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Parasız elbise ve 
ayakkabı dağıtımı 

1 

Hazırlanan bir talimatnameye göre 

eşya yerlimallarından alınacak 
"'lıınumı, mlllhak ve hususı bütçe
~ bele llyc butçelerıııdcn, mues
l:ı:ı~ Ve teııekkUlladeıı 8) lık ruanlara 
~ıuıız verilecek gı) im q;ı.asıııın 
ı.;...:-ıı ve te\'r.ı suretıne dair bir tıı
-nıtnamc hazırı ııımııstır. 
,.~u talımatname esaslarına göre, 
~.Yet ve kaT.alarda, umumi mu,'tı
~ C.Ye da ııl her d:ılrc Kaııuııuıı nesrı 
1ııı:ıhıııde, bu knnuıı hUkünılerınden 
Ilı Bde ederek bılumum memur ve 
~ahdcınıcrln adları ve soyadları, 
'c urıyet unvanlarını ve varsa ge
de bu 'kumu h ... k ınılcriııılen ıstiftı
~ tılecek karı.arını kendilcnndeıı 

hususta aıınncnk birer beyannn
::Ye ı ua:cnıclen tespit edecek ve 
~ ınalumatı havı hazırlıyacatıı Uç 
l1 e cetvclı, mUnclcrecatı dnıre lı.mi
lllt larutından da tasdık C'dılmlş oln
>t tn b ıyUk mulkiye Amirine ve. 

C~ltttr. 
iç Naıııyc ve köylerdeki memurlar 
tle ıı hazırİanacak c..ıvcllcr ili iğın
~kı beyannamelerle birlikte bunla
'1 bağlı bıılundukları kaza knyma-

l'lıına verilecektir. 
'ı Vııtıyet ve Jmzalard:ı en bUytlk 
~kiye ft.mlrleri tarafından topla-
1 Uç nüsha cetveller bcynnnnme
Crle birlikte bu rımlrle r tarafından 
~rtllüp tasdik edildikten sonra vl-
~ellcrdc Defterdarlıklara, kaza· 
... rcta nıalmlldur!Uklcrine tevdi olu
..,.caktır. 

~ liülhnk blltçell dalrelerio vilayet 
.,, kazalardaki teşldlatınıln vazife 
~eıı memur ve mllstahılemler için 
L teşkilat tarafından hazırlanal"8k 
~roııname ve cetveller, gene o ye. 

en bUyllk mUlklye Amirine ve-

İspanya 
ve harp 

Falih Rıfkı A TA Y 

L..Menıleketini lazrl anarıiden 
~aran ve ona yepyeni bir 
~ten ve disip lin veren lspan
)QI Devlet Re isi Franko, gerek 
~"il§, gerek hanı devrindeki 
ide.~ ile z.amannnızm başlı
~ teflerindeın biri olduğunu 
~at etmiştir. Falanj ideoloji
-., komünİ?.ın dÜflnanlığmda 
~a otoriter rejim eiateminde, 
:ı.~inn veya naayonal - SO&ya
' ~ ideolojisine pek yakm o
'bili:r. Falanj gençliği, 1.
~yol iç hari>inde, kızılların 
~demokrasilerle komünizm 
)'1-danmdan, Franko kuYvet
~ia de Almanya ve ltalya'
~!" ya.rdnnmdan faydalanmış 
;<luğunu unutnuyabilir. Hat
~· lgpanyol milliyetperver-
~i arasında ıingilizleri Cebe

l\tttank'tan atmak, AfnK.a'da
lti lgpanyol topraklarım genit
~~ınek ıistiyenler bulunabilir. 

&\:at reisin ve ar:kadaşlannm 
~~ büyük halk yığmlarmm tek 
~usu, hpanya'yı, bu ikan ve 
e.teş cehenneminden uzak tut
._.aık olduğunda §iipbe edile
~.z. İspanya, ne İtalya gibi 
~~flutan, ne Almanya gibi nü
• .._ ve endüstriden dolup taşı
~. iç harp yaralan ıhenüz ka
~amıştır. Bu memleketin 
"" huptcıı doğan yeni bir 
lta.ygrşı varsa, o da, iki savaş
~ ta.raftan !birinin ordulan ls
~l\tıyol Fası'nı, ö tekinin ordu
~1'1 d a anavatan sınırlarını çe;•rnu, olmasıdır. lspanya'nm 
~'l"Uınu, 1941 deki Türıkiye'

~ın durumunu hatırlatmakta
rr. 
İspanya seferberliğini artır

~ı, ve yen i milli müdafaa mas· 
~ıtflanna katlanmışsa, bunun 
~hebi , bir a~ker olan genera l 
ı-anko'nun bu kadar yakmdan 

'<>luyan harp tehlikeleri ara
İı'tıda, kuvve te dayanmıyan 
d:ı-h a.ngi b ir milli politika g Ü· 
Ulrnek mümkün olmadığın ı 

~it İyi bilmesidir. Bununla b e
~ber, p ek uzak olmıyan zn
>!'l anla ra kadar, harp ilan ct
d e1!d<m önce.ki lta lya gibi, sa· 
n ~e " ga yr imuharip" olduğu
•• u &Öyliyen İspanya'da artık 
t ta..afsızlık"tan ba h&edilmck
~ olrnası dikıka tten kaçma
~frk gerek en bir noktadır. in
li.! 11! ve amerikan h ü kümctleri. 
hırı Yennit olduğu İnancalar 
t akttında gerek resmi af!'ızlar, 
it eı-ek ga zeteler tarafından 
t \l:.lanılan tatlı dil, harbin yeni 
~ktrnelerinden, lspanya'nın , 
d daha iht iya tlı bulunmak 
.,.;~•ini almı§ olduğunu göste· 

~ Dava, artık isp anya •n ın şu 
~eya bu ta rnf he• nbına harbe 
t:tılacajh değild ir : 4u veya b u 
't'Ura!ın lspanya'yı harbe sü-
1' ~lıYecek müdahale veya b asc!:'l"da bulunup bulunmıya
~l<lrr. Gerçi bugünkü durum 

;.(~ " QacQ la,Yfadal 

rılecek ve bunlar tarafınılnıı yukarı
da yazılı esaslara göre mnhalll L>ef
terdarlıklara veya mnlmudUrlilklerı
ııe v. rılecekllr. 

ı.ı ulhak blıtçeli ılaırelerden ıstl
yenler kanun ve bu lalımalnanıe ile 
kabul edilen e nslar dnhılımk daı:ıt
ma işinı dr)ğruılnrı doğruya keııclıle
rl yapabılec-cklcr, geı ek d~ğıtnıa 
işinde, gerek bunların bcılelleı ıııirı 
tesviye tarzı Uzerinde SUmerbanl 
ile dogı uclaıı doğruya Hr arım mıya 
tln varabıl ceklerdır 

Husuııl lılarel• rle bele 1 yeler \ e 
iktı aılı devlet te ekklllleı ındcrı veya 
bunlara tab mü• s e e ve le ekkUller. 
de çalışanlara ve bunların knrı urı
ııa verılecck e )aııın temmı alakalı
lara il ğıln a ve bedcllerın n SUmer
bank'a öılenmesı n evzuları U erınde 
bu talinıatmuıw esasları dahllınıle 
icabeılen tcdbı rleri doğruılnn ıloğru. 
ya almıya ve muameleleri yapnuya 
ilgili hususi ıd ırelcr, bdediyeler ve 
ıktısadi devlet te ckktilkrl mecbur 
olmaktadırlar. 

Masrafları bu iş için verilecek 
tahsısuttan ödenmek üzere merkez. 
de Maliye Vekilliğine bnA'lı muvak
kat bir büro kurulacak ve bu bli
ronun mesaisi ayııı Vekillik tar ı!ın
dnn tayin olunacalttır. 

Hazırlanacak kuponlar 
Biri umumi muvazeneye dahil dai

relerde, ıHğeri mülhak bUtçcli dai. 
relerde ç lışanlara alt olmak üzere 
iki renk Uzennılen kupıınlar hnzır. 
lanacaktır. Her renk kupım biri a. 
yakkabıya. biri memurun kendisine 

(Sonu 4. tı.ncll snytnoo> 
1-'ransa'run a:nup ~ili}Jc, Korsika, anlunya 'e ici.l)'a adal:ınnı ~e Fnmız Şimal 

Afrikasımn bugün harp 53hası ohn kwnını ,gOsıcrir harta 

Y ardımsevenler Cemiyeti 
fevkalade kongresi 

Dün yapılan kongrede Ankara 
Merkezi Genel Merkezle birleştirildi 
&ı.yın ~ lnöntıntın konıyucu J k? baya "Mo ~ldlıtlz" dOOiktcn ,oe 

başknnhf;J rutında <:n]ışnn Ynrdımsc- fcvknlfıdc lkongren'..n ~ seıbcltni 
venler Ccmi)"•"ti Umumi Merl<cra dfin izaiı ettlikten llOfll'l1, k~ :reildlld· 
saat 15 tc Çocuk Esl:rgcme Kurumu ne Erzurum Ml.!busu Dn. Nnkrye EA
snlonunda fovkalfldc bir kongre ynp- gün, ilcl'it.lolikrero Hnrene Ilgtı2 '\'le Ke.. 
m.ıştır. Kongrede Vali Mu:ı,vl:nimlz B. mal Gcn<:osnwı 6CÇflmlşlerdir. 
Ortıorı &ımi GUvcrıç, Ccmiyut Gcncl Bınıda.n sonra ruzıınmcyc ~!hııtı 
Meru«."Z Ula.re Heyeti, fo.a.l twı.lnn ve VIE' G{'J1(}1 Mcrk<-'7. Hey tı.m.n ml)()n 
vilA)"('tll"rden gclcn dclagclcr hazır okunmuştur. ~ .k~ 
ıbuhmmuşlnrdır. ceccrı. a.vlnr 1çınd~kl Qll.lışmmrum blr 

Bn. Novbcr Sm1iktekin blr'Jaı( roz- (Sonu 4. Unctl ~> 
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SİRENAYKA SİRENAYKA'da 

Bingazi de ahndıktan sonra 

tamamiyle 
İngilizlerde 

Agedabya'da 

temas başladı 
Kahire, 21 a.n. - Rcutcr'in husu i 

muhal>iri bildiri}or : 
Bingazi'nin almanlıır tarafından ~I· 

ulnı:ısı uzerine hütun Sircn:ıykn şimdi 
ingiliı.lcrin elindedir. Uu hv)llltma, doğ· 
n.ıdan dol,"l"U}'a bir inıtifü zırtıh kolunun 
şd::rin ccnubundıki )'Olla biri~ çol 
)Oll;ın üzcrindcn İlerlemekte olm:ı,..ının 

netic~dir. l)lkm:ının kullandığı tabi}~. 
:Bing:ız.i'dcki kunetlcri «"nup doğusun· 
ıh lmrcar.ıbilmck kin llddim:ı Antcla 
tepesini rutm:ık suret le ileri hareketi· 
ınizi bir miktar durdurmak olmuştur. 
Harbin unumünlcki çetin safhtbının A· 
lagt") ll'd:ı cereyan e<foccjli 'e dü manın 
ı•rada tuıunm:ıI;-a çalı)acağı $3ııı lnıaku· 
du:. 

* Londra, 21 a.a. Ro) ter aj:ın ının 
askeri muharriri scncral Sir 1 lubc:rt 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

o 
6osrEhuHa!t1 

S . s,qKllBllŞİ_ •o •• · •:ı 

Tunus'la Cez~ir aras1nda 

muvaffakiyetli 
savaşlar oldu 

Mihver ucaklan 
.a 

çölde faaliyette 
Bcrlin. 21 a.a. - Bugünkü alman 

resmi tebliğinde bit.lfrildiğinc göre, İ· 
rcnaik'te ,.c Twtus'la <;cuir hududunda 
keşif unsurbn arasında muvnffakıyttle 
neticelenen sa'-aşlar ccr<.')-:ın ctmişur. l>ü, 
maııın tak\i~e kulların:ı k:ırJı mutıarobc
kr \crHmi~tir. 

lngiliz • amerikan ı:ıl.....,i}c filosuna 
karşı mucıdelcdc bir , iman dmiultısı 
Ccbdüttarık'ın b tısında kuV\ctle hima· 
)'C cdilm"ş bir k:ıfile')c mensup ve tanın· 
mİ)Je h:ırp m lzcmC'>İ rüklı.i tOV)d<Ün 15 
Mn ton hacminde üç ı:ı ıı b:ıtınnış '\C bir 
d<:>rdiincü gooıivi tnrpHlemi,tİ1'. Alnı:ın 

hava kuV\ etleri Cezai r 'e J>hili PJlt" ille 
Hm an ıesi~lerine ''C hu iki f{iırin aç ıkln· 
rın<h iki büyük ticaret gcnıi,inc tnm iı.a· 

hcıler kaydeınıiştir. Hua rııeydaııl:ır ı ile 
denıii)ol u te~islerinc de hücum edilmiş. 
tir. Hangnrl:ır \C ye.ede huluıı.ın uçıtl\lar 

-< SOnu 3. Uncü ııayrnda >-

İngiliz'lere göre 

Tunus 
topraklan 

Bizerte - Tunus 
arası müstesna 

müttefiklerde 

Alman ~ıkarma 
hareketi önlendi 

N evyork. 21 a.a. - A1ınılft h:ıhcrlcrc 
g5re Tunm muha~i şiddr.tlmmi ıir 

( Sonu 3 1lncli sayfada ) 

Almanlara göre 

Tunus'ta 
durum. 

hazırlanmış olan 
plan dairesinde 

gelişiyor 
Almanlar bahya 
doğru ilerliyorlar 

D<'rlln, 21 a.o.. - $!mal Afrlkn'yn 
knıışı lnglliz _ nmcrfkroı taarruzu 
hakkında ynn resmi almım knyn.ak· 
lnnndan öt;"Tenlldığ ne gôro alman -
IUılynn öncillcriylc in llz tstlU'ı kı· 
tnlnn nrnsınd:ı ilk ehemmiyetli cnr -
pı.şıruılnr •runus'un şimııl ibntı hudu· 
dundn 19-20 sontcşrin scccsı olmuş-
1 ur. 'I'abaı'ka'dnn do~uyn doğru llcr· 
lcmck lstlyen ku•f\·ct.:11 bir 1ng[llz tcs
ldli at:,'1r kayıplara uğroınıstır. Almnn 

- ( Sonu 3 üncü sa}fada ) -

En son gclcıı babcrkrc gorc tamamh le İngilizlere gccıiği bildirilen ircna>b ve mihvcıdn bir muka"anet cc~ kuracağı 
aıWaa Elat;C) la aıKMilerıni pıalc bana 

Askeri Güclerin lik 
maç la rina başlandı 
Bu münasebetle 
sahasında güzel 

.Ankaragücü 
tören yapıldı 

dün 
bir 

AnJcn.ra Ganı:lz.cın Kom~ Clım· 

fın<kul ~ a5ka1 ~bat· 
h )'cd1 6PQt" ı:üci1 anısınö:ı tu'l2>o1. tıcM. 
hol. voley.bol 'Y'C bask._"t.bol şı.d)cJcrtndc 

>-nJ>ıbco.k olan 11k macJannn ctün 8'1· 
zcı blır ~ ~ &nhnanuln 
btı$lnnm~. c.ok b't t.crtl:P v 1cra ecıJ· 

len proırnırn btitUn d:lvctl eır1 mm:nun 
bımkml.6 ~e eyı bir ı;:Un ~cçlrtlmes'.nc 

vllSile olmU$t.ur. 
Torcndc J.Ull Müdafaa V Gcnc-

nıl Ali Rlza Artunkal. Anık&ıra Grun:zon 
Kom\rtaIU General Hüsnü Kı!'kJe, Dcdc:ı 

Tcrtıb'ml Umum MU()Qrti Gcrıcnıl Cc • 
mil TnnC'I', G<'ncral Haynıllah ~. 
Harp Okulu Komutnnı Kummy A bay 
Mustafa ı::rcm, Yedek Subay O'.rutu Ko· 
mutanı Kumıny Al.bııy Ali Rtza Cllr
l"&n, spor g(lclert ba$kanlan ve 
btr c<•'k llCdkl:n d.'ı vct.11 bulunmakta ldL 
Ha,•nnm soı::uk olmflBltUL rnCımcn 60.ha· 
run hur tnmrı dAveUUcr ve mcnıklılar· 
in do!mııştu. 

Tam ıııınt 15 te <ınde JI.arp Okulıı 

bandomı oldutu halde t.nkımlar SPOT 

layafeUCrl ile ve mmıw.am yfü11yil le 
sahlcyn s:eııı:ncr ve ~ aldılar . 
Sporeulıın:n iı:itlre.kb1e 'bandonun tal 
dı C1 lstlklAI Maıııı d'..nlcnd!ktcn ııonrn 

~lcr bire: blror tnkd1m ~!dt . 

General Hüsnü Kılkış'ın 
açış nutku 

Bundnn oonnı Ankarn As'kcı1 SP-O 
Bil'tiklcrt Buşluını Gam.1zon Komutanı 

General HUıinQ Kı 1' ŞU özJ.i! ııö)l:c • 

'1Ylc mUsabakalan actı: 
"Slıyın dl'I vctlllerlmtz. ı;ııorcu aı1ul 

duianmtzl 
Buırü'n Askeri 5ııor Bbtl lı1.nc 'ba~lı ye

di rlc anısında dllzcnlcncn sı:ıor m llsıı • 
bılkalıınna ~ 

Bu mllsabtıkn.bn )~ nnısın· 
da PtıdWe llaıd.v lhlr (Ok nrtmı mtıı.ını:ıa • 
kalnra &'lnnle ve ı:nuva1takl:\ll!t.ler ka 
:ımımıo oln.n rilelcr oıooıtu gtb! ııruru -
Nıııa bir Dd l!ICllC)1 ~~ de var
ıW. Bununta benı.bor bu ırücl<rdc ca -
bıııftn]ann hfsnC!!l hccıe1 dalmııı d~ 

Sporcu gençliğin geçit resmini seyreden Mi11i A1üdafaa 
Vekilimiz ve diğer ileri gelenler 

Dünkü açılış törenini ve sp or gösterilerini takibedea 
komutanlar 

~. 1 rzndll 'böl8e lt:ı%ann111 ola!\ 
ıı:ırtıe hazntınmnk kn&r trızım olnn Hııu1> Okuhma. bölge s:ütto btı1nctlt· 

- belld ha.?1J tı.azırb1cJa.nn M)'l)an tf ile ~ bh11nc!l1~ b=Tımıe 00!.n 
bedı!l1 kit> IClflni 1btt ~ be: lclştntn v~ 1 Ankamı:ücllne mü.kA!nlliı.n ile ~ • 
:ııa zümrentrı tnhl!ırırmıdnn dıeanda H Cllk oınn blr rnOs:ı.baka IDC!'llB1!'ıUnre 
~ tarıı!mdan )'ll.Pl1Bn 1*' k(lltilr vcrttmd< tırore ~tsU. DöyJe d
YllSltrua o1':mık truusoruz. ut bir ~ l>OJ.'111dm1:n!Jı e mnıım 

Bunulrl ~ ki ord\oU ı:lrm her YoC tn:ıa1r bB1!ktc bu mtıtca.rau:ıın aı-
tıenım btr 6POI" k19nmda caı-nıuaru ınııJı:ı.n bu J:QclcT' ve ~ ~ ııııor
ft ~ ~ cuınn dnhft Zbnde toJvl!k etncl:e blr 

mr lime hatta dcl.'OJTI edecdt o'!ılln bu 'f'{'6fle oldu. 
m1lsabakalnn1n orı:tu ımf'l:ınına BUbıııY Mil1<ltat tcvztind«"rı 80!m1 bnndmıt.m 
o1nrok gtreeck olan ~ or<!\l!!lUO cnldır:t <".ew;Mllc Mıu"t>mı da SÖ)"l'b'\."11 

ııerııe Mkcrlcrlnln k:ı~ görecek ~ ve dine sııooreul:ır, bandonun tlnı· 
olnnlar ııcvlrıecakle'l'dlT. posuna uynrnk ecrt 11.dımlarlyle ve <flk 

OOWn ~re başU':ll:ır d!ltrlm. Dtl• vUoulliu'Wlc bU)-tlklcıVı1 selfımh}-amk 
tf.1'n dftvctlllcrlmlzlı de ~ tnckkO~ wı oınlam h~ husustn. kuvvırt?I g(lvm· 
cdcrtm ~· )er 'Y'll.dcdcrc1c h.'ld:ın ıışrıımtnr. 

A11cı$ırb b1tcn s:ıYlJl ~Hn bıı 
ıı8)'1rn.1ndcn acmra 1941-<f-2 ıspor m~ıa
nrtnde .Ammm ooıı:nst IOllC!" hftrekctkrtn
de bCilg(ı birtnct!H~!n! 'k'aZaJ\."UI lhUı> 0-
ktıtu ve Ankanu;ücünc mükfıf tıan btı· 
z:ıt Ml!ll tQdafıuı VdG11 ~ Ali 
Rıza Art.uiıkal taratmd:ın ,·crlldl ''l.l ta· 
ıam laJpUU\lnn t>:?brfk ed!ldt C".eccn mev
ııımoo 1'IJU>Ot ~ hclldboıt mOl!abaJcll!a -

Suykast davası 
Çan kın Ağır Cezası 

reddihôkim talebini 

yerinde bulmadı 
Çankın, 21 a.a. - Cankın Ağır 

Ct-7.a Mntıkcm('S\ bUJ;finkU toplant1-
r;ında Alman)a'mn Arrlmm Büyük 
Elcisi von Pnpen'c klU'ŞI su>"knst mn-

( Sonu 8 Uncü sayfada ) 

Misafir ekmek 
karii alacaklara 

AnKara Va! ~a:ı : 
l - .Mlsatlr olıır.lk Mtkaro ')-a S:clcn· 

<lcrlrı (&<ı.b1t ccl!rtllcr dahll J beraberle· 
rinde, mahalli Dc!rou:" crdm aldıktın 
danck .ıcırıuan " nüfus htiv))'ct o\1%
danhırımn nsıllan Ue hlrl 10 Mayıa 
sı.ıuuomundald m1satir bürosuna mü· 
acaat ctmclcr:I. 

2 - Kartsız 8ChJ:r " 1taz:ı1aTdnn gc. 
ıı:eldiklcr1 eclı!r v krua bclı.'

'köy muhtar'lanrulnıı b1rer 

<"Yıtll:t.t vcsn<;ısı ı:ctmn<'lcrl ve bu ııc

> bnt v<Sl1rasl ve hütv)-ct c<1:zd< nmnnın 
a ı lltı n ile blJ1;lktc l 9 l\1ro'l8 Stnd3' o • 
mundakıl m ttr büJ'06\0U1 mürnca.nt 
ctmclenl. 

8 - Bir d !adnn tnzln m1satlr lmrtı 
n 'btlmd< iQ!fl ı:nlsn!lr o'lduklnn evin 
11 reW '~ otcl sahibi tarofından 
m.ıs:ınrı k mUl'.Mı:Afnl m1s:ıtlrtfftn adı ve 
ı;oyndım ve )<1$kınnı bllct111r btr bco)-n· 

nm b:r ı..w truıdlk roumcsı w lıunlru13 

mlııo.t büro nnıı mumaınt ~c eri 
ımdır. 

4 - Mnhalll Bc1 :yelm"den nbnrnıt 

<-1anck kartlan veya se;ı.-ahat. vcsllm1arı 

le nUtus htl~t C'll2dan1 nm ibraz 
~~ misafir kartı ~ c !vecdi 
~ llııl5a ~ <Wnur. 6ıs:ı 

Harp Okulu ve Y edek 
Subaylılarrn hendbol 

gösteril eri 
Boa llcı!an 6:lhaya HMıl Okulu ve 

Yedek Stıtxı)"m hcndbd tnkım!:m srel
dilCI' V'(! 10 dtılcı1knltk bır eös'ten mtısa- A nkara Garnizon Komutanı 

cSonu "tındl myt.nctn> General H. Hüsnü Kılk11 

111111111111111111111111 

Lik maçları başladı 
Dün oynadd<ları oyunda 

Gen~lerbirliği 5 - Maskespor 1 
Ankara i · ıtıa(iar.ına dün 19 M:ı.yıs ı ettiği müddccçc t(lfl:l Mldmdi. Selim n.,. 

dı.nd:ı b:ı,Lındı. coc-rıin ı.Ik resmi ma· kurt sahanın Lıhnımam idi. 
çı Gcnçlerbirlip Gençlık Kulübü ile ı ~ O 
MaskC\por ara ınd:ı lapıJdı. Hakem Re- T _._ 11 afrak oldusman, R • Adem, 

llru muv • br Kıtkci1 · i,i 
fik C,u~aı·ın idaresinde > pılan bu maça dc:ı:;ldi lf:ıkcm ' en • 
takıml:ı.r şu 5urct.le çıkmışlardı. b' • ~ Uzel ıd:ıre cca.. 

Groçlcrbirli · : Uahim, Rıza l<ıldar, B t.ı;un :ıat 9.30 d:ı ene 29 Ma111 
Ahmet Konak, Selim Atak, Keşfi Tıulan, $t:ıdınd.ı Sı~ Uilgilcr Ok"ldu ile 7...ır1111 
lbrahim Bulut, Ali Kub~, Scref, la • E~tiıüsu, t 11.H t Hukuk l'akü.lttsi 
haııin Konak, Cilıat, Sclim Uaykurt. ılc G:tzi Tcıbjye fl!Ktn=ü rokımları - ıı 

M kç par: Az.iz, SaLihatt:in, Osm:ın, suıda iik maçlanıu devam ohıoaQ.J,.-ur. 
Hamit, Reşat Önen, K~ıll, Tı.rık, Kc • 
nan, il~. Mumffcr, Adeın. 

Askeri takınılıırın 4ccııdi arala:rınd:ı Yüksek Sıhhat 

Şürası dün 
yn mu baka )ııpnıal n dolayısiylc An

kara ükinin en kuvH.'tli s;ırılan bu :iki 
takımı ara.~ınd.ıki maç oldukça büyiik 
bir kalabalık huz.unında 'c hC) canlı n.'1-
lar } ıan ~uzcl bir ~ilde dC'\-am etti. ça it ş m a 1arın1 bitirdi 

Biriııd dC'\Tede her ild uıkun da mü
,.j bir o}'un o)nıdıbr. Bu <imTroe Kc,· 

fi'mn kaçırdığı bir ('Cll:lltıdm b:ı~-.ı Yurtta umumi sağlık Gi."rıçleıbirliği Selim in •>~>le '-e gü • 
:ıel bir pJlc dmrC)'İ 1 ·O galip bitirdi. 

ikinci d.,-...redc ma C$}'0rluJartn }O • durumu memnun edicidir 
rulduğu '\e Gmçlemirliğinin daha rahat 
\e ustun bir orun o}nadıE;-ı. gorulüyordu. 
Hu Ü tün oyun \'Ok J:CÇ cnıerc wnnt}C 

başl;ıdı. Gl'fl9lcrbirliğinin üst o~tc attığı 
dort ~"Ol ile gol ııdcdi beşe çıkmış oldu. 
Jluna mubhil maskcsporlular penaltıdan 
)~ 5't)•ılarını çıkarabildiler . 

Bu rnaı,'ta trrun :ı-:ımaıı ı:n~ ya • 
pılmamıı ının tesiri s:frnıküyordu. He.r 
iki takım da '-endisindeo bcklenilm O)'U· 

nu ı:osteremcdilcr. Yılnız tYooi dl"Vredc, 
Gencfcrhi rl · iil gıu.d orumımı J:OS'tCre • 
hildi. Muk~rlubnn idmansız oklu:\;. 
tın guzukuyordu. f inci dm-rmin sonla· 
nnda sahada kayboldular. Gcnçlcrbirli • 
~ndm fbralıim, Keşfi, Selim, C.iluı ıı:ıır 
ıel bir O)'U!l Ç'&ardılar. Rıza I~ı d r bİ· 
ıioa dewcdc ıojulıhMıhpu muhafaza Ur. 



&ilin mevzuları : 

Al aska 
A MFRIKA BMe,ilc Oe-vlcrlerinin Milll Müda(u Na

,1-, zvı Mr. Stim50n, Aloı~R ~ıraccıik )Olunun ilkki-
nundan ui!ıaren a.çıla.,'ajmı ve bunun Alaska'ya 

mühim kuvvetl<"rin !Ctin<krılrncsı i remin ederek Japon>• 
,. brşı yapılacak hava huuınnınun hazırlıklarını kol11Yiılıt
unıcaiını ve bınac:nal<")n Pa ıfik ıdd durum uzerinde bü
J'İik dt'ğisi\:I klcre M:lx.'Jl ola~ını bıldirmiştir. 

Bundan uç 9Cf1C ~ı. AJaska'nın mWuf:u.asıoa me
aNr ıımenbn gam.ızonu. Yulcoq un sınırında buNnan OUI 
Kooc ra idi Ve uç )'iZ adamdan ibaretti. Siıb'dılci Durdı 
Hıııbour'daki ve dı e• başka )CClerdcki U5ler henüz uyuk
~- Hacr birtfenbırc bu durumu dei;'l~nrdi. 1942 nın 
tı.flangıonda kongre, A kanın kara -.e deniz uslerinjn 
tmhkımı ıçın no mılyon dolarlık bır kttdi>i kabul etti. Dl· 
jer taraftan da., straıeııl< bir )"Ol ıemıne yanyacak rqeb
tMılcr oldukça ılerltrnıttı. G~ ill1'lnunda, Amerika 
Bırloe$ik l>evlerleri harbe 1tmkk.leri 1.aman. bu )olun hazar
Jıklarına on mılyon dol r arfeunış bulunu)'Orlardı. Yol, 
PeMW Riv« den Kanada ya, Anchor~ dıniz ussunun ti • 
melinıte bulunan Seward'a kadar gidecek ve Fora Sc-John 
Fcxt Nebon, Whiıehorse, l>awsıın, Fairbanb aibi aslcerf 
ülllerdeo ~ıar. 

Bundııa bnııc yıl &ıtt arnttt"blılar, .Ala.tka'yı hücum
dan ılyaKle ınüdıaf• Ü5.tU yapmıya ehnnmiyec ~. 

1939 da "'NIPIJOll" i.vninde btr J&pOQ uçaiuwı bir U(Utt&, 

~ en llMı bir yeri olan Wome'e kadar p.._ 
~ı...uı iDerinde büyük bU" ıe
- yapmıtu- Wome dan Alaska'nın 
• fia..ı bumu oları Pomc • Burow'a 
bdıııır olan ınesMedeki pliılaruı çok 
..,... w kuauallann da yüzlerce bom
bud.- ucaitnın kolaıyca ~ 
lllll5llİI bulundu~ hilıyorlardı. 
lhlOdMı b.tıka. )aPOCllann, halde rur
llllllı: t.Mıneıü)'le Alaıb sahıllenru w 
.oodııil-,.,,... da Aleou~ ca
k- .t.ı.rına i)'J(e öif'endiklcırini de 
bil"; :d&ch. 

