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Beıiktaf laki Kıulay 
aıevinin f aaliyelini 

tetkik buyurdular 
isıanbul , 17 (Telefonla) - Dün 

~hrimiz.c gelmek Ülctt Ankara'
d:ın harekeı buyurnı~ olan Cum -
hurrcisimiz M illi Şef ismet İnönü 
bu u.bah fstanbul'u şereflendir -
mişlcrdir. Milli Scfimir. saat 9 da 
vilaşcte gelerek Valilik makamın -

Trablusgarp'te ve Tunus'ta çarpışmalarm cereyan etti ği bölgeleri gösterir harta . 

da bir müddet meşgul olm~lar, 
mııhıclif i,tcr hakkında iıahaı al
mışlar ve )'BJ>ılan çalı~lardan • 
dolayı memnunluklarını bildirmij
lcrclir. 9.S5 te viliıyetıen a}·rllan 
Cumhurrei\İmir. Bcşiktaş'a ı:;idc -
rck Sinanpa.şa aunisi içindeki eski 
imarette ku rulan Kızılay a.şevinin 
çal ı ,malarını tetkik buyurmu~lar 

1 BERL/N'E GÖRE : KAHlRE'YE GÖRE : 

Kolay hükümler 1 Sirenayik'teki Sirenaik'te ricat n Kııılay aşcvleri nin çalışma 

tal'71arı ile yakınclan ilsilenerok 
alllalılara ba.zı direktifler vermi1-

devrinde miyiz! 
Falih Rıfkı ATAY 

İsviçre gazetelerinde çıkan 
bir habere göre, alman askeri 
tnütehauısları § U fikirde bir
l~mektedirler: asıl dava, §Ark 
"e Pasif.ik cephelerinde hallo
hınacaktır. Harbin talihi, ıark
ta. alman kara ve hava kuvvet
leriyle, Paaifik'teki ja~ de
tıiz ve hava kuvvetlerinin za
fer talihine smısrkı bağlıdır. 

Bunun bir manası 4udur ki 
ile Almanya, Kıulordu'yu de
lrinncksizin veya hareketsizli
ie mahkilm etmek.sizin, ne de 
Japon,-a, Anglo - Saksonlan 
.undiki cephelerden at:maksı
~ll'l ve dü~an donanmalarını 
~eısifik wfarma artık sokula-
1.ttaz bir hale getirmeksizin, 
ttıüdafaa harbine geçecek de
Rlldir. ikinci manası da §Udur 
iti alınanlar, gel~ck yıl, şark
ı. gene ıbütün ıtaarnız kabili
tetleri ile !kaderlerini deniye
i:ekler japonlar da Guadalca-

' ' l 'al sularmda, Amerikayı ya -
lttz daha ilerilere doğru gel
ıtıekten menetmek için değil, 
~ralardan çekilip gi~eğe 
torlamak için bütün imkanla
l'lnı kullanacaklardıT. Pasifik 
'.ladiscJeri buradaki ümitlerin 
terçeleşm~k ihtimalinin git~ik
~ azaldığmı göstcrmektedır. 

Almanya ise bugün şunu ra
i>tyor: Şark'taki ileri mevzıle
l'İni tutmak için sovyet taaTTUZ
ll rma karşr lcoymak ve bahar 
laamnlarma hazırlanmak, 
\frika'da eğer mümkün olur
'- Tunus'u muhafaza edet"ek, 
~kdeniz yollarını Anglo-Sak
'onlara gene kapalı bulundur
ı.tak, eğer bu mümkün olmaz
\fl, Akdeniz kıyılarında kıta 
'tlüdafaa tertiplerini tamamla
h-ncıya kadar Afrika cephele
l'i?ıde vakit kazanmak! 

Mihver kıtaları 

Amiral Darlan 

plan gereğince 
bahya 
doğru 

çekiliyor 
T unus'ta müttefikler 

büyük miktarda 

malzeme kaybettiler 

Da kar İskenderiye ve 

Şimal Afrika' da ki 
• 

fransız harp 
Berrın. 11 a.a. - Bugünkü resmt tcb

liı':e göre Sirenayık'tak.i A lman - lıalyan 
zuhh o~. hanrkınan pllna göre ba
tıya doğnı Çl'kilmişıir. Düşmanın bu çe
kilme hareketini akam<.-tc uğratmak için 
yaptığı bütiin t~ehbü\ler, kanlı muhare
beler ne ticesinde kırılmıştır. 

Alma n savaş uçakları Bingazl Tima
nında.ki t l."Sislere yl'fliden bir gece hücu
mu yapmışlardrr. 

(S onu 3. ü ncU sayfada) 

. 
gemileri 
müttefiklere . 

iltihak edecek 
(Yaz.ısı 3. üncü sayfada) 

Para tasarrufu kadar 
MAL VE MADDE 
tasarrufu da lôzım 

Bu sahada en başta gelen, 
istihlak maddeleri tasarrufudur 

C.H.P. Umumi İdare Heyeti azasından B. Kasım 
Gülek'in Ankara radyosundaki konuıması 

etmekte olan 

Mihver ordusumun 
ricat hattı 

ikiye 
bölündü 

İngilizler hemen hiç 

bir mu kaveme'tle 

ka r_şı f a_şm ıyo rla r 
Knhtre, 17 e..a. - Ortıısıutt lngülz 

Kuvvot!eıt ~ Knra.rgdhmm tcbll • 

(Sonu 3. üoofl sayfada) 

lerdir. 
-ı. •••••••••• , •••••••• ,.,.,,, ••• , , ,r 

Beri in Büyük El(imiz 
İstanbul' a geliyor 

fsıanbul, 17 (Telefonla) - Berlin Bü
yük Elçimiz B. Saffet Arıkan izinli ola· 
rak }'arın (bu.gün) mcmlckctinıiıe ı;elc
cekd r. 

Denizden 2000 k ilometre i çerde yapılmış bir harp 
g emisi Amerika.'da denize indirifirken 

- f Birleıik Amerika ve 
İngiltere'nin gemi yapımı 

1943 de 

20 milyon 
tonu aşacak 
Lond:m, 17 a.a. - Avtım Kılmam • 

smd:ı lst.lhsat Nazın Mr 1.Yltcl:t.on ~ 
mk;tn- ld : 

Amcr1ka ve lnmttcro'nllı 1943 te ~ 

(Sonu 3. üncll ea.yfad ) 

Yıkılmış bir rus şehrinde alman topçuları 

C.H.P. Umumi 

İdare Heyetinde 

cumnuriyet Halk Partisi ı MOSKOtJA'YA 60.RE l'I . _ 1 Ticaret Ve_.kilimiz 
Umumi İdare Heyeti dün · ı BERLIN'E GORE 
haf talık toplanttsmı yapa - D B U 1 1 'd 
rakgörüşmelerdebulunmuş -----------= ---------= r. 1 z zmır e 
ve gereken kararları almış- Stalingrat'ta ve Toropez bölgesinde 
tır. 

fzmir, 17 (Tcldonla) - Ticaret Ve
kili Dr. Behçet Uz buı:;ün Ar.kn.ra'dan 
~ize ı;clm~ ve istas>·onda ~ılıın
mışttr, Vekil burada muhıclif mevzuları 
tetkik eJccck 'YC hu im") oda tütun \Jl

uşlan UU"nnde dura ·ıır. Amerikan 
kumpanyalarının bu yıl tuıun saıın ala
aklan tahakkuk etmiş gibidir. HaııJI 
şimdiden han mücsscsclcr 740 kuf\.11 u
zcrin&:n tüccar elindeki tütünleri mü· 
baraa etmekte ve parayı cskhi b R: \· 
ra limamnda değil lımir'dc tcıo.'2İ ctm • 
tcdirler. Diğer ııırnfıan fktısat Vckı li 
lzmir'e gclOK-\;tcdir. Ve bir habere sure 
Nazilli'>"! ~aımışıır. Vekil burada bir 
sün kalarak Naıilli Basma Fabrika un 
gözden geçi~ A)"<hnda da biraz ~ 
ı;u1 Oılması bd:lcnınd.."tedir., 

İstanbul' da Varhk 
Vergisi cetvelleri 
dün sabah asıldı 
İ&tanbui, 17 (Telctonta) - 'f'arlılt 

vergisi ıısteıcr.ı bU s:ı.balı 1ı;tnnbu rcta a-
6lldı. Tn.rtı~ vergi mile.tan 344 ına -
yoo llrndlt'. tik ve.ıv1y1 674.144 Jlra o
lanı.k E1dctrtk. trnmw.y \le 'Nlncl 1e -
ıctme Umum Mıüıd~ ~ öda'nao-
Ur. 

Merkez cephesinde 

taarruz 
devam 
eCliyor 

Moskvn, 11 ıu .. - Sovyet tebliği : 

Kttabnmız. Stalingrat bölgesinde ve 
mcslez ~nde aym istı"l.:amet.Jerdc 
ıaarmz harcket1erine dt.''2m etmişlcrcfrr. 

lWp w;:milerimİ7., Bahık'ta. diişmanın 
c;sc- 3 iaai ~ 

JS a CQ as 

kuşatılmış ola~ 

rusların 
imhası 

sona erdi 

Cüretli bir hırsızlık 
Halk Bankasının kasasından 20.000 

lira aıırarak savuımağa yeltenenler 

Müttefiklerin Afrika cephe
lİ?ıde hayli uzun ve güç işleri 
"ctrdır. Bunun arkasından he
!tıen krtaya çıkarma te§ebbüs
~inde bulunulup bulunulmı
l'acağmı biz tahmin edemeyiz. 
aununla beraber, Almanya ve 
ltalya için Akdcniz'in öbür ya
tl\$mda tutunmak imkansız o
lltraa Akdeniz'in bu yakasm
~ll, ~üttefiklcr, daha kolay bir 
~tunma şartlarını süratle nasıl 
~llzırlryabileceklcri düş~n~l~
~lc: bir meseledir. Öyle gorulu
~or ki daha önce kıta havala
'lrıda kati bir üstünlük, İn giliz 
l~alarından ve Akdeniz üsle
'İtıden kalkan uç.aklarla kıta 
\avasmı, adeta, çapra?:la~a 
~llpıyabilecek kati bir ustu!'
\i'k elde edilmek gcrekccektır. 
~lından başka müttefikler, Kı-
tılordu'yu gelecek yaz taar- !•a•T•a .. a••••-•••a .. ı•?11ı10-.011ı1n .. a•Tllıla .... s11ıııa•%-Tı I 
'l.t:tlan "çin alabildiğine cihaz-
'rııak vazifesindcdirlcr. Kurban Bayramı dola • 

dört gangster tas ağı 48 
saat İçinde yaka andı 

• 15-12·1D42 tarl'hlnc mstııyaıı sah ı.rtı

] mi mcınurtann ötlc ~ tatili sıra -
l sında, odno hl)'le tle u=k'laııtınldıktıın 

•1ı siyle gazetemiz dört gün 1 Müttefikler için, 1940 son-
)qharına doğnı, lngiJtcre'nin · çin çıknuyacak ve yerini 
~ihver kar§ısında tek ba~ına 
tllldığı günlerde ki durum, ~~
~en hemen her g Ü11 daha. ıy!
~erek, bir yandan Amerıka • 
'ltı hem Pasifik'te muvaffakı
ı 

~tli müdafaalarda bulunması 
' de Afrika'ya ordu çıkar 
l\aııı, Rusya'nın da ikinci sefer 
~"&İmini sağlam geçi:-cbilme: 
~ "e 8 inci oa·dunun zctferlerı 
::cı, 1943 yılı ba§mda en elve· 
~li dereceye çiktı. Fakat bu. 
tl:ıanya'nm bütün ıark cep 

C Sonu 2 inci s3yfada ) 

KIZILAY 
gazetesine bırakacaktır. 
Bayramdan sonra .kendile · 
riyle buluşmak üzere, U-1 
LUS bütün okuyucularının 
bayramım kutlar ve kendi
lerine en iyi dileklerini su
nar. 

m 
MiKYAS 

Y ~ni Gine' de §id detli çar pışmalara saline o1an bölge !er • 1: Müttefiklerce işgal 
0dılen Buna - 2 : Gene mütt elik/erce işgal edilen Gona- 3 : Müttefiklerin Gona' -
dan ~una'ya var~ak için takibettikleri yol - 4: Buna 'ya cenup batıdan ilerliyen 
am.er~kan askerlerınin tutt uklarr yol. (Cenup batı Pasifik cenli'esine dair haber -
lerımız 3 üncü savfaınızda dır.>.. 

f;oımı. blr enhııı, ÖC aıtuı.d::umıın :vn!"dl -
ml)'lc Hn1'k Sandlğıno gtrm~ ve kat-.'\ -
on > lnn1 bin lira cıılmıstır. 

1 \°akayı htı.bcr nlıını.k derhal tıAdise 

>'eline Pten An!knm CumhuriYet Müd
j deltırmım1 muavlnıcrtndm Z.ttml 'lletll'ln 
ya~"ll beşlMll:ı Uıh'ldlaı.t sllaltıe tn

l ld~ Mmlıs ~ maznunlar. pay~!(> ıt..-ık-

ladıklan ~la bmllktc yaka.lanmııı -
hl". 

HAdlse &&'le olmU$tur : 
Mıı.znunlnnlruı Zbı:ı Mdıun, b!r nrlld· 

Jet Halk B.'.ln1aısmda ca.lışmıe, uygun -
suz h:ln:ttctlm y(izilndcn ıu1ıf:ı nzaltı. 

~ Halk Sandı~ unrtnc ver1lmlş ve 
Vo'lınzzlu~ dcvtıın et.Ut! it'1n ~"CC CI\'• 

,/l5i1ııla ' ilacıi ~~ 

Y akalanan l11rsrzlardan 
('olda ( veya sağda) Ziya 

Akhu11 ve Şer af ettia 
Erdarrza11 



[ Seyahat notları 

• 

lngil ere' de İ( 
politika durumu 
İngiltere'nin siyasi tarihincle 

Çörçil kadar 
sandalyasına kuvvetle yerle~miş bir 

politika adamı bulmak imkônsızdır 

H ARP !ngiltere'nin siyası ha
yaıtı üzeclnde nasıl bir teı>ir 
yapmıştır? Ve bu leslr de-

vamlı olacak mıdır? !ngillere na
sı.1 ve kianler tarafından idare edi
liyor? l~ltere'de J.ken beni yakın
dan aıl!kalandlran menulardan bi
ri de bu olmuştu. Mııılılm olduğu 
üzere, !ngiltere'nLn devlet sistemi 
siyasi partilere dııyanmııktadır. Ge
çen harpten evvel, lng!Jtere mü
navebe ile Muhafazak&r ve Liberal 
Partıleri tarafından klare edilmiş
tL Bu partıUerden biri seçlml ka
zanıyor, bır mU&let memlC!ket.l 
:lıdare edlyor, sonra seclmde 'diğer 
parti !kazanıyor, ve ilktkları ele a
lınca öteki parti muhalefete geçi
yordu. 

Çörçil'e halef olabileceğin
den bahse.dilen Hariciye 

Nazırı Eden 
siye etmiş bir Poli'lllka adamı ola
rak, Churchill bütiln lııgillzlerln 
ttimat:larını knzaıı.nuştır. Churchill 
ingill7.lere mukavemet tavsiye et
tiği zaman İngiltere 1ıld mlıhver 
devleti .karşısında ynlnızdL Rusya
mn harbe gireceği ve hele Amerl
ka'nın bu mUcade1eye katılacağı 
belli dcğfl<lL BugUn v!l7.iıyet dcl;rfş
mlştlr. tki şene evvel mnğ!Qbedlle
m:yeceklerlnt söyllıycn ingilizler, 
bugün, dilşmanlnrını mag!O.bede
ceıklerlrulı.,ı hiç şliphc Ptmiyorlrır. 
Bunu Churchill'e borçlu oldukla
rını söy!Uyorlur. Churchill hiikü
metiniıll ı;u va bu icraatı ve faali
Yı:>tl ara<la sırnıdn 'tenıkıdooillr. Hat
ta baza.n Churchlfil de bu tenıkıtle
re hedef olur. Fnıknt İnghltere'nln 
uzun siyasi tarLhlıı.<le Başveoldı1U'k 
sanda:lyesine bu derece kuvvetle 
yerleşmiş bir devlrt adamı bulmak 
be-iki de mUmkiin de~lldfr. Klmı::e 
Ch\lr<"Jıill'ln yerini bn..,q'ka blrlslnln 
r'lolrluraıhi-1eceğlnl iddia e1.ml;ror. 
H:ırp devmn ett.lkçe yerlınP başka
sının gelmesi şLmclllL'k bıuhls mev-

1 Kolay hükümler 
devrinde miyiz! 

1 ngiliz harp azmini temsil 
eden başvekil Çörçil 

r Yazan: ~ 

1 Şükrü ESMER İ ................................................ 
ZUU deği:Jdir. 

Churctıill'den sonra belirmiş po
ıı.tl.ka şahsiyeUerl o.ruc>ııHla bir a
rahk Sir stalfoı·d Cripps sayılı
yordu. IIatta ChurohJdl ı:ilocC'k VE"ya 
calı.şamıyacak dcre<:e<le hnstalaııa
caık olursa, bu zatın Başveıkllc ha
lef oJ~ağı söyleniyordu. Fakat tn
giltere'de bulumluğumuz :r.nmruı, 
Cripps'm siyasi kuvvetini kaybetti
ği a.nla.sılmıştı, Sonraki hıidıseler 
de bu kancı.atı t('ytdC'tmlştir. Bu
gün Cı-ipps harp kaıbinesiı1in fızası 
bUe değildir. Crtpps )'er ne Etlen 
ChurchiU·e halef olarak bC'lirm~
tlr. Bugün rle F.den'in Churrhill'- • 
den sonra !ngİltere'nin en kU\'VMU 
poli1'.ka adamı olduğ\lna şllphe 

yoktur. 
Faıkat bu meselron ukla geJen 

bir sual şu<lur: aıcaba bu kadın 
ka~ıklıktan sonra İngiıltere bir 
defa daha eski parU si.stemi•ne ge~ 
ri döne-cek mi? Yoksa ç;ok pıırt.iH 
hüklimet 9lsteım! al'knıda kalaraık 
tnıgiltere tek partili bir sistemi mi 
kaıl>UI edt>eektir? Bu sual( sorduğu
nuz her l.nglllz parti adamı, size 
bugilnkü vaziyetin muvn.kkat oldu
ğunu, irunliz halkının çok partili 
sist~me alışık bulundut::'llnu ve nor
mal zrunanlar ger! gelir gelmez es
ki sistc>me avdet c<lileceğmi ı:öır1e-r. 
!~i Part.i'Sl liderleri, harpten sonra 
iktidan ellerin("' alncıılklarındnn e
min görilnmeıJ.."'tc<lLrler. Muhllfa7.a
kiir Parti.51 liderleri i.-.e kendi par
tilerinin öteden'berıl, uıımanın lcap
larıııa uyan ve do'ktrlmlere saıtılan
mıyan unsurları içine alan flerci 
bir tesekkül oldui:.runu ileri sürerek 
lklklardn kalacaklarını iddia l't
mt'ktoo'rlt'r. Fo:kat her ilki prirıtl 
şefleri de halk i!P pıı.rtl teskilfıtla
rı arıı"ındaıki hıığların ziynd(>Sl'\'le 
ge-vgN\iğini ve hnrı•ten oonrn bu 
teşklU\tlann yen!ıılen kunılmnlnrı 
lazungelcliğ-inl söylerneıkte ittUııık 
etmlşlf'l'dir. 

Sonra mii'hi'm bir nokta da !fU· 
dur: harp !ngntere':w• &ktısn(li ve 
içtimaı! sa.hada l>Ovilk dC'l'isl'kHkler 
getlrmiştir. Ve devaım ettllkce dıı
ha da geHrecektlr. Hangi. partt m<
tldara ge~e gelsin, lbu değiş!klik
lPl"tien hfiyilk kıc;mmm dnlm1 ol
duğunu ktıı'bul etm~e mecbıırdur. 

Daimi kari 
alacaklara 

Beledlwe R.elııltıUnden : 
1) 1-1-1943 ırünilnden lttbaren eehri· 

miz Halk I>atıtma Dlrllkler!ne kayıt o
lunabllrnek ve daimi clanok kartı ala· 
bilmek ıeın : 

Bayram ve 

ağzımızın 

tadı! 
Barış içinde bir bnyram daha kut

luyoruz. Şu harp dlinyasın<la, bir 
barış bayramının tadını daha ta
dıyoruz. Bu tadın bizde ne de
rin intibnlar uyandırdığını hatır
lamayı unut:narnak; bu tada, ne 
ile kavuştuğumuzu bilmek !' ıy
ram vazifelerimiz arasındadır. 

Ağız tndımızm devarn.lı olması, hiç 
bozulmaması için ne yapmamız, 
daha nelere katlanmamız lazım
dır; Bu bayramın sevinci içinde 
bunu bir claha hatırlamalıyız. 

Bu bayramı da, hür ve mlistakil 
topraklarımız listünde kahraman 
ordumuza ve milli birliA"lmizc 
gUveniımizi katmerlendirerek kut
luyoruz. Bu bayramı ela sıcak 
yuvaınızdn, çoluğumuz çocµ~u -
muz arasında açlık • ve Refillik 
çekmeden kutluyoruz. Sözün kı
sası, .E('erc:ek bir bayram claha 
kutluyonız. 

Bayram sa.bahınd:ı eğer bazı üzün
tillerle neşeniz bıığulanıh ise, e
ğer "çocuğuma bir elbise alama
dım, karıma bir kıınılura alama
dım veya misafirime ı;eker ik
ram edemiyeceğim!,. diye içleıı
clinizse, harbin ılörıliincii yılııı
cla olıluğurıuzu buna raı"tmcn si
zi Ü?-"n hadiselerin ne ka.d.ır ba
sit: ve sudan olılu~nu bir daha 
batırlayrnrz: sızı snran bulut 
derhal dnğılncaktır: sonsuz sa
a<letinizi kavrıyacaksınız blivük 
hayrnnıı daha İyi sezeceksiniz. 

Varlık içi11Cle, yüz kilo Şt•ker ala -
cak kudrette olan, çocııldarını 
baştan aşağı clonatacıık seı·vette 
olan dostlarımız var . .lt'akat ev
krinin eşiğinden içeri bir gram 
şeker ve bir paket buyram hedi
yesi ıı;irmec!i. Bu'lllar, bundan hu-

·susi bir zevk duyduklarını, blı
harp bayramını, bir tasarruf 
ha ftıısı bayramını aııcak böyle 
kutlamanın bir nıilll vazife olılu
ğwıu övünerek söylemek şuu -
rundaılırlar. ÇUııki bu örnek va
tandaslar, harp yüzUıııleıı yuva
sını kayb~len bir ailenin fel!ke
tini, evll\dmı gözleri önün.de 
toprağa gömen bir ananın acısı
nı veya yetim yavrııların ömür 
boyunca süren göz yaşını hı.ııı:Ll-n
den ta!!ıı rlıyabileçek; bütün bu 
acıların bir tutam şeker veyn 
bir helliye paketi yokslııılu~ıı t
le luyuslanamıyacıı.k dehşetini 
içten duyabilecek bir terbiyedf'
dirler. Banş yıllıırının görenek
lerinin köriikörüne esiri olanhrı 
cle!il. biraz (la bunları takliıleıle
Ji.m. Üç günlük şek('r karneleri
nin tutariyle deniz a.'jın gelen 
Tllrk misafirlerine ancak bir çay 
ikram edebilmek imkantncla olan 
ingiliz lorcllarmın fernğ:ıtlni ör
nek tutalım .. 

Ağız tııcliyle bir bayrııma daha gir
dik. Nice b'1yramlara ..... 

Sabaheddin SÔNMEZ 
• 

Karnesiz ekmek sattıklar1 

i~in Milli Korunma 
mahkemesine verilenler 

Bayramda 

ziyaret ve tebrik 
masraflar1nı 

Ç. E. Kurumuna 

bağışhyanlar 
Cocuık E61rgcme Kurumu Umumi Mer

kezinden : 
Aşağıda lt;lmleri yazılı zevat baYT!lm 

ziyaretlerine ve t<!brlklerlne tahsis ettik
leri paro.yı ku:rum!lffiuza bağ14Jamışlar 

ve bu suretle kuırumumuza bir rıı.zla yok
sul yavTUYll ııevmdlnnek lı:nktı.n ve fır -
satını veımhlerdfr. 

Genel Merk~dmlz bu hayıfl!l'evPr 

yurt~lara acık t..'$ekkürleTinl arzedET. 

Bay Mithat Kalabalık De<vlPt Şürası 
fklncJ daire relsliğlınden eme-kıt, Cev.ıt 

Muhrukl, Bıwaın Hava Ba~al, Hüseyin 
ô:t<.'l, Kemnl Kaya, Tevnk Nazif Arıcan, 
Kemal GÜ•l'OI Mnn!Balı, llfohmL•t All 
Sımcaıklar, MehmL•t K:.ı.raha!ızoğlu, Hi.is
nü Atmaca, Nezihe Tunca, Hüseyin 
Baysal, Mürvet Tanay, Fatma O~bek, 
Kı!fnııl Zeki Tanyol, Lt'l?lan GönUI. Nu
man D!rllik. Ruhiye Erten. Saliha Tun· 
ror. Rec:ıı Kocal, Hasibe t'cer, Remziye 
F:rrluman. Hailde Ktici.ik, SailrlY<> $<'n -
ıroner, Sndl'.>·e Tunca, 
Salih SngdUyU. 

Ha:,tlar Tnyun, 

Aka Gündüz ziyaret 
etmiyecek 

kabul 

Aka Gi.indüz, bayram ziyareti kabul 
et.m IYC<'f'ktlr, masra!mı ha:,:ır işlerine 

verecdktla'. 

