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Telefon 2687 - Kocak Han 

Hükümet 
proğramının 

tatbikati 

Bunu hazırlamak i~in 
bir komisyon kuruf du 

BalvekUWd.e Müate9ar Oemal Ye. 
ıu•tn relelttmde Veklllikler mUımeull. 

terinden müreldceı> bir komisyon kunıl· 
muıtur. Bu komlayon HUkümet pro

ırramında Y« alan eeasıarın tatbikatı 

haJckında ıremken proje ve kararla.n 
hazırlıyacak ve teklifte bulunacaktır. 

Komla,yon buırUnlerde calıemalann:ı 

baıtıyacaıktır. 

Çörçil Moskova'da 

Genç •ubaylar l.tikUil Marıını •Öylüyorlar 

Alman-Sovyet 
münferit 

sulhu şayıaıı Kahraman Ordumuza katı lan 

gen~ Jandarma subayları 
B~. 6 a.a. - Cörtll'tn hAlen 

MM<ova'da bulundutu hakkında Mlıh· 

v« kaşnaklanndan >&Yılan haıberler. 
muhtefil hUkümet merkezlerinde, Al· 
m&JWll tle Sovyetıer BLrlltl arasında 

bir mUnterlt llllltı taYiııaınm çıkmasına 

llebeP olmu.tur. SalAhl:ııeUI rumerı mııh· 
nııerlnln burıunla alA.kalı olflrııık bildir-
ditıne eöre, alman ordulannın bUUln 

büyüklerimizin de hazır bulunduğu bir törenle 
cephelerde mU7.afrer surette t'1t"rleıll0'1 

anda Alman)'& k:ln sulh mtıza.kerelrrı· 

ne batlıı.mak balıl8 mevzuu olamaz 
HattA MOtıkova sulh tek flf'lde bulun 
• dahi Beri n'ln bu tek nm redde<le 
eetı muhakkaktır. Cünkü alman hUl<U· 
IM'tAnlrı kabul ed<"b ecett y~ ne tek 
lıtt. ka:rıtaız 111ruız teıı!JmdiT Bö)1e bir 
tetcl+nn aovyet hUkilmeU tarafından 

yıı.pılflcatı da esasen ı>dc az mutıtemeL 

dün diplomalarını aldllar 
Dahiliye Vekilimiz değerli bir hitabede bulundu 1 

dk'. Tmn a.blne 80'-')~ huııctımetl m!l • 
cadeleye devama karar vennlt bulun· 
ınalotacl ır. 

-
Beyannamede 
İaşe meselesi 

FalihRılkı ATAY 
.. ekilinıiz, )'ftli HükWalc -,_. 
~ aı büyuk kı91111DI İtıfe \ile -rı 

çlu ınesclesine ayumışm. NulUk 
'1eyi ber tarafından ve o kadar vu
llıılt ile tahltl etmiştir ki ibısaı ve ri· 

itle.rinde hiçbir ihtisa5t olmı)ıtn 
~q dahi, bu fıkralJrı okuduJ"Cu U· 

~ onu ramami)le ka.rı)abılir. 8a lıca 
ilti es&$ göze ÇU'Pl)Or: biri, hiç de ağır 
~ıyaa bazı kayıtlamalar ve te<lbırlerle 
lı.ı ınemleket kaynaklarının. hu halkın 
~ ihtiyaçlarından bü>uk bir kı"'1ınt 

ıJıyabilereğidir. ikincisi, Hüküme
elwı ınurakabe ve düzenleme faali>eıle.rini 
~ derece ihri>ııç maddelerine hasre
~ işleri dağıımamağa ve çetrefil bir 
~ alııw içinde bunaltmama~ 
~ vennit olduğudur. 1afC" ve ?arun 
~ ,imdi, Tıirkiye ınırlarının bir 
._,. ötesinden darlık, kırlık, buhran 
~ roklulc dava ı olarak başlamakta ve 
~ memleketin pnlanm göre ayn ayn 
~yeder almaktadır. Ô)"le ki M aşağı 
~ birtcaç ıni,Ji sıkıntı içinde kıv· 
...._,._ hi~ir millet yoluur. Büyük 
~ -.ltanadannın bazılarında hes
~~ığı son t..ddini bulduktan, bir 
~ bodini her gun daha fazlı 
~ başka, kiminde bic ıtozlük 
..._. için aylama nöbet beklenmekte, k:
'li lııulU9i ocomobilleri kaldırmakta, ki· 
llııi r.ı,.o ft yazı makineleri yapımını 
~~- Bu noheder, bu kaldır 
~. bu menetmeler daha dun nhan 
~makine)~ boğan le end n 
~ f'll:rar llÇl11ak için harplere 
~ ülkelerde olmakıad r F kat halk 
"lıaı., çoktan huni a ra ı o mu tur 
lı.; ~ halk yığınlarının ıed ki $0> 

~ tıiyinrnek '\e ı nm ıan ihareı 
~. İtiraf ede! m kı bu bakımdan 
~ İ&je ve ururi ihtiraçlar 1M$ele
~. llDcalt bir sıkıntı halMı<kdir ve bu sı · 
'""'iti hali büyük merlcez.lerın sabit 'e aı 
etlirti bic 9UUfını ~-ı altında tutmak· 
~- Biz darlıktan yokluğa doğru ~i· 
~ bir facia karıısında dovunmdc de· 
6iı. camini elhırHği ile bulacağımuda 
~ olmayan l>ır açığı "apamak ve bir 
.......,. Jridermek mevkıınde bulunU}'O 
~ Dünkü tedbırlerımizdeo gaye bıı 
°""' Saracoğlu Hülcünıetinin ıedhirlttİa· 
..... eayıe de budur. Biz lt(ızlttimizi ) ]. 
llııt ba P}"e)'e dikmiıizdır: vasıtalar u
~ taa59UP IJÜtmdc, Cumhuri}et hü· 
~ıioin adeti değildir. Halk menfa· 
~ en faydıııJı tedbiri daima arıyaca· 
t.. "'e bir derttr fa)dalısı ile deği,tirmİ· 
~ hi(hir tedbir ve kararımız ola· 
'- Tedbir alır ve karar verirken iki 
"t düşünüyoruz: ga}cmiu vannak ve 
~ w kararlarımızın bin pyem"ze 
~cağuıa hatkı inandırmıı olm k ! 
~ bütun halk, Saracoğlu Hukume
~ ;ate ve zaruri ihti)11('1ar bakımından 
'-ııtutu yoluo en İ}isi olduğu !kanaıtini 
1111\ ile gösıermekıedir. lhıiratıan ayrıl
:ın.ı Baıvtkilimiz '"hu iri karıılama· 
~. kararlarımızın mutlaka matlup ne
~ Vereceji" mlnasını çıbrmama~ lıi
~kfıHğioi haıırlaımıkla beraber, f:c.>'le 

levt<li karıılamanın, zorluklardan e· 
~İyetli bir kısmını ortadan kıld ı 
lıcıı söyimıiııir Demek ki Hukümeı ka 

'lir ~ tedbirJennin mu\ ... ffak olmasında 
""'ıldclı eyi ni}et, Hukumeı kadar t c 
~mniyeıi, istihsaldnin eyi ni}erı, 

· "n eyi niyeti hepsi birbiri ka· 

(Sonu ' İnci nyfada) 

1 

Jandarma Subay okulunun 6 
ıncı ve Geılıkll kısmının 13 Uncu 
devresini bu yıl bll§arı ile bitiren 

ı 128 subayla 75 Geılıkliye dlin to -
1 renle dıplomaları verilmi§. ogleden 

evvel Ulus Meyd nıntla öğleden 
sonra okulda ı1lrenler yapılmıştır. 
Subaylar ve Gedıkll erbaşlar dUD 
ubah saat 8.30 da önlerinde okul 
lııandoau olduğu h&lde ko nutaal& -
l'iyle bırlıkıe Ulus Meydanına l{el· 
m ler, kalabalık bir halk kütlesi, 
lnılinde Zafer Anıtı'na törenle çe. 
leak koymuılardır. Bu törene İs· 
tlklil Marşıyle ba lanmış, sonra 
yeni mezunlardan Necmettin Üner 
aıeşll bir söylev vermi tir. 

Hararetle alkı lan n bu söylev • 
den sonrıı subay ve erbaşlar komıı· 
tunları ve halk onUndc ı;:eçiı töreni 
yapmışlar ve öalerjnde muzıka ol· 
duğ'u halde okullanna döıımUoler • 
dir. 

<Sonu 4 UncQ sayfada) Vekillerimüı okul komutanının nutkunu dinliyorlar 
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Dr. Fikri Tuzer mezunlara dedi ki : 

''Hakkın bükülmez kolu, 
şeref ve namusun eğilmez 

1 

başı olacaksınız ,, 

Dr. Fikri Tuzer konuıuyor 

Sof}-a. 6 a.a. - Türidye Baaveklll 
Şukıil Sa.racoQ'lu'nı111 dtlnkü nutıkU bul· 
ııar mahtıık>rlnrte cok mUkooımel lntı· 

balar u)ıındınnııtır. Bulırıır nuıhtlllerl 

Türk ye'llln tam tantaı:ı:t 'k 111Yaaet'nl 

ıer nutkun eok ııenlt b r hli!Asasını 

netretmelct.e ve ezcümle Türkb>e da1rn'1 

dostlu ta dolrtlu'lc1a m tJka'bele edecıllttk' 

Dkramı:ıı aJkıt)unaıktadıl'. 

DACLARI ETEKLERiNE 

vardılar 
Mo&kova, 6 La. - Gece yansı net "V 'I · mu··h!_,ıı·r" ,.. azı enı.z uncı redılen so\-yet tebu ... : 

G~ arkadaılanm: Klet9kaya bölcesınde alman plya· 
Ö nümilzdekl gUnler içinde yur· ~ dNiııin milkerrer hilcum an PÜllkilr-

(ıSoaıa ' iDCll wtada,) l/i«W- a. GDd1 ~ 

.,, •................................................................... -.. 
• 

Baıvekilimiz Ankara ve 
İstanbul gazetecilerini kabul etti 

Ba~vekilimiz :>ukru Sararnğlu dun ı;aaı 10,30 da Ankara H İstanbul basın mu· 
me.nillerini Başvekillik bina ında kabul etmiştir. Saracoğlu gazetecilerin mes!.,k 
derılerini buyuk bir al.ika ile dinJemış 'e kendılerıne her tıirlıi kola}lıiı gosıer· 
mek ''&dinde bulunmuştur. 

Bqvekilimiz bir buçuk saaı dC'am eden bu ha bıhal sırasında Turk pzcıecile· 
rini memleketin İç \e dış politikası mevzuları uzerınde de at-dınlatmışur. 

Yukarıdalci ~im, bu hasbıhal sırasında alınmıştır. 

Memurlara ve eılerine 

ELBİSE 
-ve--

AYAKKABI 
daiıhna ha11rhkları başlach 

Devlet memurlarına 'e 1!$1erlrıe 

kundura \e elblllellk kum8' datıtJlması 
haz rlı:klart.na tıa.ıanmıştır. Her daire 
lhlb'acı taıblt ed1'1mdctedtr. Bu huaus • 
talcl kanun projesi Yakında BUyUk Mil· 
1ıet Mecltsine VerilecektJr. Ayru U9lll 
mU-..cler baremine tAbt mü
ve bankalara da tatbik olunacaktır. 

nrttA.t Vekillltl datıtmanm lllklmJ 
te9btt ebn~b'. 

Adliye Vekilimiz 
Kayseri'ye gidecek 
Adliye Vekilimiz 8. Hasan Menemm· 

cioilu yakında Kayseri'ye ıridecek or.ıda 
it - üariae ıa-... bdla -..hkO ... 
ı- faaliyedai ,... ....... eyli)'K'elı:· 
tİT. 

C. H. P. Genel 

Sekreterliğinde 
Cumhıırlyl't Halk Partisi Umumi 

İdıuc Heyl"t1 rlun haftalık toplantı
~ını yftpıtrak ırtınrltmindekl işler !iZi"· 
rinde ırörUŞml"lerde bulunmuş Ye ge. 
reken kararları almıştır. 

Almanya'daki Türk 
matbuat heyeti 

Knım' a hareket etti 
Virana, 6 a.a. - Alman hukümeti 1in 

daveti uzerine Alman}"a"da tetkik se>-ah:rn 
)-apmaku olan Turk gazeıeciler h~-eıi 
hugun Alman)a'dan ayrılmışcır. 

Türk ga:ıeteciler heyeti husu5i tayyare 
ile Kınm'ı hareket etmiştir. Misafir'cr 
Sıvasıopo) u ve eaki muharebe kesimle· 
nni aezeceklerdir. 

Hükümet program1n1n 
İnnir' deki yankdarı 

frmir. 6 a.a. - Slracoğlu lcahinesin.in 
dün Buyülc Millet Mediunde okuduğu 
beyanname l'llClelerin ınuttefiı< taSVibiyle 
kaf1ı!lanmakta w alkışlanmırktadır. Bu 
müna5t"betle neşrettiği başmakalede Yeni 
AMr bqmuharriri Halda OakoiJ.u diyor 
lıi: 

Sencnjlu kabinni milinin itimeduıı 
bunnuttır. Millec vdciHeri onu tam 

mrlilcle itimada mazhar kılma 5Utttİ}le 
milletimizin K'\'ıci ve duygulanna tercü· 
ınao olmuılardır. Saracoğlu'nun kuvvetli 
görii'ü milletle beraber Milli Şefimizin 
kendisine beslediği İtimaı. yeni Hüküme· 
tin imkbalde de lcendisindcn belde!ien 
bü)"ük hizmetleri tahakkuk ettirebileceği· 
mn en büyük ~İnatıdır. İtimada Uyık 
olan Suacoğlu hu ;timadın çok ~nde 
olduiumı ılşbat etmekııe geç kalmıyac.ık· 
hl'. 

"Ticaret • Borsa • Piyasa" pzıeresi de 
Hükümet proiramınuı ticaret ileminde 
ve piyasada bürük bir hüsnü tesir yap
ııitm -.e derin bk fenhlık doiurduiu· 
mı b,dediyor. 

Rusya' da 
5 inci kol 
Ehemmiyetli bir 
şebeke yakalandı 

Londra, 6 a.a. - Reuter ajansınıa 
husus muhab rl b dıriyor: 

Boişe" l:ı:rne karşı hazırlanan bir 
suykast Moskova'da bugün acıta ~ u
rulmuştur. Lenlngrat şehrinin ge • 
cen kıı; lafe bakımından cektliı ı- c
lilkler esnasında bu uykast çar ta
raftarı eski yilksek memurlar, su • 
baylar ~e aS''zarlelC'r tarafından ha
zırlanmıştır. Bu a-rupun başında Va
s lef isminde be) a;ı: muhafızlar « ı -
baylanndan b rls iP saınt Peters
bour~ \llA:ı;et ada' d vanı Azasın · 
dan Merkulof bulunuvorlardı Bun
lar muhtel f bln11larda toplanan 
gruplar teşkil etm e t~ebbüs ıot -
mi erdir. Aynı zam nda Lenfıurrad'ı 
muhaeara eden alman kuvvetler ~e 
münasebette ld ler ve isyana tef\· k 
Pden beyannameler daihtıyorlardı. 
Almanlar Leninuad'a g rmt'ie mu
vaffak oldukları ta rde rus ıısker
lerlne ateş edecek olan b rcok e-

<Sonu 4 u.ncü sayfada l 

Saracoğlu'nun nutku 
Berlin'de 

nasıl karşılandı ? 
Berlin, 6 a.a. - Yan resmJ bir ka,.. 

nak wı bildirili )'Of': 

Turki}-e Baıve'kili Saruoikı tarafın· 
dan SO)lenen nuruk Berlin'de Türkıve
nin büıun sahalarda ~ıkı bir urafsızlı\ 
ıakıbe)lemek nı)eıinde ofdujunun bK 
ıe>-idi ıddolunmaktadır. Berliıı "İ)asi 
mahftllerınin ftknne gore nutuk biıçok 
Türk dC' lec adanılan tartfıııdao a) ar· 
danNri 5oylenmiı olduiu uzere lciıne 
kartı olursa olsun Turkiye"nın eecavüa 
ftkri beslanedijini ve: İngiliz i«ifakı ile 
alman dostJuk ,-tının bırbirine müvul 
)'UN)'UIUOU bir kere daha belİnmek• 
dir. 

Libya' da 

durgunluk 
devam 
ediyor 

Kahire, 6 a.a. - Onatıuit iıısiHı • 
mumi brargllıınıo tebliji: 

..(.5 ağustOI gecesi deYrİyelerimma 

faaliyeci bütün lcesiaılerde devam ecmit· 
tir. 
Torcumuı ırıeılcez Ye cenup ketimJe. 

rinde düşman me'VZilerini dövmüttüT. 
Merkn kesiminde dü,maıı ~ 

da faaltyec ~t«miıti1'. 
Meritez bölgesinde bafil bombe _.., 

)oattlerimizle bombe4• tsy)'arelerimil 
düpao nakliyeleri .. rop tne9'Zilıeri Ü.O 

(Sonu 4 tınctı aayfada) 

Ankara yeni bir 
mahalle kazanıyor 

DEMIRYOLU MERKEZi 

zaptedildi 
Bl"rlln, 8 a a. - Alman orduları 

ha kumandanlı#ının tebliği : 
Kafkas)a'da Çikorsk demlryolu J 

merkeai aaptedılmlş ve şehrin flm•l 

' Samı 3 UDQI .... l 

Tasarruf evlerinin temeli dün atıldı 



Bugünkü 
h 

J aponların Pciırl Harbour'a 
uıorruz.Jarından llc gün 
&0nr11, Bırlesık Amel". ka 

Dcv,etforı, Am nkn nın kırk se
kiz hllkUm U topraklannda. yen1 
otomobil lllstiğl satıııını yosak et
tJ. Bu suretle, s \ ıu rln kullan
dtklan kaucuk. )'{tule seks n n -
be Un<! o.zıı it ılncaktı. 

Bu :yasak karsısında Amerikan 
f'ndilstr n n kod.'lmanl:ırı, k Z3 
b :yilk otomobil lnşaal fnbr kala 
nnı ldnrP ed nler, halll ko ay ol
mıyan hır mes le kaf'tiısında kal· 
dıJar. B rtok insanlar .z kaldı 
Sr><>r h~eslllcrt, gol( Ve futbol 
topu 1 Uği t.edartk C'tm k ıc n, 
lll.sUk mn~nznlonna hücum etm,._ 
fe başlndL Ya:ı:ltlc n)'okkabı ma
I:nzıılarınn dıı nkın bn ladL Oto
mobllcllcr de, otomobillerinin al
tındıtkl lll.st klt'r(' endişe lclnde 
bnkmıya hnsladıhır. OUnkU hun
lann n<' kadnr dayanat'ağı bt•lll 
dc~lld. Harp de patlayınca. kau
cultun önmnl, bQsb{JUln kendlnJ 
JtÖSt.erdl. 

Kauçuktan 30.000 seri 
C§ya yapılıyor 

D aha sulh zamanında. Amc
rlka'ya pek cok kauçuk ıt
hal ed IIyordu 1940 Ut b -

ten yıl Jçlnde, 151 mll)on do ar 
harcımmıs ve bu 1$ için 150 000 ış
cl çalışmıştı. Bebek emzikl('r nden 
tutun do, her blrl b rk ç ton n •ır
Jığında olnn trıınsmtsyon kayışla
nna vann<'lya kadar, knuı;;uktnn, 
tam 30.000 seri eş~a yaıfilmıstı 

Faknt, sulh znmnnındn. rPfah 
wnıın eden hu .kauçuk snnayıl, 
muhasamat açıldıktan sonra, ha
yati bir uzvlycL h:ıhn geldi. Sim
dik1 modC'rn ordular kauçuk uzc
r.nde yuvarlnnı31 or. 

Tank taJ<clarl; oonra tankın 
lç nda bulunan b rçok kısımlar 
kaucukla kaplanıyor. Uc:aklıır, u
c:nk aahalarına iner ve ı;;ı.karlar
kcn. otomob ı lfı.slii,U g!b IA.stlk
lertn Uzenndc yurllyor. Keza, nlı
Jan kurşunların uçattı delmcmcsl 
fçtn gl!lle kauı:uktan !avd lanıh
yor. Tayyar c !erin ıı 31dlkJ rl hu
sus. e b selcr de ccne knuçukto.n 
yapılmaktadır. Bu husu~ lb Sl'

ler, el ktrlk vnsıtıı lylt' ısıtıl rnk, 
l!\yyart'Cllerln Yil k irtifalara 
cıkabllmelcrlnl temin edıyor. Pa
rasUt.cUforln nykknbılan dn knu
ı;;ukto.n ynpılrruıktndır. Pllrn~tçil 
.aHıkkabılnnnın nltındnkl kl>scle· 
nln Q;cerlne, iki kat knucuk cnkıl
rnıstn. Bunun sebebi df', paraşüt
çn hnvndnn toprtı 11 atladıtı za
man, D.) aklanndn clAstıkıyet te
min etmektJr. 

Dt>nlzdc, bir harp zırhlısına bl· 
le. srkRn ton kauçuk !Azımdır. 
Ct'mln n, PervanC"lerlnl muhafaza 
eden hu~ust örUllerdcın, uçaksa
var batnry lnrının d tekl('rlnc 
vanncıva kadar, kauc:uk kullnnıl
mııktndır. 

NC'hlrlerln içine afılan dub:ılıı
nn aluna d:ı, k('zıı kauçuk a>-ak· 
lnr konulU>'Or. Kaucuktan günde 
mllyonla~a ı:n7. mıısltcs yapılı
yor. Ordulnnn kullnndıf:ı t lefon 
tellt'rl ik', knuı;;uklnrn S..'\nlıdır. 
Askerler, mJlyonlarcıı kauçuk llk
ı;plrr Uu-rlndc ytlrüYor D('mok 
oluyor ki, memleketlerin ordu 
kuvvetleri, c<>k mlktnrdıı. Jfı.stlk 
hn~nmaktsdır. 

Günün mevzu lan 

arbin can damarı • 
• 

Amerikan 
dominyonlarınc/.a kauçuk 

J ponıara harp lllın cd ld ğl 
run, Am rlkn depolanndn 

.:>10.000 ton atırlı ·ında stok 
~.. ,,; uçuk ".nnh. Bundan tıa.,

ka, Aı;ya run cenup do usund , , 
S mal Amcr knn'nıı şe\kedllen 
14().000 ton k uı:uk da Yo•d bu· 
lunuyordu. 

Harp ıllın en hr ed lmcz. veri· 
en t )aKkuz C"mrl Qz rlnc, bDtün 
nuçuk }'Ok U Amcr kan gemileri, 

)'akın v do t. llrruınl rn, büllln 
hız.Jsrty c s1~1ndılnr ve Amcrlk n 
r.ıosunun, bunlıln knfde h !in 
koruma ını bekledll r. 

Bu Is uzun müddet gızll kalma
dı: Amcrlkn Tlcnrct Nazırı Joncs. 
Afll('rtka lyanımı, yukarda b:ıh
sctt ıtlrrılz kauçuktan fnzla kau
çuk tC'mln ('(lllm n n beklenll· 
m mt'stnl b ldlrdı. 

Amerika, normal %..'lmıınlardn 
yılda 600.000 ton kauçuk kullıın
m!lktD. lcL. l!Hl yılının Uk )Bn· 
smdn, Aml'rlkan ordu.u, bir yıl 
iç n 800 000 ton kauçuf lhtıyaç 
ı:ôStl'rd A3inı yılın y z ortasına 
do u Amcnka'dn. bu mlktardıın 
daha razl11 kau':Uk lstl.'~I oldu E
l:er. tuırf yat böyle ı:: dl'rsc Ame
nk:ın kauçuk stQkJıın ancak kısıı 
b r zamnn da) anablleccktlr. 

Kauçuğun asıl ftktığı 
yer : Uzak - Doğu 

A meı- ka')in giren kauc:uklıı
nn yuzdc 97 al, ı;lmdf harp 
ate 1 lı;lndc bulunan Uzıık-

do~ bölı; lcrındcn gelir. Mnl<'Z· 
ya'da, kılometrel,..rcc dcvnm eden, 
ve bın lUnıı ile yetlştlrllmlı ol n 
kauçuk ormanlarından :ırilzlerce 
k.lometr 1 k &nha harnbolmuştur. 
Amcrlka'ya ırlr••n kauçukların yOz· 
d 56 sı bu bö C'd n gelm kt.e idi. 
Amerıkn'ya, Doku Hollanda llln
d tanı'n1 n yil:ııde 29, ve Frnrwz 
Hind ç n l'nd<'n :>ilzde 5 nlsbetln
de kaucuk ıı:lr r. Bundan b:ışka, 
S ylln ~ası 8 rm:ın>:a. Fıl pln-

r ve Taylıınt'ta da kauc;uk 31ell$· 
ur.ur. Uzak-doğu'dan Amcrlka'ya 
,;ind rll n kauçuk. S0\('l'$ yolun
dan ıt~r. ) ahul Um t burnu'ndan 
d :ıl ır Fakat Atlıqıtlk muhare
besi, bu yollnrdil11 eÇCCC'k olan 
ytlk ı:"rm 1 rlnl durdurmuştur. 

1941 de, $1mell Amcrlka'yn yol
lanıın knucul!'un y{h:dc doksanı 
Pasifik dt'nb:lnık'n &!!vk<'<'!llmlş11r. 
Demlı;ı"Olu mnsrn!lsnnı'lnn kurtul
mak lcln, bu kauçuklnn Pnnamn 
kanalı yollyl<>, dcnl7.d"n ;önderll
mL~tlr. Fakat, harpta masrafa 
ehemmiyet \'Crllmed ~lnd n, Pa· 
slf k kıyılannda bulunan difer li
manlara da kauı-uk c:ı.Jcanlmai?a 
başl::ınmışbr Fakat na&ıl olursa 
o'sun. knuı:ulcl11rı Atlantllc dl'nl· 
Tinde l.(lhl kpye kO)-mnktım a kor
ııanlar dnln~ıvnn Pas1fllc dl'!n\-
7!ndt>n Bndenl 1 tercfh ed.11· 
mektt'd r. 

Suni kauçuk 

G eÇf'n ne, Amcrl'lcn hQkQ
mctl, $imali Amerlkn ile 
L!\tln Amerlkosı'nın bll)'ilk 

sirketlcrtyle blrk-St'rPk, kauçuk 
nğnçlannın coıtnllJlması için on 
b~ yıllık bir pltl.n ynpm15tır. Bu 

plAn tatbik edlJPrCk 15 mllYon 
Jcaucuk fidanı dlkllml$Ur. Fakat, 
bir kauçuk ağacının kauçuk ver
mesi için, )ed yıl beklemek ge
rektJr. O halde, bu ptftn, bus:Unkll 
kauçuk meselesini halledecek du
rumda dejlldlr. 

Cenup AllK'rlkası'nda da kau
çuk yetlştlrilm1Yor de:tl. Fakat 
yılda 16.000 ton kauçuk çıkanlr
Yor. Bu kaucu~un çoğu ise, an
cak oradaki devletlt>rln lhtlync:Ia
rına sartedllıyor. 

Sent('z usullyle kauçuk mcsele
sl, ötedenberl iluırlnde eok s.l5z 
söylenen ve her zaman tatblkı dil· 
şllnillen bir şeydir. Fakat ktıu
ÇLıktan anlıynn lhtısns sahipleri. 
sentez usullyle kaueuk Pide etme 
me..seleslnrle pek cylmscr ı;rörUn· 
mlyorlar. 

Bunlann fikrine göre, bu usul
le elde edilen kauçuklar, fiziki ve 
kimyevi b:ıkımlardan, -:ln:ı;anıklı· 
lığı IUbarlyle, hnkıkl kaucul:un 
serini tutmuvor. Bununla beraber. 

ntez u uliyle yapılan kauçuk
lar, ltiboratuvnr lnOC'lemelerlyle, 
haklk1 kauçugn :ı;akın neticeler 
vermiştir. 

·entez usullyle kouı:uk yapımı. 
asıl geçt'n c han harb.nde gelı.ş
mlştır. Alman)ıı o uuwın ııblu;c.ı 
içinde olduğu tçın, alman kim· 
yağerlerı, mctlldım kauçuk yap
m~lardı. Bu kauc:uk, her oo ka
dar tabı! kauçuktan d ha aşnl;ı 
kalitede ise de, o znmankl alman 
ordusunun lhUyacını oldukça kor
$ılanııstı O znmıındıınbt'rl, alman-
1ar, sunı olarak, evsafı dahn fyl 
knuçuk ~ide etnuıt::e bnslndılnr. 
Bu kııuçuf;un ndı Bunn'<lır. Bunn 
kırnçuf;u, elektrik cerc)'nnı kartı· 
sında kömUr ve kireç tcrklbcdll· 
mckle yapılmıştır. Iste şimdi, al
mnnların milnha ıran kullnndık
lan kauçuk bu Buna knuçuCnıdur. 

Fnkat Sentt!Z usullyle sun! kn
uçu~u en çok nıslar ynpı)-or. Rus
lar, 1933 te, bu kauçuktan pek 
tok :ı;npmıstır. Bu kııucuk, önce
leri, bazı zıraat mnhsullt'rlndan 
ve bu arada ııatatcstcn çıknrılllll 
alkol ılc yapıldı. Fakol &0nrad n, 
rus bllglnkrl, petrol ve asetilen 
kullanarak )'llı;ımıya başlndılnr. 
Bu, iyi n('tlcc verdi. 

Amcrlka'da yapılan sunl kau
çuk da, son 1kl }'l'I içinde bir lıny-
11 artmıştır. 1943 le, 73.000 lon 
kauçuk yapacaklardır. Bundan 
bnska, Amerikan ten arlnmlnrı, 
bazı Amerlkn bölı;.,lerlnde kaueuk 
ekilmesi mes!}Jcslnl Jncclcıııekte
dlrlcr. 

Eakiyen kauçuklar 
yenile§liriliyor 

A merlknhlann kauçuk lhtl· 
yacını karşılamak !cin, bu
g(ln )'aptıklnn esas 1$, 

kullanılmış ve ı.'Sklmi.I knuc:uklan 
ycnlleştlrmedlr. Bugiln Am rlkıı
da, kullanılmış ve eskimiş ııc-k 
çok knuçuk vardır. Miloohnssısla
nnın fikrine göre. bu lkullnnılmıs 
kauçuklar yenlleştirtlcc k olursa, 
birkaç yıl lclndn 300.000 ton kau· 
çuk elde e<ı lecektlr. Hulllsn, bU
tUn hilkilmeller, kaueuk endüs· 
trl s!rketlerlyle blrllkte, bu kıy· 
metli maddenin iyi hlr şekilde ta
sarrufu için tedblrl"r ıı.Jıyorlnr. 

olduğu gibi; tQfralsrd ylyece n
dcn fıt:da yemek almak, anırmak 
cop tenekelerini doldurmak da )'an
lı,tır. 

Harplerin korkunç si lôhı Ben :ıı emekleri bol ya~lı ıcvcrlm. 
ı;ilnde bir kilo et ınutlakıı yemcll
;ıılm, bir tencere plltıvı yi) ince knr
nım lıclkl doynr. sabahleyin üç tUr
lil reçel, ıereyajtı, peynir üıUm ol
mazsa yapaıııaın glbl iddia! rı a. 
> ıplaoıa unnederlm ycrlııde olur 
artık. 

Harp lılltlın dlln) anın lstlhıml o
raklarını şah dnııınrl 1rııırlan cmi -
yor. llir tur ıfın dev ıılhl kıllclcrln 
yıylrıı, tUkctlııı, ) ıkınıı var. uhllr 
tarafta dıı kıt v kısır yerine ku
) Um. 

rlık clh n puarlnrındıı ıeıı:ı:fıh 
Vt' lopr k nıah ullerl tLlıŞ verişi ye. 
rinc b.nlı gllllclcr milbadde olu. 
auyor. 

Bu fıraattıın istir de eden "aç
lık"; dövü en mıll tlerın in nlrk 
kllluının blolujlslne kemiren, çUnl
ıen bir kurt ıbı ı;lrl> or, 6 n t, sn 1 
th·delerın içini oyuyor 
Fı yoloji ktlapları çlı ı tıarlf e

dl'rkl'n; "tntlı bir 1 tıha hl~~I> le 
haşlar sonr mfir.lç bır ~n ıf alır ... 
drrler 

l'ilhaklka sofranu:dn sfıslıı salrıta. 
!arın, Jczb ) cıııı'klcrın yokluk leh. 
dldı alıma glrer<'~lnl akla ıcellrm«'
dlğlnıı demlerde yeırıelı anBtlnl ip
le çekt"r, nıldenltılc lıof bir ı~tt'Ain 
ha rakete ııeçtlll:ıni du) arsınız .. htu
hınır. f ıhl ııımış bir hnlde lken ~ c -
mck )emenl~t- engeller ı;;ık J arlık 
mlıtlıış lılr lllJ'l ıl&I k ıcıl.:ır aınlrle
rinlıt ı:ı:crllir, g ı:ı.lcrnı kararnıafa 
ba~lar. 