A LASKA 'YI müdafaaya hazırla • 
mü ~ General Sirnon - B. 

Bndner'e verildi. "AJ;ı.Vc& Derence 
ec-xl" ıo tefi, etrafına Nerl mü
..._,...,. ft yüksek kabilıyedi mu -
bmılisler toplı)'llralc hüyük bir gay
retle ite lroyuJdu. Birçok guçlüklerie 
.............. Bunlardan aı ınühımmi 
de Almb'mn J.'°° 000 Krn2 na buJMı 
lllblı ..-ııittiji .. ediyordu. Bu 
aı • •• ~ 80.000 nufusu var· 
dw ft .__... 30.000 j yerlilerden -
E!timo'a..dıın ınUrdckepcir. MemJe
bda aaup dt+ı uw.fı o tcadlır kaya
.. ft dlıilık bir anzidiır ki burada 
açlllk -- ,apdlbil«d: gibi bir yer 
bmmllE hemen hemen irnklıuııdır. 

Odim b.ı ,.erlerde ınutrdi 1 olmakla 
benıber bmı yıerlerde muthit soluk -
.... hilcün'I -.nftctedtr. Razı ~enle 
de ...... clajJan o kadar hüy\ikrijır ki 
biır oe* ""' yüı kilocnetr~ yalı.an bir 
IJCllllm enel imbileccık bir yer bula--Şimdi.re bdar, Fatrt.nb'ı Seward'a 
...... ,.. bir M< dcmiır,ohı ..mı .. Hu 
ld ,.,.. .-ıodalci 1so kilomccm le 
~ wen iki günde lcarederdi. 
Allllb'me ariihim )'Ollarww gorl~, 

---· lnClk ,.zı ... o da 850 kifo. 
mecrei.ik bir .,_fe U2W1hıjuna isri· 
fııııle edelıilıııaelr mümkündü.. 

Diler bir anütkül de. aııılcft! çal,,. 
........ ··- eemilı içicı her ,eyin 

f "~=-;~;.·~· .. ı 
tMlllllllllllllllllllllllll 111 111111111111111 

Ala«a'ya .Wmia icllbelıınni idi. 
Çünkü Aladca'da hiç bU iptidai ımd
de )'lllcN. Ameribhkr, bu )'Oldujun, 
japonlara Alasb'ya aelmek ~edikleri 
rakdirde, ((>le aorJuk verecejini ,ayle
mekredirl«. 

Amerilca'nın Ala,b deniz kı"1\I 
~ Kapitto R. C. Paıker'in toa de • 
medne gore, Amerib Birletik Devi«· 
leri, yamnadanın istillra ujnması ih
timallerini müballga ile göz önünde 
ıuunuştur. Bir kere, Mn& üzerinde 
sahi lerin geomUerin y8118f11hilmftine 
çıılc müsait bir ~ ~oe 
rajmen. hup 'lllC)'a UlftC JftDİlerinİn 
demi~ licmalar pek -tır. 
Diier tıııraıfuıo. hava, beanen hmım 
~ çok ıer-ttr. Deniır iberiode 
uı;wı )'Üz.lerclf kilometre - dütmao 
cayyar«:iltti AJ&.Ca'da ne aı1ııi hırva 
pnlan ile ksşıl.,.aıldM'lna aıhmifı 
edebilmela iııe imkiın yalcıur. 

Kapieeo Pameır'e söre. jlıpoalar 
}uoeau'ya. Kicdıibn'a 'ft'Y& A.oc:ho
raıııe'a ~ ohalu dlhi aene iler· 
kmit sayı..1amm-. çmcü isüü ordu
sunun bücün ~ p uızS • 
Jaroan nakletmek ıııocuoda allı(8k!...
dır. Padler, itce bu yiixlen, diye illve 
edi)'ıw, Amerika Birleşic Devlederi 
miiıWu kut uııdeıioi afılciın elllMk1e 
beraber, Ala$1ca'yı müdafudao ziyade 
bücuaı üuii wHılıld ....... • ... 

Deniz ve icara orduJannın ve AJ
ka Vafisl M. E. ~·in emri al· 
unda ~ bütiia .MI k\11; ;ederi
nin birieım ~ a)Winde 1939 
senesinde ka)oelıklard.ı tı.,ka bir ırY 
bulunmr)WI 1W1en1e. timdi cm • 
aeclıiz edilmit .... ..,....,.. .. -
rinde ..... .....,.,....... .... ,ol 

Müsadere edilen 1 Terbiye meseleleri 

alabılcceğı guzcl hır yol vardlJ'. Hava 
merdanlannın ÇO'"l!. inşalarının ilti • 
zam ettirdiği ıptid.u maddrlenn nehir 
nakli)aU ile rcmuı edild>il«egi )..:l'

lerde yapılmı~nr. Nc:bi.rleıdc ~c:ı • 
cinin on beşinde.., tna) ısın on bcfllle 
kadar gidip gclchilmcnin imkansız ol
duiJnu ~rerıdikıen sonra, inşaarta Çl· 

lıpn mübcndi !eri ııınelclcrin az :ra· 
manda ne kadar çok ~ çıkannı)a ııar
* etcikleri dah.ı İ)i aolaşılır Yalnı11 
3'0t1 ıamanlarda suraıli uaktorler ta· 
rafından ~len romorklu tt't"fller 
havanın ve arazi ''llİ>-etinin mukave
meriırıi )'Ulerek lizım olan iptidai mad
deleri ıqunakıadırlar. 

Bugun. yüzleıw cayyareci Ala9b 
UÇlllc ıncydanlannda her ıtün durma • 
dan talim yar.maktadır. Onifoımalan 
kür4de -.rlanmıttır. Şı.pkaJan ile 
eldiwnleıri e1ekuik ...,ııcasiyte uıah

>Or· Bir tt'lt adamın giyinı ınascafı ap.
it )ukll1'1 bin dolan bulu)'Or. 

Abub'da vıe Akoutiaına rakım 
tıdalanrun bazılarında tesis edilmiı 
olan, gizli \"e malüm, bir çcjc ussü zi. 
)'attl eden bir amcrılcalı gazcrcdnin 
W)lediklerioe göre, bu huılliddJ sİ· 
vil halkı bütün Birleşik Amerika Dev
letlerindeki halkran daha ıiyade harbi 
~eeınelctedir. Bornbar<hman U)")'ate

lerinin sesi, rnayn iafillklan ve ıulte
rl calimlerin hiç eksik olmadılt bu 
yerlerdm kadın ve çocuklar uukbt
mışur. Kızıl derililcde E!kirno'w bile 
,imdilik müphem olan falcaı günün bi
rinde yak ....... atümali bulurmt eeh
Jibyi -S i(eıilere ('elrilmit1en5r. 
Hurada herkes, japoolann hOOın:ı b
bili~ çok iyi takdir ecmekle 
beırlıh« Birlqalc Devletltt rarafındaıı 
Aı.sb'da Aleoutienoes'Jetde Mmlın 

hücum w müdııfM 1-.t~ da 
sı[iweı•ıw.dir. 

mallar ne ıekilde 
satılacak! 

~----..,.~
....... _,......, CDet-e mal dairelerine 

Anormal çocukların 
yetişti ri 1 mesi 

_.... --. ..,._ •tae eekM 
llllılalııda Tkaret ve Ml\llııl'C v ert 

bMll <Mu ~ &bre bu 
maıı.r eeatıdıdlıl -..w.r dllh.l.llndc 

1) ıu.nı dıllreıertn thttyaan& ıcar.ı

~ o!a.nl&r bedel ta lrl S\lft'tiylc 
~ ve ftWTll dnlrelft"C 1 zumu 
.,...... ı.e maha n Sürncrt>aıık 

t11 ma....,._ veoıa orı.ıerc dev-

2> Yukandılkl ff4<1tler t&tb k olun.'l· 
(IRi .. dıtı t6lıdrde. :2490 tıllYllı ıuıııun hü
)lam~ sÖl"f/ m&I dairelerine arttımıa 

Ue Mtılaeoa tır 

An~ bu wret.kı arttJmı ~ t"tk:ı· 
maddeı.t'ıı! maha it Rek'dıb'cl r

ny t haddi m v-

.a-tl flıpMMn '"""t ~lrMm1' TTMUI 

ı.e ~ artt1rrnA ~t' 
)'Qlı9flr ıtetf'rl ~ 1111"4\1 lere ,. 

J-' llUl'et.b4e ııa.tı.W tek«nınlll etti· 

Dün jehrimizde 

bir deprem oldu 
J>Qn fehriml?.de saat 17 11 de hafi! 

yer ~ hı.ed mıetır. Aynı 
remin sar.ııntılan 17.17 d K ta· 

'da. 17 08 de s v Uı, 17 12' d 
u k'te-, 17.10 da Me-nlfon'da. 16.57 

de Samsun'da. 17.02 de Kırş h r'de. 
Çarı;Amba'dn 17 10 da Co· 

1.~~e 17.06 da Sin~P ta, 17.13 te 
~ • biraz şldd<'t.11 ve zararsız. 
TCJsYadaKaySl'ri'dc dPPreıTl dU)UlmU1 
~ ı::: bir yeorde hasar yok.tur. 

Ç AÔDAŞ pedeSoJl.ııin • 6-
uenılı lı.onulanudan blıi.li 
anormal çocukların yeti1-

tlrilmeai itldır. Eaklden mektebin. 
de ilerliyemıyeıı eocutu okuldan 
alıkoyarak daha zıyade mihanikl 
kudret iıtlyeıı mesleklere aeYkct
mek sayet tabii görUnUrdU. Asrı
rnıaın bafıodan itibaren anormal 
çocukların ruhi tahlillcn yapılmı
>'başlanmış hatta bu iıle uirqan 
ve "şlta terbiyesi,, iamlni alan ö
zd bır ilim meydana gelmlıtir. 
Anormal çocuklarla Uglleıımemi&I 
gerektiren sebeplet" çcşlUldlr. 

ı - Her vataııd., cıbl anormal 
çooutu da dotufunun verdıai im. 
kin dahilınde en iyi bir aurette 
y~t!ftlrmek, iyi bir ahllkın icap. 
lanndan oldutu cibl ceml7etin 
menfaatlerine de uysundur. 

2 - Okullarda normal ve anor. 
mal çacukları erkenden teehi• e
dıp bunları ayn mUeaeaelere aev. 
ketmek lUzumludur. 

3 - Anormal çocuklarm çoiu 
krimlnolold tıpe menaup oldukla
rından tıllyeblleceklerl au9lara 
lm.reı koruyucu tedbirler almak 
zarureti vardır. 

Bu noktalar söaönUne alımraa 
anormal çocuk meaeleainin lnce
lenmiye deter bir mevau olduCU 
kendılitlnden anlqtlır. ..Normal 
çocukları iyi yeU.tirelim anormal
leri aonra dQfünelnn .. sibl bir mU. 
tlllea da 1-beUi olamu. ÇüııkU 
normal çocukların iyi yetltmelcırl 
aralarındaki anormallerin erken· 
den a.yıklanmuı ve ıı.tka terbiye 
mUeaauelerine s&uterilme-1Yl• 
mUmkUndUr. 

"'Şita terbiyeal,, tlmlnin ea çok 
cellltlii Almaıı~·cıa anormal 00-
cuklar için açılmıt olan yardımcı 
okullar qatı yukarı otu 711bk 
bir seçmııe :maliktir. 

Alman alatemına. ilk okuta se
len çocuklar Q.bll oldutu kadar 
erkenden ar&ftırılara.k normal 00-
cuklarla birlikte yUrUmeleri mllm
kUn olmıyan ÇOOllklar B JDllRebi 
denilen özel bir yardımcı okula 
yollanırlar. B mektepleri cJOrt .._ 
nelik "temal okulun., ~ 
aJtı yılda tatbik ederler. Coouk ya 
bu mektebi bitirir yalıut •ki.lana 
inklfaf 1eıerek nonnal okula av
det eder, ve yahut da B mektebi 
programlarını da takibedemiye. 
cek halde oldııtu için C mektebı 
denilen huauai bir okala yollanll' 
C mektebi normal temel mekte-

n dört yıllık Pi'~~ 
Jda tatbJlr edf'l'A ... Bll.--~-

6

--aüıft 8glJdlr•~ ~ 

SadilRMAK 
mi§ olanlar pek iyi bilirler ki ders 
vermeyı en çok cüçleetlren i.mil 
talebenin zeka. aeviyelerl arasında. 
ki farktır. Böyle melez tıpler g&
teren bir sınıfta muvaffak olmak 
pek zordu. Çunkti öğretmen Uatün 
zekih çocuklara hıtabet.ae ötekl 
gruptan çocuklar bunu amlı)amU 
ve t&k.ibedemezler, seri Juüanla
rın seviyesine inse UstUn zeklh 
çocuklar be11glnlık gösterirler ve 
derslere Ugılenmenııyc başlarlar. 
Onun lçln verimli bir öğretimin 
ilk prtı sıoıfdqların ztki ve bil
gi 1evlyelerl araıaında tecanU. bu.. 
lunmıurıdır. Anormal çocuklar er. 
kenden ayıklanmazl&.rsa bu ıeca
nUsU temın nuıl mümkün olurP 

Söylemlye luzum yoktur ki bu 
muht lif mektep tiplerinde der• 
verecek ôcretmeal riQ Kerek ye
tlftlrilmeleri gerek vul!ele,d ba
kmundan farkları olacaktır. B ve 
C mekteplerinin ötretmea.leri hu· 
sual bir itina ile yetlftlrılmcktedir. 
Bunlar normal psıkolOJi ve pede
gojiden başka psi.klatri, krlmlno
lojl stbi ilim ,ubelerlnde d4ı ~nı. 
bllJrlYe ıabiptirler. A~'ıla bu 
tipten görebildiğim mckteplente 
gayet kıymetli hocalara ve onla. 
rın eaeri olan pek iyl yeU,mll ta
lebeye rMtladım. Bu mektepler. 
de aekA ekaikliğl öğretmenlerin 
dirayeti ve aabrı, uaullcrın mU. 
kemmelllil aayeainde oldukça te.. 
Wi ediliyor. Böylece cemi> et için 
faydalı wuıurlar elıle edileblldil'l 
gibi krimlnolold tiplerin muhte. 
mel zanlıları da önlenmiı oluyor. 

ÇocuğUD zekı\ ekaikllli bedeni 
arızalarla mUıerafik oldutundan 
B ve C mekteplerine dUeen lklncl 
bir vaıdfe de bu çocuklann bolluk 
olan aıbbatlerini korumaktır. Bu 
aebeple tıüh ..... O mekteplerinin 
ormu ve açık bava mektepleri o. 
!arak kurulmuı oldutu ıörUlUr. 

Buraya kadar menfi anonnall· 
lerle dünyaya gelen O()CUklardıuı 
bahaettlk. B•r de mU.beı anormali 
lle yani deh& ile dolan çocuklar 
wrdlr. Fakat ba tip QOOUklar dUo. 
yaya getirdikleri yükaek latid&dı 
pek erken bir )'Olta belli ederler 
ve bÖylece yetişmelerine kendllerl 
yol açmıt olurlar. İyi bir mUrbbl 
b6yle blr çocukla ıtaroılaot.ığıtıda 
onu her dersin "t.liml,. yapmıya 
utraemaz, bilAkia aşırı bir istidat 
gösterdiRi abada .relı,muını ko. 
layJqtınr. 

(iörtıltıyor Jd anormal c:ocuklar 
dl.- ser• dtbı:ra pec1e..,,JW1nl11 
~ kendi ntelftlelletlnalsla .. 
t.leldi~~ 

-2-
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Tiryakinin 
halinden 
anlamak gerek! 

Uç dört &11n evvel bu aUtunıla ci.ıta.. 
ra darlığından dert yannuı bu.. 
nun 11ebeplerlni araştırmış fakat 
mUsbet blr te,his koyama'.mı.ttık, 
10D iki Kilnlük mtlşahedeler cl.rca
ra darlığ.nın sebebini bize ôjtret.. 
mlş bulunuYor: 
tıtltçllik! .. 

O yazının Ulua'ta çıktıtı .ıtUn. bf.ltUn 
tUtUncUler cigara ile dolı\ıınıl
muş, herkes iıtc<liği ciganı.ya u. 
vuıımuljtu. Bunu, alclıgımız mek
tuplardan, teoeklctlr talefonlann
dan kolayca anlamıştık. F ıkat, 
erteal gün gene o cıgara bollu. 
ğunılan eser kalmamıştı. Hele dUn 
darlık gene başltltlı, aşağı yukarı 
Ankara bir haftalık, belki bir ay. 
hk clgara stokunu bir gün lçinrle 
eri ti verdi! 

"'Ne olur, ne olrnBZ, ~iki bulunmaz, 
belki pahalanır!,, kaygısı ile kr. 
sesine g{lvenen bir aylık ctga.ra. 
sını birden aldı. Bu hırsı nasıl 
doyurabilir? 

Hiç olmnsa eu cigara lşinılc olsun 
lsıifı;llikten wzgeçelim! Tiryalci 
tiryakinin halindm ırnlar, cigara. 
81Zlığın ne d~mek olduğunu ivt 
bilir! .. Belki bu!!iln yarın pinea 
gene bollanacaktır. Alılı ımız her 
fazla paketle bir tiryakinin lccy. 
flnl kaçırclığımızı nnutmıyalım .. 
Keneli normal huyatımızı kendi· 
miz tatsızlaıtırmıyrılım .. 

A11aiıdaki satırlar, ialıfçi tiryakilere 
bır dera verir mi dersinıu Alman 
gazetelerinin verılıklerı haberle
re göre, Almanya'dıı tutUıı sartı. 
yatı durmadan artmakta, Balkaıı
ıvıtan mühim miktarda tUtUn ge. 
tlrlldigi halde, ihtiyaç ~e karşı. 
lanamıı.maktadır, bu yUzdeıı ciga. 
ra vesikaya bnğlanmıştır. 18 ya. 
ıınılan yukarı her erkeğe ıı:Undc 
C clgara verilmektedir. Rııkam
drı yanlışlık yoktur, yalaıa 6 cı.. 
gara veya bir aıgar, yahut 11) 

Kfam pipo tUtünll. 21 Y&.'iından 
yukarı kadınlara da gU111k 3 cı
cara verılmektedir. 

İngıltere de, harbın başındıuıberi e
linde bulunan milhlm tutün slo. 
kwıu barcıya llllrcıya bitırmek u. 
zeredir. Orada da Cİ2'3ranııı vesı
kaya bağlanmıurı ıhtimalı vardır. 

Bir yandaki tiryaki KUnde 6 l'lgara 
ile avunmata çıılı.şırken, bizlmkı. 
ler günde 60 paket cigareyı bir
den alıyorlar. Tlhkiye'ıleki bUtUıı 
!abrlkalan cigara fabrıkası yap. 
sak bu azgın hır11 gene doyurıı
ınayııı:I 

Bu satırları "bizde de vesilaı yapıl
ıın !,, demek lçln yazmıyoruz. Ne 
bUyllk bir bolluk lçlncle oldUğu
muıı:u Jtıyaslıy•hm, halimize tük
redelim. yarattığımız darlıklarla 
keyfimızi zorla kaçınnıyalım.. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

M. T. A. we E. i. E. idaresinin 
Umumi Heyefteri toplanıyor 

MJıden Teddk w Arama !DıttW.u 

tıe ElıeltU1k ı.ıert Elıüt tdanS anıum1 
~ llnUmQdıelıt mJl a4Mll aabah 
-8.t 10 da bOtol encQmellble toplana· 

cMtJr, 
Bu tbUml Heıret. Bl1-t.ce Dtvuu 

M1Jlha.fM!lıat. '" lktiılat Enct1menlcrt A· 
aa ııe BelVetdJlilkcıe ııcd1en nwrahhaa· 
lardUı tıerelılııQp eQneilctcdll'. 

Milli Korunma 
mahkemesine verilenler 

Son hafta ijnde 

ıehrlmlıde 
• ceza gıyen 

vurguncular 
Hafra içinde mçok vursuncu yabJa. 

naıwk mahkemeye ~ ve muh
celii ~ çarpuınlmıJlaıdu. Bunla. 
no adlanm w "VW8UD menıuı.c- ap. 
~ SKalı)'Oıuz: 

Fazla liyada çikolara satmMmdaıı dı>
layı kunı )lemiJci Ahmec Ekmm 00 lira 
aiır para CCU51, 7 auo dWddıoınuı b.-
119ulmuın& w ça1wlaıalan.n mıisaderesi. 
ne, 80 lrunap wıtılmıısı i.cıbedesı kemik. 
sız sıitc etini 90 kunıta 5'Umb1odan 
dola,'! Y~lrde .ku.p Zi>-a oo lira a. 
iır ı-"a Ceza.\&, bir haıfıa dülıkarıtrun ka
J*ılnıasına, •)'ili suçıao dolayı Yaü,e. 
hirde kMafl Mdımeı aynı cezaya, kMap 
Rahmi, aynı ceulardaıı ba,b 5S ki.lo ı;ı. 
iır eti bedelinin müsaderesine, evini faz.. 
la bedelle kiraya vcnnekıen tuçlu Nazi. 
fe Çarkçı 480 lira ağır para ~ına, 
ll)nı suçtan Emine 192 lira agır para ce
usuı~,. dükk:arıında mevcut toz ICkcrlcri 
5atış:ı arz1.."tmemckren ve U}-ıinyağının 
lirttSinı 220 kuruşa satmaktan wçlu Gu. 
ven nltti bakkali~~i uhıbi Ahıncc ~-ş 
ay hapn, 200 lira asır ııera ~1 ve 2 
ay dükklnının kapatılması ve ıı büyük 
teneke ile 10 litre açık ZC) Iİnyağıoın mu• 
-'crcsinr, il) rıca bulunan 76 adet küçüle 
rcnckc zeytİll)ağının kendi ine iad1:5ine 
27,S kuruta saulması icabedcrı bire~ 
ği 80 kuruşa sacrnasırıdıuı dolayı Salim 
Fı11<1ık 80 lira ağır para cezasına, fazla 
fi)ıarla lclğır ~aımakwı ~~u s.rnar rıcr· 
ttki Remzi Yoldaş beş kia ti\ır l>ara ce-
7a5ınıı ve kl.ğırlartn müsadcr1."$İne, ) ir. 
mişcr kunıp misafir karnesi saımalcran 
suçlu rni<.a(iır lcamcsi tCV7i nıcmllf"lartn· 
dan .Mahmur Gençer yedi ay hapi, ,~bu 
kadar müddet mcınurİ)eıı ı mahnımi. 
)'Ctl", buna yardımdan ~lu h<:k-di)c ıne
murlarıııdan 7.<ki ve Osman ~r ııy on 
bqer J:im hapis • e bu kadar müddt.'1 ıııe
murireuco mahrurnireıine Vt' ~ bu 
memurlara }ardıın<lan su~lu m.•mıil fu... 
runu k1ubi Mu-. iki ııy 24 JW1 hac>se. 
30 kuruşa sarılması iabedm hir şqe hi. 
rayı 3"i kurup saunasından dolayı hale. 
kal Mehmet Fmin oo lira ağır pttra tt-

7.a"'· 7 gün dülckAmnın lcaf)atılm:Kı ~ 
hira Nkivtdmnin müsaderesine, fW. 
fi)ınla -... 'ık kumaş Hrmaktan suç
lu 7..ckı "I< ,,,...~ 30 lira ağır J>ara cnuı 
ve 1 ~ gün dukUnının kapaulmı5tna, 
Ncc;ci Tol'(U 25 lira ağır para ce-4,1 ve 
ı "i gurı dul&inluuıın kapaıılııa,ı ceza. 
lanna çarrrırılmışlardır. 

Bunlardan başka 23 liraya «i1'll)'ll ver
diği apanman dairesi için aynca 260 lin 
hava parası w 943 senesi İçin de --
260 liralık hava parasuıa ıSabül eden 
~ .medi ahnııbm ~lu Llmia e.. 
IV<(UOilıu '36 Jim aiu J>lll'& ClıUIİ:t'le 
m.ııbküm edilmiJrir. 

ÇAGRI 
* Dahiliye Encümeni ~- 11. 1942 

pazartesi giiaO Heyeti Umumiye
dea aoara toplıanacaktır. 

* Ad)boe EncıUmeni 23. 11. Hl pa. 
zart• günü Heyetl Umumiye. 
den sonra toplanacaktır. 

* Nafıa EncUmenl pazartesi gilnQ 
Umumi Heyet içtlmaıudan sonra 
toplanacaktır. 

* Sıhhat ve İçtimai Muavenet En. 
cUmenl 23. 11. M2 pazartesi .-ti. 
nU Umumi Heyet içtimaınd&a 
aoora toplanacaktır. 

Fazla fb'8da pdcmerl •tan Yent 
Halde u No. da ~ :lbnıtılm ol'kı * 
OelAl'lıe ıaunı tbıüm •tan QuılıX'l cıad
delılnde ...,a.r •tael n- SlvriteoPe 

MWt JCcnlllln& ~ MlkQmık.'!1ne * 
a)1on bantceUeı1nılen d()la)'ı Mllll Ko-

Divanı Muhuebat. Encümeni 23. 
11. 9C2 pazartelli. KÜDÜ llı.30 da 
toplanacaktır. 

Arsulal EncUmenl 23. 11. H2 
pazartesi gUnQ Umumi Heyet iç
timaından aonra toplanacaktır. nırıma rıııııhkemSll1e venımı.ıeroır. 

GÜNÜN GÖLGESİ 

En yüksek lüks 
SADELiKTiR 

P AH.ALILAŞA.N diln)'a, lnean· 
lan JuındMiOıd- 18.dıelUte 
dolru ııı>Ulnnektedir. En 

atır ipeklileri. det• blçÜJ11erı kUrk· 
1eıt b~ • lOtlen - daha 
ucuzlanru takınıp .k~ te.. 
nıeı.zU1 eder olmuı>lardır- Lüıkslıe 
mücadele ed~ria sa!larına za
maıwı 8elt lktJsat earUan ve bun· 
lann ıo.unu dotunııD hal"P de ka· 
ntımttu. 

Anoak, eunu 8ıCl acı 1t1raıf etme
li ki, ~ mcdenl~UnJ ya· 
kan. Ye )'ıkan. bir AznUıl rUrlıPJ1 
IPbi. iman ~ tlstUrıden 
eaen harp We, JOıkale mllcadele d6· 
vıımnıda ne yalap )'1ılQcıJıbnl, ne 
vurup kıncılıiuU ~ 
glbl ptbor. Lüka, ber llO)le rat· 
men, henüz korkunç slmaalyle mü
cadele mevzuumuz oım.kta devun 
«Ü)'Or, 

y aınaz bir noktayı açılUama'k la· 
terim: ıer )'81' ekmek Slkıntuıa te
ken bir memJEikette. JllJaıten bah· 
aetmek biraz da ~ ~- Bu 
yurdun, baıı;lanrıa birer 6rtQ ale· 
ımdıklan 1ıçln bet aıı:* Jcalall ka
dmlan ftl'dll' .. buıüann 18.Yıat. 
beri yanda a6Jı(1.m0ze !ine ıılbl ba· 
tanlardan gole, pek coktur. Bu y(lz
dendir ki, bidm memleket 6lçU.tln.. 
de bir ltUal ..ısımmız oı.maz. 

Sum.m ııti: bir gq mırıtaıkıımn 
bet on köyln.tı. clk!rine seçen pa
rayı. ıurda burda delice yedne-r. 
Fakat adı müsrif w hova.rda'ya 
çskan Tüırk k6y)Ostl oJdu. Bu "bel 
on"u h(!l>lnm 8.YlC>ladık: fakat. bu 
bet on'un dııfmda kalan mtb'onla
ım sdontmm bilenler, onlara böy
le blr lelke ~ar. 

LUka ve Mlı1cs YottYle lıirııl da 
b&yledlr. LOka amoelutuna ~l· 
l"IDI olanlar, bir tkf bQyGk eehrln 
ı.engtn kocıM kadlnlandırlar. Sayı
hdırlar; takat, 118)'111 olmalan. kor
kunc bir Mlrelıtıe .ıs- bMmalanna 
mani delildir. İtte mtı<'ftdeıle etttk· 
ledmlıl .. ... lıMıllılıi•Da 
buo._claW. .. , ....... 

dar da -'"1~: paranız olabl
Hr, onun 1-abını .onnaia mezun 
değiliz. Bir yanda Devlet, acına ve 
taklıine, yiyecek ve ııb'ecek temin 
etmek lıçln çırpırurken, par88JN 

bulablldlkl Ell pahalıya )'11.'Uran n, 
önce vicdanından. sonra da· k1 bu 
daha az ağır delildir - bu paranın 
&e)ditti yerden ftillhe edilir. Cünldl, 
her nM-tt-Htme almteri ka~ o
lan para, o yolda harcanmaz. Ha
vaya arwnılmuş olan paranın O.. 
tll.ndekl ilk leke, haıvadan ~
ildir. 

Sandrldanna Qellt <:Cff't lQ~ mal 
lilltlemlf olanlar blltrler ki, bun.. 
Janta kiınel'nkı sözU yo'ktur. Fakat 
ııaııba bu rerik renk, boy 'boıy kilrk 
mımtotannı. iP<' esvsıılanm. bil
mem ne derisi mı.: nnı. m.P.m
lekeıtin ferahlıta kavu tuku 
ram ve ~ s(inlerine saki 

feragatini de mi göstereme er! 
Sı~ lrilnlerde he uy. 

mamn. h4!'1"b8 d>I oknanın 
biır vicdan nılıatlığı yok 
OOnY~Ceni 

konııınwinde, Adana de1eRt'Si ne 
lrilzet ~Jedt: ima.le mGııeıdeJe ... 
deHm. Ltmımsuz ~ liyiyoruz. 
ne.ta btr& bundan vaz ~Um. Hem 
biz bAelim. hem de herkeee öltre
tellm 1d Türle 1<adını locln en rik
.. k llllks sadl'lilctlr. 

Bu mutıtt."rt"lTI Banm dtnlerlt(ı,a, 
kendi kendime "lvte. dedim. Yar. 
dı~ Ceımi~ tem Jdeıaıl bir 
cnlışma mevzuu dılha.-" 

YulcanYa naldettWm 6leT! et
Joıhyonlar da dahM otduAu halde, 
bilttın TQdı: kaıhnlanndan beltledl
A1.ml7., ~aldtder. Onlar da 
pek gOzel bntrler ve QCık ken- ıı&
ttınnltlerdlt' kf. aadelllk tı:tnde. ne 
llllflltk, ne mrtn11c. m- k1barh'k, hat· 
tl nt- de zenqinlllc, lnsaca. lıte btr 
mftıddl ve mlnt"Yi deiter lcaybnl
ınM W.ltkmtnde ılettldfT. Abtne, 
aatk-ltk lllY'lfl eelkaı bas'bca ~ 
:retlenlen biridir. 1 

&w' ~ .G.1ncoe=• 

Harbin finansmanı 
• • ve Varlık V rgısı 

M gı"bi mııan en blr 7 eı k 
da kaklıkJıuı ,a!Jı mura(aal edt! 
Ve binaCfıalcytı f vkaliı<lf zanı 
olmadıkça hö)fc hir •er ıyc 
e&ac olu.ruııM. 