C.H.P. Vilayet 
kongreleri 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Vil~ 
yet Parti kongresinde idare heyeti 
reisi Suat Ürgüplü şunları söyle -
miştir: 

"- BilyUklerimizin çizdi~i clirek
tiflerde ve balkın isteklerin.elen 
ımlilhem olnrıık yeni yıl çalışmala
Tımıza büyiik bir hamle ile girmek 
istiyoruz. Bu~'lin yeryüzi.iııcle ço'k 
ıız milletlerin mazhar olıluıtıı eşsiz 
sulh ııaadelinl lıize veren Milli Şe
fin büyük nimete karşı çok çalış -
mak ve çok başarmakla minnettar
lığıımzt g5stermeıte çalışncn~ız. 
Hnyatı, · bu milleti e geçirdiği saa
ılı·tler silf'lilesi:vle ılolu olan Milli 
Şefe her vechile layık olacağız. Ge. 
çen ıımumi sava~ın acı gUııleriyle 
bugiln dünyayı claha korkuııçu şe. 
kilde sarsıp knvurnn badireyi kl'ıııli 
mesut çerc:evemizrlen mukayese e
dersek t<·neffiis etti~imiz nefesin 
ayrı bir saaılet olduğunu hatırlama. 
mak mUmkUn ıleğilılir. Çnh~mnhrı. 
mız<la c'!a rnatbuntımo7.ın da büyiik 
yardrmlarınclan istif:ıcleye çalıı;ac.ı. 
t\'z. nah'\ veııi hıımleler yanabllmek 
i(ln mat'buo.1nmzın datmn. hrı'kikııtl. 
cloj!;nıyı.ı arıyarak. görerek vaptı);'tı 
yarılım çok kuvvetli olncaktır.,, 

*** Aldığımız tclgmtıar, Qnııal~nle, Ay-
dın OurnJ:ıur~t Halle Partisi Vlli\yet 
Kongrclertrun toplandı~ blJdJ.mıcikte -
dllr. (:ı .n.) 

'5flllJlllJ7IYOs o dliiJOOl 

1914 harbi İngiltere'nin bu mu
vazeneli gidlştnl bozdu. Harp çtktı
ğı zaıman ııkUdarda bulunan Libe
raller blr iıki sene sonra ı;:eıkildi
Jer. Ve LIQYft Goorge harpten son
raya kadar devam eden koalisyon 
kabino!."Si.nl kurdu. Koallisyon hUıkü
metlne lngillzler alışık olmadıkla
rından harp blttllkten blrkaç sene 
sonra Lloyd George iktidardan çe
kl:ldl ve İngiltere tokrar eSkl parti 
ı:;f~temlne s:-erl döndü. Fnktııt iki 
harp arasında parti sistem. nlın mu
\•affaıkıyetle !şledlf:I idıtla edı!leomez. 
Bır defa muharebe, z.ıeyıf vazlyette 
olan işçi :ı:ıartlslnd kuvvetl('Tldir
mlşt.L İngiltere'de biri ik'tkiarda 
biri de muha.le!ette bulunan ~lti 
ı>artl varken iŞQi partisi U(üncü bir 
parti olarııik belimi. !ngU!z parlA
mcnto sistemi üç partili vaziyeti 
haımedemediğln<lon. lfberu.l parti 
yavaş yavaş 7,a;yıfüıfü. Ve lşçi Par
tisi !ngiltere'nln !ikinci pnrtl i ola
rak siyasi hayatta yer rılrlı. !ki 
harp arasındaki dcll'inle mE."lTlleıke
tin idaresi içUı müc:ıdelP, ın~ılıııfa
:nıkl\rlarla ~ı;:ller artl$tndıı.dır. İşc\
ler birkaç rlefa ~kUıctnrı Pllcrlne aıl
mışla~~n da rlahıı tecrübt•ll olan 
muhafazaki'lrlar karşısında 1ngllte:
ro')1! idrm• edemlyerek çl"'kfüdtler. 
Nihayet 1!>31 senesindeki mrı.Jt kriz 
geldiği za:man, sözde bütün pn.rtl
ll'ri içine alan h r mlll1 hükümct 
ikurulrlu. Haikikatte bu hükümet, 
"milli" etiketi nJtmda bir muhafa
zaıklr hUkUmffl.i idi. Cerci hilkU
mete liberallerin bilyUk btr kısmı 
ve İşçi Partlsinm de ml1hl:m bir 
zümrcs! girmişlerdi. Fakat her iki 
partLnin de bUtUn unsurlnnnı "m!l
n hükümet" icine almn!k mtimklin 
olmadı. Otfawn konferansından son
ra l!:bcrall"r milli hO·kllrnC'ltrn bü«
bütiln ı;:elldldBklarindr:n bu t1>Şı>k· 
küliln muhafazafkür vasfı biish\itün 
hf'lirdi. Bir nıtıd<lct sonrıı mHli hii
küm"te rl'!fsl k eıl<'n t.şı;:ı Pnrtlsl 
llderi Mac Donald öldü. Yerinı> 
muhafazaıkArlnrın lideri Bnlrlwin 
ve ~nra da Chnmnr>rlnln ı;ccçti. VP 
lngilia' hiikilmntl re-ınıl olnrıık bir 
parti hU'ktlmetl olmnkla h<>ra:nı:-r, 
ha1ldknttP mtılınfnznklırların hffkU
metınden !!baretti. 
Şunu belirtmek yerlndro.r k1 

Muhafaı:aıkAr Parlı adının deliılet 
ettiği gıb! dalma muhafnzaıklir un
sulardan terekkübetmemektedır. 1n
gbltere'nlıı en ı.ıeroı poliıtlfka adam
ları bazan bu partl aTnsmdan çıik
.mıştır. Partinin iyl bir gelenef:t, 
dalına ıçine taze kan almasıdır. Fa
kat Baldwhı ve hele Chnmberlain 
zaımanlarında partinin koyu muha
fazaktır unsurlan iktidarda Mi. O 
zaman otoriter o.dı verilen devlet
lere karşı taıktı:>OOmec•>k IJQlitiıka 
etrafında çıkan anlatımnzlıklnr yü
zünden Eden gibi genç ve ll••rcl 
unsurlar da atıldıkt'1.n sonrıı İngil
tere bir m'1li hlikllmet tarafındnn 
deti], MuhnfıızaıkAr Partinin mu
hafazaıklır unsurları tarafından ku
rulmuştu. Bu zamanlar zarfında !ş
çl Partisi d1$ardan ve Cöroil ile 
Edıo.n gibi parti mensupları d~ tçer
den muhalefette ldller. Muha.tnza
klır Partinin muhaf112aklır unsnr
lan tarafından tıııldb<>rlilMl politi
kanın na.ql lflas ettiği hcri<esin 
maJCımudur. Bununla bı>rahı>r, hanı 
çıktı:ktan sonra da muha.fnuıkfır
lar Chaımberlnln ı>traıfına toplan
dtlar. !şçt Pnrt'.sl rlP hl\ıkllmete gir
memekl" beraber, faal muhalefet
t.4!11'1 çekUdl. 

<Bası 1 inci sayfada) 

hesindeki kazançlarını tutma
sındaki, kıta müdafaa ter
tiplerini Akdeniz kıyıları ile 
tamaınlamasmdaki ve harp 
mekanizmasrnm henüz çok ile
ri bir teşehbüs ve hareket kud
retini muhafaza etmesindeki 
ehemmiyeti hafifsetemez. An
glo-Sakson liderleri, Stalingrat 
müdafaasr, ElalemeYJl zaferi 
ve Afrika'ya asker çıkarma 

muvaffakryeti ile gerek ada
lar, gerek Birleşik - Devletler 
efkarında doğan vakitsiz eyim
serliği adeta tedavi etmekte
dirler. Sonnetice tahminleri 
için, kahinlik ufku, ancak 1943 
sonbaharma doğru daha iyi 
aydınlanabilecek gibi görünü
yor. ikinci dünya harbinin 
neticesi, alman genelkurma
ymm kafasında, hİ4f şüphe
siz artık 1940 yazındaki 
"kazanılmı~ zafer" değildir. 
Fakat Almanya'yı ye.ndirme
mek ve onu sa-ğlam müdafaa 
sahaları içinde zaptedilmez 
bir kale haline sokmak irade
si, 1943 yılı ıçın en şiddetli 
ll'luharebe planları ve onu tat
bik edecek vasıtalar hazırla
maktadJT. 

A) Dt:eır eehlr ve ka.zalardan n • 
!enlerden, &el.dlJclcı1 yerlerde Datıt· Karnesiz. ekmek sattı'k:Iarmclan do

ma B!rllklerl. te&kl!Alı varaa bu blr- layı MUll Korunma Mahkcmeslııe ve -

Bütün koruma ve yenme 
kuvvetlerinin göklere taşın
dığı bir dünya içinde çalış
malarımızı yetmez görmek 
hamlelerimizi imkanın üs
tüne çıkaracak kadar ço -
ğaltmak zorundayız. Kur -
banımızı Hava Kurumuna 
vererek göklerimizin korun-

Fransa'nın yıkılışı Uzeıfoa(llr ki 
Cha.m.berlain ve bu polıtika ada
mi:Yle bırl~kte Muhafazakar Partl
nın muhafazaklır unsurları llkLJda
rı bırakmı~lar vp hUkiımt•t Chur
chUl tarafından kurulmuşLur. Chur
chıll etrafına parti tçındckıi muhte
lif zümreleri ve parti dışındaki ka
bilıyetlerl toı>ladığı gıhl, !şci Par
tisini de hUkümct iç ne aldı. Bu 
hale g5re İngUtere bugün biltün 
mtı.naslyle mllll denecek bir hilkil
met tarafından idare edlln1e.ktedlr. 
Fakat parti toşkiliitının üstünde 
Churchlll'in kuvvetli şahsı-yeti bP
lirmekted r. Esasen parti teşkll&t
larının kararsız harekC'tlcrf ~ bo
calamaları halkı bunlnrdan uzaık
laştırmıştır. Halkın parülerlı> en 
yakın temnslan seçt:m za.manlann
cladır. Uzun za..'lland nberi seçtm 
yapılmamıstır. Part leıün heı:ısı de 
mensuplarlyle temaslarında bir 
nevi hUkfimllt partisi vazlyet.ı al
clıklanndan ara1arınclakJ fark kay
holm~ktııclır. Bu itibarla parti tpş
klla.tı bugiln i(ln cııkı ehemmiyeti
ni kaybetmiş gihl görllnUYQr. İngil
tere buı:Un parti tf'ŞkflAtlan tara
fından del!il, partllerP karsı bağ· 
lan ıı.z çok geıvşek olan kuvvEWtl 
şahsiyetler tnrnfındıın tnnre e<Hl
mektedlr. ChuI'('.hlll sUpheslz bt111-
lann başında gelir. 1nıdll2 Bıışve
kilinln kuvvf't nl her glttlğ'fnıi.z yer· 
de h!ssettiK Harpten evvel, Muha
f~Ar Pnrıtn1n muhnfnnık&r 7.Ü!'" 
rl!!<i tarrı fın"lan tııkthedllen p01!• 
kM:tk;! tehl .... ı .. re k!;aret !"tm!ş. sl-
1Ah!<t7.lık oolltll<n:smı tenıkıdetmi~ 
Ye Fransn'nın yılkılısından sonra t>n 
tcenlık günlerde mukavemet tav-

Falih Rıfkı ATAY 

Kurban derileri 

Türk Hava Kurumu 

llklerden k.ayttlarının 91llndli1n1 ve 
eıaneıc kartı alıp almadıklannı &öe
tenr birer (YM' deulftlrme lıelqeal). 
B) Geldikleri seıı.ır ve kazalarda Da· 
ıtıtma BlrlllklErl t.eşkllAlı yoksll. ma· 
halli belediye teşk:UAtından veya köy 
muhtarlarından o yerden Uımamen 
a.ynlıd:ık'Iarını ve kart usulü varııl'l 

kart alıp almadıklannı, kart usulü 
yokSa ıcart usuHl olmadıtını blürllrlr 
bir r11ur de4~tlNM lıelq6$I) gc-t.tr • 
meıerı ıstenecektlr. 

2) Hal ve vazb'etlyle yaptıitı ıııı, .ch
rknlzde daJniJ kalncaıtı karıaaUnl ver • 
d1nntyen ldmsclC'Pe daimi elonek kartı 

verDmlyeceııct.ır. Bu 1Ubarla. - 1-1-1943 
iÜJlUndeın 1Ubaren Halk Daıtıtma mr -
llklert her aa.hıstan veya a!U! rel.slnden 
evlertnln tapularını veıya idTacı lBeleT 
ıdra lront.ratlarını veyahut da calıttık
ıa.n 1e yerlerlnd<.'11 dalmt ı.ı ırördilkk'r!nl 

ırilatertr muteber bir vesüaıyı ~ • 
lerdtr. 

Bu aıebeı>le (Yrr dnı71rttrme 't>ttlqm) 
~t1mıtymlere, ve iehrimlzde da!nıt ka· 
ıacntını ispat lelin len.hında tapusunu. 
lctra mukaveı~t veyahut da Is ycırl ..e
ıdkasını ibraz etmtyenlere sureti kntlye
de dalın! ekmek kartı vrrllmtyeceA'!n • 
C}(m, tebu vesllaılann slmdldm temin e
dilmesi lüzumu Chcmm1ıyetle sayın hnl'k· 
tan ıra olunur. &m 

Kü(ük baı hayvan derileri 
ibra( olunabiliyor 

son ırünlerde, kilQ(lk bas hiıyvan de
rilerlnin ihracına mUsaade edilmcdltl 
hııkkında bazı haberlerin neşredilmek -
te oldutu &örülmektedir. Yaptığunız 

tahkfilcat.a göre bu haberin 8.6llsız oldu • 
tu anıasılmıştır. 

faraf ından toplanacak 
Her yıl olriuinı gibi bu yıl da kurhı:ır 

Koyuıı, k~. ol!'lak ve kuzu gibi kü • 
eilik bae hayvan d<'rllertnln dıt m<'lllle -
\t~tlere çıkarılması, yU.rUrlUkte bulu -

clerllert evlere uıtranılmııl< ııurelly!e Ha- nan mevzuat lçhıdf" mUsaadc edllmı.'81 • 
va Kurumu teşkllrıtı tııratınıfan mak - ne devam olunmakUıdır. 
buzla toplanııcaktır. Toplnmn işinin clUz- .......ut Q A::illıiJL1:Rl1 P 
tünlUtünU ve cahuk bıtırtımcslııl Mit - 942 yrlİmn dokuz a_vı idnde 
lamak lqln kurumun An'karn merkez ~ 

ı;u'be!lı tarafından ııerekli tertipler aıın- Türk Hava Kurumunun 4 
mı~tır Gl>11rl ha~rlı Uc kUl'llllTl arnsınd11 milyonu al:?an bir gelir elde 
•aksim edil("!\ ktırhan derlleı1n1%ı halkt. 

1 mız tarafından memnunlukla Hava Ku-
edebilmesi, milli gayretin 
son aylar icinde arttığım 

rumuna vertıeccf:me ş\lphe yoktur. göstermektedir. Bu cahş -
Kurumun , Ankara ıube81 her türıu malara ara vermemek icin 

hal'ııslan kabul etmek ve herhangi bir .. •. •• • • 
şe4cllde evde kaımıt oıa.n t!ertterı de onumuzıdekı Kurban Bay -
toplattırmak Uzere bayram ı:<ın?erl de f3ffiI!1dan bütün Vatandaş -
snhahtıın llkşama ka®r açık bulundu - ı lar faydalanmalıdırlar. 

lru.ı cak:br .----------Tnr--a . RLL?WlLWLWW!W!J~aıaı:a 

rilen fırıncı ve satıcılar : 
02le'l'l fırını sah~bi Hamd.1 Ozkök. Yük-

6ck Ziraat Enı.tttüsU bakka.l.ı AbdUlll).h 
Madaplı, Altunclağ mahalk~lnde 1158 
numarada eikmclc bayl1 U!lsc,yln Calış, 

Y<ınlsehlr'de KAzım ôvılp eaddcslnile 
ekmek b.nyll Al1 GUncş, Y<-nldoğan RUs
taımığa soknk No. 726 dıı cıknıck bayll 
Mehmet Akar, Atıtlbey ll'UıJınllesl 93 No. 
da ekıncık ba.Yil GU llü Catla'°. 

masına yardım edelim. 
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Ne yapacaksak 
Artık yapmalıyız ! 

SERT bir kışa girdik. G~şi hir 
daha oe ıanıan göreceğimizi ve 
baharı buluncıya kadar neler 

çekece~>imizi bilmiyoruz. 
Şu mevsim, düşkünler ve yoksullar 

içüı sefalet ve bin bir sıkıntı getirir. 
Aç ve kimsesizlerin ölümleri, büyük 
nisbette bu mevsime rastlar. K.ışın 
sertliğine ve insafsıılığrna dayanabil· 
mek içic kuvvetli olmak gerek .. 

Fakat zayıflı.rımııJ ne yapacağız? 
Sıkıntılaruıı görıııezlikrcn gelmek 
için '°k katı yürt'k ister. Fere olarak 
onlara acımak yctmeL; cemiyet ada
mı, vatandaş ve "insan'' olarak, el u
zatmamız lizımdıx ve bunun zamam 
neredey'e geçmek üzeredir. 

Sert ve insafsız kış, soğukta ken
disine kurban aramıya çıknııştır. Fot· 
kir fukarayı, bu aman bilmezin pen· 
çesiııdcn kurtarmak vazifesinin omuz· 
lıLrımıza düşen ağırlığını şimdi, her 
zanıankindı.:n çok duyuyoruz. 

Ne yapacaksak artık yapmamız Ji. 
ı.ı.m<lır. Kömür mü vereceği:t, odun 
JllU, aş mı dağıtacağız, bulgur mu? 
Bir gün gelir ki, yardım kararları ve· 
rilmiş ve bilmiş buhıruı.bilir: fakat 
iş işten geçmiş olı.ır. O güne kadar 
bek lemi yelim. 

Birkaç gün önce, viUyet Parti kon· 
gresinde ha.ssasiretle üzerinde durulnn 
nıev,oul:ırdan hiri ele bu yardım ışı 
oldu. Bir doktor a.dcadaşımız, sonl.:.:i· 
nunu bekledi.iHmiz şu ~ünlerde hfılJ 
fakirlere kömür dağıulmasına başlan· 
mamış ol<lu!:undan acı acı şikayet et· 
ıi ve sfülcrini şu dilcl.le bitirdi: 

- Bu işin ~edkmiye tahammülü 
yoktur. Öıedenberi hlrleşmelcrini te· 
menni ettiğimiz yardım cemiyetleri hiı; 
olmazsa yalnız bu işte, bu fakirlere 
yardım i~i.cıdc elele verııeler ... H~ bıl-

rımn ayn ayn çahşnklarım goruyo
ruz, ayn ayrı yardım da görüyorlar, 
fakat verimleri dağınık ve ~ kere az 
faydalı oluye>r. Gaye bir olduktan 
sonra hasılayı en verimli kılacak $e· 
kil, bunların hirlcşmclcri<lir. 

Bu birleşmeyi yeni seçilecek Parti 
idare lıeyeri.nin bir an önce temin et· 
mesi de o gün ileri sürülen dilekler 
a.rasıııdaydı. 

İstanbul, güzel blr örnek verdi: 
hin altı yÜ-.L yoksul, her gün sıcak ye
meğe kavuımuştur. faer, gerçekten 
her türlü takdirin usründedir. Peki, 
Allkara nerelerde? Fakir ve yoksulu
muz mu yok, yoksa Ankaralıların sa· 

mimiyeci hirkaç yüz aça bir sıcak çor· 
ba temin edemiyt.-cck kadar kısıx mı· 
dır? 

Bitt kalırsa ne o, ne bu... Henüz 
d.ivanm "pren>ip" tarafı tamamiyle 
halledilemcmişıir. Fakat, kış olanca 
şiddetiyle l?Crçekten bastırdı. Bekleme 
talcat ve tahammülü günden güne a
zalmaktaclır. 

Evet, ne yapacaksak yapalım, ne ve
rehileceksek verelim. En iyi niyetlerle 
dolu oldukl:ırından süphe etmediği· 
miz hayır cemiyetle~i başta, ve hami· 
yetli Ankaralılar arkalanııda olclukça, 
bu davanın halli lıiç de güç olmıya· 
çaktır. 

Bayram, ne ı;lıcl hir fırsattı. F.ğer, 
iiç beş yü-z yo1c"Ulu, şu ooyram saha
hında sevindirmemiş hulunu}'Or,:ıl< 

suç, galih:r ne şu veya bu cemiyette, 
ne de fertteclir; belki, bitinin yardı· 
mını, ötekine en faydalı şekilde ve en 
kı~ yoldan ulaşuramamaktadır. Buna 
siz diler teşkilltsızlık deyini1, dilero;e. 
niz fazla teşkilitlılık... Hepsi bi-r ka· 
pıya ı;ık.a.r! 

Kem~/ Z. GENCOSMAN 

18/12/194! 

Bayram ve 
Divanı edebiyatı! 

Şeker ve Kurba.ıı. hayramlao, e>ki 
Divan şairlerine fazlaca ilham veren 
günlerdi. Hele .Nedim, şarkılarından 
hirkaçında bayramlardan bahsetn1İ}Ur. 

içinde "l-urhan" kclime<inin gec;tİ· 
ğine bakılırsa "1 şarla, Kurban bay
ramı için yazılmışa benziyor: 
Seı·diğim c.ııımz yolımd.ı h.Ue yeksan 

olLluğu rtJ 

iddir flk ıwz ile seyrana k11rba1J ol
duğum 

Ey -benim aşkmd.ı bülbül gibi 11.Jan 
old.11ğımı 

idt!ir rık naz ile seyrana kurban ol-
d11ğ11m 

* Ciimle yanin Sa.114 11sak olduğun bil-
111ez misin 

Ciim/e11it1 ta/ıuJJleri tak olduğ111J bil· 
mez misiu 

Şimdi alem sana müştak olduğun bil· 
nzez misin 

İtldlr pk naz ile seyrana kurban ol-
duğum 

* Gene Nedinı, hir baıkı şark1>ında 
gene ha}ramı terennüm eder: 

ld eriss;ıı baisi seı•Jıi cedid olsun da 
gör 

Seyri Sadabadı un bir k.erre ül ols1111 
da gör 

Klişe luişe mihrler meh/er bedid olsu11 
da gör 

Seyri S.idab.ıdı sen bir Jıerre ıd o/m11 
da ~ör 

* Endurunlu Vasıf da hir p:azeline 
ba}Tamdan haluederek şö}le haşlar: 
vadi idiy;yesi busi leb-ıi gerdnı 

miymİf 
Lıit/11 aıtlwıa hirden iki yerd

miymit 
Bir örf barramı olan Kurhan bay

ramı, eskiden kalma bir bayram oldu
iu İçin. hen <le ~İ7e e,kilerden bay
ramlıklar sullilum. Beğermıcz ıı:Usirıiı? 

*** 
Netice - sonuç 

Yen. yeni kull;mm.ıi:-a başladı~ıınm 
kelimeleri }'lltlırgıynn ve bwtla:ra., fıt'

s:ıt da huldukç:ı, iıiraz edenlerden J:ıi. 
ri~i: 

- Mon..er, dedi, şu ~el -ne~ 
kelimesi duruJ> <lllrUrl..en "soııı" ,,ıe 
"uç" kelimelerini yan ;.=ı j!C'tirerek 
"soınıç" kelimesini uydurmakta ve bıı
nu kullanmakta ne mı'l.na var? 

Ona cevap olsun di}'C şa.İt' "Ahmet 
Dti" nin hirkaç yüz yıl önce yazdığı 
şu lx'Ytİ okudum: 
il icran snı111m r·asl.ı döniip şaaola Dai 
Bı' gam,um aımz ,/r11lit1P derman ola 

bir gÜ#. 

T. İ. 

Para tasarrufu kadar , 

MAL VE MADDE 
tasarrufu da lazım 

(Başı L ind sayfad.ı) 
Teca \üze } eltc n1:n:k > abancıların en az. 

gın hardictlerini durdurmağa ordwııu, 
kudrctlidir. l'akat; ikn\adi düzensizliğin 
mcnılckece girme-ine, harı> orduları ma
ni olamaz: bunu önliyecck, di,iplini, fr. 
dakarlı~ı ve basireti ile yc.-ktlire bir ik
ıısat ordusu haline gelmiş, bütün mil· 
lerıir. 

Varandaşla.rım, 

Ulusal 1 konomi ve Artırma Kurumu· 
nun gliıel bir gelenek olarak her sene 
terciheııiği, ve hu akşam bana fır,at vl·r· 
eliği konuşmamda, e'a~ Rci..imfrin bü
tün milk't için ko}dui\u hir ikmadi ter
hi>·e prensibi olan ıa>arruf fikri üzerin· 
de duraçaj;ım. 

Her>imiz biliriı ki, oorm:ıl zamanlar
da istihllk, i~tih<.ali tahrik eder; istihla
ki arcırnı.ı'kla istihsali teşvik eder ve ar
tırırız. Fakat; harp halinde istihsal, za· 
ten bütün va~ımlara müracaat cJi lcrtk 
a;.anıiye doğru gfüürülür. İstihsali anır· 
mak için, i~lİlıLlkin tahrikine lüzum kal· 
nıaı; hiı:tk.is, hi})fo anormal zaıııanhır.l,1 
ü~eıfodc hüyi.ik dıemmiretle <lunılıııa,ı 
lilLııngclen ıne,ele, istihs;uin en bü}·ük 
kı"nını Milli l\tlidafaaya ha•rL~lebilmtk 
için hıilıt'lki khınak, ıa~rruf etmektir. 

~1illl servetin en verimli yerlerde kul
lıınılın:ı~ını i.,tifıdaf edeıı, ve e'asen nor
mal zam:ınlarda hile hir lüzum olan ta· 
<.ırruf, harp içinde bir zaruretcir. Fil
hakika. içinde bulunduğumuı dünya şart· 
!arı gözününde tunıhır<a, hu zaruretin 
hiçbir zaman buı:ünku kad.ır ehcmıniyerli 
ve haraıi olma<lı/'.:ı görülıır . 

T.1.Sarruf, hiç saıfetmemclc. değil, miim· 
kün olduğu kadar az sarfetmek, dü~iinc
rck ve bilerek .,arfetmek, yerinde ve yo
luocla harcamaktır. llal<iki casarnı[, f<-r
<liıı ve cı·miyetin, bütün karnaklarını en 
verimli bir tarzda ve bir r>rogr:ım vc 
lllana gfüc kullanması ve işleuııesidir. 

Tasarruf terbiyesi: 
~.........--. 