Dılmrm dıkk;ıt ctılnh. mıı in nn 
mukavemetini en (abuk ycnl'n şey 
nedir du e. Şuphı-ıılıt nçlıktır E .. r 
profe'S)'onel açlık mil Bb kalıtrlyle 

«'Çtnen 'e> a kll haşt lı ın tutu. 
lan kım6Clcrln in dını bir t rafa 
hırakırHk norm ıl in ım açlığa t<•k 
az nat d vanahllır Tatlı bir tah 
halindi" ba hynn açlık in anı 2ı 
alte lflnden alıkor, bir o kndar son
ra ferini kCJcr, bir o kadar dn~ 
ırrçtiml ycrr serer Bundan &r•nrıı 
bitkin bir vı ın lııılıııde ant'ak 20. 
80 gUn ya ıİmnk k hlldlr 

Tolc açın halind n 11nl mu: der
ler. Açlıktan 11 ız nı;;ışınıı ın u:ur g •· 
rünUı:. Heın anlatılması kola •, hem 
hilıiln dunyoyn kendini tnnıt rı bir 
hal, sonra da tokuıı ama çların hıı
llnl bllmellrlr. 

Anlatn k kolıv ç lnkD, onu t'an. 
)andırmak i(ln kel nıc huhm r. ak 
ıılh~ et nrr. kellnlıdrn isi f dcH! 
kalkar ılzdrn hır k ç t itin a(' 
kalmanızı dlll'r t-fl'rh ngl bır rlu>. 
guyu ı SC"vlnrl. kederi, cvp: yl, nef
:rc 1 bir klıleye du) urmn\ htlkl 
ırünlt-r ve ftylura emrlr bailıdır. 
hıalbuki çlı ı hlr kaç ı lte mıl -
yonlara tnnıtablllr lnlı. 

' • 
A~lıgın hıırp yıllnrında paılıyan 

en korkunç 6ı1Hh olduğıınn her hnl
de inanırsınız: Tınihte ıc(alct ve 
yoklu,, n hakim oldu~ devirlerde 
ihUIAi çanının iplnı açlann eli ı:ek. 
nıiftır. çunkl açlık yanında ölUın 
tatlı bir U.) ku ı;lbl k Jır. .... 

Blıı bu > :uınu.d olcUfil ı; c yetıl
ı knd r be 1 nıııc.) ı kabullenmeml

:ı.ı ortaya ııtmak 1 ti) oruz. 
Kllerlerlnılıdl'. ıııutbahl nmıııda: 

ya adıgırnır. d ... , rın blıl r.orlııdıjtı ıtl
bl hareket cdeceı;ir., Ylycccklerl -
mb lhtı.) açl:ınmı:Ua ucu ucuna 
rlenk cılaraK 

De\ !etin ) I~ ccck işlerini düzen
leme ) Cıkllnıl ~ırtınn nldığını fıırr.
<'lsck bile a ıl hlı iti) ati ı rırnııı doı;. 
ruya ııyarlıımıus:.k netlce gene 
ın l ııu' olınat. Bu yurl biti bol bol 
c'101urur. ehcrlr ki idareli ve ölç!i
lil olalım. 

Evleruıılıl ı:ör.ön!lne ı::etlrdlm; 
ı::ünl k yemek lbıeııtlı.I yaparken 
mı)anmız çok ınmnn kcyflmızdlr. 
Hlç birimiz: o ııünlrU llı;tr.dc ad m 
başına ne kadar etı: ne kadıır 1 a, 
ne kad r ekere llıtıy ç oldul!;unıı 
hts-ıııl ma)U.. IlCJYlt'. hlr ıınhn eti 
de ı:;ulilnı;; H> arır.. Hnlbukl k!l(ilk
unwmck, lttnıhln n •ırlılhnı, yaşı -
mızı, cin lı lııl 1 a adı ımııı iklimi 
ıruznilnde tut rak ında nızı dUzro.ıı
lemek, brııfıan knçn ak bir menılc
kct borcudur Ciinkl bugün bir tııt
lı l tlha dıye l nıdı~mııı his bir 
başka ı; n ycıkluk dolıırıslylr. mtır.lç 
bir ıı:tırap Jıalinı: ı:eleblllr. Varınıı
ıu he aph lıarc>arnnnın A"crcck ıu. 
zumlu oldul!:u bir dcvlrdeylr.. Ye -
ml'k ve mide ı~ınde rn tıtell• oldu -
ı.tıımuıB blr ~':.inci delil de hekimle
re muraeııat eden hns al rın 3 70 
nln midesinden elkA;ııctcl oluşudur. 

Tabii bııh ettlj.tlmlı > ınlıGın doi
rus ınıı teker. tr.ker acıııak bıı &\1-
ıınlarıı ııtıiırnıak lmkAnsızdır. Yal
nız ortayll nna fikir ol rıık kordıı
iumuz: şudur ki: muthsklarımır.da 
ve ofralıırımuıfo 'arlı ve l\lçlilil 
olalım • 1 Urnmund~n f /. • vi ·eec. 
jı:ı hlr ye-re Yı ·mık cınlRP'ı çllrllt -
rnck, kokutm k çlrkın ve zararlı 

Ha> nl pahalılıj:,'l doln)0Ulyle t'Jla
sen böyle şeyler olınuy<or olaııınııo 
demeyin çiinku bu gibi ıııletler en 
müşkll şıırtlardn \'C lıer fırımttu 
alt oldukları şahsı tnhrlk eder. 

Bııı;ıin biltiln ;\vrup 'ela lıllkOın 
sılre.n ''l:>cıılenıııe 1.stibıladı., ık, &ık 
yaptığı a1:lık hecnıclt•rlyle mllyoıı
larca insanın uzviyetini, rııhıııııı 
&Jz.lııtmakta Ordular lıürum bııru
ımndan enci cephede ve ıı:erlde Yi
yecek hesabını klığıı kaleme vuru
yor da blı: niye bir, bir hesaplı ol
mıyalıın. 

Aç kalnhm, islcklmlzl zincire 
vurnlım demiyoruz. He aplı o.ınnk 
prtlyle lııs n pekllli her lstcdii:-tn: 
ylychllir. l'ııkat yediklerimizin kar
nımızı dolduroınktan r.l) ade doyur
mıya yaradı :ını dalma ı:uz:önüııden 
ayırmıyalım. 

Dnı;Unkü gıda cl:ırlıı:ının gııyet 
tabii oluıu kadar, yarın bu ıorlu
Jtun artıııası ihtJıııali de vardır. E
aucn blılm bu ynııtııızdn belirt -
mek 1 tedlı'timlz dilek normal e.a
manlarıla bllc c;ok medeni mlllctlc
nn bıinyeslnrle mnrut Şeylere.lir. 

Sııyın hnyaular, öyle zannedlyo -
rum ki fikirlerimiz lzl dBhl çok 
nltıkndar ediyor. \' c <llllyorıı ı ki 
her ev hanımı blııınt kendi eliyle 
yiyeccğlnı, mcyvıı&ıııı on parayı dıL 
hesaphy rak nisan, pişir in, (O -

~klBrına da bu tcrblyryı versin. 
Geliri çok aileler dahi bir k ık 
yemek 1 rRfınıo bir başkasının pn
yından alındılCıııa lnanrnalıdır. iki 
çeşit meyva yerine bir koymnk Oç 
dllrt lllrlti yerine bir ekslilnl yaı>
oıak bıışkasına iyilik denıekUr. 

Bir bakımdnn bu meseleleri or
tnya ntmak haklı olarak basitlik 
teUkki edilebllir. l'akııt basltl kur
caJııınnk çok defa parlsk ve ıı:ös -
teri~li mevzulara uzanmaktan fay. 
dalıdır. ll!e-sellı 1670 te Parla tchrl 
kuşııltlınca bu bnslt mevıuıı vo.k
tlnde benlm~cmiyen Parlslllcr aç 
knldılnr. 1'ıp kltapl ırı yaı.ar: bu 
muhasarada l'.:ı.rls'te refah ve hol. 
luk hast!llı,ih olan çeker haııtalılh 
ortndnn kayholmu~tur. 

1 Dani§ Yurdalrul şehrimizde 
Edirne vekil valiliğine tayin edil. 

miŞ bulunan Dlnglll vekil vali 1 n. 
r>anl~ Yurd!tlcul Şt"hrimizc ~elml&tlr. j 
Rlr k ç J?iln şehrlmbde kalM"ak (Jlnn ı 
B. Yurdnlı:ul yeni vi!Ayetlnc ıılt l~lt!r •

1 
etrafında ilgili ınaknmlarla g ırOtmr.. 
lcr yapacak ve aonra Edirne'ye gi. 
dcccktir. 

-2-

iaşe sıkıntısını 

nasıl 

karşiliyabiliriz ? 
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Alpullu Fabrikdsı 1 fi 
kampanya ~ 

hazırlıklarına boşladı ~~~---~~~~~~~~~~ 
• • anla ••• iZi 

lktidnra geldifi glindenbcrl hnlk so
ruyor: 

Bdırne, (Hususi) - Alpullu Se
ker Ji'abrika&ı kıııııı>anya h:":ırlıklan. 
na devanı cımektedlr. jf,ıhrlkaııırı hn 
ayın 11> inde ı:.alışıı~!lğıı lıuşlı) 11<•11ğı vı. 
pancıır nınlısulUniın :.u ı;ı•ne ,ok lyı 
olduğu ııııl ı;ılıunktııdır. llu sene pan
cnra yap " zam koylu.' U çok ııancıu 
ekmeğe ,_şvlk elnıl~Ur. 

Sa>•ın Baıvckilimiz evvelki gün Hü
> lik "1illcı Mccfui kü:wsün<le gilr ,.c 
Cl'kdc 6Cli)Je başkanı olduğu Hüku· 

'metin be)ıınnıı.m~oi Meclise ve Mcc· 
Jis 1oliylc büıwı J"urk milletine ~ 
muııur. 

)'Cıl ve clıuma an.uı ım tmmız ncdır, 
..wtlinin kudreılı <<!"abJ 1l•ne ora<l.ı· 
dlt': 

- la,e sıkıntısıı:ıı Sııracoğlu HUkD
ıneti nasıl karşılıyncaktır l 

"İaşe ~lbl, islihsalden 1.sılhllıkc kad.ır 
uzanan ve bin bir çapraşık )ol • 
d.n g~n. dallı budaklı bir ddva
nın hallini nıunhnsımn HükUıııet
tcn 1 temek haksızlık olur. Bu 
sıkıntının gıderilnıesinde Hllkü -
metten çqk milletin :rolü vardır 
da ondıın .. 

Bö) lece kt-ndlınid 1'&zlfclencllrdlklen 
ıonra yukanld sullll şöyle ıorn
hllirlı:. 

- lltikümetle elbirli ·I ve lşhlrlı •I 
yap.arak iaşe sıkıntısını nnııl knr
şılıyacııg11. ? 

İşte bu sualin cc\'Bbını lkl gUn tiner., 
:ıteclüı kilrsıisıınde programını 
anlntun ::ı.ıyın Ha~~·ekilimiz, Mcc
lısln tanı itinıııdıuı knzaııarak ve 
canılııo ıılkışlnrıııı toplıyıırtık 'er
di. .M celi , bıı rey 1 llc ve hu nl
kı lnrlyle bfiıün milletin kannatle
rlıfc ve hislerine tııııılıı• vekl\let 
ctnıekte idi. 

Slmdı biz milletin knf.uıııda zıımıın 
z:aman beliren suallerlmlzl ı;ırn
lıyalıın ve en s:ıl!hb eıll ajtızrlan, 
f!O dogru ve en vaılh ~eklldc cc
\ &J'llarını nlalım. Fnkııt, bu ce
vııplıın dikkatle oku)~lıın, her hl
rlınlıc düşen \'azllclerl daıma ı; ı&
mundc tutalım ve llaŞ\ckılın di
rektiflerini kulağımıza kilpc ) -
ııalıın ı 

-. ual: 
- Uıı alrıınl mı·mleketinde buğd:ıy 

ve l"kmek ,ıkıntısı ulur ınul 
Cev1<p: 
".... Bu mcııılelu:t, sulh zaııınnınıl. ı 

bilı· kenılı&inc anc.ık kifayt•t ı·clc
bill • hububatı yetlştlrııılş 1·c pek 
ınıı~tcsna scııelcr<lc pek nz lhr eat 
yapmıştır. Fakat lıarı•le hcraher 
koııkoca bir 'l'ürk Ordusu huf:dııy 
ımrflyatını yüz binlerce ton arttır
dığı ı;ıbi 'l'urk ()rdu unıın hıı) \'Da

ları dıı arp.ıı. ve fular ııurfi) aunı 
yuz binlerce ton ıırllırmıştırı \"e 
mtinha !ren bu yür.den nıUvar.cnc
de koskoca bir açık peyda olmuş. 
tur. 

Ayrıca bu &ene Uı:ıınk!lpril • Bdir
ne ar sındaL.; deııılryolu dn acıldığı 
için Edirne ınerkc:a kaza ında l cttıı
tırllcn pnncarlnrın dzı fnbrlk ya ıınk-
11 ınUınklln olacak ve b yldiklc fnb
rikıı epe) pancnr ;>eti dren bu nıın
takad n yeniden t'aydalanrııağn bıış.. 
lamı~ olacaktır. 

Edirne Sonat Okulu 

yeniden açılıyor 
Edire (llusıısls} Geçen ı;c·nc 

Sı,•ıu'a kııldırılnıış olan F.cllrne Saıı
ııllar <>kıılıı öııumn:-.ıleki drrs ıır.ııe -
si haşındn yerıhlcn kıınılnC' ık ve ıcrt
rlsata başlı> acııkur. Bunun ıçın ~111. 
urif \'t'k ılellnd<'n Edirllt' \lııarlf ıml
d lı rlUAUnc rt'ahcdrn dır<'ktlfl.,r 1•erll
ıııl lir. 

Ynlııııı okul ) en iden kurulclıı~ıı 1-
ı;ln bu lt'rıc birinci sınıfa tıılehc nlı
nncnk ve dif: r lilnıflıır sıra ile ı;clc. 
Cc•k ,) ıllarıla ac;rlııl' ktır. '1rklef1 hl. 
nasında icnbı•den hıuırlıklıım ba~ıa. 
mıştır. 

Tıp Fa ıü fesi mezun!an 
Adana' a gidiyorlar 

Adana, 11 ıı.n. - Adann sıtmn rns
tıttlsUnde den; görm<>k ilzcre Tıp 
fnkOllrm lzln yen; yıl mC"zunlnrından 
82 genç doktommuz cunrnrtcsi .ı:Unll 
Adnnn'ya gelcceklerılır. Genı; dok • 
ıorlarmıız için yerler hazırlatılmış· 
ıır. 

lsveç'in yunanlılara gıda 
maddeleri yardımı 

fzmir, 6 (Telcfonb) - Deyndm:ıeı 
Kızılh.tt tc~ilaıı adına ,;ııiı yıı lu l>u 
fun:ın hir Is, ç •apuru lim;ınımız.ı 1:-:I 
nıi~tir. H.1mul~i motort..:rlc ch.ard:aki 
Yunan ııd.ılarına sn-kolunaGtktır 
J ••••••••••••••••••••••••••••••• ,'-

~ Küçük haberler E 
.._ •••••••••••••••••••••••••••••••• r 

Dutun )'Cf}UZÜnün 'e bütun İns2n 
ol;'Ull<ınnın en uurapılt gUnlcr ı;c· 
çırdiği bir dc"irdc $Öy,lcnen bu sözler 
orııı)'ll ko)-duğu hakikaıler bakunında:ı 
rarihe, mtun bclıı ti İle hcpimizc a· 
ıııladığı bey n bakımından da edebi· 
)'llt tarihine (;C(Ccek bir vesikadu. 

Bu wyle'in .içinde bugUnku Turk 
vııtarunın, buı;unku Türk milletinin, 
bus;ı.ınkı.i Tilrk inanının, bugünkü 
Turlt odc,izıin vcd.c 'e ıniruı dolu ta· 
riflcrinı, izahlarını buluyoruL 

- Her ıarafını !.:an ,.c dum.ııı kap· 
J:ıınış bahı~ız Jwıya içinde Tütil: mil· 
le cinin buguııkü ma.ıwıra.ı nedir? 

di>c 6oranlar o 5ÖylC1dc sordukla· 
rının en bdliı:;ııli Ceo.'llbını bulmuşlar· 
dır: 

"D1111111nıa h r gun Jab• /crurlas1Z11 
ı c 11/111.darıada bir umit qıgı bclinni· 
'"" l: .. ranlıb mım:arası ifİndf! Turlı 
mille-ıi bii/lm IJ/mıpluına rağmen nı 
b.hıi1.rr bir me-ı ouliyct ol.rrd: 1:uu 
(1tr/111or. Hu ı;uufrıin urrı hiiyii.k bir 
ıc/i11 l'l"ıfınıLı 1ırrilltlan birliktir. Giir· 
mclı,. olthttumuz Jii11:ra f«üıları irm· 
dl! ımllc1/ı-rin 711:.dımıların.ı ubcp o· 
1111 ıc/ril.41.ır, ihıi/Jflar Tür.k milleti· 
11in burun /aı:ilcılmni nr'fsimJe- ıop/ı
y1111 lıme-ı l11öt111'uiin y11r.ıllığı k.zrıı· 
lıklı cıiı m s.ıyı•si11dc h11 m~lrl.rttc 
yu b11Jm.,mıstır. lnömi, Tıirlı mille· 
ıin,., 'J ıırl.J milleti de J,,;;,,i;'j·c çok 1111-

raııyor. IJugÜ•ıl' k11d11r olılllf,11 gibi, 
yarın dtı ;ıyı11 hirlilı C!t' h"ahı:rlik iç-İlı· 
de 111.,,,,11/nda ı·r sni11rleraıo birbiri· 
ıni:r d.ıy.r=rıllı Nnni1t"tlc yiiru;,t"Ct'· 
f;i:. Rüy/t'(f! bu koruy11t"u birliğin ül.t
mcıi lliilı- nimir irin Jıo ilk "' rn 
büıia g11yt'yi tcs uı rdttıol:ıir. 

- Turki}e han~ ideal uSrunda ve 
ne ıürlu (llrJ>ıµcaktır? sualinin <:r\'a· 
hım gene o wylcvin bir iki ciimlC3ini 
ıdı:rıırlı)'llrnk ve-.rchilcreSi7: 

"Hugu11UJ'1 ı c ı:cıio s mıılttrddn 
ıcn:rd hıra: d.t d.:ti1114 11rı.zu, J, 111." 
.f~11't't'Jlrnc11 ıc hı(bır tJJkıl d mı· 

yttcl: olilJJ ım ''"""' :/411 ı c ı .ırl ı. 
l41f'ımızd.ın bahudeu im. 

lfrJ:""'11/11r, bi: 7 11rl , 7 ml ı r. 
ı ıo Jai,,,,, ı '"l:ru .1-..ıı.,,., ı::. Bı ım 
ir;,, 'J ,,,1:ruluk bır /:;= ml's<'il' ı ol 
dMi;u W.ır ı" /,itzJ..ıJ o fad.ır bir "" 
ıLm J ro J:.11lı11r mrull'sidir. Rı·, 11za/1111 

ıcc a:4'ıat1 'J'11rlrü de-ğiJ, (CJğalmı t r 
roiJa/t;ı11 Turkru,-iiz v her rnkiı bu 
Jstİlımlıd:t çalıtt«agız.'' 

- Kö)lu •'C varan ıoprnğı hakkın· 
da ôu~imdu :umuz? 

Onu da J ene s:ıym Sıırnco!';lu'ınun 
gun 5cslndc bcJ!l~ıfonnıiş ı:()rilyonı7: 

"& iki lll' '"u111uüzl; ,u:: binlıor" 
Tiirk genti bir tek 1"/d.m 111111 hcd~ 
J,, 1urütnı:k irin hilzırl.uııyCJr: 

Kuy/117ü topraksı::, ıopragı da l.iiy· 
siiz bmılmııtıratı:: Vt' 1"'41 14t llll 
tOf1"ığı, Stl114tı • t' ırkniği, uiku, bil· 
&İllİn e-mr;nıo etti uuğiz!' 

- Hedefimiz nedir ve ona nuıl u
la$ı!cakı z? 

suali de SÖ)IC'·dt: JU cev:ıbı ahru,. 
ur: 

"Hep brrabrr, bir uk :1oldtm ı c bir 
tek. lml<'fc dogru 1iirıi1rrrok Tmk J:O. 
yimü ı·c T11rl! l!li7/us11111i be-bcmt'hal 
111k1t!llNt'ğİ::/" 

Birçok bül~clcrimlc tnıd;ın, dum:uı· 
dan hl('bir '4')' gcınirınth'l:n ve ıopııtrı, 
homhad:ın hıı$kıı. hlr ey i~iıilıniyen 
b:ıhımz <llll1}11nııı balıtiyıır bir koşc
~indc, Tuı'kİ)e'dc cvvclkl gün Jtiit ve 
erkek scsİ)lc Huk"Wtlcr llisknnımız, 
berimizc hC)'OOtndan üsıün bir iman 
ve im:ınd:ın ustun bir hC)'CC:ınl:ı yep
) eni bir ruh şıladı. 

Onu dinlcdikıcn soımı bir defa d:ı
ha hincdiyoruz ki, ıırasında ayrılık. 
.ihtil.1! olıruran, bir ıdı: şefin etrafın· 
da ve ark:ısınd:ı topl:ınan, bir tek hc
d fc do ru yunı}'Ctl, ~ı l.;orunuyı 
ülkü ed!ncn, fııkPt o bıı.rıı y.ıballCJ (iz· 
mclcrlc ('İğn('nmci-e kalkışılırs:ı wn 
fordımizc k.'\Cbr U\ cıık olan bir 
millcdn ~I m}'l7. 

Diğer bir hrsaba göre harp h!lfladığı 
zaman dl'\let elinde (2110) bın 
ton bir bu~day stoku ''ıırdı. Hal
kın ~e lüet'arın elindeki mlkl r 
her hıılde bu miktardan nz drııll
dl. Demek harp ~ ıılırnna (000) 
bin ton bir bugday ııtoku ile gir
mişlik. Uıı stnk biıl yıılnn iki r
nl" rahat yn~attı. lh:llııc:•U seneye * 
pek sıkışık ularıı.k girılik ... 

l>itn &abııh b<-JıxUyc OU>bll& 11 ~ 
ı:ıımJtruın ck•J..."l.rlk koııta{ıı yllz1Jn • 
<len blr Yıı.nt:ın ba.$1.-ını.:ıcı ()Jımut, 

.YO~"' urıı~12 tııratm<bn hl<: 
bar h:ısııra meydan kalmıı<b.n sön· 
dUrWmüşUir. 

"Toprallntmı:ı barbit1 Jıırnd.J /Ul· 

11U1l: iria brıü11 diJ:.k.ıı H' g.zyrt"Jimizi 
S4r/t1mt'ht',h. 811 giiu/ r'Sl'Tİ SOtzutUI 

.fdd11r [(oıirrouk iri11 ilmidimiz a:al· 
mıs Jıo ~ildJr. Fafaı bizim bütün dik
kaJ t•r iıfoalarmıt::a rağmrn bir gıin 
iuil/.Jlimiı: re,11 ıo/mıklarımız: tıot".rı>Ü· 
n mdruz lmat";ı/J olurs;ı hiitiifl ı·arlı· 
i:ımı:, hiitiin meı·wı/iyrıimiz bir ttk 
Mıoali11 tm1rlnıo ı•"iltrtkıir. 811 ltlul 
dt' sot1 lmlimiu laJm çarfıısma.k ola
raktır." 

Üzerinde )'Cllİdl'll kf')' bnıfacak o-
1.:tn Mı vatan fOpr:ıkl;ırından Çankaya 
ki> üne kadM ın;ın.an NT \'3 aının ,ı. 
nırlarırıd;ı s:cçe ı:iindih: nöbet beldi· 
)'ell g()ğsiindc ıimıın dolu mr ordu-mil· 
lcr, 5aym Sarııroğlu'nun \;ıılhindc cıuı· 
l:ın:ın tnliııayı ııluıı:ı.kt.ıdır. 

"Bıı hrsaplar ıla goııtı•rıııektı•tllr ki 
yalnı.ı: bıığdııyrlıı 21SO blıı tonluk 
bir ııtıkınıu: vardır." 

·•Onıldcdiyoruz ki, hulCrlay için alıııış 
oldııgumuı tedbirlerin hepsi ıyi 
l~liyecek olursa buğdııy buhranı 
tamamen zail olacak ve hattl yer 
yer buidııy fiyatlarının, J-lllkü • 

•metln ylbdc 25 lcr için ıesblt et
tigj fiyatın dunuııa düşebilecek • 
Ur." 

Sual: 
- Peki ııhnlı daha ne kadar devaın 

edccektlrP Azalacak mıdır, çoJla
Jacak mıdır F 

Cevap : 
''JJugUnkU sıktnWar bllhııs54 ln~e et

rafında toplnnmıŞUr ve hr.p 1 nıu
vakat ve gcı;ici Ye hıırrıle bera • 
bcr nihayet bulacak arıı:ıılnrdır. 

DutUn dünya ile beraber blııUn kom. 
şularunızın harp klnılc oldui':unu 
ve lstlhsnlde tnlı,an yuz: blrılcn·e 
gencınılzin sllAh .ııllıııdıı hulunılıı
~unu gozönüntle tııtnn llükilnıet 
bu rtarlığı biraz: ela tnlıll hulıııak
taılır. iaşe sıkıııtısı bu gibi i~lcr 
itin en haı:ırlıklı ve en teşklllth 
mcınlekeUerıle bile faclalnr ya -
ratııcak lıııle ıteldl.,, 

''Dlı:iın tekme!..-te olduğumuz darhk 
bu umumi ve büyük lstlrabıa kü
çük bir parç.'\Sıdır. Ye bunun ço. 
ğalması ihtimali yok değildir.,, 

"Boyle olduğu takdirde bu >·llkli mll
teıınvlyen çekmek ve tckllrın ek 
lı;ln biltlln tedbirleri nim ıkla ku
sur etıucınlye çalışat'n ·ız. Hol lm
kı\nlnr olduk(& onun neşe ini be. 
r.ııber tadacağız, bertaraf edile -
ıolycn ihtlyaclıırın sıkıntısını d 
hcrabcr çekeeeıllz ve her hnlde 
1 llıkumctinlz: kararlıtrıııın ymltll 
veya btıraplı nlınnlarınB haltrnı • 
yarnk onları oldıığu Kibl ııılllete 
anlntncııktır.,. 

Su 1 : 
- !'ahit gelirli ve kilçilk nıa ~1ı me

murlar, v.atandnşlar ne yapacak
lardır ı 

Cevap: t 
"Bu nllclelerin rclslerlne elmdlllk ve 

blr bnf'lanl{ıç olmak Oıere birer 
çlft ayakkabı, kezalik bu nllelcrln 
rcblerlne ve e~lerlne birer elbise
lik kuınaşı meccnneu vermek isti
yoruz:. Bundan başka muhtııç va- 1 
tandll§lara ilrtldanmır. dahlliııdc 

mı.ttır. * C:ınkın, F..dimc, Xoe.3dt_ Coın.ıtı. Ur
ta. Anmra,. Sh-as, 8:nop \'C Y~ 

k.:ıdrotanoda de~ 
~. * O:nnntyo bel iman mnlaın· 
~ ~ 83nk.nslnd.:m y.ııı -
m:ık ktc<I 7:S b1rı l:inıhk istikraz 
tdd1tl D;ıhill)-o v CldlJJCirıcıcı ınco

lcnrTıcktatlr. * J lncı'.bnymm romU k:J.~dıı )'Ola 

~ dunanda 'bWurmn b:ı.zı (W -

1crtn ıstını:ıflklnc ıknniT vcrtlmtııt1: 

Knror Dahili)'(! v &ill:I C'.ncc tncl!'
lt"nm<.4rtctftr. * Bor hUffUS! m>ta o1mlumırı btrlnct •ı· 
mtının rosmt ort:ı okullarm b'1inrJ 

11rutma mu..'l.dn o?duğu Manrlt Vc
lrUUttooe kabul t'(lll:m!$Ur. * D~ remı.,'ne ynpılan zıım OOI:ıyı· 
sJYlc J V<! ôtrct.mcn okul dlplo • 

maı.-ı.nna ıoo. Mııe v(! öjtret.on.cn dtu
ıu IJOıd devre t:ı'~ vt'r1 e. 
cd< tas<tU:n..'lm<'lCl'C 50 nh t vıt

AW<ı=cruıı:> da so kunışhı'lt puJ n -
~ınla~t.ır. * ·ıtı3!1 yılında ~ı '\ ı'l1ndm a
lamın o!.'ln rat okul ô~m ti· 
nın bu alıı.raklan w ırnıU yıl k-tn· 
de~. 

içtimai yarclırnlnr yııpıuağn ı;:ılı -
eallıığıı ... 

* l1e111e11 akla gelebilen şıı sunllrrlıı 
ccvıııılarıaı, llaş\cklliml in eleme -
ci ndcıı a1 nen ı;;ıkararak vermiş o
luyorum. Siz de onun demecini 
bir dah bir d:ıhn okuyunuz. Sn
tırlnnnı altmı sezmeğc ç lı ınıır. 
Kafanızda Z4lllfin ıarııa'I çogalnn 
ve bO)üJcn ne kad r 1 llflıam 
\"Brsa bu demeçte hepsinin ı:nyet 
vaılh ve colı: dürüst cev:ıplnrını 
kola) lıkla bulursunuz.. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Don havzası 
Don nehri, Volga'dıın sonra 

Rusyn'nın en cok balık çtkan neh
ridir. Uzunlueu 2130 kllomct.rc
dlr ~ Avrupa Rusya&ı'run. Volga 
ve Dnieper nehlrlerln<!en &Onra 

ilçllncü nehridir. Don nclu'l, Tuln 
&ehrt ynkınlarındnn çıknr. 11k tOI> 
dôkQmhancsJ 1595 te Tula &eh· 
rinde kurulmuştur. 

Bu şehir, son zanuınlnrn ıkadar 
ôncmU bir endüstrl mcıtrezt ol
muştur. Burada kuyumculuk ve 
uzyinl sıınaUar da inklsaf etm~,. 
tir. Bllhn a Tula'da yapılan çay 
semııverler.l §i>hret kazanmıştır. 

Don nehrinin çıktığı :yer ol· 
dukQa dallrkllr. Nehir l'"IVeU\ ce
nuba dot:-ru ileri-er, sonrn dofuy~ 
döner. Volga'ya elll kilometre kn
dar yaklaştLktıın sonra bntıyn 
dol!Tu uzaklaşır. 

1862 de, Don {lzerlndcld Knlaı;; 
şc-hrl ile Volga üzcrJndc bulunan 
StıaHrigrnt şehirleri arasında bir 
demlryolu yapıhnı&tı. Bu lld nP.
hlr .$1.'hrl, blrblrl~rlne iki bilyilk 
kanalla bıığlanmış bir haldedlr. 
B rlncl kanal açı1ırken, blrcok 
gUçlDk'ler cckHmisUr. T01>ralc <:6k· 
melerl olmuştur. 

Don ve Volı:a nehirleri anı.ııı 
dnğfıkUr. Kanallar, sccller )'aı>ıl· 

rnnk suretJylc yapılmıştır. ~llJuı.-;
sa ikinci kanalın S<.'dlerı uzundur. 
Bu kanal Uzcrindcld b r barnJ 
38 kilomt'tre uzunluğundndır. 

BU:yilk kanat tam olarak lkmnl 
cdildlkt n sonra, Don ve Volgn 
nnı.sında yıld:ı 19-20 milyon ton 
eşya nakletmek mfim'klln olacnk
lır. Bu kanal 1945-46 senelerinde 
ikmal edilecekti. Don nehrln1 Ha
zerd nlzl'nc ballıyncnk bnşkn bir 
kanal dah:ı dü.ünillmOştG. Bu-

• nun uzunluğu G30 kHomctrc oln
cnktı. 

Don rıehrl U2:crlndc bulunan 
Rostov şehrinde ylnnl yıl llnce 
nncak 180.000 nüfus vnrdı. Hal'.P 
cıkınnzıdn.ıı evvel şchı n nOfusu 
600.000 e ı;;ıl.."b. Bu fcllfr, bir sımn
yi ve ticaret llmnnu:1ır. t.lnlvers!
tcsı vordır. Vtı.l"f()Vn'dald rus llnl
\"Crslt.esı buraya naklC'i!llmls ve 
lsmln~ "Don Un1•:ersıt s!" nm 
Ur Rostov 61.'hrl cl:ı.hn Y< n d r 
1761 de kurulmu tur. 

Knznklnr. nşafb Don ('C'Vl't'Stn
dc otururlar H~rp om 
manlnr, bunhınn m 1 h "" 
\'an va haltk av ıh,.~ r ır.n l 
ht>rl hunlıır ıt !I Don hl\ 
bfı lık avt" h~ mtjya7.UU 
tutmalrtadırlar. 

- Neye iruını)'OruZ? Hiç el.~lmi-

Vurgunculuk suçôyle 

Milli Korunma 

ma emasine verilenler 
Ke) fe güre fiyat arbrışlııriyle mü

(:aılcle l,ıni uzcrim: almış buluıınn 
J\rıkR ı·:ı lıcJeılıyu eıırılıııenl pı)·nstı u. 
~crlııtlekl ıııurııkahcsıııi §iddetlcndlr
ııılş buluıııımktııdır. 

HalJer a.ldığııııızn göre son gıınlcr , 
zurhndn gerek hnlk ıarafındaıı yapı

lan ~iklyd ve ihhıırlBr ve gerek be
ledi) e ıııcmurlannın takl11lerl neU
cc lndc bir r;ok klın eler Milli Ko • 
ruıııun ıııahkeıııl'slııe 1tevkedilwl§ler -
dır. 