Mail unhirnude, bu )eıtl bir 
llİ dC?Wldır. J ~• l 2 nı ;an l H r...,.r-nııı 
Ji hir kanunla h rp k.ı n~l.uı ' 
~nin ıalu na ı n ıçın ">et 
birleri aba htr kanun ne 1 
bilihare 14 kanunUCV\d ı 'He; 
'1ir kanunla hail' b ançl:trı, 1111' 

'(, 50 u 1 tl 'c· (.0 a ' n ) 
btr verşt}e rahı tutulnı~u. Mılll 
aıdde 1rnasında )"Cl1İ<lm hır k_... __ 
('tbntlmak !IUtttı)le h rp ~ i 
siJAuna devvrı edilmı1ıır. 

VarJı1c ver <m n ~ızın 
deki kl}mctine iluiYdi, malı ve · 
mai vazİ)'CCİmİze muhırn lll"'iirlec 
edeceği nıut-.;ıldc t r. 

İkmadi, mali ve içnmaıl gıt"yt' 
hard\ct edrn kanun vam cach·ikıJıCOl"1ıııı..;. 
hütllll ~luklcn linlcmek, mükelfc-.ıliııtt...ı 
her tU..lu hİ> leli ) il ra ..apcn.a.sına 
ni olmak ve bu vergiden hck"ieneo 
d.klrlrkta mu~vatı ııooıin etmek • 
çıı,tc &Jır vc kati hütc:ümkr lco,mllf 
verttinin cartı ve rahaktrulwnda ....... ..--
oıun.cak nisbccl bu maksatla c 
eden komisyonlann Cillkdırine ~ • 
mı,cır. 

Servct ve ~bllde kırzaııç~ 
aJınam otan bu verıriJe ni~ lıl 
şüphe yok rnukellefin mali kud • 
si)tt dcği~ktir. Esas ırihariyte 
hetio ~inini kom' yoolann •lafı' 
tine bıralcm lda kamın vun "C!"aİf ..... L 
ruhuna ~ olantk harcbt -..it 
mali kudretin t:t}ininde ltendıi.m 
llhiyea:ır RC>rrnc4c i~iJ("ir. Çii 
miilceJ leli-erin mali kudıa h:t iıı ıi 
lcaU! U)"flllll bir ~ • kle ~ 
huNSUnda mahalli ıcocm~ U..
vuıımdarı daha f:rrla imfcJnlara • .
hiprirler. 

Mernl~ ttt, izafi dahi olq mHll 
ıtrlirin u<; 

7 
'" muli anm11 olm~ .. 

tıw. mubhil bnnç VCf'ICİoiİ hasıl,.,.. 

nlft ~ az hk r~ ~~i .
Mitn Müdafuııın ihti}':ıç.ı.rt .. re<fffl' 
-..erme4c :ı.arureti hü) le bir ~> i met' 
na kılma>"' Widır. 

Her ne kad:tr ft'\1' ll<'lc maht• ~ 
011111 bu vercinin mm-ıldu"(fn ilct"a<l 
w mali bün)'°5indc mm ac h r <kıl" 
llUPhık ~ ~ ~ ~i ~') mroil ,. 
5" <k ~ü tanlar dırhilincR böfı. 
bir itlr.t7 """51-z g&iinmektcdW. Çü1t' 
kü feWııli\dc atıval dolayt!llİ) le ph,... 
da ~<Ven bir durıı.unlutı vardır. Mur 
meUıı tıaıramne ni~ ı-antn hol> 
Juiiu hrr hakikat olduıun. ftOft' bu " 
nun hir ltr111ltom ~ ~lme!<indftl 
ri· ı!.-- 2ıMW wınnesi bahis ~ 
ol-. 

Ba wırıııiniın cljer - - ...... .. 
-...u... IJilıc' 1 lbCWllCI ele ..... de-
lildir. Çün1ııü clİjcır ~ 

mulwnnıe.ıııc - ~ uç .... 
evvcDri milll ~ dayanmış ~ 
ııcdir. y alruz baduna mükdJef ın hlpıo 
idi ,.aMera sapmasını g&ırıoürıde ._, 
luncbm.lc "'i'C ~ ~,.. 
nif..,. ~ caıhı1c ..,ır.- ft
•Aır m6cnidffeır lrıo~ ~_.. 
-'ı: lklmdw. 

V«'(liNG içtinıi 91ı1..W ...... 
dal. müııbe! ft ı.,,dıllı ~- ÇiİIP 
lıil ~ hedefi harpeen -.e fevb
.. ~m ,,_bit--"'• OOI
- ~ ve iobımıi ~ 
............ temin .... ki hu,.. 
,.. ~ bİt' nevi içtiaW .dala ..... 
.. ...... da ...... olu)'oe. -

C-,Weç ....... maeribn m.. 
..ıeriıNn, meıtcadeaı i.Jlı çıkıt yap-
eık&aa rerierdea ele Oran dal. 
Bur.a, Ccuyİl''de Onca ~!erini• 
meri<eı.idir. Bir dcoiat tmridtr. Şdıirde 
85.000 DÜf1ll .. ~. 

Onıa. lııörfaia ucunda buJunııa, 
& Uı-leain, doiudakı KaDa9ld oolrr 
taaıadlıo barıdaki Falamıı bumuna U
du olan pınişlıji 21 k ımcuedır. ~ 
cacla biraz alçı.laıı ~ , ııçedcre ö+ 
nı b)tıolur. BU dajlann en Joiik-~ 
cepesi, dotucWU M rcaro dajıdıır. 
)'Üks&liji S89 metredir. k«lece ml
ftl gidildikce, ~ PJere nsdan& 
Da g6IJec. Jatıüdclti .lajlan, deni& b
ywndan ayırv. Bu da,ilar, denUe el+ 
ıu meyilli bir haltkdır. & .. ede 
lebrin müdafaa.sı ~la)~ır. 

Oıu'da nluiyle Udıemıhi dsd 
bir lıenddc vardı. Bugün bu hendek 
bir )'Ol'altı luıınalı halırıdedk. Şehit, 
İç tu"aftaki d~ların dıbine doiru, tı.
.-ıaklı bir tckilde 72 h~raılık bir .. 
ıaı.ide yapılrn14ıır. Bu IUZJ, b}m bir 
davada çevrilidir. 

Mi <Xan 1'.'hrinin. be,u bedar ... 
evleriyle, lliizel bk Ktmıı-.ı vardll· 
Da tdıir on helcrar kadar bir aruı • 
ıııerinde yaytlrnıtrır. 

Oran &İınaıııadıı bir 1'ilomeıre ~ 
l"1llda b r dalaııkırın vardır. Liaıanıo 
::ı~•IP 20 met~ kad.udır. Oran dıt 
ki ~~ lhideler )'ılrur. Yalnız, etr 

..,..,,ıJara ııit saraylar vatdır. 

~an'ın etki ınahall~inde hilhuca 
Cehll)'OÜac otunır. Sdırin coouhunda 

ınahallcsı vardır. Rura}a Kara
l<öy de deqir. Yerliler ı... rada çok bu-
~',Bu ~liler, Sudan Zt'lk11 inin. 
le 1 ~ "Ye Fas Arapları ve Herbt'rl
l~ e ~•tlllMıodan meydıına elenme-

erdir. Oran\la 24 hin kadar fran-
İ• -..dır. Sdıir nüfu:sumıo yarı ına 
9PM)ıollac &etki-1 eder. 

F.:;.an·a, Romalılar Kuiza derlerdi
~ ~ e:tltı tamanlarda 1>unıoıa 

Ol'1UI dıvınus., arapl rın Me-nelk İl' 
dedikleri İiİııl verılm rı Oran )112 de 
Eodulua mu llMDanl rı r raf dan ~ 
Nltnuşruc RtC\""Olı kereler y•-a etlf-leo • ..L! t .._ .. 

~r, "P&ll]lol lımın arına tft 

~~-dolu Cer yırın rahii .. 

- ·- ~le. kaıtl "d sııD* .......... 
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TORİNO TELGRAF·'~TELEFON' : RADYO HABERLERi 
...... ; . ' ' . . -Yeniden 

Berfin 'e göre 

Stalingraf cenubunda 

sovyetler bomb landı 
at 
1
, LONDRA'Y A GÖR 

Bu sonuncusu harbin en 

$İddetli hücumü oldü 
tı~rı:;ra.. 21 a.a. - Hava Nazrrlıtı· 
n11ıı iı. 

ı:~ t~ ı;ok lyl blr havada To
>-:nlden bombalnnm~r. lngtl!z 

ıt llı."\ı=>UPrlnln Itahn'ya kaI'lil 
ltiı ~ hü l mlanrı ı.-n $1ddetllstnl 
~"I bu .tıncuma stırlıng, Hali-

.., ~ı llUPr \'(' Wt>llln.t.1.on u~

Alm.Önl~ra göre 

Tunus'ta· 
durum 

hazırlanmış olan 

plan. dairesinde 

gelişiyor !c e•mt-;tlr: Bomba ucakla.. 
llır l ll('Q nslerlne dfiıı..memiştlr 

ll11ıı ..._ .otırlrrı tı:-1.grnfı, Torlno'ya ya· 
uu Uı rnnun, bu htırb n en sl<t· l Baıı l mcı sııyrda 1 

"'kt~''ll hOcumu olduğunu bildir· öncüleri cUretll bir bt.14kın tıarekeUy-
i<i' r. le 12 t ıık. 18 zırhlı vıısıtıı ve 3 ur;nk· 
ıdl 99 O • S..'lVar toı•u tnhrlbetml lerdlı Bundan 

' 00 kı/o bomba atıldı ba~ka b·r uıgll,;.ı JnUheı.t'Sinln ellıı<fon 
°l.tıııdra. 21 a.a. _ Tortno'yıı dOıı bir Şllllt.'rnl!Jer ıstru:~ onunu ıılnuş H' 

~~ılan hava ıııkının<lıı. ln1tll 2 harp nınlwm<'Sl c-le g•,çlrınl<!Jr .. 
, 1"' UtnJı:lnnndıı.n bir teşkil. bir . Daha ccııuvın. . llel'I nlınruı knra; 
~rıtı~ıı az bir znmnn l<:lndc fkiş<!r bin koll~rı De Gaıılle t•U kıt;ıı!1rJa ıcmns;ı 
(t' ~k 54 bomba ile 55 000 kilo tuta· gelmısJerd!r. De Cıııılle çül~r hlssedı· 

•• lln); >'llngm bombn1nn atmıştır. De: lir ka},plarn u.ğrotılını.s 'ı• l'tınus hu· 
9'ııın, oluyor ki dnldJrnd:ı btr iki bin dudunun öt~lne atılrnıştır. Almnn 
,t l: bir bomba ve s:ml)'(!dl' bir 15 uçakl:ın ıngiliz blrHklerınl ınkvtyf' 
il> 1 b r :;-aruon bombıı.sı nulmıstır tçin göndcrıle.ı~ de Gnullf.' cO kıt.alam 

· Be.ıa 'e Mecezt-lbap ) akınlnı ındn ta· 
ltalyanlar hasarın ıırnn etm1$1erdır. Sıkı su.flıır halinde 

k 
.. llc.rll;ı; <'n pl~-ade ktıV\ eti ermin üzcrl-
Ul /iye tl i olduğunu ne duşcn ilk tıombnlnr bu kuvvt-llcre - ı- 1 ka)ıµ ar \erdırn \e dnğıtmı tır. 

JJ( SOY UyOr 8f 1 f(' E'Zelbap tilki ordugl\hta dn yan• 
• li:jftonıa• 21 a e - Buı:\}nku ital}-an rm. gınlar çıknrılmıış \ c müıt>nddıt ıı~ak. 

ı.,._ ~"11 ı:cl~ki h:ı"a ıımrruru h:ı.kkında avnr balaryn an tahr boluıımuştur 
:ot' '""&l(la' i malum 

111 
\cri)"Or: Alınruı n\ cı t('Şklllen Ablot yakmln-

~ ... l)ıııı ,, .
1
. 

1 
k ti ri nnda dUşman tol'(U mevzll<>rlnc c<>k 

İngiliz'lere göre 

Tunus 
toprakları 

Bizerte - Tunus 

arası müstesna 

müttefiklerde 
( Başı ı ıncı sayfada ı 

lngili'l. ve amerikan u(llkları hava üstün
luguııu s:ıf;llnıak için alman h~va kuv
\Ctleriı le d°' u~Ü}'Orlar. 

~ 
1.on<lra, 21 a I\, - <' .. e·uir radfosu hu 

sabahki )"il) ımmtla şunları lıildirmıştir• 
~luııefik 11rhlı hirlilderi 'J'unus hu -

ılu.clmııı kiitle halinde geçmekre<li r. nıiit· 
ıc(ik para•Üt~"'11en duşnıanla ıem.uı ıe
min eaneden doğu istikametiııde ilerJt · 
mckıedir 

Bütün Tunus toprakları 
Müttefiklerin elinde 

1 ondra, 21 a 11. - Bl'lln~\'llle radro· 
su, muuclik kun etlerının. ·ı unu un 40 
kilomeıre <enup doğusunda mihver la.1'· 
\Ctlerı)le ıcm.ıstıı olduAun~ bildirmı tır. 
Spiker, llızerıe ıle 1 unus arasındakı kı· 

SİRENAYKA'da 
Tunus'la Cezair arasında 

muvaffakıyetli 
savaşlar oldu 

Mihver ucakları 

çölde faaliyette 
( Ba&I 1 tnrl yfda 

)"."lkı lmıştır. 

ltalyan tebliği 
·Roma, 21 a.a. - iıal)~D rcsınl tchli -

t.i: irenaik'ıe, ileri un urlarııı şid<lcı li 
fa:ı.lh~i J;a)odcdılmişıir. S.ı'~ u~al..brı· 
m ız. çol hölgt<iin<le <lüşnıan zırfıl ı ı.ınk· 
l:ırını makineli ıüft·k nteşioc ıuınıuşlnr 
\e y kmışlartlır. 

Miln ei kııafarı, ns.ke.ri ıcshleri kul· 
l;ınılnıaz bu lııtlc ,okıukıan sonru, Bin· 
r.azi'} i tahliye cımi~lerdir. Biog:ı -i. şclırı, 
hu surcılı• bu harp esnasında U\İlnc ii de· 
fa olarak dii$nıan eline ~eçm~ur. 

Laval'in nutku 

BERLİN'DE 
çok iyi karşılandı 

..,'?r'iııo ,..ece. tnfl 17 l3\a U\'VC e • alçaktan truırruz etnılşlcr ve lyı ne-
~ :rıı )enı bır akın )'apını,tardır t <'eler almışlardır. 

tıı ardında dalgıılar halinde hürunı Dalgalar hnllnde htıreke· eden 1-
. tı~ıı. dll$man uçakbn Mlha ~a aıerke7 talyan bomba teşklllcıi geceli gfin -
ı- ~hllr-ıerine birç<lk infil:lk Vl' \'llflµın düzlU tnnrrıız Nİl'J:'('k Frnllfilz $huni 
~ 19 ti :ısı atmışlardır ıı~1ar kiilli}eılidir. Afrlkn.'1 11..rıınnlnrını VE' bu llmarıda 
Jlllıtrı lu 120 }ııralı vartlır. Biri ı:ece n'cı· bulunan lngilh: ve .nıncrfknn gemile

ım ıııusıe'na olmak lhere bUıün fıınus 
ıopraklarının kimdi müııefiklcr eHndt 
oldu[ıunu ilu~ cıolenıi tir. Berliıı, 21 ıı.n. - Ynrı resıni bir Ü)· 

Almanlar büyük miktarda ıı:ıkıan lıil<lirili)or: \lınan si):l1İ malı,• 
lillerın<.len bC)an e.:lildiğinc söre, frnnsıı 

malzeme yıgıyorlar lla•~·ekili ı\I l'ierre 1 a.ral ın rııtl)O İle 

• ~ lllıl urnfından Qlınıtk üz.ere üç dü' • rlnl bombalnımşlnn:lır. Bu harokt>Uer 
Utai d- - -

1 
- .. sınısındn mlh\'cr a\'cıları •kt clOşınnn 

Turıus'takl nıülteffk umumı karar· ı ııe~rc<lilcıı nutku, lilzumu kadar saıihıir. 
glılıı, 21 a.n. Ö{:renUrlıiUn(! ı;örc, 1 ııu nutuk, bir fnmsız pc;ılııikn-. retıhc· 
nlmll:" kuvvcllcrl Blzertc llmMının ,.inin oıane\İ 511rcue tcşckkuliı ~b; t<'" 
48 kılonıetN> cenuıı bat.ısındn hnl<>n Hı.kk cd"I ildir :.ı ı.a,.ıl iıı scçtıt;i rıt 1 U$ııru mu,rur. avcısını dü•Ormu ll'rd r 

Ş mdl öğr<>nllrl'ı:lne gBI'f'. 17 son
t<'Sı1nde Kazııbl:ırıkn ııçı.klıınndıı a
mer kan skerl taşı) an '12 000 tonll{ı 
tohık bir gemi b r alm:ın dı>nl7.nltı,ı;ı 
tarafından batırılm1$ ve ııncıık ı>ek 
nz ıimerlknn ac:k"rl J.'Mılı Y'('.rlller ta. 
rafından kurtanla.bllmtştli. 

sıııeı ler kazmaktadır Buııdnn Q~kn 1 
• 

1 nıe 1 düşman oU) Uk savıdn hanı mnııcm • muhtt"hf formüller sınu1 n uoasl-bl:t n Şimal Franr::a ve 
· Hoflanda'da 

l.oııcıl'll 21 a lnglltz 'c Kann· 
11t lüan d\m $lm!ll •Tarısa'da ,..c 

dakl tıe<1cnere hUcum ımı._ 

20 &Ünde ingilizlerin 244 
r- "~ak kaybettıgi biJdıriJiyor 
it ıt~Uıı. 21 ıı.ıı. • Buı.:Unll.U aln1A 

.ı'1 ~aınck?, ıngı l.'rl.k ın tar ı 
CVVctkJ ııccc Ylll>llllll hAVll hUc.ı 

4u Ve kıgil!z ucak IW.YIPlan tıakkınua 
llıı:ı.ınnınt vcrll.'llelctcdlr: 

• lcr&..tıda işgal altındaki memlekct
ııı· c altı Britanya uçağı d(jşurlll
bt~\Ur. 19-20 sonteşrin gecesi her 
oı 1 Yeıleğlnde bir plt\nör çekmekle 
}.,> ıııı İki Brltanya ııavaş uçağı cenup 
~l"\'eç üzerinde uçmuştur SllVUŞ u. 
hı. la.rınrlan biri ile iki plinör yere 
~ ~"k wrunoa bırakılmıf içlerinde. 
~ ~guncuhıic çıkarmıya memur ln-
lt ar muharebeye meebur edilerek 

llııı.ıniyle imha olunmuttur. 
~ eonteşrindcn 20 sonteşrlne kadar 
d tan:ra lıavo kuvvetleri 120 si Ak
ıı:ıııı:'de ve Şimıtl Afrlka'da olmak 
~ tte 249 uçak kaybetmiştir. Uçak-
1,,~~ ve h:ırp gemilerimizin tnpları 
)' llc;:ı'k dUşllrrnekle bu muvatrakı
~ e lıtinık etmiştir Aynı mOrlrlct 
Ilı ıtınc1'::ı BUvll'k Rrltonya'yı karşı 

llcad .. ledr hl:r. 97· ucak kıwt-ıettik 

Şitnalı Fransa ve Hollanda 
üzerinde 

l.oodra, 21 LL - Tebliğ: lngiliz a' 
~rı dün şimal Pmnsa'd:ı ve Bollan· 
d daki kanı hedeflttinı boınha!amışl:ır· 

•r Rtr İngilİ:7 ll\C"t51 doruncıni,tlr. 

Memurlara 
pamuklu 

dağıtımı 
ti İktısat Vekllli,tti , Maliye Vekilli
~ ile mutnbık kalarak blitün ıııı.t 
l> lıtşlan sahııılerıne Yerli MoaJ\ar 
li~:tarı mağazalarınca 'pamuklu Vf'
lııırn ını kararlaştırmıştır. :Pamuk
da •r Pamsı maaıı &ahıpkri tarafııı
bı 11 Öllcnmek, kupon osterllmek ve 
b~ deraya rnahsııs olmak Uzer<" şahıs 
Ur ına 20 metre olaıak veı·ılecek· 
tı:ıu Kuponlnr hazırlanmış ve mal. 
~ÜrlUk!crlne göııderilmlşUr. • Bu '°" Onlar mUtekaltler, yetimlu ve 
laıı~nı hizmet karşılığında maaş a. 
tı.ıı ara veya vekillerine llkkA
lık~ 1942 • ıubat 1948 tıçUncU Uç ay. 

llrı verilirken dağıtılacaktı r. 

Eskişehir' <le yoksul 
çocuklara yardım 

~~hlr. (Hususi) - Kln\ses!Z ve 
~ l:Oeuklann korul\ITMlSl ve ık>>"U· 
!_. 1cin eclırlml7.dc i'CTok11 l('Lbl!"· 
tı ILlınrnıııt.ır. Bu tı\.lflUStıı ParU tcşkll!\· 
~ b\1)-Ult ynrdJrn yapmaktnı11r. Mer· 
~ 800 roıaıuı ~uca be.men sıeaı< 
llı.ıı \llt de verumesı lçtıı t.cdb!J'ler alın
~ l~umıu sıhhi ~e ruı.ktl >nrdmılar 
nı.,,._dc!. ınceıcmcıerc '1tN0m"'Ur. Kay • 

aı, ~mız kaza ve köy eut>clertlle 
..,~ ~ >"&rdtmla.n yapo.ca.kJaJ'd1r nu 
-"•l·U 'c bu )'11 valllllitmlzln bakaeatı '1 CO<'uk ııaymnın 1500 buıaea:ı 
h11t lrı CdUmektedlr Köylll ve tchlrll 
~ hailnımz bu mC'l'lll<ıkct bl üze • 
~ kend.lort:ne dll&en >ardun tılsse· 
~ lldemek ıctn nıleUi yarnmakt:ıdır· 

'I' llJ.; ırllnde Esktietılr To.lıal pnznn ve 
!ı~1 csnarı 300 ltra eU>tşecl lbrn · 
Fi<- O~PoYraz O Ulkım clblsc \ e Yusuf 
• •v11 .. 
~ o,.ıu lOO Ura kıymetinde blır lolzsrı 

nıesl t.oplanus buİunuyor. ŞlddcUJ tıır dC'rin sıl1'~ne ıcşrih cuncktL'<lir. Bcı in de 
mficadcl")l' ıntl7.nr olunmaktadıı. hılhas~a. lnı;ılıcre 'e. Amcnka

0

nın dıın· 
) a bol "iUıği ıçin 7.etıtin hanrlı)Rnlıır 
gibi tdlkki edilnıe-;İ kabc) Iİ) eccgi hak· 
kırıdaki çok doğru muş.'lhcdc ka"<lolun • 
nı:ıkW!iı r 

Hareketler· plan dairesinde 
geli~İY.OF 

Berlın. 21 n.a. runu ~e- Cezn· 
ytr nrusındakı tıı.ı<lu~ oolge5iııdc al· 
rnnıı 've ıtalyruı ıutnlarıııın IUU"eketle· 
rı µl,uı dııırı.swde ınkl~n.t etınektcd!r. 
Oı-du blrlllden '! unı,ıs şcbrl lle hnı rı 
şehri olıın Bizeı·te arasınun aıkıcn el· 
!erinde bulundımhtklıırı kanı ve der 
mlryolu şebekesinden ı.stlfııd<ı cl.mlş-
1.ercllr. ş riı.dbc kadar vnrdığımız ha-t
lann bntı ve cenup bııtısında dl(:er 
birkaç noktada tcrUb t almak tmkü
nı hnsıl olmU.$tur. Muhtelif bazı yer. 
lerde inglilz ve de Gaulle"cU, \C dün 
de amerikan ku~etleriyle mihver 
kuV\ etlen arasında Ç8!1)ışnınlar ol • 
muştur. l>OıımNt geri cek!lmlşUr. Hn· 
rekAt sahasına doğru > oni takviye 
kıtalnnnın )'QUl çıkmnscyle, nlmıın 
ve ita.ban kıt.alan fimdlden ~ 
bir muharebe kudretbıe nuıllk bulu
nuyorlar. Bunlann .elinde bllhııssa 
pek <:Ok tank ne motörltl birlikler 
vnrdır. Bunlnnn hareket kabüty ti 
bQylik oldul:undan geniş bölgclC'J1 no
zaretlerl altında bulundurabiliyorlar. 
Buna Tunus. C~ ir hududuııd~ 
nlmn.İllann elinde bulunun mutlak 
hıwn hA.klml)•NJ ilClvc edllmelldl r. 

Almanl'ar batıya doğru 
ilerliyor 

Londra, 21 a.a. - ~:r.air ra<i>•osu bu· 
gün öğleden sonra şu haheri H~nnişıir: 
Tunus '\C llizene dıirlerindcn kalkan 
alnıanl.ar zırhlı oı.İ>mobil \C tanklule ba· 
U)B doğru ilerlcmekıcdir. Almanların 
Tunu.~ topraklarım ~lıc:ıı giris nokta • 
l:uııun Tunus linıaniylc ·ı nnus uçık Dl(")· 

danı olduğu sanılı)'or. Hu·uçak me')"t!aoı 
müucrik h:ıv;, ıru, ederi tnf'llfından de -
\ıtmlı olarak bomhalaomııkıadır. 

Müııefik fıı:ıli) erlerinirı ba lılıı hao• 
larda J;örüldüfü hakkındaki iddia huw· 
unda da Cezair ra<l)'O u \u wı !eri SÖ} le· 
ml~-ıir: • 

Bu ha'a kuvvetleri düşmanı Şimal 
Alrika'dan l<o\RClik olan müttefik kuv · 
,cılerin anc-.ık !>it kı"nını ıcşkil etınd.ıe 
oMuğunu biz J>Ckall bilip1ruz. 

Son Afrika hareketleri 
almanların lehine o/mu§ 

Bedin, 21 a.L - Şlmııl FraMlz Al· 

Alman çıkarma hareketi 
önlendi 

Cezayir, 21 a.a. - Ccznoyir radyosu 
Gnbcs yakuund:ı bir frorısız nlıı,yının 
bir almruı çıkarma harekct ndn önO· 
ne ıt~<'t!<> muvartıık ol luAunu bil· 
dlrmektl'Cllr. · 

Dün sakin geçti 
C<.vzaylr. 21 a..n. - Şiıııal Afrtka'da.. 

ki frnnsız umumi karargAhının 2 nu
maralı tebliğinde sııldn bir güıı fl<."= 
Uği ve düşmıının yeni hUcunılnrd:ı 
bul unnı.ndığı blldlrll.ıne1< t ed ır. 

Sicilya bombalandı 
Kahire, 21 n.c. - Mal ta'da Uslen

miı:ı bulunan İngiliz bombıı uı:aklıırı, 
clUn gece mihverin Tunus'a takviye 
kuvvetleri geçimıcsindc işe ysrama
&nı ıemln maknrllyl .. , Slcilya'dakl 
Catania, Augusta. Gerbln ve Comlso 
h6va meydanlannı bombaltun!flar
dır. 

Cezayir üzerinde bomba 
uçakları 

Ce7.ııyir, 21 a.a. Dlln. saat 19 ile 
20 ara.sıorla şehir Uzerlne birkaç 
homba atılmış \•e bazı hasarn ııcbl'. 
biye! vermiştir. Uçaks l\'artnr çok 
ıııddetli k::ır§ı rııallyetle hulıınmuş. 
!ardır. 

Hava yoliyle Bizerte'ye 
takviye geldi 

1.ondra, ıı a.a.. - Fas radyo5u, tank· 
lar da dahil olduğu halde ha'-a >~~li) le 
gi>rıdcrileıı alınası ıakviyelcrinin füzerıc

)c indiğini bildimıişıir. 

Romanya' da 

baltalama harekelleri 
:)toKoholm, 21 a a. - aftoıı bladet 

gezetesinln biılirdlğlııe görı-. Ro -
mnıLya'dn ploe&tirl tı.-Jci petrol sııllıı.. 
rı ndtı. snlgııı halinde yangınlar çı'k
ıııası Uzcrinı· blnıleıı fazla tevkltat 
yı:ıpılmıı:ıtır. Tevkifler devam eımek
ıcclir. Tevkif ı•ılllcn kimııeler ara
~ınıla teknisyenler •il' vardır. 

Homcn genelkurmayı ile ı;eslapo 
petrol ku)'ıılarını nıuhafa:r.n eıleıı kı
taları takviye için kuv\ eller gönder. 
miıl .. rılir. 

rilmınt inı;iliz • ıune:rıkan kuweılcri çı· İsviçre vergileri artırıyor 
kalıd:ınberi iki haha geçrni,tlr. Bu hare
ketlerin )ttııteiik hedeflerine '7-rmndıkla· 
rı ,imdi artrk S<°;)lffict>İUr. Filtı.t.ki'-:11 hu 
d~an harekt"ttnin hcddi Rommel kuv
vetlerini arkadan vurm.ık 'e bir kı~kııç 
harcketi}le mihver ku\'\ etlerini Trııblu' 
' " Tunuı; cevrtleri~ sıkı~ıınnaktı, io
gilizler ve IUJlC'rikıılıb.rın mu' affakı)et· 
leri ancak ~unlanlır: 

Berne, 21 a.a I<'edcral konsey 
seferberlikten doğ ıı çok bUyUk mas. 
rafları karı:ıılıımak Uzere bazı \ ergı. 
lerl artırmağa kemr vr.rnılştlr. Mlllt 
Mlıdafaa vcrgısiyl .. İ§ kazıuıç vergisi 
artırılacak ve Milli MlldnCaa için !e
dnklirlık adı ile yeni bir vergi konu. 
lar:ıktır. 

