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Cumhurreisimiz lnönü dün 
istasyonda toplanmış olan büyük bir 
halk kitlesin in tezôhürleri arasında 

lstanbul' a hareket etliler 
. i.I;~;_..,-;.,""'·· .~ 1 . ,.. \!-~i.. 

Cumhurrci~i Mim Şef İ\meı İni)nü, dün öğle<len sonra sa· 
• 7.35 te şehrimiz<len İstanbul'a hareket bururnıuşlar<lır. 
Milli Şef.imi:ı, istaS)"l>nda Büyük Millet Mecfüi Rei'i Abdül· 
halik Renda, Başvekil Şükrü Saracoğlu, Genelkurmay Ba~kan~ 
Mare$al Fevzi Çakmak, Vd<lller, C.H.P. Genel Sckreıerı ı 
Memduh Şevket faendal, Meclis ve Parti Grupu Reis vekil-

Devlet iktisadi 
teıekküllerinin 

bir yıh 
Kemal TURAN 

· ıeri, Müstakil Grup Reb Vekili, Mebustar, Generaller, Baş· 
vckaleı Mü~tcşarı ve Vekaletler yüksek memurları, Ankara 
Vali ve Belediye Reisi Nevzat Tarxlojian, Garnizon Komuta· 
nı General Hüsnü Kılkış, Emni}·et Müdürü Sinasi Tu"r,ı:a ta· 
rafından 'eliimlanmış ,-e istas}onda toplanmış bulunan hü>ük 
halk kütlesi tarafından teuhürlerle uğurlannnşur. (a.a.) 

Garp çölündeki m uharebe sahnesirıden 

K A HlRE'Y E GÔRE: BERLlN'E GÖRE: 

İngiliz kıtaları 

Elôgeylô'da 
epeyce 

ilerdeler 

Batı Sirenayka' da 

siddetli 
.::> 

savaslar 
.::> 

yapıldı 

bir görünüş 

''Kücük 
.:> 

Mİ LLETLERİN 

hakkı,, 
Völkischer Beobachter . 
gazetesinin bir yazısı 

Berliıı, 16 a.a. - (Hu,usi muha
birimiz bildirirnr : Voelkis~her Reo -
bachcer ~azetesi "küçük milletlerin hak -
kı" başlığı nlıında ne<reııiı;i hir haşya• 
uda Avnıp:l'd,ıki kiiı;ük milleılerin ~İya
si durumları hakkında Bcrlin'in #~rüş 
ve zihni}ctini hdirınrnkte ve vazi}et al
maktadır. Bu makaledeki müı.ılealarıa 
hareket nokıasını Xccmettin Sııdak'ın 
"Almanra'nın düşmanları hür, müstakil 

(Sonu 3. üncU .sayfarlıı) 

Sermaynıi Devletçe verilerek kurul· 
ıntış ikıısad1 ceşckküllerin umumi he}'C· 
ti, bir a}-daf'I fazla sür<.'11 çalış~alarını 
lla.ıarte,i ,ı:üni.i bitirdi. 13u heyeun, h:uı 
Vekillerle Bü> iik .Millet Meclisi encü • 
ıııenlcrin<len seı;ilcn ba"ı ıncbmlıırın v,e 
ınilll bankalar idare meclisleri reisleri 
ile umum mü<lürkrinin, Baş,·ekilin reis
liğinde 10plaruna,i~·le ıt~kkül eırii:H ha· 
tırl.1rd;1dır. Devlet iktısadi ceşekkiilleri· 
tıin mürak:ıbcsi. ve mal sahibi sıfui)·le 
~laresi u'ulleri kunıluşbrında.n beri bir· 
tok dcğişikJiklere uiiradı. Nihayet son 
dön yıldır, bunların miirakabe-;i devam· 
it bir ihtisas k.1.<\ro,una ve yüksek idare
li de yuka.cclaki umwni be}·eıe verildi. 
Ba,vclcalece bağlı ol.ın umumi müral.abe 
beyeti, mü~scselerin çalışmalarını büıün 
"11 yalmıda~ ~ibcder. Mütebasm tek • 
bİt)-cnlerini, mulusiplerini iŞ>·ederine 
&öndcrir çah~aları ı.:knik, ticari ve ma· 
lJ balum,larda.~ teıki k eHİ rir, nihayet her 
ıııiies~enin yıllık rapoıiyle bil:in(Osı.ınu 
•lır, bunlar ve i(ı;lcr üzerindt:ki dü~iin • 
~!erini ayrı birer rapor<la coplar umumi 
heteıe verir. 

Mayn temizlemek İ(İn 

yapılan gayrete rağmen 
ile~leyişin yavaş 

gitmesi muhtemel 

Mihver kıtaların karşı 
taarruzlan yüzünden 

İngilizler cepheden 
hücumu bıraktılar 

Sovyet çetecileri cephe geri sinde harekete 
hazırlanıyorlar 

geçmeğ' 

Umumi heyet ydlık toplantılarının 
lıqında Devlet iktısa<li teşdckülkrinlıı 
bünyelerine göre ,u.a!il ara~mdan ihci~as 
lcomisyonlan seçer. llec kornlsyOfl ken
dine a)'Cllan oıiieqsesdcrin ve mürakabe 
heyetinin raporlarım tcı.kik eder ve va
tifelilerle temaslarını ya[W" ve bir maz· 
ha.ta hazırJar. Umumi heyet bu mazhıt • 
talar üzerinde koııu)ııı"· Azanın fikirleri· 
ili ve dileklerini dinler, nihayet mücsse· 
lenin bir yıllık çalışması ve bilançosu 
\İzerinde son kara.nnı verir. 

Umumi heyet bu yıl da koroisyoola
ttnı Devlet iktısadi teşekküllerinin biin· 
l'derine göre seçmişırr. Mesela Sümer· 
bank, F.ıibaok, Ziraat Bankasının işleri 
kurdukları müesse!!elerle hirlikıe hu~usi 
birer komi~a, toprakla ve. oı:ıun 
bı;ı.h,ulledyle uğra~ müesseselenn '' • 
~ de ayr.ı bit komisyooda cetkiık e<lil • 
9ıiştir. 

Ilonlıınn umumi heyete verdikleri 
'll'tilı:baıa lar Devl.:c i.kus:ıdi teşekkülleri • 
ltia 19'-ft yı lHıda "htr teklı:ııiıl seyri" 
İtinde okluğuou ifade ermektedir. 

Buıraı umumi ht.')"etin dlio bu ~ayfal:ı-
1- ~en bir kararından da anlıyoruz. 
lfeyet ı:eçen pıaz.anesi işlecine ~n ,·e· 
l'İdi~ "devamJı iqad:triyle bu ttjekkül· 
~ıi her zam.an tekaroiile sevkeyliycn 
>.t:ill'i Şdimi1.e minnet ve şükranlarının'' 
-.Umasttw. isrem:iştir. 

Süımerbaok ile et.rafındaki mües.we
~ 1941 yılı çaJ.ı,maıarını tetkik e<Tcn 
lteuıi~)'Q(l ra:a7.hatasınm bir.yerinde ŞÖy· 
lıe di>·or: "İnkiı;af ve tekemmül emrinde 
"e yolunda türlü teôhirlcr iizerinde dik
~atU fuliyetine şahit olduğumuz banka 
~iuıru ı:erek bu yönden ve ı.:erek 
houtün müşkül şarrlan yenmek emel ve 
lttıni,·le sarfcclegeldiı!-i ııayrerler<len öıü
tii. hll.lUrunuzda takdirle anarız." Ziraat 
banfca..iyle ocıa bağlı miies~eselerin işle
"İwli inceliyen komisyon, mazbatasında: 
"llankımın rantabilitesinde senede-o sene· 
~ memnunlukla ıtiirülen miiceza} İt in ki· 
hfla han4<arun deruhte eniği ı:enis mem· 
it.ket hiımetlerindeki fa~li}"et ve b.l~:m· 
lıı.rı muvacehe-.indc umumi müralrnhe he· 
)'tffıin izhar eııi~i takdirlere" l.:oodi 
"rnüıahede ve ret.kiklerinden" e<lindi_i!i 
~naatle iştirak eımekıedir. Eıihank ıle 
llıilesse5eleri için seçilen komi~yon maı· 
~~ından da şu satırları alalım: .... 

"Dünya şartlarm<lan doğan huruk 
~rltıkları yenmek )'Olunda Banka i~are 
llıecli~ Banka idarc;<.i ve işleımelerınce 
'a.rf~Uİmi• mesaiyi ve umumi mürakahe 
~tinin her yıl d:Hıa ziyade iokİ}af ~I· 
llıtC.ıe olduğuna şahir olduı?umuz derın 
... 1 ı · · L e de }'üksek "' ı,ma e~er erını ,,u sen 
~·ecin huzurunda takdirle anar ve uınu-
111' he}etçe de bu cluygularımızrn "3Yla· 
lılacağı n1 umarız." Toprakla ve on~ın 
~hsulleriyle uiirar.ın müesse<;elcr komıs· 
~ınun da birkaç muhaıanın sa\fa~arı 
"'"ısına ~imıiş yuk:ırdakiler ayarında ıfa· 
~ t'<lilmi1 takdir [ıj,[eri vardır. 

llüıun bunlar topluca ~vlet iktıs.a· 
di lt'şdcküllerinin 19 fl yılını gerçek~e~ 
bir ıckimül sC}·ri içinde geçirdiklcrurı 
'ıılatır. Ancak komhronl:ırın ve konuş· 
lk. • he " tC}ek • :"'1.lar ara~ında umunıt yetın, 
ltiiııcrden gi<lerilnıesini İstedikleri şeyler
~ h d"kl · · Jcr de )Ok :ı.•ıı.rılmasmı bekle ı en ış 
~iİldir. Hemen her mazbat:ıda s;tkınıl -
~sı gereken bazı noktalara ve aru'-. ge· 
tlltıirilmeme~i lazım bir ıakını tedbırlt"· 
~ '-ıı.ıu olunuyor. Yalnız bunların ~
itli hıııt yıl birar daha azalm;ı~ta ve mu
....__ · ; '.-· b"I' o ~i•teııılen ara.~ıııdıı 
~ 1 .Hl<; . • '- --' ~) 

i So.ou 3 üııOi •Y•- · 

Bir Lo11tlra hı1berİfle giire l'tfolıa mlasma yeniden ve hJdisesh bir ıekilde iaşe 1110/

umcleri gönderilmiştir. Resmimiz, bir kafileyi koruyan bir Ufak 
l!,•nıİsİ11İn güı-eılesinJdi Ufaklan KiİllM"İyor 

Harp içinde ve harpten 
sonraki tasarruf 
Prof. Mahmut Koloğ lu 

dün bu mevzu etrafında bir 
radyo konuşılıası yaptı 

Varlık Vergisini 
para olarak 

ödeyemiyenler 

Tasarrut ve Yerllmalı ha.!tt.a&ı dola· 
ı yı,.;\yle Ankara Huıkuk 1''akilltesi lktlsat 
Protl'S<iMl B. Mahmut Koloı:tlu taratın
dan Ankara radyosunda Tasarrut ve 
Yerllmalı mevzuu att.ratında aoatıdka.l 
konuşma yapılmısttır: 

Aztz dlıılcylcilerlm, 

\ 

Konıışmama. 13 yıl eve! Tasamı! ve 
Ycrllmallar Hattaı<ının hanıtl &ebcıı>lcr

le ve ne ır~bl şartlar altında tertlı;> edbl. · 

dlklnl ıosaca haıtırlat.ma:kla başll,)laca -
'1un: 

Kahire, 16 a.a. - Reuter ajansı
nın hususi muhabiri dün ak§am alia
ğıdaki satırları yam.ıştır : 

Alııııırılar mıavn tıu-laları kullan
mak suretile seİtizincl ordunun ilcr
lcmesi rıi bir hadde krı.clar ağırlaş.. 
lırrnışlardır. :Montgomery • ordusu
nun ön kıtalarıııdaki istihkamcılar 
sahil yolu boyunca kurulmu~ olan 
bu tarlaları te...'lıizlemek için bUtUn 
kuvvet !erile çalışıyorlarsa da ileri 
hareketimizin bir mürld<ıt yavaş git
me.si mı btemeldir. ~lrr.'.lnlar Mersa 
Brcga ıl ki mll.dafaalarının arkasın
da beklerken geniş muyn tarlaları 
vUcuda getirmişlerdir. Bundan baş.. 
ka almanlar çekilirlerken de birçok 
mayn döküyorlar. Brega'nın batısın
daki ıırazinlrı mahiyeti ise taşılla.. 
rınu.zın mutlaka ana yoldan geçme-
sini gerektiııınekte, ve bu suretle 

ileri hareketimizin bu ilk merhale
sinde yavaşlaması sakınılmaz blr 
şekil a1maı.ktadır. . 

Orta§ark resmi tebliği 
Kaıhire, 16 a.a. - Ortaşark ingillz 

tebliği: 
İleri unsurlanmız. rrueynlardan h~ 

nüz ziyadesıyle güçlük çekmekte ise 
de ricat h8!lıimde bulunan düşmanı hır
pa1aıınaı:ta deıvaım etmekte ve ş;iımd1 
El.ageylıi'nın batısında eok Uerle.rde 
bulunmaıktadır. 

Gece avcılarıam:zm batıda Me1'ilta
ya kadar mltralyö-L ateşleri ile Ylll>-

(Sonu 3, üncü sayfada) 

_.11••······· .... ·····················':. 

En iyi bayram 

hediyesi kitap 

Berlin, 16 a.a. - Bu~nkü resmi 
tcblli:e göre, batı Sirenailk'1e dün üs
tün düşman kuvvet.leriıyle şlifdetli 
muhareıbcler olmuştur. 16 Jnglllız tan
kı ve birÇoık kUJmyon tahrlbedilmiştlr. 
Alman u~ruklat'I 4. dü:.>man uçağı dü
şürmilşlerdlr. Biz blr ~aık k~i>cttl:k. 

Dün ı::ece B n-gai limzımı tNiirli su
reıtte bomılmr<lmıan edilmiştir. Ceza -
yir'delki Hmıııi ve iaşe limnnlan fie 
hava üsleri yooidı.>n bombalımmı~ır. 
Doğu Alrof'niz'ıie aılmen ~nizaltı 

nvrJları bir düşman dcni7..nltısını ba
tırmışlnrdır. 

Bcrlin, 16 .ıı.a. - A"lkerf kn ... "lln.'lclıır
ı'lıın blldirll<l"mne göre Sirena')'Ka'nın 
batısında mgilirz ordusu dün m Jwer 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

YeniGineye japonlar 

gene asker çıkardı 

durum 
değişti 

fakat Buna' da ıiddetli 

baskı devam ediyor 
Melboome, 16 a.a. - İyi malumat 

alan mütrefik karnaklarına göre Yeni 
Gine'de muharebe: Gona ve Buna'nın 

müttefik kuvvetler tarafından zaptiyle 
bitmiş tellkki edilmemelidir. Mamhara 
ve Kumusi ırmaklarının ağzına iaf'OO -
ların yaptığı yeni çıkarma japonların az. 

E~rlin'e göre 

Toropez bölgesinde 

kuşat.im~ bulunan 

rus kıtaları 

yok edildi 
(Yazısı 3. üncü sayfada) 

Eski 1ransrz Cumhurreİsİ 
M . Lebr:un bir İngiliz 
generali ile beraber 

M. Lebrun 
nerede? 

Bunların (alııtırılacağı 

bölgeler teshil olundu 

19'29 senesiınde birinci cihan ha.rtıl

nin ekonomllc hayatta husule gellrdlğl 

kansıklıklar devam ediyordu. BUtUn • 
gayreUere rağmC'fl dünyanın akonunlk 
nizamı tamamen iade edllmeml~tl. O 
sıralarda Ameriıku'du baslıynn l>uhran 
Avrupa memleketlerine g~Lş. TUr -
klyemlz de bu bUyUk ekonomik sarı<ın
tının dı~mda kalam::unıştı. Buhrandan 
bilhassa dış tl<·tırl"ltmız ve dolayıslyle 

paramız mütet"S&lr olmuştu. Tl<'aret mu· 
vuzenemlzln Jooe nelleelenmcı-ıl, harici 
bordar ve nihayet spekül.fısyon o zaman 
memlekette enıll~ell bir hava yarııtmıs· 

mini ve a~keri kaynak kudretlerini is • 
Bayram ve Yılbaşı heı'liye. hat eder. Japonlar bu yeoi mevzilerinde 

nl.zle devamlı bil" hatıra te- k · d Stokholm 16 a a Umum"ıvetle 

Varlık Vergisini para olarnk ödi
yeıniyenlerin fili mükellefiyetleri 
hakkında hir talimalnııme hazırlan
makta olıluğunu haber vermi~tik. 
Öğrenrliğimi7.e göre bu tıelimatname 
bitmiş ve yakınıla Vekiller Heyetine 
ar:rerlilcbilecek hale gelmiştir. 

Talimatnrtme, mUkellefiyetlerini 
c;alışar.,k öıliyecck olanlar için mem.. 
Jeketin mııhl elif yerleri nele iş sah:ı· 
lan tespit etmektedir. Bunla?" ara. 
sın<la e7.riimlc PRhı - ElAzı,:t, D iyar
bnkır. Billis - V an, Erzurum - A~rı 
tronsit yolları ve Kop. Zigana ve 
Devebovnu j!eçitleri11in temiıleoıne-
si varılır. • 

Maılen kuyulnnnıla calışmnnın ı'la 
bu talimatnameye konacağı hıaber 
verilmektedir. 

Kızllay Umumi 

Merkezinde ~i~ek 
aıısı yapıhyor 

Ycnk;c!hlr ve civarında lkamci eden 
halka blr kolaylıık olma:k üzere S:ıJıhat 
Vekıilcti Hıfw;sıhlıa Daim;! Rclsllğl 
umumi Merke-Liımlz binasında ck'e<k 
aş151 taıtbı:.kı için memur bulundur-
malktadı.r. 

Her giln snıbruhlaırı saat dıo'kuzda11 
on ;i.ld;)·e kndnr, Öğleden ı:onra da saat 
on dörtten on ;ııcdiıye kadar çiçek aı>ı
sı oımıyanlar ihmal eıtmcdon Kızılaıy 
Cemi;yetine müracaaılla aşJ.larını )l.&P-:' 

tınııt>1llır.lell. 

lı. Mllit btr dAva kan;ısında buluınclul!"u· 

nu tıı'kdlr eden İ!'ffiet Pa~a HükUmetl 
derhn ı loenbl"<ll"'I tc-dblrlerl alımuı dış tJ. 
earet ~ para pJyaı<Mını tanzim ede· 
rek Tilr'k parasının değerini blr kararda 
lulmnta muvaffak o!ımu.ştu. 

Fııkat lı; bununla bltmJş olmuyordu: 
HUkümet derhal halledilmesi !Azım ge
l<m cok esıu;ıı bır mesele kanısında I· 
dl: memJekeUn bilnyCBlne uyıtUn m'l11 
bir slstMn kurmak tal<i'bolunarf\lk Pko
tıQll'll~ ı<lyaselln ann hatlarını cl:1.erck 
rlcrtıaı tatblikata ııcçmek lcabcdl)"Ordu. 
Ancak uzun znmnna ve bilyfrk sermaye
~ ltıtıyac gooterm bu muazznm pro
sımmıtı ba.şar1lmF1.Sı \çlıı mUlctln de 
riil'kiimete mU,.-,aharC't etmeııt ve mu · 
vartrıklyetlrı bu muzaharete bağlı ol • 
duironun millete antntıtmatn lıcal>L"<ll 
YQt'du. !stte bu mnkı<atıa J3 l'('!l~en · 
beri hUtt.Un mille~ her yıl kvtladıf?ı 
mız Tasarnıt ve Yerlimallıır Hnrnsı 

ter111X'<ltlnıeıte b>ıısolnndı. Yerllmollnr <'<'. 
nebi m~llarma tercFlının kullanıldıkrn 
Yerllmallnnn eVRarı ve mlktıırı artar 
milli sann;1 ln.khmr roer, cmcl>I mal· ) 
!arının ttha11 azala·. TrumJTUf ıı.,:r-cıoı.ı
ıle de mım lslltııml clıazmm Jrurulmııııı 
w fel('lllesf l<ı.'ln li.lzumıu sermaye temin 1 
rdllir. r.örtılliYm" ki ntınaea!k tedhl'rlorlırı ( 
muvıırrnlkfyetı e<>rımııy('"llJn en mil'htm 
kaynaih olan taııarruta da~nmaQml -
dır. 

T asarrufun ild m~anasr 
Fert ve cemiyet tdn hayatı l'h.eınml 

l aa..ı ı iMı s(!.yfl\la >. 

miittef.iklere Lae i'>tİ ametıo e muhtemel • · · - J 
mia etmek istiyorsanız kitap ... iyi hrıber alan mahfiller M . Albert 
he.diye ediniz. Yıılnız hedi- bir tl.eri har~k~tine yolu k~pad<lıı;ı gibi Lebntn'un baska bir aılla İsviçrerle 
yenizlrı iyi seçilmiş olması 1!1.- Buna~~ te.r,nızlık harn~e~l~rme ~vam e· oturmakta olduğunu bildidiyorlıır. 
zı:rdır. Bunun için Maarif V e- de-o muttefık kuvvetlerı ıçın de bır teh • Madam Lebrun'un Fransa.ela olcluğu 
killilti Yaymevi'ue bir defa 1 like teşkil etmekıe<lir. ilave edilmektedir. :M. Lebnın'un ne 
ugr:>yırıız. • A vusturalya resm1 tebliği 

1 

:rnpmak istediği tı.ıakkıntla hi<:bir 
"'lı11111111••••ıu11•111111111111••" ?>felbounJe, 16 a.a. _ Cenur·hatı Pa· malumat yoktur. 

(Sonu 3 üncü sayfada) ------------
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Müttefikler~ ıöre Y..ı:rii Gine' de .ve Salomo11 id~a a6'wR dmumw göst.-«en 
iir hart~ 

Moskova'ya göre 

Stalingrat kesiminde 

çarpışan rus kıtaları 

mevzilerini 
iyileştirdiler 

MosJcova. 16 a.a. - Resmi teJ,liğ: 
15-16 ilkkamın J:CCC>i kıtalanmız Stalin
graı ı;evresiyJe merkez ceph~in<le enel

( Sonu 3 üncü sayfada) 

Amiral Darlan" tek 

gayem şudur,, diyor 

Fransa'nın 
kurtul usu 

..:> 

Şimal Afrika' da tam bir 
umumi af ilan edildi 

Lorıdra. 16 a.a. - Rmıter'J::n eımaı 
Atrtkn müttcllklcr ırmumı ikarnr~ 

n(".t.dlruield luısu& muhaıbtr1 bUdlriyor: 
Amtr<l! Darlan. carş.aımoa ~ ak

şamı müttefik memleketler ıta:rot<.-lert 

nıuhabf:rleri:ııe ou demeçte buluıımuş • 
tur: 

Fransız mf'Ucll, mihver boımduru -
ı:undan ıt..-urtulduJ:u zaman, hcmoo ılü
kilımet seki nl ve mıllt &lynootını hür ır 
lı.ırak ktlll<Lls1 knrnrhtştıraeaktır. 1rk<:t 
Vlchy kanunln.rlylc haklar111dan matıruın 
OOllmU, l>ulunanlann haklan &lnıdlden 
lamıınllyle iade olunmust.ur. 

Ben her hangi bir ~alısl cmeı lıclJl 
l.ılr yardım ve hl<: bir milza.Jıarct anı. • 
mıyorum, şu,rıu;ını tıtldard.lm kt benlrn 
k>k 1ıa:ycm fransız Al'rlkasını kurtarrrıaıc 
Pransa'nın kurtarılma...ına yaroım et
mek ve sonra lhUSU&I hıı.ynta cck1mlC!k-

ı tl.r. Omld:Jn de, Fran..o;a'nın musta!d>el 
ı;eflcrinln, başka bir kimse taratmd:uı 

dekli takat yulnız ı:ransız mıııeu tanı.
Cm.dan .s~llmesltllr. 

Almanlarla l.sblTll~ bıı.na zorla 
tahmil edilmiştir. Almıı.nlnr, Den m bo

C:azımdan sıkıy0rlardı. Bütün hareket
lerim, bUtUn l!O)led:.klcrm,, ya,-.Oıklarım 
'c ıı-oruşt\U:ıim herkes, almnnlar ta -
rafından en sıkı ve en d-erln bir tetkike 
lalJI tutuluyordu . Elra!ımda dal.ma .ca. 
suslar vardı. o zaman gayem!, fran&l.2· 

lnn cok ıı{:ır tC'llkll tedbirle ne kıırsı 
korwnak teşkil etmiştir. 

Şimal Afrika'da umumi af 
~imal Afrl'kıı'd:ı , muttrlllklt"rc k11rş1 

ll('mpatllcrl yUzunden tenkil tetın>\rlf'l'l

ne uğramış bulunan herkefl l('!n, ıslm

dl~n tam b!r umumi at UAn cdl'lmlı· 
Ur. 

1 

Ş!mal Afr~ka, mfuverl maf:!Qp et • 
ma'k için miıttc-rJklcrle biri kite nzaml 
usker1 ga)•l'Ct <arfeyl1}'<.."<'l'ktlr. G<>ne -
ral Glraud, ş!m<l,>dcn mUcadeleyı> 1$11-
rak eden trnnsız kU\"vctUerme kuman
da etmekte ve mühim trnnsız birlik -
lor! mUttl"f klcrle YllI'l)'Rna, Tunus Uı 
carpı~maktadrr. Bütün a :lro.ı1 t<'S"!><lE"r 
ve hava nı<'yd ·ınları Hded!r vo şimal 

.\rı-!ka t1earet gemfü.'!l"t de mUttctmcıc

rln Ernrlndt:'dl<r. 
Kııt1 s\JTclt.e ve 'bir CQ1< dc!tı, hl<.' bir 

tallısı emelim olmadıf?ı hakkında. C'.ertf!>. 

Elseııııhovcr'e teml:rurt verdim. Vamn
an tt>nısfilt be- meoıııs klırıuıa.eaııı: 

,,,,,,_,._ .a. ~ .... ta,) 



Seyahat notları ( 

1 N G i L T ER E' O E 

Harp silahı 
yapan 

fabrikalarda 
nasıl 

(ahşıhyor ! Bir i.ngiliz işçisiyle görüş ürken 

S EYAHATDUZ!N tctklk mev
ı:uunu teşkil 1."Ck11 "!ngil
re'nin harp gayrelJerı" ara-

sın.da harp s11;nayi1 vf.!riınin.in oi rin
cl derecede ehemmiyl•li haiz bir 
mesele olduğuna şüphe yoktur. 
İngıl.lz harp sanayii nasıl ca.IL~ıyor? 
Verimi nedir? Bu suıııllere ce,•nı> 
anyaıı bir yabancının meseleyi ye
riıııde tetktk !le kesin bir neticeye 
varamıyacaıtını her şe~·den evvel 
söylemek doğru olur. Blı-cok fabrl
kalar gezd k. Bu fa:bril<alarda t ank, 
tayyare. top ve her ceşit harp mal
zemesi yapıldığını gördük. Fakat 
bunların ynpılışmdakl tc-kn uk ve 
verimin derecesi haıkkında malft
mat saıhibl deği.li2. Ve olmnmıza 
i:mk!n da yok-tu. Bizi İnglltere'nln 
bir yeriııde bir tayyare fabrikasını 
ıı:mlrm~ğe göttirdüle,r. Sunu söy
llyeyim ki harp 7.a.mnnındn harp 
san&Yii ile alA.kalı bir faıbrlk;ı.ya 
girmeok uzun merasime tnıbi bir iş
tir. Evvelfı. Harp f!;t,lhsal Nazırlıi':'f-· 
run hususi müsan<lesl alınır. Bu, 
fabrika müdilrHlğllnr btldl.rlllr. F.nb
ıilka'ya gittiğiniz zaman, dikkati 
Qeken i?k nokta, her şt')in kamufle, 
yani saklımmış ve gJzlenml.ş olma
sıdır. Binaların daımla.rı bin bir ~
Sl!t renkle boyanmıştır. Öyle kl !'!!
~ refaıkat cdmı mihmnnrlar. tayya
reden baıkınca. umumi manzaranın 
bir ciftlfk ve yahut da kll('ilk köy 
olduğunu söyler. Fakat s!"Z fabrl
kMım öntl.n<le durduğunuz zaman 
bu renıkler:ln nasıl öyle bir man:r.a
ra yarııttığını asla anlıvn.mırr.;ınız. 
Faıbrikanın yıınındaıkl yUz'erce oto
mob\11n üstü kalın hl.r ıığ ne örtill
mUştür. Bu ınğın ü~lünde d,, ağaç 
orman veya b:ıhr:e manzııra<ıını g&ı
terecek bir takım ct.orlmlı-r varclır. 
Bunun da oo olduıtunu görmek Lçln 
tayyare ilı- YUka.rı çıkmnık lazım
dır. Fır'hri'ktılorın bazılıın. haber 
aldığım:z:ı srörr. yc>r'n allına tıılz
lenmlştır. llulfı.qa tnbrl'kayı glzle
mPk tc;!n hl'r S<>Y yapılmıştır. 

Fabrl!kanın ıc;lne gi.I'!Th:'tk ıç!n .ka
pıda uzun blr muaıııe!c \ a.rcıır. 
Kı.ıxı olduğunuz, neıt.xlt:n 1;:cl<.Ug11112, 
nert:zye gıcıcecgm~ ve nL'rL'<lc otur
dut;unuz soruıur ve bır dettere 
kaydedıl!r. Bu deftere J.ınzanuı a
tarsınu.. Ve s..ze yo;kaıııza Utkmak 
ıçın bı.r ro;t.el verııır •. nıurııkayı ge
zerken, bu rozeti kolayca 1ı1:ori.ıll.•oi
leoe~ bir yere tı.ıııan.\lılZ lıu:ınıdu·. 
Fatırlikarun ıçınde gı;r.li memurlar 
vardır. Ve bu rozetli tn.ı;ımıyan ya
bancı derhal tevkif ed,let>ı1ır. Ame
rbka'da New Orlcans şchrindL' Hig
~lns faıbrikalMını ı.:t-zerken parmııık 
izlenm!zi bile aldılar. liu muanıe
lelerden sonro fıııbrlkı:ının ~ine gı.r
dtğinu ztıım11J1, ) uzlerct! ve binlerce 
1oc1nlıı JTU1ıkl neler önünde çalış.tığı
nı .:örüı·süntı;r~ Çelik IL'vhalaırı ke
s.en makineler vor. Bunlar i.IBlünde 
de~ acan mnkinelcr va.r. Bunlları 
yapıştıran makineler var. Yaıııla.n 
l.şin teknik tarafını bllmiyen blr 
ya:bancının gUı:ü bu !aall:yet.ten hiç 
bir şey anlamnz. Hatta her işçinin 
ne yaptığını kendisin.in iyice bildi
ti de şüphetlıdlr. Bugünkü sanayide 
it !bölümü o dereceye varmıştır ki 
bir işçinin ancaık meselfı blr tayyııre 
cıvısıJ'lıin yapılısıııda en küçük bir 
hissesi vardır. B::ızı !.şQilerln vazlfe-
61 böyle bir Qivlnln üst üne anc.-ık 
btr çeklıç fadlrmektCTı ibııret knlır. 
İnsan buna baktı.kça, bütrın günü 
boyuna önUnden geçmr~te olan 
tayyare çivlleıi.nln üstüne birer ce
Jrlç indirmekten ibaret olan işc;iye 
Adeta acır. Bu işlın monotonluğu 
!le'Yreden insanı btle slnlrlendlıir. 
Fakat bütün bir tayyare böyle zer
reye kadar ayrılan "lşlerLn" blr a
raya gelmesinden mey<lnna cıktıkı 
hatırlanınca o işçinin de tnyyare 
imalinde esaslı bir unsur olduğu 
anlaşılır. Vr> tşci de böyle bir un
sur olduğunu düşünmr-kk tftihnr 
eMr. 

Ben kendi hesabıma, fobrlkııJnn 
gl!2:melcle 1ngiliz ve nmerl.lum harı.> 
&&nayilnin verlıni haıkkııı.clıı büyük 
maJumat edınmış değlllm. Çünkü 
her faibr'.ikanın verimi ne okluğu 
söylenmıyor. Söylense, o fabrik::ı
l&rda.n memlekette kaç tane bu
lunduğu bildlrilnuyor. Bi ldirllse, 
hepsinin verimi ne olduğu gizli tu
tuluyor. Şu halde lll!bı~nyı gez
mekten bUyUk netice çıkmıyor. 

Bununla beraber, büyük bir fa.b
rlltanın çalışması, hakllrnten Lhtl
ıamlı bir manzaradır. Clıısko şeh
rinde aezdlğl~ blr folırlkadıı U>p 
lıma.l ediyorlardı. Ozeriınde en de
rın tesir hasıl eden mnınzaralardnn 
bırı ou olmuştu. BUyl'Lk fırınlarda 
demir er~tlllyor. Çel!Jc yapılıyor. 
Mayi halindeki bu madd<> yaı.ııla
caık topun hacmine göre döklilü
YQr. Sor.ra tomııdan geçiriliyor. 
Dellnb·or. Bu işi alölyenLn balko
nundan seyreden b r ziyaretçi, bir 
tütUn fabrikasında clgarıı yııpıl
makta olduğunu görür gi.bi olur. 
Toplar blttlı.;l ıaman. c gara yığın
lan g b! yığılıyor. Fabrikanın u
mum m!irlUrü bizimle l:ıernıber rlo
laşm.ak nernkP-tinl göstı?rınlşti. Bu 
toplardan birinin önliJl(le durduk. 
Kendi elinden cıkmış bir snnnt e
aeri imiş glbl ha.yran hayran' sey
rettikten sonra dedi ki: 

- Be-n biltUn ömrilmde top imal 
ettim. Gecen muharcıl:ıede rle aynı 
l.şl yapmıştım. Bu tnplar kn<'lar mü
lu•mmellnl şimdiye kadar yapmuı 

değtllm. 

