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sına e mesı 
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Hazım Atıf KUY UCAK 

ri )'l.pıldığı \C)a kendileri arıık i ıih· 
~ c kullanılmadıkları için b<ış kalan 
makınclerdir. fak ı buna ral;mcn LA· 
un .ı\n1 nka men leketkrının bunl:ır • 
dan çok i ııfa !er h:m n cd ccği de 
muh kkakur. <"'u k..ı bur:ılarda insan 
c eği ş'mal \mer ka'> nhbcıle daha 
az kn ,ctJidır Ve bu schcple d:ıha ıız 
randtmanlı makineler dahi fa> dalı ol:ı· 
cakur. 

BU ı;eniş olc·ud ki sınailcşıirmc 
h rek tının > ~ • e behi Ame· 
nka Bırle k Dcvfotlerinın lu· 

zumsuz nukinc kullanması değildir. 
C.unku huııd.ın ~·el de birçok maki -
neler sokulup aıılmış fakat cenup 
Amerika> su ı:nlmcmişıi... Uıin 
Amer kası Devletlerinin hu runku du· 
rumları ı.:oz onune alınacak olursa hu 
prograoıtla sİ> si hır amil ı: ırmck 
mu kundür. Çunku t9W harh"nin b:ı· 
şına kadar uc.ari 'e 1kıı adi mutıa5e • 
bctlcrınin çok m 'nı bir kıs.mı Av -
rupa ile olan cenup Am rika l>C\let -
Jerini Panamcrıken mcfkürcsinc doğ
ru c:elp hu~u un :ı bu makinelerin }':lt
d mı d ı..'Unaaı ı ~uph 'ıd'r ... Nııe • 
kim m h'c le murı:ıscbctlerini k mis 
o masına ra en he uz n hver fruıli· 
)Cderıni durdurıımı) n Arıa tin ile h:1· 
1.1 mıhverle m :ıscbctlerini <fc,am el· 
t ren Şıli bu >ardımdan istı!dlll edil -
mışur \ alnız programın ili') de 
lC$milİ l('n muzakcreler yapılmakta -
dır Ve bu muzakcrclerde de Mih\~r • 
Sili muru sebcd rinin bahis nlC\'ZUU ol
duğu l..'Uvı.cde muhıcmeldir. 

Bu programın tatbiki nl'tİCes{ ola• 
n& b rçok amerıka muıcha sı ları ' 
t kci )e i, I ı'n Amcr kası man • 

m 1 k ~• r'nc ıdcClk, ve bu memlckcıler 
arn le i k rlı i 1 r bul c.ıkur 

rafına gelin« • mııl 
Amer ka Birleş k lJevlcılcrinin 1 tin 
Amenka')a m.ıklne 'cmı klc bir :r.ıı. -
rar J:Omıcsi b h's mevzuu olamaz. 
Çunku esasen Amerika için rlıı ıica -
retin fazLı bir ehemmi)cti )'Oktur. Ya· 
ııılan tahminlere ore umumi ticaret 
hacminin ancak ond.ı hiri dış nıemle· 
keıkrlc )ölPılmııkt dır. Bıı:n<-!Jn h.ı k.ı 
1 tin Am rika.\t nıcnılckctlcrinc şimal 

• Anı r I.:a'dan bu hir mık) •Ilı ıh • 
r car da )ü!lılmıunakı dır. B lha ~ 
harbin h:ı.,ıru k dar I.iitin Amenkası 
mcmlckeıl ri m 'm iıhnlat madddc
rıni A'rupadan ger'rtmckıe ıdıl<'T .. 
Ru ""~P 1 itın Amcrıka ... ının sınai· 
le mC' he ı harpten "orıra baıı A., • 
nırıı 0 (Mlen için rarnrlı lr<iırJerini 

<Sonu 4 uncu say! d ) 
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B. Millet Meclisinef 
Serbest iktısat 
kürsüsü 
hatipleri 

Amen'ka'nın bir whlanma humma$! 
içinde olduğunu, )epyeni bir ordu 
kurdui:-unu bilmi)cnimiz kalmadı. 
Harp s lihları mod< hakımındaıı pek 
kna zamandı e~idiğı 'c işe )'llrll • 

maz hale ı;cldiı:i iç n, birçok kof alır 
>eni sıl.lhlar keşfeımire çıılışı)omıuş. 

Simdi Amerıka'd:ı bir de ccmı) t ku· 
nılmuş Kurumun dı "Mılli luciı· 
lcr Ccnıi}'cıi" imis. Bu kunım:ı Amc
r ka'nın dort )1lnınd n on binlerce 
n ckturı ve teki f f;cli)'Orm~. <•clen 
ı&liflerin ço :u bizım 'Con Ahn1eı 
bey' kcşiflcrıne benzediği için h ır· 
lu cdıl'}on .u fakat bu on hinler· 

ce tek.lif içinde ha1an, on h'nde bir 
de olsa scrçckıcn çok fo)-d.ılıl:ırı da 
çrkı)'Ormuş. Amcrıka'nın bu )eni Ku· 
n.mıu geniş ı killıiyle eceli n • 
du-zJu çalışar.ık huıun mckıupları 
ayıklı)or, içinden deıkrlilerini ft} ı· 
rıyormuş. 

* Bu haberi okurl.:en b.zdcki "nıiUİ mu· 
ciılcr" i h.mrla.nı:ım;ıı.; kııhıl mıdır! 

'Mahalle kah\elerınd kı dcdıkodul'\Jlar -
dan turunuz, ~J' b.ı}anlarına kadar, 
bazıları, bırer 'milli muoı ke ılmı) 
haldcdırler. &unun her hııdı csı kar· 
~ısında kul.ık bbamnız, her t."\ }C

de, her külturdc, 1 er gur rude bazı 
utaod.ı 1.ır ıettubcli bir ıkıı5-llıçı, 
ı.;or ·ulu bir kil1ıçı, b:ı rıh bır 
id,ırccİ Himal Ve mll}Cll} Je kOnU}· 
mıyıı baılamakıadır!dr. 

Hanp ı;ıpkanın han •ı pahuı;la \e ne renk 
elbi e}le gı)ilcce#nclcn, ncrcd n lı· 
n cağından baş~ alış Hri~ hılmı· 
)CD; ıclefonla lxıkkııla ve kıs.ıha ı· 
p.ırı~ \Crıp ı:clcn hcs.ıbı k<Kasına &dc
ıcrck e' i ı İ;ı~ eden, ekmeğin k ıç 
kuruş olduğunu bıle h.ll;'ı oğrcncnu • 
>''il Jıanımdcndi; l)Uı.;un bu) uk ~alW.· 
hi> etle af;zını açıp go;r,unu )'Ufilm. kıa 
\C bc}:U un hulamadıı.:mı \c).ı çiko· 
llta kalıtcurun lxuulduı.:u u )iına )'a• 

kıl.ı s kıişcı c· ektedir! Uunu hmıcn 
ikusaı ta\ ı)clcri t kihctmckıcd'r : 
m cll, kilosu 20 r ra} a da ol a he· 
}'llz un m-dcn s:uılnıa.nı:ılı imıs' f:tbi. 

Hele buı mahalle kah\c i polıukarıl.ırı, 
bu mcmlckcıin ıkuuı, ticaret, ıaşıı, 
ıaşc k:ırn.:ıkl.ırı \ e inık.ınları hakkın· 
da a ı;an t- ı sahıbi bile olmadıkta· 
rı halJe, her biri hldisclcri kenrn 
bucur menfaat :ta\i)csinden gurcrlk, 
kendi ha ııhk öl('Uled) le tarı.ırak n<.'

lcr !l<I) lcmckte ve neler ta\ i)c et • 
mekıcdırler. 

Bunlara töre, CÜ>'ll ~k:rkl:ır, kahveler, 
e' ter birer scrhcst ilmsaı kursıhtidur 
\e kendileri bu kıı~lerin fahri pm
fcsorlcridirler. Bir IL'tlbir bolluğudur, 
bir taHİ)e hollu,'.:udur gıdı)or. l s;cr 
bızde de hir "milli mucitler' kunınıu 
olsa)-dı 'e bü>lc ıcklifleri ıopl ırdı, 
kimh'hr ne • Con Ahmet Hey• k le 
kıı.rsılaşaakuk. 

llcrekct 'enin bu "scrbc" ikuuı kursu· 
u' s:ı.lıipJcri her ropl.uıııd.ı akıl '" 

nı:ıntık uhipkri) le k.~~ılaşı)orlar 
'e munakas;ıd:ı nu,i;lühc<lıli>"Orlar. 
Fakat her "sabiı fikir" s.ıhıbiııde ol· 
dulhı gihi b'nın için kabul l'tmiş, 
ınannıış gfüünscler hile, her lı:ılde ıç· 
lcrindcn "benim h'kliğinı bildıktir ! ' 
de) ip çıkı)'Orlar, ' çı.:nelcrı ıi O} n.'1.1· 

m:ıkıa s;cnc dC\am cdi>orlar. 

nu milli mucirlerin çoJ:u i)İ ni}CI ahıbi 
olabılirler, cahilliklerinin \l.')3 dedi· 
kodu hırdannın kurbanı o bilirler, 
lıaııl bir milli vıız.ifc yıı.pukl.ırının 
da.!ti hulyası içinde boc.ıb)ııbilirler, 
fakat bir $C)ln farkında de~ ld"rkr: 
lxm:uncu propagandanın emrinde ç.ı· 
lısııklarının..-

Doş, fa)das12, bils;Mz gC\ezclikıcn \'al.· 

geçelim._ Milli muaıdcle snası;ıl.ın· 
nın bt.. mucadclcde d galip çıkacak· 
lar.. h kkındaki aruınımızı ıazclhdım. 
Hükumet ıcdbirlcriru elbı rl ı •iylc 
dcstcldi)elim. Ken<lı çıınm11.a gore 
hepimizin buyuk bir .,,.azife \e nıcs
uli)ct emrinde olduğumuzu hira.n 
bılc unutnııp.lım .. 

Sabaheddirı SÖNME Z 

gelen evrak 
L ayihalar : 

1 - 1940 m:ıli yılı hesahı karisi hak
kında kanun l!yılıası. 

2 - 1942 ıruılt >-ılı muvazeoci umu· 
miyc ~nunun 29 uncu mııddcsinde 

dcğİJıklik )-apılm:uı ve ~er \e glıkoz· 
dan alınan i tıhlak vergi imn al"ttınl · 
nı:ısın:ı d.ıir olan 422'i '3)-ılı kıınunun 
hazı macklclcrinin kaldırılnı:m hal.."'kın
da kanuıı llrihası. 

3 - DC'\ Jet l>cmİf}"Ollan ve I.iman· 
l:ırı işletme Umum Müdürlüj;"U 1940 ma
li >ılı hcs.ıbı k.'\tisi hakkınch kanun ıı 
)ıha ı. 

4 - De' let l>enizrollan lştC"tme U
mum ludurluğu 1939 mali )-ılı hesabı 
k.ııi i hakkınd.ı kanun Hı> 'ha\t. 

5 - Gcdıkli erbaşların maaşlarının 
IC\-hiı ve ıc,;ıdulunc dair olan 3779 sayı· 
lı bnuna ek k .. nun ll)ıha ı. 

6 - Gumruk tarife kanunuruı b:ı lı 
iılı'1.11t umumi tarifesinin 370 inci numa· 
msının dcğişıirilmcsine dair kanun liri· 
hn ı. 

7 - Memurin kanununa ek kanun 
la> 'ita ı. 

8 - Memur ve mü tahdemlere veri
lecek fe\-kalldc zam hakkınd ki 4ı~s sa· 
rılı kanıuıun 9 uncu maddesinin sonuna 
hir fıkra eklenmesine d:ıir kıınun H)ıha•ı 

9 - Po ta, Telgraf ve Telefon umum 
Mıidurlus;u 19.\9 mali )"Ilı hcsahl 1' u i 
h:ıkkında kanun liırihruı. 

10 - 1 urki}e ile Alman)':l ıırasıoda 
ticari muhadclclerin tanz'mınc d2ir 9 ilk 
t('lrin ıc:ı:fı tarihli nnlaşm:ının (1 A) nu· 
m ralı li.t sinde mexl.ür 'i'i mİl>onluk 
kontenjana :w.mimcterı Alnun).:ı huku . 
mcti tarafından ıuebrin ıhracına musaade 
cclilnıcsi ve mukabilind"! a nı anla m~ 
nıucihincc Almall)a'>a ihraç olunacak 
Turk malları nı J;O terir l numaralı Iİ•ıc
dc:ki af)"On kontenjanının antırılması 

hakkında ıe;ııi olunan noıalann tasdıkın 
dair kanun il> ihası. 

T eklifler : 
1 l - İdare Heyeıinin, Divanı Mu • 

hasclm 1942 mali }"Ilı butı;e~incle mun:ı· 
kale )'arıılmuına dair kanun ıeklıfı. 

T ezkereler : 
12 - fnhisarlıır Umum Müdurlujfıj 

19'9 mali yılı hesabı kııtiüne ait muta· 
bakar hc)'llnnamco;inin sunuldu~na dair 
Dhanı luha cb.ıı Jü,a eıi ıeıkercsi. 

1 ~ - K()('lle)İ nıehusu Ali Dikmen'in 
tı..~ii nı:ı~uniyctinin kaldırılma.< ı hakkın
da lla$\ L'kilct ıczkcrcsi. 

14 - :-luğla mchu u Yunu~ Nndi
nin ıc,rii m:ıo;uı ı iı't"ıiniıı kal<lırılması hak· 
kımla llaşHk:ılcı ıc:ckcresi. 

l 'i - Ormaıı Umum ~lildurlüpl 9~9 
m.ıli )'Ilı hesabı kati,.inc niı mubh:tkat 
bc)'3.llll3mcsinin !ıllllulduguna dair Divanı 
lulı:ıscbaı Ri) eti ıcrJ.:crcsi. 

16 Poo;ta, Telgraf v .. Telefon Umum 
Mildurlus;u 1939 mali )'llı he bı kati"
ne aiı mutah kat hc)'lUtfl:Ut'I • n n ım.ıl· 
duj;"Una d;ıii' ))iyanı M uhascb:ıt Rıya • 
seti ıcz.kcrcsi. 

Tahrirler : 
17 - Tokat mebusu Galip Pckel'ıin 

Arzuhal Encumcninın S. VJ. 1942 ıarih 
ve 57 ~)ılı karar cct,.clindCki '!:'" 
)Ilı kar rt" .. -
dair • - ..... 

18 - Yozı;aı mebusu S1m lçllz'un, 
t<itluk(ülük hakkındaki 39~S $11) ılı ka· 
nunun muvakkat ikinci mndd~imkki 
(bir ıicıırcıhane açmıtı.) ka>dınin tefsiri· 
ne dair t.:ıkri ri. 

istanbul'da ekmek 
karnesi dağıhmı 

lstıınbul, 31 (Telefonla) - F.kmclc 
kam i dağıtımı bu akşam ramaml ndı. 
Alanıı);anlar İ<,;İn yarın d3 Bırliklcr ııçtk 
bulundurulacaktır. Si..mdi>e kadar 290 
bin ucın ekmek \e 569 bin hJ.lk brnc.W 
d.-ı/;ııılnıışıır. 
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Korkutucu ölcüde ... 

ahlak buhranımız yoktur 

Dördüncü Devle 
ve heykel ser 

re 
• • 
ı s • •• 

• 
1 

Bu Cumhuri}et bayrıtlnına yeıişd
ri len 27 ıkl.lıik cscrın te.raımcsi, bize 
kalcının amıagaru o~ru. Dün Ma· 
anf Vckilı nın bir $0)l~irle Scrgı· 
C\'lnde açı lan ve ram bır ay açık lca-
1.ı • k olan rcsım scrgısi de boyanın 
ve fırçanın arma~ oldu. 

) ım ind ır mcdcnı)ctinin başta 
gelen şchirlcrındcn bir çu :wıda sa• 
nar c\Crlcri, c er )erlerinden kal.ka
oıaz ncv mden ı e L'>tıhkiml:ır ı.,;inc 

a.lınmı~, k.·ddırıl.ıhılır olanlar da 
kar.ınlık sı ın kb.ra )crlc.ştırilrrusrır. 
Her paılı>;ın bonıbara bir kaç ı;anat 
eserını bırden ı.."\lrhan \ermek korku. 
unun runklcri ııtrctuı;i hır Je.,,.irdc 

uç )'UZ elli>c )akın eserle bir $Ctı;i 
açmak, en hahr tabiri de, bir kultur 
ve '13.!131 baş.ırı'ldır ve bu sergının a· 
çı lıs 50) le\ini dinler ' e eserlerim bi· 
rer hırer incelerken herkes, bır~k· 
!arı f:ıbi, bu ba~ırı} ı da Cumhunycı 
1141..unıcımın barış İ> ;ıscıine horçlu 
oldu~nıuzu duşunu\'ordu. 

Sıır nıız, ccı hucu~ denemelerden 
•onra mdi memleketin )'Crli Jiın oJ
nıı)a do ·ru )o di)•>r. 7..anıan zanun 
okudu ımuz ,!:Cfl<' \C orta )'llşlı mı~ 
raLır h c }urdun şımaJ'ndcn, ccnubuo-
d.ın, d< u d.ın b.ıtı ından heceler \'C 

kafı)cler ·cıırmckıeJir. 

Rad)oda '> uruan sesler" prognı· 
mını dinleri.en \Alanın her tarafının 
kendı ıne ozd nağnıelcri bulunduj;u
nu ze•i.:le nnlı)'Or 'c bu ozclliklcri ı;e· 
Ii,ıirerck )eni )eni eserler yapmal.ın· 
nı hcsıcklrlarımızdan bckli)ontz. 

Dun SergİC\İnde açılan ser 'de 
lnılunan ~4 l tablodan birçoğu da bı
ze }'urtt:ın renkler 'e ı$ıklar Feıırdı. 

Burada Ankar.ı'dan, j tanbul'dan, 
Rurdur'dan, l r~p'ıen, Bursıı'dan, lne
,ı:nl den, <,a ıkın'dan, Erzurum'dan, 
Nazılli den, <.1(mlık'tcn, lzmit ıcn, Çıı
n kkalc den, IJ<llu'<laıı, H.ılık~r'dcn, 
Man a'dan, ) ıılou dan. Kar.ımur cJ. 
d n bırçok orunuşkr \ardı. 

Hırl k \e hüıillıl k, d:nal.ırımı:un 
en başında ı:eJdi ıne ı:ore birçok )Utl 

koleltrındcn s;c.-tirilip bur.ada bir ~· 
tonda )'all) na konulan bu eserlerde 
de Turk rcnJ:inin \e Turk 1.$ •ı':ının 
birliğini .ı:onnck dun resim r ·sini 
ı:lirmİ)C ı:idcnlerc &)nca zC\-k vcrm'ş· 
tir. 

Scr~nin C•ttıik değeri üzerinde 
her halJc ı:a;ı:cteıııizin süıunlarında 

Timoçenko 

r. 
••• tı. 1918 

• r mtifrcuC'yc g r-
Don kll.7.aklannn k rşı hnr-

bc t tl. Fnknt nlııyı mn •l<ID oldu, 
kcnd 1 Stol ngrml'a Utlca ctt. 
Sonradnn Stalın, Voroş 1 ,f ve Bu
d cnn ll<' dostluk peydn C'!tU V<' 
dalı 1 hnrrıl<'r<' kar tı. 

Tı m~ko'nun Jlk şöhrt>ti, Mnn
n<'rh ym F n mildafıın h tt nı ) nr
m ylC' b tar. Sonradan k ndln 
L<-n art'tn b r vnzlfo \'<'rlld • 
Fml rlC' ynptı •ı muhnl'('i><'l<>rd<'n 
sonra M r ı oldu. Almanya ıı ... 
b r h rb n ı ::ıllnk v rmc tcllllk 
b8$ ö t rdı ' ıro nroa, yen 
k r to :ıdı, onlan tnl m ve tcrb -
ye ctU. 

