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llkkanun -( Telefon )--
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BatYazartık 1371 
Yazı İşleri MUdUrO 1061 
MOeascııe MildilrU 1144 

5 KURUŞ Yazı hicri 1062 
İdare 1064 
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Tütün ve içki istihlakinin 
artış sebepleri konuşuldu 

Ziraat Vekilimiz de ekim 
• • • • 

vazıyetının memnunıyete 

şayan olduğunu söyledi 
Ankara, 15 a.ı. - C. H. P. Meoe:lis Grur>u Umumi HC}eti bugün 

(15.12.942) saat 1 S te Reis Vekili Trahzon Mebusu Hasan Saka'nın reisli· 
finde toplandı. Cel4e açıldıkıan ve geçen toplantıya aiı zabıı hulasası 
olaındukıan sonra ruznameye geçildi. 

Ruınamenin birinci maddesini Bursa Mebusu Ncvı.at Ayas"ın, ispirıo
Ju içkiler ile ıütün isıihlakinin artması sebeplerinin neler olduğuna dair 
takriri ıeşlcil edi)ordu. Cevap \ermek üzere kü~Ü)e gelen Gunırıi&c ve in
hisarlar, Sıhhat ve içtimai .Muavenet ve Maarif Vddlkrinin hu lıususıaki 
beyanları ile bu arada öt: alan hatiplerin mütalcaları dinlendikten "mra 
Diyarbakır Mebusu GL Kazım Scvükıekin'in., ekilmiş \C)'ll dulc(t•k hubu
bat miktarına ve İ5tihsali.n fazlalaııırılması için Hükümeıçe ne gibi tcd • 
birler alanmalua olduğwwı dair takririnin müıat<erninc gC\"ildL 

Takrir sahıbini mut~ıp Ziraat Vekili ~ket Raşit Hatihoi:lu kürsu· 
,..e gelerek ekim 'vaziyttillin memnunİ)'Cte şaran olduğunu ve isıitısalin art· 
tınlması için alınan ~ alınacak olan tedbirleri etrafiyJe izah ecıikıcn ve 
bu mevzua dair sorulan bir şuale CC!'"all verdikteıı sonra Vekilin be)-anall 

Umumi H~çe wvibolunarak saat 17.SO de ıoplantı)'ll .son verildi. 

Topyekun 
Milli fedakirhklar 

harbi 

.-································-. 

Falih Rıfkı ATAY 

Gazeteci ark&dqlar11111zdan 
laazuan Almanya'yı dolqıp 
ıeldiler, bir kıuıu da İngiltere 
•• Amerika'ya MYahat ettiler. 
8a ...-adqlarm yazılarını 
cıılwduğumuz zaman belli bat
lı birkaç hükme vanyoruz. Bi
ri, her ta.rafta her türlü milli 
faa.Jiyetl-m. sadece harp men
faatleri hesaıbma, kayıtsız tart- • 
&az devlet müdaıhale&i ve kon
trolü altmda bulunmuadır. 
ikincisi, bütün hM"P maaralla
.__ .. aiıır fedakarlıklar pa
lı..... da olaa, milletlere öde
Wmekte olmaaldır. Oçünciiaü, 
lb&li yüıkün, pıhai kazanç, ge
lir Ye aenet niebetinde a'rtnıa
llciıır. Dördiinc:üaü ve bizce en 
eıhemmiyetliai, harbin zaruri 
olduğuna ve bu harpten yenil- • 
lbeıkaizin ç.kmaık bit' ölüm ka
ltna davuı olduğuna inanan 
llıilletlerin, bu ta.rihte misli gö
riilmiyen fedakarlığa, İ•tiye
tek, severek ve hiç bir kaça
-.k aramaksızm katlanmaaı
dtt. ikinci dünya harbi cephe
de çok ileri bir teknik, cephe 
1.-İainde çok ileri bir terbiye 
hat-bi olmuftUr. 

Ankara'nın 

VARLIK 
• • 

vergısı 

Cedveller bu sabah 
muhtelif yerlere asıldı 

Ankara VAllıl Q:lndcn : 

l> 4305 88.Yllı kanun hUküm -
lıerlıne t.evnkan vl~t meı1tezm. 
de t.cleldctll ed«t komisyon metNI· 
isini bttınnle ve tekllt altına alı
nanların adoları ve vergi mıktar -
Jannı ır&terlr llllteler kanwı hU· 
lcümleri mucibince KızılbeY, YI • 
tenbcy, Çanka.ya maltye talıak -
ku'k ŞUbelerllltn Jcnpılarına bue<ltı· 
den tt barcSl asılmıştı.ı'. 

Bu .ut>cıcnte müracaaıtıara ce
vap vemıek ~ mernudar t&v
zU ed1lm19tlr. 

!2) Bu llelelerln btırer MU'et1e!'1 

a$1lllda ııöster1lm )"lll1erde de a.v· 
nca asılı bulundunılacaktır : 

HUkUmot kanat! 
Belediye l>tnaaı 

Dettenlarhk bbwıl 
Cankn>'B Kaymakaımlıtı blınııuıı . 

• 

Kalabalık yerlerde Halle 
sıra olacak 

Ankıırn Bolcdb'c .Rdllll~lnden : 
l) U\..-Unctı mıııdldcdc )'llZllı hu

au&lar be l'Cdb e tcnblhlcrl ııroısıııa 

alırım ıştır. 

2) Bımlara a..Ykın hareket cde!ı· 
ler 1608 ve 2575 numanüı kanun· 
lnra ııöre cczalandınlacaklardır. • 

3> (A) İhtb'nc mııddelcrlnln da· : 
trtımında ve bunlar l(:l!n kart ve- E 
rlllılnde. (B> Na.kil vııaıtala.nna 
blndştc. CC> Umumi yerlere ıırlı 

. . . . . . . . . ve cıkı.ta hallcın blrbtr1 ardı 111..ra 
d1zilmek!rl mecburldk', . 

Y llda bet bin lira da, )'Üz 
bin lira da, bir milyon lira da 
lcazanaa.nız veya geliriniz olsa, 
~ bir iki bin lirahk aıa
iı, bir iki bin liralık yukan 
bir geçim farkı içinde çalkanı
toraunuz. Vaıington'da gaze
teci arkadaılar e6ki bi.r Bü
tiik Elçinin, ki timdi hariciye
de mÜfavirdir, evine çağnlmış
lar. Küçücük bir ev, aşağı kat
ta bir oda, bir mutbah, yemek 
odaları muttbağm biır köşe&in
den ibaret, üst katta da bi1' iki 
'&lak oda: "- Bugünkü maaf 
•e gelirimizle bu evden büyÜ
lünü tutabilinz. Fakat gittik
çe artan vergilerin gelecek ae
"e bize ne bırakacağmı bilmi
toruz. Onun için aonradan na
... olaa yapacağımızı ıimdid~ 
)aptıık!" lngiltere'de fato aahı
bi bahçe kapısmı kendi aç~
tır; arıkadqlara çaymı !vı.n 
l.aalllll dağıtmııtır ve demıttır 
iti: "- Size çay vereceiimiz 
İçin, üç gÜnlük teker tayınımı-

"'································"' 

tı biriktirdik!" 
Bu misaller alaıbildiğine ço

taltıla:bilir. Almanya'da ise bu 
lbiaallerin tarihi bu harpten 
Çok önceaine götürülebilir. 

Her tarafta karaborsa var
d1r: nuıl ki her memlekette 
t.rrınzlıık, yankesici)~ va~~":: 
ltUabona alış verifı, bu turlwu 
~li.klara mahsustur. Ortaçag· 
dan kalma tatosu için~~ yafı
hın İngiliz ailesi, bet T~rk ga
~eciaine verer.,.k "elc,.rı kaırl'l 
~a'dan alabilirdi: fakat bir 
~Ü auçu itlemit oh~a~an.~· 
~amak şartiyle! Bızun T~r
ltiye'mizin orta halli evlerın
deki bazı kolayhklan, har~ 
d'91l memJf'!'ketlerdeki zengın-
1_., arbk özliyemez olmuşlar
dit', 

Bi:ııo:;..,. ıt.: -·~ :_" •artla• ..ıuz, 
tlinıizd,.1<i bütün kolavhklal"' 
t.ll'akmak vf"V" fed"'kar:ığı 0 

~ar il~i götünnek lüzumu
"' hiuettirmekten uzaktır. 
'tarpte değiliz. Öyle bir harp
~nadolu halkı, aynı fec!•-

• paymı vennekten çekın
ı sonu 3 llDCCl ~-

İ.zmir'in varhk 
vergisi 27 

milyon lira 
11'.mir, 15 (Telefonla> - Varlık 

Verıtisi listeleri bunı<la )'arın asalal'ak . 
tır. hmir pıetelerİ,tıc göre büıun vill • 
)>erin Varlık Vergi i (27) miJ)'Oll lira • 
dır. lzmir merkezinin vergisi (24) mil . 
)Ondan fazladır. Kazalara 3 milyon lr.üsuı 
lira düşmekıedir. 

100 hin linı ile mükellef ,,lanlır 2S ı 
geçmemekıedir. 

Antakya' da 
Antııkya, 1!5 a 11. - Varlık vl'rııltı1 lUı

telcrl bugün vllfı)ctlll bUtUn kazaların
da asılmustır. 3.235.140 Lira tutan bu ver
ginin kazalara ııore taklllml tud\R": la -
kcndcrwı 1.2 200 Um, Antakya 0.17.850 
Ura. Kı.nkhan 764 800 llnı,, HC)'hanb'c 
333 590 Ura, Dört.Yol 171.100 ıtra. Yay
ladatı 8 000 lira. Hama 7.600 llTa. 

İstanbul' da 
C.H.P. Vilayet 

kongresi hazırhğı 
latanbul, 15 (Tek-fonla) - Cumhu 

rtyet Halk Parllııl 1Btanbul Vl!Ayet ko 
ıırad ııelecck lalı ırUnU Emlnönö Hal 

kevlnde toı>lanacakur. Toplantıya aıl ı 
bUtlln hazırlıklar tamamıanm..ıır. Parti 
1dare ~ Rellll SUat Hayri Urııilplü 

(Som 3 ÜDCÜ Mt,4eda). 

ADiMi% ANCIMl%C>IR. 

Devlet İktisadi teşekkülleri 
U. Heyeti çalışmalarını bitirdi 

Cumhuriyetin feyizli eserleri olan 

Sanayi, madenler ve 

toprak teşekküllerinde 

büyük tekômül görüldü 

NiHAT RUTKAY 

DDÔAN 
Sigorta Anonim Şirketi 

llİıl Produk İ)'OD Müdurluğüoc ı.n·n edil· 
mi$ buhınduğwuı hildjriri2. 

''DOCAN" Sigona Anonim ~irkcti 

1 

Ankıır:ı, 15 a.a. - Bir ayı mlltc- ı ve bu tcşekkUllerle mtıeaseaf'lerln 
caviz bir zamanılanbcri 1941 senesi. gerek yaradılışların<la ve Kerck lşl<"t
ne ait bilinço}arını ve muamrlelerini nıelerinde c;ok yakın allka gösteren 
tetkık eden Iktısaıll Devlet Tcşck- ve daimi irşattan ile bu t<"tck\Ulle
k~ll~rl u.m?mi Heyeti dlin mrsaisi- rl her zaman tekAmUJe 81!Vkcyliyerı 
nı bıtlnmıştır. . . 

Bn. lnö.nü ve Bn. Saracoğlu ve davetlilerden bazıları bir tatil elbisesini tetkilı 

Umumi Heyet mesaisine son ve
rirken hemen cümlesi Cımıı!ıurlyr.tln 
feyizli eserlerinden olan sanayi. ma· 
clenler ve toprok tcşekkUllcrintlc bü. 
yUk bir tektı.mül seyri gÖrilldüjtllnO 

Mılll Şctımlze minnet ve 1Jllkranla· • ediyorlar 
rmın ret'ü ibUliını mUttetikao ka
rarlaştırmış ve bu kanu-ın arzını 

Heyet Reisi, Maliye Vekilimiz Fuat 
Ağralı'ya tevdi eyl~ioUr. 

İsmetpaşa Kız Enstitüsünde 
Tasarruf ve Yerlimah Haftası dolayısiyle 
Nurullah Sumer radyodaki konuşmasında 

dün bir moda geçişi yapıldı 

ekonomi durumumuzu 
vazifelerimizi anlattı 

\ 

Tasarrllf ve Yerll.maNar Haıttası 
dol~ıslyle, Ulusal Ekonomı ve Artır
ma Kurumu Merkez idare Heyeti A· 
zasında.n Antalya Mebusu Nurullah 
sumer dün radyoda değerli bir .konl16-
ma yapmıştır. Bu konuşmayı &:)nen 
aşağı)a koyuyoruz: • 

Aziz vatandaşlarım: 
Tasarruf haftası, bizi oUyilk ve Uı· 

rlhl blr dAva, Tüı:ıklye'nln l.kt.ısadl 
lsUkUU dll.vnısı üstünde yenıden ıuur
lanmıya davet etmektedir. 

Taısarru! haftası, 13 yıl önce, ml111 
, ek.onomtnln ve milli servetin, rnllll 

para kıymetindeki tehlikeli ~ala· 
nışlarla tehdide uğradığı hengAmede 
UAn edılmış olan ikorwuna mücadele
sinin bir remzidir. 

B(iyUk görUşlerin ~I BilyQk RA!-

Çocuklarımızın buluş yaratış 

kabi 1 iyetlerini gösteren 
eserler çok beğeni idi 

hmetpaşa Kız Enstitüsünde dün caı.- j tara bundan faydalamna usullerini öın. 
1ı mankenler ıarafırıdao bir moda geçiıi mektedirkr. 
)'llpılmıtıır. Or ~ttcn fazla süren bu 
Jt0$tcridc s&)'tn 8a)ıtn İnönü ve 8a)an Sa· 
racoğlu ıle şd-ırimi in seçkin kadınları 

dlvecli olarak hazır bulunmuşlardır. 
Üzerinde uzun ve dıkkatli çalışma • 

lann iılenni taşı)"aO her elbise alika ve 
takdirle se) redılm~tir. .A,)n.ı zamanda 
hlr şergi dl'ğeri taşıran bU moda geçişi, 
lsmetpaşa Enstiıü u atölyelerinin ciddi 
ve verimli çalışmalarım göscerdiği kadar, 
Türk çocuAunun remiz ve tiriı zevkına, 
huluş ve )ıtratış kabiliyetiı>e de yeni bir 
ömdc olmuşıur. 

1940 yılındanberi Enstitü güzel hir 
çığır açnııı ve sanadcir ressam Kenan'ın 
bulup çıkardığı eki Tüıi< elbiselerinden 
fikirler ve motifler alarak kendisine has 
ysıl bir moda raraunışur. 

Dün $efreıtiğimiz her elbisenin tefec
naaıında eski bir biçim -vıe siitJemenia 
tıht-nkli bir gun-tliği gol'JC rarpmak~ 
Bundan evvel 26 ilkıqrjndc gene aynı ı.
lebe ve ogretm_.er tarafından fe\4callde 
rağbet g ren bir tuval« serı:tisi de hazu
lanmıttı. Bu defakinde muhtelif sabah -
hk, oğleduı 50l\nl elbUeleri, gece, çncuk 
modelleri göze çarpmaktaydı. Öğledea 
sonra elbiselerinde Türk kuyumculuju • 
nun bütun incdiklcri bugünkü d>iseleıe 
uydurutmuı ve yepyeni bir balu, yara • 
tılmışur~ 

Antalya Mebusu 
B. Nurullah Sumer 

llJ lnönü, o zaman, bu mlUl tetılikeyl 
mlllct!nln ouur ve idrakine uı•ınr
ken, lz'anına güvendiği milletine, kıy
met ve hlkrnetl nesilden neBile dalı& 

______ ,...... ______ __, derin sinecek di.rektiner vermlotL 
"llAdlıl<'l T ve >ın lkatlere, htıı1al· 

Bir çocuk elbisesi Bu sumlc En.nitünün Juymedi öğret. 
menleri talcl>eJerjnde bulut Z'e'\"kını ft 

---------------. bbiliJeti.ni merdaan rıkartmalua ve on-

~ginin muvaffıluretüıden dolayt 

Müdür Baki)~ Şef Madam Pülzer, öltres
merı Seher Kunıay, Rcfcc Erdemgi.1, Ze
rin Tuzün. 7..ekiye ilk~, Hacer De • 
mokı.ı, Llırfiye Tan>cri, Mufide Kuyum. 
aı '\l'e stajyer Nuriye ve IHet'i '\l'e ih<isas 
talebele:ri)Je stahcrlerini tebrık ederiz. 

Mihvere göre 

Elôgeyla'da 

şiddetl.i 
savaş 

devam ediyor 

TUNUS'TA 
Müttefikler temas 

etmekten kl(ımyorlar 
Berlln, 15 aııı.. - Bug{ln1cll ıı4man 

resml t6bliğındc bildirildiğine göre, 
Sircnaşika'nın baıtlSlnda dünkü giln 
sayıca üstiln lngiltz kuvvcıt lcrlıne kaır· 
şı ş'd(lotll muhm-eıbelcr olmu.ştur. Mu· 
vı:ı,ffakıyctle nettcclcnen bu savaşta 
22 cliliıman tankı tn:lıı ibedllmlstir. 10 
dUsman UQ.'lğı düşürülmUstUr. Al· 
mım sıwa.ş u~aklan • ~rcnru3< c:ôlündc
lal hm·a m(")dnnlarında bulunan c!Uş
man tayyarell'rl arasında bombnılıır 
lsaft>cıt etttrml.şlerdır. 

Dün Tunus't:ı ıılmnn a'\·C'llıın hl-c 
bir kıı:ybn uttrnmn~ızın Ilı; dlisman 
uçai.'I dlişUmıUşlerdlr. Bola'ye. kal'$1 
d galar halinde yap lan gece ha.,,·a 
tMrruilannda llmn11da pek bli> ilk 
hasm'lar olmuştur. 
Doğu A.'kdenlz'de bir düsman de

m.altısına bomba:lnrla taarruz edil· 
mhs ve bu denizaltı ciddi hasara uf
rotılmışlır. 

m ve yaıldmıız göz dikmek" itlyadına 
malik B(iy(lk Şef'in yurt .itleri o.tün
de yurt sevd~le yıllarca sO.rmnt 
didbunet'llnln verdlli kanaatlere da· 
yanMı. bu d11'01ctffieri, Türklye'yl, .e
feıi>er ederek. on sene kinde,~ 

( Sona 2 lınd •?f•da ) 

Ekmek kartlan 
hakkında yeni 

bir tamim 
Tkaret VEtdllU1. H~et.ce elımt'k 

ve elcmeldılk btlbtlbM vaıar eva ""' 
maddelerm daitlblmeAlna dair talimat -
name .oıınwune ırlrm det lııımCM ıııeHr'Jl -
1cnle bunlann be9ledll<leri kimeehre -
rllmekte olan ElcmEtt kartJanrun lııulta· 
nılmaaırıda ortaya çıkan bazı teftddOıt -
lerl ııtdermek üzere hazıria.dı tı titr ta -
mimi vA.l61.00«e aöndeml'9Ur. Bu ta -
mbne ııöre: 

ı) DetltrnE2 ıreltr1Ueırden damtl ola· 
raJc a lle n!lıll erinden ayn yenle oturan
lara taıtmatııameye uyırun te1cnde sön· 
dertlen elem l'9< kartla n haılc ııahtı>lerl ta· 
roJın<tnn bururıduıklan )'\."J'doe en yakın 
hl'ledl'Ye datreıı ine vl7.e ettirilmek ear • 
tiyle mut.ooer olacaktır. 

2> mr eEtılnlEll diller bir tEtıJre ret

m1 veya diiter ııetx-Plerle muvald<at bit 
zıımnn k'ln ırkım ddişnez ıırol lr'I U l'C"ln 
elk>rlndelcl eikmEk kartlan bulundulklan 
yerde erı yakın beledb'e datn-ııl.ne vtzc 
ve kontrol ettirildikten 80IU'8 ka.lftcnlc • 
lan müddete mOrıhaaıT olm6k U7..eroe kuı 
dllerlne <<1el'8mee ıreUr!11«e mah111ıa 
muvakkat elemek kartı) vermr. Muvalc· 
kat ekmek kartı ~ w adedi kadar 
~ keıdltr ve imha edlUr. Mırvakka.t 
~hatln uamıun halinde a3'N tetdlde 
muamd~ de'vam olvrıacaktır. 

Dört inailiz 11hsiyeli 

İngilizlere göre 

Sirenayka'da 

Rom mel 
çekilmiye 
devam ediyor 

TUNUS'TA 
Müttefik hedeHere hata 
hücumu devam ediyor 

Kahire, Ui a.a. - Orta4ark :IDPLiz 
Umumi KararııAhınıll tebıat : 

M.lhver kuvvetlen ElA.ııeı>'la mevzlln· 
den öteye cekllmekte devam edb"Oır • 
Mihver kuvvetleri hant art.çııar tut.u -
)IQl"lanıa da b\alltl.nn da mukavemeti 
t(ık zayıftır. Bu artcüar ilerle)1ıltmlrd 

bir Q(ılC ma.vln <tökl"Tek enırei oheyıoda.r. 
lleı1 llotalanmı2 bu maylnlerl toplamak. 

tııdlır. 

Gere a ~ cılanrnIZın std00t11 taanım: • 
ıennoon 8dnra bomba ~aklarımız d6 
dün batl)'a' doğru <:ekUmekte olan d(le -

manın nakliye kullanna kartı tkldet.11 
tıılllTI12Ianna devam etmlşk>rdll'. Bir 
m<ıhbnmat depoıN ve düzUnelerce ltl'llba 
tahrlbedll.m.letir. 

Dllaınıının hava faallyet 9ıaftf oımu.

tur. 
Cenuba dotru ııttmckte olan bir dili-

maıı t'lcarel ııcmlıdne torpil tanoareıe • 
ı1mlz, 13-14 1lkkAnwı ııecm1 Siclb'a'nın 

batı 801ı.1Jhlde hUC\Mll eımı.ıenllr. Ge -

Alman dı-n1zaltılan Oran ya'k'ınla
rında altı bm ton IAtolUk bir nıı:kli'Ye 
gı>.mlşlnd hatırmışlar V<' torpille htr 
Mn('r kııın torı:Mo muharllblnl yamWı· 
mı!':lıtrdır. 1 k f" ı 1 k mb•e bl.r torpil 1sabe'l etmle ve lidıdetll 
Şiddetli muharebeler oldu mem e e ım11e ae ece bir lnl lAJctan &onra ~ın çrkrıQl.ır. 

Alet bütün ııeın~1 881T1lllltr. 
&rlln, 15 a.a. - Haber alındığına Yeni Delhl. 15 a.a. - Ro>"ter: Clın'I 13-14 Wd<Anun a~ bomba ~ • 

göre dün SiTenıı.ik'le aılmllill - ltalyan ztycrot otttterı aoora t~lt~ dön- lanmız ~et ve Tunus Umanlanna 
kuvv ... l~ri lle sayıca ü&tlln ı-..nır. m ... -e oları ~,,, ... ,_......, par!Am_..- l "' ~ ...... "'"'' uvo • ..... g- ..,. • ...., • tlındiYe kııdar yapılanların en .b'l nctice 
kuvvcUerı arasında şiddetli muhare- :r.osı, TOıtc:lye'de bl:r ma.Met lmlmalan 
OO!er olmuatur. veren taa.mızutw yapm..ıır. Ucaklarımız ., halcklllda TOrkb'e H(l'lc(lmeU tnmtırıdan 

Bu muhırrebelerin Ela.feylA m~- heOOner U2't'rinde d<lırt 1aıı.t kalm18lar 
inde cereyan etm ş olduğu &rlln'ln yapılan dAveti lcabul etmıelercür. ve Laııulıet.'te erı az üe ııem1Ye lııabeUer 

(Sonu 3 üncü sa}fada) '-------.---------! (Sonu 3 üncü sayfada) 

4GİJ.ll GİAJ.O 
Oo 

Rommel kuvvetlerinin ~ekildiği ve 8 inci or"dunun ileri ediği Şimal 'Afrika y_ol,unu 
ıÖltfl!lir harta · -

Öğleden sonra elbisesi 
(Motifler tamamen Türktür.) 

Belediye sokak 
köpeklerini 
toplattınyor 

Köpek baıına 
bir lira verilecek 

Son günlerde sokatctarda başı boş kö
ıdlenn çoğaldığı görüluror. Bunlar IC" 
bir için hem rahatsız edici hem de tdı • 
likelidirler. Kuduz vakalaruun da artıı· 
iı tesbit edilmekıcdir. Bu hidi~ler kar· 
~ıstnda bc&edi)'efniz derhal ciddi tıeJbir. 
lcr almış ve bu kopek.lerin wııas- bq
lamııur. 

Halkımızın bu işte de belrdi)eye 
yardımcı olmalarını dileriz. Çünku ya· 
pılan ınüaıdelc hutalıklı sokak köpek • 
lerindco kendisini, çoluk Ç()('Ujunu kur· 
tannak ve tehlikeleri önleııMk içindir. 
Mlna.n olmı)ıuı bir acıma hissine kapı. 
!arak bu pis ve tehlikeli mahlüldan ev· 
terine alan, IXiylc:ce mücadeleyi guçlq • 
tircnler olursa oolar için de ayn bir ka· 
rar veri lttdl tir. 

Belediyenin tebliği 
lklrdiye Reisliğinden: 
Kuduz vablannın taaddüdü dola)'l· 

İ)le ')-akın kO)krden şehre gden 'e sa· 
hi~iz olup da sokakta dolııaıı, bqt boş 
kopekler toplatıınlmaktadır. Bu köpek. 
!erden ıuıup Hüküınet caddesitıde 25 DU• 

l
maralı Dr. Llırfi apa.rtıınamnda Belediye 
Veteriner Müdürlüğüne ~lim edenlere 
lrıiifek ....... U ~I 1 ~ 

Gece elbisesi 

Fransa Cumbuneisi 

M. Lebrun 

Fransa' dan 

tarafsız bir memlekete 

kaçmış 
Vaşington, 15 a.a. - Buraya ~ 

len haberlere göre :traıısız Cum • 
hurrelsl Albert Lcbnın Franaa'daa 
kaçarak bitarak b r memlekete ilti
ca etml§tir. Va~lngton rcanı.I mab. 
fillerı henüz tcylded lmcmi§ olaa 
bu haber üzerinde büyük bır alilt:a 
göstermektedırlcr. Çünki ı.eı.run 
muhtcllr fransız hizıplerlnl, Darlan 
v~ De G ullc gibi şefleri banttıra
bılecck bir mcvkidcdır. Kendıaının 
cuınhurreisligl sıfatı hiç bir vakit 
bahis mevzuu olamaz. Ç!.lnki Leh • 
nın istifa ctmcmlo yalnız alman 
tazyiki altıncla i11tcn uzaklatırrlm11-
tır. Reislik sıfatını şimal Afrika'da 
veya diğer bır yerde tekrar kullan 
ma~ isterse bu hareketinin mecburi
yeti h ç bir suretle franstz hlzıp e.. 
rl tarafından inkir edilemez, bu. 
Vaşington resmi mahfıllerinin yan 
reamt olarak ilecl sllrdUlderi mitı9. 
JıeıadK. 



1 Seyahat notları 1 
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Bugünkü Meclis 

Kadın 
-VE-

Kadın çorap/an 
ve çocuk 
ayakkabı/an 

Sayın üYclen.loo bazılarına lrı!n ve . 

rJJmesl hakkında Bi.i.Yük Millet Meclisi 11 E ı h ' Hl>s::~~~~~~ MüSTAc~;L/YET s ra rı o m ıya n arp,,. 

Hai-p 
Uraksavar toplarını iti.ne eden lıt1ılm aslıerler 
[ Arlıada d11ran J..arl.t:J/i l:.ıdm A Of/JIJ/Jtılarıdır 1 

Bütçelerini bir tilrlti denkleştiremi. 
yen aile bıtbaları dertleşiyorlardı. 
Çocuklarının nasıl aya.kkabı e:skil
tiklerini yana ynkıla anlattılar. 
Birisi: 

- Demir pabuç gıyclir:sen nafile, oğ
lan yürümesini bilmiyor. Şu ca
nım asfalt yolda ayakkabı nıı es
kir. Fakat o, sürtünecek bir ,şey 
buluyor, bir ckmir bir taş parçası 
yakalıyor, ona vura vura mektebe 
lrndar gic.liyor. En dayanıklı ay:ı.k
kabt onun ayağın<l.ı, zımpara ka
ğı.dına sürüleıı bir tebeııir veya 
törpUlenen bir ılemir gibi eriyive
riyor. 

KARAJU VERiLEN MADD~;LER 

AnJ<ara Elekt.rııK ve Havagazı ve A -
dana Bleıkt.r1k mu~eı·ının k.1.-ıre ve 
~loU lnwlorl ha.kıkınıcla kanun lil.Ylhas.ı 

ve Mal~e. Bütt;'e, Nafıa ve Dahili.Ye En· 
cüıml'!nforJ mazbataları. 

DAIII/,/ N/Z,1MNA!IIE !l!UClBINOE 
HIR DEFı\ MÜZAKEREl'E TABI 

OLAN Mı\DDEI,ER 

• 
1 NGU. TERE'DE bulunduiu-

muz sırada kadınların · milli 
müdafaa ve bununla alaka-

lı işlerde oynadıkları roliln büyük
lil&ü en eok clikıca.timlzi çeken me
selelerden biri olmuştur. Kadının 
1ş hayatına iştiraki dcmokrııs nın 
netlcelennden brild r. on dol\_uzun
cu asır zarhnda. ko.dınlar, evden 
dışarı çıkarak ış hayatına• knn.ş
ınaık lctn çok uğraştılar. Fnıkat bu 
mücadele kadınlan ancak dnkt!Jo
k.ığa._ hocalığa, hastaıbakıcılığına 
kadar götürdü. SiyMJ rc.iımlerl dn
ha ileri olan memleketlerde kadın 
siyasi ha.yata da glrnblldl. 