Bir ressam ı;lzdlğl taployu daha 
büyilk hayranhkla seyrı><lemezdl. 
Top A.şıkından ayrıldık; gemi lişık
lanna gittik. Gla.sko şehrin.de Cly
de nPhrıntn her !-ki tarafı kilomet
relerce pml tezgfihlarlyle doludur. 
Bu tezgahların heı>Sİ de günün yir
mi dört saatinde <;alışıyor. BUyUk 
gemiler, küçQk gemiler. Ulmir ha
linde gemile-r. TacHl halinde gem!
~r. \,özlln görAh ldiJil uzaklara ka
dar oeşlıtlıi pmller ~rünan~. 

Gazetecil'er, bir fahri kayı ziyarete gidiyorlar 

( Yazan: " 

t Şükrü ESMER ! ....................................................... 
Çatana ile dolaşırke-n blr ocn•ktn 
bizlm araba vapurlıı,rına benzlyen 
garip bir t111kım ıı:emller göı~lük ve 
ne olduklannı 'ordu'k. MUunaudıı
rımız cevap verdi: 

- Bunlar istill!. ~miJeridfr, dedi. 
Tanklarla beraber istila ordularını 
ta.şıya<'aklardır. 

Gemilerin şekl,ne bakılaeUlk olur
sa, bunlar snhlUrı herhangi bir ta
rafına yak1aşaC'tı:kfur ve ön kapak
ları acılarnk tanklar yuvarlanacak
tır. Bu gemilerden kaç tane yapıl
dığım ve şlmdiye kadar kullanılıp 
kullanılmadıklannı oormıya ce!;are1: 
edemedik. 

Faıkat bu seyaitatlmlızde bir nok
tayı iyice tesbiıt etmek fırsatını el
de etmlş bulunuyoruz: o da işçile
rin bUyii'k bir istekle caılışmaJktıı ol
malandır. İşçi bu harbi benf:mse
mtştlr. Ve fallrlkarla çalışırken, cep
hedeki n.o;ker glibi vatanının .kurtu
luşu için dövütmı-kte olduıht kıımı
Etti nltın<!adır. GörtııştüğUmUz işı;i
lerin ııöylediıkleı1 nşağl yukarı şöy
le hulfısa edllebilir: 

- Biz haI'bi lstemed:ık. Eski Baş
vekillmfz sulhu korumaık !cin her 
şeyı yaptı. Faıkal düşmanlarımız 
ha.rp lstedlle-r. Evlerlanlz bombalan
dı. Varhğınuz icln dövüşüyoruz. Z:ı
fere kadar dövUşece,ğiz. 

Cemberleyn'in şeın.<dyeslnl f.)ara.k 
MUnih'e yaıDtdh ~ahaıtin ne te:;lr 
bıraktı~ını anlamaJk için İngilte-re
de muhtelıt hıtlk tabıııkalarlylc te
mM etınc!k kAficllr. LıgHterc'yI zl-

Yl\retimiule, bu olayın, Amer.ka'yı 
z~ an:~Umialc dt• Pearl Hıırbour hıi
d!.sı:sınln haLk ilzerln•le ı>n derin 
lt<slı·i yaptıı.:ıııı nnlaıhk. 

tıı~tlb. hıırıı sannyi!ıılıı verimi 
hakkınrla b;.zc \"crtlen unıunıl rna
lünınt, bu faal ~et.in artık cm ~·ü'k
sok vcrlm hndd;ııc Vfll'ffiL~ lıulundu
ğu merkezindedir. tngilterr artık 
bu salıa.clrukl fan!iyı>l ' nl sulh zama
ıııııdnn hanı zamanına tnımamiyle 
u~durmu:; bulunuyor. Bunu başnr
dık!lan sonra eLtnde<kl işçi saıyısının 
ınüsnnLlesi ıJJLSlıL'tinde ve.r1mi de ar
tırmL5tır. RizP vı-r!!Pn rnıkamlara 
göre, lngilterf!'de, on nltı ile alt
m~ :ı; nşlan nrasmda:kd ol uz ü~ mil
yon nUfusun yirmi iki mlılyonu ya 
doğrudan no~ruyn harple ve ya
hut da harrı fnaliyetiyle alii'kalı iş
lerle meşgulnUr. 

Har.ı.ı sanııyilnl:n faa llyeotlnden 
bahsed!!I'keııı mühim bir nokta.ya 
lşarnt ed.fl nıe7 ... e, bu baılıis eksik 
kalır: o da işçi lltt sermaye arasın
dnıki ahenkli çalışmadıı. llar~ten 
evvel lıı.giltı>re'dP sık sı1< grevler 
oluyordu. Hnrpten \'C hele işçi par
tlslınln de hi.lıkUınete kaıtıLma.sından 
soııı-a grevler k11ıLk:iTıı.ştır. Esasen 
sıııımyi kazanı; es:ısı üzeıine calış
mııımıııktadtr. lşçi:yJ han-kıoonn mah
rl.l'm edeceık kcr.ı:anç öaıhi:s mevzuu 
değildir. l:Itikümctin nıizıım kolu, 
lş ile ~ermaye ıırasındaıkl münaşe
bNleri her tkl tarafı da taıtmln e
dOC<ık bir cılhra ıkoymuştur. Gf'rek 
işç:. gerı.lk sermayeci ve gereik tek
nik adam, kn:ınnc i(."in değil, me-m
leltctln .kurtuluşu için çnlışmalh.-tn 
olduklarına inımmaıkla<lırlnr. Bu 
kıınruı.l W:nıglliz harp sanayilnin ve
rimli olııraık çtıl1$!11asındn C'n eheım
mlse<tll amildir. 

1 Harp içinde ~e harpten 
sonraki tasarruf 

(Başı ı. inci ~ayfada> 1 chemmlyeUJ g,lrUlm!yerı paralar mühim 
yeti oııın tııso.rru! i•kl lürlU hnn'ıket tar- bir yekOn teşkil ederlor. Harelkc<tstz, 
zıru l!acle eder: 1 fnyclnsız gcle<.·ck ırünlcrl beklcm<'klcn 

1 

kurtulurlar. Bu yatırmalar ııııyesln<lc 
Biıinelsl tutumlu hnrel<ettlr; tutum- memlekelUn Jslthsal el:hıızı kurulur, 

lu hareket etmek, »IUyacıarımızı ı;rl - eokonoml'k !aall,ııet ve kudret art.Ar ve 
doren mııllıırı ldn.r!"ll kullanmaktır, ya- /erdin, ccmlyctlrı re1'ııJ:u ~yu;:lel~. 
n4 1:ht1Yacıanmızı glde.r!J"ken mUmkUn 
mertebe az mal ıın.rcet.ınc".ktır. lnsanta- Tasarruf terbiyesi 
rın blr cok ıtıtlyaçları vn.rdır. Bu lhll- Aziz <llf<.>J.1cllerlm, 
yaclann m!ktan me<Jerıtşet aevl.Ycslne Taearrurı.ın lkl mıtnasıncı1t da, ru-
gore dekl.elr. MedooJyet sevl.yl!l:ll yük - tumlu hareket ve btı·Jktınnl'de de Jhtl
seldikce insanların tatnıln edilmt'SI 1.A- Ynclanrnıı:ı mukayese et.muk ve blrln.I 
zımııeıen maddi ve mAnevJ lhılyııclan diğerine terclh eylemek zorılrıd:ıyız. tn
da o nlsbette ıı.rtaı-. lhtl)ıı.çların hu'1ut- sıın uuırUnkU 1ht1Yncınrının bir kısmını 
suz olmıtlarına mukabil o lıhLlyaı;lan ta~mln etrnmıeklc gı>!lrln1n bir kıımıını 
giderecek vıuntalar mıılıdut mlktan-la- gt•lt•t'.E-1< l!lıllync:ıı:ıra tahsts etrncl<le re_ 
dırlar. 1ttte bu mahdut ./ııaıtulnrla hu~ dald\rlığa. katlnnınuktııdır. Bu !edald\r
dutııuz lhtlyaclan ııldermete calıııııken lıtı yapabilmek k'!n remin ruhnn dl
lhtb'ııçlan ııraya koymak ve vııaıtıııa- ıılplln.l!I olması vo uu hususta terbiye e
ra göre evve!IJ. en hııyat\ llhtiynçlan tat- dtlmi11 b11lunmnsı Utzımdır. Gelecelk lhtt 
ınln etmeık, yu:nl her hureketl.ml:t.de hL'- y1111ıarın tıl<lorllmeoııl lcln hııll'Unkil lıhtl
ı;ruılı \'l' ôlctllli hareket etmek dl~cı- ta- yııçlarımıı:dan hlr kL.<mıını rı .. ın etmek, 
rattan da vwııtnlan cotaltmıya calıs· gcle<'ete !aı:Ja blor el:ıemmlı)iet n.Uetmek 
mıı.I< lcabcder. Hesa»lı ye ölcillll hare. deınekttr. 

ket et.mi.yen rert ve cemiyetler emc.-k - Bu hıt.S611 ançı~k medeniyet ve küliU.. 
ıerlnl ve ııeıırıerlnl lıırıı.r ııtmıs olurııtr. ııev!yt'Sl )"Uk>ek lnı<anlaıwı bulurnur. Me-

Tasıırrutun ıtade ettıtı. lklnel mıtna deni insanlar yalnız bu~ünkü .ltıtb'ac 
vasıtalarımızın ve gcllrlmlZin hcıpslııl ıarını dıatlnmczler yalnız oınlan tatmin 
bugiinkil lhtlyaclnrımızı ıtldermektc kul- ile iktifa et.rn&ler; yannı da dütünür
lanmayıı> gelec€'k gtlnlerl dUvtlnnu':k ve ıer. tplldal halde yasıyan tnsnnlnrda i 
tutumlu ht!Lreokct ne-tle~lrnde kalım va- se yarını dUşUıımcl< hnssll.!lı o knctar ln
sıtalarımızın ve ırellrlmlzln bir kwnını ıcısar otml'flllııtlr. Yıınnı ()tişt.irunck haı

geleeek lhtlyacln.rıı tnhsls etme'ktlr. llu- ııa ı terbiye ile kazanılır. Terbiye ae 
na blrllklltme diyoruz. Blrllktlrme: ııeıı- kuvvelleml.!rlllr. Bu terbi.ye vcrllcUkçe, 
rlml7.ln bir kı!'lnını ııeıecek lhtlyaclar kuvn'1.lendlrll<ll:kce yurını dUşUrunek 
için ııır tıırara koymaktır. tnsanlıır ha- hassası ınsamıa blr labltıt haHne ııellr. 
yatlarının her devresinde maddeten ve 13 •ene g\hl kısa blr mUdd<.•t l.çlnde 
mıı.nen aynı kudrette ve aynı g!"llre bnnlrnln.rımızdn hr~t gtin nrtnn mevdu
mallk olnmazlftl". Ekseı1ya ııeıtr maddi at ml.ittan, ziraat. Ucııret, annaYI ve 
ve mnnevl kuvve-tlerı.n ııımlmns'ylc nzu- nııkllY~><·llik suhnlnnn<lu vUeude gı.ıtl
lır. Gr.llrln nlstıcten aznldıtı bu devre- rllen eserler Türk tcdaıkArlıC:ının ve tn
lerne en Cf!!lslı Uıtlyo.cıarımızı knreıhk- snıTUt lerb!ycslnlıı yüksekllltlnln en 
Rız bırakmamak lcln bu ıtünkil vnınta- ranlı dell'ldlr. Bu cse<rler TUrk zekll -
lnrımızın bir kısmını bir Uırarn koY - sının, Türk emell'lr'ıln ve trumrrulıın bu 
mak, blrikllrınek lc:ıbeder. Frın<nt <lrr- wk4 ve l"mek C"1T1tlnc vrrdlQ'i tıernınyl!

hal Ull.ve edellm kt blrlıktımıenln hem nln mah.'lulUdür. 

fert ve hem de <'Mllb>et tıakımındnn Har bin istihsal üzerindeki 
tny<lalı olntıllmesl !\'in btdktl!11t>n gelir 
kısmının harı.•ketsız bir halde bırakıl- tesirleri 
mamaııı lll.zımdır. Dlr1!ktlrllen gelir. iş- Sayın dlnleylcller1.m. 
Jer bir hale koouımalıdır. Taıınrrut olu- Dort seneden:l>eı1 hudutlarımızı 118-

nnn rıarnlnnn ısıı-r bir hale konulması ran ll<IJ'ıel bir cihan harbi kareısındn 

yani mNll istihsal cthazlarının kurul - bulunuyoruz. Harpler her şeyden ev
mnsına. l11letllıneııtne tahslll erU!mesl veı l&tlhııal vasıtalarını yol<edeı:leı:. Bil
o parıılann bankalara tevdii ve ll'l"llr tün !nydalı ve fayda yarat.ın eeYlerl 
ııetiren dıwlet tahvillerine yatırılma - m11hvl'derler. Harbi dt'Vam etttrebll -
aiYle olur. Bu ııuretle tıı.sarruf olunırn mel< zaterl ternln etmek an<'.aık üatUn 
ve tek tdc &lmdıklan zaman o kadar (So.nu 3. üncü .sayfada) 
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Dün bir Boğaz 
sabahının 

sirini tattık ! ... 
Dün sabah uyanan Ankara, hayretler 

iç.inde kaldı. Bu şaşkınlık içinde bel
ki keıxli~ini Kadıköründe, Ho~az'<la, 

Be)'aLıt"ta sananlar olmuştur; belki sis 
düdülderini du};tnlar, hkeleler<leki 
kalabalığı görenler bile bulwın:ıuş -
rur! .. 

Eveı, dün Ankara, yıllardır görmediği 
bir ~İ>e bürünnıÜ$, \ls içinde kaybol
nıu~tu. Cıı<l<lelerde )(i.rmi otuz metre 
ileri~ini görmek k;ıbil değildi. Bir 
buh'arın bir yanındaki aparıınıan kar
'' komşusunu kalın, donuk bir bu
ğu arka,ın<la güç farkedebilhur<lu. 
Sis, gel !(e~· bir ,ürpri.t ele değildi, he-
men akşama kadar sürdü. • 

Ya}la.da oturanlar, kı~ }az yüksek ve yıJ
dı1lı bir >emara al1)mışlard1r. Bil 
ankaralıhtr, kışın en siddetli ~iinlc · 
rinde bile remmuzun aydınlık ~üne -
şine, yaz j<:ecele.rinin yaldızlı ı.:iii:iine 
hasreı çektiğimiz için; dünkü rnbiaı 

cilve•İ karşı<ıocla ş;ışır<lıj(ımız kad:lr, 
düşündük ele ... 

Milli mücadeleciler, bu yunla her yeni
yi \'C: her İ>•iyi ı,:etirrııl.f.:le k;ılmamış· 

lar; hamleJ ... ri} le en a11.:ın tabiat kuv· 
vetlerine bile hiikrııctnıe} i hilmi~ler · 
dir: çornk tabiat, 'ura ve re·ilc; ba
tak ve \Jltnlllı ıahiaı, düzenli ·~ll)'il; 
ıı:eçilnwz nı:lurler lıccon köprülere; 
~el h,ı,kını alıınd;ı inliyen yun klişe· 
leri barajlara ka' u ,ıııuşcur. Bu arada 
Ankara \tepi de sisle kurnkla~11115, 

bize diin hir hoğaz 'abilhının ~iirini 
yah5tm1', hul>·a'1nı tattırmıştır. 

Si,, daha cliine kadar, deniz kırılarının. 
uçwı hurnk•ız ormanlann ııiitümüz. 

de ıüıen hir ha> ;tli, biı ank.ır;1lıların 

derin bir hasreti değil miydi? 
Yeıi5tirdiğimiz ağar;l.ır, Ankara'>' re~il 

yapmakla, biLİ pu \IC<ıklarında ı.:ilf· 
celerin<le \erinletmtkle kalnıam15ıır; 
hıı.r'!;İ kıyıları. hiıe yaı ıı:ünlerincle \U 

•esinin mmiki,ini duyurmakla kal -
mamışcır; Ankarıı'yı bir kıyı şehri 
''C}"a bir onnanlar hcldesi haline ge -
tirmi~tir. 

Sabaheıddfrı SÖNMEZ 

C.H.P. Vilayet 
kongreleri 

A>·dın, 16 (Huru,il - C.H.P. Vila· 
yet kongre,i dün İ•tikfaf marşjyle açıl -
mıştır. Bölge Müfenişi Mardin Mebmu 
Ri:ıa Levencl'in reisliğinde Ebedi Şefimiz 
Aıacürk'ün yüksek hlrıruı taziz ve Mil· 
n Şefimin~ şevp ve bağhlık tezahürle • 
riyle ç.ılışmalara ba'la:nn11,tır. 

· Çankırı' da 
Çarı&mı, 16 (Husu,i) - C.H.P. Vi

layet kongre-.i dün Vali ve Parti Müfet
tişinin hıu.uriyle çalışmaL-ırına Paşlamış· 
ttr. Kongre Rei•liğine müfettiş Esat Uras 
ıseçilmişlİr. Panimiz.ln lmnıcıbu F~ 
Sef Atatiirk'ün aıiz hatırasını tazi,en 
ayakta ~usulmuş, B. E at Ucas"ın başarı· 
lar dileyen nutkiıodan 'K>nra yıllık ça • 
!ışına raporu okunup k;ıbı.ıl ecHlmiş, he -
sabt imi ve dilek encümenleri 'ICÇİlıniş

tir. Çalı~malar devam etmektedir. 

Milli Korunma 

mahkemesine 

verilen esnaf 
Karne91z elmıf'lk sattıklarından do

Ja..vı Milll Korwıma Maıhlkeınt>SinP ve
rilen rncmE'l< bayileri: 

Caınıkm C'a.dd€6l 84 No. da Fatma 
Gilllli, istasyon büfesinde Rıza GUleır, 
Güven Evi.eri bıııkkallyool snMbl Ce
llllet!Jin ROOıoıslu, Y~hir Sakarya 
coıddesl 31 No. da Be'klr Saıyt>r, Altın
dağ maıhalleosl 1158 No. da Hlisf"Y'in 
Çırlll). 

Bir kömür vurguncusu 
Kilosu 15 kuru.şa .atılması lı\zım

ge!€'Il mangal kömürü 25,85 kuruşa 
sıııtan l'brah~m oğlu S~ılımış Yılmaz. 
MHI! Korunma Mah:keın.es.i.nc veril
mlşUr. 

Dünkü 
Meclis 

Büyük Millet Mecfüi cliln Refet Ca
nıtez"i.a başlcanlı~ında toplanmıştır. 

Medis, Ankara f.lektrik ve IIavagazı 
ve Adana Elc&arik miiesseselerinin idare 
ve işfctilme~ine ;ıit kanun ile Y.llova kap 
ltcaları işletme idaresinin 910 bilançosu 
hakkındaki ma.ı:bacayı kabul etmiştir. 

.Memur ve mÜHahdemlcre verilecek 
fe, kıılilde zam kan:.Uıunun dokuıunru 
maddesine bir fıkra ilavesine, PosHı, Tel
~raf ve Telefon Umum Müdürlüı(ü teş • 
killıındak.i •Üvnri miivezz.ilcrc yenı bedeli 
ve l)evleı Ko~ervaruvarı tiptro, opera, 
balet şubelerinden mezun olanlara elbise 
verilnır~ine ait kanun layihaları ile ba\'a 
.ınıfına verilecek nmlara aiı kanunun 
hazı maddelerinin dcı(iştirilme,ine, subay, 
yüksek mühendis, ıı-keri} ük,ck miihen<lis 
ve a\kcri mühendislere ihıisa' ücreıi ve
rilme,iııe ait kanunların da blriııd mü • 
zakeresi rapılmı,tır. 

Biiyük Millet Mecfüi gene dünkü top· 
lautısında Türk par.ısı kı)·meıini koruma 
kanunu hiit<üınlerinin dcı(i,tirilmcsine ve 
Tunceli viHlretinin iclarc-;İne ait kanun 
hiikümlcriıun iki rıl daha uzatılmasınil 
dair kanun 11rih.ılarını kabul ile l!cle<"ck 
çarşamba j<:ÜnÜ lllJ>lanmak üzere daı'111 · 
mıştır. (a.a.) 

Varhk Vergisi 
, 

cetvelleri asıldı 
Aııkııra'nın Varlık Vrrgisi mUkel

leflerinin isimleri, clll.n sabah Maliye 
T.ıhsil ŞubC'lı•riyle Vilayet, Beledi
ye, Defterdarlık ve Çankayıı kaY
mak:ımlığr önlerine :ısılmıştır. Ala
kalılnr clefteı·lerin buluıı<lutnı yerle. 
r<' gelerek [\1lll{ellefiyet miktııı.ı·la
rınr öğTenmekteıllrler. Defterlerin 
başııul:ı bulıınaıı memurlar gerı>ken 
izahatı vermektedirler. 

İımir'de Varhk Vergisi 
lıınir, 16 (Telefonla) - luııır vila

retinde Varlık Vergisi cecvellcri bugün 
a~ılmışur. Merkezdeki 25.257.200, mü! -
ha.katla beraber 27.002.700 liradır. Mer· 
keıde mükdlef 'a>·ı<ı 2798 karal;ırda 
1779 dur. Ba)'ın<lır 295.250, Urla 29.500, 
Dikili 53.515, Çeşme 3·f.200, Ödemiş 
212.500, Tice 5'7.290, Karaburun 19.000, 
Menemen 65.350, Seferihisar 18. ~oo. Kc· 
malpaşa 227.250, Kuşadası 69.000, F~-a 
ı ı.675, Torbalı 32.622, Bergama 263.700 
lira vergi verecektir. 

hmic'de azami vergi 3 müessese üze· 
rinde 700.000 liradır. Bir müessese 600 
bin, üç müe~se1e 500.000, bir mües•c<;e 

. 4-00.000, bir müesse!le 350.000, üç mües· 
sese 300.000 lira, bir mües~se 273.000, 
diğer bir müesse«e 260.000, bir müesse~c. 
se 25-0.000, 3 müe .. ese 200.000, birer mÜ· 
es~se 185.000, 172.000, 175.000 Lira ve· 
receklerdir. Ayrıca ..( mücsse<;eye 150.000 
er lira vergi carlu.'<lilmişıir. 

Bazı katarlarda 

yemekli vagon 

bulundurulmıyacak 
Bizı> verilen uııt.I(lmatn. ıı:üre, giirıl

li>n idari lllzıınıa mebni ve l!l.ı:uıı~ 
cuıııartcsi günundı•ı ltibareıı lıaşlaıııak 
tizt're llaydu.rııa~adan euıııartesi ve 
pııuıTlrsi günleri ııaat 11.30 dıı krılkan 
6, ve pnzarte;.i günleri saat l!l.:ıu dıı 
,kalkan 10 mımrıralı kıLlarlarlıı ./\nkn
ra'dnn pazar ıı;llııleri saat 16.!!0 ıle 
kalka'1 9 ve salı per~t>mhe gilıılcri ı;aııt 
19.lili de kalkan 5 nıım:ıralı katarlar
da yemekli vagon lıulun<lıırıılıııryııcak-
tır. (n.a.) 

Y eniçağ köylülerinin bir 
hayırseverliği 

YeniQağ, 16 (Hususi) - 34 yav
ruya bakmakta olan Yeniçağ Çocuk 
Esirgeme Kurumu yuvaRıııa ıııahiye. 
mizin köyleri tarafıadnn bayram he
diyesi alarak 398 lira bağlanmı
şımdır. Köy!Ulerimizin bu ha~'ıree
verliğl muhitte IJtlkrarıla karşılan
mı,tır. 

GÜNÜN GÖLGESİ 

Bu okuyucumuzun arzusu 
hepimizin arzusudur 

A NKARA artık ıaın bir talt<be 
,chri olnıuştur. Hükümet mer· 
ke-ıimizcle sivil ve a~J..er, kesif 

bir yiiıksek tahsil gençliği ka) naşıyor. 
Fakülte mevcutları, yıldan yıla, kabar -
maktadır. Bu, öğünecek tarafımız .. 

Fakat bu ilerleyiş '\·e artış, ihtiyaç· 
Jarınt ela birlikte &etİrİ}·Or. Ankara 
)iiksek tahsil gençliği, haklı olarak 
bizıkn birçok şeyler isti~·ebilir. 

Bir okuyucumuz, bize yolladığı 
bir mektupta, bir okuma. ye.ri ibtiya· 
cı Ü5tünde du.rmuştur. Çoğumuzun 
duygu ve dıişüncelerine tercüman olan 
bu arzuyu aynen nakle<liyorum: 

"Bir anu: 

Ankara'da yii.Mek tah~illerini ik -
mal etmek için teşrin aylaruı<la gele
rek mayıs ve haziran<la evlerine clünet'I 
birçok gençleri tanıyorum. Bunlar, kı· 
ıın 'IOğuldarına karşı küçük bir tedbir 
dahi alamadan Ankara'run eski evle -
cinden birin<le her tarafın<lan rüzgar 
1!1cn, sıhhate çok ııykın bir odamıda 
oturmakta ve tcclrisat senesini ıamam
lamıya çal11maktadırlar. 

Benim burada söylemek istediğim; 
konforsuz olarak günlerini geçiren hu 
ı::ençlcrimi7in dttslerini çalışaçak bir 
yer bulamamalarıdır. 

Mevsimin !Oğıık gün ve 'gecelerin
de Ankaranıızda talebeler için sessiz -
ce çalışacak hir yerin olmamasını esef. 
le anılmıya değer buldum. 

kütüı,haııe ve ayrıcıı bir de Maarif kü
tüphanesi vardır. Hal.kevincle mütalea 
yapmanın imkl.nı olmadığına ve .Maa
rif küıüpaııe~inin de çok küçük ve yal· 
nız gündüzleri açıldığına göre ytıkar· 
da mevıuu bah•ettiğim yüzlerce talebe· 
o-in ihtiyacını kar,ılı)·amıyacağı açık· 
ça görülmektcclir. 

Bu vaziyet karjutnda talebelerin 
eeltricı muhtelif ıcmtlerin<lcki kıraarha· 
nelerin sobaya yakın, radyo sesinden 
uzak bir ye.rinde den ç.ılışmıya gayret 
ettiklerini gördüm. Onlann hnabına 
bir bal» ve bir vatandaş sıfatiyle üzül
düm. 

Geııı;Ierimi1in bu ihıiyaçlarmı kar
şıfımıya maruf olarak gece ve ~ündür 
açık bulunacak bir müıalea ~t!onu te· 
min edilemez mi? Veya müsait bir 
kültiir mü~~eseınizin bir salonu buna 
t:ıh~is olunama7 mı? ! 

Cknçlerimizin bu va1İ)'t'tini ala -
kadarlara gazeteniz va.ıra~iyle duyur -
manı:rı dilerim." 

Kütüpane, faküftenin bir tamam
layıcısıdır. Fakat, okuyucumuzun da 
haklı olarak dokunduğu gibi Ankara· 
da henüz ı::eniş, feralı, rahat bir oku
ma ~alonunu kuramadık 

Bu td<lif, üzerinde durulabilir de
ğerdedir: acaba binaları elverişli olan 
~ okullanm11dan birinin salo
nu bu hayırh i~ ayrılama:r mı? Sıcak 
ve ışıklı hir salon, bir~ gençlCt'in 
canım kurtarabilir. 

17/12/1942 

Tutum ve artırım haftasına 
raslıyan Bayram ! 

Yarın Kurban Barramı ! 
Ma~azalar, şekerci <lükkanlan. do

lu ınu, de~il mi? Vakit bulup dikkat 
cclemedim. 

Fııkıu heı>ini7 şu ~uali ya sormuş. 
yahut düşünmüş•ünüı<lür: 

- lh) ramda mi,afirlcre ne ikram 
t'<lece~iz? • 

Her halde şeker değil; 
Her halde şekerleme değili 
Her halele çikolata dej(il; 
Her halde likör dc:ğil ! 
v. s. v. s ... 

Nih:ıyet zi}·arctçilerinizin ağzını 

mutlaka tatlılandırmak i'ıiyorsıınız 
şeker kahına incirle Üzüm koyar, likör 
kadehlerinde pek ko> u olmıran pek -
me1 sunahilir,iı!iz. 

Bu iiğutkrimin \ebehi. sadece. 
dünvanın maliım olan hali değildir. 

& harram. a}'nı ;amanda, cuıum ve 
amrım haftasına da rastlıyor. ...... 

ilanlarda pasaportsuz 

kelimeler! 

Gazetch·nl~ çıkan ilanları, sahip • 
leci yatar, ı.:iindcrir \'C na'11 yazmışlar· 
sa iirle çıkıııasını da ,arı koşarlar. 

Bu il:ınbr arn~ıncla hir takım l"Y,l • 
'aJloM\Uz kelimeler ı:iirdlii;ünıden bah
st'<lcrek }aıdığım hir fıkra hizim ı.:,ı -
Tetcde il!n i~lerine karı~an arkadaşları 
ilı.:ilenclirmiş: bana sordular: 

- Ne yapalım? Bu kdimcled na
sıl de~i~ıirclim? 

Hayır, J:37ete, ilanların metnini dc
ğişcireme7, lknim yazdığım, o iHlnla
rı y311p J:İincleren s;ıhiı>lcrintodir. On· 
!ar hu tiirfü kelimeleri kullanmaksı • 
7ın iffol:ırını yazsınlar; onu isriyoruz. 

G Ben niçin hu üç merakı ken. 
dimde ıoplıımışım? Simdi nnladınız 
mı? 

• •••••• ? 
- Geçen gün f.ta.nhul'un me hur 

iki kullıbü bir "<lostlÜk maçı" yapar
larken l<avga ~k:ırmı~lıi.r; me>danı hı
rakıp çckilmi~ler ... 

T:ım zamane \İyas<'ci gilııi ..• K<'el11lt', 
bir ıaraft.ı doscluk !konu5nıaları olW" -
ken bir taraftan Pearl Harbour'a bas• 
kın ... 

*** Saldırganlığın tarifi! 

Ye.ryiiziinde mHlctle.r, birjhirleri • 
nin boğazlıınna sarılmadan enci 
hir müddet • daha o zaman saldırgan 
karşılıj:ım hulmamışıık! . "m\ııcca • 
'iz" in ıarifinc çalışılmıştı. Galiba, 
insan ojZulları bunu :;özle bin'hirleri -
ne anlatamayınca t:ıtbikata geçtiler: 

- İşte salclırı;anlık bu<iur; o;..ıl • 
dırı;an da buna derler! d('mek jsted'i -
!er. 

mııa ~aıdırj::anlığı ve sal<lı1'pol 
tarif rclemcmi• olanlar v:ırnl, hranhul 
f!a1<:1clcrinde çıkan hir zabıta h:ıl-ıerini 
okusunlar: herifin biri oıobü•ü dur -
durmak için tabanca ını çıkarmış, iki 
el ateş etmiş. 

İşte •alclırı:an hu ac1ama, saldu • 
µnlık da onoo harc.-kerine derlcrl 

*** Yüzde elli Osmanlıca! 

Ortada Osnı~nlıca diye hir dil 
var mıdır, yok mudur? Bunda şüf>he
si olanlar, şüphe «lcdur-unlar. 

Ben buı:ün "yüzd• elli o~manhca" 
yı keşfotcim. Bunu da !:>ana k~fettiren 
yeni çıkmış bir tak\'imin il.inı oldu: 

Gerçekten, hu rakvimin üst1in<ie 
'"falanca tab·imi" };t:ıdığı halde nlıın· 
da "Tal.."Vimi falanca" yazılı. 

İşte " yiizde elli Osmanlıca" bu<iur. 

.Halbuki hu pasaportwz kelimeler, 
ilanlar ı:ediğin<len dile ı:irrruye de -
vam ccliyor: dün <le hir il:l.nda "pro -
düksi}'on" kelimesi vardı! 

*** Siyaset, harp ve spor! 
*** • Mektuplaşma: 

Hem 'pora, hem de ~iyasere ,.e harp 
baherlerine meraklı olduğunu bilcli
ı!'imiz biri~i dc.-di ki: 

Ağır iı~i karii 
alacaklara 

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

Anılm.ra Vll..Mllllnden : 
MUe&<ESeler : 
1) lllll&tııhdernlerln ellerinde aonıtet -

rln - UkkAnun aylannda atır lşcl ek -
mek kartı bulunan ve elyevm tşlt.'ll"ln.e 

dç"ıun edC!n wcııerın.e atır JşcJ eJ>mck 
kartı almıı.k lsllycn mUesseseler bu 
mUsta.hdemıcrının liste halinde birer 
nilaha tıeyannamelednl tanzım edcrcık 

Beledıl(ye lkt.Jsu.t MUdUrlütUntin St.ad -
yorndaki aQır tacı bUro6una verecekler
d11'. Aynı zamanda bu tıeşannamelerde
ld eahIBl.ar ~in de ayn ayn doldura _ 
caklan aaalıda ömeA1 yazılı fototrnnı 

veınt<a.Iarı Halk Dalı Lma B!rllıklerlnc 

ibraz etmeden evvel ndJ gecen ntır 11-

çl bUl"06una 11.ste Ue blrl.11ctc vererek vi
ze ettıreceklerdl.r. 