Bunlardan lılr kaçını ve işledikleri 
ıuç rı ) ııı) orıız: 

1 - 826 kuruşa satılması lbırn
ıı:clcn ~ !&ahı l ıstlğlnl 4211 \"c 62:1 
kuru a s:ıtan &cır çlar çar,ısında 2 sa
>ılı ku f ıtukklınında Mu tafa oglu 
Ahıııeı ülrgııı, 

2 - 75 kııru§a satılmııt.1 lizıın • 
ı;cltn sabunun kiloımnıı 130 kuruş 
lıcsalıl,) le suları Altınclağ ıııahallesiu
rle 72 ıs.ıı.yılı enle oluran bakkııl H11-
tlrı• '\'ıl11111z, 

3 - '\ anııı kllııluk şişesiyle 65 
kıırıış.ı snıılıııası l!it.11ngrlı·11 kaysı 
reçı·llnl 76 kıı ruş,, ı;ntaıı Dıkıııen cud
dcsındc bnkkol Mııst ıfn oglu )lchıııet 
U;.t •tıııılıt, 

4 - 2211 kuruşa ı;atılmıuı lazım • 
ı;ckn kroke tılbır edilen tahtıı O.) un
ca ı 200 kuruşa satışa nneden Ann
fartal r cııddC5lndc Üçel Oyune-ak 
l'u:mrı atıllıi Galıp oğlu Oı;man 
Künç, 

ıı - Elııuğ monteli sıuleyaj!:ının 
kllo unu 3l!.!,ll kuru~tan ı;atnn >ağ 
ıııllstahsarı \bdutlah Bntnrau, 

6 - .:7S kuruşa satılması lı\zım. 
gelen kundııra çivi inin kilo unu ti90 
kuruş hesabl>le satan itfaiye mey • 
danındu kunduracı Ömer oflu Ah
ıııct. 

7 - Paketi 80 kuruııa sııııtması 
lhııngclcn Ulınlnl markn jilet bıça. 
gınııı bir ııaketınl Gu kıırııfa &atan 
,\ n:ıt ırtıılnr ı·adılcslıııle bakkal lhs_.n 
ve 'l'.ıı.hlr, 

8 - liOO kuruşa ıatılıııaı>ı lıizım • 
grleıı ür ayaklı elektrik ocağını 600 
kıırııtn intan Anafartalıır eaddesincle 
bakko.1 Sıılııınon oğlu l>;ıvit, 

9 - 70 kuru~a s tılıııası lbım -
gelen salıunıın klhı&unu il kuru§a 
ıatan luıldc' bakkııl .Muharrem, 

10 - 65 kuruşa satılması lbım
ı;clcn p zenin ıııetrcslnl 170 kurufn 
ve :>3 kuruŞa ıatılnıaaı lliumgelcn 
tbonın mcırc ini de J 10 kuru~n u
tan Çıkrık(ılu yokuşunda mıınlfa • 
tur l'ı :Salım. I 

Mıllt K"runına mnhkenıe~i hu a. 
tırılnr hakkında tnhklk.atn başlamıı:
tır. 

Çağrı 

* rnn 

* 10 

* bug n umumi 
sonra toıı na.. 

* 
meni buırftn 

nr4 topla • 

T . t. 

Vurguncular 
Valiliğe 

hak mda 
yapılan 

ih rlara • 
ımza 

ve es ' yunuı 
Ankara Vallllflnden : 

Unııa tlcnrct crbnhının ellerinde 
bulun n emtiayı falla fty Un ııat -
makta oldukl.!Lrından bahisle VilAyet 
makamına ııdrcaslı ve fmıasıı mclı: -
tuplnr yollanıyor. 

Bıı Flbl ihbar ve ~lkAyetlerln tah • 
kik mentıu olmnsı için gerekli lan
batın alınmaııına Jnz:um hasıl olrııak
t.ııdır. ikAyet mf!vaııu olan ve milli 
korunmaya taallıık eden mektııplıırıı 
imza ve a(l:rt:jilerln tam olarok ya -
ııılmıısını imza ve adres taşımıyaıı 
melı:tuplnrın uıuamdcye koamıyaeall 
nı snyın halkın ltlı!Atna arzedcrlm. 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankam Belediye nelallğfnden : 
1 - tlçUncU m ıldedo yazılı hu· 

BUBlar belediye tembihleri arasına & 
hnmı tır 

2 - Bun! r aykırı hareket eden 
ler 1608 ve 2575 numaralı kanu:ılars 
ı:örc cezıılandırılac klnrılır. 

8 - A) İhtiyaç marldelerlniıı dn· 
trıtımındn ve bunlar için kart verl· 
llşlndc. 

8) Nakil vnaıı!llnrına biniştt'. 
C) Umumi yerlere ~riş ve çtlnş-

1 'l h:ılkın blrlhlrl nrdı sıra dizllmc • 
'eri mecburirlir. (3409) 2252 

Saym halkm naıan 
dil atine 

Ankıını \'allll~ıı.den: 

,., ................................ .. . . 

. . . . . . . . --

Sayın ha ka 
1 - Takat u ... n. 'k· )'llı>ıt:ın 

)'i12(1o 60 z.ını.ma a<>re tanzim cdl· 
len ~·er IOfOl"lcrc daA'ıWmıştır 

2 - Tn1aı C'lrCk-rt cıX bUlun-
Clurllll ve bQzulc t !mct.ro lı:ulJa. 

• • • . 
• • 
" • 
" • • • • • • • • • • • • • • . . 
• • 

291".0 7f18.. : . • . . . . . 
• nc:ı o • . . . . 
~ ............................... ·' 
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T/&, 1942 

Dl$ POLİTİKAI TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERi 
Japonya'ya tabi 

''Kukla Hükümetler,, 
Vaktiyle muharebe toımak i1twık it;in 

nlurdu. Dır devlet komşuı.unun toprak· 
'aruıa goz kO)'llr, bir bahane bulup harp 
~ ve ~!ip geli~, ya 01 Alup devJe.. 
lın bir parça ıopraklarııu ilhak eder; 
hlıuı dıı o d~lcti ıamaml>le ortadan 
kaldırarak hutuo memleketi kendi ıor>
'.1tklann."\ ılh:ık edcrdı. Japoll)ıı )cnt bir 
ıstiJ' • ı._ il usulu ıcadctmışrir: Japonlar, goz 
"">ÜukJan bir mcmlelct'lİ doğrudan doğ· 
l'\ı}-a kendı toı>raklanna ılhak euneğı fiı. 
lıınmız bu külfet sardıklarından, o mem· 
ld:ete istiklll 'erimıi, gibi dauanarn:, 
ht>ooya namına sumurmekten ibattt O· 

'-1 tus ga) elerini bu suretle dek ec 
llldltcd iri.er. Dwıuo blr uk ım f a)'dala.ı ı 
"lrdır: 
• 1 - Evveli Ja(>OD)'ll'yı dutl}'a)'& ka11ı, 
~kı bir d..""fot olarak değil, milletleka i tlkUI haldanna rİa)crklir ve haııi. 
Urtancı de. lt't vauycrinde gö terir. 

• 2 - İkinci i, Hhak eo'!ılen mceıleketin 
İdıı.rtti wk daha kolay ~c daha az U.~· 
'-Hıdır. 

Jaı><>m'll bunu 1)nce Kor.ı'da tatbik t't• 
lltişıir. 1R95 (,iin • Japon ınuharc:besinin 
lit'ticclerindcn biri de Kora yarımada-.. 
lltıı i tildili olacaktı. Fakat bir mi.idOet 
IOlu,. Japonya :iuıkl 1 temin ettiği bu 
~rutin hükünlC'tini nufuzu altına al
. Ve Kora o zarruuıdanberı, Japonya')-a 
ilfıak edilmiş hlr rnmılekt't halinde idare 
ttlilınctct~-dir. Bundan •nra Japon)'ll bu· 
;: Mançurya'da tccruhc- t'tmişıir. Japo.,. 

• 1931 ~111de bu gen ş mcmldı:eti 
Cin'dca •>,..arak, $0 de "istiklaline" ita· 
"tııturdular. Fakat kurulan Mançuko hu· 
~ıııneu, hakikatte Jnpoııya ruo bir vili>c
ti vaıi> t!ndedir. Çin'dc i till ctrıkleri 
lıoJ'lraklarda <h öuce merke7l Pddtı ol· :::k uzcrc bir Çın cumhuııi) eti munk· 

ı hükümetl kumıu,tardı. Bu hükumet. 
lllareşal C. n i<Jı>·Sl.'k'ln partisi olup da 
lıakıkntL'fl Çin istıklllı iı;in sav:ı.şan Ko· 
lllinıang ll:ın Pfrtlnııı olan Miao Pfog'in 
rl'j~Jiğı alımda kurulmuştu. Sonra bu 
Partiden el.ıha rnulnm bir adanı a)Tıldı : 
C".-ıı·Ka>·Sck ıcn sonra partırun eo nü.
fıqıu µh~)ctİ oWı \~ ııng Çin-Wey dı: 
•ı nlarak japorılara ılıilı&k t.-dincc. Jlli>On· 
h bu defa merkeı.ı Natılcina de olmal.; u· 
l~, bu polıııka adamının rei liği alun
~ bı k kl:ı hukumetı kurmuştur, Kora, 
.t tuko, Nankıng, bütun buolar, .sö:tde 
ınu rnkil , fııkaı hakık ıte Ja('ODya')ıı 

~ı btrer menılekt'ttlr. Japorıı-. istlll~ı 
~tına g~n memkketlcre de bu çqit 
ısukfllllcr' dağıtmaktadır. Fılipin ada· 

ı.trında \e 5oc:mra da Bırııwıya'da kuruları 
tükumetlcrin imkJllleri hep bu ı;~-.ittir. 
aıti ~ ... c14 mustakil oWı Siyam da Ja· 

Potıya ile münuebetlftİN bu aıı,J&nı gö
re nizaıııladığıııdaıı bu oıemlekeı de ayol 
"•1ı}ete dusmekıe<lir. Bütun Uıak·Sm'ın 
llhımı (>lan bir Japon)'ll ve semle "müs· 
~kil", fakat hakikatte tabi \'azİ)'etinde 
01an blrcok oıcmlctteıler. İşte yeni niza. 
ınıo bariz husu hii budur. 

Bu karşılıklı munasebetlerde Japonra· 
ııın l!hemnıiyeı "erdiği nokta, tabi mem· 
~der ekonomi inin Japonya tarafından 
"t iapocı ıııeniut1 -u. idare edilme
llldır. Bu mrsnleketleria h« biri jııpoa 
İitııhdıyatını tamamlayıcı bit'er _, 
baıinded r. Japon)'&, Maoçuko

0

nun demir 
llıa<k,nfcrinl ve onnanl:ırını, Hollanda 
liıııd ' tanı'nın pt'trulrcnni, Çüı'io, Fili· 
Pin adalarının, Hımıaıı)':l'nın, Malt'Z}'a· 
lltıı tabii z.enginlıkkrini sömurdükten 
'<>nra ondan ikrısine karı~mak istcmı)'Or. 
ı\c-abıa bu i ti rnar kim'n namı.na '\-uku 
buı.nntauır? Bu suale ccup ~en 
JaPonya'nın ıku adi ve i,ıimal sistt'tl!İ• 
rıi ıtöı oniıne ıtt'tlmıd.: gereklidir. Japon· 
Yıl as.kert kuvvet l>*ımından bü)oıik dt'v· 
lctıer ara ında ş&)'llmakta be de içtimai 
ve ıktı$3di ı ıeml et• geri obn bır mem• 
lekeulr. Japoll}ıı geçen avın oruların:ı 
~ar dercbe)likten ıbaretti. 1868 ıiolu· 
libı Jaııon>a da derebe);lığ.I wnaıııi)le 
lasfi>e cdemmılş, bu sı teı:n başka bir 
tt:k.iJ altında dc\1lllı eımı,tıır. ~ 
'°l:d) tinde nıcınlckw idare cdetı ~ b· 
bıtefcr ve %umreler ~ı rejimde bürok· 
l'aılar, )'\Jkıck ruıhelı askerler Vt' saot>i 
~e ticaret ' kıralları" vazııyelinde devanı 
~P ı;clnıişıır Bu un Japon)-. run sana· 
n ve ticareu, ~>ısı ona u.rı:nıyıuı buyıik 
1~yi tro~tUnun elinde buluıınıakıadır. 
li1ıofarın en bu)'ugu olan Mıısui ticaret 
C\i, dıı ticaretle nıqgul olmaktadır. Üı; 
~ tmedcobcrı a)m ailenin t'liııde bu· 
1 11lıarı bu muc.sseserıin rei ı Baron .MıtşUi, 
bir buçuk nı i I>v )'eti lu) met nde plı i 
:neıiıı salııhidır. lşıe ki Sarnuraylann 

1 
lefltti olan ,'eni 1aron a crle-n cara 

lt1'1?an i tıll cdıllp de ~ı n ctı · 
.. ~ altında Japon)'ll )'ll bai anan wzd 
._rııu•takil" kukla fll(mldc ıl uı roprak 

rı .Mıt~ui nevind on ka ar troşı ta 
"f ından somu cd r 

J aP<>O)-. •da bi.l> ük ha k 
Yllt ~Y't"i pek a,alıdır Çiftçi bir avuç 
~ ile ~dıtı bi, IK'I de pek az 
~ Ucrct kar,ılığı olarak, !:iinde on. on 
~ "'C hattl on beş saat çalışmakıadı~. 
•. .mcplcdir ki Japon)-. da ~ ff!'Y· 

tliflddd rtıU98VBt5ırlı\: ~ bü)-iiktur. Bu, 
'-rıardanbcıri rup gelen dert'bt') lik 
"'~tlerlnin bır netkesidH". \'e Ja· 
~ kendi milli hU<hıdan ıçinde bu 
&i~ devam ettirdıği gıhi, ,imdi de 
'Yoı sisten11, ">eni ııiz.am" adı alıınd.ı 
"1ilk-tkra.ra ı munasebeılerinc de re~mil 
~ tıetebbu une gİrİJmiııir. T .. bi vuı· 
::~ kukla hükurııedcrin mi.nası bu· 

A. Ş. ESMER 

Ruhr havzasına 
. 

yenı bir hücum 

11 
l.ondra. 6 a.a. - 1~tz ha \'il na.zır

tın n tcl>Utl: 
I>tln ıreec txııııba ta>-,: derimiz Al· 

llıaıın·lk Ruhr ha\Zıısmdrı hedfelere 
~ otm rdlr Domba tlıYYal'elerl· 
~n lJl:rl U Une d lflmeID!ştlr. DUn 
~ Frnn nın fiın ı 
t lt!annda b r alrnnn 
l.'ar~k> 1ın ıı ta r 

~l\<1üzkl (il Hll'" 

BERLİN'E GÖRE Sovyel'lere göre 

Kafkasya' da Almanlar 

Çikorsk Kafkos 
DEM1RYOLU MERKEZi DA(;LARI ETEKLERiNE 

zaptedildi varClılar 
( Başı ı. i.ııd sayfad.ı > ( Ha~ı ı. lınC1 .sayfada ) 

batı ında deınlr)oluna genle bır cep- LülmUş ve 1200 kil.dar alman subay 
be ilı:erıııdc \nrılııııttır. \'e erı öldürülnıüştilr. 
Pıyade tUıııenlerloirı ıfiratli e~klf. Ktelnlkovo da ilddetU muharebe-

leri CCDUp istıkıııııcılııde ileri yilril- ler cereyan etmektedir ve almnnlar 
yufler111e <levanı edı) orlar. ağır kayıplar bahasına arazı kazan-
HaHı kuuetıerınıhl ,) u.ıı ,,en \C ~- mışlardır. Bu bölgede bir meskQn ma 

çaktao tahrJp uuırrul.!ıı ıııdıı lıulu • hal bı.rçok defa elden ele geçml,şUr. 
naruk Kulın.n Uı:erln le r.ırhlı kılıua. Blelaya Gllna'nın cenubunda klla· 
rıoıızuı kuprulıa ılprını gcnışletuıe • lanmız d(4man tank ve motörlU pıya 
lcrınl desıekleıııcktedlr. deslnt: kaJ:iı ilddetJI müdafaa muha-

\0oruşllovşk'un ccııulıunıla r;lıratlı rebclcrl vcrnı.lslerdlr. Burada da sov
t~klllerlııııı: 1'ul>an ılr.crlrııkkı ılerlc- yeUerin ger! ceklldlğl bll<llrılmekte· 
yışlı:rlnde Karııdt•rıh'lc H uar deııızi dlr. 
ar11sırıdakl de.ııııryolunıı kc ıııl ıer _ Kucevska)a bölgeslnde ıılmaııların 
dir. birçok hlıcumları püekürtülmüı· 

hal'in şiıııalinıle alıııu.n ve runıeıı tür. 
kıtalarının taarruııu iyi tıırakkllı r Cenupta kızıl ordunun 
k~ lletuılştlr. Homen ıe~kılleriıılıı lıu durumu vahim 
kesimdeki wuvııl fakiyctlenle lrnl lik 
hlssesı vardır. BUyUk Doıı dlrscğın· Moskova, 6 a.a. - H.euter aJansı-

de dUşuıanın kıır§ı trıarruıJarı plıs • nın hususi muhııblı1 bllıJirlyor: 
kurtülmüş ve 211 tankı tahrllıedıl _ Cenup cephesinin bUtün kesimle· 
mi~tlr. Geceleyin hMa kunr.tlerlmlz rinde ku:ılorchınun durumu son '8 sa 
duşman toııraklPrı gerı ıocle demir • at zarfında daha ziyade veharnet kca 
yollnrı tcsillcrine \il lata > oııhırına petmLatlr. Yabıız Don nehri dlrseğln· 
karşı taarruı:Jıırına devam r·) Jemış _ do . alınanların yenJ lhUyat kuvvet· 
terdir. llJev ecphcsınde şelırın fiııııı- lerınln Yardımı ile yapukları alddet· 
ltnoo ş!ddetlı muhanbcle.· devam et· 11 baskıya rııl:rnen aovyct kıtalan 
mektecllr. Son eder bot .le~ yaptık- vazlyeUerlnl muhafauı edebılmlıler• 
lan taarruzlarda 28 t.ank kaybeLnııs· ~r. Don cenup kıyısına cekllımek zo. 
terdir. unda kalmışlardır. 

k Cenup - doğu bölgesinde Blyela-
\ 01 of llıerinde ılr. dUşınırnın ya Gllna şlnıd! en mUhlın muharebe 

tıınklar yardımı ile y.aptığt bir taar- meyd:rnlarındnn blrl olmustur. nura 
tuY. da akım kalııııtıır. da almanlar butan cephe boyunca 

bıı.t.ınn1' Hı 12 000 to tuluk 
blr oot.rol eemı ltııl de nt~ vcmıı.t r 

Bunlar bir r11ı ı annı.a golden katı
kı>'C baR.'lı bulunuyonıu. 

Aynca md alman ~')'11.T('Sl de dtı ü· 
rillmU.&Ulr. 

Almanlar Maikop'tan 110 
kilometre uzakta 

Vq!nırton, 6 u.a - NevYork Timcıı 
dl:)•or ki: 

Almruı kollan, Maytmp ııctroı ııohıı -
kırına 170 ıkUıunıctrcdcn cız bir m 
)"C kadar ııelm!şt4r. M !kup ta lı! t 

Almanlar 
eteklerine 

l>llnkıı gun ru crphe~iııdt' ıoıs hU d 
düşman tayyaresı dlışi.ırtilnıtiştür. cum !\ 

1> orlar. Diyelaya. Stalln· cınıma e\ddı>tlt surette ınuk vem• t f'<H 
crad - Orusn()<iar dcmlrrolu Oz<'rln· 

Biz.im kayıbımır. tı ta) yıın·ılir. de ve Salsk ile Tlkorcsk'ılcn 80 kllo· yorlıır. SoV)'etk:ııtn ııol N'Tinhı. Kar:ıılt> 
metre mesnfedtı bulunmaktadır. nlz kı,yısıııda. Yruısk'~ hlmll)e c ıl'I-: 

Ruzvelt Mo•kova'ya 
me•ai Mı yolladı ? 

Berlln, 6 a a . - Yan re&ıııl 
k.a;ıı naktan bildiriliyor : 

General Dradle)'in Dlrletlk Dev • 
letler reisi Hur.velt'in ·ıalın't' şalı!! 
mesajını lınrııll olarak Mo kovn'yn 
varnıış bulunduğu haber verllıııt'kte. 
dir. Bulln'de şu cihet bellrtllınek • 
tedir ki Jllrle lk Oe\ lctkr reisinin 
§ ıhsl mesajları, uııııınılyetle onun 
gözUknıeh başlaClıfınıı bir ıoaretllr. 

Tlkoresk'ln &lmallnde Kusteskaya t.ed1r. 
bölgesindeki rus kıta lan mevzilerini Knfkasy ı'dakl tehlike ıfaha ya· 
lnnUa mUdnia ediyorlar. Sovyet kuv kın gibi göziıkmekle bcıaber, Tımo· 

bir \'eUcri burada yalnız bir noktadl\ bl- çenko. Staliııgrat'a knl'§ı yenı bir 
raz geı1 cekllmek zorundıı kalmıs· iJerlcnıeye ele kar ı koymak :r.orun
lardır. dı:ı. bulunmaktadır. Bu mbhlm en -

BUyOk bir sovyet suvarlsl teşklll ıtuslrl merkeıınc knı ı Kleı kaya 
ıılman hatıannın arkaS111a muvafta- da ş mnl bntı ı t kam t nd lı r h • 
klyetll bir ba3kın yapmıştır. cunlla b şlı:, an Von Bock hUc ımu 

Klet6kaya bölge•İnde ııimıh c nup istik ıınetind b r c:em· 
beri eme hareketlııe tahnV'li lıl et • 

Fin tebliği 

Moskova. 6 a.a. - Sov>ct tcbllıtlne mlştlr. Tsihllausknyn'dn Donu t>e
ı'4c : Klctakaya böI.çcstnoo kıtal:anmız. çcn almanlar ru ları Keı lıılkovo el· 
tarafından dthimAnın rnökcrrer hüc.um- vnrlarıntla geri çekilmeğc mecbur 
Le.n PÜskürtillmüştUr. Bir k('tllmde tank· ctmişlerıllr ve ı:ıimdl St ılln raı'ın 
larımız, dU~m artıanna hUcum et- 160 kilometre ka<lar cenup b tı'!lııı· 

Helslnkl, 6 a..a. - F'ln tebliği mıo ve bir düşnan Joııe kolunu tıı.hri· da Sı ıllngrat - Krasnodor demirvo-
KıırcJi berıohınıo lıatı kısıııında lu Uzerlnrleılirler. Daha şimalde 

300 kışlllk bir ıltıtrnıın ıııUfreıeel kuv' beGlcmUıtlr. 30 Jmdnr katn)'OO imha 11 • Don kavsioe almanların Kletsknva'
'eUI topçu faallyetlntl~n •tınra tsıı·na

0

t dUmlt ~ 300 alman öldüıilbnU.lUr. ~ 
81 1 

ıla mHteadıllt hUı•umlarını geri rılle· 
ıuı:vzlleriwlzc hllcııııı etırıiştlr. Hılcurn e aya G~ na•nın cenwbunda dlltman kllrılllılllğil biltlirilmel<ıerlir. Rura • 
edenlerin ancak kllçllk bir kısmı en tank ve P.b<ıdc.t Ue tlddelJI oarc>ıım!I. rln eovyet kıtaları, mevzilerinde ıla· 
ileri slperleriwlzılen birisine girmiş, le.r ~vam ct.m~. klt.alamn12, ~I mev· yanm ıktadırlar. Bununla beraber al 
fakat burada lıııha e9Jlııılş ve dlfcr. Zl!leer eeı-ı ı:ekJ.lmiflcrdlr. man komut.anlığı bu nokf1~da ınzvı-
leri gc-rl çekilmek zorunda kalmıştJr Moskova'nın ~ubunda tanlaıav11r kını arttırmaktadır. 
Bu cephenin başka lıir kesiminde dilŞ- toı> ve tüfek aıc.ıyıe dllsnanın 8 tankı. Vlchy, 6 a.a. - Radyo bug1inkU 
mnnın bu> Ok sayıda keşif kıtularının 4 :r.ımb otomobil ve ~ tahırt.· neıriyatında oimalde ilerllyen 111 • 
!!ecele) ln yaptıtı btlcum tetcbbUale. t>ecnıdetr. man öncU lutalarının Kubıın'm ve 
rt pUskOrtlilmU,tOr. KuıbNl'dıa ba4'al bir -...... Mdakop petrol böl&'eainln merkezi 

:Bcrıı:ahın merkca ._celmlode, at- -·.,- lm&aJt • • .... _. aım.nı.na ı.eaı et.ött '* ıınnlcb ol'An Krasııodıı.r'ı mUda!aa eden ruı 
h:ııllil baı.ı noktalarda mutaddaa da- ' kıtalarty:e muharebeye bll§ladıkla -
ha ~lddetll olmu tur. ~ aeoe alam )'9JlmWlard ... rrnı bilıllrrncktedlr. Spiker, almanla· 

. 
lngiliz-(ekoslovak 

anlasması 

Anlaıma (ekoslovakya' da 
(Ok iyi karıılandı 

Loııdra, 6 a.a. 
ınuh lrrıl ı yazıyor: 

Royterln siyasi 

Mısler :Eden ıle M. Masaryk aN· 
ıı 1 le uı edıleıı mektupların ıı:erck 

anıelı b kııııdnn gerek hissi bakım
dan bU Uk bır oııemı vordır. Bu mek 
tuplard belirtil n kararla MUnıh 
ani m ı ortad:ın kaldırılmırs bulu· 
nuyor. Bu nrıl şma İnglltcrenin ya
tı ıırma polıtıkasınııı son merhnlesı· 
ol t kıl ediyordu. 

Bıldırıldi ı glbı Münih nnlaııma· 
sı h rbc mani olamamııtır. Harp baı 
ladıkt u sonra alman ordularının 
gırdı ı y re ı::esı ıpo dıı. bir {eJ(ı.luıt 
ıbl ~clıp çokmu Ulr. 
Alnı ıılıı.r n Unıh anlıışmasınclnıı 

hal ı tı Jtde etrmğe çalı11ıyorlar. Fil 
hlkıka almıııılar bu anlaşmayı bir 
s llih gıbi kullanar ık çekler arasın. 
da propa nnda yapmaktadır. 
Mı ler Eden rarafındnn bu>f(ln i

l ıı ılıleıı l' eni Çekoslovak • İnı;:ilh: 
aııl ma uıın ameli bııkımd n bUytik 
bır elı mmıyetı v ırdır. İnı::lltereclc 
ve dıgcr mlıtıefık menılt'kctlerde o· 
ıtır ıı pek ok Çekoslovak mUlteclsi 
ınıdı,) e kadar Cekoslovak tebaaı;ı 
lar k t nınmıvordtL lluıctin bu .ınlY· 

rı tııbıf va:r.ly t ortadan kalkmıştır. 
Yen anlııuma Cekoslovakyacla 

çok •> ı karvılanmııtır. ÇUnkti bu an
i ma l Ikın ümltlerirıl ve cesareti· 
nı aı ıtırmı ur. Bu ümitler yalnız: ta· 
rıhi haklar da.yanmakla kalmıyor 

vni zamanda son iki ti<' senede olup 
hıtenlcr ele bu hakların yeniıten ta· 
ııııım m cla lıibare alınacaktır. Ce • 
lıoslııv1ıkynnın son aylnrch\ ynptığı 
fetlakii.rhklar, bu milletin ıarthlııde 
n bllyük muvaffnklyt'tl r nrasıncla 

yer alma~ ı 15.yık bir kıymctteıtir. 

İngiliz işçileri ikinci 

ikinci cepheyi istiyor 
1 n<lra, G n.a. - lorıdra bol esindeki 

cndü ıri işçileri tarafından hu akşanı 
M . Ç(ırçıl 'c ıkınc:i cephenin dcrltal açıl· 
ma•ını talep eden bir mt~i 'lier'lmi~tir 

Hu ıne iııda tn)lc denılmckıcd.ir: 
Memleketimiz bir tehlike ~cçın)or 

Şerefimiz b:ıhi mevzuudur. Vnzı}et Ü· 

nıiı izdir. llf'me.rı derhal ıkfoci hir • rı
lıe kunılnııvM\ Çı>k .ı;e~ kalmak ihtımali· 
nıız "ıırdır. Harckcıe geçilme ini isıi>ı>· 
rıl7. 

Bu m aiı 78 fabn'kada çnlıı:ın 
lıt'i Mifı ıiwi lldına 171 kifitik bir he) et 
B.1.JVcklllete vr.mıiıtir. 

Amerika Dögolcülerle 

iklısadi müzakerede Aunus benatıının batı klsmında, O.ur ıııilvaruer eoo deı :taa dUıım8nı nn Voroşılovsk'un batısında 160 kf. 
bir bölUldük düşman teşkili topçu kıtıçtan ~. lometre kadar tutan bir cepheıte Ku
at.cşl ile lımh.a edllmlş, b8"ka bir bö· &.»-az lt\1$>11 cetcdleri. mWıl!'ft blr bıın nehrine vardıklarını ve Kafkas-
lüğUn bir hUcumu da dUl)mana ağır <icml:r'Yolu ı.tasYolllUfla mıuvattakı)"et.11 ya ıltağlarına doğru nerlemer:c .ıevnm Vaşington, 6 a a. - M. Hull dün, .,~. 
.kayıplar verdlrllere}c plisklirtillmüö- bir akın )"llt>arnk mtJ.tetıddtt po!.1ıı Vt' ettiklerini taıırıh etmltllr. zetcdlcr toplantrnn<la demeçte balu:ıa· 
tlir. nıık<'r öl:dthmilslcrdlr. Cctedlcr demir· rıık, l)e C,aulle0rulC"r icra komiıcsiylc ik· 

Aunuıı berzahının merkez kesi- u~t'U tese11oerln1 --'kımı""•r ve ırubav1ar V'lh 1 . v . 'd J' . 1 td - ı ıi . 
mlnde, keşU Jrollarımızdan l>lrlsl dU&· 'ıav-'m"ft- o...~-:.::..h .. ~ 1 C mıne a!tngton a ıısa ı ı:oru ınc ez )apı ıgını s ~len ştır. 
manın betonlu bir ıııtlnat noktasını ''" ,......, "'""'"'•u oıaratc lruUıınıııın V~ngll>n, 6 a..a. - M. nu:ı:vcıt ve Bu goruşmclcrın bcddı, Hur Fransız!.ı 
berha\'11 etmiştir. dört vaaanlR eoer>noo dolıu 4:1 turııonu Bayan Ruzvett dUn vaıln#tmı ıstos;)'U· milli koıııiıc inin kontmlu altında bulıı· 

Dolu cepheı;Jnl.n cenup kesiminde bt'ıtıava etml•lerdlr. nıunda. Hollanda kırat ..-eeı eınıı- nan orta Afrtk ı ıopraklannın sırate,: 
ktıcUk b1r dusman teşkili Stalln ka- Ruslar bir petrol gemiai ne')'1 kartıl:nmışlardır. kı}ınctintlm istifade ~·lmıcktir. 
Jtelı civarında sıkı sis tabakasından Kı.ral1(-e. Beyaz sonwa &'kJıert'k eere-isttıade ederek b!r hUcuma kalkmış batırddar KU5}-a daki durum hakkın<b kendisine 
fakat ı ... mi t ~e 'll'eri1en ztyatette htwr b'Ulunmus· sorulan bir -ıe cevaben M. Hull bu 

P y, .... e z tara ından mevıl· .... .........__ 6 a.a.. _ CH--ı _ .... .._d...,.. ,__ ,,_, ............... --•-lerlınlı.den ıcerl atılmıştır. .....__y., ya•- _,..., .. -· ............. ~ete ...... ~ ....., .... ,~~ de ı.u- ~ısta özü askeri makamlat"I bırakma· 
Do~u cephesinin mel'lkez kesimin- aovvet aalıl1 bat.ao'Mt * Cll14ıman 119 • rak eoyl«nı.ttr. ğı ter<ilı cylcdı ·ini 5Ö)'lcmiştir. 

de, piyade ve toııcumuzun teksir e- -----------------------------------------·-----
dilmiş ateşi, düşmanın kOçQk teskU· 
lerle hQcum tetebt>Uslerlnl akamete 
Utı'nbnıştır. 

Bu cePhenln llmal !keslmlnde, bazı 
noktalarda liddetll at.et tcatıaı ya
pılmıttır. l\..~_.t'J ... , .. ?S. ; 

H ed el Aatrcıkan mı ? Bir mü•abaka 
Vl.ch,y, 6 a.a. - Buraya gelen ha· 

b rlere &öre, Katkaaya meydan mu- dolayuiyle 
harctıe.J kaU athuına ıtırmlte ben· 
zlyor. 