Bugün İngiltere ve AmerLka'da 
1ş hayatında sanayide ve mi111 mil
dafaa faaI!yetlnde kadınla erkek 
arasındaki fark he:ne>n hemen orla
daın kalkm1$ gıbidir. Kadını her 
yerde görlin;ünilz. İngllte>re'de ka
dınl'lr. asker olu; or ve aı;kerl l!ın 
bütün Mltbelerıne yükseliyor. 
Kadınlar arasında ~eneralle.r de 
vardır. Donanmanın karadaki iş
lerini görüyorlar. Hava taarruzla
nna karşı müdafna lşle>rlnde çok 
r:enls roHerl vardır. Fıııbrikı:ı:lnnla 
ca11$ıyorlar. Büro işlerinde yalnız 
da.ktllo ve kAtio olmakla kalmayıp, 
mesul sefllk vnzlfeler!nl de gör
mektedirler. 

. ' /ngiltere de kadın ordunun 
son rütbelerine yükşelebilir 

r .................... Yazan: .................... ~ 

İ Ahmet Şükrü ESMER f ................................................................ 

K>Mlm ask"rler iimnastik y.ıpıyorlar 

tesisleri idare eden kıtala.rın çoğu 
kadın olduğunu gördilık. Biz topla
rın bulunduğu sahaya gırdiğimlz 
za.man, kadın askerler cLmnastlk 
yapıyorlardı. Bizi kadın olrut ku
mandanları kabul etti. Ve koğuşla
nnı yemek odalarını gezdikten son
ra verdığl blr emirle kıı.clın nsker
Ierl vazıfe başına çağırdı. Bu ~mir 
o ka<lar beklenmedik bir znnıan<la 
verllmlştt ki askerler başlarına bi
rer çelik şat>ka g~irerek clmnas
tlk kıyafetl~ri'l-·le top basına kıoştu
lar. A.'llkerle<rln va711felerl, uçan düş
man tayyarelerin! g()kte görerek 
topun menzilini ve ıstLknanetlnıl ta
yin etmektir. Top doğrudan doğ
ruya erkek asker tarafından aıtıl
makta<lır. Fı1kn1: dU.~an ta.yyM"e
lerlnin havıııı:La yerlerin~ tesbit e
den aletlerin kullanılmasında bü
yU.k bir tkcıtalık gôstP.rdukleri ko-. 
mutanlan tarafından söylenmiş
tir. 

Kadınlar mım mfl<lıııfııa hl?!met
lerinden ve fııJbnJkala<rdan başka 
harp gıııyretlerlyle a.IAkaılı bl~olt 

lşlerde de göııilllll olarak çaılışmak· 
tadırlar. Askeri hizmette ve faıbrl
kaıda ı;;alışaınıyacaık kadar yaşlı o
lan kadınlar, resmi drurelerin ve 
hele Propaganda ve İstllhbaraıt Na
zırlığının nakit.ye lşlrrincle vazife 
atmışlardır. Bu kadınlann ekseri
si kendi otomoblllerlne sahlpUrler. 
Her dairede bunlarıın birer listesi 
vardır. Ve otomobll ile m.Iısatir gE.'2-
dlrmek. ve yahut ola~anUstü her
hangi bir iş görmek gerekleştiği 
zaman, bunlar otomobilleriyle blr
lllkte' hlzm<>te çağrılmaııctadır. Bizi 
ve bir İsveç gaze>tedler heyetini, 
Londrıı ve etrafında ge'Ldirenler, 
içlerinde !ngilt!'re'nin en yllksek 
sosyetesine nteTISU'Jl olan bu gönUl-
lü kadın teşkdljtına mensup kılmse
lerdl. 

Sözün kıı;ası !n:giqtere'de karlın 
harp gayretlerinin her safhasında 
vazife almış çaıhşmeiktadıT. Ve e
ğı>r İngiltf>.re harbi kazanıı.cııık olur
sa, bu zaferde lngillz kadınının ro
lü ı;;ok büyUık olaciııktır. 

- O bir şey cleğil, kaılın çorapları 
fr Ilı.ket ha !imi e.. Sa bun ltöptiğü 
gibi şeylere 500 kuruş veriyor
lar, 500 dakika giyemiyorlar. Bir 
bakıyorsun uçmuş ı;::itnıiş ... Onun 
bir de hoş tabiri var: '·kaçmış! .. " 
diyorlar. Ka~ıı çorııp değil, bizi.m 
cepteki beş lira!.. 

- Bizi,mki bayramda giymek için 
alılı. Vallahi beş dakika sonra 

YııJova knplıea.ları Jşleune 1daresının 

1940 mal1 yılına a•t bUfln~'OSun\Ul sunul
du"una daJr Divanı llluhascobat R~ııscll 
twkercsı ve Divıı.n.ı Muhasebat Encü • 
men ı rnazba tası. 

iKiNCi MUZAKERESI YAPILMl,\K 
M.IDDELER 

2234 ve 2'187 sayılı kanunlara ek ka
nun l!ı.ylhas.ı ve Blllce Encumcnl mazııa-
tası. , 

JJ/RJNOJ llfUZAKERES! l'APIT..tCAK 
M<lDDELER 

Mt'llıur ve mu-ıtahdemlere verilccl•k 
revkıılAde zam hakıkmdaıld 4178 sayılı 

kanu~lft ek kanun J,\y!ıhasa ve Bütçe F.n

ci.i.nıcnl mazbatası. 

Momur ve müstnhd«n1ere ve.rUe<:ek * rcvktılttıh• :>.am hakkındaJcl 4178 sayılı ka. 
Bütçe ve geçim kaygısında olnnları 'nunun 9 uncu maddt'Slnin sonuna bil' 

kaçtı gitti. 

en çok ıiü:jilmlürcıı çocuk ayakka- fı:kra eklenmeslıw dal>r kanun lAylhnsı 
bısı ve katlrn çorabı mevzuları il- ve xarıa ve Billce Encümenk'rl mazba
zerlnıle Tasarruf H,ıftnsınıta ko- tnııın . 
nıışabiliriz. İkisi ıle önemle ii?:e- Posta, Trlgraf ve Telefon umum Mü
rinde durulacak iki TlllCVZU haline dürllif,.-U tesktll'ıUna dahil olan ve vazl
g,·lcli: ikisi ıle ateş pahasmn. ikisi re ıcnhı olarak hayvan troaıikl mec -
ıle dirlik. ikisi tle ııile blilcelerni burlyt•llmle bulunan süvari muvezz ıere 
kenıireıı birer kurt... yem bcıJı-11 v~rı•-esı 

Biri, en uslu akıllı en karınca çiğ"- ' "'" hakkında kanun 
nemez. yere basmaz dnsinılcn iliyi.hası ve Nafıa ve Bütçe En<ıtinı('lllcrı 
pinponlarııı ayağınıla bile birkaç nıazbatal.ırı. 
eyılıın fazla dayanamıyacuk kııılar Türk parası kıımıetlnl koruma hak -
ç!iriik! Nerede kalılr 0 haenrı ka- kındakl kanun hüktimlerlnln değt&tlrll -
hına sı~maz cocukların her keY- m<'Slne dair kanun Jllyihıısı ve Muvak
flııe, her l"Zİyetine tahanımUI? kat l'}ncümen mazbatası. 
Paçavra gibi bir cleri, mukavva • 7..oniuldruk Mı•huııu Rlfat Vn.rdf\!"ın, 
bir köııele... Çocuktur, canım... yl:rmı dokuz yaşına ırlrotl<lerı hıılde 
Çocuktur ama parnsı 18-25 lirll !.. maiyet mcmurıu~u ha.klnru kayhet.me -

Çoeu:k nyakkabısımn mollası. hiı;imi. meler! ıc-abeden -ı.iiksek meıktı..·tl ımzun -
ııllııü pUsU olmamalıdır. Si nnclard lan halGlanda kanun teıctıtl .ve Dahiliye 
bir tip kabul etmeliyiz. Bunda a- EncUrnenJ mazbatası. 
rıy:ıeağımız tek vasıf "sağlam ve Devi~ Konservatuvıırı tiyatro, oıl<."ro. 
ucuz'' <lur, o katlar. Bu tedbirle, 
saıle aile bütçesiııi korumuş ol- ve balet &ubeler:lnden mt-zun olanlara 
mnyız, çocuğun kıı.faaınclakl mO- etblse verilmesi hakkında kanun lAyl -
da ve siliı nukroplarını dn öLdUrU- hası ve Maa.ri! ve Biltce EncUmenlcrt 
rUr. Bir taşlııı. iki kuş... mazbataları. 

Kadın çoraplarına gelince ... Bu o kıı- Hava ıı.ınırı mensuplanna v('Tflecek 
dar miLr.min bir dert ki, barış yıl- zamlar ve tazınlnler hakkındaki kıtnu -
larmdaııbe?i, ne tedbirler ileri nulf 10, 12, ve 14 üncü ma.ddelerlınl de
sUriılılil, ne tetkikler yapıldı, ne itlııltrm kanurı !Aythası ve Mlll1 MU -
yazılar yazıldı, fakat bir ttir!il t1a.rıuı. ve Bütı:e Enctlmenleorl mazbata • 
hallctlilemec.li. ıan. 

Vazgeçemlyortar ... O kadar uört elle SuA.lll(Y yUk.'ldk mühendis, askert yük-

:i~~~:ı~~rsı~~.9:~~11b~~~ı;~:: 9e1c mühendis ve askeri mühendislere 
diliklerinin tek mU<lııfııa silahı ba- verilecek ıtıtlaas ücroti haackmda kaınıun 
w.klarını kavrıyan o bir iki gra.m JAyttıası ve MWt Müd.11.taa ve Bilıtce En
ipekten ibarettir. Bir iki gramı, cüıme11lerl maZbatıılarL 
bilerek kullanıyoruz, çilrıkU bu Tınıcel1 vl!lA.yetlınm idarem halkikmda
lüks, hafifledikçe ve inceldikçe k'I 2884 ım.yıJ.ı kamın hölctlmlerlnln iki 
baldırlara başka bir m9.ua verir yıl daha uzatılmasına dair kanun U\yl -

sanıyorlar!... hası ve Adlcye ve Dahiliye Encümenleri 
Bu sabit fikrin peşinde olan beş on mazbataınn. 

Çağrı 

Esasen demokııa.<!1 rejimi içinde 
kadına gittikçe dana seniş ölçüde 
rol verılmekte idi. Mutıar.ı:>be bu 
cereyanın temposunu hızl~ndırarak 
tabii tekAr.ıül ı.E>lıceslı de ':>eikl ya
nm asırda varılacal' oları merhale
ye birkaç sene için~ vurdınnıştır. 
Söy]emeğe lüzum yoktur ld bu, in
san malzemeııl kıtlılPndan doğmuş 
bir neticedir Fr.uı.sa'nın yıkılışın
dan sonra İngiltere Lkl m·hver 
devletine karşı yalnız başına kal
dı. Bri'tanya nrlıılarındııJd kırk kil-
11\Jr milyon nüfusla m.hvC'rcilerin 
yüz ell1 milyonu bulan nnfuslannı 
karşılamak mecburlyl:'tlndf' kal
JTU9tı, ~ lmparatorlu{!un nüfu
au Y1lzlerce milyonu buluyomu. 
Faıkat bunlar, teçhi2 edl:lse blle, de
nizaşırı memleketlerin mürla!aıı.ııın
da kullanılması !Cızmıgelen unsur
lardı. Halhuki lngillzler bu memlP.
ketlerln müdafnıt$ı için bile nna 
vatanlarından asker yofüımak zo
runda kalmı.şlamı. Dil-:Unrlüler: el
lerinde bulunan nüfustan en cok 
!lıtlfadP ~e'bllme-1< ı:ç ın kaıdın unsu
runu d11;ha geniş ölcüde mtııt mü
dafaa lşlerlvle alllkıı.1nndırmaYı lü
zumlu g~rrlUll'r. Kll'rlının görc!ıilP
celi i$ten erl<E'itl e~k>io ıılarak doğ
nKlan ~~ruya !'llfı.h ku1lnnılma<ıın1 
Rerfllkleşf:lren 1$1en:le kullanmak 
~rmpf kabul ed idi. Bir defa bu 
kl!fbuJ edPldll<ten POnra kadınlar ta
rafından clirüll"tıt1(.>{'('lk islerin cok
Juğu lngillzlerl de haıyrette bırak
tı. • 

Kadınlar ecaısen fabrllkaılarda ça
Jıııyorlaırdı. Bu defa daha geniş öl
çüde çaıl.ışınalan temin edildL Haıt
tA fabrikalarda bazı ince işlerin 
kaıdıA!ar tarafından daıha tyl gö
rüldüğü meydana çıktı. Kadınlar 
percfiı işlerini erkekfarden daha fyi 
aörUYorlanmş. Geoınl inşa eden tt"'Z
sAh]ara gltıtlğimlz zaman, ellerinde 
kalın eldlveonler, sırtlarında ~ tu
kımlan gözleri.nl kıvılcımlardan 
korumak için yüzlerinde kalın 
maskeler olduğu halde kadınlann 
perefn yaptıklarını gördük. Bunla
rm kadm oJduklan yaılnız lskarpin
Jerln<len anlaşılır. !ş saati sona e-

1 Tasarruf ve Yerlimall haftası dolayısiyle 
moda delisine sözüm yok. Fakıı.t 
mUesseselerıle, devlet dairelerinde 
üç buçuk kuruş maaşla çalıfll.ıı 
bayanlarımızı, geçimi dar olıın 
aile Itaclınlanmızı bu Mettrn kur
tarıp koruyabiliriz. Onlarclıın, 
ipek çorabın; çocuğün nafakBma
clan, ocağın kalorisirı.den, yuvanın 
sağhğmc.lan daha mllhim oLmaclı
ğını unut.mamalarını rica edebi
liriz. , 

'k Milli Müdafaa En.cUmeni bugün 
saat 10,3 da toplanacaktır. 

'k lktlsat Encümeni bugün saat 10 
da t.or>laınacn:ktır. 

• rip de yüzünden maskesini, sırtın
daın tulumunu ve ellerinden de el
divenlerini ı;tkardığı zaman, işı;inin 
dudakları rujlu, 'tırnakları boyalı, 
zartı belık1 ele kolleJ mezunu bir 
kadın oldutunu görürsünüz. Cün
kQ mıuı müdafaa He alfııkah faıbri
kalarda çalışan kadınlar yalnız lş
çWtı MedenberJ meslek olaraık ta
ldbeden kadınlar değildir. !ngllte
rıe'nln klibar sınıfı sayılan mlljı.ev
veır ve servet sahilbıl kadınlar da 
f•brikaılarda çalı.smaıktadırlar. Fab
rika işinin en zor olım tarafı bu 
işle eıvdek! aınalık vnzlfeıılnl telif 
etmektir. Bunun lQln milkemmel 
teekıl'!At 'kurulmuştur. Ana olRcak 
!tÇ! kadın. muayyen ıı:iln zarfında 
fıllne ~lmez. İş 111rasında anncle-r 
cocuklarmı fabrtkll(!ıı kurulan hU
,.Uk kreşlPre bıra:Iorlııır. Bunlıır 
timci! Tng lterc'de her faibrlkanın 
svnlmaz blre-r paro:ı~ı sayılmnıkta
dır. cnnkn bazı fabril<ıılann vıın
dan fın:'I\ lc:rl~lnl kıwiınlnr tl''>k 1 
..tmtııktedtr. Fabrl!kalan :dynret rt
tti!'fıl'l'lb: nnruın kııJl•rı ı~l!'rln rıncrıl 
Ntl~tlclarını m!1rl0r1..m"n ..nrduk 
AM,e->'Tlız CE"V&plar şövlc hulAsa e-
dt1eıbı.HT: • 

- Cok atır olan işlerden başka 
kadın. her ışi erkt-k kadar \ e lıattfı 
bazı işleri erkekten de da.ha ıyı 
görme-kt,qdir. Kadın daha devamlı
dır. Da.ha dlkka.tlidir. İçki içmez. 
Perçin, para.şilt d :k1$l ve buna ben
zer işler yalnız kaıdınlar tarafm<lan 
göri.ilebilır. 

Milli müdafaa ile daha yakın
dan a!Akalı olan işlere aeli~e: ka
dınlar doğrudan dol:ruya s 18.h• kul
lanılmasını gerekleştiren !şlerd10n 
başka askeri ğln her safhasındn çn
lışmaktadırlar. Aldığım ma!Qmata 
gore ukerllkte en ı;;ok muhabere 
lşlertnde, şoförlükte ve .uçak avar 
toplan kullanmakta muvaffak ol
maktadırlar. Bunlar k ınlnrın er
k~klerden daha iyi orc!Uklerl iş· 
terdir. Muhabere tşı bü>·ük hiçi.ide 
kltlpl k dakt !oluk teletoı culuk de
mek olduğuna göre bunu tabii 
slSrmelklir. Askeri bü rolard:ı as
kerlerin hesap işle-rinde, malzeme 
arnbarlanndıa kadınlar çok vazife 
almışla mır. 

Asker otomohillerlntn şoförleri 
kıııcbnlardır. Ekserisi vaktiyle ken
ıtı hususi otomobillerini kullanan 
bu k1'baır !!ınıfa ~sup kadınlar. 
sLmdl 7.11,rtf Uniformafan 1clnde. ge
neıra.llerln ve Yilksek r\ltbeli asker
lerin otom<>h llE'rınl ldare e-tmE'k
t.ef!lrler. Kadınlar tarııfından l<lare 
edilen ntnmo!)ill,..rln temizl ~i er
keik tnfflrlO otomob!lll're nazaran 
dahıı n;.i.lndür. 

Ktmtnlan. sllrthh hlzmPtlPN" en 
yalon 1K'Ak~nv11r tonlannın ldare
*1&- ırllMi\k Bir g{ln T..onrl""l'nın 
)'81nn1nnnrln tayyarele~ kıırsı rnü-
41111& tertiba.UN görUyorduk. Bu 

N. Sumer'in radyodaki konu~ması 
(Baıı ı. iner sayfada) l yeni çağı bu ileri killtllrUn ananesi-

! 
ni bir lkU&adi hüviyete kavuşturmuş ı:ıe dayanmakta ve onunla vasıflan -
ve kendi lıtaıde&lyle "ne kadar zorlu maktadır. Fakat milli ekonomi mu
ve çetin olursa olsun, h~ bir mesele· vazenelenmcdlkc;e, ne yalnız başına 

1 nln halli, milli suurun !hatasını aşa- zlraattetkl hnreketln, ne de endüstri-
calc kadar muğlak ve mllletln tırma- !eşmenin ameli bir manası olamazdı. 
nıp tepesine erlşemf'Yeceği kadar sarp Zıra yurdun dört köşesi birbirine ka
olmadığıru" dlıanın gözleri öniln~e palı ve ırak, dahil ile sahil ise birbl
bir kere tlaha ispat etm!ştlr. rine, sanki, yaıbancı ve uzak ayrı dlln-

Bu zorlu ve çetin dAva, sadece, yalardı.. . 
ınllll para krymet.lndekl tehlikeli dal- İnkılapçı Devletın büyUk eseri, de
galanı.şlan önlemekten ibaret değildi mir.ıtolları ve dahll1 mllna.ıkale slste
Cetln olan d'Ava. zamaının şartlan v; mi, işte ana yurdu iktısn<ll blr hi.itün 
dar lmkAnlan ~inde, ml:lll ekonomiyi. h~yetine gt>llrmenln ana şartı ~.ıaraa< 
bUtUn bö!Umlerlyk!, muazzam bir kal- v~c~t b~ldu. Bu tablo da harp oncesi 
kınma hareketine sevkederek onu bu Tu:klye sinin, ihya. ~ar. Vf' inşa hı
yurdun öz da.yanıcası ha.lfne geıUmıe!k, zı ı.çlndeld 1939 Türk ye sinin yan~ 
milletin maddi mevcudl<yetl şartları- kal~ış taıblos~_dur. Sıı.yın Başveklh -
nı mim varlığın ıça.p ve »ıtlyaıçlanna mızın de dedıgl gtbl bu, sadece, bir 
yeter bir seov!yeıye y(U(aeltmek de- başlangıçtL 
mektl. Swglll yuııttıışlarım: 

Yaşadığımız devir bazı a.lfl.metleri 
ve vııısıflan He, cihan tarlıhlnde za -
manlar arası bir buhra.n ve intikal 
devrine ben7lyor, belıki, Çağ değiştir
mektedir. Dünyanın iktı.sadl, içtimai 
ve siyasi nizamlarına derinden tesir 
edect>k ölçüde ,bir tarih dönümlyle ne
ticelennıek istidadındaki bu bilyilk 
buhran karŞısında Tl\rklye, tarihte 
bizzat devrimler yapmış ve buhranlar 
geçirmiş bir Devlet olarak. kendine 
tt'Vecctuı edebilecek her tclıllkeye şld 
detle karşı koymak karannııf soğuk
kım !ılığı ve vakarı içinde, fa.kat hns
saıSiyetlnin de son haddi ile, istlklAI 
ve ist~kbal'nc kıskanç, aynı uı.manda 
göklere baş vermiş bir dağ gibi me
tin, durmaktadır. Bununla beraber. 
cihan ekonomisine kanşmış bir millet 
olaralk, cihanla mllşterok ıstırapları
mız var. Cihan, zntım, ibaştnn tınsa. 
ateş lc;inde, ihtilftl ve rbtil~lardan 
muvm~eıneıılni kıııybetmlş ağır ve htıd 
bir buhrandan zebundur. C hım eko
nomisi. tarihte 'benz!"ri olmıyan bu 
buhranda ıtıiltiln fonk<;lyonlannı şa -
sırmış ve kımdinl! vllrnt vı>rmlq nlnn 
ekonomilerle lrtibatln.n kesilmlştlr. 

Aziz yurttMlanm; 

İnkıla.p Türklye'slnln devraıldı4ı 
yurdu düşilnünüz: sanki korkunç bir 
şeamet kıı.sıııga.stnın bırıııktığı blr en
kaz yığınıdır. Milletin bilıkülmez ira
deslnd~n b~ka her ı;ey yanmış yıkıl
ıruş ve sönmllştür. 

Bu tablo bızım yirmi sene evvelki 
yurdumuzun, bizim üzerinde bütUn 
bir tariıh boyunca varlığımızın dalga
landığı ana yurdumuzun t•blosudur. 

Verlmslzl6$ffilş ve JııhUAI etmiş zi
raatte bir hareket ve lllkıUl.p ihmal 
kabul etmez hayat! bir zaruret halln
de kendini icbar etmiştir. 

Önce mütevazı ve kanaatkAr "i!kl 
m sn mahsus" şlariyle baelamış olan 
bu hareket milll zlrarutte verimin ve 
hasılnnın artma.siyle neticelenecek 
bir inkılap hareketi olmuştur. Türk 
zlrantinrle lstJhsaıl saıhası son on se
ne içinde bir misli hüyümliş, tohum
lar ve mahsuller ıslpıh edilmiş, yer 
yrr nuııklne aınanesl tesslls etmE>ğP 
baslnmıs. hıı:ııvan ser\rctlmiz çoğalmış, 
hulA.sa Türk köyüniln berekı>ti art -
mış, Tilrk köy!Usllnün görü.s utku ve 
harc.•ket zemlnl genişlemiştir. 

Ekonomide istiklal 
Fakat Türık.lye'yl mllstaıkll • mlllet 

yapmak şlarının haktkıı.tte manası, o
nu ekonomi.sıııde miıstakli ve tam te
şekküllU bir büttın haline &eUrmek 
demelstL 

Bu realist görilnUş, Devleti yeni ve 
tarihi büyük bir karara sevkt>tmlştir. 
Bu tarihi karar, Osmanlı lmparator
Juğundan "bir yarı sömürge heyeti ile 
fntlkal eden ana yurt da, politik isti'k· 
IAHmlzin de bir mUeyyedesl olmak 
üzere, mllll endüstriyi kurmak kara
ndır. 

Bugünkü durum 
TUrk milli iktısadının da, bir ki.il 

uzviyet olan, 'Cihan ekonomisinin bu 
Lhtlliillnden derin surette mil tcesslr 
olmamasına imkan yoktu. Bu kıı.çı -
nılmaz tesir, ekonomik münasebetler 
ağınıdaın öriilmilş clhan etkonomlsl lle 
arMT1ızdakl deruni bağlılığın mukad
df'r bir net!ceslydl. 

Cihan ekonomlslylP. mfina.<ıeıbe<tle!"l
mlzln kesilmesi, milli lktısadımızuı 
biltün hareket ve taallyf.'Ctlnin kendi 
hünyesine mahsur kalmııBı, mlllt e
konominln 'kapalı blr duruma girmesi. 
mllll ekonomimizde ferahlık ve geniş
lik standarilıtıın C!aralmn.<:ı demeık ol
mustur. Milli iktısndımız. Uç yıldır, 
bu kapalı durumdll darlığı karşılıya-

(Sonu 3 ündi sayfadil) 

~ 

Yurttaş! 
Küçük dikkatı.erden bjyük 

tasarruflar doğar. 

Bu rlcıımıır ılinlemezlerse, meselıl 
ça.lrşaıı kadınlarımızı bir karar
la, bu tasarrufu yapmağa zorlıYa
billriz ele ... "Devlet dairesinde 
ipek çorapla çalışılamaz!" ırlbi bir 
kararla, milli bfüçemizı1e biiyiik 
.bir tasarruf yapabiliriz. Fakat 
şuurlu Türk kaılınının bu zoru 
beklemeden bu yola girmek üze
re ol<luğunu ummak, fazla iyim
ser olmnk elemek değiLdir! 

Sabaheddin SÔNMEZ 

-tr Bttt.(c Encümeni bua1in saat 10 

da toı>lanııcııktz. 

Ege' nin tülün meselesi 
İzmir, 15 (Telefonla) - Ticaret 

Vekilimiz.in h.mir'i ziyaretlerinde 
mıntakamız tütün işlerini de trtkik 
ecleceği söylenmektedir. Bu yıl İnhi
sarlar idıareslnin geniş mübayaa ya
pacağı öğTenilmıiştir. Fiyat hakkın
da hentiz bir haber yoktur. Mtistah
sil maliyet fiyatının yüksekliğini ile.. 
ri sürmekte ve hilkümetin alakasın
c.lan emin bulunmaktadır. 

GÜNÜN GÖLGESİ 

Tuhaf bir tezat 
L A T.RiBUNE de Geoeve adlı 

. bir İsviçre gazetesi, birinci .say-
fasına slkıştudığı bir, yazısın

da, Türk hikimioe bir garip hüküm 
verdimıittir. Ötedenbcri ağır başh 
yazılariyle wwınıış bir gazeten.in, 
Türkiye hakJutı<laki bilgisinden bir 
hayli şüphe uyandıran bu yuı, anJa
ııldığına göre, dünyanın sinir bozan 
havası içinde, okuyucusuna bi.raz hoş
ça vakit geçirtmek gayretinin eseri -
dir. Fakat, böyle bir gayretin kurbanı 
her hakle Türk.iye ve Tüdt blkiaıi ol
maınalt Iaıımgelirdi. O İsviçre ki, 
Cumhuriyet Hiikümeti hukuk refor -
masyonuna karar verdiği zaman me -
deni hayatımı.z.a tatbik ettiği llk eser
ler omm kanunları olmuştur. Biı, 
Avrupa'ruo bu küçük, fakat ileri ve 
barışçı memleketine, yalnız iki ana 
kanunumuzla değil, derin sempatimiz
le de bağltyız. Kantonlarına dağılmış 
genç Türk çocuklarının memlekete me
deniyet ve irfan yükiyle döneceklerin
den şüphe etmiyoruz. 

O halde, yazısı belli baılı bU ga· 
zeteniıı ilk .sayfasında yer bulan bir 
İsviçre muharririnin memleoketimiz 
hakkındaki bu alakasızlığını hayretle 
karşılamakta bir hayli.Jı~lıyız. 

HaJise şudur: bir Ana.<Jolu şehrin
de ilci kadın, alti ırylık bir çocuk üze· 
rinde analık davast güderler. Her biri 
ı;ocıığun kendisine ait olduğunu iddia 
eder. Anlaşamazlar ve iı mahkemeye 
düşer. Hak.im de, Süleyman Peygam -

ı berin u!Rllünü tatbik ederek, mübaşir
den bir bıçak ister. Kadınlara: 

- Çocuğu ikiye ayıracağım, der, 
Kadınlar, hemen auhrlar: 
- Çocuğumuzu kesme, bize de 

verme, sizde kalsın, ve yavrularının 
bundan böyle mesut olacağına güvene
rdc çıkıp giderler." 

rfode iki ayn kadın veya erkek, ana
lık veya babalık hakkı güdebilirler. İş 
mahkemeye de düşebilir. Hadisenin 
buraya kadarı çok tabii şeylerdir ve 
olağandır. F~ böyle.. bir dava kar· 
ıısıoda Tiirk hakiminin işi, mübaşir • 
den saldırma i~temck değil, daha çok 
basit bir şey, kanuna bakmaktır. Eşit 
bir da va karşısıpd.a İsviçre hiki.min.i.n 
)ıapacaiı gibi.-

Kaldı ki, meslekdaşımız "m" (bu 
yazı 5ahibioiıı imzası böyle) Peygam
ber Sülcyman'a maledilen kıssayı da 
doğru dürüst bilmiyor. Doğrusu ıu· 

dur: her iki "ana" Süleyman'ın önüne 
.geHrler, Süleyman eline bir bıçak alıır: 

- Mademki, der, ikiniz de px:uk 
üzerinde analık hakkı güdüyorswıuz, 
o halde iki parçaya böleyim, her biri
ni birinize vereyim, dava da orta.dan 
kalksın, İster misiniz? • 

· Kadınlardan biri buna razı olur. 
Öteki isyan eder: 

- İstemem, çocuğu pıtrçalamayı • 
ntz da kimin olursa olsun!" 

