yıkar • 
Jar, yeni bir şekle sokarnk harcar ve 
depo ederler. Orııani1manın bu yön· 
de ikinci bir ü~tünlüğü de bir çok ip
aıhri maddeden şeker yapabilmesidir. 

Sekerin bir kı~mıntn karacil!er ve 
tıdalelerimiıde depo edildiğini ~öy • 
Jemiştik. hu işi yapan pankreıu gud
dffinin hnrmonu nlan "İn~ülin., dir. 

fnsülin'in iş ıı;örmesi bozulur, ak· 
•na şeker deop edilemez, kana vı • 
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gılmıya başlar, şekerin harcanma, da· 
ğıtılma nizamı yoldan çıkar. Bu hale 
biz şeker ha5talığı (D i a b ete> di· 
yoruz. Konumuz daha çok normal şe
ker işini kurcalamak olduğuna göre 
hastalık hallerini bir tarafa atıyoruz. 

Karaciğerde biriktirilen, şekerden 
nasıl faydalanırız?- diye meraklana
caksınız .... 

Bu işi de böbrek üstü güddesi üs
tüne almıştır. İfraz eııiği "Adrena . 
Jio,, adındaki madde ile karaciğer 

hücresindeki yığıntı halindeki $el:eri, 
yani glikojeni, glikoza çevirir ve ka· 
na atar. Kan da dolanımı saye.sinde 
glikozu nesic;lere ulaştırır; orada da 
kısmen harcanır, artanı depo edilir. 
Nesitte harcanan, başka bir tabirle 
yanan şeker sıcaklık ve hareket ener· 
jisi doğurur. 

H am maddesiz şeker 
yapan vücut ? 

Vuruda gıda maddeleri ile karbon· 
hidrat girmezse ne olur? diye bir 
sualin akıllara gelmesi haklıd ı r. Bu 
gibi hallerde, yahut da organiımamı
zın şekeri yakma, kullanma kabili)·e
tini kaybetıiJH zamanlarda (şeker bas· 
talığında olduğu gibi) vücudumuz 
diğer gıdalardan şı:ker çıkarır_ Ve 
me\ell 100 Gr. alhümin<len ortalama 
olarak 50 Gr. şeker doğar. 

Yağların şekere çevrilmesi 
Yajilardan ayNlan gliserin (yağ • 

lar hazmolunurken şekerler gibi par
ı;ala nıp yenideo vüruda uygun hale 
sokulurlar. Bu bölünmeden de glise
rin ve yağ a~itleri doğar.) Kolaylık· 
la şekere dönebilir. Diğer taraftan 
yai( asitlerinden de karbonhidrat ya • 
pıldığı kahul olunmU1tur. Yalnız yağ· 

'6ünon mevzuları 

lann iyi yanıp parçalanması içitı ne 
kaynaktan ı:elmişçe gelsin uzviyeıce 
belli bir şeker miktaNoın bulunması 
lazımdır. Zira "yağlar karbonhidratla· 
rın alevin<le yanar". 

Kanımızdaki şeker 
Bir litre kanda bir gram kadar şc· 

ker vardır. Bu miktarın deği,mez ka
lışı da ince bir tarzda çalışan ıeker 
tamim makanizması tarafından temin 
edilir. Bu kc}·fi)'et teckik edilmi1 ve 
belli bir keneye kadar · 1,5 Gr. ka· 
dar · sabit ıuıulan kan şekerlerinin 
hu miktarı ı:eçince idrarla dışarı c;ık· 
tığı görülmiişıiir. Binaenakyh kanda 
bir şeker eşii:i var demek oluyor. 

Eşik tabiri malüm; kar>ıların basa· 
mağındaki yiik•clmiş kısım. Böyle e· 
şikli hir kapının iki yanında iki oda 
düşünelim; bu odalardan birine ~u 

has~a eşik yüksekliğine çıkana kadar 
öhür rana gecmez. Su boyu eşiği a 
şar~a diğer ooaya da su dolar. işte hu 
iki odadan hiri kan, di~cri idrar far
zedilir. Kanda şekerin e~ik boyunu 
aştığı hallerde idr;ıra çıkıığı anlan · 
mışt1r. Normalde idrarda katiyen şe· 
ker çıkmaz. Anı:ak ,eker ba<talığında 
ve diğer ba11 p:ııolojik hallerde id • 
rarla şeker çıkar. 

N etice 
Bütün hu i1ahlarımı1d:ın anlaşıla

cağı üzere ~akkaroı yani ticarec şe · 
keri vünıdumuıa dışardan ~İren kar
bonhidratlardan biridir. Son giinler
de şekerin pahalılaşma~• a,Ja sağlığı
mızı tehlikeye ~okamaı. Çünki tica
ret şekeri a~ıl adı ile "S<>kkar01,, bi· 
zim tek karhonhiclrat ka)'nai:ımız de· 
j1ildir. 

Onun yerine diğer tatlı maddeleri 
me~ela üzümü, inciri, meyvalaN. ni· 
şa~ııılıları, hunları da bulamaznk; 
patate~ı. bulguru koymakla tamamen 
ihciyacımıu gidere-hiliriz. Bu huruva 
orıı:anizmamıZ1n ne kadar tıı~mlu ol
duğunu da ayrıca belirtmiye çalış • 
tık. 

Neşriyata 

omuz 
silkmiyenler 

Gazetenin değerini ve önemini anlat • 
mak iç.in, bilmem kaçına kuvvet 
derler. Bizinı rejimimizde gazetenin 
önemi ve deRerİ o derecenin de Üs· 

tündedir. Çünki o,va tandaşın dili, 
gözü, kulağı her ~eyidir. Her mem· 
lekct dilvası, her memleket meselesi 
onun ko)11unda doğar, büyür ve ye
tişir. Bu memlckcıtcki her varlıkra 
ve her başarıda gazeıelerimizin de 
büyük bir payı olduğunu kim inkar 
c."<iebilir. 

Yurdumuzda gazete, bu dc~crde ve bu 
önemde iken onun sayfalarına hiıla 
omuz <ilkcnler bulunabilir. Hila yü
zünü kızartmadan gazete okumadığı
nı açığa vuranlar, hatta gazete oku
mamak ukalalığını bir sinirlilik sa
yanlar hclki vardır. 

Fakat, Cumhuriyet yıllann<la gazetele· 
rimiz her )'ti biraz daha gelİ)mckte 
vazife idrakini biraz <laba artırmak
ta ve halkımı11n sev,ı..'İ ve güvcnını 
biraz daha ı.atanınakıadırlar. 

Gazete sütunlarında neştcrlencn bir 
memleket dfı,a~ı. bir yurı mc~elesi 
yankısız kalmıror. Hi.ikumetin, hı:r 
k;tdeme<indcki makam, gazete ile ya
kından ilgileoniyor. Onun sualine ce
vap vermeği, onu ,ıarnıin eımeği bir 
vaıife hili)'Or. Çünki adına eskiden 
"F.fkarı umumiye,. dl'<lil'!imiz ka -
morun değerini her şc>·in üstünde 

inüıterek bahis 
az para verdi 

( Başı 1 1ncl saY!ada ) 

1 kinci koşu : 
Teselll koşusu idi. 11d Yıllında ve ka

z:mcl.-ırı yekOnu 800 lirayı ııeı:m!Yen yer. 

ıı sa1 kıı n tna'l11z cr1ceık ve dişi taylara 
ıruıhsustu. 1krnmlycs! 400 lira mesafesi 
1200 metre idi. KOŞU <iört tay ııra.sındıı 
yapıldı. Start toplu oldıı. Fakat biraz 
sonı-a Polat b!L$11 gc-ctl. Fakat ZChrimar 
hemen ı;ağnsıncla idi. Uc dört Yif'z met
re kadar bu vnzl)'ette giden koşu İzin 

hilcumlyle dcl'clşll. 1z Ze-hrlmıırı ııcterek 
Pula.tın yanına yaklaatı. Fnknt Reısıı.t bu
giln b1 bl~cdl. Bununın l>cro.oor eye
rin ıuısm:ıın d:ı. her hal<lc bu fena. bini· 
şc Amil oldu zımnedlyorum. Bu vaziyet -
tc n. Fehmi Slmsaroğ!unun Pulatı ile 
boy ura 1le kmuYll ka~nndı. B. Cahlt A· 
pıJ.Ykın !71 lklnr.I, D. Fllm.'t Atlının Zeh· 
r!mnn ücüncU oldu. 7.aman 1.17 dııkika 
idi. MUı;terek bahis gnnyan 2S5 plltı;c sı

ras1ylc 100 ve 100 eıcurus verd1. 

Üçüncü koşu : 
Yen1sehlt k0&usu ldl. Uc ve claha yu. 

karı yııstakl sat kan lnırlll7 at ve kıs • 
raklara mahsustu. lkramln,.;I 500 lira 
mesat<'SI lGOO metre idi. Koşuya yazılı 

olanlardan Davalacıro ko11turulmadı. 
Dıınciy de yozımın basında bildirdiğim 

scıhUPten dolayı kosturulmadıtrıından ko
ı;u üç halis kan arasında yapıldı ve he· 
yecansız oldu. Kuvvet IUbıı.rı:vıe rakı -
bın<lcn tıuıa olan B Fehmi Slmsaroğlu 

nu:~::r; Vekilliğin her umumi mü· ıı.hınnın taslan yruılı Kom!sarJ'ı ııec • 
dürlüğün bütün gazeıelı:rin neşriya· nıekte m\ışkülat Cl•kmedllrr. Buket bl • 
tını yakından t:ıkihedcn. bu ne~ri>·aı· rlncl, Demet ikinci loctu. KomJsarJ üeün· 
tan faydalan<ın ekipleri var. cü kaldı. Zamıı.n 1.47 dakika kil. MU$· 

Bu ~aıırları yazdıran seher>. yeni isıan- terc-k bahl.s 100 kuru$ vcrdL 
bul p<>lis müdürü Haliık Nihal Pe· Dördüncü koşu : 
rıcyi'nin ycni bir kararıdır. Bir f,. :e>ört vc dııha yukarı yastaki sıı.t kan 
tanbul ı.:a~ete,i, lokantaların vitrin· nraıı at ve kısraklara mahsus tuındlkaıı· 
!erinde .ııihıermelik )'emek koyma • tı. Ikrnmlyeı;l 300 Ura ml'satcsi 2400 
maları h~kkındaki beledire kararının metre ldL Günün en heyecanlı koşusu 
ivi taıbik edilmediğini yaımıştı. Ye· bu oldu. Startı Tomurcuk aldı L<>e de 
ni pofo müdürü, hu yazının çıkıığı iki ile yüz metre sonra nora basa ııectl 
giiniin 24 \:tali içinde belediye kara· ve arayı da t'Pl'Y nctı. Fakat arkadan 
rını ram nı.inasiyle taıhik etıiriver- gelenler arasında gt•rc.k Ceylantek gc • 
mişıir. rek Tnrznn kuvvetle ıı:eldller. Fa.kat 

Evet hazan. hir ır.ızctenin hir ki\~e-.ine Tomurruk da derhal hU<'uma gı.."<:erck 
.ıı.ı,an üç be' ~:ııır bile cemiyet ha- başln giden Rorn'yı yııkalndı ve ı;ı;eetı. 
yaırmı7cla uyandırıcı, aydınlaım lıir Bu vnzln·tte vlra.tı önde ılonmlye mu 
enjeksiy<>n tesiri yapar. Yeter ki her vartnk oWu. Ceylnntek ele Bornyı ıı:e 
idare adamımız bu ~ifalı aşıyı ı:i;recı:k ccn•k Tomurcurc:ı yaklnı;mıya muvar 
ve keşfedecek bir ga7eteci ruhu ta- tnk rılrlu Fnk:ıt Tnınurctık rahnt gldl • 

şmn ! yordu. Ccylnnt<'kln bil tün hllcumları bo-

sö sa cıktı ve Tomurcuk nsnl'ıı :vukıın ra • 
Sabaheddin NMEZ hn.t blr koşu yııpıır:ık birinci oldu. 

Q>ylnntek il<lnci, Alok UcüncU, za • 
mnn 3.03 ılnkfkn idi. MU'!terek bahis 
ımnya.n 185, p!Ase 115 ve 115 kuru& ver
di. 

8f>sinci kosıı ·: 
'Oç yaşındak1 saf kan nrop (!!'kek ve 

dişi taYl<ıra mahsustu. tkr:unl!.Ycsi 300 
lira mesafesi ıooo metre ldL 

Akıl sağhğına 
dayanıyoruz! . . 

Türkiye'ye sığınan muharip 
yabanC1lara dair kanunun 
bir maddesi değiıliriliyor 

Muharip yaıba.ncı ordu mensupla
nndıın TUrklye'ye Jltlıca ooenll'r hııık· 
kınrln:ki kanunun bir mad.d~ ı:\ıeğifı· 
tirilm<"ktedir. IIilıkllmctçc teklif e<ll· 
len hilkme ı,'Öre gözn:ltı edilmiş su -
bay ve ask("I'i memurlarla erl,-.rin ~ 
meler! ve giyinmeleri ve kC'lldllerine 
yaıpılacıık ynrdım hıWk.kmdn hükü
meıt bunlann mensup bulunduklan 
hlikUmetfor:l" muknvC'leler yapa:bilc-

Koou dört tay arasında yapıldı ve 
sl?n<b!Yc kııdar yapıl= koeuıarcıa rn:klp· 
lerLnc tcrcvvuk eden Hızır hu kosuda 
da aynı kuvveti göstcrmbıe muvaffak 
oldu. !".tart toplu ol.du. Fakııt 'bir müd -
det sonra Dnbl b:ı.şa ge<:tl. Hızır ken • 
dlslnl takll><'ttL Fakat Mr mUddet son
ra lJ17.1r OOk kuvvetle hUcum ederek 
Dahinin yanınrlan tıdet.'l durur ırlbl g~· 
ti ve gitti. Dıtl>I »ct boy aerlı<lndc •ktncl 
Can üeüncü oldu. Znınan 1,10 dakika I· 
dl. MUstl'Tck bahis ganyan 140 plll.!!e 
100 ve 105 kuruş vcrd1. 

Medet Devletin güriine kalınca 
"mütehass11 vergi kaçakçılarının ta • 
katı kesildi, beli büküldü-". "Karşı 
taarruz,, lann hepsi klrılmıs bulunu· 
yor. Bahadan oğula miras kalmış ne 
kada~ "esld cabi)·e usulü,, varsa hemen 
hepsi denen<li ve deneniyor- Vurgun 
kazana ile mal mülk edinenler biran 
sandılar ki "itimat fakıi>rü,, nün mem· 
lekecimizde biricik mümes~lidir. ve 
gene anlamak ve kavramakta gecik· 
mediler ki, Türkiye Cumhuriyeti 
0 soygunru., !arın, "vurguncu,, )arın, 
ve kaçakc;ıların deiHl, fakat çalışkan, 
namuslu, vatansever insanların itima· 
dını aramaktadır ve ancak bu gibile
rin itimadına kı)'IIlet ve ehemmiyet 
vermektedir. Oou sarsmamak için de 
~tinden geleni yapmaktallır. 

Yürekten konuşm\11 olan Hükümet 
Reisimizin beyanatını tekrar tekrar 
okuyalım ve kmau ile karşılaştıra • 
lım. Göreceğiz ki. ihtikılrla, vergi ka· 
çakçı lı ılı ile a lakas1 olmıyan "servet,, 
Türkiye'de olduğu kadar dünyanın 
hiç bir mcmf ckeıinde bu derece em· 
niyeı ve huzur içinde değildir .. 

"Aman! Ver~i kaçakçılı~ı ile mü· 
radeleye lİnhar ıtirişmeyiniz!- Haıtil 
bu menuu ağıza bile almayınız .. Rı· 

rakınız, kazanahildikleri kadar kazan· 
sınlar.. "Eğer en ufak bir hart·kete 
geçerseniz "itimat,, sarsılır! .• " Türk 
Devletine umumi i:zurap ve se • 
faleı orıa~ında vurdum duymazlık 
tavsiye eden bu teraneleri, bu yave: 
!eri biz çok dinledik.. itiraf eunelı 
ki bu "harami., telkininin tesi.r yap
tı ğı zamanlar da oldu .. Fakat sayın 
Saracoğlu Hükümeti dünya müvace -
hesinde tarih lnı:zurunda, vur~cu 
ve ka~kçı "itimadına!,, tenenül et· 
miyeceğini illin etti. Ve neticede hak 
ettiği kati zaferi de kazandı. 
Düğün bayram etsek yeridir ... Yal· 

ntz enflasyona kMşı tesirli bir milli 
mücadele açtığımız için değil, fakat 
"kökleşmiş bir zihniyeti,, de aynı :za. 

manda yendiğimiz için! ..• Dünyada bü· 
yilk küçük her milletin ölüm • dirim 
imtihanını verdiği ıu çetin günlerde 
oyuna gelemeyiz. Hiç bir vechile iti
made layık olmadıklarını isbatl~'.' 
olanların ağzında dolaşan "mahut ıtı· 
mat havasına, ayak uydurup göz gö
regöre uçuruma yuvarlanacak kadar 
akıl ve ferasetten mahrum değiliz. 

Ce!ktlr. • 
Mukaıvele bulunmadıl'.\ı ta:kdirde 

bu hususta ynpılacııık nuısrıııflar ve 
para yarctımlan lıil'kilmc~e tıııkdir o
lunııc:ıık VI' bu masraflarla yukarda 
yazdıi:"lmız öteki ma.<;raflnT Milli MU
dafııa Veo1dileti büt;Qcslnden ödeıne
c~tlr. 

UeUııcü ile dönlUncü knşular ara.sın • 
dnkl e!fte bahiste Buket, Demet • To • 
mu:rcuık ikombtnezonu 220 kurue vet'dl.. 

Hikmet Yazıcıoğlu 

' 
GÜNÜ.N GÖLGESİ 

Zekft ve kabiliyetlere 
yol açılmalıdır ! 

F 
ALAN sayllı teıvhit ve teadül 

kanununun fHAn sayıılı ka
nunla değiştirilen fllAn 

yıllarım doldurmuş olduıkları için 
yü ksefomi yecoklerdtr. 

Belediye ni%amlarına aldırış 

Biz akit başında olanların, nam\15· 
]u ve' insanflı olanlann, kaderini, tl· 
liini ba memleketin kMler ve t1liine 
bağlamış olanların irimadtoıı. güveni· 
yoruz. Ve onun maddi tezahürleri 
ka11mnda da pek haklı olarak sevi· 
niyonız:_ 

Hüseyin Sami COŞAR 

maddesine bağlı lnti'baık cetveline 
göre bir derece Ustün ınaaş alaıbll· 
m('lk için De-vlcıt daireleri arasında 
J'Tl{'lkik dokuyan barem caımbazla.n 
vardır. Yüksek mektC'pte yan.yana 
okuduğunıuz ıı.k saçlı dedem yaşın· 
da sınıf arkadaşlaırı tanının ki, bir 
barcını. dereceslnd.n ha.tın lıcm dl.dl· 
ınLrlerdi. HC<t" ne pohamna olursa ol
sun bir dlı>loma oıvlaıruıik için gö-.ı
lcrinl duman bürümüş olanları ço
ğumuz tarunz. 

İlk bakışta taıın bir adalet ve 
müsavat sistemi gLbl görünen ba
rem, gene zekiı ve istidatlara ller
leoıne yolunu tıkOOığı zaırnan bu 
mf'Ziyetlni kaybetmiştir. Omuzla
rında mesully~ ta.hrummül gücü 
bulo.n foıkaıt yaşı yüzün&n ener
jisini baremin alt basaomaıklıı.rında 
erfüp söndürmek mm•kıinde kalan 
gençler, barem sisteminin bu yol
lan tlıka.ma kuı:ıurundaın daılıma şi
kA..vet M.lntşlerdir. 

etmemekte ayak direyen bir yolcu Türk Yüksek Mühendisler 
Birliğinin senelik 
Umumi Kongresi 

Türk Yilkseık MUJıend!sleri Birllğl
nln 17 Jncl senelik umuıml. J:co~resl 
dün AtatU.rk Bulvanndaıkl birlik bi
nasında aıktedUınlşti:\". 

Kongrede Ankara'da bulunan bir· 
cok yü.kwk mühendislerle !stanbul 
şub!'ISlnce gönclernen murahhaslar ha
:t.ır bulunmuşlardır. 

Kon,gre RLyıısetine YUJcsclk Mühen
dis Iteflk FenmC'tl ve =e!s vekilliğine 
Yüko;eok Mühendis Muammer Çavuş
oğlu seçllcllkten sonra heyett idare 
raporunun okunması lıt;:l<n söz idare 
heyeti rels1 Yllıksok Mühendis Suphl 
Tanık'a verilmiş ve bunu müteaıkı'P 
noşriyaf; ve yardım encümenleri ra
porlarlyle hesap müfettişlerinin ra -
porlan okunmuş ve Waıre heoyetl llb
ra olunmuştur. 

Kcmgrenin fıı.hrt Rclsl Mllll Şerı-
1 ba.kınız· ı O halde bu şehlrlll.Lk terb~esm- ml:ze A.zalnnn tazimnıtmı ana memur 

Bu dellkıı.nlıya dl:katd~nerken ııı: den kaçınmaık neye? heyet seçilip yüksek maı'lmmlaTa da 
diln at yarıştann b!~11:Yen halkın FotoğTaflnı tesblt attığlmlz bu saygı telgra.fla.n ı:eklldlkten sonra 
bırllnde otobeküs .,,in ııiaı etmiş o- gene dün ı . .ıtt1l polis\n müdu.haleslne hlr ~ne kinde vefat eıt.m.hş olMt Aza-
ı1ına gırmem "' rnr,.- sırsYl tcımln edcıı parmak- lnnn hAtırası yailf"!Ulmtş ve idare he-

! idi. ,. .. ~.. k ı t · Yl'tl raporunun müzaıkeresi yapıtml§-
b r r. una kadar da Iıklnnn ıı.rknsına geçme .s E>memış 

;ık srk yazıyoruz. son Otobüs du- ve başkalarını· hakkını çığnlyerek. tır. 
devam edecP.ğiz. ede- yapılan ihtarlara kulııık asmndan u- Blrliğf<n yUkı:;elme ve tnktsatmı U-

__ :da !öıraya glrmk "'laky1h1:mşe~ldlr. sulsll:tlilkte ısrar· etmiştir. gtlendlren kararlar da alınmış ve ye-
'.J ... ~· bl hem o nl l<lare heyetine Yüksek MUhendis-

bJr ter ye. bittlitl saatlerde he· KPr,.,·~ı"ı teşh!r ediyoruz. Uman:z lerrfon Daniş Koper, Suphl Tanığ, 

O halde barom.in blr zaıyı.f tara
fını bil lyorı.ız: derece almaık içLn 
bazı kl!.seler sahibi olmaık, yilks€.1-
mek için de yıl doldurm.aık lllzım
dır. Siz crterlilfüı1z kıııdar ı;ıtlışınız, 
kendinlzl işinize vcrlniz, knıblltyet 
ve mezlıyet sahihi olunuz: fakıııt yüık· 
SPlmenl-z için, bir şart daıha ister, 
yıl dolduracaıksınız. 

Baremin elbPtU! ki iv '"rafları 
da yok değildir: kıdemliyl kıdeım
slzden, okumu!;ıı dkumaanıştan ayı
rıcı b!r usul olması !ıyl, fakat bunu 
bir maıklne giıh! yalJışı kötüdür. 

Ötedenberl blrcok kereler konu
şulmuş, yazllıP cJzllmiş olan bu 
m~u burada ele alışımızın sebe
bi, barom kanununda değişiklik ya
pılacağı ha.kkında!ki mı- haıbeırdlr. 
~liylendlğine göre, kanuna konacnlk 

• yeni hükilmler, kabiliyet ve mezl· 
yet snhl'bl olan ve bunu işinde gös
teren wkl memurlara daha erkC'II 
llerll'me imkil.nlannt temin edec.-ek· 
Ur. 

Bu imkan, lrfnn ve kfoal salhlbl 
çalışan memurları sn.dece seviındl
rlr. Fakat, meımurcyete kuru bir 
dlploı:ıuının gölgı>sine sığmaraık ve
ya bir tanıdığının hiımaıyeslne ıwu~ 
ac;:aralk girmiş olaınlııır için ııok 
memnun edici olmıyaıcaıktır. nerıe
meyl, yilkselm€')'1 Vf! çok maaş aıl
mayı yalnız bir taıkvim meselesi sa
yanlar, alda.nchklannı anlıyaca.Oclıı.r· 
dır. 

"Marifetin iltifata tabi olduı:tu· 
nu" nasıl inkar ede'billrlz? İleri 
memlelketlerin lıdnre sistemlerini 
bllerıler, oralarda meısuliyeUn da-

• ha bol dııi(ıtıldığmı, yıaştan çok 
başa itihar olunduğunu söylemCok· 
t.e blrliktirler. Bu güven ve iltifat 
s.'lı<lrce ş<•vk ve cesaret verir. 

Diploma adlı ve6ika elbette kl 
yalnız blr kMıt parcru;t değildir. 
O bir cmeii;i<n, hlr ~lışmanın hıı'klı 
mükafatı ve lwl •esi olm:ıık lfıznn· 
dır. Fa'kat bu d::ı.ima böyle mlfür? 
Bütiin tereddüllerimr.1. hurooa. .. Bir 
an lçln bunu kabul etmlş olsak b le 
arı.va gene halledilmiş lmaz. 
Çünıkü nice di'Plomaılılnr b riz kl, 
bu gencliğe mt bir hAtuıı,yı romla
trp duvara ıısml$ ve bütün mrü
nU onun meyvdlerlnl sörntlrmekle 
g('Clrmiştir. 1Uraıf edeHm k1 hiç bir 
vesika, blT lnsmıa bu duvııırd.nkl 
diplomıımm yaptığı hainliği yaıpa
mıırr~ 

Ça.Jışma ve ı:alıştırma u.<mllerhıd 
daha lyl te<t:kı.k E'tmei!e !mkAn bul
muş memleıtcMforcl(_'jkl şöhrırtlerln 
blyografllr.-riın l tetkik ediniz: ook 
gen~ yaşta, pak biiyüik mesul~:veıt
ler yilikl<"Jlımiş olanl&r QOktur. Otuz 
yaşında nazırlar, ordu kamutanla
n. ll:('?leral'!C<t" vaır, ve muvaffak ol
muşlardır. B.unlrun, milsaımaJııısız 
hlr ba·rern sfstMniırıe !!dktuğum:ıızıOa, 
hlrinl ha'l"idye<le Ilcilncü krıOplll?e, 
ötekiıni llstı>ğmenllğP indirmek lA
zmıdır. Ara.Oııki kaYıpla<nn megulll
nil ara.<lığınızcla da kal'Ş'lnıza, ne
bir şaıhıı;. ne bir meclis <:~kar. Tek 
mesu! zihnryeıt, teık dava buıctıne 
uvmalk ve ~e Ulanmak dAva
stdır. 