Vorosllovsk'la Arnınvir ıırasında 
60 k lometrelik bır cephe üzerinde 
Kuban vad alne varılllUI ve Tuapse
Arrnavlr dernlryolu alınanlar tara· 
fındn.n k ılmlşUr. Mantç ırmağının 
t kil et.tlAl bataklığa ve soll)et kı· 
tal rının mukııvcmeune rağmen 
m hver kıtaları K:ropotkln-ülvnole 
demlryolunun eon latasyonuna var. 
mıs ardır. Mihver kuvvetleri cenup 
lştikameunde ilerlemekte ve Kalau& 
ımıngının cenup mecrnaı boyunca 
sı.ralanmağa gayret etmektedir. Ma· 
n C ırmağı ile Don vadisinin cenup 
müntehası arasında ş!mdi eon dere
ce s ddetll muharabeler olmaktadır 
Kotelnikovo ile l.Jglka'dan Krasno
dar·Stallngrııt demlry0Ju latlkameti
ne yapılan alman hlıcuınları sovyet 
kıta tarının cenup doğu i9tlkl\metln
deki rlcat hatları tıkanmış ve eov
yet hatlarında oldµkça genle bir ge
dik açmağa muvaffak olunmutlur. 
fJPnü:ı: teyit erlllmernle haberlere gö. 
re almanlar llı'tleclen IOnra Sal neh
rinin bir kolu olan Karasıı.l'a var· 
mıılardır. Harekata Lttlrak eden 
kuvvetlerin e.hemmlyetlne bakılırsa 
büyllk bir taarruzun yapılmakta bu· 
lunduğu ve hedcllnln de Aatrakan 
oldutu aanılmaktadır. Altrakan'ın 
doıtudea ıtelecek herhanıtl blr taar· 
rmıa ancak pek hafif tabii manlala· 
n \•ardır. 

Bir kaç ırtın evvel Kuıeeevıka
ya'ı it.-al eımlo olıın alman kuvvveı· 
lerl Katerinovskaya'ya vıu·mışlar 
ve burasını ıla ıteçmiılımlir. Simdi 
Tikorleyeç'ln cenup ve cenup clolu· 
&unda şicldetll muharcbeble~ olmak· 
tadır. 

Sovyet karşı hücumları dolayı
style ıılmanlar aon günlerde Dnıı 
knvıinde mürlaf'aada kalmışll\rdı. 
Şlmd.i bu kuvvetler Kremenakaya ! 
kealmlncle müteaddit hllcurıılar vap- ı 
mışlar ve bu kuvvetlere mcnıup 

Geçen cumartecl a.ktamı BU
y:ilkada'da.kl Anadolu .KulUbilnde 
verilen bir baloda, en alize! balo 
robunu en ucu:La maleden Bayan. 
!ar arasında blr mUsabakA :yapıl
nuş ve birinciliği, altı mettt bas
mayı ~ llrara diktirerek bir ba· 
lo robunu 11 liraya maled.en bir 
Bayan kazanmış. 

!Lk bakışta nıA.nasız gibi görü
nen bu müsabaka başka balolar
da da böyle bir çıtır acıtmaaına 
yardım ederse ne mutlu. lo'a'kat, 
bakı elbl.6esl ne kadar ucuz olur
sa olsun, gene balo eM>lsesidir ve 
IUzumsuz sayılabUJr. Onun lçln, 
bu tllrJQ mOsaba.kalan baeka sa
halarda yaı;mıak ve çoğaltmak ye
rlnrle bir ıs olur. 

MeMIA, en ucuı eo-kak elbtse.ı
n I, en ucuz yemt'Jk ıı.teetn.I, en u
cuz oda takımını bulup ketfeden 
bayanlar için de neden müsaba· 
katar a.çtlmııaın? 

Giyim, kafam 

me•ele•ine dair 

Giyim meselesi kadınlar ansın· 
da bir göster~ ve yuış vesilesi 
oldutu kadar, Jcan koca arıuıında 
da dalnı1 bir nlzA ~ilesidir. Bu 
fırsatla, şuradan buradan topladı· 
Cımız biııkaç Cı.knlyı okuyucuları· 
mıza aunalım: 

* Kan kıoca konuşııYorlar: 
- Ne? İflfts etmek üzere oldu· 

Aum bir sırada iki rop birden mi 
wnarladın? 
~ Adam sen de... Ne ttkar? 

terzı senln ınAs etmek Ozere oldu· 
ğunu ~lmlyor .l<L. 

* Çirkin kadın. kocasına: 

Yeni bulmacamız 
Soldan Bata.: ı. lcemer, ı>nı.1.1k; 2. mü. 

kıernmel oımamıe; S. bir •!YI. Pokın(yah, 
4. hali, hatlll, hanırl adam; !! aıtnt ed • 

tı, Uzi.lmden )'ILPll.RD bir' tıold. tersi Jrn. 
rnıer; 6. a ''UC içi, tıeıral ocmı 00:\ t.ı, cnstz, 
7. lcl de.ta t.Eia1lr edlllmc t>e<k'r olur, 
~ımn çdot.lat, teni lnhzn; 8 tnııılıR, 
l\lık. tiltctırı rıı1ı1an aımn ;ı.m; o. ıııa:ıik· 

)de, elqi; 10. Uıı. otı; at.an CılQt; ıı. aotm 
talanurıdım, uUW°· 

Yuka.rdnn ue.tı: l. mblt ed:ı.U, 1!10n1 

008.tı, karnı acıkmUJ; 2. bQYh.ı bofılu; 3 
ha)oôuıt., hamlız; 4. bir ertcd< :laın1. u-rsı 

bır ~n; 5. bk' hartın ~ vtm.rı, 
vtı4)"Ell; &. ha)-at wunumm laı!ırıumını, 
7. amı &c.ı:YMI flÖ}ler, rnı1Bat1ır adam, Wr 
nida; 8 . eeYll, d\lrU!ll: il. ~l. hede!; 
10. tıam; 11. vt16)'l'lt. met. rrııı.tcn ttkte 
ku1lıanllıın blr tAMr. 

Evvelki günkü 
bulmacamızın halledilmİ§ 

,ekli 

- Def."Ill<ıZ.-
- Neden? 
- O da yeni bir rop d ktlrdl de 

ondan.-

* Doktor, hasta adamın kansı-
na: 

Kocanız çok ağır hruıta. .. Şu 
bir iki gün lçlnde h r ııey bekle
nebilir. 

Kadın a hyarak: 
mı rorum dolcl.or, b llyo

nım Onun için kırmızı robu ıs· 
marlıunaktıın vnz g~Um. 

/pekli çorap 

ve yaralılar 

Giyim mesclesındcn bahis cıçıl
mışkon :pekli corap meıı lesini de 
z r tmcm"'k kab 1 mı? "Kacan" 
çoraplnr l' uzünd n akıllan d il· 
se ıme rnhaUan ve huzu111an ka· 
can a le re eri ne kadar cok ... 
lsvlçrc'den celen bir hn.bcr, harp 
dolayıslylc ipek eornplanıı dıı ise 
)Oradı •mı haber veriyor. Eskiden 
japonva Am{'rika'ya bUyllk mlk· 
tarda ipek 31ollnr ve bu ipekle A
merlk l'da çorap yııpılırmış. Şim
di Anıf'r knn kadınlan <'Ski ipek 
corap rıııı oldu •u ı; b Cln'e {;6n· 
d rm tcd rter. Cllnkfi 1pc'k C'O
rnı)lnnıı ynratıların ook ı lC'rine 
ynrn<ht'ı anlaşılm tır: bu coraı>
lnr el t ld olduklnnndan mcscltı 
kırılıp alcıya tronulmuş Jrollıı.r 
için me n t vnzifl'Sl s-örmcktc, 
huna be>Tl7.1>r dnha b ka islerde 
de ye>t rahnt ve kolay bir ~kil· 
d 1 ullanılmnktadırlar. 

İpek cornbın bu hayırlı işe ya
rnmn1<1, bl~ok kn<"alann 'bunlann 
JOzum U7.lt1lu hnkkında llcrl silr· 
d k!lerl f 'kirleri çllrtltocek mııhl
,.ettl.' "'Bir nal bulduk, !ıs ne na.Un 
bir ntn knldı" derler ... Onun J:ibl, 
IP".'k çıorn'hın IClzumluhıITTınu böy-
1 l kl<> SPnt C'tt1k dlycllm. Şimdi 

.!')' cm d n 
lA>ndra, 6 .a ve bazı unsurlar Stalilll{Tat • Moıkovı 

- Su karlının şapkası ne 111· 
zel .. Herhalde bana da çok yakı· 
şır.-

Soldan ıııııta: 1. M<lMl)nb. {id, 2. a • 
euro, adi, s. ımırok. ecb."r, 4 . ırnn. li'lo, 
il. net, ah, ara. 6 koc. tim, 7. mor, 
18111. ta, 8 kn rn.r, mak. 9. Skamct, ın • 
)'il, 10, rad (doır), Uıs saz. 11, 

madeot. 

mnntar tahnnlı iskarpinlerin, 
ı:ı halı pudrn ve esmıslann, bir 
b lo e<' n 1 gl) d kt<'n sonrn 

ılıp ntılnn roblnnn dn JClzum· 
lı ııı ınu ım ta knlıvor Bu da va· 

~ ı ımın et ne r eı1.n 
Oece yıınsmdan eonrn lö almtln tay 
~ dotu tnır ı•ero d ~ Y\'?'C bo"!'1 
"-1ıtr atmı.ı r l sartar ha.!ltUr. lMAn· 
\la.~ )'Oktur. 

demlryolunıı vıırmıılardır, Mama · 
fih Doo'un dotu nbllinde Kalaç'ta 
ve Stalingrat tepelelerlnde toplan
mı§ olan sovyet kuvvetlerı şiddetli 
mukavemetlerine devam etmekte· 
dir. 

- Ama beTI bu p.pkayı, onun 
başında gôrmefl tf'rclh ederim 

* Y'ıonl roblannı glym l'k1 lkadın 
arasında: 

- Hadi SU1A11'a ıldelJm... 

Yu1cardan ıı.aatı: l l\lakSne 2 
u.ume. ma5cas. 3. 9U t. d 4 ( f) •• 

re. nm, ~ bek, ak, ret. 6 koe tam 
7 -. cam ;ıra 8 DA mım 9 aitort. 
1111-. 10 öde, Mı. )'M, ıı. din, m.raa. 

d ktan nrn erkı-kler dr ~nn-
1 nn l n-den dolayı 

nık hulnmı 

SA. - TIR. 

Şark cephesinde 
yeni hamleler 

( Bu yazıda ismi geçen yerler hakkında birinci 
sayfamızdaki hartaya başvurulması rica olunur ) 

Umumi durum 

R OSTOV cenubur..ı ve h:ıttA Hıı· 

zcr'e do'-ru sclışen alman ta
ıırruı.ları )'1 ldız şualıtn bi da. 

lılma ·a ba 1 mıııır. F.ğer hanayı suz· 
den ı::c.oe;ire<'Ck olursanız, bu uaların 
i ııkanıcılcrini açık bir $lirette farkc
dersiniz, faknt bu yıldız ~ualan icındıı 
bazıları da tekrar ufak ıe!ek yıldızla· 
rıı ayrılmakta bazıları d:ı d:ıha uzakla· 
ra uzanmaktadır. Şüpl~iz. alnı nlıtr 
i~n tam ku} rukhı yıldız, petrol ku· 
)'\lları isıikıınıetinde scJişrni olacnkıır. 
Bu unıunıi görı.işıeıı ıwınra şimdi cdt'
hİ>'lltı bir ıarnfıı bırakalım d:ı vazi,~tl 
pafıa pafta incelmıe-ğe çalı~alım : 

Dun gelen haberlerden ani <lığımı· 
u göre, alınan ilerleyişi bılhassa iki 
isukamette inki af c-tmt&e başlamış· 
ur: 

1 - talingrnd'ı alttan kuraklanıa· 
~a çahsan hareket, 

2 Kafka ya ııın Aıak'a doğru uza· 
nan bumunu, butun pcuol ııkıntıla· 
riyle ke5ffiege ı;alıpn hareket. 

Rıı ların bu iki hareket neıiccs"nde 
çok tehlıkcJi bir duruma girmdae ol· 
duğuou ıuylemek için de faz.la kch:ınct 
)-apmıı.itıı hacet )'ukrur. 

Sfalingrad altında 

D 1 )NKO .Mosko\'a ıeblij!i Ktclin· 
kova'd:ı ~iddetli muharebeler 
oldu •unu ve almnnların ğır 

kn) ı plar pahasına anı:ıi kıııandıklıırmı 
bildirmektedir. Kıcf'nkova denilen 
~r, Knunod.ır • ıalinı;rad )Ofu ınc

rindc '"' T 
0

mlia~ya'nın hemen b' 
raz d undadır. Ö)le ani <ılıyor ki, 
al nchrı) le Don ndıri arasuıdaıı d • 

ğU)a doğnı ıl rlı)cn alman IL.'"\JV\etlcri, 
T imlı ın kııra 'd;ı yukarıdan gelen hü· 
cumlara şiddetle kar§ı koyıın rwları 

ıqağıdan kepçekm~ \C bundan ı;onrn 
Ktdinkova'ya doğru hareket haşla· 

mıttır. Ru lann bu bölge-de almanla· 
rın arazi lrnzandıklannı SÖ) led1klerine 
bakılırsa, acaba Ktelinkovn <luşnıuş 

müdiir? Fakat a ıl dikkate de~ olan 
nokta bu şehrin alınması değil, Sta· 
linsnıd'ın altına doğru bir barckecfo 

~lamasıdır. Geçen gün de işaret et· 

tiğimfa gibi bu hareket, Mani, :nChri 
vadisimkn, Atttakao istikamctiıxldd 

bir başb hardtetle mcrdiwn merdiven 

beslenmekte YC ~. Al· 

manlann burada bir Volga çcvimıesi
ne teşcbbü, c:ulklcrinduı ~phe edile
mez. Bwıdan dolıyıdır Jd daha )'Uka. 

nd:ı Don kavsinde Klctska)a'da mü· 

d:ıfaa harbi dC'\ıun ctmekıcdir. ı\lman· 
fann gozc çarpan pl1ru w>ledir: bit 
noktayı tutmak, sd\ıra alttan }"a) !anıp 

ı;euC) i halkalanıakıır. Sralingnıd ö
nünde de bu şd<llde tıarckct eder gi. 

hi go"1nınektcdirler. 

FRANSA'DA 
DURUM 

M. Brinon diyor ki : 

(ekilen izhraplar Ruzvell, 
Çör(il ve Stalin yüzündendir 

Parls, 6 n.a .- D.N.B. ajansı bil· 
dırlyor: 

Gaz:ctı.."Cllerc demect.e bulunan M. 
De Brlnon Fraııs;uıın siyasi duru
mun.dan bahset.mlşUr. M. Brınon bııı 
vekllin buı.:lln mareşal Petaln'e lza· 
hat voreceğ nJ söylemiş ve ı-~ransn· 
nın kalkınm:ısı iç n snrl edilen gay. 
rct.ıerJ.n yavaş ynvnş fakat nı!i.sbet 
neUccler verdı{:tnl Hflve etınlş 'c 
ooylc de\ run etmlşUr: 

Fransızların blr kısmı tarafından 
gôsterllen dU&monlııtıı ve anlayışsız
lığa ra n n M. uı~al bazı milhlm 
mu~ fftık ycUcr elde et:m k üıerc 
bulunu~or. 

Son ınıruınlarda görülen t.cthlş 
harekcUcrl büyllk zarn.rlar do ·urn· 
b lccek mahl~ett.cdlr. Bu tııırckctler 
Cördl, Ruzvelt ve Stal n'ln mUtcm:ı
dlyC'n bahsetUklerl ikinci cephe 
mensu.!,lları t rafından yapılmakta 
dır. E ascn onların bııska tlirlü ikin· 
el bir cephe ııomalnnnn lmkAn yok· 
tur. 

Du ıtibl hıı.rekeUerl ıı ddctle takbih 
ettlğlne iUı>he olmıyan frnnsız mil· 
letı, bu harcı.ketler knrşısındn haklı 
ve &ldd tll bir in( al duym <tadır. 

Anglo-Sakson v... bo " v k hukO
meUcr tarafından tıı.hrlk cd len bu 
ajıınlar Fransaya fE.'nahklar yap -
mağa mukteıllr olsalar bile yeni Av· 
rupa, bu devi tl rin muhalefet ne 
ra •men. tcı; kkill edecek ve insanlık 
mukadd rntındnkl ~erin alacaktır 

Frıınsızlar sunu b lmel dir ki cek
tlklcrl Is raplann mUS<'bb nl<'r Ruz
vclt, Stalln ve Çörç l'dlr Bu adam
ların yaptı ı propaganda bizim en 
bOy(lk dü mnnmıımır. 

Londra'da bir 

cami yaptırılacak 

Cenupta 

Netice 

R l' LARIN durumu çok zor bir 
haldcdır. Sbzle m 7 n hı.la ; 
ı budur. J akar dun elen bir 

Mo ko'a ı lgrııfı harp cephe-lcrı d • 
şında Ru > 'da iç cephe iızerindt' de 
be,ıncı lolla çılışıldısım gmtennıt
tir. Gerçi S<>V)etler, Lcrun rad d:ı bu· 
lunan ~c çarlık taraft:tn olan bir uy• 
k ı Ş<-bckcslni mey-dana çıkararak 
nnkrımlcri öldünnu~ludir; fakat hu 
cinstım adamı rın Ru~ içinde hafka 
başka faaliyetlerde bulunrn:ıdıfım 
O)kmdt de irnk n ı:ı:dır ve şebdce

nin ı:;cni~lik derecesi h kkında hiçbir 
o liim:ıt ili climiz<\e yoktur. Ô,,le gı;. 
.ruluyor ki, alın:ırılar Ru.<ı>ıı'da muvaf· 
f k olmak için işiıı hi~ir ıarafıot lh· 
mal eanemi urlcr. 

Jluray.a bi.r nokta koyduktan sonra 
tekrar ~ haıd:edcrc göz atarak ""° 
nu 'JAve cdCb'liriz: alınanlar her halde 
KııfkAS')-a'nm battsında geni~ bir te· 
mirlik yapmadan do 'hı}-a aıılmıyacak· 
lardtf'. Hedef dağların haşınt tutmak. 
wnra bir tanıft n Gnısni yoli)le Ba 
ku'ye 'ncrkcn, di er taraftan, oirnal;Je 
Volı;a'yı llO)lam:ıktır. Bu luırt'ket na 
sıl ve ne kııdar nmıında inkişaf edt' 
bilir? Bunu haııdaki nıs lm~ctlcrinın 
rnukavt'met d..--rcccsi •>ıırlıyabilir. 

FENiK. 

Bu yll öğretmen 
okuluna alınacak 
yalıh talebeler 

Ankara, G a.a. - Maarif Ve.killiğindea 
bildır:ilmişıir: 

ı - Bu yd öğrcunaı ol..-ullanna or-a 
u1..'"\lllardan iki~r, Jisr-Jcrdcn dorder ,,. 
oğrcııncn okullarının guııduzlu tale~ 
sinden beşer talebe parasız yatılı olarak 
alınacalmr • .M ıı lıt okullarla l'srlerin 
birinci ve 'kinci devrelcnn<laı alınacak 
ta.kbdcrin bır:i kız talebe ar.ısından ay. 
rıl cakıır. 

2 - istek!' iıı ıu şartlan ta~tmahn 
lawndır 

a) Turk olınalc, 
b) Ulusal dtl} rusunun sağlamlığı, ka

raktennın du nlu u, terb ye i, me•le
ge karşı şev ı i ö retmenli e kabıli) l't.İ 
•e ı)tıclıdı oldu talebenin karıılı bu· 
lundu u oku n ö retmcnler kunılunca 
it ;J>it cd.iln ı olıııak, 

c) \ a~ı o r tm okulları talimatna-
ıncsinin ıc pıt cıu i cnMa bulunmak (bi
ruıci ~ınıf için 15 19, ikinci sınıf ı,in 
l(ı-20, uçuncu sınıf için 17·21) 

d) Hcdmce, ruhça hasta, metli, -
k:ıı ve ku urlu olmamak. 

e) Orta okullardan pek i)-i veya ı,.; 
dı..-re cd ıtK'Z n olmak Use 51nıflarına 
d vam edenler ıle ı :ttımcn okullıırı 
me•lck Mnıflnrı ı;undüzlu talebt'sin*'1 
olanlar içın pek iı i \cya i); dettee ılf' 
~· ll'UI ak, (1 !erin ik nd 'e u
çünru ınıflar111dan r en kullarının 
muadil ınıflanna ır c fer '\"erıldiklcri 
okullard; m fek der rındm irnıih a 
t bi ıuıulurlar.) 

f) 1941 • 1942 ders yılında hutunlenıe· 
li ~C)ıı ı fıa kalmı oln am k 

3 Ö rcı~ okullann parasız ya. 
tılı olarak •imıck İsU> nlerdcn hu ~art· 
tarı ta 1) nların namzet sefilmck uztte 
20 a · ıos 19 2 tarıhıne kadar tal hc•i 
bulundukları '\<;')"il mezun oldukları okul· 
farın rııudı' rlüklenne muraca:ıtlan 
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Altın ışık ••• 

- Haydi kızım sen yat ıı.rıık! 
Kuçuk kızın .soılcrhsnınnt!tle doldu : 
- (;.cccnız hayır olsun c!cııd.im. 
- Scnın de çocuğum! 
Muıbagın yaıundaki ufak od;ı.da }'il· 

ll)"Ordu. Portakal sandrklarından yaıul· 
ma bir kercveı LL•lune scrılcıı ~ilıesİ)le, 
o art k bir kaC)ola)<ı sahipti. Gene bir 
p()nakal ~ dıı;ının uzerinc bir onü se• 
rettk, kcndınc ı:;ure bir ma..a )'ilpnıışıı . 
Yenı hanımının \ctdiği boncuk kol}e, 
İçuıt' clu meler, boncuklar ve ufak ıe • 
fegıni ko)dugu attlmıs ımdra kuıulan, 
bu m.ı anın suru}du. 

Od.ısına geJmce, hemen SO)"Undu )'ili• .. 
Anık )eni clbisclcri, )eni b"r çifı 

pabucu rnrdı. Hanım, kendi eski ip<:k!i 
elbı'W! ndcn ooa bir elbise d.ikiror, ~ 
rikan bezinden gomlcklcr hazırlı)ordu. 

Her gece y;ııınca, eV\elki yılları dil· 
fÜPU)'Or, sonra ~unün aadeti.n<lcki dc
rinJıgı daha kuV'.etli hısscdcrck uru • 
)Qrdu 

Guzlcrini hayaıa açtığı zaman, dö· 
iü,eıı bır ana baba) la, bir süru arsıı 

kar~ \e bir sefil oda ı;ormüştu. Baha ı 
anne ıni döğerkcn, kardeşleri de oruı 
bürum eder, )'UZllnu gozunu kanatırlar· 
dı iki) lece durt > şından beş yaşına geç· 
mitu. 1 vdc büyük bir kavga olmuş, ıın
nc"ll Hatice nin elinden tutarak, her 7.3 • 

man Ç2ıllaşır yıkadığı bir C\e gitmişler, 
lu ını Ora) bırakmışıı. 

Harice, dayaktan kunuldui:'Una ~İ· 
nem<.'1Ilışıi. Muıbakıa önüne )ığıbn bu· 
laşıklann karşısında şasırıp ağla),naı 

ilk da)ıı ':ı, kırdığı bardakla ikinci da)ıı· 
~ )....Ji. Bu day:ık her sebeple tekrarlan· 
dı Orada bir tek şey oğrcndi. Her emre 
başc :mc:1', taşı)ıımı)11cağı ağırlıkıaki yii· 
kü $Urüklcmck, )'llpaIDl)'lle&ğı işi )11J>ml· 

ya çalışmak, le "pdd efendim" demek. 
lri 5İ>'ah gcJlleriııdc bir zeka. ate,i par • 
bmımna de:8in, o, başının içindeki ışık· 
tan hir sun bile fa)dal:ınmamış, kendi 
pa}ına onu i l~ti. Eğer biraz ya· 
pma hakkı 'cril:scydi, Belki daha çdk 
işe yarar hale gelebilirdi. 

Annesi H.ııicc')-i o '"'dcıı ırJınca. biru 
it ve emirlere itaaıı öğrenmişti. Her ne 
dense "ı>eki efendim!" karşılığı veri· 
)'OJ', 5Ö)Jcnilcni dcrlıal )-apı)ordu. 

Bir barka C\-de çok kı~a zaman yaµ· 
eh. Orada d:ı gene a) nı ~ ler tekrarlan· 
dı. Dayak ve İtaat .• 

Fakat hu ll('fnc'Ü "" ilk çalıştığı )'Cr· 
lere hiç de bcnzemİ)'Ordu. Dayak )ok· 
tu. işi onur e\ !ere ı;<irc çok hafifti. Ha· 
nım guler }'Ü7le konuŞU>or, evde her i, 
bir saat inıizarni> le )'llptlı)'Of, Hatice 
eok zamanlar pcnçcrcdcn ııokağa baka • 
bili)'Ot', hazan bahçede komşu çocuklar· 
la O)naına51na izin 'l>eriliyordu. Karanlık, 
ı.a.gun yüreğine bir altın ışık uzanmıştı. 

Bu altın ışık lı:ıy.ııında ilk defa olarak 
du,odujhı wkCın ve saadet duy~uydu 
RU)-alan anık korkunç değildi. Eskiden 
her gece biri-iyJc boğuşur ve muhakkak 
bir adamı bil- çocuğu blçakla keserdi. 
Bıçak kıtır kıur işler, kanlar d<irı bir 
yana saçılır, pıhııla,ır, ad:ım kesilmiş 

12vuk gibi titrer titrer, ~onra gözlerini 
alabildiğine açar.ik olüı:kcn, boğazından 

Yazan: Cahit UÇUK 
hırıltılar taşardı. Hatice bu rüyaları ni· 
pn ı;oru)ordu? Daha pek küçükken &e

fil mahallelerinde bir cina)·et olmuş, 
onun çocuk gözleri önünde bir a<lamJ 
bıçaklamışlardı. Haıicc'nin şuuru altına 
ı;iıJcncn bu manz.ua, hemen h<.'f gece 
~il değiştirerek ni)-a.larına girİ)'Or, o, 
kıııılin )crJne adam oldurü)'Ordu. 

hkaı anık bu )eni ev, ona rahatlık 
\ermişti. Rıi)ıılarında ÇO<.'Uklarla çığhk· 
lar atarak O)'llU)'Or, gt>zİ)'Ordu. Çocuklu· 
ğa ancak sekiz )'ll)ında kavuşmuştu. Yü· 
reğinin içi gunduz oldu~-u gibi, rüyaJa • 
ı:ında da a)dınlıkıı. Orada bir altın ışık 
hiç sönmeden )anı)orclu. 

Gece, hanım: "lla)dı kızım SC!fl yaı 
arıık !" di)crck giılumsemişıi. Hatice, 
)<ııağında gozlcrini k.ıpadı. l'akaı kapalı 
ı;orlerinin alıında hanımının guler )-Ü• 

zü nakışlanmı,u. Onu gordükçc, ı;.:ôğ • 
sünden butun vucuduna )'ll)ılan bir sı· 
caklık duyu)ordu. Ona hanımı gülÜ)or, 
.. kııım" '\ocuğwn l" di>·urdu. 

Gozlcrıni açtı. Penceren.in tül pcr· 
desi ardında mavi bir a)' ışığı \-ardı. Ha· 
ıi e, gözlerine klanan )'UZU görmek 
için, fazla h:ıkmadı. Gulcn bir )'\İz, a} 
ışığının soıhık m:ni )-uzündcn daha s:ü· 
zcldi. Kcndi§İnc gülen yuzu görerek 
uyudu. 

Biri§i i mini çağırt)ordu. Uzaklar • 
d.ın, derinlerden gelen hu ses )ava,, )a· 
vıış U)~)ıın başına doldu. Haıice, bir • 
deribire )"atağında doğrularak gfüJerini 
açınrn; tul f'Crdenin arka ına si)ııh bir 
adam $ekli çizilmişti. Bu tanıdığı bir 
v ücud:ı benı.i)'Ordu. Dişleri biribirine 
çarparak pcnçcrcye bakarken, adam ca· 
ma >ııklaşıı: 

- Harice camı aç! 
di}cn ~. )'\İreğine uzanarak, orada· 

ld ışıklara avuç awç karanlık '<Cl'pıi. Ge
len babıısı}dı. Haıicc, ıi çocukluj;-un • 
danhcri btl emre: "Peki efendim!" de· 
mi>"e alışıktı. Pençercnin dışından ona 
bir emir vaili}ordu. 

- Pc.ki efendim 1 
dil'erck katkıı, camı attı, babası içe

ri girdi. (,<izlerinde va.Jı,i parıltılar var· 
dı. Fı ıldıyıırak: 

- ncnim geldiğimi kimseye sO)ler· 
§Ctl, hir .ı:cce gelir, camını elma~ trasla 
keserek, içeri ı;.:ittr, 5Clli boğanm ... 

Hatice, babasının kocaman ellerini 
boğaı.ına urılmış hi~scıti. 

- Anladın mı? 
Babasının \'ahşi pınltılarla yanan 

#hicri yanında, hanımının güler y\lzü
nü ı;örür ı::ibi oldu. Baba~ı. sevdiklerine 
fenalık )-apacııktı. Hatice buna razı de
ğildi. Vücudu ka katı milmi,, küçücük 
boyuyla. adamın karşmnda duruyordu. 
Boğazını yırtar gibi zorlu1da tıkan bir 
sesle konuşıu: 

- Çık buradan! Yoksa bıığtnr h\İ· 
tün evi uynndınrım.K 

Adam. kmk bir k:dıkahayb ~ldii. 
Hatice ~ırmak istedi. Fakat babaunın 
kocaman eli onun ai"ıını kapadı. 

1'-
Ertcşi #iıl ev halkı uyanınca, ~ ~ 

)'lllmuş huldular. Küçiik Harice hota • 
:ı:tnda ikocııman bir elin hıra:kttğı mor le
kelerle boi:ularak, öldürülmüştii. 

İstanbul'da bu hafta 
yapılacak at yarışları 

ÖnUmüzdekl pazar gilnü İstanbul 
at yarışlarımn beş ncısl yapılııcıık· 
tır. Bu ko ulııra yaLJlan hayvanlara 
alt tahm nlenml ya:ı:madan evvel, 
haftalar Jlerled kçe Jw uların güzel· 
leşt:ğlnl b ldirmek tcrım. Pazar 
gı.n U koşularda UçüncU ko:ıu lstls· 
na edil rse dıgcrlerln ln nltı Hil on 
haY\ an arasında geçeceği ve her 
b rinln ayrı ayrı zevkli ve hayecanlı 
olacağı programa bir goz atmakla 
,belll olmaktadır. Bunlar arasındıı 
bilhassa yerlı in •lllz halis kanlarına 
mahsus olnn Brt koz kosusu çok 
müh md r. Rom nsm gecen haftaki 
ma ICib yetinin acısını çıkarmak tein 
çok cnlışmnsı lazU111:alcccğinden her· 
hnld rnk plerl ile hcyacanlı çarpış· 
malanna şah t olunncnktır. 

Ş md bu kOıŞulara alt düşüncelc· 
rlm ! tanbul'dnn n dııtım malQmatn 
s:öre sır 31le b ldirmeı;e calışaca· 
ğım. 

Birinci koşu : 
Satış koşusudur. Üç ve daha YU· 

karı yaştakı saf kan lnglliz at ve 
kı raklara mahsustur. lkramıyesl 
255 lira mesnfes. 1400 metredir. Ko· 
şuya yazılan Uc halis kan şunlardır: 

1 - Dnvalac ro <S. Karao manı 
59 k lo, 2 - K. Eseks <F Elllnltıo,. 
lu) 57 1.; kilo, 3 - Alemdar (5. Te· 
ml'I> 51 k lo. 

satıs fiyatının ucuz uğuna muka· 
b 1 hnfıf kilo tnşı;ı:acak olan Alem· 
dar'ı dlğl'rler!ne göre daha şanslı 
gôMnekt<'ylm. 

I kinci koşu : 
Uı; 31n5ında ve hlc koşu knznnma· 

mış saf kan arap erkek \'e d ı tay· 
larn mahsustur. IkranllHsl 255 lıra, 
mcsııfesı 1600 metre<! r. Koşuya ya· 
zılnn Uıylar sıraslyle ıunlardır: 

1 - Bahadır <!. Aytaç> 56 kilo, 
2 - Ş h n (R. Atalan> 56 kilo, 
3 - Yaman CM. Akay) 56 kilo, 
4 - R nd <A Ersan> 56 kllo, 
5 - C ~l:ın <E. Pfık> 56 k lo, 
6 - Cl'yhun (A. Genç> 56 kilo, 
7 - 1''erhat <N. Tem zer) 56 kılo, 
8 - Koşar <K. Ürgüp U> 541.1& K., 
Koşunun şernltlnden de anlaşıldı· 

~ı g bl bu tayların cinde en kaba· 
dayısı lktnC'll kten yukarı bir derece 
ynpnmamı lnrdır. Bunn göre lçl('rln· 
de Rlnd ile ev('lki hafta Vl'clze'nln 
arkasında k neı geJ('n Ferhad'ı şans· 
lı bulmak llızım"'eliyor. Bunlara en 
ku\'\etll rnklp olarak Bah:ıdır gös. 
ter lmcktf'd r. 