Sahici ana budur İşte, çocuğun J>U· 
çalanmasım istemiyendir. 

Bu "ot." geçenlerde de gene Tür
kiye'de bir ıark Ar!ell Lupen'ınden 
bahsetıniıı.i. Onda da, müthiş bir do
landıncı anlatılıyor. Alxluram 7..ııa (?) 
adındaki bu sark Arsefl lüpen'inin 
bilmem hangi ptellerden bilmem ka
çar bin frank dolandırdığı, sonra kaç
tığı ve nihayet Fransa'da yakalaııdıjı 
haber veriliyordu. 

Anlaşılıyor ki bu zar, sansasyon 
avcılıjına çıktığı, garip hikayeler uy
duırmak istediği zaman, nedense hemmı 
Tilrkiye'yi hatırlıyor. Bizim muharrir· 
lf'rimiz de, olgun ve m«lent bir mem
leket ömeği ır;östermek istedikleri za
man 1ık sık fsvİ9fe'deıı bahsederler. 
Tuhaf bir te7.at! 

Kemal Zeki Gencosman 

Milli Şef Türk ~ndUstrlleıtmE'sinl 
hir milli varlık, bir mlllf müilafaa 
dayanması ve memleketin refa.hh ve 
emnwı•lll ı ı ' '-ıllnln snrtı olarak ga
yelendirlrken, bu hareketin hedefleri
ni en geniş şümulü ve ihatası ile ifa
de etm· tJr T!lrk ye'nin endüstrlleş -
mesl bir milli şuur dAvasıdır ki. Dev
let onu bUyUk lnkıliplan arasına al
mıı ve 193~ tenberl Devlet plınları 
ile gerçekleştlrmlıt!r. Milli endüstrl
lPŞme, milli eknnomlnln kPmall~mE'
&inin bir eembolUdilr. TUrk tarihin.in 

La T ribwıe de Geneve okuyucula· 
rının hoş vakit geçircicisi, Peygamber 
Süleyman devrinde geçtiği söylene-o 
bir hAdiseyi bugünün, malı yapırııı ve 
Türk hakimini orta çağ hukuk usulleri 
içinde tasvir etmek gafletinde bulun • 

....... ._.ıı.!lı .... M••-.ı'-1-.• m111tur. Tüdülc'de de biı ~ üze-

Not: Yni tk11lr Siil~nu Jı 
yazı 17 s01ıte1rm, J.olandırıc ılık hi -
i.i1nl th 21 iliı~1riıı tarihli gtJZete -
lertle ve birİIKİ stq[lllarda i,_.•ııt,,. 

Geçenlerde bir arkadaşımın elinde 
bir ciilıcnı gördüm. Bu, 1939 • 19?? 
harbinin ilk iki yılındaki olayların bir 
kronoloji\İ idi. 

Arkadaşım, bundan soorak.i yılla
rin da haz!rlanmış olduğunu ve hun -
)arı bastırmak fikrinde bulunduğunu 
~iiylüyordu. Aynı fikirde olduğumu 
kcn~lisine bildirdim. 

Biz, bir takım hadiseler karşısında 
şöyle diişünürüz: 

- Bunu tarih yazacaktır! 
Eveı, tarih yazacaktır; fakat o ta

rihi yazacak olanlar da yapanlar gibi 
insanlar değil midir? 

O hal<ıe Öia} !arı yakından yaµmış 
ve}oı ııiirüp ~hırmu' olanlar, tezelden, 
kalemi ele ahalar, carihin tl kendisini 
}oıznıış olmasalar bile, ona bol bol ve
sikalar hazırlamış olmazlar mı? 

Henüz içinde bulunduğumuz ve 
henüz ne 7aman hiıeccğini hilemedi -
ğimiz bu ikinci cihan harbi için eser· 
!er yazılnııya haşlanmıştır. Bunlardan 
hir kısmı )'Üzde yüz propaganda eser· 
!eridir. Kimisi şöyle höyle İntibalar·. 
dır. Fakat hir kısmı da ı;:erçekten ih
ıisas üslübu ile ve tarafsız hak ııörür
lüğü ile }.mlmıştır. Bu günlük tarih, 
si)'a•et ve ikıı~at bakımlarmdan bu 
türlü eserleri okumak da. onlan ken
di dilimize ı;e"irmek de, şüphe yok ki, 
harp tarihinin belirli safhalarını ay -
dınlaımı}a yarıyacakur. 

Rilhard Le..., inson'un yazdığı ve 
arkadaşımız Süreyya Ergün'ün ~üze! 
hir dille Türkçeye (evirdiği "İkinci 
dünra harbi ve icyüzü" eserinin bun
lardan birisi olduğuna şüphe etmiyo-
rum. 

F.ser, ~eçen §ene Nevyoık'ta basil· 
mışıı; bu rıl İ•tanbul'da Türkçe'ye 
çevriliı, )'ayılmıştır. 

Kitabın muharriri, harpten önce 
daha çok ikıısadi ve mali yazılar yaz· 
nııştır. Şimdi cihan harbi lakk.uıda bu· 
güne kadar nlan ·bitenler ve bundan 
sonra olacağı tahmin edilenler hakkın
da bir eser yaımasını da - her zaman 
olclıığu gihi - hu ikinci cihan harbi -
nin ikıısadi "ebeplerden doğduğunu ve 
gene ikusadi neticelere varacağını, dü
şünme,inl' yormak yerinde olur. 

Muharririn askeri bilgisi bir ihri -
sas halinde değildir; bunların ana hat-

Ağır i11i karlı 
alacaklara 

!arını ele almıştır. Fakat henüz Ameri
ka harbe girmcdl"n ya:ı.ılan bu c<l"rin o 
günden bugüne kadar gcçcrt hadise -
ler hakkında ortaya attığı tahminlerin 
ıwrçekleşmesi muharririnin 1toruşun· 
deki isabl!ti ~ösceren hir delil sayı labi· 
lir. 

Eserin asıl a<lı "Esran olmıran 

harp" tir. Türkçeye çevrilirken adı 
deı'füti rilm iş tir. 

.Muharrir, şimdiye kadar geçmiş ve 
tamamlanmış olan safhayı inceledik -
ren sonra, bundan sonra bu büyük 
olayın hangi hedef ve neticelere doğru 
yürüyeceğini kestirirken bunu açık 
gördüğüne işaret etmek maksadiyle 
olacak, eserine "Esrarı olmıyan harp .. 
adını vermeyi uy,ımn hulmuşnır. 

Hadiselerinin, haberlerinin, teblil
lerinin İ(ine bu kadar !{ömülmüş ol • 
duğumuz hir harp üzerine yaı.ılmtt 
olan lXiyle bir kitap, şüphe yok ıki, he
pimin ilgilendirecektir. 

O ~ehcple bu eseri kütüpanf'll'Jhıe 
kazandırdığı için arkadaşım Siir'ena 
Ergün'ü kutlarım. 

... .. .. 
Bir kelime ve 

bir tepki! 

Sanatkar dostumuz ~ Nadk 
Giiler'in "Akşam" da çıkan bir kari
katüründe yıllanmıt bir pasaportsuz 
kelime, - kelime değil, terkip! - çiz~ 
den ve fırçadan güzel bir -şama:r yiyor. 

Resimde boş bir yemek masa.~m
da oturan bir mütteri ile ,karşısında 
dikilen bir garson gi\rüyorsunuz. Müş
teri ile garson arasında geçen koınut
ma şudur: 

My eni zengin - De '\iM'? 
Garson - Tabldot! 
- Sen bana peynirle ekmdc geôr; 

ben böyle bilmediğim ymıeği ağzum 
koymam!" 

Siz, isterseniz bunu yeni zenırinle
rin bilgisizliğini gö~termek istiyen ve 
onıınla eğlcne:ıı bir karikatiır diye alı
nız. 

Ben de yabaoct kelimelere karşt 

haksız olınıyan bir repki diye alabi -
lirim. 

T. t. 

Daimi kari 
alacaklara 
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nüsha t>eyanınamelertnl tanzim edere4' balll oolodJye teeııdIAtından veıva kö1 
BeJrob'e tkt188.t MüdUrtil~ Stad _ mutıtarla.rmdan o ~ t.arnamell 

)"Ollldaık1 arııc Ilı:! bürosuna verecekler- IJ'l"lldıklarıru ve kart. ~ vana 
dlır. Aynı zamanda bu l)eyannamelerde- kart alıp almadıklarını, kart uaW.G 
ld lllhıalıar ~111 de A3'rL a:vrı doldura _ yoksa kart 118'1.lltl olma.dıtını blld1rtf 

caıklan uaıtıda ömetı yazılı fototratlı btr (YBf' de"iştirme beıueııCJ aetır • 
vesllkalan Halle Datıtma Blrllklerlne meler! lı!ı~. 
ibraz etmeden evvel adı ıı:ecen atır 11- 2) Hal ve vazbı'et.b'le :ııa.ptıltı '91, teb-
cı büroeuna ttste ııe blrliıkte vererek vı- ı1mlızde datmt kalaeaıtı lcanaa.Unt ver • 
ze ett.k'ecclderd*r. dinntym kimselere daJml eıkmelc laırll 

2) ReanJ mueımeeeıeme aıtır " ~ - veı1lmb>eCektır. Bu tt.ııba.rla, 1-1-1945 
renlerl.n detı.mez ıı:el rll etanek kartı ıı:ününden 1Utıa.ren Halk Daitıtma Bir • 
a.lmadıklanna ve almıyacaklarına dalr ilkleri her eahuıta.n veya aile rellllndell 
dalreı.erl tarafından verilecek veslkalan evler n tapulımnı veya Jıılracı lılleleC' 
bllroya tbraz et.melen &arttır. Komisyon • ktra kontraıtlanru veyahut da calıetılt• 
ca atır teclıt1it1 kabul edilenler )'Ukan_ ıan 1' yerıertndUI dalnıt le ırörd'ükıerıııl 
dakl maddede yazılı seralte tAbi tutu - 1'1!9teı1r mutE!ber bir v~ lstlıyecelc • 

l.a.rak deit141r ielirlllere mahsus atır ı.eoı lerd1r. 
kartı alırlar. Bu ıtebe<Ple (YBf' ılırı7fftfnM beloea'J 

8> Yeni alaca.klan ağı!' ıeouer tctn ııetırmlyenlere, ve eetırtmtzde cıaamt ıca• 
tse: f<?tıoira..flı bl:r nllı8ha beyanname tan- llll.catını !Jlpat lıcllt ıeııbında ta.putn.ınUo 
ztm ederek bunlann da eekl81 ıı:lıbi Ik· 1dra mukavelcelnl ve:Yahu:t. da .ıııı ~ ve
tısat MüdUr!Uitünün yukandB adı geçen nka.tıru ibraz etmlyenlere sureti ltaıti)'e' 
bl)ro&una verilmeal karlılıtı veslıka ala· de daimi ellemek kartı vertlmlıYeeetln • 
ea.klardll'. dftı, 19bu veslkalann eimd1detı tıımill r 

4) Sonteertn • U!k:kft.nun aylan ~inde dtlmetıl lüzumu ehemm11Yetle sayın hallC-
mUe911C9e(len aynim.ıe olanla.rın a.ynea tan rica olunur. IT1'ff 
191mlertnl ıı:öetenr blor ıtsteyt de bU bCl-
roya vennl.ye mü-1« mecburdur. 

5) Verilecek t>eyannıımeıenıe: tecının 
adı, aoyadı, dotum tarihi likamet.ıı:Ah ad
resi, nuru. tezkeresini mllhürlemle olan 
Datıtma Blırllt\nln adı ve numaruı. 

yaptıtı lelın ınalıbeU. caıwtıtı eemtın 
adı yazılacak ve ıtlerlııden aynidıkları 

zaman eUerlnd«ı atır 1tç1 ekmek kart
tan alınarak Beledi.ye lktiııat MUdilrJıQ -
ttıne lıııde oıunacatı tur1h ve ta&hhllt 
olunacaktır. Ekıdk )1'8Zllan beyanname -
ıer kabUıl otunmıyacaktır. 

MUesııeae harlcl atır le ıı:örenleır : 
Ça.rıkaya Kayma.kamlıtı, Cebeci Na -

htye MUdürltıtU. Ue Beled1:ve lktHıat 
MUdürMl~U atır lecl bOro9une bu vu -
ra.rıık birer ma.tbu tıeoıaıuı.ame alacak • 
la.J'\11J'. 

Alınan bU beyannameye tototrafla -
nm elôtYerM içinde yazılı sorguların 

cevabını doldurarak aJtuu imzaladık • 
taıı 90ll?'8 meNl\lll veya kayıtll bulun • 
OUlclan E8naf Blrl1tl veya kurumlann&. 
birlik ve kurumlan olmadıtı takdirde 
mıntakalannda.kl emniYet meı1tezlerlne 

mündereca.tını ta.ldrk ettırlı> StadYom -
da açılan aıtır t.eç1 bül"Oll'Una numara 
kal'lılıtı vereceklerdir. 

Atır lecllllt1 koml8yonca kabul edl -
looterm beYan'llB.melerl U2erllıe atır 1'
QI oldu4clarım ~ dam&'& ve bU btı
ronll!ll mutıllrll tıe mtıhtırlenerek keııdi
lertne le.de ohmncalt. sahibi bumınla a
yıtlı bul1111dutu Daıtıtma Bl'I"litlne ıı1 • 
derele atır ı.ct kartını alacaklardır. 

(Atır 1'<:I veıllka.eı: 'Yllkanda tototra-
rı yapısı'k ._ .............. - nm atır ltelll11 
ka.bUI edHmlettr. twbU veelka. mukabUltı
de atır llçl kartın111 verUımesi.) -Beyannameler 14-12-1942 t.ar9ıJnden 

25-12-1942 cuma ~il ııQamına kıl.dar 
St.a.dYOmdak1 l>tıroya verllmlt o·scak -
t.Jı', Bu mQddeUn tıJWmınden ııonra ,.. 

CUMA GÜNÜ 
KURBAN BAYRAMI 

Dtyanet tileri Relııll~indm : 

18-12-942 tarl'lıl~ rııetlıyan cunıll 
gilnil Kurban Bayramı oldulu llAJI 
olunur. 1 Sa.at da'klka 
Bıwr~ na.mazı 8 51 

Sayın halkın 
nazarı dikkatine 

Belediye Reislitinden ı 
SonkADun - §Ubat 1943 aylan ~ 

melı: kartları datıtıhrken, sontd' 
rin • ilkk&nun ayları ekmek ka.rtJr 
rının kırmızı çerçeveli ana parça" 
Hail< Datıtma Birlikleri tara!ınd., 
aranacaktır. Bu sebeple ııayıo ~· 
kın ellerindeki ekmek kartlarını "" 
yi muhalaza etmesi lüzumu eheıJJ' 
mlyetle ıtca olunur. 6778 

Şehrimi%e ta%e 
Uskumru geldi 

Belıedl;ve ReilıUtlnden : 
sotuık hava tıertlbath vagonla t~ 

bul'cııı.n ta2't' u9kumru ha.lıtı gel rU111 • 

tir. Kilosu 65 kuruetan Yenişehir el 
Ek!ktril< ıtrket1 yanındaki beoled1ye .O 

tule hava dcpo&unda eatısa baeıııırııntd 
tıır. Sayın hallka ti.An olUflUJ'. 
~--~~~~~~~~,....,,.,,,~ 
pılacak mtıraea.at ve itirazlar ancal' .!: 
Dl om tıeelnden -onra ql>\ıl ve ~ 
okıDIM:&lı ilan oNnıar. 

ı 

b 



t&/12/1942 

urullab Sumer'in 
radyoaki 
konuıması 

r. 

-/ Batı 2. ·DCl 8Ufada >-
~ın yeıtınme reJimi.n.ln mab

eueruu ve 1ı1tırapı.annı çekmM-

TELGRAF. TELEFON -RADYO HABERLERİ 

BERLIN'E GÔRE 

Mihvere göre 

Elôgeyla'da 

şiddetli 

Doğu cephesinde 
Av• Kamarasma 

izahat verdi 

-s-

Topyekun 

~ Mat, Se'Yııi!I d.ialiyenlerim, içinde 
Yelikljeluki' de Rusların yaptığı 

pek büyük taarruzlar 
meydan her yerde 

İngilizlere göre 

Si renayka' da 

Rom mel 
çekilmiye 

Londra, lli a.a. - lı.\am Kamara11-
nı.rı ealı ırUnkü tovlantıaında Kontn\ml· 
ral Slr Muzn- Svet.c...- denizaltılarına kar· 
ıı yeni harp uınıllerlıılrı tatbik mevkllne 
konu.lmuı haldnncla Manıeal Sım.M ta
rıttlndan 90'1 defa !!eri .unllrnüt olan 
ı.tete Avam Kamaraamın dlkkMlnl çeAt. 

mı. w sır Stattord'Un Ucak 1stllısa1At 

Nazırlıtına aettrilmlıl olmakla beraber 
kftıdlamm denizaltı ha.rbb'le ııctıı ba. 
zı ka1'& tedb.lr1ercle bir lıııordlDIUIYon te
mı.ı e1mesl k:ln yapıları anlqmarun btr 
derecıııv9 kadar tadile DKlll~ oldutuou 
Mert ııörmll«Alr. 

( ı1111 ı ıncl ., fada ) 

memiftir, onu da biliyoruz, Fa
kat çok ağ&r milli müdafaa 
maarallan ile, çetin buhran 
ekonomiai gereklerine karta, 
aırf harpte olmamak özrü ile, 
hakikatte iae bu özrü aadece 
kendileri icadederek, ran çiz. 
melde birbirleri ile yarlf&nlar 
vardır. VUrgwıcular, kazanç
la.mu aaklıyanlar, karaboraa
yı kuranlar ve kullananlar. 
verai kaçıranlar, Hiiıküınetia 
her k~lama tedbirini hava
dan koklar koklamaz diiıkkan
ları yajma edenler, hü.kümet 
ne tavai:ve ederae, bwıu. ak.i
ni yapmak için bir haberverme 
aibi telakki edenler, bütün 
bunlar, bir ahliık auÇU yapmıt 
olduklaırmı bile kabul ebaek 
fedakirlıimda bulunmuyorlar. 
Bu ılcim.eler vicdanlarına d• 
fil, keaelerine dokUftaıa fe'J• 
bakıyorlar. Geçenlerde matba· 
mlza selen bir köylü, "- Ba
na bet yÜz lira bi~iıler, aa
lrm bundan ıikiyete aeldim 
aanma, Hüıkü:net ,..izli zenaine 
versi koyacak mı, onu anla
maia seldim!" diyordu. Gizli 
Zflll1rİD ! Bunu bir köyliicl• 
duydum. Bu bir kaçakçı, v.,P 
kaçakçıaa, para kaçakç11tı, ba 
bir: yalancı, dolaadıncı, bu aa
cak saıbitelik bir 9D&!h1Uk deift 
midir? iki defter, aahte deft•, 
içiçe ti.Retler, birıbirine dü
iümlü .muvazaalar, bütün..,.__ 
lar, Devleti çalmak illetiniııa, 
bazı muhitlerdeki Mi ve kök
lü a-elenefin airiinüp sitmee 
ainclen ibaret deiil miclir? 
Mümkün olaa bir santim veırsl 
vennekaizin, hazneyi ve p~a
aayı aa,mak: DMtl tiçuet ... 
temi ba? Böylelerini yalna ı.. 
haTp içmdeki milli müdafaa 
devri için gerekea fedaklrllfı 
ödeaneie al~tınnak delil, bma
dan aonra da biç birinin k-.. 
ainde Devletin bir aantim hak. 
kını bırakmamak i~m multeft. 
mizi, müdahale ve kootroU-S. 
mizi elbette lruvvetJenclW.C.. 
tiz. ı. ahliıbu, huausi bir 4 
lik olmakta'll ç•aracatız. 

ııunız ııunter111 auu-. ve 1JeY· 
yuklecUtı zorluklar, udeee, bu 

_.."Jl.lıaec>et ve muvazene boı&uJutun· 
OOIPDUI det.udtr. liarbuı ber an 
ae çatmaısı ve TQrk.l)'e'yı ter&f 

ıaüklalınl kendine yarqır bır kah-
lıkla Jcıorum&ia ve müdafaaya 

bur et~l lhUmallerlni bir an 
den ~rmuut olan milletin, 

·wııılr'bln. ~ yeıkP&l'e blr 
haline ııtrmil olmuınııl m&na-

bilmlyentmlz yoktur. 
Bucün serhadler b61cUJen bu or

dlln milli ekonomlııin kuvvet ka,y
ıdl. LAie.in ekonomlnln maddi 

•ilıYl.u, bu l&Dlı ordunun lllllechtı 
~"',r.-lllıCila kı)'Mlametıa UnlcAn var mı-

r? 
Aziz vatanc:laflar; 
Ser&f ve lstlklll mOdafamıının bae 

tartı; alır fedakUhklanl bUır olmak 
lıt serektlğl zaman da, bu fedaıklr· 
laıuara katlanmaktır. 
Şerel ve .ı.tlklll mUdafaasınm biz 

'rllrkJerin anladılırnıZ mi.nadaki pa • 
lı.ısuıı. maddi fedaklrl*lann ve ıstı
'-cılann hıc bir 6lç0ı.ıyle taJıdlt et
~ mQmkUn detlldlr. &e~ ve istik· 
l6umtzı tarih boyunca edlllilmlt bir 
1'&k diye iddia edi~nız. ı:ztt 
lamtm yeniden Jcıoruy81C11tlnuz ve 
lturt.aracaturuz 19Y, yalım 111· 
~ dfl'ill. clıhan tarlh1 k.'Uıde muhte
lem ve matrur bir ıeref d•tamdır. 
\re TUrk mllletl.n1n, prektltf zaman. 
11111111 hayale sıtmaz mucl7A!'ler yarat-
11\a.k kudtetlnde oldutunun bir delil, 
bin dellli vardır. 

Buhran ekonomisinin 
zorları 

Swsili :rurttlıll&r: 
Türktye bir ekonomi buhnmından 

tiyac», bir buhran ekonomlainin tu• 
nıc:ıennden mu.tariPtiJ'.' Buhramn 
dalpla.n merkezden muhite dotru 
hyılmq, bQtUn clhmU ve yurdumuzu 
&arsmıttır. Ha~ ~deki memle
keot er ırlbl, dısında olanlan da aar
ntakta ve 6rwlemekte deıvam eden 
'1'e yeni bir muvazenenin kuruluşuna 
kadar daha uzun mtıddet de devam 
f'decek olan bu ıadmelerl 6nlernelc 
lcin her yeTde birçok tedbirler alın • 
nu.ttır. Fakat beter zekbmın hiç bir 
tedbiri ve bugtlnkll Umln hlc blr for
rnaıtı tH9111s etnıJI ....ııann bir nett
cesı olan bu sadnıe>i k6kUnden ber
taraf etmek lıltldadJnda olmadılt· 
na - zılra bu sadeJneıntn .ebel>lerl ka
nunJyetJ beter ..ıca.ı ve lradeel Ue 
ı,.rıaTaf edll«niyeeelfne .ere. Deıvlet 
tedblrlerinkı hedefi. bu sadementn 
fMfrlerfne lral'll a,mu ft 'b u tellr
Je11 haftftetmekteft ibaret 1'amufb. 
°"1lek olu10r kf. Millet ve Deıvlet. 
,......,.. d02enlerlm tatıdlt eden bu 
buhranda kE"ndilerini mndafaa et • 
lnM dunımuna lllJ'mlfler, lıU neıvt 
rnOülaa mGıc•lllllll ...,..U 90l'UDda 
kalımıtlal'dn'. 

Bu mae.ılı' ...._ 1ık tılıl:ılır9I. kendi 
lmlrtnlariy .. JWtlnmlık ~ mi
li ekoaı:Jnıj)er iObı. bu lmlrAnl.,m 
mu1aade8'ne ..,auıılltlr. Gerelıt1tl •· 
man yalnız aUııJmıt J8llll'll .wiJe
stnden fedakArhklan detll. fakat en 
!eri fenuratlerl .ıııze alnuıık, bu nıo

dafaa mOcaııt.letlnde munıffa.layeürı 
llk ıımdır. 

Buhran kılnde ve buhran deıvllln et
tttı mQdd~ lktluıdl ldfayet lftdlte
ai dılnler1ırnllde ricdanlanmuıda bir 
ulrte ve aktde llbl yerleemeık llzun. 
dır. 

Clddea ... " ualr aOrOrlOton. 
hldlW'k-rle teıyldedl1mentn her zaman 
harlku!Adl! mtl&lk!ıdnl veımlt ol• 
ıteı.lımlz tn&nO'nOn. 13 1'I lSnee, mHll 
ekonomf)'f l&J'llft tehdit h-- ldnde. 
vatandatlann ıuur ve tdraldne hita
beden IÖMrl ,,. tlfVliyelerl, hlıll bil· 
tQn Jnnvetfyte med1'9ltedlr: 

Bakınız Set .. db'or: 
"B r ın-un maı.et tutumu, bir 

0.Vı.tin de .. ,_. ,olu. kendi taka
th'ıt dotru tartmüle ı.:vtn ohmablllr 
O.VJeıt hll)'lltmda oldutu sibf, millet 
havatında da keındl membaı lle. yr._ıl 
lftth111lb"1e ktf~ etme91 ftl~ltlill. 
İtte buhrıında Mil tedbir budur .. Mil· 
Jet bMI lsUhlaltndl!ın falla lal"ffltml· 
19"8< kanadllr v• 6letMO blT hap· 
ta slnMk ~r." 

Devlet tftlbiılerini 
tamamlayıcı vazifelerimiz 
Muhtenm~; 
.Blz1 t.ehdldeden bunııma lraı'll ko

runma ve da>'&n.ma mucadel.mde. 
blzler de vatmdal olarak. Deıvlet 
tedbırlerini tıamamlay1e1 Vlllllf .. erın 
meaulbetiııi tafUD&k~ 8lrmei va
zilemzı, )'elJJıme ve Klluım& re#mJll· 
de, 111ur ve idrak ile, bu yeal düzen 
et.ra!ında, keıncülnJZe ve DevleUnıae 
S(lvenerek ımnaıJn bir birlik ve bera
berlik kurmakttr. Zira blımelc ltmn· 
dır kt, blr l)rtJadl zaruret oW'M Ultl· 
yar edilea )'etlnm.. reJiml. u.ndlnl 
bize icbar eden bir reJınıdir. 

Bu dU.zen VIUftda.flıırca beDlımeD· 
JQI& V& preıküil pl)o k IJ :-u&mlm& DIÜ• 
u ekoncıml d....,. .... , •. "aunımn 
zebunu o"'-k .-ı~.,.ın daler· NI· 
DmllZ w d'MPW* Wr elıııJnOm).ıı1n, 
c»mb'f'tm rilıım* _,&Mlerl helll -
bına. l.H!'V~ .-wk " ldaNlf de bir 
efsane olW'. 

Fakat az d1nll7enlertm: nstt~e-
16nlia. bu blr nevi PMlf kOrunm& t.cl· 
blrlıeriai alaMtık v• bUnlar& U>'DIÜla 
bltmit olmıqvr. Bubnn• mukaveme
tin ve buhr. IOllflllllll• da dinç ve 
sQrbilz çııkahYmealn bir dlter bl1)'1lk 
.. rb. hatta blıl tartı. 11.,at aevt,,.mı
ztrı, i('fjmaj l"flfllhtn ve ~ llhha· 
ttn kon..-. tıldblrldlr. Bu tedbir. 
lnuıt'a. mıı•t lAtttuıal kudrednl ve miol· 
n lıırUhMıl ~ artt1~r. Bir 
tanltMt ,,__ .. rt1anmaıa lmkln
lanmmn oeKW",.. -"ururıcen. dl· 
ter ,..,,~'"' betin tıı1u..ıtl kııvwt!el'I· 
ni .., bUtQn atıf lltthlıllıl u111111rtannı 
harakfl'f'" •etlmMt'k, btıttın hltlbaal 
kıııyruııklanmm .. leıtmelr Jhumunu 
bllm...ı! 1r -et~ MnH ,.Jronomhıtn 
bOtllp hNtl,,.._.,_.. tek hedfııft ._0~= 
mtıtr ...-fııttım ~1rt...,...ın '""' 
lt ~lr tuUr111 bh' '*'9ketln. a ına ......... ._ını ve se· 

eıl el.t\! ~IHrQIP, b..,...... _ _.fetinde-
ntsıeme.lnl t..mln etmek -v-

* Jteflk'Umlıurumu-
~- bunw'a ~ btr cflfıt" 

zan, ııtıı ~ 11 • tıı6nG dl 
tllftlyeııln1 lıatırl~ • ,.,.. ...:w l1rtıllMb )'tfa,.tııb ...... il• 

~ ......... .... 

savaşı 

Sowyeller Stıllnarat'ta 
•iflOk lllnılan ıldd• 

Mııeluwa, 15 a.a. - BusQnkU ICW· 
yet tebl 111 : 

kırıldı 
Trapezde mi• IHr 

ılmın metzlini ynll1r 

savaş 

devam ediyor 
C Batı ı inci •)'fada ) 

aııikerf kaynaklanndııın 6jren11mı.tır. 

