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Telgrafı U L U S Ankara 

--( Telefon )--
Başyazarıııc 1371 
Yuı hleri MUdllrü 1061 
Müessesi' MUdUrU 114-4 

1 
1 

Yaıo:ı hicri 1062 
İdare 1064 l:_ KURUŞ ACIMI% ANCIMl'ZC>IR. 

Her makine, her tez
gôh arkasında çalı

şan iktisat cephesi

nin Mehmetciğidir. 

Cumhurreisimiz dün orum' a vardı 
13 üncü Tasarruf ve Yerlimallar Haftası 

Başvekilimizin nutku ile 
• r - • 

,., - .... '. 

ve Halkevi'nde yapdacak bir törenle 

bugün saat 1·5 le aııllyof 
Bütün yurtta 

bu vesile ile törenler yaplla<ak 
ve konferanslar verilecek 

13 üncü Tuarruf ve Yerlimallar Hafıası , bugün saat I S 
ıe, Anıkara Halkevinde Baıvekilimizin ııöyliyeceği bir nutuk· 
la açılacaktır. 

Buıtünden itibaren ba$lıyan hafta içinde yurdun her W'I• 

fırıda Halkevlerinde ve okullarda tasarruf ve yerlimalı pro
paµnda.sı yapıla~-ak, Ankara radyosunda bu mevzu üzerinde 
konferanslar verilecektir. 

Bugün Ankara Halkevinde Başvekilimizin nutkundan 
sonra Turk Maarif Cemiyeıi Kolleji orca kısım. talebeleri ıa
rafından "Karınca kararınca" pi)esi temsil edilecektir. Bun
dan sonra rad)o korosu tarafından halk türküleri söylene • 
cekıir. 

1 stanbul' daki hazırlrklar 
lstanbut, 11 (Telefonla) - Tuarruf ve Yerli Malı Haf· 

tası münasebetiyle burada parlak bir kutlama toreni progra· 
mı huı rlanmıştır. Hafta dolayısiyle İktısaı Fakulıesi)le Yuk· 
sek Ticaret Okulunda toplantılar )'apılacak ve hafıanın deva· 
mı müddetince Halkevlerinde müsamereler ıerıibeditec• ve 
konferanslar verilecektir. 

*** Y andaJI rrsimJ,, milli fabnkaltmmmLm birisi,,Jeki hobi" 
makm,sinJ, falıı• bir Tiirk iui kızı gorülmdudir. 
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~;,::;;,~n~I:°° _l _M_os_ı_ov_A_'Y_ı_Gö_RE_....ıl 
ölümü dolayısiyle 

duraklamadan sonra 
Cumhurreisimiz 
ve Afgan Kıralı SOVyet 

arasında telgraflar taarruzu 
Atıranı.t.ıın Veltnhdının vefatı dola • 

yı!lb"J.e Rıı!Blcumhur ı.met 1nönll tara -

tından Atganl8truı Kıralı Mehmet Zahir evvelkı· ı·sıı·kameHe 
Şaha celdlm taziye teıırmtına Majeete 
Şah taratmdan ~ür tetırraf!Yle mu· 
kabele edllıınJeUr. (a.a.) d 
IJl1' ... • •JLWI? ~ gene devam e iyor 
Tasarruf ve 
Yerlimallar 
Haftası 

Falih Rıfkı ATAY 

Bugiin t 3 üncü Tasarruf ve 
Y erlimallar Haftaama giriyo
ruz. Bu hafta içind e, milli e
konomi davamız üatünd e yeni
den kODUflD&k ve dertlepnek, 

}.»irbirimize yeni vazifeler' ha
tırlatmak adet olmUfhlr· 

Fakat rus basını seri bir 
ilerleme beklenmemesi 
gerektiğini bildiriyor 

Mmkova, 11 a.a. - Sovyct umumi 
kararı;ihının gece ıcbliği: 10·12 tarihin· 
de Sovyeı kııaları Sıalingraı kesiminde 
ve merkez ceplwsinde belli istikametltt· 
de taarruz hareketine devam etmişlerdir. 

9 ilkkanunda evvelce bildirildiği gibi 
24 alman nakli) e u('ağı değil, 29 uı;ağın 
düşürüldüğü te)biı edilmi~cir. 

Sıalingrad'ın cenup banliyösünde sav· 
yet kııalan bir miktar daha ilerlemitler· 
dir. Sıalingrad'ın şimal batısında dütm•· 
nın karşı hücumları püskürcülmütriir· 
Sıalingrad'ın cenur - batmnda sovyeı 
kuvveden faal harekiııa bulunanık he • 
nüz tam olmı)'an maliimaıa göre 95 zırh· 
h sığınak tahribeımişlerdir. 

- ( Soııu 3 üncü sayfada ) -

13 üncü Tasarnıf ve Yerli
ıttallar Haftası, ikinci d ünya 
lıari>inin dördüncü yılma düt ü
YOr. Biz de, her memleket gibi, 
bu facianm darlığmı ve ınkm- r 
hamı çekiyoruz, ma l azaJmıf-
br; hayat pahalrlanmıftlT ; e t
rafnnızı çeviren deniz ve kara 
Yollan felce uğramı,tır. Bun· 
dan bafka, büyÜk b ir ord t.1 
besliyoruz. Fa.kat hiç olmazsa 
Yüz binlerce evladı kaybolmı· 
Yan, teh irleri ve fabrikaları yı
lulmıyan sayısı pek az memle-
lıetler arasındayız. . 

13 üncü Taaarruf ve Yerlı
bı•llar Haftaımda birçok yen i 
"utuklar dinliyeceğiz, yeni ya
~alar okuyacağız. ltiteceğimiz 
bütün tavsiyeleri belk i 'ö!l.e 
bir düsturun içine sııkıttır~bıl~
l'iz: "istihlakte, vazgecılebı· 
lecek her •evden vazgecmek. 
••7."?eçilemiyecek he!' tevde en 
~ .. •i ihtivac ölçüsünü tutm-:k. ! 
lıtihaal de ise son verim kabılı-

1 Gona'da 
hiç japon 
kalmadı 

Buna ~evresine dolrU 

müttefikler 
i (eri iyorlar 

'("M"i'L L i ~'E"f "~ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında 

. . . . 
EÇorumluların 

tezahürleriyle 

karşı landı 
Çorum, 11 a.a . - Cum

hurreisimiz Mitli Şef 

İsmet İnönü bugün sa
at 11 de şehrimize şeref 
vermişler ve büyük kü
çü1t bütün Çonnnlula
rm içten tezahüratiyle 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dahiliye Vekili B. Recep Peker 
son depremin bilônçosunu yaptl 

Hiçbir yurttaş açıkta değildir ve felakete 
uğrayanların sıhhi durumları iyidir 

Milli Müdaf aa'ya 60 milyonluk munzam tahsisat veril dl 

. 
karşılanmışlardır. § 

~ ...............................• ,. 

Mebus seçimi lôyihasının görüşülmesi sırasında ecnebi 

olanların mebus olamamalarına dair 

takrir alôkalı encümene havale olundu 
kadın,arla evli 
verilen iki 

Bugün saat 9.30 da Halkevi'nde J 
C.H.P. Ankara Vilôyet 1 

kongresi toplanıyor 
Bugün saat 9.30 da Halkevinde toplanacağını evvelce haber verdiğimiz C. H. P. 

Ankara Viliyeı Kongresi Delegeleri kazalardan u.mamiyle gelmiş bulunmakıadırlar. 
Kaza kon1trelerincc seçilen ve kongreye jşıinık edecek olan delege sa)ısı yıuü bul· 
maktadır. Bir hayli dinleyki de itıirak edecı:iine göre kongrenin lı.alaoalık olacağı 
umulmaktadır. 

Halk dileklerini inceliyecelı: olan ve halk idaresinin en güzel ıezahiulerindeo 
birini teşkil eden kongre)~ muvaffakı)eılcr dileriL 

Amasya ve l çel'de 
Dün aldığımız hafıerler Ama5}'A, fçel Cumhuriyet H alle Parcisi villyet kongre • 

terinin toplandıklarını bildirmektedir. (La.> 

Büyük Millet Meclisi dün Seımetm 
Gunaltay'ın reisliğinde topJanmıııır. 

KGn;\lye g(' en Dahlib'{' Vekt.U a.,.. 
P;:jcer yer sanım lılan haJdcındıe. IU -.. 
hat.ı vcmı1oler<lir : 

- Sayın arkııdutanvı, 

G<'(el1 aym :ıınrıaından lt.llbaftln l"ll' • 
dumwxta :l'Cf' )'(!!', oldukta ke880r \1)'81l• 
d ıracak zıamrlara ııcbeıp olan bir >"9' 

sarsınbsl dalg sı devam etmektedir. 
Ilı 11 an1t1cındıın 1Ubaren ilk on beı5 alla 
zartında VUooda ııc en zarar w basan 
o zamnn aJıuııı v tas e 4-"l!<An umu
mu-eye lb!Alt ctmlsUk. Jlcm bunun kO -
elik t> h ını, hmı de lk1n deww 
olma5< tl:U're ba11l yan 111\!'B.mlınm ktt~ 
blc' zarnr b!JAn((J9ımu Yilkıldc Mt'('llııt • 

( sonu 3 üncil sayfada) 

-
İnebolu' da İnönü aünü 

lne!bolu, 11 a.a. - MUll Şqt lnönü'nGa 

Dahiliye V ek ilimiz ltıl7.amıza ıreıı.ıertnın dönMirıcU )'lldö • 

1 1 

nürnıQ olan d1kıktl ırün O ı netıolu hallıl 

Torino'da 1 

büyük 
yangınlar 

Hava akınları yüzünden 

sanayi istihsali 
• 

yarıya ınmış 
Londra, 11 a.L - lhfrada .resmen bil· 

dirildiğine göre, dün gece Torino'ya )'&• 

pılan akında 30 büyiik yangın ııayılmıııır. 
Akın 55 dakika sürmüştür. 

Moratoryom ilan edildi 
Stoldıolm, 11 a.L - Torino'dan ge

len bir habere gilre, İtalyan hükümed 18 
sonıeşrin 1942 ile 18 ıubat 1943 tarihle
ri arasında ödenmesi gereken. bütün OOI"(· 

- ( Soou 3 üncü sayfada ) -

Dünkü 
deprem 

Ankara'da da 
hissolundu 

BERLİN'E GÖRE B. R ecep Peker coekuın tezahüratla kuUam..ıw. 

--1-0-gD-n-iç-er-isin_d __ e TUNUS 1ta1 TUN US / ta 
1262 tane 
rus tankı 

tahrip, zapt veya 
savaıdııı edildi 

,. 
T oropeı' de cepler ~inde 
kalan sovyet •ıtalan 
imha olunmak Dıere 

Mihverciler tarafından 

müttefik 
mevzileri 
yarıldı 

34 tank ve birçok 

malzame ele geçti 
:ee:-•ırı, n a.a. - Bu.ırilnkü rEa?JI tcb-

11te aöre S!n?sıalk'te alman avcı n ynl
nız bir kn)'Jp vererek 8 Oüaman ucaııı 

Bedin, ll a.L - A'lıman ordulan dü.<lnntı.lerdtr, 
badkomutanhinun tebliği: 'I\ınws'ta alman • &talyan muharebe 

{ Sonu 3 flncll M)"fada) &TUP!a.n dUeman meV2Ueı1n1 ,-armu•lar 
ve 34 tan'k ve ldllli',vet.11 harp malzcmcsı 

Daimi kart 
alacaklara 

Beledi)'e RclRlltln<too ~ 
ı> :sr.ı-l!M3 ırllnündm ttlbattn emri

< sonu 3 üncil sayfada) 

l'le ırec1rmlslcnı.tr. 

DUn ııcce Bone Hmaııa boım'bardunan 
ecWmi9ttr. 

lngU1z • Amerlkan hava ku'll'Vetlerlııc 
~ >aııılan harddl.tta ı illdcAnundan 
10 llıkkftnuna kndar 191 d!lmtan uc:ıtı 

dll.lllrtllrni16tür. Bunların ll2 si Akde • 
ntı: kesiminde ~Ur. A)'!ll 

mOd<kıt mr!ında b1z 45 ıı<:ak kaybettik 

ıı'.omfl 11 11.n. - Roma radyosunun 

buırlln ö(,:tcdcrı aonnı vem ti btr ha.be. 
( sonu 3 Uncü sayfada) 

ve Libya' da miilfef•ler 

çifte bir 
taarruza 

geçecekler 
Tunus'ta 28.000 

Mihver askeri var 
(Yazı ı 3. üncü sayfada) 

., •..............................• . ~ • 
Türk Hava Kurumu : 

• Genel Merkez Heyeti ! 
toplantısı ! 

T ürk Hava Kurumu Ge
n~I Merıkez Heyeti, bu
gun saat 10 da Merk• 
binasında altı aylrk top
~~t•~ı yap~aktır. Saym 
uyeleran tqrıfleri rica o
hmur. 

• • • • • • • :: • • • • • • • • • • • 
~ . . ............................... .. 

)eth-nizi kullanmak !,, Dün saat 5.30 da şehrimizde oldukça 
O rdumuzu ayakta tutaca- ıiddcıli bir deprem olmuııur. Aynı der-

lrz. her gün daha kuvvetlen· remin baıka yerlerde de olabilecdini 
d;,.' w• H·cbir Türk vat an- , ı;özönüne atarak itı;iti makamlardan ıah· 
d .. ecetgrz.f 1

1 w ve masunlu- kikat yaptık Deprem Ankara'dan batkP 
.. ,ı, ara sız ı(lm . K'' h Sa Ço o d K 

f11rı bu memlekete h~ kımae· 1 h.uıaBoyat, ymsun, Karum, r u~-• ırı~ 
..:... . . d • 

1 
unuta - ır, u, ozgaı, sıamonu, .ıoıaıatya 1 

.. 111 hedıvesı olma urm • -

1 

Tosya Sıvas, Merzifon ve Siııop'u dd 
"'-z. Kuvvete ve müdafaa _ıra- ıiddetİi bir ıekildc olmuştur. Simdiye ka· I 
"-ine davanmryan en basaret- l c,..J,i Pt11ifij ç,phrsi,,Jrn bir~,,;.: ~tllo•oN ~trrıııJ11 "Crl 1111rm K'1İ•I,, adlı dar gelen hbrler hiçbir basar olmadıaı I 

---.#~• llöl•M. ,,,, A.n.._ #f,.., "fiil "-litM. mcıkniDdeclir. '8onu 4 11.ncCl _ .. _ 
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Gueteciler Hcyetini..ı. Londra'ya varışında Viktoria İsta~yonun<la Bü}ük Flçi R.ıuf Orbay'la beraber alınmı~ resimleri 

Yolun en tehlikeli kısmı olan 
Portekiz-İrlanda arasında ... 

Tayyarenin pencerelerini 

paraşüt ' kullanmaktan 

kapadık, rahatça 

idi. Bütün daha 
. . 
ıyı 

ölmek 

gece 

uyuyamadım! 

K AH!RE ile Afrika'mn garp 
salııllnde Atlantik dt!nlzı lı
zerınde bulunan Laı::-os h-

ma.nı arasındaki yolculuk ık! ~iln 
bir gece sürdü. Ôğrendiglmlze gö
re bu Lagos - Kahire hattı Frnn
sa'run sukutundan sonra ncılm1$ 
ve o zamandanberı de lngıltere'~·i 
şarka bağlıyan en yakın yol ol
mu.ştur. Yolun umumi istikameti 
eudur: Kahlre'den kalktıktan son
ra Nil nehrini takibt.'<ierek cenuba 
doğru iner. Cenuba in~ Sudruı'ın 
merkerz.l olan Hartum'dıı nıhnyc:1.· 
lenır. Hartum'a gel<lıkten sonra 
garbe doğru istikamet alır ve La
gos'ta denıze çıkar. 

Tayyarenin ta.şıyabıldlgı benzin 
mlktarına göre, bu hnt üzerinde 
sık veya seyrek inlşltrr yapmak 
lAzımdır. Tan·are kUcU:k ise taşı
ya.bileceğı benzin miktarı da az o
lacağından inişlerin Slk olması lü· 
zımdır. Giderken b.ncliğlmlz tay
yare küçük olduğu ıcın iıılşler ~ık 
olmuş, geri dön<:'rken blnd ğlınt:t: 
tayyare çok daha bllyük olduğun· 
dan birkaç iniş killi gelınlştlr. Bu 
!.nişlerin benzin temini için oldu
ğunu söy!enıcğe lüzum yoktur. 
Tayyare hakkında :.;unu hatırla
mak yerindedir ki, bir tayyarenin 
taşıdığı en ağır yUk kendi ~aka
cak benzınldlr. Bü~·ük tayyare ilk 
havalandığı zaman r;ok ağırdır. 
Fakat uçtukça benlzlni de yaıktı
ğından yükü hafifler. Bu hafo gö
re havalanan bir tayyare ile ~·olu
nu katettikten sonra yere inen 
tayyarenin a~ırlığı arasında büyük 
fark vardır. 

Bizi Kahire'dmı Lagos'a kıı.dar 
taşıyacak olan tayyare Adana ile 
Kahire arasında işliyı-n Layyarele
rln lipin(ie yedi yolcu taşı;.•an ve 
kUçük sayılan bir tayyare idi. Ka
hire'den kalktıktan sonra ilk in
d!l{(mlz yer Mısır ile Sudan ara· 
ınndaki hudut üzerinde Vadı Halfa 
oldu. Burada geveze hir Sudanlı 
pasaport memuru evvelii. Sudıuı'a 
.ınrmek için vizemiz olmadığını ve 
bunun için de para cezası verme
miz lfızımgeld"ı':ini söyliyemk bi
zimle nlay ettikten sonra pa~a

r>0rtlarımızı vize etti VP para da 
almadı. Vadi Hıılfa ağustos gü· 
neşlnln altındrı cayır cayır yıınnn 

bir yerdi. Tayyaremız burada 
benzin aldıktan sonra harl"'kct mtlk 
ve öğleye doğru Hartum'a vardık. 

Vadi Half!l'ya nazaran Hartum 
eok daha sıcaktı. Bir otoblise bi
nerek lozgın gilneştn altında ya
nan eokaklardan geçtik Grando· 
tel'e gitUk. Bir rum tarafından 
idare edildiğini öğrendlğinılz hu o
tel iki katlı ve sıcak memleketlere 
mahsus tesisatı olan bir blnıı idi. 
0tf'ltn penceresinden Nil nehri ve 
Nll'ln öte yanında rlR Klr;ner'e ~1>h· 
ret kazandıran Omdurmnn şehri 
gllrUnUyordu. 

Yemekten sonra tekrar havalan· 
dık ve ak.şama doı:tru Elfa'jer'e 
varrlık. Hartum'lR Elfıışer arasın
da ta.vyare ortalama on bln ayak 
yüksekten ucuyor ve Afri'ka'ııın 
çölleri VP ormanlıı rı ı::llrünUyordu. 
Elf11$er büyük b!r sürorlz tc>Şkll 
ettı Afr!ka'nın ylirei!;lnde olnn bu 
kasabayı hatta Hartum'dan rlıı rla· 
ha sıcak bulacağımızı zannetmlş
t Dk. Fakat Jı:"<'Pliy<><:eğlmlz bu ka
salıa yeşil otların ve o.ğaçla rı n or· 
tuında serin bir Y"rdi. Kıışma'karn 
w polis müdUrli hl7.l knrşılndı ve 

Gazetecilerin vize ve a~ı yüzünden 3 gün kaldıkları Lagos'ta okul çocukları oynuyu · 

istirahat etmek Uzcre doğru evle
rine götiırdüler. Burıı.da g~lrdiği
mız birkac saat yorucu Afr~ka se
yahaıtının en hoş tarafını teşkil e<l
mlştir. Kısmen saııclan ve kısmen 
de çamurdan yapılm.ı.ş olan evin 
tarıısasına oturduk ve Kaymakam 
biz., soğuk iCki ikram etlJ. Bir 
müddet sonra yerlUerin .kulübtinü 
zlyurc:-t etük. Türk olduğumuzu öğ· 
renen yeril haılk yanıırnıza gelerek 
meır>ı~:ketimlz haık.kında suaıller 
sordular. Bundan sonra dn misafir 
evi olan ahşap barakalara gitt.ilk. 
Burnnın da Hartum'da yerl~en 
bir runı tnrnfındnn idare edildiğini 
ha.rretl<> öğrendtk. Türk olduğu
muzu anlıyan rum bizi ~ırlamak
ta hususi dikkat gösterdi. 

Eı1esi sabah erken hareket et
tik ve e-vvell\ Hür· Fransa'ya tabi 
olan Fort Lamy'de sonra da.İn· 
gıltere'nin Nijerya müst,.errıletke6i 
içindeki Kano knsaıbasında biraz 
durduktan sonrn akşama doğ
ru Lagoo'a vardık. Lagos lngl
liz sömlirge~l olan NIJerya'nın 
merke-zldlr. Burada ingiliz memur
larına mahııu.s bir evde misa!Ir e
d ldlk. Lagos çok sıca:k ve rutu
betli bir şehirdi. Buradan mUmkUn 
olnn süratle ayrılarak lngiltere'ye 
gitmek ıstiyorduk. Fakwt iki en
gelin buna mani olduğu anlruııldı: 
blrincLc;I, Ankara'dnn ayrılırken, 
Porteld7. vizesini almıııktftki lhmali
mlzdi. Biz lngilterc'ye gidişimizde 
hangl yolu taklbedeceğimizi bil· 
mMiıfrinıızclcn vize işlerini bizi da
vet edenlere bırakmıştık. Porteklze 
uğrıyacni:ımızı bile bilmiyorduk. 
E:sııscn bugün.kil tayye.ro yolculu
~undıı tn.klbedilecl'k yol, bütün a
lfıkadarlnr tarafından dalma en sı
kı bir sır halinde muha!a.za ed.ll· 
mektt>dlr. Nereden ne zaman kal· 
kılacııık? Nereoye inileeek? Nere-ye 
varılacak? Bun lan kimse bilmez. 

Ve ekseriya inilen yerin ne-resl 
olrlıığu ancak varıldıktan sonra 
anlaşılır. 

!kinci engel san !\umma aşısmı 
yaptırmamamız oldu. Ertesi giln 
her iki vaziyeti de tamir etmeğe 
koyulduk. Portekiz'e telgroıf çek· 
tik ve hastaneye giderek aşı lan
dık. Fakat bu iki ihmalin cezasını 
Lnım~·ta Uç ırun kaılmakla ödedik. 

Üçüncü gUnllın gecesi L!'llgos'tan 
harekeıt ettıik. Bu defa blndigi.miz 
tayyare büyük bir transatlantikti. 
.Normal zamanlarda otuz beş ki:;l 
taşıyan bu deniz taıyyaresl.nin ıcine 
altmış beş yolcu bindi. Ekserisi M· 

kerlerden ~baret olan bu altmış 
beş yolcu ile bcraberlerlnde taşı
dı.klan eşya çok ağır Yuk teşkil 
edi'.Yordu. Buna ra.Crmen ta(YYare 
Porteklz'e kadar aıncaık bir iniş 
yaptı. Bu, ingiliz sömürg<:'Si olan 
Gambla'da Bathurrt idi. Bat.hurrt 
belkl de A!tıikn'da lndlğiımlz yerle
rin en sıcağı idi. Slneklerle müca
dele edl!r('<k otomobillere iblndiık ve 
dalına sineklerle mücıı.dele halinde 
b!.r misafir evine gittik. Burada 
toplıı:ndııt.ımız zaman, tıcyye.renin 
bir vapur dolu.su yolcu taşıdığını 
gördük. Ba.rtJıurrt'tan Portekiz'e 
kad:ı.r yolculuğu geceleyin yapa
ca!ktık. Aık.şamUsW hareıket etll· 
ğimiz zamnın, &"eceleyin yatacak 
yer olmadığını Öğrendik. Normal 
z!lılllanlnrn mahsus konforlar ara
sında yatııık da ortadan kalkmıştı. 
Yolculuğun bu kısmı ook acıklı 
oldu. Afrib sahillerini tnıkibeden 
tayyare sabahleyion erken Li'llbon 
tayyare ll:ınanına lındi. Lizbon'a 
vardığımız zımıan teıkrar mctlenl
yete ve onun konforlarına kavuş
mu.5tuk. Bizi istikbal eden elçi
mlzle birlikte bir otele giLUk. Ve 
sıcak birer banyodan sonra öğleye 
kadar uyuduk. Öğle yemeğini el
<-ilikte yedlık andarn soınra da Liz
bon'u geroik. Akşam yemeğini ln
glllz elçlllğlnln da'VellHerl ola't'ofic 
yc<ii<kten sonra gece yarısına yakın 
bir saatte aıynı tayyare ile hare-ket 
ettik. Portekiz ile 1rlaında arasrn
daıkl m~ale yolun en t€"hllkelislnl 
teşkil ede<:elkti. Cünıkü harı> böl· 
gesl sayılan denizlerden gececeık
tiılc. Tıı:yy~nl:n ~ncerelerini ka
lın siyah perdelerle kıııpadıık ve 
mukadderatımızı taliıhe terkettl'k. 
BUti1n gece uyumadığtmı söyle
meğe !Uzum bile yoktur. Tayyare
de her hangi kazaya kıı:rşı para
şütler olduğunu bl7.e binerken 
söylemişler ve i>araııütleııl nasıl 
kullanacağımızı da anlatmışlardı. 
Ben bu paraıııUt işine h!; ehemmi
yet vermedim. Kazaya uğradı~ı
mız trukd.lrde parıı.<JUt kullaınıp da 
denizin ortasına lnmelk mümkün 
olsa bile bunu bir kurtulu<s sayma
dığımdan rahat ölmeğe karar VCT
ml.ştlm. HlÇbılr kaızaıya uğramadan 
sabahleyin saat yedlrle trlanda'nın 
Foynee admdnıkJ limanına mdik 
Burada da btrkıı.ç saaıt kaJdı.ktan 
so.nra İngiltere'de Poole llrnanına 
vardMk. Tayyare yolculuğu burada 
sona eriyordu. Poole'd<:'n Londra
ya şlmendöferle Hd saatte gidillr. 
Vlktorla lstnzyonuna vardılhmız 
zaman basta Bü:vük Elctmiız Raut 
Orbny'ı ve !-::Uhbarat Nazırlığının 
mü'.'Jteşarı Mister Tirnrtle olmll'k ü
zere büyil.k bir kruntıalığın blzl ı~
Ukbal için be'klemokte olduğunu 
gördük. 

Adana'dan hareık&tlmlzle Lon
dra'ya varışımız arasında tam 
•ekiz giln gecmlş bu sekiz günün 
~cU de Lag0ı9'ta vize ile aşı mua
meleılnm tama.mlanm88! ~in sar
fedllmlftl. 

.Hanwıı'da lıı&ı rum:un İllettiği Graı:ıd Otel 

E~er bu IDd ihmal yllzünt'len llç 
gün kıı.ybetniemiş olsaydık beş 
gilnde Londra';ya V&.rmlf buluna· 
C8lktı.k. 

rağbet olsa 
Bit pazarına ..• 
Eski} e rağbet olsa bit pazarına .nur ya -

ğardı! gibi bir sözümüz vardır. Harp 
günlerinde birçok değersiz şeyler kıy· 
metlenirken, bu sözümüz iyiden iyi
ye değerini kaybeltmiş oluyor. F.ski, 
hiç bir çağda · bazı istisnalarla! 
bugünlerdeki ka<lar aranmamış, de -
ğerlenmemiştir. 

Dün, işe yarama1 diye sobı(a attığımız 
her şey, bugün başlı başına bir değer 
rnşımaktadır: şişe mantarından boş 
cigara paketine kadar! ... Hele eski 
ayakkabı ve c~ki elbi\e, yenilik za • 
manındaki kıymetini çoktan aştı. 939 
da Sümemank'tan 360 kuruşa aldığı 
ayakkabıyı yıllarca giydikten sonra 
6 liraya sat;ınlar çoktur. Hazır clbi
secidcn <lün 25 liraya aldığı pailo>u 
bugün 50 liraya vermekte nazl<1nan • 
lar da az değlldir ! 

Hırtı pırtılar büyle dcğcrlendil<çe, her 
keste bir açık ~özlük başladı! Öıı1 
ründe evine eskici bile çağırmıyan 
!ara bir esnaflık ruhu 1ıeldi, yı IJa;ı 
mış bir tezphtar ta\'rt takınn11>·a, göı 
boya> ıcı bir madrabaz foanı kullan· 
mı ya haşladılıır; 

- Bu kanape ilı: iki koltuk 800 lira 
efendim! 