Tasarruf, haddi zatında bir itiyat me
selesidir. Cemiyette herkesin tasarruf 
kaiclesine rİ,1)et etmesi için, her şeyden 
evvel hunu öğrenmiş ve tatbik eune,ğe 
alı~mış olması ı:erckcir. Bu da, bir umu
mi terbiye işidir. 

Umumi terbiyenin en mühim yeri o
lan ailenin, tasarruf itiyadının ycrles· 
mesinde ve ıatbikında rolü ~k hüyük
tür. Ana, baba, c;ocujhuıda ta~amıf fik· 
rinin yerctmesinc dikkat etmeli, bunu 
yalnız süzle değil, kendi hareketleriyle: 
kendileri taQrruf l'(.(erek eyi örnek ol
mak füretiyle, ı;ocuğa telkin etmelidir. 
ŞiiJ>hı: yoknır ki, ('ocuğunun r:ı'arruflu 
hareket eınıesini istiyen aınne, ken<lisi İ~· 
raf etnıcz. 

Ta<arruf terbiye<ini, yalnı7 aile hara· 
tımı1da vermekle k.1lmaınıılıyıı.. Mt:ktcp
kriıııizde ve İçtimai bünyemizin her kıs· 
nırnda huııa itina etmeli; t<barruf ıan 
zevk almak H" onunla iftihar etmek his· 

ni, kendimizde ve çoruklarıınızda yer
leştirmeli> İz. 

Bu alanda, bilhassa münevvcrlerimize 
duşen vazife bü>üktür. Bunlar, içinde 
bulundukları muhite örnek olmalı, ken· 
dilel'i binar a':ınıi tasarrufa riayet ede
rı:k etrafındakileri teşvik euııelidirler. 

Milli tasarruf: 

tada yanm saa.t, ufak bir aile meclisi 
halinde toplanıp nelerde ve nerelerde ta· 
~arruf edehilcccğirnizi düşunur,ek, ,ırf 
bu düşiince ve pllnlama ile elde edeceği· 
miz neticeler, bizleri harrete <lü~üreçcl< 
kadar .mühim olacaktır. 

Madde tasarrufu: 

Harp zamanında LHarrufun diğer hir 
vasfı <la, J>ara L1<arrufundan ziyade, m.ıd· 
de ve mal ta<arnıfu olmalıdır. Du sahıı.dıı 
ise ba~ta, iı.tihl.lk nıaddderinde uı.sar.ruf 
gelir. 

.Milli Şefimizin kirasetli görüşü ile 
harı> fdakctiniıı dışıııda kaklık, fakat; 
iktı•adi bakımdan h:ı.rpt<.' olduPuııuzu. 
unuınıam:ılı}ız. Bunu daima gözöııiinJe 
tutarak hcpinıİL, her fere, her aile, millt 
servet ve varlığı korupcak şekilde is
tihf;lkıe hulunmalıyız. \ iyccck, ı.:iyecek, 
r:ıkac.\k C)ya~ı kulla.nırkcn, miUece ;ıj( 
ııı:uldcleri 'arfcmğimizi düşünmeli \-e 
hunları eyi kııllaımıak!a milli servette ta
sarruf euiğimiıi gi;zi\nünde nıtrnalıyız. 

B(ıylı:cc milli bir 11.l)C)'e himıec ecmiş ol· 
mak, hiılcre maddi iscilılakıen d,ıha de
riıı, daha >'°k""- hir ıcvk vcrecckcir. 

Diğer ban tas.ırruf sahaları daha var· 
dır ki, isııhliık kadar mühimdir. Burı

lardan hiri, herke i c:n iyi )"apabilecep 
i~ıe çalıştırmıık ~'Uretiyle elde edilecek, 
milli enıek ıasarrufudur. Her'ke:.in hit 
ihtisası en iyi >aı>a1:ıilecejti bir iş vardır, 
ve her v:ıı:ınd:ış, en İ>İ yapahilt:ceği hte 
çalısıınıı.tkJa, en çok randıınıuı alm.-ı.Jc 

kabildir. Bu mühim saha.ili casarruf, a:!l" 

c~ i~ı bır ış hiıllımü ve İş organizas~ 
nu İle ı mııı edilebilir. 

Bundan ba ka lurum•uz yere seyahat 
etmiycrck nakıı tı : vaktimizi bo~ yere 
geçirmherclc fa~dalı ışlerc ha~rcunek 5ill" 

retirle tlc vakıtte tasarruf temin edc.-bili· ~ 
riı. Klğıı r> rçnları, sigara bıtulan ı;:ibi 
şim<li amğımız bir~ok §eyleri toplamak 
\C hamınaddc olarak faluikalara vermek· 
le de, muhinı ca~arruflar ıenıini kabildir 

İşıe büıücı hu mulııdif sahalarda hepi• 
miıin mi'ılıinı nıiktar<la tasarrufa hizmel 
etmemiz müınkim ve lazımdır; ve hiıe 
dii~eıı hu v:ızifeyi yapmakla. milli ı;:aye' 
)e hi7mec etmi~ olmanın deruni lıa;u.ııJI 
du)•ll)UŞ oluruz. 

israf: 

Tasarrufun nk•i, israftır. Tl!ı1: ana~ 
i,rafı cl'aima fena giirmuş, köıi.ilemİjUf• 
Normal zamanlarda bile fena ı:öri.ilcfl 
israf, buı;:ün en hakiki nıln.'l.'.iyle miIJI 
bir hir;ıncrtir. F.limize geçen parayı, ;.
raf etmemeli, sıhhat '\'C hayaıın1111 har.ıP 
e<ltrek kiittl' iti}atların, başımıza beJl 
olmasına mcrd.ın ver.ıncmeliyiz. Kfüiİ 
)c}•lere .ılışmak kolardır. fakat onlardatı 
\aıı.;e~·nıek güı;ıür. Kerifleri uğruna iY 
raf cclcnler, milli <ervC:Ü fena kullaruna1'
la -kalmaınakca, diikr vatandaşlarının pJ' 
}'Hıt cıılnnktadırlar. Bu gihilerin j,;..f 
e<lert'k .ıldıkl.ırı ZC\-t. ise, bö\'lece payıf11 
çal<lıkliırı vaıandaşl,ınıı karhettiğindcJI 
çok daha azdır. 13ilhas~a müsıahsilin, ı;if!• 
çinin i,raf cımf:llıe i, mahsııliin i~; satıl· 
dıj:ı bu ~enci rdc, elioe geçen · para)1 

i> i kullanması odenmernış borç bırakntı' 
nıa,ı, )1lrın gdehıl~'ek buhranlı senelere 
ihıhat para ııpnmı.", lazımdır. Sı'kınııl 1 

zamanlara ferah va1İ)ettc çıkma~. hCfl' 
akıllıca bır h,ırekce, hem dc bir "aııı1' 
borcudur. 

Harp içinde ~rrufun en bariz vasfı, 1 fsrar, düşünülerek yapılmaz. AncııJc: 
frnli olduğu kadM miill ve pl5.nlı olma· 1 üıerinde dururı tahlil c<lerd., hır h ırd''" 
sıdır. Böyle zamanlarda fertler her sa· tin israf olup olmadığıııı keşfedehilirit· 
ha.da tasarruf ederken, büyük milli işin Farkına varmadan, i~ccnıedeıı )'llptı/:ıııı11 

hir parçesına hiTmet eıtiklerini hacırda İsrafları mc"dana .;·ık ırıııak ıı;in dusiı!'" 
tutmalıdırlar. Ta;;arrufu milli bir lüı.um ml'k \'C hunlara mani olmak, hcpinıitl~ 
olarak idrak etmenin ve hu milli vazi. vaııfrsldir. 
feyi yapmanın ı..evk ve şerefi, bu yolda 
feragat ve fedallilığın derin saadeci var· Türk kadınına diisen 
dır. Bunu yaşamamız ve y~tmamız J:ı. 
zımdır. vazifeler: 

Hüyük mikyasta tasarruflar kııdar ('Ok 
kim~enin küçük tasarrufları da toplana 
toplana mühim yekünlar tutar ve millet 
!>akımından ehcmmirec arzedcr. Bunu 
rcnıin ccmek İçin de, rasarrufu gerek mil· 
Jet olarak, ızerek şah ıs olarak plinla.şıır· 

.ıu.alt)'.ı.z. Hc.r fert, her aile, hepimLz, haf-

Bö>lece hareketlerimizi tahlil edeıi:e"• 
giisteriş merakının, llik<iln ve mod,ıfl 1; 
bilhas>a kadınlarda, İ<rafın ha•ında !!' 1 
<liitini ı:iirürüz. ~loıln, insanl.ırda nıe•<""iı 
t;ıklit his,inin i•ıiını.ırınd:ın haşka 11 

<Sonu 4 Uncu ı;a,j·f!l(.UW. 
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1 
Dakar İskenderiye vel 

!I Şimal Afrika'daki i 
f ransız harp Memleketimize 

gemileri 
mültefiklere 

iltihak edecek 
Ne1;~oı'k. 17 a.a. - Amiral Darlıın, 
~laled l'ress tıı şimal Afrtka Mut • 

i.kler Umuınl kn.rarırAhı ~zdinde.ı(J 

~blrlne vcrolA"! hususi bir demeçte, 
"1car, l.ııkmdcrt.ve ve şımru Atrlkıı li· 

!Uannda bulunan fnınsız ı;:emılcrlnln 
ı z ve Amcrl:kan !lluların:ı. lltihak 
~ini ve tılrıtttte mihverle carpıı;a • 

arını sarih surette b ı.ıınnletır. 
luhalılr, ,\mtral lJarlan'dan ııu ~u.:ı

somıuştur : 
- (•~meral uc Gaullc'Un milli komi -
nl r'ıansa·nın hl'rhanırı blr kısmını 

sil l'<iC: ularak Ulll•nak n!Yetinde 
n:.: ? 

Amiral Darlan &U cevabı vermhitır : 
- Şimdilik bu mesele h:'lkkında hl<: 
~(!ete bulunamam. Fak.at rolhver
ı;arpışacnk vazb'elle bulunan bütün 
tısızların en sıkı btt' bırllk hallnde 
lanm11Bıru h.'lrareUc arzu et.rııe-Jrte -

l\mlrnl Darlan. dcvlt't !'ctsl •ı!att.vle 
~t.Pre ve Amerfka ile- muntazam d 'P· 

atık milnıumbotlcr taı1sln1 du~UnUt> 

Unınc<ll!:'I ırnal ne de, bunun mev -
oldıılru cevabını v••rml1ıt1T. 

Müt:t-fi~lere ilcihak 
edeceklerin sayısı 

Londrn, 17 a.a _ no.vt.eı-ln cl<-nlzclllk 
arrlı-1 Amiral DarlM'ın beYanatın -
cıkan mllnayıı gcire ŞU rransız harp 

ilerinin Müttenl< kUvvetıere iltihak 

<x>~ıını }"8.7.TT\aktaı!ır : 
zırhlı, Uc al'ıır kruvazör, altı ha-

krıl\ azor ve oldukca PhemmtyetH 
da .ıestro:re.r ve ı1cn12altı. 

Gemilerin vas1flar1 
l.ondra, 17 a..ıı. - :ı.tı.tıvere kareı ha

ttsı. bulunacak transız harp geml
arasında aunıar vantır : 

~000 t.onlltıtoluk cı..oırraıne> zırhlı~ı 
l'ıl önce inen edilmiştir. $lmdl tsJ<ı-n

'dıı hareketsiz bırnkılan ııemUef' 
dadır. 3.'i ooo tonll!tol\ık <Rime

l zırtı!Lqı rn:ın ~inde ll"ı!Sll ed lmlı 
Ru gemi D;ıkaı'da hasara u{:'rntıl -
ı. (Jean Bart> zırhlısı lkt ~enellk 

i{mk!lr. Casablanaı'da yakllmı.ş ve 
~llmi6llır. 
/\ii:ır kruvazorlerln hepsi tsıcenderi • 
tli> tı;ırclcetal2 blır hal~ buJunıwor. 

Diker harp ııeımll<'l"I mul1lelıt yer • 
e <lağıbııı.sln.rdır. Bir kısmı tsıcende • 

de, blır kısmı Dakn.r'do.. Casablan • 
tla ve ımıht.elit ınztıll.a ıımanlarındıa • 

Bir İngiliz 
Parlamento 
Heyeti geliyor 
Londra, ı 1 11.a - Çine .ıcihni!f olan 

ve şiıu.cli Ilindista•ı'<la bulunıııın inı.:ı
li" parl.iıuento hcycııııııı dort aznM 
l ürkı~ e liukurııetınin davctı 111.crınl' 

'l'i.ırkıye'de bır müddet kalacaklardır. 
Hu heyt."t Lord \ıhı yn, l,nru 1 eviet, 

M. J. Lawson ve M. H. J. Scryruge
our • Wedderburn'dım ınüteşekkıldlr. 
ı;.~ yaşında o)n, Lord \ ilw~·rı 3:? yıl 
donanıııad.ı lıizıııet eltikt en .,orıra 
yiizba~ı riıtlwsiyl<· ll'kaiıt •Jı·ıııı~tııı 
Pol tikada liberııl tı>mııyüllü muhain· 
zakli:-dır. 68 yru,ında olıın Lorrl Tevlct 
mılll linı>ral part.lsınln r<.'l~!<llr. 12 
yaşında Durham'rlıı bir ki>mUr mru:IP
nide çıılı~ıııaıi;n ho~laırır~ olan M . 

Lawson i~i parti~nın miim~illdir. 
40 yru;ında olan İsk~ya işleri nıUste
şarı M. Srrynlgeour • We<ldel'burn 
A vnrn Kaııııırasının rn 11ı.ıı·1 h,ıylu a. 
Z<IBı<lır: 1 metre 95 sant.inrntre. 

Japonları Cenup -Bah 
Pasifikten atmak i~in 

müttefiki er 
taarruza 
geçtiler 

Yeni Gine'de 
japonlar bir fek kişi 

kalana kadar karsı 
durmak emrini aldılar 

Medbourne, 17 a.a. - Cenup-batı 
Paslfilk müttefikler knrargAhından 
bildirlllıyor: 

Bir jaPQn ee!rlnln sllylediline göre 
imparat:>r Yeni <";ine'de kuşatılmış o
lan askerlere tek bir kişi kalıncıya 
kadar mukavemet etımeleri.ni emret
mişti.T. 

e 'r<>uton'da tahrlbedUmler ve s1mdl 
bı~iUz ha.rP ııcrn!krıy!e birükte ha· 
t yapanlar harlç olmıtlk üzere bll

rrnnsız rııoııunun ~ bir~ mua· 

Müttelikler taarruza mı 
geçiyorlar? 

Londra, 17 a.a. - BUIWI ada.c;ını.n 
zapU ve mücteiikleri.rı Salomon ta· 
l<ım adaların.da kazarndrklan diğer 
muvaffakıyetler j!J:lx.mları Malezya'
dan Yeni Gine'ye kadar ele geçırd!k
leri bütün aıclııJar silsilesinden atmak 
üezrıe yaıkuıda taarruza gcçeceklerln1 
göstermektedir. Gazet.elerin işaret et
tiğbıe göre çinlilerın gösterdiği mu
kavemet sayesınde müttefikler Pasi
fik'te ve Avusturalya'da ellerinde bu· 
lunan hareıket nokialarından başka 
jR,ponları yandan vurma,k için de üs
ler temin cdl1miş olRCııklır. Diğer ta
raftan Hindistan ı;evrcsınde fırtına 
mevsiımi de geQTl'l.lş bulunnıo:kta ve 
deniz münakalalının daha müsait 
şartlar altında yapılmnsına imkiin 
ha.~ıı olmaktadır. General Wavell bir 
&>ün BirmRJıya'yı teokrnr ele gc-çlrmE'k 
ve Çin'e doğru yolu açımnık ist.edltlni 
hiç biT zaıman saklaıma.mıştır. 

b\r ıoaırn Amiral Dal13.n'ın emrı al

ı:trrnfS butunUJl'Qr. 
' Dar.ıan•ın be)'an.&tınde%1 cıJmn bUka 

ıntınaya göre bu aemllerd.Ctı bir ka· 
e bilhassa lsl<~der!Ye'de bulunan .• 
lıeımen hizmete ırlrei>lleceklerdlr. 

~ 

1 
ı• 

ra nsa'yr kurtarmak için ..• 
<>rıılıa. 17 a..a. - OezaYlr ra<lyoal.I· 
l>lldtrdtr:t.ne gl>re. narlruı doau ee

r•,ıe uç,ı kla yaptıtı kısa. blr te.rtı~ 
ı nda ılrnTı tetir k1 : 

-.... 8 ııon t.eıırtrıdenbt'M Franııa'Yl ve 
n ı dllşman ba9k16ındaıı kurtıı.nnıı.k 
rıına ma ı k t>ulunuyuruz. Bu kur -
ı.,ıne mü tenklcrln yardımlYle ırı -

:ş bulunuyoruz. Şl.tm!11lJ<. bütün ıraY· 
rımız :r.atcrl tıedcl tut.malıdır. Aş.-ı

ız daha pek (Ok ır~H.l:kl« vardır. 
:sa•yı muva.kıkat.cn kaYbC'tUC-1 yerde 

tmelt lcln s:ı;bır ve azim ııöster 

l~:ı:ım<lir. 

M . R uzvelt'in demeci 
$ nıı-ton, 17 a.a. - Darl:ın'ın (Siya· 

<;: hlr ihtirası ı olmadıtına <lab" SÖY • 
l nutuk hakkında Mr. Ruzvelt de • 

r ki : 
soııtl'lirlnm ~el<1>:lnılt>11b<"ı1 şimal 

a halkı blrletl'k mnıetl(.>r\n harp 
ı Jerl'lle col< yııı~ım etnıekte<l!T. Bu-

'ılı>makln şimal Al'rllca halkı, mihver 
l'"'"'tintn temsil Pttltt hı>r şeye kar
\'asa n mUtterıklertn yanında acık 

>ın- almıştır. 

Darian 'ın ilk demeci 
etrafında tefsirler 

aşın~ıon, ı 7 a..a. - l)arlan'ın deme
kında fikrini bildiren harici)'e en· 

'ni reısi M. Blc.ıom, demiştir ki: 
...._ ~imdi Darlan, harbin kim ~fın-
kazanılarağını her halde bilıyor. 
ı,ıımanda Darlan. ilk defa olarak 
ı,.c konuşu}or. Bundan evvel ken· 

~İn de so)·lcdiği gibi mih verin ıa
lluıu alımda idi. Fakat şimdi 5erb?~t 
ıkırlerini sÖ> liyehillyor. Darlan ır. 
~ini iyi kar51 lamalıy1z.'' .. . . 

Wendell Willkie he, muıtefiklerın 
l~n'la anlaşmalar yarma.~ı hakkıııda· 
~iılcrini l>ir kere daha ıekr.uhı..ınış 
tnıi,tir ki: 

....._ Ru gıbi muvakkat idarei mıtslahaı 
İrlı-ri, harJ>ten ı::eri döınniyecek ~m~

a,kcrlcrinin "'>-ı,ını faılalaşt ıı·abı-

ö\ndan Vanderber~h. Darlıtn'la an
rıın binlerce amerikalının hayatın'. 
dırnıı< olduğunu ve Afril..a'da zaferı 
~ıırdığını •örlü>·or. Bu, doj:nı de

t 'e bu mu,akkaı idard maslahat 
ti, amerikan ölülerinin sayı• ını a
')ııcaktır. 

Japonlar da hazırlanıyorlar 
Japonlann ingillzler.ın myetlerin! 

sezdikleri ve da.ha evvel davranmı::; 
olmak i.çuı Calcutta'ya 350 kilometre 
mesafede bulunan Chıta.gong ı manı· 
na hücum etmclerı ınuhtc-meldir. E
sa,;en jaıxmlar bu limandaki ln.glllz 
dE:niz topluluklarını bombahı.dtklarını 
bl.ldlrmekte<li.rler. Amiral Somerville
ln komutası altındaki filonun Hint
denizi'nde harekiUta bul undu{:u bir 
sır değildir. Bu fiilonun epeoy,ı kayıp 
vermlış olan japon rlonanmasmı eın
d.ı.5eye düşürmektedir .. Jaı.>onlnr, lngi
liz düşmanı BamaJ'ı B.ıl'mn~a'da 
başvekil til.Yin e<lerek bu bölgooe altı 
tümen bıra:kmışlardır. Japonların bu 
çevrede de Hlnd!stnn'a karşı taarru
za ~ePÇbilecek hir rturumda bulun • 
ırıadıkları snnılmaktl\dır. Dıii;C>r ta • 
aıftan Japonların Birmanya aJıallsi 
nezdindf"ki ltlhan çok düşmUştür. 
Halk ara~ında japonlnra karl'ı Yor
gunluk a!Aınetleri görülm,,.ktoolr. 

Müttefiklerin baskısı 

artıyor 

Melbourne, 17 a.a. - Cenup-batı 
Pnsıf k miiltef'kler umumi karargfl
hının te<bliıö: 

Yenı G!ne'de, Gona'nın do~u ha.ıtı
sındaki japon mukavemeıt ceplerine 
karşı mütteft'k kıtalar baskılarını ar
tırmışlardır. 

Gasma!a'da mUltefHk dır bomba 
uçakları Japon avcıları ll<.' karşılaş
mu;lar ve kendileri hiç bir kayba uğ
ramaıksızııı bunlıırrlnn sekl7.!nl düşür
milşlerdlr. ).lülteük orta bomba u
çakları rla önlerine çıkan ~eki?. uçıı.k
lık bir japon teşkllınılen blr uçak 
tlü~ürmüş!erdir. 
Düşman uçaklan dün ge<'e Port 

Moreshy'ye taarruz etınıL;;lersf' de ha
~ar yapamamışlardır. 

Şrmal batı kf'"imlııde. yalnı?. keşif 
rnallyC'tleo olmuştur. 

T orino'daki Fiyat 
fabrikalarında gece 

~ğüsen bir kuvvetin, gök- ca h sma 1 ::ı rr durdu 
ini ·saO- lamlamadıkça za- Lonrlra, 17 a.a. - Torıno'dakl ı-·ıat 

b (a!ıı· klllA.rınrla l(l'<'e ('fl)ll!mıtları tama • 
e ulaşmıyacağına artı~ men durmuş.tur. tngl117. havn kuvvetle • 

t'kes inannlıştır. Bunun ı- rının akıntanndaıı ö~e bu raıırlkaıaroıı 
• • mıt.rıılyö:ı:, tank ve uçak yapmak için 

milletler , en1eklerıntn Ut: ekip halln<lı> 1!'\0.000 işçi cnlıtlYOl'<tU. 
Coaunu göklere aytrrrıtş· ı c ınct bu rnhrlk:ıl:ınn • ıfı"lam kalan kı-

b ' Q1r. Biz de (Kurban) la- sımıarı cıa ışctıı>re sııtınnl<ınra ıı-tnn<'k 
lmkilnını vc-rmek kin 9 tlnn "llat 1fl bu-

111tıı göklere armağan cu~a kııdar çalışmaktadır MllAno'da 

edelim . l<c:lle-ri ('lllı•tırmıık lçtn kuvvete baş
vurmak zorunda kalırırn~tıt". 

Birleşik Amerika ve 
İngiltere'nin gemi yapımı 

1943 de 
1 

20 milyon 
tonu aşacak 

( Başı ı ınci sayfada ) 
t..l"rek lkaret ııeml.81 lnea progranılan 

ylrm.J mllyon tonu aııacaJ<tır. 

lngUJ.z insan kudrf'tlnln cn tesirli bir 
tanda kullanılrnMı ve lnglllz - Aıneort

kan ı.<tlhsal programıarının l>trıeottrıı -
mest için cok saıih bir takım ledblrlcre 
lhtl.Ya<: vardı. Amerlıka'tlaki ziyaretim 
sırıı.•ında it;te bunları ııorthılilm. Teotklk 
c·<l ııcn me,eıeıer ı;unlardır . 

l> Ticaret aemı.ı yanım proırram • 
ları, 

2J tnırlltP!'t''nln harbe yardımını tam 
verıml He tutmak tein amerlkan tlcareot 
if:'mllerlnfn kullanılmaııı, 

31 Hlma.yc aemisl yapımı ve kiralan
ması, 

4> Kara kuvvell<"rimlz !çın Amerlka'
dan baııka milhlmmat ı~teıtlmlz. 

:ıı tstıhsal ıcın hl~semızı> düŞ{"I\ ham 
m<ttltleleıi.rı l>lze verile<'eQ-ıne dair temi· 
nat, 

6) Bize V!'l'lle<'ek u<;:11klar ıcın muaY· 
yen bir rakam tcsbltl. 

Bütün bu meseleler hakkın<lıı k a tt 
teminat alınmıştıı-. 

Ticaret gemileri hakkında anlaç
tığıınız en ehemmiyetli mesele 1943 
de İngiltere için 11sı.ıari bir proğram 
lesbit f'tmek zarııretl olmuştur. H nr
bin bt·klrnmcdik İ<'ıt\}lar lııtricinde, 
Amerika hiikümeti, bu proğramı 
tamamlama,ıtı ta11hhllt etmiştir. Ort11. 
lamn hesııpları gösteromiştir iti Ame
rikan yardımı kendi gayretler imizi 
Uçte hir nisbefinrl<" artıracaktır. 

1948 lcin verilecek uçıı.k Mıkamı 
burı<lan evvel görUştil en bütün 
rakamların üstUndeılir. 

Anlaşmaların hedefi clilşmnn:ı kar
şı 1943 df' azamı ağı rlıtı elde e t
meldir. 

:M. Lyttelt~ bir Slıale cevab1nıla, 
20 milyon amerikı\n toni!Atosunun 

14 milyon İngiliz tonilAtosuna teka
bill ettiğini söylemiştir. 

M. Lyttellon, Amerikanın şimıll 
ılaha ııiiratli ti<'nret g"milerl ynp
mak icin bir pro~raıın hazırladığını 
bil<ll rmiştir. 