Üçüncü koşu : 
Dört ve daha yukarı yastaki saf 

kan arap at ve kısrakl11ra mahsus· 
tur. lkrnmıyl'Sl 300 lirn mesafesi 
2600 metredir. Koşuya yazılanlar 
fUnlardır: 

ı - Tuna <1 H Tek<;e) 58 kilo, 
1 - Sava <1.H. Tekı;e> 58 kilo, 

3 - Bora <M. Mudi) 58 kilo, 
4 - 'l'omurcuk <A. Ersan) 58 kilo 
5 - BnhLı~nr (Ş, TanakJ 56~ kilo 
6 - 'farhan ll. Aytaç) ;ı6 kilo, 
Llııteyl güzden gecJrır geçirmez 

derhal akla Sava-Tomurcuk gel· 
mektedlr. Maalesef bu lkislnı birbl· 
rlnden ayıracak vaziyette olmadığı· 
mı söylemek lsterun. Bora gene 
bunların arasında bir yer alacağa 
benzemektedir. CılnkU mesafenln 
uzun olu u, b r Sava-Tomurcuk mU· 
cndelesl olması lhtımn.11, Bora'yı baş
ta getlrebllır diye beni dUıUndUr
mektedir. 

Död üncü ko§u : 
İki yaşında hıc ko:ıu knznnmamıs 

.>eril saf kan ırıglllz erkek ve dişi 
ta.> larn mahsustur. lkramlyesi 300 
hra mesafesi 1000 metredir. Bu ko· 
;ıuda ycdJ tay yazılıdır. 

l - Vnradın CF. Atlı> 56 kilo, 
2 - Yıldınm <M. Turgut> 56 kilo 
3 - Re ne CS. Knraosman> 54Y.ı k. 
4 - Vido <s. Karaosman> 5-B!ı k. 
5 - Pınar <A. Aynng&.ı> 54 Y.ı k. 
6 - Ha bn (A. Atman> 5411.ı kilo, 
7 - NeylUfer Cl. A~ ta<:> 54 Y.ı kilo. 
Bu koşu da b r evelkisl gibidir. 

Yanı buradaki taylardan hiç birisi 
bl rıncilık kazanmamıştır. Ynlnız Va· 
rad n Polnt ile DesteırUl'Un arkaSln· 
da OcUncülUk yapmış Relne ile Vido 
dn gerek Hümayun' un gerekse Dc.s· 
t<.'gul'ün arkasında ikincilik ve U· 
olıncUlük yapmışlardır. İçlerinde 
ı;lmd ye kadar hiç koşturulmı:ranlar 
da vardır. Onlann ne yapacakları· 
nı tabii kl'stlremem. Fakat şanslı O· 
larnk ı;ördUklerlm sıraslyle Varan n, 
Nilüfer ve Relne'cl r. Nilüfer şimdi· 
ye kadar koşturulmanuş olmasına 
rağmen idmanlarında güzel derece· 
ler yapmıııtır. Avutsayder olnrnlc da 
Hnsba'yı ı;rörmektey m. Vakıa yedi 
ta.>' arasında dört tane şanslı göster· 
mek b rnz tuhaftır değil mi? Fakat 
hunlann henllz kllcük yavrular ol· 
du u gôz 5nünde bulundurulacak 
olul'Sfl buna bil<' $'1lkretmek lfızım· 
dır diye dUşünüyorum. 

Beşinci koşu : 
Beykoz koşusdur. Uç ve daha :vu· 

karı yaştııkl yerli saf kan lnglllz at 
ve kısraklara mahsustur. İkrnmıy-0-
si 470 lira mesafesi 2000 metredir. 
Bu kOŞuya yazılan halis kanlar sun· 
!ardır: 

1 - Ozcleınlr <A. Atman) 62 kilo, 
2 - Gonca CA. Atman> 60% kilo, 
3 - Romans <H. Salt) 601h kilo, 
4 - Umacı <F. Atlı> 60 kilo 
5 - H. Hatun <H. Salt> 58 1i kilo, 
6 - Yetiş <A. Aynagöz> 58% kilo, 
7 - Şenkız (K. Yıkılmaz) 53~ k., 
8 -Buket (F'. Slmsaroğlu> 5311.ı k. 
O - Demet <F. Simsaro~ıuı 5.1~ 
10 - Cobankızı <S. Teml'l> 53% 
Günün en ~ı ve zevkli ko-

S PO R 

Bölge yüzme 

birinci 1 iki eri 

Cumartesi ve pazar 
günleri Karadeniz 

havuzunda yapılacak 
1942 )'1h su 6POl"ları proı:ranuna ıtö· 

re 8 ağustos cumartesi ve 9 atu5tos 
p.:ı.znr ı;ürıılcrl bö1ı:c Yil2:me blrlnctlikler1 
lcro cd1lccckUr. Bu milııabakn.Jarn h:ı • 
zırlık ol.nuı.k uz.ere bundıın ancc dort 
\Qı\ik mllsııbnkns: y-.ıpıımıtur. Bu su· 
retle luızırlanmı4 olan bölge y(iz<lcUle::1 
bölı:c blrlnclllklcı1nl kazanmak üzc:'e 
bUUln &ıı.yrotlcrln4 &arlcdcoeldcrdlr. ZI· 
ra ancak bu müsabakal:ı.nla t).1 den.~ 

alanJru' 5-fi wlilldc Adana'<la yapılarok 
TürklYc y\17me bl.rinclllklcrtne IGUrai< 
etUı11cccklcrdir. 

MUsabaJmJartla blrdcn ücUaıcUııe ka· 
dar dcrccc alaook yUzUeülc!'e böli:e bl· 
r.lnclll~ madalyaları ve en tok puvan 
a.lınca.k kulübe ele bôlıtc bl.rlncUlk ku -
pası he<llYe edllccckt.tr. 

Müııabnkalamı ha.kemleri: kanır ha· 
kemi: su Sparlan Ajanı, dl~ hakem • 
lcr: Enver Sınnacck, Zbta Ozan, Cihat 
ve lhılan Tclll. 

Program 
s ıı::us.toıı CUJ'JUll"tcsl ısaa:ı 15.30> cıa 

ı - 100 met.re scrtıcst, 2 - 200 melrE' 
kul"baı:ıı.tama. a - -400 metro ı; mest, 
4 - 4 x 200 t>ııyrok )'lln$l. 5 - tramp· 
len att:ımıı.L-ın A > kırlnrnııctan öne btr 
perende koşarak toplu, B) <k'rbe btr 
J>Cl'(mde durnrak, <lÜZ, cı tlcrt cııtoı> LtC

rt 00\'rilcrek atlama ~nı1<. bükOik ve 
Uc ihtiyari ıı.tıamıı). 

9 aıtustos pazar güml (S:ı.'1.t 15> t.c 
1 - 200 meırc l!C'rt>cst, 2 - 100 met· 

re sırt üstü. 8 - 1500 metre ııcmcs:t. 
4 - Tllrl< ba)TO.k yarıeı (100 metn 
ı;:rt üstü, 200 kult>a~alama. 100 SC:• 

bcSt), 5 - ku!c ntı:ımalan: A) öne Adi 
balıklama koşaraık. düz, Bl &Cl"b'e Adi 

b:tbk!ama dunıl'nk, bll1tük, C) tenı ba. 
tıklamn durarak, düz ve lk1 th~-arl at· 
lamR). 

.NOT: Nt=naznesi muctbl:ıcc nıu • 
yart atlaYtslar, me<ıbur1 atl:mıa nevlle
rtndcn olımıyıı('(lkt.ır. 

Ankara - İstanbul 

güreş teması 
Dcden Tcrtı~ Umum Mildllrlüliln· 

dıcn; 

oorcı Fcdcrıı.."iYO?\'Unun ~ eslış. 

mn proıtmmı mudblncıe e.ı:ustaı ayınds 
yapıblıası ıtctt!l."'(!11 Ankanı. • 1sta.nbu1 

ıtünoe tl(!ması 23 a~ pazar eünU 
A~nı'da )'aPll:ıcıı.ktır. Müsaba!aı.lıtr 
9Cl"bcst ve ııTClroromen olmak üzere 1kl 
tarz g(lres 1lzeıotnd<! )'lll>1la<"nkrtu'. y «11 

~ aNfı 1l'ZC!tnde )'il~ ırQ"'9. 

ıcr 14 m<L'lll.'lıo.kadan 1ba ret olaeıı. 'ktu'. 

MOsabtıkalar 19 mUJS at.a(banunda 
Yll~· M~ b!ltttn m~ 
rakh1ıar tıım tmdn.n b'llct' lleyt"Cdilrncsl 
ıctn tcdbtrtcr almmaıot.ndır. 

Panama bandırah su(IU 
vapuru sahn aldık 

iz.mir, 6 (Telefonla) - Suvarisi tara· 
fından İ.stanbul'Jan lcaçınbn ve Ayvalık 
limanı açıklarında Tüık bayrağını çek· 
tiği ~~in İzmir'de mahkemeye vcrileo Pa· 
nama bandıralı petrol va.puro Dmizyo\'.a· 
rı İdaresince satın alınmıştır. Dün sa'1ah 
vapura Turk Bayrağı çcldlmiştir. 

İstanbul Valisi döndü 
Dtıimc ıründcnbcrt eohrlmlzde bulu· 

mm ve HUkümet.le teın:uı1M'ıru bitiren 
lırtam>ul Vıı.llıll Dr. Lnut Kırdar ôUn ak· 
lllZDık1 ekspresle Ista.nbUl'a dôınrnU6tilr. 

Bir baba yanlışlıkla 
oğlunu öldürdü 

lmıir, 6 (Telefonla) - Kemalpaşa· 
nın Pa.r.a köyünden 60 yaşında .Mu~t•fa 
namında bir adam 16 y~ında oğlu Hilı· 
nu'yü haSJan ayrılnıamuı için çifte ile 
tehdidcdcrkoo silah aıcş almı' ve ÇO•U· 

ğu öldurmUştür. BBba cesedi sürükli
)'Cl'ek bağdan köye gc:tir~ ve cesl m 
olnıu,rur. 

Milas ve Mannaris 
yangmlan söndürülemedi 
Muğla, 6 a.a. - Mili~ ve Marmaris 

mınıakalarında çıkm~ olan yangınl:ır· 
dan bir kısnu soııdürülmüş ise de Mi· 
liis'ın Ka.ııkdcre ve ;\lar:nıaris'in Osma· 
niye mıntakalarındaki bir haftadanbcri 
<levanı ellnC'.kıe ve büyük zararlara sel>e· 
biyet vermektedir. 

şulanndan blrls! de budur ve eşağı 
yukan Ankara'daki Rclslcumhur ko· 
şusuna ook benzemektedir. YcgCı.ne 
fark mesafenin kısa oluşudur ki bu 
da fcvkıı.IMe seri ve nefesli olan ve 
bu ) arışla en fazla ı;ans verdiğim 
Buket için mühim bir avantajdır. 
Mamafi Buket'ın rakipsiz olduğunu 
iddia edecek det;lllm.. Romıms ge -
çen hafta geçilmesine rağmen gene 
mühim 'bir kuvvet olarak gözülanek· 
tedır. Bay Ahmet Atrnnn'ın ahırının 
halis kanları 1cln mesafeyi kısa ıı:ör· 
mekteylrn. Bununla beraber ÖZdc· 
mlr'in iyi vaz.lyette oluşunun. mesa
fenin kısalığı dolayıslyle azalan şan
sını artırmakta olduğunu akla ge • 
t:lrmektedir. Yani işin kısacasını söy
llyeylm en fn7.la şnns Buket ile Ro
mans'ta, sonra Ôzdcmlr'dcdir. Ba -
kalım bu zor yarışı benim düşllndll
~Um bu Uç hnyvandan b!rlsl mi ka· 
zanacak? 

Bu hafta <:lfle bahis dört tanedir 
ve birinci, ikinci, dördüncü ve beşin· 
el koşular(ladır. 

Cifle bahis iki taned r. tktnci ile 
dördüncü vP dördilncU !le beşinci 
koşular arasınrladır. 

Hikmet Y a:zıcıoğlu 

... 

u ~ u s 

Orduya kalllan 
jandarma 
subaylar1 

( Başı ı. inci sa)ofada ) 

Öğleden ıonra ıaat 15·30 da okul· 
cta dıplonıa da~ılma töreni yapıl • 
mıştır. llilyUk Millet Meclisi ~eisl 
B. Abdülhalik Rcnda, btitıin Vekil· 
!erimiz, mebuslarımızdan ba:zıları, 
Ankara ve İstaııbul Valileri, Anka· 
ra Emniyeı :MüdtirU, vekttlellcr lle· 
ri gelenleriyle yüksek rlitbeli su • 
baylar vcdnha birçok seçkin davet
lilerin bulunduğu törene okul ban· 
dosunun çaldığı İsUklÜ Marşiyle 
baıılannııııtır. 

Okul Komutanının nutku 
İstıkl:ıl Mar§ından sonra okul 

komutanı yarbay İzzet Akın değer· 
li bir nutuk söyliyerck okulun ça· 
lışmalarını belirtmiş ve genç me • 
zunlara hıtabcderek onlara bUtUn 
meslek hayatlarınrta birer direktif 
olacak tavvsıyelerde bulunmuş ve 
Jandarm ının vazifesi hakkında de -
nılııtlr ki : 

Vatandaş istirahat edecek, eı:tle· 
necek sız onu bekllyeceksiniz. Va· 
tandll§ size gl.ıvenerek sey.:ıhat ede· 
cek; siz onu kuruyacaksıııız.. Vatan· 
da,;- size güvenerek ınrlasın<la. fab· 
rıkı sında, lı.ı yerinde çulıııncuk: siz 
cınu muhafa;ı;a cclceeksiuiz. IIülasa 
vatandaş btltUn hUriyet haklarını 
en geıılş olçUde ve size .ı;Uvencrek 
isılmıil edecek; siz istirahatlnizı, 
uykunuzu feda ederek; nmhrumi · 
yctlere katlanarak ve hatta lazım 
olursa hayatınızı da tehlikeye ko • 
yarak onu bekllyecek ve tecavüzler· 
den koruyacaksınız ..• 

Arkaclaşlnr, bu laalettnyin bir 
bekcllık değildir. Bütün manasiyle 
lopyekün vatanın huzur ve !'ffinlyc. 
tinin bekçiliğiılır. Ne paha bıçilmez 
ııcrefll bir hizmet ..... İ§te meslckl
ııizin ehemmiyeti bu çeıin hızmct .. 
!erin paha biçilmez şerefi ile ölçü· 
lür. Bu itibarla mcslckinlzi çok 
sevmenizi ve varlı~nızla ona ha.it· 
!anmanızı tavsiye ederim. AnC'ak 
bu sevgi ve bağlılıktan alacağınız 
hız ve illıc •nla <lır ki yilklenece~i
niz vazifelerin ağırlığına taham • 
mUl edebilir ve bunları yurdun. hal· 
kın ve meslekin menfaaıleriııc uy
gun bir şeklltlc b'nşarmak için muh· 
taç olıluğunuz kurlret ve enerjiyi 
kendinizde yaratabilirsiniz. 

Biraz evvel bahscttl~im mesle· 
kin çelin hlz.nıeılerinl bıışnrnıak 
bir kelime ile muvaffak olmak İ· 
çln §ıiphesizki birçok Amiller var • 
dır. Bunların en başınıla muhitin 
ıevgl ve say~ısını, emniyet ve iti • 
madını kaz:.:ınmak gelir. TecrUbe -
ler bize göstermiştir ki: K Rnun 
çerçevesi içerisinde hareket eden, 
resmi muamelede bitara!hktan ve 
aılaletıen ayrılmıyan, balkın hakla
rına ve mukaddesatına hUrmeı e • 
den, lra.tıla menfaatlere nsla tcnez· 
zül etmlyen; BUıUn bu iyi vasıflar· 
la beraber vazifesinin tam mana -
siyle eri ve ehli olan her jandarma 
1JUbayı ve her jandarmR. ge•li'klisl 
muhakkak muhitin sevgi ve saygı· 
sını, emniyet ve itimadını kazan -
mıştır ve kazanır. İşte bu kazanı: 
muvattakıyctln sırrı ve bi.ı:zat ken· 
disldir. 

Arkada§lar: 
Jandnrımnlığın bir vasfı da ida

reci olmakıır. İdari makamlarla. ma 
ht\lli memurlarla milnnsebeıleriniz. 
de ve a.henksiıllk doğUracak, do • 
layıslyle umumi hizmetleri akS'ata· 
cak lüzumsuz taııkınlıklardan sureti 
katiycde sakınınız. İhtlHUları neza
ketle ve ~anun YQl!Rrıyle halletml· 
ye çalışınız. 

Hususi hayaıınızda mertlik, va· 
icar, nezaket ve ağırbaııhlık ııian • 
nı7. olmalıdır. Bilhassa ilk ıecrUbe 
devresinde bazı t üteylilerin sizi İS· 
tiemar ve men!natleriııe Alet etme· 
lcrine meydan vermemek için husu· 
si mUnnsebctlerlnlzdc çok dikkatır 
olmalısınız. 

Gençsıniz; Hayatın bil.tün zevk
lerlndeıı, cğleııceıcrwden uııifauc 
etmek elbette hukkınızdır. Aucak 
bu tabıi hakl:arıııızı ıstlmil cderkeıı 
ııahsi ııerc.f ve hay:.iyetınizin yanın· 
da Turk Ordu.ııunwı ve Ja.ndarmıı. 
camiasının mn.nevl cıerefini de ta
şıdığıwzı a.slli. halırdaıı çıkarmayı
nız. Uniforırnınızı ve ellerinızdekı 
devlet kuvvetlerini hiç bir zaman 
ı,ıahsl klnlerıml.ıe, ~araz ve menfa. 
atlcrimize alcı etmıycceğiz. Buııla· 
rın, ancak Devlet kaııunlaruıa kerııı 
,ı:eleıılere, vatanıla11 haklarına teca
vUı: edenlere karııı kullanmak Ilı.ere 
bize emanet ediluıgini biç bır .zıa
man unutrnıı.nıahyız. 

Arkadıı§ları 
.Memleket ve meslek sizden ivı 

ahlaklı, bilglll, feral:'atkir ve fed'a
kfı.r olmanıı.ı, satıam bır karakter 
ve !ılcal ealııbi olmanızı istiyor. Hır 
tek i<1ealımiz vardır. O da (Ebedı 
Şef'lmizın sizlere, Tilrk Kençlııti 
ne cmaneı ettiği Cumhuriyet ve la· 
Uklilhmızın muhafazıuıı) dır. 

C umhuriyet ve istiklallmızin 
muhafaz;asıua ait olan va..ııfenıze 
koşmak ıçın onlaruı tehlikeye düıı· 
mcıılnı bcklıyccek ıJcgılsiııız. Gaye. 
mız; mevcudıyetinıizııı tek teminatı 
olan Cumhurıyet ve istiklillmizi e· 
rişilmez ve dokunulmaz kutsal bir 
vıırlık olarak yll§atmak ve yUkselt· 
nıektir. 1.ı:tnde bulwıduğumuz mu -
n.zzam inkılAbın hcuefı de budur. 

Sizler bug{lnden itibaren katıl • 
clığınız bu lnkılA.p sav.agıııda, pe11i • 
nen en çctııı devlet vıızı!cleri, en 
şerefi! mıllet hizmetlerini seçmek 
surectlyle Türk gençliği saflarında 
şimılideu yeriııizı almış bulunuyor· 
sun uz. 

V azife ve mesuliyetlerinlzin a • 
gır olduP.;unu bıliyoruz. Fak.u bu 
ııgırlık ıııtıııda ez!lmiyccck karlor 
her bakımdan kuvvetli ve her tUr!U 
vasıtalarl'a mücehhez olduğunuzu 
da inıınıyoruz ve size glivcniyoruz. 

Üzerinize alacağınız bUtün va· 
zifelerin yurdun, meslekin ve halkın 
rnenfaatlerıne uygun hır 11ekllde ba
şarılması yolunda cıındnn dılekleri· 
mlz daima sizinle beraberdir. Yolu· 
nuz açık olsun .. ,, 

K omutanm nutkundan sonra, bu 
yıl okuluııu birincilikle bitiren ~enç 
subay Hasan İgık kürsıye gelerek 
bUtün davetlilerin takdirini tı>plı • 
yan çok ateııll bir söylev vermiıstir. 
Uzun uzun alkıelanan genç subay· 
d§ıU BOOra OWUU!lye Vckilimia De. 
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iaşe meselesi 
mezunlara hitabı 

.. CEMiYET HAYATI 

Te§ekkür 

( B~ı t. inci sayfada ) 

dun muhtelit ycrleriflde vazife al • 
mış olac.aksınız. Ve bu suretle siz
ler de memleketimizin dahili emni· 
yet ve asiyişlnde mcsuliyct deruh· 
te etmiş olan arkadaşlarınız arası
na lı:aıılacaksınız. Vazifeniz.in ehem· 
miyeU ve muvaffakıyctinizin §erc!J 
ne k'ııdar bilyUk ise muvııftakıyet • 
sizliğlniır. halinde bunun neticeleri· 
nin de o kadar elim olaca~ını tak· 
ılir eylediğiniz.den ş!lphe etmlyo • 
rum. 

Bir memlekeıin harici emnlye -
ılnin cl:ahili asayişine sıkı bir suret· 
te bağlı bulunduğU inkar kabul et· 
mcz bir hakikrutir. Vatnn mlid~uı.· 
sıncla kuvvctll olmak ve milli mü· 
d;ıfnayı gereği gibi sağlamak ıçin 
memlekette emniyet ve asayişin 
tam olmnsı, şehirler ve köyler hal· 
kmın huzur içinıle ya~:.-ması ticare· 
tin, zlraatin ve sanayiin her tilrlli 
kııııkulardan uznk olarak faaliyette 
bulunması lizımdır. 

TUrk halkına bu emniyet ve iti· 
mat havasını sizler temin edecek -
siniz. Devletimizin sonsuz ola11 kuv· 
vet ve kudretini sizlere temsil eyli· 
yecek, hakkın bUkillmez kolu, şe
ref ve namusun eğilmez başı oldu· 
ğuouzu sizler ispat edeceksiniz. 

"Daima dürüat olunuz" 
Her hruıı:ü bir iş için sizlerle 

karııılaşan vatandaş, her bırinizde 
ayrı ayrı Cunıhurıyet Hukumetının 
ıcra uzviyle temasa gcltlı~ini bile • 
cek, HUkLimet h·akkınılaki llk duy. 
guyu sizlerin çalışmalarınızdan a· 
lacak ve HlikUmeıın vasıflıırını si· 
ziıı temaslarınızda arıyacaktır. Bu· 
nun için dalmıı dUrUst, hakka, ada· 
!ete, ııiım.ma rlıı.yetli olmalıııınız. 
Ve bütün icraatınız.ıln kanunlardan 
kıl kad.ır olııun ayrılmamağa calı~

malısınız. 
l.fazı işlerin kanunll uyularıık ba

şarılanııyııcağına dair kul·ağııııza 
belki b ızı rivayetler c;ı:.lınacaktır. 
Bu sözlere asla inanmayınız. Bun
ları söyliycıılcr kanunları bllmiycıı· 
lerdır. K'ıtnun, hiç bir tilrlü lcraaıa 
mııni olmaz. BilAl<ls bUıün çalışma· 
!arı kolaylnşıırır. ileri gilUirur. Ka. 
nuıı, kcnıllsinc riayı·t eılerc·k dev
let işlerini yürUtcn kimseleri şere· 
fe, muva!fnkıycte ulaştırır. Kanun, 
iıfare hayatının enmiyct cihazı ve 
nıuvaffakıycıin yegane anahtnrıdır. 
Çalııımak ve muvaffak olmak isıl· 
yen, vazifesinin icaplnrını bihak • 
kın bilen kimseler için kanun set 
değil, yardımcırlır. 

İşte bunun içindir ki bu okulda 
ki tahslliniz sırasında sizleri milm· 
kUn olduğu kadıır kanuni bilıı:ilerle 
teçhiz etmek ve hepinize sağlam ve 
dUrUst bir hukuk fikri aşılamak i
çin uğraşıldı, 

"Milli Şel'e layık 
olduğunuzu İ•pa.t 

ed ecekainiz" 
Arkadaolar; 
Harp ateşinin dünyayı bütUn 

şiddetiyle sardığı •u sıralarda çe
tin bir V'azifeyi ifaya gidiyorsunuz. 
Omuzların ıza aldığınız mesuliyet 
yükü ağırdır. Fakat o nlebeHe de 
ııerenldir. ÇlinkU yurdumuzu harp 
dıııında dimıllk ve ayakta tutan, bıi· J 
yilk TUrk milletinin ııeret ve hay· 
ı;iytıini biitiın Alem e hcrgün hlr knt 
daha tan ıtnn yııce )filli !;ief'lrni?:e 111-
yık genç TUrk subayları olduA"unu
&u hu suretle lsbat edı•ceksiniıı:. 

Yolunuz çetin ve tehlikelerde do· 
ludur. IAkin bu yolun sizleri mu
hakkak ııcrere ulaşlıraca.A"tndan hlc 
11Uphem yoktur. 

Hepinize bllttm ömrünilır. bo • 
yunca muvatfaluyetler dilerim ıır· 
kanaıılarım.., 

Ankara yeni bir 
mahalle kazanıyor 

( Batı ı. Hıd sayfada ) 

kat sa.yılaiblleeek olan eV'ler 4, 5 v-e 6 
odalıdır. Dl~er baza koopera.tıt malıal· 

Jclı!rinde oldıulı'U Jı')bl, ııaica'k ve cadd<? • 
lcre aynı Up ve rcn!kte evler ıw-ala.nmı· 
)-aaı.ktı.T. 

D&ı temel atma töreninde ev .ah!Jı. 
lerUıdıen hem~ ·oo~ vu doel.laın hazır 
bulunmue ve Dk harcı. muvattakıyeıt 

d:llct"l:Ylc, J.llill Müdafaa Vcklltmtz Ge • 
nernl Al1 Rıza Artunkal temele Jcoy
muc;tur. 

J{oop<?ra.ttnn AnkaN.l'run 1mftn bftkt· 
m.Wın ırınıru~ cok önA!mM \18Z!tm ko
~ lçl:n Tfcarot Veldl.1ml:ı Dr. 
~ Uz ve VdcAlet orızanla.n yakın 

h12' alAka voe )'8l'dlm ıröstenndctro ı ·. 
Ankara Valt ve ~ ReJ.111 B. N~· 
zat Tandıo~ da N'taklann mlınnetle -
rını topbyan muavenet.Jer.ty~ koop.erR· 

utm kurulueunda ve ~ Amil 
olm\IŞ\.UT. 

An4alra'da ~ dAve• üzerinde 
da1mA ~ dU!"an ııazctemtz 

'I'nsaıTuıt Ev'leri KqQı>eratttln.ln rMlkRıl • 
dma Y8kmda uııı..-.mı dlılıer ve lıet
ta ~ he)"etıt refet tıdtAn Umum MU· 

dlirft Dr. Cevdet Atn-goın oldllıt'u hal· 
ek>, rn(iıtıl!eCbblıı !dare h~ t.&kdir ve 
tebrik~-

Japonya'nın· yeni 

iktısadi kararları 
Stoıdıobn, 6 a.a. - .JRMl'I ~ AB· 

ya kccn&t(!S!, dcmtr, J>Ctrol, ld'ımür, bft
kır w. a'l'llm!n:ı..~ Btlh..~tne bOy\lk htr 
l\!z venndt t<;lJı ~ tedbirler lttlhn7. 
eıtmt:sttr. Bu todb!rtcrtn. Jat>OQYll, Men· 
C\l'kO, Cin. Blrmıınyıı w eeMJI) batı l'll· 

stnk memkı1«'ttcıi tçln bOyl11c b!r llrtı· 

ıı:ndl etıemm~ o1nookbr. 

Fikri T uzer bir nutuk ııövlemhııir 
B u nutku diğer sütunlarımızda bu· 
lacnlıınız. 

Dahiliye Vekilimi7.ln nutkunı'lan 
sonra okulu iyi derece ile bltıren 
gençlere mükifatlar ve diğer me • 
zunlar& da diplomalım B. :M. M . 
Reiıi B. Abdlılhalık Rencta tnr&fın· 
dan verlJmlştlr. Davet ter he.zır· 
l&ııan bUfede ağırlanmıılardır • 

( Başı L inci 511yf ada ) 

dar !l:ıımdırlar. Şu ~':l bu ka>'ltlamd 
ve yardımla, ihtiy.ıçlarınıııı uc UA.<t kar· 
şılıyaıcağım111 anladı'ktan ~ınra, t"~c:r ki;r 
bi1' bencillik ~ kazanç duygu~u ile İs· 
rife, spckülis)'Ona, ıHok ihıikinna h'4 
vuracak olursak, eğer bugün dükkanırı<la 
hfr kilo J>C>nic bulundurmıyan bir C511.lll 
hani.adan borç alarak, kışa birkaç mi•li 
para lkar.ınmak were, hclcdi)"e huzhanc
lerinc yinlcrce tenclcc peynir yığarsa, c
~er serbestlik başlamıştır di~ spcküla · 
}uncular scrmayele.rtni ve kr«lilerini 
stokloma peşinden ko~ıururlarsa, haııl. 
me•cli kı~ını Ankara'da geçiren bir aile 
i•tanbul'd;uı ht-}-anname ile kilnıür alıp 
)'azlık evine karana, sadece tedbirlerin 
doğru olma" veya llükümetin eyi niyeti 
neye )'arar? 

Tuı:k vaıanda~larını. mcmnon eden hc
)annaınıe fıkralarının, hu vııtao<la,lar<11 
a)Tıı umanda, bir vuifc ve rncsulİ)CI 
pa.)'lll$11la duygusu ile 1•1..'Unması 11.zım· 
dır. Ru tcdhirler ve brıırlar, bizi 1>u )'11 

ı;:cçindirmcie, gelecek yıl ferahlandırma· 
ğa Uli ~lece# sc .. inci ile karşıladıkınn 
«mra, onları mutlaka muvaffak eımı,,ı. 
için çalışmak, his'IC!Tlire düşeni )-apnı:ık 
ahdinde bulunmalıyız. Hü:kümct tedbir 
ve kararlarını, ~ah~i tedbir ._e kararları· 
mızla kuV\-etlcndimıcli)·iz. Çünku, sa~ın 
Bo4''ekilimiz:in •ii)·lccliği Ü7ere, Huküıııct 
mrlukları yenmek İçin, mmılcket ka~·· 
naklarının )'Cterliği ve tedbirlerin doıtnı· 
luğu kadar "milletçe bcraherlik" cUva· 
<ına bel bağlamı,tır. Bunu unutmı)'3• 

lım. 

Falih Rılkı ATAY 

Rusya' da 
5 inci kol 

( Başı ı. inci sayfada > 

Yıwtı~ ~k mühim bir m!dc amcH
)'11!.ll>'fu h~<ı.tımı !kurt.anın. Ccbcc! As· 
km Do'ktol' Tnlblka.t OlwLu kıymc<t.JJ 

prof('9()rlcrlndcn n. Kllmil Sok-ulu')ıt 

L-0011 m!l:nnct ve &U'ltnı.n:brmu sunarım. 

Amefb-a.tım csmı.sın<Uı \'e ndaıhet dll'V• 
ııimd<?. kıymetli ynrdımlan dokunan 
ııststan B . Clrnluıl , llSistan B . Feridun, 
~ B. 'f n'k, ame ~"il.tane hcmslre· 
&1 ve di!':er 6<'.rvlB hcnış rclcr1ne ı:ost "• 
dlklcrt lhUmnm ve ec!kattcn dO :t)'l ay
nen BOl\SUZ te:ıdddlr ve mlnnettartıI:ınıı 
smınrım.. 

Ankııra El clctr1k Slrlteil 
lııl~e Mühcrulliıt 

Abdürrahim Tuncıık 

Evlenme töreni 
SC.bık vüzernclan Yusuf Rizn Pa

şa mahdumu C~nt R za kertmesi 
Bayan Nermin 1 !ek Jle esbak Trab
'usgarp valisi Müşir Mustafa IXl"a 
ahfadından ve Devlet Denüryollon 
Umum l\Iüdilrlük Mllfettlşlerlnden 
CP.mal Öğüt'ün oı:tlu Htıldun O •Ut'ü n 
n ika:h merasimi dunkü perşembe s:U· 
nU her iki tarafın akraba ve dostla• 
nnın huzunı llc Ankara Belediye 
dairesi salonlannda yapılmıştır. 
Genç evlllere saadetler dileriz. 

Mesut bir evlenme 
Divanı Muhasebat munıkip mu:ıvini 

Muzaffer Üçdoğan'b gene Dh-anı Muh~· 
S<?bat manurlarıncbn r-;aclye Gündaş'ın 
evlcmrıc törenleri dün gece HalkC\inde 
~n bir J:ı,·ctli topluluğu önünde >,.. 
ııı!nıı.Şar. ~.ıadcdcr dileriz. 

Uzak - Doğu'da 
Çunklng, 6 a n. - Çın askeri 

sözcUsU, çin kuvveUerlnlu Kiangsi 
vilı\yetiııde taarruza gccnıektc el -
dukl:ırını söylemi§tir. 

Çinliler ııirndl Linşuan, Kvelkl 
ve Tungsiang cıehirlerlne taarruz 
ediyorlar. 

Bir hava muharebesi 
Tokyo. 6 a.a. - Domei ajansı • 

11111 bildirdığlne ç-öre, c1ün ehemmi· 
ycıll bir streıajik nokta olaıı Heng• 
yang lizcnnde bir japoıı taarruzu 
sırıuıında, Çin'deki Amerika tııyya• 
reclleriyle bir hava muharebccri ol· 
muştur. Japon tayyarecileri O amcı
rıkll11 tayyar<.'si dllşlirnıU lcr ve ken· 
ılilcri tek bir tayyare kaybctmemıs· 
!erdir. 