Yayı şu madendenmiş, bu ya}· esner es -
ncr bir türlli kırılmak bilmezmiş, yÜ· 
zü hine kuma$ı imiş, pllandıkça sağ· 
lamlaşırmış, Ce\ izi vahşi Afrika or . 
manlarında yetişen bir ce\ iıin kökli· 
nün bilmem nere~i imiş! ... 

Bu ıezl(lhıar ağ11ndan sonra müşıeri kan. 
dırıhın kandırılmasın, ev sahibi ya· 
nındakilere dönerek gülüyor: 

- Haklı detil miyim kardeş, altı yıl ön· 
ce 200 liraya almıştım! ... 

fr 
Dün hir eskicilik hikfıye,i dinledim. An· 

laımaclan ı.:cı;cmiyeccğim: aV;ır başlı 
bir ıatın eski bir clbi~e~i varmış. Ka
pıdan çaV;ırdığı eskiciler 40 lira<lan 
fa7Ja vcrmemi~lcr. Bilirsiniz müba . 
rekler bir af.'.iıı birliği ettiler mi. -fil 
lira diye, 40 para daha vermeLl«r. 
Ağır başlı 7a!, cemi~etin eskicil~den 
intikamını alnuya karar vermı~ ApJl· 
ıınıan kapıcı~ını çağırmış. Elbi~~}İ 

koltujruna vermiş, Ankara'uın e$ki el
bise borsa~ı olan .... na $:İtm!ş. Kc
nanla durmu,. Kapıcı elbi~eyi macl . 
raha7lara gü~termiş. ~O - 35 · 1t1 der
ken, af.'.iır ba,ıı zat <la araya karış:nış .. 
Onlar her arıtırdıkça yarım lir.ı daha 
arttırmış. İş kmşmış elbhe 65 lir"}? 
çıkar c;ıkma1 ai!ır başlı zat ~radan 
sıvışmış. fakici 65 lira>'' saymı~ clbi· 
se}i alm15 ve ağır başlı zata v .. ftaş -
mış: 

- Gel birader, biı ~eninle kolay anla · 
şırız! demiş. Ve ilftve etmiş, ver 75 
lira <ana vere>· im! ... 

Elbisenin hakiki ~ahibi olan ajlır başlı 

zat, sa,:t elinin şehadet parmajlını ~ö
züne göıiiroıüş, gözünün alt kapajlını 
U3Atya dojiru çekmiş, güzünün akını 
ır.eyclana çıkarmış ve: 

- Pış ! .. demiş ... Düne kadar siz hizi al· 
daıır<l1nı1, şimdi sıra biıe geldi!. .. 

'1-
Anlattıklarına bakılırnı., eskiciler aldık

ları clbi~e ''e ayakkabıları köylere ıtÖ· 
türüp zahire lJe değiştiriyorlarmış. 

sonra bu zahireyi paraya çeviriyorlar· 
mış! Yani hem alırken, hem deı(işti· 

rirken, hem de zııhireyi sararken kaza· 
nıyorlarmı,! Bu hesaba p;öre, al:ır 

başlı ı.aıın "kandırdım!" sandığı ~· 
kici bile p;ene hi?i kandırmış, p;ene 
kazanmış oluyor. K!mhilir 75 liralık 
elbiseye kaç çuval pirinç veya bul -
gur almıştır! 

Sabadeddin SÖNMEZ 

Dat(a'ya vapur iıliyor 
Dntcn. 11 a.a. - K:ı:ı:amız 1~el~slrıe 

Devlet DentzyoMnrı taratındıın ilk va -
ııur seft>Mnln ynpılmıs o!T!'n!n dolayı • 
&Jyle halkımız dünkü ıtttnU btlyllk bir 
&eV!nç lelnde gcclrmiı;ttr 

Ziraan Bankasmm 
ikramiye kurası (ekildi 
Haber nldıtrm.ı:ı:a göre Türklıye C...'um -

huriyeU Ziraat Bankasının elli lira ve 
ela.ha ziyade mevduatı bulunan mudileri 
arMıru.ta her Uç ayda bir <lnltıtılmak · 
ta oldutu ikramiye kurası <!Un b.a.nka 
mcrk<.~.1.ınde !kinci Noter ile <!iter alll • 
kadarlar huzu.runda <:ek~1mlştlır. fü."11 • 
dlleMne llkrarntye isabet eden mudllcrden 
Ankara'da 16231 Naime 1000. Gelibolu'· 
da 771 Cel.'\1 D<•rroıtlu !500, tsta.nbul'da 
21582 Me-hmet '..!50, Anka.ra'<la 16616 Ke
mal, Anl<ıu·a'da 19477 L'UDnll, An.ta1Ya'· 
da 1927 Selçuk ~. Blııa'dn 608 Kad
r!Gre Gumll., Bowoıınn'da 365 anın 

Dağ, t&ta21lml'dıı 23003 Ulkme<t, tst.ıın

bul'da 24713 Hnın, tzmlr'de 7235 Nb • 
dUITah!m, Kon.va'da 4148 Şe\.1cl K()mık, 

Silnnene'de 264 Emine Ulubay 100 l"!' M
ra kazanrnışlal'dır. Bunlnrdan başıka 

muhtcLlf mahnlleroekl 95 mudie de 20-50 
lira arasında lkraınl.Yi}ler isabet etm lı! -
tir. (a.a.) 

59180 st erlini ingiliz 
bankasına yatıran iki 
vakıf müt evellisi 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Sürpa
ı;op vakıfları mütevellisi iken topla
dıklan 59.180 ingiıllz lirasını kendi 
hesaplarına tnzıltere'de bir bankaya 
yatıran Rüpen Vensan ve Pol aley
hine vaıkıflar idaresi tarııJ'ındaın a~ı
lan dA.vn'Ya bugün deovı:ım edildi. Ev
velce bu paraların kendilerine ait 
olduğunu söyliyen müddeialeyhler 
bugünkü cel~edc parnyı vaıklflnr ida
resine teslim ede<:~klerlnı taahhüt 
ettiler. 

~o __,..ta1t0iıd'l 

Yurttaş ! 
Daha çok ek ki, kesen de 

o kadar şişsin. 

bir gazetenin 
verdiği havadis 

ve bir tavzih 
Tan gazetesinin 22. 11. 1942 ta

rilılı sayısınoa "ttitı.iıı ve sigara !i
yat ıaı·ı tezyıdedilınıyecektir, ı:ıalıl. _ 
lııyeLli maıtaııılar bu şekildekı şa.. 
yıala.nu katıyen asılı:ıız oldugunu 
bildıriyor,. IJaşıığı altında bır ya
zı çıkmış ve bu lıaberııı Ankara'dan 
alındığı, Gümrük ve inhisarlar Ve
kaletıııin en salahiyetli makanıla
riyle yapılan temıı.slar netıcesıııde 
ogreıııldıği de ta.:ırilı cdilnuşti. 

.l:ialbukı, bu huoerin gazeteıle çık-
masından bir hafta sonra ti.ıttirı 
ve müskirol !ıyatlıırına yemden 

zamlar yıı.pLlınışlır. 
Dikkatimizi çeken bu clurum ü

zerıne bir muhabirimiz Gumruk ve 
İııhiı;arlar Vekaleti M uste~arını zi
yaret ederek işin hakikatıııi öı;;reıı
mt·k istemiş, kendısiııi pek iyı kar
şılıyun Vekalet .Mlisteşarı aşağıda. 

ki aydııılı~tıcı ızahlartla buluıımu~
rur: 

Mıı.tbuat Umum Mfülürliiğü 
Tarı gazetesinın o habere aıt par
çaııını bize ıle göııtlermi§ti. Btı Yı•
zıyı okuduğumuz zaman hayrete 
du;jtllk. <.:lıııki, Vckaletimiz o sıra
larda bilakis tUtüıı ve içki fiyatla
rına zam yapılmasını kıırarlaşlır
mış ve bu du.susta ıcabetkn tetkik
lere Iıaşl:ınııştı. Derhal, Tan gaze -
tesiııin bir muhabiri ile Vekalı:t 
makaınlarıııııı temas eılip etmeıliği
ni araştırdık. İnhisarlar işleriyıe 
Vekalette alaka.dar olan Tetkik ve 
Mtirakabe Heyeti olup ne bu hey
etin reisi ve tliğcr nırmurları ne de 
V ekaletiıı cliğcr hıç bir dairesi ta
rnfımları Tan Gazetesine bu yolıla 
hiç bir malüınat vnilmerliğiııi aııla
dık. Sayın Vekilimir. ise, gazeteni
zin 27 11. 1942 tarihli ııüshııı:ıınd:ı 
çıkan demecinde ele fiyat me!'!elesi
ııt• asla temas etmemi.şti. 

Bunun ü?.erine keyfiyeti, icabe
den teşcbbUslercle bulunmak Uzerr, 
Mat buat Umum MUdürlüğilııe bil
dirdik. 

Bıı haberin nsılsı?.lı~ını ilana ve-
sile verıliğiııi.'7.dcn dolayı sl7.e ve 
gazetenize teşekkiir ederim . ., 

Ayd n'da varltk \'ergisi 
cetvelleri dün ası l dı 

Aydın, 11 (Hususi) - Vilayetimizde 
varlık ycq~isi cetvelleri bugün asıldı. Ay· 
<lın merkez katasında iki yüz doksan do· 
kuz mükellefe altı yüz oıuz iki bin fü; 
yfü altmış iki, Bozdaı('da yüz yirmi Ü( 

mükellefe }·eırniş doku1. bin Karacasu'da 
oıuı beş mükellefe sı:k\en dilet bin dörı 
yüz, Nazilli'de yüz 5(.'k~en mükellefe iki 
yür yetmiş bir bin iki yüz beş, Sökc'de 
yüz. yetmiş iki mükellefe iki }'ÜZ beş bin 
yedi yüz elli iki, Çine'de yüz kırk bir 
mükellefe yü;ı; ~-kiz bin dokuz yüz ve 
villyet itibariyle de ,dokuz yüz elli mü · 
kellefe bir milyon üç yÜ7. seksen bir bin 
alu yiiz on dokuz lira vergi tahakkuk 
ettirilmiştir. 

İki giin<lenberi şehrimizde bulun 
makta olan htanbul Valisi Dr. li'ııFi Kır· 
dar, alakalı makamlarla muhtelif işler 
hakkında temaslarda bulunduktan sonra 
dün akşam t~ı.anbul'a hareket etmiştir. 

Milli: K·orunma 
mahkemesine verilen 

şahıslar 

Ekmek karnesi kuı>0nlarını tık.ll)le 'böl· 
mak suretiyle sahteklı.rlıkta bulunan 
lchlsarda t~k sokak No. 2·4 te ekmek 
bayii Yemlika Necati özer ve fazla tı. 

yatla •cımtr salan Salih Boyacıol'flu Mil· 
11 Korunma Mahkcrneıılne vcrllmlşt.ir. 

Muğla'da buğday dağıtımı 

Muğla, 11 ıı.a. - Memurlarla müteka
it, yetim ve dullara buğday dağıtılması
na başlanmıştır. Bu dağıtman111 buğday 
piyasası üzerinde tesir yapması bekleni
yor. 

Zincire vurulan harp 

esirleri hakkında 

Berlin'e bir 
teklif geldi 

Bcrl1n. 11 a.a. - Burada litren!ldl • 
itine göre zincir vurulan han> esirleri 
meselesi hak.kında Ber11n'e bir tekli! 
gclml~. Bu teıkl11 AlmanY& ve 1ngl! • 
tere hU'kllmotlerl!nln b1rblrleı1 nczd:n<k?
kl menraaUC'l"lnl korumaya memur dev· 
ıet sıratlyle l&vLcre tarafından tevdl e -
dl! ntştir. 

Al.ınan harlme nazırlıiı:ında bu hu • 
susta bellrtll<l1J!"lne göre bu teklifin muh 
tcv1Yatı Almanya. tarafından hayır.hah • 
hkln tcıtk11re başlanılmıırtır. 

Bununla benı!bcr Alman;ı..-a tarafından 
kati b!T vnmyct nıınmMtıkca bu mC!*! -
ll"Tll11 umum! heyeti Uz~irıde beyanattıı 
bulunmaktan alman hariciye nazırlı · 
ıtmoo lstinklıf eıdllm('llctooır. 

Mrl. P etain' in haysiyetini 
kıncı bir yazı 

Vichy, 11 a.a. - Ofi ajansı bildiri • 
yor: la Tribune de Geneve gaıetesi Ma
reşal Petain'in haysiyetini kırıcı ve yalan 
bir haber neşretmiştir. Vichy'deki sal1· 
hiyedi mahfiller bu hususta resmi bir te· 
şehtıüste bulunulacağını sanıyorlar. 

Bahis mevzuu olan h.ıı.btt, Marep.lin 
yanında bir alman subay olmaksızın hiç 
bir yere çıkmadığına dair yukarda adı 
ıeçen pzetede ~ıJ olan haberdir • 

12/12/194! 

On üçüncü hafta ... 
On üçüncü Tasarruf ve Yerlimal· 

]ar Haftası, bugün Sayın Başvekilimi • 
zin bir sörleviyle açılıyor. 

Her yıl, bu haftanın değeri üzerin
de durmayı bir kalem ödevi bilirdik. 
Bu sene, bu davanın ve hu gerekliğin 
önemi ı;i);ı:le görülür ve elle tutulur bir 
ıı;crçeklik almıştır. 

Yedi ıklim, <lört bucağını ateş sa· 
ran bir savaş dünyası içinde Türkiye, 
~ayısı biraz da.ha azalan barış bölgele
rinden biridir. Fakat yedimi1den yet -
mişimi1e kadar herkes biliyor ki topu, 
tüfeği, uçajlı ve ıankı ile Türkiye ~• • 
nırlarının içine girmemiş olan savas, 
yaşama darlığ1, geçinme zorluğu ile 
kilerinıi1e, mutfağımıza, yemek masa
nı.,a, elbise dolabımıza kadar sokul
muştur. 

Barış, sınırlarımızın dışın<la duru
yorsa bunu bir tesadüf eseri sayma • 
yın12: Mars'ın kana bulanmış çizmele
rini Türk topraklarına yaklaşcırmıyan 
ku"'•et, dünyanın en şerefli adını ve 
en şanlı Sancağıaı taşıyor: Türk or
dusu. 

Türk milleti, kcn<lisine savaş gücü
nü ve barış nimetini ba~ışlıyan bu or
duyu lıer ~ün bira7 tlaha iri beslemek, 
her gün bir parça daha kuvveılendir • 
mek ic;in hiç bir le<lak.irlıktan kaçın • 
mıyacaktır: 

Onun karavanası karşısında bizim 
tabajtomııa, onun silahı ve giyimi kar
şısınd.ı bizim elbise dolabımıza düşen 
ödevleri en fazla hatırlıyacağımız bir 
haftaya giriyoruz. 

Yurdumuzun dışından içeriye doğ
ru sokulmak isti>•en savaşa yolu, ken
d i ınicüm üzle ka r>a ım ış bulunuyoruz; 
fakat o savaşın aıeşi ve dumanı Türk 
vatanındaki barışın • dışarıya doğru -
yolunu da kesmisıir. 

Onun için, her aradığtmıtı bul -
madıi!ımız, bul<luğumuzu almıya İm· 
kan ızörmc<lii!imiz, hulasa, darlık ve 
,ıkıntı çckıiilimi7, yalanlanabilir haki
kaılerden değildir. Bunun karşısında 
bt:ılimi7 Devlete gü'·~n. tunım, israf 
düşmanlığı, ~ü~ten, Ii.iksıen uzak dur
ma .ııibi ~ilaJılarla siilhlanmış bckli
yeceğiz. 

israf her zaman bir 

cürümdür. Bugün 

bir hiyanettir. 

B. Millet Meclisine 

gelen evrak 
LAYİHALAR 

Devlet Hrıva Yolları Umum Mü
ditrlilgii 194-2 mali yılı bütçesinde 
cleğ~lklik yapılması hakkıı:ıda ka

nun 111.yilıası (Btilı;e encUmeııinc); 
Hndut ve Sahiller Sıhhat Umum 

MüdUr!UğU 1942 mali yılı bUiç('sin
de değişiklik yapılmasına <lnir ka
nun laylha.~ı (Bütçe encUnıeninc); 

Jandıırma eral kanununun 4248 
sayılı kanunla değiştirilen 14 tinci! 
ma<ldeslnin tıı<lili hakkında kanun 
Hl.yihnsı (Milli Mliclafaa. Dahiliye 
ve bütçe encümenlerine); 

Ordu mensuplariyle emniyet iş
leri umum müdUrlUğii ve Gümrtlk 
Muhafaza ve munmele smırı kadro.. 
lanncl:ı çalışanlara birer er tayını 
vt•rilmesi hakkında kanun 111.yihası 
Dahiliye Gümrük ve İnhisnrlar, 
Mi!U Müdafaa ve BUtçe encllmen
leriııe); 

Orman koruma teşkilatı kanu -
nunun 3-490 sayılı kanunla değ ştl
rileıı 14 üncü mo..d.desinin 1·183 aıı
yılı k.aııuııla leğişllrilen (B) .fıkra
sının tadili hakkında knnun layiha
sı (Zirnat, Milli Müdafaa ve Büt -
çe eıııcümeıılerme); • 

Vakıflar Umum MüdUrlüğU 1942 
mali yılı blltçesine 35.000 lira fev
kııliıde tahsisat konulmasına. dair 
kıınun layihası (Bütçe encümeni
ne); 

TEZKERELER 
Divanı Muhasebattıı. açık bulu -

nan a.zalığ'a bir zatııı seçilmesine 
dair Divanı Muhasebat riyaseti tez
keresi (Bütçe, Divaru Muhasebat 
ve Maliye encUmeıılerind('n mürek
kep muhtelit encümene); 

TAKRİRLER 
Bingöl mebusu Feridun Fikri 

Düşüns('l'in Tııpu kanununun 6 ıncı 
maddesinin' tefsirine dair takriri 
(Dahiliye, Mıılire ve Adliye encü
menlerine). 

Çağrı 
* A<!JiGre EneU.menl bua-Un ııa.aıt 10 

da top ııı.ruı ca.ılrtır. * Teokllatı EBas1ye Encllrnem bU.Un 
•at 10 da toplanaceJctır. 

B. Ahmet Cemil Conk' un 
Ankara' daki temasları 

Türlü itler etrafın.da görütmeler yap
maık üa'.ere eehrtmlze gelmlt bulunan 
Ticaret Otlst Umum Müd'llrU B. AhıııM 

Cemil Corıl( temnsıa.nna devam etmek • 
tro.ır. Dilııı de dıe tkarette g<il"ilemelt"I' 
yapmıştır. B. COnllc bl:Jihaeae. dıl mem -
lek<."tlerden yurdunnı:za aeıen ma.llAnn 
dnha cabuk ~ltılması, deı>olanmaaı 

ve bir arı evvel piyasaya çıkarı.lrnruıeyol e 
meşırul olmaıktadır. 

Antalya' da k1r koıusu 
Anta~a, 11 a.a. - Dün bun.da An • 

talya llııEei tarafından tertlb<.:dll.ıniı o
lan kır kotueu büyük btr allkıı Jle ta
~bedllm1.ttlr. 

Halkevı önünden ba1lıyan bu koeu
ya ı.tlra.k eden 970 t..leben lın ııect.elerl. 

kQ6tırıun yapılmakta olduitu yollar üze· 
rıtnde birikmiş olan h&lı1wı ~len · 
n1 toplamıttıı'. 

işte onun ic;indir ki On üçüncü Ta
sarruf ve Yerlimaliar Haha~ı. biri hu 
silahlarla sililılanmış ~eferber bir mil
let olarak buluyor. 

Fiyatların yükselmesin!, dışardan 
,ı:elmemesi, içerde pahalıya mal olmuı 
kadar bizim lüzumlu lüzumsuz, ona 
hücumumuz, ihtiyacımızdan fazlasını 
ele geçirmek hırsımız da meydana ge
tirir. 

"Ulusal Ekonomi ve Arttırma'" 
Kurumunun da bir veciıe~inde dediiH 
gibi "mala hücum malın fiyatım yiik
seltir: yükselen fiyat paranın kıymetini 
düşürür.'' 

On üçüncü hafta.da bir yol daha 
hat1rhyalım ki, dünyayı yakıp kavuran 
savaş, yurdun dışında; fakat tuıum, 
para biriktirme ve ekonomi ııavaşı yur
dun içindedir. 

Bi.iyle bir çaıl<fa parayı, malı, e,,,.. 
yı, yiyeceği cephane, sil!h gibi gör • 
mek savaşa güru olan ve harış içinde 
şerefle yaşamak i~tiyen bir milletin her 
ferdine ayrı dü~cn vazifedir. ,,.,,.,,. 
Eşber'in son mısraı ! 

Ünlü yazarlarımızdan Burhan ea .. 
bit, bir fıkruını ,eyle bitiriyor. 

"Büyijc Hamid'in E~r'indeki 90ll 

parça bu hakikatin tam ifad~.idir. 
Şahsi ihtirasları uğruna Pencap maıno
resini kana ve ateşe verdiği h1ı.lde 
maksadına erişemiyen İsken.der, Baı
Jamyus'un: 

"Tarihi ,ıazan benim, 1aP.. mi" 
itabına karşı hiddetlenir ~ ArK .. 

to'ya döner : 
"Bf,arımı snı de etme ub~ 
Arisıo, nedir bu?" 

Aristo cevap verir: 
-Zafrr ı•eya hiçi 

Eşbcr'in son m1sraının doğruN, 
- ltısto, bu nedir? 

- Zafer vey• biç! 
olduğuna ııöre, ben bu fıkrada _. 

rulduğu ıuöi bir sual kar,mn<fa bulu
nan Aristo'nun yerinde ol~aydım .. _. 
fer veya hiç!" yerine ba&ınrdım: 

- Vezin hatası! 
T. f. 

İstanbul, İzmir 

Trabzon liman 
f arifeleri değiıli 
Deıv'let Llmanlan İşletme Umum 

Müdür!Uğilne bııifü bulunan lqtanbul, 
l:ıımir ve Traibzon liman tarifeleriTıde 
işletme ve maıU balkımdııın bazı deği
şiklikler yapılmıştır. Antrepo ve ar
di:yelerden eşyaların blr an evvel çe
kilmesini temin için ton başına !*'ikiz 
kuruş, yükleme, boşaltma ve vasıta 
ücretlerine yüzde 10 ila yüzde 30, am
baT h!zmetlcrlne, amele ücretlerlnin 
yükse'kllği dolaıyısiyle ton başına 10 
kuruş ilave cdilmi~t.ir. Bu zam1aırın 
kilo OOşına tesiri dört paırıcyı geçme
mektedir. 

Istanbul ve İzmir'de bu tarifeler 
15 lllkıkli.nunda, Tra.b2ıon'da ise 18 llk
kil.nunda başlıya.caıktır. 

Devlet Demiryollaın yolcu naı'k'li.va· 
tına ait tarifelere de bazı zamlflr ya· 
pı1mış ve tatbiıkıne geçllmişt!r. ı.o. 
kanta vaıgonlnrında verllmeıkte olan 
yernt'!klerin ücretleri de yü7ıde 10 nia
betinde artırılınıştır. 

Edirne' de vaıhk vergisi 
komisyonu iıini bilirdi 

E<Ume, 11 (Telefoıııla) - V1111YeU • 
mN.de vaırlıık verglsl.nc Ul.bl aııhısların ve
receklerl ver~ı m ktannı te;;blt etrneic: 
üzere b1'r müddc-ltcnbent VAiin.in relaU -
ğlınde çalmnakta olnn komtsY<m lıll1n1 

blt.ID 11. Ed!rne'd<ı bu verırb'e talıt tıu -
tul.an yınıt.t(lşlo.rın ısıınıcnyle t.ııhBJ<lkuk 

ettılrllcn ver~l miktarını &'ii6'tEıren ~.e
ler! bugün an<şıım ü7A!f1 eehrln muhtelll 
;verler!nc asılmıitır. Aldığını malllmııtıı. 

göre tnhııkkulk cttlrllen vC!C'lrt m1ktan 
Edlme'de 638.880, lpsalll'da 18800, Me
rl>e'te 18050 !1ncyı bulnuıkta.dır. 

Uzuaı köpril ve K()61lfl'da n henlli: nP -

t.Lc-eler almamam~ da bu t:k1 kaza (ta 

dalül oımaJc üzere E<time vfü\yctlnde 
varlık vergl81nln :;d<1lnu 800.000 11.nwı 

aşacaAı tahml!l'I cdtlmekltedir. 

Muğla' da varhk vergisi 
Muğla, 11 a.a. - ViU.yctin be, ka· 

zasında Varlık Vergisi neticeleri ililo 
edilmiştir. Bu neticede yekunlar 5udur: 

MilAs 323.300, Bodrum 73.250, Datca 
12.550, Marmaris 19.900, Köyceğiz 
15.350. ~ .., •..............................• ':. 

S. B. " " " " Sümerbank Yerli Mallar : 
Pazarından : : 

Müteknldin. Eytam ve Era
mHe kupon mı..cl<.abillnde yapıla
cak satışa bu.günden ili.haren 
başlanmış bulunduğu illin olu
nur. 2996 

" " " " " .. 
" " " .. 
" " 

.._ ••••••••••••••• 1 •• 1 ••••••• 1 ••••• f 

Sayın halkın 
nazarı dikkatine 

Belediye Reisliğinılen ı 

Sonka.nun - şubat 1943 ayları el<' 
mek kartları dağıt ılırken, sontc:Ş
rin • ilkkinun ,1vları ekmek ka.rtlıı• 
nnın kırmızı çe~ı;eveli ana p.1rçıı.lı 
Halk Dağıtma Birlikleri tarafıııos11 

aranııcakhr. Bu sebeple sayın ]la!' 
kın ellerindeki ekmf'k kartlarını ı• 
yi muhnfazR etmesi lUzumu elıell"' 
miyeUe rica olunur. ô778 
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Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde 
<Bll.Sl ı l:ııcl sayfada> 

ve bumdan etkAn umumt.y("lle ar • 
.iııttyQNDI, 

lkın tC'Ol'lntn 15 tode ba411.ıı1uı sar • 
ı, Balıkesir, V>rum, Manısa, Amaa· 

Kocaclı. Canakkalc, lz:mlr, Van, 
monu, Slvıuı. Sanuıun, Stnop, Cnn· 
Ordu \llA.YCtle:ı1nl 1htna cdE'n mc· 

kta yıınl )"IU'dwn112:un cenup hudut· 
müstesna olmak üzere Orta Ana • 

u nun eark ve ll'nıı> kısımlan dahU 

k meml cUn epey ll'etıb btr böl • 
e hlaıi<..'<1Um1$Ur. 15 ~nlük llk 

vre csnıınnda c:ok zarar ll'Ören mın· 
Bıllıkus1r vi!A)'Ctidlr. C.orum buna 

.16betle b1rtncl devrede az zarar ll'Ör • 
olmakla beraber lkinrl devrcdc tck· 

d tcess1lr uyandıracak btr mil< • 
ta ynnl IJk de\'ttdc B:ılıkcstr mtn· 

ndn snnuntılann ynpUğına yakın 

l'CC'dc hı:ısar ve z1,ırana sclıt."'I) ol • 
Blrtncl devrenin hıısar ve za. 

mlktaruun b!!An((JS\lnu veriyorum 
il< 1 esir \11Ayettnde 7 ö!Q, 6 yaralı 

lır. 11 hayvnn ölmO•tUr. Bina ola • 
1075 ev tamnmen )'!.kılmıştır 186 
da yılnlmı~ OcnebUceck derecede 

vllhoettnln 
ujtnyan mıntakası 

c: nahb'Cl!lb'lc Sındırırı kazasının 

n hlyesld.lr. 
Corum da en kcsU hasıır bu iki Dtı • 

ki ev yıktlmıstır Demek ki 
t tim d iter vtJAy1.-tıen:ıe hR!l:ır 

cut ıtı•tthttr Hlırtise yalnız sıırınntı 

lmek euret yle gcc:mtetır. 

