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kumas ve ayakkabllar 
önce şark vilöyetlerinden başlanarak 

yakında dağlldacak e 
• 

' 

M. Çörçil diyor ki: 

Afrikada bir 
durak değil 
ıı~ramaya yarıyan 

bir lramplendir 

AllADOlU wtil DEPOSU 
Bilcümle kauçuk malzeme 

emsaline faik 
UCUZ ve GARANTİLİ 

olarak imal edilir. 
lıttuıbul, Cemberlita,, Ye:ılceriler 

Cadcleaı Noı 13, Telı;tt'-!i!ı Lbtiktat 
İstanbul, Telefonı 20671. 

Nutkun yankılar1 

Mihverci 
mahfiller 

''nutuk aramızı 
a~amaz,, diyorlar 

Dağıtma ııı bu ay sonunda IJiyarbakır' da 
başlayıp İstanbul ve Ankara'da sona erecek 

1 ngiliz Başvekilinin 
nutkunun ilk kısmı 

(YazlSJ 3 üncü .sayfada> 

M. Çörçil, Sir John Dili ve Amerik411 generali 
Marshall ile beraber 

Nutuk Amerika'da 
memnunluk yarottt 

<Yarmı 3 ilncll sayfada) 

Menıur Ye müstatıdankre ve bunlann ailelerine Nt
flsız elbi~lik kumaı ve ayaldcaba ftriJ111e5İ hmu.undaki 
t82ırlıklar biımdt üzeredir. Bu maksatla Maliye Vekil· 
iiııde kurulan muVllckat büro, memurlara verilecek 

kuPonıan hnırlamıya ve Yerli Mallar Pazarına, vere • 
~eri Cl)'anın mikcanm, tnemW' sayılanm bildiren lis
teleri haurlayıp bildinniye tı.şlamıf(ır. 
I l"evziae& önce pıt villyetlerimizdea betlaoacalt, 
ftaııbul Ye Anbra'da daiıtma iti en 10D olarak yap&· 

lacakcır, Diyarbakır Yerli Mallar Pazanna dajuılmua 
tcabedm edıdt ve kadııı kuma,Jan ~lmiırir. Bu
nu muıeakıp Enunım ve Traon Yerli Mallar Pazarı 

tevziata bat)ıyacıılc, bunlan Elhıl, Malatya, Sivas, Sam· 
-. Gaziantep, ve Adana Yerli Mallar Pazannın dağı· 
tımı takibcıdKdttir. 

Edıdt kumaşlarının önce dajııılmasını mliıealup 
kadın kumaıları dajııılacak, ayakkabı dagııımı en ııoo 
olarak )"apılacakıır. 

Diyartı.kır'da ilk dajıtma İJİ ill.:klıNn ayının so
nunda bqlayacakur. Dır sene içinde buıun memur ve 
mÜltalıdflnler ve bunlann aileleri elbise ve a)akkabıla· 
nm almıı olacaklardır. 

Edıdc 'Ye kadın kumaşlan üçer meıre olarak verile· 
cektir. Kumqlar yedi Kkiz desen üzerine yapılmıştır. 

~ 

Cörçil'in 
nutku 

Falih Rıfkı A T A Y 
.\fıib muharebelerinin ... 

:--- bdar müttelild• tara
~ kaz•nlacaimda t.pliz 

linin hiç ....... yok---1 "Aıuk bancl- --.ki 
;:.1 ... ., daha bqlamadlın 

Karabük'teki naftalin 
fabrikası faaliyete geçti 
Beykoz'da kurulan tutkal 

fabrikası da işlemeğe başladı 

"'·"dahi, ~ INıkaMi-

Sümm-ık tarafıodan Karahük'te iota ettirilmekte olan naftalin fabrikasmın 
ilk eecrübni yapılmıı w müait netice verdiii anlqılmııtır. Manldtecin naftalin 
ihti,.a a-.taa böyle bu fabrika canılınduı temia olunacak, hari{teo mftalin ithal 
edilmi,ecektir. 

• t.t.._, ~. A.fm.'ma lait ..... cleiil, fabt __ i-t llÇ.......k için lmllam
~ bir lusN-a ,..; 
lıı~~ aöytiyerek, bla -
~lerle Wll'llmak --
~.-i fÖJle ea7'Dlftlrı l -

MemlekeWnim tutkal ilhdyan bullÜM kadar İt'ridııi bir tekilde temiıı olıun
ımlua,dt. 8'...a bir la_. hariçcea idıal edilmekte bir kıınıı da cuıkalın ılk mad
dni olan deri bzıncı.Jvındaıı iıtifade t'tmek suretiyle dahılde imal edilınelueydi. Dola cephttsini gösterir harta 

