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U L U S BASIMEVİ 
Çankırı Caddesi Ankara 

T elgraf: U L U S Ankara 

--( Telefon )--

1 0 - .. 
1 DCAf~ 

Sigorta Anonim Şirketi 
!Ikkanun 

Başyazarlık 1371 Yangın - Hı~at - Naikllyat - Kaza -
1 9 4 2 Yazı İşleri Mw:fürU 1061 Zelzele - Sirkat karada ve denizde 

Mües..~ese MUdürU 1144 her nevi harp rizikolarını sigorta et-

5 KURUŞ tdare 1064 
J 

Yazı İşleri 1062 mellrtE<Ur. Teleofon: 3659 _J 

Şimal ve Orta Aı1adoluda deprem oldu 
Dün gelen haberlerden Erbaa ve Niksar 

bölgesinin zarar gördüğü anlaşdıyor 
. 

epıy 

Kızllay derhal harekele 

Şimdiye kadar gönderilenlerden ayrı olarak 

müteaddit sıhhi ekipler, na,, yiyecek ve cadır 
:il 

gibi malzeme felaket sahasına gönderildi 

ilk yaralı kafileleri Samsun'da hastaneye yatınldı 
Son günlerde yurdun bnz.ı kôşelc-

ll 1111111111111111111111111111111111111111V1111111111111111111111111 rinde~. a.~ılı haberler gel_iyor. Son ııa-
zar gunu saat 17 de Şıına· ve Orta 

Cumhurreisimiz 
....... 

dün Bursa' dan 
İstanbul' o döndü 

Milli ~ef Kızılay aıocaklarında 

dün yeniden tetkikler yapll 
fstan·bul 22 (Telefonla) - Milli Şef İnönü bu sabah saat 

dokuzda SavaronE- yatryle lstanbul'u şereflendirmişler .v~ DoJ
mabahçe Sarayında bir müddet istirahat~an ~nra Vılayette 
Varlık Vergisinin tatbikatı hakkında Valıden ızahat almı?lar, 
aonra Topkapı ve Laleli'deki Kızılay Aşocak]arını gezmışl_e~ 
ve burada gördükleri intizamı takdir buyurarak a§evlennı 
"muvaffak olmu~ bir eser'' kelimeleriyle vasıfla~dır:mışlardır. 
Milli Şet ocaklardan ayrılırken AşocaklaTı Komı!~ı B~şıka~ı
na bilhan a yardım görenler sayısının artırılması ıçın dırektıf-
ler vermit lerdir. 

ı;:. ı;:. ı;:. 

fstaııbul 22 a.a. - Reisicumhur Milli Şef isme t İnönü, bu
gün şehi1' da hilinde bazı yerleri gezdikten sonra akşama. doı"t
ru Nişantatı'nda oturmakta olan İstanbul Mebusu Fethı Ok
yar'ı ikametgahında ziyaret ederek bir müddet kalmıtlar ve 
sonra Dolmabahçe sarayına dönmüşlerdir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Milli Şef 
Bursa 
Halkevinde 

Falih Rılkı ATAY 

Yersarsrmı, Anadolu'nun ba
:zı bölgelerinde, halk bayramı
:ru yasa boğmuştur. Güzel. Bi: 
gadiç barabolmuştur; şımdı 
de Erbaa'nın ağır can ve yuva 
kayıplarına uğramı§ olduğunu 
Öğreniyonız. 

Milli Şef, bayramd" n önce. 

1 MOSKOVA'YA GÖRE 
--......-

Orta Don' da çekilen 

alınanlar 

kovalanıyor 

Slalingrat kesiminde de 

ıiddelli savaılar 

cereyan ediyor 

Anadolu'nun muhtelif yerlerinde his· 
sedilen deprem iki aydanberı yer yer 
\"uku bulan depremlerin en şıddetli· 
sl olmuştur. 

Gelen haberlere göre sarsıntının 
shklet merkezı Tokat bölgcı;I ve bil
hassa Erbaa ve Niksar kazalarıdır. 
Deprem, Ordu, Samsun, Kaslaınonu. 
sıvas, Elazığ ve Çorum çevrelerindP 
de duyulmuş fakat büyük hasar kay· 
dedilnıeıniştiı;. 

Resmi makamlara gelen haberlere 
göre Erbaa kazasında birkaçı müstcs· 
na olmak üzere bütlllı binalar yıkıl
mıştır. Hükümet konağı ve P.T.T. bi· 
na;;ı da yıkılanlar arasındadır. 