Çorum'daki ikinci 
depremin hasarlarr 

tıa&ından ttıbaren 

~lı::t n zelzelenin b l:hasSa ı.e • 
ett tı mıntnka Çorum v lbctıdır 

wmancık kazası arruıında 

hattın ı;ım il ırarbl6ı, o el· 
rkadaşlnr bilirler, pek d.nt 

mıntakadır. BUhuııa KırkdU 

ı • ki Corum un eımaıı ııarbl81ndc 
rd • Jı!OloJI bakımından zelze • 
muıınıt t.eltıkkl edUmle olan bu 

hruıar tckAsüf etmiştir. 10 
ralı 'liardır 'lie G5 haY'lilln mürd 
500 e'li klımllcrı yıkı mıa. 88! 

sur.,tte h sara urıram11tır 

aureUc t>lr aya ynklaşan blr devre 
)'Urdumuzda yer arıııntıla • 

20 ö!U 24 :varalı olmak Uu-rc 
n 44 imlanın acısını 1Atmıe bulunu· 

z 86 tuı.yvan kaytıolnnıe cernan 1G22 
1363 e-v de 

Bu va.kalnruı llk du,ıfuldutu anda 
r d rtıal Set ~·ıızıre edl;nerek le be. 
)nrdımu koşmuelardır. VllltyeUe • 

n e ildeki it.ıab"e yantım vasıtalan 
v rsa, tıallnn tmdadına ııötUnnüı • 

KwlaJI Merlrezl de para. cndır, 

te, ~vt ıı1bl mıılzcme)1 ııöndermek 
rottY1c her :ı::nmt\n benzen her acı hl· 
i:'dc oldulhı ırtb1 mUJI vazl!esln~ :vaı>

hUSIJ$\l1lda bu telA.ltete kanı da 
UUcalı bir tetıalGkU ptemıekten 
mcmiştlr. 

nım'da buı:Un :vurttn.elnrm. vı.rar 

hcmechrtıt'rine kn1"8ı yardım et· 
'liC Plll:'ll vermek hUINsunda ııös • 

rl t h lltldl takd le yad~mct'I 
l!aY8rtm Buailn ze-l:r.elf' kAmUen 
muzun Uzcrln<len ııcctı> 111>-nlm•• •ll· 

am11~ına nı.ıtmon bu atT.ettıtım zavıntn 
.. kalalt mın1Akal rda halktan bu-

1'ta larak mustarll> olan :vok· 
d yeb!I ~m Tabı mevcut vesait ve 
n n b<'t Tiôe kaybett15<leı1 konforu 

n lmkAn olmıımııkta b<"rııber 
U vıızJypt olarak arzed<'ı1m ki 

dt>fılldlr ve ınh • 

yardımlar 

u~ ı.ı. n halkın 
ıc 'lie orada • ucvıede en esaslı 
\ııst~ı olarak kullanılan kıl· 

dırll\ .a lhl.b c:lıı.rı tcmln cdllmb 
t b taraltan da Kızılay ın 1 k 

roQ C: d rlık k tile )Olda ken 
olarak 500 cadırlık katile de ;vola 

ııtır. Makine batında Corum 
le ı:ilrilltUtum zamnıı bana ver • 

malQmata ııörc o civan ııörmll& 
tlar daha ·~, ... er, bllhaSBll bu 
zeı l'l(!'(ltn tahrtbat yaptıfıı mm· 

dağlık ve yükSe'.k bir mıntaka ol· 
u cin. bu ıae (""'"" •. .,rı esaslı ııu 

b n:ı ln'8 etmek mQmkUn olmıya • 
ını tahmln l'dlyorum. Fakat buna 
men c:adır \C mevcut blnn!ardıın Is. 

r cı ederek mUmktln oldul!'U kadar 
bil k ıar f'ld!Yerek. mevl.'tlt 

p bl dl'~ kadar tchvm cd!I • 
• "ktır. DQzlilk yerlerde bu it da· 
lay 01 caktır Çorumda oncak l>u 

,. mevs inde esa~lı lıı$8ntıı bllslıı · 
k bU ol b e<-ckttr CUrnhurrMslm z 

Ankn.-'"nn o hııva~-e ha • 
unnuşlanlır Bugün llltlı•yln 

m'a varmışlardır KM<l IE'l'I bl7.:r.ııt 
t mınl k ırıd dırlar Bugün mu 

nn<"k ''<" t<'<tblrlt'I" uzertndf' fny · 
vıu:ıre baııınd 

Hükümetin teessürü 

U L U S 

TELGRAF. -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
MOSKOVA'YA ' . . . ' . 
duraklamadan sonra 

sovyet 
taa rruzu 

evvelki istikamette 
gene devam ediyor 

(B:ışı l ind ayfada) 
Rjev'in batı~ında, alınanlar bir ke · 

simde onenıli rivıu.le kuvvetleri ve 60 
tankla hiicum ederek ağır ka)·ırlar paha· 
sına bir miktar ilerlemiye muvaffak ol 
muılardır. Düşmanın hu ilk muvaffakı· 
yetini gelişıirmck için yaptığı lıütun te • 
şebbuslcr akim kalmışıır. 

*** 
Mo kova, 11 a.a - So•yeı ıehliğinc 

e-ktir: nlınaaların bir noktada akim ka • 
lan ilk mııvaffııkt)'t'tll'rini gelişıirnıek için 
yaptıkları tcşebbüsıe insan ve malzeme 
kayıpları çok bÜ)'Uk olmuştur. 42 alman 
tankı tahribedilmiştir. 

*** Moskova, 11 a.a. Öğle üzeri neş· 
redılen sovyet tebliği: 

10 llkkAnun gccesl kıtnlanrnız 
Stalingmt cevreslnde ve merkM: cep
hesinde taarruz hııreketler!ne e'VVelkl 
lstlkametlerde devam t>trnişlerölr. 

R uslar yeni taarruzlara 
başladı 

Stokholm, 11 a a. - Moskova gue· 
ıeleri, nuların kuV\etlerini toplRmak için 
ı:eçirdikleri 6 · 7 ı;unden ~onra ıaarruz:· 
lnrına ıekrar başlaclıklarını, fakat ~eri bir 
lerlenıenin heklennıemesi gen·krıjiini 

bildiri)orlar. Gateteler savaşlann her ti· 
rafta fevkalade şiddetli olduğun\! ve rus· 
ların en kuçuk bır toprak parçasını daha 
zapt için bü} ük gayrt'tler urfetmekıe ol· 
duklarını yanyorlar. Buın. ~cıvyct genel. 
lrumıayının harekiıra ıeşebhfüü elinde 
rutmaklı heraber, mıhver kuvvetlerinin 
de müteaddit ke-<inıde ve bilha<u Sıalin· 
ı:ırad'ın şınıal hatı~ide Don nehrinin sol 
kı>·ı•ı iiztrinde şiddetli kal"}t hücumlar • 
dan geri kıılmıdıklarını kaydeımtktedir. 

Don çeovresinde yarısı ~rilmiı olan al· 
man kııalııırının llt;aklıı önemli surette İa· 
,e- eclildikle-ri bildiriliyor. 

Ruru.fan haşka sovyeı gauteleri mer
ke7 reph~inde !IOV)'M taarruzu ile hasıl 
olan sürpri2in Stalingrat'ta oldulu ka • 
dar huyuk olmadığını teslim etmekte ve 
alman ııhlcimlerinin burada çok dııha 

lruvveıli oldulunu kayd!'tmekıe<lir. Cep· 
henin bu kısmında ve hilha~~ Veliki lu· 
ki ke~iminde müttefikler arasız hir 5U • 

~tte karşı hi\(ı:ımda hulunuyorlar. 

Yeni Alman 

Genelkunnay baıkanı 
Londra, 11 ı.a. - Alman ajan ı, al· 

man Genelkurmay başkanlığından ayn· 
lan General von Haldt'r'in verine Gene· 
ral Zciııler'in ta)·İn edildiğini bildirmiş 

ıir. 

En çok z.arann ı..actn nah!Yetl:nde olıtu· 
A'unu lelti)"oruz. 

Oıı.hlllyc Vekili ~ n,.,, Pı•ker (KDtııh· 

>'8) - Evet Oemancık'la Corum arasın· 
d~ r.acm'de 

lmıl"t 1-.'ker (df'\•nmlıı) - Osmancık 
kazıısı ile o mıntııka~'ll civar olan köy 

Vl' kMnhalal"'da tC!klıBtlf etm1$tlr B na. 
enalm1ı Osmancık ve clvan. bu dalı 

mıntıı.kaın irlbl ımnata mUsalt olmıyan 
)'1.'T'IC'I' dl'Ct!ldlr. 1nınata mllsatt olan bu 
dnQın renup kısmı ile a'8fıı yııkan C'-<>
nım'n 11\ kllonıeotl'f' mf'llafed<" olan YeT· 

lerııe de bu yapılan tnrnlr etmek im • 
kAnı vardır Onun 11:1.n vlll)'et tııklr 

halka m{'('("nnm cl\1 ve k<"N!Ste verll • 
m!'SI kin t~bllıı:ıttıt buhınmuştur 

Bı ~"hhO!ıatın lJlr sn "''"<'1 ıntıırını 

Dah'' 7f! \" lllfıcr VPkllll'rlmlı:dl'n r1rn 

~-
Dahiliye Vekili Recep Pekf'r (Küıah· 

ya), - hmet Eker ıırkadRsını11ın 1-u}Ur· 
dukları C'•.d.ıkı buf(Unku .. ui>ete muta· 
bıktır. Benim ar?ettilirr bu kıı ~na,ın· 
da kendileri de çok iyi bilirler, bılhusa 
eflake ser çekmiı olan dumanlı Ko~ daJiı 
ıle Alagllz dağları civarındaki küylerdc 
bu kış ml'V•iminde inşaat yarılma ı çok 
guçtilr Jlu)'urdukları ıhi Lııcin nahiye· 
şinin bulunduğu >·er ~c dağlık mıntaka 
O•mancık kazuının ara•ında bulunun 
vadick mümkün olanlar yapılabilır, 

işin iyi yapılması için 
Kcre.ıe işini de arzcdeyim. Kızılayın 

elinde hazı r kere.re vardır. Bu Balıke,ir· 
<le arfedilmişıir. Biz Kızılay ve Ziraat 
\ d.;Aleti)le daımi ıemu halinde) İl. Ha· 
zır ve inıuıa musaıı kereste bul\lnacak, 
K11ıla) bunları alacak, Bal ıkedr\len e•İr· 
semcdiji )ardımı ayni hir mreıre Çoru· 
mı da yapacaktır. Oiğer tarahın kanu • 
nun mu aade ettiği )ollardan Zıraaı Ve
kaletinin teşebb\lsu ıle ovardaki orman· 
!ardan halkın bu husustakı kereste ihti· 
yaı:ını karşılımıya imkln verecek tedbir· 
fer alınmıııır. Çhı de vuıl olunca bu 
mevsimin müsaade ettiği yerlerde baral<a
lar ııpkı Balıkesir'de olduğu gibi yapı · 
lacııkıı r. 

Hunu m\iteakıp l•met F.ker (Çorum) 
, 0 z alarak Dahili>e VC'kilinin i1ahauna 
ıeşekkur ettikten 'lie Hukumcıce lbımge· 
len ıedhirlerin ve ıeıebbuslerin alındığı· 
na şüphe'i olmadığını kaydeıtikten son· 
ra "Kırkdılim" dalı denilen ~ivri \ıze • 
nnde hiç bir kö)un olmadıgını, kli)lerin 
bunun maillerinde bulunduğunu, yıkıl • 
mış olan bu evler uzerinde bu mevsim • 
le inşa.ııın mumkun cılnıadıjiını ve kere•· 
ıe ve sııire kaıiyııunıo da \IZUn umana 
mütevakkıf bulundu~nu, bu se-heple 
Yozgat ta hulunan ıhhı)e Veklletiain ve 
Kızılayın ke-re•tt-~inden fardalanılmıoının 
dahı dnAnı olacağını •ovll'miştir. 

. " . ""Jabeı 

10 gün içerisinde 

1262 tane 
rus tankı 

tahrip, zapt veya 
savaıdııı edildi 

(Başı 1 incı sayfada) 
Doğu ceı:>h<>s nln merkez keslmln· 

de Şı(lellJ nıuharebt er clevam etmek· 
tedlr. Terek l.n ~·e St.a.J ngrat'm Bl· 
mıılmde hıılif dlişman .kuvvetleri tm
hn edılrn tir. 

Don nehri d rseğlndc şlddeUI bir 
muharı-beden sonra bir tt.'pe uıptcdll· 
m tlr. Di.ışmıının bülUn kar:;ı hü· 
cumlnn pUskürtülmilşHır. llalyıın kı· 
talan bir ke I hnreketl l!$nıısında 
düşman mevz ler ne girerek esir ve 

!Ah nlmı.şlıırdır. Macar kıtaları dU • 
man keşif müfrezeler ni pUskUrtmfış
lC'rd r. l\luhlm nlma.ıı. ve Nmen hnvn 
kuvveUerı Vol a ve Don arasındııkı 
k<'slrnde yapılıın muhat'C"b l<>re Irak 
ctmlştır. Avcılıınmız 24 dilşman uca· 

ı dü urmilşlerıl r. Don nehrinin orta 
cc"'resınde savıış uçaklarımız düşman 
lıııttına hücumlarına devam etmiş· 
!erdir 

Alman p yııde tUmcmlerl ile tank 
kıtalnrı cephenin merkez kesim nde 
dii manın bir lıücum gruırnnu kuşııt· 
mışlnrdır. Kurtulmak için sovyl"llerin 
yııpllğı bütür ı eşebilsler, hava kuv· 
veı.lerlmizln :> n.rdımlyle pllskürtül
mUştUr. 

Kallnin'ln cenup-batısında ve 11-
men gölfl fü:erlndc sovy!'tlerln Irk· 
rnrladığı hOcunılnr neticesiz ka.lnıı~
tır. 

1 llkkl'tnunla 10 llkkAnun arasında 
do •u cephesinde 1262 dli.şmnn tankı 
tahrip v<>ya muhal'(·be dışı edılmlıı, 
yahut ele g<>ch1lmiştir. 

T oropez'de 
Berlin, 11 n.a. - Bc-.Ynelmllel hıı

berler bOrosu doğu ccpheslndeUd va
zlyot hııkkmda şu taf ılfıtı veriyor: 

Toroııcz bMgcsind" şldde'lle yııpı· 
lıın alman karşı h!lcumlan 10 llkkA· 
nunda vc tC'SP11. edi1mlş olan pll\n 
da rM'nde cerevan Mm!ştlr. Düşman 
hnıtlında vücuda gı>tirllen bOy{lk ceı:ı 
pcrşernhP gUnO dahn kOcllk ceplerı> 
tnkslnı ed lml.s ve bumda ccvrllcn 
dUııman gruplan lmhıı edllrne.k Uze
redlT. HarekAt esnasında bfr sovyet 
zırhlı llvıısının kurmııy heyıetl esir 
ed lm1$tlr. 1'op ve ağır sllA.h bakımın· 
dan gıınlmet miktarı glttilkce artmak· 
hıdır. Bugün alınan e6lr S8Yl8'1 da 
fazlalaşmıştır. Bundan anlaşıldıjhnıı 
göre g(lnleröcnberl munta2am iaşe 
olnmndan sııvıı an bolŞC"VIDderin mu
kavemet kudretleri f~lce uğramıştır. 

Veliki Luki yakınında ve bu ke imin 
şimalinde alman harekAu elveriJli bir şe
kilde gclİ$ml'kıcdir. Burada hir çok hol· 
şevik grupları çevrilmiııir; hunların mu· 
him hir k1'mı imha edilmek üzeredir. 
Duşman rı rhlı lruvvetle-ri tarafı ndan mu· 
nkkatrn kesilmiş olan bir demiryolu hat· 
tı duşmandan ıemizJrnmis ve hu hatta 
münakallt ymiden başlamıştır. 

Sıalinıırat h<•lge~inde ve- t.iıvük Don 
kı' inde holşevikler ha71 ye-rle-;de 11rtılı 
ku,veılerin hima)esinde hRreket eden 
hır) uk kuvvt'llerle hüruma gl"Çmişlerdir. 
Biııiin hu hücumlar pÜ•4cürıülmüş ve dıiş· 
manın bir Çı>k ıankı ınhrihC(filmişıir. ' 

)in Kmla>'a bırakılmama ını Sıhhi)e, 
Dahiliye ve Ziraat Yekileıle-rinden hf')M 
halinde hirk;ı\· kitinin gönderi lme\İni H Ü· 
kumeııen rica f'tmiıtir. 

Bunun üzerine Dahili}·e Vekili Recep 
Peker tC'krar i>z alarak: 

"- Mak•at i~in iyi yaı>ılmasıdır. iyi 
)Bi'abilme>'i mümkun kılacak vuıtaları 
Hükumetin kullaııacağından ıüphe bu • 
yurmayını7, ve Yüksek Mec!i.in her iıte 
olduğu gibi gfüıcrdiği ameli kıymette ~
ına} Üliin yalnı1 Dahili)e VekilC'tinde Vf'· 

)a Sıhhi>e VcUletinde değil, Hültümeıin 
umum biinyMinde an:ıı e<lilen akisleri ya.' 
paoığından da ffllİn olunuz" demrşıir. 

MilJi Müdafaaya 60 milyon 
m unzam tahsisat verildi 

Dahiliye Vekili Recep Pt'ker'in he 
yıınaıından ..onııı, Rüruk Millet Mcdi•İ 
1942 yılı haziran 'e ıemmuz ayları heu· 
hı hakkındaki mazbaıa okunmuş, 1942 
mali vılı muvnzcnei umumi)f' kan\lnuna 
hnğlı bazı daire- butçelerinJe değişıklik 
>apılma,ına, Milli Müdafaa Vt'kılleti 
1942 mıılt yılı btiı~indr muhtelif mü • 
dafaa hizmetleri adı ile açılan fasla 
'"{,0.000.000" lin munzam tah isaı veril· 
me~ine, Orman. Pn•ta, Telgraf ve Tele • 
fon Umum Mıitlurlüklerinin 1939 mali 
)Ilı he§ahı kaıilerıne dair kanun liyiha • 
ları kabul edilmıştir Hundan sonra 1933, 
19}4 Türk horçları tah,illcrinin öd~ • 
mesi için anls,malur yapılma,ını dair ka. 
nun il> iha,ını n hirin<i mu~akeresi yapıl· 
mış ve miisıacelen rııznamf')e alınan me 
bu.• §eçimi llythuının da üç madde,in 
rltn maada maddeleri kabul edilmi tir. 

Ru llyilıanın onunoı madd..,inin ı:tö 
rıi ülme<i sıraunda Sule>)man Sırrı fçfü 
('ı ozı;:at) ve Gt'neral Kbım Karalıekir 
d•tnnbul) §bz alarak ec-nehi kadınlarla 
evli hulunıınlnnn mehu' ~çilmrme•ini 
teklif etmişlerdir. Hu münasebetle ~01 
alıtn Teşkilitı Fusive F.nciimeni Rei•i 
Tevfik Fikret ılay (Konya) bu teklifin 
te kilAıı e5a•h e kanununun ruhuna ay • 
kırı hulundu~unu, kanunun kimlerin mf'
hu• ıılamıvıuağını tasrih ettiğini beyan 
etmi~tir. Verilen takrirle ıo. nı maddenin 
dcfişıırılme5i için encumene havale o • 
lunma•ı istenmekte idi. General Klz.ım 
Kııııbekir'in takririnde evlenme-k•izin bir 
kadınla hirlikıe yıtşıvanJımn mmo• SC' • 

ı;ilmeml"'li yrolıınoaki tale-bi reye konula • 
rıık reddedildi. 

Te~illıı e.sa•İye f'flCÜmeni bu;üıı 

ınnlanarak onıınoı maddenin şeklini tc• 
hıı edecek 'l' maıldenin ııllc-aj! ı şekli 11· 

m ımi heye-ıe sunıC2ktır. Bu madde ile 
hm:un mıızakere•i yapılmıyan dijer iki 
madde Meclisin pazanesi günkü toplantı· 

•n.-l ımnitule<ektir. 

Meclis pu&rteti günü Coplanuaktır. 

ı TUN US' ta ı TUN US'ta 
Mihverciler tarafmdan 

müttefik 
mevz ileri 
yarıldı 
(Başı ı. inci :;a)faı.la> 

rc göre, Tunus'la bulunan a&kerllk hlz· 
mcUnc ~arar bütun ltal,ı"lUI ar, ıı !Ah 
aıuna alınacaktır. Bu suretle bu tıı.I • 
>-anlar nnıı. vııtanın mUdn!nnsınn. )'ar • 

dım C<kceklerdlr. 

T eburba çevresinde 
Bertin, 11 a a. - Sııl1Uı!yelll bir kay

naktan b ld:lrlldltlnc ırore ı:ünleti!c sü· 
ren şldd<'lll mu h rebclrdt'n BQ1lrn in • 
ıılll? - Amerikan kuvvet.len '.l'~"burba'yı 

ıurakmak zorunda k ılmıslardır Yl"Ill 
z.apted I' üs <.>re karşı dOamıının )'8P • 

tığı knı-.ı hOcumlnr n.k rn katmıstır 

DICer tnra!tan nlm:ın zırhlı k t ıları 
9 \nur •11 Teburt>ıı nın btıtı cenubun 
d.n ehemmiyetli blr ı:cc dl zapteun er· 
d r. M hvcr kuvvetleri bund n tıaeka l· 
k peyi de ele ı:cctrm eni 

Atltıs rlıığlarının doltlısund alman 
ııavns çııklıtn tn~Mz - Amertkan tnnk
ınnna muvnrrııkıyPtlc hlkum eotm eler
d r. 

9 IUdcılnun gQnü öCledcn onrn al 
man sa\•ne uenklıın hava meyd nlanna 
,e rnOnaknle yollarııuı hUcum eUn ler· 
dlr. Akaıım U7.eı1 de Bourno ltınanındnk 
dü$man ı:emııert bombalamnıstır 

BMün ııc:aklanmız Uslerlnc d nmüs • 
ler<llr 

Gona'da 
hiç japon 
kalmadı 

Melburn, ı ı a ı. - Müıtefıkler umu· 
mi kararglhı, Buna çevu-sinde hir japon 
karşı hücumunun pu•kurıulduğünu bil • 
dirmiıtir. Japon miıral)'OZ mevzilerinin 
zaptı için şiddetli sungu muharebeleri ya· 

pılmıııır. 
Gona çevresi müttefik kuvvetler ta · 

rafından tamamiyle işgal edilmiıtir. 

Melbourne, 11 a.a. - C~nup batı 
Pasıfık müttefikler umumı ka.rar
gahıııııı tebliği : 

Gona c;;evresinde son knlan ja-
ponlar da temlzleııdıgiııden mUtte
fik kuvveUer ııimdı Gona'nın 3 kilo
metre cenup dOğll8unda ve Buna 
çevresine 10 kilometre kadar bir 
mesafede Kilberton bumuna doğru 
sahil boyunca. ilerlemektedir. O l -
<lukça ehemmiyetli bir japon kuv
veti Buna köyUııUn ıld tarafından 
bir kıırşı hUcum yapmıştır. Japon
lar havan toplarımızın ate!Ji ile bi
çilmiş ve bir japon blokhavzının 
ele geçirilmesi tçın saba.ha kadar 
göğüs gHğ{lse muharebeler olmuştur. 
Japonl ır bir çok ölü ve bir miktar 
nıalı<·me bırakmıolıır<iır. 

Ka.·a~ıklardan sonra 

İran hükumeti 
istila efmiyecek 

Londra, ıı a.a. - ttoyterln diploma· 
Uk muhab Ti bUdırtyor : 

SnlJ\.hlJ;ctll Londra kayn:ıklanndan ıı· 

iman luı.bcrll're ııöro, hundan iki ırUn. 

evvel Tatının'dn 1i ukuıı gelen kargaea
lıklar, ynlnız Lran hlikUmeU mcıite:ı:l.nc 

tııh!sıır etrnle ve tran bıı.$vllkJI nl:n 111h· 
sına ve s!yaaeUne levcUı cdllmekl<; bu • 
ıunrnu tur Bu knrg ı~ ,ı klar, ı>cl< muh· 
temel olarak mlh\"CTC ltareı cmp 1 <hı· 

)an ~ısların kıN<ırtmalan neUC«tlndc 
başv<"lt!fn sbruıl muhal ncrt tnnılından 

ı.:Lkar 'nışlır tnı:llll're, Amertlm ve t
rıı · • !ktlmetlerl arnsın<la son zaman • 
!arda nkte<lllcn bufıday anlnemnsı, Y1 • 
)'CCCk kıUıfıınd:ı ve h~nutsuz.l~ta mU· 
temııd kargııeal klar çıkarmak IC'ln bir 

fırsat ırören bu eahıalara, muhakkak ki 
buyük bir darbe vurmuŞtu• Vukıındn 

b:ı' mevzuu cdl!P.n bulldaY anlafm!I· 
ın, Omlt ed!ldllH!le ırtıre durumu bU • 
yük ölc:Qıt-e dUzelteeektlr, Bu adamlar, 
huııtlrı1'U reJtın<! kııreı son blr ~büe. 
te bulunmak zorunda ka lmıelıırdır. NI· 
zam v .. sUkOn, tran pollal tanıfından 

yeniden tnmamlylf' tesl!I o1unmu.ıur 

Bir tng!llz taburu, bllha-'I ben n t('Sts
IC""' '"'arıannda sırt ınır 117 m<mrnaı~ • 
rtnı korumak ma\<SlldlYI., Tahran'a oorı· 
ru yol" cı1'nnlmıstır Bu tftbur, elmdl 
Tahrnn elvıırlıınndıı 11\ılunmakttıdır 

Acı bir kayıp 

Elazığ mebusu 
B. Fuat Ziya 
Çiyiltepe öldü 

Sahaha kartı teessürle haber aldığı· 
mı1ıt gore bir müddetıenlıeri ha•ta olan 
F.lbıl: me-buw Fuat Zi)'l Çiyilıepe ha· 
yata ~izlerini yummu tur. 

Rahmetli 1870 de Sofya'da doğmuş, 

Hır:ı> Akıdemi~ini ' ıirdikten sonra muh· 
ıelif cephelerde hirmet etmi,, ukerlik· 
ten ayrıldıktan !IOnra ic!Arecilik. df'mir· 
yolu iııpal ve i~letnıc<iliii. sigortacıfık 
gibi i.jl.erl.e meNUl olmuıtu. Fn.naUGya 

ve Libya' da müttefikler 

cifte bir 
..:> 

taarruza 
geçecekler 

Nevyork, 11 a.a, - Gazetelerin 
Libya ve Tunus cephelerınden nlı
nan telgraflardan çıkardığı manaya 
gore, mtiLtefik ordulıır, ş mal Afrl· 
kn dıı cifle b r taarruza gc._.'lllck Ü· 
zcreılirler. Tnhmııılere göre, Gene. 
ral Anderson yağmur mevsıml son ı 
erer ermez ·ı un us ta kati harekata 
geçeccktır. Dığer taraftan sekıziıı
cl ordunun durmadan ılevıırn edeıı 
keşıf faalıyetı ıle. muıtcfıklerın E
l geyla'da yeııııleıı taarrıız.ı baslı
yııcıııklarını göstcrmeklcdlr. 

Şımııl Afrlkn daki muttcfık kuv
vetler umu mı kar ırg ıhı ı e7 .. dmdeki 
bır amerikan muhabınmlcıı alınan 
hır telgrafa göre, ealıılılclu üslerın. 
eten harek< t eden mıh" er kuvvetle
n, dahile doll'ru ilerJ mektedır. A-
me Kan ucaklan, senemi chnng'e 
takviyeler getiren bUyük Juııkers 
nııık.I ye uçaiklnnnı nrnm kta ve 
oldukça hUcumlar yapmaktadır. Bu 
Junkers uç klan, arkalarıııda pi ı -
norler ele t ımnktaclırlar. Fr nsız 
hecın"llvar \'e piyade bırlıklerı, 
ınerkeı: Tunus ta albay Raff 111 pa
rnşutçıllerıııe nıUzahareı etmekte • 
dirler. Şiddetli yağnlurlar yUzUn -
den kara hnrekAtının y ıvaşladığı 
oimal kesımlnde, hnva hfıkımlyetl 
!çın mUcarlele devam eımek!edir. 
.Mllttefik sııbaylarıııa gore, iki ta
rafm birisınin kati darbeler vurma
sından evvel bu hava hikimiyetinln 
kuV"l.•etlenme~i gerekecektir, 

Kahire resmi tebliği 
Kahire, 11 n.ıı. - Ortaşark İngi

liz ıımumi k 11lars::-ihının tebliği 
Ehemm y tll bir muhıırcıbe olm:ı

mı.ş Is dt dC\rhekorimizln devam
lı !nalı.yeti karşısında düşmanın tep
kisı ileri ıllişman gruplarının sinir
li oldugunu go lermcıktcd r. 

Diln ıı.v 'l:C bombn uçaklııınmız 
Llb:ııa \e Tunu çc-ı:rcs üzerinde 
fıı lıyette bulunmııı;hrılır. Mıırble -
arch ınış me)"drnı, arabalar, top 
mevzileri vu orılugfı.lılar ucakları -
mıza hedef olmuştur. Ditşmaııca 
yapılan karşılaşın l rd ı en az dört 
cllışman uçağı talıribedılmlştır. 