Alman tıı rruzu bnşlayıncn dn 
M ko\a'ya ta nldı \C' bu şchrın 
nılidafa ı kc.ndislnC' 'eri d • 
Şlmd Stal nı:ıı.rt muh:lr b lcrin

d<' ru ordulnnnın komutanıdır ve 
Stat n r d'ı mO<lnfn!l C'tml'kt<'<lır. 

"Türk Hukuk tarihi 
Enstitüsü,, ayhk foplanfll 

~ar~ambaya baıllyor 
Geçen rıl Turk Hu\:uk Kurumuna 

bağlı olarak kurul n "Turk Hukuk Ta· 
rthi En ıitu u" unhcnite >ılı boyunca 
her ıı)ın ı lk çarş..ınıh:m ilmi ıorlanular 
ıerubeımıııi. Hukuk •e ıanh a :ınlannd.ı 
birer ıohrct \e kı)m t olan hirçdk ş:!h 
İ)ctler bu wpl ntılarda ıt.-hliğlerde bu· 
lunmuşlar \c bu tebliğleri muıcakip )':l• 
pılnn ilını nıun~ka, [arına işıirak etmiş· 
terdi Gerek ıchlis;lcn 'e J;crcl;~e muna· 
kaşalan Fn ıiıu Dırckı<irü Profc<>or B:ı) 
I\mı Koprulu bu}uk oıoritC5i ile idare 
edi}ordu. 

f c 'lım mı h't' 'n hcklcdi i bu ıor-
lantı 1 rın • kı çı mh:ı 
k,an ırı< ckn 

h 
( 

t llH, genç ilim en tiıümÜzc yeni Çil· 

lışma > ılında ha) ırlı başarılar diler. 

111111111111111111111111111111111111 

Saadet gündüzünde 
ayırırsan biraz pay 

f el ak et gecesini 
aydınlatır KIZILAY 

KIZILAY 
Her felakette yardımına 

kosar 
111111111111111111111111111111111111 

ıhtis:u ü.dübu ılc )"a l ış ya ıl o
kuy.ı.caJmnız. ~. lıu saıırlan hır sa
nat v lmlıUr bıı rısmı bel un ve 
alkt amak IÇln )'aZI) rum. 

*** Dokunaklı nükteler ! 

T f. 

Parasız yatıh 
imtihanda 
kazananlar 

T<:. 

Sayın halka 
Ankara Valllı"-'lnclM: 
Yeni ekmek :ırnelcri trv !ine 

başl!lnmı tır. Sayın h Ikın ekm k 
karn ııinı hU nU muh fa a etmeleri 
ve ekmek k rn sı k vhı h kkıı 1 ki 
her hanı:ı bir t 1 b n na arı ıl k I" 
alınn " rıeı ıl n olu ur 4:'ı6 

LokantalarClon 

ekmek veri lmiyecek 
Ankara V illi~ r1cn• 
1. 11 942. tarıh en libar~n hl' 

tlln lokarıtalordn dmı k v 
cektır J.okant lıır 13 V<' 
eavın h Ikın el e 1 "rıı 
gütUrmden rıca olunur, 



yetııiyor ! 
ile>"' .. &l'UIDda Ame
nıuharrlrlmlz Ahmet 
ıeı.m klsralla bildiri-

Anıer a'nın muhteltf 
Yaret e mlzdc aemile
ın, tank arın, d ter 
nın ı usullyle na-

l 
donannı ıı alt bir tek 
bin k n hep bir a
f a n ı ta ım edlUp 
gôrm tnk: cenupta 

m b ş hrın etrafın-
sahalannda hava mn
asıl yetişti dıtlnı tet
bulduk. ZlyaretJmizin 

ade erle 1 1 teçhlzatiy
akletmek Qzere yapılan 
e tayyar !erinden blrl

;amamlyle u~aklattınl-

~
en b rtrıl ziyaret ettık 

eski Ankara Matemill
llllıumon da berabert

rklye'ye ait hAtıralann
e evırfyle bahsediyor· 
tı ifade için cok SJCak 

luyonlu. Tümen merke· 
e tayyare! rlnden mU
lann s rll ıllrü yere 
lerlftdeki erlt>rle tt-<:hl
llerl, kamyonları, top
t>otaltmalarını gördük 

Ura hayret verıcı idi. 
r sürpriz karıısında kal
tumuz teh n en bllJ()k 
ııahlbl olan Nanoıı. me

\t' eski b r Galatasaraylı 
ı b r 211yafet tertlbede
, şehirde Maden Tetkik 

Enstltn il hesabına tahsil 
talebe Y e bizi bir arayıı 
b r dOzfye, Tilrklye'nın 
alaıasaravın IAkırdııını 

•ın dllnyanın dört 
u kadar kol salmaaı ara

taaaraYlı A.bldın Da
nnı kabarttı. 
n tan arecl yetııtıren 
dola.t k. Senede yanm 

yarecl ve mak nlst yeUs • 
re kurulan merkezlerin 
erlnd n biriyle kar1ılq· 
Jotduk. Yerlerln<le sıkı 
n ııecUkten sonra, bura-

en pilot namzetlertnı da-
s z en ge('lrmek. ve 

ha ır am k üzere kuru· 
> lrml b n kişiyi. yatı-

r dtır tes sat bu-
tahmln ett k. Bu tesisat 

iki Uz laklı bir hu-
r ki mak adı tayyareci 
dat ı enrlerdekl vQcut 
kaldı rak b()nyelerln! 

eşt r11lf'k1 r Namzetler-
e 1 n n d ılerinde ıslah 

ara teead()f ediliyor. 
, burun. kulak anzala-

ve diler !()zumlu amelt-
1 olunuyor. İı>Udal esas. 

m.rY&rectuk talim ve terbi· 
zamanlara sıkıştırarak 

da kaliteden hl~ bir 
yapılmadan. bl:r defada. 

in ne ıdbl u.u.tlerle 
aördUk. Tecrtıbe b6-

ıQratti ve mnkemmel 
mak 07.ere bir dtlziye tec
.... ,.ııtıırııı:1ır. Terbiye uauın

.ıe llyık taralı uzun 
mat.-meler yapılmamUt 

en ı~ ~ pilot yap-
H,.et 'fle ea1lhlyetkıtn ta
l'llW bınikılmM1dlr. Bura-
a'nın "' ""' ve Bert h8'Y8 
lun11Y01' Meydan eeki tıı-

EııdQHl• mimarı.at tarrında 
bol y lllk ve ~kime 

ıeıenm tir ki aöz dlnlenl
n]erce tayyarenin vmltJSJ
olmıyan bu Mhada, insan 
at hlall duyab!Uyor. Bura-

Y nekhanelerlnden bl
talebe IU'Mlnda. herkese 

11 ve baleytcJ ~met! 
etli hava at~mlz be-

merlkttn tayyaredlert. ara
adar 14!\'Jl\I ve aaysı keııan
arla a6rdük. 

talya'da 
k hucumunda 

akla girmiyenler 

çarpddı 
l LL - Torino'da çıkan Swrı 
inin Yerdiji bir luıbere göre 

bava lmnetleri tarafından ftal· 
yapıı.a tıkınlarda 1o1tınaklara 

tokaklard: bulUMn 800 
teHf ceulara carpılmıftJr. 

ılı ylldöniimüntle 
'de llu yal 

•·,.. yapllmıylelk 

'en 

DOGU CEPHESİNDE 

Sovyetlere göre Almanlara göre 

Stalingrat Şimalinde Mihver kıtaları 

Sovyetler • 
yenı 

almanları • 
arazı 

püskürttü kazandı 
Tuapıe bölgesinde de MoskoYa batısında sovyet 
sovyetler ilerlediler ~aldan harekete ~i 

Moskova, 31 a.e. Royter'ln hu- Bertin, 31 La. - Timoçenko, dün de 
ıusl muhabiri bildiriyor : Sı:alinırad'ın cenubuna Volga )'olu ile 

StallnJfrad'ın timalincle bazı so - yeni ıakvi)der getirmiştir. Bunun açık 
kaklard" mUtt'adılit karşı hücumlar (tll)ni, Krasnıarm~~k ,e Bekoıovk ijze. 
neticesinde, dUn, sovyetler. alman - rindm •c kısmen de Volga Hepleri Ü2e· 
lan pUakUrtmllşlerrlir Bir fabrıka)·a 
alt bir bınaya almanların vaııtı~ al- rindm Sıalingraı'ıaki a.lman işgal kuv • 
tı hücum, usun müddet savattan 'etlerini arkadan vurmakıır. Kııaların 
sonra akim kıılmıttır. Alma:ılar c;ok şimdh~ kadar Kuper Osııo)o chıu:ında 
tiddetll uvaı neticesinde baıka bir ~•,.•ta sokulmalarından anlqıldıiına gö
fabrlkadan da cıkarılmıelardır re, bu takvi)eler gerek ıllnk, gerek ()İ)a• 

Katlmıya'da aovyet kuvvetleri, de bakımından çok )onılmuş teşkiUerdir. 
Nalcık bölg~de düşmanın mUthlş Bu ıe,killer, Sıalingraı cephesinin başka 
tank, uçak ve piya<le U.tUnlllA'll kar- kesimlerinden alınmış ve feni ihıiratlar
ııaında artçı savaşları vermektedir- la takviye dahi edilmeden yeniden savqa 
ler. olculmuştur. 

Tuapse limanı bölııesinde, aovyet-
ler yeniden llerlemiılerclir. Cuma 1 Sovyetler kı..: taarruzlarına 
gii:ıU akşamı, almanlar, ~ tank ve Y 

ıs zırhlı otomobille meakfin bir ma- hazırlanıyorlar 
halle , zırhlı hUcum yapmıtlardır. ~din, 31 a.a. - Bolşevikler kış ay-
Fakat bu hUcumların heıısl aovyet - lannda )1lJ>ITll)'1l niyetlendikleri ıaarnız. 
lerlo 18 tankı ve 4 zırhlı otomoblli lanna hazırlık olarak, yeniden Maska • 
tarafındın pUllkUrtnlmU.tUr. va'nın bau~ında mühim hava kuv:vetlerini 

Stalingrat şimalinde sovyet 
mevzileri kuvvetlendirildi 

.Moakova. 31 a a. - Sovyet teblı
li ı 

harcltete ıteçİnnişlerdir. 8u arada 10 '°v
)'et uçaAı ıtünduz Vi-rrbesk demiryolu 
merkezine bir hürum yapmış, fakat bu 
uçakları~ hepsi de diı,ürülmü,ıür. 

Dün Kml ha'' kuv•etleri, tol')<ekCın 
71 uçak ka)-hctmiştir. Alınanların kaybı 
bir tek uçaktır. 

DUn sece kıtalarımız Stıllngrat'
ta Tuapae nin ıimal.ıloAusunıla ve 
Naıçık çevreler nde dUıınanlı mu -
harebfo etmiılerdir. Alman resmi tebliği 

Dtter cephelerd' cielltiklik olma- Bertin, 31 a.a. _ Alınan bqkomu • 
mıttır. unlıAının ırhliti: Nalçık yakınında aJ. 

FlnlA..,diyı körfezinde harp gemi - man ve nımen kııalan daiınılc düşman 
terimiz bir dUfman torpido muhri- unsurlarını )'Okeuniılec ve ço1c e+ıemmi
bl batırmııtır. 

Moııkova, 31 a.a. _ Sovyet teb _ yedi bir noktada bir nehir ıceçidini zor. 
liğine ektir : larnıtlardır. 

Stalina-rat çevreırindc kıtı larımız Stalingraı'ra hü('UCll kıtalan yeni ara 
müdafaa meydan muharebeleri yııı- %i kazanmıtlardtr. Düıman çolc kayıp 
maktadır. DU,mao fabrikalar ma - verdiAlnden ıehrin ttnubunda hücumu· 
halleıılnde mevsilerlmize hllcum ey - nu durdunnuttur. 
lemiıtır. I>Utmanın btıttln hücumla- Savat tayyareleriodeo mürekkep ha· 
n pUak11rtUlmUtt6r. 8 uıt aUren bir n Rlolarımız Ashalwfın fimalindcm •· 
muharebeden aonra bir bölük dU, - miryoUarına yeniden hücum eunişlerdiı'. 
ma=ı kuvveti yokedilmittir. lıalyan ve macar kıtalan, Doa nehri· 

Btaltngrad'ın ıimıl-battsında ıov- ni gC(mek üzere dütman tarafındıuı ya· 
yet kıtalan mevıı:Uerini takviye et - pLlao -bbüw pü~rtmüflerdir. 
mitler ve ketlf muharebeleri yap - ·~r-
mt•lardır. DoAu cephnioio dijer kesiminde de-

Nalçık çevresinde tiddeUi mu - iiıikl• olmamıftıf'. 
harebel!!r devam etm~kledir. Alman- Hucum kııalanmız bu büyilk 9ll}'tda 
lar bir tabur asker, mitralyöz kuv- bkıWıan ve muharebe men.iini tııhribet
vetıerl ve 60 tank ve zırhlı otomo • mitler ve esir ırlmıtlardll'. 
bille meıkiln bir yere hUcum etmiş - Alman hava kuvvetleri Volp mmt

lerdir. Bir dfilman hücumu pUBkUr- balannda a..wer ıopl~lanna dütman 
tUlmU,ttir ol zırhlı otomobil 18 dllt- tıttıtına ve iqe depolarına ve dütınaa 
man tankı tahrlbetUk. Bir aovyet ct'f'heşinin çotc gerilerinde sana)oi eeMea
birliti iki alman hücumunu pUak1lrt. una hücum eymmşlerdir. 
muı ve 200 alman öldUrmllttür. Ladoa. oölünde Leoinınd'a i• 116-

Bovyet topçulltl cephane yUklU 20 ,.... .. 
alman kamyonunu tahribetmlftlr. türen ona hüyüklfıkte .C dütman tremisi 

Tuapae'nln ıimal..doıuaunda aov - bomba ik bııtınlmıı ve üç - b8-.a 
yet kıtaları keıif faaliyetinde bulun- ujnıtılmıınr. 
mqtur. Bir aovyet blrlltl dlltman ıe Un.inftl'll('a Mtlan bombalardlıo yaa-
rilerioe nUfwı ederek 60 alman öl - gınlar çdcmıttır 
dUrmUttür. Munnamk'a kartı flttt w "6rıdliz 

Şimal-batı cepheainm bir kesi • hava hücumlarKıA devMn ecH.lmif8:r. 29 
minde dütman mUtead(tlt hücumlar ve '° ilkıttrin günleri içinde ,...... 130 
yapmııaa da bunlarm heptıl muvaf- uçak kaybeftniıdr Rumen ve - ,,., 
fakıyetle pUakürtUlmüıtUr. Bu ha - ·-"'lan bu rnuvaffııkıyederitı lumımlma
reklt eanuında 700 dU,rra naakeri ..., .... 
yokedilmitUr. sına itrirak etmi11erdir. U~ 

il i iKlerine dönmemiştir. 
Çete faaliyetleri 

Moakova. 81 a.L - Sovyet ha -
berler bürosunun blldirditine göre, 
ilktetrlnin ilk ikl haftan ic;lnde Orel 
çevreainıtekl çeteler aralannda ba -
ıı:ıları zırhlı olmak ilzere 12 alman 
aakert trenini tahribetmitlerdir. 

Sovyet askerleri kışlıklarını 
giydiler 

Jıloakova, 31 a.a. - lıloakova nr
ıılzonu komutaalıtı. böll{Mindeki aa
kerlerln bu.rilnden itibaren kıtlık el
bise ~ymeleriol emretmiftir. 

Zincire vurulan 200 asker 
Jıloakova, 31 a.a. - BovYet haber

ler bürosunun bildirdltine ıröre Pi
re'de bulunan ve rua cepheaL-ıe ırt~ 
mek ietemiyen 200 asker zincire vu
rulmut ve toplama kampına ıevke -
dilmiıtir. 

CENOVA 

Mıtu'da c*itmaı dGn geftİf 6lçli • 
da hycumlanna drvam ecmemifdr. M"
zil bir İngiliz hüromu .bmete uiıwmt
tH'. 

Alman ve İtalyan hava lruvvtderi düt-
ınaa moförNi kuvwtleriııe w lqe kolla
nna hücum etıniftir. 8 Briuaya uçaJI dü· 
şürülmiiftür. 

Tuapse'nin şimalinde 
temizleme faaliyeti 

Berlin, 31 a.a. - Tuapae'nin timalin
de muharebe çevrnindr ılınan kıtalan 
iki gün evYel ' ,.tedilen dajlık araı:lde 
irtibatı Aefilen dütm. lmvwderini • -
mİ7.lemektedi r. 

Temc'in baıı11nda almaa w rumm 
kıtaları yarma harekedae ıx.- teteb • 
bib ~ ve dalttılaa tn.,.ec ltıtalan M· 
kiyelerini yoketmişlerdif', 

Hava lwvvederi Nalçık çevresinde 
ricat halinde bulunuı düfınaoa bomba 
lıikumlannda bulunmlJftur. 

Stalictıınc'ta ~ irtibat kıtalan 
sana)-i böltıninck bul ·nen rnukavemec 
yuval..rını temiılemektedir. 

Stalingrad'm üstünde 

""' 
-ve
Milano 
bomlaalınmadı 

Berlin, 31 ı.L - Bildirilditlne ~re 
alman hava kuvvetleri dün Sta&in~ı 
bombalamıtıır Atılan bombalana tela· 
rin üttrine dt1ıtüJü, büyüle tlhn"bata 
merdan verdiji ve yan1r1nlar çıkujı gö
riillllÜfl.ar. 

~ 

' ''"''\' 
Natl\\\rt\\ 

Londra radyosunun 
Türkçe yaymıı 

Londra, 31 LL - 2 Sont.,rindeo i
cibaren, Lorıdra rad)"OtUIAm Türkiye •· 
adyle 8.15 eek1 Tlktcçe ,.,un .C9.10 Ye 

i0.98 metrelerden yapıleaıktu. 

SİMA L AFRİKA 'DA Afrika'da geniş bir 
hareket başlangıcı mı ? Mihvere göre 

8 inci ordu 
yeniden 
hücuma 

geçti 
1 

-Fakat-

Rommel bütün 
cepheyi tutuyor 

Berlin, 31 a.a. - Şimal A~ ika'da· 
ki durum hakkında askeri kaynak
lardan ıış.a#ıdakl tafsl.!At \ erllmt"kte
dlr: 

Mısır'da bUyUk mücadelenin ~kin
ci haftasının bqlangıcında. Alexa.n
der'in taarruzunun se.klZ.irK'I ünü sa
bahı, Mareşal Rommel'ln almıın 
ltalyan zırhlı ordusu, kınlmamıı bir 
kuvvetle ve derinlııline kurulmuş bü
tün testslcrinl ellnde bulundurarak 
Katlara batağından Akdenlz'c kadar 
CE-Pheyl emniyetle tutmaktadır. 

31 ılkteşrln sabahı lngillz sekizin
<'! ordusu, hilcumlanna yen den baş
lamıştır. Şafaktanbert de,am eden 
bu savaşlann cereyan tarzı hakkın
da, şimdiye kadar henüz hlc bir ha
ber mevcut deA:lldlr. Hllcumıara ye
ntclen ba.şlamadan evvel, Mont.gome
ry, yalnız cenup keslrnlf\dcn de411 
fıııkat merkez kesiminden de yeni 
tak.v1;veler, bllhassa loı>eu ve tank 
getirmiştir. lngjllzlcr bu yenl~n top
lama hareketlerini, şiddetli kum fır
tınalan h ma~ esinde yapmaya leş<.>b· 
büs etmişlerdir. Fakat bu )tlrilyUş 
!er, bir taraftan, kıtalıınn ku\ vet n 
fevkalade yıprat.mnkladır. Alman 
stukalan ve bomba ve av uçaklan 
fırtınalar arMmdakl kısa sükönet 
devrelerinden istifade ederek ııUraill 
ve tesirli hücumlarda bulunmuştur. 

ltalyan tebliği 
Roma, 1l a.a. ltaJyao umumi 

karargAhının tebliği: 
Mısır cephesinde d()n muharebe 

durmue, harekAt yalnız keşif kıta.lan 
çarpışmalanna ve Wd tarafın topçu 
atE!line inhisar etmlftlr. Geıt hatla
nmıza lirmek teşebbüsünde bulunan 
blrkaıç zayıf d()ıman zırhlı otomobi
li derhal sörülmUı ve yokedtlmı.tır. 