1 - Anglo·Sd<sonlar Sima! Fran 11 bırokLıkları blr sahada lht.ıyııth 11erl 
Afrika'1nın dayv.rııık ookıalarına a~er çı· hıırok<>U<>rl yapmakta tktıfa ~1,yorhır 
knmııya muvaffak olmuşlardır, Mareşııl Rommel ise • buırUn artık 

ı - ("ezair'dcn 1 wıus liuduı.luna doğ-
nı ilerlmıi.şlcr<lir. SÖYl<'tıeblllr - <ltl$mnnın nb'eUerlnl an-

Ancnk bu Uerlu)'IŞ cok &Utır ,.0 lh- lar anlamaz e' velce hnzırlndııtı mev • 
tiyatlı otmuş \C Jını ek et ıer haşlo.dLk· zllere teldl"rt'k Y<'f'leEmb'e b:lelamıttır. 
t.ruı nnco.k 15 ııUn sonradır ki Lki ta·' Rommel'ln rlcnU Montgomcry'ntn taar
rafın keşü nıU!rozeterı ıı.ra.sındıı te - nızunu reıee utratı ı!tır F'llhııld8<::ı 
mas vuku hulmuştur. bo~cvtklertn b r sahad.' t!C'rleY1t ~-

Bu 15 gün K'!nde ise Sima! Ahi· arruzu n.l(amete ut:ramıştır. Ahnıuı Mn· 
kn muhıı.rebeslnln manımrnsı değiş· resallnln bu rıı:nue kn~.ı:ıncııtı muYfttlıl • 
mi Ur. HnrekAlın nA"ırltk merkezi 'e kı~etU netıee~r1 kt'ndlnl il' •ermek· 
doğudan bntı;ı;a intikal etmektedir. 
Bu ise Rommel'ln lehindedir. CUııkü 1" ırcclkmtyccektJr. 
alman rrınreşnU ElA.lemeyn ile Bingn.. 
zl nrıısmdnkl cöl sa.hasım bıro.knıakhı 
Tunus'a yaklaı:ımı,ıır. Tunus ise top. 
nık teşekkülfıtı tt.ibnrlyle Avrurıa 
ce,·rclcrlne bcn1.edikten b~ka Avru· 
pa kıtasına dıı c;ok dahn y&kındır. 
Afrika or<lusu kumo.ndnnı bu tloğlşlk· 
Hkten açıkça lsUfndc otmlatir. CUnJdi 
diişınnnın nıuvıısnlıı yolluıı oldukça 
u.ayarnk kurn.k çöllerdC'fl geçerken 
mih•er kuvn~tlerl kendi l~e kny -
n:ı.klnnııın ynm başına gclnılşlcrdtr. 

ltaly_an resmi tebliğine 
göre 

Rom:ı, 21 ı.a. - tıal)'tln resmi ıeh
liğin<lc dcnili~or ki: Ceı:air'le Tunu ııra 
sıııdaki huduı bölg<"Sindc k~f umurla· 
rı arasında lehimize netiu·lcncn çarpış • 
mala.r olmuştur. Dii~an, ııınk ve nıotür· 
liı vasıta kayllcttlkıcn sonra geri çekil • 
mişıir. 

1. l..aval"in mıdmnun yıınınd:ı, •ahık 
Amir.ti l l:ırlan'ın nutku d;t ur<lır Her· 
lin ~İ)asi ıruıhfillcriode lıu mmıkıan sa· 
rilı urette nn''11ılı)or ki ı 1. 1 n,aı ı.• e • 
rine çok tıf:ır bır \'8 ift ıılmı ur. llu u 
ıife, .ı;cncmllcri t.'trahoclırı hı) ıtnel ı;or · 
mil$ olan frıtn~:ı'>• idare ~ımckıir O 
Praıı•a "ki 1 )e, lct Rehınirı sabık nıu:ıviııi 
biuaı Darbn, \'l\tnn )Olun<L-ın ll)Tılmı 
"e bugün )cniJen farcşal Pcta1n'in wz
dl' direktifleri~ dayanmak ıcşclıbiisüıı · 
de bulurunu~tur. 

Alman Hariciye Naıırlığın<b miişa • 
hede edildiğine f:(ire. bu iki nutuk ı:iiz 
önünde tutuhırs:ı, 1. J.ımı l'in knrtıbştı· 
ğı dbamn ~ m;-ı iyice ölçulcbilir 
Bugün içinde buluoduSıı Vll7İyec, mu • 
hatclaık ki müKunmel bil' vaz.i) cı gibi te
ı:ıkki edileme;ı,. 

Alman Hariciye Nazırlığıll(\:ı bcyaın 
t'di!Jiği gı11İ, M. La'-al'i.n h.-tlen ka!"ŞI • 
l:ıştığı divtl)·• ~ suretle h.<tnctmelc nİ)"C'
riooe olduğu w hıgünkü karp$alık tlu
nımda Fransa'oın Avrupa'da bir rol ıtl • 
mn ını mümkün kılı rak •İ~ tın uru 
tmlmuının mrnnıtün olup olmı)'8Cl!BI lıe
nfü ı.:1\rulmerm kıedir 

'ıhn\et m dn biltliriln~rcdir ki, 
,\fa ı~.ıl Peı~n'in 'e Mare,al'iıı lli"d..-ii • 
cnl't Rci•İ T a,arin <aluİ)-etleri. ı\vnır>A • 
da htılıman bürün imanlı vatame-.erlcıin 
derin hünnetinc lly&tirlcr. 

İngiliz Bahriye Nazın 
Alexander dedi ki: 

Şimal Afrika 

hareketlerinin önemini 
Stalin bilir 

Londra, 21 a.a, - Jngllız Ilnhrl)e 
Nazırı M. Akxaııder bu,ı:;lıı denıit
ıır ki: 

"Şimal A~rikn hareketlerinin c
snsı M. Ç!lrçıl'irı Vaıington, Kahire 
ve Moskovıı'ya yaptığı ıcyahatlcrıle 
kurulnıuııtur. Stalln bu lıarek• tlerln 
chemmivetini tanıanıivle mUclrlktır. 
l)l\ıma~ı Akdeniz de ı.·ıırıluk Çtiıık ı 
dli mınııı f'ıı @ç mukabele f'ılebilc· 
ccıı;i :rer bura ırltr Bu lıan·kc1 sa 
haınııdaki mııvaffakıyetlf'rınıız ı'IU • 
nuını gltıı:ide daha gllç bir mevki{' 
ılUşürecek Y<' dclayısiylc 1'1erhal Sov
yetlf'r Blrllğinı' netcs alılıracıık te
sirler yapacaktır. 

İspanya ve Portekiz 
kendilerine verilen teminata 

teıekkür elliler 
Londrn 21 a.ı.. - Şimal AfrU:a tıa· 

rckALı muııruıeU<.'tlyle !sıınn>ıı 'e ror • 
t k!Z hukümeUeriııe ı.:<Jnde ,ıeı ı. !lllnnl 
mcktuplannıı bu hUkt.ınıl'•.~ı taıar n • 
da.n verilen revo.ptann ,ınd. l..(lnd .ı. )D 

geld!A'I n.'Slllcıı lı ldirOmekte ! r. l p n • 
)'a hUkQrnCtt 'eni A'I eenptll DU temi. 
nııun nııntınt.tarltkla k b-Jl edlldtt nl 
bUdlrmlşUr 

Portekiz hUh1lmctı de bu km n11Lı 
bU.vGk b1r ıııemnun~ctıc ka)dc-t • 
mlııtlr. fti6llliz ve Portt-kl hOkllmttl ı1 
ıınuıında ~ki ltUCuk muahedesine ~ıra· 
nıınık datnıo. mevcut buh.mnı'\ltı ol:ın sı 
kı mtlnnıw.bctler öolılyış!)1<:, lne-fllz hU· 
kümen hu cevabı hU."Ns:I blT mcrnnun 
l.uılda ~lıımışlır. 

Ekuvatör Birleşik 
Amerilfa'ya cenupta üsler 

verdi 

SİRENAYKA 
Bingazi de ahndıktan sonra 

tamamiyle 
İngilizlerde 

Agedabya'da 
temas başladı 

Gough )ıtZlfQr: 
Bıngazı de bu ııcftt elimize pek çok 

esir g<'Çllll)Cll.'ktir ve bu gıriı geçen <k'
fıı olduğu gibı şdıir Cİ\-arında )-apılıın 

rııu.ta!lcr bir mtı.dan muharcbcsının ne· 
UC.l~I deı;ıldır Bununla bcr. bcr Bıll!i~ ·t· 
nııı 1nptı nıuııefik dh'a ına 1.oi değerli 
hır a\ıınıoıı saglıınıakı ıdır. 

Bu el<:rkı ışı:al bıııı.ın harp mı ... ldcu 
ıçın olacıık ve Hıııgazi ıcmi1lenır ıcmiz· 
leııme7 bııinı ıçın 1.·ok fa)dalı bır us 
olncııkur 1 akaı <falu oncmli olan nokta 
Uinıııızı'nın ltal}a0

)'1 daha ~akın&n bom· 
h.ılamıık ıçın uçaklarımıza hvckcı nok· 
msı lll:ıl tk hır ha va ml')'Cl.ı.ru ıemın eı • 
nıcsıdir Din.ı;azj'nın lıalya bumu= olan 
ll2JlklıJ;ı )Dlnıı 72 kılomctre, Dcme"dcn 
<.lırıd'e ı~ UO kılomeucıdir. Bundan 
dolayı ireouka"daki bu ha\-a meydan· 
ları dolu Akd=ü wnindeki dcnız )'Ol· 
larınıız ı~ın açık bir a'anıaj ıcmın cı • 
ml'kıedır KC7a bu bava mC}danlan Trab· 
hıs 'e l wıu~ ı kı harekiı içın elvef41İ 
nıe' kıde bulunu)•or ki buııbrdan bu h 
İ\ın de ıam mCıı ~)le fardalanaaığımız 
mııhakkid<ur. 

* loodra, 21 ıı.n. Cc-za)ir rad)"05Unun 
lıildirdiğine ı;ore, wn 24 aaı içinde 
'l rabhı•'lın ır,uo kilomeıre ccnubuııdaki 
Çnı ko) u )-akınınd2 çok büyü:l;ı; ~ayıda 
m.ılzenıt')c nt.'tlık onemli kuV'\etlcr ha
rek:ına llulunınu~ıur. Bıı ortlıınun Aiage 
ile frnhlm ıınl"ndııki kı}., )olunu kc•· 
oıC' •e \ lışm:ı" muhırmcldi' 

Kıı.h n:', :.n a a Ortıı ıi< .ıııIUtz 

ren 

b:ıh ıutaıarr.rıız tara· 
mbtir. Sck'lz'.nol oni ı • 
ın. Aı:eda.twn dvıırla

tem 11 ha.llrHle bulun • 

< ımu t.ur 
ıv 20 rınteı; lın (1t>Ceı>1 S a 1'.ava 

ml')-dıınlan muvııtrııkl>etJc oomt.ı;ılıı..'1 • 
mı:tt.ır. Dfuı Tunus kıyu ne 1clannd:;ı ı
kt bm tonl\llk b ıt~ 1>0mbnlnnm11. 
bu '1'l'ln1n~ OT'tl!BlOO bl'I' Jı;abt."l ka.)'dcclU· 
m IE ve C'<!llll yanar btr lıaJde bırakıl • 
mı ır Bu Yfl.P\ll'tl r;onmdan tm"Pll uc:ruc:· 
ı:ın hO ı<"!'T\ l!'I~ ve batati<en tert>OOU· 

m Ur B:ı kıı bt!' hü,ı.1lk vaı>W' Bon 

l>umu ııc-ıklftnndB hQ<'Uma uı:tnınuıı ~c 
ı op 11 teş " tutu lm u.ı,ur. A.}'1\1 hö}J:(>d 

:1 Yunker9 (UlsQTÖ!m(1şt:Ü?' Uc:ı!da· 
run ı.d n b si (ls{lnc dönm~ir. 

Türk karasulan hari( 

BÜTÜN 
AKDENİZ 

müttefikler tarafından 

tehlikeli bölge ilan edildi 
Londrn. 21 a.a. Amirallik dalttlinin 

tro ti· 
Ahn n ve tıaıyan tı111kOme.tlcrC Frnn-

sn e a.k"..orun:ın mütnrdccYI bozılnlk 
Akd(!nlz kJYılannı lfsı:ııl c·· 

ndan, B !eşik Devi Uc: 
hU UmeUcı1, b:l.ZI Akdeniz 
~TÜ raın tçHı tclıllkcli o

oo l'l>'k1 trdblrlcrtnl r;erı.1şlc-

ve lnırt t<> 
bölı:l'I rtn 
ıamt< hlldtr 
mck zorunda laılmıtlnrdır. Bunun ncll 

ece' ol rak B h~ Devkıtlffl" ve tn::ll· 
t re hUkilmeUeı1 şU Mhl.'11 btlrllrlrl~ k1, 
T<lrk knf'fl"'ılnn h.'lrte o.~'lfrıd.-ıkl hat • 
tın do~ııuııt1n ldUn bütün A'kıtcnlz &U· 
lan ~!lt'fnhı tçt.n tt"h1'3<e ld!:r: 

llRt. FronfHZ - taıınnY')I hududun<kır: 
ıııtJ;ıl'('n, tı;pıınyol 'knnı 9Ul:ırı sının bo· 

yun<ll crcıız bımımııı 3.090 m 1 rncsste
de, 42 <J<'Tt-'<'M<' 1 !l dnldkn slrnal nrzınd!\ 
\, 3 ıt~rcce 19 ıl k dotu tciündc t>ır 
nokt ya o ııt n 39 ııcrcce 4G ıWkfka 

11tm ı rı da H' 4 der<><."C ~ daktkn 

ılofı'U ıu ı.lnd" b rokln)"ft ve <.met n da 
J sı ı ıt rc<e ! " O: yit sn h tine ı:ttmek 

t<'d r 
Ml!Uefik mıı1camlnnnın m~'l ıdt"$1 

olı'I drın bu l>Mı::eye ~'k .-ıl11" hi'r 
gmıt. bu hnrekettn<ıeıı ooıt:ıMık nrr 
ttlrlil t.-h!:tl<t• \'e rl<;kl kendi Qzcrl'lC 111· 

m1' l>uhttıncaırtır. 

İtalya' da Üniversiteye 

talebe kaydı kısıhyor 
Romu 21 a a. Bu sabah topla. 

ıınn naz
0

ırlar m"clisi mrıarit nazırı 
M Bottni'nlrı hazırladığı kanun l!ı.
ylhasını wdlk etmıı:ıtir. 

Bu tıh ihanın bUkumlrrıncır, ma
arif 0az;rı. harp ılevam ettiği mUd
detçe ve hitamından bir sene sonrııya 
knrlnr, üniversiteye talebe kaydını 
tahıfüled< blle~ktir. 

Art1iral Stanley yakında 
Moskova'ya gidecek 

Va ington, 21 a.a. - Amerika 
cuıııhurreisli ·i sözclisU tıırafırıd'an 
bilcliril<llgioe göre Amerıkn'nın Sov
yf'ller Birliği .bUyUk elçisi amiral 
StıınloY nihayet bir aya kaılnr tl'l<r:ır 
Mo!!kovn'ya <lönerck vazifesine <lc
vam edecektir. 

büyük 

kuvvetlerle 
taarruza ge(tiler 

nerıın, 21 ıı.ıı. Aln'UlJl ord\ılan 
bastwmut.an ır: nın tcbll~ 

T.,rck te'TCS!nde OOşman lna cı hU 
eumlarda bulunm~ ur Düşman Pnd • 
~ kadıır oldllt:u ~I atır ve k:ı.nll ka 

yıplıını. utrıynnık püskürtU ü.r nu 
ke6kndc eere>' n UUUTUZ ''C rntl -
ı!.ııtan ım \ nt!an.rutıı 25 ııırteşrlndcn 1 'l 
80ntl't e k:utıır ıs.300 k' tınmıı 
58!) Uın.k 2S3 t.oıı \ c 630 Pb de C:ır 
lfıhı tahrlb<'dllm~ w le gecirUm 

Suı.!Uı.i:nıl ın < cnulJurAı \C h.lt· 

rnukl.ıır tıozlurl.:ınnda di.l!jlll ın tank • 
rın tıımıu inde tıUyuit kU\'VCUCI le Ul· 

arnız et.mtaUr. B düş:nlln mQWrıü ki· 
uısı d ı Ulmı&tır. 

Ae;ı.ğı Doılda da ı.man ıı c rom iti-

l: ıarının ı.nntcı mudar. mutuı.rcllelet1 
~ am udlyor. M ' cnıNZ 
gC(tll tc muııa!fnk o nrı t~ 11 b 
MW)'Cl stharl a l.J. ı teVrll rck yoltc(l:!.;· 

mlit.lr 
D~ın b~ COk hücu:nbot.ı.ıı.n Uc 

t\eva'yı ı:<'Ctl\l'k ıcın ) pUltı btr l('ŞC >· 
1>wı ımanıarın rnüt('fllCJ1d7. müdu.t 

ıı.klm k: 

mü$1Atıkem no.d.a&ı 
HUcum kıtıı JTınm b tı.ıırek ti esnasın· 
da ırtl!lhlı s s. ıcnıcn mUretdcC? b 
t<'&ktl btr eok munarel>c mM'Z crlnl 
Uı.hrtbct.m1' \'C dU!Jlll&llD. ağll' lc.lYIP 1 r 

vcrd ırrnı.tır. 
Uuık PıULldc nim.: n ııa'ni uçakUın 

Murm nı k dc-n\ry(ı nun l>rr kısmına 
t rıı bir tıucumd.."I lıtl unmu tar. 

Sovyetlerin muvaffakıyet 
haberleri yalanlanıyor 
Uerlın.. 21 ıı.ıı.. - T.:rck kesiminde 

alman \C rumcn kıtab ının vcrdiı:i nni
daf.ıa çırı11şmal.ı:-ı wn muvaf(akı)ci.tc 
nctkclrorn<.'4<tedir. J\erlin ::;kcrl m:ıhfıl· 
leri, bu mu' ff:ikn ti, alma l.ınn ilk de
fa ol ınd: lCIU mıxl '.ı:ı .. Thlan kull;ın -
m farına :ı.tf l.'kt:-<lir. 

So\)Clle İ hu k~e )"ll<>tı°'I l:ı:ll'• 
ruzun ının-aH kıyct k.uandıj:ı ,-;c alman 
kı.tabrının seri pfüku!'tuidüi;u hakkuıd:a 
sovyct hıı~i tebliği hakkında ıılm:ın as
keri m:ı.hfillcrini11 NklirdiL,oitıc gô!'e, T e
rek kcisiminin hiç bit' noktımnda en afak 
hir msh.'tlH WV)'et mU\ııff:ıkıyetİ il.mis 
mcvrou &t-ildrr. 

Alman ve Romen 
kıtalaı ınuı kar~ı ıaarruzıarı 

Bcr.ı.:n. 21 -- - .~kaıs)-a'dı:;. 1c;n:k 
bOlpc:ı.aode aUııao ~e ıuıııaı kxalacı d~ 
mail açın ~ pwb:Wya mai obo ınüdafıııa 
ı;;l'~ 20 lllJ(llqno pıou bi.r•lı.;aqi 
ıaaauz,Ja ~u gıco 8'aC'.lk badanDl 

üer.kıuı~· ----
Yelkenle uçuş rekıonı 

Viyann. 2.1 a.a. - .. Alman yel
kenle uç..., ııulli mektebi" profdsör
kı1mlcn I crı,.-enz.ı Laratındaıı yelkenli 
ııçaklo. Y<'nı bir dtinya rekoru kırıl
ıııı§tır . .Bu rekorcıu 45 saat 2ıs dakika 
bet! s.Mlyc tıavada kalını§ ve bu su· 
retle evvelki rekoru 7 saat fazla.sile 
ı:ırmıı.ıtır. 

Hollandalıların yüz 
:::>pitfire'i oıdu 

Loodrıı, 21 a.a. - Spıtfıre uçnk
lıırı ) npurmak Uz.ere ı.ıutuıı allııya
dakı dolland;ılılıırın )&ptığı bal.'lf
larln de\ am edilmekle olan sandığın 
reısl Hollao<b prcıuu .derıılıard uun 
dort Spıtilrcı ımalı içın gereken çeki 
de albay Lle" eli) ıı e vcrmışur. Bu 
sur• tlc Hollandalıların yaptırdığı 
Spıt1ıre &a)·ısı yuzc çıJun.ıı.ktudır. 

Macar ve Romen siyasi 
mahkum dcgişiıni 

Buclapcıstc, 21 a.a. - Macaristan
da mahkum cclılcıı Romen sı)'tl.Si 
mevkufları karşılığında 21 mac.ar sı. 
yası mahkfımu ltomnnyu hududun
tlakı Curtıcl istasyonunda ıs sonte~ 
rındc ılc ıı;tirılmıştlr. Bu değiştirme 
ıki hl.ıkUmet arasında bu yıl başın. 
danbcri ~pılan muzakcrder ııctıcc
sınde kararla tırılmıştır. 

Paris'te satılan modern 
tablolar 

Paris, 21 an. - DUn ö ~edC'n son
ra Druot otelinde yı.ı.pıl:m modern 
tablo sat41ıııda Corot ııun "Epemon 
Clvtırırıda bır det;1rmcn .. adlı kUc;Uk 
bır tablosu 630.000 fransız fraı gına 
satılmı11lır. Buııdan ba§ka Utrillo'mııı 
Euboonc kilise-ını gö teren gılzel 
tıuı.Jı de 180.000 franga alıcı bulnuı.ş. 
tur. 

Müslüman birliğinin 

itaatsizlik mücadelesi 
Lahare, 21 n.a. - MüslJman bır

lıl:'i rc.sı Clnnah bugtın dcmi.t r k : 
MlislUman bırliğl Hım koı.gre 

partisının açhğı ıtantsı~lık mucadt
le: ıni yalnız ıngıllz hUktimctıne kar
şı bir ısyarı hareketi clı 1 aynı ı:a. 
m:ıncln harp gayretforıne bir en el 
olarak tclfiltlci etmekte• ır Kongre 
parttııl ve Gandi mllcadelerlen vaz. 
ltl'Çm eılikçe müzakere. ihtimalleri 
~oktur. 

*** Yl'nl Delhı, 21 a.a Hint liberal 
partısi ve!i Sapru Hlnrllstnrı umum 

Falanj kurucusunun valisinin milli harrketin başınn geçe_ 
6 mcı ölüm yılı rek kongre pnrtlsi dt· ( h 1 olmak 

Londra 'ya göre 

Sovyef hücıımlan 

ta 

• 

ask('rt 
radyo. 
cephe-

atı (('rubna 

..... 
ikı bır taarruz 

V" "a
r) r< e 
bıldır-

21 a.a - Sovyct ıd>li mıe 

Alman hücumları 
püskürtüldü 

M o kovn 21 a a. - Sovyeı tt"~ 
lı ne ekı 

Stalı at bölge inde eovvet bir-
lik! ri dilşm:ı. ın J,Uçlik g~larla 
yaptığı hlıc"tlmlan pwıkUrtıııüşlcc
dır. 

Nalçik.in ccnu1>-d0i."usnııd:ı 8llln9 
devnm etmektcdtr. 

Mozdok bölgesinde aovyc:ı ıata
lan bir lııicum yapmujlı:ır ve 100 ~ 
dar Hitlerciyl 6lıtürm~lcrdır. 

Vladikaf kas' ta mihverin 
verdiği kayıplar 

Moıb>va, 21 ıı.a. - Sovyct h:ıbcds 
bürosmmn ıt'blıp: 

Vl:idihrb.s (Ot'C."Ofli!ddr.e) ~ 
nnd:ı sünJcrdcnbcri devam cdco ~ 
aıbnanbı-.ı ~"1c ~- Bu -

lttt:ıb.rurıız 13 üoci 
tank <iimenini, JJınındenbar& alaYbnM. 
45 ind bisiklet ~ 7 inci isth
tdm ubur+.tnnl, 25 inci t:t!lk müibf• 
grupumı. biriOO d:ığ tümeninin bir ta
burunu ve 3~ lflCl hususi uburu ezmiş
lerdir. 2'} \tn<lU abıı:uı tank tumcni ile 
2 inci romc:n dait tumoninc ve haşka 
di.işm;tıı bir!Hdcrinc ağır kayıplar verd"ı
rilmi~rr. KıU'larımız llYOl =:ınd:ı ı4o 
nlnwı ı:trıkı, 7 zırblı kamyon, mUlıtclif 
ç.ıpca 70 ton, 30 urun mtm:ılli top, 4 ü 
uzun mmziHi olm:ık üz.ere 95 lıav.ı.ıı -
pa., 6 rop, M mitraJyöz 2.r;~ kamr.:ocı, 1s3 
motmı1dct, btt mi1yorıd;uı b:rJ.:ı. ~ 
3 mühimm:ıt dt-poou, bir)~ dcpo,q 
ve ~ oWzcme de ı;:eçmni er.:ln. 
SOOO den faı:l;ı alman subay ve erinin ce
sedi nıulııı.rchc ~ blmıŞttr. Yan
hl:ırın sarısı ise ö Ü yısı.nın bi.rkar 
aıisli rükscktir. 

Cin - on harbi 
Çunkiıı;:, 21 o..:ı.. - çm k'bliği, ~ 

rr.ıu, Kuaııtung ve Çamung eyaletlerinde 
d:ıj;-tnık sav.ışLır y.ıpıldığııu hildi~. 

Horıau'nun doğusund;ı. Huaya.ng <b. 
h:ırckeı cdcıı hir Japon kolu cenup dofu 
İitika.mctmdc Çın me'\'ı.ilcrinc doğru İJC!'
lcmektcd"r. 1 kol oncmlı ı:ak'\i)clcr ala
r;ıl; Çin kı tala mı:ı h ucunı cunı.ştı.r. 

Janonların C'\\C:ke Çruıg~e )C yaptltt· 
l.:trı hucunılard1 uç defa muvaffak oı:tnı. 
dıklart Honau'un sim lin<lc µpoıı ı..,ta • 
l:ın J.ıpon pı) d ırun ileri har&roni 
<kudckmclc m.!k dı le 14 !IOntl-şrinde 

Çin mC'\-ulerınc hucum cınıı~ .rdir. Çift 
ıopçu~u japonlar.l k-lır '~tir. 

Ku:ınıun 'un ccnu anda. S soııt rin
dcn 14 $O ı ~rın ka ar bir Çin bırlı.ği 
Kanton d lıası çevre ıııı:lt"ki japon gar· 
nizoıılar :ı hucum Ht tir. Yaşlar de-
• m edhnr. K:ıntuıı •'daki Çin kıta lan 

Yiça.ıı daAlıı.rının eıcklı-rind ki temi leme 
h rd.1tını ı mlı~ k, '5'50 hın kı ilik 
j;ıpon ktıvvt t leri t rru7 J.,"t'Çffirocn em
er İş 1 etmckıc oldukla ı mC'\7.ıı geri 
almııtırdız. 

Si 

Çankın Ağır Cezası 

reddihôkim talebini 

yerinde bulmadı 
( Ba ı ı lnı-1 s ı) fada )-

.._, ~c:ı,y kö>1lnc.1cn Veli Ay<:ekcn 70 ki· 
~ utııııy, Fevziye kU>1lnı1en Settar A· 
l'ıc ıoo kilo ııorrıın tctl<'ITÜ ctmtşı.-r 8.Y· 

\'~~hlıı:ır ku)U orıs fbatınıı ctıf: •r 
~ b • Gök<:f' otlu KaNlC8J k •Ylcı1 
'lti Uırtınnkti r>b aıııının yan flyatlY e 
~<>n bufnfay \Cnnlşlerd:.r •Yaroun 
tı,,ı , etmcJ...-ıedlr. Vat.:ı.nd si rımızın 
~k Yllrt ~ nf' tıu knd.ır nem ver 
~. övünUlccck llOIQn1 bk' olgunluk 

Rommel'in ricati 
Montgomery'nin 
taarruzunu felce 

uğratmıştır 

ı\ltılan 'e İtalyan uçıık ıcJlcllleri, fran 
sız Simal Afrikamıda lıa"a nı~anlnrı· 
na, liman ıesi lerit\C ve dcıııirlı gemilere 
hücumlu )"llrtmışlardır. Yenle on diQ • 
man uçağı ınhribcdilmi~ıir. Ona huyt&
liikıe bir ticaret gemisi ııe ba~a büriik 
vapurlar ağır hll5.u'8 uğratılmııur. Uçak· 
larımıı:d:ın bir tıtı\esi günduz har&iıın 
dan donmemiırir. 

Londra. 21 e a. - Mekıılka'dan Uzere blitlln partileri konfern a c;.1-
bildirillyor: Ekııvalör cumhuı rt"lsl Mndrlt, 21 a a, - Franko. Fa- ğırmn;oıını teklif rtmiş ve şöyle ılr. r nn t 
Arroyo, Del Rlo, memleketinin Bir ı nj'ın kurııcuım olan Prfma <lı:> RI. mlştırı Bu tet 1' 

Artık scklzln<'I ordunun tan rn12u n 

ıt ın M.h~r(t.lemtt . tnıı-ltttl~r. · mihverin 
' uU Un ıu>keı1 tesisleri t.alııib\.--dcrek boo 

teılk Amerlka'ya, c-enııp .ı\ mcrlkıı vera'nın 6 ıncı ölllm yılılönllmıl mll. ı Bu konferansın itaatsiılık hıırek - ı <:' M '1 
kıtaııınclı Uııler kın...., 1\ llzere ara~ı aFebetiyle bugün Escurial'ıla ): ııı tine son verılmr!!I hususunıla ısr 
yerdiğini bildlrml§llr. 1 Jan meıasimc reislik cunııllr. euneıı çok mulıte.ıneldır. oyblrh 
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Askeri Güclerin lik Yardımsevenler 1 

m çların başlandı 
Cemiyeti kongresi 

(B:ı~ı l ind s:t)iada) 
b ltıncosunu ver<'tl 'liC bUG'Cinlln şart
lıırı llCUıd(' Tilr.k kaduunı:ı dlı5e11 ınem· 
lokc>t vnııfes.ııdr>, Ynrdırn ovrnl r Ce
mb;et nln go Us kab3rtnn hlzrnetıc. 
nnı belirten bu rapor itUftı.kla kabul 
edıMıkll'n soıırn ı u ... mımc-nın d ster 
rnaddelertne KC'Cllın1ş ve cırmlyet aruı 
nıı: mnn.mcs n..n 20 ve 21 lnct nıtıddl~ 

(Hası ı inci sa> fada) 

yapUlar. M·'sMıa.lrnnın L& \.'U· 

N6unU Milli MUdaiau \ ckilı General 
ArtıwıılUl.l btuaL kendi cli)"lc :raı>U 

Türk ~ruı ı."\lı:ıdc u~ıar )t:U~
Urcn bu ikı Qkuluınuz ı:c.:ııcıt: ın Yw. 
tıt;l, ordunun ve <>Kulların b ı ~UnJ 
O!All heıı.dooıUn bu 10 dukLknlLk EVôt"· 

lıaJclkilkn zc\k.c 11<.:>n.'dilmeı.:e dt.'

t;or bir hareket o.m~ı.u • Bir amlı 

Harp Okulunun cızı:ıdcn attıtı kuvı.cı ı 
ıUUi Yı.'<!ck Sul>aun k lcclsl k nd n 
lie!'C ataraıc kurtardı Bu ıın<I hcndtx>

ltın en bnrarelll taratıun olan HUsa. 
mctUn Hoca zc"kıne doYnmn<ll ı bu 
kurtıırn Uzcrlnne, '"cok ı:uze1 odu nl· 
kJala)'ın, d:;ı:e batırmak"UUı kc:ıd nla· 
mo.dı. 