Mersa Breıa'ııın cenup batıs111da 
devrıye ger.en rnıittefik av uçakla
rı, 300 motörlU nakliye vasıtasm -
•lnn ve bır miktan topl ııı murekkep 
bUyllk bır kafile)c rastlamıştır. Bir 
kaç saniye içinde ııaklıye arabaları 
bUtlln sUratJcri ıle da~ıtılmışlardır. 
Av uçaklarımız, bunlan makineli 
ttıfek ıı.te ine tutmuşlnr ve bUyuk 
bir topa tam isabetler kaydetml§ -
)erdir. Şiddetli lnfıllk sealeri bU
tun bu böl~yi inletmiı ve bQyUk 
yanp:ınlar çıkarmıştır. 

Mihvere karşı taarruzlar 
gev§emedi 

Londra, 11 a.a. - Royter aJllD81nın 

Tunuıı'ta Blrtn<ıt Ordu )'Un ında.kt h 11811 -

&1 muhabiri )-ıızıyor : 
Tunus'ta almanlann ~ı uuırnızla· 

n ştdd(Unl ~cml:it r. Cıın;;:untıa 

ırtınü Blrtnc1 Ordu Tctıourtıa W\ resin.de 
ıJUşmanm yeni ta'* hUcunılnrırın uğro • 
mı tır. 

Tunus'1.ald nlrna.n tııukomutanı Gene • 
ral Nehrtnı:, muavini oldutu Rommcl tn 
aynı kumancta. lncclitml ııöstcmı141Jr 
Birinci ord\IO"U ım kuvvetli yerlnd<m \'Ur· 
mruımı bllm!4Ur. Eil."er Ncluing'ln elinde 
ldıtl d~ tOJ>Cu ve piyade kuvvetleri 
bu "-ıl~I !nırl ız mevzilcrtnd<" nc:ılan 
gedlktcn llerl au :bllir<tl. ÇUnk{l mutıa

r<ıhe mü8t.ıthl<un noktalann za,ı>tıru Ja
tlhdııl etmektedir. 

B rtnct ordu btr ok ıı1bi Ucrıcm~ ol· 
duıturıdnn safı tnratmı acık btnıkml4 -
tu-. v son ırUnlcrde ha\ ;vokı ile Tu· 
nu •a etıcrnmlyetll miktarda alman Lak· 

~!eri ııelm<'lkted.ir. Tahrnlnlcrc ııüre 
m vertn Tunus'ta 2S 000 nllkcrl var· 

dır. c.encral Nmrlnıı"ln lhUyat.kı.n Yok· 
tur. Bütün bu mihver ku'iVetlcri muh· 
tl'llf muıuırehc llllhalanna tlıııtıımıı hu • 
ıunm ktlldır. Bu ytnnl ııdclz binin J.ir

mı o btnl almandır. 15unu da laı.Ydet • 
m<'k ıı~ ld, Yuntccrıı~2 ler ynlnız 

ııal<er taımıaktndır. 'Benzin ltal:Ynn de
niz ucakllı.rb'lf! Lııeeler de ırcm erle ta• 

ıınmalctRdlJ' fnıı!Jtz ckın:ınJnrull bu ıre
m ı re bü.vil-k lm:vıı>lar vcrd~lar. 

MUtte!lk bOmba uc;akl M do{:nıdrul 
doıtruYa Tunus'a ıı:öndcıilmckte ise de 
ııv uc:ıı!<Iarının gl\nderilmet<I gem~ lm • 
kAnUırıntl ba~lıdır. .Dcmcl< oruyor ki, 
ş \frllca da ııv ku\ \/(! crlnlfl lnk· 
vt)'Cjrt bQmbn kuvvcUcrinln takvb'M 
kadar c:nhuk olamaz Av uçnklan ol -
m dl ndıın mu ~ef kler ııon hnrtnlar 1. 
clnd nıtır oomtınroımtınlanı tnhnmm\11 
cıtmck zorumt.'I ka.lmışlardtr Son ha -
tx-rlerc bakılın;ıı, aradaki bu tali< kn· 
N\tıımak U7.t"rcd r. 

KAntlla oımırıu gibi havnl.'\Tdll da ~ld· 
cıeuı mu'hıırobeler bek enl)'Or Müttefik· 
lm'ln h vaU noktalarda süratlc hııva w 
kara 1<uvvcUcı1 toplamıılan uırurkll• 
nutUn ııztm11 pyreller bu ı. 11Z:Cflnılt' 

toplanmalıdır. 

M. (ankıy,ek İngiltere'ye 
mi hareket edecek ! 

Şanghay, 11 a.a. - D.N.B. runnsı 
hl d rlyor: 

Knnton'dan do~ru haıber o:lnn mmı· 
f ll<'rı'len blldlrlldl~ne göre Am<>rl· 
kn'dn resmi mıı:hfillt"rle yıı:ı:mıan<ta 
o!du~u ~rllsmr-1<'1'1 bitiren madtım 
CRn-Kay·Sek 1ngntere'ye gitme!< nl· 
yetlnde<llr. Bu !hwoorl V<!r"n CMtı-a1 
Pr<"SS aJansı, madam Oln-Kay-Şdk'irı 
~Zdf! ıhhl ~le-r dolayı.siyle Ame
rlk ya glttlı;-tn n bnd r 1m1' olduğu
nu hntırlııtmıııktadır. 

vakıf olan ve evli bulunan merhumun 
ı.ıç de çoruiu vardır. 

Ke<lerli aile•İne ve arkad11ımız Ulus 
Miiestftl'~i abone servisi şefi Klmuıvı 
Çiyilıcpc'ye bat"ihiı dileriz. 
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Haftanın mühim 
spor hareketleri 

Basketbol, eltopu ve 
futbol maçları yapılacak 

Spor har~ ketleri bakın11nJan ~ok can· :' 111 • •••• 1 • 11111111 •• 11111 •ı 11 ı ı ı \a 
lı sunler )a~ı)an Ankaramıtda bu hııfıa • 

d;ı ÇC'~ıtli mu~akalar }apılacıkıır. Bu : Günün Jpor hareketleri 
nıusabakıı.Jarın baıında Ankara • Edirne : 
•e İnanbul ıa.kımlanııın )1lpilcakları baı.· E Basketbol 
kl'ıbol temsıli maçları ba}ta gtlmekıedir. : ANKARA • EDİRNE • lSTAN, ,.... .. 
Hu hafta Sı)'lsal liılgıler Okulu salo • ·~ .. 
nunda epeyce' ııenıı bir kalabalığı ıop • 
Jıyan baskeıbol matlarının şehirler ara· 
\ında )"llpılaıı bu iJJ,; ıeması spor muhiti· 
mizde li.>ık olduku ehemmİ)etle k111ı • 
lanmııtır. Musabakalar bugun ve yarın 
aat 1',15 te 5ıyual Bılgiler Okulu a • 

tonunda olacakıır. 
Haftanın ııuztl spor hareketlerinden 

hiri de Ankaragiıcu ••hasında ulu:ri g~
krin yapacakları eltopu maçlarıdır. Bu 
hafıa t>lıopu hareketi olarak yalnız: An • 
karagucu ıle Yedek uba) ara)ıııda )"llPI· 

t.tonunı takunlan tıl"llAlndA 

Sl)"IUIOI B tglJcr Okuru 
&'I km unda 

Saat: ıs.ıs te 

Futbol 
Askc'l1 Glldcr araaında 
Ammrnı.ntcu sııhaaınöa 

FEN TATBlKAT OKULU GOCU 
SUVARI UtıtLtCI GOCO 

Sıın.t: l!l.l!I 

ı.11 ak hır mi.ı a:bakı vıır<lır. Fud)()lda ol • 
dukçıı bir varlık sus~eıı Ankaraııucu • • 
nun henuz clıopunda kmdiııi bulmuş bir 
rakımı )oktur. Buna karıı her spor ıu· 
besindC' çalıımalari)le dıkkaıi uzerine 
ıoplı)an Yedek Suba)' Okulu elıopwıda 

-ve-
stvlL KULUPLER 

19 l\iayıfı StadYOmunda 
GENCLt:RBIRLtCt 

VOKSı.:K 7.tRAAT ENSTlTUSU da adını andırmaktadır. Bugünkıi maçı 
galip bır ihtimaUe Yedek Subay Okulu -
oun kuııımuı beklnıır. 

Yalnıı Aııkara'da değil; bütün yunta 
geniı halk yıJıtılarını allkalandırmalua 
olan foıbol maçlarına ııelincc: bu haha 
ıki sahada, 19 Mayıs Stadyomunda ve 
Ankaragucu sahasında okullar, sivil ku· 
lupler •e askeri gucler arasında neticele
ri bu kümelerın şampı)onluju uzerınde 
muessir ma(Jar yapılacakıır. 

Stıat: 1330 
HUKUK FAKULTE\!5? 

MASKESPOR 
Snat: 15.ao 

E ltopu 
AnkaraırUcil •hruıında 

ANKARAGOCU 

YEDEK SUBAY OKULU GOCU 
s.au 14 t.e Puar gilnü Ankaragucii sahasında ... 

at 10 da ba)lıyaaık okul spor yurtlan 
müsabalcalanndan .Atatürk Lisesi • Yapı "\"'''"""''""'""'"""' .. • 
Usıa Okulu 'e Bölge San.at Okulu • Ti· ı Bu iki k.IAs takımın kartı kUJı 
carcı Li esi maçları şüphesiz birçok ııenç Iunması macın çok nkı ve hf')eoanf.' 
okullu)-u saha etrafıııa toplı)"ll~t.ll. cajı kanaatini 'ermektedir. Ankara 
Okul mudurlen)le por oğrl'UDenlerının, cü puyan üstünluğü.nü bıralmam 
Maarif Yek.ıl~ığinın gençliğın ~por ı~i- lı~k. Yedek ubay ise bu maçı ~:,, 
>e ıne '\crdıği oneme ll}·gun bır tekılde hak kazanıp vaziyetini duult • x.-

. "rd'kl 1...1..-1 lru<l . ··ı mt)e Ua•• 
)etı,ıı ı erı ta .,..,.,. e-rının reıını o Ç· ,acııktır. 

mi~ vesile olacak bu musabakaları biz Ankara biriociliji için 19 Mayı 
de alllca ile Wdbetmc:kteyiı. yoaıuoda yapılmakta olan Yült~k s 

Haftanın fuıbOl maçları aruuıda aa- lar Ye Sivil Kulupler lik"ııde bugün 
kert güder kümesinin üt müsahakaaı ftr· maç Yardır: Gençler Birli~ • \'uksek 
dır. _ _ . raat Emtitüsıü musabakaşında eğer öl 

Bugun oynanacak s~ Gücü • Fea müzü geçen hafta yapılan maçla 
Tatbikat Ol.ulu Gücü maçı birinclUk ü- alırsak Deminpor'la o • 0 be be ra ka 
zerinde muessir -~lm~akla beraber iki lan ve Mukespor'u 5 • 1 yen:, re 
ıakınun kuvvet ıııbanyle denk bulunma- Birlijinin puvan cetvelinin it nd 
lıırı maçın. ıevkle seyredileceii brıaatlni alan 7iraaıçileri yenmesi bek~eı:ir. ahı' 
vermekte-dır. mÜl&b9ka Ma k~r • Hukuk Fak"! 

_Pazar ~ ~ maçlarda ınn- aruındıldır. Hukuk Fakültesi lildnu 
simıo en mühim ilı:ı h11ılaşmuıoa flbit k\lvvedi raıkımlarından Styaul B' 
~l~~~z:. ~lk m~a~~-u~'!. • Kı~luca· O kulu ff Gazi Tcıbiye EnıtiıüWııe ,. 
e u erı ara~ı v7 .... -.....ttr. ~ ııilmiıtlr. Maskespor da üç hafuıdı 

~ A°!'ara ~~cüne !enilettk puvan cet· bir durum ıöırmııiyor. Bugiimcü ~ 
fflınddü ~ rakibıne buakmıya mec· menin zorlu obaiı aıilqılınalctadır. 
bur olan Harp Okulu bu maçı bebem• • Bu kümedeki ilubakal 
hal kua.ıımtya çalı,acaktır. • • ID ann. ftl m8 

Bu · · L.ıck d H O hımı yarın yaptlacak olan Gazı Terbi 
maçın netıcesı ..-. ın a arp • E • .. - Dem· dı 

kulu lehine bir tahmin yapmak müml..iin nsııtusu • ı.npor maçı r. Her 

1 ki L--be K kkaJel' -~• • takım da :rapııkları ma~larla 4cuvved o ma a UO"• r ırı ı g .. ,_e•ın h.1..1 .. nda muhi • . • . 
'k d k' • k _, ...... ı por tımt7J tatmın f'tmit 

lı !er e ı muvazene}ı eo zaman aıtusı 1 d" y ki h 'k' k • d k • · 1 er ır. arın maç er ı ı ıa ınnn eden neucele-r el e em lerının unutJ • • d _ .. _... • . • , _ .... __ 
da k 

. rıncı n.._ew<ı vaıryetını cayın ~ 
ırama ı gere- tır. den k ·· 1 ı ..ı.. • • 

Gunün ikinci muhim ka11ıb~n·-: ı 51 1 ve guze 0 acajı fuı .. ıesıalir. 
Ankara Gücü - Yedrk ubay tahmları Basketbol marlan tcbli w 

aramıda ol:ıcaktır. Ankara Gücü, bu ene ~ 
~-eçen senelC're nazaran daha çok çalı,ı • 
rak istikrar bulmuş, olgun bir ıakınıdır. 
I> i bir i teme ~ahip, top kontrolleri mü· 
kemmel, fırsaılardan 5tifade ede"ıi!ecek 
kabili)ttıeki oyunculara maliktir. Geçm 
haha Harp Okulu G1Künü yenmdde 
kun'etlerini helirtmiı bulunu)orlar. 

Yt"dek ubay ise, geçen hafta Fen 
Tarbikat Gürune yenilmeleri bu takımın 
kuvveı 'e iıibınnı düşurmüş olanıv Fut 
bol muhitimizin yakından l•nıdıkları 
Ni)ıui, F.şfak, Bulent, Ha>ri l>r. Fanık 
kaleci Bedri g.ibi klh O)-Unculara malik 
bulunuşu bu takımın kı)meti hakkında 
klfi bir fıkir vermekıedir. 

Torino'da 
büyük 

yangınlar 
(Başı 1 ind K)fada) 

lar için nıoraıor)om ilin etmiştir. Bunıın 
sebebi, bu gibi iılere aiı dosyııların bu· 
lunduju binalann İngiliz bava hucumla· 
rı sıraııoda cahrihedilmit olma ıdır. 

Piemonte Prensesi 
yaralıları ziyaret etti 

Napoli, 11 a.a. Prenııeıı De Pie-
moııt h •rP yaralıları ile &On hava 
akınıııdıı yaralanmıo olan ısivıllerı 
zira.yet ederek hatırlannı ıorm!lf 

ve kendilerlle ye.kından al&.k&dar 
olmuştur. 

Şimal Atrikadan gelen yaralılarla 
göı:il3en Prenses ılönOıte Napolinln 
bomb ırdıman edilf'n bir mahalleain
<lekl aileleri de ziyaret etmlotlr. 

P renses her yerde halkın hı-yecan-
lı sevgi tezahllrlerile kafllılanmış. 
tır. 

Hava akınları sanayi 
istihsal'ini yarıya indirdi 
.M~ova. ıı a.a. - Cenevre'den Tas 

aian ını ~ekilen bir telırafa ıore inıiliz 
hava akınları iıalyan sana) i iHihwini 
)&n )anya indirmiıtir. Bunun sebebi l.,. 

nemli fabnkalarda ı.ukubulan ('tlk bu)'Ük 
hasarlar ve itçinin bombardıman çevre • 
!erinden kaçmuıdır. Torino'da ton haf· 
ıadıki uçak iınılltı normal zamandakinin 
ondı birine lnmiıtir. Birkacı harp mal • 
zeaıesl yapan fabrikalar olmak üzere b&· 
rı fabn1ıa.lar sahipleri tarafından 'ı,o,aJt· 
... dnnei iQA" k~ulmıecu. 

Sportif 0,"Unlar Federa..'}'Oftundu 

1 - 1stanbul, &lime ve Ankara 
kcıbol ıalı:ımları arasında 12 w 13.12. 
cumartesi ve pazar ıtünlerl saat 15.15 
lla•lamak üzere bir turnuva yaptlaaktw, 

2 - Miısahakalar SıyasaJ Bil 
Okulu salomında O)'naracaktır. 

3 - i ıanbul takımının yaı>«aiı 
lar.lı h:*em Naili Moran ve dijw 
larıla Feridun Koray'dır. 

4 - Cuma.ne i Jt\inü il1c m 
Ankara R takımi)le t~tamul taktım 
ikinci müsabaka Edirne takımiyle 
ra A ıakımı arasındadır. 

Daimi kari 
alacaklara 
(Başı ı. inci •:vfadal 

rn~ Halk Datıtma Dlrllkl4ı!1ne-.. 
lunab imek ve d:ı.lmt EMnıek lca2'I 
b11md< I~ : 

A) Dlter edılr ve lrazaJa.rdan 
lenlerden, ırelnı.tlcn )'l'C'Jerde 
ma mrllıklerl tcekl!At.ı , arııa 1* 
~itlerden kayıtJannın Rllllnd 11111 
t'kmek kartı olıp almndıklal'1ftl 
terlr OUw (JJtır df!1'~1i""Mt ••• 
uı Geldlkrerı tdlh- \e knu al'da 
Ctıtmn ntrllık~ h rıtı Ytıklla. 
hal.il belediye ll'9klllılından v.
muhttırlarından o ~ 
a.vrtldııldarıcıı ve kart wıvt41 

kıırt alıp alrnadıklnnnı kart 
>"O!aıe. kart W!Ulü olmadııt nı 
bir (Jln- dııOlfUrm bııl11«*J 
ınelerl latenec..'ict iT" 

2) lial ve vazl~etlyk> yapCıtı 
rlm ı. daimi kalncalı kanatıt1n 
dlnn en lctm~I("!"(' dıı\ml drnıelt 
vttrllml)('('ektl:r nu ltlbar\11 ı 

.Unllndecı IUbarm H lk Datıtına 
Uk~ı1 her :ıtrnıt n v(')'a at!. 
m"lerlrıtn tapu! ını v~ kit'at'1 
ıcını kontrat nı Vl'\"llhut da ca 
1a.n 14 ~rlcrln<1"!n dl\lml ı. 
ırııı.tı'l"k" muteber bl:r 'lift!Wt~ı 
lerd r 

IlU ~le (l•M ıf Pf1ift"""'• 
ıretımı h mlC'!!'e "• edlrtmlllde 
le C'n Jım la'pa t 1ctrı lca bında 
ınrıı m\11ta~ıeetnı ~ut da il 
9'kftııımı ibraz ftlnl""'1'!leN N'N'ti 
~ daimi "kmetc kartı ""*" 
ı4<oo'I "°"'ı ..-.~ı11n11 • lrndMeft 
'1ftm41111 ıo.um\l ~ 
tu ne. ohnlr. 
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Tasarruf ve 
Yerlimallar 
Haftası 

ına,ı ı tncı sa.Yfnd<ıl 

n siyuetler dahi zorlanmağa 
mahkümdurlar. Şunu bileceğiz 
ki bizi tarafsızlıkta devam et
tirecek fedaıkiı.rlıklarm bütün 
yekünu, birlcaç. haftalık har
bin zararından çok daha az 
ehemmiyetlidir. Çocuğunu iyi 
doyuramıyan ananın sızlan
makta ve tikayet etmekte hak
lı olduğu inkar edilemez: fa
kat ona, çocuğunun ölüm ha
berini alabileceği günü hatır
latınız; ona, bu memleketin 
yakmmda ve uzağmda, evdeki 
çocukların aç ve evde olmıyan 
çocukların çoktan mezara gö
mülmÜ§ olduğu memleketler 
sayısmm ne bir, ne b~ olmadı
ğmı söyleyiniz. 

Biz harbe girmemek vergisi 
veriyoruz: bu vergi daha ağır
laşabilir; ancak hiçbir vakit 
yeni harbin türlü türlü vergile
rinden hiçbiri ile kıyaslana
maz. Biz de kansız bir harp, 
istiklal müdafaası harbi yapı
yoruz. Kuvvetli olmasaydık, 
veya daha az kuvvetli obay
d lk., harp canavarının di,leri 
çoktan canımıza ciğerimize 
kadar geçmİ§ olurdu. Şimdi 
b izim yerimizde olmak istiyen 
bir sürü millet vardır: bizim 
yerlerinde olmak istedikleri
m iz var mıdır? Etrafımıza ba
kıp iyi bir vicdan hükmü ile 
bu ~uale cevap verelim. 

13 üncü Tasar:ruf ve Yerli
m allar Haftasında bize söyle
necek ve bizden istenecek §ey
leri yalnız darlıktan dolayı is
ter istemez yapmak zorunda 
olduğumuz feyler gibi değil, 
b u memleket~ harbdı§ı bıraka
b ilecek tek çareyi muvaffak 
kılmak ıçın katlandığımız 
m üsbet vazifeler gibi ailalım 
ve benimsiyelim. 

Harp daha çok uzun sürebi
lir. Fakat harbin Türkiye'ye 
bula§ıp bula§maınak ihtimalle
ri hakkında daha sağlamca 
bir hüküm verebilmek için, 
1939 d anberi geçen müdd et 
k adar be:klemiyece~iz. Harp 
b itince, eğer Tür.kiye kana 
batmadan ve ate§e bu lanm a· 
d an ~l'k:mı§ olursa, bütün bu 
sıkıntıları bir günde unu taca
ğız. Korunan, olgunlaşan, a r 
tan kuvvetlerimizle büyÜk 
T ürkiye'nin yapılması işlerine, 
eskisinden bin kat hızla tekrar 
başlryacağız. 

Bir mücadele, ağJT bir mü
cadele içinde olduğumuz haki
katin i hatırda tutarsak, hem 
k endi yilkümüzü daha hafif 
h isseder oluruz, hem de hükü
metin vazifesini kolayla,tırı-

Falih Rrfkı ATAY 

CEMiYET HAY ATI 

Teşekkür 

:bet oğlwnln ktzırnm tutuldukları (Tl
'ID> hastalıf:ını derhal tcshls ederek hiç 

t Vcıktı • 

an Hak· 
minnet -

alenen bUdlrlrtz. 
llnb:un ı--:mın F.vrensel 

Anncsl Rctla Evrensel 

ADLiYE VEKALETi 

yan'a 

Ykml l1rn maulı Temyiz Mahkeme· 
una tııytn 
gün ICL'l· 

inle lııUfa 
il sayııacatı l!An olunur. 

(10701) 6702 

111111111111111111111111111111111,l 

Satı lık a rsa ~ -Yt>nlşehlr Sıhhnt Vcltli.lcti yn- : 
nında y il sahn !cinde 278 mcl- : 
re parsC'llcnmlş arsa. Ulus : 

n m<'murluğuna mUracnat. : 

ıııııııııı ı ı ııı ıııııı ı ı ı "ıııııii 
SON GÜN 

Ulus Sinemasında 
Arabacı kızı filmının 

parlak yıldızı 
H l LDE KRAH L'in 

Son yarattı_ıtı bır fılml 

2 isim .. 2 hüviyetli .. 2 sahsly<'tlı 
kadının macC'rolan 

Gece, gündüz 
belJİmsi n 

Ef&lz bir muvnf!nkıym arasmda 
bOtOn gönülleri ntc lıyecek ve 
bütün nema sevenleri teshir 
edecektir. 

Jaş artist : 
-( İkinci film )
CANİLER SEHRİ 

B üyük avBntür filmi 
Dl CK FORAN 

~ca: radyom CkUltOr filmi> 
Sdns ar: 14,30 • 17. 30 

GECE Gt'Nnt Z BE!IOtM SIN 
16-19 dn C.\NtLER S ımaı 

21 de ı:;cce gündllz ben imsn 
ve nıdyom 
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Üçlü pakt 
Hariciye Na11rların1n 

nutukları 
Berlın, 11 a.a. - Üçlil pakt dev

letlerıuın mli§terek mücadelesinin 
yıldonwnU muna&ebetiyle alman, i
talyan ve Japon h ~rleıye nazırları 
Vun Ribbentrop, Kont Ciaııo ve 
.M. Tani bugun müttefik milletle r e 
.bıtaben radyoda bırcr ııutuk soyle
nuşlerdır. 

Alman hııriciyc nazırı konuşma
sında. ezcümle şöyle demigtır: 

"- ÜçlU paktın ruhuna si!.dık ka
lan Almanya, İtalya ve Japonya 
ılkkinun 1941 de ayrılmaz mukad
deratları uğrunıı mUşterek mUcade
leye atılmalı: U:ı:cre birleıımışlerdir. 
Bu Uç devıet aktettiklerı nıuahede 
ile, kendilerıae t.ahınil edılen bu 
harbı kati bır zaferle bitirene ka
dar ellerindekı biltun vasıtıılarla 
mücadeleye azmetııklerıni belirt -
mışlerdir. Bu muııhecle Ruzvelt "in 
ta.ki belliği polıtikaya bir cevaptır. 
Ruzvelt kendi emperyalist emelle
rini gerçekleştimıek için genç mil
letlerin daha iyi bir lstikhale kavuş. 
nuılarıııa manı ol ıcıı.k bir yol Lut
mutstur. 

Üçlü pakt devletleriyle mUttefik
lerinin bu mUşterek mUcadelesinın 
başınd nbcrı doğU Asya'da ve Ja
ponya'da zaferlerle dolu bir sene 
geçmiştir. 

Müttefikimiz Japonya'nın kah -
ramnn orduları karada, denizde ve 
havada amerikalılnra ve inı;:ilızlere 
ağır darbeler indirmiş ve Anglo -
Sakeonlım doğu Asya'dan ebediyen 
kovmuştur." 

Tokyo' da 
T okyo, ı ı a.a. - Hariciye nazın 

M. Tnni rndye>tla söylecli.t!"i bir nu
ltıktn bir sene evvel Japonya ile 
Almanya ve İtalya arasınrln nktedi
len n..qkeri ittifaktan bahsederek ge
çen eenr bıı Uç devlet tarafınclnn el
tle edilen muvnffaklyetler sayesin
de dUnvnda yeni bir niır:amın temel. 
!eri atılmış olôu{!"unu belirtmiştir. 

Roma' da 
Roma. ı ı a.a. - Üçlu pakt devletle· 

rinin Amerika Birleşik Devletlerine kar· 
~· harbe girişlerinin ilk yıldönümü mÜ· 
nasebcti)le iıal>an barici)e nazırı Kont 
Ci)-ano, Ja(>(>n> a'nın baıbe giri~i hakkın· 
da M. Musolini'nin son nutkunda söyle
diklerini haıırlamkıan sonra üçlü paktın 
geçirdiği muhtelif $afhaları izah etmi~ 
\e bu paktın, )abana ıcıhi1lcre karşı 
müdafaa :zaruretinden doğduğunu Su)le • 
mi~tir. 

Tokyo'daki tören 
Tokyo, 11 a.a. - Japonya, Almanya 

'e lıalra ara,ınılaki a~keri iııifakın yı l· 
ı.lönümü munascbeıi> le bugün yapı lan 
kutlama tôrenleri üçlü pakı devletleri a· 
ra5ında mevcııı sıkı ve sarsılmaz işbirli· 

ğinİ tC)idetmişıir. Alman ve ital)ıın bü· 
yük elçileri japon ICf l eriııi, Çin, Mançu· 
ko, Si)-am elçi ve buyuk elçilerini emper· 
pccyııl otelinde bir öğle )emeğine dneı 

etmişlerdir. 300 kadar davetli ara~ında 
imparator ailesinin müm~sili olarak 
Prens Takamuıru da vardı. Bütün kabine 
llzası kara ve deniz genelkurmay reisleri 
qrdu 'e donanma şefleri de da,etJiler a· 
rasında bulunurorlardı. 

Alman Bü>ük Elçisi M. Otto, Prens 
Tııkamuısu')ıı bu ıorene gelmiş olmasın

<lan dolayı hilha55a teşekkür etmiştir. 