2) Reaml mueeııeeelen:le atır tş ırö -
re.nıertn dell"'"1ez ııı>tlrll ekmek kartı 

o.lrnad ılclarına ve alnuyaca.klarına dııtr 

daireleri tarafından verllceek \'esl.kalan 
büroya Uırnz etmeleri &arttır. Kamjgyon -
ca atır tşcll1ltl kabul edtıeın.Ier Y11kan_ 
dakt madd<'<le yn.znı şeraite tAbl tutu -
J.a.rak deıtı~ır ıı<'llrUl.ere mn.hırua alır 1'cl 
kartı alırlar. 

3) Yeni alacakları atır ıscııeır !cin 
tee: fotof.:rarıı bir nU.Sha beyanname tan
zim ederuk. bunların dn t:!f'klsl gLbl lk
tıı;at MUdUTlUAilnUn yul<anda adı ıretCD 

Bay fhrahim Saffet Omay'11: ııön
dermi} olduğunum hildirdiı!ini1 ese
ri almadım. Sa) gılar. 

T. f. 

Daimi kari 
alacaklara 

Be.ledlYe Relslltılnden : 
1) 1-1-1943 ırününden 11ılbaren eehrl

mlz Hıı.1.k Dıııtıtma Birliklerine kayıt O" 

lunabllmck ve daJimt elaneJc kartı a.ıa· 

bilmek için : 
A) Dl~er eeh!r ve kazalardan ıııe -
!enlerden, ll'eldLklcrl yerlerde Daııı.t

ma Blrllıkleri t.e&kllAtı va.rea bu blr'
llklerden kayıtıannm slllndlltlnl ~ 
ekmdc kartı alıp nlmadtklannı gör 
tcrlr birer OJOr deı714tırme belu63t). 
B) Gcl<llk:l.erl &ehlr ve kazalal'<la ne.· 
l!'ıtma Blr:lliklurl tC$kt1Atı yoksa, ı:n&

halll belcdb-e tC$1d!Atından veya ltö1 
muhtar1Dnndnn o yerden ta.mamell 
a>TJl<lıklannı ve l<:art uınılü vans 
kart alıp almadıklannı, k.nrt UBUlÖ 
yo'kan kart US\llü olmadılhnı blldl.rlt' 
bir (ver deaı.tırme belOoafJ ıreUır' -
melct1 Jsteoneccktir. 

2) Hıı.1 ve vazlyctjyle ya:ptıtı Jet. eeb
rlmlzd'e ıtnlml kn.lacatı kanaatini ver • 
dlrını.,.·cn klmaelcre dal.ınt ekmek 1cnrtı 
verllmb~ktlr. Bu itibarla. 1-1-1~ 
gününden ltibaron llo.lk Datıtnıa Blr -
llkl<!!'l her .ahıstnn veya a\le relslndfl' 
C'Vlerflı in tapulııxını Vl"J"B kırıır.ı !sel'°' 
ldr:ı kontratlarını veyahut <111 çalıettl<• 
lan 14 yert.erından dalmt iıı ı:ö'MilklcrlJJ 
gösterir m utober bir vesfkuYJ lst.l,ye('ek • 

lerd!.r. 
nu ll<!beıpl<ı (Yur deı1(ftirmt.ı belgea'J 

gctlnnlycnlt"re, ve ocllr1mlzde daJml Jal• 
ıac::ıtını ispat lem tcabında tapı.ı11UıT°' 
ktrn muk.ı.vel~nl vcya}>ut dn l:ı yeri ~ 
slkruıını tbraz etmlyenlcre surcll kat~ 
cıJİibaı.ınt el-..""TnE''k kartı vt.'1'.llml:y~~ • 

bUnıeuna verUmcel kar&ılıln vcs1ıka ıııa- den, lel>u V<'Silrnlann elmrllden temin e-
cn.kla.rdır. dllmE'fOI lüzumu ehcmmb'etle sayın hıılJC• 

4) Sonteerln - UkkAntın ·ll3'1an içinde tan rica olunur. 61'fl 
mUPsseseden nynlınıe olanların nyncn 
lslmletlrıt göstC'rlr bir listeyi de bu bil
roya vemılye müegeeclel' mecburdu~. 

IS) Verllecek b~annamelerdc: İt<:lnln 
adı, aoyadı, doıtum tıu1lıl 1ıkamettrA.h a.d
reeı. nütwı tc-r.kı>restnl mUhUı1L"fTlle olan 
Daıtıt.ma Blrlltlnin adı ve numnrıısı, 

Ynı>tığı tein mahlyetl. calıetııtı scmtın 

adı yazılaeıııl< ve işlerinden aynldıklan 
zamo.n ellerim.len aıtır tıı<;"I ekmı>k kart
ları alınarak B!'ledlye İktisat MUctUrl<tl -
tUne la.de olunacıııtı taArlh ve tııa.hhUt 
olunacaktır. Eksik yazılan tıe:Yaruırune -
ter kabul olunmıyacaktır. 

MU-e h11ı1c1 aıtır ıe görenler : 
Cıınkaya Kn:mınkamlıtı, CCbect Na -

hl.Ye MUdUrlUğü, ııe De!Cdlye !ktlsat 
MUdUrl<Htü aıtır !.&el bürosuna bn• vu -
rarak btrer matbu beYıı.nname alacak _ 
!ardır. 

Alman bu beyannameYe rototrıırıa • 
rıru ekl1Yetek !cinde yazılı sor&'lllann 
cevabını doldurarak altını imzaladık -
tan 90Tl1"a mauıup veya ialyı tll btl 1 un -

Güzel bir örnek 
Dördliııcü ortrıokııl talebe içtirn-1 

yarclım kolu güzel bir tcııc:bbliae gi· 
rişmiştir. Okulun fakir talebeslıt~ 
yardım için kurulmuş olan bu J<O 
Öğretmenlerdı:n ve talebe nrknrl':J.Şlll' 
rınclan toplnnan yarılım parnsiY'lt 
her gfln 50 fakir arlcarlaşlıırına sır.si' 
yemek yedirmek imki\nım bulnıı.ıl" 
larılır. 

Bu giizel hareketi takdirle ktıt1,. 
lar ve bir örnek olmııRınr <lilc:rlz. 

Yurttaş! 
Mal azlığına karşı çok mıJ1 
ile karsı konabilir. onıı11 

için he; zamankinden faılıJ 
mal yetiştir. 

• dukle.n J!)ınat Blrl.1ğl veya kurumlannn. ~ &JilOfJCTZTS U ,. 
birlik ve kurumlan olmn.dııtı takdirde 
mıntal<alanndald eınn1yet mcr'kczl<"rlne 
münderecatıru taadlık ettirip Sta<IYom • 
da acıtan aınr ~ bUl'08'Ulla numara 
kıı.nıılııtı vereceklerdir. 

Atır Je(:lllt1 koml6Yonca kabul edl • 
ll!llleırln be)'llnnameıerı üzerine aıtır IS· 
et olduklnrıru ga.terlr damp ve bu bU· 
ronuın mUhUrU ile mühürlenerek kendl
yıtlt bulunıtuıtu Datıtnıa Blrl1!!'1ne ııt • 
dt"!'ek atır ıı~ kartını aıacnktardır. 

<Alır leci vcsl!kası: Y11kn nıta rototra-
tı yaııuıık .................... nın atır lşc!Ultl 

kabul edllmleUr. !sbu ves\lca muknbtllıı
de a~r !ecl kartının verilmesi.) ----~nnııml"ler 14-12-194~ t&rlhlndi!!ı 

CUMA GÜNÜ 
KURBAN BAYRAMI 

Diyanet !slcrl Relsll~tnd<'Tl : ~ 

18-12-942 tarihine rnstlıyan rtı~ıı 
günli Kurban Bayramı oldut:u 1 
olunur. Snnt dRkıka 

Bayram namazı 8 51 

~~m!~~e~nro:ıt~~=: ..C:ı~:~1J: 

bir Kemal Zeki Gencosman !25-12-1.942 cuma ırünı11 ak•emına .lr.a4ar 

pılaca.k mürncaat ve ıttraı:lar anr:ıl<; 
nl IQ'ln t>eııtn<ten •onrıı ubw ve te 
oıw:ı.acaaı 11Aıı olunlll'· 
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S P O R 

Eltopu ma~ında 

Ha'kevl. Resı·m ve f _.:!11111111111111111111111111111111a.. _ nü •aat 15 te Afyon'da Yedinci İşlemıc ı 
- S A k 1 : Müdürlü~ hina.•ın<la :yapılacaktır. VİLAYETLER 

Fotog"' rafmu··sabakası _§ ayın n ora dara: 4- Bu işe girmek isıiycolerinı-----------= (917,89) liralık muvakkat teminat il< D h • ( • h 
: Türk Hava Kurumu E kanunun ıo. en maddesinin (F) fıkra•. O 1 ıye mü ta OSSISI 
~Ankara Şubesinden: : ı.:ereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret ve,i· 

Her sene yapıtmaıkta olaın amatör - : kalariyle teklif mekruplannı muayyen 
resını ve fotoğraf mfu.aıbll'kası, bu se- : Her yıl oldu~ ıı1ıbl bu yıt AA : günde saat 14 tek adar komi,,yon reisli 
ne de açılnuşt B Ü kurban ~uerı her eve utrana- = jine vermeleri llıınıdtr. z ld k E ~ r K " 
ka.ra'da b 1 ır. bu m ·~bakaya An- : rak Kurumu.muz teskllA.tı, mahal- : 5 - Şartnameler bedelsiz olarak Ye- ongu a reg l O • 

HaLkevi Reiısliğinden: 

al.nacak · 

Köprü genişleffirilecek 
!stanbul Xn!ıa :\I!ıdUrlUf!ünden : 

Yakında 

Claudette Colbert 
Charles Laughton 
Efissa Landi 
Frederich March 

Gibi clilı-t biiy{ik artistin 
yaratııgı 

Harp O. Tayyare D. 

gücünü 13-4 yendi 

lıi.rak ede~·I~r7~ B~t~ü=ba::~~: :t § le bekcllert tarafından makbuzla : dinci İşletme Müdürlüğünden alınabilir. mürleri İşletmesi Sağlık 
tall!ınaıtnaımeyi aşağıya y1121yoruz: : toplanacaktır. Her hangt bl!r ae- : (10801) 6900 Teş.kilatr Başhekimliğin -

: t>eıııe eııeMnde dert kaın.nıar en = Muhtelif malzeme alınacak den : 
Amatör resim sergisi 

Bu müsaıbajuııya, yalnız Ankara'da
kı amaıLörler lştiraık L"<ieıbilirler, ser
gıde teşhı.r edilL'Cek ı~.simlerin m<:v
zuları serbebtıUr. Yağlıboya, sulu.boya, 
P?.Stei, gua,ı, o!ort, taıhta üzerine ı,:ra
vur, karakaiem, deso:-n gfüi reı;Lm sa
natına at her nevi eserlc.rle müsa
b~a,}·a ~l~raık edilobUinlr. Teşhir e
dıle_cek reslmlerin doğrudan dogruya 
taıbıattan yapılmış olması lazımdır. 
~arlı>ostaldan veya heıiıangJ bir ori
Jınalden yapılmış kopyalar ve büyüt
m€'1er kabul olunmnz. Eserler çerçe
v~ olacaktır. Her am..'lılÖr arw etti
ğı kadar resimle miısaıbakaya daJıil 
olaıbllir. 

-= ~:~~~ıı:J:=~=: ;~~~:~ ~ D. D. Yollan Umum MUdtlrM!kUn - Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri !ş-
den : !etmesi: sağlık teşkiJA.tına 300 lira 

S. ı. 94.'l cımıa günü saat 15 1ıe ts
ta nbul :Nafıa .MüdürltiW binasında ek. 
~ilime komisyonu odasında (36279) ıra 
ke$1! bede?M Küe11kçekmecc kluıgir köp 
rtısüniln ııcınrl kıi!ım gesı!şletfüne1<ı a
mel!yes1 IJca.palı zart usulü ile ~.itme
ye konulmuştur. 

Mukaveolı>, eksiltme, bayındırlık işle

ri l::R:l'1'11'1 ve ft•nn l sartnamelerl, proJe, 
lw:sıır hUllıs;ı~ı ile buna miittererrl di
k~r evrak dalreslnt!e gôrülece-kttlr. 

Türkçe 

Kanlı saltanat 
: evlerme gönderU1r. = Muhammen bedeli (13272,35) on üc ücretli bir dahiliye mütehaa.<ı1sı a-

MuvakkAt teminat (2720) Ura (93l Filmi Ankara 'mıza 
geliyor 

kuruştur. ' Dün A11kaıraı;:ücü sahasında Askeri 
Gücicr eltoııu nıiısaıi>akalarma devam 
edildi. Günün tmicık miısaıbaıkası 
Harp Okulu ile Tayyare Dafi Gücü 
arasında yaınldı. Takımlar saha~·a 
haıkem B. Kenan'm i.clnrcsindc ~öyle 
czktılılr: 

Harp O:CUlu: Sertaç - Cnhıit, Zafer
Siıl~yman Celııkcan, Kadılr - Emıin, 
Ncjrut, Nadi, Nazmi, Raıgıp. 

: Şubeml7.de. sayın lıaJkın her : bin lkl Ytiz yetmıs iki lira otuz beş ku- lınacakbr. Aylık ücretler üzerine 
_ ttırıu arzusunu 3ı·corfııe ı;ret1mıek : ~ ve muvaJcka,t teminatı (995.43) do- ayrıca pahalılık zammı verilm<>kte
: kurban ve kuroo.n bedcl1 tober _ : kuz Yiiz doksan tx.>ş ıı.ra kır1c üc kuruş ciir. Taliplerin 25. 12. 942 günü ak
: rillcnru kabul etmek üzere bay : ol:ın mllıhtcııt cln.cı ve miktarda c25) şamınn. krula.r Zonguldak'ta işletme 
- ram lrilnlerl de dahil olmak Uze : E yirmi bl'6 kalem ı.nn~ıat ve su tesisatı umum mUdilrlü,ı'ffi.ne müra<>.aatları 
: re her ııün sabahtan akşama ka _ : malzcmcsl kapalı zart usullyle l'!ksllt _ llA.n olunur. 301• 
- dar munur bulundurulac.ıktır : meye cıkanlmıı;ur. Ek.~lltrnc 24 tılckAnun İnşaat yaptırılacak 
: Şubeml2 Halk~! öntlnd<'kl Ha _ : ı942 tarilılnde pe1"$("1Tlbc ııünü saat 16 Zonguldak VllAyetı Daimi Eneüme -
_ va Kurumu Umumi Merkez! bl - : on altıda Ankara istasyonunda ikinci nmden : 

tsteklller!n teklif mektıupl)an ve l"ll 

az hlr taahhütte C20000) liralık bu ise 
twn:zer lf! ya.pUl':ına dair tdarı>lenndrn 

almış oJdul':u ves kalnra istinaden 1~

ta.nbul vllllye<tlne mtıracaatla eksiltme 
tarttıtnden tatn ı:rünlerl hariç 3 ırun ev
vel alınmış uhllynt ve 942 yılına ait 
Tiearet O<lası vcsl'kaları ili' ı:relmelt>I'l. 

Yıol inşaatı 

Çankırı Nafıa l\.J tidurlüğünden: 
21. 11. 94Z ıarih ve 7648, 2ü. ıı. 

942 tarıh ve 7752, 2!-1. ll. 942 tarih 
ve 7ti56, 3. 12. lM2 tnı ih ve 7660 nu. 
maralı .ı;ny,ctelerle il n edıleıı Çankı. 
rı - Kastamonu yolunun 30 ilfı. 3 2 
inci kilonıeırcsJrııle Temizdere mev. 
kiinde ın ıa cılllecck olan 67469 lira 
~8 kunu1 keşır b ılelli ;ı. ul inşautıua 
ıhale guııüuıle talip çıkmaclığıntlan 
eski şenıl ı ılahili·nılc ihalesi 10 gl.in 
ılahcı uzatılnıı:.;tır. 24. 12. 942 tnıilıuı
de perşembe gtiııil saat 15 le ihalesi 
icra eıllleccklir. Tallplcı·in vakti mez 
kurrla Çankırı Nafıa ılairesiıııle te
şekkiıl eılecek konıisyoııda hazır bu. 
lunmnları. keşi f -evrakını görmek is. 
!!yenlerin n ıfıa daiı·esinl' mUmcaat-

Ta:yyarc Dnfi Cikü: Mehmet -
Neomi, İl\mn - Kfı.ı.ını, Ta.rı.k, ~ere! -
Muammer, .lact, :Wasan, Ertuğrul, 
Bahri. 

: nası icmde<lir. 1556 numaraya da : işletme blnaSlnc!a toplanacak komisyon _ Zonguldak seh.r! !cinde Halkevı bina
: telefon edlleblllr. 3024 : ela yapılacaktır. Bu işe girmek l&tlyen- sında yapılacak (20342) lira (42) kuruş 

(2275) 117 

T esisat yaptırılacak 
Al'yon vııtıyetınılt>n : 

Oyuna Tayyare Dalı Gücü ba~ladı, 
1lk anlar Tayyııre Dafi Gücünün ha
kı.miyeUnde g<:-çU. En tchlikeld mu -
haciml<.-ııl Ertuğrul'un i~·ı tutulması 
sayesinde gol çıkıı.rıım:ııclılar. TEllj·yare 
Dafi baskısın.dan kurtulan Hıı.rp O -
kulu Nadi vasıtaslyle üç sao·ı yaparak 
galip vazl•yctı:- g'(.'Ç'W. Tayyare Dafi 
Gücü de Ertuğrul va.;ıUısb le iıki sayı 
yapınca oyun çok heyecanlı blr hal 
aldı. Harp Okulu Emin va<:ıtasi;yle 

ikıl &'tYl daha }aı>arnık Ertuğrul'un at
tığı üçüncü golle il<k partlyi 5-3 gali:ı> 
olarak ıtıltiroL 

Es~rln ı;önderile<:t>ğl en son gün 15 
sonkanundur ve bu günün akş;~mına 
kadar IIalkevine CScıkreterliğine> 
~akb~~ muıkabilinde teslim edllmeli
dı.r. Muddetın bitmesinden en çok bir 
haf~ sonra toplanacak Jüri ı~imlerl 
tasnı~ ı:-decek ve dcrecelt>ndlrccektir. 
Sı~a.s!yle derece alan Uı: kişiye nakdi 
m~k~at verilecc-ktıir. Birinciye (80), 
~ncıye <50>, üçüncüye (35) lira ve
rıl~l"ktir. SergidP derece alan resim
ler ıade edilmez. Jüri karnrından son
r!l m~~afat kazananlar Ulus g~ete
sı~·le ılan edllecek, 'bundan sonra mü
k.afat a!.an .. :~slmlerlı:- j[irlnin teşhire 
layl!k gordugu ı:-•erler toplu olarak 
Halk_e~i salonunda t<.'.şhir E'<lilert'ktlr. 
Sergının mücideti 15 gündür. Birinci 
ikinci. iiçün<.'ü m(~kfıfa.tlan kazanan~ 
lar Halkevlerinln a,çılı~ töreninde. u 
mum Halkevlerl mlbnbakalarında de
rece almı!) rooimleNl.en mürt"l<:ke-p 
serglıye istimk ettirilecektir. 

':; 1111111111111111111111111111111 I ~ !('Tin kanunl vesika imiyle muvakkat kesit bedelli salonlarda tevı;!, t.a.mlı" ve 
teminat ve tekliflerini eksiltme saatin _ c:-atı işi 9-12-1942 günUnden 1tlb{ır,•n 16 

Devlet Demir yolları den bir saat evveline kad.-ır kom!~yon ııün müddetle kapalı zart usullyle eıc . 
rclslli!'lne vermıs olmalnn !Azımdır. sllLmeye konulmuştur. 
Ş.ırtname ve mukavele projesi pnrasız EksllLmC'6l 25-12-19·12 f'Uma ııünil rıa· 
olarak komisyondan ver111r. 6638 nt 11 de Zonı;ruldak'ta hükümet kon:ı _ 

Afyon memlokct ha~tan<'Slnm J.2251 
lira kC$l! bedelli elekl.rik tesL<ıatJ kapa
lı zar! usullyln eksllı.ııı"Ye konu.lınuştur 

1Jdiıci partide Harp Okulu adam
ekıllı üstün ıblr oyun tutturarak yap
t.ı:kla.rı ~ekiz s:ı.yı:rn mukabH Ertuğ
rul'un rıenaltıdnn yaptığı bir snyıyla 
oYUllU 13-4 !karuıınınış olıı.rnk saharlan 
ayrıldılar. 

Buı:ün Öğleden oonra Harp Okulu 
salonunda A!lkeri Giiclcr basketbol 
maçlarına ~:ım edil.cct"ktir. 

Yüksek okullar 
sporcularının İstanbul 
seyahatleri geri kaldı 

Bayramda İ~tanbul Üniversitesi ile 
bir spor teması yup.1cak olan A akara 
yüksek okullularının se>ahati geri kal -. 

Bayram kupası 

Gazi Terbiye Emtiıüsü, Sıyasal Bil -
gilcr Okulu, Yüksek 7..iraaı F.nstitüleri, 
Dil ,..e Tarih Coj:r,ıfya Fakültesi arasın
da bayramda bir ba,ketlxıl, volcyhol tur· 
nuvası yapılarakıır. Darramın ikinci gÜ· 

nü saat oc dörtte ha~lıyacak olan bu tur· 
nuvada çeokilcn kur.ıra ~öre evvell Y.7.F. 
ileo D.T.C. ar;mn<la \C :ırkıhından G.T.E. 
ile S.B.O. karşılaşacakl.mlır. Galiıılerine 
kupa verilecek olan 1'u turnuvanı n fina· 
li bayramın diirdüncü. _ı.:[inü S. B. O. sa . 
!onunda yapılamkrır. 

T enisçiler futbol 
takımmm maçı 

Tenis Ajanlığından : 
Bayramın birinci giinü c;.ut 10.30 da 

teni.'çiler futbol takımının maçı vardır. 
Oyuncuların saat 10 da •ta<l}"Onıda bu • 
lunmaları rica olunur. 

CEMiYET HA YATI 

Toplantı 

Tilrk Yüksek Ziraat Mühendisle
ri Birliğinılen• 

19. 12. 9~2 cumartesi günü saat 
15 te Yerıişehir'cle birlık biıı'll.Stnda 
bayram münasebetiyle bir toplantı 
yapılacaktır. Azamızın gelmeleri ri
ca olunur. 

Mutlu bir doğum 
Konya mebusu D. Galip Gülte

kin'in dUn bir kız çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Yavruya uzun ömilrler eli. 
ler, anne ve babasını tebrik ederiz. 

Ölüm 

Eski reji direktörlerinden ve soın o
larak lnhhıarlar Umum MUdürlüf:'U Zi
raat Sutıcsl MüılUrlilğtinde bulllıllmuıı 

olan Adil Scvll'ln, lstanbul'da tedavi 
edllmekte olrluAu Pastör Fransız has-

Deri caket alınacak 
D. D. Yolları Umum M U<lilrlU _' 

tünden , Balast ihzarı 
M uhammen bedeli 37500 (otuz D. D. Ycılları Kayseri 4 . .İş. Müdür-

l'ıındn <laLml encümen rty::ısctlnde yapı
ıara ktır. F:ks1ltme şartnıunffll ve buna 
müterım1 evrak her vakit daimi erıcü

mm kn!Mnl ve Natıa Müd-Orl.vetlnde 
ııörtı ıetılllr. 

1 - fh,ılp 6. ı. 943 t.arlh!ne müs.aıllf 

eıı.rı;ıımba ııilnU ı<aat 15 t<'. \'ll~'eı hıi

küm<>t bln1111ın<1a da imi (.'Jlctimende ya
pılacaktır. 

y edi bin beş yüz) lira olan 500 o.- lüğilnden: 
det den ca.ket 28. 12. 942 pazartesi An.kara-Kayseri hattı Km. 207 de 
gilnü saat 15,30 da kapalı z arf U- <40001 nıet.remiık:iı.p Ibalcıst ihzan .ka -
sulü ile Ankara'da idare binasında ııalı zarf usuliyle eksıJtmeye konul_ 
toplanan merkez 9 uncu komisyonca mu~tur. Beher nıetroml!.kap balastın 
satın alınacaktır. muhammen ıbedeli üç yüz kırk ilki 

2 - J\luvrıkkat kmlruıt 918 lira s::ı 

ku:-w;tur. 
3 -- h'.eşlHname. p!An, umumi husu-

k 
Muvakkat teminat (lS25) Ura (f:q l s i ı;art.nam<'Si mukavele nroJ<:si, ~llt-

urustur. "' 
me aartnnmesl nafıa muaurlüğlindc 

!sin bedeli 1942 yılı bütceslnden ve -

Bu işe girmek isti~nlerin 2812,50 kuruş olup muvaıkkaıt teminat ml!kta
(iki bin sekiz yüz on iki lira elli rı 1026 bın yirmJ altı llradır. 
kuruş J liralık mı1\rakkat teminat i- Eksiltme 4.1.943 Pa:T.artcsi ,gün il sa-

rll<'<'<'kllr. 
:Ekslltım~ye Klrml.'k istlyenlerin !ha le 

ıı<!nündcn en az sekiz gün evvrl 7.on -
guldnk vllAYt'llnc müracaat e<lerr'k vl • 
!Ayet maknmından alınmış mütNıhhlt • 
ilk ehllyr-t v~lkaslyle tkaret orıa.~ın<lnn 
bu yıl lclnc!e ahnmıs veı:~a ._.e muvak
kat temlnntlarınıı nlit makbuz veye ban
ka mr-ktubunu • ~"' tl"kllt mektuhun·ı 
muhtevi ve 2400 AA>'llı knnunun 32 nci 
mııdıleıılnln tarifi vechllf' hRzırlanacnk 
kRııalı zartlannı C'l1 ı;r~ ihale sntltırlı-n 

bir Ml\t evveline kMlar makbuz muk;ı
bllln<le c'la imi enctımen reisliğine ve -
rllmle olmaııı l!An olunur. 

.. Eserl!!-rln sergi kapandığı gündı>n 
ıtrilbaren (1) ay zarfında Halke'V'I Sf'k
re~erlli\'inden alımnası 1€ııımclır. Bu 
muddet zarfı nda alınmı:vıın rı:-c:tm ler
den dolayı mesuHyet kaıhul roilme2. 

Fotoğraf sergisi 

le kanunu n tayin ettiği vesikaları rut 15 te KaySC'ri'de 4. lşietJrn(' komls-
kl' 1 · yonunca yapılacaktır. 

ve t e if erırıi ayTtı gün saat 14.30 İsteklilerin kanuni vesni!k ve mu-
za kadar ad• geçen komisyon reis- kk 
liğinc vermeleri liizımclır, vıı.ı at teminaıtlariyle muayyen ola'TI 

$ 
glin ve saat 14 de ka<'lnr tcklH zarf-

a r tnameler 188 kuruş mukn.bi - ların1 komisyon katipliğine vermele
liııtle Ankara v e Haydarpaşa vezne- ri li12ımdır. 

D. D . Yollıı.rı Y edinci 
Mildilrlüğünden : 

!erinden t emi n olunur. (10677) 6763 Sıırtnıımp ve mukaıı;el ı> projekrl 
Çam kereste alınacak Kaıyseri 4. İı;letm"' komisyonundan ve 

Anka.ra garından parasız olarıııl< veorl-
İşletme lir. (10803) 6899 

M uhammen bedeli (86l5,36) lira ANKAR A BELEDİYESİ 
(1900) ııAiet muhtelif ebattıı. çam 

Bu müsaıbaıka,ı;a yaıln~ Anıkara'da- dilme, çam kalas, çam tahla ve 8/M 
kl amatorıer ~wak edeoiUrler . .Mu- /M lik Kontrnplak 6/1/1943 Çarşam
sa:baıkaya her .n~l 1.otoğraı gonderı- ba günü saat 15 cieAfyon yedinci iş
:eını.ır . • v.ıe1.-zuıar serlx~Ltıır. Foı.ograf- !e tme Müdürlüğü binasında kıı.palı 
lar en aşağı ı3xıı:s boYunda oıacaık zarf u.suliyl e ekRiltmesi yapılacaktır. Kalabalık yerlerde halk 
ve teşhir ooıJL"Cok ;ıekiılde kartona ya- B u işe girmek istiyenlcr (646,15) 
pışmış bulunacaktır. 1''otoğratların liralık muvakkat teminat ile kanu - sıra olacak 
mat veya ııarıak, krem..,veya beyaz nun 10 uncu meddcsinln (1'') fıkra- Ankara BeiedlYe Re1;;u.-ınden: 
olmasında nuı.Ju:ur yoktur. Herkes sı gereğnce lüzumlu ehliyet ve Ti- ı - Ucüneü maddede yazılı husu..'llar 
ar.lu ettii.'ı mıkla.Na fotoğrafla mü- caret vesikalariyle birlikte muay _ bcledıye temblhlen arasına alırunıstı.r 
s:ıı._bakaya ışLirak edebilir. lioyaırna ve ym gün ve saatte komisyon reisli :.ı 8 nı 

"'ine mu··racaatl.·•rı 1·1a-0 olıı nur. - - u ara ll.Ykın narekct edenler 
roLuş yapılını.ş fotoğraflar müsabaka- 6 1608 ""'7 (10693) 6806 ve ~., 5 numaralı kanunlara ııore 
ya dahıl e<lhlmc..zler, Fotoğrallnrın ti- c('ZaJand.ınıaraklardı.r. 
zerinde veya fotoğrafların bulunduğu B 1 'h 
zarfta hLÇ bir isim ve adres bulun- a a&t 1 zaratı 8 - A ) tht.ıyaç maddelerln lll daA'JtJ· 
mwaca'ktır. Her Iotoğrn[a bir rumuz D. D. Yolları Kayseri 4. İşletm aıında ve bunlar tı;ın ıcart verlli$11ıde. 
konacaık ve aynı rumuzu ta.şıyan a,y- Müdürlüğünden : e 8) NakU vasıtalarına btnıaıe. 
rı blr zart içlnde fotoğrafları gönde- S ivas • Sam~un hattı Kim. 369 C) Umuntı yerlere ırtrış ve cıkşta na.ı-
renln sarih ııAiı·eısi bulunacaıktır. Mü- 371 arasındaki ocaklardan lSOOO) kın birblr1 ardJ sıra dlZllmeıerı mecburt-
sa.'bakaya göndenilen fotoğrafların ne- metremiltap balast ih:Garı kapalı dlr. <3409> 3!192 
gatlfleri saıhcbtnln elinde olmalı.dır. zarf usul iyle eksiltmeye koııulmu:ı 
Fotoğraflan.ri gönderileceği en son tur. • 
gün 15 son:kll.nundur. Bugünün aıksa- B eher metremikip balastın mu • 
mına kadar Halkcvine <Seıkretedii,ri- hamnıen bedeli (318) üç yüz sck
ne> makbuz mukaıbilinde teslim edl- sen sekiz kuruş olup muvakkat te-

JANDARMA 

Gürgen odunu alınacak 
lecoktir. Müddetin bitmesinden bi.r miııat miktarı 1A55 bı' ıı do"rt ..,;ız hafta t ı k j' l " , TU Ank:ıra Jandanna Satm Almıı Ko -sonra op annıcuı · liri oto~raf- eJli beş liradır. 

(100!50) M71 

Tesisat işleri yaptırılacak 
Kastamonu Nafıa Müdurıu~ıinden : 
Kastamonu lisesi yatakhane bina.'<! -

nın ikmal lnoaatı lle ~raber ıııhhl ve 
clcktrlk tesl.satına alt tanzim edilen 
38.'555 lira 14 kur~luk keşıtnamesı ev -
velce kapalı zart usullyle ekslltmnye cı

karılmıa ve '27 - ı:onteşrtn - 194.2 cuma 
ı;rtlnu ~aat 15 le yapılacak lhale§lne ta -
Up ı;ılanadııtından mezkCı.r tar!htt.>n i
tibaren bir ay l<:lnc'le lhalesınln yapıl -
ması pazarlıll'a bırakılmıştır. lhak>sl zıı 

llkkflnun l!H2 pazartesi irtinü saat 15 e 
kadar Kastamonu Nafıa dairesinde mü
tcockk11 komisyon tarafından yapıııı.cak
lır. 

Bu hususa nlt mukavele, eksiltme 
batvındırhk l1ılcr1 genel ııart.na.meısı hu -
susl ve !cmıt ııartnameler, ke;ılt hülA -
sası, proje slhhl ve el<ilctrnt tes1sa tına 
alt umumi ve !mnl 1art.name yapı ısıen 
umı.ımt aartnamcsl ve buna müteferrt 
ell!':er l"\"rak bUyenlere 9 l.lıra 64 kuru' 
muk:ahll1n<le KasUıınonu Nalla da.lrestn-

lan tasnif edecek ve derecelendlre- E ·ı misyonu Başkanlığından : 
ceklir. Sırnslyle beş kişiye nakdi mü- ksı tme 30• 12· 942 ç~mba Cinsi: Gilrgm odunu, Miktan: 
kiı.fat verilecektir. Birinciye (80), ı- giinü saat 15 te Kayseride 4· İşlet.. ton, Muharnm<-n bedeli: 12000 lira, 
kinciye <50>, üçüncüye (35), dördün- me binruıında toplanacak komisyon- teminatı: 900 lira. 