Tayyare Dal i Gücü - Fen 
Tatbikat Okulu futbol maçı Dün güzel gösterilerini seyrettiğimiz 

tTPnrlr>ri 
Uundan 6ônri1 Tıı.,yya.ro Dl. LUctl ile 

J."cn Tatbikat Okulu C.:i.lctl ıırısındıı Uk 
tutbol maçı başladı. H cm Sa t 
Atakol du. Yo.n hakemleri Harı> Oku 
lundıuı 1k1 li:CllÇ. Mlls:ıbo.kaYa mat 15.-U 
t.e ba41nndı,. Takunlar ou ıekildc l.Cıick• 

lcü 1 et.moktc ldl: 
TaWare Dt. OOcü: 
Abdülka.d!r, Ihsan, Tnnk, Mahmut. 

lsınaJl. .N ccmJ. ı hsıın, Nevzat, Uı n. 

:F\1a1, H llsc)1n. 

Fen Tatblkn.t Okulu: 
J~ Ahmet. Hıı.l1t Rlıut, hrnıı ll, 

Ha.1ckı, .Necmi, Ahmet, l!!mAU Hakkı, 

HDMcv, Adn:ın. Omcr. 
Oyıuı ilk devrelerde kareıhklı "c can

b aJunlnrla dcvrun cd!yonlu. Fııkat or· 
tal:ı.m do{:rU bl.raz :va Vat 1arna1a.r oldu 
.tJk maçı )ııpan takımlarda bu ha1l r 
dn!nuı gözUlrllr ve y:ı vn.s yn vn.s kll)'bO· 
1ıur. 20 ıncı dakikada Tayyıırc nr. GtlclJ, 

rak1ı> kalcc!nln acılm:ısından lsUtııdc e-

Yedek Subay 

lorlnd d • hk yı:ıp !mı Ur. 
Gl•n J ııı rklZ rııporund:ı da sebep

leri ctrnflıc.ı izah H•lldı •i tiZCTe, bu 
de"'I ki k Yurd mscvcnler Cc n yttl 
Gcnt 1 Merk yle Ankara l'ıforK zmuı 
ç:ılısma :ınnı U!r l rnw erl gcrı n· 
dt:n ileri ~elmi Lr. Yurllll$1nnn cemi
yete knr.: ı <• l rd klr.r yakın IAkn.. 
yı bir knnal 1 top 'lmk. "C daha se· 
m~ rdi yardını'nı ynııın k mk n an
nı d tm kin Ank ııı Merke· 
z nın GC'n 1 M •rkczl<" b rl• t rllmcsl 
ve hırı kl<" en hştırtlnııısı Cikıı kon • 
grc-cc c:ok )'cr.lnd bulunmuştur. Böy
lece G n 1 M rk ı !<i:ı Heycti ve 
fnııl ltzalan s.."l)'ISI nrtnı ır. 1k1 mad
dede l' ınlnn de .ik d bu nınk&ı
dı tcrnln etmt•k 11,;ln:.lır 

Genel merkez idare .heyeti 
ve faal azalar 

Ynıııtıın ıı<'C mde Gen< 1 Mrr1tez t
dar(' Hejl l ne $U üz U' rrı rdlr: 
Nevber SM.·Ukl<'kın, ZP:m rı M n<'. 
nwn<'i. M l.th ı Tuz ı. N m<'t Ynzıcı
l:ır, F ,. de Er n Nihal Akkn) &>
z:ı sostar. Mel hn Evcen. Mı bnıre 
Akso } • Srnihıı Hnkman. Dp Mro 
hn Eld m. Roo B t. Tilrkfı.r Hcrk
Pr. Urfa Mebu u Şeref Ulu" i\nknrn 
tk nct Noteri V 1 Ulu u. t~yd F.I' 
Fnhrünn n E S b hn GôkçQI 
Mdlhı:ı Akçay, Hııtıcl' Ak.kın. Nar.mi· 
ye Anıl, Müj ~n B ku. Scrutıı Knn
'b:ıY. 11 km l A"I n. Mürr e Güı>
mcn. 

G n 1 M<>rk z •1 r JlP)"<'ti fnal 
fı.z.:ıhk nnna ıı ~Llk Is mlf'r eoçıl· 
m1:$1erdlr: 

domk bir &:01 knza.ndı. ııu ada nyııtı D · b" ·· t Harp Okulu gençleri 
k:\ytp :yere dlben oyuncu eline her ne __ a_n......::g:..iı_z_e_.1 __ ır_o_y_u_n_g_o_s_e_r_e_n ____________ _ 

Zt>ıhra MUfıt, llelk• D ~ knn, R<'<l t1 
Erd :-ı, Ca lx' F hr PctPk, Az ze 
Arml A~ Ttın:ılı, Kerime Dn ""· 
mir. İinllce Tolu K mnl (; ncosman. 
Cmnııl Iş ks<'l. Bı h<:<'t Kı•mal Co ·lnr, 
Hıtn r ad , BNhn MC<'dl &ıvrmın, ~ 
d a A tan1Pr, Es!ll('r NCNZ T 'l'ü r özü, 
Fıtnat İn<'<'. H kmct. GünPydcn, Mef
haret B:ıtu. 

kndnr ~en ııcıcn toı> ı:a~ da 
bir kasıt olmadıtınd::m hakem d1kknte 
aımamı.ıır. Golden ııonrn her ild takım 
dn daha cnnııı ~ğıı bnııbdı. Fukat 
~")'Ul"C Dr. Gücünün d.1ha ahenkli vP 
kontrollü O)Wldıtı göze c:ırpmakta ldl. 
Nctcldm roklp kııkıcb1 dalma sıkııur

mnkta idiler. Fakı:ıt 42 lncl dakikada 

Fen Tn.tblkat Okutunun tok güzt•l cci'· 
t1 .Ut kalec!n!nrı cl!n ı 61)'ll'll mk rol 

Ost kÖ3CdCn •=ıbcrllk go ünQ .k:ı7.."Ul· 

dın1ı. 

lktncl dcvrcdc a)Vıı ~lde ınuını k· 
ll bClcumlal1a ve hem <Wzııün ve hem 
Oe gttUkçc acıtmG"& bath:van Tıı»"are 

Dt. GQcilnCln txımosı Uc devam eıu ve 
22 inci dıdôkndn Ftıruzan'm ayn~le 

Udnc1 .:uı!l ka ndı. Uu INT'CUc maç 

~1 'l'cı»'ar<: or. Gü.cllnOn k.ıızanmns1yte 

llOD8 erdi. 
fla!rem Sııtt At:ıkol bcı ırutt"I ırııYct 

.-ı-tW btr eddldo lıd:ıre etU. Bllh 
eH)'ıe toı>u karf1 O)'UnC'll)l8 kaT• 
111 truntm ıı:yıı l!mn ır\t1nest a vnntaJ ını 
e/.lC!JllnÜnıdC tutnl'1lk sotuıc bnh:l~ re. 

- 'nllTn<ld!. 
M! ınmıın 111:ınnı dl\vutmer 

Jmlı:ııragQdl kb?\ndc o.~l'lm\dılar. 

• 
ispanya 
ve harp 

(B;ışı ı inci sayfııda) 

odur ki aava~ılardıın _hiç .~i~, 
art1na ye.ni bir cephenın ~u: 
nü almak i~temez; elvel'.ır kı 
bu cephe "yÜk" den.?bil~~ 
bir ağırlıkta olsun! Nobetçısız 
kapılar, her an zorlanmak 
tehlikesindedirler. 

Harp ilerledikçe, Avrup~ 
lutasının içindeki ve dışı~d~kı 
seferber devletlerin en ku_çuk· 
leri dahi gittikçe artan bı~ C-: 
hemmiyet alacakl":rdır·" 1.~ıncı 
dünya harbinin silap s~p~nne 
devrinden, takılıp s~runme 
devrine doğru geçıyoruz. 

Anglo - Saksonl.aı; k~l'!ıların· 
ela Almanya gıbı butun as· 
keri kudretini muhafaza e
den korkunç bir devle. bo
ğutmak ve bu arada hıç de 
hafife alınmak doğru olmryan 
. n tehlikesini karşılamak, 
J8po d . 
Almanya'nın karşısın .a. _ıse 
Avrupa'yı bir yan scddı ıçıne 
alan Rusya ile, a~.• kıta.yı Fars 
körfezinden Fas otclerıne ka· 
dar cenuptan çevİ~<71 Anglo
Sakson kuvvetlcrını yenmek 

ibi büyük vazifeler v.~rdır. 
ıakat "i in içinden suratle 
ık k" veya "son ve toplu 

ç. ~:role ile mümkün olanı 
bır k" gibi fikirlerin kolay· 
yapm~ cağı bu nazik zaman· 
ca dogıı'1 vakitten daha tetik 
tarda ertl' bulunmak, mcmlc· 

e kuvve 1 • r v . . da.re eden basırct ı re-
ketl~ı bı vuracaklan tek tcd
islerın a~ 

bitıdir. 

Falih Rıfkı A T A y 

M. Wandel Wilkie Gri. 
Monf gomery'yi övdü 

··nntlsh wıır Re
ıscvyork 21 a o..~ aııın l\1. Wcndell 

blef ccmtyet!n 
w~c &Yle deml • : kL mrıcşlk Amcrt· 

"J"nı1h yazarnktır __ ,. Gcncrı>l 
U ~ tıcı 11".1' 

itanın bUi: n tül tıatın<b ElAlc • 
r.ı:onı.ı:oıncf)''nin cY ·"'"" muhnrc· 

ndc veri n mc .. ~· 
ı:rıcYJl o nü k mctuı ret • • t ) 
1>CS1ndc ı: " oınıuştur nntanYBlı· 
)CS:nd<! mi!mkUn ~mı tein rol cı1nl 
JnT ıımcrtkalıl3l'tl ~uyOk DrlUl.f!Yllllın 
oyn.'l.dıldıın ~blhan>Lc o duj!UDU ve k.ı· 
t.'11"1 rnA n:ısfY d v{l klcrtrrl bU • 
ta Ja!"llU n ı:c mı!Slcrdıll" • 
wıı. ~&)'a 

Parasız elbise ve 
ayakkabı dağıtimı 

y nı ~ re h(') Mine hayırlı mMn· 
leket hlzmMlerlnde sonsuz mu~affn· 
laycl.kr dileriz. ----

Fırtına yüzünden 

Zafer vapuru 

Marmara'da battı (Baıı ı inci s:ırfad;ı) 

ve diğeri de karısına verill'Cek el. 
bisdlk kunuı ait olmak üzere üç 
nevi olacak ve bu cihetler kupon. 
!arın yukarı tı:ırnfiannda gösterilc
celctır. Her renk ve nC'Vİ kuı>on bir. 
den b:ı•lamak üzere mUıeselell nu
maralan V'C .Malıye V ekilliğinln so
ğuk damgasını havi ve dip koÇ'llnlı 
olmak iızerc tabcıtirlleec-ktir. 

Muvı:ıkkat bUro bu kuponları vül
yet mnls311dıklarına gönderecek, o 
yerin en buytlk millkiye amiri bu 
kuponları hazırlıınan cetvellerde ad· 
lan yazılı mcmurhıra mutemetler 
vaıntaslyle dağıtacaktır. 

.Aldıkları kuponları her ne .su.retle 
olurs:ı oL'lllrı kaybedenlere yenisi 
verllmlyecekt i T. 

Ayakkabılar ve clblecllk kumaş. 

)ar Slımerb:ınk mtksseselerl veya 
btı 'b:ınlmnın temin edeceği yerli mu. 
esseııelcr m!UllO!Atuıdan olacaktır. 

Ayakkabılar ve elbiselik kumaş.. 
lıır, ıetihkak sahipleTlne Sümer. 
bank'a b ğh Yerli Mallar Pazarlun 
vnsıtasi> ((' kuponla?' mukabilinde d~ 
ğıtılacakur. Gerek ayukkıı.bıtar, ge
rek clbiselık kuma§ltı.r için muayyen 
numuneler tespit edılerek bu ııUmu. 
neler, gerek kalite ve renk, gerek 
bedel bakımından bUtUn d11Aıtım 
mlhltleti için sab t kalacaktır. Dağı
tımın bUtUn memleket <lahilincle ay. 
nı zamanıln yapılmasına müessese
lerin lsihsal !mpasitesl müsait bulun. 
maclığındnn bu tevziat Yeril Mallar 
Pazarları tarafından bölı.:e bölı.:e yıı. 
pılacaktır. 

Kupon <1 ~ıtılmasından sonra ne 
ı:nman ayakkabı ve kumnş dn~ıtıl
masına başlanaca~ mıntnkaların 
coğrafi VI' lktısa<li vaziyetleriyle <'V• 
varım sevk imkl\nl n ve mahalli ih
tlvaçlaT naz:ın dıkkate alınarak HU. 
kUmetre tespit olunacaktır. 

Yerli MallllT Pn:ı:nrları bulunan 
yerlC'rde her istihkak eahlhi biu.at 
hurıılarn mUracırat eı,rrek ellerlndr.. 
ki kuponlar mukab linde daıtmlma
sına batlanılan e yadan nlıtcaktır 
Yerli Mallnr Pazarı bulunmıynn yer
lerde her daire kendi m<"?Tl•ırları icln 
en büvuk mlllkiyr llmlrtnln de Tev 
ve muvnfnknt nin nlınmnsı 111' mPmur
lnr arosındnn birini mut('!Tlct tnr.n 
eılı!rrk bütün memurların letlhkak-

tarını kuponlnTını kenılilcrlııdeıı. aı. 
mak suretiyle ve bu ml'mur nmrıfe. 
u,ıe bağlı bulunduğu yer Yerli 
Mallar Pı:ızanndaıı aldıracaklardır. 

MUmkUn olan yerlerde birkaç dBf
re veya btitUn ılalreler için fazla 
harcı.mh verilmeıılnc mahal bıTakıl. 
rnamak üzere vali veya kaymakam
laTCa yalnız bir mUtemct tayin edi
lecektir. 

Yerli MallaT PazaTlan yalnız 
kendi mıntalmlnn dahilindeki me
mur ve müstahdemlere eşya da~ta
c:ık ve ibraz edilecek ktıT>onlnrı\an 
milkerrı•T olnnlaT veya taklitler var· 
sa bun1ann meydana c:ıkmıı..'lıntı yaT. 
dım etmiş olacak ve bu kabil h.\(ll
selen'len allkaılar mals:ındığına der
hal mı:ı!Umnt verccekrtr. 

lstanbul, 21 (Telefonla> - İki 
r;ünd nbert de1<nm <"CI n fırtına dur
muş V<' hıı.vı:ı n<;mıştır. S!llı.htar ful:>
rlknsınm kmuıllnrı tc-mtzlC'ncrc-k fnb. 
ıika normal calışncak bir h.-ııe gcl • 
mlştlr. Fırtma csn:ısm<kı Cruınkkalc
ye tm<>klc olan Zafer vnı:ıunınun 
Gcllbo'u nçıkl nntb. lxrt.tı :ı. mOn<t.· 
tcbntmın kurtanld.ığı ve aynen MnT· 
mnrı:ı'dn b.'ltan blT motörün tayfl\!:!ll
<lmı 3 Jeşlnln kurtanklıb hnherl ~1-
miştir. Fırtmnd.-ı KamöMtlz'd~ ,mo
tor Vf' dlfcr tnşıtlnr Erei!ll ve Zon· 
ı;uldn.k ıtma:nkınnn sıJ";mmJŞlı:ıl'dı.r. 

Alaska yolundan ilk 
nakliyat 

ınoono fil a.o. - Buyllk ve yeni İran Başvekili tam Alnska y~lu ilk defa olıı.rok $imal 
salahiyet istedi Afrika'da.o gelen a.oıkcrl iaşe eevki-

Tahrnn, 21 n.a. _ t ran bapekfli, yatı için Jrullıınılmıştır. 2560 kllomet. 
İktlBadl durumu düzeltmek h;ln mcc- I re u unluğunda olıın bu :rol resmen 
listen tam eııUihlyet istemlştir. evvelki gUn açılmı(ftır. 

ha - öoec lswiıul'da Su:ıdiyc'de bir b.udiyü katıınn!n dOn )'lk va~ınun.ı 
çarpma:;,:1 ye f,u çarpışma. ~o:mıı<la H vau.nd:ışın Mümüylc. neticelenen feci htıdı.~i 
yazmışttk. Yukanya ko)ıduJ;umuz fotot;rnf k:ııa ırası~ blnbui.ne ı:;cçaı "'llgonlan 

• D'ıı>PP ıaraftan istznbu.l"<b.n ııld1ğımız nuh:ımat;ı .ı;ore kvayıı ~p obn 
gusıenyor. ...- · L-"-•· l 
~ı; nılı katana m:dcini ti Hasan, prdıfren Muzaffer "· )"ağcı Anz naıu<ını. a 
~.zllk ve dı'kkatsizlilcle kaza ~ olumc 6d>cbiyct suçlarından takihata başla. 
nılmı,ur. 

KORKU 
du.. 

- VııU:ıhi bilmem ki" Co1c çirkin. .. 
Çc-& acaıp hir mahlıik •• Sa:ıılcr saati, gfrz. 
!erini buraya dikip bakı.şına .siz ne ııWıa 
vcri>'>rrunuz? 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 10 

Enspcktor buna ne mana vereceğini 
bılemi}ordu. l>cach'ın on hin lirayı ele 
ı;ccirdıilmck içın )-.akınlarda dola~uğını 
ıahmin cdı)ordu .. Ve hu, onwı korl..-udaıı 
zi)-ade nıcrnkuıı fıızlala,ttırıyurdu... Ba • 
kalım l>cath ne )-apaoık, paraları na5ıl 
gdıp al:ı.oıktı? 

Ne kad:ır du~unse hiç bir tekil aklı· 
na ı;elmi}ordu. Nilıa)cl, ıck ba2ına, kor· 
kurıç )'lİ:Llu ad.unla kar•ı karşıya bu oda· 
da dusunup durmaktan 'çi sıkıldı. Tele • 
fonu alarak: 

- ıııı Whitchall')i \.'t-rir mlıiniz? 
di)'C bır numara i tcdi. Ve o nurn:ırıı· 

> ıı b:ığlanıncıı: 

- Merkezi veriniz .. dedi" Allo ben 
cnspekıor Bcndilow'um. Bana birini gon· 
deriniL. Kclvin'i ı;underincniz iyi olur. 
Benim sokagımla Tuhon sokağının .kö
şe5İndc beni beklesin.. Tcşekkur ~~nım .. 

'f !donu kap:ıdıkııın sonra turaz da· 
e " ,.;r<fi. Sonra Kclvin'le buluj-

h:ı \ it "' ~· , _ 'ile •• 
k e ('\den çıktı. Sota..ıa, ı ışı 

mı uzcr · • h; kmak ld 
" 7. ucuyla karşıkı bin ~" d'a k--.>· o u. Ad ın hiıU. or:ıda idi. Kcn ı L-nuıne . : 

Cj~dW adammlJ doğrusu. •• dİ)C 

60) endi-

Hızlı ııdunlarla 5'"ıknğın başına kadar 
yuriidu. OraJa. kııpısını çalan kimse '"al 

mı diye donup bir kere arkasına baktık· 
uın sonra k()j(')i dinıdu ve bu tarafa doğ. 
ru gelen Kdvin'k ~ılaştı. 

- Mcdıa:ba efendim. •. Deni istetıniı-

siniz.. • • 
_ )fcıiı:ıba Kclvin. Sızc hır ~ we-

cektim. Dcıııh'ın reşindc olduğumtı. bi • 
li>·orsunuz. llu la)'<lut hakkında }'efil öğ· 
rcndl~im birçok $C> ler var. Bu akşam, 
benim etrafımda dola~ılltnı hk~)'(> • 
nun .•• Peşimi kovalıım:ı,ında da bazı ntÜ· 
him sebepler var •• Ne be size $(lllra an: 
Jaurun. Hıı)\'.Iİ şimdi bize gidelim de . I• 

2.c bir şey ı;o5tcrC)im. Bakalım bu ~ 
siz ne diyc<ıeksiniz ?. 

Kchin, Hcn"c !Ual sormanın fayda. 
tzlıj;'"lnı bildiği için bir çok JC)lcr öğ • 

rcnmek istediği halde ağz.ını açmadı. 1 • 
ve kııdıır sabreımekıcn ~ ('lire )'O~ 
tu. Bakalım Ben ona ne gosterccd.tı? 

Eve gelince Rcııdilo\1,• onu doğru pcn 
cercye ,;ötürdu. JUll karşıda kımılda 
mııdan duran adamı göstererek: 

_ Ne dersiniz huna siz? Bu kafa 
taad«<iı o..t. ..,rılmıfOC.. dl.)'.C ~ • 

- Hen buının lkath'la allbsı wr 
derim.. Bdki beni b1J"22 lkorkuıanık veya 
dMatimi oraya çekerek İ$İnc m3tÜ olm;ı. 
m:unı temin cınıck istiyordur .. 

- O adamın !>can'~ allk:ısı oldu
~ Ullltl)'Onanız niçin karşıki C\-de bir 
ıınt}ttrtruı yııpttmtt) orsunuz? •. 

- Pcnçcrc..icn korkunç yilıl'l bir 
adım bnt)'W di)'C de bir ~de ttmştınna 
rapılamaz ya .. 

Masaya yukhş;mık cüzdanı nldı "c: 
- lşıc Dadı şu cuzdanı de ı::eçir • 

mck miyor Kchiıı.. diye M•ı.lerlnc de • 
vıım ctıi Nerede i.~ oou almaya gelir .. 

"zdcn ı~cdiSinı şu •• Simdi s:iz nıe.rdive
nin rukans1n:ı gİ:r.lcnirsiniz .. Orad.-ın so
k:ık kapı ı gonınur_ içeri prınt4. istiyen 
olursa yıı.kalammı .• Bro İi:Cf'ik:i odadJ· 
yım .• Hcıtıll.flf;İ hir hldisc karşısında be
ni )':lrdtma çaj;ınn .. Ben hemen kop.r ge
lirim.. olmaz fili ? 

-- Peki efendim .. Dcaıh'ın ne :r;un:ın 
ı;cll'Ccğini bHi} or muswıuz? 

- Onu hilsc,-d'm oturur rah:u rah:ıt 
beklen! m.. Bilmroijtim için her zaman 
tetikte lxılı nm:ıın icabcdiyor )':l .. 

Vakit çok yavaş gC'Çİ)•ordu.. Bayan 
Hiley )ııtml). tıkmısu. Kelvin rıöbctıe 
idi. En pektör d'ndc ıutıujhı bir ldtah1 
okı.ımı)-a ça.hst)'(•r, f:ıkaı dıkl\atini vere • 
mcdiği için obıdulhmdan bir se>' anla • 
mıyordu Pe-rdcle.ri kap;:ırnamıştı. Karşı 

!Madaki adam bW OGda ise h« halde 

Bugünkü 

Sonbahar at )'3.nşlarının dokuzuncu. 
su bugün t l~ ıe Sdur lı>odromunda 
yapılacaktır. Sonhah:ırın dolmzuncu haf. 
tası üç mühim •-c büyük İkrami>di ko
şunun her ~ tdcrar cdılmcsi dolayı • 
Ü>:lc ı;uk muhimdir. B\Ulla.rda.n sonbahar 
hu)'Ük handıkapı, Anafanalar koşu.su , 
)etipirme koşusu burun atçtlann kıuan
mak İ•tcdrkleri büyük )'l\nşlanlır. 1$te 
bugwı bu uç guıel kıı~uyu gormek r ır
satıııı hularnJ:ız. Buııurıla bcr.tbcr son
bahar hUyuk handikapı butün azametine 
ragmen don hıılis kan tarafından )a111 • 
lacakıır. \'ııkıa bu yarışa geçen M:nc ıa
mam )-İmıi iki halis kan )-azılmıştı. 7..a· 
manla bazıl:ırı hU}uk }arışlar kıızaıvnışo 
lar ~e kilo lmışlardır Tabii bu kilo 
Vuİ)eıi kazanılan koşu nisbetinde at'f • 

mış •e ıuuk o hayvan hu yanşa siremi
>«d lale ı;clmişur Dıfcrlcri de arıza 
gosıcrdıklcrindcn çckilmıslcr 'Ç'e kosud:ı 
dorı halis kan kaim ışıır. Bununla bcnı
ber kc.,u ı::e:ne r.uzcl olacaktır, rannroi
)Ol"Wlı. S"nıdi Mrasıyle k0$ular hıkkııı
ıhki ılu uncclcrimı bildirmiye çıılışaca • 
ı:ım. 

Birinci koşu: 

1 Tasarruf ve yerli 

mallar haftası 

Tasar.ruı ve Yerli MallaT Haftası 
her Yıl olduğu gibı bu yıl da J2 ilk· 
kfınundıı Ankara Hnlkevl'nde ~ 
klltmıztn bı.r nutkıyk açıln<"nktır. Bu 
haftanın bUt.Un yurtta önemle kut • 
lı:ınması icı.n gereken hazırW<inm lxış
lnmlmıa buluııma.kwdır. Kurum l'a.ı>
l.ığı bir lnırnimde bu YJ]kl haftanın 
ıınıncını UÖ)le nnlnt.m tadır: 

'"l) Kal'§llnştığıınız ;.;orluklnruı V<' 
ı;ıkıntılann hru;Iıc.n sl'bct>ı mal kıtlı· 
bhr. IstlldlUimızln korunması iç n 
hnrp mücldctiıu.•<• s lrth altında tutma
Aa medıur o duğunıuz şanlı ordumuz 
büyük bir milstC'hl:..ı< kuvvettir. Onu 
hesleme{:e ve gjyd r ll kuşatnuıf:n. cL 
hnzlandırıruı :a mecburuz. Cünkü çtn
de ynşaclı{ıımız ve deferl h~ bir şey
le ölçUlt'nılyCC('k kadar bUY1Jk olan 
bnn.şı onun s llıh elde sınırlarımızı 
b<'.klC'mostnC' borçlU)'UZ. 

O hnlde Ynrıılacnk lş\C'Ji:n baş ndn 
her snhada stthsnll <:oil:nltmak g<'llr. 
Mnl kıtlıgının l>nüno nncak bollnııdır
malda geçlllr. 

!2f11/1~ 

CEMiYET HA YATI 
. . . :· 

Türk Hukuk KurumunıiO 
• serbest kürsü dersleri 

Türk Hukuk l<uruınu B kan 
dan: 

1942-1943 61'11 <'r})(>st 
bu sene de Dil. Tarih v~ Coğrll 
Fakillte inde de\•am edılecektır 
derslerden ı tılı 

Turk ukuk Tıır : (ProfcsGr 1' 
nt Kuprüllı l, 

Huku'k \'<" 1.kt at: <Zcırıgu 1dnk 
busu Hazım Aur Kuyu<'Llk ı. 

Hukuk \e <,l t: !Prof r N 
Erim> tnrafınd n vml ~kl r. 

}) l)('n;lrl'C' 30·11·1942 
g{lnü t l8 15 tC' b 'nnll('(l 
I>crslC'rin her b ri, gcçl'n S<nel 
oldu u g ı:ıru: rt . • t 
gunl'rl \C'r.lrn uz re hııl'tı:ıda b 
defadan on dem llt> t.a.ınamlnnncıııı 

2) Derslcrr kll),tlı olamk d~ 
nnusundn ol:ı.nl nn 30.11-19-12 
mıırt<'Si g{}nü a mı s:ınt (17) 

kadar (1\1rk Hukuk Kurumu> _J 
mUrncn:ıtln bir ka),t v fklkcn nıw. 
IAzımdır. K ydooilm olnuyanla!1!1 ~ 
de'\ anıları S<'rbcst r. 1 it 

3) Dersler Kurum ta.rıdındaın 
1 

,, 
tm> hnllndc> .,._'IStınl!K'ao\t ve kny1tlı~ 

11 Jn.nlnro. m loMu u bcdcl ile \f'(!I""" t\ 
erktir. Onun c n st hsal 6ahRSında cahşnn 

bUUın vntnndnşlnrı:ı h<>r zamanklnd<'n 
dahn cok mal Y<>llst.lrm lcrl lüzumu Ziraat Fakültesi Cerniyt4 
h<'T' fırsatta faydalnnnrak nnhıtılrna· 
hdtr. Reisliğinden 

2> F ynt yillcselmelertn n bir SC"b(>.bl FakUll ml2 onuncu ku .... 1-. .... ,,,_ 
• m~l kıtfım ise. di~l'.'r scix-bl d<' mala 29_1}.1942 P=T günü 6all't ondtl 

hlıf'umdur. lhtiynı,:lanmızı kennıtk. blnn du'B snlonunda !cv.knl~dc 

Dörı ,.,. dJha }-uk:ırı }'aStaki )-erli )":!· 

rını kar inı:ilız ııı "e kı~raklara m:ıh•us· 
tur lkrami} l"I 2H lira, mesai t 2000 
metrcdır. Bu kı>şuya iki )anm kan ya 
11lmışıır. 

' - Gıılcan (İ. Tcıik) <ıo kilo. 
• Gul (1 F.nkli) 58 kılo. 

»u koşuda c.uıcan mkıbtnc gore da· 
h şan•lı goıiikml'kıcdir. 

l kinci koşu: 
'eıışıırmı koşu,udur. Dön "~ dah~ 

'"karı ) aştı s:tf kan arap > alnız aılarıı 
mııh u•tur lkr.ımi>~İ 1000 lira, m~lc
ı ~000 mctrl"<l'r Koşu)ıı )-azıla:ı ha}"-llfl· 

la ~ı brdır. 

1 - Bora (K K<ikı(mcrl <•O kilo . 
2 - C:t.•rllnıdı (N. umer) r.o kiln. 
~ Borkun (N. Kurtay) (.0 kilo. 
4 - Tarzaıı (f. Vural) 58 kilo. 

iık hakı1ta Bor.kıın'ıı şanslı ı:örme. 
mcl; elden gdmi}"Or. Pııkaı .ı:C(t'll hafıa. 
ki koşusumı göz önünde ıııtarak ""' f:"" 
çeıı ~e ı::cne hıı koşuyu kolaylıkla ka
zandığını d~k Ct->IAnıck'i U
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k.urt'ınn üstun ef•rdiıAümü •t>yl<'mek j~ 
ıc.rinı. Kcmfüinhı •=.i>ctİ bu .... - j • -•- •. _., Bu .,_, tın 
Ç<_"" 1> ıu:ır. na da en hihofık mi\al 
çm haft.ı.ki r.ıh.-ıı ı:al ihi}'Ctİılir. Hurn!ıa 
lıerııher Boı:lrunun hiç µım )oktur diye
"!cm. ll:ın:ı, her halde i\idnden hirisi • 
nın bu koşuyu kazanm:ı..,ı lazımdır gibi 
ı;eliyor. 

Üçüncü koşu: 
Soııhaha h\iyük handi.k.-ıJ>t. Üç ve da

ha )'ikan yaşuıki )'erli safkan İngiliz at 
'"C kısrıı.ldanı mafnusrut. ikramiyem 2000 
li~ ınc_~l:M 2800 mcttcdir. Ko$Ud:ıki 
h:ılıs k:ınlar şu:ıl:ırd ı r: 
1 - y~ (A A)'nagfü.) 56 t<t1o. 
2 - Gooa (A. Atm:ın) S4 kilo. 
3 - Resr (O. Sunay) 52 kito. 
4 - Kıtrahıncr (A. Acmaıı) 50 kilo. 
S - D:rY;ti:ıcim (S. K. Osman) 46 kilo. 

