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Cam h maden ocağında 
60 vatandaşı kaybettik 

"' Tütüncülere kredi 
açılması için 

tetkikler yapıl.yor 
Gıdn maddeleri ve lhtiy~ eşyası ü

zerinde sı;ıekülüsyonu ve stok yapılma 
sını önlemek üzere bankaların kn."<11-
Y.i tahdıdc t:ııbi tut.malan kararlaşmış 
ve bu knrann tat.blkıne başlanmıştı. 

Haber nldı~nnıuı göre hllıkümet 
tütün mahsulünün ı;ok bü)1lk bir ih
rnc mnddcsi olmasını ve dış tlcnretl
mlzde esaslı bir rol o~·namnsını, ayn
ca satışı belll mcvsl:mlcre tabi tutul
masını göz önüne almış ve t,ütüncü- .:..,s.,.; • ....,-;..;..tıı..ı•"-!'!"!!!I 
!('re kredi açılması hususunu incele· 
meft' başlıı.mıştır. ----

c~ H. P. Meclis Grupunun 
toplantısında dünkü 

Çorum 

felôketzedelerine 
yardımlar 

H ava harekatında mühim rol oynryan 4 motör~;i J\rne r~kan Liberato! 
uçaklarından biri (bu uçakalar 80 kişi alır, resım de murettebat uçagıa 

kanatlarında görülüyor) 

İktisat Vekilimiz bu husuta izahat verdi Mihverciler; göre 1 
gazetecilere dedi ki: 
General Montgomery Sovyetlere göre 

ANKARA, S ıı.a. - C. H. P. Mcclls Grupu Um\lmt Hc
>oett buııürl (S-12-1942) aıuıt 15 t.e Rcls Veklll Scytıan 
~ Hllml Umn'.ın re!Bll!Unde twlandı. 

Oelae acldılWUl ve ıı:cıccn topııı.nt.ı zabıt hillfumsı o -
~ktan wnm JdlrBÜ'Y(! ~ tkt.isat Veklli SllTI 
~.bu ayın ~ndc ~ldnk maden hav7.asının Camlı 
0Catında 14ıtJnl eden IZt'1V> yüziln<k'n bir Wkünt.:ll hıı.sıl ol
"'ıtunu ve alman t.dan ıı kurt.arma tedblrlcrl h lltırın. ı o
~ bu eıtm vıı.tcadft '1JTl<llye kadar 63 ame!C'l'lln mıuıte
tılıluı öldill!il t.oıbtt edUmie oluı> arıımala.ra devam edil • 
cllttrı1 ve hAdlııe Uzer1nde adlt, 1daı1 ve teicnik tctkLk ,.e 
~ devam 00nmettte olduıtunu ve vaztrclcri uıı -
l"Uıı.ıııa hn,ynı.ta.nru ~ tKilcı1n a.1lelcr1:ne Htikil • 
~ dcıtıal t.azrntno.t verilmmtn!!I takarTilr ettıtını ve 
bu kabll htıdlllelerln ~ etmemesi tedb1rler1ııbl de 

tlınacatını blldtnnletJI'. 

c;1tml3tlr. Ruzn:ınuı<li! 1stanbul Mebusu General KAzım 
Knrobc'k\r'ln mmtlcJrntın bazı ycrl(ll'!nde gonllen knn· -
SCfllz swncıcr ve cocuklnr hnk1nnda Hilkümntcc ne l:'ibl 
tedbirler alınmakta o!duituna <b.lr tıı.krlrl vardı. 

Ta.krlrln okunmasını ve Htiki.ımet namına takrire ce
vap veren Dnhlllye Vllklll Recep Pclı:or'bı <l!nkmmesl • 
n1 mOt.ı.'(!Jklp bir cok hntlpl<.-r sı>z aımıs ve mevzuun 1cU • 
mat blln.y<."ITllz.tlckl mcmml.)·ctı tebarUz etttrLlmlştlr. 

Çorum. 8 a.a. - Dün V alinin bav
kımlıı:ında yapılan bir toplantıda vi
IAyeUmiz içinde vukubulan yer sar
sıntılanndan mütessir olan yurttav
lara ilk yardım olmnk üzere 1500 lira 
toplanmıştır. 

Dlger araflan Kızılay Genel :Mer
kezi tarafından da yardımlar yapıl
nuııtır. 

Y ersarsıntısının sebep olılujtU za
rarlara dair Vilayete gelen son ve 
kesin malumata göre 10 vatandaş öl
müş ve 11 vatandaş da yaralanmış
tır. 

sovyetlerin Elôgeylô,da savaşlar 
muazzam bir 

Hatlplerbı bu beynrıına HilkürneUn de ~Irak cu.ııtı 

ve alAkalı v!."kAlctlerln bu mevzuu esaslı bir ıurct.tc et.tıd 
ederek tekrar Partiye daha hazırlıklı olarak gcltncsl.nc 
tmoa.t w imkl\n wntmes\ Maarif Vekli1 Hıısn'I\ - Ali 
YUccl tamtınd:ın tckllıl' ectllmlı ve Gi-up Umumi Heyeti, 
HOkUmet tarafından yaı>ılan bu tdkHtl munnunlııkla ve 
ttUtakla ta8vlbctm1$Ur. 

615 ev tnmamiyle yıkılmış 786 ev 
de ot.nrulamıyacak derecede hasar 
~tirmUştUr. 60'1 mUtecaviz hayvan 
ölmüşttir. 

Don dirseğindeki 

hücumları 
geri atıldı 

:btt.ısat Vdd11nin bil tza,tıım 111otealdı> nrznamcyc ıre • 
Ruznamedc baeka madde otmo.dır:ı l<:ln Relsllkcc ııaııt 

18.10 da ccl8cyt'.' nlıhıışct vcrilm !$tir. 

Vatan gazetesi iki 
ay i~in kapallldi . 

ünakaıalar 

• 
ızim öl~ümüz 

Falih Rıfkı '.ATAY 

lfllrpsonrası ha!kkmda.ki d e
~. münaka'§&lar, türlü 

• hı tefsir ler, ba.zan, ha& ef-
!llU harp h ad iseleri kadar 

til~diren b ir ehemmiyet al
dır. Bundan bafka, sa

~ı d evletlerin doğnıdan 
kruya e llerinde veya ıwüfuz-
l'ı llltında bulunan ra dyolar, 

e.- llutukta kendile rine telkin -- , . .. QllYeliği edecek iki manaya 

1 
lllna.b~lir c ümle le r arayıp 
tnaıkta pek hünerli olmuş

ı.. rr. 
qll!'J>aonrası meselelerini mü
~ eden bütün söz ve ya

.,llrda, doğrudan doğruya 
~Ye'ye hemen hiç temas 

emekle beraber, gene h e-
b-.~~psinde ya bugünkü ve 
-- ":;"'l Almanya'd an, yahut 
t~ ve yarınki Rusya ve
~liz imparatorluğundan 

er- i,temez bahsolunur. Bun
tenkid veya tefsir ede?'~· 

:t it.dar objektif ka lmaga o
~İf olsaık da, her satınmı
l"'1t •İyasi münasebetlerimiz 
~--ltrılftdan, d ikkatle tahlil 
--"""~cağım d ütünmezlik ede-

ız. 

~~--kikat oour iki bu Clevletin 
li ' niyetli malkamları ve mil
~litikada onlarla be.raıber 
ı_;. Yen pol it ik a ve yazı ~dam
"- • &'erek harpsonrası nızanu
f~~ce temel olmak gereken 
~ le_r, gerek siyasi m~a~
t .. 1 lertnıiz hakkında hıçbır 
..::tel! nokta bırakmam~tlar
~· lliz itn için, ban § h~l~d~, 
~ l~lerarası tam bir 16tıklal 
' ._.. beri ~ 1.lr iyet eşitliği öteden 
~· da va olmuıtur, yal~ız 
~ llnizin değil, insanhgm 
\;~• .. d a bwıda ~öı:ürüz ~-e 
~~~\iye varma k ıstıy~ b~
' 1Yı n iye tli t~bbuslerın 
~I -.ffak olmasına, eskisi gibi, 
ı.:·~aktan başka bir kaygıya 
~·•11ıa. ~ , YJZ. • • • 
"-..""'Yaai münasebetlenınuzı, 
.. , .. lllilletin haık'kı tanıdığımız 
d,~. davaları ile karrttınnak 
~ ~ziın hatırımıza gelme z. 
il; ~~kın misali alalım : Rusya 
~ \hiciye arasmd a'ki dostl~
"'-·· 1-rihi, bu iki memleketın 
~~len ile ber aber batlamı! 
~tunu .. kim unut8;b i.lir ? llu 
I~~ ınunasebetlerını tezat
~lt'lln sebepler .~ir defa 
l'-l hk tan sonra reJım ayrılı
\;ı tlı devamlı a~latmaları ~ İç 
'it'bd ırrnadığrna yirmi yıl or-

Atatürk koşusu 
koşuların 7 incisi 27 
ilkkônunda yapılacak 

Ankara, 8 a.a. - Açıkça kıı;ıkırUcı 
ya),mından ötürıl İstanbul'da çkan 
V atan gazetesi iki a y için kapatıl
mıştır. 

Kalinin ye llmen 
kesimlerinde almanlar 
karıı hücuma ge(f iler 

Ankara Halkevi tarafından her yt} ttttibe<lilm~tc olan At.atürk koşu5'1JOUn ye
dincisi bu yıl 27 illcidnun p&Lar günü yapılacaktır. 

Herkesin girebil«eği bu koşuda takım birinciliği alacak Ankara kulür>lcrinc 
mükafatlar verileccii sibi bu kotuya dijer villyetlerdm de takımlar ııönderlkliği 
ıakdirde bu tcm~ill takımlara da a)Tıca müWatlar verilecektir. 

Takımlar ve atletlerin ittirak edecekleri Aıatürlr. koşuııu D.ikmen'<lcn baılı>ıarak 
vilayet konağı önünde tona erecektir. 

Bwı<la.n başka bu koşuya tehrimiı muhtelif noktalarından ba.şlaınıık 911retİyle 
muhtelif okullar talebeleri de ittlrak eyli)·eceklerdir. Proı;:rama #ke, kız u.lebeler 
bu koşuya HRlkevi önünden, liseler Orduevi önünden, yüksek okullaıc Kızılay önün· 
den, a~kcri Qkullar talebeleri de Harf> Okulu önünden başlıyacaknr. 

Koşunun sonunda bütün atletler ve talebeler H alkevinde toplanarak mükafatla
rı alacaklardır. 

Fin Cumhurreisi 
Ryti' nin nutkuna 

Tas ajansı muharriri 
Şiddetli bir 
cevap verdi 

''Finlandiya'yı idare 
edenler onu askeri 

sergüıçıte sürüklediler,, 
Moskova, 8 a.a. - Tas ajansının mu· 

harriri )'azl)Or: Finlandiya Cumhurrei'Iİ, 
6 ilkUnunda ı:inlandi)a isıildalinin yıl· 
dönümü münaScbctirle slİ> !ediği nutkun· 
da, l'inl:ındİ>'ll'yı idare eden zümre ıara
hodan Sm1·ctler Birliğine karşı açılan 
bu caniyane harbi haklı gösıermek iste
mi~tir. Rrti Finlandi>ıı'nın güya tedafüi 
bir harp yapmakta oldu~nu isbat için 
basma kalıp cümleleri tekrar etmiştir. 
Finlandira'yı harbe sürükli)en Manner • 
hcim ve R)·ti zümresinin islediği cinayet
lerin kanlı izlerini silmek ve hakikati 
değştimıek için ileri sürülen bu acınacak 
iddialar akim kalm ıya mahkumdur. Ger
çek olan şu<lur ki, S<H'yeıler Birliği Fin· 
landiya'nın hürri}'et ve istiklaline hiç 
bir zaman tecavüz kas<linde hulunmamıı· 
ur. Ryıi, Fin milletinin unuttuğunu sa • 

(Sonu ~ üncü sayfada) 

W endel Willkie 

W. Wilkie'ye göre 

harp gayelerinde 

Şimdiden 

anlaşmak 

lôzım 
Nevyork, 8 a.a. - Wendcıl Wilkle, 

Penrl Harbour hücumunun ytldönü
mü münll30bct.lyle lng-lllz mUletlne 
hiıtııiben neşrettiği bir mesajda ııoyle 
demcıkıtcdir: 

Fiıkıi:m şudur ki eğer daha muha
relbe rlcvam ederken harı> gııyelcrl -
mlz üzerinde müşterek bir anlıışmı
ya varnınazsııık. bir kerf! muharebe 
sona erince önüne geçUmce blr su
ret te biri klerimbxlcıı ayrılacağız. 

Amerika Bahriye Naz.ırı 
Albay Knox 

Amerika Bahriye Maun 
Knoı'a göre 

Tulon'da 
15 harp gemisi 

sapsağlam 
kalmıştır 

3 büyük ıuhh da 
tamir edRebilir haldedir 
Vaşington, 8 LL - Amerika Bahıi· 

ye Nazırı M. Knoıc. Toulon'dan ancak 
dört fransıı deniniu gemisinin kaçınıya 
muvaffak olduğunu ve 15 harp gemisi • 
nin de su üzerinde ve görünüşe na:ram.n 
sapasaglam kaldığını söy.lcmit ve d('miı· 
tir ki: 

Uçaklarla yapılan keşiflere 't'e bıı,ka 
kaynaklardan alınan malümara göre :50 
harı> gemisi hasara uğram11 veya batmıı· 
tu. 

Berli'n, 8 a.a. - ALma:n orduları 
Bnşkomuln.nhğınm teft>l.iğl: 

Kallkasya'da &iman ve rumen kıta
lan düşmanı.n müstaıhkean müdafaa 
m~-v;ı;lleri ile OOt.ondan yıuıılmış sığı
nıııklM'lnı urptet.mişıerdir. Vurtem
burg bamb8Cllan bir tepe üzerinde 
son gilnlm~e zapteılilmiş olan bir 
mevzii şiddetli hücumlara rağmen 
muhafaza etmeğe muvaffe.k olmıış -
fardır. 

Tere'k cevresinde bir zırhlı tılrl1ğl
mlı 6670 esir almıştır. Bundım baş
ka 46 tank, 94 top ve ikülliyetll m!k
ıtarda piyade sllAhı ele geçirilmiştir. 
Av ucaklarunrz alcaktan uçmak su -
rottyıe düşmanın demiryolu tesisle
rini ve Jramyonlannı bombatamışUr. 

Don nc'hrlnln bllyilk dirsd'lnde 
SOVYetler diln kı.rvv<."tli zırhlı teşkU

(Soou 3 üncü sayfada) 

lord Halif aks,a göre 
ileriki yıllarda 

çetin 
savaşlar 
olaCak 

BalUmore, 8 a.a. - Dün aJcşaan 
Baltlmore'da nutUk s5yliyen !n.glllz 
büyük elçisi Lord Halliax, 1940 serıe
slndc lngiJtere'nin J.cinde bulunduğu 
durumun ne derece tehlikeli bir du· 
rum tcŞkil etmiş olduğnu hatrla.tt)}(· 
too sonra demiştir ki: 

ônümUzde d:.ıJıa katedUece1c uzun 
blr yol ve yapılııcalk çeıUn sa"·aş'lar 
vadır. Faka.t eğer bu yr1 sonunda. 
Şlmal Afrika'da bütiln sahil haıt.tının 
JcontrolilnU elimize geÇ!rlrseık, büy{lk 
bir işi başarmış olacağız. 

Lord Hallfax, Birleşik dcvleUe
rln Britanya emperyalizmi <ıenen 
veyi müdafaa etmek istemediği hak
kın<laki §llyiaları hatırlatmış ve de
miştir ki: 

Benim ırkımdan insanların uzun 
yıllar boyunca bUtün dilnyada. mil
yonlarca kişi için başardıkları ışlcr
<len dolavı irtihar duymaktayım. 
ıLord Hallfax, amerikan efkarının 
Hindistanla yakınclan alaka duy -
makta oldıığıınu kayılctmiş ve bu 
hususta ıla şunları söylemiştir: 

D.~vn, birisi hilrlyellnl almak. i
çin, diğeri <le onu esaret altıncla tut
mak için miloaılele eden iki mlllet 
arasmnaki bir drıva rleğildir. 

Dunkcrque, Strashourg ve PrOVfllce 
ıırblılarmın güverteleri su yüzündedir 
ve görünüıe göre ta.mir edilir bir h.ılde· 
dir. 

Sarasağlam oldukları bildirilen harp 
1:eınileri arasınd.ı iki hafif k ruvazör var
dır. 

lt. C)lrrıuıuzdur. 
~ eı1'1dilerinin d e baıkaları
~ da hayrını harb in aııcak 
~.llll Önce bitmesinde ve ha
~ tiiven ~rtlarına dayanır: 
~l tehlikesini hakiki, ya~ı 
~~çi tedbirlerle önler bır N! llİzamı He neticelenme
~ hulan tarafsız ınernle-

-.., ınilletleri kin, t üphe ve 

Ayrıca ~una da lmanım vaniı r ki 
ımıerikan ve ınglllz mlllcl]erl, harp 
gnyt>lPrl üzerindı>, muvakkıııt şetlerl
nln en hmclımanc söilcrlnden cok da
ha iyi neticelc-rc vnrrublllrlcr. 

M Knox'un izahatına fWre St rubourg 
zırhlısı )'atar bir 'u.iyetıe karaya :>tur • 
nıu~tur. Provence zırhlısının ma tara • 
fı sura d~lmışıır. "Commandant Tesıe" 
utak gemisi iskele tarafından ağır h3<'A• 

ra uğramışıır. Suffren sını fından ilci ağır 
kruvazür alevler içinde yanıyordu, La 
Galissonniere sınıfından bir hafif knı· 
\'llzfırde de büyük hir yangın vardı . Al -
gcrie ağır kruvazfüü de yana yatmı ~ıı 
ve ihıimal ki o da )'anıyordu. 

Güu'Cteleri su üzerin<fe ve >ana y.ıt
mış bulunan gemiler fUn lardır: Aigle 
VC}a Guepard sınıfından 11, her hiri Tig· 

l.ondra, 8 a.a. - Fransa'nın Maha re, Fanıasgue ve Vaha sınıflarından 3, 
konS?l~su istifa etmij ve Dögol'le bir • Hardie sınıfından 6, Sim<>un sınıfınd&:ı 
IC1'Jlı~br. 3 ve Pomone sınıfından iki torpido mulı· 

Fransa'nın Liberya'daki maslahatgü· ribi Elin sınıfındmı 2 topçeker Glıdi· 
zarı. i~tifasım vcınnit ve Döaol'c iltihak 1 ' ' 

Dögol'e iltihak edenler 

Lord HaJüo 
.tBo.ıu 4 llncl ~fada), 

CllMCllo JIQll9 ' ........ 

kati ve çetin 

bir savaş 
olacak 

Ncvyoıtt. 8 a.a. - Gcn<?ral Montgo -
nwıZ"Y ıınzctcdlerc dcmcctc bulunarak 
dcm1stir k1 : 

maç 
halini aldı 

Mare11f Timo(enko 
Don dirseği i(indeki 

- Askerlerimin düşmanla boY ölcllş- ' 
meut ~k lstcdlldcrlnl b Jtyorunı. Fllknt 

dll6manm kuv-.eUnl küctlmsemcmeltdlr.. almanlan yoketmek istiyor 
Yakında ~:ıaıı:eyla'da ba&lıyacak olan 
meydan muharebesi tarihin en kati mey Moekova, 8 a.a. - Reutcr'ln ha-
dan muharcbelrindm blrl ve tctm bil' sust muhabiri bildiriyor: 
ııavu olacaktır. Ollnkü ntm:ı.n:lar <loğü • ı Merkez C<'phcsinde ve Stallnıı:racl 
11(.'(X"klcrdlr. Almanlar gcrccl<ten b'l 11f· - ( Sonu 3 üncıü sayfada ) -
kcrdlrlC'I' ve döğUşmeyl nzmctm1$lcrdl:r. 

General M ontgomery ve Hava Tümgenerali 
S . Caningham garp çö fünde bir hartayı tetk ik 

ediyorlar 

Müttefiklere göre Mihvere göre 

Teburba'da Tunus'ta 
tank muharebeleri mevziiçarpışmalar 

devam Mihver 
ediyor lehinde 

STOKHOLM'E GÖRE 

londra fazla eyimser 
görünmekten (ekiniyor 
Nevyork, 8 a.a. Loodra'dan gazeıe-

lcıe ı;clen haberlerde Tunus'taki 'azi>et 
hakkında şu tafsilat verilmektedir: 

Tunus'ta şiddetli muharebeler devam 
etmektedir. Müııefikler, mihverin müna· 
kale )'Olları ve ha'-a ku\'vetleri itibariyle 
üstünlüğünü alı edebilecek duruma gİ • 
rindye kadar müdafaada bulunuyorlar. 

.Müşahitlerin mütaleuına göre, al • 
mantarın l'lindc mahdut aSker bulundu • 
ğundan Tehuıtıa'da kazandıkları muvaf. 
fakıyetler üzerine ileri )'ÜN) üşlerine de
vam edebilecekleri şüphelidir. 

Diğer ıaraftan General Anderson'un 
kın~ctleri de ihtimal ki daha bir müd • 
deı ıekrar taarruza geçenıi)ecek bir hal· 
ıledir. Binaenalc)'h bu mühlet içinde müt· 
tef ile kara kuweıleri mih' erin şiddetli 
hava hücumları easkısı altında kalacak
lardır. Birinci ordunun vaziyeti hiç ıuı>
heliz limdilik fenadır ve General An 

' &mm 1 tDıcl. ~ 

BERLIN'E GÖRE 

Teburba kesimindeki iJaal 
bölgesi geniıliyor 

Berlin, 8 a.L - Askeri bir kayn 
ran oğrenildiğine göre Tdmma kesim' 
deki mih'er kııaları işı:al etmekte bu 
luııduklan ahay1 muhtelif istikametler 
de çok genişletmişler 'c mevzilerini 
zim '-e tahkim etmişlerdir. 

lngiliz ve amerikan kuvvetleri Tu 
nus'un dağlık bölgesinde doğuya ve 
nuı> doğuya çekilerek birçok mühim 
simleri ve hu arada Tehurha'nın ceou 
bunda bir daJ; mevziini tıırakmııl 
Kuvvetli surette tahkim cdilmis hu! 
,e inatla miıdafııa edilen bu mevzi m 
, er kıtaları tarafından hikuınla zaPte 
dilmişıir. 

Tunus'ta münferit 
kuvvetlerle savaşlar 

devam ediyor 



< 
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Günün meseleleri 
•• 

Uslün gayretlerin 
değerlendirilmesi 

Y F . .MrK mu:mndan kırkan genç 
karı ve koca, kar,ı ko~e ken· 
di başına bir çok gıınp sesler 

('lkal'llrak oynıyıın yavrularının yanına 
1:miler. Mini mıni avucunda sım ıkı 
tuttuju ttnklı kauçuk O)'Unc.ık, her 
aall1.ru1ında cocukta bir feylcr soyle
me hissi uyandın}ordu. Anne ve ba • 
ba, abajurun hafif 12ığında tombul )a• 
nalclannın tatlı kınımnlari)le gülen 
yavruya neler sôylemı)orbrdı. Telefon 
acı acı '8}dı. Erkek mıkrofona koştu. 
Kadın dikkatle onun konuşm:ılannı 
Olkı'betti. Kocasının ııuallerınden ili an
la~ılıyordu: fabrikanın bti> uk kazan
larına su veren dereye gunduzku sıd· 
detli yafmurlar > ilılınden seller gel· 
miı, sular iyice bulanık ı.e çnmurlu 
8kıyordu. Sanıral dairesine sulan çıka
ran motörlü tulumbalar ı:un:ın uman 
çamurla tıkanıyordu. Genç mühendi· 
$n çehresinde biraz C'V'\ clki ne derin 
byboldujhınu gorcn karı ı mer:d:la )il· 
mna giderken o, tclcfondakilcre 
·- Ben J;eli)onım." dı)erc-k mikro • 
ronu kııpadı. Yandaki odadan el fene
rini aldt. Birlikte kapı arahğıruı kadar 
~iıtiler. Etkclc lilsıik cizmclcr.iııi ve 
muşambasını gİ)·di. Kadın dah.ı kapı· 
yı açarken öyle bir wğuk rüzune çarp
tı ki, onu ihtiyarsız kapadı ve kocası· 
nın ellerinden yakalırarak: 

- Bu ince musamba ile rıkma de-di. .,. • 

Erk~ kamının gözlerine ya na· 
ad çıkayım der gibi bakarkeıı, 

- Seni hu gecenin &)-azınd:ı böyle 
muşamba ile bınıkmam. fngiltere'dey
Jcen aldığın paltoyu giy, kirlensin v:ır· 
sın canından kı)metli de/Hl ya. 

dedi ve sandık oda~ına koştu. Er • 
blı: tulumbalann başındakileri dü
ıünmiyc dalmış, harekeı~iz kansını 
bekledi. kalın ve güzel paltoyu giyerek 
ima bir "hoşça kail .. " dan sonra ev • 
<len fırladı. 

Bü>iik Devlet İllctmesinin fabn"kıı· 
briyle yeni kurduL-u kn aha arasındaki 
asfalt yolda il erli} en genç rnühendi~ 
elektrik Umbalarının 1$ığından henüz'. 
~.•:- su hv~!l~ildiğini anlıyor, 
zıhnı ıyı ve koıu ıhıımallerle yüklü ru-
Jumha <W:~ine yetişmi)e çnlı,ı)'Ordu. 
Kapıdan gırınce tulumbalardan flirini 
;~!ini öbürünün etrafında birka~ 
~nin uğraşnğını gördü. Tulumbalar 
ata91na at koşularınd:ıki dcnıir ıskara. 
J1 orta ocakları ıeklinde açık rn:ını:al· 
l~r konmu,, ateş yakılıyordu. Hızla )"Ü· 

ruıtc~ bile çok ü?iimüs olduğunu bun
lara yak11$tnca hıssctti K-d· • .... · '"' ı ıne an· 
... mlar: her tulumba bi~~ • 1 • 

1 
·- ıs C)ınre 

çamura tıkanıyor, bü>ük s:ınttald:ılci 
ku:anlara su ,,-ermiw-.rdu kla du ,~ • ynJ>tı · n 
:.ey. ran tulumbanın çamurunu al 
~ktı. Şimdilik tulumh:ılar sıra ile i; 
g_?riiyordu. Anaık tcrnidik o kadar 
sunıt!e yapılmalıydı ki biri durunm 
öbürü isliyebilsin. Şayet büyük k 
br ""'1 kal azan. z ırsa elckırik s:ıntralı, ha· 
vagazı ocakları duracak b··w·· f ve .11'.l..!c_ • • il n ınn 

...,,.um ışleri yarıda donacaktı ki 
bir mühendis için bu Ihı' 1 k 
ten tıc:ıydı. ıma gcrçc • 

İKller bir tulumbadan öbürüne ko
ıarlcen nöbetleşe ortadaki ateşlerden 
ıs_ıı~ak zorunda}dılar. Genç mühen • 
cfü için de bu zaruret \"ardı. Demir ıs
karalar arasından sıçrı)ıuı kn-ılcımlara 
rağmen herkes açık mangallara }akla· 
l•)"Or, )'flr )'er tutuş;ın iş elbi clerini ça· 
murJu •vutlariyle söndurerck biraz ısı· 
nı)"Or wı biraz çılışı>orl.ırdı. Adeta bu 
tututaıalar, çetin 58VllKtlar için biraz 
da Mıe kaynağı olmuştu. Bir m:ıkini,
tin pantolonu vaktinde gönilmediğin
ck,ıı bir el ayası kadar ~"andıktan &00m 
iç çamaşırına da geçmişti. hçiler çok 
~dikleri lınirlerine atC)in sıçram:ıma· 
sına hayli çalışnla.r. Ona doğru giden 
kıvılcımları daha yolda} kcn illeri) le 
karsılı)"Orlard1. Ancıık hilinmiyen isti· 
kametlerden gelen kıvılcımlar bir tu• 
rumbadan diğerine koşan genç mühen
di,in tek ve kı)nıetli paltosunu eteğin· 
dl'f! yakalamıştı. Kim\e farkına ,,ırma
dan bürük bir parça yanmı~u. 7..aten 
onun fazla çekindiği de }Oktu. Tek dü· 
tüncesi moıö•hi rulumbalann i•lcme
si. kazanların susuz kalm:ıma ıydı. Ni
ha~t buna muvaffak olmuşlardı . De
renin 5Ulan artık o kad:ır çımorlu ak· 
rnıyordu. Herkese cm İ)et geldi. A,ıı 
•asıfellleri tulumbalann ba ınd:ı hı· 
rakarak da~ıldılar. 

Genç muhc:ııdi' gea!nin ilerlemiş 
-önde evine yaklatınca karuı kapı· 
yı açtı. J51klann wnmc)işinden biraz 
ferahla kendi~ini beklediğini sô}lcdi. 

- 'ı'M,ÇU.nsun, üşiımüş,ün, di>erek 
öna evvelce h:mrl;ıdı ı dinlendirici 
ılık şeyler içırdi. Bın dış:ırd:ı çaJı,ır· 
ken öbürü üzunıü ile ~de hcklmcn 
hayli yorulmuşlardı F.ı.in sıaık ha\'ası 
içinde her ilcısi de de in bır u)kuya 
daldılar. 

Erte~i ah3.h erken kalkan genç "ka· 
dın, kocaunın ı.:ecı: gİ}dikl rını temiz· 
lemek istedi Paltonun eteğindeki bu· 
yÜk açığı ,ıtiırünce bir müddet don:ı 
kal<lı. Kocası gı}mek m c-medi i halde 
kendisi ısrar etmışıı. Dem k o bö}le 
bir ihtimali hilı>ordu. Fnlcaı ne zartı· 
n var, o gece uıumcmi5ti ya! •• f ıe, 
hn ~ahki ı;ibi işıne )eıişccck saatle 
kalkmıj hazırlanı)or. Ya hasta olsa:ıı· 

dı" 
Kahvaltıda akşamki işler konuşul· 

du. Kadın kocnsına gecekı muvaffakı· 
yetinden çok memnun kaldığını anlaı
tı, onu tebrik etti. Genç muhendi~ de 
arlcıdaşlarını ovdü, nınaycı ıek palıo· 
m>n na.~I ruıuştuğunu anlattı. Ne ele· 
rini bozmadan dusiınd.ılcr acaba hu 
haliyle neye yararl- Soylc bir şey 
buldular: onunla genç kadına bir pal
to yapılacak. Buna >enid n bir seye 
lcavuşmuşlar ı;ibi e,inmck i~redilcr 'e 
plecek kıSo' kadar yeni bir palıo edin· 
mek için şimdiden maıı tan bir ıey 
ayımııya karar ~erdiler. 

B , .... .4.... * * * -'· .. u :r ur.. bir isleımc mer,.ezının 
toframıda bu v.ıkıı} ı dınlcdiği· 
mimde aenç mühendi(le iyi )C-

cflıaÇ .. .ISMlll dııyu.lae takdir Jıişsıi 

r Yazan:-ı 

İ Kemal Turan İ ................................................ 
umumi idi. heri Türle gençliğinde va· 
zife his,inin kuvvetini belirıeıı bu hl· 
disenin ıtnlaıılışından sonra bir de 
halk ruhundaki l)e.\ Jete hizmet arıu· 
sunu ı;ösıeren biraz eski bir nka hi· 
kA)e edildi. Onu da kısaca )'llllll)'B 

çalışalım: 

lzmir körfezinin timal kıyısında 
Foçu ıuzlaları vardır. llur.4<la dc-nlz • 
den biraz aşağı sevi)cdc kazılmış 

(tava) denilen ve hafif sırtlurla bölü· 
nen ropnıklanı deniz wları bınıkılır. 
Güne~iıı sıcııgİ) le sular uçar, 1111 ka • 
lır ve topl.mır. Bir gece ha\'a çok fır· 
unalı)dı. Dalgalar, tavalarla deniz ara
~ındaki .kan~lı lırtcn toprak sed<li ._,rn.ık 
uzereydı. Eger deniz suları kanaldan 
gcçe-.rs.e. tavaları dolduracak, toplan • 
mıısı ı('ln biraz d.ıha kunıma•ı bekle
nen tuzları eritet."ekti. ı fer gece ta~ıı • 
brın deniı tarafını hddi)en Tahir ağa 
toprak seddin i)ice serıleşen dalı;ala· 
ra dn~namadığını gördü. Hemen 51 r. 
tındakı kaputu çıkarclı, içini kı) ıdaki 
kumla d?ldurup seddin orıımna koy • 
du. D~ız. daha kııban)or, yıınlardan 
~?1ak ısııyordu. O sırmıiyle <ckctini, 
?1ını~~ını, en son iç gömleğini çıkardı 
ıçlerını gene kumla doldurdukıan son
ra Jcddin Üzerine sırulaclı, Artık raı>ı· 
larnk şey ~almamıştı. Yarı çıplak id;ı. 
re merke11ne koştu. • 'öbetçiye olanları 
nnl:ıttı. Titri)erck barakasına gitti 
?Ik~·~ ~kirsiz gelişine faşan karısı~ 
ı sozu u oldu: 

- T~hir'in sırıınd;ı kaç kat çama. 
sır ~·ar ~· bütün ccfdi llruün. 

ntesı gün anlaşıldı Merkezd • çil • . • · en ı$· 
er )'etı ın l)e kadar bekçi Tahir ajla-

nın soyunarak lirttüğü yerden deniz 
::;~" aşamam.''· birçok tavalar kur • 

muştu. Tahır nğaya bu i, sorulduk· 
çı, karısına ilk sö~lt<Jiıtinı· t k 1 ·r .. b , "' e rar ar, 
vazı esını u kadar )apabildiiinl ÜLÜ· 
Jerdc anlatmak isterml , 

1:). 1:). 1:). 

B fR işlt'tme merk~inin sofrasın· 
da anlatı lan bu iki vaka ihtİ· 
yarsıl kafaları S(lyle bir hü • 

küm nlsllesl içinde bıraktı: )'erişmiş 

Hayat ve ilim 

mühendisle şaf bekçi hizmet sınısınd:ı 
katlandıklarını sadece bir ı.·:uife bili
>'?rla.r. Gerçekten bu h:ırckctlcri, kcıı
dıle.rıne verilen ,,ıızifenin sının için
de sayılır. Ancnk Devlet malını koru
mada üstün bir gl\)ret harcadık! 
kend'I · • • arı, . ı e:ı ıçın varlık s:t) ılaaık şeyleri 
bıle csırgemedıklcri ortııdL K ' b'J" d h ını ı ır 
-~'- adnkc" ~d.ır Tıirk memuru bu iki 
\·aı<a a ı ın5aolar kadar bir JC)lcr }'llP. 

mış ve )'llllJ)or. Ordunıuzd ıki kalı 
~anlıkl~rı ~ir rana bırakalım. Ada~: 
tı t~cl_lı eııırrnede hakimlerin. n 1 
gelırını tanı 1 d . ev et 
C b ·ı,; 1 a ın.ı n nı:tlı)·ec.fü·rin 
a rı ·n arı D;vleı vnmnlarını i> i kul: 
~nmakda !eknıs)cnlerin üsıiin urılacnk 
ırço hıznıeıleri \'ardır ve ola k 

Ve bö.-J h" rn tır. 
, e ızmeılcr, her zam:ın h 

)erde takdirle karşılanır M h" 1 e~ 
onla · u ıı eı ı 

rı tanır 'e sevgi> le anar G . 
onlar böyle Lıır karşılı.'.;ı d :. .. erçık 
fazl k h " tı$unerc · 

;ı coıe arcamış de.iHllerdir Ynl • 
nız. burada yani ho~ le 'akalar Bnünde 
\'llzıfe vereni • b • h k en. aşt.ıkı allhi> eti ileri 
ıra mı)~n bir diişünce vardır: ü,ıün 

ga~.~ttlerı, değerince mükiifaılandır • 
m=. 

Barem kanunu iimirkrc takdima· 
me .'ermek hakkını tıınımı•ıır. Bir 
terfı ~muddeti içinde (iiç VC)a dört se
ne) _uç defa ı. kdirnanıe alıınlımn kı· 
demıne bir seneye kııdar bir zam ya· 
f!lahilir. Bu formül bl'lki, nonnnl 
1.'.~~lerin ve norrnnl :zamanların yü· 
;~yıışunde biraz ileri •:ıfn alınncaldar 
ıçın taımin edıridir. Pakat Df." ler, 
ral.~ız ':en iş ikusadi ı~ckkülleri> le 
d~gıl klasik amme müc~~clerhlc de 
birçu(c klr ı.e zarar ı:;etirki işlc:rc kıt· 
rışır, hi korunacak, guzcl kullanıla· 

cak mallara •e va~ııal:mı ~ahip olursa, 
üsıün gayretleri mükilfatlandırmada 
şüphesiz }eni formüller bulm ık J;'ı. 
nmdır. Nasıl U ce:ı;al:mdırm:ıdl mcse· 
l.i Milli Konınma Kanununda bazı 
sert hükümler k.ıbul edildi. 

Bir vazifenin Ü<tün baş:ınlı$•. nal.:· 
!edilen iki fıkradaki J;ihi her zaman 
açık olmı)abilir. Ve \J7ife, ;ırılar ne 
!.:adar ağır olur;a ohun b~;ırılnıak ll
zımdır. Bu scb<·ple üstün gt1)'rctin mil· 
kafatlandırılm.'lsı ko11u5ıında, bir 
sosyal mesele olarak, biz.im ka • 
faca hıızulnnmıınıız ve İşi hund:ın 
sonra kanun yapanlara suıunanuz ye • 

rinde olur, ve böylece ilk vazife gene 
bizlere düşü)'Qr. 

Sporcuda yüreğin işleyişi 

Sı>0ru ilmt sahıılıııra ~ro yapan 
iblr insanın yllrcğl, bUyUk b!.r verim· 
le 161cr bir orı:an hn.Ilnc gelir. Spor, 
yUrcl;'ln lcrıı keıblllyeUnl artırdı~ı el· 
bl kıın dolıışunı lhtl.yaçlo.nna doltn 
ço.buk uymasını ve gtzll kudretlerini 
daha tam olııro.k seferber eunesinl 
sağlar. Bunu tıu kriterlere dayanarak 
ıspat edeb'Jlrlz. 
Kanın vücudu dolaşım müddeti 

stlkfln Juıllncle ortalııana 28 sant:ye ol· 
duğu halde, daklkııda 300 kUoırram 
metrelik blr sıxır fıwJt,yetJ.nde 15 sa· 
nlyc)e. 800 kilogram metrelik bir 
Bı>Orda 10 sanl)eye, 1300 K.gm. hk bir 
sporda 8 aanlyeye dUşer. Kal.bin bir 
vurumda atar damıırlnra fırlattığı 
kan, sllkıln vaziyetinde 70-80 ıp-am 
olduğu halde sııorda bunun dllrt mis· 
llne y Ukst'leblllr. 

Bir defa yıı.pılan seı1 bir bt.'Clent 
hıırcket, kalb haomlııl küçUJtıtüğU 
halde dC'\•runlı sııor J<albl bUyUtUr. 
Fakat knlbln bu bUyUmesl hastalık· 
tıırdn.n ileri gelen büy{lmedcn tama
men ~ruhr ve onlar gtbl marazi bir 
hal dl•[:lldlr. Aıkslne \•Ucudun lhtlyaç
larınıı dıı:ha l:.>1 cevnp vermek ve dn· 
hn bUyük bir Lem kuvveti pcyclıı et· 
mek Lçln teEckkUl eder. Spcırcu kal· 
bl spor ;ı.npnııyanlıınn yUrd':lne nn· 
7.arnn yalnız her bir vurumdn daha 
faz.in kan fırlntmnkln kalmnz aynı 
zamanda daha lYI boşaılır. Yilrdln 
slstolllnd('<n sonnı içinde kalan kan 
k1 artık kan adını alır, ı;porcu yllre
ğlnde asgari hnddt' düşer. 

Sporcu yllrdlnin daha kudretli le· 
lemcs nm dhll'r blr lfad~ kıın bıı· 
sımının yükselmesidir. Bu basım sv<>r 
hareketlerinden sonra 240 milimetre 
cıva sc>Vlyl'Slne kndnr )1lksellr. Fa • 
kat sıxıru twkibeden dinlenme devre
sinde bu 1>3.sım normal haddine dils· 
roC!kle kalmaz hnttll bu seviyeden de 
a.5a;;ıyıı ıner. Meseli\ t1c ldlometrelik 
bir koşudan aııcn:k ı:td Uç sııat sonra 
basım tabii s!1k0n sm1}'cslne varn.bl· 
lir. 

Sporcuda yüre~ln da'ha ty1 bir nl· 
zam içinde JsJeylştnln bo.Şka bir ifa· 
de 1 de dC"ı>O uı.uvlorındn duran ka· 
nın daha bUyUk nlsbctte dolaşun sis· 
temine glnnesidlr. İyl bir sııorcuda 
dol~ım kanının mFktlln yü7.de 10 
nisb t nde nrtnb ır. Yür('ğln iyi lşle
mes nln muhiti dolıışım slstmnlne 
yaptığı müsait tcslr şu ro:kruntardıın 
da ant:ı.sılır: 

Sü.ktln hnllnde sathın millmetre 
knres ne 85 kıl daman düştUğil hııl· 
de sporcuda bu m ktar 2500 kadar 
yUkseleblllr. Yani spor yıı,pmıyn.nlar
da kapalı duran ve içinden kan aeç
miycn birçok kı1 damnrları sporcuda 
aı:;ılır ve fçındf:"n .knn geçmlye başlar. 
Böylece yllrdtın işini koln.ylaştırnn 
bir kıılb muh :U meydana ç~kmış olur. 
CUnkU bilyilk dnmarlıınn yUkU ıızııl· 
mıs olur. 

Şimdi muhteUf 91>0r nevllerlnln 
kalb bUy!lklllğil üzerine yıwtıfı tesi· 
ri nrnştınrsnk ŞU ncıtkeye vannz. 
kalb hncmlnln vücut btlyilklllğüne 
n be-ti ~ üzllctılerde 1/63. orta mukn· 
vcmrt kosuculnnnda l/GO. uzun mu· 
'·avpmcl koşucularında 1/57. kUrek· 
ç 1 rdC" l /55. kayı'kcıl:ırdıı l /50. pro
f •ıyonel bls!'.kletçllerde 1/40 ıı eşit· 
Ur. 

tdmnnlı flTlOl'Cuda kalb s.:ırfettlltı 
rc•Mi en oo'k ıı.tlsmsr Pblle<'e<k bir 
haldE'dlr. N11bız ~ 8POrcu o1m1. 
vandll dakikada 7Q-80 aruında oldu· 
ıtu halde spc:>~a 40-60 arasındadır. 
.Hatıti bazı :kırvvedi ~ - .. 

Sadi IRMAK 
bızın 40 d:ı.n dn 0..'5!1.1':'1 dflstüğ{l görü • 
!Ur. İy,I bir l<lmnnln hn7.ırlnnmıs spor· 
cuda yüro'k IŞ'li•yl Lndekl kudreti nn· 
Inmıı:k lçı.n sUkO.ıılıı. fo.altyt>t nrnsın • 
dnlkl nı:dıız s~·ısmı knrsılıı.ştırmo'k lu· 
zımdır. 1Y1 bir sılOrcuda yüz :rnctr{'llk 
bir sürat koşusunun lıızlnndırdığı na· 
bız knşudan sonrıı ne dn.ldkn lciııdc 
normal lı:ırldlnc lnf'lJllmelldlr. Knlbhı 
normal sükOn ntımına ı·cc ve güç 
vnrıııb 0ln1L'5l sporcunun 1}1 bir ldmnn· 
in yl'tlşnıcd ~ini g&tt>rtr. 

Yür('ğJ Jy:t tşlet.mo ve uzun :zaman 
zl.nde lblr hnlde tutmanın en lyl vn· 
sılası. mi es:ıslnrn güre ynpılıı.n 
spordur. 

)tomobiller İ(İn yeni 

bir yakıl bulunmuş 
Tanı.ssa, 8 a.a. - Tar.ıssa endüst

ri mektebi prafösörleriııden kimya. 
cı Nlguol'un otomobillerde benzin 
yerine kullnnılaoak yeni bir yakıt 
keştetUği bildirilmiştir. Bu yakıtın 
mahiyeti hnkkında kati bir ketum!. 
yet muhafaza edilmektedir. Motör
lcrde yalnız hafif bir· dekiııikllği 
gerektiren ve makinenin kuvvetini 
hiçbir suretle aznltmıyan bu yakıt 
uzun bir mesafede defalarca tecrübe 
edilmiatir. 

İngiltere'de askerlik yaıı 
Lorıdra. a.a. - icı nazın M. Bevln, 

gençlerin askerlik yaşı olan 18 yaııı
na girmeden önce tesçillcrinl derp1§ 
eden kanun Uiyıhasının ikinci mllıek.. 
keresi miJnasebetiylc cıu beyanatta 
bulıınm~tur ı 

Bu gençler 19 yaşına basmadan 
deniz aşırı ülkelere göoclcrilmlye
ceklcrdir. ÖnllmUzclekl çetin muha. 
rebeler gözöaUrıdc tutulunca, 12 ayın 
çok uzun bir talim devresi olınOOığı. 
nı ıınlanz. ı 

Harbin ilk yıhnda 

Amerikan kayıplar1 
Va.şl.ngton. 8 n.a. - HnI'P haberler 

bürosunun neşrettlğl rcsm1 tchllğe 
göre, harb!n J;lk yılı iclnde ıımerfknn 
ıruvveUertnln knyıplnn, 57.207 ölü, 
yarııiı ktı.YIP ve esirdir. 

Hindistan umumi 
valisi 

Lonclra, 8 a.a. - ı-mtdlmetln tale
bi Uzerlne, Hindistan umumi vali. 
si vnzifesl müılıletinln bitmesinden 
sonra altt ay daha t.olnln bal}ında 
kalmayı kabul ılştir. 

Şehrimize taze 

uskumru geldi 
Bell'diye Reisliğinden: 
Soğuk hava tertibatlı vagonla yeni 

gctlrilml!I olan taze uekumru balı. 
iınııı kilosu ( 65 ) kuru tan Yeni. 
şehir Elf'ktrlk Şirketi yanındaki Buz 

~d& aatıJım,aga ~--

IF:;;,;;::::;:==~ı~c.~H~.P-.V-ila-ye-1-ko-ng-re-le-ri_J _______ ~----------~--~~~ 
Ankara, 8 n.a. - Aldığımız tc~ 

graflar, Yozgat ve Gümüşhane Cum. 
hu:ıyet Halk Partisi vilayet kongre
lerınin toplandığım ve muhtelif 
k_onular Uzcrindc geçen görllşmele. 
rınden sonra yeni idare heyetleri ile 
bilyük kunıltaya iştirAk eyliyecel< 
d~legelerin seçildiğini bilcllrınekte

-2-

1 

Cigaraya karşı 
açılan 

savaş 

Cığaranın zararından hahsetmck . 
'--akı , ıdu- • atesın 
' .cı 0 gunu .söylemek kadar bir 
m:ılumu tekrardan iba-·=- H . k. b ·~~. er ıır· 
~a 1 ~nun ne mutlıiş bir zehir oldu-
gu~~ bılir! fakat kôtıi hir alışkanlığın 
tcsırı)le hır ıürlu bundan kurtulam.ız.. 
Doktorun: 

- l~rsen lilürsünl 
sözüne rağmen, ZA) ıf iradelerinin l'"Urb:ı· 

nı olanlar, bu mel'un zehirden kurtu· 
Jamı)anlar pek çoktur. Cığanı)-a kar· 
~ı açılan savaşta belki yıllanmış tir· 
yak!l~i kurıarmalc guçtür, fakat bu 
zehırın körpe ıımaıörJcrini te)killılı 
ve devamlı bir ııavaşla ikun.ırııbilir • 
dik. 

Du S:t\aşı genç \'C dej;crli Maarif Vekili· 
miz Has.ın • Ali \ "ücel nçıı. Okul 
sıralarında oldukları hıılde naçılsa bu 
:ı:t-hire hcH!~lerıenlcri "ey.ı alışanları 
kunarm.ık için biııün okul kndrolarını 
vazifC}e ça,i;ırdı, gençliği zclıirin deh· 
şetine inandırdı. Bu savaşa yazı ile, 
konferansla, çizgi ile buıun memle • 
ket aydınları d:ı katıldılar. 

Maarif Vekilimizin geçen şubatta açtığı 
sa\ ,1ş, gcnçlii:-in sağlığında elle tutu· 
lur kazançlar temin cımiş olmalıdır. 
Dun dimize gt.'ÇCl'ı 110 bü)uk sa) fa. 
lık değerli bir kiıapçık bu s;ıvaşın biı· 
ıün hı1i)le dc\'lUll elliğini ve şuurlu 
bir propagand.ıya darandığını S'-" • 
tcrmckıedir. 

Ma:ırif Vekilli ~inin çıkardığı kitapıa, 
cığnra ale")lıindeki bürün cdehi}·aı 
ıoplanrnısıır. Memlekeıin en del!erli 
ilim adaml.ırıııııı ~azılnrı. g.-ızctclcr
de ı;tkuıı )'azı \'e karik.ıtiirlcr özenle 
sıralanmışıır. 

ı:scr, gençliği cıj::Urad:ın ıik\indirccck, 
ürkült.'t'ek •csikalar ve rakamlarla do
ludur. Haıı!\ birçok tiryakileri cı,iiara
claıı so,i:uıncıık bjr kaliıc tnşımaktadır. 
Kiıabın bir ınlihi de, cıjiaranın paha· 
!andığı bir devre ra~ıl:ı> ışındadır. 
Çünkü, co;arıı kürek rruıhklımlarının 
hile, pah:ılı uğanıclan kurtulmak için 
iradeleriyle sa,ıış halinde oldukları 
rnıı::ünlerde, bu propaı::andanın tcQri 
birknç kar daha verimli olacakıır. On· 
ların 1.ayıf iradelerini kuvvcılendire
ock, 7.l'hirdcn duydukları nefreıi nrt· 
tı nıcakıır. Belki yüzde şu kadan nğa. 
ravı bırakarak. hiç olmazsa ızalıa . 
caktır. nıı hile, memleket ıılçüsüıtd< 
bürük bir k:ı1anç sayılm:ılıdır. 

Vrkilliğin uçıığı bu ~va~tıı lıcpinıizin 
de mühim birer rolümüz olduğunu 
unutnıamalıyı:r. Hoaı, nna baha hu 
savaşta, birinci derecede v~lfcli ol· 
duğu kııdar, bir vatandaş olarak he • 
pimiz okııl ka krti ahında cığara 
gurdüğümüz zaman hemen müdahıılc 
etmeli ve memleketin öz çocuğunu 
bu !\fetıcn kurtnrmalıyız. Maarif Ve
killiğine savaşında büyük başarılnr 
dileriz. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Milli korunma 
mahkemesine verilenler 
Fazla fiyatla ekmek sattığıııdııo 

dolayı Ankara'ııın Kavıılı köyilııden 
Bekir oglu Ali Osman Göksal ile 
lrnr~ıesiz ekmek satan Nccatilıey caıl
desı No. 21 de ekmek bayii Ha111 Ha. 
knıı! Atpazarm<la 211 No. da ekmek 
bayıl Hııllt Bollns:ır, İçhisar'd:ı İstek 
sokakta No. 2/4 te ekmek bayii 
NecaU Millt Korunnuı. mahkemesine 
Veril~lerdir. 

Resmi daire avukatlarına 
dair hüküm uzatıldı 

v Mnıt'S veyn llcreU Devlcl. Vn llın< 
eya DC'ledlye biltcelerlndcn yahut 

Devlet, Valilik \'eyn Belediyelerin 
~ifc ve kontrolil nlUndakl daire veyn 
ml' ose, Yıı.hut ştrkotlerdcn VC't'ı1en 
m ışavlr ve nvUkntlnrın yalnız daire, 
aıv~~~ veya şlrkcıt.lere nlt )şlerde 

n cdeb lmelerl hnlkkındn!J..i n· 
~~~!ık .knnununun beşinci maddesi 