............... dol..- .... 
~.k, 2-Ha.a 

:reni bir cephe 
~ (çünkü Miat• ÇÖl'Çil'e 
~~~bitirebilmek 7Q-·· aa'Yafluı ..... had
~ ~ııclr'" 1943 te mıiit
~~- Atmanya'ya kup öl
~a bir üminlük elde ed~ 
~)' 3 - 1943 ,..._. 

kalkma haıtain hütiia 
'i~~i- hi•ettiııınek! 
.._~iliz ~inin ... nat-

~ ~~= 1ı':ik-=·= ...... ~-··ona, kendt ..un
~hll teıbıltkeleri apaçlk -
;rı•-..mr. 8qftkil Mmolini 
~ liffrl.i hallkmcla ne 
,.__ eert Ye .......... iee, ital· 
,._. l.aılrı için o kadar ,......_ 
~ ~ İllaafltdW'. Nutka söre, 
L - "-l'pte İtalyan haJ.lunliı h iç 
..... ~et ma.e.i, müttefik
~ ele italyan haıkm.a h~ bir 
~to • k•ltlan yoktur. Lapa
\.; L.~ kaybeden ltalya.
ııııa-... ~-- hiç bir ..,. kazan
---uttır: "Giizelim ltalya ba-

cı.a çsitiyor, bis iee daha 
l'IÇtayız ! " 

L.~ulci, eier İtalyan ha•• 
~lerine tahammül etmek
~-- edecek oluna, t 943 
~ a bütün lt~ya teluilli ve 
ı.;._;. "-•• bombarchmanlan al
~ hwabolacaılchr. Oslerİt 
,.... lan, tehirleri ,.akıl. 
~~rr. 
~ ~ IU lesiltz Bape-
1.t;'i nutkundaki bu fıkralar, 
~'- ha• efkannda, har be 
~ ._ etmek iatiyenlere kart•• 
ı..:...._t'*i uyandmna.k için aöy
lf~lir. Anc ... realiat ln1ri
"9t -.vekilinin, orduda ve fa
~ hl'liainde aynttk'ak olmaj....:-• İtalyan ha llunm ne re
;... • ne de hari>e son vermek 
.:'r'1lh· \i~IÇ bir şey yapamıyacafmı 
'· olduğuna tüphe eclile-

~ater Cörçil, Rerek R usya, 
"i d Afrika cephesindeki ye-
111&1 \ll"Untda11 ne harbin kolay
~ ,,kazanrlabileceii, ne de 
... _, 1\lı'eceği mana••• çtkar
"- •l'I İçm kendi Yatanda,lan
~ •e ınüttefiklerine ciddi iıh
~ •"da bulunmaktadır: " Har-
4. •zun aürmiyeceiin i ve ön
!"aa~eı ve kanh harp yıllan kal
~d.'intı gösterecek h iç bir 
toıc:ae o1rluiunc:lan haberim 
Star!" Ve ııunlan tlave e t 
ltitt ledir: "Unutmaymız k i 
l~ ep ordulariyle Ye sizli po
~· l>Gtiiın A...,.,..'yı a....ca 

.._ li ~::i:k~:.dwu:intmaçaf,: 
~' ladl ...-> 

Memlekette bir nıdW fabribsı i.niuı .için Süınerbank Umum MUdütlüiii ıara· 
fuıdaıı bir müddeneoberi yapılımlua olan fuliyec bitmıı, birçok miitküllta ni · 
- :ee,kos'da ba ftbrib ilcmal edilerek itletmiye acıtmıttır. 

Bu ,..,..._. batüa ~ fabrikalannııı ihtiyacı temin edilecek, .,.,_.. 
,. da _... yüz bia toaa yaba tıu*al vermek iaıUnı buıl olacaktır • MO=~~:: 1 ;::ic:~:.~ 

Ziraat Bankasında 

mevduat 161 milyon 
liraya kadar yükseldi 

Bankanın bir yılda temin ettiği 
safi kôr 4.876.825 lirayı buldu 

İlttlAdl Devlet Tefe)lldlllerl 1941 
bılAnçolarıoın taadılu içın Büyük 
Kıllet lleclıai kütüpuıesınde topla. 
nan umumi heyet dUn Ziraat Ban
kuiyle Emniyet Sandıtıuın ve Zira
at Bankuı :Memurları Tekaüt San
dıtınıo bilAnçolarını tetkik ve taıı
vıp eylemiıtır, 

Bankının 19il yılı b.linçu vekG.
au bar evvelki 11eneye .azaran 64 
milyooluk bir art11 g&termlı ve u
mumi muamele hacmi de bar evvel
ki ııenenın 6,5 milyarına mukabil 7,2 
mılyara varmııtır. 

Mevzuatın 114 milyondan 161 
milyona ve bunlardan tasarruf he
saplarının 38 milyondan 49,5 milyo
na y(lkıeldiii ve bankının aermaye 
n ihtiyatlarla karıılıJdardan mU
rekkep ö:r. kaynaklannın 511 milyon
dan 63,6 milyona balij' oldutu sörül
mU,tUr. 

Öz kaynaklarla yabancı menabiln 
banka bünyuiae verdiji kudreUe 1§ 
hacmi seoedm ııeneye ırenlflemiı ve 
fevkılide umanların icabı olarak 
mühim bir k11mı Çe4itll lmme hlııo

Ziraat Bankası U. Müdürü 
B. N usret M eray 

metine taalluk eylemif ve bankanın,----------

Stlllap <etilleslnde 

20.000 ölü 
merkez cephesinde de 

7500 ölü 

verdiler 
Her •i cephede SOyYll 

taarruzu deYam ediyor 

B- Mllhal Saylam'ın 
cenazesi dün 

törenle kaldırlldı 
Ve6ıtlnı ~ tecwDde....,.. 9Sdl • 

11mlııı arincıl Umwnt ~ BU • 

ımı..vtn -- ~'ID ~ 
dün ötle rwneımıdan 90lll'& ~ -
nım CMl.ı.trıd!lı kaldınJmll w Jent IM-

Z&J'lıla ·~· DeterH ~ 80ft utm1Aft111•· 
nnda ıııı.ta DelıOl)"e VeldUrnia !laccP 
Peker oldutu haıkle, rnem\llMlll mftlU• 

yapllıa snllfanlı 

geri abldı 
ve bazı kesimlerde 

birçok tank 
imha edildi 
Meıiez cephesinde rusl• 

ı 05 flnk kaybeHiler 
- < y_.. 8. l1neö ~ ,_ 

bütün faaliyet Abalarında temin et
tigl inkifaflı ba"arılar umumi mu
rakabe heyeti rapol'Ullıla t.akdlrle be
lirtllmiıtır. 

C. H. P. Meclis Grupu 
C.H .P Meclis Grupu Umumi He. 

cıoeuan, Dahllb'e ve Mallt'e Mıı.teear - Rahmetli B. Mithat Saylall) 
~ ve DabDbe VelclleUnln -1 ıte en 

Bankanın temin ettili safi kAr 
1940 yılının safi kir\"& nazaran yil:r.. 
de 56 1/2 niabettade bir art11la ve 
ı.T52.ü8 lira fa:r.laaiyle 4.876.825 H
rachr. Bu miktar elmdiye kadar el
de edalen en yUl<kk neticedir. İda
recilerini tebrik ederiL 

$imal Af rlka' da 
askeri durum 

Mihverciler birçok 
gemi batlrdllar 

Yeti buKUn saat (15) te toplanacak
tır. 

Jert, Arılcara VUI w Medb'e Rdll N~ • -·------- ----
7.M Tandotuı. Muevtnıı oman cııw~. Antakya ticaret okulu 
Emnb'et 'MOdUMl ŞinMt Tunrll Vt! M\t· 
hat Sa)"lem'wı dlter aknı.b& ve d01tıan 

.,, •............................... "" 
• • • • • . 
• • • 

İnhisar 
maddelerin in 

hazır bulunmuelıardılr. 
Muzı'laı ite bk' lata palll ve Janıtııınnıı 

mütreuel de cıerıueye refakat eımd<tt' 
idi. 

BatYl4c111m4z llQlıril 8al'Seottu Dahi· 
ll;ııe VfttolMımlr& Recep Pelııel'. Vll1 Nevzat 
Tando''MI. ve mertıumun rnftllkk aı1Ea -
....... ~ oaleddel' ırfindermlt • 
lıenlL 

u-zun yınar tı1are ~umıııdıı m.u · 
1lt)-ettl vadıteler alm111. bu arada. MUI 

İnhisar maddelerinin Van, KQehlr, Ordu vMyetl«"lnde vll1 • 

Yeni f iyatlarma dair Mk yaıımıt w- bQ.ttırı bu va~ıertm tam 
bir mUVRtfıı1czyette tıuann" olan M1t • 

yeni fiyatlar1 

İnhisarlar B:ışmüdür- hat Saylıftm henüz ~2 ya_.,. tctı v~ m«n 

lüğünün tebliğlerini : ~deha blb'Ok htaneüer çatmd&Y • 

son sayfamızda : Salwında dOT'Gılt. eebtlaan etılb'et!t ve 
: bu mtıırntaz h...ıan,te Jıa)4ıe1Wttmlz 

okuyunuz. ! Mıthat ~ a rahmet vıe _.. ...._ 

"lııı11111111nn11111111111111111eıt' llDI .._.llatı ............ tıllınıdan& 

Ancııkys, '° a.a. - Şehrimizde tesis 
edilen ona ticaret mdttebi bupmdeo İli· 
baren cedrhata beflamıııır . 

Basın Birliği 
Merkez Heyeti . ... 
buaii• 1 O dl toplanacak 

Türk Basın B rlltl RelelJI n
den: 

Türle Baılllı Btrllil Merkez 
HeyeıUnin bu1r(ln karar184PDll o
lm toplantm .-t ondadır. s.
YJD lzMlln toplantıya bu ...ue 
eenıf wnneliDl ditertz. 

Nüfus kôğıtlariyle dağıtılan beş metrelik 
pamuklular1n haricinde olmak üzere 
bir defaya mahsus olarak 

memurlara 20 karemetre 
pamuklu dağıblacak 

Memur ve ınu.cahdem, mütekait, ına· ( aııne, büyük -. kız kaıdet ve tıDltlm 
ıt.ı. yeum ve dullara Süınerb&nk Yerli 1 haric olmak uzett) Ntifade edebi_., 
Mallar Pazarlanndan halk trvzian ban· lttdir. 
cinde bedeli mukabilınde daimlacak yİr· Bu U'niat bir Mfaya ımıh1111 ol• 
mi metre murabbaı pamuklu memuata ınnuırıi surette halka yaptl..cak be.
ait talimatname Ticaret V ekillijioce ba· metrelık tevzi ıle alJıbdar dcjilchr. .. 
ıurlanmııur. lribula memurlara mahsuı ıenıar idil 

Bu talimatname hülclimlerine fÖre bu nuhn huviyet cüzdanlanna daireleriıa 
cenianan Hükümecce ekmek ve ekmek· hıç bir iııarec konmıyaaalmr • 
ı• hububeı w Mir et>'8 ve maddelerin Bu trn.idm hofade edecekler .,. 
dajıulmatm dair icra Vdtilleri Heyeti,,. .r..L- ._ _ _, ___ ....... __ L.L... .. •-

ce kabal edilen karanmme ile meriyeee es ....... DVTI)'et ~ • ,._..., 

konulan t'alimamamenia birinci -tcte • de ,..,.Jaak halk '"""""'" da .. ,.. 
ıinde zikredilnı kimKlcr (zevce. evüt, Ja..,...lardır. (a.a.) 

Hukuk ilmini Yayma Kurumu serbest Jdirsisi 
derslerinin açılı~ı nda bulunanlar 

Türk Hukuk Kurumdndn 

Serbest kürsü dersleri 
dün törenle açıldı 

Tilrk Hukut Kunummun llf!!'belrt 
kUr11l derl1er:lne dlln ..- 18,15 te 
Dil-Tarih ve Cotrafya FakUlte.nıde 
bqlamnıştır. Hukuk, Slyallal B !er 
Okulu, Dil-Tarih-Cotrafya Faküke -
teri dekan, profsr ve doçent ve a
ut.anlariyle lllm muhitine mensup 
daıha btrçok Mekin zevat ve derae 
kayıtll kayıtaız yüzlerce talebenin 
bulunduitu bu topl.ıtıyı Türık Hukuk 
Kurumu a .. kanı B. Ret.Ltc lnce aeatı
dald nutki)'le ac:mı.ıır. Bu eöylev\ 
ehemmt>etine bin.en ~ aütun
lanmıza alıyoruz: 

Aziz arluııd&1lar, 
Bugün ''Til.rk Hukuk Kurumu"nun 

muhtelif çalışmalan araaında önemli 
'bir yer aldıtını sandıtınuz ''Sm'betrt 
Deraler"in O.ÇUncU devresini aıçmlllkla 
bahtı)arhk duymaktayız. 

B. Fuat Köprülü ilk deral 
verirken 

941 seneallıde ilk d9fa "Hukuk ve 
tl<tısad"a münhasır olan bu dersi r. 
942-943 te <Türk Hukuk Tarihi, Hu
kuk ve l:ktıut. KrJmın.toji> olarak 
üçe çıkanldı. Bu eene ı.e kriminoloJı 
)'erine "Hukuk ve Si,-.et 1 fıkame .-----------
etmı. bulunuyoruz. 

Denılerlmlzin !Nlhlyetlnt s6zden 
g~arecek olunarnz "hukuk'ıın ha
yatta; hayatın l&hll ve içtima her 
safhasında oynadılı roller bakkmda 
umumi bir fikir vermek llledittımlz 
anlaoılır. "Hukuk ve lkı.at" den 

ktJaat ve hukı.11.un mkı ve kar-
d~ miln~ n ve hı.ık'* He mil
eyylde~emif Wctıaıt hayatının b r 
kantıkhk doluracatrnı: "Hukuk ve 
Slyııset" derli le de bu Ud 11 m aıra
aında'ld derin balı ve hUkuk kaide e
rine U)"Dltyan ve yahut onun ntzamh 
hamına clayanmıyan ı yaııetln '\'e .ı

yasl bünyeye u mıyan huıtukun Jl
tenllen faydayı vennl)"l!Cetinl aöster
mek tatlyonız. 

Bu denler lktısat. ıtyaaet ve ha
yat aras1nda kurulmak ütenen ilmi 
köprülerin ~ rı<*t.Mını tetkll 
t'dlyor. Ştııpheslz Mplmlzln y(lrQdll
tilmUz yoldaki teıerilbeler ve bllsiler 
bu baııtJanp:ı lc8nale eni recek ve 
"lltmlerin tllkUl~rt M"Mtndaid bir k ' 
dAvaınrıı yllll "haklkaU' meydana 
çıkaracaktır. 

Bu derilerden her'kesln lııUfadeslnl 
temln maksadlyle devam t'derılere 
kayıtlaır ve prt ar konmamıştır. Bu
raya gelmek lcln yalnız ime ve ôi
renmeie Apk olmalc, yüretlnde bu 
atkın h~yecanuıı duymaılc kAfld r. 
Bundandır ki, denılerl verecılerln dil· 
terinde tam WtnDı: b r hukuk ve llc
tıut ve liYMM tfadelerl 1eııiDe umu
mi kQltQril olanlann ~ıecetı 

,($om 4 iadl ~ 

DİKKAT 

Çi~eğe kaqı 

aıı yaptır1nl 
Ankara Slhhat M lUIQn • 

den : 

~ lll 9llkıe pze ..... - • 
kıır tınt ikmal .... -'* • -
dllııırı w Söke den Ankana ~ 
mı.anmar-ıne arimll ~ 

~ ..ın ~ hMCah .. -
oldulu ııöl'Qlm09 ve dem&I N6 • 
llMMR HMıtanelılne ~ ... 
)üzumkJ tedblNer a)mmıebr. 

Cenup hurtu rımı7.da ... 
ınalıallente çlıc:dc h 1 subUr 
~ Uzerine bir a)"(laıı tu:ta bir 
zamandanberi nı> olaD UI 
taU*at.ına deYam edl.lrn 2 2 .... 
Ha1üz M&IMını&mıe olMılana 

- - ,..._.,,ta,... o 
ıanur. 
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GÜZEL SANATLAR 

Devlet 
Ya::ı:.ırn : ...... .._ .... 1 
ip Dranas 1 ......................... .....: 

S F.RGiYi ~ezmıye dcvıım edi)o· 
. nız C lJ. N illeri kesın olarıık 

binbirindetı ayıran ,iz ı sade
cıe yq değildir. Böyle oha)dı, bir 
Ayetullah Sümcr'ı espri ıııbarı~le 
Cumhuriyetten oncekl ne le değil, son· 
nJü nesle bağlardık. Fakaı o, ayv.ıb· 
n tablosuna ağacından kopardığı gıbi 
koymak bte,ııi)le; ı.ahiaıa hı, bir ıey 
i11ve cımeınek veya ondan bir şey ek· 
8ikıncmek kaygısi)Je kendısindcn b r 
evvelki ne5lin espri ini devam etrirı •· 
)'Ol'· BugunkU sanat anlayışımızla bu 
teliıkki anısında bir dağ \"ardır: ama 
•mımtliii bu anlayışıa olan bir sa • 
•ıkira oitin öteki turlu değil diye 
9İtem eımlye hakkımız obmaz. 

Tabiata p.ruız b:ığlılığın san:ııta 

,_.tıolıiı 'fe insanı oldurduifuıü, 
.bine. ııabiat karşısında ölçulu per • 
.a!nzlıfın yaraııcı muharrik olduğunU> 
enlamıya. bir iman ömrü )eıer de ar· •r bile- Tabiata ndakat ancak de
hada mu.urdur. Rununla beraber, bu 
cine resim sanat değeri ne olursa ol· 
9Un, içindm çıkıığı ccınİ)ete sl!'imli 
-.e anlaşılır geliyor. "Bır sanatkılr için, 
kendi dilini konu,an, kendi terbi) csı
ni alrvış olan. kcndı muhiıine mensup 
adamlar tarafından anlaşılmakıan da· 
ha şayanı amı ne vardır?" Halbuki 
bir Cihat Benice. ıakdır edilmckıcn 
uzak kalı)'Or. Rir cl{llanın elmara bcn
M')'iP Mıuememesi resim s:ınaıında çok 
a f"1 ifade eder. Rir Seyit beyin na
rürmomındaki değer ve ı;:üzellik por. ' 
takılın veya kıwumın porıakııla ve,.ıı 
kavuna bememedndcn oturü d jildir. 
Fakat rrıe:<ell Cihaı'ın 44 numaralı na· 
tünnortundaki kırmızı, siyah, fe$

0

l "e 
beyaz ah~ sanatın gerçek iklimi 
i(inde acar. Tabiatı kuru taklit, bir 
pııra~anın inttn dıli konu~ı)ıa özen
~~i gihidır. Bir kuı ne kad r konu· 
şahilirse. bir ressam da tabi:ıtı ancak 
o kadar r11klidt:debilir. "Papaj;an res· 
nmlar" ın hilmt:di.l:i şey, s:ımııt~. in • 
sana has ifadeyi tabi:ua telkin etme • 
rıfn esas ol~ keyfi)etidir. 

*** 
B U sergide, haklmıd:ı en İ)-İ söz· 

lcr söylenmesi gereken ressam· 
!ardan hıri, Ziya Kcscroğlu'dur. 

tık eserlerini ıeçen seneki sergide 
,örmUJruk. Bunl.ır vaitli ıeylerdi. Bir· 
be natürmortunda fazla şiyah kullan· 
.... na raimen bir IC)'ler aradıfı his
Iİni veriyordu. Bu defa yalnız dOrt 
~· var. Bunlar bir sene i(inde ya. 
pslclıfına inanılmıyadLk bir hamlcıün 
~rlerid r. Tatlı bir yeşil aımosftri 
içinde, ıMlc, hava, dennlik her le)-İn 
bir rahatlıkla ve gii:ıel bir aıuvazency· 
Je ifade edildiği bu netlerde, on do-

• kuzuncu aunı ikind yansındaki Tudc 
prinıiıiflerinin ince edası var. Tefcrru· 
Mt iocedeıı inceye iıtcmt:dıği halde, 
elMlı ,.illeri utlı ve yumuşak çizgi
ler w: tu1larla dirilıip, lokal renklerin 
ince farklarını belirten ve böylece il· 
kel ressaınlann sade samimiyetini ve 
şiirli havam11 bulan 7..ıya, keskin ve 
köteli çi1gilmlen. sert tonlardan, ka· 
he fırça daıi>elerindcn bıkmış gözler 
İ(İn, gnçek bir vahı olmuşrur. 3'6 nu· 
manalı f'C)"Zaİ, o hıırıkuUde bultıtİ> le, 
llef'ginin fiiphe~iz. m ~zel bir iki 
~ bir t1nmdir Ziya KesttÔi· 
...,_ uhrik ederken bu keşfettiği yol· 
da tc"ndi~inden çok hiiy\ık şeyler bck
Jenehileceğini haıırlaımak isıerim. 

Hlmk Göre! her umankı kuvveti· 
.M muhafaza edi)'QI'. Son bır iki sene
dir, bazı rcsıınlcnnıdc dekorauf bır sa
.naca bçtıiı a()rulmektcdır. Bu, Ha
mid ın. bazaıı kendi kendini tekrarla· • 
dıjırun bır ipreti mıpır? 136 ve l~ 
numaralı ıkı peyu.Jı denn bir bilglnm 
w üStWI bir zcvkın mah ullerıdir. 
E5erlerind"ki aailamlık ve plbtik 
~ )'Jldan yıla artmaktadır. iri tuş· 
lan ea ıyı ve ecı ahenklı kullanmasını 
bilen .rettlll1 odur. Karanlık havasınd.ı. 
w ııioirli fırça darbelerinde azaplı ve 
eoditeli bir ıosanın hıddcıli ve ısyan
klr eli Yaldır. Bu hal, ponrelcrını da
ha Mşerl kılıyor. 14.C numaralı ponre 
1«sinuı ea k\JV'(etli pomesıdır. 137 
numaralı .. burap" Hlmıd i vakıt va· 
kit i~ne alan "dairei (aside" nin yeni 
bir trzahiir\idiir. Hamit, hır ressamın 
plistik kanunlann dııında, sudan çık· 
mıt balıja döncceğını gayet ıyı bılir. 
Gerı;ek ı urabı gerçek escrlenne koy· 
duktan ııonra, ıstırabı felsefe oluak 
duşunmuş, ve buııu mucer~et olarak "e 
edebi bır Jekılde yapmak ı ıemış, o.rta 
~ bu IK'atP ,1 rıak kadını çıkarmış: 
ur. Her l&Jlatklr vakit vakit ~endını 
w sanatını inkAr eder. Ru, yenı ha~· 
!Mİ için bır hareket nokıa ıdır; bır 
dinlenmedir, bir kaprirnr. 137 numa· 
ralı l§tırapıa da ıstır ıhın, an.ııın ken· 
di kcndısinin ve durmadan arapıak. 
yapmak ve yaraımnkıan bıkmış hir 
insanın muvakkııı dLqunce boşlu ru 
vardır. Vakti)'le Muhammet tt ~n •• 
de "LeylA ile Mecnun" kompozıs}o • 
~ da aynı şeyi rııpmışu. Bunlar 
Hlmid'in ger,ek bir san:ıtk r olduğu· 
nu g6fterirler. 

Halil Dıkmen'in olgun huzuru ve 
bill(İdeıı gelen sükünct ve eminliği 
yalnız kendıne mahsu ıur. 126 numa • 
rah narurmörru be)ıaz. ve kırmııının 
tuurı. w metotla aranmıı bır ahen
,Pı:ııi venyor. Ne yaptığını ve ne y.ıp • 
m.k ittediğini ga)et iyi bilen ve her 
adunı öı(illii olan Halil, bu sene wk 
çaltfO'l&mlJI benziyor. Pakaı çıçekle • 
rinirı muvazeneli cazibe ind~ b~ .Mh 

• • - -L ıazdiğini ve safı~cıını bo· 
Mı nın n::ı- • ... i• 
Ju,o ak, bu gene bizi tatmın ... m • 
dem:ıir. Az fıı.kat oz eser vermek ve· 
ICıtlukıan daha çetin ve zorludur. 

Th5an c~:ıJ Karahurçak'ın çiçek· 
Jeri de dı'Jckııti (d<i> r Bıı re!•amın, 

~· !lf'rgidc, bir re,.-za 
aeçerı n • yıl sonra 
jlnt 1tôrmuştüft1· nır 
lwn<füinı h:ırırlaıııcnk kadar lcta • 
illi ...ıll. ıs9 ~' ıaşı)'llll bu 

• 
esım ve 
S rgisi 

.. •• 

Ren1'e - Nat11rmorı. Du l'SC'r 
saf • e primiıif gu•l'/11. i ile 

dilckaıe rarfmtakladır. 

Zekı Pail: - Porıre: bir p/01tik ,,,ü. 
J:.emmeli:ret ifad• eden b1t porırttle 
Zeki Paik'in buıün "erlerinde oldllğ11 
gibi Segonzal'ı haıırlaı11n bir larll/ '"" 

Felekten bir gün 

eseri de aynı gÜ7ellikıe •.. Serbest çıı· 
lışma$1, bır ıakını ıucuklerdeıı ve alı· 
şılmış ZC\i<lcn k~.,,ırunıya h~~lamıı vl• 
ması en biiyiik kazancıdır. Hiç bir za
man şaırane de ·ı . fakat şiirli-
• Melihaı FJ..incı nın kllslk edalı 
porırelenode onları koP>'il zanneıtıreo 
hır taraf 'll&r.- Bundan kendini kurtar· 
malıdır. Pcyuıını daha ı:ı.tısl bulduk. 

Vecı i Derckeıo lu'nun, bu yıl, iyi 
çalıştığı bir yıldır. 307 numaralı "Ke
çiören" le, k ndi ı nı içinde muvaze
neli ıJık • ~l eleriyle 311 num:ı.raJı 

Moda sah · lı • en mll'\'ilff:ık eserleri
dir. 

Sl!'kct Da-:•ın 293 num ralı ve 
Çarşıda Kalcı hıını" adını taşıyan tek 

e eri, ŞC\ket Dağ ın en guzcl e~erlerin· 
den biridir Bu eserde Hamdi he,e has 
ustalık ve nıetoı var. Scref Akdık her 
zamanki kuvvctin<lel 285 numaralı 
.. Yalova ormanı" güzel hir yeşil sen
fonisidir. Kocemmi, evvelki yıllarının 
kuvvet ve 'erimini kı)'hetmhe bc111i· 
yor. Fserl"rine luzumundan fazla tek· 
nik mdişe, duyı;uyu ve samimiliği si
lip supurcn hır mıınıık ginni) e haşla· 
mışıır. Buıun ıcknık kusursuz.Juklarına 
ra · men hu e erler nişi kten ve ne • 
fe ten m hrumclur Gu ı nurıın'ın 1 ıs 
numaralı çiç kleri zarıflı 1) le goze 
('atpl}Or. 

0 Üç ay hapse ıoo lira ağU' pı;u-a ceza.una 
bir ay düKklnının kapauJmasına ve 
dükkinındakı buıwı biraların müsa. 
deresine mahküm olmu~tur." 

Hndi en.in kahramanını elheııe tanıdınız· 
bakkal Hasan Köprulü, buıun Anka: 
ra'da meşhur olmuştur. Bu yazıdan 
ma.lcsadımız, onun şôhretini a.rııır • 
mak de~il, bu ağır cezaya ~rpılma • 
sının ebebi üzerinde dumıakur. Del· 
ki kendisine göre ~k masum bir s~ 
i$kıniştir. 30 k'llruşluk birayı 32,5 
kurn1a saımıştır. Yani ruz paralık bir 
\'Urgun yapmışıırl · 

Bu hadi eyi gazetemizde okuyan Hasan 
Kopriılu kafalılar, kimbilir ne kadar 
IS}an eımişlcrdir: 

..J Za'-allı, yüz para fazlaya saımı,s:ı. ne 
olmuş sanki! .. 100 parıı i~ 100 lira 
ceza pek insafsız dcgil mi? •• H dı pa· 
ı'ıı c.ezası ne ise 3 ay hapis, hir ay 
dükkan kapamak ne olu)or? 

Hasan Koprül\ı kafalılar, bilyle <lüşiın
mekıe haklıdırlar. Çunkü onların 
mezhehinde halkı vurmak 'c soymak 
tkııreıin yeni bir şcklidır. Bunun na
musla, 105afla, vauınsC\erlıkle bir 
alaka ı )Oktur. 