Mihvtt av uçaklanndan mürek
kep hava teJkillerl diltman hava fa
a.Uyetıni tesirli surette sekteye ut
rat.mıt ve ~reyaın eden hava mu
harebelerinde 7 inglllz ucatı dil'6r1U 
mQıtUr. Kal'flkoyma toplanmn; da 
dite-r blr dıı.man ucatı dilf()nnilttilr. 

Bir heva ~limiz EIAlemeyn 
demlryoluyla f09('J8inl tesirli surette 
bombatamı.tır. 

Bir kalyan ~ tetklH dotu Ak
d~ntz'de lld motorlQ bir ye.lkeınliye 
h()cum etmlıtlr. Bu gemiye ka:)"bol
muı nazariyle balulablUr. 

Reutere göre 

Mısır' da 
~etin savaılar 

devam ediyor 
Kahire, 31 a.a. - Reuter'ln 8 ln

ct ordu .neıadlndekl muhabir! ı>ertem
be aktamı eöyle )'lll&lyor: 

Pek az zaman evvel bir Uerleme 
kaydeden tn.Pliz piyadeleri bug()n 
mevzlt bir taarruz yapan Rommel'in 
zırhlı kuvvetlerinin hUcwnulfa ujra
mıı fakat elde edilen araz.iden bJr 
teY terketmemlştlr. İngiliz llerl~ 
aahU demlryolunun hAklm oldulu 
ceııhenln elmal kes1nıl1ıde yapı}ftUf -
tır. 

HenQz kati bir istatistik mevcut 
olmamakla beraber Rommel'ln ltal -
yan tankından ziyade alman tankı 
kaybettJtı iddia olunmaktadır. Son 
silnlerde dUtman 8 inci orduya- nls
beten daha fazla tank kaybetınlttlr 
4 ııQnde blr alay )"lllpız ftd kişl kay
betınlşt ... 

Plyademl2 dlltman piyadelerini e
alr etmeie ve Uerlemeje devam et
meoktedlr. Alman ve ttalyan tankla
nnın kartı hUcumlan tankstwar mU
dafaalanınız karpnnda aıkfm kal
mıştır. 

Alman hava kuvvetlerine mensup 
av ucaklannın 8 inci ordunun ileri 
~lgeleri O~rin<lekl faeMyetl son lki 
gün zarfında artmıs olma-kla beraber 
hllA blly()k ölcilde delildir. 

~ 

Londra. 31 a.a. - Reuter'in, El
alemeyn batıaında sekizinci ordu nez
dinde bulunan husual muhabiri bil
diriyor: 

Sekizinci ordu cereyan eden savq
larda dlltmandan aldıtı toprakla" 
ttmd:lye kadar muhafaza etmirtır. 
tnırtllz ve Amerikan tanklannın kud
reti, tank w tankuvar b&taryal11n 
arasında Blklaean kertılaıtmaılarda 
acıtq:a ıarnımoıuır. 

.1•··············••1••1•11•1111111._ . 
• • • - DIŞ HABERLER E • 
'\ııııııııııııııı•••l•••ıııı•ı ııııl"' 

İngilizlere göre 

Alman uıakları 

üstünlüğü 
almıya 
çalışıyor 

- Bir haftada -

Alman hatlanna 

800 lon bonıba atıldı . 

ucaklanınız Glrld'C' 

l:zun nf Pi av ucalclanmız sa-
hil r • r •!erinde dil.$man deniz nakU- ı 
:ı;at.ına karşı fııalb<-tte bulunarak 
Yunk<.>rs 52 nod 1 nde bir d~an 
~atı düsürmüşle~ 'e tayyare iniş 
sahalarına hl cu e• m!şlerdir. 1 

DUşnıı: I' ke bom':>a uçaklannın i 
fottl ~eti olnıu ,.e a\ ucaklarımız ı 
87 mod"'lıııd" bl '\: unkenı tayyare 
siyle Qç a\' ucai:. düşUrmQşler ve d'
ıccr ı ~ rt~man uc;aklannı da haeo.-
ra u ra ı roır. 1 

lkl moU1rlll • . Ut'&klanmız Ela- ; 
dem hava meydanına hQcum ederek ı 
en aşağı dort l..tiytik düşman Uıy·ya- , 
rE'Silll tah oe•mı~ıe-!'dlr. Hl<: bir düs· 
maıı tnHure~I dün sahil aşR-mamı~ 1 

tır. Bu hat"t'kAta 1-lrak eden ucak
lanmızın hepsi Cl&lerine dönm()şler -
dlr. 

Rommerin !jiddetli lakat 
mubaflakıyetsiz karşı 

hücumları 

Londra, :n a.a. - Reuter'ln ıııske
rl muJıaıTlrl yazıyor: 

Mısır'da hareklt plAn aereilnce 
deıvam etmekte ve buırünkil Kahire 
tebllit eok memnuniyet verici bir 
mahiyet göstermektedir. Buırilnkll 
Kahire tebl ii yeni kazanclM kay
detmemekle beraber, bunun kadar 
ehemmıyetll başka blr RY bildirmek
tedir ki o da düşmanın şiddetJ.1 fakat 
muvaffakıyetalz bir ta.rzıda karıı ha
rekette bulunduğudur. Düşman ne 
kadar çok klll"Şı hQcum Yaı>aTllll., ka
Yn>lan o derece fazla olacak ve ıtı
Uyat.lan ve kaynaklan o derece <:a
buk tükenecekUr. Perşembe akŞlllIDl 
ve cuma günü yapılan bütnn kal'fl 
hücumlar, milkemmel sur<-tte pQ.s -
kUrtlllm()şe bP11zemektedir. 

Şurası mu: ,n'Jttır ki general 
Montıromery, usulü ne hareket ta
biyesini tatblrk mevkı.ı." koymakta -
dır. Bu tabl)'e)'e ııöre, düşman, lmn
dl hattındaki bir .kesimden geıi pUı
kOrtOlmekte, aonra bu kealm ltgal 
olunarak buradaki kazan<:Je.r tahktm 
edUmekte ve daha sonra. Jtlna ile 
hazırhı.rım~ bir e.rarılde ileriye doj
ru bir hamle kapılmaktadır. Bu ta
blyenln tatb•kı Jçln, ıteneraı Monteo
mery büy()k kaynaklara ve fevkalA
de bir kabillffie maliktir. Zaman, 
yakında almımlann da aynı varzlyet
te olup olmaıhklanm bbe a&ıtere
cekUr. 

Şu C'lheıt k&Ydolunmalıdır kl teb
ı.ıt. ha.va ()atfinlilltümüzlln ır:uhafa -
za edildiltnl bildirmektedir. Alman 
hava kuvvetleri, biz.im harekAtımızı 
tesirli surette karıştırmak f6yle dur
sun bizzat kenıt ktıvvetlerlnl dahi 
himayeden ac!zd ~ Rommel, tankla
rını çok ihtiyatta kullanı10r. Bunun
ln beraber bu lhtıiyatlı kullanma an-
cak pi~ ad,.yl harcamakla kabildir. 
Halbırkl nih~t. m()dafıwı.nın bel ke
mltlnl da.ima peyade tefkll etmekte
dir. 

Almanlar hava hakimiyetini 
almıya çalışıyorlar 

Kah!Te, at LL - Reôter'tn Elt.
leıneyn CE'l'>heıslndeıkl •ı>kl7.lncl ordu 
n ~ • - • • · husıat muhabiri bildiri -
yor: 

Alman hava lkuvvetlerl, Mıaır mu
t- beB!ntn Udnci hlllftasında mOtte
flk hava fcuvv'etlerirıe kenıkoymıya 
ve muharebfo t>ö• .... ~ nurtnde hll'Va 
hAklmlyetl ~J:rı. mOtte-fiıklerl• mQca
dele teşehbUsnne baıtamııtır. Seokl -
zincl ordunun Uerl ~ berin· 
dl! u~klar arasında şiddetli çarp1111-
m11ler vulcua ırelmE'kte ve UQ&kııa -
varlar, Amerikan ve tn(rillz avcıları
na yardım etmektedir. Stuka tipin -
de bombtl uçaklıı,n ve Meaeonıt'lnr*t 
bomba-av uçaklan ılmdl muh~ 
ye lttlrak etmektedirler. 

Bir haftada 800 ton bomba 
atıldı 

Kahire, 31 a.a. - Bu akfam res
men blldlrildilbıe a6re, 23 llktetrln
de mlltteflklerln hQewna pçt;klerin
c!e'l\berl, mntteflk ııece bomba ucaıc, 
lan, muharebe ~1geıDnde mthver 
kuvvetleri ()zt-rlne ve nakM)'e tcolta
rlyle hava meydanlarına takriben 
800 bl:rı. kilo bomba atmıflardır. 

flite.yn'de 

I• NGlı.IZLERlN, Elilemeyn mn· 
kıinde taarruza ııeçtikleriae da
ir verdikleri tebliiin üstünden 

ı.m bir hafta Jte(Iİ. Mıwr cephesinde 
henüz ufal< bazı arazi lcazançlarınd..ı 
ba,ka OO)'Ülc bir ilerl«.'llle kaydedilmiş 
dejildir. SavqllH', bir hafıadanhtti 
Elllemeyn dola) Jarında oluyor. Bun
dan IU anlqLlı)'or ki, Rommel, bura
sını adamakıllı tahkim ecmit. Ye 8 in
ci ordunun muhtemel bir taarruzuna 
ka!'fl sıla bir aureue hazırlanmıtur. 
O hakfe anık evvelce. hücıın Lih) .. 'J. 
tl Bfnf;a7İ'ye kadar birkaç defa yapıl
dığı ;ihi sütatli bir akordeon hare
keti b.tlıis mevzuu değildir: ray, kuv
\etr wıl..imaı dola)ı!iİyle ela:Kiki,e • 
tini k:ı)i>Cımiş, yerini aı\ır, uzun savq
ua hırakmıştır. Fakat bundan mgi • 
•·ııerin "'1rada ilcrlı)emi)tteıkleri mi
l&.11nı ~ıkarmzk da dojnı değildir. Ni· 
tekim alman ıebli~ dahi, karta tara
fın bazı ıtrdikler açııiını fııkac bun -
!arın ııonnıdıuı düzeltildiAini ka)'det -
mekıedir. O halde mayın ıarlaları ara
sında geniş bir hıızırlıınma vardır. Ve 
anaık bundan 90N'adır ki, nzh~ re
ni bir inkişaf vennek imklıılan ara -
' ~'Jecdcıfr. 

İlk leJebbüs 

I• ŞiN dikkıue değer tanılı fU(lur: 
8 ınci ordu N.onımcl uı yıldırım 
İlerle> işini Elllmıeyn'de tut -

mt)a nıuuHııık ollTlUf -ve Fransa'daki 
Somme nıe)'dan muharebe<.inin netice
leri bur.ı.da t:önilmemi,ür. Darıek, 
'welki çelrilif bir bozllWl halinde de
j İ I, J.>linlı ya111lmıttır. Ve nihayet 
ııwttefikle·, M ır iizerüıe alcım dur
durm~l.ır \'C $imdi de 9lk tqebbiİ!iÜ 
enm~ alarak harekete geçmiılerdir. 
M~'$İm tam menimdir. Buodaa dola
,ı buna bir )'oklama taarnmı rnahi)-e
ıini vennek kahil olamaz sanırız. Ka.1-
dı ki ıehlike, Mıilr'ın kapılarına da 
da)'1111111ıttır. O halde ioıııilizler, Kııpe
raıorlulc yohı için her an naziltlqebi
lecek olan durumu düzelcmek lüzu 
munu his9«1Dİı olmalıdırlar. Çünkü 
onlar biliyorlar ki, Rusya'daki lcıı _.. 
feri biuikten 90N'a, Libya'da yaı: sefe
ri bqlıyaca.kur. Almanlar, Leoi03f'A(
can •rkıp, Voronei'den ve Stalingrar
um ~ Kafkasya'ouı belkemijine 
kadac dayaoaıı ~ bo)'UOda raanuz
dan müdııfaaya geçmeden evvel, Mtsaf' 
durwrMXIU düzeltmek ~cif". Nma
yee Almanya'mn Rus)'a'da mola wr -
dikreo __.. k4tnr dönettli :rer 1.1>
ya'<kr. Ve Napoleon'un '1n#lıere -
aık Mı91f''da mAl.lübedilebtlir" 1i1ı11i 
de hlll luymecindeıı bK "' by
~. 

İngiltere'ye kmıı 

A LMAN Dn1« Reisi B. Jlitlet 
buodıııı im ay enıel, Berlio'de 
söylediii nudca, bu kıt için, 

Rusya §C'ferioin budutt.ncu hemen ka
bataslak çizmift!İI". Bu hududun da
yanç noktasının ceoopıa Volp olduAu 
anlaşıimllkcadır. Çünkü Aıa..ı Devlee 
ReHi Sıaliıııtnıd°ın ela yalunda ahoa
caiım IÖ)lemi1(ir. Ve bundan soora
lci pllndaa behsermenıişrir. Gel'\'i 
Suıliograt henüz aJınmaı •iil&. Za
ten alıma da erhk burası tehir olmak 
brakterKıi ka)'becmiftir. Faka« her oe 
de oba lıurasmın önemini iki tı.kam
da.n müralea eundt .lbımdır: 

l - Kalbsya'nıcı, Kafbs daflann
daa timale bdar oları '"-- ııe
mizleıniye yardım etmaıi, 

2 - Almaoya'nın ~ta durm.ı w 
İngiltere üzerine dönmesi iımklıWıat 
hazırlaması-

Bu ikinci tik Maretal Görinıt'in. 

İstanbul auetedleri 
IKUZ ylye<ek temini 

ilin bir komite •urdulır 
J,raobW, 31 (Telefonla> - Bugiin 

F.mioörlü Halkevinde ikind defa olarak 
toplanan &sın Birlıiii lscaohul baları 
kemliJerine ucuz pis maddeleri temini 
içio lsıaabul tuhesinia yardım sandsğına 
Milt bir komite lıunnıya karar venHltt. 
Komit~i Birlılc idare Heyeti ~ ve 
komite emriae amma,eli, Bidik baunı 
cmıttırıın ıııaete w mecnMY ve mUeMe
tcılw çahıurchklan lııimselerin besRdik· 
leri aile •ymna ııöre wreaılderdtt. Ko
mire uaJ& )'i~ remin edecek ve bua
lan ıt- nüfusa ~ gnece ve mecmua 
.-e nıüeMewler vasıtMiyle daiıracaktu. 
Komite hu ., içiacle callfllllya IMıthya
c:aktır. 

Fin cumhurreisliği 
lhhialııİ, 31 LL - fta parJAmeoto. 

au 19"0 ta amılıurreialiiine ~ M. 
Ryci'nin aamhurnıi.liii müddednin 1 
mıwt 19"5 ee .- ermetiae "- -ver -
~-

Rommel ordusundan karan durumu l'Wermek ıt.Mıaftyte dlıkkatl 
:s ~-

askerler *** 
Kaldre, sı .... - Bati eölıllndeld -

Kahire, 31 a.L - Reuter'ln mu• 24 -t Mrfınılı*l ban*Atın _ vu
harebe bölaellndek1 cenuP Afrik'a 
kuvveUerl nezdinde bulunan bU mu- tını, burialııl m.tUa t.ebl1t1nde babı. 
habirl bildiriyor: ınevwu olun mthwr karlı lıllcumlıannın 

Son ııOnlerde Romm@l ordusundan pllaklrt4lnıe91 Uılllı* etnııeur. DQn ıam
blrcok nker k~ır. Maıverfn il uıwurlar u.andıa lı«1ı&lısl bir oar
~ ordusunda Polonya ve sıovuya- pısma Mt.ıl'\m& ...., Kahn'de 1ııc bir 
dan kaydedUmlslerle eski freıma ya- ınaıa.-t )l'Oktur. BucQın 111 allMt IMnn 
bancı lejyonuna rnemup erl4"'ln bu-
lundulu teeyy()t etmektedir. Bu ma- olunalılllr ki 9*tıllnel cın1hara .,... ko
lı'.lmııt alman1ıırın Ruaya'ı'la uıradıtı yan ~ıı oıwurlar aruında 11 inci ve 
alır ~ıplar ~ hMll o&. 21 ....... aıtala 1ıGl"•lrt ....... 

Hiıler'den sonralü ifadcs nde u.nh hU 
tekilde juft edılınq bulunmaktadır 
İngilıere')e nereden taarruz t'<hlet. r? 

lngıliz ııdalarıoa bır çıkarma ya -
pılmaJda mı ? 

Yok.1a, Mısır'ı ele eçıtt-rek ı
ra.corluk da,a.'1nı halletmcl<'e 

Lib)a·da bir cephe oolund una 
J:ore, buranın "4r harekcı ussu olarak 
kabul edüeceiine tuı>he edilemez hi 
geliyor. 

Geniı bir harekele do~ru 
• 
1 ŞTE İngilizler, her halde l>unu 

dıkkaıe almış olacaklar kı al
ınanlardan evvel davnınmıtlar 

ve Rommel in takvi>e almuının o 
ne ~çmek için her çareye ha '-urmı ~ 
!ardır. Ccnma, Tonno, s.&vo)a hi 
ııal)an ~hirlerinin l>om rdıman rd 1-
ınesine .t) ı ~amanda Lib a ıç ha ır
lanan p ik i "ık hır sır tefn n neti
cesi ı;ozu> le d bakılamaı mı Çtı kü 
Lıbya'ya pden )Ollar lıal)a dan ftrçtt, 
ve iıal)ıuılara verıleceık h r goz dagı
nın da )1eqbedilmi, olınMı çok muh
~meldir. Her haİde Akdmiz ve tımal 
Afribsı için almanlar tarafından ~niı 
bir plan hazırlanmıı olduğuna Ye ııe
n,-4( inı:ilizlerin ~reık amerikalılaruı 
buna ka111 ~· hir pl1na tatbik « -
mele çarelerini andıklarına pek şup. 
he edilemeı:.. 

M~ll: 
Rommcl, Rerlin'e gitmiş mühim re

maslar )'apcnıt(ır. 
Malta ada~ı. !!On ftÜnleroe xenit bir 

teıkiJde homhardımaıı edılmiştir 
KıJ.ms ada.5ında, muhtemel bir ~ 

arnaa ve bir çıkarmıya karp ıııııon • 
ralar y.apalm.ışnr. 

Amiral Darlan ıimal Afrika'cWııl 
kuvvetleri ttfti1 etmit ve IOlll'8 dert..ı 
bir kahine toplıantı~ı yapılmaştıf'. 

lntriliz ta>ı areleri, alman Uıfll 
uçaklarının dunnadan yollarına kee
mekıedir. 

Amenkalılar, Afnb'nın Atlanulc 
kı> ılarında Liherya :menci ınemlekerıni 
ı,~ı eunişk-rdir. 

Dııkıtr halcluoda lıiidü ha..di91er 
dolatmaktadu. 

Amerikan kuvwderi nru Afrib
dım r".-ıı bölRaine ulqmıtlanhr. De • 
mcık Afrib'ıwı bütıün luyılarıftdıı .,. 
~ içerisinde büyük bir ka,... 
ve l arsec TarClu.. 

Neflce 

BÜTÜN hu -1elere bİttı' 16 
)Üt nokaa lııı.,_aluaa --. 
Libya'dıa JllPllan iopıiz..,.. 