k 
ıilniln b1r yıl dnha uzatılması 

nrnrla~ıstır. 

İktisadi Devlet 
lk:Teşekkülleri toplantısı 

mi J1sa<tl Dcv!m Tcşcıkküllerı Umu· 
!k (')eti tıugUn saat 10 dn roplnna
~· Et! Ban1c ıbllllnoo ve rnııorlıır.lyleo 
d C"r ,.;ılrketı raporunun tetkl:ldne 

C!'Vam edecclktlr. 

dır. 

Pazarlıksız saflJ kanununa 
aykın hareket edenler 

Pazarlıksız satış yapılır levhası 
asmadığından dolayı Denizciler cad
desi 7o No. da bakkal Recep BaybU. 
kcn, İstasyon cadılesl 99 No. da ka. 
s:ıp Ali Yuısuf Alkac;, itfaiye mey. 
danı Kırşehir hanında hazır elbiseci 
Mustafa B~ ve Ahmet Ceceli, ve 
satışa arzettıği mallar Uzerinılc fiyat 
e~lkı'ti koym.ıdığınclan dolayı Deniz
cıler caddesi İtfaiye meydanı Temiz 
sokak No. 25, hazır elbiseci Muhar
rem Yalçıner pa?..s.rlıksız satış knnu. 
ııu lıllkümletin<' ay;kın hareketlerin
den <lolııyı muhtelif para cezalnrına 
ça.ı;nlmr !ardır. 

Çağr1 

i:r Sihhnt ve tcUmaJ Mu:ıvcnet En· 
cümcnl buctın Mat ıo d:ı toı>lannca.k • 
tır. 

"(:r M l1I '.M'Ud.ataa Enctlmcnl buırün 

Heyeti Umumlycden sonra t<>Plıınncak • 
tır. 

-(;ı Dnhillyt? Enrllmcnl buciln s.:ıat 10 
d:ı toplannenktı:r. 

-(;ı Maliye EnC"Umcnı buı::ün Heyeti 
Umum!Ycden sonra toplaruıca'ktır. * Hnrtl'tye Encümeni buı:Un Heyeti 
UmumJycden sonra toplıınneakur. 

-(;ı Ac:l'lye Enctımenl bugün saat 10 
dn toı>lıın:ıcııkur. 

Çin, Sovyetler ve 

İngiltere devamlı 

istişare halinde 
Londra, 8 a.ıı. - Mr. Cô~ll buıriln 

Avıını ı< ımArıısındn bir su:ıle CC\UP \'e
rerek Çtn. SO\'Jiet \'e llriUınJiıı hı.kil • 
mctl rlnln daimi ~ tlş re hnllndr bu • 
lunmalnrı lı; n ıılını:uı k'tlbirlcrtn k<."11 • 
el n1 dalma memnun ve Uıtm.ln cllneıt· 
le oldukunu l.ılldlrmlşı!r. 

Mr. Cör<:ll şUnlan 1111.ve etmiştir : 
- Bu lst.lııarcl<'rtn mUmkun oldurlu 

klldar sıkı ve devamlı olmıısı i<;tn her 
•w yapılmı.ıır. 

1'<:1 mebusb.rdan D<iban, "- YQksek 
htuı> meclisi mevcut olsaydı ve hanı 
tıııırruzunun bütün ıı:ıhn.lannda islim • 
reler yapıls:lydı Stmaı Atrlkn'dıı cıknn 

b:ızı eser veri.el hll.dlısetcr belki 00 cık· 
mnzdı,. demesi llzcrlne, Mr. Côrçıı, tun· 
l.:ın ı;oylmtt.ttr : 

- Bunda en ldlQ(lk blr hnklko,t Jco • 
kusu dalı! ohtuıtımu ı;:nnmıyorunı. 

Mr. Cömı. btr hıırD kOllSCI)'!. k urvı • 
ma."1 teklifine 1b1r muhtelif tııı1hlcrdc 
yıtplıl!:ı ~ata Mr llCY ıuı.vesı.ne 111 • 
zum görmroıı;tnı ooylcm!ıııtr. 

( Küçük Haberler) 
-(;ı Bazı llırııcnt flrmnlnn Gilmrttk 

ve !nhısnrlar Vek lllğ!ne milrncıuıt 
ederek lthnlAt esyn.sı knrşılıtındn Irıı
ıkn b rn ihracına müsaade cdllmcstnı 
1 temlşleord r. Bu :lstelk llglll vcidllDt
Jerce tnoolenmcktedlr. 

-(;ı Görillen lüzum Uzerlne Ödemiş 
Kn~ mıı.kıımı B. İhsan Kurta.y vckllUk 
emr ne ıı.lınmıstır. 

Kırtkkale 

Belediyesinden: 
Şehrimlz<le Ileleıllye Teşkilitı ku 

nılmasmda yük8ek yardımlan ~ö • 
rlllen Ankara Belediye reis muavtnİ 
Musta!a Adli Batmanın Kırık.kal 
h_eı_nşireliğlne alınması Belediye me~ 
lısınln 11/11/942 Tarih ve 13 s y ı 
kamr iktizası olduğu lltın olunur. ı ı 

Ticaretin en karlısı 
insan değeri üstünedir 

DUny~ lbir ula sattı1:'11?lız 00 
olur. Bahis bn nlannın u üne 
duğu znmnn ŞCJ'('f ve tiı>a 0 

• 

Tütüne dair! 
.Su he)~, eğer }anılmıyorsam, Ko
~ zade izzet Mollanındır: 
He• ~han i;ıim deyıt mecliste Lif el• 

N l . mem, hele, 
"1 "llm ol zeı-J:ı kim fi/hal bumum· 

j d.nı gt'le. 
zzet .Molla, tütünü '\11bucak bur· 

nundan sclı.'fl bir zc~ .. di)'e vasıflan
dırırken, belki de, bir kefune O)'UOU 

)'llpma)'t düşiırun~tür. Fakat Maarif 
\:ekilliği?in h:ızırlaup basurdığı ,,e 
bıt tanc$ıni de bana arm:ıgan euisi 
eseri oku}':ınlar bilginlerin )':12.I ve knn· 
f eranslanıxla gcr\·ekıeıı ıüıünün "bu • 
nınd:ın gelecek" hir ze,k olduğunu an
lı)acaklanlır. 

, Ord. l'rof. Dr. Julius Hirsdı hu 
kıı~p.ıa. )er alan bir razısında ıüıünün 
tarıhını ŞÜ)lc anlaııror: 

"Krhtof Kolornlı, 1492 senesinde 
Gua.ıuhani ad.ısına a)ak bamlh :zaman 
yerlılerın >aııraklıırd.ın )apılmış üstü· 
vnııl bir maddC)i aılızl:ırına ko)arnk 
bunun dumanını içıiklerini goren ilk 
auupalıdır. 

. ~~ e~likr, hunun kendilerini te kin 
eıuı;ını, bir nc•i sarho~luk •crdığini, 
fakaı a)'DI zamanda }orgunlukıaıı da 
koruduğunu söylediler. 

1519 scne5iode ıütün Gonznle Hor· 
nand~~ ?e .O•iı.odo ıarııfından Avrupa· 
}ıl geıırıldı. Bu İspanyolun yazmış ol
~~ğu muhtırada Amerika }crlilcrinin 
tuıün içmek için kull:ındıklan çubuk
lar hakkında malüm:ıt vcrİIİ}'Ot ve nv
nı 1;Rma~da ııitüniin i~mi olan "roba~" 
k_rlımcsı de ilk defa olarak l<."Shit ed"· 
lıror. ı 

Tüıün kullanmı)':l '--·it • 
)'Oll.; 1 .• ..L. ~ yan lc'I~ 

. ~r: >ı<rn."lrlara yakışan böyle klirii 
hır ıııyadı taklidetmelerindett dolayı 
ft)'lplanınoı bunlar artık, .. " " bı 
kamı · k i ' tutunu ra-fU< ıı < erecede alışııklan bu-

füesi de 162'f • 1724 ara,ınd;ı, > 
yüz ~ne rniıddcıle tuıun kııllan.ı 
aforoz ctıi Hukümdarlar ,e d(f 
ndamlıın d:ı ıddctlı eczalar ko,ıır 

tüıün kullaru1=ısının öıı.unc ~ çıD1 
uğmştılar. 

in~ılıerc Kıralı <birinci Jamcs ı 
~e)hinde bir eser )ıtımış, Osmanlı 
dışahı dordıincü Murat, tutune ı..~ 
şiddetli bir mucadclC)c ltlrişmişı·r. 

Takriben 1620 tarıhlcr.ind tu 
içenlere ölüm cezası vımlİ)'Ordu. F• 
butün bu müc.ıdcleler 'llC c:ezal:ır ı 
nün kullanılma ını ne ortadan ~ 
rabili)'Or, haım ne de ıahdidedcbi~ 
yordu. Bil kis denilebilir ki bu ıed 
bi rlcr, yasak '-dilen SC> e karşı al" 
!'üsbi.ıtün ıırtıırıyordu. Tütün, -
1çlnde bütün dıinynrı isıila etnıi 
Hilkümuler, cezalan kııldırdılar 
onun Yl'rine tutün gilınriiklcrini w 
s~-~.lerinI_ ko)dular. Buı:;ünkü -
tutun, bırçok rncmlclcetlcrin ibı 
yatında mühim hir ml nynam:ıkta 
de!"'·lcı gelirlerinin cfıemmi)'Crli 
kısmını tes'idi cıml'i:tedir __ " 

Profcsf>riin yıızdıkl:ınndan mr 
çayı bur.w:ı ııl'tarddc: hu satırlar 
ıünün gcçmi~ini anlatıyor. ' 

Tütünün geleceği hakkında da 
şeyler \Ö) lenıek lilzın~clirse. 'fii 
~ençliği, kendi§irıden ooma nesif1t 
rin "bı.ırnundan gelen" ve 'ırıliai cfıf 
nwı t'den" bu zehirden dini 
bumunu ve #) ·sünu kurtaf'a~ıc. 