F:ıkaı, bu saıırları yazanın kafasında 
olanlar, 100 paraya 100 lira <na kıır· 
~ısında şu dar \e sıkınıılı gunlcrin 
en buyük zcvkını '-e hazzını ıaımış
lardır. Se\in,lerinin sonu )okrur. 

Vurgun ve SO)gun hldıs !erinin milli şu
urcl:ıki ıepkisi 109 lirıı He de kanma
nıakıııdır. Buna üç ay hapi~, bir ay 
dukk!Uı kapanması cezası ela eklenin
ce milU •'lalan biraz daha rah ılı • 
)Or. Buıun oygua vurgun hldisc
leri kar$ı ındn gerilen siniri rimız, 
sıkıl'.ın yumruklarımız gcvşe)iveriyorl 

Milli Korunma Kanunu proıe ind.kl 100 
bWik, ıo yıllık ıığır cezaları haıır
laıan bu ccz.ının doğurduğu buyuk se
vinç, Mim Korunma Kanunu proje • 
9ıne olan ha reıinıizi bir kaı daha arı
ıırmış bulunuyor. 

Bekliyoruz. 100 paralık vurguna 100 li
ralık, J0 000 liralık, 100.000 Jinılık 

cez !arı bckli)oruz. Gunun i"imai 
ııdaleıınin öl~su budur! 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Avukatlık kanununda 
yapılacak değiıiklik 

F.n ) ni n ilci n ol;ın Turgut Aıa· 
tay ile Hulusi Mercan d;ı Mm zaman
larda, genç nesle mu llaı olan 51kın· 
u sezılm~ıedır. Gri h r atmosfer için· 
de hep koyu ve karanlık re klc-rin tek
rarı, hep hir nevi basiı zarııfeıc ve 
parlaklı ~ a du k nluk, d ha hu }'aştan 
onlara bir pompİ)e h il •erhor. Hal· 
huki iki ~ene oncc Turguı Aıalay"ın 
çok vadeden eserlerini g ırmuşııik. 1 Io
$3 ı;iımck arzusundtın 'az eçir, )'llra• 
ııcı hurrı)cılenni huJmalıdırlar •e 
''ku~k u ı ı" çıkmazın.ı sapnı;ımıya 

çalışmaJıdırl r. Buna mukabil aynı ne
silden Fe ruh Başa · son derece vaiı· 
li hır )olda )''UJ'U or. Her uç peyzajın
da da uz l hır re ık 'lie d en anlayışı, 
tadı bır lokal v r. 107 num.ıralı • Su
başı ordu lhı' r 

0

nin dıkkati çok 
,eken ıyı ı çılıkıe e rlenndcn bırı· 
dir. Keza, H.ı ıp G kaın kuV\Cllİ bir 
)Olda )UCU)Or. fiır iki tUlumıortU VC 

bazı l>C>"Z:lJlarıyle Sıimi Um de ayrıca 
dıkkaıi çekmektedir. Dılha a natur• 
morılarının tutumlu ve mutedil renk· 
leri ve bu renkJenn umumi ahengi ve 
lokal olgunlu ru hoşa gidiyor. Hunla· 
nn kompozı )onları belki dalu gıizd 
olabilirdı. Bununla hcnıber Sami Lim Al.'uka.Unr lmmımı.nd:ı.ld mcct>uı1 &1-
cvvcJki senelerine nazaran bu yıJ ~ ~orta hnkkındııkl htlkınün avulmUrır ~
daJıoı olgundur. cin tatbilclnln cok zor olduıtı.ınu ıınıat -

Hep inden ayn ayrı b:ıhsetmi~e im- mıtk ÜU'ro 'tstanbul BnroMınıtnn ~ en 
kı1n bul madı ımız daha bir\<>k re.\- bir heyet ~ize g<'Jırnı.st.1. nu heyet.in 
samlınn birçok ıtUZCI eserleri var. 119 )'IU>t.ıtl ıcect>bUS c ~ Vekil • 
nuaıaralı porte ıyle J bldcı Anlı iki 1 n tJnr ki :ı.wıd.-ı d Ut 
temiz ve samimi resmiyle Ccnial Din • :vu~ vcmı~. Bu de l11<· 
gol, ı 73 numaralı ' Dcrckö)'U yolu" le ıllOC'bUr1 stırorta knhtmlm:ıktA, onun 
peyzajiyle IIh:ın Duya!, • KO} içi" gibi )'Crtnc 1>tr y;ırdırıiliı6ma 80.nd.ıCl kurul • 
çok samimi bir re<;mıyle Mehmet Yü- m:ıktrul: r. 
ceriitk, ve soıır.ı., Neiat Aziz Kamu. 
iki güzel deseniyle Rifat Akaltan. hep 
birer kıymet olarak bu sergide yer al· 
mıı bulunuyorlar. 

[l) Ru sn/ye aiı diğer iki 1a::ı 17 
'e zn 10'1leırin ıaribli s117ılattmmla 
rıkmısıır. 

Milli koruma 
mah~emesine verilenler 

Sarhoş hikôye eri 

Kavnnozu ile 60 ku~a saUlma-
111 lllzımgelc:ıı çılck r~çcllni 2:50 ku
ruşa satan Doğanbey nıaho.lle l İba
dullah caddesın<le 102 No.lu dilkkan· 
dıı. tal ıcı Ha m Aksoy, 20 kuru a 
satılması lazım elen mecmuayı 25 
kuru a s:ıtaıı Akay kitnbevi satııı 
memunı Mllfit,, 7 kuruşa satılması 
1 zllllgelcn çay ve kahveyi 8 ku~ 
sat.an Mamak'ta kahv ci Veysel, 50 
kuru,.cıa satılması J zım el n plan 
m irini 76 kunışa satan Bankalar 
cadde 'nde Yıldız Kırta 'ye magtıZa
SI te t."lrı Melahat Altan Milli 
Konınma mahkemesine veqlm l r
dtr. 

ooıctır. 

(a.a.) 

ÇAGRI 
"fr A~'t! Erıcti:mmi bu Parti Gııı-

P nd n sorun toplan: c:Ikl.ır. 

Mebus se~imi 
hakkındaki yeni 

kanun lôyihas ı 

Meclise geldi 
Mebus eçiml hakkınd:ı Dahılıye 

Vck1 lı ınce ha ırla an bir kaııua 
layiha ı Bilyil.k M 1 et M clısine ar
ze lllmrştır. Meclis .Aıllıye ve Da.. 
hılıye encumcnlerinın tetkikındcn 
geçmı olan bu kanunun huırlaa. 
m ısına s bep u lur: 

'İntihabı M b an Kanunu., nun 
muh e ıf mad el rınde çime alt 
olar k imam, pap vt h ham ~'1bl 
ruhani zatlara vazifeler verilmı ti. 
Te ıli ı E iye Konuniyle kabul 
cclılen devletımlzın 1 ildlk va tıyle 
tnıı.nız teskıl eden bu hususun dU.. 
zeltilme nı temin ve muhtelit ka
nunlarla zeyl ve tadillere ucrıyan 
"İ lihabı Mebusan K nunu., nun tat
bikatında erce< dU mucıp oları ci
h tlerıni d tavzıh v., ıkmal etmek 
Uzer ' ebu ec;ım• .. hakkı ı!a ye ı 
b r lA:ıı 1 hazırlar.z.ası 1 u:nıu ıı-ö-
r lnı r , 

Ycnı l ylhn e kiden ol !Uğu ıobt 
sc imıı i.kı d rccelt ol mas nı kabul 
c ı ekte ve ıntih p vekl

0

nde bir < e-
l ık lk yapmamal{t dır. Yalnız İn

tihabı Mebusan K nununun Tc kılô.
tı E a ıye Kaııuniyle kabili telif ol
mıyaıı ruhani zatlara seçim iılerlnde 
vcızifc verllmesı cıheti .knldınlmak.. 
ta ve hnleıı seçim İ§hrinıie tatbik 
edilmekte olan mevzuat bır araya 
toplanarak buglinUn ihtiyaçlarına 
uyı;un bir hale kooulmah"tadır. 

Liman reisi iki erine 
denizciler getirilecek 

M t V t Kıınu • 
nundn bıızı dı: ~ ııcnıık mak • 
s:ıd!Yle tuızrrl:ınnm ol:ı.n kanun proje • 

B Büt.ı;:c En monlndc mOiz::ıl{Cl'O~ıc 
dcvıı.m cd ~. 

nu proJcyc ure, l!m:ın rC'!sHk1crtnc 
b d<'n erde c:ı..tışıru.s, Yüksek Deniz 
Tlcnrct Mt'.!ktdll rl.Ylc, cmdtl1 

(!le ve bunla· 
kııdrolan da 

c di • 

lan trtr 

Sigara ve rakı saklıyan bir 
bayi yakalandı 

İ tanbul, 3-0 (Telefonla) - Tünel 
ba ında tUtUncti SUrün'Un Pangaltı
ılaki evfnde 1176 paket muhtelit' cins 
i arn fk 00 şl~ r kı bıılunmu!7tur. 
H:ıkkında tak bat yapılmaktadır. Sarhoşlara ne yapmalı? - Ceza mı deva mı? - Nasıl 

başlar, nasıl biter? - Bunu nerede yedim? - desene 
orada da ya hey! - Önüme gelsin diye bekliyorum -
Her bayram - Bunu kır da göreyim - Sarhoc:: tükrüfü ' • :t b . . S 

AYIN 1nhJsarl81' Veldllnin ...... . . ............ . ...... . . ..... . GÜNÜN GÖLGESİ 
gazetelerden b rJnc verd ~ı = B. 'C9e 'ek = 
bir demecini okudum .. Biz· : I' 4 f~ : 

de rakı lstlıhllUd gecen yıl bir mil- : : 
yon artmış •• lnsıının: Allah versin! •ı n• •11• •••• • 11••• ••••oo•••• . .. ... 
lradımı.2. ıı.rtıyor, d )'cccği g lyor 
ama - m Qm ya - knzın ay~ öy· 
1 d • Bu r kamın yükselmesi 
s v nl k d ı, tersine, ~ le· 
c k b r e )dil'. CU O bu zehiıin 
ıııtde övd ın d l, huylaruruza 

y t h y tım y ptı~ kö-
tülü sa)ıhr d kUIUr şey d dlr. 

Boy c1cnd1m kad hl r boşa-
lıp dolar en b bu c r yana Yeş l· 
ay Ccrni:ı; tin n mmtleııcf cılız. ve 
nihay t duadan llcrl gtdemlyen 
plA k 111csnlsty e kaTll koyma.le 
lsUyoruz. Olacak şey mı bu? 

Bnn sorsal r bu zıkloma kaz
eı n r ) ıınrım ne er? 

Her şeyden evvel lçklye karşı 
)'Ürüm lctn sarhoşluğu k pnze 
etm k ve :ntıoı olmaıun bir re· 
uılct oldu unu a.YY lnnn knfası· 
na yeri tlrmck Jdzımdır. Bunun 
1.çln ben bundan şu kadıı.r mman 
evvel b1r tc>kll!tc bulundum, k mse 
aldırış mcdl. Dun nrın bnşlıcası 

rtıoş rın cıvıdı 1 rı zamnn fi m
lerlnl al p k nd l rlnc kendi gibi· 
ı rlykı b 1 t östermcktlr. İki 
d fa tnmo n b r d:ıhn s:ı.rhoş 
olm ya arot cd rse alnını ka~· 
ıanm. Anın dlycc n kl: 

- Ef dlm. b JdmS<'yl tee-
hlre h ımız yoktur. 

Do mı söZ. Uk n bu tCGhlr ceza 
d ı d va olursa ona klmse ses e-
demez de 1 1!11? 

lete ben bö:ı;lece ı;ruiıoıŞiann film· 
ıerl alınıp ostcrl clyc kadnr ken· 
d m onl n teşhir etmeyi faydalı 
bulurum. Tıi kl JUc d sc genç
ler ve rak~ dahn tatmnmış olan· 
lar bu sııurJıırı oku<lukç.'.L bu ze.
htre nlışmnktnn blrnz l~ nlc:r. 

Ben !eki ttnıls d ı m, nma 1· 
ccn arkada tarla dllsUP kalktılhm 
( in 

8 
rhoşluk ı;nhn lcrtnl size tas· 

vir cdec k. tclrıll edl'CE'k kıtdar bi· 

llrlnı. .. 
Evv<>lA, k fir SC'VC tnth tRtll ·ullŞ· 

r Her b rtndc n <'lenm(! O
d n n v<>rdlıll btr sahil' Mit\ var 

dır Lli n 1 n tıd!l mldt'Y<' in • 
..11'. durrnll7~ 

r<' a durdu na '.::'-....ıA:r ~ 
Doğrusunu ısterscnlZ ;ıı.-.-

ye fişe kadar tahmmnW edemJyor. 
Senck-rce rakı ile dol\I duran bir 
ş1şeıtln s hoe olduğunu hiç ~r
dUnUz mil? 

1 el kadehten sonra lçlertnde 
dayaruklılıtl az olanlardan Jk1aln1n 
ağızlan yayılmıya bıışlnr. 

- Hat.ınm kalır valla.hl! Bir d
gara yak. 

- TcşekkllT ederJm. Slın4t .On
dllrdllm. 

- Dcmclc beni kınyonrunl Te
eant ederlm. Bizim ııatınmırE bu 
kadar nu?" 

- Hayır ııztmn! Yanl-
- Evet e.mn! Bu dllnYada •-

kadatlık •.. 
talan derken dlıtcrlerl de olur

lar. Ondan sonra her b rl.nln P· 
lerl y n acık, bunmlannın ucuna 
bakarak 11\f ettıklerln4 ~rUnıünUz. 
Ne konueurlnr? .. 

- Kl.'rcm et! Allah tıGkmal 
- Olm ben olmıız deyince ba· 

na dQ.nyada kimse sôz gcçlremeZ. 
Anladın mı azizim! 

- Gel, Apustol ! Doldm' şunlan.. 
Ne de r: 

- tc zcl sev var ise bııdc şu
urun •.. H !! Nıısılım •• Biz darlilfU· 
nunda okum dık ama (Ok lö pro
fesörlere taş cık nnz be! Dcğıl 
mi 1zz tc im' Y be! Ulan" 

- "A~ını lopta! 
- Ulan m brol. O muhab-

bett("lJ e 1 r' &m de bana ulan dcr
slnl lI ! Ulmı d .• 

- Dem Benim aldığım ter-
biye mnnJd r. 

- Ve;y. Ben tcrtnyestz :rntytm? 
Beyime dem 11 h. Aman beytın. 
Cebine merd ven e n(') rn.. G8'l'9011 
be mc bir tcrl> y aı paça. .• 

Sahne böyle devam ed rkcn hır 
ı ·nr m(')"han<'dcn uıtrıııtırlnr ... 

Bu 1 rdnn b mtm t kibc<'lcl m 
.c>e<>n n f'C tinde t'\' ıw. s: diyor 

K r nlık pn v~ dolıım lı yol· 
1 rd n. F b k~ JIOvlycll 
~hu m C'I rtn de tMlrlYlc m -
ı'I <'r dlSOf"r. B r c>1<"kf f Pnt'rlnln 
d ine nk h ul ~ ~Itır ve ba-

<Sonu 4 Qıı.cU ~tnda> 

- • .· . ... il • # > 

Harp içinde DEMİRYOLU 
M ÜNAKAI E, buhran yıllarWHI 

en ~ cU\'lllarmdan bıri ol· 
muştur. Yollaruu, büıun ihti· 

m:ı.Ucn gO'L ooune aJaraık duJ memış 
ola.nW: ıoyle dunun, Avrupa run en 
kcsıf dcırur)olu tt'bekcsi)lc tanınmıı 
mcınlcketlerı bıle, sıkıntı içindcdirlt'r. 
Ordu nakJıyau, normal :ıamanlar prog· 
ramını alıusı eun4tlr. Bir yeıdeıı bır 
yere en kısa :zamanda ~ınma ı imkA· 
pı olmadıkça, bfıtun kuV\etler G!Udür· 
lcc. o, kııada di)-ar diyar da~ıllt' şer. 
piJmiş olan Alm:ınya'ya hareket ter • 
bestliği veren başlıca Amillerden biri 
moıvrlu ordu ve uçık sayı ı ise, &e
kı de her h:ı.Jde Dorpmullcr'in demir· 
)'Olu aAıdır •• 

Buna rağmen hatbi(i AlınanyMını 
gömıuş olanlar, dcmir)'Ollannda sey• 
risefcr duzcninin halk İçin '°kıan ka)· 
bcdıJmiş oldu"."\lnu söykrnckıe birlik· 
tirler. Trenler k.ılabalık ~e itlnererler 
sünün ihti)'l(çlariyle ayarlıymış. 

Fakat bu sıkıııcı. yalnız seyrisefer 
bakımındandır. Yapımının ham mad
desi dL'lllir, hlcmcsinin tılsımı kömür 
olan trcnın, ıısıl derdi, bu maddeleri 
)'UZÜndendir. 

Mcnılekeıimlzdc, Mf olmaktan çOk· 
tan ı;rkmış hir dcnıiryolu sıkıntımız 
var. Birçok hatlarda seferler kıstl • 
mıs yolaı kalab:ılığt hem binle ken
dilerine, tıcm de idareye zorluklar '1· 
kannıştır. Her yoku. Devletin rahat· 
ça scy:ıfıat ettirmek teahhüdüne gir • 
mı, olduğunu öne fiircrek, m küçük 
sıkıntıyı acı bir fiklycte çevimıckıe 
kendim haldı bulmak isıer. 

:Bunlan hepimiz gi>rüyor, duyuyor, 
inli)onız. Hele ilk buhran yılları • 

d , hemen her yolculukta, hemen her 
ol arkadaşımızdan aldığınuz itıtar fU 

olurdu: 
- Bmılan ya:r.'llnt7. a •• Gazeteci • 

in vazH~i halkın dilek! rinc t Tm • 
811111 olmak değil ll&İdil? o baldc llCJ'C 

yazmaz, neye anlatınıusınız? 
Neyi )'aUc:ıktık ve kime hitabede

cekıık? Dunu bilmi>en )'Oktu ki .•• 
Bu ,e,it ,ık.\yetlerin sona erme • 

sindeki sır, ft:d:ık1cl k duygusunun 
gım geçtık'c daha ıuurlu bir hal al • 
ması olduğu kadar, balkın, sıkımı 1e

bcplerini, en-az bu idarenin ınesulleri 
kadar anlamış olmasındadır. 

Munakale darlıfı -.e zorluiu, an
lqılınası kolay sebeplere dayanır, "..e 

halktan.buhrandan gelen her darlık 1'e 
ıorluğun inedili IC)'İ .İs«er: fedaklr
hk ve feragat.-

Orta Avrupa'da yaptığı bir tetkik 
seyalııuindm daha geçenlerde donen 
Devlet Demiryolları Umum Mudürü 
Bay Cemal ener'dcn dinlcdım: Al • 
nıa!l)ıı'da vagonlara şu mlinalı > fta}'I 
yapıttırmı~lar: ön zafer, sonca 5C)'a· 

hat. 
Biziın :ıaf erim i 

yetimino kılına dok>UDO.ıurmıııaaıı 
)'OIDID barışa kavuşacıı ı 
olduğuna gure. vagonl;ın 

manalı ihtarı '\'at kabul 
H ktan bcklencn fera t 

te... Fedakarlığa lınce, ııı ' . 
kınlaşan daha me uı yıllan beldı>e ek 
diıimizi sıkııca . Fakat bir IC.")'i d~ 
hılmemiz lhımdır: Devlet, §imd kın· 
den dafu iyisine kavuşmak VC')"a hiç 
olmazsa bf,yle devam edebilmek için 
hizim akJınuz.a gelen Ye gelmiyen ber 
çarenin ustunık"Cli.r. 

Demiryokulann lc:oıicukı mevsim
leri geldi. 5c)-ahaı edenler, bu don • 
dunıaı 50"'.-ukıa, d ğ ba1larında n(lbct 
ıuıanJan sörd kçe, ıahaırunlilsüzliik 
ımelcıcn ?er haJd ''llZ cçerlcr. En ıız 

bu no ct,ııcr kad r fedakar olmak e-
ter. > 

Ve hiç nnutını)-alım· önce :ıaf 
nrıa her ~-- · ' er, 

Kemal Zeki Gcncosman 

1 12 ıg-4! --

Unuttuktan sonra 
kaybettiğimiz şair: Emin Büle11 

- - Dunkü Ul1.15, fa.İt Emin Bü.lend" 
olüm haberini veriYordu. Emı· ,,,,, 

111 

Le. fa.le n ....... en< 
y~ı~, • a~ öz )'azmıı bir 0 rdi 

Son yınnı, )'Uml bq yıJ içinıd ı::: : 
o kadar bırakmışıı ki $İmdi, e cmı 

'":- Emın Buleat kim? 
dıye ıoraııJarın -•· 0 , __ ..,. 

• ~ WUL5IDa emi 
ıum ve onlara rahmetli ai . . • 
~ek için ta.idiğindcn b!,u n:tltabil
bır araya .ı;ctirmelc: ve· a arını 

ve hlr ~:ı~:~ra;lılardan, ııporcu 
kırmızı)'ll )'akın sa:.~! ctmiıti; 

di 
_, arı vardı r 

ye anlatmak lhım gel ele: : 
~nırsam, Tevfik Fık~t'i: ~ 

saray dan talebesi idi • E • • 
mın Bulcnı, fransız . . y· 

Hugo'nun " · - · ıaın tetor 
mavı gozlu yu 

ları" dolayı iyle milU b" ~ çocuk. 
rak, lr unı;e duya. 

Goıt1r SQftıyı ln4ğ ib _ 
Dok ~hl pa/ıi mi!Jeı: /:Y::~ de ol-., 

diye başlıyan, eyanım 

Ktıbrilıde mustcrih 
llyıt ey -tı-

F.11IDJ,,.,. b1tgun4ii _ _, alarn 
d. _, sade İfılil:mıı 

• ıye sona eren \C ipnde • 
2'.U1l gazetenin de tekrarlad ..... • dun bı-
Garb111 'ebüıi uı· 16

' • : 
Turl:um d "'" tı//et111edi,. smi 

~ e lll1fll11'11fl $1#14 L - ' I 
l<mStnn da 

be)li bulunan b~ kiıi. 
ı. manzumesini __ _, 
l'iı uman Fıkr~t'in bunu :ı:.u.uı
iini ve: Pek bcğeııdj. 

- Anık rahat ölebT . 
halefim reıiııi! dedi~~ırı~: şiirde 

7.amanıoın •u'· • bu SO}'lerler. 
b

• h • rıoe ı. .... _ 
ır ava geıird ği "iUlaC )'ali 

defa, ı lC anız vezniyle ile 
1'iirküm u dii 

Jman,,,. Stlff4 ltıJs- da 

gibi Türk ve eri<: k bir liıi. 
halde, neden,c c mı '>ralar yazdığı 

• onu ıan1 ..,..ftı mıyanlar kend" . .. ,_, ar ve •a~. 
ı ı ae cdchi L· - .. 

il) ık bulmamı 1 d :uır ~" i 
1 

J ar ır, 

• >atta maırzumeleri . 
rın~c i~en çıkan "N~~lcn~ .n:be
ne ı mı, ne res • sali Mılli" de 
K--'· • nıı, ne de "---"'"'1 ıni ve --ı . . ·-yıuı vardır ,. nd • ~...-. ennı pek • • • 
,.ı a ~uphe olmı 1 ıyı tanıdı. 
Gov :ı'nın ba k yal n brahiın AJaeııin 
.. f an ığı alt nd 

. e$hur Adamlar" a . ı a çıkan 
bıle adı anıtm n ıklof>Cdiande 

Bu amışur. 
unutkanlık '\e -h· 

az yazdığından ve kal ın_u ımsemez.lik 
tığından vtüru İse ':'11 cabuk bırak
ıu_ mısraı hatırlı•"lb~J~d.:ıl şl~n, l>Ckiı.Jl, 
l!ger mak , ı ır crdı: 

suı eseru 
mıs1111 berceste ka-

R 
Galiba Mmmeı Akif.. lidir. 

tıbmeıle _,, L ın: 
5 . mat<fadır'"" b 
esuı Yasadrm· 1ı· "'" e ecli-,cı 

' ım beni, nerdcn bil:. 

bevtini h~ rafı erktir? 
h kkında metli Emin B" J ·zorla u cnt 
tcdik, • ~~tirınek is-

ı\cıdır• hu 
ölüm ha~ıi &nu~nltfı bugün onun 
mck ist" layısıyle biraz ..: . ..._-' )'Otux. ......::r • 
Kaclritti SNıgi • "'"Jtı//Jda • 
DNrUp el b I ' . bilip ~ ,,,_,. 

a ıya..,. ~I "'°'" mu 7,Z,.,,,, 

Halbuki Emin n-ı "1f sllf. 
d.a .~ikelmiş bir ini~adcnt, kısa :raman-
sıoı ve mı,-ı ı. Onun kendi 

1 ·~ ıtnnı ı;ı~ - • 
0 ~un unuı unıfuıden .,,___ • mamayı bi --~ .... 

..!_aıırlıyalım. r vazife olarak 

O, \alanın olıtıın ve hit n u 
rinde vııı n çocu !arın huıun d 
larınt genç 'C CntC'k • ılc h vkı 
tı. 

* 

Nedm sem ı m u r · ,,Jc :role ı 

Netim bu urı ıep t11::drn si hı 

"' O kn1/1Wm u/11111» na· mei rival•ı fi 
O gim 1aı4t1fa fıl:arken si in 1 

"' ô,,;;,,,u, sanl:J, slil:Aıiyle 11,flmJt 
ft3 

* Şair, hisarı ra d ' '11 çıkaıl:en [... 
dan sonra kaı,ı ı a kırık bır u 
J;\)1'.l)"Or ~'C luırınet d lu, hı 1 i dıı<l: 
!arla ailı>-or· Fakaı yese yalda 
umııım u ki ış ld0 r. Onu 1 
Je duvarbnna hitahcd n rbUz. ııı 
r:ı.larınd duyuyo u : 
Geldim sana 7411/arla btw. CJ1 k.J -Ey ıhmli l:ımmlıkıa l:aLın ,_,,etli bJ 
H11rme1 sana bJ11ine, -wtks "'' 

a-
11;;,,,,e1 unJ ma~lt'Jllli;,e. Msli 

""" P.y b11~11 :ı4/crlcr ı.q,,_ ~/im Stdf' 
l>oğ?WJ, 1Mi r;ııhıeıle egi/mJı sm ,. 

ki 
Doğntl, btt ;m tılral:lara, korhtp, e 

in# 
Ôl•iiılt't"iıt llhfadıdw '1 "-"" ~ ,, 
B,ı ,_}ı MtNrltW, sen Cl1 olmr.. kP 

bir ç 
Bcrltiıtle görü,,, St'fl ,,~ tri 1,,,,,, 

m11/ 
E1 snı l:i eebmimlc ge:rcr bm • 

"'"'' Bir ıen i t11c:1 oı,,,., bu ;;,, ı · , 
• fer 

ll11r111et UIJ4, b ·,m e, mulıaddes ul 
J,n 

llürnlCI scnJ m bı eylemi-yen Je ıı 2 ,, 

re= inhisarlarm 
Şair Emin e ·· ı u ent 
Uzun Ve öldti 

!arılan ve zalurı rücu OPerasiyon.. 
ramızdan ebı: <ll etlerden sonra a.. 
büyUk bır t«s,s~~ aynld1ğını dlin 
?Uz ııaLr Emın ~ haber Verdığj_ 
ımıınh ve en içli T e t, en eski 
~~rlodea biri;rdı 'l'ü r •Yctç~ 

Yt1t muhtliıH: e r ın ede. 
~vklertn musaıı t ld zmopoııt 

rda, Em n Btil o Uğu zaman.. 
genç ve duru ruh cnt ıa o zaına 
kın ını ortaya, f ~· ilk isya 

Milli UYanıııın ır atınııtı. 
&cndeleıne dev f:k teredılU 
TUrk <11.lşmanlare rinde, butUn 
oğlu TUrk Emf ına karşı, TUrk 
hur mısraı h n llUlcrıd'ia ..... ...__ 

• er duv'"" •"-r-
çı~lntnııı:ıtı ı ""'"u JtÖnUlU 

'TürkUm Ve dll
k } '"9l01lll1m SQ.ııa 

Yurdun kar a sanı da bir ldşı 
lık bır lyınan vae kUnkrirıde, al dııı'.: 
bir tevazııaevcrlı~1sterl§ten kaı:ıcı 
ba !ılı :ını &ö e Jncnıleketine 
büz b r ruh old~reıı azız alr, gUr
bır bünye ıdi. A~ k :ı.r, Baklam 
ahllkh Emin B 1 t Pılı, tenuz 
rtlıııde reklll.mılluı bUtUn önı.. 
kendi ileminde tİ J>atırdıdan Uzak 
larlyle ve ıılrJen ~rleriyle, kı P. 
şahsiyetti. Adı clar.:. ':lil ataınıo u
nılmıı otan ıne hu ıUnne le a
Pll§anın torunu E r llerdar Ömer 
kından laııım14 o~I~ BWeınd 1 Ya.. 
~~ da!wı. fazla sa o ar, ona her 

dısınln Tilrkçcde Ygı dUYJnuş, ken.. 
büyUk vukufuna ' Fransızcaclaki 

b 
Merhum ıairı:1~~ eUtnılıılcrı11r. 

asın dlemltl1? • g ne kad 
seçldrı ve ı>ek ~~a~lınaınıı. ~ 
zel cscrlrrıııi, ılınd;~ IUıa.ın1ı gU. 
BUn, de <'r b lır ark en soıtra ol

ırerek, TUrka~ıarııı bır 
lnıtlerJ bir bo ırtanına ar. 

ver azız arkatta rçtur. Milli. 
ee ır ecl !llmızın, bizi 

berınt, ok~ bu Vakitsız 
rk , tairin ~CUlarımız.a 
~ b llln edeblyaJ:rwm alle-