200 den verilecek veya ı;>oota ne göndt'!ile -
İlk oekUr. 

cüye (30>. beşlndye (25) lira verile- ca yapılacaktır. 
cektir. Serglde deI'l!<:e aılan fotoğraf- İsteklilerin kanuni vesaik ve mu 
lar iade edilmez. Jilrlaıin kararından vak.kat teminatlariyle muayyen oları 
sonra mükilfaıt kau.anan lar (Ulus> ga- gün ve saat on dörde kaılar teklif 
eı:tesiyle ilan edilercelk ve bundan son- zarflarını komisyon katipliğine 
ra mtiıkafat alan fotoğraıt'larla fürl- vermel er i lizım<lır. 
nin teşhire layık gör<lüi'fü rotoii;raflar Şartname ve mukavel e projeler i 
toplu olaralk Hnılke-vl sa.lonunda teş- K ayseri 4 İşletme komisyonundan 
hir ediıleceılc ve altına sa•h!blnin ismi v e S amsun gıırmdan parasız ol nrıık 
konacaıktır. Bu sergi (15) glln açık verilir . (10.94) 6776 
kalacalk ve herkE\.'! Larafı.n.<lan gezile;. y · "f · 
ceıktir. Jüri fotoğrafları tasni.f ve de- enı eşya tarı esı 
rece aılanları te-sbit e1tikten son ra D . D. Yollan Umum MtldUrlUkün -
rumu7.lu zarfları açaca!k ve aym şaıh- den : 
sın bü t ün !otoi(ranarı toplu olarak Devlet Dm\iryollan tenzltf\tll 

Muhafız Jandarma ta.buru »ıtıyneı !
cin kaı>Hlı za rrıa alınacak olnn 200 ton 
odunun ek..<;.iJLmcst 24-12-1942 :ı>cnıembe 

KtinU ı<aat 15 le :;aıııılıacaktır. Şart.zıamesl 
hl•r gün koımlb'YOllda ı;röril lebllk. E111şcr 
tonluk part.Her hıillnnde ayrı n.ırn klrn
ııelere de ihale calzd.i'l'. 

Kanuni ııartıan haJz lsteklllerl.n aynı 
l!'iln belli saatten bir saat önce teklif 
mektuplarını komisyona vemıelC'l'1. 

(10529) 6619 

Muvakkat t.cmırıat. 2891 lira 64 bı • 
ruştur. 

Tallplet1n bu ~ OOrıU'I' m az J"frml 
bln ltraltk le yaptığına dıür lbmz ede • 
ceA'i vesika. ile vi!Ayete mürncruıt ede -
relt komtsyonda.n alacakları ehliyet vıe -
s1ka.~ı. 942 ticaret odası vesllka«ı ve te_ 
mınııt malmuzu Ue tatil g(!nleı-1 ve saat
leri hnrlc, tayin ed'flf'.'n bir ay lıc1nıde heor 
ırtın Narın dnlresl:nde müteşeıcl<iı ko -
ml~yoııııı. milrneaatlllrı ilAn olumrr. 

(10649) 6672 

Mecra ve fos septik inşaatı 
!~ta.nıbul ll(ol('(]lşeı:Uıden : 

ııorülür ve nlınabll!r. 
4 - İstekli olanlar bu l:sc g!rmf".J< U

Zl'l'e ıılaca.kları ehliyet vcs~lnrı lcln 
ihale günündL'1'1 en az ile gün evvf:'le 
kudar vlltıyetc l!'<tlda ile müracaat ede. 
reklerdlr. 

5 FJkslltm~e 1stlrak \cL'l alınan 

ehllyet veslka•ı ve muvakkat teminatı 

hrı vl teklif 7.arrıarım yukarıda yazılı ı

ha le sa ıtlnden bir •aat evvele k!ldar 
rnc;ılmen rt'lslltlne vennelerl v(')'a po•
tıı. llc ııı;ndf'rmelerl ll!ln olunur. 

• (10804) 68-93 

T amirat yaptırılacak 
Edime Ddto:-rdarlığından: 
l - Eksilt meye konulan iş Edirne 

V:lüyet Hlikümct konağında yapıla
caık esaslı tamirat ışt: 

2 - Keşif bedeli <34837.71 ı lira.fhr. 
3 - Eksiltmeye 22.12.1942 günli 

saat <15> te Edirne Vlllıset Defter
darlık mıı:kamında müteşekkil eksilt
me kom'syonunda kapalı zar! usuley
le yapılacaktır. 

4 - Eksiltme evrakı ve buna bağ
lı evrak Edirne Nafıa :!\füdürlüğünde 
giirülcb lı>rcktlr. 

5 - Eksiltmı>ye girebilmek ıçın 
lsteklllerln ekııill.me l:ırilıl.n<len en ıız 
ti<; giin evvl"I b r istida ile Nafıa Mü

'iiü rlliğiine miirııC'ant etlereok bu gi·hi 
işleri Ytı.L1nhll<'CCklerine dair ehli:rE"l 
vcslkıısı ulınnsı lii7.ımdır. 

6 - !stC"klllerln Tı<'.aret odası veS'!
kasi~·le C2612.82> lirrılıl< mm·aılcklllt tı>
min:ı.tları havı olarak 2100 savılı ka
nunun tarifatı dairc!-.inde haiırlrva -
ca:klan ~apalı 7,ıırfları ü~üncü rna<id.e
de yazılı saatten bir «aıııt. evveHne 
kndıır komiS}·on relsll~ne makbuz 
mukaıblllnd<> vcrmı:-leri muıkt:ı:ıi olup 
posta ile gönderildiği tnikdlr<l e J)OS'ta
d a olaca'k gecikmeler ve mühürsUz 
zarflar kwmı e<frlm&. 00000) 6633 

P ost a nakli 
Kan P. T. T. i\fiidürlü~ünden : 
Haftada kar,ılıklı iki ..efer yapma~• 

ve gitme, gelme her seferde bin kilo 
yük ıa, ı ma•ı ve ~~terilen memillerde 
k:ifi mikı:ı.rda hayvan bı.ı hırıdıırma•t · ve 
hariçten yoku ve eşya almakta müre • 
ahh idin serbest bul urınıa.u mesrut Kars
Ardahan ara.sı fl(Xta müte:ıhh1tlijti biri 
yazın oın, kışı n araba, kızak ve icahın· 
da hayvanla, diğeri yazın araha. kışın 
kızrak ve hayvanla naklolunmk şartiyle 
2 şekilde olar.d< 7. 12. 942 unhinden 
itibaren 15 ıtün müddıetle ve kapah zarf 
la eksiltmeye kom.ılmu~n•r. 

Halkevin'dc t eşhir edilccc.ktir. Bu 
müsabaıkada der<.'ce kazanmamış o
lanlar Partinin Halkı>vlerl ara.'lında 
terti~tmi'ş olduğu mü~aıb:ılkaya gire
celkJerdlr. Serginin k111Pandıih günden 
itibarE"tl (1> ay zarfında AAhl'l)leri ta
rafından alııımı)•an fotoğra:flar iıcin 
mffiUJiıyet kalbul cdllmeu. 

Pedalcı Alınacak 

tarlte Ucrctıcrl 20 sonkAnundıın mute
ber olmak üzere arttı~ıştır. Fazla 
malO.mat l<;ln lırtasyorılara veya mer -
ke?Ae t!earet serv!slne müracaat edll-
melldlr. (10856) 6898 

Elbise yaptırılacak 

Kirahk 
• 

daire Kıtdıkoy'de mecra inşaatı 1,e Kurba
talıde!'e cJvarındak! FossepUklerin ile -

Sıhhl;)le Ve!kAlett clvaırınıla lctleük bir mali lıneaatı kapalı zart uısuliyle ekıillt
atle ıcın veya ya:zıhan~-e elverUııt tele- m<-ye konulmuştur. 
tonlu geniş Ski oda bir hol Bıı.l'k:on mo. Kcel! bedeli (30605) lira. (06) lrurus 
bhlyalı Tel: 1953 gece 3.107. 3028·541 ve ilk teminatı (2295) ııra (38) kuru.s-

_.111111111111111111111111111111111 L. tur. Mukavele, eksiltme, nafıa Meri u-
D evlet Demiryolları Afyon 7. İşletme _ muml ve hususi aartnameleı1. proje ke-

Müdürlü;;ündcn : - K -,. = ızilay Ankara = 11! hülAıııuılyle buna müte!erri dlter 

Otomobil, araba aylık muhammen he 
deli hin yedi rüz lira ve muvakkat temi· 
natı bin beş yÜz oıuz lira ve araba po,. 
tasının ayldc muhammen ht.-deli hin üç 
yüz lira muı:ııl&at teminat bin yüz yet
miş liradır. İhale 22. 12. 942 ~lı güniı 
•an.t 14 ve 14 .. ~ d:ı Ka..., P. T. T. Md. 
de yaprlaraktır. Şartname mttkur mü -
dürlüktcdir. 

ı - M uhammen bedeli ( 12231!,50) E Merk ezinin : evrak (1) ııra (53> kurus mukab!llnck? 
lira olan işletmemiz memur ve miistah • _ : Bek-diye Fen !&leri :M:üdürlü~den ve-

lan ilan olııııur. (10&'») 6897 

Bina tamiratı yaptırılacak 

!stanbul N,ıfıa :Müdilrlllğünden: 
d. 12. 942 perşembe gilnü sa04 t ıs 

t~ 1stanbul'ıla Nafta mUdtirllığU ek
sıllme komısyonu oclusmcla. 
(29026.10) lira keşif bedelli Taksim 
lise~i tamiratı lrnpıılı zarf usulıyle 
eksıltmeye konıılnuıştur. 

. .Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
ı~lerl _geııel, husmıi ve fenni şartaa
m~lerı, J~t'O.i. keşif hıılasaslyle huna 
mtlteferrı dı*~r evrak tlairesıı de 
gorlılebilir. ' 

Muvakkat tenıiııııt (2 ı 76) lira 96 
kuruştur. 

İslekliicrin en az bir taahhütte 
(15.000) Jlrıılık ı,u işe benzer iş 
yapt~ğııı ı ı~air idarelerinden nlmış 
oldugu vesıkal ra istinaden İstan
bul vilayetine mlırru.•aatl ı eksiltme 
t~_rlhlrıden tatil gllnlen hariç (3) 
gun e~vel_ alınmış ehliyet ve 942 ;ı. ı . 
lınıı aıt tıcıare• otlası vesi kal •·ını 
havi kapalı zarfların 24. 12. 942 p r
şembe gilnU Bant 14 e karlar İstilll
lıul nafıa miıdtırlU~lne verme! ri. 

(1771) !l6 

P osta nakli 
~nrs P. T. 'l'. MUdilrliiğüncl<'n: 

. 'ı:L!zın oıo, kışın nrnb . k1zaık ve 
ıcabıııdrı hn.yvnnla hntlndn karşılıklı 
iki ciPfa nnıklı.ya;t ynpnınsı \'<' gıtnw, 
gı:>lıne hı>r sefoıxle ılokuz yi.ız ki o yilk 
ı asımnsı şıı.ı t nnm• de ı;üstC'Tilen men
zıllo:-nh• ki.fi mlktıırciıı. hn;yvaıı bulun
durulması v • hıırl'çten yolcu ve t-şya 
almakta miih·ahh din ı;!'<J'J:X'St bulun
m~ m~rut Kars - r,..1ıc arası postn 
ınlıt.c..-ıhhı1liğ11ııl.n aylığı Wın beş yüz 
1 ra rnuhnınmen iX'<l<"l!-e 7.12.942 tari
hlndM itlbal'(>1] 15 gün müddMle, Jm
palı uırnn eoksf~<' konulmuŞtur. 
Mu'\'a'ldcaıt t.emlrıat 1350 liradır tıuı
lesi 22.12.!H2 snlı günü saat 

0

15 te 
Krrrs P:r:r. Mfidürlü !Ünde yapılacak 
~r. ,Şaırtname 111€'ilCTır müdütfüktedir. 
ı st t'lk 1i1 rrin be lll sn..-ı. t ten bir snıı-t l"V'V<'
ıı n .... kmnr ka'Paiı mc;'h"t.11~Jııyk! tenmıat 
mlikhuzunu, 7.nlhıtn \e adlb'edM1 ıdm
mış lYi hal lrtih'tlmını ve- iknınıMgfch 
wsilmlnıını lmmlsycm rcwlslifloo V<'.r-
melt•ri lliin 0lıılıur. (10541) Gll20 

ASKERLİK İŞLERİ 

Çağrı 
Ankara Yeıii ~mı..ıc Şul>(':s1 Rcls • 

Jjğ(ııdcn : 

Şubeye veıı:ıu:1 00resın.ıe oınıooıgı -.e 
nerede oldui'ru hR ıımnzyen seırbc5t mü
teahhit ve mQhcmdls Ycdd:: hanı SIUll\)'I 

A. Teğmen 4.'l14S k:ıyıt numaratı sı -
lecl1ct1 Ye 3 l 9 ooliumlu Tevfik oklıı Es
ret ôzıı.ntln 10346 s::ıyı Ue &UIJ<ornlze "'C

ya bulunduku Ycrtrı askcrın.- şub, ne 
lüzımıu mürııcn&t: Utı.n o••ınur. 

<ıosın> 6S41 

Çağrı 
Anko.ra Askerll:k Şubesi Reis Jğhıden: 

tanesinde 13. 12. 042 
ettlitl tessUrle haber 

tarlhlnrlc 
alınmı$tır. 

verat 
Adil 

İyi ücret verilecektir. Belediye kar~ı· 
sında Çankaya Matbaasına müracaat. 

dcmleri için ( 188) rakım açık y.ıkalı ce- = 1943 senesi = rllec<-ktlr. 
ke t, yelek ve pantolondan ibaret ve (97) -= DIV AR ve MASA = lhl\IC 22.12-1942 salı ııürıü saat 15 te 

hıeklilt>nn belli •aııtlerden bir s::ıat 
evveline kadar teklif mt·ktupların, te
minat makhuzları ve adliye<k'"fl alacak
lar ı iyi hal kağıdını ve ikamet~ah vc
'ikala:nnı komi~)·ona vermelt'ri ill.n o-

Hukuok M<'!klclılnd" 5(;ı;g No.lı taı~tıc 

~krn meldehe ılı·vıı:m <..'İlT!I~ ve melı: • 
lehe bırııktığı l'V nch"CSlnde ele bulwıa • 
mıyan ye.lı'k nakliye U-Q:menı 329 c.1o • 
i!"um ve !'i08!J6 ka..vıt No.lı K~·nıı Et • 
hem oıtıu Nun Plşkin'ln herı>«ı 7989 

<:.ayı ile şubeml7.e veya bulunduğu Ye-

sevı.re rahmet, ahbap ve 
ba$Satı dllelrlz. 

ıııkrıı.balarına 

Teşekkür 
Eı;lmln uzun zamandanbcrl 

eden .hastalığın kaU teşhis ve 
devam 
ameli-

yatını muvafaldyl'tlc yaparak, on kısa 

zamanda tedavi ve ıztırabını tıımamcn 

dindirmiş olan kıymetli operator Dr. 
Rec-aJ Erı;rüdcr·c ı;razetenlz vasıtaslyle 

de alaıen tesekk"Uni bir borC ve vazıre 
bilirim. 

406 Nuri Scrto~lu 

523-3015 

"'10fOlCi1l710 LVt.lailJiJ'#Ol 

Yurttaş! 

Yoktan var olmaz. Varlık, 
çalışmak ile yaratılır. Daha 

fazla iş , daha fazla mal. 
nooso........_? asa ... ,._ 

takım kapa it yaka (ceket, pantolondan - dııılmt encümende yapılacaktır. 
ibaret) elbise ki ceman ( 285) takım el· : Takvlınleri = Talı\pl~ln 1l:k teınıınaıt makbuz v~ 
ilİ~e i le ( 632) adet palto ve (285) adet : S 1 v b l - mektuı•lıı.rı 1hale t:ırlhlnnden (sek17.J ~Un 

lunur. (10542) 6621 

ka,ket kapalı zarf u suliyle eksiltmeye = atı maga aş anmıştır. § ı?VV('l Bl'l<'(!lye Fen isleri Müdürltıl!ilne 
çıkarılmıştır. : Drvar takvimi 1.50 : müracıı;ıt.ı •• al.-ı<>~1kları fenni ehl1Yfrt. ım- Kayıp - "Ankara KOrrıür satış Bir-

2 - Bu i~ için rnuktazi kwnaş ve as- : - 7.alı ~rtname ve sal:re ve knnunl"I\ ıt>ra- ıttlnrlcın 13. 11. 942 de aldıl!ım 16. 12. 
tar ve kazelin bedeli mukabilinde idare : Masa takvimi 1.25 : zı IAzım gt>len diğer veslkal.arlyle 2490 942 terleye tarihli 221~ tlş ve 17ftl{.'l 

ve tarafından verilecektir. Tela, düğme, : Geliri yoksullara gıda : numaralı karnımın tarltatı cevreslndc bl."Yanname No. ıu komür knponunu 
~ırma ve bürün i_şarecler müteahhide ait J _= olacaktır. E hl\zırnyar.akları teklif mektuplarını ı - ıka>'tımttm Ycnls1nl alac~ımdan E!1!'1<1-
olacaktır. _ ha.le ı;rUnü ~aat 14 e kadar Daimi Enel1- 51ntn hükmU Yoktur. ,. 

3 - Eksiltmesi 7-1-943 ııer~be gü • .,111111111111111111111111111111111"' ml'n vermeleri lfmmdır., 102 (2034) 407 ~Iuzat!er Ergun. 

.,. •.••.••........................• __ . . . . 
~ ÜLKÜ ~ ·KORKU 

rıyordu. Hep aklı Marilyn"de idi. Bir an 
evvel ~ odadan bir çık'i3.m da eve git -
sem diye düşünürken Bay Houston "00.na 
>-ardım etmek ister misiniz?" diye ~ • 
runca fena halde canı sıkıldı .. Adeta so
murtarak: 

- Ha:rdi şimdi artık fazla vakit ı;e
çirnıiyeli m .. Siz hemen garaja gidip oto• 
mobili alın .. 

Bir an, Steve işi bil' a.ııkadaş.a havale 
ederek .Marilyn'in yanına gimıcyi dü~ün
d ü. Fakat derhal bu fikrinden vazgeçti .. 
HouMon duyacak olursa fena halde kı -
zar<lı .. Kı1mıya da hakkt vardı .. Ye Jfou.,_ 
t(m'u k ı:ı:d ı rmı ya pek gelmezdi. Bunun 
bütün mcsleı.k hayau üzerinde tesirleri 
olabilirdi. Onun içjn Sceve çarnaçar: 

Sıeve otomohili alır almaz doğru 
yoldan Ar~u,·urı önunc gİtmL·yi doğru 

bulmadı .. Her han.gi bir ihtimale karşı 
birkaç 'oka~ girip çıkukıan sonra ~clip 
matbaanın biraz ilerisinde durdu. Göz.le· 
rini kapıdan ayı rııa11yordu. . . . . 

: MİLLİ KÜLTÜR DERGİSİ ~ Çeviren: Ş. Taylan Yazan: Car/ton Wallace 
16 ilkkfı.nun t a.rlhli 30 uncu 

sayı.sı çıkmıştır. lçindekilı.:rı 
Tefrika No: 35 

sıra;ııyle yazıyoruz: 
Gene romana ve hikayeye 

dınr ( A . Kut:oı Teceı·); YUklU 
program da\aSI (Hilmi Ziya 
Ülken): Kö~ lü için ( Heşat Nu-

• için Joğrudatı doğr11y1J size müracaat ede· 
rek btrıuz yardım eımetıizi riı:1J ediyo • 
rum .. Bugün ögleden sotlt'IJ tam saat beş
te size bir ad.mı gö11derecejiim: kendisine 
para olar11k yirmi beş bitı lira verirsiniz. 
llerbcmgi bir tekilde beni atlatmıya Jıal
lup11ıyacağım::.ı umar ve s1JygJarımı su-
narım ... 

Hürmetkarınız 

DFATH 
diye yazılmı~tı .. Steve oku>'UP bitir· 

dik ten sonra bakışlarını llousıon'a l al· 
dı rdı ve sadece: 

- Evet. dedi... 
Demek Deaıh direktörden de r3ra h· 

temişd .. Bu, o.qun, tuttuğu yolda yürü . 
mek niyetinde olduğunu bir kere daha 
~öMerivordu .. A<leta bütün ıeşkiU.tiyle 
beraber polisle alay eder g ibi bir hali 
vardı .. 

• ri Gün~ekin); Süyerı çekirde
ğin tekerlemesi - Şiir {İbra
him Zeki Burdurlu) i Dilimiz 
üzerlnı.le görl\şnıcler ( ,r. 'falı
sin Baııgu oglıı) : Gece yıırı
sından sonra - Şiir (Baki Su. 
ha); Hekimın .mesullUgi.i ( Dr. 
Kazım ism.dl GUrkarı); Türk 
Hukuk Kurumu (Kemal Tu
ran)· Garkın halııyı ( M uzaffer 
Sarı;özen); V nlan _Şiir ( M eh
met Tugrul); Dör<ll\ucil De~~ 
Jet resim ve heykel serp;ısı 
(Eşref üren): I<;vi11 suhibi -
Hikfı.ye (Alımt Hamdi Tanpı
nar); Kumrular - Masal CM.J:ı
met: Tuğrul); Hasrd - Şıır 
(Sırrı Akatay) i Vakıflar der- Housıon : 
gisi (H.B. Kunter): Dergiler - Ne d ersiniz buna Bay Corbyn? di-
(Ülkü): Gazeteler rül~); re sordu... . . • 
Günler boyunc1 (Ülkll ). 1 - Val~ahı efe~dirn l_'Olıs... . 

1 Bayilerr!en ıırayınız. - Polıs ... Polis ne ışe yarıyor ki .. 
.... r Dcath m~el~i>· le uğraşmayı üzerine ıllan 
ııı11111u111111111111111ı11111111 • a.daın bile maj!Ubi~eti kfbu.1 ederGk aıi.· 

fa ediyor .• Şimdi ben ne yapacağım ? .. 
Polise haber verirsem ne olacak?. Bana 
da ö tekiler gibi Death'e h.tediği. ~rayı 
vermemi tavsiye edecekler ... 

.Houston hiddetli hiddı: tl i 5Öyleniyor· 
du .. Birden herkesin önünde bu kad;ır 
heyecan.a kapılmanın doğru olmadığını 
düşünerek: 

- Böyle işte ... 
diye SÖ7.lerine nihayet verdi .. Ye oda· 

daki sokreterlere dönerek: 
- İ)lcrinizi n başına döncbilir•iniı 

baylar .. dedi. Yarınki nü~hada bu hadi • 
sedcn bahsctrniyc lüzum yok .. Sizlere ih · 
tiyacım o lursa tekrar haber verir im, Sim· 
dilik b izim için Dcath'in adam ını bek • 
!emekten başka çare yok .. Bay Corbyn 
<İz b ir dakika d aha kalınız.. Sizinle bir 
şey konuşmak islirorurn •. 

Sökretcder odadan çıktıktan sonra 
Steve'le yalnız kalınca: 

- İşte böyle .. dedi. Po lisin bir şey 
yapacağı yok. Bu işle ben kendim meş -
gul olmıya karar verdim. Fakat tabii tek 
h~ıma bir şey yapamam .. Bana yardım 
etmek ister misiniz? 

S~e isi~ Rcfth'e .ijnetler LaidL· 

- Elimden bir şey gelirse yardım<la 
ku.~ur eımiyeceğime emin ()lahilir,ini:ı: .. 

Hou~ıon taınamiyle kendi derdine 
da ld1~ı için·. onun cevahındakıi i<teksi:ı:li
ği farkeımedi .. Ve saatine baka.rnk: 

- Şimdi .. diye sözlerine devam et • 
ti .. Beşe çe'}·rek var. Death'in adamı tam 
saat beşte gelecekmiş. Bir çeyrek daha 
vaktimiz var sayı lı r. Si7 derhal garaja 
pdiniz ve Bently spor ara.hamı alarak bu· 
raya geliniz. İçinde D cath'in adamım 
heklcr~iniz .. Tabii kendi<ini taııım:ını1a 

imkan yok .. Matbaaya da giren çık.an her 
nman çok olduğu için onu ayırdetme -
niz için buradan çıkarken yanına, kapıya 
kadar geçirmek bahanesiyle Volf'u ':ata· 
rım .. Su h;ı lde <İz kapıda Yolf'un y.ı.n ın· 
da bir adam görürseniz onun Dcarh'iu 
adamı ol,foğuD'll a.nlayt.n.. Sonra onu ta
kibeclersiniz .. 

- Parayı kime ıı;öcür.eceğini anl:ıma . 
mı mı j,•tirorsunuz ?, 

- Tahii parayı Deaıh'e ı::ötüre<"ek -
tir .. Adamını ıakibederek Deaıh"in nere· 
de olduğunu öğrenirsiniz .. 

Sıeve ıı:ene istemiye istemiye: 
- Peki .. dedi •. 
- Bwıu öğrendikten •onra doğru hu· 

ra>a diinersiniz .. Üst tarafiyle hen meş· 
gul o luru m. Sh baş'ka bir şey yapa.yım 

dl·meyin .. An latabildim mi?. 
- ADJa<lıoı eiendi.ra... ,, 

• 

- Peki efen<lim .. dcı:niye mecbur ol· 
du.-

- Teşekkür ederim. Bu yardımmlll 
her zaman haurlı)1tcağım .. 

Houston\ı.n bu '-Özleri Steve'e şimdi· 
ye kadar bütün söylediklerinden fula 
tesir etti .. Patronun, "hu yardımınız.ı her 
z.anıan haurlıyacaihm .. " demesi bir ba -
kımdan <la bir vait sayılmaz mıydı?. 

İ lcri~i hakkında k endi"ine ümit verici de
ğil miydi? .. Önüne çıkan bu fırsattan i•
tifade eınıiye iyice karar verdi.. Hem 
Ikath"i yakal ıyacak olu rlarsa gaut<-cilik 
;ı1cminde büyük bir muvaffakıyet kazana
caklard ı. Ondan o;onra artık şöhret, para 
onlanndı .. Marilyn de onunla iftihar ede· 
cckti .• 

Bu düşiin<:e ile heyecanlanarak: 
- Death'in nerede olduğunu muhak· 

kak i-iğreneceji.ın ... diye Houston"a sö1 
verdi .. 

S.ıat bı.:~ üç vardı. 

Dc-dth'in acbmının muhakkak gele -
ceğind<:n emindi .. Haydut etrafa saJdııi;ı 

deh)cıe giıvcnerck serbest ~erhe:.r işini 
ı:orüyımlu .. Siıııdiye kaı:lar her deıdiğioi 
yapmı ştı .. Ru <;efer ~özünde durmama~• 

i.,in sebep yoktu. 

Matbaaya giren çıkan pek çoktu. Ste· 
ve h<:p,ine şüııhc ile "'helki de budur .. " 
diyerek bakıyordu. Dikkati ,ı:-irenlerdt:n 

zi>-:1de çıkanlar üıerrnde idi .. Aral;mnda 
Vo!f ile yanındaki adamı .ı;l>rmire çalı~ı
>ı>rdu .. Death'in adamını ıanınıadı~ı için 
içcri girerken onu farke<le,eğini um.mu· 
yordu_, Royle ()lınıtkla beraher aşağıdan 
doğru gcl<likıcn -.onra ı\r~<'un kapısı· 
nın ônün<le <lur.ıklı}atak lıir ıereddıit ani 
~eçiren şu ufak ıcfek k~mbunımsu-ı~ adam 
nedense diick.ııini çekmişti .. 

Adam hir kere sağa sola baktıktan 
sonra çe,ik hir hareketle merdivc,n!erde,,n 
çıkmış kapıdan .ı;irt'rL4' gi;7<len k.1} lıol . 
muştu .. Ar. rnnra tekrar kapıda ıı;örün _ 
cti.i .. Yanında Volf vardı. Sıeve kendi 
kendine: "İçime doğmuş .. o imiş ... " diye 
s<>>·lı.!rıdi. Ve yavaş ya\iaş arahayı hare • 
kete geçirdi... Direktör derhal garaja telefon edc

rL·k oıomohilini Bay Stevc Corbyn.'e ver-
melerini söyledi. T ekrar saati.ne bakuk- Death'in adamı ağır adımlarla Tem· 
tan sonra: ple Bar istik~tinde yürümiye haşla . 

_ Beşe oo_ \."ar .. dedi.. Haydi ~~ mı~ ~ :ilc.rde yanından ı:eçen bir 

~ (.sc- 'llD:r) 

tin askerlik şulıcslne ltlzumu müracaa
tı mm olAınur. (10808) G...~ 

-( 17/İlkkanun/1942 )-
7 .30 program ve meml<."ket ııtt:ıt 
7ri32 Vücudumuzu calıştırnlım 
7.40 AJa.ns' hubcrlerı. • 
7.55-

8.30 :.rnzık: kılf18tl< ıırozrıını O:'f):. 
12.30 Program "" ml'ml<iket ıı ı..-ıt nll'Cm. 
12.33 Müzl!k: karıııık ı>tuımım (Pl~ 
12.45 AJ,ıns haJoerlL'l'l. 
13.00-

13.M Müzik: !knnsı'k &a.rlulııT • 
18.0<) Pı\•ı::mm ve mcmk!kct saat 
lS.03 M !17.ik: Çtfte fa rı. 

19.0n KonuŞllln (Zlrıınt saat). 
19.15 Müzik: elam mü li.'1 (Pi.) 
l!l.30 Mem lekct sa: ı ıı,yan re aJıı.ns hn 

berl<>.rl. 
19.45 Konuşroo : (13 Un<'il tasnrruf w 

Y<.'l"ll m.ı ı h t sı m rııneQet ) 
20.00 Müzik: eaıicı v.. türküler. 
"0 15 H.nılyo c~nzct.csl 

20.4!'i l\lfızlk: Chop n den ıı~al r (P:1.) 

2100 lfonıımı: <Evtfı ımatıı 

Z1 15 Mıızlk: muz k ııohb!'Unı 

21.45 1\tlızlk rn•IY•• sı•rrm1 nl'kcst""OBI 
(.ŞPr : nr Pnwtorfuııı. 

1 n.oss!ııl : "C'•·7.ayl 'de Mr 
yon ktı<I nı.. UVN"türu ; 
2. BtzC!t" Cn mn°,. Oi•ttal!ın n 
Uvertür V!' mu11t ıır p "t'alar. 
CSo11stlcr. ~ıındct lkcsu ve- Aydın 
r.Qn) 

~ Dellus. "Romro V<' .l!ıl et Koy 
dı".. op .. r sındon en• "'llnl:'Z o. 

22 30 Mcmlel«>t ı;nat ayan llJans ha • 
bcricr4 ve bors:: n r. 

22.45 
zı.so y~ DDQ~SP\ \'"!' ~ 



11/12/1942 u c o s 

Oevlet iktisadi 1 TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
teıekkülleriniı 

~ir yıh 
C Batt l incf sa:rtada ) 

bir topfuluk, mesefeleri ka\ r&) ıp güı • 
llllkıe bir olııunluk goıe çarpmakıadu. 

Suplıte:Hz btJlh6 İf &.,uıdıt. ol•larla 
kahe vaı.ifc:Mi alanların milli d.i· 

M:tkı gonul ve emek bır!ı,'1ne borçlu • 

Baş\ekilım1z T"urk'ü refaha aötüre • 
aıla ı..ııJcierden baı.cdcrken .. Bu ~ın· 
e1Bia os<lıMNtaul dmaa lula ikusaı al> 
n...ı. '• bilhaotıa eeknw bilJit.r ve u:k 

.._ Yha ındıa -.ı~ın•" ham 
l lar Bu ordunun en bu}iik kadroMJ 

•Jt.ıliıMlıt olaa ilu - Dımeı ~Ue 
llft'Ç cmupları gelecek llW1WMI 

~ ınuh'.lfı:Juk dııfıa rny!'IN'dı f'M< 

\-P~[~d·r. 

8u umır ıçımfe l9'fl yıhndaki ba111 
illan M aı İl• anıyorv7. 

Kemal TURAN 

''Kücük 
MİLLETLERİN 
hakkı,, 

"Y mi Aı~ ... •• küPik devldlerio 
parl........nnai lıalmı)'llaıknr. 

Dre ibrrinde lıdirmiye hetlfJ'ln ,.mi hı· 
sıılıdr.n ,.eni bir .Uzam i1temektt'dir 
ll9 dır "9dlft bu h8yat .-..ı.nmıı 

ıjine dışrardan yapılacak olan her 
u l:Mmıcu müdahaleye kaf1ı mıniyeıi 

lıW ~ ~ aümkaşa söriir · 
~ ve idareleriyle mumküodür. 
~ ılntnleria ilriaci deftcedeki.., . 
.... Wdan ) iiıiDdeu bütün kAinaıın 

••-biz~ mGMa• et· 
~inde deiiliı. ATIUpe millcı • 
.ı\wapıa biirilnlilüıaia nef'ine olmak 
hoct,._lıkıaıı nz,.,ecaıek ve karşı· 
lıııMU.rlılla bul-WC ıoruodadı r· 

•ndan '°nra muharrir )ıızmnda kü 
dnldlerin otarJik bir rejim tatbik 

olan büyük Mha rkooomi,inin 
• •.-- .,,me1ıınaı kendi mcnfaaılcri 

11!ill_..ıtiii.8i lııelinıaektt '\'e küçük devleı 
Al~ ile ltaı,.•nuı tevk n id•· 

..._ ısitt'* olaıı yeni Avrupa'da 
N•IM~ lıadar olduğundan dahı mülıem· 
11'"'11"11_ w ..,d& bir ıneTlüde bulunacakla • 

ileri awmcktedir. AvruJ'lll'nuı hic hır 
4"leriai Almanyı'nın zorla ha •b. 

llll~meııli"jiai t6Jliyen muharrir "bizim 
.... bir d<Kduiu olaa Bulgaristan al· 

ınillednin en ufııll bir 4İtemioe ma· 
h•leedee dojudııki hırhc mf dahiU 

JUZÜndt"D aktif olarak btılama· 
Çeklerle polooyalıların mukad · 

dijer kü(iik mi!l .. tlere bir mhal 
ez. Çünkü Alman)a "e alm:ın· 

~lmq olan 6 mlh'Otl ~ tabiaı 
an icabı yüzlerce } ıldanberi Al 

bir parçası sı\-ılmakııdır Kal· 
•i, tiaıdı"ki durumda nüfu•lınnın hl 
artmakta olduğu ,ıfirlilmrkredir 

Polon)a'ya gelince. kendi kcn 
~clandıran bu t11Hlete ursı bir 

m~E:lcemcııin hMcmü yerifle geririlmiıtir 
lrtte'nio tctVt1cirle Avnıpa'ya kun • 
lrnyan bu millet. artık Avnıpı'nın 

r\ilnü olmak hakkını ka)obetmiıtir" 
elcıt<lir. 