Bunu sa~lıynrak olan ~ 
şilmiştlr: önümde sarfaJnn açık dır 
ran kitap hu şav.ışın öndi,O ..a.: 
di bana. t'n n 

SPof'cu gcoçliğe sıhhatten 
dııldc ve giirhfulüktcn mkasyedilılt 
raşmu! 

*** :r.terketrnenin iktıd:ı.rl;ın dı~ı:a ol
,.-u ee\ abı nı ı.·eriyorlardı. 
Avrupa•J.ı tütün ekiniine • __ ,_ Yangın dünyasında yeni 

olan zat f . . on .. , ..... .. 
.' :ansa nın Lızbon'daki Elçisi b 

Jcan Nıcoc tur. Bu zaı ltaJ _ ir söndürme raresı· ·' 
s.ı'd ·· - • ya ve Fran- __ ~ 

•1 tuıun yeıişıir:ilm . · • . 
miJtir. t:sını temın « -

Paris ve Uoma•da 1-.:-: _ kl"nd u ... nun enfiye 
JC 1 e kullanılma.~ı 1 · 
llollanda'd.ı da • ' ngılıcre ve 
ma • " sıgar (ı>üro) kullanıl-

, sı taammum etmi$tir. Buna muka
hıl t1gara da evH•ll RuS\ıı'da A 
>a'd.ı \C ıarkıa kulla . ' vumır
mışıır. nılııuya başlan • 

,,. Kuvvedi bir ihtimalle Türk" 'de 
lu05 tuıünün 1642 de enfi ~ye. 
kııllanılma tarihleridir. ycnıo ılk 

Osmanlı ülkelerinde t'" .. k 
nılmasıoa karsı bilh ~ıun ulla
ıiddctli b. .. assa dın adamları 

- ır mucadcle açular. Roma ki-

Da kar 
A!rlka'nuı l!n ön . 

biri olan Dnknr lın~ındli Jlııınnlnnndıuı 
ha geni,; maın a. bugun dn· 

A U ıııoıt veriyoruz. 
nnllk lııırtnsınn ıb • • 

sn, ACri.kn'mn Yt 'lb . ır goz nıtılır-
sının durumu, !ı("Şl uru!~ ;yarımndu· 
Bu buı wı, Ccııup ~~ gozc çarpar. 
ru uzıı.nmış bir hnld a ıkıta.sınn lio.ı;· 
ll Yıl L"l:lnde hele cd.:.r. İşte, son el· 
dcnberJ, bu 'ycşııı!cçen .eüıan hıırbln
bakımılldnn bı run üzerinde onem 
Y<'nl bir lımnn rtncl derecede S..'lyılan 
Cenup AUııntlk ~c)dıına ge nılştır. 
"Döner plCı.kn" ad entzlnln ilzcrlnde, 
Da'kar limanıdır. ı \'t>rilen bu lıman 

Avrupalılardan lk lı1n.r, on nltmcı 'ü detn Hollıında· 
Yanrnndıı.sına g. :YP z < J. j Yt'IŞ !burun 
tinde bir ticaret 'nO'kt n<lru.-ığı üze· 
Burasını tııJıkı.nı usı kurdular. 
1817 yrlınn krulnr /t~l~r. Bu noıklıı, 
sızlnnn eline g~u rıs; ızleri.n ve f • 
re ndıısı susuut < urdu. F t 
ndnsı ıs~ bl u. Ycşılburun • 
sıtma Jı~taı~:ık toııruklı idi. B ada 
cLnıelklu 1ı,-.mbe:ulgın halinde devam 
evler yaptılar ıiı4i'eş !burun ilzl'rlne 
>'Onerler ş ınd 1 D de, avrupalı mis· 
ucunn )l'rleşUJ. ıı.'kar denen yer n 
1858 de cUne nl~ r. Fransa, Dnlknr'ı 
dn iki .küçük 1 ~

1 • l852, 18G2 yıllnnn
tc b[lyük bir ~~gıııkıran yapıldı. 1865 
dı. Umanın gü 1g~kıran dııhn yaıpıl· getir idi Bu zc lr ı>lft.nı mC")dann 
nı, ~ki bilyft~lidna ıg'Örf:", Dnknr limn· 
dOkuz metre d~lgıı:kıran arasında, 
b(lyük gcmıı . nl n le olııca:k, cm 
atabiICC<!ktı ~ bıle, bu limana damlr 
lıı.ın:ısınn k • lt'ın bu son hamin 'baş
pıldı ve geln~~~ll~şilnüldüğQ gibi ya-

1898 d D 
bir gemJ et ıı.1(nr yim:ı.nındn mi111 
Batı Pransersanesı Ynpıldı. O zıı.man, 
nemı i."Öz dzn Afrlknsı'nın lktısndl ô· 
flakar Hm n no nlıtlı1Iloımıştı. Yıılnız, 
olnuıma; anı, meı:ikczl bir durumda 
durııık v1:ızff'..erı', harp gemilerine bir 
nı zıı.ı e 1 görecclctl. Burayıı, ıw· 
<:ıkııc=.cla. llcuıet gcmlleri de giriI> 

Dll'krır'dn m d ne olduk ,f.'Y nnn get.lrlfon tersa· 
gc<;nll<"rt c:ı. bliyüktü. Harp ve ıtlcnreı 
1 (l(•dk ne mühimmat ve eı-.aık :ı. ilk· 
lun tl.'SiS:ı.tln bzıı;.ıok dc:ııorlar bu· 

Fmnsız mühendi leriııdcn birisi 
yeni hir )-:ı.tı.gın söndürme vaması 
dut"WlU ajan!<lar haber vcri}or. 

Saçnklannın dorrıe iıçunü )'all 

saran bu dıinrada b&yle 1-.i.r ada.mm 
kıp da yeni bir }"angın sörut"umıe 
si bulması, hepimizi SC\'İndirmek ıı 
zımgclir. 

Fnkar çıkarılan y.vıgıolıtun 
bunları çrkarmak için kullamlen 
imnı; vasııal.lnn hu 500~uğu 
mıd.:ı bir framız miihcndisinin 
ğu wndümıe çaresi acaba ~ 
lak kalmıyacak mıdır? 

T. 

S PO R 

Okul Spor yurftan 
voleybol müsabakalarl 

Okul ~rıort Yurtaıın Kız Oltu 
volf')'bol teşvJık müstılb:ılkaları bki 
li : 

yntJt1ih 
m Gnl ıı 

Kız list'si 3 3 
T.M.C. 
Yeonlsdhlr L 2 
tıımetpn a 

2 l 

Enstltiisü S ı 2 
Teclm L. 3 O 3 

Bugünkü maçlar 

• • 
Bu....-.Un saat 14 te Anknragilcti 

hasında Fen Tnthllmt Oku1u n~ 1 
dek S\IB:>ay Okulu Guclcrl arasında 
SUvıırı B rli · GUcU Uc Tıcyyare 
Blrl Gllcli arıı:sında hentbol ın 
baıknln.rı yapılacaktır. 

I• NSAN of:Ju. g(iniln b1rlndc 
belki batUn bil' sır dUnyn· 

tele 
1 

sını, milsı>ct ilmin :ınütcarl· 
y.{ık r ne bağlı.yıı.cak, foıknt b r bil· 
lıı~oehul geme üstü örtülü ika· 
olanı ır. Halbuki bu, en yn1onında 
!Ur :ır. 11.k brouşt.n en J<o1ny eözU· 
Mua e nnlnşılır gibi gorünen dlr. 
kerıdl rrır;:alnsrruığn lüzum yo'k: ıns:ın, 

hatUi .namus ve hn)'S yet <'r 
1
• 

cll:mızi hiç bir bağla .kay
parıwa vurmalktan ~ 
knt davaya biz gi:rdik n 
ren l t>irdcnb re dctil$1.r. 

kruuyor, g miler trunir edlllyor, bir 
1 k r bilyllıklllğünd<-'ki gemiler bl· 

1 
'ı-, raya <:akllcb ı.b·ordu 

dığ ~ ı-~:l~r, bUylece, ~"tbln.neıı ve 

nd 
mnnln.z-b1e öernbcr Breııt 

Bllm~~tını bılml'yor. 
rnezly ~ınt bllmektcn btlyilk 
dinl b~·oktur, derlC'r. Ftılknt lken· 
to!T1<' 

1 
C"k, Sokrnt'ın vc<.:iZCSinl de 

iistUn 11 mnsı btrkınuru:lnn, çok dahn 
Zaaf blr olgunluk sayıtmıılıdır. 

Mllkl ve kusurlnnmızı, clkstk ve 
kn ı tı.Tımızı .kendi vicdanımıza 
rn:ız. b~o lkolay kolay Jitlrn:t' cdc
dntma ~dı kt bo$alıın önünde, 

turala !UlCı.yı?.dır. 
göre h~ kııcınırken kendimize 
ııneı' k ~ da olıılbllırlz. Zektı. nn· 
cU esc-rı clbidir, h/'ıdiS{"leri Dcen· 
ta~a 1~ttöak ctHrmektC', şC"Y· 
Ş mdı n Oyun1nn bulur. 

llın.1dm ndını hatırlrynmndığım bir 
nı ha:bc uıt, tlearetteıtn en 1dlrlısı· 
f1mızı r verlr'ken l!IYnl Ull>·ııf tıır:ı· 

"F..f;;.~~nmıştır: 
rlyle Sllt n111t.nlan hakiki kıYnll'tll'· 
rlno tıiı:~~~lmak ve kendi luındil«'
mlimkUn ı"ri kıymetle ııatınak 
la kllr 0 lilt.Ydı tlearl'tln ı>.n faz· 
aua.• ce~ ROnU9 ....-.ı.-

Şöyle bir zlhln teınrtru ne 
ıenceli olur; t.nnıdı:klnnnuzı b C'l:· 
birer 1()37.arn tekelim. Biz alıcı rer 
onlar - kcndl k<'ndllerlnl • BM yız, 
dırl!lr. Kendi bl.Qtt;ıllmlz değcrı::i~ 
s.-ıtın nlıı.lnn. Sonra, onlıınn ke dl 
leri için ırnUnı.ıslp gijrdfiklt>r.1 c1,J -
!eri soralım ve satışa ba$1ıy 1 cr
D:tha El'k alış vcrrlştc n nn. vurguncu 
ı1nıncl1Sl alnımızdndır. Cilnk(l 1 
ve s.'ltış d('ğerlerl nTnsındıı. g~ : ış 
rnrtıcı fnı.iclarn şıılı!t olacağız n-

Blz her şeoyi bllellfllrlz. GÜ U 
b rinde h!ııYntın su 11k Ad~ ~ n 
ıundıın'bC"r4 "blr ımunzz.am mtı.ı;huı•: 
kn1a.n tı1sırrunı da eö~ 1'' 
sovgHI dkuytıetılnT ben bir şey ~r· 
HP tıınıya'b l('('('f.'1mlzdcn <:o'k şll 
hC'liylm: 'bütOn m&ChuJlcr tnr>
ıeım o!nc-ak, !ırl<:at btz, ikend! k 

3
-

d mızı hnk kt def:e>nmlile b!Up ~
nıynm!lmn.'ktn. galiba devam e<ı~ 
(:l.z. Bn.Çkıılan için hasis kaldık 
ve 'k('ndi.mlz tein cömertllıktc ~ 
dircd Jcçe, bu böyic dd<ıcak. 

JttWıal ZdfJ ~ 

nt:uıbı . nn n k aş ıyarn!k, harp gemlle· 

mnnı onııcııtı, kndemeoll birçok il· 
.... nrıı ~ P ld 1 ' l::mtlk d 0 u nr. Dn1mr ın At· 

~mu e~lzl ÜZ<'rlnd ki strnteojrk du· 

1940 
nun nemi, 23, 24 ve 25 temmuz 

tıı:rar~ındıı, mUhlm bir lnglllz filosu 
kendlsl nn tt;etııvUze uğrnımnsı ile de 
hav nl göstermlstlr. Dıılknr'dnlkl 
Mt~ ~:~l v~ :kııra kuvvetleri, mem· 
rlndı:;k n e ısooe. yanmtııla Uzo
derılzd 1 uzun menzilli toplarla, llıman 
ceıt d en ynna •ke.ndisl.rııl korll(Yalbile-

urumdadır. 

Dn'kıır limanı, yumurta blçhnlnde 
~ hektarlılcUr. Yeşltburun'da, mey: 
fı~ gcl;Jl rllen dn.'lgıııkıran sayesinde 

ınıı ı Atlantik dcnlzln1n şlm:ıld~ !:i!: b!Jyllk dcılgıılanna karşı, Gore 
.in•- sayesinde de, cenuptmı gC'len 
"!~ıı:lıım lknrşı korunmUŞ lbtr halde
~· ~u ltmroı, lstildba\00, Yeşflburun 

ro adam arıısına itK'tondnn tılr 
set yn.prlnm'k, 50 metre ~rinliğinde 
~07.cl blr sığmıı!k olacaktJr. !c limanı~ 
ışında kalıı.n dıs Umanda ise, gene 
~ Rcmı:ıerı dcmJr atalbll~lt'rdlr. 

l!>35 k', "A ugustus" glhl 3.'3.000 
tonluk ~ transattantHtler, yoo4 
4alei• '~-d•'lli 
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Fin Cumhurreisi 
Ryti' nin nutkuna 

Tas ajansı muharriri 
şiddetli bir 
cevap verdi 

<Başı ı fncf snyfıııdn> 
~r. l ak.ıt Fin milleti, Finlandirıı'nııı 
"'ltriyetini ilk defa olarak, S<>\)et Rw • 

ı t.ı nın elindrn alını~ olduğunu iyice h:a • 
r l?rlanuluadır. So')'tt de\ letini kuran Le
~ ilin. Carlık RU5rasının munecilerine lı:ar 
r. '1 Fin milletinin hiirri)eri için )'Onılma· 

:aıı uzun yıllar mücadele etmiştir. Şimdi 
~qal olan Mannerheim'ın bu mürıe

tilcrle o zam:uı çok sıkı bir müna~eberi 
~trdı. !"in mılleıınin mudafaası için razı· 
~ muıc;ıddıı hanıreıli makaleler Lenin· 
~~a.I mindcn çıkmışıır. Daha 1917 de, 
~V)'CI Dcvleıinin Reisi Sıalin, Fin mil· 
~İnin hikimi)Tt hukukunu şiddetle ı:nü· 
""'aa ediyordu. Bolşe,;ik Pani•i ikudal".ı 
tlc alınca, ilk işlerinden biri Finlandiya· 

~ 11.ııı i ııkl;llini uınımak olmuştur. Bolşe· 
~ik hllkumctindcn önceki bütün ru' hü 
lıtiiınet1eri bu hakkı tanımak istcıncınış • 
~· k)-ti bürün olayları sükütla ı;rçir 

Jtir. Çünkü Rusya')ı Finlandiya'nıo 
~nı olarak f;&te:nm'1' jsırmc-kıedir 
~.1 Ryti, huı;ünkü Avrupa harbinin ta ,.h. 1 ıni ~c Finlruıdiya'run bu harpte oyna· 

dığı rolü de ı;ıhrif ederek Finlandira'nın 
~ onun rükKk h!lmisi olan Hiıler Al . 
'lıatıya ının ıedafüi hir harp yaptıklarını 

So\')'tıder llirliAinio bir ilhak h:ubi 
l'at>nıakıJ olduğunu iddiarıı cüreı ediyor 
~~ R)-ti, finlcri bu yalana inanacak 
""Clar hasiı mi unıyor. 

F'in/andiya'yı idare edenler 
011u askeri sergüzeşt/ere 

sürüklediler 
Ryıi')e inanmak gere.kine, 22 hu.İ· 

~ 1941 de Mannerhcim'le birlikte ih· 
1lllıaınlı hir hazırlıktan ı;onra Sovyet tOP· 
"-klarını htill eden, Sov}et tehir ve köy· 
1~ni ynkan, > ıkıın Jiiıler dej;ildir, faknı 
~>''>"'ılcr Birliği So\)'CI ku•'Vedcrini Ber· 

Sovyetlere göre 

savaşlar 
muazzam bir 

mac .., 

halini aldı 

n vı: l!ehinki üzerine saldınmışıır. Hiı· 
1~ \e Maonrrheim çcıcleıinin 'hıilbıoı 
bir tılUdafııa. harbi olduğu hakkındaki id· 
d~ Ryti için her va~ııının helll ol · 
du!:umı gustcmıekıcdir. Finlandi)ıı'da 
narı-ıslu hiç bir kiaı~c buna inanmıya • 
~ır. Bundan sonra Ryıi, Mannerlıcim 
tınJandiyımnı, doğu Avnıpastnı tt'hdi 
~en ırfılikcyc karsı bir ön kanıkol olR· 
'Ü; g•>&ıerml)e çalışıyor. Mannerhcim 
'tni ı.umresinin Hnlandi>ıı'yı Jİmaldckı 
liiıler taarruzunun bir ön karı'ıkolu ve 
l\"rur>a oın esaret Altım alınmasını htı· 
r~ hitleriunin iıııaıli hir aleti haline 

lof' '"">"dutunu söylemek daha doğru olur. 
Pinlaııdiy.ı, 4 mil>on nüfusi)!C, Avrupa· 
ilin en küçük dc\'lctlerinden biridir. Ru· 
11\ınla bcrabtt banp ~ koaışulariyle 
dost!ıık mün:ucbedcrini mulıafaza etS<.'Y
di, Avnq.a siy.ı!tlİnİn isu'krar ı:nili ola· 
;::" oldukça önemli bir rol oynıyahilir • 

ı. İmdi, Finlandi>-a'yı idare edenler onu 
': kc:ıi scrgii;r..rştler yolum slirüklcdilcr. 
~ttıal Avrupasuı<Lıki Hiılcr taarnı:runun 
"" ön kırrakolu haline lcoydular. ıs ay 
~ sonnı bu Jiy.ı5e<in neticeleri gö
~cıdir; hu &İ)'ll6CC Fin milletini aç· 
1 ~ biddnliğio öldürü<il tehlikesi ile 
k:ır;ı ~ k~uıdır. Rytİ, Alınan· 
>'l'ıuıı bu h:ırpte ~er Dirliğine kar· 
"· ~ııbil~ ıd.; memleket olduğunu 
bildirerek Fin milletine cesaret nşılamı· 
>'a nlıııyor. Fakat lıir bu(uk Y'll harp · 
~ IOnra. Sıalinı;r.ıı ve l<JC\' önlerinde-
~ sravasbrdan sonra, bitlcrizıniıı Rusya • 
~ kaı,ı zaferi kazanmak ümidinin kari 
~ette t•*~ olduğunu $'fık{ınb geçiş· 
1 'ri>u.r. R>-ri. bu harpte trşebbüsiln Hit • 
tf'den ıtittikçc dalın çok uzakb~ıj;ında~ 

da bahscrmi)'{lr. Hain Mannerh~ı~, R~ı 
~t fin milleti demek değıldır. Fın 
llıİl!eti henüz son sfüiinü sörlcmcrnişıir. 
Pı:ıı ınillctinin dost ve düşmıınlannın 
~gi t:arafta oldui;'llnu açık suretle göre
lıııl'Ceği uman uzak değildir. 

İtalya 'da ---------
sert tedbirler 

Bütün sanayi 
müesseseleri seferber 

hale getirildi 
Büyük ıehirler boşalhhyor 

il.oma. s ne. _ Neşredilen bir karar· 

' 1 büt.On Jtaban ııaruıYI mOes • 
~ l('J'ı <k-ıiınl sc!eııtıer hale ıwnularak· 

• Bu eure,Uc burnlnrda çalıt&O io<:iler 
~ fllınmış tcıtı;.."ld edilecek ve bun• 
> iç uını h C' bir v~Uo llc bırıı.km• • 
~ lc!ardır. Bundan bıı$1cn tşllY~ck • 
t:ı llUctı rd:uı dolayı cıa ııskcrl mahkc • 

' <' \'Crllccckltm:Ur. 
l! ~n pzorolt;rl, ha4vckll M . Musoll· 
ıı;ın V<'rdlkf emir Uzerlnc bUyUk GC • 
~IMü hıılkm t>Mkıı yerlere tıııım • 
Uta b;ul:mdıtmı ve bU ısıe idare 

tıı ~ ve ııarU tL'SkllAtını:n met • 
OltJu tunu )'!lZlyorlar. 

~0•nn \•fıllslnln nesıretUR'I blr emir • 
~ "Y<' göre, bOtOn npartm::ın ve otel 
~ll:ı~ıe fabrika bekcllcrl sivil hlz· 
o~ lc'n sMcrbcr ccııımı~ ktmııclcr 
\'a:, 'k tcı kld cdllcceklerd!r rıunJar 
~ t <'l' n n lfru;ında asker muıı.rnele • 

c t.'ll)J tutulnc:ıklnrnır. 
~ b.(>!clcnn ynzdıl:ına gllrc maııı1C 

rı M Dottnl e<-lıl ICT<lcn kOcUk lm 

Sovyet tebliği 
Moskova. 8 a.ll. - nu saJmhkl &nv· 

)'et lehi Uttne ektir : 
staıınımıt endüstri mahnnestrıne, kı. 

talarımız me\'zllerlnl tahkim ve dUe • 
man .fNı>larll'li! atce teati edUmtetlr. 

Stil lln.ad'ın eırnııı bat1S1nda ll<>V)'P.l ki· 
talan di.lşmanm kaıın hUcumlarmı p(lıı

kürtcrek kerıdlstne Altır kaYl'Plnr ver • 
dtmıtşttr, Bir t<'Jc kC91mdc, !k1 d\lsmıın 

bölUtll Y<>kedUm1$Ur. 

Merkez kestmlndc. ıatalnnmız ııosma· 
nın kar&l hilcum lnrun p(lı;ki}rtcrek. tam·· 
nızlnn:na ~ıun etml ıcr.ı!T. RJev'ln ba· 
tunnda bir ııovyet blrllitl ıl!lvmanın mO • 
teaddtt kann hücumunu ı>llskilrtmll$Ulr. 
Almn rW!.r 600 füil ve ;yaratı vc.mıisler • 
dlr. RJcv - Vlazma dcml1'yolu bo:Y'llnca, 
kıtalnnmız har<!kAtta bulunarak iki al
man p1yade llölU{.-Unü tnıha ve S tank 
tah rl'betm!şlerdlr. 

Nakln' ln ccmıı> batıs:ında, tk1 ııUn 

kinde, btrllltleı1mlzden blr lmcl 600 lll· 
man ot<ıUrmilştUr. 

Muharebe muazzam 
bir maç halini aldı 

MoskoVI\, 8 n.a. - Ro)'ter'ln hususi 
mu2ıabiri ı ınrold Kıng yazıyor : 

Meııkcz oeı>hcshldc muharebe. a1man 
mUdatau mewllertnln ft.1nde çetin c1ar • 
beli muazzam btr mne balln:ı aJ:mıııtır. 

.AlmRnlar sayın roo ır ve 2 tıınk ve ı 
t&buT ve 12 tank arwımda deA'lşen kuv
vetlerle her tııratta ica2'1 hücum Jlllt>l• 

yorlar. lkl tarar sik sık sltnıg\l ııilnıNye 

ge,lmcktcdlr. RJev'ln batısındaki alman 
haUnrınm !\.'inde eok lid<lct.11 savaalor 
verilmektedir. Almanl:ır hli: bir tarafta 
kıı.ybcttlkJcrl topraıtı ırort alrnıyıı \'e al· 
dıklannı illi uzun müddet muhafauya 
muktedir olanuımıslnn:1ır. Bundan b:ıeka 
Kızııonlu .ı;ıon 24 saat 1i:lnıli! RJev'ln 
muhtcl11 kcısfmlcrlnde ve VUllkl LWi'de 
hnşkn köyler ve tnhldmll noırtalor zıuı -
tctmielcrdlr. Don ve Volga arru;ındald 

harokAt şiddetli Jmr )"(lzllndm yavaşla· 
mnktRdır. Kalın kaT tnhRICası altında 

yalnız yollar ~r:-n, mayin tnrlalnn ııa 

ıcnyl>olm uııtur. 

lzvestta ıı-ıızetesintn cephedt'k1 mu • 
hnblı1, düeımnn muka \'emcotlntn kınl • 
dıtını sanmıuıın :vanııs bulundutunu, 
)-aralı blır 11AYVan m t.dlll}(ell olduıNnu 
)'l\Zl)OT. 

tsviçre'nin esirler hakkında 
bir arabulma teşebbüsü 

ı. lıı"11 VC' kll>lcre nakle<! len meı..-tep. 
1'11 dt 1cı1n mümkün mertebe sek • 

U!'rrnmnd:ın Y11ı>ılabltmcslnl temin 
ad :vle mııarlt mOdtırlertnc yrof Ul· 

t 'I: nıı Ur. 

~nr, !! ıı ıı . - t8'1crt" hUkilmctl b\ı· 
gUn neal'rıdR'k1 resmi tcbltkl neerotmlt • 
ttr • 

l{üba Cumhurreisi 
Aımnn;ya. fng1ltcro Yt> Kıuuı.da'nın 

hnl"P <'Slrlertnl tstcmlY<!l'ek zınctre vur • 

Va!;tnP.ton yolnnn" duklnrtna kanı oltln vP atman menfaat· 
~ '\İ 8 • R ~mt z!yarer ıertntn tnırtltere'de ve lnı:rıı.z mcnrııat· 
ıı ,. a.a. e ·o tn1 u 

l.~ v aı;i 1 ırton'ıı ı:ritml''k\e olan l{ • ıerı:nln ac Almnııya'da h!mtıYCS ze • 
,ı'tırnhıır reisi Bııfrııla. ''ıınmrln rtnc alm1' bulunruı İsviçre hilktımf'!t.1. 

t '<'fve nazırı ve l{i\ba'nın Vnşinır- ı bu ('Str!eMn d<'mintell lrurtıınlmıun tçtn 
l '\~~Plaj bulundulhı halrle, ılilıl uça'k her ftd tareta bılr tııırlh tcklı!:t d.mleUr. 
-c~ gel miştıic. 

CJı.; us 

Londra. ~ e..a. - '.Royter aJmısınm ı;ı. 
:ras1 muhnn1rt YllZ1J"t)I" : 

General Catroux. "FnınslZ blrllkl he. 
men Jrurulablı11ır, ancak meyvede kurt 
bulumMJnıık gerckUr., ııöızler!Y1<ı Dar • 
lan'ın llftlAhl)'etlerlne ltlrnz eden saJll • 
h1)'CtU btT SQZl'.(ln'!ln Ptıd1Ye i«ldıar !k\tl -
lıındıtı en katı bir t!ıuledc \Juhmmtıştur. 

Cutr<>ux bununla gerek Gcn("f'ftl ıle 

G3,• :lc'Un gerek :tmnııız milli komıt~ • 
nln gerek btzzat kemli 1<lhsl ttkrlnl 
tıcllrtm~tlr Sonra Geıcınıl Olt.roux ma
zisi kll>ariYle kıı.tlyeı\ münakltfeYl MN • 

mm: hlr adam olarak Uı.ntnmlliur. 

c.cneraı catroux askeı1 llt',bepler me • 
ııc!C51nuc aynı rlAvayı rle nlarnk ortaya 
)'eni bir m"5ele t"tkamıııktadır. General 
Cntroux, O:ırlan'm mO-tt<!!iklCT muY1l • 
salll yolu ilzcrtndc bulunıışu milttC'!lk· 
ter muılYet bakımından dotnı mudur t 
sualbıl son,ıy0r ve buna )'nlnız (hayır) 

demr,kle kalıTıl.Y01' knU olarak (Dnrlan 
olmllZSll tmnsız btrllltl hemeıı gen'Ckle
~ektlr) d1Y'O'". 11<vrcml Qıtroux dt • 
)'01' k1 : 

Mihvercilere göre 

sovyetlerin 
Don dirseğindeki 

hücumları 
geri atlldı 

mevzii çarpışmalar 

Mihver 
lehinde 

( JJaşı ı ıncı M)'tııd:ı ) 

mi tebliğinde Simal Afrika banlit1 btJk. 
kında pınla.r bildiriliyor: 

Sircnaik ~c ~uı. ~ • 
ınarun bmyQn kafilclc.cine ve rop an· 
zilerinc ~ ~r. 

Tunın'ta mıin!crlı düşmM ~ 

ile mubarebekr devam cdi)'Ot. 
l'hilipJlC\ille'e )apJlan ~ıli bllTa 

akınlarında rıhıımlara )'anqm!f bulunan 
r;emilcrle liman tcslılen \'tl hangarlar 
miiıeaddiı defa hombalanmı~tır. .ı\lmao 

~vaş uçaklan bir hav me)danında bu • 
lunan duşman uçaklarınd.ın birı;Qb~n 

ıalıriheanişlenlir. 
Sinıa.l Afrika'da a1nıan ve İtalyan av· 

alan 8 dÜ$man uçaSı d~~erdır. 1 
UÇ1ğımız kaybolmuştur. 

BaııdA inj;iliz hava ktw\eılcri düa 5 
uçuk ka~rmiştir. Bizim uı;aklarımızdaıı 
biri .knyıpıır. 

Alman avcılan doğu-cenup İngilıcre 
sahillerinde münakale )"Ollıuuıa ı.c as • 
ker knmplarına lıuaım euuişl..rdir. 

l>oju cephesinde ve Akdroiz'de .ı • 
llWl nakliye ~lan çok defa ~ 
}iddctli fuli)cıinc rağmen vazifclcrini 
haşarmakıa büyük bir muYaffakıyet gös
ıermi lcr ve bu wreılc çok mühim mu· 
hıırehelerde kati mahi)'cıtc bir roy oyna· 
mıJlaıJır. 

T unus'ta mevzii 
çarpı§malar mihver 

lehine bitti 
Rorn.-ı. 8 a.a. - ltabllll wnuı:nı im· 

~tı.Junın tcbllkl : 
slreNılk'te keş1! !aallycU o!m~tur. 

Toııı:umuz motörlü tatıt Jaımpla.rını, 

tQı> rnevzllortnl borııbardınw.n ctıntşt.lr. 

Hava JruvvoUer1mJz kcelt tankJnrını 

bombalam~ ve ı:ntı5clneli tüfcGt aw.ıne 

- !-

Amerika bahriye nazırı , 
Bir Londra haberine göre 

Knox'a göre Almanlar lsoanyadan 

15 harp gemisi 

Tulon'da geçmek isterlerse 

is a a 
sapsağlam mu a e mel 
ka 1 mıstır ede 

~ 
e 

(Başı ı inci $ll)iada) 
aıeuc ııS grıııhi. Golo ticaret ı;:emı,ı, 

Suffrm tınıfındın bir ağır knmıwr 5i • 
lihsızJandırılmıJ olan Condorceı 21rhlısı 
,.e nlha>·eı blogııdor sınıfından bir dcsıro· 
)et. 

