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U L U S BASIMEV-;-ı 
Çaııkın Caddesi Ankara 

Telgraf 1 U L U S AM:ara 

-( Telefon )-
Başyazarlık 1871 
Yuı İşleri MUdtlril 1061 
Müessese MUd!lr11 1144 

.-
DO CAN 

Yazı İşleri 1062 
İdare 106-4 L:. KURUŞ ADiMi% . ANCIMl%DIR. 

Sigorta Anonim Şirketi 
Ankara'da zelzele ve 

evlerde sirkat sigortası 
yapmaktadır. 
Telefon: 3659 

Ankara Acentalığr 

Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında 
.. 

Yabancllarla evli kimselerin 1 
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hakkında Teşkilatı Esasiye Encümeni mazbatasındaki 

görüş 4 e karşı 292 reyJe kabuJ olunarak böylelikle 

verilen takrir reddedildi 
Bu vesile ile birçok hatipler söz aldılar 

Yersarsımı 

kurbanları 
Falih Rıfkı ATAY 

Bir kıı orta.smda Erzincan'ı 
'Vllran yersarsımı; bu kanun 
aoğuklarmda Çorum bölgesine 
ağır zararlar verdi. Gerçi fa -
cia o nisbette büyÜk değildir; 
çok daha az vatandaş ölmüş
tür; daha az yuva harabol· 
muttur. Faı'kat birçok aileler 
açıkta kalmışlardır. Şefkatli 
kalbi daima vatandaş acıları 
ii.stüne titriyen Milli Şef, facia 
yerine gitti. Hükümet ve Kızıl
ay, bedbaht Türk yuvalarmm 
imdadına k~aktadır. 
Soğukta ve Anadolu ortasm

da, evaiz ocaksrz kalmanm bü
yük ıstrra!bmı hiç bi,. Türk 
gönlü duyrnazltktan gdeınez. 
Tabiatm önlemek elim.izde ol
mryan zulmünü, inunhğm e
linden gelen her türlü yardım
i..ı. hafifletmek için, varlıklı o
lanlar Kızılay'a yardım vasrta
lan yollamakta gecikmiyecek
leri-ne fiiphe yoktur. 

Türkiye ara sıra yersarsıını 
imtihanı geçiren memleketler 
arasındadır. Eğer harbolma
&aydı, Erzincan harabelerini 
hem tamaıniyle giderecek, hem 
de Türk mühendislerinin bu 
felaketten almq olduğu ders
leri iyice tecrübe ve tatbik et
meğe vakit bulacaktık. Türk 
köy ve kasaba evlerin_i~ b~ 
aa.llanrşta çöküp gitmesının bir 
sebebi de, geri ve ipti~~i inşa 
usuller.i olduğunu bılıyonız. 
Bizim gibi yersarsımı afetleri
ne uğrıyan memleketlerde, 
mesela Japonya ve ltalya'da, 
la'hrip zararlarını en aşağı 
hadde indirecek ameli çareler 
bulunm~tur. Hatta, Ankara
daki Devlet dairlerinin bazıla
rında yer aarsmıma ka~ı bir • J • 
takım müdafaa tertip en tat-
bik edilmiştir. Yeni teknik u
sullerin köylere sokulmuı bir 
hayli güç olduğunu bilmez d_e
ğiliz: bunlar son derece basıt
leştirilmek, amelileştirilmek, 
hundan ba§ka maddi imkan
larla uzlaştırılmak lazım ol· 
duktan başka, iköylüyü inan
dmnak ve bu yolda kazanmak 
için çalışmak gerektir. Tekni
ğin tabiate karşı mücadelesin· 

, v • 

den, birçok işlerde oldugu gı-
bi bunda da Türk köylüsünü 
fa'ydalandıracağız. Türk terbi
Yeciai, Türk ziraatçisi, Türk 
aıhhatçisi gibi, Türk mühe1!di
ainin de köyde birçok vazıfe· 
leri vardır. 

Yapılacak İş, bekte~~ed.~k 
faciaların zararlarını mumkun 
tnertebe azaltmak için hemen 
-ımabilecek tedbirleri hükü
tnetçe ve halkça almak, sor_ır~ 
da, bütün tabii afetler gıbı, 
Ycraarsnnı afeti karşısında fen
l'ıin devamlı müdafaa şartlarınr 
l'ürk köyüne götürmektir. 
''Ulus" ailesi, Çorum ve öteki 
bölgelerde kurban ol~nları~ 
•eya zarar görenlerin aıle~e~ı
)\İ11 acrlanna bütün kalbı ıle 
iıtirak eder. r ............................ . ........... , 

Basın Birliği 

Yüksek Haysiyet 

ı 
Büyük MIH!.'t Medisi dün saat 151 ün Tl-'Şkllfitı F..sasiyeye mugayir olma· 

tA:l Dr. Mazhar Gernıen'In reisliğinde dığı :hakkındaki miltalluısının kendisi· 
toplanmıştır. nl taLmln et.nH.'1ilı'.tlni nıüsı>et veya 

Ruznıı.men!n fl:k rnnddesin! mebus menfi herhanıg! bir hükmün bu ka· 
scçlml ~~!nd~l kanun _Proj(.'sl teşkil nuna glrrm-slnln, oohNnchal bu ka • 
cdıYordu. leşkllatı E&nsıye Encüıne- nundn bir dı>ğiş~kliğe bnğlı bulundu
nlnden gel~~. mazbata okunduktan ğu mütnlılasındn oldul!unu söylemiş 
sonra ilk sözu alan Kf17.ım Karabeklr ve kendisiyle beratber blrkn..ç arkadn
(İstnnbu!), ynbancılarla evll olanla- şının lmznsını taşı~·nn bir takrir ver
nn mebus seçilmcmelerine dair olan miştir. Bu takrirle Teş'kllatı Esasiye 
tnkrlrlerine Teşkilfıtı Esasiye Eneli- Encümenl'llin mazbatıısının "tayini 
meninin g~en celsede şifahC'Tl verdi- esami'' ile reye konulması istenmek· 
ğl izahatı bu defa yazılı olarak gelir· te 1dl. 
dlğlni hatırlntmış lbu mazbatanın red Mazbatanın ve verilen lza:hn1ın 

kendisini tn·tmin Ptmediğinl ka'Ydede
rek ~1Jerine başlıyan Emin Sazak 
(Esklşc.vhlrl. bu meselenin Teşkilatı 
R~nsi~e Kanununa aykın olmadığını, 
gercıkırse bu meselenin ilerde Parti 
kongr~inde de görüşülmesini ve tet· 
kik edilmcslnı tekHf etti. 

d!nl teklif etmiştir. 
KAzım Knrn'boklr bu teklifin mu

cıv scili<><plerinl de uzun U7.adıyn izah 
ederc-k Tesldlütı Esasiye Kanununun 
m!lllyetçH!k pt'f'nsipiyle memurlar 
h~kındnkl maddelerini okuyarak 
bunların bahis mevzuu olan 10 uncu 
nındde lle mukayescslnl yapmıştır. 

Sırrı lc;öz CYozgntı, Trşldlntı Esa· 
siye EncOmc-nlnln, teklifi Teşk!lfıtı 
F.saslye Kanununun dcl;iştirilmesi 
mahiyetinde görme;! noktnsına itiraz 
etm ş, mc-murJnr .kanununa göre me· 
murluğn mlinl bir hRlin mehusluı".ia 
haydi hnyd[ mrını olaca~'lnt söylemiş 
ve Bn~veklliml.7.in '"'I'ürkil1~ Tiirk(ii· 
yüz, Tü r'k kalnca~'lz" sözlerini hatır· 
latamk fıkranın kabulünll .lst.eml$t.lr. 

Hasan Sn'ka ('I'rallYlıon), Sım lçüz-

General Kiızım Karııbeklr, öncı> i
zah elliği nıütal;ia dairesinde, me -
murlıır için tanınmıyan bir hakkın 
mebtı<:lnr j.çin tanınnıno;ınn sdbep ll'Ör· 
m<-'<iiğini, Teşkillltı F..6l1SİYC F..ncüme
ninln bu madıi("yi tekrar geri elma
sının yerinde olaıca'-'lrn söyJP.dl. 
Nwım Poroy,1CTolkaıt>. Hasan Sa -

ika'nın mütallı.ıısına iltihak e(!er~k bu
nun bir Teşkilatı F..sn_<;iye meselem ol
duğunu kabul etmiş ve T<>Şkf!Atı E-

( &mı.ı 2 inci !lılyfa<la l 

Dün Büyük Millet Meclisin de 
B. Recep Peker 

söz alan hatiplerden 
B. Hasan Saka 

Darlığı azaltacak tedbirler: 

ithalat, ihracat ve 
istihsal artıyor 

Baılıca vazifemiz, israftan ve lüzumsuz 

istihlakten kaçınmak, çok çalışmaktır 

Ticarel Vekilimizin radyodaki konuıması 
Tasarruf ve Yerli.mallar Haftası 

dolııyı.sıylc Tıcıı.retı V ukilimiz Dr. 
lichçet Uz dun Ankara radyosunda 
lıir koııU§ma >apıru11ur. Bu konu.ıı
nıayı ayııl>n sütwılarınuza alıyoruz: 

Muhterem yurttaşlarım, 
Gilzel bır milli anaue halini alan 

Tasarruf Haftasını kullanıaktl<yız. 
13 tiııcti Tasarruf ve Y erlimah 

Haı taıııııa girdığimlı: §U ıııradu, ikin
ci cihan harbinin yıkıcı, kanlı ve 
t!ehşetli hA.diseleriııin devam eltiği-
111 gôı:liyoı:uz. Bu bÜ)'Uk ba<lireııin 
dışınıla kalmamız bir tesadilf eseri 
<leğildiı:, 

Bu sUkun ve huzura, millete baş 
olan ve ~lığında haklı bır gurur 
ıluyduğumıız aziz İnönıl'nlin uzak 
görtişlU, temkinli idaresi ve siyaset! 
ile kavuşmuş bulunuyoruz. 

_ MaıJıar olluğUınıuz bu nimetin 
§tlkranını fert ve millel halinde her 
zııınaııdan daha büyük bir azim ve 

Ticaret Vekilimiz heyecan ile çnlı ~arıı.k öılcnıeliyiz. Bu 
çalışmaların büyük bir kısmı, Ta-

l t 
Dr. Belıçet Uz sarruf Haftasının açılışııııla muhte. 

Divanı top an ısı ıi rem Ba,ııvekiliınizln buyıırlukları gl-
ı - ---- 1 bi lktısadi sahnda olacaktır. Sulhta 

Türk Bnsın Birliğinden: Türk ı C H p M 1 · G sıkıntısız bir hayata kavuşmak, 
Basın Bklil'H Yüksek HayslyC't ! • . • eC 15 rU P U harpte .de, mlıcadelenlrı lüzum gös-
Dlvnnı bugün saat 14 . le Ulu~· ı· ı lereccğı kudreti ve mukavemeti SO· 
Müessesesindeki mNkczınde toı b " t 1 1 nuna kadar muhııfnza elcbilmek, ıın. 
!anacağından sayın Aza~ın _bu U 9 Un 0 P an IYO r cak, milletin fertleri arasındaki 
lçtimaa şeref vermeJerınl nca c. H. P. Meclis Gnwu Umumi H~>'"U ~Uııterek ve .ahlaki bağlardan kuv-

~
ederiz. J bu$i.lll saeıt. ıı:> te t.oplıM>-'lcaktll'. et alan ve bılgı_ye, tekniğe ılayanan 
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' SU RİVE 

ilk İngiliz taarruzunun başladıiı Elileın ern'le mıhH~r kııalarıııın nıcvz.ilerindcn ı;ıkıınlmış olduğu Uaı::c) la'yı ve nıihvci' ~ilerın çekılişlecindc hedef olal'llk a.ldak
ları l\lisraıa')ı, "' Akdeniz in <lunımunu sö ıerir harta. 

KAHIRE'YE GÖRE 

Rommel 
Mersa Brega' daki 

mevzilerden 
çıkarıldı 

Ricat halinde olan 

Mihverciler arasız 
ıekilde kovalanıyor 

Tunus'ta sükun var 

Resmi Tebliğlerde: 

Elageyla 
taarruzuna dair 

M·hver'den 

ses seda yok 

Mihver uçaklan 

Tunus'ta hava 
akını yaphlar 

Bir mevzi zaptedildi 
Kalıitt, 14 a_L - Sut b.iı:de ~rlldi· .ı, lk-rl1n. 14 na. - Buı:Unkü r~ı te'b-

11 ite ı:örc. S1rcrut1k'tc :ııun iden canlı ~ 
el! ve toı>cu tna:llYcotlcrl olmtıştur. Alınan 
savae ucakla."l B1n.ır=l 11mı:ınmdakl ge-

Jcn resmt tebliğde Ronunel kuvvetlerinin "d 
El 

•.>...k' __ u_ .
1
_ 1 _ General Monıgomer)' (s~s a) ve Hava Tiiıngen<"rali Conninglıam garp çölünde 

j Kahiredcki muhabirimiz bu hu"1s 
~ şöyle demektedir: 

ageyla "" ı ITlU$tilll1'em rrıevr.ı C"rV<.~ a- ı 
tıldığı l>ildirilmi~. Daha ~ alınan Ji hiç bir çarpışma olmamıştır. 

( Sonu 3 üncii ~ada> 
k;ı(.ıct:OO .... g\!rl ı;eldl.mckte oklufu nla- Rommel nereye kadar 
hah'!l'ler<lcn mihver kıralarınuı batı isti· ı 

Romm<"rin kuvvetlerini kabil oldulhı 
kadar çabuk Mi~ca'ya çekmek ve kn· 
bil olduğu kadar unm müddet Twrus ile 
TrahJus arasındaki sahayı elde tutmak 
i"~ mümkün<lür. Bu takdirde Rom
mcl muzaffer sekizinci orduyu bfrçok 
artçı lmvvetleriyle gl!ciktimıi;e çal1,a • 
caktır. ÖnümüuMd günlerde iJerlemcmi
z.i geciktirmek miksadiyle FJage>·it i!c 

şılmakta<Jır. Dün sabah :kuvvcdi keşif çekilecek ? 
ml'ılre7eleri faali)-etinifı arttığı da öğrc
nilmi~tir. Ronınıel kuvvetlerinin mi!'VZİ· 
!erin önünü .maynJa kapladtktaıı 500ra 
riate ba1Jadığını ~österen belirtiler vu
dır. İngİIİ7 hava kuvvetleri ve 1ırhlı ke· 
şif kolları inç hareketleri ile ~anın 
ricat hareketini de büyük zorluklara ma
ruz bırakmaktadır. Rommcl'in vakit ka
zanmak için yeniden bir O)-alama nnıha
rebeı.i wrmesi muhtemeldir. 

Ticaret Vekilimiz 
Ege'ye gidecek 

Ro}1et aiarı..,nın bildiru~ göre. 
hriıarıyalılarıo Eligıeyla'da :kazarıdıklan 
ba~an bu sraf.ah <;ıaat 9 da 16 dil üzerin. 
elen mihver memlekcrlerine •e i'gal &l • 
tında bulunan memlckct.i«e yayılmı~ttt. 

Kahire resmi tebliği 

Kahire, t.( a.a. - Orta-Sark ingı1iz 
umumi karacµJıımo tebliği: DÜll scki
zirlci ordu Rommel'i Mersabreı=ıı,'daki 
kuvvetli mev-.tilerinde.n çıkanmşıa. Düt
man arasız takibedil..m batı)'& doğru 
çekilmektedir. 

lKıaklarımtz .fondiye lcadar ~ gö • 
rülmedik brr ölçüde hareket ederek düt
ınııot bırpalamakta<W. 

.Mihverin hava fa.'ltiycti bu hareket • 
!eri önlemiye muktedir olamamıştır. &
zı yerlerde alman avcılan müdahale')'e 
teşebbü' etmişlerse de bun.11l!ll k.,,. ba· 
şanlı taarnı1larda bulunulmuş ve en az 
aln dü}man uçağı düşüriilmüştür. 

Sicilya'da Pal<'nııo llınanına ve Tu -
Ou\'ta Sous<e'a 11 illckanuoda. bomba u
çaklarımız ba,arılt tııarruzlarr yapmıJlar

dır. Bürün uçaklarımtz dönmü~tür. 

Trabfus'ta düşman tam bir ricat ha -
!inde bulun<luğundan henüz ehemmiyet -

Çi~eğe kar~ı 

herkes aıllanıyor 
Çiçek ha~talığına karşı )-urdun her tara· 
fınıla a~ılaıuıı.ı faa.lircıi devam etmekte
dir. İstanbuJ'da ~ılananların $&yt!t yüz

ı-inlcri çoktan geçmiştir. RC$İmlerimİ7 

doktorlar tarafından a~ılanerı genç 

~ ve dW!-!.ıtWMt ~~teri>or 

Londra, 14 ı.a. ~ Royter ajansının 
ukcri muharriri yazıyor: Rommel uzuo 
zamanda.n~ri lıazırlannu' olan .Mer:.a • 
hrega mcvı.iledndcn çıknnlmışnr. Rom -
mel simdi kuvvetlerini 600 kilom«re bo
yundaki •ahil yolundan geriye Mi.sura -
ta\-a çekmektedir. Acaba Rommcl oereye 
kadar çekilecektir? - ( Sona 3 üncü y,yfada ) 

Yeni Ticaret anlaıması gereğince 

Ordu lhtl)'llclan tctn ve ııabtt. ı;rt-1~ 
lcre ~ltıbnıık ilzcre rt<!OOU :va1'1ardan 
y(j.zdc on beGm1n el lroıwl:mı!t tırncli 
m'Uka'blllnde,. )'(izde bn lk1 buÇUf:un,ua 
da muamele vergisi laı.rıııhl!ı omrnk a -
bnmruıı karar~ ve bu tş:n ~ • 
kUlıU~ vnzttcırt tzmtr ınctr -ve 
Qztlm tnrım sa~ koopemttn(!!'( btr'llfrt 
ile burul ynroımcı ol~ calışacak ctl
tcr koopcratl!lf!I'e verllmlştl. 

• 

lsviçre'den 20 milyon Hn.bcr nlW{:ımızn ı:öro Tlıcarot Vekt • 
1lm1z B. Behçet UZ ibu :ya,Jtla.nn topmn
mıısı, dcı>obnmnm lşlcrtm yerinde tn • 
celamak Uzcre YQk1nda Ege tılilges',ne 

~!r. lirallk makine geliyor 
Bu makinelerle 

elektrik sanfrah 

lüzumlu 

kurulacak (ağlayik Talebe seyahatleri 

hakkında D. Demir 

Yollarının bir karan 
Ankara ve Knıkkale 

cereyan temin edecek 
İ5vlc're ticaret hcıyct.lyle yıwtkı.n Ucnret a~ının tntb!k.ıı.tma baş!ıınmak 11_ .• DC'Vlct D~ryollan, talebenin ten • 

zeredir. lsvi<,'re 20.000.000 IJ:rallk makine w mnmaı movnt verooııktr. 20 ay ~de tılatlı SC)'llh.'ltt hak~ında >'etli bir karara 
bütün mııkfrıcl(.'rln mmılcketlm17.ıe tcsliın1 tsl httınll oıkı.cnkt.ır. Bc.'G altı ay ırtbl kı- ~mı~tır: nu'!3 gore dcmiryollarında 
ııa btr za.mruı tclndc bu mallann mmtım bh" kl8!llının ik'Sllmt ıısı yapı1mıa olacakUr. )ı.ızdc :ııı ıı:nııltlıı. seyıı.h.-ı.t etmeleri için 

bölgelerine 

Diğer taratt.nn .ıreotırilccdk. tıu mnk1rıclcr'lc Cdlayı:k'Ul tneası laırarL'l$tlnlnu 1 t~c!x,,c vcrılcn eskı tan1ıli altı arlık ve-
lan cld.."1r.l'k tesisatı hııllıltln.da Nafıa Vclld1lcttnce btr ikamın projesi. ha:zırlanm~m~.: 51karar bugünden itibaren mutchcr !l:ıyıl· 

<IW• · mıya<"aktır Tal t ' · • 
Bu t<Sisat d:ı 20 mflyon llraya ınalolacnk, Ankara ve Km'lt1caW ne bu mınta!laıdn 1 de ed bil · . • c. lenın tenzilaıt:ın istifa. 
bulU71an diğer tabr.lkalanıı mulı~ olduğu ~ bu. mntrnldan tanın edllnUo . c mesı ıçın her ~ıth:ıtte yeni u-
olnca.ktıl', n'lılı ay~ı bir vesika göstermesi liızım gcı,. 

mektcdir. 