Tunus cephesinde 
harekat plana göre 

gelişiyor 

devam ediyor 
( Batı ı inci MYf•da ) 

~!erdir. Bu aç sem.ı atee alm!f· 
t.ır. La8'Ulet'de ve TunU9'ta bJ.Uıaasa doık
ıann yalanlarında batka :varıaınJar da 
c:ıkAn!m~. Bir benzin dlııpmunda c:ı • 
kan yanaın 160 kilometre uzalctan ırö • 
ı111U)'Ol'du. ~ ıtınendttmertne kar· 

ıı da taamalarda tıuıwwlm•tur. 
Şimale dotnı ırttmente olan ( YGnken-

88) tipinde iki dQlnıan ~tı LamııedU· 
za adll81 yaacınıannda dOn aVf'ılanmız 

taratırıdan dOIQrlltmUttür. 
Bu ırenlt hanık&btan ancak lkt uc:a-

Mr. CÖl'CÜ tu eevııtıt varanı.ur : 

14/15 likJclnun .secıeS latalanmız 
Stallncrat Qe'VNl!lnde ve merkn cep
heelnde wveMti latlkııım«lerde taar
ruz muharebeolerı Ylll>DUflllırdır. 

Bedin, U a.a. - Alm• oıdulan bq. 
komuıanlıjınuı aebliji: Tuapse'aiıa fİ • 
maJ dolusuoda bir alınan dq tümeoioe 
memup kıtalar kartı taarruzla düşmanı 
hareket mevıileriıııe aıaıııw Ye ajır ka· 
yıplara uğraımıılatdır. 

BerHn, 15 a.a. - Tunus ceptıeslnill 
btltUn kedmlerinde mihver kıtalan
nın hanıılcetlert dlln de plln muclbln
ee devam etmiştir. Hlıc bir 19rde a
meıikan - il\lriliz lstill kuvvetleri al
man ve itaıl)'an kuvvetlerinin lılerle
fne8lnl önllyememltlerdlr. tnsl12 - a
merikan k~er1 her tarafta te
mastan b<b1Wr bir itina tle kacınmış
lardu'. 

Batı ve cenup bıııt.J llükamet.lerhı
de Jerlemeıkte olan 'milrver tefldllerl 
•imdiye kadar ne Darlancı ne de O.. 
Gaulle'cQ frıııns.ızlarla kanalatama
m~ır. 

Çekilen Rommel kuvvetleri 
4 tümen tahmin ediliyor 

- J:>en1ııa.)Wanna k&r11 h&mm ~1< 
ve ~ dotnadan ooen.a Amlıralll -
tı.ı VUılfe ve aallhlna dahWlndecUr. 
Hava kuvvet.ıerınırı ııabıl mutıafaza eer
vlıal de lı.mlrallttlıı anr1 altındadır. Bu· 
IM1l\la beraber mmtenr nazır1ııtdar da 
bu m_.ıe ne aa bir 1111reıtte ali.kadar -
dvtar Btttllın bu ı.Mr mOdafaa nuın 
olmaık1111m do!8)'18b'te baılm ~b-e
Um altında cenııyu etmektedir. 

Mr. ~· 1941 de il'unllan ( A.tlantık 
mutıaret>NI k.omkesl) nl w 1941 lldcA· 
nlHI ayına kadar semt k&7bında mu.& • 
hede edMen azalııı hatırl&tan* eözlert· 
ne IÖ)le d.vam euntııtlr : 

Sovyet kııtalan Staltncrad'ın en
dıı.trl mahallesine taarruz ed~ 
müteaddit binalan ele geçirmişlerdir. 

Stallngrad'ın Pt1al bstwnda top -
ÇU1annuz bir alman Uılburunu kısmen 
yoketmlfkmtir. 

Diler bir kesftnde blrllklertmiz 
dQpnanın mQteeddtt kaTtt taarruzıa
nnı pQ8kllrttWrten IOıve dilfman si
perlerini hllcumla zaptetmlşler ve 
200 alman subay ve erkııl OldQnnO.
lerdlr. 

Stallnırrad'uı cenup batJSmda btr
llklerhnlz dört k&l'll taarruzu pQc -
kllrtmll•lerdlr. 300 k.:!ar dt\şman u
l«>rl lSldQrlllmDı ve bet tank taıhrl
bolunml,lftur. 

Merke-z "Moelcova" Cf'Pheslnde kı
ta1anmn dOtman kal'fl taarruzlannı 
pQskUrtmekle metaUl oknuıllll'dır. 
RJeov'ln batısında d0"'1M! yeni tank 
ve piyade tarkvlyelerl ~tnnq ve 
huntarla lıı:arıı taan-u'JJ'lardıı bulun
mu~ur. A 1tı lıı:al'lt taarruz pO~Ortlll
mOs Vt' d~- atır k111Y1Plar ver
ıt i rfJırnlft.lr. 

Velikijeluki'de ~k biiyük 
meydan muharebeleri 

Moııkova, 15 a.a. - Moekova nıd
)"OMl lle neertyat )"8l>Wl blr Mkerl 
yuar, buda 6tJeden IOrlora demlttlr 
ki: 

MM'ka cephMlnde RJeıv'lıı beıtı· 
sında ve VeUldJel'*I oeıvremıde pek 
bl1)'ftk ınqdmı muharebeleri olmak· 
tadır. Almanlar, kM'll hQeumlannın 
.aMeıtıtı olmMma ratınen p6*Qrt1ll· 
mOf]erdir. VelDdJelQ\cl. rup, v~ 
va ve diler bazı fe}ılr1e~ slıden de
m~lu Ozerinde ~Jtk bir nok
t'IUhr. Almanl&T nıalann birçok mev. 
dert ta'kvi1'9 e4ımeılerlne mini olmak 
lein ..ı bOlllll• kr'H....,..,.,.. ... 

l111iffn - Amil 
..... yeni lllr anllplll 

1o8dn, 15 a.a. - Vakıada lnpıtere 
ile Amerika uaaada i.mzalaomuı bekle
._ bir aolafmaya pre, bu ld mealle • 
kecteo ber biri, keodi vapurlanma İlter 
lııailrere'de isrer Aaıerib'da obua ., 
Plkua deniz eeqAhıııda wniri mnuli,ed· 
ai &zarme aJac*uc. Bu r.clbU, buara 
uinJllD dcar,c pmi.leriılln tamiri itiai 
bC1rik ~ luılaachrac:ekur. 

• 

Terelc'in ıimalinde dütmaıı piyade ve 
ıüvari kuvvetlerinin tanklaruı yardımiy· 
le yapcıkları &a&rruzJar almao lnwaruwı 
fidderli mukavemeti öoüode akim kal • 
nutur. 

Volp • Don çeTresiıade piyade -.e 
:eufılı kuvvetlerimiz düşman tanklanoa.a 
ıaarnıılarını boh kayıplar ~ 
püskilrtmütlerdir. 

Merkez cepbesiade, bir pdik ııcmak 
için sovyetlerin yııpukJan büriio ıe,eb • 
büsler fimdiye kadar olduju sibi )'eni • 
den akim kalmıırır. Bu tumızlardıuı da
ha bazırbk meY&ileriade lurılmaauı olan
lar alman menileri öaünde mütemerkiz 
mildafu atetimiz altında k.ınlmıttll'. 

T~:ı'ia ceaup dojmunda kueaul • 
mıı olaıı dÜfllW1 ku-etleri tiddetli kur· 
ıarma taarruzJan ile beraber olanık çem· 
beri yarmaya bot ,.e utr-.mıılardır. 
Karı• alman taamıza ile çember daha zi. 
yade daraltılmıfttr. 

TN:ıoelı'in batı k•ln*'de alman la -
talannın taarnw.lan ma:ırtn ve tel ör • 
.014!1'1yle lnıvet!I bir INMte korutıuı 

dOpnıuı mevzlleortnm yanlmuı tle neti· 
~lemnıettr. 

Hava taarnrzlanmw!a da,n-ıın 8t 
tankı v. .ııı bO)'(lık nakltre arallul tah· 
rlbolunml19tur. 

aav.. ueaklanmm ıseee ve SOndGır 

KancUlaolra,n w Munnallllk ~" 
u.rın.te multtelıt meontlft'I! tabii ta • 
arruslarda bu1ulınMıelant ... 

Sovyetlerin zırhlı 
Jnwvetlerle yaptıiı biiyiik 

taaruzlar püskürtüldü 
S.-. 28 a.a. - D.K.& Bıı ....... al· 

dl,_ _.., .... JataUn H &llılııl -
............... ___ Tuasıee'nlll 

~ Volp Be DGa ...... 
da ... lııCIJııfllr Doft dtlwtftle _,__.... 
ıc-.. ~ mıhk lııuvwtlede ,... -
bldan blMıUn tauTuz!arı pCkılribiaııı6' -
lft'Cllr. Bu mutıanıbelerde '8 cl09muı 

tllnkl tahl'lbefllmıeıtır. 

KaHnln ne lJmen 8'1Jl0 ara.nctalr1 
çev~ dUtmanın alman meovzll«lnl 
yarmak ~in yal'tıtı yerıt t~er de 
alman mUdlltauımn mlttflneftis atetı 

kartmncla aktm kalnııttır. O.- bu oe'\' 

rede ee\'111mlt olan ~ JnrYvf'tltri 
atman eıerrıl>wfnl yannıya ~ et • 
miflft'Cltı'. Daemuı111 etddMıt mdraw • 
metin., ratmen aJmarı Jntatan ,......_. 
aNzl kaza11111ıetw. Bu mutıllft'beol...-de de 
;venldetı 48 d6'man tanin tatn11ıo1-.. 
ıur. 

Çok ecraflı almıuı - ical)'llll hava ke · 
tiflcrindaı anlqıldıiı ll:ıere T•u·-.ı~·r. ··~ 
doju Ceuyir'de bulunan iagillı ve ame
Qkan kuvvetleri iqe teçlıizat ve nakli~ 
bakUlllftdan ıaonedildijinden de 7.İya~ 
ııkınuda bulunu10rlar. 

ln,Uiz • amerikan iıdll otdusuoun 
alır Jillb, kamyoo ve di~r lüıwnlu mal· 
zeme b&kıaundaa utradıiı kayıplar Si • 
mal Afrika uhillerinde ve Cezayir liman
lamıoda bir'°k vapurlana baımlmuı 
veya buara ujratılması üzerine o kadar 
yüksek olmutnır ki birçok birlikler ıeç • 
hiıatlanoı limanda beklemek r.onında bu· 
lunmakcadır. fnailizler ve amerikalılar 
bilhassa pek çok hava kuvvetleri ve uçak 
malıemesi kaybetmiılerdir. Aiır ve ona 
bomba upklan u okhıju gibi avcılan 
da pek azdır. Hususiyle ld almaıı ve kaJ. 
,... hava kuvvetlerinin Caayir•Mi uca 
me,ıdaolanna brJ1 yapcddan daha ilk 
tun"U7larda kunuJıabilen dü11M11 uçak. 
lanm da tııhribeylemiılerdir. 

Uman tftılrlerinde General Eiwnho
wer büyük elkoyınalara ve isrill kuvvet· 
Jerinin frna muamelt>ltti~ karşı İ9fllll e
den halkı nıtabilmek için jandarmayı 85· 

ker birlikleri ile takvi~ etmek ıonıııdt 
kalmııtır. Mnsuk maJQmaıa aöre muh • 
telif fransız parrileri aruıada çdcan bit· 
çolı: bvplara jandlınaa müdahale etmiye 
mecbur olmuttur. 

ltalyan resmi tebliği 
'Roma. ı 5 a.a. - tca1yııo .-.mi ka -

rarslbuım tebliji: 1>üo bu Sireoa]lka • 
da liddedi •ubanıbeler olmuttur. Düt . 
maa, IA)'ICS Ye ıntlzemece üstüa olrnMI· 
.. ı:alımm. italJm Jfth]ı lıunıetlerioin 
ceancli mubwdple &lleemiftir. Dil 
...... )'aPtljı bu mne.dılic -.ızla .... 
ıı ... laı,l>ec ..... , 

u,,. ............... ~ 
bir ....... .., ucaiı• ,.kalamıı ... 
cfenUe d6tlrm6ldlr. Dolma dOtauıa upo 
jı ela a1111111 nalan carafındaa cfütüriil· 
mllfdlt. 

Tuous c:esıhniode b}'dedflecek ehem· 
nü,etH bir teY olmea11ftlr. Alman ban 
~ri °' dü...., upjı tahn'becmi .. 
lenlic. 

TU11111 w Sut hlJlcı tiddetli bir ba-.a 
taawnau Delicetinde iki )'ÜI ölü ve birlca( 
,.. de ,..,... ~tdr. 

D6n 91(9 d1ilman acMlan Napoli 
tehrine tumız ederek bir kaç dOz6ne 
bomba aanışlard.... 5MI halk arultlda 
ka)oıp olmeıştır. 

Lorıdra. lli a a. - Faa rad)'OINl!Un 
Kahlre'den selen bh' lıaıbenne a.Uen .bU· 

dlrdlılhıe ıröre, ıtmdt tam rical ha""'1e 
bulunan Roınmel onluaU lldel ıırtılı ol -
matc Uzere dört Wm«ıdeın tban!ıttlr. lı.y· 

nı rııdyo)lft ~. müttefik av.bdmba u
c:llk!ar )'Ozerlltt t~er hnllnde hll
cum ~ekte w alman av ta)')'arele'f1 
az mukavemet ıraetenneltledlırler. 

Mihver kuvvetleri 
Elageyla'dan 64. 144 Km. 

uzaktalar 
Kalltre, :ıa a.a. - En 91111 haborlt.-re 

söre ı1cat elmekte olan mihver kuvvet· 
ıen terkettıklert EtAır~a meyz erinden 
64 1ı1e 144 kUometre aruında meNfede 

bulunan noktalara vıınn11Jardır. 

Amerikan uçakları 
Tunus'ta muhtel''il 

hedeflere hücum ediyorlar 
Loadra, l:S a.a. - Fae radyosu bu 

alqamkJ yayımında Şimal Atrlb
dakl müttefik umumi kararcthıılan 
ıu tebliginl blldirm&,tir: 

Amerikan uçakları TUuua'takl mih. 
ver teaialeriııle ve bilhaaa doklara 
ve münakale ve iıııe hatlarına kal'IJ 
tlddetll hücumlarına yeniden lafla
mıtlardır. Demiryolları teaıalerıne 
de hücum edilmıiıtir. Sfax'ta IJtl bü
yük yangın çıkarıl111141tlr. Hiçbir 
dU,man uç.at• raatlanrn&UU1tr. BU
tlla uçaldarmı& Ualerlne .,JönmU,ler
dfr. 

Cephede bildirll~k bir de.ııikllk 
olmamııt1T. 

.Almanlar havadan ve 
denizden takviye 

••tiriyorlar 
Lolldra. 10 .... - Ro)'t« ajanaa

nın ukerl muharriri Tunua'ta cere.. 
yan etmekte olan hareUtler hakkın
da diyor ki ı 

Mtitteflklerin Tunu'ta ileri ha
reketlerindeki B#ırhğın Mbeplert a
tikArdar. Bqta Tunua yollarının •e 
ılmendüferlerinln kl!ayetalzlitl ve 
bunlarn alman hava kuvvetl~rinin ta
arrulanna marua bulunmalandıT. 

Almanlar hem havadan hem de 
denlaılen talkvlye seUreıbiıl~lU'. Bun 
daırı befka Tımua ve Biııeıw•nın mo
kemmel ucak llMl)'danla.n alınanların 
e!lnde bulundutu 8ibl mutıant>e •· 
haauun QCJk )'9kınian~ Sicilya, Sar
dunya ve cenup ttaıya'!iıı b1 UıQllk 
me:Y'd&nlan da vardı.r. 

Ytıtteftlıhır elveritm v~. 

Al1n1nyı'yı giden , 
frınsiz iKiieri 225 1 llulm AYllPI ~11 milferM 

Oran açıklarında bir 
nakliye gemisi batırıldı 
Bmia, 15 .... - AJmaa ct.mıcıı. 

N Ona ,......oda alb bin tıoaiJlto • 
lulE lıir lllıkH,e 811nflin.I baaımıtlar w 
bir .....,._ eorpido mabribiai eorpın. 

Cllrddl muharebe aahamnlll yaıkınıla • 
nnda uzun zarnandanberi hazlr.lanul 
Mc bir hava cı.Ieri )'Oktur. 

6 ayda 6? mihver gemisi 
batırıldı 

. , UI 11yeleri YI lsp1nyı ailillli 
Berlın, ıs u. - Eneloe ı,pl 

•~tında bulunnu:raa fran11& bObl"ele. 
rınden acın sunularda Almanya'ya 
yeniden ıa.ooo itoi ıritttat btlcllrll
mektedir. Berlia mabtlllerlndea vert
len nıallmata dre lfmdlJ'e kadar 
Alman:va'Y. 226.000 tranms iffiai 
ırttmtltir. Halbuki vıc1a,, müamla
nıua •erditl rakamlara ll'6re Jel
••• 110.000 lfçiain lrittill anlqıl• 
matrtadar. 

t~ !Nmftrek lı:AIDdml nvesı 
bir vtıcut aılbldlr.. Y-..rna kudreti 
ber ~ llllıC8ık kadar Jllllanı ve 
tAnnltlJI olan Ttırk mm.tt, ır.nm ken
di• ~ v---. ... clOlmb'e-
cektlr-" 

1'llılM1n btlttJn 1*rMit Ve JmU7811Ja
rVle '-*111 bu cennet ınemlelcettn 
topreılalannda det!ineler ,..t.ın.lctadır 
fstUcllaıl TtırkWstnhı en btl1'1Dr temi; 
natı, mlEI ~ilin Mil °budn.k1I 
butn•an1ftm bMkm altmda ltlnıtle .._ 
u.n-t ve MI' N'Ydea 6nce bu ftllt
mentn ı.mellnt t.elkil Pli lllnıl fu
ll)'etlertn .Oratıe, henl\b w ebenkU, 
bir .........unden ateldne, aenllJemelıl
dtr. 

SlS)"temenln nı>medan ~ kol97 
ve 1acmacak tım de ~k zor oldutu
nu blHrlz. Fakat mr netice elde et
mekten WYk elan b• mlRetlft •rlu 
-.ıw bQ&nnq olan mim mcıcaıeeı
ıer ruhımu bClt1ln ta..1111 11• muha
"'"" ettıtın• d• .Oı:ıhe ~ 

s..-fll vetandaıısl•nın: 
MUll lktıtadı. mini llıtM&lln em

'111 vett dlvam olarak almak, oau ben
•ıftrıe w tınihfne hOrm~JcAr bir mll
·~ın ııl111'1 .,,.ıtn .. .,...,,,.., fll1ullııcı ol
.... ıt'ıı lSvtlftft neelha)lıdn blıt •Mlfe
~r. 

lstanhutda bugiJn 
yapılacak t6ren 

fıtmbul il (Telefon) - Tuanuf 
ve Yerli Mallar haftuı aılllluebetly. 
'" fJrtıut PalrOltf'mln teri~ ettltı 
tl\rf'ft riınn Cburt"l •at ıt da UnlTer 
ıafte hln111111da npıl&C'a'lrtır TBPflftf relc 
titr Cemil 'Rl .. 1 A("&Ml1r •e ma1&I Rlro. "°""' .,.. Amıllwıa 1t11rınna 1'afkatn 
.... enı lCanm Ontp du~lana. e&p. 
Uyeeektlr. A~ le proteaıııie .. 
ta~ aBs aJatıı•1rlıarclır. Tem Pa-
1rftltf' n-~ .... bir t171eYb-le U,... 
~. 

Kadrit, 16 a.a. - !-.n:va milll 
gençlik tqkllt.tı kitlbl M. Perea 
Vlneta, "Gençlik ve Aile" lı koml
teıinin IOCl toplantıaı e1DU1nda ııöy. 
ledltf biT demeçte İspanya a'ençlitı. 
nin Avrupa'nın m!lftettk 1&79lerl 
balıalndekl imanını 1'iikMltecek .Os. 
ıw 86ylemittir. 

il. Vlneta bqbca tö119 denılftlr: 
Avrupa ıreoçlltinin tallın n ter. 

blyui aucaıc, llbenal ve markai.lt dB. 
ıUacelerln m .. um talrlni bertaraf 
edecek bir 9iyut meauliyet lıluinl 
uyandınnata müteveccih olmalıdır. 

İstanbul' da 
C. H. P. Ylliyef 

kongresi hazırlığı 
tB81J ı tnel IQfada> 

bu bll9llltald ~ deınJltlr ld: 
- loa iki 1IUsk oablmalan ut mu

fMl&I raporummda hdm Urtı acın .. 
..... ~· Ye ,...... •eıtıre -
bt.ldShna ballr llUekJSlnl w "" dl -
VUlftda ~Hdltknlıl ödevler1 9(llıter • 

mtft ~- Halk dtltklıert ve :rw1 
IDeafaau.rtnoen 11\Wılm olank ,....a • 
nııe Oillla ld )'l)lllc --- da Jc.lne•Hm· 
ee mu..a. ~uttw. 

8cıanı nnlım al&nmdalO oalllmal•· 
... nıGıbtna .,....,.. ~ ... 
bula ~ ....... Buat H&1l't Ur • 
8tllllG l'llllıl.W. .a.le dnam ecmlltlr : 

- Yeni tıeabtt edeftbnts it Pl'09l"a • 
llllnda bOtDll ,....... aJl.ıdanmm da -

tıa ruıa llWlleietmtıN ~taı. Bu 

Pl'081'1Unda tıuıtaeal&rlm - nazari ol· 
melctuı dün& 1cacma1r ... 11nn een.ı 
~ PNllılepl GıllrtnGe bOtQn hm . 
nmla J'OrGmetrttr. IJQıoOlr lcuılNt lıU • 
natı,ım uımunt tftı6r olaelılılbr. Odeıvt -
mlllt Y&IN!blldlltaılll • ~ lftıArde 
8'1J'1Mlt CÜIDla '"9dııDM lll'ttlraeall • .... 

hUM1I uiratm11lardır. 

Yeni Gine'de 

Amerlkalllar 
BUNA'YI 

,, 

ııaal eHller 
llelbullle, 16 a.a. - KtlttefiJder 

cenup batı Puıtllr umumi karar -
gtlıı tebllt edlYod: 

GeDeraJ Kac Arthur latalan ~ 
aa':rı iyal etmitlerdlr. 

* Lonclra, ıs LL - Ro:vter ajan. 
anın cenup - bab Puiflk müttefik
ler kuvslluDdald buau.ai muh~ri 
bilrurlyor: 

Buna JröyQn.Qn unerikaıv kuvvet.. 
teri tarafından 11.-ali Ozerbıe Japon· 
ların el1nde kulatıhnıt lkJ çıkıntı 
kalmııtır. 

Bu çıkıntılardan birinde. Sıınanan. 
da'da mUtteffkler yeni bir ilerlnne 
ka)lldetmltlerdlT. DıteT çıkıntı lae 
'"Bunaml•loa" n Endaladrea bar
nunda, ~ttefiklerln tiddetli tıa&r. 
ruslan dnam etmektedir. 

1.a,11 Pn'te 
Parla. 11 .... - Batveki1 K. La

.al bu abah VlcıQ'dea buraya .-el
miftir. Laval Vlfl'ı*ı hareketlnclea 
nvel lı:MineJ'f topl.-ıt17a oatırm11· 
tır. 

So&t. 15 .... - SUın 7.aaon uked 
''"blcemeli düa Mkiı komüaiaci idama 
ınab1r6m ecmiftir. Cç komiaİlt müebbet 
il..- lıetb oa lcUl de muhtelif bapiı 
ceııaJsaaa prpcualm.,cu. Bldla ba aac· 
mı. ......., propapndalUKlıa Wua • 
............... halama .............. .. ........ 

Lonılra, 1li .... - Ortaaıtt Devllt 
Nuın Mr. <>uevm verdltl malama.ta 
söre. bundu ıa stııa evvel 1011& -

a>tı u tolnde. IDCUlıl !lava kuvwıtlerl 
derılzalt.ııan w denil u.to aemuerı. 62 
mihver aemtııt batırmıtlll1dır. A)'nca 
huara utratıJaıı mihver 8ftlltkırlnln 

1ayıaı tlıa en u "'1 kadal'dlr. Batmlan 
sem,llertll IQ'ISI IGraUe ar11nüıtaıdll'. 

Amiral Tojo 

japonlan, bütün 
gayretlerini harpte 

toplamıya çatırdı 
Tok)oo, 15 a.a. - lkuudı ve nnal it

lerin tetkiki içia JQ11aa bir ıoplaau es
nasında Bqveldl Tojo fil demeçıe buhıo
muşcur: 

ili,& Dolu A.,. harbinde bir Stn 

kari mahi,.ue muharebeler venlmeti bl· 
his mevzuu oldujundan millecin aayreti 
aıtıa .u,a 'Nri1ecek bu lwt mubarebe • 
leria hepliai ayn 11,n k•nnmak ve bu 
--- baıtıia beJıcti umumiyesini de s&
dla ~ p)'Cli eırafaoda rop-
ı ..... ııcbr. 

Baaclııa mara M. Tojo jllPOllİaa aalh 
-edelgi ııihoİ,.uıtll kunulmaya " 
büıila ııaırederi lwp etraf tada topWm• 

,.. cla'ftt ......... töYle demittic: 
~ lw-nederinia üte ... 
~ ....... ,....,..~ 
na brp lı6,olc ICl'8teilE lanwderim ..
biı icin itletiJeaıık ..... hlıaı ..... 
kayalldan kmmnıftll'. JapoaJa fimdiyc 
laıdar elde ediı. m.naff&ılu7ftleri daha 
~ w BD,6k Brhaa,. iJe Ame • 
rib •!etik Dnlederioe IOll ... kati -
beyi indirmek için Mlmnya Ue • ...,.. • 
mn ~pıdı ,..._,. clnam edentl· 
dr. 

Toplaocaara IOll1lllda ahaMt Mr lra • 
nınia, meaılebtia ltu...tt im•• ı dlriaf 
harbe ....... etrafında IDplama 
1118 ...... bir ftlife leld1 e&dtl be!lrtlJ· 
mlfdr. 

lmparaaor bu tıophl'tfpa ........... 
larl ................ 

Hava Juwvetıertntn d.m.ltılanna 
karşı yapılan ~ gttükçe ehem
miYet alMı roUlnO ve h~r ctna hava 
sllAJılanndaıld teknik teıraıkki:lerl l&'
dtM«en 9Dnl'll 11M2 Uıkteerininde bu 
meselede Y9lıi blr •~• ıarfının 10· 
zwnlu oldutunu düşündüm. Bu ttl
barla baıha aeçm komlteo'i yem bir 
ıelcilde ve bllıl)'ftlrtd~ az QOJ< bir de
tfşlkliık yaprr.ak 'u.reU)")e "denirzaltı
lanna karşı harp komitesi" adı altın
da yerrtdt' kurdum. Bu komiıtenln :n 
IOJlıteıtrinde ilk tol,.Jant.ım yapıldt. Sir 
Statfort Cripps'ten :vWaıcık tC'knlk 
Dle9f'lelen aııUm bir tekilde kavra • 
ma!k husıaundald mtıstema kıııbH!ye
tl dolayuıb'le bu koınltede bana ve -
kllet et.meshıi rica ettim. Denlza:ltı 
harbı,ıin bh1nd derecede efıe~ 
tini <.'Ok haklı ol~ t8'kıdlr eıtımı. o
lan Maretaıl Smute'u da komitenin 
umncı ve UçUncO toı>lantılannda ha
zır bıılurımaft dAvet ettim. Bu ko
mJte Mareıtal Smuts'un nutkundan 
eovvel teşld:I edWmlt ve keodJ.aıniın bir 
llum netlcealnde kurulmamış c>WnaA<la 
beraber U~ncll toplantıda alınan 
mUlüm k&l'M'lar arasında Mareşal n 
mm-terinden mn.ıhanı olarak alınmı 
kararlar da vardır. Maretaıi ~muta'
ım denlmtıılan ile mllcadele hUllUIUtl· 
da kul'dutumuz tetıkllAU tamamıyle 
a6rücı bli1meal t<:in bu toolaınt&larda 
bulunmaau ve mMeeıkıben .snirafük 
dall'elllne llideır* llfn teknik ve tal>i
,. clJMıtleırJ bermııt. elmı>erlerle aö
rl1tmmlni temin ettm. .Mareta1 61-
rend:lderlndeıı ook m(lıt.tlı_.. oldu 
ve kuru1en ~ teıaır1l ınıııNı:Je
tt brfmnda mmınunl)"llll dll)'dutu -
nu ~lttn :a.u...ndıa bana 
~ verdi. 