M. Knox'un raporunda denİIİ)'Or 1-d: 
Fransız Pcarl • Harhour'u an(ak ü' 

ağır kru\'azörk, bir hafif kru\'azorun ~e 
bir uçak f:emİJinin tıımir edilcmı)l'Cek 
derecede ağır huara uğramasi)·le netice· 
lenmittir. 

-tr 
M. Knox'un raporu Toulon'daki 75 

harp gemisinin hasar derecelerı:ıi tli) le 
tC$hlı etındccedir: 

Kura hnvuzda, güvcncı.i •U üzerinde 
Dunkcrque zırhlısı. Su üzerinde 'e göru• 
nüşc göre pasağlam bir halde Galiso<:ı· 
niere 51nıfından iki hafif kru~uorle si • 
lilısızlandırılan Jcıınbart zırhlısı, Tigre 
sınıfından 2 torpido muhribi, Gucpard 
sınıfından Algle torpido muhrıbi, Hnr~i 
sınıfından iki torpido muhribi, Simo•ın 
<ınıfından bir wrpido muhribi, Arras sı· 
nıfından iki topçeker. 

Dcnizalıılanı. gelince, Toulon'da bu· 
lunan 19 denizalııd:ın 6 sı kuru havuzda 
idi. Bu altı denizaltıdan ikisi hasara uğ· 
ramışıır. Bunların in~aatı bitmişti. Yapıl· 
makta olan diğer dörı denizıılıı göriın~e 
s(>rc sapasağlam bir haldedir. Geri ka • 
lan 13 drnbnltıdan biç biri cözükmüyor. 
Bunlardan dördünün kaçtığı hitinmekce
dir. Runlar lcy1 denizaltısı • timdi Bıır • 
cclon:ı'da gozalund:ı bulunU}'Or ·, Caub
lanca ''C Marsonin deniı.nlulan • ıimdi 
Cezayir'dc bulunmakıııdır -, Glorieux 
denlzalmı • şimdi Or:ın'da bulunmakıa • 
dır ., ve niluı)ct kaçnrken marna çarpa • 
rak hatnn besinci bir dcnİ7nltı vnrdır. Ge
rirc sekiz deniı:alrı kalı)or '\'e bunların 
ne olduğu bir türlü iuh olunıımamakta· 
dır. 

Toulon'daki tinırct ~il<'ri anmn • 
d:ı S petrol gemisi \ıtrdı. Bunl:ırdan 90 
metre bo~'Ullda ve Golo 0(01.351 ihtimali 
bulunan biri baımı~ıır. Diğerleri hep ha· 
sara uğramışa bcnzcmckıcdir. 

DiğC"r ıarıı!ıan karada hiç bir )'angın 
\"C)'a tahribat eseri görülmemiştir. Barut· 
haneler tt hamclcr sapasağlamdır. 

Nahas Paıa 
M. Ruzvelte bir 

mesaj göndererek 

teıkkür etti 
Kahire, 8 a.a. - Par:ltrnento ezıı.. 

sıDdan bıızıl.an tarafından tcrtibodi
~u bir tıoplanUda söz alan başvcl<il 
Nnhas paşa Mısırı, mUttefikl İngil. 
tereye ve diğer demokrasllcre bağ. 
lıyan dostluk b::ı.ğlarmı kuvveUen. 
dirmck icin her fırsattan lııtifııde 
etmekte olduğunu söylemi;ı ve bu 
meyanda Mister Ruzvelt'e blr mesaj 
gö!Klcrerck mihver kuvvetlerinin 
MıBJr topraklarından atılmam husu.. 
sunda amerikan kuvveticrinln oyna.. 
dığı milhlın rolden dolayı duyduğu 
minnettarlık hislerini bildirdiğini 
lAve etmf§tir. 

Mister Ruzvelt verdiği cevapta 
ıımerlkalılann, mısırlıları demokrat 
memleketlerin UlkWerlni payla!Jır 
görmekle gurur duyduklarını teba. 
ril:z ettirrni ştir. 

Alman uçaklarının 

Fransa ve İng i l tere 

üzerinde faaliyetleri 

Londra, 8 a..a. - Fas radyoBuna 
gor<, general l<,ranco, almanlann 

i paııyol araz ı.ıılcn geçmek ti~ere 
y paca'kları her tlırlu tcşebbUse 
n ukavemct •dece~ nl bildırmlotlr. 
Resmi nıahfıllerılcıı sızan haberlere 
göre, .Madrıd'ı elti alman mtimcssil
ı~ri. son gUııler<le general Franco'. 
yu alman baıı komutanlı ının niyet. 
Jerirulcn t hılAtıle haberdar etmıt

lcrdlr. 
Dığcr lara r au ı. as radyosıı, 

Fas'da sö le kar aş:ılıklar olduğU 
bakknda çıkarıl;ın f1ll:r aları yalanla
maktadır. Hadyoıııın il ve ettiğine 
gtire, Ameriltaclnn m ıl Afrikaya 
yıyccek mıuhlclerl gittikçe artan bir 
hızla durmadan akmaktadır , 

Uzak - Doğu harbinin 

yildönümü milnaıebetiyle 

Japonya' da 
tören le ryap ı hyor 

Honkong, 8 n n. - Do:u Asya da 
haroin ilk yıldonUmu gunU Hona· 
kong de bfi) ıu. bır ~l'ml dcniZe ı.ndl
rlilll Ur. Bu, Hon.I<cıng'un jııpanlnr 
tarn.fındıın ~ı;nllndenbcrt llk dcniza 
Lnıdlrllen gemidir. Gen!!' Honı;kons 
tczgt\}ılanndan birinde ı~ cd lm • 
tc olan aynı büyüklükte bnşka bir 
gemi de Ukk(lnun eonlanna clof~ 
denize ındlrilccektlr. Simdi tcı:ı;Mı • 
Jnrdıı bulunnn buwk kU~ilk yclkco
llnin de 1nsası bltm~ tlzercdı.r. 

Tebrikler 
Tokyo, 8 a.IL - İtalyan Bfiy{ik EJ

çlsi Ue Romanya Elçisi bugün gene
ral Tojo'yu BıışvckD.lct dnlrcsindc zı. 
yarc.!l etm:şlcr 'ile Doğu Asya'da har
bln ilk ,rıldönllmfi mllnasebe~yle t<-0-
rlklcrdc bulunmuşlardır. Alrnruı ve 
ıtaıJıın ataşcneım len de baiırlye na-
7an Anı rnl Simntlı ile bclırıye genc:-1· 
kurmay reisi Anlinı Nagana'yı zcyn· 
n.>t ederek tcl:>rtklerdc bulunmu~lar • 
dır. 

Japon gençliğinin 
tezahürleri 

Tokyo, 8 n.a. - Doğu A&ya'da har
bin ilk yrldönümQ mUn:ısebctlyle j~ 
PC>1l gençllği taro.fındwı. )'Ullllan b r 
tt"Uthtir csnıısında Jaııonyn'nın muh· 
telif bölgcforindcın gclcn 200 münı~-s
sil aralarında Almaızya BüyCik Elcısi 
M. Ott ve nlmmı !kumıındrulüırındnn 
Schulz.e da buluıunnk (!zere birçok 
ccnclı! etleriyle görüşmek fır · 
IMltmı bulm ardır. Bu tc.uıhür esna
sında son uı.fore kadar b!Tın.-te mU
oodcle lclıı bir yeml.n yapıJmıştır. 
MC21ı<'ıPler nmın De dE-<\1cıt gen<;l:!Jc 
tes.kfllttı şafurln Terdfiltlcrt nutu'kJar
cbn sonra nlırum Bilyllk Ek;b!ıl de iB
ıxm ~Jlğlne btr hlta'bcde bırlun • 
muı:; ve alm!llı gcnçl!ğlnln seiAnnnl 
blldınnWfu. 

Japon başvekili dedi ki : 

Düıman diz (ökünceye 
kadar döğüıeceğiı 

Tokyo, 8 a.;a. - JaJ>Qc başV'Ckill 
general Tojo, Tokyo'da yapılaa bil' 
merasimde söz alarak O(Sy.k demit
Ur ı 

J apoo milleti, düşmanlan dn i:6-
kUnceye kadar üst üste mulıarctıe. 
!er knzanacakbr. Hnrbin ilk yılı için. 
de Pasiflk't.c çok önemli c:konomlk 
ve stratejik üsler azaır.ın j aponJI& 
gayretlerini daha ziya<kı artbracalc.. 
tı.r. 

Büyük Doğu Asya.da 

Harbin ba_şındanberi 

japonla rın kazandığı 

muvaffakiyetler 

- FırantıA'lnın tıtrlil!'tnl gcr('Cklcııtlmıe- tutmuştur. 6 tank tntırlb\-~lhım vo blr 
st fçkı bir ııdanun g tmcsl lazımdır. QC>lt tanklar da hruıam uıtratı1mıştır. Ila· 
Frnrnıız birliği husu5Utldn anlaşmıya ıı 11 • va muharobel<'.rlnde 6 dilsman ~tı 

Berlin, 8 a.a. - D.N.B. ajansının Öğ· 
rcndiğirrc göre Foclte \\~ulf cipinde alman 
ııv uçaktan 7 ilWnundı fransu ,.e Bel· 
çika hududuna münferiden ynkla~ış o· 
lan iki Spiıfirc uçağını önliycrck hunlR· 
rı auşümıü,!crdir. Uçaksa,"tlrlanmız da 
bstıda İşgal ıılıınd:ıld arazi üzerinde uç· 
mı)'& )cltcncn düşman uçaklarını mu • 
vaffakıycde önlemişlerdir. Üç İngiliz 
uçağı uçakuvıırlarımız.ın aıcşi)le düşü • 
rülmüşıür. Bö}·lece ingilizle.r 7 ilkkinun· 
da b.ıtı bölgC$İ üzerinde beş uçak kay • 
betmişle-rdir. A)-rıı günün sabahı alman 
:amlı sa~ uçaklan ıiddedi hir )'3WnU· 

ra rağmm iııPJıcre'nin rcoup.doğu böl· 
ge$İnde bazı hedeflere hücum cımi~le.r • 
di.t. 

T~ o, 8 a a. - tnwnrotorlu'k umu
mi k$ rıılihı taraltnd.'.ln dUn öa.lcd<lll 
ııonra ncsredUcn bir too tdc bU~k cıo
ııu As> 'da hıırt>m baıınd1nbcri J@Oa 
kUV\ oUcri tnr.ıtınd.:.n knznnılan parUJı: 

muımrfakı)cU;,>rln tılr b ~ )'al)Jl • 

maktadır. Bu mu\a!takcycı.ıcr ~ -
retle hUl!lsa cdllmtıtlr : 

7:ınz. 

rlne girmiştir. Zırhh blrliklerlmlz ıld· 
detll bir karşı hli<:um ynpmışlaroır. 
GeceJeytn düşman geri ç~lhnişt.lr. 

Av uçııldannııı cenupta düşman bir· 
JiklC"rinc karşı rııarrın.r devriye uçuşlan 
yııJ>mıılar ve hu esnada iki düşman uçağı 
dü ürmüşlcrdir. Uçaklarımızdan biri dvn
memi,tir. 6 ilkkftnundaki muharcbelett 
ait )'C'fl İ nıporl anı. göre, üç aÜ)matı UÇll• 

ğı nın daha rahrihcdildiği anlaşılmıştır. 
Aynı gün bizim de ba$kıı ~ uçak daha 
kaybctıiğimiz hildirilmekıedir Av uçak· 
larımızdan birinin pilotu UGdı r. 

Hava hakimiyeti k im de? 
Vaşington, 8 ı.a. - General ArnoJd 

bugün demiştir ki: Simııl Afrika'da ha • 
vıı hll::imi)~U müııc-filderde mi, )'Oksa 
mihverde ıni? Bu belli değildir. Muha • 
rebenin, At.deniı. üzerinde ve belki de 
l>üıün Avrupa ihcrinde ha"a h!kimiyetİ· 
ni kuracak olan bir gidiş ıılmn$1 muhte
meldir. Amerika hava kuvvetleri Sima! 
Afrika'nto bütün muh;ı.rebc 3'1.haJarında 
üstünlüğü değilse bile beraberliği temin 
e)' lcnıiştir \'e her tarafta taarruza seç • 
mi5ıir. Almanlar, biı. kuvveılcrimizi tO)>

lamadıın hava üstünlüt-ünü ele almı)'3 
uğra,ıyorlar. Müttefik h"va ktıvvC'flcri 
için mesele Amerikn°dan beslenmek u • 
rureıi iıihariyle daha gi'ıçtür. Rumınla 
bt-nhcr müttefik knmandıınlıl:ının ınüıa· 
leıısı şudur ki, Almanyıı b\itün hava kud· 
rC'tini A"deni7'dc ror>lamadıkça mih\'erin 
nıUtf'madi)'ftl artan müttC'flk hava kuv • 
... ,. Jr.Mtı ---~. 

düşU1'1llmü5tür. UQnksavnr babıryalan 

llu'(ırınd:ın Juısam utratılan dll.'t'r bir 
uçıı:k da denize ~(Jşt(IT. MürettOOa.t 
ıı.rnınnd« bulunan yüksek rütbeli btr IR· 
ı:tllz sUbayı C6tr cdUmJ&Ur. 

Tunus cu:>huılndc ~ ~. 
mlhvor k:ıtalan lchJnc wma omıilJUr. 

.Almlı.n a vaıan 2 ınırtlU ucnkı dü • 
f(irm0.lenl1r. Phl14>Pcvl:llc ltınan& bom
bft U-.11 klanm iZ tnrııtındnn boıntıan:hınaft 

cdllmleUr. I..ılnr.uıdakl gmU!lcrlc rıhtım 

t<'Slslcrt vu <ıopow yakılml6tlr. 
:rnın ıro<'C Tral>lus Gduintn dıe ma • 

hnllelertnc btr ~ boıınha atılnnttır 
Yerıt ah.ııllOOll 6 klş1 öbn<le, 7 klei yara-

Macarist an'da kömür 
buhranı 

&ıd.ıt.ı>eitc, S a.a. - Kömür kıUıf!ı 
.,ıizilndcıı Macarlstan'da 20 Wd<Anundan 
ııUbıanın :W tıOltkAn.una ve bc!kl de daha 
11(>1111llan kadar bütün mektepler !kapa· 

naca.ktr. 

l) Cenup bôb:e ~le Akut adalA • 
rında GOO bm düşman ns'kcrlne ikartı 

harp eden Ja:ıonlar 51 bin d nuın ö O· 
sil ııaymı,ıar ve 803 ooo r n mııtıırdır. 
Bundan başka d 5111nrnt: n muhte U: 
cavta 3026 toıı, 11 300 nfl:r ve hatif 
maki.nalı WMt ~ il 200 000 tü(('k,. 

144-0 tank, 31.700 otomot>ll ve luueyon 

llo 12 200 lokomo• r ve ' ı:mı nlınmıt • 
llT Dlıter tarnrtan 731 uc ık d t1lrii1 • 
m~ IYJ3 Ut"ak d:ı. ) t ribcd lıMştlr, 
Aynro 23.'i ucnk ele g trrııo•tr llıı 

A lman uçaklarınm Çörçil Darlan'm surcUe düşmanın u k k c)bl l959 • 

f aa/iyetJeri durumunu anlatacak buJmuştu.r Hundan mntl:ı. 104 han> .,,.. 
Bedin, 8 a.a. - D.N.n. aJanet, otmMı A k tkaret ı;:l"m!lll bat nlmı \eya h a 

h br--'lcrtntn .,.__, r Lood~ 8 a.a. - vam aınarası. u"'-Ulmı-ır. 
Rvn YYÇ~ .,,.,,,... A rtıı:a'dald nm öııUmilzdekl gizil toplantısında ..... •• 

tool1Yct!eri hak1cı11da IU malOINltı 'ttrl • M. Çörçil, Amiral Darlan hakkında :ıı C!n'de 3 milyon 600 bin sk~ 
)'Of' : beyanntta bulanacaktır, M. Eden, bu knr11 harp ~'(! rı nı>on b."U\"ctl<"l1 ~ 

Tumı~'ta aJmeıı ııav.ıı~ uctklorb'le ı>I · giz!ll toplntının M. Çörçil tarafından rı n dU mnn l ısa saymıaltır ,.c 123 bin 
kc bo!nba uca1<]arı 7 UK<A'lunda ll!r oolt açılacağını blldlrmiştir. 1 •r nımııı nl r. 
(MJşr-qn tnnkml ~onnr. Al • nund: n bnlik d ŞJll nd:ın muhtMtt 
mım UQllk'!ıımıın kuvvetti 8Uft!tte tMı • Hırvat - Bulgar ticaret captn g4r. top, 3200 f:tr \C hatif ma • 
Jdm CCU'm!a btr hav.a mcvıta- yap • ktnalt, 1"'91!!0 ~ uı tUrt'k 'c tııbancıı. 
tıtclnn b1T baskında hlr O&!: ct!lamaıı • m ünasebetleri 129 otooıobf!, )olwmotlt \e vaı;on ele 

rotı tnhrlbed11mWttr. Sol'ya, 8 a.a. - Hırvat Harici>"' Nıı • ı:C<..'irnı tn• •. 
Şlmnl Afrlka'dııkt muharebe m~ • urltğı Daire ~flerinden I>r. Kobadı'ın A>'llı tcbll!;:e l:ÖT<.' 3at>Ol'I ka~ 

danJ:tn o.zerinde alman &YCJ~ 7 dOtı • re: liği alnnda buluruın bir Hmııt Ti • fliy'Je hO ~ :ı f'd !m 
man uçüı dQf1lmıtı.ıenttr. Btr al!M.n (1lt'C( Heyeti Sofya'ya ı;elm4tir. Bu he • 21170 ö'il ve 40 l500 yarl\h ile 8IY.l ~ 
ucakl kayıptır. yet Bulgarisıan'la Hırvatistan aruınd:ı ve m ı:cml Dilsmnnın uçak ve ~ 

8 tııdclnun sr-ı l'Jfftna!lc'ln Mtın N r ticaret ıwı!qma!ll akdetlDC'k uzcre ı--n,"'>ına alt rnlrnmlnr aınnt~ rti~ 
höl~ l:nir111z ~a 1Tleı5U'P btr 1:-·da mfüakerelcrc h.'lılıyaca\cur. f:l. tlM knd r, l'lt<'k1 k:ıyırılam n1t rn'kanı • 
kac anıı> bombalMwnıt ve ~ UI · p M. Milkm •iç'in önümüz<klci gunlrr L 1 r 181' 1 ktt'd! n sor n lcadM" 8'lm -. 
ıs...-. Mı• ı•w. _. s.M,a',. ....... Hl .., . 111>lııın .llııUw. e• elaoı'!n' 
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TÜRK 
MODASI.. 
Vedat Nedim TÖR 

f smeıpa~a Kız Fnstiturunun rarihin
dc 26 ilkte rin, muhakk.ı.k ki, bir alım 
,gwı ol.ırak anılı cakıır. 

Çünku, Turki)c Je orijinal Turk 
•od.ısının ilk asil c erlerini sermek şc
rdı o sun, İsmetpa .ı Kız Lostitusune oa· 
5İboldu. 

Eşref s:ıate baya ı inanacağım seli • 
yor. Bu kad.ır unı.ı dır, Turk kadınının 
yabana moda dcrgılerındcki kamlot mo
ddleri 1'opya ctme!ilnc veya ıucc.ır·tcr· 
r.ılcrin, 1'.ıns ın, VJ}illl.t'nın, Peşıe'nin 
50kıık ıçi dukk•ınlJrından topla)ıp sahıe 
eııkctlerle mcvsım me• iın ve ba•ul ha· 
vul getirdikleri ozde m >dcllere a•uç do
lusu para vcrer k bir nl:"i zl:" k csirlığİ· 
nt: katlanma ına kar~ı. adeta i )'llll eder· 
cesine )'Uıldı, çizıldi, ~<>)lendi: fakat' ne 
ı:are ki, ıçimizdcki k ndınıizi kuçumseıne 
dun;u unun >•il.arca k ruklcdigi her 
"bi::den" i kotu, her "başkasmd~1111 ' ı i> i 
-.:orme itı} dı, ancak }eni >eni arsılı}or 
demektir. Buna da şükrcdclım. 

26 ilkıe,rinde 1 mcıpaµ Kız F.nsti • 
ciisundı; unf kıtlarımızın ıe,hir eıtik • 
leri tualet kollck~ironu, asillık, kibarlık, 
apayrılık bakımından, dımyanın ha)rnn· 
lığını çekecek kad~r :zenı:in ve güzeldi. 

Yepyeni bir Turk moda.~ına ka}nak 
olabilecek o kadar zengin bir motif haz· 
ne ine malik hulunu}oru:z ki, Turki}e 
Folklor ve ü fo}id san.ıılar enstitüleri· 
ni \e bun:ı baj;lı hir de Moda Enstitüsü 
kurduğumuz gün, bütun dunyanın gözle
ri bize ('C•Tİlccckıir. 

Buna inanm:ıyıp başını sallıranlar 
bulunabil' r. 

Bunlara h:ıttrlatalım ki, bir zaman
lar TürkiJe, dunya ipı-kli kumaş moda -
sınd:ı 011~u/11k etmi,ıir. L}on'Ju ipek fnb· 
rihtörlcrinin, her )ıl nuru')oı gelip, el 
ıczcihlarında doC.unan yeni ipekli Turk 
lnun 1 nndan arşın arşın .ııın aldıkla· 
n 'e bunları kopya ederek, fabrika malı 
olarak bu sefer top cop dun}'ll}öl saııık· 
lan, tarihi '\C~ıkal ırlıı pcrçınlenmis bir 
gerçektir. 

J yon'lu ipek fahrik.türlcrini Bu~:ı • 
ya çeken kuvvcı, 1 ürkun yaratırı dehası 
ve ince 2':ni\.ı ldi. A'\'111 ).1raııcı d<hli ve 
lnce zevk, hugun de, )ıılmz moda alıı • 
nında değil, hütıin güzel ve süsleyici ~
ıaat dallarında Turkiyc')i ;;. pl.1n:ı yük· 
aeltcbilir. 

Buna inanm:ımak, kendimize inanma· 
makur. 

Ressam Melek Gıirfıriıt'm yarattığı 
reçimlcr uzcrinc, f~mctJX4ll Kız Enstitu· 
1Unün moda atdyelcrinde Ba;an Rebia 
lrm ve arkad:ışbn tarafından haı.ırla -
ııan yeni modelleri, kabil olsa da., bir 
durt)U tmnesinc çıkartabilsek, o zaman 
bütün bu imanı bozukların da )Ola gelc
aldcri §upbcsizdirl-

Milli Filmcilik 
Vedad Ürfi BENGÜ 

NAMIK KEMAL 
Ey hüruk vatansever! Yaklaş \'e biraz eğil, 
(ıik ki Vatan o senin bildiğin Vaıan değil! 
Gıir ki dü man hançeri yok kalbinde Vaııı.run 
C:ıor ki ~erinde )eller esmcdcdir sultanın.. 
Gor ki neler )arattı milletinin im1ru 
F.y ıarihimin uçsuz bucıksız kahramanı! 
Adın mc$;1lc gibi yanmada kalbimizde 
Millet, birlik halinde ko)mada a}ni izde_ 
Hak kılıcıyla serip }'erlere salıanau 
Koştuk, sesinde bulduk aydınlığı, haşau 
Dize hurri)ct a)kı içirdin avucunda 
I>algalanao harraksın Vatanın burcunda._ 

Millete tapan için, ne Jcnıek menfa, 7İndan? 
RığlnramaJı ,eni ne zincir, ne de ferman; 
Ve hir okyanus ı;ibi çağladın, coştun, taştın 
Kıılblerinıizde sc' İnç. ı;iizlerimizde yaştın" 
Hularır'<la bir anıç toprağa na~ıı sığdın? 
Sen ki koca Vuııını omzunda taşımı~un.. 
Kalbleri fetheden kılıçsın elimizde 
Adın bir destan gibi }'l\Şt}or dilimiıde 
Rize hurri}·eı aşkı içirdin a• ucunda 
Dalgalanan ba)raksın Vatanın burcunda.. 

Şinasi ÖZDEN 

~====================================::~ 

Bergama 

Erel eri 
Naki TEZEL 

Halk<"·inde rapılan toplantılard.ı bir 
hııkıkat me)dana çrkmışıır: millet, kcrı
di içine seslenen sozu, kulaklarının \'c 
dola}-ısirle ruhunun ııradıgı sc i buldu· 
ğu zaman bir sel gibi akı)or. 

l;~cı, bu hakikati kaıJ bir hüküm ~ek· 
!inde so)lerkcıı aldanmadığınııza inan -
OllŞ buJıtnU}Oruz. 

Her konferansın ve her toplantının 

niha)et mahdut ~e}ıı muanen dinleyici· 
si, se)irci i urdır; fakat bunlar ar.ısın
da burun milleti tek bir vücut gibi bir· 
foştircn, kayna)tıran \e coşturan ha.rc
keıler, hiç şüphesiz ki, kendi engin ru -
humuzun derinliklerindL'll bütün .s.ımi • 
rniliı'.;-i ve güzelliği ile kopup .ı;elt.'11 $1.'S· 

lcr 'e sözlerdir. 
<ıL-çcnlcrde ı\nkara'rn gelmiş olan 

Tkr.ı;amalı efeleri SC>r~tıııı.·k ve onların 
sa:z.larını, söilerini dinlemek İçin l lalkc
Yine topL'lnmıJ bulunanlar, kendi içle • 
rinde yaşı}ıı.o, hissettikleri halde ifade
ye imkan VC)·a zemin bulamadıklan duy
gulannı ~ılarındaki sahnede canlan • 
mış gördükleri zaman kendilerinden geç· 
tiler. 

Grup h.'llinde oynanan Bengi, Har • 
mao dalı,ı Dörtlü, Gündoğdu a1ıılı ve 
Güvende dörtlü z~k oyunlanoda. asır
lar boyunca hürriyctl kcndindeu a)'Ol -
maz bir parça yapmış asil TüıX'üa « · 
kekçe kabaran göğsünü, korku- ve u
Jıodan dik başını, bastığı yerle~ hAkimi· 
yetini her an hissettiren ayaklarının ifa
de ettiği ma~i kudreti, hakiki büvviye
ti için<le, yaradılışındaki ıalıü haliyle 
gördiik .. 

İki efenin S.lıenk içinde akıp giden 
kalkan O>"llllU, Türkıcki korku bilmedi -
ği, bir ı;cnç kızla bir ddikanlıntn oyna -
dıklan Arpazlı ve Harman Dalı ikili 7.ey
bekleri, erkeği kadar kadını da cesur ve 
kahraman ol:ın Türkün şuurunda ne ince 
guzelliklerin ve ne eş•İZ hi•lerin yaşadı
ğını parça parça ve hirer $iİr demeti ha· 
tinde 1>nfımüze seriyordu. 

Niha}"et S<; lik ihıiyar efenin 18 ya • 
şındaki bir delikanlı nefesi ve ~ ikliği 
ile kartal gibi yükselişini, ~eri sarsarca -
sın.ı diz vunışunu, ölçülü, mina.lı ve et· 
kekçe dönüş, rükseliş ve alçalışlannı içi· 
mizden taşan ve bizim ona, onun da biıe 
)-akınlığımızı anlatan alkışlarla kar$ıla· 

dık. 
B:ıştan basa müşahha' bir ıiir olan 

zeybeğin seyrine doyum olmı)11cıığını o 
gece bir kere daha ishaı eden Derı.,-ama -
lılar, en son oynadıkl:m "Dağlı" zC}-be
l-in<le. tabiata bile hakinı olmak istiyen 
insanların kudreıirle dağların sert, ha • 
şin, pt"rvası:z, fakat bürün hunların yanın· 
da J;ii:ıel olan ha•·asını c\tİrdilcr. 

Ve sonra, kendilt>rinden olan, sahnc
}e k01arak onlar gibi coşmak, coşmak ve 
1:enc coşmak isıi~en insanların bağırla -
rından gelen gösteriler ara~ında çekilip 
gittiler. 

Müzikıe, şiirde, rakuıa, kıs.acı. her 
güzel sanatta kendimizi söyli}·ccek, du • 
~uracak \'e g5stereceğiz. 

FOLKLAR ALANINDA 
Yazan : Baki SÜHA 

İstanbul Darülfünunun e<lebiyat 
tıııbesindt!ıı mezun olrluktan sonra, 
kendisini, Aııaılolunuıı zeııJ.,"in Folk
lor kııynaklarına dar atan Pertev 
Naili Boratav, tam 10 scneılerıberi 
ardı arası kesllmiyerı bir gayrcUe 
durmadan kitap neşrediyor. 

Bazıları, bu genç tetkikçlnin Folk 
lor alamnda tuttuğu metodun tama -
mlyle kendine has ve indi oldu.lnınu 
söyliyerek onun zahmetli çalı~ 

larını kilç0111SC'mek istediler. 
Pcrtrv Naili Boratav'ın, mliıste

risi pek az olan Folklor alınında 
çektiği zahmetleri, gösterdin; fera· 
gal ve fedakArlıkları halta çektim 
acıları kimse bilcmcz.ı 

O, bu sahada ceıJbeye tutulmus 
gibi kasaba kasaba, köy köy doln§
mış gönlilııdeki (Halk lclıı, halk 
uğrunda.) ÜlkUslıııU gerçekleııtir 
meğe savll,'jmıştır., 

Bilmem onun en son neşretl!Ki 
(Halk edebiyatı dereleri) adındaki 
eserini gördünüz mü? terte.miı., ö. 
zenUsiz bir dil ile yazılmış olıuı bu 
kitap, Folklor vadisiıı<le ytırUyccek 
olanlar için en sadık bir arkadaştır 

Ellnc aldığı her mC!VZUu talebclc
rlne gayet ~ b!r dil ve ~iz 
blr eda ile anlaUın Partov NaDl, u
zun y•lların mahstrlil olan bu dcl:crll 
eserinde gene b{lyük btr teıvaa ve 
g(mül saflığı Sıe önümü:r.e çılkmış bu
kınuyor. 

Folklonm torit 11e tnıll('(idlııden 
bnşhynrak btl'Qdk böltimJcrdc hatk 
bllgislnin mUhtci!H yönlC'rinl ~ 
eden kttapta, en dildknt.e dıeı1lıor ~ 
ıwkta, şi.mdi':J"t' kadar eW? al SWllfW'IUlS 
olan blrçolt m~.ııuMı.rm halk anlftyı
şı ve gôrüşü ~ lınrelcnmest V'C 
sosyal önomlerinln ~ olmMı
dır. 

Per.tcı\r Naını Borıııtıw, tdt b.'!Şm6 
Fol'klor KütQ:pan~ doldunnıya 
cniışıyor. Onıı candan a'tkışlı:y6binrr.ı. 