... 
Gl. Amold'a göre 

Amerika 
gizli silahlar1 
sona sakhyor 

Şimdiye kadar 918 
Mihver uçağı düştü 

Rendolph Fıleld (Tekus), 14 a.a.. -
Amerikan hava kuvvetleri başkomutanı Amerika Ha~ıt Kuvvetleri B k 

ra1 .A Jd -"'- L... •• daki · aş omutıııı11t 
f:C11C roo cruu ı:rw:a genç pilot General Amold 
namzetlerine hitaben •Öyl<.odiği bir mı· ı 
tukta ~z~ •ilahlardan bahSt'tmi~ ve §l)y- 1942 yılı~ın 5 şubatından 5 ilkkanuna 
le demıştır: k11dar amerikan hava kunetlcri 918 mih· 

Hava muharebeleri hakımından ehem- ! ver uçağı düşürnıüşcur. Bundan başka 
mİ)·ctli bir iki sizli silahı ihtiyat olarak 276 uçağın da düşürülmuş olması muh· 
<aklı)·oruz. temeldir A•nı dcvr . ..ı 130 ' k . _ · , l'Ue amen ·an u-
Dıger taraftan uçaldanmızın sür.ui çağı d .. " "I - - A 

&tC$ kudreti, hareket sahıısı ve ~şıyabi: uş.uru m~şıur. rrıca 104 uçağı-
lecckled bomba sa) ısı günden güne art· mızın akıbetlcn hakkında nıalıimat alın:ı
maktadır. Yakında Hitler'e ve Hirohito- mamıştır. Bu suretle bizim hir uçak kay

~ Deler ~pma~ mUktedir olduliumuzıı bctmemize mukabil d~ma.n 4 uçak~ 
-~ bctmi~tir. 

.. 



1 Seyahat notları 1 

Her ingilizin kazancı 
harbe lahSis edilmiştir 

I• NGtt.TERE'NİN harp mas
raflan günde dokuz milyon 
1ngiliz lirası idl. Gazeteler-

de, on milyona, on bir, on iki ve 
nihayet günde on beş mllyona cık
tltını okudum. Bundan sonra bu 
rakam etrafındaki havadıslerl ta
klbedemedim. Benim son bıraktı· 
tmı zamandanberi tekrar artmış 
olacaktır. Acaba İngiltere. bir pa
ra l'nflilyonuna yer vermeden bu 
derece ağır mıı.sratıııra nasıl kaıt
lanabillr? Londra'ya vardığımız za
man eormıııyı düşündilğüm sualler· 
'den biri de bu idi. 

B u vesile ble seyahatimiz hak· 
kmda su noktayı bellrtmek istiyo
rum ki, gerek Londra ve gerek A· 
merika ziyaretimizin programlan 
bJıd davet edenler tarafındaın ter
tibedUm}ş değildi. Lorulra'ya var
dıtımlz zaman kendileri bize neyi 
~ermek istediklerinin bir liste
ıdııi verdiler. Biz de neyi görmek 
Ye n4'Yf· anlamak lrıtediğ~mlzin bir 
llleaini verdfk. Ve zlyaretln pro
sremı ondan sonra hazırlandL Bu
nda tükranla ifade etmek isterim 
iki a6rmek istediğimiz her 11eyl gör
dük. Ve öğrenmek istediğimiz her 
eeYt bize anlatmaık icln gayret e
slrpnmedl. Bu. bize İstihbarat 
Nazırlıtınm Parllmento Milsteşarı 
Mister Thurtle taraıfından ilk te
maumız günU anlatılmışbr. Müste-
18?' demişti Jel : • 

- Sizin için blzlm tarafımızdan 
hıımrlaınmıı bir ıırogram yoktur. 
Ve böyle bir programı hazırlama-
71 da düşünmedik. Kendl progra
mlluzı kendinlzln yapmasını rica 
ederiz. Biz sizi dost olarak kabul 
ediyoruz. Ve sizden glzliıyeceık hiç 
btr eeYimlz yoktur. 

EnflUyona yer verme1tslzln bu 
cı.rece atır masrafların nıısıl kar
tıla:ndıA'mı sorduğum zaman, buna 
en iyi Lord Keynes adında 'bir lk· 
tıutçı.ıun cev11ıP vereceğlhl bildir
diler. Lord Keynes'l esasen klta.p.. 
larından ve maıkalelerlnden gıya
ben taru;.vordum. Kcmdisl tanınmış 

bir »ctısatcı ve maliyeci iken son 
zımıanlarda Lord olmuş 'ile bu sı
fatla bu meclls.m Aza.lııırı sırasına 
a:fml'iştir. Bundan başka Lord Key
nes. Mallye Na7.ırlığının hususi mü
f81Yirlltl vaz'fesinl de ıörmektedlr. 
Kendisini Maltye Nazırlığında.ki 
makamında ziyaret ettik. 

Her teyden evvel şunu. söyllye
l'im ki maksadım ln.ılltere'nin 
harp maıllyesl hakkında bir etilt 
yaıpm8k değildi. Ancak miltehassıs 
maMyeıcUerin anlıyaıbilcceıll bu tek
nik mevzuun teferrUaıtına girmek· 
tılft celdndim. Fıtkıı.t oı'tada bir 'ha
ldkat vardı: İngiltere günde on 
bet m117on ing!llz llrası sarfedlyor. 
V• enf&llsyon da yoktu. B~ kabul 
eden Lord Keynes bunun başlıca 
1Jıc tedbirle temJn edildiğini söyle
di.: 

1 - Cok ağır vergiler. 
2 - Vesika ile tstl!hl!lkin tahdidi. 
3 - Kuvvetli bir prop3ganda. ile 

ltalkı harp ı.tiJcrazlanna teşvik. 
Verstıerin nl8betıi h~kındaıkl 

rakımılar lıcin not almadım. Esa
Nll bunlar QDk glrlft ve 'kavranma-
111 lcıol.,- olmryan bir mevzudur. 
FBaıt ııerek yü•ksek m!l84 ve gerek 
kaı:zanem en ağır vergiye tabi ol
dutunu Öğrendik. Maaş veya ka
~ yOJcseklDkce lbu veraf nişbetl 
de artmaktadır. Mesell beıı bin li
ralık maq bil\ lira venrl vererek 
en bin liraya iniyorsa. yüz bin 
lira:1ık mut verya kaza~ doksan 
bit bin Ura vererek beş bin liraya 
jNyor . Blr milyon kazananın elin
de de mesell alu bin lira kadar bir 
..,,. kalıyor. • 

Eeaeen iıldnd tedbir, yani Jstlh· 
Wdn tahdidi, kıırzarulan fazla pa
~ aarfetmek imklnını büsbütün 
kaı1dırmazu da herhalde bunu zl· 
~ tahdit etmektedir. 1nııU
t.ere'de y1111yan insan, dalma, para· 
ıun kendi b~ her lihUyacı kar· 
plıyacak bir vaırıta olmadığı hissi 
llltuıdad.ır. Para ancak hükümetln 
verd.lj! leWılAk kUıpon.larlyle bir 
anya pUrae bir mllbadele vasıta-
111 Olur. Yalauz para ile yiyecek ve 
P1ecelc bir teY alam.aamız. Bir 
otomoblıl sahibi olamazsınız. Oto
mobil saıhfi>l iseniz benzin bul,a· 
m11ta11nız. 

O halde ne yQl8.1'81ntz? TabH 
yapılacak teY eksik değil. Fakat 
her sktlrtinlz yerde ve her okudu
tunua ııazetenin sayfalarında size 
791>ı.laca.k en iyi şeyin lstlkraz bo· 
nalan aatnı almak olduğu terkin 
edilmektedir. Bunun gerek kendi 
tıltlkbaUniz ve gerek memleketinizin 
JnırtulutU Jıcln YBPJlması llzımııe· 
im bLr borç olduğu günUn yirmi 
cl&rt aaatlnde belki de iki yüz kırk 
defa wkrar edilir. · 

İn&'lltere'nin harp mallıyeel, an
~ mlltehassıslarm ımhyablleceği 

"'9knlk bir mevzudur. Fa:kat en 
blılit hale irca edlldl~I zaman her
keltn de anlıyablleceğl şöyle blr 
1*11 alır: en baalt ltltlyaçlann tat
mini iCln llzım&'elen ııaradan baş
ka b1lt1ln kazanç ve servet harbe 
t.ı.ı. edllmelldlr. Bu, doğrudan 
dolruYa verst halinde alınır. Dola
)l'Jlliyle 1ıbmr. lst!'kraz şeklin<'le alı
nır. Boyuna alınır. Kann doyduk
tan ve .soluktan da korunduıttan 
91>nr& serhıl devletindir. 

lmdi böyle bir iktıaat rejiminin 
uzun zaman devam ve tatbiki 1n
s:Utere'nin ikt.ı&adı ve ictlmaJ ha· 
)'atı üzerinde devamlı bir inkıiAp 
seıtireeek mi'? Hiç şüı;ıhe yoktur ki 
inCllliıler adım adım ve derece de
ncıe tıu rejimi tatbLk ederken, bu
nun muvakkat bir zaman ıcın ol
dııtwıu ve harp sona erer ermez, 
eMl re.ilme dönecekleriııl zannedl-
70rlardı. Bilindlil gibi, ınşnızler 
en yflklek bir yasama sevlyeslne 
vamut bir mlllettller. Hatta 1937 
ft 1938 ııenelerinde muharcıbeye 
strmek noktasındaki tereddütler! 
c1ı9 bu yaeama sevlıyeslnin düşmesi 
korkusu kll. İnglltere'yl idare e
denler o zaman şöyle di.isUnüyor
leırdı: dünyanın en zengin milletl-
7& Haıyat seviyemiz çok yüksek· 
tir. Zaferle netkelenecek bir mu· 
1-rebe bile bize bu ref:ııhı temin 
etnüyeblllr. O halde mUmkiln ol
clatu kadar harpten kaıeınmalıyız. 

Fakat harpten kaçınan İngllte
l'e')'e harp gelip çatmıstır. İngiliz 
mtlletl en ağır fedaklrlı'ldara kat
Jmmak zorunda kalmııt\J'. Bütün 
Yarbklarının tehlikede olduğunu 
_...ııyan tnafltzler, o}&'un bir mtllete 
11*Jfır feraptle bu atıt 711k11 o
,.... beriDt aiJDıl}ardır. Kim-

• 
Karın doyduktan ve 

· s1rt ısindıktan 
. sonra geri kalan 

kaza ne 
.:J> 

devl·etindir 
• 

f Sükr:ESMER l ................................................ 
senm şikliyet ettiği görülmüyor. 
Bu me...-zu üzerinde herkesin söy
ıediğı şudur: 

- Biz harbi lstemedlık. Harpten 
kacınma1< !cin şer.et ve haysiyeti
mizden bile feda.k:Arlıkta bulunduk. 
Başvekilimiz muarızlarımızın ayak· 
lanna giderek sulıh dilendi. Faıkat 
bize karşı açılan muharebe bütiln 
varlıtımızı tehdit eden bir şekil 
almıştır. Bunun k;ln IAzımgelen fe- · 
dakArlıkta bulunaıca~ız. 

Harp mesullyetl hak·kında.kl ka
naat ve te!Akklnln ne derece ehem· 
mlyeU olduğu bu cevapta sezllmeok· 
tedlr. Bunun içindir ki İnglltere
nln harpten mesul olmadığı ka:na
atln1n yerleşmesi lcin hususi bir 
dikkat gösterilmiştir. Ve hlc bir 
lngillzln bu noktada en ufaılc bir 
tereddüt beslediğini görmedik. 

İngHJzler önce. eski za.manlarin 
gerıl. geleceği QhıJdlyle bu fedakAr· 
lıkta bulun-maıkta killer. Fakat 
şimdi eski zaman cemiyetinin bir 

defa daıha geri dönınlyecdi ve 
harple gelen bazı şeylerin daimi o
larak deva.m edeceği kaınaatl ya-· 
va.ş yavaş yerleşını•ktedlr. Harbin 
inglliz l'lctısadi sisteminde ve icU
mai hayauııda nasıl bir inkılAp ya
ratacağıni kes!n olarıı:k söylemek 
mi.imkiln değildir. Belki de bu, har
bin ne kadar süreceğlncı ve nasıl 
neticeleneceğine bağlıdır. Fakat 
zengin orta sınıf halkın hAklmlye
tlne dayanan kaplt:.ııllst cemiyet 
şUpheslz arkada kalmıştır. Bu sis
temin bir mesnedi olan para erlylo 
gitmektedir. Sanayi ve ticarette 
hususi teşC"bblls Sf'rt kayıtlar altına 
alınmı.ştır. Devletin nazım rolü ik
tısadi hayatın her safhasına şamil
dir. Fakirle zengın arasındaki fark
ların azalması gLbl bir cereyan al
mış yilrUmekt.edir. Bİ.ı lnkıLAp ne
rcıye karlar varacak? Bunu bugiin· 
den kestirmek mümkün değilclir. 
Fakat bir asırrlan fazla bir zaman 
evvel tngllterı"de aristokrasinin 
kuvveti kınl:-ırnk yt>rlne orta sınıf 
halkın hf\kinıiyc>tl gr-çtiği glbl, şım

·dl de ortıı sınıf hnlkın yavaş ya
vaş tasfiye edilmekte olduğu gör!i-
1 liyor. Orta sınıf rla şimdidPn tali
hin bu cllvr$ine hoyun eı!miş yeni 
\'azl!>·etı! uymıya çalışmaktıırlır. Bir 
sürü hi'zmet~llerle c;evrilr<hllN'<'k o
lan büyük bir l'VP glrrliğ lmlz za
man, ev snhlbı hizmetçi hulmalk 
mUmkiln olmarlı ·mı ve PSasım bul-
sa bile onlnn kullanmak ıcın pa
rası bulunmadığını söyleyince, de
dik ki: 

- Hele harp ge<:sln. Eski hayat 
geri gelir. 
' Ev saıhlbl yüzUmilze baktı ve ce
vap verdi: 
~ Bunu hl<; ummuyorum. Eski 

zaman cemiyeti bir defa da:ha geri 
gelmemek üzere gôcmüş gitmiştir. 
Gelecek olan cemiyette böyle yirmi 
hlzmet<;lll, beş şoför!Q, on bahçı
vanlı evlere yer yoktur. 

lmriltere'de iken Uzerlımde en 
derln intiba hasıl eden 9Bzlerden 
biri de bu olmuştur. 

Dar/ıfı azaltacak tedbirler: 

ithalôt, ihracat ve 
istihsal artıyor 

(Bqı ı . .inci sayfada> 
bir iktwadi faaliyet ile nıllmkUn 
labilir. 

Bugünkü iktısad1 1 

mızdan bir kısmını, münhasıran harp 
o- ekonomisi meseleleri üzerinde çall§

tırma.k Uzere merkezde topladık. Bu 
suretle vilcııde gelen Harp Ekonomi. 
si Bürosu, dikkatli ve bilgili bir etüt 
iatlyen bugünün ve yarının iktısadi durumumuz 

Yurttaşlarım. 
13 Uncu TaSRrrut Haftası münase

betiyle Ulu.sal Ekonomi ve Artınna 
Kurumunun hazırlıı.dığı bu kıymetli 
fırsattan istifade ederek size bu
günkü iktısadi durumumuzdan kı
saca bahsetmek ısterim. 

Hadp seneleriııde umumi fiyat 
muvazenesinin çeşitli .ebeplerden 
bozulması bilhaBSa hibubat yetloti
ren müstahsil aleyhine oldu. Bu hal 
istihsalin azal.maaı tehlikesini orta
y& çıkardı. Darlığı gidermek için en 
iyi çare, istihsali teşvik idi HUkü
metçe bu iatikamette ve llk adım o
larıık alınan tedbirlerle, fiyat muv&
zenesi zirai lstilı.8a.l lehine iade e
dildi. Bu suretle memleket nüfusu
nun yüzde ıekaeıılalıı emeği değer
İendirlldiği için, istihsal sahasında 
yeni bir çalışna eevki b&§ladı. 

Almakta olduğllmuz malfunat. bu 
sene ekilen arazinin geçen senekin
den fazla olduğunu göste~ktedir 
ki, ı 943 yılı geçim vaızlyeti bakımın
dan bu inklta! Umlt vericidir. İstih
salin artışı nlsbetinde geçim duru
mumuzda ferahlık görWecektir. 

ithalat ve. ihracatta 
artış var 

Kardeşlerim, 
Birkok milletlerin hayatı üzerinde 

ııü.mullü tahripler yapan harp felAke
ti memleketimizin ikt.ıııadi btlnye
si~ de menli tesirler icra etmek
ten hali kalaımıı.zdı. Bu sebeple it
lııalatın ve istih.salitm azalmasına 
mukabil Milli Müdafaa ihtiyaçları
nın artması piyasada bir darlık vU
cu~a getirdiği gibi bu vaziyetten 
i.stifıuleye kalltışıuılar da oldu. Ba
zılarının, gıda maddelerini ve muh
telif emtiayı banka depolarında ve
ya gll.mrük antrepolarında beklete
rek piyıı.sada aunt darlık yaratmak 
istedikleri görUldll. Bunu önlemek 
üzere, bankaların emtia mukabili 
avans vermemelerini, verilmit avans
ları sUratle tııaflye etmelerini ve 
gümrük antrepolarındaki mallarm 
kısa zamanda piyasaya çıkarılması 
hususlarmı temin ettik. Bir taraftan 
ela itlıula.tın artırılmasına çalıştık. 
Bu tedbirler çok iyi neticeler ver
di. 

Son dört ny içindeki lthallltımı
zın geçen seneden 40 milyon, ibra.. 
catımızın da 28 milyon lir a fazla o
luşu bu hayırlı inkiıafın canlı bir 
ifauesıc.lir. 

Fiyat murakabesi ve 
vurgunculukla savaş 

Fiyat murakabesi ve ibtikA.rla 
mücadele işlerinde belediyelerin, ça
lışmalarmı dıUıa iyi tanzim e tmekte 
olduklarını memauııiyetle görmekte
yiz. Bu yönden, tatbikattaki bir kır 
sım aksaklıkları kaldırmak ve ihtl
kı\rla mücadeleyi daha müesair bir 
hale getirmek için, Milli Korunma 
Kanun•ın<la bazı defi§lklikler yapıt. 
ması hakkında bir kanun projesi Jı.a.. 
zırlandığı gibi, tüccar, sanayici ve 
esnaf ziln.relerinin sağlam bir mes
leki teşkılita bağlanmasını ve milli 
vnrlıt;unızın teıııc:•int teıtkll edecek 
elan mcıslek ahlAı- ve disipllnhıin bu 
teşkllJ.· vaaıtaııi' le, t-esla ediır..e61r.i 
temin edecek kl nun da Büyük Millet 
Meclisindedir. 