~ 

Yurttaş ! 
Çok mahsul, çok para, 

çok çocuk. 
llJllJIOOtJTlLJ 

Öğretmen ahnacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Umumi Merkezinden 
GOndüz bakımev1 OıtretmenUA"I acıt -

mıştır. ör:retmen olrullanndnn mezun 
ana sın ıflan tcdı1sa tına vakıf ve me<:· 
burt hizmetini ikmal et.mi• olan kadın 
öğretmenlerden arzu edenlerin Umumt 
Merkez RelsllCline mUnıcaatlan. 29S8 

P. T . ve Telefon Umum Md. 
' 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 

Sayın halka 
S ihhat ve lçUmai Muavenet Ve -

kiletınılen : 
Terkiplerinde kininden eser bu • 

luıımıyan bazı komprimelcrin kinin 
komprimeleri diye satışa çıkarılmııı 
olıluğU yupılan tetkik ve takiplerden 
anlıı~ılnıaktadır. 

Memleketimizde şimdi Devlet ve 
Kızılny'ınkinden başka kinin kom -
primesl yoktur. 

Uunlarılan bnşka markalı olanla -
rın mevcutları da bundan evvel Hil
kUmetc;e toplatılmı§tır. 

Binaenaleyh evvelce de lllUı celil -
diği gibi Devlet ve Kızıluy kininin -
dl'n başka kinin komprime ve ılrejc -
ferinin sahte olduğU ve kullanılma • 
ması lazım gel<liğl cihetle halkımı .. 
zın bunları satın almamaları tavsiye 
ve ilan olımur. (10270) 6268 

Devlet Demiryollan 

Deri caket alınacak 
D . D. Yolları Umum MUdurlü -

ğUndcn : 
M uh:unmen bedeli 37000 (otuz 

yedi bin heş ytiz) lira olwı ~O a
det deri ~ket 21!. 12. U42 pazıırtesi 
günti saat lli,30 da kapalı zarf u
sulü ile Anknra'da idare bırıasııııla 
toplanan merkez. 9 uncu komisyonca 
satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenleriıı 2812,50 
(iki bin sekiz yüz on iki lira elli 
kuruş) lıratık muvakkat knılııat i
le kanunun tayin t'tligl vesikaları 
ve tekliflerini aynı giln saat 14.30 
za kadar adı ~eçen komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 18 kıınış muknbi -
linıle Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinden temin olunur. (10077) 6763 

Balast ihzaratı 
D. D. Y oilan Kayseri 4. lıılctıııc 

.Müdurltigilııden ı 
Sivas - ~amsun hatlı Kim. 369 -

371 arasınılaki oc:ıklard ın (5000) 
metremikap balast ih,..arı kap.ılı 
zar! usuliyle eksiltme> e konulmuş 
tur. 

Beher mel.remikap bnlastın mu -
hammen bedeli (388) Uç yüz sek
sen sekiz kuruş olup muvakkat te
minat miktarı 1455 bin dört yilz 
elli beş Iirııdır. 

Eksiltme 30. 12. 942 çarşamba 
gtlnU saat 15 te Knyseride 4. İşlet
me binasında toplanacak komisyon
ca yapılacaktır. 

İsteklilerin kanuni vesaik ve mu 
vakkat teminaUariyle muayyen olnn 
gÜn ve saat on dörde kaclo.r tekli! 
:ı:arflarıııı komisyon ktllipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartname ve muknvele projeleri 
Kayseri 4 İşletme komisyonundan 
ve Samsun garından parasız olnrak 
verilir. ( l 0.94 ) 6776 

Formaldehit alınacak 
D.D.Y. Umum MUdilrlügündeın: 
Muhammen bcddl 13250 <on Uç 

bl.n Del yilz elli> lira olnn 5 ton For
maldehit 28. 12. 942 pazıırtesi günü 
saat 15 te kapalı zarf usuUyle Ankn
ra'dn Jda.re binasında toplanan m<-r· 
kez 9 uncu komisyonunca satın a.lı
naca:ktır. 

Bu ~ ginmok Uycnlt>ıin !193,75 
<dokuz yUz doksan üç lira yetmiş 
beş kuruş> llmltk nıuvnk'k:ı.t tcmi.rınt 
Ye kanunun tayin ettiği vcs ·nlan 
ve tekliflerini aynı gün saat 14 c 
kadar adı geçen komisyon reisliği
ne vemıcforl Uımıdır. 

$art.nameler parasız o1nrldc Anlka
ra'da maılzeme dalrcsl.nden, ll::ıwdar· 
paşa'da tesclltim ve sevk ti<!'Oif:lnden 
temin olunur. 

<10675> 67M 

NESiBE 

Vog -Modaevi 
Mevsimin son model şap -

kalarım İstanburcıan yeni ge
tirdiğini enrm mü13terilerinc 
arz eder. 

Dikiş kabulllne ba~lanmııı-
tır. 

Vilayetler 

Bayi aranıyor 
~tr 13clcdl.Yesl Eldcl.rlAf. ve Su • 

Tamirat yaptırılacak 1ar tdarcslndcn : 
Ankara P.T.T. MOdür!Oğünden : Kaplanlı suyunun Antram'<lıı sn.tısı • 
944 Ura keşif ~Jelli Ankara telsiz nın bir bayj(ı ver.itmesi ışı 3ıı.ı2-l!J42 ta· 

verici istasyonu anten kulUbcsi nin 
la.miri işi pazarlıkla yaptınlacaktır. rihJne rnüsndlt caııııımbn günü saat l5 

Muvakkat teminat 70-80 llradır. t.c DcJcdlye Encümeni huzurunda acık 
Buna alt şartname madUrlUk bOro- arttırma suretiyle lha.lc51 ya:ıulılc:ııtın -
sunda g6rüleblllr. isteklilerin 21 ilk- dan taUıı olanlann m<?7JkQr ırUn ve sa
klnun 942 pazartesi günll saat 15 te a.tte hazır bulunmnlan ve bu hUBUsta 
kanuni ve bu p8.7.arlı~n glrebllccekle- tatsUAt almak ve eartnamcslnl gonn<~ 
rlne dıı.lr Na.fıa MUdürlüf:llnden ala- fsU)·cnıerın de ll<'lcdlYe Rlyasctl:ne mil· 
cıııklnrı belge He birlikte komisyonu- , racıuı.tıan ilAn olunur. 
muza gelmeleri l!An olunur. (l0770) 

(10543) 6579 6762 

KORKU 
Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 30 

- nen size hir şey söylireyim mi ilen 
dedi" lıifla pc) nir ı:emisi yürümez.. Bu· 
nu şimdiye kadar anlamamı z lazımdı ... 
Doğrudan doğru)'il isle mcıgul olsak 
daha iyi ederiz .• 

- Hakkınız var Tom. Bundan 50flra 
işle istediğiniz gibi 5İz meşgul olursu· 
nuz .. Ben is ıifanıı veri)orum ... 

Bergius onu bu kadar kızd ıracağın ı 
ummuyordu. Yerinden fırladı ve ideıa 

ba~ırarak: 
- Ne?. dedi .. Ne diyorsunuz? •• 
Bt'n: 
- fa·et. lsıifa eımeğe karar verdim. 

diye tekrarl ııdı. Elim kolıım '!erhesı ola· 
rak çılı$mıtğı ıcrcih ederim. Şahadet hal« 
kın<laki kanun lara, talimatnameye, şuna 
buna uymak me<nuriyet indc o lursak 
Ocarh'ı yakalıyahilmrmize imkin yok 
Oau ele geçirmenin bir tek çar~i var •. 
O da, onun şimdiye kadar kullandığı 
usualara müracaat etmek .. Yani yalan· 
nlık, dalavere, etrafı koıicuya verme, 
haıı1 öldürmeli göze alma ıtl"bi $CYler· 
den i~tifade etmemiz llzım demek isti· 
yorum. 

- Buradaki iıiııizden ~lacak .lllılll· 

nız? 
Başka türlü Death'ı yakalıyamam .. 

Şimdi)"e kadar her karşı la~mamı1da bizi 
yendi. Ondan öcümü alaoığım. Birisi 
silin karnınıza tekme indirdiği 7.;ıman 
boks kaidelerine u)ı;un hareket etmeği 
düşünemezsiniz. Kaldırır siz de tekm<')i 
onun kamına indirirsiniz değil mi? fştl' 
ben de öyle yapmak isti)-orum. 

Bergius ba,ını sallıyarak: 
- Emni)·et Amiri istifanızı kahul eı· 

mirecekıir .. 
diye söze başlarken Ben itiraz kahııl 

eımiyen bir sesle: 
- N e demek? d iye onun lafını kesti .. 

Ben hareketimde S(.'rbesıim. Sade ıabıta· 
ya mensup olduğum için değil hukuku 
i mme clolayısiyle de kendimi kaatili ya· 
kalamağa mecbur bili)orum.. Fnkaı 7.a· 
bıtaya mensup bulunduğum müd<leıçe 

bunu )'ilpamıyacağımı anladım .. Dediğim 
gibi kanunlar, ıalimatruımeler, emirler 
5eıbest harelc:et etmeme mini oluyor, fa. 
kat şu üniformayı çıkarınca ..• 

Komiser muavini ayağa kalkarak Bcn'I.' 
yakl~tı. Rir miiddl't hi~ir ~ söylmıe· 
daı ooa baku. Soma: 

U ı; U S 

Parke taş ı ihzarı 
Samsun Vilayetinden : 
1 - Samsun - Çarşamba )'Olunun 

.cıehdeini teşkil eden sahil yolu içın 
200.000 adcı parke taşı ihzarı kapalı :ıarf 
usuli}•le ihale e..lilmck üzere ek•İllmC}·e 
konulmuştur. 

ı - Eksiltme 2•i. ilkkanun. 1942 ta· 
rihine ruılıran perşembe gunü •aat 16 
da vil.:i)"et daimi encümeninde )11pılacak· 
ıır. 

3 - Keşif bedeli 24000 lira ve rnu· 
,-;ıkkaı teminatı 180() liradır. 

4 - Hu İşe aiı keşif evrakı Samsun 
Nafıa Müdürlüğü ve viliı}et daimi encÜ· 
men kaleminde oluı> İstekliler bl'<ielsiz 
olarak her ı;ün sörcbilirlcr. 

5 - İstekliler ilule tarihinden en 
Jtet üç sün evvel Samsun valiliğine isti· 
da ile müracaat ederek nlaaıkl.ırı d1li • 
)Ct vesikasını ve cari K'tlcye niı ıiaret 

odası vesikasını teklif snektuplarına ek • 
lemcleri l:iz:.ımdır. 

6 - EksilınıC')"C girecekler )'lllnız ttcC.:· 
lif mektuplarını ha,·i \C kapalı bir zarfı 
ve 3 üncü maddede yazılı mu,akkat te
minat m.ıkbuzunu ,.e beşinci madı.lede )a· 
zılı vesikaları bir dış :zarf içine ko)-up 
ve mühür mumu ile knpıyarak ih.ılc ı::ü· 
nii saat 15 c kadar makbuz mukahilinde 
<laimi cncii111c11 rci,liğiııc vcrnıell'ri ve)"ll 
iadeli ıeahhüllü ıılarak posta ile ı;•>nder· 
eni, olmaları litzımdır. Posıad.1 olaaı&. 
ı;ı:dkmeler kabul olunmaz.. ( 1898) 98 

Menfez inşaatı 
Antalya Vilayet Uaiml EncUme

nimlcn : 
l - Antalya _ Alanya yolunun 

100+ 190 - 104 t 300 kilometrelc -
ri arasında yapılacak olnn dört 
menfezın ınşası ışl 18311 lira 4-0 
kuruşluk keşfi ilzcrınden 18. 12 
942 tarihıne mUsadi! cumn gunu 
saat on beşe kadar kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Teklif mektuplarının 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesinin 
tarlfatı dairesinde t~ıızim ve husu. 
Bı mulıasebe binnsıııdıı toplıınacak 
olan vilı\yet ılaimı encümeni reisli. 
gine saat 14 ele kadar vcrilmie ol -
ması lfızımdır. 

3 - .Muvakkat teminat miktarı 
1373 lira 36 kuruştur. 

4 - İstiyenler şartname ve pro
jesini Antalya Nııfıa MUdUrlUt:"ün. 
ıleıı ve vilayet daimi encUmeni ka
lemındc görebilirler ve suretlerini 

istiyebllirler. 
5 - Munakasaya iştirak c<lecek· 

lcr, Antalya Nafıa komlsyoııunılaıı 
alınmış ehliyet vesikası Ue ticaret 
odnsıııdan alınmış bir vesikayı ve 
varsa kendileri için ibınzını faydalı 
buldukları vesaiki teklif mektupla.. 
rlyle beraber ve ikinci bir 7..arf i-
çinde gönderebilirler. 6514 

Bina tamiratı yaptırılacak 
1stanbul Nafııı MüdUrlüğıırıderı: 
24. 12. 942 pel"§embe gliıı\l eaal 

15 te İstanbul'da nafıa müdUriiiA"ü 
ckslltme komisyonu oılasııııla 
(29026.10) lira. keşif bedelli Taksim 
lisesi tamiratı kapıılı zarf usuliyle 
eksiltmeye konıılmuşı.ır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
işleri ı;encl, hususi ve fenni §artna.. 
nıeleri, proje keşif hulasasiyle buna 
milteferri diğer evrak dalrı·sinde gÖ
rUlecektir. 

Muvakkat teminat (2176) lira 96 
kuruştur. 

İsteklilerin en az bir taahhUtle 
(15000) liralık lıu işe benzer İ§ yap. 
tığına dair idarclerin<kıı almış oldu
ğu vesikalara lstinalen İstanbul vi
layetine mtlracaalla eksiltme ttırihin... 
elen tatil günleri hariç (3) gün ev
vel alınmış ehliyet ve 942 yılına ait 
ticaret odası vesikalanm havi kapalı 
znrfların Z4. 1Z. 942 perşembe gtl. 
nü saat 14 e karlar İstanbul Nafıa 
müdli rlliğüne vermeleri. 

1771 96 

Duvar insaatı 
Burdur Bclediye,inden : 
16·11·942 tarihinde ikinci kısım du· 

vnr inşaatı kapalı zarf u,;uli)Je ihalesi İC· 
ra kılınarak (17431) lira 61 kunış hl'<lt.'
li ke5ifli bcledi>ece yapılacak uri kahris· 
tan ihalesine o gün bir ıalip çıkmadığın· 
dan ihalesi otuz gün içinde pa7.arlıkla 
)"apılmal.: üıere temdiJe<iilmişıir. 

Talip olanlar 16·12·942 tarihine ka· 
dar haftanın çarşamba ve cuma.nesi gün· 
leri bele<li)e encümenine müracaatla pa· 
:zarlığa girişebilecekleri ilan olunur. 

( 10477) 6'H 7 

Sahi ık 
Yenlşchlrin mufeıın yerinde iki kııt 

beşer odalı suğlnm lblna yolC'uluk clo
ln.yıslyle ucuz ve a<'e.lc sııWık. Yeni 
Slnomn Ustü Sökmen Emltık. Tc-i: 
230.1-2434 3001 

Acenleliklen istifa 

Devlet Orman işletmesi 

Çam ve köknar ağaçlarının 
kesim, nakil ve istif işi 
Devlet Orman hıletmcsl Kara -

buk revir ıı.mırliğinden ı 
ı - Devlet Orman İ§letmcsi Ka

ralıUk revir !ımirliğiııe baf:lı M eıı
gen bölgesinin Sugucak ve Elecdt 
ormanıııın muhtelif m.ıktalarııu.la 
ılamga.laıınıııı ve claıııgalaıımakta o
lan (2690) Lki bin nltı yüz doksan 
mctrenıik.Ap çam ve 3730 metre -
mikap kökııar agacıruıı dipten kes
me ve verilecek ölçülere gcire tom
ruk haline ifrağ ebnck ve depo it
tiha.z edılen mahallere 30. 9. 943 
tarihine kadar nakil ve istif etmek 
Uzere açık eksiltmeye çıkanlmış -
tır. 

2 - Açık eksiltme 16. 12. 942 ta
rihine rasUıyan çarşamba günü sa
at 14 te Devlet Ormnn İşletmesi 
Kara.bUk revir Amirliği binasında 
toplanacak olan komisyonda ynpı
lacaktır. 

3 - Dirlnci maddede yazılı ııart
lar dairesinde i§bu emvalin dipten 
kesme nakil ve istif işinin beher 
metremlkabının muhamen beıleli 
(S ı liradır. 

4 - Teminat akçesi <;(, 7,ll hesa
biyle (2889) liradır. 

5 - Hu işe ait acık ekstllnıe 
ııartnameleri Ankara'cla Orman U
mum Mliclilrlllğünde ve Zıınsnılılu.k
tı Orman Çevlrge l\füc!UrlüğU ile 

Karablik revir fi.mirll~lnde ı::örlllc
bilir. 

6 - İsteklilerin eksiltme J<'llnün
de teminat akçeleri ile birlikte re
vir imirliğine mliracaat etmeleri 
lüzumu ill\n olunur. 109 

Meşe, kayın, çam ve 
gürgen ağaçları nakil 

ve istıf işi 
Devlet Orman l§letmcsi Kara -

buk revir funirlığiııden : 
l - l>evlct Orman İ§letmesi Ka. 

rabUk revir imirliğıne baglı Ova 
cuma böigesınin Kayaaltı, Sarpde.. 
re Salavnt, Buğudağı Amaarkası, 
Ulupuıar Daşdilunen, DUyUk Dik
men, Saz ve Uluyaylıı ormanlarının 
mulıteli! mahal ve maktalarında 
danıgalanan ve kcsilmiı,ı ve damgtı ... 
l ırııııakta olan 110<.ıO metremıkiıp 
ıne§e, kayın ve ı;:Urı;:en ve çam mu.
den direkliği ile 600 metremll>ap 
kayın tomrugu rcvirce depo ittıhaz 
edıleıı yerlere nakil ve istif etmek 
ve verilecek olan olçUlere göre tak
sim olunnııılt ııartıyle 30. 10. 943 
tnrlhirıe kadar ikmal olunmak Uzere 
açık eksiltmeye çıkarılmı;tır 

2 - Açık eksiltme lG.12.942 ta
rihine rastlayan çarııamba günü sa
at 14 le dt•vlet orman iııletmesi Ka
rabUk revir amirliği binasında le -
ııekUI edecek ola.n komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

3- Birinci maddede yazılı şart
lar daircsinıle igbu emvalin nakil ve 
istif ve verilecek öl~.;ilye göre tak
sim işinin b<'lıer metrtı mlkllbıııın 
muhammen bctleli 8 liradır. 

4 - Teıııiııat akçesi % 7,5 hesa
bile 6090 liratlır. 

5 - Bu işe ait açık eksiltme ııart 
rıaıııeleri Ankara'da Ormıın Umum 
MürlUrlüğUnde ve Zonguldak orman 
çevirge nıUılUrlllğU ile Karablık or
man revır amirliğinde !{Örülebilir. 

6 - 1sıc.klllcrin eksiltme günllnde 
teminat akçeleri ile birlikte revir 
amirliğine müracaat etmeleri luzıımu 
ilin olunur. (2133) 110 

Kayın, gürgen ve me;:le Kayın tomruğu nakil işi 
agacı ıstıt ve nakil ışı Devlet Orman 1şletrncsl Karabük 
lJevıet orman Iıılctmesı h.ara _ Rt'vir Amlrll~mden: 

bıık revır anıırlığml.leıı : 1 - De1.lct Orman lşlctm~I Kara· 
l - lJevlet Orrnaıı ıııletnıesi Ka- bUk Revir Am.rlif:lne bağlı Yenihan 

bölgesinin Uokoz ve Eldes onnnnln
rabUk revır anurlıKıne uaglı Yenı- rınrta daıngnlnnnraık kPSlimlş ve kc
han bolı;-csıııın Alı~ar, hırık, Pa- silccôk olan (15()()) me1.rom1klip kn
zarcık A.hatıarbaşı, t.,;ayırnba or - yın tomruğunun re.,1rce dc-ııo ltllhnz 
maularınııı nıuııt1·lıf ınaııaı ve ıııev edilen tstlf mnhallPrlne ııoıkll işi 30-
kılerıııde dumg.ılanaraK ltesılıııiıı ve r,.~J.13 ayı sonuna krı.dıır yapılmnık üze
clanıgalanıııakta Jı.esıleceK ulan c.ah- re ncrk eksiltmeye çıkanlmıştır. 
mırı en 3000 nıeı remıknp nıeıııı. ka- 2 ..:... Acık eksiltme 2.1·12-U..12 tıırl
yııı, gilr~cn. maden dıreklık attacı- hine rnsUwan çarşamba günll saat 
nın revırcc ılepo ıttihaz cdılen ıs- 14 tc Dm·lc'l. Orman İşletmesi Knra
Uf 1IU1ha1Jcrıııe ııakıl ve vcrılecek bük l'('Vlr amirliği blmıısında toplana
olçti) e göre <lırek boylarıyla tak- cıı:k olan komisyon huzurwı.da yapıln
sım ve ıstif ışı 30. 10. 943 tarihıne cnktır. 
kadar yapılma!{ üzere açık eksilt- 3 - Birinci mat'ldcde yıızrlı şartlar 
meye ı;ıkarılmıştır. dairesinde işbu emvalin nıı:kll !ş'.nln 

2 - Açık eksiltme 23. 12. 942 beher metromfildibırun muhnmmen 
tarihiııe rastlayan c;arııa.nıb ı günü bedeli (sekiz> Jlrndır. 
saat 14 le Devlet Orman İ§letmesi 4 - Temlnaıt akçesi ff,, 7,5 hcsnbiy-
.KarabUk revir amirliJti binasında le (4200> dürt bin iki yüz Hrııtlır. 
topln.nacak olan komis) on huzurun- 5 - Bu işe alt nçık clcs'Jtmc şart-
ı.la yapılacaktır. nıuneleri Ankara'da Om1an Umum 

3 - Birhıci maddede yazılı şart- MUdürlUğUnde ve Zonguldak Orman 
lar dairesmdt• ışbu emvalin isur. Ct'.'vlrgc .Müdürlüğil He Kn.rabUk Rc-
tı.ıkaıın ve nakil işinin beher metre- vır flmlrlil{lııde g5r0ldblilr. 
mıkabıruıı muhanunen bedeli dokuz 6 - İsteklilerin eksiltme gününde 
liradır. teminat nkçelerlyle birlikte .revir l\-

4 _ Teminat akçesi % 7,5 he. mlrllğlne mOracaat ef:nıı>lerl ınzurnu 
sabiyle 2025 liradır. llAn olunur. (2135 107 

s - Bu işe ait açık eksiltme Çam ve köknar ağaçlaruun 
ıınrtnamelerl A nkara'da Orman U- • 'f · · 
munı .Müdilrlüğl.iııde ve Zonguldak kes im, nakil ve ıstı ışı 
Onnan Çevir~e MUdürlıiğU ile Ka- Devlet Orman İ§letmesi. Kara .. 
rabUk revir i1.nıirliğinde görillebı - buk revir Cl.ınirliğindeu ı 
lir. 1 - Devlet Orman İşletmesi Ka 

6 - İsteklilerin eksiltme gUnUn- rabUk revir i.ınfrllgine bağlı Yala~ 
de teminat akçeleri ile birlikte re- kuz bölgesinin Cenikören Elcnuuı 
vir fLmlrliğine mUraca.t "etmeleri lU onnanlarıııın muhtcli.C maktalarında 
zwııu iliı.n olunur. 112 d:ımgalaıımış ve damga.lanmnkta o. 

M k ·· lan 4266 mctremiklıp çam ve .2040 
eşe, ayın ve gurgen metrcmikap köknar ağacının dipten 

ağacı nakil ve istif işi kesme ve verilecek ölçlilere ı:öre 
Devlet Orman 1ııletmesl Kara • tomruk haliue ifrağ etmek ve depo 

bük revir tı.mirliğinden 1 ltUhaz edilen mahallere 30. 9. 943 
1 _ Devlet O rman İşletmesi Ka- tarihine kadar nakil ve istif etmek 

rabilk revir Amirliğine bağlı Yeni- üzere açık eksiltme çıkarılmıştır. 
harı bölgesinin AyıgölU, Urca, Ka- 2 - Açık eksiltme l 6. 12. 942 

tarihine rastlıyan çarşnmha gUııll 
tırda§, Sarıçaıı, .Feoerbıyıklı, Snrp. saat 14 te D evlet Orman İşletmesi 
köybıı.:;ıı, Akıncı, Karakuz, Kirazcık, Kara.bük revir amirliği binasında 
Mcşeyanı, Eld~. Dilunen, Çalbaşı, toplanacak olıın komisyon huzurun .. 
Karakııılıı. ve bunlara civar ve mut- 011 yapılacaktır. 
tasıl diğer ormanların muhtelif 3 _ Birinci maddede yazılı §art. 
mahal ve mevkilerlııde ılamgalana- lnr ılairesinde işbu emvalin dipten 
rak kesilmiş ve damgalanmakta O- kesme nakil ve istif işinin beher 
lup kesilecek olan tahminen 7000 metremlkAbının muhammen bedeli 
metremikiip meşe, kayın, gürgen 6 Ura.dır. 
maden direklik ağacın revirce depo 
ittihaz oollen istif mahallerine na- 4 - Teminat akçesi yüzde T,5 

hesabiyle 2638 liradır. 
kil ve verllecclt olçüye göre tak- 5 _ Bu ıı.ıe it açık eksiltme 
sim ve istif işi 30. 9. 943 tıırihine şartnamesi Ankara'da O rman U
kadar yapılmak üzere açık eksilt- mum mildUrlUğümle ve Zonguldak 
mayc çıkarı}mışbr. Orm:ırı Çeviı;:'re MUdUrliiğti ile Ka-

2 - Açık eksiltme 23. 12. 942 rabllk revir tunlrlis.rinde ı;:örülebi
tarihlne rastlıyan çarşambn gUııU lir. 
saat 14 te Devlet O rman İşletmesi 6 - fsteklilerin ekeiltmt' xi.i Un
Karablik revir Amirlilı"! binasınrla ıle teminat akçeleriyle birlıkte rt' .. 
toplanaoak olan komisyon huzurun- vlr tl.mirliğlne mUracaıat etmeleri 
da Yapılacaktır. lüzumu ilan olunur. (2131) 108 

3 - Birinci maılrlede yazılı §art .. 
!ar claireslncle işbu emvalin nakil ve !,!lllllllllllll llllllllllllllllllll,! 

ölçüye göre ıaıuıım ve istir ışi. = Dr. Nı"yazı' ı·smet Go··zcu .. __ -_-niıı beher metremikabının muham- : 
nwn berleli 9 liradır. : -

4 - Teminat akçesi % 7.,5 heeıı- : Anafart:ı lar ıKon}-a sokak No. : 
biyle 4ZOO liradır. : 14 Said Franko apanımaıı kat ı. _ 

Tesisat 
N a.tuı \' ckAk t:nndt.'11 : 

l) EJlıuğ d..."l CV\l:lee inşa edllm:6 
.l."tn (80) )nlaklı memleket hastancsUı 
IJanallnc a l irnlaat, sihhl tetsıs:u. knJ 
rırcr ve cll!kt.Mk tı:'6 urun 10-12-1 
tarlhl.nı1e ihalcsl kamrlıı&UM.lnmi iit.ell 
ıı-.ı.zctclcrlc )Ul•ıl n .LIAnın noksan a.ını• 
sı doUı,ırıs!.)'lc mezkur Lıı nyru bedel .,e 
&.."U1.l.o.rlııı. yeniden cl<slltm~c cı.kn.n.I • 
mı&tır. 

Kc:ıtt broell (209092 23> llırodır. 
2) Ek:s tme 25·12-1042 euma günu şŞ 

a.t 15 te Nn.tın Vck!ll<'tt yapı ve ınınr 
!eri <'k."Utmc komisyonu cıdasrndıı laı 

P.'llt 7.:u'f U5UllJ, le )D.Pllaeructır. 