İngillerede 
yiyeceksiz kalmak 

tehlikesi yok 
Londra. 8 a.a. - Bug{lo Londra

da bir nutuk söyliyen iaşe nazırı 
Lort Woolton demiştir ki: 

Yiyeceksiz kalmak tehlikeslııe 
maruz rleğifü. Önllmilzckki aylar 1-
clıı bt:.tUn ilıtivac;larımız temin edil. 
mı~ bulunuyor. Bu macldelettn hep_ 
si ln~iltere<le ellmift aJhndadır. 
Bununln beraber hi<: kim&-nin keyCi 
için fazla mal hıtih!Ak etmemesi la. 
zımdır. Denizaltı tehlikesi bugün 
ı::-eçen harbin en fena ıi<"vreslndekin
den daha bfiytlk b1r tehdit teşkil 
et .. ekedir. Bereket v~rstn ki mu'ka.. 
bil tedbirlerimizde düşman deniz. 
altıları için geçen harptekllrrden 
coı.. <l.ıha korkunç bir tehlike eşkll 
eilivor. 

KORKU 
Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 27 

Bergius bir müddet dü~ündükıen $Ol!· 

ra: 
- Şimdilik burada kalacaklar .. diye 

cevap verdi. 

Fransa ve Ho landa 

üzerinde hava f aaliyef i 

- Hakkınız var, Ben, dedi. FJde su
çu isb:ııa )"afi} aaık mü bet deliller bu • 
lunma}tnCI karili mahkum ettirmi}•e im
kan >ok .. Haııa şımdi bile." Bilmem ki
Onu tevkif eııirmek doğru mu acaba?." 
Yoku biraz daha beklesek mi? .. Eliniz· 
de kati ~esikalar var mı? .. 

- Şimdilik }-ok ama olacak .. Vo~ · 
pcr'in bankada bulunan bütün evrakına 
el koyacağını. Vosper bundan iki üç se· 
ne evvel alcUde bir aktörken birden bü· 
rük bir film şid<cti kurarak me,hur bir 
adam oluveriyor .. 1nsan akıörlükten ka • 
zandığı üç be, kuruşla hir şirket kura -
maz.. 

- Pekala Ben .. Siz. mahkeme heyeti 
huzurunda işimize yanyacak şcy•leri top. 
lamakla meŞh'Ul olun .. Ben şimdi enıni}et 
amiri ile müddeiumumiyi vaziyetten ha • 
berdar ederim. Onlar bir mahzur gör -
me1lerse tevkif tezkeresini çıkartınınız.. 

Ve Marii}'fl'le Steve'e dönerek: 
- Simdi sİ7 M yapacaksınız? diye 

sordu .. 
o.lana ıua.ee. 

Steve'in: 
- Fakat benim i,im gücüm var .. Na· 

sıl olur? .. diye itiru eurıesiııe de güle
rek: 

- Evet işiniz mali'ım .. diye mulcahc
le etti. Hemen Argus'a gidip bütün bu· 
rada duyJukla.rınu.ı yetiştir~ değil 
mi? .. F.h .• Ne yapalım artık timdi!& o 
İşten vazgeçersiniz.. SinıJidcn havadisin 
gazetelere geçmesini doğru bulmuyorum .. 
Vakti gelince bol hol yazarsınız. .. Hay<li 
,imdi hcnimle beraher gelin de sixi hir 
}'Cre yerleşıire)-im .. Mümkün oldu~ ka· 
dar rahat etmenizi ttmicı için elimden 
geleni yapacağım .. <;cı« yakında da mu • 
h.ıkkak Vosf>CT"i ele geçireceğiz. işler de 
}oluna girecek ... 

*** Emni)'t"t Amiri ile müdJdumumi me-
seleyi tetkik edip bir karar verene kadar 
beklemek lizımd1. 

O 'zamana kadar Bendilow durmadan 
çalıştı.. iki dal<tilo çağınarak Sıeve'in, 
Maril>'fl'in VMper'in u,ağı Meade'ın ifa. 
cWerioi kar>• ı' ,. -- .. -.la 

U ı; U S 
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Kitaplar ve siz 1 arasında 
Okuma hakkında 

mübahase 
Yazarı: Somerst Maugham, Ccvi· 
ren S. Fvrim. 118 sayfa SO kurıı,. 
fsıanbul: Ankara aıddesi Üni
Vt'f'Sitc Kitabevi. 

"Okumıyanların, düşünecekleri Şe) lcri 
hiç konuşacakları az olur" sözüyle biten 
•e okumanın faydalı oluş şartlarını içine 
alan bir mukaddemeden sonra bu e•enlc 
inı:iliz muharririyle diı':er Amıpa dille· 
rindc..ıci muharrirler ,.e amerikan mulıar· 
rirlcri üç makale halinde tetkik edilmek· 
te ve bunlardan hangi eserlerin nasıl o
kunması Jazım.ı;eldiği hulAsa edilmckıe · 
dir. 

Şark ve garp hikayeleri 
antolojisi 

Sa~.fa li2. Kuruş: 100. f,tanhul: 
Ankara C..addcsi Üni .. asiıe Kita· 
oc'Vi ... 

Hiiserin Cahiı Yalçın'ın hir mukad
dmıcsinden sonra dokuz hikaye ile hir 
ıcıkik makıılcden: "Sc\'mek sanati" baş· 
lıklı An<lrc Morva'nın bir tetkikini içi· 
ne alan Sıırk ,..e Garp HikAyderi Anın -
lojisindcki hikayeler şunlardır: 

::-.:asihaı Somerst Maughain, Profesör 
Guildca nasıl aşık oldu Robert Hidıeus, 
Yağmurlu gün._ Pearl Buck, Kam Kedi .. 
f:dgar Allan Poe)<omery Va)iliev .. J.co 
N. Tolsıoy, ~..orba l. A. R. W)lie, ııa,11i 
İtirafı J. Kc•scl, Kibrit Cc\·det Tt>pc. Çe
lik Tabut, C. Nahit Bilı:a. 

Auguste Comfe'un 

Felsefesi 
L. Levy - Bruhl : İkinci 

kitap 
lstarıhul Üniversitesi lı;ıimai>ıtt Pro

f~örü Ziyaeııin F.ıhri Fındıkoj;lu'nuıı 
tercüme ettiği bu eserin ikinci kiıahı 
"İş" nt>Şri)-atı arasında çıkmıştır. Birin • 
ci kitap daha f'V\eke Ord. Prof. M. Sekip 
Tunç'un bir mukaddemesi}•le ncşrcdil -
mi, olup fiyatı 50 l.unışıur. Her iki ki· 
rapla "iş" neşriyatına .ı;iren eserler An
kara caddesi Üniversite kitabevinde satıl• 
maktadır. 

Af atürk'ün baıhca nutukları 
1920 - 1938 

Deri İ) en: İ •tanbul Üniversi ıesi 
Edebiyat Fakülıesi Profesiide -
rinden Dr. llcrbcrt Mclzig. 

Aıaıürk'ün başlıca nutıdcl:ırın1 Pml. 
H. Melzig kendi ilave euif;i b:ışlıf<larJa 
147 Sa)'fa içiıxle toplamıştır. Başlıkkıır 

şunlardır: İstiklal uğrunda, Cumhuriye -
tin ruhu, Temeli, Milli Sene, Sakar)'lll, 
Milli Dava, Yeni Türld~e'nin ordusu, 
Sırnfsn cemiyet, Hakimiyeti Milli)-e, Bü
yük ~..afer, fnlallplar ,.olunda, Türk iıı
kıl-lbı, Kırılmaz Azim, Tar.ihin büyük 
dersi. lsrikW "C medcni}"Cl, Şark '\'C garJ) 

ınusilcisi, ,.ellİ lurk lwfJıeri, ten~ w İl>
pl. lurtri}'t'ftİlı !Jdı ~ I~ 
saaclcıi - Mi l'lettn -teft, MiHi i<JcıH, 0.
lhı.ya mesaj. 

ı~tıurd& ~ ~ s,.ı 
10f) kuruş. 

Nesep Hukuku 
Ana, Baba - evlôt 

hakları 
Defer?i adUy~ıiınt?ıden Ankara 

Asl!oye Hukuk HlıJdml B. KAmil Te
ı>ed "Nesep Hulruku" o.dlı bir eser 
n<JŞrotmişlir. 

bizim öl~ümüz 
( ~ı ı inci say!nda ) 

itimatsızlık uçunımları ile u
zaklaıtırıcı değil, yaklaştırıcı 
veya ya:kmlaştrrıcı bir hava 
yarataıbildi:kleri kadar vazife
lcl".İni ~yi anlamış ve yapmış 
olurlar_ 

Harp hadiseleri gibi, harp
sonrası münakaşaları da Türk 
gazetelerinde pek tabii akisle
rini bıraktıkça, bunları milli 
politikamız disiplini içinde, 
yani gere.k milletlerarası mü
nasebetler, gerek bu metnle
ketle başkaları arasındaki ta
rif ve tcsbit edilmiş münase
betler disiplini içinde eleyip 
süzmemiz eneyi yoldur. Savaş 
birliği cephelerinde gedik aç
mak ~çin, harbeden devlet pro· 
pagandaları birçok silahlar 
kullanırlar; kullanmakta haklı 
da olabilirler. Bu silahlar, mil
letlerin ihtilal korkusuna da
yanarak, Rusya ile müttcfikle
ırin arasına, yahut, De Gaulle
Darlan kavgasından veya Will
kie'nin nutuklarından fayda
lanmak istiyerek ingiliz-ame -
rikan münasebetleri, yahut, 
alman-İtalyan ittifakı içine so
kulmak ister. Bu türlü müna· 
ka~;alarla, harbin ve harpson
rasınrn bizi ilgilendiren esas 
meseleleri arasında münasebet 
yoktur. Onlar karşı.sında an
cak seyirci ve naıcilci kalırız. 

Bazan nutuk ve radyo mü
naka§darının objektif tahlille
rinde bir taraf tutulmuş olmak 
sanısından gelen yanlı§ anla
malar ve tereddütler de olur
sa, bunu, büyiik facia tehlike
lerinin alınganlık hassasını ar
tırmış olmasına bağışlamak 
doğru olur. Ne yapalon, harp
dı§ı memleketlerde basın hiz
metinin, savaşçı memleketler
de olduğu kadar sadeleşmesi. 
ne ve kolayla§masına İmkan 
olmuyor. Bununla berabe-r bu 
da vazifelerini İyi bilenler için 
yenilmiyecek bir güçlük değil
dir. 

Falih Rrlkı ATA y 

M. Çör(il iıgal 

alhndaki İngilizlere dedi ki 

"Kalplerinizi sağlam 
tutunuz, sizleri 

terketmiyoruz,, 
Lorıdra, 8 a.a. - İngllb; Başvektll 

M. ÇI}~U. hnlf<.Il Ja.ı:>onlRrın lşgnl! al
tındaki meımlekeLlcıvle bulmınn lngi
lz vatandnslanna hitaben neşrettiği 
bir masajda, bo.zı Dr:ltanya arazisinin 
lıstlJ{ısım hatırl:ııbtıı1cıtan sonra demiş
tir iki : 

Bugün durum d('flşmlştiT. Fena 
tedıiz:ıılı, fena lınzırlanmış ve sayıca 
arı blr halıW bulunduğumuz htr 9e11e 
içinde, ancak inatçı bir tnl7.dn kendl
mlzi müd:ıfııa ettik. Ncti'Ce, hemen 
hemen b r mucize teşkil eyleımr~-tc
dlr. Buglln ,ı.se, Blrll'Şıniş m!ll~ler 
hQcuma geçlşorlar. 

• 

lagiliz basını 
-ve-

son günlerin 
mühim olayları 

Londrn. s ".a. - nu &.'.1.lıahkt lngllU 
ı:.ızotelerl in4:1l~ hı.va kuv<eUc nln 
l>aZar ır!lnü yaktıl!:ı Holland.a da Phlllll6 
fnbrikalannın dtk:knle d(:ğC'.r !otol'ı;rol • 

lanru OC4rctmekte1.Urler. Gazeteler, lkl 
gUndenbarl Tunus ta Tııhuııbıı oo ı:eı;ln
d<' bütün ı>kldetlyJe htıkilm süN>n cettn 
tank hU<'lllTl"lan luırtısmda B!.rtnd Or -
dunun &'ltlıun durduğunu ve ıtuı ınnn 
da VoroncJ bölgcs:nıtc ve Fln C<?plıos n • 
de lruı.l'TUZa J:<:çmtş bulunduğunu da ha· 
her 'll'Cftllckted rlcr. 

lngU!z ı:nzcıteleM, dun Gen,.~ı enı -
roux'111U1 I>nrı.1.11 hald."Ind."'l:kl dmwdn -
den uzun hUltısal.ır ~uncktc Jııknt 
btı hususta her ct.Qrlü tcrstrden de <."C -
ktnmcktcdlr. 

Bir kılılııı Lord Ha.Htax"ın BalıUmo~
dW<I nullcunn ha.<ırt!dlbntş olan Qıasmuka· 
ll'lcr, a!ınan dcn1zaltıl:ınmn 1.<'$kll cttl
tt IA:hllıke.n:n chcrnmllyctlnl ve lmrlllz 
hnva kuvvctıerlntn lrnmlıuıuın gltıjjq:c 
dahn nAtr vazlf<'lert bellrtm<ıktedlrlcr. 

Da1!y Mail b:ısmnkala; nde diyor kl : 
Alman dcnl7~ı.ttılnn, d.-ıtmn mcv<'ut 

ve t;"ltUkçe raz.ınınenn bir tehlike t~H 
CoYll'TTl<'ktedlr F.fıcr mtııtcrlkl<"C, Mnrcşal 
Smuta un 'Londrn'dn tavs!yu ettiği glbl 
dOsman d<'n.12n1tılıınna karşı mücııdd.C' 
!cin blr Yilksek baı>1cumandanllk kur -
mnmı&tıır e de, bu ı.ıe meşgul hususi 
bir komttelm vanıır. Bu komlt<'flln rel· 
ıı1 bnı;vekll, kine! l'l"lsl CrtpJ>S'tlr. Ma • 
~nl Smuts. hu komltudcn b1 rncUcclcr 
bcıklt'fl'IC'kll'd tr 

Dnlly E:ıcpl"('l!S, başmııknlm!nl lnglllı 

hava kuvvetıer\ne <1Uş.,m nıtır vazlfryl 
h<'ltı1m<'kte v•• fOY'!e dcmoktcdlr : 

lngtıtz hawı kuvvf'tl<!rl, eSkt hnrek•:'i 
ımh ıl:ınnrlııkt raaııyetJC'rlnl azaltmak • 
ıazın, Yeni '"'llh<'lenıe Ş('TI'fie vnzlfl nl 
ırorm('kte ve y11 nız fl'll8 ha va karı;ısm· 
da durakl:ımaktadır. 

Bu n.kşıımkl h~kr neresi? Bu gt'CC 

haya Almanya üzerinde belki 
b1dlr. Yahut ltııl,ya au-rtncıe daha ly1 -

dlr. Acaba lnt;'lltere'den knLkıını.k To -
rlno'yu mu, ;ı;o'ksa Atrlka'<'lan kalkanık 
Nnpoll')rl mi bomhalı)'<lca{:ız. Zaman 
mnsaıı.cıc «lln<'e ve h«!cf taayyün c:Yle

Ylnce tngl!Jz hava kuvvôUC'rl. vunnı:vn 
dnlmn h:ı.zıntır. 

Dııtıy Skctctı s:ruwtcsl, T..c:ml Hıllfax'l!I 
rıaJtlmore'da söyle<!{:'! nutku tıatıis mcv. 
zuu ooerclc dl;ı;or ki : 

MUtt.etlk &lratejlst, mihveri bolıına!C -
ta oJ:ın hlr diltilmdür. ı9-l0 yılm<lıın • 
bert muttl!'tiklcrtn yaptıi!'ı muhteıtf li!! -

rcrıcnıe, ruızı lstfuktunı Mm.1md.ı kuru· 
lnn bUyQk ırtratejln\n h<'!r kısmı ı:örülc
httır. 1942 yıızınıın, JUtlcr'ln lnırl tere'· 
d<.'fl haSkll lbl:r <lilşmanı yoktu, hiç bir 

hak1kt A!rUm e<.•plıcat lllC'i'C\lt d<-ğ ki 
~ Mısır cc:ı>ht'fltm ııağlamlllşt.ın:lı 
Blzza.t Hltlcr de kendisine bir eart< "Cl>

huıırurt aıctı. Ccnber, artıııc ka(>a.Ulmıe 
bulwuıy0r. Hıı.ll>lC'n yıUarca evvet cen
tıer it:l:nde bıılunmaktım Glktl)ICt (.'(!<'.11 

a!Jnanlııı.?', bıııııo(lın hnldkatcn bir i)l'JD -

her~. 
Fala\ıt tıı.t.lt>la:rdll. lı:nn\ ~r "8 

1"ıtc ~lr ve T.iıneR'lıı MkC'?'I m'll • 
harrtrt, Tunun lwısretttıtt ~ 
hllnl4ırdan 'hlir ltacJJW lıım'Cl e:ykm&ıc
ıttr. 

Tlmcs'ln tll!keı1 mutıan'irl clb'OC kt : 
Tunuıtun en iyi hava m('l)'d.ııılnn, 

nlımıınlann l?!lınOOHr. l'!ke bomba U'Cftk -

lan Y<>n"1<n m.c:ırdnnn (•ıkmıstJ>r. Müttc -
fllkl<ırtn bu zn.nuın<1:ıı bir mı rnklnmn 
k~'Yl!'rn<'lert ~re dc#<.'1" bir h!ı.<ll· 
llt'dtr. (...'Unkü dUsmtnı, bundnn L..utndc 
cd~ köprtl bıı$mı kuvvcUcııdTcccld tr. 
Mihver, Tunu:s'ta, ıı:eccdc 1500 tcışU!k 
takvtye a?rna.ktadır. Bu. mi!h.'ll.'I. 
mkıım dc#l.1<1 lr. l tkı<ıtnunmı t ıuı t • 
lrumıdaki hA<'llfı<-Jer, mUtt('fl hmUz 
ııonunn knda?' hUeumn ıı~ vnzt:Y<~tc 
olmndı~ı ts'bııt cıtmtşttr. Bundfin roş
lul, Se'klz1nd 0n;hıdnn cln bir yardım il 
mtt olunmamatımr. CUn'kil müthle 
m'll'rlıtr, 0\1 <J'rd'tmıım fk<r1 hnl'C'lretln m 
v~nt bir 7.fl.ma.n 1çftı ırertkttmı 

TOPLA TI 
Kızılay Aııkarn Merkezi 

ğlrı<len : 
16/121942 çarşamb:ı gilnU saırt 

17.30 da postalıa ıc ~ dele i içcl apart. 
mamrıclald merkez m zde topla ao:ı
ğımızd:ın sayın ar.ıı.larııı t nılert ıi. 
ca olunur. 

Kızılay takvimleri 

Mall>unt Umuıın Müdtirl 1 
~erlıııfon Mcnnuh 'lm<.,, m 
ı;Un bir krL ÇO('U u dünyıııra 
t.ir, ıgem;: ıı.nn Vc> 1 ~ k 
yavruya w.un Ye ımcsut blr 
kriz. 

Buluıunuş kame 
Sanll)i c dtınc* fal:ıd!E9"' 

61llda bir .uıııJmUr dk.rnd: kaırJıcoü ... 
tulınu,ıtur. ~ o1:wılanıı:ı A*" 
rlkn'd:l liıüli6L rnıırşa:ııY>;ıra 
ntlcrl. 

MALiYE VEKALE'I-1 

Satılık direkler 

Medeni lknnunumUZWt ana, ba.bn ve 
cvlfit arnsında!kl hukuki münasebet· 
lere dııir oları hO'klimlerin.l g~ct a
cı.k lblr ilsluı> ve derin blr gôrllşle l
zıııh eden bu eser, sırası düşt.ükc;e me
deni kanundan önce hülkümlı>rdcn de 
bnlhsetnıokte "~ mıııhıkenıP kararlnnn• 
dan, tevhit iQtiJıntlanndan istifade 
eylenıC!kledir. 

Jnpon lsUIAsındnn evvel, hizl<>r, 
Malcz.ynld:ır, Hı.ntırıer, BlnnanyaJı
lıı:r, Ctnıner ve Brit.anyalılar, hepi 
mlz blrlHk'tc olarak nıOOenı bir niza
ma ve mf!SUt bir hıııyata doğı-u yü -
rUyorduk. Bu y0ri1memlz, ancnik mu
vn'k'lmt bir 7.mıınn için duıımuştur. 
Jlbponyn mnğlup OOildiği zaman • ki 
muhırkknlk ıx!ll('('clktlr - ark~nşlıt'h· 
mız h~plml7. için yakın btr saate ıloğ
ru kendisine dnlha emin blr Yol bu
l ıı.calktır. 

Bn ı;lkm n u im:rn'll n lmıtn mm. nclf'fl n ı - 20 
malıın ~ vııktt bımlotm:muıhrlı?'. Fn. 

Uzun bir çalışmnnın mnıhsulil olnn 
'bu C'5er hoş fn.<;Ja aynlnııştır. Blrlııcl 
fasılria nesep paihsi Jıncelenmc'kt c ve 
ncscl>ln sıhhatine karine, nC'Sclbl rl!<I 
dfıvası, rod hcd\:kmın sukutu, m!iddct, 
s:ı.lfıhiyet mcsclcleri Uz.erinde durul· 
duktnn sonra bu bahiste eski hllkllm
forle kıyas'lnmnlar ynııılmırktadır. 

ikin~ fıısıl n()S('lbl:n ıtnshlhlne ay • 
nlmıştır. Burada da tnshı:tı, butlan, 
sallıhlYct ve taShlhln JıOkıml :ıncvzu
lnn tetkik ednm~kt(!(} r. 

Üclincü fnsıl O\'l!lt edinme, dördtln
cn fası1 nesebin sıhhntlntn umumi hü-

adam gi)ndcrerek V osper'in :iJ&eri :tıaldtm· 
da ıahkikaı yaptırdı._ 

Bu suretle, V osper'J.ı uman zaımuı 
banka ya ya.1.1 rdıh I>a.ra iJe Deatlı' arı !A..~ • 
di.t mdcıuhu yazarak birçok kimsclCTC.len 
aldığı paralar arasında miktar ve tarih 
hem.erliği meydana çıktı_ Jlundan lıaşka 
l>etth iş başında bulunduğu 7arnanl:ır 
Vosper'in oe evinde, ne de ~ 
olmadı, .. anlaşıldı .. ve böylece hu azılı 
haydut hakkında onun ruçJu olJoğunu 
isbat eden birçok kati deliller ele f;C\'İr· 
di .• Ondan sonra da raporunu yazdırdı
Artık bir Vospcr'itı suı;wıu idraf ecnıesi 
kalmışu_ 

F.mniyet &.miri ile müddeiumumi öğle
den sonra işi ele aldılar ve~ \'akıc ka· 
Jar onu incelediler" Hemen hemen oruza 
yakın memurun ayn ayrı :ı.oıptıkları tah • 
kikaı neıicelcrirıi kardcderı."' karşılaştır
dılar. Ve sonunda onlar da V~ı)(!f'in 
suçlu oldul:'Utla kanaat getirdiler- Vakiı 
harli geç olmuştu. Ben el ine ıe,i<lf t-"lll -

rlni aklıJ(ı zaman saat doftuza 8('1i}'ordu .. 
Koşarak Scoıland Yard'ın ikind katına 
çıkıı .. Seyyar polis acahalarına emir YC • 

ren telsiz iıw'ada bulunuyordu. Ben Of» 
ratörc: 

- Her tanı.fa 7ll tdıliği txıdiriııiz.. 
dedi. Jlir şey bulundul:u zaman derhal 
bana haber verilmesini de 5'JYlcyiııiz.. 

Tebliğde: 
Bir katil aranıyor .... 
Gerald Vosper ismindeki adam karii 

~u~ ndan aranmaktadır. 
Y~: t53 tür, ~: ı nı. 78. saçları: 

kır, göz rengi: siyah, cilt rengi.: esmer. 
~iri yarı, mü~.._._.,,, '11 

Ktılplerlnl:zl sağlımı tutunaz. Stz
l~rl tmıkdtmİYOl"UZ. • 

lrn~ teyak'kuzm !'.nüne ~lctı'1•'t'ek ı:<ık 
a ıtır rlksl& alıruuım oo 2'11Jl16nı deittl • 
rllr. 

Cezayir' de alman casusları 
Londra, 8 a.n. - Ceoz.aytr rndYoSU. bir 

klimlerl, bas1nc.ı fasıl nesehi sn'hltı ol· 1m 
:rruynn çocuğun vaziyetiyle babaiık 8 

an en&usunun C.cznytr askeri mnh -
dıtvnsına tıı!hsis olunmuştur. kcmetl1nrc ölüın eeza.«1na mnh'ktlm <rlll-

E6erl bü.t.iln hwıtukçulnnmızn ve 

1 

dlitln1 b11dlnnısttr. Cnsusutı suç ort."\k -
Huktrk Fn'kllltesi talcl>cslne UW&lye lan olan d<irt lktııl kürek ceznsma mah· 
ederiz. kftm t'dllınlslC!l'dh'. 

Dcadı imriyie de tıuı1 nmışttc. l>ilbt: ııi
lilıh olmasa ihtitna.li çUk kmvcdidi.r

Son olaralc:, hugün öğleden -- ıeh· 
rin ceraıp tııraftnda g(Jl'iinmü,ıür. 

Rm daha ()(blıuı çıtcmadaın <lf'tt&tkJr 
ya)'KI Alete yak}aşarnk: 

- Mcr\e-ı: bütün ııınıhalılıra hanr oJ. 
mahu-tnt bildiri)"(>r- AHo- Allo" Mer.kcz 
bütüA ...atııaı.aa. ı- oimalarKll bildiri-

}'<JC-· 

di,.e ~ ~ blk,. 

Ben oradan ~ .mnh- gide • 
rck n8heeçi awmura: 

- J\ürüe mertce:r.lıctt bildiriniz.. <iye 
emir vudi.. ~. limanlar nc'.l'l1 • 

rette buluodunııl~. Bütün OfeUcr araş
unlsın.. Gcralıd Vospcr adındaki adam 
karii suçundan ~radır. Her tarafa 
Vosper'fın wllini. clıe ~ ~ • 
yıntz. 

)'l&(lı lt }'l rdu. 
Bürün hareketleri enspdctt'ir Bendi • 

low idare ediyor. fl~an verilen tarife uy
duğu İ(,;m >'akalanan her a.lamJa ayrı tlt1-
rı hc.-p kcn<li~i meşgul oluyordu. 

Grccııwiıdı nıt'rkC'r.inde. yablananlan 
#izdm Rcçirirken kmdisine Srncbnd 
Ya.rd'duı telefon edikliğmi halıeır verdi
ler- Ben mühim hir haber oıkkığwıu atı• 
lıyanılc cd~ona koşu.: 

- Allo .. F.vcı hooim... Na<ıl? Voq>er 
Tattcridge'Oek.i scüdyosıurıun clvacmda mı 
imi ? Kendisini gôımüşler mi? Demclc 
k.cııdi<ini ı!Örmemişkır fnkaL_ oıur şey 
dc,8il. J>ernek hir cinayel dahıı fıyle mi? .. 
lüd}OOl.ın bulundu~ yere yalon .. .Evet 

Rnbdım .. Yolun kenarıııda'ki çukurun 
içinde hir cneı bulunmu$ .. Üzerinde de 
bir kağıt hulunnı\1$, bunda: "Çok ~ 
hakkıtı<la faz.La bildiii ~-ardı ... " diye ya
z.ılı İlniş V'C İlnn olanık da Deadı'an Ü. 
mi varmış.. Ce!Nıcl1.ı kime aıi< Qfd.ığu ao

kı,..&mış - ? H111YW iiıylc ınt? .. Pdti bM 
,imdi vaka yerine gidiyorom." 

Hencfilow teldonu ~ -.nı 
oradaki poli& imirine: 

- Ben ~~. *"1- 7..acen bu • 
nMWııi i,leriuı de hitınişti_ Mühim bir 
vııb. ~ m Scotlınd Yard'a bildirir· 
sffııiv .. oradan bana h~ voriricr_ 

- Peki efendim ... 
- F4k11i Vospcr'in tarifine uyduğu 

için yakalanıp getiriknkri de ben f:(ir • 
me<len serbest bır.ılmıayın" Tahii katilin 
yakalandığı telsizıe iİln edilecek .• O ıı:a· 
man yakalananların '9Cıbe9t btntkılmala· 

07.32 Vüı:-u< amu;:u 

07.40 AjUflll ıbc 

07.55 
OS.30 lrurlk: l 

(Şcl: Nu ) ; 

l) ~ LlnCkc: DoJır.vn Ul\OC'rtaı~ 
%) J. s .u:ıe: Parcıı-

3) G. S. llt.aıt 8ovtrdc ~ 
41 ~ıb:"l'g: l~ 

5) J<~ Fnmoo. ~ ~
I:ıoti~ 

12.30 l7'CJ11111 ıoıe ıN:m'ktoet S3lli --
12.33 ?.tUzite' Korışa prosırnm wu 
124:"> ..Ajruv; ~ " 

1300 

13.30 M(lv.!k: ~ - Mooz ..... 
~Jruı enıtnbr. 

Ye beş dllU<a içinde bıüıiin lo,ı;Iterc 
pofü mcrkczkriııdcn aıe,ekkr.ı edoo zin -
drifl halbkırı biribirinc bağlanmtya haş
l:unrştı .. Kaaril her tarafta wanıyorclu. 
Sayyar ar~ hüyiiı: şehirlerWı bütün 
.. okaklanıu tarıyorlar, <civil memurlar l/:C' 
lip g<'Çeflk:r:İ ıcıkik ~ ;çıeoo.te -..en. 
laı tarife uyıwı vu 1111 diye ~ırı,.or • 
!ar, her J.Hmnda, )'l:llcubnn hiMyet brt
larına bakıf.ı.)'or, büriin gufa.r.ı pofü me
murlan kontrol ediyordu .• Yollarda, O(o

mobillcr oL:luldan yerde dunntıtfardı .• 
,\fotosiklctli polisler hepsini dolaşarak 
için<lctcilere hüviyederirri sonıyOf', ıdc • 
mil 0<ellerin kayıt ck.fıerlerl gözden ge

çiril'iyor yolcuJar hakkında ıahkibı< ya • 
pılıyordu .. F.ğlcnce yerlerinde, ft şürıfıe· 
Ji ~~ .... bir ......... 

l'l ela Mt~ · = tabii J$qi. betclemcnize 22 45 
,.... 'laadııl ~~ ve ~ 



ur; us 

L Am
. 1. -· ı ayrı ııartnamelerle satın alınacaktır. 

a evazım ır ıgıne Eksıltmesi 15.12.942 ea.ııt 15 ten 11 
gelen ilanler ye kadar I>angaltıda eski Harbiye 

Orman Koruma f --- Ü stunç kılıfı alınacak 
M. M. V. ~: 
Mlilcahhit nam ve bc.sabıııa nu

munesine göre 1000 aclet ustunç kı
lıfı pazarlıkla aatın alınacnkbr. Bc
herlne tahmin <--dilen fiyat 150 kuruş 
olup kat'i teminatı 2.25 liradır. İha
lesi 1-4.12.942 pazartesi ei}nil saat 15 
tedir. Şartnamesi ve nUmuncsi her 
glln komistonda görülebilir. İstek
lilerin kat'i temlnatlariyl e birlikle 
muayyen gU:n ve saatte M. M. Veka
leti V. nwnaralı Sa. Al. Komlsvona 

mekt<"bi binnsın<l:ı 4-80 irtibat subay-

}{
.. lığında yapılacaktır. İsteklilerin mıı-

lr osele alınacak ayyen gün ve saatte komis:yona gel-

Yün çorap alınacak 
Orman Konuna Genel Komutaa -

lığı Satın Alma Komi.syonundan : t.v. AmtrlU:t Sa. At Kom.dan : meleri. 6687 
'abunıuıc kösele 5 Ton 580 Kuruı 
lııtııınıllk kösele ıı Ton 550 xurus Bakır kap imaliyesi 

l) 14000 çift yUn çorap nUmune -
slne göre kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye konulmu§tur. Eksiltmesi 
10-12..1942 salı güııU saat 15 te Or • 
man Koruma Geınd Komutanlığı bi
ııasıncla yapılacaktır. 

kösele 5 Ton 600 KW'\13 
kösele 5 Ton 600 Ku.'"Uş 

.lJt & .. • .5 Ton 600 Kurus 
\'t' m tan yukarıda :yazılı lhU· 

lıtz rh.ldn t.ın alınncakUr. I'azar• 
t llıaıesı 23-12-l!>tl tıırlhindc s:ılı 
llılat 14 30 d:ı Kuılada 1zm1r Lv. 
~ Sa. Al. Kom c.'L."l yapılacnktır. 