- w Rıımmel'1'1 -nüdaf-wd 
fiddete Clle'VZ!İI bir çarpıtma ~ 
bıılımrya imkln ~ J!Iİhİdir. 8 ina Ol\' 

du her halde durumu ıslah edebilmek 
~ mühim tıılo>iyeler almıjur. Qlıoo 
kü Ade Mt.5U dejil, Akdeniz bl1umi
yeci de btlhis mevzuudur. Buodaa clo -
la,.dır ki, ilWxi cephenin fcalyada 
açı.laafına daic Hıkırdılar btle .-c • 
mittü. Faka« her halde in,dllihriıa 
llnünde en ~ bir Mmr ve clolıa 
Alıdeniı: mewJesi Yardır. Di/c« waf
ta.n mh Akdeniz., -.e ,ima1 Afrika ile. 
ben Afrib'nıo ..-rikalılara hM'tlııet 
Wıası olacajına dair belinilet de ,m 
değildir. Bütüo bunlara bııbh .... 
Stalinfrl'll' müdafaasuıuı hu bd.r -
muenın demnluuilere Akdeniz w AJ
ı*a hareketleri İ('İo eenıfb haarı.a • 
ma imlcinlan wtdiıline tüPhe eclle
meL El41emeyn'Mi •vaş, her halde 
birb( mevı..iin alınma1, '9e bir miWılır 
ilerlemelc için ,..J'llmt,.nr. NitMm 
alnıaokr da buns-. MdeC'e ~ 
rİın ~ lrilomette ilerleımelttiae -
~ olmak i\icı müdafu mniromr. 
F.llleme,n ~' bir Afrika hanılretl -
nia anafıran olmak illid.chncla anchrP 

C. H. P. Me<lls 
grupu 

Nn,cft, 31 LL - Japoa 
Guadakual dan çetdldiji w 
podaıa ~ amerikan ku . ..-ılelıllll 
ima adllda b.lkimiyed el 
hllıkında Albe, Knmt un 
dakaMI cWci ftloi,.un doliul'cllııill 
...-- çsbn bedhWi 
clınnqaır. Bununla henıh9r 
'*rirleri. ... ı fala 
ılhec tt1lllkte w muıı..... ....... ~~ ,............,..... .......... . 



Son 

ver 
Ne gQ;ı;,.1 bir Rk nmrlı o?. Bir nk· 
m k . be ki d ma k ırulah atı" k 

blr defo do mu tur o, O\ lr b r ak -
gam ki, n" ~ök :!' üzlı nC' yer. ne ı;u
lıır ne dn ' b lıın nrtık onun b r 
~ini görm "('C('k •• 

O, bir Ucnrethnne muh 
id. Klms ., ıı.z kaz nçlı, :ı;akı ıklı. 
bl konus:m, gozc çarı• n b r genç. 

Knrnrlnnnın teferrlıntını konu
ıurk n: 

Sev gill.m - d mlştl - mn m n o.ı
lığı seni dU UndUrmcs n.. B nim, lk 
tane evım, Uç ınnC' dilkkAnını, blı 
parcn arazim \ar. H c ıııkıı u ('('kını· 
)e<' •lm zdcn cm n o nhm .• 

D kat etm t : 
Bu genç, ahi k \"e ruh b kımın -

dan da knn dC' • ldl .. 
Yalnı2 bı.r gUn, >'Z onn: 
- Bir nokta vnr kl çok müh"m

d r - d"ml.ft - bu J; • c n kumam kar
ii zA!ındnn, lı>l IA.sınd n bnhscdi> or
lar-

Fakat o, kumnrın ne dC'm k oldu-
unu b lml:ı;ordu. Baznn ı anı )aka

lay·ııı, parosi)IC', hay eti llC' rahatı. 
hayatı. oca ı, 1 1 ve hC'r $<':\il ile b r 
h ml•>dc ve bir t km<"< ucuruma 
fırlatan lrumnr h kkındn h ç b r tik· 
re sahip d• idi. 

- Canım tc)7.<'. ne cıknr?. Bö>l<' 
b!r a ı.skıınlığı "ars:ı, gun g lır, vaz 

Tc)'7.cs ndC'n duydu~unu, o akşam, 
onunla ncıktan cııta konU$mUŞtu. 
O, b rnz :ır p e r VP kı.zanr g bl ol
muştu: 

- Buyütmll ll'r.. Herkes bir p.: r
cıı O)"J\ar_ J."akııt O) namak, mutlak ı 
lt\zın\ V<' zıırun de dl'[( d r. suı 'liC· 
mortım; b r d:ıh:ı O\n nı:ım artık . 

Eh, bu dn h ı l'd m tı ('. Ku-
mar o~nıımırncaktı. Öy!P :ııer re g t
m\y('('cktl Bunu <'\ lenm lcıi t.n.kı~t
m ti. 

B r buçuk. fkl yıl, sükôn VC' san
detk, e'li ll'rln n od lnnnı doldurmu 
ve onlnrn bu kız cocu unu d getlr
ml$tl. Hayat 'dl. YU\·nlnn cnd • 
şedl'n, her t• hl 'krom uı.ıktı. 

B r g('('(' •• sotuk. knrlı b r loş J:I'· 
<'~I .. saat 24 u vurmu tu. Nerede 
knlmıstı caba". Dlrnz sonra knııı \'U· 
nılmustu. Koensı başını paltosunun 
yakalnnnın nm.oıınn nlmı , silrnt P 
1cen:!'e glrm U. 

- Cet kaldım, nff<•t bPn • Arka· 
d~lnrln b •knd .. onıan kıra
n :ız<I m. OU m ki bana "kı'ıhık" di
yorlar Gl'I karı ı ım, öı> ylm S"n 

- Znran ;yok kO<"a<'ı ·ım, n>dn. 
Alemd b r bunu )apmak hakkındır 
Ben de <>rk n zor a \ U\m ml'n 
e\:t- k ı:ıatılmn ının n :ııh nd<">lm er
kel: n ruhu huna prk el'lil'rm ı... 

On bC"Ş On ııonm .. LApn Jfıpa knr
lann &avrul lu u b r ec •. Snat. b r 
kl, Uc . Koltukta U)umu kalmıştı 

B :r e ru tü le zlPr nl acm tı: 
- S n m n g ld n mı?. Fakat 

niçin bu kndnr g c? 
- $(oy, lk rr. ıim v rdı da .• 
- J."akat ruçln bö> le > ü.ı:Un sol· 

"Un., 

vara 
!cin 
h ç dur 
~n 

- ~bcp"'. 

.üm, b<>lk de on-

ın hatırlama 11) 

kumara donü 
• b d 'il.'. ) -

., ç kmf'k 
b r sa'l)ır ~ nd 

t. Kocası b r 

kl arkad !arla 
lfıın.. 

-J~~~ı 
:not 

Bugünkü 
af yarııları 

Hangi atlar kazanebilir ! 
Orhan Rahmi G Ö K Ç E 

27 eser Şehirlerarası ferdi Büyük l>ayramımızm 

ve ~!,~ ~~,'!i lboks,~~~~~~~ları 
-( BİRİNCİ TUR )-

Sinek siklet (51) kilo : (Başı ı Uıa sayfada) 

dıı ülkelerde 
yankıları 

hanlarının faciaları ile kıpkır
mızı yanmaktadır. 
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Milli $ehı 'üne 
yabancı dı '1leyk 

B.ı Un ıse onun v.ıruldugunu \C 
lı' ) nl' ı Kalllcsı ıç nde l . • • . , 

Sonbahar at yarışlarının altıncısı 
bugtia eant 15 te Şehır Hipodromun. 
da yapılacaktır. Programda Uç kllısik 
Uç de handikap kOŞU bulunması do • 
layı siyle yarış~ eri sayılı gtinlcri:ıden 
bırlni daha yaşıync ıkt.ır. Bu kO§Ula. 
rın en nıUhlnıi dokuz tnne halis kan 
tayın gireceği Dumlupınar koııusu • 
dıır. Buraılaki tayların hemen hemen 
hepsi muhtelıf zamanltırda yekdığc. 
rinl geÇ<'rek galibiyet kaz.anmışlar • 
dır Bugtl:ı de hepsi iyi vnzlyette -
dirle-r. Hu sebepten netice ml'rakla 
beklenmektedir. Simdi ıııraeiyle bu 
ynrışlnra aıt tahminlerimi blldirml • 
ye çalışacağım : 

29 ilkte§rjndc neşrolunan 
kitaplar ve 31 ilkte§rİnde teş
hir olunan resim ve heykeller, 
yani ilim ve sanat, kafayı ve 
kalbi, aklı ve zevkı yuğurur. 
İnsan zekası bu iki terbiye ile 
tam olur; ahlak vasıfları ile, 
İrade ile, iyman ile, yapmak 
n§kı ve fcvkı ile, feragatli ça
lı§mn fazileti ile, köklü, göv
d<;li ve. gürbüz ağacından ye

Sccaattın (G B ) - Kemal Çelan bib1l:klen, llUYOnal • 806)3.lıst parUs, (&şı 
1 
ına \i buı;:ilndl.'n 

(T.A.O.) nn s.ıylle galip geldi. Ha. tıcrt wenıen hazır bu unmuılardu'. A -•·· 

31 
ıc bulundu 

lit Ergönül (1st.) - Cavit Durkal Ç k · , ~ra, a a. -
(Kırıkkale) ye saylle galıp geldi un ıng te ve İ~paratoru Majeste Maarif ıııı du) uyordu. 
Murat Yaşar (Mersın) - Rıdvan Cunk:ııır. sı a a 1,;.n harl~ na. noel ıle CUmhurre M"• 

- Yıl\rum?. 
kızuı... >aklıışU. 

Anııcı: ı; .. 
- H c hanı özledin ml?. 
- D ıı onu ıanınıı:ı;orum kl an-

n"' 

hıckın
)nşnr-

haf (ÇP 

artık o)mımı)acn-

Gord n mO, inandın mı kanM
~ıM ! .. Artılı: O) nnmıyncnlhm .. Fııkııı 
lıu yanm kollu adamı, b lrnC'm artık 
stf'>r m n". . • 
Kansı göz yaslan lc~lnde «'itildi 

\"llrRlının solgun y{izOnü ôpm!'ğP 
b.-ışlndı. 

Günün mevzuları 
cna,ı 2 lnc-1 811.)1'ıul:ı) 

Birinci koşu : 

Üç yaşındaki yerli yarım Jrnn İn
gtll:ı: erkek ve di§ı taylara mahsus 
handikaptır. İkr ımiycsi 325 lıra me
s lfesi 1800 metredir Buraya Uc; ya.. 
rım kan )azılmı tır. 
l) So)d n ı H. Ermiş) 63 kilo 
2) Kader (T. İı.ıbılen) 60 kılo 
3) Yabanıı;Ulü (M Qak) 57 kilo 

Bu koşuda eıı ağır kilo almasına 
rağme:ı Soydan şanslı gözükmekte • 
dır. lluıı;tın ilk defa olarak ko11acak 
olan Yabang{ilü aradakı nltı kilo 
farka ra,C:-men bir şey yapacaA'a pek 
b ıızemiyor Kader'e s:clince onun d 
b\I kilo ile Soyılan'ı geçeceg-ini dU • 
şllıımcmekteylm. 

ikinci kO§U : 

mış verır. 

Çağımız dünyasında iki bü
yük hüzün vardır: ilim ve sa
nnlsızların memleketlerinin 
hüznü, İradesiz ve iymansızla
rın memleketlerinin hüznü! 
Bilmiyenlerin kendine inan
masından ve kendine inanmı
yanlnrın bilmesinden, nihayet, 
§ercfsizliğe, hüriyetsizliğe ve 
yurtsuzluğa dÜ§mekten ba§ka 
ne çıkar? 

Y n§ımız binlerle ölçülür a
ma, diin doğmuş kadar genç 
bir milletiz. Yeşil yaprnkları
mız arasında, sararmışlar, ku
rumuşlar ve dökülmÜ§ler, ba
har tadını kaçırıcı bir manza
ra bozumu verecek fazlalıkta 

YUcel'e sayıle galıp geldi. Hulusi zırlıtı Uhbarat IU>bcs! mildürU M. Sae ·met İnonU ara ınd < konu 
Kaymaklı (H.0.) _ İsmail Cavcı Julln, TU.rkl.>"e CUnıhurtyctm:n 19 uncu 19 unnı yıldo~UmU n 
(1st ) u teknik nııkavlla yendi. yıldönümü münascıbct.ıyle dün c:ıem~ kar11ılıkh tcbrık ve t eın 
Horoz siklet ( 53) kilo : bu•unanı:K dcmı.ur ld ları tcat.1 edllmı11; ırtet &t-slm 
Adıınn l:ıan (İst.) - Atılla Tol. Türkiye 'c <..: n hurıyeı. milsa\at icln Ankara. 31 ıı ALııg{jn 4 O 

gar (Çankırı) ~ ı sayile yendı, llha. ve tecavüzle rnlııcte ka.rtı ~cdlklt-ı1 Şansdıyeııı EkselA.na ı sanat 
mı Doğrumaıı lMer.) - lamet Sert müıtcrek kinle hareket etmıa.ıercıır. Bu ile Cumhurreısı Mııırler1n >·akı.ı 
(Mer.) çıkmadığından hükmen ka. ·ı meml hür Asya dilnyuınm lk1 İnönü arasında Cumhur~ tcl.n b t 
za11<l1. Oktay (A.G.) Hamza 'fe.t- b\b · temeli olııcaktır. cu yılclonümü \"ehlleıııylanmızın 
can (İst ) u sayıle yendi. V ichy' de tebrik ve teşcltktir tcl~~~f~1'e 
Tüy ~ikıet (57) kilo : V.tchy, 31 a.n. Anadolu Ajansı- edllmlrsur. takdirine 

Ziyn (G.S.) Htlseyın (Kırık - nın hususi muhabir.! blldlıiyor: * ,J39 yılının 
kale) yi ::rayıle yendi. İsmail Dövu. Sımdikı duruma retrnmı, 29 teş- Ankara. 31 n.a. - '-ılet ııcs m 
ıe:ı (İst.) - Kemal ş .. n~I <T.A.0 .) rlruc\"\ll'l ba~ramı münasebetiyle &('· l9 uncu yıldö~tlınU n\ tırnP ko 
na teknik nakavut galıp ı;:eldl. Necıp faretlmızdc yapılan toplnnt.cya iştl - Fransa Devlet Rcısı Ek.ı.-ılıp )'akıl 
(İsl. ) - ismet (H.0.) ııu teknik rak cdC'n birçok TUrk dostu bllyük rcşal F. Petaln ı e Cunıf"dzgl ve 
nakavtla yendi, Şcvkı (.Mer.1 Ve. C'lctmlz B hiç Erkln'e dostluk ve hn· met İnönü nra ında ka llik Al m 
dat (G.S.) ı teknik nakavtla yendi. rarctlı sempat hlsl!'rlni bildirm Jer- ve tcşekkur tel,ı:rafları :mı bı.z.e ,. 
Halil siklet (61) kilo : dlr miıtır. rm kte 

Pek mu\affak olan li<" g ç vakte * b"r an 
Nihat (T.A O.) - Hakkı (G.B.) ni kadRr d~am eden bu toplantıya bir Ankara, 31 a a. - C med<"ruYe 

teknık nakavtla. Mehmet cH.O.) - çok resmi ve st)asl şahsiyetlerle ga- 19 uncu yıldonUmU dola ı.dım )'1.irü> 
Vehbi (Kırıkkalf') yi Ba)lle, CemAI zetecller 'lie )1.ık&ek tabak&J>a men - ya İmparatoru :Male teıydınıan. 
{H.O.) Fethi (İeta:ıbul) u eayıle, sup birçok kim eler tırak etıniş+..tr. ile C:umhurreısı lsm tıct..'\ buriln 
Semıh f İst.) - Puat <Mcr.) nı sayı. Amcrika'da da tebrık ve te ekkür te alıyor ve 
le yendıler. Nev»ork aı 8 n _ TUrklyc CUmhu- atı edılmıştır. onm gor 
Yarı orta siklet (66) kilo : rlYctinın 19 uncu yıldönümü ı;ıunü 0• * Türk san 

Levent (G.s) - Seyfı" c'•er.) 1 29 Anmra, 31 n.e. - Afı,tıGbalfı nl 
m lan lktt'$rlnde mütN1.dd t tanınm ı ralı H lu M hm t ı 'ile b 

aayıle, Hıkmet (A.G.) Ahnıet amerikan &ahsly ıcrt radyoda nı.-ıukıar ah k 
(Mer.) i saylle, Kl'nan (T.A O. l - Cumhurıyetln 19 u cu a anı 
H 1

. (TA O ) hük dl ı;öylf)crek kardct cumhul'l)ctl tebrik (')>· nıünaıwbctlyle Reısıcunıhl . nitel ü 
a ım · nu men yen • ?emişler \ nutuklannda <lün>'IUlın en gönderd ğı telgrafla teb~en Ost 

Uç ve dahc& yukarı ya~tııki ıra! karı değildirler. Kökümüzü saldı
ıı gııız .ıl ve kıı;ra.cıuı n ıuawuıı ıınnııı. 
kaptır. lkramı) esı :ı! 'f> lıra ıncr.aıcaı 
duo meuco r. nu koşuya yazıla.-ı ha
lıs kanıar tıun nrtlır. 
1) !.Jııll (I)' ltt AlakUI) 72 kilo 
2) KomısarJ (lJr. :seıerot) Ot> kılo 
3) ~ııkap lt' Ağan) 60 kılo 
4) He11ı (t~. Kıray) ul kilo 

Bu dort halis kanııı arasında ilk 
nazarda .Lıandy ı §anslı bulmak ıca.. 
beılecegi pek tabııdır. Buna mı:mcıı 
Daıııly ye en !azla rakıp olabılecek 
haha kanın ··e~cr ~eçcn ha!takı gtbı 
Jokcyı ktndmı ka~bedip yanlı§ koııu 
koşrrmzsa,, Kest olabıleee$tı:ıl dU -
ı,ıunuyorum. ÇtinkU k losu çok mU -
sal lir. Ve kartleşı olan Geırıcıı. gıbi 
mesafe tutn ası da mümkundur. Bu
ııuııla b raber muvafıakıyetı kOŞU -
ııun çcreyan tar.ı:ıııa bağUtlır. 

Üçüncü koşu : 

ğımı~ halk bağrı, ebedi bir öz. 
su kaynağıdır. Soğuk ve sıcak 
dıı lgaları, fırtınalar, sağanak
lar, dallarımızın zayıflarını 
sarartıp soldurabilir; eğip bü
küp kırabilir; siz toprağın 
içindeki köke ve bütün dnlla
rı veren gövdeye bakınız ve 
onu en iyi su ile, terbiye ile 
besleyiniz. Kökü ve gövdeyi, 
hiç bir ilncı olmıyan, bilgisiz
lik ve karnktersizlik hastalı
ğından sakınınız. 