3) Eksi trne ~ı \c buruı m 
terem evrak (10) ura 45 Jnmııs 

mukabLllııde ynııı ve imar tşlerl I"C'Jıi11 

(:1lı.:~'f! ıılına.b Ur. 
4) }Jksllt.meyc glrobl?mck k'ln '9tclt • 

ı ertn usu l:iJ dalircs!nde (11704 61 > 

An 

A 

kı Cı 
lı k ; 
fıkrt 
Bch 
:o 
2 
lira 

da 
salı 

zun 
tır. 

kom 

btr b1n )cdl yüz dort llra aıtmıı btr k"'\J. K 
~1uk muvakkat t.cmtn t \ermeleri "1 darı 
Nnrıa VCkA!cUndcn bu Lıı ı~ ahnm ı 

clıltyot vcmkruıı ibraz etmeleri !Azını saat 
dtr. yapıl 

Bu 'i<'flllmYI almnk lı;ttyen1crln cl9ılJt di i 
mc tnnUılnden (tntll ırUnlerl hnrlc> den 
nz ~ gün evvel b r lstld:ı lile Natıa "' nulnı 
k!\lctlne mUrneaat ctm<"lcri ve l:.""Ud8 ' deli 
larırı:ı en nz blr kalemde bu l;c ~ 3300 
(150 1)()1)) llrnlık bit' " yn.pt.ıklıırıruı deli 
işi >nııt.uun ldareleJ'tl= alımn~ vcsffl' 2400 
rnııtetmclerl mU'kt.azıdlT. Jttinu 

15) lst<'klllcr tcldl:r mektul>la.rmı .,... da ~ 
le günü olan 23·12·1942 cumn gUnij .J 220 

at 14 e kad.."lr eksl trnc komli;;yomı ~ kuru 
lli!:lnc makbuz mu3mbutndc venncl amiri 
ll\zımdır. ya 

Postnoo o e k ~.!er lmbul e • Tali 
dtlmC7- (10571) tupi 

ne k 
Telef on santrah tamiratı saaıı 

NaFıa Vl'Uleıinden : kabul 
ı 4. ı 2. 9 f2 pa1.arıesi günü saat 1 ı lcr 

Ankara'da 'afıa Vcklie'Iİ hinası içindJ 
ınal7l'me müdurlıığu od.mnda ıopla~:J A 
malzeme ek~ilımc komisyonunda ( 69~ 2 
lirıı nıubımmerı beddli V(!krılet telef 
santralının camiri açık t!ksilıme usulil 
le ek•ilımesi )ııpılatakıır. nuı. 

Eksiltme ~arınamesi ve teferruatı ~ tah 
delsiz olarak malzeme müdiırluğund ltıuı 
alınabilir. Vası 

MU\-akkaı ıeminat (52) lira (13) ~ıs 
nası 

nısnır. at ı 
İsteklilerin mınıd;;kat teminat ve 'a ~ıncl 

namednde yazılı vesaik ile birlikte •> le s 
gün saat l l e kadar me?kür komis)ondll v,. t 
hazır buJunm;ıları. (10321) 641(1 Itri 

Kazan tamiri 
Nnlın \'Ck:tlt:I den : 
l) Eks ltrnC'YC konulan iş: Anklır'I C 

Actlwe Sııra.Yı iknlori!ı.T k.ıızanlannın t11 ~ııh. 
mtr lold:.r. ıhale 

K~lt bedcll <2"84.00) l.lrodır. R 
2> Dcsnunc 15-12-1942 snu günü ,.-ı ıutar, 

eıt 15 le Nnrın Vck.'ilctl Yapı Vt• ım1ııl! ;1 ka 
lşl()I'! FJksl tmc Kom~orMJ odruıında kdl 
zarlık suret lyle yaıulacakt.ı:r. f~rrn 

3) Blmlttme 61\rtnamcst -.e buna mit'1 ~lehı 
1.clcırıi ovrnk Yıı.pı ve 1mnr lşleıt l bır sa 
ll{rlndc ı:u!1İ.l cb 

4) llallltmcyc ırtrobtlmdc tdn '5tdC 
UIC"Tln u.cıutu dalrcs1nde (201.30) ı;;ct 

'1lr l lra otu2 k\lJ"\18]uk: munıkknt 1.ertı 

nnt vennclm tlzımdır. 06G71H m< 

Yıı.n• matiırelerdeıı Hibare. 

Ankarahlar yeni bir 
neşe kaynağina 
taşınacaklar .. 

ZANZİBAR YOL 
Üç büyük artistin ya
rattığı büyük komedi.. 

Drothy Lamour 

Bing Grosby 

Bop Hope 

• 

07.30 Proxnıma ve mern}()kct saat °""' 
07.82 Vücudumu= ~~ 
07.40 AJaııs oobcrlcıi. 
07.55 

Of mal 

5 - Bu işe alt açık eksiltme : Pazartesi, \ılrıamba ve cumartesi : 
şartnameleri Ankara'na Orman U- : günleri saa· 16 • 19 arasında has- : 

Uhdmıde bulunan An:ıdolu Türk A· mum Mlid"lrlllğtincle görülebilir. = ıaıar ı nı kaha! edecdi:tir. 
nmrlm SJ;gorta Şirketi Anknrn havnllsl 6 - .1steklilerin .~siltme g{lnUn- -

08 80 Mil k: Smfonlk ıırogrnm. (Pl) 
ıs.so ~ ve rm.mlt.'kct saat ~ 
l.3.33 MU k: Tilıttcc plAklar 
ıa.45 AJnns hatıcrk'rt 

Tali n<X'nt~ll"'lndcn lsUt'n ctt1frlm1 i~n 
1 

ıle temına.t ~kçelerı ıle birlikte re-. : Telefon "2591.. ile randevu i: 
~ " vfr imlrlılhne müracaat etmclerı - alınma51 rica olı.ımır. 408 -

cdcrtm. 3009 Nlhnt Rut.kny lllzumu ilıin olunur. (2134) 111 İllllllllllllllllllllllllll lll lllllİ 

14.00 l\1Uzlik: Rt; SC't cumhur Ibru'laM ı 
(Şet: Uıs:ın KUncer) 

- Ben •• dedi.. ben 5İ2i kardeşim gibi 
severim... Zawn burada hepimiz )İzi se· 
~l'riz .. tek haşınıza tdllik~e aıılnıanı:za 
hi~irimi7Jn gönlü razı olmaz •. gene bi· 
,imle beraber k!ılın ... Eninde sonunda 
muhakkak o bartluı.lu ele .,oeı;iririz.. 

Ben hakı)larını yerden kaldıramı yor· 
du. Rergius'la gfü gö11: gelirse kararın· 
dan cayma.ktan korku)ordu.. Senelerdir 
çılısıığı bu muhiııen, arkada)larından, 
hinden nyrılmak ona ı.la çok güç geliyor· 
du. Fakat Dcach'ı ne pahasına olur~ ol· 
un cle geçinni)e andiçınişıi .. 

- Çok teşt4'kür ederim Tom, dedi .. 
Fakat dediğim gibi, hurada çalış:ıhilmem 
imkıin.~ız .. Serim olmanız dola) ısi> le size 
istifamı vl'riyonım .. Kararım kaıidir. lliç 
bir ~ beni hu karardan döndüremez ..• 

Bcrgius ısrarın fa>dası:zlığını anla • 
mışıı .. 

- Peki Öfle ise .. derken sesi ıiıri}or· 
clu. fstifanırı kabo l etmekten ba)ka çare 
olnıadı ~ını görii~orum .. 

Bu sırada kııpıya vuruldu. içeri bir 
memur girerek: 

- Efendim .. Aşai(ıda hir adam var. 
Muhakkak enspckıör Bendilow'Ja göriiş· 
mek isıedi~ini ,ji)·lüyor. Çok mühim bir 
iş için olduğunu da iddia edi)'Or .. 

- Hangi iş içinmiş? •.. 
- Efendim ııe için oldu,ğunu söyle • 

me<li .• 
- Sormadınız mı? •• 
- Sordum ama '"ben kendi5ini gör • 

mek isti}orum .• " diye direni}or •• 
- Peki kimmi, hu adam? İsmini ele 

söylemedi mi? .. 
- hmi Joe Vasetti iaıil efendim,. 

Ben de Rer.ı;iu~ da Vasetti'nin İ•mİ· 
ni dul'Unca yerlerinden fırladılar.. ikisi 
hayreıle biribirlerine "ne İsliyor acaha?" 
der gihi bakı$tılar. Polis her ıarafıa onu 
ararken o ken<li ayağiyle Scot land Yard'a 
.seli)"ordu •• Bu nasıl işti? .• Su Dcaıh me
~clesinde şimdiye kadar ne umulmadık 
b.:i<liçelcrle lcarşılaşmışlardı- Artık hiç 
bir şeye hayret edecek halleri de kalma 
mışıı. 

En evvel Ben kendini toparladı. Te • 
flşla 

- Onu tevkif ediniz.. dıye bağırdı. 

Üzerini arı)ıırak illhı varsa alınız. Son
ı-.a bura)ıı ı;eıiriniz ..• 

- Peki efendim .. 
Memur odadan çıktıktan sonra Rer· 

gius'la Bendilow hiç konuşmadılar. lki•İ 
de kendi düşüncelerine dalmışlardı .• Gol· 
!erini kapıdan ayırmadan merakla Vasct• 
ıi'nin odaya getirilmesini bekli>-orlardı . 
Niharet lcapı)-a vuruldu. 

Ben: 
- Girinİ7, diye hağırdı .. 

fçeri memurun refakatinde Vucııi 
girdi. fl lcri kell'pçeli i<li. Her zamanki 
ken<line gü,·eni r hal inden eser kalmamı,. 
ıı. Korku içinde ol<luğu belliydi. fün 
ona hir şey dC'meden evvel ITK'mura~ 

- i herini irice araJınız mı? diye 
sordu. 

- F.vet efendim .. 

- Ne bnldunuz? .. 

Memur cebinden bir kiğıı çıkararak 
okumıya başladı: 

- Elli lira kağıt para ... Birkaç kuruş 
bozuklu&. .. Bir mürekkep dolma kalemi .• 
Bir ~. Kan vi.r.ider •• Evinin kirıwm 

1) J.lnalre: J«mUval mruın. 
2) J. Slbd us: Kl.'d<ri:I vü 
S) Mruıemct: (Lczcnnt> 6\iltJndetl 

verdiğine dair bir makbuz._ O kadar <UvcrUGınnn 
efendim... 4> H. DosUıl: Toreador 

- Pl'ki.. O Uğıdı veriniz bendt> kal· DoWe). 
sın" Kl'le~·l'lcrini de çıkarınız.. Burnoa 14.so Anknrn ııcm'bıthar aıt 
onlara lüzum yok .. Size ihıiyacım olur,:ı tahmlnler:l. 
ç-.ığırırım .. Kapıda durunuz... 14.40 

- Peki efendim.. l5.00 Tcmııll: (Şu 
Memur kt'lepçeleri çıkardıktan sonra 

odadan çılcti .. Ben Vasetıi'yc dönerek: 
- lfü ... Ho$ geldiniz Vao;cıı i dedi.. 

•e var ne yuik hakaJım.?_ 

fıalyan göz uru)la Rergius'a bakarak 
sıkılgan hir tavırla: 

- Si7.i yalnız görmek isterdim Da} 
Bendilow_ dedi. 

nı doı:\TU buruyor musunuz?) 
1:1.SO H!yasotlcumhur Flll\mıonik or • 

k<'fitrntll kons<>Mnln Devlet Konııd"' 

vııtuvan wloınlarırıdnn noklc1 ~ 
rl. 

ıs 00 Prolmltr\ ve mml1~c1 saat ayfll{' 
ıs 03 M : RndYo Onns Oıitestm«I : 

(Her tf'ldftı programı. (Şe!: Nawı' 
Eı;cngln) 

18.45 R11dy0 ~ ku bü 

19.30 Mcml~ot aaa.t a,yıın ve a~ Jtll" 
bM-1.-rl. 

- Bay Bcrgius bana 5()ylemek i ıe
<liklerini:z.in hepsini dr, biliyor. Ondan 
çekinmenize mahal yok •. Söyle oturun da 
rahat rahaı ıkonu$alım .. Ilı anlaıın baka· 
lım .• Bu vakitsiz zi)-areıinizin scbcbinı 19.45 Kımusrnn: (13 tirK-il t.aB:untt -' 
•orabi lir rni)im?-

Vaseııi: 

Yl!rll mnıı hnttnsıı. 
20 00 l\HlzWc Fnsıl lleyet1. 

- Size Ocatfı baklcında bildiklerimi 20 15 HndYo Gnzc>t~ 
s<>ylemiye gelmişıim ... 

ıl iyt' lıifa haşladı .. Fakat hirden susa· 
rak knrku İle eırafı na ııii~ ı;:etclirdi ... Reo
gİ kül gihi olmuştu .. F.llt:ri>·le oıu:duj. 
kolıuğun kenarı n ı kavrı)"arak; 

- Şimdi ıı ı ra bana ı;e ldi .. d iye hay· 
kırdı .• Deaıh ağız açanı öldürüyor .. Çıı. 
bırk davranacak olma:zsanı7. beni de (,! • 

dürecektir .• 
Ren: 
- Sak in olunuz hiraz- Deaıh'ın eli 

Scotland Yard'a kadar varamaz •. diye onu 
teselli eııi... Ruraya gelip sizi öldürme· 
sine .imklıı yok.. Sizi burada alıkorarız •• 

'5oou vac) 

20.4.'5 Müzik: Şıırt<ılllr. 

Z1 IMl 

Z1 H1 

214~ 

22.()(1 

Konuımııı: <Kmdlmlzl tanıyalı?lll 

MUz k: Dinleyici !st"kll!rl, 
Konusınn: <Mcsk!klt-r konusuyot'> 
l\fUzfk: Radyo Salon Oı1«'stroııı : 
< $<!'!: Necip Aşkın) : 
1) c. &hmnlst m : (Amçr 

P11y<iıt'll 

2) C1 ~· Aşk P.fR:ın<'Sl 
3> C'arl Ro'l:n"e<'ht: Ikhar'dan 
cnıar. 

22.:ıo l\f cm lcket s:uı t ayan, a Jans MlttJll' 
lert ve boıııalar. 

224:1 

22.:IO Yanrıki ıırofmUJl "ille --.. 



ra Levazım Amırhğıne 1 
gelen ilinler 

Bina tam1ri 
Bar Aı. Sa. Al Ko. dan ı Sebze ahnacak 
Ketıf beılelı 16971 lira 17 kuruş 

olan bir bıııanın taınırı kapalı zart. 
la yapılaca.1<tır. Muvakkat temuıatı 
1272 lira 84 kuruştur İhalesı 
24.12 19'2 rıer embe gUııU saat 11 de 
Bursa As. Daıres bınasında Sa. Al. 
Ko da yap lacaktır. Taliplerın mu
vakk t tı mınaı makbuzu tıcaret o
dası ve ehliyet vesıkaları n teklif 
mektuplarını havi kapalı zarfları
nT ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona getirmeleri şart· 
name her gün komisyonda görUlelıl
lir 6664 

M . M. Vekaleti lsıanbul l No. lu Sa. Al. Ko. dan : 

Sıgır et1 aımacak 
Aa. Pos. 5100 Sa. Al Kom. dan: 

Aşağıda cıns vı: mıkıarlariyle ıahmin bedelleri ve teminat miktarları yazılı olan 
madddcrin ihalekri hizalarında gosıerilen günlerde Ko. da yapılacaktır. Şannamesı 
öğleden evvel her gun komısvonda gôrulebılir. isteklilerin muayyen vııkiıte mura • 

Kastamonu caaıları. (l06S4) 6775 
6100 K. lığının ııehır dahllı bır

liklerı ıh ti) acı ıçın 20 ton ve ıetıır 
ba.rıcı bırliklen ihtıyac1 ıc:ın 20 ton 
kı ceman 40 ton sığır etı 2490 sayı
lı kanunun 46 ıncı maddesının M 
fıkrasına tevfıkan satın alınacaktır. 
Beher kilosuna tahmın olunan tıyat 
.O kuruştur. Muhammen bedeli 
28 000 lıra muvakk t temınatı 2100 
lıradır. Şartııamesı komi yonumuz. 

Cinsi M!ktan Tah. Fi. Tem. !halenin eQni1 saati 

da ıtörUlebılır İhalt'.aı 15 12 H2 
sa ı UnU saat 16 da komısyonumu 
zan bulundugu mahalde yapılacak
tır. Talıplerın belll gün ve saatte 
komısyone muracaatları. 

(103851 6428 

Sığır veya koyWl eti 
alınacak 

Sığır eti alınacak 
Buyükçekmece As. Po. 1010 Sa. Al. 

Ko. dan 
A~k eluılımeyc konulan 75 ton ıılır 

etinin ihalesi yapılıncaya kadar komis • 
)onumuzda mevcut evsaf ve tcrau dahi • 
!inde 15 ıon sığır eıi pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Muhammen bedeli 11250 lira 
ve teminatı 1687,50 lirıdtr. Paurlık 
25.12.942 cuma ıriinu Büyükçekmece"nin 

Kuııhya As. Pos. 4925 Sa. Al. Ko. Hoıdere koyundekı ıoıo Sa. Al. Ko. da 
dan yapılacaktır. lsıeklilerin zamanındı temi· 

28 11.942 cwnarıesi günil koyun eu naılariyle birlikte komisyona müracaat • 
IUI 10.30 da ve sığır eııoın saat 11 de lar. ( !06(>9) 6663 
)llpllan eksılımesınde ıalıp ruhur etme-
dilinden 40000 kııo korun ve sıiır yenı· Sığır eti alınacak 
den bpalı zarf usulu ile eksiltmeye ko- Ardahan As. Sa. Al. Ko. dan : 
nulmU1tur. Koyun etinin muhammen be· 2490 sayılı kanunun hususi maddesi-
deli 44 ibn lira olup muvakkat teminatı ne tevfikan ve kapalı zarf usulu ile 140 
3"°° liradır. Sığır etının muhammen be- ton nğır eti munakasayı konulmuıtur. 
deli 32000 lira olup muvakkat teminatı Beher kilosuna ıahmin edilen fiyat 75 
2400 liradır. Eksiltmesi 22·12-942 salı kuruıtur. lık teminatı 7875 liradır. Ev • 
dnü koyun saat 15 ce sığır saat ı 5.30 saf ve şartnamesi münderiçıir. Komisyo. 
da yap&Jacakur. Koyun etinin pnnamesi numuzda ıtorulehıijr. Munakaııası 24. 12. 
220 kurut ve sıiır eıınin pnnamesı 160 942 perşembe gunu saat 15 ıe komisyo • 
lnırut DK!kabilinde Ankara, lsıanbul Lv numuzda yapılıcakıır. lsıeklilerin belli 
lmirlikltti ve Balıkesir. Afyon. Kutah· gün ve sunen bir saat evvel teklif mek· 
)'a Sa. Al Ko. da her ıtün göriılebilir ruplınnı ve diAer vesikalarını komisyo • 

• "taliplerin hazırhyacakları teklif mek · na vermeleri. (104H"i) 6528 
tuplarını ihale saaıindeıt bır saaı evveli· Bakır kap imaliyesi 
ne kadar Ko. na vermeleri IJzımdır Bu İstanbul M. M. V. 4 No, lu Sa. 
-.ııen sonra verilen ıeldif mektuplan Al. Ko, dan . 
kabul edil.-z. Postada olacak gecikme- Af&glda yazılı 6 kalem bakır ede-

muıel'>er delildir. (10493) 6532 vatın ımalıyeaı bakın clhetı askeriye. 
Sıgw ır eti alınacak den verilmek üzere pazar1ıkıa 16112 

/942 gUnU saat ıs te Kom. da yapıla. 
Ardahan As. Sa. Al. Kom. danı caktır. Temıııatı 3342 lıradır. nu • 
2490 sayılı kanunun huauıl mad. muneleri ırörmek ve evsafı hııkkında 

desine tf'vfil<an 45 ton ıığır eti ka- izahat almak ıstıyenler daha evvel 
Palı zart usuıu ile münakasaya ko. 
nutmu tur Etin beher kıloaunwı ıı;örebillrler. Taliplerin ayni ırUn ve 
tahmin bedeh 65 k\ınlııtur. İlk te- 'Jaatte komisyona ırelmeleri. 
lllınatı ıçın 1193 lıra 7ş kuruştur 700 adet Bakır ~emek tencerem .. . fro kuçUk bakır yağ tavası 
• a ıf ve şartları mUnılerlctır Ko- ıro bakır yeınek tevzı kepçeat 

1 yonumuzda ~örtill"b lır MUnaka- 12000 bakır çorba tuı 
sı 23. 12 942 çarfambf ırUnU sa- onnoo 

•t ıs te komısvorıumuzda yapılaca """ bakır karavana 
tından lsteklılf"rln belli günde iha- 2000 bakır su bardajı 
le saatinden bir saat evvel vesaik (l06S3) 6686 
,,.e temlııatlarını komisyona verme· Boz elbiselik kumaş 
leri <10484l 6529 alınacak 

Sığır eti alınacak M M v 4 No ıı Sa Al Kom .ıan : 
Bandırma As. Sa. Al. Ko. dan: 1STANBUL 
Cinsi· sıjır eti, miktarı: 40 000 kilo, 15321 metre 80 MJttlm boz elbl9cllk ku· 

kuh Tu ~ lira, ıemınıtı: 36(1() lıra, ma• pazarlıkla alınacaktır thalMI 16-
lhalenin canhı. 25.12.942, şaaıı: 15. 12-194:2 saat 14 te Kom.da yapılacak • 

Bırlıkler ihııyacı için yukarda miktar, tır Şartnamesi htt aün ırörUlebWr. il · 
"1rar, ıemınaı, ihale ıanh ve saati yazılı tckllle-rln belli vakitte 9694 Ura ııo ini • 
it kapalı zarfla eksılımcye konulmuştur. nıt kati temlnatlar1yle Kom.na mlll'a • 
!lı:silıme Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve caatlan (1~71 6716 

lllrtnaıne komisyonda olup her gün 1(6- Sığır eti alınacak 
IGlebilir. Talıplerin teklif melıtuplanoı Aa. Poa. lOlO Sa. Al • .Ko. dan: ıs. 
lıir saat evveline kadar komısyona vermi1 Çekmece: 
Olmaları. Geç verilen mektuplar kabul Açık eksiltmeye konuları 75 ton 

lunmaz Taliplerin belli günde lcomi • sığır t n n ihalesi yapıJıncıya kadar 
muracuılan. (10613) 6659 komisyonumuzda mevcut evsaf ve 

Ambar inı::.aatı şer t dahllın<le 30 ton sığır eti ı;ın -
~ zarhkla satın alınacakt.Jr. Muharnmt.>n 

Erzuruır. As Sa. Al. Kom.dan: bedc-U 22500 ve teminatı 3375 liradır. 
'1698 lıra 56 kuruıluk koflf bede- Pazarlık 25-12-942 cuma ırUnU Büyll.k 

Yle Horasanda 4 anbar in1&aıı ve Cekmecoom Hoedere köyUndeokl 1010 
ıt tutan 21144 lira 78 kurU41luk Sa. Al. Ko. da yapılacakbr. lsteıkU -

r pavyon lnşaaaı pazarlıkla mUna- terin zamanında ~m naUariyle bir -
ya konulm~tur. Münakaaası ilkte komisyona mUracaatlarL 

1/12/942 Çarpmba U aa.ııt 14 de <10611> 6661 
pıla<"alttır. Anbar inşaaaının temı- Kamıııı alınacak 

atı 6239 lıra 379 kuruııtur. Pavyon ~ 
aaınıo teminatı !172 liradır Erzurum Aa. Sa. Al. Kom dan : 
atlara alt plAn proje ve saire 700 ton kamıı ııazarlıkla milnakua· 

miayonda her gün gorUlebıllr. la- ya konuım111tur. MUnalcuaıR 28-12·19ı2 
klilerin belll gıin ve saatte temı. 
tlarıyle komısyona müracaatları. 

(10436) 6487 

Er kundurası alınacak 
Sitil AL Pm. 920 sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zart uaulQ Ue 5000 çift er 
durmı •tın alınacaktır. Mevcut 
mwıeaıne söre veya lateklllenn ıre-

eklert nümune evsaf ve tekli! 
eceklerl fiyatlar üzerinden ahnabl· 
• Nllmune evsaf huaual &artlar ko· 
kyonda sörüleblllr. 5000 çift er 
ndurası toptan bir lstekl ye ihale 
leb ecetı gfbt verecekleri mHctar 
rinden mWıtelif lltcl<lllere de ve-

91> lr. Muvakkat teminatı 4500 11-
ır thaleel 16-12-942 car$8mba gO
saat 15 te yapılaca nd:ın lstt>kll· 
n thale saatinden bir saat evvel 
lif mektuplan ve temlnatlarlyle 

iyede Yedek Subay Okulundaki 
kert posta 920 Sa. Al. Ko. na mü-
aatlan. <10313) 6380 

Sebze alınacak 
Erzincan As. Sa. Al. Ko. dao : 
Kitli selueobqlerden 13500 kilo ıs-

39500 kilo lahana ile 43500 kılo 
ın 7·11·942 gunü kapalı zarfla iha. 

ne talip çıkmadıiıodan bir ay müd • 
le pazarlıp konulmuştur Pszarlık 
leri pazartesi, çarşımh 14 de 

na tahmin edilen fı 18 
15, pırasa 18 kuru ı Tutan 

5 lira olup muvakkat ıeminau 1273 Ji. 
ır. Sannameıi her ııun lcomi yonda 

ebilir. İsteklilerin ıeminaılariyle 
ı.....-r11ıate pıazarlık cüoieri komisyon• mu · 

darı (10680) 6708 

Doğra yağı alınacak 
4a. Poa. 920 satın Alıma Komt.yonun 
eı.a 

leapalı zart uıtullyle 10 ton Dotra Yit· 

alınacaktır Ev•f ve huınuı artlan 
)'Oflda ırörilleb 1 r Muvakkat te

tı 112!' ı radır hıale11 34 ı 2 94" 
.__._ __ '"" rinll saat t~ te yaptlacatın 

tettl lerkt ihale saatinden bir • t 

tl!'tcl t mektuplannı Vf' muvakkat 

Pazartesi aünil saat 14 te yapılacakbr 
rahmin DedeU ssııoo lira olup kaU te 
mtnatı ~ Uradır Şannamesl il« .Un 
komıayoncta ırorilleblllr. t.teklllertn bel· 

u ırt1n ve 188tte temlnaUarlYle koml8 • 
yona muracaaua.n. (10619> 8714 

Sığır eti alınacak 
As. PoL 1140 Sa. AL Kom.dan: 

Çorlu 
Kırklarelı birlikleri garnizonu için 

45 ton sığır etı pazarlıkla alınacaktır 
İhale 22/12 942 gUnU saat 16 da 
Kom. da yapılacaktır. Muvakkat te
mınatı 3375 liradır. Şartname ve ev
saf hergtln komisyonda görUlebllır 
isteklilerin lilzumlu vesikalarıyle 
ihale ıünü Kom. na gelmeleri 

(10606) 6694 

Sığır eti alınacak 
Topkapı As. Pos. 3SO Sa. Al. Ko dan : 
Bırliğımız ihtıyacı için beher pamsi 

S0.000 kılo olmak uzere ıkı musavı par 
tide 100.000 kılo ııiır eu paurlıkla 18· 

un alınacakur lııalesi 16-12·942 ~r~am
ba gunü suı 15 ıe vapıJacaknr. Taliple · 
nn ıayin olunan zamanda ı mınaılırıyle 
komısyona muracaaıları. (10679) 6709 

Kış sebzesi alınacak 
Samsun AB. Sa. Al. Kom danı 
Garnızon blrllklerı ıçln mart 943 

ayı ıtayemıne kadar 40 ton lahana, 
~ ton pırua. 40 ıspanak talip 
çıkmadıtından tekrar kapalı zarfl.ı 
ekBıltmeye konuJmuttur. 

Bu Uç kalem aebzenın muham -
men bedeli 20:i00 liradır. 

.Muvakkat teminatı 1637 lira 50 
kurU41tur Şartnamesi komisyonda 

mevcuttur. İhalesi 2& 12 943 cuma 
gUnU saat 10 da satın alma komia.. 
yonu bınaıındadır. lıteklilerln ka -
nunl veaıkalarlyle birhkte teklif 
mekt plannı ihale saatinden bir 
saat evvel kom yona vermelerl 

(10489) 6Ş38 

Kuru uzüm alınacak 

Ispanak 90.000 19 
Lahana 60.000 16 
Pırasa 76.000 19 
Havuç 22.000 25 
Kereviz 14.000 31 
Kam•bahar 22.000 44 
Maydanoz 22.000 De. 1,5 

Mutabiye malzemesi 
alınacak 

Balıkesir Askeri Satıo Alma Komil)'O
nundan: 

Ordu ihtiyaa için cins ve mikıarlariy· 
le muhammen fiyaıları qajıda yazılı yedi 
kalem mutabiye kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuŞtUr. Eksiltmesi 22. 12. 
942 salı gunü 11 de Eskişehir LY. lmlrli· 
ğİ satın alma komisyonwıda yapılacak· 
ıır. Evsaf ve ,eraıti görmek istiyenler 
her gün mesai zamanlannda ır;örebilirler. 
lsıdclilerin kanuni tekilde bazırladılüan 
ıeklif mekıuplarıru ihale ...Uııdeıı bır 
saat evveline 'kadar sözü seçen komisyo. 
na vermeleri prıtır. P06ta gecikmeleri 
kabul deiildir. 6552 

Mub. Pi. Mikwı Cinsi 
Lira Kr. 
2 50 1000 Kece belleme 
3 00 7500 Yem torbası 

11 51 1000 Kıl ~ 
35 12000 Gebre 

l 00 7500 Kıl kolaa 
70 7000 ip yular 
so 12000 f p yu1ar sapı 

Odun alınacak 
Mutia As. Sa. Al Ko. dan: 
Muğla ve Marmaris gamız.onu bir

likleri ihtiyacı !çın kapalı zarf usulü 
ile 141.000 kilo odwı yeniden eksilt
meye konulmuştur. İhale 14-12·942 
Pazartesi günü saat 15 tedlr. Sartna· 
moo komisyonda aörületıillr. Befıer 
kilo oduna tahmin edilen ftyat 2 ku
ruş olup muhammen bedeli 28200 U
ra ve muvakkat teminatı 2115 1iı'a -
dır. İateklllerln kanuni vesaik ve mu
vakkat teminaUariyle birlikte teklif 
mektuplanru lh~ günü saat 14 de 
kadar komlayon balka.nlıtuıa verme-
leri. <10333) 6396 

Vaketa alınacak 
tzmtr Lv. Amir Pi Sa. AL Kom.dan 

CJına1 Mika tn Fııvab 

Vaketa 6 Ton l560 
Vaketa 6 Ton l560 

C1ruı ve mMctarı Y1*anda yazılı 1lı • 
tb'ac pazarlıkla alutacMttıt". Pazarltk 
ve ihalesi 23-12·1942 tarihhıde canam· 
ba ırUnU ııaat 1 de Kıtladakt 1zmtr Lv. 
Amlrlltı Sa. Al Kom da ;yapılacaktır. 

