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Dün Halkevinde yapılan toplantıda Başvekilimizin nutkunu dinliyenler 

i NÖN Ü 
deprem sahasına 

gitmek üzere 

Çorum'dan 
ayrıldılar 
Çorum, 12 a.a. - Milli 

Şef ismet İnönü geçenler
de yer sarsmtııaı geçİrmİ4 
olan vilayetimiz bölgeleri
ne gitmek Üzet"e bu aabaıh 
9 da §ehrimizden ayrdm14 

1 ve cofkun tezahiiraıtla u-
\... ~lanmrı.trr. I 

13 ü ncü Tasarruf ve Yerlimallar Haftası 
· Başvekilimizin bir nut ku ile açıldı 

Şükrü Saracoğlu dedi ki :· 
• 

Tuttu ~ um uz ol Türk iktisat 

istiklal ve Türk' ün refahıdır 
1 kuruı;;;·~ı aıl 
1 kuruıluk 

13 üncü Tasarnıf •e Yerlimallar HafCMI, c!ln IMt 15 tt 
~ılimis Şülul ,,.....,...._ Wr _... lı6liill ,_.,,.. 
"'1aı•ıur. 

Ankara HalbYiade yaptlM t&'lll P sümıel olmaflm. 
Başca Büyük Millet Mecliti Reiai Abdülhalik Rmda, Vekiller, 
Musı*il Grup Reis Vekili Ali RW Taıban, Mtbu111M, S.yuı 
Bllyaıo İnönü 'ff Sanıcoilıı, Cumhuneislili Umumi Klcibi Ke
mal Gedeleç olduiu halde yüzlercıe '-" ror-le bazu bulu· 
mıyordu. 

C. H . P. Ankara vilayet kongresi delegeleri Partiıı.tı büyük kurucusunua 
muvakkat kabri önünde 

C. H. P. Ankara Vilôyet 
Kongresi dün toplandı 

C. H. P. Ankara bölgesi 
Parti Müfettişi B. Esat 
U ras dünkü kongreye 

reislik ederken 

Delegeler Ata'nın Muvakkat 
Kabri önünde tfızimle eğildiler 

İki yllhk ~ahımalan belirlen 

Vilôyet İdare Heyeti 
raporu takdir olundu 

C H. P . AnkaTa VllAyet ~ l ldare Heyet1 RelBl İbnılıh Jtaar Jt,. 
dBn aaat 9.30 da Ank&r3. Ha evf'nde :yaeh ıııcmıa. bauı eel6mladılttan ..,. 
tıaplenmlfbr. Ankara :Mt!t>uslan, An- ra .lronsno'e m~ daleilP 
ıkara Vali Ye Befedbıe Reisi Nen.at le sdalerini bltlrmllıti:r. 
Tandohn, Viltı.yet Umumi Mecllal ve Reislik makımuna C.R.P. AJ11mn 
Belediye Mec1Jai Azalan, VilAyet ve Bö)geııl Milf w.t Ama.ya :Mebma 
Belediye ileri gelenleri ~ diğe-r bil'- Emt Uras geçfldtkten 80llra rellılt dl
Qok Partıliler kongrede hazır bulunu- vanı 9eCiımi Yaı>tlmıeıtır. 1kJncıı Retd-
yorlardı. le Zb'a Sldal (AYfttl, kAUpl.9cJ.re Dl'. 

lCoocreA C. B. P. Ankara VHA.yeti (Sonu 5 iDd .18.)'fada) 

fazla ver ! 
BqveJı.iümizia, millt iktısat preaşiplerimizi ~ cümle-

lerle belirten bu deJerli nutkunu aynen aunuyorua: " 

Falih Rıfkı ATAY 

On Üçüncü Tasarruf ve 
Yerli Mall•r Haftuı, dün 
Öğleden sonra; Ankara Halk
evi'nde Batvekilimiz Şükrü 
Saracoğlu'nun nutku ile açrl
ınıttrr. 

Nutkun birinci kıamı, Cum
huriyet rejiminin ikt ... di ka~
kmma davasında naaıl btr 
hedef güttüjiinü ve nud ba
tanlar elde ettiğini izah et
ınektedir. Deiitmez hedef, 
Türk'ün relahı'drr. Yalnız o
nun için çalıııyoruz; hüriyet •e kurtuluıun tek inanca••!'• 
yalnız onda buluyoruz. Bı~
Çok i,ler yapmıtızd .. : hepı
ınize haklı bir ,.urur veren 
bu eserlerin, henüz bir bq
langıç bile olaaılar, bizi ~9!
dimize, kendi kabil.iyetlenmı
ae inandmnak, bizi her za
lnanclan fazla irade Ye İman 
aahibi lulmak l'ibİ eıtaiz bir 
hizmetleri olmuttur• Minevi
)'at deriz bir fe}' Yal"dft': 

harpte aiİihtan sayıdan öace 
Ol'1l düıiinürüz. Aakerlik Ye 
lbemurluk dıımda bütün faa
liyetler iç.in, bir z~a~, 
l'iirk 'ilerinde bu manevı
)'at'm ':: ac.klı bir diiJ~lüğe 
1ljramıt olduğunu henuz u
llutınachk. "Biz yapamayız 1" 
IÖzü, aon devirlerinde, Oa
lbanlı aizmm nakaratı ol
lbuttur: biz endüstri yapa
lbayız, biz banka kuram&YI~• 
l>iz ticaret yapamayız, hula-
aa biz harpte yiğitlik etmek ~: 
len ve bantta sandalya ey 1 

lirmeıkten bafka bir ,ey .r•: 
Pamayız. Cumhuri~ H reJunı 
baıancılığmm en buyiik ~ 
l'i, hiç ıüpheaiz Türk nes.lle
l'İnde bu ~•ağılanma haatalı
fnu, ruh haatalıklanıun en 
•iırmı tedavi etmek olmuı
t..r. 

Baıvekilnniz, gençler'i ~i 
l.amleler için, biLh--:C. . •
&at ve teknik meydan a

1 
~

tihan vermek için kuvvet erı
lli hazW' ve toplu bulundurma
f• davet etti; ,imdiye kadar 
)•ptlklaTJIDIZID, bund... ii-
.... yapaca1danmız• • biu
~ muvaffak olma sırrı~ r
lic ve beraberlik oldaıanu 
tebar habrlattı. 

Nutkunun 10Dlarm& cloifta, 
Ulolıu, ... ~ 

BAŞVEKILIM12llN NUTKU 
"- Vatandaılp; 
Milletimizi ve vatanımızı ell derin snailer ~ saygılarla 

sclimlı)arak On üçüocu Tasarruf •e Yerlimallar Haftuını 
8'1}hrum. . • 

Memleketimizde çok hayırlı bir gelenek olarak yerleJaııı 
olan bu haha bize, fert olarak, aile olarak, millet olarak her 
sene iktısadi alanda yaptığımız iş.lerin neler oldujunu ve ya· 
pacağımız pllnlı iılerin neler olacağını topluca gozdeo ~· 
mek fırsatını vermekte ve içlerimizd~i hızı arttırarak nle • 
rimizde, vatanımızda yeni ve Hmsadi hamleler yaratmaktadır. 

Arkadaılar; 
Cumhuriyeıimiıin herkesçe bilinen bür'* divası be~ ml· 

nasiyle Turk olan dipdiri bir Tunuye yaratmaktır. Bugun bu 
büyuk divanın bizden en çok gayret ve faaliyet islİ)lell köşele· 
ri daha ziyade iktısadl cephemizde toplanmıı bulunu)'Or. Top. 
raklarımızı süslİ)en Türk ııenç.leri bu ikusadi yolda da mu· 
vaffak olmanın sımnı ellerinde tutuyorlar. Çünkü bu sır bü· 
tün bir diıımanlık dünyasına karıı bize isti4'1il muharebeleri· 

Başvekilimiz Şükrü Saracoğlu ni kazandıran birlik ve beraberlik sırrıdır. Onuo için bir tek 
dün nutkunu söylerken yoldan ve blr tek hedefe doğru h~ beraber yürüyecejiz. ~at· 

------------------------·-------;, ti bu yürüyüı, bu yol, bu hedef, bize, 

Ankara kana 11.zasyon r::~~"'i.:~~'7!: ~:rtu~::~~;ı: ::ı 
Türk ikrısat yolu, ftCUaiımu: hedef de 
iktısadi istiklll ft Türk'ün refahıdır. 

e • h 1 d • ı d • Bu bir~ ft beraberlik sayesinde ls-t es ı sa t ı ı a e e ı ı ~~:n.~==11::. 
-------- <hık. Bir milleti ölüme sürükliyen ,..kın· 

laklar, uuraplar, etki hutalıklar bif'er, 
birer pırada burada belirmiye bqlııdı. Tesisat 7.200.000 liraya ~ıkacak 

Ankara kanalizMYOn tıenıaıb Hoch • 

t &O o o o ne sıoıo &O ..,... , tle! adlı bLr aımaıı ~~.~e-~..: 
I mı.tııı'. Bu ılritet u._a....... -a •• 

Amasya da yoUarı ve St>otıaıı tıe.ra.ıını taahhüdet -

lnönü günü 
Ama.ya, ı:ı a.a - M il Şef tnönU'· 

nün AmllA)'a'y" ıı:e lele nln )'lldönUmU 
olan dUnk.ü a11nU hallumız ıcten aevııt 
tezahUrleri)'le kuUamııtır. 

.......... , ......... 00 

Kôzım Özalp'ın 
radyo konuşması 

13 üncü Tasarruf ve Yerlimallar Haf· 
ıası muoasebetiyle Ulıasal Ekonomi ve 
Aruırma Kurumu Reı\i Balıkesir Me • 
busu General Kiıım Özalp'ın dün alı; • 

f&ID rııdyoda ıoy.lıcfliji ouıuk 3 uacü aay
laawal.W, 

mle ve taahl\Ut.ıerlnl ırtınü ırününe yap
mıstır. Şlııi<et ten JıeYeUnt kunnuetur. 
$tmd1 Avnıııa'dan eelecd< ma.Jzemenkı 
tedarld üe meeırul bUNlllllaktadır. Ya· 
kın zamanda tllen baftanmıt olacaktır. 

İhale bede it (7.200.000) ıtra olflcak, 
dört aene ııonra 1946 da ın.aat blıtmlt 

olacaktır • 
Şirket mUmea91llerlYle TUı'k Jeolıoır • 

lanı\dan mürekkeı> btr heyet memleket 
dahilinde aırlı künk tımal ne elverltll 
olan topratı aramaktadırlar. 

Atrnancya'dan aeıecek malzeme ara • 
sırıda kum, <:aJ<ıl yıkama ve eleme tml· 
111yle sırlı künk yapmak tein kurulacak 
fabrikaya alt malzeme, Alat, edevat ve 
tcııfb'e tesisatı vardır. 

A kara kanall7.88)'0n teeıııatı btttllk • 
ten sonra bu fabrika Nafıa VekAlellne 
teı'kedllecek, bımdan böyle yapılacak 

tesllller \çhı bu tabrlW.de.n lıılU!ade ol'\l • 
nacaktır. 

t~ta, &mir kenarlarındaki dere 9\1· 

lflnnın mccralannı ıımteletmmıe&I l · 
cin, eeMr dıeında bu dere sularını top • 
lıyaca.ıt bir kuea.ktama kanalı yapıla • 
raktır. Akkhprüdm ttjbaren ana !Atım· 
lara baelanacak ve bu IAtımlann lneASI 

llerledlkce ııa t ve ııoklakt IE'bt'kelere 
bati nmalc suret.Jo:yJe te..mamlanmıt ola· 
caktır. 

Taal't)'e t4.'8kıatı All'lclSprO'de nı>ıla • 
oak ve ıa.ttye o unan ıo.tım ıulann 
.... liruıımdıl llCMlde ~. 

Bu büyük w öldürücü ıelılı'keyi sezen 
Türk çocukları hemen ft yeni battan 
birliie ve beraberliie 1&nldı. O triinden· 

( sonu 3 QncO. ~ada) 

Ağır iı~i karh 
alacaklara 

Sonkanun - şubat ayları 
ağır işçi ekmek kartı ala -
cak müessese ve şahısların 
yapacakları müracaat şekli. 

Ankara VAlillttnden : 

Ma-lıer': 

1) MU.tahdemlertn ellerinde ~ • 

r1n - lllCkAnun aylannda atır ı.çt ek • 
mek kartı bulunan Ye ~evm itlerine 
devam eden ı.cı.ıerme atır ı.cı elemek 
kartı alımaık lıltlcY«ı ma-ıer IJQ 
mll9laıhdemlerinln M8te haltndP. l*w 
nOııha tıeyannamelertnJ tıınzlm eden!tc 
BcJedlı)'e tktiııa.t MtldUrWttinıün stad -
)"Oll'ldald atır iK'l bürosuna verecekler
dir. AYnl zamanda bu bet'annamelerde
Jcl tahW8.l' ıcın de a)'l'I atTI doldUra • 
caklan a1Btıda ömett )'llZıh tototn.nı 

veslkalan Halle Datıtma Bk'Hlklerlne 
ibraz eaneden evvel adı INOl!ll •Itır it· 
çl bürosuna tıate Ue blrHlme vererek vl· 
:ııe etUreed<Jenllr. 

2) RE11111l nrileııııe.elente atır le ır& • 
enlerin del'JıımeS ..nrıl ekmek kart 

"5CIM -4 Qal:I ........ 

'9ıdıı ** t ''** fcit eh 

Kongre delegeleri Ankara Halkevi binası önünde hep bir arada 

.,, ................................ \. 
• 

Günün spor harekefterl 

-< BASKETBOL >--

Arıkılra - Eıllme - ı.tanbul 
tenwtıı talıilDılan araamda 

SbU&1 Bllder OWlu 
811.lıOnund& 

S&M: 1!1.13 te 

-( Fln'BOL )--

TUKSEK OKULLAR 

- ve -
SİVİL KULUPLER 

-< 19 Ma.yw Stad:Yununda >
Dınnirn>Of' - G. T. BıuUtüri 

Saaıt: 11 de 

- ( Aalkel'1 G(ld« llS"Mmda )
( Anlka.nı.ll'lloU ııahaamda ) 

HMP Okuftı • KmklcGlericl 
Saat: 13 te 

AflkonJPil~ • Yedek 8""°11 O. 
Saat: 14.415 te • 

-< Olcullar aruırıda ) 
( Allk&nı.ırlldl aahuında 

AtaNirk LWıııri - Ya"' V•ta O. 
Saat: 10 da 

B01" Saııat O. - Tkarcrt L"•' 
saat: 16.16 111 

"••••••aıııııı .. ııaıııaıaaıaııaaı_. 

Türk Hava Kurumu 

Genel Merkezi toplandı 

Türk Hava Kurumu Genci Merkez Hc)eıi, dün saat 10 da Mardin Mmu1a 
ncral St,ii Duz1ıorcn'in baıkanlığında toplanmııtır. Geçen toplantıya aır zabıt 
l.isası, Merkez idare He>etinin ve murakıplerın raporları kabul edildikten sonra 
u aylık hesap hulisuı) le 943 biıtçni tasdik edılmıı ve Kurum B&lkanıyle K 
tetkiliunın çalıtmalarından alman iyi verim teıeltkurle karşılanarak 
90ll veri im ittir. 

C Genel Merkez idare Hqretiaia alcı &)'lak phPD'lenm ..__ 1111* 
J iaQ ..,.mwlaıh•ı 1 
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1 Seyahat notları 
1 

Bombalar 
altındaki 
Londra'da 

• 
İngilterenin 

Pompei 
harabeleri 

• 
Çay içiyorduk, 
tehlike işareti 

verildi, fakat ... 
r Yazan: '\ 

1 Şükrü ESMER j 
....... ıilllllllllllllllllllllllllllllllltltt••• 

I
• NGlLTERE'Yİ 1940 senesi 

ilkbahanndıı da sene bir 
~azetecllc:r heyetine dahil 

olarak :ı:iyaret et~ttm. O defn 
d&vet edildll:imı.z zaman henUz Al
manya Fransa'yıı karşı tıuırruza 
aeı:memişti. Hnttil hntırlııllı~mııı 
göre, lngiltere'ye do.vctiınızle ala
kalı muhabere Nol"Ve<: t.cşcbbUsUn
den de evvel bııslnmıstı. Fa.kat yo
la 4=ıkıncıya kadar almnnlar nisan
da Norveç'i tşgnl etmlşlerdl. Biz 
mayısın tll< hafı.nsındn semplon 
eJcspresiyle yola ciktık. Ve Parls'e 
vardı{:'ımız irÜll l lollandn ve Bel
ctka'ya k&r$l bUyUk nlınnn t.narru
zu da b8$lamıştı. Parls'te eok he
yecanlı günler g~rdlk. lnaU
tere'ye vardığımız zaman, olup bi
tenlere rağmen, lN;lllzlerin henüz 
harbi ciddi o!nrok cle almadrklan
nı görmUştlik. Bu, Br!tanya ada
sının ooğrafyn vazı) ' nden doğ
muş bir haldı. İngllız.ıer Ma~ de
niZlnin arkosına ~kllmlsler kuv
vetll donnnmalanna dayanarak 
memle'ketlerinl A\rupa'dnn gele
cek taarruza. knıııı müdafaa edebi
liyorlardı, Son ı.ı.sırlar zarfında ln
s;Utere yalnız bir defa !stlld tehli
kesi karşısında kalmıştı: lspanyol· 
lar büyük bir donanma toplıyarek 
Britanya'nın lstilO.sına teşebbüs 
ettiler. Fakat bu dcnlz kuvveti yol
da perişan oldu. Do.ha yakın za
manlarda, Napolyon'un tnsııvvur
lan da hiç blr zaman teşcbbi.ls ha
lini bile ahnaml.$tı. İngiltere bütün 
on dokuzuncu asırda herhangi Is· 
tllA tehlikesinden masun bulundu. 
Kartal yuvası gibi cckllıllğl Gda
d&n ancak 1stcdığl zaman (;lknr. 
Yani harbe diledi~! zaman girer. 
Harp hiç blr ZlJiffiM BrlUuı,ya'ya 

PieIMZdl. 
Bu dela haTP bUttln fıı.clıı.larlyle 

O,:raber lnglltere ııdıısına gttmlş
t!r. Ve bütün İng!ltcre'yl Meta ön 
a!ı>elerde bir memleket, Snglllz 
halkını da ön siperde sıı.veşan bir 
mHlet halinde bulduk. Yenl harple 
belli lbaşlı ocPhe ydktur, memleke· 
tın her tanı.fı cephedir, sözünUn 
tfade et~ hakikat lnglllere'ye a
:yaGc basar bnsmıız derhal anlaşıl· 
maktadır. Memlckctln her neresin
de yqarsanız yasayınız, her an ba
IUUZlfl üzerlne bomba yağıı:hmr. 
Bu hale ~re. her vatandaştım, ge(

mlş muharebelerden ancak sll>cr 
tçlnde bulunan askerin uyanıklığı 
bf!1c:lemnektedlr. Mcm1dketln her 
tarafında tayyare m<:ydanlan var
dır. Bu ml")'danlardnn tayyareler 
uçanıQc ya dUşmıuı üzerine bomb:ı 
.tmıya, ya gelen dQşmarı tayyare
leriYle dövüşmde gidiyorlar. Ya· 
hut da dUşmanla dôvtlştl'n gcrl dö
nüyorlar. Bu meydanlardan blrlnl 
ztyaret etU~lnlz zaman, ucmak }Çin 
hazırlanan pilot size der ki: 

- Ylnni c!ııiklkn ııonrn Fransn
nın talan şehri üwrlnde olo.cnğız. 
Orwı bombs.lamıtk üzere yola cı
ilcıyoruz. 

Yirml daJdka... Bu t'kl kelimeyi 
işitince insan, dcrhıı.l ha?1> meyda
nına ne kadar yakın olduğunu nn· 
lar. Halbuki biraz dUşündUktl'!n son
ra ınaanın hakfkatte muharebeye 
bundan da yıı!kın olduı:u ı:ôrlllOr. 
Ctınkü o daklka ve hattll her dn
kCca ayale bastığı )'er de bir harp 
m@'Ydanı olablllr. Tıı.yynl'(', harbi, 
h~ evin harlmlnc kadıtr seUmıis
tJr. 

1940 senesi yazındnnlx>rl bu şart
lar altında yaşıyan bir mltteUn 
artık muharebeyi ctddl olarak ele 
alıp almadılh sorulamtı7~ Muha--e
be lngiltere'ye taY')'tlt'(' ile dı>ğll, 
Dunkerk ile girdi. Arndnn fkl bu
cuk sene ı;:>ec:tll:l halci<.> tngllter<.>
de bulundufumuz znm:m, lnglllz
lt-rln dalma bu b::ı.hsc dl\ndUklerl
nt r5rdUk. Öyle görUnü~·or ki In
rlltt-re halkı Dunkerk'c knılnr tınr
bln eOmul VP. mıııhly<.>tlnl nnlıvn
mamıştı. Yıldırım silrotb'le Garbi 
Avrupa'nın lstHfısı, Fransa'nın :ırı
kıh$1, Avrupa'yn giden lnglllz as
kerlerinin per!sıın dönilslerl. 1ngll
tere'nln iki mihver de\'ll'tl knro· 
sında yalnız kalısı. lnglllzlere kn r· 
sı1&$tıklan tl'hllk<'nln bllYÜklü{:U
nQ anlatmı.stır. İmpnratorlufun 
değil, öz vatanın kurtanlması bn
hls mevzuu !dl. Dunkcrk'.ten son
ra harbi ke.ybcd('C('k olnn tngllte
re yalnız uzak sömür~elerintn su 
v~ bu pa~nsını knybMm!"'kle 
'kalmıyaca.k. müstakil bir d("Vlei ol
maictan C'lkacnktı . lste bu tehlike 
kal"$1sındadır ki lnt:lllzler, l>teden· 
beri blh'1e bir fhtlmal!' VrJ bu var· 
taya dilşmekten kurtulmanın ı:a
nler!nl lolırP.t eden bir lldM'lf'rinl 
'4 bmna c:afırdılar: o ~n bug{ln
dilr Cl'lrcll tnglltet"(''d" "sonun:ı kn
t!aır dövüs"On ıem'bolil olmustur. 

Dunkerk'ten sonra lnıı:llt!'re'nl]l 
bombardımanı basladı. Bombardı
manın f71Prl memlf'kl't 1n her tarn
hnda ıı:1)r01 mtôktedlr. tmdlb:l<.>r. bi
ze yanan ve ınkılnn yerll'rl vöst!'r
~" hususi dikkat <'ti l!'r. Dahili
,.. N8"'rh·le rror0~tlil"!lml17. zaman. 
hfttün tnl!llter!''"Pkl hnsnnn ne ka
dırr lrllytik oMuınınu sonnumm. 
N11%1r bu suııl me kf>'<ln bir <'PVl\n 
"""""'1'vf'(""ft nl cfinkO kendi """" 
rlnd.P de bir lrlııt stlk olmndıjhnı. 
bılcl& bsı :yerlerde daha U. bazı 

-2-

' Varlığı artıran, 

darlığı azaltan 

bir sır 
G:ııetelenlcki, raıhodaki ıa~arruf hitap -

lıırını duraolar, ~okaklardaki VC<'İ7c
len: gfüleri ilisenlcr büyük ve milli 
\'azifelerini bugün bir <l.ıha hııtırlı -
yımıl..lardır. Bütün \'atandaşlar harbin 
dördüncü yılında, bu nı.ifdlin kut • 
siliğini ~uurla luvrıyanık tasarrufa 
dört elle ~anlactklardır. Milli ikusaı 
cephemizde her birimiı. a)rı B)'n bu 
\azifenin birer gönüllu Mchmcıçi{;i 
olduğumuzu bir an bile unutmı)aca -
ğız. 

Darıı yıllarında tasar.ruf yapmak hem 
kendimiz hem vaııınımıı: için büyük 
bir vazife idi. Hu vazife bugün, va • 
tan sınırını beklemek kadar kutsi bir 
mahiyet almış bir ruımus borcu ol -
ıııu~ıur. hnıf, harı' yıllıırırıda bir suç· 
ıu. Bu suç, bugün cepheden k.ıhpelC 
katmak, düşmana ca~usluk yapmak 
:ı;ıhi bütün bir •oyu !c-keli) ccck en 
ağır bir cüruın halini almı,ıır. 

13 iindi Tasarruf ve Yerlimalı Haftasın· 
da artık "> erlimalı" üzerinde dunnı· 
yacağız. Yerlimalın değerini, yaşa -
nıamızdaki ve )'Urt ınüdafııa,ıııclaki 
ehcmmi}etİni kavraml)'lln tek vııtandas 
kalmamısıır. Dugüıı nemiı. vıırsa, hep· 
si yerlimalıdır. Hepsini biz kurduk, 
biL )etisıirdik. Bugün \'llrhğımızı art
tıran ve darlığımı71 eksilten tek kay
nağınıız )erlim:ılımız, )erli endü•tri· 
mi7dir. Dün, bunun lüzumunu nıüna· 
knsa edenler bile, bugün bu ka)nak -
!ara dört elle •anlmıs bulunuyorlar. 

/tf"lnnn Puaı Ziya Çiğl/ıepe 

Fuat Çiğiltepe'nin 

cenazesi bugün 

kaldınlacak 
n.inkii sayımmla ölümünü ıecs~ürlc 

haber verdiğimiz Elilzığ ~IC'husu Fuat 
Zi)ıı Çiğilıcpc'nin cenazesi bugüa öğ -
le namazından ~onra Hııcıb:ı.) rom cami -
inden knldırılacıık ve Yeni MC2arlıf;a 
ddnolun:ıcakıır. 

Bombardnnanlarla bara bolım bir Londra mahallesi 

Gene bugünkü ,arılar, buguııkü hava ta· 
sarruf imanımızı da kuvvetlemlirml" 
li, ta<arruf ıerhiyemizi kliklendimıc -
lidir. Çiinkü bugün tek çıkar )'ol, İs· 
ıihljki aıaltmak ve istil1'ali \ıı/;ıılı -
makıır. Bu basit iktı at kaidesini gün· 
lük ha)atımııın tek Jlarola~ı h.ılinc 
getirıııeli)·iz. Ve <llv:ıyı her gerçekleş· 
tinli~inıir gün, bü)iık bir Yıtta.ıı vazi · 
fc,i rapnıanın huıurunu du) malıy12. 

Elhıj; Mehu•u Fuat Ziya Çiğilte
pe ıs·o ıe ııf>a'da doğmuş huıun tah
sil hıı) . nı hidncilikle hiıirmis bu nıc
)ııncla llarbi)cden ,.c Erldi.nıharbi)edcn 
birincilikle meıun olnıuştur. Üç sene Fr
zint'&n II.ırlıiye Mektebi Müd<ır ve dcu 
ıuzırlıJ;ı, bir sene İstıınhul Erkanı llar • 
bi~ci Umumi)e ve Akademi Harp nıual· 
linıliği rapıııış, Tuiba) olarak muhıdif 
fırk.ılnrda bulunmu,, h"Zuruın Menzil 
.Miifcttİ$liği ve lfağdaı h:ııu 1n$aaı Kıı.ı· 
aıı Mufeuişliğindc hizmet etmiş, ıııüın -
rekede Gazi i.\lu•tafa Kemal kunıancluın. 
d.ı llall•p ve ı\d,ına Yıklırırıı Orduları 
ı;ruııu umum şimendifer inş.ını ve Met· 
mc i terinde çıhşnıış mHli mücııdclcıle 
Adarıazarı, Juniı - Bilecik şimendifer 
müdurlliğünde 'e Sakarya kiiprult•rinin 
tamir 'c i,letme işlerinde hulunnıuş, bun· 
dan sonra uzun müddet si1:orıacılık et -
miı ve 20 ilkıeşrln 1933 ınrihindc Elazığ 
Mebusu olarnk Tiırki)C füırük Millet 
Meclisinde memleket hizmetine d~·ıım 
eımisıir. Merhum, fırka kumand.ını Çi -
ğ.ilıeı>e kııhramanı Albay Ucşat Çiğilıepc
nin ağabeyisi}di. 

yerlerde daha cok, bazılarında da 
pek cok olmak üzere, biltnn mem
lekete $811111 olduğunu aı>yledL "Pek 
~· hasara uımunıa olan yerler 
arasında gördüklerimiz. Londra'· 
nın Sltl tanı.fı ne Carıterbury &eh
rl, Ll'\'erpul limanı ve blr112 da 
Bristol olmustur. Londro'nın iş 
merkezi olan Sıtl tarafının manza
rası Pompel hıı.rnbeleıılnl andınr. 
Sokaklarda s:ııı.Uerce yürüseniz, bir 
sağlam binaya rnstlımın.1.smız. Lon
dra'nın bazı földr ~·e fşci mahall<.>
lerı de ağır surette harabolmuştur. 
Bu mıı.hallelerden birl olan Step
ney tarafının beledi.ye memuru bi
ze harabolıın sıokıııklan göstermek 
tçln yanm &iln sarfettl. Belediye 
memurunun anla.tuğına göre, ölen
lerin sayısı binlere varmıştır. Fn· 
kat ka'lanlıın da yerleştirmek ÇOk 
wr bir mesele olmuştu. BU&'Un bi
le hA.llı bu bölgenin halkı tama
mtylc yerleşmiş bir halde değildir. 
Hal'k. kiliseler !cinde, muvaklkat 
bamlcalardn ve sığınaıklarda ;yaşa· 
maktadır. 

Zengin mahalleler de bombardı
mandan kurtulmamıstır. Bazı ln
g!llzler t~ir mahalleler at'MlJlda 
bu mahallelerln de ;yı.kılm11 olma
lanndan dolayı memnunluk ifade 
etmlslcrdlr. Bir gazctecı demıttlr 
ki: 

- Zengin mahallelerin de bom
balanması 1s&bet oldu. CUnkU bun
lar bombalanmasaydı, belki de f!V
slz kalan fakir halk, buraların da
ha iyi mQdafna edildiği zannına 
kaııılırdı. 

Ca.nterbur;y en atır hasara uğ
nyan şehirlerden biri olmuştur. 
Fakat bu ıehlrdekl bUy{ik kiliseye 
hl<: dokunulmamıştır. KJllsenln 
dörn tarafına düşen ağır bombala
nn cukurlan, yanar dağın ağı.ila
n halinde gl:lrllnme<ktedlr. Bura
nın polis mlldOrll biz& her tarafı 
gezdirdi: 

- DUşman tayyareleri, dedi, ge
celeyin ammn geldiler. Ben bom
balanan bölgeye ye1.!4lnciye kadar 
her teY olm~ bttınlı, tayyareler 
de celdllı> ~trnJ.$lerdl. 

Gerek Cantert5ury, gerek Lon
dra ve gerek diğer ıehlrlerdekl 
hnsann en bUyUk kısmı atılan 
bombaltırdnn ı.tya.de çıı1<an yangın
lann n~Uccsldlr. Bunun !cindir ki 
nyn beledlye yangın teşicllMı kal-

1 Çağrı 
1 * Maliye EncUmeni yann Heyet.1 U
mumlycdm 101tra toplAnacakU:· 

• Dahiliye Encümeni yann Heyeti 
Umumi)eden sonra toplanacaktu. 

• Milli Müdafaa Encümeni )'llrın He· 
)'eti Umumi)eden sonra toplanacaktır. 

• Adliye Encümeni yarın Umumi He
> ~ttcn &onta ıoplıınacaktır. 

Mü kal atland1rılan anneler 
Mu(rla. 12 ıı.a. - Umumi hıf~ıasıhhn 

kanununa ıı:öre merkezde 3ii> Rnnc-.ye 
otuzar ıırıı milkllf{l.t vcrilın~ttr. <~ -
::;e kndnn 126 annt>Ye ele mUkllfntlnrı 
yn.kmda \'Crlkcelcttr. . 

Alman esirlerinin 
zincirleri (öıülmüı 

Umdra, 12 ıı.a. - Roytertn ıılYa9t 
muhıırrtı1 yazıyor : 

Rl'l!ll1lcn btr aey btldı.rtlmemll oımalt
ın beraber, llarlcb"& Naurıııtının aalı 
ııünkU beyan.atı ııeretmee !rııı:tllzlerln 
elinde bulunan alman harp esırıcrtnbı 
ztnctr1er1n:1n eözUldUtü zann«Hlm61cte -
dlr. 

