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Çankın C adde91 Ankara 

Telgrafı U L U S Ankara 

-( T elefon )--
Başyazarhk 1871 
Ya~ı İşleri Müdürü 1061 
Mlles..<ıese Müdürü 1144 
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Yurttaş ! 
İsraf her zaman bir c 

rümdür. Bugün bir hiya 
nettir · 

* Tasarrufa alış rah 

L.:. KURUŞ Yazr İşleri 1062 
tııare 1064 
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Cumhurreisimiz 
. . . . . . . . . 

Tasarruf ve Yerlimallar Haftasının ikinci günü 
• ....... il .......................... . 

Ankara Orta ve Yüksek ta 

A k 
, d .. d .. gençliği dün bir miting yci 

. n ara ya on u 1 ruuh 

• 1 ' : • • ..... • t 

. . . . 

C. H . P. vilayet k ongresini n dünkü toplantısından 
bir görünüş 

Cumhurreisimiz Milli Şet İsmet İnönü Çorum 
bölgesine yaptıkları seyahatten dün gece saat 
23.45 te hususi trenleriyle Ankara'ya avdet bu
yurmuşlardır. 
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Hafta 
içinde 

KemalT URAN 
Sa.,'Dı Batvekilimiz Sarocoğ

la'nun evelki gün açtığı Ta
llaıJ'lrUf ve Y erlimalı Haftası, 
dördüncü yrlmda bulunduğu
muz dünya harbinin iktısadi 
zaruretlerine en uygun tedbir
leri içine aldığından üzerinde 
•rarla durmakta faıyda var
dır. Belki büyilk bir çoğun1u -
ğun esasen tasarruf içinde ya
ıadığı ve zaten gelemiyen ya
bancı malı yerine ye rl isinin 
kullanıldığı bir devirde Tasar
ruf ve Y erlimalı Haftasını kü
çük ve varlıkl ı bir zümre için
miş ~i sayanlar ve yalnız on
lara hitabedildiğini sananlar 
bulunacaktır. T asarrufun yal
nız m a lda olabileceğini düşü
nenler böyle b ir yanlışlığa da
ha kolay dü~rler. Gerçi tasar
ruf yalnrz malda dahi olsa, 
harp içinde veya dışınıılaki bir
çok mille tlerin ne kadaır dar 
yaşadıklarmı düşünerek yemek 
• e giymekten tutunuz, birçok 
malları hepimizin bugünkün
den daha tutumlu kullanabile
ceğimiz anlaşılır. Ancak tasar
nıfun yalnız m al istihlakind e 
değil, m alzemede, vasrtada, 
vakitte, itte ve parada da ol
duğunu hatrrlarsaık, bütün va
tandaşlar iç in büyük bir dava
nm haftasında olduğumuzu 
kabul eder iz. 

lstihla kimiz e ayrılan her 
m addeden bir miktaırmı anır
mak veya ihtiyaçlarmuzı kar
şılamada daha a z bir para har
camak herkes için bilinen bir 
tasarruf şeklidir. Bununla bir
likte h er b ir im iz m esleklerimi
ze göre bir mal zemeyi dah a 
itinalı kullanarak, b ir vasıtayı 
d a ha az yrprataraık ve hatta 
b ir işin zamanmı kısaltarak 
d a bir tasarruf yapmış oluruz. 
Bu yoldaki tasarruf~a:m e
hemmivetini ölçmek ıçın her 
mesleğin bu şekillerden b iri
nin devamlı bir akışı demek o l
duğunu düşünm~lid.ir .. Esn a f , 
fabrikacı ve hatta çıftçı, m al
zemelerini ga yet tutumlu kul
lanırsa bütün günkü çalışma
at arasında artıracağı şey bir 
adamın günde ilci defa .. yeımı:k 
yerken ayıracağmdan şuphesız 
ç.ok ve p ek çok değerded~r. Ge
n e bir işçi, bir u sta ve bLr m~
kinist kullandığı vasıtayı daı
ma iyi tutar, küçük bir eğeden 
koca bir lokomotife k a d arken
dine eman e t e dileni yıpratmaz
aa elbette b ir insanın g iyimin 
d eki tasarruftan daha faydalı 
bir iş yapmış olur. 

Hararetli görüşmelerden sonra Ankara 
C. H. P. Vilayet Kongresi işlerini bitirdi 

Kimsesiz çocuklarla yoksullara 
yardım meselesi görüşüldü 

Bazı delegeler hayır cemiyetlerinin 

birleştirilmelerini bir çalışma yolunda 

daha 

ileri 

verimli 

sürdüler 
C.H.P. Ankara ViUyeti Konııresi dün 

saat 14 te Halkcvin<le toplanarak hara -
retli konuşmalarda.o wnra çalışmalarını 

bitirmiştir. Toplantıda delegelerden baş· 
ka, C. H. P. Ankara Bülgc'i Müfctt.i~i 
Amasya Mebusu Bay Esat Ura., Ankara 
mebusları, Vali muavini Bay Orban Sa
mi Gönenç, Belediye Reis muavini Bay 
Rauf Demirtaş, Belediye ve Umumi Mec
lis üyeleri ve pek çok parıili hallr bu • 
lunmuşıur. Toplanııyı ikinci Hei~ Bay 
Ziya Sıdal açmış ve önce hesap encümeni 
raporu okunmuştur. Bu rapor, ViHlyet 
İdare Heyetinin iki >· ıllık hesaplarının 

incelenerek beı,sinin doğru ve dürüı.t ol· 
duğunu bildiriyordu. Umumi Heyet bu 
raporu kabulden ~onra Vilayet i dare He
yetinin ve ka~~ıların bütçelerini ayn ayrı 
müzakere t.><lcrek kabul etmiştir. 

Bundan sonra dileklerin müıakere<;ine 
geçilmiştir; dilek encümeni .raportoru 
Bay ~kedi Sa<lrettin Sa}man, encümenin 
raporunu okuyarak, e~aslı dilekleri ve 
bunların istinadeııikleri ~pkri İ7ah 
eını.işt.ir. Bundan sonra takip ve i.nıacı 
Parti Genci Sekreterliği makamına taa.l • 
luk eden vilayet di leklerini d ilek encüme
ni Reisi Bay Naşit Uluı( tek tek iıah ede
rek encümence bu dik-&cler üzerinde ve • 
rilnıiş olan kararları a.ıılatmışur. Her bi· 
ri halk ve memleket fay<lasını istihdaf 
eden bu dilekler kabul edilmiştir. Avu • 
kat İbrahim Kemal Atakay'ın mahkümla
rıo i~tihsill mevsimlerinde tarlalarda ça
lışurılma~ı hususundaki dileğinin idare 
Heyetine lr.-ıvale eclilıııcçİ kabul edildikten 
<;(lnra, muhtelif deleı:ıelcrin içinde bulu· 
nulan pahalılık ve darlık mevzuları fü.e
rinde ileri sürdük leri muhtelif talep ve 
fikirlere cevap veren Dilek Encümeni Re
isi Naşit Uluğ demiştir ki: 

B .~d 
aıarı gemısın e 
bir yangın ~ıktı 

Ankara, 13 a.a. - Bize verilen malu
mata göre Devlet Denİlyollarına ait 1300 
hamule tonluk "Başarı" vapuru mazot ve 
gaı: banıulesiyle İskenderu n'dan Mersio'e 
.ı;:eldikcen sonra cumartesi günü sa -
at 2 1, 15 re geminin makine dairesinde 
bir yangın çıkmıştır. Gemi müretteban 
ve mahalli itfaiyenin yard ımiyle geminin 
yalnız arka kısmında.ki kamaralar ve ,.ıı. 
şap kısımları tamamen yandıktan sonra 
hamuleye sirayet eımcdı.'tl yangın söndü
rülmü~ıür. Geminin sarnıçları ve tekne 
aksamında ha~ar olmadığı gibi mürette
battan da hiçbir zayiat yoktur. 

B. Ziya Sidal k ongreye 
reislik ediyor 

C. H. P. Müfettişi ve 
mebuslar k ongrede 

"- Aziz Arkadaşlar 
İki yıl önce vilayet koo,l;!renıi:ı:i dilek

lerimizin en başında, en büyük ve cek 
dilcıl;imirin Türk istiklil ve cumburiye -
tinin de~am ve beka~ı için kaılanamıya -
cajiım ıı hiç bir fedak;irl ık olmadığını, 
ve her şe)"imizi bu uğurda fcda)a hazır 
\e amade olduğumuzu 'ö>'liyerck karamı~ 
oldu~umuıu baıırlar\ınız. 

Bugün ikinci cihan harhinin dördün· 
CÜ yılı içinde Vil:ı)'ı:t Konıı;remizde bu • 
luştuğumuz şu anda hart> felaketinin sı· 
nırlarımıza kadar yayılmasına rağmen, 

vatan ve istik.Jalinı izin her türlü teGı.viiz 
ve tasalhıttan korunmuş olduihırıu mü~ • 
terib müşahede ediyoruz. Ark..~da~lar, hu 
durumu, hiç bir zaman ve hiç bir suret· 
le tes.adiif ve talihe borçlu olmadığı mı· 
1.1, hunu ancak millecimiz.in dürüstlük, 
zeka, fedakarlık, fuilet ve cesaretine 
med}'un olduğumuzu cihette idrak ediyo
ruz. Ve bu iki yıl içinde bun -
ca giiçlüklere rağmen milli müda • 
faamızı t:..ı.ı: ;.aç kat Jcu, •etlt>ııdir -
diı': imİTİ, ye Ot'<lumuzu yur<lumuzu ko
ruracak pek müd\İŞ bir harp varlığı ol
duğu kadar da sulhun muhafızı ve büyük 
h:idimi olarak pek mü~ir bir duruma 
} iikseltmiş bulunduğumuzu hep birlikte 
.ı;örüyoruz. A rkadaşlar inanalım ki, bu 
olay hepimi7in feda.kar omuzları üzerin
de yiik<elen halk ida~~inin başlıca başa
rı <ıdır, bununla iftihar hakkı mızdır. 

Bizi bahtiyar k ı lan bu duruma rağ • 
men, milletçe r>ek biiyi'ık bir imtihan ıı;e

r;irmckte oldu~umuıa şürhe yoktur. Bu 
öyle r;etin bir imtihandı r ki, bunda nü· 
fusuna, sanayiine ve maddi varlığına ı;tÜ· 
venen nice milletler fe,·kalade ımraplar 
ve ıı;iiçl ükler içinde bocalamaktadı rlar. 

Bu beşer huhran1 için<le ıalıiatiylc bi:r. de 
( Sonu 2 i-:ıci ~ııyfo.da ) 

IJi;zin bir törenle 

I B. Fuat Ciğiltepe 
dün gömüldü 

verabnı teessürle haber verdl~I;.: 
El:tzığ Mebusu l'uat Ziya Clğlltcpc'nln 
eenazcsı dün hazin b1r törenJ.e Ha.cı.ba.Y· 
ram camlsl önünden ka.l.dırılmı.ıı ve yeni 

mC7.arlılta de.tno1unmustur. 
Cenaze törenln<le BilYi!k MH!et Mec

l L<rt Reisi A:bdiillıalllk Rcında, bU' cok 
mebuslar, merhwnuın akraba ve dost -
lan ve yüzlerce halk bulunmuetur. Bir 
kıta asker ve bir POlls mül'l'<.'2ftll ct"lla • 
Ze>-e kaT'Sı son saygı vazlf('t;in\ yerine 
ııctırl:Yordu. Blr ooık y0r1erden eetıazeye 
kon'lllmak üzere !,'clenıkler gônde.r!lmle -

~,, , 
l ' ' 
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Tasarruf ve Y erli Mallar haftası dolayısiyle dün yapılan mitingde 
N ezahet Özen konuşuyor 

Tasarruf ve Y erli Mallar mitingi için Ulus 
meydanındaki Zafer Anrtrna geliş 

Tasarruf ve Yerlimallar Haftası dolayısiyle 
). 

İktisat Vekilim· zin 
radyodaki konuşmas! 
Sırrı Day, harp karşısında her 
yurttaşa düşen vazifeleri anlattı 

Tasarruf ve Yerlimalı Hafta~ı müna<ebctiyle İkmat Vekilimiz Sırrı Day dün ak· 
şam Ankara radyosunda bir konu~ yapmıştır. Uu konuşmanın metnini arnen 
sütunlarımıza alıyoruz : 

Aziz yurttaşlarım, 
Ulusal Ekonomi ve Artırma Kuru

munun kıymetli ve df'vamlı hlmme
tiyl<', her yıl kutladığımız Tasarruf 
ve Yerli Mallar Haftasında bu yıl da
hi size hltalbetmek şeref ve fırsatın
dan duyduğum sevill'Ç içinde hepini
zi hürmetle sel8mlarım. 

Gen~ler hey 
nutuklar ve 
Aldığımız haft>erlere 

gün Başvt>kll.lmiz Sükril 
nun bir nuUüı,.le a1;1lmıs 
Tasarruf ve Yerli Mallar 
dun her tarafında c-oş'ku 
te-zaıhürlerlc kutlanmak 

Bu mUnascıbctle dün 
"e yUksek tahsil gençli 
danında hcyC('anlı lbir mi 
m tir. 

Saat 13.30 da Saımanp 
luşan geneler, önlerinde b 
duğu haldı> ihcp birlikte 
nına gelmişlerdir. Meyd 
blnleN'e nnkaralı tarafınd 
muş bulunuyorrlu. Yol 
lenler, gcncll'rlmlzi 
riyle JcarşılıYorlardı. 

Ulus ml'<Ydıınındaıkl tö 
le, hep bir ağıulan söyJ 
Marşiyle '.basladı. Bunu, 
nomı ve Artırma Kurum 
ta lbir çelenk korunası 

Hcl.kel önUne r:cl<--ıı 
Col!'rnfya I-'ll'kültt.'Sın ~en 
zer, hcyecnnlı lıır dille, 
iıçlındcki mesut Türktyc' 
zarasını clzdl. bunu 
olduğumuzu belirtti ve 

"Bugiın bazı sıkıntılar 
meobıırlyeUndeyiz. Laki:ıı 
lıyız ki sınırlnnnıızda yu 
bancı gözlerden korum, 
yen M1.'!Jımetçlkler var. B 
tehl ikeden U7.ak tutan v 
zi koruyan ordumuzu 
milleti seve 9e'Ve ~ler v 

Bundan sonra vazlfele 
TilrkAn Özer, istihsali 
paramızı zirai ve f!lnad 
menin, fazla k112ançlan 
menin, israıt ve lüksten 
hul~a ylyE!Cl'kt.e. .gcyeıce 
vatandaş olmanın vazif 
.sı.nda bulunduğunu söyl 
nni Atatürk'ün bir vec· 
lataraık şöyle bıtlrdi: 

":l\Ul 1i ilttısııdınıızı. m 
m.llerln üstünde görmek 

Siyasal Bilgiler Okul 
Merıç de heyecanlı tıir 

l~tisadi D 

Teşekkül! 

Umumi He 

Bütün dünya ve .insanlığı türlü fe
IAketlere maruz !bıraktığını görmekle 
elem duyduğumuz harp ateşi orta
sında, sulhun kıymet biçilmez nimet
leri içinde üç harp yılı geoı,:irml.$ bu
lunuyoruz. Bu saade<ti büyük r<"hheri
mi7~ Mim Sef'imiz lb!ll>ta olmak üzere 
ana si~aseUml.zi idare edenlerin her 
zaıman minnetle anacağımız, yüksek 
ve uzak görüşlü tedbi vlerine, 'l'üı'k 
milletinin birliğine, ordumuzun ve 
büny~lzin kuvvE!t ve kudretine borç
luyuz. Bunun için bu mesnetleri bü
yük bir tit.12ll!kle daiıTila sağlam tut
mak zorundaıyız. 

Yurttaşlarım, :tktlsıarlt Devlet TeeEk'ki 
Azirı vatanımızın muhtaç olduğu Heyeti l:ııuı;:Un Büyük MU! 

lkttısad i inkişaf ve tekfımlilU tomln lktisat V ekilimiz ttüt>haneslrule toı>lmıarall 
kin bıışarmnğa mecbur olduğumuz 1941 yıh hesapl.arınl !noeli 
işlerin durmadan. ~rletilmesine _ve B. Sırrı Day 1 edecıekt!r. 
hatta harp sonu mkışaflanna gore 

Z amandan tasarruf hemen 
herkeş için mümıkün görünen 
v e faka t o k a dar kola y 0 !1'!1-

yan bir şeydir. Ma!zem.~"!1 ~5: 
raf ve vasrtaY1 tahrıbettıgımızı 

Yangının C<>hahı hakkında adil ve tek· 
nik tahk ikata ha~lanmışur. 

C. H. P. vilayet idare 
heyeti azaları kongrede t1. 

hazırlıklı ol.mağa var gflclimlizle ça-1 
_______ <_so_nu_ 3_un_cu_sa_yfad_a_, ı Güc 1 erin f utbo 1 maçları 

bize ma·ddi d elillerle ispat e
denler bulunur. F a k a t zamwanı
mızı tasall"Mlfla kullanma~.1g1?;1'ı 
zı ile ri sürmek oldukça guçttır. 
ve bu husu sta k endimizi en 
cok yanıltan gene k end i1!1izdir. 
Bize b ir iş ver ene veva aınme
ye karşı borçlu olduğ~u~ 
vaktı en iyi b ir şekil~e geçırd!
ğimizi ö lçecek değı~mez . hır 
tarh yoktur. Böylece ~e ~ıllet 
müessesel eri v e iş sahıplerı za 
manı kullanmada , şu v eya bu 
karinele r dışmda, ada~larm?1 
karakterine güvennıeyı tercıh 

- ( Sonu 3 üncü sııvfada ) -

Cuma günkü deprem yüzünden 
IUI'••····· ••. • ••tiı;''t·· ....... ···~ 

Çorum' da yeniden can_ 
ve mal kayıbı oldu 
25 ölü, 11 yaralı var 

600 e yakın ev tamamen yıklldı 
Çan k 1 (1 I da i n Ön Ü COIWM, 13 a.a. - Evvcl'kl gün vukua gelen yer sarsıntısı vili\.Ycttmlz içinde yc-

nid<.>n ınsan J<a.ybına ve :ırtizlcrec evin yıkılmasına sel>cv olmuştur. 

1 d 
Bu zararlnra dair alınan n.>smt maHlmat, Corum rnerk.:--.ı: ka;.:asına hııitlı Lacln 

g Ün Ü kut Q n 1 n:Llıly<-slnln Kticük Ln:;ln köyU,nde ııe<:en yer sarsıntısından kurLulımus ola.n a.Hmıs 
mh ev tamu.men harap olmuştur. Bu'köyde dört ölü ve lkt yaralı vardır. 

Çankırı 13 (IlususD - Ctı ur- Kavaklı cır.tllk ki>>ilnün. 19 evinden ıs 1 taınamen çökmU•, 4 u de hn~n·r ...,..,. • 
relsimi7. 1~met 1nönü'nün Cı_ınk~.n·~ k ı c1 iki ö .. ·~· "v• 8-0rcflt'ndlrdiklerl günün dörduncü mü>;ttir. Bu .">" c c l.U vardır. H aYVan zayiatı da Olduk<•a büyill<tiir. 
yıldönümü Cumhuriyet meydanında ME>Scltll kuyUndl'1t°l evler tamamen yıkılmıştır. Buraoa da hayvan kaybı coıktur. 
vnli, memurlar, okullar. halk toplu- Çamlıca köy~_rı<le 80 ev l.nmamerı yıkılmıştır. Karapınar ve Şcyhbuzlnll köyünde 
luğunun eoşkun t(Vl.fıhüratı ... ~ı.:ıı:?e :;!!) ev, Bagz!.k koytincle 3 Oev yıkılmıştır. 98 evli Kızyumcu kö)'tintin uı: evi müsl<'s· 
kutlandı. Bu mesut yıldön~munu? oz- na diıtcrler! Uımnmen yıkılmıştır. Bu ki>yde 15 ölü, ve 9 yaralı vardır. 142 ha,ırvan 
lü mAnası belirtilerek Mılll Sef e o- l kayıptır. 
lan sonsuz bağlılık bir daha tazelben- Osmancık kazasının Dodur2a köyünde 180 ev :vıkılmı~ Al"'-ı~n ~ra ,. ü .. - . . ltir c10nantnıli U· " " "~' ç z,. r i'urm ş-
~ı. Guı:un şerefme ııe tiır. ıoo evli Berk kö,yü tamamen h~ olmu~u.r. :su lı:öllle <le <lort ölü vardır. 

P~şvekilimiz dünkü at ya rışlarım takip ederlerken 

Safken arap Handikapını 

GI. Cemal Böke'nin 
11 Dabi11 si kazandı 

Harp O. ·Kırıkkale 
2-1, YedeksubayG 
Ankara G. nü2-0y, 

DUn Anknrnııüeil Stlldında .Askerl 
Giıclcr aro~;nda !ut.hol maçlarına devam 
edildi Havanın günceli olanaı!ll ya])ılacalı: 
iki mncın ııamplyurı.luk üzcrme tetrtr et -
mcsl sahada kalaıbalık bir SCY!rcl küt -
lesi toplamıştı. 

Güniln Uk karsılaı;rnaı:.ma saat tam 

1
13 t<.' hakem B. Necdı.>t 0-.ı:güc'ün !idare
sinde başlanıldı. Takımlar ııöyle cık -
tıJar. 

Harp 01ru 1 u : 
Baki - Nadi, Mehmet - Flikrot, 

nur'lııın, SUlt»man • Em!Jl, Necmi, Ta· 
c1, Ştikrü, Cahlt. 

Kırıkkale: Ferlt • Sai!n, Rıza - Mu. 
1.11trcr, LtitCiı, FPhml • Zl>ikl, Tahslııı, la· 
mail, HaYdar, Halit. 

Oyunun baslama..~l.Yle beraber Harp 
Okulu mtidataasına yüklenen Kınlc'ka • 
lelilerl Ml"hmet kornerle durdurdu. sa- Y edek Subay Ok 
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Stı;ımey'ıte, 81ğınaklara yer/,eatlrllın~ çocııklara vumıık t18rlllııor 
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~EYAHAT 
INOTLARI 
ı • 

lngiltere' de 
.................................... isleri • 

ıaşe 
.:a 

Zengin fakir, herkes 
• '-' . • 

aynı yemegı yıyor 

Kadın, Erkek, iıe yarar herkes silah 
imalinde çahıtmldı!h i(in 

İngiltere'de Lordlar 
bile kendi işlerini 

kendileri görüyorlar 
M UHAR!P memleketlerin lnşe vazlyPtt yabnneı ga

zıetedyi ilgilendiren en cllemmlyetli meseleler 
arasındadır. Cilnkil muharip merrlek€'tlerln ia:;e 

P&Zlyet.lerlyle dfi!Yanma lmblllyctleri arasında çok sıkı 
bir münasebet tınrdır. Bir de uzakta ilcl'n her memleke~ 
tin iaae vıı.zlyetl hakkında birbirini tutmıyan h:ıberfor 
ıı:ellr: Alnumya'mn vaz!oyeti şöyledir. Rusyn'nın vaziyeti 
böyledlr. lngtltcre'nln vazl~·eU şudur. !talyn'nın hali bu
dur. Bu haberler sık sıık gnzN.E'lcrln sütuıılanndn yer 
bulmaktadır. İngiltere'ye v1trı.lığımız zaman ilk all\kndar 
olduğumuz iş bu mesele lizerlnde doğru dürüst malümat 
edlnme.k oldu. Esnısen bu tetkik İrııgiltere'ye uyak basaı 
basma:ı: ynban<!ıyu vC'rH<'n yeınoklerde başlamaktadır. 

Vaktl11lo hi.:mctı;i olan bu kadın şimdi dsml1'1!ol" 
işçtll,01 etmektedir. 

Tayyareden iner inmez. tınva istasyonunun lokııntası
n.a davet edildik. Ornda yaptığımız !Lk Jcnhv4'!1tıdn bize 
verilen bir yuH\r !Apası, bir yumurtn, tki dlllm l'kmck VP 

(Ahmet Ş:~: ESMER 1 ..................................................................... 
b!T .fincan kahv<'den ibaretti. Nor- vct L><lıldik. Sırası gelmişken şunu 
mal zamanlarda lıııgllizlC'rln kah- sö~·llyl>ylm ki lnglltere'de ev hlz-
valtılar:ı, balık, jambon, et. yumur- nı.:t\:isl hemen hcıııcm knlkımş dc-
ta gibi çok a~r yemekle~! ihtiva mektır. Eli ve ıkolu sağlam olan 
ettıtı.nı hatırladığımdan bunu basit herkes, ya askeri hiztnctte veya 
bulmuştum. Bununla beraber, nor- harp sane;yiinde kullanılmaktadır. 
mal zamanlarda benim de yediğim Lord Astor'un ovl Londra'ya yn,1{ın 
kahvaltı bundan fazla olmadığı lcln Askat kasabasında T.ıınmcs nt.•hri 
hıııvıı istasyonundaki yemek şahsım kenannda orta cııL"<la yapılmış bü-
namına kafi ve hnttt\ fazla bi1e gel- yük bir şato idi. llöyle bir evin 
dl. Ancak bu kahvallıda tereyağı- belki de ylmıl hizmete! Ile idare 
nm v~ şeokerln azlığı dikkati çeki- edilelılleceğlni anlamak lcln etrafa 
yordu. Tetktikatımızdan sonra da bakm:ı.k kfifl idi. Genfş salonlar, bU-
tng!l~re'de en çok sıkıntı c:~kilen yUk bahceler, çlmcıılcr ve n~hre 
maddeler arasında tereyaf:iyle şe- kadar uıanıın bır orman. Büyük 
kerln bulunduğunu gördük. El<:Lmlzle bera;her şntoYa vnrdığı-

Şeker darlığı 1940 ı;ı>nesi itkha- mız zaman, kapıyı Lord'urı kendi-
harında İng!lterc'yl zl)•aret ettiği- si açtı. Bahçeye bir c;ny m:ıs:ısı ku-
miz zaman da hlsseilillyonlu. O za- rulmuş, bizi ookllyorlnrclı. Bir müd-
mandan hatırlı~"<>rum: blr snbn.h del sonra Lndy ,\stor ve diğeı· da-
Mançester sehrlnln hüyUk otellcrl- vetlllt>r geldiler. Çayı La.dy Ast.or 
nln birinde kahvaltı ediyorduk. O döktü ve Lord A.<ıt.or da da,ğıttı. 
zaman Ia.şe vaziyeti ook rltııha g<"niş- Bir nralık La.dy ı\stor, bu cayı bi-
ti. Kahvaltı !cin yulitr !Apası ve ze ikram edebilmek !cin birkaç 
kahve ısmarlamıştım. Evvelce yu- gün, kendi şeker tayınından tıısar-
lllf !Apasını getiren garson. elindP ruf ettiğini söyledi. 
toz ı;eker hokkasiyle yanıma geldi Bir gün de İnglltcre'nln eski An-
ve sordu: kara BQyUk Elclsı sır Percy Lo-

- Şeker ta.yınınızı JA.pa Ue mi rralne. bl~I ak.sn~ y.emelU!!e daıvet 
)'Oksa kahve ile mı alacaksınız? e!ID!<stı. Kapıyı Buyük Elcınln ken-
dr,di. Her ikisi için de şeker ala- d."ı actı. Salona oturduktan sonra 

bır kö$E>Ye evvelce hazırladığı ape-
mıızsıruz. 

Söylemeğe lilzum yoktur ki a
radan gecen iki sene zarfında şe
ker va.zıyeU bollanmamıs daral
mıştır. Tereyağı hatta şekerden de 
daıha dardır. Yatak odasına getiri
len kahvaltı ile verilen tereya{:ı o 
kadar kilr;;ilk ve incedir ki odaya 
.ıı:ellnciye kadar tabağın i"lnde da
ğılır VI! Adeta bıçakla alınacak bir 
teY kalmaz. 

Bununla beraber tngiltere'rle nç
lık yoktur. Ekmek, se.bze, tavuJ.t. 
balık ve me:;v<'den başka her şey 
v~ikaya tabidir. Ve zcn-"'ln, fakir 
her lngllıze aynı m ktıır gıda mad
desi verilmekt<'d r. Ingtltere'ye gi
den yabancıya derhal la C' kupan
ları verilir. Yabancı bu kuponlan 
otel idaresine tesrm eder ''e ote
lin lokantasında ne övün yemek 
Y@mek hakkını elde eder. Öğle ve 
akıam :;emekleri şudur: b.r eorba. 
bir tabak yemek ve ŞE'kerl az tatlı 
Çorba yerine ordövr yeme.k ca"Zdlr. 
Bu da bir sardalya, rus saıatıısı \'e 
h11:$lanmı.ş ceş!tll sel;ı7,eden lıba,.cttlr. 

Her loktnntada herkese verilen 
yemek bundan tbnrettlr. Yc>mcğln 
fiyatı lokantaya gör!.' df'l; sir. Ucuz 
lokantıı.larda bu yemE'ğl l·ki siline 
yemek mlimkiln lken. mf'!Seltı Sa
wr.t ott'linde aynı yı•mek on bir şi
Unedir, Verilen fazla para. lokan
tadaki IUkıı servis ve cııls-ı içindir. 
Yoksa mlktan ve evsafı değişmez. 
1aee tesk!ltıtının bu mn'lıh·"ti C'Vle
:re misafir dll.vç.flnl bilsbUtlln ka.J
ctırmış gfbkilr. Bununla bC'rabPr, 
biz bazı evleri.' davPt ç.rJlldlk. Dik
kat ettik: bu evlerde bize kranı e· 
clfl4!.n yem,.k. dalma tavuk ve ha1ılc 
lfbi vesika.ya tabi o1mıvan mad
~erle plşlrilmfştl Sı:>kPr gl:bi VMi

n~ verilen maddeler! f!'V sah!'plp
wılsafirlerlyle paylaşmışlardı. Bir 

Lıord A6tor'un evtne çeya da-

rc-t flrri kendi el ly le biz~ Lkram et
ti. Yemrk odıı..cıınn gltt"k. Burada 
da masa<lıın kendisi kalkarak mut
bah ile y~ıek odası arruıındald ser
vi.• ııen<'eresln" gitti ve venıc>k ta
baklarını alarak mn..~aya getlrdi. 
Sel""·is penceresinin arkrısınria bi
ri!:lpin bulunriu(:u ~rliıtiyordu. Ev 
sahipleri bunun, hizmetçi olnıa;·ıp 

o glin ~·ardım f!l.mc~ içhı ~wlen 
akrnbıırhn biri olduğunu ~1ylf'dller. 
M~-ve ~·1..'Slkaya tn'bl clr•ğilse de 

J1E'k a7.<lır ve fiyatı dn çok yükseık
tır. Bir armut bizim parnmızl:ı hlr 
k~ liradır. Muz lı:C ~ıulunma7_ Bir 
gün Büyük Elcimlz bizim şerl'fimi
ze bir z!;vafet V('rmlş ve 7.lyaf('te 
Londra'nın büyük gnzC"te saıh iple
rini de davet etm!şU. Ziyafetten 
sonra Portekiz'dcn hususi surette 
P.'etirttım muzu da J'krnm Ptti. 
Da'1v Te>l~nı>h ı:-tıC'ztM!nln ımlıL'hl 
Lord l{C'!T'~ley, ellnC' nldıfü muzu 
Bllvilk Elçim•7. Bay Raur Orbııy'a 
gi.lstererek dl'.'dl ki: 

- Ben ve T,ady Kcımsley Uç s~ 
nNlenh!'rl muz vemedlk. Mlisaade 
edC'rsc>ıılz bu muzu ccıbJm,. koyar:ık 
La<ly Kenıslf!y'e giilli rı:>Ceğim. 