Ko'mlte klmlerdea 
miJreüep1 

M. Ollrçil elllılerlne ~)')e cleıvam 
etmılldr: 

Kaıb1nmtn lııaaıltelerl hııltkmda l -
mıha.t vermak 6deüım delildir. Fakat 
bu itle lıltilnat Mr fEGdlde hareket 
edeırek ıu tııal-. veıQorum: 

JCanjg 111 lza.lanlaD Dl'Un!ilıbptJr : 
Relııl: ~*tı. re.Is velmll: Uçak Ja

llhaalAt Nazın, Aıa1ar: ı.w-IAt Nazın, 
Amirallik Birinci Lonlu (Blıilr'b'e Na -
zın) Hava Naan. B&ı1> ~b Na
lllM, Babrtre B1rlnel Lordıı (BabrtıJe 

~ a.fııll), Haft Oebellmr -
IMT Retat. Dıt.tıram 8'lll'9 bu DUllUıla· 
nn ı....ı maea vtr1ert de tııu t.cıplantllan 

lılttrak ~. Toplanblar nar -
mal olarak b&ft&da bir npılnıelıtadır 

•.Jllld" lııldaı" -- l'elalitlm Utmda 
cıılmalt U:lere Ut.ı tıoDlaab n&>ılm1'tlr. 

Denlsalblanaa .... ~ ...... 
m~ w .,,...... bir llldld• 
lııcıntı'OMI .Amııramc na... tll'aflnduı 

yapı!malctadlr .... tııamttaııın bu lmntl'ol 
ı.trte bir aıaıca. bukınduİu aıınedll -
memeılldJr. Dtnluılıbl&nna ırarwa ,...,ı -
lan barp lıolın Amlralla I>aJı..mııe &)Ti 

bir ~ wıva .,... bir na -
IJl"I* lbdMa dQeıQDGlmemelrtedlr. Denia. 
de mub&rlbe bir bQıt4lııa ı..- adm " 
Amtnıllllr DMl'lll '"' 111 bir (tıQWa) o • 
ı.'alr alm11. ille o t*mde IMM'u.I olmı -
n bUlam19br. Bu Kibarla tıleldt&Uııda, 
deovamtı bir telrHde la!Allat w lncellkler 
vQcuda ırettrrnektedlr. Dlninltllanna 
kartı harp itini vt!)'ll bunun lııontroHlnO 
umuml tftlEUtten &Jlll'Dlak tnıkAneıadır 

ve l>llıYle bir t~ yapıJmuına da 
tavab'e edmıem. 

İnglllı hükUmell 
Darlaala anlaıtı 
Nnyorlı:r 16 a.a. - Dakar radyo

IU, Darlan ldıı.realyle Britan,,a hU. 
kUmeti arumdakJ ciddi anlqm~ 
lıklann bertaraf edildltinl blldir • 
mitUr. Rb)'ter aJanSıauı Londra'da.. 
dakl diplomatik yasan Dakar rad. 
YoBU tarafından verilen bu haberin 
)'&lnıı tefalrleTe 701 açtıtını ka:r
detmektedir. 

8lmal AfTlka'da mtltteflk mll-

Falih Rıfkı ATAY 

Türkiye ağaç koruma 
Cemiyeti Umumi 
Kongresi toplandı 
Ankara'dAkı hU.kümet cadc:laiDllıtlıl: 

unııuni merkea bin1161nda dün top 
-.ı Ttlrluye Ataç Koruma Ce 
lJmam.1 Heyeti )'Ut't içın f&JldMI w 
önemli birçok kararlar ahnıttır. 
Toplantıya lımuT mebun Rahmi 

kea ba.şkanhk etmiftir. Cemi)'etia 
kuma fu.lirec raponua JOte .. 
MaelUr çalı ma devrelinde 11 
tin 802 kö)'ünde 6UOOO aiacı 
tıll ve 62 muhtelif kaııauuı m 
kuylerlae de .0.000 fidw.ıla m 
IDlhallere 47500 .. , k*mi 
memnuniyetle öjreailmltjtlr. 

CemlyeUn bu mllhim çalıtm 
dUaa arttırılması )'olunda Umumt 
)'etten Sôı alan kıymetli DJeb 
mızla Ziraat Ye Ornıar.ı mlltetı 
mıa gelecek Uç yıl için birçok 
nllerde bulunm111ıardır. Ba 
ler Userinde yapılan hararetli 81 
kafalaT ıoauııda önemli kararlac' 
mıfbr. Aynea Ziraat Bank 
mlyete yapmakta oldutu 7 
arttırılmuı temenni edilmiftir 
duda, okullarda, köylerde ~ 
~alışmalann temini içinde c. 
Iİodeo, M.M. V. Dahiliye Maarif 
at VeUleUerlnden yurdu ai ' 
ma lşi il•eriade yapagrlmekte 
la':' mUaaharetıeriıı devamıma 
edıl~eelne ve «-mlyeth ııtaç ke 
ıevgısl ve yetlştlnnrsi hııkkmdalıl 
hPllalarda her türlü Yarihm 
b~rllği~e hazır oldııı(urwo da 
rılıııesı kararı stınlmı tır, 

Bundan 80'1ra ruznamC'deki 
maddf'lt'r ırörtışülmUt ve idare 
ti'l~e ıı.'nınd ki ıatlar ıe(il~ 
nıı) et Umumr Rl'isllfine M....,.. 
husu Ynqnr Ö7.ev, lkint!İ ~ 
man Umum mUdllrft Patın 
hklara lr.ınir mı-hu 1 Rahmi 
Mardin IM'hıuıu AH Rı .. El't4!11ıı 
vıı mebıııu Hamdi Oilmıen Zf 
kAlf'tt mUııte,an A hidin ite. 
Sıırıısı 117.aıı ~il!'t'yyıı (;ttk. 
!<.emal YiRiloı}lıı, n>Wtaaip 
Zırn t \ ek ll'ti ~tılH' mtld 
Hlknıet Oktıır ııedlnıiıt'r. 
Murnkıphklarıı Dalıiliye 

mulı ıırbc- nıııılunı C ·ı 
Zirııa~ VekAletl •at ltl~ri 
Rahnıı Ötr ~ed mi ve hU 
Ukren ve ta im telifi' flan 

kon rP\" niha, l't •erilml --meaailleri7le batı Afrika id&real • 
ala ml1me111llleri aruında mllnke
reler yapılmıthr. Ve ba mllsakere
ler deftlll etmektecUT. Bu mti&&ko
nleria .... llllllMI tra&aı• batı Af
rlkuını harp p)'l'etlae llUIJJk et. 
UnnekUr. FaJıat bu mtlaakerelerin 
cereyanı, ~tan1ll lallkUmetinln ıl
mal .A.trika da buarQakU dunmıa da
ir olan hareket tanını dettttlrmtı 
olm.tu mtnuına gelmemektedir, 

Y..tstan'dı tS ıyda 
. 100.• wp öldü 

Lonclra. ıs a.a. - saı11111tııMI 
nıaklarduı blMırlldlttne s&ıe.; 
re'ct. noeoı ve '911 Ytl dollal'I• 
tren lllet•fn ~ır 'Raik 
ramı clolllYtllı)1e ııenııat 
Vt"t OkırımllktAdır 

Yurttaş! 
Sulh içinde 

haline•• 
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S P O R CEMiYET .. HA y ATI 

Schlesia Kuartet inin 
dünkü konserleri 

l 
mıı:hallcsı Çetiner sakak 3 No. da mu- , Tapu &ıoihnde ka)dı huluıumı~an 1 Kom ~onunda ynpılac:ıJ<ıtır. KCGit ve 1 Kati teminaıı jsıeklilcrin teklif e<frcekle· ı ~--· 
kltm ikcn .. 1 şlmdl.ııl'· ,;::.:ede[ omilldu

1
t:u bellı.klll m~ür ananın senet iz ııı.sarruf hakkın • eartruıme61 llcr gün Jtoıııl6yonda ırôrü • n miktara gore )'1zdc (>n he) nı.hcnnde- tf 

o mıyan .n ..,e n;.... et ı cm daki ka'dcl k f !ık k lübillr Istekllienn 11.5 ı.ır.ı 85 ıcunıs . . . 
eski tesblt memuru Ali Nnnuk Önut'e ı ere ~>ıua . ıa.~arnı ~ ta ı . . • <hr. Talıple~n mezkur pın ve saaııc M. U 1 

Malhc Vc.ktı.leU ve.kili tarnfındruı 'e mcsahuının ıcrası ıçuı 21!-Xll.942 ın· kaU temlıruı.Uarb'le blrllk.ttı lroınls.ion • M. Vckllerı 2 numanıh !lalın alma ko • US 

BUGÜN 

Sinemasında 
etleyiıinıze 942/602 No. ile aıçılan nhinde mahalline memur g •tı<lcrikcck - da hazır bulunm:ılnn. 000421 6~ mİs)onund-.ı hazır bulunmaları. 
<2!1-4.-941 den ıO-ll-941) tarlhlııc ka- tir. Bu >erde a)nı bir hak iddia edenle- Çelik alınacak (10757) c.s27 Neşeden yaratılan .. 
dar Mallıye VeklUcti mlll1 cmlfık kon- rin ke,if günun<le nenel re mi hclgefo- M. M. Vek~letindc.n : Tesisat yaptırılacak Müzikle süslenen .. Aş:k 
trolörluf;Unde bulunduğunuz 6ll'nda riyle beraber muha.fıı.lığımı1.a veya mez - kuruş . 1 b H 
dam!Ce s zc verilen tekle Jst hknkı. kı'.ır gundc }erinde rıK'muta müracaatlan Kilosu nun. kutur kilosu Markası .)\( • .M. VekA!etınden : • a ezenen.. eyecan -

Yüksek Ol<ullar sporcuları 
Yarın İslanbut' a gidiyorlar 

Evvclcc haber \ndİgımiz uzcrc; Aıı· 
bra Yüksek Okulları spoıcuların<lan 
murckkep hır ka ılc )'arınki perşembe 
gwıu İstanbul'a gıderekıir. Bu se)ahat 
İstanbul ÜnncrsHe takımının eren bay
ramda ~aptığı Ankara zi)areuni iade 
ıçındir. Ankara ) uksck Okullu sporcu· 
lan lsıanbul'da univcrsiteli arkada)larİ>
le futbol, baskcıbol 'c 'oleybol musaba· 
kaları )'llp:ıc 1 dır. 

Şehrimizde bulunan alman Schlcsia 
ya) lı azlar kuarteti dun •aat 15 te Dev
let Kon~nııtU\'RM <ahnesinde bir lt.>n • 
ser 'erıni,tir. Güzide bir dinle;·ıci k•Jtie· 
si tarafınd.uı alaka ile t.ı.ki',edil~ kon~cr 
gece 5aat 21.45 te de Ankara rad>·osun· 
da tekrarlanmıştır. 

nız olan 878 llra 87 kurUŞ almanız ilan olımur. (10832) 6872 11558 39 77 Z-T6W) Poldı Muayy~n gün. ve saatte talıbi zıı- la ateşlenen.. Senenin 
!Azı.m gelirken 910 lira 33 kuruş faz- , . hur euıııyen Dıyarba.kırıla gosterı- •• 
lıı alıp bu paranın 30'J lira 89 kuru- MİLLİ MÜDAFAA v 8731 4sx3 ~ zrs ~ ~~lı- lecek yerde bir elektrik tessatı tek en guzel sanat incisi. 
şunu ikl defada nakten hazineye inde • 1i~~ ~2 78 zi:1 ) 1 

rar kapalı zarfla eksUtmcyc koııul-
etmlş oldu •unuzdıın geri knlnn 600 1 • muııtur. Ke ıf bedelı 8022 lira 50 
l ra 44 kuruşun fn.lz, masarifi muha- M r 1 k . Yukarıda ~~ns ~c ml.ktarları lle kuruıı olup ilk teminatı GOl lira 75 
keme ve ücreti vekaletle birlıktP. truı- emU a lDaCa hız~larr~'l gostenlen fıyntlarla hu- kuruştur. 1.h:ılesi 23. 12. 942 çar -
s )!) hakkındaki dAvanm arzuhali su- susı çelikler 2"· 12· 942 per§cmbe §amba gUnU saat 11 de M. M. V. 
reti ndrcslnlze gönderllmışse de ora- M. M. Vekaletinden: gUnU saat ı5 te pa7~rlıkla satın alı- 4 No. lu Sa. Al. Kom. dıı yapıla -

ZANZİBAR YOLU 
Artisler: 

Ankara Yüksek Okulları Spor Ko • 
miıcsinden : 

Bugun 19 Marıs Stad)omunda fstan· 
bula sid«ck futbol takımını seçmek u· 
zere bır egzersiz )'llpıbcnktır. Kendileri· 
ne okullarının s11or oğrcunenleri tara • 

fından tebliğat > apılan futbolcuların O)'Wl 
malzemeleriyle bırlıkte tam 15.30 dJ 
Stad>omda bulunmaları rica olunur. 

Askeri birliklerin 

yapacağı maçlar 
Ankaar Askeri Spor Birliği liaşkan • 

lığından : 
Bugwı s:ı:ıt 14 te Ankara Gücü saha· 

5tnda Harp Ol-ulu Gucu • Tanarc Defi 
Gucu arasında hentbol mü :ıbakası )'ll· 
pıla<".tktır. Ona hakem· Kenan Alkin. 

Yarın sa:ıt IS te llnrp Okulu Spor 
saha ında aşa ıdaki gll('ler ara ında bas • 
ketbol musab:ıka ı rııpılarakur: 

Harp Okulu Gucu • Ankıını Gücü, 
Tanıı.re Ddi Gıicü - u\'aI'İ Bırliği 

Gucu. 

Ankara güreı B f akımı 
bayramda Sivas' a gidecek 
Diğer bölgelere göre fnzl ca ~

reşçisi bulun n Ankara bö gesi, dai
ma bUyUk mtisabakalarcra kcndisıni 
tems 1 ettird ğl bırıncı sınıf ı:-tlreşçi. 
lerden ba ka hemen hemen aynı de
recede bulu an ılığer guresçilerlni 
de teşvik ~tmek ve onları el~ dalma 
idman ustUnde tutmak üzere bu yılki 
ç; lrşrna pro ranııııa B t kımr m1lsu.. 
bakalanm ıla koymu hır. Bu mak
satla hazır.anda E ki ehir bölgesi ile 
yap lan birinci mllsab kadruı sonra, 
Sıva 'l yapıl cak olan ikinci mU a
bakanın icra ına ela kar r verilmiş.. 
tir. 

SrV11.'! böl e 1 !re çllrri Ortn ve 
D ğu A c lu bölgcl r ara ında en 
iyi vaz.lyette buluı maktadır. Bll
h sa bll'l'll r ar m ln 61 kiloda 
Hamdi Top akal ve 79 kiloda Aılıl 
Yener glb tnnınmış elemanlnr da 
bu Jurunaktadır. 

Hnbcr alrh mıza l«Sre ~decek B 
takımı, claimJ surette iılmanlnrrna 
dev m e len ve tamruniyle A kımı 
haricinıle kalan gllre çllerclen te ki! 
olunacaktır. Bu gUr çller §Unlar
llır: 56 k loda Ali Öm r Tomruk, 61 
kiloda Şeref Tomruk 66 kiloda Ah
met Yener. 72 kiloda Salim Unnl, 79 
k loda M h ut Çetercz, 87 kiloıla 
ŞlikrO B ikan. 

Milli Korunma 
mahkemesine verilenler 

A4 ıdn adlan yaztlı saUcıbr M.lll1 
en 4180 sa· 

ım ll.)1on o et kO:Y -
ndn.n dıolaYl Milll Korunma 

lcrdlr. 

Boljvya'da örfi idare 
B enoıı Alres, ıs ıı.a. - La Pn'dan 

selen b h bere ı:öre bOtün BollV)'n'dn 
ört! 

haber ırc.lmem • ır. 

.Yurttaş! 
Tasarruf terbiyedir: 

Küçükken başlar. 

Mutlu bir evlenme 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Mü

dOrlliğil memurlanndıın ı-·eriha Tan
nscverle Sezal Çevikel'm nlkfı.h tö -
renleri 14-12-942 giinll Ankara Bclc
dıye salonunda yaııılm~Lır. Yeni evli-
lere saadetler dllerız. 395 

Mutlu bir evlenme 
AntalJ,ıı lcbusu Numan AksoY'un 

km Nilüfer Aksoy ile Dcvl:ct SOnı.sı ~ -
zasından thsan Pcllllvn.nlı otlu Connl 
Pchllvanlı'nın evelk1 ırlln Anadolu Ku • 
HlbO mlonl nndıı diltüniert ynıniıruı • 
tır. Gene evlilere ııaadctlC'r temcn.nl e· 
dcrlz. 

Doğum 
Ticaret Ve'ldlll~ KmıJoktörO ve Nca· 

rJya t raportörtı eski ıo:azcıtooı aı1tadaı -
la.rımızdnn n. Kenan Alana.n'm btr kız 

c:ocur:u diln:yaya ı:clm1$llr. Yavnıya u -
run ömUr diler. ana ve ba.bnsını kutla • 
nz.. 

K11ılay takvimleri 
Kı:ı.ılaJl'ın duvar ve mnsa tak\'lmkırt 

ı;ıJanışt.ır. Takvimler ııdt ı;Ozel Mr ec
kildc basılmıştır. Yapnıklnn ıı.nııımdn 
&:Un b glshıdcn bn6'ka. Ca,vdnlı malOmat 
d.ıı vıırdı:r. 

Bunlardan btr tane alanlar hem btr 
kücük lUl5lkloped1 kazanını&. hem d 

mcımlclcel YQk&u anna yardım et.mit o
lacaklardır. 

Mahkemeler 

Karar hulasası 
Tefenni C. MUddeiunıuml.LğiJıden: 
Esas: 942/167 
C. M. U. 727 
Karar: 103 
Hüklm: HUsnü Erdem 
Kıt p: Klızım Pnnm. 
M ili Korunma Knnununa muhal ! 

harekette bulunmaktan sucıu 'l'ı.•Ien· 
ıu nin Bey ko> ilndcn Mustafa oğlu 
4U y ında Kadir Uysal hakkında C. 
.M. U. m Mustafa Kınık hınurlyle 
Asliye Ceza Mıilikemcslnde meşhut 
uclnr kanununa tevfikan \'e suçlu

nun yUzQne yapılan açık duruşma 
nctlccs ndc: suçlunun 366 sayılı koor
dlnnsyon karar mucliblnce borçlandı
nldığı 942 s ncsl nınhsulünden % 75 
nl Hi.lkllmete tesllm edilmeden ve 
buğday satışının yasak edildlfl Slrndn 
107 kilo buğday satmakta Sl<Pn ynka
lnndılh toplanan dclaille anl3Sılmış -
tır. Harekctl.n{' uyan M 11 K~ nun 
21, 5..'lfi inci maddelerine tevfikan 25 
lira ağır para C<!?.:ıstylP. mahkQmlye
tıne kararın kcSblkaUyetlnde11 sonra 
mnsraf mnh1c0ma nlt olmak ve ytrml 
beş ltrayı geçmenw"k llzE.'I'e karar hu
lll.sn.<ıınm gazete Ile neşir ve llll.mna 
ve 200 kuruş harcın suçludan nlınma
sınn knh 1 temyiz olma'k üı.ere usu
lcn verilen karar !Uın olunur. 405 

Karar hulasası 
Tefenni C. .Müdde.umwnll~den: 
Esas !142/173 
C. M. U.: 728 
Karar: 100 
Hfı.klm: Hüsnü Erdem 
KAttıı: Klıziin Panm. 
Milll Korunma Kanununa muhalif 

harekette bulunmaklnn suçlu Tc!en
ni'nin İshak klh llndcn Tevfik oğlu 
31 yn nda Ali Tüney hakkında C.M. 
U. m si Mustafa Kınık huzurtyle As
liye- Ceza Mahkemesinde meşhut suç· 
lar kanununa tevfikan suclunun y(l
zllne ;nwılna aÇ'l'k duru~ma neticesin
de: suçlunun 366 sayılı koordinasyon 
karan muclblllt"e borçlandınldığı 942 
senesi mahsulllnden ~ 75 lnl tesllm 
etmC'den ve but:"dny satışının yas..'lk 
cdllclil;I sırad'lı 241 kllo buıtclay sat
mDkta iken yakalandığı toplanan de
la lle nnlaJJılmaktadır. Hnrekctlne u
yan mu K. K. nun 21, 55f;: inci mad
delerine tcwvfıkan 25 lira ağır pl\ra 
<X"'LllStyk> mnhkOmlyctlne knrann kes
b kRtiyetlncfon sonrR mnsraf mahkiı
ma alt olmalc ve yirmi beş llrnyı ge(· 

mem<>k ilwre knrnr lıurnsasının Jta· 
z te ile nt'Şir vC> lll'ınınn ve 200 ku
ruş hnrcın ııuçludan alınmmıına kıtbl· 
il temvh~ olmak fızcre usulen vcrn,.n 
tmrnr JIAn olunur. 404 

Ankara Asliye 4 Uncü Hukuk Mnh· 
kemes ııden: 

Dfıva olunan: An'kam'dn DofianbC'y 

da bulunmııdığınızdnn ve Jkametsl'ı- l) Memurin kanunund. ld &arUan ha- n~cakur. $ıırtname~ her .ı::un . ko- cakbr Ke~ııf proJe ve ııartnamesı 
hınızın helU olmadtltından bahısle bl· iz ve ücret mtktnrlan 3656 sa.vı.lı Dt.-v- mısyonda göri.llebılır. Katı 1 eıı_ıına.u her gilrı komısyonda görulebllec ği 
ldtebllğ inde ed.Jlmlştlr. ld memurları il)' lıırmı:ı tevhit 'lie te- 27iı4 lira 50 kuruştur. İsteklılerı_n gibı 41 kuruş mukabilınele alınabi-

Bu defa mıı!hkcnK'Ce 14-12-942 pa- adulüne d tr kanun hil'kumlcrlne ve en M. M. V. 2 No. lu satın alma komıs lir. 1steklılerln asgari tklncl sınıf 
:zartcsl sıınt 10,30 duruşma günü tn- az orta mektep mezunu olıınn.k tlzcre yonunp. mezkQr gUn ve saıı.Uncle gel ehliyetnameleri ile inşaat daın'1!in-
>1nlne ve dtıvanın hulfısası fle davc.>tl- ıcvrak memuru, ~UP. 1.'l.borat. rcs • melerı (l0636) 673G den bıı ihaleye gireblleceklerlııe 
yenin ilAnen tObllğlne karar veril- 51l.lll) ucrouı memur al.macakt.ır. Santral binası inşaatı dair vesika almaları ve 2490 sayılı 
mlşUr. O gQn ve sııııtte mahkcmC'Ye :ıı Ocrot.11 hl:zmet.e alınttcn.k bu me- M. M. Vekaietinılen : kanuııuıı maddeleri ahkıtmına tev-
ı:ıelmcnlz veya b r vekil c!Jnde.mıenlz ınurl:ıır m'\ls:ı.'b;ı:ka lm nma ve knmı _ Gölclıkte bır elektrik santralı bl- fikan hıızırhyaoaklnrı teklıf me.k-
!Ozu~u nksl tnkdirde gıyabınızıı geel- OC'n m\lsahn.kıı lmtih=ına Ulbl bulıun - nası inşa.atı kapalı zarfla eksiltme- tuplarını makbuz mukabıli komisvo 
lcccfı tcbllğ makamına kalın olmak k 1 ""tU K f .__ 1 1. 9 .,133 na vermeleri. (10S05) 6585 
Uzere illin olunur 403 ml)'llliliı.r da chüYct lımtlhnnıruı tAb1 tu - ye onu m...,, r. e§ı ...,c e ı ,, 

• tulncaklardlr. llra 59 kuruş olup ilk teminatı 6006 Çamaşır yıkattırılacak 
Mahkumiyet ilanı 3> Kıı.bul scraJtını ö~ek tlzcrc lira 68 kuruştur. İhalesi 23. 12. 942 1\1 • .M. v. den: 

lnobolu Cumhuriyet .Milddciumu- t l.pler.ln :ıs-1:.ı-1042 gününe kııdll.r M. perşembe ı;uııü s.ıat 15 te l\f. M. V. Fen tatblkııl okulundaki okurların 
4. No. lu Sa. Al. Ko. da yapılacak- o.It.ı ~lı.k 17280 parca ~ çanuışırlnrı 

mlllğlmien: M ?.LV. Fen ve &ı.ruı.t Genel Müdür U • tır. K~ if ve şartıııuncsl •176 kıırtı§ ile 30960 parça ,ı.ata.k takınu ve sal-
J:<'azla fıyntln buğdıııy satmaktan !tüne mcırneruı.tınrı filn ° ul'\W". 6706 mukabilinde alınahılJr. Bu ihaleye renin yıkattJrılmnsı tşi 18-12-942 cu-

auçlu lndlx>lu'nun Allıkulaç köyundcn gireceklerin inşaat dairesinden eh- ma gunU sa:ıt 16 da k~lı zuıi usu-
Alı ot;lu Mehmet Yıldız hak.kında As- Telsiz memuru' liyet vesikası almaları şarttır. İs - m eks itme ile tek c ihale edi-
l ye Cezıı Mnhkcmeslnde ya-pılan du- t-cklilerin 2490 snyılı kanunun mad- lccoklır. Şartnanıcsı her cUn konııs-
rusnuı sonunda: Sa.'biıt. cürülen fılllne 1 deleri ahkimıııa tevfikan hazırlıya. yonda gorllleblllr. H~ntn muhıı.m-
mebn1 ~mı Korunma Kanununun 31 E ektirikçi ve caklan teklif mektuplarını makbıız men bcdclı 11806 lırn olup ilk teml-
ve 59/3 maddeleriyle beş Ura ağır m.ıkabili ihale saatinden bir saat nau 885 !ıra 45 Kr. tur. lstc.kl ler1n 
para cezaslyle mahkCımlyctine 4-4-942 alınacak evveline kadar komısyona vermcle Lekl f m ktuplıınnı belll gUnde mu-
tarihinde verılcıı ıkarar katileşmlş ol- motörcü ri. (10442) 6SS8 ay,ı.en saatten en az bir sa t onceye 
duğundan llfın olunur. 387 k d akb ııı A k 

Erzincan Sulh Hukuk Hfıkimllğln
den: 

Dfivacı: Naci kansı Naime. 
MUddclaleyh: Trnbzon t.rnnsıt yol

lan rntlhend si olup halen 1kam<.-tgı\
lu rnı.:ctıul Naci Gi.lrkn.n. 

D,ı\'ncı Nnınıe tarafından fkame 
olunan 15 lıralık nafaka d~vnsının 
)apılruı durı.ısmasmdıı. 

İknınetgfilu meçhul oldu.l;u anlıışı
lnn rnfıddc!aleyh Nnc1'yc tebligat icra. 
kı lınanr.ıdığından j bu illin ılavcti)c }'e

rine kıılnt olmak üzere mllddclaley
hln 30-12-942 tarşamb:ı gilnil saat 
10 da Erzincan Sulh Hukuk mahke
mesinde ispatı vücut eylemesi veya 
kanuni bir vekil göndermesi il!n o-
dunur. 391 

Kôtip alınacak 
Coc\IX Jo:.slrgcme Kurumu Umumi 

:.ıeraczlnden : 
Ncsrb'at Şubmılzdi! btr kll.Uplllk a -

cılmı&tır. L se Uıh ilini b"1mı1" ol.4n -
lann mürncaaUarı. 3000 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muhaf/z. 

lığından : 
Keşif D. No. ()6 

Aıtkara'nın Alıuooağ mahallesinde 
şarkan Tuna, garben }Ol, ceııuhen Hüse
)in, Jimalcn yol ile çevrili ve Polis Ah -
met Sez.gKı'in işgalinde bulunan arsanın 
hazine namı na tescili l.)cf terda.r lıkça ta -
lcbroilınekıedir. 

Taım s.idllinde kaydı bulunamıyan i,. 
bu arsanın senct~iz tasarruf hikkındıki 
kaidelere u)-arak ııısarnıfunun taılıkik ve 
mesaha ıntn icra ı için 28· • ı 1.942 ıari -
hinde mahalline memur _gi;11Jerilccckıir. 

Bu yerde aynı bir hak iddia edenlerin 
r~mi belgeleri> le bcrahcr k~if günün • 
den evvel muhafızlığınııza veya keşif gü
nünde ycı-incle memura müracaatları ilan 
olunur. (10833) 6871 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muhafız

lığından : 
KC$iI D. No. 67 
Ankara'nın Alıundağ mahallcsinffc 

şarkan kı"'11en F.ıik'in ve kı~mcn Dur · 
sun'un İşgalinddd hazine >eri ga.rbcn )'Ol 
şimalen ara yol, ccnuben Yu ufun iu."a • 
tindeki hazine ~erleri ile çevrili ve Gul
y-an Burkuı'un işgalinde bulunan arsa • 
nıcı hazine namına tescili Defterdarlıkça 
ıalet> edilmektedir. 

Tapu sicilinde ka>..Uı hulunamıyan İş· 
hu arsanın senc15iz tagrruf hakkındaki 
kaidelere U)arak tasarnıfunun tahkik ve 
mesaha~ının icra ı için 28-Xll.942 tari · 
hinde mahalline gi<lilccekıir. Bu }erde ay
nı bir hak iddia ffienlerin resmi bel.ı:c • 
[eriyle hcrahcr keşif gününden e~eı mu
haf11lığım1za veya ke$if gününde yerin
de memunı münıcaatları ilan olunur. 