Alman hariciyeslrıde 
nerıın. 12 ıı.a. - Yan remnl btr ka)'

nnktan bUdırtltyor ı 
nuııün aıman hıırtc!Ye nanrlı~nda 

ııorullln bir 9lıAle vmım cevaı>tA hnrıı 
estrlertntn zincire vunılmnııı ITlftlel<'B1nln 
henOz alllkııdarlar anunndn mfl7,11kere 

ııııtıuısınd:ı bulundu(ıu bfldlrtlm13\1r. 

Ruzvelt'in Rusya 
mümessili 

dınlarak bütün Br!tanyn adusını 
şamil büyük yan&m söndürme teş
killt.tı kurulmuştur. 

Bize blzzat beledi.ye relsl.nln nn· 
!attığına göre Llverpul'.un bom· 
bardımanı çok feci olmuştur. Dok
lar ve oehrln blıw'k mıthallclerl 
harabolmua. Elektrlk, telefon, tcl
gra!, gaz ve su tesisatı tnhrlbcdll
mfş ve Llverpul gUnlerce taşra ile 
temas edememiş. Tayyareler bu 
ıehri arkası sıra birik~ gece ziya
ret etmişler. Belediye re!sl dedi ki: 

- Eğer bir gece daha zl~aret 
etselerdi Llverpul diye blr şey kıı.1-
mıyacaiktı. 

- O halde acaba neden ziyaret 
etmediler? 

diye sordUk. C-Ova'bı eu oldu: 
- O gündenberl biz de bu sun.ll 

sor.ınaktay.ız. 
Fa'kat simdi fngl'llzler tein kor

kun<: olan o gQnler geçmlştlr. ln
gtllzler müdafaa tedbirlerinin ta
mamlandığını ve artık bombardı· 
mantardan korkmadı:klannı s&,ı.·lc
dller. Müdafaa tedb!rlertnın ne de
rece t.ıımsm oldul'..runu bilmiyoruz. 
Fakat tngiltere'de bulunduğumuz 
bir ay zarfında hiç bir tarafın nıtır 
bombardıman edildiğini !şltmedlk. 
Arada sırada blrkıııe alman tayyn· 
resi geliyor, '"Te'hllke" işareti vc
rll!yor. Fakat Jdmsen1n bu lsıırete 
ehemmiyet verdlfrtnl görmcd'k. Btr 
gün Lord Astor'un evinde BU~'k 
Elçhnlzle beraber çay l<:lyordu'k. 
'fehllke tşaretlnı tştttfk. Lord Astor 
gülerek: 

- Davet edilmedt.k misafirler! 
de<ll. 

KöŞkün büyük sığınıığı olduA'U 
halde kimse yerinden kımıldnnmıı
dı. Görüşme devam ettL Ylrml da
kika sonra da ''tehlike g~I" lp
reti verildL Bir gün de Dover selı
rine girerken uçaksavar tovlnrın 
at.e:ı a~ğıru gördük. Yukan ba~
tık. Slnel< gihl bir tnyynre yQkııt:'lc
ten uçuyor ve krUııya doğru ccklU
yordu. 

Bu bomhardrmanlann bıraktığı 
izler Pompel. harabeleri gibi lngil· 

re'nhı her tarafında göze ra rı>
ma'ktadır •. Fnkn.t gözle ı;örUnmc
mekle bcrn.i>er, hnlk ile ,t:emas nc
tJceslnde ıınllen bir iz de !ngillz 
halkının yQreğlnde hnrbl 10nunn 
karlar götilrmdk hususundn c:ell'k· 
leşmlş bir ııztm ve Jrıırll!<llr. 

* ''Ne)'İ tasarruf eddinı. Zaten kıı kanaat 
gcçini)onız!" Bu menfi mırıltı)! duy
mu),ır ıleğifü. Fakaı, bunu söyli)cn -
!er acaba vitrinlere hir göz gc1dir • 
mİJ midirler, mesela lüks en11 satan 
mağaıalıırın kalabalıkla nasıl ktı) naş· 
tıfını g5rmüş müdürler? "'.Belki hu· 
Junmaz'' endişesiyle lüzumlu lüıum
su2 her ~eyi evine depo edenleri bil· 
mi)·orlar mı? 

Dar gt"çimli ~'lttandaşlar, hugünkii hı)ııt 
şartları kar~ı.ında belki israfa •apmı· 
yorlar, fakat ıa,arruf va:dfelerini tanı 
olarak }ıt{lıyorlar mı? 

Tiu ,;ııruların cevnhı, taoıarnıf hııftıHının 
lü1Um ve fa)<la ının da cevabıdır. 

* Da~·ekilimfain, dün bizden istediği vıı:ıl-
feye "günde kırk paralık fazla isıih· 
sal ve günde kırk paralık noksan is -
tihll'ık" e hir fedakarlık di>·cbilir mi· 
>iz? Hepimizin eve seve ve koln>· 
lıkla yapabileceği mit hu ta arnıf, 
yurdumuza yılda 140 milyon liralık 
bir varlık temin eınıekte<lir. Bu vıızi
fcyi )ııpamı)ııcak kudrette \1ltnndaJ 
tanıyor musunuz? Hes:ıbımı21 binız 
<lahıı geni~ tutar, kırk para }erine on 
kuru1 iizerindcn yııp;ıruk bir yıllık 
gelirimiz bir buçuk mİl)'llrll rııklaşır. 
Ta•arruf, her şeyde tasarruf ..• 

Sabaheddin SÔNMEZ 

İzmir' de bir k'ağıt 
vurguncusu ceza giydi 
hmir, 12 (Telefonla) - l'ada fi)·at· 

la zarf ve kiiğıı satmaktan su1,;lu Musttt· 
fa IS' af iz 6 ay 28 gün bAp c, 1 ~00 lira 
para cezasın.'I, dükkinının 3 ay knpaul -
masına mahkl'lm olaıuııur. 

Küçük Haberler) 

* Caooldalle'nJn KıırtnlkııYn bö ıre -
ı;tndc bulunıın aıun madeni tmUYnz,ı te
m \'ekill<'.rl Heyetince ltııtvolurunuştur, * ~azı t<n.zusı ve bu kauıyn 
haltlı 34, Tokat mcıi<cz ıuı.zııııına b:ıC:lı 

48 köyde ynı•ılan bina )"D.2ımı ııoıın er -
m111tlr. nu köylcrtn bbm vcrııllerl )'CJll 
ı.munr Q7..crtndcn o.l.ınacııktır. 

lktisadi Devlet 
Teşekkülleri Umumi 

Heyeti toplantısı 
11dJ.'lll<ll Devlet T~lkr1 Umumi 

lk•::;ct1 ::;arın saat 10 <kı topl n::ıcıı k ve 
ruznnmcııtndc bulunan E•lb:ı nk blH\neo 
ve rn:ııo.r.lıır!Ylc Şeker TUıık Anonim Ştr
kctl rnı:ıorunun tetldk ve mil7.ııkcıreslne 
devam edeccıkU:r. 

Türk - Romen ticaret 
anlaıması müzakereleri 
Romen Hükümetiyle Hükümctimiz 

anısında rapılmakta ol:ın tiaırcı anlaş -
ması ı;örüşmeleri iyi bir liava içinde de
um etmektedir. Görüşmele-r bilhassa iki 
menılekctin ticnri mübadelesinin arttı -
rılmn,ı imkanları üıerindedir. 

Tütün piyasası 
Eğe ıüıün pira~a~ı etrafında llükü 

nıet(e }aptlmakın olnn hazırlıklar bir 
ha)'lİ ilerlemiıtir. Hukümetin tütün cıra· 
fında al:ıcağı tedbirler önümüzdeki ı:ün· 
!erde t:ımnmlnnmış olacnktır. Ge('Cll yıl 
16 ilkkilnunda açılmış olan Ege ıüıün pi· 
yasasının bu yıl anaık 2S ilkklnundan 
once açıl:ımı> acai;>t anlaşı lnı:ıktadır. 

Hay1rsever bir yurttaıımıı 
Elb!Stan <Hususi ) - Elbistan tac

carlnrındnn B. Mustufıı Erten, Elbls
tıın orta okulu ta!::-bı:-sln n ıstıfndesl 
tein 370 llrtı bağışlıyarnk okula btr 
radyo mıı.kinesı satın .ıldırmış, aynı 
ZtııTnandn uôrt yoksul tnlabenln de 
bütün cıkul cıkslklerini t:ımamlnmıs; 
.kcııdllcrlnc clbı.se ve nyn.kknhı dn 
hediye ederek onları sevlndlrımtştlr. 

Ul.l'S, bu haytrs<"\.'!'r yurttnşımı:ıı 
ta'kcl r eder ve onun bJr örnek oln1n
sını umnr. 

Varhk Vergisi 
Vilayetler listeleri 

asmıya devam ediyorlar 
Anknnı. 12 a.a. - IlugUn ıı.ldıi'umız 

tclırratıar bir kısım Yl.lAyeUcrdc tartı 
CdUen varlık vcnrls1 ml3ctar!Arı ite mU
kcllctlertnl blldlrt.."11 cctvellcr1n nsıldık -

Jannı bildtmıckte<.ttr. 

Marifet talih kuşunu 
ürkütmemektir 

BunA nazaran Ayduı m~ez ımzn -
eırı.Ja t.arhOOUcn verırt mlkta.rı 632.862 
ltrıı.tlı.r. Bozdoğan kazasının 79.000, Ku
rasu kaznsının 84.4W, Naz.llli k:ı.zruanın 

271.20:1, Söke ku..naının 20!5,752, Ctne 
kazrunnm dıı 106.000 1lrnd1r. 

Bu &UTetle bütün Aydın v!JAYetl tçtn 
talıakkuk et.t1rllm!9 olan varlık vC'.rırts! 
miktarı l.&Sl .ııoo lll'llYl bu!mnktadı r. 
Ver&'be tAbt tutulmue olan mllkcllct sa

yua ~J dtr. 
E)cllme mert<cz kazasında t.ahııldruk 

et.Urilen verııi ml1ct&n 648.380 ıırodı.r. 
1 ps:ıla. kazaaındl\ lS.800, Mer!C ıc:ı=stıı. 
tta 10 .3:50 liradır. 

nutün FAlme vtm,yotlnde vnrlık ver· 
rıırt miktarının Uzımkımru ve Kcsnn lu.
uüa~ btrUkte 800.000 ltnıyt aaacnli1 
umulmnktadlr. 

notun Mutın ~et1nde ~ mUlrnl
ıetwn alınıın vnrtık venıl91 mtktnn ise 

722.000 IU'adır. 

Sevindirilen yavrular 
Acıpa::;ıım, 12 a.a. - Kazamıw b::ııttı 

Kızılhl.lııır ruıh~ Ooeuk EııdNrome Ku
nımu >-ıtnhma mulı~ 41 mcktcı> tnlc,. 
t><'fl1ne ll)'ftkknbı, el.b1.~ tmıln etmek su
rot!Yle bu ::;avrulan ııcvlndlrml&Ur. 

~ 
Yurttaş 1 

D İLER geri, dll!!r ilcrl dcylnlz: 
ben dilııya yUzUnde "Ullilı 
kuşu" diye bl.r nesnenin vnr 

olıluğuna Jnnnmışımnır. Bu ismin 
o nesneye ne güıA"J yakışmış oldu
ğuna da dt:kıkıı.t ctt1nlrz nıl? Bır 
kuştur, konar; ürkUtUlmcdiğl mild· 
delç:e başınız Ustürıded1r; siz<' • kl"n
dl ölcünUzdq, - vc.rebllcceğl nimet 
lerl cöme~ saçar. Fakat, bunln
n hnzmedcı'bllmenlz gerektir. Sns
kınlık eseri ml gösterdiniz, "nol
dum delisi" ml oldunuz. şnşınıı tc
IAşlnndını:z, blrdenbtre kUc:Uk dnı\
lann yaratıcısı gibi, kendinize mU
nıtfilp :d!"Veler mi nrıı.mnğn koyul
dunuz, tallh kuşu, artık başınızda 
yoktur. 

Nerede? 
Blllnmez. to:ıuı.t heriıalde kcndı

nc dalın olgun başlar, olgun insan
lar aramak ıctn kanat nı;mıştır. 
Bir kere UrkUltUnllz. nrtık onu a
ramak değll, beklemek hile boGtur. 

Tııllh de bı>yle; onun l~Jn, "ben 
tıı.llhs!zim" dlyl'nl<ır, hıılkbkatt<.> hıç 
bir ŞC)" söYlemls olmuyoı Jıır. Olsa 
olıın demek lstoolklcri şudur: Elı
me gecen fırsa lnrm h ç birini kul
lanmasını hil<'mc<lı.m, tcvpc m ko
nan bUtUn kuşları il r kUttUm v 
tc bu haldeyim. Talih ) mut-
lak bir değc.>r kn'bul ctm g Ur. 

Hııynt, bnzı tt'Sadilf ı r nd n 
örUlmUş blr n:ızlı kumaş .. Bu kuma
şın ~ğlıı.m olması içJn te ıcr n y 
yerınde kullnnılmıısl. m<:k k lC'rin 
~·olunda işlemesi l!\zımdır. Hayata 
ı atsızlık veren tıı.lLhs :ı.liklerl, do
ı';uo:Iarına rto:nı koı. alnrsnk bir te
sııdtıCc mrncağlz. Bir fınmtı iyi 
kullanamrunısız. kullnnmmnnı b le
nıl'm!şlzdlr. T<.>rsllk oradA.n geliyor. 

817., tepelerimiz.deki kuşlara ge· 
l<'llm: faknt, pek nazlıdırlar. Tez 
kuşkulanır. çabuk havalanırlar. 
Onları ürkUtmeme.k için olnnca 
dlk'kııtlmlzl kulln.nmnğn mcoburu7~ 
IIC'rhnlde hl<: tnhıı.mm!il edf'lll<'dlk
l<'rl şey, kendilerine talih ı:etlrdl'k
lerlnln b!rdt'ıı!bire şn.şkınlığa kıtPıl
masıdır. onlnn pek çiğ bulur ve 
derhal uznıkln.şırlnt. Dikkat edlnlz: 
!~yık olnıadı'klan Y<'rlcro yl.lkscl 
mlş olnnlıınn, lnlşlerl çı.kalann
dan dıı.lıa uzun sürmez. onlnn te-

• selll etmek kolaydır. nı~ok şey
k>r söylencıblllr. Fnknt, galiba te
sellilerin en lmra \'e mAna.ltsı ·~us 
kn>Çtı !" demektlr. 

KU'?U ürkUtmMncli, v!"!':S<'lflm! 
Ve iUA, insan arkıısındım bakaka
lır. 

13/12/194~ 

Pasaportsuz kelimeler! 
1 - Tremplin ! 

"Trcmplin" kelimesine dair yazı -
lan yazılar, ıçindc o kelime geçtiği 
sôylcncn wylcvln uyandırdığı )'&llkıla.r
dnn uzun sürdü. 

1 ıuyordu: 
- Zedelenmi,ıir! 
Biz de kullııruırnaz mıyız? 

*** Sunmak fiiline dair ! 
'l'remplin dilimizde ilk defa ola -

rak, bu tcrcuroede kullıınılmı)'Or. Bi • 
zim çocuklui;"Umuzda da k'Ullanılırdı. 
Kullanılmasının sebebi de şudur: bu, 
bir Jimnastik, jimnastik salonu kelime
sidir. O zamanlıırd:ı bu der5e, en z.i
yadc, uğreıiml fransızca yapılan Gala
tasaray .Sultanisi ile lsıanbul'daki fraıı
sız mekteplerinde önem vcrilinli. Keli
me o yuzdcn konu~ma diline ve spor 
kuluplerine geçmi~ıir. 

Buı;üıı unuıulmu' olmasına 5evi -
nelim. 

Yııln11, hu kelime ü1erinde duran
lar - her ne kadar ıremrlin'in üzerin
de pek az dunılursa da - ya bunu ter· 
(Üme için şimdilik bir karşılık buluna
madığından, )'ahut da ıcrdimc edile -
bileceğinden bahsetıiler. Şurasını sl'J)'
liye)lm ki, nıd)'O<la Çörçil'in nutkunu 
kendi ağzından dinledim. O ~liyl~·in 
metninde İngiliz Bap-ekili "spring 
board'" kelimesini kullandı ki, kelimesi 
kelimesine, "sıçrama tahtası" demek -
tir. 

* "'"' 2 - Dress - Designer ! 

Birkıı(' gündür, bir ıcrü i!Anında 
reni bir p:ısaporısuz )ölbancı kelime di· 
le ,okutmak hteni)or: 

"lh<'SI - ılf"1İg11tr'1 

''Hoh" "ko,ıüm", "ahi" gibi fr:ı.n
•11 l,.elinıeleri yeıişıniyurmuş gibi bir 
de '\lres~" gihi bir inı.;iliı kelime,i ! 

Gl·ne "De~en", "desinaıiir" 1:ihi 
f ransıı kelimelerini dile musallat et -
mt>mlz klfi gelmiyor, şimdi bir de ln
gilizce ''desisner" i sokuroruz. 

Bu ('lğınn önüne geçmez, bu kötü 
müsaadckarlık }'Olunu bir an evvel ka
rıatmaz:o.ak sonra )cniden ba~ka türlü 
bir Osmanlıca, araip bir e~peranto •"Ü

cuda .ı;elir '\e gazeıelerimizle kitnpla -
nmız Sangha)' 50kaklarıııa döner! 

*** Hasar yerine / 

Harp tebliğlerinde, muhar~ ha· 
hcrleriııde sık sık geçen bir fiil var: 
"l la~arıı uğraını~ıır." 

Geçende yurt dışında hir i-ıasyon· 
dan Türi:çe hahcrll"t veren bir •riker 
hunun rerine güıel bir kelime kulla • 

Yurttaş ! 
Birikmiş paralarını elin

de tutma. Bankalara yatır 
ki, işlesin, ve işlerimiz ge
nişlesin· 

~anın 

Ceza giyen 

vurguncular 
Fcı.7.la r~·ntla ULtrruuıptU ııatnuıktlın 

ıucıu CCT.acı Talip ArU 10 llro para eo
zruımn ve dillatAnının 7 eün kapatılma -
sınn. tazın ti.ya Uıı kah ve ve cny aa.t • 
nuıktan suçlu kalıvcct Veya.el 7 lira n· 
br pnnı ceza.sına \'e dükktmının )'('(il 

5:Un kııpatılmıısına, Ulcror aıratmdA o
ın.nıara faturasız aatıa )'11.tınuıktıın aucıu 

Bunııı Pazarı mlldürll EytlJ> El"dcmıdl 

174 Ura 10 kunı& aAı.r para cezasına 

ve ctllldcAnuun 2l ıı11n Jaı.ı>a.Wm 
tuzla tlY&tla kumn.a ıııı.trnakt.ıuı ııuç)U 

Mehmet LOUl Ozkan 8 ay hap 'lO -
m atır para cezıı.sm:ı.. btr ay d'UldtAnı -
nm kıı.patıımasına ve bakiye üç top ku
mMın mi1Bnderes1ne, mısır unund:ın ck
m•ık yapıp &atmaktan suçlu ŞU'krtl Hak
kan ve hozı:ll.htarı Ahmet 13..ı.s'kan'ın 25 
ııcr l'lrı• af:ır para <X'ZDSm:ı, rnzln rtsn.t
lıı p\r1nc unu ııatmaktıı.n ~~ıu AhmM 
Çıııtdaı, ::S >im a~ır para cezasına ve 
<101\k.'lnrnın lll ~n knpntılımruınuı. tnzln 
fb'athı kuru llzüm sııunakttın atıctu tlı
ıınn • lira aRu' ı;ıara ~ma. btr ete -
mctt 70 kurusa sa.tmııkt.an ~lu Mus -
tıı.tn Tepe ıı lira nğır pıı.rıı cezruıına, e
vini rıızla bcdl'llc ktnısa venne'ktm suç 
ıu Ah.met Muhtar 2:ıo nra atır para cc-
7~'1Slna, fnzlıı tlyntt.:ı plJıımalık kumat 
satma:lctnn sucıu tlccr maıtaz..'lSl snhllıl 
Mehmet Ucer ~ ve ıczıı:Ahtan }'et.hl 25 
Ura aQır para ceznsına ve dllkkAnl:ın -
mn 15 ırün kapntılmnsınn. tazln rtynt
la tllt5u .ı;atnuılctan ı;uçlu Sııl!h 00 lira 
a ~rr para cezn111, 15 ailn d fildtAnın ın ıcıı .. 
pat.ılmnsıntı ve J:a?nn tul"IUlnnn mü..'1:1. -
del'<'I> ne, lcameslz eo.kmok antnuıktnn ımc
hı eknırk hl\}11 Jl~>)l'ln 30, nynı sm:tmı 

?""ki 'l'ıırtnc 25, O!llcevtıer 2:.'i, lln>"<hr 
25, Osınnıı ~. 11.r.:ı ağır para nczruıınn 

c:uı>tınımııılnrdır. 

Sayın halkın 
nazarı dikkatine 

Belediye Reisliğinclen : 
SoııkAnun - eubat 1943 aylan ek

mek knrtlan d:ığıtılırken, sontes
rin - ilk.kanun ııyları ekmek kartla
rının kırmızı çerçeveli ana pnrcası 
Halk Dağıtma Birlikleri tarafından 
arıı.nacakhr. Bu Bebeple sayın hal
kın ellerinclekl ekmek kartlarını i
yi muhn.faz11 etmesi !Uzumu ehem-
miyetle rica olunur. 6778 

.-································-.. 
S. B. 

Sümerbank Yerli Mallar 
Pazarından : 

MUtcıknldhı. Eytam ve Era
mile kupon mukııMllnde yapıla· 
cak satışa bugünden itibaren 
başlanmış bulunduğu ua.n olu· 
nur. 2996 

Vakit puetcsinin dil k5şe•ini )"a· 

nn ve son fıkracıldarından bin inde 
adımı anmaksızın bana hem ilıifat, 
hml de bir fiili kullanıştmı tashih 
eden sayın "}'U&r" a teşekkür ederim. 

Bu ustadın '"Ne dememeli?'" SuA
Jinc bu fıkrad2 verdiği cevap da fll -
dur: 

- Verdi, gönderdi demeli; sundu 
dernenıclil 

Halbuki ben bir iki yazımda "'fa -
!anca bana kitabım sundu" gı'bi söz -
ter kullanmııım. 

.Acaba ben huralarda "sundu" fiift
ni sadece "vt-rdi, gönderdi" ka.r,tltp 
ol orak mı kullandım? Bir dilde saygı. 
nezaket, minntı, ıükran ifade ede<ıdt 
kelimelerin de kullanılımsı, uman ~ 
man, gerckma mi? Bir \lstat t.ir lıi
tnp }ıtzar, bata gönderirse o - Osman
lıca ile - Jüılcımiş, inayet etmi$. iman 
etmiş olmaz mı)-dl? nen, burada "sun
mak" fiilini bu türlü saygıları da ... 
la!'lln diye kullandım~ .• 

- Sunmak bu manaya gclın=! 
dcnilc'bilcccğini tanmı}'Orum. 
Üstadın fıkraağında gö~tenliği mi-

sali tekrarlı)ııyım: 
Smuwlar hir tam dolusu serbeti 

Bu ~rbcıi "melek'' lcr Amine'ye 
ihsan ederler. 

Nef'i: 
.'iaki met/et sun cami um 
dediği uman da hunu bir fiituf, 

bir inayet, bir ihs:ı.n olarak bctlemiş
tir. 

Bu delilleri eski bulur~anız "sun· 
mıık" mastınnın "ihs:ın etmek" man:t• 
sına geldiğine yep)·cni bir belge de 
,SÖ'ltcrcbi 1 irim. 

Sayın bilginimiz İhsan Sunı:u. •o
)'lldını kendi ilk adı ile anlamda~ oln· 
rak seçmiştir: fhsao - SunjtU. İh an 
etmek - •unm:ık. 

"Sunmıık" babında beni tenkidcden 
fütadım, - her ne kadar majüskUl harf
lere düşman~a da • bizim fdbi çömez· 
!eri s:ı.n;ı, minnet ve iİikran gösterir 
bir dil kullanmaktan alıkoymaz, sanı· 
rım. O scl>cple müsaade etsin de hen 
bu türlü maknmlnrda "sunmak" yerine 
"vermek, glindcrmek' mast:ırlarım 
lrullanmıyayım. 

T. t. 

r ........................................ , 

ı 
Basın Birliği 

Yüksek Haysiyet 

t 
Divanı toplantısı 

Türlk Basın Btrllğtnden: Tlltk 
ı Basın Biriiğ:i Yllkrek Haysbret 

i D.Wııru 15 llldkAnun 942 salı gü-
ntı snnt 14 tc Ulus Milesseses1n-

1 
deki :mcı1kczlnrie toplan.ııcağın-

dan sayın flza.nın bu Jçt.lmaa ee-
rf'1 vcrmelerlnl rica ederl7-

'--. ......................................... r ........................................ , 

1 
1 Basın Birliği ı 

i Merkez Heyeti 

1 

i 
toplantısı 

TI!rk Basın Birliği Mer'k~ 
Heyeti Rc!sli~lnden: Basın Bir- 1 llğı Mer'kez Hcyet.t 14 ilk:klinun . 
!.)42 p:ıznl'lcsi günü saat 16 da 

. . 
Ulus MQ(!SS($esind<"k meTikcızln- ı 

ı 
de t.optımacamndan sa~n mP.r- ı 

1 k~ heyeti Azıısınm tctlmaa ee- ı 

rf!! vermelerini rica edc.ıtL. ı . 
\-. ....................................... .) 

Daimi kari 
alacaklara 

J3ekoo!Uı.'C Re!.<ı!i:mden : 

l) l-l-1943 20nünden W'baren. ldri
ml:ı Halk oa:ıtına Btr~crine 1cnyı.t c>
ıunnbUmck vo daJml ekmek knrtı alft· 
bllınclc 1ctn : 

A) D ıı::cr lchh" ve ltlızalardım ee • 
lcnl'CJ'\1<'?1, ~<'ldilclG1 YC'Tlcrdc Dağıt• 
ma Blrlll<:lcrt tc:lkfü\tı vanıa bu bir' 
llklcrocn kııyıtla.nnm lll.llndlA1nl ~ 
okmck kartı alıp atmadıldanm ·ıror 

tcrlr b'1'f!r (11~ ""'"'ti""" bıılgmri}. 
D> C".e.J.dlklerl sclıtr ve kazıılal'da Dft• 
~ttna Birlikleri tcskOAtı yoku., mil• 
hauı b('l('(ll)'C teşkl}Atından ve:::;a ıcö1 
mUhtaı1anndan o y<!n\m tama.met' 
aYflldıldanrıl Ye knrt 113UlQ V~ 
kart alıp almndıklarnn. kart wnıı<I 
yolcs:ı kart usulü oım11.dılhnı bUdlli! 

ınr (Vtrr dl'Dlftlrme bf!lOı!alJ aettr • 
mel<'rl lıltcrwc.•t>ktir. 

2) Jlnl ve vazlıycttytl'! :vaııtılh ı, ach" 
rlmlzOO daimi kalncatı knn11ııt nl vK • 
dimı.IYcn klmsclcro dlllml ekmek :ıcırt1 

verilmty(!('('oktlr. Bu tulııı.rla, 1-1-194! 

ırünUndm lUbaron Hnlk Da'11tm11 B 
1 lkler1 hcı- a.ı.hısron vwa a ll!' rMııtrıtl~ 
M"lcrmln tap1ılnnnı veya ldraM ısı-t('f' 
kim kontratlarını v~-nhut da cah 1 !<' 
lan 1ıı ycrtmn<t<?Jı dalnlt ııı 2örı1UJ<1{'f't11 1 

s:11stf'Tlr mutdbc'r btr vC'l!'flcayı U;-...tyN'l'I< • 

ıcrvıtr. 

Mos'kova. l2 a.e - Amcrt1ca cum -
hu!'Tt!li51 Mr. Ruzveıt'tn husu.ı mOml'll • 
sm C".f'nerııl Farley, <'f'!llıMe :vaı>tı~ zi
yafetten MOıık'OV&')'ll dönırı\0.tör. 

Eline geçen her şeyin 
kıymetini bil. 
U'lillJJJS~ 

DUnya yUzünd<", her &eY. ıım!l 
her ecy, blrblrlne göre değer u.lır. 
lza!ldlr. Mutlak bir ~ey yok .. Mad
de bilyii'klüğUnde dUıııyndan dnhıı 
ylikarısını tanımnyız. "Dllnyn kn
dar" dcnıll mi, akar sular durur. 
Fa'kat bu munxzn:m dUnya.nın, 
gUncşln bUmcm kac: hinde bi
r! olduğunu ilk <'kul çocuklan 
blle bilirler. Haydutluk fılml, mek
tep kaçkını tein patın b~ez b r 
şeydir. Fakat bana saltı.hl.yet ver
seler, g{lmr!lkten b!r sl.lrO cnnl ı:e
<:lrlrlm, sıra haYdut ve mt'll\nkoll 
a!ıkt o1rnyan filmlere, geldi ml "ya
sak" derim. Şunun ~bL.. Kemal Z. GENCOSMAN 

-. •••••••••••••••••••••••••••••••• r 

Bu sebcı>lc (Yer dc6fştlrm;o bl'1p~ 1 

gctlml1Ymlere. ve &clırl.mlzde d::ı!ml 1<11' 

lneatını lsı>At lQll1 \ralıında tllpU$U!\\I• 
kira muknveleıo!nl veynhut da !t ~rl VC' 

ı;fkıuıını tbmz etmb-cnl~e sul"e'tl :ıaıtb~ 
do daimi fikmf"k kartı vmtmıvroer:tn • 
dt-n, işbu ı. cııtkıı lann •i.ml'l1den temton l!" 

tlllm \071 ""'' hcımmtyctıe ~m tııf!C• 
tan r1ca olunur. .rrf1 

1 

llt 
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TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 

j 13 üncü Tasarruf ve Yer/imalı . ' 

Haftası münasebetiyle 
İngilizlere göre 

Almanlar 
eburba cenubunda 

Meczelbab'a kartı 

hücuma 
geçti 

-HAREKAT 
Sirelıykı' da plil 

llrelinra h*ipf ediyor 

Almanlar Meczelbab'a 
lr.artı hücuma geçtiler 
'4ıMra, 12 a.&. - ıRoıt't.el" aJ&MYUll 

Cf!!PbHIDdecı o&JwıdllJne &öre, 

ta ın.wz ontusuna lıtWll&Jlda ecsen 
Andel"90ll ou.aıa.aın aat kana -

kareı yaı>tıQ:ı hüM11T1lan ıı<ldctle ı>O&· 
o.tür. üa&lllar 'TetMırba'Yl bir 

rna nvktıısı, olarak kullanmak ıu · 
29 k\Jometre ~· tJUNNlft 

lb b ıı kartı hücuma aetmı.lcr • 

Pran.ız t oPC'1*l " plıyadeel tara tın -
dt«eok'"'- ın.WZ ~ ~ mm ' 

"H"t eri Mcaelbab'a ıımalden \e do· 
f\Uc.-um Haı dfitmanlll ilet aııilb 

nu tardetmlt•entlr General Netıı1n;ı 
ruı k alman tanklan ve oldukça 
et blr pı,ıade enıwcı Mecel'CW "' -

11*1n n llOI ta...ıını ıaktt' ılrftik -1 
h a _...ı.ur 

bevrtJ'tieıill ark .. ıMlı ...mıaa&arm 
"hattnde tanıdan •e ...,.._ lı:ıtalan 
llU)t>rlllrıh Bu ~ eefırilı :k1 

larn.e-tre kadar ,.ımıına melnl\elel'ıle 
llfOıteflk tanlllanaıo ve toll('UllUnun 
llJ atf'fb'l• karaılaf11'1•tl1tr w aynca 

"a tnıvwtler1 tanıfıtıdatl ~balam -

ı..n.ır. Bun- ~en.. '1tl'4k bW 
w atıtc.r llnl,..ına atn3'UI allrıaa-

tl"rl ~llmı.ler'dlr· 

Harekat pljn «ereğince 
devam ediyor 

ltetıtre, l2 .... - Ortae&!tc tnstliz 
Kararslhmm tet7Utt : 

tl&&t"Yla l,'e'-Wi .. ıdeld ~ .... 