Tahi!dlr kl muz. lii·ks meyve gi
bi maılrlr•lf:'rln irıı;f."' vnzi-yetiyle bir 
aFıkıı~ı yoktur. !nıdl'zlerlıı lnşe yli
zünd,.n bolluk lcln<le bulunmııflık
lnrı gliriilmekte ı~e de m('mlekeHn 
hi~ hir tnrııfınrla n~lık olmadığı drı 
muhak'knktır. tnglllz milletinin ia
şesi mf"'l;uli'yt"fl. Lord Wo!ton nrlınıla 
bir zatın omuzları üstündedir. Bu 
zat politika adamı arım. iş arlamı
dır. İaş" !~ini irlnre ctmf"'lc için iş 
ba-;ına ç'lt!rılmııı. K,.nn.-slnl mnka
mında zivarM "ttık. Bl7.e kı:>ndlsl
nln 1$ ,Arlamı o1rlufunu. b•ı vazifPv1 
ant:'a'k harbin df'vam ettiği müd
dE>tCE" kaıbul ettlftilli vP harp biter 
bitmez çekileceğini ı;öyUyerek dedi 
ki; 

- Vazif<>m basittir: Britırnya a
dalarında otumn hıır iruınna gUnde 
ile övün yemek tf!ollal'lk etmek. 

.Sonra eline bir VC'Sika nlara;k 
füıve elti: 

- İ;?te hı>r insanın her gün yi
yeceğinin miktarı şu vesika Oıe
rinde yazıhdır. Bu vesika Uzerlnde
ki gıdanın miktarı ve e-."Sa!ı müte
hassıslar tarafından tııyln edllmls
tlr. Bir insanı besliyecek nı~ktar ve 
vıısıftadır. Bu veslıkayı ben vorlyo
rum. Benim seııcdimdir. Brltnnya 
adalarının her nerC'slndt• olursa ol
sun, bu veslkayı gösteren hr-r insa
na bu miktar gıdayı vermek henlm 
t!.'k vazifemdir. 

Bundan sonra irışe nazın, umu
mi va:zi}·ı:tteıı bahsctU. Eğer Ja
ponya harbe girmemiş olsaydı, !n
glltere'de iaşe vaziyetinin -çok bol 
ombil<.'<'t'ğlnl söyl<'di. Bununla be
rıııbt-r, buglinkU \•azlyetln de çok 
dar olmadığını. bunu devnm ettır
ml>."k için lnglltere'de bol stokl:ınn 
bulunduğunu, faknt dalma ihtiyat
lı hareket. etmek llizumunu hisset
tiğini söyledikten sonra liUnları 
ilti.ve etti: 

- Biz lngllizlor, dedi, normal za
manlarda c;ok yruııek ylyen bir mll
letlz. O kadar kl hılzımsızlık yü
ziladen birçoklarımız hastalanır. 
Mlit€'hassısların tetklklerlne göre, 
~nlm kurduğum iaşe rejimi içinde 
millı>t1n umum[ sıhhati kötüleşme
miş, tersine olarak lyllcısmL5tir. 

Giyim vaziyeti de vesi'lca ile i<la
re edllmeıkt,,edir. Her nUfusa sene
de rnuaıyyen sıııyıda kuDOn verili
yor. Muaıyyen mikfa.r kuponla 
muayyen miktar eşya sııtııı alın
maktadır. Meselil bir takım clbLı;e 
lçln para ile blrllkte on sekiz, bir 
gömlek için dört, b!r <:lll oornP" 
için iki, çamo.ş.ır !cin beş kurıon ve
rilir. !stiyen bütün kuponlarını şu 
veya bu madde eşya ~n s:ır.fcdcbl
lir. Fakat heI'kes kenctı ~htlyacına 
göre çcşltll eşya satın nlara'k blr 
muvazene temin etmeğe çalışır. 
Bir senelik kuponla aşağı yuknn 
bir kat elb!se. iki kat cnnı~ır, blr 
lok! gömlek, blrknc çift corap, bir• 
kac lnravat temin etmek mOml<ün
dür. Kupanlar şaıhsldlr. Fakat ko
canın karıya, kannın kocıı.ya ve 
ana babanın c;ocuklanna devretme
leri caizdir. Yabancıya cll'vretmeık 
vl")'a para karşı lığı olnrn,k !!atmak 
en ağır hatıls ce-lasını gcn~.klc>stir -
mcıktedir. 

Bununla bernber, kanuna nıy!kırı 
hareket e<lenlfr de c-ksbk dcğlldlr. 
Hot.tiı bir karaborsanın mevcut ol
duğundan bnhserlenler de olmuş
tur. Fakat bunu söyllyc•nler!n de 
ifade ettiklerine göre bu karabor
sa muamelesi o dereci' czdır ki, 
kurulan teşkilatlan beklenen miis
pet netice üzPrinf' hissedilir ölçü
de bir tesir yapmam:lktadır. IIull\sa 
olarak şu söylc>neblllr ki !ng!ltere
nln gerek iaşe ve gerek giyim ba
kımından dar vaziyette olmakla 
berahf>r. açlık Vt> çıplaklık yoktur 
ve şimdilik ufukta böyle b1.r tehll
lke Qe ~değildir. 

--2-

.Bir tasarruf 
edebiyatı 

doğdu! 
Tasarruf ve Yerlima.lı Haftalarının elle 

curulur fa}'(Jala.rını kavradıkt:ı.n wn
ra Türk milleti, bu davayı benim~i · 
yere&.. tutmıya ve yürütmire ba~lamı,. 
tu:. Türk milletindeki bu ~uurlu yö
nelişin iıahl.:ıcını rabml:ı.r ve İsra • 
thıikler en vcd1. şekilde yapmakta -
dır. Banka kasalarındaki tasarnıf ye· 
künları, her yıl bir kat daha rük~elcn 
milli ta>Jrruf grafikleri, kacmerlcne -
rek çoğalan ta'arruf iscatisıikleri bu 
ileri hamlenin ca.ııl.ı şahitleridir. 

Biz, oldum ola~ı ı.asarruf seven bir mil· 
Jeıizdir. "Damlapl damlaya göl olur, 
ak akçe kıtra J:Ün içinJir" dt.-dcleri • 
mizin bize miras bıraktıkları birer 
ata ~öıüdür. Bunlara benzer nice 'Ö:ı:· 
lerimir. daha vardır. 

Tasarruf ve YcrlimaUarı Haftaları, iktı· 

s.ı<ll büııyenıize büyük kawnçlar temin 
etmekle, tasarruf ıerbiremizi kuvvet· 
lcndirmekle kalmamış, bir <le ıa'ar · 
ruf edebiyau yaratmıştır. 

Her yıl caddelerde gördüğünliiz düviı.ler, 
radyoda dinle<liğinıir. veci1der, gıue
telcrdc sık sık rasıladığırııız ,özler, 
ta~arruf haftalarının edebirata malcı· 
ıiı1i kaynaklardır. 

Bunların içinde bilhas~a günün havasına 
ve şartlarına uranlar, aktüt:l olanlar 
daha çok sevilmekte ve tunılmakta . 
dır: 

"Mala hücum, malın fi}atını yük>t'ltir. 
Yükselen fiyat, paranın kıymetİDİ dü· 
şürür: bindiğin dalı kesmek isıı:mi . 
yorsan, maldan laç, bankaya koş .. " 

"İsraf her zaman bir cürümdü, bugün bir 
cinarectir". 

"DuRÜnlin en bÜ}Ük isr;tfı. ekilmemiş 
toprakur. Topraklarının her k.trışı • 
nı ek." 

Bunları, dikkatle okumak, inanarak oku· 
mak hu haftanın \'a7.ifolcri ar.ı,ında· 

dır. Çünkü içinde bürük hakikatler 
ı:i,.!iyen şu birkaç satır, i'tikl.11 cephe· 
mi,.de bizi daima u}·anık tutmıra ye
tecek bir değerdedir. 

Tasarrufu sevelim ve bu vaxift.ye dört 
elle sanlalım. Çüol<:ü tasarruf barış 

yıllarında belki sade "arlığımızı art· 
tır:ıyordu, bugün darlığımıll da azal· 
tarnktır. İsraftan kaçınalım. "Çünkü 
dün bir cürümdü bugün bir cinayet· 
tir." 

Sabaheddi.n SÖNMEZ 

Müfettiı ve kontrolör 
seyahat yevmiyelerine 0;0so 

zam yapllması isleniyor 
HUkiimet Büyük M!Ueıt Meclisine ver

miş olduf'u bir kaJıun projesi ile mü -
rctt.ı.:ı. rnurettts muavlnlcrt i~ vazl!cle
rlnln mahl.veU itibariyle arnı vazly.ıtte 

bu.'ull!l.n kvn-t.rollli" ve k01'1!.ı'o1 mt."Illur -
lannm aerıtlıat ve ikamet yevm!yele _ 
rlnln :ırüzd<' 50 n!Sbetlnde art.tırnlmıısını 

td(llt etmiştir. 
Proje, memur ve mili.-tlıhdenılere ve -

r.lleC'e)c olağanüstü zam haikkınclakt ka· 
nuna ek kanun projesl·ne ek olımık tok· 
ıır olunmaktadır. ProJcnln mucip ııe

heıplermde, buırUnkii ha.yat en rtııı nnın 
Yllk.,ek11!il hasal>t:vle bunların bı)l~c 

mertw:ı:IL'11 tlı~ındıı. l!htt.yacıarını tem1n 
husuııumln zorluk !."t"ktttkteı1 ve karın -
lıyam11dıklan yazıırna·kta ve yevmiye- • 
lerln arthnlmnııının karar altına alın -
ması lstenllmcktedLr. 

JlUtce l!.'ncümenl, HUkUmethı teklltl
nt \Jazı değlştkllklm-le knbu1 etmlştlT. 

ProJe Mı!Cllırtn bu&'tiffi<U 
alınmıştır. 

ruznameslne 

l!ıO so o o • o o o sı:ırıoaa:rrıı: 

Yurttaş ! 
Erken yat, erken kalk. 

Hem sağlığından, hem ke
senden kazanırsın. 
.... o awuıa.ı. o o o aJIJ70l.JilJ!t 
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Hararetli görüşmelerden sonra Ankara 
C. H. P. Vilayet Kongresi işlerini bitirdi 

Kimsesiz çocuklarla yoksullara 
yardım meselesi görüşüldü 

(Başı 1. inci ~a:ı-fada> 
birçok mahrumiyetlere katlanacağız, pek 
çok sıkımılar göreceğiz., bir yandan b:ı. -
)'atımızı bu sıkınrı ve kısıntı ıanlarına 
u)·dururkcn, l.:iiylü, kentli bu vıuapın bü
tün cvUtla.rının birlik ve beraberlikle 
yenemi>·en:klcri hiç bir güçlük olmadığı 
na da inanacağu: ve inanıyoruz. İşte bu 
karar ve iman iledir ki, pek uzun da sÜr· 
şe bu harbin bütün acı ve tehlikelerini 
karşı lamı) a yetect·k milli kudreti varlı -
ğımıLda duyıı>·oruı. 

Arkıı<la~hır, kongremi,.in torılu bıılwı· 
duğu rıek kl\a ve fakat biribirine ina· 
n;.ınlar için > eıer hir zamilD içinde duy· 
ı.luk \'c ı;ördiik ki; hü> ük millcıimi1e gÜ· 
veninıh, milli birlik ve ıc~aııüdiimüz, 
umumi itimat harnmn: kuvvetlidir ve 
ı.lurm.ıı.lan kuvvetleniyor, saflarımız, sıkla· 
ştyor. Du vataııın hıikbaJ ve ~aadeti için 
kalbimizdeki biiyük iyman, şim<li bu 
toJ>larıııd:ııı (ıkarken bir kere daha elbet· 
te kll\ vec ve fcyz alacaktır. 

Aı.iz arkada,lar, cihan harbi en c;et-iıı 
ve en ,inir bozucu safhasına ~irmiş bu • 
lunuyor. Harbin acılarının, P•ılıalılık ve 
darlık halinde bizim topraklarımıza eli
ni u1aıacağı tabii idi. Bu durum karşı · 
şınd.ı bi1e düşen partili şuuru, her \'a • 
tan<la,ın bu şartlara katlanma mııkın eme· 
tini arttırmak için aydınlatıcı vaıi(emi,.i 
hatırlatıyor. 

Bu d.ırlık 'e "kıntıyı nirin çd<i)'O • 
ruz ve n~ ... ıen ı;ekeceği1.? Çünkü dava • 
mı7., Türk istiklll ve hürriyetidir. Bu hü· 
yük Met ve bela karşısında rd< konııınıa 
yolu, her ~eyi vatanı koruma u~runa ver
mek ve feda eıınekıir. 

Can, kan ve namu, paha~ına kurul -
muş olan, bürün şeref ve mesuliyctinin 
ortağı bulunduğumuz Türkiye CumhLıri · 
yetinin büyük 5iyao;İ kurumu C. il. P. 
nin halan ve delegeleri sıfalİ) le hu ve
sile ilt' de kut•al andımızı tekrarlamalı· 
) ız. Milletçe hiç bir fedakarlıktan çckin
mediğimizi, istiklal ve cunıhuriyeıimizin 
ebediliği için bütün varımızı vermire 
hazır bulunduğumuzu ve bu kararımı71 
vazife fikrinin kat kat Ü5tünde. ancak gö
nül ve sevfri kudretinin bir ifadesi ve 
Pani kongresinin <;esi olarak illna mü . 
saadenizi diliyorum." 

lhı beyanaıcan fünra dileklerin bele
diye ve villreıe ait olan khıml.trına ıce· 
çilmi,, şı:hir dilekleri raportür .Metdi 
Sadrettin Sayman ve villreıe ait dilekler 
encümeni adına Kemal Zeki Gencosman 
tara(ın<fan ayrı ayn jzah olunmuştur. 
Bunlar arasında Ankara kazalariyle, mer· 
kez ve Çankaya kazalarının kongrelerinde 
konuşularak vilayet konJ,tre•ine arzı ka . 
rarlaşmış bulun'tn bu dilekler, halk lı;ı • 
yatının hemen her ce(1hesini ilgilendiri -
yordu. 

Dünkü konuşmalar sırasında bilha~-
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Basın Biırllği Ylfilcsek Haysiyet 

f Dlıvanı 15 llkıkfı.nun 942 salı gil- ı 
nü snıı.t 14 te Ulus Mües;esesln- ı 

1 
delki merkczin<le toplanacağın
dan sayın A7.a'l\tn bu }S:tlmaa şe
ref vermelerini rica ederiz. 

\........ ............................. ....../ 
Bahk satışı 

Beledi)·e Reisliğinden : 

Soğuk hava tertibatlı vagonla Söke· 
den getirilmiş olan taze kefal balığının 
kilosu (90) kuruştan Elektrik Sirkeci ya· 
nındaki soğuk bava deposunda satılmak· 
tadır. 6831 

sa üzerinde durulan meseleler kimsesiz 
çocukbrla, fakir halkın vaziyetleri ol • 
mu,tur. 

Bu münase..:hıle .~z alan Dr. Ragıp 
Tüzün unıuınireıle yardım cemiyetlerinin 
daha verimli bir çalışma yolunda birle)· 
ıirilıncleri meuuu üzerinde dumıu1, kı· 
)tn en şiddetli de\'rcsine !tirmiş bulun -
duğumuz halde henüz Ankara'daki fakir 
h.ı.Jka hemen hiç bir yardım yapılama · 
mış olduğunu kaydettikten sonra. yar -
dımların, gaye aynı da olsa muhtelif ku· 
rumlar ara~ırıda dağıldığından bahsecıniş 
ve dcıni_şıir ki: 

"Mevzuun uıun uz.adıya tetkik ve mü· 
ıalea)'a tııhanınıülü 7oktur. Yeni seçile -
t·ek id.ıre heyetinden rica ediyoruz. Bu 
işi yarımlilrı iıiharcn ele alsınlar ı.·c fakir 
fıkamya en kıo;a zamanda yardım imkanı 
ara~ınlar." 

Dr. Haı;ıp Tüzün bundan sonra Kı • 
ıtla>··ııı k<ıpatnıa kararı vermiş bulundu
ğu Şefkat Yurdunun kısa hir tarihçesini 
y;ıpmı$. bundan 12 yıl önce kurulmuş 
olan bu hayır oca~ının çalışma sisıemini 
anlııtmı~ ve Ankara orL'l talısil müesse'e
lerİn<le birindlik kazanan çocuklardan 
çoğunun burada ycti~miş olduğuna işa -
r~ı eınıiştir. 22 bin basıanm tedavi gÖr· 

<liiğii, on hin<len fazla hastanın bedava 
ilaç aldığı böyle ha)·ırlı bir müessesenin 
~·aş:ını.ı,ının temini dileiüni tekrarlıyan 
Hagıp Tü1ün, Çocuk fairı;eme Kurumu· 
ııun da kendisinden beklenen büyük yar· 
dınıları ppanıadığını, umumiyetle bu 
tiirlli ınüe•ieseler vasııasiy1e, harır işle
rine "ırfıılunmak ü1cre halkin yaptı,:?ı 

yardımın yü1de ellisinin idare masrafla· 
rına gittiğini söylemiştir. 

I>r. Hılrııic o,nı.ı.n Olcay da. esas iti· 
hari>le arnı kan.taıre bulunduğunu, nt rı 

iki yıl ilnre de hu rardım şekillerini bir· 
le5tirmiye ıeı:şhbüs edilnıis olduğunu ha· 
tırLıtnıı,ıır. 

Dr. Celll Kara!, aynı dileklere İ$ti
rak eımiş, mevzuu biraz daha ıtenişlete • 
rek \OS}'lll }'ıtrdımın birçok şanlamı<lao 
mahrum hulunduğumuz üzerinde hassa -
5i)"etle durmuştur. 

Bu konu~malardan sonra ruznamenin 
diğer mıtddelerine geçilerek Vilayet İda
re Heyeti seçimi yapılmıştır. Seçme neti· 
ce,inde, İbrahim Rauf Aya,Iı, Ali Hi1a 
Sun, Arif Çuhukçu, Fahri Tan<lo~an, 
l layrullah Ö1hudun, Emin Halim Erı.:ıın, 
Hilmi Atlıoğlu, Cafer Tayyar Benadam, 
Rauf TlaıArnn Konı::rece C. il. P. Anka -
ra Vilay.eti İdare Heyeti balıklarına in· 
ıilıap olunmuşludır. 

Ilüyük kurultayda Ankara'yt temsil 
etmek üzere delege olarak da aşağıdaki 
ıatlar •eçilmişlerdir: 

Arif Çubukçu, Hilmi Atlıoğlu, Fahri 
Tan<loihn. Hayrullah Ôzbudun, Emin 
Halim f.rgun, Zi)-a SıCtal, Sadi Batu, Ha-

Bugünkü 1 
Meclis 

Hakların<Lı müstaceliyet ka.ran veri· 
len maddeler: 

.Mebu' seçimi hakkında kanun layi • 
hası 've Adliye, L>ahiliye ve l'~.lu Esa· 
siye Enciimenleri mazbata.tarı. 

Bir defa nıüzııkereye ı!Ll>i olan mad -
deler: 

Hüyük Millet Meclisiğ Riyaseti Cum· 
hur ve Divanı Muhasebat 1941 ma11 yılı 
Jıe-;abı karileri hakkında .Mecli~ Hesap • 
1.ırının Tetkiki Encümeni m:11hatası. 

Bulu Mebusu Lüıii (-,ur~n'in Avukat
lık Kanununuıı muvakkat 4 wıcü madde
sinin (A) fıkrasının tefsiri hakkında tak· 
riri ve Adli>·e Encümeni nı:uhacım. 

lil Naci Mıhcıoğlu, Dr. Hü<erin Errui· 
nıl Eti, Vehhi Koç. 

Cwnhurrei9imiz Milli Şef !,met İnü
nü'ye Hükümet merkt'7J halkının sonrnz 
~:dm duygularını ıırzeden. Rüyük Millet 
Meclisi Reisimize, &şvekilimize, Mare • 
ş:ılimize, C.H.P. Genci Sekreterine 'e 
Vııli ve Belediye Rei•imizc saygıi.ı.rına 

<una.n C.H.P. Ankara vilayet kon;:te'i 
böylece ııona ermiştir. 

Kongre bittikıen sonra deleJ?"der. Vi· 
la)'et idare Heyetinin davetlisi olarak bü
fede ağıdanmı~lardır. 

*** An/kara, 13 a.a. - C. H. P. Edtrn,., 
At'yon ve Gforesun vU~yet kongreteıi.nUı 

toplandıklannı blld1mıeıktcd1r. 

Yurtta C. H. P. kongreleri 
Ankara, 13 a.a.. - Cumhuriyet Halk 

Partisi Deni1li, Sinop, hpa-rta ve Mani..a 
vilayet kongrelerinin coplan<lıklan !>il· 
dirilmclcıcdir. 

Vali ve Parti, mıntaka müfettişlerinin 
de haıır hulun<luklan bu toplantılarda 

yun için Jıayırlı konular üzerin<le ~ 
rüşmcler yapılmış .,,.e delegeler tarafından 
Büyük Kurultay'a •unulmak üzere ileri 
<ürülcn dil-ekler tespit edilmiştir. 

Çok s~mimi bir hava içiııde geçen bu 
ıoplanıılarda, Ebedi Scf'in hlltıra.•ı taziı 
edilmiş ve Milll Şef İnönü'ye karşı sar
sılmaz bağlılık tezahürlerinde hulunul· 
mu~tur. Kongreler yt'11i idare heyetlerini 
ve Kurultny delegelerini seçerek toplan
tılarına '!On vemıi,lerdir. 

(' ........... ııııu11111ouu• ........... ı 

1 
Basın Birliği 

1 Merkez Heyeti 

TUck t:~~OB:,:sı~•r•~ 1 
Heyoti Rclsllğinden: Basın Bi.r· ı· i !iği Merkez Heyeti buP:iin sa-
at 16 da Ulus MUesse!lesind~-

ı 
• ki merkezinde toplnnacai;ın -

elan &Ayın merkez heyeti aza
sının içtimAa ı.ıcrcf vennelc.ri-
ni rica erleriz. • 

\.... ..................................... ~ 
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Daimi kari 
alacaklara 

Bel~ Re.lsliğlıncteı. : 
1) 1-1-1943 ırUnUnden IOl>are.n eE'lıft

ml.z Ha.Ik Da~ı tına Blrldklcrıne ltıl)rıt. 4>

lwıabUrnek ve drumt ekmek karlı a.ıa

btlrnek tçln : 

A) Diğer seııtr vıe kazalıaroaıı ae • 
knk:ınlm. i'~ldtkler1 Y'C!'leordıe Dağıt
ma Blrllkl<.>.rl tcı:ıkl!Atı vıuııa bu bılr

llk!C',rdcın kayıtlann1J1 lllil.ndljtlnt -.e 
elonck kartı altp almadıkla.rmı P
ıc-rır ibiref' (llU1' dcğktir7M bl'llD~i). 
B> <'.eldlklcri emır ve kazalarda oa
tıtma lllrllıkleı1 t.cek11Mı yOkııa., ma
halli bckd!Ytl tCGk11A tından veya köy 
muhttırlıınoo'1Il o ~ tamBJl'lP.n 
~nld11cları:nı ve knrt uı;uuU va.nıa 

lmT'I. alıp nlm:ıdı1C1a.rıll!, kart Ul!Ulü 
yoksa 'kart U9\Il1.I ol.mıttll fı ı nı M l<llnr 
b!ır ,,,,,.,. dcı7'ıtfrms bmoBıriJ eedı' -
meler! ıstcn~r. 

GÜ N Ü· N · ·GÖLGE S i 

İııhi-.ariar Umum .Müdürlüğii 1939 
mali )Jlına ait bilançosunun gönckrikli -
ğitM: dair U.ı)vekillet tez~r~iyle İııhı -
sarlar Umum Müdürlüğü 1939 mali yılı 
hesabı k,Hisirıe ait nıutabakat beyanname
sinin suııulduğuna Jair Divanı Mu1ıase
baı ri)•aseıi tezkl're'<İ ve Jnhharlar Umum 
.Müdürliiğü 1939 mal1 yılı kati hesabı 
hııkkında kanun llyilıası ve Divanı Mu· 
has,·bat F.ııciimeni mazbatası. 

2) IW voe vaz1'Y<ltb'le .YttPlı Aı !ııJI, IK'h· 
rtrnl7..dc dalrn1 kalamin kııneaıt:ı.nı ...et" • 

dtmı~ycn k1rnıııclere da:lml ekmek ıaı.rt:ı 
vcırflmlıy«ektlr. Bu ltlbarls., 1-1-1943 
gU.nUnden .iUbnron llillc narrıtma B1r -
Hklerl her oahıst.ıın veya aile relslnden 
evlerltnln taıfülıu-ım vwa kiracı ~ 

ldra kontrııtlanm VC';Yahut da ~
lan le yerl.E'!1ndıMı dalm1 111 ıri\nl'tl-lderlnt 

gııstcrır muıtC!ıc'r bir vesllaıın ~ -
ıcroır. 

Halk dilekleri, 
Hühumet yolunda ... 

K IRK BİN köyün her birinden, 
Ank.ara'ra yol vardır. Bu keli· 
mc değişikliğiyle bir e,ki ro • 

malt sözüııü tekrarlırabiliriz: bütün 
yollıtr Ankara'ya çıkar. Düıün yollar 
burada birleşir. 

Sevinçler buray:ı. akar. En neşeli 
günlerimizde halk bağrından doğan en 
sıcak duygular, Anka.ra'da Ç'lnkaya 
eteklerinde buluşurlar. 

Dertlerimizin de son durağı An -
kara'dır. Geçimi az ıı;elen köy, mckte· 
bi yetmiyeo nahiye, vilayet şosası bo • 
zulan kaı,a ve nihayet bin bir halk hiz
metinin dcnop olduğu vila)'et ı;ıüzlerİ· 
ni Ankara'ya dikmişlerdir. .Merhem 
buradadır. 

Dert, diyorum, hundan hemen ür
küp dksinmemelidir. Biz, birçok ih · 
tiyaçlarımızı da "dert" sözünde top
lanıış11dır. Belki bunda, bir yanıklık, 
bir do&.;unaklık se-~diğimiLden; belki 
halk yığınlarının ıunun\İ bünyderine 
ra,ıat~ıılık verdiğinden arru ve ihti • 
tdçlarımııın çoğunun adı '"dert'' tir. 
(fa) alimi?i dcdıal. büyiik ve kanı:ren 
olmuş yaralara çekmesin: halkı°' dilek 
aclı ııltın<la derece <k.-reoe Ankarıt'ya 

yolladıkla.rı, köy, nahiye, kan veya vi· 
Jlyetlerde oturan yurtta7ların dt"rtlc· 
ridir. Devletten derman htiyorl.ar. 

Üç buçuk aydanberi, her gün bir 
veya birkaç toplantı baheri nt"şrediyo· 
ruz. Ocaklardan başladık. Bunlar en 
küçük Parti teşekküllerinin adıdır. 
Sonra sırasiyle nahiyeler ve kaıalar 
toplamlılac. Şu bir iki gün içinde hü· 
tün vilayetll.'r, kongrelerini bitirmiş 
olııcaklardır. 

Üç huçuk ay içinde olufl hiten, yal
nız yurttaşların bu fırsatta bir kere 
daha yanyana gelmiş olmasından iha -
- değijdic. ~ bir meıı;ılıeketin bal-

kı, derdini a[>ac;1k ortaya koymakta bi· 
ıimki kadar asil bir samimilik Aiistc -
rt"ml.'miştir. Toplantılar da zaten yal -
nız bununla mloalanırlar. 

İki J,tündenberi Hükümet merkezi· 
nin kongresi çalışıyordu. Kon_ıtrenin 
lütufkar ıeveccühiylc halk dileklerinin 
tetkiki için a}nlan komhyonda va?ifc· 
lendirildim. Konıhyona Ankara kiiy 
ve kazalarından binlerce cliJek gt"ldi, 
bunlar birer birer l>kun<lu ve dün 
Umumi Heyete de arzolundu. 131.'n hu 
memleket işlerini bir kere dıtlıa ve 
halktan öğrenmiş oldum. Dilt"kler, şu· 
urlu bir hemşeri ıerbiyl.'Siyle, fakat 
açık ve samimi bir d11le ortnyıı konul
muştur. Hangi Devlet tc<llıirinin ne 
yüıden ak~adıjiını, hanı::ileriııin daha 
ı;ok isabetli olduğunu öğreıunek mi İs
tiyor•unuz? Halka kulak veriniz. Fa -
kat <okak dedikodusuna değil, çünkü 
ona yalan, dolan, menfaat, hainlik.. 
Her şey karıµbilir. Bunlara. par
tililere, hu birihirini tanıyan. seven ve 
hiribirinc inanan insan1ara kulak ve· 
riniz. Ejier, köşede çj7e dudak bükene 
ra•tlnrsanız, onun hakkında bin bir 
ihtimal düşünmekten de çekinmiyerek, 
hu ocak alttıı<lıt konuşan halkı dinle -
yinl7: do!tnı olan, halkın d~cHğiclir. 

Şirıı<li, hiitün memleket ölı;ü\ürule 
"mesele" lerimİ7.in konuşulııcaj:iı gün· 
tere, kurultaya hımrlanıyoruz. Dört 
yılda bir, Türk imik i<lare<ıinin bu en 
büyük or~nı, olup biıene bir ıı;fü: 
atar, dc•ik Ye artıkları kontrolden ~e
ı;i rir. Hükümete direktif verir ve ..da· 
ğılır. 