zı urı taziyet duy laeaı ar. 
arız. gu rınıı 

O temiz lynıa 1 -
biltUn hasımın ı varlık, ınll!eti 

kUm y cın-__ arıı a karşı '"'"' • 
U>Juııuıım sa • .... r. 

vcfa.kAr TürklUğ na,, demi 8c 
milliyetçi Cocukl::: bUtiın içli v~ 
bedıyete inhkal ed da, bu~n e.. 
bc:vlerlne dalma ı!1t idealist •~n.. 
nı 8Öyliyeceıııerı'li

1

r. kaıaca.ıcıarı. 

Balıkçılar ydk;-11 h ı u arau 
a rk Yedirecckl cuz 

İstanbul, 80 (Teler er 
~ılar ccmiyetı fakir ~~~) - Balık.. 
ıçln haftanın mua:;yen b ' ka Yardım 
de yarı fiyatla balık ır ikt ıtilnUn. 
rarını verrlı. İlk teerii:tr ınası ka. 
nn Em1nonllnöe, ETUpt.e satıŞJ Ya • 
da 111ıPtlaca.kt.-, 'ile Uıkiidar. 

• 
sermayesı 

63 milyonc; 

çıkarılacak 

Değirmisaz'da 

mahkumlar 

çalı_şhrılacak 

Belf ua çiftli inin 
x kadastrosu yapılacak 

Be 



Nutkun yankdan 

Mihverci 
ınahfiller 

l TELGRAF -TELEFON- RADYO HABERLERİ 
M. Çörçil diyor ki. T o u 1 on I d'·
Afrikadda b~; kendilerini bab 
durak eğı gemilerin llsl 

''nutuk aramızı 
a~amaı,, diyorlar 
Nutuk Amerika'da 

memnunluk yarattı 

$iınal Afrika' da 
askeri durum 

..._. Aaea'clMıl MOttıealıiar umumı 
Kanır8Atıı. ao a.a. - Remli t.eıt>lıtt : 

Oedeııoda._ dıotuMmda mutıaretıeıer 
deoYam etmtıtatedlr MOttetlk QCftlden 

Blıııel"tıe doldanna ka1'1 '* sece akını 
)'alll!Ultlr. Bıedeftel' GaK1nde bombaıla -
nn P&tılııdıtı aöl'WmQltOr. nen hatlar 
GasDie ~ ...-ı av JIC8ıktanmız 
4 dOlmllll UC&ll ~. Av 
UOllkılıılnmmlı bin UlıMlne döııımelıdl -

'*"· 
Fransız r~smi tebliği 

Bedlll,. ag -. - ....._ ....... -
........... wın.ıaı t'9rell'1ll N4roda 
9ib"Jedll1 nuıaun bıtlbııma ıc.ın._ ... ,..., 30 a.a. - tmıa1 Atr1lıll tnınaız 
NDne ve DMılııa'Vallıl& ....,... 1aGoum umumt lıanırdhllUll ll nıumarab t8ııl1-
eılm ~ bıııMl ıa 'rt ı e. Harkıl - lıl: 
l'9 ~ bu b--.. _.tllıdltl • Barekl.t aeJılllnıekt«t. Mott.enkl« 
ae söre. mttıwr dnllı&lll'lm .... .._ ~~tt ,..pen kılalanmız dotuya 
~ ~ l*Mll ~ ...,. .... Heri ba.reitetııenni cok ırenıe öl -
ic:*l ~bu~ 191ı1 dıeti1diı' cöde ~. Mlıver hava 
re mı ~ buDdıla .,.. Jl1 &ıılıe 00 kuvvetJıert eveM1ı1 .- 00Mtant1ırıe ,.. -
.,.. ~ ......_, • ..,........ eban klnında btr -~ hücum etmi9Jentlır. ıo 
........ ı.wıır · , tdlsW ......... a- 1'U'&lı val'dlr. Bir m*lar twıar olm11t
,..._. cıe+rvn 1b bir. D4MmMl \lıOllldıın ~ •aut 

w ~ .,. ... il · ....,... bombaılar atmıelaı*. 

Mihverin uç.ak 
kayıpları 

- ,.,. ·zn.,,........--..ve 
cıevbmt balckında. bJıC 1* malıı1erl ,.. -
.... .....,. .. mıtlleU dit '* mlllet .. 

nıOndllll ... - ....... u.ıı.- ...... tt pekA.lıl 116111" ld, ....- -allııılil -- Vkb)r, ~ a.a - Fnuwız resnl a an-

- bcl'n'W-tY• talll'llıl - lııade.r 
1

;;: :; ~-~ aUen, T-. Blzerte 
...u oıluN9 olMm. !taba aua .A.ynıpa ı.. ..-:-"" bö~ maıvertn 11011 sUn 
............ -- bJr ........ olmaaDı ..,. ... a:ıo uca& -~ büdimıek -

...... 9b'Ml '"""',.., bım ...... tedlr. 

l ngi.Jiz resmi tebliği 

........... at 

Almanlar 
Slalinal'lf cephesinde 

Rus kıtaları Alman BIJkOlllllllllık 

Genelk111111y Heyeti 

olanüstü bir sı~ramaya yar1yan 
20.000 ölü 

merkez cephesinde de 

7500 ölü 

toplantıya 

birçok tank mı çağınldı? 

yıpllll SIYIJllnll 

geri atıldı 
ve bazı kesimle.de bir tramplendlr 

Londn. 30 &.&: - Batvekil .M. 
CJıurchll1 dlln llkl&m aıeıe vak t rad
yoda e6yı.cllll nutuııta clemllt1r ki: 

J.lıi halta evveJki pazar sana eöl 
ordumuzun EJ&lemeyn'dekl zaıferlıni 
kutlamak üzere blitQn çanlar calın
mıttL Bu zafer ınstllz tarihinde hu
lusl tın' mınnettarlıtı lcaıbettVen as
keri bir hAıllt1edlr. Bu çanlar ise bU
tlln dllnY117& artık kurtutuf hudutla
nna kadar seki ttmlzl de haber ver· 
mittir. Daha bu hudutlan henOz gec
medlk, fa at ııeçecetlmı'Zden artııc 
emin olabll11ü- H6cblr taıfraf ur\14 uk, 
azamet ve yahut emnl~ ifrat il 
zUınimlsl karartmadan alJy yebll rlz 
ld tarih. hQrl)'ed ve latlkbllll kurtar
maılt buauaunda btr rol oyna:mıe oı
dotumuzu fQ.phe1lz kayıt ve tesbit e
decekttr. BOtOn Brltarıya tınpa.rator
Jutu ~de. etrafımız tamamen ka -
nnhldarla ceıvrl)mlt oldutu zaman
larda bile, il~ ktm9e aı:ıımlnde en 
kilçilk bir ~lile dilememı.t r 
Mlltteftk Aıllletlerin ııenııe toplanma 
ııahalal'l9da ıkndl kuvvetle yanan m -

\fe~diler 
Moııık.ova, 80 a.a. - Bu eatMd1ki ııov-

1et tel> tt : 
Gece. kıtatannuz, Sta ina'rat bölııe -

9lrW ve ın«1cez cephealnôe bütün e~ 
~eııcı ~ taarnl&lanııa df' -
v a.m eıırn.ı.rcsır. 

Sta~ ın rabrikalar ..ııaııaın 
de toocu dilEtlloeu ve keeU tal\Hyet.1 kay

ı'.ledıııru.ı.tr. 

Stalinanıd ın cenup dit mahalW>lıfırin
ılıP bir eovyet lı6riltl muvatfekıYet.I' bir 

ırece hUcumu .vaıımıetJr 

StaNnımıd ın ıtmaJ tıatmııda eo~t 

kllalan Uerlem te devam etmleıerdlr 

Wnderı fazla alman öldllrülmUıUb' 
Ol!Du P ba tıde >""il b r ıneıık an malı al 

lısırsl o unml!4tur 
NaJçlk in cenup dotl»Unılla bir alman 

t.ı.arnnu püıılrtlrtUlmU.tUr. 

*** Mmlcova 30 a.a öt~~ 
eovJ'et tft>lılt1 : 

29 ~ kıtalanmız StattrwrTat 
C'f'!Vn!llb'le ~ ~ "velk1 ta 
tl'kllmettl!tııl taarnızı.nııa d..vam e)' 

lıemle)eı'd!'r. 

*** Sovyet Haberlec" BüroMI d<kı &ece ya. 
nsı ıunlan blldımnlatıır . 

Stallnll'Ml ta lutalanınızın taarNızu 

devam etınMıktedk". 30 ~ or -
duJanmla bu bölaede dülineftlll mu -
kavemetJm lararak 8-10 IDlonıetft Uer -
lıemi91er .... bir uc tahtdmli ncıMaYı 

ele aeeınn.ı.ıenıır 26-30 aont.e1rln ara -
tmda düemaiı muharebe aahUlllda 20 
bin ıuıker ve 11\l'baY öW wnntwtlr 

Mer1cıeı cepMefnde lutaJarımız 30 llOll· 

u.rinde dÜlilla.llın ,ınukavemetınt kıra -
nı.k ve ptyade ve tanklarla ye,pUtı karwı 
hOrumlAn pllell:Urtereok nruvartakıyf'lle 

taaınızurıa cs.vam ~ w bir ıcac: mee 
kQn >'"1 f'le a~ Btr sUn lıclnde 
17 tank. 37 top. 40 atır mıılcılnelıl t1lfelt, 
12 det>O ele ...,.. ••ıtııı ve !18 dıı.man tan
laı imha edUııNııar. 

t>ll1mMı mulııU'8be ....... 7 JIOO 
...... vıe ........ ölıQ ~-

imha edildi 
Berlln, 30 a a. Alman ordll'lan 

Batkomutanlıtının tel> tı: 
Dotu Kafkas) a dil b ~k !KW'H~t 

hUcunılım dUıımana ajır ka;yıplara 
malolarak e m ştır Z1 10nt rlnden 
heri bu müdafRa muharebel rinde 60 
dlltman tankı tahrlbedllml1t . 

Kalmuklar bozkınnda motörlU al
men kıtalan sovyetlerln ~he ııerı
ıl ile mUnakalelerlnı temin eden yol
lara hücum ederek birçok ıaee ve 
malzeme depolarını ve llıllker yUklU 
tl"f'lllerl tahribetmltlerdlr. Bir dll4 -
man mu frezeci tamamı) le ımtıa edil
miştir. 

Volca ve Don nehirler arasında 
kıtalanmız kuvvetli hava te1;kllle -
rlyle sıkı ifblrl ğl ederek d maıı 
zırhlı ve pl)ade kuvH•t er n n ddet-
11 hUcumlannı pil kUrtm rd r 

Stalınarat"ta me~ il muharebe fa
a yeti ka)dedilml tlr . 

Don nehrin n bü)'flk dlrsetınde 
karşı hUcumlanmız lyl neotlcelt-r ~tt
mlstlr. 

Merk zl Don nehri böl~ de
m r)Olu tesislerine kanı yapılmakta 
olan havil :ı ınlanna devam ed lmit 
ve bl~ nakliye trenlerı alır hMa
ra utrıttılmıştır. 

Dolu cPphe nln merkez kes mln
de ve llme-n ııöJU bölır inde düşma
nın bUtUn hUcumları akim kalmıştır. 
135 "1Jık taıhrlbed !mittir 

Akim kalan hücumlar 
Berıtn. 30 a.a. İlmen ııölUnUn 

doAu cenubunda düemanı.n 29 sont ıı
rinde yaııtıtı >Mil hücum hareketle
rı a:kim kalmıştır. Bu kesimde eok 
kar >atmıştır. AlmMı kıtalan bU -
tlin hücumlara mukıwem':"t edt>rek 
30 dl man tankını tahr betm ı rd r 

Ruslar 105 tank 
kaybettiler 

~rlin, 30 a.a D.N.B a,JaNının 
aldıtı haberlere göre bo~~ Ucler 29 
aorıteerin ıınou de Kalln n hı cenUP 
blltıaLDda ve ToroP" kesiminde .. d. 
detll hQcumlanna devam et.mlJlerdir. 
Götilıl gölQ.se muharebeler netiee
ılnde bu hücumlar pQakQ.rtOLmUt ve 
ıos aovyet tankı tatırlbedlhnlttlr • 

Fena havaya raAmen 19\'Bf ve pl-
Çetin savaşllll' Jce u~ıanmız dOtrmanın hazari* 

T __ ..1_ mevzilerini bombardıman etmitler -
.......... ., 30 a.a. - Royıer ajamının dtr. Rmleır pek cok ve kıymetli han> 

Moslrova muhabiri bildiri,or: mebıemeal k~· 
Merkez cepbesiade Rijn ile Veliki -------------

Lulü arasında IOV)'etler, alman müdafaa 
hadanodıa 1Çtı1dan -4 pdili eoa :M IUt 

zarfında aenitletımitler ft ~ 
lerdir. Hw iri ........ llaft lmned-1 
..,. bir fuliyıet ....... .-. Bi-
tin lııesbnleıde fidıletH ............ ... 
- ecllyor. A...._.., Velid lJe W...a 
arasmdSi ~ lıAkı. ola lllll
blm menileri tSıar ele 9IÇinDek için 
yeni aıkviyeler almıtfardır. Rifn - Vlu
ma demieyolu boyunca fiddedi muhare
beler ~ etmekteclrr. Bunda .,. . 
yedtt ~e peirdikl~:oi batta ıılu bir IU• 

rette lUtUDUJOflar. 

Kış hiikmDniJ yilrlltmiye 
başladı 

llollr.op. 80 .... - Jtue ....... 
latıaJlıın ...... --~ .......,._ 

,. be ............ - ...... --- .. 

aılıınan nMlı!lt tıuıuı......_.. Bil lllbıl 
bm1t .._ mı __..., cılea 1ııa ne -
1r ıo lnet tıDıuı9**l 2"F nıı1 ...,_ 

~-
Stalingrat'ta almanlar 

hızla çelriliyorllll' 
llmlıfoft. 80 ..... - ~wıdlll ... .. 

dıa. rt .................. ... ......,...: 
..._._ ~ cımup ~ 

dıa o ...... cıelM* o 1 •. u'1al' ... ~ 
... '*da ,......,. .... ,, - Al
- Jtmıt ,.,... Qıwlndı!lld ..._.. ..... 
... aclldla' ........... .....,.... blnla. 
llılı eıt elll"IHerl bomlarlalllla ._ bo1 sa· 
11l4111Mdtr. Ycıtıer .....,_..., 8U ~ • 

lııd, cıblWm' - ..... ~ ~ -
rtrte 4'*1du Bir cıı*unt 1'Dıdl ,._,.. 

~ .. adı~ ~ bulllU 
lııllld hat olıenlt lı9llnll w tbtlJnmll& 
~- ~~,.,.... 
,... ...... blıımt .....,.,,. ..... 
,......,_ .,..........., m9"t ballallllan 
-- .............. ........_.. ar-
- -- ......... ctoluıllr. 

Nevyoıic, 'ıC> LL - Rıo,ter: N..,.,dl 
Times pzetetİDİll Benı muh.biri. JUi 
rnnıJ bır italyaa beberine pc.. M. Bit
ler in Afrika daki musıaW>el baıdda 
müoakata için bqkomuwılık ...... ur. 
mayını 8t'rduespden°de fevkallde bir 
ıuplantı)a çaiırdıjını bildirmektedir. Bu 
e nada, Tunus0raki alman kara ft ban 
k11\Vedcri komuıanlan General Nehrlnıı 
ve Mareşal MiJeh"in iırirlkiylt Roma'da 
da bir askert konferans ıoplannuınr. Mo
habirin illve euiAıne göre lskeoderiye • 
nin dıiJ111ek ıiztre olduiu dU,üniildülil 
sanıda Rommere olan iwnadi alay ec • 
miı bulunan umumiyetle iyi ~ alen 
bazı Roma mıııhfilleri bugua, lıürihı mlll
ver kunetlerinın en fazla bir bafcaye 
kadar Tunus Vf' Trablu5tan çekilecelde • 
rini '° 1 m..-kı~ırler. 

Torino gene 
bombalandı 

Şehir halkının 

talenln aleırinl 96nmt"kten biz muha
faza etttk. O valdttenberl ı.e mü a
faa etti mlz Jyl dAva kurtuluea do • 
nı slttlll lıçlndlr ki ~ mleketlmiz da
hilinde eenlar çalmak sureıtyle bunu 
Malt ettik. 

seklzlncıl ordumuz Rommeı in o
nunla Muıır'a zaptedecıetinl mııtt 
..- Hin ettlll ve Hlller'le Muaol -
nf'yl bu zafere laanclırdıll kıwvetl 
almall ordulannın mat ılp ve milz -
mahil Nıltlyel rini kovalı:va kovırhya 
650 kllometreUk bY. mesafe kat tmiı
tır. Arttk bundan IOlll'Gkl savatlara. 
daha b&elemadan b le, emniyetle ba
kab rlz. Şimal Afrika'da harbin ne 
muazzam sahalar dahlllnde yıwılmaık-

Londra. 34> a.a. - Haber elandajula ta okh.ttwıu ve Mkerlerimlzln • h r 
aore Tonno'daJd aüfutuD ,.ruuu &llkll defMtada 30, :ıo. 60 ve baan 80 kilo
eden 300 ooo kiıa bqka yedere aakı. metre lerl eıtıtmtıık auretı)-le ne bil
dilmııru. :r6k ve ne fedlııklr .lfl r J6rdGIQnü 

R"met1 bildirilditi- pre ~ ha- herkee P &allnde tutmaia çal ma-

va kuv-·•-ı· dün _... baYaDlll feaa of. Ildır. Ben. )'91nız "Montgomery'ye, 

ya rısı göç etti 

nu... --- Mk lerlmiae ve tayyaıNC le m 
masana rajmen tİm9l ltalJa'f& curruz emnlyet •U>lbiz" den batka bk' 
ermıtlerdır 8D1lemek ı.t-muJOrum. 

ltslysnlara göre Şimal Alrilıa'ya yapılan 
Roına, ~ a.a. eu.oaku resmi ceb- çıkarma 

Jije ıı:ure. ınıı:ılız hava kuYYetlen dün P- Afıika'nm dlter ııııilıiUerlode, .ıct
ce l"orino teluine yeni bir ekın yapmıt- zlnct ordudaa 1600 kilometre mlta 
lar falcaı themntİyedi hasara Mbep ola- awPte. B&rletlık Devletlerle tn.utere
mamıflardır. Na~lioo ciYannda uQlk • nılıll, beklenmlyen b n türlQ muaızuım 
savarlar bir bombe 9'9iı ~erdir. teblllrelere maruz mua'.:lliLm tetetıbQ
Evveld 1eft ,.ptlaa akla e111111Dk ' 111 de ita.net venct:k derecede tıı. -
ucak dilf6rillmutriir. )'Ole _. muvatt.k;J"et!11 ııetteıe.cmmlt-

00nk6 eluacla ~ ı 5 kiti 6lm6ı tlr. Blf:Cac yas bt.a kitlllk bıı bQ)'fi k 
orduları b,..Unk11 harb'n !cabfottk'di-

ve 22 kiti ,....ıaom r. tl btıtl4 t çhlutla~ ~ ltlr~.e ve 
Almanlar 5 uçak düşllrdiJler sbl1ce Okyano8lar aemııık turet yle 

BerliD. ~ a.a. - lllWda lıpl alcan- neklederek muayyen eaatte ve hattA 
da bulunan _...ıekederle Mane üzerin- muanen dlild.kaıde.. bOtOn den taltı-
de eden baft ~ 1anna ve bavamn ~ v fe-

cereyan ___ .:.-.a.. 
5 

• nlllaf!'lllllM relmeD 12 llCJktıııtra r-
abnaa baft -~ J9 -- .ıa- ~ ~ teekılllmn- 6)-Je ytuc
lilbı uceil dlfll:••ia....Ur. lbfif lnlll -* Mr -11111' ııt ..... t.nıfmdm 
...,.. ..,. .....,_ ..,._ amıııp ma mlcldlt htllu I& tetldlc ...._ 
laJıWI ...... elif.,_ ......... ceWtr. 
ı..dlr. Bu ......... '11 eedc:ıellr .ı. - lhl ._. _.. • .,._ w tmdlK 

••ltU· 
Büyük bir Fransız 

kuvveti 1 ngiliz 
Somalisine ge,ti 

...... __ ........... --
da*' .. wb11"'1* ... tmn --
ı.ına ~ elde edlleblludııltlr. 
Aafterlb .Blrlefll Deıvteıtled Relllnin 
ınealı,.tl ... id8l'9i ııltJftda bQlunlpı 
bu b4b'G1c telebb09 w ona utıhaılt e
den 1*inel ın.IHa ordulG. aıılcerl iktl
d.n .,. llddetll ISDlf Jıeıp!mlıloe ma
JQm .... verecell taarruz emrt he
pimiz tein muti bulunan Balkoımu -
tan cıııınera1 Eıeenhower'1n emirleri 

t1ndaıdır. Banun arkamnda iM Ame
rika mo.wıun da Utlheılc etmlıl oldu
lu lncf1ls clorıamMll v~ ki Ami
ni Cunnincbam'• kumand• llltın
da olwlk cnOtteGlder INllMımıtanlı
lmm emri altına veı11mfıstılr. 

QemmkalM', o<* """eW hlmll)'e 
aendled ..-nda a.u,m tnslilz ve 
mıeıfltm klllRelerl tarafından yalnız 
-* ta&glm+ıa tktlıla edtknemlt. u-
ar omnna ~ taJdbeden on 
dnlGk bir muhai'eıbe emmında Ak
deaiz'ln içinde ~ dJtmda tam bir 
maılJGbl,.t.e ~· Bu sQnler, 
_.rmda altllt dOlmanlll b Jmett 
.. 1* aır bılmllnDI oldutu 6oln dQ-

Yolculuğun •dabına ....,_ _.... oJdalt-', ,,._ ._ 
------ ---· ,.,... ar.. ,alc:ulan ...,.,. .... pnkdilırıi 116orH,.S. aJAbla W... 

wlnelerle .,....amiri daimi surette 
dGlrMn hOcıamlamta marw: k.ıınııt
br. Ret" t...,._ 09ktlll dentzmttlan 
bU laıhalarda ~ olm dtlfmatıın 

erkJ.nına dair ... 

''!Ceodiıim ,.- bulaıut oltıa lıir 
etlrek ,olca, .,.... .,., ... eyeıkta cb 
ran kadınlara ,..- ftflDtmdt içia 
e1iodeki auetere clalmq psrüaüyor. 

Pakat nuik erkekler de yok de • 
lildir: bunlaıdıuı birW lcalup da ,. 
riai a,ekıa duran bir kadım ftl'ÜK"e, 
b.ı aefer hem _...., .... de "'ac*· 
aoz" bir eıkek bot bJaa ,eri bpaYe
riJQr. 

Bir aaıba iscuyoaa seldlll ...... 
tıe+ensi bir ,.,&aa ..,_ çevik ban
kederle .... ,. ulayıp ipd priJcw. 
Peb& sirer alıma ele seakl keadi.ı.. 
felç plmifdr; pıak6 lrapema dilıiade 
durarek aeçidi ıdwnelua, lkıekl roku
lana i~ye prıneleriae laakla wr
memektedir. Eter dttaıda blaıılar 
içeri,_ airm&k için oaa bira hmiye 
kallupala.r, feke uinyaa )'Oku yerin
den k•m•klem•ya nibqet ru& ola,or 
ama, homurdanarek-

Bir dwııkta &rlba,. ,.... ,.,&cular 
lıiamiftir. Anıtı.da .,.. ..... 
baul ocunak ,er de ftldtr ......... 
Pi dihiade ......... olaalan yert.in
clm lwaıldauıbilmek ne ...,..üar' 

*** Yulıardalü aaarlen ..,anca al .. 
ııula.r, ,IOCUll&Ola.r çok oı.-ur. Biz 
-- ......... lıir frwaca ... ..... 
aldık ama, dolNJ'U ..... ......,. 
•• memlekedmhdt ele ........ crııım-
ftyluda ~ ocıable ... J9laah*,. 
l*ilana çoiu,..... ........ .... 
8-* w "'ben bindim pat Dcekil• ne 
yapana ,..,....," .,.... .. ..... 
banılet d)'Orlar. 

O.p illft .. ,..: 
., - Hilrrl,.ce olea lıal6ıauz. lıet

kalanm rebatua ecmı,. lıqlechll••r 
noktada ... erer - _....,. _ 
hm!" Pruııa'da doiıw oı.. 1ıa s1aOa 
aıemı.kedmiacle ,..... .... w. 
dia .... kı..e _, ... ClbWHt 
mi? 

........ clql ............ 

Yeni buknacam•z 
IOU>AN SACA: 1) ~ I* llıl • 
llt. .... ....,,.., ..... leılm. 2) J(Alr. •> 
Tnıılııa'dıa '*' nelür, bo1 ., ,.s. '!.!t-
1'* Ull 61Dla ,., 1) lle.I ... ... -
ba. •> Nota. ıra.,t .... 7) ()1lr.llDll .. 

8) l!lılcl bir ..... - ...... •> llale -
mmı ethnndrrD l*I. 10) Glll it...,. 
lıwı"lm<IM W bir ll'llllıl U) aartırW'• 

de '* - ..... •&[ o M .... -· 

-- lalıa. YUKARIDAM .&eAGr• 1) 8lı' ._. ,_ • 

ınll. .... f/fat. 9) Det -"' '* ... 
ea mmbaı. 8> l'\aal', whV'L 4) ..._ 
dlıllı*I utmdeel. 5) Nota, •> ... ,..._ 
- ,....._ T) Nota. 8) Y....._ dOlıa 
AnedtllU'tla '* caJ. 9) A9 ....., teni 

tGeutılııılLt ...... 10) Jrlıl9 -- - -
iDelll ...._ U) Bir ...... J011a 1ıılr 
--.. 

Dihıkü bulmacanın 
balledilmiş şekli 

IOU>AM llAC4: 1> ........ 1) ot. •
-. ba. 8) Cllıılılr. 4) 'ft, ..,.,. ... 1) 

.... mal 8) m. ... 7) "'-'· .... •> ı.. 

........ •> lfsJıQh.. 18) - .. h. ta. 
U) .......... 

'fUKAJUDAN .&e.A.CI 1) JIUl4 D & 4) 

Mleslılıelı. 1) B9111r, ,.,_. et Awcl. 
•· T> Relı1ra, ,.. ıı t ••rtıam ıt> ... ...... 

....... JOkulan diaipli• IClbaıll ... 
tedbider ........ ..... 

• .-- .. ..... cıaNllal ..,.. 
clunualılr. .. ........... Wclbli: 
..._ Ntıldl .........,. b1-* ... 
banlanlln .... içia ............ 
aa)eblllr Hatd naa IDienWehd ..._ 
._ baaiılııt pbnllWUr. , ... 
ipa tıllrıdiıe eleler .. anlı ...... 
elelıaltlblRllİ~<em--
•İ)'le daiil. 1ıeadi -.ı,ıe J'll&IJ'llt&al..., 
cledlt. 

M .... M,..__,.., ....... 
.. anebt .... pK"Uldıara ........ 
memizl emretlee hlr ._ t-8 F 
eh. baalart ........... pi= * ...... 

•llXIHi:fmiadea ~· ı hr 
deki ha. bam -- ... ~ lıınltm-
.... amcoll ......... ,. ...... .... 
au)'lh1 

Ge\"111 sin bir dellualı adı'. 
laıpuı 6n6nde, sinne w lceo41 .. 
pldlJI halde ld ı.-. ,.,. •• 'acl 
- ,&lw WrW. ....... ...,.. 
kırtıenlE .......... ,.....: 

- , ... delilt •I 011. .... 
kot• 1 2 Wr de ....... .... •ıL. ............. .,.... 
ala ...... e>ı.. JPıa ...... .... 
larla, ,...... ....,,. '• 1 .... . ...... ..... 

BiJylUr NflD 
dertli ... 
• rt 

bu ....... .,,.,._ tam tıl!r' mu-
._,.,. ..... dMt~ korwt-
lerlmlıl, UQ8ldanam dealmlbt.. ta
katten dOlllı'wek ....,, ~ u
mldllllllJ'& mectNr etmll)erdlr. ıc.,.. 
beetltlmlıl 11er nekllıw w llııle aemı
lllne mukalıf1 bir ~ batmmu. 
..,. etdı!I aurette '*-* ull'iııbln111-
tıır. ~DnıOs ....... bYt>et
ötımll her ttearl tonlllton mukab 
Slm9I w Garbi Afrtlm fl'MISIZ llman-
1-nnda enmı. ~ amıllert• 9d 
ton luıılandnntbr. 

"Sal(qı savafla 
desteldemek ... ,, 

v..nema ba tMldJlttan c1a en1 ... -
1ar M Necıoleod"\m tawt)'esl eti b1> a. ..__ __.. deııteklemek'° u -
IUIQ Ale .... tUlk. Genen! Alex 
meler EWemeyn ~ ~ 
ta wrul-.k olma bl7Qk dutJeyl 
hMlr1emlık ..... tam ~ )'lıP 
ıme. Mm. da.t memk!btleri taral· 
llllildanm m'llb.raz..ya hem de Afı1-1ra·- llmlııl "M• tat:f ~ kuv