Tokyo, 6 a.a. - Japon askerleri 
Kci, ordu ve •nlnbcr ndalarını 
işgal etmişlerdir. Bu adalar ban 
Yenlgine ile Avusturalya arasınct.ı· 
dır. Şimdiye kanar Hollanda ldnre· 
sinde bulunuyordu. 

Fevkalôde Umumi 

Heyet toplantısı 

leler haz.ırlamağa gayret etmiŞ!er· 
dl. llu hahılerdCJı bııwı.:u ldam edıl· 
m~Lır. Licı;en Jlkll'.ııııı<ie aılelcı ı 
evveke bo~vlk ale;ı:ııtarı Inalıyellc 
buluıımak suçu lle nıahkıl.m edilınlıı 
olun klnıselc11n oğullarından ıııurek· 
keıı bir gruıı efradı tovn:lf edhmiştı. 
Bunlar alınanların Lcnlııgrad a g ir· 
meleri halinde faalıycle gccecek o· 
lan bu askerlerin teskUatlan<lırılmıı· 
sını tasaV\ ur edıyorlardı. Hu gene· 
!erin, Lcııını;rat'taki nuııt mulınfız· 
lıı.r va.sıtasiyle silah lt."darlk etlll('ı:::C 
tcşcbb!b etmesi üzerine şuphcler u· 
yruımı.ştır. Merkulof ve Vasllıcf'ln 
reislik etUkler.ı koınlle almanlaru 
vermek üw.re komUnısUerln ve ko· 
milnlstllk l<!'hlne çıılışaııJarın listesi· 
nl hazırlaı~tL Gecen Jcıcı, Pravda 
gazete- nin de yazdığı gibi, alman· 
!arın Lenlngrııd'ı açlığa mah'kü.ın e
derek teslime mecbur etmel:e çalış· 
tıldnn zaman almanlardan mUlhem 
olan bu gruplar yeniden bazı faali
yet göıstcmıisl'Crdir. Bunlar birçok 
vasıtalarla Lenlngrat'taki muhtelif Tasfiye halinde Ankara Hav~ 
stokları lınha etme[:e calısrnış.lar<hr. T. A. Ş. den : 
Almanlar bu şehre sabotajcı ve en- Tasfiye halinde Ankara Havagazı 
swı sokmak 1ı;in h.er tUrlü kurnaz- T.A.Ş. hl118cılarlan T iearet Kanunu· 
lığa baş vurmuşlardı.. nun 459 uncu maddesi mucibince ıs. 

Yaralı görünmek lcln hususi SU· 1 8.1942 cunı';'.l. gunU saat 15 te fevka -
rette ameliyat olunan bir adıı.m harp Ilı.de aureııe içtima edeceklerinden 
sahasında terkcdllmlş ve sovyet lu- hisscdarlann mezldir gUn ve saatte 
:ıılha<:ı tarafından Lcnl.ngrat hasta· şirket binasında hazır bulunmaları 
nesine kaldırılmıştı. Burada hasta· rica olunur .. 
lığı kısa bir müddet sonra gCQITlill .M.Uzakerc ruznamesi ı 
olan bu şahıs Lenlngrat'.taki lutalrı· 1 - 1941 hesap yılına ait tasfiye 
rın mevcudu ve top tNWır.ıı.alaı1na heyeti r aporiylc bilanço ve kar ve 
büyük bir alMta gösterl~rdu. zarar hesabının tetkik ve tasdıki, 

İyi rusca konuşan ve mülteci ol· 2 - Bir senelik tasfiye muame -
du;kılarını ldldia eden bazı şahıslar 11\u ve bu muamelelerin bir sene ı -
giz.ilce şehlre sokulmuş veya para - çinde blUrllrnemesi sebcıılerl hak • 
şUtlc lndlrllmlşUr. Kıta.~ru ka.ı-i>et • kında tasfiye heyeti raporiyle 30·&
m!(ı olduğunu iddia eden ve SO\'yet 1942 tarihli biltı.nçonun tetkik ve 
ünlfonmnsını taşıyan bir ıtrUPUn Ü· tasdiki ve yukıırıda yazılı devrelere 
zerinde taşıdığı ~l?Siknlar sahih g(). ait ı:nuameUlt hakkında tasfiye he· 
rünUyordu. Bu grup içinde verıci yetinin ibrası. 1SS7 
bir t.clslz maklnası gizil bulunan bir 
köy arabası He seyahat cdlyurdu. 
Bir siliUı Iabriknsındn nuıldnlstlık 
yapmakta olan bir casus. komünist 
partisine Aza bUe olmağa muvaffak 
olmuştu. Almanlnr hE'S8.bına ca"us • 
luk yapan bir rus karlını askerl pllın 
tar hakkında Kızılordu'yn mensup 
iki subaydan malQmat elde etmet:e 
muvaffak olmuşsa da bu malQmatı 
alma.nlara ulaştıramadan tevkif c· 
dllm1ştir. 

Libyada durgunluk 

devamediyor 
( Ba.,ı. ı. inci sayfada, > 

rine tu.rruzlanna devam eylemisle.rdir 
A\OC:ll&runa bU a.1nwı l.VCJ$.I ~wmuı; 
!erdir. 

Şimal Afrika qi,illeri açıklarında dli>· 
man gemileri üzerinde hava taarruzları· 
mıza devam ettik. 

Malıa'da av tayyarelrimiz bir düşman 
tA>'YareM düşürmu,tur. 

ltalyan tebliği 
Romn, 6 a.a. - İıalyan tebliği: 
Mısır cephesine italyan ve al • 

man hava te;:ıkilleri dliııman kıtala· 
rına ve mevzilerine mtiteacldit ta· 
arruzlarda bulunmuşlar ve altı in • 
Kiliz tayyaresi düştirmllşlertHr. 

M alta üzerindeki hareketlerde, 
bomba tayyarelerine refakat eden 
İtalyan avcılerı iki ve alman avcı· 
lan da bir lnıiliz tayyaresi dli,şUr· 
mtiolerdlr. 

Orta Akderıizde bir İtalyan knfl. 
lesine hllcum eden iki ingiliz tay· 
yaresinclen biri knrşıkoyma topları· 
mız tarafından dçniz dilşlırillmüş -
ıür. KıUileye hiç bir 1.arar olma • 
mı.ştır. Bir İtalyan tayyaresi k1tyıp. 

tır. 

Hindiştan' da komünist 
partisi 

Londra, 6 a.a. - A'-am Kam:ırasın 
Dahılt)"C Nazın M Mornsorı kom ı 
Daily \\'arker f:Uetcsimn )'Ctlıdcn çık 
muın:s mu de venlmcsı h:ıkkında il 
~unılen bir 1 te muhalefet etmışıır. 

M forr son dcml~tir lkı: 
Hindistan da b t kom st pamsınin 

k~rulımsına musaade etmek bunun iı;ın 
hır sebep 1qkıl etmez Hindistan ıç n 
muvafrk olan bir şeyin muhakkak 1 
~.için de muvafık olmuı ıcııbetmez. 

Kiralık 
Çankaya nsfaltı üzerinclc nıektl'p 

knr~ısınln ı·lektrlk, sn, havagllzı lukıı 
banyo hnvuz ve telefon bulunan a lt ı 
odalı ve lıııhçell 16 Xo. lu yC"nİ ku~k 
nıuhl••li ve ıııoblesiz kiralıktır. Tele. 
fon 6167. 1577 

Kayıp - 1nııaat milıeahhicll Mch· 
met Çülha'nın kA.tibintlcn 26, 6. 942 
tarihinde S metre 127 clcsi kereste 
ve 487 lira 6 kuruuluk pusul:ayı kay. 
betdm. Yenisini nlacağımdan eskisı· 
nin hükmu yoktur. 

Ankara Sogukkuyu'da kereste<"! 
Muharrem ÖzıUrk. 1593 

ÜNiVERSiTE 

Asistan alınacak 
Anknm Uıı!vcr&ltcsi DU ve Tarllı • 

U>{:nıl.>"a }UkiUteel DckanlıIDndruı: 

Fa.kültcmt'.ln ycrıt ve cırUt caf:lnr ta· 
rihl, tanı d:ıt ve edcbb'ntı, aıtı:coloJl, 

klAs!k tlloloJt, ı;üıneroloJl, antrepol<>Jt 
ve etnok•JI cn&Utülerlne mOsabaka 1le 

a&lstan nlınacnkbr. Dil ve Tarlh-C>l: • 
ra.tyu Fakil11tcs1 uci lstruıbut tlntvcmtc
cı t:deblyat Fakülteıs!lıdc:n mcı:un olan 
lst.ekUlcrin ve fazla 1zahat lstlycn!CT!n 
JO aetustos 104-0 a kadar blT d!lc!kce ore 
nıüsbl.t e-vraJı: 1?o m1lrnaı.ııtlan. 

,(5872 ). l960 

11~\1 
-( 7 /Ağustos/1942 )-

7 .30 ııroıınım 8'Uı.'l 
7.32 J1mnrutt1k 
7.40 ajans 

7..5.'I müznt 
8.20 c\'fııı ti 
12.l!O Pl"OUil."Tl 

an at 
12 S.'I lnrln 
12 4S ııJanıı 
1300 ~ :r 

Itır 

2100 zinıAt 
t.akvlmi 

21.lO tcmsft 

22 00 sa1(lfl ortmı

trruıı. '~ 'Okırı 
Noop ASkın) Le-

ut:ıcr 'J1 ~ UVU'

lüri1. llreuıcr: ı lal· 
ynn 68l1<lst Schle
der: uta ve ta.n
co, G<> ger: Pot-
P :Mou~: 
(Po ) 
Bortktcv.1cz: ( G&. 
vottc) 

2230 a,fmıs 
22.45~ 
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İllf&&t yaptırılacak Ankara Levazım Amirliğine I 
-. gelen ilanlar 

Et alınacak 
lzmiı Sa. Al. .Ko. dan : 
1 - Kapalı zarfla 30 ton ko)'l9l eti 

veya sığır eti ~iluıle)e konulmuttur. 
Koyun c:wıin ıabmin fıyatı 120 kuru~ 
muvakkat ıeminau 202.5 Hradır. Eksili • 
m~ı 13·8-942 perşembe gunü 5'1al 16 da 
)'llpılacakıır. Teklif mekıuplaruu uat 
1.5 ~kadar venndcri. Evsaf ve şarıname
si Inaı:ihul Ankara Lv. AmirJiıkleriyle 

bin dört :yüz lıra olup muvakkat te- D. DEMJR YOLLARI 
bln lira ki ceman lll400 :yüz on bir 1 
m natı 6840 liradır. Evsaf ve şartzın- ---------------

ANKARA V ALILk"il MİLLi MÜDAFAA V. MM.VSaA K 
~-7 942 ııüntl 

T aııma itleri cıicnu)1ın 

T aJebe alınacak 
k\4Luıı Amirlıgindea : 

mesi Gel bolu merkez satın alma 
konusyonunda gorilloolllr. latcklller 
teklif mektuplarını ihaleden bir sa
at t>vvel kom ona vermeleri Ilı· 
z mdır. Kapalı zarf u ul.U ile ihalC'sl 
24-8-942 ııaznrtesl gUnO saat 17 de 
merkez sn. Al. Ko. nunda yapıla-

D. D. Yol.lan Ka,)'ııclj 4 ı.ıctmc MQ
dUr u'-u.ndcn: 

Tamir iı1eri 
Aııkıwa 'Vililığınden : 
l - Ankara - zıraat ilet makine· 
rı tuıas mckt binde yapılacak 

Odun ve kömür abancak 
M . .M. V. SAlın Al. Ko. dan : 
E f ve ınrtnamesıne gure beher 

0 
Uruu nııslabaıucı ve hemşıreıer 

~uıu •U •~yıı ve ıneccanı talebe a
~ Ktır. lst klılcrın en gec 30-8-

unUne xadıır Ankara Cebecı 
u Hastabukıcı Okul Mudürlil~U
o uı ve kayıt kabul şartlarını 

caktır. <6369> 2409 

Patates alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 

Y ııı ca.k ı.: Sa.mBW\ llmaruınll ıre • 
lccck takriben 17.000 ten ldnro kömürü· 
nUn vapur arniba.nndan l!Nlvnala.ra tab
liye ve ldnro lllkeı.ıeJne naSoltdlr. 

ta raı ı nın ıhnlesı 17-8-1942 tari· 
hıne rasUıyan pazartesı gU il SAat 
15 te vı a;)' uafı<a konnsyo unda y -
ııılmak uz re agık eksıltm ye konul
n ı ıur. 

una ~,5 kuruş tahmın -edılen 220 
l n odun le ltılosuna 12 kunış tah. 
m n c k.n l6 ton meŞe komurii 10. 8 nam 818 ruş bcd ı 
IH:! pa:r:nrtcsi ı;ünll saat 15 te kapıUı ııır. l.ıltdcHknn 2490 

v \ oıkalartıı bırllkte nıuracaat
llrı. 

Ko. da her zaman gonilur. 2092 

Odun alınacak 
Muhammen tb'aıt: Bk' ton ic n 2:ıo 

YÜZ olJıl kuruştur. 
2 Ke§ıf bcdelı (2399) !ıra (4l) 

z rfln eksiltmeye konulmuş'tur. Oun 1 mınn l'Ol'C hıır.ılT'U'ltlıM!it'lrnn 
ve kum ur ayrı n> n milteahhıtlere iha. lıe ırünü saat 15 c k 
le cd lt"bılır iııteldUerın odun ıçın 7.&:! Metr.ls Sa. Al. Ko. dan: 

l K ı)ıt ve kabul &artları Ankara 
ı v :ı:ım Anıırl ğt ve lstanbul Leva-

l - 5094 ton odun kapalı zarfla 
satın alına1;nktır. Muhammen bede· 
U 173196 liradır. İlk tem nntı 1288~ 
lira 70 kuru 

1500 ton ııatatcs koaı;ınlı zarfla Pk· 
sıltmcye konulmuştur. Muhammen 
lıeıleli on bin lira muvnk.knt teoml
nııtı 24150 lıradır. Evsaf ve şart.na
mesi Gelibolu merkez sa. Al. Ko. 
nunda görülUr. İhalesi 24-8-!M2 ı;ın
uırtesı ı:ünil saat 17 de merkez ı;a
tın alı;na komisyonunda ynpılncak -
tır. isteklilerin tekUf mektuplarını 
bir saat evvelıne k dar kom syonn 

itclc<.ck olan takrlOC-n 17.oOO ton ld (. 
kumürütıun vapur amıbarınclan 

kuru§ ve muvakat teminatı (179) 11· 
ra (96) lkuru rur. 

3 - İs eklılerin; muvakkat te -
mm ıt mektup v~ya makbuzlarıylc: 
tıc ret od ı vesikalarını ve nafıa 
m ılurluğündcn bu iş ıçln al cak -
J n f nnı ehlıyet ve ikalanm hami -
len yukarıda adı geçen .;ın ve sa
atte nafıa mUdtırl odasınd toı:ı-
1 ıııae k ko ısyona nıUrac ti rı. Bu 
1 e aıt ke~nf ve şartnam yi her ~Un 
ııllfıa mUd rlUgunden eörebikcek -
lerL (6021) 2080 

lir • ~o. kom il r ıçin 185 1ı r ılık ılk 'te- ki Sa. Al. Ko. 
ıııınntlarlyle ıblrlıkte kanunun torlr ıtı lerd. 
dahilıııde hazırlı,acaklan tc' lıf nıeıe
tuplnrını saat 14 e kndıı.r :\1, M V. f nıaat yaptrrılacak k zanlarına nı Amırllıu Sa. Al. Komısyonlaruı-

orulilr. (5400> 1461 

Saman alınacak 
SUrt Sa. Al. Ko. dan. 

2 - tha esi 17. 8. !l42 saat 16 da 
Rami M lrls CJCtl nde yapılacak
tır. Talip! rln hale saat ndl'n b r 
saat evvel tem nnt ve t kllf mek
tuplarını Ko. na v rmcl rı. Evsaf 
ve şera t Ankara, İstanbul. tzmlr Lv. 
Anı rl Sa Al. Ko. lnr yle komis
yonumuzda rUlfir. Postadaki ge
cıloneler k bul ti im z. 

m.ı.\naya U'Sllrnl ve nuı.vnaya Wıil1m t.'

d en kömürlcrtn !Sk ,ye :n.~ \lltl kö -

l - 400 ton doküm Ve.Ya ba.lya lıa
lııı.ıe aaman J(apalı zarı ueuJJ,yJe llill\/l 

~llr Uokum halinde ııama.nuı tannıın 
Citue 12.000 lira olup Uk temllla.U 9uO 

· BaJ.va h&1lnde aamarun tanının 

~ :M> 000 lira olup .Yk ıemınau ısoo 
-41Gır M~ ıo a~ 942 pa

~ i[lln{i IMlAt 17 de Siirt $a_ Al. 

(6172 2181 

Sığır eti alınacak 
B:ılıkcsı.r sa. Al. Ko .nuıut n. 

da yapı.IBca.kt.ır. al.eklllerln ı.ou 

"uıaı bir ııaa.t evvel kanunul 32 d 

~ mudblnce bazırlı.Yacaklan tek
llıektupla.rmı Ko. na vennclcrt. Slll"t. 
~ ve -1 ANcara. Uıtantıuı L\ 

~llkıen Sa.. AL Ko. lııı.ıiyle Dly ..... '"!ıa· 
• BM.lllı sa. Al. Ko. l&.nrıda ve komiJı-

aoo.ıurnUZdll ırörtOOır. <~> 1155 

l - Beher k11osuna 90 kuT\14 ttyııt 

tahmin oo lıın 20 ton s Aır eti kapalı 
7.arf U6U ly c okıı ltm y konulmUŞtur 

2 - 20 8 942 ı>eıraembC itUnU ıı: t ı b 
da Balıkesir AB. Sa Al. Ko. nwıd l ..«.. 
aUbnesl yapılac ktır. 

8 - Temlın u muv kka1l'SI ı351ı ti -
radır. 

Et alınacak 
Stıırt sa. Al. .Ko. dan: 
1 - 80 l(lll Jcoyun veoıa mtır eU ka
~ zarı ueulio'lıe a.lınacakur. KO)"Un e
-..-ı lAhmln bodeH 40 000 bra oıu:;ı ıe. 

lllirıe.u 3000 Mnulır. Sıtır otırun !alım n 
~ti 32 000 1lnl olup .IJK temlrıatı 2-ıı.o 
-llCllr, MUna.k.asaa 10-S-942 pazartaı 

tlitı(I saat 17 de Sltrt Sa. AL Ko. da .va· 
llıla<.'8.Jctır. !ıltekltlerin lebu 11114Ucn bir 
"at t\'V-1 ıuu:ırtıyaca.lde.n t.Ei< r mck. 
lııPJarııu Ko na vennelerl. Şartname ve 
tvaaı her ..un .Ko. da ~-

4 - Evsat ve .artlftrınl ınnn !>le l&tl
yenler Ankara, İstanbul Lv miri ı 

rlylc Bal kesir AB Sa Al. Ko nund 

:.."'17 

Çeıitli sebze alınacak 
Devrek sn. Al. Ko. dan: 
1 - 14250 k lo kabn.k 15:.!50 kilo 

taze fa9Ulye 14250 kılo ye dolma
lık btbcr, 14250 k lo patlıcan kaım
lı zarf u u!U ile atın alıı\f\caktır 
Taze kaba •ın tutarı 1855 lira 50 
kuruş teminatı 119 lira 17 kuruş, 
taze fnsulycn n tuları 4645 lira 50 
kuruııtur. Tem nııtı 348 lira ~o ku· 
nış, ycş 1 dolmalık b ber n tutarı 
4645 lira 50 kuru tem rıntı 3 8 lira 
42 kuruş. Patlıcanın tutnn 5603 1 ra 
60 kuruş, tem natı 420 1 ra 24 kuru . 
llınlesl 19 u tos 912 çarı; mha il· 
nü saat ıı.30 da I>evr k Sn. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Snrtnam<>sl \ e ev
safı her ün Ko. d:ı orülUr. t t k· 
lılerln bl'lll ün ve sa ttl'n b r snnt 
e~vel kanuna U)"gun t ki f m ktup
larıru Ko. na \ erm 1 ri. 

(56116) 1760 

Saına.ıı ve aaire alınacak 
Suruç Sa. Al. Ko. dan: 
l - 4110 ton saman 240 ton kuru 

•t, 200 ton sığır eti 1476 ton odun 
'1ınacaktır. 
ı. 2 - ihalesi 18 ağustoı. 9•2 pc:r~erıı
~ gunü sa:ıt lO da auıau 12 de kuru 
Clt 16 d ı.ıiır ı:tl. 18 d.: oıtun kapalı 
:ıırrı :.uruç Sa. Al r.o. d>& y ınlncak
ır Samanın mı.vakkııt t~'llın:ılı 3.000 
:•ıru olun ~U40 ınıc r et uın J:.l.000 o. 

n11n 11070 lır •lır. Şutıı ıı csı l:er 
n Ko da gur llJr \" •3t1.>ı·nlere r Dderıllr. f tcklılrrin kanuni Vöikn. 

ti i)le kkllf .nelc+upl ıını ıh,le ..au
den bir snnt evvel Ko. na v •rcmelri 

(6746) 1791 

Çeıitli sebze alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 48 ton taze fasulye 24 ton 
~tlıC'&n 24 ton yeııl domates 24 
0ıı kırmızı domates 5250 kilo sivri 
l'ttıı bıber kapalı zarfla mUnakaaa· 
l'a konulmu§tur. 

lrltinakasaaı 10. 8. 942 pazartesi 
tUnu aaat 16 da Erzurum Sa. Al. 
lco. da yapılacaktır. Beher kilosu· 
_, tahmin edilen ıaze fasulye 20 
Patlıcan :m ye§il domates 20 kırmı· 
~ damates 20 ve sivri yeııil biber 
q. kuruttur. Tutarı 26'l75 hrw. o -
, P muvakkat ıemlaab llM liradır. 
"'rtaameel her artın Ko. da ırörU -
Itır isıeklilerin ka11unun 82 inci 
ltı&ddeslne göre hazırlıyacakları 
\t1t1ır mektuplarını münakasa aaa· 
lıııden bir saıat evvel komısyona 
llıaıtbuz mukabılinde vermeleri, 

(5'199) 1856 

Odun almacak 
~ Sil. AL Ko daıı: 
l - Beher kUoauna ilet ıcunıstan 
~ OOo lıüo odun 10-8-942 paZaJ1.ell1 itÜ· 
illi aa.ı.t 11 ele ka.pe.11 zartla ihalesi ya
~- Muhıımm«ı bedeM 16.000 ll
~ lı:att t.em4neıb 2400 Mr&dır. Evsaf ve 
~ her ıılllı Ko. da ııörlllilr la
~ ttıale -.aUnden * .aaı e!'I 
\ı\!t tek1tıf mekt.Up]&Jiy'8 prekll evrak-
~ ICo. na venneleıt. (1)1184) 1990 

Odun almacak 
tanııldc• Sa. Al. Ko. d.a: 
l - 800.000 kilo odun ıt.S-942 salı 

&IİQij UM 11 de kapalı zarf 1)9U)u ile ta

llaı alınııcakuc. M~ bedeli 
16 00o 1ıira.. KMt tınnİllMI 2400 liradır. 
~"'-f ft pnmrne9i her ttün Ko. da gÖ

~- f tteklileritl iııtle fı'XI w ,..tHı • 
~ blır saat C'VVe1 teklif mtktuf'larını 
"'<I, na venne'leri. (588S) 1991 

Odun alınacak 
Canakkale Sa Al. Ko. dırn 
1- 800,000 kilo odun l l 

~lı günü saat 18 da kap h 
ı.e. ile satın alınacaktır. Mu 
"'dtll ı 6,000 lira. Ka t n 
icradır. Evsaf ve rt 
~o. da gorülür. f 
h_nden bir saat v 1 t 
. .,.. Ko. na vern el 

Canakkale Sa. Al Ko dan: 

11 
l 800,000 kilo odun 10 8 9'2 

ltllrte i gunü s at 16 da kapalı zarf 
' ihale 1 yapılacaktır. M hammen be
tli 16,000 lırndır. K ti teminatı 2 rno 

ıt'·dır . .Evsaf ve artnaınc ı her gün 
o. da g ırülıir lsteklilerın ıhnle sa-

1111ldl'n bir ant evvel kkllf mektup. 

11 
l'ırıı grreklı evrııkları) le blrliktc Ko 
il Ver el ri. (5901) 1997 

Konserve alınacak 
~anakkale Sa Al. Ko.dan : 

Q 1 - TekarrUr eden fıyat uzerln -
tıı Yarım ar kiloluk 30 000 porai • 

>.ef>rı ton balığı ıle 30 000 porsiyon 

1 ı n yağlı dolma satın a!f\c.ak -
t, P zarlığı 12-8 1942 car 1 itil 

t 8aaı 10 dadır. Sartname o d;ı 
ruıur (6976) 2036 

Kuru ot alınacak 
l<araköse Sa Al. Ko dan: 

lı l - Aşa ıda m ktar arı yazılı 11<: 
ırn kuru ot kapalı zarfla eksılt
Ye konulmu tur. Tahm n bedel· 
~ Yle ilk teminatları ve münakasa 
ı. . tıü saat gösterılm şU. lateklıler n 
~ııı saatten bir saat evvel kanu -
lltı 32 ıncı maddesi mucibince ha-

~tlıyal'aklan teklif mektuplarını 
o. na vermeleri. 

lı C nsı: Kuru• ot. mıktan 1.720.000 
S lo muh bedeli 68800 lir• tık Te 
~~6() lıra, İhale ıünil ve ıaaU 14-8-
"'12 l'uma 9 da. 
lıt Cin ı · kuru ot mlktan 1025000 

<6171) 2215 

Çeıitli sebze alınacak 
İ.r.ıııır LV A. S \ \1 •• KO d ııı: 
l - Cın ı taııc lıanı) a miktarı 401 ıJ 

kllo cin i la e ııaUıc uı mlkt •rl 1 ll:i 00 
cinsi taze biber miktarı l 1000 kılcı do 
ıııaı<s 3!i000 kilo ta c f ısııl,ı.e 19001> 
kilo taze knhnk 3~000 kilo, h.ı n ırı 

21000 kllu,) etli knlcı,ıı sebzenin tııtuı 
33.500 lira Cins ve miktarı yukarıda 
yaz:ılı llıtl,ı.aç paz ırlıkla s~tın nlınrıc ık. 
tır. 10-8.9.&2 l'azarıı sı ünü ıt lfı 
da hınir LV. \. S \. AL. KO. da pa. 
z.ıınrlıgı .>aıulncakUr. 

2 - Kot! teııılııntı ıh ıle bedelinin 
% 15 dir. 
İhaleden önce alınır. Vaaıf ve tart

lar hergUn KO da ır lrtilür. lstcldll • 
lerln muaayyen IJiln ve saarie temlnat
larlyle ve dıır;er ve ikalarlyl" lılrllkıe 
KO. na müracaallan. (6166 220 

Koyun ve aığır eti 
alınacak 

Topane Sa Al. Ko Bşk. dan: 
Kapalı zartla eks llr\lC81nc ta p cık· 

llll)'an 200 ton koyun ve sıtır cU pa

zarlık!.n satın alınnenİttır. Ihlllcs1 10 -ti· 
942 pazart.eai ırilnU saat 15 le Lıtanbul
da Fındıklı'da All. Posta 2400 Sa. Al 
Ko. nunda ;yapılaca.kur. Koyun etinin 
beher kilosuna ll!O, ıılhr oUnln beh(ll' 
klloeuna 100 Jcwı.ıe .fiyat t.ahmlıı edil 

mı.Ur. KoYUn ot.lnin temlna.tı sır.oo sı
tır et.ıntn temlnab 22500 Urııdlr Şart· 

nılllMml her ırUn kom~ ırörülür 
Tallp oıanı.ann tcmlnatlariy)e b ııact 

korni8ıııona mürocaallan. 
(6286) 2313 

Koyun eti alınacak 

e-
ye
Uir 

talııııln e-

Toı:ı ne A8. Po 4.."'00 sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı za.rlla eksUUnmLnc talip C1.i<

ma.dıiınd.an 100 ton ko.YUn ve eı~ır ctJ 
pazarW<la aıı.t.ın a hnıı.ca.kt.ır. thaloo 
12-8-942 careaınba ırlkıO saat 15 te Ja
t.anbulda Fınd klı'da Aıı Posta 4200 sa 
AL Ko nurıda )apı eaktır. Koywı et.t
nln betler k11Q5U 150 ır eUnlrı lx'fıer 

ıcuosu 100 kurut tQ. t lahmiırı eoıımıı. 

Ur. Koyun ctlnlın k'mlııatı l '7MO 
ve lllf'ır et.in n temin~ 12500 Urndır. 
Şartnamesi her gün komisyonda ı:öril 

llir. TaUplcrln tcmtnatlarl)'lıe birlikte 
koml&Yoııa mürnc ı Uen. 

(62$8) 2316 

Nohut alınacak 
İzmir Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
Cinsi nohut mLktnrı 50.000 kilo, 

muhammen (iyatı 30 kuru$. cinsi ve 
m ktan yukarda yazılı lhtlync pa
zarlıkla satın al ncaktır. Pazarlık 
ve ihalesi 12-8-942 carşamba günll 
saat 16 da k lada lzm r Lv. A Sıı. 
ı\I. Ko. nunda ynpılal'nktır. Katt te
minat ihale bedel nln " 15 ld r İ
haleden önce alınır. Vasıf ve ısnrtlnrı 
hE"r gün komisyQnda görülür. tstck-
111erln muaVYen Un ve saatte teml
natlar'yle ve dlıtcr vctıHmlarla bir
likte komİS)'Ona mürncnııtlnn. 

( 63.'lG) 2405 

Çeıitli sebze alınacak 
Gel bolu Sa. Al. Ko. dan: 
thtiyac ir,;in 200 ton taze fasulyı?, 

100 ton patlıl'an, 50 ton bamya, 30 
ton kabak, 20 ton tnzı? biber, 175 
ton donınt s kapalı zarf usulU ile 
eksiltmeye konulmu tur. SelY.l ler 
ayn a:yrı müteahhitlere verilebilir. 

mür kıızanl.'\.nna 

\ermelerı. <6256> 23!)6 

Patates alınacak 
Sı 11 Sa. Al. Ko. B k. dnn : 

fidan ve fide alınacak 
A V'a.ı.ı~·l2111<1 

Kapalı zarf u ulu ile 600 ton ııa
t ılcı; ıııunak ayn konıılıııu tur. ı~v- mis >nun a yapı c lır. 
af 'c hu u 1 artları komi yoııcl 1012.50 bm dokuz )'Uz on 

gorııltır. Mu• ıkkat teıııın ılı S7li0 Jı. kunıı•uk muva.kkat tem 
r ıclır .. ~00 ton p ılııtcs tııpt rn hır Is. sayılı Jcnnun ve aartnamoo tayin cdl
frklıye ıhal< ~ ılıl< hllcc• ğı !hı en a& rln b ktc tek r mcl<tup 
lak hlıne de tnlııı çıktıgı tnkclird<' ıannı muaY)'<"ll (>1 n gim ve a: ntt n bı 
ıh lesı vapıl r ıklır. Ilı ıle 1 26. ti !IU s.'. t l'\'VC'I c kadar komisyon kll'Jrı:ı 
\"nr .ıınha gıııııl sa ıt 11 de ) Jııl c•a. A' ne ""mıclerl 1 z mdır. 
l(ıml n talıı ltrııı kanııııı •e ikal tı)-
lt• lıirlıktı ılıale ı; •Ulinılt 11 bır ı;.ıat l'osta<la o n lrC'ClknlCIC!r k bul ro I· 

evH•I 11 ırlıl\Cılc' 'ccll'k Sıılıı) Oku. 
lunıl ı ::ı ı. \I. Kı>. nuan nıtıracaat. 
ları. (63 W) :ı.ıııs 

Kuru ot alınacak 
K •rakuı;c Sa. \I. Ko elan : 
lkı mıl) on lıı > uı. kırk lkı hın ki

lo kuru ot kıp lı arl rk ıltıııt) c 
konulıııu tur. l lııııııı lıedelı ) lı:t 
kırk be hın uç ) u on lır ıdır ilk 
tcııı•n tı on hlıı t'kl ) ı ıl ık ııı c
kıı. lır ı yırıııl lıcş kuru ıır. g\S t 
ve artlar kolordunuıı hutun g ırııı
:r:onlnrınıl ı ıııeH'ut olup 15 1 J HU 
'" 1ı;ıoo - 51100 eınırlcrı kı '"' aftır 
lıınaka ı 2l 8. 9~:.! ı 

sa •t 1ö le ) .ıpıl ı• ıktır 1 ıcklılcrırı 
i hu .s atıcn hir ı t e• vt 1 
:u el nıa,ıctrı;i ııııı<'ihıııee 

l ıkl •rı teklıf ıııekııııılarını 
) on rt isligıne \ crıııclcrı. 