Ocaktan, büyük kunıltaya kadar 
hakim olan, De,·lete emreden halk ne 
büyük kuvvet, ha.ık idaresi ne asil bir 
rejimdir. 

Kemal Zs GENCOSMAN 

ı~ıanbul ı\kbusu Ziya Ka.ramursal'ın, 
Arzuhal lincünıeoiııiıı 20. XJ. 1940 ıarih· 
li haftalık karar ~tvelindcki 2264 sayılı 
kararın umumi heyeıce snii2akeresine da· 
ir takriri ve Ar-tuhal ve .Maliye Encü -
menleri mazbataları. 

İkinci müzakeresi yapılacık madde • 
!er: 

Türki}·e ile Almanya arasında ticari 
nıüb.ıdelelcrin ıanıimine dair 9 ilkteşrin 
19·fl tarihli anl.tşnıarun ta.dikına dair 
kanun lii>·ihası ve Hariciye ve İktısat En· 
cümenleri mıubataları. 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit 
ve tc-.ıdliHine da.ir ola.n 3779 sayılı kanu
na ek kanun la>•ihası ve Mill1 Müdafaa 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

Muharİ!l yabancı ordu mcnrufllann· 
dan 'fürkiye'>e ilıka edenler hakkında • 
ki !l()ı{ sayılı kanunun 4 üncü maddesi· 
nln deifüıirilmcsine dair kanun layiha<ı 

ve Harıcİ)'C. Milli Müdafaa ve Bütçe En· 
ciimenll.'ri marhatalan. -

Bi.riııci müzakeresi yapılacak ma<ldc· 
lar: 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Ada
n:ı Flcktrik ıııiic'<,e~elerinin idare ve İj · 
letilmeleri hakkında kanun IJ.yiha.H ve 
Maliye, Bütçe, Nafıa \'e Dahiliye Encü· 
menleri mMhataları. 

.Memut ve müsıalıdemlerc verilecek 
fevkalade :ı.am hakkındaki 4178 sayılı ka· 
nuna ek kanun layihası v1:1 .Bürçe Encü -
meni ma,-bata~ı. 

Memuc ve müstahdemlere verilecek 
fevkaL1de :zam hakkındaki 4178 sayılı ka· 
mınun 9 uncu maddesinin sonuna bir 
fıkra eklenme~ine dair kanwı 1.iyihası ve 
Nafıa ve Hütçe encümenleri mazbataları. 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Mü
dürlüıCü ~şkilatına dahil olan ve vaıife 
icabı olarak hayvan tedariki mecburiye
tinde hulunan süvari müvezzilere yem be· 
deli verilmesi hakkında kanun Liyiha~ı 

ve Nafıa ve Bütçe Encümenleri mazba -
talan. 

Türk pata$l kıymetini koruma hale • 
kmdaki kanun hükümlerinin değiştiril • 
.ıııejİıoc dai.t kıwıa Ji)!İbasl ve .Muwliaı 

nu aebcıple (Ytır dıı1'~'t6rme ""~ 
getlm\lycnlere, ve l(tırlsnl2ıde Oa.lmt kil· 
ı.ncaıtını 1sPAk id'rı lcabındı\ ~· 
kira mukavclcst.ııl veyahut c:ta !ı ~ ve
sikruıını lbraz etmlyenlere ınıretl kııttyıe

<le dalm1 ekmek kartı wrtımı~ -
den, 1şbu veelkalann 111.ındldcn tmım ~ 
dllmcsl H.l:ı:umu C'hmım~-etle ll8J'1n hallt

tıın rica nlU'llUT. f11'rF 

Sayın halkın 
nazarı dikkatine 

Belediye Reisliğinrlen : 
SonkAnun - şubat 1943 ayları ek

mek kartları da/ntılırken, ııonte,.. 
rin - ilkkanun ayları eknıl'k kartla
nnın kırmızı cerçeveli ana parçası 
Halk Dağıtma Birlikleri tarafından 
aranacaktır. Bu sebeple sayın hal
kın ellerindeki ekmek kartlarını i
yi muh:ıfaza etmesi lüzumu ehem-
miyetle rica olunur. 6778 

Encümen mazhatası. 
Zonınıldak M-0bmu Rifat Vardar'ın 

yirmi dokuz yaşına girdikleri halde ma • 
iyet memurluğu hakkını k:ı}beııncmclerİ 
icabeden yüksek mekrep -meıunları hak· 
kında kanun teklifi ve Dahili~e cncü.nlC" 
ni mazbaıa~ı. 

Çağrı 
* Mallye l."'ncUmcnl ou&'tin t;muınl 

H~Uen sonra toplanarnktır. 

""k Dahll()"o EncUmcnl buırün Umurıtl 
Hayettcm sonrn toplıınaC'aktır. * ~mıı MU<larııa Enctime-nı oogilıı 
Umumi Heyetten ııonm toplAnaeaktır. * Adliye EnMlmPnl bugün Umurnl 
Heyet.ten ııorı.nı. tqılaıuı.caktr • 
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Hafta 
içinde 

( :Raşı 1 inci ıravfaıla ) 

ler. Bu §eldi ile vaıkitten 
laan-uf daha çok bir terbiye 
eııelesidir ve böylece de a
İr, aile reisi, arkadat ve kar
eş olarak her birimiz yaıkmla

l'tınızı zamanlarını faydalı ge-
irmelerine ikna etmeliyiz. Ta· 

'-rruf haftaır.ı hepimize bu va
~İfemizi hatırlatınaktadır. 

Yurtta hiç bir zaman yalnız 
b~ına tasarruf di.vaşı yaprl
"1ıt değildir; onunla birlikte 
l~krarlanan ve ülkü tanman 
bir fey daha vardır: i.stihsali 
lJ1ırmak. Yeni Türkiye'nin bü
nlk kurtuluş ve ·kuruluş orga
Ilı olan Cumhuriyet Halk Par
tisi de programında "normal 
~;\yenm yegane membaı 
btill i siy ve tasan-uftur ( *) " 
diyor, evveli istihsalin eft bü
nik unsuru olan si.yi ve ondan 
'°nra tasarrufu, normal ser· 
!bayenin, yeni Türkün ikhsadi 
latiklalini ve refahmı sağlrya
t&k en büyük vasıta kaynağı 
'ayıyor. Gerçekten, yıllardan
t.eri tutumlu olmak gayreti ya
llında ve hemen hemen onun
ı. bitiıik olarak vatandaıtan 
İetihsalini artınnaıu is-tenir ve 
böylece tasarnıf mevzuu kuru 
ht-r mahrumiyete katlanma is
teğinden çrkıp istihsali hızlan
dırıcı bir kuvvet halinde ifade 
~ilmi~ oluT. 

Saym B&Jvekilimiz de "her 
l'ürkten her gün bir kuru~luk 
inal fazla istihsal ve bir ku
lı.ıtluk mal az istihlak etmesi
ili"• istemekle tasarrufun, biraz 
~el söylediğimiz grbi, mem· 
1 '1ı:et Yerimini artrracaık en bii
r "k unsur olduğunu rakamla 
ı pat ediyor. Gerçekten mem· 
1 ette 140 milyon liralrık bir 
servet artı,ı, yani Türk bütçe
aın in yarıya yakm bir rakamı 
aumaanacak bir ,ey midir? 
llu miktar nakde inkılap etse 
daha birçok 9imendif~ler, yol
lar yapılrr, kanallar açıln-, ma
denler işletilebilir ki bunların 
YaratRcnğı refahı tahmin gÜc 
de~i!Jjr. 

On Üçüncü Tasarnıf ve Yer
linıalı Haftaamda tasarruf 
"e istihsal davamız üzerinde 
durarak Pmcliye kadarki ted
birlerimizin aeli.metmi ve bun
dan sonrakilerin istikametini 
topluca ölçmiif bulunuyoruz. 
Memleket işlerinde olduğU gi
bi her birimizin ~ahrslarrmıza, 
nıealeklerimize ve evlerimi
ze ait itlerde de öyle bir tasar
~ ve istihsal mevzuunun İç 
hnlraıkaıbeaini yapmamız ge
rektir. Böylece okullarmdan 
aldıktan iyi telkinlerle bazan 
bizi bu tarzda murakabelere 
davet eden küçUklerimize kar
tı da ha:nrlanmrş olunız. 

Kemal TURAN 

(•) r.. H. P. programı madde: 6 

İstanbul' daki 
dostluk kupası 
müsabakaları 

Berabere vaziyette iken 
Fener B. sahadan (ekildi 
l&tımbul, 13 creletonla) - BugUn 

lııunlda Fener ve Sere! stadla.nnda 
ckıııtluk kuııaaı ve kupa maclan ya • 

Pildi. 

Fenl'r l!\adınd.a sektı: bin ~eylrel ıl 
mı~ Fenertıalıçe • Gnlata.uray: Be • 

ı ktaı - 13<.'>'koz karşı laıt ıJa r. 

Galal.ası\ray - Fenerbahcc kar11ılaa 
mumda Galauuıaraylılar ilk dt•vreyl 
Cemu n yaptığı golle ı •J ultırdller. t • 
k ncl rtevn~e Fen~rlller Kllc:ük Flıkretln 
Uk <la-klkalarda yaptıi'ıı hlr ırolle tıera • 
berlltl temin et Ier. Galataaara.ylılıır 
Cemli vasıtaıılyle lklncl sayılannı Y8. • 

pın.ı:a oyun zevkli b r h aldı. Fener -
1 ıcr Halltin a>atlYlu Ik rıcl sıı.yılarını 
cıka.rınca O)'Un daha su atlE'T!dl. 20 ncl 
da.k kada b!r Galatruıara> hUcumundıı 
Fener kalesi karı&tı , toıı dl§arı cıktı. 
Calatasaraylıl.n.r toı>U <lııınrdAn cevlre · 
r k Fener kal..-slııe soktular Hakem ön
C'e avut verdi sonra Muratın eollne deA· 
dl diye ııcna ıtı vPrtnce bu JM'flaltıya 1 
Uraı: eden fl"nerlller 8ahııdıın cıktılıır . 

Gı>ne d08tluk kupası mac:ında Be • 

illet.as Be~kozu 4-0 Y"'fldt. 
Kupa m cıannda Vefa · HllAl'e 3 •0 · 

tatanbutspor - Kaınmpatıııra 2-1. Sült>Y· 
m.an~ - Hali~ hükmPl'I gRllP ırf'ldfü•r 

Ankllra - tstanbııl bolc9 kRrtılumn· 
ııını da 6-2 fstanb\ıl takımı kazımdı. 

Yogoslav vatanseverleri 
son savaşlarda 4000 

Mihver askeri öldünnüı 
I..nrı.dra. 19 a.a . _ Moskcwa rıutyoı<ıı 

nun verdlit'I bf:r habere ııill'f' yusı;nıılıı v 
vatallfM!VE'rlerl son ııavaelanta leıral Jruv· 
vetl~e meneuı> dil~ bin Alman aııke 
rtrıı öl<!UrmOslenllr YaYÇtt ve Travtk 
c:~1,..r1M<> YAinız hlr kac f(ln l<:lnde 
Q~ yüZ()E'T! zıvııı1e alman ııubaY ve ukerı 
ÖldUrülmU.tür 

u ı; u s -s-

TELGRAF. TELEFON -RADYO HABERLERi Tasarruf ve Yerlimallar Haftası dolayısiyle 

İktisat Vekilimizin 
radyodaki konuşması 

LONDRA'YA GÖRE: 

B~rlin'in iddiasına rağmen 

Londra'da 
61. Monfgomery'nin 
hücuma ge(f iğ inden 

haber yok 
I 

Tunus ta almanlar 

hücumlar yaptllar 
Lonrtra, 13 a.a. - Reuter'in Ka

hiredeki muhabirinin dtirı ıık~m Rh-
nan bir telgraf general Montgo

mery'niıı büyük 61çfüle bır tııarrııza 
ıoeçtif(İııt> dair almanlar tarafından 
verilen haberleri teyit etmemekle 
berabl'r 8 ci ordu ılevriyclerinin dfln 
yeniden El' Ageyla önfüı<le i1erl 
Britanyn mevzilerlnr1en takriben 
4000 metre mesafede hulunan hir 
noktaya 2'irıliklerirıi bilılirmiştlr. 
Alm mlnrdarı E'Vvelki geceki gibi 
raRt gele ateş ac;mamıslanlır. 

Kahire resmi tebliği 
' Kahire, 13 a.a. Orra·Sark müşıe 
rek tehliği: ileri un~urlanmıı dün Fl:t· 
~e}'li da düşnıan mtidafaalanm yokla • 
mı}öl Je,'llm etmişleniir. r ihya'da muha· 
rebe merdanı hölge•İ füerincle küçük ôl· 
çude hava faaliyeti olmuştur. Karşıko»· 
ma mrlarınıız bir düşman bomba uçağı 
diı$urmuşıür. 

Hava kııvvetlt'rimiz diin gece Tunus 
ıa Ciahe~ ı.:arına ve diğer hedeflere hü • 
cıım etmişlerdir. Gene dün ı;:c-ce Napoli 
yeniden hombalanmış ve yangınlar çıka· 
rılınıştır. 

Palermo doklarına da hücum edilmiş 
\e liman çevresinde h<rçok infilaklar ol· 
mu~ ve rıını:111lar çıkmıştır. 

Orta bonıha uçaklarımı7. dun Tnıh -
Jus"u bonılıalamışlar ve yollarda bulunan 
ıaşııları nıiıralyoz aıeşine rutmıışlıırdtr. 

Cenup imkameıinde ilerliyen hir 
düşman bomha uçağı Pantellaria açıkla
rında avcılarımız tarafından denize dü · 
şürülmıiştiir. 

Uçaklanmızın hepsi üslerine dönmiış· 
tür. 

Tunus'ta durum 
Londra, ı~ a.a. - Şimal Atrika fran· 

,ız umumi kararııahının ıebliii: 
Mcdjez ve El Bah kesiminde düşman 

dünkü hücuınla.rınıo akamete uğrama • 
sına rağmen bu sabah yeniden hücuma 
haşlamışcır. 

Ş!mRl Afr!ka'ılakl mtııtetlk umumt 
kararı:ı:'thınm sözcüsü M(.'Cf'7.elbatı l«!s1 -
mlnde lkt hücumun P'Ü"kürtülml'!l!llndım 

sonra almanlann teşebl>Us ettiği hü -
cumların Wk şiddetli olmadı{lını bil -
dlmıl•tlr. 

~n 1fadee1ıne ııött. M~bab
dak1 harel<Ata fnuıııız kuvvetlt"ı1 de lıe· 

ttrRk etml• ve l!S t.Rnlon htrna..VCll1hde 
hareket eden b~ alman piyade t('9kllln1 
ııüskürtnıüstür. 

Deniz ve hava harekatı 
Resmen bUdlrUdiıılne ııorc Akdeniz -

de taallyette bulunun lnglllz denizaltı -
ları mihvere alt bir sUAhlı ticaret ııe • 
mlslyle lkl ticaret ııemısınl haUımış -
tır. 

Müttefık hava kU\'Vetıerl, SicUyada 
alma.nlnnn ıa.ee ilslertnt teşk ı edl'n Pn
lermo ve Taorm1na ıınıanlarını şldddll 

sun.•tte oonıoalamıı;tır. 

Fas radyosunun blldlrdlğ"ne göre 
Tunwı • Cezair huduna yaıkın Bone 
limanına mihver hava kuvvetleri ta
rafından yapılan akın üzerine . zarar 
olmuesa da bahri tesislere bir şey ol
mıı.mıştır. Atılan bombalar lıu~usi bi
naların Uzerlne düşmüş ve maalesef 
sh;iller arasında ölenler olmuştur. 
Şehrin doğu kısmı txışaltılmtşUr. Li
manın kapanmış bulunduğu hakkın· 
da mıhver kaynaklarından verile>n 
haberlf~r tamamıyle asılsızdır. 

Fransız batı Alrika'smrn 
durumu 

Londra. 13 a.a. - Jtas radvosu bu
gün fransız batı Afrikası unıu~i •·ali · 
si M . Bolsson'un bır demecini n~r!'t· 
m~tlr. 

M. Boisson fran!llz baıtı Afrikasının 
iltihakının Şimal Afrika'daki akisleri
ni hatırlattıktan ve bunu takibeden 
teşklllltlanrnanın mahlyetıni belirttik· 
tPJt sonra demiştir ki: 

Biit Un hudutlarımız \\zerinde vazi
ve-t tllmamlyle aydınlanmıştır. Vazi
İemlz tesblt edilmiştir. Herkes ic:ln 
yalnız hir tPk vRzife vardır: c:alışmak. 
hazırlanmak ve zamanı gelince car
pıı;mak. Bir tek hedef mMrcuttur ve 
o da müşterek zaferılır. 

Okul spor yurtlan 
lutbol m~lan 

Dun Arıkaraı.'iku ı:;tadırıua okul 
spor yurtlaı·ı futbol maçlarına <le. 
va.m olunmuştur. İlk karşılEl§ma 
Atattirk lisesi • Yapı Usıa Okulu 
ar,ısın<la yapıldı. Oyunun t>a,,ından 
sonuna kalıır hAkim oynıyan Ata
tUrk lıselıler 3-0 galip geldiler. GU 
nUıı t'n nıühım teması Tecim Lise 
si - Höl.ııe Sanat arasında idi. Fiks
türler baııııyaiı oerı ilk oyununu ya
pacak ol ın Te<:im liselilerin, Saııat 
Okulu gibi enerjik bır el11p karısı • 
sınılıı ,ılacağı neltce merak ediliyor
du. Tecim Liseliler gU:ııel blr o:vıın 
siııtl'mı ile Sa.nat kalcsiını tazyike 
ba~lalılar Fılhakika oyunun seki • 
zıncl dakilrnınnıla Ticaretliler san -
traforları Rezzak'ın gayet i(Uzel bir 
ut\l ile ılk sayılarını kaydettiler. 

Devre Ticaretlilerin baııkısı altında 
1-0 bıtti. İkinci haftaymın ilk clakl· 
kalarınıla Tıcuet sat açıgının or
la<lığı topu, Rezzak hiç durdunna. 
dan sıkı bir şütle ikinci defa kaleye 
soktu. Bu sayıdan sonra Sanatlılar 
ac:ılarak oyuna hAkim oldular. Oyu. 
nıın ortalarına <lokru santrafor Ha
fi sanatlılann ilk golilnU cıkarclı. 
Ve oyıınun son rlakikalarındıt ıı:ene 
Hafi gfü:eıl bir f{ltle SAnatın ikinci 
sayısını da çıkarmıyR muvaffak o
larak maç 2-2 berabere neticelen • 
di. 

• , . 

İngilizlerin bütün 

hücum lan geri atıldı 
1 ondra, ı ~ a.a. - Beri in radyosuna 

glire, resmi alman ajansı dün akşam şu 
hai'>eri neşretmiştir: 

General Moaıgomery cephenin sahil 
kısmında Mer~a Ilbreııe"de ve bunun da· 
ha cenuhuoda •ahille birle~en noktada 
taarruza geçmişıir. Montgomery pek ~;ok 
ıank kullanmakta ve hiıcumlarını hava 
teşekktilleri ile de~teklemektedir. 

Bı'rliıı, 13 a.a. - Salaluyetli kay 
naklardaıı biJdırildlf{ıne gore. ılun 
akşam ı;:eç vakte kadar iııgıliz se
kızlnci ordusu, Mareşal H.ommel ın 
Libya'clakı mUılafaa sısteınlrıe karşı 
hilcumlarda buluıııınıf;itur. Fakat bu 
hucumlarıu hepı>ı pi.ısklirtlllmüş -
tlır. 

D. N. B. ajansının bılılircliı:tine 
göre, 8 inci Brıtanya or<lusu <liın 
sabahın ilk s ıatlcrinde Ronımei kuv
vetlerine knrşı hlıcuma geı::mi~tlr. 
Uzun sıiren şiddetli bir topçu hazır
lıltımlım sonra ehcımmiyetli piyade 
kuvvetleri sahil yolunun iki tara -
fuıdan alman - italyarı tank kuv -
vetleriniıı hulun<luğn mevzilere doı:t
ru ilerlemeA'e başlamışlnrdır. 

Alman resmi tebliği 
Berfin, 13 a.a. - Bugilnkü res

mi tebliğe ~re Sirenayka cephe
sindt: alman nrhlı kun·etlerınin 
şiıldetli karşı hücumları netıceaiııde 
şiddetli lngiliz hücumlan püı:ıklir -
ti il m U.ş t 1.lr. 

Tobruk limanı. Uiman motörlU 
nakllye kolları ve bir dli§man tay
yare meyd11111 savaş tayyıırelerimiz 
tarafıııdan tesirli surette hücuma 
uğramışır. 

DUşmanın son giııılerıle Tnnus"ta 
kaybetlıği araziyi geri almak tein 
yaptıbı hilcu.ınlar pUııkllrtl\JmUştUr. 

Bir cltişman grur>ıı yakılmış ve 13 
düşman ankı yokedtlmiştir. 

Dun gece hava kuvvetlerimiz 
Bone limanını bombalamışlar ve 
8000 tonll!toluk bir dll§man ticaret 
gemisini yakmışlaroır. 

Bir alman denızaltısı Oran açık
ların<la bir lnglliz torpido muhribi
ne iki torpil isnbet ettirmişr. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 18 a.a. - İalyan kuvvet

leri umumi kan.rğlhının tlıbliji : 
Düşman Sirenayka'da kuıYvet.li 

bir baskı yapntı§tır. Karşı hücuım 
yapan kuvvetlerimiz bir kaç esir 
almıştır. 

Tıınus'ta düşman dün kaybetti.i!"I 
mevzileri geri almak için teşehbfüı
lercle bııhınmuşsa na bu teşebbüs
lerin hepsi püı;kürtUlmtiştür. 

İngiliz 
buğdayı 

• I 

lran da 
Tahran, 13 a.a. - Rorter ajansı bil· 

diri}or: 
lnıciltere'nin İran'a verdiği buğdayın 

ilk pa"isi kamyonlarla Tahran"a gelmiş· 
tir. Bu kamyonlar İngiliz ha>·raklan ile 
süslf'nmişti. Buğda) lar halkın alkışları 
arasın<la İran bayrakları ile süslü baş
ka kam\•onlara naklt>dilnıişti •• İran kam· 
yonlarının iin·rinde "lnııiltere lran'a buğ· 
day veriyor., ibare~i yazılmış bulunuyor· 
du. 

Biraz sonra İrıın uçakları şehir i"ızerin
de dola~ı1rak küçiik kağıtlar atmışlardır. 
Aıı kağıtlarda ingilızler ile amerikalılartn 
lran"a huğda} ,·erecekleri hakkında ver• 
mit oldukları söz haıırlatılmakta ve hu 
vadin yerine gt>ıirildiı(i kaydedilmekte 
idi. 

Mihver ajanlarının tahrikiyle tıkatı 
karı$tklıklar şimdi tamamiyle )'lltıştırıl
ını$tır. Esnafın dükklnlarıoın kapalı bu· 
hındurmaları yasak edilmiştir. Bütün şe. 
birde tam hir sük\ın vardır. Kanııklıkla· 
rtn sebeplt>ri hakkında ıahkik~ıta ~ulu.n· 
mak Ült're bir komıs}·on te.ıl edılnıış· 
rir. Şüpheli ha1.1 kim~eler tevkif edilmiş· 
ıir. Hlıkümet tarafından nl'şredilen hir 
tebliğde karışıklıklar e5nasında mal ve 
mülkleri huara uğrıyanların 1ararlarının 
tazmin edileceli hildirilmiştir. 

. I 
Amıral Darlan ın 

İslôm ahaliye hitôbı 
Londra. 13 a.a. - Amiral Darlan bu-

1eUn liilmal Fransız Afrll<ası Ue batı 

fransız Atrikasındıı bulı.ıınan lslArn aha -
llye hı.taben radyoda Mr nutuk si:>yle -
mis ve ezcUmle demlıtlr k1 : 

İJl\fun ahalt. 
h&1Yanlann Trablusgarp, Arnavut • 

luk ve Hnhefl&tan'dakl JBUl.ın ahaliye 
yaptıkJan ltkC'llcelert blllyorwnuz. Su -
rlye, M111ır ve .ırnaı Atrlka'dakl mü81'U • 
manlar bu harpten metNI olan dlktatör
k!Tln ~Jlmlne llOll vennek llıltl)'Orlar. 
Düşman Tunus'un bir kısmını lfııal et -
mitse de sıkı bir surette bl1'1"81llle olnn 
frantıız. mtlttPfl'kler ve mtl11lüman ordu
ları Yllkında ltRl:yanlan ve et.ıomtllf'ı1 
almAnlRn den ze dökl'<'t"klerd1r. O 7.ıı. • 
man Rtf'Ş! ve kılıc:lanmım ttAlya')'ll ıı.

cll'fn!k tt.ıı.IYIUI VRh~lnln m.uum kur
baniıuJnın lntllkamın& alılNı.l>a. 

Tuapse kesiminde 
.. '-" .. .. '-' .. gogusgoguse 

Harllin baıındanberi 

sekiz milyon 
savaşlar alman askeri 

cereyan etti harpdışı oldu 

(Başı ı. iııci sayfada) 

Jıştyoruz. Bu senen.in lktısadi bılan
çoo;unu )·aııarken sulh devresıne nıs
l>eUc- isUlısalleri.m.i.zln çogunun aruı
guıı, fabrika ve madenierlmızın tam 
bir emniyetle işledi.ğ.lni, tarlalarımı
zın ;ıevk ve neŞe ile ekıldiğinl görü
yoruz. Çocuklarımızı memleket iç ve 
dışında yarın için yet~tirmeğe de\·am 
ed yoruz. Fabrika ve maden lşletme
ler mlzi genişletmek ve bunlardan 
daha genı11 ölçüde faıydalanrna ... hU<;U
sundaki çalışmalar durmu:.or. Tabi
a.i zorlukları ve kuvvetleri ile mü -
cadelemı.z ve bunlarda.n da.ha geniş 
öl.(:üde f33•dalanma.k hususundaki gay
retlf!'rlmJı: devam cdiy-or. 

Bir alman gazetesi 

durumdan yona 
Çalışan 1'ürkiye Rjev' de yeniden 

153 sovyet tankı 

tahribolundu karemser görünüyor 

HulAsa, bulunduğumuz gUç .şartla
ra rağmen Devlet ve fert olarak var
lıklarına bu sene de yeni kıymetler 
t>kli~·en müstesna m lletlerdenlz. Bü -
tün guçlükleııı yenerl!lk i.stihsallerLmi· 
zi korumağa çalışan memur, mühen
dis, Joçi ve köylü bütün vatandaşla
rın bırbınoe bağlı bü~k ve fera
gatli çalı.ş.ınalarını ynnnkı daha bil· 
~ ük muvaffakıyetlerin teminatı ola· 
rak iftiharla görmekte-yiz. 

Berlin, 13 a.a. - - Alman umumi ka • 
rugahının ıehliıii: Dün bütün gün Tu· 
ap~ çevre~inde J.!Öıiiis J.!Öfhjo;e mnhare • 
belerden ~nra hir alman av rümeni Sov· 

M06kova, 13 a.a. - So,·yot teobllı;l . 
Dün ı:ece kıtalanmız Stallnırrııt c•·v

resiyle merkez re>phesinde ıcynı ı.,. lkıı -
mett•' taarruz1 muharebelt1ne d!'\"Unı et-

yer hi"ırurrılarını pihklırtmü~ıiir. mlelerd r. 
Terek çevre~inde düşman, rıınklardan 11 llkkAnunda StA.ltnırrat et'VTt"iin<lı' 

müzaheret ı;ören hü)'ük kuvvetlerle hü • 5ı; 1 nakliye uca~ı nlmak tlı:erc 88 du~ -

cıım ermiştir. 
VolJ.!a ve Don çevrelerinde ~apılan 

s-O\'}"et mevzii hücıınıları alman ve İta! • 
yan kııalarının miidafaa., karşhında dur· 
muştur. 

man ucatıı duııOrulmuıtUr, 
MMkovt. 13 a.a. - SO\-yet tl•blliilrw 

ektir : 
Kıtıılanmız ~tallngra.t sanayi nıahnl· 

Ie11\n<1e 1~ dil$man blokhavzı lle 5 mu. 

Macar hücum kıtaları 

kı>·ısındaki düşman •avaş 
ribetmi şıir. 

Don'un doğu kavemet yuvası ve \~inde hulunıınlıın 

tesiutını tah· Yt>ketmısUr. 

A iman, ronıen. İtalyan 'e maoı.r ha • 
•·ıı kıın·t'tleri kara harekAtını de•tel<le 
mek Ü7f'rt muharehe sııhalan ÜZf'rindt 
faali)'etıe hulunmuşlardır. Cereyan eden 
hava muharehelerinde ve karşıko~·ma top
larımllln attşiyle 37 düşman uçağı tah· 
rihedilmiştir. 7 alman uçağı kayholnıuş· 
nır. 

Riev'in cenubunda d1ışman harlıırımı· 
zı yarmak için )'aptığı teşehbüderi ıek · 
rarlanıışıır. Bütün düşman hiicumları tar· 
dedilmi~tir. 1 'i'\ düşman ıan4cı vtoniden 
yokedilmiştir. 

Trope1 ve İlmen p;ölü ke~imlf'rinde 
düşman ~rice~iz hücumlar yapmı,tır. 

Petain'in 
Hitler'e 
cevabı 

Vicny, 13 a.a. - o.rı bildiriyor: 
26 aonteşrln 1942 <le Şansölye Hit

ler Mareşal Petain'e metni o zaman 
n-re<lllen bir mektup göndermi§U. 

Mareşal Pet.&iın 5 ll!k!ktuıunda Şan
eölye'ye a.şa.ğıdWki NWaibı gonderml.ş

tir: 
EkselAns Şansölyt-, 
FraMa. felaketi içinde, ordusu, 

donanması ve hava kuvvetleri ~in, 
tarihinin askert ananelerine saıdııkat
ten mülhem lbir sevgi ve bağlılık h ss! 
muhafaza etmişti. 

Mütareke mukave-lenıı.mesl l:le bu 
ordunun bazı unsurlanru muhafaza 
etmesine mUsaade eylem<'!kle. alman 
milletinin asale-tin takdir ettiği bu 
hislerin kıymetini anlatmakta oldu· 
ğunuzu gosterdl. 