wıtlertnl Vlllllfe .. mealMlltlerinin "" 
C8betUrdlll tarafa t!tt!ıeka te.vlık et-
ndltlr· 8lmdDd b.ıde btrtncl Jndls 
CJl'duaa .... Ye .......... 
....... cıldukJMt ~ .. UtJ
ea 1.ıMsıe'lltne ..., daltleler indir_... ._....r. AJDll'llrm. insDlz 
,,. fnımıs ILM u ea.rt ,_,._. IDell'U '* .....,. .. ~ ıı'tt 1111'1 doina 
~. 
~ ,..._ .Alrllı:a'daa -.ı al

tmda hllmwt tııGt0n Anupa'mn kar
ii _.,.. c!lleB 3100 ldlometreltk 
lllr ... lwlıbı.-, ~ Bla, 
t* wılılt Jl9JJI at ıt1et ....._. blltOn 
• ...... .... ek --.ıe w ıra
_...,_ Atıılra '*' '8vakbf ma-
... Wlldlr ...... cıtunneık - de-• wııı..- ... ~ bir 
tıwqılendlr ... ~··yı. ~. 
deılaa ....... lllVlllltilmek ilzere, 
bir ..- oa..zlr .nltanacalız. !nzler 
tein Alıııılenıla'l ..... nakltırMa aıea-
- "'....e. 0.ıMuwu etnıtından 
.,.._ WSUll ,.,.._. lnuttlmamn ne 
blllr mlldm oldulmm berk• tllk
dlr edlMll'. Beltl dt JOhı bu ....Ue 
lallitmMla...,. ~ 

SA 
lll'• D DlıCtliınm DttJIM ..,.ıına. diıinlı..alt. 

.-~·~· .................... ... 



SPOR 

Okul spor yuı:tlart 

futbol ma(lan 
Gei:en pazar günü Ankara.gücü sta· 
da okullar arası futbol müsabaka· 
na başlandı. Oldukça kalabalık bir 

yırel kütlesinin bulunduğu maçlar, 
\hanın çamurlu olmasına rağmen 

yük bir zevk ve alaka ile takibe· 
• dL 

nk ma<:, Yapı Usta Okulu • Polis 
ollejl arasında idi. Oyuna kollejll
nn b r hücumu ile başlandı. tık dev 
Yapı U ta Okulu'nun baskısı altın-
0-0 bitti. 
İkinci haftayımda her ikı tarafın 

yet kendi lehlerine çevirmek l· 
canla başla çalı tıklan gôru!Uyor
Oyunun pn be,,;incl dak knlarına 
u Pot s Koll,.jı karşı taraf ka· 
n·n yanlış bir hareket'n(len fay. 

anarak ilk sa~ tarını kazanmıya 
~uvaffak oldulnr. Bundan sonra o -
tun b r mücadele halin! aldı. Kollej 
<la esi on ndP mü alt b r gol vazıyet' 
~ahyan ln.şan.tlılnr santrforlarının 

eyılğı !le bernbf'r)ik sayısını kayde'tti
-!'l' Oyunıın hE>rııberl kle bltPCe~ kR· 
ı.aatı hasıl olduğu soıı. dııkikalıı.rda 
Uı Ko lej takımı sal!'lı;lt-rln n aya-

l ile topu lklncı defo İnşaat kalesi
larına t0ıkarak hu suretle sahadan 

·1 gali'P vazlvette a:1rnldılar. 
tkınct maç Gıızi Lisesi - Bölge Sa

Okulu nrasınrla idi. Oyun baştan 
tJDUna kadar Z("Vk ve heyı>Ca'!1 için
• ır~ti. İki taraf rla zaman zaman 

ıdıM>trine ti>hllkeli vıızlyetler yaratı· 
ılol'du. Gazi llscs nin muhakkak gol 

zlan birkaç hücumu Sanat kaled<>lnln 
erinde kurtıınslan ile ak m kaldı. 
~el devre 0-0 hlttl. 
tıdnct haftnyımda t~kımla!' gol cı

pımnııık Qm ôfyle bütün gayr('tJPJ'inf 
~orlardı. DE'Vrenln bitmesine 
~ arz kala sanntlılar santrforlnnmn 
ııllsı bh' ırkını ile ka1{' önlerine kadar 

Jl\d ter. Santrofrun çektiği sıkı bir 
· tfl Gazi kall'Cl!lf cok ııüzPl bir plon
ı{ınla kurtarll1'llk böyle! kle m~ 0-0 
ll'1'8berl kle btttl. 
1 On Bölgede avuıar 

arası müSabakaları 

1 • 

ıa lnk•a -lslanbul arasında 
lloks müsabakalar1 

~tıml:ııe aure. 90nicAnUnUll ee -
nı,,... ruUıyan lld.la eünU lsuınbul'da 

ı.tıııınbw bö~Jıerıi bolcııör.leri 

bir mllııaıbııb ya.pılıaaı4dJI'. 

a bu m(lsaboılmda 51 ktJodB Ke--
53 k'loloda Oktfı.Y. 57 kLJ.OOa 

6 'MkKıe. Nihat, Hikmet. 66 klılodıı 
aı .lıılllode KAmU. temsil edecd<-
k~. AlY laUoda Hayri böltı(.'()(ın 8(Yl"ll· 

ye JalAm ve Mehmet aekerl1ik öde • 

ar~ndan AJıkara'yı tel'· 
la cMr. ı.tanbu:l"a ıı1decek olan 

• "nlPC'l Atıt Okukı lıle Gençl«'blrlılltl, 

m ~ Llıleal ve A.nkaraırUcü'ne men • 
en bu)llnal\ bolaıÖl'leı1 federallYoıt mü-

e~ DaJWa.1 Tepedelenl1 ırötıürecek • 

u ~ bdkeÖrlıeıre bMarılar düe • 

lu• t 

ıı A ""kk li 7. inci tatw- oşusu 

Jıazırbkları tamamlandı 

terbiyesi 

int Okyanusunda 
batmrılan gemiler 

26 
aıJ3erürı• 30 a.a. - D.N.B. aJanaının 

16 
__,,tıne gôre Htnt OkYano&unun ce-

1 r ,._batı böli'eS nde ııürioden ııUne taz • 

1 
IJl1ılllılımllı aeınlsl batırıJ:ınaktadır. Mloh • 

n _. ,delltzanııan bllıhaıısa Mommblk 
i'J)al'1 ile Madnaaskar arwıındakl su · 

up faallYet l\06 ı,e.mıektcdlrler. Burada 
cz~!lk aemllerlnl tohdldedt"l'l tetılfike 

dıı.11 tıatta.Yll artmaktadır. 
rt ırUn evvel. 5281 tonl!Atoluk Da

court adınclakl lnırlllz \•apunı 
a bir ıtenızııltının hUrumuna 

1ıuıa.rd tmı"tır. BU vapuT 1939 da 
11 veba ., Rr yeııt g: ıerd«l ~lrld r. 

' caba yaşıyor mı . 
Sanıander yakınla· · 30aa- · ıt, · · 1 geçen pazanesı 

Queto kasabasın'; bir ı;:enç kızın 
ölen 18 ~aşların kadar İıiç soğu • 

• ertesi akşanıa. -~ ıbi çehrenin 
- ve serdeşmcdıgı g küçük 
gı zarasında da en .. 
ode ve ma~ hasıl olmadığı ıçın 
deiiıiklif< bılc ·n aömülmesi· 

cenazenı ... 
ve pıı.pas miılerdir. Bu hal cu· 

ııo•-t,.,.iiSUde eune d devanı euoiı ve 
üne ka ar 

. guo affında asfaleler büıun el~s· 
~e~~afaza eylemiştir. Bu ~ar~P 

IU • _..ı.. doktorlar merakla takip 
• barı.•,.. 
• euni~Jerdir. 

l Felekten bir gün 
-< Başı 2. inci 811.Yfa,de. ,_ 

kar. Kendi kendine: 
- Apustol'daki haıvu.c turşulan· 

na bak!. der .. 
Biraz daha y!l~·tlr Bir kere in· 

sruıın midesi döndu mil tembel ta
lebe gibidir, nrtı,c boyuna döne!" .. 
Blrkac; yiız met• e r.onrn lkJnci bil' 
ıskcledc ikinci bir •ah!lyr rlaJ'ıa ya· 
p<1;r: 

- Hayret be: Dlmltr!'ı.m mey
hr.nesinde yedığim cığPr kebapl-!ı· 
;ır.a bak! diye te$his koyaı ve ge
ııe ylırümeğc ba~ı.u. Bir miıddc~ 
c;or.ra fenalık tekrar baş göste.l"r . 
Uu sefer sarho~ yalnız değildir 
beıedıye Lemlz.ıK anı .. k!-lıJn n'lsıl
sa elinden kurtulmuş bir sokıık kö
peği de yanı başındadır. Bizlm 
"bedmest" üçüncü defa olarak ha
mule boşalttıktan sonra kendme 
kapı yoldaşlığı eden köpeğe bay
gın baygın bakıp: 

- lfoı>Sinl bulduk. Lakın bu 
köpeği nerf.'de yedığiml hatırlıya
mıyorum bir türlü. Zihnim dagınık .. 
der ve gooe yalpa vurarak karan
lık yoluna devam eder. 

B !R gün bir bekt~iyl raıkı 
içerken gören bir sofu so· 
rar: 

- Yahu! Haydi kuldan utan
mı:ı:orsun! Uıkln Allahtan da kor• 
kun yok mu? Nedir bu hal? HPT 
gün rakı içersin? Ahrette ne ce
vaD vereceksin? 

- lç-medim derim erenler. 
- Delil getirecekler .. §işe önü-

ne gelecek .. 
- Şişe ıle su içtim d~lm .. 
- Rakı ıle dolu gelecek yahu! .. 
- Desen e! Ahrette de ya hey!!. 
Allah ıslah etsin! 

Meşhurdur . .sarhoşun birisi ma
halle9indeki hava.gazı fenerine da
yanmış dururmuş... Komşularından 
birlsl onu bu halde görünce: 

- Birader, ne duruyorsun bu
ra<ia evine g:Hsen e! diyecek olmu.s 
ve şu cevabı almış: 

- Gideceğim şeker kardeşim! 
L1'lkln m!lı!ıalle dönüyor. Bizim ev 
önüme gelsın de kestirme gideyim 
diye bekliyorum. 

Bektaşiye sormuşlar: 
- Rakı l~er misin? 
- Bir akşamdan bir akşama_. 

cevabını vermiş .. Tekrar SOl!Jlll.llŞ

lar: 
- Namaz kılar mısın? 
- Her bayram erenler, her bay-

ram!. 

Bir gün bir bektaşı dervişi elin· 
de yanm okkalık bir şl.şe ile derı::ii.· 
ha giderken doluya tutulmuş. Şöy
le bir şahniş veya sundurma altı
na sı ınmıya va.kit kalmadan irice 
bir dolu ta'Tlesl şişeye <:an>mış, ga
liba ş!şı,• de b raz IJ'J<'t' olmalı lm!fJ 
ki kmlmış ve 4Qinrfokl raıkı yerlere 
dökülmüş. 

Bin gUçlükle tedarik ettiği 
"dem"Jn elden gitiğinl gören bek· 
taş! tesadüfen önünden ge<:mekte 
olduğu kunduracının örsUnü ya
kalayıp hıııvaya kaldliaxak: 

- $~eyl babam da kıraT. Kaba
dayıysan bunu ıkır da göreyim! 
dıiye doluya ı;lkışmı.ş. 

sarhoşluk ~lerl iQiınde şunu 
da rivayet ederler .. 

İki arkad114 bir smıdaılda hem 
balık tuıtup hem rakı içiyorlarmış. 
Kati mlkta'I'da balık tuttuıktan son
ra avı bırakııp J.çk.lye koyıllmuşlar. 
İçlerinden birisi ml!'J!e yaıpma.k için 
kürekteki arka<laşına bir şeftali 
ııoymıya ~lamış .. Benim g!S)I şe-f
talf yl sevenlerdt-n olmalı kl bu e6· 
nada ağzı sulanmış. Sarhcıf tükrü
j(U berbat şeydir ... (derler.> $efta
lfyi soyırnısı bittikten sonra arka
daşına verecek yttde denize atıp 
arkadaşımn suratına tilkUrmüş .. 
Halbuki niyeti denize tUktirllt> şef· 
taliyi arkadaşına vermek imiş .. Sıııt'· 
hoşluk bu .. Boru mu? Allaıh ıslaıhe 
ets n, cümlesine lkraıhhk versin .. 

Belçikada 8 tutak 

kurşuna di:ıildi 
Bem, 30 a.a. - "Neue Zürdıer Zei

tung" gazetesi B~elles'den apğıdaki 
haberi vermektedir: 

Belçika gazetelerinin cumartesi günü 
neşreıtilderi bir teblije göre Oıarleroi 
belediye reisinin 19 sonteşrinde öldürül· 
mesi üzerine sekiz tutak kurıuna dizil· 
mişıir. 

M. Çö~il'in doğum 

Çörçil'in 
nutku 

<ea.ı 1. ~ sayfada) 

Dil - Tarih - Coğrafya 

Fakültesinde serbest dersler 
l>ll ve 'l'arıh-Cuğratya J.<u.külte • 

sinde verilmekte olan serl>cst ders -
!erin > eclıcinsi dUn ak am Fıı.Jriilleııın 
tarih doçenti Akcles Nimet Kural 
tarafından "en eski Türk • Slav mii

CEMiYET HAY ATI 

Toplantı 
Kızılay Umumi Meı1kezlnden 

Y. Mühendis Refik 
Fenrnen'in 

YENt 

Elektrikçilik 
4 üncü ve son cfld! 

tacak milyonlaf'ca Nire, pek nruıebetleri üurınde kalahalık ve seç. 
çok ve kuvvetli tezgahlara, klıı bir dinleyici kütlesi önıımle 
binlerce mezru tarlalara ve verilmiştir. 
çok büyük mühimmat yedeği- • Dr. Kural evvela Slavların ilk 
ne maliktir. Unulmaymız ki yurtları nıeselt·sini ele almış, ilmi 

Umumi Merkezimiz ı llldca.rnın l942 
salı günü saat 10.30 de. Yen'ioıtehlr'ı!ıP.kl 

binasında toplanacağından ıııcyın A.zarun 

tcşrtnert rlm olu.nur. 2960 

Çağrı 

<:ıktı 160 K 
~ört clldl 450 ::-
.Naşlrl: Aki>a, Ankara. 
Her kitapçıda bulunur. 207 

mctoılla.r clelaletiyle Slavların ilk 
Goering Avrupa'da bir tek ki1i yurılunuıı bugünkü Lehistan'ııı ıloğıı 
açlıktan ıstrrap çekecek olursa mıntaka:sında oWu •unu tc.sıııt ctmlş
bu adam ~üphesiz ki bir alman lir. Slavlar mil.\ttan önce birlnci 
ohnıyacaktrr demittir. Unut- binde buraclaıı başka tıar ı.flara gıt
mayınız ki bu hain alçaklar meğe başlamışlardır. İlk Tlırk -

Slav mı1nascbetleri hakkında garp 

Tiil'Gc YUks<>k Milhend!s].(>ı1 Blrllltlıı -
<100 : 

l 7 ncı umumi konırre 6 'llık'kll.nun 942 
pazar ıcUnlı ııaat 10 da Ankara'da Ata -

t!lrk nuıvıır ndrukl Bb-Uk merke7.lnde 
top!. n:ı<'aktır. !\luhterem Azanın tcşrlf· 

lcri rl<'a <>l'unW'. (11)412) 6459 

Umumi Müfettitlik 

Yol inşaatı 
Btrlaıct Umum! MU!t ı.ttşlilkt.en . 
A - Eks it.meye konulan 1e : • 

bugün kendi hayatlariyle oy- bılgınleri arasında Clldr ayrılığı var
nadıklarına vaıkrfhrlar. Unut- rlır. Pclskcr'c göre bu munasebetlcr 
maymız ki İngilizlerin taarruz M. ö. Vlll • lll. yüz yıllarda baş -
edebildikleri alman ordusu a- lamıştır, Niederle ve Vasmer ise 
srl ordunun küçük bir kısmı- bunu kabul ctmıyorlar ve bu mlina-

sebellerin aııcak M s. ili. • IV. yi.ı:ı 
dır. Unutmaymız ki denizaltı yıllarıla olciuğunıı ileri sürüyorlar. 
harbi eksilmemekte bilakis Hallıuki Herodot Trakların bir lus
artmaıktadır ve belki de orta- mııım Aı;athys'ler utlını :t.aş11lığıııı 
dan kalkmadan Önce .simdikin- soylUyor. Attila zanıaııııı.d& (.M.S.V 
den çok fazla tehlikeli bir ,e- ylız yıl) Transilvanya'da Akac:ir (A-

Ölüm 
Ankarn'dn Balıkpa:zannda Tal h 

Tıcnrc·thanPsf salı hl Hüseyin Avni 
BPrke 30-Xl-942 pazartes,I gGnü ve
fat Pt.m tir. C<-nnzl"St 1-XII-942 snh 
giınli saat 11 de Malte<J'l{!'deki evm
den kalclırılııcaık, H:ıcıbayram caml
slııdt> c.iğley n cenaze namazı kılındık
tan şonra t~hcdi mı>dfen'ne ıevrll etli· 
!erektir. Kederli a lesine başsağlığı 

S Lrt vtıA:ııett datıllinde MalabatK 
Plsyar - Zzyaret YUlurnm Mala:badıı • 
rusün<len lUbaren 104 + ""'' kop-

_,._143 + 900 
kilometrelerl arasında Yaı>tlrıJa<aıt 
naJ lmalM J.ntaatı 0 up, koeeıır 111 

• 

t71.">21tl) llnı. (30) kuruş.tur, hedt.'1:1 

B - Bu ~ ait evrak fuıtJardır • 
l) Eksiltme &artrıamesı, • 
2) Mulmvt'le proJl'f<I, 

a) lla.Yın<Url:ık t.ısıerı ıı:eneı 
s1, oartnam~ 

ğac;eri) ter olclıı •u bilindigi.nılen, bu 
kil alacaktIT." .ıki kavmin arasındaki müııascbd 4) Şose ve köı>rUlt!C !cnnı 611,,,_.,_ 

s1, •w-ne-dilerz. 222 
Nutkun son parçalarında 

müttefik devletler şahsiyetleri 
arasındaki bazı münakaşaların 
tehlikesini göstermek için .söy
lenmiş sözler de dikkate alın
mak lazımdır. 

Mi.ster Çörçil bu son nut· 
ku, müttefik milletlerin zafere 
inanlarını kuvvetlendirecek 
yeni hadiseler olduğunu bildir
mek, fakat bu hadiselerin ağır 
ve yorucu vazifelerden hiç bi
rinin eksilmesine sebep olma
ması gerektiğini anlatma•k, 
müttefikleri, tam bir dayanış
ma ve umumi durumun tam 
bir kavranışı içinde, zaferden 
baıka hiç bir şey düşünmeksi
zin ve hiç bir münakafaya fır
sat vermeksizin, çahşmağa da
vet ebnek, İtalyan halkma ge
lecek günlerin büyük tehlike
lerini göstererek, ona, mütte
fiklere yaklafma çarelerini a
ratmaık için söylemiştir. Nu
tukta, bütün hususiyetleri ile, 
Çörçil'in bir nutku olmak va
sıfları göze çarpıyor. 

Falih Rılkı ATAY 

Serbest kürsü 

dersleri a~ıldı 
( Bqı ı. Jınc1 ııayfada) 

sade beyanı buLıııcaiksuuıı. 

Bu dersleri tııir zııomanlııa- forma 
forma bastıraraık devam f>denlere da· 
itJ,tmıya başlamıştık. Faıkat okutanla
n.n va.Jetinde yazılarını verenıemcsf 
ve yahut verilenlerin za.mıı.nında ha
zırlaname.nıası bi:'.ı:l, derslerin ·1.ot>l!l!na
raık bir kitaıp halinde ı;:ıkanlınaısı yo
lu.na gönderdi. 

Geçen sene yalmz "Krlm!nolo.li" 
basılmıştır. Adliye VekAleltnfn h1tlıf
leriyle maliyet fiyatı ucuza çıkaın bu 
€Seri bu m~.ı:ua att olmak n:ıere biz
de 11k yazılmış ('501' diye taıvslyeden 
iftihar duyanz. 

Lesµit edıldiğı ıakılircle, Slav - Ttırk 
mlinasebetlerıııi, hatta Kimmer'ler 
devrinde, yani M.O. VIll. yüz yıı
ılnn evveline çı\.."'llrmak miıınkuıı gibı 
g-orllnfü or. Tıır.k _ Slav nıllnaııebet
lerinııı eıı kuvveıli zamanı Hunlarla 
başlar, ve bilhassa Avarlarla çok 
yüksek bir dereceyi bulur Slavların 
Balkanlarda )erleşmclerıııd<', devlet 
ve u kcri teşkilatın mc~dann gı•lnıe
sincle bıllıassa Avar Türklerırıııı bu
yuk tesırleri olduj'.l'u aı la ılmı tır. 
Turk • Slav mlinasebetlt·rıniıı en e -
ki çağ!EJ.rı, bilhassa TiJrkleı ın Slav 
kavımleriııe lahakkllnıleri şeklıııde 
gell tigi ayrıcn teb,mlz ettirilmiştir. 
Bıı Jıakimiyı ıiıı bıllıassa. gelecek 
seriıesl clcrsırı lrnnusıınu tc kil ecle.. 
rek Hazarlar zamanımla çok kııv. 
vetli olıluğuna da işaret eılılnıiştir. 

Gdı•cek serbest clers, evvelce ilii.ıı 
edilmiş olan program clahlliıııle pro
fesor İ. Hakkı Baltacıoğlu tarafın
dan "Pedagojuı!ıı bugünü" konu • 
su üıerinde verilecek ve buncl.ııı 
sonra da serbest derslere devam e
dilecektir. 

Demiryolları tazminat 
hadleri artuıhyor 

lliıkümel, Demıry ullaı ı ııizaınııa
nıesıncleki ta:ımiııat hacllerinlıı ar
tınlıııası hakkıııda bir kanun pro... 
jesi hazırlamış ve proje Buyük Mıl
let :Meclisiııın ilgılı t·ncüınrnierin-

Toulon'da ölen fransız 
çlenizcileri için ayin 

3cJ sonteşrln tarıhinde Ankara'ıla.. 
ki l<~ransıı; H!iyiik 1'~lçiliği klisesiıııle, 
Toııloıı'cla Frans.ı uğruna ôlmUş o. 
lan deniz<"ilerin ruhlarının ıstirahat
leri İ<!iıı dini bir iyin yapılmıştır. 

Bir tren kazası 
İstanbul, 30 (Telefonla) - İst.ııı

hııl'claıı Ye İlköy'c giden yoku ka. 
tarı Y c il koy isasyoııunda 21 yaşın. 
ılıı K'::lılir isminıle bir gl'nce çarp. 
nıı11 ve gencin kolları ile bacakları 
kesilmlşlr. Tahkikat yapılmaktadır. 

Bir ekmek karnesi 
bulundu 

3!l8ı numaralı m<•mur C'Okmek k:ırnesl 
bulun.muştur. Sah hlnLn nüfus tez..ke -
resiyle blrllıkte nen.izciler eadd<ısl 26 nu· 
m.ıını.da terzl Konyııll B, lsmall'c mil · 
:racaat etmesi 1!1An olunur. 

Üniversite 

Üniversiteye do(entlik 
imtihanlar1 

5) Betonarme hUY!J.k köN'Uıer 
ŞUl'lJUUnt>SI. fErınJ 

6) Hususı aartname, 
'l.l Keş r tıU!Asası ootveli. 
8 l Sllsllet l'l.yat cctveu. 
Yuıkarda yazıtı evrak 01 ha 

narın llıi.lşav1rl f:lnde Roruteb ~ k-ır'ıta 
( 3 ) llrn. ( 5R) iku nış tıooeı ırlbl 
ıı.lrnablHr. nıukımııı.~ 

c ~~ks" tme 4-1-1943 'l.arlhine mu 
Aflillf pazarı.. 1 ırtln1.1 ııaat 10 da I • 
bakırda ı~ırınot urn.uımı MUr >i:Yat- -· ettlşlJk cJııı.ı 
ru;t.nı n Narı t MUşavl!r 4'l ,..__ • 
( kJktl ~N•Hllllda 'ITıÜ 

CIK! kom yon.en Yaı>ılaC'akt.ır • 
n - F.l tıme k.ııw.Lı zarı: · 

kra ud le<·okttr. lifrlı~}"le 
E Muvn1 kat looımaot mfkt.an 

Um :n kunıstur. 482ıı 
F Eksllıtaııe)e u:lırebllrnelk 1 

te.kl !~in C'.ıt1 Yllı t ~ret ctn lııı • 
ocıası ~ka siyle lha e g{lnilttden (l.aJt.U -

Mç) ~"il az Uç R'tin t>vwı mu ıı:\in.Ju.ı ha
m<>k surotıyıe DIYal"bııkır n r&<'aat et -
!Ultündcrı alarakla.rı ~ arıa tnildtır
t.evöl etmeler\ M'l"ttlr. ~lk<.ııru 

G - fstdcJ J~et'Jın tP.!{ it rn 
nı Yllllm.n<\n C m adıl~..__,_ 'l'lctıııpJıı.n -' a""" ~ZJ}dığı 
zere saat ona tmcıar k~ tl • 
tevdi ech!<'<!kılenl'kr. p, ..... _,_, i"el&l ~ .., ... '\,,.,olan ........_ 
meler naznn iUbnre alınmaz. ft~• "" -

<10290) 

Tasfiye ilanı 
cleıı ,::eçerek ruznameye alınmıı:ıtır. Üniversıte Rektörlüğünden: 
HııkUnıet projeııın hazırlaıu1ıasını Tasfiy h l' 
mucip sebepler layihasuırla şoyle Tıp fakultesinclcı hayati ve tıbbi e a ınde bul auıatmaktactır. kimya, hijiyen patolojik anatomi, 11- T.rabzon E~ktrik T unan 

•• 1637 ve 26.u No.lu kaııunlarla çiıııcil iç lıaslalıklıın, Fen Fakilltc. Şırketi tasfiye ın · A. 
kabul edilip halen Avrupa hattımız- siııde: umumi botanik, galenlk, sı. g~ undan ·• ernurlu _ 
da ta.lbik etlilen yolcu ve eşya nak- naı kımya., Hukuk Fakültesinde: 
liııe miıteallik beyııdmilt·l ılemiı-yol devleUer hukukıA, ve İ.ktısat Fakül- Tnıobzon Elekt.rlık Türk Ano 
mukavelelerinde hasar ve zıya ha- tesirıde: ik.tısat, i§letme doçcntlfkleri ketinin 15 lunmuE 1942 ta '*1ı Şir -
!inde muayyen bir tazminat hacldi açıktır. İsteklilerin yabancı dil im- lAde BUmtte 'ctlrncı. Ellk!tı ~inde te\Olca. 
kabul edilmiş olmakla beraber, be- tihaııları 28. 1. 943 percşmb-e giinli umumi he)'eta. m~nc- b'lc "-ede.nar 
yan edilen kıymet iızerincleıı bir üe- saat 9 da yapılacaktır. Namzetliği. ~ <1oıı.tı~1ıı rn' etı.ı nırza.. • 
ret alınmak wretiyle bu kıymeU Vekill!kce kabul edilenler tezlerini eırlot'dltl tı8lı: 'f'f! 'lnenflla::-ltore f.Etnltı 
geı;nwmt·k üzere munzam l.ıir taz- derhal jUri he}"etine vermeğe mcc- Ü7Jere, eııtretırı n'lelllt\ıt hu"tc ~ 
mınııt kabul edilmiştir. burdur. emvılliYle nu1tı1t ve ına;.;' ııa:rrı lllt!llltıı.ı. 
Kıymeti mııkaddereli posta mua. İsteklilerin sıhhat raponı. beş fo.. cuootı veıtıasıı kttrtet h '1t>ıtt 1"I! ~ _ 

melesiııın bC'llzeri olan bu u.sullin tc>ğ"raf, ntifwı tezkeresi örneği ve t>lyle 320 bl!ı lira mUk.ıııbf~-~ Yecal • 
demıryol dahili nakliyatında da tat - ilmi hüviyetini gösteren fişleriyle 1942 tar!lıinclfft tt-- .• ...., l ahıwtoo. 
bikı suretıylc demiryolu ile nakliyat (fişlı•r tedris heyeti kaleminden is.. d'Yeslne lo9tan ~": ~bmn ~ _ 
yaptıranların haklarının korunması teneeektir) 21. ı. 943 tarihine ka- ... -llnuy•-

ü bu ak ti k d l 
ketin Ceıdh ve ıas-·eııı..- "" p.. 

zaruri gör ·ımüş ve m sa a a.. ar rektör Uğe baş vunnaları. it'\m • '"" """' kaııı.r 