(10834) 6Ş70 

Pavyon inşaatı 11 :ır m . u;ı: Karşııı n ııro da 
.M. M. V. den : M • .M. V. 3 No. lı satın alma komls-
1 - Milli .Müdafaa emrindeki ~1- M. M. Vekiıletinden : :ronuna vermeleri. (10444) 6473 

!erde istihdam edilmek üzett ımııhanla, Muayyen gUn ve saatle talilıi zu. 1. l k 
hur etmiyen KUtahya'da "'ÖSlerİll.'- Ş yaptın aca l telsiz makinisti, 17 telsb. muhahcre mc- " 
cek mahalde bir pavyon inrınatı ve M.M.V. den: 

muru, 9 motorcü H: 5 elckııil<:çi alına • elektrik tesisatı tekrar kapalı zarf- AkköprU ıııhhıyc depolarında ko. 
cakur. la eksıltmeye koııulmuştur. Keşi! misyoml ~ görtılecek kcşfı mucıbıııce 

Hu memurlardan imtfüanlarda kar.-ı • beı!elı 48117:! lira 60 kuruş olup ilk bazı işler yaptırılacaktır. Ke ıf bc
n:ıcaklan dcrccderc J:orc, telsiz makirıisı- teminatı 3290,45 liradır. İhaleııi delı 1U2o lır SQ kurw olup kati le
lerine 2<.0, !(•isiz muhabere memurlarına 22. 12. 912 salı gUııU saut ll de M. minalı 2$11 JlraduL }> ı.arlıkla eksılt 
170, motörcule.re l'Xl, elektrikçilere 120 M. V 4 No lu Sa. Al. Ko. I~s. de mesı 24. 12. 942 perşembe gilntı saat 
liraya kadar aylık ücret verilecckıir. yapılacaktır. Kc:ıif proje ve şart- 11 de M.M. V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. da 

2 - isteklilerin VcUleıçe ı;ôsıerile- ı•am('Sl 220 kuruş mukabilinde ko- yapıl caktır. lsteklılerin kati temı-
cck her hangi bir hizmeti kabul etmeleri misyondan alınabilır. lsteklilerın ıı ıllariyle blrlıkte muay;ı. en gtlıı ve 
mm'llZllf askerlık hizmeti .ilgisi bulun . ln')aat dairesinden ıhnleye girebile - saatte komisyonda bulururu !arı. 
maması şarttır. 

3 - Yukardaki şartlan haiz olan İs· 
teklılcri n: 

1) Kendi el )ıu:ılarirlc yazılmış hal 
tercüme 1 erini, 

2) .ı. 'üfus tczkcreı;i s;urct veya a-:hm, 
3) Bulunduğu vıızifelenlcn aldığı 

hizmet \c•iknsı V<'')':t ı;urctleriııi, 
4) Do~uluk Uğıdınt, ı 
S) Sıhhat raJ>Orunıı, 
6) Son tnhsil lıa<ldiııi ı:ü,tcrir şclıa • 

dctname \1:'}11 ta~iknanıc \"llrsa sureı ve
)& aslını, }oku neden olup olmadısının 
dilekçede izahı, 

7) D~lct memura "C)ıa muteber iki 
zatın adresini (tczki)e için) 

R) İki kııa boy 'liC 4 adet ve ika fo • 
toğrafını, bir diW.:çc ile birlikte 15.1.94~ 
tadhinc ka<lar Ankara'da Akköprü'dc 
Muh:ıbcre Paıi.: Mudürlüğüne gondcmıc· 
lcri, 

4 - f.tcklilcrdcn va~ıflaM müsait ve 
belgeleri tamam olanlar ııdreslerine gön
derilecek mektuplarla imtt1ı;ın gun ve )'e

rinin ııynra biklirilcceği ilin olunur. 
(10844) 6SR3 

Depo inşaatı 
M. M. V. cleıı : 
EümcsJ,"\llla ı;-österilecck mahalıle 

bir ad<'t malzeme deposu yaptırıl
ması kapalı zarfla eksilbnege kıı
nulmuştur. l{eşlf bedeli 38191 lira 
4 kuruş olup ilk temınab 28G4 lira 
3.~ kuruııtur. İhalesi 2!i.12.942 cuma 
gtinU saat ıs te M. M. V. 4 Nolu. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif 
şartname ve projesi 191 kuru:; mu
kabiliıı<lc komisyona mi.lracaaıla a
lına.bilır. İsteklilerin İnşaat Daire
sinden !Jıaleye glroltlleceklcrinc dnir 
vesıka alm:ılan ve Z4DO sayılı kanıı
ncln maddeleri nhkfınıı na tevfikan 
hazırlıyaroklan teklif m ktuplannı 
ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabili komisyona 
vermeleri. 6631 

Poligon hafriyatı 
M.M. V. elen: 
Muayyen gün ve sna:t:te tıı:llbi zu

hur l't.mlycn J<:tim ul'ta g&terilc
cek mahalde blr ntış pal onu 'hafri
yatı ve bazı iş<:il k tclkrar pazllrlıkln 
~alcyc konuhnu ur. Kcşıf' bcdc-11 
4 124 lıra 81 kuru olup kıııU tcmhuıtı 
738 llrıı 74 kurutur. 

cek erine ılaır ve-Sika almaları ve (10825) 6879 
249 sayıiı kanunun maddeleri ah- K b · 1 k 
ktı.mınıı tevfikan hazırlıyacakları ış se zesı a ınaca 
teklif mektuplarını makbuz muka. M. M. V. 1 No. Satın Alma Ko-
bili komisyona venneleri. misyonundan: 

(10458) 6S63 1 Garıuzon birlikleri ihtıyacı 
Pavyon inşaatı içın kapalı zarfla alın Lcagı ılirı e<lı-

lcıı rıağıılıı. cıııs ve mıklarları yazılı 
M. M. V. den: sebzelere istekli çıkmnclı •ından bır 
.Muayyon gün ve saatte tal hl zu- ay zarfında pazarhlda salın alınacak. 

hur cl.mlycn Anknrn'da göstl!rilccek tır. 
ınahıı de bir ı.ınvyorı inşaatı ıııı.uıdtk· 2 _ Pazarlığı 11 sonkinuu 943 
la Uıaleye konulmuştur. Ke f b<!cleli • 
166276 ı rn 45 kuruş olup kııU temi- saat ıs te Lv. ltnıırli •ı bına ıncla.kl 
nntı 10127 llro 65 kuruştur. lhall' 1 komJsyonıta :ı;apılacaktrr. 
ll-12-942 cuma &(iııu aat u de M. 3 - 1sı:ı:ınak ıçın muJıamm;n be
M. v. 4 • .Kolu. sa. Al. Ko. da yıı.pıla- cld 45.000 lıra katı temınat 6150 lı
cnktır. Keşıf şartname projcsı ve sair radır. Pırasa ıçın rr_ıuh mmen bcrlel 
evrakı her giln komisyondan 832 ku- 22.SOO lira katı temınıı.t 3374 lıradır. 
ruş mukab Unde alınab'Jlr. İhaleye Lahana için muhammen betle! 22.SOO 
glrobllmck ıçın inşaat dalrcslnden ve- lira kati Lcınıınat 3374 liradır. 
sika almak şarttır. lstcldilerin kati 4 - Şarlnıııme her gtin komisyon· 
tmntnntlarlyle belli gun ve sant.te ko· da görülebılır, 
rnısyoruı müracaatları. (10457) 6562 5 - İsteklilerin bclll gün ve SR-

Araba tekerlek parmag-ı at!e kati teminatlariyle bırlikt.e ko
mısyona mUrıı.ca.alan. 

alınacak cı11sı Kilo 
M. M. V. den: İııpan&k 20.000 
120.000 adct. ı.ınııbıı tekerlek ııru-- Pırasa 15.000 

m~ı bclıer adedi 25 kuruş. Lahanıa lll.000 
Yukarda cins ve mlkt.nn ynzılı ara- (10793) 6880 

na teokerlcık prumnğı 29-12·9'12 salı Emniyet kemeri alınacak 
ı::unll saat 15 te p:wı.rlıkla sa ın nlı- M.M.V. elen: 
nncnkl.ır. Hcııs nl venne*e tnl V çık- , Muhabere birlikleri ihtiyacı için 
mııdı ·ı takdlrdcı n:ırça parçn da Ihale 
olunnblllr. Srırtnımıesl her gün ko. 1000 adet emııly k<'meri s ılın alı· 
misyonda ~rUleb r. Kıııtl teminatı nacaktır. Vermek 1 iyenlerin elle
steklılerln teklif <~k'CCkleıi f~yatıı rlıı.de movcııt veyıı hazırlayacakları 
öre rl,, 15 dır. Tn.liplenn mezkOr &(in ııilmunclcrinl en geç 5. l. 943 anlı 

ve sa.nttc M.M.V. 2 No. 1ı saun nlmn gtlnUne kaelar telkık cclilmek ıızere 
komisyonuna milrncaatlan. Ankara'rla fen ve. sanat U. miıdürhı-

00727) 6821 @ne veya Harhiye dairesine teklıf
leriylc birlikte vermeleri. 

Depo inşaatı C1075S) 6881 
M. M. vckl.ıou00cn : ·Erza:k alınacak 
Etim [:ut'ta gösteriloodt mahalde blr ; 

ııc ıet m.nlzcme ılcı>Of>U yaptırılmruıı kn • 
pab zarfla cksUtmeye konulmıutur. JCe 
sıc bedeli 39JCY.l l1ra 65 klll'UG olup llk 
teminatı :;?932 llm 70 kuruştur. lhıılcsl 

2G·12·l942 cumartesi ~nü sant U ele 

M.M.V. 1 No. SLWt Alma Komis 
yonun.dan: 

1 - A ağıcla cinsleri yazılı yiye. 
Ce.k mıı.rlılelerl pa:r.arlıkla satuı alı
nacaktır. 

2 - Pazarlığı J6. 12. 94 gijnU 
M.M.V. 4. NoJı Satın Alma Komls;yo • saat 15 te Ankara Lv. mı 1 blna-
nunda yapıl.acnktır. KeşlC ve enrtnnmesl 
100 ktınış mulaıblltnde komL<ıyonn mU • 
mcaatlıı n.luuı.blllr. İstclc!Uefın lnsnat 
dalres nden ihaleye 2 robtıcccklcrlM da-
tr vcs n nlmn n ve 2490 sayılı kanu· 
nun mıutddcrt ahldl.mına tcvtlkıın hn -
zırltynctı.Jd n tckl!f mcktuvlannı lbnle 
snatın• n bir saat CVV<'llnc kadar rnıık. 
buz mukt\blll komls:Y<ma vcnnelert. 

(l 0550) GG29 

sfncl ki komisyonda yap la ktır. 
3 - İsteklılerın bellı gün ve sa

atte kııli temın ıtlarlyle birlikle ko
misyona mUracaallarr. 

Cinci 
Pekmez 
z, >tin tanesi 
l{uyruı:;'lyle beraber koyun eti 
Sığır eti (10845) 6882 

Sandık yaptırılacak 
M.M.V. den: 
Muhammen bedelleri 109.400 lira 

olan 5.000 adet &andık numun ve 

Dorothy Lamour 

Bing Grosby 

Bop Hope 
Ayrıca: Yeni spor 

filmi. 
Seanslar: 14,30 - 16,30-
18,30 ve 21 de. 

Ti. 6294 

NAFIA VEKALET! 

Tesisat yaptırılacak 
Nalın VckAI ruıdcn : 
1) E!Az ğ'dıı l"Vvclcc ln$ı ronmtıı .. 

wtıın<'mnı. 
t, t, ikaılO

tu<is::ı.Urun 10-12-~ 

mı tr. 
Kl'6tf b<'de (209092.23) .nnıdır. 
2) J.:Jaı bnc 25-12-1942 cuma ~ ııa

nt 15 le N tın Vcldl.lc :rı:tı>ı ve :sn:ır ı.
lcrt ttm.., komlısJıuı u od.asında kn • 
palı =rt usull:Y yapu.:u:-.ıx:ur. 

8) F.:ksil1mo 8-'.lrt.nıuncsı ve buna mO· 
tr.!crrt <''li (10) 1 ra 4S it nıe bedel 
mukabl.llndt? ~ ıpı ve imar iş rı re 
{l1nden alı 

nışh!k mU\ 
Natm Vcıklıl<'Unlicn bu ıs 

ehliyet y 

l•• EfuıU o n 25-12-1942 cuma e\lnU 111\. 

t 14 e laıdnt' dcs!ltmc ~ rda -
Hğtne maıd>uz m\lkabftlndl! vunıckrl 

IAzınıdir. 

Po9ln<ln okıcn'k grolıındcr lıDbıııl e -
dilmez. (10071) A96 

Bay Saip Banşkan'a 
Nafıa Vek!lt'lmdeıı: 
Vazıfcsıni terkedcn ve o.dresl .

lum olmıya.n Tralt7..on vil.iyeti ..rıa 
yapı l leri frn memuru Sa.ip Bnnş.. 
kan'm ilkkfınun 9:12 sonuna kaclar • 
v zire ne oonmcdl •i taltd rde mtis
tafi aıldeılllerek hal kımln kııntlM 
munmele yapılacağı lifin olunur. 

(1oııs1) 6867 

Pedalcı Altnacak: 
l>i ücret verilecektir. Bekdİ)'C Jc:ar,.. 

sında Çacıkara Mathaa ınıa müracıuıc. 
523-3015 

Satılık tuğla 
100 000 ad t tu la u~ Ull f ntla 

ntılıktır. Milı~ Bu d y S 10611 
karşısında nmbncı dukk nınd &-yrı 
Tt!l: 1116. 39-1 

mcnJl 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muhafız • 

lığından: 

İhalesi 28. 12. 912 pazartesi g{!nfi 
saat 14,30 da M.M.V. 4 No.lu Sa.. Al. 
Ko. ıln ~'Pılru:aktır. Keşıf ve şartna
mesi her giin komisyonda gôsterileb -
lir. 1stekl erin llk ıı.ernlnatlaıiylc b r-
1 ktc munyy<-n gUn v..: saatte kı>mls
yonda bulunmalan. 

(10744) 6766 

ışı 

Sert maden kalem ucu 
alınacak 

M. M. V. den: 
şartnamesine uygUn olnrak yııptırı- -( 16/İlkkanun/1942 }-
lacaktır. İhales 4. 1. 943 pazartesi 
gilııU saat ıs tc kapalı zarfla yapı. 
lacaktır. İlk teminatı 6720 Jir:ıdır. 
Şarlnnme ve numunesi her gun gös
terilir. İsteklilerin lhalf' gılnU saat 
14 r. kadar teklif mektuplarını :M.M. 
V. 4 No.lu S.ı. .Al. Ko. vermeleri. 

Ke,if D. No. 6S 
Aokara'nın Altundağ mahallesinde 

şarkan, garbcn )Ol ve Cl'fmbcn ka,alık, şi· 

malen ara )Ol ile çc-<rili ve Kadir'in is · 
~!inde hulunnn ar•anın hninc namını 
tescili Defterdarlıkta talcbcdilmekredir. 

Elektrik tesis 
M M. V~ttnden : 
78'..l llro 50 kuruş k~ bcdclll hlr e

lcktl1k k'lds bil pnzarh'klll lhalcYe Jı:o • 
nulmustut' .Pazarlttı 17-12-1942 &11n0 
sn.nt 10.30 dn .M.M.V. 4 No.lı Satın Alrnıl 

Beher gramına 8 \ kuruş tahmin tdi· 
len 278 ııdc-t on bir kilo yedi )Üz •ekİ7 
gram 'crt maden kalem ucu ı>arArlıklıı 
\0-12-942 ~11r•:tmh.1 gunü •a:ıt 15 ıc satın 
alınacaktır. 'J'amamına talip çıkmadıj';ı 

takdirde hfüünerd. ihale cJiiehilir. Sari· 
namesi her gün komi )onda görükhilir. (10826) 6878 

07.30 Program 'V(! nıc.mldrot 

07.82 Vüeudumu e ışt.ı:ro.1Jm. 

07.40 /\Jans lı be eri. 

07= 
30 Mil k: Hndro Sıılon Ortc<!l!lt.ratıl ı 

(Şef: cc)p A ) : 

l> Kutıwh: ~1 k:ı.prlel 
2) uııa · Preru cocur:u vnlıııl 

3) W. Po :ordow: Po 

Kayıp - Canlmya Malmildllrlü
n a d ım dul mruışımda kullıın
tatb mühürümU kayb tUm. 

KORKU 
du .• 

- Bilmem lci 1,>atmrı hana hir ŞC) 
'IÖ}leme<li. Yalnız derhal sizi bulup ge • 
tirmemi emretti o kııdar .. 

Marilyn: 

ör le heyecanlı iıli ki.. Rengi yeın)'CŞİ 1 
olmuştu. 

• ıeve de mcrntc etmiye tlaşlamışıı. Bir 
an evvel matbaara vararak vakayı oj!ren· 
mck için sabırnzlanı)Ordu. Yolda b:ış· 
ka hir şey konuşmadıl.ır. 

ğim gibi mesele çok mühim .• 
Ve başka hir mevzu:ı atlıyarıık: 
- Dun akşam Scotland Yarı.l'tan ~

lCtC)e telefonla Va~cııi'nin <gelip teslim 
olduğwıu bildinnişsiniz.. Ond.ın sonr:ı 
hiç bir hadise olmadı nıı?" 

4) Uınncr: Sıın tk rlaır balosu 
ı:ı 30 Proım:ım ve mcmletmt 800.ti 11J1311 

U.33 t Ka proıımım WiA 
12.45 A haber <'l1 

cı ar en 1ımdan eskisinin 
yo tur Maltepe Onur sokak 

2HzAI oa. 
Yazan: Car/ton Wallace Çeviren: Ş. Tayları 

llllllllllllllllllllllllllllllllL - Tefrika No: 34 

Sayın Ankorolllora~ - eHel bakıılariyle etrafı bir kere daha 
kavradı.. Sonra doncrelc hızlı adımlarla 
o<ladan çıktı .• Koıarak merdivcnlenlcn 
indi. Evinin yolunu tuttu. 

Türk Hava Kurumu E 
Ankara Şubesinden: : Donup bir kere bile arkasına bakma-

btr ııo-

k !anlar mı 
Cliy-

Mlkın her 
e ıı t mıck 

l>edcll teber . 

-= 011JU. -
: Ste'e ile Maril)n Ben'den •>TJldıktan 
: ve Stotland Y'ard•tarı çıktıktan sonn 

kendiler'ni ~kakıa bulunca cod.~e ile 
etrafa bakıodılar. Gerald Vo per'in ölu· 
mündcn sonra kendılerini tehdideden hiç 
bir tehlike kalmadığım bilmekle beraber 
tamamiylc sakin olmıra bir turlu muvaf· 
fak olamıyorlardı. 

----------- Doğru Doctor's Commons'a giderek 
c' lenmcleri için izin kiğıdını çıkarmak· 
la meşgul oldular •• Sonra Argus'a uğrı • 

: >-atak Steve'in ıki arkada,ını ,ahitlik için 
: )"anlarına aldılar ve hep beraber Saint .. 
: Martin - dcs ~pms kilisesine giderek 
: rector'a evlenme torcnlerini yapması için 
: müracaat ettiler. 

------

: Bütün bu ıeliş ara5111da ild~i de bü • 
: rün olan vakalan unutmuJ, yalnız kendi 

• : saadNlerir e dalmı,Iar..lı-
11111111111111111111111111111 r Evli olarak kili:5edeo çıkıyodanll:. 

Steve'in, kendilerine ,alıiılik yapan arka
daşlariyle r.ı.kıilaµrak merdhcnlcrdcn 
inerlerken hızla gelen bir otoınobiliıı 
aaşğıda durduğunu içinden bir gazeteci 
arkada,ıo fırladığını ve uaktan eliyle 
koluyla işaretler )"aparak kendilerine doğ· 
ru geldiğini gördüler._ Adarnc:ağız nefC5 
nefese )ıınlarına ~-ardığı zaman: 

- Steve .. Çabuk .. Patron ~ıi İsıi)or .. 
Sizi nerede bulursam bulup derhal mat
baaya gelmenizi bildirmemi sc;yJeJ1 .. Çok 
acele ve mühim bir İJ için olduğunu da 
ılive etti... Hayc.li otomubil bekliyoc-

Steve fena halde hır lanmıştı: 
- Allah ccu ını ver İn Ö) le pa.ıro • 

nun .• diye bağırdı" insanın evlenmesine 
hile rahat vermez.. 

Fakat .Mariiyn araya girertk: 
- Haydi gidiniz: StC\e d~odi .. Delki 

hakikaten muhlm ve acele hir iştir. Ga • 
zcteci oldui:ımuzu wıutu}orsunuz galiba .. 

- Ama siz •.• 
- Ne )-apalım ben de yavaş ya~'Rş 

gazeteci karısı olmı>-a alııacağtm.. 

Steve bili hırsını yuıcmeıııişri. Ar-
kada,ına donerck: • 

- NqmiJ bu mriıim i,ı? .. di)e sor· 

- Ha>di StC\e .. diye ısrar ffiiyordu. 
Belki vakit J;cçinniye gelmi>ccdc kadar 
acele hir ıcydir •• Ben doğnı evimhc gi -
der orada sizi hck.lerim. Yalnız faz.la geç 
kalmamıya gayret edin olmaz mı? •• 

Sıcve de gitmesi lhımgckliğini an -
lı}ordu. Patronu kızdırmıy.ı ıı:dmeıdi ... 
Bundan sonra Marilyn'in çalışmt}1laljtına 
göre, kt'tıdisitıin, onıı rahat hir hayat tc • 
min etmek ~n iki mi li çalışması gerek· 
ti~ini de biliyordu. Karı~ına sevgi ile ha· 
karak: 

- Ha)(li rnnım dedi .. Sizi oıomobi • 
linize hindifC)im .. f:ve gidin .. Den bir 
koşu ı>atrona kadar gidip gelirim. 

Aynlırken tı.4'rar: 
- Mümkün olduğu kadar çabuk ~ 

lcceğim .• diye tekrarladı ve aı1ca~larİ)
le bcmhcr öteki oeomobilc bindi. 

Yolda: 
- Bö)'le birdcnhire ne oldu Johnny 

<li)e sordu .. Patron şu sırada ben-im ev· 
lendiğimi biliyor de!1il mi?.. Peşimdcrıf 
adam koşturup alelacele herıi mathııaya 
('llğırıma~ının •t'bchi ne olabilir' 

- Vallahi hilmiynnım.. Ama her 
halde çok mühim bir hadise ı.ar.-

- Yaaa? .. Ne oldu? .. 

- Dediğim gibi i,in a lım hilmho 
nım, )'Rlmz ınathaa hinl('nhire allak bul 
lak oldu diyebilirim.. Bizim patron te • 
ıa, içinde . St>krcıer keza .• Patron heni 
'2Jtırıarak 5iz.i bulmamı sorlcdiii amaıı 

Otomobil durur durmaz Stevc için • 
den atla<h, arkac.la~ına: 

- Hesabı siz gönrr unilı. Bakıtlım 
yukarda ne var ne yok ... Ben gıdıyoruın. 

dedikten onra koşarak maıbaaya ' 
ıli .. Yukıın.la Rııhcrt E. Volf ile k 1 
tı.. O da. tcl~Lı patronun odasına d 
yordu .• 

- Merhaba Volf .. R.'ly Hmıston be
ni çağırtmıs .. Kilisl-de l"Vlenİ)<mlum. C k 
muhim bir iş il.in olduğunu sc•ylemiş .. 
Ne var, ne oldu aca\ıa? .. 

-,Kendisi izi içerde hddiyor •. Ya . 
nınd;ı diğer sökttıcrlcr var .. Gidcltm ~ 
me ele>İ ire o anlatsın daha iyi .. 

Boy Hou51on ma•a ınltl barında o<ur
muştu •. Oda kalabalrktı. Fııkaı hiç kim
se konu mu)~-.rdu. Dircktor S<.."Yc'in içe
ri girdiğini görünce: 

- Bir saattenheri her tarafta w 
ıı.ratıyorum B:ty C'..(lrb)n." dedi .. 

- Evlenmek iı;in izin almıştım efen. 
dim.. 

- Evet .. f.vct. Biliyorum .. Fakat ev· 
lenmeniıin ncele\i yok.. 

tC\'C µşırmışıı" Direktör acaba çıl· 
dırdı mı diye ,üphcli şüpheli ona bakı
yordu .• nay Housıon şöı.lerinin onda u

yandırdığı ha)rctin farkına \ararak: 
- Çok mühim hir il'>' var... O«fi .. 

Tam evll'ndiğiniz sırada izi rahaı~ıl el· 
tiiim i~in '°" muteesslıim.. Fakat dedi-

1300 

Stcvc ıılclacele hur:l)1l çajınlmasın · 
daki sebebi fena h:ıldc merak <'tlİyordu. 

1 
1) rdmı un ualine istcmİ)C iStcmiye ce
vap ı.crerck: 

1845 
H r dedi. Hiç bir şey olma • 

dı • ) ıı ı baş cn.•pcktör Bcn<lilow isti· 
fn ettı • 

B havııdu Bay Houston'urı tcl~t!l!I 
rtıımııştı 

- Y :ıa > •• droi.. Peki iMifa etmek 
için ne gibi bir 5Chcp s:n tenli?. 

- Aruk )ıışlandığını hi scııı~ini ile· 
ri surdu, çok yoruldujiunu biral dinlen • 
miye ilııiy.tC'I ol<luı;tınu söyledi .• 

- Su halde zabıta da majiliibİ>etini 
kabul ve ilan etti demek •.• 

llomıon masanın iızerinden bir kiğı
dı alarak Sıcve u7Jlttı ve: 

- Sunu dkuyunuz ..• 
Bu bir mektuptu-

Hay C. W. Hou~ıon 
Daily Ar~ıs 
R C. 4. Flect Sm-e, 709 .• 

S11ym na,, 
Gnetrni:in Jeı amlı miiıımlerinden 

biriyim" l 11 )'t'ılİ eıı i;;i haı adisi eri or~ 
J11 bulduj,•11m irin hep .Argus'11 ok11n1m •• 
501r zmnıml•d.J 1Jca1h'le rok yakındım 
mesgul olmıya b111l.nnıstınr:ı-. Rlı fo::la 
me1g11/J~etinlz yiiziiıulnt flar11t11 <1kıntıv11 

Jüsı,,..., &iM sebep nlıın si· old11gım11· n;; 

. F 

Oı1tCllt7ns : 
) 

Fl e5h 
a 

<'1m1ti ur 8.'Ul(l090 ~ 

KÜTl«!r) : 

z (?f' ba~nıl:'ı 

8 • 

bm'lm1 V<' borıwtl r 
aJ ıı.ns tıa -

(Sonu var) 22.50 Yann1d Pl"06:ram ve im~ 

.... 

.... 
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ANKARA V ALİLİGİ >4~ DAHİLİYE VEKALETİ 1 Kumaş alınacak 
İst. Tophane M.M.V. 4 No. Ju Sa. Al. 
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Memur alınacak 
Dahili.ye VekO.letınden : 
Jiu,.usl idareler tekaU1 sandığındu 

linhal 25 lira asil ~lı blrlncl kA 
P!Jkll' 50 lira 1.icret.11 dosya memur 
ııuna imtihanla. iki memur alınacak 

~-
Memurin kanununun dördüncü mad 

~lınde tasrUı olunan evsarı har?. ta 
illerin vesl:kalaı-Jyle lılrOkte 30-12-1912 

larih1ne kadar sandık !<fare heyeti reis. 
lime mUrv.c:ı.:ıl.4rı. (]06961 fi701 

}>. T. ve Telefon Umum Md. 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara P.T.T . .Mi.ıdilrlüğündcn: 
944 tı.ra keşif bedelli Ankara telsız 

'erıci i!;UJ.syonu anten kulilbesının 
la.rnıl'i işi pazarlıkla yaptınlac~ktır. 
~ .Muvakkat teminat 70-80 · lıradır. 
Una ait şartname müdürlük büro
~nda görülebilir. lsteklilerın 21 llk
'artun 942 pazartesi günü saat 15 te 
~uni ve bu pazarlığa glrebileceklc
l'irıe dair Nafıa Müdürlüğünden aııı
~ları belge ile birlikte komisyonu· 
lrı\W\ gelmeleri iliin olunur. 

(10543) 6579 

Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Sığır eti alınacak 
:Erzincan AB. Sa. Al. Kom.dan : 
23;) ton sı~ır etı kiJ.pıı.ll zarı: usullyle 

'ıll.nakasaya konulmuı;tur. Mtinıurn.sa..~ı 

~-ı2·194:..! pazartesi ı:ilnü ~aat 16 .:ıa 
l<:om da ya:pılacakwr. KHosuna ta.ıımın 
ll!uen Ll)'at t:i:l kuru~ 92 santJJndir. Tu -
lıı.rı 147l:!t:i2 lf'J olup ll:k temınau blH3 
lıra 10 kuruştuır. Şart.name ncr gilD l<O• 

llı1ıtyon<1.a. goıiilebUtr. Tt.·kHt mc•ktuplu • 
!uı1 kanunun 32 maddesıne gore hazırlı· 
>ıı.eakl.ardır. lsteklll.A.,rln. hCLzırııyaca.k · 
le.rı tekli! mektuplarını lJlale ~aatıncten 
btr saıı.ı evveline kadar mukbuı muka -
~inde komısyona vermeleri. 

{1052-1) 6625 

Tomruk biçtirilecek 
M.M.V. ıı;tanbul :J. No. ıu Sa. 

~L Kom. da:ıı: 
15000 metre mikabı Lomruk Da.

llay bi>Jg·esuıde bıçtırilecektır. Tah.
lnın bcc.leli 371'.iOO lira muvakkat te
lnınalı 2812 !ıra 50 kuru;s olup 21/12 
1942 pazartesi ı:;tini.i saat 14 te Kom. 
~oıı binasuıda ıhale ecillecektir. 
Şllt"tnamesı komisyonda görUlebile • 
Ccıtı gibi 188 kuruş mukabilinde de 
!(om. dan alınnlıılir. Taliplerin kamı .. 
Ilı vesikalariyle birlikte belli gü:n ve 
'aatte müracnatları. 