Fransız Afrıkasına yapılan Anglo
Saks<>n t.ecR'VUzü ve- bazı ıeflerm iha
neti, sizi hudutların ve Aıkdeniz kıyı
sının işgali ve Fransız ordusunun ter
his! glıbl tPdblrler almağa mecbur et
ti 

BUtUn memlekette ıstırapla hisse
dilen bu kararlar karı;ısında eğilmek· 
ten başka bir şey yapamaım. Pek doğ
ru olarak, bir devlelln uzun zaman 
dlslplinli ve Haatll bir ordudaın mah
rum bir hal<ie yııışıyamıyacıığı fikrin
de bulunuyorsunuz. Bunun için ilk 
V!l7.ifern, Framıa'nın VP imparatorlu
ğunun muhııfM!asını temlne mukte -
cllr yeni bir ordu kurmaktıı:. 

Mareşal von Runstedt alman hare
klıtı bakımından tarafınızdan. bütün 
kararları almaia ve lüzumlu bütün 
anlaşmaları yapmaıia memur edildiği 
!çın, bu muhtelif meseleler hakkında 
benimle gürilşmek Uzere buraya gel
mek lütfündP bulunmasını bugün 
kendisinden rlca ediyorum. 

EkselAns Şansöllye, 
Frıııısa ile Jşblrllğl yapmak ve 

mUstemle.kelerlnl geri almak Uı:ere 
kend sine yardım etmek bahı:ıinde 
mt•ktubunuzun sonunda bana bildir -
mek lüt!ıinde bulunduğunu:ı ıiııhsi 
kararlıır beni mütehassis etm 1ştJr. 

Frıtruıız hükümetl de kendi cihe
tinden. tam bir dürüstlük ıle, yeni
den tanı.im edilmiş bir Avrupa'da ls
tbkbalinl temin eyllyece-k bir siyaset 
taklbeyllyecektlr. 

Ana vatan topraklarını terkten 
lmtJna etmek ve bir mütareke taleb
eyl~mekle. fransız mllletınl ciruha bU
yiik frl{lkctler<len korumak lste<lJm. 
Vf!' iki mlllet araısında şeref dairesin
de hir anlaşmanın imkAnsız olmadığı 
fikrlncie bulundum. Gerek Fransa'nın 
ve gerek Avrupa milletlertnln menfa· 
atine uygun olan böyle bir siyaısPt ise. 
anc:l'k bUtün hare-ket hüriyNlne ma· 
Hk bir hükumetin otorlıtesi altınciıı 
meyvelerin! vereıbillr. Bunu da bizzat 
siz, 11 sonteşrln 1942 tarihinde fran
sız mllletlM hitaben netN"Ylf'dlı'!;inlz 
mf!flaJda garanti etmeık IOtfunda bu
lundunuz. 

Hüküınet şeıfl reis Lıı.val'in salihl
yetlerlnl artırmak suretlıyle, bir an· 
laşma siyaseti k:ln iki memleket a
rasındl\ karşılıklı lHml\t mUnaııe-bet
lerinln kurıılmMı azmimi göstPrdlırı. 
Ve bunun başanlm11SJnı kolaylastır -
ma•k Lçin şimdiden ııizln anla.y14 zıh· 
nb'etinl2:e itimat ediyorum. 

Yilk!!E!'k &a.'V'gılarımızın kabulün!l rl· 
cıı ederim EkselAns Şanııöltye. 

Phtııwe P~tatn 

Asker taşıma uçakları 
Nevyoıık, 13 a.a. - Curtl81 Wr+ııtıt 

r&brlkaları, yakında Uk:er nakline mah· 
we ve t.amamlyle tahtadan mamul u -
caıl<lann ILk tecrUbelerln1 yapacaktır. 

Bu uc:ula r teık Mtıh h olup 68 ka<lftlll 
uzunlutuındtı 108 lcad«n ırenltlltltıde 

ola<'Ak ve betıen 200 he>"ırlr kuvvet in • 
de ~ motörl.e m'IM:eıhbez ol~. 

Stul nll'rad'ın sıma! batıtıınd:ı hlr hl.r-
ilk mlz ıılmanları 16 blokhavdıın at.mı, -
dır. 

Diler h!r kesimde kıtalarımız blr 
düşman tank ve piyade tmlllni cevir • 
dlkten !'Onra 9 düı;.man tankını tnhrip 
eyl<'mlsler ve 600 düsman öldilnnutler
d r. 

l'>tallnırrad'ın <'E!'llll!> 

alman kartı hü<'Umu 
dotuııu11dn hlr 

püskürtülm~tUr. 

40ıı alman tlldürütmü•tür. 
MM"kf"Z C'f!'ı>hefllnde RJev'ln hatısım.la 

bir l'OVl'et h!rlltı mtiteR<1<ltt dU"1Tlan kar
şı hürumlannı tanlc-tt 'kloo ıronrn al -
mnn mevztlet1ne ıılıınlşt Lr. 

Merkezi KnfkasyA'da Mo:ı:<lok c:t.•VTe • 
ırıooe kıtalanmız bir m<'Sl<On yeri al 
mıelAr ve Mr dü:ıman k:ınıı ıhUcumunu 

pü..wcürtmü1il<'!'dtr. 
... J(ı. 

M<X!lkova. 13 a a - Prın da ırazetesl 

hRrbfn basındanberl Kızıloı'tlunwı sekiz 
milyon RlmAn nskerJnl hıırp dışı kıldı -
ğını yazmaktadıır. 

Rusya az zamanda 
yenilmiyecek 

Stokholm. 13 a.a. - Hö~ter: Frank -
turtPr Zcttung ıı:azetesi baayazısında dl

yor ki : 
Rusya•nın a.z bl.r zamıı.n ~de malt -

ıoıı edllf'm1)'e('elt1nl her almo.n blllr, 
Rusya'ya kareı yapılan bu t.ıtrllıt hıı.rbln 

ıoene m41M'leel oldtutunu blM)'Ol"ln. Son 
blr ka<: hafta tc'tJıde cen!f'll!I ooerı had1 -
ııeler bUtıO.n )"e!ll üm1tıeıı1mlzt kınnıeur. 

Amerikan uçakları 

Rouen'a büyük 
bir akın yaptllar 

Danzig ve Annecy' ye 

de akınlar yapıldı 
1.ondrıı. 13 a.a.. - Amerikan ağır bom· 

ba uçakları dün öğleden sonra Roueıı'e 
hücum eınıitlerdir. 111 alman uçağı düşü· 
riilmüştür. 6 Amerikan uçağı kayıptır. 

Hava Nazırlığı Amerikan umumi ka· 
rarı;:ahınca bu hnsusta neşrt:tıikleri mÜş· 
terek ıehliğde şoyle denilmektedir: 

Birletik Devletler ordusunun hava 
kuvvetlerine mensup ağır bomba uçak· 
!arı dün öi!eden sonra Ruen'deki hedef· 
lere bürom etmişlerdir. Ha'a fena oıduiu 
için neticeler görülmemiştir. Mütıetik av 
filoları hu hareketleri dcm.-klenıiş ve 
himaye etmiştır. 

Rouen'e hücum eden amerikan ağır 
bomba uçaklarıodan mürekkep büyuk ha· 
va kuvvetine ~ İngiliz av uçağı rcfa -
kat etmiştir. 

Av uçaklanndan mürekkep filolar 
homha uçaklarına yol açmak için 4 bu · 
çuk ~aat Manş denizi üzerinde mekik do
kumuşlardır. Bu eoınada birçok hava mu
harebel.eri olmuştur. 

Av uçaklanmız ayrıca iş!'lll altındı 
hulunan topraklara karşı da küçük öl • 
çOOe akınlar yapmışlardır. 

Dantzig' e hücum 
I.ondra, 13 a..L - İngiliz hava kuv

vetleri Dantzig şehrini honıbardımao 
etmiştir. Şehrin onasına )"angın bombe· 
lan aıılmıştır. 

lngiliz uçakları Anncey'ye 
hücum ettiler 

Vichy, 13 a.a. - Havas - Ofi ajan • 
~ının verdiği bir habere göre Briıan)·a 
tayyareleri evveli,J gece İsviçre • Fran • 
,,z hududu üzerinde bulunan Anoecy §«!• 

hir ve dolayları üzerine infilak ve yan • 
gın bombalan atmıılardır. Şehir<k şim . 
diye kadar 3 olü ve 3 yaralı olduğu te5 • 

bit edilmiştir, Yangın hombalan hirkaç 
e-vin yanmasına sebep olmuştur. Yangın 
bombalarının şehrin dolaylarındaki or 
manlara ela hüvük zararları olmu,tur. 

100 ölü ve yaralı 
Bttlin, 13 a.a. - Rouen'e İngiliz ha· 

va kııvvederinin hücumu neticeMnde yüz 
kişi ölmüş veyı yaralanmııur. 

Clnitlerin reisi öldü 
Vat kan, 13 a a Cizvit papıuıları-

nın l'f'lsl I.eônkovıık1. bu aaıbab -.aıt 7 
de Vatlılwı'da ölmıı.tA.lr. 

Yurttaşlarun, 
En genlş ve şamU manasında kendi 

kend :ne yeter iktısadi ibir bütünlük 
t~ln etmek lçln uzun zamandanıberi 
hemen büti.ın mllletler tarafından sar
f.edilen büyük emek)ere rağmen bu
gün bir kere daıhn sa.bit olmuştur ki 
mılletlerarası mübadele ve münaka -
leler muhtel oldukça millctlerJn Hc
tısadı faalıyetlerinden tam ve müspet 
netlcele-r alınması zorlaşır. Bu sebep
le top, uçak ve türlü öldürücü vasıta
lar harbi olaraık gördüğümüz bugün
kü harbin yanında asıl cidali, muha
rıı:ılerln birbirini doğrudan doğruya 
..,·eya bilvasıta lkUsadi ka.~naklarından 
ve münakale imkanlarından mahrum 
etmek gayesine matuf bir mücadele 
şe-klinde müşahede ediyoruz. Öyle 
görünüyor ki asıl harp bütan şidde
tlyle iktısadi sahada da devam ede
cektJr. 

Üzerimize düşen 
vazifeler 

Bu olayların meımlakctim zl.n lktı
sadl hayatı Uzerlndekl menfi tt'Sirle
rlnln şiddeti gün getçikçe artmaıkta
dır. Bunu bilerek ve yarın daha bü
yük müşküllerle ka.rşı!ıış()lbJlec~1mizi 
düşünerek bu hesaıt>laşma hıiftasında 
vicdanlnrımı~ başbaşa kalıp üzeri
mize düşen vazl!elerl yapıp ya'J)madı
ğımızı ve daha neler yapmamız J.ı -
zıınse-ldiğlni düşünmek mt><:hurcy~ln
d~yiz. 

Önde iç \'e dış cmruyetl olmak ü
zere, memlekct.l:mi.zln lktısadi bünye
sini. her müşkülle mücadele edereık 
sağlam tutmak. ordumuzu dtnç ve 
kuvvetli olarak muhafaıza etmdk: ve 
bunun tıçln IAzıJnKelen mall ımk&ıla
n temin etmek OOv-letimlzin ougı(ln 
için başlıca vazift>Icrlni teşkil e-tme-k· 
tedlr. Bu maksatla t.a..l;:lbedilen ~ık 
ve dürüst siyasetin kaynağı, sadeee 
bu devlet ve bu mllletln umum! men
faatlerlnln korunması ka:ygısı<lır. Ce
miyet ve ferdin huzur ve seJAmetlyle 
nırm herhaıı:81 blr mevzuu. ancak bu 
emellerin tahakkuku zaıvt.Yeclnden 
mtitalAa etmelk zal"lll'etine binaendir 
ki alınan tedbirler, muvakkat bir 
devre bçin şu veya bu zf.lmreyt ve 
ha.tW. bütün vatandaşlan geçici ıstı
raplara ve mıihrumiye~re sevkede
bilecek ~ olsalar yaınlış aınlayışlara 
ve hattA bazı i~·ı niyet beslemlyenle
rın lstlyerek ve bilerek menfi propa
gandasına yol da aıcsalar. milletimi
zin emin olduğumuz anlayış kabili
yetine ve fedakarlık hislerine dllı}·aına
rak bu gibi tedbirlerin tatlblkınrlen 
vruı: ge<;-emeylz ve vaız ge.çmemellylz. 

Müşkülleri yenebilmek 
için ..• 

Yurttaşlarım, 
Karşılaştıtınıız milşlklilleııl yenebll· 

mt'k için, her gün artan vazlfelerlml
zl her blrJm"z kendi sahamızda hu
dutta nöbet beıkliyen fera.gatll ve ce
sur bır Mehmetç k gibi, hodgAmlık 
ve şaıhsi endlşele-rden U7-ıtk ve lcaıbe
derse her şeyi fedaya muktedir bir 
aşkla yapmak ve yaptırmak zorunda
yız. 

BüyUk Mlllet MecllBinln ve HUkü
metın lktısadl alandııJd vazMelerimlzi 
belirten ve kusurlanmızı cezalandıran 
tedbirler! mahdut ve alınan !kararlar. 
diğer memleketlerde aynı mevzularda 
alınmı.ş olanlara nnzar11:11 az ve hafl
fldirler. Bunun se-be'bl, Türk \'atan
d!1$ının şuuruna ve vazifeseıverllğlne 
lnanışımızdır. lcaıbederse. bu tedbir 
ve kararların senltletileceklerl de 
talblldlr. 

Aziz yurttaşlanm, 
Bugünün lktısadl şartlan. bizi ek

sel' ya normal zamanalnn telkin e.ıt!
ti yolların aksı ist kaınette harekete 
ve yurrta.şlardan birkaç zaman evvel 
1stediğlmlzln zıddını lstemeğe meebur 
edlyor. Bunu en ziyade lstihl!'ik saıha
smda görUyoruz. Çünkü bulunduğu
muz şartlann tesiriyle bazı eşyanın 
st hsall, bütün a.yretlere rağmen 
azalmasına ve hnrlçten getirmek zor· 
luklarına veya imklnsızlıklarına mu
kaıbil ~ene aym şartlarla birtok eşya
da da lstlıhl!'ik artıılan za.ruri oluy-or. 

Bu seıbeı:ıle bu maddeler,• evvelce 
her türlü mileyyedelerle lstihlfıkl tl'$
vik edllmlş maddeler olsa daıhi, istih
lıik1 kısmak, yerlerıne ıbaşka madde
ler ikame etmek ve herkesin kendi
sine düşen hisse ile lkt fa etmeslnl 
temin etmek mecburiyetinde kalıyo-
ruz. 

Kömür durum.u 
Metıell: harp başlamadan evvel 

maden ve kok kömürü Jstihli.ki mem
leketi.mlzde mıı.hdut bir mlrktardan 1-
barettJ. 19tl.hlfık edemediğlmlz kömü
ril harice yolluyorduk. Linyit kömür
lerimizi milstehlik bulamadığımız !cin 
cıkaramıyorduk. Halkımızı k~mür ıs
tLhlAiklne teşvik etmek için her tUrlü 
tedbirlere baş vuruyorduk. Bll&'llnkü 
kömUr istlhsallerlmlz ise maden kö
müründe harpten evvel istihsali en 
QO'k artmıı olan 11011 seneden yüksek 
hadlere ulaşmış olmasına, kok lstih
salımlz harp eon·ellsine nlsbetle lkl 
misi ne cıkanlmaısına. linyit lstlhsall
mlz hemen harp zamanında başlamış 
bir lst!!h~aı gibi tellkk! edilecek va
ziyette iken bu senf!' (2501 bln tona 
varmış bulunmıı:ırına mukaıbll l~lh!A-
3cin genlelemetrl, harice hl<: kömür 
göndermediğimiz halde gerek istihsal. 
ırerok nakli için mümkün olan her 
türlü tedbirlerj almamıza rağmen bizi 
lhtlya<:lara tamı tııırnına ve gUnü gü· 
nüne <:'E'Va pvermf'k im'ktınından mıılı
rum bırS<k~r. Bu vesile !le harptt"n 
<WVel demlryollıınmn !~in l!leneodl' 200 
bin t.on kıi5ımllr a&rfedlıllrıken buaün-kü 

surfiyalın (700> bıJl ton o duğunu. 
harııten ~"el me\ cut olmıyan• fabri
kaları ın ızın bi ıx-ok kıim il r i.sUIJılftk et
tiğini \e bunJıırdnn 'alııız Karabük 
fabrika.mız lçin :senedi' eıı az 300 bin 
ton kömür istıhU\k edılcl ı ·ınl sövle
mek, va-:z!yetl bel rtnıek t.ç n karı<1tr 
sanrıım. F"yat farkları 'P na kil güc
Jüklcri sebe!blyle maden kömiırunün. 
odun ve odun kömürü ve d l •er yakıt· 
!ar yerin ide a dığını hesabedersPk va
zı.yetı daıha !:Ok aydınlanmış görürüz. 
Köml\rden alınan tahdıt tedbırler!, 
şi!phe yok kl bu tedb rlt'ri alnnları da 
bu taıhd de tabi olanlar kadnr üzücü
dürler. Bu sebeple biitün d ikknt ve 
gayretlerimiz, körniir lst hsaı·n1 artır· 
maikta olmasına rağmen kömür lstüı
llıkin!n azaltılmasını (('111 İn etmek, 
feıbr!ika ve nakli 'asıtalanmızın hare
ket :kudetrlnl nrtırm:ı:k noktasından 
her birimiz için dnınıa tıır nızıfe ol
duğunu bılme-k yerinde olur. 

Bugünün iktisadi borcu 
HulA.sa, harp de\aın ctt kçe her 

zamandan z ·"·ade tutum u olmak ıs-
tıraplarımızın ve me:hrwı !yetlerimı -
zln mUenooeslz dı• olsa, dc\'amını ve 
Jcabederse artnınısını g(ıler ~·üzle ve 
tevekkülle karşılaımak borcundayız. 

Gene ou d~reıııin bir hususi icahl 
da 1(-tımai muavenet teşkıliltının 

kU\"'etlen<hrilmestdir. Yoksulların un
dadına koşan tesck:killl~rc kaışı va
n!emlz genlşleımşLr. Bu )'ardımlan 
elden geldlkçe do rudan doğı:uya da 
geniş ölt'üde yapmağa mooburuz. 

Aziz yurttaşlarım, 
Bu aıkşamkl hasbıhal mlzde blri>iri

mlze hatırlatmakla Jmnet bulacağı
mız ödevler mizden b rkaçın ı tekrar. 
lamış oldum. Çok cıılışmak. 1:ok iıstlh
sal etmek. milmkün olrlull;u kadar az 
lstlhlAk etmek işte il:ıı.ı.gunUn ıktısa.di 
borcu . 

Tahammül kudreti ölc:Uye sığmıYUl 
tecrübelı mlllet1mlzin <bu mü kül dev· 
releri en mu\"affakıyetli tedbir leri aıı
ma:k Sa;} esinde geclreceğıne ve her. 
hald kendigine mukadder olan daha 
Jyi günlere er~ne inanıyoruz. 

Sözlerime son venrken insnnlıtm 
ve vatanse'Verllğin en ~ ük scmboltı 
olan M.111 Şef' mlzin bir lahza bDe 
ha.fıı:alanmızdan uza.'klaştırılmaması 
kaıbeden şu sözlerini tekrar edece
ğim: 

'"Harp içine ghıniş ve mlillet aelA· 
metinin k~·gısına düşmüş gibı her 
mahrum yeti gôze alacııik ve ıbütiin 
milletçe killfet ve nimette obirliğimizl 
Ye ıberaberliğlmizi gô-zlerin önünde 
canlandırac.ak zamandıwız. Bü:yilk 
Mı..-clis n ve ondan feyizli zl) nlar gibi 
dnğılarnk her vatandaşın, Cunüıurl. 
yet HükUmeUne yardım etın~ı l€tzım
d1r. 

Tan'hte tı{lyli.k meseleler hallet.mit 
bir mUeltln eıvlAtlanyız. Kend mill.e 
m lletimlze gii'll"n mlz, h!'T vaztyet~ 
en ısa'betll tedbirleri bul~ağıınıza 
güvenimiz her za:mendan !azla ve 
kuvvetlldi r." 

Orta ve Yüksek 
f ahsil gen~liği dün 

bir miting yaptı 
(Başı 1 . .inci sayfada) 

Tasarruf ve Yerlıl Mıı..ll&r Haırıa-, 
kutlar.ken, MWI Şefimizin etraıfmda 
olmanın sevl.nç \'e gururu içinde ol
mamızın bahtiyarlığını belirtti ye 
dünyanın ateş ve kan deryası. haılinl 
alan manzarasını ıbh'kaı,; kediıme ı&e 
olrzd!kten sonra dedi ki: 

"Yurttaşlarım; 
Harp ıı.riıfesi.nde m.ım llkt.IMt me

selesi ıken, bugün milletlerm hür w 
mü:;takJl yaşamaları i<;r.n mühim bir 
dava Jıallne gelen tasarruf ve )'el"li 
malların değeıu meydandadır. Harp 
tehllıkesiınJ u.zaJclaştırarak oansı de· 
vam ettirecek tek kuvvet yurdumu .. 
zun kapılannı belcllyen ordumWldur.. 
Milletlerin istikllJleriııin ve i~ 
rinin garantisi mıııı mUdaıraa kuıne
tldlr. Bu kudretin membaı da Jı1t1ae 
saldir. Dünyanın anarşi l.çLnde yg • 
varlandığı, alevleı1n hudutlanmızı ya
ladığı bir anda tarlıhlmlze bir mucbıe 
daha kaydetmenm yegane caresl. orw 
dumuzun hudutları, halkımızın da 
tarlalarımızı siper yapmalan w c.
palarıru da sllfı.lı olarak kullanmalan-. 
dır. Dalma lıftLharla övün<luğllmilı& 
müdıııfaa kudretimizi artlrmaık tutuna 
lu olmaıyı milli bir lborç aa'ym 
mümkündür. Millileşen her dl a 
Kl'Ç başarılacaktır. Başarının tek 
rolll.$1, bUtün mille~ elblrl ğ! j,le 
ıı tarihimizde başlı başına bir dA 
olan tasarruf düsturunu t.ıı.:lıakkuk 
tlrmeık olacaktır." 

.. Osman . Meriç, ml11e~e üze 
d~n vazıfeleri birer hirer sawdı 
sonra Ebedi Sef'ın aziz hflbrasını 
zlmle andı ve Mili! Şef'imlze 
ve şü~ran duygularını tekrarlı~ 
sl5zler ni bitirdi 

Hukuk Fakülte,inden Nezahet O 
rı;uı. bUgünün ölçülem 'l ecek k 
büyük ve geniş önemini canlandı 
tan sonra TUnk mllletlnln sağlam 
puıını, ve bu sağlııımlılh bo lu 
lunduğumuz milli blrliğlmlz.1 rc'.I< 
mlş, istihsal{ coğaltmak ve lst hl 
azaltmak vaızlfeler mizl bel rtınil 
sö~erlnl şu cilmlelcrle bit rm ır 

'Vatand8': JUks yaıpma .. Muti 
da ölçüsU2 ..-e hesapsız harı; kuU 
ma. KAtıdım, defterim var db'e 
nl bırakıp dığeı:inı karalama. ' 
.. ~v~~ doluşu Para vererek 
ustunu b8$ını hor tutma. te-ınlz 
~k dayansın!.. Ellndeki paranın 
mıktannı olsun. bir ~ana ayı 
yanı. Para blrlktlrmey! mllU bir 
fe bıl. 

Fakat bu para.vı sımdıkta sak 
bankaya ver, mi Jet yoluna tlet. 

Hükümetlmlze olan emn 
bu zamanlann zorluklarını da 
le ;o.:ılmadan ~orulmadan yenec 

Yaşasın, hn •rındaki varlıkla 
nPn lbll~ lık 'l'llrk mılleti. 

R nlerce halk, ı:tl"Il-cler mim 
teşll sözlerini sMdC'Ue allofl 
dır. 

Yurttaş ! 
Lüks yok, israf yok, 

o:;;:trruf var. 
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Güclerin futbol maçlaru:ıda 

o . Kırıkkale'yi 
2-1, e eksubay Gücü 

nka ciG.nü2-0yendi 
(Ba~ı 1 • inci sa}fada> Ankaraı:UcU : 

~acık Hal t.n c ktlt; cuk gUzcl korner- Muammer - Faruk, Nazmi - İzzet, 

de ortahat LUltu ~z •J bir kata ile to- Mı-!unet • HUseyln, Salth - l\luıııata, 

pu Harp O ulu kal oo sokarak b! - Nuri, Yusut - Nuri, Al>dUl, Nusret, Ya· 
rirıcl Kırıkkale ı:oıunu ~aptı. §ar, Hıımd 

Daha ilk dak!kad bir ı:ol )1Yl."n H.:ırı> OY\lna Ankaraı:Uctı baıladıyq da 
Okullular canlı b r oyun tutturarak Ycduk Suba.v müdataruıı bu hücumları 
blllıa ıın sat:ıcıklan Cahlt v sıUuılyle kolaylıkla uzaklaatıl'(lı. Oyun 11\lraUI ve 
Kırı.k:luıle mtıdat a.sf len lelıllkcU ol - zc\'kll oluyor. Yedek Subay sürauı o • 
rruya bqladılar. G zd ve suratı bir o - lan lk! açığı Ba)0cslnde Ankıırııı:UcU kıı • 
yun seyrediyoruz. Her 1k1 takım dıı ııy- lesine telıhkcU anlar YMallJ!orlar. An -
nı ststemde, bav dan ve uzun paslarla karaı:Uc!U er ise solac klan Haındl nln 
oynu)or. Zaman ll<'rlcd kce Kınkkal<'ll· Ycd<'k Subay ~l'ı batı tarn!ından gU -
le:1n !larp Okulunun oyununu .kabule zel tutulduğunu gtirerck dnha ziyade 
mecbur oldu rıru görU>oruz. ea{:açıkları 'llusıtaı;tyle akın yapıyorlnr · 

Y rrnınct dııklknya kadar d 'nk ı:ctcn sa da l>Ugün sahanın en b1 oyuncusu 
oyunn bu dak kad:ın sonra Harp Okulu· olan Nazmi bu &kınlan kal<.'51 lçtn tetı

nun UstUnlü~U altında O)'Tlllnıyor Ylr • ilkesiz bir hale soku)'Or. Dakikalar 1 -
mı blrtncl dak da buı:un cok güzel lcrlcd kcc oyun lazlııyor ve süratlml -
oynıyan C:ı.h t kan nd k leı1 atlatarak 
ı:Uzel bir ortn yapıyor Şükrü ve Nec -
ml.)I atiı)nn top güzel blr ııozlsYonda 

bu unan Em n•e ı:;cld O da hlc bcldct -
mcdcn gtızcl bir p!A.sc le takımın.ı bc
ra1ıcr - ı:;oLUnU kazandırdı. 

>'OT. Her iki takıntın da tccı11bcll oyun
cular(l ın ~kkül etmiş olması oyunun 
ZC'llklnl blr kat daha artlınJ.'Or. 

Ankarngücttnun t;ıtr akınını ı:orüyo -
ruz. Sola! fzzctten nasılsa kurtulan 
Hamdi Yedek Subay kalesine akıyor. 

Bundan sonra her Urt takımın bcro - Kaleciyle kartı karsıya ı:;ellyor. Tam 
oorllktcn kUrtulup kazanmak ıcın ca - Ş"{lt atacnitı sırada yetlşcn fZ?.ct ıüt at
lı5ıruui1Yle geçti. Harp Okulu mUdataa . mn.sına hatalı bir tekilde m!ınl oldu -
&ınm bllhMsa Burhan ve Nadl'nln gU - tu l(:ln hakem pcruılu vcrnor. Yusufun 
zel oyunu Kınldtaleltlcre ı:;ol tırsatı vc:-
mcd1C1 ~I Hmı> Okulunun s:ıhad n 
ealll> olarak ~nlmasma ~ oldu 

cckUf:I ııeııııltıyı Muammer kurtanyor 
~ e bu ııurctıc Yedek Subay bir ı:olden 
kurtuluyor. tık devre her iki tııkımın 

ı:üZ<-1 cnlışmıısiyle sayısız berabere bl • 
Dakika 42: nuırtın KınkkAlc müd:ı - tıyor. 

ta.aama QClk ınlantılı anlar yuııtan ca - lklncl devre : 
hit.iıı kale önünü karıştıran bir ortala -
m:ısında top kalcr.!n üst dlreQ'lnc car -
parok Necmi'ye ı:;cld! O d:ı ırUzcl bir 
kata ne Hllll> Olcuhmun ıral !;yet sa -
:;ıs nı )aptı ve devre 2-1 Harp Okulu • 
mm k.ıızıı.nmas1Yle bitti. 

1k1nd devre: 

Bu devre mlltı:-vnzln CCI'{'Jan ct.u dl· 
~cl>lllrtz. Bu devrude hC'l' »el kalcdnln 
ı:Uzcl blr .ime kurtanşını g :"<ltu. BU -
tıassıı B:ıkl'nln dokuzuncu dak ad.."l u -
car hır ~·az!Ji tte kurtardığı top bu deov
rcnın en mfilıbn hAdi&ad oldu ve oo -
tice dcA1emcdcn 2-1 Harp Okutu saha • 
d:ı.n llawınm13 olıuıı.k nynldı. 

Yedek Subay Okulu -
Ankara gücü 

GUniln lklnd - en mUhlm lml"lılat
maaı bu kar8llasma fıU. Btrınclllk Uze

dndc b\!.ba96a bu macm ta>b1 o!acnk
t.ı. Eğer AnlamU:ilcll kazanırsa başUı.kt 
mC'Yklln1 adrunnkıllı s:ıt:mm Iıyac:ıktı. 

Ell'cr Ycddt Subay Oku u ktızmı.ınıa bl· 
rtnctJ • Anlc:U"nı:;Uellndcn uzaklruı:ıcn k, 
daha zl.Yndc Yc.1~ SUbaya yuklaşae:ık • 
b. 

Tnknnlar s:ıhll.Yll hakem B. Sait A -
takol'un kla.rcsbıdc eö)"lc cıtctııar : 

Oyuna Ycdcy Subayltlar batlıyor, 

Ankarnı:UclU!crln s!nlrıt br oyun tut • 
tuntuklannı gönl.ııonız. Buna mu1cabn 
Yedok Subnytıto.r dnhıı cıınlı oYT1ıYorlnr. 
B lhnsıın Eşrak'm U<rl ırcr1 calışmnııı ta
kımı tein eok faydalı olu,ııor. 

D:ıkth-n S: BUlentln 30 metxedcrı cck· 
tlill bomlxı sı;lbl bir &Ut üst direğe <:nr
pamk Nl)nzlnln önllne c'IU$tu. Nb'&Zl 
de ı:Uzel b plll.se ile Yedek Subayın 
llk ı:ol nü > aptı. 

Bu gol Qzcrlne her ncı tııkım dn da
ha canlı c:ıll5Ill1Yll basladımr. Fnkllt 
Ycdclc Su:txıy müc'lataruıının g{J7.cl oYU· 
mı Ankaragllctl. torl:ınnn gol fırsatı 

\0cnıtcd1. 