~vam etmelctecur. 
~ .... 14• kUonMll'9 ı.ı-ıısa 

-.,. --'a•ı•a ... ~u
taratınııtuı muvatfakı)l'etle 

ectıJınllt*'. AJ'IU ucek1•rımB ba· 
b6la.ınde MIDK' ve .,..,.,. 1ıoP -

................. Ga bombalemı.lardlf'. Bu l\a

NnUmdıl. 1k dOtm&ft avewı de -

lnıO. ve IMlllıa •" ~lan da ba -
•tratılmll9br. 

'tunue doklan 10-11 llldcAMJl'I ~ı 
!anıma taralında• ~ıt ve 
1 ml!'thallnde bir yanıruı ~ı · 

l'I' ..... ıe dOlı"li ...... ~ blT 
ı.,.. enıwen aftlıaıwılS tara,_.n 
at M1ıB MM1PP acıatı. MI' ~ 

ve tld moUlrtll dıllrt .,. uoatı dü-

lnıiletllr. 
bun, Nacıoll. u~Jı'lanmn tarafından 
balanaııtlll' RdıumıarMJd - 'il -
!ardaki ticaret .-ıı.-~ 

Jm6I - .... ..,... olan lııOttl• 
bOyunca )'Ulırınlar ve ınnıAtdar 

.. ırelrnletlı'. 

"' h&l"ekAttaıı dôrt ıteetmna Qııle -

Elverişli tahminler 
yürütülebilir 

12 L&. - RoYteı1ııı .-.rı 
e.rrtrt )'llZl:YOI' : 

Crtatartt ta ınauız ıruvvetierl umu -
~plwun mllttenık teblltı. dllt
hııı.un4a 'bir k&l'tıkoYM& aıaaıe · 
açıltı:a mevcut olDıa.dıtı ve keDlt 

lanmwn mQdataa edlldltl aanılan 
llıevzııenıe ttıtıyaUa ııerl«ilkWl1 in • 

ı vennelrtedr- sununla ııeratıer 
dOtman mukavemetinin lnlıllAl 

mAnuını cıkannak dOtnı delll • 
Ancaa buaünk11 ~I tebUttıı ta

elvert.H ınahb'etle ı.tldllllerde 
ak için açık blı' UPI tııralrtıtını 

etmek 'lbımdW'· 

İsviçre' de 
lop sesleri duyuluyor 

,....im. , .. ,. etklflJOf 
12 a.a. - Arsorte 'kalltonun
yanaın tıomba&a.ruıdan tıazı 

ııa.aarıar olm uetur. 
lUan buka ııombal&r Baron onna· 

Y&Jıaınıar c11ctnuıaa ~!)'et 
~ ..... 
~n savoıe cıtıeUnd(>n aeletı eki· 
lııtııAk -ıerı eenevre'den dU>'Ul
t Bu Lnnllklard&n hemen biraz 
Cenevre'de tehlike ıearetı veril • 

Mihvere göre 

8 inci ordu 
EIAgeyll'da ıenit 

bir cephe Ü7.erİnde 

hücuma 
geçti 

·TUNUS'TA-
Mihver kutvetleri 

hü<111111 tletam elliler 
Berlin, 12 a.a. - Berlln radyôd!U· 

•un Bildi.rdltine -6re, general Mont
•omery El~l'da aenjı bir cephe 
Qzerlnde şlddE'tll bir hücumdıı bulun
ınuştur. 

8 lAd ordu Mersa Breea hattı bo· 
.runca hQcum etmektedir. 

1ki piyade tilmeni. bir tank tilme
aı ve bll'QOk ucak bu hare-kete ı.u
raılc e~rdlr. 

Tunus'ta muhare'be bütün 
~iddetiyle devam 

ediyor 
Berlln. 12 a ro D.N.B. ajansının 

blldlrdıl'ine l!'Ö~. dO.n TuntK ta mu
luır~ bOtlln Riln devam «Rl.1'tlr. 
Alman haoVa kuvvetlen Mecr.elbaı> is
t lcametlnde _.rı ~klletı nztlı:ı.-amP
r kan tank kollarına alır kayıplar 
verdı rmıetır. 

Alman ~lan Bone Umanını bom 
bal~\ardır. Oran'da alman denl:ı.
altılan bir amerikan <k'stro~erlnı ba· 
lırnutlardır. 

Alman resmi tebliği 
Bertin. 12 a.a Bug{lnktl Mman 

resmi tebl ğlnde Şlml\l Afrika hare 
kAtı hakkında 1Unlar eı}y'ıenmektedir: 

Sırenayik'te, dGılman tan~dan bir 
bllc-umda bulunmu&lardır. l){1şman 
bava kuwvetlerinin bir hücumu esna
sında alman av ıuçaldan ve uçaksa· 
var bataryalan tarafından sekiz ine!· 
Uz uedı dilşUrilmU.tllr. 

Tunus'ta alman· talyaıı kıt.alan 
bil<-umlanna de'W'&m etmişlerdir. Mer
sarda kesiı:Nnin cHıubunda dlişman 
tarafından flclclet~ müdafaa edilen 
bir köPrübııılı hlicwnla zaııtedllmJ' ve 
buraıda.kJ aa.rnıaon tamamen imha o
IUDmuetur. 

ou.manm c.ezalr'deıkl lnte liman
ları aece ve ailnd11z bombalanınıstır. 
Llınan ~lerine ve Umanlardaiki ~ 
rollere blrcolc liabetler ka:ydedilmia • 
tir. 

Bir alman denlzalt1Sl Oran ~
rıiıaa bir amt-rtkan torpido mWınDl· 
al batınmlbr. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma, 12 a. a. - İtalyan umumi 

kararsl)mull teblıtl: 
Mihver kıtalan Slrenaik'te tan.k • 

!arla yapılan bir hücumu pUekürt -
müşlerdlr. 

Alman av ucaklan h~ bir kayba 
ulramaıdall 7 d!lpıan ucatı dilfilr • 
mllalerdir. 

B&Şka bir 1~!z u~ğı uçaksavar 
bataryalftn tarafından dt\ş{trillmftı
tUr. Tunutı'ta mlhver kıtalan. OstQste 
ya.pılan ml!'Y'Zil muharebeler eenMIJl· 
da ""1 arazi kazanclart elde etmLş
lerdir. 

ttalyaıa bomba uc8klan Bone ve 
Phillppevllle limanlarına karşı Jid
detli pce hQcıumlan yapmışlardır. 

Dnn ak11tm dQ,rruın hava kUVW't· 
leri Napoll'yt y@nlden bombardıman 
mnı.. Uman ~~ ve tehrln 
merk• mııtı•lelerillde bllRdllir ha· 
.. rtar olmuttur. 

StYil ahaii anmnda 57 61Q ve 138 
yaralı vardır. 

İtalyan IW u.ı:aklan 4 motorlu S 
bomba uçatı dt1t{lrmOslerdlr. Bqka 
Od dDşman uçatı da uça.inıtwar bil· 
taryalarının a~le dO•OrillmUttO.r. 

Tunus yakınma inen 
müttefik para~ütçüler 

RomL 12 a.a. Popolo d'ttaııa ga-
zetesinin Tunus'takl hUBusl muhllbl
rı Tunus yftlkınlanna inen tngtln-ftm• 
rikan paraeütçWeri hakkında tafsi • 
lAt Vf'Mnt'ktedlT. 

Paraf{ltcillerln k~atılmaı llE' ne· 
tlcelenen muhanııbeler ne snn .Ur • 
nıllştl1r. Paf'8'{Mç(I kuvwtl4'!' Of!'Vril· 
df'kten IOftra tek bir ;,ol klllmıttı. 
HaJbulc:I o yol da bir aım.ı mOfre
ıestyle bir ıtalyan ~ru tarafındaıı 
tutulmuştu. lnai11%ler ~a tlstUn 
olnıalanna ralmM sürat.le alted\1· 
mlşlerdlr. 29 u subay olmak l1'Zf're 200 
tnstllz Mir edllmlflir. A.llM!rikah ııa
r!lfiltcO kuvvetleri ı.e muharebeslz 
teellm olmutlardrr. 

lNdHıı ve amerikan pa .... UtcQJert 
e.ır aılmamaık ve ellerine dfiıMn al
man ve ttalyan ..Xerl"'lnl ôldllrme-k 
~ıini alnutlardı. 

Tunus selerberliği ve 
İtalyan basrnr 

Roma. 12 a.a. - Tunus'takl ltal
ranlarm ~ferbf'rliıt hakkındaki ka
rarnM119)'i bAhl9 mevwu ederı sau
teler bundan memnun!Jıet Pteri1or
ıar. 

M.-...ro diyor ki: 
ötedenıberl vat&nlanna sadık kalmıt 

olan Tunus ltal)'anlan ı•mdl de as
ker olarılk vatuıseıverlrklerlnl &(\lter
m~ fıl'lllttnt bulacaklardır. 

Popolo d1t111la ıhı tl'>Yle ~r: 
Tunus ttalyanlan bucUn ana vatan 

kıırd"1f'l'ln n yanı blıeında aahr u
vuına katılaıbilımlş oldukll\nndan do
layı bQyllk bir iftihar duyacaklardır. 

Bombal•rın haS11rları 
:eem. ız a.a. - ISYiçre topraklarına 

inailiz uçaktan ıarafından ahi• bomba
lar hakkında IU ,eGİ malılmat alımnlfClr. 

Parapu kantonunda büyük bir fab
rlla boaıbalann iMıbeci,.le ,.anmıı ft ba
rlho.lmufNI'. 

Bir bqb biaııda cıkaa :ruaıa cabu-
c:ak ,oodürillmiifriir· 

Sin, şimendifer İstasyonunda İl&ftl 
daire,inde haYrlar olmuııur. 

Bir batb iaflliı upiı Walliı bnto
nunda Briı ft Anıa aruanda )'IUlllD ham 
balan atmılftr. Bu boınhüır Duıtwiaı 
ırmajanıa tol kaywadıı hulaau ilk M

maada ,..... sıUrmquc. 

................................................................................................ 
DOGU CEPHESİNDE ................................................................................................ 

Almanlara göre 

Ruslar 
Alman (enberini 

yarmıya 

çalışıyor 
Berl111, 12 LL Almao ordula.-

n ba§komııtarılığıııın tebliği : 
Dogu cepheaının <·eııup .keıunın

de ıha.va teşkılleri tarafından deıtek
lenen alınan, italyan. romen kıtalu 
rı dun bir 1.·ok duş.ınan hucuııılarını 
dilşmıwa .kayıpla.r vecılırerek pus -
kilrtmllf. erd ı r. 

SovyeUer. dUn takviye kıtaları 
geldikten sonra Rjev·m cenuhımıla 
alman cephesıne k ırşı yen den bU· 
, tik hücıımcla bulunnnı hır v.. mu. 
him miktarda pıyacle ve tank .kuv. 
vetlen kul anaı •k alm n ceµhesını 
yann.ıya çalışn11ııl ırdır. 

Bu hucum <lilşnıaıı ağır kavıp ar 
verdı rilerek pUskurtUlmu.ştl\r. 

Alman hava kuvvetlerı 127 ııi 
yalnız hır pı_ı. ııde tUmenının tuttuıtıı 
kesimde olmak Uzere 170 sovyet 
ankı tnhrlbetmıflerdır. DU.tma bun
dan bqka Toropez'm <'enup ' oıtu -
1Unda 36 taıık kavbetmlftır Bura 
da hücumlarımız memnunlyet vc.-n
cı bır ~.ide dt-vanı et~kt lıı. 
Dilşmının a-ırıs ığı bUtllıı ~urıı ıuş 
eşebbüalerıııe rağmeıı cevrlln is oları 
sovyet twnenierı clıtha dar bıı sah ı · 
ela sıkıştırılmı larılır. ••• Ilerlin. 12 a.n. Rusya'rıın mer. 
kez cephesınıle Tropetz çevrcsin<\e 
ki muharebelerde 1tlnıan ııırhlı ve 
plyaıl<' lruVvetlerı 11 ilkkinunda da 
taaı-ruzlıırına muvııffakiJ'etle devam 
etmişle~ir. :sı..1ı:a mevkıles- ele 
1tecirilm1' ve bir çok emr alınm11-
tır. Bol~vlkles- bu muharebelerde 
yeniden 36 tank kaybetml~erdır. 

Yukarı Volga'da 
Berlin. 12 a.11. - D. N. B. nın 

öğren<liğinr göre il ilkkinıında al. 
man 'kartı 'koyma toplan yukan 
VolJta sahasında dört sa ıt ıcimle 
27 sovyet tankını tahribetmişler • 
cllr 

Almanlar cebin 
temizlenmesine devam 

ediyorlar 
Stokbolm. 12 a.a. - Toropez ile 

Kalinia nruındalü cephe kesiminde 
bulunan bir harp muh11blrinln bildir
diğine görı-, Almanlar 200 bin as 
kerin çevrilmiş bulunduğunu bır ce
bin temialeıameei barekltına deY&m 
ediyor!ar. 

Rjev'in ıimal batıaada bir ruı 
zırhlı livaııı alrnan hatt .. rını yarmı· 
ya muvatfp ohm11 fakat alman 
kartı bücumJan bu hareketin •~ 
me8'ııe mani olımıftur. 

Bir Stokholm haberine 
göre ruslar günde 100 

tank kaybediyorlar 
Stokhoim, 12 a.a. - Ofi aJanaının 

hususi muhaıblrı blldlr~or: 
Bitaraf müşahitler resmi alman ve 

rus k8)'naklıınndım ~lffi haberleri 
tahlll ederek yazdıktan yazılarda To
ropez keclmlnde almanlann mllhlm 
bir kuşatma hareketi yapttklarını 
bell1'meiktedlrlf.r. Yan retUft1 btT al· 
man kll)'llatuıdan ~len haberler bu· 
nu teoyidediYQr. 

Ruslar cepheye blf'90)c Jat.IKamet • 
terden almanlara yeni takviye kıta· 
lan geldiğini bildiriyorlar. 

Dljer taıaftan ruslar RJev ve Ve
Ukl Lı.tkl kestmler!.nde yeni muvatfa· 
kıyetler kazandıklanm iddia etmek· 
te<llr. 

Staltftgrat ceph"9lnde Don ve voı
aıı nehirleri arae'lnda alm1111 h~ 
tarının ıiddetJendltt hıııber vertlmek
tedlr. Burada almanlar Don nelırl· 
nln doğu kıyısındaki kft.Y'betıtlklerl 
mevzileri tt-krar ele aecırmete calı· 
şıyorlar. 

Stallngroo'ın doğu cenubunda !KIV· 
yet zırhlı lot11lan alman topçu mf'V· 
zilerlnE' kadar ııokulmıwk suretiyle 
mevzlt bir muvaffM<tyt't elde etmlıı
lerdir. 

Kafklll!!IYa'da ve bilhllMR Nır.Lclk'kı 
do~u cernıhunda yalnız mevzii ma
hiyette çarpışmalar olmuştur. 

Almanlar rusl11nn bQyQk ka)'lpta
ra uğradı~nı ve hususiyle eok tank 
kaytıettllı:lerlnl bildiriyorlar. Berlln· 
de-ki mahfillerin kana.ttne ~~ nıs
lar otarlama hPSB.pla ırUndf' 100 tank 
~aybetmt-ktedir. Bu. bir t11rtıftım rutı 
tan«lannm kötUlll~QnU diler taraf· 
tan alman tanksavar toplannın ve 
diler mUc!ldPle vıı...<utalannın Qst.Qn • 
tu~n g&termE'ktedlr. 

Ruslar çemberi yarmıya 
çalışıyorlar 

Bertin, 12 •·a. - Stalingnıd'tn eenu
buııda, büyük Don di!'fflinde, K1tlinin'in 
cenup btıh•ında ve llmen ttölünün ttnup 
doJu111nda alman kıtalan 11 ilkklnunda 
diltınan1n tanklarlı yal'tılı bütiln tur • 
ru7Jan ~ ~e düımanın ı;etrıMri yar -
mafc için riyade °" nnklarlı girittifi hfl. 
tün tefeM>ü•leri pü<ı4cil runüılerd i r. Y ı I -
aı:r. ltalinin'in ~I' hatt!lnda 170 90V • 

yet ıankı ıahn'hedilmitnr. 

Fransa·da 
ÇETE 
HARBi 

Stokholm, 12 L L - Frarwa'dan 
ıelen bir 10lou Stokholm Tklnlnaetı 
pzetesine verdltı bir mlll61uıtta Vl
ahy Fransacnda oldukca aenlt ölçll
de Qett- muharebeleri cereyan etmek
te oldulunu eı}ylMnJeflr. Bu Yolcu • 
nun lfademne -6re ordumnurı tM'tıl· 
11.ndm önce bmı rr.ı- eublQr ve M· 
leli depolardan llHAh ,,. mOh n1mat .......... "~--

Ruslara göre 

Almanlar 
Don - Volga arasmda 

tuzağa 

düşürüldü 
Mo•ko,a. 12 a.a. - Buıııinku W\'}el 

ıeböji: ı 1·12 ilkkiııun gecesı kıtaları · 
mız Stahngraı çe're,imJe \e merkez cc.-p
hninde e•"eiki i~ıikımı:tlerde muhue -
belere devanı eımışlerdir 

Sıahngrad'ın şimal dıı mahallelerın· 

de kııalanm11 alınanları musıabkem me•· 
ulc:rden çıkarıp aımıılardır. Fıbrıkalar 
(CHewnde )edı mu•ıahkem nokıa Lapıe
dilmitıir. 

uılıngrad'ın ıımal haıısında kııılı 
rımı7 mcvzılerini ku• eı end mıı$1er ve 
bazı k~ımlerde taarruz harekrtlerınde bu· 
lunm111lardır • 

Mer'kez cephe~ınde lmalanmız mevzı· 
lerioi kuv•eılendırıııışler 'e ıaarruz hı -
rekederiııe ~anı eykmı$lerdır 

Rıe•'in şımal (eVr~ınde kııılarımız 

bır dutman lllC'runı ele fı«,;rmitler •e 
dufm811ın 1S mustahkem mev:r.ıi ıle 111 
tıilmağmı tııhnlll"tmıılcrdir. 

Ve1ti1d 1.uki ~ue•ınde k11alarım11 
çok kuweıli llle'\zilerde )Cr almıı olan 
dutmana ıaarruı eınıışlerdir. 

Baıı Kafkai}'B'•la Twıp•e"nin tınııl 
dojusu~ duiflıan mevl.İlerimizde hır 
çılıınrı )'BPIJll)a ıqebhuı eımitoe de pu • 
kunulmuııur. 

Alman hatlarının 
içerilerinde bir sovyet 
grupu 15 gündenberi 

dayanıyor 
Mo ko1a, 12 a a Ro' ter ııansının 

bıuu~i muhabiri hildiı-i)'Or: Soo 2.( saaı 
içinde toV)~der Stalingrad 111 ~inde ve 
tdırin ıimal ve cermr dıı mıhılleleriade 
!IR'V7ilerini İ) ileşıirmişlerJır 

Cenupta almanlar ık ıeroe dola)la • 
nndı e1vc.-ri,li mevzılenlen (tkınlmıılar
dır SoV}etler 6 İ•tilıldim ve nıuıeaıldit 
rırhlı •ıimak işı:al eınıiılerclir. Alman · 
lar ııjır kayıplara u11ranıışlırd1r. 

l fak hir ~•W)el grııpu Sıalinı;raı'ıa 
bikim hir ıepede alman batlannın çok 
içerilerinde ı ~ ı;:üııdenhcri mukavemete 
dt!"'llm eıınekıedir. Bu ııtnıt> her ııün beı. 
alh alman tııarnınınu pü~nnıStedir. 

Hava ,anlannın iyileşnı~ Ü7erine 
her iki taraf hava kuvvetleri de Sıalin -
ıtraı ve merkez ~pheleriııde faali) etleri
ni a.rttırm 111aıdtr. 

Sm-yet cayyarec.ileri, Geeenl :ZU -
kaor'wı kara kuvvetlerini deseekliyıerek 
.-tcez kesiminde büriin Pli alman -
kawmet merltezlerini bonıhalanutlal'lhr. 
Almanlar bu mmte71e-rde tanııuniyle b-
1B1tlmıı olmakla berahe.r bll1 muka~ • 
nıete devam edi)IOl'lar. 

Almanlar Stalinflrat çeweaiai uçak • 
lııf'la faaliyetle hHliJ'Ol'lar. Almutlar bu
nun ~· nafclif'! uçaklan kullanıyorlar. 
So.,.,.et nnlan mütemadi}'ftl hunlann ü
rerine atılmıtkt1dır. Son iki tıün içinde 
Junkers - 52 tiftinde 30 •iman uçaiı dü
ıürülmüıtür. 

Volga - Don arasında 
alman kıta/arı tuzağa 

düştü 
Mosıkova, 12 a.a. - Reuter eJanaı· 

nın hususi muhablri bildiriyor: 
Don ve Volp neh rlerl arasındaki 

koridorda kalmış olan alman kıtala
n tuzaia dilşmill bir vaziyete ~mıl4-
tir. Bu ~uvvetlere mensup p yade 
lutalıırı dOn tankların himayesinde 
harekete &'~ SOV)'et müdafaa 
mevzilerine karşı hik'umlarda bulun· 
muşlardır. Kwlordu hava kuvvetleri· 
ne bağlı sovyet pike uçakları elman 
hilcumlannın kınlmasında mühim 
bil' rol oynamıştır. Alman kıtalan 
llOVYet kuvvetlerinıln Stalill&'t'ad'a 
dotnı ilerlemesine mani olamamıştlr. 

Diğer taraftan Hltler bu böt~ye 
acele yeni takviye kıtalan gönder· 
mlştır. Bu kıtalar eldtleUI kareı hU • 
cumlan esnasında ağır kayıplara uğ· 
rımıışlardır. Bu muhllJ'f"bt>IE'r Stalln· 
&Tıııcl'ın cenı.tP batısında Kuban de -
mi 1'1'(>1 u Uıerinde Roı!ıtof'tan 250 kllo
me-t re mesafede mühim btr ıeohlr olan 
KotelnikOll'O dolaylarında cereyan et· 
m!ştlr. Almanlann siddetll mukave
metine ratmen rua1er llerlemete de
vam etm şlerdlr. 

öt~ yftndım ıııtmıtnlann eUndE' bu· 
lunan bu kasaba etrafında üç ııOn (!il· 

vel haşhyan muharebe hAIA devam 
ediyor. 

Sovyet kıtalaın maytn t&Tla1annı 
teomizledıııcten eonra adı blldlrflmlyen 
bir kasaıbanın yaı1mılarına kadar ~ı
mltlerdlr. 

Alman krtalan sovyet kıwvf!'tlerl· 
nln Velilki Lukl bölareainde mU.tılm 
meskOn bir yere dotru Uerlemeelne 
en&e! olmak k*ı ~ aayretler 
sarfetmekted r. Bu muharebeler Moe
kova-Ziga dem ryolu .etrafında Smo
lensk'in 208 klometrt" kadar simal ba· 
tısında cereyan edlYQr. En son haber
lere gÖrE' bir alman alayı ile 25 tank· 
tan mQreldtep blr zntılı t~ut eon 
24 aat :zarfında aovyet kuvvttıerlne 
dört kere hücum eıCnıi.şUT. 

Rjev'ln blıtıııında ıt m11nlar ılddetll 
bir mutc1Wemet Ptermete ve k&ı'fl 
hUcumlan devam ediyorlar. Alman 
hava kuvvet!lerl oklukca faaltyet P· 
temıl111e de ııovyet p lotlan ve ucak· 
1Rvar bataryalım ll alımım ıacatı <111-
f(lmıU.,terdlr. 

mutıanılbelerlne ~amlıflaırdır. Bu 
çeteler .ımanlara d nalk~atı lzaıc 
etımefktedlT. 

18 tethişçi yakalanı 

Viclıy, 12 a.e. - Dahiliye nuır
lığının bildirdigen göre aiyui itler 
dairesi 18 tedhişçiyl tevkif ettir. 
mittir. Bunlar Beise et Oise vill -
yetinde ve Paria böl«eslnde llktee
tlın bidayetinden hibareaı vulrua .._ 
ı.. 10 8UYU8t bllreketlyle dolnı -
dan dotru:ra alikalı bWUDCluklacını 
Wnı~. 

•• 

General Kazım Ozalp'ın 
radyoda yaphğı konuşma 

13 üncü T aaaft"Uf ve Yerli
mah Ha~aamm baılamuı mü
naaebetiyle Bahkeair Mebuau 
ve Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumu Batkanı Genel"al Ka
z1111 Ozalp dün ak.tam Ankara 
radyoaunda bir konu...- yap
mııtır. Bu komqmayı aynen 
aütunlanmıza ahyonız: 

"- S.yın )'W"Uqlarım; 
ı ~ un<:ıı Tasarruf ve Yc:rlimalı Haf • 

ıuı. harp yılları içinde kuıladığınıız haf· 
ıaların dorduncusüdur. Dtin > ıldır ıaaı 
ve ıre~ minasi) le bir cihan harbi, bir 
kııılar harbi, bir milletler harbi buıWı 
şiddetiyle hilkumran olurken Turkıyc'nin 
l>ır hanı adası halinde a~ler orıasında 
dimdik durmı.,nı ~•~lryan Yuce Milıt 
Şdımız ismet tnönu'}e Y)gı, minneı 
dun:ularımızı tekrarlama} ı borç bıli)O -
rum 

Harp dışında kalmanın ne hu) ük bir 
nı- olduiumı takdir etmeıııiz, harbin 
ne demek olduiunu bildijimizdco ileri 
gelir Harbin ne demek olduğunu bil • 
m~. hal'N daima hı11r olmayı em~er. 

8irım, milli h">~i)>eUmize karşı en 
kU{iik bir saldırı~ karşısında, deıfıal ve 
her ne pahasına olur1& olsun, tarihimi•in 
desıanlarını yakııır hlr ıarzda kendımi· 
ıi müdafu edeceğimizi dun>• bildiji 
kindır ki, bu~n ,cmli bir banı havası 
lçınde )111)'<UUL 

Hızim barıl(tlı~mız bir zaafın delil, 
hır lnıvveıın ifadesidir. Bu kun...:.: de, 
haııa şanlı ve kudretli ordumuz olmak 
uzere, büıun milleıimirin iuikl11 'e hur· 
rı)el Jivası etrafındaki sar ılma:r. birlıji 

tem .. il eımdnedir. Sulh da, harp kadar 
pahalıdır. Her ikisinde de milletler öder. 
Yalnız harpıe fazla olarak can ve kan 
verttı'i de vardır. Yoluo1, sulh nimetini, 
ordusunun kuYVetiııe borçlu olan her 
milleı. can ve kan vuırisi dı,ında harbin 
b\nun külfetlerine katlanmak zorunclachr. 

Son dakika 

Stalingrat 'ta 

Almanlar I 
22günde 
94 bin ölü 
vermişler 

SoV)'et Haberler BGl'09ll büdtnıvor : 
~ıncrat Qllllıealınde SoV)'et ..... • 

ruzunwı bıı.aladıtı 19 ~ 11 
UldcAnuna kadar clülmandAJı ıoes UCU:. 
1510 tank. 2134 muhtelit çapta, 1714 
~ a.tuı top, :;w ucaı-v.,., 41~ ınk• 
ra.ıaoös. 8l.1 t&abavw, oC.cılnOUk DJO 
dtofı tu.ıa mtılra.lıröc. eooo ~ 
ml""111 top ~- :al> mU.00 t4Uelt 
l'M'ml lid, 1ll08 otcımcıbll. 1388 motCJ91t<
lıet. 62 rad)>O llitalli)'OllU, 522 kllometre 
tdeloo t~ ve dıter m.utı\eltf haıı> ınal· 
zem.ı aaaımet olanık almışl&rdır. 

11 ı ldtl.nunda 6400 si!' alınrnı4'lM'. 
19 ııon~ 72.000 a8kıer ve 

ıubaY ...ır olanılı alınmıetır. Aynı mQd
det ıtlnde IOvYetler almanlarııı 632 t.ay
yareaılnl imha etmıtlerdlr. Burılardan 

85S il nalıılilılle ~Lr. !i48 tank, 
9'"4 muhteltf caaK& top, 1946 1116'.n.))'öa, 

1186 otonobU J"Qkedllmı.tır. 

Stalın.ı'M ~ bu mOddet ..,._ 

rıncıa alınanlar uker ve subay oLara1t 
94 bin kili kut19tmı.t,W. BuNard&n .,_e d6rdQ a.lmu. cMteriel1 de ~ 

aıılkf!Mdtr. 

Meıtııe& ~e 25 ~ 
11 llldWIUlla lı.adar' U94 taNc. 511() top, 

1053 ~ 7000 e yakın tütEt<, 300 
bin m~ 7 mllşon kilsQr tütE'll: mer
mı.l, 48 cephane deı>OMl ele ae<:lı1Jnıtı

ur. 
Bu müddet zarfında 2100 Mlııer' ve 

ıubaY eelır olarak ele ıreokiJmı.ttr. 200 
tAyyııre. 416 tank, M:f top, 1000 den faz
la mll)'1n atar, uao ~ 480 o • 
tomobl'I imha edJ!mı.ttr. 

ou.ınan bu cephede ölU olarak 7000 

....... IUba.Y bı1Mıml9tlr. 

Gona- Buna 
arasında Japon 

biiaanlsı püsllürlil~ü 
Melowne. 12 a.a. - Miiuefildtt u • 

muaıi kararıllumn cebliji: Yeni Gine -
de Sanananda'nın ceaubunda japoalar mü· 
teecktit taamııılaıda bulumnu.._ da 
kanla kayıplarla piiıkiirdilmüflerdir. 

Buna '9'fiedndıl heatalm1, olan dnt
ınanan uçaksa,,.,. w miıralyöz ,..-.n 
ll1PÇU aıetimhle 9111lUNhnqaur. 

Gona"anı zapbOa ftf'aG ınuhanbeain 
ton ,.fhaJannda en az 400 japon &ldürül
müt w 16 japoo askeri de esir edilmittir. 

Hava kuYftderimiz kara kuvvetleri
ınizi detteklemi)ıe dnam etmiıtir. Dftt· 
mao hava kuV'fttleri kupıılma1 olan u • 
lıerlerine İsle maddeleri aıautlarclır. 

Şimal baa --- ... ~. ...... 

Ejer ~ büriia cihanın gıJ>lBSını 
ve N.kdirıni çı:ken şerefli bir ulh hava· 
ı içinde )'aŞl)abİIİ)orsak, huduı lxı) la -
rınJa )ÜZ binlerce şehit vermdc zorun • 
da değil.ek, huduı ı;:erilerindeki ,.,hirle
rimiz, kuabalırımız, köylerimiz halin, 
sıAınaklara tıkılmak, )ııkılıp )ıkılmak, 
enkaz ahında can vermek ı.ıı:r.ifesi k8f1ı· 
sında delilse, bu büyük, saadeıin bedaı.a 
olıhile«ğini sanmak gafletine düımeme
Iİ> iz. 

Yurııaşlarım; 
Sulh da harp kadar pahalıdır, dedik. 
Fatcaı hir milleıin isıi:ldlli, şerefi, 

hurrİ)eti ve haysiyeti htt şeyden daha 
pahalıdır. Biz, hu ea pımhah IC)'l, sulh 
içinde ıemin edebilmekle ancak se' irune
li ve öjünıneliyiz. Kuru, kunı}ıı tiklyet 
eımek, halinden memnun olmamak, mil
leıler an.•ındaki imtİ)ıızlı durumumuzun 
mlnuıaı anlamamak demdcrir. Bu gıhi
lere )-apabildijimiz ilk ta\Sİ)e, hırhiçi 
memleketlerdm birine gidip orada bir 
iki ay )'B;Bmakm. Hiç ıüphesiz ki, bazı 
sdı:ınulanmız vardır w olaadttar. Bunla· 
rı ıamamen )okeımenin çare<i, insanhğı 
bir a)'ak önce sulha kavuşturmakıır. 

Bu da bizim iradenıiziıı dışında ol -
dujuna gorc. sıkıııularımızı miimkun 
menebe hafifleımelı: içİn neler yapabili
riz? Bunlar ü:r.erirde tasarruf haftası ve
'ileshle de ııene hel> beraber düşünelim: 

Sulhun, i tiklllin. ıe:rcfin •e hürri)'e· 
ıin büyük ıııarantisi ordumuz. aynı :ra -
manda nnın.n111 bir isıilıllk hacmini 
tenı•il eder . 