nun projeai tanzim kılınmıştır." (1769) ~1 oktu mm, piçmteıı ıtlaca.klı ~14 

Projeye gi>re, maim demiryolla- tl<'ı1ret ktınunuınl'll 44:1 in{)! '>!anların 
nna tesliminde gôıııleren tarafından _:!11111111111111111111111111111111~ clbtnee btr -.e zartlTlda nı maddeıııı nııı. 

· 1 - • Un Tra..__,.._,.,_. .., __ ---~r lhite . 
munzam ucrct verilmek tııırtıy e ma- STENOGRAFI - u

00

"""'"" ........ '"=" lın ,hakiki değerini J(CÇmeınek üze. - : )lmAn ta8f1:ve 1™lmUTlanrıa ~e lııu • 
re beyan eclilen kıymetin tazmini Uı.. = : alacaldannı bibat etın m1lracaatıa 
t"'1lll•·cektir. : _ olunur. i!'leı1 1(12'11Mı 1111.n 

'''"'"' ~~· İsmet ~a bulvarıyıe KAzını 
v 1t ca~desı arasındaki kısmının 
1 e ecatı Bey cadclesiııirı, Gazi ve 
smet P~a bulvarı arasındaki kıs. 
mının park t l · 

1 
e aş arıyle yeniden ya.. 

~ınması v~ Şükru Sarnçoğlu bulva.. 
c ın Gazı bulvarı ile Kazım Dirik 
aclcl~sı arasındaki adi taşlarla dö. 

§eıınıı" kısm . sa ~ . ının parke taşlarıyle e-
de~; ~aın.ırı, fen lşlf'ri mııdUr!UğUn.. 
b" eşıf ve ııartnamesı veçhile-
ır ay mUd<letle pazarlığ'n btrakıl

~~lır. Kf'şif bedeli 36088 lira. 38 
uş, muvakkat tc·miııatı 2706 ı· 

ra 60 ku ı
İ rıı tur. Talıplerin teminatı 

r~ 1Bank~sına yatırarak makbuzla 
ıy e 9. 12 942 · . • 23. 12 9 " . !ılahıl) tarıhındcıı 

P 
· 42 tarıhıne kadar lıaftaııın 

azarteai 
1 • • çarşanıba ve cuma gıın 
erı saat 16 da • !ar encümene mliracaaı... 

ı. 2!lGS 

Su tesitatı 
yaptı rı laca k 

d 
Siva

1
s İskan Müdürlüğün

en: lan 
EkBUt.meye konUo!a.n •~· l .... 

tıl;v - Şarkışla kazasının GEnıa-ek n& • 
eatrıc bağlı Yeni CUbuk köyU su ıe

S!ııatıne. Yll.r>llaC'~'lk llAvek."I:'' 
2 - 1'..'ksllime kapa.Jı ~ U8Wtl 1'9-

dlr. 

. 
3 

- İ.n4aat ~ bede!! Ytnnlblrı ~ 
YÜZ otuz bl!r lira. 24 kuI'll$tur. 

4 - Bu ite att P'"<>Je .. ,,_,,,_ __ . 
tennı • """',., ..... .., .. 

8artname sıvıuı lskA.n MildQrl'll· 
i!'Unöe ııörticMJr voe lıStenlr. 

5 - Muvakkat tem:lınab l5:M 1:1.ra 114 
lrul'\l4Jt.ur. 

t 
6 - llıak! talihl ve ll'l!l"I 12-12·942 

arthlne •~ "'" saat ..._.<nu edMt Cumart<'SI günU 
ıo da Sivas İsktln MUdürlU!':llnıte 

~ - tsteol<tllertrı t~ıır mektuplflnnı 
uırım tartrıerı <la~ lhale 7.a • 

;:a.nınöan Mr llfl.at evveline knoor mnk
ğij~:ulcabIMnde Stvas İ!lk!\n nıUdllrlil. 

bouhnallı.n ın.zımdlr. (10302) fi368 

Gayrimenkul satışı 
İ3Tl<lr D<ıttcrda.rln ıiındıı.n : 

l'tlevk.tl : İzmir, Karşıyaka, Donan-
macı. maha.Lleei, Yalı Cum

hur:J.yet caddesinde 93 a· 
<ta. 33 ı>arsel, 380 /1 taj 

numaralı maa ba.h(C ha· 
ne. 

~: Bo<inmı kıatında: mulfn.k, 
1 odıunl.uAc. 2 ~ırhane, 
4 hellı. blırtnct katta: 3 o
da, bir k:a.lortrt'r rad~ n tor· 
lü &alon. biır yemek oda-
aı. btr balıkon ve bt.r sora. 

Orta ka,tta : duvarları 
:varan ctnıl doşell banyo 
mahalli. blrt knlorite- ra
dlYatörW Olmaık üzere 6 

oda, baJiloorı, helA ve sora. 
Ust .ka.tta.: )"ell1 oda, 1111' 

lleı!JI., btr lllYMı 3526 metre 
mörn.tıbaı bahcıe, bahcıede 

muht.eltt cıı. ataoNıt ... 

blınıeya mutt.amı btbUlt -
lıoo. ve beiıQl'IDııı .._... 

da ~ dcEldtı'lıl - ..,... 
aawı. b.. oda. 1ıuıtmmıa -

ce(ıbe - -- • ..tm. 
bn.ında dıındr- ....... 
Wdıı *-· 

'hltaaxla ~ 
)lota &!Öllterllıeli «DXto e'ftld - 111161t&ı ..... 
linıı. rnutı&mınm ) ...... '- hm 

beOO.m "" ~ ııe.t.ıe nu
IDM'lliı ll~ııtı.ı nııöllklıJ'Ct4ıı.ın 
t• ~ Jl8l'a lloe 26. 11. 942 ·------den ttJbe.ren ...... ..... • \ 

1!i ıroırı rn:IJocldeUe - 1 q. 
~ 2llr1 llflUlllY'le m~ cıkDni • 

ve 11· 12· 942 cooıa ııtımı saat 15 
'e Derter<tarlt!k M lllt 'FlmWı: mUdörılıll -

~m~ea,tı• ~ 
Hp~::!ı ka:rarı.a.,tınlrnış oktuli'uından ta -
nra temtnat. ~ olG.nıJt <4!500> 
32 

Yatırrnala.rı, ve 2490 saYJ1:ı kanunıun 
DiğeoE .. Hukulc ve İktısaıt" dersle

rine alt notıa.nn da bize bu kış eflna· 
sında veriloceglnl, profesör Şevket 
Mehmet Ali Bllgişln valt buyurmuş
J.ardır. Veıılldiğinde bııst.ınlacağı ta
biidir. 

Bu takdirde malın tamamiyle zl- = Yazan: Kazım Arar = 2Aıı6 
yaı veya hasara ugranıası halimle : : 
beyan edilen kıymet tazminat ola- : Btr ayda kendi kendine ve- : 

ıtt ve fS ~ ma<1<1eıer1 mucJlblın<'t! tl"k: 

Vilayetler - daT tndctuıı>!nnnı o ırUon t111at 14 ete ka-
------------...;;~;,::::,._._.____ lnellcÜT ~ tevdi etnıe'k!l1., 

Türk hulcuJc tarihine alt notların 
da profesör .Iı'uat Köprillü'nUn hlm· 
metleriyle bıısılacaltından da ümitli· 
yl:z. Yalnız bu mevzu lizerme gene 
Fuat KöprUlü'nün himmetleriyle 
''Til.ric Hu.lmk Tariıhi Enstitü"müzün 
çıka.rmaık üzere bulunduğu "Türk 
Hukuk Tarihi Derglsi"ni taıvslye ede· 
riz. 

Geçen sene bu derslere devaım e
denlere mahsus olmaık üzere ·~r
kiye'de Devlet İktısat ve Siyasetinin 
Ana Hatlan" dlye mükiı.faıUı bir mü
sabaka a.c;mıştık. Gııu.ciclerde !IAn et
tılğimlz ve bir seneden fazla da müh· 
leıt verdiğim!: halde buna kimsenin 
fşt!Tııık etmE'l'l\iş olduğunu, bu ders· 
ler tarihini olrluA'u gibi ya7Jlllak iclt}o 
yalnız ıliade ile ~ktt.fa ediyoruz. 

ra.k verilecektir. Malın bir kııımı za- : ya muhoab«-reyle öıtreten yeni ve : 
yi olur veya ha.sara uğrarsa bl•yan : kolay Stenografi kitabı pıt - : 
edilen kıymetten kalan kısma iSllbet : tı. Arzu edenlere kitabı ya - : 
edecek mlkt.al' demiryolları idare. _ zan tarafından 2 ders ücretsiz : 
since tahkik ve revsik edilerek indi- : Kösterilmektedi1'. : 
rilir ve kalanı verilecektir. Buna : Bütiin Kitabevlerinde bu _ : 
karşılık <lemiryollannca alınacak 1lc. : lunur. na-198 : 
ret, tezyit ve tenkis tarifeler hak.- -
kıııdaki hUktimlere tabi olmak U.. ,11111111111111111111111111111111;::' 
zere her on kilometre ve kesri için 
beyan edilen kıymetin on bifldc biri ,1111111111111111111111111111111\ 

olmk~~~ Romen Ticarel ~ Propağanda ~ - -- -Heyeti istanbul'da E Sadri Ertem'in E 
= -

Yol yaptırılacak M .. h <10236> 83ll 

İz.mir Belediye keiall"" u endis veya fen me1lluru 
ı - İatnet 1·- t .,,ınden ı al ak 

1336 1362 1363~p an ınatıallesı l '"'4 mac 
• • ve 1370 88 1 "" 

!arda yenıdeıı 2436 m t Yı ı SO 
kesme taşlıarla doşern e re nıUra 1 

ve 1360, 1361 sa.yılı 80b_{~Phrılınası 
cut 1026 metre murabba arda mev. 
ııln kesme taşlarla esaslı ı dö~c_nıe-
1362 sayılı sokakta . taınu-ı ve 
metre boyda kanaı· Yerııden 150 

f 
11.asyon 

n:88ı en işleri mUcltlrlüg-üııJ:P.tırıl. 
şıf ve 11artnamesı veçh'l ki ke. 
mUdıletle pazarlığa ~ e bir ay 
Ketılf beıleli 2()()39 lira ır~kılınıştır. 
muvakkat temiııatı 1502 li~ kııru,, 
ru.ştur. Taliplerin tem· a 95 ku 

alt 
1 ırıı 

lyle 

Bu seneki dersleri v~ Profe
Londm. 30 a.a. _ BuırUn Bııevekoll sör Fuat Köprillü'ye, Profesör Hazım 

, Atıf'a, Profesör Nlıhıı.t Erim'e huzu-

yıldönümü İstanbul, 30 (Telefonla) - Milıl- : eserinin 11. inci cildi : - -deli bilen Türk • Romen ticaret : çıktı : 
mukavelesini yenilemek için sekiz - -
kişilik bir Romen ticaret heyeti Btik. : Kitapçılardan arayınız. : 

k ınatı t. Ba 
ruıına yatırarak makbu .L9 n.. 

12. 1942 (dahil) tarihiC:ılarıy[e 9. 
1942 tıı.riMne kadar ba!en 23. 12. 
za.rtesi, ça.rşanıba ve c tanın Pa -
saat 16 da encümene m~ lit'Ünleri 

~I 
< 1 Ihkk:anun/1942 )-

Mr. Cörctl in doA'Um yıldöntlmüôlll'. Mr. runuzda minnetle-çimi söylerken bu 
CörcU. yıJdönümU münaııebet!Yle Dk tel>- 'derslere a!A.ka kösttVenlere aynca 
MI< ıeııırarını M. Sta.ttın'den Mını,ur. teşekkürlerimizi sUıitanz. 

s 

KORKU 
Yazan: Carlton Wallace 

Tefri~a No: 19 

Çeviren: Ş. Taylan 

- Peki.. Gene olduiunuz yerde du· 
run• ve a,ağıya kulak verin. Beıı gene 
sizi çağırır sorarım .. 

- Peki efendim .•. 
Ben tekrar odaya gelerek kapıyı ka· 

radı. Cebinden bir rövolver çıkararak 
içini lxı$alıu. Ve onu kuru sıkı artL. Ses 
her tarafı çınlattı. Ben gene: 

- Meade bu sefer bir şey duydunuz 
mu? diye bağırdı. 

- Bir ses duyar gibı oldum efendim .. 
Geçen akşamki gibi bu da silih sesine 
ı>ek benziyordu .. 

- Peki. Ha)di arıılc aşağı gelin-
Anlamak istediğimi anladım. 

Meade aşağı indi. Vosper'in yatak 
odasına J:elince yüzünü buruşturarak hı· 
vayı kokladı. 

Ben: 
- Ne var? .. Bir kolcu falan mı duy· 

dunuz? diye sordu. 
- Evet efendim .. Bir tuhaf bir koku 

bu .. Tanır gibi oldum onu .. Haaa .. Öyle 
)'& .. Bay Vosper'in ndasından geld~ği~İ 
sandığım o gürültüyü işitip aşağı ındi· 
~m gecenin sabahı, btıvalu getirmek 
i9n bu odaya ıeJdijim zaman da bu ko-

ku gibi bir koku duymuştum.. Ta • 
bii bu kadar kuvvetli değildi ama oda
ya iyice sinmiııi.. Bay V osper geceleri 
pencere açmaz da.. 

- Hakkınız var Meade. Yanılmıyor· 
sunuz .. Bunun ne kokusu olduğunu bili· 
yor musunuz? Barut kokusu .. Biraz evvel 
sililı attım da .. Sizin yukardan işiıtiğiniz 
de sililı sesi idi. Tabii barut kokusu oda· 
ya yayıldı .. O gece aşağı koştuğunuz za· 
man da haklı olarak ıelişlanrnıştınız. O 
zaman işittiğiniz ses de silMı ~i idi.. 
Ve erıesl sabah, odada sezdiğiniz koku 
da cır*ı şimdiki gibi banıt kokusu idi. 

MC9de müıtıiş şaşırmıştı. Bir ıey sor
mak için ağ7.ını açtı fakat Ben onun söz 
söylemesine vakit bırakmadan: 

- S~e bir sual daha soracaiiım .. de
di .. O sesi hangi alc.şam itittiğinizi hatır· 
lıyor musunuz? 

- Evet efendim .. Aradan çok geçme
di .. Tamam .. Öyle ya .. O akşamın ertesi 
günü sıüd)'(>da Bay Vosper'in üzerine 
atet edilmi,ri. llangı gün okluğunu pek 
haurltyamıyonırn ama .. 

- 7.arar yok Meade hen anladım. 
Fakat yaruJmadığınızdan emin misuw? 

reş'tcn §ehrimlze gelmiştir. Yarın '9111111111111111111111111111111, 
Ankara'ya hareket edeceklerdir. 

Stüdyodaki bidiscnin, sizin aşağıda gü -
riiltü İşittiğinizin ertesi günü olduğunu 
iyia biliyor muswıuz? 

- Çok iyi biliyorum efendim.. 
- Peki .. Benim de öğrenmek istedi-

ğim buydu.. Durun ıuradan bu telefon 
edeyim.. 

- Telefon nıvalet ma.sasıoın iDerİo· 
de efendim .• 

- Peki teıekkür ederim ... 
Ben. telefonla Scotland Yard't aradı. 

Kimyahaneyi istiyerek: 
- Ben Bendilow'um dedi. Dün ora· 

)'ll Bay Vos~r'in yaıak 9lfpflannı gön
dermiştik. Üzerinde kan lekeleri vaniı .. 
Hatırladınız değil mi? .• Neticenin bir an 
evvel alınarak raporla bana bildirilme -
sini isıiyorunı .• Ama dediğim gibi bir an 
evvel.. Sonra Çörçil dairesini bularak te· 
lcfonla Deadı işinde ele geçirilen büıün 
silihJarın resimlerinin alınmasını iste
yiniz. Foıoğr.ıflarını büyük boyda çeke • 
rek bana gi>ndersinler .. Ve mümkün oldu
ğu kadar da aa:le etsinler .. Anlaşıldı mı? 

- Peki efendim. 
Telefonu kapadıktan sonra uşağa dö

nerek: 

- Bu odanın kapuını gilitliyecejiim .. 
dedi. Hiç kimse hiç hir şekilde içeri gir
memeli .. Ben birazdan gene gelirim. 

- Pl"'i efendim .. Yalnız .... 
- Evet yalnız ne var?. 

- Şu geçen akpmki hadise •. Hani o 
sesi duydufium zaman ... Acaba silahı kim 
çekmişti? .. Bay Vosper çok sakindi. Ka
pıya vurur vunnaz bana cevap verdi. 
Hem de telaşa lüzum olmadığını söyledi. 
Odasında biri silib atı111 ı olsaydı öyle 

sakin olur muydu? ... Yoksa.. 
- Boşuoa faraziyeler yürücerek hiç 

zihninizi yormayın Meade ..• Yakında her 
şeyi oldı.ığu gibi anlarsınız... Fakat biraz 
sabrermcoiz iham. .. Ne ise timdi ben gi. 
diyoıum artık.. Siz dediklerimi unutmaz
sınız değil mi?. Hiç kimse bu odaya gir. 
miyecek .. 

- Peki efendim .. 
Ben evine kadar yürümeyi tercih et· 

ti .. Biraz hava alırdı hiç olmazsa.. Kendi 
kendine: 

- Eh ... diye 91>ylendi. Art biraz İs· 
tirahate hak kazandım. Gidip biraz uza. 
nayım bari. Kaç gündür daha adam akıl
lı bir uyku uyumaya bile vakit bulama • 
dım.. Ne ise işler bu yolda giders 
Deadı'ın yakası ı;olc geçmeden elime g 
çecekıir. Bir haftaya bile kalmaz belkı 
de .. 

Hatta ~iki de yana onu :valtaiamalc 
mümkün olur .. 

diye düşündü ve bu düşünce ile 1'iw 
güldü.. 

* 
Stc-ve sabaha karşı yattığı için o ıriin 

adam akıllı geç kalktı. Alelacele kahval
u ettikten sonra o gün ne yaf>9('ağını dü
tünmiye başladı. Acaba ilk evvela baMn 
kurumuna mı, Scotland Yıırd'a mı uğra. 
sa yoksa doğrudan clojinıya matbaaya gi· 
derck ne olup hiııiğini bir soruştursa mı? 

Nihayet hu son ,ekli tercıh etti. Rel· 
ki .Marilyn'in Deadı'ın halciki şahsiyetini 
meydana koyacak olana bin lira para mü· 
kifaıı vadroen ilinuıa cevar verenler 
c)lmuştu? Bu ihtimal aklına gelince büs
bütün meraka dü,tü.. B.iır an evvel yola 

2 - ŞUkrU Saraçoğlu acabulatlar 
Var 

···-ak.. -'IAlll ıçın acele ile · · . M baad . ltlYlnmıye ı.....1 d 
at akı odasında, '"°' a ı. 

üzerinde bir kaiıı buld Yllbuı masasının 
"B u, nda· 

ayan Kenron bu sabah . ; 
fa aradı. Gelince muhakkak k sızı. ~ de. 
lefonla aramanızı söyledi ., di endisıni ıe-

Sıeve hemen telef ·· Yordu. 
1 ,. ona sarılarak M . 
yn ın mıınarasını istedi: an. 

.. - Allo .• Bayan Kenton'la "-·-
ıstıYorum efendim Siz .. ,-""1Şlllak 
Sıeve Corbyn ~: ınısıtıız?.. Beıı 
. . , .. ı aramıŞsınız B' 

nnn: mı vardı acaba?.. ~· ır eın. 

- Fsrağfurullah efend' y 
ra -k f ım.. aı-.. m aıı ılinı ıızeri h" ..... l'e· 
eden ld ne ıç ınü mu acaba onu - i ra<'aat 
y um . 0 renrnek isıi • 

Ha r 7.arınetmiyoruın.. Be 
ma haaya ge mi1ıim T n de 
d uı ı bildirdiler .. .;lefonla ~ 

. Daha burada kiın~ e:'11~ sı:ı:i 
dım Bıraz musaadc ede ~ı Rorıne _ 
rotdurayım.. !'Seniz llfaiıdan 

- I.iıt~en ~ ~ .• 
• - Pekı .• Siz rrlefonu ka 
şımdi gelirim. PllnıaJın. Ben 

07.ao Pı-oaoram 
07.32 v~ ve memıdcet. aaat llo.'8ft 

07,40 AJ8118 "'-~ caı.ı.t.aıl.ırn. 
07 .55 • ._,.,..lıeırt 

08.30 MU~ 
12.3() ~ .Se'ı.ront1< pacçalaT CP!Uı:) 
12 Müzik· Ye ~ Baaıt 8.vaA 
1!2.45 AJ8!11ı. ~ık Pl"OlıJ'Wn (PJ6k.>. 

130() ~ -

ıa.ao Mıüztac· 
18 00 ~ ~. ııııııta Ye t&tıılller. 
18 03 MiiZlı;• voe ınunıleket saat llO'lll'l 

• Radyo Salon Oııtcıeatna • 
(Şer: Net.11> Allan • 
l)G~ ). 
2) Ruıı . (T<ll"el'Ot 
3) hwııt.eln: Pokıllya ôımlıılııın; 

Alıftrtıd Tortt: Pllr(,'8. 4> J s~ , 
5 > Eıwıo ım: Kırienaıoı.;tar, 

6) ~~dalım, 
7) Ptıı.nv. ~: Gecele,ılılll, 

11145 Müz•·· F ~: He.v! Hay!. 
"'· a&tl H 19.30 Meıılebt ~ 

beıileıı1.. Baaıt. 8.Yaırı Ye aJanB 1--

19,45 Müzik· 
~Oda Müztti • Mozart w 

Qı.18'tolar: G. &ek t A'""'·-a. W 
Gertııı.nıt, . . -·-. • 

2'1 15 Ra.d Mesut Cmı1l. 
20.4(5 M:~. Gazcte&L 

SöY'111Yetı, Solo ve Düo•ıur 
Steve kendi5i gidi .. id _ _ ton) _ -: F1tilcret Kuıt.nay , .. _ .... 

hu! rak • • '' •re müdü - - •ç °""' a ışı tahlc:ik etti. Ve oda ~ ( Kem SA<tt Saicpınar (T~or). 
rek tekrar Marilyn"le konuşma;;~ ~e- P!ııı.no·~tu'Var tale'beler!ırıdm ). 

-:-.. Allo:· Hayır Rayan Kenton ş ~dı. 21 00 Ktın\ı~ h-eunen Bedia Dölefter. 
cut ":"en kımse olmamı G ırt(lra. 21 l!5 ~ .. - .... 

8 <F.vtn Baatıl>. 
hat b ııef ş.. f'tlÇ kız"" ra. n.-uz,.,, Oou ır es aldığı duyuldu.. A. <'~t.ot =Tı'detı hlr ıııU4ot: Şef: 

- Oh.. Cok IJlemQlftı oldum t1"11$ı tanı ~ Odıa Ol'Gcca -
SteYe 1qırmışrı. O ın- buna.. 21.30 K°'1'1.ı tıınden (Plfı:k). 

ad x . . uracaaı e<k 1 .... eıtıa· <Powt m ısı ıçın Marilyn'in iizül •. . n o· ...... 45 M1l~· · a Kutıısu). 
etmişti.. ecegını tahmin mı. ,~~ıııı~ Til~ Müzıtt proıır&• 

- Anlıyamadıın .• d 22.30 kem M('&Ut Cerntııı. 
alamadı.. emelten kendini I bef-Jert~ Baat a:van ve ..,._ Jıa. 

22.45 

<&oıı var) 22.50 Yatı.n1ıt 
Proaranı vıe llacıaı-. 



v. 
u ~us 

..,. D"'rmllli 11. 12. H2 cuma 1 il. JL V..wt 3 _.,.. 8lıta A..lm& 'r.teklfterill muayyen eün ve ...u.e 1 ADLiYE VE..,. .. ·En NAFIA VE., ... ., ... stmll .at 16 te kapalı nrf wıulU ek.. ~ aıeımc...._ ~lnaıt. akoelerlyle birlikte kanuııt ~ ~ a & 

8lltme ile Wtekli8iae ihale edilecek· <10445> ene vesaik ve kaıpalı zarBanol thaleden ------------- -------------
tir. A b • • bir .... ewe ı<o. -. venneıert ibıa-
ş.rtnama1 her ..UO komla7ondıa m ar tamın l~. 17-12-942 888ll 16 da Ko. da Erzak alınacak 

gGrtllebllir. Jıluhunmen bedeli 6511 M. M. V. den: ya.pılacakt.K". Şartname-leri Hln mer-
lira olup ilk teminata 418 liradır. ta- .Aıkkopril'de nak1tfe d<t:Polannda iki keUerinclcld komisyonlarda görülebi-

Adliye Vekileti Ankara Çocuk ta -
llh ,Kyı Mudürlüiunden: 

teklilerin belli ..un ve saatten m az aaıc ambann tamlri ile bir ambarın lir. (10375) 6477 
bir mat 6DOQ9 kadar teklif meJt. kac>l51 önüne büz varn pazarlrkla tha- s v t• alma k 

Çocuk İalih Evınin Jılayıs 1M3 
gayeaine kadar ermdl crmk ve kö
mür nakliye ihtiyacı 2•90 aayalı U
nunun •8 cı maıddc&imn (8,) ftkraa& 
na ıevfık&n pam.rbkla satın alıoa
cagından 10.12.942 gllnU saat 9.30 
da Çocuk ialih Eti MUdurlütü satın
alma komlı;youuna 2490 sır.yılı k&nun 
muciıbince lbııııgelen nşaik Ye temi
nat maıklıuıdariylc müracaatları fa&la 
la izahat ve flU"lnameyi &örmek ia.. 
tiyenlerin her gün aaat 8 den 18 ze 
kadar mt'~kUr mlleaıeae mUdUrlUtü
ne mllracaatlan ilan olunur. 

lan leıYe ıkonulmUıStur Keşti beck-1 2273 ıgır C 1 Ca 
~ nı makbas karşıbtuıda Anka- Ura 78 kuruş olup katı teml.natı 341 M. M. v. ı. No.ll satın Alma Komt9-
ra da 11.M.V. 8 No. atın alma ko- lir lO k _ _. p...a.-;,.. l"' ... 942 ~. !STANBUL _TOPHANE 
ml8yonuna vermel«-rf a u. _.,ur. ~ ı.. ..-..- · 

(10273). 6334 çarearnba giinQ aaat 10 da M.M.V. 4. 13 kın •tır eti atMa ~. Bir 
No.lu Sa. Al. Ko. da yapılocııkttr. ıcıuo.ı- 120 ıa.n. ft)olllt tatımm edil • 

San sabunlu kösele Keşıt ve şartnatru'«l her &11n komts- mı.tir. TemlnMı 2340 lndlr. ~ 
alınacak yonda gôrQleb lir. lsteklllerln .katı te- her l'ltn öit'ieden C!'YV8l ~ aö _ 

mtnaıt1an De muayyen eün ve saatte 
Jı[. M. Vek.llellnden 1 kom&ıyonda buluııme.lan. rötür. ttıaıc..t '1-12·19C2 ırOnCl mat ıs te 
Eksiltme cUnU talibi çıkmıyan 00147) 6475 ~ JııL M. V. 1 No 11 8M1rı 

56576 kilo an Nbunlu köaelenin .Alrnfl KomMIYODUllda ~. Talll> 
açık ekaitme ile yeniden ihaleal Ankara Levazım Amirliiiae oıamann ~ bMllcte 1ıomt1 -

3/12/942 Pertembe trünU 1aat 15 te gelen ı"lan" ler )'11)118 mtıımeaaı.1an. <10381) &e78 
7&J)ılllcaktır. Muhammen bedelt 

'8M13 lira olup ilk teminBtı 2117' Sebze almacak 
(10327) 88S• 

lira 53 kr. tur. Numune ve tan - Tomruk biçtlrilecek K.M.V. L No. lu s.. Al. Kom. dan 
namesi her cUn komlayonda gör1l- Ka9tamoni ~ Pa.. 5100 Sa. AL Iatanbul _ Tophane ZIRAA T VEKALETi 
Jellilir. İsteklilerin belli gün ve u- Ko. dan: Pazarlıkla 64800 kilo pırua 64800 
atte Ankarada K.M.V. S No atın Dadayda Devtet Onnan t.letmeie- kilo lahana alınacaktır. Her ikW.. Alet alınacak 
alma komisyonuna ııelmeleri. rlnden alınacak 2500 metrekllc> toım- nin de kilolarına 20 ter kurllf fiyat 

(10291) G72 ruktan 1500 metre ml'ktan M.M.V. tahmin edilmiştir. Teminata 3888 lira. zı.-t VacüeıU Sa.Un Alma XOnııi1 -
)'~.; Depo inşaatı hesabına Dadayda kurulmue ve ku - dır. İhalesi 4/12/942 dnU aaat 14 de 

11. JL Veküetlnden : rulacak bl:r fabriıka'da 2400 numara- Salıpazannda M.M.V. 1. NO.lu Sa. 1) ~ zarf UMdiıYie 75 000-100.000 