"MuMrrir makalaioi mle bitimM'k 
r· 

..,,,,..,.-.c 1Cıtamtzı11 kapılannı kendilerine bu 
ut~·a~9'111111 ebedhen kapaımıı olduiu Avru· 
• ., .... - , dOtmını devletlere topraklınnı bir 
H1M•11a1.k olarak muht'}'Yll kılmak ~bi ıeh· 
-~~•••H hir diişünce ile oyırınınlar Polon • 

ımıkacldcrauaı bir llraz halinde 
&tünde ...,.ııdırlar. 

Koro " 1111 dersi 

T orope% bölgesinde 

kuşahlmrş bulunan 

rus kıtaları 
yok edildi 

fftt,m, 16 .ı .n . - Ahnan onlıılan 
llaşkuıo5ıl11ru1,!ı un tebügı : 

l>iin lerc:ll bölgamdc duşm•n hü· 
cu..ı"nna karı;ı Y•pdaıı muvaffaın
' etiı ıır .aaıaa uıııh<ıı eoelerın.de 24 ıc.v 
'el tanın ı ılırihedilını,thr 

\ olga ılc don nehırlerı ıornsında 
altıı ı \C rom en kıtnrı du ı ı l n tnra. 
fıııdan bfi.)' ıak bir lir.batla ırıüdafaa cdı. 
en ı ı te ıddı t kasauaıan ubtcl iı;ler 
dır <nyct kartı h <.:U •ları, du ı ıana 
k ıılı ka.ı; ıplıı r verdırılerek pıl kur • 
luluu tur llal)an kıtalın da dh ıııan 
kuvv tlerını ağır k yıJ>lar ı ujlratmı • 
tır 

Torupc7.'ln dogıı cenııbuncl kuRa. 
tılı ı lıu' nan dıı aıan kııv\ etlerinin 
illi) tik lnr kı nıı imha edılmı tir 

2'.? ıl t~n ı?e ı~ iflrlrrnın ara ın. 
da cl üşın ırn llç bın c ır verın YC 821> 
tnnlrl" -rr. top ka"betmi~tlr Bu rnlıd
det 11ıırfında d ~an 14.00tı df!n fub. 
ol vennı~lr 

llrııen ı,r >lılnlrn cenubuncl:t almnn kı. 
tahn birı;uk d nıan rrw-nlini lah
rlbetıııl l~rdir 

uaaı. ~1ı talde nluınn rıike ve ıı:n ş 
uçakları Murnıao k şdıranc \ e luna. 
nına rıııle ir hUcunılnrh lı ılırımı 
tur lleınir1 olu te iıc.lerl ile lıalık~·ılar 
\arım d s nd ki t<•pcıı m<'vıllE'rl lı, ıı 
b larrıışlarrlır ' 

So\\etl" r ı llkk t·ıundnn ili ilkk ınıı 
nn !,:arlar ~ n uç ık knyhetıni~ler llr
Bunlann 848 zi hava muh r.-lı<''"ri ~ 
ı;n r ııçtı k•:tvıır hatan lan, 29 uı rl ı 

cırdı '"'~" ıı tnrafnı1an dllsıırıllınlı•
liır r.erl kalnn kısım yrrde tahrlbr. 
ılilıııi,tır 

A' nl ete' r .. 7.arfın-ta ı:ıg n lırıan uçaA"ı 
ıı81<'rlne dunıncmist ir 

Batı Sirenayko'da 

şiddetli 
savaşlar 
yapıldı 
(Başı l ınn sayfada> 

kuvvf!tJerlyJe temasa gelmek teşeb • 
biillünde elman ve tta.lya.n kuvvetle
rlnlın sOnwtll karsı taarruilan neU
ce-Mnde cok iyi gizlenmiş mayın 18• 
hasında ağır başarısızlığa uğramıştır. 
Bunun t:izertne, general Montaomery 
yol boyunca cepheden taarruzdarı vaz 
gecmı. ve t~Oıderlnl Rommel 
ordusunun yanlanna yöneltmı.tlr. 
Fakat asker ve tank sayı OıtünlüAll· 
ne ra~en dUşmnn burada da mu • 
va1fak olamamıştır. BlitOn taarruzlar 
Jtalyan zırhlı kuvvetler!nlrı IMtiiı:li 
~ müdafaası ktll'llısında akim kal· 
~ır. AJcşama OOI:ru ingillzler 22 
tank ve bttwk zırhlı araba ve ağır 
snfıh kaybett kten sonra boş t~cl>
baslc-rden vaz g~şll'rdlr. 

?..ayıt lngftlz hava kuvvetleri kan 
muhtıre~lertne mnd~ahı teteıbbliı • 
lerhKlc bulunmuşlnnıa da alman av
cılan bunlo.n daha muharebe ııahMt 
lizerlne varmooan önlemişlerdir. tn
gıllzlerin 9 SM'8' uçağı ile bir keşif 
u~~ı dU.lirOlmlit ve a:lmanlar hl~ 
hlr kesba u~nml\m1$1ardır. 

Roma, 16 a .a Şimal Afrtlta'da-
kl durumu bahis rlle-\'ZUU eden l'tııl· 
) an rtıd)'O!lu dMnl~lr ld • 

EIAır"'YIA tamamly\e Odn<'I derece
"" bir me1-"ZI idi. Herltes b lir ki Bln
n7. ve Tobruk eibl en hUylik fe'hlr
lerln bHe hın'!!'keıtlP.r n ııelivmPlerinde 
l\n<'Alc nı.bl bir Phl!lmmiyetl vardır. 

I tal yan resmi tebliği 
Roma. 16 a.a. ital}ıın umumi ka • 

raralhının ıeblıji ! İtalyan \8 alman kı· 

taları di.in de Sirenarka ve Sıne aratında 
ki hududu tayıca (İ§tun düıman kuV\et • 
lcrıne kartı ınüdafaa etmlıler<lir. l>UJ 
manın 16 tankı ve hiı4<aç wpu daha tah· 
riıx,dilmişıır. iki tarafın ha\'I faaliyeti 
fazla olmuJıur Duşman hava kıı\"-eıle • 
rıyle alman a\cılan arasında )apılan ha· 
va muharebelerinde o4 duşman ucağı diı· 
şurulmüşıür. 

Tunus bölgesinde ke,if hart4<ltı " · 
na~ında birkaç amerikan askeri Mir edil· 
mlşıir. Buna limanı alman bomba ucak 
)arı tarafından }0entden şlddeıli bir hu · 
l'Uma uğramıştır. Bu hıicum İ} i neıi«-lcr 
~rmiıtir. l.anpeJUfR aJut açıklaruıda 
italvan av uçakları ingiliz a•cılarından 
murekker ehf'mmıyeıl/ bir ıeşkıl ile br· 
şılaşmıştır. Bu tetkll ile yapılan devam· 
lı hı'a muharebelerinde bet Spiıfire ~ 
2 Beauıighıer dütürCilmÜJı} r. Uzun mc· 
ufe uçal<lırımız Trablu pm limaoındı 
maıoı depolarını ve Beyrut'ıı ~trol ıas· 
fı)ehanclerini homhtılamıılardır. U~11k . 
ler1mızdan ikbi bu harKaıran doome • 
miıtir. 

Cezayir sularında bir denir.altımız kru· 
vuör ve torpido muhripler:inden mürek· 
kep bir dütıruııı fi101Una hücum eımiı ve 
bu ııemilerden birini 2 ıorril isabeıiy· 
le bı11ırmı1ıır. 

Bqka bir deoizahımıı Aılanıik'ıc on 
••ın ıoniliooluk bir vapur batırmıştır . 

M. Laval'i getiren 

otomobil devrilmiş 
Parh, 16 a.ı. - Bqvetcil M. 1 aval 

mı llbeh Vidıy'den buraya plmiftir. .. 
Ankara Hallı:eYi Relslillodcn ı 

Eviınlr.de bir koro kurulmuş· 
t'lllr Buna iştirak etmek lstiyen 
Ba1a•1 n Hllylaruı. 23.12 H2 ta· 
rlhinMn itibaren her gUn saat 
11 de Halkevine muraca.ı: ede
rek i*rılertnl 1aıdırmaları rica 
elunur: Kor01a l•tirnk ede11ler· 
._Mil mleait olanlara koro 
!tenleriyle berAber Bavr1 ~a-

1 
Zurlch. 16 a.a. Parlıı'ten ılınıın 

bir habere xöre M. Laval'I ırötllren 
o tomobil P ıllty'rle ılnrilmiştfr. 'M. 
Lııval'e hicblr şev olm mışsa da o
tomohll huara ıı'°""mtA•ır. 

lkeıuı tarafından şan dersi 
Uecektir. 
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Yurttaş! 
Bugünün en büyük israfı, 
ekilmemiş topraktır. Top
raklannm her karımı ek. 

• 
Stalingrat kesiminde YeniGineye japonlar 

çarpışan rus kıtaları gene asker çıkardı 

mevzilerini d u rü m 
iyileştirdiler değişti 

(Başı ı . inci sa)fada) ( Başı l inci l'J8J fada ) 
ki ;,tikaınedenle ıaarruzi muhuebclett 9ififc müttefikler umumi kararglhının 
d~ıım t"f111i$lerdir. dünkü tebliği: Dumt: kara kuneılerimiz * ıiddedi ba,!cılınna d~m l'diyorlır. 

M~lmva, 16 a.a. - Bu sabah neşre- Hava kuvvetlerimiz bütün gün faali~ • 
dilen •O,')et tebliğinin tılcinde, W\')'et kı- !erine devam ederek Mambara ırmaiı 
talarıoın 'ıııliograd'ın limal-bau ~ ~- ığzını çıkın düşman kuvvetleri haki~
ııup.baımrıda yeniden ıorrak kauıncı kay. ~ine karşı bomba ve miıralyô7lerle ara · 
detıiklerini t.ildirmekıedir. All tumız etmişlerdir. Rütün bu CC"Vre 

Sovyetle-r mttkrz cephesinde müıead· düsman ölüleriyle ve mavna crilcnı ile 
dit tahkimli höl~eyi ve bilhassa Rjev'iıı doludur. 
,im~I • haıı kt"iiminde bir )'fti iııtal et • Kanlı kayıplara rağmm karaya çık • 
mişlerdir mıyıı muvaffak nlan diişma11 ıe~ili de 

Velikilukı çevrC$iıxle sovyeı kııalırı hı, .. kuvvetlerimizin taarruzları ile hır· 
cevrilen bir alman garnİ7oııunun yokl'dil· J>lllanmakıadır. 
meü İçio ~avaşı)orlar. Mor~hy· diin gıt<:e bir duşman u~-ajı * karanlıktan favdalanarak homhtılar at · 

Mo<kova, 16 a.a. - So\'}"el öjle ıcb· mış<a da ha<ar yaramamıştır. 
liğin<' ektir · Sıalingrad'ın §İmal-baıısırıdı Gumıııı: ağır müııelit. horobı uçak· 
so,ı;eı kııal;ırı mevzilerini irileşıinniş • Jırı bir iıron uçak meydanına homhalar· 
!erdir ~hisıahkcm bir alman hartı UPle· la taarruz etmişlerdir. Diier bir müııe • 
dilmiştir. Yedi yüz alman öldürülmüş ve fik dır homha ıe~kili de uçakların da . 
he~ ı nk rahrih.-.lunmuştur. ğınık hir halde ilulunduiu bir uçal< mi')'• 

ıalingrad"ın cenup bau<ında 3 alman danını homhalamıştır. 
kaf1ı taarrurn pü~kurtülmiıJ. ROO kadar 
alman 6ldımılmüşmr. Başka rnr kestm<Je 
•m"' et birlikleri ilerlemişler 'e muıcad
ıliı muka''Mll'l merkC'Zlerini ele ıırcir • 
mişlerdir Duşman insanca ağır kavıpla
ra ııtiramışıır. 

Sofya'da idamı istenen 
sabun vurgun<ufar1 

Merkf'ı cephesinde sovyeı kıtaları ıa· 
~rruz hıorekeı!erioe devam ederek müıe • 
dtliı mukııH·meı merkezlerini zapıeımiş Sofya. 16 a.a. - Sofya mahkeme•İ 

lcrdir müddciumumisı bir fabrika sahip ve ıd .. 
Rjcv'io batı ında dihmıının iki tici • recilerinden 5 kişi hakkında idauı ceza • 

derli kartı hücumu püskürtülmüş \"e ~ı verilme$İni iuemışıir. Bu fabtikan111 
\"Üzler~ ıılman oldurulmüşıür. Bı~a bir müdunı ile ida~ mKIİ5i lzasrnd1 n ban· 
ke•imde rus kıtaları dü5m:wı me•kı"ın hir !arı kara ho~;.da yüksek fİ)"lıl• 'abun 
~enlen çıkarıp ntmı,lardır. • sarmaktan sm;ludurlar. 

Velikiluki ('nruinde '°'~ kıtalan 
ku atılmış alman kuV\l't'tleriyJe !Ol!Vllll • 

m•,'•"'"· 61. Daslier de la Viaerie 
İspanya' da dört tadr 

2-.472.000 pe<ela 
eza ödeyecekler 

Madrit. 16 a.a. Eşyn l'iyatlıtrını 
meonı bir sebep olmal<sıı!ln yilksel
ten dört bll:vill< tacir 2.472.000 peçeta 
para <-.ezasına mahkum edilmiştir. 

Bayan (ankanek 
İngiltere'ye davet edildi 
IJondrıı, 16 a 11 . - hkUtere hükıl. 

rnetl, Amerika'ya siyaretinden e<>nra 
hu) uk Britıınya'~ a rı:rlmf'si iı;:in bayan 
Çank•>~'i davet etmittir. Bu davett 
lıeıııız hlçbır cevap alınmamıştır. 

general de Gaufle'e 
muavin tayin edildi 

Londra, 16 a.a. - Muharip Fran-
811 umumi karaglhı, hava generali 
Dastier de la Vigerle'nln, hUr 
franıu: kuvetlerl batkmnandanı 
ve fransız milll komlteııi reiııi gene
ral De Gaıılle'e muavin tayin -edilctl
ginl bildirmlıtlr. General De Gaul· 
le bulunmadığı r.aman. mrm komi~ 
ye muavini -kanlık edecektir. 

Bağlanan harp esirleri 
haıkkmda Berlin'in notası 

Berlln, 16 a a. - Haber ahndıiı
na a-<>re, alman bllkUmeti harp tair
lerinln batlanmaaı meselesinde ta. 
viçre hUkümetine blr nota verml§· 
tir. 

V_.N_ 
Dil meselesi ve 

iki yeni mektup 
--------~--~-

C.eçenlerde hu ~uıunlara bir mck· 
ıubuı;ıu il'\'1rdigım11. B. İmza>• kul · 
lanan oku> unımuz, bize, gellt' dıl 
mevzuu cıralında, u~ı U>le ikı mekıup 
daha gonderdi. 

Hu mekrupları da, dil iıinin gaze· 
ıe okuyul~ları tarafından ne kadar 
bu>lık hır ha>sa~lıkla ıakibedild1jıni 
ııo>ternıet. uzere, buraya alıyoruz. 
Oku> uı.'WTluzun ılk mektubu, Ulıu &u· 
tunlarında epeyce defa JOZÜ geçmiı 
olan 'tremplin .. kelimesi hakkındadır. 

"Gen(' 'l'rempll.n babındandır: 
Bu bahse döndüğüm itin ıı;tfıınızı 

d cr.m. Kışladan tutun, jımnMtRt 
salonlanna ve spor kulüplerine ka· 
dar her ,>erde "su;rama taıhtasını" 
bllmi.> en >oktur sanırım. 

"Meslek tesanudU" ile haraket 
edereJ< mütercimlerin vaktt darlı· 
tından hahs~orsunuı. Bu hesa· 
ba a-öre, okuyacaKımız haberlerin 
dvrttc üçü fraruıızı:a olmak ırabe· 
dt>r. Bu ı ktlırde. haydi biz nt'yse. 
falanca nnhl.> f.' mPrkt>z nde aynalı 
"kıraathımc"dP raıdırö karşıırnda 
kulfok kes len muhtann ve köylil
nUn halini' arımıız mısınız'> Tann
nın günü "entereean sürpriz", 
"a.samblcnln ıeana,", "konservatör 
partlsı", 'faşist" partisinin sistem· 
il caıısmalan". büyük monopollerin 
kontrolU". "ml'tropol kuvvetleri 
komutanı" g bı "kclAmı kibar"lan 
de tur dM11Nlen kullıanınıak hal· 
mlz neYe vtırır? Vaıconli türk(M 
ahthılrl!Aine yayılım. uman 11't'le· 
cek, dede Ue torun anlRf&olllıy&ca'k· 
lar! 

Hıtkl:kıı1 ıudur kf. dil işleri Türk· 
ı:ı-yı, FranıılV'A>,· tngWzceoyl ancak 
"gı~·nben" b lPnlere kalırsa. ortada 
ml'vcudı.> eti lnk6r edileml.yeceok bir 
hadde çıkrın dıl buhranı alıııbildlli· 
ne az~ak, bundıı.n m~IA 20 tene 
ıt0nra dlUmlz "bas·breton"', ''au
vergnat", "felibrlge", "pıı.loMı cor· 
ıe" ıribl fran.,11.-ıını.n tubelerl olan 
lehı.-elerden birinin ıevlyeelne dil$e· 
<:ektir. Bugün ht-rkesln sarfotUtl 
emekleıin &'RY('11i, dlJlml:zden ''miti 
carı•· ile "abı revıını" kovup yerlnfl! 
"akar ıu"yu k~'l'naktır. yol<ııtı bun-
111.n defedip "fl!au ('(IUrftnte"ı benim· 
~emeık deJ!ldlr. Bu bir. 

Tercl1m4!'de ehliyete ftlllnce. ec· 
nebi dHI bli.ıntyen bir k1.mJe bir 
metıM ne 3 saette. M 30 11&atte ter· 
cüme edebflir. AdAm b llrlm ki. 
"tremrıl n"Jn dPit 1. "feı.ıdataltt" 
" Clet en TJ>atnmorte", ''vMl!lft'l", "su· 
zera!n" ırlb1 t{lvler l1ıı>ertık'I fran · 
!lt7."'l k~lmı,.ıerın. "lrullel zern1n" 
''i<'ıı.ret("Vl11 1 vırkır•. "ical"4!'1 valhtde· 
il evkaf". ''hulM!"' ve ·~ meon
kl\hal me'<fltuHkıblha" a1lb4 yaı'lca11 
ıteılmaıd• sıuu1an t11ilJ4rlerin Jdta(ı
lll'T'dan vıllanmıı kıırşr1ılhnı bulup 
ctkarmıetır. BUtnn meweote- "ı!uımll
nı <t~ c11mn" !1y"'""'lftd4"11 vn 
ıegmıılr. luwef ili teıdme UMlllM 

Yeni bulmacamız 
Soldan sata: ı: B1r kıta . 2: Telefon· 

da IÖ)l1enlr. 8: dftıtz otu. canlıhk. 5: 
At ll)&kkabı, Avruı>a dallanndan, 
az 7: aUzeı s.nat. Atrtka'da btr tehir, 
ııahlp . 8: tl'rıtl ~an. beyazca. 9: 1ld 
18111\z harr yanyana. ııüldtlıilcU. bir 
renk. ıı : orta cat. 

Vuknrdıın autı: ı: Br ~hrlmlz, A· 
YUflturatya ve Yrnl ZeIAndıı askerlerl. 
2:Sulu Yolurt. 3: tnatcı olnııyan, u -
ker 4: vaadedllmle il: İIPllll)'a'da bir 
tehir. 6: Terııl ııtat edatı. bir tetlt ft'

keor 11Atlt't9\ 7: Baı.kanlardalc1 datlar • 
ı'lan 8: Clftcl aleUerlndoo 9: bir t'detıl· 
:rat tan.ı, l*ıımbllde blT kttıt. 10: 
kııpltca 11: Btr m~a. )'"(ılTlf!lc ıU\VU. 

Evvelki bulmacamızın 
halledilmiş sekli 

Soldan sata: ı : Zaman, t8tn. 2: 
Atn, yama. 3· Nine, elan 4· Ml!'t. Hem. 
5: zam. fi: Şekerkamıtı 7: Alt 8 : Mak. 
mal. 9: Taka, a<'tl . 10: Eytr, Y\IV& . 11: 

1 
nkh". manav. . 1 

Yukıı.rdıı.n qııtı: 1: 7'.am, 1111. tef . 

1

2: Alim, m~I 8: Mme. ak*. 4 : Alet. 
kıır1. &: zn (anı). 6: Ortö:lara. 7: Mat ı 

1 

<tam). 8: Eyer, ma,.-a. 9: l<ale. acun. 
. 10: tmllJI, ltva. 11: Nim, hız, lav. ı 

kanı be91~en nmtmm SM!aılkııti 
bır112 lf!'Y'let.mekör. Bunu ı.rarla 
ıtıtemek her Tilridln bayım borcu· 
dur. Bir iti kleinln hatın için ı'lill· 
m1zl mıı.Itıa lehçe9ine cevirteme • 
ylr&. 

*** Okuyucumuz !MM mektubunda 
da şöyle db"or: 

"Bu mektubu yasa!1fen, ·~a 
da derde çattık" dedlrtrnS:ten 
korkmaıkla beraber, kencıpnt mazur 
ıt!lstermeok lıı:ln ta..Vllllz milte -
arefelflr ııralamrya da !Uzum ~r· 
mU)"Orum. Yaılnız, benhn ıı1bl vazl
yetJ, ııe~. bllcW, her 9'tY9I orta 
yQ~eorce o1nıyucunuzurı ~ndtın se-
111\.1 ifade eıUıittrnden emJn otdu· 
turn 1'c'lıı • f•laım tf'ltlrsift tı&o 
mek~~ 

Amiral Darlan'' tek 

gayem şudur,, diyor 

Fransa'nın 
kurtuluşu 

<Baeı 1 inci sayfada) 

~ bu m~lltı, l&tlea.rt matıb'Mtl' knrar· 
lar. v~ Resmi lelerin temirln· 
de bentmle lıebll1ttı >ıııımnk Uzt'l"I' t>u 
m«l191n te91dll )'llJlllmak Uzen,.tLr. 

Alman tazyllct altındtı Fnıruıa'dırı I· 
lln edtlerı kanunlar yüzünden )'Rhudl· 
lere yaı>ılım zulme d~nl nlhay1.-t ver
mek üzere tedbirler 11ıınm111tır. 

Amlrarl Darlan miltteıffklere sem· 
patisi bulundulundan dolrııyı takibata 
uğramış olanlar hakkında ştmrlK!en 
umumi b\r af UAn ed lnılş olduğunu 
hlldirdilkten ııonra ıunlıın Hl'ıve et -
mlştJr: 

Bunlardan bazılarına yüksctc ko • 
mlserH'kten mUMm vazlfoler verilm~
ıir. Muııefiklere yardım cııi"i içln or • 
dudan cıkanlan bUtUn suba.)lan ye
niden esle! rütbeleri ve nıaıışlarlyle 

orduya aMım. Birletmlş nıUleUere 
mensup olarak gözaltına alınmıış eetr
ler süratle serbett bıra;kılmış ve sahi· 
11' dofrru se:>0ahaUerl kolay111$tınl· 
mıştır. • 

Mlittefikll'rln de lştlraktyle lşll:yen 
basın ve radYo sansörli ask•'rt hare
k!tın emniyeti için IU2tmılu bir san· 
sürde-n başka bir eey OOğıldır. 

Serbest brrakilanlar 
hakkında M. Eden'in 

demeci 
Londra 16 a a . - Buırnn Avnm Ka· 

marasında beyanatta bulunıın M . 1-:dt.'fl 
Şimal traıııııı Arrtkıu1111<IJ\ mutt<•Ok kı· 

t11lann c1kanlmA&ı eM1A111rutn mOtteflk· 
lere )'IU"dlm ett~ll!rlndeıı dolayı ııöz • 
altına alınmıt ola.n rnınaızların ~t 

bırakılıdıtını blldlnnw ve mOttetltlere 
yardım etUklerllıdeı dolayı tevtdt edil· 
mı. olanlann --'>eM bırııkılmaııı için 
ıtmııl Atl'Ut11'<1akt mUttetW< kuvvetler 
bUkomutanlıtının bOt!ln tedblrlert al· 
mı• oldutnU'lla mecllftl ILomtn eotmlftlr. 

M F.den Mizlerifl(• töyle devam 

mı.ttr. 

et-

Batı fraMız Atı M<a .. nıı ııt!llrıce: ora
daki fnlnlıız umurnl valili! teV'kU edil· 
mtt olan bütün lngUl7. ~e müttefik tebaa 
Aının ~t bırakılm1111Klı ve ~!eri
ne avıdetlerlne mUAaade edMmePıl em· 
nıttmı.tlr. Dtter taraftan ınetlllz bat
kumımdanlıih da balı mctılıl Afrlıka • 
•ında eozaıtına alınml's olan tranıııı:ı:fa· 
nn 9e'l'bNt bıı-al<ılffiJ"'• tılJININllde. lılsun 
_.ım teı!bb'lert aırıfı.ın-. 

M. Eden eonılan bir BU11.Je c:..>Vabm, 
beynelmilel leJyena ITK'!MUP ıuııkerlerden 

eözaltında bul\manlıı.nn ve bu meyanda 
dtlW meYl<uf ea!ı•lann de _.,_ bl· 
nılnlacatını 8&)'1emt.ı.ır. 

~en günkü Ulua'tıılı iki me
tinle blr terzinin llinını keeerek 
size ~nderiyorum. "Vagon~!" türk· 
Ceeinden birkaç Lncinln Siralendlfl 
bu yazılan okudukto.n sonra. ken
di kendime ve lbe sunıan 80rU
)'Orum: 

l. ''FAanl endü.trlel" yerine "la
vanta sanayii, lıwant.acıhk" dene
mez mi? 

2. "Eski franaız stokları"nda.n 
maksaıt "franaızla.nn elinde kıyıda 
bucıııkta -kahnıe mallar" olduluna 
göre, höyle ıtet'\SI' n~ 1(17.ımgt>Jir? 

3. "Harbin )"Wcıledllti Bl'kıntıler, 
Yoksulluklar"a "harbin dikte etU· 
ti ınahnımhklar" aaıroıbetml terc•h 
et.ınenln teıbepleri ne olaıbılir? 

4. Haminnemin de, köylü kentli 
herkesin de anlıyM"ıııklnn "sergi, 
panayır" dururken "fuar" ekapo
~n" ~ oluıror? 

5. "Sergi, panaylr k~kil" yerine 
kullandaın "pıırvtyon" ltC"lımeııdne dl
Hımlzln kaoılannı anJına kadar a<:· 
trktan 10nra. meseolA. su t.atı4rlerl 
neden dışarda bıraıkaılım? 

Ot.ttı h li.rnlloyun - ~M·il1on ro
yaıl de campaene = fn'lıonli tUrk· 
CesİJle "kıralı.n kır Pll\")Onu". 

Felemenk taşının fo)'ası """ pa· 
vlllon d'un brillant pırlantanın 
pavi.yonu. 

Borazanın atzı a pıwillon de 
tromrıette = bonııuı.rı pııvtyonu. 

Ba(Yrıı.k dliterl - mAt de pa\11-
lon - ı:ıayiyon diretl. 

Sancak <amiral> geıml8i • Vals
seau - pavlllon - pavl(yon gemisi. 

Milli Sancalk • Paıvillon natio
naı = milli paviyon. 

Bunlar vasonll tilrkc:eııl ~bına 
btrer ka.yıp Mtil midir? 

GM.e-teleıimlzl 'l'lirkçMtlın ve 
1'il~IOilln blrer a)'rlın kılıı.., uzu 
gôrme3cle h~bnlz Lıftlhıır ederiz. 
Yoksa, onlar ctıı. meıkıuı başında ıva
nılıp vıı.ıronl1 tilrk<:e!inm b köt 
hattınll sllparlarM. "Jl"'911 delılg
neT"" dl~ r;aız@'t"1MP. llAn veren 
tM'ılıleor, "ç«Pnin plf!ıhlııplıın" nrye
thıe "c:etenin elemanlan", "falan· 
eıt nQ~udur" yerine "falllf'lcanın 
co1t fomı vardır", "verdiğim arzu
hal ne~ v~I" yerine "arzu
halim rtlndmıanım: knldı", "senin 
ne düsOooüfUn hPni mtl'restwı et
mez''. dalla bilmeım nf>fer dlvf>n 
vanm VP Ol!'YTfl'k mOn~erlerı' a
vınlamııya kknı.-t ıt1R vaınrT 

Yanm yam..,Nk hlr yafJ&neı d\11 
hllmek lnMnfl ıımıt dillnd kusa ben
'lletınw!k haı'kı1<1nı V'Pn!C<"k Olunıa, o 
'IMTIM'I QO<!U1c'lanmııza <s~·P.t ecne
hl dadı lan vara) verine ~rf' bize 
"Maman. ıı~: dnırl""'. mummv: 
~. muttl" df'rflr1m4'1kt" ™"" k~i
m•: kllflmM aımıı. m!!!ITl1"'1<P't ~ 
'~P O 7.MTIRTI '-"flt9k11 Vll'ROn kortdo
'"11Tlll ~T'." 

Okuyucumuzun bu ıneıkılıuplannı 
~M"ıya rec!rdilrten IOl'lra, bl38 de 

- Dotru ö.e can kuıt>an! ... 
danflkten blilk& YliıPllCllk bk 19)' 

.lıılılaılo>w. 

. SA.-TlR. 

KAHIRE'YE GÖRE: 

İngiliz kıtaları 

Elôgeylô'da 
epeyce 

ilerdeler 

-!-

Harp i~inde ve 
harpten sonraki 

tasarruf 
-( Bıısı 2. nd 811.)'fada >

~onom Ek kuvvct ve k :rnııklara ma11'r 
olm.ılclıı mürni<Un<IUr. DunUl'I 1c n de 
hcı" tarar u ı'tl'nn n lst aı vaıııta.ıannı. 

t.'korıoınlk k.:ını ıkla ını tahr tmete 
(Bqı l. inci sayfada> ı:alı.ırııaıktadır. lrıaaıı zı"k."ıBınnın asıı1u-

ttklan taarruzlan dün hafi! lıomba danl>t>..rl vUcude eet ro ı'tl ı'J!Cfler1 yıkan 
uçaklarımız ve a"·cılarunız tarafından H! O(! zaman soruı en.,. il'I bll nmben 
yapılan flddetU akınlar takkbetmişt.lr. bu harp >1lZUndt-n h<"r mrmı ette s.. 
Y ul Uzeıılndekl arabalar ve batıya tlh&nl n.zalmıs lsllhs. 1 , • t, ınn sıllh 
doğru &)den eıheıınınayetJı bir dUlillTian 
kolu bu aıkınlara hedef olmuştur. \e d!iter harp mnlZl'lll imııl ne tahsis 
Bu akınlar mUnasebetl.yle cere~an e- edilmte, \e m ll('t.)ttnrna nı ,;erte ma
den ufak hava muharobclerlnde en az kaJuuıl:zmn.cı altO!•t otmu tur. 
bir dUşman avcw dli4Urülmü><tür. Harb n bu mcnr t~ ıc ı > nız mu· 

Aynı a-ece, La Goulctta ve Tunus'a harlp memleketlerde dcı'tll uıratsızlar
da tekrar şlıddcıUe taarruz edilmiş.Ur- da da hlafıe<lllmektedlr Dört Bt!neden· 
Gemiler, rıhtımlar ve benzln depo~- beri ıenenrıın uzıılh ır ırtı 1ı ı ,.e dü· 
rına ısa.betler olmuştur. Sus ile S!ll!ks 
arasında demlryoluna da taarruz e- rWıt 8 yıısetıerı :l'l"ll 'e h ırp d~nda 
dllınlştJr. Sus yakınlarında karaya kalmıı olan mcmtck t m z de C'kono • 
otura.n blr gemiye bir bahrQ-e ucaiı· mlk bnkımdan bu um mi ctnrlıktaıı bu 
mız torptl ı.at>et etUrml$ir. cUııın buhran nd n rnül~ olmakta· 

Avcılarımız Lampedusa adası açık- dır. Buıon dah 11 H' hnı~ı b ı:ok -
lanrıda en az dört dO..man taşıt uca· ı tıepler oolııy111JyJe ıtıt1>a Jnnmızı ıld• 
~ını diliürmüşlerdir. Bu dört uçalk recdc \ılııtalanmız hı:-r mandan daha 
kuvvetli blr hime.Ye altında cenuba azdır. Her zamandan daha zty de burin 
doğru giden uçak Jceıflleel.ne daıhll bu- mıetırnt:r.ı «özetmeı:e <'r " im ka 
lunuyordu. • ne,. n r-

Tunus açıklarında iki kilçl1k dil•· tılıtını mllmkUn o!durru knd.ır tazla aı-
man ıremtsl.ne de taarruz edllmlştlr. mu caı ıımı:ı.k mect.1 et nd iz Tu· 

Bu hareketlerden dört uçağımı7. tumıu ıuı~eıcet buırUn çtn oldutu ka· 
dönmem1$Ur. dar )'arın lcln \ <' ııan• .sonrnınııd:ı ka.r-

aılatacalrımu: dnrilk dc\T\'til ~ n ~ za
Ô nemli S8VBŞJar nere/erde rurltlir. Harp llOllrn&ı d trlık devreslnbı 

olacak? ıııı.rsın.tılanndalı ekonanllt bllnyemtzı 
Kahtre, 16 a.a. - l'leklzlrıel onıu. düt kurtarmak ttırı dlmdldcrı tı-dl> r1l'r al -

manın ııert çektlmeıı!oni saıtıamak ıcın mak :zorun<1n11z. 
ku)'dutu mayn tarlatan arasından batı· 
ya dolrru Uer1"'11b·e dt'\·am ediyor. ö
nemli mıı.tı~tte ııelttek aavuların tn
trlllz kuvvettıerl,ııle mihver artçılan a. 
raıında denize dotnı U7.aııan vadiler 
tıoı.-unca vul<Ubulmaaı mutıt~dir. Bu 
te"Vredekl baalt~a tabii maeııer Şer -

btr'ln batısında ve EIAıreYla'nın 300 ki· 
lomettre kadar lıatM11ndak1 Zemzem 
mcvk ndmtr. Mihver kUvvetlerlnln bµ 
mıteol~ bo)"un<"a mula\vemete yeltftl· 
mfl1«1 mutıtemeldir. 