Yazımın haşfTKb d:ı. hildiro·x=- • 
hi bu 1...-.__ 1""'" ,,.. 

-~ .. kab. kala bunlar kalmıştır 
~n Y~'in lco,<unılacağınıı hi~ 
l.ltnnetmt)'Orum. f:.n g.'b.c (llrtWt 1 1 . 
de D.n'al:ıcim"dur. Ta,ıdıJ:ı 46 ki~ er; 
il« halde iyi ~ I' 
K-..ı· • • ır, 1.ıınnc..1yon1m. 
uaıısmın en kuvvetli r:ıkibi tabi • le 
~'dır. auy 

Dördüncü koşu: 
~rtal T koşm.1<lur. h.i rıt$ıtı<la]d 

ycrlı s:ı.f 1..-un in~Iİ'Z erkek "«' di.~ tavı. 
nı ~· tkmmi>~ 2000 lira. me
s:ıh-si 12 50 ınetrcdtt. Buraya razı lan 
lzr IUOhrdır: tot}'-

1 - V md (P. Adı) (>O kilo 
2 - Nitüfcr (1. Ayıaç> 56 Y: ~ilo.. 
3 - Pın:tt (A. Ayna 1iz) 56 Vı kilo. 
4 - D~gul (P. Sim~roı;lu) 'i6 l/ı kil<> 
~ - Pul:ıc (F. Simsaroğlu) 56 kilo. 
6 - llmıdcm (H. S:ıit) 51 L;ao, 
7 - iz (5. Ap:tytk) 53 kHo 
8 - Vıımdin (P. Atlı) 5~ kflo. 
9 

- H~ (A. Atman) 51 1/2 lcilo. 
to - Vido (S. K. ~man) Si 1h kBo. 

Gümın en kalahalı1c ve mühim k~ 
mı budur Si li ı. • .• 
'---- • • lll( ye "'"'1:tr olan kı>ŞUlıırın 
uaneı:ı ~.ındc hcrlc~n dÜŞÜııdüğü ta• 

~ tCl"';lnc çı1ı11ğı için bir fikir \"Ü • 
nı • .,JCJ< c~ıretinde ~ın:!fnı)'ll('ttjhın. 
Bumin la i>crahcr h.ışta Pu laı olmıik frre
ro Vıtnıd, h, ve Ha~a·:rı diğerlerine ~ 
re Pmtı gl'>rrndtcyjz ~ 