llitııt l&l"e ~ı..re ma.tısu 8&Z DılW'9 • 

A'*8ra clVanoda 1lc adet depo llıtaa· 
b kaDalı aaı1la eblltmt!l)"8 kollulrmıe • 
tur. Keeit bedelleri mecıın'llU 14965 ltl'a 
5 kurUt oMıJı ilk tmuna tı 1122 Ura as 
kurulWI". lMleat lC-12-1942 puaı1..ı 
ırtlDll au.t 14 ıe M. il. V. 4 No.lı Sa. AL 
~ )'llPılaeaktlr. Kelllf l&rt -
name w Pl'OJe91 T& ıwrue bedeüe ko • 
ıniQonda.n &lınaıbUlr. Jıllla.bhkle llıttb • 
kalrınd .. 1ı1191111Mk bire llO tenetce ben· 

- 1 iC .. 1 ebe IUUk Wll'tlecek1tr. h· 
teklllel1n bu ile beNler uaart 8000 U • 
nl* bir tuaat l.llnl muvatt&lu>'etle llıl· 

ttnnAe ok!'*1arılıa daJr 1tonı•ona res • 
m1 veaaka ibra& etmelıert ,,.. lbaJe tarı • 
hlDdım Go dn nveltne kadar lınlaat 

dairlMlbdeu v..ııım almalan ve 2490 aa. • 
J'lb .......... madıletel1 ~ ı- . 
,.... ~ ... JIMlrt1ıpla • 

mm ...._ m'*8ıb6M llıUe atın ve .... 
tmdm bir -- -un. kadar komlm • 
~ IWlıllm ..melerL 

(108ll8) 

ICereste alınacak 
K. X. Veküeüadea ı 
Kuanen cUn ve aaatte talibi zu

hur etmlyen 170 M8. çam kereste 
pazarlıkla ihaleye konulmuttur. Ku 
hammen bedeli 22100 lira olup llk 
teminab üıs liNdll'. İhalesi 2. 12. 
1942 Ç&l"llUDba sünU aut 15 te Jıl. 
X. V. -& No. lu Sa. Al. Kom. da ya.. 
pılacaktır. Ebat ve fartnameei her 
ııüa kıomiQ'onda ııOrülebilir. İatek
lil.-in kaU teminatlariyle birlikte 
Ko. bulunmalan ve 1490 UTıh ka.. 
nunaa maldeleri ah.llkmına tevfi • 
kan tanzim edecekleri teklif mek
tubunu ibale aatlnden bir aut ev
veline kadal' makbuz mukabili lmo. 
mı..rona •ermeleri. 

(10394) 64'8 
ICereste alınacak 

il. il. velı&letlndell ı 
~ 8Qll ........ ta.iti llllll• 

.....,._ _. ma. emn anate 'PUU1lk • 

...... ~. llulMınıaMm bedeU 

..,., Mra olllP Jrat.l tmdnaa 5:M4 Jtra • 
dıır. Puarlliı ~12-19'2 eartanıba dnQ 

uıM 14 tıe il. 11. V. 4 No.h Se.tm Alma 
~nda )'BPılac.aktlr. llbat " 
..-.m.ı her sUn komllt'onda aörQle

btllr. Bil ı.te lıullıınıJJnalE o..-e pansı 
mQ ....... !ıdlmw Mt on.lı: a-. Veölet 
..... ........ 7 1 tıa...-t ildllcekür. 
fiti 7 T • .... h DE U· Ma l*tlıie 
lııomPwmd& ballW.lan. 

(1089S) &149 

Matbaa işçisi alınacak 
Oenlll K~ BatlJ02lllllDllall : 

~ ~- il-. bir 
... clltel. bir ato ,..... w btr kAIJt ve.. 
rkl .rmacMıbr. 
~ eer'llM1 Mllamalc 1lw-e ao-

12-1942 tM9ılnıe ...... maktr Dıeba 
~ınıın~ 

(JOtll) 

1ı kanunun 26. maddPSlnln M fıkrası- Al. Kom da yapılacaktır. fJartnanteal 
na tevfikan bıçtlrlleceoktır. Beher herg{ln öğleden evvel Kom. da .ıı;örU
metre rnfkAbı 25 liradır. Şartnamesi lebilir Talip olanlarHI muayyen v~ 
Kom. da görüleb lir. İhalesi 14-12-942 kitte komiayona mUracaetlan. 
ı>azartesi ıtilnU Kııstı.wnonu da yapı- (10382) 6479 
lacaktır. TaUplerlırı t>eHI atinde ko- H:a...::msuz·· 1·1a"nlar 
mıayonda bulunmaJan. (10334) 6395 UAU 

S 
Ardahan Alı. Sa. Al Kom.dan : 

lğir eti alınacak 140 ve 45 ton mtn" eU tlAnlannm hClk· 
Gebze Aa. POL 1336 Sa. Al. Ko. mQ olmadıtı alAlmdıuian ll6n oıunur. 

dan: (10423) 6'8() 
Cınsl: Sıığır eti, m ktarı 240.000 ki

lo, muhammen bed lı 240 000 lira. 
muvakkat teminatı 13'ı50 1 ra. 

Yukarda miktarı gost.crllen aıtır 
eU kapalı zarf yolu Ue aat n ahn
cakur. lhatHI 14-12 942 pazarteal 
ııünü aaat 16 da Gebzt.-de aatuı alına 
komisyonunda yapıl~aktır. Evsaf ve 
l&rtnameııi her glkl komisyonda l'Ö
rü lebilu-. IstekWer\n belit gün ve aa
at.ten bir saat evveflne kadar teklJI 
mektuplan lle hınılnatJannı komlll
yona tevdi etmeleri lltzımdır. Poeta
da olan ııecilcmeler kabul ed lmez. 

(10331) 6398 

Sığır eti alınacak 
Blnıclk Alı. sa. Al. Kom.dan : 
G&mlzon lhtlıracı lıc:ln 90 ton aıitır eti 

aluı&caktır. Tahmın bedel& 36693 lira .ak 

tımrırıeu 27~ llnıdır. :ıı-ı.:ı-~ puar • 
t.1 .u uı t.ıe kaP&b ama -.uıtmeM 
11lPllacaktır. Şa.rtnamelll Jromlıri>'onda ııo

.. ..,... ı.tdrlUel'tn ihale maUndm bir 

aat evvel muM1 tliaııre.lnde zarflannı 

lııom ...... """"' oımaıan. (loa30) 

• 6.1!19 

Yoğurt, süt, koyun eti 
ve tavuk alınacak 

Breı* AL Sa. AL Kom.Mil : 
Wı'l!clk ıramtııonuncıo«ı revtrın 11\U • 

)'9ıCl tdlı seoo tdlo :l'Oturt 3000 ıcno .Ut 
aooo kSlıo ... eU w 2800 adet tavuk 
alJnacııkbt'. Helım\ tein Wımln edl~ 
beıW lOO'JO .... ~ lllt 1ıBmmat 765 ı.mı. 
dır. 21-12-1942 puartat ırtınCl aaat uı t.e 
lııa&ıell sama lhaieıll l'U>llacıılttlr. IJIU't • 
1*'-' .....,..... ... ~. Ka,,.Jı 

...nıınn uau.MJne 1ll'8'Ull olarak ıtıaJe aa 
aöndml .,.. -t ~ ~ tft 
ilmi aarUar. (~) 6400 

Sığır eti alınacak 
Birecik Aa. Sa. AL Kom.dıuı : 
Nbllptad blrJ:llc lıcJn 60 tCll\ 111 ır et! 

Kuru ot alınacak 
Erzurum As. sa. Al. Ko. dan: 
2400 ton ip veya tel balyalı kuru 

ot müteahhit nam ve hNM>ına ac k 
eksı tme ile mün asaya konulm\li· 
tur. MUıuuuısaaı 18-11-942 cuma atınu 
saat 15 t.e yapılacaktır. Taıhrnın be
de ı 240.000 lira olUc> temlnıııtı 16250 
lıiradJr. Şartnamell her ııün kom • 
yonda ııörilleb 1 r. lst('l'kHI~ belli 
giln ve aaette teminatlar yle blrllkte 
k.omis)"ona mllracaaıt.lan. (10477> 

6481 

Kış sebzesi alınacak 
As. Poa. 6161 Sa. Al. Kom. daıı 

Ankara 
Ayq'ta iki ayda tealiln ve mulaı

veleye bağlanmak prtiyle 18 t.oıı 
lahna ile 18 ton pıra.ııa satın alına
caktır. Pırasanın umlnau katıyeal 
270, !atananın 405 liradır. Puarlığı 
a. 12. 942 pereembe ııünU saat ıs te 
Sarıklfla<lald Sa. AL Kom. da yapı
lac ktır. Evsaf ve prtlarıın gormek 
iatly«-nler her gün lf aaatlerinde ve 
isteklilerin belli sün ve .Utte temi
natlanyle birlikte aözll seçen k0-
misyona gelmeleri. 

(10426) 9482 

Patates alınacak 
Buna A& Poa. 1936 Sa. Al. Ko.dan: 
lhtiyaıç .icln kornlqonda rrwM.'Ut f!!V· 

sa:f ve ıartlara uygun olaraık satın a
lınacak 87800 kilo patatee 27-1-943 
tarihinde eksiltmeye tateıkJt çıkmadı
j!ından wkrar pıttarlılta konulmuştu.r. 
Pazarlığı 4-12-942 <'Uma gilnQ Mat U 
de Bursa'da Tophanede adı belli sa
tın alma "omlllyonunda y1111>ılel-a'ktlr • 
Muhanmıen bed U 30730 ııra ve mu
vakkat tdnlrıatı 2305 Jtradır . .t.tekll
~rln muayyen gQn ve ııaet te rnezkikr 
komisyonda butunmaıl.,_ <1°'33) 6483 

Odun alınacak 
&llnacakUr. TahnUın bedeli 228()0 lira te- Söke Sa. M. Xml.dıll.n : 

mm.tı 1710 liradır. 2-12-1M2 pazartal Bet'9' aııuo... 3 ltunLI -- tAlım!tı 
llGlııG maıt H te ~ zu"Da ttıaı.ı ya. ~ llOO tıon odıun 25-1:1-1M2 ~ d· 
pdac-Ad1r. lbaae •at.!ndıır\ tnr wt evvel ril mat 15 te lı8paJı wfta ,......_.. 
lal1lu' ""'1llnıt omcwıır. eannaın-ı ıronnwawr. bt t«nılnatı 1121 .......... 
mrectk lııııımiımınund ~ olaınur. l9tddıUeriD k.ıılıWU\ tal'ttaıll dılM7lrıııle 

00328, 6401 ~ tıı*Ht melıtuplannl tık • 

lllltme arilnıll -- ıs • lılıdıır' nlllldJuZ Odun alınacak l'M*8ıbPlnde lwlntıl)oGna vanill!kG 
M.M.V. 1. No.lu Sa. Al. Kom.dan (lCM32) MM 

btanbul 

den !tura - cm-1ıl ıı.tıkle bu ""* . 
kırin la4Wldnde ~ 300-WU a • 

:l> Jo~ behwlne tahmtn edUelı 
ttyat 44 ~ ve beber Uec.e ta.hmln o. 
lunan tb'at .US ku""' her Jlıı ~ mal
~ ut 1* t.emJtı6A. 3506 Mra 85 lıu -

l"\l9Ull'. 
8' ~e 1.6-121942 ~ 8'Ü • 

nil IJllM .15 t.e Ziraat Vdtaleti bkıuında 
yaı>ılac: akW'. 

4) ŞartnemMI Anka.rada ZlnULt "• • 
kAWtl sa.tın Alma KornJııyua ndaıı, la • 
lanbul da Z Ut\lnden 230 Jcu 

ır 

llk tenıtn&Uan ve 24.<ın BIU'll'I ıuuıunun 

2 nc1 ve IM;ll U maddelıerındc ztkredüen 
vf9Muüıuia b1 Hkıe beoUI a'ÜC\de elc9ül 
me 1111&1 inden bir ııaat once.re kadi&t 

~ vennelert. {10778) 64158 

Devlet Dem1ryollan 

Tarife liğvı 
D. D Yollan Umum ı. tıdörlClt(llıden: 
1·1·1943 t.arttUndell lıt1bıınll D D ~ 

111 B.j5 ve S.S./9 No.11 tıoe ouvU ve 
D.D.j254 No.)ı -'<« DMüb'at tarU'elert 
yQrilırH»cteft .lraldınlmıtts'· Yula bllSt 
lıllaayonl&rdıın yerülr. (10U6, 64ı88 

Bez hortum alınacak 
D. O Y~ Umum MtıdUrMltUndl'll. 
ı.tutuunmeı bedıNl 14l!OO Ura oıaıı 90 

Olflll ııenlalfttınde 2000 meuw ve 100 
m m ıııeaitMj"lnde 1000 Jnell'e '- hor • 
tum 16-12-~ careamııa 8'lDü .ı:at 
~.30 da ~ •rf mulb'te Aı*ara da 
1ı:1an tJmulndıl 1.op.1an1111 nıertcs a uncu 
kmnlıl)'<ınm. 9MJD ~cıııktıl'· 

ea * ırtnnett :ı.ttJım)ıer1n 1087 ııo ı.ı
re.Jllc muvtıJdıat tıemtınat .. JııanmMlll 
taytırı eıtutt ~a.ıen ve ~ ar-
nı ır1ln -- 1'.30 & lııadıU' adi ~ .. 
mt.)'Oll reıı.Htme -tııeteri IA:mndlr 

Sartnıımetel' pa1'UIS olıanlık M*an'· 
da m&be ela* eı(.ıııden. ffa)'da!lJUll da ... 

...um ft "'""" 91!'flıittndmt .... okı • 
nur. (104407> 646'1 

Yeni fidan tarif esi 
D D Tollan tnuın ....... ...,._.. 
U-UN8 .......,_ ...,._ 8dılll w 

tide ....... .,,._.. ................ ~ 

ıan nııldb•ta wmar ~ ..- • 
~ dıı!tı.t*•ııwı:tr. Pula b9s1 .... -
~yerilir. (lCKl'f) S4ll8 

2400 ton odun alınac-aktır. Puar- Anıbar inşaatı 
lı'kla ebiltmeal 3/12/942 .UnU aaat Eraurum A&. ~ Al. Kom.danı Çam ve köknar ağaçlanrun 
H te Balıpuarında kQmlayonda Y-.. •1698 lira 56 k.ur111luk kqlf bede- '--sım,' nakil ve istif İfİ 
pıJaoııktır. Beher klloAnan muham- liyle Hora8811da t anbar ınfU8ı ve a.ç 

men fiab 4.25 kurut kati teminatı ketif tutan 21H4 lira 71 kUr1llhlk DeYtet <>nnan ~ Kanıbmt ~ 
18.300 liradır. 'Şwtnameal her sün bir pavyon tııvauı paaarlıkla mUM.- * ~ : 
kom1-yonda gGrtılllr. t.leklllerln kasaya luııııulmuetar. MünakuUI 1> Devlet OnnUl ........- XıllwlıGk 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 16/12/MJ Çar,amba nilnU ... ı H de ~ Amtrlletne _.. Yüııldlls blll -

{10335) 6489 yapılacaktır. Anbar iatıuuım temi- ....-~ onr• • 1: a: l1: :19 
Sebze alınacak nalı 6239 lira 379 kuru4ftur. PayYon lllllll8l'Ü nıalıJba)ıınndl dlrntallıNın 

.... .... v 1 N hl Sa. Al Kom. lnpasanın tembıa.tJ 3172 )tradır. __._ ...--- .-831 adat cıam 
-· -. • 

0
• • lnt&Atlara alt plAıı proje "" ..ıre 4'1lM -- --:::::.._ -·--- - .... ~ dan Tophane ~·-...ı t Ul80 meb'e .. - ......., •• ,., -

Afatıda cıina w mtktarlariyle tah- komisyonda her gün gönuvualll'. ._ w cllPlal em.ne 99 ......_ 
min bedelleri yazılı aebzeler 5. U. teklilerin belli gtlD " .-ite tend- 1'ılllılllllr u.nı- tı:wnn* hlaM ttıraa 
942 cuma gtinU saat ıo da puarhk- natlariyle komt.yoııa mllracaatlan. e* ölc:(ialıe~~--- 8U)'ln8k ~ 
l M il V 1 l K da ( 1°'35) 6'87 t*nek ,,. - -- ~---a . . . 1 No. u Sa. A. om. ~ dlPO tttt1ıaa edll9ı ..,.,.,"' __ " 
teliblne ihale edilecektir. H~Dln Anık~ lıan1)'0ft 1'(Jllll ııııenaıw -
teminatı 977& lindır. Şartname ber 0..let Deniz Yollan ...., 111 
gün komisyonda görülebilir. Talip dııld nımcıa ıalıerlne rııılce w 
olMlann muayyen vakitte kom?aJO. ııo+UN8 tml1tıtM bdal' J'llllllml* a.r.. 

na mUracaaUan. Ala" kadarlara ile* --~ "*8nbıltJI'· Miktan kilo Muh. F. Kr. Cin91 2) Aclk eb111me 1-12-1942 tll1Zltnıl 
00.000 20 tapaınak l"llllllll)'UI .,,...._. ırtınll aet 14 eıe :O..· 

60.000 19 Lehana Devlet Dam Yoilan leleane U • Jıeıt onnıııın ı.ıecn-t KanbCllt ~ A • 
76.000 22 Pn-aa mum MOdOritıtQndm: n*tltt '*~ tıııcıiM-mk °""' lııo • 
2:2.000 31 HaTuC IC(ınutmeJlto ~ 15. ad mtııt'IJll )lmlUnJllda ~· 
H.000 87 Kerevt• maddem (yOJdeme. bofalt.ma. ....,._ a> Bllft.1 .. ~ .,._. ~ dal-
22 000 65 Karnı bahar ra nakil, lsUf w istiften aymna ld- ,.... tlbU enw.aı ~ lılııımne. na -

Yapı ve imar i§leri ilim 
NatlaV_.W..,... 
1 - FJuıfM MW Jllllllllllll il: ...... 

nve]Qe 11111& ..._ ._ (80) ,...._ 

rnenüNet ...... 
1 

7 --- .... 
lll&t, mhhl ...... Wua- ,. elllZııl:dk 
teeı.atı :19iertıdlr. 

Kealt bedlıll ~-) ...... . 
:.ı - FıJmeme JO; 12. 9G .... be 

ııünO M&l la ıe Natı& V ...... ~ ye 

imar "1erl elmtJtme ............ oda ..... 
ka.pa.lı ad -.tııv• ,..,..,....... ... 

3 - Dılı6Mıne ... taMDllll ,,. .,.. 
mlltefeni ""'* (10) 111'& 4IJ 1a1N1 be
del mulıaN.....,. ~ w lıml' .lelal1 
..-uamııen a>..,..... 
·-~sır......-tc:1nillıl*· 

Hıertn UMıN1 dıUr..ınıte (11'104.61) OD I* 
bin ~ )'OZ dllrt lira ................ 
lulc muY&ldıal 1aııtnM fWaıeia't ..,.. Jıta
tıa VekA!ıettıtdm lla 11 11*1 aı...... ab
lb'et ~ .... eeıneı.r& lbımdll'. 

Bu vN91Ul elmlllt 11*1 ~ 
ebtıtme tar«ılndeD (tatı7 sGınlel1 ha· 

ı1c) en az ile sun eYft1 bir tlıtida .. 
Nafıa Vet<Ak-tlne nııQnııca8lt .cmel«1 ve 
llıC.ldalanM en u bir .lılılmlde ba ile 
tıenııer (ltlO 000) Jtrü* bir il ııut*lıa· 
nna datr ili papbrell tdılllWUldllı aJln
m11 veıa ka~....-.... 

5 - ı.ı.ldtler UıldW JIMlltıaplanftl 
.. aıe ..una o111n ıo. 12. M2 perwembe 
ırU ........ ı 1' • ıc.dar elmlMme komtl· '°"" relaltttne nMlldlUS mut+'ollJllo.1e 
Vl"m!C"if'l'I ıtundır. 

Poetada oiaCM ifflSmıelM' ....... • 

dnmez. (10095) G7C 

Aıkeri Fabrikalar 

İnşaat yaptırılacak 
M. F111D 1Dr* SL hb. Sa. .M. Ko • 

mMır~: 

1) Mk«1 ........... 1-* 8'Wı 
Fabrtkaal anan IÇlnde aealıda )'aaalıı a
taal ı.1ım1 Qn, un YIO'& ıamema -.. • 
pala zart _.M mllıDetr.-~ JriOlıııll • 
muıtw. 

2> llıale 14·12·1942 ~ ~ 
ııaM H 19 lmıll"de ~- "1ü 
~ &GPllıMOlk ~ ~
pılıloek' ır. 

I> Kellf ve proJeılari h9' dil aa&t .. 
lcıladlll ~ lmdM' alllll .......... 

mOdültOtonde ~. 
" TaJlpAerin ~ 5*tlcle 

UMÜllD MılWllD eôeCıl4tlıert taHI °"* -
~ lllUe Mdndlll '* ..aıt ., -
veı.tne Jıadar mMdlUz -........- 1ıo -
mt9)'0na talim eunelıerl ılsmıdlr. 

...... v ... ~ ~ kab\111 
~. (611'17-lOl'n) 88&4 
ı....-wı ICellf lııedllll 1WııfmıU 
clNI Lira Kurut 
Ambar ın.-t.ı 10880 62 
Deıpc) ınaatı 3061 m. 
DllV..- lneııMI ıaae 21 

Muhtelif cins malzeme 
alınacak 

Mkıer1 Fa!ırt7aıJM' Umum Jı&UdOrlılllG 
ne.ret Şubllıi JılüdOl'IUlllldln : 

27!!0 JQlo obuen lıalDllk Qlllbuft 
(O* .. milıUn ~ )'aabdır) 
(16 .. w"fıDda tıeallrll .... 7 17 , 

• KUml ... "" ..... 
(Eblı& ..................... ,...._) 
(UI sQn wfUıda ...._ ed9ec 3 ,, ) 

9150 KUo~OIME 

(l'lb&\ w mlMlın l&r1DMMdıl nm?ldır> 
(15 sun serlllıda .......... ı ır > 
100 Ton ...... .... 

aatan aJuuıcMU' . ._....,.._. llNMlr 
c:ubutu. tel halM .. taıtmnNE ollt7t JMıll-
klftdlıld t.e1cMt llMIMuplarwM a ... _ 
19G .una ot .. tuıdll' ...... ıı.nc-
landlılıl ~ mıılıQıp...... Z-12-1942 

ırünl1 aQun- JmıdM' umnıt --
Y«'lt ........ 

~ .. ,an ... ıa.ao - lUO 
arMn1a .... eıııııı r nıııı ... s•. 

(JmlM> eas 

Glimriik Muhafaza 

Memur alınacak 
Ottnırlk llubafua Genel Xomu

tanlıtınd•.ı : 
Mardin H N._,.ln Gllmrlk Mu

hat ... l.llburlan Satıalilma Xoaıiı10-
ııu bafkaohlda.n ll(lktır. Kadrosu yUa
ba.eıdır. Sl•il olanık tcTetll de olahı.. 
ıw. 

Yat haddini d~lf emekll 
ıubay •e Mlrerl memurilll'dan fonnuı 
" airillwclea ile llH a&Jıh kanuna 
pre tMbit edilecek 6cNlle tayin ed6,. 

lir. 
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Yılllıımıya kaqı 
Kalabalık yerlerde halk 

mra olacak 
AIJDl9 ...... ~ 
ı - OcıGnaG maddede ruw 11U811J81ar 

.,...... ,., .. 'an - aluullutır 

1 - ....... utan llareluıt ~ 
ll08 w Sl8 DalDU"alJ anunıara aore 
OMataındlnkcaklırcllr 

1 - A) lb""41 ~ datıta

mmda V9 llanı.r IOID ırart ·~ 
B> Na!CD ... t&Jarma D1n1tııe. 

C> Umaml """"9 str11 '" cıQta IUı). 
ıan ~ arda sıra dtzan~ iMCbWto 
... (l40t) atım 

Tebliğ 
Ank .. a.I~: 
DenimclleJ' caddesinde 837 imar a

claauun 71 perwelinde ve kadaatro n 
529 edlllllllll 3, 12. 2S, 30 ve 31 par
aeılleri iClnde '71-70 metre murabbaı 
10! tııızı.. aatııacaktll'. HllSedv r -
dan Ahmet km Garı me, Fatma. Se
miha Gazanfer. SP.Yfett n ve N 
)'('nln 15 atın zarfında Be-leci e Era
IAk tut>Mln• mQraıreat eoyleme e 
at talcdirde dtter allkalısına ut ca
lı tebHI maUmlna katm olmak ilııe-
N ftAn olunur. <10277> 8279 

Odun alınacak 
Aalcara Beledi,..mdea : 
ı - Sa itleri içia alınacak nlaıı il 

iDii oclım. Oll bet IÜD ıniddede 8'ik ek • 
ııi.1....,.tro.ı ....... 

2 - Muhammen bedeli (~> lira• 
dar. 

' - Temi,..ı <"~) lira (38) lrurut-
w. 

4 - s.~- aörmek isli~. 
rin her pıa enatlMll kalemıııe w ı ~ 
...... dıt 1~12-942 ..... llJllU ... lO !O 
ela -lediyıe cWreııiade mıic9feldcd eocü
- aaiftcuduL (10369) 641, 

Tapu Ye Kadastro 

22.000 Dem. 1,5 Ma~anos mln tarafında )'lllldu-. yepılmı ma9" tıııttl llkııln biti«" metre ıdatlıl • 
(10374) 6476 raf>, ve tehlikem )'iMte atttır.> ,-un- idi "' 

de ~irlhnfltlr. 1 t1lıık6nuD IN2 nm ~ bedett bel ıtradJT. 
Sığır eti alınacak taılNlıden ttıt.ren İat&1lbUl'dMl ..,. •> 'IWlllneil ..- )"(t2lde T,5 .__. 

l.t.eklilerbı .eık Jdla7e)eriae ballı 
,acakları ntf• lıa.t7et Cladaaı t... 
tıkJI &raeklerb"le Aı*ara'da Gümrtk lııllGıillG ..... Ut 6 _y ....... 
Muhafaaa Genel KOIJl1ltlmblıaa al- ...._ •-• 
r.acaat etmeleri illa ohmu. 1311 

~ ._'*'.,...un tallSıllN * iMie ....,...., ı.ı.- .,.. dil w 
~·- 11.M.V. a --.n11 ..... Alma Klı ....... ........-.. 

(;U9f) MT2 
JOktan Malt. lıedellerl L. Kati Tem. L. Kr. 

A& Pa.. 830 Sa. Al. Ko. dan: Y-- reket edecek olım vapurim'a " bu a. -8 Jlredır, 
Viran: vapurlardan boealtılacak eoa bM • ın au t1e • ac* ~ ~ • 

Blrlllder idil !50.000 llnl* sıltr .ti landa ba btMttlm tatbik edffeeıı*tlr. m1111f .Admft'dıa ~ Onan Jıll • 

bkapalıK1 zarf UılUIQ ile lllltm alınacek- ı F.ıa laluııt aceataıarunmlm_ aılllMr tDtGll Wıt Zcılcutıdı* o.-~ 
r. loeunım muheırnmen fiyatı 100 bBtr. (17'75) - JılQdOrtOIOndıe w ~ R.-vtr Mlr/lr-

kuruttur. Dk temlnlııb ~ lhedlr. QlndP ıröt9eb•. Elbise diktirilecek 
YGFııl* a-t -·... R.eEıtıBr1I • Sığır eti alınacak ;=:~==-~: 

Jtttne mıllnı"-88t -.nıelıld ıa.ıma an Xunımulnm hadl!lnAleıı1 tein 121 ta
?am ..,,.. muhammen bedii aıııı.,w /ita. Pm. 2GI. Satın AJma ~ : BORNOVA 

Mubtdt ~ b6rtlklıeft ....... clil8 .. mlk.tM'lıın )'8&dl .... -
PUllftlldıa ...... aılmaC!McıW". 1lıalıelıl 4.12.11M2 cuma a1IDQ ... ,,.,... ....-•Bor
nova'da -.tın alma lıııımtııJıor-* >"llP'la~ • .Jılu9ııl1*at taııtr-an .....,. • 
da ...._ • ., ....... emtwWI A1*ara. l.tlllllıtıal, Lv. Amtr C w Mit w 8cıl'DO'W& 

8atm. Mm&~~. ı.t ..... ....,,. aılln ...... ~ 
~ --1'1. - Meıe'Me ;.Dil .. , ..... rtt ......... mılllw 'dtnn .... . 
..... (lOISl.) .. 

Obılıı ilik. Kilo llub. ... 119. Taci. L. ~ilŞ.~'. ....... 
Lira S9&tl 

Satır eti 
Bıtır etl 
Batır eti 
Sıtır eti 
Bap eti 

30000 
410.000 
410000 
22.000 
16.000 

30000 DO t0 14 
31.000 tmca MI 14,IO 
410.000 3000 ta 15 
22.000 1650 "' !&. N2 ıs.ao 
1G.ooo ıız '- 11 HJ 1e 

Erzak ah nacak 
ı... Lv. AD*tlll &ııan ~ ~ ı 

CKı• KiJdıan ıo. lfl7lllll 
Çeidnte)&ais K. tlsGm lllO M 
Qeklrdelaria K. tl.om 200 80 
30 tııındıılll .... o'mMllnlık Qrw-e PM'Oll .... da .......... 
Par._ 132 
18pan&k 132 
Lahana 132 
Bat aotM eo 
a.. ......... ~,.... 8"1rac iMi Meta -- ............ PaWtıık w 

lhllıllllt T-al.-lMI .......... Pi "taıl a&ıı0 8Mlt 14-1'1 KıaZılda '-* Lv. Mnlltlll 
9lllla AIJııııa ~ ~· Klll1I ......... e.ı. ıw•• ~GD '8-
lltdlr ................... v-.r.,. .......... dil .............. ~ faıt*· 
......... • , ........... ......,.,. ...... 5 7 7 ........... 

' +a; En ........ ~ .. 