Bir ayda 68 gemi hizmete 
girdi 

N evyorlc, 17 a..a. - Birleşi k Amedka 
deniz kom isyonu, Amerika te-.ı:gfilı larının 

sonte~rin a~nd11 Liberty tipinde 68 ge
miyi h izmete koyduklarını. bildirmi,Ur. 

lfarbiye müsteşarı M. Patcer'iOn, 1942 
yılında Amerikan orclu.~oda uçaklara kar 
şı kullanılan 90 milimetrelik toplardan 
300.000 tane verildiğini bildirmiştir. Bun
dan ba~ka gene uçaklara karşı o lmaac: ü
zere 40 milim~.,ı& 9.000 top, ' O mili
metrelik 300.000 mitralyöz ve ha.fka mo
dellerden de 500.000 m itralyöz verilmi.ş
lİ r. 

Amerikan istihsalatı 
boyuna artıyor 

Vaşington, 17 a.a. - Amerikan harp 
i~tihsali'iu dairesi reisi M. N elson hir 
pllık istihsa.lat hakkınd1. neşreuiği bi r 
raporda Amerika'nın tank, uçak, to p ve 
gemi gibi harp silahları istih~ııHl tı nın 

oüıün mihver is tihsal ıltına muadil oldu· 
ğunu kaydetmiştir. Ra porda, Bi rleşik 

T alih zinciri, 

dua zinciri 

Ge9en büyü:k harbln sonund~ ~r 
Adet, salgın halinde almı.ş yu1 u· 
müştü: tali.h z.inciri ... 

Bırisinin aıklına esiyor, dokuz 
tanıdığına birer mektup ynv.ıyor, 

onlar da dokuzar başka tanıdıJ::a 
doku7.ar baska meıktup yazı~!'lar, 
höylece talüı zinciri dünyayı - söz
de • dokuz defa dolaşıyor ve bu 
:ı:.lnciıı "koparmayıp" df"Vrun etti
renlerin taliıhi yaver gidiyordu. 

Zinciri "koparanların" hali ise 
yamandı. Mektupta bir yığın teh
dltler savruluyordu: Filan t arihte 
zln<'lrl koparan biri&lnln evi yan· 
mış. Başka birisinin kaynana51 
- pardon! - ana:o;ı ölmüş. B~a bl
risJ bütün servetini kaybetmiş, fi. 
lan gi'bL .. 

*** Avrupa'dan gelen bir habere ııö-
re, ~imdi harp içindeki memleket· 
!erde de "dua zincirleri" yapılıyoı·
muş: dllnyamn bugünkü durumu 
knN=ıısında bir yı~ın duayı altalta 
sıralıyan bir klmse bunu dokuz ki
şiye YOiluyor, o da aynı med<tubu 
tlokuz tanıdığına gönde-rlyormuş. 
Böylelikle de, eğer posla cantala
nnı taşıyan gemi veya tren kazaya 
uğramn7sa, bu "dua zinclrl" dünya
yı dolaşacak;, ondan sonra da 1.şler 
• hf>saı>ça - <iüzelec,,.l<mlş. 

u t u s 

Toropez bölgesinde 
kuşatılmış olan 

rusların 
imhası 

sona erdi 
.Berlin, 17 a.a...-- Alınan orduları 

Başkomutanlığının tf"bliği: 
Terek bö!gt.ıS.iuıdeki alman ordusu 

kıtalan ile s!liı.h altındaki S.S. kıtala
rı sovyet kuvvetlerin.fn bir hücumunu 
düşmana ağır kayıplar verdırilerı>k 
püskürtmüşlerdir. Savaş uçaklan ta
rafından rlı>steklenen alman ve rotnt'll 
kıtaları hücwna ge-çerek Don ve Voi
~a nehirleri arasındaki düşmıııı kuv
VPI lerlrti daha geri'lere atıııı~ıardır. 
Don nehrinin büyük dirse-ğinde düş

manın mtihım kuvvetlerle tekıarlarlı· 
ğı hücumlar nkim kalını.;;tır. 30 sov
yet tankı t alırubedllm!~Ur. ~ovyctler 
mUhım prypde ve tank kuvvf'tleriyle 
harnkcte geçereok Don bölgP.Sınde it al· 
yan kıtaları tarafından tutulan ke -
&imde hilcumlanna rleve.m etm!şleı- -
dlr. Alman kıtaları ve hava kuvvet
len Me işblrlıği e<len ital~·an kuvvet· 
leri dü.;;manı asker ve maJı..eınc bakı· 
mından ağır kayıplara uğratmıştır. 
::0.1uharebeler devam ediyor. 

Rjev'in c·enubunrta düşmanın yC>nl 
hüc\Jmları da kırıtmışl ır. Dlişman 
bura.da da 30 tank kıı:yheLml',;tdı. 

Toropez'ln doğu cenul:mnda kuşa -
tılmış olan ctilşman kuvvetlerinin im· 
ha~ı sona erm~tir. Dii.şman u~rndı
ıtı çok ağır kayıplardan ba.,ka 15.000 
ölii, 4:lJO eoslr verm stlr. Bundan hnı;
ka 542 tank, 447 top, birçok ağır ve 
hafif plyl\de silAhı. 1000 dı>n fa-zln 
motorlu taşıt ve çeşbtli pr.k <,>Qk hnrp 
malzr>me-sl almmış veya tn-hrlbe<lllmlrı;· 
tir. 

Şimal kesiminde düşmanın mevzif 
hlic-umları akiım kalmıştır. 

$ovyC<tler dün 60 uça-k kayhe1 mls
IP.roir. :'.\iacar avcıları 4 uo;nk düşUr
mü:;;lerdir. 7 alman uçağı kayıptır. 

İngiltere'nin Ankara 
ataşemiliteri Lizbon'da 

Ll7.hon, 17 a.a. - Uı:'a~l,l Llzbon'a ll'f'· 
lenl<."r ara,ın<la Kııhlrr'ye gitmekte o • 
lan )'Unan vel1nh<ll Plf'1TE''I<' tnırııtcrf''n n 
Ankanı'dakl ata~<>ml11lerl Gl'nl'ral Ar • 
nold da bulunmaktadır. 

Amerika .kongresi kapandı 
Vaıinırton, 17 a.a. - !ki mccl1ııln 77 

lrıel kcmvesi buınln kapıınmı.ştır. Yeni 
kona'N! 7 80nkfmunnda toplanacaktlr. 

Amerikan ordusunun 
mevcudu beş milyon 

Vat ln a1on. 17 a.a. - HarblY'C muı · 
teşarı .M. Pattersım'un bu gün ifşa et
tiğine- göu, Birleşik df'vll"tle r ortlu•ıı 
bıı ıOln topyf'kftn beş milyon ki~iliktir. 

Devlccl6in mihverden iki kat fttla harp 
silihlan yaptıkları belinilmektC(lir, 

Raporda ayrıca şu izahat veri lme4.te
dir: 

" 1941 e nn aran 1942 de 3 huçıık defa 
razla homba, av, nakliye, keşif ve talim 
uçağı imal edilmişıir. Büyük ve küçük 
çapluda top ve ıank imaHlıı da 191 1 e 
nuara.n 6 buÇuk fazladır. Harp gemileri 
inşaatı iki iiç çeyrek ve ticaret ı::emilcri 
inşaat ı da 5 nıi~lidir.,, 

Yeni bulmacamız 
SOLDAN SAOA: 1) İQktıdren mcstolmuıt, 

bir nota. 2> sır nevi sır, bulmıya ı;alıs

ma. S> Avrupa'da b!T ne-hl'!', Kardee ka· 
rılanrun blrlbtrleıiyle olan ııkrabalıA'ı, 

eski ma.buUıırdan. 4> Blr !'t'nkte bal Ya· 
pan hayyıın Ok! kelime). !!) Direnme, 
llAve. 6) Bl:r me.vva, sada, mükooımel. 

7) Klor tormUhl, klra. 8) Bir kaç renk 
knrı&ık. 9) Tem1 ayı YUVMı, ı>ıwııı.ma, 

Frnnsa'da bl'I' ııehlr. 10> TeN<I ıı.rzu, .Jlt'\'

eek oımıyıı.n. 11) Bir nota, kall>w-lll 
mak. 

Stolingrat'ta ve 
Merkez cephesinde 

taarruz 
devam 
ediyor 
(Başı 1. inci sayfada> 

heş bin ıonilltoluk bir nakliye ı;:emi~iyle 
büyük hir sahil muhafaza J?emisini batır· 
mışlardır. Bir düşman muhribine de isa
betler ka~declilmişıir. 

*** 

Sirenaik'te ricat 

etmekte olan 

Mihver ordusumun 
ricat hattı 

ikiye 
bölündü 

(lfa~ı 1. ınu 'a) t.ıdaı 
llerl unsurlarımLL dun sabah effien -

den \'ati Matrat n'c \armış ar ve uuııı
dan it 1>ıucn nnuba doğru iı r hat U.ı:c. 

rinde mc' zl abnııı .ırctır. Hu sureUe düş
nuın koLJ.ı'f.:ının rlı'.ıt hattı ikiye Uöllrn· 
milş ulm.ıkUı.dır. Bu l>lllı,:"'1ln doğusun· 

ela bulunup zımlı tl•şklll..r·den mUrek • 
Mo,kova. 17 a.a. - Öğle üzeri 

redilen sovyet ıchli~ine ektir: 
n~- keıı ulun \C u:r >anna hareketine te -

Sıalinıırnı'ın endüstri m;ıhalle,inde 
kııal.u ı mır düşman mc"zilerini hiirnmla 
ıapıeımişlı:r ve birçok binaları ele )?.e· 
çirmislerclir. Bu sırada düşman 160 ka
yıp "ermişıir. 

Stalinıırat'ın cerıubundaki dış mahal
lelerde topçumU7 diişnıanın bir b()lük 
pi}ade,ini dağıtmış ve kı,men imh:ı et· 
misrir. Kıtalarımız burada a}-rıca iki 
11rhlı ~ığrnak ve altı blokha'z ıahrıbct
mişler ve düşmanın üç mpçu ve hir ha
van bataryasını u,tucmuşlardır. 

Sıalinı;rat'ın cenup baıı•ında kııaları

mız du mania dôğüşmüşler Ye ilerlcmİ)· 
!erdir 

Burada kıtalıı.rımız birçok mü•tahll1n 
rııt-v1i ele geçirnrışler ve takriben diirı 
yih diişmanı iildürmiişlerdir. Düşman ta· 
rnfındın ımıharehe meydanındıı. birçok 
teçhi1aı terkedilmiştir. Ganimeıler ele 
ı.:cçirilmı~ h e, irler alınmışıır. 

B:ı~ka bir kcçimde kıtalarımız düşma
nın ıanklarl.ı dc,tcklcneo birçok karşı 

hüoımhuını ı)lı~kiırtmüşlerdir. 
Merkcr cephe,in<le ve Rjev"in haı.-ın· 

ela kıtalarımız hcş me...kün mahalli arl..:ı 
arkaya ele ,ıı:eçırnıi~lcr ve düşmanın iki 
ı>iyadc uıhurunu hezimete up;raımışlar, 
2 f tank. 20 cop ve 95 blokhau tahribı:t
mişlerdir. 

Veliki 1.uki'de düşmanın garnİ7onunu 
kurnrnıak ic;in > apıığı bütün teşebbü,ler 
püskurıülnıLişıür 

Yokedilmeife mahkum 
alman tümenleri 

Nev>·ork, 17 a.a. - Amerikan a'keri 
ranrlarının k.rnaatinc gö:c Don ile \',>!· 
ga ııraçında çevrilen alman kunı:tlcri 
yoıkedilnıcğe mahkumdur. Du "ka) bc<liJ
miş lejyonlar,, 20-22 tümen olarak tahmin 
«lilmektedir. Bunla.un hepsinin mevcu
du daha şimdiden 100.000 e illıllliş bu
lunuyor. Bu kuvvetlerin iaş~. alman 
başkomutanlığı için ı;özillmesi imkaıı~ız 
bir meseledir. 

Bir italyan ordusu 
Trakya'ya girmiı 
ve oradaki bulgarlardan 
(ekilmelerini rica etmiş 

T.oıı.dra, 17 a.a. - Yo rkshire Eveniııg 
News'in asker? muharririne göre bir irnl
ya.n orduı;u Trakya'ya girmiştir. Burada 
bulunan bulı::arlardan kendi topraklarına 
çekilmeleri rica edilmiştir. 

ıııemleık~tı.nde, a.z kagıL g t..:>lırı dl· 
ye, mektupların telgra! üslil.biylc, 
yani kısa ve ve-ciz bir şeklılde yazıl
ması kararlaştınl~. Bu haılx>ri 
duyan ve tE>lı;ı-aflıı.rına da.iırna "tnf
silAt ı:ıostada!" sözünü koyımaıyı ii
dot edinen kilnseler herhwlde kıey
gılanaca-klar ve beılki ele: 

- Eyvaılı! Bundan sonra tafsila
tı ne ile v<·receğLz ? ... d.iryc Jueyıfla
naeuklardır. 

Tasarruf hafta.sının y00.inci gü
nünde bu hıwndis!. verişimlzin a
sıl sE>be!hi, telgraf yazarken mc<k· 
tup üslubu kullnınanlann kulağını 
bükmek içindir. Moktupt.a te1-
grnf üsHlbu kullanıldıktan sonra, 
tclgra:fta da, mesela şifre kullanıl
malı ki, hem tasarrufa... hem de 
içinde yaşadığımız güç şartlara uy. 
gun har~et edilm ş olsun!_ 

Sütçülerin 

bir isteği 

GnzPlelen'le 'blr ha'ber var: 
!st.nnbul sütçUJerı tnr t.oplaıntı 

ya.para'k hayvanlarına verilen ke
peık nUktaruıtn a.rtıtın~masını iste
mlrşler. 

l3u ~sl elk 'kaıbul ed·ilecdk mi, edil· 
miyocPk mi, orası pek belli değil. 

Fakat buna karşılık, müşterile
rin de toplanarak, süt~ülf'rın sat
tıkları süte karı.<:tırdıkları su m;k. 
tarını azaıltmala.rını istemeleri, ye· 
rin de bir h are.ket olmaz mı? 

Sulh içinde bir 

,,.ebuus l'lUl:I :;11 .ıda ağır k.nıplar<1 uğ -
rıyan du'>!n<tn kıta !arının ciddi suretle 
h•n>alıınınaınnu ılevıun l'(\1Jmı:ktl>dlr. 

Topçumuzun ı:c-Cl'l<.'ytn .ı~·tıA'ı ~Jddı-Ul 

aleştc•n sonra bomba n• av uı.;aklarımız 
da rical hrı.lln<lc>kl du~anı uombala • 
mıya devam eotmtşlerdlr. 

Norlll'de lyt birer hooer t~U etlen 
nuk"talar mu\•atrakıyeotıe bombalanrnı.ıı • 
tır 15-ıu lkktınun iıecesl Tunu;; llma -
nındiıkl doklar ~enkll'll bombalanrnıı • 
tır 8 ıw.wttcn razlıı bir akın esnıuıuıda 

dilşman antrepoları, kııı.la.lar, ı.s~n • 
tur \O Lu6(oulotw ndası bombalanmıı; 

ve kn) <1• '<I len bir <:ok lsu IX'tler netice • 
ı; nde şldd< Ut inr llıklar ve büyük 'an
gııılar vukubulmuştur Lagoulette ada • 
ı; >le Tunu<1 limanı arasındaki kanal bir 
hi.wuın ~t <.'CS n<lt• tıkanmıştır. Alman 
lf!lroll••rtnl ıa~ıyan S !>'2 t!!llnde bir u -
c.tkla l.kl mottir!O bnııku bir u<:ak dl.in 
uzun m<'filırl'll ıt\·cıtarımız uırafındaıı 

Tı auıusıraı-ı• sahili aı;:ıklarında düşüı·üı • 
mllştUr. 

Yukanu ı blldLr!.leıı hareketlere 13U· 
nı k ooen bUtUn ucaklarımız UslcrUıe 

ılonınuvtcrdlr. 

ı ngı11zler mukavemetle 
karşılaşmıyorlar 

Lun<lru, 17 a.a. Hommelln geri 1:c-
K!l::ınesı mlltte!lk \l('Rklarının }o!Iarı de. 
vamlı surette tıkaması yuz\inden bil -
hassa l<arısık ve tntJ:zamsız cereyan •·t • 
mektcdir Bir tasıt tahrtbedlllnce yolu 
teml:zlemcl< l~-ln zaman gecl>or ve bu 
ıırnda ıuıkadan gelen ta~ıtlar yıkılarak 

h'nl hücumlara güze-! b heder te~kll 

L°lllsor MUtt<>rtıc ucaklart hemen ht'1llcn 
hl<,' u!ı ınukan>ınetle karşıl~mamakta· 

dırlar. 

Tunus'taki durum 
Cezaı:r, 17 a.a. - Ruyter'in ~llnal Al· 

rlka'dakl amerikan 
kararııtıJıı ~ırırclıı. 

ı,ıı..ııı·Jyor : 

kuvvetleri umumi 
bulıunan mutıa.tıırı 

Hava taallyeU llılin tekrar aoze car -
ı>acak b1r derecede 1.>hnııttur. h1ütt.e!ik 
ha~a kU"li veııurı Tu:nua lılınaıı.Ları.n.ı 41d· 
dıcıUe lxıml>ıı.Jamııılartlır. 

Huna mUıkabU kara..ta faa.Jl.yet C(Jk u 
olmuııtur. lilrincl onlu anc.aJc Wr ırün 

evvclki )crlernle yand Meczelbab'.ın üe 
k:!.l.ometre doQ-uııruncla ve t1rnal <Jo"'18Un· 
ela dütmanla devnye ternaJll tes1B ed.e -
tııtlmlşUr. Dunnadan yağan yağmrUr.lar 

arabaların llar\.'Ü<e-Uerlni gecfktirmJştir. 

Blr ısozc1.lniin l!adcslrıc gore ka.ıı:ııhklı 

mev-.d alan ~I ordunun vaz1yet1 kolla -
ruıa ve ıroW&erlne masaJ yaptıımak 

uz~rc ko~lc·rlne ı;ek!Jm iş iki ağır l:)oık

wı-Un vuzıy()tlnc bcnz~'GllC'ktr<ltr. 

U1:a.ıılw.lelerlı11 Tunus ve Bızel'W 11 • 
manlanna hticurnlan mt1kemmel neti • 
Nc'ler ve!"m!.ştb·. HUeuma lştlırak eden bU
tUn u~·alclar uçıııksavar ate .. lyle karşı -

lnşfı1<1.m nakle U lerl.-ıi.' an7.(lstz ctörı -
müşh.-roJıı·. Fakat hUcıırmun neUçe!erl 
tuııkkıruJu ıwn~t ta rsn~t aıımımamı.,tır. 

Fruı rnd.Y•ısunun buınin bllıllrd ~ine 

gore, rnlhVl'l' ku\ vetlcri, Tunus'un 4!5 
kilometre cenup batısında Mecr.ellba.ı> 

holııestn..ıen !{eri ~-ek lmE!ktedlr. Den l1 e -
blll:r k.1 mu.harcıbcnln "f'Yri. mUttetık 

hava kU\"Vetlerlnln hMdmlyeL1 altında 

ırlmdtd(.>n değişm<'ktedlr. 

30,,, rlnkika 

almanların bir 
kısım kuvvetleri 
kuşatıldı mı ? 

Kahire'ye göre bunların 
yarma te~ebbüslert 

aldm buakılmıı 
Ka:hirc, 17 n.ıı. - Radyo şunları 

söyl~miştır: 

•. 
3 -

Si renayik' teki 

Mihver kıta l arı 

plan gereğince 
batıya 
doğru 

çekiliyor 
• ( Başı l inci say!ada ) 

Ccza)ir'dc ve Tı.ınus un hudut bölı::e
,jndc alman ha\a ku"liHıleri diısmanın 

Jcııiz 'e ha'a uslcrıııe lıucumla.rına de
,,un ctıııı~lcrdır. 

1 tal yan resmi tebliği 
Htmın, 17 a.ıı. - İta!> an umumi ka

rargahının ıdıliı;i: 
l.)ı.ışmanın Sırıc holı,:csinckki mihver 

ku,,cılcriniıı ı:\ 'eke us.ırlanmış olaa 
hareketlerine eııı;el ıılnuık mnk,adi}le 
rııııtıK• tl·şehbuskr kanlı na h.ırı:bclcr nc
tice>irıde ak.ım(•tc u1;rarnı~tır. Bu muha· 
rdn·lerdl· duşmand.ın e,ir alınnıı} ve 
malzeme ele gcçirilmhtır. 

Cı:nup Lıb>a'Ja $i!hra müfrezelerimiz 
çoldeki diı,m.ın gruplarını dagıımı'jlat· 

Jır. Birçok kuçuk ıank ııhril>L-dilmı~ ~e 
esir alınmıştır. A\cıl.1rımız ingiliL keşif 
tanklarını nıa.kıncli tufek ate~ıne tuta· 
rak } al.nıışlardır. 

Bir alman uçai:ı Ccza}ir'de Amerika.n
lnı;iliz km H'1lerinin ~gali altında bulu.
ruın hiilı;clcr<leki ha'a uslerini bomba.la· 
mı şiardır. 

Philiı>ı>c\ illc'ddd ı~i !ere de şiddetle 
hücum ~ilnıiştır. Hına muharcbelerind1'! 
alman ınlıları 3 inı;iliz U\11İlı dıi}urmüş
lerdir. 
Düşmanın Sfax'a ve Tunus·a yaptığı 

akınla r<la halk arMıııda olen ve yarala,. 
nan ol muştur. 

Twıu'i civarında uçakçavar hıı.ıa.ryalan 
3 dü~man uçağını düşürmuşlcrdir. 

Müttelikı1erin Teburbadaki 
kayıpları 

Herlin, 17 a.a. - Şimal Afrika'daki 
İngiliz - \nıcrikan istilft kıtaları mihver 
kun etlerinin Tl·burha bölgesinde indir
diı;i ağır daroc-den kco<lilcrini hala ıop
lı>anı:ımışlar<lır. Bu pcilgede 4 gün <:Üreıı 
muharebeler neticesinde Anglo-Salsonlar 
{,() tank, 42 moıörlü top, 40 bomtıa atıcı 
makine, r4 otomobil ve kam)on, ç<.-şitli 
harp malıcmeçİ ka> heınıışlt-rdi r. Blından 
başka diı5man 800 esir ,.e birçok ölu 
'crmi-.tir. 

l~ili.ı: 'e tı.mcrikan ku"etleri mihver 
kııaları ile >'(nidı:n ıwıas:ı gı:lmckcen çe
kinerı:k son giirılcr<le biraz daha batıya 
ÇL-kilnıi~kr \e müdafaa~• kolay ve ehem· 
miyeci haiz bir kısım araziyi bile bırak· 
mışlardır. Anı;lo-Sak~on kuV\·etlerialn 
}'eni<lt'll ıorlanrnak İ(in saı-fetıikleri ıtaY· 
retler ıc,irli müdahalelerimizle akamete. 
uğratılmı~ır. 

KüJük milletlerin 
hakkı ve Berlin'in 
görüıü etrafında 
İsveç basın ı nın fikri 
St11kılı11lııı, 17 u.ıı - llutıın i6veç 

gıııel•·leri \'olkisclıer lkolıachter ta_ 
rııt mdan "kiıı uk ıııillctlcrin hııkut..-ı.ı ft 
lııı,(ığı altında 1 nzıl t•ı ve ")eni nizam 
da' kıı~uk mıllrtler kt~ı<lılerine em
rcdılt•ıı •e) i ) ıpııı ı.k hakkını haiz o
lac ıklaroır,, sıırt!thde iııılfL.~n edilen 
bir makıılr' i 1ı.e~r ımt!kt<'dırler Bu 
ıırnkalr mıl~a ebcliyle Uç nokta belir_ 
tilıııektedir. 

ı - \lnıanya~ırn Çeklere ve Poloo
',,ıııııra kar ı tı.ı.kınılı~ı vıızi)et ki bu 
İki 111lllc>1< kar ı n lıııanyn hatta ikü_ 
çük ırıilletlert• balısettigi hakları bile 
esirgcınekkdir. 

:? ' ı rınııı N'l'llH'll a\·rupasınd& 
l"inltmdi) n'ııın elwmıııh eti ki pliıtok
r.ıt ırıiJlı • tlerin "l"t'nlil,lr ri <'lıPrıımiyeı_ 
h•ıı dnha hıi> iık ol ırak ıı:oı:r çnrpmak
tactır. l\ıı 111 ıl.;ıJeniıı lıir kııtıııı J.in!An 
<liy:ı ıle' it l ıırd ııııları arasıııda sim ıİ 
devl..tlnlııin le antıdiıııe d ıir yapıl
nll• ulan be~ ııı ııl ı, ve 1 inliLdi)a'yı 
şarka karsı \ \'rUp ı•nııı l>Jr kalesi oh 
rak l,ınııııakt n i ı iıı k H c><len f ,\ ec'; 
ı.. lr't ~· c;• ıılerct,• nl111a•n ıı tarnfından 
yapılıırı ol 111 lıııcııırıhl"la knrşıla;>tı
rılıııakt dır. 

:ı - \lıııam 'nın nulgarisıan'dan, 
Hıııııan\ ı'dan, ~ıov ık\ n'dan bnhset_ 
tiklerı lıalıle :-.ıacarlstan•ı s kut ile 
ı:eı 11 nlnınsı dikkat •ıazarını çek
ıııel,kdir 

Alman den izaftlları 

98.000 tonluk 
48 gemi batl rd ıfar 

Harp Lçindeki memlPketler hal
kının duaları kahul oluMnydı, ı;ök· 
ten herhalde, tRYYare bombası 
yağmaz<lı ... 

YUKARIDAN A$AÔI: 1) Bir v!lAyetl • 
mlz. 2l Bir hartın okumısu, at 11.yakka · 
bıa ı . bir sayı. 3> Bu haYVan. 4) Kamer. 
tx-yırfr, bir cl~k. 5) A~er. memuriyet • 
ten cıkl'ITla, 6> Yere serll\r. 7) Ara, ırU

:wl ımnat. 8) Ozan. vflAyet, lffe'Jlln kı•a 

eekl1 9) Tatlılıiın aksi. 101 Ensiz, ııôz 

ren.ı. ten:! nı.bıt edatı . 11) Baeeehrlml· 
zhı aha.llftlnden. 