Sabah jimnastikleri ~ 
Yazan: Selim Sırrı Tarc IU 

Yedisinden yetmişi.ne kaıdar za
yıflar, şi.şmaınlar vücudunu işlek, 
canlı, dayanı.klı bir haılde mu:haJa
za eunek, gençlik çağ)nı uza:tmaık, 
ihtiyarlığı uzaklaştınna.k lst.lıyen
ler sı:ııbah jlınmastilklerinl her gün 
yapmalıdırlar. 

Bu ji.ınnastlklerin öğretmeni in· 
sanın kendisi, kullana.cağı filet ge
n~ kendi vücududur. 

Bu sağlık 1.ı..1ne llö'rılacak zaman 
yalnız 15 daıkikıııdır. Bir günün 24 
saati 1440 daköka olduğuna göre 
vücudun sıhhat ve selfuııetl ıçın 
ayrıla.cııık 15 dakika e<>k değildir. 
Vaıldt yok dememelidir. Bu jtmnas
ti:kler havası tazelerun!ş yatak o· 
dasında tıııhil ihtiyaçlar blttiıkten 
yüz y~kanıp dişler fır<;.ala.ndıktan 
sonra yapılır. 

Esas program aşağıda yazılıdır. 
Her ekzeı:slze ayrılan zaıma.n ve ha
reket adedi ihtiyaca göre değişebi
lir. Meselii şişmanlar karın ve kal
ça hnrnketlerine ayrılan znıınanı 
ve hareket arle<llnl çoğaltaıbil!rler. 
Cok zayıf olanlar hareketlerin şld
detını hafifletirler. Farzla kanlı o
lanlar dimağa kanı çeken başı aşa
ğı eğUnıe hare.kl'tlerlndm VllQ: ge
çerler. Vücutları yağlı olanların 
jimnnst.iıkl<•rin sonunda vücutları· 
run hafi! terlemesi, uı:yıfların ise 
yapılan C'kzerslzlerle vüctııtıannın 
ısınması lôzınıtlır. 

Sahaıh jimnastiklerine b~larken 
vUcudun ıloi!;ru ve dl'k bir vaziyet 
almac;ı her harı>ketin mümkün ol· 
duğu kadnr kusursuz ve a:ht'nkll 
yapılması şarttır. 

Prograım: ovıınmalar • tıtreme· 
ler • gerlnmeler - derin nefesler -
kol hareketleri - bru::ııtk hareketleri
gövde hareketleri - sıçraıma.ıa.r -
df'rln nefesler - friksiyon •.l'f'ya duş. 

Hazır ol vaziyeti aldıH: an soınra 
aynıkln.rı omuz gPnişliği kadar yan
lara açmalı sol kol öne uzanmalı 
sağ el gnıyet gevşek olduğu hald~ 
sol kolu parmnklrırdan omu~a ka
dar pijn.mn üst ünden haıfif, hafif 
onnnlt, sonra sağ kolu uzatrp sol 
el ile aynı hareketi yapmalı. 
Sağ bucağı diz<leon bükmeli ve 

nyağı bir lskemlr.nln kenarına bas
tı~t~~ sonra lkl el karşılıiklı ayağı 
bıleıc:m<ll'n kalçaya knıdar OVlnalı. 
Aynı şeokilde sol bacağı da ovmalı. 
Sağ el ile sol ı::öt:-sü, sol el !Je sağ 

göğsü ha.Cif hafif ovma:lı. 
Cene ayaklar yana ~ılmış ol

dui;u hnlrle sağ ı•I sağ- knsıktan vu
knn oonra ufkf olarak sola ve 'sol 
el ~ol tnraftıın sol ka.;ığ:ı. doğru pi
jama üzerinden karnı hafi!, hafif 
ovmnlı. 

Sağ elin tersi ile b<:-li ve sırt1 (el 
uzanaıl>ildiğl kn<lar) ovmalı. Sol el 
ile aynı hareıketi U-krnr eLmPli. 

Bu hnrokE'tler fransı7.ca (l'ffleu
rage) denilen telmis mıııhl:retinde 
Olmah. (2 iJa. 3 daıkikada bJtmPlil. 

Faydası: derinin altında olan 
pis kanın hart'keti.nl çabuklm;tnır. 
Uyıkudan uya.nruı. uzuvları caıııl.'.l>ll
dın r. 

2 - Titre<m<'ler: 
Ayakta dtıırnıalı vucudu gayet 

g<!'Vşek bıraık.nınlı. Önce sağ kolu, 
sonra sol kolu omuzundan parmaık· 
lann ueuna kadar Uıtretmell. Son· 
ra sağ ve sol bacaıklan sıra ile kal
ı:nlardruı titretm<'lJ, oonrıı bn.şı ve 
vücudun hepslni blrdı.>n titretmeli. 
Bu tuırekete fransl7.ca (vibrntion) 
dc.nlr. (2 lla 3 dakikada bitmeıi.> 

Faydası: ıı.sa.bı muhnrrilke nıer· 
kl•zlerini uya.ndırır. 

3 - Gerinmeler: 
Hazır ol vazlyeti almalı, ııya'kla

n yana açmalı. KoJıarı yukarı ya
na uzatıp gövcıeyı sağa sola ileri 
geri uuıtarak güzelce ger~li ı 
Cl tıa. 2 dalkika) . 

Faydası: a<lalelerin lrtilkAz nok
taılannıı blrblriıııden ayıraraık tam 
bir lribL<rat halinde !şleUr. 

4 - Derin nefesler: 
Ha21r ol vaziyeotinde kollar ger

gin olarak omuzlan öne cevklrkı:m 
clğ('rlerdokl pis havayı dışan at
malı. Sonra kollan yana ~arnk 
omuzlan gerl atarken ciğerlere bu
rundan tem.iz havayı y ıva.ş, yaıvaş 
ceıkmell, kollan ru;a ı lııdirlp omuz
lan öne dör.dUıiirkcn ciğerlerdeki 
hav8.Yl dışarı ıı.tmaih. 

<Bu ha:rekeıt.1 3 ill 5 defa t~
lamalı >. 

Fayd11St: ciiforlcrt bol ve 
hava lle Yık!l:r. 

z 

Bu dört ek:>:"rslz ne v'lrı;.t ma
kinesi lşleırne~e hazırlanır. ~ 

5 - Kol hareketleri: 
Ha:zır ol vaziyetinde kollar ger

gin olduttu halde dirsek ve omuz 
mafsalı etrafında öne, yana yu
karı işletilir. Gö~üs listlinde k~'VUş
turulup y:ı.na açılır. Omuzlar mer
kez olmak üzt're kollar gergin ola
t ı.lk elleri• büyük rialreler yapılır. 
Hareket l'avaş buşla:np gitUk~ 
cıııbuıklaıtılmaık üz'"IEı her biri 3 ila 
5 k-?re tekrarlar.:r. 

<Kol hareketle-ti 2 daıkikaıda bit· 
meU>. 

Faydası: temiz kanı merke7..den 
muhite çcoker VEı mafsalla.n ışJ.ete
rek çevtkleştlrir. 

6 - Bacak harekc-tle-rl: 
H82.lr ol vazıyet.inde kollar ıı:er

gin olaraık arkaya götürü!Ur. kol
lar arkadan öne getirilirken dizler 
".e kalca ma!sa.lını bükerek eöme
hp kalkıltr. 

<Bu harekMi 3 lll 5 kere ya.p
malt) karın ve kalçaıları büyük 0 • 
!anlar 10 defa t.,.krar edebillrler. 

Bacaı'klan sıra le dizden yukarı 
bUkerek ~ki el ile d.izln üstünden 
tutup karın üzerinde blrkac kere 
esnetmeli, sonra a.vnı hareketi sol 
bacağı yukarı bükı>reok tekrar et
meli. <Bu hareket 5 !la 10 defa 
yapılır>. 

Bncaklan gNgın olaralk ~ne ya
na, yukarı sıra He fırlatmalı. (5 ila 
10 defa yapılır). 

Baıealk ha.rnketlerl 3 da.kiıkada 
bitmem. 

F'aydası: kam mer.kezden mu hl· 
te ~eoker. Mafsalları işletir. Kann 
yağlarını eritir. 

7 - Gövde haroketleri: 
Hazır ol vaziyeti almalı. BacaJk

lan yana açmalı. Kolları yukan 
uzatıp elleri keneUemı>li. &lden 
yukarı klsmını sağa sola bükmell 
öne arkaya uzatmalı. Sağa sol~ 
döllQürmeli. her bir hareıketl (3 HA 
5> kere trokmrlaımalı. 

Harıır ol vaziyetinde bııcaıklan 
yana açmalı. Kollan yukarı uzat
malı. Gövdeyi sağa döndilmıell. 
B!K:aklan bükerken elleri yere ya
kın geçirmek suretiyle önden bir 
değirmE.>n hareıket.J yaıpaırak 901 ta-

Bu hareketi <3 !la 5 kere t 
rarlama.lıl şı.5ffianlar on defa · 
paıb.llı.r lcr. 

Gövde hareketleri 
bitmeli. t 

Fııyd.'1.Sı karın ve kalçalar e 
fında!ki fazla. yağ1an eritir ve 
ğı:rsaklar üzerme da.'hıldc ad!Ü 
kondl kerıdiııc btr ma.sa.ı yuptlri 

8 - Sıçramalar: 
H8Zlr ol vıı.zıycU alınalı par 

la.rın ucun<ln ;ı.a.\'11.Ş başlayıp S1 
tlıkce ça.buklatmıı.k üzt>re sıı,;roıt 
lar yapmalı. Milinkuru;(• bu b 
ketl tp a:tlıynmk ,.arm1a.l.ı . 

GC'nçler 20 defadan ba.şlıY8. 
100 defıcya kadar çıkn!blllrler. '.t 
lılar 50 defayı geQm<"11ıcll ve f 
yorgunluktan kacınmıı:IL ŞiSJtl 
da.ha Lht.iyatlı dnvranmıı!ı. lısıç 
mn harelketlcrt 2 daıkikııda 
meli>. 

Faydası: vücuda iŞ!Etklhlc, 
lik canlı! ık venlr. 

9 - Ön<'e oldu!;u glıbl ıuıu:ır 
vazi)'t-Unde kollan yann ktıild1 

ra:k 3 Ha 5 kere elerim nefesler 
malt. 

ın - Frıkslyon veya duş: 
,Jlmnıısill<ler bll1ilktcn sonnı 1 den yuknrı kısmını aı<:mnlı hfliV' 

da.n yapılmış bir hamam k 
kolonvalı su ile ıslntıp kollııtrll..-,~"....., 
gövdeye friksiyon yapmalı, 
cııtk bir h:ııvlu He kurulaımaılı 
derh::ıl gömlek veya faıüla gb 
li. Sonra aynı suretle hacnıkl 
kalça ve knrınn fri!ksıyon ytıP 

· lı, kurulanıp glyinlllC'li. Mü:rn!C 
olursa bit de duş yn'!lll1lntk ınu 
fıl<f ır. 

Ynz. kış her m<."VSl:mde hu P 
grıı,m 1ntlıık edilahılir. Yalnız Nı 
yn-ca göre harı:>ketlerlıı adediıni 
ğaltıp azmt.nınk, şidde<tıtni ruil 
eksiltmek ve 15 dllklknda bitl_.,,,...,."llt.,. 
lfız ı mıdır. 

Afrika 
muharebeleri 

yeni salhasında 
( B:ı.$1 l lnct sayfada ) 

G arp-Tra,blus'unda tutuna 
m ek, belki dunun,larını 
lamlam:ık ic;in, hiç durma1' 
zm, karşı yakaya asker 
malzeme geçireceklerdir. 
arada, şark seferinin üçün 
YFh için hazirlanmak JazD1?;d 
M~hver davasının başlıca 
di, bu cephede esaslı bir zaf 
kazanma;ktadır. Bütün bu 
laylarm, Anglo-Saıkson ha 
endüstri kabiliyetlerinin 
h addini bulduğu devTe rastl, 
mı~ olduğu da düşünülmek 1 
zımdır. Eski kı~lar, alman . 
duları için, yeni yaz fet~hl 
hazrrlıyan dfolenme, topl . 
ve cihazlanma mevsimleri id• 
1942 - 1943 yılı, harbin her t 
rafta hiç kesintisiz devam 
mekte olduğu, her saat hare:• 5 
mağı, yapmağı ve yetiştirme 
gerektiren biT safha,sıını a_ 
trr. 

Falih Rıfkı A TA 

Bugünkü 
Meclis 

BU~-ü.k M l1 t MIX'lisi bugün ~ 
15 te to laın · , tır. M ecıısin bugilll' ı 
kU top' ı ında a-,ngıdaıki madde' 
ler gôrü ult'C'ı•ktır: 

1 - Devlet ını>murları lllYlıklatl' 
nın tevhit ve t rlulüne daır olııl' 
3656 sa:vılı kMıunun 7 lııcı mad<l~' 
nin tefsiri hıı:kkında B ı;vekftlet tet' 
keresi ve bütçe rncumenl mnzbat 

2 - 1st klat hıırb\ m.-ılCıllerııne vl!' 
rHecek ııara mükllfatı haıkkıııda ıcıı• 
nun layihası ve blltt:e enctlmenl ~ 
batası. 

İkinci müza.kt'resl yaıpılacnık mad' 
deler: 

1 - Maaş kıınununa müzcyyel 41~ 
sayılı kanuna ek kaınun liıyLhllıSl, bUt 
çe ve maliye encümenleri mamatJI' 
lan. ""' 

2 - !nhisarlar umum milrlürHlı-~ 
ml.iledıwll !>f'rmnyesinln 63.000.000 il' 
raya cıkn.rılması hakkında knnu;ı 10.' 
YihllıSl ve bti1 çe enciiıneni mıızbnıtııll1• 

3 - Rumt'll demlr·yolları işlP.tI1'111 
n\zrumnamC'Sinln zıya ve hasar tAZfllı; 
nıııtına mUtı>ırll1k lın<llerlnin t..ıvıııııı 
daır olan 3259 sayılı kıınuna cık kil' 
nun liı.ytlıaısı ve Nafıa ve Bütçe eJ\' 
cilmenlPrl mazh:ıtaları. 

Birinci müwkercsl yapılacak mııd' 
rll'ler: 

1 - TUrltlvı> ııe AlmtHıvn ftrn~· 
da tlcarl miibnıiPleler"n tanzınnı11ıı 
dnlr !l llktf'Şrin l!H1 tnrlhlı anıasnı"; 

1 nın ta:91HkınR rinlr knmın li1'ihn>Sı " 
Harf('fv(' ve tktısat EncümPnlerl mııı· 
hat lan. 

2 - Gooikll C'rbaşlnnn mnnşlM·ın;ı9 
tevhht ve tPndülUııf' dair olnn :l7 t 
sn·vılı kanuna ek krnıın 11\ylhı:u<:ı " 1 Mlııt Mlldnfan ve Biilçe erlC'ilm"nıcr 
mnzbatalnrı. 

::! - Muharln vahancı nrr111 """'"' 
~uıllarıwhn Tiirkiv,..•ve !it fea {'tle'fl; 
ler bakkınc1A1'J<I 4104 savılı kımurıu 
4 Uncii mılo(lrlf'<!in n df•"'1"'tir11.,,ı><" "',t' 
dofr konun Hıırilı ı<ıı ve Harır· v,, Mrlt • 
il Müdofıın v" BiltC<' encümPnle 
mazbataln,.ı 

Çağr1 
-!:, Dahl1'!yc EnrflmMıl l>uı::On UJ!IU" 

mi lley!'Uen şnnrn toıııan11eııktır. 

* İktisat F.nctimcnl bugUn umurfl
1 

He-yett<'n sonra toplıın.tcnk"tır. edl)'e, Y!'rışı~Uslerlnl buraya yol- ki. hf!'m hıılkı ra11aıtsız eden, hem me- Necdet Bengi, Nazir Ruğul. Siyam! 
n biltiln oto ek yer vardır ve mura saygısızlık g&ııeren bu köt ü l Yurtören, Muhittin Toköz, Hasan 

herkese ve~~ mıı'· istlyen hlc ilmf'k birçok ben7.erl&i 11;1ın bir ders H111let Işı.kpınar seotıerek kongreye 
Te otobüsle on rad~ Kaldığı gö- _,,,., a:lll ver~ 
)le:rnse rlınl%in o ""'". 

Cünkll madalyanın bir de ters 
tıı.rafı vardır: calışaaı kolay llerll· 
ye<"ek, faıkaıt sıTtını barem dağına 
dayıyamk, dudıııkla.nnı DeYleıt haz
nesJ,ne yapıştırmış olM!. işe Yl'JJl"a· 
maz slililkler', eğer oturdukları is
lumılewe JAyıJc ~ ~ Kemal Zeki .Gencosman raftan doğTulmalı. Aynı hareketi 

80ldMı bB§l&.)1ıP EıA'dıa bılıtlrmeU. 
* Adliye Enctimenl buRiin 

Heyetten soom toJ.J.Lanıı.cıııktlr. 
unıusıı' 

~· 
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almanlar 12 
lümen kaybetti 

I 

Almanlar ,, 
Rus taarruzunu 
Vaşlattlk,, diyorlar 
< Bıııı 1 inci sa)1'adn ) 

~ . 
0Ia-a lle Don arasında değişik saf· 

ıöst<'r<'n muharebelerde bir 
et taburu imha edilmiş, 26 t ank 

lurunuş ve birçok top ve Pi· 
S lühı ele geclrllm ştlr. Na1dlyP 
lf.'Şkrllerimlz ~k g!lç hava şart· 

' rağmen muharebe hattındaki 
ınızın la41esini temin etmiştir 

110 a ile Don urnsmdll!kl rnuvaf· 

k 

euı müdafaa muharı:-belerlnde 
a bombll{·ı alayının fıkinci ta -
lll!saJ teşkil eden hareketiyle 

t<.'n!ayül etımlıtlr. 

.YUk Don knvslnde ı;ovye<tlı>rin 
tnnl<'rde t:ınklnrın hlmayes!ndı> 

.-··· ··· ···························································································· ························-.. . . . . 
• . . . . . . Muazzam bir hava nakliye ağı 

. . . . 
• • . . . 

ehı:-mmeyM.11 blr kesimine kar
'cıtıklnn mükerrer hücumlar püs· ! 
~üştllr. 

,!('--

~ln ne !Imen gôl\l arasında 

rnLktnrdn tanklarla destekle· 
tı"e müteaddit noktalara yöneltl· 

tt'(>k düşman hUcumlan kısmen 
goğilse cerı>)·an eden şlddf>tll 

teobeler netıces nde akim kal • 
n 1$man bu muhım>ıbelerde 51 

~-ltaybetmiş ve yeniden ağır kan· 
~ rılarn uğramıştır. 

'-ııaı kes!mlnde hlicum kıtalannın 
ıı-..-:"lıı.Jan hareoketlı>r esnasınd ı bir 

le$klllm.lız bilhassa temaıyüz 
tır. 

Rus taarruzu kırrldı 
~uı. 6 n.a. Şark cephe6lnde ay· 

~rl hazırlanan bQ;'tlk kıı taarnı. 
hızı kın'mııtır. ne Knrka.s>·a 'ıla 
n Terek le, ne Stalln~nıt böl~c

e büyti .• Don dlrsc(ı ndl?, ne geniş 
ez Ceph<'Slnde, ne de limen ır111Qntin 
Unda, Sov>eUcr Alman mtitle!lk 
tın •kletll oldu(ıu kadar e!Aııtlkl 

as na knrşı muazzam ınsan kül· 
ve en nl':ır harp malzamesl kullan· 
1'.a rn.ımcn. hnrcket bakımından 

Yt'tll muvnrrııklyetfer elde erlP. 
rdlr. Kıtıılann sarsılmaz kahra· 

fıına dayanan Atman ve Millti'flk 
'ııdanlıı::ı yeni ııart.ınra stiratle tn· 

l'trnlş vp rus taaıTUzunu kır.ma

llıu\•nrtuk olmuştur. Kütle halinde 
et hUcumıan. bakımından ancak ta· 

r cdllm1yecek derecede kanlı ka· 
bahasına atman etıemmlyetslz 

tııuvatfaklyetlerl müdafaaya yara· 
dır, 

~tlı Ulhmlnlere ırôre, eavyetler 
Clııdort ırün ıctnde en az tklbln Uınk 

top, binlerce araba ve başka 

~esi laı.)'betmlelerdlr_ Alınan 

llaYlSI 20 btnden yülme1rttr. &w 

yaralı ve ö!O lmşıplannm •· 
~bu rakamı ~ ~-

Sovyet resmi tebliği 

?.t0skova, 6 a.a. - Öğle llzerl neş· 
t>n sovyet tebııı;-ı: 

S lkkAnun gecesi kıt.a!ıırımı.z sta -
~ıwt bölgesLnde ve mE'rkez ceıphe-
tıı taarru7Jarınıı evvı>lki lst'ı!ka:net· 

t> dt"nı:nı etmişlerdir. 

~kova, 6 a.a. - Öğle Ozerl neş· 
11~ eovyet tebliğine eıktir: 

Stal!ngmd'm fabrikalar' mahalle -
e- sovyet top(USU 18 blok:havz ve 

!ltahkem mevkii tnıhıibetmlş.Jerdlr. 
i'rad'ın ş1!'?18.I bıı.rtısını!a kıtalan· 

tı b r miktar arazi kamnrnışlardır. 
il bir birliğimiz binden fazla dlif· 

askerini öldUrmtlş, 14 top, 46 ha
topu ele goçirmlştir. Başka bir 

!tld, kıtal· mız dUşm:m mOda· 
arında bir çıkıntı teminine mu • 

· olmuşlar, 200 hJıtlerc-ı öldür -
ler ve beş tank tahrlbetırnlş1Prdlr 
l1tgrarl'ın renup batısında bir al· 

...._ tank teşkllf . müdafnn.Jıırımıza 
• ;••ıeğc teşebbas etmişse dP püskür· 

'll ştlir. 17 almnn tankı kullanıl • 
bir halP ııetlrllml41lT. "ovvet kı· 

rı bir kası.bayı ele geçirmişler ve 

1 
• i11;> taburunu tx>zc:unR ul?rat · 

llrdır. 

Pııerke"L cephesinde bir sovyet bir· 
lıır kastthıı · ı çevlrn • ~ Bu ka· 
a.k1 dllşman rıırnl:zonunun mu· 

~rneu kırılmak üzeredir. Aynı bir
l'lıiz tırk- • · yiyecP..k taşıya.'l 12 

'il uç:ıı;tnı tahrl~tm~tlr Bıı~kıı 
, ·mde kıl-ı'arımız IJd meskfin 

ili işgale muvaffak olmuşlardır. 
~ · mahalll ka'"' · " '"'llarla elP 
~n kıtclanrrll7 buradaki Rlmıın· 
............ •-·• vP 500 rleon fazla al· 
l>ldl\rmü 1~~ır. 

Stalingrat'ta alman 
kayıpları 

huıust 

bundan 17 

Okynnosu 

MOTTEFIK MiLLETLERiN dOnyanın her kOtesındekı harp cephelerinı besle· 
melı içın Amerıka Bırle9ık Dewteöerı HOkOmetı aOr atle gen'lt bir hava naklıye 

aO• Ormektedır, Bu hava yolları ıa1- dO\)ru uıanen birer koldur. Serı yUk uçak· 
ları her gOn Mıhver denıı artılarının ıritemıyece§i bu yollardan geçmektedır B u 
harrtadak i hatlar hava yollarının eadece umumi ıatıkametlerini g«ıetermekttdır 

~33:> mm• -HARP CEPHELERiNE GIO€N 
HAVA NAKiL YOLLAR! 

IHTIY"'R EDiLMESi 
MUHTEMEL !KiNCi YOt. 

HARP 
CEPHELERi 

MiHVER 
ELiNDEKi SAHA 

-~ LONDRA'Y A GÖRE 
giın evvel bııetıy11n rus tıııırruzu Hltler· 
d AJrn.ınya'yıı &imdiden ı:.ı tOmcnllk olf.l d k 1 
ve eo;lre rnalulmuştur. Yamlı samı, bu· piya e ıta arı ve 
nun dısınctadır. A)'M<"a cok kıymcU\ al 

mıın harp nıalzameıı.1 ete yok&lılml•tlr. tank birlikleriyle 
l\lerkPZ cer>heslndc rus tııan-uzunun 

baslangıcındıın beri de Alınanlar burn· 
dn 2 tumenllk kayıp vcnn\llerdlr. RJev'l 
kurtarmak lc1n almnnlar, blrc<>k alay 
ve hatta t.ümen cekel'C'k diğer ceph(!lt>r
dckl kuvvet.lPrinl eok azaltmıı.ktadır. 

Almanlar kanı hücumlannı &lddetıen. 
<llnn118lerdlr. savaş her He! taraftan da 
eld<'etlPrunltllr. 
Kar fırtınaları. )'Ollan geçilmez bir hale 
sokmuıtur. Faatıyetln bQ)"(lk )"(lkü lllOV· 

yet piyadesine dtiıımektedlr. 

staıtnırrat Ol'1>hes!nln cenup bntısındıı 
alman mukavemeti, rk:at eden alman· 
rın evvelden hazırlanmı• mU.1araa 

m<>vzllerlne ırelanel01'1.Ylc ~ıttl:koo fazla· 
lll6TT1aktadır. 

Kraımaya Zvesta gazetf.'Sine ıröre, dQn 
esas taall)'etl. ~ ıtlle11(18\1 ve ke\tlt 
kollan müsademesi tetkll etnı~Ur. Bu
nun dıaında mllstah.kem bir köy lcln 
mühim 'b\r carpışr/\e. olmue ve bu köy 
almaTt'.1.l'dan ıren alınmı.tır. Bu köyün 
ıı.bnnMIAl >"!iri bir 80V)'et hareket1 için 

yol açmaktadır. 