(10604- 6693 

Kumaş alınacak 
M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. dan: 
mı metre 50 sanıim elbiselik kumaş 

'lınacaku.r. Pazarlıkla eksiltmesi 25.12. 
~ı cuma Aünü ı;aat 14 te Ko. d.ı yapıla· 
taktır. Taliı>lerin belli vakitte 2587 lira 
ls kuruşluk kati ceminatla.riyle kombyo-
bıt gelmeleri. (10812) 6860 

Nakliyat yaptırılacak 
Birı-cik mevki Sa. Al. Ko. danı 
G.ıroızon ile cıvar merkeı.lcr ura

l1>1<1a ı. 700.000 ktlo ile IHiOO amele 
lloı.kliyesi tan.hhüde bağlanacaktır. 
l'11hınin bedeli -t!lbOO lira ilk tcnıin:ı.
tı ise 3735 lirııtlır. 2s.ı:uı.ı.2 günü ı;~ 
\t 15 te kapalı zn.rfla iha!C'Ri yapıla. 
taktır. ~artnn.ınesi konıisyo•ı.da ı:ı;h
tiıt<'"hilir. isteklilerin belli s:uıttcn 
hır saat evvel zarflarını kouıbyona 
terıııeleri 6N7 

Odun alınacak 
Biiyilkçekmccc As. Pos. 1010 Sa 

"-L Ko. dan: 
l\oıııi~v0<ı.dn. mevcut evııf ve şerait 

ılahilinde kn.pııh zarf usuliyle soo 
4ııı odun s11tın alın:ıcaktır. Muhnııı
l'ııPn lıe<leli :?0.000 ve teıııhalt 1.500 
lradır. Eksıltme 2!1.12.!H~ salı ı:::ıınil 
~at 16 ela Hilyiıkc;eknıece'nin IIoşde
~e kornncleki 101 O Srı. Al. Ko. cln ya
llıll\c,;ktu .' istı>klilcrin uıeı,kiır glı•1 
~" saatkn hir sant eH<"l ft'l,lif nıek
t1ıplarını komiı;yorıa vermeleri. 6750 

Sığır eti alınacak 
Pos. 1140 Sa. Al. ~om.dan: "As. 

\-Oı·lu 

Kırklııreli birlikleri garnizonu için 
ıs ton sığır eti pazarlıkla alınacaktır 
ihale 22/12/942 günti saat 16 da 
l\orn. da yapılacaktır. Muvakıkat te. 
ilıhıatı 3375 liradır. Şartname ve ev
~f hergün komisyonda görllle.bilir. 
1•teklllerin lüzumlu vesikalariyle 
aıe gUnıi Kom. na gelmderi 

(10606) \ 6694 

Kamıs alınacak 
~urum Aa. Sa. AL Kom.dıı.n 
700 ton kanu.ıı pazarlıkla münaka;;a

İ\ konulmuştur. MUnakasa;;ı 28·12-1912 
ltzartesl gUnU saat 14 le ııapılaca.ktır 
~llhının bc<leıt 38500 lira olup kııtl te -
lıınab 5775 Uradır. Ş:ırtnnmesl her ıriln 
~lııyonda görllleblllr. !stcklllerll'I bel· 
- ıron ve saatle t.ernlnatlar!Yle konıls • 
' muracaatı.an. (10619) 6714 

Kuru ot alınacak 
Uşak As. Sa. Al. Ko. dan : . 
Rirliklerimiz ihtiyacı için komısyon· 

~ mevcut evsaf ve şarmameye )?Öre pa
•tlıkla JOO ton kuru ot satın alınacak · 

11 '· Pazarlık 25. 12. t94:! ıtiinü ~aat 15 ıc 
it_ Al. Ko. da yapılacaktır. 

(1076:!) 6768 

Kumaş alınacak 
~~•L Tophane 4 No. lu Sa. Al. Ko. 

ı 1 - 20263 buçuk metre hoı kaput · 
~~ kumaş alınac:ıkur. Pazarlığı 21-12· 
t < J')a1arıe'i günü saat 15 te Salıpaıa -
)1~da M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da 
af'>ılacakıır. Şartnamesi her gün Ko. da 
~liir .. İstek!ilerio 13711 Ii'.a 43 kuru~ 
lttı tcminatlariyle helli vakicıc Ko. na 

ltııcleri. ( 10786) 6815 

Bakır kap alınacak 
~ lııta.nıbul Tophane 4 No.ıı Satıl Alma 
'l'ıllfiyonundan : 

lt ı\ıtı kalı.m bakır C'devalın ımall 16-
~ 19<;2 saat 15 te yapılacağı ıııı.n etli -
~ Dazarllğındlın sarrınaznr edllmi~ o
t._ bu işin ycnldf"n pazarlığı 23-12-19.;12 
"lfftnba e;UnU sıı.a.t 16 da tstruıbul Sa· 
ıı~'.arındn M.M.V. 4 No.Jı Sa. ,\l. Ko.da 
tııııı.caktır. Kntl tem1natı 3744 Jlrıı -
~ ŞnrtnamNıl lıı'r e;Un Ko.da ı:ıörU!Ur. 
~kıucrln tx:lll va.kltte Ko.nıı 2eınıe -

~ ı\ıtet 700 hıtkır yemek tcnceresl. Kü • 
'ıı~ lrnaıı. 450 bakır ııa~ tavnsı ımall 
~ lreınek tevzii bakır yeın<'k keı>tL'Sf 
\ l.1. 12000 "°rba tnsı ımaH Bnkır ka-

' ao.ooo hA.lm su b&r"4atı· 
.(10790). 6810 

1 - 3092 metre 30 santim elbiselik 
kumaş aJınacakcır. Pazarlıkla eksiltmesi 
25-12-942 cuma gün~ ~a:ıt 14 ıe İstanbul 
Salıp<tzarın<la M. M. V. 4 No. Sa. Al. Ko. 
da )'aptlacakıır. Sarcname~i her gün Ko. 
da görülür. Tal(pJcrin belli vakitte Ko. 
na gelmeleri. (10789) 6811 

Kapsal alınacak 
M.M.V. 4 No.lu Sa. Al. Kom. dan 

İstanbul 
700.000 erkekli dışill büyük ve 

3.500.0IJO erkekli cl.lşlıli ki.içük alemin
yom kapsola verilen flyaıt pahalı gö
rüldüğiinr!en teıkrar pazarlığı 23. 12. 
942 ç:ı:.ı-,;amoa günü saaıt 15 te Salıpa
zannda M.1vl.V. 4 No.lu Sa. Al. Kom. 
da yapılacaktır. Şartname ve nümu
nesi her gün öğleden cıvvel görülür. 
t~teklilerin belli glln ve saatte 4918 
liralik Lemlnatlariyle komisyona geıl-
melerl. (10714l 6773 

Kuru ot almacak 
Erzurum As. Sa. Al. Kom. dan: 
Tel balyalı olmak llzere 2UOO ton 

kuru ot pazarlıkla mı.inakıısaya çı
karılmışlır. Tahmin beıleli 200.000 
lira olup kati teminatı 22.500 liradır. 
Mün:ı.kasası 23. 12. 942 çarşamba 
,;tl!'lt; s:ı.at 15.30 da y:ıpılacaı{tır. Şnrt 
ııamesi her gi.ın komisyonda gorille· 
bılır. lı>tekiılerın belli g-ün ve saatte 
teıninııLlarıyle korni.:ıyona müracaat-
ları. ( 10819) 6~85 

Eyer sabunu alınacak 
Şişli As. Pos. 920 Sa. Al. Kom. elan 
Kapalı zarf usuliyle 80()0 to-rı ege• 

snbunu :;ııtııı alınacalttıı. Ev,;;i ve 
hususi ~artları kombyond;~ ;.ı;iirük

bilir. Muvakkat fcrtıtinall 14.70 lira
dır. İhalesi 4. 1. 943 pazartesi günü 
saat 1.'i le yapılııcağından isteklile
rin ihale saııtindeıı bir saat evvel te
rni'llat •··e teklif mektuplariyle Har
biye'de Yd. Sb. Ok. Sa. Pos. 920 Sa. 
Al. Kom. na müracaııtları. 

(1!1821) 6886 

Srğır eti alınacak 
Eskişehir Lv. Amirliği Sa.tın Al

ma Komısyonundan: 
Hava birlikled ihtiyacı için 30 ton 

sığır eti pazarlıkla ı:;atın alınacaktır. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 
100 kumı~lur. Pıızarlıgı 23. 12. 942 
çarşaml.ııı gtinü saat 11 c!e Kom. da 
y·ıpı!aeaktır. isteklilerln belli gün 
ve s:ıutte mekbuzlariyle komisyona 
müracaatları . .f:vsaf ve Ş<1rtname hd 
ı:;l.iıı mesai saıLtlerinde komisyonda 
görülebilir. ( 10846) 6889 

Kereste alınacak 
Çanakkale Silıllı Tamirhanesi Sa

tın Alma.sınuaıı: 
l - Tamirhane ihtiyacı için 312 

metre mıkabı muhtelif ebatta fırın
lamış gtirgeıı kert!stes! tumirhanede 
Leslim p.ızurhkla satm alınacaktır. 

2 - İhalesi 23. 12. 942 çar~amba 
günü saat 15 te Kurşunlu'da tamir
lıaııe satın alma komisyonunda ya-
pılacııkllr. • ~ 

3 - Muhammen bedeli beher met
re mikabı 160 liradıın 49920 lirııdır. 

4 - Kati temrnatı 7488 lirat.lır. 
5 - Şartnamesi her gilıı komisyo. 

numıızda görülebilir. 
6 - Taliplerin muayyen gUn ve 

saatte Lenıin:ıt makbuzları ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü marlclclc
riıııle yazıh vesaikle birlikle komis
yona miiracaat etmeleri ilan olunur. 

(10853) 6869 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 5()56 Sa.tın Alma Komis

yonundan Safranbolu 
İhtiyaç için 20 ton sığır eti pıı

zarlıkla 27. 12. 942 cuma gtinü As. 
Pos. 5056 Sa. Al. Kom. da satın a
lınacaktır. Hususi ve umumi şrırtlan 
her gün aclı geçen komisyooılıa gö
rll 1 ebilir. Tııliplerin pey akçeleriyle 
mezkur giiııt.le komisyonda bulunma-
ları. (1084) 6888 

Vaketa ve sarı sabunlu 
kösele alınacak 

İslıınbul !iL !11. V, •J.. Nolu Suln Al
ıııa Kurnisyuııu•.ıdarı : 

!il. lll. Y, İstrı.. ... bul muayene heyı>. 
tince heğenilmek ve teklif edile•ı 
fiyat Salın Alııııı Kmııisyonunca mu
vııfik ıı;öriilrııek şartiyle 20 ton vaketa 
20 lon knclar sarı sııbnnlu knsrlc pa. 
zarlıkla salın aJı..ıncııktır. Pazarlığı 
2'.l.I2 .9·ı2 salı ı:ı:Unü Rant ııs le Knıııi~ 
ynnda yııpıl:ı<'ııktır. İsteklilerin belli 
vakitte p;clnıeleri. 681>'~ 

Saman ve kuru ot alınacak 
Çerkeş As. l'os: 5001 ::ıa: Al: Kom: 

dan~ 
50(11" birlikleri hayvan(l.Ll ihtiyncı 

i~·in tel halyalı ı;ooo, 1000 fon bamaıı 
ve Ld balyalı soo, l llOO ton ol ihale 
p:ii•rn olıııı ıo . l:l. ı:ıı~ ı,rünu talihi 
t;ıknııHlıA-ından pa1.arlıkl:ı eksiltmesi 
22. 12. !142 ::>alı ı:ı;iınliııe tnlik ooil • 
ıııi~tir. Ot ve s.nnanın tnmaıuına ta
talilıi çıkıııadıA-ı tııkdirrle 50CJOO liralık 
pnrçn parç:ı ayrı nyrı hirer ı:-iın ftlsıln 
ile ihaleleri yapılrı lıilir. Sartıı.ııııcsi 
('erkc~tc 5001 Sıı. ı\l. Kamiı;yon<la p;i). 
ı:ıilehilir. Otun ınuhnrıııııen· be.deli 
130.000 lira sanınnın 100.00 lir .. clır 
İsteklilPrin tcıııinıı llariyle hirlikt; 
meT.kı1r giin ve saatte Satı•.ı Alma Ko. 

·misyonda bulıııının.lnrı. 6R87 

Okul inşaatı 
Ankara Valiliğindeıi": 
1 - Mal1e.1'L><ie yeniden inşa oluna· 

cak 10 dershaneli me-ktep bin~1 in
şa.atının ihales.ı l 7·12-942 tarihıne ras
lıyan perşembe günü saaıt 15 te dru
mi encümende yapılmak üzere kaııa· 
lı zar! usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Keşif bc.-deli (345342) lira (6Q) 

kuruş ve muvakkat teminatı (17563) 
lira (70l kuruşLur. 

3 - İsteklilerin muva.kkat ten:u
natı mf'ktup veya makbıulariyle ti· 
caret odası vesikalarını ve Naf1a Mü
dürlügüııden hu iş icin alacakları fen· 
nı: ehliyet vt-slkalarını hamilen yu -
karda yazılı günde saıat 14 de kadar 
tek.lif mektuplarını encümen reisliği
ne vermeleri. 

4 - Bu i~ ait keşif ve şartname
yi her gün Nafıa "Miic!ürlüğllndı> gö· 
rebileceklerJ. 0040) 6432 

Sincan köyünde 25 büyük 
ve 25 küçük tip ev 

yaptrrılacak 
Ankarıa Valiliğinılcıı: 
l - Sine.an kö)dıncle yeniden ya

pılacak olan 25 büyük ve 25 ktiçi.ilt 
tip olmak üzere 50 ev inşaatının iha
lesi 17 /12/9·12 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 15 te Vilayet 
daimi encümeninde yapılmak uzere 
kapalı zarf usuliyle <'ksiltmeye ko -
nulmuşLur. 

2 - Keşif bedeli 425611 lira 25 
kuruştur. ve muvııkkat teminatı 
20774 lira 4.5 kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektup -
!arını muvakkat teminat nıelüup ve
ya makbuzlariyle ticaret O<lası vesi 
kalarını ve Nafia rİıUdür!Uğilnden 
bu şi için ahcakları fenni ehliyet 
vesikalarını hnmilen yukanla adı 
gc<;en güncle &aal 14 e karlar encü
men reisliğıne vermelc>rİ. 

4 - Bu işe sit keşif ve şartna
meyi her gUn. Nafia miidürlUğUnde 
görebilirll'r. 

(10402) 6433 

Zirai Kombinalar 

Tırpan alınacak 
Zirai Kombinalar Müclllr!UA"ilnderı: 
Numunesine uygnn 65-80 santim 

~ulUnde 11811001 arlct tırpan (Kosa) 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
Satmak istiyerılerin. en son teslim 
tarihll'rini ve fiyatlarla boylanııı 
bildirir teklif niektnplarını nihayet 
18. 12. 942 tarihine kadar Kombina
lar Müdürlli~ııe makbuz mukabilin
dt' teslim etmeleri lüzumu ilaıı olu. 
nur. (10'11i5) 6488 

Ankara Defterdarlığı 

Sandalye satılacak 
Ankara Dcfcerdarlığından : 
Kı.zılbey m-.ıliyc tahsil ~ubesiııe olıın 

borcundan dolayı Ka~tamonu oteli müs
teciri Abdurrabman"dan hacz<..'<lilen 2000 
İnegöl sandaJya~ı 17·12·9-Ü perşı:.mbe gu
nü saat 13 te Müdafaai Hukuk caddesin
de yaz.lık ciyatro yerinde açık arturma ik 
satılacağı ilan olunur. (10837) 61P5 

Ankara İnhisarlar Baş Md 

Ellerinde Jiıe bulunan 
bayilerin nazan dikkatine 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Her hadmdckl inJılsar şarap ve 
bira ş~elerlnın depoztto bedelleri de
ğışcceg.ı.ııden bılumum lokanLa, gıızi
nıı, bar, şi~L'Ci ve bayiler ellerindeki 
bu şi.~e adetlerinin m.!.ktarlarını ha -
cim ltlıbariyle dolu ve boş olar!Lk en 
ge.ç 16-12-HHZ sabahına .kadar bir be
yanname ile !nlıl.sarlar Bıı.ı,müdürlil
ı;ime bildirmeleri ilim vlunur. 3020 

Muhabere masasaı 
yaptırılacak 

Ankara P.T.T. Muılurlüğünden: 
Ankara Telgraf ınedkc.ıi muhabe

re sıılonunda yeııi le:;isal içiıı yııp
tırılacak olan muhtelif ölçüde 45 ta
ne muhabere masası kapalı zarf u
suliyle eksiltrnt!ye konulınuştur. 

Keşif bedeli 7835 lira, muvakkat 
teminat 587,62 liradır. Şartnıımesi 
nııüdürlük büı-osun<la )?örıilebilir. 

Eksiltme 31 ilkliiınıın 942 per§e."11-
be günü sa<tt 11 de Ankara P.T.T. 
mtidürllığU binasında yapılacaktır. 
İsteklilerin o gün lrnnuoi vesikala
riylc birlikle mUhtirlU teklif mek
tuplar1111 eksiltme saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri ili\.n otu. 
nur. (10850) 6866 

Bulunmuş cüzdan 
İ~lndı> para bulunan bir cllzilan 

dakkA.nımızda unutulmuştu!'. Sahibi· 
nin Yeniı<:L'11ir Sakarya eadd~I numa
ra 49 Uludag Bakkrıliyesi M. ve Ali 
Başaran karde5lere mi.irncaatı. 3971 

TEREDDÜT ETMEDEN 

HAZ 1 R 
Tıraş bıçaklarını kullammz 

Hakiki !sv<-ç ~l·ll~lnd<"n: hıısust olarak tsvıt"re'de manıf btr rıııbrı."kada 
y:.ıptınlan HAZIR blcak.ları: rakl:ı>lcn amımıda biri.nc.isidlr. Her YC'l'de ıs • 
rark1 arayınız. 

ANKARA: toplan satış Ym-1: N. tren gl!xı, Yeaı ifa! umumi de{>Ofru 
Fehmi Ardalı ve şerhld. Fındıklıy11n Han 31 tst:ı.nbul. 245 

Devlet Deniz Yollan iıletmesi Umum Müdürlüğünden: 
14. 12. 942-20. 12. 942 tarihlerine kadar muhtelif hat
larımıza kalkaca~ vapurların isimleti ve kalkış gün ve 

. saatlerı ve kalka caklarr rıhtımlar 
Kamcl(':Tllz hattı Salı 4.00 de (Ege) cuma ı.oo de CKa.ı~v-~"'-) G 1 t 

Rıhtımın<lnn. '"'-~·= a a a 

Bartın h11ttı 

Mudıınya h11 tt:ı 

Barı<lımıa hatb 

Karal>lita hnlt:ı 

tmroz hattı 
AY'f9blr hllttı 

.. 

lskf.lflderun h!Ltb 

Cumarte!<I 18.00 de (Kn<IC'I!) Sl~<'I Rıhtımından. 
Pazıı.rtı:>fll, c:arınmba ve cuma 9.00 dıı (Trnk) cumar
tesi 14.00 tc (Marak:ı.ıı) Pııza.r 0.00 da (1'ıak) Galata 
Rıhtımtl\dan. 

Pazarl.<.'61, carsnmbn. ve <'uına 8.15 tc (M;ıı·akazı Gııla
ta Rıhtımından. Ayrıca crırşamba ve eumarteısı 20.00 
de (Cnn.akk.ale) Tor>hane RıhLıınındıın. , 
Salı ve cuma lfl.00 da (Bartın) Tophane Rıhtımından. 
lşarı A.h1re kad.1r yı:.pılmıyacııkt.ı:r. 

Çarşamba 12.00 rle (Bursa ı eumıu-tesı l2.00 de (An • 
talya) Sfıı1ked Rıht.ımlll4an. 

Cuma 18.00 de .CAnatarıta) S1I1kecl Rıhtımından. 116 

U L U S 

ANKARA BELEDİYESİ 

Kurşun almacaık 
Aııkara Belediyesinden: 
l - <10) ton kalfat kurşunu 15 

gün müddetle ve kapalı zarf usulıyle 
eksilLınPye çıkarılmıştır. 

2 - 1ıluha.ınmon b<xleli 02.500) li
radır. 

3 - Temlnatı (!)37) lira (50) ku
ruştur. 

4 Bu işln 29-12-942 salı gilnü 
sarut. 11 rle tnlilbine ihalesi muıknrrer 
bulunduğundan şarlna.ınesinı görme'k 
isLıye'l'llc>rin her gün encümen kale
mine mUr::ı.cnallnn ve istekllk·rın de 
2490 numaralı kanunun 43 üncü maıd
desi sarahati dairesinde tanzim l:!<le· 
cekleri teklif mektuplarını ihale gü
nü olan (29-12-94.:J salı gı.inü saat ona 
kaıdar Belc.<ilye clairl'sln'dc müle:.ı;etk
kil ımcümcnc vermeleri. 

(107851) 6793 

Otobüs camı almacak 
Al'l'karıı llek'<1ıye~lnılen : 

l - Otobüsler için dört nevi ebat
la <235> adet ol.obüs camı cısı gün 
müddet.le açık ek:sillmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bt"Clt>li 
(4376) lira (85l kuruştur. 

ceman 

3 Teminatı (328> lira (27) ku-
ruştur. 

4 - .$artna.meslni görmek lstiyen
lerin her giin Endiml'n kalemine ve 
ısteklllerin de 29-12-912 salı giinü sa
at 10,30 dn Belediye dairesinde müte· 
wkkil encümene müracaalları. 

(10700) 6789 

Tulumba alınacak 
Ankara fll'lı:diye Reisliğimle-n: 
Su İşleri ld.ıre.\İ için 930 ral:ımıoda 

40 n~trc manometre irtifaın.1 'aniycdc 50 
litre su terfi eden hit sarırrifııj wlumha 
ile bunu kayışla çeviren ~akull bir Die~cl 
nıotörü alınacakur. 

Tekliflerin ikint"İ kanunun 15 ine ka-
dar s:öndcrilmesi. ( IOfB5) 687'1 

Memur alınacak 
Ank.ıra Bek<lirc~ füp,etinderı : 
Otohih İşl~ri Mü<lıirlü,ğunün ya7ı iş

leri, nıulıa,ebc ve \l"r.ne wni~krinde 60, 
75 ve 8'; lira ücretli ınünh.ıl vazifelere 
İmıihanla üç memur alın.ıcakıır. 

· Şanlar: 
a) Yazı işleri için, m az orıa mektep 

meı:unu olmak, daktilo makinesinde seri 
ve düzl(ün yazabilmek ve güzel ya.zıya sa
hip ' ulunnıak. 

b) Muhaschc ve vezne için, ticareı 
lisesi mewnu olmak 

İmtihan: 22·12-942 cumarte,i ~"Ünü 
yaJ>ıfac;ıkıır. 

Tallpler, imtihan ıo;ünündeıı evvel mck
ı,;;p şehadetnameleriyle hi.ısnühal ,.c aşı 

kajbılarını cklıyı:tcklcri i~tidal;ıriyle he -
lediy" rip~ctine müracaat l"<lC'n·klcr ve 
imtihan günli niiru:. hiıvi}et cü"fanla -
riyle hirlikıı? saat on üç otULda imtihan 
olmak üzere otuhus işleri müdürliiğün<le 
hazır hulıınac;ıklardır. (lOIB6) 6873 

1 
Ucuz kun'cluro 1 

Çoc-ap, ı.romluk. !anlJ..'\, kmvat 
vesıılr f">}';ılar. Samanpaznn ba -

lıkçı ka rsısı No: 1 ·lOll-O:i5 

Ka.vıp - Tıp F:ı:!,ülte~l Scrirl.vnh 
vcli\diyesın<len al mı~ olduğum 10.S.~15 
t.ııı1h 492 ski! ve .J5.1 rli~,ıoına nıunn
ralı ebeHk lielıudetnnmııınl lrnyıbct
tim. Yenisin! alncağımdnıı l'Skisıııiıı 
hükmü yoktur. Snniye Gfınöz 
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Aranıyor 
Teınlz, az k'lllılrınıbmı.s blr ı:ocuk 

k.:tryoLaS1 ar:ı.nı~'•r. sabah sııat 9 
dan 10 a k.aıfar 6717 tdefrma mil-

Satılık 
Cebf'C'inin iyi yerinde dörd<'r odalı 

döı't daire ucuza verile-ı:ek. Sökmen 
Emlak Yeni Sinema üstü Tel: 2303-
2-134 3017 

NESİBE 

-Modaevi 
Mevsimi'll son model şap -

kalarını İstanbul'clan yeni ge-
tirdiğini sayın mlişterilerinc 1 
ar? eder. 

Dikiş kabulüne başlcırunış
tır. 

Satılık bağ 
Solfııısol köyümle Cevrik me• künde 

Dertlioğl u lsrnıtil vcrL'SL-Si Mustafa, 
Dudu ve Adevıye'yc uJt bnğ sıı:t ılık -
tır. Sümer Bank'ta odacı Mustafa 
Dertlin~lunn muracnM. 401 

ORMAN KORUMA 

Çorap alınacak 
Orman Koruma Geuel K. Satın 

Alına Konıısyonuıı.daıı: ı 
1 - 14.000 çlfl yiln çor:ıbuı nü. 

muıırsine r;ore kapalı 1.:arfla olan ek
siltınesiıule talip çıltmatlığınclan pa
zarlıga çevrilmiş ve eksiltmesi 17. 
12. 9 !2 perljembe günü saat 15 le 
Orman Kurwıi.ı Genel K. binasında 
yapılacnklır. 

2 - Muhamml'11 bedeli beher çift 
içın 70 kuruş olup muvakkat le.m.ı. 

nalı 73.5 llraılır. 
3 - MezkCır çoraplara topt:ın ta· 

lip zuhur etme<liği takdirde parti 
parti de ahııabilccekl ir. 

4 - Tııliplerin belli ,ı;ı;ün ve santte 
teminatlariyle birlikte ko.ınisyona 
gelmeleri. (10852) 6868 

JANDARMA 

Ot alınacak 
Ankara J, Satın Alma Komi>yonun -

da.n: 
Muhafız Jandarma taburu hayvanatı 

ihti) acı için kapalı zarf cksiltme>ıyle bal· 
ya halinJe 200 ton ot alınacakur. 

Tahmin olunan bedel 2~1H.IO lira olup 
ilk tcminau 1875 liradır. İh;tle>İ 30.12. 
942 çarşamba ı;ünü şaat on beşte J.uıdar· 
ma Genel Komutanlıı:\ındaki komis)·onu
muzc1a >'apılacakut. İstekliler şarıııamcsi
nl her gün komisyonda gfücbilir. Kaııuni 
~artları haiz tallr•lcr belli gün ve saaıten 
bir saar evveline kadar teklif ve trminar 
mektubunu mnhtcvi zarfları komi~yona 
ve.rmeleri. (10800), 6864 

-S-

Devlet Demir Yo11arı l , ---- T. C. 
Deri caket alınacak 

D. D. Yollan Umum Müdilrlli -
ğüııden : 

Muhammen bedeli 37500 (otuz 
yed.i bin lıeş yüz) lirıa olan 500 s
d1:l deri cııket 28. 12. 942 pazartesi 
gılnü saut 15,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankara"da idare blııasında 
toplanan nıerkez 9 uncu komisyonca 
satın :dınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2812,50 
(iki bin sekiz yüz on iki lira elli 
kuruş) liralık muvakkat teminat i
le kanunun tayin etf iği vesikaları 
ve tekliflerini aynı giln saat· 14.30 
za kaılar adı geçen komisyon reis
liğine vermeleri laz1mdır. 

Sartnameler 188 kuruş mukabi • 
liııcle Ankara ve Haydarp~şa vezne
lerinden temin olunur. (10677) 6763 

Mermer kırığı alınacak 
Devlet Demir Yolları Umum Mü· 

· ılürlu@ Sa. Al. l\'.o. d:ııı : 
Muhammen bedeli (104-0) bin kırk 

lira oJ;ın (26000) yirmi altı bi.n Ks-. 
mermer kırığı 28 ilkk.ıntı:n l!J42 ta
rihine nıs1 lıyan pazarı esi günü sa
at 16 on altııla Aııkara istasyonun
ıla ikinci işletme binasında toplana
cak komisyonda açık eksiltme ıle 
satın alınacalttır. İ!'lleklilerin (78) 
yetmiş sekiz lira muvakkat teminat 
lan ile kanunun tayin ettiği vesai
ki hamilen muayyen gtin ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları ıa... 
zımdır. Şartname ve mukavele pro
jesi parasız olarak komisyonda ve. 
rilınekteılir. (W782) 6780 

Hava gazı borusu alınacak 
D. D. Yolları Umum ,\fodürlü~ün -

den : 
Mulıaınmcn bedeli 2600 (iki bin altı 

ytlz) lira olm 76 x 83 kııırunda 200 met· 
re rulündc havaga.zı boru'u 21-12-9 lı sa
h .ı;iıniı >aat ı 5. ~o da pa~arlık usulü ile 
ı\nkara'tl•t idare hina"nda ıoplanan mer
keL 9 ıınlU komisyoot·a 'atın alınacakrır. 

Bu ı~e ~irınck j,tiyenleı-in kanunun 
tayin eııiğı ve,ikaları hamilen aynı gün 
>aaı ı 5 .. '0 da adı geçen komi~yon rei~li
ğinc miir.ırnaı cımclcri ffızımdır. 