Dıı memleketlerdeki tica.ret ata
ıelerlmimen ve :merke31dekl dıter 
kı)'IDCtli '" m(ltebw .u.manıao.. 

meaeleleriol t"etkik etmekt~, lUzum
lu plı\ıılan hazırlamakta, harp ekono
mLei fikrinin merkezden ınııhite doğ
ru yayılmasına çalışn\aktadır, 

Ahval bize gösteriyor ki, bütün 
bu tedbirler meyanında, zlraatte ve 
sanayide istihsal verimini arttrarak, 
bugüıı için olduğu kadar, harp son
raaı dünyasının iktısadi sarsıntıları
na karşı dn hazır bulunmamız lca
betmektedir. Bu işte bilha..ssa vatan
sever Türk köylüsüne ve 'rtirk işçi
sine düşen birçok vazifeler vardır, 

Hepimiz b!Lmdlyiz .ki, memleke
timizin bugünkü iktısadi varlığı, he
nllz bizi tatmin edecek kadar hık.işaf 
etmem.ittir. , 
Komşu Bulgaristıın'ın buğdp.y is

tihsuli hektar başına 15 kental oldu. 
tu halde, memleketimizde ancak 11 
kentaldir. Bizim Uçto birlmlz kadar 
nüfusu olan Avuıturalya'daki fabri
kalann adedi bizden 10 misli fazlş.
dır. FiıılA.ndiya ise, altıda birim.la 
kadar nüfı.tııu olduğu halde, bizden 
üç misli t.ar.la vapur tonajına rmıJ.ik-
tlr. • 

Bllyilk Tiirk Mllleti, medent Alem. 
de liyık olduğu mevki• ve refaha 
yl.ik.seLmek için çalışkanlıkta da ör-
nek teşkil etmelidir. -

İatatlatikler, harpten önce köy
lümüzün aenede ancak 117 ~Un ça. 
l11tığını gösteriyor. Halbuki filen 
çalışmak kabiliyetinde olan bu 8 mil
yon vatanda§, boş durdukları gün
lerin bir~ saatini mllımtir i§lerde 
çalışmak ile memlekete milyonlarca 
it saati kazandıra.bilirler. Yalnız bu
nunla, milli refahımızda bUyUk blr 
yükıelU, temin etmek mUmkUndUr. 

''Cehaletin vergisi çok 
ağırdır!,, 

Diler taraftan, bazı iılerimlzde 
fena görenek ve cehalet yüzülitlen 
utardığımız zararları, bilgimizi artı. 
rarıı.lt telAfiye .çal11malıyız. Tür!U fe. 
dakiriıklvla satın aldığımız ~ 
sal vasıtaları ve m.akineı.nn gok de
fa bakımsızlık ve bilgisizlik yUzUn. 
den harap olluğunu görerek yür~ 
lerimiz sızlıyor. Bu kadar muhtaç 
olduğllmuz bu makineler, daha mas
raflarını çıkarmalan heder olup gi
diYor. 

BUyük ı.t:llll Şefimizin (cehaletin 
vergisi çok ağırdır) sözilndeki derin 
mina üzerinde dikkatle durmak ve 
her husuat:a bilgimizi artumak kut
sal blr vazifemizdir • 

Bir diter mUhlm vazifemiz de, iç-
timai hayatımızda her gün !:eşitli te
zahürlerini gördüttlmllz (lıraf) dan 
kaçınmaktır. iı yerlerinde, evlerde, 
misafir oldutumuz otellerde bir t..k 
elektrik limıbasını lilzumsuz yere 
yakmamak, bir tek mualutu bot yere 
..;:ık bırakmamak terbiyeıinl kendi
mise ve çocuklanmıza telkin etmeli
yiz. • 

Kullandığımız her hangi blr ıeyi 
atmadan ön~. gerek bir fert için, 
gerek milli Oonomi bakımından tek
rar kullanılmasına ve iıe yaramasına 
lmkln olup olmadıtını araştırmalı
yız. Elektrik, su ve havagazından 
kısmak ıııretiyle taaarnıf edilecek 
bir avuç kömürün, bir maklneıye bir 
devir daha fazla yaptıracalmt dU
tUnmeliyiz. 

A ilece her türlü J11k.sten v e israf
tan kaçınılarak yapılacak ta .. rruf
Jıa,r, ~ rcfiıb.ım aıtK&cala ci~i. 
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B. M. Meclisinin 
dünkü toplantısı 

(Başı ı. inci sayfada) 
sa.siye ve lnUhaıbı Mebusan Kanunla
rının bazı maddelerini karşıJaı;Urmış
tır. 

Ali Rıza Tilrel <Mardin>, yaban
cılarla evli olmanın mebusluğa mAnl 
olup olmıyacağı meselesini münakaşa 
etmlyeceğinl, cilnkil bunun bir Teş
kfülU Esasiye mevzuu bulunduğunu 
söyledikten sonra TL'·,şkili.ltı Esa.<ıiye 
Kanunumuzun, tam deınokrati'k efö&S· 
lara g,öre yapılmış olduğunu, hattti. 
blrwk memleketlerde bulunmıyan 
bir haıkkın kadmlara da mebus olillaık 
hıııkkının bizde verilmiş olduğunu, 
Teşkilatı Esasl:ye Kanunumuzun ru -
hunun tıııhdltçl değil, aksine geniş öl
çUde vatandaş kütlesini Deovlet idare· 
sine lştireık ettirmek olduğunu kay
detmiş, Meclisin, encümenlerin Hk 
vazlıfeleri tekliflerin Teşkilatı Esaal
~eye uygun oıı.ıv olmadığının tetklkı 
olduğunu, binaenaleyh verilecek ka
rarın buna da;.- bulunduğunu söyle· 
mlştir. 

Süreyya Ôrget."<·ren CBitlisl, Teşkl
IAtı Esaıslyt' Kanunu yaıpıldığı zaman 
da bu me.~ele üzt•rlnde hassasiyetle 
durulmuş olduğunu halırlattıktan son 
ra, mcıbus seçilebilecek olanların va
sıflarının Teşkilatı EsasLye Kanunu
ntın 12 inci maddesinde sarih surette 
ynzıı'mış olduğunu, buna başka bir 
kanunla hiç bir kayıt ilAvc Nlilemi
;ı. eceğinl uzun uzadıya i'Zah etmiş ve 
sözlerini şu ci.imle ile blUrmlştir: 

"Arkıırlaşlarıma, teklifin reddini ve 
Teşkilatı Esasiye Kanununun tadili 
teklif olunsa dahi buna liizum olma
rlığı kanaatine varmalarını rica ede
riın.0 

Bu sırada Reis, müzakıırenin ye
terllğj h:tkkında verilmiş takrlrler bu
lunduğunu hatırlaıtmış, KAzım Kara
beklr de, milzakereıı.ln kıl.fi olmadığı 
lizerinrle konuşıı.c!ığıni söyliyerek ye
niden kürsüye gelmiş ve müzakere
nin devam etmesini, eğer kendisinin 
beyanatı kafi görUlmüşse heyetin es
ki kararında sebat etmesini rica et
miştir. 

Reis, daıhili nl~amnameye göre ve 
Re-fik tnce·nın de teklif ettiği şekil
de ön<'e TL'ISkrliıtı Esasiye EncUmenl 
mazbatasının, ı."Onra da 10 unru mad
denin büsbiltün kaldırılmasına dair 
olan NAzım Poroy'un tekllflnin reye 
konulacağını söylemiş, 'bunun üzerine 
Dahiliye VekHl Recep Peıker söz al
mıştır. 

Mazbatanın nu, teklifin mi daıha 
önc.-e re:Yt! konulması gerektiği hak
kında lıl.>ceP Peker taraıfından verilen 
etraflı l:taıhuttan ve 1smet Eker <Co
rum) un, TeşkilltJ Esasiye EncUmenı 
mazbatasının bir prensi-p mazl:Jata&ı 
değil, bır usul mmı:batası olduğu yollu 
mütalılnsından sonra reis takrirleri 
okutmuştur. 

Hasan Saka, Memduh Şevket Esen
daıl ve diğer baızı arkaıdıı.şlannın .Lm· 
znslyle verilen takrlr ısım tayini su
retiyle önce reye konmuştur. Bu re· 
ye 296 mebus .iştirak etmiş, 4 kişi red 
re.Yi vermiştir . • Buna göre, T•llAU 
Esasiıye Encümeni mazbatası kabul 
olunmWJ, yani. KAzı.m Karaıbeklr tara
fından mebus seçimi hak.kındaıki 'ka
nuna yabancılarla evli bulunanlar 
me-bus s~emeızler hükmünün kon
masına daılır yapılan teklif reddOlun
ıııuştur. 

NAzım Poroy'urt. buna ımttt~ 
maddenin kanundan çıkanım.ıuıa 
dair olan te.kliıfi de .re)'e lk.oDmUI ta
kat redded11mJ4Ptlr. 

Dün kabul edilen kanun 
layihaları 

Buından sonra nıznaımentn ötelkl 
maddelerine getllmlştlr. Bunlar ara
sında bulunan, BQy(;k Millet Mecll91, 
Rlyasetlooırihur, ve Dltvarıı Muhase· 
baıt 1941 mail yılı katt hesaplan ha.k· 
~undaki kanunla Bolu Mebusu Ldtfl 
Gören'ln, ıwukatlık kanununun mu
vaıkkaıt d!lrdüncU maddeslnlın A fıkra
sının teıfslri hakıkındaıki teklifi milza· 
kere ve Adltye Encümeninin mallJba· 
tası ıkabul olunmuştur . 
· Bazı dairelere 111it katı hesa&> ka • 
nunlari}"le İstanbul Mebusu Ziya Ka
ramursaıl'ın Arzuhal Encllmentnln bir 
karannın umumi heyette mtıakerze
slne dair olan talkriri de kabul edil· 
dil<ten sonra Türkiye i:le Almaınya 
arasında Ucarl mübadelelerin tanzi
mine datr 9 llkteşrln 1941 tarihinde 
aınlll$manın tasdiki hakkındaıki 1AY1· 
ha görüeillerelk kıWbul edilmlı, eedlıkll 
erbaşların maaşlannın tevhit ve te
adUlü hııkkındakl kanuna ek kanun 
lAyihasl')"le, muharlıp yabancı ordu 
rıli?nsuplanndan Tnrklıye'ye sığınan· 
ı~ haık'kındaki kmıunun bir maddeel· 
nJn değiştidlmeıııine dair olan !AyHıa
lar tamamen, Ankara Elektrik ve ha· 
vagarLl ve Adana elektrik mileeseee
lertnln idare ve iıslet+Imelerl ha!kkm
dakl projenin 6 maddesi müruııkere ve 
ayne~ kabul edHmlştlr. 

Meclla cartamba e(lnü saat 15 te 
toplanacaıktır. 

Tadrler faturasız mal 
satm alamıyacaklar 

Koordinasyon Heyeti ta.tura · vermclk 
mecburlyeUne <lak' olan karanna yml 

b1ır hkra eklenmeelnt kabUl etrnıltlr. 
Bu karar ile tacir aıfatını haiz olan ha
kiki veıva hOkmt lllh1811ırln tlıearet 1ıc1rı 
faturaaız mıııl eatın alııMıl.an )'IUlllk e • 
d1lmektedlır. 

Yll nd Atatürk Kop1su 
V1I inci ATA.TURK k09UIN lıclın bu • 

ıı6n ~t ıs de HeJkevmndıe. böl.ııe, ku • 
1111ı ve o1cW mAlm-'1lıaı'1 tara.flııdaD bir 
topla.rıtı yaıpıJacalmr. Bu toplentıda. ko
l\IDUll tekNk hu8llellın 8ÖJ"(l9Ü'lecek ve 
alll\AC8k kanrlal' 1Ulllld llllO'llDDda bll
dtrllıecektS'. 

milleti dıe zencin eder. 
Lüzumeuz her türlü ı.tıhlAkden 

kaçınmayı bir memleket borcu bil. 
mel iyi& . 

Aziz yurttaşlarım. 
AnLayışh, medeni, teşkillth ve dl.. 

siplinli bir milletin hic;blr derdi, 
müşkül hiçbir meselesi olamaz. 

GüçlUğU yenmek en büyUk ve em.
ııalsiz bir zevktir. 

Bilgili ve isipllrıli çalışmak kartı
aında devrilmiyecek hiçbir mini yok
tur. 

Enerji, bu mukaddes kudret her 
ırktan çok, TUrkUn kanında dolaoı
yor. 

Bilyilk ve aziz Sefimlz etrafında 
derin bir inanıt ve batlanıtla sonsuz 
bir sevgi hAleei halinde toplanan utı 
milletimizi parlak bir istikbal bek-
11yor. Çalrıalım. bllerek ve inanarak 
go~ ~ıpl-. 

Varlık Vergisini! 
ödeyemiyenler 

Amme hizmetlerinde 
nasd (ahJlnılacaklar ! 

Varlık vera:lsi vermekle mükellef 
tutulan vatandaşların bu mükellefi -
yctlcrtnl yerlne gctıremcdllklcrl tnıkd!T -
de bunlar hakkında ne soceUe muamele 
yapıln<'Alh ve ne .-cfctıde Amme hizmet -
!erinde talıştırıla<"ağı hakkında diln öt
ledcııı ııonra MaUyc MUsteeannın reisli -
ll'kıde Nnlıa ve tktlsat Veıkaletler1Yle 

dliter llıı:lll veıctılll< mümeeslllctinden 
mürek'.kt•p bt.r komisyon hazırıanacıık 

tallımat.name proJcel Uzerlnde tetklkler 
yapmııılardır. 

Se~imleri tasdik edilen 
Belediye reisleri 

Dlya.roı:tkır belediye rel&ll~lne BB. Na
zun Onen'ln, Malatya I:ıelodlye reisli -
ğine Şcıflk Tuğay'ın. Van bt>ledlye reis • 
!lğlne Şil•krü YUMlk'ün, EGklşl"hlr b<'le -
diye rctsllıtlne K.'\mil Kaplanlı'nın, !lluğ'

la belrolye reısıııttne 1sk('!lder Alpt>r'ln. 
tzmlt belediye reisliğine l<l"TTlal Öz'Un, 
lntlhnplnrı hak'kındn meZ'kOr belediye 
mccllslt'!'lnce ittihaz olunan kaTar trra 
Vcltlllt'l'I Heyetince knbul ve ylllksek 
ta.sdtkn 1kt1Tan etmiştir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun güzel 

bir 1 eıebbüsü 
Bllhnssa btiyUk şehlrler-.c nakli va· 

sıta.sı bulmak zorluklannı ve iktisada 
rl,l.Yot JU;mmunu litişUmıı Ç-Ocuk Bstr • 
geme Kurumu evvelce de yıııııldıı7ıı gllbl 
Kuı•hıLll Bayrumı lclbrtklcrln!Jı g112cte 
sütunlarında yııııılmasını teklif ctmekte
dll'. 

'!(apılıııı.•aık t.ebr~ ve ziyaret masnı!· 
lannı ı.;tıcwk Eıılrııl"rtlo Kurumuna ha -
jtışlı)•anlıır bu te'brllki yapmıs ve ken -
d1slne tl•b~ yapılmış say:ı.caklardır. Bu 
ma.k.'llLtla bağışta bulu.nıınların lslmlcrl 
gazete ile llAn olunac·aktır 

liUKünıkü sarUarn pek uygun olan 
l>u tekll!ln kahulil yurt yavruJarının lh
tlyacla.nn.ı <la ~mr&ıl:ımada bilyük bir 
kuvvet olacaktır. 

Ç. E. Kurum un un 
idare masrafları 

Cocu-k Ell!l"ııeme Kunımuruıan gön • 
derlJml.ttlır : 

Bir konııre mllnaaebet1:Yle haY1Z' ce • 
miYetle111lılD vazlıYetlerl luıttmd& ~ • 
1enfn '" Ulua ııllll'A!ltelllın lfttlk&l eden 
~ mevz~ Cbcuk ıı.ııra.ne 

Kunınwnun kmdlalııden bdklenen bil • 
ylllt yardımJ.an yapamadııtı ve umumi • 
Je15e tıo tıUrlil müeıııııeselerm halktan 
toplamlan paraBann :y1izde eoll lslnt .ide. • 
re maaratı olarak ııertee.tlklert ttade 
olumnaactadır. Yacıılmıı!lcta olan yardım· 
len m>Uıdlı.fııa kasUyle burada 11ııde et -
me.v1 ltızuml'll bulmuıyonız. Genel mer -
kezlmlızlll büro masırıı.tı mruı:rat bütce • 
mızın ancak )'il2ıde a;ltıeıN teeidl etmek
tedir. Merkez ve l\lbelerimlıııde büro 
mMll'lltı bemaı h~ yo\rt'Ur. 

Keytboett Çocuk Eııll"geme KtıMJm.u • 
mı eeverı!ere w meeailllınl takdm- eden, 
~ hal'kımıa anıetmeyl Genel 
Meırk9I br vuwe tıe1Aldd etmı.tr. 

Ödemiı Çocuk Esirleme 
Kurumunun yardımlar1 
Ödemiş, 14 a.a. - Halkımızın mü -

:tahareti ile Ödemiş Çocuk Esirgeme Ku
rumu bu }'ll da yoksul ve yardıma muh • 
taç talebelere yardımlarda bulunmuılar
dır. Bu arada 160 babasız yoksul ıalebe
nin ayakkabı ve mektep önlükleri remiu 
edilmiı ..e Ödcmiş'tdd bütün okullarda· 
ki yll1dıma muhtaç talebeye iki bin def
ter dajmlımşnr. 

Bundan başka Parti'nin de yardımı 

ile 120 çocuia her güo sıcak yemek ve
rilmiye başlanmıfttt. 

Çağn 
* Arzuhal Encümeni buııUn IS'UP 

lcUmaından sonra toplanacaktır. * 011Jhll!ıye EncilmMI bugiln &t'UP 
IQtlnıemdan aonra tcplanacaıktır. * Mlllt Mildııfaa Encilmool bugün 
saat 10 da toı>tBJ1aeııkt1r. * 1ktl8a.t EncUmenl buetln saat 10 
da toı>lamıacaktır. 

Küçük Haberler 
* VeıklWk emrine alınm1' memu:r -

lııl"rn cocllk zammından !BUfade etti • 

rı.ımemeıert Maliye VeldWt ıı.ce karar -
!Qtın.lmıstır. * 2!5 "YUım bttınmıı yetimlerden 25 
YMIM ikmal ederek doktora 1ıctrı talı • 
sile devam edenlere yetim 111Al841 verll
ırıenH!81 ka.rıı.rlatrn ıştl!l'. * Buınıa'rı.m Hamlan~ nohlyeem -
de bu)Unan krom ma.dent m.ustahaMA -
Unın yüzde on nlebt reıııme t.Abl tutul -
ması ka4"11Thı.'1nıttır. * FetJl'ılYe'de bir memurlar lstlmltık 
kroperatıtl k\ınlill11'Uştur. * Devlet KıırllMln'llıtuVa.M dElccr ta • 
lllhl. ötreıtmerıi B. Tarık Sevene!' oJaı.I 
taıUblkalt 91lhne8l telkııılk mıtlôilırl'illtü ne 
tayJın edtlm1ırtlır. 

CUMA GÜNÜ 
KURBAN BAYRAMI 
Dlyımet r.ıeırı Relslltlnden : 
18-12-942 tarihine l'819tlıyan cuma 

günll KW'ban Bayramı olduğu ilAn 
olunur. Saat da'ki-ka 

Baıf.ratn DllD)fm 1 il 

- Vazife başına ! 
Tevfik Fikreı'in "Sis" mamuaı~ 

sindeki o ustalıklı bey.itler ve mıı>ralar 
arasında benim üzerimde en derin iz 
brakan ve yüreğime dokunanı fU mu
radır; 

Ey kimsesiz, t111are 'ocu•lor, h'le siz
ler, bele sizin." ... 

Geçenlerde ıanıdıiım bir hanım. 
diyortlu ki; 

- Karşımızda okulun küçük tale
beleri yanıauzdaki yOıkuJtan inerler, 
çıkarlarken sokakta' bulunmaya tabam· 
mül edeıniyorwn. Jçleriııde Çl~k yok· 
su! olanlan var. Bunlardan ikisi ge • 
çcnlcrdc aralarında masum masum ko
nu~u)·orlardı. Birisi diyordu ki; 

- Ben evden bir dil1m ekmekle 
bir şc:ker ~cıiriyorum; onu )'iyorwn ! 

Bu yavrucukların karnını doyur
mak hc:1>imi1.in bo)nuna borç olmama· 
lı mıdır? 

ınedi; bizi bir gün bile ~cikıfrilme • 
mesi gereken bir vaı.i[eye çağırdı: 

- Vazife başına! 

*** 
Akınlara dair! 

En sevdiğim, en ahenlcli kelime -
terden birisi "akın" sözüdur. Hele 
büyük şairimizin: 
Şehsiivmanı ltılıç /toymtl1'f11lt azmiyi' .,,,,,, 
DolN Jizglrı ltos111orl.wtlı aimd.