Mihverciler 
Taburba'ya 

girdiler 
Bizerte' ye bir hava 

akını yapıldı 
(Sonu ı. ıncı ııaytıı<ta > 

K ahire resmi tebliği 
Kahire, 6 aa. - Or1ıuıatic 1ne'lt1z kuv· 

vetlerl umwnı ~arırılhmlft tebllat : 

Kara kuvvetıen bftkunından ~ 
faal1:Yett dışında bRdirWecek bir MıY ol-
mamı.ıır. 

tS"Vestla'nın bUdlrdltlne göre, OOn ııl· tngllJz bombe. ucaklan bir' Mıfmm- • 

manlar, Uon dlnıetlntn dotu bölııe&!nde chmttt 109 ılil.urm!Uıl~rdlr. 

4-n llkB<Anun 2eces1 Tra'bluı<ıran> Hma
nına Yapılan hlr hUrumctıı İ11T>anyul rıh· 

tımıruı lsal>Ptler kayıle<lllmt.tır. Aynı ıre· 

re Gf'Olette limanına hik:um edflmte ve 

ı 
hlr ırııml yalolmı~tır. /\v ucnklaıııııız ılıı 

Tunus sahlll ncıklarınıta hir ılüııronn 

destroyerinde yangın çıkarmırılarrlır 
Btitün tıu hare.kAta lşt ırnJ( eılen u • 

<:aklıı.nmız 1.lsl.·rfne diınmUı;le.nJ r. 

T unus'ta hava üstünlüğü 
mih vere geçti 

I.ondra. 6 a.a. - İngiliz µzetelerinin 
büıü'iı askeri muh:ırrirleri hu.ı;un iı;in 
Tunm'ta hava hakimi}etinin ıtlmanlarda 
olduğunu ittifakla ka)dedirorlar. 

Sunday Times'in a,keri .muharriri ıı())· 
le diyor: 

Almanların Sıukaları 'ı: hunları kar· 
şılamak üzere kı~a mc)afeli av uçakları· 
mız için ileri uçak meydanlarımız oJ • 
mama•ı almanlaı-.ı ı;:eçid hir hava haki
miyeti temin etmektedir. Tunus sem.ılıı· 
rından düşmanı kovmak ve Akdeniz ha· 

kı) ı!arıııda müttefiklerin h:ıva lı.lkinıi)e· 
ıi t(·drkcn ve ileri ç~ relerde raııılara.k 
u~ıık me)danlarından temin olunacaktır. 

R)nold New, _ıra1etesinin de a•ert 
muharriri cli}or ki: 

Tunu• , e Bi1ertr'te ha' a lıırkimi> eti 
mihverin elindedir. Bu, birinci ordunun 
işini l:uçleşıirccektir. 

Şiddetli muharebeler 
I.ondra, 6 a.a. - Fas rad}usunun bu 

akşam bildirdiğine göre Cedeyda • Te
hurba • Mateur üçkcninde şiddetli bir 
muharebe olmaktadır. 

Cenuııra sahil isıikanıetindc hateket• 
lerde bulunan fran~u •e amerikan kı· 
ıalan yeni bir miıstahkcm mc .. k.ii İşgal 
eınıi,ler<lir. 

Son sallıanın planları 
hazırlanıyor 

va me)'lfan muharehe1ini kazanmak için J.ondra. 6 a.a. - Reuıer ajansının 
muhare~ııin belki de müıeaddiı safhala- Tunus'ta müttefik kuvveıler yanındaki 
ra hi;lünmesi kabedeceluir. Bu safhalı· hu~u'i muhabiri bildiriyor: 
rın haşlırnları şunlardır: Tabuma yakınlarında, hu ı::ecenin ilk 

1 - Birl~ik milletler hava kuvvetle· ~aaıJerinde nıumlann ışığı altında boş 
rioin alman ve İtalyan hava kuvvetlerini bir handa müttefik onlular kumandan· 
yenmesi. lan toplanmış bulunuyorlar ve Tunus 

2 - İleri Çt>Vrele~ uçak meydanları seferinin son safhını hakkında plln ha· 
kurulması. 7ırlıyorlar. HnırJanan şey büıün ml· 

3 - Sicilya ile Tunus ara.undaki de- nasiylc müıterek bir bardceuir ft buna 
niı yollanrun kontrolünü eJe alıruık i· büıün silahlar iştirak edecekm. 
pn yapılacak büyük muharebeler. Şimdilik alman lurvvctlerinin faaliyeti 

Büıi"ın bu hareketlerde kati amil kı· iki gündcn~ri pek bü> ükıür. Alman 
sa mesafe av uçakları olaGıkıır. Çünki Generali l\'ehrin~ clind(.-ki hütüo uçak
Tunus muharebeleri her iki ıaraf i~in lan kııllanmııkıadır • .Bugüne kadar mu· 
de ikmal yani deniz yollarının konırolü harC'heye, hilhassa alınanlar tarafından 
me~e!csidir. Bunun anııhıarı da bir ki· c.ıırk ve u~ııklar, müııefikler tarafından 
şilik av uçaklardır. ı da piya.le ve ıopçu ve bir kaç da ame-

Tunus ve Trablus üzerinde ve deniz rikan tıınlı i~rirak ermi~tir. 

k:llomctrel<"l"N! ıtert cekllmek zorunda 
kalmışlardır. Alman babllumandanlığl 

Jcıtalnrınn arazi tPrk etmemele'rl emrini 
tı>krarlamışlardır. Fakat buna ratmım, 
Kızılordu. herırün alman strateJLk nok· 
talarıru tarhlp ederl'k ileri hareketine 
clevam eylemeılcted1r. 

Savaşlar şiddetleniyor 

Stokholm, 6 a.a. - Doğ'\ı cephe. 
sinden gelen habeMere göre Kalaç 
ile Stalingrat arasındaki bUyük bir 
meydan muharebesi olmaktadır. 

~-m 
Rjev kesiminde alman karşı taar

ruzları şiddetlenmiştir. 

Stalingrat'ın içinde de ıitdrle1ll mu
harebeler devam etmektedir. 

Dağ gibi yükselen 
cesetler 

Berlin, 6 a.a. - Bevnelmilel ha
berler bürosu şark cephesindeki as.. 
keri vaziyet hakkında oun!an yazı
yor: 

Ruslar, Terek kesiminde yaptık
lan hücumlar netieeslncle 131 tank 
beşi ağır olmak üzere 12 batarya, 
diger hirçok harp malzeme keybet
miş ve dört bin esir vermiftir. 

Stalingrat'ta V olga ile Don nehir
leri arasında ve Kalinln ile İlmen gö. 
lü arasındaki muharebe ııahaaında 

çarpışma clcvam ediyor. Rus asker 
!erinin ceaaretlerl tam manaslyle 
iki dağ' gibi yUkscllyorlar. Mlltearnz 
kıtnların verdiği esir sayısı da fev
kalfi.de yüksektir. Bu da isbat eder 
ki rus askerlerinin maneviyatı, ıce
rek eksik iaşe ve teçhizatları yUzUn
cleıı. gerek verclikleri aA'ır kayıplar 
yüzünden, clcldi surette sarsılmış. 
tır. 

Har.bin tabelalar 

üzerindeki tesiri 

Harp, zaten yer yer yanma!Jcta, 
yıkılmakta olan şu taılüıslz küre il· 
zerinde, blrcok şeyleri tersine dön· 
dürdü, buna kimsenin jUrazı yok. 

Faka.t, harbin meselA ... düdckfin, 
lokanta, otel gibi yerlerin t.aıbclA· 
!arı üu.-rin.de yaptığı tesire bilmem 
dikkaıt etmiş mly"<llnlrı? 
Doğnı~unu söylı"mc-k Jll7ım~P· 

llrsı>, her glin füı!lndrm g~·tlğlmlz 
dükkAnlann ne tabelAsına, ne de 
şekllne, şemailine pek dikkat etme· 
yiz de, sonra bunlarıın restmlerlnl 
herhangi bir vesile Ue meseli ga-
7..etede gördüğümüz za.ınan 1BŞa
nz: 

- A .... fi!An muhalleblclnln lsmJ 
Fettah Siltcüoğlu imiş! 

Yahut: 
- Su tuhatlyecl dükl<Anırun Q. 

zerinde bir apartman var zannedi
yordum. Halbuki dilkkArun üzeri 
tarasalı ... Acayip ..• 

gibi ... 

Manalarım kaybeden 

bazı isimler 

Tabel!lann Uze.rlerlndeiki elim· 
leler ise, dördüncil yılına ııl.Nm bu 
harp yiUünden, nıAııaiıı.nnı Adeta 
ka.ybetmlşlerdlr. 

Eskldeon de şimdi de adı "Ucuz
luk Pazan" olan şu ma4aznrlaJd 
mallar, şimdi ateş pahasıdır. "Lez-
7.{'t Lokantnsı''nda yemekler belki 
gene lezzetliıdlr ama, fiyatların 
tuzlu oluşu müşterlJerln keyfini 
kaçırmaktadır. 

"~llk ç·7.11W" J<undura malta· 
zası artık podöslled. vidala veya 
glAse, hlc bir ayakkabının ııatlam· 
lıkını garanti etmiyor: 

- Biz aldılunızı satıyoruz. Ma· 
lın cilrilJc veya sağlam oldutuınu 
nereden bı1eUm? diyor. 

Evden çıkıp klSşede, üzerindeki 
tabelAda "Kanaat Bakkallyesl: Ah· 
met Tokgöz" yazılı balkkalda.n si
gara ııJacak..c;ınız. Fskıııt hayret: 
dükklın kapalı ve kepengin üzerin· 
de- koskoca bir yatta var: "140 ku· 
ruşa satılması 1Azımge1Efl ...... yl 
240 kuruşa sattıl:Cından dola,yı bir 
hatta mUddetle ... " 

Ne arasan .... 
bulinur .•.• 

s 

' 
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Yeni bulmacamız 
SOLDAN SACA: 1) Enli yol. 2) Tutsak· 
lar. bir madt>n. 3) Terazl, ek. 4) Mah • 
ıuı. Bunıa•da bir meosucnt fabrikası. 5) 
Nesne, bir hı:ıııvan. ırun'i vnzlyet. 6) ls • 
kambllde bir kAğıt. 7) Anlaııına. tt>rsl 
kuıa zaman. bir zart. 8) Zirve, ~ök. 9) 
Tersi kalın kum8'lı, tenıı ıuı. 10) Geri· 
de artan. \'aldeli. 11 > Sığ ohnı;yan akar 
ıu. 

YUKARIDAN AŞACJ: 1) Kı:mıetll ma· 
denden aorra Aleti. 2) Kadın tutaak, ter
si bir uzuv. 3) Terıtl SUda doleean, mtl· 
na.kasayı almak. 4) Komw hlr devlet. 
'8.Ylıl ve lıkram. 5) Şert'r, bir renk, inan· 
mıs. 6> Dikkat. 7) Tersi makine aJuru, 
nota. vtıcutta dolasan mtlYl. Al Futbol· 
da bir 0)-Uneu, on l'1cl ay. 9l ll2I, Ana • 
dolu'da bir kasaba. 10) Sözleşme, prn • 
Uk. ll) Taze otıuık. 

Evvelki bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

SOLDAN SACA: 1) Olta, Ankara. 2> 
Kravat. tay. 3) Harlan, hr. 4) Amir, 
Ege, mi. 5) Mlne, terllık. 6) Al, ıar. 7) 
Lastik. tt. 8l Posta. su 9l Baba, barut. 
10> Esu'b, utarıt. 11) Tlrtltc, te.. 
YUKARIDAN ASACI: 1) OkııamaJı:, bes. 
2> T.r. Mil, pas. 3l Tahin, lobut. 4) A • 
vıtre, ıuııı,bl, 5) Ar, ütrt. 6l Atlet, tabut. 

1

7> Eg<>ll. atı. 8) Merak, nık. 9 l At, t .f, 

ur. ıoı Rahmi. ıırtır. n ı .AJ.Tik otu, ta. 

"Bir de "Şita F.czıınesi"nden .,_ 
rayını'' dl)"Orsunuz. 

Fakat, aksilik bu ya, onda da 
ydkmıış. Kendi kendinize düşünü
yorsunuz: 

- Ne ararsan bulinur, derde 
devadım gayn ... 

"Blnb'r Çeşit" ma.ğazasuun ca
mek!iııları da, raflan da oeısımı:z. 
ilkten bomboş. Ötedenberl ekmeğl-
1ılzl aıldımığlnız "Has fınn" la "İs· 
t J kamet fı n.nı" da bu.ırün kırpa.iL 
Kepenlderdaki yaftalar slu booun 
sc>hL>ıbinl öğretiyor: Birisi iyi plşme-
1111'1> \"l' dçine ya'baıncı maddeler ka
rıştırılmış ekme<k saıttığında.n, Mt>· 
ki de piya.snya tartısı elksl'k ekmek 
sUrdUğilnden dolayı le~!-

" Müsemma,, /arına 

zıt isimler 

Harp y{izünden bu hale d!lşen 
dlikkAnlnnn, mağazaların bu v82ll
:veUerl nihaıyet geçici sa.yıılabl:ıir. 
Dtırışın blıwk şeyleri düzelt.tielnl. 
"sk dem de görmemiş ~il<? Fa
kat nice inSanlar var ki onların 
tabcllllnn, yani iQmlcrl, bütün ö
milrleri boyum·a kendi kendileriy
le tnm h r tezat halindediır. 

Ağzı dalma a.cı.Jc. bön balkıeh ve 
ahm:lk tavurlu blrlsinıl görürsünllz. 
Adın ı sorarsınız : ·~i" der. 

"SPrnUı" bazan Mollere'tn PJnıtf'
sine tnş çıkartaıcııık kadar hasis, 
Tahir ve Nazif ise sizi tllkslndire
ce1c kadar p11611iklıdırlar. Yaşı kuia 
nşmış, adı da "KA.mll" olan t u .. 
dam hAIA cocUılcluktan kurt ulama
mıştır. •'Vell"yi, dalAvereciliği yü
zünden, şeytanın ortağı sanırsınız. 
"S yaml"ye gelince, eooukluğunda 
olsun, ömründe brr Irere dahi oruç 
t utmaaruştır. 
Komşunuzun klzı Bayan '1ttet" 

fingimekli!i yUzllru:len bütlln ma
ha:llelinln d l!ne destan olmuısıtur. 
Kardeşi "LAtır• ise, arlının tam 
ters ne- olarak, ga(Yet "kaıl»h" surat· 
lı bir gençtir. 

1'kı kardeıslerıl daha vardı gaıli
ba: Hayati ile Muammer ... Fıılkaıt 
onlıınn rln'ha QOCUlkken öldüklerini 
Bn:ynn lrfc.t sl-ze söylemişti. 

Derlten babaıları gözijn!lzQn ö
nüne ırellr: Zıpır, acayip, deli dolu 
bir adam ... Adı ne idi? DUşOnUr 
d~ünür bulursunuz: Akfl bey!.-

DilkkAnın mahiyetine uygım ol· 
mıyaın tıılbe!Ayı insan nihayet delil
tırtverlr. Fakat "mD.ııemma"lırnnR 
uymıyaın fnMn .:lısbn'lerinl ne YllP
meılı acaba1 

Cioc'dc yerliler amerikan kııahırı na mtlanoda yiyccdr. YC cephane 
&aflYOr.la.r 

- Sl.garayı blrm ll~ t<ıtna
IGdelı a1ı.nm... 

diye dUşü.nerP.ik ~·olunuza devam 
ed yorsuquz. Bir taraftan da evden 
ısmarlanan şeyleri hMınnızdan g~ 
çlriyorsunuz. Küçtlğil sıtma tutu
yor. Kinin lAzım. "S•hhat Ecune
at" h.emen yolunuzun ibıer1nde. Fa· 
k llt eczacı kalfası ~ acı cülerek 

- Kinin ~ divGr. SA.- Tl 

MIHVER'E GÖRE 

I • • Teburba yı zapt ıçın 

yapılan savaşlarda 

Müttefiklerden 

1100 asker 
esir edildi 

(Başı ı inci sarfada) 

I:ırın oline geQllllŞtlr. Mll:hLmmat ve 
ıı.ışe maddeleri ) üklil bire-ok kaım on 
,·ı.ııkıt )Oikluf,"U yüzUndeıı o.meriJlmlı • 
İar tarafından bırnkı.l.mış \C bunlım 
da alma.nlar almışlardır. Diğer ta.· 
rafüı.n en son sistem 47 toıı ele g~ -
rl~ ve bunlar henwn kullarulmaga 
başlMmı.ştır. Çıiııkü nılh\ er kıltılıır~· 
nııı eline f•hemnıhı..-tli m ktaıda mü· 
hlmmat stokları da dUşmUşt.ür. 

Simdi sah.it olmuştur kl, Te!burba 
~dan muhart"besine fngillzlerlıı 
takviyeli bir piyade tUmeom ile b~r 
zırhlı tlimenl, amerlka:lıların dn bır 
motorlu tümenı ile bir zırhlı tiinıe· 
nlnln bazı kısımlan lştlruık etm.Lştır. 
Bu blrlUderln bir kısmı tamııımı;'ile 
imha cdllmLs ve bır kısmı da I)); le n· 
ğır kll),plara uğratılmıştır ki hun
ların muharebe kudreti lX"k zi;ı;ııde 
auı.lmıştır. 

Alman ;t.ıl.a ve hücum ucn'k teş
klllcrt KarmAıkarı~ık çekllmctkte olan 
ııg llz ve mrlC'rikon rnUfrezel,.rıne Y"'
ıılden ciddi kııyıplar verd!rmişl<:"fcllr. 
Mag!Op olan kıtalann }"er\nı tutme!k 
len b:ıtıdıın gelen pi) ad<' \e zırhlı 
kolları dn hava tnarruzlarındn ciddi 
olarlbk vurulmuştur. Bu hıwn ııılnnl:ı· 
rtnda sekiz dUşnıan tankı taıhrib<'dil· 
nıiş ve a'Jker tıışı}aın olrcok kaım:nm 
bombalarla ve mttraly()z aıtcs~~1e Ulh· 
rlıbolunmuştur. 

M~hver hava kuvvetleri muhıırclhc 
saıhası üzerinde hiç bir ka~a uğr~ • 
maıksızın 14 düşman uçağı du:;llrmliş· 
!erdir. 

t~uıA kırtn.lannın UslP.rl. uı;ak mey· 
danlnn. Jlmr:ıınlan da geceli güııdüz.lil 
bombalaınmıştır. 

Amerikan 
Pasifik filosunun 

başarıları 
Pcarl • JüriNr, 6 a.a. - Amerikan 

Pasifi« donanması batıkomuıanı amiral 
Nimiu demiştir ki: 

Amerib'nın Pasifik filosu üç bürük 
iş 8ormüşıür.: 

ı - Okyanusların en büyüğünde de
niz yollanrun emniyetini konımuş ve 
bu suretle cephelere bo)-ıına .nan in • 
san ve mahemeoin gitmesini temin el· 
mittir. 

2 - Bııbıiyeniıı ._. ~tti Of'• 

~ da yardımı ile düşmanı yalnız 
Men:ao denizinde Te Salomon ada.lann
da ~e blmamış ayna zaman· 
da dütmanuı deniz ve hava kudretini 
azalta.o bir yıpratma muharebe5i yap • 

mıf(U. 

3 - Pearl • Harbur'da hasara u~n
ya.n gemi lerin ekserisi her zamandan 
daha mükemmel ,harbedecek ku<lreııe o
JarUı: ya~ında donanma)'& iltihak ede • 
cektir. Havai deniz i.issü de pdc çok 
takviye edilmişıir, 

Amiral Horty dün 

isim gününü kutladı 
Budapcfte, 6 a,a. - Amlral Hor

thy'ııln Lalın gUnU bugi.ln bütün mem
leke tte merasimle kutlo.nmıştır. 

Başvekil M. Kally hUkUmet namı
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Amerika'd 
baltalama 

ve casus lukla 

mücadele 
V f!İııglon, 6 a.a. - Adliye nazı 

lığı baııouaınıı ve easusluk'hareke 
lcrınm tenkılı lçın J.apııan faaliy 
Jerı· dair uu r-csuıl ıapnru ııeşrt:tmı 
tir : 

Propag ı.nda i§lerlyle uğraştık! 
az çok tahakkuk eden iki bın ecne 
ajanı harlıııı bıı·ıncı yılı zarfın 
ynkıılannuştır. Bu yıl zarfındıı hak 
kı bır eheınnıı:> etı olan hiı;bır bal 
lama harekeli vuku bulmamıştır. 
maıı)a, it lya v Japonya harbe gl 
dıklerı zaman bu memleketler teb 
a.sıı ılaa 1134 bın kı i amerika bı 
le ik devletlcı ıı de kamet etmek 
idı. Bu yekOn üzer ndeıı cıımdiyc k 
clnr lZ bın 61 kı ı tevkif edilmiıştı 
3tl46 kı ı ı:;-oz ı tına alınınıglır. G" 
alt111a alınan ~abaııcı duşıııan te 
asınııı ~ arısırııl.aıı faz! sı . japondu 
Göz altımı al runanıış olanlar ya ke 
ı:Jileriııdeıı s~z alın.ıral< serbest bır 
kılmışlnr veya haklarımla tıaşka k 
yıtlar ı tbik cdilm.lş kimselerdi 
Ancak yllzde yirmi göz allına alın 
ınış olan ıtalyaıılar ıst misal teş 
edecek haı eket1eriıııl ıı dolayı Y 
bancı duşman tebaasına yapılan m 
ameleden istisna edılml.şlerrllr. 
hJzirnn 1042 ye kadar 344:57 ya~. 
11merlk:ın ı:ıbiivetlne gırmek ıı;; 
mUracaat etmlştr. 

Japonlar1n 
harp ylldönümü 

Bu münasebetle 
Japon hariciye nazır 

bir demeç yaptı 
Tok)o, 6 :ı.a. - Japonya'ııın Anslô 

Sakson dc\leıJerlne karşı harl>e girme 
~inin birinci ')ıldıinümu müna.sebetiy 
rad)odn bir nutuk SO}'li)en japorı hari ' 
ye nazırı .M. Tani, japon millerinden m
radelcye son zafere kadar dC'-am edil 
mcsini istemiş ve bu harpteki gayenift J 
ponra, Almal1')a ı.·e ltalra tarafından 
rulacak >eni dünya nizamı olduğuou 
kere daha l>eli(!m i şıi r. 

M. Tani, Japonya ile Amerika 
leşik l>e~lcıleri arasında ihti.Jifıo 
çesini yapmış ve amertkıı.o talep 
japon mevrudi}etini ıehdideder 
almı' bulunduğunu söylemiştir. 

Japon Huicİ)'C Nazın, bundan 
ra. Japonya'nın Ta)J.and, Mançuiwo 
Nıı.nl<ln Çini ile giıtikçe daha ziyade 
kı bir nıahi)et alan muoasebetlerinio 
hemmİ}ctini belirtmiştir. 

M. Tani, bundan JOnrll Japoa,a 
mihver deVlcıleri arasındaki mü.~Mııebetf 
Jere geçerek demiştir ki: 

Harbin müşıerclc güdümü hallcı 
ıt ilkklnun 1941 de Almanya ve 1 
ile imzalanan ve münfeıit sulh 
imkansız bir hale koyan mukavele, A• 
rupa ~e Asya harplerini biribirin 
ayırmıya imkıi.n bırakmamaktadır. Mih 
\'er devletlerinin kuJreıi, gerl-k muha 
re~ mey..taııında gerek dunra yapıcıJı 
alanında dü•mana faikıir. nugünkü h 
basit bir mıhcllih anlaşmulık gibi te 
lıikki olunmamalıdır. Buıtfuıkü harp, 
eski ve bir )eni ideoloji arasında bir 
pı,madır. 

M. Tani, niha>et Japon millerini 
manın ga)reılerini küçürnsememiye da 
e> Jemiı. fakat duşmandan korkmak 
de sebep mevcut olmadığını da ka 
rek sözlerini bitirmi,rlr. 

]aponlann yalanladık! 
bir lıaber 

na Naibi tebrik eunişdir. 
BiltUn k!§lalarda a.skert merasim Tokyo, 6 a.a. - Jaııon ra<fyo,a, 

yapılllll§tır. , man kaynaklanndan i~aa edilen ve 
Macarlstan'daıki alman ekalliyet· ponlar harbin haşındanberi 2'6 bin kiti 

!eri relal doktor Bach bir 'toplantıda 

1 

karhcııiklerini bildiren haberleri tekzi1t 
N atb'in meziye tlerini belirtmlıı ve cunektedir. 
almanların tebriklerini arzetrniştir. 

Amerib'DIG Puüik filosu komutanı Amiral Ninutz Midw&)' edewıdıa 
+clcif CiNi~ 
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Yüksek okullar arasındaki 

futbol liğ müsabakalarında , 

• 

Üçüncü hafta 
kulüplerin puvan 

sonunda 
durumu 

ASKER! GOCLER PUV A~ CETVEL! 

A nkıı raırtıe41 Maç Ka. B. Y. At. Ye. Pu. 
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- Tanıdığım tiplerden -
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Bizi hM zaıman bahçeye eao<ıcı gö
türürdü. Neşeli, koııuı;kan bır adaı111-
dı. Arabası bır~ eski, hayvanları yor
gun, fakat ~kıcı'nın da yurci,"İ bu
tündü. O, hayaun guzeol tarafına baık
marun sırrına kavuşmuştu. Ufaık te
fek vcıcudu, esmer ytiztindc Umltle 
parlı.yan sıyah goı.lcrl vardı. Bahc;<'ye 
IPQerken geçtiğimiz muhteşem deniz 
.kıyıaındııdd yolun eğri ullgrlllüğünll 
bize unutturan h kı'l)eler, askerlik 
hltıralan bir şe) ler anlatırdı. 