Bize 19 uncu yrldönümü 
için ilim ve zevk eserleri ve-

ler. ıırnc fakat ht"I' bakımdan muzafte muş ve MılU Şef kar ılıl e&t rcc 
Orta siklet (72) kilo ç cumhu~ot ne &empaUl<'rlnl vo bUyUk )erini bildırmiııtir. tf'unk• ~no 

Vcdii {Mer.) - Fıkrl (H.0.) nu h&ynınl.J.kl rmı iT.har elm~lf-rd r. * t gfb.., bil> 
s:ıyıle Cevdet (İst) - Serlf (İet.) u ı Türk l\Ullt l\tıı!'fı calınd ktan a<ınra A:ıkara, 31 a a - r matıınnı. 
hllkmen, Cevdet ı1st ) - Muzaffer ı;p!.ker düruanın ha;ı:rnnııı::mı üzerine ve İmparatoru Maje onıan 
CH.0.) n~ sa)i~e yendıll'r. • ~ken 811 1 Türk m Uett IC'!n husuııl bir George ile Rt"ıS cumhur n:ş bir 
Yan agır sıklet (19) kıl o · nı>.sTlyat >·apıtmnınnıı karnr vertlmrsl met İnönü arasında Cu vet ede 

Hamit (G S.) - Nuri <H.0.) nn dOIAyısiy\e bUtUn amcrk:ın milletin n uncu yıldöntimU VC1:ı c · ı f lıklı tebrık ve te ekk r ll m!safi snyı e, Ca er CM.er.) - KAmll (A. m8 ut oldutunu söyl M'Ck dm\ ıtır k' 
G ) t k ik k u ıı ı teati edilmlş~ır 

1 
ne e n na av 8 ga P ge - F,,;k den "luıstn ııd:ım nnmı altın<!~ * 

di er. • tanılan Tüt1cl)"c ter kk >olund d Ankara, 31 a a. - C 
Ağır sıklet : adunlarb ııerlb't"rclt buıtün hc;:;ıba 19 uncu yı ton mu ve 
İlyas (Mersin) - Fev:ı:i (İııtenbul) katılmaııı cerekcn bU' <1cvlr;t olmu tur. rlka Birleşik Dev etlerı 
İlvas ilk ravudun ilk dakikaııında tek Hal pl<'l' am1<1nda ş'.nıd mezunm A· ! lana Franklin ı o vel 
nik nakavtla kaz.andı. mmlra'da bu unan ı.ıne ka'ntn TUı1<1 reisı İsmet i:ıönU ar s 

-( 1 KİNCİ TUR )- )-e'd"kı büyUk <"ıcı ı M t.aurenre C'tctn- ve tcşekktır t lgran rı 
51 kilo : hardt dn. derrıcctc bulunarak ıunlıın mıştir. ren aydmları seliimlıynlım ve * 

onlara, şimdi en büyük vazife- Hulusi <H.0.) - Secnııttin (G.B ı söyll'mtıt r. Ankara, 31 a a 
!erinin, içinden geçtiğimiz ağır c;ıkma•lıı:ından hllkmcn ~allp ~elr\I. HUrl»ct '<' tlk!AI ıc n octı~ı kah ralı İkıncı Pıer ıle • ser H 
• "h d H llt et t) M t (M ) ı sn ramanca mücad<' ffi mu\ ffakbetlc ımtı an a yol gösterici, ı•ık a rı • - ura er. yı met İnönü nra ın-la ( upu. hl 

"'' b k k ı Dö t d h "' ·ı il son!! erd:ttn Türkiye re-kor ııa»ılacak .ıu ru oşusuc ur r ve a a tutucu ve başarıcı olmak oldu- ı e yenr . ı g uncu yı dönumü c o a nnnlar. 
yukarı ~aıtakı saf kan arap at ve - h 53 kilo : dercttde kısa b r Z< man k!.nde :yalr. ı z: eılıklı tebrık ve teşekkur n<>l R 
kısraklara mahsustur. lkraınıyesı 1 gunu atırlatnlım. mcdcni)'ct )IOlu!!d en ~I ve t.arakk • tealı cdılmıştır. rln 
550 !ıra me afeaı 3500 n etredir. Bu L"a/ 'h R /k ATAY Oktay (A.G:) - İlhami C:Mer.) i IK'l"Ver bir memlt"kr>" olmakla kalmamıı * (>bıUr. 

.c ı ı ı nakavtla yendı. koşuy ı beş hayvan yazılmııtır. a,vnı :zamanda ıı )U llct!sadt \"<! ukPı1 Ankara, 31 a a. - C Olarak. 
l) Tomurcuk (A. Ersan) 57 kilo : bakımlanton ıı:a>ıh memlt'ke-UC'l'den b!rt 19 uncu yıl<lönı.ımU vesı 
2) Bo.ı:kurl lN. Kurtay) Şevki (Mer.) - !&mail {İst.) oımuııtuT. Tül"k devlet adamlan zamn· Şahınşahı Majeste Me •I ndıra 
3) Alok (E Alat) 8) Hasba (A. Atman) Şevki müııabakayı terkettleinden ts. nımıı:m bu kndıır a1Jc l>lr ~nde bil· Pehlevi Reıs cumhur İsl'l"e!lllanınal 
4) Şa\•a (İ. H. Tekçe) 9J Pınar (A. Aynagöz) maıl hükmen kazandı Necip {İat.) tün ınlcltlklere rar:men hak1m.ane ve gönderdığı b r t ~af a e önerrl 
fı) Ceylaııtek (N. SUmcr) Yıızımın ba6ında da bildirdiğim - Ziya (A.-ıkara G.S.) ya ittifakla doATu harckf'.!tlcrb'1e en takd:re deCCr !unmuş ve Milll Şef İno 1 E'b

1
11 t 

Gllniln mUhım koşularından biri- gibı ı;tJniln en mtlhlm ve k-.ırrşık ko- galip geldi. stamlcre IA>'lk omuslantır. ıılık teşekkürlerı*nı bıldır ~ ~rı 
sl de budur. Memleketımlzdc )etı!i- §USU buılur. Zamıı:ı z.ımı:ın her bırl 61 kilo : 
nıış arap atlarının l"n gtlzelleri:u bır dığerıni ı;:cçnıtş olan bu taJ farın Amerikanın CSk1 Ankııra ,,-e To1cyo Ankara 31 a a Yu v 
enıya getıren bu yarışta, olmı!iyc hepsi de ıdnıanlarının en fyi yerin- Cemal (H.O.) - Ali (İst.) u ltt.i- büyü'k el~ bulunan M. Joseı>h Grew 1 Majeste lklnci G~o;;e ıle f'M'rl rln 
kadar yaptığı koşularda kendısiııı dedir, Bu sebepten ufak bir hatanın fakla, Mehmet {H.O.) - Semıh ı ~ rd az mı !<'te mıırtıı 0 n eaadetler- hur 1ımıet !nönll aroınndJ 
tanıtan Tomurcuk'u daha şanslı bul- ı en llmıtli olaıılnrdıın birinin mağlÜ- <lst.) u lttıfakla yendiler. 1 dmı b1r1 olıınık t"VVeL.'t Elxıcll ve ıonnı ' rlydin 19 uncu Yl dönUrn 0\7]1iM 
nınkta),m. Vnkıa Sava, Bozkurt ve biyeıı ile nıhııyct bulmasına sebep 66 kilo : M !il Se!lm tııratmdan idare «'d mcs! siyle tebrik ve teşekkür 1~ : 

Ceyl nıek gıbı Uç tıınc çok mllhım olması ışten bıle değılılır. Bununla Kmnn (T.A.O.) - Levent <lııt.) u ııayı;tndc muz:nff<'t' Loı.ıın ım.ıahcdcstn ları göndcrılmıştır. bl)yle 
rakıbı varsa da Tomurl"lık'un bıı:ı - beralıer ooşıa Pulat olmak Uzcre Hll- ittıfakln, Cevdet (İat.) - Doktor den M>nm 2'I l:k' mı 19'23 ı kurtulan * 
1 rı geçeceğini tahmin ediyorum ma~un, lz ve Varaılin'ın bu koşuyu raporıyle mllsabaluıya çıkmıyan Ve- T\irkly Cwnhu~ nl tebrtk t')1rm.tı- Ankara. 31 a.a. 
Bununla l;ıeraber hıç bir koşunun knzanabılccek taylar olduğunu dü • diı'ye hükmen KUlıP geldi. ttr. 19 uncu yıldonUmü v 
yi.h:de yüz kazaııılabile<'cAini evvel - 11Unnıckteyım. 79 kilo : M J Grew bun tan l!Qllr& ~~ Tllr- metlQ vası Em r Abd 

gö tcrcbilir. (akar şim.'11 Amerika için 
1.ırıırlı olamaz. Ak~ine hu ımmlckNlc· 
re 'crilccck iki nıil) ar dolar kırrııcıin· 
&ki nıakinclttin )~ek rarçaları şi -
m:ıl Amcr ka dan iıhal edilecek \C bu 
surcılc de ınıalden cenuba mühim hir 
)C<lt k rarı,ıı ıkarcıi l>a~lırıınıkırr. 

ılen kestirmenin mlımkU., olmıyaca. ı h 1s t l ö 
Al k Cafrr (Mer.) - Hamit { st.) u kiye il<! t.anıetıtı r.au~e konferansı cum ur mi' n nu 

1 
"'ını cllı"Unerck kenıliıııni ı::-ec;ebile - tıncı o.<:u : k 1 dl lıklı tebrik v t kkür 
b " "" na avt a yen • 2:amanını hatıl'lııtmıı Ye bu dest meın- -'--n-cek hayv ııılanıı ancak Uo:r.kurt ile roönder 'mlştlr <TınWüJ.O 

Dmıc:k ki şimal Amerika una \C 

cenur Amcrıkımnı sınailcşıirmcklc 
hem hu nıemlckcılt-rlc si)nd 'e ıkıı· 
•adi mun.ı.ehctlerini ~nslı)11<'llk hem 
de buna ka•1ılık hımları A'TUf'a mem
lt'kcrlcrinin il.;u,;ıdi nufunmdan uzak
l.1 ıırmak 'e ıhnıpa'ra kal"Şı da ikıı· 
•ar hakımından mıi•ıakil )'llpmak •u
rcthlc. dola) "i) le mihH~rc bir darbe 
\'tırmuş ol;acakıır. 

Glııi.ılü)"r ki Amerika Birle ik f)c\ . 

lcılt'rİnin 1 :ııin An!t'rıkası de• lcılcri
ne m~kinc "11m:ı ı>roı:ramı slva•I \t' 

ikırudi hııkımbrdan çok h i duş ınııl· 
mu$ l>ir pllndır Amerika"da h5rle 
i ıen çekilt'n mııkincle-nlcn sınailc me
mlunda olan d'lcr mmılclmll"rin i•tİ· 
fade•i iml.:lnı İ•c a)nca tetkike dc
~'er hir nokıadır. 

..,...........PAU7PSOP 0 aw:t& 

Kızılay, sulh içinde harp 
hazırlığı yapar 

Ona a:ı".a olunuz! 
Dünü ve yarını düsiın. 

Kızılay'ı benimse! _....,, .... _. ....... ._. 

j CeylA.ntek olabilcccğıni .z.a:ınedl>O • Zıraat Ba:ıkası ko usudur. t.l'c ve -( ÜÇÜNCÜ TUR )- !.-kette o zıımandıı•'berl yııınıan blert 
0 

• 

rum. daha yukarı ya takı yerli sa! kaıı 
66 

k .1 takd:rle o'mtl$Wr. * 
ingılt zıı.t ve kııımklnra mahsustur. 1 O : 
İkraınıyeei 2860 lırıı mesafesi 2400 Nıhat (T.A.O.) - Cemal (H.O . l 
mctredır. Bu koşuda beıı tay ko a • nu ekseriyetle yendi. 

1Jç yaşındaki sııf kan arap erkek taktır. nn ekseriyetle nllp ı;:eldi. 
..,.e dışi taylara mahsus handıkaptır. ON TUR ) 
İkraml~esı 300 lira mesafesi 1600 l) Gonca (A Atman) 58'h kilo -( S -

2) Dnvalacıro (S. K. Osnıaıı) 3 kilo • 
metredir, Bu koşuya Uc; tay yazıl - 3> Buket (F. Sıınııaroı:luJ 51 J kılo 51 kıla : 
ımştır 4) Demet {F. S ımsaroğlu) 51 'ılı kılo Halit (İst.) - HUl\ısl (H . 0.) nu 
l) lJ ıbi (C. Btike) 60 kilo 5) Gongaılın (F. Atlı) 51 'ı!ı kıl o s:ıyile yendı. 
2) Can t M Bayram) 65 kilo k '/ 

Dördürıcü koşu : 
Almanların Atlantik'te 

batırdığı gemiler 
Berlin. 31 a.a. - M•lletler arası 

haberler bQrosunun öğl't'lldltine (:Ö
re alman dt>nizalülıı.n Atlantik'te >'C· 
nidcn 100 bin tonilAtodan fazla dOş
nuın g :nlsl batırnuşlard•r. 

3) Hind (A. ErsanJ 53 kilo Ankara yarışlnrımtaJ<I kolny mu • 53 ı o : 
Geçen hafta jokeııinin hatası yll - vaffnkıHtlerl dolayıeıyle Buket'in Oktay (A.G.) - Ad.un (151;) u 57 kilo : 

zünıle:ı ikinci olan Dabi bugun taşı. bu koııuyu kazanacağı dll.şünülmek • saylle :rendi. 
1 ılığı musall kilo dolayuılylc şmıslı te ıse c~e 281JO me~r~lık koşuda ol • 57 kilo : 

gözükmektedir. Kendisınln en kuv- • cluğU gıbı Go:ıgadın ın bu sefer ko-
vetll rakibi .,.eı;cn hafta sonuncu ge. lay kolay ele geçme> eceğınl zan • Necip (İst) sahaya ı:ıkmııdıtın -

"' nediyorum. Yanı Gonga.din kaçar, ev. d:ın İsmail (İst.) hükmen kazandı. 
len Can'dır. velce olduğU gibi Buket beklerse j 61 kilo : 
Beşinci koşu : ıl?olındUğUıne göre . nu~et'ın kendi - Nihat (T.A O .) _Mehmet (H.O.) 

sını yakıılnması ıhtınınlı a:ı:alncn.ktır. nu saylle yendi. 
ÇunkU Gongndı:ı noksan olan ıdma- 66 kilo • Dumlupınar koşuıruclur. İki yıı111ı 

saf kn:ı İn~iliz erkek ve dişı tay -
lara mahsustur. İkramiyeııl 1:500 lirn 
mt'safesi 1250 metredir Koşuya ya. 
zılan taylar eunlardır : 
l) Hümayun (H. Saıt) 
2) tz (C. Armyık) 
3) Varadiıı (F Atlı)-
4 > Pulat CF. Slmsaro#!'lu) 
5) Desteıı:lll (F Sımsaroğfu) 
6) Zehrimnr <F Atlı) 
7) NllUfer (İ. Aytaı:) 

nını tamamlamı tır. Bu sebepten ' , 
bu koşuda cok ıııkı olacaJta benzJyor. Kenan fT A.O ~ - Hılcmet ( A.G.) 
Eğer Buket • Gon:.!adin birbirleriyle nU nakavtla yendı. 
boğuşurlar n Goncn belki bu arada -( UMUMİ TASNİF )
bir 1§ yapııbilir. Aksi lmlde koşunun 51 kilo . 
Buket ve Gong dı:ı tarafından ka - •• 
zantlması ihtimali fazladır. il - Halıt (İstanbul) 

BugiinkU ÇİFTE BAHİS UçUnl'il 2 - HulQııi (A:ıkara) 
ile beşinci koşulıı.r arasındadır. 53 kilo : 

Hikmet YAZICIOÖLU 
l - Oktay (Ankara) 
2 - Adnan (İstnnbul) 

"Kocanızın M16 El:nUI Arun~ı·ı oı-

l - İsmail (İstanbul) 
2 - Ziya (Ankam) 

61 kilo : 
1 - Nihat (Ankara) 
2 - Mehmet (Ankara) 

66 kilo : 
1 - Kenan (Ankara) 
2 - Hikmet (Ankara) 

72 kilo : 
1 - Cevdet {İsta:ıbul) 
2 - Vtdii (Mersin) 

79 kilo : 
ı - Cafer (Mersin) 
2 Hamit (İstıınbul) 

Ağrr: 
l - lhaa (Mrrsin) 
2 - Fevzi {İsuınbul). 

::\1 :$ Tan!OA tıaıı~n •alladı. 

• • • 
kimse lnanmı~acak. .Nuıl inaMınlar?,, 

"B denememe de müsııade etml)'e- düJ'dUC:Unden mi tüı>he t<SJyon.unuz?,. "Bit' &CQi Uyacım yok . ., Halsiz ha -

D LSIZ SAHii c:ek m1t11 nlz?,. • 
Pooro')'ll bulnn k blr ll&2llrln bnktı 

"Nen:tcn b e.>1rn? sız de onun tara
fından o.:ıı.bU n;lnt.ı:1,. 

"Den t.arafir rllk etmem, madam. Ben 
- her zaman- haJ<lkcıun tAratındanım .. 

M To.nlos Um l:klo : 

Beli8 derhal ce"ap \-erdi: 
"Su.Phelenml)'onım - b l.)onun." 
''O halde IÖ)'l.emek \'azUe:ıüdlr, ma

dam.,. 
"Evot ama bu o ıkadar kolay dcfr!l, 

ha.yır, hlc kola)' detıl.,, 

g:z 1:\1 <111".Sedi 
Cocuk arın »anma dönme~. Ba

vullan acsınla.r d1)'e ote.de bıraktım. 
l\115 Loson 
"Canım ıeylcr. Cocuklan QOk seve

lim." dcd. 
"Omı nasıl öld1.lrdü ?., Mlals Tani<>& blrdm ona dönd11. 

Ankara, 31 a.a. -
19 uncu yıldönOmu m 

'nde ı.. 

t~mlsi 
k 1ze.r 

\'auo ı AGATHA CHRISTIE tcvıreıı ı C. B. 
"llUmbo.'"llln, nh b!Jınburuın." dedt. 
Kcllinelcr b :1> artul&tndan ~-

"Pek b1lmtyorum amn onu öld'llrdü." "Siz olmaııaruz ne yapaC'.atım b ı . 
"Bu ~! nasıl yaptıtuu bllır.tyor mu- menı. Bana &>·le büyük b1l!lc ettiniz 

Bulgnrıstarı Kıralı MnJ 
Borls ile Re sl<.'umhur J 
araslnda kal"$11 kit teb 
kOr telgrnflan gond 

!erek df!\:am ôtU: 5UllUZ7,. kl.11 

''Ö~lc fCCl>'dl ki: SC'nclcıı:Ur bö>1e. m• "Hııyrr. B~mın o -. ıı.uar yaptı.,, "Atl:ıma, cannn. Her le)' düzeleoct+: Kızılay t': 

btlm!)ordunuz Bcrnm de' oldutumu mu eok 1CYINı ııw.lim c ~<>rdUın. lll:r ~ "Onu ıtoım ~:.tt!t'I pazar mı?,. Avuka mıa ı;: •rüıümın, öyle hoe adaın- sındc- "0
h ~ 

Cim , ııô>lcd1?" söyıty mtyor, Wr ~ yapamıyordum. "l:veı.,, dır ki. en kola.Y IU1$ll bolanaca~ı o Ceı;hunruıeo a.za b 

Puaro lthlyııtb cevap verdi: Cocu1clar vıırdı. Bütün bunlar u un b r "Jo'akat rımısıl oldu~u 1y0 111Lna anlatır. Botanma eirnd1 o kndar r .4 bu .ra 
''Cok ıınıru oldutı..-nu:ııu li0>1cdl.. kAbu." ırtbtY<I. Ve Pn<ll de bu ... ı-·aknt musunu21,, tıastt kt. OY1e dettl mi? He.ı11c öıole Nıu .ıİu'ete "'111ern/ek 
lnnnmıyıınık baıını salladJ arttk ona donrıUH'C<'ttm. Çucuklan O· "Ha.yır." d or A. kapı calını:yor. Acatııı JcW J Cl.,z 
.. Ha>ır. de 1 olduı::umu yahut deltro- nun almıısına mani o cağım Onun be- "AtCOOers!nlz ama o ha e nMıl bu ır<' ~.. dl ı. M~ıuz ! a kayd~ 

edimi ııöylcdl . Beni ktm!M')c bir eey n1 t>ulıunı>acntı bl:r »ere ~ldf'C<'t!m. kadar emm ola.bJi:'5in1z, madam~ Teltt&lfl odadan ctktı Holde tt°Sor. 11 ~ın 
sö• leml)'e)1m d!)'e hııl>tletmek tb'OI' . ., M!:nnl Uıson bana >ardını cd!'<:ek. Bana "OUnki-" B!rden dunlu MM!r& )'ll\af ler duyu du. ll!ls Loson tdmır 

ırl- " "Bir ktmseye ne ıK• lemt'k?,. o kadar IQ/'lHk etti ki Hiç k1m bun - )'a\"a$, ''Emin1m.,, ~· dU A)'ll.klannınn U<'Una • -- Be!!. ~ ~ ' 

Baıını salladı. ramıaklartylc oYlllYll· dan b1 olıuna.zdı.. Durdu Puoro•yn '"Pardon, ınııdam, Rma sakladıtuıu: t'!:rd1 ve kaPIY! d!kka'l"'&Mıı ~n- c;sa~ rtı. 
~ yoru'!l , ded rak: baktı ve sordu: bir &CY \'111.r. Bana daha &llylemedtt1rılz canin rıınldıyıuu~· 'l'.Je bpa~ak OdııYn ~ fiil 

edem or mı.;. ıınuı, ma- "KQrku)'Onım .,, dcdL "Ben:.m h kkunda ne söyledi? Sat • bir t<:Y mi",, ''Bclln 'l'ııtım I 1
' lielC!'- 1 