.M""" 
beytinden sonra bu sörii bir kat 

daha sevip beğenmemek elde değildir. 
Kelime "* güzel, çok ahenkli ol

makla beraber, bu harbin başın~ 
ri, onu ürpererek okuyoc, üıicerdc 
dinliyoruz: 

Bi1' çırpıda büyük bir mahaff~ 

içindekilerle birlikte uçunm bava 
akınlan! 

Dün Ankara C. H. P. Viliyet Kon- Aı~ >ııidtran çeli\: dalphtl'f ha • 
gresinin çalışmalamnı bitirdiğini )'azan linde yaflılan tank akınlan! 
Ulus, "kimsesiz çocuklarla yoksullara lhlinultlir fldiÜl"h"" b'61ti tUr,. ~ 
yardım meselesinin giirüıüldüğünü" mısraım korkunç bir tekilde ger. 
yazı)or, ha>·ır, sade yazıyor değil, ınüj· ~eşriren deniz akınlan! 
dtliyordu. Geçen gün bir gazetede biribirl 

Partimiz.in bu lıte alacağı karar ve arduıdaıı vukua gelen iki akın haM • 
gerçcklı:şıireceği )ardım, bugünkü rfoi okudum ve tıunu okurken ne ir· 
Tüıi<irc'nin yarınki Tiırki)·e'yc ödiye- !didim, ne de ürperdim. 
ceği borcun ilk raks.iti olacaknr. Çünkü bu torik akınından IOIWa 

lf. • 'VUkua 1telen nMımnı akımndıın heh-
Ha>-aı ım ın yarısını öğretmenlikte sederı bir haberdi ve ne oJurdu. her 

geçirdiğim için ben, kimsesiz ve yok- akın öyle olsaydı •.. 
sul çocuğun ne olduğunu birçokların· J1. J1. .\C. 
dan daha jyi bilir, onla.11ın acısını yü- B • 
rcğimdt- daha derinden duyarım. l T pasaportsuz 

Zengin ve orta halli va.taııda$1ar, 
kimsesiz ve yokml çocuklarımıza ken- kelime daha! 
di azığınızdan pay hlilecek, kendi var
lığınıZ<lan hisse a~ ıracaksınız. 

Parti Kongresinin bu faziletkar di
leği hepimize bir rica değil, bir bor· 
t'U, bir ödevi hatırlaıışıdır. Bu bw-cun 
ödenmesini kolaylaştırmak, yoksul 
yavrulanmızın beniılerine kan ·..e 
yüzlerine renk getirecek sıcak aıı kay
natrfl dajhtmak için de ıefkaıli ve fa. 
1ilcıli kurumlar, Kwlaylıtr, Çocuk 
fairgcıne Kurumlan, Yardımseverler, 
scfcrl>er fazilet orduları halinde ha • 
zırdırlar. 

Vilayet Parti kongresinin bu dile
ği varlıklılarımıroan yoksul ve kimse
siz yavrular için bizden "iane" iste • 

Ağır İICİ karlı 

alacaklara 
Sonkinun - şubat aylan 

ağır işçi ekmek kartı ala • 
cak müessese ve şahısların 
yapacaklan müracaat şekli. 

Ankara VAlilltlındeın : 
KU-lıer: 

1) MU.talıdemler1n ellerinde 91>1Meıt • 
t1n • l.lkkA.rıun aylanrıda atır ltc:1 ete • 
mek kartı bulUNUl ve elyevm lelerirut 
de-Yam eden ltellerlne atır !iÇi ekmek 
kartı a.lmaJt ıstb'ea ~-ıer 1>11 
mu.tabdemlertnln w.te hal4ndıe birer 
llÜllha ~arıııaıneıennt tuızım ed«l!K 
Beledb'e llctiııat M!ldüdütüntln Stad • 
;rıımdıı.td atır ı.ct b!lroınıııa verecekler
dk'. Al'n.ı zamanda bu tıeyannamelerde
ld l&hıalar 1ıç1n de un ~ doldura • 
caıklan qatıda ömetı :vaD1ı tototraru 
v.llULlan Ha!k Datıtma BıırMkJer1ne 
ibraz etmeden evvel adı secaı atr ı.e

cl ııuro.una uate ue blırldbe vereıw vı-
7AI etttrecelderdir. 

2) Reaml müe•e elerde atır 1' a6 -
renlertııı detıtmez ııol:lırll elanek kartı 
alma.chkl.arına ve almcyacaklarına daJr 
da.trelerl tarafından verilecek vl!lrlkalan 
büroya lbraz etmeleri şarttır. Kom~ -
ea atır llçlıl111 kabul edllerııler Yllkan.. 
da.kt maddede 18Zllı ııera.ıte tAbl tutu • 
Ja.rak det!P' ıı~Wenı maıı- atı«" ~ 

kartı a!N'kı.r. 

8) Yeııı.I alaca.klan alır lılçUer ~ 

iM!: ıototrath bir nu.ha bcya.mıame tan
ılm ederek bunlantı dıa eaklll1 i'lbl lk
t.ısat MUdürlUtünUn yukarıda adı ııeçen 
büro&Una vertııneeı .ıuı.ı...wtı veıılka ala· 
eaklıU'dır. 

4) Sonteer.tn - mdrAmın 84Ylan lelnde 

Htber, havadis, malcaJe. hildye ~ 
tunlannda seyreld~tiğini ıti>ren-k seo
vindiğ:imiz ııasaportsuz yabann kt-li • 
meler, şimdi reı>he değiştin•re4c ilAn 
sayfalannda gedik açıp dile sokulmak 
istiyorlar: 

Geçen gün bir tane5i~ bahset • 
miştim: onu ıekrarlanuyayım. Dün 
ti)yle bir kelime gördüm: rcvizyôıüst. 

Yazılııına ııöre, telaffuzu da yan
lış olan bu kelimey-i ne diye Jrullanı
yorlar? Bu ilinı okuyanlar, ne demde 
olduğunu anlamak için kendilerini ~ 
mlllc zorunda mıdır.bw? 

T. f. 

Daimi kari 
alacaklara 

BeJ.eıHıve Relsl.tğ.lınden : 

1) 1-1-1948 &'llDUıııden ıııtbaren eelllto 
mir& Hıı.ılı: Dat11ma Bll'lllk.lıerme ~ .. 
luna.bl..lmeık: ve dab1 elemek .kanı .-. 
Wlrnek J,çln : 

A) Dltcr eeh1r 'Ve Jııazıılardan 89 • 
lenlerdeı, seıklllclel1 ~ ])dit.o 

ma Btrtlk!leri teeık1IA.ta vana bu '*'" 
lılldıeroell Jaıyıtıa.rmm RlJındli1n1 ... 
e1mu* kartı ııl1ll ııJıınadıJtılar ._.. 

terir birer (1/f!ll' ""'"''imw bel"Ni). 
B) GeldlıltWI l(fılır ve kazalarda Da• 
tıtına Birlikleri ~tı )llOllma. ma• 
ha.111 beledlye teııldJA.tından ft(VIL ldW 
muhtarı.ıı.nndaıı o ~ tanwnen 
aşrıldıkılarım ve kart U8Ulll _. 
lmrt atıp a.mı~ ıırart _. 
~ kart U8UflU olmadltmı bMllil' 
bir r11rr deıHııtrııw ~) ..- • 
me!erl ııı.taıecelcıt1. 

2) Haı1 Ye V~lıe l'Qlbtı 1'I, .... 
rlnUzde da.imi kıı.lacatı lcarıe.atinl _. • 
c1tnnqe11 ldrııselere cıamıı ekmek anı 
~. Bu tt1bal1a, 1-1-1949 
~den ttıbareıı Halk Datıana Bir • 
lllcl«l 11« '62ııstan Vt'G'& a.tıe relll1ndell 
evterlldn tal>Ulanru ~ 1lllrieı ~ 
1clra 1rontrııtıar- ~ da cıelJ9blt• 

lıa.n • yerkırtnden dalml " ~ 
ıı&tterr mut.ttıet bir wellaııv1 ~ • 
lerdtr. 

Bu eel>eoJe (Yrr ~.,,_ ~} 
ıretinnt:Yerıılere, ve eetw1mtızde dıaJm1 lllr 
lacat1J11 illpaıt lc4n lıean>ında ~ 

kira mukavelallnt veyahut dıa 1' Jft1 .,.. 
ıdkıuıım lbnlz etmt)'enlere ınıretl Jı:ıııtı.rı 
de daim! elemek kartı ~. 
dm, fılbu vedka1anrı llmd'lderı tana .. 
dtlmaıl )Qzunıu ehemnQııetla ~ ._... 

müeeaeeeden aynlmJ9 oıaıııa.nn aynca tan rica olıınır. flt'f'I 
ı.tmlerlnl aösteı1r blır MıJteyl de bu btl· ----
ıwa vennı.ve mü-1er mecburdur. 

&) V4!rllecek beı)'annaınelel'de: tteinln 
adı. 80Y&dı. <!otum tarlhl tkametctı.h ad· 
relll, DUtus tezkerl!8lnl mWı Ut'klmle olan 
Datıtma Blrllt\nill a4ı ve numarası. 

yaptıtı lelrı m~ caıı.tıtı ııemtı11 

adı yazılacak ve ı.Jerlnden 8)'Tl]d)klan 
zaman eUerflı&!n altr leel ekmek kart
ları alınarak Beledb'e h<tıeat MUdüt'lıll • 
tüne iade olwıaca.tı t.urılı ve taahhUt 
ohmacakbr. Eluıl'k puılan tıe:razın&me • 
ler kabul Ol'l.Jllllll17&C8kt1r, 

Müemete harici atır 1' a6renler ı 
CankaYa l<Qmakamlıtı. Cebeci Na -

MUctllrlılltü atır ı.ct bllroılmıa bat vu • 
nınk biıW maıtıı:ıu belVannam• alacak • 
lanhr. 

Alman bu ~ fototratıa -
nnı eldb'erek ~ yazılı IOl"l'ularln 
cıevab1t11 doldunı.nılı: altına lmzaladlk -
tan 90lll'll merı81JP vt!l)'a Jaı.yıtlJ bulun • 
ht)te MUdürllltu. lle Belediye lküııa.t 

tN1clan Eıınıa.t B1t'till Vt!l)'a kunımlanı1a, 

blrUk ve lnınml1an olmadıtı taJcdlrde 
mmtakalarmda.lı:I emnbet mer1r.ederine 
mOndereeatmı tudlk eWrtll 8ta4Yum -
dıa aoılan aıtıır ı.cı bllroırtlna numara 
kaJ'lllılı vereceklerdir. 

Allr' 1'c8114 ~ 1aı.tıul ecll • 

leın.lıını bennnamelerl a..me alu' ·
el oJctuk'lanN ır69t«lr dantl.'ll WI bu btl-
ronun m11b0ril l!1e mOhQrlenerek ltattH· 
ıe..ıne lıııde olunacak, ııahlbt bınMJrı.Jıa lta-

YJU;ı bıdundulU Datrtına Btrlltıne ırl • 
clerek alır leçl kartım ~. 

(Atır ı.ct vealkasl: yukarıda tototra
fl Ja.Pllık ·-- Dlll alır leellltl 
kabUI ed9mletk'. İ8bu ve8llca mukaıbllln· 
dıe dır l8Cl laırtmlll verUmeal.) -

Beyannameler 14-12·1H2 t.dıJndelJI 

:.~l&G cuma ~ ıı,qemırıe katlar 

Kozan'da orta mektep 
törenle açıldı 

Kmıtn. 14 a .a. - Kaum17,a brt .ar 
lntmak. elt'lctrlk ııııntnlh ll'UmWlk fi 
bir orta oıru ı acmıık ııay9lyle kll)'l'll& • 

kamm bMkanbtuııda prouaımue -
cemt.Yetm verım~ı c;ahtmalan ~ 
olarak teBlıl etmmta olan orta okul -
törenle açılmıştır. 

Sayın halkın 
nazarı dikkatin• 

Belediye Reislitinden ı 

Soııklnun - şubat 1943 aylan tJll 
,ınek lcartları dağıtılırken, sontd' 
rln • tlkklnun ayları ekmek k~ 
l'l!iUn kırmızı çerçeveli ana part;,,,. 
Hidk Dafltma Birlikleri taratın~ 
.naacakhr, Bu •ebeple uyın .,...., 
km enerindeki ekmek kaırUarınl 
11 JnDbafaza etmesi lüzumu eh~ 
lltfyetle rica olunur. 6711 

..,,-----------.-' ısııısaıwauıw 

Yurttaş ! 
Erken yat, erken ka_. 

Hem sağlığından, hem ıce' 
senden kazanırsın. .,----- - - ____ ,.,. 
aaıaaı.15 aaı~ -

Sta.cb0mda.k1 büroya veı1lmll o'.A~; 
tır. Bu mllddeilıl hitamından 90IU"' .,,_ 
pılaca.k mil.raca.at ve ltlrazla.r an~ IJil1 
rııı .-m belinden ııorını u bU:l ve ıe 
alMDacatı üAn oıumır. 



_,_ 
KAH/REYE GÔRE .. 

Rommel 
Mersa Brega'daki 

TELGRAF- TELEFON -RADYO HABERLERİ İJcllsadl Ye siyasi f İnglllz sulannda 
Resmi Teblij,lerde:, 

nıevzilerden 

çıkarıldı 

EIAgeylA 
fllrruzu111 dair 

Mihver' den 
C Baeı ı inci •ffada l 

Mı rara arutndaki kayalıklarda tiddec· ses seda yok Ji ~ler beltleoeNlir. 

l ki ingiliz ordusunun 
kuvvet durumu 

Lmklra. ı.c .... ~ ID TIMNI 
cephesindeki busmi muhabiri bildın~ 
TUftUS tak müttefik tMrrUZUDUD az kuY· 
'lllleCle yapıldıJı timdi anJatılmıfhr. Bu· 
..ıa beraber mihver lcomutam aeoeral 
Nehrin , mukavemet edebilmek için e
Hndekı hurürı ...,ıtaları kullanmak zo
runda kalıNttar. Bu sayede lagıHz kuv
'+'ederf durdurulmut ve battl bıraz da ge
riye Mılınıfhr. Libya'cWcl ıeluzlnd ordu 
le Tunu 'taki birana ordu arasında h~r 
hııap bir mukayMe yapmak dolnı de· 
liJdlr Böyle btr mukayese ~ An· 
derlOG icin hır hııluızhk olur Filhakika 
11 rdu Ellleaıeyn'de tam ınrvaıtlu 7 

taamıu (leÇllli Halbulc.i bi· 
ordunun turnmJ ,..,., )'&'+'af ft 

nitıbeten az lnı'lfttlerle Wdpf eımİlht 
Diler tanftıııı birinci ordamın -mb 

ble ilan d ımanın mmuala harlan· 
Dil .-arım ~ uzundur Fakat buna rıı.j 
ınea hücuma ıreçmek tercih edilmiştir 
tnaldi ede edıltbilttelc necitt kUJılqı· 
Jac.ıc teh J rden dııha mOhlmdir, ~ 

l ıaamıza daha bOylk lnınetler 
lamak lcın bekHyecdt olsaydı düı 
Tunu ra kuvv~r bir 111rene yer> 

ele ınklnı Yerilmi oJaaıkn Bu tak· 
m harebenitı TUOUI • dejil fakat 

t l'rKlannda ttreylll etmesi ilı· 
' bile vardı 

Tunus'ta lransızların bir 
başarısı 

r. 14 a.a. Franau: kıtalan 
n r h umdan aonra 

t mda etı mm yetil b r 
"""''tl"l'nlllllPrd t: :P'ranlız kt

fr nd f&V .. rıdan 
n m h r 
m ardır. 

Alman taarruzu 
haf ılledi mi? 

14 a.a. Bu sabah Ş • 
da bir ame mı mutıab

ı n te eratta d nfol yor ki. 
n ı ren QOk ddetl muhare-

n a Cedt'yda dan Matour'a 
r u an yanın datre tekllndekt 

t t ı r esine kal'll alman 
u haftlleımlıle w mllttefllcler 

yeN b!r haml41'1e ~ eıcı11nll& 

C B.,, 1 inci 9arlada l 
ınJılere lraqı ılddeW hUCUmlarda bltlwı 
mU1lanlır 

Tunua'ta alman uvq UCllk1an bir 
çak dütmaıı tankını lmJıa etm lenllr. 
AJmaıı ve ltaJwan ucıııitlan Bone ııma • 
nında bavusu )'ellJden ıkkıt'Ue bomba • 
ıam111&rdır. 

Slmal Atı1ka'da ~ edell hava 
mubantıeıerlınde ı:.ı dUlman ~tı dQ • 

l(lrüJmO.Ulr. Alman donanmaaın n uceJc 
varları ka.tHelerııı h!Jna)91 .nuında 

Qç dCltman U4latı du.tınnu.ıenıır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 14 a.a. İt&lyUJ ordula.n U· 

m4111ll ıcararaarumn tebutt : 
Slrena)'tca'da, 1aarMaJd faat1ı>'et a.ıt 

ko an temu na ve topcu Metine !rıh! • 
etmı.ttr. Alman avcılan, htcı kayıp 

vermeden 9 le dGltlmıa.lerdtr Am· 
ca 8 ~ da ueü topl&n tarafından 
dü90ı'Qlm ltUr 
~'ta mlllver uce.trhUı cta.man 

hatlannın aeırlıllndekl bea1 ballı hedef· 
ıere kar9ı .- S6ftdlh: sıaptıtı hGeum • 
ıera ctevam etmı.tır BHha.a Bocıe u • 
mana bu akln hedef oJmQtur Bu
rada bir cıok ı.ıtı>et aıan h~ la • 
tıJA!r olnKı4 w Y&ft&'l'n r Clkmtftll', Bir 
hava muh~ 4 motöMll lcl döe· 
man ueaiı lııablt a.lmıt ve )'an&r halde 
>ere/ mı.moetor 

Dllllnan ucaklannıtı Tunı.'ta Sus 
Mtırtne yaptıktan kın ne'liceltnde ılv ı 
halk arasında hlllııedmr dereeede ka)otp 

ve tıa.ftt maddi haar olmutıtur 

Bir mihver başarısı 
Berlln, 14 LL BeynelmUel ha-

berler bürosu Tunm'tllkı durum hak
kında .... ııdaki malCkmatl vermekte
dir: 

Teburba'nın batıemda hantlcetlerde 
bulunaa motorlu mihver kııtalan kuv 
v ti blr amerikan - insWa 8"JINDa 
kat11 veni rt uıvatta pazar dntı 
y n en müh m b r muvattalayeıt ~ide 

tml leni r. Hal't'ketlerme alstemll 
b r eNllde de9aın eden mihver luta
lan cenup batıya dotna yeniden Uer
leme k~detmlller ve da,nwu. ka • 
le haline aetlri)m.11 olm ld yerden 
atm~. tatil& kuvmlerlnln 1111· 
ratle Piri bçltlan 99DMIDda h411181 
ınawz blrllklerlM memup olan bir -
ook esır aluumlbl'· Bundan 'blıllca. 
balıa1 secıen mabaıll.re ilk siren al· 
man letlcilt 10 tank, ol aırh1ı tnı'lct6r, 
18 kamyon, '1.5 hak toplardan mQrek
kep bir batarya bl1'(IOk otomatik il· 
!Ah, pek QOk mWıııbere YMl'lul ve 
çok sayıda mllhimmat ve yiyecek ete 
sec:lrmlltb'. ~ eden .., ,, •• 
.__us_.~. 

Tuna C.- ı • dliM' k•' ,......, 
de lıltU lat81an laUılamml1a ._ 
aeomektea ~. 

Elageyla'dan haber yok 
LondN. ı.c .... - Allnııa .. ..,_ 

rad,olan Elapflı MJ_.mcte ınuhMoebe
oin bqladılt hakkında heaüı bici* hl· 
ber verrnemifdr. 