Bir gün ona, isminin nl<:ın Çakıcı 
olduğunu sorm~tum. GUldll: 

- Abla dedi. <Burada ıııbla hita
bı bllyük bir saygı tfadcsidir.> Ço
cukken Korkut llindt-ydlm. Eh genç
liğin Hk yıllan bu. Kim bJ'lir çaka 
yaparmışız olsa gerek, derken efen-
diJn aıdınuz Cakacı oldu. Saı::tdaın ca
kaıcı, şoldaın cakacı derken, bunu yan
lış anlıya11lar cakayı çakıyr. cevlrdi
ler. İki ismi de unutturmaık ıstt'dim, 
benim lsmıım var dedimse de kimse
lere bunu anlatamadhm. Adım Caıkıcı 
kaldL 

Bizim arabacı haıkikaten cıııkacı 
ldi. En tehlikeli U<;Urum kenarların
dan ~eten yollarda, hayvanlarını dört 
nal ırllrer, hayvanlar kazara biraz sa
lııı gttae, kı11k metre derinlikten ka
yalara caroa carpa denize yuvarlan
mak mllmkilndilr. Faıkat Çakıcı, kım
dlne o kadar gilvenLr, hayvankınnı 
o kadar ustalıkla idare eder ki; siz, 
o altında d(.>lllzln dalgalan uğuldıyan, 
kayahklarında sazlar Utreşen güzel
llii kadaır korkunç kıyıdan, tatlı bir 
haf dönmestyle geçer, iki yanında bö
tnrtlenll duvarlar yüıkselmi,ş, nemıt 
16lseU daracık bıııhçe yoluna sapa
rak blrdenblre süıkünete kavuşursu
nuz. Antalya kı\Yllanna dünyamn en 
&iia!-1 asfalt yollan !Ayıkken, burata
n hAIA bozuk bir şose kuşatır. Bazı 
kararıhk eecelerde hak ki bir korku 
duyarak, kıyının en tehlikell yertn
den Cakıcı'nm arıı!ba.slyle ge(erken; 
o, eankl ııısıklı, düzgün blır asfaltta 
kayıyomıllf gıbl neşeyle söylenir: 

- Çok eeklderı burada bir araba 
uomu.s... Eh lçindekik?r hemen cen
nete kavUŞmUŞlar.-

SOl Jl'IUUmızda derm, ucsuz, şelkıll
.ı.z bir karanlık U<;urum baş döndilr
me'ktedlr. BlJJ"Ml Rum k1.14 yolU<lur. 
Mehtaplı gecelerde, burada durarak, 
a;y ışığında yıkanan kıyının oymalı 
naklşlı ka.ynlıkiarındnn <k>nlze düşen 
mavi suları seyrederiz. Deniz, Ustlln
de gümüş pırıltılı b::ıhklnır ylizerı ma
vi Mr göl gllild r. Ortaltkta geeenln 
•lakhğı-ııl\ g{jğüslerlnl a(an va.hşi 
layı otlannın mellnkoll veren koku
IU var. 

Böyle b\rco'k ge"Zlnıtl~erimiz lıclndf> 
()ıdcıcı ile konuşa konuşa, arhk ta.ma
nü:Yle onu tanı.yordum. Mesut bir aile 
babası, dört oocuğu var, balkmak o
na hlıc de ağır gelm~. deıha çok ça
btarak refah sunmııınm ZC'Y'kıru du
;rarak yaşııyordu. 

Ben, her yıl Ant.alya'ya. burada 
buh.wıan ailemi gönneı'{e, blrkEM: ay 
8ftjrlm. Ceçeın yaız, ~e gıiıdiyor
dDk. Blrd götUren Cıılloct dut yemiş 
bQR>Qa gibi susuyordu. 

- Neşesizsin Caıkı<'1 ! 
dedim. Annem koluma dokundu. 

YavlllfÇa: 
- Fellket var... Karıaı öldil .•• 
di1'e fmldadL Sorduhma pişman 

olmultum. Caılncı, kırık bir seele ce
vap verdi: 

- &.ı satol abla.- Bl2lirnklni kay-

Amerikan harp 

endüstrisinin bir 

yılhk harp istihsali 
Viıington, 6 a.a. - Amerlkarı 

haber bur08Unun neşrettltl bir ra. 
pora göre Amerikan harp endUııtrisi 
1942 yılı içlndl' 49 000 uçak, 32.000 
tank ve motörlü top, 17.000 uçak. 
•var topu ve 8.200.000 tonllltonluk 
gemi yapmııtır. 

1942 yılındaki harp masraflarının 
yekQnu 47 milyar dolurdır. Harp en
düatrlııiııcle çalı11anlarııı geçen yıla 
nisbetle yekOnu, 10 mi}Yon ki11ilik 
bir fazla kaycletmcktecHr. 

1942 vılı içincle, 13 milyar dolarlık 
• 1• mııı ve 33 milynr dolarlık 

ver~ı a ın 
müdafaa bonosu satılmıştır. 

·······················\. 1 ......... • 

( KÜ(ÜK DIJ HABERLER ) 
• •••••••••••••••••• ................. 

o~rıtn 'de acııacak o-
11 6 a.a - .,.. ser n, . tıtUsünün n-

J.a Studia Hunıanltatls cns ı 
f -'-• töreninde bulunmak üzere ita -

...... - tt.ıı.i bu s:ıbah 
maar11 nazın M. ııo 

.7Ul da a.ıman na-
Berl.iın'e ıreJmlş ve ıstnsyon 

k n .... ııanmıştır. M. Rwıt tarniından .... v 

Boma. 6 a.a. - M. Musollnl Japonya· 

bariıe ırırı.ının yıJdönUmU milnıu;e -

Rama°Ya ırolmle olan Jaron ıra-

Yazan: Cahit UÇUK 
betUk. Dört çocuk bırakıp gittJ. Bl
zım de dıinyııınıız yıkıldı. Dört çocuk 
bu... Komşular eveıelim seni d..lyor
lar ... Daha ac151 yiıreğimde ... 

Sustu, artı.le konuşmadı. Beli bil -
küimUş, başı omuzlarının arasına gö
mülmüş gibıydi. O giln biz!.m de neşe
ıniz yarım bir neşe oldu. 

Bir mUddet sonra Çakıcı'nın müş
terılcrinden bir dost: "Birini bulmuş
lar Çakıcı'yı evlendirmişler!" dedi. 
O hafta içinde bir gün Çakıcı'nın a
rabası.yie, Yen~apı'dan çarşı~·a git
Um. Onda mUphem bır memnuniyet 
sezer g ibi olmu.stum. Üstünde yeni 
bir elbise vardı. VUcudu dlıkleşmlş gi
biydi: 

- EvlendLk aıbla... Bizim evlen
memiz ne olacak ... Dört cocuk bu ... 

Onun ktıııacık keolimeierie konuş
masında büt Un hakikati öz çıplaklı
ğiyle görüyordum. Yeni bir kadın. 
dört çocuk, iki ara.da kalan Ça.kıcı. 

Aradan uzun bir kış ıtCÇtl. Gene 
Antalya'ya geldim. Daha ilk gün rast
lanan tanırlıklaria se!Amlaştıklanm 
arasında Cıııkıcı da vardı. Araıbasının 
üstünde biraz gururla ot.uruYQniu. 
Bunu tıı.şıdıf:ıı miişterllefl } üzündcm 
Sc-ıntnıştım. Çünkü yanında altın 581;;
lı, sıhhatil pembe yüzlü fcwmlft.de 
güzel bir kız cocuk oturuyordu. Fa
kat o gündc-n sonra o gÜU'l Ç()('uğu 
hep yanın.da gôrdtim. Bana anlattı: 

- Benim kız evde kalmıyor ... Ak
şam üstü, saıat altıdn alıYorum, saat 
on ikiye kadar benimle .•. 

tma ederek evdcıkl)·le geçinemiyor
lar mı a.cılba dlıye işaret cttıım. 

- Yok dedi. Allah razı olsun neme 
!Azım iyi kadın .. Hepsine iyi bıııkıyor .. 
Faıkat bu san inatlı anasını unutmu
yor ..• 

Onlar hep baba kız dıol11$1YOrlardı . 
Kız aıltı yaşında kadar, arahftmn üs
tünde bir melek güzelllğlyle, bakışta
n kendlll€ ı;:t:.'kiyor. 

Güzel bir E.>YIUI gecesiydi. Beton 
caddeler, Halkevl mc;ı.danı ankiann
dakl suların lıçinde zehirli mantarlar
dan renk renk ~ık düşilyor. Herkes 
ncı;ell, gC'Zlyordu. 

Kardeşimin evine elden loııı köşe 
başına saparken, Cakıcı'nın araıbası
nı gördüm. U7.aktan vuran ışıklar, 
yüzünün melı\nkoli ifadesini gösteri
yordu. 

- Merhı:ııba Cakıeı dedbn, nasıl
sın? 

- Sağol abla ... Harnclolsu.n lylyiız. .. 
Araba.ya bakındım. San kız yok. 

Çakıcı aranışımdnn anladı. Gülerek 
nrıııbanın !çini gösterdi: 

- Hiç beındoo ayrılır mı? 

BiTden kızı göremedim. Arabanın 
»Qi boştu. Yan kapalı körüğün loşluık· 
lenndım ince bir çoc1.1k kahkaıhası 
taştı. O zaman yavrun.un pembe gill 
ytizünil seçtim. Vücudu körllfcün içi
ne gômll.lm1i4, btı4ı yan açı.1<taydı. 
Ben, onu sever akşa-rken; llll'kaıda Ca· 
kıcı armeme aınlatıyordu: 

- Mübarek raınaean geceleri de 
iş olur." Büyüık otlan bl-r yandan 
derslerine ı;:allŞl)or. bir yandaın ana
Slna hatiım lndi.rmeık '9in kuran oku-
sor ... 

Bu seste, derin, kavuşulması milm
k!ln olmıyan bir ııevglıye hasret sezi
liyordu. Onlardaın ayrılırken, yan 
karllf"lhk sokak köşesi, rutuıbetli •· 
lak gece havası içinde, birbirlerinden 
ayrı!amıyıı.n baba kızı.n resimleri ru
hwna nakşolmuş giıblydl. 

Tenisciler takımı - mgiliz 
takımı 

D\lnkil maçlardan sonra bu 11<1 taıkım 
arasında oynanan maç l>etclenlldltlnden 
1:<>k daha ırllzel bir oYUn çılar.ıwıına veal
le oldu. Blrtncl sınıf bir kaledye ve 1111n
trfora ve tut.bolu bHen ayunculara ma
lik • ıılllz takunı aralannda B. Flkrot 
\ •:uzatfer ırtbl birinci plAnda oyun -
rul, r hulunan tenis takımını 5-3 yen -
dil~. Maçı tstanıbullulann iYi tanıdıtı 

eski hakem Mr. Baker ~are etti. 

Demirspor: 1 - Yüksek Ziraat Enstitüsü: 1 
Dün sabah futbol ıcın ideal denecek 

blr havada lkl takım aahaya tu kadro 
Ue çıkUlar : 

Slya.ııa.J Bilırller Okulu - FRZll - Et
hem, SadJ - Vedat. l\'ezlh, Mustata - KA
el!, Oroemlr, Sacit. Behçet. BahUyar. 

Hukuk Fakültesi - Feyzi • Suat, Hik
met - Şinasi, Enver, Şlna.ırt - Nut1, Yah
ya, Nwıret, Aydın, Hilmi. 

DU:t oyun içindeki bir iki tatsız hl -
d~e ııöz yumanıaık Lk1 takım ırUzel hlr 
amatör futbolu oynadılar d1yecetız. Ru 
macı kısaca "iyi bir kaleci naınl takımı
nı ııallblycte cıkarablllr?., e<.'lkllnde tarif 
edebiliriz. 

Oyun başlar b~lamaz arka ari<a.Ya olan 

lkıncl&I Hilmi, ve aoınuncusu da Nwı -
reı·ın ayatlyle Uç ırol çkkardılarsa da, 
ha.ketti ti ırallıblyeU (S.B.O.) 'nun elin -
den almıya •e<: ka!m14lardı. 

Ll.ır ma.çlannda yenilmeden ücllnl'li 
ıraUblyetlerınl idrak eden S.B.O. lulan 
alıkıelarken elmdiderı ııonra karsılataC'Ak

lArı kulüpler kaT1111ında muvaffakıyet 

temenni edeı-tz. 

Çok kuvvetli DYUnculara malftc: olan 
hukuılclulann ille bund&.11 ııonra ve a.cıl -
malannı pek tabii olarak ook11yecettz. 

Demirspor - Y. Z. E. 
maçı 

tkl tarafın ırollerı maca bir heyecan ver- DemtnlPor'un dünkü latnııll - Şevket, 
dl. Sol taraf trl.l>ünunı.i. dolduran sıya • Nuri - İbrahim, Memduh, CelAI - Murat, 
sal BUııller Okulu taleb81 ve aat U1 • Fahri, Fllhrl, İbrahim, Aklf'ten mürek -
t>undekı Hukuk Fal<Ultelllerln coekun kep kuvvetli kadT'OllUna Y. Z. E. eöyle 
tezahür ve t.eecllert Beden Terbıyesl bir t.a.lum ıııralamııb. 
Umum !\lUdürü General Taner'ln de IÖY· Kemal - Raif, Saim - Rıdvan, Nec • 
ledlklerı ırı.bt bir oxrort • Ker.ı!.r.ç det, Ce!Al - Raruf, Hasan, TalAt. Ad<'m, 
havası yaralıyordu. Aralarında Enver, Hayri. 
Suat, Nusret ve şınruıl ırlbl birinci takım TUrktye samptyonlu~na kadar Yilk -
o)'Unculanna ma.Jlk bulunan HUkuk ta . Relmle Pltkln ve kuvvt'lll oyUneulann -
kımı a~ır baaacatı tesiri ven1b'lıe de dan btr kaçının hAIA bulun<lutu Oemlr -
cok emin bir kaleci ve rakiplerine nta • spor takımının karsısında lltır bir lmtl . 
betle daha miltecanııı ve kaynaemıı bir hlln ırec;lren Y.Z.E. lüler ilk Yirmi da -
takıma malik olan s.B.O. ıular mııç ü - klka m1lsav1 derıttek bir oyun c;ıkardı
zerlnde M.klm oldular ve daha c:ok ırol !Ar. Bundan sonra daha olııun ı<ulUıı ar
cıkararak ııtızel bir ıraUblyet kazand:llar. kada41arının oyun tMnpo11una dayına -
Hukuk FaktiltCfllll1n tehl\okell aıkıncısı mı:vrıı.k iM< hattaY111da Wtl 11(11 ye<"lller ve 
Nusret'! ııüzel marke eden s.B.O. mil - CelAl'tn ayatından çıkan 4enıf ııoıı:vıe 

dafaası her fırsatta uzun vuruelarla to- mukaıhele ettiler. 
tklncl haftaY111da C"la!IEortlıt tecMllM>ıılzpu acıklanna ıı-öndermelcrl oyunu aC'ma-

lannda Amil oluyordu. Fazıl tevka!Ade ille netlceAI hatalı vazlyetlen:ll'n ve yahut 
kurtarı.slarla dün arkadaelannın haklı raklpler1nln ustalıtından 5 ııol daha Yl -
tezahürlerini kazandı. Bllha68a Nu11 . yl'rek btiy\ik aa.yı rarkıyle Mhadan llY • 

ret'ln bet metreden ç('t(tltl kuvvetli ıütil nldılar. Bu eollerden Fahrl'n1ft voleyle 
kurtarısı. Yahya'nın ayatından adeta. ol- atutı sayı mökemml'ld1. 
mu.s bir ırolü kapmaııı parlaktı. Dünün Y.Z.E. tuttıol<'ulannın tablt olan bu 

KA lf O,.,_ ... •ln Bavramda neticelerden yılmıyaradc cal~alannı ve 
ırol kahramanı .s ,~.,._, ~ ,. 
tstanbul'a .ırktcc:~-k yük.sek okullar muh· bazı oyunt"ulann toııll de.ha ztyade hl -
telltlnhı solaçık me\•ldlne en kuvvetli kim olmak ıctn daha 81kı antrenman 
namzet olduliunu 18bııt etti. tklncl hat . yapmnlarını tavs(ye edece.tiz. 

tklnnrl devre<ll' hCI" hakle dııha lvl taY111dn sertl~n o~·uırı luık<"ITlln iki hu • 
1 N'llcelcr alarııklannı Umlt ederkt-n <lün ku~Ju oyuncuyu cıkarmuına Vl'llllC o -

du . S.B.O kaptanı Fazıl'm yerinde bir kolıw ve farklı blr ıralth\yet kıızanan 
müdahale ile kendi takımından fazla DcmlnıJ>O!"\ln O)'UnMJlan :ııkk:da mil • 
l'ert oynıyan Mr O)'Uncuyu c;ıkannaaı bir ıaıea yQMltmek lçhı da a sı ve znr 
çok takım kaptanlarına mltıal ola<"ak ııtl- btr maclal"mı beklWec«"tn. 

ze.ı blT hrekett1. Oyu.-ıun sonlanna dot - ı Vedat AB UT 
nı btrden açılan hu~lular blT:I Yahya. 

Gücler arasındaki maçlarda 

Ankaragücü: 1-Harp O.: O 
(.Kale G. 6-Tayyare G. 2 

Oyunlar 1ok heyecanh oldu 

2 1 Tayyare Den Gücü 
5 ı 1 1 4 7 3 3 

Fen Tat:tı•ka.t Okulu GllocG 3 1 o 2 s 6 2 4 
Süvari Blrltit« Gilcti 

2 o o 2 1 9 o 4 

StvtL KULOPLER ve YUKSEK OKULLAR 

SlyuaJ Blla1lft" Okulu 
Dl'm trstıor 
Genclerblrlltt 
Gazi Temtvl' Erıatıtil9U 
Mıı&kesııor 

Hukuk Fal<Uııtesı 

Y U kııek Zlraa t En9tltilıı0 

Muhaç k1r koşusq 
Buııiln 19 Mayıı Stadyomunda Mcıl ka. 

teırorl üzerine &enenin ll'k kır k->tuau 
yııpıtrnııtır. Kotu bUYilk bir lnUzamıa 
devam l'tmlştır. KUÇtikler 

arasında 

Gençl~blrlltlnden Remzi Ebren ve An-

karaııuctınden HaMn Cömt-rt ııer1eı lcln 
ümitli istidatlardır. Takım itibariyle An
karaırUMi blrtnrı olmuıtur. Mllaabakala
ra 23 atlet 1.ttırak etmıetır. 

6000 ,y, ( Bii.Jri;klM") : 

lı Şcvk1 Konı <An:karaır11ctıı, 

2> Hıuıan Comert <Ankaraıı1.1eu) 

3> l\hıstara Ozc-an (Genclerblrlltıı. 

3000 M . ( Kuçukı..r) : 

ı ı Remzi Ebren <Ge~lerblr11tıı, 

lı 5abih Atlı <Genclerbırııtıı, 

3ı Muammer Cölırezen IGenc;Jerbırııtıı 

Okul spor yurtlan 
futbol m~lan 

Dün Ankaraırli<'U stadında okul sııor 
yurtlan futbol mUsabnkalanna devam 
olunmuetur. En l'Skt beden terbiyesi ve 
ldrnancılar teYhl Faik Hoca merhumun 

Mac Ka. B. Y. At. 
3 3 o o 11 
2 l 1 o 7 
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Pu. Ka. 
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Gell(ler arasında serbest 
güreı müsabakalar1 
lıun AnkaraaU<'U ıruret salonunda 

mllıkeller ve tecMlbeslz ırureecııer ara -
sında teevW< mUııabakası ya.pılm14tır. Bu 
&eterkl mtisabaJcaya Anıkaraııüt'Unden 

ve Genclcrblrlltı Genelik Kulilbı.i.nden 

otı ırüre$CI ı.tırak etınısttr. Bazı ıruree -
eller aıılarının fa.ı:la yaralı olımıu;ından, 

bazıllln da izin alamadıklarından mU -
aa.ba.kalara ırınntye lmkAn bulamamıe -
lal'tlır. 

MUsa.bakalııra saat 10.30 da, bu hat
ta citrnUı bulunan beden t.erbtyes~ öğ -

rctınen-ı Falk HOC'a'nın aziz hAtırasına 

hUnnetf'n bir dakP<a sUkQt ecttldlkten 
sonra tıaılanmıştır. Mu.~nhakalar 12 de 
sona ermıettr. :-:ettcelert aşatıya yazı -
Yoruz : 

56 k'1odo: Şaıban Sail'lık (G.B.) rııkfp
aız birinci. 

ili kiloda: 1) Kemal Yn.pa.k (A.G.), 
2) Hakkı Sert (G.B.ı, 3> Kemal Şamlı 
(G.B.) 

116 kılolfo: 1) Mf'hmet Tan!!('! (A.G.>, 
2) tlyaa Altaa IG.B.), 3) Necatı Candao 
IA.G.J 

'Ti kiloda: Ct'!Al Bc:wtat rakipsiz bl · 
ı1nd. 

Y. Z. E .• D. T . C. Fakültesi 
azız hAtıruını taztzden sonra maçlara basketbol ve voleybol 
tam sa.at 10 da baelandı . llk oyun Ata · maçları 
til!'k LllK'sl · T. M. C. Yenlııeh lr Llııe&I Böliıe bltlll<'Uiil'I için cumartesi ırUnU 
arasında idi. 0)'\lna Ataturk Li6C91nln oynanan bu macların tıcın<'I hattaeındn 
kale önlerine kadar inen bir hücumu ı - nıı - Tarih ve Cotratya Fakültesi Yük
le baolandı. Bu tehlikeyi atlatan Yeni - ııclc Ziraat En&Utlllert takımını voley • 
•ehlr Llsefll uzun ve sföhatll vuruslarla 1 bolda 11<1 ııette baskctholda <la <34ı e 
kuvvetli raldı>lerlne ırol yapmak Cınıa - , ka~ı 22 aayı tle yenmiştir. oıı • Tantı 
tını venntyorlartlı. Filhakika blrlnt'l har- FakilltP.11.J ır~ yıl zayıf olan kadrtıeu _ 
taym, AtatÜ'l1!. Lisesinin baskuıı altında nu da ılilzelterek iYi bir takım kunnue • 
O-O ~aoore bltU. t'ldnci devrede hakim lal'tlır. Yükaek z. E . IRe ırc-;:en &e'l\e me
ve enerjik bir oYUn tutturan Atatürk' zun olnn bazı O)'U'll<'l.llann bıraktııtı boe
lı.e.t, &0llcler1 Adnan vasıtaırlyle ilk sa - l'llk ilzerlTle hf'lllllz romıunu hulamamıs 
yılanm kazandılar. Bu ırotden Mmra her ve anlacna kuramamıe bir vaziyette -
Ret tarafında canla baeıa calıetrkları dll"ler. 
ırörlll<l)'Ontu . <»-unun l'Olllanna dnıtnı, 

Yenleetılr Lı-t kaleclal, hatalı bir vu
rue!A topu, eantrarora kAIJlınlı. &-kin 
yerinde mUdahalealne raltmen Set>ahat
ttn !3ft.r Atatürk Llııııeslne "*1ci ırowı de 
kıtzandıntı. Bu ınret.ıe m~ 2-0 Atat0r1c 
Lt-ınhı kazanmaslyle bitti. 

1 ngiltere üzerine bir 
alman hava akını 

h<lncl maç Gazt Llfll'lll - Pollıı Koleji 
arııaında id1. ()y\ma ıraYet ııerl hıı4Jan -
dı. 13 üncü dakikada Gazi. Lisesinin sa
ta.çıtı Galip Demirel, kale önlerinde ya

kalRdıtı tm- tınıattan istifade ederl'k IH< 
ırowı Ml'Y'OI'. Bu sayıdan sonra açılır ırt
b4 olan KoleJllJer zaman zaman netl<"e. 
ırtz eııhıl hücurnlllnla buhmu~rlar. Böy-

ce.a. L lııııeS ~> 1 Maçın tek golü ıeee devt'e ı-o Gazt Lıseıımın •aHblıye • 
tiyle bttl)'Or. tktncl hartal'l'na baelandı -

Harp Okulu - Baki· Na.dl, Mehmet· Daık1ka aa; Hamdi, Yaaar·ıa kend1s1· tındıt, Gazi Llııelılndn Kolej yan llRhu:na 
Fikret, Şüılırü, suı.man • llınln. Taıc1. nt muattal bir vuı"tt.ı bırakan nk - l.Y1ıre ~Ut1 ırörilliloyor. Llftellll"I' 10 
CelAl, CahK. fileflk. l"l!t'ln Dert ır1~eııı llsülade ~ uneu da'ldkada Gallh'tn ~atıyle lk1n -

Anka.raırüctl - Mehmet - H~ 

Berlin, 6 a.a. - Dün la.ma.n sav&i 
uçakları İngiltere'nln cenu doğu ilze. 
rincle bir keı1if ve tahrip uçu§u yap.. 
mıtlardır. Askeri tesislerde birçok 
yangınlar çıkarılmıştır. Münferit bir 
halde uçan bazı İngiliz uçaklan lt
gal altındaki arazi üzerinde uçmağa 
te,ebbüs etmitlerclir. Bir dil§man 
uçağı clUşUrtllmUştür. Akdt'"niz kesi
minde ingiliz hava kuvvetleri tara. 
fınclan dun 14 uçak kaybedilmiştir. 
Bir alman uçağı kayıptır. 

Fin istiklôlinin 
lltı _ MuM.afa, Yunt, A.bdl!l • Nuri, Hıwı> Okulu k&lftnnıe :Uanıya ba•lıYOr. ct, tıs \nM dfttclkada Orhan Şatıkı vut· 

Sa Korner cıtzırı.t nJnntarından artaladıtı tutyı., ü.OnclL ve 23 Üll<'Q dakikada cta 
Naci, Nuaret. Yaar, Hamdi. tocıa ııu.ı ,,. ,...ıınde btr ıura vuran Rıfat Dunı'nun ırüzel btr •001 ile dör -

()yUna Harp Okulunun h11cumtıvıe Nuaret, talctmınm ve m"-Cln blrtncl ıro- <Miri('() aoHarlnl atarak 4--0 ırlbl btl:viik Helsinki, 6 a.a. - Fin lstiklAlinin 
bııelanıld.ı ve tehük.eJ:I btr vaziyet alan lUllü nıımıe oldu. bir fakla ~ kazandılar. 2S inci yıldönUmU mlliıasebetlyle 
bu hücum Metımed'ln rmıdahalstyle 11- Bu ırolden -... OIVllll dıllta llllratu Mareşal Mannerheim !l1l günlük em. 
zak•·-+·n'.... Orı bee dakika kadar il« ri nl'"retmi"tir • -~ ..... blr hal aldı. 8atdaft 11ık1eaf edetl bar " " 
'1<.I takımın blrlblrini den«ııelll:Yte w bl- A~ h~ Nuri"nın, Ba _ Amerika'da lastik meselesi Fin tstiklilı, ancak harp meyda. 
raz da Harı> Okulunun bul<ıaı altında kl'nln bot '*'kııtı k&le.Ye cektttt ook nında ve pek ağır fedakarlıkla paha. 
ırectı. eu arada sweoornan Qektltt tır1 - na bU IOtCl Nacı .. _ .... 19 _ _.___._ hallediliyor sına elde edılmi3tir. Bir devletin ıs.. 