1~ nab llıalc lx'dc11nlıı y{izdc 15 1· 
a~ ön.-e alınır. Vruıı! ve enrt· 
~ ııı.ın komisyonda sıörilleblllr. la· 
!!ttn muayyen ıı1in ve ııaa.tte temi· 

ve d!tcr vcsllcnlarlYle birlikte 
~ bul:umnalan 1lAn olunur. 

(lo:.53) 6598 

ı. Sığır eti alınacak 
~ t... Po. 618 Sa. Al. Ko. 

~lÜ~~ belli. gün ve saarten blr P· 
tline kadar bmıni vçJkalariyle 
Dıekıuplaruıı ada geçen komİ5}-ona 
eri, Sarttıame ~ cıvsalı A.ııkan, 
~ Lv. lınirlikleri ile Mirnamiııan· 

alma komisyoı.ında gönılcbili.r. 
. gccikmcltt kabul edilmez. 

(10292) 6291 

~ Sığır eti alınacak 
b'ld. V. ı. No. lu Sa. AI. Ko. dan 

:'tj Ul: 
ton sıtır etl:ne vcrllen fiyat pa
t,Ôl'ü ldutünden i:halesl 11-12-942 

Jıı te Snlıı:ıazannda M. M. V. l 
Batnı alına koınlsYonunda ya

r. Sartnnmcsl her gün Öğle-
~f!l komlsyon<ia görQlür. BiT 

120 kuruş flyat tahmin C<ill· 
1ç,' lsteklilcrln belli vakitte 8500 
~~ t.eminatlarlyle komlsyonn 

l!rL (10519) 6609 

'tah ·ı · · 1 · nu ve tahlıye lŞ en 
"- yaptırılacak 
Dı~ T>o.. 920 Sa. Al. Kom.dıın: şı.sn 

ton C1'7.ak ve )'Cm1n Kilcük Cek
latasyonundan BUyükçekrnc<:C'dekl 

ita Dakl1 tahmil ve ta!ı llYC vcsalr 
lııı f>alı zart usullyle ekslltmeYe ko • 

'-tur. Huauat tartıan komlsYOnda 
ltıtı1.11r. Muvo.kkat tcmmntı 2869 il-
~ lhaJesı 22·12-1942 salı sıitnü sant 
ı..A h:>ı!acaıtından lırteklllcı1n thalc 
~"'Cll b>r Mnt evvel tekl1t mektup • 
"e tcrntnau.."U1yle Yedek Subn;y O· 

daJc1 As. Pos. 920 s:ıtın alma ko · 
müraooatıan. (10380) 6447 

rkeç eti ve odun alınacak 
~~rta Aakerlik Dairesi Sa. Al. 
t u.an , 
'ı>arta a.skcri hastanesinin ibt".-

1 1 Olan a,7ağıda cins ve mikan ya. 
'ı rzak ve yakacak ayn ayrı lha-

o ':_~rnak uzcrc kapalı zarf usulU 
t~Utmcye konmuş ve mtlham

lnl.ktar ve fiyatları ve nıuvak· 
Ilı" teminatları hizalarında göste
& ltUr. 
it Uıı~ara att tıartnamelcr ~s~arta 
"'trlık Dairesinde görülebılır. 
"'kıriltnıe 21. 12. 942 pazartesi 
~U &aat ıs te tsparta Askerlık 
rcai satın alma komisyonunda 

1Llacaktır. !tekli olanların 2490 sayılı ka-
~ Yazılı vartlara göre muvak· 
~rnlnaUarı ile teklif mektupla-

1 l!n son ihale saatinden bir saat 
~"~_dairenin .satın alma komisyo
~kanlığına venniıı olmalan vc
tÖndcrmiş bulunmaları lazım -

l>ostadakl gecikmelerden rnes -
~~t kabul l'.ldilmez. • 
Oiııaı erke~ eti miktan 20.000 kı
~htı 80 Kr. Tutan 16.000 lira 
c:·ıı.kkat tcm'lnatı 1200 lira. . 

1"81 odun miktan 600.000 kılo 
llı 6 Kr. Tutan S0.000 lira mu

t teminab 2250 lira. 
(10566) 6~93 

.._.. Sığır eti alınacak 
-l'_an. l>os. 830 Sa. AL Ko. dan: Xassı· 

~.;Ukler idn 50.000 liralık sığ'ır eti 
~1• 2nrf usulü ile satın alına<:ıı.:k-
·~.ılosunun muh[lılru!len fiyau 100 

tur. llk temlnn:tı 3750 Urııdır. 
<'rln muayyen g{ln ve saatte 

11.t akç !eriyle blrllktc kcı.nunl 
k ve karıalı zarflarını ihaleden 
~ evvcl Ko. mı vermeleri iha-

'tıı.ı 1'1-12-942 sa.at 16 da Ko. da 
aca.kur. Şartnamclerl llAn mer

• "'"""·- 'eld komisyonlarda görülebl· 
(10375) 6477 

Gravyar peyniri alınacak 
~IUıını As. Sa. Al. Kom.dan : 

1.on ıııuvyar peynlrl pazarlıkla mil· 

İstanbul M. M, v. 4 No, hı Sa, 
Al, Ko, dan : 
Aoağıda yazılı 6 kalem bııkır ede

vatın imallycsi bakırı clheli askeriye. 
den verilmek lizere pazarlıkla lG/12 
/942 glinil s ıat 15 te Kom. dıı yapıla. 
caktır. Temınab 3342 liradır. nu • 
muneleri görmek ve evsafı hakkımla 
izahat almak istİyl nler daha evvel 
görebilirler. Taliplerin aynı ırlln ve 
saatte komisyona ı:;-elmeleri. 

700 nılet llakır yemek tenceresi 
4M> küçtil< bakır yağ tavası 
lW bakır yemek tevzi kepçesi 
12000 bakır çorba tası 
30000 bakır karavana 
2000 bakır su bardağı 

(10653) 6686 

Sığır eti alınacak 

Gelibolu merıkez Sa. Al. Kom. dnn: 
İhti> aç için 80 tonu Gelıboluda 170 

tonu Bolayır<la tevzi edilmek §artiyle 
250 ton sığır eti pnzarlıkla salın 
alnacaktır. Muhammen bedeli 250000 
lira olup kati teminatı 27500 lirıı.. 
dır. Evıı~ ve §artııamesi Kom. da 
görWebllır. PnzarlıkJa ihalesi 17 /12 
/942 Per§embe gtinil saat 16 da ııer. 
kez Sa. Al. Kom.da yapılacaktır. 
Talip ola_nlıırın mezkur gün ve sıı.atte 
kati temınatlariyle bırlikte koınlsyo. 
na müracaatları. 6692 

2) Muhammen bedeli 9800 Ura o -
lup muvakkat teminatı 735 liradır. 

3) Taliplerin kanuni vesikaları ve 
teklif mektuplnriyle birlikte ihale 
saatinden bir saat evveline kadar 
zarflar komisyona verilmiş buluna -
caktır. (10156) 6301 

Gümrük ve inhisarlar V. 

Evrak tabı 
Gümrük ve lnhsarlar Vekilctinden : 

1 - 15 kalem ~rakı matbua panr
Iıklıı hasıınl:ıcalmr. 

2 - .Muh,ımmen bedel 9% lira olup 
muvakkat tcminaıı 74 lira 70 kuru,tur. 

3 - Buna aiı şarın:ıaıc her gün leva· 
ı.ım müdürlüğünde g(irülcbilir • 

4 - İhale 14·1l·9-12 pazartesi günü 
~:ıat 15 te Vck1.let Levazım .Mudürlüğün
dc kurulu saıın alma komi,}onunda ya • 
pılacakıır. 

5 - Talip olanlanıı ihale gününden 
CV\cl teminat akçclcrini Vekilct vezne • 
~ine ynıırarak belli gÜn ve &a.'ltte komis
yon<b hazır bulunmaları. (105.96) 6636 

ADLiYE VEKALET! 

müracaatı.an. 6627 
Tutkal alınacak 

M. M. VckAh:ıUndeıı : 
Bdıer kilosuna :ıoo lrurue tıımn1n <'d.1· 

l6ı n&nuncst C\'ll:lfında. 15 ton t.uUw.l 
ı.i·l.2-1942 J)ll.Z8ZWBI ırünü llllÜ 15 t.e 

J>llZlU'llklıa 111\.tııı al.uıacakbr. Tamarnma 
talil> zuhur ~ ~ bOlilncrcık 
de 1haJe oollcl>lltr. $ıırt.ııam<SI her ııtl.ıı 

knmlsyonda söı1llebutr. Kati tantnatı 
6750 .llrndır. !steklllerm me:ı.'kQr J['(ln ve 
aaa.tte M. M.. V. 2 Nolı satın e.1ma lro -
tniB)'onuna. ııclmcler!. (10441) 6500 

Er fotini alınacak 
M. M. VEttAk..unden : 
Beher cırune 11 ıırn 50 lcunıa .rtyat 

tahmin edilen 10.000 citı er !otini 21·12· 
1942 pazart.cs1 &11nü sun.t ır. ıto. :ıınzar • 
lıkla satın alınncaktır. 

Mutıammcn bedeli 115.000 lira olıup 

ıaı.u teminatı 14.000 }trıı.dır. şıı.rt.nıune -
si her ı.:i.lın ~ ııoril..IL'<l>Ulr. ts -
teklllertn bcll1 ıriln ve saıı.tw knU temi· 
na.t.IArlyle btrltkte Ankara'da M. l'ıL V. 
3 NoJı sntın Alma Kcmlfiytmwıa ıml -
mck!rt. (10510) 6584 

As. Pos. 1140 Sa. Al. Kom.dan: Adliye VekAlctl Ankurn Çocuk ts _ Depo inşaatı 
Çorlu 141ı h\i MUdUrltığt.mdcn: M. M. VckAletlndcn : 

Sığır eti alınacak Erzak alınacak 

Kırklareli birliklerı garnizonu için 
45 ton sığır eti pa:ı;.ırhkln nlınacaktır 
İhale 22/12/942 gUnti a.ı.at 16 ela 
Kom. da yapılacakUr. Muvakkat te
minatı 3375 liradır. Şartname ve ev
saf hergUn komisyonda görülebilir. 
tsteklllerin 107.umlu vesikalariyle 
ihale gilnü Knm. na gelmı·leri 

(10606) 6694 

Tomruk biçtirilecek 

Çocuk İsi ıh Evıııın Mayıs 1943 Ankara clvannda tıç adet d<!S>O tnenıı· 
gııycBine k ular ermek erznk ve kö- tı kapalı zartla ekııtluncyc konu.im~ • 
ııı!ır nııkli)1.: ihtıyacı 2\90 sayılı ka- tur. Kcştt tıcdellerl mecmuu 140C.S lira 
nunun .ıG c.ı ıııaddt siıun (it) fıkrası 5 kuruı olup Uk Usıılnntı ll.22 Ura 38 
na tevfikan pazarlıkla satın alına- kuruştur. lhalesi 14·12·1D42 p:lZllrtcsl 
cağındıuı J0.12.9•12 gürıU aaal 9.30 ııilnü ıı.=t 14 te ~ M. v. 4 No.lı Sa. Al. 
ıla Çocuk 1 1 l.h J·M l\ltidUrlüğiı aatın-

1 
Komls)'onund.n :ırapılacıı.kt.ır. KC$1! &nrt -

a mn koııılsyorJuna 211-!lO sayılı kanun 
mııcilıınce lfızııııgclt•ıı vesaik ve ft'ıni- name ve projesi 75 ku~ bedelle ko • 
nat oıakbuzlarh le nıııracııatları fazla mls;vvmtan almabl11r. Milt.cahhldc tstHı -
la izahat ve şartnameyi &:örmek ı~ ka.kınd:ın kesilmek üwre 50 tcnd<e bcn
tiy<"nlerin her gtın s:ıat g den 18 ze Zkı l ıc '\'e ı dle IAsUk vertıecek\U. 15-

M M.V. İstanbul 2 No. ıu Sa. kadar me~kUr müessese mtidUrlilğü- tdclllertn bu işe bc•nzer asgat1 8000 ll -
Al. Kom. elan: ne müracaatları ilin olunur. ralık bir inşaat işini muvııttııkıyctle Dl· 

15000 metre mikAbı lomruk Dıı.. (10327) 6364. ~ olduklanna dıı.tr ıtomısyona res • 
mi Vt.'Slka ibraz etınCıcrt vu 1hale tari -

day bölgesinde blçtirilecektlr. Tah-
min bedeli 37500 lira muvakkat tc- Ankara Vitiliği htndcn üe ıı1ln cvvcltne kadar ınsnnt 
mlrıatı 2812 lira 50 kunış olup 21/l2 d.ı.lrcstnd«ı vcsnro. almalan ve 2490 ı;a -

/942 pazartesi gilnü saat 14 le Kom. Fidan alınacak yılı kan.unun rnaddclc1'11 nhktunınn tov -
yon blnasrnda ıhale edilecektir. Ankara Valıli inden : ttkan haZırlı;vaw.kllın tC!kltt mckt\ll>lıı -
Şartnamcsı komisyonda nortilcbılc _ 1 _ Vlliyetimızın Çubuk ve Ka. nm mııkbuz nıukablll ıtıa.ıe gün v<? saa
ceğl gıbl 188 kuruş mukabilinde de lec.lk knzaları fidanlıklarına dikil- tinden btr &'Ul.t evveline kadar komls -
Kom. clnn nlınabilir. Taliplericı kanu. mek üzere 20.000 Elma, 12500 Ar- yon relııll&e vcııımelcrl. 
nl• vcsikalariyıe birlikte belli gun ve mut, 12500 Erik ve c;ooo adet zercla- (10356) 
s:ııı.tte mUrac·ıatlan. lı !i.d nı ki ceman 50.000 adet flda.ıı 

6436 

(10604- 6693 nçık eksıltmc ile satın alınacaktır. Flüşspat alınacak 
Gravyar peyniri alınacak 2 - Alınacak bu fidanların mu. M. M. v. den: 

hammen bedeli 1000 liradır. Beher tonuna 125 lira ftyat t.ah -
3 - İhale 14.12.942 pazarte11i gll.. mtn edilen <50> ton .fllie&ı>M :ı;ıazar

ııU saat 15 te Vlltı.yet Daimi eneli- !ıkla 14-12-!>42 pazartesi günil saat 
meninde yapılacaktır. 15 te satın e.ıınacaktır. Tamamına 

4 - Fidanlara alt şartname vı.. tallı> çıkmadığı takdırde bölünerok tle 
!ayet Ziraat mudUrlliğlınde görüle. Lhalo edilebil r. Şartnamesi her giln 
bilir. komisyonda görUlcblllr. Kfttt t.cml-

Erzurum As. sa. Al. Kom.d:ın : 

10 ton rra vyar peyniri pazarlıkla 

müruıkıısaya konulmu~tur. Milrulkasru;ı 

16·12·1942 çnNam'ba. ırilnü saat 11.:ıo dn 

:ırapılacaıct.ır. Tahmin bedeli 82000 Ura 
olup kati t<'nltnatı 4800 Mrndır. sanıın· 
mest h~ gUıı koınlsıyonrta görlllehlltr. 
lstcltltlcrtn bclll gün ve saaüe k'fTll -
na.tlarlyle b1rlllctc komls)'onn mOraenııt· 
lan. (1~) GG8S 

Gravyar peyniri alınacak 
ı-:rzurum As. Sa. Al. Kom.dan : 
10 too ırravYnr peynlrt pazarlll<la mu-

5 - Ek.siltmeğe iştirak edecek nalı 937,5 Jlrndır. Istc!klilertn ınczlc1\r 
olan talipler ınulırunmen bedelin % g{ln ve snatte M. M. v. 2 No. lı satın 
7,D nlebetlnde depozito akçesi tutan alma komisyonuna mUrncaıııUan. 
olan 75 liraya alt teminat mektubu (10361) 6470 
veya Hususi muhaaebc veznesine te-
'li,YO edilııuş mııkbuz ııe birlikte Tamirat yaptırılacak 
gösterilen giln ve .saatte Viliyet Dal M. M. Vcld'ılct.ıruım : 
.mi ~ncilmenlne gelmeleri ilan olu. nur. 

6676 
J\tikarn'dn bulunan btr bttttıte alt b1· 

na ve koğuel;.ırm d,ı1mt tanı.tmtı 1Cin 
CC'man 41 (kutc bir) kalt.~ı boru ve
a:rtre &:t:bl malzeme ne boYa mnı=ncsı 
p:ızıırlı'kltı. aatııı alınııco.ktll'. Kcetf bede
li 4823 ltTıt 70 kunıe olup lmtl tanlnııtı 
da 648 lira 00 Jrunıştur. 

MiLLi MUDAF AA V. 

Karpit alınacak 
M. M. Vc.kll.lct.lndt.m : 

nakasaya konulmUŞtur. Milna.kns:ı&ı lfl. 
12·1042 cmıııımba &:Un.il s:ıat 14 30 dıı 

;yapılacaktır. Tahmin bcdcll 32000 llnı 

olup teminatı 4800 liradır. ŞarUıamctıl 

her ırün komisyonda ıtol'lllclıutr. tst<'lk· 
llll!rln tı<-111 gün ve s:ıtıtte tcmlnaUarly· 

llchcr kilosuna 170 kurus ttyat tah • 
mln edilen 7 ton karpit 25-12·1912 f"llmn 
J['(lnU 80..."l.t JS te knı>alı 7.nrfln cks!lune-

6G95 ve konulmuştur. Vermek 1st.lyeınlerln 
le komls)ona mümeantlnn. 

(10618) 

razariıtı 12-12-1942 sıilnil snnt :ıo.so 
ela M. M. V. 4. Nolı &ılın Alına Kom!s.. 
yonımda yapılacaktır. Ketti ve mo.'lze -
me l 19tel!l1 he.r &'Ü1'\ ırom lsyonda llÖı11 le • 
hlllr. !Rtcklllerln ihale ıı1lnü belli ııruı.tt.<! 
katı temtnatı ham11crı komlSYonda hazır 
bulunmaım. 

69'.I Hm 50 kun13!Uk 11k tcmlnatıarwıe 
Gravyar peyniri alınacak btrı kto 1tanunun tar1.taıı dnhlllnııc ha. 

zırlıyacaklıın tektlt mektuplarını ek • 

slltm-0 ı:-UnU •71 ı:eç saııt 14 e klldar 
M. !it. V. 2 NoJı Satın Ahna Koı'ııilı)'O • 

Erzunım AA. sa. Al. Kom <tan : 
ıo ton ırrevynr P<'.)'lllrt J>:U'.Ulı.kln 

mUnnkaMJ..Ya konulmuıtur. Munnkns.1sı 

ll'l-12-1942 ça~ba &:Unti ı;:ıat 14ll0 
da yapıtncnktır. Tahmm hede!! 32tıoo 

lirl\ olup kati tcmtnatı 4500 liradır. Sıırt· 
nameıd her ırun kom!S)'ondn aorUIC!blllr 
lstck!U<:rln bclll ııiln ve s:ı.nttc tcmınat
larl:Yle birlikte konıL'iJiona mUracaaU;ırı 

(10017) 66!>6 

Sığır eti alınacak 

(10643) 

nuna makbuz 1<are11tQı vcmıcıerı. Boş teneke satılacak 
00039) AAS2 M. M. VekAlellııılen ı 

Ölrme aparatı elması 923 aılet boş rnulıteli! erzak w-
~ nekesi 14. 12. 9-42 pazartesi günU 

alınacak s:ı.at 15 te arttırma llc satılacaktır. 
M. M. V«klUctlnd n : Almak istlyenlerirı bu teııekeleri 
Beher ııdcdl 325 ııra olan ;cı adet Vekilet Da.lre MUdürlllğ{lne nıUnı.

ı;crtı k ôl~c aparo,tı clmıısı l6-l2·lD42 
1
oaat ederek görmeleri ve tekli! e

caıııambıı llUnü ııan.t 15 tc NJ.Zarlı'kla decekleri fiyatlara göre hesap ede
cekleri kati teminatları ile birlikte 

satın alınacaktır. Pnrenıara bö?Unerek arttırma gün ve saatinde M. M. v. 
Sivas sa. Al. Kom.ıbn : fıtıalc cdllebll!r. Şart.rııımcsı komlsytm - 2 No. lu aat.ın alma komisyonuna 
150.000 kilo sıtır cU knpalı zarrıa M< dn her gUn ı:örülehlllr. Ka.U teminatı ~elıneleri. (10335) 6605 

sllttncYe konulmu&tur. l':kslltmcsı 1•1: ~ 1 ;~r. 1atcld1ler mczkQr gün ve Sil• Malzeme alınacak 
1943 cuma günü saat lu le Sivas s:ı. A il e V. 2 NoJı S:ı.tın Ahna Komls-
Kom ct:ı ;ynpılac.ı.ktır. Şnrtnıınıcsı lstıın 1: :ıronuııda bulunmal:ırı. (l0637) 6681 M.M.V. dto>n: 
but, Ankara Lv. Amtrliklcrl)'Ic 5 vn9 Çorap ipliı!'i alınacak Aşağıda cins ve mı"ktarlan yazılı 
Sa. Al. Kom.da h<'I' J['(ln &:örü cblllr 

51 
• ~ 10 kalem malwmc 18. 12. 942 cuma 

r:ır ot.ıntn beher kll<J5U 60 kuruş olup ?tL M. V. deo : g!lnli saat 11 de pıı,zarlıkln saun alı· 
nacaktır. 

tutan 00.000 liradır. t k km n:ı.tı 6750 Beher kilosuna 4!54 kuruş fiyat tah- Hepısl.nln muhammen bedeli 770 ll-
Jtnıdır. lı;tcklUcrln belli &:ün ve sa tlc min edilen 2.000 kilo 5 numara yün ço • ra olup katı tcminatJ 115 lira 50 ku· 
tekltf mcktuplnnnı kaounım tat1tntı rap ipliğinin 14-12·942 cwnarıcsi günü rU3tUr. 
datrcstnde hazırlıynrak thalc ııant!ndcn saat 1 l de paıarlıkla ihale i yapılacakıır. lsteklUerln bclll gUn ve saatte An
btr 1111ııt C!VVel Jtonılgyona vcmnlı ve:.ıı Muhanuncn bcddi 9.080 lira olup ka· kara'da M.M. VP.klil ti 3 No. satın al

-5 

guldıılc ~tcyetlıne mOnı.e&at edıfırEk w - Devlet Demiryollan 
1 

ı.::ön4kıden eıı 81! lllfldl: ııOft eınoel Zom - ı 

--------------- lılyct mnkllmındnn allnmll mUUıatılı)t - ---------------

Vilayetler 

Parke ta~ı ihzarı 
Samsun Vilayetinden : 
1 - S:ınısun • Çarşambd yolunuıı 

.ı1cbdclni teşkil eden ahi! yolu için 
200.(1(1() ııdct parl<e taşı ihzarı kapalı nrf 
usuliyle ihale edılmck uı.crc cksiltnıC)c 
konulmuşıur. 

2 - Eksiltme 24. ilkkinun. 1942 ta· 
rihinc rasthyruı pcrşcrnhc gunü saac 16 
da ,;ıayc< daimi coaımeninde )-apılaaık· 
ur. 

3 - Kc)İf bedeli 24000 lira ?C mu
vakkat ıı:nıinatı IROO liradır. 

4 - Bu i~ aiı keşif cvrilkı SaıııStuı 
Nafıa Mudurluf:u ve ,mı.yet d.'limi enci> 
men kaleminde olup i~ıcklilcr bedelsiz 
ohrak her gun t,"tırcbilirler. 

5 - lsıcklilcr ihale tarihinden en 
geç üı; guıı evvel Samsun , .. !iliğine isti
da ile mlırarnaı ederek nlacaklan ehli • 
)1..-t '~iknsım ve cari seneye ait ıicarcı 
od~ vcsika.~ını teklif mektuplarına ek • 
lemelcri llnnıdır. 

6 - F.k iltmcyc girecekler yıılnı:ı tek· 
lif mekıuplarını h.ıvi 'c kııpalı bir zarfı 
ı.c 3 ünru maddede yazılı mu,akkaı tc
min.'lt makhozunu ve b~ind maddede y&· 

.:ıılı v~ikalan bir dış zarf iı;inc koyup 
ve mulıür rııumu ile kapır:ırıık ılıale sü· 
nü s:ıat 15 c k dar makbuz mukatıilindc 
daimi cıın.ımen reı~lı •ine ı.crmcleri VC)öl 

indeli teahhüılii olanık postıı ile .ıtfmder· 
miş olmaları l"ızımdır. Postada olacak 
ı;ccikmclcr kabul olunmaz. (189R) 98 

Elektrik fincanı ve 
alınacak 

demiri 

Çankırı Belt'<lhc Heisliğindcn : 
900 ndct elektrik fincan demirinin hc

heri 15 kuruştan ve 9<IO adcı elektrik fin
caııının beheri 3S kunıstan olmak iiıere 
açık nrııırnıaya konmuşıur. 

ihalesi 14-12-942 ıanhine mü~adif pa· 
zarıcsi günü s.ıu 10 da Çnnkın Beledi • 
yı• i daırcsin<le icnı kılına<alından rnlip
lcrin "'c 7,5 nimcıincl~ki teminatı muvd:· 
katclcri>·le meıklır s.ı.Mıc Çankırı Bele • 
dıycsinde hazır hulunmaları il.1n olunur. 

"'10647-104'81" 651S 

Duvar inşaatı 
Burdur Bclcdi>csiııJen : 
16-11-942 ıarihinde ikıncı kısım du· 

vır inşaaıı kapalı zarf usuliyle ihalesi İc· 
nı kılıırn~ak (17431) linı 61 kuruş bede
li kctifli hdcdİ)'CCe )1lpıl;ıcıık asri kahrİs· 
tan ıh:ılcsinc o ı;ıin hir talir> çıkmadığın· 
d.m ihalesi Qluz gun içinde pv~ulıkla 
)"apılmak üzere ıemdıclcılilmiştir. 

Talip olanlar 1(.-1 ı-942 ıarihine ka· 
<lır h:ıfııının çarşamh;ı ve cumartesi ı;un· 
!eri bdcdi)e ~ncümenine murnca:ııla p:ı· 
r;ırlığa girişcbilctcklcri illn olunur. 

(10477) 6Sl7 

Menfez inşaatı 
Antalya Vilayet Daıml Encüme

ııindeıı : 
1 - Antalya • Alanya yolunun 

100-t 100 - 104+soo kilometıelc -
rı arnsıııtla yapılıı.cak olaıı tlört 
nıeııfezin inşa. ı ıııl 18311 lira 4<> 
kuruşluk keşfi lızrrındcn 18. 12 
042 tarihine mUsa.dif cumn gunu 
saat on beşe kadar kapalı zarf u
aıılıyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - 1 eklıf mektuplarının 2490 
sayılı kaı~uııuıı 32 inci maddesinin 
uı.rlfatı d iresındc taıızim ve husu
si mulıa ebe bınasıı d:ı toplanacak 
olan vıl ıyet daimi encümeni reisli
ğıne saat H ele kadar Vt'rilmiıı ol -

ilk dıll)o<~ veelktwb'le Ur~ odıl&sıdftn 
tııu yıl 1çin00 ıı hnmıe "fE8lka w mvvak
laıt temlnıı.tkı.nrın a.tt mekbaıı: ~ ban
im mektUbUmı ve e111111 tddK rndctlıllıunu 
muht<M ~ 2490 1111.Ylh 1conlln\a'l 32 ııd 
madlf<osln!n tarın vectıUıe hraz.wifınacak 
kapab zarnıı.nnı. en ıı:eoc ıtl8l1e ..ıtndeıı 
bir saat eYVCllne kadar l'Tll\~ mu!aı.· 
tıl1tnıic <tabn1 mdimen rcls)ltJno w -
rllmle olması 11An oıwwr. 

(10650) fl671 

Sığır eti alınacak 
İstanbul Jandarma Sırtınahna Ko

misyonundan: 
Beher kllooWUl (120> .kuMJ& fiyat 

tahmin edilPn şartnamesine uygun 
<57.000 - 66.000> kllo sıtır eti 15·12· 
942 salı günü saa.t 15 tc kaıııtlı zarf 
ckslltmeslyle lstanbul-Taksim J. Sa. 
Al. Kvmlsyonumuzcl:t alınacaktır. lHc 
wmlnnt (5210> liradır. Sartnıune 396 
kuruş bedel lknrşıhkında komisyonu· 
muzd:uı alınır. tsteklHNln t.embıat 
mt>ktup veya makbuzlannı da muh
t<'vi k!l'Palt znrt tekHflerln1 ihale vak
tJııdcn bir 'Saat ovvcllne kadar ko -
misyonumuza vermeleri. 06S4> 90 

Ankara Belediyesi 

Hastane malzemesi 
alınacak 

D. D. Yollan Unıwn MUdurlü 
ğilnden : 

Muhammen bedeli 4750 (dört bin 
yedi yUz elli) llra olan Stanger ve 
barsak baoyoları 22 12. 1942 sah 
gUnil saat Hi te a,.ık eksiltme usu
m ile Ankara'da idare binasında 
toplanan merkez 9 uncu komısyo -
nunca satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek lstl.Y<'nlerln 356,26 
{üç yüz elli altı Hra :>lrnu be ku
ruş) liralık muvakkat teminat ıle 
kanunun ayicı cttigi vesık lan ve 
tekliflerini hamilen aynı gtln ve 
saatte adı geçen komisyonda hazır 
bulunmaları lAzundır. 