"h1 amn mo.tl m bana ııö~l(")1nce ar- mnlndıliımı ııü>lool mır.. "E\'ct... b !emlYonım kocan •e \\l\ 
a _ 0 _ benim tık tehlike k ımaz Sımn ortny,ı cık - "Ona kartı Q an muamelen!zhı de~le- "0 halde ,;jyJ('Yln.. ::-.1151.1 Tnl\'t dedi. YllPaca~mı -( 1 / Sıt \)) 

mnsı &lz:l korumntıı kttrldlr.. m S olduğunu 86> lcd madam." Be la Tan!os birden ayata kalktı k1 kapı)li 'oıı odanın Öbflr ta e§rin / 'VB 
Fııknt n..~ııa Ct'VaJI \•cmuıdl Yüziltil>· Kadın bneını ıı:ıl dı. "Huır. Hayır. Bunu yııpnmam C<• • .ı;JJf Aal (!(>~ k<JKu Mis r -~artında. ıt() Pl'Oırrıırn 1942) 

• lı)aflll(: ....._,n batını B 82 Mıt.'"llar '/ ti le mnamaf:a dC'·am etU "\"c s;ıcmalıı.dığımı ııö.Ylcdl. Bunu cuklllr. Babalan. Yapamam. Elimde ~ "Orıt.>'8 k '40 ı 
Puaro yavasca· söylcd, det mi?,, droi c:ıı" sen Ol'ıırl-ı 8t-n onu ~ 12 A ana 

9 ı-s ş • 
'Bunu kend!nlz idrak etmC'lls1 Eve• madam açık &öyl :mek llızım "hl oma, madam-.. Mltt• T n lene rsın" dCdJ a ~ne-.., 12: Pru~ ı i..5 S r \\ 

<lt'dt 'Sö> yuııem.. "Bu an os fısıldadı· . Mu :k D 
i: l'llC', yl dcd .. ııua il ldı~ı 12 45 A ana ı9 

111.' la solur ı;:fbl b r l!(!fi cıkardı ' "ltt böyle zannc-d!JC('('.k Elimd(' de· Bu son &öz.ti hemen hemen b.'lı'fr nı ı:tirdüttmuw ö llÖ> l'f!ı~ Be 13 oo Ş.ırJcı ın 
su•• ı ı nrl\' ''Neırede-n b leyim Am'UI All.1h tt t•e yarar hlr de 1 )olt , ~ 1>1 6Ö>led1. Kapı Rçıldı "e ı.ı--. ı.,""ı. "Ha.>ır ha"' ~ Yll'ınl';1nfz - 1380 .,_, la t 

15 ~d 
v ı ı:' 18.b sÔ -.ıon <!:it 

n bana ı;ıe d. madam ne feci eey OyJe makul s:örUnUyor ki Puuo lskemles n >U and1 Tek:ıır memnun bir helecanlıı baıınl Yari t- l\flrl! Tan ".iti öbür >ll"fnen.. kl"Strası <Set !it> 
Hem de doktor Herkes bana delili on:ı konu$tutu za!'1an hntu hnttketl tama· I mıa. tcen ır.rdl. ~ ~::. ve ben onu ltlıt$Jıı °"

1 
3l'n ltt'CtJ. Pu- <';JI A.-kuıı 21;: "1 

A 1 " k ""iT Yent k nt'll. ro~ ıı 

Tefrika No : 58 

<:ok mOt 

Dimdik 

d .ı ı hlc !nema de · 

madam?" n 

Kad nın ztlnde bir ko.l,u be!lnl !".anır men dt- :n~ "C:!.reb lir m m ~ Konumıan~ ti rzı Jc!lctık ,.._ lllrı!>f.!u le .... 18 30 r> • ~ 
"Or~ ıh lt>Tl'lf'<I n!z d"f:l1 mi. tabii j Bunun bö»le olac:-atındnn """'n~ 1 C:.!l~t ku!"U ıaten bahscdcyomıı 1 ~ BeJla ın ~r S"Y lçsl!I'\ h • aı J u · "· Odaııl'lda buı 18.()3 D1U!$ , ~l .J<s 1" 

W>lcın«l.n.z. Benim nerecıo olduturnıı Ben de olsam Oyle dU.Unür®m Bıına ı i bl konu~ılj'urdu 1 mı? Ca.Y, COrb.'1, hattı biraz k a;" ı tl'ftaı <Set. l!ilJ A le 
E rıg ll) l'>ş l 

(Sonu 'ar) ıı:ı 00 Zi 
at .l2 



ti'" dl Resim 1 

di "Je,leı sergisi 

...,-
-Jıl ---

Mısır' da 
-ve-

Rusya'da 
devam eden 

sav11lar hakkında 
1 ngiliz basını 

ne diyor 
Londra, 31 a a. - Mı11r'da ve Raa

ya'da de-vam edf.n aav• ar bu aabah
kt lnır 1 z 1tı1ZettolPrinfn ilk aayfalan
nı ı.tnll etmf'kted r Ga ~eterin 00-
tu 'lım<ı<:Pnkn'nun Stallngrat sima! 
bM y}to cenuptakl turru:r.unun tld
ıfıotlendlt nt kaydetmekte fakat bazı 
ınazeteoleT, ~ann eolde ettacl rl m•
vaffakıyetler1 .twrtwU bir tek 1&> 
k•1'91lameıkla be!'llber. tel! r mildaft
lertntn 9 hatta lil~n eettn aava•l•r
ıfa Me bir zaman huRilnkO kadar cld· 
d1 bir durum kal'$1Aında kalmıt ol • 
"""dtkltlnnı bHdlrmf'ktf'dfr. 

Mısır'da. sekizinci ordu dOlllUUldan 
daha evvel zaptettlll meYZllert tu
kim ett kten 10nra tekrar u.rıemet• 
ve bıwn bu aabah belli maklatlarla 
yan lan düşman tebl llerlndeld mO• 

lpya ı.aret eylemektedir. 

Times ne diyor J 
nm.. saetestncle ukert :vazanam 

lm..tyle ıu satırlar okunmaıktadır: 
Almanlar Mıaır cephealndeld ola

larclan azami surette fır.yctalanrnaJr 
amac:uu südUyorlar. Bazı harekltta 
kullanı«. aaker ve ~ lzeme ndk· 
tan hakkmda yanlıf •yılar veriyor
lar. Bir mıktar terakki kaydına lın
kln veren ~ba seceııl yapılan 
hücumdan aonra hueklta ara vertl
mlt o1ınuına ratmen alınanlar s>el'
tetmbe gecesi yapılan yenJ btr hilcum
dan bahM!tmtşlerdlr tnırtliz tebHI• 
ı. bOyle .. hilcum bUdtrm mittir. 
Bundan da anl8'11ıyor ki mihver ek 
cOJert muh&r't'benln fiddetl ve ırentş-
1 llnl kaydetmek mrettyle mlhnr 
halk 07.erlnde tmr yapmda caheı· 

rtar. Bunun. b r muvııff kıvl'tı 7 
ı'llr hal nete mlne9fyatı kuvvPtlf'ndlr
ımk icln yap !makta oldutu ee>k 
muhtemeldir. Keza bu almanlann 
bu taarruzu ne kadar 6nemle kal"fl· 
ladıklannı Jrllsttormekle beraber 8 in· 
el ordunun ka"1sındakf 110rluklarır> 
ualdıih mlnaauu tuammun etme • 
mektedl11. 

Diğer bir İngiliz gazetesine 
göre durum 

o.o,. ,........Ph ......... ..ırert 
:vazan da ~ ftldrded1r ve 96yle dl· 
yor: 

Dtlnkll Kahire teblllt yalım bMı 
t ~re .n.tkll tllldlrmftle Ut -
Ufa ettıtl halde dOıman tebHtlerill· 
de artan bir mkıntı hllled lmeJrte. bu 
da rnüwer baflcumandanlıluun pek 
yakında "91 blr lnsllla hQcumunu 
~ oa l'&termektedir. 

Bama ........... :ranmmı dldla-

Bundan 80Dl'8t l1md1kt barekltm 
talıJSline seçen llltkerl )'UU' Y&UI· 
na I&~ devam ediyor: 

Piyade ve topçu muharebede ... 
rolO oynemata devam edtYorlar. lkl 
taraftan tanklar butrOne kadar ~ • 
ruz kQçWc 61çQde kullantlmıt oll'Mlk
la beraber arulnltı IDcWaler lehine 
lllmekte oldutuna htç ıilphe )"Qlc • 

tur. lnırtıta muvaffllıkıyetbıln hlldnı 
lmllt Montaomer)"nln taarruzunu 
dee'*1emlık letın .. ~.ıı. lltbit bmeJ 

tee dlr. 

S talingratrm durumu 
TlmfJI cneteıılml blıfyazan tu •

tırtan :razı:vor: 
Bitler, Stallnsnd'm d~ •· 

çık~ b ıdlrdllt sOndenben 30 rin 
~ P.at vattte tatttlkı .,_.nda 
dalla tımdlden o~ mun saman 
~. Rusya mu .. A• heatnln ba • 
•ndMıbert pllnlara ve lıırtıtrmt takl· 

beden nıemaı.t.re ır&re lllmMl bet -
kumandanlı nan mntee1dtt IZlllQ or
t.mn kayboldu. Er.ane.I Moacwa 
yolu btm>k '6hretl•rln mean oldu 
ve bu da ~ detlldlr. 

Halcler'ln ordu L .eLkUnn&J' baf
kanlıltnda:n ı.tlfMI ılmdi '"7Yill et· 
mektedlr ve bu bUWllta tafslllt mev
cut olmamaıkJa beraber buna HltJe. 
r :ı Rusya'"• Hlnlennın aılrtm kal· 
mamam -.hep oldutu mubalctc.actır 
Elde edilen bam &Mm1 k~lar bu 
nUVllftıtlcıyeıtmlitıın "1mu1Dntl ..ı
...... u. Frtt.ırfl Br-ıı hltM'h Boek ve 
llmdl ele Halder. Rus harbi alman 
•kumandanhtında mn ..k8la w 
anl~hklara • """ vermeltt• 

Ha1d ,. Emeet'ln WHaa bun\111 
IOft tezahtlrOııll teotkll ~leme-ktedlr 
• Httler'le senera11et' ....... 
daha ciddi bir ..ı .. mal* QlkaCak 

r. Bana tntizaNn alma ord1Ulu •· 
caJr Ru,ya'da. Mıaır'da •• bat1ria Jer
lerde daha çettn vurmak sdMlylP 
kınlabR~k oı... kn'l"kunc bir kuv· 
vet '>tarak "'"' ' •actır. 

Paris radyosunun 

neıretti§i tebli§ 

1 Alman la r Okullarda ders aletlerinin 1 Anbra~::-:'inl~irlqiae Sayın halka 

50 U(AKLA korumnasına dikkat 
İngiltereye edilecek 

hücum 
ettiler 

Bu ..... 2 Jlldln 1111'1 

almanlann en biiyiik 

hümnlannı ._il ediyar 
L.ondra. 31 a.a. - BuJrUıı akaam& 

dutn& elli kadar alman bomba ~ı. 
alçaktaa uçarak ln811.._. nln dotu Ja. 

.vıauıı aomt.-r w Cancerbw• MIU1nt 
maktneH Ultell ateeııne ıuımue.ıar ve 
llOmbalamıPu'dır. 

Bu llUcum, lnstıtere ~ mutıa

rebealndenbel1 ln81Jt.eore'ntn cenup do
tU8U QHrlne sttndUz yapıl.an ., bCb1'ük 
hava hUcumıuıu ~ etmı.tır. Eter 
bu ııuc11111 ıncwz hava JcuvvetıertnJn 

ırUndıa.& ~ ve 1lılUano IUıerlne 
yaptıtJ llllc:wnlan t&kllt nı:ııeu U. ya-

PÜllUIM ·-- elde edUecı Ml.ac:ıeJ« Ye 
.... JnıUanılan UCa.klann MYWl ba.ln· 
mmdan COk ll&Y1f bir ıu:ı.tt telk1l eder 

sununııa beraber, bu hucum lk1 - • 
denbel1 alman bava lcuvvetl«tnın )'alt. 

tıtı en bil>'ük PY?et olmuttur. 
Alman Uçakları, lnırtl12 Mh lint .. • 

mü için alc:ü buhıttansan ı.utade et· 
mitler ve 80N'ad&n daha &b'ade ale&l· 
ınıtlardır Uc:akla,. alc&lırkaı ıopıan ı

le atet acımıtlardır Kıyıda muht.lit nmc.. 
t:ılar Uıerlrıe ve &)'ili zamanda dahUde 

bl den mas noktalara seJ6tt sUcel 
bomtıaıa.r atılnuttır Ba. hedef MOt! -
meblzin yapılan klnJt bir bombardıman 
teekıt etmı.tır. 

Cantemurs. - bedd t.e9lrll .,. 

m E-- on 'bU>ec'lere s6re. '* oto • 
bll8te bu1-n ~ Jdll. ctwıra dGt8ı 
b .omb•nm innıAla -ucı.lnde Ol· 
mllttilr 

Bir C'antMtıarıl'1- ankttıtına 86-
n. ıaackJr • ow.ııtı.nn - aıtı1111 • • 
mı.ı.r. Sici MllhaHeMm bcımbu'dlman 
ftrı__. ,,. mataaıarm bulundutu .,.. 
kaldan malrbıeM tGtelc atellM ı.tmue
lıardır. Uc:aJcler 80blclılml .. kw't lotn 
lUzumlu )'tırecek allıD baJld& dı*1 oldu
"' btrT zamanı ~. S&llll Jrıyı
aında bcımlı&rdıman& eahtt olan lıetlra 
btrtıllltln blkMrdltlne _.., aıman uc.ııalt· 

lan ..ııııe yakluıncıa llıddetll '* buaJ 
ateetM marm bırakılnuelardr. Ba ba· 
raJ ateli neöoeö• tıellrt&I..- dalıtal • 
mıetır. MtıtecaYlz uoııldU'. canta'burs 
Cl--1 dlln -- balılDde ...... -
dlr. 

1 ngiliz tebliği 
Londra. aı .... - Jlaq .. dllllMI 

--- llUll'llldlınnl tlıbMll 1 
..... ---... lllr ......... 

nıan uoatı ~ llkwa • • 
mı.ur. Bul bM&l9 " lllr lllllııtar lraı'IP 
Y&nbr. 

Bunun chPnda bu ..... 6olU tnstl· 
tere uz.enne ve 6tleden eonra ın.tıtere 
n1lı ceDUI> dıDtU b618eel tıııer'tne buı 

no: t.aJara banıba atılmı9bJ'. Ba - lll
cunııar, .. ~ ..... lllMll ~ 
...,.., olnıuet;ur. 

• clllllllUl UOllı -.arGlmGllGr. Bun
,..,., aııı. aveı!al', leıCl de ucabavar
lıııl' taratmcıan dGftll'WnıQettr. Ava&an
mıadııll llclll laa>'ıptll'. 

* • 
Loındra. sı .... -Ba ...... ~ 

bulutlar anwndan IQll'llan lllr ....... 
~ bir ~ blcum eantettr. Atı· 
1M bombalıu' boe topnklara ....... 

tar. Z&rV ,..... 

Solrınyı'ıll 

tpllusl lllillSlilllt1e 
bulgar 

basınının 
yazdıkları 

1 ngiliz uçaklar1 

Şvebo eyaletine 

taarruz ettiler 
Yeni ~1111, 31 a.a. - H1ndi8tan -

dald Brftan)'& Balkumandanlıtuun 
teblllt: 

Dün tnc1Uz hava kuvvetlerlııe 
mensup bir av ıno.u Svebo çeıvre
alne ve japon 14calt altındaki blr ha
va meydanına alçaktan hQcum et -
miftJr. Yerde bulunan uçaklar h ... -
ra ujtraWmış, teım istasyonu maki
neli tüfek ateşine tutulmut. btr bl· 
na tamarnlyle yalnlmq dihr bkıelar
da da haurlar meydana aıetlrtlml4-
Ur. Dilımamn birçok 610 de verdıjl 
sanılmaktadır. 

lnstNz hsva kuvvetlerine m.nsup 
Blenhelm uçaklarından mürekkep 
taarruzt devriye hareketleri noarı 
bir tetldl Seyva iılüııayonunu bomba· 
ıarrue. -.. yqontartyle depolen ha· 
ura utratmıttır. Hlc bir uoatııruz 
1c&7ıp de1114ir. ----
Pasifik harp tebli§i 

*** .......-. 11 &.&. - OWıl>4>Ua ,.._ 
"'*"*' IDllM* O'r --1 JrararsUıa· 
-- fılbllM 1 
O...~bra ~ 

.uola71 ~ı.tar. 
BııılD: orta .. alr mGtt.ns INmıba .......................... 

.. ..__ ......... :bCl'ftllllda bu>ua

.... " 2T .._ tul& IKıaılıa atmıe
&ar. ille bOcumda alır DOmba 110aklU> 
aıa '* alır lıırftuBr ""' ..... sırtlJa 
eklUtu l&Jll)aa bir ......,. Bd .. bet ... 
.. ...,.... .. bir baat ILtiwUllr lll .... 

"°* ... lıllnfıD ~ bcımbalar at • ................ , ................ 
aeb1P o-. *- mqJııemekllr. Oc 
dQeQla4I ._.. aoatı mu~
le ftlltılcelmm mıldllbıle ~ 

~-
llı:lnel ıaee.a -- *8lrJllte bcılllM ..nan taraftDdaa ,.,..._. talrlı& .. 

..... Mllılt olıı ............. 
Oflnel blewa -.8lllda lll4llltln bcDW.,. ~ Jı~ Yel& edlllm.... '* ........ '8ll8Dl tdrarm.ıt 

.. ~ tıar1*IO ııaalllr ..... de mala -

... ld ...... ....,. .wnm.ur BOtGn 

llO&ldu'llma ......... d0amlltt9r. 
Tlmcıl"6a: orta bCbQldCllııte lııamlıa 'D• 

oeldanncl&n •INilıbp '* teek!Hmls ... 

...... Dli ...... --- INall ... 
\mdlkt DnlU'tlla .. ~ buhlll-
--- ............ ., ,,,, 80rUle-

1ler9m. 91 u. - Sel"'>•• meh. 
ıllll'iıa .......... 8lke ...... .... 

ıha ,..... lıatınhklın ... ..... 

CEMİYET HAY ATI 

Türk Hukuk 1 arihi Enstitüsü,, 
ıyllk toplanlllar1 

T6rk Hulrulı Kurumundan : 
Kurumumuı..a bajlı "Türk Hukuk 

Tanhi F.n.uıu~u" aylık toplanul&rınuı 
binCKÜİ, "6 10 t nn 1942 çarpmbe gu
nu Kurumuo hulunduiu E~ apartı 
manıoda Emtitu ..ıonunda yapılaaıkıı 
Bu ıoplamıda Pmf~ Fu t K prulu 
"Orta cai 1 IA.rı Ye Turk Dnl~lerinın 
hulcukl bünyeleri meselnı ' .Uı bir uıh
lijde bvlunacak ft teblıji ınünakata ta 
~tir. 

lııtililrıvı söylenen IEÜflde sut 17,30 
da Kuıuma se1meJeri na o1wıut. 

Y ardımsevenlerin 
yemek toplantıları 
Y~ Ankara Merkezi Re

Wiliıtdea : 
YardMmeYeDler Cemiyeti 

medeni, reni 111n91111İlı bqlaması muna 
Mheciyle aeçen yıl nlduiu ıtihi her ayuı 
lir peqernbe lkflıll!len aıle ~ top
ı.ntıları yaııauya karar wnnıştır. 

Öaiimüıdelci ~ tontf'tl'İn pe11embe alc
IM"I .... 20 30 da Ankan Palas pavyo
nundı menimin •• )'C!Sl'lejİ veril«eluir. 

Kıyaf ec lelt.srrir Biledtt Anbnı 
Palu'tatı Ye Y enitehir eczanninden te
min olıı..tıilir. 