..._«e tarak tatammı .......... ..,...n • ...,_ tlıklAli ancalk kııvvetle k rulur ve 

25 inci yıldönümü 

k ,... Mehmet ....,.,. a ._,__ını ....... _.._ -~~1 _ .._ va--ır•- 6 a.a. - ,..~~ oto 
1 •• _,... _.. __..... a..-u YV .......... .... ...... """"1"101 - kuvvet e temin edilir. B z ıstiklAil-

tehlikeden kurtal'dı. 1-0 Atıkaraırlleünlln 1'!htne btttt. mobil IAetlklerl lırumı:ıa.nyaaııun l'elıl 
1 

. 
1 

,. Mu"ttefı"kler esirlere iyi 0rı ...... ıncı dıaklkadan eoM'll Anka - m sı ve var ı,.ımızı mu aza etmek 
~ Jhon:V Oı>ll« dün yapt.ıtı Mr demeçte için silihımız elimizde dogtlştiyorur.. muamele ediyorlar raırüdmön daha atır butıtmı ve bil • ikinci devre J.bt1k l9A Ame'rlka için bt!'lnct ~ Bu mllcaıdt>iede fln ordusu maddi ve 

hama Nuı1 vııaıtAuttıyle Harp Otru1u ıra • elH!mmlY«1 haiz ıllk madde meeeleıtt ol- man~vt kudretini lsbat etmiştir. Fin 
Pretorla, 6 a.a. - Cenup Afrika leetne tetıttlkeıt hilcumhlr ya.ptıtmı ır6 - H« 1ld takımm da ~ katı o • mııkla bera.bet' Btr~lk Ame.rilcanın ııen. askerlerinden çok şeyler isterlik, Fa· 

Dnhiliye nazırı M. Lawrence §U de- r11yoın12. Fakat buıriln sahanın en Wt o- !arak kendıl taraııanna CWb"melll ııoın tetııc kaueutk :voltyle bu meaeıevı kati kat onların daha fazlasını da yapa. 
meçte bulunmuştur ı yuncuıu olan Nadi, 116'8ttYle, katutyle, calı•rrwuıtıvte aec'U. Bu de>Yrenllı en he • ve datmt bir hal ııurettne ballamak u- caklanna Umirlimlz vardır. • 

''Müttefiklerin harp esirlerine fe. vücud'tY'le bu hilcumlan uzaldqlı"70I' Y&Canlı - m<lhtm hA4lls1 mu,, °"'1 - _.. oaıtutunu eöt'ıenw.ur. Onlar mem- Fin iatiklllinln 25 inci yıldönümU 
na muamele ettiklerine dair MuBSo- Sol bek Metımed'ln _de takımını tehllkell !unun eoııtan nsıtıltl saaeı bir hCkumda Jeo1cet•- •erek aBkeı1 ırereıc ll1vH bakımın- mUnsebetiyit' Japonya'nın Helainkl 
linl tarafından yapılan idclia "mana- btr ka.c vazb'etten Jrurtardıtuıı ıb)·Je - Setlk'tn orta.ıedılı Uilı Dntn'tn &oıane dan ll9Uk ıtıU:vaclanm kartıltYabllmek Elçisi M. Taduhi Saka'ya Fin Cum. 
sız .. dır. Cenevre Kızılhaç mllın~s- mek dotru olur. ııektl. Fakat ounura Y&P!-1P a.ıan top zere oldutumı ıı6)11eml9ltr. OoKer metn _ hurreislne Japonya'nın kiri:r.antem 
silleri Cenup Afrllnı.'dakl harp eınr. Ha11> oıcuıu hllcumlan Olhll"le Oe - Anikara.ırUcQnU bir llOldm lnırtardl. Bu ratl'! acılmaknrı lil2um oldutunu da nitanının büyük haçını vermiıtir. 
!erine yapılan muameleclen kayıtsız ann bozuk bir oı:l'\ll\ çıkamlalan y1l - deYı'e de nettee del••M!dtıü orun ı~ ratıe acılme.!an Mlzumhı Oldutunu da Ma~et~l Manne~heim'a da doğu g11.. 
ve şartsız; bir ıtayiıle bahsetmifler- zilnden ııetkftiz kalıJl'Or'. A'*a.nıa'OcOnaı lehtne blUıt. tur1tı etmıetır. n.ett nlfanının ıovalya haçı verilmif-
riir... tır. 

------~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~!lllllmll~~ll!!lmlm--

KORKU 
Y..., ynq ondan fiiphelenmiye lıq

IMnıtt1tn. Böv1e komqabilmesi iQa bir 
te)'ler bilmai llzımdı.. 

- Siz benim bilmedijim bir fe1fer 
biliyorsunuz ,.ım... dedim.. Ben, il1m 
çıbnmak niyetinde dejiliaı .• Z..een Bay 
Cortıı,n de h&Nkerimi dojru balu,or ... 
Para müld.facı wdinclen ikimiz de fay -
dalı neticeler uaıuywm.. 

nim kim oldujumu öğrenineniz hu fi
kirlerinizi deiiıtirininiz. Deadı fimdi
ye kadar her dediii sözü yapmıttır" Si
ze de Steve Cocb,ıı'le al&bnızı kese -
cebiniz c&,ıoruıın. Ditllemi~ olunamz 
MWgİ liııiz de kardeşiniz gibi öcelı.i dünya 
,.. boytıyaaıkur .•. Ne o .-.ıınu değil -
ıni? E-vec Deatb benim.. BııJcın koıic -
maia da başlldıtıız.. Evet kardeşinizi 
ben öldürdüm.. Beni ele vnmelc iste . 
miııi.. Siz de beni ele vermek istene • 
rıiz .. Ve 1&yıklar gibi sözlerine bu tekil
de devam ediJl'Ol'du.. Göı.leri ldeta yu
....tarından dışarı fırJamışu" Ne kor • 
bll1Ç bir hal ftl'dı bilsentL ... 

dehtete kapılmııtı ki_ Korkudan rengi 
bile kül gibi olmuttu.. Onu o haliyle 
aöne,diniz siz de Death olduğuna ihti· 
ınal venne7.Cliniz. Hit!erinde o kadar 
samiıni görünüyordu ki: 

Çeviren: Ş. Taylan 
Yazan: Car/ton Wallac~ 

Tefrıka No: 25 

Ben: • • da sÖ'-'· - Tabii bu düşüncenızı ona , 
!ediniz değil mi? diye sordu. 

- O ece vakit adam akıllı geç ol· 
duğu için ~nunla konuıamıul.ık. A.ynı se· 
hepten sizi de rahamz etmedun. Sıze, ge
cenin bu saatinde vaziyeti bildirmekle 
enesi sabah bildirmenin arasında fark 

>'Oknı.. Nasıl olsa ortada derhal müdaha· 
lenizi i~ttiren bir hal de yoktu- Onun 
için ertesi 111bah kahvaltı ederken Vos -
&>er'e aıese&ectep sizi haberdar etmek is -
tediiimi söyledim. Gazetede Kennedy 
ile Del._,. ilminde iki adamın daha öl
dilıüldülllnil okumuııum. Daha ziyade 
vllclr geçirmek istemiyordum. Elimden 
telefonu alarak: "Sakın ha! ... " diye hay
kırdı. "Aman sakın bilhassa enspeluör 
Bendilow'a bir wey söyliyeyim demeyin .. " 
Tabii ben ... ırdım_ 

- Peki ııidn bana bir ..,. söyleme
nizi istemediiini aôyleınecli ıni ? .• 

- Evet" Sizin Deatb oldujumızu 
kuvvetle tahmin milini löyledi .• 

8eodilotr iddlm-- keDdiai ala • 
madı! 

_ Bu kadannt de beklem~im .. doi
rusu diye sii)·leniyordu. Bcrgıuı ~ -
halarla giilmiye bql~ışu ... O da. . 

- Olur şey değıl... Olur te'1 delil·· 

ded. "--ra büyük bir merakla: 
ı.. .,.,.. Sonra? 
- Evec Bayan Keoıon.. . .. der 
- Sonra gazetelerde çtkaaı i1J.ıU • 

bal kaldırunamı da. ~ıedi.~ pter· 
_ Peki bunun ıçuı ne 

di?~ · --L!Uk 
- Deatb'ın çok korkunç bir nuu~. 

ld ~.ft AJeybinde çalııtıiımı böfle 
o ue-·.u.· ed ek olursam iocikıım al
aleneo ı11n ~ . • beı>İfl'I hayaumın 
maya düş~il~~~-.-1:"'1-ı., falao 
tehlikeye pmıesini 11----
söyledi ? •• 

_ Siz ne dediniz?- . 
- Deatb'tan korkmadıiımı IÖ}'I~~· 

Kardeşimin intikamını almaya ahde~uii· 
ıni ve muhakkak Jim'in kanı~ı ~.öde • 
receiimi bunuıı için elimdelu burun va
sıtalardan istifııdeye hıldum oJdujwıu, 
bua kanwm.-sım da IÖYJ.edim- O za· 
- kızda .e: 

- Başınıza ~lecekten kortcumn ... di· 

J!llek beni cw.. ~ tmdide«'i 

Vosper birden hiddeaıen lupkuomızı 
oknıerdi: 

- Demek Bay eortıı,n•m fikirlerinin, 
sizin için, benimkilerden daha çok kıy -
meti Yat öyle mi? B.y Corb,n .. Bay Cor
b,n.. O da kim ol~Uf.-

- Bay Co&,n çok ı:,i bir arbdıa -
pmcbr." 

- Aıbdqmıs.. Beni mi aldatmıya 
lcal1cıyorRmUL, Suılcİ ODU lnlfiiinizi 
bilmiyorum clejil mi? .. 

O kadar 1&1•nnıttun ki am ~ 
cenp hulamadam •. 
' - Bir da onu pmekıen, onunla 
konuemaktaıı bcınmamza ta't'Siye ede
rim .. Bu aıbdatiık hqımza bü,6k bir 
fellkeder getirebilir._ 

Nihayet falkınlıjam peer glıi olanıt
ıu. Öffce ile: 

- Ben de me benim hususi itlerime 
kantmamanm tavsiye ederim.. diye ba· 
iırdım. Kendime arkadaş seceıicen ıelip 
fikrinizi danı:ımamı mı iıti,onunuı!. 

O zaman fena halde hiddetlendi .. A
deta kendinden aecerek: 

- nem beni di1llemek Uıemitotsu
nuz öyle ıni?. diye üzerime yü.rüdii .. De
mek Corb,n'le olan miinueherinizi de-
- ...... ızds:ı • hieıial W -

Gene kız o -ıan ektv >'afl)'DrmuJ 

gibi he,ecana kapılnuftt.. Onun bu ha
lini ... Ben: 

- Bayan Kentıor'a fazla 10tmı,..ıım •. 
diye araya sirdi. Zaten biraz evvel ev
de de nıhıusazlık ııeçirıniŞti.. O.. üste 
hu kadar he)'eall iyi deiiL Size cok 
teteldriir ederiz Bayan Kentor.. Simdi 
hurada biraz iıtirııhac edin. Ondan son
ra ne ~nııa kararl.qunıuz. Tabii 
celuar mnizıe cl1lomek sizin için tehlike
li olabilir. Vosper yakıl...._ luıdar mi· 
n.firiıniz olursuouz... 

Sonra Bergius'a döneM: 

Ben oawzlanm lr.aldırarüt : 

- G&:ü0 üte bakmayın Bergius dedi. 
Vosper !ı.rn_ Kenton'dan ıüphelenmeğe 
ve kendisını ele vermesinden korkmağa 
batlamııu. Tabii Jim'i ortadaft kaldır
mağı .~ kurm~~· Şüpheleri U7.akiaııır
mak ıı;ın kendını bize l>eath'ın bır kur. 
hanı ol~ tanıcmağı tasarladı. Bu su
rede, Jım'ı Deadı'ın öldürdüiünü ka _ 
bul etsek bile l>eath'ın Vosper olınas 
ı~tiınali lwiyecı llklımıza aelmiyecek ~ 
u.. Böyle düşünmekte bir dereceye ka
dar da haklı idi .. Netekim aiz hlJi onun 
Dea.tb olmasına iııı&namı)'Orsunuz.. Elin
deki sahıe mektupla Scotlancl Yaıd'a 1 
eliği zaman büyük bir telif ve koıicu~
~.~ idi delil mi?· Yahut da öyle gö
runuyordu., Bu. oun hislerinde samimi 
olduiuoa deiil aadece çok İ}i bir at" 
oldujwm illıet eder. Aktörlükten yeti'; 
ti&ini de ~ tutanak üzerine al
dığa rolü llKl'v•füıkiyetle Mtannuına 
l&flllllyınız.. Bü,ük tanatklr doirwu.. 

Komi_. muavini de yavq yavq ioan
maia batlfııch: 

- ltıe .. dedi. Artılc Death'tn Vosı>er 
olduiuna inandınız mı?. Simdi dertıal 
bu ııdamın tevkifi için telefonlarla ve - Peki ama siz Vosper'in Death ol-
radyo ile emir verilsin.. duiu neticesine nasıl vardınız?. diye bir 

Bergius b11' ıerecldütıe idi: sual daha torclıı.. 
- Bir türlü --·yorum Ben di- Ben celıindecı DO( defterini çabrarak 

,ordu.. Nad oklır hu? Voqıer Death'tan içindetı E IÜriİd)'otumın luokisini çıkar. 
mektup ah9 da Scohland Yard"ı r;eJdi. eh Berliw'e ...urak: 

ii -- bcaiale kcıa.ıp ... ' o bdııır .eso- ,,..) 

De Gaulle 
• 

yenı dem.dn evi 

Fransızların düırdO k 
yurtlarindan kovm~Vkit 

birleımelerini isti~:tı~y;e 
Loııdra, 6 a.a. - Muharip fdiimişıir. 

ıeşkiliu lundra umumi kararg~ ~atkın e 
zar günleri çıkan orııanı "La ~ış ~e ~I 
laise" bu sabahki sa)uında GJI haız 
Gauile'ün bugün Branaville rJu esnada 
yayılacağını bildirdiği bir nu~t?"°lu al1ı retmdctedir. ıçınde te 

General De Gaulle, bu nut~ld' , 
le haşlamakuulır: .ı.....•Jine ıı: 

Ünıiıierlc ve istikrahlarla «"·~• . 
gü~u vaziyette, framız millerialıudılen . 
rumu açık surette görmek azmiılere ı;ehrı 
kendWne ~arih surette hiıabJınla.r yap 
isıiyor. Çünkü, idarei maslahat ~~ıkıkte~ 
zonlarının üzerinde, bahis me~• so~. 
Fransa'nın mukadderatıdır. omunıs 

La Marseiilaise tarafından ~ Bunlar 
metne göre, General De Gaulle tanın~~ 
- alman mütarekesine kadar ı;ıkaıfr;uıa~ 1 

h .. k . '·-- b- - . .ın a hır u sız u umcııne ııuuşı uıun te&J"." 
1 ve muharip Fransa'nın bürün ıJıyle ltC e 

nı bir kere daha .saymakta ve l~da at~ 
~yle devam eımekıedir: ~ın~~ 

Fransız. milleti, ~ı f lto?'un 
risindcn kovmak ve ~ ha sı de 
niden almak için )1lpılan ~lar .s 
kuvveıieriııin bir araya topl~' vu:ıy 
başka bir le} isıemi)or. Bu muaı:z:I'~ ndyo 

rette, milli komitemiz .o.'':?~ıesinJ 
sızların içıen ve kendılıgınden • 
dikleri rızadan ve fransız arazisi ası 
sız küılelerini mukavemet euafı 
leşıiren grupların kendisine ıevd 
leri vazifeden ıimakıadır. Mille~ 
ne terl'Üman olarak her nerede 
olsun tanzim edilmiş bütün frami 
veılerinin dıişmana darbeler id 
bahsindeld hareketlı.-rini birleşıirnr'1rne, 
llzımgelen her ıe>i yapmıya şif.eki mU 
hazırız. Fakat, milleı, ıeslinıiyı.-ıitrgahım 
mania işbirlii!ini ve çalışma salil 
rini temsil eden, halhkarlara ka ve .;o 
ğerlerinin disiplinindı.-n faydalan~' un 
bunu ruyisıimal e) liyen, şimdi clqtf k 
ve "'&Zile mukaliiıli1ti yapan insa~j; yded 
bul eımi)'(ır. MiUcı, yabancı ile 
harpıe vaz.ifelı.-rindcn kaçan ve ona'llı 
vaziyetine duşıuklcrini ~ören bu kontr 
farın, şimdi bir dahili harbin ç;Jılri t d 

ed k 1 .. d • a ır. intaç cl·e $art ar vunı a geu 
retİ> le kendi mukadderatlarını kultlanmı 
bilmelerini kabul etmiştir. Tunus'llltl. rnU 
ya'da ve yahut Pa5ifik'ıe çarpışaıf 
sız askerleri, şu ve)1l bu şahsiyetli "Y'apmı 
kerlcri dejildir. Bunlar, Fransa'n~ lrlan 
kerleridir. Franm milleti, düşm-t_p la 
hiyınetin daha bir zaman için ktla. ı n 
içinde tutıuju fellkette, son sa~arı 
birleşmek bahsinde rvlitlanoa in ~e 
bilir. ın 

Amiral Darlarfın{;un 
Amerikalılarla ola uçakl 

• e hU münasebeti lt.tıcesi 
Rem«-, 6 a.a. - Nf'Ue Zürclıe#" 

tıınc nıtetNlnin Lmıdra nıu~h 
gorf', Darlanın bütün transı& 
meti oıoriıcsini ıemsil etmekte 
hakkında demPd, ~im~ Afri er 
amerikan mUmf'ıısılinın ın 
alınmadan yapılmıı değildir. 

göztlldlyor ki Afrika hakki 
fransız • Amerikan Mllll§mala~ 
hiyt"ti tamamile aekeri :tngto 

mukaveleler çerçevesini tebli 
Up 

clır. ~\f 

Napoli'.de bir k111Yaı~:: 
bomba isabet eni fı:1 lkkan 

Londra, 6 ı.a. - 0Natark am e pi 
umumi kararglhının bildirdiğine Urm 
cuitıa friinü anı..: rikan uçaklarının kin 
lı ye karşı yaJ>(ıklan taarruz neti e el 
Atıeodolo sınıfından 6 pusluk 
mıKm n bir İtalyan knıvazörüo-
na rnıuılı ııonilmüşıür. 

liman te.\ıslerinde büyük 
pılmı,ıır. 

-( 7/İkinciteşrin/1942 
07 .30 Proırram ve memleket ıoaat 
07.32 VUcudumU7.U ca1ıeıtıraı:n 
07.40 Ajans hatıcrlerl ' 

····' 07"';5 ~. 08.30 MUz ıc Ra~ Salon Oı1t ltıngı 
(Şet: Necı.> A9km): ;'°llll 
l) Roııstnl: Semiramis U'Y an 
2) Lt!tıar: (Eva) npereündıen resnı 
PUT!. harj 
3) J. Straumı: Gtıul bahar. ::._~·· 

12.30 Prosrram ve memld<et aaal 
1
""'1111 

., , nın ! 
12.33 MU7..Nc: Kanııtt ııırocnım (P._ n ı-.. 
12 45 AJa111 hıılbes'lert """! 

kıl11r. 

18.00 Proııram ve memleket 8llaıl 

ıs .o:~ Müzik: Fuıı H~et.I 
Ul.45 Milzlk: Rl\d)'Q Danı 

(Şet: Nihat Eııl"llırln>. 

19.30 Memlekıet Mat ~ w _... 
berlert. 

19. 8e!t>C!9t 10 dalrlal. t•• llil:ıılk: Şaı1cı w Wrkiner. 
:».ıı Racb'n Gazetml 
20 e lılkMc: Btr halk ınrtru.o ö 

~ 
21 oo Konlll!l'Tla : (Görıtm meeel:e'lf'l'l'lllılt...~ 

21 ıs Müzik: San "ııoıoıan 
Silll")lman TRmer (Bariton) 

Plano: Ulvi C'A"Tl'\&1 Erldn 
21.30 Konu11T1a: (Kitapseverler saati 
21.«5 Milzllk: R11d>yn Senfonik Ork 

(Şeot: Dr. Praetortwıl: 
1) Mozart: <Don Glovannt> 

~1'11 . 

2) M07.ıtrt: ATY!l • fMentre, 
Mo' (Nurullfttı TAtkıran). 

aı KornauUı: fEltsırk>ı . 
4) HaYdn: Mf'V81mlerden 
<Nurulltlh Tatkıf'Rn). ' 
S) ı'l'Albert: Yola cıkıe uv 

22 30 Metn~ •at llJ'An, ajana _.,.""'· 
le1 ve bonwllar. 

22~ 

22.80 Yo&l'IMt Pl'08l'8ID 



u ı; u s -!-

YA'DAI Yurt ve Dünya 
Ev inşaatı 1 günü saat l6 da pazarlıkla ihale ed1· 

leccktir. Verilecek rrillcuııra göre be
.lıwf:: M; V. den : . . . dellınd€'l1 % 15 kati teminat alına.caık
Golclucte 50 çıft ışçı evı yapt1rıl- ur. Şartnamesi 250 kuruş bedel mu· 

ması kapalı zarfla eksiltmeğe ko.. kahili askeri fabrikalardan ver Ur. ls
nulnıuştur. Bir çlfl evin kt:IJıf be- tak:lılerln ıi.hale gün ve saatinde M.M. 
deli ı957ı lırn 67 kuruş olup ilk te- V. 4. Nolu. Sa. AL Ko. n6 gelmeleri. 

Şartnaıne ve evııat her ırUn koı:nlııYonda /.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

:::b~l:;c 1::~11::!1n~1~ıu vesika- § TÜRK i YE CUMHURİYETİ E 
(l0483ı 6.'>30 = -

1İ demdn evler arandı Fikir ve tenkit dergisi 
2ı inci sayısı c::ıkU. Bu sayıda ıuiıı&lı 1467.SS liradır. 50 çıft evin (10547) 6630 

--Doğra yağı alınacak --As. Pos. 920 Satın .Aıma Kooı1sYonun. : -
--ZİRAAT BANKASI ------ -

ıııarın düJlflO komünist 
telan kovmatvkif edildi 

Killtilr dlıvalnnmız: Pertev 
N. Borat.av, Tahta cıknklar: 
Hüseyin Avni, Kadının durumu: 
Medıha Bcrkcs; Mısır köylüsü: 
Abbas Ammar, Maziye hasret: 
Ccmı.dl, Hasırnllı ChlkAyel sef<·ı· 
Aytokin. Tenkitler, münnkaşa
lnr. 3 hliyük forma 20 kuruş. 

kC§tf bedelı 978.5o3 lira 50 kuruş 
olup ilk temiııatı 4~93 Hra 34 ku- Depo inşaatı 
ruştur. Mezkilr 5-0 çift ev gerek kül M. M. V. den : 
haJııı<lu gerek nıtinferi<len veya kı- EtimcsgUtta gösterilecek mahalıle 
ııım kısım ihale C<lilebilir. Kapalı bir a<kt malzeme dep06u yaptırıl
zarfla eksillmcsi 22.12.942 salı gUnü ması kapalı zarfla eksiltmeğe ko
saııl ıs le M. M. V. 4 Nolu. Sa. Al. nulmuştur. Keşif becleli 38191 lira 
Ko. da yapılacaktır. Bu iııe toptan 4 kuruş olup ilk teminatı 2864 lira 
talip olanlarııı 100 bin liralık parça 35 kuruştur. İhalesi 25.12.942 cuma 
parça talıp olacaklarında bu nisbete günU sa.at ıs te M. M. V. 4 Nolu. 
göre buna benzer inşaat işini ikmal Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. KC§if 
ı·ttiklerlne dair resmi vesaik ibra.z şartname ve projesi 191 kurtış mu
etmelerı. Memnu ınıntakada inşaat kabilinde komisyona mUracaaUa a
yap,~bi leceklerine dair Emniyet Md. lınabilir. İsteklilerin İnşaat Daire
llen veya Kocaeli ViUl.yetiruien ve- sin<len ihaleye girebileceklerine dair 
yahut ,Irışaat Dairesinden vesiku aL vesika alnıalan ve 2490 sayılı kanu
mak şarttır. Keşi.! ve şartnamesi 48 ndn maddeleri ahk:l.mına tevfikan 
lira 93 kuruş nıukabılıncle komisyo.. hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
na müracaatla inşaat diresinden alı. ihale saatinden bir saat evveline ka-

dan ş1ş11 
J<n.pall mrt usuUyJe 10 ton Dotra yıı- : 

Qı alınacaktır. Evııat ve husus! aartlan : 
komlsYonda ırorüloolllr. Muvakkat te- : 
nılnntı 1125 lıiradır. ihalesi z.ı. l2. 942 = 
c:aııııı.mba ııtinil saat 15 k yapılacnıtın· : 
dan ls1-0klllerl!I ihale snat1nden blT saat : 
evvel teklif mektuplarını ve muvaldcw.t : 
t<.'l'Tllnatıo.rtyle HnrlıJye'ık? Yd. Sb. Ok ;;: 

KURULUŞ TARİHİ: 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türl<. lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

------------
MiLLi MUDAFAA V. 

pelerini isflf a.a. - Dün ..-:ece, Sofya'da 
'lnahiyeııe fevkalade vaziyet 

~.a. - .Muharip fdılmiıtir. Ra<f>o ile ve diğer 

an orı;:anı "La 1$ ve yalnız polİ!\İn hususi Sebze alınacak ~ 
umumi kar.ırıt}halkın evlerini terketmemesi 

ki Sa)mnda G i haiz kimseler sokağa çıka • M. M. V. L No. Jı sa. Al. Ko. dan. 
in Bru.zaville ra}u esnada ordu müfrezeleri so- l - Ankara Lv. Amtrlığı ıhtıyııcı 
ldirdiği bir nutkfıırolu ahında hulundurmuı · olan 8,)agıda mlktan yazılı sebzeler 

içinde telefon servisi de kesil- Kapalı <!ar! USUiu 11~ lhu.lc e<illecc.k-
Gaulle, bu mıık Ur. 