Millt i•tih,aliaıiz w millt mal ııto -

kumuz anmana, boAuımıxitn. ü~tümü:r.
den, başımııdan ke~ip ordu)ıı Ycrmi)e. 
onu kuvveıli ve sailam ıutmıya mec.-bu -
ruz. Bu. hir fedaklrlak değil, en ıabii 
bir va:r.if tdi r. 

Mal darlıjamı bJ11 yesine ç.are, is
ıih~ıli arııırmakıır. i•ıihsaJ itleriyle doj· 
nadan doAruya Te dolayuiyle alakalı brı
tüa yumıışlanm, bilmelidirler ki, isdh-

saJi armrmafc fıWlun en mühim dlvuaclv. 
ulh İ\tnde )<1şıran memleketimizde, is". 

ıih>ali azalınıak '"' ı;oplması mumküa 
her ııhada ı.uhsalı (Ogalımamık en bü
> ük boıgunculuktur. 

Teınbdlık 'e aylaklık. buı:un her :r.a
mından :r.ıyade •> ıpur. Çalış.ıhılec~ her 
kol, ekılebıl~cek her ıoprak deı;erlendi • 
rilmclidir. Her abada ı•ııhsali arııırmık 
d.ı.va~ı yanında, onun kadar mühim ikin
ci ı.-azıfomız de ı)ııhlikı daralımakur. 
Her ıe,:imızde mumkun olan ıasarrufu 
}apacağız. Unuımı)ıtlım ki. memlekeıi • 
miz hugiın bı le bif'Ç(1'. harbiçi •e harp. 
dııı memleketlere niııbeıle hir bolluk 
meml~etıdır. 

Mala hucum, malın fİ>aıtnı yükııeltir. 
Mala karşı uıiğna, ıuıhllki en son müm
kun hadlerine kadar khmakla gerı;ckle • 
şir. 

Gelirleri fa,ıa mal almıya miilaiı 
olanlar, mala hunınıdan en :r.h-ade ken • 
d'lennı korumalıdırlar. Hali •akıi }erin
de olanlar bile, harp şartlarına U}gun bir 
ha)'BI sunnı)-e seve te\e kaılanmalıclır • 
!ar. 

Bir harr dlin>•m içinde. normal :r.a • 
manların ha>atını )qamak istemek, hiç 
değilse şaygmzhkur. 

Yurtıqlanm; 

Karınca kararınca, her vaıaııdaş her 
gün, nelerden, nasıl; 'e ne kadar ı...... 
ruf edehilecejinı diışünuue, bu küçük 
mal, malzeme, vakit. it ve para tasarruf. 
lanndan millet olçiısünde, mua:r.zam ..,_ 
vetler kurıanlmıı oJur. Madem ki, )l'Or

pnımız kıYlmııtır, ayaklarımıza da oaa 
göre k"mt)'B mecburu:r.. 

On uçiıncu Taııarruf ve Yerliınah 
Hafıasının baıladıiı bu güne.le, "izlerle 
müşıenk denlerimlz etrafında kl>OUf& • 
hildijtim için hııhıiyanm. Gelecek _,.. 
On dördüncü Tasarruf ve Yedimalı Hal. 
tasını büıun insanlık.la benıbet Allh ~ 
de kuıtıınak ıemenoiwyıe hepimai ..,... 
ile sellmlanm. 

Karınca kararınca temsilinden bir ası.. 

Tasarruf ve Yerlimallar Haftası 
Baıvekilimizin bir nutku ile a~ddı 

( Ba§ı l inci eayfada ) 
beri okullarımızın U)ısı ve lu)'llleıi w -
jaldı, yollınmız u:r.adı ve K"Uitledi. Yı
kıcı sularımı:r. yapıcı olmak yolunu ıuııu. 
Y .tıaııa flıbtlcrin iaıdyazlı mallan mil
lerin eline geçti. Sehirlcriıniz Te evleri • 
mi:r. a\i:r.ellctmiye baŞladı. Türk köylÜtÜ -
nün cebi bet oa pua ,&dü. Y K )'el' fab
rikalanmız kuruldu. Büyük ve kudreıli 
bankalar w malt caisler yarahlda. Tiirk 
sesi her yerele 1B1JP ile dinlenir bir wvi
ye,re yökıelcli. Hani her yerde bcoie:ailco 
dıı politika, Türki,e'nin saiJam kaııaat
lere da)-anan tarafıııhk politika11 blle 
gene bu birlik ft beraberlik ..,ainde 
kökleşti. 

Su birkaç kelime içinde hullsaya 91-
lıştıfım bütün bu varlıklan bir an için 
yokolmuı far:r.edec:ek olursak derhal ba
yalimi:r.de salıanat devirlerinin mulum, 
nnıstarip, bükiit boyunlu yerim Türk 
millerini ,romıiye ~lanı Te bugün me
sut olmak için pckçok işler 1ıörmüt ol
dujumuaa i.ııanuu. Cumburi)eı .rejimi · 
mizin Turk milletine ve Türk vaıanına 
ı.adiye ettiii bu varlıklar bizi sulıanlar 
devriyle her türlü kıyaslama) ı llizum uz 
kalacak kadar çoktur w büyıikıür. Bu 
böyle olmakla beraber biz yapılan 'e )'B• 
pılmakta olan işleri yapılqıış ve biımiş 
itler eddetmi)'ONL Bia bu }'llpılan ''e 
~ta olan illeri sadece )ııpuağı • 
mız daha büyük, daha canlı işlerin birer 
başlaQRta sayıyonıı. Çünkü Atatürk me-
1Ut bir millec ve mamur hir 'llaıan yaraı
mıya çaban. Çünkü ismet lnönü me\ut 
bir millet, mamur bir vatan )aratmıya 

(alıpyor. Bu iki büyük ıdamın işareıi ve 
arzusu bütün Türk çocuktan için mu -
kadd"' bir iradedir. Onun için, onların 
İflediklerini yapmak için, birlik ~ benı
berlik halinde ,.eni hamleler bazırlıyo -
ruz. Bu hamlelerin ordullU'l daha fa:r.la 
ikusat alanında ve bilhasg teknitc hilıi
ler ve ceknik iıler sahasında ıoplanacak 
ve önümüzdeki yılların pllnları ve (al'· 

pıımalan hep bu hedde yürütülecektir. 
Çünkü Türk çocuktan Atatürk'ü daima 
)a .. tmak, İoönü'yü daima bahıi)ar eımek 
çolc mamur hir vatan ve ('("ile mnuı bir 
ınillet yaraıınak kannndadar. 

Arkadaflar; 
Ta.nuf ve Yerlimallar Haftasına )'a· 

nıştıjını Mndıiım sade bir ~üncemi 
sidne 16)'leDMktea vu~emiYtteiiın: 

Derler 1ti isdhlik İstihsali, istih1&l 
de isrihlW tahn1c eder. Bu doirudur. 
Fakat huna rdmco ben her Türk çocu -
iundan her ıriin onaJanıa bir kuruşluk 
fazla mal iıtitıaal etın•ini "ft bir lcurut
halı anlrsaa -1 ierihak ecmesiai ittiw . 
ceiinı. Bu düeü""eaüa dotru ...,a nninı
..... ola .. i ...... 

rafa btnılcal-. Buma ,öm fiilen ...... 
ecmi,.e (alıııalı.a. SaYft _. .... --.. 
,.uda 1-40 mil)'Oll liralak bir ~ ~ 
nı ile mcmlekeıimizi kundkı+fq 
olunız. Onun için sizlerden tıilbuM dca 
ediyorum. Bu harp yılJanoda ildh•limM 
çoialunak ve istihlWmizi azalamlk idll 
çok dı"ltkaıli olalım. 

Arbdqlar; 
Hepimize rııhaı çalıımıık imltlnlaa • 

nı yaratan Türk Ordusunu ~ 
alerime niheyet ftri)'Qrum. 

Allııtlar arasında 1011& eren a,. • • 
tuktan aonra Türk Maarif Cemi}lled 1tG1o 
leji ıalebeleri wafandan ha,.na ..,.. 
fun deteriai c:aolaodınıo "Ka:rmca lr-. 
nnca" piyesi cemw olummıs ... 9lk ... 
icoilmiıti.r. 

Bunu, Mesut Cemil"ia İdarftlalllM 
bir rad)o saoatkirlar arupuoun t6JWll 
halk tarkılan takibetmittir. Bu tadaı. 
da dinle)iciler tarafından çok beialll • 
miı ve birçok kereler alkıtlanmlfttt. 

Tasarruf ve Ycrliırıallar Halta._ 
başlamasa müııa ebeci}le büyük caddel
nıilll il.:tı•aı dlvaınaıı belirten vea.ı. 
asılnıışur. 

Cin· Japon 
harbi 

Yunaan' da JiddeU 
bir SIYll OlllJI' 

Cunking, 12 a.a. - Cin tAblfll: 
C n-D rnıllll)a hududu clvannda 

baıtı Yunnan'da dd<.>tll b r mulıaİ"M 
cere) an C>tm ktrdlr. 5-6 bin klıltl1lr 
b r Japon kuvveti 6 llk.klnunda b9 
bölırME' 1 l"rl~ete muvaffak ollmll
sa da ıtldd('tll blr mukavt"metle a_. 
laşmıetır. Jlll>Olllıtr 7 llk'klnun leollll 
yentden hCk-uma K"(m sler fakat 11111 
ileler de PllıikUrtUlmU le-rdlr. lluMn
be hAlA d(.'Vam Pdi'Yor. 

* 
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Yedek Subay ve Ankara gücü futbol takımları 
bir arada 

S P O R 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Askeri Gücler arasında 

Eltopunda Yedek Subaylılar 
Ankaragücü'·nü 11-1 yendiler 

Futbolü de Fen Tatbikat 1-0 kazandı 
Dlln A.nkaragUcU sahasında .As

keri gticler eltopu ve futboı mUsa
bakalarına devam e<lıldı. Musaba
.kaLara s.:ıat tam 14 te baaıantidı. GJ· 
DUD ılk kar§ılil§IJUlSını Yedek ~U.. 
bay Okulu ıle AnkarogUcll eltopu 
takımları yaptılar. Takımlar sahaya 
hakem B. Hakla Sav~ ın idaresın.. 
ele §oyle çıkUlıır ı 

Yedek Sub3y: Muammer • Şahap, 
Muhittin - Cemll, Osmıın, Nusrct
!smail, Hamdı, Hayri, Mustafa, 

Burhan. 
Ankarag{icü: Kemal. İsmail, HU

seyin - Rifat., Melih. Kemal • Man· 
sur, Mustafa, FeUıı, Hasan, Hay • 
dar. 

Y cdek Sub y'ın JıUcumlyle ba.:;la
nılan oyunda daha tecrubell oyun
culardan teşkil e<lilmlş olan Y edck 
Subay takımı, tecnibesiz fakat e
nerJık oyuncuhrdan mürekkep An· 
karagilcü t kınunı kolaylıkla ycn
dL AnknragUçlillerin her hafta git
tikçe daha iYi oyunlar çıkarmıya 
baıJlıyan eltopu takımı kuvvetli ra
kiplerine 11-1 yenılcrek sa.hadan 
ayrıldılar. 

Oyun ba: tnn sona kad:ır Yedek 
Subayın M.kimiyeti alunda JreçU. 
İlk dakikalarda Mustafa'nın eliyle 
iki sayı yapan Yedek Subaylılnr 
ilk devreyi 5-1 kazanmı::ı olarnk bi
tirdiler. İkinci devrede gene ha· 
kim bir oyun çıkaran Yedek Su -
bay takımı altı sayı daha yaparak 
sahada.o 11-1 kazarunı::ı Qlarak ay. 
nldı. Hakemin idaresi gtiıeldi. 

Futbol 
OOntht ikinci kıırısılaşması 

Tatbikat Okulu ile Süvari 

Ağır iı~i karlı 

alacaklara 

Fen 
GUcU 

'( Ba.ııı ı inci sayfada ) 

ıılmach'k'la.nna ve almıyaaı.klanrıa datr 
ııaıreıcrt taratınd:ın vcrllttck v<slka.bn 
t>üroya ibraz etmeleri e:ırt.Ur. Kom!a)"on • 
ea atır 1ıı<:ilh'tl k:ıbul cdllmlcr Y\lkll.n. 
dak1 madd<.'do yaz1'h tcmlte tıı.bt tutu -
l&nık de~ gclir.lilcre m:ıhsus atır 18cl 
lıart.ı abrlar. 

3) Yent alııcnklıın afıır ıscııcr ~!n 

tlle: rot.oıtnıtlı blr nüsha l>C'Yllnruı.me tan· 
zlrn ederek bunların da a;klsl g bl Ik· 
U.O.L MüdilrlUıtünün )'Uko.nda lldı gecen 

bUroeuna verllmcsı kıırGılıfıı vcsl.ka aJa. 
ca.klardır. 

futbol takımları arasıııda yıı.pıldı. 
Tu.kımlıır sahada ııöyle yer aldılar; 

ren Tatbıkıı.l Okulu : Halel -
Halıt, Ahmet • Nccnu, Hakkı Kı
yıc.uı, Raut - Ömer, Htlsrev, Ke
mal, Hakkı, Alı.met. 

Sıivarı Uucil: Kemal • Felhi, M~ 
hir - Ferda, Vecdı, Avnı - Saba • 
heddın, Kizım. Haııım, ~tikru, J.'u
rıı.n. Hııkem B. Necdet OzgUç. 

Her ha!tıı. gitUkçe daha uüzgun 
ve guzel oyunlar çıkanın l<'eıı 'l'at
bıka tın bu oyunu kolaylıkla kaza
nacağı zannediliyordu. Fakat Sü
vari GUcU müdafaasının, bilha.esa 
Fethi'nın güzel oyunu Fen Tatbi
kat'a gol fırsatı vermed.iıti ıdbi az 
kalsın da sa.tından SUvari GUcU ga
lip ayrılıyordu. 

Oyun başan sonıı kadar Fen Tat
bikatın hakimiyeti altında cereyan 
eti. İlk devre canlı bir oyuıı sey. 
rettik. Bu canlılık bllhnssn Süvari 
GUcU mUdafııasında daha fazlaydı. 
İlk devre sayunz bitti. İkinci dev· 
rede SUvarllerin soldan bir kaç teh
likeli hücumunu Nec.ml ve Ahmet 
uzaklaştırdılar. BWınssn Necmi bu
gün çok iyi idi. 

Maçın biricik golü 
On dakika kııdar süren suvar! 

GUcll baskısından kurtulan Feıı 
Tatblkatlılar Ahmet'in uzun vu -
ru~iyle oynu açtılar ve Süvari GU
cU knlesinl sıkışbrmıya başladılar. 

39 uncu daklkMla geriden gelen 
Ahmetlin ortaladığı topu saıt açık 
Ömer Süvari Gücünün BJtlanna tar 
kara.k mııçın blrlcik golünU yaptı 
ve Fen Taföik11.lılar sahadaa 1-0 
kazanm}f olarak ayrıldılar. 

Mareıaı Smufs' a göre 
1942 harbin kati 

dönüm yılıdır 
Kap, 12 a.a. - Mareeııl Smvtıı. stan· 

dcrton'da venim bir Zl6'afetin ııomıııda 

111 dc.mcc:te bulımmuetur : 
- Hava il8tünl!!l111 zaferin ana.hta -

ndır. Ve biz bu aruıht.ara maUk bulıu -
nUYQruz. 1942 ııenMI harbin katı dönü
m!lnQ g!lstm'Cll bir llC'ne olacnktır. 

Bir sovyet tümeninde 

isyan mı çıkmış ? 
Berl1n, 12 a.a. - Alman kuvvet.le -

Mn1Tı eline geçen 6 9Ql\t~ 1942 t&Tlhll 
4) SontC$rln - llkkAnun aylan itinde ve 159 numaralı btr aovyet ırlzl1 emrlıı

müetıııefiCdcn amlm1- oıantnnn aynca den anıaaıldıtına ıröre 82 nd aovyet ıı
lıllmlerlnl ırôı;t r1r bir IU."1.c'YI de bu bil· !Ahendaz tUmenlnde 18Yan clkm11 ve bu
rcwa vennl.)e mllessc&elcr mect>urdur. nun Ozerlne tümenin meırul kumandanı 

5) Ver1Jccck beyannamelerde: lsclnln Gcncnı.I Gobulow vazl!e.lnden azle<Hl -
adı, IOYad!. dotwn tanhl Utıımcte-Mı ad· mtltır. 

General Gobulow ve baska wtıaylar rN1. nutus tezkcres!nl milhürlcmla ol:ın 
Dat ı.ma a tln:.n adı ve num:ırnsı, harı> d vanına verllecddentır. 
yaptıtı 1$1n m hbeti. c:ıtıatıtı semt n laae ve sıhhb'e 181erlnde ııörillerı ha· 
adı yazılacak ve 1$1ertndcn ayrıldıkları laların mcsuller1 de aSker1 mahkemeye 
zaman cUer1m!t"Il atır ııct ekmek kart· s<!VkC'<!Uccckler ve 10rıruya cekllecekler· 
lan alınarak Be ye lkt t M!ldür111 • dlr. 
(C(lne iade olun caaı tasrih ve taahhül 
olunacaktır. Eks k ll8Llln.n bcyann.ı:ıme -

u ı; u s 

!Ankara birinciliği maçlarında! HAVA 
HARBİ Y. Z. Enstitüsü G. 

Birliğini 2- 1 yendi Torino dün 

gene bombalandı 

İngiltere üzerindede 
bir hava savaıı oldu 

Maske s. 5-Hukuk Fakültesi 4 
DDn 19 Mayıs Stnrlyoınunun dış sa

hasında futbol birinciliği müsabaka
lanna devam edildi. Ilk oyun Yüksl'k 
Zırant Enstitüsü ile G!'nçlerblrllğ! a
rRSJnda idi. Mııçm ha:Jrnml Refik Gü
vendi. Tnkımlar sa.ha.ya şu suretle 
cıkmışlardı: 

Gcnelerblrllltl: Re:hlm, Rıza - !b
ralhlm, Cihat - Keşfi • Selim, Selim
Hallt - Cezmi - Şeref - Zeki. 

Y. Ziraat EnstltilsU: Kemal, Ta.11\t
Rıdvan, Necdet - Raif - F kret, H.auf
Hasan - Cellıl - Adem - Hayri. 

Maçı 2-1 Yüksek Zlrnnt Enstitüsü 
kaz:ındı. Fakat Gcnçlerblrlıği son da
kikalara dof:ru Utkımını saha.dan tek· 
ti. 

DünkU mııçta bulunmıyanlar lçln 
hoıkikl bir sürpriz olarnk okuyacıı'k· 
lan bu ncUcc sahada bulunanlar iç n 
hl<: de öyle olmadL Çok canlı, foda
kfır bir oyun çıkaran Y.Z.E. ler kar
şısında Genclerblrllğl takımı bozuldu 
ve acık söylom<'k Jü.zı~clirsc hıf,; bi
zi mcmn un et.m1Yen bir mnc yaptı. 

Birinci haftayım topu ayaklannda 
tutmadan çn.buk vum11.yıı. bakan z!. 
raatlller ve buna karşı ustalığın ver
diği kuvvetten d<>Can bir emniyetle 
topu fazla bekleten, adamı üstüne ce
kip atlamıya çalışan fnkıı.t ekseri fır
sa.tlnn ve pnslan kaı>tırnn Gençler
blrllt:"lnln neticesiz sistemi seıbcp ol
du. Üç haftadır yaptıkları çetin ma<:· 
larla az çok yuğrulmuş, yedikleri bir 
sürü gollC'rde Meta kanıcılnrunış va
zeyette olan enstitü takımı canını di
şine takmış kıymeUJ ve tehlikeli ra
khblne gfüo: nçtırma.mıya, rahat fınıat 
vcrmemiye nzmctmls görünüyordu. 
Zor oyunu bozar dC'rlcr .. Diln Y.Z.E. 
futbol takımı atletik, <;aıbuk sert fa
kat favulsüz oyun ile Kcşfi'nln yürUt
mlye calıştığı Geneler hücum hıı.1tını 
hakkiyle durdurdu. İlk hn!tayımı be· 
rnbcre atlntım Y.Z.E. !iller S('yircller 
gibi hunu Ankara şampiyonu karşı
sında Adeta bir muvo.ffakıyot say -
maıkta haklı idiler. 

!kinci haftayı.mm onuncu drrklka· 
sında üçer daklka fasıla ile olan Ud 
tarafın golleri oyunu ca:buklııştırdı. 
Gene rakiplerinin oyıın flerlt'CI ce Yo
rulncaklnnnı, gevşlycccklerinl ve bir
blıi arkasmdnn goller olacağını bcy
h ude bckliyen Gençlertılrliğl blrk~ 
defa da ka.IC>)"l isabetsiz &ütlerle yok
lndılar. Bunun aksine oyunun sonu 
yaklaştıkça şanslı bir tempo tuttu
ran Y.Z.E., çekindikleri mklplerinln 
blr şey yapruruıdıf:ını görürıc:e bilsbU
liln a.çı lılılıı.r. Y.Z.E. niln hllcum hat
tının ruhu olan Hayri'ye, HaJ.Tl"dC'n 
Raufa giden isabetıı blr ııns ve dur
madan çekilen kuvvetli bir şiltle IUı
hlm'!n mUdntuıleslne meydan bırak
madan Gençlerblrllğl kıı.l<~lne girdi. 
H~ bcıklenrnlyen bu vazl;yet Gmıçler
blrllğl takımına geclcl bir canlılık 
v~kle beraber büsbiltUn bozdu •. 
Bu ara hücum hattında oynwan ve 
ettı~'l bir gole daha cvvel ofsayt eni· 
mı.ş bulunan hakemle Keşti aramndn 
bir mllnakaşa oldu. Haklı haksız 
kendisine karş gclc!n oyuncuyu 
çıkar.mesı U\zımgelen hakem. Keşfl
yi oyundan çıkardı. Oyunun bitme51· 
ne üç dört dıı:ldka kalnuşb. Kcnnr
dan bir ldlln!Clnin işaroU ile Gt>n~ 
lerblrliJ;'i hakemı protesto mahiyetin
de sahadan <:CldklL 

İkinci mllsabaka Huku1< Falkültl'SI 
ile Maskesııor arasında idi. Bu mn· 
çın Uzerlndcki tahmlnlcr de Hu:kuk 
FakUlteslntn ycnllcccğl noktasında 
toplanıyordu. Hakikaten hukuklular 
kendilerine g<ire daha tccrllbcll wun
culardan mUrokkcp Maskespor'a ye
nildi. Faıknt 5-4 gibi ber~llğe ve 
hattA galibiyete y:ı.kın bir netice fle .. 
Mııcm birinci deovresl baskı altında 

20 dBklka dıı.yanlbbflen hukukun aley
hine 2-0 bltU. lldncl dt"Vt'COe vaziyet 
rleğlştl. Bu seft>r top dnhn çok Mas
ke kales! önünde dolaşmnğa başladı. 
Mnskcspor'un usta müdn.fnası bu bas
kı altında 20 da.kike rnkh>lerlne gol 
fırsatı vermedi. Bundan sonra f!kl ta· 
kımı bcrıı.bcrllğe ulaştıran 2 gol ya
pılınca wunun sUraU arttı ve güzel 
bir durum aldı. 

30 uncu dakikada gfiZ<'l bir a'lon
dan sonra Maskcsııor Uçlln<"ll golnnU 
kıı,zandı. Ilukuk Fakültesi bu gole 
bJrka~ dakika içinde ccvnp vermek· 
te gcclkmcdl. Sola.çık Hilml'nln bu 
gilzel golllnü Ma.cikespor'un dördlln
cU golü taldbetti. 35 !ne! dakikada 
~lncı gol rle yapıldı. 

3-5 yenilmiş vn.zlyetc c!Usen hu -
kuklular bu golden sonraki calışmn
lan ancak son dakikada meyvesini 
verdi ve dördüncü gollerini atarak 
sahadan 5-4 ayrıldılar. Hn!talar iler
led kçe slvH ku!Uplerc hakiki birer 
raıklp vaziyeti alan yti ksek okul tn.
kımlannı tebrik ederken kulüp kap-

tanlanna dn gözlerini ıı.çmıılannı ıav
siye ederiz. 

l\lahmuı Gt'J~ER 

D · · k · · h k k d b · LQndra, 12 a a. - ltl!S?llE'n blldlrll • un U maç a In a ır diıtl.ne gore tng Uz hava kuvvctlrl"I d1ı-ı 
düşünce &Cl<X? ltaty.ı"dn Torlno"yu bombalamı:ı -

H erkesin Genclcrlıırlli'.': nln büyük !ardır. 
bir farkla galip gclecC'f;ini tnhmln l't· * 
tiği maçın nC'tlC<:'slnl samimi ka· wndra. 12 n.a. • rnı:ııız H<ıva Na· 
naatimcc ne hakeme, ne de sahaya Zll"lılhnın t.obllf:l. dün gl'CC ln~llz bom· 
yüklenıt>dc doğru clc-ı;ıldir. Otorite bn- ha ucaklannın To no·ya Lnnrruz ettik· 
kımından iyi fakat i>ÖrUşl!'rlndP dün 
hatalar ynpan hakemın Gcııclcrblrliğı ıertnı, bu hııNkct 'erden ile lnı:uız u~-n· 
nln yenlli;;,lndc oldukça tAll bir hisse- (:ının dorımedlf:Lnl blldlrmcktcdır. 
si vardı. TQrktye şampiyonu olmuş * 
ve nralnnnda 1YI oyuncular bulunan· Londra, 12 a.n. - lnırtılz bombn u -
bu takım Y.Z.E. g bl daha toskll ha- caklnrı dün ı:~c tt.ıı.Wıı'nın şlmallne 
llndo blr futbol takımının kurşısıııda giderken l\lnruı d(l~i2tnı ııeçttkl<'n hlraz 
hak(•mln vermediği bir golle kazana- sonra cok rcnn blr havn ile kareılrışmıs
cağı blr bembcrlik ve hattA • daha lnrdır. Altı bin metre >1lksekwrde bl • 
flerı gld('rck - Y.Z.E. nün ofs:ıyttnn le kalın bulut tahalaılnn ve eok son 
attığı bir gole baglı kalması kabul e-
fl lemC"J'. nün macı berıııber seyret.ti- h!r don vıırdı. Tor1no'da az sayıtla u -
ğJm nrkcıdnşımız GC'nçlerolrliğl ondcr- caklnr taamı rla bulunmuştur. Nctlcc-
11.'rınd!'.n Orhan Sere.f'in gôrüşüne ta· l~ görülcmcm!stlr. 
mruncn iştirnk ederek "G!'nçlerb'rll· Napoli de bombalandı 
ğlnln topu ayağında co'k ~!etmesi" 
dmil olduğunu SÖJiliyeccğim. DunkU lWına, 12 an. -- DUn a\<8ııma dol!'ru 
ka7.ayn fazla üzlil<'n bazı oyuncuları clüşmnn ucnklnrı Nnı>0U limanını ve 
hn!klı bulm.:ıkla bernb<'r önlt'rlnd(' da- ı;chı1n merkezini homhalnmıslar.:ıır. 
ha oynanacak oyunlarda ve lkincl Av ucaklanmız 4 motörlU 3 omer1 • 
dcwrcde bunu T>E."klUll telli.fi ed •b1le- kan ucn~wı dllşilnnli$tUr. 
ceklf'rinl söyll,J. eceglnı. 

lngiltere üzerinde 
Beri n, l:.l a.n - Alrnnn av ucakları 

11 Ukkflmında gündüzün lngUt.ere'nln 
cenup doğusunda a.<11tcrt hl'de!!Prc taıır
nız •!d•'l'Ck bir ucnk meydnnındıı yenle 

Y.7..E. :re gelince, g~en yll7.llanm
da söylcdlj!Lm gibi 'nefeslerini l)ulduk
l:ın ve topa hflklmb'ct lctn d:ıhn eok 
cnlıştıklnn g{ln tecrübeli kulUp ar
kadaşlnn ile her zaman müsavi şart
la:rla mnç ynpac:-nklardır. Dün'kU can
lı, <;abuk oyunlanııdan ve nellce<len bulunnrı lltl uçn!':ı Meşe V<'nnWerrllr. 
dolayı bUtün takımı nyn ayn tebrik 1~ llk.k:ı.nun geeec;i alman sovo3 u-
otmok lflzımdır. Anc:ı.k bunun bir te
sa.düf olmadı1:ını bl7-e önUmü7Jde'lci 
maclarda ispat etmelerin! bckllyece
f;lm. 

Vf>dat ABUT 

İngilizler - tenis takımı 
futbol maçı 

G{.-cen haf:tıı oynannn bu mııçın bu
gDn s:ıat 10 dn l'(.'ll'nnşı yapılacaıktır. 
Arnlnnnda KUVVC'lll futbolcular bu
lunnn lng1'11~ takımı iyi bir tesir ynp
mı.-;tl. Her lkl taraf dn tam lradrolan 
ile crka<:'o:klnn hu m~ ~in t('nlsçlle
rln futbol takınılan ne sant 9.~0 ela 
saıhada bulunmalan rica olunmakta
dır. 

Basketbol maçları 
Ankara 18 - lstanbul 16 
İstanbul • Anknra A ve B, F..dlrne 

bııSketbol tn'kımlan nrnsında tertlbo
lunnn milsnbaknlara rlün S.B.O. oku
lunda bıışlımdL F..dlme takımı diln 
gelmmnlşti. Bunun üzerine tsuırıbul 
ta'lomı ve Ankara A. takımı Na
ili Momn'ın idaresi altında knl'Şl
Jnştılar. 1.stnnbul'u., tstanbul'da UC'lin· 
cü kaıtgorl birinciliğini kezanmtB ola;n 
ta.kviyt'll btr Galırtosanıy takınn, An· 
llmra'yı ise S.B.O. temsf.I ediyQrdu. Sa· 
yılann da göstcrdif:i gl'bl CQk nla ve 
ynıkınlılh bn'kımındnn hey!!<'ruıılı bir 
ma~ ol<lu. S.B.O. 10-8 biten blrlnd 
haftayımda oldukcn durgun bir oY'Un 
oynadı. !stanbu11ulnr daha pişkin. so
fruk'kanh ve emniyetli gôzUkUyordtı. 
Buna rnS:'1llcn fklncı hn:!tayun<la oyu
nu cn'bukl~ıran Ankara takımı koru
yuculannın cll'Ste'k1<"tlli:1 mahlr hUcum 
lnn vnsıtn.5iylc muvnzeneyl l<"hlerlne 
~lrilll('r ve bir basket faTkı 11e ga
lip geldiler. 

Rug-Un ı::-el(i:~ olnn F..dime takımı 
!'ki wun oynı:yacnk ve turnuva öğle
den sonra tanuı.mlanncn'ktır. 

Sportif oyunlar 
S. O. Federasyonu B!!Şkanlııtındnn: 
1 - Bugün Edirne tnkımlyle An· 

kara B takımı nrnsmdaıkl mUsabaka 
saat 12 ele yapılacaktır. 

Yu'kardalo mllsnbalmyı knıybMcnle 
Istanbul talomı arasındııki müsabaka 
15 te yap·ı.ı.caktır. 

Illrlnctllk için de Edlrne ve Anka
ra B taklm•nın galtb• ile Ankara A 
tıı.kımı nr.l31.ı <iaki son m\ls:ıbnka sruı.t 
16 da olacııktır. 

3 - MUs~'>okalar .{ .. ne ~iya!:Rl Bil
giler ok•ılunrtıı yapılru."8.klır. FA!rne 
ta:kımırıın yıı.pac.ağı m(lsabaknlarda 
hnkem Feridun Korny, diğer mllsn
baknlarda Nam Moran'dır. 

Yurttaş ! 
Mal stoklarnmzdan 1ü • 

zumsuz hiç bir şey harcama 

cnlan lııgtJtcre"nln Sunwrln iaşe llm.ı

nını bombalamuılıınlır. Mütendd t bU -
;ı.'il.lc yangınların ciklığı mtlşnhcdc <-dU· 
m\ştlr. 