Sarınamc Ankara'da malzeme daire-
'indc gi.:ırülcbilir. ( ıcl676) 6807 

Formaldehit alınacak 
D.D.Y. Umum MUdUrliiğün<lE'll: 
Muhaımmc>n bt><kli 1~250 (on llç 

bın ıki yii.ı ellil lira olan 5 ton For
nıaJdt·lııt 28. 12. 942 pazartesi günü 
saat 15 te lrapalı z.ıı.r! usulıyle Anka
ra'da idare l>uıasında toplanan mer
ke;ı; ı-ı uııeu komisyonunca salın alı· 
nacal,tır. 

Bu işe girmek lstiyenlın1n 993,75 
(dokuz yüz doksan üç lira yetmiş 
beş kuruş) liralık muvakkat te.mlnat 
He kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve h·klinerini aynı gün saat 14 e 
kadar adı ge<;>en komisyon reisi iği
ne vcrmelPri liimıciır. 

Sartnııım~lcr parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar· 
paşn'da tC?Sellüın ve seovk ş<'fllğinden 
tc-min olunur. 

(10675) 6764 

~astik hortum alınacak 
l>. D. Yolları Haydarpaşa Sa. Al. 

Ko. dan: 
.Muhammen bedeli (17500) on yedi 

bin beş )'ÜZ lira olan (175) yüz yetmi~ 
beş adcı lokomotif kaıanlarını yıkamıya 
mah,us bclıeti 10 mcırc borun<la vı: 

53x35 nı/m ı:b'adında bezli Lhıik hor • 
ıunı (25. ilkklnun. 1942) cuma s:unu 
\aac (15,30) on beı buçukta ceahhüdünü 
ifa edcnıiycn miiteahhidi nam ve he~abı
na Haydarpaşa'<la Gar binası dahilinde
ki komisyon ı.ırafından açık eksiltme u
\ulivle satın nlınsc-akur. 

Bu işe glnnck isriyenlerin (1312) bin 
üç ylİz on iki lira (50) elli kuruşluk mu
vakkat teminat ve k.ınunun tayin ettiği 

ve,aikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları llıımdır. 

Bu işe ait şartnameler konıi,7.>0dan 
paıy\ız olarak dağıulmakıadır. 6582 

Kaldırılan tarife 
D. D. Yolları Umum Mü<lürJüğüıı -

den : 
20.l.19·f3 ıaı-ihinden itibaren: 
Yerli maden sularına mahsus D. O. 

137 ve yumurtaya mahsus D.D-236 No. 
lu remilli ıarifeler yürürlükten kaldırıl
mıştır. ht:ısyonlardan <la.ha çok bilgi ve-
rilehilir. (J0830) 6876 

Ayakkabı alınacak 

D. D. Yollan 8 inci İ~letme Komis
yonundan : 

Mecmuu (10200) lira muhammen be
delli ı.ıhminen (600) çift ayakkabı mcv
C'Ut nümunesi" ve ~artnamesi ~·eçlıile ek -
~iltmeye konulmuştur. İhalesi k.ıpalı zarr 
usuJiyle l-1·943 günü ıoaat 16 da İzmir -
Alsancak'ıa işletme binasında komisyo -
nuırıuıc.ı yapılaçakıır. 

hteklilerin (7(ı5) Jiralık muvakkat te
minat makbuıJariylc teklif mekıuı,Jarını 
havi kapalı zarflarııı ı aynı gün saat on 
beşe kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Şartnamesi işletıne kaleminden 
alınır. (6'.>93-10839) 6877 

Sevkiyat tarifesi 
D.D. Yolları U. MütlUrlliğllnden: 
20. 1. 1943 larihinclen itiba<len: 
Kasaplık hayvanlara mahsus olAıı 

fevkalaıle tenzililt, doğru veya le.k
rar sevkiyat suretiyle Hayclarp:ı.şa'ya 
yapılacak nııkliyata tııtbik edilnıiye
cektir. İstaııyonlarrlan d:ıha çok bil-
gi alınabilir. {10831) 6890 

ASKERLİK İŞLERİ 

Çağrı 
Anlmra Askerltlt Şulx'SI Re1ııl1ltlrıden: 

Hukııok Mektebinde 51"69 No.lı t.alooc 
iken mektebe devam et.rnzyen ve rnek • 
tel>e bıraktığı ev adreıılnoe de buluna -
mıyan yedt:'k nal<llye te~rrmnl 329 cıo -
ğum ve 50896 kayıt No.lı Konyalı Et • 
horn oğlu fUti PJşkln'J.tı. hemeıı 7989 
sayı ile ı;ubcmlze veya bulunc1uj:'ru ye
rln askcril'k ı:;ubeslne lüzumu mUrııcaa
tı rnı..a olunur. (10808) 6842 

Çağrı 
\ 

Ankara Yerli Askı.-rlJlk Şubesi Rels -

llltlnc1en : 
Şub~~ye verdlitl ad!tcs1nde olm11clıtb vt 

nerede olduAu blllruun.1y<..'.ll serbe6t mü
teahhit ve mUhend1e yedek harp ~ıuıayi 
A. Tt•ğm<'Jl 45148 kayıt numaralı BI -
lecl:k:li ve 319 doğumlu Tevfik Oğlu E:ı
rer Ö7.anllin 10346 ııııy,ı ııe ıpuıbcmlze v<'
ya bulunduğıı yerln ıı.ıı.kcrl\lr ııuıxslıır> 

!Uz.umu mUmcaatı tlAu oıı.ımı;r. 

,(loş01), 

" 

ZiRAAT 
BANKASI 

.pAOA• 
BiRiKTiREN 
RA~T-ı;;oı;;Q 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kuınbarah ve ihbarsız 

50 lirası olanlara bir sene 
ikramiye verilecektir: 

tasarruf he.sap)armda en az 
içiınde aşağıdaki plana göre 

4 Adet 1000 li·ralrk 4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

lira 
4 .. 500 .. .. 
4 ., 250 •• .. 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Ha-ziran, 11 Ey
lül ve 11 Birincikinun tarihinde çekilecektir. 

!)IKKAT: Hesaplarındaki paralu bir sene içinde 
50 liradan 8.§ağı düpniyenlerin ikramiyeleri % 20 faz
lala~tırılacaktır. 

Fidan satılacak 
BUll"S4 Zlırıuııt MElklebi Mildü rlilğündEll 

Cln~I Bayu 

("rl}wl-e ler.in 
ortalııma 
yUıkse'klli.U 

mert'e 

Gövden im 
bir me-tre 

yü k!lE'k likte!ki 
ortalama Qa.Pı 

ısantlıın 

Beh~rlnin 
fiyatı 
kuruş 

'T'op aıkasya Birinci. 1.75 3.5 4-0 
Top akasya tkin.ci 1.52 2.5 30 
Aşısız beyaz çiçelkli 
aikasya Blrln<'l 1.80 3.5 30 
Yukarıda va.«a.11 boy ~apltırı yıızılı 11şıh ve U61SIZ akasya !ldanılan, h'kr.alarmdla.ld 

f!yııtl.'l sııtıea cıkanlmı&tır. S!LU$ m«ktepte VI! ))('Ştn parn Ue yapıhr. Flnarııar sm
bnH\jlt ve amıbal!\Jsu olarak lst<.'Q'e göre Bli'l"AA'<ln hM"hRn.gl htr n'!lkllyat amiOO.:nna 

tffil1m <'<llll•bllW. Ambııllll maımıtlan flı.lıın bedel1 tı.ıUıın.nm yüzde 20 ı.-IA~. !steıkll
Jeıtn m<"k1ı•p mUd'llrhlılüne münwaatıkıı-:ı_ fiti98 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, - -: En güzel yılbaıı hediyesi, hakiki vitaminli § - -- -i BEL F'AM i - -- --kremleridir : --- ----
§ Kadın, erkek, genç ihtiyar berkesi memnun eder. : 
- -':tııııııııııııııııııııııııııııııııı~Jllllllllllllllllllllllllllllllllli=° 

Erzak ahnacak 
Devlet Dcnıirycılları Unııım Miiclüdüifunden : 

Aşağıda ismi, nıuhanımen bedeli ve muvakkat teminatı arrı arrı ıı;ö~terilmiş ola 
nııılıtelıf gıda nıadcleleri 25-12-1942 cuma günü saat l 'i ten itibaren kapalı ıarf usu
liyle Ankara"da idare binasında sua ile ve ayn ayrı ek,ilınıcye konulmuşıur. 

Ru İşe p;irmek istlyenleri.n listeleri hiı.a\ında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin etıiği vesikaları ve teklifleri aynı gün saat 14 e kadar konıi,yon rei•liğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar.ı'da Malzeme Dairesinden ve Haydarpaşa"di 
Tesellıim ve Sevk Şefliğinden temin edillt. (10660) 6699 

Muhammen bedeli Muva.kkııt Te. 
Eksiltmeye konan malzeme Lira Lira 
1 No. lu liste muhteviyatı ekmek 1983.10 148.73 
2 ., ,. ,, etler 7500.00 562.50 
3 ,. .. silt, yoğurt 6200.00 465.00 
4 ,. ,. ,, tııze sebır,e 

5 

6 

.. 
.. 

.. 
n 

ve meyvalar 
" ya!lar ve 

peynirler 
.. kuru erzak ve 

rec:eller 

58(5.00 

934-0.00 

912'!'i.OO 

438.37 

700.50 

6R4,37 

TAKSİ SOFÖRLERINiN 
~ . 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reisliğinden: 

l - Çalışacak vaziyeue olmıvan veya benzini bulu.nmıyıı.o takslle.r ~k
leme mahallerinde •e caddelerde durmıyacaktır. 

2 - Bekleme tn:ıhalli~ ve caddelerde dutan tabiler mü~cerl almıya 
mecburdur. 

3 - Bazı ~förlerln mü,teriler<leıı fazla ücret talebettı"'lderi vaki Jik!I· 
yerlerden ö~renilmiştir. 

Sildiyeri olanların 1358 • 1362 - 2911 • 2470 • 2%0 • 2713 • 2956 - 2890 
numaralara telefonla miiracaatları rica olunur. (10281)_ 6305 

' Tarihin en ehemmiyetli. vak'alarım, günün. ·· en ·Jüzumlu 
hadiselerini, bir aileyi mesut edecek en kıymetli vemeleri, 
inkılap ·tarihimizin hiitün safhalarına, her eün . hava değişme·· 
terini, hrımaları, beş \•akit saatleri, bayram ve kıuıdillert, 

f takv,ime dair her türlii bilgile!i doğru olara~ bildiren, her yap~ 
' rağında eüzel maniler, tatla latife ve hikayeleri ile okt,ayutıi, 
~ larını faydalandıran '\"e eğlendiren: · 
•• • 1 • 

< 

f' .SAATLİ ·MAARİF 
duva'r takvimleri. çıktı 

{. Bu ~siz ve emsalsiz takvimlerin taklitleri vardır. Aldan
!_mamak için gerek kartonun üzerinde "'e gerek bloklarmm ;,ıy 
tünde yazalı bulunan (Maarif Tak,,·imi) adına dikkaı cın•e-
lidir. Merkezi : İstanbul Maarif Kitaphanes.iciir. 
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Baylar ve ayanlar 
Her cia5ıen inci kolye, yuıük ve küpeler, güm~ ve :ılım y\ızük bilezik 

kolye İğneler muhtelif rmkli taşlı iğne, hilc1ik, kolye, yiızük \e klips kü(>C· 
ler bulundurduj;umu bildimıelde şeref duyarım. Taksitle kurk m;ınıo. An· 
kara, Anafarıalar Caddesi No. 36. M. ADNA.' Cwnhuriyet Hıılı ve Kürk 
Pazan Tel: ı ı 57. 3S7 

..1111111111111111111111111111 1111111111111111 111111111111111111 1111111!:. -------------------------------------------

Makinist a l ınaca'k 
-------

Ankara Telefon Müdürlüğünden : ----An k ara ve İstanbul telefon santrallannda staj görüp : 
yetift irildikten sonra lüzum görülecek yerlere gönde· 
r iJme k üzere müsabaka ile Bölge Sanat Okulu mezun- ;: 
larm<lan makinist alınacaktır. : 

M üsab aka 30.12-942 çarşamba günü saat 9 da An- -
k ara, l s tanbul ve lzmir Telefon Müdürlükleriyle Ay- _ 
d m, Diyarbakır Konya ve Sıvas P.T.T. Müdürlüklerin- -
de yapılacaktır. : 

i s teklilerin bu müdürlüklere müracaatları ilan olu- : 
nur. ( 10673) 6704 : 

":iııııııııııııııııııııııı ı ıı ıı ıı ııııı ı ıııı ı ııı ı ıııııı ı ııııı ıı ı ııı ı ı ııır 

Aile reislerine şu vıızlfelcrl tel 
k n eder: 
ı - Kumbnrnsız tocuk1nnna 

·kumbara nim k, 
Kumbarnl:ı.rdıı:k parala· 
n bo alttırarnk hesapla· 
rn gC(' rt.mck. 

BANKALAR 

Elekaltı tavuk 
yemi satılacak 

u ~ u s 

~arap ve Bira 
fiyatları 

İnhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğünden : 

şıoc dcıı>ozttoları ıuıttJrıldıı'l:ın • 
dan ııı-12-ıa.12 2'Un:Ondcn lUbn • 
ren lnhtsart.ıı.ra nlt şnrnp ve blm· 
tar ~ tk':pozitola.n dahfl nşı[:ı • 

dakl ttJ: atlarta ıntılacııkt.ı.t'. 

C. L. Kur1.111 Ctncl 
340 355 Sofra 6Ill"llbı 
200 220 Sofra eıırnbı 

m 105 s-.>rm şarabı 
200 2SO MISkC't JJQrobı 

70 135 ~llS!rot ~l 

50 60 Şlsell blrn 
Depozito bcdı.>Jlc:1 şUn lan! ır : 

340 C. L. Hk ştşe.cr 71l Ku~ 
200 C. L. llk ş~lcr 50 Kırruıs 

70 C. I,. lllt &lşcler 25 K\ll'\lş 

lltrn 
50 c. r •. Uk slşesl 20 Kurus 

tur. l'la>11cn> ve sayın halkn ill\n 
olunur. :1021 

Toplantı 
Esnaf Cemiyetlçri Umu

mi Katipliğinden: 
Tezgflhtarlnr Cemiyeti 17·12-942 

pcT."Scmbc günü saat 12,30 d:ı fcnnl tc
sı.sat v • madeni .sannt kfırlnr cemiyeti 
20-12-942 paznr günü saat lO dn Es· 
naflnr Ccmb<'ll blnnsında umumi he
yet hnlmde toplanarak yıllık mesnl 
rn1>0rlarh le hl'SRP bill\nçosu 94:4 bUt· 
çeleri gôrUsUldUktcn sonra yeni idare 
he)etlcrl seçileceğinden ndı gc.ç<>n ce· 
mlyctlt:>rc nmsup üznnın toplantı> n 
Jştirnklcrl rica olunur. 3!12 

PARDESÜLER 
P~lıolar, Muşambalar, Trençkotlar 

Temiz diki, - Zengin çeşit 
DANIŞ: Adliye Sarayı karşısı 222 

S22·'3RI 

Bulana mükôfat 
l~erlslnde, ikl hüviyet, biri stvU d 

(teri resmi ıki vcs ka resmi, !stnn:bu 
Schremlnl rinhtyesinden alınan bir 
ekmek knm<'Sl ve bazı notlar bulu • 
nnn pnrn cüzdnnrmı kaıy~ttlm. AdrL'
sime getiren memnun edilccoktlr. 

BomorıU Lfıle sokak LAie Aprt. 6 
No. •rı!ğmcn Cavit. 388 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere · 

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

Müracaat: Posta ku -
tusu 102. 253 

Kayıp - Bolu Kız Öğretmeın oku· 
lundnn 931·32 ders yılında aldığım 
ş:ıhadetnameml kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü Yok-
tur. İffet Öker 

390 

VİLAYETLER 

Bayi aranıyor .. 
EılkJ,telıtr Bel~ El4kıtı1k Ye su • 

lıı.r ldııreatnden : 
K.ııplanlı llUyuıtUD Anlcara'da -0.1 • 

ıwı bir bn.>1e veı11meB1 la 3f>.12·19.ı2 tıı· 

ıiMne mUs:ıcttt careamba. ırQnQ ~t 15 
tc Bcl<ı<ll.ye Jo~MlırrıEal huzurunda a(tk 

artLımıa ımrotlyle Uıa.ksl ya.prtacaıtın -
dan talil> ota.nta:rın mezkOr ırt.Nı ve ll!l· 

attc hl1.2ır bulun.malan ve bu h\JllUSitn 
tJıfstlllt alın&\( ve sartnameelnl gomıd< 
lstbml(ll"tn ık! Jlelro'iye Rb'osetlne mQ-
mcnııtlan 1lAn olunur. 

(10770) 676::? 

Sandıkhane inşaatı 
Malatya Tütün Fabrikası Md. den: 
1 - Fabrikanm için muvakkat ah· 

şap Sandıkhane keşif mucibince )'apıla • 
cağından 2'.U 2.942 tarihinde kapalı zarf 
usuli) le eksilımcye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (19174> lira 93 ku
ruştur. Muvakkat teminatı (1438) lira 12 
kurıqtur. 

3 - fk,iltme 23. 12. 942 çarşamba 
günü saat ı ~ te Malatya Tütün Fabrika· 
<ında alım kı,mi~)onunda yapılacaktır. 

4 - hıekliler keşif ve şartnameyi 
.\falal}-a Tüı1in Fahrika<ında her ~in tek
nik şuhcsinde Ankara İnhisarlar B.ışnıÜ· 
dürlüf:ün<le ve htanhul'da Kabata, leva· 
zım ,ubc~imle ı:örülebilt-ct-ktir. 

S - f•teklilerin muvnkkaı teminat 
mekıup vrra nıakbu1lari>·le Tirnret 0<la· 
sı vesikaları .-c Nafıa Müdürlüğünden 
hu i, için alanıklan fenni ebli)et vesi -
kal~rını hamileo )'llkıırda ııdı ı:eç<'n ı:ün
dc saat 14 de kadar ıeklif mektuplarını 
konıiS}ona vermeleri illn olunur. 

(10692' 6703 

Tenvirat malzemesi 
alınacak 

Erzurum i mar Birliğiııılen : 
Erzıınım şehri elektrik tenviratı 

için 300 - 250 efektif beygir kuv -
vı·tinde bııhnr kazn111 ile üç safhalı 
200 K \\' A 400 - 231 volt 50 per bir 
diıınmo ile t~vıi tablosunl\ ihtiyac; 
vnrclır. 

Şerait: kızgm buhar, pliskUrme 
korıılanse ve çekilebilir boru sis -

16/12/tM'. 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---
Sayın ha lkın naza -------- dikkatine ---tcmll. : 

Bu geraile uygun buhar kazanı : 
ve te!errlıatının eıı kısa lraç glın : 
zarfında Erzurum monte teslimi de : 
kadar liraya verebilec<"klerinln : 
seraiti ile birlikte Erzunını lmatil : 
birliği riyasetine mOrac:ıatltuı Hin : 
'·-.. " (lO;M\ li7-'l3 = -Dahiliye mütahassısı : 

ah nacak 
Zonguldak Ereğli Kö • 

mürleri İşletmesi Sağlık 
Teşkilatı Başhekimliğin -
den : 

------------------------------

Sağır ve dilsiz genç 

sanatkan 

İLLÜZİYONİST 

Pr. Zevki • İsha 
Her lstl:ycntrı uzcnmı:ıc mnreyatizmn ve 1&ı>rltlzıııa tccrüibclm )"111)111'. 

B:ışı lik;b"C bölıUnC'J'l. şapka lçtnc gtron kızı ıromıb'e ırl"J1nk. Yurda 
gclcın \X' uzun bil' tumuvn bıışlnnus olan bu m<l~IB T\lıiı: 

slzl.n de rıı~ ve taikı1 rterln1zl l>ekl~•>r •. Mıllmra•cıa kn!acntı 13 
lcLnde emsalsiz numarnlıınnı ı:örccck ve hn,yranllkla ~truz. 

KIZILAY \"C HAt,JQ,·vt SOSYAL YAIU>IM KOLU nwn!ooıt.1ne v 
müsamerclcr:I kncımuıyınız. FınıaUnn lsUfadc ediniz. Kcndllfjnl ırönn 

kOŞUnuz. Şaşıracak, hayretler tc~ kalacaksınız. 

7.onguldak'ta Ercl:ll Kömürlerı İş
letmesi: sağlık teşkilı'l.tına 300 lira 
ücretli bir cljhiliye mtitehassısı a· 
lınacal\tır. AY"fık UcreUer Oıerine 
ayrıca pahalılık zammı verilmckte
ılir. Taliplerin 25. 12. 942 giinli ak· 
şamına kndıır Zonguldak•ta l•letme 
umum mtıdUrl!lJttlne mtlra<'aatları 

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ilfi.n olunur. 3014 

Uyar kundura evi 
Anafartalar cadck>sl. TI Nu· 

marn Cemal Bubl!ıc kundura 
mnğllZlllilnn yeni gelen Çt.'şillc
rlni ucuz fiyatla satışa çıknrdı
Aını sayın müşterilerine bildirir. 

384 525 

Kiralık 
Knraoğlan'da Bcledlı;re mezııt salo

nu yanında'ki lnşnıı.ltıı. 90 M2 büyük
JU{:ünde kıraathaneye, aıccnta;ya ve 
saire-ye clvı>riısll Jd\rglr dükkAnın ta
mamı kiraya vcrlkocektlr. Altı bod
rumdur. DüldUlnda tadllfıt yapılat>l

lir. İ~aat yer ne müracaat. 533/396 

1111111111111111111111111111111 

E Kirahk Apartman -: - Merkezi bir yerde gen -_ bir hol beş oda banyo, telef 
E mobilyalı olarak kiraya veri 
: }ecektlr. Mtlra.caat Ulwı 
: danı İstanbul paıtanesl yanı 
: da Foto Spor. 528-389 
1111111111111111111111111111111 

Turklye Cumhuriyeti Ziraal Ban. 
kası Merkez Mllı!Urltiğllııdcn: 

Muhtnt mUstııhslllero dal.'ltıl:ın to
humluk buğdıeyların sclektörclen geçi· 
rllmesı neticesı.nde husule gelen altı 
ıon dd.: altı (tıı:vuk )emi) açık afıtır· 
mn suretiyle satı~ktır. Dört tonu Sm
cnnkö) ü deposunda, b r buçuk tonu 
Et mesınıt ve ynnm tonu Zir na:hi~c
sl tohum temizleme evindedir. Bun
lnr a~ n nyn n<:ık artJrmn kCı(:ıdla· 
ıi) le satışa cıknnlmıııtır. 

Sümer Bank 31 - 12 - 941 bilônçosu 

Teslim ve tesC'llümü mn!ıollerlnde 
~apılncaktır. Alıcılıınn 24·12·942 pcr
&embe günü sıı.ııt 17 ye kadar mUdllr· 
ıu • Umüzlln z·raıı.t İkrazlar servis ne 
'e fazla izahat nlmııık tsttycnlt:'r n 
v n~ct Ziraat MUdUrlU •ilnc mliracn· 
ntlnn ve nlıcılnnn tavuk yemini ma· 
hallerinde g\>rmcleri ilin olunur .. 

3026 

Tebliğ · 

Ank11ra llu ıısl .Mııhaseue Tahakkuk 
.\ludurlıığundcn : 

Cilt ı vBrak I!! .S ıhiuinin ııdı Riz.el5 
lh ru \ ılnıaz Me\kil \ irııocık kil) il gol 
b.; ı me' kii Cın i J\ina Iradı 80 lira 
vergi miktıı.rı lira kr. 7,G itibar sc· 
ı:ıc.>I 939. 

\ ukarıda adı yn7.ılı mllke1lefin bu
lunamn.dıgrnd ın ~a) ri mt"nkllli hak. 
kr1da ki ihb.'.lrname telıliğ e<lleınc
ıııis:tir. 

3Gfl2 sa\ ılı kanunun JO ıırı<'u mıul
drııi hukm

0

iınc t<"vfika•1 !ı•hlij( ıt ııınka
nıına kniııı olmak iı7.l'l"C ke) fiyı•t illln 
olunur. 6fHi~ 
11 1111111111111111111111111111111111 

§ Dr. Niyazi ismet Gözcü ~ 

AKTİF 

Odcnmcrniıı sc.nn~ 
Kasa 
Kanuni knr&ıhklnr kasuı 

(B:ınkalar k.-ınunu) 

B.'.ın:kalru' (Nostro) 

Scncdat cUzdnnı 
f)ıtuım ve tahvt!At ctızdanı 
Borclu cnrt hesaplar 
lı:ıotck muk.ııbnt lkrnzlar 
Muhtetlt lıo~lular 
t &llroklerlm iz 
\IUC$Sese ve Teş. Tahı. ol. eennaY\. 
Sabıt kıynıeUer 

Sair a:ktlncr 
YckQn : 
Nazım hesa.plac 

umumi ydcQn : 

ZİMMET 

Personel masraftan 

Sümer 

ı) AYIJl<lar ve ücrt"ller 
2) &ılr ~ m:ısrarıan 

\' cr5:'1 \"e h::ırçlar 

- - S:tlr mııı;ratlar 
: Anafartalar Kon)'2 sokak No. : Vcrtıcn rn.tz ve komisyonlar 
: 14 Salıi Franko apartıman kat 1. : AmorU9mımlar 
: Pazartesi, çarşamba ve cumartesi : Ka:rşıliklnr 
- günleri saa· 16 • 19 arasında has· ---- Muhtclıt zararlar : talanoı kabili edKekıir. _ 

Telefon "2591" ile randevu -
: nlınm:m rica olunur. 408 : Kllr : 

i"ıııııııııııııııııııııııııııııııııii 

U L U S - 24. Üll<'U yıl. - No: 7673 

lrntıyaz satııbı 
Hasan Reşit TANKUT 

Neşriyat -1e MUessese MlldilrO 
NAStT uı.uc 

ULUS B:unmPv1 ANKARA 

DİKKAT: Gazeteml7.e gönderllen neı 
nevı yazılar neşredilsin edllmesln ee· 
rl verilmes ve kaybolu.sundan dolayı 

hiçbir mesul1yet kabul edllmf!/1-
~~ 

Yeni Sinemada 
BU GON BU GF.cE 

RtNl11 Lama1T - Judy Garlıı"d 

1.ıına Turtıer - Jıım611 Bteward 
ııllıl dört bUYUk art.ıstWı yarnt.Wdnn 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
--< Seanslar >--

14 - 16.15 • 18.30 • 21 
12.15 te Ucuz Hal:k Ma tlne91 

BEYAZ HEMŞİRE 

52 006.287,74 
201..566,00 

2ı75.000,

l.<>90.217,71 
62.058,00 

4,<;.'i.710,-

19.113.177,08 
2.400,-

733.5:!1,4..'\ 

99 ı.11;9,17 

94.9f>o.1.600,76 

1 .309.8 Hi,6ô 

15.6..16 ı:ııo,9-:; 
197.76:5.1)31,:'18 

28.069.177,38 

225.834.208,96 

TanhhUUc>rlm1z 

b) E8has \"C m<ia;sa;a,t 
c) llazlnc t 

Mevduat \C earl hCl!IUı>lar 
n) TnStırruf mevduatı 
b) Dl~cr mevuuat ve carı hesaplar 

Tt'<tlye cmlrrurı 
Muhtcll! alac klılıı.r 
Sair ııasl!ter 
KAr 

YdkQn 

Ncz1111 h<=ı>lar . 
a) Clroln.n.mız 
b) Ketıı~12 
c) TanhhUUct1m12 
d) I>~rr ntızım h pfar 

umumı YckOn : 

1.100000-
6-25..'I 403,14 

4 810.17G,87 

15.900.597 $1 

PASİF 

Bank 31 - 12 - 941 kôr ve .Zarar hesabı 

3133'17,95 

86.~.79 

YekOn 

399.873,74 

68748,21 
210~<;()76 

l Z.28'.714 M 
23246278 
428.114 71 

4.85643882 

Park Sinemasında 
BU GOCE 21 den fübaren 

B(lftan "ilıa)'ole kadar lım1r.cc...1t •. 
Mum:zam aık.-

KAN VERGİSİ 
-( Tn.rrınmerı ll<mktt l -

14 30 • 16.30 • 18 00 
ııronsln.ruıda : 

KAATU, ARA~lYOR 
Xumaratı yerlerin eo.-velden 

aldınlmuı rica olunur. 
Telefon : 1131 

Alınan faiz ve kan!!ll)IOnlar 

Fahnm ve truıvt!At eellrlerl 

Banka hLmıcUcırl mukabilinde abnaı. 

Ucrot ve komisyonlar 

Muhtel 1 !<Arlar 

l\IÜ<'&K'SC erimiz kAt:ı 
Tcet"llbUslcr1mlz kAn 

Sus Sinemasında 
BU GON BU GECE 

Sabınnzlılda txo.klenen b(Jyük 
TÜHK FiLM! 

SÜR'rüK 
Bat Rollerde: 

Ro/lk Kcmaı - ll•IWo 1'4kln 
Zehra l"lm3cl - Avni Dillioll 

--(Seanslar>--
14 • 16 • lS • 20.30 

T~: 3!589 

MAT LUP, 

6.599 
31 

Sümer Sinemasanda 
BU~ BU GF.cE 

Bilrik acr.ı.ru•cıtlor murakl• 

MGOorolar, lu)ller ürpertici 

aahnelerıo dolM 

Kara cinayet 
--< Scaru;lar )---"-

12.15 • 14.30 • 16.30 - 18.30 -

Telefon : 