As. Sa. Al. Kom. oo mUracuatlıın. : 
(10494) ~ı 

Sığır veya koyun eti 
alınacak 

---------Kütah)11 As. Pos. 4925 Sa. Al. 
dan: 

Ko. : --

--------------------------r: lldiğine göre. hu fevkalade va· 2 - İhale 11-12-042 günU snnt ı~ 

r 
isıikrahlarla cNtvamı muddeıince, komü . te An.kara Lv. Amirliği buıasındnıkJ 

nabilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka- rlar makbuz muknbili komisyona 

28.J 1.942 cumartesi günü ko)'lln eti : 
saar 10.30 da ve sıij,ır etinın saat 1 l de : 
)apılan cksilımc•iodc talip zuhur etaıc· -
<liginden 40000 kilo koyun ve sığır yeni· : 
den kapalı ıarf usulü ile cbiltnıc)e ko- -
nuJmu~tur. Kn) un <:tinin muhan101cn be· E 
deli 41 ihn lira olup muvakkat ıeminaıı : 

--nun maıldelerı ahkamına tevfikan vermeleri. 6631 
fransız millerı~udileri ve şüpheli unsurları kornısyondn yapııacnktır. 

--
3 - lspnnnk ıçlıı muhıunmen be

e görmek umiJere sehrin lıütün mahallele • del 45.000 llra otuıı ilk tcmıııııu 3375 
surette hiıahJ1nlar yapılmıştır. Şehrin bü • ılra, pırasa lc::ln muhammen bedel 

ldarei maslahat ~teıkikten ~eçirilmiı ve araşttr· 2'2500 lira olup ilk teınLnalı Hi87 tıra 
fde, balıis me~k, sokak ve ev ev )'llpılmışıır. lahana lc;ln ıııuhaııııııeıı t>erl~l 22500 

hazırlıyacakları teklif mektuplarını Alet alınacak 
ihale gtlnı..i ve Ra3tindeıı bir saat ev. 
veline kadar Komisyon Reisliğine 

--
vermeleri. 6520 

İnşaat yaptırılacak 
.M.M.V. d<.>n: ~dderaııdır. komüni•tin tevkif edildiği öğ lira olup tik lemınntı 1G87 !Jra<lır. 

M. M . VeklU<>t!nden : 
Seherine 35 lira fiyat tahmin olunan 

1127 adet tlş<>k dolduıma Cılctl konıls · 
:yt1nda mcvC'ut fenni şıu1nıtm<'SIYI<' ı>lfln· 

Jıırı ııereiıln<'e l:l·12·HH:l !<alı gilnil sınt 

------------ıse ıarafından ~'. Bunlar arasında, komünist lı· 4 - Şartnameler her gün komıs-
vonda go .. rUI bil Muayy<•n gUn ve saalt-0 111111>1 :ı:uıhur 15 te M?.nrlıkla satın alınnraklır Bun · 

eraJ De Gaulle ıanınmıs hulunan ve polis ta · e lr. ,... 

Hoo liradır. Sığır etinin muhammen he· : 
deli 32000 lira olup n11ıvakkar ,.,.minatl : 
.?4oo liraJır. 1'.ksihme~i 2z.ız.94ı •alı E 
güıııı ktıyun saaı 15 ıe "ğır sa.ıı l 'ı.311 - ---sine kadar çıka~ranan birçok kişi de vardır 5 - 1steklılr•rın brlll ~ün ve soa- Ptnıtyeıı An-kaı-.ı mevki haı>tllnt'61 tevııl1 ları vermek lstıyenlerln Mın llrıı 75 ku· 

. _ ..ır.• ten bir saat eırvel kanuna uygun tek· ln~nııu pa7..arlıkta ihaleye konulmuetur ruşluk kati temlnatlar1yle btrlll<te ıın • 
da y.11ulacakıır. Koyun eıınin ~arıname,i : 
120 kuruş ,.c sı~ır etinin .şannamc"i ır.o E 
kuruş mukabilinde Ankara, hı,ınhul 1" : 
1mirlikll'rİ ve llalıke~ir, \()on, Kütah· : 
ra ·a Al. Ko d.ı her gün ı:öriılebılir : 

---arşı büıün teıl'"' a hir uçakı:ın paraşütle ada lif mPktuplarının ınaI,.-buz ıııukubılın- Keııır l>C'dclt 176(ıSl3 lira ıı kurue olup :ı::ı.rlık ıtUn ve santtn.-ıe M.M.V. 2 No.Jı 

ısa'nın bütun bJiyJe gelen hir komünistin te' de konılsyon~ vormhlcrt. 
---ı. d " ~ " kati teminatı 20108 ıtııı fi2 kuruştur Satın Atma Komisyonuna ııülmC'lcr1. 

saymakta ve ,.n a atl'Ş teati edilmiş ve bu (10131) 6265 
rkıedir: ~~ından Ağır sureııe yaralan Pazarlı!ıı JO. 12 012 perş<mbe Klinü ssıat nestm ve şnrtnam('!;I 198 kuruş mıık.ıı • 

----
·, ~ f komünisti giılemİ$ olan üni· İnşaat yaptırılacak 11 de .llt.M.V 4 Nn.Iu Sa. Al k<>mlsyo- blldnde nlınAblllr (1054!>) Gl" .. 12 
ve ~ haki i de tevkif cdilmişıir. nunda yapılııcnklır. Keşlt, sartnam(', pro-

T thpJenn ha7.ırhy·acakhtrı rckliF n1ek • : 
ıurrlarını ihale •:ı.ııindcn bir <aat eneli : 

----
}aplıan ha~, ,._ala.r saat 19 .ı. •hna ermı M. M. V. den : Je ve tcforruatı 881 kurucı mukahtllnde 

.... u.a ~, ş tt-lua)'}cn j..Y\Jn ve .sa.·ute talibı zuhur komls.yondan aıınabtltr lhal(')·e gtrt!'hfl .. 
araya top! e vaziret halinin nihayetlen euniyen fakışehır hava ha.\ıaıK"Sı ıkınci 
i>or. Ru mua "- -.:ı..- ile ilin edilm••tir. ml'k l<:ln ln.ııanL dalr<'Stnden vesika aı. 
miz otoritesi::""~ ._,T.., ... kısım İnpau muteahhıı nam ve he<ia.hına mak mC'cburtdlr. tst.->J<lllertn kaU t.enıt· 

d tekrar pazarlıkla ihalc)'c konulnıuşıur. nall:lrb·le birlikte muayyen ırün ,.c sa· 
en iliğinden 'fik h Keşif bedelt 1.121.26'5 lira 56 kunı~ olup ntt.c knmls}'ı>nda bulunmnıarı. 

r:,:ızeıareazıu·a.fsi1 a~ı 1 arp kati ıenıinaıı 97201,25 liradır. P;lLarlığı <10443> fi~2l 

1 

ıl 9·12-942 ı;ar-.uııha gtinu •aaı il <le M. 
kendisine tcvd M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da rapılaatk- Çinko levha alınacak 
~tadır. Milleti( 

1 
bl 1 ...., 1 ıır. Kesif ve şartnanıc~i (50) lira nıuka· 

her nerede e ıgı bilinde Vekllcı inşa;,ıı daire-sinden alına· M . .M. V. den: 
iı bütün frı&M hilir. İsteklik"Tin ilıal .... len hır hafta evvel Ton Numara 

darheler i~ in~aat dairesin<l•·n ve,ika alrıııtları ve ka· • 5 6) 
erini birle•tir Urne, 6 a.a. - Cenup batı · · ı · 1 b' J'k 5 • ıı ıemınat arıy e ır ı ıe muanffi glin 8> Çinko levha 
i yapmıra ıiteki müttefik kuvvetler umu- ve şaaııe komi.syonda bulunmaları. 10 19 ı 
eı, ıeslimiyeıiır . . (10165) <ı2fr6 5 201 
çalışma sal.il gihının teblığı: Beher kilosuna 170 kuruş fiyat 

ıa~kiirlara ka~ ve Goıra'nın şimal batı kesi- San sabunlu kösele alınacak t:ıhnıln edıten yukarda numara ve 
den faydaıaıJ'e Buna'nın bütun kesimle- M.M.V. den: mıktarlun yazııı <'emıın 25 ton çinko 
~yen, 'i":ıdi tltşff .kolları arasında çarpış- 13chcr kllosuna 700 Kr. !lYat tahmin le\ hn 11-12-942 cuma gün il saat 15 te 
1 "a""'" ınsa~ edile 10 •·- pazarlıkla satın alıııa.caktır. Tama-, ··~· n ...,., aarı sabunlu kosele ile ki. 
«a.hana ı'Je,ıh Ydedilmiştir. Kıtalartmız mınn talip çıknıadıf:ı takdirde parça-
, losuna 650 kurut tıyat t.ahmın edilen ~ larn bolünerck ihale f'dilt'bilir . .Şart· 
kaçan ve Ona'nın hem doğu hem batı ton al.yatı yaQ'h kOaele 9 12 1142 cunıam n:ımes. nC'r ı;i.ıa koı, .syonda g,>rul"-

ni .ı:oreo bu k l ba ııünU saat 16 da pazarlıkla saLın alı· ı:-:ıır. Kati temın.ı•: lkl75 ı rudır. Me:n· ·ıı h h" ,, ontrollan altında bu un-
1 ar ın ı;ı" nacaktır. Her !Jdslnln muhanımen ııet.kll lekete girmiş ecnem malı olac:ı.ktır. 
vucuda gcıirııfladır. Orta büyüklükte bom- 83.000 ura olup kati tem nııtı lO.li"OO ıını lstC'kll1erln mezkür ı;ün ve saatte 
d~r~ılarını kultıarımız, düşmanın Buna böl- dır. Şartname ve nümunelerl hPr ııUn M. M. V. 2 No. lu sa.ın alma komls-
ışıır. Tunu~k komlsyon<tn tıöı111eııuır. Iateklllcı1n belli yonuna müracaatlan. (10507) 6545 
ik'ıe çırpış 1 ınUclnfaa mevzilerine hti ııün ve saatte Ankara'da M.M.V. 3 No. Tutkal alınacak 

bu şahsiyeı j'apmıglarclır. satın alına komisyonuna ı;ıelmcll'rl. 
1.~;- .F~sa·n~rlandada, Kavieng hava mey (10121) 6267 
ı eıı, uuşm • 
man için k ı>ılan gece hücwn1:1nda, bom Pavyon yaptırılalak 
e. son sa~lannuz, nağılma bölgelerine M, M. Vckll.lctlndcn : 

M. M. Voklıl~tlnden : 
Beher kilosuna 300 kıurııt truunbı "'11· 

len nümuncst evııatında ı& ton tuıtJcal 

14-l:.?·1!!42 i>azarlt.'fil. ~nü saat 15 ıe 

pazarllklıa saun nlınacaktJr. Tamamına 

ta11p zuhur l'tmedl~ taıkdlrdıc böl1l~ek 
dl' ihale edilcblllr. Şartnamesi her gün 
komisyonda görillebll1r. .Ka.tı tanınatı 

6750 llrndır. 1sı..:.kUlcı1n ml'ZkOr ırOn ve 
saatte M. M. v. 2 No.lı ıı:ıtın alma ko • 
rıılsyonuruı. ıre1melcr1. (10441) ~59 

lirlarıoa ~in nepoları ile cephanl'llkle- Mua.vyeıı ııun ve ııaattc tnlMıl zuhur 
bıı infilak bombası aıaııılar· clmlyen Mamak'tn btr pavyon tnııası 

arlan'ın kapah zarnn tekrar ekıı itmeye konut -
J ~un şimal batı kesiminde muetur. K~l1 bedeli 1440..10 ıım 85 ku-

ar a O/ Uçaklarımız. bir düııman iaşe ruıı olup ilk teminatı 8452 liradır. tha • 
beti e hUcum etmişlerdir. HUcu- lesi 16·12.1942 caııınmbn gUnU sna.t ıı 

f'Ue Zürclı etıcesi müşahede olunmamış.. de M. l\l, v. 4 No.lı Satın Almıı Komls-
rıdra nıııhıd yonund.a yapılac:ıktır. Keşif lillJ'tnrunc 
n fransı~ proje ve Mir evrakı her ailn 7 ltra 21 

Erzak alınacak 
etmekıe 'k d • kunle mııkabtnnde koml9)oonıı mtıracaat- M.M.V. l No. Sa. Al. Ko. dan: 

ln
.Uln '!!ri erı an enıı la alırıa.blldr. 18\ekl~ 2490 aa:rılı ka· J l - Aşağıda cınalerl yazılı madde-... er pazarlıkla satın ahnaca.kUr. 

değildir. nunun maddelert ahkAmma tevfikan 2 _ Pazarlığı 8. 12. 942 günü saet 

kerl 

~nl 

tebliği 
ngton, 6 a.a. - Bahriye nazır 
tebliği: 

Up Pasifikte, Guadalcanal'da 
iıı pike bomba uçaklarımız 

l>ll u~aklantnız, ilkklnunda, 
• lcanal'ın 150 mil kadar ıımal 

fUYIZ da dtiıımanın denh:UıstU gemi-
murekkep kuçük bir filotil· 

r en• ~Ucum etmiştir. Hücumun netl
i trıaliim değildir. 

lkkinunda, Guadalcanal'da bir 
rk aın e piyade mUfrrzesl, ı6 japo

ldirdiğine 1Urm!iş ve bir havan topu. bir 
arınıntklneli tüfek ve bir miktar 

rruz nm e ele geçirmiştir. Bu hareket, 
pu~luk nehrinin ıılmal kısmı bölge.. 

vazorun Vukua gelmiştir. Başka bir 
kan keşif kolu Dcdnıx bur

ük huarıJ. hatı kısmınna 5 japonu öldür
\'e bir mrıkineli tutek yuvası
rip etmiştir. 

arl -Harbour 
baskınında 
a.,.~,ikan kayıplar1 

Ork~lfİngton, 6 a.a. - Geçen scoeni.a 7 
...,."fıllnunda ja('Onların Pcarl-Harb<r.ır'a 

ırv arı hücum hakkında ıimdi neırc· 
et1ınden tcımt rapora göre, bu limandaki 

k harp gemileri ve uçakların büyük 
ar. ısını, muvakkat sureııe muharebe 
saat Jlı...ıaııııır. Limanda bulunan sekiz 

(iPı.iJının hepsi isaheıler almış ve bun • 
•n beşi ve ayrıca üç de destroyer 
~Yn d,Jkücü ve büyüle bir yüzer dok 

lınıı ve yahut büyük kruvazör ile 
~dımcı gemi de daha ıız ağır hasa· 
&ranıışrır. Fakat bütün gemilerden 
ı bır tanesi, eski Arizona zırhlısı ta• 

IOr""--.C"" kaybedilmiıtir. Aralarında batan· 
da bazıları bulunmak üzere büıün 

. lttj busun yeniden ıaponlara karJı 
• !le konulmuşıur. 

1. Batista M. Ruzvelt'i 
ziyaret edecek 

"4ırıaton, 6 a.a. - Amerika hal"ICI· 
~inin blldtrdltlne töre, Küba 

lllllhuru ııenera.t Batıııta ııe~ 

ll ~uzvelt ile görllşmek Uzcre A
>'a ııelecektlr. Batl&ta. aynı za· 

" en b(lyQk avcı ucak fabr'Kc:ala· 
Drk ... ~n. tı blrtnt tertlt ettikten llQnra Nev· 

ııctı l:rlerlnl de zJyaret 

ltatyan kralı Napoli'de 
harap olan yerleri gezdi 
~ına, 6 a.a. - Kıra!, dün Napoli')e 
llııı ve derhal şiddetli düımatı hava 
11~1ldan mütee5'1r olan mahallelere git· 
Itır. Kıral, bwıdan sonra Tellegrissi 
~sinde yaralılan ziyaret etmiştir 

ltQ Napoli'ye l(elmt1İ, her yerde bü· 
llıinnettarlılc tezahürlerine sebep ol • 

• . ltıral, •ıama dojnl yeaidea Ro· 
>A ... iiJNr. 

hazırtıyarakları teklif moktuplannı mu- 15 te Ankara Lv. lmlrllğl b.lnil8lnda
nYYl?!ll gün ve saatten bir saut evv<'llne ki komisyonda ya.ı;ıılocaiktır. 
kadar makbuz mukııbll1 komisyon rt•ls· 3 - lstcklllcrin belli gün ve aaat
llıtme vermeleri. (10358) 6451 te kati teminat ve numuneleriyle bir· 

likte komisyona müracaatları. 
Zincir alınacak Ci·nsi: üzüm PE'kmez.I, taıhan, saı-

M. M. Vekiıletlnılen ı ça, ot, saman, cay, bulama, incir. 
Beher metresi (10544) 6590 

Metre k9u~ıış Cinsi Gara1· ve pavyon inşaatı 
6000 ., Kapak zlııeiri 

10000 120 Çarık zinciri M. M. V. den: 
Yukarıda miktarı ve muhammen 17552 Ura 32 kuruş keşlıf bedellt 

bedelleri yazılı 2 kalem zincir 8. Ankara'da i1d ah.şap gaıraJ ve blır er 
;ı2. 942 salı günü saat ıs te pazar- pavyonu 25-12-942 cuma gUnU saat 
!ıkla Si.tın alınacaktır. Tamamına 15 le kaıpalı zartla lhale edilecektir. 
talip çıkmadığı takdirde bölUııerek llk teıninau 1316 lira 43 Jcuruştur. 
de ihale edilebilir. Numune ve Keşif ve §artm11mcsl 88 kuruş bedel 
şartnamesi her gUn komisyonda gö muk~>ıll inşaat daıiresinden verilir. 
rülebilir. İsteklilerin verebilccekle- 1stekliJerin ihale günü aaaıt 14 de 
ri miktara gBre yüzde on beş nls- ka<lıır tokllf metktuplaınrıı M..M.V. 4. 
betinde kati leminntları ile birlikte Nolu. Sa. Al. Ko. na veırmelerl. 
M. M. V. 2 No. lu eaın akna ko.. (l0576) 6626 
misyonuna müracaatııarı. Ü stunç kılıfı alınacak 

(10360) 6452 

Fırın inşaatı 
M. M. Vekll.lmlnden : 
Blrlr~• 1hale11tnde vt"rllen fiyat ma • 

kamca J>a.halı görülen Arııknra'da bir tı· 
rın lnşaa tı tekrar kAı>Rlı zarfla eksilt • 
meye konulmuşLur. Keetf tıcdcll 68 mıı 
lira 29 kuruş olup Uk teminatı 31134 
Ura 45 kuruetur. İhalesi 16-12-19-12 car· 
eamba günü sııat 15 te M. M. v. 4 No.lı 
SatJn • ırna Komisyonunda ynpıtacakllr. 

Keett ve ı;art.nam<'81 84 llm 24 kuruş 

mnkabUlnde komlgyonıı müracaatla a • 
lınabUtr. Bu lhııte>-c glrnbllmek tein in· 
eaat dalreıılndcn ehtl.yl"t Vet!ıkaııı almak 

M. M. V. den : 
MUtcahhit nam ve hesabına nU· 

murıesiııe göre 1000 arlet ustunç kı
lıfı pazarlıkla satın alınacaktır. Be. 
herine tahmin edilen fiyat 150 kurut 
olup kat'i teminatı 22li liradır. İha.. 
lesi 14.12.942 pazartesi gtinU saat Hl 
tedir. Şartnamesi ve nümunesi her 
g{lıı komlstonda görülebilir. İstek
lilerin kat'i temlnatlariyl e birlikte 
muayyen glln ve saatte M. M. Vekl
letl V. numaralı Sa. Al. KomisyonA 
muracaatları. 6627 

San vakete alınacak 
t.L M. VekAletinden : 

~tır. lsteklllerln kanuni teklif mek • 13clıer kilosuna 650 kurue tb'at tah
tuplarını 1hnle ııııat1nd<>n blT saat evve . mm edilen 7500 kllo aan vakete 23-12-
ıtne kııdar makbuz mukab l nnde kom1s· 1942 canamba ırünU 11ıuı.t 16 t.e pazar -
yon relallttne vermeleri. (10357> 645.l !ıkla ııııt1J1 aJınııcakıtıT. MU!hıımmen be • 

dN1 48750 ıtra ollll> k&U tcrnınatJ 7312 
Matbaa işçisi alınacak 

Go!K!'l Kunnay Bnfkantııtındıuı : 
Matbaıı.mızdıa catıetınlmal< üzere bir 

oos ctıtcı, bir lito uatası ve bir JcAtıt ve. 
rtct ıılınacnktır. 

Istekl1tcrin ff'mttl anJnmıd< Uzen? so-
12·1942 tarfhlnc kndıır mMJlcür matba.n 
müdürtyeUne müracaat.lan. 

(10439) 

Flüşspat alınacak 

llrn 50 kuruııtuT. 

Şartname ve nllmutK'llll her ırUn im • 
ml.syoııda görüleblllr. 1tlleklllcrln be.ll1 
gün ve saatte Ankara'da M.M.V. 3 No.Jı 
Sa.un Alına KomlsYonunda bulunmaları. 

(10530) 6628 

Depo inşaatı 
M. M. VckAletlnden : 
Etl:m<'6ğUl'ta ıtöateıilccek mahalde 'bıll' 

adet malzeme deı;>OllU yaptırılması ka -
palı zıırrıa eks1ltme)'e konulmuetur. Ke-

M. M. V. den: 11 6.. k -'-· ıttc 
Beher tonuna 125 lira tıyat tah - ' bedeli 39102 lira "' urue ..,.-.. p 

mln edilen (50> ton flüşspat pazar-\ teminatı 2932 Ura 70 kU'ruetur. tlıaleet 
lıkla 14-12-942 pazartesi gl{lnil sa.at 26-12·1942 cumarteaı ııUınıU aaat ıı de 
15 te satıın alınacaktır. ~amına M.M.v. 4. No.h satın Atma xomı.>'O • 
talip çıkmadığı takdtrde bölünerek de nunda yıııutacaktır. Kctılf ve eartnamCBI 
!hale e<lileoblllr. Şartnamesi her gün 196 ku.rus mukab!Mnde komla:vona m(I • 
komisyonda ırBrüleblllr. Katı temi- mcaatıa aıınabUtT. lfıtekltlerln ınea.nt 
natı 937,5 liradır. 1steoklllerin m<'ZkÜr dıı.ITCslnden Jhaleye glrebllecdclerlne da
giln ve saatte M. M. V. 2 No. h satın ır vesika nlmaları ve 2490 &ayılı kanu· 
alma komisyonuna müracaaıUan. 

(10361) 6470 nun maddeleri ahkAmına tevrlkan ha -
zırhyaecıA<lan tekMt mektuıııannı ıruıte 

yem torbası alınacak saattnden bir ııaa.t evveline kadar mok. 
M. M. v. den: buz muknblll komley(ma veımelerl. 
Y8'lıla.n eksiltmesine tallıp çı1'mı - (l05l!0) 6629 

yan ve beherine 250 Kr. fiyat tahmin K 1 _,1. 
edilen 30.000 küc::tı.ıc yem torbası 14- ereste a maceta\. 
12-1942 ı;ıazartC"SI günil saat 15 te ı;ıa· M. M. V. den: 
zarlıkla satın alınacaıktır. Muhammen Muayyen gün ve saatıte t.alibl zu· 
!".edeli 75.000 Ura olup kati tem.1.nntı hur ebmyC'll muhammen be<lel.i 70000 
10.000 liradır. Şartnamesi her gün lh-a olan 700 M3. gürgen ve7a kayın 
komisyonda sörüleblldr. tsteklllPrln kalası Ankara merke-z o1malk Uzeıre 
belli glln ve saatte Ankara'da M.M.V. l 760 kilometre dıııhlllndeld Jstasyonlar-
3 No. aatın alma kombyonuııa ırel· da vaeonda teaUm toptMı veıva par
'(Dele.-L (10392> 6471 tıllere bölünerek 10-12-9'2 ~ 

--Ankara Levazım Amirliğine m kadar Ko na H'rmelerı liirımdır llu : 
1 "JA l <>aaııen sonra •erilen ıeklif nıekııırrları : 

----ge en 1 an er kal-ul rdilmcr Po<tada olatak ı:ecilı:me : ---!er nııııebcr clelilrlir ( 111 9~) 6'B2 : --Er kundurası alınacak 
Şişli As. Pos. 920 Sn. Al. Ko. dan: 
Kapalı zarf usulü ile 5000 cırt er 

kundurası satın alınacakur. Mevcut 
nüınunesine göre veya ititcklilerın gP· 
tirec-eklcrı nümune evsaf ve teklif 
edecekleri fiyatlar üzerinden ıılınnhı· 
lir. Nümune evsaf hususi şurtlnr ko
misyonda görülebilir. 5000 clft er 
kundurası toptan bir istekliye ıhale 
cdllebılccel:l gıbl vereccklt'rı ml•ktar 
üzermden muhtelif isteklilere de ve
rile-bilir. Muvakkat teminatı 4500 11-
ra<lır. İhalesi 16-12·942 c;aı-ş:ı.mba gü· 
nü saat ı5 te yaııılacnğından tsteklı· 
terin ihale saatinden bır saat evvel 
teklif mektupları ve temlnatlarlyle 
Harbiyede Yedek Subay Okulundaki 
askerl posta 920 Sa. Al. Ko. na mü· 
ra.caatlan. <10313) 6380 

Odun alınacak 
Muğla As. Sa. Al. Ko . dan: 
Muğla ve Marmans garnızonu bir· 

likleri ihtiyacı ıcın kapalı zarf usulü 
}le 14ı.ooo kilo odun yeniden eksilt· 
m~e konulmUŞtur. lhale 14-12-942 
pazartesi günü saat ı5 te<llr. Şartna· 
mesl komlsyoll'da görü!Pblllr. Beoher 
kilo oduna taıhmin edilen fiynıt 2 ku· 
ruş olup mu:haımmen bedeli 28200 !ı
ra ve muvakkat teminatı 2115 lira -
dır. İsteklilerJn kanunl vesaik ve mu· 
vakkat teminaıtlarlyle birlikte teklU 
mektuı;ılannı ihale günil saat 14 de 
kadar komisyon başkanlığına erme-
lerı. (10333) 6396 

Depo inşaatı 
As. Sa. Al. Ko. dan: sıvaıs: 
Srvmta &iisterilecek yerde 3 adE>t 

Or. sılılılye deposu kapalı zarfla ek
siltmeye konulmUŞt.ur. Eksiltme 22-
12-942 salı gilnll saat 16 da Sıvas Sa
tın Alma Komisyonunda yıııı;ıılacaıktır. 
Keşif bedeli 12493,82 Ura olup ilk te
minatı 937,04 liradır. Şart.name keşlıf 
ve ı;ılıi.n her gün İstanbul, Ankara Lv. 
Amirliklerd ve SıVM sa. Al. Ko. da 
görUJebilir. 1stck111erin teklif mek
tuplarını kanunun tarlfatı dairesinde 
hazırlıyaraık ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermls ve
ya bulundurmuş olmalıı.n 11\7.ımdır. 
Postadaki gecikmeler k'!llbul edllmez. 