Akdeniz'de bir h.va 
muharebesi 

Ber6' J.f .... - Junbn-52 dpiede 
nakliye uçeJdanadan mOretckep b6,ek 
bir kafilemiz ı ı Ukklnua ..Mhı Şimal 
Afrika Sicilya ,ohında inı.dUz .... •· 
1arınu1 h ammnıa utnmıtnr. Kaffleaıhe 
bikum edea ~ ..... acta Dd lllOC&'-
16 een BeaufiP\er upldan da babı • 
ımlcu)'dL Y....,.ır nizam helinde IDPk • 
.... midiye uc:ak!M'lllMı clllflDllO &'+'Cila • 
nn• müteııclıliı lrikuml8ftGI maldaelf 
rilfelc aıqiyle P61kürtmBtJerdir. UclkJa· 
nmızıo ,_ ba11m kadar ııokulmı}'S te
şebbGs ecmit oı. bir 8-ufflhttt hlrcol 
um isabec alaııı ve bir k8' saniye z.- • 
f nda ale'+'Jer içinde denin cflltmOttlr. 
Bundan betkıı bir Juolcen'laniz bir mo • 
rörlü bir .... uçalı clüttırmllcür. 

Mihverin Akdeniz' de 
uğradığı harp ve 

ticaret gemisi kayıbı 
Loadn, ı.c .... - ................ 

n ıanimcllll sı-aı Afrika ...,, ........ 
IMlıl...,a••+.i dfitı ı ...tirilea 
~.,._ ... ,-Bele ....... =H•mdzıı&ı· 

Bir kruwz6r bau laııı .C kruvlilllw 
dabet ~ Bit .... ..,. ma • 
hakbk. dilet bir ~ ... _.IWI 
olarak batanlmıt. bir c1e1avJw ....... 
utracıbaq dijer BcOıne de ....,.. b,de. 
dilmiftir. 

Dokmu .......... biri .......... 
olmelı Gzere 14 Mıte .-w baıınlmat 5 
iaşe gemisi d ......,. ........... 

Tuouı'a .... \19 uk• ~ .. olu 

4~------- ........... m. 

Napoli' ye yapdan 
hava akını 

Kahire, 14 u. ltalılre nıı!)oasaaua 
veNiii~Paa& ..... N. 
poli'ye ,...,.. hna ._ ım..- ... 
piadeki aaıeriba bomba usa1du'a .. 
fıadaıı JtlPllmafW. Bu ... ...... 
müreıtebsta faıJJmmııur Ak.la 11Da1Ullla 
telıirde bü,ok yaqınlar cabnlauftlİ'. 
Cuma JÜDil •Poli',. .,...ı. lladlıı 
akmı de amerlmı uc;aldan ..,,, ... 
vapıılmıp. 

M. Lıval meıhul 
bir semte gidiyor 

Mrl. Petıln'Jn mektubu 
Berlhı' de 1111 uyındınll 
Vkıby, 14 a.a. - Vklısı ~un 

bllıcllTdtttne ıröre M Laval suetectıwe 
darıı.tır lrt : 

R1e bir IOPlıeye mahal bınılana • 
dan 86ytıyeb\Hrlm ki almanlann sate • 
rin1 w llHIDMatlmln bollevlcl• tehdk 

w ·~- btr du1le tndlnMk flnMaı 
kuanna.ıy ~-

*** M Lıwal. Şimal Atrıka'daıkl IOD 

_l_M_osı_o_n_~ı_GORE_"__.l~l __ •_~_·ı1_oo_n __ ~I 
Stılinarıt'ta tuıaaa tutulan 

alınanların 

durumları 

kötüleıiyor 

Almanlar cepheye 
takviye yollıyorlar 

Sfılinlrlf 19Y11sinde 

büyük bir 
ruskuvveti 

yenildi 
• 

Pazar günü ruslar1n 

30 uçağı düıürüldü 

yeni Avrupa 

Pertinax' a göre 

sulhfen sonra uzun 
bir intizar devresi 
aeımesl lizım 

Nnyork, 14 a.a. - Peninu: yuı)'OI': 
lıknncH '+'e sıyut yeni bir Avrupa kur· 
mak bususuoda bul'lda hlzırla.-ı bazı 
projejerdea birçok defalar ıı.bteanlfUID. 
Bu ProJelece sure Nlb muahedeler• o 
wızimiadan .,. bti bududanıı kesilme-

hldlse ero~n ve tefrikacı eetıertn oy
nadıtı rolden de bahRtmlt ve demlt
tlr ki: 

Amerikalılar, bllhaaa Jl'as'tadırlar. 
lns!llzler Ceuyir'dedlr. Darlan da o
radadır. Eter hı. Hlhlbl lee kendlalnıo 
acının. Hakikatte, bOtlln demeclerln· 
de Anclo-Sakaonlara k&rfl yaptatı 
tahkirlerden IOl\J'll llmdl onlara hl:r.· 
met etmek med>ur!)'etlnde bu1unu • 
yor. Darlan'ın bu IUkutu fecidir. 

Mcılıkova. 14 a.a - Moekova rad 
)'(1911 bucUn ötleden eorırakl y~ında 
ıuıııan blidlnn1-tlr . 

Berllın 14 a.a. - Alman ordu ı baı· sınden e'VVel uzuıı bir ındzar devresıııın 
komutarılıtmın tAıbl111 : PÇ'll>esJ ltzımaelınelttedır. Sulh muahe

desi hakkında bu diltünllt rarzı Harid· Staıınarat'ta tuzata tutulan alman 
kıtalarının vazl)'etl teaal&111111 ır Al • 
manlar bu kıtalan hava rı&lcl ~ r ola ı 
kullllllll\Ü euretl)'le "'-• ~ı.ıyorlar 
Fa.kat ı>y teeebb6a*1 de azalmııktadı 

Kalku ddl&nnın )'Ulmek ı.el · ye Nezareti Milsteıan M. Sumner Welld 
de bir cok dü9man hücumlan p(lıııllcQr • ıarafuıdan ~ illd>aharda ııhalire iti 

Vlchy aallhlyetlt mahftllerl. hQkO· 
met l't'tel M. t.ıwaıın meohul bir 
Mmte ırttmek tı•re buctın Vlchy'den 
hareketinin mutıtemel buhmdutunu 
haber veriyorlar. 

StaJlncrat ta:Jd alman kuvvet 
mev~ bir ar&l* 2'ı tUm- kadar 
~ı.u 

Sovyet r~sml tebliği 
Moeluwa. 14 a a SOV)let teb ttn<ıe 

dal.&l~ iri : 
Petain'in mektubu ve 11ta11qra4 ın enc1Gla't 

Berlin mahfilleri ıataıanmıa acı..nan 1stlhlllm annı ve 
Berlln, 14 a.a. - D.N.B ajamuUn ~ talı.._,. ffWln etmı.ier • Son ırünlerde KMm'*l&r bozk nnd 

llyaai muharrlrlne Jl6re Marelal Pe- dtır ın s«tler nde yap ıaıı h eket 
talra tarafından FOlırer'ln mektubuna '8hrlrı ıtm&l-batıaırıda Jnt.aııanmuı e- ıer netlcslnde çak 8IU'lda ..ır nm11 
verilen ~ili> Berllıl'de bCb'Qk bir a- le 8"kilea mevzileri tai*lm eıtm k!r ve cMMmanuı JatN h1lledl derecede 
IAka Ue lıcartılanmıttır. ve topçu mWı&rebeler1 yapm11la.rdır .-ıen utratılmlltıl'. 

Berlln'•e m1118ıhede ecWdı.tıne a6- 9t&ltncrad'ırı eenubuftCSf bll1!kleı1m!rı 
re Fransız ~let Relslnln bu mek· c10lman tanldanna ve plyadNlne Jral'lı Don cepbeBlnde ıta.ıyaıı ıutatarı tıoı • 
tubunda, anlaema ve ltblrlltt arzmu 1avum~r I>Otman taamızlan pQs .-vaıerın mevzii hUCumJannı .reNden 
M. Laval'tn pazar dnkQ beyanatında Pll*Ql'UnUel«' ve dıUtmaDI atar ~ 
oldutu kadar sarih blr tekilde ııtade kOl'tU!m4ı.tUr ıara u~ :ıa llOVl'9t 111,'atı dil 
edllmı.tır. Mf'l1tez cepheldnde Jrıtalanml2 bası lilrl.IJmOI bllllm bava ıcuvveuenıau ile 

Maretal Peıtala'ln mektubunda M. netml«* taıt.JTUZ hanılletl«t ,.,..,.,. 
Llıval'ln b9)tanllbnda izhar ed1len ar- ken ctll8' ıre1ım~ dOtmanm kal'eı ta· yalnız dört uçak ~ t 
zular Berlln'de ~ blr telslr )'(lrQtlll· a1T\ll&I mu ~. X&ltnln • llm• aölll kellmlllde mu 
meden lcQdedltmilUr. Bel'l1n mahfli- S h k I tıa.rel>lok!r devam tanelı:tedlf', Sov)IMle • 
ıerlnbı ftKrine 116re IOll ..,ıann M· ovyet ava a ın arı na vwıtıııne1 bul~ Jataıanaı kUIUr-
dieelerlnden aorıra tetkik edlılecek bl1' llollrova, 14 a.a. - lto1t«' aıanaanm 
ııok meleleler on.va cıkmıetır. Bu ıı..ıu.ı m~ blldtrMır : malc toiD ~pt*lU1 Melrtma v• ,_. 
bakımdan 111. ı..w.ı tanı6ndan shill- So9)'et Pile bonıU uealdan metles ~ atıMnete ııanınu.ur. Bu mQ· 

len ilin sOçJWderl ~ anıa.aı- t'elllleetndeld almıJannda mo.talıkem IMlllebttle 19lııldm &l ~ tum ıaıı-
maktadır. aJmerı llM!'\'Ziler1rıe ve muvaaala yoDa • ~. 

Fraıneıa Hllkllmet Retllnln yalmı- ,,_ da.J'beter Jndtrlıyor1ar Alınanlar ~ 2D -~ ~ 
da Führer ile ıröru.meac llmlcKnde ol- Jtear• bu PDldan lhttyattar _.._..__~ • bir Ol'dunun bulunclutu keıılmdl! nllt1ll 
dutu hakıkuıda imalarda bulUDlllUI ..... ..._ ... 
da Berlln llyMI mahfWerinde ban· dlr AlmMllaır RJeov tn lıMıltnda bOtGn neıt1ce9tz höcwnlanla 1tı68 tam .ır.,, -
retli tefsirlere 70l acınlfbr. Bununla ttcldetb1e dWun etıMlrte olan mtlt'dan metını.tr. 
beraber liJrıdbre bdar bunu teıylde- lll'llhanbe9lne llQttll mOtemııdltWl artan 
den ~ bir haber allJUDMDlltlr. ... ımtıtı lıvneUeft 90mMlrtedlr. 
Laval'ln bu ~ teıvdl etme- V.tllld l.uld oııı+awlı .. cm, ıtımt, 
Y1 du.o.ndQill l&lib tekUGer emctımle ~ alllıMl ..,..._, plylldt ...,..- _ 

Volkof Uz«'lnde Ladoııa 86lllDGn ee • 
nUbunda alrnm bQewn Jae&Ju'l ,..,.. 

lan btınlı:At ......... ---- bir 
- ......... IDeftllld ~ -.... =::ı.ı::e ~= '::~ ~-80\l)"Et ~ -.ı 

fC')"le 10hından dftnnMmeelne ~ mavattalc cılıUDUn....,. · .üıMll •Wlll ~ cllln l'le9 lll'ur. 
ten mGauıde edip emtı~ an- dlr. 
ı .. ılmMIDda mJbM tllll t..ıd1 -- ı D1a-' lııelllrn1eftle ufllr aa.- clW • mııımk Mina '" eelıl1Dl 'lıcırntııa1lın 
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li bullllnlecdl ha,ıt cemiyetlerini .. 
hi uaucaaık .... a.uitiie dök -
memeli)'İz, ili 
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- Öyle iııe ne yapalım? 
diyeo)ere, &pdcilunizia IOll aut· 

kwıdlılci IÖder1 bıc lr.ere .... balll'
Jııtalım: 

defa izah edilmıt \le MIOjutma devresi" 
ahiri O '+'akİtteaberf l'+'alD lisaaı U'UIM 

bile bnfauıar. Ba pro.feeiıı bu1hul 
padur. 

'~lec adamı.n lıaıbe niha ec ve
recek olan bü~ hesabın maddelerini 
kati bir ifade ile Uiıı uzerioe ~ 
den ene) bünm dünya uzenne bir feJl. 
ket 11'bi eökmuı olan bu harbin doiw
daju ve balediji bın&ır, kialer .,. he
yecaıalaruı tukuc eanesioe, berkesia .,... 
ziyed sükCiııJa ceckik edebilmesme .,. 
nihayet IUlb koofenuw mimarları cara
fmdaa brulacak ,eni A'lftllllS büaye.me 
JAııun ol8D mı•ıelDlllin K\llWI"" ID
dzar Jlzundır." 

Pabt bu 1111anw ale,lııinıle oJank 
biıdeobire tiddedi bir banıUc .,.,._ .. 
ur. Filbüika buaJan Hnmplen -U. 
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Alman 
bir musiki 

• ·- Her Tlrk ~ ailncle 
bir lnıra,ıuk fula -1 isclısaı w bir 

birQiaUI P" halinde buluneıaeoclwı 
'le heauz pzcce sahiplen) le bir anlatma· 
,. nnmmı oım..ıadao Nn,ork 11 
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alblııl bucıklanadaa banwı mühim bir 
luta11 cleiıul-"n kaJaaııkur Bu grev 
NC'VJOl'k ..... be,ileftnio 1932 -111· 
deaberi J'lllllldan ilk pevdir. 
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CEMiYET HAY ATI 
ASKERLİK İŞLERİ 1 da bulunan Umum MUdih-l'lık bina. , 

sının üzerindeki t.arastan 285 metre MALİYE VEKALETİ 
------------------ murabbaı kıııım pazarlık suretiyl ---------------e 

Çağn tecridettirilecektir. 

VİLAYETLER B - Y 81Pı1 iıılMt wnumi w- f('f)llf 1 
eartnameaı Mahkemeler C - Hususi ve .fennl p.rt.ııame ___________ _,..._ __ 

D - Maıhal llstaii 
E - Mrldöprl 

Açık teşekkür 
e-

uat 
ylC' 

ra Ankara Yeril MlkorJldc Şubml Relll _ 2 - Muhammen bedel 1610 11 
ııt nden : 25 kuruş olup muvakkat temina 

121 liradır. 
u 

Ş\11beye verdltt ıu:tre.lııde olmadığı ve 3 - Pazarlık 17. 12. 942 perşe~ 
nerede oldutu bLHnnm.tyen ııer'bclıt mQ- be günü saat 10 da Umum Mıidür 
~h t ve mühoodıa yed(!fc harıı ll&flayt IUğfuı tayyare meydanındaki bina 
A. Tetmcn 45148 kayıt numaralı BI - sında toplanacak komisyonca yap 

--
ı-

Mühim ilôn 
Mallye Teftiıı Heyetınden , 

Çam devrik satılacak 
DenlZli Orman Müdürlüğünden: 

Hukuk Mahke-
J:o"' - K~ hu!Asıısı 
G - Mukavele projesi 
H - Eksiltme şartnamesi 
1 - Projeler 
lstiJ1cnlcr b evrakı Isparta 

rl! ve 1'afıa MudUrltiklerlnde ek 
121 
yın 

lcclkll ve 319 dotumtu Tevfik otlu Ee- !acaktır. 
ret Oza.ntııı 10346 sayı ile IUl>C'mlze ve- 4 - Bu iııe ait keşif ve §artnnm 
ya bulundutu yertn aııkerl\Jr ıubetılne lerin Hava Yollan Umum M!ldUrl 

e-

7. 12. 942 tarihinde icra edilece
ği evvelce il.An edılmiıı olan Maliye 
Milfettlş muavinliği ın ı ı ı 4 şu
bat 1943 pel"§embc ılik e
dilmiştir. 

Evvelki ilinımı:ı:dakl prtlan ha.. 
iz olup da §imdiye kadar mUracaat 
etmemi§ olanların 20 sorıkinun 1943 
tarihine kadar müracaatları ilAn o
lıınur. (10537) 6572 

1 - De,nizli V lAyetlmn Tavas ka
:zası dahllınde hudutlan ı;artJl.aanesln
de yarzıJ.ı .Eskere ormanında numara -
lanmış 2019 adet muadili laıh.mlnım 
3263 M3. 055 D3. çam devrile ağacı 
bir sene zarfında ormandan cııkanl -
JlUıik üzere 30-11-942 tarıh ndC'n itiba
ren b ray müddetle ve ıkapaJı 7.arf u
sullyıle saıttlıfa çılcan!nustır. 

b lirler. ProJe, artnamelerl ok be
dclinın JIÜZ b:.nde tıır nlsbetlndc b r 

- U- bedelle alıııbllirler. 

cı- ıozumu müracaau llA"l o•ımur. tünde her gün görülebileceği il in 
2 - Satış 30-1.2-942 tarih ne rnüsa

dif ça.rşa.mba gunU saat 16 da Den z
JI Ornuın Çevl.rge Müdürlüğilnde ya
pılııcaıktır. 

3 14-XII-1942 tarlhlne mUşad :t 
pazartesi günWrı&>n it nren 15 giln 
müddetle ve :kapalı zar! usulü Ue e'k
slltmeye konulan lbu in hale ı 29-
XII-1942 salı günü snat 15 te Isparta 
Maarif MUdilrlil ti odasında teş k
kül edtX'l k ıkomıs3ıon tarafından ya

le-
ı-

cı Ut De a lesi 

Mesut bir doğum t 

(10807) 6841 olunur. (10708) 6755 

Çağrı 
Ankara Asker ııc şubeld Rclsl l!11ıdefı: 

ANKARA V ALİLİGİ 

Odun alınacak 
Ankara ValllJ.ğlnden: 

Ankara İnhasarlar Baş Md. 
3 - Hall Mzır bulı.mduğu vaziyet

te ooher saıynmıımul met.rem dbı -
run mutıa.mmcn f.ijatı (505) kuruş
tur. 

pılacak Ur. 
4 Bu lşe alt muvakkat teminat 

AHUPR d t hsU ctml4 kıymeUI tay -

Hukuk Mektebinde 5669 No.b talobe 

ltccn mclctebe devam etmb'<'fl ve mdc -
ebe bıraktıih ev adreıılnde de buluna -

ITU)'8JI yedek nakliye tetmml 329 do -
tum ve 50800 kayıt No il Konyalı Et -

hem otlu Nuri Pl$kln"tn hemen 79S9 
sayı le 1U'bem124! veya bulunctuıtu ye
tin askerllk ıutıesıne 1-0zumu müracaa
tı t!An olunur. (10808) 6842 

n 1 - Nafıa dairesi ç!n <12) to 
kuru meşe ve gurgcn odun miiba)a 

m ktan uç b n S('k!Z yüz doksan bır Ellerinde şiıe bulunan 4 Muvlikkat teminat 1235 lira 88 
kuruştur. • 

ı im C'll y(ikıiclc m o -
ek el'k 
k-
ım 

-
l:h-

Açık teşekkür 
im Kızıma ve bana yaptığı mi.ih 

birer ıı.me ıye ile hayatmıızı kurt 
ran Tıp Faki.iltes n ıı ikınci hnric 
ye doc nti çok kıymetli sayın op 
datör dok or Ha ıt Ziya Konuralp 
en kalbı mın et ve §Ukranlarımı 
arzeder, ve a istanları doktor Fe 
hi'ye ve BUlend'e de açık tc,,ekkU 

a.. 
ı-

e-
'a 
zı 

t-
r-

lcrimiı.ı blldiririrz. 

Zıraat VekAleti ZoOielmi ml1$ 
viri Dr. İhsan Akhun. 386 

a-

Otobüsü tabanca atarak 
durdunmya kalkanlar 

im lstanbul. 14 (Telefonla) - Taks 
ile Ycru Mahalle arasında iıli~en ıof 
Yusuf un .idaresindeki bir oıobus Mas 
ı.k'ta tabancalı iki ~ahsın tecavuzunc u 
ramıı ve aıılao kurıunlardan üç )'Ol 
yaralanmııur. Hakkı ve Mahmuı ismi 
deki iki mutecaviz yakalanmışıır. Bunla 
otobusu durdurmak maksadi>lc! ateı et 
tilı:lerini soylenıiılıerdir. Mahkeme Mah 
mudu tevkif etmiı, Hakla şerbe$t bua 

or 
-

ğ-

cu 
o-
r 

-
-
-

lukuıtu-

Bir tel vurgunsucu 
İstanbul. 14 (Tekloola) - Fazla f 

yatla tel satan Niko i5Glinde bir taar 
Mdli Konııuna Mahkemesi~ uç tene 
hapse bin lira ağır para cezasına mah 

i-

. 
kum olm111tur. 