Ycdt'.k Sub3Ylıllll" AnkamJrtlcll mtl • 
~faumı aıklst.ınYoT'lnr. Rııhm1 ancak 
faul~ durd1.II"Uldu. Oclfll1ıı QCkUti n -
rlldld Ntyazl knlC'.YC havnlc etti. Meh • 
met ı:tızcl bir atılışla komcrc attı. Ttt
rnnm cektl~l ko~ Ntynzt topu kn
le)"C ha'-nlc etti. Blllcn.1. de tlımmn1n -
yınca .M ehmC't kontrptyeyc .rnJ(a tan-ara it 
~I go)(l )'('dl. D:ı!dka: 20. Ycd•k su
b:ıytılar bu llUT"Ctlc lklnct ~ da ya. 
pmcn ı:;nllblyctl gamntllcmts oldut.v. 
Qı.'\ITI Jrundıın sonra h<!'r lkt takmım 

canlı Çt'ktsmcslyle nettcclcnd ve Ycdd<: 
Subny Okulu GOctl. sa.hadan 2-0 galip 
~ldı. Ycd<ik SUbıQ' Okulu : 

Halil. CCllU • Turan, N1Yaz1, 
Eı;tllk, Rahm1. 

Bülent, 1 Ycddk Subııy takımmı ve çaııstımn -
lanru tct>rlk ederiz. 

Bölge birinciliği maçlarında 

Demirspor ·Gazi Terbiye 
Enstitüsünü 6-0 yendi 

Dün 19 Mayıs Stadyomunda Demir
sporla Gazi Terbi>e Enstitiıw hakem Cc-
111 Oskay'ın idaresinde Aakarıı birincili· 
(;i. maçlarından birini daha y.ıpıılar. Ta· 
kımlar sahada JU şekilde }er almışlardı: 

G. Terbiye Enstitüsü: 
Muammer, Nihat, Vahit, Osman, Nu· 

rettin, Suphi, 7..i}a, Orhan, Raşıı, Meh -
mt.-ı Ali, O man. 

Dcmirspor: 
f mail, Nuri, Scvket, Memduh, Fah· 

ri, Fa ri, iskender, İbrahim, İbrahim, 
Nealeı, Murat. 

İkinci devre 
İkinci devrede takımların oyun tan· 

lannda gfüe çarpan bir deii1iklik gör· 
medik. Deınirspor gene aynı baskıda de
'ıım edi)"Or ve Gazi Terbi)·e Enstitüsü de 
birçok hallerde tehlikeleri çok güçlukle 
aılatahili)onlu. 

Takımlar arasında kuvvet> ve bi!ha5· 
sa tecrübe bakımından nhbcı bulunma· 
dısınd:ın 4 golden sonra, o)-ıınun zevkı 
de k:\} bolmujtU. fakat bu arada da De
mirspor'un sayıları Necdet ve ~furad'ın 
ynptıklıw birer sayı ile altıya yüksel -
miıü. 

Ensıitü takımının takdirle anılmı}'3 
değer olağanü,ıü tanıfları nefes kuvvet
leridir. Hepsi enerjik gençler... Sahada 

u !! u s 

Dünkü at koşularında 

safkan arap handikapını 

GI. Cemal Böke'nin 
11 Dabi,, si kazandı 

• 

Tesisat yaptırılacak 
Natıa VckD.leUnııdl:'lı : 
1) .ı-;ıa.zısrdıa cvvcı..oe mea ~ o

hın (80) yat:ı.klı m(llllldrot htı.sttın«ıinln 

lkmal!nc ait ıno:ı.nt, &lhhJ lctltlsat. kalo. 

r:ırcr ve clClct.rSk tcs!=t.ının l<>-12-19'2 
t.a.ıınıhıdc lhalwt kartu'J.ıı.ı;Unlm.ıı& Slci'll 
~ )'(l.PililII tMzwı nokeıın aJrna-

w «u;On Elllzıf:'da 'V'll !mtıınııllk btr 1 
halk küt.ksl ömllıdc ynpılnıı::ıur. ~e 
aı:ı..nıarn hcdb"clert hölı:e başko;n.ı vli.U 
HU.<;nü U~rm tlırahnıkın gcncliJ!e blr 
hKAbcYi mi.ltc:ıktP ve~. KlicUk -
ler amsuıda birinci Gençlik Ku:lübündcn 
C<>vd<:t, lklncl llııc(lcn Nnzmı, ~c<.I 

lLqcden Fert!. ve blb11klcr a.nııandnkl 

kOOUda G<:-nclik lrulübünc'lcn Ahmet Ay
tnr uınnct. ı-::ııaı .Mı: ı1dncı, Abdullah 81 dolı:cyıs1y2c mcztror ts 11.)'lU bcdol vç 

sart.ı.llrln F°""'lcn eksiltmeye cı!Wn.l -
YalÇlnk:cyıı üctın('(l olmustur. 

Bursa' da 
Bursn, 13 a.a. - ~n temıaıesı ıı.t

ıetızm !cdenuıyomı tarntındruı hnzırlan

mıs olan calısma prngrnmına ımrc mcv
ııtm!n Ik kır k~.ısu olan ~ulıac ko -
§USU bu sabah yapılm1$t.ır. Mesafesi 5000 
met.re olan bu koşuda e.tlctkrdcn Fuat 
15 dnk a 14 snnlyroe birinci ı;elmiıı -
ttr Dl{:er atlıYtlcrocn z ki 1klneııırcı, 

MC'hmet UcU=UIUl'ıO. fsmafl de döttt!ln
MJIUtil kazıınmı,ınn'lır. 

mıc;t.ır. 

Kcc;tr bedeli (209002.23) Hm.dır. 

~> 1-bl:lbnc 25-12-1942 cuma ırUnQ sn
ıı.t 15 tc j'atm. VddUutJ )"llPI ve imar l&-
1"'1 cksfitme kom.l.<;yonu odrunndn kn • 
ıınlı zıı.rt usultylıe )'al>ılncak:tır. 

3) ~ltmc eartnrunaıı ve bwı8 mü
lcfcrı'1 evrak (10) lira 4!5 Jaıruş bedel 
mukabilinde yapı ve tmn.r işlen rclsl1 -
Q'hxlcn alınabtlir. 

4 > ı-:lkmltnıcye 2ın-bllm(']c ıc n 15!.<:k -
1 ıcrtn w;ııtU ®l:rcfolndc (11704 61) on 
bir bin ~ cd1 yüz <lort Ura ıı.ltmıs bir ku -

Şose inşaatı . 
Eıskt;dılr VAWi(:lnacn : 
1 - EkBUt.mcyc koruı.n Ilı Eıık'~ • 

Kü.tah)u yolunun (4 t-600--6 + 360J td
l<ımctrden anw111da 1<l6C ve s:ınaı ını-· 

Uıt.ı olup kc:ılt bcdcH (25019..21) lira • 
dU'. 

Hususi enrUı.runc muclblnce nı)'kU 
husule gl'.fon yillaıdtml'.!ler mtltcıı)ıh df 
aynen &ıenmckte<l.lr. 

• 2 - Bu ait enrtnanıclC'r ve cvtn!t 
sunlnrdır: 

A) EkAUtmc~ 

B) Mukavele proJaıl 
C) Bnyındı bit işi ~1 sa.rt ın 

l>) Şose V<' k(;prijl<.'!" trnnl enrlna'fl 
E) HUBWll ıı:ı.rtname 
J.') KC'liit wtvdi. fiyat bonkırosu rne< 

rnJ 
G) O<-nk ırranklcrl okıp ,bu ._'U"l.rl:Utle 

'ile cvrıı:k bcd< olarak N.ıtı:ı Mudlir" • 
l:U l!ilnd(I K rll leb tir. 

3 - Elt911tmc 28 12.1912 tarllılne mi-

Sonbahar at yarışlarının on lkin.
cisi dilıı c;ok kalabalık bir halk top
luluğu onUnde ~hir İpodromundB 
yapılmıştır. Koşulur pek meraklı 
olmnmnkla beraber bilhassa manili 
koşu ile arap at ve tayl:ırrn.a mah
sus handikap evvelce bildirdiğim 
gibi çok güzel ve hcyec:ı~lı olmwı
lıır. Bilhassa arap hanclikapının so. 
nun1ıı g{lnlin favorisi olarak Hızı
rın Dnbiye ın.tıl;lup oluşu seyred .. n
leri fcvkalacle heyecana düşürmüş
tür. 

alclınş etmiyordıL Koşııııun sonları
na doğru Alceylaıı biraz dahıı yak .. 
1 41mıya muvaffak oldu ise de dUz
IUktc Sekban hakiki bir çallŞllla ne
ticesinde lkl boy k:ı.ılnr ara ile ko
şuru rahat rahat kaz.mdı. Alceylan 
ikinci, G !can üı;UncU oldu. Zaman 
4,30 d ıkrıta idi. Muşterek bahis 
ganyan 135 pilse sıraııiyle 100 ve 
105 kuruş verdi. 

Dördüncü koşu : 
MALiYE VEKALETi 

Temyiz Mahkemesinde 
yapılacak tamirat 

Mali)e Vekillıı'!inden : 

J"U4hıık muvakkat tcmlnnt vemıclcı1 ve ıırultf pazartesi ı:ünQ saat 14 :ıo da vl • 
Nalın Vt'.lkl\tctlııdm bu hı tein almmı,, llll:ct makamında top! nnn < mi Cl1 • 

oolt)'cl V<slkrun lbraz etmeleri Uzun • ctlntcnce yapıln«'akt.Ir. 
Uç ve dnha yukarı yaştakı sat 

k uı o.rap at ve kısraklara mahsus 
h.ıııclıkaptı. !kra.mıycsı 4.,0 lıra me
safesi lbOO metre idi. Yedi hayva
ııın gırdll;ı koşu çok ~r\izcl oldu. 
Yarı§tan evvel kUçuk taylatın bU
ytiklcrıylc yapacal ları bu imtihan 
ııctıceıılnı kesıırmenın ııe kad.ı.r 
nıll§ıı:ul olılul,'1.ıııu dünkü yazıırul:ı 
bıldırınıştım. lJUştıııdUl;ümde aldan
ınadığınu kuşu isıı.ıl etti. StaC"tı 
çoklaııberi bu kadar güzel kaştugu. 
nu gornıcdığımız Tar7.an aldı. Ve 
kısa bir zamanıla diğerleri ile olan 
arasını Uç dc:irt boy kıı<lur açtı. Ve 
rahat r ı.lınt koşuyu gtılurmeğe baş
ladı, dfğerleri hep geride idiler Bu 
vazıycı viraja kadar ıkvanı etli. Vi
rajda evvela Hızır hiıcum ederek 
Tarzanı yakaladı. Fakat T trzan 
vırajı başta dönclil. IJUzlükte Hızır 
yavaş yavaş hücumunu arttırarak 
Tarz.anı geçmeğe muvaffak oldu. 
Fnkat ıırkııdan Dabi de, çok güzel 
ve idareli binen cokey Zı•kerlya 'ııın 
sayesinde yavaş yavaş evveıa Tar
zan'ı sonra <la günün favorisi olan 
Hızın geçti. Ko.şu bu gekihle bitti. 

dır. 4 Jo:lks1Mmc kaNlt. zarf oou le ,,.. 

Birinci koşu: Bu \•cıslkayı almak ~n!crin eksilt - pılnea.ktır. 

Kuvvet koşusu İdi. üc ve daha 
yukarı .>aş takı ycrlı sıı.f kan ınıı:ılız 
at ve kısraklara mahsustu. İkrami
yesi 450 fıra meııafesı 2000 metre 
ıdı. Bu ko~uya aynı ahıra mensup 
iki tay J.:ırdı. Bunlar da Bay l<'eluııı 
Sımsaroğlu'nuıı Buket ve Dcmctı ı
tli. Kemli aralaı ıııla bil' koşu yap
tılar. Buket tabiatiyle arkada ı L>e
mei geçti. Zanıaıı 2,18 d ıkika idi. 
Bu koşuda müşterek bahis yoktu. 

K.e~iF hcde!ı: 1350 lira 24 kurus. 
Muvakkat ıeminaı nıikdarı: 114 lira 

me tarihinden (Ulut v.unlcı1 harlçl en 5 - J-:kstıtm~ ıôrebllm(:4{ için ıı. • 
az ile ırün evvel b r istida ı:ıc Narın Ve- tekl'!cnn : 
klUettnc mürnC31lt etm&~ ve ıstld:ı. - ıı) 11!76 44 lirnhk muvalt'k:ıt tcmınal 

lkinci koşu : 

77 kunış. 
ihale şekli: pazarlıkla. 

ihale tarıhi ve mahalli· 17·12-942 pcr· 
$Cmbe gunu saat 16 da Mali}·e Veklleti 
Milli f.mlik Umum i\tüdurluğunde. 

İşe girmek için: I·hli}et ,.e Ticnreı 
Od.ısı ve~ıkalarının ihraz.ı lhııııdır. Kc· 
şif eHakını bedeli mukahilinde almak 
i~tİ}enlerin Mali)c \'ekıllcti ı\lilli 1 ıııllk 
V. Mmhırluf;une müra..:aaı etmeleri. 

<ıo7sn 6779 

NAFIA VEKALETJ 
Mendirek mevkiinde 

sondaj yaptırılacak 
Nafıa Vdttılctlllden : 

Janna crı az l>tr kalemde bu fş(ı lx•nzcr 
(150 000) ltnıhk hb" Is Yaı>ltklnn:na d lr 
isi yaptıran lda.J"('IN'drn alımnı,, V\_"Slka 
mptclmclm-1 mu'lrta <I T. 

5l lstrklllcr tl'kllt mcktup!fl.nnı Ul!l

tc günü olan 25·12· 1942 <"Ul'Tla güm! en. 
at 14 e kartar ekstll.ln<' kom.l>;ıı onu re! -
llf:l-n" Mnkbuz mıı1<nh'llnoo 
ll'l7.ımılır. 

Posttıdo. olacak gccBcmcler kııbu1 c -
dllm<'Z. (10..,71) 6700 

Sondaj yaptırılacak 
Nntın Vck:ıktlndrn : 
Karnden~ :ı-:rnı?I l IJ.m uıınd ı lnıa o. 

lunacak Mend<'t"Ck ;ı;crlrKI yapıl.nuısı ge
rekli 8<llld.lJ amel~ııtmın zı-12-1942 u:ı

r»ılndc .;ı;apılaeal;ı ı n olun:ın eksllt -

venncsı. 

b) Eln 112 10000 llrnhk b1r !nşaat t,I 
ba$al"dı tma d.'I tr hl!' b<:IJISC'J"Vt8t v bu !ti 
idare cdrollc<ıek malt Hrt dnrn hn12 dl • 
dutunu musır b r bmıka rcfcrnn.<n 
clcıılltmen!n yap ncoi!ı ı: nim en az OC 
srü.n C'Vvd h!:r lst.lda vıı Y<1t N 

mUd1lrtilğ"l.lnc mUnıcant C<~ ala<"lll!t 
bu c'larU lm<"YC' 1ştlnık vcs k mı ıı:ırn:t 

<'lmcm lılzmı<lrr. 
il - Tt-<kl!! mckıtuı>Un yutmndn il • 

cünctl maddede yazılı snattcn b1r ıı:ın' 
CVVl'!!nc knd r vrmm mmromma m.'11t· 
buz mukabnmdc w-rtlC('('frtlr. 

Satış k011usu idi. Üç yaşındaki 
yerh yarım kau ııı,ı:iliz erkek ve 
di§i taylara mu.tısustu. lkrıımlycsı 
ltiO lıra mesafesi 1600 metre ıdı. 
Koşuya uç tay .ı.lrclı. Her zamanki 
huyu tıilAfıııa Kader startta ı:eri 
kaldı. Soydan bu vaziyetten itifade 
etmesini bilerek bıışn geçli. Ve lto
§U b~lııılığı şekilde bitti. Hay Hü
seyin Enntşjn Saydaıı'ı bir boy a
ra ile birinci. Tahir İşhilen'ln Ka
deri iklııcl Bay Mehmet Çakıl'ın Ya.
baııgOIU UçUııcU oldu, Zaman ı.50 
dakika idi. MU terek bahis ı:anyan 
2,65 kuruş verdi. 

Karo.dcn!z hrejillsi llrruınının tnş.."l o
lunacak .ll1cn<l~'1'0k mN ki!ııdc >·~pıtrrnı • 
ın gerekli .son<laJ 1.$1 laıı>alı zart uıııutıy 
le cksiltm<'.YC konulmı.ıştur. 

Poııta ile ı: •ndt"l"llce<ık mcl."tuı> 

n!ha.v<"l Ü('{lncQ ma~ )'8.ZJh ıııuttc ıaı-

d;ır gı-lmVı otmıısı ~c dr,ı z:ırll mı rıril • 
hür n umu le t:rıre kapablmıe 

mest görülen ıu um Uzcnnc ve aynı l!iztmd!l". 

Üçüncü koşu : 
Dört ve daha yukarı yaştaki yer

li yarım kan iogıliz at, .Kısrak ve 
ldiçlere ma.hsus çalı manili idi. İk
rumıyesl 800 lira mesafesi 3f>OO 
metre idi. Koşu dört hayvan nra
sı nda yapıldı 

Startı Cesur aldı. Diğerleri he
men yakınında koşuyu tıı.kibctmeğc 
başladılıır. Fakat nltı yliz mclre 
sonra Sekbaıı bıı.şa ge<;i. Bir mild
dct sonra da AlceylAn di~crlcrını 
geçerek Sekbanla yaklaştı. Fakn t 
buı;Un hakikaten çok güzel kO§an 
Sekban Alceylıl.n'ın hücumlarına hiç 

General Cemal Boke'nin Dabi'sı 
yanın boy ara ile birinci. Bay Suat 
Karao mau'ın Hızın ikinci, son an. 
dn Tıı.rzanı g<'çen B. Mustafa Bay. 

1) Ekı>Utmc 22·12·l942 tm1hlnc tc • 

s:ı.d!it L'dcn snlı gUnü s:ıaL oıı altıda Ve
ktıletlmiz c'lcmlryollan inşaat d.'l.in'sln 
deki cksUtmc komls.><>nunda yııı•ılacak -
ur. 

rıun'uı Canı Uc;llncü oldu. 
Zaman 2,12 dakika idi. 

b3hls ganyan 1085 pUise 
105, 135 180 kuruş verdi. 

2) Bu \4ln tahm!n edilen tıcde on b'.n 
Müşterek ll.nı ve muvakkat tcml.IıaU 750 Uradır. 
sırasiyle 3) Mukavele ııroJcsl. ckBUtnıc ıınrt -

Beşinci koşu: 

Bc,şinci koşuda B. Rauf Kıray'ııı 
Rest ısnıindeki kısrağı yalnız ktıl
dığın<l:ın bu koşu ynpılmrunıştır. 

tiçllncli ile dördUncU kcışuln.r ara
sıııd:ı.ld çlfıe lıahlstc St•kban - Dabi 
kombinezonu 1090 kuru§ getirdi. 

Hikmet YAZICIOGLU 

namesi ve sondaJ tennl earuıllIIK'f<l. bn 

yındırlık 1$lcI1 ı:cncl ıartruınıC!S\ ve son 
d.'1.1 ıı!Anınd:ın nıUrckkı-p oları okslltme 
evrakı dt.'mfr:ı;oUan lruı:ıal dalr<'s!ndcrı 

parasız t.c<tnı1k olwı:ıb l:ll'. 

Futbol maçlarının sayı cetveli 

4) Bu l.1ıc ı:lnncl< !m.l)ocn l.er mnıı ve 
tcnnl ku<lrcU{ll"ln s:östeı1r vcsiknlarını 

b;rer lsUday-.ı ba~Jıyarnk ve bu l.<;Uılfl • 

lannı C'k itmenin yapıJ.arağı giln<l<..'?l c:n 
az Uc J.:11n evvel vekl'ileUmlze te\idl c • 
derck bu 18 ıc!n b.rer ehUyct vesi.kası IB
tl)C'Cclcl r ve bu ehliyet ves'Jco.sını tck-
111 zartlanna koyacaklardıf. (El<slltme 
tar1h.lnd<!ll m az U<: gUn evvel )'llJ>ılm:ı
rru:ı olan mürncruı.tl:ır ooz:ı.n dtldaıte il· 
Jınmıız.> -----' .ASKERl GOCLEH )---

~ Ka. n. 
4 3 o 
3 2 • 
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5) Elkslltm~ ıı1nnc1c ~lcr1n tdt
Hf z:ı.rll:ırun 2490 mımıırıı.h Jaımınun 

4 2 'Y'O cksfltme aartmımamıln t.ıır.l:tab tkW"c. 
Ankn.ra Gücü 4 2 l 1 3 2 5 3 B1rıdc tınzırlıyurnklan d\slltmcınbı TflPI• 

Tayyare Da11 Sııor Gücö 8 1 1 1 4 7 3 3 benfrt s:u:ı.ttcon b\r s:uı.t ovveHoo kad:ır 
Fen Tatbikat Okulu SPor Gllctl. 4 2 O 2 6 6 4 4 d<nıt.nıolcr tnı:ı."lnt art.tımuı. ~ ve 
SUvar:I Alayı Sı>Or GUC'!ll. 3 (1 o 3 1 10 o 6 llı::ılc komisyonu bn$1mJı)ığı.J'ıft mım.."lnllı 

ııart!Arla 29-12·1942 t.nrttı:.nc rnstlıyan 

salı günü ı;nat 16 ya talik olurunu~tur. 
T~!'kl r ıa.rf'lnrı ııynı tarihte ıwı.t 1!5 

e kad r kabul olunacaktır -
(1070G) 

Vilayetler 

Sığır eti alınacak 
lnıı.nbul Jnndarnuı Sntuıntma Ko

misyonundan: 
Bdıe.r kilosuna (120> kuruş ftyıı.t 

tahmin cd1lcıı ısartnamcsıııc uygun 
{57.000 - 66.000> kilo sıgır cU ıs-ıı
!>42 salı güııu sna.t 15 t c Jmıınlı znrt 
ekslllnıesı;ı; le lstanbul-TakBım J. Sa. 
Al. Kom ıs) onum uzda ıılımıcaıktır. ilk 
tcm!nnt (5210J Jlradır. Şartname. 3!JG 
kuru.ş bedel karşılı{:ın<la kumısyonu
muzdan alınır. lstekl terin teminat 
mektup veya makbuzlnnnı da muh
tevl kapalı zarl tekllflcrınl llw.le vak
tinden bir saat C<Vvellne kıı.dar ko -
mJsyonumw:a vermeleri. <1684> 90 

Et alınacak 
lııtn.n!Jul LL'IOler, Alım Satnn Komls

yonwıdnn: 

Kom1s)'oııumuza batlı altı yabh ilse. 
mn 948 sonktınun a,yından 948 DlfiYlB 

HoOnuna kadar lhUyııçlan olan l!i200 kUo 
Clnl:l~ 21!500 kilo !ım.rnman, ]391)0 kilo 

!.."UZU ve 23;"'j()() kflo sığır etleri 12.1070 

linı tıı.hm1n bedelle ckı<Htmc.)'C tonmu. ----( StVlL KULUPLER ve YtlKSEK OKULLAH )---- mıık'buz m~ tcslılm ~ ol -
Ma~ xa. n. Y. At. Ye. Sa. Kn. maı.ın Jtlzımdır. Clnıo5) 6492 tur. asııtmc Z)..12-lM2 s:ı.h ırünıl s:ıa.t 

3 3 O O W l1 5 6 O 1!i tc ll<:o;yoğtu'ndn lbckır Snltn Almn 

3 2 1 • 1s ı :; ı Kanal inşaatı Kom.Jı.'}ontmal ka 1ı zıırr wru11yıc )11 • 

8 1 1 1 6 S 3 3 Natıa Vc!dU.:ottndcıı : ı;nlacıı.kt.ır. 11k tcrnuı tı 7303,5 Hm, a.-ırt-
Mııskespor 4 2 O :! 12 13 4 4 1 > samsun su ir,;Jcn llO'lc1ztnct 6Ubc name bcdcll 605 kuruıJWr. lstckııtcr ım-
Gazı Teıt>l.J.•e Erıst1Wsü 4 2 o 2 7 8 4 4 mlldür1UC:U bölzcsl tçtn<lc bul:unnn A • mm! vcs!kalnr.lyle birlikte tdcltncrln! 
Yüksflk ztrnat EnsUt.ilsU 4 ı o 3 4 lS 2 4 mıı.ııya lxıhcclc:ln!n ıııulanması :ya • hıı.v1 knpa.lı zartıanru 7Ufmncl:ı sözü 
Hukuk Fnkllttcst 3 O 6 3 S 13 O 6 pılncı:ık kıınal ve lmalAb ~e insaa· gCQCTI saatten btr ıırurt ovvellnc kadar __________ _... ________________ ....... ____ _... ____ _...,.._.,._ ....... __ __. ....... --~ tı. 

hakikaten canla başlıı çalııtılar. Çok ~ • ı 
mh ve sponmcnce bir oyun çıkardılar. 
iahii ı~niklcri ve taktikleri noks:ındt. 

Demirspor rakiplerinin bu .zaafların
dan faydıılanrnayı bilerek ustaca bir oyun
la maçı knzandı. 0)-uncular güzel orna· 
dılar. Kazandıkları s:ıyı adedinin )'iik -
selmesindcn doğan .ı;ü,·cn1e oyunun .son
larına doğru gösterdikleri gevşeklik ol -
muaydı hu netice daha }"Ük<ck olahilir
di. Gol ~yısı ne olursa olsun, oyund.'I 
sonuna kadar a)"tll ahengi ve iddi)·eıi 
#iirermck lazımdır. Fşascn spor disipli
ni de bunu icabetıirir. 

Hakem Celil Oskay maçı hi idare 
etti ve :hiç bir sızıltı}ıt me>Jan vermedi. 

Tenisçiler futbol takımı 
ingilizleri 4 - 1 yendi 

1·enis kulübü O)"WICUlarııxlan kurul· 
mu$ olan futbol takımı, şehrimizdeki İn
giliz !erin takımına karşı dun sahOlh rap· 
ııkları oyunda daha hakim ve hillıass.ı 
daha teknik bir oyun çıkararak mnçı 4-1 
kazandılar ve geçen haftanın revanşını 
aldılar. Tenis kulühü bürün kı) mnçlar 
)"aparak oyuncuların nefeslerini artıırmı
ya, atletik bilgilerini çoğalımı)ıı baka • 
cnkıır. Dünkü takımları hiç de ihmal e
dilmirecek bir kuvvetıcydi. 

I 
Zonguldak ta 

muhaç kır koşusu 
Z<mguldnk, 13 (Husust) - BugUn 

2000 ve 5000 metro 117crlnc t.crtlbcd:i -

Tahmin edllcn lros1t bedel! t'b'nt V'ft• 

hlill (Sl&J !lzcrlnOOn (l.044.666) l1ra (81) 

~ıur. 

2> Eksiltme 4-1-1943 tıırllılnc msllı

;ynn pazarteı&I g(lnQ ıınat (15) tc Anka
ra 'da. 911 lşlerl rolsUkt bbıs..-;ı ı.cıtıd<! Wp. 

!anan 911 ~lltnıe komisyonu 0(11\Slnda 
kapalı zarf ueullyle yapıl:ı.cakt.ır. 

ım kır J<osu= güzel bir hava lc!nde S) İstckl!lcr cSa;11tme snrtmımcs!, 
YllJ>ılrnış, 2000 met.rede Kemal Yılmaz mukavele proJcsl, bayındırlık lslc:ml ı:;c
(6.43) b1rlncl. Kemal 'l'Wn<'.r <7 .2> 1 - net s;ırtnruncııl, umum! su ısıcııt rcnnı 
kinci ve Mehmet Tunus (7.4) UcUncO, snrtnııml'9! Ue hususi ve tennl snrtna-
5000 mclrode Flkr<>.t Doyran (l!'i.51) bl- mrler1 ve proJ<.'lcT'I (!"ıO) Mm (00) kuruş 
ıincJ. Nccml ŞnvaŞkan (16 5.6) Udncl, karşılıl'ıında mı lllcı1 ~Uı!inclcn ala _ 
ve Al Ulus (21.30) Uçün<'U s:etmlşler - bUl:rler. 
dlr. MUsıı.tıayı mütea'k1P Zonguldak 4) Ekslttmf")'(! ırtrotııtmı-k ıcın ıstck
Gcncllk Kulübü lolrnllndc vAH ve bölge Illcrln (4~1 llnı ıooı kunuıluk mu· 
tııı.skanı ycnnc tıııc ln'iidürll OSmnn Fn.. va'kkat tem!mıt vcmıl'lrl ve eksiltme -
nık Vcrlmer Ut.raf nd:ın ~!ere ma - n1rı ynpıtamliı ırtın<len en az tlç gün f!!ll· 

d:ılynlan verlbnl$tlr. Kosu kalııbal::tc vel bı:ı! dilekçe ııc Nn!ıtı V•*Alcllne ma
hir hnlk kütlesi tarafından taktbcdll - rnrnat ederek bu l$c mn.hsus olmak Q • 
mtu ve pek hcyccanll ~!şt.l:r. 

Cankırı'da 
Çankırı, 13 <Husust> - Muhaç ko

şusu vallnllzln, kıı:lıı:b:ılık ı;eyircil<>rin 
alfıknlarlyle yapıldı. Koşuya 12 at
let girdi. Blrlndlığl beş Km. 16 da
kikada alan Hayrettin Karneabeyll 
kazandı. 

7.<Te vcı;tka almnlnn ve bu 
gıl5tcrml"lcrl ~rtt.Jr. 

Bu müddet ~lnd<' vesika 

vctılknyı 

1ı t<'klnde 
butunmı>ıınlar ckslltm(>)c g!rcmı-zlm- • 

El.Azı!!'. 

r;ı lstdtlllrnin tekl'f mcktuplnnnı ı
k•ncı m ıldl"l:lc yal':lh nttcn bir gaııt 

linccstnc kart:tr mı ısı.-ıi t'C'lsllfinc mnk
buz kıırtılıf:rnda wnnelcn ftızımc'lır 

Elazığ' ela ı Postad{I olan g~lkmclcr kabul C'flll-
<Husust) - MWıac kır ko$u· rncz. {10480) 66..'\5 

ma.kbuz mulmbWnndc vcmıcIDr11. Postn
dıı. olacak ı:trlkmclcr taıbul <'<tiln\CZ.. 