(10332) 6397 

Sığır veya keçi eti alınacak 
Cankın As. Pos. 5108 Se. Al. Kom. 

dan: 
Çankın earnJzonu lçln kaıpadı 

zarfla 40 ton sıiır veya tJ.ftJık k~ 
eti aılınecaktır. 11k temınatı 2000 11· 
radır. !halesi 22. 12. 942 saat 14 tedir. 

(10376) 6426 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 5100 Sa. Al. Kom. ·dan: 

Kastamonu 
lllOO K. lığının ıehir dahili bir

likleri ihtiyacı için 20 ton ve fehir 
}lıa.rici birlikleri ihtiyacı için 20 ton 
ki cem.an 40 ton sığır eti 2490 sayı
lı kanunun 46 ıncı maddesinin M 
fıkrasına tevfikan satın alınacaktır. 
Beher kilosuna tahmin olunan fiyat 
70 kuruştur. Muhammen bedeli 
28.000 lira muvakkat t1mıine.tı 2100 
liradır. Şartnamesi komisyonumuz.. 

da g6Hllebilir. İhalesi 15. 12. &42 
salı güııU saat 16 da komisyonumu 
:sun bulunduğu mahalde yapılacak
tır. Taliplerin bclH gün ve saatte 
komisyoll6 müracaatl.a.n. 

(10386) 6428 

Sığır eti alınacak 
Ardahan As. Sa. Al. Ko. dan : 

Kış sebzesi alınacak 
Samsuıı As. Sa Al Kom elan: 
Garnizoıı bırlilı lerı ıçııı mart 943 

ayı ı:ay.·sıne kadar 40 ton lahana, 
50 ton pırasa, 40 toıı ıspanak talıp 
çıkmadıgınılaıı t<'krRt' kapalı zarfl.ı 
ek~i 1 ı ıııcye koııulnııı.ştur. 

Bıı llç kalem sebzerıııı mııham • 
meıı bedeli 20500 liradır. 

Muvakl<at teııııııa t ı 1!i37 lira 50 
kuruştur Şa rtııaıneııı komısyonrl:ı 
mevl'tıtlur İhale si 2fı . 12 H12 cuma 
gllnU saat 10 d.ı satın alma komı.s
yoııu lılııasınrladır İs !ı kitlerin ka • 
nunı vesikaları. le birlikte teklif 
mektuplarını ıhale saatinden bir 
saat evvd komiır"'ına vermeleri. 

(10489) 6536 

Odun alınacak 
CC'I hoııı .lllC'l"k<<: Rn. Al. Kom. dan: 
lhtlYac: ~in 600 ıon odun llaktal>ur 

ııunda test ı" &artlylc vuzıırlıklu satır. 

lınneıiktır l\luhıunmt'11 llcd<'tl 1~:r1..oo 1 nı 
ve kut! tt m nııt 24!0 llı adır. BvsnC ve 
sarı nam~l Kom. da gorul'-'bll r. P01.ar· 
!ık ı Uıale61 17. 12. 942 rıcnıembe ıcOnil 

saııt W rln Kom. rı~ yupılnı·nktır. Tal lp 
ulanlann mC?.k(ır giin ve saatte tcmı
naıtnrl)·lc hlrllkte komlfı~ona nıUnıraat-
lan (10·1S8) 6537 

Sığır eti alınacak 
Ardahan As. Sa. Al. Kom. dan: 
21!!0 s~ıtı kanunun Sl mnrtdestne ıev

tU<an 45 ton sıtır et.il kapalı zartla mü-
nakasa.Ya konulml.lftur. Beher k.IIQ6Una 
tahııım (.•dilen O.vat 60 kuruştur. 1lk te
mlr 2025 ömdır. E\'ll:lf rtnıı,n)edl' 

mütt.ı (!lir. K 'Tlls)'<Y. urnU1Xla ırörttı4'1>1· 

lir. MUna · • :?3, 12. 912 ı; \"C "11\n ırU

nü saat 10,SO da Kom •fa yapıtne. ı;tır 

tstı-ll<JUeıin b<-111 ı::Un \ e ıııı.atteorı bir saııt 
evwl 107.umlu e-vrıklnnnı komls)IO!la 
vennclerı (lO~) 6.."i40 

Beyaz peynir alınacak 
As. Pos. 920 Sa. Al. K()l'll. dan İs· 

tan bul 
1. 12. 942 tarihinde pazarlıkla mü· 

nakasası 11tın olunan 50.000 llrnlık 
beyaz peynire talip çıkmadığından 
tekrar paz.-ı.rlıkla miınakıı..c;aya konul
muştur. Evsaf ve hususi şartlan 
Kom. da görülC'blllr. Btr kilosunun 
muhammen fiyatı 130 kuruştur. 
50.000 liralık beyaz peynir toptan b r 
istekliye hale edllebilcceğl gibi en 
az yarı.~ına tnlip çıktığı takdırdc de 
ihale cdlk•bllir. !halesi 11. 12. 942 cu
ma gUnO saat 10 da yaırıılacnğındun 
lstC'klllerln kati tcmlnatla.rlyle Har
hlye'dc Y<l. Sb. Ok. da As. Pos. 920 
Sa. Al. Kom. na mürncaatlan. 

(10523) 6591 

Yol inşaatı 
F.s1<1şeh -r Hv. 8a. Al. Kom.dltn 
Hava blrllklcrlru1e yaptınlal'ak 16.'!63 

Ura 40 kur114 keı;l! tıcılelll :rol- .lnşası pa· 
zarlıkln )atıl.ırılaca:klır. Uk teminatı 
12Z7 lira 25 kuruıı;tur. Keşif ve şarlla:-ı 
Eıddedıl:r Hv. Sa. At. Kum.da ııo;üleb Hr. 

lhalC'SI 11-12-1942 ruma ııUnü sant Hl 
te yaııılac ık-tır. lstekllleı1n belli g{lnd•• 
sözü ııccen komtsyonda hazır bulunma· 
Lan 1ll\n olunur. (10579) 6622 

Boz kumaş alınacak 
M.M V. 4 No.lı Satın Alma KomlııYt>

nund n: - TOPHANE 
20745 metre 20 santtnıetrelilk elblııe • 

Mk boz kumne pazarlıkla Bil tın alına -
caıktır. İhalesi 14-12-1942 pa7.artE61 ııü· 
nü sanL 14 ıc Salıpa:ı:arındıı M.M.V. 4. 
No lı satın Alma KomlS)'onunda yapıla
caktır. Knll tamhıatı 12241 Ura 74 lru -

rucıtur. lsteklllcr.ln belli v.Lldt1e komlıı -
yoruı gelmelert. (llıö81) 662:1 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

2490 sayılı kanunun hususi ınadd~İ· 
ne tevfikan ve kapalı zarf usulü ile 140 
ton sığır eti münakasaya konulmuııur. 
Bdıer kilosuna tahmin edilen fiyat 75 
kuruıtur. lılc teminatı 7875 liradır. Ev -
saf ve fart1111J1Hi münderiçıir. Konıisyo
numuııda 8i)rülehllir. Müoakasası 24. 12. 
942 perıembe ı;:ünü saat 15 te komisyo • 
numuzıda yapılacaktır. lsceklilerin belll 
..n.n bir 1 kl"f --'· Kars As. Sa. Al. Kom. dan 
ıo~· ve :wı~ saat evve re t ınaı.· Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 215 
tuplarını ve diğer vesikalarını komi,yo • 
na vermeleri. (l0485) 6528 kuruııan iki poını lcırka.r ton sığır eıi 

kavurması M hkrasına gore pazarlıkla 
Sığır eti alınacak saıın aıınacakıır. ilk temi..cı s500 Ji. 

Ardahan As. Sa. Al. Kom. dan: radır. EVj&f kolordu evsafıdır. Pazarlığı 
2490 sayılı kanunun hususi mad- 14. 12. 942 pazartesi günü saat 15 te 

desine tevfikan 43 ton ııtır etl ka- ve 14 te Kom. da yapılacaktır. lstt'klile
ıı-Jı art uulü tle mUnakaaaya ko- rin belli gün ve saaııe teminat ak • 
nulmu,tur. Etin beher kilosunun çeleriyie konıisyona gelmeleri. 
tahmin bedeli 65 kunıştur. İlk te- (105~3) 6624 
minatı için 1193 Ura 75 kuruştur. S w • 1 k 
Vasıf ve prtlan münclerlctir. Ko.. ıgır etı a maca 
misyonumuzda görülebilir. Mllnaka- ErLlncan As. Sa. AL Kıırnruuı: 
sası 23. 12. 942 çarp.mba Jt"llnü sa.. 235 ı.on eıiPT eU kaı>a:b zart \111\1.lbrle 
at 15 te komisyonumuzda yapıla.es münaknııa.Ya konulm~tu.r. :Mtinalkaııaıu 
tından isteklilerin belli gUnde iha. :ıs-l!l-194:.I pazart<.'81 aUnU ııaaıt. 16 da 
le ll&lltindea bir aat evvel vesaik Kom.da ;yıı.pılacaktıl'. KUo&wıa tuı.nın 
ve teminatlarını komisyona verme· edilen :tb'at 62 1rurue 92 santtmdtr. Tu -
leri. (l«K84) 6529 tan 147862 Um oıuııı mı: t<mtnatı 8643 

Sığır eti alınacak lira ıo k\11"U$lur. Şartname her 11ün 1co-

"-· POL 1140 Saıtın Alma Komlsy0- mlııY<>nda görUlebUtr. TeklU mektupla -
nundıuı Corlu nnı kanunun 32 maddesine ırôre hıu:ırlı· 

Çorlu p.mizon blrltk1er1 lctn :ıo ton ya('llklardır. l~Werln hazırlıyacak -
sııtır etıl pazarlı1da -.tm alınacaktır lan Uıldl1 mektuı>lannı ihale aaa!Jttden 
1haıe.I 17. n 942 atınll aaa.t l!i te Cor-1 btr aaat evvetırıe kadar malcbuZ muka -
lu .an aı1ma k~onunda )'apılacak· blllndıe Ko1nlsyona veımeleri. 

br. Jıllı.vailtıiaı -- l3.7B ~ ~ '6Z 

-----
.- . .. -. ' ------- -- -- -

§ Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye E - -- -- -: Ziraat Bankasındtl tnımbAralı ve lh'hanı12 taaarruf he!ıeplf\Mlldoa en ez : 
: i-.(1 llra•ı bulunanlara senede dört defa c:eıkll.ecEk kunı 1le aııatıodaıld parıe. : - -: ııııre IJ<TamlYe ddıtılacaktır. : 
: 4 Adet 1000 liralık 4000 liora : 
= 4 " 500 " 2000 .. = = 4 " 250 " 1000 ,. = = 40 " 100 .. 4000 .. = = ı 00 " 50 " 5000 "' = 
- 120 .. 40 " 4800 " = = 160 ,, 20 " 3200 " = = Kuralar 8etlcd 4 de!a, 11 Mart. ll Haziran, 11 Eylül ve 11 tMcklmm ! 
- tar1htrıde c:ekllecektlr. : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
Vilayetler 

Su tesitatı 
yaptırılacak 

Sivas İskan Müdürlüğün
den: llan 

Bk&llt.ıneye konulan la: 
1 - Şarkqla ıcazuının Gemerek na • 

hlyeslne batlı yeni Çubuk köy\1 &u te

sisatına yapılacak mı.veler; 
2 - EkB'ltme kapalı zart UllUlQ ile-

dir. 
s - lnııaat ke&tt bedett Timtlbtn üc

yQz otuz bir Ura 24 kuruıtur. 
4 - Bu ı.ae a~t proJc. keıttnarne ve 

rmnı ıartnamc sıvaa taıkAn MUdUrfü· 
tUndc aorıllür ve istenir. 

5 _ Muvıı.kkat temtnaU 1524 lira 84 

kunuıtu.r. 

6 - Ihnl<' tarihi ve yen. 12-12-942 
tarlhlrıe t-d1lf eden Cumartt>el ıı{lnti 
ııaat 10 da Slvas tıııı<An MüdUrlüiltlnde 

7 - tat.cklllenn teklif mektuplarını 
kanunun ta11nert daln>6inde lhllle za · 
manından ııır aat evveline kBde.r mak· 

buz muAcabllılnde Slvall 1sl<An m!ldllrtü. 
tunoo t>Ulmalan tAzımdır. (10362> 636S 

Elektrik fincanı ve demiri 
alınacak 

Çıınkm Belediye Reısliğind':°. =. 
900 adet elektrik fincan demırıı~ın ı;ıe

herı ıs kuruştan ve 900 adet clekuik fın· 
canının beheri '5 kuruŞtan olnıak uzere 
Açık arııırmaya konmuşıur. . 

ihalcsı 14-12·942 tarihine müsadıf pa· 
zarıcsi guniı saat 10 da Çankırı Belcd~ • 
)'esi dairesinde ıcra kılınat-a~ından talıp· 
Jcrin % 7,5 nisbetindeki tcmuıaıı muvak· 
kaıeleriyle me1.kür aaaııe Çankırı Bele • 
cüy~ıode hazır buJuıımaJarı ilin olunur. 

.. 10647·10481" 6515 

Bina tamiratı yaptırılacak 
ısıanbul Nafı' MudurlüğUnden: 
24. 12. 9"2 perşembe ıı;unü saat 

15 te İstanbul'da nafıa mildilrlliğ-u 
kslltme komısyonu oılasıntla 
~29026.10) lira kcşıf benelli Taksım 
lisesi t.anııratı kapalı zarf usulıyle 
ek.sıltmeye konulmuııur. 

.Mukavele, eksiltme, baymnırlık 
işleri genel, hususi ve fenni ıartııa
melerı, proje keşif huliaasıyle buna 
muteferri diğer evrak daıresınde go. 
rüleccktir. 

Muvakk.at teminat (2176) lira 96 
kuruştur. . 

İsteklilerin en az bır taahhütte 
(lSOOO) liralık bu ııe benzer 1§ yap. 
tığına ılaır iılareleriııdcıı almış oldu
ğu vesikalara iatinalen. 1stanbu~ vl
liyetıııe mıiracaatla eksıltme tarıhln. 
tlen ı.atıl günleri hal'İç (3) gün e~
v ı alınmı§ ehli)et ve 942 yılına aıt 
tıcaret odası vesikalarını havi kapal 
zarfların 24. 12. 942 perşembe gti. 
nU sııat 14 e kadar İstanbul Nafıa 
mUdürlUğılne vermeleri. 

1771 96 
Posta nakli 

KM'S P. T. T. MUdUrlOiUndm: 
Yazın ot.o, kışın a:raıba. kızslk vt> 

icabında hreyvanla haftada kıı.rşıilııklı 
ikıl defa nıildişat yaıprnaaı ve gitme, 
geolme her seferde ddkuz yüz klio )'Üok 
t:ış1111881 şaırtnaınede gösterilen men
zillerde klfi miktarda Jıaıyvan bulun
durulması ve harıçtea yolcu ve e,ya 
ııılma!kıta mUteah:'hlıdin serbest bulun
ması ~nrt Kanı - Göle a'l'aıst ;posta 
mi.i~.eılhhlıt.\lğınıl.n ıeyJığı bin beş yüz 
lıira mUhaımrnen bede-ile 7.12.942 taırl
hlndeın itibaren 15 gün müddetle, ka· 
palı zarfla ekılllt.ıneye konulmuştUıT. 
Muvalldkat temıLnat 1350 liradH". !ha• 
lesi 22.12.942 sa'lı g{lnü saat 15 te 
Kaırs P.T.T. MüdUr1üğtl1ıde yapılacak 
tır. Sarttıame me'llldlr müdürlUıktedir. 
ısteıklllerln belıli Sllfttten b r saat eNVe
llJıe ıJcaıdar kapalı mekt.ı.ıbtyle teminaıt 
maldbuzunu. zabıta ve edliyeden alın
mış bi hal k&.iıt.lannı vc ikametgah 
v~kalannı komisyon reisliğine' ver-
md - -r olunur. <.1004l.>. 6620 

Posta nakli 
Ka~ P. T. T. Miidürlüğunden : 
Haftııda karıılıklı iki sefer )apınna 

ve gitme, ı;ıelme her ~derde bin kılo 
yük taşıması ve jilisıerilen menzillerde 
kafi miktarda hayvan hulundunnası "911 

hariçten rolc:u ve eşya almakta müre • 
ahhidin ı;erbest hulunması meşrut Kan. 
Ardahan arası rrosta muteahhiıligi biri 
yaun oıo, kışın araba. kızak ve icabıfto 
da hayvanla, diğeri yaıın arnha, kışm 
kıınık ve hayvarıla naklolurunk şaniyle 
2 tekilde olarak 7. 12. 942 tarihindea 
iıiharen 15 KUf1 muddeılc ve kapalı zarf 
la cbihmeye lwoulmuttur. 

Oıomobil, araba aylık muhammea be 
deli bın yedi )"UZ lira ve mu•akkat temİ• 
naıı hın beş )'ı.iZ oıuz lira ve araha P<>e
ra.unın aylık muha111m:t hedeli bin uç 
yüz lira muvakkaı temınat bin yuz yet

miş liradır. ihale 22. 12. 942 salı guou 
saat 14 ve 14.:W da Kar~ P. T. T . Md. 
de yapılacakıır. Şartname mc1kür mu • 
dürlükıedir. 

lsıeklilerin he-ili wıılerden bir SiM 
evveline kadar tcldif mcktuplann, te
minat makbu7Jarı ve adli)cdcn alaak
ları iyi hal kljıdtnı ve ikıımeıg!h v&o 
sika.larını komisyona vermeleri ilin o-
lunur. (10542) 6621 

Mecra ve fos septik inşaatı 
lsıanbul Beled!Yetıl.ndcn : 
Kadrkoy'de m<'<"ra tn&aatı ne Kurtıa

ta.lıdere ctvanndakt FOfi&epU.klerbı k • 
mali lrıfllatı kapalı 7.art uau.11) e e1aıU"9 
meye konutm111tw. 

Kee ! bedeli (30605) lira (06) kU2'0I 
•·c llılc t<!lnlnntı (2295> ıtra (88) Jcunı.t

tur. Mukavele, ekal tmc., no.tıa Sileri .. 
muml ve hllflwıt 11artnıımel<'fl, proje k• 
il! hUltuıas yle bu.na müıteıterrt d t• 
evra'k (1) l1ra (53) kuruş muknb nde 
B<'ledfye Fen ı.ıerı Müdürl'!l~ünden v• 
ı11ccclcUr. 

ttıaıe 22.12·1942 ııatı ltllnıll saat IS ta 
da mi enctlmMlde yaıııla<'akt.Jr. 

Tıııtvıertıı iJık tmılnaıt mıık'buz ~ 

m<'kluplan ihale tıır hlnnden (sc'k ) S'Ula 
evvel 13Clrob'e Ft'n t.cıll"rl MO tüM 

zalı ııart.name ve sa !re ve k 
:ZI l:'izım R('!('n d CT V<'5 k 
mmıarah kanunun tarifatJ 
hazırhyacallılan lekllt mektıı.plannı t • 
hıı.le Rilııü ııant l4 c kııdar Drumt En 11-
mene vennl'lm !Azımrnr - 2'l3t 

BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
Arabacı kızr filminin 

parlak yıldızı 
HlLDE KRAHL'in 

Son yarattığı bir filmi 
2 ı161mll .. 2 h{Myet.li.. 2 ı;ahsb'etli 

kadının mac nıl n 

Gece, gündüz 
benimsin 

F..şslz b r muvıı!fakı~ et arasında 
bütün gönıllll'rl AA ~('(' k ve 
bUtOn sinema sevenl rl tesh 
edecektir. 

-( İkinci film )
CANİLER ŞEHRİ 

Büyük avöntür filmi 
~aş artist : 

DlCK FORAN 
A~: ra(bom <lkilltllr n mi> 

' Seanslar: 14 30 - 17 30 
Gl'X'E Gt)NDOZ BE.'lıı'tMstN 

16·19 da CA?lı"tLEB Rl'!HBt 
21 de gt>ee gündüz beıUmein 

ve rrubom 

Tl 629' 
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Müstahzarlardan, kimyevi maddelerden ve bunların 
tesiratınd.an ne zaman bah ıaçılıa en başta : 

markası hatıra gelir. 2288 

Kimya fabrikası DARMSTADT kuruluşu 1827 

Ankara Valiliği 

Söğüt ağaçları hakkında 
Ankara Vilaycrindcn : 
2906 sa)ılı nebatları hastalıt- ve za· 

mrlı hocd<lcrden koruma kanunu mu • 
cıbincc fronomot ha~resinin istıl.isı al· 
tın<la buhıruın Baraj, Acarkadın, Orman 
Çiftliği, Balkat, Dikmen imrahor, Ka • 
yaş ç~ resi içinde kalan alıadaki söğüı 
'&ğaçlıırının hascreclcn kurıarılması için 
dallıınn gövde ile hirlcşıikleri noktanın 
25-SO santim )ı.ıkarmndan kcsilmc~i 'e 
ince dalann yakılma ı, )'llJlı ııj:açlıır Ü· 
7:erinde ve fide halinde kaıi)eo ince SÖ· 

l;ut dalı bırakılmaması surcti)lc mum· 
dele icrım kar.ırlnşıırılmısıır. Hu isin 
kıınunen mükeUef hulunan sahir>kri 'e· 
)'ll kiraaları vt.")ahut hükmi şahislcr ıa. 
rafından ni}haet 1. 3. ?43 tnrihinc ka • 
dar hısanlması, bu müddet zarfında mü 
kellefiycılcrini )"llJ>lllı)'llnlnr hakkıncl;ı 

kanunun ceza hükiımlerinin tatbiki cİ· 
hetinı! pdileceJi alakadarlara teblig 
ve ilin olunur. 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere -

(Deutsche Korrespon -
denz) Türkçeden • Al
mancaya süratle tercü
me işleri yapılır. 

Müracaat: Posta ku -
tusu 102. 253 

Satılık kürkler 
Aı kullanılmı~ (An)orazc) bir 

manto ile >eni i)'i cins bir ronar 
Arjantc ac-eie satılıktır. Her ,ı:ün 
saat 12 : 15 arasında 6676 >" mü· 
raC"Ut. . 

Jandarma 

Sadeyağ alınacak 

Ankara Jnndarma Satınnlma Ko
misyonu Bıışknnlığından: 

Cinsi: Sndcyacı, mlk:tan 4336 kilo. 
muhtımml'n hedeli 19078 lira 40 lrn· 
ruş, ilk tomlnatı: 1430 llrn 85 kuruş. 

Muhafız Jandarma taburu lhtlya· 
cı l<:ln nıüteıı.hhtt nnm ve hesabıno 
kapalı zarfla yukaraıı taf ırıu yazılı 
eri.mis sade) ağı nlınııcak ve eksilt· 
mesl 14·12-~ ı:.ı prumrtcsl günü sn::ıı 
on be te yapılacaktır. Kanuni şıı..rtla· 
n hal7. ıstcklllcrln 7nı gün b lll sn· 
ntten bir sııııt önce tekılf 'Ilcktupla· 
rlyle tc.n'nat rnakbuzlnnnı Komisyo-
na ''ermeleri. (10235> 63G-O 

Gürgen odunu alınacak 
Anknm Jancl:ımıa Satın Alma K•J -

m yonu B knnlı~ınd n : 

Cınsl: GUr~cn ıxlunu, Mlktnn: 200 
ton, Mutınmmcn bcd< 11; 12000 llrn, lik 
t m nau: 900 ltrn. 

Muhafız jandarma ta.buru l'htbaı:ı I· 

ç n knp:ılı rfla alınacak olan 200 ton 

odunun c!<Slltrncsl 2ıt·l2·10-t2 pcnıcmbc 

ıcilnu ıınııt 15 te yaıııl:ıcaktır. Şartn:ımcsl 
her ı:Un kom onda ı:örillclıllrr. :ı-:ıuwr 
tonluk par ıcr hallnnctc ayn ayrı kim· 
dere de ihale cnlzd r. 

Kanuni sarılan haiz lstckllll'rln n~nı 
ı:ün bl'lll saatten tı r s:ıııt önce tci(llf 
nwıctur>larını kom Is> ona 'cmwlcrl. 

(10.ı2!1) Gt.13 

-
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= = : Satahk lokanta : 
- -: Ankara'nın Sana)'l cadtlesı .. 
-
: ve Maarif Vekaleti karşısın - : 

claki PARLAK LOKAN'l ASl -
- devren sııtılacaklır. Taliplı•rin : 
: mc-zkur lokantaya mllracaat • : 
: ları. 249 : 
111111111111111111111111111111111111 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

2 , 
•fBa9et• salibi biltün dünya •:ı yapılmış 

olan denenmiş ilaçlar için bir garanti işa· 

retidir. ·Sa~. ilaçlarını bLitün dünya dok· 

torları hastalarına vermekte ve bu ilaçlar 

milyonlarca insan tarafından kati bır emniyet 
ve itim:ırla kullanılmaktadır. 

Devlet Orman ltletmesi 

Çam, kök;nar ağaçlarının 
nakil ve istif işi 

Dc,lcı Orman lşlcımesi Karahük re· 
ur :tmirlığinJen : 

1 - De' let orman işleımesi Kara • 
buk revir ıimirliğiııe bağlı Yalnkkuz 
hıilı;cmıin Yal.ıkkuz ormanının 15. l"i, 
24, 30, 31 39, 40 42, 45 oumaralı nıak· 
talardan damğalaruın 2954 ıııcıre mika· 
Lıırıa 604 ııılct çanı 'e 1551 mcıre mikil· 
ba 328 adcı kiJ;nar ağacının dir>ten kl"S· 
nıe ~c \erilecek olçu)e ı:orc tomruk 
luıline ifrağ etmek ~e kabuklarını SO)• 

nı:ık sureıi) le revirrc dcıx) ittihaz l'<lilcn 
Kaha amıut deresindeki ve Yalııkkı11 

deresi bo)"ıındaki kam)on }olu kenarın· 
daki rampa )erlerine nakil ve istif ı~ı 
30. 8. ı>f~ ıarilıine kıular }•l(lılmak İ.llc· 
re açık eksilımC')e çıkarılmışıır. 