Be~inci koşu: 
Dön ~e daha }'uk.-ın lıtşt:tki m kan 

anıt> ı ve k~ mkbra - ....... _ k 
_ __.._ '1 • • oor.ın~, !13(1$ OŞU-

""'ıur. •Kl'lll1U)'CSI 180 lira, f . 
mctrroir. mesa ~ 2200 

Ru lm~ıda üç h:tyvım lcopcaktır 
1 

- Yılm:tz (M. Gökcr) 58 kilo. • 

~~~· Ben. l)eaıh"ın kendisini 
o -.,.ını 5anmıyordu.. Bir kere l>eaht 
~k nkıllı bir katildi. Akıllı kıuru~ faz. 
la rorda kalmayınca poli.';C mensup bi 
~amı öl~ürmczlcıdi.. 1 lmı de Dea~ 
q.:cr Ben'i öldUtnıck İs1CM.')'di şimdi 
kadar )VZ defa oldürurdü n _._ • ~ , • • nuıaan ıçın 
clme birç..lk fıl'5:ltl:ır C'Qrlİ$ti. 

Fakat Dendilow knd ndtaı.:cmc. 
~ini )'ÜZÜue içinde g.ırlp bir ~ 
hissediyordu .. 8u her h:ıldc karşıici ı-en
cercdc kımıldımadan huııı.yı gr is
kelet yüzlü adamın ~ri idi, 

Saat g«e )'ilnsınt çıldı._ 
Birden, bojhık bir M!»ı ~i ı ği 

yıntı. Bcn"in kulağının dibinden biT ley 

"·ruldı)-arak ~ti. Aynı zamanda bir 
pngırtı du)'11du. Kurşun duvardaki ay. 
naya ~ OOett:k ı>arçal:ımı~ı. 

Ben yerill(!cn fırl•)'llmk kapıya ko,ıu. 
Kd•-in de ~ilm sesini du)mu, DlCf'llk· 

la k~ .. Kapıda karştlışıtla.r_ 
• - Kclvin koµlım hclki yetişiriz.. 
Kul'$lın pencereden girdi. Muhakkak kar. 
1ıki evden atılmıŞtır_ Koş:ılım.. 

Kru,tki evin kaput ııçıka .• Kollt)ca 
İçeri girdiler. Her t:ırnf zifiri kalanlılm .• 
Ben et-hinden bir elclı.ın"lc feneri çıkanı. 
rak > ku. Onun cılız a)'\iınlığında eırafı 
~İye çalışarak ileıicdilcr. Fakat Hen: 

- Kdvin !.İz kaı>ıda kalın daha iyi. 
dedi. mri oradan kaçm.ı.k isterse yakalar
~ınız .. Ren yalmz çılctyım' yuSca.rıya.. 

- Ama.. 
- Yot< cıı.nım .. Hir <ehlike yok_ Si~ 

merak ctrne)oİn Yalnız, 91Gınnam, hemen 
d rsfoiz.. 

- Paa cicod.İılll... 

dnralt;mak 1111'Cburl~ ctindt:'ylz. 'Mal t :ıc ~ b Jd ri.lır. • 
hir ktır<'ıı <'r normal zrunanlnrdnkt g1. oP~~nnmC'' 
bl ~aşamruc lstcyenl<'r bind k!Mi dalı 1 1.ş ~~ yokl;ııma cl<>rw-lderl 1' 
k(' yorlar ık-mC'ktfr. Znl<>n kıt omn porlnnmıı okunm l 'l' 
malın Ustfıne htr de hüC'um ed 1 nı01 ıı ıs d<'m n 'n tcldif!,..ri, 
fiynUar hiç h r 7..ammı lnml"Z. Onun ırı Yrn ış ve yok.hıma d<' 
iç 'l lstihllık. daroltmnk z:ımanmuzın 

1 11111 150 
1> u <'ml't"ttil't mC"Cbunyc'llerin bn.şın C'rtn n 9<"<,; • • 

da ı:eı•r. thtiyactaıı kısmak, hiç slip n .. yanlara beden lerbıyes 
h • 7.dir k bir mahrumiyettir. F kat İMi 
bu hıırpt(' bizim de PRYımızn d!lwn Hn keırı Sr>0r Konut nd 
bu ftibı mahrumly<'tlcr ;,!sun. Dnlmn Barnnlııra m hsus bt len 
b kn mill<'tlerln kntlnn.mnk zorunda (;'lnlı.şID rı <"-imiz ı:ııor !onu 
knldıklan fc-<lakArhklan dOşUn<'lim. kı-vmN'i ö rdnlf'n Bn L.clım Al 

3> Fiyı:ıt yüksc>lfel;ı.rl nr-t <X"SlndC' n ~rcUnd" ç. 11 ıanna nm 
ellerin" 1 zln para g~<'n vat.and, • Kayıtlı bu uruı.ı an nnn 21-11· _ _, 
lnT da bu fazla k87.nn<:lnnnı mı'Tll\e.. salı ünil at 17.30 da cruı.snm iT" 
ke-tlmi:r.rtn kıt olan mııllam yatırmak i'.emC' C'rlyle b!rl t.e C'lm • J1 
h<.>\'I' ndPn vaz g~Ildırfor. Her olwıu.r. 
snr!ol unan pnro, pl.yasndn.n eksilen 
b r m kta.- maldır. 

Parı:ınm klymeti, ıılyn..«.'lda nuılilı:ın 
Ziyade para olduğu 7.nmanl-nrdn dü • 
$1.>.r. Onun tein ııamsırun kıymetini 
bll<"ııler. onu piyasaya cıkıı.rmnf:o de
ım J>lYnsarlan cckmhe btı.kn '\dırlar. 

J.'Jyı:ıt yüksPl!şl('riııdcn K<'llrl,.ri ar
t.an vntnnd:ışlar, bu fıızlı:ı ııamlannı 
Yn Uan.knlnra yatınımlıdırbr, ya la • 
sarruf bonolnn, Devlct. taıhv ileri al
maladırlar. Yn.hut da istihsali artlı· 
racnk zirn.I ve sınni tsler yaratmalı
dırlar. 

4) Bazı bölı;elerlmi2d<' köylUlCT! • 
ml.7.ln bne israfa ve sofatınıc başladık. 
lan görQJOynr; bunlara ruılatıııalıdır 
ki. bu rüyanın sonu cok ncrldı ola • 
caktır. Ellerine ge<:<>n p,:ı.ra()'l rokıya. 
tütüne. knnya, kcyfo. kumara haren· 
Yltı oarçur «l~er t::ı'bil znınnnlnr dö
nUp de tn_krar fiyatlar tıııb 1 hndlf"'rc 
dfiş!lnee o valdt larmı tn.ştmı tnsn 
vursa.la?', ene eon 'J)}sm.nn.lı!k pı:ıxn 
et.ml}'(l(!Cktlr . 

A'klllı ve lfor1s!nı ı:ôrt'.'ll köylü1C'l" 
:tazın ~annı lstihsall<'rlnl ıırt.ır
ınnğa evl<>rtnl tılhrrlannı, nf:ıllnnnı 
tlhsnl vnsıtalnnm düzoltlll('~ s.-ı.rfet
m;ı.llıUrlcr. Ve knra günler için hlT 
YBnn hlT ~ sn.klamnhdı:rlnT. 

5l F.J!n(I,. fnzln ıınra olnnlıı:r hn
YIT 1şlcrl.nl oo ihmal etnmmdkHrlcr. 
Bu sılontrlı cilnlerde yoksullul:m dU· 
6C1I vnt.nnd..-ışlanmı:zı dfü;Onmek ve 
onlnm yn?'d1.m etm k bnşlıcn insan.. 
ltk ve mili vnzlf~mmW!Cfldir." 

Kabotaj talimatnamesi 
yürürlüğe giriyor 

Gümrilık ve 1nh sarl::ır Ve-.ktl!iğifl('(! 
h~lnnmış bulunnın k ıotn.J t.'tllmnt-
namesl llkktınwı 19-U ~ yil • 
rilTlilğe ıtirceclct.lr. Bu ht'>n önoc 
hu hususa datr verllm!$ bUtiln <>mir
ler hOkilmd"n knlkaeaktJr. Tal n 
namede kntıotaJ ve kn.1xııtııj 
Dcnl:zyollnn idaresinin gem 
ba.şluı &a.hıslnnn mun azam 
vaııuıiı:ın il yavılan taşınwın:r, De • 
nlzyollnn ldart.'Sinde'<n bnşka &nhısln
nn belli olmıynn Uıriff'll gcmUerlyl" 
yapılan taşıma r lınkknıda g<.>nlş hil. 
kümler bulunmaktadır. 

2 - Alı* (F_ Abt> 58 kilo. 
3 - Fidaıı (T. lşbilcn) 56 1fı kilo. 

nıı koşıı ~en haftaki koşunun hi.r 
ıelcrart ı.:ı"hi olna.Aa heıınyor. Hernaldc 
Yılmaz'ın kıuaflflla'.U ihtımaHni dah:ı fft2· 
b bulrnaktııyım. 

Ruı:ünkü çifte bahis ikinci ile dür • 
dlırıcii koşular antmıdadır. 

Hikmet Y AZICIOGLU 

Rc.rıdilow ihıiyaılı adımlarla merdi • 
venden ~tı •• Bir ~.,fa)-a vardı.. Burada 
do.,ı ka(>I vardı. Pcnccresimten o ııdanıın 
haı..ııı;ı sokak üzerindeki odanın laıp"ı 
fil olmalı idi.. Kapıyı açıncn Baı aıhnj. 
ninde aldanmadığını ı::oroü.. 

Evet oda bu idi, fııkat içcrdc hiç kim
)'Olctu 1 kclct yüzlü adam yuk olımış 

1U- I~ CŞ}'ll namına da bir ICY )okııı. 
'ı nız ı>enccrcnin yanınd:ı bir ıımbıılaj 
undıgı vardı. Bu ııandığın üzerine ii:"llt" 
ıl bi l.:ı1J;.1t iliştirilmiŞti. JlflSN.'ktör ki· 
dı aldı. Th.ı kı:sa hi.r mektuptu "C i!O)· 

c ıbnıştı: 

Aziz cnsl'Cktör lk-ndilow· 
•• ·~ CV\c~c~ de hil<!irm~ olduğum 

ıtıbi·ı::idıp evınudcıı J\a> Vcxpcr'iıı para-

sını aldım. Onu hcoinı namıma. ~mdi)<' 
k~d~r ~hafaza ettiğiniz İçin si1c t~ek
kuru hir borç bilirim .. Hürmcduirınız .• 

Dc:ıdı 
Ben müdti bir '-iifür ~vurard: o<la· 

dan ('llm. Koşank mcrdivenlc-ri indi 
Merakla kt'tldi~ini kar,ılı)'l1.Tl Kclvin'e· 

- Haydi diye ha>-ktrdı. Eve koşalı~. 
Deadı mada.. 

Kt'lvin biro<>nhire ~ınlıj;;ı uğra • 
mı tı •• Pıdc:ıt Hen: 

- Hıı)\'.lı, haydi .• 
diy~ onu kolundan çekti, Koş;ıl'Bk 

eve vardılar. ~n n<by:a ,ı..>iroiler.. Oda 
bomboştu. f:.nsfl('kıör Kelvin'in kolundan 
tutanık: 

- Bakınız.. Rakınız" 
d'i)-e masa> ı ı::!Xt<'riyordu. 

c.üzdan ınas:utın üurindm -yoko1nıu 
tu. 

~var) 

Mesut bir doğum 
Toprak Ofisi Alım Şubesi Mudil 

lkofLk Onnn<'r'in dun gece sn t 1 
da bir cırkek çocu u dün> )a 
Ur. Yıwru)ı:ı u7.un ömür d er, nnn 
b ~basını t~bıik OONiZ. 

87 bin mütehassıs fransP 
işçisi Alnianya'da 

ParİB, 21 a.n. - Bilılirildlği.nl' f!. 
re. ıılmdıye kadar 87 bın mUt~ 
!ransız ı§Çl8l Alnıanya'ya harel"' 
etmişlır. 

(_K_ü_ç_ü_k _H_a_b_e_rı_e_r J 
* İstanbul UnivenUteai Edcbıyi 

b alulllt liı doktoca talimatuaıne' 
nın, !Ukultc)'C ~ ab:ıncı dılle ~.~ 
~ tezde verUebil ccgı fı.ıg .... 
uyandıran uçUncU maclclesı değÖ' 
tırılııııştır. Y cru madde şudıaT· -
"'I'ez TUrkçe yaz.ılır. Bunuu Y~ 
makıııesıyle lıazırlanııuş Uç nlit 
haııuıın, yrıca lkl Uç sayfalık 'til 
hulfuıa ile birlikle doktora _in~ 
haııınu gırme dılekı,;ceine D»"" 
olarak fııkUltryc verılınesi 't 
rckttT. Tcun mUhlm yabancı d1 

lcrden h<-r haııcı barine yapıwııf 
tanı lılr tercuıncsi de 1.'!tcnebilİI" 

-tf İeta.ubul J.;rcınkoy kız llsesı fcl~ 
fe oğretmcrıi İffet Cin Cumhurr 
yet kız lisesi rclecfc ögrcbnenli' 
ğine ve mUdUrlUğüne, Bursa "?'/t" 
cntıbey kız enstitüsu moda ı;g; 
Tetmeni Seb3hat Ocnklı Mersi 
ak am kız sanat okulu moda (ı~' 
Tebncnlif:iııe ve müdürlU$ttine iP' 
yin "illlmla,lerılır. 

-(r Mal V killi ı hayvanlar ve~ 
gı T m ye 1 olarak veriler.' 
fev 1 Mlann ıııısıl veıi " 

lıııamc ile Defl< r· 
1 rm' lır. 

rk a yapılan plaj ıı; 
Fi y an lla nı ıre p kum ı:" 
tiruı e ı knrnrl -nı tır. 

-( 22/Sonteşrin/1942 )-
s 30 Program ~ ıncrnldocıt bQQt ~ 
8.82 M üzlk. lna1'"1ar (N.j 

40 AJ na h:tberlcn. 
8.55-

91!0 Müzllk: Uvert.ür ve mnm:ır """' 
1.2.30 Proırrıun ve m~eot t ~ 

12.33 Mü . Sinema Orgu »c ~ 
(P1.) 

12 45 AJrUlll htfbt-ıicrl. 

18 oo lllüzH<.: rnsıı anrtokua. 
1880-

]4 30 1 : ~ 8110 oıf{eııılJ'Mi. 

(Şet• Ne<:'lıp A$ıD). 

l. G. B · Kurnaı __...-

5. R. Th l'le: lltacar tım1C1JISl: 
6 K lia.ru;dunıınn: F 
7. 

tıs olt«!!ıtr:ı& 

(Şef: Nttı L ENcn.dn>. 
18 45 Mü : ıı:ız f'SCt' 

10 'lO Kmn~m;ı ( Z.imıı t m."1. ti). • 

w 15 :\l ' l'k· &: 11kı \,'(! T<hicO C'I'. 

19.30 Mcm ke t ııynn ve a.Janl! ,.
bcrk-rl. 

l'l 45 Seıt)('St 10 da!dkn. 
rn.r;~ MUz k ı ıtı=m m:ılm~ 

eaıt<ı :ır. 

2015 Konu.ınn (Dcrt.!csme 
20."IO M 1k L<-kcu • S.~ııt. 

Ca1' nlar: Milh:ı.t Fcnmon. Ot 
han J1o:-nr. 

2:1.00 Kotı.Ullfnıı (Bilin ıınntı). 
2115 MU • knnsı.k makıım ro:-ın ~ 

21.50 

22.00 

kı tr 
ro Son hnr 

'11. 
~: v~-m 'nln oP<.'!'nln~ 

p; ~r CPI) 
22 M 'Mmı t yan \."C! aj:ınıı '1' 

bctiert. 
2245-

22.00 Yarınkl ~ ve ~ 
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~ 

amiyetli 
yurlla~lar 

listesi 

Bulunmuş karne 
Br m rııış <>mur rkm"'Jc k:ım""'t krı~-

lo Olıınınnn, YC'llişctılr Ml'rmer !'Oh-ak 
l"ıı nunınr;ıdd Kt'ITlal AU\'ya müı-aroat-

:--___ 
~-----~·--~~ 
~ve iÇTiMAi M.V. 

8 Memur alınacak 
rı~r •hhat ve tctimat Muavenet Vek.'lletl 
eııı. SaY<t:un Merkez Hıt.tııısıhha J\IU

<'llc'SI !) l> !rektör uıtimdcn ; 
"\ ~ti !l(vrılZ<ic munhal bulunnn !'IO 11-
rıı 1 ,.eı•NH va7.:1.tcye nkur YUuır ve had('
~ n lnz tıa.t ve> klare,Jnl tcmlnt muk 

1 r blrtsı tayın l'<llel'ektlr. 
~n le!n evs.arı hal? tallı>IE'rfn mü· 

e nıliı'Vr'fı ılları ıı.:tn olunur. 
.(l~'.lLa}. 

1 
t•·······························--ı 
: B İ B L İ Y O 6 RAF YA ~ - . 
"'·······~························,,. 

MEMUR - MUHASİP 
Mecmuası No: 8, 9, 10 

Bllwnum memur, muhasip, subay, 
oğt"<.•tm<•n, htı.kiın avukat, müteahhit, 
tuccar, hıı.l<ıtki ve hükmi şahıslarla yurt-

ıa.sıan tııılk:ncllırcn, yazı, kanun, karar
name, ntwmrııımel.:-r1 ve Mall;ye V<..~

let:l!nl.n tamı mlcrtyle Dlvan.ı. M u.tıasoba.t 

kararı.arını mUılıtevl ola.r3.lk aı'!"ust.os, ey-

1\ıl. llkteşrln n\ıshnlan t>Jr arada m·we
dllmlştır. lnncıe: Kanu.nlarımız 5 bine 
ya.k.lıı.<»rkl•n rastlannn güçliı.kh.'r ve ça
releri, n.hl~ksı;ı; mlmura m<'l'tıamct y0k, 
ınuha.,Jı.>l<'"rın ta;anlın mükcl~ttyetl, ma
lıy~-t muhıu;ı..•bcsl pronslplerl, ihraç ec -

Hôkimler orasında 

yapılan tayinler 

u ~us 

MiLLi MÜDAFAA V. 
1 

cin murıyyerı saatten blr .sa.at evveline 1 
Ankara Levazım Amirliğine kadar tt'ln nııt mektuplarını kl)1Tll$yonıı. 

gelen ilanler vcrmderL ve tıl'IU ~a ıtte komııcyomı.ı ----------------
tıuıunnıaJaı·L t~J'7'.)ı.i) 5757 

Sebze alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Kom.dan 
Garnizon birliklerinin mart 1942 

ayı gayesine karlrır ihtiyacı için 4-0 
ton lahana, 50 ton pıra.sa ve 40 lou 
ıspanak h-.ı.palı ıarfla eksiltmeye ko. 
nulmuştur. Bu üç kalem sebzcnın 
muhammen bedeli 20.500 liradır. 
Muvakkat teminatı 15.17 lira 50 ku -
ruştur. Şartnamesi Kom.da mevcut
tur. İhalesi 30-11-19·!2 snlı güııil "1at 
10 da satm alma komisyonu bina -
eında yapılac.aktır. İsteklilerin kamı. 
ni vesikalariyle blrliktı• teklif mek
tuplarını ihale saatinrlen bir saat ev -
ve! komisyona vermiş olacaklarilır. 

(9896) 5926 

Sığır eti alınacak 
Ardahan As. Satın Alnı.ı Knnı. <i<ıın: 

70 ton sığır eL1 '.!·100 s.1yılı k;munıın 

31. m<ıdde&I muclhlnee VI' k:ıp.1ll 7,arr 
usullyle yen.iden mlin,ık.'1.<:<ıya konulmuş

tur. Tahinin bc<lcll 19.CKlO lira lllk temi
natı 3075 liradır. r:vı>at \C ş;ıı-ınam.<:lııılc 

yazılıdır. Komtsyon<la ı:orllleh ırır. l\1ü~ ı. 

kasnsı 7 12. 912 ı> 17.aı-tı"'I gilnU !<."! ıt J6 
da komL"<yonda >ıtı>ıla«aktır. tstl'klllerln 
lıhale saatınclen lllr s,,.H ı•vvel evtırıı:ı 

müshltel~rlyl<' ilk 1•'mln,"l t ve teklif n1<'i<
tupl.arım komı~on rdslll\'lıl<' vcımt•Lc>rl. 

( 111009) 6064 

Şerit alınacak 
1 No.lu As. Sa. Al. Kuın. dan lst.ınıbul 

Kuru incir alınacak 
Şişli As. Sa. Al. Ko. dan : 
Kapalı :rart ı.c.ulü ile 300 ton kuru 

incir saun alıııacakur. Evs:ıf \e lıu....usi 
}artları Ko. da görülebilir. 300 loll ku
ru inde ıopt;uı bir i..;ı:ckJı)c ihale e<.lilebi
lcccği l:•hi yarı,ına calip t,ıktıgı ı.ıkJirde 
<le ihalesi >a~ıLıbilir. T~min.ıu 11150 li
r.tdır. İhaksı 27-11-912 l"\lllla ~üııü s.a.ut 

15 ıc }ilJltlat-agınd;uı j,ıclJilcrin ilıale s.ı

atiııdm hir :.a.-ıt evvcl tddif ıııd.tuplan 
ve ıcminndariyle llarbiy.:\lc Yd. ~b. Ok. 
Sa. ı\I. Ko. rı.'1 mürac;w.tl.ın. 

(?654) 5742 

Sığır eti alınacak 
181 Ş.i:;l ı Sa.. Al. K<ıııı. dan ; 
1 - Şart.ruuııcstıule y.ızılı olıı:m Jı,tl4l<' 

kes tliı> ta;tun l•t lln<~ u?.cre Z •.ııoo ı bu
l1l< sıgır L•tl vıv~'lrJ ık hl ckı;i:llme~c I«> -
nuJ.m.U<;l w·. Şa.tıt.ııııınc"ı Ko. <la goru -
!ılır. 1·.lkslll.ın.(.'Sf 26. ıı. U.12 ı:ıc~-.ıınbc 

gu.nu 8'lat l" tc Pan>;a Ltıda H.ı.rtn,1' c 

n uıkt.cbl btıınsı nda 480 tM lba t 6 Ubaş ı

{: mdıı yapıl.ı.:akUr. İstek 1 ~rln ımıaJ' -

hll ı:Un \e saat.te Ko. <la bulunmaı..=. 

(10169) t.170 

Denizden eşya çıkartılacak 
ı~ı. 'J oplıaıw :.ı No. 1u ::>ı.ı.. Al. l"--11l. 

t!;:ı.n: 

l Uıtık dL11ntr zı:ndr ve 
nıalzancn ıı ucnlz<k•n tıkanrı.ı • .,ı 
11. ~ ııct"til'l1 ııc gunL &ıat 11 t.c 

26. 

ı>a-

l\h•te t"l.ıı.sı 3G0.000 21 ınm. llk dw. . ı'- uır.lıkla lımı ~rnl Top!ıruw 2 No.lu Sa. 

rtt 360.000 '.27 mm ilk düz Ş<'rlt J60.ll00 J\l. h.o. ıl.n ihale l'f.lllc<'okUr. lkhcr k ıo-
50 mnı. lik rıtıııı şerlt 150.000 SO mm. 6unn 5 kuruş 7J s:ıııtımn tJc:.cl t<ıhmln 

Erzak alınacak 
l\I.M.V. 1 No. Sa. AL Ko. dan: 
1 - A~ı<la cin.-.lai y-.wlı y~-cd< 

maddeleri pa:t.aı:lık.la al.ı:n::ı.caktı.r. 
2 - P:ız:ırlığı 23. 1 ı. 942 günü ~aat 

15 te Ankıuu L,.. amirliği binasındaki 
komiS)·unda rapılac"akur. 

3 - İSleUiletirı be.ili giiıı ve saatte 
k.ııi temiır.ııl.ıri, le bidikte .lı:.uoıi5)•.>fl8 
miı r ,!( .ı .ıt l;ırı. 

Cim' 
Sığır ed 
Pır.ısa 

J>ı.iven samanı 

Kuru ot (10071) 6128 

Koyun ve sığır eti alınacak 
M. l\I, V. 1. No. Sa. Al. Ko. elan: 
1 - Ankara garııi..:on iht yacı için 

ııısağı.d:ı. ol<ltıı.;u ü;ı:ere knpalı z:ııf u-
sulı~·lc <.•l nlııı~nktır. 

2 - !slt'klileriıı kanuna uygun 
tııııziın P.<lec0.klı;;r.i teklif m<.'ktuııla
rl~ le !hail.' saııU ıulen bir sıuı.t evvel 
nıruk.bıız nıukaıbil! Ankara Lv, Aınlr
Hği btnnsındald koııusyona vermele
r!. 

2 - İhalesi ~-12·942 günü snat 
15 le yupılttl'rııktır. 

4 Smtna.m<>SI koınls.ı;ondıt g(irll-
lebillr. 

Çinsı: Kuyruğ"u ile hc•nıhf"r kovun 
di. Mlktrın 108000, Muhammen 'ııe
ılcll rısooo, tık Te. 800, ıniıl ılınzııt: 
l-1-94:l ay iç'rwie. 

C'iıı51: Sı ır C'U, :'Vtıktnn: 525000, 
Muhıımnıcıı hedcli 3675011, llk Te.: 
18150. 

·ıu ıu .... uı.ı.<>>ıll Aıın.a.ı.a a.,;ııyıı Ct'L.<ı ilk dUı ~rlt lıılli'ıl 4'1h<:tl ııslwriY<.'<lcn ve- t'<lllını tıır. :-ı.ıırtıı.ımcsı her ı:uıı Ko. ıl<ı 
hak.ıınllgı.ııtı Mardın cıı.ı:a hı1kinU Hay- rll<·ı~·k yaptırıf,ı<'ıık ol ın yuk'aı·ıda y;ı- ı; 1;ıuıuı·. Bu işe ıa ,,, ,~,ııJ~ıııı Jwnıınl 
rullah h.oca., Kllht.a hiııklmli.gme h.uı~ lı &l•rıtlerln puzarlıkl.ı l•kslllm!.!61 2;;. 11. vı..-slknl.u·ı.rlc lıd1i guıı V<' s.ııatıc Ko. 

H•.ı;n kC('l eti Mfktrın: 525000. mu
h<bnını<."lı bedeli: 472500. tık Tc.: 
22650. <!lrll3l 6024 

Makine ustası alınacak 
M. M. Vektlelınılen: 

ce:t.a hakınü NıyUil.l Kural, Mardin 942 tm"Şaml>a ırünü ~ant 14 te Tor>hnne- tla buluıırnal.ırı. \101(;8) ı>L7.l 
Cl.!Za hilkı.ııılıı;mı! Lokat nıu<lck!ıuıııu- <le Kom. da ımnı ıaeak1 ır. tmaliyeı>lnn 
~ı A~ ÜJ:ı!l'eıll, ::5mop a.slıyc c~w tnhmln l:>l'<lt•ll ıı;o mo tlrıı lratl t<'JTllıızı.tı 

İmtılıanl:ı Rıvas sana\İ tal>ıırıınn 
sipesyal ve duz makinelerden anlar 
bır makine usla.'>ı ile iki t eı:zi ustaın 
tayin lun.:ıooktır Bunların ııylık Uc
rrllcrl 100 er liradır İnıtlhaıılar fs -
taıılıul'cla ve Ankara'ıla vapılır. Tıı -
liplcrın Mılli MUrl ıfna Vekfıleti le
vazım işleri duiresi reiı-ıliğırıe hirer 
dilekt'e, iyi hnl ve honı<<'rvis kaAılları 

lıaki.nı.lığınıı_ ııull1 korunma .ı.aııuııu-1 20.540 lire dır Tal >l<'rln ,111 kltte 
nun ~ll.ıııulune g.ıren ce-;ı:a duval<.U-ıııı a ' ı be va ~ 

Lahana ve prasa almacak 
Anlrurıı As. Pus. 51'.>1 Sa. Al. Ko.dan 

görmekle mukdleı: lsı..anbuı il5.llyıı komisyona ıı;dmelcrl. 
maıhkeıncsi mü<ldeiumumı.>i ü.sma.ıı t!l!1:l·l' 

ı - ıs ton l.alın .. -ı ve l8 tun pırosa 

iki DJ."W ı ı.,."Ut>u [!a tcs.1 n ve m uka.Vcll'YC 
bnı lmımak surctJy.lc &ı.tııı :ı.lıııncutcıur. Nuri Erenler, mıllı korwuna k<ııııu

ııu şümulüne giı·t•n cına davalarım 
görmekle mük1.•l1d İst.ruıbul u:;.Hye 
maılıkwnesı müddeiumum.iliğine 1kııı
ci sınıf a<iliyc müfot~i Mıuhar Tü
zel. 

60 lira nıruı.lı Kayseri mü.ddP1u. 
mumillğinc Gülııtlr haklmi Avni De -
nl.z, Gümıişııne sulh h&kınıliğine Sa
lihli ceza hflldınl İlyas LüUi Oğu;ı:, 

50 lim ınB.&J.lı Bahkcslr müddelu -
muml muı.ı.vlınll.ğlne lstanbul müddei
umumi nıuavlnl Htkmet Ural, Blllls 
hukuk hiLkimliğine Ya..lvaıç Jıulmk h.ı
kimi Hakkı Alı>SOY, Hınıs hi'ı.kiınliğl
ne Yıldızelı hakiıni Ali Baı·utçu, Ik~ 
kimhan lıfıkimliği.rıe Kilis nıüdclelu -
nıuntis.ı Saıbil Glın<.•y, lzmlr icra mua.. 
vin hakimliğine Çeşme hakimi Abdul
J..aJı Anğ, C~cşıııe M.kiınliğlne İ:anir 
!cr-.ı muavm htudınl Enver Ege, Er -
zurum sulh hUkLıııl:lğlııe Anıkara sulh 
hakimi Sabı-he Ürnk. 

40 lira maa~lı Manisa müddeiumu
mi muavinliğine Zonıguldaık sullı ha
kimi Hikmet .l!:ğlıılioğlu, IIeJ'ldck Ce
za. hakimliğine Çiçekdağı müddeiu
mumisi Süı·eyya Pl'lck.kaya, Tosya 
hakimliğine Kelkit hakiım.l Azmi Al
tan, Seydişı•hlr müddeiumumll1ğlne 
Ceyhan ıııü<ldclunıumlsl Abdülkerim 
Güleç_ Ceıyhaıı müılderumumlliğine 
Sorgun mü<ldelumumL'>i Ahmet Er
doğdu, NcvŞt>hir Sulh hll.kiınllğine 
Gürrıü.:;unc Sulh lıt"Lklnıı Osmarı Ka _ 
yu.m, Kırklıu·cli hukuk hiiıklmllgine 
E·rzurum sulh ht'ıkimi Cemil Tuh.uıny, 
Ankara sulh hfıkimliı':lne Kızılcalıa -
marn hiikimi Abclulla:h öner. 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

Kayseri Tayyare Fabrik.t'ı Sa. Al. Ko· 
mi~}'Onund.ın: 

10. 11. 942 rarıhin<le kaı>.ılı 1.arf \L'U

li>·lc münakasa.ya konulınu~ ol.ın 10 ton 
kcm.İ.k5iz. koyun eti kavur.ı:ıı.ı"n.ı. ıa.üp 
çıkmadıi:ından hir ay içinde p;uarlıkla 
~aun alınacaktır. Muhamın<:n b ..... lcli 
20.000 liradır. Muvakkat tcnıin.ıtı 1500 
liradır. İstC'klilcrin nıaliy<..">'e yatır:t«.ıkları 
muvakkat tcıniıı.ıt ınckıuı>lariyle komi,. 
yona müracaatları. Şartıı.tmcsi her ı;irı 
mesai zamanında koıni~yon<la öğrcııilc-
hilir, {1008) 612i 

Yem alınacak 
Şişli ,\.>. S.t. ,\1. Komisyonundan: 

2 - Pazarlığı 21. ıı. 912 ı;.'llı l:U'flli 

sa.mt hı le 8;1 nlü&la :sa. Al. Kom. ı.J.,ı 

~111>1Iuı·nJcı.tr. Evoor ve ş;w·t ı.ııı·ını gür -
mok lsLL.v=i<-.ı· her ı:un iş s:J.(ıtleorrııdc ve 

ki " ;n de helli ı.-un ve roııt.tc Ko. 
(10Jı,7) ı;ı72 

Askerlik işleri 

Çağrı 
A rıknra Askerlik U.ıi rnsiııdC'ıı 
J\lülı;a i.ı~c ı\lu,ıcş.ırlıj:;ı ııııınıurl.ırın

d.ın )l'<kk ııaklıyı! A. Tq~men '53(ı tı Bc
kır ı•glu 331 doğumlu lluııh.ııı Çelıkha.
~ın 7081 ,;ıyı ile ~be)C !ırz.umu mwaı:a-
au il:ııı olunur. (10B7) 61 fJ 

Çağrı 
Aıllraıa Askcrl:lk lkılres.ı Jtolsldıt-ın -

Yıı.rdınırı ycııı "ıtın ulırıar·aktır. l ler 
nevi kushekr, kt•ı;i hll)'HlY.11, darı kus ıllm • 
yemi vesaire l(ihl ı·llı-rin.dc yenlııııt·ı 1 lnnhul'ıl~ild ad:ıusl<.'rlfıde buluna • 
yem lıulunarıhrın ll'ldif cr!ereklerı l'Y ı ııııy,ın <•ın••kll J:ın<l:ırm ı hE'fl<II> rm."lnuru 
saf ve fiyııt iuerimleıı sntın alı11ar·ı- M. Huscvln oğl~ı 1hrnlılon ŞP\kl Ogıız'un 
~ından ish•klil<·rin llarhiyl·de Yd. Slı humL•n 571'G sa,ytyle şutK•mwı• \'cya Ue
Ok. daki .\~. l'ı•s. tı~o Sıı., \1, Kn,11, ı;ild~ ıJUlbcs!'.ııe W'l>"a bulmıdul'ıu ~·"rın 
na ınür.1cnatları 61!!1 ı crı.:ı~ şw1><'lcıine Jtizu:mu milm<'ant.ı 

Nakliyat yaptırılacak' !lA'l olunırr. C1013Gl 614:! 

Erzu.rum As. Catın J\lrııa Kom. dan: 
llo~'da.n Kanı.köse V<' Doğu Be- 1 

yant•a yaııılacnk bin tonlll!k huhutı:ıt 1 
Vü muhl.<.·llt nwvat nakllyall kapalı 1 
zıı.rtw. mU·mlık.:ı>ll.l.ya ltomıımuştu·r. Talı

mbı bcdeoll 71.ı>llO lira NI< 1 < •ın ın.~t.ı 41<\3 1 

.L1mdır. l\fünak.ısaııı 7. 12. 942 ıııa:1.artcst J 

günü ııa:ıt 16 da ya1ııl:ıcaktır. Şarl.ruınw-
81 her ırun knm!S)•oııda goriılcbllir. 1sto!c· 1 
llem beH gün ve saatten blr sa·tt evvel 

MATEMATİK 
DERSLERİ 

Ort..ı. okul vl! lise okurltınna 

ma.temat ilk de.1'61 ırostcrlltr. Mclı-

m.<:.t Tolaıı...-ııı: Posta !tutusu No. 
10;;8 Ycnlııchlr adırcslnc mckW.ı>-

ile rıılirawatları il:i rı olunur. 
(98!'i7) 

Odun alınacak 
M. M, V. ıle.ıı: 

5919 

Konııs)oııda mevcuL evsaf ve sart
ııaıııcsı mtıı·ıhlııcc 5.0ô•J lualık odun 
24-ll-!142 salı gunü ~aat 11 de pazar
lıkla satın ulmneaktır. Verııır}' ıst.i
YL ıılc.rııı 7.iO lıralık kati tcnılnatlm1y
le ~ıı lıkt•' pıı? . .arlık giin ve stıntlmlı' 
J\I. M. V. 2 No. 1ı sa. Al. Konıısyo-
ııumı gelmeleri. 000561 GIOO 

Bal mumu alınacak 
M . .ı\t. \.den 
Beher f.:ilo>uua f80 Kr. (irat tııhınin 

cdilm 2000 kiJo halrııumu l-12·942 çar
~amba gimu S..'l<ıt H• da pazarlıkla •atın 
alıııat:.Lktır. l\fuh;ı.mnıen h~.Jeli <J<ı(l(l lirıı 

olup J...ııi tt-ıııiı ııı HİO liradır. Ş.<rııta

mc ve nwııuıı i her ı;ün komİ•)onJ.ı gü· 
rüktıılir. İ LL·ıldi!crin bellı .ı:Wı ve s:uıııe 
Anlw.r.ı\Lı .ı\l.M.V. • No. sa.un alma ko
mis)~>.ııuna gdrııelcri. (10021) 611'>3 

Kutu yaptırılacak 
M. !il. V. uctı: 

18800 lira nıuhıırnmoo hetlC'ill 4000 a· 
ıll•l demir l<ııtu yaptırıl:nıus.ı 30. 11. !l4.! 

NlZ•'~ ınıuU saat 15 t.e paznrlıkl ı 

ılıalc lldlle<..,kl .r. T{atl tcmlnııl.ı 2820 ı nı

thr. Resim ve ş,111..naınesl M.M.V. 4 No.lu 
sa. Al. Ko, verilir. lsteklllcrl.n thalc ı:un 
ve saatinde M .. M. V. 4 No.lu salJJI alma 
komisyonuna ı:einwıcrt 

(9834) 

35 lira maaşlı Zonguldak hfüdnı 
muavinliğine Erzurum sorgu lıaklımi 
Ercilnıcııt Hurrem Damalı, !stıı.nıbul 
müddeiumumi mua.vınliğine Ankara 
hakim muavini Fevzi Alıx·ren, Elma- kanunun tnıılf cUU;I ııck!ld<! hnzırl1yn-
lı hakim muavinliğine Bayramiç hi'I- ca.kl::ı.n t.okll! mektuplarını kcwıUb>~>na 

la m lroC'rtnt. 
Ateş tuğlası ve toprağı 

alınacak kim muııvlrıi Ynsar Turan, Bııynıınlç vennclrl. (10010) 6063 
Devlet Hava Yolları Odun alıq.acak 

DlyıırbakJT J\tı, Salın Alma Kom. <lan: 
Meııkez birl!iklcrt 1.h tJyacı l.çltı ·100 ton 

odun kapalı zartla c.-k.slltmeye konulmus
tuır. Ekslitmcsl 4. 12. 942 ı;a.n;!ımbıı. ırü
nü ı;aat 15 te yapılal'n.klw. Bchoc kOo
suna 4 Jrunış tahmin cdl.lmlşUor. !ilk tc-

Karoser yaptırılacak 
Dc\Jct ~ill\a YOll:tr.ı Umwn .Mud.ur

lugtindc.n; 
ı - tııare lhtJyncı tçm 4 tı(}ct knro

ı><:rl kaımıı zarı ~:ıc ı.!k tıııcyc cı-

miwıU 1200 liradır. Bvs:ıt v<! şa:M.nanu.'SI kllnlmt~ll.ı'. 
her giin 1;ı znma.nlnrın<la koml<ı;ytm<lıı :.? - Bclıcııine U.ı'ımlm t'<I lkn !cyut 
KÖrüleblMr. lstüklllol"ln bildlrllcn vakitte 8300 h lll ulrup muvaJ;ılt.a.l tcm.Lııulı 2490 

M. 1.ı. Vdlc.i it l.!n!k•n ; hakim munvinliğirııe Kara<leniz Eref:
lisi hakim muavini İbrahiım Öze>ngid
oğlu, Birecik hfıkiım mu~ı.vinliğine Is
lahiye nıüd<lelumuml muavini İhsan 
Tan, Isluhlre müddeiumumi mua\"in. 
liğine Göksun hfl.kirn muavini Şefık 
Şeren, Ka.rarl<>niz Ereğlisi ha.kim mu
avinliğirııe Ilirecik haklın mu:winl 
Muammer Slnal, Sorg-un müddeiumu
mi muavinliğinr Pazarcık mürldclu
mumi muııvinl Hayrettin Tanju, Ada
nn müdı:klumuml muavinliğine Erhan 

1 - 3l ıou aı~l al1.."1; LU itQ,ısıı ile 80<1 
kilo at.es t..-ıpra~ (ikfıgııt. torlınl.ır tcert
siııde) pazar<I k1'ı satın alına~r. Mu-
1.mmmcn lıt_'<lcl.l«i yckil.nıu 19:..!0 11ırn o

l:uı> ka.U tcrıı ııa.t m1lkıtnn t288ı llımdır. 

KcşlC ve 1art:nıuıı.<:sl her ı:ün koııı~,ırı
cla gotıü.lebUtr. Pazarlığı 26.. ll. !142 ı>er. 

50lll:l.ıe ı:üııU ıımııt 11 de lll. .M. v. 4 .No. 
ıu Sa. J\l. Kom. H..~. (le YllJllL'loaktıır ts
l,•klfü~ lü.ıoll tcmlnaıt.ıııınvıe ııır·111<tc• milddeiumuml muavini Hilseyin Fı- S(lat 15 e kadar t<•kıtr ve (('1111tınat muk- llradır. 

rıııt, Erzurum müddeiumumi muavin- twıı:ırını mak.bw; mukuhllltıde koınls,ı."Q- 3 - Ellaı-fltme 7. 12. l'l-1'..l t.ardQıınc mü- ınu.ıY)'etı ırUın ve sım11..c 'knmisyon•la 1;u-
liği111e Stırııkamı.-, müddeiumumi mu- na vermeler.!. ıdl1 ı•azart.<.'til günü saııt lf> l.c De\ tel l1.11ımıuılaı-ı. (10118) ülli8 
avini Kadir İ7.l.'r_ Kiğ"ı müddeiumumi (l0007) 60r.6 mı.va Yollan UJnurm ,\JütlU:ı1U Unun An-
muavinllğlne Erzurum müddeiumu
mi muav:tni lbraıhlm Tekeli tayin la. 
lınınıştır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun yardımları 

1 oont<.-şıılaı 1942 den 15 sonteşıi,n ıık-

muayene ve t..'<lav1 edl:lmişt.lır. 

Süt damlaımıdan her gün 56 cocuıta 
168 tabak mu.mn vor!ılırnl.ı;tl!r. Cok co-
cuklu 14 alk•yo 93 metre basımı, 15 aı

lenıl·n 52 cocutı.ma 240 par<;n yünlü es· 
ya ve bir eocuılu da bir cıtı a..vak:-abı 

Mobilya ambalajı 
yaptırılacak 

Maarif Vekilliğinden ı 

ı - 29505 lira 31 kuruş mukabl • 
linde mütcahhı<line verılmiş olan köy 
karlınlan Jtezici kurslarına ait 12 ka.. 
lem nıobılyanın arnbalt~j işi pazar -
!ıkla ihale edilecektir. 

2 - Pazarlık, 2"3-11-1942 pazartesi 
günü saat 15 te levazım mUcllirlü • 
günde toplıı.nacak V ckillik satın al.. 
ına komisyonunda. yapıl&.eakur. 

3 - Bu iş için tahmin edilen bedel 
(1500) liradır. 

4 - Bu lşe ait şartname, Vekilllk 
kız teknik ö~retim ve levazım mU -
clürlüklerınrle görülebilir. 

5 - Pazarlığa girebilmek için 112 
lira 50 kuruştan ibaret olan muvakkat 
teminRlın 2490 sayılı kanun hUkiim
leri dahilinde yatırılmııı olması şRrt
tır. (9803) Ci874 

Nakliyat yaptırılacak 
Şişli A3. Sa. Al. • o. da.n : 
63.000 ton yom un ve er.ta.kın Hay -

darpa.şa.'da vagonlarxlan VL'Y.L H.ıyd,ı.rııa· 
~a ambarından Si rked'dcki amhara nak
li, tahmil tahliye tartı ve istif işi kapat ı 
zarf usulü i)., ek~ihmeye konmuştur. Hn· 
•u'i sarıları Ko. da giirü!chilir. !\fova.k -
kat teminatı 15.090 liradır. İha.ıesi 
26. ıt. 942 perşcımhe L'ÜnÜ •aat 15 te 'a· 
pıl:ıcakıı •. İsteklilt>rin ccklif mektuplan 
ve teminatları ile ihale saatinden hir sa· 
at evvd HarHre«le e· · i Yd. Sb. Ok. da
ki Ko. na müracaatları. (96.H) 57 !o 

Sebze alınacak 
Balıkcsl:r As. Sa. Al. Kom. dan : 
llchcr kilosuna 12 kurue 50 santlım 

tahmin edilen 40 ton pırasa ve on beş 

ktı.ruG tahmin C'dUen 40 ton lahana ve 
20 kuruş tahmin e<lllen 6 ton havuç ve 
25 ku.ru.ıı tahmln edllcıı 8 ton karnabn-

da yıı.pılaca.'lctır. 

11 kalem rulman alınacak 
l\f. M. \'cı'ldll<.-tmılcn : 

4 - Bu tse ntt 6'}rtn:ınıc, muknvcle !\101.<>l"lü v:ıs:tt:ıl;u- 1htlQnıC'I lctn 11sle-
PT'<>Jcsl ve Jıüzwııılu evnık her gun u- :J.ııd~ ~ıızım (11) lrolem ruLııuııı 25. ll. 
mum mw:liırıli.ı.ktı!n alın ı1> ıı:r. 

5 - T<ı. iplerin teki r nıC'kl\l!>l.1.ri>·l<! 

t<>mbnat lannı ve sart.n.'1.ln<?<le gı.ısterllcn 

husUtsatJ ihale ı;aaUndcıı bır sa.at l'vvel 
tn.'1.I< tıuz ın t1katnl l:ndc sn ı..m a na kom ls
ıronıı re J ğtnc 1.<..'vd:l ot.mclurl. ve poı>

ladn v ki olacnık t.oı: lmürlcl"ln nazun 
lllbare atııınııya<'lliP lüzµmu 11Aıı oru. 
nur. (lOLf:ıX) GL70 

- SONGÜN 

Ulus sinemasında 
BugUnlcü harbin ille filmi 

Lizbon geceleri 
Ö!UrnUn koynumla tloğruı lılr 
aşktan ... E:ırıın:n ılerhıli~nıle 

yaşıyaıı bil' lıe.vet~Lııılan 
yaı;atılan bii.viık film 

---( Artistler )---

M adeleine Carroll 
Fred Mac M urey 
---( Aynca )---