* Londm, 12 n.a. -- lnı::illz Hava Nn-
zırlıl!'lnın tebllf:i : 

Dün gect' lnırtıtere•ntn ılmnl ı1oıtu 

sahil cevrelcrlnde dlışmıı.n havn kuv • 
vctlrr!nin kUctlk tanlcyc...otl olmuı;bır. 

nır cok ncıktalnrn atılan bonıb:ılanl:ın 
bazı hnsarl:ır husule gelmiştir. Az sa -
yıda insan kaybı vardır. 

Bir İngiliz ııçak meydanına 
hücum 

Berlin, 12 a.a. - D. N. B. ajıı.n. 
sının öğrendiğine göre almaıı sava11 
uçak.lan 11 Ukkdnuıı.da 1n.ıdlt.ere'nııı 
cenup doğu sohiliııde N ew - Rom· 
ney uçak maydamnı bombalamış -
!ardır. Bu meydanda bilhassa İngi
liz avcı teı,ıkilierıi bulunmaktadır. 

Hangarlarda bulwıan iki Spit!ire 
uçağına isabet olmuş ve bunlar ya. 
lulnuşbr. 

Bundan başka alman a"Y uçakları 
HnstingS bölgesinde alc;aktan uç -
mak suretiyle mtina.k.ale t.csialcriııi 
bombala.mışlard l'l". 

Fransa üzerinde 
~ l2 a.a. - Jıe.>wn tıUdll11 • 

<rltlnc göre buııön ötıe<Icn tıonra miM-* 
tik hava lruvvt.>Ucrl Fraıvı.ıı'da Rouen 
adu1ne hüeum ctm!slennr. Alme.n ha va 
kuvvetlerb·le coroynn eden hava mutıa
rotıeloer1nde 18 alman ~lh diişllrül • 
mll8lilT. 6 am<."I"lkan 114:1lAı üalcrlne don· 
memlşlcrdlır. 

Manş denizinde 
l\crlin. 12 a.a. - Alman hafif deniz 

kuvvetleri 12 ilkk1nun gcccs.i Manş de • 
niundc bir muharebede bir İngiliz corpİ· 
do muhribini haıımıışlar ve bir ingiliz 
hünımhotunu <la lll-,e vermişlerdir. 

JJ. JJ. JJ. 
t-on<mı, 12 a.o.. - Amlınıllılc Datreııl 

b ld l:rlyor : 
CUmo.rtt'$1 J::fl<'ffil !nglllz dmlz kuVVl"t -
tcM nıwT><' netklnnncla htr düsman kil· 
rilC61ne hUcum Mmlşlerı1!r. 

tıcı d~man gcml&I btıtınlmı&ttr. 

Hint Okyanusunda 

bahnlan müttefik gemileri 
ncrlin, 12 :t.a. - D .N.A. nin ii,ilren • 

diğinc ıci>rc, e)·iiıldenberi llinı Okyono • 
sunda baıırılan dü~man gemilerinin Sll}I· 

sı 40 ı bulmuştur. 
Zululand yakınlarında Ourhan'a gİ • 

elerken bir cleniıaltı tarafından h:ııırılan 
Amacylis vapuru da bunl arın arıısı11<laclır. 

Baro reisliğine yeniden 
seçi fen Hayrullah 

Özbudun 

Ankara bölgesi 

Barosunun 
yllhk toplantısı 

Ankara, Çankırı; Çorum. Kasta· 
ıııoııu. Kırııetıır ve Yozı<at vıl.ıyet
lerı nvukauarıııılaıı mtiı e.Kkep Aıı
kara B Lrosu wllumı hcyetı &enelık 
toplaıılısıııı dün Atllıye Sarayıııda 
Af;ırceza nıaluı.emcs.ı salonunda .Ua
ro Reısı Hayrullah üz budun uıı lıa ,. 
kıuılıgı altıııdn yapııııııtır. C..'unıhu
riyetınm:lıı bfuusı ve Turk !Jevlc
tinın en büylık hAdımi cvll'ı.dı 
AtatUrk ün aziz lıALırasuıı Les'ıt ı· 
çın ayakta beş dakıkalık bır ıhti -
ram rasimesi yapılılıktn.ıı sonru ruz
name) e ı.;ec;llmiş ve idare nıcclı i 
ı;alışma ı aporu ile .scııelık h :ıp 
raporu okunarak aynen .it bul ve 
tasvıbı:>dildıkt.en soıır L f.11lümuzdekı 
yıl butçesı müzakere c><lilmiş ve Ba
ro reisliği ile idare meclisinde bu 
sene yenilenm .. si icabedeıı beş Aza
nın seçimi yapılııtUJllr. Gizlı rey ıle 
yapılan seçim sonumla avukat Hny. 
rullah Özbııdırn ittifakla tekrar re
isliğe. Abdürrııhlm 1'a.şpıııar, Os -
man Şevld Çlçckclnjt, Ibralıim Ke
mal Oran .. Recai Tüzmen ve A
sım Ruacan ela yeniden azalık! ıra 
seçilml~lcrclir. Bwıclan sonra h Y· 
siyct divanı aza rıanızetleri için 
intihap yapılmış ve İ brıı.him Rnu! 
Ayaşlı, Cemal Hazım Gorkmcıı. C ı
fer Tayy r Tilzel, İsmail il kkı 
Çevik ve Aziz Bnrlkaıı'ın seçilmiş 
oldukları anlaşılmı tır. Ruzname • 
deki bu m-ad.delerin mtizakerr ini 
müteakip Aziz Milli Şefimlzle Mec· 
lls ve HUkUmetı reislerine. Adliye 
Vekiletiııe ve Parti Genel Sekrıı -
terliğine avukatların <'anılan gelen 
sevgi ve say~ıltınııııı arz ve iblat:!'ı 
hakkındaki takrir ittifakla ve nlkış. 
]anarak kabul edılerek toplantıya 
son verileli. Yeni Boro iılare heye. 
tlne muvııf!akiyeUcr dileriz • 

Sunderland limamna 
yapılan akma dair 

Bedin, 12 ıı.a. - Alman orduları baş· 
koımıt."lnlığı Sunderl:ınd inı::ilİ'L limanına 
karşı alnıan ağı.r sava' w,-:ıkları ıamfın • 
<lan 12 ilkkanun gecesi yar>ılan hücum 
hakkında 1\1 tafsilatı vcrmi~tir : 

Deniz dhetiııdeıı muhıclif istikamet· 
!erden ıı;eleıı alınan sa.aş uçakları gece 
yartsuı<l.-ııı sonra İngiliz. doğu .sahilinde 
gfüuknıü~ler ve şiddetli bir UQlk!lavar 
müdafaasına ra;:mcn Surnlerland limanı· 
nın merkcz.i üzrrine va hılmişlerdir. 

Alman uçnklan kı a f sılalıı.rla hom· 
halarını hedefler urerıııc atmışlardır. 

Orta ve ağır çapta bombalar liman 
tesislerine ve deniz tezı:lhlarına 
etmiştir. Şiddetli infilaklar h.I ıl 
vr arka~ınd.ıın hÜ}liC-.: yangın tığı 
ı;:i>riilmuştiir. Arkadan gdcn snv.ış uçak
ları bu yanı.tınlar sa>c~iııde hedeflerini 
daha uzakıa)i:cn Seçt"hilnıişlcrdir. 

1 kuru~luk az al, 

1

1 kuru~IUk 
fazla ver! 

( Başı 1 inci sa' !ac\a )' 

sayın Saracoğlu, içinde bd" 
lunduğwnuz harp devri içio 
bütün vatandaşlara bir tavsi· 
yede bulunmuştur: istihlak 
ederken, her gün bir kurut" 
luk daha az alınız; istihsal 
ederken, her gün bir kurut" 
luk daha fazla veriniz. 8d 
küçücük raknmm yılda 140 
milyon Türk lirasma doğı11 
bir tasarruf sağlamakta '* 
duğunu düşünmek, bu tavsi
yeye uymamayı hepimize bit 
suç saydınnalıdır. 

İlk şart, bu harpten, 
lam bir bünye, aağlam bit 
para, iyi bir kafa ve ahi~ 
hazırlığı ile çd<maktır. Hükii
met, elindeki bütün kuvvet" 
leri yalnız bu uğurda kuTiaW 
maktadır; eJimizdcl<i büriill 
kuvvetlerle ona yardım et
mek ten başka bir tcY diiJÜ
ncbilir miyiz? Sayın Saracoi" 
lu'nun "bir kuruş" parolasıol 
unutmayınız: müıtikün oldO"' 
ğu vakit, bunu beş veya oO 
y<thut yüz yapmız, fakat het 
akşam eve döndüğünüzd• 
kendinize sonmuz: bir kunıt 
da:hn az hnrcryamaz mıydr11'11 
Bir kuruşluk daha fazla if 
veremez miydim? 

Falih Rıfkı ATAl' 

~ CEMiYET HAYATI 
. . . .. ' 

Mesut bir evlenme 
l>eı.let Dcmir)olları Mulıa~che mii ' 

fecıişlcriıı<lcn 1 <vfik Çokcr•in kızı Mu • 
errcf Çoker'lc Nazmi Kıımher in c' lcnrııt 

'<>rcnlrri dun ı::ccc ıki tarafın )"llkın ak 
raha ~e dostları arasında pek ~anıimi tııt 
lıava içinde lmtlaıımışıır. (.ıençlcre mc ııt 
bir evlilik h;ıyıııı dileriz. 

Mesut bir doğum 
Mu1uuTlr nrkada.ııımız B. Nnkt T"c el ıcı 

dün btr kız i,'OCUfıı.ı dUll(li, )-a g,•Jmlştlt 

C-.cnç ıur.ı ve babn)oı tebı1k cclıı1', Y<l v • 
ruya uzuıı um!IT!.C"J" dllCJ1z. 

Doğwn 

Torçu Üsteğmen Hayrettin Tamet"1' 
bir eri.ek çocuğu dıiııyaya gelmiş, Atalcıl' 
adını alrnı•ttr. Ana babayı tdxiık ~ 
yavruya w.ua omur dileriz. 

Daktilo alrnacak 
.A nlal.nı. 'ncBreıt 'Ye 8-- Odııım -

yl\llt"!LJnııJBıı. ~ 

OclnmIM. imUlıuı• 10!J llnı. --0 
bl:r d.ı:kt1lo ~- lstelclllcr8ı. -

"" 
Portakal sahşı 

Dörtyorun ne!i& portakal -
lannı 80, 64, 100, 150 adetlik 
.sandıklarda muntazam şekil • 
de boye<1cttk sayın Ankara 
halkına ŞEVK~-r POZCU'
' uıı mryva serviai takdim e
der 

Scrgll'vi civan Toptan hl 
No 1 el<"fon: 2913. 375 

(13 İlkkanun 1942) 
Sava' uçaklarımızın bu şiddetli hu 

nımu bundan evvel de şiddetli hücumla
ra u):rnıııı, ol;ın ~underlan<l'<la yeni ka -
)tplara sebep olmuştur. (J .ııo l'rogram 'f'e m lck 

08 32 11 ·: 'Mnl'9 ar (Pl..), 
Londra mübalağalı buluyor os.4o A .ı.rıs hn.bcrlcn 

LoıHlm, 12 a.a. - Royıer ajaıı~ının 
ha•acılık muhahiri a nı;ınların Sundcr • 
l;ınd akını hakkırnLıkı ıddialarının ·m11ha 
ll,ı:alı bulunduğunu haber vcrm ktedir. 
llakikaue ancak 6 uçak lnı:ilt r salıı l • 
!erini gcçcbilnıi~tir ve scbehı t verilen 
lıa•arl;ır da pek 1l7dır. 

08.5u 

09 :-ıo ll!OzDt: Uvt'l'tür ve rnarşlnr crt-1 
12.30 Pnı;ı:ram H' mcml<'kc>t sruı.t ~ 
12.83 M lk. SCSl1 CUımlcrdıw pa.ıı;;ıW 

(PL) 

12.4~ AJaruı hnlıcrlcrl 

13.UO MuzOc: Pcsrcv, semai 
~üler. 

1330 

l« kabul olunmıyaca.ktır. 

Müessese harld atır 1$ srorenler : 
Çankaya Kaymakam {:ı, Q!bcci r;a • 

biye MüdU ütCI. Ue Ik cd1Ye lkUsat 
Müdür UAU atır 18cl bllrosuna baa vu -
rarak blrcr matbu tıeyanruı.me alacak • 
lardır. 

KORKU 
- Onun öldürüldüğünü siz nereden 

biliyorsunuz? 
- Çünkü ... Onun ölüsünü gördüm .. 
Vasetti konuşamıyacak kadar heye • 

canl;ınmıştı. 

da arahayı dun:lurdum. AıılaC'8k eşyayı l lcr, tıir şev uydıınır sÖ}lcmc-k İstediler. 
:ılnıak için arka}"a gt"Çtinı .. işte o 1anıaıı Vosper fena halde kızdı. ""Mel'un ki•1>ek· 
nasıl olup da çıldırmadığıma hail şaşa- ler beni ele •·ermek istt~iniz ha?'" diye 
nm .. Eşya yerine arkada bir adam füusü uzcrlerine >Ürudu. Onlar h.llii: •"lfü hir 
vardı .. Bir türlü onun olmuş olduğuna şey yapmadık .•• Biz hir şey Ö>lcmc"<lik •. • 
inanamıyarak nnbıını yakaladım.. Evet di>c kendilerini müdafaa etnıi>e çalışı • 
ölmüştü ... Cep fenerimi >lızunc çevir • }urlardı. Vmpcr: ""Para mukifatıııı ala • 
dim .. Bu. Vosper'in kendisi idi ... Ne ha- c.a"ınızı sanıyordunuz o)le mi?. İhanetin 
le geldiğimi $.İze anlatamam .. Sonra uzc· muklfatı hudur İşte .• " di)e Kenncd)' -
rine ilişıirilmiş hir kağıt gozumc- i1İ$tı. nin yuzünc var kuvveti} le bir yumruk 
Bunda: '"Ç.ok şey hakkında fazla lıildıgı ın<lirruK Adamcağız: .. ı\llııhaslmıa .. Joc .. " 
vardı. Dcath" diye )"87llıydı Halhukı dıyerck )alvaran gözlerle hana haktı .. 
ben onun Dead:ı olduj;'Unu unı)'Ordum Beııi yardıma çaJ:ırı)onlu" Fakat ikinci 
Hakikatte ise o da Death'ın kurbanların· bir )'Umruk onu iyice sersemletti .• Vos 
dan biri)·mit .. Cesedi nasıl kucakladığı • pcr onun "yaJ>lllayın!" diye yalvarmasına 
mı, nasıl oıonıohilden aşağı fırlattığımı. kulak bile '\'ermiyordu. Nihayet }ere ııe
na.\ıl deli gihi arahayc sürerek oradan rili~ onu bıraktı ve l>el:ıncy'e dtmdü •• 
uzaklaştığımı hj]miyonım ..• I>eadı ıelıli· Dclaney k<>rku ile kapıya aıılmı$ kl(ml· 
keli 5aydığı adanılan birer birer orıadan )"3 çalısıyonlu. Fakat Vosper ev11cl da • 
kaldırıyordu. Benim de günün lıirinde ranarak ona yetişti. Cebinden çıkardıjı 
öldürüleceğim muhakkaktı_ Öyle her hir kamayı 1otiiğo;üne sapladı .• 

14.80 Milzfk: RndYo salon O~ J 
(Şrf: NcMp Aşkın) : 

l) L. Huttln: (Abcrlıına) 

2) F. Sclıubert.: Aş'k sarlcB 
3) Albcınlz: Tungo 

Alınan bu b<'yannamcye rotoımırıa • 
nnı ckltjcr k lclndc yazılı ı;oı;ıulann 

ceva.bını doldurarak altını imzaladık • 
tan eomu mcnaup ''cYll kayJUı bulun • 
dUklan Eıınnt BlrUtı veyıı. kurumlarına, 
brJ.Uı:: ve kurumlan olmadıaı takdlrdc 
mmta.kalanndakl emnlYet merkcı:lc:1nc 

ınönderecauru la.s<1n: ettirip Slnd:Yom • 
da acıan atır 1.8<:1 büroBuna numara 
bnılıtı verecek! rdtr. 

Atır ~ıııtı kom1syon<"n kabul cdl • 
lenlerln ~ nnıı.melerl Uzerlne ağır la· 
Ol olduklannı g!i tcrır dam~ ve bu bil· 
ronwı mllhüril ile mllhürlcnerck kendi· 
lertne iade oluna<" k, sah bl ırununlıı. ka· 

yrtlı bulunduğu D:ıl:ıtmn B rUC.1ne g! • 
den* atır ltcl kartını ıı.lııcakkıl"dır. 

(Alır ıscı vesUmsı: yuknnda row:nı· 
fl ;raıı11ık -·-·-- nın alır ite lltı 
kabul cd lmtşt r. bbu ves ıı mukD.bllln· 
de alır lıH;l ka.rtının vcr1.lmcs1.) 

Beyıı.nnnm 1 H · 12·1942 taMhlnl'!en 
Z-12-1942 cu a ııllnO akaamına ka<Ja• 
Sta.dyomdakl bllroya vcrllm~ o .acak • 
ta'. Bu mlld<I tın hitamından sonnı )a· 
pı1aca.k mürııc:ınt ve ltlr zlıır ancak ~e· 
111 -.m l>CŞlndC'll on ita.bul ve tetkik 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 
Tefrika No: 31 

Hem zaten Dclaney ile Kennedy'yi öldür. 
mck suçundan ıevkif edileceksiniz... Böy
lece kcndini2i emniyette bilerek rabıt ra· 
hat konuşunuz.. .. 

Vasetti: 
- Beni tevkif mi edeceksiniz? .. diye 

bağırdı .. Ama Kennedy ile Delaney'i bco 
öldürmedim .. Yemin ederim ki onları 
ben öldürmedim. Hatti onları öldürme · 
mcsi için ona o kadar yalvardım. Bir 
türlü başa çılcamadım_ Ha)'<luc adam.-

- l>eath"dan mı bahsediyorsunuz? 
Vaseui korkudan citriyerek, sayıklar 

gibi: 
- Bilmiyorum.. Onun Dcadı olup 

olmadığını bilemiyorum- dedi" Aklım 
karma karı,ık •• Siz aorun ben cevap ,,. • 
reyim .• Daha iyi_ 

- Peki .. Öyle i~ Delaney ile Ken· 
ncd} 'nin iildürüldukleri gece onları Bay 
Corbyn'le konuşurken gördüjünüzden 
başlı)ıalım .• 

- Onları orada ben görmedim .. Ora· 
da olduklarını ve Bay Corhyn'le konuş • 
ıutdarını bana hiidirdiler. Gaıetelerdeki 
bin lira vadeden i11m görmü,lcrdi ve 
ooJarıa ıeveulik etmeleriodca kodwJ'O!'· 

!ardı .. 
- Bildirdiler .• Yaptılar •. Fttiler .. di· 

ye konUJuyorsunuz.. Kim bildirdi? Kim 
yapu?. Kim etti?-

- Tabii Death .• 
- Peki Deadı kim?" 
- Şey •• 
- Korkmayın .. Buraila sôylcdikleri· 

mir.i kimse duymaz._ 
- Death'ın kim oldu_ğıınu hilmiyo • 

rum.. Şimdiye kadar bildiğimi sanıyor • 
dum. Ama yanılmışım. 

- Şimdiye kadar Death'ın, kim ol· 
du~ SaMllŞtınız? .• 

- Hep ocııuıo Gerald Vo~per olduğu· 
nu sanırdım.. 

Sergi°' lifa karı,arak: 
- Niçin VosllCJ"'den ,üphclcninli 

niz? .. diye !!Ordu .. 
- Bütün emirleri het' ondan alır 

dım •. Sonra parayı da hep o verirdi.. 
Meier o arada bir vasıtadan ibaretmiş. 

- Peki fikrinizi niçin birdenbire de· 
ğiştirdiniz? Size zannınızda aldandığını· 
71 g&teren bir hidi~ mi oldu?-

- Çünkü omı da öldürdüler-
Bergi111 da Bcııı de birden irkildiler .. 

Ben, onun hiru ı;ükunet hulma~ını 
bekledikten sonra: 

- Peki- dedi .• Ölüsünü nerede gör. 
dünüz? •• 

- Anlatacağım .• Hepsini anlatarn . 
ğım .. Yalnız bana biraz !IU bulabilir mİ· .. ) 
sınız.." 

Ben zile basarak memuru çağırdı. Su 
istedi ... 

Vaseni 9U}'U içıikıen sonra: 
- Kaç gündür .. dİ)'C tekrar \Öze haş

ladı. Kaç gündür kapı dışan çıkmıyor -
dum .• Defa.ney ile Kennedy'nin gözümün 
önünde öldürülmeleri fona halde Asabı • 
mı bozmuştu. Hem Vosıx-r'den hem de 
polisten fena halde lc:orlrn)"ordum .. Geçen 
ı.:ece bir"<fon teldomım çaldı •. O .• O idi .. 
nana Soho Square'cla hir otomohil bı • 
raktığını ~ö)lcdi ve numarasını da bil . 
dircli. Gidip onu oradan almamı Totte • 
ri<lge'e götürmemi, içindeki eşyayı ora· 
daki yol ağzında dışarı atmamı emretti. 
Şoför yerinde de para bulacağımı ilave 
etti-

- Ôıerininlc çıkan elli 
huld11J;ı111111 para mı idi? 