Tunus'taki mihver 
kuvvetlerinin mevcudu yüz 

bin kişi tahmin ediliyor 
Vqingtoır; 16 a.a. - Amerikan 

aakerl yazar1an, Rommel ordU.8\lnun 
&'Crl kalan kısımları da dahil oldu
&'U halde Tunus'taki bUtUn mihver 
kuvvetlerinin mevcudunu yUs bln 
ki.fi olarak tahmin ediyorlar. Bazı 
mllfalıltler, Rommel kuvvetlerinin 
altm11 bin tahmin edilen bUyUk bir 
kıamınm ılmdiden Tuouı'ta oldutu
DU sanmaktadır. 

Tunus kesiminde durum 
R&ba.t, ıt> a.a. - lııl~ \lm.Uml 

kararıı~ııuo ı.etııUa1 : 
..ı\mC.'rllCaD ucakl&n Tumııl'talııl dUt· 

- ....... '" ~ **1u"Ja 
m6na.lııale )la.UlınM ~ bıQc\sn .. 

mitlerdir. 
ceptıede önEmll blıı: bir detı.lklit ol-

Harbin muhtelif tesirleri 
Aziz dln!CJ. 1 crtm, 
Harplerin mUlt.ıtlt! n ckonomlk ve 

lçUmaı hayatında bil tük karısıklıklar 

husule ııet rdltl ıcırlkArdır Bununla oe
raber harplerin her INlhlld« teknltln 
terakk ılne olan ynn,ımlnrınt da unuı..

mamaJc lAzımdır Harpte, me' ut vaa. 
talan c:olalıma.k ve onları m b1 w 
oo Verimli bir tarzda kuUanmnk ııeıa 

~lr ooık arattınnalar )'llpılmaıktadır. 

Bu ara.stunıalar netlceıılndC' k nlk te
mkkl etmekte yeni )'elli blır onık U&uller 
bulunmakta ve \"ıı.sıtaıar le ıdt.'<lllm<*· 
tedlr. Bu vuıtalann pek mütılm bir 

kıamJ bam <levrealnc ııeçtkUA'I znmuı 

kü('(llk tletı.rkltklerle ı.tRıaJe tatıaı. 
edileceklenör. Tarttı ~ haıı>ltrla 

ve o harpll'nle laullantlaıı Y'4!lll vaaıtala. 

nn lırtlhaal tt!knltlnde büyilk detııtlk -
ilklere lebes> oktuQı.ınu ırölıtemıektftttr. 

Ba.ne c\e\•reıılnde mutump memleket -
!enle lst.lhlal tdcrt Utırıde vücude ııetlrl

~ Yen1.Jlcıertn. deitlt1kllklertn memle
ketlrnlztn ekonıı:.mlk ~ üzer1nd4jd 
teslrlertnl l!rndldcn ~ mecbır 
rb~t~1z. Anaık bu .uTeUt! harckcıt 

etmekle lk'rl \ıelrnitln ı.tlt18aı.ı tahıı. 

edlil~l ıraJ1I mernl~ ammız· 
dakl m<'llllfl.')1 ıızalıttmıt oluruz. Hunun 
lc1n de ıııme ~ lhU>'aç vım!ır. 
Bu __,.. de anc:all tlıMzTut ka&' -
natllldan -..aıtııı edııleblUr. TaNıTut 

lmla\rurıa malik olan \ataındulorın h« 
=andnn Zbııdc 8'tlllriel1nlrı blır 1ae-

m.amıştır. 
DevriYelerllnla ııa.Ua.nmwn ller1ıııln· mını taııa.ITUt etmeıeM ve truınlTlltltl • 

nnı Ya.buz at11wa.le, yalnız m il lııtıdh· 

... vuuaıanna tahôı cıtmelec1 ..,... 

der. 

de t.a&llYeUenne devam etmltlenllr. 
Mütıetık tıomba ~ dıllı1rı Bııı.erw 

w T\lııus"u ~ı.ıarclır. Doklara 
tam lMbeUer ~. Bır.rt.e • 7.amandaıı, ıımelttton, ft'11rdm tNw'-
zerlrıde 4 dlı.nam &- dOılıOırQlmül • nıt tert mmtaatt icabı oı.tutu kadar 

tür. stax'da ....,. ıraı1arrna da büaım ferdin mmıNI> oldutu ceml)-etln iti 
edl1ml9. aanuc vaaonıarınıı.a )"aMlll c:ı· maaat1 xaaıımr. Falcırll ııınll'l'lt ._.. 
karılınUeUr. Olmılı Jıalm!ınde bUllra av- de :ıayıt b(lrı)'elt cmıb'ettlere -... 
Cll&nmıa dılllmmı bedellerine btkUm M't:lmno tert ohnll refah Ye ıııı.adell 
etmlıll«"dk. Bu h~ bir uıı:a • lıahtl menuu olamaz. Ferd1n retaln 

ımus dünm«nll\tll'. 
Gece m9ınr 1lıÇMlan Bone'• hGcum 

etmı.ıentıır. Bil' mllctal' ıı.-r vardır • 
GUndilz dl Qıc: dda tMl'lııe ilareu ve • 
rilmı.tlr. öte ıara.ıtan ~tn'dl ed 
tAlhllkıe ı.aı-etı verlılmtıt V\! tetv1rı dıı 
~ blıine bir bomlı& dOt

mtllıle dl l*ııamunı.ır. 

Mecezelbab'da 
Londra. 16 a.a. - Fu ~ 

buııüıl ölleden aonra bUdlril4lllne ııöN. 
muuetlk kuvvetler Mecuc:ııtıM> cevre
tlnddô ml!'\·zlJ<rln1 sıkı B1llcı tutut'OI" • 
ıar. Hatta. bir müddet evvel dUeman 
kuvv.ı.ıerlnln bu.1111\duıtu yerlerde bıl:le 
devrlyelerlmlz bunların llmd1 l&1er1ne 
raatıamamıtlardar. 

Rommel hızla geriliyor 
Kahire, 16 a.a. - Montgomery 

kıtaları tarafından yakından takibe
dilcn Rommel mlknkUn olan blr hız
la geri çekilmiye devam e ıyor. tıeri 
blrllkleri.miz flmdi arıcı muharebe· 
teri veren mihver kıtalariyle temu 
hallnderlir. Her ne kaılar mayo tar
laları ilerı hllreketlerini geciktlrmi
ye sebep oluyorsa ıla 8 inci ordu ıim. 
dl harekete daha elveriıll arazide 
ilerlemektedir. Az ııayıdıı tank kuv
vetleriyle desteklenen mihver topçu 
baıarya.Jarı " makmeli ıüfdt kııalar.ı 
.. hil bölgesinde klloınerelerce bir 
derinlik üzerinde hareketlenle bu • 
lunu)orlarsa da bu ~etler kua 
ıUrmektecllr. 

20 gemi batıran bir 
İngil iı deniıalh 

gemisi üssüne döndü 
Londrn, 16 a.a. - Truant deniultı· 

ıtı ıki lım;uk ~ene iı;inde A\cdenlı.'d'
J lint de- ıir.lııdt> ve Japon ılenlr.intle 
80.000 mil glttl.kh n ve mihvere alt :10 
gemi banrdıktıın .. oııra ingilteredeki 
Uıısllnr ıtönmll•llr. Ihı rll"nhııltınırı 
kar.andılı ha•arılar arıull'ıda Sir .. nny. 
ka'da bir limana karşı aı;ıktıuı yaıııt ııı 
bir hlleıımla Adriyatik denialnıle bir 
ltıılran vapur k ı.flle!iine yapılan hU· 
cumlar vardır. 

İtalya'da harp aleyhtan 
kimseler tevıkif edilmiş 
Mo kova, 16 o a . - ltal~a·da harbe 

sıl'l verilmesini Vt" alın ı.nya fle mlına· 
!lf'>hctin keııilınef;.İni ialiycn mllteııddil 
kimseler tnkif edilmiştir. Son gün
let"de, en hılyılk ltalyan aiır unayl 
mül'.ateffl"rinrlcn biri oları tın fahri· 
kMından 311 kişi ve mııt .. addlt h~hrJ. 

z.U de CeD&va'dıa teYkif edllıııiftir. 

aııcalt C!l1zQ butlmdUtu cenb"ettıı re • 
tallı ft lt.ıud.rell 1:te mtlm1dltıdllr. Rtr 
<'el!lb°Ctl!I kUvvet ve rotahı ~ 
bldlkte caıı.m-. btrllkte mııhrum1 -
yet.tere katlanrnıun l!le t('IT'l!ln eııttleb1nr. 

Ancall: bu b1c11k1 lr ki ç*8<'81t bel' ııar1u· 
lu )'f'fltl'lek lruvvetlnt vtır1r. Tarttı '
)'Ul'I~ her m "1dl111 ~ nlan ~ 
m ll.1ett ~lıı 'MTI 1 senn EITlrinde, ...... 
mıyat"ak htt b1c" &11çHMc ~. 

HAVA 
HARBİ 

KaJıire, 16 11 a . - Rcuterı Evwıelki 
gc:cc N ııııoli•) c .> apılaıı hav& akınında 
:ıo kıloıuelre u aktan gurlılebıleu bu
) tik 'angınlur ~rkarılnu tır. Linıaıı. 
daki petrol saruınçlaruıa ve deniı .. -
gı\hlan yakınıod ıkl büyılk elektrik 
sııntrallarını dil tam lııabetlcr k~ 
dllnıi1'tir. B~ka bouılı lnr Naııoli sa
rınrı 'akınınn ve tersane ile llfır& 
ıkpolıı.rını.n aruına ıluşıııüŞtür. Na. 
pohnın cenup • lıatısııııdaJd [,a.p:noU 
çelik fabrikalarına da isabetler kar• 
dcdllml§ıtlr. 

lngiltere'de 
Lonılra, l li ı ıı . - Alıııa·ı ucaklan 

dtlı h gıltrenln batı kıyısına hücuıa 
rtıııi !erdir. 6 ki 1 olıııü tur ve mute
addıt 'aralı vardır. 

lhıgtın oırlt'deıı sonrn 1.-ondra'ınn dıf 
m hııllekriıde de hava tebllkc.ti ı». 
rııu~ur . 

fnglllz havn kıl\ Vt'tlcri dun franll& 
ve Belı;ikn'daki dıı~ııı Ul hedeflenni 
boıııbalaııııılardır. Hır lrıgillı uçail 
üssüne domucıııi•lir 

Annecy'ye atılan bomba 
yüzünden beş kişi öldü 

Vlchy, 16 11.a. - Geçen cuma ~ 
nü AIVMC) )e arılan bombalar )'\DUO' 

den ölen be§ kişi bugün gUmUlmür 
tUr. 

Cenaze merasimincle hUktımeti 
temail eden sıhhat nazın Gra.uet 
... Avrupıllya bolıeviz.."lli ııctlrecek o
lan Anglo·Sak5<)(J zafc·n hal.kı~a hicbit 
hayale kapılmamalıyız,. <lemiıtlr. 

Üç zırhlı Napoli'den 
ayrılmış 

Stokholm. 16 a .a. - Royter: B• 
rada c;ıkan Allehrında gazeteıi. i.nl• 
nl zlkl"etmedlP:i bir almnn radyOllUn
rlan ıtinleıliğl bir hnbcre ıröre, ara)ıl. 
rrnrlıı. Boma ve Vittorlo zırhlıları d• 
bulunrlıııtu halrle 3 italyan zu+ı1ıA 
lngtllı havı kuvvetlerinin bombArd•• 
mantarı y{lııündl'n Napoll'vl Mf'lcet.
miş ve Tmılnn'• iltica eylemö _.. 
rwacla lllllmıtl&rdır. 



17/12/1942 

Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Sığır eti alınacak 
AC~yon Sa. Al. Ko. dan: 
l 51 vagon sı~ır eli kapalı zarf 

Usuliı le eksıltmcyc konulmuştur. 
Eksılt.me ve lhale!>i 28 ilkkAnun 942 
ı>auırtesı giınü saat ıo d:ı yapılacak
tır. Sığır l"tlnın beher kilosuna uıh
rnin cd imiş olan fıyat 90 kuru~ olup 
ınuvakkat teminatı 3442 !ıra 50 ku
ruştur. 

2 Şartnamesi Afyon Sa. Al. Ko. 
da gorülür. Taliplerin ıhale saatin -
den bır sant evvel temlııat rukçclerly
le ıekl r mektuplannı ve snır vesi
kalnnnı Ko. na vermelC'ri eksiltme 
ihale saaUnde hazır bulunmaları. 

UOi87> 6802 

Kuru incir alınacak 
şıeu J\s . .sa. Al. Kom.dan : 
MUt.cahhlt nam ve hesabına 200 ton 

lo.ı ru ine tr sa un alınacaktır. 200 ton k u -
1'u hı< r topkln bir ıatekltye ihale c.'<IJlel>I· 
leccki atbl en az 50 tonuna uı.11.p cı.k 
tıı:ıı tal«llrrlc de ihale edllcbütr. Evaar ve 
buswrt ı;art.ıan Kom.da gorllleblllr. ı:ıc

ber ktlosunun muhammen tlyatı 95 ku
ıııstur. lhalıe 24-12-1942 l"l{'n;cmbe ırUnü 
'8.ıı.t 10 da ya.ınıacaeından talllllertn kati 
'4!tnlnat1ar!yle Harblye'de Yd. Sb. Ok. 
Gııkı Aa. .Poe. 920 Sa. Al. Kom.na mü • 
'-ca.atl'tırı. ( 10482) 6568 

Srğrr veya koyun eti 
alınacak 

Kütahya As. Pos. 4925 Sa. Al. Ko. 
dan: 

28.11.942 cumarıe~i günü koyun clİ 
'-at 10.30 da ve •ığır etinin saat 11 de 
l'apılan cksilrmesinde ı.alip zuhur etme
diğinden 40000 kilo ko)'Un ve sıj:ır ) eni· 
den kapalı ?arf usulü ile ek,iltmc)C ko
llulmuşrur. Koyun etinin mllhammen be· 
deli 44 ibn lira olup muvakkat teminau 
3300 liradır. Sığu etinin muhammen be
deli 32000 lira olup muvakkat teminatı 
24oo liradır. Eksiltme,i 22-12-9·f2 salı 
&Ünü koyun saat 15 te ~ığır saat IS.30 
da yapılacalmr. Koyun etinin şarıname~i 
220 kuruş ve sığır etinin şarınamcsi 160 
lıuruş mukabilinde Ankara, İstanhul Lv. 
lnıirlikleri ve Balıke~ir, AFron, Küıah
)a Sa. Al. Ko. da her giin gfüülcbilir. 
'taliplerin hazırlı)"acakları teklif mek • 
lııplarını ihale saatinden bir saat cvveli
lle kadar Ko. na ~·ermeleri Uzım<lır. Bu 
llaıten sonra verilen teklif mekıupl:lrı 
kabul edilmez. Postada olacak. gecikme-
ler muteber değildir. ( 1049') 6532 

Sığır eti alrnacak 
Bandırma As. Sa. Al. Ko. dan: 
Cin5i: sığır eti, miktarı: 40.000 kilo, 

Muh. Tu. 48000 lira. teminatı: 3600 lira, 
İhalenin ıarıhi: 25.12.942, saati: 15. 

Birlikler ihci)'aCI için yukarda miktar, 
lııtar, teminat, ihale tarih ve saati }'azılı 
tt kapalı urfla cluilıme}'e konulmuştur. 
l:ksilıme Ko. da yapılııcakıır. Evsaf ve 
lartname komisyonda olup her gün gÖ· 
liilebilir. Taliplerin teklif mektuplarını 
bir saat evveline kadar komisyona vermiş 
t>lmaları. Get verilen nıekıuplar kahul 
l>lunmaı:. Taliplerin belli p.ünde komis 
~müracaatları. (10613) 66~9 

Sığır eti alınacak 
Arıiahan As. Sa. Al. Kom. elan: 
2490 sayılı kanunun husuııı mad

desine tf'vfikıın 45 ton stAır etl ka
l>ah zarf uaulil ile mUnaka.saya lco
rıuımuşt\JT. Etiırı beher kilosunun 
tahmin be<ieli 65 kuruştur. İlk te
ltıinatı için 1193 lira 76 kuruştur. 
'1asıf ve şartlan mUndi!riçtir. Ko.. 
tlı.iayonnmuzda Ki>rülrbilir. Mllnaka
•ııaı 23. 12. 942 ~arşıı.mba s;lnU sa.. 
lt 15 te komisyonumuzda yapılaca 
tından isteklilerin belli gilnde İha
le saatinden bir saat evvel veRailt 
"" teminatlarını komisyona verme· 
~ri. (10484) 6529 

Sığrr eti alınacak 
Rüyükçekmece As. Po. 1010 Sa. Al. 

to. dan : 
Açık ek~iltmeye konulan 7'i ton sığır 

'tinin ihaltti yapılıncaya kadar komis • 
~numuzda me~cut cv•af ve scrait dahi · 
~nde 15 ton sığır eti pazarlıkla sacın alı
'-cakur. Muhammen bedeli 11250 lira 
"t teminatı 1687,50 liradır. Pazarlık 
~~.12.942 cuma JtÜDÜ Büyükçekmcce'nin 
.,ot<f~re köyündeki ıoıo Sa. Al. Ko. da 
~r>ılacakıır. İsteklilerin zamanın<la ıemi
~tlariyle hirlikte komisyona müracaat 
ltr. (10609) 6663 

Patates alınacak 
Ralıkt>slr As. S:ı. Al, Kıı. dan 
Beher kilosuna 40 kuruş fıyat tah

lııin f'dilr.n 100 tocı patates paznrhkla 
~t;iltmeğe komılmuştur. Ek~iltnıesi 
24..12.•ıı2 gılnü saat l~ te Ko. dıı ya
llıJıı<'aktır. Teminatı liflOO liradır. Ev
'-t ve ŞartlRrını gıırrnek istiyenler 
~er glin komisyonda görulC'hilir Ta
lfılerin rnuayyen saatle komlsyonu
lııuza müracaatları. 6746 

Doğra yağı alınacak 
AN. Poe. 920 Sa.tın Alma Koml&;yonun. 

'lar, ŞleU 
l<aoolı znrr w:ıullyle 10 t1!n noıırn ya-

1 aJınacal<Ur. Ev"8t ve hususi &artııı.rı 
~lsyonda ıröriılehlllr. Muvakkat te

ltı.ınatı 1123 liradır. 1haleffi 24 12. 94::! 
"l'\ıı.rntı günü saat 1~ te yapıtacaıtın· 

1s1Pklller1n ihale saatlndcn h r ıııuıt 
"'v~ tl!kllf mf!ktuplarını ve muvakka! 
"-ıımathır1YI<' Hllrbt;ye'de Yd. Sh. Ok 
4... Sa. AL. Kom. na mUrncaatınn. 

(10491) 6531 

Kış sebzesi alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Kom. elan: 
Garnızon birlikleri ıçın mart 943 

'l'ı gayesine kadar 40 ton lahana. 
~ ton pırasa, 40 ton ıspanak talip 
tııtınadığınrlan tekrar kapalı zarfl,ı 
~ıltmeye konulmuştur. 
Ilı Su üç kalem sebzenin muham -

tıı beıleli 20500 liradır. 
ı._>.ruvakkat teminatı 1537 lira 50 
"1lr\lftur. Şartnamesı komisyonda 
~\'cuıtur. !halı-si 25. 12. 942 cu'!1a 
> rıU saat 10 ela satın alma komıs.. 
l>rıu blnasınrladır. İstrklılerln ka -
11 rıi vesikalarivle birlikte teklıf 
ı.~l<tııplannı ihale saatinden . bir 
-...ı evvel komisvona vermelerı. 

(10489) 6~36 

Düğme almacak 
\ ~ M. V. İstanhul ·i No. Sa. Al. Ko. 

rı . 

Öç milyon adet çinko çadır düğme
•tın alınacaknı:. İhalesi 23. 12. 942 

~~Jinıha günü , at 14 tc Ko. da yapı • 
~tır. Şartname~i öjleden evvel komis· 
~ a ıtörillür. İ•teklilerin t::clli ~. ve 
Lt~,. 1912 lira 50 kuruş ılk temınaı 
~1ı7lariyle komisyona roüraca:ııları. 

(i07U) 6770 

Sığır eti alınacak 
Arelahau As. Sa. Al. Kom, dan: 
2490 sayılı kanunun 31 ma<lclesi

ne tevfikan ·15 ton sığır eti kapalı 
zarfla .münakaRaya konulmuştur. 
Beher kılosuna t:ıhmin edilen fiyat 
6ll kurur.;tur. İlk temnnatı 2025 li
r~r. l!:vsaf şartnamede mUmleriç-
tır: Komisyonumuzda f!Öriılebilir. 
Munakasası 23. 12. 9~ çarşamba 
gUnti saat 16.30 la Kom. da yapıla
caktır. Isteklilerin belli giın ve sn
atten bir saat evvel lüzumlu evrak
larını komisyona vermeleri. 

(10500) 6540 

Sığır eti alınacak 
Ardahan A~. Sa. Al. Ko. dan : 
249C) sa~ılı kanunun hususi maddesi· 

ne tevfikan ve kapalı zad u~ulu ile 140 
ıon sığır. eıi münakasaya konulmuştur. 
Beher kııo,una tahmin edilen fiyat 75 
kuruşrur. İlk teminatı 7875 liradır. Ev -
saf ve şarınamc•i münderiçıir. Komisyo
numuzda ı.1iirülcl>ilir. Münaka'lası 21. 12. 
942 perşembe günü saat 15 ce komisyo • 
numuıda yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saaııcn hir saat evvel teklif nıcl<
tuplarını ve diğer vesikalarım komi~yo . 
na vermeleri. (10411~) 6528 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 1~10 Sa. Al. Ko. elan: B. 

CekmeC"e: 
_ Acı~ eksiltm<')"e konuln.n 75 ton 

sıgır. etının halesi yapılıncıya kadar 
komıs:ronumuz<la mevcut evsaf vp 
şerait rlnhilinde 30 ton sığır <'tl pa -
zarlıkla satın alınacaktır. ::\1uhammen 
bedeli 22~ ve teminatı 3375 liradır. 
Pazarlık 2;,-12-!H2 cuma giinü Bilvük 
ÇckınP.Cenln Ilo nere köyündeki ıoıo 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. tstc<kll -
l~rın t.amnnında tı-minatlariyle bir -
Jıkte kom syona müracaatlnrı. 

(10$11) 6661 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 5056 Satın Alma Komis

yonundan Safranbolu 
İhtiyaç için 20 ton sığır eti p:ı

zarhkla 27. 12. 942 cuma günü As. 
Pos. 505() Sa. Al. Kom. da satın a
lıııacaktır. Hususi ve umumi şartları 
her gün ach geçen komiı;ynnchı. ı:ö
rille bl lır. Tnlipleriıı pey akçekTiyle 
mezkur ,1:-iinıle komisyonda hulııııma-
ları. ( 10$4) 6888 

Kuru incir alınacak 
İ<tanhul A,. Pos. 920 Sa. Al. Ko. dan. 
Kapalı Larf usulü ·1~ 300 too kuru 

ıncir saıın alınacaktır. Ev,af ve husu<i 
~artları kom1'yonda E:Örülchilir. 300 ton 
kuru incir toptan hir İstekliye ihale cdi
lchileceği ı;ihi daha aı miktarrna da İs· 
tekli ,;ıktı~ı ı:ıkdirdc ihalesi yapılacak
tır. Muvakkat teminat 15030 liradır. l -
halesi 30-J 2.942 çı•rşamba Jrijnü ,;ıaı 15 
ce yapılacağından isteklilerin ihale saa
tinden bir 'aaı evvel tenıinaı \'C teklif 
mektuplarıylc Ku. n~ miiracaatları. 

(10716) 6772 

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

elan : 
1 - Mevcut şer:ıtine göre ııehir 

dahili ve haricindeki t~ıt işi kapa
lı zarfla ihalesi yapılacaktır. 

Ta~ıt işi 10,000 tondur. Muham
men tutarı 138,660 lira olup mu _ 
vakkat teminatı 8183 lırııılır. !ha. 
lesi ~8. 12. 942 pazartesi gtlnü sa:ıt 
15 ~e yapılac-.aktır. Şartname her 
gün Ko. da görülür, İsteklilerın u
sulüne g-ore teklif mektuplarını i
haleden bir saat evvel Ko. na ver-
meleri. ( 10792) 6808 

Nakliyat yaptırılacak 
Erzurum As . .Sıı. ı\l. Ko, dan: 
Erzurum - l"ra.bzun yolu uzerl>.ıc 

ve cıvarına 3000 amele naklı :ıou ton 
c§) a u ıkliy.ıtı pazarlıkla mııııuk ıııa
y.1 kllnulınu ~lJJr. Mll'.ıakasası :!!1~2.94":! 
salı gilnu ı;aal 1 l tc yapılacaktır. Eş. 
ya naklly,ıunııı laJııııin heıleli ti 1 ı:.ı:ı 
lira olıııı teıııiıı.ıtı l:Hil3 liradır. Er 
nııkll~ ııtının tahmin hetkli lil 1~5 lira 
olup temlıııı I t ı-wı:ı lira.dır. N ııklivatn 
nit şartname hergıııı komis~·oncla· gi.ı
rtılclıilir. isteklilrrin lı<>lli ırnn ı· sıı
alte tenıi•rntlari) le birlikle konıi~;vo
na rnıiracııatl ırr . 6748 

Kuru üzüm alınacak 

vafık görulıınek şartiyle 20 ton vaketa J 

:!O ton k Htar sarı s ılıuıılu kö~cle p.ı
zarlrkla salın alı'lac ·ıktır. P.ızarlığı J 
22.l:!.9.ı2 salı gunu saııt J.5 te Kıırıııs
yonda .ı:nıııl,ıraklır. İsteklilerin belli 
vakitte ~lıııeleri. 6SIH 

Kış sebzesi alınacak 
Gelibolu M\ll'kCZ Sa. AL Kom. dan. 
Bolll)'ır·da gtinlük Uıtlyaca gore tes

lim 88.rt!Yle r,o tA:>n ıspıınıık 150 ton pı
rasa. 60 ton la?ı ına pazarlıklıı. sa tın alı
nacaktır. Muh.ımmonn hCdcllcrl L"Parıa· 

r:ın ll5000, pır.ısanın :ıoooıı. ıatı ınanın 

1 C>::?OO Ura olup kati tem lna tıarı 4010 

ıır,ıdır. Evsa! ve şartnameııl komisyon
da gorülebtllr. 1llales! 30. l:J. 942 1ı1uniı 

saat 16 da Kom. tin yapılacaktır. Ta

liplerin mezkur 1ı1un ve ııan.ttc katı te
minatları lle komisyona muracaatıan. 

ClOi;bll 1;909 

Nakliyat yaptırılacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. druı: 
Tı:ıhmııwn 2000 ton kavurma çuku

ru kömür ıu11klıyf•sı p.ı.ı:t.arlıkla müna
kasaya konul mu l uı. .Mlımı..ka,,;a.sı 28-
12-fH2 pazuı.-tc,~i guııU sa:Lt 14 ıte ya
pılacaktır. Tonu ıçln k lometre başı
na tahmin edilen fiyat 100 kuıus
tur. İşbu na.ki yalın uı.hmln bedeli 
50000 lirayı gCQm H>eeıktir. Kasti te
mlnatı 7500 l!.radır. Şartnamesi her 
gün komlsyomla gorülebillr. !stcklilc
rın belli gıln ve saatte U>mınatlaıııy
le beraıbt>r komisyorın müra.cantlan. 

(10866> 6905 

Odun alınacak 
Ardaıhan As. Sa. Al. .K.o • dan: 
10-12-9-12 de 2190 stt) ılı \rnnuııun 

31. maddesi mucthincı> ki!ıpalı zarf 
u~ulii ile mllıınkasası yopııan 300 ton 
oduııa talip çıkm.'ldıi?ındnn ıhıı:le.nln 
çıkışından 11 oan n ve kanunw1 40. 
madtle~ne t.evfilka.n bir ay zarfında 
pnuırl~kla a.lınacaıktır. Kllosunun mu
hammL'll fiyatı 4 kuru tur. Temınatı 
900 lirnrlır. Evsn f şnrtnamesincle 
mündedçtlr. Kom is) onum uzda görU
l<.'Obıllr. Pazınlıgı 28-12-942 pazartesi 
günü saat 15 te kom vonela yapıl'a • 
c:ı.kttr. \10864) 6907 

Patates alınacak 
Flalıkc~ir ,\,. S,ı. ı\J. Ko. dan 
Beher kilo,uııa 40 kuruş fi}at tah -

min t.-dilen ) üı ton pauııc• ı>uarlıkl:ı 
~k,iJımeye konulmuştur. F,k,iltmc,i 2'i,J2 
l •>42 cuma gı.i.nü saal 1 ı <le Ko. da yarı· 
lacaktır. Teminatı 60011 liradır. Ev>af ·11..: 

şartları her Hİ.ln Ko. da gürülcbilir. Ta -
!iplerin hdli saaııe komİS)Ona miırau • 
atları. (101148) 6910 

Düzeltme 
Gazetemizin lll.l:!.9 ~:! giı ılıı miıı

ııa.,ıııd.ı intişar edı n Çt•rkı·~ \.ı,; l'os. 
:ıooı Sa. ,\!. Ko misyonuna ait (.illOl ı 
lıirlikleri h ıyvıınatı lhti~cı.cı içın tel 
halyalı .800-HIOO lı>ıı ~aııııın vl' td 
lı , ıJ~alr bO<l-lOOu t<»ı ot alıııacak) iU•
mndıı saıııa•ı v" tel lınlynlı HOIJ-1000 
tnn ot nlınacıık iJrıııı stııııiln ıııikları 
yanlı-lıkla bOOO-IOıJO ton ola1:ıık ya
zılnııstır. 

\ı.lı ı;no.1000 ton olarıık tashihen 
n;ın olunur. 

Srğrr eti alınacak 
Gelibolu Merkı·z Sa, Al. Kom. tlan 
İhtiyaç için Kavak'ta teslim şar

t iyle 25 1 on sı~ır eti p,ızarlıkla satııı 
alınacaktır. Muhı:ı.mmen becleli 25.000 
lira olup kati teminatı 3750 liradır. 
EvRnf ve şeraiU Koll'\. ela göri.Uebi
lir. İhaksi 30. 12. 942 çarşamba gU 
ııll saat 16 da Kom. da yapılawktır. 
Taliplerin lıelli glin ve saate temi
natlariyle komisvoııa mliraearıtlnrı. 

(10862) 6908 

Sığır eti alınacak 
İzmit Belediye karşasındaıki. Sa Al. 

Ko. dan: 
Cin•i : sığır cıi, miktarı 40.000 kilo, 

fi)'lltı: 80 krş., Mu. Te. 2400 lira, ihale 
gılnü: 4-1-94~ pazartesi, saati: 14. 

Cimi: sığır eıi, miktarı: 30.000 kilo. 
fi> atı: ııo krş., M. Tc. 1800 lira, ihale gtİ· 
nü: 5-1-94~ salı, saati : 1 i. 

Yu.karda cin~ ve mikı.-ırı yanlı olan 
2 kalem sığır etinın eksiltıneY kapalı 
zarfla yapılaca.kur. Evsaf ve şartnamesi 
İstanbul, Ankara l.v. ı\mirlikleriyle ko • 
mi•yonumuztla her f:Ün görülehilir. 

Tddif mektuplarının ihale sa.aıinden 
ram hir saat evvel komi,yona verilm~-si 
şarııır. (lOR6'i) 6906 

MİLLİ MÜDAFAA v. 