(!>338) 2J06 

Ot alınacak 
Çcrkes S:ı. \I. Kcı. B k. Clan 

1 O'° birlıkl«rı i1:ın ( 403) ton ol 
parnrlıkh sntııı :ılııı r ıktır. l'aıar
lıkla ek lltmı· ı 2 l 8. 942 I' z rtesi 
gün ı s ıat 15 le ıo.ıo satın ima Ko. 
nıında ;, npılacaktır. i teklılerırı le -
rııın ti rh le hirllkı•' koıııı yunııınıı • 
zn. rııurac ıtlıırı. (li . .H7) 2:l95 

Koyun ve sığır etıi alınacak 
Fındıklı AB. Po. f200 Sa. Al. 

B k.: 
14. 8. 942 cuma gilnu saat ıs le 

pazarlıkla 4-0.000 kilo koyun veya 
sığır eri s tın ıahnacaktır. Koyun e
tlııın hır kllosıııııın fı:yatı J43 sıgır 

etmiıı bır kilosu 87 kuruş fiynt tah
min edilmı§tr. Koyun etinin teınına· 
tı 82 sığır etinin ıemlnatı S220 lira· 
dır. Şartnamesi her ıı;Un of;leılen 
ı:ıonra Ko. ela görülür. Talip olanla· 
rın belli vakitte Fındıklı'da A!ı. 
Posta 4200 Sn. Al. Bşk: na mllr.ı -
e:ıatları. (6339) 2407 

Odun alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. Hıık. 
ı - Kapalı zarf uauliyle mUna· 

ka•aya konul Al 1.360 ton oJu:ı.ı :.a· 
•~lı.lı ı;:.Kmadıı:tından bırı dört yüz 
diğeri dört yüa elh ıonluk iki partı 
odun pazarlıkla eksıltmeye konul -
DlU§tUr. 

~ - Bır kilosuna tahmin edl -
len fiyat 5 kuruş elh santımdır. İlk 
tcmınatı (1650) ve (1753) lırndır. 
'1 akarrur edt ıı fı):ıı.t uıcrlndcn kıuı 
teminat alınacaktır. 

4 - İlk pazarlığı 13. 8. 9-42 per
§eınbe glınus aat 16,30 ıla ve 17 de 
Kars'tıı komisyonumuzun bulunt!u$ı'u 
mahalde yapıluca.ktır. 

S - İsteklilerın mezk6r saatte 
teminatıariyle birlikıe komısyona 
gelmeleri. (6313) 2402 

Odun alınacak 
Kan. sa. Al. Ko. Bale. dan: 

1 - K.npaJı za.rt ~le münllkluıa· 
:.oa )((Jnulnn 1800 ton od\Slıll tn.ılsı c~
öıı?ından biri 600 dltert 700 tont\rk lk1 
pa.rU odun puarlıkla dcmttm~ ~
m1141tı.ar. Bir JôkıııunlHl tahmtn edüc!ı 

t>.."<kll bee kunıe elli aantımdir. 
3 - tik tcmlna.U 1287 ve 2474 ltt'll 

t.eknrr<lr edan ll.)'at lizerirıdcn kaU te -
mtnat allnacak'tır. 

4 - Od\Dlll atı ııartneme komls)'onu
muzdll i[Orillebltir. 

5 - ilk pazarlıı:tı 13-8-942 perecmbe 
ırünü ııaaıt 10.30 da ve ll de Kanı'ta ıro

ıııi syun um uzun bulunduğu mahalde 
> apılır. 

6 - leteıcıtkrin bellll ırUn ve 8811.tte 
WınJn&.tıariYle birilikte lc(ımlll;yona gel_ 

m<"lm. (6311U 2404 

Odun alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usulü ile mUna

kasaya .konulan 1475 ton oduna talip 
cıkmadı"ından biri 250 ve d ğerı 700 
tonluk iki parti odun pazarlıkla ek
siltmeye konulmu tur. 

2 - Bir kılosunun tahmin edilen 
fıyatı 5/50 kuruştur. lLk teminatı 
1031 ve 2887 ı radır. 

3 - Sartnaırnesl kom~a &'Ö
rül Ur. 

4 - Tekarrür edecek fiyat üze
rinden katı tem nat alınacaktır. 

5 - İlk pazarlığı 13-8-942 per
şembe günü aaat 9 da ve 10 da 
K.ars'ta komisyonumuzun bulunduğu 
mahalde yapılacaktır. 

6 - lsteklılcrin beHI glln ve sa
atte komls)'Ona temlnatlarlyle blr-
lıkte müracaaUan. <6314) 2403 

Odun alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. Bş'k. dan 
Kapalı zarfla münaka ıya konu -

1 n 1600 ton oduna istekli çıkmadı
lhndaa befer yüz tonluk iki partıde 
odun pazarlıkla eksiltmeye konul -
mu ıur. 

2 - ilk teminatı 2063 er liradır. 
3 - Takarrür e<len fiyat uzerln

den kati teminat alınneaktır. Uir kl
Ju,,unll cahmin edilen fıyat 6 kuruş 
50 sıı.ntiıııdir. 

4 - Oduna alt ıı.artname komis
yonda görüldılllr. 

5 - Pazarlığı 18. 8. 942 rl'rŞem
hc saat 16.30 da Kara'ta komisyon
da ) upılacaktır. 

6 - lstc:klilerin mrzlcllr gün ve 
snnttc teminatlariyle birlikte koınis. 
, ı.ıM mıiracaatlıırı. (6312) 2401 

ŞC!fü 00<"11 ıı 

(7826-5784) 
Z O ?':ilk \Crllf' 

1R99 

Balast kırdırılacak 
D D. \ ollan Erzurum ıo. uncu hırı 

mc t ü<lurluğunden: 
n ~ meıre ıııik'thı kırma haJaq ka· 

palı zarf usulı)IC ck~hme)c kooulmuş 
ıur. 

.Muhammen keşif OOdeli 391"0 lira Q 

lup muvakkaı ıeminau 2'>37 liradır. 
fk,ılunesi 19. 8. 91.? çarşamba inu 

.aaı ıoı; ıe 1-rzurum·da 10. uncu işlctnn 
mıı<lurluğu hinasında )<lpılacakıır. 

1 tekli lerin kanunun ta) ın eııiğı vcsa 
;kle ıcklif mekıııplarını ve muval..-kat ıe 
minatl mnı belli r..'liııdc ~ iltıne s.aaıin· 
den hir "3al evv<>line kadar konıi )~m 
reislıı:inc vermeleri lazımdır. P"'ta ı;c
'ıkmdcn kahul edilmez. 

Balasıl;ırın ihzarı itin Devehoynu 
Azizı)e kilometre 165, H111rilras • T Ş· 
kesen ara.,ınd t Kim. 60, Rcnliahme( • 
Dıkme arasında Kim. 43 ve Kan • Mcz
n.>a arasında Klm, 68 400 olmak uzerc 
don ocak )eri respiı eı1ılmiş olup bu 
kısımlardı ı~hm edilc~cl< 'e her ocak 
ıan mıua\l miktarda toli.maı yapıl1&cak 
ur. 

Şartnameler 196 kuruş mukabilinde 
F.ı-ıunun 'c Ha)-darpa.ıa vc....nelcrindcn a-
lınabiltr. ((.(l(j;) 2226 

Parke taşı aatm alınacak 
D.D. \ olları Kay~ri 4. uncu lakıme 

Mudurluğünden: 

Bır mil)on adet parlcc taşı kapalı zarf 
U!il.llı) le eksilıftl<')-e kornılmuıtur, F.ksik· 
me 22. 8. 942 t."m:ırtcsi günu saaı ı ı de 
Ka>seri'dc 4. uncu iılctmc binasında )'3· 

ı>ılacakıır. 

Mulıanımcn bedeli 90.000 doksan hin 
iirn olı.t{> muvakkat teminM ınlktarı 57SO 
beş bin yt.-<l.İ yUz dli liradır. 

l~ıdc.li.lcrin rnuv.dcbt tMIİftaılariyle 
kanunun ta>İn euıği vesaıki w bu iJi 
becere«kkrine dair bıiıl.,i - reldif 
ınekıuplacım muayyen gun -- (10). 
kadar 4. uncu İJleane kom.,._ klritı'i· 
iinc vermeleri lh.undır. 

P05Cada olacak geci4uneltt laıhul c..iil 
mez. Şartname vıe mukavele projelerı 
Ka~i ve Ankara vemclerin<len 450 ku-
ruş mukabilinde alınabilir. 2.?30 

Kuru mete odunu alınacak 
D. D. Yollan Kayseri 4. l§letme 

Mildurluğilnden : 
İhtiyacımız olan 3000 ıon kuru 

kesılmeıııııı odım % 60 ı me§e ol -
mak ve Çarı:ıamba'da ıealim edılmek 
ııarUyle kapalı zarf usull:yle eluıılt -
meye konulmll§tur. Eksıltme 27. 8. 
942 perııembe günü saat 15 te Kay
serı'de 4 lşletme binasında yapılı.i
caktır. 

Muhammen bedeli 51.000 elli bir 
bln lıra olup muvakkat ıemınatı 
mıkı rı 3800 Uç bin sekiz yüz lıra
dır. İsteklilerin muvakkat tenunııt
larıyle kanunun tiyııı ettiği vesaık 
ve teklif mektuplarını muayyen ~n 
ve saoaı 14 de kadar alikadar 4. 1ıı
leıme komisyonuna vermelerı ıa • 
zımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri 
Samsun ve Kayseri veznelerınclen 
265 kuruı nıukııbllinde alınabilir. 

(8312/6322) 2888 

Kerpiç tuğlaaı alınacak 
D. D. Yolları U. MUdilrllltUn • 

den : 
İdaremiz ihtlyacı·için kapalı zarf 

usullyle 300 bin adet kcrpıç tllğlası 
satın alınacaktır. 

Eksıltme 24.8.942 tarihine mUaa
d'f pazartesi gllnti saat 15 te Hay
d rpaııa'da birinci ııletme komisyo
ııunıla ;ı.apılacaktır. 

M unkkat temi.ırat 1312 lira M 
Lruşt:ı~. 

Eksiltmeye gireceklerin teklit 
mektuplarını havi zarfları ek iltıne
d~n bır saat 1!Vvelıne kadar kom.s
yoı.a ve ıeklif edecekleri tuğladan 
iki adedini eksiltmeden Uç gün ev· 
vel işletmeye verml§ olmaları li -
zımdır. 

Fazla izahat ve !lllrt.name almak 
h;in itletmeye müracaat olunmalı 
ılır. (8195/6205) 2384 

POLiS 

Polia dergisi ba.tırılacak 
&nnıyet umum Müdüriül!'ilndc-n: 
atıob'et umum mOOüriütünce her 

üç ayda btı' ~ Wım Polis 
Der(riıdnln 194.:l :yıı.ıa Ut ballım Jııt 

24·8·942 tar9ılıne milaaAHt PllZRrtaıl gü
nü Mal 15 t.e açık daılltme 'lll!IUtiıyle 
münaicaJln3'a JcnnmUllur. 

:emer roırrnrunna 88 lh'ft tatımtn eım-

mtıı olan ~ mın-ıe - ll8rtna 
metllnA ııömK.'k 1RtftYelıl«ln umum mG -
cmrımc ııııUıı ümll ~ müıra
caMJan. .MıünekaBll)'a ırirooı.tie!'ln 171 
Mrah'k muwldmt tıemtnet rnaldbuız ~ 
lılıdca melııWblJ'lıe beraber :M90 llM)'lı 

knnunda )'8Zllı ~ btı' 1kıtc mO -
nııknılfl günü llBllt 15 te k<ımleyona ııcl-

mokml. (6296) 2386 

n. 

Arlkara Valiliğinden : 
1 - Nafıa ı:arajında tamir edil • 

mckte olan kam)'Onlara rayiç mıtzbaıa'lı· 
na gon: (2120) lira bedel mukabilinde 
alınacak olan (~) nevı kaynak celi açık 
eksi.lınıeye komılmu>tur. 

2 - Mınakkar teminatı (159) lira 
olup keşif evrakı nafıa müdürlu "Hinde 
gonılebılit'. 

3 - Münakasaya ginndt is~er 
ııcarct odasından alacakları chli:ret ve
ikalan ımnnaı makbuz. vt')"a mektubu 
ılc 20 8-9'(2 ~mhe gunu saaı 15 cc 
vili)oetle daıml erıcumaıc münacaatları. 

(6299) '2346 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

[Türkiyede modern teknik§ 
~nasıl meydana gelebilir!~ 
: adcyle Haşim Nahit Erbll'in : 
: yeni b r k tabı çıktı: Yepyeni : 

b r tal m ve tem ye em n n : 
E ana hali.arını ç zen bu escrı : 
- bUtUn m~ktep h<><'.alan, prolc- : 
: sorler okumalıdır: : 
: Ankara'da sat Yl'rl: Akba, : 
: B rkalp, Şencan Kitabı?vlcrl- : 
- dlr. : - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııır' 

A. C. Müddei Umumiliği 

Zabıt katibi alınacak 
Ankam CM. U. 

~ bWurl8n on bcf llnı. me ea.-
naicKAıle. L~P •ki, B gıı, Ba ıc. im • 
roııı ve Eceaıbat maıhlwnıolerı! zab t kA
'*111k ('111ne llltokld olaıılar van;o memu
rin ımnun\Jl)un 4 ma:ldc ndtı yazılı 

ııvııe.f ve eenıdU h iz olduk nnna ve or
ta mıılllk>IJ IDllZ\Ulu oldukJ.nn"la il 

evn kı müsblwl«l'Yle Cllllal<k le aıll .Yc.ı 
encümen!ne müra- .. nıt eto el rl 11 ın o. 
ıunur. (6366) :?414 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
-C İki film birden )--

Beyaz peri 
Joan Crawford 

Bir milletin istiklôli 
Joel Mc Crea 

Bob Bum. 
SUARE: 20.3() da 

Brr Milletin latiklili 
llh bedeli 41000 1 ra, tik Te. 3065 

.... ~• th le ırünll ve saat! 14-8-942 
-.. rna 9,30 da. 
a.. C n 1: kuru ot, mlktan 1147.000. 
;!~~· Muh bedf-11 45880 lira tik Te 
~ lll'a, lhale aünD Vf' ııant 10 .,a 

Ui877) 2031 

Muhammen bedeli taze fasulyenin Kayıp - Ankllra Beled yeelnden 
elli bin lira. patlıcanın onbe$ bin ıı- alınış olduğum 3154 b klct numara
ra, hıım:vanın ylrml bin lira kaba-ı sını ka:ybetUm. Yen s nl alacağımdaı 
tın iki bin dört yıQ-z lira, taze hibe· esklalnl.rı hükmü yoktur. 
nn Uç bin Ura domatesin ylrml bılr Olmıı.ıı Gökmen lSOl 

Kıw!P - 835 ıe>eSlnde clk'(i fre lh 
r84; cd ı:ıme dair Harp olc:ul'lınd.ı n Al· 
~ olıdult'um ~ zıı)1i f!lıUın Yeni 
sini alaca.lllJldıın cıııkWnln hükmü )'d<_ 

tur. 
An1cn dil Ul"SMICI Ml(lrtmwrı No. T 

,.,.._. otll& -- --

--ve--
BEYAZ PERi 

ı~ ....... T.e1ı•e•fon .. :•6•~ ........ , 

2. No lı Sa. :Al. Ko. na vermde:ri 
(3718) 1809 

Pancar alınacak 
M. 1\1, V. l • o ~a. Al. Ko. dan: 
ı - 16Jll0 kılo pancarın aÇtk ek

iltml$1 U. 8 9.&2 gu ı • Hat ıa te 
\ı kara Lv. A blnasınd M M. V, 1 

No, Sa. Al ~o da ya ıla~aktır 
2 - l'ıluh<Lı•ıınrn bedeli 'h:OO lırndır. 

11k tt'n lıutı ..:4-0 lırad.r .;:ı..rtnaıııe.i 
Ko. da 

bedeli 
neaa u 19.8·9'1:.I 

511 t ı~ te kapalı zarr
kon hnuııtur. lllt Lcm\na-
46 .ku uşLur. lst k !erin 

M 

(6267) 

Ambar inpatı 
7 

22.'i5 1 
İki pavyon yaptınlacak 

:M M V. S t n Al Ko.d n . 
Göl k'ıe ıkı pavy n ııışası kapalı 

zarf! ı ıhale)e konulmuştur. Muhaın· 
men be eli 17 644 lıra 02 kuru§ o· 
lup ılk ıeınlnatı 10182 lıra 21 kuruş· 
tur. İhal si 25-8-1942 sulı gilnu saat 
IS tct!ır. Şartname ı 8 lıra 9f kuruş 
n ukabılınılc her gUrı komısyond n 
ahır bılır. İsteklılerın 2490 sayılı 
kanun alık nıına ı;ore hazırlıy ıcak -
lnrı teklıf mektuplarını ihale gunU 
s u 14 e kail r 111.M.V. 4. No.lı Sa. 
Al. Ko vernıclerı. (6185 ı 2245 

Pavyon yaptırılacak 
M. M V. Satın Al. Ko.dan : 
1 Y erköy'de bır pavyon inşaa-

tı k p lı zarfla ıhaleye konulmuıı -
tur l\lulı ı ıııı n h 1 il 4690'> lıra ()5 
kunı olup tik tem natı 3517 lıra 88 
kuru tur. Kap ılı zarfla ıhalesı ~ • 
8 ıııı.ı cuııı gunu saat 15 te M. M 
V. 4, No lı Sa. Al Ko.da Y".~pılacak
ıır Ş rtname ı 2 lıra '3S kunış mu • 
kabUı de b r giln komısyondan alı
nabılır l teklıler n 2490 sılyılı ka • 
nun tarlfaıınu göre haıı:ırlıyacaklı11·1 
tekhf mektuplarını ıbale günU aaat 
H e lı:ad r kom syona vermelerL 

(6187) 22"6 

Çeıitli çinko levha 
yaptınlacak 

M. M. V ek !)atın Al. Ko. dan: 
Çinko .levha Beher Kati 

No. 
6 
8 

10 
12 
19 

kılo u Tutan teminat 
Tonu kurus L ra Lıra 
20 172 34.400 5.160 
60 167 83.500 10.850 
'3<ı 162 48.600 7.290 
60 162 97.200 12.220 

160 153 :H3.200 ~ 
820 506.900 

Yukarda dns, ~ vıe muham
m n bed ileri ile kaU teminatlnn 
h zalannda ;)'azılı muhtelif ebatta 
t n o leııhalar pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlı ı 14-8-942 cuma 

Unü saat 15 ted r. Parça pa~ da 
hale ed leblllr. Şartnamesi her gun 

kom S)"Onda görülebll r. Talipler lDe'Z 
kOr gün ve saat.le M.M. V. 2 No. lu 
satın alma kom s:yonu.na müracaat-
tan. <61881 2247 

KuJlUn alınacak 
:M. M. Vek. :sa. Al. Ko. dan: 
Ueher kilosunun muhammen bedeli 

6~ kuruş olan 300 ıon kurşun pnııar
lıkla satın ıılınac ıktır. Puarlı.ğı H . 
8. 94:1 cuma gunü 411.t J6 dadır. 

llıılunabUen nıWct:ır ı>atıa alınAbi
lir. Kati ıc:ınıııatı 22 000 liradır. Şart
nAmeal h r .ır;üıı lwnli yonıla gurulel>l
lır. l alplcr mezkur gun ve ~lte M. 
M. V. 2 No.lu ~a. Al. Ko. il& mllra
ca U rı. (6180) 9303 

Etüv tamir ettirilec~ 
M. M \ t'k. Sa. Al. Ku. dan: 
l t ad t k>J ar etııv pazarlıkla ta

mir etıırllecektır. Ke lf 'e şartname
aı konıi ) onda gorülcbllır. l'uarlı~ı 
8 H 9 l2 salı gıınü s t 15 ıe M. M 
V. 6 No.lu s ıtın alına komla;> onunıla 
yaııılacaktır. lste-ldılerin mııayyt'n gun 
ve sn ılle kom is> onda hulıınıııaları. 

(ü270) 2323 

Ahıap köprü yaptırılacak 
1\1- 1\1 'v ka. :Satın Aı. Ko. dan: 
29.7. 942 gllnU pazarlığa konulan 

Ankara'da yayalara malısua a1ı§aı> 
köprU ıntaaı ı ıne lsteklısı çıkmadı-
ındırn 12 8.942 ç&r1amba günu aaat 

10 30 da pazarlıkla ıbaley;ı konul -
mu tur. Kati teminatı 861 lira 16 
kunı tur. 1steklılerin pazarlık ..Un 
ve saatinde M. M. V. 4. Nolu Sa. 
Al Ko. na gelmel ri. (6181) 2891 

Jio. na n rac 
(616~) 

Kuru ot ve saman alınacak 
M .M. V l No lı S . Al K • ıı: 

1 ~ 1 r h y tık uru ot 
ve 5000 liralık sa an p rlığı 7 8. 
942 aaat U c Ankara Lv. A b n -
ııında M. M V. 1. No. lı Sa. AJ Ko. 
d.ı y pıtacakıır. 

2 Muhammen bedel ot iç n 11 
lıuruı aanıaıı ıç n 7.f> kuruştur ls -
.eklilerin k ıll tem n tlan de Ko 
ı.a müracaatları. (6361>) 2UO 

Ot ve aaman alınacak 
M M V. 1 No M Al. Ko d n: 
1 (~ cı harla Jcıt ına tt' 

§arlı) le !iOOO lira ık ot ve a tun 
DYn .Uı .eakıu 1 aaarlık 7 8. 
saat 1 ~ te Ankara Lv. ı 
M M \ 1 .N o. Sa. Al. Ko 
) aııılacaktır. 

2 Muhammen bı Cici ot i n ı ı 
kuru§ uman ıçın 7,5 ıkuru t l ek-
lılcrln katı tewınatl ı rı le a 
nıuracaaUarı (63ü7) 2'11 

Grafit altnacak 
M. M. \. atın Al. Ko ilan • 
.Beher k 108\lnun muhaınm n be

deli 70 .kuruş olan 15 ton rnf t pa
zarlı.lda ısa.tın alınacaktır. Pa r ğı 
1~·942 pazarteııı günü saat 15 e
dir. Toptan vermt> c tal p bul~n a
dıtı takdirde parça pnrca da satın 
ahrıahlllr. Katl t nunatı 1575 l ra
dır. Sartnamesl koınısyonda her n 
görillebi r. Talıpler m zkur gUn ve 
saatte M.. M. V. 2. No lı tın a ma 
komisyonuna müracaatları. 

(6179) 2302 

SATILIK EV 
Bahçeli Evlerde B. 4 tipi 

bir ev satılıktır. TelefOrı 3 78 
e mUracnt. 1595 

Kayıp - Yedıncl SeYoYar Jandar
ma taburundan 1930 H>n n<fo adı· 
ihm terhis tezk rem kayb(>tUm Ye
n lnJ alacatamdan esld&lnJ.n hükmQ 
yıoktur. 

KRY9f'linin (Gel!) nah y nden 
Vekse ıkôy{inden Kayseri eri k 

tubea nden Seyit Mehmet oil~ 
Remzi ÖZyfirt>k 321 

Kirahk Garaj 
Bııkanlıklar karıııııında Ka-

ranfıl sokak No. 43 1610 

Radyo ve oaailitör alınacak 111••••••••••• 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine bırden (7953) lıra fiyar 

tahmın edılen (19) adet radyo ile 
(18) adet Ossılatör 13. 8. 942 per • 
§eınbe gtinU saat 11 de pazarlıkla 
ı;atın alınacaktır. İstekUlerın (1192) 
lira (95) kuruıluk kati ıeminadarı 
ile birlikle pazarlık gUn ve saatinde 
M. M. V. 2 No. lı Sa Al. Ko. nuna 
gelmeleri Şart.namesi her ..Uıı ko
mııyonda görülebılir (6360) 2413 

Aapeat levha alınacak 
M.. M Vek. Sa. Al. Ko. danı 
Beher kilosuna 92 kuruı tahmin 

edilen ceman 2500 kilo mubtelıf ka
lınlıkta upest levha puarhkla 13. 
8. 942 perıembe gUııU saat lf.SO da 
saıın almaca.kur. Tamamına talip 
bulunmadığı takdirde ayn ayn ta • 
lıplere ihale edılebllir. Kati temina
tı 8.&5 lıradır. Şartnameııi her ır:ün 
komisyonda eörillebilir. Taliplerin 
mezknI s-ün ve saatte M. M. V. 2 
No. 1ı Ko. nuna ~elmelerL 2412 

Bina inpatı 

Salıhk baüal dükkinı 
Necatibey C. Özen bakknliyesi 
No: 17 devren acele aatılıktır 

..1111111111111111111111111111111111. - -E 500 kuruşa E - -: Tahta Kal')'ok.a ~ Ko- : = ~azan Cünel Kundura ma- = = U-ndtı. aaulmalruıdlr. Tel 3588 = 

.,ııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Sahhk kiair köJk Ye arsa 
Kec.-Wlr«ı~ ddeftol'll ~ 

otübüa OOnıtm& ~ daldka -
-.tede ftllat ertı:Anı tıartJlt'e ..__ 
• )'ONnda .. katlı kA1'111r ~ 
ve 15 ooo metre mıuınıbbıu ....... 
~ tnıMGtıe arele BRllı ilmr. 

P&JWl!illııre tolurtml mumıctındlh-
FJm1AJc bank- evi 
hMclm ~r. 

Tfltıı11Atı w '" 
~ine mümC'aftt.. T 

Adrea A 

Fabr1ltaAl M 
EtftTl SUnhA.)' 

MI V 

lfl98 

M. M. V ekA. Sa. Al. Ko. dan: 
67337 llra 95 ıkuruş k~ lbede:l.11 

Kmkkalede bina ınşası 24-8-942 pa
zartesi günü gaat 11 de kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuttur. İlk te
mlnatı 4616 Jlra 89 kuruştur. Keşif 
ve şartııameel 337 kuruş bedel mu
kablll Askeri Fabrikalardan verilir. 
Isteklll r n ~90 sayılı kanun ah
ktımıına aöre hazırlı:yacakları zartıa
Tl hale g{lnü uat 10 a kadar M.l 
M V. 4 No.. lu Sa. Al. Ko vermele-

ıi. <6~1U. Dil ----------· 
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Drene j tesisatı 
Belediyeler Bankasından : 

l - Banka merkez. binasının 
cenup ve gnrp kısımlarında :ı;~p
tırılacak derenaj tesisatı kapa. 
lı zarf usullvle ve vahidi flvat 
üzerinden eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Bu işin muhammen bedt'I! 
(11 000.-) on bir bin türk lira 
sıdır. 

3 - Talipler şartn.!lme ve sa
lr evrakı (66) e lli be ş kuruş 
mukabilinde Belediyeler Bnnka • 
sı Umum Müdurlüğüoden nla • 
bı irler. 

4 - Ek~iltme JO Ağustos 9-&2 
pazartıosı ıı:Onu saat ı6 te An -
kara•da Belediyeler Bankasında 
Banka idare meclisi huzurunda 
yapılacaktır. 

ıı - Eks itmeye girebilmek i
çin talıplerın t eklif mektuplarly. 
le birlıkte 3 7,6 .> edı buçuk nis
betinde muvakkat temlnatlannı 
ve 24!'10 sayılı kanunun tavln ey. 
led ği veslkalan ve bu 1 e alt 
Nafıa Veklletlnden alınmış eh
liyet 'es k.ıılarını en geç eksilt
me gün saat 12 ye kadar han
ka umum mildilrlllğilne tevdi 
etmeleri şarttır (Postn gecik
meleri mazere t savılmaz). 187'0 

ANK ARA BELEDİYESİ 

Plaka yaptırılacak 
Ankara Bcledıyesinden : 
1 - Bnıı nakil vasıtaları için Y1.P· 

tırılacak (100) çift ve (14-6) tek pll<
b on be n m ddeUe açık .eksiltme 
) e konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (llll7) lırıı 
(50) kuru tur. 

8 - 'femlnab ( 6) lira (61) kuruş. 
tu r. 

" - Sartnam~lnl örmek lstlyen
lerın her Un e ncümen kalemine ve 
teklilerın de l i. . 942 &ah günu 

&ant ı JJO da belediye d iresınde mü
teşekk 1 encumene müracaatları. 

(6106) 2192 

Tabut yaptırılacak 
An.kam Belediyesinden: 
1 - Şehir mezarlııtı ihtiyacı için 

yaptırılacak (100) Q büyük V'l 10) a -
d edi kücük olmak üzMe ceman (110) a
d et tabut on tıeı ~n muddetle ve açtk 
e tmeye konubnu5tur 

2 - Muhammen Dedeli (19~) Ura -
dır. 

3 - Teminatı (146) :ilı."B (.?5> k1:ıus. 

tur. 
4 - Şa.rUıamennl ~örmek lstıyenlc • 

rlrı her ı:iın encümen kalemine ve Is • 
teki ertıı de 18·8·942 ~ S'iinü saat 
10.30 da beledi.Ye da reslnde müteeekkll 
encümene müracaat.lan 2183 

Kumq alınacak 
Aokara Beledıye inden : 
1 - Beledıye su idaresi işçileri el

bisesi için alınacak (270) metre ku !'I.aŞ 
on beş gun mUddeUe açık eksiltmeye 
konulmu tur. 

2 - .Muhammen bedeli (1 6~1 ) lira 
( 60) kuru tur. 

8 - Temınıı.tı (128) lira (12) ku
ruştur • 

4 - Sartııııme ve kumaş nümune
sini gormek istlyenlerln her giln enrd
men kalemine ve isteklilerin ae 1 8. 
9.ı.2 salı günü ıaııt J0.30 da b elcd.yc 
da rtsınde müteşekk!I encümene ınü-
r caatl rı. (6109) 21 6 

Üstüpü alınacak 
Anlmrıı B elediyesinden: 
1 - Beledıye ihtiyacı itin alına

cak (606) kilo üstübil on beş ,çın 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (SU) lir;ı. 
dır. 

3 - T emlna n (68) lira ( 68) kuruş. 
t ur. 

4. - Şartnamesini görmek lsUycn
lerln her gun encümen kalıomine ve 
lsteklılcrln de 21. 8. 942 cuma günll 
saat 10,80 da bele dive dairesinde mü
teşekkil encümene müracaatları. 

( 6226) 2211 

Tavan ve bölme 

yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Meyve ve yaş sebze hali mn

dürlyet ve lokanta dairelerine yap
tırılacak tavan, camekAn ve bölme 
işleri on bes gün müddetle açık ek
sıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2733> il· 
radır. 

3 - Teminatı (204> lir a <98> ku
ruştur. 

4 - Sar tname ve keşi f cetvellnJ 
g5rmek tlyenlerin her giln encil -
men kaleminP ve isteklilerin de 21-
8-942 cuma gQnU saat 10.30 da Be
led ye dıı.lres nde mllte$ekkll encü· 
mene mllrııcaaUan. <6227> 2278 

Küçük TaS3rnıt 
Hesapla rı 

2 İkincit eşrln 
keoJılesine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 Uralık 
1 .. !500 

2 " 250 .. 
100 .. 

M" 
2:5 • 
10 

Alakadarlara 
A skerlik Şubesi Reısliğinden , 
Meşru mazeretleri yUzunden tah -

rlr komisyonuna getınlcmıyerek mu
ayenelerı y.apurılamıyan nakil vası
talarının komisyon tarafından ma • 
haJlerinde muayenelerı icra kılına . 
cağından 11.§ağıdakl tarihlerde nakil 
vasııası sahıplerinln adreslerinde 
bulunmaları ilan olunur. 
l 7.S-1942 Keçiören. 
18-8-1942 Etlik 
19-8-1942 Çankaya ve D kmen 
20-8·1942 Maltepe, Flşekhııne ve 

Bahçelievler. 
21-8-1942 Yenı ehir. Ulus ve İttal· 

ye Meydanı. 
22·8·194-2 SoğUkkunı ve lsmetpa~a 

Hacıbayram ve Akköprü 

1
24-8-1942 Ulucanlar. Ham mönü. 

Halkevı C becl ve Ceza· 
evi. 

25-8-1942 Dığer )'erler. 

Z l RAl KOMBİNALAR 

Demir çemb e r ve boş t enek e 

satışı 
Zirai Komb nnlnr Kurumu Mer-

Kez Bolgesı Re s nd n: 
Gazi !stasyonundak Z.ral Kombi

nalar Merk z Böıı;;esı atöl:ves nae 
me'icut aşağıda m kt rlnr ıyazılı de
mir çemb r "e boş tene"e 24-8-1942 
pauırtes g.ınu srıat onbeşte açıı< ar· 
tırma le satı acaktır. ! te il er n 
Keç oren >O unda 1 na ı.rıdn Mer
kez Bölge Re sllğ ne mUrncaatlan 
llfln olunur <625SJ 2337 

Muhammen m:.:ktnrı 3 O k lo, mu· 
hammen bedeli k osu 6 mu,akkat 
teminatı 13 1 ra 50 kuru n vı: 3 
sant ml.'trl.'l demır çember. evsafı az 
kullanılmış. 

MuhanmK'n m ktan 300 k ıo, mu
hammen b d 1 k !osu 20, muvakkat 
tem natı 4 1 ra O kuruş. n \• muh
tel f cemb<or, evsafı hurd:ı. 

Muhammen m tan 2000 adet. 
muhammen bed k lo u 20, mu
vakkat teminatı 30 1 ra. nev mazot 
tenekesi, ev Cı çok mustam '. 

Gümrük v e inhisarl a r V . 