SPOR FİLMİ 
---( Seanslar )-

14.30 • 16.30 - 18.30 ve 21 de 
10 - 12 ucuz matiır<·siıııle 

ll42 çıu.rş:ııııba gıuıu suat 11 de rozn:r -
ltkl:ı ıınun n11ıı.1calct.1T". Verm~ lsl~tm

lcriın !U5 l!ırolıOc 'k"ati'temınn11ıın ile hlır· 

llkl.C pıızar:hk ının ve sn ıt nclc M. M. 
V. 2 .No. lu sıüın nlımıı kvrn~·oınun.ı 

g,•mıoıCJll. (1012:\) 61 f;.'l 

MALiYE VEKALET! 

Eksiltme ilanı 
· Mnllye Vddllıl&Jndc-n : 

Ynpıl;mık işin mHhly~:I: Mrıll.YC' Ve
k.ıll'ld blaıaıımda ha.lemel'C'T' yutnkh ınc-

61 yanıncl.ıld m.ıha.l!lıin banyo dalın-si hıı
llne ı rıuıtı. 

Kc:;lt bedC'l1: 1777 Ura 5 kuruştur. 
.Muvakkat tem.inat ml!ktru':ı; 133 1 nı 

'.!8 lruruştıur. 

ltı.nJc şekil: 24!10 811..'Vllı lmmımm 46 

ıncı mıı.ddcsl:ı~ln B F. u.ya:rınca paznr-

!ıkla: 

thntc tfırll;I: Zl. :11. 942 t>:ı7.ııtıl•·91 
gılnil ııunt 15 te l\tabl\Ye VE'ldl.IE"ll Mili! 
P.nıll\k U. Mflılllrlliğiinde. 

Kcştt evı':'dlı lıc<l<'ld ımı'JroAıl11noo al
mak ıst.lycn1Nfn Mnıto:e Vcld\lctt :Mili 
f::ıntAk U. Mlld ııiuftlhıe mıllrnMııUnn. 

r.r27 

Muhasebeci alınacak 
ı .. 17.BON GI·~CELERİ 

Telefon: 6294 ..1 
Semııı.yt-sl llttısııdl Devlet 'T'<~·ldctlllc· 

rlııe ıı.lt Aksaray A?..rn 1 .Mllll T.A. ŞLıi<c

Unlıı Niğde Aks."\.l'll.Yındııld un ve elck
!111111111111111111111111111111111 U t.rfü tıı.brllmsııwı mutıa.-;cbesılnl !dare e. 
- - dobllceok ehliY<!'Lte blr muhn.seb<'cl 1mtJ-
: Yarın matinelerden : hunla aıınacakıt.U". kaza.nana s1.1s9 S\Yltı 
: itibaren _ kıınuıı hukUınıcrlne gore 210 .ldnıya kıı-
: ULUS Sinemasında ___ u.tr aylık ucrct ''~•i.lccclr. ııynro rcvk:ı.ı-

,ıde zanulıı.n ve tclmüUük h.'lklıı.nııdan 
: TÜRKÇE : r~·,1;ı.ıandırı!r.1e11ıttır. J\ı;gari )Jse lnhı;.ill 

-

-=-- Demı·r Taç = gomıU~ ve oıuh:ı.scıbc Wvrlmle co.1ıı;m11 
: fstcklllcr o.ro.sı "'la bU nl.a.ıks:ıı1 kl. 4.. 12~ 
: 94:? t:ırıııbıde ştnketm Anlamı T.C. Zlrnat 

B:utknsl Umum mi.idUrlUğ{l blna.sıntlnkl 

bliroounda bir milsalııı.ka ımWııııu yaııı
--: Essiz bir kahramanlık -

= d~stanı... Emsalsiz bir : 
: şeref abidesi... Sonsuz : 
: bir aşk romanı 2945 --111111111111111111111111111111111111 

ı:ıca!:ındnn bu ı;arUan taşıyan ıstcldlle
rm 30. 11. 942 wrlh!:ne kadar tahsU. hiz
met ve nskerhl.;: vı!Sl:kala.n ve 1ild ,ul\'t 
rotf>l!m na hlırll1-.te blr dllc'kçc le blzz 1 
v<'ını mcktUI>la :şkt~lln bü.ıoounıı mıtr •· 
cıı.a.tlan. ~ 

_,_ 
Devlet Demiryolları _ l __ ı ı ı ıı ı ıınııı ı_ı ı ıııı.•.11111111111111=1 

------ ~ TALAT YUCESOY §_ 
Telgraf memuru alınacak _ _ 

Jl:_; D. Yollııın Uml.lım Müdürlüğiln- §_ TERZi• ----
ı - Tl'şkilll.t garlanrıdaıld. tel e-1-

lerlnde bilfli!l muhabere memurlu- : 
~unda çaılıştın:lmaik Ü7.ere mil.<;(l.bakn _ 
ile <40> tclgrnıfçı almıııcaıkUr. : 

Yeni Hamam karşısı 
eski Diyanet işleri 
binasmda No : S · 

---------2 - .Müsabakada kazananlardan : 
orta okul nl<'Zunlanna 60 ilk okul -
meozunlanna 49 Ura ücret verilecek

------tir. 
3 - 5. birincikfumıı 1942 günU sa

at 14 te l!ayılnrpıışa. Ankara, Bnlı -
kesir, KaySt~ı1, Malatya. Adana, Af
yon, İzmir, Sirki'(:! ve Erzurum lşlet
nıe JDL•rkezlPı rıtic yapılacaktır. Mi.i
racaatıar bu işletmeler ve atelye 

'iıııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Ankara Valiliği 

Dolap yaptırılacak 
Müdiirliığü L"tasyon ~!liklerlnee ka- Ankam Villliğinclen ı 
bul olunur. H · M ı M 

4 - J\Hisabaknya işllraık. şartlan 1 ) m•usı u ıasebe Uılürlüğil 
muhasebe kalemiııcle yaptırılacak 

sunlardır: a.ıbil dolap işi 30·11-1942 pazartesi 
1 - Türk olmıı.k, · 5· v·ı D 2 _ F.cnehi bır kim.c;e ile ("V!i ol- gıınii saat 1 le ı ayet aiml Eu _ 

mamak, ciımenimle ihale erlilmek Uzere açık 
3 _ 13 yıı.>ını hlıt..ırmiş ve 30 yaşı- eksiltmeye koııulnııı;şlıır. 

nı geçmP.miş (')fmnk (30 yaş dahlll 2) Keşif beddi 1580 lira ve mu.. 
4 _ Askerliğini yapmış olmak. vakkat temiııalI 114 lira 75 kuruş • 
5 - !ş!Mmc merkezlcrlnde yıtpıln- tur. 

<'ak telgraf muhabc>re memurluğu 3) İsteklilerin muvtıkkat teminat 
LmtUıanındn muvntra:k olmak. mektubu veya makbuzu, Ticaret Q_ 

6 - İdare rloktorlan tarafmdrm dası vesikasıylı• ve bu i.?e girebile -
~·ııpılacıık muayen<'rle :-ıhhl durumla- reklcrine dair Nafıa Mulliirıüğiınden 
rı Deııılryol işlerinde vazife görme- ııla<•akları vesika ıle sözlı geçen giın 
ğe elverişli hulıııımak. . ve sııatte ılaımı encitnıene gelmeleri. 

5 - - Mürnraat istidalarına bağla- Bu iı<e ait lrnşıf ve §arlııameyi gör-
nacak vcsl·kalar şunlardır. mek istiyenlerln rle ılaimi eııctimen 

Niifus cilzdanı' veya ta.«dikll ~ure- kalemiııe müı~waatları. 19928) 5968 
li, diploma veya tasdikname askerlik 
''e5:İ'ka.<:ı vp nskr-rllk ~ oklamalan. po
li9len tasrliklı iyi huy kAğı<lı. çlçr-k 
rışısı kağıdı, evli Jse evlPnme cü:r.da
nı, 6 a<let ve~lkalık fo<tofraf. 

f..,tiılalıır çn ~on 3 Ririndkfınıın 
l!H2 giinii ~ıınt 12 Y<' kn.<lar knl>ul 
olunur. 1901;,ı 5995 

Kaloriferci alınacak 
D. Dcnıır)oll.ırı lJımını .Müdüı:luğün

den : 
ilıti>aca hına~n i\nkara'da j,ıihda.m 

~~fi imek UL<re !uzumu kadar kaloriferci 
.ıl ın:ıca.ktı r. 

Yapıl.ıt.Lk inıııh.11Kla nıurnffak olaıı-
1.ıra li>oı&..al d~re•clerine göre 1 inti -..ı -
mf w.ıa iık mu.ıdıl i UMI liraya k.ıd.tr ay· 
tık iıcrec ,._.,jieu·ktir. 

A.'kcrliğını )apını~ ve halen ili~iıU 
bulunmıyan uıliıılezin dilekçelerine hon· 
'~ni.,lerini. ~imdı)e kada.r çalıstık.ları 

)erleri hildirir kı'3 hal ıernımelennıi, ün
fu., hu,;), ı n.ud.ını tasdikli ômep ile 
en az okur )aı.:ı.r bı.·lı:c·lcrıni ve 2 add \C

'ik:ı focoğratl.ırını ckli}crck en J;t."<;' 

30. ı ı.912 ı.uıhinc k;ıJar A~ara«fa Cer 
l).ıire,i rL'İ,)İgiııc gondcrmcleri. 

(9')79) 6().f.{ 

Parke kaldırım yaptrnlacak 
D.D Y Atl<lIUı ı; uıcı bletme Artırma 

ve Ekstıtm, KomlS~onu IWlsllAinden; 
Muhaınrnm ocdell ~2050 lira olan Is

kemlerun Hmanın.ıaı-.~ ırntreJ>Qlann 4900 

:'>12 parke lle kıtl<lııınılaıımnsı 30. 11. 942 
ııııznrtetıl ııuııu saııt W da kapalı zart
la ihale ,,.,ııımcı, un-ı·· .:.ıksl.lun~ koo
nıuQ.lur 

Bu İı;t' lüzumlu olan park,.. ve kum
ların hat keııanndan ı~ yerme kndıo 

tahm~ tahliye ve nıı.kl1 klarece ~apıla
caklır 

'l'nllpk>rln Uca.ret o<lfiSl vesikası ntııu6 

le7.kere.,1, ıkametglılı veslkRSt 'il(! ıtı.:.:ı 

L'ra 75 kuruş tcmbınt akc.>elerlylc blr
ıııme kanunun tnrır etti~ Ul"tlldıe hazır

lanmış znrflarlyle lhnle sıınt!nden hlr 
Raat e\'Vellne kadar şartnamel,.~ sıı ke
cl, Ankara, /\dana ıı;te!Jn(' mllrlUrltiklc· 
rinden '"<' MC'l"Stn ı:nr· şct'lıl!rlndt"ll parıunz 

olarak ıcdarlk olunuT". 
(9756) 

Okullar 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara swı.ıt Uku~u M:li<itiı·lıUğun -

den : 
OkuL\l!lluz !tığım tesısau 1200 ım 

G2 ıa.ırue k«rtt 'ü7.erıl:nden ftcık ~un._,.. 
ye komılmu:ıtur. 'I'al!4>llrln kcsil'nftme
yl i:OI"mdk tizcre her gün ok\lll müdtirlıU· 
!:"üne ve ck?i:ilUne,ı.-e IGUrak ede<'eklcrlrı 

ı!ıc 97 lrtrn.lı:k mııvıık!kat t&nl'nattarilc ve 
kıtnuırnn lmhctıtlr<tlı':"l ~ark.le lıtrlfklc 

lh:ılc ı::UnU ol;ın 7. 1 '..l. 1!>12 t;u-ııtıl'FI" mu
ı;adl! 1>amrt('IO\ ırünıil ıııuı l 15 te oıruı 

h.lnn"1.ndıt topJ.aııııl'ı:ı.k <>lflll alım 
k~ ıııümmaU."tln. 

(10154) 

Kazalar 

satım 

61!'1 

Balık avlama ihalesi 
S;ı Uihl!l. Mnlmu.ıur.lıU"1indcn ; 
ı - Salihll Jc'ıız;ısı hu•~udu <fııhll' ı<ll' 

bulı.uınn Mamınnı golrünü.ıı 16.11.942 tl.\
rthlnden Jı;. u 945 tarih~ kartal' u~ 
ııenc müddetle hıılık q.vlama hakkı ile 
ylll<le 12 6'l.}d1yc T<$11'\1 16. 11. 9-12 ta~

hlınden 1ti!Xıl'Cn 011 h<'ş ırün mud<lctlc ıı

ttık nrt.ımm)"a konuımmı liıalc 1. 12 IJ 1::! 
truı.thlne t.csndu! t'!Wn ı;:tlı ırimri.i sa.ıt l ı 
te Ma.lmil<l:tirlill!Untlc mlit.t.-şekkll ko -
nılsyotı<la :ımınhıc ıkl.Jr. 

2 - .Muhıımmcm l)('<fcld 5745.1 ltrndır. 
3 - l\luvıtldmıt t.cmlnnt yıı:OOe 7.5 

tan 412.3 lira olıuı> llıııley1 rnU~klı> 1ı; 
bu t.antrınıt )'llZ<h' l!• ~ lbll\ğ olunur. 

4 - AvkıoarAlk ba.lıklarm tıclıcrln.ln 

sı:k.lel.t 641,5 ırmmdan ~'lğı otmıya -
l'Ol."tır. 

5 - $n!'lnnme bu ııAnın ynpıl<lıliı 

mal rta~d<ı ı,..;ı,•lıılz olarak ırcir\lı(ir, 

G - Fazın mnlOnınt almaık lı;:t.lyE>nlc

rln sall!hll MnlnıU<Lürl(lğUıne m\ırııcaat

lnn talili olumır. rns:;ı > GOO!ı 

A. C. Müddei Umumiliği 

Odun ve kömür alınacak 
Ankaıa C. l\1tldtl"tuıınumtıtwmden : 
ı - Anıkıam Olıza ve Teovklıt evinin 

!! t2 mnll yılı llh1 l!l ı<'t ııf.nın (20) j'Jırmt 

ton ktnlmııs meşe oıllmu ile (15\ nıı 

l>CG t.<wı ıın<'S(' köm ürtı acık claı'.lltme su· 
retiyle ihaleye korı.ulmu.ştur_ 

ORMAN UMUM Md. 

Elbise yaptırılacak 
Orman Umum 1\tüdiirlüğünden: 
Umum Mu<lürliik oclncılnrı iç n 

yaırt ıı ılacak olnn W lnkıııı elbL'flrl n 
kuma.ş ve malzemesi hazır olup 23-
1 l-fl12 pazartesı ~i.ınü srııı:t 11 de yaıl
ruz dikim iı;ıııııı.ımznrlık surcUyle ck
slltme5l yapılacrunndnn ste.klllerin ve 
şartna.mcsını gormek lsUyeruerln u
mum miıdiır!Ukteki satın nlmn .komis
yonuna mliroıcaııtlnn llızımdır. 

(10073> 6126 

Mahkemeler 

Antalya A Jıye Hu'kuk hfildml "'m
dcıı: 

9.J2/<"Sa.": 233 karar• 144 
Mustedi Antalyn'nın Dem rcl Süley

man l\l. 35 snıyılı hanes nde kayrtlı ve 
Kılırı:ç:ı:rslan J\I. ı>t.,ırur Kara Mehm t 
oglu lluyruHah Çr~<.m tnrafından J. a
ıısı lst.'lnhul: Toplı ~ne l<abirl r )om• 
şuııclu. bakkal H·ıı ı hanl'ISlııdc '<ofor 
Nuri Juııx.k"-i Nigar Ccvı'n ı:ıfovhiııe 
An~'llyıı Asliye Hukuk Hf~klmllğlne 
ikanw oluıııı.n iddı•tlı g('Ç1ms zlılk sc
bcblylC' hoşı:ı.nma davn ııdan dolnYi 
müddei Ha..\ rullııtı'ın v cah ve müdıdef. 
alcvha Nig".ır Ccven'ın gııyıı!>ında re
rf':>·an eden tahkikat Yt> muhakeme 
sonunda: tafsll tı iltı.mında yazılı o -
duğu vcçhlle tarııfeyrı aralarında şıd
detli ge<;hnsizliğin tahakkulmııa ve 
kaıhnhat n mczbure Nlgli.rda bulun -
ın.LSıııa mebni Kııııuııu Meclenııun 
134, 13S, 142, 150 lııcl ııınddeleri ımu. 
cıb'ııc0 tamflnrm bo :rnmnla.nna ve 
kahıı.ımtli olan milddcıa1eyhn Ni ı -
nn d ıva taı!Uıi olnn 17-12-941 tari· 
hindon ıtibareon b'r sene müddetle t>V· 
len1'nıcmesi.ne ve o.nası ııezdınde bu
luııruı taıufc>yn n kızlan Muııızzeoz ın 
ııUfus Jmyrlnıa nazııron 340 doğum il 
olup hangi nycb do duğu yazılı df"
gtLc;e de l«'l"<''k mud leialeyhiıı ve ge
ı'C'kse şühudu müstamiıının i~rine 
g1:>re 18 yaşın.ı ikııınl <.'lııuş re .kl.e bu.. 
luııduğıı anlaşılm ıkla mczbure Mu -
azzez tçin \'ell t..'l;ı. ın ııt> mahıtl olrna
ılığııı t dair Antal;ı.n huJ,u:k hfı.k'm -
f.(ndoo gıyaben sadır olan 5-4-942 ta
rih ve 233 esas 141 ~mrnr N. "ınun 
hlr suret! ımoode :ıll.'Y'hn N ar Ceve
nm :ı; ukardn ynzı.lı Ml'('l;lne bera:v:ı 
lcl>liğ gôndcnl<ll.ğt h ide ikı nv e'VVel 
n irl'S vermcd,.n semti me-chuJe gıttl• 
ğ!ııdc.n bahısle hn/lıeıbllğ ind<.' cdilmı.ş 
Vl.' alıir<'n mustc-rli uımfındn:ıı mez
burcıım lıa!C'n Çııııak.l<nll''de jantlar -
ıııa aln~· kıımandanlıgı süvari yOzbn· 
sısı En\•er ynnında hulun lugu b 
rılmcslne mebni me1.kür üAm bu ad· 
rose göncler di l hnlde burada dahl 
buhınanıadı.ğı anl ılmış V(' müd t>i 
Ha) rullnhın banrzuluıl vuku bulan 
tul<'hmr blnn n t~I ntnı ılfı.nen yn
tıtlmıısıım kaTar verılmis olmakla hu
lrnlk u;nılü mıılınkemelcri knnwıun ın 
l 11 iııC'i madıle~in<' tevfiiknn keyflyı:-t 
tebli~ nınknmuıa lml.m olmn:k üz<>re 
w.slıllıen Lekrar i!.ın olunur. 

148 
Avanos Sulh Hukuk Hıikim1 {::ln .. 

elen: 
Awınos'un Orta 'ma'halleslnd~ Ha

M H:ı:lil kızı Firduvs Güwlkr tnraf n.. 
dı:ı.n !kocası !st:ıınhttl'da Kıı.dııköyunrle 

lfacıosmnn so'kağınila Nazilli Naü 
bey lokantasında huluıınıı 
Ali o~Ju Mustafa GliU'ller n1ey'hı e 
ac;:tıgı sulh tet'ebbu lı dil\asınm yap -
makta olan nıuhaıkemcsl.ııdc>: mUdd -
aleyhln aramalara rn men bulunama
m ınn ve ycrt yurdu be li olmama• 
sına gfü-c davaıcımn isteği Uzer ne illi.· 
n.·rı te1J1 igat icrasına vcye11ıınl. mu
Jııı:kcııw 13-11-~42 <'Uma glinü saat 
10.30 a tayin kıhnın olduguııdnn ia.. 
r"hı ilfırKl<İ'n on 1){'Ş gün içinde ibizzat 
keııdis ni ıt.<>msıleıı bir mucıım tam -
tınd3.Tı itiraz edildi ı ve muayyen 
g!ınde duruşnuya gelmediği t:rkdird" 
işbu ll,uıın tct>liğ makrunına kamı ol-
mak üzere ilfı.n olunur. 147 

Askeri Fabrikalar 
---··-------~--------

Öğretmen alınacak 
Askeri Fııhrika.IM Umum Müdürlü

iiün<lcn : 
l - Kırıkkale mufıtdit orta ol.'"Ulu 

irfo bir fransızca iığretnıcni alınacaktır. 
ı~te.klileri 30-12-942 sunürıe kadar aşa
ğıda }':uılt belgelerle ve bir dil~ı;e ile 
okul dirL-kcörlüğüne ıniira<"llaıf.tn. 

A - Orta okı1l i"\ğr ... ıııwnliği ynpa • 
mk vasıflan hail olduğuna <l.ıi.r diploma 

B - Nüfus kiığıılı. 
C - Doğru.hık kilğıdı. 
n - Sağlık kağıdı, 

p 
2 - Odunun rn\Jham111(?'11. ber!cl1 1000 

bin Hım ve ıkömürun muhammen bcdeU 
1875 l7lrn scktz yüz yC'lmtı; l>e$ ll.mtlır. 

8 - :Mm:a:kkııt tıcm<!n..'lıt a~ 21~ 

!Jlra 62 k:uıt'IU(itUT", llkl ~Uz un tıee JJ:m 
nltmı;ı lik:I lrurnıstuır. 

E - 6x<;. 5 ebadında 4 fotoğraf. 
2 - Hizn~t aluL1cak oğretmffle ~·e 

4 - Tnll.p ol.ınl;ı,nn 2. l2. ~ bl!ııl

ht'll(! mstıtı.ynn ~mba gıüın'll eı111ıt. 15 
t.c Anim.re. C. llfudk!<'hımumUi!mıde top. 

hı nacak sa.tın alma koın1ayoıımıa gel • 
ıııclcrıi. 

:5 - $ıırtnnmes1n1 g/)rmclı: 1s1Jyt:>nle
rln Anik.ı:tro C müd<k'funıumflli!"l leva -
zım memwrıhıfroruı ve fn7!1n 17.ahaıt al• 
mıı!lc ıstü·cn 1Cl"tn <·~ Anllrarn cczn 
ve> t<>v!kl!t evkrl mUflıır>llıtilnc m11m"8· 
atılan. ,lı<>llGW. 6180 

4656 q} ılı kanun ç~r\~'VCSİ içinde en çok 
140 lira aylık ücret ~erileçt>k 'e kendi -
,jrt.<lcrı u'>tıl d.tirc~in<le hir hizmet ıcah • 
hütn;uııe;i a.l.ın:lcakur. (99 f7) (.048 

Zeytinyağı alınacak 
Kım.~e Grup S:ttı.n Alma Kom e -

~ll!llrt ın : 

11<.'lıer ldloowı.'I 1911 Jruruş Wım 
•Hen 2500 k ~o z~tlnYlli!ı 8 11. m 
K<'l'e 7. 12 !>42 g[ıT'ü ı;;:ınt 15 pa 

l1'kla satın cı1 n onkt.ır. KuU 
7:11 1'lriı 2.> kurıı l:uır • 

,(ilCll.57\ 



AVRUPA SALONU 
Kadın Terzisi Şapka Mütehassısı 

OLSEN - MOD EV A 
Şapka - Manto - Tayyör - Tuvalet - Balo -

Suvare Elbiseleri 

Büyük Ekspozisiyon 
Ankara Palas salonlarında 

22 / Sonteşrin /1942 pazar günü saat 16.30 da 
A v r u p a ' dan yeni getirilen hususi m o d e 1 
koleksiyonlarını görmek için sayın bayanlarımızın 
teşriflerini bekler... 132 

Elbise, palto ve kasket yaptırılacak 
Drvlec J>emıl")ollları Umum Müdurlüğünden : 
lıleıme pcnont"tı ıçtn aşağıda cınsi, mıkıarı, muhamnK".n b<-<ldlen \c mu\'akkaı 

temınarları )iUllı 6 kalem elhi~. 2 kal~nı ralıo ile 3 kalem ka~'keıın kuma • il! ıar
dan µyri mabcnıe~ mutcahhit tarafından ıc:nıiıı c.-dılnıck uzı:H d ktirılnıe<11 ı i ka· 
palı zarf uwli) le dmltmc>e lmruılUt!Ur. J'.ksilınıe 7.12.1942 pazartesı f;Unu aaı 11 
de Sirkeci"de A E. k0111ts)~>nU tarafından )ölJ>ılacakıır. 1 ıcklılcrın ıemınaı \e C.anu· 
td veşıkalarını ıhıhıı edecek kapalı zarflarını &)'ili gun ~ı lO a kadar koınts)nna 
'ftnllelen Jlzımdır. Sannamelcr p~ız olarak ıdarcmı den Hrilmcktcdır 

\ 

Muh mn n MU\ at 
b 1 t n t 

164 ad t kasket 
ELBiSE 

LAc vcrt scrjden mamUl 
300 T. aç k yakalı e b!sc 4545 

13 T. kapalı " " 182 
n LA '\ rt lllY tan mamul 
34 T. açık ya1calı 4~ 

130 T. kapalı yıı.kah 1235 
ııı - Grt şayaktan mamul 
us T. acık yaka11 1416 1261 
31 T. kapal1 yakalı 29450 

PALTO 
232 T. ıılyah paltoluktan 3712 
312 T. siyah şayıı.ktan 3120 
KASKET 
Lac vert scr:Jden marn ul 
316 adet kasket 1106 
LActvert ınyaktı:m mamul 
164 ad t kasket 410 
Gr ktan mamul 
149 ad t kasket 372.50 

<1475) 78 16801. 

Ulus müessesesinde HURDA satııı 
t1lm M1le91881 ambarında blrlkm1$ olan : 
1 - AınbalaJ hurdaa ve mukavva bObtn Jco\ıuu, 

2 - Tahta, sandık ve tezır:uı hurdalan, 
a - Anten direkleri ve mutıtellt borU parçalan. 
4 - 80.)ilk telıtk t.mnıımla,yoo lllfU (Avrupa yap181 tahta kM!l\lllh 

Ye yatalcları Uc beraber) 

&C1k arttınna :roka ne 811Ulılrur. Acık a.rttınnaya ııtrmek 

ı. 2 ve 3 nwnaralı e.yanın ayn ayn yap lan m0za)'('(1eıı!Jn(o 

mlllmıdl.Y1e beheri ıotııı ell1eef" lira. 4 numaralı malın .aUtına le 
de "100" lira depoztto yatıracaklardır. 

A .ıc arttımıııı 23 .ontc.ıiıı 1942 pazartesi ııünU iNi t 11 de 
llmb&nnda yapılacatından, taııplerlıl o .ııUn ıınat dokU dan t arcn, 
manan ııömıek Uzere. Ambar Memurluturıa müracaat ctrnck:1 ve 
poılltolaruu on bk"e ~ ~ kadar muvıı.kkat m buz 
bnde vezrıedarlıta yat.ınnalan IAzımdır. 

~ arttınna rıetlc:e9lnde ihale edilen ma n.n, derhal a t • 
dul lıa.kbnlmaaı metnıt.tur. A)'llı ırun içinde alınmıyan mallar ~ :vn· 
tanı.ıı deı>odt.o aJc<:e)ert ııeür ~l'llNleakUr 

Daktilografi kursu 
Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Okulumuz Daktilogra.fi kunlarma talebe kayıt ve kabul 

llla&llleleai 23'-XI-1942 pazarteai günü bafhyacak 30-xı-1942 
-11 rünü 80fta erecektir. 

1 - En az itk okul diplomaaı 
2 - Nüfua hüviyet cüzdanı 
3 - ~ıhhat raporu ve qı kağıdı ile 17-19 araamda okul 
_..ine müracaat edilna.i. Kuralar paraaızdır. 

(10112) 6124 

YENİ BAR 
21-11-1942 cumarteai gününden itibaren her akfam 

.. at 19 dan 24 e kadar aç.ık bulunduğunu aaym mÜfterile-
rine ıt.rzeder. 377 149 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

E MÜJDE i --------SaY,ın Bayanların ve kadın 
-terzilerinin nazarı dikkatine E --

Bilhuaa lSVJÇRE - VIY ANA ve BUDAPEŞTE'nin etı E 
:rüluek mode n:onlarmdan bayanlanmızın ince zevk- E 
lerine göre .eçen Beyoğlunda büyük töhret aahibi : 
kroki müteha.aaıaı S. ŞENYOZ ilk defa olarak aaym :; 
Aukarıı halkll)A ve bilhaaaa kadın terzilerine Belvü Pa- : 
ıu aalonlannde yafoız iki gün içiın 23 ve 24-11-1942 pa- E 
.. arteai ve aah ıünleri aabah aaat 10-13 araaında elbiae : 
kıroki kolekaiyoınuıu tethir edeceimi müjdeler. :; 

1511380 = 
11111111111111111111,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

Sayın ikinci 
müntehiplerin 

nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

ı - Kanuni müc:lcletleri aona eren Vilayet Uınuıni 
Meclia azalığı seçunme 25 aonteşrin .. 942. Ç&rJanıba 
sünü aaat 8.30 ela bati anar aık aynı guncle ıkmaJ edile-

c.ıztir. Saym ikinci münt~ iplerin .!=üzdanlari>:'e bera
.... sünde reylerini kullanmak uzere Belecl~e Mee. 
lil ;:.... tetrifleri rica olunur. (10153) 1134 

u~us 

____ v_H_•..:1_et1e....;..;;.'---- I ~'""""""ı""'"''"ı"""~ 
E NEOSTERIN § Yol tômiri 

1 ıııır Bt I dı) e ltcı lıgınden: 
1 - Şükrü Suracoğlıı bulvarının, 

etpa a bulvarı ile Kwm Dırlk 
ca ide ı ara ındakl kısmının ve Ne
catı bey caclcleslnlıı, Gazı ve İsmet· 
p a buh·arıarı arasındaki kısmının 
parke taşlarıylc yenıden yupılması 
ve ŞUkru Saracoğlu bulvarının Gazi 
bulvarı ıle Kazım Dink caddesi ara
sındaki adı taşlarla döııenmış kısmı
nın parke ta lnrıyle esaslı t1lmlrl. 
Fen 1 teri MudurlUğ{lnclekı keşif ve 
artn:ınıesı vı çhıle > enırteıı kııpnıı 

zarflı eksıltmeyc konulmu tur Keoıf 
be<lelı 3GO 8 lıra 38 kurul), muvak
kat tem rıatı 2706 lira 60 kuruştur. 
İhalesı 23 11.1942 pazartesı l{tlnU 
saat lG.30 dadır. 2490 ayılı knnuııun 
tarıfau dahıl ıle hazırlanmıa teklif 
mektupları ıtıale gUnU azami saat 
ı:; 30 a kadar F.ncUmm Rıyasetlne 
~ erıllr P rası artırmıya c:ıkanlacak 
nrs bedelıyle odcnecektır. 

2 - İsmet kaptan mahallesi 1331, 
133.>. 1362, 1363 ve 1370 eayılı so
kaklar' a yenıcleıı 2436 metre murab
baı kı me ta arla dö eme yapılma
sı ve 1360. 1361 SByılı sokaklarda 
mevcut 1025 metre murabbaı döşe. 
ınerıııı kesme taşlarla esaslı ıamıri 
ve 1362 ayılı .ııokakta veıııdcıı 150 
metre bo\ ılı kar all:r.a.cıyon yapılması 
ı ıeı ı. Fen İşleri M ılılllrlllf;"Umlekı 
ke ıf ve ş rtn n esi veı:hlle ka!"A'•l 
•·ksiltm!ye konulmuştur Ke ıf beıle
lı 20039 lıra 15 ktıru muvnkkat te
mınatı li.>02 !ıra 95 kuru tur. İhal • 
sı 23 11 1942 pazarte ı ~üııU saat 
16 30 dadır 2490 sa;ı:ıh ka unun ta. 
rıfatı rlahllinrle lm:ı:ırlannnş teklıf 

ektupl rı ih le J.f{l ll az mi saat 
ı., 30 a kadar F C' en Hı va etıne 
verflır Ptır ı mıl7.aye leye cıkarıla
cak arım muk bllinılr ö lenecektlr 

584-0 

lnsaat fen memuru aranıyor 
7..onı."Uld;ık Bcledı)~ındcn 
170 !ıra &) lık ucrcılı ve ılııi a~ me' 

kili fen memurluA acıktır Talıı•lerı• 
askerlik )apmı .•imaları şarııır l vrak• 
mu~bııcleri)lc lkıedı)t" Rira eıine ~O 11 
>42 ıarıhine kadaı mürııcaaıları (9912) 

';947 

Duvar yaptırılacak 
Beden fcrbı)c ı KOCllclİ BOlge ı Baş 

karılı "ınd:ın 
Vıll)-et merkezindeki stad}'Om ihata 

dU\arlm munaka~ası iki drFa ıliin alıl 
dı ı h e 'ı)-aıların azlıjiından dola) 
ıa ı> çıkınamışıır 

Bu kere keşiflerde ıadillı )ııpılam 
bu mşuı (19'i .. 4.61) lıra)ıı çıkarılmış \C 

9 J 1·94l ıar hinden 28 1 l 19 ı ıarihim
kadar > imu J.,'Ull nıuddetlc • i..:tpalı .a 
u uli> le tekrar ihak)c orıulnıuşıur 

FV\cke bıldı "I< ı u:r 
muk ıvcle proJe<iİ ve dı er \ rlll< Nıı. 

- -E Sıhhatli olmak t!:ln lNanuı 8 • : 
: ğız, burun, botaz ve bademclk· _ 
: lcrlnJ Slhht bir tarzda temiz bu- : 
- ıundurması IAzımdır. -E Bu yollarla Ktren n«te an· E 
: jlnler. grip, klzıl, kızamık, dlf· : 
: teri. kabakulak. <:l<:ek, suctce- : 
: ti. menenjit- flah bulaşıcı : 
: hastalıklarda : 
: NEOSTERIN : - -: P01verl7.asyon veya 1rarganuıı : 
: &ifaya yardım eder -
: Böyle hastalar Ue temasta : 
: bulunanlan korur, şahsi lhU- : 
: ) at ve tedbiri aldırır. Eczane- : 
: ıerdc r~eteslz satılır. : 
: n64 = - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııS: 

Kayıp dl:ploma - Eczacı mektebin • 
den aldıRı 18 ~IUI 320 tarih ve 756 
ıın>,lı d pJ.omasını ı<a)"b(.ot.t .t'ndcrı bahı.. 

le mUrac:ıat edr,n Olvloma "llhlbl 17.jq 

Yan)n dof:'Umlu Mch:n t E.,ıtn otlu A· 

klt Envantör hakkındaki muıımele lk· 
mal cdllmle olmakla kll:ııbındnn ikinci 
n !lba ıtıploma ver1.lec<'lt1 llAn ohınur. 

Kirahk 
Ymi • lırin en ınrrkezl bir ) e· 

riı de 1' ııtlıı eh arıııdıı ırrnie aa· 
!on 'c lırıl <1 lı'! nltı odalı te e· 
fon 'e fr "ıdrr 'ı• tun kınfor
lıı t•f rPtl"r İı in rh eri li nı •b· 
lı il ııılıt ıkil b r hane kir lıkıır 
Gi ~li T l fon' nılıraC'a~t. "138 

Kirahk bakkaliye 
\'. Şehir Kazım Özalp Cad. Ataç !"\ 

koı11ında ekaıdcti ve ka.ap yanındl' al"t'.lı· 
)eli. A~le kiralıktır. Mal sahihıne mu • 
r caaı Tel: 6419 (},,.fl( Ap tQ ' 142 

Sayın halka 
Belediye Relsll~lnden · 

ı - Taksi Ocretlerlne yl\pı 
ınn yll1.dı> 60 zamma göre tan 
zlm edilen listeler eoforlere clıı 
ıtılmışUr 

2 - Taksimetreleri acık bu 
ıunduran ve bozuk t.akslmN 

ullanan ve tstenllen ven
iyen ve her ne suretli' 'llU 

tsun tallmııtname tıJIA!ına 
reket eden toförler l<: n dt'" ' 
2890. 2960. 271.1 698.'.! VP fl~ • 7 
numaralı tPlefon '111110 
('rmelerl sayın h ıkt 

mur 

~~:1:r~~~;;08:;~ıc.~~i~ h ' ~ 
0 

,. ı Sahhk akümülilör plakası 
Mu,-aJdcııı ıcıııinaı 1 r,4 • dır 1 

ıeklileriıı Nafıa Mı dur! • 1 
tarı vc."'İka, yeni ),la ai« tic:ıreı oda~ı k 
jiıdı ve 2490 sa)ılı kanun hı kümleri™' 
ıc•iikan ıanzim OO<'('ekleri ıncktılfll•ri 'ı 
birlıkıe ?8-11-94.ı cunıarıe<ıi J.,"UnÜ •a 
ıo:~o da \ila)t1 ıa • ıım•ıxh plar. 
lmnıiS)'ODI muracuı'an il"n ',.,,ır 

(999 .. ) (,0.11 

Tamırat yapı;.ru"_ ..... 
lan ı . 

\:C ın 

tarlhlnd 
pıı.zartCBI ııu.n u ııcı t ıo c Izıı 1>c r c 

lıtı liri t 1'm.lak Mıl7.a>c.-dc sa.ı.onun 

(10097) 

olunur. 
6173 

Aranıyor 
Sııtda n'llml ıııJ· 

yaı;lann • 

U L US - 24. UncU )"11. - No 
imtiyaz sahibi 

Hasan Re t TANKUT r11 
Nesrlyat ve MOesse&e MOdO 

NAŞlT ULU_t'?., .. 0 ._ 

ULUS B ımf'vl ~N~--

DIKKAT: Ga.zetemtze sOndertlen ner 
nevı 18Zllar netredilfltD e4ilındn P-

i rl Vertlnıeıı ve Jaayboh11Und• dolayı 
bleblr mesuJb'et nbUl _.... 

Tasfiye halinde ADkanı Ji:1oektr:lk 
T.A. Şırketlnden: 

1 - Kullanılmış 900 akkümlllM6r 
plAknsı 90tılıktır. 

2 - Görmek ve tlyat vermek is
Uyenll"r 26 sont~ln 1942 penembe 
iunOne kadar tesisat ıubemlz tefli· 
ine mOraeaat etmeleri '1An otunur 

2941 

Bayanlara mühim flnat 
Terki tıcaret dotayalyle U<:UZ 

f yatla aorı model şapkalanmızı 
Anafartalar caddesi 162 No. da 
\"eni Dünya mdaızM1ndan te
" rl k edeblllrsin&z. 
Şapka dairemiz deovren ııatı-

hkUr. 130 

1 
Sivas çimento fabrikası i~in 
ustabaıı ve usta alınacak 
SUmerbank Um\lm MQOUrMlftilndlın: 
lstek erin eh.>ktr1k llBDU'allan, elek· 

trlk tuwın ve tüıt>ln ltlerinde u.talıatı 
veya usta otarııJc ~ıtnııe oımaıan J'B· 

hut 111100.t mdrtebl mezunu bulunmalArı 
eartur 

Bu VlUlltı.ıın ha.iz olllnlllr nOtuB hO· 
\'bet cil7AaJ1ları. ıuılıerWk ve.ılkaları. 

htzmet veencaıan. melcteı> p.tı~ 
ıenntn aınUan veya ta8dolkM Ml~tk!riı>"le 
30 11. 942 tar9ılne kadar bizzat veya 

Y111!I ne Ankara'da SQmerbank umumi 
bleotıne mUd6rWltilne müracaat fdebUlr· 

29..10 ter . 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YAŞAT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartnnanma 

nakletmiştir. 

Jandarma 

Pirinç alınacak 
Afllkaonl Jaııdamle SaUn Alma Ko. 

ınl9)'onU eıı.imnbltındalı : 

ODd l'tı1nc: mlkıtaın l~ !dk> llW• 

ııammoo bedeU 19789 ın 7:5 kw-u. ilk 

tanı.wı.tı 990 MnL. 1 
JlhJhafız Jafldanna ta.IMıru lıt1)'acı ı-

c1ıı kapalı zarfla ek8ütmeye kcnulnn 
)'llka.rıda mlktan yıızılı plnw'e '9tddl 
c k;rı d t ndoo bir 80' ~ PllZAriıkla 
alınacaktır. Kanuni tıırtJan hatız olan 
ıeıe« erin ı 12. 942 anh .ııUnCI aaat on 
bette t<'m1nat mektÜp veya makbuzln
rb'loe komlıı)"Onumuza müracaatıan. 

(10004) 6176 

Yeni Sinemada 
BuırOn bu aece 

"'LA KONGAN ...,....., UDU• 
lulmu Ylkfızl MlCKEY ROONEY·· 

in eft - eııert. 

ANDY • HARDY 
ve kôtibesi 

aeu.ıı.r: 

ıo • J2 - 14.llO ıs.ao - ıuo - :il. 

.1ıııııııııııııııııı11ıı11 
~ ııııııııa.. 

§ Satdık arsa 5 
: Yenltehlr SıJılıat V = = nanda ,.... laha ~ elctkıtJ ,... = = relik ı>anel•-.. 278 illet. = - ~ ..... •rııa '"··- -: memur1utuna ınara- · v- Han : 
- -at. -
-.111111111111111111 = 
::ıııııııııııııaıııılll:::•ııııııı~ 
: Harlıkalar "-ı.t.:_ 111111111: 
- ._....._ 1943 -

i CENTRUM~ 
: VE : 

~ SCHAUB ~ 
E radyolann1 :ra nız 5 

i GENERAL ~ 
i ELECTRiK ~ - -= t cart'thaııesmde b -
- u laıbiıı ralrı = 
: Eti Palas altı N tz. : 
- o. 4 -
: Nurettin M • = ~ = -1111111111111111111111 153 = 

11111111111: 

Kromdan tnaınul 
Portkoat11nı 

:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --------- ANKARA PALAS ------ Bugünden itibaren ------ DANSLI ÇAY -.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TABARIN 
AR 
GtCt 1 

12 DE KAPAN 1 R. 

YENi iCAT 

PORT 
KOSTÜM 

U Elbt.e.lerln sıhhi surette asıl!llMlnı 
g Veden muhnıfazasuu, havalandın!: 
llla81nı. ve bilhasııa ütO erin n bozul
~ınamın t"11lln eder ve bayanlan 
tü ık-rd nden kurtarrr. Ya k odala
:~ !(in bir sUs. bir b blo vaziff'6inl 

1 
r r. Sıbhatinl, tem zllğl ve e blse. 

er ne itina l"tmeğl sevenlere tavfl)'e 
0 unur. BUtUn bu huımslyetlerlne ı"ağ
:;:rı t Yatı yalnız 25 liradır. Posta 

1 
al :>le )apılan sahsi siparl l<"r 

ıoeta masrafı tarafım11.a alt o raıc 
Mrzu ed nlerln adreslerine gônd r 
k er lWZ de-ııosu : Halekı Kutbay, An
(~ra Caddesi numara 38 İstanbul 
dırira l<:ln acentalıldar araınmllı'kta-

Portkost m gtyd 

~:==================================J_ 
Park Sinemasınd 

Bu ftCe 21 den _.._.. Q Sus Sinemasında Sümer Sinemasında 
ftlm birden. - iki 
1- KARANCA~ 

Butrllrı bu gece 

BuaUrı 14.30 dan tttban!n _. ~n bu ııece 
Il - GANC8TER.LEa Qıl, Din en blbUc JcıornedlBl laıHtah& 

kA'l'lı.ı .lıaaıra. -*tur ARŞAK PALA· 
iki nıım bınten 

10.30 • 12.30 - 14.30 • 
18.30 ~ 16.3(). BIYIKYAN'ııı ~. 

1 - Bine kaqı bir ada 3 AHBAP CAVU$ı.Aıt, l lhbap ~anılar POLlS HAF1YE:Sl 

11- Londra batakhanel Toilıtcce 

Numaralı Y'er1erllı evveı.ı. polis hafiyesi 
dınJmMI ne& ..... lı(. Seuı.lar: TQrkoe .ılmlıll 

1lık ...... lı8 - 12 - 14.80 - 16.30 - 18.ae • 

ıe-:n-14 ••••••• TEL: lll80 

.. 