Kumaş alınacak 
M, M, V. cleıı: 
Aşağıda cıns, mLkıtaraln ile mu

haımmen tx.ıicl ve tf.'mlnallan yazılı 
ik'i kalem kum::ışın 30-12-942 çarş::ım
'ba günü saat 15 te Pll.larlıkla rnuba.

ur.: us 
Çam kereste alrnacak 1 

.\1. .\1. Vekü lctııw..len : 
.\luuyytıu gun ve s ıattc talibi zuhur 

cl ııııyı•tı ~.J9 ııı:J. ç.ı.uı kı•n-şte ahını 
teltr .. r J,apah s.arlh t·ksıllıııcge ko
ııuJ ııı uştur. Keşif LH'(lelı JJli7U lıı-a 
olıı t> ılk temina.tı :.!.525,U liradır. lha
lr.sı :!ı:ı / J:!/9 ~:! pnzarte6ı gıınu .,aat 
11 ıle ~!. l\l. V..,1;.ılcll 4 ~olu, ~atınal
ma komhyonuııda ~ qıılat·aktır . .C:lıat 
ve sart•ıaıııeı;l 169 kuruş mukahlliıı.de 
her gun koıııL') urulıın alıııalıılir. !'a
rası ıııııte.ıhlll<lıııe ıut olın.tk uzerc bu 
işte kullanılmak şartiylo vagon teda
rikioıc t.ıvassut cdifrl'ektir. isteklile
rin ~490 sayılı k:ıııuııuıı rııadılı·lı·ri ah
k:ııııııı.ı tevfikan h.ızırhy ıc.ıldarı lek. 
lit ınektııpla.n•11 ınıı.k.buz ıııukalıih iha. 
le saatinden bir saat ev' eline kadar 
komısyon rci~liğine 'r.rıııclcrı 6735 

Düğme alınacak 
M . M Vt-kaktl111loo : 
TlChorinc 80 ı;a.nt.Jm n~·ııt tııhm!JJ edi

len 500.1100 a<lı·t el >rt cielll{M &lmıı r <lill:
mo 23·l2- ı!'l-ı:ı çarşumlı.ıı ı;UnU saat 16 
cıa J>azıırtııdıı. s."ltın alın ıeakLır. 

;\lutı;ınımon b<'<lt•ll 4000 llrn oluı> kati 
mlnatı f>OO llr:ıdır. Nürnune ve ııart -

nıımcsl her gün kom yondo gortllehlll:r. 

lstokllleı1n helll gün ve Galltte Ankara'
rta M. '.\f. Vekfiletl 3 No. Satın Alma Ko-
misyonuna gebnt•IC'ı1. 

(10687) 

Tesisat yaptırılacak 
M. \1 V ··kiılctın.<lı·ıı : 

6765 

Ba•Hiırnııı·d:ı güstcrıleeek rııalı.ıLde 
hari<·i ısu H' kaııaliza.syon tesi.' ılı y ıp. 
tırılııı:ı.sı pazarlıkla ılı ıleyc kunıılınu~
lıır. ı~, ş ıı lıı-ılı ti 9!.Hi!I !ıra ı~ kıırııs 
olııp kat'! teııııruıtı 14'1:. !ıra.dır. l'n
znrlığı :Hı/ I :!/ •J ~:! ı·ıııııartı si gonıı ~aat 
11,3(1 da '\I. l\1. v .. k•leti 4 nııııınralı 
.S ılın \l:ua Koınıs~ ı~ııınıla yafııh<'ak
tır. Ke~i( ve ş·ırtnaırıesi 2.~ kuruş ııııı
kalıilin<i<' lrnıııtsyııııılaıı alınnhlliT . ts
teklilt rin k:ıt'i teıııı•ıntları' il' hirliktf' 
rnııayyt·n kun ve s ıatte komisromlıı 
lıulurııııala:ı. · fi738 

Srğır eti almacak 
l\I. M. V. ı No. Sa ,,\J. Ko. <lan : 
1 - Okul \e ha tallt!ler ihıi>acı içirı 

kapalı 2:ı.rfla ek,iltınqc onulan 50 ton 
sığır uine istekli çıkmadığından bir ay 
ta.rfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 Pa1arlığı ıı. 1 -94' ı.tunü saat 15 
tc l v. amirliği hina,ın<la yapılacaktır. 

3 - Mulıanımcn hedeli 35.000 Jir.ı, 
kaıi ıenıinaıı 'i250 linı<lır. 

4 - Şarlname heı: gün komisyonda 
görülclıilir. 

5 - isteklilerin belli ııün ve saaıte 
kanuni vesaik ve ıeminatları ile komi~ • 
yona nıurac-aaıları. ( 1073'i) 6819 

Yangın tesisatı 

yaptırılacak 
M. M. V. den: 
6336" lira ke~if bedelli Ankara Etlik

te ).ıngın lt'Si•au işi 22-12·912 ,alı ı;iinıi 
sa.-ıt 1 s tc kapalı urfla ihale edilecektir. 
Irk lcminaıı 47S lira 20 kıınışıur. Keşif 
ve ~arınanıcsi her guıı satın alma Ko. da 
giisıerilir. isteklilerin ihale ıtiinü ..aaı 14 
tc kacl;tr teklif ıııı:ktuı,larını M. l'.L V. 
4 No. lu Sa. Al. Ko. na vcrrııclcri. 

(10456) 6523 

Elektrik tesis işi 
M. :'>f. Vl''1tAll'tlındoo : 
7R2 l r:a 50 kuruş k it tı<>ılc'111 hl'!' e

lckt.rlk 1.c$L~ işi ııazarlıkla ateye ko -
nulmu tl!r Pazarlı ı ı7-l2-l!H2 günü 
ı<."l ıt 10.30 r"1. M.M.V. 4 No.lı S.ttrn Almıı 
I<<unlsyonunda yapıl11caltıtır. Kf'ŞIC ve 
şa rınnmcm her R"iln kom lfOyon•ta gorU • 
ld> ıır. tsh-.kl lcrtn 115 llnıı. 85 kuru~ 

kati tımı natlarly!e blrflikte J<:oımlf'ton -
d.ıı hazır butunmnl:nn (1Uö42J 6725 

Garaj ve pavyon inşaatı 
M. M. V. deoıt: 
17552 Lira 32 kurus k('Şff bedelli 

An kara.' ela lik-ı ıııhşap gııırıı.1 "e bLr er 
pnv,yonu 2.5-12-942 cuma güntl saat 
15 te kapalı zarfla !halı- e<lifocf!lktior. 
İlk teminatı 1316 lira 4.'i kuruştur. 
Keşif ve $artnamcsi 88 kuruş bedel 
mukıııblli inşaat daılı-es:lndrn verilir. 
İstek! ll"rln ihale gilııU saat 14 de 
kııdar teklif mcktuplaınnı M M.V. 4. 
Nolu. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(10576) 6626 

Karpit alınacak 
M. l\ıl. Vı:okAlcl.J.ndcn : 
Bdıcr ldlosuna 170 kuruş fiyat tah • 

mın e<lllerı 7 ton karpit 25-12·19<12 ruma 
irün CI saat 15 tc, kapa 1ı 1.n.rtıa eks l tmc
;ye konulmuştur. Vermek Lc;Uycn1Pı1n 

892 l1rn 50 lrurı1$hlik 11k temlnatlartyle 
btrllkte kanunun tarif t1 clahll nde ha. 
zırlıyaC'Akbırı tı.>k:IU mcktuplannı ek • 

Dolamit alrnacak j 
M . M. V. elen; 
'Beher toııu kırk lira tahmin edilen 

'iOO - ıoon ıoıı dolamit nümuııe'i C'V'afı· 
na 28· l.?· ı 9 i2 paıarte'i günü S<t:ıı on beş
te paz.ırlı~l:ı 'arın alınıı.:aktır. Ht'psini 
vernıİ}e talip cıkmadığı takdirıle J'1'1rça 
pat\"8 da ih:ıle olunabilir. Şartnaın~İ lıer 
giin koıııis}oııtl.ı görülebilir. K.ui cenıina· 
ıı 6000 liradır. hteklılcrin me?!ôr gün 

ve ... 1atıe M . .M. Vek.ilcti 2 No. lu •atın 
alma komi,yonuna gelmeleri. 

(10758) 6849 

Urgan alınacak 
M . M . Vel~let n.den : 
Beher kilosuna. 225 kuru~ fiyat truı

m n C'dll~ 1l1 O()(ı adet mclt!ktırl urıran 

25-12-19-l:.? cuma C'ilnü saat 16 ıla pa -

z.arlıkla sıı.Un alınarnktır. 

Mutıamnım bed<"ll 22-000 lira olup 
kati temtrı.."'Ltı 3375 llraclır. Nümunt' Vl' 
&n rLnaınl'sl hcT gün kom 6)1<.>ndn ı;:oril • 

h·hlLlr. 
Jslcl~lllNln tx•lll gün vr san ite An

kn.ra l\f l\f V :'\ :-:o lı Salın Alma l'•m1lıı-

Y<munda buhmmalnn t 10089 ı 

Benzin bidonu almacak 
M. , 1. V. den : 
Knmis}Ondn mc:vnıt fenni ~rtname

•İne göre 200 : 300 litrelik 2.000 a<ld 
gahanizli hen1in hidonu 211-12·1912 l'·ı· 

zartcsi günii ,aaı 15 te pıuarlıkla satın 
alınac:ıkıır. Küçuk hidonl,ırın bdıerinin 
fi,:ııı 7'i, bü} [ik hoy biılonların hclıcıiııin 
fiyatı 90 lir.ıdır. İsteklilerin vcrt<eklcri 
büyw ve)a kıiçuk h•>Y bidonlara gi>re he
sılbedc(ckkri k.ıti ıeminatlari> le hirlik
ıe paz.ırlıl.. gun ,.e 'aaıin<le Arıkara'da 
:'\l. M. V. 2 Nıı. lu 'atın alnı~ koın4>o • 
nuoa l!clmeleri. Şartrıanıesi 750 kuruş 
nıııl<ahilıııdc •atın a.lınahilir. 

( 10752) 68411 

Sabunlu kösele alınacak 
.M. M. V. d<'tl : 
Y.ıpılan ı>aıarlığına talip çıknııflln 

ı ~.000 kilo 'arı sahun1u &m,elenia }eni • 
dm pazarlığı 28-12-9'12 pazartesi gurıü 
•aaı 16 ela )"llpılacakıır. Muhanınıen he • 
deli ')7.5llO lira olur kati teminatı 12.:Z'ill 
Iir.tılır. Şarın.ınıt•İ her p.ün konıiS\nn<la 
g(;riilehilir. t~ıe-klilerin belli gün ve saııt
te ı\nkarn'da M. M. V. 3 No. salın .Llma 
komisyonuna ı:clmdcri. 

( 10747) 684<; 

Taş duvar yaptırılarak 
M. M. V. den: 
Eıtmı~ 'llt'ta .sö.sterHecek mahalde 

bir tıı.s dıtvıır yııptınlrnıısı açık ek üt· 
naı- ılı• ihnlı:oye> konulınıı tur. Keşif 
heô.:Jı ~R.ı:l lııa 80 kuruş olup ilk 1e
nıııuıtı 5t:ı:.ı lirıı 9:t kıır~tur. J~ksllıt
mesl 28-12·:149 pıızartesı günii san.t 
14 tc M. M. V. 4. No.lu Sa. Al, Ko. 
da yapılacaktır. KeşU ve şartnamesi 
9 kuru ınukab !inde komısyona mU
racnntla J.nşıuıt daires' nd<-n nlıımb rr. 
İsteklilerin muayyen gun ve saatte 
komisyonda bulun.maları. (10732> 

6817 

Tesisat yaptırılacak 

5711.<ıll l!m 0,1 kll'l'\l!Ş kt!Ş t lX."<ielll Eti• 

mesıtut'tll. sahtı. masa ve sıhhi tesisat 
yapUnlmıı.sı işi :ıo-12-1942 <;a.ıı;amba ı:ü

nU saıı.t 11 de kapalı zartla Jhalc cdl
lccclctlr tık lemi na tı 4107 1 ı «1 r. Kl'
& r ve &artn mre:I, t•r<>Jesl 286 l..-ıırw; be
<rel muk.ıı.l>UI VNilir. lstcltllkrlıı ihale 
ırUııü saat ııı na kadar tC'kl r n\ektup • 
tarını J\I. M. V. 4 No. lı Satın Alma I<o. 
ml~>nuna vcnnelerl. (rn74!'1) 6830 

Malzeme almacak 
.M.M.V. den: 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 

10 knlC'm mal7.erne 18. 12. 9~ <'Uma 
gUıılı saat 11 de pazarlıkla satın alı· 
n.a<-akt ı r. 

Hepsının muhrurunP.n bedf'll 770'U
ra olup kMl temlnatı ll5 llıa 50 ku
ru.ştur. 

İsteklllerln belli giin ve .cıaaıte An
knra'da .M.M. Vekaleti 3 No. salın al
m:ı komisyonuna gt'lınclC'ı:i. 
Mlktnn Cln.cıl 

5 ooct makine JçLrı 
arı ahtan 

6 ndot otomatik sigorta 5 am
r>e!llk 

6 adet otomatik sigorta 6 am
perlik 

ı arl<'t rezistans 
1 nrlP-t elektr kl! rortut lf el 

mnkabt 1 Mm. den 16 Mm. 
ye katlar 

1 kutu mala pa.f1a erkek ve 
rl~l 1-16 rlan 7-16 ya .kadar 
kilo sikatif 
kilo kalay 

As. rooı. ı:ı::ıo Sa. AL Kom.dan: şısıı 

Kapalı zart UBully!e 400 ton ccklr -
d<.'1<.slz üzlim RHtın alınacaktır. Evsaf 
ve hususi eartLıın komlsyo,da ıı:örU -
leblllr. 400 ton kun.ı üzüm toptan hlr 
lstekl:iye ihale edllcb IC'ceğl ırlbi daha az 
mlktn•ı d 1 16!<.'kll cıktıil:ı takdirde !ha -
le yapı\ahlllr. Muvnkkat teminatı 16870 
liradır. !halesi 30-12-1942 carşamM ıril

nü saat 11 de yapılacatıından lstekllle· 
r1n ihale s.ıatındcn hlr saat e\'vel le _ 
mimli ve tekli! mektuplartylt' Harbiye· 
de Yd Sh Ok. Sa. Al. Kom.nll mUra _ 
caalları. (10720) 6774 

yaası yapılacnKtır. 
,Şartnaıınesı her gtii1 komısyonrla ıs:Utme ~niı ım lf'-'<: ı<:ınt 14 e kadar 

ı;örület>ılir. ı....wnaşıar ayrı <eyrı taJııı- M. M. v. 2 No.lı s:ıtın Al.mn Komt .. ;yo -
!erine de Jh:lle e<H'ı•bılır. İsteklilerin nuna makbuz karsıııı::ı vemıel<"l'I. 

3 
20 

2511 
24 

r:ram nlşa.dır 
kUo rezl 'lan yağı 

(10531) 6586 

belli gd ı Vl' cıontt~ Aı1 ı.a.ra da M. M. 
Vckitbı i 3 No. lu sın .n alına koonis- (10G

39
> 

Sarı vak·ete alınacak 

66R2 Demir civisiz yemeni 
alınacak 

Kalorifer tamiratı 
M. M. V. İ~tanbul 2 No. lu Sa. Al. 

y<>nunda bulunmaları. 

Beher kll<li<wın 650 kuruş fiyat tah-
M. M. V. den: 

Ko. dan : • 
Keşif bedeli 17767 lira ~O kuruş oları 

~ngelkiiy 102 No. lu cerrahi>·e hastane
'inin kaloriferlerinin tamiri 24.12.942 
perşembe gi.lnü ~aat t.f te pazarlıkla iha
lesi Ko. da yapılacaktır. İlk teminatı 
1332 lira ~7 kuruş olup keşif ve şartna
me her giln komisyonda görük·bilir. t~
ıeklilerin helli gün ve saatte komisyona 

Cinsi: Kışlık Plh SP'JLk kumru;, m!Dı:ta· 
n : 40000 - 150000 meLre, mu ham
men ~11 96!>.000 lira, Kati t~~miııa-t.ı 85.020 lira. mln edilen 7:;oo h1lo s.ı n vakcte 23-12-

Cinsi: Kaputluk kumaş, nıd:ktaTı: l!H2 ~a!'llımtıa gunü saat 15 tc pazar -
2()()()() - 70000, muha'l'lırn('Jl lbe<lel! tıkla satın alınacak! ır . .Mu'1ınmmcn be _ 
538.300 ı1ra, kati tc>mına1ı: 50.564 lira. ılell 4!'750 1 ra olup kut! h"111n,ılı 7312 

Pazarlık gUnU talibi ı;:ıkmıynn 250 
çift dCJtılr çivisi olmıyan yemeninin 
yeniden pıwırlığt 23-12-942 çarşamba 
günü saat ll d e yrı.pılo.cnk:lır. 

C 10S41) 6913 llrn 50 kuruştu-r. 

$artnnmcsl her giiıı konılsyoııcla 
gorOIC'h lir. İsteklilerin belli g ün ve 
sa::ıt.lc tPklif e<lec~kle-rl fi.yata glire 
kati tenıin,Llları jle b rllktı- M. M . V. 
3 No. satın alına komisyonuna gcl-

Malzeme alınacak şartname ve nuınun<'St hc·r ırıın ko • 
M. i\I Vek!'ılctın<lc-n : misyonda ırorUlebilLr. lsteklllC'rln lw-111 
11.~aıtıda cin" ve mlktan yruıılı 9 ka- elin ve saatte Ankara'da M M.V. 3 No.lı 

Satın Allnıı Komlsyonuncla bulunmalan. 
mekd. (1ITT46) 6829 

İşçi evi yaptırılacak müracaatları. ( 10815) 6855 

Düğme almacak 
M. J\l, V. lstanbul 4. No.lu sa. Alma 

Komlsyımundlln : 
UlT milyon adl't c!nko cacır dUkmeeı 

pazarlıklıı sa.tın alınacııktır. thııl<'SI 23-
12.1942 ııünU saat 14 te Kom.<la yapı

lacaktır Şartnamesi öl!'ledC'!l evvel ko
misyonda grırült•hlllr. t~cklllerln belli 
ıoCn ve saııtte 1912 lira 50 kuruşlu" te
mlnatlar\yle Kom.na müracaatlan. 

(l ff723) 6771 

Bina tamiri 
Bursa As. Sa. Al. Ko. dan 

lem yal!'llı boı;a ve bad.ınn malzcmcsl 
pazarllkla satın alınRr.ııkt.ır. Heps nln 
muhammen hcdell 284'\,8.'; ırra olup 
katı t•'l'Tllnatı 426 lira 88 ku'Mlstur. Pa-
21.lrlığı 26. 12. 942 cumartesi günü sa
at 10 da M. M. V. 4 No. hı Sa. Al. Ko. 
da yapılal'nktır. Şartnamesi heT ı;:ün 

komlsyondn ırıirtılc•hllir. tstel<llleTin ka
ti temınatlarlylc hlrllkle komhsYotı.ılıı 

hulunrnaıarı. 

Malzemenın rtnsl 

1 - 'Kaba Usttıbre 
2 - Birinci novı ilat'ubec 
3 - B<>ztr 
4 - Nett 
l'i - Alçı 

6 - Sikatif• 

(tt1:ı) 

Miktarı 

Kg 
2;3(} 

41Xl 
!">40 

cıı; 

350 
60 

7 'F'ır<.'11 < ctr't l<ıdll 2. ~. 4 nu-

Keşif bedeli 16971 lira 17 kuruş 
olan bir binanın tamiri kapalı zarf
la yapılacaktır. Muvakkat teminatı 
1272 lira 84 kuruştur. İhalesi 
2·l.12 1!.112 peı em be gı.ınii saat ıı ne mnrn ve 2 adı..-11 yuvarlak 
Bursa As. Dairesi binasında Sa. Al. olmak üzen.) adet 
Ko. da y;ıpılacaktır. Taliplerin mu- R - Ma\1 boya (clvld1 yağlı bo~·a 

130 vakkat temınat mııkbu7.lı tıcaret o. için 
elası ve ehliyet vesikaları ve teklif !1 - Klre<: Cllfuımenılş tyt ct.nııı l!"J()O 
mektuplarını havi kapalı zarfları- (10873) 691fl 
nr iha.le saatinrlen bir sa.at evveline kacıar komisyona getirmeleri şart· Malzeme alınacak 
name her JC"ü.n komiııyonda ı;cörülehl- M. M. V . den : 
lir. 6661 Llihoratuvar ihtiyacı için komi.,yon • 

Vaketa ve sarı sabunlu ela me-·cut lfoesinde yazılı "\3 karem maı-
kösele alrnacak Teme 29-12-942 sair gtİnİi Saat 15 te J>ll• 

. zarltkl;a satın alınııcaktır. V~ isti • 
Istanb~l M. M. V, 4 Nolu Satn Al- >enlenn teklif edecekleri fiyatlara göre 

ma Komıı;yonu•ıdan : he<öahecleccltleri kati teıninatl:ıri ·I ı,· 
M M v. t.stasbul muay~e h~ye- ı likıe JY,l7'.:ırlıfc: mm Vt' -tinde ~f." M ırv

t~nce . heğenılmek v~ teklıf edılen 2 No. lıı C:1 .Ar Ko. Illl gelmeleri 
fıyat ısatw Alma Kom.i&yonunca w~· (10871) 6'>UI 

(10530) 662S 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. Vellilellndeıı : 

M . M VcikAlet nden : 
GöfoUk'te 50 cırt lK1 evi yapunıma -

ı>ı kapalı :>.artla eksll'tmme konulmuıı • 
tur. He'Ps!nln keşif bctlcll 978.583 ldr:ı 
50 kurWJ olup Llık teminatı 42893 11!"8 34 

Muayyen gün ve saate talibi zu. 
hur etmiyen Eskışehlr hava hasta
nesi ikiııci kısım inşaatı mliteıılıhit ııam ve hesabına tekrar pa.7.arlıkla kuı-uşluır. Evler kı!ll hallnd<" Uınlc <'di • 
ihaleye konulnıuşlıır. Keşıf bedeli llp ımrcalnra l.>()JUm•mi'?.. Kapalı zarr. 
1.121.265 lira '56 kunış olup kati la e<la;tltrncsl 2il-12-1942 salı günü saat 
temırıatı 97201,25 liratlır. Pa7.arlığt UI tc M.M V 4 Nolı Satın Almıı Komts-
3U. 12. 942 sıı.rşumlıa glinıi saat 11 yonunda l'RJ>llııra.ktır. Kecılf ve şart.na • 
ele M. M. V. 4 Na. lu Sa Al, Ko, mest 48 ltra 93 karue muirnıb 1 nde ko -
ıla yopılacaktır. Ke if ve şartname- misyona mUnı<".aatla inşaat da.lrcstnden 
si (50) lira muknbilınde vekalet in- aınwıhll r. Tallt• oıanııınn yüz bin llm
şaat dairesinlen alıııabılir. İstekli - Jık hlr ln8Rııt ışını rrmvııftakı~~ Hmıal 
lerin ılıaleden bir ba.fta ı·vvel inşa- etmiş" olmnlnn ve memnu mıntaılmdn 
al daiTcsinlerı vesik:L almaları ve iş yapahtk'C'Oklerine dair emniyet mu
kati temiııatl;ıriyle birlikte muay _ 
yen glın ve saatte komisyonda bu-
lunmaları. (10728) 6820 

Gizleme ağı alınacak 
M .M.V. den: 

dilrlilltllnden veya K()('ııl!'ll \11 ıyetln•lf'n 
veya •nııaaL ıl ıl1'.'Slndffi ehllycl vesllkn. -
sı almal:ı.n enrıtır tlrtcltlllcrirı 2490 ııa -
yılı kanunıın maddeleri atıiAmma tev • 
f kan hazırlıyaC'aklnn lc!kıtr mcktı.ıp\a -
nn1 ~hııle llftaUnden hlr !'IB.llt eovvellne 
kadoa' nıııkbUZ multaıbill kom1llYtınft ver
mt'leri. (111731) r.a1s 

Dosya dolabı alınacak 
M. M. V. den: 

Komiı;yoncla mevcut nıimune ve 
şartnamesine göre 400 adet gizleme 
ağı 30. 12. 942 çar amba ~ılnti sa.at 
15 le pa7.a.rlıkla satın alınacaktır. 
Komisyorııla nıevbııl nllmuııeye UY
g·un olmnk şartiyle yabancı ve yerli 
malzeme kullıınıl~bilir. Bu aİ!-Iıırı 
vermek ıstiyeıılerın teklif eclecekleri Dfüı adet dosya dolabı 2'!· 12-942 cu· 
fiyatlara S{ISre hesabedecekleri knti ma gimlı saat 1 ı de pazarlıkla s:ıun alı· 
teminntlarlyle birllktc pazarlık A'İ.İn na<-akıır. Nümune ve şartname<ıi her pin 
ve ~-aatında Arlkara'da M.M.V. 2 kı•mİsyonda ı:örülıtilir. İsteklilerin bel
No.lu satın alma koınisyonunııı gel- li gün ve sa.ıııe teklif ec:l<"cckleri fi)ııta 
mclcri. Nüll:~u~e ~e. şıı.rtnarnesi ko- ı .ı:ore kati teminatları ile birlikte M. M 
,"'""'V'\)'''\)Jl 1:'Qrulebılır. V.;, No. satııı alma k~oııuıı ı:;clnıe 

{10781) 6915 leci. (107oUı) t.7~ 

İnşaat yaptırılacak 
.M. M. V. den : 
Anf<a.ra'da ef~terilecelc INlhaldc qı 

ve SC'nım evi İnşaatı kapalı 1.arfla İ.4c~lt· 
meye konulmuştur. Keşif hcdeli 26~,200 
üra olup ilk tt'nrinatı 1'{278 Hradır. iha
lesi 30-12·942 ~rşaınba J:Ünü saat 15 te 
:,\{. M. V. 4 No. Ju Sa. Al. Ko. Rs. <le 
)"apılacakıır. Keşif şanname proje ve s:ıir 

C\·rakt 13 lira 16 kuruş mukabilinde 
komisyona muracaaıla İlllllt daireı;ıindc:rı 
alınabilir. İhaleye girebilmdı: için inşaat 
<fairesiııdcn ~~ikıı almak Jllff!ır. İstekli· 
Lecin 2490 sayılı kanunun maddeleri ah • 
kiimına tevfikan ha7ıtlıyacakları tckl1f 
mekcuplannı m:ı:kbı11 mukabili komi.~yo-
na vermeleri. (10661) 6823 

İnşaat yaptrrrlacak 
M. M. Vekfllellnden : 
Muay) en gtin ve!I aatte ialilıi zu

hur etm.iyen Ankara mevki h:ı.M ı· 
ne.~i tevsıi ınşaatı p.ı.zarlıkla ihaleye 
konulmuştur. Keşif bedeli 176086 
lira 11 kuruş olup ilk teminatı 
10054 lira 31 kıırw,ıtur. Pazarlığı 
29. 12. 942 salı glinü saat 11 de M. 
M. V. 4 No hı S ı. Al. Ko, da ya
pılacaktır. Kc if şartname. proje 
ve teferrıı ılı 881 kuruş mukabilin
de konıisyomln.n alınabilir. İhaleye 
girebilmek için inşaat ılalreııinden 
vesi.ita almak nıecburidir. isteklile 
rin ilk temina.llııriyle birlikte mu
ayyen g\ln ve saatte komiRYCJI1da 
buluıımalrırı, (1073) 6816 

Erzak nakliyatr 
M. M. VckAletıııdeıı : 
Ma> ıa 943 sonuna kadar komis

yoııcf' mevı:ut şarlnıı.mesine göre 
Yedek Subay Okulunun et ve ek
mek nakliyatı ile aair eşyaı;ının 
ııakliyesi ışi 5. 1. 943 salı gUıılı 
saat 11 •le açık eksiltmeye konul
muştur. T.ı ına.ca.k e•ya miktarı en 
çok 9r,o t oıulur. Rıı ışi yapmnk ıs. 
t iyeııleriıı ı cklif erleeekleri fiyat
lara gore herı.ap edecekleri ilk te
mınatları ile bırllkte eksiltme gl\n 
ve saatinle M. M. V. 2 No. satın 
alma komisyona gelmeleri. 

(10756) 

Pavyon inşaatı 
M. M. V . .ten : 

6828 

Muayyen giin ve <.aaıce ıalfüi llıhur 

ctmiyen Ank.tra'da gü,terile.:ek nıııhalle 

hir pavyon İnşaaıı pazarhkla ihalc>c ko
nulmuşnır. Keşif bedeli 166276 !ıra 45 
kıınış olup kati teminatı 9<;63 lira 83 k~ı

nı~ur. llıaleı;i 30·12 !Hl çarşamba s:ı.i.nı.i 

•aat 14 te M.M. V. 4 Nn. Sa. Al. Ko. da 
yapılaaıktır. Keşif ~ırtnamc proje ve ~air 
e\'rakt bcr gün konıi,;yon<kı 1132 klITTI$ 
nıuk~hilindc alınabilir. İhaleye p.irffiil -
nıek için in,aat <laire~irkien vesika almak 
ş;trıtır. lslddilerin kati teminaılariyle 
birlikte helli g<İn ve ~uc komİS)ıında 
hulunmaları. ( 10779) 68'>0 

İş yaptınlacak 
M .M.V. den: 
Akkoprti sıhhiye depolarında ko

nıisyoml.ı göriilece.k kciifi mucibince 
bazı işler yaplırıla.caktır. Ke:ı-if be
deli 1926 lirn 50 kul"U3 olup kati te· 
mınalı 289 liraclıd. Pazarlı.kla ı-ksilt
mesi 24 12. 942 perşembe gilnll saat 
11 de M.M.V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. da 
:yapılacaktır. İsteklilerin kati tcml
ıılltlariyle bırlıkte muayyen gfüı ve 
saattr. kcınıisyoııda bulunmaları. 

(10825) 6879 

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

dan: • 
1 - Ankara garnizon birliklerı 

itıiyacı için kapalı zarfla eksiltme
ye konul.111 200 ton kuru soğana is 
tekli çıkma<lığırı.tlan bır ay zarfın
da pazarlıkla alımıcaktır. Pazarlığı 
7. 1. 942 gUnU saat l.'I te Lv. imir
ligi binasında yııpılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 45000 li-
ra muvakkat teminat 3375 liradır. 

3 - İsteklil<'rin belli g-ün ve sa
atte kanuni vesaık ve teminatları 
ile komisyona mliracaaları. 

(10068) 68U 

Kaputluk kumaş alınacak 
M. M. V. den : 
Beher metl't'5İlle 560 kurut tahmin e

dilen 20.000 n\e(re kapuduk kumaş.ut 

28-12-942 pa1.arıesi giınü saat 15 ıe pa -
:zarlığı yapılacaktır. Şartname~ her gün 
komisyonda ı.:orlılebiJir. Muhammen be
deli 112.000 lira olup kati teminatı 
13.700 liradır. İsıcklilerin belli ~ ve 
'aatrc Anknra"<la M. M. V. 3 No. lu satın 
alma komisyonunda buhınınalacı. 

(10780) 6851 

Pavyon inşaatı 
M. M. Vekiletindeıı ı 
Muayyen gıın ve saıttte talibi 

zuhu~ ı tmlyen GölcUk'te bir pav • 
yoıı ırışası kapalı zarfl"l tekrar ek
siltmeye konulmuştur. KC§if bedeli 
fı9176 lira 50 kııruş olup ilk temi
natı G208 lira ~3 kuruştur. İhalesi 
25. 12. 942 cuma günti saat 11 de 
M. M. V. 4 No. lu Sa.tın Alma Ko
mlsyonun<la yapıla<'.aktır Keşif şart
name ve proj<"Bi 496 kuruş mııkabi
liıııle her g-İm komisyona milraca.ıt
la. inşaat ılaireRiııclen alınabilir. İs.. 
teklilcrin lıu işe benzer asgari 50 
bin liralık bir inşaatı muvaffıı.kiyet
le ikmal etmiş olmnları ve ihale
ye girebilmek için i~at clairesinöen 
vesika nlrnaları ve 2490 sayılı ka
nunun macideleri ahkimına uygtın 
teklif 'mektuplarını ihale ıı::ün ve sa
atinclen bir sa ıl evveline ka(lar ko 
misyona vermeleri. 

(10640) 6737 

Muhtelif renkte boya 
almacak 

M. M. Veldlletindcrı : 

Kom~ mmı-ııt eVlll\f ve 811.Tıl -
nanıeslne göre mlttl'nhhlt nam ve hl'llll· 
hına ~r kilosu 380 kunış U?.erlnden 
ı;atın alınacak olan 588'2 kilo muhtcll! 
r..•nkU yajtlı boynya !llteklıl cıkmndıı~ın -
ruun btr llY müMf'lle pn7.a.rhtın konıtl -
muştur. lBk pıı.7.a.rbğı 22-12-1942 salı 

gün U saat 11 dedir. lstd<lıflerln 1014 ıı. 

m 65 kuıru$lulc lllc tunınat~ bir -
Ukte eıcııtııtme ırlln ve saatinde M. M 
VeklUeU 2 numanı.lı Sıtlı!l Alma K<WTIL1-
>"011unft ıı:eJmelcri. (1CY751) 6R26 

Elbise dolabr alınacak 

-s-

,,. BUGÜN , 

Ulus Sinemasında 
Neşeden yaratılan.. 