Snrtnnmc GalntruıarlQ' llscslndl.'<'llr. 
104 (1957) 

Çatı yaptırılacak 
Eli\zığ Bclcdiycs1ndcın: 
fü•IP.<llyeye tıit slne:ına binnsl!;l 

husus! muhnsctx>ntn icarında bulunu 
binanın Ostüııe <;ııtı yaııl.ln :ıaıt-ı:n<lruı 
dmı>alı znr:f usullyle tın ye konul 
muştur. 

1 - Keştf bcd.-.U Z7002 Hm 44 ku
ru:;tur. 

2 - Tem nau muvn:kkate 2031 
rn 94 kuru tur. 

3 - llıııle 23-12-942 çarşam 
nil saat 15 tir. 

4 - Talipler elforindc bulunnn <>h
llyetn~e ve tlt:al'('t odasının vcslkn· 
siyle, şimdiye kadn.r bu gi\>1 inşaat 
işll'rinde bulun.el runn clatr Nııfıııdan 
ııldı ı !o vcıslkıısını lhaı.-. gününden Uç 
gUn C'VVel Rıraz cdC'Ct'.'ktlr. 

5 - Bu iş Uzerlmle kesif V(' &artna
mey( görmek ve fazla ma!Om:ı.t al
mnk lstiyen talipler hC'r glin beolC'dıyc 
fen dmcslndc göreb lırler. 

6 - Teklif mektuplan makbuz 
mukabilinde ihale g{jn olnn 23-l2-
!H2 çarşnmba günü sn t 14 te vt>r
mck şarttır. Snir m:ı.hııll<'I"d<>n g<>l<'
c~k tı-kllf mektupl~n postııdtı vu'ku:ı 
gC'lC'Ct>k teo.hhllrden dolayı va.Jet ııd 
yetişmezse mcsullyet kabul C'dı ez. 

{10451) G190 

Po&ta•ta oln k ı:;edtmıe r k 'bul e • 
dilmez. (105..18) r..:5!)9 

Tamirat yaptırılacak 
Edlrn<> D(•ft('rd. rl roıd:ın: 
l Ek llmeyl konulan ı.ş Edf~ 

\' l~ct HilkUın<>t konn hnda ya;pıla• 

Cak cs:ıS!ı t.amtmt 
2 - Kes f lx'dC'll <3483'7.71> liradır. 
3 - Ek tm('ye 22.12.l!l-42 r.ünO 

saııt {15J te Ed ~ VI ilyct D fter
darltk mak mmda mül e.K t· 
me komisyonunda kaııa.lı zarf usul v• 
le yapılncaktır. 

4 - Bks lt.me cvmkı vc bunn 
lı C'Vrtıık E<lınıc Na.tın Mudur u 
görUlcb lccektir. 

5 .. F.k ltnı~<.' 
tı-kl krln " tm t:ı.r h: d n 

Uç gün ev·" 1 b r t rl:ı ll N, fıa 
dürlU •ilne t"lCirnc t roer. bu 1 
işleri yapa.b ('C(>klrr!n" dair ehi C't 
v ası alm ı IAzımdır. 

G 1stc'klil< rln 1' oorot odası vCfd· 
k!l!l ~"le (2612 82> llrn ı!k mm n1 t~ 
minıı.tlan havi olımık 2490 yıl kn
nurıu.n Uı.rt!atı dn reıfı:nde hnzırlPva • 
!'atklıtn kapalı 7.arnan Qçüncü madd<
dc yıı:r.ılı s:uı.1.lMı btr sa:ıt C'YVcıiinc 
kııd."U' kon•on r<' ğlne mn!kbuz 
mukıııh Untle verrncim mu!ktazi o1UP 
~- ile göndcrild!ği tMdi.rdt> (JOS1."l· 
da dıaca'k g km< ter ~c mühürsttı: 

rllnr ~ut cdr1.moz. (10600) 6C33 

Bayi aranıyor 
nı~ ~ Eldl.'b1k -

ı.-ı.r ldnrcshı<Jcn : 
:K.ıııJlruılı 5Ul'UIHXI Anl<;:!:nı. 

T\m bir bı\yiot! vcrllmaJI tııl 31)-12-' rı ta
r1htnc mUsnd :t eanııımt.a g{lnı8 ııı:tS 

tc J30l<'db'C l~cthncnl buzunındıı 
artı.ımın surott.l'kı nuı:ıceı 7Dl>ıl::ı.<nğa • 

d:ın tn1tp o1:mlnnn n\C'ikt\r - 11&
attc hazll" hutvnmnl:ırı re bil humeılll 
t.afsllAt atmak ve ~amcıdnl g&mıı:tt 
tf;ttJ"m}crin dl? DclcCt.IYC ~ 11"9-
rncnntııın i'l!ln oltmın'. 

rro-rroı 

Dahiliye mütahassısı 

alınacak 
Zonguldak Ereğli Kö -

mürleri İşletmesi Sağlık 
Teşkilatı Başhckimligin -
den : 

Zonzuld 'ta Er<' il Kömllrl<'rJ İş
letmesi: saglık t k ıı a 300 lira 
ucr tll bir clahihye m haSSı ı a· 
lına ktır. Aylık ltcretlcr U erine 
ayrı<'a pahalılık r. mnu verilmekte
dir. T ılipkrln 25. 12. .t2 gUnü k· 
pmıruı knd ı.r Zonglıli k ta işletme 
umum m IUrltiğilno müraca:ıtfan 
llı'Ln olunur. 3014 

( 14 İlkkanun 1942) 
07..30 program ve mernldmt at QOlllll 

07..32 Vücudumuzu caıı.umı 

07.40 AjallS lıa.'ber.li'rl 

•fer iki takımın for'i1aları biribirinin 
benzeri olduğu ıçin Deınit)por kırmıı.ı 

bir fanill de uha)'ll çıkmıştı. Oruna Ga
:ı.i Tcrbİ}c Enstiıüsu başladı. ikinci da
kikada Dcmirspor lelıine bir korner ol· 
du. Murat bunu güzel çckıi. Fakat müda· 
filerin ond:ın daha güzel bir mudahalesi 
bu ilk tehlikC) i uzakl.ı~ıırdı. Dunun üze· 
rine bir iki da.kıka seçmişti ki Dcmirspor 

hada tam bir ustunhik kurdu. Top ar
ık karşı tarafın kale<i önünde a)-akıan 
ıyağa dnlaşı)Or, Gazi Terbİ}e Enstiıusu 
<ak i onünde her an tehlikeler yaratı • 
rordu. Bu durum netic~iz. kalmakın uzun 
nuddeı devam etmedi, onuncu d:ıkikada 

KORKU 
raz etmedi. C.anından hczmi~ gibi bir h:ı
li vardı. Sesini çıkarmadan memurun önü
ne gC(ı;'rck odadan çıkrı. 

Ben ile Bcrgiu~ hır müddet konuşma· 
dılar- ikisi de düjiinccJİ}di. Nihayet 
Den: 

- Ne demek istİ)-orsunıız? di>e sor· 
du. Niçin muhakeme )ıınlış olsun? .. 

- De:ıth"ın kendini iildüncceğini 
sanmıyorum .. Şimdi}e kadar faka h:ı~c:ak 
adamlan:lan olmadığını bize yüz kere İs· 
har etmedi mi? •. Ne ol~ olSU11 mu • 
hakkak olan bir şey va~a o d.'I Dcarh 
kendini Vasetti°)'C ö d.ırıccc&. adam de -
ğildir. 

va.ka gelip sonunda De:ııh'e daynnı)ordu.. 
Bu Dcaıh ldmdi? .. Bcrgius Ben'in bakış· 
larında sualine bir cevap arıyaral.;: 

- Peki ne yapacağız ~imdi?" di>e 
sordu... 

07..55 
OS.30 Müzik Radyo Sn on 

(Şcl: N < p Askın) : 

1) ::IUdı • U\ crt.flır. 

ken<ler'in orıal.ıdığı topu İbrahim 50! 
yajiiyle vole bir şuıle gole çe,irdi. 

Bu golden onrn Gazi Terbı}e Ensti· 
cısünun biraz toparlandığı \C lıaııa mue(· 
ır hucumlar yaptığı ~urü lu. Huııa 17 
xi dakikad:ı sol açıkları sman'ın ı;ü· 
1 bir ortalayışı Demirspor ıtalesi önunü 

ir ha} li karıştırdı. fakat Şevket \C Nu • 
nin müd.ıhalelcri> le top gene uzak • 

:.şu. 

19 uncu dakikada Gazi Terbiye Ens· 
tümnün merkezden bir hücumunu da • 
" ı;:on:l..ık. Demirspor mii<bfileri ha)Iİ 

rde oldukları için iş İsmail'e duşıü. sf
ail 18 çizgisini geçerek R) ağiyle topu 
akl;ışıırdı Oyunun bütün devamınoı 
m ıl in tek mi.ıdahalesi de bund.ın iba
ı kaldı. 
: Yuıde > üı bir golü kaçıran Gazi Ter· 
(.e: Ensıitusu takımı Jlundan sonra çc>-
11du \e Demir~por harlan arMında b~ğı 
qulen rakip takımı i tcdiği ııırafa çc • 
jr k duzgun hır oyun tuıllırdul:ır. 
J Demir~porlular Necdeı'in a~<tğiylc İ· 
<ıci ve lt-rnhim'in ileri bir pmnı çok 
l.h'rane kul! ınan cskişchirli lbrahinı'in 
ı iyle üçüncu ve Murad'ın çektiği kor

<..den sonrn ı;:cne hu fh~:ıhim'in ha1i>le 
}dilncu golleri n atar k dC't_.: "'- • O 

11 olarak bitirdiler. • 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: ,Ş. Taylan 
Tefrika No: 32 

dostça ölmediğini nasıl isbaı cddlilirsi
niz? Sonra içcrde Vospcr'in bulunduğu· 
na dair de bir delil rok" Kcnnedy'yi siz 
pencereden fırlattıktan sonra Delaney'i 
oldürın~ ve 50nra da kaçmıJ olabilirsi
niz.. 

Vueııi birdcn şajırdı. Kendini na'11 
müdafaa edeceğini bilemİ)nrdu. Bit nıiid· 
det düşündu.. Sonra birden yüzü güldü. 
Aklına bir şey sclmişti: 

- Onları öldürdükten sonra, dedi, 
Vosper '"akit kazanmak için Keıınedy'yi 
hana pencereden aıurdı. Beni sillhla ar· 
kaıııdan tclıdidcdiyonlu. J\ınıuam beni 
de öldurccekıi. Emrini dinlemek nıecbu· 
ri}etindcydim. Sonra Dclancy'in cesedi • 
ni de merdiven başına sürükledik. Polis 
bir müddet dışarda Kcnnedy ile meşgul 
olur, 50nra kapıyı kırar içeri girince de 
Delanc) 'le bir müddet oralanır di)'e dü· 
şüniı)ordu .. O umana kadar da biz ka -
çacak vakit bulurduk .•• Nitekim de Ö}"le 
oldu .. Polis eve girer girmez doğru ar • 
kıı )'nidan Rıııers' Cluh'e geçeceğine ıner
diven başındaki cesedi görerek yukarı 

'çıku.. Biz de rahat rahat a.rkadaıı kulübe 

geçtik, oradan da ötl'ld ~okağa çıktık .• 
Raıers' Cluh'dcn geçerken biı.i birÇOk 
kimseler görmuştur" Vospcr'İn yanımda 
olduğunu birçok phitle isbat eımek 
mümkündür. 

Ben düşünceye varmıştı .. VllSCtti'nin 
doğru SÖ)ledi&ine İnanıyordu •.. Bcrgius'a 
dönerek: 

- Ona başka bir şey sormak istiyor 
musunuz? diye sordu-

- Şimdilik aklıma ~!\llaoık başka 
bir 'ey gelmiyor. İfadesini alarak &..endi· 
sine imza!ııta!tm. Dugünluk bu kadar 
kllfi .• 

Zile hasarıık bir memur çağırdı ve: 

- Bu adamı Cannon Row'd.'I zanlı
ların odasına götürünüz ... diye emir ~er· 
di. K~nnedy ile Ddanc)''in (ildürülnıcsi 
,·akasında hunun da iştiraki var-. Sru -
pckıöre biuat kendisirle meşgul olması
nı ve ifadesini alarak imzalaturmasını da 
tarafımdan söyle>iniz.. 

- Peki efendim •• 

- Kelepçelerini de )imoilik tekrar 
takınız.. 

V»eui kelepçeler takılııkca hiç iti-

• 

- Vo~per'i Il:ıy Corbyn de teşhis et· 
miş değil mi? •. diye sordu ..• 

- fveı .. Kendisi imiş •• Yanılmak İh· 
ıimali yok" U}3ğı Meade'dc görür gör • 
nıez. tanıdı" 

- Peki hu işler hakkında sizin fik-. - ) 
rınız ne ••• 

- Vallahi ben de ne düşüneceğimi 
şaşırdım .• 7.ihnim fıylc karmakarışık ol -
du ki, tam hir fikre saplan:ıcak gibi olu· 
}Orum.. Ha}-di hir hlldi<e çıkıp onu ya -
lanla}•ıveri)or" işler mantık yüriimİ)'e • 
cck kadar hayallcşti .. Yalnrr. ... 

- Evet yalnız? ..• 
- Bence Vasctıi'nin söyledikleri bir 

dercce)'e kadar doğru olahilir •• Vo per'in 
Dcaıb olması mümkün.. .Muhakkak Vıı -
setti "ı;ünun birinde nasıl olsa o beni 
ııldürccck. Ben evvel davranıp onu öl<lu· 
reyim de kurtulayım •• " diyerek onu öl • 
dürmüştür. 

- Doğru." Vuetıi'nin ifadesine ve 
h.idisaıın gelişine en çok uyan izah şek· 
li budur" Haııa tahkikat iyi id:ıre edilir· 
se Vaseııi'ııin ale}iıine birçok deliller da· 
ha toplanabilir. Ve bunlar onu sehpa}ıı 
kiıdar d:ı. göıürür. fakat psikoloji bakı -
mından Vaserti'nin Dcarh'ı öldürmesi im
kan dahilinde olamaz." Bu muhakeme 
ıanıamiylc yanlıştır. 

.Bergius ~31ıtınıJU: 

Bcrgius başını sallıya.ra.k: 

- Onun da nihayet bır ir. oldu 
ğunu unuıma}'tn Baı, dedi. Herkes gıhi 
o da ranılahiHr. !lir an kcndını un ta 
rak u.odbirde h:ı.til etıııİJ obbilir Onu 
çok )"ııkından ıakibcdi}orduk. Sıkı~mış 
bir vazi}-etıe Mi •• Hunu da göz onundc 
tutars:ı1' )"llpttğını şaşırm:ısııu daha iyi 
izah ederiz. 

- Siz ne derseniz deyin azizim. Den 
psikoloji bakımından bu muhakemenin 
)'1ınlış olduğunu iddiada ı rar ediyorum. 
V,ıscıti Vmpcr'i ()ldürmuş olanıa:r. liem 
fliraz evvelki 1.:orkusu yapmacıktan iba -
ret değildi. Death'ın hali serbest olduğu 
~e günün birinde kendisini öldürc<eği 
düşüncesiyle dehşete kapıldığı her halin· 
den belliydi. Hem Death'ı ôldüm1üş ol
,:ıydt. Ilu:nıya gelip teslim olmMında mi· 
na var mıydı? •• Kaçmı}'8 teşebhus etmez 
miydi hiç? •• 

- Doğru Ben. Haklısını7 .. Bu aklı • 
ma gclmcnı1şıi •• Katil Va.setti değil ... Pe
ki ama kim?. 

- Tabii 01."aıh .. 

Bcr~us hir müddet hiç ı<es ı;ıkar111!1· 
ı,}an düşündü •• Bu mesele artık inirleri 
bozacak ıka.daı ~JU.. l Icr §CŞ. bcı 

2> Ltndncr: <Bıı..,...,..,,,,....,. 

8) Lıtınncr; Vals 

4.) ' · Stnı 
- Sizin ne ynpacağınııı bilmiyonıın 

ama ben mnuniycı alacnğım •• Bu mesc -
leler beni fcn:ı halde yordu. Biraz isrinı· 
hate ibıi)ııcım var._ Jlollantla'yıı kad;ır 
bir cyahat )-:ıpar ve bütün dertlerimi 
unuturum. Siz hiç Hollanda')-a gıtımız 12.30 Program ve mrnı!ekC'l nt 
mi? •. .Hen gecen sene de mezuni)'et müd· 12.33 Mil:dk. Karışı.'k program W.U; 
detınıi orada ~eçirmiştim •• Çok ıtlizel hir 12 4!5 Ajans babcr1crt 
mcmkkct. Hem orada tanıdıklarım da 1300 
var. Yalnıı:ltk hisscrmi)·onım- 13.30 :O.Ullzlk: Şa~ ve türkUtı:l!'-

Omm, şu anda, bö)'le güzel bir scya· 1800 Proemm ve mcmld<ct roat 
18 03 MU:ök: FMt1 H~ 

hatin projelerinden bahsetmesini Bcrgius 
fena halde içerledi •• Kızdığı: 

18.4 > MU k· Had)-o Dans Oıf«>strnm : 
(Ş•~: Nillı ~i>crıırln) 

- F.mniyct amirinin şu zamanda size t!l.30 M('Jllltckot s:ınt ~ n 
mezuniyet vereceğini uınnıuyonım. det' - bc!1<'.r1. 
kcn sesinden de belliydi" lfJA5 1'4:•nU4111:ı: {13 Gn("(l t:ı&UTU! ve 

B • • • "mır' 
1
• yertl mnh hn!Uı ı m scb<J tylc) 

- :ına mczunıycu cmnıyct a 20.00 Mfiztk: Karışık mnknm~ rd:ın r-
değil kendim ~ereceğim .. istifamı verdi- kırar 

ğimi wıuıuyorsunuz galiba.. 20 15 ltııdyQ Gn7.etcs1 
- Haydi, haydi Jıcn_ G~ tcknır 20 45 Milzlk: Bir mnre 

haşlamayın.. Zl.00 K<m<Usntn: ((}Untın m 5' eri). 
Zl.15 MU : Vlolmı.~l solola.n IPI l 

- Haşlıyacn.k bir 51.')' yok, bu İş biıti 
21.:ıo Konuşma (Kitaf161'.'Vcn tı< t ı. 

bile anık az.inm •. Ren i ıifamı verdim, 21.45 Müzik· Radyo S•'ltfmı1 Orkl'5'trl1Bı: 
~İ7 de kabul ettiğinizi ~)'!ediniz. Arrık (Ş..-.f: Fc it A n:ı.r). 
bu bahsi ka~tıılım. Tsctın'lkowsky : Altın<'ı SC'fltoro 

Jkrı;ius ne dircceğini bilemiyordu. IPctJı~lqueı. 
• 22.ııo Mcmlt !rot s:ınt ayan, ajans h..'\ 
Üzüntülü bfr tavırla başını iki tarafa s:ıl· ı bm'lcri ve honkllar. 
lı}-arak.: • 22 45 

(Soıııu var) 22.50 Ynnnkl ııroı:rnnı ~ ~ 
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ti.kan hazu: lıYı!llCB.k.1an tadııır meiW.ıpla -

rı.nı ihale -tıııden bl:r aea.t evveline 
kadar mnkıt:ıw: m ukabfM k<Tiı lsyorıa ver
mcler.l. (10731) 6818 

:::============----~~~~~~~--~~~~~~~~~~~U~L~U~S~~~----------------~------~------~--~~--~~-~!_-_ 
Çam kereste alınacak ~a:ıt~~~~~ : 1 

Patates alınacak 
'c. VekAk-t.ı sa. Al. Ko. H.s.den • 
ltılııaıı zarr ile alınneağı ilan t.>d I· 

800 ton patatese !Btcltll çık • 
n<lan bir ay zarfında pazarlıkla 

ır İhale 23·12-1942 ıru11<ü saat 

komisyonda 

be!H a-ün ve saatte 
lJ rlyle krımtsyuna mUracaatlaı ı. 

(10326) 6435 

atbaa işçisi alınacak 
1 Kunnay Baş!<anlığından : 
amızda caıuıunlmıı.k lızere bir 

tcı, bir lllo wıuı.sı ve bir kftı?ıt ve. 
cıı.kt.ır. 

eenıJtt anlamak üzere 30· 
tarihine karlar mez.ld).r matbaa 

mürac.aatlan. 
(10439) 6469 

Er fotini alınacak 
Jıl. Veklll<'t.lnden : 

C"lnmc ıı Ura 30 kurut fiyat 
edilen 10.000 cırt er toı ni 21-12· 

~.artesl srllnü saat 16 da pıtzar • 
'atın alınacakur. 

bedeli llll.000 ııra olup 
'-nmaıtı 14.000 liradır. Şartname • 

ll'Qn korntsyooda ırörült.>bllir. 1s • 

belll gün ve anatt.e kaU temi· 
le blrl'fkte Ankara'da M. M. V. 
Sa.tın Alma Komisyonuna gel • 
(10510) 6ll84 

Kereste alınacak 
?.!. V. dt-n: 

lııtyyen gün ve saatte talibi zu
'trniyen 170 m3. tam kereste pa
la ilhaleye konulmuştur. Mu· 
eon bedeli 2~1Cl0 llra olup ilk te
ı 3318 liradır. İhalesi 22-12-942 

tünü saat 10 da M.M.V. 4 No. lı 
Alma Komisyonunda yaıpıla

ır. Ebat ve ıartnamcsi her gün 
onda gfırülBbillr. İsteklilerin 

ı..teınınatıariyle !birlikte .komlsyon-
"lllunmalan. (10533> 6588 

Yangın malzemesi 
alınacak 

... M. Vekaletinden : 
liepsine birden 12.600 lira fiyat 
tıı..ln edilen aşağlda •yazılı 9 ka.. 

Yangın söndUrme malzemesi 
12. 942 perşembe günu Mat 11 
pazarlık.la satın alınacaktır. Ver
~ lstiyenlerin ltıOO lırahk kati 
natıa.riyle birlikte pazarlık gUn 

•aatinde M. M. V. 2 No. lı sa
.. -'l. Komisyonuna gelmeleri. 
~dedi Cinsı 
~ Bel kemeri 
~ Kılıflı bel baltası 
20 Hortum başlığı 

~00 Su hortumu lasUği 
40 Rakorlarına hortum. 
80 Kanca 
20 Merdiven 
20 Halat 
3o Hortum ipi 

(10546) 6589 

Ölçme aparatı elması 
alınacak 

~ .M. Vek:Aletlndc."ll : 
"'1er- adedi 325 lira olan 12 ade' 

öleme aparatı clrnnsı 16-12-19-1..! 
&'ÜJlÜ &aı~t 15 te ı>aZ<Vlıkla 

bölıüııerok 

Sabun alınacak 
~ M. v. ı No.11 Sa. Al. Kom.dan : 
l) Ha.va mü&t.eoarlı{cı ihtiyacı lıC'ln 

lıklıa alınacak 50 ton ııabuna 18 -
cıkmadıtından ıeıcrar paza.rlıa-t 15-

1942 saaıt 10 da Lv. Aml.rl141 blna • 
ya,pı.lacakUr. 

~) M.uhammerı bedcl1 :17500 llıra oıu:ıı 

temınıı.tı 8625 11nı.dlr. 
a) Şartııe.me her ırUrı komlB)rolldıa ~-

lıl.!r. 
'> lstekl1lıer1n belJli ırtın ve ııaıııtte 
tını vesika ve ıemtoa t.J.artyle .kO • 

ona müracaat.ıan. 
1f0633l 

Kösele alınacak 
6720 

J.t. M. VeıkAıetlınderı : 
'ıüteehMd:I nam ve he8ft,bına yapılan 
lltmooe tallıhl çıicmı.ya.n 156576 kilo 

!111.bll!lÜU lc06E'le l6-12·1942 günU Bil· 

16 oo pazarlıkla ıııııtm alınacak'UT. 
men bedıelt 43..'i613 Um olup kati 
tı 42342 Ura 6 kuınlırtuır. Nümune 

tart.namesi her ırUn komJa.3IOOdıi. ırö
ııv. ı.teikllleı1rı bell:l ıı:Un ve 118&t· 

~'da M.M.V. 3 N<l.lı Satın Al • 
l{ornJeyon.'Ufla ııelmclcri. 

(106663) 

Duvar inşaatı 
l.t. M. Vei<Aletlındm : 

6722 

},{uayyen ırUn ve ııae. Ue tallbt zuhur 
~ An.kam clvanndıa blır ihata dıu· 
~ Yapunlması pazarlıkla ihale.Ye ko· 
.::ıın\letur. K~lt be®J.1 2227 1i1"a !13 
,...,_ olup katı temınatı 333 11ra 40 
~- pazarlığı 22-12·1942 salı ırtı· 
1111 laat 14 te M.M v. 4 No.b Sa. Al. Ko. 
' 18.pılacaktır. tstekMlerln muayyen 
~ v-e aa.atte ımu ıerırınauar'b'le bll' -
~ loomlayOndA buJuırıımaıan. 

(10662) 

İnşaat yaptırılacak 
lıt. M. VekAleUndcn : 
lıtuayyerı gün ve saatte talibi ınıJıur 

~1'Y«ı Ankam c.ıvannda ııömerilıecek 
Yeme <Uzel eld<troJen grupuna mah· 

:- bh" elektrik santralı btnaııı ı.neaa • 
~ pazarbkla ihaleye konulmuş • 

~. l{eel1 bed~M 6613 Ura 66 kunıt o

' katı teminatı 992 llnt ıo kunuı • 
~- Pazarlıtl 16·12-19-12 careamtıa ırtı
lltı Raat 14 te M.M.V. 4 No.b satın Al· 
~ l<omıayonunda yapıJncaktır. Iıotek • 
-'-.ın katı temlınntlllrlyle btr11kte muay
~ ırün ve 11ruıtte komlll)IOllda bU'Ull 
~- (10065) 6721 

Ambalaj sandığı 
yaptırılacak 

lıf M. Veklıl<!'tlndetı : 
adt>t ik1 boY ambalAJ sandıltı 

>\ ılmaRı tal bl zuhur etmcd1f!ınden 
~ıır pa:rnrlıkla lhalffl/e konuımuııtur 
:~ r bedelleri yel<Qnu 4582 11ra ol'UP 
~tı teminatı 679 Ura 80 ıcurucıtuf'. Pn • 
:11ıtı ı1-12-1942 günü saat 10.so d.'l 
~ V. 4 No.ıı Satın Atma 'Komıl5YO · 

' Yl\Ptlaeıı.ktır. Bu 1$6 atı k~f ve 
~!\ilme her R'Ün komlsyondıı görtl · 
"'ll'lfltr tırtPk111erln muaYYel'l gün ve 1111 

~ komisyonda kati temımıtla hlr11k 
" ..... bulunmalan· (10646) 6727 

M. M. Vekaletinden : 
.Uııayyeu gun ve ı;aatttı tahin zuhur 

etııııyeıı ~59 ııı:i. ç<ı.ın kereste ahını 
tekrar kapalı zarfla eksiltıııı:ge ku
nıılııı u~tur. Ke~ıf bcclelı aati70 )ıra 
olup ılk teıııınatı 2ö:l5,2.J lırndır. İha. 
lcı.i 2ıı/ l~/9~2 pa1.artesı gıınU saat 
11 de .\1. M. Vckı'1di ~ Nolu, ~ntıırnl
ma komisyonunda > .Lpılaı·aktır. Ebat 
vıı farl•1aıııe8i Hi!I kıırıııı mukablliııde 
h< r gun kornısyonclan a.lıııahiijr. Pa
rası mutt-ahlıicline aıl olmak Uıert· hu 
işte kııllanılıııak şartiyle vagon teda
ri kioıt= lnvassul t'ılİ!ı-C"eklir. İsteklile
rin 2490 sa' ılı k 11ıun11n uıadrleleri ah. 
kıinııııa tevfikan hazırlı~·ac:ıklan tek. 
lif ıııektııplan·ıı ınıı.kbu:ıı ıııukabilı iha. 
le saatinden bir sııal evveline kaclu 
komisyon reisliıtine \·ermrlrrl fi735 

Çelik alın?cak 
M. M. Vekıiletinden : 

kuruıı 
Kilosu mm. kutur kilosu Me.rknsı 
11558 39 77 Z-T6W) polcli 

8731 48X3 83 ZT8 ) çelı-
1700 12 86 .. ) ği 

893 11 78 ZT7 ) 
Yukarıda cins ve miktarları ıle 

hizalarında gosterlleıı fiyatlarla hu
sıısı çelikler 24. 12. 942 perşembe 
gUnU saat ı5 te pazarlıkla satın alı
nacaktır. Se.rtnıımesl her 2'iin lco
mısyonda görülebilir. Kati teminatı 
274<\, lira W kuruştur. İsteklilerı:ı 
M. M, V. 2 No. lu satın alma komıs 
yonuııa mezkür gün ve saatinde gel 
mel eri (10636) 6736 

Pavyon inşaatı 
M. M. Vekaletinden ı 
Muayyen gtin ve saııtte talibi 

zuhur t'lmıyeıı Gölcük'te bir pav • 
yon inşası k ıpaiı :ı:arflıı. tekrar ek
sııtmeye koııulnıuştıır. Keşif bedeiı 
99176 lira 50 kuruş olup ilk temi
natı 6.208 lira 83 kuru~tur. İhalesi 
25. 12. 942 cuma gllııli saat ıı de 
M. M. V. 4 No. lu Satın Alm.ı Ko
mısyoııuntla yapılacaktır Ke~if şart
name ve projesi 496 kuruş mukabi
linde her glm komısyonıı milracaııt
la inşaat dairesinden alınnbılir. İs. 
teklileriıı lıu işe bcn7.er asgııri 50 
bin liralık bir iııı.aatı muvaffakiyet
le ikm.ıl etmiş olmaları ve ihale
ye girebilmek için inşat dairesinden 
vesika olmaları ve 2490 savılı ka. 
nıınua maddeleri ahkamına uvıı;un 
teklif mektuplarını ihale ı;:-Un ve sa
atinden bir sa:ıt evveline katlar ko 
nıı yona vermeleri. 