2 - Açık eksilıme 7. 12. ?Ü tarihi· 
ne rastlı)"ıln l>l\zarıc•İ giinu saaı 14 ıe 
De\ lcı Orman işleımcsi Karabük revir 
!"ımirliğı binasında ıor>lanarnk olan ko
mis)on huııırunda olacaktır. 

3 - Birinci m:ııkfodc )'atılı şanlar 
d.ıir•sinde i~bu emvalin dıpıen kcmıe 
ve n.ıkil ~e isıif isinin beht'r mctremi· 
l;,ıbının muhammen hl-deli alıı liradır. 

.ı{ - Teminat akçesi % 7,5 he~abi}lc 
..?048 liradır. 

5 - llu he aiı açık nrıtırma şartna
meleri Ankara orman umum müdurlıiğll 
ile i'..on~uldak orman çevirı:c mudıirliı· 
ğundc 'e Karnbiık revir lnıirliğiıı<le gö
rulebilir. 

6 - htcklilcrirı eksilınıe gününde tc· 
minat akçeleri ile birlikte revir inıirli· 
ğine murımıaı etmeleri !uzumu il.tn olu· 
nur. ( H.64) 85 ................................................ 
i i 

1 GÜNES 1 

l: Güneş kundura mağazası l 
Yeni crşitlerln n geld !'tini sayın i 

miıştcrllerlne blld rir. i 
Koyunımzarı No. 63 Tel: 3588 i 

• 471/273 • : .............................................. : 

U L U S - 24. üneü )'1]. - No. 7664 

lmtıynz sahibi 
Hasan Reşit TANKUT 

Nesrlyat ıe MOcsscsc MUdDrO 
• NAŞtr lJLUC 

ULUS Basımev1 ANKARA 

utl{KAT: Gnzetemıze g5nderlıen neı 
nevi yazılar neşrcdllsin edilmesin ge
ri verilmee ve kaybolueundnn dolayı 

hlçblr mesullyct kabuJ edilmeı. 

u ~ u s 

NAFIA VEKALETi 
Telefon santraLı tamiratı 
Nafıa Vı.i:Aleıindcıı : 
14. 12. 9cfl paz.arıcsi r;unü saat 11 de 

Aııkara'Ja Nııha Veltaleti hioa,1 içinde 
nuılıcme müdurliığü odasında coplanan 
m:ılıenıe eksilınıe koınis)onunda (<•95) 
lira nıııhammen b«klli Vl""kı11ct ıclcfon 
sanıralınıo tamiri açık ek,ilrnıe usulü i
le eksilımesi )ııpır.ıcakur. 

l'.ksilıme ~artnanıl•si ve ıeferrü.ııı be
dehiz olarak maln'ltle müJurluğunden 
alınabilir. 

.\iu,akkat ıcmiııaı (5ı) lira ( 13) ku· 
ru)ıur. 

İ•tl"l.:lilerirı mu\-akkaı ıenıinat \C şarı 
naıııesiııdc yıııılı ,.l"S.ıik ile hirlikıe a} nı 
ı;ıin saaı 11 c kadar mcz!..ı'.ır komıs)oncla 
huır hulunmaları. (lo3ll) 61111 

Mendirek mevkiiııde 
sondaj yaptırılacak 

Narın \'ekA!c•ttnc.ll"Jl : 
Karadeniz Erl'l':~l Hrn.a.nı.run ln:ıa o

lunıll'.ı k M<moleruk mrn.1'1dn<lo ).ıpılmn • 
eı ıren.'lk.H sond:ıJ 1$1 kılp.tll zıırı usul!~· 
k <>kG ltrnC)'e konuımıışlur. 

lJ ı-;kıılllrnc 22·12·HM2 t.ıırlhlne ıc • 

sndUf eden salı ı:Unü s:ınt on aLtıdn Ve
kAlctlmb: dcrnll')Ollıın ifı4,.1at ela rcsın 

ılclll cksllt.m•• koml5)'onundn ynpıl,ıcak • 
Ur 

2) Bu L&m t ıhmtn e.ı len l>cdel on b n 
llrn \'e muvakkat lt'lllltınlı 7~•0 1 rndır. 

81 Mukavde proJ1$1, C'ks ilme ııarı 
nnmı!111 ve sondaj fenni eaı tnllml'!.1, ba 
)ındırlık tıılcrl ı:cnl'I snrınamcsl VC' ııon· 

cl ıJ planın<I n mü~·kk<>P ol:ın l"ks llm 
{'\Tilki dem r><ıll:ın ın,ant ılııh'l'f':nılt-<ı 

varnsız tc'<laı k olun.1bll r 
4 ı Bu l:ıe glnnl"k lsti)l'nl<•r mnll vc 

frnnl kuılretlı-rlııl glHıterlr \C'1lknl ırını 
b rcr lstl<l:ı>n h l':'lıynrnk ve bu lstıdn 

tarını ekı11ILm«nln y:ıµıtac·:ıt:ı ı:umk n <'fl 

llZ Uç ıriln C\"\ el \'C"kfılf•llmlzc tc\•dl e · 
dl'rek bu ~ lı:ln hlrl'r l'lıllyct \<'!l!:knııı ~· 

tl.Y<>c< kll'r VI' bu ehll>"t>I vcmkllsını tl'k· 
ıır 7.ıırflnnns koya<'nklıırdır. < Flk.~ itme 
tıırlhlnd<"n en nz Uç ı:Un l'VVl'I )'llı>ılmn· 

mıs otnn mUrn<'llnll.-ır nnznn et k"knte il· 
Jınmaz ı 

51 EaıJIU™:• e ı: mırk ~tıycnlerln te>k· 
ıır z;ı rrıunnı 2190 numnralı kanunun 
ve l'kı<\ltznc ellrtıı:un!'fl nln tartrntı ct:ılrr 
ıclndt' hazırlıyıı<':ıklan <."ksll!mmln )'llPI· 
ıııraılı ıııınllcn btr ııaııt rvvrlllll' kııdnr 

•kmlryolnr :ınt nrturmn, rks ltml' ''" 
lhnll' komLc;yonu bnı;kıı.nlıll:ın:ı numııTalı 

mnkbu:r. mııklıhlllnd(' l<'llllrn Nm1 nl • 
mıılnn ltı7.ımdır. !1040~) l'WY.! 

M. M. Vekaleti Deniz 

Tel halat alınacak 
17.mlt Deniz Sntmalma KomG)'Q

nundan: 
Rodası Burgata Kilo.su 

15 
10 
20 
15 
30 
20 
8 

14 
7 
9 • 

1 
1.3/4 
2 
2.1/4 
2.l/2 
3 
3.1/4 
3.1/2 
3.3/4 
4 

73:; 
1550 
39'".0 
3915 
9210 
8560 
4006 
8540 
4816 
6930 

148 52312 
ı - Blr kıllosuna 200 ıkunış frynt 

tahmin olunnn yukarda yazılı 148 ro
da \'e nıuhıcıır bu!'1:ntahk 5231:.! klılo 
ımlvıınizll r;;ellik tel hnln.t'lnnn pazar
lıkla c'ksillmCSI 11/l. klınun/1942 cu· 
ma g{inU s.ı.ot 15 te tzmlt't.c 'l'ersnnc· 
kapı.smllllld komisyonda yaınlııroıktır. 

2 - Bir pnrtlde teslim olunncnık 
L<ft>u haJnıtlıı.rın ı;nrtnıı:me ve M-Snfı 
komisyon&"\ görUlcllilk. Temtnııtı 
12962 ı+rn 40 kuruştur. 

3 - Pazıırhğa i.t!Urak E.'<k>cck ta -
liplf'rln, ilgili ohhıklıı.rı tlearcıt vesi· 
knlnnnı ve )•uknrdıı. yazılı teminat 
makbuz V<")"a mf"ktuplnnnı beli gUn 
\e sıı.ntl(' koml..•;yon hn,.kMJlı~ına ver-
mC'lPrl. 0986) 103 

MAARİF VEKİLL1Gl 

Anbar inşaatı 
Mnwi! Vektlllğlnde.n: 
1 - KRPGh mrl usulü Ue yapılan 

c<ksiltmoıle ıstekll cılonııınuı& dolayı· 
slıyfo, 2490 sa.yılı kanwıun 4-0 ıncı 
mndd<"SI hükümlerine göre pıwırlık
la timi ne knror verllt.•n (4ı55295> 
lira 55 kuruş keşif bedelli Anıknra 
Bölge Sruuıt Okulu CC'Jtel runbnn bl· 
nnsı ln.şantı ı>aZArlıkla t.atibınc lhnle 
eti ı.leccık tir. 

2 - P1!7.arlıkla lih:ılc, IG-XII-1942 
çnrşrunba gUnü saat 15 tı- Anknro'dn 
lı(i).(~k Evkaf aparımnnıııdn Mesloki 
ve TE.lknfk Öğretim .MOste~rlıgındn 
toplanacak VokllM:k ihale komiSJıO • 
ııuııda :ııapılncaktır. 

3 - Bu inşaat için lüzumlu olnn 
çlmC'nto ve deımir Veklll cç-e temin 
cıcli.JeceokUr. 

4 - Bu inşaata att pro~ ve şart
nameler, Vekillik Ynpı İşleri MiidiiT· 
lill':Undım 12 lira 76 kuruş mukab!ll.n
d<" alınıibutr. 

5 - Paznrlığa glreb lmek içl11 
al 13961 Ura 82 kuruştan ibaret 

olan muvokkot tomlnmın, 2490 sayılı 
k nun hükUm!crl d htlindc verll.mcsl. 

b) En a:z U50.000l lirıı.lık bcn7.crl 
lnşanhn taahhüt cd lcl!ir!ne ve truıh
hlidün ifa olunduğuna dair vesika göıs. 
t eri.hnüSI. 

c> lhıı.le tıı.rlhlndC>n a" ıtUn evvel 
(talil cünlC'nl hariç) Nafıa Velcl111ğin· 
den alınmış ~hll)•<..<t vestkıısının ibraz 
edilm<>sl, 

d> 1942 soo«Mc n1t 'noorct Oda· 
s:ındnn vesika ahnm1ş o}mnsı ŞM"ttır. 

(1<>1{).'l) 6618 
,:!111111111111111111111111111111111.. - -
: DAKTiLO KURSU~ -= -
: oa:~1n~~:t1ır~e~~8ia::;ı~:;ı1~8 : 

_ loma verilir. Tahsll aranma:ı:. -
: Memurlar Kooperatifi lmrşı. -
: qı No. S. Teldonı 3714 
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Yeni Sinemada 
BUGllN 14.30 d.ıın !Ubnrcn 
~dllHntz kadını nuıl 

!(fllCI lslmz 1 

istediğim kadın sensin 
11ae Roldt•: 

HtU>F: llll.D~-:UıtAND 
-< S<."anstnc- )--
14.~ • lf..'lO • 18.30 - 21 

12.15 te HAl..K Matlnl.'fti 
1940 BROOWA Y .MELODİ 

~: 3546 

, 

Devlet Demiryollan 

Üzüm pekmezi alınacak • 
D. D. Yollan Umum MUuürlu • 

ğUnılcıı : 
Muhanunen bcıleli (80.00()) lira 

olan 50 ton Uzllm pekmezi 15. 12. 
19f2 salı gllnli saat 15 le knpalı 1 
zarf usulü ile Aııka.ra'da idare bi. 1 
nıuııııda toplannn merkt"Z 9 uncu 
komisyonca satın alınacaktır. 
• Bu işe igmek lsllyenlerin (5.250) 
lıralık muvakkat temin:ıt ile kanu. 
nun ıayin elliği vesikaları ve tek
llflerınl aynı ~Un s:ıat 14 de ka<lar 
aılı gec;erı komisyon reisliğine ver
nwleri IA.zımclır. 

Şartnameler {1) lira mukabilin 
de Ankara ve Hayclarpaşa'da idare 
vezııeleri ııılen lı-<larik olunur. 

(10371) 6444 

Bez hortum alınacak 
D. D. Yolları Umum MUdUrlüC;Unden 
MulıammL'Il b«lcll l4JOO lira o!:ın 90 

m/m l:l"n ııll!: ndc 2000 ml"trc ve 100 
m m gcn.ııllltlnde 1000 metre be"..: hor • 
Lwn llJ.12·1942 çaııı.-ımbn ı:ilnU saat 
ı.ı.30 d' kııp ılı i"A1rr usulb'll' Ankarada 
idare tı nasında Wı>lnnnn mcrkc o wıcu 
kcmı!S)onca satın ıılınnen:ktır. 

Bu l$C ı:"lrml'k L~t~cnlcrin 1087.uO il· 
mlık mu\ kknt teminat ile kllnur un ta· 
)in eltl~I vcs klllnn \"e tekliflerini ııynı 

ıcUn &.'lııl 14 30 n kncı.1r adı ı:eçen ko • 
mis> on n-lsllğlne vermeleri 1 zımdır. 

Şartnameler Pllnıııız olnrnk Ankıırn'

da mab:l'mc d ln'S nelen H )d ırpa~'da 

ksl'l' m 'e ll<'\ k &l'f llt ndcıı tmıln olu
ntır. ıın1oıı 64(;7 

Muhtelif tıbbi ecza 
alınacak 

ll.D.Y Umum Mudür ugUndt.'ll. 
l\lulı:ınıM.:n IX'<lc. unıuıııl tutarı 

242-t9.!,50 l ki ) uz kırk ki bin ılort >Uz 
doo:snıı l.kl 1 rn el! kuı-ueı ve muvnk· 
kat tem nal umumi ıutıırı ı:i:Ji'1,l 3 \on 
Uç tıln üç yuı: )'l'lmi4 dort lira aıtmı~ 
Ut kurusı llin olan muhteıır tıbl>l l'C'7.a 
21 ı2 9 ı:ı ııcııı<"mtıe gUnU snat 15 te 
mnlz1'!11e dntres nnı.' toplnnııcak merkez 
9 unru komL~yonu t ımrıncı.ın ve kıııınlı 

7.arr u ull> le mtıha)ııa olunnraktır • 
13u eksiltme mevzuunu tC?skll cd n 

muhtdır tıbbi cc7~1nın tllmamı lçhı tok· 
ıır veıilmesı mecburi olmayıp her hnn.: 
bir klllcmln tamrunı V(")ia bil' kısmı !çın 

dnhl tl"ktlt \'l'rlletılllr 

ııu lı;ı> glnn<"k lstlycnll'rln muvakkat 
Lcmlnntlarly~ kamınun la)1n ctllıtt ve
ııtkıı ve tl'kl'tlerlnl aynı gUn saat 14 e 
kndnr m<'ZkOr komls>on re lllt nl' V<'r· 
ml'lerl ınzımdır. 

Snrtnnmcll'r ııaraııız olarak Ankarn
dn mlllZMTlf' d~lres nden ve Hn)darpasa. 
clıı Tescil Um \'e &!\ k ecflll':lnd<'n tt'<larlıt 
cdUcblllr. 0041)()) 6510 

Kame mukabilinde 
ekmek alınacak 

nc-.·ıct Dcmll")'olltın Umum MUUür • 
ıüA'ündcn : 

ld.on.oee l~c «Inm amele \C Sşı:Ucrc 
verUmcoft ve 1·1-943 Lnrlhlndcn Sl-..-1~3 
tnrUılıw kadnr her irÜn asgari ooo ıız.ı. 

mi 600 ııdl't hsWm olunmak onr1.l)k· 
knmc mukabili satın alınacak lx'herl 
ıiOO gramlık ııor_,oo ıloksıın tıln altı y(ız 

adet l"krnck kaııalı zart u ullylc C'kı;llL
meye çıknnım~ır. 

Atuhnmmcn bc<lcll (249W) )lnnl dcl~t 
bln dokuz yüz on beş 1 rn ve muvnk • 
k:ıt teminatı (18f.S,r~ıı hin ııeok1z yüz alt· 
mıo 8Cklz Hm nltrn111 üç kuruştur. Ek • 
mltrnıı 23 llkkftnun 1942 tarthlne nısUı -
yan carşnmbn günü &'Mt Hl cL-ı Anl<nrn 
lıı;tsa)'Ollwıdıı 1klncl lıılet.me btnnsındıı 
toplaTUıcnk komls)'ond:ı yapıl:ıcnkttr. 

Bu I~ ı:lmwk lsıtycnlorln kamın ve llllrt· 
ntım('Tl.!n tn>ln c U~ vcsntkle muvllkkııt 
IC"lllln ıt ve tckllrterlnl M<ıılltrne sııntın • 
elen bil' sn.at l'VVl'llnc kn<lar komlb"')'on 
rcLc;llitlne verml'lerl ı~zımdır. 

Şartname VI' muknvclo prııJl'lm pa _ 

rnııız olarnk kom!syorıdan vcrllm~ı.c • 
d!.r. (101.'l7) ll5SO 

Hastane malzemesi 
alınacak 

D. D. Yolları Umum Mlidürlu 
ğUııdeıı : 

Muhammen beıleli 4750 (dört bin 
yeıli yüz elli ı lirn olan Stanı;er \'t! 

barsak banyoları 22. 12. 1942 salı 
gtlnU saat lf> te ac;ık eksiltnıe ııııu. 
iti ile Ankara'da İdare biııaaırııla 
toplanan merkez 9 uncu komısyo _ 
nunca satın ahnacııktır. 

Bu işe girmek istlyı·nlerin 356,2~ 
(Uç yllz elli altı lira yirmi beş kıı. 
ruş) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun taylrı et tlğl vesiknları ve 
tekliClt'riııi hamilen ayrıı gUn ve 
saatte aclı geçen komisyonda hazır 
bulıııımnları lazım<lır. 

Şartnameler parasız ol~rak An· 
kara"cla malzeme <lairesiııılcıı tc min 
olunur. '10514) 6581 

~111111111111111111111111111111~ 

: İnşaat sahiplerinin : 

E Nazarı dikkatine: 
: lstcnllen &ckllctc lnoaatta tesıırn : = olmak Ü7.Cro KUM \'t! ÇAKI!. : 
: vardır. Mürneaat Tl'I: 2928 2:59 -

~111111111111111111111111111111~ 

Satıhk 

Matbaa makinesi 
Vo ı1n • Pal'ls markalı 68x 100 

l"hadınd.ıı. motoru u~ birlikte tıırn 

sn filıı.m baskı maldnlısl 
Müracaat: An1<anı da 

Hı rzıssı hhn M il<'Sll('G('f!hd 
1\ı!cron: ssıo. 

Park Sinemasında 
BU GUN BU GF.ÇE 

Kahramanlık, vctn.kArlık, B4k 

PUniY!l Roks SnmplyOQU 

PlEMO O.'RNERO'm.ın 

ESRARENGİZ CİNAYET 
~~(Sl"n.nsmr>~ 

14..30 • 16.30 - 18.30 • 21 

:Sumara.ıı yerıertn evvelden 
almrıhnıııa rtea otıumtt-. 

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesapları 

ı 

1943 İKRAMİYE PLANI s 
Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustıos, 1 İlkte~ 

tarihlerin de yapıhr. 

1943 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Liralık 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 

Lira 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

10 
30 
60 

250 
334 

99 
44 
22 
11 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

Türkiye iş Bankasrna para yatırmakla yaJıtı 
para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zarrJP' 

\, -la talihinizi de denemiş olursunuz. ,;,J, 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 

NAZARI DİKKATİNE 
Belcdi}c Rei(liğinden: 
1 - Çalışac-ak vaııyeııe olmwan veya bttlllni bulunmt)'lll1 taksiler bek" 

leme mahallerınde ve caddelerde durmıyacakıır. 
2 - Rekleme mahallinde ve caddelerde duran taksilu müşteri alınfyf 

rTll'rhurJıır 

3 - Razı ~oförlerin miışterilerden fazla ücret talebetrlkleri vaki 
vetlerden öğrenilmişur 

Sikd}eti olanların Emni)'cı 4 üncil ,uhe)·e vcra Bclcdi)·c Müfctıişliğid 
"11 "caaıla•ı •ıcr. olunur ( t02RI) 6305 

Askeri Fabrikalar 

Usta aranıyor 
Aı;kl'r1 Fabrikalar Umum MüdurMl· 

Cilnd('fl: 

Kınkknle fnbrfknt.arım11.;1 pres lşlt'l"I 
için kalıp Yaııaı·a« ustaya lhtJynç var. 
dır. Tallı>lcrln sanat de!'CCCS!nl ve vana 
bonscrvısıeı-ını baClıynrak bir istida :ıe 
Ankara dn Aakerı 1 .. nbrl•rnınr Umum MU· 
dürUlQ-ün<ı mUrıu·.aalları UAn olunur • 

(10370) 6:>ı9 

Kamyon ve araba 
lôstiği satılacak 

Ga.zın!LS"ıte l-'a.brfknııı MildürtUf:Undcıı: 
~·abrtkamızdn mt.-vcut 42 nclt.>t r&kl 

knmyc:m ve ıı.raha ll\sttıtı. çltt kapalı 
zart usul.(l!lyle satılaı:n.ktır. 

Tnl ı>k-Mn mnlı gonnc4< üzere hl'r gün 
sııat 8·~ elan 12 ye kadar tnhrlkıımız 
nmbar Ul'Olitlne mUrnro:ıtlan \C tcmıır 
mt!'kluplnrının 25-1.1942 tnrlhlnc kaclnr 
llfamnk'ta ~·nbrll<n MUdUrl)'t'tlnc veril • 
m('SI llAn olunur. 2982 

Ankara Belediyesi 

Yığıhımıya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
~nkara Bclc'ill.yc ite ıı::ındcn: 

- Uçüncu maddede yazıtı nususlar 
ocı;<1ıyc t~ınbthıcn arasına Dlın Ur 

- Bunıarn a.ykın nar k t nlcr 
1608 Y<' 2575 numaralı kanun ara ııöre 
"czaııınııınıncaklardır 

s - A 1 lhuyac mııcıııeıcr1nın cıııcıu
'llında ve l>unınr ıcı.n kan vertlll!ln<lo 

81 NakU vuııaıarına 1>lnl~te. 
Cl Umumi Yerlere ll'll'lı vo çık~ta hal· 

Kın birbiri nrdı qıra dlzllmeıcn mc<'burl· 
dlr <lH09) ~ 

Odun alınacak 
Anı:ara Bell'lli>e•ioılen : 
1 - Su i~leri l\ın alınacak olnn ı ı 

ı~;n odun, On beş gun nıüddı·ıle açık ek • 
sı ıme>e konulmu~nır. 

dır. 
2 - Muhammen lle<kli ((>0'5) lira • 

tur. 
3 - Teminatı ( {5) lira (38) kuru1· 

Kazalar j ---
Eczacı aranıyo 

Sermaye ve kirasız 
verilecek 

Havza Bc!C'dlye Rs. den: 

Ecznhanes1 olmıyn.rı ve bir saat 
s:ırede olan iki kaza nrasındnkl 
nüfuslu llaV7.ll knza.sındn ycntd 
eczahane kuracak cczncıyn Uç ): 
deli 3000 lira sermaye ve kirasız 
kAn verilecektir. Tnllplcrln teki 
cvrnklnrlyle Hnvuı Belediye R 
tine mUrncnntlan 11An olunur. 

2967 

Satılrk makineler 
Tavas Belediyesinden : 
Tavas belediyesinin 

aşnğıcla vasıflıın yazılı 
satılacaktır. 

1 - < 1000) lira tahmin 
ve (75) lira muvakkat temı 
inıdliz Ruston rabrlkası yapııı 
beygir kuvvetinde sabit ta 
( 4) tekerlek üzerinde mUst• ti 
lökomobil. ~ 

2 - (600) lira tahmin bedelli 1 

(45) lira muvakkat teminatlı 
nemann fabrikası yapısı 16 M)f e 
film objektif 10 CM faal si it' 
makinesi. 

3 - (500) lira tahmin heddh 
(37.uO) lirıı. muvakkat teminatlı 
enerj i 1 hareket enerjisine çe 
ren hiclro s:ıntral :!<:in (6) • 
ınllstan f') IUrbln. 

4 - (900) lira tahm1n bedelli ~ 
(67.50) lira muvakkat temiıı 
V 8 ıirıi 935 moclcli tort ıt1 

(5922 ) kilometre yapmış I! 
ebaılı 650.17 b r arlet istcpncsl 
dır KarUscr hari<: $asi motör 
halde. 

5 - Açık arttırma 27. 11. 942 
rihin<len itib~rC'!l (25) giln mUd 
ledir İhale 21. 12 942 tarihine 
saclif pazartesi gUnll ııaat <15) 
Tavas bcleclyir dnires!nıle mUte '" 
kil encümen huzurunda yapıla 
tır. 

6 - 2t90 sayılı knnıın h!lkU 
dairesinde tal!p olnnlann ve m 
nelerin va..cııflnrını görmek ve a 
la iznhnt almak istiveıılcrln T 
belrdlyeslne müracnallnrı ilin 
nur. (1079) 6518 

• ~ - Sartnaıııe•ini görmek htiycnle. ,:!1111111111111111111111111111111 

~ın. er gün enciinıen kalemine ve i,tC'klİ· : STENOGRAFI" l'fın <k .15-12-942 ~lı günü ~aat ıo.30 
Ja ~le<tire dairesinde müı~ckkil encii· : 
n'IC!le müracaatları. (IM"9) (J4I~ 1: 

: Yazan: Kazım Arar 

HALK 
..................... 

Halk Ayıı:kıkabılan 

Güneş Kundura 
MatM.asındıı. satılır 

KC"lyunpnzanndıı. No. fi.."l 
470/272 

Sus Sinemasında 
RU r.ON BU GECE 

Smımıin mı flDlf!flc,,zı en ncıeli 
komodiai 

KAHKAHA - Zfo:VK _ Nl-:ŞE 

Loral - Hardi denizci 
--< Seanslar >-

14 • 16 - 18 • 20.30 

T~oa : 3!56() 

-_ Bir ay<la kendi kendine ve-
: va muhabereyle 6ğreten yeni 

i: tolay Steno~afl kitabı cık • 
: tı. Arzu edenlere kitabı w • 

' : ,..an tarafından 2 dera Ocretsi' 
: ıt!Sııterllnıektedlr. - nUtün Kltabevlerinde bu • 
: lunur. 418-198 
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Sümer Sinemasmda 
BU GON BU GECE 

Kalblcrl korkudan durduracak, 

Sl')'irc'll'rl helecan ve he)'CC8.Nl 

ııarke(l<.'C'Ck csrnrooglz \'llkalnr 

KESİK EL 
İki doyrc 25 kısım blrdcn 

-< Scamlar )--
12 - 14 50 • 17.40 • G«e 20.30 