Şartnameler parasız olarak An
kara'da malzeme dairesiııdcn temin 
olunur. (10514) 6581 

Karne mukabilinde 
ekmek alınacak 

Dev'let Droltı")'ollan Umu:n Mlld\ir -
lüA'Undcrı : 

ldareoo SUO edi1cfı ıırncJ,. ve ~ <'l'e 
V'erllmdt ve 1-1-943 ttırlhtndrn 31 &-1943 
tnnh1ne kndlır her ıriln ıısııarl 500 
mi 600 adet ~ olıunmak ıı:ırtıy 

kame muka.bUI ııatuı al::n c bchC!1 
000 ırrnmlık ~.00 doksan b n attı y(lz 
adet ckıılf'~ kaıxı.h m.rt usull,yle 
meye çıkanlmıetır. 

Kalabalık yerlerde halk Muhammen OO<:tcl1 <24''115) Y1nn dört 

sıra olacak tnn dok\ız yllı: on bel! l m VC JT\U'I' k -

Ankara BeJ.cdlye RellıllıtUldcn: kat temın:ı.u (1 63) btn scldz )'{! a t-
ı - UcüncO maddede yazı.il hU8Wliar mıe lll'k1z lira aıtm~ üc ıı..~ . F.lc -

Deledb'o temblhler1 arasına alınmısur. ııUtmc 23 uıcıırınun 1042 tru1htnc tll -
2 _ DunJara utan narek\?t edenlA!!I' yan ca~b:ı '°1nü sn t 16 d:ı A ara 

1608 ve 2575 numa.nıl:ı kanunlara &:öre L<ıt&a)'OTIUnda lldncl t k'tme b 
eczalandınlacaklardır. toplan:ırok komfsYon.dl\ yapıl ~ tr. 

S - A> lhU)'ac mndcıeıerıntn daıtıtı· Bu tee ı:irmek !Btlymlertn kanun ve e !'t-
mında ve t>unlar 1C1n kart venlwlndc. Mmenln taYln iti vcs:ıtkle mm t 

B> NllkU vasıtalann& t>l.n1şt.e. tmılnat \"O tekllrlcrtnl tı1<ıı tıne tln • 
C> umurn1 yerlere g1r1a ve cıkşta hal· den btr ıınat evveline kadar kom!syon 

Kın bı.rtılrl ardı strR dlz11melcr:I m~· r~'lf:' ne "crmclm lA%lmdır. 
ıUr (3409) 3592 Şartname ve mukaV'('!e pro,.- C!!1 pa -

Sayın halkın nazarı 

dikkatine 
Beled ve Rclsll.ğlnden: 
l - 3780 sayılı Mllll Korunma 

Kanununun bazı m.ıııddclerlnl deftlştl· 
rc-n 4180 sayılı kanunun (31) inci 
mnddcsl csıı_<ılnrı dıı.hllinde etıncet 
mecburıyetlne tabi olacaSc dllJdcAn ve 
rrnığazalarda stıtışa nrzcdJlen :mevat 
hn1ckıncta bcledb'c f'.ncUm<minco 8-10-
942 tarihinde alınan karar ınus s::a· 
7.etes!n n 17, ıs. 19 Uktcşıin 942 nüs· 
hnlanndn llAn OOllm~şU. 

2 - Bu knrann 6 ıncı mruldcsl.nde 
yeni esasın 1-12-942 tarihbıden ltiba· 
rMJ vUrtirlil~e gireceği tasrih edllmlş 
olduğundan tatb1ikata geçtlmiştlr. 

3 - :ı-:welkl nt\ndn da b ldlrlld;ğ\ 
üzere tes'b.tt edllı:-n esaslara e.ykın ha
rekc.tte bulunanlar hırk'kında Milli 
Korunma Kanunu hUkUmlerinc göre 
ta1dbat yıtPılM"~ttr. 

4 - 3489 sn.yılı pa2arlıksı7. 11&tıe 
kanunu mecburiyetine Uıbl esnııfın 
kanun tıı1tlbııtı ne yakından nlAka· 
dar olmalan tavsiye ve bir kPre da· 
ha llAn olunur. <100.10> 6644 

DAHiLiYE VEKALETi 

İmar planı yaptırılacak 
Belcdl;veler 1mar HeycU Foo Şclll -

l:'lndcn : 
Sahası müstakbel lnklşn.tı fle bcnıber 

ml<tZ <>!anık lk~ vertındct" -
d1r. (10437) f\SSO 

Muhtelif tıbbi ecza 
alınacak 

D.D.Y. umum MUdürlütündt"n: 
Muhıunmen bedel umumi tutan 

242492.50 (iJı:i )1lz kırk lld bln oort )'tiz 

dolaıan llkı ll:ra cru kuruş) ve muvnk
kat ıanlnıı.t umumi hrtan 13374.63 (on 

ÜO bin tlc )'ÜZ yctm1' dört Hra rıJtmll 
üo kuNt) Ura olan muhtcttt tıbbi ('(28. 

24. • ı:ı. 942 ~ ~Tl'il sııat l5 te 
malZEme rlatrcıılnde tcıpkt.nacak mcdce% 
9 uncu knmlf<>·onu tarııtmdnn ve kapalı 
:ıarr usutıyle mtkbtl.Ya6 cmm:ı.caktır. 

Bu t'Jatlltme mcvzuumı tecıkll cdell 
muhtellt tıbbi eezaıun tnmamı kin tdt
ııı wrllmefli meebul1 olma)'ıp her hııntıt 
bir knJ(.'fTl!n t.ıımamı veya bl:r kısım. 1<;:m 

da.hl ıftclit ~rllebntr. 
'Ru tae gtnnf!k lırtl)'('fl lttfn l?l'UTllldatt 

t.emlnntlerlYlıc kanunun tn)'kı l"Lt ti ve
snca ve telditlertnl ll)'IH ~ sınt 14 e 

kadar ll1<'Zkt\ k ver
meleri IAzımdır. 

Şart.nameler t>ltr"llSIZ o'lnrnk Attknra

da mıılz~ ılıL.'res!nden ve H~ 
rlA T('fl('ll<lm ye Sevk ecfllğlndcn troa lk 
l'dllebU!s". (10400) 6310 

uastik hortum alınacak 
D. D. Y()llan Hardarpap Sa. .AL 

Ko. dan: 

ması l:ızımdır. 
3 - :Muvakkat teminat 

J373 ltrıı 3G kunu;tur. 

133 heldlır ol:ın Cıuııamba kasııbııaının 

mıktarı imar ııttınmın tanzimi lıı1 kapalı zart u-

Muhammen bedeli (17~) on yıt<ti 
bin beş rüz lirıı olan (17S) ruz >ctmlf 
beş adet lokomotif kazanlanm )"lkamı)ıı 
mahrus beheri 10 metre bo)'1.lllds "" 
'13ıc3'5 m/m cb'adında l>ezli liı ıık hor -
ıum (25. ilkkinun. 1942) ruma gunG 
uat ( l 'l,30) on beş buçuku tcahhüdwıu 
ifa cdeıııiyen rnuıeııhhidı nam ve hesabı
na Haydıupaşa'da Gar binası d:ıhilindo
ki komis}OR tarafından açık ek ıltme Qo 

suliyle sarın alınacakıır. 

4 - isliyenlrr ıı:ırtnamc ve pro
jesini Antalya N fıa MlldUrlllğUn
deıı ve vilayet daimi encUmeni ka
leminde görebilirler ve suretlerıııi 

istiyebılirler. 
5 - M Cınnkasaya i tırak cıleock· 

ler, Antalya Nafıa komisyonundan 
alınmıo ehliyrt vesikası ile ticaret 
odasırıc!Bn alınmıo bir vesikayı ve 
varııa kendileri için lbtızını faydalı 
bıılılukları V• saikı teklif mektupla.. 
rlyle bernhcr ve ikinci bir zar! i-
çinde gönderelıilırler. 6514 

Tesisat işleri yaptırılacak 
Kastamonu Narın .MüdUrlüa1'Unı1cn : 
Kastrunonu t'61 yatakh e b nası -

rnn ikmal ln$aalı le bernbc.•r sıhhi ve 
<'1 ktr · t atına a t tanzim cdllen 
88555 llm 14 kuru ltl'k kcelfnamcsl f!V -

,cıc•t> kap:ı ı :ı:nrı u utfy c <.'lotlltnıe,yc cı· 

karılmıs \C 27 • sontC$:1n - 1942 cuma 
ırUnü ~ nt 15 tc? ~apı k hııl il<' ta -
Ilı> çıkmttı1ıı!ırıd n mC'T.kOr tarll'ıtm 1· 
t b rm b r ay cinde 1 in n :vnı>ıl • 
rnrun pt1.t0.rl!tıa b akılmı'tır nıa 28 
lllddlnun 1 '42 pazartesi 1r nü 11a: t 1'> e 
k d."1.T K ıstrunonu Nalın dalreslndc mil· 
tl'$clddl komls)<ın tarafından ;ı;apıla• nk-
tır. 

Bu hU!itlSa n t m\l"knvt'lc, eksil !TIC 

tıcıyındıt1ı1t 1ıı1crt genel en,rtll< mm hu -
ı;usl ve rmnt ı;artn mt> er. keşi.! hülll. -
ı;ıısı, proJt.' sfuhl ve clı:<kt.rt'k tcıılsa tınn 

ntt umumi ve !cnnl o..'U'Uınme yapı leleri 
umumt 41ırtnnmes1 ve buna miltefcrrl 

ı;ul!)'lıe t"ksl!une..ırc cıkanlmıaur. 

btn muhammen bedeli (5200) 
v mtıvakkat u:mtnat.ı d.:ı (890.-) llrıı· 

dır. • 
l':llmOtme 25-12-1942 tarOılne nı.ırt.11 -

yıuı cuma ırilnll ııııat ll'I te Caraamlıa be-
1«11Yc dntres!ndc yapılacalctır. 

Ekstltmcye let.Jnd( edecelder Nııtııı. Ve
klıl<!Unden alneakla.n ehll,yot Vi'8Jkıısly. 

le lluıle >;Unündcn s ailn evvellrıe kıloor 
Jl<'led~c:ıer imar lll")'<'t.1 ~ Şetl4~nc 

mümroat OOCTdc t&ı.trak vCBikaaı almalı· 

dırlar. 

nu !&<' ıı.ı.t m~aW"le ve eartname ne 
teferruatı Dahiliye Vekl\l~U Be]('(ll.v~lP.r 

tmar H('Jll"tl FPll $l>flltlnd<'11 ~ C'ar· 
ı;nmbn be e<tıy~ pa.ruız olarak alı· 

nu İ$C girmek İstİ}mlerin (1312) bin 
üt yüz on iki hra (50) elli kuruşluk mu
vakkat tcmin:ıt ve knnunun tayin ettiği 
v~aikle birlikte t-k~ilıme ı:;ümı saatine 
ka<!ar komisyona müranı;ıılıın llz.undlf'. 

Bu işe ııiı pnnameler komı )-:>n<iaa 
raraMz ol~mk dağıtılmaktadır. 

(IOS<fO) 6'182 

,:!lllllllllllllllllllllllllllllllla.. 
- ı -Tukııt mektuplıırmm 2490 aıı:ırıb lal • : 10 lkklınun pcrl('mbc ı:tınQ : 

nun hOkümeleJ't dntronndc ihale saaUn• : 14.80 dan it!bıı~ : 

nııblll:r. 

den bir saat evvel!M kadnr mn.k'b\12 mu· : Tırnmmııı Frans12 artlsU<'l'l!ıdcn : 
kab ndc Çarsntnbn bek>(!b'e rclsUA'tnc : Elvlrıı Popeıten -- .At1dro Ltt/CNr : 

: Aut.ıalkıs : 
97 : tllrotırutan QC'vrRm : 

------------------------------ - = 
~PARÇALANMIŞ KALBLER ~ - -talebe vesikasını .kaybettim. Yenisini : --( Dom NP.lson >-- : 

nlııcağımdan <?Sktslnin hUltmil yok· : Jl'mıtau riıtıomocıfıDt- : 
tur. Gazi !Ik Okulu 498 No. Ju : fetıkalıtdo ırcnqln 110h-1crl6 = 

Kla.ns Eoksteln : ailslü JM,csmi _ 

290 : --(DiKKAT)-- = 
: Bu mm ıst.-ınbu 'd:\n ~ 11tc : = dera n::Nt SiNEMADA =-
~. 

tlSUm cdUrnC'&I )Azımdır. 

l849 

KRYIP 942 - 943 ders yılma ait 
<Yto1>ils ldare-slndmı aldığmı tenz.llfltlı 

Bulana mükôfat 
~.14. konulmuştur. MUnalWSası 

1942 can:ımba '1ÜJIÜ ııaat 14.80 

'>ıı.l>ı cıı.ktır. Tahın n bedeli 82000 
"9:. 01up kaU teminatı 4800 ıtradır. 
~~ her ırün komt.yonda ııörU • 
ı....~· lsteklllcrln belli ıriln ve saatte 
-,tlllriyle komisyona muracaatıar.ı 

butunflurmu• olmalnn llızunflır. Posta- ıl ıcnıinaıı 1362 liradır. lsıeklileriıı bel· ma komisyonuna gclmcleri. 
dald ırec!lanclC!' mazeret 81l)'llıurınz. li gün ve saaııe Ankara M. M. Veklleıi Mlktan Cinsi 

(162:12) 66815 3 No. lu satın alma komisyonuna gelme- 5 adet makJne lıçhı 
trapeze clll\'cr evrak tsttycn ere 9 llrn. 64 kuruş 

mulaıb11lnd<> Kastrunonu Narıa d:ılretrln· 
den v le«k 'li e.sn pootıı Ue ıröndcrllc -
cıdkttr. 

CUmartcal ııünU U nı.ddelertnde 88906, 
~m. 38909. 88803 ~lı memur ek -
m<'k karnc'91)'1e snyısı te\lltllt edilmı1 -
yen bir knme Dikmen köprll911 üc SQ -
m« sokak arasında lca)'bcdtlmteUr. Bu· 
lıı.nlann 8492 de Nurt Tulay'a tele.fon 

etmesl rica. olunur. 

= Tclt'!fon : 8540 2993 : - -.,11111111111111111111111111111111;: 

(10623) 6691 

~r kundurası alınacak 
~.~rum Aı Sa Al. Kom.dan : 
.~ cırt er kundurası pazarlık!!\ 
ll~a knnulmuttur. .Munaıuı~ı 
~ ,.!:1'12 ~nU saat 14 te yaıuıacak • 

-"llltıln be<leli 180.000 lirl\ oluP kati 
' tı 20500 ıırarlır. Şartnıımetıl her 

lt.:lıntııyondıı ırörUlebll!r. !J;teklUerln 
ırıın ve ıaat.te tanlnaUartYle bir • 

ltoınlsJıona munı.caauan. 
(10621) 6690 

;inyit kömürü alınacak 
~urum As sa. Al. Kom

0 

dan : 
~ ton lln)'it kömUıil pazıırtıklıı 

ıc;ltartya konulmuatur. Tahmlrı be • 
~hıacık kömürün 48960 Lira olUP 
1~ nau 7344 Jtnıdlr. Tazt'4tul k~ 
11 n tahmtn bedeli 81600 ura olUP 
4!ırıırıatı 12240 liradır. earıııamcsl 

~ ttiıı korn ;vonda ırörülebllk' lstek • 
'tı..uı '°1n ve ııaaıte tcmınatıarl.Yle 

ona mtıracantları. 
(10628) 6689 

~ }(oyun eti alınacak 
tO 11 As. Pos. 480 Sa. Al. Ko. danı 
~ ~°'1 kavurmalık kayun eti 30 

.,... olmak üzere üç pu-ça aYl'ı 

Türk Hava Kurumu 
lerl ıınahtan 

· (10449) 6522 6 adet otomatik sigorta 5 am-

-----------------------
Kurban derisi salllacak 

TUrk Hava Kurumu Ödemiş Ş. Bl\Ş
kanlığr1da.n : 

Knza ile knıııya bııl(lı köylerdın 
toplanacak ynş kurban derileri 
211-11-l' ~2 tarıhlndcn ı ı.12.111:ı tari
hine kadıır 20 gün milrlele nçık arttır
mıya konulmuştur. istekliler J ır.o li
rıılık teıııinntlnriyle hlriikte l'ıc1cmi5 
T. ı ı. K. 5, BnŞkıınlıınıııı mü raca ıtla 
şartnııme~int g ırerek arttırmıya işti-
rak edebillrler. 2979 

100 tane kurbanlık 

koyun satılacak 

Dikre yağı alınacak 
M. M. VckAleUnden : 

Bclı<'J' lctlosuna 14() kurut fiyat tah· 
mtn olunan 2 ton dlkre :ıral':ının müte
ahhit hesabına yapılan acık ckslltmele
rtne mtekll cılanadıl'ıından bir aoı mlld • 
dctıe ııazarlıtıı cıkarılrnatır. ınc pazar
lıltı 17·12-1942 pereeıntıe ~UnU saat 10 
da )'llPı!acaJttrr. Vomıek tırt!)'enlerln 

210 ltralı1c 11.k tcnıWıatlarlyle blr11kte 
Pll~lık ann ve ıınaUnt'le M. M. v. 2 

No.lı S:ı.tın A ima KQ1TI1Syonuna aelmc -
1 crt. F.vsa.t ve ııa rt.rı:ımcsl komlayonda 
görQkibWr. (10641) 6683 

Çinko levha alınacak 
M. M. V. ckn: 
Ton Numara 

5 6) 

1
g 8> Çinko levha 

T. JL K. Genel l\terl<ez1nrl<..'f'I : 5 ~~ 
lnönü'ndc tlt'herirıe 25 ıım bcdıel bl • Beher kllosuna 170 kurutı tıyat 

rtıanl tahm ıı e<lllc-n Yukarda numara ve 
ellen 100 tane ıru ık koY\ın, acık mlktarlan yazılı ceman 25 ton ı;bıko 
arı.tımuı ile satıtncıı.Jctır. Şart.namesi levha ll-12-942 cuma g{lnU saat 15 te 
Merkez Satın Alma Komisyonu lle B: c • pnz.ı.rltkln satın alınacaktır. Tama
cl E.<ıkU<'hlr. ve Bozôy(l.k 1Ubclcrlmlzdc mına talip cıkmadılb takdirde parça
görUlob ıır. ıstcJcltııcr 187 llr.ı 50 ıru • lara bölüne1'..ıJc Hıale edilebilir. Şart
~ teminat panısb'l<' 1~:12-1942 Balı ~- n:ım<>ı;l ner cıın ko11 ..syonda g5rü!<>
MI ııruıt 10 ıta TUr1ı: Hava Kurumu G<Tıcl t- lir. KaU teminatı 6375 l.ntdır. Mem-

1 

lC'kete glrm!G ecne.Jı malı olacaktır 
Mcrl<eJ: Satın Alma Komls;yonuni1ıı veya fstekl lerln mezkftr gtln ve SRatt~ 
Hava K\INllloU ~ bulunmalı M. M. V. 2 No. lu satın alma komls
darlaı'. ~l )'IQQUDa mlU'acaatlan. (10507) 8545 

perJtk 
6 adet otomatik sigorta 6 am

perlik 
l adet rezistans 
1 adet eleo.ktrlklt portaıU! M 

mnkabı 1 Mm. den 16 Mm. 
ye kadar 

1 kutu mala pa!'ta erumk ve 
dlşl l-16 dan 7·16 ya kadar 

3 kilo slkaOf 
20 kilo kalay 

250 gram ntşndır 
24 kilo :rezlst an yaA'ı 

(10531) 6586 

Yangın malremesi 
alınacak 

M. M. VekA~thıden : 
Hepsine blrden 12.600 lira fiyat 

tahmin edilen 8§$da yazılı 9 ka. 
lem yangın 8ÖtKlümıe malzemesi 

17. 12. 9~ pe.rvembe güniı saat 11 
de pazarlıkla aat.ın alınacaktır. Ver
mek istiyenlerin 1890 lıralık kati 
tcminaUarlyle birlikte pazarlık gUn 
ve saatinde M. M. V. 2 No. lı sa
tın AL Komisyonuna gelmeleri. 

Adeıli Cinsi 
250 Bel kemeri 1 
250 Kılı!lı bel baltası 

20 Hortum m§lığı 
200 Su hortumu lbtitl 

40 Rakorlarıua hortum. 
SO Kanca 
20 Merdiven 
20 Halat 
30 Hortum ipi 

(UMlt 

Muvıı.1Clmt tcm1nat. 2891 Ura 64 ku • 

:nıştur. 

Tıııtplerhı oo t:;c b<'nzcr en ıı:ı yl.nnl 
btn llrallk te yııptıl'rma dair ıtırnz «le • 
cet! vcg a Ue v ıtı)'C'tc münımat roe -
rek komlfo>-.mdan n cnklan ehl!)'ct ve -
slkası, 9 t2 ~t otlıısı vcsllrnsı ve tc. 
mmat mn!t'buzu 1 tatil ırünkırl ''e snat· 
:ıcn harte. tQY1n ('(1 ro blr 11.Y 1ctn(I(> her 
ll'Ü'TJ Nnfın d:ı.lrestn<'lc müt~1dctl lro -
m~a mtlroMıntlnn il n olunur. 

NURi TULAY 
Sllmertmnk lrıeaat Şubell 

Se4csb'on sen 

Askeri Fabrikalar 

Ecza alınacak 
(lOC..49) C.1372 

Aııkeı1 Fıı.br2kalar umum Mildürm -
i{Q Tlcaret Şutıeııl Mildtlrlti~ndl>n : 

100 ton amonyum nıua.ı. :ilO toa all· 
7,onguld:ık V1U:ırct.I Dn!ml Encllmc • kol ııatm alınal'llkt.H". 

İnşaat yaptırılacak 

nl:mlen : 12500 ııdet ıııındtl< )l'llptmiarıılrtır. 
Zonl:'lll<'lnk echrl ~(le Halkcvl b1nıı- tsteklfi<• teJdlt mck:t.uı>lanrn 30 • 

smda )'tll>1ltlcn1c <20342> lira <42> kunıe Ukldlnun 1942 ırnmı ıı.keıımın& laldar 
kcei.t bedelli Slllorılftma tevsi, tamir ve 'l :ı.~ Şubcstne vermeleri. Bu mıılze. 
cntı ışı 9·12·1942 ailnünden IW:ıarm 1G menin eıırtnamffll her &'On _ 1 13.00 • 

güın müdtl<'tlc ika.pah znr1 U8Ulb'le ek • 15.30 ıınunnda nca.ret Şuıııe.m.den alı • 
11U1meşc ıkomılmust.UT. 

Bkıılltmcsl 25-12-1942 oumıı ırtımı aa- na.bttlr. (l0632) 6680 

at 11 de Zoıu:Uldlll<'ta i!!k<lnıet kona • 
r: ııdn .:ıaımı ~ rtyruıetınde yapı· 

Usta aranıyor 
ınmktır. ı.:ın; itme eıuıtnamcst ve buna Atııkcrl Fobrlkaiftr umum Müd(lrl(l • 
mtıtefcrrl evrak ht'!r' vn!ldt ct:dmt C!llMl- ı:tlndcrı : 
men knleml ye Natııı. l\lüdlh~otlndi' Ank.ıı.m'dald Al!O«'ırl Fa'brlkalftr ıctn 

ıroril bıllr. ıımıba tckcrlekçlıd. maranaoz, tonıacı, 

MuvııJCkat ~inat <lfi25) 11rn (68> tt'l<V1ycci wııası uc ııam ııa.ne.UcAr 1ca • 
ktmışttrr dm ve atcd< Seci a~. Taliple • 

l 
fstn tıe<loll 1942 Yl'lı b<1't ~ ve - rln bir tstldn Uc Allkcrt Fa.txikaJar u 

r lc<'dkttr mum MUdürtütüne ~ı UAn 
............................ oıkıoW.~ -

BUGÜN -

Ulus Sinemasında 
Arabacı kızı filminin 

parlak yıldızı 
HILDE KRAHL'in 

Son yarattığı bir filmi 
2 ılsimli •. 2 hmiyct " 2 et ct 

kadının m:K"C'ralan 

Gece, gündüz 
benimsin 

Eşsiz bir muvnffaıkıy<ot Arasında 
bütün gönUller! ateşljyece>k ve 
bUtnn sirı1ın\a l*"V<:mlerl tM!tlr 
edecektir. 

-( İkinci film )
CANİLER SEHRİ 

Büyük avöntür filmi 
3aş artist : 

DlCK FORAN 
Ay.n~: radyom (J<Ultilr filmi> 

Seanslar: 14,30 - 17 30 
GF.cıE GU'NI>( Z J\F.Nİ)f iN 

16-19 da CA1'11,ER SF.HRt 
21 de gece gOndUz ~ n 

ve radyom 

TL 6»i 
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Hemşire alınacak 
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları mu

essesesi Kayseri bez fabrikası müdürlügünden : 
1 - Hilfıliahmcr mezunu olmak , 
2 - Büyük h asta ne le rin hariciye servisinde çalışmış 

ve oradan bonservis ibraz etm ek, 
3 - Ayrıca ilti ay m üd d etle fabrikamız Operatörü 

nezdinde çal ı~ak suretiy le s taja ta bi olarak ondan 
bonservis almak, 

1 4 - Hastanede yemek ve yatmak, ücret 80 lirad ır. 
2989 , 

' ,:!1 1 11 1 1 1111 1 11 1 11 1 1 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Makine, Elektrik İnşaat ve § 
~ Kimya Mühendisi alınacak § 
~ Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalar1 ~ 
~ müessesesi müdürlüğünden : . § 
- -: Tecrübeli :ı mııkine mühmdlel ve lkl el<>..kll"lk mCilıcn<tl ı ''e bir Jns:ınt : 
:; mühendisi llc :ı klımyn mühc-na;sJ vc-ya k"tınYlla'crc lhtb·ac vardır. : 

: Vcrt..'cccl< {lcrot : = = lstdclllcrllı chllyct.ıcr!nc göre (400) llnıya kndardır. : 
: Amrumn ~rntt : : 
: l) Fl11 ruıkC'rlik hlzm~ yaımıuı obn:ık, : 
: 2) Devlet V<.")'a hcrtııınırt bir mllrescscıo'C mecburi hizmeti bulumnnm:ık, :; = 3 4!5 y34tndan yukan sinde bultmmruna.k : 
: Taliplerin Ankara'da SD.merbnnk Umum MU®rJ.ütündt'n, 1stanbul'da SU· : = mcrbo.nk lııUmbul S~cn ve KnrabUk'tc MUcssa;e MüdUrlültündro te- = 
: darJk cdcccklcrl 1o tal!'Pmımclcrtnc aşağıda :vazıh vC6:1.1kl lıaıl'lı>'fırnk ya : 

: blzzıı.t veya ı;ıosta vnsıt.M!ylc en ~t'C 30-1-1943 t:ırlhlnc kadar muroroatınn : 
: 1Uın olunur. : 
: l) Nütus c<l24:ı.tu (1942 ııskorltk )'Oklanın&ıtu havi) . : = 2) Po!ja b1 hal kn.l!'ıdı. = = 3) Hizmet vmfk.ıısı, = = 4) TahB11 wsika..o;ı, = = 5) 3 boy 8 V'CSikn tot.oğnıtı. 2973 = 
'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 

NAZARI DİKKATİNE 
:Rclcdl}-c Reisliğinden ı 
t - Çalışarak vazi)"C<te olmı)-an Ve)'O\ beminJ bulunmıyaıı taksiler bek· 

lcınc ınahıllcrindc ve caddelerde dunnıyacalmr. 
2 - DCklcmc m:ıhallinde ve caddelerde duran taksiler müşteri almı}-a 

mccbtırdur. • 
3 - BuJ ~förle.rin müŞ<criie:rde.ı:ı fazl:ı ücret mlcbctıiklcri vuki ~"idi· 

}'etlerden öğrcı:rilm~tir. 
Sik!i)'Ctİ ol:ınların Emniyet 4 üncü şubc}'C veya Belediye Müfettişliğine 

mür:ıcaııılan rica olunur. ( 10281) G;os 

Buğday ve mısır unu ahnacak 

NAFi~ VEKALETi 

Mendirek m ev.kiinde 
sondaj yaptırılacak 

Nıı.ha Vcldllctlndcn : 

KaradC'ıı:lz Ercjt llm:ınının lrışa O• 

lunac::ı.k Mcndcrt.'k m~1tl!ndc yapılma • 
şı gerekli sond.ıı.J işi ka.palı zar! usul.l)'
ıc cıkSlltm<.•yc konu!rnuŞtur. 

lJ Eksiltme 22-12·1942 t:ıırthinc t.c • 
ııru.tür t.'tlcn satı gUnU sıınl on nlA.ı<1ıı ve-. 
kü.Ictlrnlz demir.. ol !a.r.ı inşıı.a.t tlniiu;ln • 

dt"!ld eoksiltme komisyonunda yapı.kı~ • 
tır. 

2) Bu leln la.lımln od len bcdcll on bin 
llm ve mu\·a:kkat t.cnıJruı.ı.ı r..o ltmllır. 

3) Mukavele projesi, <'k."' trne ı:ı.rt • 
nnmes1 ve sondaj fenni &artnam<.'61, b3 • 
yınd rrlık 1şlcr1 ı;:encl sartruun<sl ve oon. 
d:ıJ plAnındnn mürekkep olan eksiltme 
~ rakı dem ::J")'o Ua n inş:ıa t d:ılrcslıı<h-"'11 

parasız tcdarlk olun:ıb Ur. 
4} Bu işe glmıck lstlyc-n!C'I' m.nll ve 

rcnnı kuürctlcrlni göskrtr vcstkaln.nnı 

1..>l.rcr lstld:ıya ba!\"ll.Yllrnk ve bu lsUde. • 
la.nnı eksilt.menin ynpılnrn l'ıı &1lndcn t'fl 

ıız ne ırUn evv<'I \'cktılctJrntw tevdt e • 
derck bu lş ~ bh'er chllYct vcslkaın ıs
tıyccckk·r ve bu r.hllyct vesi.kasını tek· 
ıır ıarfl:ınna ko;yamkln.r<tır. c Eksiltme 
tıı.rlhlndcn en n7. ilç ının evvel :;npılmıı· 
mıs olan mürncaaı:ım- ruı.znn d ldaıtc a
lınrnu.) 

sı P.kslltınC""•e ı:1rrnck ıst.fycnlcrl:ı tc-k
llf 7.nl"Onnru 2~90 numamh ka.mınun 

ve <.•kmltme S..'lrt.nı:ımcslnln tar.ita u daire. 
s!nde hazırlıyncaklan okmltmcııln yaı:ıı· 
l:ım f:ı santtcn b!r sant e\'vc-ı ne knd:ı.r 
dcmlryolar mş:ınt nrttırınn, eksUtınc ve 
lhıı.Ic komiR}·onu bMkanlıl!ıruı m::ııınrotı 

m:ı.kbuz muka.b inde tcsllm etmiş ol -
mal:ı.n ~7.undtr. (10405) 64!12 

Sulama işleri 
Narın Vcklllotlnd<!ll : 
Eksiltmc-yc konulan iş : 

l) Antalya su lşlcrl on altıneı ıub.: 

mU<t!lrlUl':U bö}gcsl 1çln<lc bulunan ls • 
pnrtn <>vasının sulnnmnın için yıı.ınL:ıcak 
tUn<:'1 ,.e tcfcrnmtı lonş..'111 tı. 