.....--. -------

G<>ncr·ıl Montgoml•n"nln lıınk ve 
ııba<le kuvvr•tleı~I saıhile ,aı,mışlar· 
dır. D,IJı:L~sa nlmıınlnrdnn miitt>Sek'kil 
olan nıfüvt•r kuvvı>t lerl ph·ııdt' ile 
7.ırhlı kUV\"l'flNindcıı ıııür~ keptir. 
Bunlar dün blitün gün bir dcıllk El<"a
rak batıya ılo{:ru knçnın.k ç n ıimit
s z 'blr surette dö\ Usnıuşlerdir. Mu -
harcJbe dün aksam hf\la clı>vam edi • 
yordu. Fa'knt tııı:tı tnrafıa<lan Ln • l"z 
toplan, doğu taraf ndan da !ng 1 z 
tankları Roonını•I' n zırhlı kuvYctlcri· 
nl cıııe) C<.' ~"Okeıtm Lir. 

llerlııı. 17 a.a. - Hu,usi hır tebliğde 
de hil,lırıldiğı ~ibi alman de.nizalula.rı 
~İmal, merkez. 'C cenup AcLuııık tc ve 
Kııp 'Lhri charı d:ıkı sularda topyekun 
YS hin ıo\ ılatoluk 18 ııcarcı ı:cmisı ha
urmı~lardır. Dığcr ~ vapur da ıorpillen
mişı• r, B:ııırıl n vat>urlar :ırasında mü
teaddiı biı}ük peırol fmi~i de ,ardır. 

Bu "dua zinciri" melktuplarınıla 
da, zinciri koparanlar 1<'itı b ir ta· 
kım t€'hditler var mı ? Ora$ını pe-k 
bllımıi.,voru7. 

Fa'kat şıı.yet b!ri..>tj zinciri "'ko· 
Pal'Sav<lı", acaba hr>m kcndlı:lnln. 
hPm dı> harp içinde hulunmı mı>m-
1".'kMln!rı hu"ünkiln-1,.,n d~•ha kötll 
bir ilıırnma dllşm~ m ümkün ohır 
m u ydtl? 

harcamak ir.in 

Harp iç"nrle olan bazı mP'TTllelket
ler harbi kısaltma.le ve onun acıla· 
nnı azaltmak i~i:n dua. zinciri va 
parak hl:- ~'linn kflğı~ı har vui-up 
harman .sa.vuradurswılar, başka 

Dünkü bulmacamı?.ın 
halledilmiş şekli 

SOLDAN SACA: 1) Avrn::tıırnlya. 2) A· 
lo. Sl Yosun, dirim. 5) Nal, Alp, kıt. 

7) Ar, Dakar, ıs. 8) Nalı (alın), n1<ca. 
9) ZN, komik, al. 11) Kurunıuvuı;la. 
YUKARIDAN AŞAÔI: 1) Afyon, Anzıır. 
2l Ayran . 3) UY"Sal, er. 4) Adak. :'il 
Tan<"a. fll U1 (u)), lok1Jll1cu. 7l Rodoo, 

1
8> Omk. 9) Bfrlk, as. 10) Dıca. 11) Ar • ı 

mut, salça. 

bir takım memlP'ketlPr de aoı; 'kAğıt 
harcamak iQin çarPler ara::;tırıyor
lar. 

Bu arada da, bir Orta A Vl'lJS)a 

bayMm daha ... --------
"Sulh t~nde 'bir batYram daha 

kutluyoruz. ... " 
Bu cümleyi &(irenlerden bazıları 

hefö de: 
- E... Anladı'k... Sonra ne oı

mlL~? diy{'('edderdir. 
On lara buracıkta, gecen gün bü

tlln ga.zMelf'rde çıkan bir ajans tı.-1-
gmfını t c-krarhyalun: 

"Yunan H !l!bera•lma Nazırının 
~yledi~ine ,göre, 15 aylrk lşı;ral 
nıücl<lt>ti esnı:ısmda Atina şehrinin 
bir milyonluk nüfusundan 100.000 
kiş! ölmüştür." 

$ ıfJl(}i sulh içinde kutlanan bay
rrımın ne demek olduğunu anladı· 
nız mı? 

A.ıA? 
o halde hepinizin bayramı kut

lu olsun.! 

*** Nevvork. 17 a.a. Romm<"l kıta-
lannın- şimdi Elagı;.ylfı'nm :wo kilo
metre batısına vardıkları üğı-enllmiş
tlr. 

Tolon'da 44 fransız 
harp gemisi bottl 

L<>ndrn 17 R. a - Uug!lnkil ırıın-te-

Kıtalar birbirine göklerden erin heı.ı• nln ıc -a~r amıda ~7 son • 
tcsrJnde Frarı ı7. donıı.nnıa~ı Toulon d:t 

bağlanıyor. l\1:illetlerin di - ken<Ulc nı tıatm1ıklnn 1.>ır kııc saat sorı-
şili, erkekli bütün çahşan ra tııalliz h ıva kuwctlcrtnc men up 
kolları, havalarda vazife a- keşır uc.ık.ları w.r rıml il nlınan foto -

~rarı:ır n n"<l lmt ı . Am ratı k tam • 
lıyorlar. K;urbanlarnnızı tınd:ın tek lm bu totot:ratlar 44 ıremı • 

göklerimizin korunması i- nın bntınmıs oldumın.u b t eı.mekte -
d r Bütiln ırazc>tc' r feci kl'ırlıklan ile 

çin Hava Kunımuna arma- mihver dc\ıetırrını tınroın bu sanumn-

1 
ğan edelim. 1 da c de bu undunnayı ('Ok al7.ll C'Cll'<'t"k· 

lrrl b ~ kun •t<"n nc!ll)ruın eden tııı.n111z 
SA. - TJR. Wli70alfl. ..... "11i1la7JJliJYaTYl:ls iIJJiJ donarunnsıru övmcktcdJ.r. 
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mal tasarrufu da ~ ................................ r = = ı· nşaat .·ıaA nı Tarihin en kanlı say-
~~-····-~ 

Ankara güreşçi!erinden ikisi bir maçta 
Pa2.nr cünQ S vns böl cs1 ~ ~ile · 

rtyte b maç :vaııneak olan Ankara böl
E'!Sl güreş takımı buı:ün. Gul'el AJa • 
nının ba&kanlıf:ınd:ı Slvns'n hareket ede· 
rokUr. 

Bu sene ı:ilrce öt:retmcnının devamlı 

Okul spor yurtlan 
voleybol ma{lan 

Okul S1>0r Yu1'1.lan vo c.ı. lJol mllsa 
tı:ıkalarına D<ird nctl 01'1.aokul c naB • 
tik s:uonunda dC\:am oıuıun114tur.llk 

kn.raıla$ma okullar arası proımunının en 
kuvvct.l1 rnkl.bl Atat.ürk LIB - Gııa 
Lilıscs1 arasında yapı dı Her lkl ekibin 
de bundan cvvclld oYUI1:annn nnzııron 

milsa.'b:ıkıının net ccsı lınkk nda truunln· 
de bulunmak mümkün d tlldl. Oyuna 
heyecan 1ctnd bıuılandı. L llC.)1rc1 • 

Jer blrlncl sctJ:n ortas na kadar her llt1 
taratın da oyunu ka1"11Str.d.l n<.otlce> 1 
kestirmekte btr hayli ırıuzlandılar. 

AtaWı1t ı:sası scUn ııonlıınnda daha hll· 

1c1:m. bir QYUnl.ıı 15-7 ııııl 1> g ldl. lkmcı 
ııct bilsbU't.Un zcvkll oldu, b1 bir oyıın 
ctkarnn At:ı.t.Ura 118cs:! bu &eti de 15-U 
lca.zan:ırnk ltırl.crln lın$ınd.:ı. yer rum ı~ 
oldu. GUnUn ilclncl eyunu Yapı Usta O
kulu - Polis KolcJl nnır.nda idi. Bu kar· 
eıla6mnY1 Y pı U ta Okulu 15·8, 15-S. 
lle lld sette kazandı. 

Okulspor Yurtları 
voleybol maçları 

neticeleri 

.A.ta.türk Lıscst 3 

.Böls.:e Sanal O. 2 
Gazi Ltscsi 2 
T. M.. C. Ycniısclılr L. 2 
Yapı Usta Okulu 2 
Pol1B Kolc.Jt 2 
~ L!Bcst 1 

3 
2 
l 
1 
o 
o 
o 

o 
o 
2 
l 
2 
2 
1 

Askeri Güderin 
basketbol ma~lan 

6 
4 
4 
3 
2 
2 
1 

Dün öğleden aonı-.ı. li.ıı.rP Okuılu 
J,onlannda Aakcrt GCiclCr ba51tcltıol maç· 
:ı:ırı.oo. del; um cd idi. 1.lk maç saat 15 tc 
bıı.kcm B. Hüsnü niln .ldarcstndt: Tny • 

)al'C Datl GllcU Süvnri Gücü arw>ın· 
da yapıJAı, Takımlar sahaya ovyle cık-

t.ııar : 
Ta»'D.J'C D:ı!I Gilcü : 

Jh.lıan, ErtuOnıl, Mtıaııımer, lhııan, 

Tank. 
SU vnri GQcü : 

Mekin, Fethi, Selçuk, Abdurrahman, 

Nocdct, Mulıtr. 
ınc set eok he)-ccanlı oldu. Ertuğrul, 
1h=n, Muamm r komblnczon!Ylc ve bil· 
tı.:ıssıı Munmmcr"lın eliyle 21 sayı ;ııapan 
Ta»'ll.l'O Ont er, SUvnri Güclülcrln 
Mcld:n vruııtasb'le yaptıf:ı altı &aY1 Uc 
llk sct1 21-6 ııailP b t.ırd ler. 

llôncl &et de Tııyyıı.rc D.'.ıfln n gijzcl 
oyunu ne net endi. s!ıvarl Gücünün 
altı sayısına mu:knbll 24 63Yl d<ıha ya
pwı Tıışynro Daıt oyundan 45-12 ıınllı> 

olarnk aynldı. 
Gün.Un lldncl macı Harı> Okulu lle 

Anknnıırtıcü n.rn5 ndn yapılneakU. An • 
kııraırücü &clmcd ll:lndcn Harp Okulu 
hUlancrı knzandı. 

Tayyare Pan GUcUnU tebrik cdcrlz, 

Atıı müsabakaları 
10·12·19"12 UkkAnundıı Ankara Atıs 

Po ıronunda lld ıı.uıı m usııbııkn.sı t.c:1J • 
bcd ilmiştir. 

1) Umuma mahsus mQs:ı.baJta : 

Hcrkcs!n ~ b cccC:l umuma mııh • 
ırus müs:ı.bakadır. 19·12·1942 llkktınun 
otmak üzcre 3 gün d vn.ın cdccclcur. MU· 
&ahakn IDrtlan : 

Slklct.: 22 çap 
Menni ııdcd.1: 3 (bir tecrübe mcrm~ 
vcrlllr). 

surette cnlıstınlıf:ı An.kam cill'C$Cller!)'· 
le, kuvvetli ı:Ure:ıcUCl"C malik olan Si • 
vns takımının serbest ı:ü~ müsııba.ka· 

ıannın çok çetin ve zevkli olaeaA"t u • 
mulmaktndır. Her 1k1 takıma da b:ısıı 

n lnr dileriz. 

Cürefli bir hırsızhk 
(lli~ı ı. inci sa)ofada> 

... cı de 11ıtndcn uza~tınlmıştır. Ken • 
dlsl lsta.nbullu, 334 do{lumlu ve orta • 
mcktcv mezunudur. lBra!lı ynta<Jıtı l· 

cin borcla~. !$iZ kaldıl'ıı lçı.n de borç· 
ta.rını öde~cmemtş, l:'<.~lm zorlu{:tylc kar· 
pln&mııı ve evvelce cıılıı;tıf:ı Halk San· 
dııtındnn p:ı.nı c:ııJmııyı düııünınUııt.Ur. 

Halk sandığına atı panılann ~ekQn tut
tuk.(:<ı CUmhurl)'ct Merkez llankasında 
ve geceleri büyük kas.'llnnla ve ı;Undü· 
zUn de ııilnlük UtUyııca yctceck ktıda • 
nnın çcltk dotııııta muhııtnza edlldll'ılnl 

bilmekle<! r. 
Lise mezunu oldull:unu söyl~ ve 

!stanbul'da bulunan 3311 dofıumlu Mus • 
tnta Doğan kem116!ınln eski nrkadn.aıdır. 
Son 7.amnnlnr<tıı Zb'n Akhun da lJ.-uın
bul'da bulunmaktadır. Ziya Akhun, ln· 
savvurunu Mustafa Dol'ınn'a acmıı, on· 
ctnn ~vlk görmOş ve likl nr1cndM Anka -
ra'ya ı;relC1'l'.k Toros otelinde ikamete 
bnet.am ııtır. 

ztı.-a Akhun, Ankara'yn ı:cl1ncc Halle 
SandıQ.'uıda kcndlsme tekrar vaz.Ue ve
r1llnısi ıçm tcacbbüs ve ricada bulun -
mu$S3 da bu lst.cf:I m<idUr tııratından 

kabul cdilmcınlşUr. 

lllaZnunlnnlAn ücOncUsO olan ~Inıı:ın 
Bahri Bwiaıy dıı Zlyn Akhun'un ai1d • 
den tanıdığı ııı1m.dnıııdır. Kerulls1 80 :f'Q· 

Janndn, ı k okutun O~cü sınırına ka· 
dar okumuıı, marangozlukla m~gul ve 
son zamıın!arıtn l:r.dtr. Su ti:'slsa.tı 1$. 

!cırt ve m;tası ve tıoGtu otan Şcrrılctlln 
Er Darızan lle Zaten M 111 Otelinde 8 
No.lı od:ıd:ı uaımcıt etımckte.ıır. l8 yn • 
ımda bulunan ve ltk okulu btttrnı'9 o
tan Şcra.tettin Ertlanzruı, Hııs."Ul Bahri 

Durtcıı,y lçl:n, beccrlldl. kcrıdlslne güve • 

nll<?rı bir arkadaştır. 
Ztyn Ak'hun'un tııs:ıvvunmu örtrenen 

diker maznunlar, mnSaıadı cazfı> bulmuş, 
önce, mcmurtarm öğle ~111 tntmnde 
C'Y'lne ı,rlden btr vcznedan zor1a btr tak· 
st !Qlne k0>mnyı ve ondıın ftlncak'lnn a
mı.tıt.-ırtarl:ı. ~1 dıc btr hi)'le fle tt

znklıı.at mJ ı:ktnn llOl\r& PllTO.YI cabnayı 

dUş(lnm{iŞ tıı.knt lt<?rıdllerlne uynıı eofôr 
bul.-unııdrttl:ın rem bundan va~ 
ısı ınmrrulncnk ıınahtnı'ln lulBctmCIYI 

dUsünm u.suır. 
Odacı uzaklaştrrıliyor 

ll'>-J.2·1042 sulı eünti saat ı:l ııı.rala • 
rında Halk Sandıtı bm.naı c!Narında 
buJWllUl bu artaıda&lnr, bütün memur • 
ıann o{lle yem~ lçk\ cıktır:mı tcsbl.t 
et.tikten sonra. odacıyı da uz:ı.klaetır • 
ınaX tçtn Ziya Akhun. tc.ıetonla, kendi -
mun Ho.lk Sllndı~ı müdllrll oldu~unu, 

b'..r paket vermek üzere kcındlskıl Poli. • 
tanede -beklcdlttni ve KÖfl(lCl'CCClıl ç0 • 

cuk :varınca huncn po&taneye ııetmes1nl 
sö.Y1eml$, odacı. mUdürU aramak tein 
ı;ıoısta.nc.Ye hareket edl:nce. Şcrafcttin 

Erdanznn Halk Snndığm.n ııtrcrek, oda· 
cının ayntmnsı ı.çın o sırada dnll:ıtan Mk 

okul talcbcs1 arasından mnlcsııt.ıann.ı 
ı;öylcmcla!.lz1n tedarik edh> ı:önd<.'nllk • 
!eri 12 ynşlannda HUBCYtn Yıld12'1 sal· 
dıktan sonra evvelden hazırlanan anah· 
tar ve ma.rmuncuklnrln, ııUnluk lhU • 
}-n.ç ıctn sarrccıuccck pıu·nıan ırtindü • 
ıı:ün muhafnznyn Lııhsls edll n ccl.lk do. 
la.bı açarak ytrml tJtn ıtnıyı süratıe at. 
mıs ve tıekllycn arkarlıı.ştnrma ııınret 
vererek ikamet et.mi Zatcrl 11mıı Ote • 
llnc g tmışUr. 

Paralar pavlasrlryor 
aımz sonra ht'PSI burndıt butusmuş 

ve yüz adet yüz ltrnlı.ktan ibaret bulu· 
nan para dcstcstnt sakJıyan Şcnı!cttln 
Erdnn7.an'nın ortaya ko)'dul::'u dil!'cr pa• 

rnlıır da paytaeılmı&tır 
ZlYa Akhun Ue Mustafa Dol!'an'm tnc 

lôzım 
- ( Baat ı. nd ıav/ada )-

sey değildir. Ka<lınlarımııdan ileri gelen
lerinin, harp icar>larına uy&'Utl bir nt<Kla 
)'aratması, basit giyinmesi ve yaşaması, 
diğerlerini de aynı surette harekete tcş· 
vik e<lecek ve büyük bir ıa•arruf hareke
tine )'Ol açacaktı r. Bugün l'ürk kadının
dan i•tc<liı!imiz, tasarrufu mo<la haline 
rokması, ve giyim zenginliği ile değil, 
milli tao;a.rrufo yardım etmiş olmak his· 
'iyle öğünmesidir. 

T uarruf sa'~ında T ürk kadınına dü
şen bÜ}'Ük vıuifeler vardır. F.n mühim 
milli tasarruf hareketi, evde başlar. Hun• 
da i!.e en büyuk iımil, şüphC"Siz ki, ev ka· 
dınıdır. Her Ş(')0dm evvd iyi bir ev ha
nımı olan T ürle kadını, evinin idar~inde, 
ycmeC<lerin tertip Ye tanz.imindc, giyin· 
mcsinde, azami ta<arrufa ria)'et etmeli· 
dir. Evde rapılan küçük tasarrufların )L .. 

küııu, büyük olur. Arıı.k )'emek bırakm.ı· 
mak, evinin en-Mtnı, elbisesini ıemi1 
ve i tinalı kullanmak, hiçim şe>·İ kolay 
kolay atmam.ak, eski lerinden İstifade e
derdi: E:"Üzel clhi•elcr yapm:ılc, Türk ka· 
dınının iftihar edeceği şeyler olnı:ılıdır. 

8ütün bu •ahalarda, Türk katlının ken
dine düşen mılli vazifeyi yapacağı mu· 
hakkııJmr. 

:\fuhtcrcm vawıdaşla.rım: 
Dünranın içinde bulwı<luğu harp 'e 

felaket badiresinde bir sulh kalesi gihi 
k:ılan memlcl.ctinıizde, hüyuk Milli Sc· 
'imiz fnlinü'nün etrafında ve emrinde. 
ıek bir vücut gibi dimdik durmakta ve 
he,..esin hürmet, takdir ve gıptasını çek· 
mcktt'}·iz. 
Dünyanı n içinde hocaladığı harp fır· 

ıınasına, ancak ~imdiye kadar olduğu gi· 
hi, her •ahada tam bir milli birlik ile 
mukavemct cdehiliriz. İkt ı ~ttıt milli bir· 
lik i~e. her •ahada milli 'ervet ve eme· 
itin her zerre-.inde ta arruf etmcl<tir. 

İzmir'de Varhk Vergisi 
lahsilah baıladı 

l zmir, 17 (Telefonla) - Varlık Vergi· 
si mükellefleri tediyeye başlamışlnrdır. 
Bir habere göre her nasılsa unuıulmu~ 
\eya servetinin bir kısm1 tespit edileme
miş vatandaşların VVİ)Ctlerini tetkik ve 
\•ergilcrini tespit için Dcfterdarlıkıa hir 
büro teşkil edilmiştir. 

Altmışlık bir adam 

50 lik karısını öldürdü 

Lizbon, 11 a.a. _ ı panya hariciye : Türk Hava Kurumu : fası canlanacak .. Sana-
naı.ırı Kont Yurdana'nın yarın sabah =Ankara Şubesinden: = tın en sanlı zaferi al-
Liı:hon'a gclccegi bildırilmef.ıedir. - - iwılt Dt afa Sn. Al. Kcı. cl.ıı.ı : kıslanacak .. 

Va.lngton, 17 a.a. - .Mr. Huzvelt : Her yıl okhığu gibi bu yıl da : J )luhamruen ke if btdeli lJ91aft 

Parl1rncnto Azasına son ild ııenc 1cln • = kurt> n d(!l")leıi her eve uğrana- = lira J 1 kuru tan tbarel olup go tcrı- Tu'" rkçe 
deki ı;nyrotlcrlndcn dolayı tcşck'.kUr et· : mk Kurumumuz teşklltıtı. mıı.hııl· : lrı•ck lıir nı ılıal.de yaptırılat•ak ıolıı.n 
mte ve iyi yıl temennilerinde bulunmus- : ıe bckçlll'f! t.aro!uıdan mnkbuztn : hlr lırm biıı ısının p ır.ıırlıkl • ek ilı. 

--- t.oplıınııcaktır. HC'I" hanı.rt bir sc- =- Jllt'Si:!41ikk/bııın l!ll:!perşeıııhcgıınu Kanlı salla al 
snat 1 ii ıla İzıııit'le Tersa•Je k pısııı. Bıınos • Air~. 17 a.a. - Amerikan : l><'ı>I<' ellcrtnoo ileti kalanlar Mı : 
dakı k11111is\n11 hirıa•ınd ı )npıl .. aktır . 

ajnnslarının Vaşingtondıın ııldıklnrı : ya.kın rıotts mCT1<ezl.ne adrcslcrly- : :! _ \f uvıı.kkoı teminatı oı::!:J<;! lira 

tur. 

bir habere göre Aınerikaya varmııı : le birlikte tıırnkırtarsıı mo.kbu7Jnn : • 
Olan Şl·ı 1· clahı'lı'ye nazırı M. ""omlcs -- - 30 kıırm;tur llıı işe alt frnnı \e husu_ 

"' cıvlcrlne condcrillr. : si artıınını•lı•r, ke ır, prnJc ve s r 
buglinl rıle M. Ruzvclt tarafından : Şubemizde. sayın hıllıkın her : ilgili evrak, mahalli emnh ı•t mudur. 
kabul eclilecektir : _ 

Lonclr-.ı., 17 a.a. _ Beynelmilel : tUrUI arzusunu yerine getirmek : luklerinden çık rılan hUsııühal ve~ ı.. 
matlen işçileri frderasyonu bUtUn : kurtınn ve kurban bedeli l.d>Cr • : fi:ı l\ltı.<l!ırluklcrimlcn alınan elılıyı t 
hUr memleketlerin işçilerine hitap : rülcr1n.1 kabul ct.m<'.k üzere tıııy. : 'e~ikalıı.rr11 lınıııil istekliler her gıln 

l k k ı · ilh • t k ı. rnm ırtıntcrl de dahil olmıık üze - : korııilı) onda ~orUlcbilir. 
eı ere as er crın m ımmn ~ıı. ~ : re her ı:Un sabnlıtan akşama ka • : 3 l'azarlııl'n i irak ederek talip. 
ma..'1laları için kömür istihsalını 1 a. : -- ll'rin •·uknrııl ı ~azılı teminat ve ve • 
ha ziyade arllrmalarını ist~miştir. : d..'U' 11U'ITIUT bulunduruta.caktır ' 
Vaşin~ton, 17 a.a. - Bahriye nazır· : Şubooılz Hıılkcvl önündeki Ha • : lkl.-rıyle hirlikte helli giln ve saatte 

- komi yona ınüral'natları. 119 lığı, Munda limanındaki tesislere ve gc- : va Kunımu umumi Merkezi bl • : 
mikrc karşı }apılan hir hücum c nasın· : nnıu lçlndedtr. 1556 numnrayn d.n : 
da bir japon zuhlısının ha~rn uı;raııl· : telefon edUebU1r. 3024 : 

dığını bildinncktcdir. -:; ı 11111111111111111111111111 11111 r 
Londra, l 7 a.a. - İngiliz hükumeıi, 

lwiçre hiıkümcti vasııasi}lc harp esir· 
lerinin rincire vunılm:m hakkıntlaki al· 
man noıa"nı almıştır '\'C bu noın, ,((·ıkik 
olunmaktadır. 

:\losi.:ova, 17 a.a. - füiıun birleşmiş 
nıilll·tll·r, ~ahudilerc karşı yapılan zulum· 
ler hakt.:ınd:ı müştı:rck bir denwc; n.,şri 
üzerinde mutabık kalmışlar<'!ır. Ru cle
mcçtC', hu dna}etleri işliycnlerin haket· 
tikleri cezalardan kaçamıyocııklara ilan 
olunacaktır. 

Reme, 17 a.a. - Federal mü,avir M. 

BANKALAR 

Memur ahnacak 
!'. C. Zırı.t •l Bankası Meıııııt 1 •rı 'l'e. 

knut Sandığına ıııu • b:ıka iııı ııh ını ile 
mı ıııur alu ıeııktır. 

J ıntihaua girme şartlan : 
ı - Sıhhi durumu, y~ ve hal ter. 

elim i ııılıarh le i tlhılarııınn ınl\ni 
hır hnll bulun~naıııak, 

2 ]~rkek tnlipler icin askt•rligini 
) apuııs olııınk, 

lıııtih ındn kazananlara tah il dere. 

MİLLİ MÜDAFAA 

Er fotini alınacak 
M . M . \'cltl'ılollndcn : 

v. 

13<.>hı..r dCUııe 11 1lr:ı 50 kw-uş tı.vnt 

tahmin ~ l<·n Hl 000 cırt er roUnl 21·12· 
IU4:l pazartesi ı:unU saat 16 dıı pauır • 
lıkfo. satın ıılınneaktır. 

Muhammen bl'dcll 11:5.000 lira ohıp 

ıa.u tcmtnııtı 14 000 liradır. Şartname • 
ı;1 her s:Un komls>onda &örütebll r. ls • 
tckllk!rln tıclll gün ve saatte .kaU temi· 
nııllarlyle blrlilcte Ankam'da M. M V. 