Ödenmiyen borçlar 
hakkında 

Verwt borçlarını kendi tateklf'rtyleo 
6denılyen mülc:ellf'()erJn menkul ma
lı ma-. ve Qcreti bulunmadı ndan 
dolayı tahsil emval kanunu ııeTf' n
ce haczine ve idare hey tJ karariyk
aatıta (:lkanlan nynlllE'llkul ere ta 
MI> çıkmazsa ehli h bre ta f ndan 
taltdl.r olunan fiyatla hazine adına 
tapu andır'! tnMı tarafından gtd ime -
il lbımeelmektedir. Boreu ve sat 
masratlan tutan tapulama bcdeHnl 
secen sayrimenku rln t8PQ ama
Janiaıı w. ırecıtım Malılye Vekft
lltıMe karar veri m tir. 

Mili! konmme k•umu hOkilmle • 
rtne aylcın hareket edenler hakkın
da Tllrk C- kanunımun 69 uncu 
maddemne söre cıea tayin edilmesi 
Temyiz malıkerıtNI umumt heyeıtln
ce latraırlaltın nuştır. 

Hint meselesinin 
halli ilin bir teklif 

Lonıtnı. aı .... - Datıır ll«'a1d bat
)!Umltda dbU' .. : 

""NaJ&&'O Pala HalW Hind hilkGmes 
u ın-Wtndeld ~ bıalı eoy)SMk 

cı-. l&nıdmıl olar1* tna-nl«e'Ye dAvet 
edllmeMdlr. Hlndl9tan'dıa _, bir eef 
olMı ba bint devlllt ~ hJnt ~ 
........ 1ıatundutu ~ kur· 

tat"1ratr papm bir - •antırmaık ca· 
..._.. atwlMllltan tıtc bir .-ıaıı seıı'l 

~ ... 

Doğu cephesinde bir 
İspanyol 

Jıbclri1, 31 11.L - Jaf~ .. 
........ bi.ldirdijine aöte i,._,oi da
hlll hMlıi ununda kızdlar tarafuıdaıı 
Sow,ec R..,a'Ja l6rülee smc· bir ...,..,... 
pol dolu ~hHiU aı&W llW bir 
kw'yjıı"' bukanmutnw. 

Ba pıac lrendisiae "° ......... 
..... .,.,.. hadınndıa it~-
.. •• ~ bapalmlfltl'. Ayalch
ia w lwwli- aıaw ......... lıir 
...... ...... bolmatcar 

Bu harpte orduya hizmet 
görenler lejyona 

aeçilebilecek 
Vlllrıaton. 31 L& - Bu hatpce CJl'CID. 

da hizmec aa..ı •frlere lıej-
poauaa MÇlW:ıitmlk YeA!ll .. • 

- M. Runelt lıdan kabul edil • 
mı.ar. Heıhınlıi bir müae(ik memlelrec 
onlueunda himıet sören amerikan .... 
- ele .,... .......... edeW~·-

Ylll'llF matilMlerden itibaren 

Ula silBllastndl 
Do)'alnas bir .... malık olao 

BUYUK ARTiST 
llae Wemer'ID 

isVEt BÜlBİlii 
A7rtaaı 

DEHŞET ADASI 

Kavurma alınacak 
~ °hnU'e ......_ 8a&a Al-

- Kom. dlın : 
X..,.ll zart U9UMl .. 10 ........... 

• oı1ara1t tSM!ltıell .1ııarım ea m--
• aatın aluıacalrtıl'. Kavvnnanm ıına
hıunmsı bedeıM ~.000 lira Olıup ınuvM
k&t teminata ıııoo lllnııdır. ,...... bede
l( anıca h~~. bıaJılılt ıo. ıı. 

9G ..ıı a11 U aaa.t 11 dedtr. Taı&plertn 
beılıJt ırUn ve 111&ttAıft '* -.at .vveıttne 
kadar Wk* mektuplan kablal edll&r 
Sart.Mmtet her a11n -1 samıuıında 
Kom. da sörUleb&Ur. (9:8) 5290 

Odun ve pekmez alınacak 
AA. Poe. 790 Satı,a Alma Konı.ia

yonundan Bakırköy 
Aptıcta cim ve miktarları yuıh 

ma deler hiza arında .,eeterllen .un
lerde kapalı zarfla ekaıtmeye kon
muttur. İhalelerı Bakırköyde A• 
Poa . 790 Sa Al Kom. da yaptl~cak- r n 
tır. Zarflar bir aaat evvel komıayo
na ver lmelı ır. Şartnamelerı komııı

>onda .,örU Ur 
Cinııl ooun, mlktan lGOO ton. KuY 

Tem. 2 SO lira, ihalenin tarihi ve .._ 
atı 17 il 942 nh 13 

Clnıı pekmea. miktan 10 ton. 
Muv. Tem 730 lıra. ihalenin tarihi 
ve aatı 20 11. 942 cuma 15 

(9442) 6476 
Odun alınacak 

( ... ) DW1 

Koyun eti kawmıau 
alınacak 

S rıkıunıf A-. Sa. Al. Kom. daa : 
&O tun aıjır Ye1a k01un eU ka•ur-

Onivenite 

a aaı paaarlılda alınacaktır. Koyun 
t76 kurut olup teminatı ınao lira iiiiiiiiiiiıiliiıılıliı•••••ll• 

ır 220 kunıt olup te luatJ ıuoo 
Tonh* parUıl.el' ll&ltnde all • 

n ılir. Şartnanıf' 1 Kom. dan alınır 
Ye • rulur. (H89) iMi 

Kuru ot almacak 
Suı 11 ı Aa. Sa. AL Kom, dan: 
Hın ıon kuru ot puarlıkla &lmacak 

te baly lı klloau 'I kurut ye tem natı 
HOO lıradır. I> küm halınde kUoau 
"~ kuru Ye teminat 6710 liradır. 
ş rtnamf'ai Kom. dan ahnır Ye sOrL 
Jebıllr. l'uarlıtı 6 11. Hi a&&t 18,80 
dadır. (H88) llü 

Kundura alınacak 
Erııurum Aı. Sa. Al. Kom, daıt : 
İhtiyaç için ..000 çift kondura pa.. 

zArlıkla mllnakaa&ya konmuttur. Ma
hAmmf'n tıedelı "7800 Ura olup kati 
teminarı 7170 lir.aoılır. Mtlnakuaa ı. 
ıı. H2 per embe gllnll aaat 11 tıe 
yapıl~ak fartnameel 'H aUmaDNi 
her ıun Kom da görtUmUlr. l.tddı.. 
knn belli gftn Ye saatte teminatla • 
riyle komlayona mUracaa.tlan. 

(H8T) 15'6 

Kundura alınacak 
Ersurom Sa. AL Xoıa. d&a : 
H,000 çlfı kandara paaarhkla mU

nakasaya konulmuttur. Mtlnak.uası 
7. 11. Ht cumarteai sUDI aut 11 de 

)'apl.Jacaitur. Mummrn. bedeli 167300 

lira olup kati temmatı HllO llnıcbr. 
Şartnameal her sftn Kom. ela sGrlle
billr. l1teklllerin belli sen .. ...ue 
temlnatarlyle Kom. aa mlraeaatlan. 

(9685) "'' 
Malzeme nakliyatı 

Gelibolu Keıka Baba Al. X-. 
daa : 

lh-.o ialll 0.--'d& Jlıaıana 
selecıek .. ,.. GeUboha Unı ... adu 
ankedilttek on iki bia tıaa ·~ 
dald çubuk demir kereetıe tcımruJı 
balyalı ot ve aamaa d6k1lm erMlr 
nıenuaUı eraak ile odaa köm•r ft 
.... blılıcGmle ... - Oellbcılu .... -
ı.em.. ...... v- ,,,.. IDlltlJnlea 
tllhllye ...eya ba •C!Mlte talu9il ,.. .... 
bari nna Adar Dlık.l&Feai puarllkla 
ek itmeye ko. muttar. Muhielif me.. 
Vada ~ 1-p ...... -U DIU • 

b-men ftyat IMOO lira olap bılıl 
,emlnatı 4tiOO Uradll' tlarbı...ı O.. 
.,._ ....._. a. uma 'nmı'll ııew -
da s&rtllebllır lhaıeea '· ıı. Hl ea
mart«ıei dnl taat ı 1 de merlı• la. 
Al. Kom. da J&P1lacalrtır. T.Uplerta 
mesk.Gr ...., " eaatt.e lratl '-IDat
lart1le Mto M;,ılı Yeealkle Dlkac-. 
1an. (968&) l"8 

~- BUGUN 

UlUS SİIEMASllDA 

Denizler arslan 
BatRollenlıl 

ERROL FLYNN 
Brenda Manbal1 

s.m.. 
Vatan Kmtaran Aralan 

Keşif Alayı 
Kaptan Blod 

ll'f'bf her Mfte bir -nrataa dtln)'&Ca meebw 
RB.Jt80R 

llİCHAEL CUR'l1Z 
tarafmclaa nratılıımlbr. 

A7nca 
TAŞ DEVRINDB 
Pilm b~ oldaiudla 

....... n~ 
H-111&.1&.IO.ll .. 
10 _ u Uea llalb ntıle 

DDIZLla . ...... 

K&n6r nakliyatı 
Bıww la. Al. K-. ._ • 
IC&W ....... llllllnılr'e DC 'I 7* 

cJaa uaaı1 IOOO toehılr lltllıelıl • 
tllleal edileaek U rla Bruna 
tuyonaaa kadar aakll puarbkla 
nak.ua1a paalmu ı: N"alılıtn•~ 
cWıU k tr laılhNUnhl tahm 
deli 111 000 lira ohlp ktıtl teaılatıll 
llOOO lir.ılır. lllD .... 1. il 
eama dnl •at 11 te ~•-~tarJ! 
Sarbıametıl her stlD Kom. da .,..1'911111iıı1 
it r t klJlerta WU dil -.. 
tew•a .......... 1ııc IC-IMllNıli._~ 
lan. ( ... ) 

Erzak ahnacak 
......... Aea Jrıcınıılıliı;. .... ı 

X.ten Bedel llaYCÜat T. İbllltlda 
QD8I Ton Lira Una Kr. a1lDQ 8M1t1 
s. nt ....... 10 38000 2700 t-11-IG 14 
Tas 10 1000 '15 • l5 .... 
sabun 5 1000 525 .. 18 
Kırmızı ...... 1 800 80 ,.,..11~ l5 
Saman 2IO 8000 800 11 
z. taneli 5 5000 375 ll iı-ta 1' 
z. ... 15 27000 ~ 11 
Kuru 90f1la ıo 2500 117.50 H 
Kuru fMube l5 8000 480 U 
Plrlno 15 2fOOO 1800 11 
Nohut ıG 15000 1125 11 
Merclme1t 10 9000 6'15 ıt 
Sal~ 3 3000 225 H 
Keoelr 10 IOO • 
Ertınit ~ 5 1IOOO 1125 
Kwıa ot IO llOOO '15 
Kuru llzOm 10 ISOO 637.llO ı,-~•·rıaa 
Elıuıl ................ ...,.. .. .,. ....... Ol-. ,_, 

ıertne alt miktar, m~ bed9I. JllllW?lt ı -...t ... dalwı.t. 
Ye -Uert "'*8nda ,..,.... xa..ıı at'flıu1a ..... -
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DEUTZ DİZEL MOTORLARI 
Gümrük ve inhisarlar V. 

Memur alınacak 
Gumrük ve l.n.lıl6arlar \ akAletm • 

den : Sanayi ve Ziraat • • 
ıçın lJ Da.kWo ma.ldnestndo c:alıeUrıl • 

rnak üzere merkez tu1>elerlnd k1 :;ı() lira 

maaşlı memurluklar lçln 3 • 11 • l42 
ııunu saat 14 tc VekAlct b:.ruuıında l1· 
oo ve orta mektep ı.ıe Uk mektep me
zunlan a.rasında musabllka imtihanı ya. 

ııılllcakur. 

5-8-11-18-25-30 -40-60BEYG1RL1K 

1 
:ı - Acık yerlere li.."M", orta mektep 

ve ilk mektep mezunl&n aıraştyle ve 
lcaun<ltklrı notlara ııorc tll)'ln olu • 
nur. 

3 - tık de!a memuriyete alınacak 

Use mezunıanna 20. orta mekt~ me· 
zu1"'arıııa 15 ilk mektep mezunıanna 

ıo l'- ·at ven?ir. 
4 - lmtlhana li:'lrcceklerln memurtn 

kanununun '\ ünctl maddes:.nde yazılı 

\&aı!lan haiz bulunmalan eartur. 

Kısa bir zamanda teslim edilebilir. 

5 - ts•ekUlertnn 2·11·1942 günü ak· 
aamına kadllr' nurus cüzdanı. askeri k 
tıc ges\. mek ep aahad<.>tnameel. 4 toto· 
~ar. tylhal kııfııdı ve sa~tık kAfııt \'e 
raı>0•larl~le vekAlet ut ı.ıen mUdür\U· 
ır ne mUrat'aaUa!°I llın olunur. Türk Klöckner - Humboldt - Deutz Ltd. Şirketi 

bankalar Caddest 44. Çınar Hanı - Telırrafı Klöcner ttirk P.K 1442. Telefon: 40419 
<9207-5322) !'>..~ 

Memur alınacak 
G\lmrUK ~e lnhlı;arıar \ e~l\leUn • 

den • Satıhk arsa 
fstanbul Defterdarlığından : 

Dosy :-;o Cin• Muha-n:men 
bed ı temuıa t 

Di'ı ktu Yıld z Cıratıın cndd~.nde Fcrtye urııylan 

~ At ndan ıı pal'5e eski 67. ~ u111 94·107 
4753S 14 

menkul ıcapal zarı usullyle artUnlmll)a cı.kn.nlmıua 

u u• etmed t ndcn 19·10-0-ı2 tarih nden itibaren bir ay ıcınde pazarlı • 
latel<I enn muvaıtkat temtnat makbuzl&n ve n filli hüvb'et cüz· 

a~ zarı nda nattanın pazartesi ve cıı.rıamba ~n 11!1"1 ~!\t 
em!Ak mOdürlfltüne mUraca tlan 

17711 40 

rda eşya sa ışı 

Ulus müessesesi müdürlüğünden 
Müessesemiz hurda ambarındaki oluklu ç i n k o • 
cinko hurdası, klişe çinko parçaları, muhtelif tahta 
ve demir parçalan ve ambalaj k a ğ ı t l a r I açık 
arttırma suretiyle satılacaktlr. İsteklilerin 4 ikin
citeşrin 1942 çarşamba günü saat on buçuğeı ka· 
dar ULUS veznesine 50 liralık depozito yatır • 
malan lazımdır. Açık arttırma o gün saat (11) de 
yapılacaktır. 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. Acele sallhk 
Kuru ot almacak yemek odası takımı 

/ 
Çok sağlam bUyllk bir bUfe. bU -Sıhhat ve tettmal MuavenC't VekAle-

tı Rfı• k Saydam l\lıtrkez HıfZlUlhha 
mue esi l1J1 alma ko:nlsy00und&n: yUk bir mea ve 12 undalyeden ıba-

Reroc Sa)'dam Mll!rkn Hıtzıuıhha ret bir yemek oduı takımı ıı.cele 
mu...-ı..ı .l'!n.yvanlan tht.l)oe.c:ı ıcın ııa· satılıktır. Saat 14.16 arasında Yeni -
z:ını a 150000 ktlo kuru ot aatın abn:ı· •ehir Uc:ar •ok k 16 numaraya mu. 

rracaat. 

Ankara Valiliği l - Taıra ı;:Umrilkleriru;lo açık 10 
asli maulı kolculuklar lçtn orta ve 

Enkaz satışı ıı · mekt .., mezuruarı Rl"ll.61ndan mu· 
Ankara \'alıhglndC"'lı sabaka Uc memur alınacakur. 
l - Kc ıf bcdelı 12 bin liradıın ib:ı. 2 - MUsabaka ımllhanı 20·11·942 

ret olan AkkoprU'de cıhetı a kerı) e cu.ma &:UnU saat 14 le lstanbul, lunlr 
nln ı•ğıdınde buluna·1 kllı e bin ının ı .Mersin, .ı::ct mc, Trabzon ve Kanı 1rtlın· 
enkar.1 mtitcaahide aıt oln ak llzerc rUklc:1nde >a.ı>ılacakur. 
hedml ı ı kapalı r. rf usulı) le utı a s - Acık yerlere llkönce orta mek· 
konulmu tur. 1 tep H ı;onrıı ilk rnektl'P mezunl:ın ka· 

2 - ihale 1 ·11 ·942 tarihine mil - zandıkl n notlara ı:<>rc tll)'ln oluna • 
dır p"~ enıbe unlı s at 16 te ne~ter- caktır. MJ!lltbıklann !Ml'ıın bot ~('t'(lt'!rl 
d ı rlı • n ut!' «:'kkll kom Is) O'ld:. :ı: apı- fa ili! o'du~u takdU"de idare bunlan dn· 
lac ktır 1 

3 _ Jırtekhlerirı mu y~ e'n g"ılnde !100 hn oonra ncılnc k >"<?rlero ta>1n ile mu· 
lırahk muvakkat ten ınnt 111 kbuım k11yyet drQ:l;<I r. 
vcy a bıınk!I mektubu İl~ 2-l!li) ı~ ılı 4 - MUNıbıık••Yn 2tret-••1<1~ n naker· 
kanu·~un 82 ncl madde 1 ıııuclbınce llQ:lnl ynvmıs \C ml'mUrln kanununun 
tanı:ım edecekleri teklıf mektııpl.arını 4 Ull<'U mnddcfr ndc yazılı \'1tınrı11rı hnlz 
aat 14 c kadar kom Is) on rci lıginc olnuılnn • rttır 
~crnıderı lfızmı.!ır. 5 - Bu şartlan haiz lstekl\lerl.n yu-

l'ustada olnn gccllrnıclcr kabul edıl. kAnlıı )"OZ.llı glJ.mrük klarel<-rlndm bl· 
ıııez. rınc 19·11·942 perşembe sıilnU nkşnmı· 

4. - Bu iş hakkında fazla iı:ah11t na kadar blr d lekcc ue müracaat ll!tme
almıı.k ve şartname~ i gormck i•lıyen· 
lerrı Defterdarlık lll ı li f.rıılAk M ll· lerl V<' tahııdt>lname, nUf\111, hilsnllhııl 
durl gtine ıııur.ıc;ıatlurı. (031::) 6ııa kA~ıUan ~c resmi doktorlardan alın • 

Ş · mııı ıınıtlık raııonı ve n8krrl'k ıertı•~ osc mşaatı ves'.kast ure l~ ve 4 totogm.t Vt'r· 

Ankara \'alıll inden : mc!crt uızımdır 
1 - Ankara - n 1 ı • Kır t-hlr hu-

dudu )olunun 60+600 - 6.? t- o ıo (0209) 
cı klloıııetrelcrl nra ında >aıııl cak Memur imtihanı 
•osc ın,utının ihnlt'sl 9. 11. 942 ta- GUmruk ve İnhuıarlar Vekalctiıı-
rıhtnc ra tlı) an pnzarle i g'tinll &a ı den : 
16 te \ ıl ı~t-t clatıni ent'tırııl'nlndc ~ • 1 ) Merkez ve taşra gilmrf.iklerln
pılmak Uıerc kaıııılı zarf ı.ıımlı) le ek· de ııçık 20 lira aaıi mll.8Şh nıemur-
lltmc) e konulıııu tur. luklaro lıse ve orta mektep ıneıı:.uıı-
~ - Ke•ır ho•ck-lı <12341 ) lira \C ları araııındıı.n mUııabaka ile memur 

muvakkat teııııııal {926) lira (5 ) alınacaktır. 
kuru~tur. 2) İmtihan l7-ll-11l42 sah srlin!l 

8 - l teklllerin teklif ınektupl ırı- Anknr-ı, İstanbul, İzmir. l ekende • 
nı, mu,akkat teminat makbuz veya nın, Mersin, Edirne, Trabzon. Zoıı
mektuplnri) lc ticaret odun H ıkala· gtıld lk, Kars, Van ı.\lmrlık mlidlır 
rını ve nRfıa mudur) ı~uııden bu I• 
ıcln alacnklan fl'nnl ehli) et vesika la· ve b:ı.şmlidlirliiklerlrııle yapılacaktır. 