- Evce. •• 

- Peki sonra? •• 

fira orada 

- Emre itaat ecmiycnin haıına ne ı;:e-
lrceğini biliyordıun... istemiye istcnıİ)·e 
Soho Sqııare'a gİttim. Numarası bildiri· 
len otomobil orıadaydı. Onu alarak Tot· 
cerid,e'e kadar &ittim. Orada r.oJ ai;wı-

~~~· ~er saat, ~er ~la~ik~ ~a tim_di öl<I~ • Hütün hunlar o kadar ani olmu,m ki 
rulurum, ha şınıdı oldunılcceğım <lı>·e )'<"rİmdc-n kınııldamıya hile vakit hula • 
hC)ccan içinde yaşamaktansa .gelip rolisc mamışıım. Saşkııılık ve korku da ucen 
teslim olmayı tercılı ettim .. Ölüme mah· elimi ayağımı kcsmişıi" 
kum edilmek hile lır)}'le her an ölüm kor- na c ıtı K >ed • • "A llııh 
kusi)·lc yaşamaktan daha iyi ... İşte artık k -

1 
y ..Q yn ~~1 

d' Y nınl aş-
d " h da . . ına ot- yapmayın. ıye ya varan !le-

ya,a ı.ı;ım .•yata yanamıyacağım lÇlf1 ~ini du)111u, .• Demek omın !Oizi yardıma 
burn~~cldim.. Ç'dğ1m1ak i<in "Altah aşktna Joe .... dedi· 

· ğini ve "yaımıayın!"" diye de VMr>er"e 
- Mesele anlaşılıyor .. diye söylendi .. lıital>cuiğiıı1 iddia ediyor9Wluz (~le mi?. 

Sonra: 

- Gelelim Dclanty ile Kennedy mc
\elcdne dedi. Ratcrs' Oub'den onları ala
rnk çıktıktan sonra ne yaptıl)lz.?" 

- Doğru evime gf»ürdüm. Vo!lf>CJ' 
de oradaydı. Onlara Bay C..orhrn'le ne

ler koaıw:ı!k'•.t.111 tordu. Taıbü Mkeloıi-

- Evet.. 

- Peki. sonra Ray C..omrn kapınızı 
yıımnıldamı)-a haşlamış.. O sırada !ıiz. 

pencereyi açıı r:ık Kennedy'yi a,aiı atmış· 
sıııız.. Buoa ae dersiniz> Kcnne<I) niıı 

'5omı var) 

4) A Jbc>n:lz: Katalnn Kllpris't 

fi) GllUB<!ppe Mıtgro: (QıcdlW 

6) nncmnnmow: (Eh~ll'le) 

7) E enbcrg: GalQp. 

8) Amuındola: V<'fK'dlk"tc mdıtıl 
9) Uvmc: (Huınruuıque) 

10) l-::rn:cltl('J"gC'f": M>k hüznıö 
lJ) C".ııngıtıerııcr: Aşk canları -" 

1 30 1 ve monlcltct Mat ~ 1 
1808 M it: Rn<IYo Dans Oıitctıtrıı" 

(~,r ; N t F..ı;cngtn) 

UI Cı MOz»t: Ş:ır'krlar 

19 00 KQllUŞ?na: (Zlruat sıntt) 

19 15 MU : TUlictiler 
19.30 M• m t1cct snat ayan ve aJ(11111 ,, 

ber'll'li.. 

19 4!'1 Kon\lŞ!Tln: (13 tlnM.l tnsn.rMJl ~ 
yerli malı hart"" m nnscbct.Uıt 

20 00 M 7. Fruı 1 Heyct.1 
2015 Konuşma: (DM't.l<.'$1Tle s:ıotll· " 
20 30 Muzl'k J S. Bn<"h • KffilaIJ 

r> nnn son:ıtı : ı 

Qı Innla!' : Ortınn Bomr, l\fıtJ" 
F'\"111\efi. 

21 L'() KonU$ITl : (f:vln l::l Ul 
zı m Müzik: Smitı ve tür1ctl1M" ~ 
ZI 50 Ankıım ı;<>nb~ıhtır at kosuiflrıfl 

ııetkC>lC'ıi. ~ 
22 00 MUz : Pu<'f"tn "n n Ofl<"l"lllal"I 

pnrçalnr (Pl.) rı" 

22 :ıo 1""1lrk<'l saat o.yan ve ıtjaflll 

berkTl. 
224!'i 

22.50 Ya.nnkl proııram Ye ~ 

a 



ava Ku umu Genel 
ez İdare Heyetinin 

altı aylık çalışma raporu 

T. 
Mer 

Dünkü turılantıdn lelnrc heyı>t!nln 
l kl rnı>oru okunmuştur: 

< •t'nel Merkez lfoyeumn sayın üye
ıerı, 

•'ürk Hava Kurumu'nun son altı 
ayı, ana hatları yüksek heyetlnızce 

.ıı n ı;a ,şma pro ramımızda tmkfın 
e \ C' d kadar (azla yol alıtbilmok 
c n ı.: ı~ retlC'rle ~mlştır. Her zaman 

.) urc-n \ ' C iyi sezen mllletlınlzln, 
Plım arımı7J ge~klcştiI'm<'k yolun -
dak ) ardımlan bu yıl tam hıziylc 
t(> m ve yıllık gcllrlmlz üç milyon 
l hm n ed ldıkl halde 942 nJn dokuz 
lYJ lç nde gellrlmlz net olnrnk 
~4 044.179> lirayı bulmuştur. Halkı -
ınızın bu yürt'ktcn ilgisini, büyük uı
kay(' ulaşmamızı kolaylaştıracak se
\1.ndirlcl bır işaret olarak ııükranla 
lnanz. 

Havacılık işleri : 
lnönil ve Etlmes~ut knmplnnmız. 

Droı;:re.nılnnna göre ı;alı&m:ılnrına de
.,.ıım etm!şlrrdlr. Bu yıl, In5nü'ndc 
~alı.şarnk plAnörctllük brövcsı alanlar 
lrasında AmC'rlkıı Hava Atase Mua
\rl.nl Mist r Bra.vn da vardır. 

Bu yaz. yctlstlrllen pıirıısütçül!'r, 
Cumhuriyet Bayramı gccit törenine, 
ltlamaiar yaparak it41rııık etmlsl~ -
d r. 

tstanhul Yfiksek Milhend!:s Mt>ktc
bı H vaC'ılık Şu})(>slndC' cnlışımların 
~uşları için Y('Şllkliy'~e bir kurs a
~lmL'J ve bu kursu i k b tiren Ömer 
1 önil'ye pilot turizm brövesi veril
ın t r. 

Yilcr R!'lslcumhurumuz sayın lnö
llll, 17.X 942 t.arfhlnde Ethncs~ut ucus 
meydanını &!'rcflPlldlr !"E'k calışmaln
rı görm<'k v<' fRbrlkıı.mızı dolıışmnk 
IOtfunda bulunmuşlardır. 

Modelcilik: 
Gecl'.n dN'S yılında. Anknra okul-

111.nnda ta!C'ibe tnrafındnn <200> mo
del VC' (5> motorlu modrl ;>•npılmıştır. 
Su yıl, <25> okulda modelcllill: ders
l<?rt vPrilecektlr. 

Hava turneleri: 
Havacılık luı.fttımızda on tnyyarl'

llk blr filomuz, Istnnbul'da uçuşlar 
h.pmış, ş<'hre ve dolayJıınna mUkfı
fatıı dövizler atmıştır. 

Fabrikanın malzeme tecriibc kısmı 
Kar:ııbılk ormanlarından getirilen kc~ 
resteler üzerinde calışmaktadır. 

Kıı.ra.bllk faıbrlknsından satın alı
nan <60> ton celil;ln bir kısmı üzerin
de d<> t('{'rÜb<'1er yapılmnktadır. 

C> Fabr:kaya lüzumlu olun yeni 
tesıslerln kurulmasına devanı edil -
mcktedlr. 

l - lnşnsı tnmamlnnan binasına 
elt'ktrlk santralı, dt'mlrhane ve hllI'\l
ri muamele atelyC61 yerl<'ştırllm Ur. 
Elektrik santralımız, 100 kllovnthk 
bir tnkattcdlr. Ve OC'hlr cleı!trlk snn
trnlı bir ıı.ksnklı~a u~radıgı zaman 
kullanılacaktır. 'l'cdankinde zorluk 
çekilen bazı malzome ıle cc>llk parca
lar demlrhnnemizde yııpılacııktır. Ha
rurl muamele ntelyesl, bir elektrik 
fırınının montnJınn )akında bıışlıyn
caktır. 

2 - Muhtelif hnlitalardnn ve bll
hııssa altimlnyumelan dukUlmll.ş par
calnrın ta.miri tein bir (dökilmhnne) 
ile bir kndmlyumlamn atf'lyc-s ku -
rı.ılmus ve M.M. VekAletindcn (40> 
ton haılls nllimlnyum satın nlınnrıı:k 
ışe başlanmıştır. 

3 - En mo<forn kontrol takımla
rını yapacak hır tnkım ntelyesi de 
raaı~cttrolr. 

Dl Fııbrikanın tcknoloJ kısmı. 
henzln harcanmasını auıtlmnk lcln 
benzın, alkol v ht'nzol kanştınlarak 
vUcuda getırdığı akar yakıtı bir oto
mob ide tecrübe ederek lyı neticeler 
almıştır. 

E> Fabr ·,a kütUpanesl ıeın (220> 
cilt eser daha salın alınmış VC' kitap 
sayısı (770) diclC' varmıştır. 

F> Sayısı (304) r çıkmış olan fabri
ka lşçılerlnc Kurultay ka.rnnnn uyu
larak \"C: yılbaşından haşlıynrak para
sız öğle yem!'ğl verlle<:C'kllr. 4cller 
lem fabrl1<ııeltı blr hııstn kof:usu acıl
mış, bir rloktorla bir hnstnb:ıkıcı ve 
IUzumlu ılfıçlarla cerrahi aletler te
min ro lmlştır. 

ıı • Tayyare fabrikamızın ça -
111

' lrsmaları: 
ık .• 

Snyın Bn.şvl kllimlz SükrU c:arn<'O~
lu, 21 ~ylül 1942 d<.' fnbriknyı gC'ZC'rt:'k 
C'alışmaları ynkından görmfişl<'r ve 
"havacılık lhUya~lanmızın tnmnml:yl!' 
karşılanabilmesi için millc>timl7lıı gös
terdiği alflkanın dnhn çok kuvvC'tlen· 
mcslne lht yaç olduğunu" bt'llrt<.'n 
bir deml.'Çte bulunmu,şlardır. Hükil -
met RC'lslmlzln bu kıymetli tlgllerlnl' 
mlnn<.'ttnrlı~ımızı sunmn(;ı vazlfe sa· 
yanz. 

bir A> Etimcdut Tayyare Farorlka-
sU' tnız, Amı:'r!kn, lnm!ı.cre, lsveç, lsvlc- Teknik öğretim: 

te ve Dnıumarka') a ısmarlarunış o
lan mnlwmC' r;C'lır r;C'lmez pllmlı çnlıs
llıalanna ba lıynbllm<'lc tein hnzırltk-
lannı ve <'Sk !erini tamnmlıunağa uğ
l'aşmak:ta, blr ynndan da M. M. Vc
kllleotıne alt revl1.,ı;ondnn ·ıx;cet'k tny
l'ıı.relerle hnvaeılık dıı.lr<'mfzln tayya
re ve motorları:ııın umumi munyt'ne 
Ve tamııı lşlc>rl Uzenndc calısmnkta -
1ır. FM>rEkımın yeni yarıtlarla t:t'nis
lı>t11mesi işine başlanmıştır. 943 son
ha.ııannda tnmnmlnnncnl:ını umdut:u
l'rıuz bu inşaat lbltlncc fıııbrlkamızın lş
ıaı e-t.ti~ı yürolcümü, takribi olarak 
(5300> metre kared<'TI <12.500) met
te kareye cıkncaktır. Bu lnşa..'lt nm
tında ta.brlka etmfındn lüzumlu bc-
1.ı>n sahalar ve yollnr d yaptınlmak
tadır. Fabrl.kıtdn calışnnlarn kolay-

k olmak k n, Dcvlm Dcmiryollan 
tflaresi tarafından bir T.H.K. lstasyo
ııu kurulmuş ve bu ls~onlıı frtbrl
lta ara...-nndıdd YQI dn dOmnlC'nm?Ştlr. 

B> Cı«;en raporda nrzrdilen imal 
itlerine davam cdilmclktrdlr. 

C> Tnyynro VC' motor cndilstrlsln
d.. kulln.nılac!l.k y!'rli hammaddl'.'ler 
~rlndek1 l~!'lemeler tl<-rll'llll"ktedir .... 

Bugü •• u 
at yarış arı 

Bugün saat 15 te at yanııs.nnm on 
'ınc Şehir HLııodrornund:ı l!a.ı>ıl.;cak -
·~. Ml!Vlllm ııonu ı:elmle bulundu{:undıın 
bı.ıil'llnkü >anılnnn cksCf1ı;1 mut.at Ozc
~ tenhadır. Bununa berobCr çUtc ba • 
lıı.tn konuklu~ çalı m1nJ.:Uı k~ ile 
're.p a.t ve t.nyJ:ı.nn:ı mahsus handikap 
ttırıun mühim iki yarısıdır. Bunlardan 
bllha a yedi halis knn arnP hn,yvanmın 
tı1'.'CCll:I h:ı.nd!.ka.ııın lclndcn Ctkınıı.k h LY• 
it ıııonıur. Bu vazl><".'ttc l:'l"llC oldui<ca hc
>~nb ve zMl'kll ko ulal' ırö!'<'<'Cf:lmlzl 
lltrıh cdjyQrum Her halde müst<'rclk 
~L .. ıneraklılan etıeY srkınUlı dııkikn
lar ~\rocek!enttr. 

'1/r.,/NCI KOSU : 

.Kuvvet kosusudur. Cc ve daha yu • 
~rı yaetakl ye H sat kan ıru:ıı-ı:ı: at ve 

l'llklnnı mahsuııtur. lkramb~ 4:SO 
ltı-a mcıınre&1 2000 mctrcdlt'. Kosıoa ny
ıq ahım mcnsuıı ki ha11s kandan ~ay
l'lııı yıızıbnamıttır. Bunlar da B. Fehmi 
' sıırnı::ıu nhınnın (Buket) ve (Demet) 

~lerlndcıkl taylandır. 
llcr llCllC tekrar C'(tllcn bu mUhlm ve 

İstanbul YUkst'k MUht>ndis .?\foktl'
bi Havncıhk ŞubC"Slndt•kı dcrslPrc Uc 
Polon) alı m0h<'ndlslnılz lıırnfından 
dC'Vn:m edilmekte ve ücrelfor:I Maarif 
VcklUetlnce ÖdC'fınmklc<liı·. Du ile 
pro!C'SörUn yanıfüla ns tan olarıck yc
Uştırlimokte oları iki 'J'{irk mllhendi
slnin bu clPrslcrl yalnız hıısına ldal'e 
roCYb!.lı"'(lk olgunluğa ı.-clmelerlne ca
lışılmoıktadır. 

Aziz arkadaşlar, 
Son aylan dolduran olaylar, ka· 

nadlanan m.llcUcr en ·ında yMSdığı
mızı daha ~k b<'llrtllerl(' meydnnn 
eıkarmıştır. KJtalnr, blrblrlerlnc s~lı:
lerdeQ bağlanmış; dl 1, C'rkckll bü
tün calısnn kollar hıwalnrda vazife 
almıştır. Bütün korunma ve yenme 
kuvv!'tlerlnln göklere tnşındı~ı b r 
dUnya lçlnde, çalısmalnnmızı daima 
yetmez gôrmck ve hamlC'lerlmlzl ım
ktının üstüne cıknrnca'k kadar co -
ğaltmak zorunda bulunduğumuzu bir 
an unutmuyoru7- Dlroktln<'rlnlzdC'n 
ve güvf'ninlzdl'n nlrwn(;ımız kuvvetle 
yUrüyccC"k olnn ynnnkl çıılısmnları
mız dn hep bu gôrfü:c dnynnnmktır.'' 

m<'.kto ise rtc Jcoştmun mtıntalı olması 

~I knmurmaktadır, Gecen acnıı kendi· 
ıılndcn hiç btr ecy bcl<lcnmb'en (Yıl -
ilız) ın, kuvvM.11 rakiplerini mlınlalnrı 
atl:unamalan dolll.YISIYle b!rlncl oldu -
ı::unu unutmam~nızdır. nu vıızlyctte 
her bb1n n bu kOŞUYU kazıınmalıınnı 

mtlmktln sönnck hl\tlı olmaz zanncde
rlrm. 

DORDVNCU KOSU : 

lk ve dahıı Y\l.knn yn&tnld saf kan 
nrap at ve .kumıklarıı mnhıi\1$ lınndl -
kaptır. lknımlycsı 450 ı ra mes.'lrl'fii 
1800 mC't'"Cdlr. Koşuyu yazılan huyvan. 
lar eunl ınlır : 

1) Bora (h':. Kökteoor) 62 kilo 
2> Tnrzan < F'. Vural) l)!J kilo 
S) Hızır (S. K. Oıımnn) 57 kilo 
4) Y:ıl:uınz CM Gokeı') IH kilo 
5> Alok o-:. Alntı 53 kllo 
6> D:ıl>I (C. Böke> 50 kllo 
7) Can CM. Daynım) 48 kUo 

Ut koşu)n iki taydan bıuıkuının iş· 
lira k !!demcnıl'S1 at ve ya.MI mcrnklıla
tıııı hayli mUtC<'S51r ctm~ttr Mamafih 
'h.eVııım sonunun ıı:clml.8 bulunması rıo
'tıı yJe bu yıtrııın dıı. tenha oldut:unu 

t1' lıııb111 cdert".k tecMOrü hat Uotmcl< lat -

bı!Q r, 

Bu, 2"{inün en karışık kOf\Jınıdur. tk
lü taylnr &imdiye laıdnr kcndUcrtruıen 

b(lyt;'{lcr1Yle y:ıpUklnn k0&11lnrdn hiç 
blr dcr«e nl:unamıılıı.rdı Bununla be _ 
mbcr o kosulard:ı (Tomur<'uk) ır bl, 
(Sa\'a) l:'ibl, <C<-YL."lnt~) ı:lbl kuvvetli 
hayvnnL: r vardı. Buırün o kuvvctlllcı1 

koşmnmaktndır Büyük Yll81ı olarak Yal
nız (Bom) vardır. O <L-ı noağı YUlmn 
sınırını ka)'bct.ın!ı b vazcyottcdlr. Du 
sebepten b:ııtıı (Tnn:an) ve <Hızır) ol
mak fü:rre koıu:Yll (Dahi> n n de kan _ 
eacal'ıını 7'.annct:ncktcytm. Gecen hntta 
kuvvetli rakipler arkasınd:ı UçUncti gc. 
len (Ak>kl un dn ihmal l'dllmC'Mesl JA • 
zımdır teı uzattım gal1b:ı: yukıırı<iıı oo 
ııl)ylcmlstlm . Ko u eok k.ıırıııktır. Bu 
l"!n tctndC'n cı1<amnllıl'ıımı ıtırnr etmek
le bC'rabcr bir bnıskasının da cıkncaı::ını 

zıı.nnctml:rorum. PA'n 817.lc~ dört hay • 
vnn ıröstcrdim S:zlcr !cinden bir tklslnl 
scçcblllrstn iz. 
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1
1r1Nr/ KOSU : 

~tıt koeıısudıır. üc ya61ndnk1 yeril 
>trırn kan tnı.ılllz erkek ve dl61 taylara 
11\;ı u«tur lkmmlyesl 1so Ura mcsat!'
~/600 metred r. Yazılan wııır &unlar· 

BBŞ1N01 l<OSU ı 

Uç \'e daha yukan )'Rş\akl vc ıcnC' 
zarCındıı kosu knzıınmnmıı Mt kan ln
ııtıız nt ve kısnıklam m.'\hsustur. lkra-

1 ı Kııdl'r (T lebllen> 63 ktlô m!Yes 800 Um mCBatC'51 1800 metredir 
:!ı So>d.1n (ll. Ennleı 61~ kilo Bu koşU)'ll tkl hnllB kan yazıbnışur. 
ııı Yab ng(llO (M. Çltk) Gl'ıt ktlO 1) Ht'Yb<'ll (İ. Aytnc) M ktlo 

I ~!iz 2J HM (il. Kım.y) 1:13>,!ı kilo 

~ 13n~dbb~ı::::~::ı~~:~u ;r:.ak p- Bu lk1 tıayvıın da 11<:ne urtmda hlc 
-. Belki btr muvntfnluyr.t kaz..ı.ruımamııtır. nu -
·•ınc ı:llr!! ııanslı bu mnktayım. 
' kt1> 1 bilir Faknt nunla beraber dııhn b'I vazl.yctte oldu -
~ ~ıı nı kend tnfl m o a . ı::unu zamıetlll!lnt (Rest) t k~unun muh· 
,. uz ık ur Jhtımııld r. l tcmcl ırnllbl oı:ırnk ~!lrmcktey!m. 
0( NOlJ KOSU : nııı:Un <ClFTE BAlllSJ her zamnn 

oldu{tu ırtbl bir t.ıınedll' ve cU~Uncuı ile 
".:aıı mAnlalıdır. Dört ve <'!aha ~n cn:ırdilnclll ıco:ıutar ıınwnd:ıdır. 
lakı >erli yll.l'lm kan lnır!llZ at ve 
ak ve 1<11cıerc maJUU tur. tkrıı.mt - Hikmet YAZTCJOCLU 

lo'. ıı.:ıcı ı rn m1ı11 tcs S500 metredir. 
Y ~zıı n dört yarım knn sunlnr- W SSlJ11Y7lCll.JIO ...-..ıunın • 

r • 

Yurttaş ! 
İsraf bozgunculuktur. 

lı Alccylnn (H ÖZC'n) "r.I ldlO 

~ı Ccuur (T. Atcan) 72 k110 

'?ı GUl<ı1'n et Tct k) 70 1-4 1e1ıo 
°'> b (Atlı S K) 70 k110 
lııt bııkı$~ ( b: n) ~ıı ırörUl - ......... J(J~~ 

(. H. P. Vilayet 
Kongresi toplandı 

(ifası ı inci sayfada> 
Cemalettin Or <Merkl'ZkOıZnl ve Ke
mal Gürol \Nallıhan> seç1Lmlşlerdir. 

Bundan sonra kongre ilk va.zlfe 
olarak Partinin büyük kurucusu Ebe
di ŞC'f'ımiz At.atiirk'ün muvakkat 
kabrini ziyaret karan vermiş ve bü
tiln Aza h<'P birlikte bu mukaddes 
vıırı:Ifcyi yerine getirerek an'knralıla
nn ('.bedi mlnnC't ve şükranını ifade 
eık>n bir çelenk koymuşlardır. 

Ziyaret dön~llnde cnlışmalanna 
davam eden kongre, idare heyetinin 
lkl yıllık raporunu dinledikten sonra 
dilek, bUtee ve hesaplan tetkik t'n
cümenlerJ için yedlscr Aza sccllmlsUr. 

D!lek encümenine: Nnşlt Ulut: 
<Sa!Al, Kemal Zeki Gencosman <Ka
lecik), MC<'dı S. Sııy.mnn <Cnnkayn), 
Silleyman Fa k Ö.ı!knn (Haıymana), 
Şükrü Torun (Beypazarı), Muı;Uı;fa 
BRŞ('r <Keskin). 

Bütce encümenbıe: Rıfkı E\TCn 
(Beypazarı), Sadt Batu <Canka')'n), 
NC'Clll Aynşlı (Kızıknhnmnm>, Dr. 
Abılullıth Bllg!'n <Polatlı), Fazıl Kon
gut <:"l"allılınn ı, Taltıt Osnıanol!lu 

<Keskin), Iln.gıp Tliı:iin (Çankaya>. 
Hesapları tetkl:k cn<'ilnırnıne: Ha

lil Na<'i Mıheıofılu Cl\forkcz kazıı>. 
Osman Nurı Tiınerlne (Kaledk). Hü
seyin Öker <Cubukl, lIUseyln Fevzi 
Hakman C\ferkez kaw), Hnsbl Sar
gın <Çankaya ı, Galip Tt'kcll <Polat
lı), Ccoı.det Eren <Nallıhtın) sccll -
ml!:Jerdir. 

EncUmenler diln öl:'lcden sonra Y<'
nlşf'hir'dPkl \•iltıyE"t lrlare h~U bina
sında toplanarak cnlısrnışlnrdır. Dilek 
encümeni, oc<ı'klardım başltyarnk sfi
zille silzülC' vilfıyet kongresine' kadar 
•elmiş ol'ln yUzleı'Ce diler,! bl('('r hl
rer t tkl ,f<'n •eclrm~ ve umumi he
) ete sunrrıak üzere hazırlamıştır. 

Kongre bugün saat 14 ti'! toplana
rak calışmalarına dPVam edecektir. 

idare heyetinin iki 
yıllık çalrşması 

DUn alkışlar ve tasvip tE.'7.nhür!P.rl 
arasında dinlenC'n ldarP h<>yeti rıı1>0-
ru ışu cıinıll'll':I<: baslı yordu: 

D!inyanın ıçlr'd" çalkandığı büyük 
buhran V<' umumi kararsızlık v112i
yetl karşıı;ınd~ )'Urdumuz emniyct ve 
sükun, hal ve Ateye itimat manzara
sım .uzct.mektedlr. Hakkından P.rnln 
ve vatan ml'dnf:ınsına knrnr vermiş 
bulun<ın mllleUmız ve onu temsil e
elen B iyQk MUle~ Meclisi, Yüce Milli 
S<'fı'nın etr:ıtmda sarsılmaz bir küt
le ha1 iı•dn toplanrr.ıs bulunmaktadır. 
C'umhur;)ret ıeJlm'nde f'.n iyi tcım.nü
dU bulmu~ olım ıı.s!l Türk mılll'tlni 
teşkil ·d,•n her wtandaş devletin lç
tlmat hay11ı ında 1t..ınış oldulhı vaztte
yl milli birliğe tam bir iman lçtndc 
bilyiık bir dikkat ve düril!;llilkle gör
tn('kle, gfiııiln islerini yarının hnzır
lıklnrını ihmal clmlyerek ynıımıı.ktn
dır. 

Cumhuriyet hi.lkilmc1lmlz el llnyn
nın g{'Çirrlil:i bu vıı:hlm huhrnn knr-
5ısında Türk yurdunun selfı.mct ve şc
rC"fll lstlıkl!UI için har türlü basiret 
tedblTlerinl nlmış, tarihi:! eşsiz kn:h
ramanlı:k d!'Stnnlan ynzclırmış olnn 
s:ınlı ordumuz, mt'lllleket bütünlill'..-0-
nli müdafaa sahMındıı k<'nd!slne dll
şeb!ll'Oe'k h!'r vazifl'YI ('mn~·ct ve mu
\ afftıkn. <'tle başarmak hazırlı •ına de
vam eLm,...ktedir. 

Cıhnn badiresi karı;ısında Türk 
yurdu emniyet, nJ7..nm, sulh ve se!A
met tımsnll olamk tec<"lll eıtnıekte ve 
kongrem zm bu toplantısı da vnlcur 
milli b!rlik, milli iman ve auurlu ira
de ve nizamın canlı bir ömeitlnJ teş
kil etml'ktcdlr. 

Bundan sonrn, YQcc Milll Sc!'imi
~n HU~ ilk Millet Meclisin! ~ıs nu
tuklanndn söylecll'Jderl bUtlln insan· 
lık t.çln bir rters olnn cilmlcll'rlnl tek
rarlıyan rapor, Cumhurrclslımizln 
mrm1okcl lflerı üzerinde vM'dlklcrl 
yüksek dlrC'ktlflerl de bl'.'llrtmcktc ve 
bu sahndn ParU teskllAtınn dUşen vo
zllclcr üstünde hflhııssn durmaktadır. 

R!'Smt vazlf<' sahlıılerlne ve en bM
ta Cumhuriyet Hükümetlnc candan 
yardım etmekten fbal'ct olan mlllet 
vazlfcslnl kudsl bir düstur olarak ka
bul eden Partinin, her fırsat ve vctil
lcdcn istifade ederek bütün vatan
daşlan aydınJntmıı.yı ve bu dfistur ü
zerinde tok kalb hnllnc S('tirmeyl 
kend~slne şiar edinmiş oldut-u rapor
da bilhassa kayıt ve işaret oluıunak
tadır. 

Her fırsatta faydalı musahabeler 
tertlliedıldlğl, teşkil rdllen llnlk Dlr
ltklert için Partlml7.ln Vı:! halkımız.ın 
.ı;Uvenini knznnml$ olan zevatın bu 
tcsdk'kfıide vazife nldıklarını, millt iti
mat, emntyı>t ve m lll birllf:lm17,c kar~ 
411 yaı,ılahilccek menfi propngnııdaya 
karşı alınmnsı zaruri bulunnn uya -
nıklık tedbtrlerlnd<' Parti tcşkllltının 
fııal bir rol oynıtdıjp, Cwnhuriyet 
bayrnmlanndn ve tııışka yıldiinfimO 
vcslklerlnde halk kürsUlertndc halk 
hat plerl tarn!ındnn verilen konfe
ranslarla htılkın her mevzu üzerinde 
~dınlntıldı!h ro.pordn üzerinde duru
lan bt'lli başlı mcsolelcrdendlr. 

Bundan sonra Parti tcşckkfilleri
nln cnlışmalannı tafsi!Atlyle izah e
dt>n ve kaznlıı.nn dıl('.klerlnl birer bi
rer nıtklroen rnpor bütün kongre A· 
znsının ve bfitUn milletin du;y~usu ol
d uğundn şQp!ıe olmıynn 1U cümle ile 
nrhayt't bulmnktndır: 

"HC'Jllm\z tçln hPr türlü saadetle -
rln m<'mhaı olan ıızlz Milli Sef'bnfz 
lsmet lnönO'ye !!il dl'rln bağlılık hls
ll'rlmlzl ta?.1.mle ifade ctmeğl ve onun 
5nderllğı ile dalm:ı rl!Lha nıliternk
kl, dnha milrc!feh ve rlnha kuvvetll 
vııı nna snhlp olaenil"ımız kannatlnl 
teyicleylemef;I va1Jfclerimlııln en şe -
rı:>fli<:I teltıkkl ettiA"lımlzl an: ile :Yllk
sek kongrenlı:I hürmetle ~IAmlnnz, 
ve mcsa.lıilzde muvıı.ffıı.kıyeUcr dile
riz." 

lzmir kongresi 
çalışmalarım bitirdi 

lzmır, 12 (Telefonla) - C. H. P. 
h:mlr vllayet kongresi çnlışmalnnnı 
ougün hltlrmlştlr. lleri silrt!IC'fl dl -
!ekler arasında nOfusun artmasına, 
fa'klr, kl~eslz oocuklann korunma -
sın:ı, lstllısnlln fnzlnlaştınlmnsınn 
Tzmlr'de tam t~lllttıı bir ilnlversltc. 
bu mümldin olmazs:ı, bir tknret fa
kültt'!ll açılmasına ve r'kmek flıyntmın 
ucuzlntılmnsınn dair dilc-k!C'?' vardı. 

.Yeni lda!X' heyeti rt'\-Uknt Mustafa 
Mtl nlr, Belediye Reis! Reşat L('!blr.bl
ciojtlu. Dr. Kiimurnn, Ekrem, ı:;Q"krll. 
muallim Rahmi ve Mithnt, f.mıll\.k 
BnnJcıısı MUrlürll ~t'dat'Uın tt>sckkill 
etmı&tlr. R!'isllifo i:<'n.-. nvukııt :!\1Unlr. 
Hn!kevl Rclsllğine de Dr. Kltmurnn 
~"Ç'ılmlştir. 

Kongrelerini yapan 
vil§yetler 

Anknrn, 12 a.a. - Bıııtün ı:elm ha 
!>erler Kırectılr, lzrn1r, Mur:ııı, Ant.al<.Yn 
Kaysert OumhWi>'ct Hnlk Partisi vllll· 
Yl't kongreJcrtnm totılandı'klnnnı ve tz 
mir hariç d lj!"ez'lcrtntn <:alısmalnnrı tıı 
llrerck daı?ıldıklarıru blldirın('kt.ccı:r. 

1 
Ankara Levazım Amirliğine 

gelen ilanler 

Sığır eti alınacak 
..\& Pos. 1140 Sa.. AJ.. Kom.dan 

CORLU 
Edime blrtlklfti lockı 20 ton alğır Ct1 

pazarlıkla lli!ltm alınacaktır. lhalc 21-12-
1942 ırünü saat l!5 tc Corlu Bll.tm aJmn 
komlsy<n'ıunô.a ;ıraııılaoıı.ktır. l'ıtııvnldaı.t 

t~a.tı 11)()() lılre.dır. ::ıa.rtname ve evsaf 
ber ıtOn loom:lsyon<lfı &'ÖriJlebllir. İstek -
itler.in ı.ıızwn.ıu veırlknlar1)-le :ihale ~ünü 
gelmeleri. (10526) 6555 

T.;.mirat yaptırılacak 
Kayseri As. Sa. AL Kom. dan: 
KeJif bedeli 15455 lira 87 kuruş o

lan Kayseri hastanesi tamir i~i kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmll)tur. flk ıemi
natı 1160 liradır. İhalesi 24. 12. 94..? pcr
ıembc günü saat 16 da mınuıka sauo 
alma komisyonunda )apılacııkur. K~if 
ve ,erait her sun komisyonda söriilebilir. 
fsteklilcrin teklif ve ıeıninaı mektupla
ri)·lc ehliyet veMkalarını ih:ıle saatinden 
rn az bir sa.u evvel komisyona vermiı 
buluıunaları. (IOS25) 6556 

Kuru incir alınacak 
Şişli As. sa. Al. Kom.dan : 
Müteahhit nam ve hesabına 200 ton 

kuru incir satın nlınaca.kıır. 200 ıon ku· 
ru l:ıı<'.Jr toı>tan bir ıstekllYc ihale C'd ! le-hl 
k!ceğl i:lbt en az !50 tonuna tallP ~·ık • 

tı{:ı ta.kdt:rde de ihale edllcblllr. Evsaf ve 
h 115Wil ııarUıı.n Kom .dıı. ~örü lclı l.1tr. Uc
hcr k1J.o&unun muruunm{'ll tıyatı 95 ku
ruştur. thale 24-12-1942 pcrocmbc günQ 
ıın.at 10 dn yapıllıcaf:ındJln tallı>lerfn kati 
tmı!nntınrtyle Hıtrblye'dc Yd. Sb. Ok 
daJcl Atı. POI!. 920 Sn. Al. Kom.na m(l -

mcanU.'ln. (10482) 6j(l8 

Nakliyat yaptırılacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko, dan: 
J-:rzııruın - Trabzon yolu üıerhc 

ve cıvn.rıııa 3000 ıı.ınde unklı lilJU ton 
l'§ya nıı.khyatı pazarlıkla ınüıın.kMa
ya konulın11şt11r. Mll•ıakasası 29.12.!H:! 
ı;alı gunıi saat 14 te yııpıln<'aktır. F:Ş
) 3 nakllyatınııı tahmin lıeılcli till25 
lira olup teminatı 8613 lirıutır. l~r 
•rnkliyatının tahmin brıil'll fil 1211 lirn 
nlup teııılnntı ~613 liradır. Nnkllyatıı 
ait şartname herı;un koınis)'onıla gıl
rülelıllir. İsteklllcrin hclli giın ve sa
atte ternl•1atlariyle birlikte komi V<•
na müracaatları. 674tı 

Sığır eti alınacak 
Sivas Sil.. Al. Kom.dan : 
uıo.ooo kUo sııtır ctı Jcnpruı :zarna t•l.

slltmcye konıılmustur. Eksiltmesi ı-1-

lo.ıll cuma s:ilnll sıınt ll5 te Stvas Sa. Al 
Kom.da ynpılacnktır. Şartnamesi lst ın 
bul, Ankara I.v. Amll"Hkleı1Ylc Si\ as 
Sn. Al. Kom da her gün ııörtıloolltr Sı • 
r:ır etinin beher kUcıı;u 60 kunıe olup 
tutan 90.(l()() Hnıdır. ttk teminatı 6750 

ILnıdır. t&tcklllcrln belli s:1Jn vcı 1111atte 
teklif mcktupla.nnı kanunun tarlfatı 
da1rcslnde hnzırtıynmk !hn.le ıınntlndm 
bir saat ~vvoı knmtsyona vermiş V(')"ll 

bulundurmuş olmalan l!ı.zım<tır. Postıı· 

da1d &'l'Clkmcler mazeret Bl\Yllrunaz. 
(16252) fl(',R5 

Ktıru ot alınacak 