8 No.h S:ıtın Alnın KomisJ;onwıa s:el • 
m,.ırrt. (10510) 6554 

Usta aranıyor 
Fnrico Cclio. büyijk bir ek•C'rireılc t9H 
yllı için 15'içre konfederasyonu reisliği· 
ne SL"tilmiıtir. M. Stampfli, rci '\ekili 
scçilmi$ıir. 

<"rll'rine ve aGr,o ı;\yılı ka•111na glırc M.M.V. den: 
aylık verllccC'ktir. Ka)5eri askeri dikime'\.-İne 350400 ku-

lnıtıhan 2">.12.IH2 tarihine mıısadif ruş )evmiyc ile du1. ve spesiyal makina· 
C'ıtrıııı ırnnı ~at 14 le Hnnkıı lıhasın· !ardan anlar bir ınakini•ı alınacaktır. 

-( J'IL\11 )

ULUS Sinemasında 
Gostrrilınege b 

PC>k 

r. 

NALLIHANLI 

Mustafa Sumer 
MANİFATURA ve 

TUHAFİYE MAGA -
ZASI Sayın müşteri ~ 
lerinin bayramım kut -
lar. Anafartalar cad -
desi No: 364. 410 

Kupon badelleri ödenecek 
İstikraz Tahvilleri 

.dn ) aıııl.ırnktır. Talipler imtihan ıtil. İnııihaııı Ankara dikinıevinde yııpcı-
rıtlnd( .. l rv\ el e-\' ral<ı ınu het<-lcrh Je rdnıak uLere uıJip olanların bir istida : 2 
lıirlikte Tek ut Srıııılığı \[uılurırı,.urıe ıle Milli Mud.ıfaa VddUeıi le-ıuıın d:ıi· : 
ınllrııc ıal eııııelidirler. :ııı:ı:ı re i rİ)a,eıiııe miir-.ıcaaıları ilan olunur. : cscrlcrhıılen h ne 

Yüıde 7 gelirli Sıvas • Frzul'lun istik· 
rMı ikinci tcnip ıah"illerinin 7, ıiı;iinnı 
tertip ıahvillerinin 6, dörduncii ıc.rıiıı 
tahville.tinin S, beşinci terı:p ıah' ilkri· 
nin 4, altıncı tcrıiı> ıahvillı rinin 3 \iC 
yedinci tertip ıahvillcrinin 2 numar.alı 
kuponlarının vadesi S. 12. 942 tarihinde 
hulul etmiştir. 

Hu iıiba.rla mcvzuuhahi' kupon b«fcl· 
!erinin, Tiiı:ki)e Cumhuri)'Ct .Merkez, 
Türki)e İJ, Türkiye Cumhuri>eti Ziraat 
Il:ınkasmın bulunmadığı mahalle:xlc, 
malsandı:klannca tesviresi kanırl;ısmı~· 

ur. 

Çapakçur' da deprem 
ÇapakcW", 17 a.a. - Dün 5".ıbnh sant 

2 )'i 16 dakika ll'Ci;e Oill' 6RlllYe süren 

ortll &ldılet.tc blır yer s:ınun t.ısı olmuş -
tur. ıııısar YQktur. 

*** DOn ıı:ltlıitunız tcıgra.!la.r, evvelki sa-
halı Kızıltcı>e'dc ve bu sııbalı da D1 • 
)'UJ'bakıT ve MU$'ta tıtr yer ml'61Jltısı dil· 
yubnw;tur. Zarar yoktur. (a.a.) 

PARDESÜLER 
Palıolar, Muşambalar, Trcnçkoılar 

Temiz dikiş • Zengin ccşit 
DANIŞ: Adli>e Sarayı karşısı 222 

S22·~RI 

Devlet Demir Yolları 

Ayakkabı alınacak 
D. D. YollarJ 8 inci İşletme Komis

)Onuncb.n : 
Mccnıuu (10200) lira muhammen be· 

ılelli tahminen (600) çift a}oıkkabı nıcv· 
cut niiııııınesi ve şarınamc'i veçfıile de • 
ilınıeye konulmuştur. İhalesi k.ır>alı 7a.tf 

u uliylc <l·l·~H3 günü saat 16 d:ı imıir • 
.\lsanaık'ıa i~leıme binasında komi5)'0 • 
nwıııı:rr.a )':lpılacaktır. 

{10512) 6548 

Tamirat yaptırılacak 
''· 1\1. \', den : 

---
.\nkarıı'da tıulunnn Wr birliğe ait : 

binrılardıı bazı tamirat işçiliği pazar. -
lıkla ihale l'dilr.<"cktir. Ke if be.deli 
712 lira .~o kuru tur Pazarlığı 23.12. 
942 ~unıl nal 11 de M. M. V . .ı ~o: 
lu • atın ima Komisyonunda ynpıla
cn.kt.ır. 1 teklilerin ıııuan en gun ve 
sııatıı• kati tenıiııatl •riyle hlrll.kte ko. 
mis) onda hazır hulunmııları. 693.! 

Garaj inşaatı 
M. M. V ek ıletindcıı : 
Harp Okulu cıvıırında garaj ve 

bir okul bınası yaptırılması pazar. 
tıkla eksllUncye konulm~tur. l{e. 
şif bedeli 14633 llrıı -i6 kuruş olup 

Kiralı k daire 

1ld lbnnyo, kalorl!CT, sıcak su ve ta· 
mnmen mctrua bQyÜk ve m 
ld1 bil' daire klrnlı'kt r. Tel. 5535 

548-412 

.:!ııııı ı ıııııııı ı ı ı ııı ı ıı ı ı ııtııı ı~ 

: Kızılay Aınkara ~ = ?d'erkezinin 
: 1943 senesi ~ 

re ..., e e sı:o sı:o ... SJi(iz 

Kurban derilerini Tünk Ha-
1ıı1eı1, TOl'Qll oteLb1ıe hıe6nplanm kıeııe • 
rek Zb'a AJıhuiı"un ~·oo otumn va Kurumuna bağışlamak-

İstanbul, 17 (Telefonla) - Alt
mış yaşın.da Nurettin aılınıla bir a. 
dam. ııyrı ya.şaılım karısı elli yıışın. 
ela Ayşc'yi tabanca ile tlört yerinrien 
yarnlıyarak öldürmUş, mi.klahale e
elen °kızı GUlsümU tabanda kabze -
si~·le ynralamr.; 'Ye yaknlanmışbr. 

f teklilerin (765) liralık muval.:kat te
minat makbuzlariylc teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını a)nı gün saaı on 
beşe kadar komisyon .reisli~ vermeleri 
l.iızımdtr. Şa.nnamesi i~lctmc kaleminden 
aum.r. (6993-10839) <H.77 

kati teminatı 2195 lirn 5 kuruştur. 
İhalesi 6. ı. 943 çarşamba ~üııiı sa
at 14 te M. M. V. 4 No .lu Sa. Al. 
Ko. da y pılacaktır. Keşif şartna
me ve projesi 74 kuruıı mukabilinde 
komlsyonılan alın ıbilir. İhaleye gi. 
receklerln inşaat daircsin•len ehli
yet vesikası almaları ve kati tcml
natlanylo birlikte muayyen şruıı ve 
s:ı:atıe komisyonda bulunmaları. 

(10887) 693 

: D I VAR ve MASA ~ 0 

- Takvimleri ~ = ~ : Satrlmağa başlaımu:ştH'~ ~ 
kl>'Zeı.enni zl)>arct ctt.lkten l!Ol\l'a Iııtn.n- la hem havalarrmızın ko • 
lıw'a ruuuroı bıızuiıim& baolıımok oı- runmasma, hem de bütün 
muotur. 

Şcmlct.tın Eroar.ızan dllL otelle llcııa. - acılara vaktinde koşan, sı. 
buu lru>rn1ııı tı'Clllc lsta.nbu.l a ha.rekctc ğmacağr kalmamış yavru -
muvartn.k oımuotur. • 1 

Huan Bahri Dwiaı.y otelde kalmıe ları koruyan cemıyet ere 
takat hJ&ıEBlnc dUocn pa.raları övey bo.· hizmet etmiş olacağız. 
ba&lıYle oturan a:n0051n4n evine IO.kJA • ~ 
lIIAYl UllUUnllJlllltır, 

"Gangster" ler yakayı 
ele verdiler 

Ankara'& bulunması ıtıt>arlyJ.c Zb'n 
Aldıtın'Un v~'Ctint 6{1.phcll ızören 11.alk 
Bank.a&ı ve Sandııtı müdüc ve meınur
lanrun izahatından da .llit.ittıde ve Lııh· 

kik.atı sonuna kadar btzzat. !dnrc edıcn 

Cıımhurtyct Müddclumuml l'tlunvmi Zlh· 
n1 BcUl'lC Dnnlyct 1klnd Ş\tbc MU • 
dür Muavin.l ŞO.tcrü özer, J\nnlartnla.r 
Ba.ıi!ooml&erl AU Onarslan, raınıt ve si -
vU dik« zabıta mcmurtarmm müşterek 
ve &er:! calısnalan sonuııdJl. Zb'a Ak • 
hun ııe MU5ta!a Do~an. Ziya Aldıun'un 

Kcclören'de otucan t.cya-tcrlnln evbıdc 

ha.roket ha 1 lndıe, Hıuııı n U.'lhri Dw11mY 
oturduğu kahvehanede ve Şcrat..,t.1.ln 

Erdarızan cın An.1aı.ra'dnn 18.10 da 1ıı • 
tanbul'a haıücct ed(.'11 trende Eıfklşchh- -

dıe yn.kalaıımıştır. 

Paralar, saldı olduklnn yel')crd<?rı cı· 
kanlmıe. tahld'kat Dcmal edllml:s ve dün 
CQiln<:il Sulh Ceza Hılklmliğincc mnh -
kQmla.nın cUmlealmn tev1cl!t:ruı karar ve. 
ı1lml:sUr. 

MaznunJ:a.rm hal'Cadıktan btr knc 
)'(lz ıtra hane olmak üzere dllter ııanı· 
tar tamamen Halk Sandılbnm sal!lhl:yct.-

11 mEmurlarına taıllm edllmtstır. 

CEMi .. HAYATI 

Halkevi' nde verilecek 
bayram temsilleri 

Gecen hatta Kırlkkale'dc muvatra • 
kzye.W temsiller vemıl$ olan Arılmrn -
ı:'llctl ~lcrt bayrnm ııccclcrindc Hlll· 
kcvlndc mllll QY\IJl]nr ve milli &mtcll:ır· 
ı:ı s'llslenml=ı oL:ın <Ktmscslzlcr) ndm • 
dakt C'SCrl temsil ederek halkım ızıı hos 
ve isUta•lcll bh' kac ı:c<"e gcçtrcccldcr -

d tr. <".o<!l'IClcre hMan in r dllcnlz. 

Pedalcı Ahnacak 
iyi Gcret verilecektir. Belediye karşı 

sıı'lda Çankaya Matbaa51na müraaıat. 
52~~01'5 

Terzilerin nazan dikkatine 
Hakkı Bilal Çorum ıcllsl gclmi~tir 

Rclcdi}'C karşısı Ahmet Dikcr'de uygun 
fiyatla saıılmakı.adu. sıo..367 

611-----u •ı._ 

Memur- Muhasip 

Mecmuası 
Jlevlı'!lle milnasehcti olanlara 

fo)dalar teıııin eden bu IJl('C· 

ınuanın 8,!1,1 o uncu ııayıları bir 
ııra<la, 11eıgin rnündere<".atla nı•Ş. 
rndilmlşur. { 130 ı.ayfa fiyıı.u ı 
llndır) 

Her ay ~ıka.n kanım, tefsir, 
karar, kıı.ramaıne, nlzamnaıne, 
Devlet Şurası, Temyiz '.\ln.hkı'
rnesi, J>ivanı .)1 uha.sehat İçtllıad 
kn.rnrlarirle Maliye ve diı::er V<' . 

ktılctlcrin laınimlcrhdcn mü
lıimle~iııi, Pr<ıfoss ır ve ıneslı k. 
ta-:larınıla sal ilıh etli ıe\ at ya
zılıırını ihtiva eden ve kliğıt dar. 
lığı yuzunden muvakkaten n<"Ş
riyat ynpaınıyan Itesml H uımsl 
ıııuessesc ve llıırlkalarla lırr 

> urt:tnşın elinıle lıulunııınsı l •
z 1111 g1 len M ıı. 1 i y e, i el a r c 
~c l lukuk lınkında tnthiki ve 
m ılıdut ıııiktarda basılnn Ple. 
ııııır • \fıılhasip) nwcıııuaBPll\ 
1fi1:1 yılı lcin ahııne ulrn ıİ(a R_ 

relt• ediniz. Geç kal ınlıırın alıo. 
ne iıcretlcri iad<" edik<•ckıir. 

" 

ı\BO~l~ FIYA'l'I : Bir sayı. 
sı '! forrııa hl'.salıiyle, srnelik a
bonl'si 300 kuru tur. {Jlı\ve for. 
mıılnrın lıdıeri için 12,ıs kuruş 
7.ammedilir. 

llf(R \C\ \T: Y. Kenan Ün-
a:ıl ; Postn K. ~o. 366 nkarıı , 

Kiralık daire 
iki oda tıtr Jtn1 N «MlbcY caddesi 

~o. !I ( ibir sendik pe.şin ) •H3 

Satılık 
Cebecinin iyi Y<!rinde dörder odalı 

ılöııt dıı.lre ucuza verilecek. Sökmen 
Eml!ık Yen.ı Sinema üstü Tel: 2303· 
2-134 3017 

Toplantı 
Yaş nıe) ve ve 11cl1Ec 'l annı Sauş 

Kooperatıflerı Dirlı mden : 
283 • nunıaralı k:ın hUkilmlerine 

- ~ 
: Dıvar takvhni 1..5'> ~ 
: Masa takvimi L25 ~ f 
: Geliri yoksullaı:a gıda ~ 
:i olacaktır. ~ 
-:;,lllllllllll'lftl ll lttt111111 .......... ' 

Sayın Halka 
Belediye Rejslbğinden: 

Zn)i olan ekmek kartltırı 
yerine son tev2ıat devresi ~ 
nuna kad r ycııisı verilmlye
ceğinden ek...'llck kartlanıım ı... 
yi muhafaza edilme i sa)Wlll 
lınrktun tekrar nca olunur. 

(1 OR!lO) 6925 

tevfikan kurulu lıırlı ız GNıel Kıı-
rulunun 6 ikk L>ıun 19 ~ çnr§n.mha gil. ..t lll 11111111 1 11 111 111111111111111~ 
nıı saat ı4 te ıstantıuı Me:rve 11ath. : MEHMET NECATİ ~ 
de G9 No. da:kl ıırcrkezinde top! a,. ~-
gı altl.k ı.darlara llln 1>lunur. : ÖNGA Y'IN i 

HU/,~ı\ \IB - ~ 

I - Yt•nctiın vt• kontrol kurul rn... - Çocuk şı'ı'rler ı' ~ • 
porlarıııııı okıınrııa..~ı. : ~ 

:! Jlllw1ço ve fiyat farkı hesapla. ~ 
rııı'ın ıetkik ,c tn&tlkiyle Yönelim Ku. : Çocuklara..en güzel ~ 
rıılııııuu Uıra ı, : bayram heJiyesidir. ~ 

a t!ıt2 _ 1!113 yılı lıiltı;e inin te'l- -- ALI BiTiK KflAnJ,V1 ~ 
kık1 ve tnsıiikl, ( 

~ - :"\1ıidd!'ti Mtıım bıılan iki vonc. -:;lllllllllllllllllllllllll llUltf 
tim kı.ırııl !iye i yı·l'ine u·ııı ınıık~vele. 
nnınrslnin 25 ind nuulde 1 rnııcibincc 
yenilerinin lntilınhı, 

5 - iki ko·1trnl 1 ıhabı ve ikrm
lerinin tııyinl, 

6 - Yıınetirn 
zıh lııısusaLın 
rnptı. 

kurul nponında ya... 
mllzaJıere ve karar 

303.5 (18 İlkkanun 1942) 

Mcsııte: 50 metre 
Ati$ vaz.tycti: Cölctc 
Hcdcl: 12 daireli. 
Kaznmınlanı kı)'lllotU m1.lk!!aUıır vc

rUccoktlr. 
KORKU 

bir şey oldu.. Öndeki otomobil hirdcn 
yolun ortasında duruverdi. Stcve ne )'ll• 

pacağını ~ımuştt.. Dl-rhal hir karar 
vemıcsi gcroki)'Or<lu. Yoluna devam c
dccd.: olsa ön<ldd araba> ı gcçcccık ve 
bC'ıylcce buraya kadar gelmesi de hoşa 
gidcn•kti. O öne geçtikten ">Onra öıe-.kİ· 
nin tekrar geri dönerek kaçnıa51 ihtimali 
vardı .. 

bit uzaklaşmı tı bile ... 
O z.ıman düştui;-ii ıuzağı anladı. On· 

lıırın takibcdildiklcrinin f a.rl< ı oda olma· 
dıklarını sanını~. Dcaıh'la tek b.ış-ına ba. 
şa çıkahikoeeğiııi unımuşm.. Bunda ne 
kadar yanı ldığı işte mc}'danda idi. Gene 
hu nı.ıccradan ucuz kurtulmuş sayılırdı .. 
Deaıh yoluna mini olm:ı.k istiyen adamın 
gözüne bir tutam bibc.r atacağı )erde 
kafasına bir ku un da sıkabılirdı.. 

Bcııdilow'un vakitli vakitsiz her ŞC>'İ yap. 
nıa ına alışmıştı. Onun ıiçin hiı;bu sual 
sormadan vnun soylcdiği iıleri yaımıak 
için sağa sola koşup duruyordu. Bcndilow 
eve gelir gelmez: 

CY7 .llO Prozraıtı V<' fTl(5tt 'ket AA t °"' 
07.32 Vu•ıudwnuzu cn.ı ur.wm. 
07.40 AJ;ıru; tuı.bcrlcl1 
07.W 
08~10 MUzM<: &!n!onlk p~nr ('~o;ıll 
12.30 Proı,'Ttlm ve mcmlek t ıı:1at nl' 
12 83 .MUzlik: Knnşık :ı>rov.tm (PJ.İ 

2) Amtara A.bcıhk tlıllsıııı Kulübü A· 
E!llan arasında müsabaka : 

Mils:ıbnkıı. yalnız 19 llkkAnwı cu • 
nml'lcsl ı:'llnüdUr. Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. T aylan 

Tü!ck: 22 ç:ı.p. • 
Am vaztycU : (H üç vazb'mtc dcs. 
t.da>lz), 

Tefrika No: 36 
otomobile işaret ederek durdurdu ve içi· 

Mcırml ndcd : Her Qc vaz!ycttc onar ne aıladı. Steve taksinin numarasını kay· 
mermi (bı.r tecrübe ınemı1s1 vcrU ) . dcııikıen sonra onu takibe ~!adı. Ön • 
Mes:ı.fe: !50 metre 
Hedef: 10 d !reli. 
Knznnanlara kıymetli mtikAtaUar ve· 

rllCCC'ktlr. 
Müsnbııknyn tsttr:ı.k masran:ı.nm A • 

bs Kulübll ül'.eı1nc alınuıur Yalnız mU-
1111.'t>.'ll<ıuoa ~trccc!klc'l1ıı SQll aya. kadar 
kuHIP n1d tmı vcrnı ' olmal n ı;arıtır. 

JI er iki müsıı tın k Yll ııtl"CC<"kl<'l'ln 1\ -

tlcılı'k AJnntı ınıı mUrncaatııırı rica c
dllmcktcdlr. 

deki araba Trafalı;ar Sqı.ıarc'da du.r<lu. 
Adam inerek 1Qföriıo parastm verdi, son· 
ra )B\'3.Ş )-a,-aş, gezinir gibi Norıhum • 
berland Avcnuc'>e doğru }Ürüdü .. 

Kar~ıdan hızla bir oıomobil gcli}·or· 
du. Birden )öl}öl kaldırımına <hığru vur· 
du ve adamın hizasına gelince ldeıa kal· 
dırıma sürtünürcesine durdu. Adam da 
durmuştu. Kolunda Houuon'dan aldığı 
paket •ardı. Oıonıobildcn biri atl;&d ı .. 
Şapkası }ÜZÜne eğik ve panle~üsünün ya· 
ka ı da kalkık okluğu için Steve onun 

~ alllı >iizünii forket.lcmcdi. PakC"ti adamın ko • 
Son aylan dolduran olay . !undan kopuırra,ına çekti, öteki eliyle 

.
11 

l a de avc:urnı bir z.arf 'lk ışıırdı ve aynı hız· 
}ar, kanatlanan mt et er Ç • la ıd.:rar oıomobilc atladı. Ve atlar atla· 

ğmda yasadığımızı daha a-, maz da araha hareket eni. 
1~ .. t ktedir Hava Butün bunlar ldtta göz açıp kaparın· 

ÇI~ go~ e~7 ' , , cwa kadar kısa bir zamanda olmu~ıu. 
Kurumuna uy.e olmak ıcın Hareketindeki bu hız adeta Steve'i ,aşın· 
K urban Bayramı en güzei mışu .. Bir ~ vaziyeti kavrıya~ıyarak a· 

b
• ·ı a· damı mı mkıpte dC"Ylllll edeceğim yoksa 
ır vest e ır. otomohilin peşine mi dü)cceğini kestire • 

~,...._~ mcdi. Sonra blrdcıo OkJmobiljn içiDdıe 

Deadı'in bulunma~ı ihtimalini haıırlıyıı· 
rak akseleratöre ba$U. 

Öndeki araha epey yol almıştı. Fakat 
Sıcve onu göıden kaçırmamak için ~i 
dikkat sarfcdiyordu- Bereket vcmn 
Hud~'un otomobilinin makineleri çok 
kuvvetli idi .. Az 5<>nra öndeki araba ile 
aralarındaki mesafeyi elli mctreyc indir· 
meğe muvaffak olnıuşıu. Bu aralığı kay
betmmM?ğe çalı~tk peşinden J;iımcjic 
baıladı .. Böylece rıhtım boyuna çıkıılu. 
Simal istikametine doğru )'Ol almağa 
başladılar. 

Steve ıamamiyle ken<lini tal<ihe ver· 
misti. H eyecan içinde idi. Ö11<.lcki oto· 
mobilin nwrı.uası nı almı ştı .. Kendi ken· 
dine, icabeder<ie onu lngilıere'nin öbür 
ucuna kadar takibeuneğe iyice karar ver· 
mi~ti. 

Fakat anlaşılan onun o kadar uzak. 
!ara kadar giııneğc pek ni)elİ yoktu. Bir 
kC're oldukça yava1 )ol alıyordu. Sonra 
her halde takibedildiğinin de farlcında 
değildi. . Sa.ş ı rmıaaı falan yopmı)or hiç 
kaçın.ağa c;alışmıyordu .. Bii}'Ük $İmal )'O· 

!una cıkınca biraz hıı aldı .. Rir haylı da 
böı:.lc ~ l9AfA ~ ~cQİk 

En doğru!IU kendisinin de her hangi 
hir bahane ile durması idi. 

Böyle düşüncr~ öteki arabadan biraz 
ı:eri<le durdu ve aşağı inerek onlara 
doğru yürümcğe b~ladı-

Bir adam çamurluğa doğru c,;ilmiş 
her halde bir kontak ııınıiri ile mc$~1· 
dü. Stl"Vc'in yaklasuğıru duymadı. Stc' e 
yanına varıp d.a: 

- Affediniz sizi rahamz cdi)orum. 
rakat hemen hemen hiç l>cnzinim kal· 
mııdı. lln )akın garajın nerede oldut'll· 
au bana soyli) ebilir misiniz acaha? 

diye sorduğu zaman da basını kaklı· 
r ı p b.xkmadı. Hala işiyle mc,ı;ı.ıl gorü· 
nürordu. SıC've ondan bir cevap alama
yınca şaşırdı. Ve belki de •ağırdır tliH' 
diişünerck eliyle hafifçe wnmwı:ı do· 
kundu •. 

O 1aman adam hirdcn kolunu havaya 
savurdu. Sıeve elini } üz üne ı;ötürerL-41 
acı ile geriledi. Rir anda etr:ıf kapkaran• 
lık kesilhtrmişıi. Genç adamın gozlcri 
fena halde yanıyordu. 

Yüzüne inen kuvR'tli bir 
sendeledi. 

yumrukla 

Öteki arabanın harc4cete geçtiğini mo
tfü sesinden anladı. O daha kendine gel· 
~ byra):a kadar ıakibetdii ~· 

Steve gfülcrinin )''lUlf113.\J ve b $ı dak 
ağırlık cım:ımiylc gcçtikrcn son r<J dı 
ne }'llfl3C1ğını duşünme.ğc ıı: ' lu.. T 
bii artık otıki otomobilin peş ndcn koş 
mak b:ıhis mcvruu olamazdı. Bunun 
tehlikesi büyük olmao;a bile artık ımldııı 
kalmamışa.. İleride sağa sola a}Ttl:ın 
birçok yollar va.nlı. De:ııh'ın otomobili 
kinıbilir hangisine saparak ı;idcceğı )Cl'C 

\armıştı bile.. Geri <lonsc? lludson ne 
dı1cookti? Sıevc iimit,izliklc etnıfın.a ba· 
kındı .. Ötcdc bir yol i,µn-tl vardı ve Ü· 

zuinclc Ba.rrıct di)e yazı lı idi. Barnct, 
Toııcridge'>e pek yakın bir }<.-rdi .. Vos· 
pcr'in sıa<l)tıSU da Toıtcri<lı:c'de idi. Sıc· 
ve stnlhoya ka<la.r giımeğe kar,ır vereli. 
Belki orada bir ip ucu falan bulahilirdi. 
Bıı ihıinıal ne kadar uzak o lursa olSUCl 
her halde eli bo~ geri dönmekten daha 
i>-i idi. 

Ben, Scotland Yard'dan çıla.lıktan 5011-

r.ı doğru evine ~-idcrck se}ahat hazırlık· 
!arına başladı .. Yanına iki küçük bavul 
alıyordu. 