Tahmln edUcn .kt.'ISI! be<!t•ll tıynt vahi· 
dl <'S.'lll UzertndC'll (283288) llra (00) ku

~ur. 

2) Ekslltmc- 5-1·1043 larlhlne rastlı • 
yan salı ııilnü sruıt 15 le Ankara'da BU 

t.şlcrt rclııll{ıt bması 1<;l:ndc toı:ılnnnn .su 
cks lt.me komls)'Qnu odasında kapalı 

zart llSllllYle yapılaca.kur. 
3) tsld<lllcr cD!ltmc şnrt.ruımcsl, 

mUkavcle proJcsl, bayındırlık 1$

l.cI1 g<!llel eartn:ımesl, umuml su işleri 
rerını şarinamt'Sl ile husw;1 ve tcrını 
sart.namc-lcrJ ve projeleri (1() ltnı (l~l 

ku~ kaııullğındıı. su lslcrl relsll({lndC!n 
atabilirler. 

4) Eks ttlnC!YC g1robllmek iço!.n istek • 

lllcrtn (15081) 11.ra (52) kurwıluk mu • 
vclekat lt..'!lllmı.t vCITllesl ve cıkslllmlmhl 
yapılnealh ı;:Undcn en nz Uç lı'lln evvel 
bir dtı~ ile ::-:arın Vc!kAl<•llne miını. -
rnnt ederek bu l:ıc ma!l.'ıtlfl olmnk O:ı:ore 
vesika almnlan ve bU vcs!knyı &'lillt« • 

KOCAELİ - ARtFlYE KÖY ENSTlTUS u VE EClTMEN KURSU Sı\TJN m<'lerl eart.tır. 
ALMA KOMlSYOXUNDAN : Mktnr:ı Fiyatı Tutnn Uk teminat Bu mfuMct ioe!JW!c vm'lkB tstcl!'lrıdü 

Cln.."1 KUo Kunn Ura Kr. Llt"a Kr. buluıunıynnlnr dimi!~ ~!(!!". 
nut:dııy unu <'"(;OS randmıı.nlı tek Ut>> 40000 9S 89200 - 2940 - 5l f,.t('kl !cıin tekli! m<tct.uvlnmu !-
Mısır unu wooo 

53 10600 _ 071):; _ klnd m:ıı1dede ynzıll snn.ttf'll btr ııaat 
onr!'f<me kad:ır ıru 1ısk-rl rclfillf:'tnc mn'k -
buz karsıhfrmda vr.nnelt:ml 1Aznndır. 1 - Yukarda OM \e miktarlan yazılı iki kalem un kapalı ıarf usuliyle eksilt· 

mey c konmuştur. 
2 ihale Adapazarı Beledi)e bina ında ıoplanacak olan komi >On tarafından 

2.f·l. d kanun·l942 perşt_'lnbc günü aat (IS) tc yapılacaktır. 
; - Her iki un ı>arti i a) rı •> rı ihale edilecektir. 
4 - lncklilerın iştirak edecekleri her parti)e ait ilk tcminaılan ihale s:ıatinden 

CV\el Adaı>azarı Mnlmudurlu~ııne }atırnıalan ve yahut b.ınka teminat mcktuı>larir· 
nt komis}On ooşkııniığına İhraz etmeleri lazımdır. 

S - Taliplerin C'ksiltmc}c iştirak edebilmeleri için 2490 No. lıı kamınun icabet· 
tirdiği v~kaları haiz bulunmaları şaruır. 

6 - 1 eklif zarflarınııı bir saat ün<e komİ\yona •·erilnıe i \C)'ll hunu temin ecle-
cek ,ckildc gönderilmesi, 1 

Yukıırd.ı )'lU.llı iki kalem una ait $:lrtnaıııclcri görm<'k için her gün ,\ rifi>·c'tle k<;> 
En titusıı Miidıirlüğune baş\'UrulmasıM 6670 

Doktor, Sıhhat memuru, Hem~ire ebe aramyor 
Zonguldak'ta Ereğli kömü rleri işletmesi : 

Postada ol:ın gccllanclcr kabul Mil -
mez (10515) 

ZiRAAT VEKALETi 

Alet alınacak 
zı.rruı.t vcıc:ı.ıcu Satın Alnın KL1mlB 

JOnunda.n : 
l> Kııı>all z:ırr usulb'le 7:; 000-100.000 

ndct fa.re Ql<lürol~c mahsus gaz OC'ŞTC • 

den Hom ve umsıı.11 !lışokl<J bu ~ • 
lorln tatbtklndc kulliı.nılacak 800-000 a • 
üet At.ot sa.tın nl.lnnc:ı.kUr. 

2> Flooklcrtıı bclıcnoo tlthmin t-..lllcn 
tly:ıt 44 ~ ve beher ll.k-tc Uı.hmtn o. 
lunan tl)'at 418 lk.UNG. her iki Ç('Ş mıtl

zcmeye an 1tk tcm!Int 350G l1ra 85 ku -
ı:uştur. 

Sağlık teşkilatı 
Merkez ha tane i için 300 lira ücreı 1 i 1 A•ahiye Mütehassısı. 

300 .. ,, ı Cildiye ., 

3) lla;iltmc 16-12-1!>42 ron;.ımOO ~ -
\ nü s:ınt 15 te Ziraat \'cl<Ak:U b!ıuısındn 

yapıbcaktır. .. .. " .,, .,, " 
Nisaiye scn·iJ için 
Kandilli ha.t.'lll<'Sİ için 

100 .. .. 
100 " 
70 " 

" ,. 

2 Hemşire 
1 Ebe 
1 Sıhhat memuru 

alıruıcakıır. A)lık ucretlcri Ülerine a)rıC'.t pah11lılık :ınmmı verilmektedir. Ta
lıplerin 21·12·942 fl:mırıe•i günü aksamına kadar ZongulJ.ık'ta isleıme 
Umum l udürluğunc müracaatları ilan olunur. 2987 

4) Şart.ruuncs1 An1aı.ro'dn Zlront Ve • 
ktılctl Sn.tın Alma Komlsyonund:ı.n, le . 
tanbul'dn Zl.rruı.t MUdürltlltilnıdcn 230 tw
l"Ull bedel muknbll:ndc vcıillır. 

5) 1stc<kl !<'tin tckl t mektuplarını 
llk Umı!:ruıtl:ı.rı ve 2490 ııayıh konunun 
2 ncl ve ücüncü m:ı.ddclcrllxlc T.fkre<I k'rı 
veslkalarta l..>lrllkte belli günde ekıd.lt • 
me ıı.:ınttndcn IJ!r s:ıat ôn~ kn<lar 

Kayıp - Refik Durudoılan, Kevser 
Durudoğruı ve Nımuk Durudoğan 
sontcşrl.n 942 tarihinde 17929 • 17930 
- 71931 sey"t ne Gilmrilk ve İnhisarlar 
Vckllleti Zat lşlerl Mildürlüğünden 

ırldığım üç ndt't bQyük memur kar- komlsyon:ı. V01'rll<.'kri. 00278> &158 

, 
nl'm kaybolmuştur. Ycn.sl.nl alaca-
ğımdan csl<L«rlnln hükmü yoktur. 

Ankara GQmrü:'k MildUrQ 
Refik Durudo~an 

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesaplan 

1943 İKRAMİYE PLANI 

,,. 

Keşideler : 1 Şubat, 3 Mayıs , 2 Ağustos, 1 İlkteşrin 
t arihlerin de yapılır. 

• 

1943 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 2 
10 
30 
60 

250 
334 

Liralık 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 

99 
44 
22 
11 

= 

= 

= 
= 

Lira 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

T ürkiye lş Bankasına para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zaman
da talihinizi de denemiş olursunuz. • 

Alôka kesme 
Vekili umumlm bulunan Yavuz 

Bnskan'İ gördQğUm lüzum üwrtne 
vcldilettcm nz}eylemlş oldu(:umdan 
bundan böylc- namının hlç bir mua
mele ynpmn(:ıı mczunLycn1 kalmamış 
olduğunu bildi rlr ve kC"Yf:Yctin usu
len muhıı.tm>lanı to'bllğl) le bir nUs
hasının da gazete lll' Hllnını d lcrlm. 

MUteahhtt Fnhrl Dura'l 
292 

Askerlik işleri 

ÇAGRI 
Ankara Askerlik Dairesi RcJsliltln 

den 
Ankara Hukuk Fatctııtcsmdc 5<.52 No 

ıı ta tcbc ııdrcslndC'll ve eckcr 11lr1<ct1n • 
deki ycrlndC!l ayrılarak hali hazır nd • 
resini meçhul bıroknn Knrnmanlı ve 332 
doğ\ml ve IS0377 ka)'lt No.lı Ahmet oAhı 
Hııs:ı.n Alı>clll'nl:n l0'.l3ti ı;nyı llc oubc • 
mlzc veya bulundui:'ll yerin a8k<'rllk &U· 

besine a<'clC mürocaatı füzwnu 1IAn o • 
Junur. (10059) 6678 

~ 
U L u S - 24. üncü yıl . - No. 7ti6G 

lmt1Yt12 sahibi 
Hasan Restt TANKUT 

Neşriyat ve MClcsst'6C MOdllrO 
NAŞtr ULUC 

ULUS B.:uııme"1 ANKARA 

DiKKAT: Gazetemize ~ndernen ne• 
ncvı yazılar neşredllsln edllmesln ce· 
rt verilme'z ve kayboluşundan dolayı 

hiçbir mesullyet kabul ed.ll.mez. 
a------U~FPPP-

• 

u ı; u s 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere -

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

Müracaat : Posta ku -
tusu 102. 253 

Toplantı 
E&naf Cemiyetleri Umumi Ktıttı>-

1 •ınden: 
B l'inci toplantıda nls:ı.bı cı'kserh:et 

lbulamıynn Tcrzill'r Cemiyeti umUnıı 
rn.-ym.ı fklnct i.çti:mamı 13.12.942 pn -
zar günü saat onda Esnaf Cem yc'lle
rl tılnasmdn yapacakından sayın cc • 
mi.yet dzalanmn toplantıya Jşt!r~lc-
rl rlcn olunur. 295 
~111111111111111111111111111111111.! - -- Sat.ilk lokanta § 
= = : Ankara'nın Sanayi caddesi : 
- ve Maarif V ekaleti karşısın • : 
- <laki P ARL AK L OK ANT AS I : 
: ılevren satılacaktır. T aliplerin : 
- mrzkur lokantaya mUr acaat - : 
: lan. 249 : 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Acele satılık 
KUçltk Esat ille otoblls "durağında 

su ve elelctrlğl bulunan b r ev ve ar
sası azimet dolıı;yısiyle ucuz olarn'k n· 
ccle satılacaktır. NUfus Umum MU
dürlüğUnde Bay Muzaffer lntt"J)C'ye 
mil rneant. 287 
~111111111111111111111111111111~ 

E İnşaat sahiplerinin : - -§ Nazarı dikkatine= -: lıı.tMlllcn &ritllde l~t.Uı h~llm : 
: olmak üzere KU:\1 ve C'AKH. : 
: vardır. MUrncant Tel: :ıır.:ıs 259 -

~111111111111111111111111111111~ 
Kamyon ve araba 
lôstiği satllacak 

Gn.zmaske Fnbrflmsl MUdllrlOIWndcn: 
FabMkamtzda mevcut 42 adet ef1!t1 

kmnyon ve araba Ulstıtti, clt.t kapalı 

zart usulüll.yle ııatıl:ıcaktır. 
Tnllı:ılerln ma.J:ı ııörmck tızcrc her ırUn 

ı;nat 8.30 dan l2 ye kadar fabrikamız 

ambar eenırcınc müracııntl:'.ırı ve tckll! 
mektuplarının 25-1.19'12 tarlhlnc kadar 
Marnak'tu FııbI1ka Mü®ıi)'cttoo verı.ı • 
mest lltın olwıur. 2992 

!,;f 111111111111111111111111111111111.! 

~ Dr. Niyazi ismet Gözcü ~ 
: Anafartala r Kon)'ll 'Wlkalc No . = 
- 14 Sairi. Fra.nlı;o aparu man b t ı . E: 
: Pa1artf!"Sı, ça:r,amba ve cumartesi -
: günleri ~~ 16 • 19 a.ruında has- : 
: talarını kabul edecektir. -
: Telefon "2591" ile randevu : 
: alınması rica ol"nur 4()8 : 

i'ıııııııııııııııııııı;ııııııııııııı~ 
MAARİF VEKİLLtGt 

Atölye inşaatı 
M~ Vekllll({lındcrı : 
l) Kapalı zart UBUl.1yle yapılan dt • 

siltmedc lstekl:1 cı.lanamıısı dolaYısl.Ylc 
2100 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi 

hülanilne ııöre Jl(lznrlıkln lhlt l('S~ lal· 
rar verıım (246958) lira 60 kur1111 k.e-
111 bc<k•lll AnJm.ra Bölge Sanat Okulu 
flcm1r atö~1 blruısı flıoaatı pıızartı1t

la tallblnc ihale edUecclc. 
2) Paza.rltkla ihale 15-12-1942 11Rll 

ı:ünti sa.at 15 te Ankanı'da b(ly(lk ev -
kal apartımanmda Mesleki ve Tc!knlk 
0.l'lrettm Müstesarlığındn toptruıacnk 
\'ekllUk ihale komls)'onunda yapılaaık· 
br. 

3) Bu tn.şaııt lc\n ııızumıu olM'\ ci • 
mcnto ve demir VeldllHwe temin ooUe • 

cckttr. 
4) Bu tnsao.ttı att proje ve ıınrtırın • 

meler Vcldlllk Yapı letcrl !llüdUrtUAiln· 
dcın 12 Ura 3.'l kurul! mukıı:bllln<ie atın'!· 

blllr. 
:1 ı rnzırıııın girebilmek ııctn : 
al 13597 lira 93 k~n ibaret olıı.n 

mııvll'ld<nt teminatın, 2490 anyılı kanun 
!rllkUmter:I dıı.hltlnı1e verllmcsl, 

b> En az (150.oooı ltnılık benzeri 
ıneaatm tanhhUdcôlldll!lnc ve Uınh'hü -

dün 11a ohınd\ıf:Una da... wsllm ırön -
derilmesi, 

c> 1hnle tnriıhlndcn Uç gün evvel Ctn· 
uı ı:Unleı1 hıırlıcl Narıa VeıtlUJğ!Jıdcn 

n.Iınm ııı ~ vesikasının tbnıZ cdtl • 

m<'SI, 
d) 1942 seneslnt> att 'ncaret Odnsın· 

dıı.n vesika alınmıs olması earu.rr. 
(10404) 6674 

Kayıp - 1937 de Ankara Beledi • 
yesindcm 1500 sicil No. tıe aldığım 
şufôr ehll~na.meml lkn.yıbcttlğlmdcn 
yenistnl alncaiıımdan eskisinin hU:k • 
mü yoktur. RarTl!l7.an Umaç 

Cildim..l kurumroctan, burus
maktan ve her tUrJU hnıva tcsl
rlnden lkoruyncıuk olan bu güzel 
SCY ne olaibillr? 

Yarım yağlı 

BELFAM 
Güzellik kremi 

137 

Mahkemeler 

Ankara Asliye :bdnci Hu'kUk Hl -
k1m.Uğlndcn: 

Maden Umum lşletmcl<?r drorcstn
de ressaan Burhan Ag{th mahkemeye 
m!lracaatıa nüfusa adı Gıı.yobi .A.gD.h 
olıı.rn.'k yazılı !bulunduğundan bu adın 

1 
Burhan A.gtıh olıtl'Sik değiştlnllıncs!nl 
istemiş ve muhakeme sonunda dtiva
cını..n n!llusta yazılı Gayıl)l Agtuı. adı-
nın Burhnrı Ag{ili olıı.raık değiştiril -
mesine temyiz yolu ~ı.k olmak Uzc
re 24-10-942 gününde knrnr vı•rilıl ığl 
ilan olunur. 289 

Mahkfuniyet ilanı 
Devrak C .. MUddal Urnumlliglnden: 
Karar hulasası. 
Knrnr numarası: 2831/ 2361 
Ceza ~!Udmi Alunct Batur 6531 
C. Muddc umumısl Şu~q> Kor 7381 
.1-'nzla fiyatla çli'i ı saıtnınk suretiyle 

lhtiklı.rdan suı;;lu Devrakte bakkal "lie 
Şükrü Kaya mahallesinde mu.kim 
Hal ı oğlu HamcU Karıı.~'llma.z hıı:k
.kında yıı.ııılan açık duruşmn sonun
da: suçlunun sübutu filllne binaen 
.tınrelrnt.ı.ne uyıı.n 4180 ~ılı kanunla 
muaddel 3780 sayılı kanunun 32 inci 
maddesi delllletJtyle 59 uncu maddesı 
hü.kmilne tevfikan b('Ş lira ağır para 
c-eı:nslyfo mıııh'kfrmlyctinc ve yodl gün 
m!iddctlc dükkAnınm kapatılm:ısına 
ve bllCıhare ynıpılan nmmru.la dl1kkA
nında ZA.ıhur eden .l!kl kilo blıyUk çivi
nin ııa:tılarn"k bedelinin hazneye Irat 
kaydına ve hilküm hulllsasının Ulus 
ve Zonguldaık gı:ızetelerindc nl'srlne 
dll!lr Devrek Asliye Cc2a mnhkPme· 
since verılen karar kcsbl:Jmt1yet et· 
mckle llAn olımur. 282 

Mah kumiyet ilam 
.Malnt~·n Asli.ye Hliku:k htlktmll(:ln

,ıen: 

Ma'ntya'nın Sa.lköprü mahnllcs!ndc
oturnn Kığılı Hnsruı oğlu SUIC')·11ınn 
~rısı F erfürü ile Hırusın Karaağaç 
k .. yUnden Hasan A~ hı7metkllrı ve 
Ali oğlu F..sınnın nralnnnda;kl boşan
ma dO.vnsının duruşmasında: Esmaı· 
nln lkııanoUttuı.ı meçhul bulunduğun
dnn gıyap knrannın llfmen tL'hll ne 
VP duruşmanın 30-12-912 günü snnt 
Hl na taUıkme k!ll1lıT verildı~lnd('?l 
munyyen gtin ve snatte mahkemede 
hazır bulunması VP y11ıhu.L bir vekil 
göndermesi nksl tnıkdirde nıuhwk~ 
meye gıyaıbında ibnıkılacağı ilan olu-
nur. 286 

Cob~lB>erEiket Sulh Huıkuk llli.klm· 
l.lğ1mien: 

Osmaniye'nln Devrlşlye köyünden 
Ahmet oğlu Ali Ünaldı Hamit ünnh.lı, 
Ôkkaş üna1dı ve Ham oğlu ö!U Mt>h· 
met Karoıbornn veresesi vekil! umu
misi Ahmet Pa:lnlı Devrlsl'YC köyU
nUn Topsöğtit meV'kıinde doğusu Hn
mus nehrl ve ti.ren hattı bntısı Hn
mus ve Hncı.g{llü çayı lkavşıdı güneyi 
tiren hnttı kı.rz(")i Hn.mus lle ~rlll 
25 he!ktar kC'Zll aynı mevkide doğusu 
Hamus suyu ve Çağşn:k batısı 'tiren 
yolu okuz.eyi Hamus Çaıy1 ve tiren yo
lu gQneyi Hacıgülü çaıyı ile çE."Vrlll 15 
dönUm tarla tmnr ve ihya edc-rek yir
mi SC!Jl~l mOtecavılz b!Jit niza ve fn
~ılııınz. tasıırruf ve zilyedlerlndc bu -
lunduğundnn ttJPuya tcsçlll dfwa C'l· 
mi'S olduklarından IŞbu <liwR hnh1cm
da blr ~tlrıırr.ı bu1unıırnlarm 11-12-942 
.ıarnı!ndl' Ce'bcllberelmt ~u~h hu'kuk 
m3Jhkemcslne müraıcantlnn Utın olu-
nur. 285 

Cebelibereket Sulh Hukuk HA'klnı· 
llğ!nden: 

OsmanJye'nin ~iye köyünden 
Ahmet oğlu All Ünaldı ve Okkıış Ün
aldı ve HalD oğlu ölU Mehmet Knra
bora.n vercscsl vclklll umumisi Ahmet 
Pal111lı Devrlşiye !kO)iiniln Koca :ıus1n 
mm1dilnde doğusu A'kdcro b:ıtısı Ko· 
c~a deresi kuzeyi dağ gü.n(")"i Hn
mus suyu Ee çe\f'İlt llmic h('ktnr tar
layı imar v~ ılhyı1 ederek ylrrnl sene
Yl miltecavlz bllli niza ve fnsılasız 
tasn.rruf etUklerlnden tap~ tescili· 
nl dtlvn etmiş olduklanndan 1Şbu dl\
vn hakkında bir itirıızı lbulunanlnnn 
11·12·942 tanthln<le Cdbeliberokct 
sulh hukuk mnhkerncslne milr~ant· 
l ıın iltln olunur. 284 

Ccıbclibc.rcket Sulh Hukuk Illlklm-
11.ğln.den : 

Osmanlye'nln Devrişlye kôyUnd('Jl 
Ahmet o~lu AU Ünaldı ve Ham ot\'. u 
ö!U :"\iehmet Ktıraborım vereseosl vc
k!Jl umumisi Ahmet Palalı Dcıvr~P 
kl'ıyOnOn A'kdero mevlolnde doğusu 
Mehmet Kanmoran veresesi ve Diklll 
deresi batısı A'kdere !kuzeyi topralkl k 
g(lneyl Hamus çayı ile çevrili beş 
hc!kıtnr taırlnyı ylnnl S('nedlr fıısılns12 
ve nizasız lmar ve lhya edcrc'k 7Jl· 
yed bulunduklanndan tapuya tcsçlll
nl istemiş olduklarındmı !Şbu dılvn 
hakkında blr 1.tlrazlan lbulunanlnnn 
Cebellbereket Sulh Hu'lm'k mıııhkemc
slne 11-12-942 tıırlhtnde mürncantlnn 
ilfı.n olunur. 283 

Kayıp - Kadıköy nllfusun<lım ve 
22 ııonkfınun 942 tarihinde Br>yoğ
lu nüfus Warosinden dcğlştlrdlğlm 
hUvlyet cOzrlanımı ılrn.~tlm. Yeni i
ni çıkarnıcaiımdan eskls!nln hllikmU 
yo'ktur. 

Koo1köy 330 doğumlu Hlkmet !ren 

Aıı ve serom sahıı ilam 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkc

zinılen : 
Re!ik Saydam Merkez Hıf,;ıssıh

ha MUcssesesindc yapılan aşı ve 
eerumlnrın Cemiyetimizin, İstan • 
bul'daki Yeni Postane civarında Kı 
zılay hanınılakl deposuncla satılmak. 
ta olduğunu ve lilzumunıla mcz.kQr 
depo müdiirlUğ{lne müracaatları ilAn 
olunur. 2986 

Kayıp 
Sağda resmi gö

rUlen tnh mlnen on 
dört ynşlanndıı Ha 
Hl ô:lx:ellk Anıkara 
Altınd~ maıhnl· 
lcslnde 726 numa
ralı evlmden çıkıp 
bir dııha dönme
miştir. Nerede ol
duğunu gören ve 

bilen insan~c:t namına hıtber verdı
ğl t.aikdirde memnun edilecetktlr. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARİHİ: 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk lirası 
ŞUBE ve AJ A N adedi : 265 

Zirai ve T icari h er nevı Banka m uameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Zlraat Bankasında kumbıı;.ııtı ve ltıbttl'Bız tasaıTut h<'Saptarında eın ..: 

50 1 raın bulunıınlnrn senede dort defa ockllocck kura ne ııe:ı.jpdatd ~ 
ııore ikTnl'lıb'c daitıtılaroktır. 

4 Ade t 1000 Jiralrk 4000 Iİn' 
4 tt 500 H 2000 N 

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

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

Kuml:ı.r 8<'Jled 4 defa, ıı Mart, 11 Hll2trıın, ıı ~1ill ve ll lMdıınıun 
tarthlnde ~lerekUr. 

... 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 - . 
~ Sayın halkın nazar1 dikkatine 
: Belediye Reisliğinden : 
: 3780 sayılı Milli Korunma ıkanununun bazı maddele= rini değiştiren 4 180 sayılı k anunun 3 1 İnci m a ddesi 
: esasları dahilinde etik et m ecbur.iyet ine ta bi olacak 
: dükka n ve mağazalarda satışa arzedilecek mevadda 
: a i t olup Belediye Encümenince ta nzim ve il8.n edilmiş 
_ olan listeye b ilumum balıklar ve balrkçı dükıkanmda 
: ve m üm asil m a hallerd e satışa arzedilen m evaddm d a, 
: ~0-12-942 tarih ind en iti baren ta tbik edilm~k üzere, 

ıthal edildiği sayın h alka bildiri lir. ( 10629) 6643 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaıııııııııııııııııııııııııııl' 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden 

34R9 sa}ılı ı>a7arlık~ız s.ttış 'kanununa a>kırı h.ırckeılerinin t<:kerrürüı>
tk'll dola}'t isimleri a,aı;ıda yn11lı esn.ıfların diikkinları himların<la gösteri· 
len günll'r k:ıdar kapaıılmı,ıır: 

l - Yı:niş:f1ir'de Ka,ııklıdcıc'de \ıü\·cn Evlerinde 17 sayılı düld<Andıı 
~ehzC'd Reccı> ~peknğırın diikk.inı (iki gıin), 

2 - Bcl~ı>c karşısında Tou;ar n('arıımanı altında 16 nwnaralı hazır 
elbi•cci Zckc.ri}oı Çapraz'ın düldclnı (hir hafta). 

3 - S.ıraçlar çarşısında 92 10 numaralı Mehmet Hilmi KaraJlının hazır 
n>il..bbıo dükkanı (iki gün). 

4 - Çıkrı.ı..) çılar }ok nda Yn)çcken sokağında 30 numaralı ııwıilatu· 
racı .Mehmet l çerin dukkinı (üç gün) . 

5 - '..0s~e ?ddcsındc Susam ı;okağındı <; n maralı halta kilimci Rc-
cer efcr ın dukkanı (iki gün). ( HJ66• ) (.,677 

Satılık arsalar 
İsııınhııl Defıerdarlıı(ından : 

Dn~}a No. 
52151 / 486 

CfNSİ 
llu} ~kntl:ıda Maden mnlı.ıllcsinin ed>i A)'llnikola 
>cnı Yılinaııürk l'll<ldcsinde eski ı4 )eni 22· 1 
No. lu 39 pafta, 182 a<fa, 13 parsel 444S met-
re murabbaı nrsa. 

Muhammen. ~.ı. 
bedel tcmırv 

20002,so ısoı 

'5 l :?l7-ıı 14/ 95 .Mecidiye köründe 9 p:ıfta 63 ada, 8 pırsd No. 49380 
• 'I. lu 9876 metre mıımbhaı a.rsa. 

r' u~rda yazılı ı::ıırri menkuller kapalı zarf usulirlc nrttırmava çıkarılmış ise il 
~ 

1
1P zu u~ etmediğinden 'W· l 1·942 ıarihinden itibaren hir 3)' içinde pazarlığa t>ıtf' 

b~ ~sur. hıcklilerin mın;ıkbt wminaı makbu:rları \e nüfus huvi}ct cuzdantarı jjt 
ır 1 te l2·12·912 ıarıhindcn itibaren 30·12·942 tarihine ,e hafıaııın pazartesi .fi 

çırşamba gunleri saat 14 ıen 16 ):ı kadar Milli Enıllk .Müdurluğunc müracaatları. 
105 2081 

9 İlkanun (arıamba akıamı saat 21 den itibaren 

PARK SİNEMASINDA 
l'.ilmciliğimiıin iftihar l'dcccği bir sanat eseri, İsıa.nbul'un kenar mahal· 

lclcn~dcn en liik, hayata }Ükselcn ,e sonra He)oğlunun en düşuk batak!J$• 

lnelcrıne. yın·arlıınan ve ha> aıı soknkıa ona eren bir kadının macerası. .... 
ıanbul da altı haftadanberi O)n:ımakuı olan bü> tik Turk filmi. 

SÜRTÜK 
Ba$ Rollerde : REFiK KI"MAI. - 7JJiRA - HALİDE -

AVNİ - YASAR - Hl~İT. Tel: 1131 
Bıılbıısı: Mustafa ÖZÇellk 

,--------~------------..;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-. 

. 

Yeni Sinemada 
BU GON BU Gf)CE 

13cyood1({ln l:z kadını 118.811 
eecmeııs1.n12 ? 

istediğim kadın sensin 
Bas Rolde: 

IIİLDE lilLDEBRAND 

--< SC'anstar ı-

14.30 - 16.30 - 18.80 - 21 
12.15 le HALK Mııtlncs1 

1940 BRODWAY MELODİ 

~letm: 3540 

Park Sinemasında 
BU GECE 21 den ltilxı.rcn 

TUrJ< tllmlcr.ln!n erı gur.c-H 

SÜRTÜK 
Türkce 

14.30 • 16.~ • 18.30 SC:lnsl:ınncln 

ESRARENGİZ CİNAYET 
Numaralı :yerlerin CV\'cldcn 

aldtnlmaBl rica. olumrr 

Sus Sinemasında 
BU GON nu GECJo; 

Sinemacılık tılcmlnde misli 
ııurü lmC'lll le bUyijk film 
AŞK_ HEYECAN ... 

Kalpazanlar 
çetesi 

--C Seanslar )- -
14 • 16 - lR - 20.30 

Tcl"Cton : S589 

Sümer Sinemasında 
BU <.:UN BU GECE 

Kalblerl korkudan durdural.'tık. 
!IC}1mtcrt helecan \'e hc,yccantı 
aarkt'<.l<'Cek csrarong"lz vakruar 

KESİK EL 
İki dC\'J'C 25 kısım birden 

--( Sconıılnr )- -

12 • 14.50 • 17.40 - Gece 20.30 

Tcle!on : 3590 