Erzurum AB. Sa. Al. Ko. dan: 
MUtenhhlt nam ve hesabına ip ve 

tC'lba:lyalı olmak üzere 1500 ton kuru 
ot açık eksiltme ile mnnakasaya ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 150.000 11-
m olup temı.natı 8"750 llrıvlır. Müna
kasası 18-1')-<l42 cuma giinU saat 14 
de ynpılacnictır. Sartnamesı her gün 
komisyonda görlllcbtllr. İsteıklllerln 
belll gün ve sanUe tcmlnntlarlylc bir
i ktc komisyona mf\nıc.:ıatlan. 

(lC»ll) 6440 

Patates alınacak 
Balıkc .. ır .As. Sa. Al, Ko. dan : 
Beher kilo~una 40 kuruş fiyat tn.h

mi ıı crlilcn 100 l<Y.1 pntaıes pa:r.nrlıkla 
cksiltmeğe konulmuştur. P.kslltıııcıri 
24.12.912 ı;llnli saa! 111 tc Ko. ela yn
pılncaktır. 1'<'nıinatı 6000 liradır. Hv
sd ve şıırt l snnı görmek isliycnlcr 
her gUn komiıçyonda gbrülehilir. 'l'ı\
Jlplcrln muayyen saatte komi yomı
muza müracaatları. 6746 

Kavurma almaca.K 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

Erzinenıı AB. Sn. Al. Kom.d:an : 
735 ton koyun ctJ Jcıı. vwnuısı \ e 62 

ton ınıtır eti ııc.-ı.vunnnsı pazarbkln. rnü
n..'lkltıı..'lYQ ktmulmuoUr. Münftkn911SJ 22-
U-1942 salı ırtinü &·uı.t l5 tc yapılacak -
tJr. :tW;ıru!ı C!U kavuıtıUUllnın tahmin ı:ı...~ 

deli 2205000 Hrn o.tuı> tcmınatı l!WllJO 
Imvbr. SıA"tr ctıııln tahmtn oo.teıı 155000 
l1M olm> tcm1nııtı 18000 liradır. Şart -
n:uncırt her gün kom~:md.-ı görü c!blllr. 
lstck'l1Icrtn h(>.lJI ırtl:Tt ve snn.tte t<-m! -
natJarl)1c Jrom~oruı mUrııc:ın:Unn.. 

(10764) 679S 

Sığır eti alınacak 
Kanı As. Sn. Al. Kom d~ın : 
M tı'krasınn g(ll''C PllZLJ' ııtn kon:ın 

5l'O um sığır l'Une istekli cıkma•U~ın -
da.il ,ı.cn den ks uncırc k•mt.W"mı$t.ur. 

B k1 osunun tahmtn tl;,111tU 7a ku1111ır 

tur. lık t.cmhmU S250 l.!radır F.w.."\! ko
lordu eo.'15a!Jdır. Pazarlı~ 23 12.1942 ırU
nü saat 14 tc Kan;'ta kom!s)'onun bu -

tundu~ )~ yapılacaktır lıltRldll rtn 
belli ırün "e Rn ttc tcmlnııUnr!Yle 
tc mürncantlıın. (10766) GSOJ 

Düzeltme: 
Gazetemizin 12·ll-1?4:Z ~nliı nüs -

hasında ınıiş.ır eden'Eskışehir ıı•kerl a 
un alma komhyuııuna aıı mut.ıbi)c mal-
1emr"i alınaaık iH'rnınJa yanlışiıkl.ı Ha
lıke•İr nd;l'ri sarın alma k<.>mİ5yoııundan 
l'ldinde ~ıknıı~ıır. Aslı hkı~l'hir ~aıın 

alma konıis)oııundan ve mutabi>e nıal -
ıcnıe~ini vt'rnıek i•ti)rnlerin de J ~kısc:hir 
a~eri sntın alma konıİs)onuna muruaaı
lan ilin olunur. 

Sığır eti alınacak 
Afyon Sn. Al. Ko. don: 
1 51 \' ~n sığır eti k pıılı zar! 

u ulu ile eksi tme,ı;~ konulmuştur 
F.k<:lltmr VE' lhnlcsı 2S 1 k nun 942 
pnznı t ı gOnti snıtt 10 da yap 1 <' 
tır. :o;ıjtır et n n lwh!'r kl osuna ı:ıh
nıln <'<I mis o an fı) at 90 kuru olup 
muvakkat temınatı 3442 lira 5C ku
rust ur. 

2 SartnnmC'S1 Afyon Sa. A'. Ko. 
dn gorOlür. Tallrılerm Ilı ı" ~antln -
rlE'n hır saat l'V\'i'I t('mlnat akcc-krıy
le t!'kli! mPktuplnrını '\P ıtaır vesl
knlannı Ko. na Vf'rm lerl C!k !itme 
ihale snnUnde hazır bulunnıainrı. 

(10787) 6802 

Keçi boynuzu alınacak 
Balıkesır As. Sa. Al. Kom. tlaıı: 
Beher kılosunn 50 kuru fl,ı;ut 

talımln ehlen 250 ton ,ı;emlık k<çı 
boynuzu p ı>.arlıkla satın alınacak
tır. Paz rlığı 25. 12. 942 gilııU n• 
15 le Balıkesir As. Sıı. Al. Kom, da 
yapılac-aktır. Temin tı 187W !ıra -
dır. 250 ton kcçı boynuzunun hep 
sıııi birden ve.r~bilecek bir ısteklı 
çıkma7.sa 50 tonıl ın aşağı olmamak 
Uzcre muhtelif talıpli alınacaktır. 
Evsaf ve ş trtlarını i("örmek is iycıı
ler her J;'lln Anltarn - 1s..-ı.nbul lz -
mır Lv. imirlikl<'ri ve Balıkesir 
Kom. da gorebılirler. Taliplerin mu 
ayyen saatte komisyona nıliracaat-
lıı.rı. (10767) 6800 

ZiRAAT VEKALETi 

Alet alınacak 
Zlroa.t Vddl.lcti Satın Alıma Kom 

)'Ollundnn : 
1> Knpab zn~ u uı 1ıc 7l5 000·100 ooo 

det rare öldUrmb n mn.hsufi ımz ncore • 
<k!ıı Hnm. ve emsali tleclrlc bu tlo<ic -
l:er\n tııtbl1dndc ıkullanılnca.k 300 500 a -
det tıkıl ııntm al.ıııncakUr. 

2) Fl:ıckJcrln lxıtıerlnc tahmtıı emim 
tlYnt 44 kı.ırue ve tK>her lıl<.-tc tahmin o. 
lunan :fi)'nt 418 kuruş, her tld ocett mıtl
~ alt ıs. tcm!nn.t 3MG l:lra 8l5 ku -
ru&tur. 

3) Elk!llltmc 16-12-1942 ~~ ını -
ntt s:ı.-ı.t 15 t.e Ziroat Vclttılct1 blnll81mln 
yapılacn:kUr. 

4) Şartn:ımC91 Ankarıı'd.'l 7.tnınt Ve -
klılctl So~ın Alnın Komll'!yonunıtaıı, tıı • 
tanıbul'•IA ZJmnt MüdU'!'JUWTJd('() 230 lru· 

ru& bOOcl mmmb Hntlc ven:ı • 
5 ı lııtcltlUemı tcld1f mt'4<1.11plttnnı 

mc tamnatlan ve 2490 51\Yllı Jamumın 
2 nct ve Ucünctı ma~lcrlnde z1kr«l lm 
Vffl!ka la rtn btrm..-tc bcll1 s:ilnd<' da t -

Gelibolu Merkez Sa. Al 
dan: 

Kom. mi'! ıııaattnd<ın htr ıınat linc<!J'C kntl r 

İhtiyaç için sığırları vu tC'llekel e
ri ciheti askeriyeden verilmek şar
tiyle 180 ton kavurma pazarlıkla i
mal ettirilecektir. Muhammen be
deli 54000 lira olup kati teminatı 
8100 llrndır. Evsaf ve eartnamcsi 
Gelibolu merkez Sa. Al. Kom. rla 
g8rUlebilir. Pazarlıkla ihalesi 24.12. 
942 perşembe gl.lnll saat 16 da Kom. 
da yapılacaktır. Taliplerin mczl<fır 
gtln ve saatte kati temlnatlariylc 
birlikte komi!lyona mürac11atlerı. 

(10718) 6751 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

Artlahnn A&. Sn. Al. Ko, dan: 
.2490 5ayıh kanunun 46 rnıı<lde~inin 

M fıkrasına tevfikan 10 ton sığır eti 
kavunnası pa.z"rhkla ı:atıu alına<"ak
tır. Kavurmanın beher kilo u nıev1.11at 
bedell de dahil olmak üzere tahıııi•1 
bodcli 187 kuruş 60 santim. İlk tcml
nntJ 2812 lira 60 kuruş C\ısaf ş ırtıJn. 
mcsinı'le mllnd<"rictir. Koıııısyondn gö. 
rfiloblllr. PaY-arlığı 1 rı.12.oı2 ı;nıın sa
at 15 te yapılacaktır. 67·'9 

Koyun eti alınacak 
K0ırs As. Sa. Al. Ko. dnn: 
30. lL 9'!12 de 20 ton koyun ırt.ı

ne lstekU çık-ınııdığmoM\ ycn.l<len 
31. maddeye lstinadcm kapalı 7'.arfln 
ı>ksfümt"YC konuldlL nk tcıninııt 1800 
!Lrn C\"Bnf kolordu cvsafıdır. Ekslltme 
21. 12. 9.12 pazartesi günn sant l!; t.c 
Karsta yapılacaktır. 1ste'kli1ertn mez
kilr gUn ve saa:t.t('Jl bir saat önce hn
zırlıyacaklan tclcrf mektuplnnnı ko-
misyona vermcleri. <10527> 6554 

Sığır eti alınacak 
B.ılıkcsir As. 5..ı. Al. Kn. dan : 
R<'her kilosuna 90 kuruş firaı ıahmin 

edilen 20 ton sığır eti pazarlıkla •aıın 
alınııoıkt ır. Teminaıı 2700 liradır. 1 '"'af 

kom!s)'ona vemıclcrt. (10'278) 6458 

Terzilerin nazan dikkatine 
Hakkı Bit:il Çonım ıelhı ı:clnıi$tir. 

Bclcdi)e knrşısı Ahmet Dikcr'dc uygun 
fiyaıln satılnı.ıktadır. 510-%7 

- BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
Neşeden yaratılan .. 

Müzikle süslenen .. Aşk 
la bezenen.. Heyecan -
la ateşlenen.. Senenin 
en güzel sanat incisi. . 

ZA ZIB y 
Artisler: 

Drothy Lamou r 

Bing Grosby 

Bop Hope 
Ayrıca: Yeni spor 

filmi. 
Seanslar: 14,30 - 16,30-
18,30 ve 21 de. 
10 - 12 ucuz matinesin 
de Gece Gündüz Be -
nimsin. 

vr ~l'nıitini görml'4. istiymlcr her 
komisfonumuzda görehilirlcr. 

(10768) 6799 
~n~- Tl. G29f 

Sebze ohnacak 
M. M. Velcalrıi l,tıınhul t No. lu ~ıı. Al. Ko. dan : 
Aşağıda cins ve miktarlariyle ıahrnin bedelleri 'c trminaı miktarları yazılı olan 

madddcrin ihaleleri hizalarında gfüıcrilen gıınl"rdc Ko. da yarulacakıır. Şartname ı 
öğleden ewrl her sün komin·ond.ı ı;iirulrbılir lsıeklilcrin muayyen ,d;.iue nıura 
caaıları. (10654) 6775 

Cins! M!ktAn Tah. F1 Tem. :tıın'lcnın gunü srurt1 
Ispanak 90.000 19 
Lahana C0.000 16 
Pırru;a 76.000 W 
Hll'\'Ue 22.000 25 8669 16. 12. 942 15 
Kereviz 14.000 31 
Kamıbahar 22.000 44 
M~·dnnoz 22.000 De. ı,:i 

MiLLi MUDAFAA V. 

Usta aramyoc 
M.M.V. den: 
Ka)'S<'ri askeri dikimeWne 350-400 ku
~ yevmiye ile ehiz ve ~yal .makina
Jard:ın anlar bir makinist aJınaatknr. 

lmıilıanı Ankara dikimeviodc yaptı· 
rılnı:ık uzcre talip olanların bir istida 
ile Milli .Mudafaa \'clcileti levazım dai
resi ri)'a etine mür.ıcaatlan iL:in olunur. 

(10Sl2} 6548 

Erzak alınacak 
M. M. V. 1 No. Ju Sa. Alma Ko.. 

ınisyonund:uı ı 
ı - A.şll#ıdıı yaz.ılı ,ı;iyecek mad. 

deleri pszarlıkla s.:ıtııı n.luıacaktır. 
2 Pazarlığı 14. 12. 942 gilnti 

saat 15 to Auknra Lv. amirli~i bi
mısııdakl komisyonda yı.pılacaktır. 

3 - isteklılcrin belli ı:-Uıı ve 
s attc kn.tl temıııatlariyle birlikte 
komısyonn mUracıı.aUarı. 

Cinsı IAhana, pırasa. ıspanak. 
kıırııab:ıh r. kereviz, havuç, yu -
murt ı, tavuk eli, hindi eti, .süt, yo
ğı.ırt, tereyağı, kuru aogan. armut, 
elma, linı<>n, portakal, balık, taı>.e 

fasulya, p.-ıtlıcnn, taze Uzum, sarım
sak, ycrelmıısı, domates s ılçası, pa. 
ıateıı, ayva, çay, kuru Uztlm, kuy
ruk .) agı, zcytfoyatı. kuru ot, sa-
nııı.rı. U0697) 6739 

Oluklu saç alınacak 
t. \ ekAlctın.dt•n : 

150 ulct ulııklu sıç par.arhklıı sa
tııı Jınac ıktır. Kesif bedeli 211(10 Uru 
kat'ı trııııııaıı da 376 lıradır. l'au.r
lı ı Hı!.! fı4.!. gıınıl saat 10 dıı l\I, M. 
\ d leti .ı. Nu, lu • atıııalma Konııs
)onu ul ~ ıpıl ıcaktır istcklill'rın ıııu-

\ \en ı.,.-Un \ e sa ı,tte keti t<'ııııııatla
rıylc lıirlıkte korııiS) oııda hazı.r hıı

luıııııal ırı. 678<l 

Yangın tesisatı 
yaptırılacak 

M . M. V. den: 
6H6 lim keşif hctlelli Ankara Etlik

te )angın ı~iuıı i,i 22-12-942 Ylı gunu 
:ıaı 1 <; re knpllı znrfla ihale edilecektir. 

ilk temiııııtı 475 lira 20 kuruştur. Keşif 
ve ıarın:ını~i her ı;ıın satın alma Ko. da 
.ı;om~rrlir. hwklilerin ihale .ı;ünü sa.-ıt 14 
tc kadar teklif nıekıuplarını M. M. V. 
4 No. lu n Al. Ko. nn V<'mıclert 

(IO.f<;fı} 6"i23 

Dolap ve masa 
yaptırılacak 

M. M. \, d<'n ı 
ı~oıııı .) onda ıne\ cut reslmlerlnl' go

re 2 <'rzak ılolalıı, lıir uı:ısıı.. bir et 
kııt ıg H.12.!l~.! pazartcı:;i ı;unlı saat 
Hl da ı>a7.arlılda s ılın nlınocaktır. 

Hı iı ı \C şartıı ıııcsi bn gün ko
mi yc•nıl ır ı, lıılır. isteklilerin tek
lıf cdccl'klerı fi•ata p:urc kat'i t.-nıl
nallari~ IC' lıirlıktc helli ıı:ırı ve fi tn.tle 
l\I l\I, \ c-k ılcti 3 Nıımnralı .Salın al
ın' kom syomına gehııcll'ri. 67<ll 

Memur almacak 
M. M. Vekaletinden ı 
Milli Mtiılııfaa VekAletl kanun 

şubesine ınıtıh"ııla memur a.lırıacıı.k
tır. İııteklilerın aşağıdaki oartları 
lıııız olınnsı llı.zımdır: 

1 - TUrk olmak. 
2 - Siyasi haklarına sahip ol

m k. 
3 MahkQmlyett olmamak, iyi 

ahlaklı tanınmış olmak.. 
f - 1'~n az. orta okul mezunu ol

m!l.k. 
6 - Askerlik hiT.n?etlerini yapmış 

olmak ve halen nskcrllklc ilışi~ ol
mamak. 

6 - Memuriyete mnni bir özürii 
ve lıastalııtı bulunmamak. 

7 Yabancı kız ve kıı.dınla evli 
olmamak. 

8 - 20 ya.,ındo.n kUı;!lk ve 35 ya
şmdan yukarı olmnmak. 

9 - Çok çabuk ve iyi daktilo ya 
zabılmek. 

10 Teksir mıı.ldnesi kullanabllen
l"r• kanun ve ııe:ırıyat işlerinde bil
gili ve tecrübeli olanlar veya bir 
yab ncı dil Fransızca, inıdliZ<XI. AI
mancn bilenler tercih olunur. 

Dilekçeye bağlanaoak veslkıJar ı 
l - NU!ııs hüviyet cüzdanı. 
2 - Askerlık vesikası. 
3 - Doğruluk kliğıdı. 
4 - Sat;lık raporu. Askeri ha&

tancsirıclen. 
5 - 6 tane 6X4.:S !otogra!. 
6 - T ıhsil vesikası diploma.la. _ 

rııı aslı. 

7 Evvelce bulunduğu va:ı:ife _ 
lcr varaıı bunlara ait vesaik. 

8 - - Kıs:ı V<' n.çık h/ıl tercUmcsi 
İmtih ın pre>granıı: · 
l - TUrkçe. 
2 - Yazı makinesi. 
3 - Kanunlanmız haklunela ma

llınınt. 
4 - Yab:ı.ncı dil bilcliğini iddia 

edenler ayrıcn bu dilden imtihana 
11\bi tutulacaktır. 

Taliplerin en geç 20. 12. 942 ı:il
rıU akş mın:::ı kadar mUracant l'tmiş 
olmaları 1 zım<lır. (10725) 6744 

Elektrik tesis işi 
M M VekAl&lnden : 
782 Um 50 kunıe k<ıısif l:Mılk-.D1 bır o

lckU1k tesis tel pazıırlılda llıaleye ko -
nulmlllJtur .PazarJJr:ı 17-12-1942 günQ 
ıııant 10.80 00. M..M V. 4 NoJı Satın Almn 
Komlsyomında ynpılacakıl.ır. Kee~ ve 

:1.nrunart h ı.:11n kom~:ı gt\r'O -
lt!tıllir. lstl'ildUcrtn 115 lira 85 kurtn 
kntt U!mtnatlıtrl,ı.'lt! blrl!ktC' komls.t'cm -
•1a h:ızır buhmnınları. (10ü42ı 6725 

Malzeme alınacak 
M M.V. d('Jl; 
Aşnf;ıda cins V<' miktarları YB7.llı 

10 kalem malzeme 18. 12. 942 cuma 
gQnü sant 11 de ııaznrlılda snun alı
n ıwn ktı r. 

11{'1 ın n muhnmm<m bedt'l! 770 U
ra olup kat.! tenuıınu 115 llrn 50 ku
ruştur. 

lstı>kl le>rln belli g{in ve saatti' An
karn'dn M.M. Vt>klllct.l 3 No. s..ı.tın al
ımı komisyonuna g<>lm l!'rf. 
Mıktan Cinsi 

5 nd!'t ma.1dn<ı için trapeze 
ano.htnn 

6 n<lı>t otomatik 5fgorta 5 am
P<'rllk 

6 nd<'t otomatik sigorta 6 a.m
P<'rlEk 

1 nd<'t rezistans 
l adı>t eloktrlkli Portatif el 

mnknbı 1 Mm. den 16 Mnı. 
ye kn<'lar 

1 ktıtu mala pafl.a erlcclt ve 
dişi 1-16 dım 7-16 ya ikoo:ır 

3 k lo sikatif 
20 kilo knlay 

250 r;rıım n ndır 
24 kilo rcztstan yağı 

(10531) 6586 

Ateş tuğlası ve toprağı 
alınacak 

f 111 V. dnn : 
l ı ıy) en ı:ınn H' -aattc talfbl r.u

hur etıniyeu 0000 adto.t ateş tu~lo.sı 

ile 800 kilo ati.il topra~ı (k ıt torba
lu 1.f;rri iııdl') p:ı.z:ırlıld tın ıılın -
caktır. lı lıaııııııcn bcdr'lcrı ' kunu 
1!!60 lira olup kat•i tcuıın tı "ı•14 lı
radı.r. Kesıf ve artn uıı~ h r gu.ı 
komisyonda ıı: ırlllebllır. P rlı.,"1 
14.12.!112 ı•a:r:.nrtı· ı g{lnıl sa t ıı d 
f. M. \'. 4 Nnlıı, Sa, Al, Ko. d )a

ııılaraktır. fstcklikrın k t ·ı t<"mınat-
lnriyl<' blrlıkte ıııııa' ~ rn n vt' 
te ku.mi"~ oıı<l:ı lıuluuıııahrı. ı;743 

Dosya dolabı alınacak 
M M. \'. den: 
Dort ndct du~yn dola.hı 25-12·942 et> 

ma günu ~ııaı ı ı <le pazarlıkl.1 saun lı
nacnktır. Numune V<' şartname i her n 
konıi~yooda ı;orulroilir. hıcld'lerin bel
li gün ve s:ınrte tl'klif cdl'cckl ri fı" ııı 
~öre kaıl ıemımıılan ile birlikıe f { 
V. ~ No. satın alma kon i~)'Qnuna ~e: 
!eri. (10748) 6.,9<; 

1hale tehiri 
M. M. V. d<-n: 

22-12-942 salı günü s t 15 t<' k11 
zarfla lhnl :> ruı ı 111i.n o 
Gök k'tc 50 çift ~ vı n 
na.."llesindc yamlan d 
Uıaleslnln 29-12 942 ı:fin ne- t 
lundugu !fut olunur. 007 61 

Memur alınacak 
M. M .VekileUııd 
1 Mcmurııı kaııun..ı ıcl ki şart

lan h.-ıtz ve iıcret mık !arı 3ı; 6 
sayılı Devlet Memurları ylıkl..ırı
nırı tevhit ve teadlliılne daır kanun 
hlikllmlcr.ıne ve en nz orta mcktc>p 
mezunu olmak Ur.ere (evrak memu.. 
ru, klitıp, l!borant, re n) tiC'ret
li memur alınacııkur. 

2 - ücretli lılzmete wı acak bu 
memurlar mllsabaka lmt h ı a ve 
kanwıen müsabaka ımtlh tabi 
tutulaca.kl3rdır. 

8 Kabul emili i ö~c mck 
üzere taliplerin 25. 12 912 gu ıne 
kıı.dar M . M. V. fen ve sana ge J 
Md. luğtme müracaatları illin olu
nur. (107.lG) 6796 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Armanı BckdlYc Relsill:tlnden: 

ı - Uctıncü maddede yaz.w nusus 
oeled.b'c tcmt>lhlcrS o.rruı•na aluınııııtıl'. 

2 - Bwiliı.nı llYkın IUU'Ckct 
lGOS vc 2575 numarnb knnunlarn c 
eczaland1nlacn.ldnrdır. 

8 - Al lht.tyac m~ Oatıt>
mmcı:ı ve tıunJar lcin kart Yeri~ 

B) N l\kll vaııı Uı.lanna 1>W$tc. 

C) Umwn1 :verlcro «trio ve c~ ~ 
ltıll blrtıtr1 ardı BlTU dl7.llmcleı1 mectııun-
d!r. (3400) 8592 

İşçi tulumu alınacak 
Ankara Dclroi}csiııdcn: 
ı u işleri ilıuyacı ıçırı e.Jınııc k 

olan (80) ııdct İKI tulumunun ck~tune
si oo gün uuııılmı~ur. 

2 - Mulıammm hcdcli (1200) lıra
dır. 

3 - Tcmin:ıu (90) liradır. 
"' - S:ınnaml'Sioı gomıck i ıiyenle -

rin her gwı encumaı kalmıinc ve ı ıck
lllerin de 2c;, 12. 942 cuma gunıı :ı.at 
10.30 d:ı belediye dairesinde muteşckkil 
efl('Umene muracaarlan. ( 10698) 

Otobüs camı alınacak 
Afılmm Be ~en : 

1 - Otobüsler ldn dört ijl"Vi ebat
ta <235> ndM otobüs camı 05> gün 
müddMlc ncık e ltm<'Y<' konu muş
tur. 

2 - M ~ammen ooMi re 
(4376) llrıı !85> kurustur. 

3 Tenılnııtı (328> lira (27) ka-
ro tur . 

4 - $aıtnaımt.'Slnl göı-nl("k tiyNı
l('rin h<'r gün EnrUm<'n 'k lem ne ve 

l<'klll<'rin d<o 29-12-942 salı günfi sa
at ıo.ao dıı 13<-Jrdlyc dah"<'Slnd mil c
ŞOKkll encllın«m mtirnraatlan 

(10700) 6789 

Kurşun alınacak 
Artkara Belroly nd:-n: 
ı 00) ton ka. fat kurşunu 15 

gün müddetlt' ve kapalı zart usul e 
eksi tmeye cı'karılm r 

2 - Muhamm<'n bedeli <12 5()()) U
m.dır. 

3 TC'mln tı C937> llra (50) ku-
ruştur. 

4 - Bu Jş'n 29 12-942 sa:lı günft 
a :t l1 de tnli'bln<' fhn ('Sl mu IUTC'r 
bulunduğundan şartnıı.meslnl ırormt"k 
istlYE!'lllı>rln he-r gün C'nCUmt'n k e
mine.' mllr:ıcruı.tlnn ve istC'kW n de 
2490 numaralı kımuııun 43 ünrıı mad
<lt'Sl sarahnU dıılr nd" tanzim roe
t•eklert t(.'kllf lll('k1up nnııı Ilın e gil
nU olan <29-12-912 salı gilnil ona 
kadar n )('(\lye dn n-.s nd(' müt 
k11 encilmMıe v<'rm'-' <'rl. 

<107851) 6793 

Müteahhit nam ve 
hesabına elbise 

yaptırılacak 
Ankarıı BclıXt'~ : 
1) Otobfuı m li51.otıdemlınl 1tı!n ~ 

nlAcak (lf,()) takım )'(IZ1ık e 
ka.<ikctln !lUn 10 
ur. 

2J luhnmmcn bede (2240) 
3) Tcmtruı.u < tGSl Ilrndı.r 
4) $1\rtıı m1.11cy kumıuı nü.m 

ırllrmck tsı 1Y<.'nleı-tn her ı:\ın <'TI<.'Ümen 
kn emme ve lst.okL •erhı oo 2:>-12..1942 
l'wma mmı sanı ıo ao <L"l bcl«tb-c- tt:ı • 
N'Sln~ müt~ll cnctimcn(! mü 
l:tn. (l0009) 

Arpa alınacak 
Ankara Belcdlycsirt<1M1 : 

6790 

l - Temizlik hayvan tJ yem [b.. 
tiyacı ıçln J> zarlıkla (15) ton arpa 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (9750) li
radır. 

3 - Teminatı (731) lira (25) ku 
ruetur. 

4 Şartnamesini görmek lst -
Ycnl<'rin her gilıı eı <'llmen k lem ne 
ve istc'klilerin de 15. 12. 942 sah 
~"1U s:ıat 10.80 da beledıye dairc
sını'le mUte.şekldl cnrümeııe n ı.-aca-
atlan. (10784) 6792 

Toplantl 
Bllnmum ııofor ve i ç la-in na.. 

zan dikkatıne: 
12. 12. 942 cumartesi g{mll sa t 

14 te mukarrer olan toplan ı ekse 
rlyct olm::ıdıı:ınclıın yRpılamamı r. 
Bu toplantının 16. 12 cı42 " a 
günU sa t 13 te Saman 
Esnaf Cemiyetlerı b n 
cnktır. O gün b 'Omı 
tomobilci eım fıı ıı 
lUzumu llirı oh ur 

Ccmiy Re 
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Allı: reis!C'rlne şu vnzifdC'ıi tel· 
kin NIC'r: 
1 Kumbnrn.5ız coclıklnrınn 

kumb:ırn ıılmnk, 

Vilayetler 

Tesisat işleri yaptırılacak 
Ka tamonu l".ıfıa Mudurlu{:undcn 
Kruit.ı.monu u~ ) 1 kh ıne binası 

nın ikmal ln.$aau l:lc bcrnb<!l' sıhh.l •·e 
elektrik tesisatına att tam~ım edilen 
38555 lira 1'1 k.ıruıııuk keşlrnamcsı ev • 
velee kapall zarf Ub-Ulb'le ekslllm•'~C cı
knrılml.I ve Zl • ııuntcşrln - Ul12 cuma 
~nü saat 15 te yapılacak lhalcslne ta -
11P cıkmadı~ından mcızkOr tarihten ı

Ubaren b r ay kinde Uınkslnln yapıl -
mruıı ııaz:ırlıll:a bınıkılml6UT. lh:ı.lC'Sl 28 
lllôttınun 11.H2 pazartc 1 gUnO S.'lnt 15 e 
kadar Kastamonu Nafıa dıılrcs'.:nde mO· 
tC$CkkU komls>on tarntınd ın )npılncak
tır. 

nu hu...u&'l alt mukavC>lc, cl<s11tmc 
txıyındırlı:k blert genel ııartnamcsl hu -
sus! \e fenni &artnnmelcr, ket t htlltl 
11ru1ı. pro e alhhl ve elektrik tcs satımı 
att umumi ve rcnnt ıartname yııpı lşlcr1 
umumi e:ırtnamcsl \'e buna mOtererrı 

dlt:er evrak lstiycnlcre 9 Um 64 kuru• 
muknh llnd<! Kastamonu Nafıa dnlrı-sln
dm verilecek ve-ya 110: ta He 1;oncll."rlle -
CC'ktlr. 

Muvakkat tcmtnat. 2891 lira 64 ku -
nı$Uır. 

Tııllı>lerln bu ıec benzer en az yirmi 
btn liralık iııı yaptıAıntı datr ibraz ede -
C<'ıtl veıılka ile vutıycte mllmeaat ede • 
rek kornbiıy()ndan alacııktan ehl~·ct ve -
ııtkası, 942 Uc.'lrot odası vcstkı:ısı ve te. 
mtna.t makbuzu ile taUI g(lnlerl ve ıı:ınt· 
w.rı hane. taytn edilen bir ny lclnde her 
a11n Natıa dnlrcıılndc mUt~ ko -
misyona müracnatınn mn olunur. 

(l()('-'49) 6672 

İnşaat yaptırılacak 
Zongul~ VllAyetl D:Um1 EncUme -

nl.ndcn : 
ZoıurUldıtk oehı1 tclndc HtıUccvl blna

ınnda )"11.pılncak (20342) lira (42) kurue 
kC$1t bcdcl!I snlaıı18.rdll tcv&I, tmnr ve 
catı ısı 9-12·19~ i'\lnUnden itibaren 16 
ırUlı mUddeUe kaıı:ıll zart usultyle cık • 
ııılltmeye konulmı.ıştur. 

Eksi tmcsl 2S-l2-1M2 <'uma g-(lnll sa
at 11 do zonı:uldak'ta hükümct kona -
t:ında dabnt enctiıncn rt)·nseUnde yaııı

lacnktır. Eksiltmc 111.rtnnmcsl ve buna 
mütc!crn cvnrlc her vnklt daimi encti
mcn k:al<?mt ve Nafıa MOdürlYcUndc 
görillclılllr. 

Muvakkat temlrult (1525) Ura (GS) 
lı:unı6tu?'. 

bin bedeli 1942 yılı bütca;lndcn ve • 
rfiC('ekttr. 

Kumh::ıralnrdaık 
n bo$nlltırnrnk 
ra geç rtml:"k. 

3 - J ksilınıe 23. ıı. 942 çarş:ınıba 
günü saaı 15 ıe Malat}'ll Tuıün 1 abrika· 
sıada alım komisronunda }.tpılarnkıır. 

4 - istekliler keııf \e şarıname)·İ 
Mıılaı}a Tuıun 1 abrık mnda her gun ıek· 
nik şubesinde Ankara İnhisarlar llaşmü· 
düdüğünde "~ İ sıanbul'd.ı Knbaıaş lcva
ıım ~besinde ~ürükbilecd.ıir. 

5 - isteklilerin muukkaı teminaı 
mektup \'C}R m;ıkhuzl.ıri)'le ·ı ic.arct oda· 
sı vesikalan \'e ı 'afıa l\ludlırluğundcn 
bu iş için alacnkları fenni chli}et \esi -
kalarını h:ımilcn }-Ukarda adı geçen gıin· 
de sanı 14 de kıd:ır ıeklif mckıuplarını 
komi~}ona vermeleri ilan olunur. 

(10692' 6703 

Motör alınacak 
Kütahya Belcdi)-csinden: 
1 - Kiltalıya Belcd ı)C elaktrlk 

.sruıtrnlındıı me\'CUt hail ( nl yctte 
1D27 modC'li 167 de\; reli 60 be> gır ta· 
katindc (Grut7.> marka (gnzoJ n> mo
torunun (hıı\ a dc>posu hnr cı tC'kmil 
teferrü::ıtlyle acık ıırtırma usul ) le 
mllzn> c:"deye cıkartılmış Vf' 4-12-942 
günü yapılan hnlC'dr tnll11 zuhur C't
mls ise de sürlilC'n pey haddi !O.yık 
görülmemtş olduJ!'undnn nrtırmıı clk· 
slltme ve l:hale kanunun 43 üncü 
maddesi mucibince llnuı.rlığa bırnkıl
mıştır. 

2 - Muhammen bNl!'ll 8000 lir:ı· 
dır. 

3 - T••mlnatı muva'kkate muham
men bedelin yüzde> yedi buçuğudur. 

4 - Satıs bNlell pcslndlr. 
5 - Mı!klncnln montajı dn alıcıya 

n:!tt.lr. (10772) 6785 

Tenvirat malzemesi 
alınacak 

Erzurum İmar Birliğinden 
Erzurum şehri elektrik tenviratı 

için 300 • 250 efektif beygir lruv -
vctinde buluı.r ka:r.ıını ile Uç safhalı 
200 KWA 400 - 231 volt 00 pcr bir 
dinamo ile teni tablosıın ~ ihtiyaç 
vıırdır. 

Şerait: kızgın buhar, pUskUrme 
kondanse ve çekilebilır boru sis -
tem il. 

Bu şeraite ııygun buhnr kazanı 
ve te!crrUatının en kısa ıroc ırtln 
zarfında Erzurum monte te!!limi <le 
kadar lir ıva vercbileeı•klcrinin 
•eraiti ile bidilcte En:unım imar 
birliJH riyasetine miirncnatlrırı i15n 
olunur. (]0700) 6i 3 

A. C. Müddei Umumiliği 

Memur alınacak 
Ankara C. Milddeh.:mumllll'ı nelen 
Anknrn m:ı.hkemclcırlnde münhal 

Ek&Utmeye ı:trm<'k lstl!ymll'l'ln lhnle bıt kll.Uıı v<'klll"lclC"rl v<ı eezaen kıl p
ı:ünUndcn en 82 ııcldz gün C'VVel 7.on • l!!klcrl lcln 24·12-11142 J>l'~ rt..nü c 
srtıldak vtlAyctlnQ mtımrıınt edcn"k vl • H:ıyrnana, Bl•)p:ızarı. Polatlı mnhkl"!i -
ltıyet malmmındtın nl1JUT1ll! mtllcnhhlt - !<>rinde münhal :zabıt k t p muı v nl · · 
ilk ehliyet vcıı!knrolc tlM1rct od:unndnn ıerl lk roıııuı \'e Kızıl<"ııham m rr. ıh . 
bu yıl içinde alınmı' vcslkıı ve muvak
knt t(!fl'ltnntlıınna a~t ınnkbuz veya ban
ka ml'ktırhunu v C6lll! t~ıır m<'.ktU\Junu 
mulıt<'vl ve 24~ ıınyılı kanunun 32 nct 
mnddrelntn tarifi vcchU<' hnzırlnnn<"ıık 
kaııııh zarrtnrını en g('Ç lhnle s.'ltlndm 
btr ıınıtt evveline knd.."l.r makbuz mukıı.
bUmdc <inimi m<-Umen rctslll'ıine ve -