Bayan Rilcy onun Horı.uıda'ya gİtllWk 
isıc<liğini du)'llncıı çok µşırmışıı .. Simdi 

buawı ırası - i<li; faJ.oat ~ .lij,lq, 

"Çahuk haran Rifoy .. dcnıişıi .. H ollan· 
da'ya gi<li)onını.. Bavulları hıuırlı)a· 
!ım ... U~ıığım yarın sahah on )irmi beş· 
te kalkıyor ... Bundan sonra heni kinı a· 
N)'llaık olursa ·seyahatte olduğumu H ne 
zaman donelcğimi sorarlarsa ;1ilmeJiğını· 
zı so} lenıniz ... '" 

Ve haşka bir şey ~<i>lcmcden hemen 
JŞC lro)'UÜnuşıu .. lk:ııdilo" şimdi o kadar 
hcyccaıılı değildi .. Asabı yavaş yavaş )'3• 

12. IJ Ajans lıa1ıc<Jıl('J'1 

1300 
18.80 MUztl<: Pct;rov, 6(!!Tln1 1"C şrırfe~ t 

18 00 ı•ros:rnm ve m<m !rot sn t ı.ır 
1S 3 Muz : !o' ıl JlC)' ti 
18 40 .MUzrtc:: D m 
10 00 Kon~ı:ı ( nt 

ne ş ar I"' 
1\ttmlek•~ snıı t aynn 1"C aJ rı6 

ıı mışıı. İşinden, arkadaşla~ından &}Tıl· 
manın verdiği utiıntu <lağılma,l;a başla· 10 
mışıı .. istifasının 'e Hollanda 5C}zhatı· 

~ 
r.n·ıLvna.:• (13 lln..O t..~ 'it 

tı h ttnsı n '.iı 

ıun J:11Zetclere mevzu t~kil c<lcceı;ini lıi· 
Liye>rdu. Ilc:r halde şu sıra.da işten a)Tı J. 
dığl için kendisine hıirum edecekler çok 
olııl'aktı .. Kendisi hakkında yazılacak her 
>azıyı DC".ıth'ın merakla okuyacağını da 
bili>ordu. hıifa eniğini liğre-11ı<liği zaman 
kimhilir için için n:ıs ı l sevinecekti. Ken· 
dine güu'tli artacaktı .. Örlc ya tanınmış 
bir h.ış erupcktlirc ma)alühi)t:tiııi k:ıJml 

eıtircn-k onu istifaya me<.-bur C\lcn ken
disi değil mi idi? 

Hendilow hüıün hu olacakları biliyor· 
du. f-akat bildiği· haska hir ~Y daha 
vardı.. Hiç kimsenin bilcmiyeceği ve tah· 
minden de uzak okluğu bir şey daha.. 

İngilıerc'dcn uçakla a)rd<lıkwı ve h:ı· 
rcketini de herkese yaydıktan birkaç gun 
sonra gizlice, hic; kimse>c haber vermcd 
ıckrar 1-ere'ye d<>nCC"ekti.. 

• <,.Soııa ...aq 

Galan: .Arthur d<' Grecl 
21 oo Konuma : <EvUI ım. tt) 

21 l'i T('JTI U _. 
22 00 MU~Ck: Ro.dytl Sn on o~ 

22 ııo t<'TTll llwt sııat 

bcrlerl ve bo 

2245 

22.50 Yo.rımd ıırozram ve ~ 
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Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Sığır eti alınacak 
Stvu Al. Kum.dan : 

palı zartla ek-

Ankara Lv. 
Al Kom da her ıtün 
etinin bchl'T" kU<ıını r.o kunı.ıı olup 

90 000 l dır. !lk tcmınau 6750 
ır. letcklUc in belli gün ve sanıt 

kanunun tarif tı 

.. Jrem,de hazırlıy k ihale s:ıntlndı:-n 
aıaat evvel komlS)'oruı v nntş veya 

undurmue olmnl n 1 zımdır. Poeta 
ıredlaneler mazeret 84)'1lamaz 

(16252) 6685 

Sığır eti alınacak 
Aa.. ~ 1140 Sa- Al. Kom.dan : 

CORLU 

I' 
~arap ve Bira 

fiyatları 

İnhisarlar Ankara 
Baımüdürlüğünden : 

Slet: d ı:>O tol n nrttırıldııtın 

dan 11>·12-19 2 gününden it.fün -
ren lnlılsarl rn nlt a..u p ve hlrn· 
tar ilııc d PO tolan rlah 1 IWltl -
daJd tıy tlarln ı;a tılncn.ktır. 

C. L. Kunıı C'lnct 
310 35!i Sofm ıarabı 
200 T.?O Sotm bı 

70 
200 

70 

105 
2l)O 

1 

Sorra earabı 
Mlıtkd aa.mbı 

M t şarabı 
60 S!fel b a 

VİLAYETLER 

Dahiliye mütahassısı 

al ınacak 
Zonguldak Ereğli Kö -

mürleri İşletmesi Sağlık 
Teşkilatı Başhekimliğin -
den : 

%onguldnk'tn ErC'ğll Kömürlerı Iş
letmesi: sağlık teşkillltına 300 lira 
ücretli bir dahiliye mtllehassısı a
lınacaktır. Aylık Ucretler lızcrlne 
ayrıca pahalılık zammı vertlmeklc
dir. Talipleriıı 2~. 12. 942 günü ak
şamınıı kadar Zonguldak'ta 1 !etme 
umum mUdUrlllğilııe mUracaatları 
llAn olunur. 3014 

Şose inşaatı 
Eakl.$<'hlr Vllilllltlndcn : 

••llornıayonunda yapıltıc kur 

50 
Depozito 

340 C. L 
200 C. L 

70 C. L 

Kunı 

Kunı5 

Kuru 

1 - Eksiltmeye koruın iş Eskl~lr -
Kütahya )olunun (4 600- 6+3GO> ki· 
lomctrelcrt nrruııncta 60SC ve sınnl lmn-
1 u olup keş t bt."'dcll C2:l019 21) lira -
dır. natı ıııoo ı dır Şı rtnaml! ve v t 

ırUn kom yonda 1 lir 1 tek 
l zumlu vef! a rll'le Uı k! gtmıl 

lrneleri. (10:126) 6;,.>5 

Koyun eti alınacak 
Kanı As. Sa. Al. Ko. dnn : 
30. 11. 942 ele 20 ton koyun Ptl-

lst kU çıkmadı ınd yen d n 
maddeye st n d n kapalı znrn 

sHtmeye konuldu Il t mln t 1800 
a l'V!laf kolordu vs.-ı.r rl r. E lltm 

12. 942 pa7::ırt nU sa t 15 t 
rsta yapıl c ktır. tstekl rln mt'Z
r ün ve sa tt n bir at nre ha
lıyacaıklan w. 1 f m tup arın ko-
yona verm 1 r. (10527> 6554 

Tamirat yaptırılacak 
Ka~ri As. Sa. Al. Kom dan : 
Keşif ~clı lo;4o;s !ıra 87 kuruş o· 
Kayscrı hastanesi tamir işı kapalı 

la ek i lıme>e knoulmu ıur. ilk kmı· 
ı l UıO Jırad ır 1halesi 24. 12. 9;f2 rer· 
be gunu saat 16 da mıntaka s:ııın 
a komi•vonunda yapılacaktır. Ke~if 
şerait her 1:un komİs>onda ı;orulebilir 
eklilerin teklif ve teminat mektupla· 
le etılı>et vesıkalarını ıhale saatinden 
u bir saat evvel komuyonıı vermiş 

09llhın.malarL (10525) 6556 

Kerest e alınacak 
Caoakkale SıUUı Tamirhanesi Sa

. .. llll Almaaından: 
1 - Tamirhane ihtıyacı ıçin 312 
tre mUdbı mııhtelıf ebatta fırın. 

25 

00 ~ Kurnş 
tur. nayUcro ve sayın ha kn lllın 

olunur. 302-. 

Y Bu g e nç g e lln · 

GÜZELLİ K VE 
• ~ p 

BAHTIYARLIGA 
bulmuş 

stlrgen kerestesi tanurhanedc «Ailenin çirkince bir uzvu 
lim pazarlıkla aatın alınacaktır. 
ı - İhaleaı 23. 12. 942 çar amba tcl:ıkkl olunmakla beraber, 

aaat 15 te Kur1Junlu"da tamır. butun umldlml kıı.ybetmış-
oe satın alma komısyonunda ya k n otuz yaşlarımda evlen-
caktır. dım Zevcim diyor ki Mu-

3 - Muhammen bedeli beher met-
mlkibı l60 Urad n 49920 llrndır. vaff:ıkly timin ve onu tcs-

4 - Kati teminatı 7488 lıradır. hlr edişimin yegAne Amili 
5 - Şartnamesı her Jit'(ln komısyo- şayanı hayret t enim oldu 

uzda görülebilir. Onu da evlenmeden bir kaç 
6 - Taliplerin muayyen gün ve hafta evvel kull:ınmağa baş-
atte teminat makbuzları ve ~ 
Yılı kıınunun 2 ve s cU maddele- !adı ım (Beyaz renkte yağ-
nde yazılı vea ikle birlikte komis. sız> Tok:ılon kremine mcd-
ııa müraoa&t etmeleri ilin olunur yunum O çırkln ve donuk 

(10853) 6869 cıldımı adeta yeni bir şekle 

Hususi şartname muc hince raYlctc 
husule g<'lcn ytıkseltmclcr mUt('(lhhldc 
ayrıca Ö<l<'ıunektctl r. 

2 - Bu IS<: alıt ıartnumclcr ve cvr.ık 
ı;unlardır: 

A> Eki< itme eartruunceı 
Al Mukavele proJ<'SI 
C) Bayındırl k le eri l!'en<'I sartnamcsl 
Dl Şose ve k prtilcr fenni ınrtn mes 
E:ı Hus 1 f tnnme 
Fl Kesır ccıvell. tl}ııt bordurosu. mct

J 

top n n daimi en 
eUmencc y pılacakttr 

4 Eksiltme kapalı z rt usul y!c yn-
pılacaktır 

ti - Eks ıtrncye ııtreblbmk lcln la 
tc-klllerin : 

a l 1876.44 ııraıık muvııkknt tem nnt 
vcnncsı. 

bl f~ nz 10000 liralık bir in at ıaı 

h8..$nrdı ına d ır b r bonlK'rv si ve bu iş 
ldal'(!' ed b lcc k m il ktld rıı h z ol . 
duıtunu mU~h" bır banka refenınııı n 
e-kslltmen n yapıla<"atı ııtind n en az ne 
ırlln evvel h da 1 c v ı > t N t 
mUdUrlül!ilne marn nl edt.>rek al 

tmcst l!ızımd r. 
6 - T<'kl r m<lktııplan yukarıda il -

cUncU mnd<te<tc ynzılı saatten blr sa t 

evvellne kndıır vl Yt't m kamına mak· 

mektuplann 
nihayet ucnncu m dd!'d yazılı at k -
dar Jrelm s oımaS1 ve dı~ z rflnnn mil • 
hOr mumu ile iyice knpntılmıı olma 
ıtızımdır. 

Postada oln<'ak ııcc\"fllckr kabul c 
dilmez. (10538) 659'1 

Bayi aranıyor 
E&kl.sMl.r Belediyesi .Elcıctrü< ve Su 

ıar ldarestnden : Şoför alınacak ifra ve bana yeni bir sc-
Aakara Gamiz<ıa K. lıgından : vimllUk b:ıhş ttl . Tokalan Kaplanlı auyunun Ank "da mtısı -
Seyyar ta)"}"are defi bırlıkkrı ıçin iic- kremının cildim üzerindeki nm bir tıqJe v~ le1 30-U 1942 ta-
• _ ..... _ L _11.--ı. ···- ebli-tli .,.. rthlne mOMdlt ca"'8l'llba KtlnU aaat 15 

...__ ~ ... - ~·- ,. ..- tcsirl adeta mucizeye ben-lör alınacaktır. te Bel~ Enctımcnt hu W'Ullda acık 
Bu toförlere yal'tlacak sınavda g6' - zer' arttırma aurctb'le U\alftlt yapılacuıtm -

leri kabiJiycte gore 60 -80 !ıra uc- dan tallll olan!ann mezkOr ıı1ln ve 88-

ve aynca bİt' er rayını verilecckqt. ~111111111 1 1111111111111111111111~ tte bazır bulunmalan ve bu bU11Ultt."1 
• tatııl:Mt almak ve 611rtnam nl nn 

llparı.lacak uğlık muayenCSI ve soru~· = Satılık arsa =- lılt'"~lenn de Belcdtye Rlyaeetlne •mU· lup !IOt1Ul1da orduda çalışmı)a clve - : .,~ .. 
•lllllPlli" olduiu anlaşılanlar M. M. V. gÖS· : : racantlan 1lAn olunur. 

.ii yer ve va:rlfclcrde çalı,acakları· : YenleehlT Sılıba.t VeltAli!ıtl ya- : (10T70) 
noterden tudikli bir tenetle ceııhhüı - nuıdıa ~ eaha .klnde 278 met. : 

6762 

P tce!klerdi"r. : relik pa.nıelleıunlt anıa UWa ııAn E 
Emsalleri muvaz:raf veya yedek as • : mernurıuauııa mUraca&t. : 

lik bhmetine çağırılanl&rln iktttleri '=i 111111111111111111111111111111 il;:' 
"lir. 
Talıhüt edilen müddet zarfında he.r 

• bir sebeple hizmetine lüzum kal -
iındm İ)ten çııbrılanlar bir hak 
siiremmer. 

Baıb izahaı içitı Ankara Garnizon 
lıjı.nda J. Şube Md. ne başvurulma ı 

(10809) 6863 

K apsol alınacak 
k.M. V. 4 No.lu Sa. Al. Kom. dan 

bw 
700.000 erlceokli dişili bily{lk ve 

.000 erkekli dlelıll kücUJc alemln
kaI>SOla verilen fiyat pahalı gö-

dUğUnden tekrar ;ıınzarlıiı 23. 12. 
ça.rşambn g(lnil saat 15 tc Salıııa

a M.M.V. 4 NQ.lu Sn. Al. Kom. 
.vapılacnktır. Sartnıı.me ve nUmu

hl'T gün o leden evvel gortılür. 
ki terin belll gün ve sa tte 4918 
ık teminat! r yle komı.s.vona el-
er!. (10714) 6773 

Sığır eti alınacak 
48. Pos SOS6 Satın Alma Komia

ndan Safranbolu 
İhtiyaç için 20 ton sığır eti pa
rlıkla 27. 12. 942 cuma gUnu As. 
as. SO!'i6 Sa. Al. Kom. da satın a
lcakbr. Hususi ve umumi şartları 

&Un adı geçen komisyonda ırö-
lebl!ir. Tııliplerın pey akçelerlyle 
Zkfir giindc komisyonda bulı nma-

(1084) 6888 

Kış sebzesi alınacak 
~ Poa 5161 S ı. Al, Kom. clnn: 
2ırde ıki ayda teslım ve mukave
e baı.tlanmak suretıyle 340-0 kilo 
Ua. 3400 kilo lal;ıana ve 3400 ki
ısp nak satın alınacaktır. Pıra-
ıın katı teminatı 4 lıra 15 kuru 
ananın 84 llrıı 15 kuru ve ısp na 

109 lıra 6S kuru tur. Pazıırlı ı 
12. 042 gllnu saat ıs te S rıkı -

dllkı Sa Al. Kom. da yapılacak
r. Ş rtlarını ıı;ör nek ıstiver ter her 

i s Uerınde ve Is eklilerln 
belll giln ve saatte sözu ı.ı-ece.rı 
layona elmelerL 

(10896) 6931 

~ ' Sığır et i alınacak 
.\a. Pos. 760 Sa. Al. Kom dan · 

HaskOY 
lo 000 liralık aığır eti 28. 12. 942 

rtesl gUnü saat ıs t Ha ıcıo -
760 Sa, Al. Kom. da pazarlık! 
ın alınacaktır. Evsaf ve şar~11a
her gun kol1Yi yoııdıı görulebılir. 
klilerln belli giin ve saatte ko
Yonila hazı r bulunmaları. 

(10898) 6929 

Kuru ot alınacak 
bıak As. Sa. AL K • dan : 
llırtiklerimi1 ihtiyacı ıçın komisyon· 
ltıe.cuı evsaf ve ,arınan.ey<: ıttlre pa· 
ı&cta 100 ton kuru oı sann alınacak · 
~arlık 2'J 12 1942 Jtunu saaı 1 <; 

"1. Ko da yapıı.aıkıır. 
(10761) 6768 

Mutabiye malzemesi 
alınacak 

E r As~c.rl Satın Alma Ko-
Yonundan: 

Ordu ıhtiyacı itin cins ve mikıarlariy
le muhammen Hyaıları aşağıda yazılı ycdı 
kalem muıabi)e kapalı 1arf usulİ)le ek· 
iltmeye konulmuştur. Ek!lilımesi 22. 12. 

942 salı gilnu 11 de Eskişehir Lv. lmirÜ· 
ği saıın alma komi!lyonunda yapılacak· 
ur. Evsaf ve şeraııi ı;ormek isıi,·enler 
her gün m~i zamanlarında görclıılirler. 
J,ıeklilerın kanunı şekilde hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihale saaıinden bir 
saar evveline kadar sözil gec;en komi!lyo· 
na vermeleri şarııır. Posta ı.:ecikınelerı 
kabul değildir. 6552 

Muh. Fı. Mikıan Cinsi 
Lira Kr. 
2 50 

' 00 11 51 

1000 
7500 
1000 

,5 12000 
1 00 7500 

70 
50 

7000 
12000 

Keçe belleme 
Yem torbası 
Kıl çul 
Gebre 
KıJ kolan 
tp yular 
ip yular sapı 

Tomruk biçt irilecek 
M M.V . lstanbul 2 No. lu 

AL Kom. dan: 
Sa. 

15000 metre mikft.bı tomruk Da. 
day böl esınde btıııırılccektır. Taiı. 
min bcılelı 37500 lira muvakknt te
minatı 2812 lıra 50 kuruş olup 21/12 
/942 pazartesi gtinU aaat 14 te Kom 
yon binasında ihale edllecekur. 
Şartnamesi komısyond.a görUlcbıle • 
ccği gibı 188 kuruı mukabilinde de 
Kom. dan alınnbıllr. Taliplerin kanu. 
nı vesıkalarıyle birlikte bellı gün ve 
saatte mürac atları. 

(10604- 6693 

Sığır et i alınacak 

Çan kkale arniznn Sa \I Ko d ıı 
lhtıyaç ıçın 36TıOo kilo ı;ığır eti aatın 

alıııae ktır I' z ırlı.P;ı :?8 12.9~:t paur • 
it ı •IJ'lU s at 13 te ynpılac ktır Mu. 
hıımıı en bede i 8ö0 O !ıra kati teını
natı ~00 lıra.dır. ~·v ıf ve ıırUan 
her ıhı koıı lsynnda p:ıırulebilır l tek. 
Jılt·rın ıhaie gunu konılıyonda hulun. 
mal lrı. 61130 

Kuru üzliim alınacak 
En.urum As. Sa Al. Ko, da : 
J ıı ton kuru Uz Um pnzarlıkl • rııüna. 

ka aya konulmııştıır. Munakasa ı 
2.1.043 p~:r:art" ı gunu sııat 14 te ya.. 
pıla<' ktır. 1 ahmln hec~lı 111300 lir 
olup ıcmlnatı 2n6 liradır Şartname-
81 her ıı;un oıııiı\on.da ıı:ortıt .. hilir 
l s t ki erı 1 hellı gtın ve att~ temı. 1 
n tia vle hırlıkıe komisyona ın ır -
caatlan. 1838 1 

Çizme ve iskarpin 
yaptırılacak 

lstanbul llc!C"dıye i nden : 
ltfn.ıyc aıııir ve e l radı ıçııı YRJ1Urı

l.1cnk 401 çıft çizme ve 40 çift ı .. kaı . 
pr:ı kapalı r.arf uısuliyle eksiltıııeğe 
konulrıııı ıur. 

Çı7.ındcrın beher ı,;ıftın muhammen 
bedeli 45 lırıı ve iskarpin cnn lıcner 
çıftın muhamrıırn hcddi -3 Jıro olup 
ıııcC'ııııı 11•1un ilk temin ııı 142~ lira 8 
kuru tur. :; ırtnıııııc '/, bıt ve M uaın<-
1 ıt ~Hıclurlugfi kalı minele firUlı hılır. 
İhale 4..l 913 ı az ırıe~ı ı:ıınu sa!Ll 16 te 
Dııiıııı Endiıııencle ~ apılac.'aktır. 

'l'nlıplerın ılk teminat ıııaklıuz v"yıı 
mektupllln ve kanunen ibra:ııı llbııır. 
gı lı·n dıı:n veslkalııriyle 2<t.!l0 No lu 
ka·ııınun tarifaıı ı;ı·vresiıııde lıazırlıy ı. 
eııklnrı tcklıf mektup! ırını ihale gıınU 
snllt J4. <" kadnr D ılrııi l~ncıınll"ne ver. 
ıııı•lcri 11\zınıdır. 118 

NAFIA VEKALETİ 

Bay Saip Barışkan'a 

Nafıa VekalcUndenı 
Vazifesini terkeılen ve aclresl ma

lum olmıyan Trabzon viliyetı nafıa 
yapı l§leri fen memunı Saip BRrış. 
kan'ın ilkkAnun 042 sonuna kadıır 
vazifesine dönmediği takdlrcle mUs
tafi addedilerek hakkınıla kanuni 
muamele yapılacağı ılt\n olunur. 

(10851) 6867 

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 
Aynca : Yeni 

filmi. 
Seanslar: 14,30 • 
18,30 ve 21 de. 

T L 6294 

spor 

16,30-

U L U S 

Sayı n Bayanlara 

M.ÜJDE 
ve tıcr dns mantoluk ve ) 
lık parça r en uy un tıy 

e 

tılm ktadır. Kendi elimizde ya -
pılnn 1Y'I. temiz ve sn lnın l& 
Devlet Mcınurlınrmn nync.ıı ko -
lnylık yapılır. 

Kürk ve tuhafiye 
Ticarethanesi 

Hasan Saidi 
Y ~lr Ata tirk Buhnn Ka 

1 lac Aı;ı. alUnda No. 201 Tclclon: 
6259 Ankara '"IG9 ı>ll 

JANDARMA 

Sadeyagı alınacak 
Jaıu arma Satın Alınıı. Komi yo

nu .13 kaıılıgıııdan : 
Cınsı sade~ a~ı mıktan 4336 kı lıı, 

muııaınmcıı bedeli 19078 !ıra 40 
kuruş. ilk tcımnatı 1430 !ıra 85 ku 

Teknik ve t icari 
Almanca muhabere -

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

Müracaat : Posta ku -
tusu 102. 253 

Kirahk. daire 
Sıhh!Ye v ıetı el\ 

a1le le n vı> a yazth llC")'t.! 

ı nlu il'11.ÜI oda b r hol l3a n m • 
b ya ı Td. Hl53 ıı:cee 3307. 3028 5 1 

111111111111111111111111111111111111 

= Dr. Niyazi ismet Gözcü § -
: Anafarıalar Konya sokak No. : 
: 14 Salıi !!canim aparııman kaı 1. : 
: Pazartesi, çarşamba le cumartesi -
: gunleri saa 16 - 19 arasıııda has· E 
: taıarını kabal edecektir. _ 
: Telefon "2'591" ıle rnndl!'VU : 
: alınması nca olunur. 408 : 

i'ıı ıı ııııııııııııııııııııııııııııııı 

Daktilo ahnocak 
Ani< Ticaret ve ~ Odaaı Rl-

)'nıK ndcn ; 
Od ıza ımını:ınıa 100 Hra U('!'Ctl 

blr daktilo alınacakUr. İstcklllcrln bl 
hafla zarfında mUraca Uan 368 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. 1). Ankara Hastanesi 
Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hastalnnm Yenişehir Atatürk 
Bu vnn Aru:l Apartmanında ka· 
bule başlaımış.tır. Tel: 5507. 

162 

Satılık tuğla 
100.000 adet tu~la U) uıı f yatın 
tılıktır. Müracaat Bu dny S losu 

kars ında arabacı dükklinında Seyfi 
T 1: 1116. 394 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YA~AT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartmanına 

nakletmhıtir. 

ANKARA BELEDİYESİ 

Her cins ölçü ve tarh 

aleti kullanan ve 

satanların 

nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden 

Ö lçu ve tartı ııleHerhin 1943 yılı 
l nelık mua> tne ın lıııJJlanaca ınılan 

cilt rınde 19 n yılı ilk wy hııt nclık 
nıuııy ene dnı ası t 1) an ölçü &alıııı
lerıııı ı l 1. 19 ıa tarıhlnden 3 ı 1,9"'3 

nu ak aıı ıııa kadar ınc kfil o1ı,:ııle. 
rinın cınsınl, ı,;t erıııı, mark 1111, nu. 
ıııar ıııı ve ııııktarru bıldırır b n r 
ı ııllıı he) nıı ıııe ile Grıııı Merkezi 
Beleıliye ay r memurlıııtuna mUraea. 
atla ıııur ea t vesıka ı alnı !arı ve bu 
ınUcldı t zarfında ınür ("aat etrııiyen
lerin ölçbler ni ın•ı ı ı inin 17 ın"ı 
ırıa<lde ine tevfıkon ceza gort C'rkleri 
iltın olunur. ll924 

Ankara Defterdarlığı 

Tesisat tamiratı 
Ank ra Dt'ftarlığından : 
Ke ır beıleli 120 Jirad:vı ibaret ol n 

Oahrive caddr inde Ye enhe' Malıyc 
uhesinln k lorıfrr tNli atındaki arı. 

zal rm lslfıh ve tamıri ı ı p z rlı 
kon lmu tur. 

t tekiler n 23 12 !U2 tıırlhine mOsa. 
dif çar mha günU at Ul tc Def er. 
darlıkı topl!ın.'lcak komi .> o-ıa ı r -j 
caatlan. • 21 

İnhisarlar Umum Md. 

Ambar tadili işi 
İnhısarlar Umum Mudi!rluğUn • 

den : 
ı - Ke§ıf, plan ve şartnamelerı 

muclbmce Paşabahçc Rakı Fabri -
kası nrnbarlannın tadilatı ışı kapa. 
lı zarfla cluııluncye konmuştur. 

2 - Muhammen bedelı 2S410.9G 
Jıra ve muvakkat temiııab 2130.82 
liradır. 