3) Açık yerlere mlıe. bakadaki 
rını hamilen y uk1trıda adı gt>çcn ıı:tin muvaffakıyet derecesine göre tayin. 
de nal H de kadar cncurııen rei il • leri yapılır ve lise meıı:.unları orta 
gtne \"ermeleri. mektep me:ı:uııların:ı terı-ih olunur. 

4 - Bu i•e alt ke•if •e şartname· -&) İsteklilerin yııkanıln yazılı 

C'aktır Bu miktar veya da.ha u venne· 
~e tat:.ıı oıanıaı ııazartık IC1n ve ıart • 
namcslnl rörmck üMTe her l'ÜD mU8· 
1e11e un ıı.lm& komls)'Onuna müraca • 
at edebll1rlcr. 

yl her ıı: n Nafıa rnitdurlUğılııde gö· gtimrf.lklerden birisine 16-11.1942 pıı. 
rcMlttck'erl. (•ı~52) 6323 :r.artt'ııı gUn 1 akşamına lrodar di • 
~ l 111111111111111111111111111111 I ~ lekce ile mliracnııt ederek 11ahRdet -

Ka)'lP - Ankara k"lZ lisesinden K : name. nlıf 110, 4 foto~-raf, lyihnl, M-

aldığım d"o>lomnm.ı kayb tt m Yenı· IJ haznhkları : kerlık kaibtlarh ı(' rı-~mı tnhlplcr • 
stni alacatımdan k ~in hUkrt!L : : derı •bnncak S'1~lık raporunu ver • 

Yoktur. s brl;)lc Gökse-nln : mu~l~~~~~~ğı.ı:e~~~;d~r~ğı:a: ~ melC"ri ilin ohını r (9208) 6393 

tı, taraıı ve bodrumlarırıızdnn Devlet Deniz Yolları 
(9476) 

KUı;Qlc Tu.ırruf 
Hesapları 

2 İktocı t e$rln 
ıt eldeıııoe ayrılan 

ıkr.unıyeler: 
l adc· 1000 ura.ıııı 
l :ıoo 

l 250 

.. 100 • 
60 
~ 

,..--------------------------. 
KÖYLÜ VE İŞÇİ ELBİSELERİ 
UCUZ-SACLAM -DAYANIKLİ 

Toptan Satış Yeri : 
ı.tan 1 Sultarhnl'l'ııon trfanlye Cara ıı. numara ı · 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
İkinci partisi de pek kısa bir znmanda ı tılan 

övıü ve işçi elbise ve paltolarının uçuncü partisi de 
satı,a çıknrılmı§lrr. Tüccar ve esnafımızdan dolayı· 
siyi~ l<ClVIÜ ve itçilerimizdcn gördüğü rağbet ve alakadan 
c ~il rl t n lan miıNııc:-ııc, te~kilatmı genişlctmeğe karar ver· 
mi tir. 'Vluhtdif vilayet ve kaza merke:r.lerinde miicsseııc 
manıul.Rtını satnn mağazalar bulunmakla beraber birçok 
vil \v<>l ve kaza merkezlerinde henüz köylü v e İşçi clbise
h•rini snlRn mn~nzalar yoktur. Bu gibi yerlerde müessese 
mAmulntını sRtmak i&tiyenlere fiyat ve çeşit listesi gönde
rilır. Yalnr7 bu elb seteri utmak Üzere yeniden açılacak 
mn • ıu:11 IRrın sipıırişleri evvelki partilerde olduğu ibi ter
cihnn dnha evvel gönderilmektedir. Sipari§lerİn bedeli la-
tanbul da pe~ al mır· 193 

: cvlnııı:.e ı.rıren ve .!!ızan ııuları : 
derhal EmUlzcr Tccrıt 1-laJ. : 

: zemelerıyle önleyiniz. 

-- Nadır Nrıil MUesııeseııl _ 
İzahat: Kınacı Han -

Telcfonı 3243 : 

"'•1111111111111111111111111111111,.. 

MiLLi MÜDAFAA V. 

Su pompasına elektrik 
bağ landırılacak 

l\t. M V. <len. 
.Manıakta bir blrlilr ıru pompasına 

kllovnUık elektrtk oa~lanusı yaptı. 

mMı 111 pazarlıkla ihale edllecekUr. 
Kffit bedel1 752 ltra 36 kı.ıntf ve ka· 

ti LemlnaU (113J liradır Pazarlıkla !ha· 
Ki 3·11·942 eunu saat 10 dıı M l\l. 1,: 

4 No 1'J AUtın alma Komlıı>onunda ya • 
pılacaktır K~U ve ıartnam<>Sl heı- ırilıı 

omlsJ;onda e<lrillct> lir Isteklllerın bel· 
gün ve saatte kati tMıı natııı.rtyıe b 

Ukto komls>onda naz.r bulunmııııın 

(037 ) 5502 
/ 

Et alınacak 
M.M.V. l. No. Sıı Al. h.o dan• 
1 - Kapalı uu fl:ı kuyru'fü le be· 

Mudanya 
hattı kış tö rifesi 

D('VlC't Dcnl7.yollnn lşlC'tmc U· 
mum Mt.ıdürluf:Unden: 

lstanbul'dıın 2-11-942 pazartesi ıtil· 
na kalkacak seferden itibaren Mu· 
dıtn) a hattında kış tarl1eslnln tatbl
kınc başlanııcal..-ur. Bu tarife~ e .ı:o~ 
postalar Ist.anbul'dan pa7JU', pa7.ar -
tes • carşamba ve cuma gOnleri saat 
9 dıı \ C' t'umartesl l4 te kalkacak VP 

•rt 1 ı:Onler lstanbul'a döne<'P.kler· 
1 r. Pnwrteııl, çarsıunba ve cumar· 
l l postalan G<>ml k'e kndar g der. 

< Ol 47 

Sayın müıterilerimize 
Sönmllı tınn kömUr11 7,M ku· 

ruı kllıJsu Sol!'ukkuyu'da Ankanı 

1 Pazan. HUDAl ŞAN! Tel: ı~. 
2850 

Devlet Hava Yollan 
aber alınac~ Uln t-<lllmlş olan 50 

ton ko> un etıne lstekl <:ıkmadıtın -
lan bir ay zarfınd:ı pazarlıkla alına· Sefer tatili 
aktır. Devlet Hava Yol;a.n Umum l1Udilr· 

2 Tahmin ed len bcdC'li 50000 ıu~On<lC!ll: 
radır. Kati temlnatı 7500 :-adır. 
3 - Pazarhtı 17-11-942 günü sa· Cumhuriyet bayramı dolaymylc :ZS· 

t 15 te yapılacaktır. 10·042 öf:leden 1Ubaron hava ~er1eı1 
4 - Şartnamesi komlc;yonda gÖ· )-apıtmı)acalctır. 

rülebiUr. t l<"k'llenn teminat ~e ka· Kıa me\ı;tml mUn.uebetlyle de ınrtın· 
ıunl ves.!kalarlyle mUral'natlan. rıarda tekrar baıl&mak Uzere l·ll-942 

(1)074> 5222 

1 

tarlhlnden ıutıaren •eterle: uıtu edile· 

Hizar tezgahı alınacak cektır. 
1\1. M. \" ekAletiııdf"n : (9481 > S504 

'l<lınruklardln rııulıtdıf çaplarda • lll•••••••••••••ı• 
kl'reste imali l,.:İn yrnı \C)alıut az, M~ALGAZ 
kullanılnu lıizar trzı;fılıı {k ıtr k) 1 
alın alır raktır. Lokomobllll \!').U. 

hııı rııot(;irlıl olnlıllt·cr~i gilıi nıotör
~lıY. olarak \ alnız teıg ıh dn olalıılır 
J~lınrle bu nevi nıakt•ıe 1 01111> at -
m k ı~th t'rılerın A nk ırıı \"l') a leı n. 
hul'dakı :\filli Mılcl ıC n \'ı-k Jeti a
tın alma kon İS\ onlıtrınıı mfirat'ant 
etmeleri. (937'6) 6:149 

ll L ı; s - 24. uncu yıl. - No. 7628 

lmt HU sah bl 
Ha.4\tln RC'$ t 'J'ANKUT 

.ı ·~n)nt ve Müe C"SC' MüdUrll 
NASIT UI.l'C 

ULUS Basım,.vl ANKARA 

nlKKAT: Gazetemize ~nderllen her 
n v1 yazılar neşredilsm edilmesin ge-

Roman 
Yazan: F. U. 

Yakında çıkacak 

Yeni Sinema 
Bu J:ün bu ı;tte 

l':etıs ve zevkli i>t:r mevzu • ralz-

•İ . ..ım:ıştıran sa' neler •.. Y e'ni dam 
\C şarkılar, en meşhur orkestralar 

Havanada Bayram 
"Tamamen Rt"ıtkli" 

B rollerde: 
Al.IC:E FA YE - CAR iEN 
MİRAl'l.'DA • JOHN PA\'11.'E 

l \erilmez ve ka)bolU$undan dolayı 
h c:blr meı;u' yet kabul ed!lmez. 

.... ................................................. ~ - ıw = o 

CESAR ROMEO 
Seanslar: 10.30 - 12 '° -1.(.30 

t~ ~ • lfl.30 • 21 de 

Vilayetler 

Atış poligonu yaptırılacak 
Diyarbakır Vll!yeU Beden Terbi· 

li esi Bölge Başkıınlıgından: 
Dl.ynrbakır'da Ycnişehlr'dc 48975 

lira l kuruş bedeli keslfli atış poJl. 
gonu inşası 16 llktcşnn 942 tıı.rıhln· 
d<.>n itibaren bir ay milddeUc ııa.zar· 
:ık! ıhaleyc konulmuştur. 

İhale 16 lkınclte$rln !)42 pazartesi 
gllnU sa.at 15 te MUze karsısında iz· 
cılik \ e j mnastlk genci k bölge ida
re h<.>)ctl huzurunda usulü dahilin· 
de )iapılncaktır. 

istekliler buna alt umumi ve hu· 
susl şartnameleri, ke$lt evrakını. 
krokı~er ve salreyt h,.r gUn sözü .ı:e· 
ı,;en kulilbde görebıllrler. 

<7201 33 

Sıva yaptırılacak 
Afyon \'İIA)etinden : 

teınleket ha~ta ıe~ınin 624-41 lira 
O kuruş kC'•if lıedcllı hnrict sıvası 
kapalı ıarl usuli) le eksıltml"J e ko -
nulıııuşıur. 

1 - 1halc 4, 1 ı. 9~2 lllrlhİnc mil • 
adif c:nr aınbll ı;unıı saat 16 tc hfl

kilnıl't blnn~ınd ld daimi cncılmındl' 
}a'pılacıktır •

1 2 - M 11\ al.kat tl'nıhat -'372 lıra 7 
kuru&. 

8 '°'" ıfnıırnr, plın, umumi, hu-
su 1, fe-1nt ıırtnaııır, muka\elr pro • 
jesı vilhrı narın nııldurlıı~hnde ı:;n.1 
rül«'bllir veva lll2 kuruş bcd!'l mııka-ı 
bilinde alınır. 

4 - ı~tckll olıınlnr hu (qr girrııf"k 
Ur.ere alRcakları ehlıyet vesikaları i- ı 
çın ihnlc.- gırıtıııden r.n u ıic ı;On ev. 
'ele kadar \llll~etc istida ile oıürar.a. 
atla ve ıka alnınları !Azııııdır. ı 

6 Ekslltrııryc i lİrak ic:in alınan 
ehli r.t 'l'"eslka.sı \"e muvAkkııt tcırılna
tı hnvi teklif Mrflarını yukarıda ya. 
zıh llııı le saathdcn hlr saat e\ çele ka. 
dar t-ncuınen rei lij!:ıne 'erml'leri 'e
' a ı.ıosta ile g"ondrrrıırleri ilAn olu • 
nırr. (lilll) 

Yol tamiratı 
gla~ıg \ 1111) eli U 111111 Encilmcnın

dcn ı 

1 - 1; nı; l>I) arlıakır ) olunun 
10 + ııoo ıa r 6UO kllouıetrclcrı 
arıısında .> 1•111&ca1< ~ ııılı taıuırat ka. 
ııalı r.arI uouhyle cl.:sllııııc) e konul • 
ıııu~lur. 

~ - Keşif lıe<lciı :.?9&00 lıra , r. ıııu 
vakkat lcıulnnlı ~ . .n:: lira ııo kuruş. 
tur. 

8 - Bu l,c ait e\ rak ~unlardır : 
A - Kc•~ıf cch·t'ıı. B - f.ko:: ıı 

~artnaıııe i, C - Hususi vr fenni 
şartnuıııe, I> Mı.ka\clc projesı, 

ıı: - Ba) ındırlık işleri genel ~an 
n11111e~J 

isteklil"r bu evrakı ı:tar.ıı{ nafıot 
rııııılurlilgıınd!' gorr•bılirlcr. ı 

4 - l~k lllrrıe.> e i tirnk edebil •

1 mek İçin Şartnıııncsinln dordilncll 
ınnd•lr•inin {!') fıkrası mucibınre' bu 
ı, i_ı;in ma .. ğ vıliıyrtinden altnnıış 1 
t-lılıyt't Tl'!ıkası ve ikinci ıııadrlerle ya. 
r.ılı ıııiktıırd ı muvakkat trmınat mak 
huuı '"<'Yn rıırktup tlı-arı:"t cıdn•ınm 1 
kıı> ıt vı:"c;İkuı ıro~lerilml'si liır.ınıdır. ı 

5 - gk~iltınc 14. l ı 9-i'ı! tarihini" 
rn~tlıran runınrtr~i ırıiııll ~ani 12 dr 
'll~\'rl daimi rnclımen dalrr§inde a· 
c;ılacaktır. 

6 - 'l'l'kllf rnrkluparı lı(',İncl mııd 
clodr ~ 117.ıldıfı Ü7.ere ek~~i!tmmin ııc;
mn ~ııatl olarıık tayin f'rlill'n ~ant J" 
nin kanun rnucllıinı-" hlr ~nnt ,.,..vf"ll 
olan ~ast nn bir,. karlar flııİ•n' t'nt'll' 
men rl'lsllrine Tt'rİlt'cektlT l'oct~ llı
,.rön<'lrrilrı-,.k mrlc'ıı 1nrın ctıı nıı.~, "'t 
•lll'll 11 l"f" l.:nd:ır "'elmic rlmıı•ı Tt' 
dıc r,~rrın mılhflp rnumh J., ;. jr .. len • 
ruıtılııııc h•ıl•ırım~c· lıh•m'1ır P, •adi! 
cılan ıı:,,ı-Jı, • ... lcahııt eılilm,.• 

<n2~01 ~101 

Elektrik tesic:atı tamir işi 
Burdur Dcftt'rdulıiın<lan : 
Rıırdur hulmmt't kona~ının muhAm 

men kr,if hedcli l•Hll lirw ~~ kur115 olP" 
1 

•lclmik ı~iuıı ıamiraıı i~i 15 ırurı miid 
!~tir 'C:•I. rk•İlınıeı f" nkarılmı~ oldı ı'! ır 
1an talhltrin "", 7.~ rcminaıı ha•i mak 

11l11r: le r. • ı 'J•L nım11 J:ıınıı •ııat ıc; 
•c De'ıtrda-ııt.:ıa m'it~ .. J.kil kf)lllİ•}ora 
-ü.,.~ tl~·ı ilin olunur (9104) ~ISR 

Fen rnernı1ru aranıyor 
Sh'I< 1k1"ı.di r Riu.<ctin<len 
c;İva• Jkledhc•İ kadrosunda 140 linı 

l) lık ÜC- tJj hi r fl'fl rnMJurlufı. ffiU'I 

haldir. Bu •ıızife)'e -\656 No. lu kaıı;.ın 
hiilrnmlc-r~ ~ ir,.•İr.dt ıalip olan n!\'ltın 
h:ıi2 oldukları H•aik ve nüfus huvi)rt 
n11danı korrıılarını ı:on~rmek •uretİ)lr 
hrlrdt~ c rİ)urtİl'lt' munıcaadarı ilin olu-
nur. {IM6PH74) S411 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Beledi.ye Rel UClnden: 
1 - UcüncU maddede yazılı huŞUslar 

Deledl)ııe tembihleri aruına alınmıeur 
2 - Bunlııra ıı.ykın nareıcct edt'n~r 

1608 ve 2575 numaralı kıı.nunlara ı;:öre 

cezalandınlııc::aklnrdır. 

_/11 1942 -611 ..................... .:: ...... ... 

ı o R K i v E c u M H u R i Am 
ZİRAAT BANK tavva 

KURULUŞ TARİHİ : 18 

Sermayesi 100.000. 000. Tü biSI\ 
ŞUBE ve A] AN adedi : 26!r'fı\ ~nas 

Z. • T. • h . B k 1 pldCJ 
ıraı ve ıcarı er nev1 an a muame e .. ıııc 

. ' 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiyi~"· 

1 
-'ll'llat 8."tnkaıında kumt:aralı \'C fhb.'lrsız ta'!Lmıt nesapl.fr i 

87 ~ Urası bulunanlanı lt'nede dört dc!a cekll!!<.' k kura Ue ı o 1 

p!An.a ııore lkramlYe c:ı.ntıtllaeaıctır. 
'lr 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
ıız 

4 Adet 500 Liralık 2000 l..ira rn; 

4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 

100 Adet 

120 Adet 

160 Adet 

100 Liralık 4000 Lira 
50 Liralık 5000 Lira 

40 Liralık 4800 Lira 
20 Liralık 3200 Ura 

Kuralar ıoenl'de 4 defa, 11 mart. 1l haz ran, 
ıcAnı:ı ı !hlnd ~ı ccl"ktır 

Oll<K \'T H~pııı.nndıı.IO ııaraııu bir sene K'lndl' M ıırıı,. 
dQsm >"!nl~ lkraMIYt< cıkUQ'ı takd rde' >'\izde 211 r:ızıulYle 

Mülga ia~e feıkilafında 

kalan memurların nazan 
Ticaret Vekôletinden · 

Maaşlı memurİ)cttcn naklen ve )ahuı m,u lı mcmuri)Cttcn i<t •-
wnra :ııçıkun mülga iaşe ıeşl..,lirınıı geçmiş ~e te kılitın ılguı do <"be-~ 
kalmı~ olan mrmurların. haklarındl 26~8 •a),lı kanun hukumle!°i er/;,~ 
ıt rapılahilmek uzerc, hu;zünkü ikamctJ::lh adre,lcrıni açık olarak ım!'n"l 
\. ckaledm11 7..ııti$1cri \C Levazım Mudıırlujunc )Uı ile lııldırmdl',laru l: 

l ........... mlJ .................... 1111 .... ~~l VP ar v< 

DİLMEN KİT APEVa:~e:b 
Bankalar Caddesi No: 8 Telefon . e w-

Kiralık Kita~usK~ 
erdi. 

lr.iJmına muhtel r me\Zu'ar Uzeıine ~en den 400 1n1' tıa ne 

1 ngilizce 
ıretlrttltıni 118.) ın müştel'tlerinc b rt!rtr 28.'l~nı ft 

Gayri menkul 
lstanbul Be cd.Y 

Tahmtn bedeli tik le· Şartname ve 
beher met.resi mlnatı sa r bl'deU 

100.00 5712,50 4 46 
loo.oo 5112,so 4 46 1 
100.00 5362 50 4 11 4 
100 00 5362.50 4 11 5 
100,00 5362 50 4.ı 1. 6 
100,00 5362.50 4 11 7 
100 00 4640 00 3.39 8 
lOO 00 4605.00 3,36 9 
l00.00 5257.50 4 00 10 
J00,00 5250,00 4,00 11 
100 00 5275 00 4 00 12 
100 00 5275 00 4.00 13 
lOO 00 5240 00 3,99 14 
100.00 lSi,50 3.94 15 
100.00 OJ257,50 4.00 11; 
1 1)() OJ257.50 4 00 17 
100.00 3850.00 3.50 18 

satı~ \ 
Cumhuri)C UÇC 

zar ık arsası 
sahıılı ar 

o. 1 .... 

ıgın 

CE 
Berıı. 
gaz.et 
iı:ınya 

eri 
rcck 
ti mul 
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