rilmlt olması ll n olunur. 

(lOIJ50) 0071 

Buhar makinesi alınacak 
Kütah)<ı Rcfodi)csindcn : 
ı - Kurııhra elektrik santralı için 

100 beygir takatinde k11ansız bir buh:ır 
makinesi s;ııın alınacağı illn edilmiş \C 

4..12-942 tarihinde )apılan ihalede ı:t'ne 
talip zuhur ctmf'nıiş olduğundan arttır
ma, eksiltme ııe ihale kanununun 4) ün
cü maddesi mucihince ı>azarlıkla alına -
cakur. 

2 - nu i5e ait fenni şarın;ıme her 
Jriin belcdi)c dairc<indc gliriilelcği gmi 
i~riyf'nlcre de ıwndcrilir. 

3 - Tcminaıı mıl\akkate parhsı tek
lif :ıhiplcrinin verecekleri fı)'aıl;ır vuz· 
df' )OOİ hutuk ni~tinde teminatı panr
lık saıııindcn enci helcdi}e cncumcnine 
tC\-di edilecektir. (10779 6784 

Sandıkhane inşaatı 
Malatra Tütiın Fahrikuı J\ld. den· 
l - Fahrikamız için mtı\akkat ah· 

şaıı :ındıkhnne keşif mucibince yarıla • 
caj';ından 2'.12.942 tarihinde kapalı urf 
usuliyle t"hilımC)e konulmu tur. 

kcmekr rde ncrk blrC"r mu• ıuıı~ı k len 
23-12-1912 ruma ırün.ı t 10 dıı lrn • 
Uh11n yapılacak. Bu ımt lııını kazannn
ıanııı.n m11~na ile blr el tk xad hat.'l~ 

otuz kcli:ın<', el l'c on iki kC'llrrıc ;ı.nzı'.'l 

matbu bir yazıdan 1'15 kC'llrıw okuyıınlar 

tercihan tn> in cdll•'('{'klml r 
Kazalara harclrnhsı7. tallı> olm k 

ı;:ırtur. 

l\lemurln kanununun 4 QncO mad -
des nrle yazılı vnıtıfla.rı h iz lırtc'kl ı n 
istida \C evrnln mU!ll> c rlJ, c biri kte 
23-12-1!!42 ı:UnU n ıınnıın:ı k ıl.'lr An -
kara Adll)lt'sl Un • 
n. (107~) G782 

P . T. ve Telefon Umum Md. 

Pelerin diktirilecek 
P. T. T. Umum MOc1Ur1UğündM1: 
Müst:ııhdcmin lcin ipiiık, kopçn, 

cltil:'mc> ve bunn mUmasl' d'kls mnlzC'· 
mesl müt(":ıhhlclC' alt otmnlk VC' kuma
şı idarece \'cr imek UzcrC' "6000" tnnc 
pelerin kapaıı zarf usul~ lo eksiltme. 
YC' konulmusıur. 

MuhnmmC'n bedrll (12600! lira o
lup mu\•ırkknt tcmlnııtı !!25 lırıtdır. 

lh:ıle 28-12-9-12 tarihine mü :ıd!f 
pnuırt~· günll s:ınt 16 da Anknrn'dn 
P.T.T. Umumi MudUrhık b 11asınd:ı 
miltt'ŞC'kk l nlım ve sntım ko::nısyo • 
nunda yapılacaktır. 

Devlet Orman işletmesi 

Meşe, kayın. çam ve 
gürgen agaçlan nakil 

ve ıstif işi 
Devlet Orman lşlctmesi Kara 

bük revır tı.mlrliğindeu : 
ı - Devlet Orm:ııı JşlctmeSj Ka. 

rabUk revır limirlığine haclı Ova 
cuma bölgesının Kayıuıltı, Sarpde
re Saıavat, Buğad:ığı Aınaarkası, 
Ulupıııar Daşclıkmeıı, Buyuk Vilt
men, Saz ve Uluyayla ormanlarının 
muhtelıf mahal ve maktalarında 
damgalanan ve kcsilmlıı ve damga. 
lunmakta olan 11000 metremlkAp 
meşe, kayın ve ırtırı::-cn ve çam mıı
den dırekliği ile 600 metremikap 
kayın tomruğu rcvlrce depo ittihaz 
ctlılen yerlere nakil ve istif etmek 
ve verilecek olan ölçUlere göre tak
sim oluıımak şartiyle 30. 10. 943 
t ırıhlne kadıır ıkm3l olunmak Uzere 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır 

2 - Açık eksiltme 16.12.942 ta. 
rihinc rastlayan çarşamba gllııU sa
ııt 14 te devlet orman !şletmesı Kn. 
rııbUk revir amirliği binasında te • 
şeklll edecek olan komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

3- Birırıcı ma<lcledc yazılı §art
lar clairesınıle i bu emvalin nakil ve 
istif ve verilecek i.ıic;Uye göre lnk
sım işinııı bC"her metre mikftbıııın 
muhammen bedeli 8 liradır. 

4 - Temın ıt akçesi "" i,6 hcsa
blle 6990 liradır. 

5 -- Bu işe alt açık eksiltme şnrt 
namelcrı Aııkara'da Orman Umum 
MüılUrlUğUn<le ve Zonguldak orman 
<:evirge mUcfürlUğl.i ile Karabllk or
man re\•ir amiı liıtlnılr ırörUlebilir. 

G - isteklilerin eksiltme gllnUnde 
teminat akçeleri ile birlikte rcvır 
amirliğine mllracaat etmeleri !uzumu 
ilan olunur. (2133) 110 

Meşe, kayın ve gürgen 
ağacı nakil ve istif işi 
Devlet Orman lşktmesı Kara • 

btık revır amırlığiııden ı 
l - Devlet Orman İşletmesi Kn

rabllk revir ilmi rliğlne bağlı 'i eııı
lıan bülgeııının AyıgulU, Urca, Ka. 
tırıl aş, Sarı çan. F eııcrbıyıklı, Sarp. 
köyba.şı, Akıncı, Karakuz, Kirazcık, 
Mcııe:anı, Eidcş, Dikmen, Çnlbaşı, 
Karakışla ve bunlara Ci\•ar ve mut
tasıl diğer ormanların muhtel!! 
mahal ve mevkileriıııle dnmgalana. 
rak kesilmış \'e damgalanmaktn o. 
iup kesılecek olan tahminen 7000 
metremikap meşe, kayın, gürgen 
maden direklik ağacın revlrce dçpo 
ittihaz edilen istif mahallerine na
kli \'e verilecek olçliye göre tak. 
sım ve istif işi 30. 9. 943 tarihine 
kad:ır yapılmak llzere açık eksllt
rnave çıkarılmı!ltır. 

2 - Açık eksiltme 23. 12. 942 
•arihinc raetiıyan ı:-arşambn gürıU 
Rant 14 le Devlet Orman işletmesi 
Karabük revir AmirliJ!"I tıirıasınıla 
toplanacak olan komisyon huzıırun
cla yıı.pılacnlctır. 

u ı.: u s 

Kayın tomruğu nakil işi 
Devlet Orman tsım:mcsı Karo.bük 

Revir .Amirliğinden: 
ı - Dm·lt"t Ormım İşletmesi Knrn· 

btlik Revir Amirliği.ne bnf:lı Yeni.han 
bölgesinin ÜQkoz ve El.dcs ormanla· 
nnda d."lımgalanarak kt'Sll.m1ş ve ke· 
s:lccC!k olan (150()) mot.rcmLkAp ka· 
yın tomruğunun reviroc depo lttllınz 
l'CI len istif mahalıerl.ne n::ııkU 1şl 30· 
6-9i3 ~, sonuna knd:ır ynpılmnık 1lze
re aetk cikslltmeye clkanlmıştır. 

2 - Acı:k cıksfltme 21-12·942 tıı.rl· 
hine rnstlı.van carşamba gllnU sML 
14 tc Devlet Orm.'Ul İşletmesi Karo· 
bük revir amirliği binasında torılann· 
eııık olan kom.syon huzurunda ym>ıla· 
enktır. 

3 - Blrlncl mndd('(fe yazılı ~rtJnr 
dairesinde işbu enwnl n nnkll işLnln 
beher mctremtkfıbının muhammen 
bC'deli <wkiz) liradır. 

4 - Teminat nktesl "(; 7,5 h<'Sn:biy· 
le <4200> dört bin l.kı )ilz liradır. 

5 - Bu işe alt açık C'ks itme şart· 
nameleri Ankarn'dn Onn.'ln Umum 
MildUrlilğUndr ve, Zon~uldnk Ormnn 
Cevirgc MUdürliığU i e Kamba'k Re
v r l't.mlrliğindr gôrOIC'blılır. 

6 - lsto hicrin eksiltme glinllnde 
tcminnt a:kçC'leriyle birlikte rC'\·lr tı
mirlığinc mUrncaat C'tmeleri !uzumu 
illin olunur. (2135 107 

Çam ve köknar agaçlarının 
kesim, nakil ve ıstif işi 
DevtC'L Ormau İşlltmesi Kara -

buk revır tı.mırlığıııdeıı ı 
l - Devlet Ormaıı İşletnll'SI l{ıı 

rabUk revir amirlıgıne baf;lı Yalak
lrnz bOlgesıııin Ccnıkoren ~iemaıı 
ornı:ınlannııı muhtelif maktalnrında 
damgalanmış ve ılamgnlanmııkta o. 
lan 4266 mc~remikup çam ve 2040 
metremıkap köknar nğacının dipten 
kesme ve verilecek ölçUlere ~ön 
tomruk halirıe ıfrağ etmek ve depo 
ıtUhaz edıleıı mahallere 30. l.l. 943 
tarihıne kadar nakil ve istif etmek 
üzere açık eksıltme çıkarılmıştır. 

2 - Açık eksiltme lG. 12. 942 
tarihine rastlıyan çarşnmba gUııU 
saat l4 te Devlet Orman İşletmesi 
Kaı·ııbUk revır amirliği binasıncla 
tophrnaeak ol:ın komisyon huzurun. 
dn yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı şart. 
lnr dairesinde işbıı emvalin ıllpten 
kesme nakil vo istif işinin beher 
metremlk1bının muhammen bedC'li 

G liradır. 
4 - Teminat akçesi yllzcle 7,5 

hesabiyle 2638 liradır. 
5 - Bu işe nit açık cltsiltnw 

artnnmesi Ankara'da Orman u. 
mum mllı!Orhl~Unde ve Zonınılılak 
Ormnn Çevigre MUdilrlUğil ile Ka
rabllk revir t\mlrliğincle ı:örUlebi. 
lir. 

6 - İsteklilerin eknlltme ırünUn. 
de teminat akçeleriyle birlikte re
vir Amirliğine mllracaat etmeleri 
l'iwmu ilan olunur. (2131) 108 

Askeri Fabrikalar 

Usta aranıyor 
Askeri Fabrlkalıı.r Umuııı MUdUrlil 

"ünden : 

Ankara Valiliği 

Keçiören ve Etlik' te 

haftada birer defa 

pazar kurulacak 
Ankara Yaliliğiııden: 
S.ı)'ın Ankara halkına ve aHikadariar 
Kcçilircn, Etlik ve civarında oıunmla 

a; 
nı 

c-ımzar mahallerinin unızluğundan müsı 
fiı ol:ıhJlmeleri için 11. ıı. !)4.? tarihi 
den iıih ren her hafıa cuma günü l ıli 
ıe, r:ı1nrte~i günleri de Kcçiören'de p 

n· 
k· 
a· 

l:U kurulacıığı illn olunur. 6758 

Karpit ve buji alınacak 
Anknra VA! lli:ındm : 

ı-Asfalt yolaln tıı.mlrat işlerinde calıstır 
lan knmYonl:ın lcln 1000 kilo karı>~ 
6 ad<'t buJI çıtib:ıyna Jşt 14·12·1!!42 pa 
~.:ırtcırl ı:Onlı saat on ~le daimi cııC'il 
mende ihalesi yaıııhnak üzere acık ek 

e 
. 
-

slltmC"Ye konuhnuştur. 
a Keşif bedeli (1812) Um (135) lir 

<90> kunı&tur 
·a tııteklllcrln tl"!nlnnt mektup v~ 

ma.kbuzu ticaret o<lnsı vcslknslylc b r . 
ı ktf' s<izO gcç('Il ı.:tın ve sııatte endi . 
m(·ne ı:clml.'l<'ıi. 

ıcı n l(('Ş!t ve ı;.:ırtnamcslnl ı.:örmck 

natııı mUdUr!Uı':Une mürncaatlnn. 
(10.lOOı 643 1 

Devlet Hava Yolları 

Tarasa tecridi 
Devlet Hava Yollnrı Umum MU . 

dllrlU)'.;rtiııden ı 
ı-l - İdarenin tayyare mcydanıı 

ela buluıııın Umum MUdurlUk bina 
smın Uzcrlncleki tarastan 285 metr 
muro.bbaı kısım pazıırlık suretiyl 

. 
e 
c 

teeridettirilecekti r. 
a 2 - Mııhıı.mm<'n be<lel 1610 llr 

25 kuruş olup muvakkat teıniııa lı 
121 liradır. 

-. 
. 
. 

3 - J>a:r.arlık 17. 12. 942 perşem 
be gllrıll suat 10 ıln Umum .Müıllir 
lllğlln tayyare mC'ydaııınılaki binn 
eınıln toplaııacalt komisyonca yapı 
ine.aktır. 

. 
il 

4 - Bu işe ait keşif ve şartnnmc
lerin Havn Yolları Umum MUdUrln 
ğlbıle her glln ı;örUlebileceğl 115. 
olunur. (10708) 675f• 

DAHiLiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Dııhlll;ı.c \'cklileUndcn : 

-. 
. 

Hususi kl:ırelcr tekıı.Ut snndııl:ındıı 

mUnhıı.1 25 llrn nsll mıın.slı blrlnd kA 
tlpllkle 50 lira Ucretll dooya memur 
ıuıtun..'l hııtUııı.nlıı. iki memur alınacak 
ur. . 

-
Memurln k:ınunumm dord!lnMl nuııt 

ı!C'Smdc tllBl'lh oııı~n evsnrı h:ılz tn. 
llı>l<'~ Vl'f!lka!nrlYlc blrtfktc 30-12-l!J,2 
tnrihloo kad:ı.r s:ındık idare hcycU rels.. 3 - Birinci madclede yazılı şart. 

!ar clnire~lnıle i bu emv:ıliıı naltil ve 
ölçüye ı;örc taksim ve istif işi. 

AnkAm'dakl AskCl".I Fnbrl.kalnr için ııtınc mtırocruı.tıan. (lOGOO> ırıo 1 

nin beher metremlkabımn muham. araba tckcrlckclsl, mnranıtoz, tornacı, SIHHAT ve 1ÇT1MAl M.V 
mrn bedeli 9 liraıtır. taw~ccl ustnSJ lle ca.Yr1 sanaUt!ı.r ka -

4 - Teminat akçesi "'cı 7.,5 hesa. dın ve cıitok !Ki nlıruıcnk.t.ır. Tallı>lo • 
bivle 4200 liradır. rlll bir istiıln Ue Askert Jo''abrtk:ıı.l.:ı.r u • 

G679 
S - Bu işe alt açık cksiltmf' mum l\1üdurlU2i.ıne mUraeruıtlan lltın 

IJ ırtnameleri Aııknra'da Ormnn U- olunur. (l()(k)l) 

mum Mlldilrlll.*.ilndc görülebilir. 
6 - 1s•eklilerln ekRillme ı:rlinlln

cle teminat akçeleri ile birlikte rC'
vlr amirliğini' mllrnca:ıt etmC'ler 
lllzumu ilan olunur. (2134) 111 

Çam ve köknar ağaçlarının 
kesim, nakil ve i~tif işi 

Malzeme alınacak 
Askeı1 Fa'l:ırlknlar Umum MildUI1ltiCU 

T ea.rut Şutıcsl MudürlUğtlndcn : 
2000 kilo '\'ll&>Crglas (d~ testim 

&:IJ'\.tı.le), 000 adet mamoı ı.onuı laılt.'

ml :ı:5 x 25 x 200 m/m. BOhlirlt 47 ev -
satında, 500 ıı.dct mıımill ı.vma kalemi 

Devret Orman İşletmesi Kara • :l;;x25 x 20il rn , m. liohlcrtt ı;:ığ 43 ovmı.· 
bıık ı·cvır funlrliğındeıı ı tınıta, 500 adet mumQ.l torna kn1'-'flll 

l - Devlet Orman İşletmesi Ka. 25X2:ıX200 m/m. Bvhlerit sol '13 ev • 
ralıllk revir ıımırliğine baStlı Men
gen bOlgesıııin Sogucak ve EleCL'.k 
ormanının muhteiıf maktalarında 
clamgalanmıı;ı ve damgalanmnkta o. 

11'..ı.!ırıcln, 7 ı adet zımpara tnşı ı.ı muhtc
llt ebuLuı (demaı tl'Sllm ~;.ı.rUylcJ, 100 
dUzune l:lCI artızb demir teste c (d<'I1tal 

Deri satılacak 
i Sıhhat "e İçıim.:ıt Muavenet Vck:ıkt 

Refik .:ı)"<l.:ım lcrkez l:lıfu•sıhha Mües
~c..c~i l)irektiirlüjiünden : 

e .Mücs!csemiz çiçek aşısı ~uhesind 
aıı~ı alındıktan sonra ma)·ıs 943 nilıa~cıi 
ne kadar kesilecek olan 200 - 400 d:ın:a 
!arın işe rarıyııc:ık derileri pv.arlıkla sa 
ıılacakıır. Taliplerin pazarlığa i~irak et 
mclt ün•re 17·12-942 (>Cr1ernbe günü saa 
ı ı de müt'sscsc saıın alma kıımi~>onun 
da hazır huiuıınıalım. ( 10739) 6787 

-. 
. 
t 

-
c Kitap ve mecmua almacal 

~lh'luıt ve !et mal Mun\'C'IWL Vck.ıl<'

t.I l«!flk Sıı)·dnın Merkez ııırzıssttıha MU· 
= <~ D n::ktGrl.Ui'..11nılcn : 

lan (26UO) ıkl bin altı yUz doksan tcs ım sart!;}·ıeı, 5000 kilo kun;un IC\'h.ı 
mctremikLp ç:ım ve 3730 metre - S-lO >< l500x 3ı;oo mm. eob.-ıdıncla. slndC" yll7.ılı 45 kak-m kitap v" meemun 
mikap köknar agacının dipten kes. S.'llJn nlmaC'.'lktır. lstcklUcrln VC'SS(;r- ıı.ıtıonc suretiyle ve pn;•..arl~la s..'\tın alı
nıe ve verilecek ölçülere gore tom- ı:tas tein tcldlf mektuplarını rn-12-l!H:.? naralctır. 
rıık halıne ı!rağ etmek ve depo ıt- \(.' d ğcr m:ılzcmo tein tckll1 m kt\ll>ln.· l\luhnmmcrı bedeli (9!!5) muvıtldmt 
tihaz edilen ınatıallerc 30. 9. 943 rını '1·1-1943 ırüntl ıı.kıınmına kaı:l.:ır TI- tem n u (75) Uradır. Tal!J>lertn p.'l?A'lr • 
t ırlhme kacl.-ır nakil ve tstif ctmeiı: 
üzere ac;ık cksillmeye c;ıkanlmış -

cnret 111tıcmlze vcrnıclcrl. (10774> G701 bitn lsth'ıı.k eotm<'k üze-re 17-12-l!H2 pcr

tır. 
2 - Açık eksiltme 16. 12. 942 ta

rihine rastlıyan çarşamba ı:Unu sa. 
at 14 te Dev et Orm ırı İ§letme 1 
Karıı.bllk revır funirliğl bıııasınıla 
toplanacak olan komısyoııda yapı. 

Milli Müdafaa Hava 

Memur alınacak 
M . M. V. Hava Müsteşarlığın -

dan: 

~lll' ı:ünll saat 11 de Mücsscsc Satın 
\lrr'ıı Komlsyonıınıt:ı hazır bulunmnl:ın 

Ve muvnk1rnt t<lm•n:ıtı ;ı.·.:ıtınnak O -
:r.erc d h:ı C'\'Vel mümmnt c•.mclcrl. 

(10738) r.786 

Kitap ciltlettirilecek 

. 

la<.'aktır. 
3 - Birinci maddede yazılı ıı:ırt. 

!ar dairesinde işbu emv.ılin dipten 
kesme n::ıkil ve lsllf i'.linin beher 
metremlkabının muhamen bedeli 

.Malatya hava teşkillerinde lstih
clnm ed.imek U7..ere (75-210) lira-
lık Ucretle ve imtiharılu. bir şef 
ıııuhasip ile (60-120) lira ücretle 

Sıhhat ve İçtin1ai .Muavenet Ve· 
ltt\I• ti Refik Saydam Merkez Hıf. 
:r.ıssıhhu l\1Uessescsi Dircktorltığ't\ıı

(G) .iradır. 
4 • • Tı•minat altçesl % 7,5 hesa. 

biyle (2889) liradır. 
5 - Bu işe nit açık eksiltme 

şartnameleri Ankara'da Orman U
mum Mlldtirli:ığiinde ve Zonınılclnk
ta Orman Çevirge MUıllırlU"..'Ü ile 

Karabllk revir ami1' ğlnde görlile. 
bilir. 

G - İsteklilerin eksillnre Jr(lnUn. 
de teminat akçeleri ile birlikte re. 
vir amirliğine mUrncaat etmeleri 
lüzumu iltın olunur. 109 

Kayın, gürgen ve meşe 
ağacı istif ve nakil işi 
Devlt:'l Orman İşletmesi Kara 

blık re\·ir lı.mlrlığındeıı ı 

l - Devlet Orman 1 !etmesi Ka
rabük revır limlrliğıııe bağlı Yeni.
han bolgcsınin AlaŞar, l\lrık, J>a. 
z.arcık Ahatlarbaşı, Çayıroba or • 
manlarının muhtelif mahal ve mev 
kilerinde d:ımgılaııarak kesılmiıı ve 
tlamgalanmııkta kesılecek olan tah
mınen 3000 metrcmlkii.p meı;ıc, ka
yın, gllrgcn. maden direklik a~acı. 
nın revirce depo ıttihnz edilen is
tif m ıhallerine unkil \'e \'erilecek 
olçU> e gdre direk boylarıyla tak. 
sim ve istif ıııi 30. 10. 943 tarlhlne 
kadnr yapılmak Uzere açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Açık eksiltme 23. 12. Pi2 

daktilo alınacaktır. isı .. klilerln 25. 
12. 942 gUnU akşamına kadar hava 

M Usteşarlıı:;'lncı mUracaa lları: imli. 
hnn gUnU nyrıca bildirilecektir. 

(l0i05) 6754 

MALiYE VEKALETi 

Temyiz Mahkemesinde 
yapılacak tamirat 

Mali)e Vekilliğinden : 
Keşif bedeli: 1350 linı 24 kuru,. 
i\I uvakkat teminat mikdarı: ll4 Jirn 

77 kuruş. 
ihale şekli: p:ız:ırlıkla. 

ihale ınribi 'e mahalli: 17·12-9{2 per
şembe günü saat ıG <la Malire Vekaleti 
Milli Emilk Umum .Müdürlüğiinde. 

işe girmek için: Ehliyet ve Ticaret 
Oda~ı ~c~ikalarının ihrazı lazımdır. Ke-
şif evrakını hcdeli mukahilindc alntak 
i ri}enlt'rin ;'\foli>e Vekaleti .\lilli I'nıl:ık 
U. Müdürlüğüne müracııat etmeleri. 

(10783) 6779 

Knyıp - Srvns'ın Zam kazası nü
fusundnn aldığım hüviyet cUzdnnım· 
in Yozgat müstııkll jıınd:ırmn Ulbu • 
rundan nldığım terhis vesikamı k!l'Y
wtt m. Yenllerlnl çıkaracağımdan es· 
k lQrln n hükmü yoktur. 

333 dot:umlu Ali oğlu 

den : 
Mllessesemlz klitUpaııesinde mev

cut '100 nele~ kitap ciltldtirılcıcek -
tir. Muht\llUllcn bedeli (800) muvak 
kat teminat (60) liradır. 

To.liplerin paz:ırh(.'a iştirak etmek 
üzere ti. 12. 942 yerşembc gl.inu 
saat 11 ıle Mlıessesede toplanacak 
satın alma komisyonunclo hazır bu-
lunmnlan. '10140) 6i88 

U L U S - 24. Un<'ll yıl. - No. 7G70 
lmtıynz sa.tı1bl 

Hasan Reşit TANKUT 
Neşriyat • e Mllessese MlldQrD 

NASIT ULUG 
ULUS DllsımPv1 l\NKAR.A 

• 

utı<KAT: Gazctenuze gônı:tertlen ner 
nevi ynzılnr neşrcdllstn edllmesin ge
ri vcrllmcz ve kı:ıYboluşundmı dolayı 

hlçhlr mE'Sullyet kabul edilmC'?. 
.--~~ 

Knyı(l - Hozat N!ifus memurluğun· 
dan ıılmış olduğum ?t'i doğumlu hü'i • 
ret cüzdanımı :ıa} i ettiğimden )'Cni ini 
alacıığımdan eçkisinin hukmü )'okrur. 

366 Has:ın Güler 

~1942 

1 
.DAÖA· 
BiRiKTiREN 
QAJ..tAT-i;Oı;Q 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kumbaralı ve ihbarsız 

50 lirası olanlara bir sene 
ikramiye verilecektir: 

tasarruf hesaplarında en az 
iç.inde aşağıdaki plana göre 

4 Adet 1000 liralık 4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

lira 
4 u 500 H 

4 .. 250 .. 
40 " 100 " 

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

.. 
" 
" 
" 
" 
" 

Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey
lül ve 11 Birincikanun tarihinde çekilecektir. 
DİKKAT: Hesaplal"ındaki paralar bir sene içinde 

50 liradan a~ğr düşmiyenlerin ikramiyeleri % 20 faz
lnlaştırılacakhr. 

Devlet Demiryollan 

Lastik hortum alınacak 
D. D. Yolları lla}darpa~;ı Sa. .Al. 

Ko. dan: 

b 

Muhammen bc<leli (17500) on yedi 
bin be, yü1. li.ra olan (175) )Üz yetmiş 

f'S adet lokc.ıuotif kazanlarını yıkıımı)'ll 
mnh•u• hdıcri 10 metre boyunda ,..C' 
~x3'5 m/m eb'adında bezli llsıik hor -

um (2'5. ilkkanun. 1942) cuma gunu 
aaı ( 1 '§,'°) on be} hu~kta tcahhüdunu 
fn °cdemi}C'CJ müteahhidi nam ve hc<iabı· 

5 
t 

s 
i 
n.'l Ha}dnr(l3$a'da Gar bin:ısı d:ıl1ilinde
i komi~>oo tarafından açık eksiltme uk 

s uli) le saıın alınaoıktır. 
Bu işe girmek isıi}enlerin (1312) bin 

ç yüz on iki lira ('50) elli kuruşluk mu· 
akkat teminat ~e kanunun ıayiı:ı ettiği 
esaikle tnrlikte ek•ilıme ~imü sa:ıtine 
adar komiiyona münıcaaılan liızımdır. 

Ü 
v 
v 

k 
Bu i~e ait ş:ırtnanıeler komi'}">Mn 

panı~ıı olarak da/lııılnıaktadır. 6'\82 

Mermer kırığı alınacak 
Devlet Demir Yolları Umum Mu· 

!Urllı~U Sa. Al. Ko. c\nn : ( 

ı 
ı 

Muhammen bedeli (1040} bin .kırk 
ira ol m (26000) yirmi altı bin Kı.:. 
nermer kırığı 28 llkkıi.nun 1942 t L· 

rliıiııe rıısthyan pa?.artcsi gllnU sa
a 
ıl 

6 

) 

t lG on ultııl:ı Ankara istasyonun
' ikinci ı.şletme bııı ında toplana

cak komisyond~ a ık eksiltme ile 
atın alınacaktır. Jsteklilerin (78) 
etmiş sekiz lira muvakkat teminat 
arı ile knnuııun tnyin e~i ı ı. 

ki hamilen muayyen g(ııı ve e 

Türk Hava Kurumu 

Kurban derisi sahlacak 
'l'iirk Ilova Kurumu Üdeıoiş Ş. nıı.ş. 

kanlığrıJdan : 
Kag ile kor.o.ya hnğlı köylerdl"l 

toplanae:ık yuş kurban derileri 
2ıs.ıı.tıı2 tarihinden l4-12-IH2 tar:• 
hine kadar 20 giin ınUılelc nçık arttır• 
1111) n konulmuştur. İstrklller Hl'iO il• 
ralık teminııtlnri~ le blriikte t'ıderııt• 
·r. il K. S, Bn.cknnlıj.iıntl müracaat ıı 
şartn mcsini gtırerok nrttırmıya işti• 
r ık cclebillrlcr. 2979 

Okullar 

Biçki, dikiş tekfunül 
atölyesi açıldı 

Ankara Akşanı Kız Sanat Okulu Mir 
durliığünden : 

Kız I'n~ıitü mczunlari}le ı\k<am KıJ 
Sanat Okulu mezunlarının sana;larınd:ıı:i 
meleke \ c mclı.treılcri arttırmak üzer' 
okulumuzda hiçki <likis ıckiimul atol>~ 
açılnıışıır. Bu aıol)e}e dC\"llm edecekler' 
)'apııkları İ•lere ve kabili) etlerine ~Ot' 
8)rıca ücret de '\'erİlt"ccktir. i•tcklile~ 
15.12.942 tarihine kadar okul idarcsiıi' 
mürncaaılan. (loG~I) 67<;7 

Sat.Irk 

konıisyoruh hazır bulıınm l.'i.- bcş.-r od ı 
?. 

j 
r 

mıdır. Şartname ve mukavele pro· layı ucuz ve ne le satılık. Ye 
eııl parasız olarak komisyonda ve- ı ~inen tu Sökm n Emltı.k. Teı: 
ilmektedir. ( 10782) 6780 2303-2434 3Q()l 

, ........ mm ................... .. 
14 İlkki\nun pazartesi 14 ten itibaren 

Yeni Sinemada 
Hedy Lamarr - Judy Garland 

Lana Turner - James Stewart 
ve daha 20 büyiik artistin yaratıtıiklan 

ZİEGFELD 
YILDIZLARI 

Şimdiye kadar gördüğünüz filmlerin en par -
lağı, en zengini ve en fazla müzikli şaheseridir. 

Seanslar: 14 - 16.15. 18.30 • 21 
DiKKAT: 
Numaralı yerlerin evvelden aldırılması rica olunU1'· 

Tel: 3540 

2 - K('1if bedeli (1917i> lira 9' ku
nı~ıur. Muvakkat ıeminatı (14~8) lira 12 
kumştur. 

Buna a t ş:ırtnamrlcr her güfl An
kara'da P. T. T. l~nz m Müdürlü· I 
t:ündcn, Istanbul'da Ycnı Vnldc Ha
nında P. T. T . l'mumi DC'I>() Ayni~ at 
Muhas plil';indC'n bedl'lsiz o nrıtk alı-
nab lir. (1075')) 6781 

Haydar Bozkurt 
arihine rastlıyaıı çarııan.bn giinü 

saat 14 te Devlet Orman lııletmesı , ....................................................................... 11 .................................................... .. 
KarnbUk revir amlrllfl'i biııasırıda , 
toplnnn<".ak olan kom S) orı hıızunın. 

TAKSİ SOFÖRLERİNİN ... 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reisliğinden: 
·ı - Çaltsacıık vıızi}ette olmıyan veya benzini bulunmt}'llfl t11ksiler bek 

leıne mahallerinde •·e caddelerde durmıyacakıır. 
2 - Rekleıne mahallinde ve caddelerde duran tzksile.r müşteri almı)a 

mc<burdur. 
~ - Baz.ı şoförlerin müsterilerden fazlı ücre! takıhcttildorl vaki ~ikrı· 

yctlcrkn öğrenilrniştir. 
Siki.,etl olanların l~'i8 - B62 - 2911 - 2470 - 2960 - 27~~ - 2956 - 2890 

numaralara telefonla müracaatları ri<:a olunur. (10281) 630'i 

da yapılacaktır. 
3 - Birinci maıldede yazılı şart. 

lar dairesimle işbu emvalin istif, 
trıksim ve nakil i~iıılıı beher metre • 
mikabıııın nıııham.ıneıı bedeli dokuz 
liradır. 

4 - Teminat akçesl % 7,5 he
sabiyle 2025 liradır. 

5 - Bu lşe ait açık eksiltme 
şartnameleri Ankara'da Orman U

mum Miiclilrlllğünde ve Zonguldak 
Orman Çevirge .MUılUrlüğl\ ile Ka
rabük revir ümirli~inde görülebi -
lir. 

j 6 - İstcldilerln eksiltme gllnlln. 
ele teminat akçeleri ile birlikte rr. 
vir Amirliğine mllracat etmeleri 1 

1 zumu Hb olunur. ll2 ı 

Yeni Sinemada 
BU GUN nu GECE 

Taınnmıı fı<1 franına urtlatının 

21arattıklan 

Par(alanmıı kalpler 
- ( DORA NELSON ) -

Bııs Rollerde: 
Ellvro Popcsco - .ıtndro Lefaur 

• Aınıalea 

-( Sc:uıslar >-
10 - 12 • 14.SO • 16.30 • 18.SO • 21 

Tolcfon : 8540 

Park Sinemasında 
BU CJ·:CE 21 ılcn lttb.'\l'CTI 

Aşk... Macera... Serırilz('Şt. .. 

Katil aranıyor 
10.30 • 12.30 • 14.30 . 16.30 • 18.30 

seıınsl.:ırmdıı. 

SÜRTÜK 
Numaralı sıorZC'Tin (JVtl()ldcn 

aldınZm<Ut rica olunur. 

Sus Sinemasında 
llUCON 10 dan ltibarm 

Sabırınzltk:lıı IJC!kkıncn bilı ilk 
'11.} IU< F!Ll\I 1 

SÜRTÜK 
Baş Holkırde: 

Refik Kmnal - 1/allıle Pişkltı 

Zelıral'imacı - Aııni DillluU 

-< sc:ınsınr > -
ıo • 12 • l4 • ~. - ıs - 20.so 

Telclon : ss8o 

Sümer Sinemasında 
BU GUN nu GECE 

I ki film bfrdım 

1 - ELLER YUKARI 
il - Kurdun izi 

SC:tnslar: 

10 • 12 • 14.30 • 16.30 • 18.30 • '1 

Telefon : 3590 ' 