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

ZANZİBAR YOLU 
Artisler: 

Dorothy Lamour 

Bing Grosby 

Bop Hope 
Ayrıca; Yeni 

filmi. 
spor 

Seanslar: 14,30 - 16,30-
18.30 ve 21 de. 

TL 6294 

Tamirat yaptırılacak 
.'of • • \1 \'. dan : 
Ltiıııesğııt't.' bulunan bir birrığe 

nlt lnboratu' ar ~ıinıı.ı;ınd taıı irııt pa.
v.arlılda i!ıale edilecektir. Kl' ıf hedt-li 
914 lira 6 kurıı H~ kııti ten in.atı <la 
ı .ıa lira cıcı kııruı tur. Paz ırlığı 2s.ıı 
•ı_ı:! µ-unıı •ııat ıo.80 da M M. V, " 
~o: lu ~.ı AI. h:ıı . füı >apılac lctır. 

1\f'~fi her giın Jrnıııi,yoııda ırnrult"· 
lıilir . İslrklilerin ıııua)~t'll ıı;ün ~e q.

aıt~ k ıJi trrııı ıtlari~lc hirlikte Ko
ıııi~ ond ı ı ı vııcul c> lrmclt>ri. 

(108. O) 6!>20 

Ambar inşaatı 
M M.V. den: 
M uayyeıı gUn ve sa tte talibi zu.. 

lıur ctınlyen 30081 lıra 90 kuruş ke
~if bedelli Kırıkkale ıle ıo ndet am
ba.r inşası işı 1. 1. 943 pazartesi gU.. 
mı sa.ttt 11 ele M.M.V. <1 No.lu Sa. 
Al. Ko. da kapalı zarf! ı eksıltnıcye 
konulmuştur. İlk temın.ıfü 2256 lira 
15 kurn:l!Ur. Keşif ve ş rtnaıme..si 150 
kııru;;; bedel mukabıli verılir. Mtlben
ılı~ ve mimar olımyanl rııı Askerl 
:ı;:nbrikalara muraca tlll. ehliyet vc
aıkaııı almaları ve ihale gtinU saat 
10 a kııile.r t<-klif mektuplarını M. 
M. V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. vermeleri. 

(10813) 6911 

Bina inşaatı 
M. M.' V. den : 
Muanen gun H! 5aatıe talibi zuhur 

etmiyen ıı<ı201 lira 20 kuruş keşif bedel
ti ~mk?le"de hina inşası •l-1-943 pazar. 
test gwıu 588.( 16 da ka~ı ~..arfla ihale 
e<lilcn4'ıir. İlk tenunau 5710 !im 06 ku
ruştur. Keşif şarıname ve ıvoıe<i 446 ku
nt§ hcdel mubhilt ""'nilir. Mühendts ve 
mimar olmıyanLuın a~keri fahrikalua 
mıira<aaıla ehliyet vesika nlmaları "" 
ihale günü ...ut 15 e kadar teklif mek • 
nıplarırn M . M. V. 4 No . .hı Sa. Al. Ko.. 
na ve.rmcleri ( 10840) 6914 

Battaniye ve kilim alınacak 
:M. M Veık~letll'Uıctı : 

, Aeaıtııda ~ mt'ktıırlan •e ımıtıııurı 
men bedel ve 1emlnaWan ~ t1 
kalem ba«ıınl(Ye ve kl'llmtn 30. 12. 942 
careamba ıı:üıli..I saat l6 da ~ 
mllibıı.yaam >aı>ılacoklır • 

şıımıamoo tıer a\ill kılımlsymda &6-
rUlebl.lılr. Batıtarıl;)'e ve ktltmıler 83V'l 8.7-
rı ıaUplerlııe »ı.aıe edl!ebll1r. lıııtddlilerln 

ooııt g;ırı ve 1111.atte Aııkara da M.. M. 
V<icltlW 3 No. lt.ı sa.t.m e.hııe ~ 

nı.mda bulurıme.lan. 

Cinul battaniye mtktan 10 000-40.00D 
mutıarnmffl. bedeli 591.200 lira katı ,._ 
m ına.tı 54.796 ltıra. 

cına kilim m!ktan l5 ooo - 00.000 
adet rnuhıımm«ı bedel! 379 500 *'
ka.tl teminatı 37.860. ıra 

00842• 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit Y~AT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartmanına 

nakletrnistir. 

M. M. v. den : ~lll llllllllllU lllllllllllllllllll 
Beherimı ~4 li.ra fiyar tahmin edilen : Kirahk A rfm : 

19 adet elbi~ dolanı 2'5-12-942 cuma .ı::ü· = pa an = 
nü saac 15 te pıu.aclıkla isı.eklisine ihale : Merkezi bir yer .. - -•· : 
-ı=ı---•· . M h L-"- . • - ·~ ge • ...., -.,.. .. •:u:aıı.r. u ammen oc."'Uelİ 1026 lı.ra - bir hol beş od -
olup kaô teminatı 153 lira 90 Kr. duc. : . a ~yo, telefoo E 

Şartnamesıl hc.>r .,.;... k.omi-..._.ı- .. : mobılyalı olarak kiraya veri - -
.. - '"TV'....., nu· - lecekti -

mun_esi >cddt subay okulunda gÖriilehi- : r. Müracaat Ukıa 7'Wt- : 
lir. isteklilerin helli gün ve saatte M M : darıı İstaınbul p1141taneai ,_ __ : 

V. 3 No. lu satın alma komisyonu.na ııet • ı: da Foto Spor. 528-389 i 
ıncJcıi. (107~ ~ ıııııııııııııııııııııııııı11111t1111 
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1943 Yılbaşı 

çekilişine mahsus plan 

lkrn.mlye 
adedi 

1 
l 

l 
2 
2 
5 

20 
so 

,100 
500 

1.000 
4.000 
5.000 

50.000 

60.682 

İkramiye 
miktan 

Lira 

100.000 
60.000 
50.000 
40.000 
3-0.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
5 

• Yekfln -

İkramiye 
tutarı 

Lira 

100.000 
60.000 
50.000 
80.000 
60.000 

100.000 
200.000 

3.000.000 

Tam bile: 10 lira, yarım 
bilet: 5 lira. 

o A N il 
Sigorta An~nim Şirketi Prodüksyon 

Müdürü olarak eskisi gibi Ulus Mey

danı Koçak Han Birinci Katta bulu

nacağımı Sayın dostlarıma bildiririm. 
• 

Telefon: 2687 NiHAT RUTKAY 

SClMER BANK 

RLİ MkLLAR PAZARLARI 
l • 

Mf2JESSESESINDEN 
Mütekaidin, r1lul ve ye timlere verilen tevzi kartları 

ile- mağazalaı;•:mızca yapılan pamuklu mensucat dağı
tanmda aza·mi verilecek miktarın 20 metre olmayıp 20 
metnı mur. abbaı olacağı ta5hihen ilan olunur. 254 

Tasanul Haftası 
Aile rclslerlne fU vazifeleri tel· 
k n eder: 
l Kumbarnsız çocuklanna 

kumbara almak, 
Kumbarnlardllikl 
n boşalttırara:k 
ra gectrtmok. 

ANKARA V AL1L1Gt 

Muakkip tayin olunacak 
Anlcara VllAYetlnden : 
Ziraa.t Mücndele Mü<lürlüğünclc mürı· 

hal 60 lira nyNk ü<'ruUl muukl.pllğc 

m~urın knnunund."lkl evsafı haiz bu -
lunrruı.k.La beraber Ol'la Wıallll ve fili 
ukcrltk hl:7.mctlnl Jiarımı.ı olan tnyln 

olunac.ıct.ır. 

Tallplcr fazla otunm. mil8111mka im -
Uharu yapıtııcnktır. 

Tnlh>lcrt.n ltillda Uc ~ mUnı • 
rııntınn. (10705) 6832 

Ruhsatname l ~ali 
Ankara Va!UliUnden : 

<.'ank11J1a kazasının KUclitc Yozımt 

nnh!.)·t'ISlnin Yt,.-,lşC)11 ko~11n<lc krom 
madeni alnma.k üze.re Ab<lulln.h Gülcr'c 
verilen 29. 12. 9.'\!l Ulrlhll ve 2·26 sayılı 
rutısatrıamenln mü<ldc'l.I 8. 3. 9'12 uırı

hmde blttlkl lınkle e!mdb'c kııdar ihale 
mua.mclcstnc tcoebbüs edllrncdlC:lrufon 
l\laadl1ı Nlzrunnumcslnlrı 22 inci mad
rk'sl hüldlmlr•rlne ı:ore bu rulısatn:ımc

ntn lpUıllnc Artkaru vllll)et ltlare hey· 
tlnre S. 12. 1942 tarthlndc karar ~·cıil-

dltl mn olunur. (106."i.'>) 6904 

Kamyon tamiri 
Ankara Valiliğiııılcn: 
Civar esfıılt yolları tamiratı mü

tenıacliye işlerlıule çalıştırılan kam
yonlW"tn tamiri için muktıızl 10 ka
lem malzemenin mübayaa işi 4. ı. 
943 pazartesi gilnli saat 15 tc daimt 
cnclımerıılc ıhalesi yopılnr.lk Uzcre 
açık eksiltmeye konıılmuştur. 

K•·Şif bedeli (3438) lira muvakkat 
te.."llinatı 257 lira ( 85 J kuru tur. 

İsteklilerin ticnret oılnsı vesika.. 
ıııyle muvakknt teminat mektup veya 
makbuzlariyle birlikte sözü gcç.•ıı 
gUn ve saatte daimi encilmene gcl
nıelcrl. 

Ru ışe flit kı·şif ve ş.ırtnanıcyi 
her ı;in Nafıa müdıirlilğlinde ı;törc
blleceklcri. ( 10858) 6903 

DAHİLİ YE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Dahiliye V t'lüı.lcliııden: 
Dahiliye Vekaleti merkez tc,şklla

tıucla ml.mhal buluııaıı 15 ve 20 lira 
maaşlı kAlipliklcr için müsabaka ile 
memur alınacaktır. 

MUsabakayıı girebilmek için: 
1 - Mcnıurlıı kununuıı 4 üncü 

maddesindeki şeraiti haiz olmak. 
2 - Askerliğini yapmış l>ulun

mak. 
3 - Bu şeraiti haiz olanlardıın 

lise mczuıılnrı 20 ve ort.a mektep 
nll'zunlurı 15 liralık katipliklere trı
yin edilcbilece.klcrirulcıı mllsabaka 
tarihi olan 25. 12. 942 cuma güııün
clen bir gün evveline kadar huviyet 
cüzdanı, tahsil belgesi, aşı ııahadet
namesi ve doktor raporu ve doğruluk 
kağıdının ve lise mezunları olanla
rıı• ytlk.<Jek bir mektebe kayıtlı bu
lurımııtlıklarına dair vesikanın Ve
kilJik Memurlar Sicil ve Mun.melat 
Umum Mlklllrlüğline tevıli edilmiş 
buhıuması lllz.ımılır. 

(10806) 6836 
İmar planı yaptırılacak 

Dcloedl:rcler lm ar lle.ıı·eU Fen l;iclll -

~inden: 

Sa.hası m Qal.akb(ll lırıldoatı ııe bcmbcr 

• 
U ı; US 

~arap ve Bira 
fiyattan 

. 
inhisarlar Ankara 

Baımüdürlüğünden : 
Şfoo dL"VOZitolan nrttınldı{:ın • 

dan lb·l2·1942 gününd•~ ıt.lbı:ı • 

ren tnhls:ırlara nlt earap ve bl.ra
lar ıtoo dcl>Ozltolan <k"lh ı a.s:ııtı • 
<Ilı.ki rl)atlılrl."'l s:ı.tılacnktır. 

c. ı.. Kunı~ c ncı 
340 355 Sotrn sarabı 
200 220 Sotm ştı..rabı 

70 :ı~ Sorra ş.uııbı 
200 :ıso :.ı ket sambı 
70 135 Misket sarnbı 
r;ıı co ŞiıJ<."ll b a 
Dcoııozlto oolcl.loerl ııımtardır : 

340 c. ı... lik ı;işct~ 75 Kuruıı 

200 C. L. ilk ı;işctcr 50 Kuruş 

70 C. L. lik &15Cler 25 Kunıs 

Blrıı 

C'ıO c. L. l1Jc ılııcsi 20 Kuı-us 

tur. 11.'.ı,ı;llere vı• s:ıyın hnlkn Ulin 
nlunur. 3ıl2-. 

Ankara İnhisarlar Baş Md 

Arpa satılacak 
1rıhL<:arlar •\nluıra Uı.rn Fnlırlknsı 

MU<1Jrıuaun<1crı 

n a tmalillde kullnnıl.ın ıırımlnrın 
<·lcnml'51nden elde cd len :ZS.000 kılo cı

lız arııa G·l-19-13 caııırunba gUnO s:ıut 

lJ tc Gnı.i Orman Çltllıf~ ndcki lılrıı !alı
ı lktıııında komisyon huzurunda n~·ık nrt. 
tınna ile talibine lh ılC' cdllec<"l<Ur. 

Muhammen bedcll kUosu 10 kunıs 
\e murnkknt tem natı 187.50 ttnıdır. 

~07!'1 ) fj839 

Arpa satılacak 
İnhisarlar Allfkam B ~a J.'aıbrll,."nSl 

l\lüdürli.itundcn : 
Bira Jmcıllmlc kuUanıfan aroalann c

lenmcslnılcıı elde cd kn l5.000.- Kır. 

kavuz nrp:ı 4-1-194.1 p:l241'te!<i günü s:ı· 
ııt Hi tr Gn:zl Ommn (.'ıfUltln<lcld hlr.ı 

rahrtknsı~ kQmL")'on hu7.urunctıı ncık 

art.Umııı 1 le tııHbine ihale cdilcee.kt r. 
Muhammen bedeli kllosu 10 trunıı 

\'C mU\'nkknt tcmlnntı ll2 50 ıtrn<lır. 
(107'.17) GS3 

Ucuz kundura 
Çornp, gomlck, tnnıın, kravat 

vcsıılr ceynı.ı.r. sıımıı.npnza.n bn -
lıktı kıı.nıısı No: l 400·535 

ENSTİTÜLER 

Memur alınacak 
Husanoğtıın Koy L'nst!UlsO Eğitmen 

Ku.rsu Mürlı.W'!Uf:Ufldcn : 
Enstltfun!lzdc b1:r1 71'5 llrn Ucret.11 

d.'.li<tllo dlı?ert 15 1lrıı ıısıt ma:ı.eh bir 

NAFIA VEKALETİ 

Kapı yaptırılacak 
Na!ıa V ckll.letinclcn: 
30. 12. t 94:.! çarşamba ;tJnu saat 

15 le Ankara'ıla Nafıa Vekaleti bi
nası lçitllle malzeme mlldtlrlUğii oda
sında toplnnnn malzeme eksiltme 
komisyonunda (19.000) lira muham
men bedelli Erzurum mnkine depo
su için yaptırılacak 8 adet kapınıq 
kapalı zarf usullyle ekslltmesi yapı
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tcferruntı 
bedelsiz olıırak malzeme mUdürlü
ğlinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (1425) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 

muvakkat teminat ve şartnamesin
ılc yazılı vesaik ile birlikte aynı giın 
saat 14 e katlar mrzkur komisyona 
makbuz mukabilinıle vermeleri la-
r.ımdır. (10707) 6835 

Bay Saip Barışkan'a 
Nafıa Vekaletlnclen: 
Vazifesini tcrkeılen ve adresi nııı· 

!um olınıyarı Trahzon vilayeti nafıa 
yapı işleri fen memuru Saip B ırış
kaıı·ın llkkft.nurı 942 sonuna kaılar 
vıızifcsine dönmediği takdircle müs
tafi aılıleclilerek hakkında kıınuıii 
muamele yapılnca~ı ıııı.n olunur. 

( lOsS 1) 6867 

Kat ilave ettirilecek 
Nafıa Vckiilctınılcıı: 
1 - };ksıltıııe)e konulan İş: An

kara Janıl ırnuı. subay okulu cıvarın
ılaki genci komutanlık k.ırarg{Uı bi
nasına yııpılac ık kal illi.vesi iıııılır. 

Keıııf b.·ılcli (118407, 16) liraılır. 
2 - Ekıılllmc 4. l. 943 ııazaı te:sı 

glinU saat 15 te Nafıa V ckfıletı yııpı 
ve imar i lerı reislıği eksiltme kv
ınisyonu odasında kap ılı zarf usulıy
le yapılac.ı.ktır. 

3 - r~ksiltını• şartrınrncsi ve buna 
mi.itefcrri evrak (2) lira (U2) kuruş 
beılel nıukabilınılc yapı ve iııınr ış· 
!eri reiblığınden alınabılir. 

4 - gksilımcyc gm·biLmck için 
isteklilerin usulü dairesinde 
(4170.37) dört bin yUz yetmiş lira 
otuz yedi kuruşluk muvakkat tcrnı
ıı.ıl vermeleri ve .Nafıa Vckalctiıı
<lcn hu iş için alınmış ehliyet vesi
k ısı ibraz eımclcri liizıındır. Bu 
vesıkıı.yı alrnnk için isteklılcrin ek
slltme tarihinden (tatil günleri ha. 
riç) en 1z Uç gtin evvel bır istida ıle 
.Nafıa V ekalctıııe müracaat etmeleri 
ve iııtidalarıııa en ıız bir kalemelc bu 
i. c benzer ( 40.000) liralık bir iş y ıp. 
tık! ırınn dair işi yaptınuı iılarcler
ılen alınmış vcsikn rapdcllnclcri muk 
tazldir. 

5 İstekliler leklif mektupları-
nı ihale g!inli olan 4. l. 943 pazarte
si gilııü saat 14 e kaıl.ır eksiltme ko
mis> orıu rclsliğirıe .mıı.ltb\17. nıııkabi
lincle vermeleri li,.ımılır. 

rosturla olııcak gecikmeler kn-
bul edilmez. (10741) 6892 

Sondaj yaptırılacak 
~ar'ıa \ek ıleli•ııı.kn : 
h .• ıra,lcnııı. Erl'gllsı Jiıııanındıı inşu 

o!unaı"ık Mcnılcrck ) crııı.ck ) aııılıııa~ı 
gcreklı ı;uıul ıJ aırıl'lı) atınııı :::u::.9 l:: 
l..ırilıı.sdc ) apılııcagı ıl ın ulu•ıllıı ek
sıllıııesi ı;uruıen 1 ıızıırıı U:tl'rl!l(; 'c a) nı 
şurll:ırla 211.12.94:! tarılıiııc rıı.stJıyan 

salı gurılı saat iti ya lulik ulıııııııu';'lUr. 
'J'cldif ~.ırflıırı a) m tarihte saal il> 

c kadar k.•bııl ulııııaı·aktır. 

133 hektar oıan OU'8amba kMıLb:ısının memurluk münhnldlr. Memurin kanu -
imar pt.'lrunın tıuız1ml l9l tawalı zart u- nunwı 4 tıncn maddcstnddd evsntı haiz 

(10706) GS04 

ASKERİ FABRİKALAR ırull.Yle ~e cıknnlmışt.ır. taliplerin evrakı mUshltclcı1ylc birlikte 
l•ln muhammen bedeli (5200) ııro. ıı.ıı ~'Cn mü<Wr111iic mllracruı.tlan ~an 

v· muvaldml 1..t.'.11llrwı.tı da (300.-) Ura· oh.muc. (10803) 68.17 Usta aranıyor 
As1ccrl Fabrlklllnr Umum Mil<lUrlil 

A'Unden : 

dır. f 
llaJll:tme z.12-1942 tan11kıoc rııst.ıı - Hamam ve ırıncıların 

YIUl CUrtı4 ırllnU 111\At 15 te oır.amıı. .. be
ledi.ye dııimok'lde ynpı.lacnkt.ı.r. 

ElallllnK'>-e !et.inik cd«dcler Natı:ı Ve
klllctıınden n.kıcıı.kl&n etı)bout Vt.'8iıkMIY· 

le lhnle ~onıUndm 3 gtin evveline ka.<lar 
~ler lmn.r HeşeU Fen Şcrlıltlnc 
mQraca&t fdcrclt JotUrnJc vcsStası almnl1-

dırtn.r. 

nu ı.e atıt mu1tave!c w snrtn.·une ne 
l(>fernı.n,U DahMb'e VdcfıleU ~l('ı\lyel~ 
lmnr Tfey('(I Fen Şefilitlın<'l<ın ~ Ça.r

enmbn t>cl~dcın pa.raııız otnrnk nlı
nabllk-. 

Tcld!f mttiue>tarının 2490 ııayılı len -

nun hükllmeı.erl dıı.tramwle ltınl<ı sıınt.tn
dcn btr saat evveline tuuın.r mn.kbw. mu
kabilinde CArta.rnbıı bclcdls\:' rclsllğlıw 

test im oollm<.'ftl ili zımd ır. 97 

Devlet Meteoroloji İşleri 

Fotin alınacak 
D~let Meteoroloji İşlori Umum 

MU<lü111Uğündcn: 
Umum Müdü.rlügUmüz Jlıtfy(lcı fıçln 

40-43 numara arasında 40 çift tclt 
luııUı vidala foUn 4-1-1943 pııu.artcsl 
günü saat 15 tc Pllllarltkla yapt.ınln -
cıVktJ.r. Mutıammen bedeU (960) do
kuz yüz ıı.lt.m1$ Ura oluı> ll•k teminnot.ı 
72 )·ot.mi~ Eki Uraıdır. Şartnrummi Le
va:r.ım Müdürlüğünde görlllcblllır. 

(l~) 6&X5 

Fe~r pili alınacak 
Devle< Meteoroloji f,ıeri Umum 

Müdürlüı(ünden : 
Umum Müdürlüğümüz ihti)'acı için 

500 - 1500 adet 4.S volıluk ~ ı elek· 
uik feneri pili alınacaıır. Taliplerin 
hu hu•usıaki ıeJdiflerini l.e\'azım Şu -
besi Müdürlüğüne bildirmeleri. 

( l 08(,()) (,896 

Kirahk mobilyeli daire 
Ycnhıefılr'ln en mert<czl bil' ye

rinde ili: odn b6r hol ırcrıls bnl • 
kon ve milwt(!(Tltlll.tlı. (Te~on : 
1406 !Wlat 9 - 12 ve 14 - 19 ıırası l 
mot>tlyrunz vcrllmt"Z. 408 

U L US - 24. Uncü :yll.. - No: 7674 

tmUyaıı sahibi 
Huan ~1$ TNKUT 

Neşriyat ve Mil~ Müdürü 
NASIT UIXÖ 

ULV8 B8L\U'lleV'i Ankara 

DiKKAT: Gazetemfze g&Mfoıilen he 
nevi yazılar nefl'edilsin edilmesin ge
ri verfimn ve kayboluşundan dolalı 

hiç bir l?M!flUlb'et ikabul ediJnıez. 

nazıan dik.katine 
Yııkse.k l.iraat Entltıı~u İktısadi İş

lrtnıı• \lüdtirlü,ii;ü•1deıı : 
,\ğac; l(ovrlesi H' kvk olarak fazla 

mikıırd ı odun satıla<'ııktır. 'l'ıılip o
lanların 2:J.l:?.9~2 çnrs ıınba giıııiı ı;a. 
at ili te Keçiören asfııll eaıldrsi iiıe· 

rinde rski 'l..iraat m<"ktobi ılurıığında 
Yıık~k Ziraat J·:nslitiısıı İknli~ndi fŞ
ı .. ı rııı• \fıl<lurlrıihıııc• ıııllracantları ilin 
ıılu•ıur. Ci8!1l 

YAKINDA 

Türkçe 

Kanii saltanat 
BiltUıı kalpleri titreten bir deh
şet... BUtUn gÖı.iere y~ doldu
ran bir ısttrap ..• Blitiln g6'ııiılleri 
çıldırtan bir aşk için.de yaşanan 

Ankanı"dnld ASS<crl Fabrlknl:ır kin 
aıuba tckcrlckclsl, m:ıranı:oz, turnacı, 

tesviyeci ustası llc gayri sarmt.kAr kn • 
dm ve eıi<C'k !Ki allnl\Caktır. Tall.ı>lc -
r1n bir lstı.ln ııe Askl'ı1 FabrUmlıır U -
nıum MüdUrlüaone müracantlan ittın 
olunur. c100.,1> 6679 

Malzeme alınacak 
Asken Fahrlkular Umum Mudilr1ü{:U 

Timret Şubesi Jllüdıirlu{:ilndcn : 

:.nıo ıcfilo v~s (derilnl teslim 
sıırUyle), 500 ndct mnmQl torn:ı kale
mi 25x25x200 m/m. Böhlcrit 47 ev -
satında. r,oo ndct mamoı t.oma Juı'k-ml 

25 x 25 x :..>oo m/m. n.:mtcrıt sıııt .ı:ı l'Vı<n· 

ıın.ın, 500 ndct mamül tornn kalemi 
25 x 25 x 200 m /m, Iloh lerl.t sol 4.:1 ev -
sa.tında. 74 Mlct zımpara truıı 9 muhte
lll cba ttıı ( dcrhnl teslim ı:ırt1Yle >, 100 
dllzUnc iki ar:ızıı demir testere (dcrtal 
ıcsıtm ıınrtb'l<ı), 5000 kilo kUr&un levtıu 

e3siz film. 

Rejisörü: 

CECİL B. de MİLLE 
satın nıınaımktır. tstekltıcrln Y~

glas ıçın tcıalt mektuplarını lG-12-1942 
ve diğer malzeme ~in ttık r mdctupla
nnı 4-1·1943 gUnU akşn.mınn kadar Ti-l 
8·10X1500X3GOO m/m. C'lı.'lclın<la. 

4•••••••••••••ii c.ıı.ret vubcmlzc vcnnclcı1. (10774) 6794 

Elbise yaptırılacak 
Ziraat Alet ve .Mıı!tlnclcı1 İhtisas Mektebi MudürW{tOnden : 

A1ağı<la cins ve eHaflarİ}le mikıarlan )aulı kumaşlu<lan elbiJC )'aptırılacak· 
ıır. 

Muhammen 
bedeli lira 

:ıntı Yünlü kalın kumaş 
lach ert kumas 
Kahve rengi kcıer 
I.lıd \ ert kcıcq 
lnre kumaş. 

Cin~i 

Palı o 
Harici elbise 
Dahili elbise 
1, elhi~esi 
Ha<leme elhi~csi 

Takım 
27 
48 
48 
48 

8 

1 - Kuma1ları mektep idaresinden ''erilme.k Ü.tere )'alnız ış mauafları ve ima 
li)e müteahhide aiı olmak üzere 14·1l·94l tarihine.len 29·12..<)U ıanhinc kadar on ı 
beş giia nıüddetle açık ciksiltmC)C koonıuştur. 

2 - ihale 29·12·942 salı gunü saat ıs tc mektepler muha~ebcciliğinde )IL.Jllla • 
cakıır. 

3 - Talipler huna dair şartname ve kumaşları görmek iizcre her .sun mektep 
idaresine mürac:u.ı cJebilirlcr. 

4 - Taliplerin münaklLSil)a dahil olabilecek evsaf ve şeraiıi kanunİ}eleri hah 
olarak tenıinaıı mu\'ak-kaıelcrine ait makbuzlari)le birlikıe muanen gun ve saatıe 
Aıık:ua"da ruckıeplcr muhascbedliği dairesinde konıİs)ona müracaaıları. 

(10760) 6803 

Yeni Sinemada 
BU GtlN BU GECE 

lled11 f,anıarr - Ju.d11 Garlanrl 
l,ana Turner - Jaıne.a 8teıNırd 

ıbl dört büyük artistin yarat.Uklan 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
--(Seanslar>--

14 • 16.15 - 18.30 • 21 
12.15 te Ucuz HaJlc Matlnetıl 
~AZ H~tŞfRE 

Park Sinemasında 
Bugün bu ııccc 

Senenin ilk tıU,yfilc 80per ııımı 
bn.1tan nıtıııyct.c kadar renkli. 

KAN VERGİSİ 
Baş rollerde : RANDOLPH 

scorr . G~E Tl~;RNEY. 
Seanslar: 14.30 - 16.30 • 18.30-

21. 
Numftrah yeı:'l«:ln evvelden 

aldınlması rica oh.ınl.M'. 

ıı ... Telefon : 1131 

T7/12/194~ 

T. C. 

llRAAT 
BANKASI 

.DAo~. 
BiRiKTiREN 
RA~T-l;O~D 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kumbaralı ve ihbarsız tasamıf hesaplarmda en az 

50 lirası olanlara bir sene içinde a§ağıdaki pli.na göre 
ikramiye verilecektir: 

4 Adet 1000 liralıık 

4 " 500 " 
4 " 250 " 

40 " 100 " 
100 " 50 " 
120 " 40 " 
160 " 20 " 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

lira 

" 
" .. 
" .. 
•• 

Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey
lül ve 11 Birinclkanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 
50 liradan a'8ğı dü~miyenlerin ikramiyeleri <;O 20 faz
lala~trrılacaktrr. 

Erzak ahnacak 
D. D. Yollan Umum J\hidllrlil llmJ('ll : 
idare l~e teşkllAtı lhtb"acı için alınacak uarı d ismi, 

"' muvakkı<t tenılnutı a)rı R)rı gosl< r lmls olan muhtelif 1rıda 

4. ı. lll43 ııazaı tl~ ı:UnU sıı ıt 1 ı tcıı IUbaren kapalı zart usulb'le 
ldıtrc lllrııLSında sıra ılc a:rn ayn clks lt.rm-s c konmuştur. 

Bu ~c glmıck lstlYcnllrln l tckıi hızalarında >azılı muvak!kat 
ile kanwıun t.a,ı..n ctt ki \CS kalan \e il-ki ncrtnı a~nı ı:Un saat 14 e 
kom Is> cm reıstıı: ne 'l'mıetcrl IAzımdır. 

ş 1rtnnmeleor pnrnsız olnrıık Ankarn'da malzeme dalrcs ndcn ve 
11u•cıu tuscll:Um ecntğl:ndcn tcınıln cdUlr. (11>.S"..S> 

.MuhammC'n broel Muvaıldkat teımt~ 
Ekslltm(")·e llronulan malzeme Llrıı. Lira 

1 Nolu liste muht<."\'İYntı kuru fn ulyo 60.000 
60.000 

250.f.00 
4 ı.000 

135.000 
14.000 

4250.-
4.250.-2 ,, ,, ,, kuru nohut 

3 " .. t>hi:nç l3750.-
3.1i5 00 
8000.-
1050.00 

4 bulgur 
5 knvunna 
6 mcrc mC'k 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Rcidiğindcn: 

t - Çalı,acak vazi)'ette olmı)'aO veya bcru1nl bulunmıyao taksiler bek· 
leme 01ahallerinde ve caddelC'rde dumııyacakur. 

2 - Bekleme mahallin<le ve caddelerde duran taksiler mü~terl almıya 
mecburdur. 

3 - Ba7J saförlcrin müsterilerdeıı fazla ücttt ralebettik!eri vaki JI"kl· 
ı·eılerdm öğrroilnuşu.r. 

Şilı.a)eti olanların 1358. 1362. 2911. 2f O· 2960. 2713 • 2956. 2890 
numaralara r<>lcfonla miiracııaıla'?ı rica olunur. ( 10281) G>,Q~ 

Erzak ahnacak 
D. D. Yolları Umum Mı.idürlUfc nd n 
Demlı;ol lllcslek Okulu lhtl:racı ~in ıda !sn 

bedel! rn mu\nkkat teminattı ayrı a>n m 
ıtrlcıi 4. ı. 194 pa;r.artlcsl gunU sn.at l.ı.30 d n i :ı.rcn kapalı zart 
Anknro'da idare lılnasınıt:ı sıra ır'c ayrı U}Tı ciaı tune>e nmuetur. 

Bu ~c girmek Jsti)crılcrln llstctcrl hızasıııda :ım.zılı muvn t 
kanunun taytn ettır:ı vcs!kalıın ve teki flcrtnl aynı ı.1ln saat 14.s<J a 

komisyon re if:lne vemıclcrt ltızmıdır. 

Ş:ırtn.ıımcl r p rnsız olarak Arurnrn•<J:ı malzeme d lrcs ndcn 
sa'dn \f,'Sellüm fCfllillndC"n temin cdlllr. (10 :?'J 

::Vluhammc.n bedel Muvnıklktı.t teml.Jl,t 

1 No. lu liste muhtC'\'lyatJ ekm 
2 ,, etler 
3 taze 

4 ,. 

5 
" 

\C nlC')"V"l r 
yağ nr ve 
!IC')nlrkr 

kuru M?.nk 

Lira Lira 

2970.00 
9283.80 
3924.00 
84.00.80 

1511060 

222.78 
696.60 
247.05 
936.81 

113.1.29 

DİLMEN KİTABEVİ 
Bankalar Caddesi No. 8, Telefon 2644 

İNGİLİZCE KİRALIK KİA T APLAR 
Kısmına abone olunuz ayda bir lira 

Sus Sinemasında 
BU GÜN DU Gl-:cE 

Sabınnüıkta beklenen b(iyi.ik 
TOtt.K P!LMl 

SÜRTÜK 
Baı Rollcnlc: 

Relik Kemal - llallds P~kf" 
Zelı.raYimael - Aııısl DllllDU 

--(Seanslar>--
14 - 16 - 18 - 20.30 

Telefon : 3589 

Sümer Sinemasında 
Buıri.in 12,15 ten Ulb ren rnC1t• 

hJs ve lıey\cıınlı sahnelt:rle dOW 

aşk V(! vn:cltc mmı. 

NAMUS BORCU 
Kahraman tcdaJ) 

seanslar: 12.15 • 14.30 - lPJJIJ' 
18.30 - 21. 