İstanbul'da ekmek 
dağıtımı işleri 

lstanbul, 14 (TeJc-fonJa) - Gel«ck 
il)' tevzi edilecek ekmek kartları hazır 
laomaktadır. Vilayetin yeni bir karan 
m gore tehrimizde mevcut 200 fınn 800 
dıafnma birliğine ayrılmıt ve her fın 
11111 dön bin kipye tevziat yapması ka 
nıdaşunlmıştır. Yeni kartlar dağtlııi<en 
herkes hanıti fırından elemde alacağlfll 
mahalle birliklerinden öğrenec$tir. 

. 

. 

. 
-

İngiliz Kıralmm 
doğum yıldönümü 

-Londra. 14 .... - Bugün iogiliz b 
mtı 6 IOCI Geor,ga"urı 41 ma dotwn 
ytJdöoümü 9al'1lyda but09i bir aile rop
ı.otısiyle kutlanacaktır. Baıka ~ 
IÖl'8I yaptlmıyacaktu. 

Komünist Çin kuvetlerinin 
ıkayıplan 

Tokyo, 14 a.a. - Simal Çiıı'de büyük 
Doiu Asya harbinin bqındaııberi k~ 
münUt Çin kuvvetlerine karıı temizle
me harelcederi yapan japon imaları yal 
DiZ büyük çarp!Jıtıllarda 36545 mr a 
mışlardır Bundan başka komünist Çi 
bulan muharebe meydanlanoda 36868 

f. 
n 

ölü bırakmıtlardır. 

İnhisarlar Umum Md. 

Ambar tadili işi 
tnhlsarlar Umum Müdürluğiln -

den: 
ı - Keıılf, plan ve prtnamelen 

mucibmce P33abahçe Rakı Fahri 
kaın ambarlarının tadılatı ıııı kapa 
h zartla eksiltmeye koıunuııtur. 

--
2 - Muhammen bedelı 28410.96 

lira ve muvakkat temınatı 2130.82 
liradır. 

3 - ır kslltme 22. 12. 942 ııal 
sü U saat 10 30 da Kabata§ ta leva
l:ım 11ı.be11 alım komisyonunda ya 

1 

. 
pılae&Ktır. 

" - hcııit, proje ve ııartnameler 
her gUıı og!eden sonra sözü ıı:eçea 
tubeden ve Ankara İzmir baınıU -
dürlUkl rln en 142 kunı.ıı mukabi

MAARİF VEKİLLİGİ 

Atölye inşaatı 
Maar t VeklJllğlnden : 
ı) Kııpalı zart uaull:Yle yazılan l!faJUt

mede lstclcll cı1anamruu dolayıalyle, 2490 
sa.yılı kanunun 40 ıncı maddesi hillanU
ne ıı-!lrc pazarlıkJa lhalcşlnc kanır ve -
rllcn 492 156 Ura 75 kurut kesit bedelll 
Ankara Bölıı-c sanat Okulu eldrtı1k a
ölYC"SI blnnııı ınsaau pazarlıkla talttı ne t 
llıale ed ecekUr. 

T 
n 
p 

2> Pazarlıkla Dıale 23-12-1942 car -
aamba ıril'nQ aaat 15 te Ankara'da BU
yük Evkaf aııaı1.ımanında Mealdct ve 
1ıkn!k öıtretlm MOsteearlıRınd.a toı>tıı
a~al< Vddl19c l!lıale komla)'onunda ya • 
ıla.caktır. 

3) Bu lnşaat içki lüzumlu olan el -
mento ve demir VCktlllkce te.mln edl • 
ccokUr. 1 

4) Bu lneaata alt proje ve ıartname
ler, 24 lira 60 kuruı mukabilinde Ve -
kil Yapı hleri MU<türlilA'ünden alma

Lllr. b 
5) PazıırlıC!a ıı-lretı11mf'k için, 

~· 

h 

A) 23436 lira 27 'l<Uruetan ibaret mu -
akkat teminatın, 2490 sayılı kamınun 

Uldlmlerl dnlreııtnde verflm'9 olmaaı. 

8) En az 300 000 llnl !ık benZer1 tn -
saatın teetıhüt attld!A1rıe ve teahhüdün 

a olunduturıa dair vesika a&mrılrneit 
i1. 

C) tha.le tarltı tndm tlç ırtıon eınel (ta

n' 
m 

til günleri lııui<:) Nafıa Vek!TI1itlndl!'n 

m:mış ehfb"l!!t Vftlllaıaınm 1baraz edil -

esi. 
4) 19-12 ıımeılnP. ait Tl<'8M.'t Odıuıın -

oon v<'BlkR nlınmıe olnuı& 111rttıT. 
(10570) 

SIHAT ve İÇTİMAf M. V. 

Kitap ve mecmua alınacak 
Slhıtıat vıe lotımat Muavenet Vddlle
Retlk ~ Mec1ceı: Hırz-ıhha Mü

emeııeB\ Dkekt.örlütündell : 
tl 

MOcummtr& ~~ idil Jılılt.e -
sinde )'8Zık 45 ltalEm kıt81> ve memıua 
abone aıreıtıııYte ve pa.zarl*l& IM.ıa aıı

ooaılıtr. 

~--- (9llfi) ~ 
temJllaQ (~) .Hradlr. TallpJerin puar -
)1 

A 

.. lılCiralc etmek ilıleft 17-12-1942 per

eeırıme ırUnl1 mat ll de MGeıımme Sa.ıtlrı 
lma ~ balDl" bWulınıeaan. 

Ve lllVY9ldcaıt t.emtınatı yatınrıej[ ü -
:ııes"e daha evvel mOıraca&t etıneııeri-

C 10738 > 6786 

Deri satılacak 
Sıhhat ve İçıimaJ Muavenet Velcileti 

dik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesi Direktörluğüııdeo : 
R 

q 
Muesseseın.iz çiçek atıtt ıubesiııde 

ısı alındıktan soora mayıs 943 nihayeti· 
kadar kesilecek olan 200 - 400 dana • 

ann işe yarıyacak derileri pezarlıkla •
acaılmr. Taliplerin puarlıia iştirak e<· 
de üzere 17-12·942 peCJCDJbe giinü saat 

de mües~tt satın alma komisyonun -

ne 
J 
ııl 

m 
11 
da hazır bulunmalan. (10739) 6787 

zı 

d 

Kitap ciltlettirilecek 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve

kAlcti Refik Saydam Merkez Hıf. 
88ıhha l4Ueaseseai Direktörlllğün.. 

en : 

c 
.MUe88e3emlz kütilpanesinde mev

ut 400 adet kitap ciltlettirilecek -
tir. Muh&mmen bedeli (800) muvak 

t t-eminat (60) liradır. ka 
Taliplerin pazarlığa lftlrak etmek 

Ü zere 17. 12. 942 yerıembe ıı:Unü 
at 11 de MüeBBesede toplanacak 
tın alma komi•yonunda hazır bu-

sa 
sa 
ıu nmalan. (10740) 6788 

Devlet Hava Yolları 

Tarasa tecridi 
Devlet Hava Yollan Umum MU
rlütilnden ı dil 
1 - İdarenin tayyare meydanın-

a- I ra kırk altı kuru tur. 
5 Tnllı>ler n muayyen lhalP za-

a-
11 iş! 21-12-942 paz:ı.rtcsı cUnU saat 
on beşte dalnıt encUmende ihalesi y 
ınlmak üzere c~ltmeye konulmu 
tur. 

s-
bayilerin nazarı dikkatine 

5 - Şartname ve rnuikıı.veJf' pro
j erini Anknrn'da Orman Umum MU
dürlü !ii Denizlide Orman Ceovirge 
.Mi.ıdürlU ünde ı;Oreb irleor. 

manından üç gün once Nllifıa Ve tıle-
tiııe veya Isparta Vilay tine milra
cnatla ehliyet ,. kası nlmalan şart

2 - Keşif bedeli 84-0 lira muvıı:k . 
kat temlnatı 63 liradır. 

3 - lsteklllerln muvaıkkat temi 
nat mektup veya makbuzu t care 
odası ves kaslyle birlikte yukarda a 
dı gecen gün ve saatte dalmt encü 

-
t 
--

mene gelmeleri. 
4 - Buna ait kC<Ş!f ve şnrtnall'X'Y 

her g{ln Nırlıa MüdUrlül:'1lntle gol"{'b 
lece kl eri. (1()lj73) 6602 

1 
-

Tamirat vaptırılacak 
Ankara Val lığlnden: 
Ke$lf bcdcll 706 Ura 50 kuru tan 

ıbaret olan Onuncuyıl Okulunun ka 
lör fer tamiri atık ekslltmc suretly 
le yaptınlacaktır. lstckl crln şartna 
meyi ırörmc-k ilzere her giln Maarl 
MUdürlü üne ve ihale g{lnil ola 
21-XTI-942 pazartesi günü saat 15 t 
teminat akçesinin Husu 1 Muha eb 
MüdUrlilğU vezn~lne yatınlnrak da 
mi cocümC'lle m!lracruıt nrı ılan olu 

---
f 
n 
~ 

e 
1-
-

nur. U0574l 6603 

Çanta alınacak 
Ankara Vtı.H ıtındoo : 

-l> Bet adet köy ebe cantas.ı alınn 

caktır. Dr. Vııaıt Atabny mü~ 

nıamQIAtındnn olup muhtC'\.1yat.ı tamam 
olacııktır. 

2) Beher cantanın tb"atı 100 Uradır 
Ta1~ıer1.n tem.inat akcelcrb1e 28-12-942 
pazarteır1 ötlrom sonra vllA>"et d im 
encUmerune mtim<-a."1.tlan lAzımdır. 

1 

(10691) 6700 

Muakkip tayin olunacak 
Ankara VUAyetlndcn : 
Ztnıat MOcadcle MUdUrtlll!ilnde mün 

hal 60 Ura aylık llcrd.11 muaktı>Il#e 

memurin kanunundaki evsatı haiz bu 
luırunakla beraber orta tahsl'IH ve nu 
aBkeı-111< hl:zmetlnl yapmıe olan tay!n 

-
-

orunncnktll". 
Talipl("!" fazla olull!a milııabaka im -

tDınnı yapılacaktır. 

Tal ıılcrtn 18Uda ile viltı.yete mQra -
cııntıan. (10705) 6832 

Söğüt ağaçlan hakkında 
Ankara V!IAyetindı!'!l : 
2906 .sayılı nebatJan hastalık ve za -

rarlı böoeıkJenlcn koruma Jaınunu mu • 
ctıtnce l:ponomot ha.lereslnin lıılt11fııı1 al
tuıda buluıuuı BaraJ. Acaricadın. Omıan 
cıtUltı, Balkat, Dlkmell, lmnıhor, Ka

~ oevreırı Jıcdnde kalan ahadBk1 IÖ -

llllıt atadlınrml baoa eOOn. km1nnn11Bl 
icılll 4lıUlann aıövde Me blrlıeılt1ldEri no«
tanın 2ı'r50 Mntb )'Ukanıwıdım 118111. -
memt ve m.:ıe daHann )'ııkHmea, 78llı a. 
~ UZ«1nde W! tide halılınl» ~ 
ince llÔtilt da.)I b1nllnlmarrma ııureU!Yle 
mQaulele ııcr- ~. Bu 

ı.ırı kanunen mlllcetiet bWun&n 119.hlplıerl 

veıra ldırac:ılan ve 78h ut blllanl '8hl8lar 
taralırıdan nttıayet 1-S-1942 tarltıme ka
dar baeanlmuı, bu milddel za:rtında m0-
kellen)'etlerin1 )"&llm1)'8.Jl}ar .hlLlı.kmda 

kanwıun ce'Z& lrlll<Omlerlnln taAft>Ha d
hetlne ~ a1Akadar1ara tebııtt ve 
1l6n olunur. 

OKULLAR 

(Biçki dikiş tekamül 
atölyesi açıldı) 

Ankara Ak§am Kız Sanat Okulu 
MlidUrlliğtlınden: 
Kız Enatituırll mezunlariyl:e Ak

ııam kız sanat okulu mezunlannın 
a&natlarında.kl meleke ve maharetle
ri artırmak üzere okulumuzda biçki 
dikiş te.lı*nill aNSlyesl eçılmıftır. Bu 
atöl~ye devam ede<:f'.klere yaptıkta
n i§lere ve qbiliyetlerlne göre ay
nca Ucn-t de verilecektır. lstiyenle
rln 15. 12. 94.2 tarihine kadar okul 
idaresine mUracaa.tları. 

(10631). 6637 

Hikmet Özkan'a 
Ankara Ak§am Kız Sanat Okulu 

MUdUrWtllnden ı 
Maarif VekilliJtinoe tayin edildi

tiniz okulumuz kAUp ve hesap rm!
murluiuna be§ aün içinde baf)arna.
dıiınız takdirde hakkınınzda ka -
nunt muamele yapıla.catı il!n olu-
nur. (10704) 6757 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Her haclmdeki inhisar şarap ve 
b ra si <'lerinln depozito be<lelleri de
ğ! ece• nd<'n b !umum lokantn, gn7J
no, bar, şeci ve ba..vilC'r ~il rlndek! 
bu ı;~ <' ndı•tler n n mlktnrlarını hn -
clm itfb rly!C' dolu ve boş olarak en 
sc-c 16-12-19'12 snb:ıhına kadar b r be
yanname 11 lnh arlar BnşmUdürlil
ğUne blldirmelcrl Ildn olunur. 3020 

ENSTİTÜLER 

Memur alınacak 
Ha11RJ10Y.lnn Koy EnsUtusU E~t.m n 

Kun;u l\tUdUr ütündm : 
F.nsUtOmüzd'c biri 75 lira ücretli 

dn.kt o dlf:erl 15 llrn llM1 maasıı b r 
m«nu uk mUnhalıllr. Memurin kanu -
n 

6 - Tckll:t m('ıktuplannın 30-12-
942 tarthine milsadlf çarşamba g(inil 
saat ıs e kadar komisyon reisliğine 
ver lm l!ızınıdır. 

7 - t teoklllerln t ca.ret odası vesl
kastyle birlikte belll roilen gi.ın ve 
snatt.c kombyorın münı.ca tlan. (Ti
<'aret vesl!kooı koylülcrdC'n aranmaz> 
fın olunur. C2127> 106 

Mecra ve fos septik inşaatı 
İstanbul Beledi)' inden : 

Kadıktıy'de mecra in aatı ile Kurba
ılalıdcrc civarındaki Fosseptik <>Mn tk -
mali ~a tı kapalı zarr usul!!Jlc eksi t
mcye konulmuştur. 

Kcştt lx>dell <30605> lira (06) kuruı 
ve ilik tmıınatı (2295) 1 ra (38) kuru,. 
tur Mukavele, ekı;llt.me, nafıa işll'ı1 u
mumi ve hususi aal"lnamı-leı1. ııroJe ke
Gll hOIAı s1yle buna müte!eni cllltı>r 

l!Vrak (1) m <53) kunıs mu'kablllnde 
Belcdb'e Fen hicri MUdQrlüf:Qndon ve
ri !erektir. 

tır. 

6 - lnşaat için luzumlu olan de
mir ve çimento, bed li mütenihhlt ta
ra.tından ödf:'Jımek şartlyle maliyet 
f yatı ile, Maarif Ve.kill ğl delAleUyle 
lemın olunacaktır. 

7 Bu ınşaatın ancaık yüz yl.rml 
!ıs gi.ınUnde lkmnl ed leb lece ı ve se
ne mal ye ga;ıı ine kadar b t·r lemi
JIOCP •l c h tle 4304 sıeyılı kanunun 
1 ncl maddOıSI hükmüne göre 19!3 
mali yılına geçici mukavele akted le
bUcc, kt r. 

8 - Tekli! :zarflnnnın 2490 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde kapatıl
ması ve zamanında .komisyona veril
mesi sarttır. 

unun 4 UncU madd<'filndekl evsn!ı h iz 
taliplerin evrakı m usbltelertyle birlikte 
adı ECCC"TI m rlUA'e müracaatı:ı.n n lhale 22.12-1942 ııalı ıı-ünU snaı 15 ıe 

oıunur. CJ0803) rum ıtaı;ıı :=e~~e =:::"~ \b~z w 

9 - Talb>lerın 4 ve 5 mel madde
lerde ynzılı teklif mektuplar yle mu
vak1mt tem.lnaıt m<'klUıJ> ve diğer ve
s knlarını hale saatlnd('ll l saat önce 
kom zyon re sli ne makıbuz mukabl
lınde vermeleri IAzımdır. Posta g k
melerlnden Jcomlqyon h <; tılr sur<'lle 
me ullyet kabul edem<'Z. T llplt-rtn 
huna g()rı> mtirncaallan lllin olunur. 

2 r.; 1 r; 

mektupl:ın Jhaln tarlhlnrıden C1ek z) g 

ANKARA BELEDİYESİ evvel llelcd!ye Fen işim-! MüdilrlU((ü 
\.. mUrac-nnU alacnkl n fmnl ehliyet. im-

Dahiliye mütahassısı 

Yığıhımıya karıı 
Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 
Ankara Belcı1lye Redrll1~1nden: 

1 - UcilncU maddede :razı.ıı hWIUlllar 
beledb>e tunblhlcn anısına aıınmışur. 

2 - Bunlıarn aylan ııa.rctcet edenler 
608 ve 25'm nwna.ralı kanunlara aöre 

eezalandınlacaklarchr. 

1 

8 - A) IhU:ra.c maA1c1elertnırı daihtı· 
m.ında ve bunlar için Jcart vertUelnde. 

B> Nak:U vasıtalarına btnı.ıe. 

C> Um wnı yerlere ırıne ve cıklta hat
tan birbiri ardı aıra dlztlmeler1 ıneoı:ı.t. 
dlr. (3409) 81592 

İmar plfuıı yaptırılacak 
BckıdiYcler hnar HeooeU l-"eııı Şent -

ttndcın : 
Sabası miletald>el lrıllı1ea.tı De benılıer 

133 helctar olan Olreaınbe. kaMbaanm 
ılmııf' plAnının tanzlml ilıll Jcaııa;lt zarı ... 
BWb'te eiadtlmc)oe cıkanllmUıbr. 

lal mutuımmaı beden (~ ... 
y ft muvMıblt tıemma.tı dıı. <390.-) aı
dlr. 

Dılııllbne 25-12-1942 1lldıme TMlll -
l'MI. cuma ırllnll .at l6 1le Oırearnba be
lıeclb'e ~ )19pılaca.lcıbr. 

llaııt~ ııtt1nık edeoElder Naba Ve
lkAleUnden aJtta1deın ellJb'et \1Ulllcaaıb'-

ıe 1hale ı:ünönden 3 ırUn evvetıne kadar 
~ 1mar H~ Fm Şetllltme 
:mOracaa.t ederek i9tıaralı: vesikam almalı
dn1a.r. 

Bu iee dl mut<aVEle .e ...-O-• 
t.eb"nlatı Dahil!l)'le Vddlıetl Belıed1yeler 

İmar H~ Fen ŞefMttndm waıa Car
eambe. bdedbamıdert parw o1a.raık •-

ka 
den btr 11B&t evvebne kadar maJcburz ~

lll'tlndıe Cana.mba bekıcfboe l"e'llı11iHne 

telı?im edtımc.'1111 JAzınıd!r. 

zalı 111.rtrıame ~e saire ve kanunm brn
zı lAzım ıtelen d ııer Vl'fl alartyle 2190 

numaralı kanunun tarHaU <:evrC'Stnde 
hazırnyaca:klan teklif mektupfanrıı 1 • 
hale gQnU saat 14 e kadar D imi ı:-:ııcu

mcn nrmeleri lA:r.ımdır., 102 (2034) 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Bolu VlUl.yetlndPn: 
1 - FJcsiltmeye konulan iş: Dilz

ce - Akçakoca yolunun muhtc>I :t k -
lometrclerl anısında inşa ed le<.'ı>k 
ktırglr aynklı betonarme tabi~ elı 30 
adet menfez. Kcşlt bedeli 30000 1 ra-
dır. 