(106401 6737 

Tesisat yaptırılacak 
M. ~I. Vek,ılctındcn : 
Ba•11lırrıın·l)a go~terılecek malrnLde 

lıarıcı su ve kanalızasyon te,.isa.tı ) ıııı
tırılıııası pazıırlıklıı ilınlt•yc koıııılmu~
tur. Keşif lıcrlcli 9!Jti;J lıra l~ kıırıı.1 
olup k•ıt'i teıniııntı J ~!l5 !im.dır. l' ı
za.rlığı ~ti/l:.!/ıı ı2 cuıııarlesi g!ıniı saat 
ıı,:Jo da ~I. :\1. Vckiıleti 4 numaralı 
Sntın \l:ııa J(omı~yaıuıııla yapıhcak
tır. Keşif ve şartmımesi 25 kuruş mu· 
kabilinclc komisyondan alın ıhllir. ls
teklil .. rln knt'i tPmh:ıtlarlylc birlikte 
muayyen ktln ve snalle kornisyondn 
bulunnıaln.-ı. 6738 

Zeytin yağı alınacak 
M. M. V. l No. lu Sa. Alma Ko

misyonundan ı 
1 - Gnrııizon birlikleri ihtiyacı 

için pazarlık suretiyle alınacağı ilAn 
edilen 20 ton zeytin yağına istekli 
çıkmaclığından paze.rlığı 16 12. 942 
gilnü saat 16 te Lv. A.mirliği bina.Sın 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 43000 lira 
olup kati teınioatı 64-SQ liradır. 

3 - Şutna.me hcrg(lın komisyon.. 
da ıı-örlilebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
kanuni vesikalar ve temina.lnriyle 
birlikte komisyona mliracaatlan. 

(10634) 8740 

Memur alınacak 
M. M .Vekiletin<leo : 
1 - Memurin kaııunundaki ıµ.rt

lan haiz ve ücret mikt.u.rları 3656 
sayılı Devlet Memurları aylıkları
nın Wvhit ve teadliltine dair kanun 
hlikUmlerine ve en az orta mektep 
mezunu olmak üıocre (evrak memu
ru, kitip, la.boı·aııt, ressa.m) ücret· 
li memur alınacıı.ktır. 

2 - Ücretli hizmete e.lınacak bu 
lllemurlar mUsabaka imtihanına ve 

kanunen mUsabaka imt1hanına tabi 
tu tulacıı.klardır. 

3 - Kabul ıcraitini öğ'renmek 
üzere taliplerin 25. 12. 942 gününe 
kadar M. M. V. fen ve sanat genel 
Md. liiı:tüıııe mllrncaatları ilan olu
nur. (10726) 6796 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. VekAletinden : 
Muayyen gün ves aatte talibi zu

hur etmiyen Ankara mevl<i h:ısta· 
nesi tevsii inşnatı pazarlıkla ihaleye 
konulm'Ul}tur. Keşif bedeli 176086 
lira 11 kuruş olup ilk teminatı 
10054 lira 81 kuru§tur. Pazarlığı 
29. 12. 942 salı günU saat 11 de M. 
M. V. 4 No lu Sn. Al. Ko, da ya
pılacaktır. Keşif şarmame, proje 
ve teferrüatı H81 kuruş nıukabilin
rle komisyondruı alınabilir. İhaleye 
girebilmek için inşaat dairesinden 
vesika almak mecburidir. İsteklile 
rin ilk temlnatlarlyle birlikte mu. 
ayyen gtin ve saatte komisyonda 
bulunmaları, ( 1073) 6816 

Taş duvar yaptırılarak 
M. M. V. den: 
Eıtmes~ut'ta göst.eri:lecek mahalde 

bir taş duvar yaptırılması açık eksilt
me ile ihaleye konulmuştur. Keşü 
bedell 3352 lira 80 kuruş olup ıJık te
minatı 502 lira 92 .kuruştur. EksHt
mesl 28·12-942 pazartesi gtinU saaıt 
14 te M. M. V. 4. No.lu Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Keşlf ve şartnamesi 
9 kuruş muka.b 11ndi! komlsyona mü· 
racaatla İJ'lıŞaaıt dairesinden alınaıbil!r. 
lsteldllerln muayyen gün ve saatte 
koml.syonda bulunmalan. U0732> 

6817 

İşçi evi yaptırılacak 
M. M. VekAletlndC'fl : 
G-Olcüık'te llO elit ı.eı evi yaptınlma 

sı kapalı zartla eladlune,ye konuJmue • 

tur. HeP6lnln keşi! bedeli 978.583 Ura 
50 kUM1f Olll4> lJık temlruı.tı 42893 üre 34 
kuru.ıttllıl". Evler kül halinde ihale ed:l • 
Hp pa.reaıara bölQnemez. Kapalı zart. 
la eıkstltmcsl 29-12·1042 &alı ırtınü saat 
15 te M.M V 4 No.lı Satın Alma Komlı;
yoııurula yapllacak>tır. Kl-şlt ve ea.rtna • 
mest 48 ııra 93 kıınıt mutcaıblllnde ko -
misyona müracaatla lrıeaaıt dalre&lnden 
alınabll r. TaltP ole.n.Iarm yüz bin Um· 
ll'k bir inşaat işini muvatfa.kıyetle !ikmal 
etmiş olmalan ve memnu mmtakada 
ı~ yapablleroklerlne dalr l'fnnlyet mll· 
dUrıütunden veya Kocaeli vi!Ayetlndffi 
ve(YS ınsaa t dal'l"Clllnde'11 ehltoıet ve611ka . j 
111 aınıa lan eartıtır. lst.Ekl!lerln 2490 sa -
yılı kanunun maddeleri ahkAnuıııa tev -

İnşaat yaptırılacak 
M. M. VekAletinden : 
Muayyeıı gün ve saate talibi zu

hur etmiyeıı Eskişehir hava hasta
nesi ıkiııcı kısım ınşaatı müteııhhıL 
ııam ve hesabırıa tekrar pazarlıkla 
ıhaleye konulmuştur. Keşif bedeli 
1.121.26[) lira 56 kuruş olup katı 
teminatı 97201,25 liradır. Pazarlığı 
30. 12. 942 surş·L111ba gtinil saat 11 
ele M. M. V. 4' No. lu Sa Al, Ko, 
ela yapılacaktır. Keşif ve §arlnam~
si (50) lira mukabilinde vekalet in· 
şaat daıresinlen alınabilir. İstekli -
lerin ıhalcden bir hnfta evvel inşa. 
at dairrsinleıı vesika almaları ve 
kati teminatlııriyle birlikte muav • 
yen gün ve saatte komisyonda ·bu-
lunmaları. (10728) 6820 

Araba tekeri.ek parmağı 
alınacak 

M. M. V. dt>n: 

Tesisat yaptınlacak 
M . M Vdk.'tlct.mıdm : 
570HO llra 03 kl.l'l'UIŞ kEe1f bedell1 Eti· 

mcsfftlt ta ııııMt masn ve sıhhi tesisat 
yaptınlması 151 311-12-1942 carı;ambıı ıtli· 

nu s:ıat 11 de kupııll zartla ihale cdl 
ıecc-ktlr. lllt t.cmln.a:tı •U07 llnı<lır. Ke
alt ve &arıt.nam~ projesi 286 lruruş bl'

del mukablll verilir. lsl<-•k!Uerln !'hale 
gilnü snnt 10 na k:ıılar rekl1! mektup -
J.nnnı M. M. V. 4 No.Iı saı.ıaı Alıma Ko. 
m!s;yonuna vemıel<'rl . (1074ıll 6830 

Milli Müdafaa Hava 

Memur alınacak 
M. M. V. Hava Mtistcşarlığın -

dan: 
Malatya hava te~killerinde lstilı

c'lrı.rn edilmek il zere ( 75-210) lira
lık ücretle ve imtihanlu bir şef 
muhasip ile (G0-120) lira ücretle 
ılaktilo alıııncalctır. İslı•klilcrin 25. 
12 942 gl\nü akşamına kadar hava 
Müste§arlığına müracaatları; imti

han giinti ııyrıca bildirilecektir. 
(10705) 6754 

700 ton ka.ııııı; ııazarhkla münakasa
ya konulmuetur. Müna.kasasl 28-12·1912 
Paza.rt.csl i'ünti saat 14 te yapıln.caktır. 

Ta.lunln bedell 38500 lira olup kati ıe • 
mlnaU 5775 lirad.ır. Şartnamesi her gün 
komtsy0nda görülebilir. tstoklllerln bel· 
11 ııün ve saatte t.emln11Uartyk! komis • 
yona mUracantlan. (10619) 6714 

Odun alınacak 
As. Pos. 1010 Sa. AJ. Kom. da.n ı 

B. Çekmece 
Kapalı zarfla eksiltmeye konu -

lan 500 ton oduna talip çıknı'"lığln 
tları ınezldir odun komısyondn rnev 
cut evsaf ve şartlar dahilinde ı. 12. 
942 den itıbaren bir ay mild<letle 
açık eksiltmeye konulmu~ıur. Mu
h.aın~n bedeli 20.000 Hra. ve temi
natı 1500 Hraclır. Taliplerin bu nıiirt 
rlet zarfında RUyUk Çekmece Hoş
clere ko~iindekı 1010 sa. Al. Kom. 
na mUraoaatları. tl0769) 6767 

Kuru ot alınacak 
lışak As. S;ı. t\I. Ko. dan : 
llirliklerirııiz ilııiyacı içın komis}Oll· 1~.000 adet araıha tekerlek par

mag ı beher a<ledıi 25 kuruş. 
Yukarda cms ve miktarı yazılı ara

ba tekerlek parm~ı 29-12-942 salı 
günü saat 15 te pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Hepsini vermeğe taUp tık· 
maırlığı takdirde ı>ıırta parça da ihale 
olunabllir. Şartnames her gün ko -
misyondn görülebilir. Knıti temınatı 
ıs.~eklllerln teklif t>deeeklerı f1yata 
gore % 15 dir. Tallpleri'll nıezkür gün 
ve saatte M.M.V. 2 No. Jı satın alma 
komisyonuna mUraıcaatları. 

A k L A 
da mcvlut ev.al ve şarcrı."ıme>e sore pa· 

n ara evazım mirliğine urlıkla ıoo ıon kuru oı satın alına..-ak • 
gelen ilanler ıır. Pazarlık 25. ıı. 1942 guniı ~a;ıı ı ~ ı~ 

Sa. Al. Ko. d,ı ppıla~ııkıır. 

(10727> 6821 

Urgan alınacak 
M. M. Vek11.l tlndcn : 
Bc-hcr kllo.~una 225 kuru,ıı fiyat tah· 

mln cdllı•n · lO 000 adN mek1<:1\rt uıı:nn 
25,12-1942 ruma gilnU sııat Hl ela pa -
zarlıkla satın alınacaktır. 

l\luhıımmf'n bedoll 22.600 Ura olup 
kati tcmlnntı 3375 Urartır. l'\Omunc ve 
eartnnmMI her ırün kcmılsy<mda ırorü -
lebll r. 

18teklllcırln belli gtin ve ııaa!t<' An· 
kara !\t.!\f V. 3 :-;o Jı Satın Alma Komi~· 
yonıınd·ı bulunmaları. (100R9l 68"" 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. V. den: 
Anka.ra'da gösterilecek mahalde aşı 

ve serum evi İnjaatı kapalı zarfla dc>ilı
mcye konulmu~ıur. Keşif bedeli 263.200 
lira olup ilk teminatı 14278 liradır. İlıa· 
lesi 30·12·942 çarşamba günü saaı 15 te 
M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. Rs. de 
rapılacakıır. Keşif şartname proje ve sair 

Depo inşaatı 
As .• Sa. Al. Ko. dan: Sıvas: 
Sıvnsta gösterlleoek yerele 3 adet 

Or. sıhhiye deposu kapalı zarna ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 22· 
12-9!2 sah gilniı saat 16 da ::;ıvas Sa
tın Alına Komıs)loHunda yapılacıııl\tır. 
Kcşıf bedcll 12l93,82 !ıra olup ılk te
minatı 937,04 lirndır. Şartname kı>şıf 
ve pllin her gUn 1stnv.bul, Ankara Lv. 
Anı!rliklı•rı ve Sıvas sa. Al. Ko. da 
görüleblllr. Isteklllerin trkllf ml?'k· 
tuplarırıı kanunun t.arlfatı dalresıııde 
hazırlıyarak ihale saatinden bir saat 
evvel ne kıırlnr komlsyonn vermfs ve
ya bulundurmuş olmalurı lazımdır. 
Postadnl<i gcciknıelC'r kabul edilmez. 

<10332 ı 6397 

Tahmil ve tahliye işleri 
yaptırılacak 

As. PO<i. 920 Sn. Al. Kon1.<lan: Şişli 
9000 ton ı ızak ve YtSllln KUeük Çek

mece istasyonundan Buyuk<,'e'klnecc'•I< kl 
arnlJnra nakli tahmil ve tahliye Vl'&'llr 

l&I l<aprıll zarf usullylo ~>oktılltnwye ko . 
nulmustur. Hususi şartlan komlsyonl1a 
i:drUle-blllr. :ı.ıuvıık.lrnt teminatı 28h9 11· 
radır. !halesi 22·12-1912 salı günu saaı 
15 te yupılneafıından isteklilerin ihale 
s..attnden h!T saat evvel t.<.-kl1C nıC'kt.uP -
lan ve temlnatlnrlyle Yedl!lk Subay 0-
kuLunnd:ı.kl As. Pos. 020 s.'ltın almn ko 
mlıwonuna mUraeaatınn. (10380) 6417 

evrakı 13 lira 16 kuruş mukabilinde 
komi•yona müracaatla inşaat claircsimlen 
alınabilir. fhall')·e girebilmek için inşaııı 
dairesinden vesika almak şarttır. İstekli· Sığır eti alınacak 
!erin 2490 sayılı kanunun maddeleri ah . As. Pos. 830 Sa. Al. Ko. dan: Ynssı-
kllmına tevfikan hazırlıyacakları teklif viran: 
mekıuplarını makbuz mukabili komhvo. Birlikler için 50.000 lirıııiık sığır t.'ti 

' kapalı zarf usulü !le satın alınaca.k-
na vermeleri. (10661) 682'\ tır. Kilosunun muhaımmen fiyatı 100 

Kazma sapı alınacak kuruştur. İlk tcmlnaotı 3750 liradır. 
M. M. v. den: İsteklilerin muayyen giln ve samtr 
Komisyonda me-vcut evsaır ve şart- teminat akçeleriyle birlikte kanuni 

nam<'Si gereğince m!ltealhhlt nam ve vesaik ve kapalı zarflannı thnlec1en 
hesabına atık f>ksMtme lle satın alına- bir saat evvel Ko. na vermeleri Uıa
caık olaırı 15.000 adet ık11121ma sapmırı le, 17-12-942 saat 16 da Ko. da 
lıhalcsine istekli çtkmaıdığmda.n 17-12· yapılacaktır. Şartnameleri il.ın mer-
942 !>E'rsembe gtinU saat ıı de tek- kczlerlndehi komisyonlarrla görülebl-
rar a.cı!k eksiltme.ye konulmuştur. Be· lir. <10375l 6477 
hcrmc 30 1kuruş fiyat t.ııJımın roih..'lı Erkeç etı ve odwı alınacak 
bu Jşın ilk tcminaıtı 337 lira 50 ku- İsparta Askerlik Dairesi Sa, A• 
ruştur. Vermek istlyc-nlcrin eks itme Koır. ...ian : 
gününde M. M. V. 2 No.Jı satın alma isparta askeri hasta."1esınlu lht"
k<>mlsyonuna gelmelerL Evsaf ve yacı olan aşağıda cins ve milları ya.. 
şartnaımesl komisyonda görUJdbilh-. zılı erzak ve yakacak ayrı ayrı ıha-

(liY149> 6825 Mı olunmak üzere kapalı zarf usulü 
Muhtelif renkte boya ile eksiltmeye konmWJ ve ınuham-

almacak men mUctar ve fiyatları ve muvak· 
M. M. VcikAletlındcn : kat teminatları hizalarında gtıste-
~ı~ mevcut evsat ve ıııart - rilmi§tlr. 

=~e:~=t~= u:!: A.9~~;ı\~a D~r:~ı;~;~le~~fr~rta 
Eksiltme 21. 12. 942 pazartesı 

ııatın alınacak okın 5882 kıLlo muhtelif günli su.at 15 te isparta .Ukcrlik 
renkli yağlıı bQyaya lııtek.M cılkmadıılim • Dairesi satın alına komisyonunda 
dan bir ıw mıUddetıc pazarlı~a knmıl • 
moour. 11k paza.T'lıkt 22·12-1942 salı 
ırünü saM. 11 dedtr. t8teldl1erln 1014 14· 
ra 6.5 k'Ua-uşlulk Llk temtnatıariYie bir • 
11kk' eksiltme ırlin 'll'e ııaa.ttnde M. M. 
Vekllletl 2 numaralıı Saıt.111 Alma Komlı· 
)'Onuna ırelmeleri. (10751 > 6826 

Sert maden kalem ucu 
alınacak 

yapılacaktır. 
İstekli olanlann 2490 sayılı ka

nunda yazıh ,artlara göre muva.k· 
kat tcnı.inatıarı ile teklit mektupla
rını eıı aon ihale ııaatiııdeıı bir saat 
evvel dairenin satın alma komisyo
nu başkanlığına vermiş olmalan ve
ya görıdermig bulunmaları lazım -
dır. 

Postadaki gecikmeler<kn mee -
uliyet kabul edilmez. 

M. M. V. den : Cinsi erke§ eti miktarı 20.000 kİ
Beher gramına 83 kuruş tahmin edi- lo fiyatı 80 Kr. Tutarı 16.000 lira 

len 278 adet on bir kilo yedi yüz sekiz muvııkkat teminatı 1200 lira. 
gram serı maden kalem ucu pv.arlıkla Cinsi odun miktan 600.000 kilo 
30-12-942 çarıamba günü saat ı ı; te saıın fiyatı 5 Kr. Tutarı 30.0-00 lira mu
almacakrır. Tamamına calip çıkmadığı vakka.t teminatı 22!50 lira. 
takdirde bölünen.i< ihale edilehilir. Sarı- (10566) 6593 
namesi her gün komisyonda ~örülebilfr. Kösele alınacaK 
Kad ıeminacı isteklilerin ıeklif edecekte- lzmlr Lv • .Am1Tlığl Sa. AL Kom.dan 
ri miktara göre yüzde on beş nisbctinde- Sarı sa.bunluk kö8ck) 5 Ton ll80 Kuruş 
cfir. Taliplerin mezkur gün ve saatte M. San sabunhıK köeele ll Ton 580 Ku~ 
M. Vekileti 2 numaralı !atın alma ko • Pen<:ellk ktısele 5 Ton 600 Ku.ruş 
misyonunda hazır bulunmalan. Perıccllk kileelıe 5 Ton 600 Kunı.ıı 

( 107.57) 6827 Pcncellk ~·' 5 Ton 600 Kuruş 
Erzak nakliyatı cıns ve mtıctan yu'kanda yru'.ı.ıı nıt.t-

M. M. VekAletinden : yaç pazarlıkla Sftt.m alma.cıı.kUr. P-.ızar-
Mayts 943 sonuna kadar komis- ilk ve ıtıa.k.'el 23-12-1942 t.n.rlhinde sal! 

yonda mevcut şartnamesine göre ırtınü ııııa.t 14.30 dıa K~lada tzımlr Lv. 
Yedek Subay Okulunun et: ve ek- Amh"U~ Sa. AL Koın.dıa yapıl:ıraklır. 
mek nakliyatı ile sair eşyasının Ka.ll tElndnaıtı ihale bedeMnln yUZ<!e lll !· 
nakliyesi ışi 5. 1. 943 salı glinU dlr. lbalederı önce alınır. Vasıf ve şart. 
saat 11 ele açık eksiltmeye konul- ıar her ırtın koml6yonda görül<E.'bllir. ts
MU§tur. Ta.şına.oak eşya miktarı en tekltlertn muayym ırün ve ııaatıte temi· 
çok 950 tondur. Bu işi yapmak is-
tiyenlerin teklif edecekleri fiyat- ıwı.tlan ve diğer veııMca!artyJe blr1'ktc 
lıı.ra göre hesap edecekleri ilk te- lroıııjgyondıa bul'lPltmalan illln olıunur. 
minatları ile birlikte eksiltme gUn Cl0555) 6ll98 
ve saatinle M. M. V. Z No. satın 
alma komisyona gelmeleri. 

(107:16) 6828 

Demir çivisiz yemeni 
almacak 

M. M. V. d€'n: 
PB2arlık günü ta:lilbl çııkmıyan 250 

çtft demir oivisi olmı.yııın yemeninin 
yeniden parmrlığı 23-12-942 çarşamba 
gü'l!U saat 11 de yapıla.ca:ktır. 

Vaketa alınacak 
İzmir Lv. Ami'l"llll!'I Sil. Al. Kom.dnn 

Cinsi M!ka tn FIGTn tı 
Vaketa 5 Ton 51'"..0 
Vaketa 5 Ton 560 

C1nfl ve mlktan ylllkarıda yazılı lılı • 
tlı:Vıt<: pa.zarlı:kla n lınacaktır. Pazarlık 

ve lb&leal 23-12-1942 tar.lhlnöe car&am
ba ırtınU saat l de Kuıladakl Izıın1ır Lv ~ 
Amlrlılltl sa. Al. Kom.da ;vapılaca.ktw. 

KaU U?mtnatı ihale bedeUnlıı yüroe 15 
ldtr. lbalede!ı once alınıT. Vasıf ve şart. 

Sartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Istekl!lerln belli gün ve 
saatte tekü1 edecekleri fiyata göre 
kati teminatları ile birlikte M. M. v. lan heor ırün kom!Byondn ııôrillebll~ İB· 
3 No. saıtm aılma komlsyonuna gel- ı u-klllerin muayym gün ve sa11.tte te -
meler!. (10746) 6829 mtnatlart,vle w diğer vC81k1aarlyJe bk"-

------------ lffrt<' kom'lsycn11 müracantıarı. 6660 

Sebze ahnacak 
M. M. Veklleti lscanbul ı No. lu Sa. Al. Ko. dan : 
Aşağıda cins ve miktarlariyle ıahmin bedelleri ve tominaı miktarlan yazılı olan 

~_:ı.ddelerin ihaleleri hizalarında gösterilen giinlerde Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 
ogleden evvel her aün komişyonda görülebilir. isteklilerin muayyen vakitte müra • 
caatları. (10654) 6775 

1 
Cinsi ~tarı Tah. ~'i. Tem. l'tı.aılenln günü saati 

spanaık 90.000 19 
La.hana eo.ooo 16 
Pırasa 76.000 19 
Havııç 22.000 25 8669 16. 12. 942 l6 
Kereviz 14.000 31 
Kannbatıar 22.000 44 
~ 22.000 De. 1,5 

(10762) 6768 

Nakliyat yaptırılacak 
İzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ku. 

claıı : 
1 Mevcut .. rutlııe göre şehir 

dahili ve h ırıc ndeki ıaşıt işi kapa
lı zarfla ihalesi ~ apılac Lklır. 

Taşıt ışi 10,00ıı tondur. Mııham
mcıı tutarı 138,660 lira olııp mu -
vakkat temııı tı 183 Hr ulır. İha
lesi 28. 12. 942 ptı.z rtesi gllıııl sant 
15 te yapılacaktır. Şartname her 
gtiıı Ko. da görhliir. lsıcklilerln u
sulüne gcire teklif mektuplarını ı
halcden bir saat • vvel Krı. n , ver-
meleri. ( 10792) 6808 

Kumaş alınacak 
lıımlr iN. Am rliğf Sa. Al. Ko. nan: 
1 Kaputluk kUımıı.ş 3.17;":ı0 nı!'lrC' 

557,7n kurUQ dbi 'lik kumaş 2210 
metre 46\1,59 kuru • 

Cins ~e m"k1an > ukardn ya:ı:ılı .lh· 
Liyaıc pazarlıkla s11t ırı ulınat· klır. Pn· 
zarlık ve ihalesi 17-J2-942 J)(>rşcmbl' 
•ijnU sant 10 dıı İzmir Lv. Amirli 1 
Sıı. Al. I<o. dn ynpıla<.'a'ktır. Kati tc•- ı 
mlnatı hale ıhedl"l nln % 15 dlr. !ha
leockn önce alınır. Vasıf ve şnr11ar her j 
glln Ko. da llrfiHir. lste'klilerln mu
oıyycn glin ve snatte teomlnatlnrLvle 
ve d ğer ves. kalariylc bırllkte Ko. da 
buluıımrıMın. <107ıti > 6800 

Bakır kap alınacak. 
tst.anıbul Tophane 4 No.lı Satıl Alı'nn 

Kom yonundan : 
Alü kalem baıkır odevatı.n im ıll 16· 

12-H142 sa.at 1!$ U' y pılaea{:ı lAn cdl -
len pa.za lıl!"ındıın Mr!ınnz.ar edilmiş o · 

luıı hu l•ln .Y<'nlden 'Pll7.arlıkı 23-12 l!l4!? 
carşamba günü saıııt. 16 dıı. lfflanhul &ı· 
Lıpazn.nrıda M.M.V. 4 No lı Sa. Al Ko dfl 
:yapılacaıktır. Kal! tem natı 374-1 llra -
dıor. Şart.rmmesi her ırtın Ko.dıa ıı rülür. 
lstdtlllorln belli vaıkitte KLı.mı gelme -
lcrl. 

Adet 700 h.1kır yeme!k t""1Cel'l'SI. Kü -
çillk imal 1. 450 ~ 'ktT ya~ tav ası imal 1 
150 yemek tm7.ll bakır ~nek ikeı>eesl 

lmııli 12000 cmbıı ta.on Jma11 Bakır ka· 
:ra.vana. ııo.ooo bakır su bıırd.ağı 

(107!}0) 

Kumaş alınacak 

6810 

İst. Toı,hane M.M.V. 4 No. lu Sa. Al. 
Ko. dan : 

1 - 3092 metre 30 sanıim elbiselik 
kumaş alırıac-akıır. Pazarlıkla eksiltmesi 
ıı;.12-942 cuma günü !Jllal 14 te fstanhul 
Salıpu.arında M. M. V. 4 No. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Şartname~i her gün Ko. 
da görülür. TaH11krin belli vakiıte Ko. 
na gelmeleri. (!0789) 6811 

Kwnaş alınacak 
İzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 

dan : 
Cinsi kaputluk kuma.ş mlkt.arı 

3375ö metre fiyatı 557 ,76 kunı~ 
cinsi elbiselik kumaş miktarı 2210 
mel re fiyatı 4.ô9,W kuruş. 

Cııısi ve miktarı yukarıda yazılı 
ihtiya.ç p.\7.a.rltkla satın alınacaktır. 
Pazarlık ve ihalesi 17. ız. 942 per
ııembe glinu &cı.at 10 da İzmir Lv. 
ô.mirliği Sa. Al. Kom. da. yaplacak
tır. Kati teminatı ihale bcdt·linın 
yüzde 15 dir. 

İhnleden önce alınır. Vıısıf ve 
şartlar her gün Kom. d:a ır()rülür. 
lsteklikrin muayyen gün ve saat
te temiııııtlar!yle ve diğer vcsik~ 
la.riyle birlike Ko. da bulunmaları. 

(10788) 6812 

Kuru üzüm alınacak 
İzrn.ir Lv. Amirll~i Sa. Al. Ko. dan: 

Miktarı F.rynıtı lıhalentn 
ton Kr. tariıh.l sa.ati Cmsi 

Çekirdeksiz 
K.. UzUm 250 74 16-12-942 14 

.. 150 74 14,50 
.. .. 50 74 .. 15 
" .. 50 84 " 15,30 
Cinıs ve mi:ktarı yukarda ya.zıh h· 

tl:yaç paıuır!Jkla saıt ın alınaca.}ctır. P,n
zarhk ve ihalesi 16-12-942 çarşamtll\ 
~nü 14 te Ko. da yıııpılneaktır. Te
minat :!ihale bedelıntn '!o 15 dlr. lhalc
dcn önce alınır. Vası1 ve şartlar her 
gün .komisyonda görüle<blllr. tst('l'klile
rin muayyen gün ve saa.He t{'minnt
lıı:n ve dl(:er veslkaJariyle birlikte 
kıomisyonda bulunmalan. 

00721> 6813 

Hububat na!kliyatı 
ErzuM.JJm Al>. Sa A.1. 'Kom dan : 
Hı.nıs"t.an Enmrum'a yapılacak azami 

400 ton hıııtrubM. nakMyntı pazarı la 
mUnalaısaYa konutmwıt.uır. Tahmin~ 
14 54000 J:tm olup katı tern lnatı 7900 li
ra.dır Müruı.kasası 30-12-1942 çanamba 
eiinil saat 14 te ynpılacaJcur. 

Şartnamesi hl."I" glln komisyonda 
ıtörült"bllk. Ist('kıMlerln bclll ırün ve sa
atte ternlnatlarlYlc komisyona müraca -
atlan. (10764) 6.'!14 

Kumaş alınacak 
fst. Tophane 4 No. lu Sa. Al. Ko. 

elam: 
ı - 20263 buçuk metre boz kaput • 

luk kumaş alınaatkıır. Pazarlığı 21·12· 
942 paunesi günü saat 15 te Salı paza • 
rında M .. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da 
yapılacakcır. Şartnamesi her gün Ko. da 
görülür .. isteklilerin 13711 lira 43 kurus 
kaıi teminatlariyle belli vakiıce Ko. na 
gelmeleri. (107116) 6815 

Sığır eti alınacak 
M. M. V. 1 No. Sa .AL Ko. dan : 
1 - Okul ve hastanelıer ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmeye konubn 50 ton 

1 
sığır etine isu.-kli çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacakur. 

z - Paıac,lıiı S-1-943 p.N - ıs 

·DAoA• 
BiRiKTiREN 
RA'-'AT,.. ~D~Q 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kmnbarah ve ihbarsn: 

50 lirıun olanlara bir sene 
ikramiye verilecektir: 

tasarn.ıf heaaplarmda en az 
iç.inde a§ağıdaki plana göre 

4 Adet 1000 liralık 4000 lira 

4 " 500 " 2000 " 4 .. 250 .. 1000 " 40 H 100 N 

100 .. 50 " 
4000 .. 
5000 " 120 .. 40 " 4800 .. 

160 H 20 H 3200 .. 
Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey

lül ve 11 Birin.dkiuıun tarihinde çekilecektir. 
DİKKAT: Hesaplannclaık.i paralar bir sene içinde 

50 liradan aıağı dÜ§miyenlerin ikramiyeleri % 20 faz
lalaifhrılacaıktır. 

' te Lv. ü.ınirnği hina,ında rafH.lacakttr. \ mcı~~hının mallım olıııaıdığı c.ih<:ıle bU. 
'\ - Muhammen bedeli 3'5.000 lira, mün ilanı tarihinden itıbarcn sckıı gua 

kati ıenıinaıı 5250 liradır. içinde tl"myiz yollannıı müracaat etme..• 
4 - Samıamc her ~ün komisyonda aksi ııı:kdirde verilen kararın kesbi kati • 

orülcbili_r. )'et edeceği ilin oluour. 364 
5 - hıekltlerin belli gün ve saatte 

kanuni ve~aik ve ıenıiruulan ile .komis • 
)ona miıracaatlan. (107:\S) 6819 

Kuru soğan alınacak 
M M. V. 1 No. Ju Sa. AL Kom. 