..... (1711)) 11 ____ .,. ________ ~ -- .,. .... ..-ftıln J!lMUUI 

taraflndıın .... 7 it. Dllmallit ... Türk Han~ 

Kurban derisi satılacak 
- 7; Nr T.RJL ....... D *elıılm· 

dlıB: 
~ 4000 aılllt ...... talıl&, .. 

.... _,.. .............. 1'1 --

......... , ....... T .. 
lılııJlllll M2 ı;ıasutıeal sGDllne lııadU' 21 

- mQdıletJe ac* arbrml$'& lronl*ıııut
... taWı2ll8r 1llOO ............. 
........ Dıkllll* T.H.Jt.9. ' 7 rt ... .............. ,°"" ......... ~ .._ .............. ... 

Hurda amortisöl' J19tiii 
satılacak 

Ti* llrw& ıcun- o...a ..... 

ianede att .... aı.. ......... 
llMrne _....,.. ..... edllıaclkUr. 

1) .... 1"--12..HG ..-111111 .... 
899& 11 * ....... ttr tN .... 
tıialZılıtl ll"n•ı• t...omıtw ,......,.... 
bl'. 

2) llılYl!lıbt tımllnM ,.._,. T• tın'. 
8M11WD181N .................. -
IDlllk ... 1 .. 1& --- dıılre ....... . 
Mltane ınar... ....... (Jaal9) -

............... _..Mnıll ...... : ............... , ... ......., 
8lı1ıılk llO .......... ...._ ........ 
................. c+•l' 7 n ~ ....... ,..... ......... .... .... ,._...._. ...... . 

... 1 w ...... z.+• .... mCllt • ..-. 
JClllOP'" «I lııurUI urullMI r• '*9111 da ........ 99 .......... Ulnm .. 

........ blllllılnm aııeo 7ı9o lıunPa llt edPlıl5ll hatdıt ... ~ ....,. ...... -

..... aıınr w 1 ew- 1812 .. - l1rldlD .._ .,.. ...._. tllltFl.Da .. 

..... .... aut ]ı5 "' ac* ......... ılUnlllMDa Ja.12-1942 ............ ••'9 ............. ..__. .-.... 111111ıt ıe a ..._ __. wwaaı1uur. 

.... ı,m a. an. 7ıw ele* 8 tlZlılrıat - ..-Gr ...... V , S 1 l IPI' 

....... T.B.K. Ollııll lldıls 8alla AJnıa 1..,..._ der•ıwww ..,.._ ..._ o
S 71 llımrrt•ERlw .._....,_..._.,...-..cı1 . 

-2 ..... ._ ............ -

Mevsimin en parlak 
ve en güzel k • 

önül oyunl 
Lm11 we lbt\f&m. RanUt 

....ınli1t tltmL. 
Artietlenl 

Ginger Rogers 
Ronald Colma 
Aynca: 

Amerlm'ıun en 
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Adedi 

1 
3 
5 

20 
60 

120 
800 
800 

2 000 
8.000 

80.000 

ı.ırn 

25.000 
ıo.ooo 

5 .000 
2.000 
l 000 

GOO 
100 
50 
20 
10 

3 

Tutan 
ı.ırn 

2!>.000 
80000 
25 000 
40000 
60.000 
60000 
80.000 
40.000 
4-0.000 
80 ooo 

240.000 

91.809 -c Yekun ı- 720 000 

Tıım bUcl S lira - Yanın bilet 
1,5 ltnı >1lz blh:lte 22 91 t>Uet kn
zanneaktır H sılııtın .YtJZde 60 ı 

lkrnmlyedtr. 

Ankara Defterdarhğından: 

Ankara Defterdarlik 
muhasebesiyle 

Çankaya Malmüdür
lüğünden emekli, dul 
ve yetim maaşı alanla
rın nazarı dikkatine 
1 - Askeri ve mülki eme klileriyle dul ve yetimleri- ' 

nin iskonto suretiyle banka dan alacakları Mart - Mayıs 
1943 üç ay Irklarına ait tedi ye bordrosu Emlak ve Ey
tam Bankasına verilmiştir. 

2 - Defterdarlık muhase be veznesinden verilecek 
llkkanun 942 Şubat 943 üçer aylıklar 

Mülki 

1- 500 1- 500 1-12-942 Salı 
501- 1000 501- 1000 2-12·942 Çar.,ımba 

1001- 1500 1001- 1500 3-12-942 Pertemhe 
1501-2000 1501-2000 4-12-942 Cuma 
2001- 2500 2001-2500 5-12-942 Cumarteai 
2501-3000 2501-3000 7-12-942 P a zartui 
3001-3500 8-12-942 Salı 
3501-3700 9-12-942 Çal"f'UDba 
günleri Defterdarlığa müracaatları. 

3-Çankaya Malmüdürlü ğünden tediye edilecek 
maaşlar da: 

1- 200 
201- 400 
401- 600 
601- 800 
801-1000 

1001- 1200 

Mülki 

1- 200 
201- 400 
401- 600 
601- 800 
801-1000 

1-12-942 Salı 
2-12-942 Çartamba 
3-12-942 P~be 
4-12-942 Cuma 
5-12-942 Cuma rtesi 
7-12-942 Pazartesi 

günleri verilecekt ir. 
4 - Defterdarlık muhasebesiyle Çankaya Malmü

dürlüğü veznesinden emek li ... dul ve yetim_ maa~_ları 
alanların r esmi senet maaş cuzdanı ve fotograflı nufus 
t ezkereleriyle birlikte yuka rıd~ maaş sıra . num.:ırası~.a 
göre t ayin olunan günlerde bızzat veya bılvekale mu-
racaatlan itan olunur. ( 10438) 6463 

Evvefa dönemeçli şek ilde sarı lmış 

bir tel tekrar ·aynı şekilde şarılır. 

Neticede, 

'l'I, santim uzunluğunda bir telde 

3 .600 sa rgı h ı.. sule gelir. Bu da 

tekrar birbirine temas etmiyen yüz· 
den fazla -dönemeci ihtiva eder. 

a_u ameliye gözl~ tefrik edilemez. 

Fa yd as ı : 

MümkOn . olduğu ka.dar cOzi so
~utma sathına mukabil. ~zami ışık 

(e rniıJj.,. 6'ıtwa. &aD 

OSRAM. (QJ- AMPÜLLE~I 
A% çereyanamukabil bol ışak ~ 

Ankara Valiliği 

E nkaz hedmi 
Ankara ValiliAindeo : 

U ı; US 

-
------

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllltllttttllllltt&.. - -
~Makine, elektrik inıaat ve kimya~ - -

mühendisi ahnacak 
. İçki fiyatları 
inhisarlar Başmüdürlüğünde 

------- -= Cinei Hacmi Satıt Fi. Cinsi ------- H aani Satlf 
-----

ÇAi 

İl 

1 

1 - K~if bedeh (1'500) liradao iba· 
rcc olan Cebeci'de M. M. Vddlleune ait 
matbaa müdurluğü eraunın ya.ptıkları 
J>llV)'Qfl ile amhar olarak kullanı.IJın pav
ronun enkazı müteahhide ait olmak üze. 
re hedmi işi açUc amırma usıuliyle saıtt• 
~ konulmuşnır. 

2 - ihale 3-Xfl.9.f2 tarihine rasılı -
ran ı>ctşcmbe günü saat ı "i re Defterdar· 
l ı k ta müteşekkil komisyonda yapılacak· 

= 50 dtı.recelik rakı 100 7 i kinci sınıf likörler 

~müessesesi müdürlüğünden : ~ : : : ~ ~ ;~ Diter ıikörıer 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
100 

50 
25 

6 
3 
1 
3 
2 

1 5 --
ıır. 

3 - fueklilerio muayyen günde 112 
lira '50 kuruşluk mu\llkkat tı:minat mak· 
buzu ile komisyona ~elmeleri ve hu iş 
hakkında fa7la izahat almak ve şarın:ı · 
mC)"İ görmek isti}enlerio Deher<larltk 
~!illi F.mla.k Müdürliığüne müracaarları 
ilan olunur. (10039) 6071 

H ükümet konağı inşaatı 
Ankara Valiliğinden : 
l - Kınkkale'de )-apılacıık hükumet 

kona~ı inşaatının ihalesi kapalı urf u..u· 
liı ile eksiltmeye konulmuş ısc de talip 
çıkmadığından kqif \e şartnıımt''İ > cr.i 
ra)içlere gore )coiden ıanziın '!<.!ilCf't'k 
14-12·942 ıarihiııe rasılı)an pazartesi gü. 
nu sa.ıı 16 da nafıa komis}onunda ihale 
~><fi 1 mck üzere kapalı zarf usuli) le ek • 
si itme} e konulmuştur. 

2 - Kl·şif bedeli ( 14922~) lira (06) 
kuruş \e muvakkat ırminaıı (8711) lira 
(25) kuruşıur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını; 
mu\akkat teminat mektut> \C)a makbuz· 
farı ile ticaret od.Hı •c.<ikalarını ve Na· 
fııı MudurluJ:unden bu i~ için alacakları 
fenni ehli)el vesikalarını hamilen yukar· 
da adı geçen ~'Unde saat 14 e !.:adar ko • 
mİ•}on reidil;ine •ermeleri. 

4 - Bu işe aiı k<-şif \C şarınameyi 
her gün nafıa miıdiirhiğunde gorehilecek· 
lcri. (10279) 6316 

Çeşitli erzak alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Ankara emrazı zlihrevlye hastane

sinin Mayıs 943 sonuna kııılnr muhte
lif cins erzak, et. ve sehzc ih t iyacı 
H eyeti Veil.ilt• kararına nıilsterıiıleıı 
pazarlık suretiyle mllbayaa edilece
ğinclcn talıp olnrıların 7/ 12/942 pa -
zartesi saat 16 ıhı hastanede ıe ekkUI 
eılccrk eksilmeye nıUrncaatları ilan 
olunur. 

(10271) 6317 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. D. Anknrn Hnsuıncsı 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hastnlannı Y<'n!şt'hlr Atatürk 
IJulvnn And Apartmanında kn
bulc başlıı.mıştır. Tel: 5507. 
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k1n - ,, " " 15 1 20 " : TC<'rütx•ll 5 mn e mUhe-nd181 ve iki ı·I~ millıendl&I ve bıl:r lıılaat : 45 
: mUhcndlsl Ue 5 klmyn ml.ıhoo<llsl veyn k:limyn~cre lhtb·ac vardır. : " " 100 5 Ş:rap " = Ve:rllccek ücret : E " " " 50 2 60 
: lsteldllertn el\Ulletlerlııe aııre (400) l~"n Jaıdnnlır. : " " u 25 1 35 " 
: Aranılan scralt: : " " " 15 95 " " " 
: 1) Fili nskl'rl!K htzmet.tnı )"nPtlll8 olımnk, : 43 " ., 100 4 Mialc:et tarabı 
: 2) Devlet veo.-a herhıı.ngl bir m~e mccburt hizmeti bulunmamak : " " ,, 50 2 10 u " 
: S 45 yaşından yukan sinde bulunmamak ' : " " " 25 1 15 Bira fİ!eli 
: Tallp~r!n Ankara'da SUmertxı.nk Umum MUdürlü~ lstanbul'da su- : ,, " ,. 15 70 Malt 
: lll(.'rtııınk 1stanbul Şutx'8t00<"1 "e Knrabll'k'te MUl'Ml'llC MUdUrlütfuıdm tc- : Votka 100 4 60 V~ki 
: darlk edecckl<-rl 1$ talcpnnmek."line 1\$.'lK'ıdtı >az.ıh vetınlkl baitltyarak ya : ., 50 

2 
50 Cın 

E b!7.zııt 'e>"R posta vasıt.aslylc en J;l'<: 30-1-1043 tnrlhl.nc kadar müraeaaUnn : ., 25 
1 30 

Sa f İspi..ao .:&Aıı· 
- llAn olunu.r. - K • • .,..,,.._ 
_ - anyak 70 4 " " : 1) Nütus cU7.dnnı 09-12 ruıkerük )uklamru;.ın.ı havi). : ,, 

.. " .. 
340 
200 

70 
200 

70 
50 
35 
75 

100 

: 2l Po s bl hal kAitıdı. : " 35 2 25 " n ,, 
- sı H!zmı>t vestknsı : " 15 1 10 Tuvalet isp irtosu 50 
E 4) TnhsU vesikası,' : Vennut 100 3 40 Kolonya 50 

50 
25 
15 

~ 5) s boY 8 ve& 1ro roto2mrı. 2978 E ,, 70 2 50 Kolonya 
2

5 

.,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=° Rİrlnel ıınd likör 50 2 Fıçrh ta.rap litresi 
Fıçrlı bir a 

1:lle&<, kanı. ahududu ı 00 7 1 " 
50 Fıçrıl ı saf ispirto litresi 

2 
1 

16 
6 
3 
1 
ı 

1 
2 
ı 

: :: " 25 
3 50 1 Yakılacak iapİrio " 

" 2 Kolonya ispirtosu ,, 2 

Şarap ve biralarda şişe 
Açık ile artırma satış 

Gemlik Sungipek fabrikasından : 
300 ıulct boş d:unncnno. t:ıkrlben :ıooo ndt>t muhtc t eb:ıtta (ıcı &acı ,e 

200 ndct kAiht lort> acık ıırtmnn e U <'llklır. T Pl«-rtn 15-12-1942 86· 

ıı ı.ıünü saat on ~te r brik mı7.da bulunm:ısı ı n olunuı'. 229 

Taksi şoförlerinin 

nazar1 
Ilcleıli>e Reisliğinden: 

dikkatine 
1 - <',a l ışacak \ıız.İ)eırc olmı)'lln veya benzini bulunmı)an taksiler bek· 

leme mahalll'rindc ve caddelerde durmı)acakrır. 
2 - lleklenıe mahallin<lc ve aıddclerde duran taksiler müşteri almı)a 

mecburdur. 
~ - Bazı ,oförlerin müşterilerdl"ll fula ücret talebetıikleri vaki şikl· 

~ellerden öğrenilmişur. 1 
• 

SiJdl)eti olanlann F.mnl) et 4 uncü şubeyl' VC)'I llt>ledi> e Müfettişliğine 
miir:ıcııııılnrı riaı olunur (102111} • 6'\0~ 

Devlet Hava Yolları I Okullar 

Karoser yaptırılacak Ayakkabı yaptırılacak 
;t..inıaı Alet ve Makınc İhtl5as Melue

Devlet Hava Yollan Umum Mü- bi Mü<lurliijiu[l(fen : 

depozitolar. satış fiyatına dahild' 
Fıçıh şarapların litresine bayi 

0
!0 25 9 kadar kar ilave edebilir 

. Tütün fiyatları 
inhisarlar Başmüdürfüğünden 

SiGARALAR kur ... 

Sipahi 
Yaka ve Satnsun 
Çe§it 100 

" 50 
" 25 

Boğaziçi 

) 
) 

. ...,. SlCARALAR bnlt 
7S 
65 

320 
160 
80 
55 
45 

ı>aket 

" 
" .. 
" 
" .. 
.. 

Bafra 100 lük 
Ta tlrsert 
1 lafahaıı 
il .. 
Adi pipo 100 
Türtı pipo 
Yerli erüıye 
PUROLAR 

125 
25 
45 
4 0 

,, ,. ,. ,. 
120 
187,50 ,. 
30 

,. 
,, 

dUrlüğünden: 

~----· ••••••••• .. '" ld lhtl 1 1 4 ad t k 1 - Mektcbimlı.in talebe ve minıah· ..._ r~C'rl kıı.~~ zaJ~~ufı:ıc eks~ltm~: demini için yapurıl.ıcak 65 çift hacıci a-

Yenice • 
T iryaki kaim 
En i la 
Gelinc ik 
Bafrıunadaı 
Serkd 
Tiryaıki ince 
B. Kalın 

) 40 
) 
) 

Mannıara 
Florya 
Mocl& 
Euner 
Tcıroe 

• 
,:!111111111111111111111111•1111111~ 

- -E Ucuz sobalar E - -: Muhtelif bo)da llAl .K, ZO~- : 
: Gl' J,D AK ,.e KÜ\"J,() marka : = kl)mür sobaları. u~ •un fıyntlnr. = = AHMET HIZ u . Posta C'nddesl = 
: numara 61, Telc!on : 3.109 : = 216 / 433 = 
; 111111111111111111111111111111 il r" 

Ucuz sobalar 
ZUmrezo.de Şakir 
ZOnguldak tipleri 

No. Ura 
l 45 .. 2 50 
3 56 
l 30 : H:tlk u~icrı 
2 34 

,, ,, ,, 3 38 
Her cinsi vardır. MQrocant Yenl

&<"hlr Meşrutiyet cndılı>sl 71 numarn 
ZUmrew.de Saı!c r d~PoSU. 220 

Kayıp -Türkiye Kömür Satış MU
csseseslnden aldığım ı tonluk 2940 
No. kömür !ı.şinl kaybettim. YC'nlslnl 
,ıaca~mdan eskisinin hUkmil yoktur. 

Yenlhııyat Mnh. Seyit Yıldınm. 
217 

..1111111111111111111111111111111111.. 

- = : Bütün dlinynnın rnğbctinl : 
: ı:ekcn şey : = Vitaminlerdir. : -Hakiki deri ı : ----

ye cıkarılmıştır. )akkabı lll·11·9 il gunünöen ıtilian:n on 
2 - Seherine tahmln e<f"len flyntı ı bet guo müddetle açık elui)lıııeye kon • 

8300 lira olup muvakkat t<'mlnntı ın~tur. 
2190 liradır. 2 - Teminat akçesi 117 liradır. 

3 _ Eksiltme 7. 12. 942 tarlhlnt" 3 - İhale 4-12-942 tarihioe musadif 
mfisndlf pazartesi gUnU saat 15 te cuma gunu ııaat oo beıte mektepler mu· 
D vlct Hava Yollo.n Umum Mildür- hasd>cc.iligi dairesinde roplaııa~-ak ko . 
IOJiQnUn Ankarn tayyare meydanında rolı)londa yapılacaktır. 
k ı n binasında ynpılncaktu. 4 - Talipler tarınamc ve miihurlu 

4 - Bu ise alt .şartname, mukave- numuneyi gormek ıçin her gfüı mektep 
le projesi ve JUzumlu evrak her gün idaresine muraaat edebilirler. 
umum mUdUrlUkten alınablllr. 5 - Talipler ihale gununde trminat 

5 - Tnllplerln tC'kllf mektup!o.rly- makbuzlariyle bouoi vesikalarını alarak 
le temlnatlannı ve şart.namede gös- mektcpkr muhasebedliğindc muayyen ,.. 
t«-rllen hususatı llıale sııntlnden bir ane toplanacak koniliyuo& munıcaaı et • 

snnıt evvel mn:kbuz muka.blllnde saun melerL (10042) 6082 
alma komisyonu relsltğlne tevdi et-
meleri ve postada vak! olacılk teeh- Tamirat yaptırılacak 
hlirh•rln naznn ltlbare ahnmıyac{lltı Ankara Sanat Oku.hı MU<lUrUi#ün • 
ıazumu illin olunur. ikırı : 

(10158) 6179 

Jandarma 

Okulwnuz IAllmı tcelıMltı 1200 lAıra 

62 ~ keelı: U.rerinden acık eksUtme
)'11 konulml.lftlr. Taliplcrln kcslCoome
:rı aörmck tızenı her ırlln okul m-Odilrt(l
itürıe ve e1cııı1ıune.1-e l.sUmk cdeceklmn Çatı tamiratı 
de 97 Lırahk muvak:kııt t.emJnaUarflıc ve 

Ankarıı Jandamla Satın Alma Komls- kamınun ıcııbcttlrdlil1 vcsnlkle blrtlkte 
yonu BıulkanJı#ından : lhnlc günü olan 7 . 12 1942 tnrlh ne mü-

Jıı.ndannn SUbnY Okulu btnıısının cntı sadlf Pazat"tCsl ırllrr!I 9114t 15 te okul 
tıımlrntı pıı7.arhı1'ı 3-12-1942 ı>ere<-mbe bmıısında toplruıııeaık olan alım satım 
ııünU ıııın.t 15 te yapılaenktır. Tahmin e- komlıı}ıonuM müraı-.aatıan. 
!?ilen l>Cd<'1 1793 Hrndır. Kcsll'nAm('tfl ve 
ııerldöı>rl her ııun kom:llıyon<lıı ırörülebl -
Jtr. lstcld1ler1n ıx.ııı ıriln ve ııanttc mO· 
mcııatıan (10418) &ıı;!i 

(10154) 6181 

: vitaminlerini taşıyan : ••••••••••••• Ayakkabı 
~-- BELFAME= Satıllk çiftlik 

lstnnbul clvannda ook mum-

§ kremleri ise bir vltnmfaı § b't bır ı;lftl k satılıktır. Tcı~;J81 
: kayn~ıdır : •••••••••••••• _ Sen de: bu kaynaktan· hlsscnl : 
: al, cildini gıdalandır. 137 : ,:!11111111111111111111111111111111~ - -

Kny11np37.ıın ba.hkcının knrııaın

dıı 1 No lı dOkkAndn 2-12-194:! car
ısıı:mbadnn 5 001tmrtcsb'e kndar 

Ucuz avakkabı 
satılncnktır. 

YUSUF Ç' !\KAR 

;ıııııııııııııııııııııııııııııııır" E Aranıyor E 'ıe1111111111111111111111111111' 

B. ince 
Hanımeli 
111. lnc:e 
ikiz 
H aHr kalın 
Köylü k a.I• 
En&la tütün 

41 
32 
30 
23 
22 
20 
20 
ıs 
30 

" .. 
" 
" 
" • .. .. 
• 

• .. 
yeni hann.n '" .. 
hu._i kokulu kilo 
Mebus A. • 

" B. 
" c.. Subay 

A 81ter 

.. .. 

Devlet Deniz Yollan illetmesi Umum Miidürlü-
3o. ı ı. 94~ - 6. ı2 94 • ~ 
lanmıza kalkac k 2 tarıh lerine kadar muht erit hat' 

saatla . vapurlar ın isimleri ve kalkış gün ., 
en ve kalk 

KARAOENtz HA a caklan rıhtımlar 
ı-rı l 

BARTIN HA'M't : 

MUDANYA HA'M't ~ 

KARABtOA HATTI ı 

İMROZ l'IA1TI • 
AYVALIK ıu.nx : 
tZMtR (SÜRAT) : 

Sah 4.00 1ıe (OJrntıuri)ııet) OUma ... 

te (Abu) G&1aıta rıMımındııın. 
Cuınaru.t 18 00 de (Kadef) S1'ıbd 
rıht.1nundııı.n.. 

p~ ~ ft eulm. 9.61 
da CMenıicaz) cıunıartmt 14.flO '9 
(S\111) P8.2ltlı' 9.00 da (~ Ga • 
:tıa ta ntııtJOı ındaıı. 
p~ ~bıa - l'lUIDll 8.1!1 • 
CSua > ~lııııt4 nh t.ı.mındR.n, ııaınca 
eaııııamha. ~ cumartaıt :.> oo de <A
nat&na > Toı>Jıaııe nhbmından. 
Salt ~ ~ 1 )() da (Bartın) ~ 
hane ntıum ne.En. 
I«ı ahire !mıyacalttr. 

ba l 2 00 <"UIY\arte-

2.00 dıe (~) Sl.ı1rect nhtımın
dan. 
Pazar 10 00 dl\ brntr) peqembe 
lO OO 0ıı. <Tırtııııl) Galata nhtımu\· •n. 
Cı.wna 18 00 de CKQl'IY8 l S1tttee1 '9 -
tınu.noan. (laf.O> 94 

• Muhtelif mevzular üzerine 
lL RUtUrnann 

D pi. tnş. MOh 
lnşant Mo.lzem 
fico.rctho.ncsı 

Bahtiyar Hnn 
51 Gnlata - İs 
tnnbul. 

: İki oıtaıı kalorllerıı k~ıorırcr- : ~ Sus Sinemasında § 
- sız bir da.lrc Yeni.şehir ~c clvn- : : : 1 
: nndn Teı: 2ısı 209 : : H ALK MUSİKİ 

lngilizce kirahk kitaplar 

Her nevi inıaat tecrit ve 
muhafaza malzemesi 
Her ncvt mühendlıillk ve Na

rıa inşaatı lzolnsyonu, kıyzal k 
temel, bodrum, tar~a. banyo, 
ı:a,b, Ct"phe ve duvar rutubet
lerl tecridi. 

tzıı.hat kin: Ankara - Yenl
şehtr Mektep sokağı 5 No. lu 
Herald Menge'ye müracaat e-
dllmesf • Tel: 6372. 2916 

U L U S - 24. ~ yıl. - No. 76M 

lmtıyaz aahJbl 

-
';11111111111111111111111111111111,.. § CEMİYETİNİN -----Kayıp - 86 ıncı alayda tanzim : 
edilmiş 666 kilo et: havi 28. 10. 942 : 
tarih 5-14 cilt 106114 sıra No.lu : 
ayniyat kaybohnu§tur. HUkmU ol- : 
maılığı (1858) 93 : 

Bl)YÜK 

Eğlenceli oyunları 
4 İlkkinun 1942 cuma günü 

akşamı aat 21 de 

-----------
Kirahk çiftlik 
Kırfl'hlr vllAyet! dahlllnde 

İstanbullunun Merdan Ali Çift· 
liği kiraya verilecek veya ııa. 
tılacaktır. Fazla malftmat la -
tiyenlcrlo Y enlıehir. Karanfil 
sokak. Karanfil apartmanı 14 
numaraya mUracaatıan rl08 o
lunur. 174 

Yeni Sinemada 
BU GON BU GECE 

Jean Artlıw - MeiW)'ll Dowrlaa 
\ c Friıd mac MwTay ırtb1 Uc bü.>'ille 
yıkhzın 1V&ttlkle.n ııenenln em 

lrondk mmt 

NE ÇOK KOCAM VAR 

-- --Halk Sazı § -----
~ Milli Gösteri Ortaoyunu ~ 
= Blı F.T SA r sı GiŞFf)f, = 
~ ~:ı~:~~lı koltuk: ı~ ~ 
: Giriş: : 
- 1 -

~111111111111111111111111111111~ 

Park Sinemasında 
BU cb:: BU GJ.~ 

Vlrırtınkı Gllmore ve Jouı Davlr 
taratındaı1 711.ra tılan 

KORKUNÇ MiRAS 
FllrOO 11A veten: 

TEKEJ& TEKER A01':_~A Bl R LİRA İLE 
··~)( RARTt 

YEI'lı't !No t• .... ~ TAP OK• ıs vı1.E t sTENtLnlGt KADAR Kt-
~ ÖÖltEN AR LiR. 

l<.NLER VJo~ T ALEBELER ICIN DZ 
DIUttN klTAB lllTAp VAltDIR. 

EVi BANKALAR CAD. No. 1 

DİKKAT 

Sus Sinemasında 
Bu cecoe :aı:ı.ao dan ~ 

Patiıı'Jn '*' "*-tında lıir
Alevıııır lıc'hie bW ~ ~" 

PARİS'TE ON GÜN 

zı• 

Satılık 

Matbaa makinesi 
Vo rin. Pıı markalı 68xl00 

<l nda motonı fle birtlkte tanı. 
Ml'ılrun bıudıt mııklııuı8l -.tı~r. 

MUnıooat: Anıkara'da ~ 
Hırnııntıh MUcmeeeshııde 1J:rııuit 
T .. teron: 3810. 223 

Sümer Sinemasmda 
BugUn bu ·ıtece 

llıt •ae.t ctumıo.dnn kahkaha. nete 

Hasan Reşı.t TANKUT 
Neşriyat ve MUesseee MQdQrQ 

NA$1T ULUG -< 8efllllllıllı' >-
ULUS Basımevl ANKARA 14.30 - 16.30 • 18.30 • 21 

Eenırlı Hlndl5tıııı (KİŞMlR) 

Seft.nslar : 14-16.)8~ 

ALİ BABA KIZLAR 

PANSİYONUNDA 
o tKKAT: Gıwıtemıze ııöndert.ten neı 12.-m t.e Halk Mat.ıneıııl (Türkce ııtizl(l) 
neıYt yazılar neeredilaln edllıneııın ge-1 ASR1 BtR ı\DAM 

1 .. .30 - 16.30 - 18.30 - 21 
Numaralı• yerı.ertın evveldea 

Udln)m- rica oı..ur. 

ISSIZ AD4 

( ~ -- ) 

rt verfl,mere ve ka:Ybolueundan dolaY' '!llılet'cın: 3ISt9 l2.l8 • 14.30 ~:=- 18.39 - 21 

hlcblT' mesultyet kabul edilmez. , .. ••••••••••••••••••••••••••••••••····~~-=~~ •••• :.:::~:.~J ii iiıi TEL: 3119() 

~ 1?31. 

• 
1 
( 

k 