2 - Bu ~ atı şartnameler ve ev
rak şunlardır: 

A - Eksiltme &artnamesl 
B - .Mukaıvcle proksl 
C - Bayındırlık lşlerl genel ıartna

n;ıesl 
D - .Menfezlere dair fenni ve husu

si şartnn.me 
E - Keşlıf hulAsaa, Bi16llıeıl fiyat, 

mesahat cetJvelleri 
F - Betonarme bfty(lk kôprlller in-

5natı ha'ldunda fenni şartname 
G - Menfez projesi. 
lattyenler lMt eartnameıerı ft eN· 

rakı Boha Natla 'M4idtntUUrıde d
rebHirler. 

3 - Bkslltme 6-1-943 tar.llılnbı CM"
ııemtıa günü saat 15 te Boluda dabn1 
encllmende yaıınlacaktır. 

4 - Elaıılitme aıçık. olarak Y&l>lla
caktır. 

5 - Eksittmeye girebilmek için 
ı.teklRerln 2250 lira muvalkkat temi
nat Yermesi bundan başka aşağıdaki 
vesi.kalan haiz olup göstermesi lA
zını4ır. 

alınacak 
Zonguldak Ereğli Kö -

mürleri İşletmesi Sağlık 
Teşkilatı Başhekimliğin -
den : 

Zonguldak'ta Ereğli Kömürlerı İş
letmesi: sağhk t>eşkilAtına 300 lira 
ücretli bir dahiliye mUtehasınm a
lınacaktır. Avlık Uereıler U7.erine 
avnca pahalılık zammı verllnı.-kte
clir. Tnliplerin 25. 12. 942 ıtUnıl Rk
şamm:ı. kBA:l r Zorıgul<lak"ta 1 !etme 
nmıım mtldürlilğilne mtlmC'aatlan 
llAn olunur. 3014 

Posta nakli 
Kars P. T. T. Miidilrlü~ürıden: 
Ynzm oto, kı.şın arn'bn, kı7.ak ve 

lcnbınıda hıı.yvanla hattaıia karş?lddı 
iki <k>!a n!Vkliıyllt yıvımuısı ve gitme, 
gelme her Sc<frn-de ddkuz )"(17. ikflo yük 
t.-ı.şım8Rl şnrtnmncde gösterllen 1™'!\• 

zıllM'dc kflfi miktarda ıu..vvarı bulun
dunılmıwsı ve hm·~en yolcu ve ($"'a 
ıllmıı8cıta mütooı'hhlıd:ln serbC'tlt. bulun
rruısı meşrut Kars - ('.öte M"8RI pOSta 
mM.eıihhttllittnm aylı~ IJlın bf'Ş yUz 
öre. mutıımıman oooorıe 7.12.942 t.M
hlındeın ith.rEın 15 ıriln m~. k&
ı>llh :r.nrfla eıkııll~ 'konulmuştur. 
MUYaıldkat teminat 1350 llractn-. İb&
loo 2212.942 salı g{JnO SRRt. 15 te 
KM'!I P.T.T. MQdOrMiğilnde yapılac-.ak 
fır . .$artname ~ m0dtirrt11Jctedir. 
ısteJdllerln ~m saıattf!!11 bfır sam eNYe
Une kaıı'lar kaııalı rn<4<tUlJtyle tom+nlWt 
mAlkbuzunu. zabıta ve ıııdHyedm ıı.hn
mış M hal kll.ğrt;ls:rmı ve ikııımtvt.dh 
veslkalıtormı komisyon rcls)lğlne ver-
meleri lltın olunur. Cl0541) 6620 

Posta nakli l - Ticaret Odasında k~tb bu
hıınıduğuna dair ves 1<&. 

2 - lsU>kliler eyyamı reıınn!ye ve KIU'S P. T. T. Müdürlüiünden 
tatil gönleri ıtıarlç olmak üzere en az Hafaıda kar~ılrtuı iki Jefer yapma." 
üç gün evvel vilAy<'tt' müracaatla a- ve giıme. gelme her Jeferde hin kilo 
laıcaldan P.tıllyet vcsiJcalanm teklif yük raoımuı ve ıııi)sterilen menzinerde 
m0ktuplarlyle lbirli.kte vereoeıklerdlr. kifi miktarda hayvan bulundurması ve 

6 - Tekl el mektUPlan ~ncQ hariçıen yoku ve eşya almakra müte -
maddede yazılı saatten lbtr saat f'!V- ahtıidin serbest bulunması meıntt Kan
vellne !kadar Bolu daim! encümen 

1849 

dairesine ıtetire-rek eksiltme komls- Ardahan arası posta mutnhhitliji biri 
yonu reisliğine nıaıld>uz mu'kah !inde )'IZlll oto, kışın araba, kızak ve icahtn-

f17 verlll'('e'ktir. Posta rıe gönderilecek da hayvanla, diğeri )ll araha, luıın 
mektupların nihayet üçilncU madde - kızrft: ve hayvanla nakl nmk şartiyle Enkaz satışı 

ğ 

Ankara Belediyesi tın.. MUdi1rlft
!Lnden: 

Adası Pareeıt C nsl Muh. Bed. 
114 3 Ah. Ev. 850 
ll4 7 Ah. Ev. 800 
ll4 13 Ah. Ev. 380 

da 
y 
ra 

1 
la 

Eti :ınMailC'Slnde va.Jel yukanda a
ve parsel numarnlariyle cinsleri 

azılı blnalann hedLm ve tesvlyel tu
hlyeleriyle arta.caJc moloz parta.Ia

nnm başka yere nakli masra:tlan a
acak şahsa att olmak Ozcre enlcaz
rı h17.alarında yazıh muhammen 

tu 
at 
(',ll 

na 

hedellC'rle açık artırmıya konulmuş
r. İhaleleri 22. 12. 942 ııa'h g(inO sa-
15 te İmar Mlldürlilfilnde yaıpı]a

lhndan tallplerfın y()zde 7,5 teml
tlar!yle birlikte hazır bl11unmalan 

llAn olunur. (10567) 6583 

rte yazılı 81late ktıdaır gelmiş olması 2 ICkilde olarak 7. 12. 942 tarihinden 
ve dış zarfın mühür mumu He lyl<-e itibaren 15 gün müddetle ve kapalı :a f 
kapattlmıe olması ltrzımıhr. POfltada la ebil~ konulmuşıur. 
olacalı: gecikmeler kabul edll~ Oromohil. araba aylıJc muham be 

22:J2I 114 deli bin yedi yüz lira ve aıuvakka tecm-
Kapalı zarf usuliyle nMt bin he.t yüz otuz ika Ye waba (>(1$-

eksiltme ilanı ıasınm aylık muhammen bedeli tmı iiç 
Isparta Maarif MOdilrJQf'Onden: yüz lira mu'Yllkka« ~t biıı y\iz yet· 

l - Eksiltmeye konulan ı.: mit liradır. lha.ie 22. 12. 942 .tı gunu 
Isparta merkl"Zinde ve istasyon yo-- suı 14 ve 14.30 da Kars P. T. T. Md. 

lundelkl b T kaUı Kız Smıat Okulu de yaptlacakur. Sartname makür mu • 
binasının 51886 Ura 9 kuruşluk <em dürlükteJir. 
b r bin sekiz yüz ıııekııen aftı llTll do- İstelclilerin bent saaderdeo btt nat 
kuz) keşif ~11 idcincl kmrn Ddnct evveline kada -·'-l"f --•~- , __ kat inşaatı. • r ..,,.. ı 111C1<nıpmnn, te-

2 - Bu Jee alt evrak '9'e tartname- mı~ .makbuzları ft adliyeden alll('llk-
ler: 

1 
ıan ıyı hal lcijı<IHll -we ibmetgih w-

A - Ba:yındn-Jık ftterıl ~ pırtna- ııtlcalannı komis~ ~!eri illa o-
mesi 1urıur. (10542) 6621 

KAZALAR 

Eczacı aranıyor 
Sermaye ve kirasız 

verilecek 
Havza Beled ye Rs.. den: 
Eczahanes! otmıya.ıı ve bir saat me

salede olan Eki kaza arasuıdak 0000 
nüfuslu Havzn kl1Ul6mda yeınld n bir 
eczaıhane kuracak ec:zaaya Oc y.J va
deli 3000 !lrn scrmnye ve kirasız dUk• 
kin verilecektir. TaJ!p erin t lif .,. 
evrnklartyle Havza B lediye RJyaııe
tıne murac: aUrın dan olunur. 6.UI 

Satılrk makineler 
Tavas Belediyesinden 
Tavas bclediye.ııinın 

a§altı•la vasıfları yaz.ıh 
satılacaktır . 

1 - (1000) Hra tahmin bedelli 
ve (75) lira muvakkat teminatla 
ingiliz Rustorı fabrikası YllPl8l C4SJ 
beygır kuvvetinde sabtt tazyiktl 
(4) tekerlek üzerinde müstamel 
lokomobil. 

2 - (600) lira tahmtn bedelll ... 
(45) lira muvakkat teminat.b Er• 
nemaruı tabrikaa YaJ11M 16 MX Ull 
tlim objektif 10 CM taal ..._. 
Dl111dumi • 

3 - ( 500) lira 1ıııdunhı ...,.. ... 
(37,50) lira muvakkat tıeu ialllh .. 
enerjisini hareket el'M",rjİBİtıe çmıl .. 
ren hldro s.'UltTal içN f6) ioçO 
mUstamd ttlrbln. 

4 - (900) lira tahmh bedelli .,. 
(67,50) lira ~kkat ~ı. 
V 8 tipi 1935 modeli :ton ~ 

(00226) kilometre yapmıı llsfill 
ebadı 650-17 bir adet ietrprıest v.
dır. Karilacr hat"ic; §8Bl MotW r.1 
halde. 

5 - Açık arthrma %7. 11. M2 119-
rlhln,len itib ren (~ gOo mttdde&
ledir İhale ?1. 12. 942 tarfhJne 11111 
118".lif pa:ı:artesl g{Inft aat {15) t• 
Tavas bcledyı«" claireııincle müteoell
kil encllmen huzurunda yapdacaJr• 
ttt. 

6 - 2490 sayılı kanttn hOktlmıert 
<lair<"slnde talip olanların ve mrıki• 
nelerin vasıflarrm görmek V«"V8 f.a• 
la ı almak lstiyenlerln Tava• 
beled c mürac atlan lllrı otu• 
m r (1079) 6518 

~ o 41illM'.IJOll.......-ıs o, 
Yurtta ! 
İyi baknn eşyanın ömriY l'ııı 

ınü arttırır. !et-

-( ıs/ 1tkkanun / 1942)-' '« 
07.30 1".rOlrram ve mem a 8IUlil. ,,,,.- Ilı) 
rn~ V.tkukımU2111 ~ 

07.40 Ajans babcrı.tn 
07.56 

linde alınab lır. 
S - Mi.inakasaya ıı:ireceklerln 

mlllıUrlU ekllf mektuplarını kanuni 
ft.laikle yUııde 7,5 ıı;Uvenme parası 
ma.kbuzu veya banka teminat mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı 
mrflarım ihale x-Unü eksıltme saa
tinden bir saat evve!ıne kadar mez.. 
kiir komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

KORKU 
Az soma Sene ~ Marüyn odaya gir

dilec-. 
S«C'\'e': 
- Bizi çaitrtmışsmn. di)'Ordu... Ben 

de zauıo sizinle ~ Utiyordum •• 
Ne dersiM, olao işlere? •• 

hemeo Doctor's Cotmnoo'a gidip ~ 
den muameleleri yaptınnıya bqk,..a -
ğun.. şiaıdi)\ kadar bizim için bdaa -
dıiuuz uhmed« için !İıı:e pek çıık 1e -

şeJıKüır ederiz Bea... Artık emme .ıııi:ame
mbıe ..a-de ~ deiil ai,1_ 

rak dönınenizi di.lftim.. Aynl1şını2ın he
pimizi ne kadar mutees~iır ettijini tah
min edmıezsiniz.. 5İ2ıİ teknw iş başında 
ltÖftttk ICVİftettjİm.İz gün yaba cNıır 

İnl&lJalL. 

08 00 MU le: Scmonlk 1IN"Qllı)ıır' 4P.M1 
12.30 P,roa anı ve nıeınMu!t ..-.ı _.-
12.33 Miizllc: Kandc ~ ~ 
12.45 Ajalw habıl"lEft 

1300 
13.30 Mlzllc tJealt 'ile~....,,, 

lıırdan llUtcı-la.r.. 

y azan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 
Post.ada vukua gelecek gecjkme-

lec' kabul olunmaz. (1933) 100 Tefrika No: 33 

Depo yaptırılacak 
ki 

- Bu aralık istifa etmenize bilmem 
ne demeli? dedi- Siz.i çok anyacajtz 

lnhi~rlar Umum Mudürluğünden Ben.. Şimdiye kadar fikrinizden aydu • 
l - Mevrut keılf, proje ve pnname· mak için size ne soyledimse fayda etme· 

Jeri muabioce Samsun'da yaptınlaak Artık Allahwı hayuluıDI dilemekten di. 
p,, kahve ve diğer mcvadda ait depo İn· şka çan yok_ Bari anıda şırada bura· ba 
fUll kapalı zarf u uliyle eksiltmeye kon- uinıoıayı ihmal etmeyin .. Tabii arb-ya 
mufCW'. lıiımız baki.- lüç olmazsa göriifii • daş 

2 - MuhammC'll !:>edeli 56609.91 li· z.. ru 
u muvakkat teminatı 4245.75 liradır. - Tabii görüıeceiiz Tom.. Şöyle 

Ho 5 - Ek ilımc- 22.12.942 ~lı gunü ıa· Uanda'ya kadar bir seyahat yapsyım 
at l l de Kabataş'ıa levazım tubesi alım raz dinleneyim.. Londra'ya döndüiüm bi 
komisyoııunda yapılacaktır. zaman sık sık sizi ziyarete gelirim .. Hay-

di 4 - Keıif, proje ve prtnameler her şimdilik Allaha ısmarladık.. Yerime 
gel 
de 

sihı öğleden sonra sözu geçen ıubeden ecek olan adam hakkında bir ta•siye-
"lle Ankara. İ7.mir başmüdürlüklerinden bulunmama da müsaadenizi rica ede-
283 kuru, mukabilinde alınabilir. ğim. Bu ite Weaver getiriline iyi olur. ce 

5 - Münaka va gireceklerin mühür- ııkaıı ve zeki bir adamdır •• itin üate-Çal 
si .Hl trklif en ktup!arını kanuni vesaikle nden gelecejine eminim .. 

-ıGı 7,5 guvenme parası makbuzu veya ban· Bergius tees,ürünü belli etmemiye 
b'Uminat mektubunu ihtiva rdecelc olan şarak Beo'in elini sıka- Onun arala-'8lı 

rı 

du. 
lı.apelı zuflarını lfhale guna elcsiltme sa· ndan aynlmas1111 fena halde üzülüyor· 
'8aden bir saat evveline kadar mezkür İçinden: "'Hep bunlann sebebi Deaıh 

işte ,tıımisyıon bı,kanlığına makbuz mukabi- ." dedi ve bir kere cWıa onu üoede 
Hııdl -.ermeleri lizımdır. POftada vukua landı .. 
~ ecıkmcler kabul olunmaz. - Siz hic ınenık emwym Ben- Ver-

(J.9.U) ıoı dijiııiz mı -~rw dcji1 m&? 

Sık sık sizi belclerim.. 
- Gelirim .• Gelirim .. Tom •. Haydi 

artık gidip odamdaki qyalarunt toplı -
yay un ... 

- Size iyi seyahatler dilerim Ben .. 
- Teıekkur ederim. Ben de size iyi 

muvaffakıyetler dilerim .• 
Ben Bergius'teıı aynldıktan sora doğ

ru odasına gitti. Yazı masasınıcı çekme -
!erini bopltantk kendine ait olan qyala
n küçük bil ı;xıtaya doldurdu- lçiade 
garip bir üzunrii vardı .• Y.inni seneye y& 
kıın bir zamandanberi ba oo.da, Qllıı
mııtı. Burası ldeta kendi bayatından bir 
l*'Çll)'dı •• Buradan aynlıı:keo hayatının 
bir kısmını, geçıniıini borada bırakarak 
Pcfecekti .. Bu Ben'e çok zor geliyordu.. 
Fakat "böyle olma..ı lizııa .. " diye düşün
dü.. Ve mihaııiki bir hareketle etyalannı 
coplamıya devam etti. 

Bu iı de hittikıerı sonra telefonla ens· 
pektör 1bomson'u aradı ve: 

- Bay Corbyn1e Bayan Kenton'a 
kendilerini odamda beklediiimi ııöyler 
mi.ıniz Thom500, dedi. GöıiİleCeiim ha· 
zı aeyler var" 

- PdQ.. ~ btbcı veri.dm.. 

- Demek du)'dlMNZ öy.le mi? •• 
- Eftt biraz evvel Bay Bergius sör· 

ledi. Demek VllSetli gelip tıealiaı oldu 
öyle mi?_ 

- Evet .. 7.avallı müthiş bir korkuya 
kaptlmış. O da şimdiye kadar Vosper'in 
Death olduğunu -)'OnnuJ. Vosrer'in 
öldurülmuş olduğunu görünce gunun bi
r.i~ kendisinin de aym ikıbete ujrı}'9-
cağından korkmuş .. Death'ın elinde oyun
ak olmakta-. .dıpaya gitmeyi tercih 
ederim, di)'Or. 

- Evet •. Bay Bergiu' gattteye vakayı 
telefonla bildirmeme musaade etti .. V05-
per'in ölUrrıiyle bütün pliıılanmız suya 
düşrii, delil mi Ben? 

- Öyle olduğunu itiraf etmek zo -
runda kaldılım için çol( müteessirim 
Steve ..• Bir yandan da sizi düıünüyonım .. 
Deadı"ı te*if edene kadar sizin Scoıland 
Yard'da misafir olarak kalmanızı doJru 
bulmutrum .. Fa~at haydut, izini gene sak· 
!amıya muvaffak oldu .• Vosrer sag olsay
dı ••. Maamafih Vosrer'in ölümiyle Rayan 
Kenton hir beladan kurtulmuş oldu .. Ar· 
uk siz.in İçin korlcaak bir JCY kalmadı 
değil mi Bayan Kentoo? .. Simdi ne yap
mak fikrindesiniz? •. 

Marilyn de aynı suali hakıflariylc 
Steve'e 90ftfu_ O da: 

- Klğıtlarımız hazır olur olmaz ~-
l•ı ıf . JW>, ............ --

- T ahii.- Tabii... 
- Pm fimıi Jİıl ae ,..,...- fikrin.. 

desUft?_ 
- Ben istifa ettinL-
SceYe hayreıle yaioden 9IÇnldı Bir 

türlü inanamıyarak: 
- Sabi mi tÖfl~ Ben) diye 

sordu.. 
- Böyle şaka olur mu? BU-arı ~ 

Ber#u~'a istifa ettiğimi bi SUıe 
buna dair bir ,ey sciylemedi mı? 

- Hayır_ Yalnız Vaseıti nin ~r 
teslim olduiunu ~kdi o kadar.. Çok 
üzuntulü bfr hali vardı. Şimdi bunun 5e

hebini anlıyorum .. Demde Death"Ja olan 
çarpıtmada ıaağ.lUbi}oeti kabul edi)'OCSIU
nuz. Öyle mi Beo? •• 

Bendilow bu sözlerden duyduğu ae -
essürii belli eunemiye ça&ı.a: 

- Aıtık ya.ılandığılDI hissediyorum. 
Diye cevap verdi. Fazla sdışmaya daya -
oamıyorum .. Bir müddet i9Cinıhaı etme. 
yi düşürıdüm.. Hollanda'>'ll gidip bir ay 
kadar k:almııık niyetindeyim. Dönütümde 
gene bir ite yan)Whilil'ICllJ •• Ne İle .-rık 
o umarı dü,ününiz.. Şimdlıi halde hiç 
bir * yaramıyorum ••• 

Scrve biır fe)'ler söylemek istedi .• Son
ra vazgeçerek elini BeOOiJow•a wauı ft 
sadece: 

- ~ güfe Ben, deci .. Yaltmda bü
Nıt w6R9 m~~-

- Te,elılriir ederim.. ~ JWWım. 
binz dinleneyim de.... 