<lan: • 
1 Ank.lrıı. garnizon birlik.lerı 

ihiyacı it•ııı kapalı zarfla ek.siltnıe

ye kon ııl ııı 200 ton kuru soga.na .i.B
tek.li çıkmadığınclaıı bir a.y zarfın
da pazarlıkla ıJınacaklır. Pazarlığı 
7. 1. 9:12 gunil saat 16 te Lv. amir
liği binasııııda. yıı.pılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 45000 li-
ra muvakkat teminat 3.375 liradır. 

3 - istel•Hlcrin belli gUn ve sa
atte kanuni vesailt ve t-eminatları 
ıle komisyona mUrıı.caaları. 

(10668) 6824' 

Mahkemeler 

Mahkfuniy,et ilıaru 
Ay ı.ş Cumhuriyet Müddeiumu -

miliği.ndcn : 
.!<'>azla fiyatla süt satmakta.a suç

lu A~tau Mehmet oğlu Osman 
Aytlogdu ve kardeşi Sadık Aydoğ
du lıal(larındo. y Lpılaıı duruşma so.. 
nırnda s.ıbıt görülen bu fiillerin<len 
ılolayı Milli Koı uıımıı k.anuııunun 
32 inci mıul<lesi dcli.lotıyle 59-3 ve 
G3 i.ıııcu maddelerine .göre bC§er 1i.. 
ra ağır p Lra cezasiyle cczaland nl
malarıııa ve yediıcr güıı milddetJe 
ticaretten men olunmnlarına dalr 
Ayaş asliye eıeır.a mahkemesinden 
veril~n 19. 9. 942 tarihli kararın 
katişleştiği i!An olunW'. 362 

Akşehir Asliye Hukuk Mahke -
slnilen ı 

Ak§chır ın Egrigöz ıköyünden Ah 
dUlka.dlr karısı Şerife Errloğan tıı
rıafımlan açılan bu köyden olup İz.. 
mir Bo7.ogan k ıAabasındad tanzifat 
amelesi Akşehirli Mehmet oğlu 

Abclliikadir Ercloğan aleyhindeki bo 
s ınmrı <lavasınm cari muhakcmeaiıı
ıle: 

Mllddeialeyh AbdUlkadir namına 
çıkarılan ıHivetiye göste<IUen adres. 
te bulunmadığından ve ikamet;rt\hı 
meçhul bıılunılıığuıı<la.n bilıl teblilt 
iade •el ilmiş oldıığunılaıı il il.nen teb
liğat icrasına karar verilmiş bulun· 
mrıkln ılunıı,maırım muallak ol<lu~ı 
25 .12. 942 tr<trşıı.rtıba gilnU gilnil sa. 
ııt 9 da Akı;ehir asliye hukuk mah
kemesi s:ılonunda hazır bulunması 

ilanen tebliğ olunur. 365 

İneıholu C. M. Umumiliğiııden : 
Sd<:er ıicarcti)le meşgul olnııyan ve 

$ kcri İptidai maılde olarak kullanmıvan 
~İmsclere toptan şdcer saımaktan s~çlu 
lneholu'nun Boyran mahallesinden tiic • 
rnr Hü~-in oğlu Ahmet Görenek hak • 
kınıia lncbolu Aslıye Cc1ıı Mıthkcmesin· 
de yapılan dunışma sonunda ~ 

Milli Korunma Kanununun 21 inci 
maddesin-e dayanarak Hiı1'ümeıçe itı"haz 
edilf'!l 267 sayılı karar del!lletiyle Mılli 
Konınma Kanununun 21, ı;o; maddelerine 
tevfikan 50 lira ağır para ce1-ll~İ}le mah· 
klımiyetine ve hiil-;üm katileştiğinden hü
küm hulasasının Ulus gazetesinde neşri
ne 21·10-942 tarihinde karar verilmiş ve 
hu karar katilesnıiş olduğu ilan olunur. 

363 

ErzinC20 Sulh Hukuk Hakimliğinden· 
F.nincarı İnhisarlar İdaresi tarafından 

inhisarlar eski müdürü Sami vere!ICsi 
oğulları Necdet, Rauf, Nusret ve Hikmet 
aleyhlerine ikame olunan 173 lira 87 ku
rut alacak diva.~ının yapılan muhakeme
si neticesinde: dava sabiı olduğundan 
mehliğı mezkiırun hisseleri ni!l'hctin<lc 
kendilerinden tahsiline 10-8-942 tarihin . 
de karar verilmişıir. 

Müddea aleyhlerdeııı llikmet'io u • 

inhisarlar Umum Md. 

Çay kutusu alınacak 

İnhisarlar Umum MüclurlUğfüı 
<len : 

l - Nümunesi mucibince üç miL 
yon adet 100 grıı.ınlık ç y ku':t1811 
pazarlık! ı fllllın alınıı.caktır. 

2 - Pazarlrk 16. 12. 942 tar;hine 
ra.stlıyraıı salı gtlnü sa.at 9.50 de Ka
bat~'ta levazım §Ubesiııdcld al m 
korrusyoııunda yapılacaktır. 

3 - Nfimuııe !her goün ~zti ge
çen şubede görülebilir. 

4 - İsteklilerin pam.rltk için 
tııyın olun ın gün v-c &nt~e % 7,5 
gUvenme pıı.ralariyle birHktıc am 
ıı:ocen kcmıLcıyonıı gelmeleri iIA.n o-
lunur. (2279) 113 

Ankara Belediyesi 

Daktilo alınacak 
An'kara Beled:lyeei İmar Müdilrll

;:ün.den: 
lmtiJıııınla 75 lira SlYlıık ücretti Mr 

dıılktilo almınc~ktır. Lmtihruı 16. 12. 
94l çarşamba günü saat 13.5 da )'a
pılacnıklır. Taıllıplerin nüfus tezkere
~erl. tahsil veslıkalan ve doğruluk JcA ... 
grtlareyle birlikte imm müdürlügUılM 
mUracaaUarı iiö.n olunur. 

(10737) 6758 

Arpa alınacak 

Ankara Bcledlyesin<len : 

1 - Temizlik hayvanatı yem U• 
tiyacı için pazarltkLa (15) t<ırt arpa 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (9750) li
ra.dır. 

3 - Teminatı (731) Iİ'f"A (25) kil 
ruııtur. 

4 - Şartnamesini gdrmek mı; 
yenlerin her glln encllınen k lem~ 
ve isteklilerin de 15. 12. 942 sah 
ı::ımn saat J0.30 da belediye rlıaire.. 
sınde mUtcşekktl cncllmeııe mUraca. 
atlan. (10784) 6792 

BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
Neşeden yaratılan .. 

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

ZANZİBAR YOLU 
ArtisJer: 

Dorothy Lamour 

Bing Grosby 

Bop Hope 
Aynca: Yeni spor 

filmi. 
Seanslar: 14.30 -

0

16,30-
18,30 ve 21 de. 
10 - 12 ucuz matinesin
de Gece Gündüz Be -
nim sin. 

TL mt 



-t>-

1943 Yılbaşı 

çekilişine mahsus plan 

İkramiye 
adedi 

1 
l 
l 
2 
2 
5 

20 
50 

.100 
500 

1.000 
4.000 
5.000 

fı0.000 

60.682 

İkramiyf'. 
miktan 

Lira 

100.000 
60.000 
50.000 
40.000 
80.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
5 

- Y~n -

İkramtye 
tutarı 

Llrıı 

100.000 
60.000 
60.000 
80.000 
60.000 

100.000 
200.000 

3.000 000 

Tam bile: 10 lira, yarım 
bilet: S lira. 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

-- Makinist alınacak --
-------- Ankara Telefon Müdürlüğünden: - Ankara ve l stanbul tel e fon santrallarında staj görüp : 

yetiştirildikten sonra lüzum görülecek yerlere gönde- : 
rilm ck üzere mfü~abaka ile Bö lge Sana t Okulu m ezun- : 

- larmdan makinis t alınaca ktır. 

------- -: Müsabaka 3()..12-942 çarşamba günü sa a t 9 da An- -
- k ara. l stanbul ve İzmir Telefon Müdürlükleri yle Ay- : 
: dın, Diyarbakır Konya ve Sıvas P.T.T. Müdürlük lerin -- de yapılacaktır. -
: is te klilerin ba müdürlüklere müracaatlan ilan olu- : 

nur. (10673) 6704 ---~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Baylar ve Bayanlar 
H er cinsten inci kol}c, yüzük ve küpeler, gümu, ve altın yüzuk hilcı.ik 

knlyc iğnclcr mubtclü renkli caşlı iğne, bilcı.ik, lml)e. yuzük ,;e klips kurc· 
lcr bulundurduğumu bildirmekle şeref du>-arım. 1'ıık itle kürk manto. An· 
kara, Ana!arular Caddesi No. 36. M. ADNAJll Cumhuriy~ Halı ,;e Kurk 
Pazarı Tel· 11 '57. ~~7 

Doktor, Sıhhat memuru, Hemıire ebe aramyor 1

• 

Zonguldak'ta Ereğli kömürleri işletmesi : 
Sağlık teşkilatı 

Merkez hastanesi itin 300 lira ücretli l A~abiyc Mutehassısı. 
• .. 300 ,, ,. ı Cildiye • 
,. ,. ,. 100 • ,. 2 Hemsire 

Nisaiye ser.isi için 100 ., ,. ı Ehe 
Kandilli hastanesi icin 70 .. 1 Sıhhııt memuru 
alıoocaktır.;Aylık ücretleri üzerine n) rıcı pah&lılık ummı verilmektedir. Ta· 
liplc.rin 2 1· 12·942 pazanesi gunü akşamına b dar Zonı;ulcbk'ıa İ~letme 
Umum Müdürluğunc mürncutl:ın ilan olunur. 2987 

. . . ..... 
ADEMi iKTiDAR VE BELGEVŞEKLIGINE 

KARŞI · .... 

FORTOBi_N 

M 

5.vı İ. MUAV ENET VEKALETİNİN . RUHSATINI HAİZOİR:· 

MER ECZANEDE BULUllUR · POSTA KUTUSU 228 
• IEÇHE iLE SATILll/ 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
~------------------------------------------------------------

Kôtip alınacak İş arıyor 
Eıı r~em Kurumu Umumi 

ı n Alaturka alafr!Ul,<Ya y mek yapa-
r t Şubm\ ı1<' b r kAt !'ilik a • nm. Yanımda hüsnühal k ğıdım var

Lise taııs ı nı b ınnı. o n · ı dır Adres: Esk Postah ne nrknsın· 
cantıan. 8006 dıı K hved Murat'tım sorunuz. 375 

2 
' 

Bunlar me h k • . s ur asıfler. cidd·ı ·r· 
ı ım adamları, 

terakki ha dimleridır Onı 
. arın kulla nısa çıkar. 

dıkları her ilaç 
· en gOç •mtihanlard 

vaffakiyerle geçmfs dcmektır an mu. 
b ·S~. salibi 

unun kefilidir. 

Jandarma 

Sadeyağ alınacak 

Ankara Jnndarmn Sıı.tın Alına Ko
mis)"Onundan: 

Muhafız jn.nd:ı.rmn taburu lh~ııcı 
lQln :ı:ı:ızo.rlıkln 9220 kilo s:ıde yıı.ğ nlı
nocıı.ktır. Muhammen bC'dell 41490 
kuruş olup k tcminntı 3111 1 nı 75 
kuruştur. nın C'Sl 23-12-942 cıı.rşa.mb:ı 
gün i1 s:ı.at on beşte ;ı: nlltll'.K'aktı r. ls
teklilC'rin be.JJI gün \'O sıuıtte tc>mlnnt 
mnkbuziyle biri kte> Komls~·onumu:r..a 
müracnatlnn. (10672> 6805 

Türk Hava Kurumu 

100 tane kurbanlık 

koyun satılacak 
T. H. K. Genel l\lcrke-.&.ndcn : 

lnönO'nde 'tıehcr1nc 25 llrn bedel b1 -
tlleıı 100 tane kurb:ınlık koyun, aı:ık 

arUımın Ue s:ı.tılııcaktır. Şıırtnarnesl 

Mcritl'Z SaUn A r:ııı Koml5)'onu Uc B e • 
d Esk~tr. ve Uozöy{lk ıubclcrlmlzıtc 
~ôrtUcb'.lfr. lstc-kl!lcr 187 llrn 50 ku • 
~ teminat ıınrruıl,) le- 15-12-1042 salı ıril· 
nU sant 10 dn Tilrk Hava Kurumu C<.'llel 
Merkez Satın Alma Kom syonun<1a veyn 
mwn Kunımu ıubclcrlnde buluıunnlı -
dırlar. 2971 

Cocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YAŞAT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesine~ 
Yağcı A partrnamna 

nakletmistir. 

u ı; u s 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı.. -- ------- Belediye Hastahanesinde geceleri ~ 

-
- ------- nöbel~i tabibi bulunacak ------ -- ------ Belediye Reisliğinden : -

-
- -: 1 - C cccler:i a n i ve müstacel vakalarda wta aa- -
: hiplerinin müracaallannı kar,ılamak Üzere itfaiye -
: meydanındaki Belediye H astanesinde bir nöbetç i ta- -
: bipliği ihdas edilmiştir. -

2 - Nöbetçi tab ibi 10-12-942 pertcmbe gününden : 
: itibaren her gün saat 17 den ert~i sabah 9 a kadar : = vazifesi ba§ında bulunacaktır. Tabibin emrinde a cil = 
: vakalara yetişmek üzere imdadı sıhhi otomobili de var- -

--
: d rr. _ - -: 3 - Nöb etç i tabibliğinin te lefon numarası 2257 dir. ,,: 

'"1t111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ır 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reisliğinden: 
l - Çalısacak \'Uİyette olmı)'lln VC)'ll benzini bulunmt>-;uı taksiler bek· 

leme m:ıhallcrinde ve cııddclcrde durrnı}-acaknr. 
2 - Bekleme m;ıhallinde ve c:ıddelcrdc duran taksiler müşteri almıya 

mecburdur. 
5 - B:w şoförlerin müşterilerden faz.la ücret talebcttikleri vald şikl· 

>erlerden öfreni!m4ıir. 
S"ki}eti ol:ınlann 13S8 - 1362 - 2911 • 24'70 • 2960 • 2713 - 29~G • 2890 

numaralara telefonla müraraaıları rica olunur. (10281) l.:ws 

Devlet Demiryollan 

Muhtelif malzeme alınacak 
D. D. Yollnn umum llfOdUrliittln -

c.'len: 

kıı.d:ır ıı.dı gecen komisyon reisi ı;l
ne vermeleri Hi.mıdır. 

Sartnnmcler pm-nsız olnrnk Ankn
rn'da nın.17.l'mC dnlrt'S:ndcn, H~'dar
pa.şa'da tesellüm ve SC\k şcl'11 fuı~n 
temin olunur. 

<10675) 6764 
l\luhnmmen bcdeü (13272 35) on Ot 

B ilfunum şoför ve i§Çilcrinln nn- b1n lk1 YllZ >etmiş iki Urn otuz bcs ku-
zarı dikkatine: Ml4 ve muvııkkn.t tcmln:ı.u (995.43> do· 

kuz y(lz doksan bc$ ltrn kırt< üt kunı' 

Toplantı Cam keres te alınacak 
D ... D. Y otlnn Yedinci İfıletme 

Mlidlırluğllnden : 

12. 12. 942 cumartesi ı:Unil saat oınn munt.cıu cins ve mll<tnrda. (25) 
14 tc mukarrer olan toplantı ek e-

Muhammen heılell (8615,36) lira 
(1900) adet muhtelif ebatta çam 
dilme. çam kalas, çam tahta ve 8 M 
/M lik Koııtr plak G 1/1943 Çarşam
ba gllnll e at ıs ileAfyon yedinci L,_ 
letmc Mlldllrluğü bırıasınıl~ k palı 

riyet olmadığın<lt\n yapılamamıştır. >innl bc8 kalem lmışn t ,;c su tcslısatı 
Bu toplantının 16. 12. tl42 çarşamba mnlzcmcst kapalı zart usul!ylc C'ksUt -
gUnU san.t 13 te Samnnpazarındakl meye ı:ıknnlmıltn'. Eklilltmc 24 llkkAnun 
Esnaf Cemiyetleri blnasımh yapıla- 1942 tarllı:nöc pct'IC!llbe günü snnt 16 
cnktır. O gün bliOmum şoför ve o- on altıda Ankara tst.as.>onunda lk ncl 
tomobilcl esnafının toptnnmaları isletme b;nrunndıı toııı:ınncak komlqyon -
mzumu ilan olun\11", 

Cemiyet Reisliği 370 

Okullar 

Katarakt alınacak 
Ankarn Böl~c sanat oı..-uıu 

M lldürliltiindcn 
Okulumuz ıçtn ı ndct a{:ır Up kata

rakt nlınacn.ktır. Elinde bu makineden 
bulunup dn sntmak lstjycn cı.·s:ıt ve 
eıırtıannı okul tdan'.:51ııc b!ldhmclcrl. 

(105: ) 6('>42 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere -

( Deutsche Ko~respon -
denz) Türkçeden • Al
mancaya süratle t ercü
me işleri yapılır. 

ıJ:ı yıı.pıl:ıcaktır. Bu l:ııı & nnclt lstlycn
lcrtn kanuni vcs J..--:ıUırb·Je muvnkknt 
tcmln..oıt ve tcldlflerlnl cksUtme saaUn • 
den bir s:ınt cvvc !ne kndar komisyon 
rclsl!JUnc \"C!ml3 olmnlnn ın:ı:ırnı'lır 

Şıırtn me ve muk vcll' projesi ıınrasız 

ôlanık komls);ond:ırı vcr111r. 
(10601) 

Deri caket alınacak 
D. D . Yoliıırı Umum M UdUrlU -

ğllndcn ı 
Muh·ımmen bedeli 37500 (olu?. 

yedi bin bcll yllz) lira olan 600 ıı
dct cleri en.ket 28. 12. 942 pazlU'tCsi 
gUnU sant 15,30 da kapalı zarf u-
sulll ile Ankara'<b idare binasında 
toplanan merkez 9 uncu komisyonca 
s:ıtın alınacaktır. 

Bu işe girmek lııtiycnlerln 2812,50 
(iki bin sekiz yUz on Lki lira elli 
kuruş) liralık muvakkat temJnat i
le kanunun tayin etliği vesikaları 
ve teklülerinl nynı gUn saat> 14.30 
za kııclar adı geçen komisyon r eis
li incı vermeleri Jli.zımdır. 

Şartnameler 188 kuruş mukn.bi -
linde Ankara ve Haydarp:ışa vezne-

z ırf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
Bu işe girmek istlycnlcr (646,15) 

liralık muvakkat teminat ile kanu -
rıun 10 uncu meddrslnln (F) fılrrıı
sı gereğnce llızumlu ehliyet ve Ti
caret vesikalariyle blrliltte muay -
yen glla ve snalte kom syon reisli
ğine mllracantlnrı ilan olunur. 

(10093) 6806 
H ava gazı borusu alınacak 

1). D. Yolları Umum Mudurlüğun • 
den : 

Mulı:ımmen bedeli 2(ı00 (iki hin altı 

yüz) lira ol:ın 7G x 83 kutrunda 200 nıct· 
re ıulün<le havapzı borusu 22·12·9f2 sa· 
lı günü ut 1 S.30 da pazarlık usulu ile 
Ankara'cb idare bin:ısında toplıınan mer
kez 9 uncu komiS}onca 5atın lınaaı.kur. 

nu işe girmek i Üycnlerin kanunun 
ta}İn eııiği vesikaları h.1milcn •>nı pın 
saat ı ~.30 da adı geçen komis)-oo rclıli· 
~ine nıürara:ıı etmeleri ldzımdır. 

SArtname Ankarn'd:ı malzeme daire· 
sinde ~iirülehilir. ( 10676) 6807 

Bulana mükôfôt 

1 
lcrinden temin olunur. (10677) 6763 

F ormaldehit alınacak 
____________ .. D.D.Y. Umum :Müdfirlllf.-üntlcın: 

Müracaat: Posta ku -
tusu 102. 253 

13-12-!>42 günil HımuımönGnde 8 
adet bll;ı: ilk mcmıUT ekmek kartı k~
bolmustur. lnsrutl;ı:et namın:ı bulup 
ıı.drt'S::me getirenler memnun cdılC'
cckUr. Hamamönü Sllmcr m fıııllt'Si 
Selçuk so'lmk No. 26-28 de Dnhrhyc 

Bulana mükôfat 
Maarif Koleji ile Maltepe son durak 

ara.und;ı.ki Mwıafa Kemal P~a Bulva· 
rında icinde (400) lira 1·3307 sa)ılı i · 
kamcı te-ıkcrcsi bulun:ı.n cuıdanımı du 
şürdüm. Bulup in anİ)ct namına getiren 
memmın edilece'kıir. 

Erol Aile Pan~İ)onu 
Mnlıepe son durak 

Akıncılar sokak No: 29 

Portakal satışı 
Dörtyol'un nefis portakal -

lannı 80, 64, 100. 150 ndetlik 
saııılıklıırd ı muntazam şekil -
ıle boyeılerek e:ıyın Ankarn 
Juılkına SEVl~l<JT P07.CU'
nun mt"yva servisi takdim e-
cle~ • 

Serglt"vi clvnrı Toptan h 1 
No: 30 Telefon: 2913. 375 

:111111111111111111111111111111111: - -§ İnşaat sahiplerinin ~ - -: Nazarı dikkatine § -: 1stcntren eekilde lneaatta teslim : - -: olmnk Uzcro KU'-t ve CAKIL -
: \ni'dır. MUnıca t T ı: 2928 25!! ---:111111111111111111111111111111111: 

NESİBE 

Vog -Modaevi 
Mevsimin son model şap -

kalarını 1stanbul'ılan yeni ge
tirclil!'inl sn~ ın mUşterilerinl' 
arz eder. 

Dikiıı kobulllne başlnnınıı
tı r. 

U L U S - 24. üncQ yıl - No: 7671 

tmtlyo2 s:ı.hlbl 
Hns:ın Re !:t TANKUT 

Ncşrlyıı.t ..:e Mllcsscse MüdürG 
NA$l'f ULUG 

ULUS Bn~ml'vl ANKARA 

olKKAT: Gnzctcmtze gOncıerllcn ncı 

1 

ncvt yıızılar neşredilsin edilmesin gc· 
rt vcrllmez ve kayboluşundM dolnyı 

htcblr mC'Sullyet kabul edllme7.. 

~ === 

Muhammen bcdt'.'11 13250 Con ile 
b n l:ki yüz elli> lira ol:uı 5 ton For
mnıldc>hit 28. 12. 942 pıızartesi günü 

t 15 tc k :pa ı 1.l rf usullyl<! Ankıı-
nı'dn idare blıınsınd:ı toplnnnn ml'r
k z 9 uncu kolll:SiYOlluncn s:ı.tın alı
nncıtktır. 

Bu işe girmC>.k tstlyenforln 9!>3,75 
<dokuz yüz doksan ile lira yetmiş 
b{'Ş kuru > llrnbk rnuvn!ldcat teminat 
He knnunun tayin M.UlH veslıkalnn 
vo tck'liflcrlni aynı gün saat 14 e 

V. t.•vrnk memuru l smnll Hn'kkı 
Ülk<'r 37G 

Eczacı aranıyor 
Diplomalı bir ecza

cı aranıyor. Merkez 
E czanesine müracaat. 

Erzak ah nacak 
])c,;leı Dcmiı;olları L.:mum Mudurlu~nden : 

Aş:ıilıda i mi, muh:ınını('D bedeli ve mu\oıkkaı tenıin:ııı B) rı a)·n gösterilmiş olan 
muhtelif gıda maddeleri 2S·l2·1942 cuma gunu aaı ı S ten itibaren kapalı zarf LUU· 

li)le Ankara'da idare bin:mn<la sun ile 'e •)rı ayrı eksiltmeye konulmu,tur. 
Bu işe girmek isti}cnlcrin füıcleri hizuında )"a:tJlı muvakkat ıemin.aı ile kaım· 

nun tayin cııisi ,;e ikalan 'e teklifleri a)ru gun saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri laz ımdı r. 

Şartnameler p:ıra ız. olarak Ankar:ı'da Malzeme Dai re inden ve Haydarpa~a'da 
1 csellum ve Sc\-k Scfliğlndcn temin edilir. ( 10<'60) 6699 

M uhamme n bedeli Muvakkat Tc. 
Eksiltmeye komın malzeme 
1 No. lu liste muhteviyatı clunek 
2 ,, ., etler 
3 .. " &fit, yoğurt 
4 ., ,, ., tnze sebze 

6 " " 
6 .. 

ve meyvalar 
,, yağlar v e 

peynirler 
., kuru erzak v e 

ı.ira Lirn 
19 3.lO l48.73 
7500.00 502.110 
G200.00 4GS.OO 

5S45.00 438.37 

034-0.00 700.50 

r eçeller 9125.00 684.37 

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 ':, 

~ MÜJDE ~ - --Sağır ve dilsiz e-enç T ür· sanatrkan : ----
~ Revizyönist Pr. Zeki İshak§ -----·= 
-----

ya:kmda geliyor 
Daha görlllmemil ha.rlku de numaralnr- Hcrkl'Sl ~ 
bı.r:ıkan revlz)'Oll!Bt hUncrlcr1... DU!l)'UD ın hC!T' tarafında nllaf 
bu dc"C!rll sannlk:ı.n:nızı ıı z de a; rm~c kOl>UllUZ ... Amerika'&ı 
takdlrl<!r kııznrunıs: 1.stanbul, tzmtr, Esklş h r'de sonsuz hnynını 
1 ır uynndırmıııtır. 5:ı.bı!'SlZbkltı bCkll'>1 nlz. 373 

--------
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Yeni Sinemada 
llUGUN 14 ten ttibnren 

llcdy Lamarr - Jud11 Garlıınd 
1Aına Turnor - Jamcş Btcward 

il hl durt bil>1ik nrllst~ :va.nıttıklan 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
--( Scansltı.r >--
14 • 16.15 - ıs ao _ 21 

12~ tc Ucuz Hn1k l\taUncsl 
BEYAZ H&'vtŞlRE 

Park Sinemasında 
BU CON BU GECE 

Bir uanottcrıe onıuttıo& heyecanlı 

hı,,şi Moriik •crotl::Cfti.,. 

Katil aranıyor 
- C Sl'anslnr ) 

14.30 - 16.30 • 18 30 - 21 

Numanılı ycrlerlıı evvclrltn 

aldınl:ması rtca olunur. 
Tclct'on : 1131 

• 

All reıslertnc şu vnzlfclert t e!
kin eder: 
1 - Kumbarosız coetddanna 

kumbara nlmnk, 
2 - K umb:ı.rnl:mln1d 

n boşa tt:rnrnk 
rn ı;cc rtmcık. 

DiKKAT 
lNCIL1ZCE OKUYANL ARA ! 

Ecnebi kitaplar pahalı ve getirtmes-i zor olduğu 
zama n la:rda 

Dilmen 
İngilizce 

kitabevindeki 
kiralık kjtaplar 

KISMINA 
Ufak bir ücret m ukabilinde abone olunuz.. 

BANKALAR Cad. No: 8 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

En güzel yılbaşı hediyesi, hakiki vitaminli 
---------- BEL FAM ------- kremleridir 
-
; Kadın, erkek, gen~ ihtiyar herkesi memnun edet· -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııtııııııııııııııııı 

Elbise yaptır1lacak 
7.iraııı Alet ve Makineleri Müdürlu ğünden : 
Aşağıda cins ve evwlariyle miktula n )'aZ11ı 1..-umaşlardan cl~ Y2P(ınl 

tır. 

?oluhammcn 
b«leli lira 

300 

Nevi 

Yunlü kalın kuma' 
lkhen k-ulllB$ 
Kn.lıvc rengi keten 
l.ldvert kcıen 
ince kuma,. 

Cinsi 
Palto 
Har.ici elbi~e 
Dahili' cllıise 
iş elbise i 
Hademe clbiU>~İ 

Takım 
27 
48 
48 
48 

8 

1 - Kum:ı$1an mektep idaresinden verilmek üzere >'Blnız iş rnasraflart ve 
li>e aıuı lhhidc ait olmak üzere 14-12-942 wıhinden 29-12-942 tar.ıhıne 1wW 
beş glin muddctle açık eksilım<:> tı konmuştur. 

2 - ihale 29·12-9"2 salı günü saat 15 te mektepler muhascbccili~itıde > 
cakıır. 

3 - Talipler b d.ıi.r ş:ınnamc ve lm~aşları gormek üzere her gün m6 
idaresine nılır.ıcııııı nl 1 lirler. • 

•f - Tıı l ipl,,rin mun:ıkuara dahil ohıhilccek cv,af ve şeraiıi kanuniyclcd 
olar.ık tt"minaıı nıu~-akkaıelcrine it nıakbuz an ' kte nıuayten j::\tıı ve 
Ankara'da mckıcplcr mulıaschc ı dairc~ındc k )'Ona nıuracaaıları. 

(1 >O) 680; 

Bugün 14 len itibaren 

YENi SiNEMADA 
Hedy Lamarr Judy Garlan 

Lana Turner James Stewart 
ve 

daha 20 en !büyük ve d e h akar yr1drzlarının ve Holly· 
wood'ıun bütün güzellik kraliçel erinin i tirakiyle çeV· 
rilen, asri hayatm b ir safhasını tasvir ed en 

ZİEGFELD 
YILDIZLARI 

Şimdiye kadar gördüğünüz filmlerin en parlağı, en 
zengin ve en fazla m üzikli §aheseridir, t ekra r tekrar 
görülecek BiR SiNEMA HARiKASIDIR. 
DiKKAT: Filmin uzunlu ğu dolayısiyle acan slar: 
14 - 16.15 - 18,30 - 21 d edir . 
Numaralı yerlerin evve lden aldırılması r ica olunur. 
Telefon: 3540 3013 

Sus Sinemasında 
BU cON nu GECE 

Sabınıızlıkla beklenen bUyük 
TORK FlLM:t 

SÜRTÜK 
Uııe Rollerde: 

ll /ik K mal - Jlalldo Pişkin 

ZehraY&ma ı - A~ı&I Dlnlull 
----< Scnnslnr >-

14 - 16 - ıs - 20.ao 

Tclctoo : M89 

Sümer Sinemasında 
BUCUN 12.111 ten bar n 

Karo cinayet 
----C S a ar >----

12.15 - 14.30 • 16.80 • 111.80 - :31 

Tclclon : 3500 

-

LJ 

g 