Kati teminatı ltıalıe bedeı.ınJn yüme Ui 
lıcllr. thaledell önce alınır. Vuıt ve l8rL 
tan her srtın komlaYOnda aörUlebtMr ls
teklllerln mua;yyen sUn ve aaatte te -
mmatıarb'le ve dtte!' veırlklaarl)'Je bir
likte koml8yooa m&-ııc:aatlan. 6660 

Odun almacaık 
Aa. Poe. 1010 Sa. Al. Kom. dlmı 

B. Çekmece 
Kapalı zarfla eksiltmeye konu -

lan 600 ton oduna talıp çıkmadığın 
dan mezkfir odun komısyonda mev 
cut evsaf ve ıartlar dııhıllnde 1. 12. 
942 den itibaren bir ay müddetle 
açık eksiltmeye konulmWJtur. lıılu
bame11 bedeli 30.000 lira ve temi
natı 1500 liradır. Taliplerin bu mud 
det zarfında Büytlk Çekmece Hot
dere köyündeki 1010 Sa. Al. Kom. 
na mUracaatları. (10769) 6767 

Tavla halatı alınacak 
iataobuJ :U. M. V. 2 .No Ju Sa. 

Al Kom, dan : 
Tahmin bedeli 30.000 lira olan 

1000 adet tavla halatı H. 12. 5142 
pazartui gıınU saa.t H te komis • 
yonda ihale edilecektir. İlk temi • 
natı 2250 lira olup halat nilmuoeai 
her gün komııyonda görülebilir. 
Tallplerın komtayona mUracaatları. 

(10766) 6769 

Kapsol alınacak 
M.M.V. 4 ~ o.lu Sa. Al. Kom. dan 

İstanbul 
700.000 eJ1keldJ diflll büyOk ve 

3.500.000 eııkeıkll dll,JW .kilçlW< alemJn
yom kapeola verilen fıyaıt pahalı aö
ru d(lJıunden tekrar pazarlıiJ 23. 12. 
94:.! carşamba lfilnU saat 15 te .satıpa
znnnda M .M.V. 4 No.lu Sa. AL Kom. 
da yapılacaktır. Sartname ve numu
nes h r ııtın ö <:<len evvel sörülür. 
Iatektilerin beJll gün ve saatte 4918 
ı rahk temı.na.tlariyle komls,yona ııel· 
melerL <10714> 6773 

Sığır eti ahnacaık 
Ardahan Aa. Sa. Al. Kom, danı 
2490 sayılı kanunun 31 maddeaı

ne tevflkaıı 43 ton sığır eti kapalı 
zarfla münak aya kooulmuttur. 
Beher kilosuna tahmin edilen tıyat 
60 kuruıtur İlk temnnatı 2025 li
radır. Evsaf artnamede mUndenç. 
tır. Kom~onumuada görülebilir. 
MUnakasaıı 23. 12. 942 çarpmba 
cünU aaat lCIJIO la Kom. da :rapıla
caktır. iateklllerin belli gun ve aa
atten bir aaat evvel lüaumlu evrak
larını komisyona vermeleri. 

(lOllOO) 6640 

Düğme alınacak 
M M v fitanbuı 4 No ıu sa Alma 

K te;yonundan • 
Bir mUyon adet çtnlıo cacıır dOtmesl 

ı>a.zarlıkla aatın alınacaktır thaJeal ~ 
12.1942 ırUnü saat 14 te Kom da Y8'>1· 

lacaktır Şartnam•l ötleden evvel ko· 
m~ ırörillf'lı 1 • bıtekUJ.erin be111 
ırt!n ve saatte 1912 lira 1!0 kuMMl1* te
m natlaı1>'le Kom na mQtacaatlan 

( 10'1231 6771 

Düğme alınacak 

natlartyle Harbtye'de Yd Sb Ok 
Sa. Ai. Kom nn mtlrat"aatlan 

M. M. V. İstanbul 4 No. S.. Al. JCo. 
dan : 

Al. Pos. 9'JO Sa. Al. Konulan. Şı.ı.t Üt milyon adet çinko pdır düime 
Kapalı z rt ~lb1e 400 ton oeldr • si aaun alınacaktır. ihalesi 23. 12. 942 

dekalz 11%Um aatm aıınac&Ktır Evuf çarpmba aunil ~..aı 14 ıe Ko. da yarı • 
ve huauıll l8J1.kn Jıom•ood& drU • lacaktır. Sutnamni öileden enel lıoaıis· 
100 r 400 ton kuru üzüm toptan blr yooda aörulür. İsteklilerin belli IUll ve 
ıetekliS'e ihale ed et>wecet1 st1»t dalla az saatte 1912 lira 50 kurut ilk teminat 

(10494) 6S31 

ır veya keçi eti alınacak 
~ Aa. Poa. 51<11 Sa. Al. Kom 

ıram zonu çln kapalı 
40 ton sıtır veya t rt k~ 
a~ ktır t k t m natı 2000 11 · 

r tha esı 22 12 912 saat 14 t4><ilr 
<103761 6426 

Boz kumaş alınacak 
'r 'M v 4 No h Satın Alma Komia>'O

TOPHANE 
~ mf't 20 santlmet ilk elblH 
ı kur. at pazarlıkla 1atın alına 
hıales 14· 12 1942 pazarteml .U· 

t 14 tf' !;ııJıpa rında MM V 4 
tın Alma Komisyonunda yaptl!l 

m da ı.tt'k cıktıtı takd l.ha - makbuzlariyle komisyona 111ıiracuılın. 
e yapıla.l>IHr MuvaMcat t4!1nlnlltı 16870 (10722) 6770 
ıvadır tııaıe.ı 30•12•1942 cartamba aü· Kuru incir alınacak 
nu saat ıı de yapılacatılldan lıllekllıle- t 
r1n !ıtıale aaat nelen btr uat evvel t.e - sunbul As. P01. 920 Sa. Al. Ko. dan: 
m ıffiı.t c tek1'f rnelrtuPlartYle Harbb'e· Kapalı zarf ullulil ile 300 ıoo kuru 

incir satın alınacaktır. E•saf " husuıi 
de Yd Sb Ok Sa. AL Kom.na mUra - '8rtlan lcoaül70flda ..a.nı .. a.m •. 300 ton 
caaUan (10720) 6774 --kuru incir toptan bir lsuldfJe ihale edi· 

Kuru ot alınacak lebileceii ıdbi daha u mikıanoa da is· 
U ak As. S.. Al. Ko dan : telıJi çıktılı takdirde ihalesi yapılacıtk· 

16. 12. 942 ıs 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere -

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

Müracaat: Posta ku -
tusu 102. 253 

Milli Müdafaa Hava 

Memur alınacak 
M. M. V. Hava MUateprlığın -

dan: ·1ı-
Malatya bava teoklllerinde ıstı 

dıun edilmek üzere (75-210) lira. 
hk ücretle ve imtihanla bir f8f 
muhaaip ile (60-120) lira ücretle 
daktilo alınacaktır. 1ateklilerio ~ 
12. 942 gUnU akşamına kadar ~va 
Mtlatetarlığına müracaatları; ımti

han KUnü ayrıca bildirilecektir. 
(10705) 6754 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. D. Ankara HaatanMI 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Haatalannı YenJeeblr Atatilrtc 

Bulvan And Apartmtıınında ka· 
bule bııolamıetır. Tel: 5507. 

162 

Toplantı 
BilUnıum §Oför ve otomo -
bikilerin nazarı dikkatine 

12-12-942 cumartem gOtıü aaet 14 
te Samllıl1'l8Z&Mndakl Esnet Ceımyet
lert mer1cl!'Zlnde oomlıyetlmizln sene -
Uk wnuıni toplantm yapılarak yeni 
idare heyetı ıeçllecek:tlr. Bilumum 
eoför ve otomobilci f!llllalırun toplan· 
malan Ubıwnu tlAn oiWtUT· 

Cemiyet JW1ıslmi 

Eczacı aranıyor 
Diplomalı bir ecza

cı aranıyor. Merkez 
Eczanesine müracaat. 

Memur ahnacak 
Anomm bir tlınketin Ankara sul>e

s nıde kayıt it]erly~ beraber seri dak
t lo yazaıblllr •kerlliinl YNJllUI bir 
memur alınacaktır. ..a..aa 

Talip olanların melctVl>lanna ...,.... 
yecelderl bir foeolıllllıa AnkM'a Pm
ta Kutuau No. 40 adresine sönder-
n .. rl. 352 

Steno -Daktilo ıhnacak . 
~ara'da bib'Ok b r mileeae

aede çalJFDadc üzere TU.rk tabi
iyetinde ve l)"l »manca bHen biT 
.teno daıkıtllo:va llıtiyac vardır. 

TaUpleırin tototraflı hal ter -
cllmeleriyle morecaaıtnamelerlnt 
T. S. remzi atlında U1ua SMe
teıdne söndermeleri '" ı.tb'e
ceklerl .,tik llcttti de ymana-
lırrı Utn olunur. 3004 

Bulana mük6fat 
.Maarif Koleji iJe Maltepe IOD durak 

arasındaki Mustafa Kemal Pqa Bulva· 
nada içıode ("4>0) lira 1·3307 uyılı i · 
kamet teıbresi buluoan cuzdantmı dil • 
fiinlüm. Bulup inwıiyet namına aeUftll 
memouo edilecekıir. 

Erol Alle Pansiyonu 
Maltepe 10D durak 

Akıncılar tokak No: 2'> 

._, 111erakhlarına 
Yılblllı c:amıannızı. salon Yl.'IU· 

ilkleri, Avrupa riUet1, aüzel c.-lk· 
Jamt'lert. 5lla tıdanlan. yem!f a • 
tacıarınızı ve salrevl lırtanbul. Or
taköy Ankara bahCNinde bulabl • 

llndnta. VASIL 

MiLLi MUDAFAA V. 

Elektrik patronlan 
deği~tirilec~ 

M M VekAletlndell : 
Muayye11 ııünde tallbl zuhur eıtınb'en 

Cebeci'de bulunan blır btrtlte ak ame
l!)ıa thanede eıetrtrlk patronlanrun ~ • 
tl•UrUmeal ı.ı puarl.ıklll ihale edtılecek 
tir. 

Keelt bedeli 148'7 lira :ıo kUJ"Ut ve 
kaU teminatı da 225 liradır. Pazarlıtı 

14· 12-1942 aünü 188t 14.30 da MM V. 
4 No.lı Satın Alma KoıniloYOnllflda YaPI· 
lacaktır Ketlt her ırün komlllJOllda ırö
rUleblltr. tatekKlerin mllftYYen ıran ve 
1Utte k&U temlnallartyle blrlart.e ko • 
mt.yonda hazır buhmmalan • 

(10645) 

Kiremit alınacak 
M. il. VekAlıetlndell : 
10.000 adet ldftmlt paz.arlıkla ae.tın 

alınacaktır. Mutıamen bedeU 2200 ıt
ra olup kMt t.emlınatl (880) liracbr. Pa
z811ıtı H -12·1942 ırilaU ııaat 13.45 t.e 
MM.V. 4. No.lı Sa Al. Ko.da :papıla -
cıakt.ır. Kelll " 1111111Unell ber ll'lln ko
mlıı>'Oll&l ıı&11Jeb1Ur. ı.telıUle11n bel 
sUn ve ....ue ııaa temtınatıarıyıe bl: 
ltktıe koaıla)'OndA hazır blWunmalArı 

(ıo&l7) ff1 

Odun almacak 

da mevcut evaat ve prtnameaine ı 
göre 16. 12. 942 sah gUnü aaat ll 
pazarlıkla satın alınacaktır. Katı 
teminatı 1800 liradır. İ8tekltlerln 
belli gUn ve saatte komisyonda bu-
lunmaları. (10551 > 6604 

Alet alınacak 
M. M. VekAletıınden : 
Behertne M llra fiyat tahmin Okınan 

1127 adet tl94ık dıOldW'ma a:ıett komı. -
)'Onda mevcut fenni eartnameeb'lc plAn

ıan ıreretlnce 15-12·1942 sall ırünO Mat 
~ t.e pazarlıldıı Mtm aı-caktlr. Bun
ları vermek llüyen1erln 5916 lira 75 lw· 
~ilk kaU wmMıatlartyJe blrlltcte Pil -
zarlık ırün ve aaaUnde M.M.V. 2 No.lı 
Satın Alnı& Komls)'OMlna ıreirMlerl. 

Resim ve tart.ııamelll 198 kurul muka -
bllılnde ahnabWr. (10549) 663.2 

Dam aktarılacak 
M. M. VekAleUndem : 
Ankara'da bir blrUte att 

damlarının akt.a.nlmaaı w ba&ı tamı • 
re.tın ;yaptmlmaaı ı.ı pazarlıkla ıtıale 

edllecclcUr. 
Bu tein ıce.ıt bedeli 1167 tın llO kunıe 

ve lıa.U teminatı da ~ llıra 20 kunıt • 
tur. Pazartıtı 16-12-1942 ıronu 188t ıı 
de MMV. 4 Noıı satın Alma KornJs -
yonwtda ;yapılacalct.ır. Keetı her rin 
komiıııyonda ırörUlebutr. Taltpk!rtıt m41 -

llYJl'Cll ırQn ve -.a.u.e komllı)rorıda k&tl 
tern1n&tla blrtıkte hazır bulwımalan. 

(10644) 6729 

Dikre yağı alı.nacak 
M. M. VekAleıtl.nden : 
Behel' ldloıRID8 140 klll'Uf tl)'at tah

min olunan 2 ton cllkre ;vatııun mW.
ahhlt hesabına ;yapııan acııı ekaUtmele

rlıte tınekll clkmadıiJndan bir a;y mild • 
del.le pazarlıta c.8'ıım ... ur. lUı pıı.zar. 
lıtı lT·l:l-1942 pertefllbe s(lnil sa&t 10 
da yapılacaktır. Vennek ı.tıyenle!1ft 
210 Urahk llık tantnaUarlYle blrYkte 
pazarlık ırtın ve •atinde M. M. V. 2 
No.lı Salın Alma Komisyonuna seıme -
ıert.. Evaf ve •artnamest komtıı.Yonda 

ırörUleblltr. (10641) 6683 

San vakete alınacak 
M. M. V«*Aletlnden : 
Betler klbu.na 650 kurUe tl)'&t tah

min edllel1 7ll00 .kUo Mrı vakete ~12-
1942 ç&rllUIWıa ırünU aaa.t l& te pazar -
hkla •tın alınacaktır. Muhamll*I be • 
deli ~ Jılra oMlp ka.U temm&tı 7312 
Ura ııo kuruıtur. 

Şartname w nOmune.t il« sUn Jro -
mı.yonda ırörWebWr. bt.eklllertın beltt 
ıriln ve 188Ue Ankal'a'dıı M.M.V. 3 No lı 
Sat.in Alma .Kıımtıı.Yonunda bulunmalan. 

(10530) 6628 

Garaj ve pavyon inşaatı 
l4. l4. v. den: 
17552 lira 32 kUıl'UI ketiıl bede1lt 

Ankara'da iki ahaaP ıaraJ ve bir er 
pavyoou 25-12-942 cuma aUınil saat 
15 te kapalı zarfla ihale edi:leıcEKt ... 
İlk teminatl 1316 lıira 43 kunıttur. 
Kesll ve 1&rtnameıri 88 kurue bedel 
mı.akabtti JftfM't daıiresmden veriltr. 
!stekltler:ln ihale gQnG euıt 14 de 
kadal" teki~ meıktu.plarım M..M.V. '
Nolu. Sa. AL Ko. na vermeleri. 

(10576) 66l6 

Erzak almacak 
M. K. V. 1 No. kı Sa. Alma Xo

mıayooundao ı 
1 - Af8'1da J"Uılı yiyecek mad

deleri pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pua.rlıiı H. 12. 942 günü 

aut 115 te Ankara Lv. &mirlij'i bi. 
nundaJd komiaycnda yapılacakbr. 

3 - isteklilerin belli artın ve 
saatte kati teminatlarıyle birlikte 
koJJÜ8)'ooa mllracaatları. 

Cinai LA.hana, pırasa. ıepanak. 
karnabahar, kereviz. havuç. yu -
murta, tavuk eli. bindi etı, .Ut, yo
turt. tereyatı, kuru eoeaıı, armut, 
elma. limon, portakal, balık, taze 
faaulya, patlıcan. tu.e üzüm, aanm
aak. yerelmaaı, domates aalçaaı. pa. 
tates, ayva, çay, kuru Uzllm, kuy
ruk yaiı, ze7tinyağı, kuru ot, aa. 
man. (10697) 6739 

Çorap ipliği alınacak 
M. M. V. dea : 
Beher kilOIUD& 4S4 kıınlf fiyat ...... 

min edilen 2.000 kilo 5 numara fUll ço -
rap iplijinio 14-12-942 cumarteti günü 
saat 11 de puarlıkla ihalesi yapılacalıar. 

Muhammen bedeli 9.080 lira olup ka
d ıenıinau 1362 liradır. lsıeldiledn bel· 
Ji ır;iin 9e IUUe Ankara M. M. Veklled 
3 No. lu sacıo alma komisyonuna &etme-
leri. (10449) 6522 

Karpit alınacak 
M. M. VekAleUndelı : 
Beher klloauna 1'10 kurut fb'at tab • 

mlrt edllen T tca karpııt ~12·1942 cuma 
aünO aaa.t 115 te kaııalı zartla ebtltme
ye konUlmJMtlll'. Vermek 19U7enlertn 
892 ııra ııo kunıthık llk temtnatJarb'le 
blrllkte kanunun tarUatı dahlllnde ba. 
zırlıyacaklan tekHt melrtuplerını ele • 
etttme aünil en aec aat 14 e kadar 
M M v. 2 NoJı Satın Alma Kornl9ıyo • 
nuııa makbuz kal"tılıil vennelerl. 

(10639) 

Poligon hafriyatı 
M.M.\P'. den: 
Muayyen &'Ün ve ııaaıtte ta11bt zu

hur etm yen Et1'ntesgut'ta ırölterlle
Cl"k maıhalde bir atış pollcorıu hafri
yatı ve bazı ltçillık tekrar paurlll<la 
tıaleye konubnuştur. K lf bedelı 

49 4 Ura 81 kuruş olup kati teminatı 
738 lira 74 kurutur. 

İhaleci 28. 12. 942 ı>aartMI g(lntl 
saat 14,30 da M.M.V. 4 No.lu Sa. Al • 
Ko. da :r8'>ılac&ktır. Ketif ve tartna
meal her rin komisyonda ıröeterl -
lir. ı.teıkl erin llk temln&Uariyle b r-
1 kte muayyen gün ve iaatte koml9-
yonde buJunmalan. 

<10744> 6766 

Düğme almacak 
M. M VdcAletlnden : 
lleher1ne 80 Mnüm tl)'&t tall!ntn edt· 

len :ıoo 000 adet dört deltlrlll •ım.r ctUt· 
me 23-12· 1942 canamba ırünO aat 18 

da J>U&rhkla aatın almacaktlr. 
lıfubaınm• bedeli 4000 hra Qkıp laat1 

t4.'ftllll&b 800 HndJr. Namw. ve IU't -
nanıe.ı her lltlft ~ aörü1eblltr 
lstekl lertn beli atln "Ve lllUltte At* 
el& M M VekAlt"ll 3 No Satın Alma Ke>-
n llryocnına ıre t'4eft 

(10687) 

Boş teneke satılacak 
K K. Veklletlnden ı 

r Kati ı.mınatı 12241 Una T4 ını 
tııteıı lllt'rln hf'lll vakitte korn• 
~ (1111181) 8623 

Bırliklerımiz ihtiyacı ıçuı komisynn- tır. Muvakkat teminat 15030 liradır. f • 
da mevcut "saf •e prUWneJe a&e pa balesi 30-12·942 carwamba jt\lnü saat 15 
arlıtda ıoo ıon lcunı oc sann alınacak · re yapılaajından iııelılilerin ibale SU· 

rır Puarlılı 25. 12. 1942 Jriioii saat ı 5 l tinden bir saat evvel temlııat " telılif 
Sa. Al Ko da yapıJlaktır. mektu:>larqle Ko. na mlkaaatlan 

(10762) 6761 (10716) '772 

923 adet bof muhtelif erzalr te
nekeal l'- 12. 942 pazarteet .unu 
!ıı.at 13 te arthnna ile satılacaktır. 
A.lmalr ietiyenlertn bu tenelre1eri 
Vekilet Daire MUdUrlUtttıne mllr&. 
caat ederek törmelerl ve teklif e
decekleri fiyatlara ılıre hesap ede
cekleri kati teminatları ile blrHkte 

il il. Velr&leUndeıı ı l arttırma ırUn vr saatinde M M V. 
Beher klloeuna 6 kurut fiyat tah 2 No. hı sat 1ma ko • nuaa 

mi• eclillD 200 toa o.dun kolÜJ• scJmll•d. "10GU> ,.. 

-s-

Alle re18'1erine IU vmlfeleri teı
kJn eder: 
1 - Kumbana& oocuk1M'Ula 

kumbara alma«, 
2 - Kumbaıratardald 

n tıoeaılttırarak 
ra geı;inıınelc. 

T. C. Ziraat Bankası 
Polatlı' ajansından : 

K3yQ 
Slvrihlsann 
Tatar C. Deve Boynu 

• Karabent diler 
namı d ıttrmea 6nl 

• 
• 
• 

• .. 
• 

özü .. 
• 

• 
: Yaİnız ahlata halk altı 
• Kıısla 
• Hark altı 
• Köy önll 
• Karabeınt dlter .DlıDJl detannen 

&il . " • Hark altı 
• • 
: Ha"rk altı dlier nama Pft --
• Hark aJta 
• Hark ~tı 
,, KISy altı 
,, Kara y .. rde 

llark altı 
.. Hal'lc aıu 

: ~ boynu 
,. Baılıık kayMl 
• Çorak dlter narın devre bo7na 
• Yalnız aıb'8t dlier AAllll dııwe-

boynu 
• Hark alta 
,, Detlrmen ISzl 
• Dettrmeo 6zQ 

dlier namt .k3y &ati 
• Pınarba4uıda 
• DetinneA 6n0ıııde 
• Hane .atı 
,, Hark altı dılier nmm Jaıı1dar 

mezan 
,. Köy a.rkumda haıtt altı dik 

namı Yusuf harmanı 
• Hark altı dlier naım .halrlli5ıl 
" Kırklar mezarı alt.anda Jda 

d er namı barit altı 
.. Mezar altı diter namı herkalb 
,, Meur altmda zaptiye tari• 

dlter namı bark altı 
,, Sazlık bucatı diler nmm 

belllk ve bark a1U 
,, Harlı: altında 
• T111 klSprU dlter Dmll 

hark altı 
.. Köyde 
• Köy ich'ıde 
• Köy içinde 
• Köy iClnde 
" Köy ~inde 
• Karabenıt 

,, AH balı demelı:1e mlmlf 
• tıyu pqa ltlSy igl. diler n

lmtkdere 
• n:v• Paeada orman dil• 

namı Hırp 
,, KISy içinde 
,, Pınarbaeında 
• tokaya diler nmm ~ 
" Kö)'ISnll 
• Köyllnil 
• KöylSnO 
,, K6yön0 
,, Ha.rk altı 

• 
• 

• 
• 

: Akt;. diler nama de..,_ 
,. Panıak 
,, Bacakaya 
,, Köy lçlade 
" Deve boynu 

Polatlının Eski kllla 
Sabanca ıı.tıı 

MJolctan Tapa S. 
JıUL Na. Cimi 

551~ 23 ~ 

9190 24 Tana 
9190 25 • 9190 a • 9190 ~ • 4,3193 28 • 7757 29 

" 919 30 Qr,,sr 
1,3785 31 Tara 

3676 32 Tarla 

l,3'185 33 • 2,2975 34 • 1,0109 35 • 1,8380 36 • 2,7570 37 .. 
9190 38 • 1151' 39 • 1838 40 • 1151' '1 • 
3876 42 • 
3676 43 • 
3676 44 

2,7570 45 ~ 
10,1090 46 • 
a'll G • 

1,6542 
~5 
~ 

1,8380 
1,8380 
l.19'7 ..,. 
1,1028 

6433 
4595 

«185 
6433 

1838 

1,3785 
1,3785 

J..1785 
57 
57 

143 
2010 
9422 

86 

4585 

l838 

7352 
S14 

9190 
919 

9190 
9190 
4595 
5514 
9190 
'1352 
2757 
'1352 
'1352 
'1352 

919 
390 

45115 

48 
49 
:ıo 

51 
52 
:aa 
6' 

s 
56 
57 

!18 
58 

60 

61 
63 

63 
6' 
65 
66 
67 
68 
69 

10 

11 

'12 
'73 
7, 
'1S 
76 
Tl 
'18 
79 
80 
81. 
82 
83 
M 
s:s 
86 
87 
88 

• Tarla 
• 
• 
• 
Caıw 
TM'ia 

• ~ 
Tarla 
Tada 

• 
• 
• 

• . -Hane 
H... 
Yan .ıa.ı..e <191trm1a 

:vertnin dlSrt )'ÜZ 
aehlaı itibariyle 
JDll altı Mblaıl 
Ailıl ~ 

Alll 

~ 
&ne 
Tarla 
Atıl J'llllt 
~ 
Tllda 
• • 
• 
• 
• 
• 

köyünde 1.~ l3 
• , " 2, 1909 14 .. 
.. Karahlly(ik MDll dfierl 2. '7909 15 

yayla yanı 2.5908 US • 
,. Toplcam1' 1,6565 17 • 

• 

• U~c:ı 960 18 Bir mtrt.. MllM 
.. Karye derununda tmıD ıı... 
.. Çay kenan 2,0307 19 Tada 
.. öz lçl 919 20 .. 

Karyede 919 21 Hane ,_. 
" öz iÇl 3,67'72 ~ Tada 
" Yol altı 1.3789 "" • 
.. öz ld 1,3789 24 • 
,, Sankaya 1.3789 25 • 
,, Yol altı 18386 28 • 
.. KIS:v lı:arllll 2,75'79 27 • 
" Calı aı-kalll 2 7579 28 • 
.. Kariye altı 9190 29 • 
.. Santepe yana 2.2982 30 • 
.. öz içi 1379 31 • 
" Santepe )'11111 2 2892 32 • 
.. öz lıçl 1.8386 33 • 
,. KISy ônQ 9190 34 • 
" Karaçubak 8 43154 35 

eaa1tam11 ulldHtncte lıuJunen SlvrlhlMr kazaaı hUdlldlı .. dalıtltncle es 
16301 d6nQm Tatar o1ftHl1 ve PolaUı ıun BM>anca ~ 21 PWCada S18J 

r.Um kadar tarta ve mıı.temlllt.ıan ı.s.. 11 942 taı1tılnde ... .....,. vıe 14. 12. 
L'trllllDde ll1tlım bUlm~ bere bir Q mQddetlıe aCJk aıtırm~ CdrllnJll\ıem 
ç ımıadıll veya aOrUlen sıeJ' bankaea kAft ıröı1llnıedlll tUııdlnle bu mUddet 
oa bel sön uzatıle.blnr. Ta.llpJertn llU1mme1lal ll6nııek ve ııe7 aonne1c 99 
lerl aJıaU almak 11aere Polıa.UI Zrut Baııılııuuııa mtlrac:aatıan ııan o~ 
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.DAoA• 
BiRiKTiREN 
RA~T-~Oi;Q 

Sene<le 28.800 lira ikramiye 
Kwnba'ralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 

50 l irası olanlara b ir sene içinde aşağıdaki plana göre 
ikramiye verilecektir: 

4 Adet 1000 liralıık 4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

lira 
4 .. 500 " .. 
4 ,, 250 " .. 