.M..tlyn de: 
- Hakibren Bay Bendilow bizıe bw

vet ft cearet -1)'(Wdunuz.. Sizi çel< an
yaaıi!z •• Rhıe Jlll>fığıoız bütün iyiliklec
ıçm sıu aynC'I ~ ederim.. Size J)'I 

seyahatler dilerim •. 
- Ben de siu telelckür ederim Ba

yan Kenton dedi- Ve 9İze devamlı saa -
decler dilerim- I>ü;iününüzde bulunma • 
yı çok i,ıerdim. Simdideo tebriklerm 
kabul ediniz.. 

Üçu de he,eaın içindeydiler •. Mari 
1)"11 İri idtta gozleri yqlanmışrı. Siew 
!Hinin titrcmeW!e ınıani olamıyank: 

- Sizi fazla met~ eunıyeliın ... 
dedi. 7.aıen ben de evlenme muamelele -
rini yııpnmnya ıtidecelctim .• Yakında tik 
rm' göriişüriiz değil mi?-

Onlar odadan ÇJktıbıın 90lll'9 Ra. 
bir miidd« olduiu yerde hattlı:ecm dur
du .. Gözlıerinde !tllrİP bir ptnm \W'Clt 
Sonra U'lefonu ıtlanık bir ~ acm -
ra.mn ~ İ.•tedi ft: 

- Yana salJllh R<Mterdsm'a PdeP 
uçak1ıı.,.Wn& bir yer aldırınız, dedi .. Uçak 
k&(U kaJJcıyor? Onu yirmi bq ~ mi 
dediniz? .• Peki .. Cmıvdon meydanından 
değil mi? •• Peki •• Tetekküc ederim-

Tdefonu k.ııpedıtctan soma küçük çu
tasllll ..... blrtı .. Odact.n çıkmazdan 

~~ 

18 00 Proenun ve m<mldret ımeıt ..-.4 
18.0S Milzlc: 1Wbu S&kıa O*__. 

(Şet: Necil' AŞ!an) : 

l) M.)'dflleton: İı1anda "-· 
2) PuC'cinl: (TBI<'.&) operu _. 

arya C Bedriye T(I n). 
3) Hünemeyor: AıııiA ha.)T .,._, 

(Bedrb'e 'NlzQn). 
4) R. .Ra.tt: (Andante A~ 
ta). 
5) Bnıno Marka· KGgllt ~ 
(t ntezıl .. 

45 M k l Heyeti 
19.30 Mernk!ket aııat llJIBrJ ve a,IN18 r' 

lbeJ'leri. 

'Mülln 
2'2.30 MC'ITl!Pke t«aat ayan ve a ,,,_ ~ 

bl!'rlert. 
224.~ 

22.!50 YU"Jllltl :ı.ıroeram Ye ~ 
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llkıkanun 1942 de çıkacak o lan SİGNAL 72 büyük sayfa ve 8 renkli 
çüt nusha olaraktır. 

SiGNAL'DE 
Bütün harp safahatını gösterir resimler ile diğer art istik resimler v~ 

birçok röportajlar bulacaksınız. 

Almanca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Rumca nus haları çıkacaktır. 
Şimdiden bayinize sipariş ediniz. Fiyatı 30 kuruştur. Bayiniz yoksa 

Umumi V ckilindcn tedarik edebilirsiniz 
Umumi Vekilin Adresi : 

JOHANN BAYER 
Eski Gümrük sokak No. 38: Galata - İstanbul 

TA"5İ SOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

BeWlre 'leililladelu 
ı - ÇM ......... , •• oımı,.a Wf8 benzial buluamı)'llD uıksiler bek· 

........................ ft aıddelerde dwmıyaaıkuı. 
2 - BlldmDe ............. ,.. caddelerde duna aıksiJer m6ttıed almı)'ll .......... 
5 - e.a .,,. ... mnı.-aen1ea fazla 6crec ralebenlded ftld tiki· 

,..... GINailmJI*. 
~ olmlma 13'8 • 1362 • 2911 • 2470 • 2960 • 2713 • 2956 • 2890 

_,.ı.,. telefonla ınürııc:aadan rica olunur. (10281) 6'\0~ 

Zonguldak'ta Ereğli kömü rlcri i§lctmcsi : 
Sağlık teşkilatı 

500 Ura lkretll l A..bi)ıe Mücebulısa. 
500 • • ı Cildi,. • 
IOQ • • 2 HemtiN 
J80 • • ı Ebe 

Emdi.ili --- içle 70 • • ı Sabbaı lllllDUN 
•lınecaktu. Aylık iicreden üııerine aynca .,.mıdık ıımmı 'ftriimektedlr. Ta
"Üaııerin 21-lJ.90 puanesi atlai •kp•n• bdar Zonp!clW"ca ffletme 
Umum Miidiirlüjiiıae m6nıaatlan ilin olumv. 2987 

YENİ SİNEMADA 
Dün gündüz ve gece alkıı tophyan 

ZİEGFELD YILDIZLARI 
Büyilt filminin uzunluğu dolayuiyle semalar: 

14 - 16.15 - 18. 30 - gece 21 de 
Filmin başında ilive yok tur, tam vakt inde hatlar 

Toplantı 

8'10 

Steao-Dlktllo Ilı_. 
Al*ara'da bQytlk bir mn-

sede çai111Ds Oaere Tü.T.k tabi· 
yetinde ve lyl almanca bilen bir 

ltenO dalctllon lbtl7ac vardır. 

Tııllplerin fotolrath Mı ter -
cllmeleri)'le mtıNcaaıtnaımelerlnl 
T. S. remzi atımda U1a _. 
teline a&Mlennelerl • Vo8 ....... 
celderl ~ Qcretl de ymma-
lan nan olunur. 3004 

~ 

Ewefl dönemeçfi şekilde sarılmış 
bir tel tekrar ·aynı şekilde ıarılır. 

Neticede, 

Posta Kutusu: 1580 253 

DAHİLİYE VEKALETİ 1 tHft. 
Memur alınacak r~ 

g:~~~;: ~~~!~n::e~~ez teıklli.- ( N 1Ç1 N 
boda münhal bulunan ıs ve 20 lira 

::::.. k~=~r.içıo ml18abaka ile Yeni T okalon 
Müsabakaya •drebllmek için: 
1 - Memurin k ııuouıı 4 UncU d 

maddesindeki şeraiti haiz olmak. ? u r a • 1 n 1 
m:k. - Aakerlitiııı yapm14 bulun- , U L l A N I V Q R U ~ 

3 - Bu ıeraitl haız olanlard ın '1' 
llae mezunları 20 ve orta mektep ıl 
mezunları 15 liralık k.l.Upllklere t • 
7in edilebıleceklerınden ml18abaka 
t rihi olan 26.. 12. 942 cuma gUnuo. 
den bir .,Un evveline kadar hüviyet 
cUzdanı, tahllil belgesi, a ı ıahaclet 
aameel ve doktor raporu ve doğruluk 
kl#ıdının ve U.ee mezunları olanla. 
rın yWuıek bir mektebe kayıtlı bu· 
huımadıklarına dair vesikanın Ve
kıllik Memurlar Sicil ve Muamelit. 
Umum MüdUrlüiüne tevdi edilmit 
bulunması lazımdır. 

(10806) 6836 

llESİBE 

Vog -Modaevi 
Kevaimln aon model taP • 

katarını letanbul'dan yeni JC"e
tirditlnl 1aym mtltterilerinr 
arzeder. 

Dikit kabulUne batlanmıt
tır. 

Satıhk akordeon 
Holıner maıtta 80 bmlı bir akor

deon Be&ediye mezat )'erinde 80 lira· 
ya aatlbktır. 526 

Sayın Bayanlara 

MÜJDE 
1111' ne'9I lııOrlı: manto, arJante 

ve bel' m. mantola.* ve "8ka • 

1* ....,,... - Q1Cmı ,.,..... -
t.alm*'tadır. Kendi ellmlıllle ,. • 
PllıMl lııtt. temtıı ,,. atllllm 11. 

Devlet ----- .,.... lııo • 
la71* ,...-. 

Kürk ve tuhafiye 
Ticarethanesi 

Hasan Saidi 
Yenlıllbtr MMGrt Bıaavan Ka· 

ıac Atp. altında No. 301 Telelun: 
62118. M*arL 489-511 

ALLA TROUBETSIOY 
Eşbabım anlatryor: 
*' Onun tık çolE cuip • • 

yeni renkleri ftl'Cbr. 
... o. btitön k.ılaDdllım 

pudralardan daba tMe 
w daha haflftlr. 

.. Ondaki hakiki Çiteklertn 
nefil kotuauna penaU. 
ediyorum 

• o. bltün san •bit ta1ır 
ÇtinltU tertibinde befka 
biç llılr padrada balan
ma,an Krema dpl9I 
wardM'. 

• Y .. muma. rtımPrll ha· 
n1a ratmen Yeol To
lıaloD ....... ..amJ 
daima teri ıaae •aba· 
fasa eder. 

• Bmlnlm ki her ne Da· 
basana oluna olaUD bun· 
dan daba 1J1 bir pudra 
Mlmat uakilU JC*tur 

Kirahk daire 

Pedalcı Ahnacak retı~ 4= s:::.::; 
her konforu ve kalorifert olm altı o-

IJi ücret wnlecektir. Be1ec1iJe karp. dalı bir daire ktraıbktır. Dl 
ımda ç.ıbya M8cbul- münıaıM. 

52~3015 

Dr. Blldiy• Demlral 
D. D. Al*ara RMt__. 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
B-.ıarma !'enltehlr Atattlrtc 

Buwan A.nd A.partımamnda n· 
bule b.,ıwme";u'. Tel: 55(17. 

182 

...... kip 
.;.uhlmr. G&mek ve almak isti· 
yealeria y eaitebU Mektep acıbiı 
9 No.L _,,.,...... 7 --Uı 
dainfe 10.12 arumcla IDÜl'llCMt• 
!aft. 516-,77 

Terzilerin 11111rı clMatl• 
HaWu BiW Corum teliM aeJmiıdr. 

Belecli,,e lwp11 Ahmet Dıibr'de U)'SUD 

fiyada aaulmlkuıdır. 510.:567 

Satdık çiftlik 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere • 

(Deutsche Korrespon • 
denz) T ürkçeden . Al
mancaya süratle tercü
me işleri yapılır. 

Müracaat: Posta ku -
tpsu 102. 253 

Satlhk 

PARDESOLER 
P.alcolar, M..,......, T-.çlcodu 

Temi& dikit • ~ tlllk 
DANİŞ: Adlite S...,. ....... 222 

522-~l 

Daktilo ahnacak 
Anltanl ncareıt ve SaDllft Oclaa JU.. 

btanbul ctvannda Cok milm· yuetlnden : 
bit bir ç1ftlMc aatı1*tır. Tel~2J81 Odamma t:nttballıla ıoo lln. acretll 

NAFIA VEKALETi 

Sulama işleri 
Nafıa v...,..,....,.. : 
~ Jııonuları il : 
1) .Ant.aft 1111 ..... Clll aMmcı tube 

müdıllrMlttl bOıceet IOllMle buılunua ıa • 
parta - ...._ ıcın ""ılaeak 
tllııel ve teternıe.tı lnla&tı. 

TabmJll edllaı kftlıf becW1 tlıv&t 'fthl• 

dl - tızer1ndel1 (283288) lılra (00) laı· 
nıeıtur. 

2) Daıülme 5-l·l!M.'I tadıllle nuıtll • 

)'llıll IMı sünıQ -- 15 te ~·cııa Mı 
ı.ıerı relaHti blırıMı tçlrıde toPlaııaa au 
elcatltıne komlıQ"onu odl)mnda kapal1 
zarf UBUl!Yle yapılaaılWr. 

3) tıttekliler ebU4ıne eartııam.ı, 

mukavele proJelll. baYındır.I* it
leri aeaeı tartnameeı. uruurnı .u ı.ı.rt 

fenni eartnameeı lle hll8USI ve fenni 
181'tnamelert ve proJelerl (14) lira (16) 

kunl4 ka.nılıtında au itleri reJmltlnderı 

alatılltrler. 

4) Ek8'1'tme)'e sntıllımek ıcın llıtek • 
uıertn Clll081) Ura (52> kunıekık mu • 
vrJdcat teminat venneet ve eıkıı ltmetıln 

yapılacatı l'undetı en az Qc son evvel 
bir dtıeokce ile Nafıa VekAleUne milra • 
caat ederek bu ite mah- olmak il7.«e 
veıd<a almalan ve bu veeMcayı ırıı.ter • 
melen tarttır. 

Bu müddet lcfrKk' Vl!lllka let('flnde 
bukınmıl{Dftlar eksi tme)'I! ırtremezler. 

5) btetcnterln tek t mektut»tannı I· 
kinci maddede ;vazılı aaatt«ı blır saat 
öneaılne kadar au ı.ıerı reWlitlne mak • 
buz kanılltındft vermeleri IAzunctır. 

Pomtada olan ırecWcmeler kabul edil • 
mez. (1M15) 6675 

Kapı yaptırılacak 

Nafıa Vek&letlndenı 
30. 12. 1942 çareamba gUnU saat 

ı~ te Ankara'da Nafıa V ekileti bi
nası lçiad" malzeme mUdilrlUA'U oda
ııında toplanan malzeme euiltme 
komisyonunda (19 000) lira muham. 
men bedelli Erzurum mllklne depo· 
ııu ic;in yaptırılacak 8 adet kapının 
kapalı zarf u.aııllyle ekılltm"si yapı
lacaktır. 

Eqiltme prt.namesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme mUdUrlil
tunden alınabilir. 

Muvnkkat trmlnat (1425) liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarım 

muvRkkat teminat ve ışartnameırin
de yazılı veııalk ile birlikte aynı gOn 
11aat 14 e kadar mrzk4r komiııyon" 
makbuz mukabillnrle vermeleri 11-
ınmdır. (10707) 6835 

Umumi Müfettişlik 

Yol inşaatı 
Bk1Dd Umumi Mlı.leUte'*'-: 
A. - Elıalltıne)oe luıoWıuı il : 
8Mırt ~ deh*Mnde VeWWM • 

Pirl>'U" -~ ~ Ve'IMMııl Jııilpo 

r09Qnden iUbu9l ™+D>--.l.48+800 

~---~- 
- DalAt m.eu ... -- ....... 
(716'38) ... (31)) .lıalnlllQr. 

... 

B - Bil ile ait 9Yl'llık ......... ı 
1) l!lııli1tme ............ 
2) JılW&vW~ 

8)~...._. ............. 

•> la. ........... ..-ez • -... 
15) BetClflMIM ~ Jıılllıi .. lmDI 

eara.rne& 
6)H._....,..... 
T> ................ 
8)81111&11&.ftJıU~ 
YW&rda ,_m 9'ltıık DQlılılılırda 

_,. mGl&varQIDm ~ ...,. 
(8) ... <nt> ..,. beıllll o ,,.,... 

ahıstut. 

C - n TIJM •l•llMI ......... O 

lldlt rıua ._. sUnll m.t 10 da DlıPM" -
............ tJmmDl ,.,.,.... .... 
re.ma Naıa ................. . 
......... .. ........ ı.alıııaaılıW. 

D - n•ıme 11111ıa11 W'f __... ........... 
B - JıLo '$ t tımıılnaıt mm.ı .MIJ8 

.... a:ı m.'Ulbli. 
,. - ......... ~ k*ı ~ • 

tılldllılltll eal1 J'llt 1:ıkıaNt odMI ...... -
..,... lbaı1ıt _....,.. (tlılla sGrılllt Juı-

rtc> - - Go aarı """ ınllnıcaılıt et -
m11c wwweurtıır Dlıelbılılr nam mDıltlr-
IQllıallm .... t>va ...... o 7 _, .... .......... ...... . 

4i1 - IMalkM tıllılllf n 7 t cıllf'I • 
Sil ,... .... c .............. 1Ml>*ll • -
.... -- .. 1ııldal' - ........... ltne 
tncll eılecıılıtet6 ....... os.ı ... . 
meler ..., .,... .......... 

(tmllO) MiT 

Aranıyor 
bd odalı 1ııalorlferll bJo.. 

rltersls bir dair'e. Yenifehir 
n clvannda. Tel: 2111 209 

-

.. ııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -----------------------------------------------

Sayın halkın nazan = = = dikkatine § 
Sağır ve dilsiz genç 

sanat.kin 
~ 

1 
Reviıyönlsl Pr. 

Zevki -İshak 

! -1 

1 
1 s :: -: Sehrlmlzde aöRertıertne ~ ve on bet ıran mUddet.le devam dJ'or. 

: Dünyanın her tanı.tında alkt.ıar top117an bu aenç uııa.drAnnıa. ..,... = 
5 Amertka'da bulunan Zati surıcur'ua ınu&vHılerlndeıür. Yurda 1-' S 
- !IE'len ve uzun bir tumll)'ft ba.elun .. olan bu mUteılebbim TQırtı aaM:I • 

-=- -. 
atılrı de rail'beıt ve tııkdlrlerlnlzl bekl1ıyor. Ankara da kallw:altı 15 ırtıa 

: !cinde eawaı.lıl nuına.nıiann.ı sörecek ve ~ıkla ~-rlrı& :; = KIZILAY ve HALKEVt 90SYAL YARDIM 6UBESl llH!ftlMıttne venııcell 1 
: milaamereıert kaçımı~ız. FırMttaa lllttırade edllM Kenıdl91nl sönnlıPe ! 
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161 Konun Ça11amba 

• PARK SiNEMA INDA 
Senenin ilk büyUk süper filmt . Bqtan liihayete 
kadar heyecanlı, muazzam qık kaynafı harilmlide 

film. 

KAN VERGİSi 
--( Tamamen renkli )

Baı Rollerde: 
RA:NDOLPH SCOTT - GENE TİERNEY 

K A ŞELERİ 

BAS, DIS, NEZLE, GRiP, R 
ve bildin ağnlan derhal kelf# • 

Sibliat Vekaletinin ruhsatım haizdir. lcalmlda almabilir • 

Xlı santim uzurıluğunda bfr telde 
3.600 sargı h\.sule gellr. Bu da 
tekrar birbirine temas etmiyen yüz• 
den fazla dönemeci ihtiva eder. 
&_u uıeliye gözle tefrik edilemez. 

...................... iiı.. bV dıılct8o ~~- ,.......... tık' 

........ 1!!!111 ..... !!l!l!lll!!!l!!!!!!!l!!ll!!!ll hatta IU'fılııda mıllınaeaatllın. 888 
6m ............................................... llllilıi .... 

Faydası: 

MOmkOn oldu§u kadar cazı so
A'fl'l& sathına mukabil azami ışık 

temini. Bunun için 

U L U 8 - :M.. Onıııll 71L - N« 19'12 

lmtbullltilıl 
-RetltTANKUT 

"-'- " lıltı- lıltıd1lr0 
NASlT ULUO 

UUJS Bunnevt A.NK.ABA 
DbUIArı Gnıt..,,._ aOndcllea :ıeı 

...... ,..._ DllNdDlln ·~ .. 
d .m1mem .. ~Dl• .... Go1a)tı 
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Yeni Sinemada 
BU GUN BU QIDCll: B_,. ,..._.,. _ ,.., Gw'-" 

,,... """'-- - , .... ,...,. 
orlbl dlll't lıGf4llı: uUltin :raıwııtMwt 

ZIEGFELD 
YILDIZLARI 

-(8-nlllıl')-

14 • 18.15 - 18.80 • :n. 
12.15 1ıe U.. IWk llatfnsrl 

BSTAS 'B'Vt'• 

Park Sinemasında 

Bfr,,.....,... .,...._ lı ruuıılı 

Mim' ................ ..... 

Katil aranıyor 

MlmlMlıll Jl9tldıl .. fflıler4 
_.. ..... reca o11111s. 

~:ıa 

Sus Sinemasında 
BU 00N BU GllCl!l 

SÜRTÜK 
Bile Rell..-
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