Temizli k malzem e si 

alınacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vek!letln

den: 
ı - Veklı.let ihtiyacı l~n açık 

eksiltme usul ye t m zl k. bo~acı 
ve &a r malıeme s tın nlınacakur. 

2 - Muhammen bed 14 O ı ra 
olup muvakk t tem natı 105 ı radır. 

3 - ihale 8-8-942 cumart gUnü 
saat 10 da Veklı. et Le'inzım Müdür
ıu~unde kurulu kom yonda yapıla
caktır. 

4 - Buna alt ıartnnme ve numu
neler her gün levazım mlldürlüğün
de göriılebll r. 

5 - Kanuni vasıfları halz istekli
lerin belli gün ve saatte muvakkat 
teminatlarını VekllE>t veznesine ya
tırarak komisyonda hazır bulunma· 
lan. (5833) 1881 

NAFIA VEKALETi 

Su i şleri 

VİLAYETLER 

Ot ve saman alınacak 
İstanbul Bcledıyeslnden : 
Temizlik işleri hayvanatı için alına

cak (896000) kilo saman ve (396000) 
kilo kuru ot kapalı zarf u uliyle ek
siltmeye konulmuştur. lllecmuunun 
tahmin bedelı (59 lOO) lira ve llk te. 
nıln'llı 0220) liradır. Şartname (149) 
kuruş mukabilinde beledi> c temizlik 
i lerl müdürlugüoden alınablli r. İhale 
10. 8. U2 pazartesi günü saat ili tc 
İstanbul heledi)csl daimi enclı ınrnl 
odasında yapılacaktır. 'l'ııliıılerln il k 
teminat makbuz ve)'n mtktuı}ları \'e 

kanunen lbrnzı l üzımgt'len diğer vesl
kalariyle (2,90) No. lu kanunun tn
rlfatı çe• rcslnd.e ha:ı:ırlıyacaklan tek
lıf mektuplarını ihale gunü saat 14 
e kadur daimi encümene vermeleri 
IAzımdır. (7 l) ı93' 

Ekmek alınacak 
Sinop C. M. U. ı ~ndcn: 
Sinop umunu ceza.,v ndekl mah

kum \e mevkuflara 942 mali yılı 
iç nde veril<cek 182500 llA 292000 a
det ekmek 30. 7. 942 gUnQnden iti
baren > rml gün müddetle ve kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmış· 
tır. Yevmiye 500 lllı 800 adet ekmek 
\'erılecekUr. Bedeli muhammen 
32120 llra olup temlnntı muvakkate 
2409 liradır. 

İhale, 19. S. 942 çarşamba nü 
aat on dörtte lnop Cumhuriyet 
Müddelumumlllğınde yapılat'akıır 
!=:artname. tatil gUnlerlnden maada 
her gun S nop Cumhuriyet Muddel
umum lıği kaleminde g5rUleh let'e· 
ğinden talipler n müracaatları lll'ln 
?'unur <6Hll 21!l7 

Atölye binası yaptırılacak 
Urfa Nafıu MUdurlilğu~..,n: 
l - Yapılacak iş: Urfa'd guuıruk 

muhafaza t" kllütına ait A'ol.)'c bıı.a. 
sının bir kısmı in aatı olup kap lı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu tur. 

2 - Keşif bedeli (29292) lir.. (83) 
kuruş 'e murnkkat tr.rıılnat bedelı 
(2l!J6) lı.rn (9..!) kuruştur. 

3 - ihale 19 . 042 •nrlh ne te
s düf eden çarş ımba gıınil saat 11 de 
Urfa Nafıa milclUrlUğu oda~ınd, .nü
te<ekkil komisyoncu > apılııc ktır. 

.& - Bu işe alt ev rak Şu11lardır ı 
A) Proje, 
13 J Metraj cctvrJi, 
C) Silsile! fiyat ceh'cll, 
D) Keşif hııUisa ce t> eli, 
E) Hu ıısi fenni şartname, 
F) Kapalı zarf usııliyle •kalltme 

Şartname ı. 

G) Ba)ındırlık işleri ırenel iartı•a
rnr- i, 

H) Yapı 1 )eri umumi fenni 'arl-
namesi, 

İ) Mukatele projesi. 
1) İh:ı:nrat projesi. 
ll - İstı> enler bu e•·rnkı U'rf!I nafıa 

mudurltili:unde ı::llrr.blllrler. 
6 - E k lltmeye iştirak edebllnı"k 

için talipler in en az bir kalt'md.: 'irını 
bin liralık bina işini taahhıit ve· nııı
vaffakıyede ikmal elmış bulunması 
IAzımdır. 

'r - t -teklller lhııle tarihindı-ıı en 
az tlç gün evveline kanar \·llAyı .. m;ı. 
kamına mlıracanUa alncakları ehlh et 
vesikasını , teminat mek tup veya ınak. 
buzunu ve 9 ı z sen,.~ine alt ticıır"t o. 
dnsı 'esikaııhl e tıoklif mektup!,ırını 
havi ve 2'90 savılı kanunun tB"lfottı 
dahilinde hazırlıvaeaklnrı za rr•arını 
ihale sa!ltinden bir r.nat evvelin.: kn. 

Nafıa Veklletlnden: dar mnkbuz mukııbllind• konıl9yon 
Eksiltmeye konulan !.ş: relslili'ine vermiş bulunmaın rı l'lz ı m-
1 - Su 1 !eri on dördllncO şube dır. ( 6243-8243) t.>28Z 

müdilrlüğü bölg ıc nd Arnık ova- Çam tahtası alınacak 
sı bataklıklannın kurutulması ve Erzurum Sl.lAh Fabrikası Müdilrlll· 
Asi nehn ısJAhının kmnli l.şlt-rl. fründen· 

Tahmin ed len keş f bedeli fiyat · , 
vahldı esası üzcrlnd n (1 553.182) ıı-ı 1 - Erzurum sUAh fabrikasının ıh -
ra (79) kurustur. t.lyacı ıcı.n azı 400, ı:oA'U !500 metrt> mi· 

2 - Eks itme 26 .8. 942 tarihine kabı cam tahtası on beı ırün mılddetlf1 
rastlıyan carşamba ı;llnU saat (15> vo kapalı zarı usul.lylo ekalllmc>e ko. 
te Ankara'dn su işleri re si 1 bina- nulmu&tur. 
sı içinde toplanan su eksiltme ko- 2 - lhaıesı 21 aQ'Ustos 9~2 c•.:m1 ııu· 
misyonu odasında kap:ılı zarf usu- nU saat 16 da Erzurum 1'11Ah f!\brlknsın
llyle yapılacakıtır. 

3 - İstekliler ekı: itme sartname- da toı>laMea.k •tın al:ma k()ll•lıl)t nun. 
si, mukavele proje I, bayındırlık ıs- ca >ııpılaeaktır. 
lerl genel şartnamesi, umumi su iş- s - Cam t.a.htuınm beher met.re mi
ler! fenni sartnames ile hustısl ve kAbı için 95 lire. tlırat tahm n .ıdllnıls· 
fenni şartnameleri ve projeleri C50> Ur. 
llrn knl'Şllıitındn su işleri relsliğln- 4 - Mu,ıılcka.t temtnat m kuırı ~ 
den alab lirler. Urn eo kuM1$tUZ'. 

5 - Şartnamesini ~örmek clıat ve 
e\-satıru ötrcnmek lst!Ycn ta.tipler n.'S· 

m 1 tatil ırü nleı1 harlç ol.mAk üzere h•r 
~ Erzurum s!!Ah tabr1kası müdUrhl 

4 - Ek ltmeve glrl"b imek için 
lsteklDerln (60 345> lira (49) ku· 
ruşluk muvakkat tem nat vermesi 
ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az fic gfn evvel b r d lekçe ile 
Nafıa VekA et ne müracaat ederek 4'ilne müracaatın öıtTeneblllrlcr. 
bu ise mahsus olmak llzere ve ka 6 - İhale ırünil ısteklllerln Ucıırct 
almaları ve bu ves kayı g5stermele· vesutuı ve teminat mektuplannı havı 
rl sarttır. tekli! zarnannı L"ıale ııaUnden bir ea'lt 

Bu müddet içindi.' vı>slka lste~ln
de bulunmıyanlar eksJLmeye gire· 
mezler. 

5 - İsteklilerin teki t mektunln
rını lk'n<'I madde<le yazılı saatten 
bir saat Bnceslne knd11r su lslı>rl rel-
111"lne makbuz karşılığında vermeler' 
lltzımrlır. 

Postada oıan ıre<'lkmeler kn1'rı.ı1 e· 
dilmez. (5910> 2204 

evvel mezkQr koml,.yona vermeleri illin 
olunur. (6237) 22SS 

Memur aranıyor 
~[a lat' a Beledlve Riva etinden : 
1 - 260 llra Ucretl! helediyeıııl:ı: 

ı-lektr!k mllhendl lifti ile 70 lira U<'
retll ba• montor ve 70 llrn ılcrrtll hir 
adet tlektrlk sayaç ara r memurlukl arı 
münhnlclir. 

2 - Taliplerin ıllplnmn , t'hll,•ttn:l
me vt sair enakı mlısbitıo ımretlerıy
le birlikte mlıracantlnrı UAn olunur. 

(6277) 28~0 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
Y~a.t Natıa MUdUrl\Hründaı: 

1 - Yo:ı:~t-Ymcöy :yolunun O + 460: 
6 T-910 uncu k)lonwt.relci a.nuıı~da 

74103 lira 58 ku:nııi kC$lnl varı.ant ıo· 

se ve Jırnal!.tı sınab'e bl kap lı zart u -
su ·ıc da; tmeyc koıunu tur. 

2 - Bu l$C alt 1art.nnme ve evraklar 
ııınlıardır: A - E:<ıllltme fllrt...111m~ı. 

U L U S 

Memur alınacak 
Türkiye to Bankası Anonim 

Şirketinden : 
Bankamızda çalı§tırılmak tl

zcre musabaka ılc mt:ıı•ur nh · 
nacaktır. 

1 - .Müsabaka imtihanı or
ta mektep, lise ve ticaret lise· 
sı mezunları arasında yapı la -
c.ııktır. Lısan bilenler t ercıh e
dilir. 

2 - İmtihana l;'l r m ek için 
askerliğini ikmal etmiıı olnıak 
ve aııu~ıda yazılı vesi kaları 
ımıihan glmUnden evvel B an • 
kamız Memurın MUdilrlüğüne 
tevdı ederek numara almak 
şarıtı r. 

a) Nüfus tezkeresi. b) A s • 
kerlik vesık.:ısı, c) Tahsil ve
sikası. el) Varsa. çalıştığı yer
lere alt bonservisler. e) Bir a
det vesika fotos;"r ıfı. 

3 - İmtihanı kaz nanlar 
3659 numaralı kanuna gtlre a
labilecekleri ücretlerle mün -
hallere tayın olunacaklardır. 

4 - Ona mekteJl mezunu 
taliplerın ımdhanı 17 ağustos 
1942 pazartesi gunü, lise m e • 
zunlarının ımtih nı da 1 aius· 
tos 1942 salı ı::'iıniı yapılacak · 
tır. 

:J - Taliplerin en ı.:ec lfı a. 
ğustos 1942 gUnUııe kadar mll· 
raC'aatıa btılıınmnlerı IAzımdır 

1575 

Şose tamır ettırilecek 
hu chır lJ 111111 hncıımen Heıtilı • 

gınclcn : 
ha palı ı.ıırf uı>ulı) le cksıltnıe,> e ko

nan ış: 

1 Kır thır Yerkoy ) olunun 
2JX510 - 2,xooo kllorııctrclcrı a
ra ınd l :!658!> lira :.8 kıırus keşif lıe 
delil e aslı osc tanııratı ı ıdır. 

2 - Hu ı•e ııt e• rak ıınlardır : 
A - ürafık, B Ke ıf 'e ke lf 

lıUIA ası, C - Husı si ve fenni art
nııme, I> - Lk ılııııe ş ırtı~ nıc ı . 

l~ - Mukn,·ele proJe•f, 
3 - Bu iş 29. 7. !HZ tarıhlnrlrn 

2.5. s. 942 tari hine kndar (2 ) gun 
nı ııddf'tle kıp ı lı zarf u sııli) le eksllt
rıı ı > e k"nıılınu•tu r . 

4 - Eksi l tıııe 25. 8. !>42 salı gli 
nU saat 115 te daimi encııııı en lllr ı • 
fından yapılacaktır. 

15 - İsteklilerin eksiltıııeye gire-
bllıntlerı lı;in J '11!1 lira muvakkat te
mınat ) ıtırınal rı ve n agıdaki ve. 
lknl ırı ıbraz etmelni l ızımdır. 

A 1 karet odasındn ka) ıtlı ol-
dııfrnna daır 'ı- ika, B Hu 1 ıı;in 
hır hnfta eV\el \İl l\l'llen alın ını eh 
li) et vesıkıısı, C • Tck l ıf mektııp-
1.ıırı eksiltme tarihi ol n 25. 8. 942 
snı. gunu 5aat ili ten hlr s:ıat r.v•e
line kadar daimi rncllın<-n başkAtibl
ne makbuz ıııuknbilindc vermeleri 
l hııııdır. 

6 - Bundnn sonraki t eklifler V'C 
postadaki gecikmeler knbııl edilcmi
> f'l'Cktir. 

7 - Oııha 7.i) a<le tafs lldt a lmak 
lstiyı'nlerin rlai ıııi e nrıırııen h ı kı\tihi
ne m u rar·ııat etmeler lıiımndır. 

8 - flı\n iicretleri \'esaır maHııf. 
rı n muıenhhide ait olıl ıığıı llAn <>lu-
nur. ("31 ı .6a21) 23 7 , 

Müzayede ile sahı 
Yeni ~e az kullan l.ml6 Ud od:ı 

t.ııJrunı. mlıkeınmcl b!r yemek o
dası ~ sair ev ~ynsı ıız:ıtl(lt do
la.Yısb'le açık m ÜZQ.)'ede ile me
zat id."ll'('51 tanı.tından 9·8·M2 pa

zar ı: nü 9.15 • 12 ams nda Hah· 
~-c vlcr b 

tıl c k r. 
ncl tn ~ 7 No d ıra· 

lf.OS 

'---·--~ Bayan öğretmen alınacak 
Çocuk Esirgeme K u rumundan: 
Çocuk F..sirgeme Kurumunun Ke

çlören'dekl Çocuk Yu\ası lı;in bir 
Bayan öğretmen alınacaktır. Miles
sese yatılıdır. Ö{:retmen n Jaşe ve 
ikamet yeri müessescce tr.m n ed 'e
cekt r. Öğr tmen okullarından me
zun ve ilk okullarda öğretmeni k 
y.apmı.ş olan istek! lerln Kurum Re-
si gine müracaatları. 1613 

1KT1SA T VEKALETİ 

Daktilo alınacak 
lktısnt YekAletindtn : 
l\Jııııılln Umum ınUdllrluğünr sn 11-

rn t.ıcretle no ıııüsııbnka ile bir dak. 
tilo alınacaktır. 

l\!üsahak l lmılhanı 11. 8. 9 12 tari
hine nıiı sadif snlı gıınU snnt on dort. 
te ,·apı lncıtktır. 

Tnllpl<'rln hir dilekçe ile mllrıırnat. 
l nrı. ı;~o:.!) 2:Ji3 

U L U S - 23. üncü )'1.1. - No. 7545 
lmtl)'az ııahlbl 

lSKENDER ARTUN 
Neşri.yat ve Müessese Müdürü 

NASlT tJLUO 
ULUS Bıısımevl ANKARA 

OlKKAT: Gazetemize ııondcl'llcn rı • 

--~-------~---~ --........ __ - . - ·----· ... --~-'~ - - - ·_ 

7/8/tM! 
1 M. M. VEKALETİ DENiZ 1 , ______________ ___ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Kaza:n tuğlası alınacak 

Doolz Levazım Satın Alma Koml9YO· 
nundnn: 

ı - Tahmin ed en bcdelJ (21600) 

lira olnn takribi ft.1deU 120 1.-0n kazan 
tul'ıla.aırun 11·8·942 salı &'ilnü ııaat 15 te 
J<:ıı.sım~da bulunan deniz ıcı.·azım sa
Un alma komls)'om.mda kapııll zartla 
ckslltnıC51 yapılacaktır. 

2 - ilk U?mlnatı (1620> ika olup 
sartnamcsl her &'iln la saati d.nhllln<lc 
mczknr komlsyondıan bedcıstz ahnabl· 
Ur. Rcs1mlm1 de koml&yonda gorü!ebl· 
llr. 

3 - Istekuterln 2490 s:ıırılı kan unun 
lst.edltl vesikalarla birlikte teklif mek· 
tuplanru ekBUtmen!n :yapılaca tı belli 

~Un ve saatten bu saat evı;eHne kadar 
adı ~ecen komlsYona vermeleri 

(7S::'>5.583Sl 1Sl9 

Zeytinyağı alınacak 
Deniz 1 e\ azım ~mlrll)cindf'n : 
M ıkturı 20 ton . cinsi :ı:e) ılnyıığı, 

ınunkkat teminatı 17V7 lırı 4li ku
ruş, ihale gıınü 2~. ~. 19U aat ıo. 

l\Jıkıa rı l ti ton ı:ın ı ze) tin) all;ı. 
ıuu' ıkkat teminatı 'r 13 lira i6 kuruş, 
ıhale 2 L ~. ı !• L.! sııat ı •. :ıo d ı. 

ı - Çan ıkk ıle nenız K. ılıti~ ncı 
ol n } ııkarıda ) aY- ı lı iki kalem erzak 
ı çık ek ıltıne ilr 5a11n alııı ıc ı ktı r. 

2 llıınl!lr ı aıt sartııanıtl••r her 
gun \nk r ı'ıı ı Dı•nız Mıı~lt ır l ıfı;ı 

Lv. Şh \ J<l, lııırn. Çanakkal<' Den11. 
K. •atın alma koııııs) onu, lstıınbııl 
dcnı:r: sıınn alııı ı !~o du gorıılchılır. 

(6l29) ~3!'13 

İnhisarlar Umum Md. 

Yapı işleri 
lnhlsnrlar Umum ~l udu rllığUnden 
ı - ProJe, keşıf \ e rtnamesi 

nıueıhınce ıdaremlzın Kııbııştıık'takı 
ba)ııı ıı dıırl ıı k hıııa~ında >aptırucııgı 
ta(lı)At ı,ı kap ılı zarf usıııu ile cksilt
ıııı) e kon[ıı ıı~tıır. 

2 - 1'ı·sıt hcdeli (:H.ı ı .:ltı ) tin% 
i,.ı ıııın al.kul tem i natı (:!.jbi) lırııd ır. 

a. - Lksiltıı ıe 1 ~ . b. !I 12 cııı ıı a l(U

n ıı ı;ııat IO.:JO cin İslıınlıul'da 1'n - ı 
hataş'tıı lc \ azım şuheslııdckı ıııcrkcz 
ıl ım koıııİ•J onunda JRt•ılııc ıktır. 

4:.. ProJt:, keşıf •e ~ırtnaıııc (li:l) 
kuruş ıııııl..abllındc söztı gı·çen ~ube
rlen \e \nkarıı, lzmır b ııııııtıdürluklc
rıııd<'n nlınahllir. 

5 1-.k~ıllıııe) c girmek ı~ti> enlerin 
(115.1100) lırıılık bu kdbil ın a ılı mu. 
rnffaı,;ıyl'tıc J ıpıııış oldukl.ırınıı. dnır 
ve-sik ı ıbraz ederek lha e ıı:ımtindl'n 
( ) gun enelıne kadar ıııııum ınudıır
IUk ın ıat şubesınrlen a) rıca ek·llt
meyc i,tlrak \ CSiknsı alııınl ırı 1 ız ı ın- I 
dı r. 

6 - Eksilmeye girecckle rln m!lhılr
IU teklif ıncktuplıırını kanu ni ves ıik- 1 
le 3 7,l'i gu\ enme parası makbuzu 
vı•ya hanka lt'nı iııat rııe ktııhıınu \·c 
şartnamesin in ''F'' f ı kr.ıs ırı<IR ''aı ıl ı 
vesaiki lhth:ı elec:-ek nlıııı kapıılı "zıı r f. 
!arını ihale gUıııı ı·kslltrııe saatıııdcn 
bir saat eH eline kada r ıııczkOr koınls-
> un hnsknnlığına makb uz mukabilin
de vermeleri l tııırndır. Postndıı nıku
R gelecek ıı: ecikmelcr kahul olunmaz. 
( 8 103-6078) 2 1U 

DEVLET DENIZYOLLAR1 

F oraj işleri yaptırılacak 
D. Doolzyollan !eletrne Umum MU

dürllıiiünden: 

1 - Jtallç !abrtkamızın havuzltınnda 
)apı ncak tornJ işleri (8750J Ura uze. 
r1nden k ı Plllı zart usul ylc ekslltmc>c 
~ıkarıtmıııur. 

:ı - EksUt.me 14 al!ustos 1H42 cuma 
gün ıı Mat 15 tc idare merkez nde ıılım 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

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

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
4':ıraat Bankasında kumbaralı ve lhbarsı:z. t asarruf bcsaplarında 
~L az 50 lirası buluna n lara senede dört defa çek ilecek kura ile 

aşağıdaki plana göre ik ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 

4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 

l 00 Adet 50 Liralık 5000 Lira 

120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 

160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

l<u ra lar senede 4 defa, ı ı Marı, ıı Hazır an. 11 E y!UI ve 
11 Bırlncikanun tıırlhınde çekilecektir. 

DİKKAT : Hesaplarındakı parala ı bi r s ene içinde 50 liradan 
aı:ıatı d il§miyenle re ıkrnmlyc çıktığı takdirde 3 20 

t ar.l asiy te ver ilecektir 

Devlet Hava Yolları 

1 ayyare benzini alınacak 
Devlet Hava Y ollurı Umum MU

dllrlUğlınıl en : 
1 - İdaremiz ihtiyacı için ( 30) 

bin kilo tayya re benz ini kapalı zıırf 
uırnliyle ımtın alınacaktır. 

2 - Tnyyare benzininin muham
men bedeli (17400) lira olup muvak
kat teminatı (1305) li radır. 

3 - İhale 15·8·1942 cumartesi 
gUniı saat 10 da A nka ra'da tayyore 
ıneydan ınd::ı. kiin umum müdUrlllk 
blnaaıncta ıoplanac ık komisyon tara. 
fııulan yapılacaktır. 

4 - Bıı işe ait ! enm ,,~ı.name, ek· 
slltme oartııamesı ve mukavele pro· 
jesi Devle ı H ava Yolla rından temin 
edilir. (6018) 2078 

MiLLi MÜDAFAA HA\! 

G a raj binası yaptırılacalc 
1znılr Hava 8 ı. '\.I. Ko. d ın: 
l zııılr'de ha\a g rnb:onu clııhilın 

> aptı rı lacnk '10523 lira 4 kc if b 
del lı gara 1 hi n sı 19 ti. 9ii:.? çar~an• 
gun lı ek !itme> e kunmu tur fstd< 
lerın 1776 lira l kuru lıık ilk te 
n tı ıı kbur. vr vc !kal ı rını mu tııe 
kap lı ~.arfl rını ih le antlmlcn 
l'Vvelıne kadar hnıir'de Gıi zf'I alı' 
hava satın alına k<•mıs>onıına \ e ril 
!eri kc lf ' e •artn me~ı hrr ıriln ); 
mi ~onda ıı:uriılelıllir. Ta'' arc tuıt" 
.> ıııdan \ C" lk l nim k dn r•tır. 

(Gl 9) 2Zl 6 

Daktilo kursu 
ı;:atım komisyonunda yapılacaktır. Ru 
lacı alt cvrnk komls}ıondıı her ırün ııorll- Yapı işleri 97 ıncı devresi ka)'ı Uıı.n.ıuı. bne

l:D.dı Bir ayda d ploma vcr1lı1r. 

Tıı.hsll amnmnz. Memurlar Koo· 
ııcrnutı kaıııısı No. 8 tele!on 3714 

Jcblllr. Devlet Hava :l:olla.rı Umum Mudiirlü· 
3 - tsteklllenn cks ltme tarihinden liUnden: 

en az (tatil ~ünleri hnrtc> ti<: gtin ev· l - Atyon t.nn-are mC'l'danınt'ln tıı~n 

ve! bir 19t.lda ile umum müdur!Ci§:e mU etUrtl.ecex istasyon blnası kapalı zarı 

racaatla bu ırlbl 111 yaptıklanna dllr 1 usul.lylc eksUtmcyc cıknnlmıştır. 
\es:ı.1k ibraz ederek ehi et vcs k ı aJ. 2 - KesU l><.'<le (75697) ı rn (80) ku-
malnn lflzımdır. nıe olup muvakkat teminatı (503:>) ,ı. 

4 - Ekı tm~c 161irnk edeceklerin rndır. 
d rdtlncU maddede yazılı vesaik ile 942 3 - Eks itme 15. S 94:1 cumartesı 
yılına alt ticaret odası vesikası \•e ırünü &11at 11 de De\•Jet Hava 7ı:ollan 
(656,25) liralık muvnkkat t.emlnatlan meydanında kAln umum mudUrlük bl· 

1522 

ORMAN KORUMA 

Er kundurası alınacak 
Omıan K ruma aaıeı K Saun Aıııı1 

nı havi olarak kanunun tarırntı daire- nasında toplanacak kom ~on taratın· Komls)"Onunıdan: 
smdc hazırlı>•aeaklan kaı>alı zarnannı 1 dan icra ed lecckt r. 1 - O nan koruma genel K. biri 
üçüncü maddede yazılı saatl.<'n hlr !!ant 4 - Bu ise nlt fenni ve husu eart· l<ll'l ihtiyarı lc!n 14 000 (on dört ııt1' 
ev\'ellne kadar kom's:ron retslıli ne mnk· ı nıı.melerlc mukavele projesi ve rcslrnl .... 1 cilt ~küt kurulum& kıı.ı>alı zart usıl 
bur. mukah llndc vcımelcrl llızımdır ı:rTB> kur~ mukşblllndc Dev~t Havı. l\ylc d<s itmeye konuımuıı.tuT. FJlc ıı.ıtı" 
Postada olan gcc'kmelcr kabul <'<lllmez Yollan umum müdUrlül':ünderı temin e 1 s1 24·8·(}42 p_'lznrtml ı;ünü saat ı:S ~ 

(8163.6174) 2210 dlllr Ycm~lrdc onrı n korum ı ı:enel 1' 
5 - ~'Ju<11tmcye ı:lrecekleı111 iha le ta· b sı"' 6'ltın almn kom!:SJ'onuııD' 

Sayın halka 
P T. T. Umum Mlldürtül':ün<lerı. 

a) ın hall.(.ı m•!t .w1 'lrlılı el
n nk iızere t' T I' ldııres• ~ım

dıllk Ankar ı. t~·"·"''' •·C" !>:rııı 
şehirleri için :ıe· hd\·alt o ~ın ı 
) alnız bes k11r• 1 !l• ·ım: ı ın Gcrrt 
nıııkabillnde 95 'ira• 11 kPd:>r •'· 
lan havn l elerıı. •k ır•<'tp;·ıh•n "· 
drnmesi :nıı'\m,.• .. •i ,(' hn~.nmıs. 
t ır 

r1hln<lcın en az 8 g!ln cıvvel .).11ınnkaı:ı· j) ptl < ı t r. 
Veklıl tıne bir letl<la ı le müracaat edu 2 - M hıımmcn bedeli 1ıro 000 ııt' 
rek eh )f't HS kası a!Malan ı z mdır t tcmtruıb 10.700 ı:rııd 

6 - TllllPlerln tl'kl t mektupln.rın cTtn kanuni vcs!knlıt 
en lıl'C Uınle tarih ndcn bir saat evve upl:ınru lhıı.lcı snatindı' 
cıkslltme kom il> onuna ~nkbuz muıcnrı , b sn t cıvv e 'k:ıd:ır komlSYor.:ı ,.,; 
llnde teııl m etmeleri !Uzumu il n o u I mc!:eri mceburldlr. 
nur. <6110) 2145 (G'J30) 2J94 

..11111111 r•ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt -
Bir - Elektrikçi ---- TU kiye 1e Bnmt:ısı A. S d ~ı· 

: As;ınsOr t tcton M'OTl v<' zo 
: ıu lıob r: H' e tr'k motor tnm 
: olan u~ıe b r ı•k'kt kclye llıt 

ah nacak 

B - Mukavele ı>roJcet. C - Nrtıa ııterl ncvı yazılar neı;redllslıı ec'lllmCfiln 2eıi 
genel ea.rtnıımesl, D - Şoçı> ve köı>rü· verilmez ve ıcayboluıundan dolayı n l~ 

Po ta pa ce> • •rh ı .. kı\'mrtlı 
ırıı-ktupların rT.Iı -dl' blı mıırız"m 
ücrf't knrşılıi:ıncla lk mı-tıı:Alıtıı 
te~llml munmelesi ise her 'er. 
rlr v ı pılmnktnılı r. 

Ru h ıısu stıt ~İJ"l~rl nıl en 'll ~lı). 
rııat nlınabirr. ('17Clıl) 1 ':"7.: 

-- Teı ı>lE> n cıı.h • ki rı ycrlerd ·n al<hkları \CS laTla b kl.ı:! ıeova· f. 

: zırr. servi im ze murncnat n. 1591 ~ 
er rcnnı &11rtıuıme.ırt, E - MetraJ k<>ılr olr me•ullyet ıcabu l edilmez.. 

':iıııııııı ı ı~ıııı ı ıııııııı ı ııııı ıı ııııııııırıııııııııııııııııııııııııl' 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııı111111111 1 111111 1 1111111111111111111 1 111 1 1111111111111111111111111111111ıl~ 

hUIAsası ve proJeler. 
15tek:l lcr Yozııat ruıtıasmıh bu ev· 

rak ve sartnamelerl ll'(!rebll rter. 
3 - Ela;:! tme 28·8·942 cuma ırünü 
t 15 tc vl!A)'et daunl eneUmcnindc 

>'8.P11acaktır. 
4 - EkBiltme.)"C ~nmcıc ı,ın ııı

teklllerın (4955) lira (l > kunıs mu
vaıdaı.t tcmtnııt vcnnclerl ve bundan 
başka nsatıda..kı vesatki hıı1z bulur.ma
&1 Jılzımdır. 

A - En ıız so bm 11rn1ı:k rot m.,n -
atı :yapmıı bu'unması, B - tnuatın 

mesulfy<rt.I rennfy ı tdcctteil etmtı 

b!:r mühendis ~ıı fen mEmuru bUh -
d.n.mıru taahhüt etmek. C - lhale 

tarihmdesı asgaı1 üç gün evvel mrıra
caat!a vW.yetten ekstlıbneoye l'l•oolle
ı:clClerlnc dair vesika almalan :ırttır. 

~ - Tckltt mektuplan Uc'lnctl rnıırl· 

dede yazılı saatten bir saat ~vvı ııne 

kadar da!ml en~e ııcıt1ı1le?'M eneü· 
men reis ttnc makbuz mu1uıh !inde ve
ri C(:('lct tr. P05Uı ı e ıı nd lecek mek • 
tu'l'la.."'111 n1?uıyet llcüneO madt'ede :;azı. 

ı saa.te kadar geım~ olması ve d;e ::ar· 
j f n mUhür mumu !1e ~ karatılmış 

1 
bulunmas:ı laZ!?lldtr Poı;tnd!I :ıln c ak ıre· 

~ıer lal.bul edllm~ :ısss 

: C b · ı BU GECE 21.15 te K ki b h ı Bu gec e 21 ,15 te ı Ç k C d i Bu gece 21 15 te _ e ecı ava ı a çe f an ı rı a 1 ' 
: Yenidoğan KIVIRCIK PAŞA ÇiÇEK • i ŞEYH AHME T YILD I Z • Ümit Şarkısı = s· Büyük Türk Filmi s· l TUrkçe sözlü ve oarkılı s· Turkçe zltl Arapça l 
- ıneması ıneması ı ıneması arkılı ~ 
':. Tclı 2311 ı Tel : 3017 Tel: 2195 ( 
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Yeni Sinemada 
Buı:Un bu ııcce 

14.30 • 18.30 sc:ı.nslannda 

SİRAKUZA gen(leri 
16.30 - 2l scnnslarınd:ı 

Bahar çiçekleri 

Tel: 3540 

Park Sinemasında 
Bugün Bu Gece 

14.80 • 18.30 seanslannda 

Hint avcı alayı 
Tilr1kcc sözJoU nrnflC'(l eııırkılı 

16 ao . 21 11re;nslannda 

KADIN KALBİ 
12.Hi tc halle rruıCncsl 

AŞKIN ZAFERİ 
T . 1lS1 

Sus Sinemasında 
BuırUn bu gece 

Ho vod un en güze lozl n, cn pa •• 
ı ırenclllc, A ne erldan - He en 

PaıT!sh tarafından )'&I'tl t lan 

Karnaval krali~esi 
Sc:ı.ns!ar• 14.SO - 16.SO - 18.SO 

21 de 

Tel. 8589 

Sümer Sinemasında 
Bua1ln Bu Gece 

Slmd ye k dal' ı:evrllerı SCl'lal tıJm • 

ı1n en ırüzc 4 ~t hC'.YE'<lM 

KARA ÇAYLAK 
2 dC'Vl'C 80 k mn blr<len 

s 12-4- 8 