40 " 100 .. .. 
100 .. 50 .. " 120 ,, 40 " " 160 ,, 20 .. ,, 

Y.uralar senede 4 def a t 11 Mart, 11 H a zirant 11 Ey
lül ve 11 Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı dÜ§ID.iyenlerin ikramiyeleri ',lı 20 faz· 
lalaştrnlacaktır. 

Satılık arsalar 
fstanbul nefterdarlığı cıdan : 

Dosya N o. 
521~1/486 

ciNSİ 
Buyükadada M aden mahallesinin e5tci Ayanikola 
)eni Yllmaztürk aıdde•inde eski 24 )eni 22-1 
No. lu 39 pafta, 182 ada, 13 par el 4445 met· 
re murabhaı arsa, 

Muhammen 
hede! tl'minaı 

20002,50 1501 

5 1217·11 14/95 Mecidiye ko}'Ünde 9 pafta 6'\ ada, 8 parscl N o. 49380 3704 
lu 9876 metre murabbaı ar~a. 

Yukarda Yllfllı gayri menkuller kapalı zarf usuHrle aru ı rma}"a ~karı lmı1 ise de 
talip zuhur etmedisinden W·l 1-942 tarihinden itibaren bir a}' içinde pazarlığa hıra-
1.:ılmı~ur. i sıeldilerin mu,al.-kat teminat nıakbıı:ıları 'e nüfus hüvİ>et cüzdanları ile 
b irl ikte 22·12-942 tan'lıindrn i tibaren 30-12-942 tarfhıne 'e haftanın pazartesi '\C 

çar~amha günleri ~aar 14 ten 16 ya kadar Milli F.ml:ık Mudurluğııne müracaaı lan. 

105 208 1 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -------------------------------------------------

-
Belediye Hastahanesinde geceleri --------

nöbetıi tabibi bulunacak --------Belediye Reisliğinden : -----1 - Geceleri ani ve müstace l vakalarda hasta &a· E 
hiplerinin müracaatlarmı kar§rlamak Üzere İtfaiye -
meydanındaki Belediye Hastanesinde bir nöbetçi ta- : 
bipliği ihdas edilmiftir. E 

2 - Nöbetçi tabibi 10-12-942 perşembe g ününden : 
itibaren her g ün saat 17 den ertesi aabah 9 a kadar : 
vazifesi başında bulunacaktır. T a bibin emrinde acil -
vakalara yetiımek üzere imdadı aahhi otomobili de var- : 
dw. : 

S 3 - Nöbetç i tabibliğinin tele fon numarası 2257 dir. : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Doktor, Sıhhat memuru, Hemıire ebe aranıyor 
Zonguldak'ta Ereğli kömü rleri işletmesi : 

Merkez hasıanesi için 

• .. .. .. .. " 
Ni •ai~e se~isi için 
Kandilli hasunesi için 

Sağlık teşkilatı 
,300 lira ücretl i 
300 .. " 
101) 
IOO 
70 

" .. 

ı Asabiye .Mütehassısı. 
ı Cildiye ,, 
2 Hem,ire 

l .bc 
Sıhhat memuru 

alı naeakıı r. A> lık ücretleri üzerine ayrıra pahalılık zammı \'eri lmektedir. Ta
liplerin 2 1- 12-942 pazartesi günü akşamıl13 kadar Zonguldak'ta l ıletme 
Umum Müdurlü!(ünc müracnatlnrı illn olunur. 2987 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 

! Makinist alınacak ~ - -- ------ Ankara TeJefon Müdürlüğünden: -----S Anka r a ve ls tanbul te l efon santrallarında ataj görüp § 
: yetiştirildikten sonra lüzum görülecek yerlere gönde- : 
E rilmek Üzere müsaba ka ile Bölge Sanat Okulu mezun- : 
: larmda n m a kinist a lınar;, ktır. = - -: Müsabaka 30-12-942 çarşamba günü saat 9 da An- : 
S kara, İ stanbul ve İzmir Tele fon Müdürlükle riyle Ay- -
: dın, Diyarbakır Konya ve Sıvaa P.T.T. Müdürlüklerin- : 
S d e yapılacaktır. : 
: isteklilerin bu müdürlüklere müracaatl arı ilan olu- -- -: nur. (10673) 6704 : - -"tl1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r 

Sayın halka 

Çereyan kesilecek 
Tas!IYc Hnllnde ı\nknra Elckt.rlk Türk Anonim ŞtıirnUndm : 

Şehir H ı><>dromundnn itibaren Onnan Cl!lllıl'!ndcn ecccrok EUm<'Stut'n 
kadar uzanan elektrik eobckcstndcn 12·12·1942 cunuı.rUel eilnü saat 14 tm 
16 >.a kadar cerwan kcııllcccktir. Bu hattın ctvnrında bU>lunn.n aayın atıo
nelerbn.1zc bildiririz. 3000 

Ankara Valiliği 

I 
Keçiören ve Etlik te 

haftada birer defa 
pazar kurulacak 

,\ nkam \'alilij;inden: 
Sayın Ankara halkına ve alakadarlara; 
Keçiören, 1 ılik \C civarı nda oıuranlara 

pazar mahallerinin ucuzlu.l:undan mu•ıe
fit olabilmeleri için ı ı. 12. 942 tarihin
den iıiharcn her hafta nıma günü Etlik
te, pazartc•İ günleri de K~iorcn'de ra· 
lar kurulacağı iJ;ln olunur. 6758 

Hükümet konağı in şaatı 
Ankara Val i liğ inden : 
1 - Kınkkale'dc )"apılac:ık bükümcı 

konağı inşaatının iha lesi kııpa lı zarf u..u
li.ı ile eksilıme)C konulmuş İ•C <le rnlip 
çıkm:ı<lığından keşif ve ,arıname~i )·cr.i 
rayiçlere gore > tnidcn ıanrim •dik•<"k 
14-12-942 tarihine rastlı}-an pazartesi su· 
nü saa t 16 d:ı nafıa komhyonun<la ihale 
<.'<lilmek üzere kapalı zarf usuli)·Je de . 
s ı l tmcye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( 149225) lira (06) 
kuruş ve m\l\·akk.ıt ıcminaıı (87 ı ı ) lira 
(25) ku~ıur. 

3 - isteklilerin ıeklif mekıııplarıru: 
mmakkat ıcminaı mektup ''C)a makbuz
l arı ile ıkarl't odası •·esikaların ı ve !'.'a· 
fıa Müdi.irluğündcn bu· i, için alacakları 
fenni chlı>et •csikalarını hamılen )uknr
da adı ı:c1:en günde s.'lat ı 1 e kadar ko . 
nı İs)°on rd,liğine vermeleri. 

4 - Bu İşe ait Jı;cşif ve $artnamc-yi 
her gün nafıa müduriüSündc gorebilecek-
lcri. (10279) 6~16 

Jandarma 

Sadeyağ alınacak 
Ankara Jandarma Snlınnımıı f<o· 

mıs~ oııu Başkan lığından: 
Cınsı: Sadcyn •ı. ml..ktarı 4336 kllo 

muhammen b('(iC'll 19078 llra 40 ku
ruş, ilk teıııınatı: 1430 lira 83 kuruş. 

Muhafız Jandarma taburu lhtıya
cı ıçln müteahhit nnm \'C tıcs:ıbına 
kapalı uırna yukaıôn tafsıliltı yazılı 
erimlş sadeyağı nlınucak \ 'C eksllt· 
mC'SI 14-12-<l-l2 pazartesi günü saa t 
on beşte yapılac, ktır. Kanuni şartla
n haız ısteklllerln ı:.nı giın o Jll sn· 
ntten bir sıınt ön,.e t».<ıll 'llcktupln· 
r lylc tenı.nı:tt •nııkhuzlarını Komlsyo· 
na vermeleri. U0235> 6360 

Gürgen odunu alınacak 
ı\nknrn Jnndamuı Satın Alma Ko • 

misyonu Dlu;knnlıl!ı11<lan : 
Cinsi: Gürgcn odunu. Mlktnn: 200 

ton, .Muhnmmcn bedcll: 12000 Ura, 1Jk 
km ınn lı: !XlO 11 rn. 

Muhafız Jandarmn taburu lhll)'l!C'I I· 
cin kapalı zartla alınacak olun 200 ton 
odunun eks ltrncs1 24·12· 1942 pct"$(S'llbc 
ırUnü saat l5 tc ynpılacaktır $nrtıuımesl 
tıcr ~n kttmlsyonda görUlublllr. Eltlscr 
tonluk partiler hııllnndc ayn n>n kim· 
scıere de lhnlı:ı eaJzdlT. 

Kanuni eartınn hn.lz lst&lllcrln nynı 
gUn bclll s:ın tten bir sııat önce tekllt 

mektuplarını kornlsYoOa vermeleri. 
(10529) 6610 

KôtiP. al.nacak 
CocUk Esirgeme Kurumu Umumi 

Meı1'czlnd<'n : 
NcaıiYı:ıt Şu00?!1zde bil' k.'\.tl:pllk a • 

cılmuıtır. J,lse Ulhslllnl btttmı~ olan • 
la.rın müracaatlan. 

Mahkemeler 

Aııkurn Birinci Sulh Hukuk H ll
kimliğimlcn: 

Zonguldak Sıhhat Md. ikinci kll
t ibi Refik O lgun: 

A nkara ÜçUrıcU Sulh M ahkeme
sinde zabıt katibi Aziı. Odabaşı ta. 
rafından nleyhmizc ııçılaıı 42 lira 
alacak davasının yapılan duruşma. 

sıml.l: 
Adr esiniz meçhul ol du&;'Uııdan ı. 

laııen çıkarılan davcUye) e dr icııbet 
ctmedıt:;-inizden gene usulUn 141 in. 
ci maddesi mucibince 20 gün müct. 
d<•!le ve yemin teklif edildiği ya
T.ılarak gıyap kararı çılmrılmasmıı 
mahkemece k ırar verildiğinden; 
duruşması bırakı lan ıı. 1. 943 pa. 
znrtesi ı,-Unli sııaı 10 da mahkeme
de hazır bulunm ırıız veya bir vekil 
göıılermcdiğiniz t akdirde mıılıke
meye gıyabınızd:ı. bakılacağı t ebliğ 
makamı na kaim o lmak ilzere iUm 
olunuT. 3G1 

Ankam 2 nci Asliye Mahkeme • 
sinden : 

Ankara lise Öğretmeni .Meziyyet 
Hatima tarafından açıl ın soyadı 
değiştirme davasının soııuııdıı. ev. 
wlce almış olduğu Hatima soyadı
nın Yalyurak olarak değiştirilme
sine ve bu suretle nüfusa t esçiline 
kabili temyiz olmak üzere 8. 12. 
042 karar verildi. 3660 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Tamirat yaptırılacak 
Vakıflar ı..:mum MUdUrlültUndcn : 

K~lf bedeli 
Lira Kr. 

261 08 Zınclrll c:ıml arkasında 4;:; 

SJ.l'ılı dUkktı.nın trunlrl. 
160 79 1klnct Vnkıf pnrtımanı \'CZ· 

ne kıılcmlnc rll~tıhlık ya • 

pılmıı.sı. 

173 25 Evrak dolıı.bı yapılması. 

Yukıındn. keşif bedelleri yazılı işler 

pazarlıkla )nptınlacıı.ktır. 

Pazarlık 14·12· 1042 pnzartcs1 ı;:Unü 

saat 10> tc Umum l\1üdUrlük lnşnnt MU. 
dilrlUl':Un<le yapılal.'ııf:ından lstckUlcrln 
belli gün \'C saatle yUzcte 7,5 tem n ıt 
pnralarlylc mQrocaut etmelcı1 llfın olu
nur. (10771) G7ı.l 

u L u s - 24. Uncu yıl. - No. 76GO 

Imtıyaı satılbı 
Hasan Reşit TANKUT 

Neşriyat ve MOessese MOdllrO 
NASl'f ULUO 

ULUS Basımevl ANKARA 

UIKKAT: Gnzctcmıze g5nderllen nen 
nevi yazılar neşrcdlls1n edilmesln ge
ri verilmez ve kııyboluşunda.n dolayı 

ttlçblr mesullyet kabul edilmez. 
ET iiliiiiiiiiEiii u 

U L U S 12/12/194! 

BU 
GARİP 

DEGişiKLİK 

,I ______ _ 
SÜMER BANK 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
müessesesi müdüriyetinden : 

YALNlt 
1-

aih.JDE 

Müteıkaidin, mahiJ, dul ve ye timlere üç aylrk maaş dağıtnnı esnasmda verihni~ 
m en sucat tevzi kartları mukabilinde mağazalanmızca 

olan 

pamuklu mensucat dağdımına baılanmııllr 
1 H er tevzi kartı mukabilinde 20 metre pamuklu mensucat verilecektir. 
2 istihkak sahipleri tevzi kartlariyle beraber maas ciizdanlaTmı da ibraza mecburdur. 
3 Mağazamızda bulunabilen pamuklu mensucat çeşitlerinden intihap hall'kı istihkak 

sahibine aittir. 
4 H er tevzi kartı mukabili olan 20 metre pamukJu mensucatın bir defada alınması 

şarttır. Mütekaidint dul ve yetimlere mahsus olan kuponları hamil bulunanlarm bu 
esaslar dahilinde mağazalarımıza müracaat ederek istihkaklarını alabilecekleri 
ilan olunur. 

ı lmaz gibi görünü~or. 
su nanı 

' taka\, . 

T TECRÜSE. E.O\N\Z. 
slZZl ç -Ancak bır hafta zarfında buru

şukluklarmdan kurtulmuş ve bir çok• 
seneler ccnı;l eşmlş binler ce kadın 

hayrandırla r Cild l kendi tabii ve 
t.ıymctll - BIOCEL • gençlik unsuru 
ile besleyiniz, clld serlıın tazeleşır 

ve gençleşi r. •BIOCEL~. butun dıiı1-
yada tanınmış Viyana UniverslLCst 
pruresor ü Dr. SteJskal'ln şayanı hııy
rc t kcş!ıdı r Şımdı , pcmbC' n'nklekı 
Tokalon kremi ı.crkıbınde BIOCEL 
vardır. Onu her :ık.sam y:ıtmazdan 

evvel t.atbık ediniz Sız uyur~:en 

cildinizi besler ve gençleştirir Gun
duzler için de beyaz renl·tcıo To· 
kalon kremini kullanınız Siyah 
noktalan erıtır, açık mesamclerı 

s ı klaştırır ve bir lmç gün zarfınd.ı 
en donuk ve sert b ir cildi yumuşa
tıp beynzıatıp kadUe glbı yumuşatır 

PARASIZ O UZELLI K KUTUS U 
Derun unda l beyaz ve pembe> renk· 
terdeki Totuılon kremıerı ile muh
t(!llf renklerde Tokalorı pudrasının 
numunelerini havidir Am ba la j ve 
sevk masrafı olara k 20 kuruşluk bir 
pulu aşağıdaki a d rese condcrlnız 
Tokalon se rvisi 20 K Posta ku tusu 
l\'tft "' • · ' 

K~ıp Ank ra 
nın C223> No.'u maa 
bctl m. Yen ini n:lac 
nın hükm!ı :>o:.ı<tur. 

L>C'fterdnrlığı
<'il7.dnnı nı kay
ımdıın csk. i-

Emek i Albay HU ünU Gcııbnrk 

Toplantı 
Ergani Bakın Türk Anonim Sirke -

llndl"n : 
ş <elimizin 1941 ıscncsl lıll<\n(()lıu 

1 <' kfırU zarn.r h('SD;bı!Ml.ı )apılması IA -
ı ımn cckn lıllzı t.ashlJınU mU7.akt•r<' Ue 
karara rııpktmek Uzcı'<' ı;lıi<ct hisse • 
dırlan 28 Ukk!ınun 1042 tarUı n<' mü • 
sadır p:ızartC51 ı:lmU saıı t 15. te ılr
k<'lln Ankurn'ıla Et1t.ınnk !ılnnsınılakl 

<la.re merkez n<lc ft>\ kııltıdc olarak le • 

Um ıı dtıvcl olunur 
Bu he><'ll ıımumt;ı;c~ hazır bulunu • 

< k h' s<.'llnrlnrın h ııe st•rwtl<'rlnl 1(11 • 
ll'n tnr h ndt.'f'I bir hatta evveline kadar 
Et :mka H"Yn Tü kl)e ta Dnnkasınn 

tC'Vdl ctmcıcrt mukt ızlılLr 500 
ll>AHE l\1EGL1St 

AJı ve serom sahşı ilam 
Kızılny Cemly..tl Umumi M erke- ı 

:ı:i•ıc1cn : 
Refik Say.lam Merkez Hıf,.ıssıh. 

hn Mües cscsinde yapılan aşı ve 
serumların C!'nılyetimizin. İstan · 
bul'daki Yeni P ostane clvarını\.a Kı 
zılay hamnrlaki deposunda satı lmak. 
ta olıluı;-ı.ınu ve llızumuııda mezkur 
dl'pn müılılrlU~liııe müracantlnrı i llln 
olııııur. 2tlSG 

Ankara Belediyesi 

Daktilo alınacak 
Ankara Bt'lediyesi !mnr Müdürlll· 

ğUnden: 
lmtiharıln 75 lira ayhk iicretll bir 

d kt 'o nlınnc.ıktır. lmtiho.n 16. 12. 
lH2 çarşamba günU saat 13.5 dn ya
ııılac, ktır. Tnl pl!'rın nüfus tlzkere· 
leı ı, tnhsll \'l'S kıı:lnn ve doğruluk kiı
ğıtlnriyle b! rliktc lm3.r mUdllrlUğilnt 
mürııcıınllnn JUl.n olunur. 

(10737) 6759 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Beledi>·e Reisliğinden: 
ı - Çalışacak vaziyeıre olmıynn veya bcınzinJ bulunaııyan taksiler bek· 

leme ıruili:ıllcrinde ve caddelerde durmıracnkıır. 
2 - Bcldcme mahallinde ve caddelerde d uran taksiler müıteri almıya 

mecburdur. 
3 - Bazı şoförlerin mü~tcr:iler<lcn faz la ücret ıalebcttikleri vaki ~ika

rctlcrdcn öğrenilmişur . 
Sika)eti olanların 1358 • 1362 • 29 11 • 2470 • 2960 • 271.3 • 2956 • 2890 

numarnlara telefonla müracaaıları rica olunur. ( 1028 ı) 6305 

Buğday ve mısır unu ahnacak 
Kocaeli • Arlfiye Köy Enstiıiisll ve Eğitıııen K ursu Satın Alma 

Komisyoııunılan Miktarı Fiyatı Tutan İlk t eminat 
Cinsi Kilo Kuruş L irn K r. L ira Kr. 
Buğday unu cc; 95 ranclrflanlı ick 40000 98 39200 - 2940 -
tip. ) 
Mısır unu 20000 53 10600 - 0 795 -

1 - Yukarda dns ve mikıarları )'llllı iki kalem un kapalı zarf muli) lc eksilt
me)C konmuştur. 

2 - İ hale Adarıaıarı lldcdi)<' biı.ı:ısında topiana.:ak • Ja ,1 komİ~}On ta rafından 
2f-1. ci l.:inun·l9f'2 perşembe günü sut ( 15) ıc yapılacaktı r. 

3 - 1-for iki un pafıisi .. >rı a)rı ıhalc cdıJecckıi•. 
4 - J,ıef.;Jilerin i.ı i rak edecekleri her p:ırti)c ait ilk ıcminatları ihale saatinden 

e\\ l'I A,lapaz.ırı .M alııı•idi ı rliıj;iine > :u ı rmnlıır ı ve )•ahuı b.ınka ıcrııinaı mektupları
nı komiS}OO başkınlığın:ı ihraz etmeleri 11ıınıdır, 

'i - Taliplerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için 2490 No. lu kanunun irabcı
ıirdiğı ve~ikaları haiz bulunmaları .ırııır. 

(, - T eklif 1ıır flarının hir 'aaı ön~c komisyona verilmesi veya b unu temin ede
cek şekilde BÖnderilıncd, 

Yukarda )azılı iki kalem una ait şartnameleri ı;örmı:f< için her gün Arifiye'de 
K;l) Fnstiıüsü .Müdiirlüihirıe haşmrı imas ı ... (,(,70 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK. YORGAN, YATAK kullanmaık hem kcecnlzo ve tıem de 

sıhhauntzo 

fayclalıdır- Bir kuş tüyü yastık iki liradır 
YataJc. Yor$:anınn dil pek Ut'U7.rlur. Adres: lsllınbul Caknıakcı lar, 8an· 

dal.yacılar sokak Omcr BalloC:lu KU$ Tü.YU fabrikası. Telefon: 230Z7 ı\n

knnıda ııatıe ycrl: Yen! Bursa pn.znn ı\zt.z Cal>Cl Aıın!artalar caddcst. 

Erzak alınacak 
Devlet Dcnı i r)ııll:m Umıırn Mmlur l uğiı nden : 

Aşaıjıda ismi, muhammen be<leli ~c mu,,ıkkaı teminaıı ayrı ayrı göste ri lmiş olan 
muhtelif gıda m:ıddeleri 25·12·1942 C\lma günu saat 15 ten itibaren kapalı zarf usu· 
lirle Ankanı"da idare binasında sıra ile ve ll)rı R)rı eksiltmeye konulmuştur. 

Hu işe girmek hti) chlc~in lisıelcri hi,ası nda )azı l ı nıuvakkaı teminat ile kanu
nun tayin etıiği vesikaları ,.e tcldifleri a) nı gün saat 14 c kadar komisyon reisliğine 
vermderi lazımdır. 

Sartnamelcr para~ız olarak l\ nkara'da Malzeme Daircsındcn ve Ha>darpaşa'da 
Tesell üm w S<'\ k Sefl iğinden temin edilir. (10<ı60) (,699 

Eksiltmeye konan malzeme 
1 No. ıu liste muhteviyatı ekmek 
2 .. ,, et !er 
3 ,, sUt, yoğurt 
4 " tnze sebze 

6 
" .. " 

ve meyvalar 
., yağlar ve 

peynirler 
., kuru erzak ve 

rereller 

Yeni Sinemada 
BU GUN BU GECi'~ 

Tanınmış 420 /raıııı:: artlşt ıılıı 
11araıtıl;lan 

Par(alanmıı kalpler 
-( DOIU\ NEL.SO:-l >

lln& Rollerde: 
Ellvre Popaıco - Aııdre Lc/aur 

Auı:alcı 

--(Seanslar>- -
10 • l2 • 14.30 • 16 30 • lfı.30 • 21 

Tclcfon : 3!WO 

Muhammen bedeli M uvakka• Te. 
I.ira Lira 
1983.10 148 73 
7500.00 562 o 
6200.00 405.00 

5845.00 438.37 

93 40.00 700,f;O 

9125.00 684.37 

Park Sinemasında 
BU Gt~ BU GF.CE 

lıtaııbul'da altı ha/todaııberl 

01ınamakta olan büvük Türk filmi 

SÜRTÜK 
TUrkco 

--( Sean !ar )--
10.30 • 12.30 - 14 30 • 16.30 • 18.30 

zı de 
Numaralı 11crlarln mıveldım 

oldınlma.tt rica oluııur. 
Telefon : 1131 

.,,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -- -= En güzel yalbaıı hediyesi, hakiki vitaminli 5 
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DiKKAT 
lNGlLlZCE OKUYANLARA ! 

Ecnebi kitaplar pahalı ve getirtmesi zor olduğu bu 
zamanlarda 

Dilmen 
İngilizce 

kitabevindeki 
kiralık kitaplar 

KIS MiNA 
Ufak bir Ücr et mukabilinde abone olunuz. 

BANKALAR Cad. No: 8 

Gayrimenkul satışı 
T urki)c Cumhuri)cti Ziraat Bankuı A>l4 Ajan ından: 
1 ı. 5. 11J42 ıarıh i mle ba, ıa)ıp bir hıı~k a) sonra 20 .6.1942 tar ihinde Eşref Y• 

1.arı ut namında alıcısı ü1erinc ilk ilıal f'~İ )apılan aşağı<la dns, miktar, mevki ve k& 
} Ü )'llzı lı bankamıL uhdc•İndc bul unan ga} ri menkullere vurulan pey alacağımızı tw 
nıamen karşılamadı,:tı ndan ihalenin dah.ı o n hcş gun temdidine z.aruret hasıl olmUt" 
ıu r. İlk ııl ıcının t >C)' İ bak i ka lnıak ş.ırt İ)le son \ C kati ihıı l l.'nin 2 1. ı ı. 1942 tarihli 
pazartesi gunü saaı 14 ıe Bankıınıız hina.ında )apılacağından (le)' surmck isıiyenle' 

rin mczkür sün ve saaııe ()C)' akçc·lcrİ) le bankamız bina•ında hazır olmaları .-
1 ı . 5. 1942 tar ih inde kaza belcdi>e, ince }apıı rılan atı ş ilan $Craiıinin tıaki o ldujo' 
nu ve ihale bl·J cli tutarının <liirıu: biri ı>cşin ve nakıen öclcnnıck ~niyle haki)'• 
bort'Un he$ sene ve hcş müsavi ıakside raptolunabi lcccği i lan olunur. 

Ga~Tİ menkullerin hulunduiiu mahal : Ayaş, Fcruz K. dedir. 
Clıısl Müctarı Ka. Metre :MC'\lkU H IRM! miktarı 
TnrJa 7352 Karacn.pmar Tam 

12870 
9100 
5.'114 

8271 
4800 
3526 

18796 
25.''ıO 

8680 
3200 
]521 

Kavnkba•ı 

Karacapınar 

Ktı;:,~I 

Kö;:,1<.1 
Aı1cattl 

Knnlıtarla 

KIU'llYllZI 

}:t;k lhostıı nJ ık 
Golduıya 

Gokkaya 
SilJükgöHl 

.. .. 
• 

.. 

• 
2075 SUltikgölü 

Fırsatı kaçırmayınız 
Son moda kürk mantolarımız yeni geldi. 

Astragant Anijörize man tolarımızla, Rönar Ar
jantelerimizi de mutlaka görünüz. 

Kefaletsiz, taksitle ve çok müsait fiyatla 
İ pek mu bal:ır 21. 1 n 2~ liraya. 

Bankalar caıiıluı N . 51 Ti: 1271 A. KEMAL SANAL 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111ı! - ~ 

§ Bu pazartesi 1 
! YENİ SİNEMADA 1 
= ~ 
~ ZİEGFELD Yıldızları ~ 
= i : lstanbul'da üç hafta r ekor kıran, Ankaratnm aabınrz· ::! 
: hkla beklediği ıaheaer fjlın. i 
: Baf Rollerde: ~ 
- HEDY LAMARR - JUDY CARLAND L A N E i 
E TURNER - JAMES STE W ART - JONY MARTIN i 
: - JACKIE COOPER. ::; 

: Dikkat: Bu filme ait numaralı biletler timdiden satıl· ~ 
: mağa batlanmrşhr. 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Baylar ve Bayanlar 
Her cinsten inci kol)·e, }Üzük 'e lcupeler, gumuı \ C altın ) ıizlık bilezik 

kol}ıı İğneler muhtelif renkli taşlı ıgne, bılezik, kolye, }uzük 'c klips kupc
lcr bulundurduğumu bildirmekle ~rcf duyarım. Taksıı le kurk manto. An· 
kara, Anafa rıal;ı r Caddesi N o. !(). M. ADNAN Cumhuri~eı !falı ve Kürk 
Pazarı Tel : 11 57. 357 

Sus Sinemasında 
BUGÜN 10 dan lHlınrm 

Sa.'bırsızhkla bckk'ncn bllYUk 
TUR.K 1''11,Mt 

SÜRTÜK 
BM Rollerne: 

Rc/lk Komal - llalldo P~kin 
Zehral 'imaol - Avni Dillioll 

--C Searu;lar >--
10 • 12 - 14 • 16 - 18 • 20.30 

Teteron : 3589 

Sümer Sinemasanda 
BU Cl'N BU GECE 

1 ki film !ıfrdon 

1 - ELLER YUKARI 
il - Kurdcn izi 

Scanslar: 

10 • l2 • 14.30 • 16.30 • 18.30 • "1 

Telefon : 3!590 