3 - F.kslllme 22. 12. 942 aaıı 
ü ıu saat 10.30 ıla Kabat.a~ı"ta leva

.zını ulı• sı alım komisyonunda ya· 
µılacaktır. 

4 - ht: ıf, proje ve şartnameler 
her gün ogledeo sonra sözu Kecen 
ubcılen ve Ankara İzınlr bıı.şmü -

durlUkhnnclen 142 kuruş mukabi
lıııcle alıııabılir. 

S - Münakasaya gireceklerin 
mUhUrlü ekil! mektuplarını kanuni 
vesaikle yüzde 7.5 gtivenme parası 
m ıkbuzu veya banka tcmınat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapa ı 
zarflarını ihale günü eksıltme aaa. 
tındcn bir saat evvchne kadar mez.. 
kur komisyon başk nlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lllzımdır. 

Postana vukııa gelecek gecıkme-
lcr kabul olunmaz. (1933) 100 

Depo yaptırılacak 
inhisarlar Umum Mudurluğunden : 
l - McHul ke~ıf, proıc ve şarıname

lcri mucıhıncc Samsun'da yaptırılacak 
c;;ay, kalı\c ve di"er mevad<la aiı depo İn· 
şaaıı kapalı zarf U>ulıyle cksilımeye kon
mu~ııır. 

2 - Muhammen ~eli 56609 91 Iİ· 
ra nıuvakkaı ıtnıınatı 4245.75 liradır. 

3 - Fk•ilıme 22.12.942 salı gunu a· 
ın 11 de Kahaıaş'ıa le,.-azım şubesi alım 
konı1>)'0nunda >apılacakur. 

4 - Kc ıf, proıe ve şannameler her 
j:Un ıığlcden nura sozu eçnı şubeden 
ve Ankara hnıır başmudurluklerinden 
28~ kuru~ mukahılinde alınahılır. 

S - Munaka!la\a gireceklerin muhur 
lu teklif mektuplarını kanuni ves:ııkle 
r.o 1.ı; ~ııHnme para ı makbu:r.u veya ban· 
k:ı ıemiııaı mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zv1larını ihale ~.:niı ek'llıme ~= 
ıııindeıı bir ~aaı evveline kııdar mezkur 
komisyon ha~kanlığına makbuz mukabi· 
linde vermeleri llzım<lır. Postada vukua 
·el(cek ,,:(ciknıeler kabul olunmaL 

(19~2) 101 

P· T. ve Telefon Umum Md. 

Pelerin diktirilecek 
P. T. T. Umum MüdUrlil Onde'rt: 
MU t:ı.hd mın iı: n ipi , kopça, 

du •me \ e buna mümasıl d iş m ze
m ı mOt ııhh de JUt olm k v kuma· 

ı d rcc v~ r lmek Uz.ere ''6000' tane 
l>C' rın k p ı zarf usul .vle l'ksl Lme
ye konu mu ur. 

Muh m n b('(feli <12600> lıra o-
lu ı mu\ t temln tı 92;:ı 1 r r. 

lh le 28-12-942 tanhinC> mu nd r 
p nrt 1 unu snat 16 dn Ankarn'dn 
P.T.T. Umumi MUdurl k b n ında 
millt'Şekk 1 alım \e satım kom o· 
nuıı la ) pılı:ıcaktır. 

Buna alt şartntllneler her giln An
knrn'da P. 'l'. T. Levnzmı MUdUrlU • 

un n. !stanbul'da Yen Valde Hn
nında P. T. T. Umumi P po Ayn ynt 
Muhas pli nden bedelsiz o arak alı-
n lir. (10759> 6781 

ENSTİTÜLER 

Hamam ve fırıncıların 
nazarı dikkatine 

Yüksek Zıraat EnlitılsU 1ktısadi İş
letme M udUrlügü•:ıden : 

\gaç guv(lesl 'e kok olarak far.la 
mık ıXla odun ı;at ılac ktır. 'falıı• o
lanların 23 12 M2 ç rşaınlıa p:Onll sa
at 1 'i fr Keçiören ad alt cnclde 1 ilr.c
rinıd•· ı-ııkl 1.ıraat ıncktehi ilurnğın<ln 
Yük ek 7,lr ıat füıstitfl lı fklltişadl f • 
l<'tnıe '\fildürltlğilne nıuracantlnrı il n 
olu•ıur. 689" 

ANKARA V ALİLİG1 

Söğüt ağaçlan hakkında 
Arı:k.ara VlltıyeUnden : 
2906 JlllJılı nebatları hastalık ve za -

rnrlı böct'>klenk!n l«>nıırna kanunu mu -
el ce iıı<momot h&ieresının ıı.uıtı aı al· 
Unda bulwıan BaraJ, Acnrkadın. Onnan 
CUUlt1, Bnl.k&t. Dikmen, lmra.hor, Ka· 
yat CCVN!SI lclnde kalan 81lhadııkl ııö -
ğilt lltntlnnnın luıfef'eden kurtanlmıun 

le n cl&Uann K(ivde ile blrıe.tlkleı1 nok
tanın 25-50 sıınUm ;yukarısından kes t • 
l1K'BI ve lı1<:C dalların yakılması, Ya&lı ıı. 

tatlar Uzer nde ve fide hal1ndc katlyc."11 
ln<.'e 8Ö Ut daU bırakılrnamruıı 8Ut<'l YIC 

mücadele 1craat kararlaııtınlfnıttır. Bu 
Llln kanunen mU4<ellc.f bulunan sahipleri 
Ve6'8 klracııan ve yahut hUkml ı;ahıslar 
tarotından nftı~ct 1·3-1942 tarihine ıca
dar ııuanıması. bu müddet znrr nd mU
kellcn)ctlcrlnt :vaıınıı.yanlnr h ldcınd 

kanunun ceza htildlmlcrl.nln tatb kı cı

bctmc g Mlcccıtı nlAka.darlara tebUt ve 
il~ olunur. 

Şase yaptırılacak 
Ankara Valılığlnclen : 
1 - Nafıa müdurlugüne ait bir 

adet Stodıı Bnkcr marka kamyoıı 
yaptırılacak ııase isme talıp çıkma
dığından 14. 12. 942 tarılıinden ıU
lıarcn 10 gUıı mUtl<letle pazarlığı 
koııulmu. tur. 

2 - Ke ıf bedeli 1800 lira ve 
muvakkat teminatı 135 Jıraılır. 

3 - lsteklılcriu bu miktar mu. 
vakkat tenıınat veya makbuzlariyle 
1'ıcaret Odası vesıkalarını hamilen 
24 12. 942 tarihıne rastlıyan ı>er -
ııernbe gUnU aaat 15 tc dalını encU
men rei lığine gelmelerL 

4 - Bu iue alt k.-.şıf ve ıartna
me:vl her gün nafıa mUdUrlUğtindc 
örcbı leceklerl. 

(10804) 6923 

ZİRAAT VEKALETİ 

Memur alınacak 
Zirnat Vekılldiııden : 
VekAletlmız merke~ ıe kil bıcln 

ınunhal 60, GO 'c 75 lira ucrdle hare. 
nıe dahıl kAtip daktıloluklıırn mUsa
b ka ılc ıııcrııur al ınacaktır. Orın 
mektep mezunu bulun ııadıgı t ıktirde 
ilk nıekh:p mezunlan da mıısııhnka ile 
lmtiıhana ı tirıık cltırilecektir. Mlıaa. 
baka iınt hanı 28 12.942 rıaz:ırte6i gli
ntı ıt 14 te y pılııcaktır. A.!lkerlikle 
a ka ı olını) n taliplerin VekAletı. 
mlz Zat !eri Müdurlu " ilnıkrl alacak
ları 1 t.alepn me ıni dolchırup lüzum. 
hı v ik 1 ri> le hirlıkte 26 12 !H2 tn
r 1 ine kııılar Zati teri Müdıırlııgım 
ıııuracaıı.ı ctınekri ilAıı olunur 

-5-

T. C. 

llRAAT 
BANKASI 

. 

·DACA• 
BiRiKTiREN 
RA~T-bD'D 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kumbaralı ve ibbanrz taaatTUf heeaplannda en az 

50 l irası olanlara bir aene içinde qağ.daki plina göre 
ikramiye verilecektir: 

4 Ade t 1000 lil'al* 4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

liTa 
4 " 500 " " 4 H 250 N • 

40 ' " 100 " • 
100 " 50 " " 
120 " 40 " .. 
160 n 20 H .. 

Y.uraJar senede 4 defa, 1 l Mart, 11 Haziran, 1 t Ey
lül ve 11 Birincikinwı tarihinde çekilecektir. 

D iKKAT: HeaapJ.armdaıki paral ... bir sene içinde 
50 liradan af&ğı düpniyealerin ikramiyel4!ft % 20 ıf az
lalattırılacaktır. 

~----------------------# Buğday ve mısır unu alınacak 
Kocaeli • Arlfiye Koy EnstitliBU ve Eğitmen Kunru Satın Alma 

Komısyonunclan : Miktıırı Fiyatı Tutan İlk teminat 
Cinsi Kilo Kunılj Lira Kr. Lira Kr. 
llu clay unu (% 9S ranılmanlı tek 40000 98 39200 - 2940 -
tip.) 
.Mısır unu 20000 M 10600 - 0795 -

l - Yukarda cins ve mi1uarlan yazılı iki kalem un kapalı zarf usuliyle eksik· 
meye koomuşıur. 

2 - ihale Adıpıuarı Belediye binasında toplana~k 'ı.,, komi~ tarafında 
24·1. d kinun-1942 perşembe gunü aat (15) te yapılacaknr. 

; - il r iki un parti i Ayrı a)rı ıhale cdılecekıır. 
4 - hıeklilerin ittirak edttckleri her paniye aiı ilk teminatları ihale saatindetı 

evvel Adapaz.an Malmüdurlüjüne yarımıaJan ve yahut banka ıeminar mekrupJan
ru komisyon ba$kanlı ına ibraz etmeleri lizımdır . 

o; - Talıplerin eltsilrmeye İJtirak edebilmel~ri i~n 2490 No. lu kanwıun ~ 
tirdiğl ve•ikaları hai~ bulunmaJarı şarttır. 

6 - Teklif ıarflarınıo bir 5aat once komisyona vcrilnNl6İ veya bunu temin ede
cek $ekilde gönderilmesi. 

Yukarda yazılı iki kalem una ait şannaıneleri ~ İ(İll htt gijla Arifi,.c"dt 
h. ·» Ensıııusu Mudurliıitune bqvurulması- 6670 

..11111111111111111•11111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -§ Belediye Hastahanesinde geceleri § - -- -
~ nöbetıi tabibi bulunacak i 
- -- -§ Belediye Reisliğinden : § - -- -: 1 - Geceleri ani Ye mü.tacel Yakalarda hasta • - : 
: hiplerinin müracaatlannı k&l'frlamak Üzere itfaiye 5 
: meydanındaki Belediye Hut.....mde bir nöbetçi ta- : = bipliii ihd .. eclilmittir. = 
§ 2 - Nöbetçi tabibi 10-12-942 pertembe sününc1aa ! 
: it ibaren h• gÜn aa&t 17 den erteü ~ 9 a kadar 5 
E vazifMi bafllld.l bulunacaktır. Tabibin emrinde ieil : 
: vakalara yetipnek üzere imdadı uhhi otomobtli ele,,..._ 5 
: dsr. ' : 

= -: 3 - Nöbetçi tabiblii inin telefon numarau 2257 dir. 5 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:!• 

Satıhk arsalar 
f5tanhul Defıerdarlıiından : 

dNsl Dosya No. 
S2151/486 Büyiikadada Maden mahallesinin si Ayana'\ola 

yeni Yılmazriirlc caddesinde eski 24 yeni 22-1 
No. lu 39 pafıa. 182 ada, l' parsel "445 mec-
re murabbaı arsa. 

51217-1114/ 95 Meçıdiye köyünde 9 sı-fıa 63 ada. 8 panel No. 49380 3794 
lu 9876 metre murabbaı arsa. 

Yukarda yazılı gayri menkuller kapalı zarf usuliyle anurmaya çıkarılnus he dııt 
ıalip zuhur eımediğındeıı 30· 11-942 tarihinden iıibarcn bir ay içinde pazarlıia bı,. 
J..ılmışıır. lsıeldilcrin muvakkat reminat makbuzları ve nufus huviyet CU2danları ile 
birlıkıe 22-12·942 tarihinden iribaren 30-12·942 tarihine ve haftanın J>Uartcsi • 
çarıambı guııleri .saat 14 ten 16 )'a kadar Millt Emlak Müdürliljune müracaaılan. 

105 2081 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Beleclye Reisliğinden: 
1 - Çabpalk ftZiyetre 01mıy1111 ft)'8 belllW buJuamıyııo caksiler bek

leme aıahalknnde ve caddelerde dunnıyeaılmr. 
2 - Bekleme mabaUiodc ve caddelerde duna uıbiler müperi 111ma,. 

med>urdur. 
3 - 8azJ şollkleria müştırilercMm fıızla iki'« ~ ftld flkl

vetlcrden ~imiştir. 
Siclyeti olanların 1358 - 062 - 2911 - 2470 - 2960 - 2113 • 29'6 • 2890 

numaralara telefonla müracaattan rica olunur. (I02Rl) 630~ 
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:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ----.. .. ------
Makinist alınacak ---

-
Ankara Telefon Müdü rlüğünden: 

---
: An.ka r a v e İstanbul telefon santrallannda staj görüp : 
: yetİitirildikten &<>nra lüzum görülecek yerlere gönde- -
E r ilm ek üzer e müı;abaka ile Bölge Sanat Okulu m ezun- : 
: larmda n m akinist a lınacaktır. _ 
: Müsabaka 3()..12-942 çarşamba günü saat 9 da An- : 
: kara, İ stanbul ve İzmir Telefon Müdürlükleriyle A y- : 
: dın, Diyarbakır Konya ve Sıvas P.T.T. Müd ü rlüklerin- .. 
: de yaprlacaktrr. : 
: lı>teklilerin bu m üdür tüklere m üracaatlan ila n olu- : 
- nur. ( 10673) 6704 --
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

. . . 
ADEMİ İKTİDAR-~iBEL6Ev.şE~LİGİN.E . 

f " • ... ' .... ' • 

, . · .... K~~~·-.··. ·;·:· ... ~ •·' ·•. 

F O. Rl .. O~Bl N 
5 . ve İ. MUAViN ET VEKALETİNİN "UH SATINJ ·. HAİZDİR ' 

HER ECZANEDE BULUllUR . ·ır· P.OSTA~tUTUSU 228 . 
• EçnE İLE SATIL111 · · .. 

- -· - ~ ....... . ... - - - -

..ıJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ---- En güzel yılbaşı hediyesi, hakiki vitaminli ------------- BEL FAM --------- -- -kremleridir -- ---- --
_ Kadın, erkek, genç ihtiyar herkesi memnun eder.~ - ' -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr' 

1 

T apu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
Ankaru Merkez Tapu Sieil Mu -

hııfızlığıııdan : 
Ke-5if do..~ya No. 69 
Aııknra.'ııın Aktaş mahallesinde 

§arknn sütçü Recep, garbe.ı bakkııl 
.Murteza, şimalcn sucu Nuh, ceııu
beıı yol ile çevrili ve Tahsin Kaya. 
lı'nııı lşg ılinde bulunan arsanın ha
zine namına lesçili Deftenlarlıkça 
talep edilmektedir. 

Tapu sicilinde kaytlı buluıunı -
yan bu arsanııı scnetsi& tasarruf hak 
kındaki kaidelere uyarak tasarru -
tunun tnhkik ve mesahasının icrası 
için !!6. 12. 942 tarihinde mahalline 
gidilecektir. Bu yerde aynı bir hak 
iddia edenlerin resmt belı:-eleriyle 
beraber keşif gilnüııılen evvel mııha· 
fızlığımızn veya keşif gtiııünıle ye
rinde mo.'Tlura mliracaatlan ilan o-
lunur. (10883) 6927 

Kirahk mobilyah daire 
Yenl.s~lr'ln en mertı<ezl blr 

yerinde ilç odn bir hol geniş lba1-
k.on ve milştcmiUıt. Yenlşcıh\r 
Kutlu yanı Uçar sokn'k 11 No. 
sn.at 9-12- ve 14-19 arası. Mo-
bilyasız verilmez. 408 

u L u s - 24.. Uncu yıl. - No: 7673 

İmtiyaz ~ahibl 
H asan R~it TA:\'Kt;T 

Neşriyat ve Miiesst'Se MUdürü 
NA~tT uu ·o 

ULUS Basunevl Ankara 

UlKKAT: Gazet.cmlze göndmiılcn her 
llC'VI yazılar neşredilsin edilmesin ge
ri verilmez ve kn)"boluşundnn dolayı 

hlt bk mesullyct knıbul edlimc:z. 
A 

KAŞELERİ . 

BAS, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMA TİZM~~ 
ve bütün ağrılan dernal keser. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 ltase alınabilir. 

\ 

U L U S 

AN KARA PALAS 
1 Y lb • için masaların tutulmasına 

- 1 aşı gecesı 22 ilkkanunda başlanacak 
v e 29 akşamı nihayet verilecek tir. 

2 - Yemek b eher zat için 8 lira olup maı>alarm tu
tulması zamanında peşin alınır. Masa rezerve edildiği 
h a lde m azeret zuhur iyle gelmiyecek olanların paraları 
30 akşamı sa at 20 d en sonra iade edilmez. 

3-Yemeksiz masa rezerve edilmez 
4 - Bed eli peşin veril miyen yerler için, otel hiç bir 

teahhütte bu lunamaz. 
5 - Yemek parası kon şamasyondan mahsup edilmez. 
6 - Sa lonlar müracaat sırasına göre taksim olunur. 

Bü yiik salonda 4 ki~ilik ten a~ğı masa verilmez. 
7 - Ekmek beraber gc tirilmclidir. 
8 - Yer rezerve etmek için "Resepsiyon" kısmına 

m üracaat ve yemek bedel lcrinin tediye edilmesi rica 
olunur. 3032 

..ılllllllllllllllllllllll l l ll llll l ll l l l lllll l ll l llllllllll l lllll l lllllL. -----------------------------
= --------

----il = ---
il A N D o ---

Sigorta Anonim Şirket i Prodüksyon § 

Müdürü olarak eskisi gibi Ulus Mey

dcnı Koçak Han Birinci Katta bulu- ~ 
------nacağımı Sayın dostlarıma bild iririm. 

Telefon: 2687 NiHAT RUTKAY ~ --- -.,ıııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııı ıııı ıııııııııııııııı ıı ııılr' 

Sayın halka 

Cereyan a~ma ve kapama servisi a~ık 
T. H . Anka r a Elektrik ve Havagazı T.A. Şir.kctinden: 
Abone lerimize bir kola ylrk olmak Üzere Kurban Bay-

ramı günle r inde cereyan açma ve kapama servısırnız 

1 
açık bulundurulacağmdan, evlerin i değiştiren müşteri
lerimiz in 3411 te le fon numarasına müracaat etm eler i 
r ic a olunur. 3034 

~--------~------·------' 
---- MÜJDE ------E Satır ve d~ genç Tüne s:ınat.ktın ------- İLLÜZİYONİST --
: Pr. Zeki İshak'ın 

fakirizm teuübelerini 
------------ görünüz -

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

: B ayram g ünlerin d e Kurtuluş ufalt Üzerinde Yağcı- E 
: oğlu Fehıni Efe'nm Şen Yurt kıraathanesinde her saat: 
: değişik ve devaınh şayanı h ayret gösteriler. Fırsattan : 

istifa.de ediniz, koşunuz, h a yretler 'çinde kalacaksınız. E 
iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

• }t8f 12/194Z 

Tasarruf Haftası 
Atlc reislerine şu vazlrclerl tcl
k!n eder: 
1 - Kumbamsız ı:ocukla.nna 

kumbara almak, 
2 - Kumbnmlardnld 

n boşnlttırnrnk 
ra geçirtmek. 

T E RE DDÜT ETME D E N 

HAZ 1 R 
Tıraş bıçaklarını kullanınız 

Hnkl1d fsveç cctııttndm: hususi olanı.le tsvtçrc'dc manıt bir tabrlkad:ı 
yaı•tınlıın HAZIR blçaklnn: ra.ktph .. 'li arnsında bl:rlıncl5hllr. l:lcr >-erde ı. . 
ra.rla arayınız. 
ANKARA: toplan satış yeri: N. trenai1n, Yeni Hal umumi ctcrıaru : 

Fehmi Anlnlı ve &crilcl. Fındıklıya.n Han 31 1stnnbul. 245 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK. YORGAN, YATAK lrulJ4Jımak ııcm ık~ ve b<m de 

sıhho.lb{ızo 
fnydalıdır _ Bir kuş tüyü yastık iki liradır 

Yatak. yorgankın da pek ucuzdur. Adres: lstruınuı Cnkmııkı:ılar, s:ı.n

dalyaetlnr 1<>kak ömcr BalloC-lu K\14 TüYil fabrikası. TC!lclon; 23027 An· 
karada so.t.ııı yor!: Yen.! BW'llO ııazan Aziz CaPCI Aıı:trart.aınr caddesi. 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12-12-942vaziyeti 
AKTiF L1ra 

JtASA 
Altın : san !dloııram 74.616,483 104 054.052,36 
Banknot 
Ulaklık 

DAHİLDEKi MUiiADİJU.ER ı 

TUrk Llnuıı 

HARICTEKt MUHABIR.LER a 
Altın : 18.0 kllOll'r&m 27.0!IR,210 
Altına tahvili kabil ıcrbcat dö
Yiz.ler 

Dlter dövizler ve bOrtlu klırtnıı 
bak.yeler! 

HAZİNE rAHVIT.LERJ ı 

Deruhte e:dl. evrakı nakdiye 
ur.ıııa:ı 
Kanunuıı 6-8 ıncı maddelerin~ 

tevttkan ııazlne tara.tından vaki 
tedb'at 

6ENEDAT CÜZDANI ı 
Ticari Knetler 

E.SllAM ve TAHVİLAT CÜZDANI a 
A) Deruhte · ıı evrakı nakdi· 

yenin karaılıtı esham ve tah· 
vııııt (itibari kıymetle) 

B) Serbest esham ve tahvlltı.1 

AVANSLAR ı 
Altın ve döviz Uzcrlne avanı 
TahvllAt ..tzcrlne avans 
Hazlnel18 kısa vadoU u.v ana 
Baztneye 8830 No. Ju kanuna 

10.025.296,-
144.146,27 

l.167.755,01 

38.115.800, 78 

-.-

158.748.563,-

24..305.462,-

458.567.882,14 

15.322.019,93 

J0.500.68!1,30 

4 .468,95 
9.345.807,29 

ıröre açüan cı.ltı.ı:ı karoılıklı a.vanı 250.000.000,-

RlSSEDARLAR 
MUHTELlF 

Ltre 

115.123.494,63 

1.167.755,01 

89.437.46!5,40 

134.443.101,-

458.567.882,14 

55.822.709,23 

25!1 - 27624 

4 500 000 
S.&lı>969SO 

l .126.779 653 45 

PASiF 

SERMAYE 
lHT. \'AT AKCESI : 

1 •U ve tevkallldt 
Hususi 

rEDA VULDEKt :::ANKNOTLAR ; 

tı 412135,73 
6000000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.7-18.563,-
Kanunun 6-8 ıncı maddelerine 
tevtlkan hazine taratından vak! 
tedlyat 24.305.462,-

Deruhte Edl. evrakı nakdiye ba· 
klycsı 134.44.8,101 
Kıırvıtıtı tamamen altın olarak 
nıı.vetcn tcdavtlle vazcdnen 411.000.000,-
r.ccskont mukablll t!Aveten te-
d:ıvUle ·ıazedllcn 313.400.000,-
Hazlncyc yapılan altın ıcaraılıklı 

avans mukabili 3902 No Ju kanun 
mucibince 11Avetcn tedavüle vııze-
dllen 250.000.000,-

MEVO:'AT: 
Türle Ltraın 
Altın ; san Klıı. 377,422 

8830 No. ıu kanuna aöre hazineye acılan 
avan~ mıık b il Levd1 olunan altınlar : 

106.667.754,27 
l .234.lt>4,05 

:san Klır. 35.5-11,930 78.121167.00 

oovız TAAllHODATl : 

Altına tatıvlll kabil döv1zler 

Dll',:cr dövizler ve alacaklı kllrlnı 

bnklyclcr1 

MUHTEL1F 

-.-
24.347.574,99 

742.848.lM.-

107.001.918,3:1, 

78.124.167,91 

24 347.574.99 

143.150.755,51 _____ __....,.. 
1 .126.779.653 4S 

.d 
ı temmuz 1038 tarı:hlri<len ıttba.ron: lsl<onto hııddl % 4 altın Uzcrlne avruuı % 8 

. ,.. .................................... -.............. ~------------· 
Yeni Sinemada 

BU GON BU GECE 

ııımv LA~IARR - Jl'DY 
GARLAl'D - LANA 

TllR..~ER - ,JA:\fF.S 
STF.:W ARD gibi 4 büyüG< artistin 
urattFklan 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
Seans'lar: 

11.30 ~ 14 - ~.15 - 18,30 - 21 

Park Sinemasında 
Buailn bu gece 

senentn 1!k bilyük supcr filmi 
bMtan nihayete kadar renkli. 

KAN VERGİSİ 
Bas rollerde : RA:-;nor.Pıı 

SCO'IT - GENE T1ERNEY. 

Scnnslnr: 
10 - 12 - 14,30 - 16,30 - 18,30 - 21 
Numaralı yerlerin evvelden a1dı
rılmı:ısı rica olunur. 

Tclcloıı : lll31 

Sus Sinemasında 
Dugiln 10,30 dan ltlbarım 

Druıs... MU:1;lk... NL>şe ... 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
Scans'lar: 

10,30 - 13 - 15,15 - 17,30 - 20,30 

T-eiefoo : 3589 

Sümer Sinemasmda 
Bugiln Bu gece 

hle ve heyecanlı ııahnelerlc dolu 
qk ve vazltc tilin!. 

NAMUS BORCU 
Kahraman fedai) 

ScanS!ar: 
10 - 12 - 14,30 - 16,30 - 18,30 - Zl 

Telefon : 3590 

-

h 

~ . • . • . • • • • • • • . 
• • • • . • • . . 