Bu hadiscrle ka~·bctliği mız vatan· 
daş sayısı hakkında hrnüz tam bir 
malumat almnık miimkün olnmnm15-
tır. Telgrufhanrmin yıkllması ve me
murlannın maalesef knyırılnr nrnsın
da hulunm:ı«1 Erbna'oan sıhhn-tli bir 
mnlOmat almıığı lımkilnsız bir haJe 
getinni"tır. Ancak clün gden bir tel
grafa göre hu kazrırla ııon df?'l)remde 
ölenlerin sayısı mnnlC's«'f hin kadar 

(Sonu 4 Unc-ü sayfada> 

Devlet ~urasında 
t • • • ••• •••• • • ••••••• 

açık reislikler ve 
ôxalıklara namzet 

gösterilen 1 erin adlan 
Devlet Şurasında açık bulunan İkin· 

ci Daire Rcisli~ine ve 2 a.talııfa •eçim ya· 
pılma•ı için Başvekaletçe namzet AÖ>te
rilmesi uygun Aörülcn zatların adlarını 

gfüteren mazbata buıziinkü ıoplantıcl3 
görüşülccckrir. 

(Sonu 4 Oncil sayfada) 

Bir arman ağır top 
bataryasının telsizcileri 

lr==:~~~~==~==~~~~ ... ., . 
ı 1 

Lfl Gij/i f' 
dd . . 
--Bıı.erftt • 

• 
CEZAIR 

Fl~d 

.... _ Hudufh,. 

·--

K A HIRE'YE GÖRE : 

8 inci ordu Sultan'ı 
sekiz kilo~etre geçti 

Mihverciler 
Mısı·ata'ya 

va~mışlar 

Kommandolar Tunus'ta 
bir hava akını yapfdar 

Kahire, 22 a.a. - Ortaşark lnJoCil ız 
harp tebliği: 

D ün bütün gtin, ilerliyen kuvvet
lerimizin keşif kolları faaliyetlerine 

Bayram günlerinde in,ı::ili7 kay
naklarından ıtCk"D ve Şimal Afrika ha· 
rekıiıından bahseden haberlerde 8 inci 
İngiliz ordu~unun ileri umurlarının 
Mi~rata'ya vardıkları bildirilmc~ıeydi. 
Dün gelen haberler bunu teyidetme -
mi~ıir. M ilwer kaynaklarından gelen 
haberler j,e, mihver kıralarının hazır
lanan rılln ,ııerej;ince hareklrıa bulun· 
duklarını bildirmekıcydi. Tunus'a ge· 
lince, burada bayram ı::iinlcri zarfın
da önemli hiç bir hareket olmamış · 
ıır. Yandaki harta Sine körfeziyle Tu· 
nu~·u ve Akdeniz'deki ~lıoı. italyaııı 
adaJannı göstermektedir. 

Bir İngiliz bombardıman u çağı Şimal Afrika' da deniz 
üzerinde uçarken 

• 
. .... 

• 
LIBYE 

MlHVER'E GÖRE: 

Libya' da orta derecede 
bir faaliyet kaydedildi 

8 İnci ordu 
hareketinde 
mütereddit 

Çünkü elinde olan 
kuvveller nisbelen zayd 

devıı.m eımişlerdir. ı---

zin~:n u~?oıa;;::~~~t~~n, -~~~~~ kö~~.ra 1 VAR L 1 K . v E RG ,. s ı· 
Berlin, 22 a.a. - Bugiınkü resmi 

tebliğe göre Bingaziye yapılan bir 
gece akrnmda liman tesisleri ve rth,. 
tınılar ıığır çapta. bombalarla bomba.. 

' 

lanmıştır. Bir torpido hasara ugra. 
lılmışıır. 

Homs hava meyda:nına bır baskın hu.. 
cumu yapmışlardır. Yerde bulunan 
on bir düşman uçuğından yedisi ta- • 
mıı.miyle tahribeilmiş, ötekileri ha. 
sara uğratılmıştır. 

20-21 ilkkanun g ecesi Tunus ve 
Lagoulette limanlarına yapılan hü
cumlarda, bomba uçaklarımız. bUytik 
yangınlar çıkarnıışlardır. 

Sonu 3 üncü sayfada 

BERLİN'E GÖRE 

Orta Don'da 

alınanlar 

·dayanıyor 

Bir kısımda on günde 

kanununun tatbikatı 
hakkındaki talimatnamenin projesi 

yakında Vekiller Heyetine yollanacak 
Varlık Vcr~isinin taıbilcatı cümlesinden olarak h:ızırlanmış bulunan talimatname 

projesi önümüzdeki günlerde İcra Vekilleri Heyetine ~evf..oluoacakur. 

Elde ettiğimiz maliı.mata göre talimatnamede, cetvellerin asıldığı tarihten itiba· 
ren bir ay içinde vergi borçlarını ödcmiycnlerin adları Maliye Dairelerince tesbit 
olunarak mahallin en bü>'iik mülkiye iınirine bildirileceğini, bu adların mülkiye 
lmirlerince bazı tetkikler yapıldıktan sonra ~evke tabi olanları zabıta nezareti alıın· 
da ilk tevzi merkezlerine ~önderik-ceği ve bu merkezlerden de mükelleflerin işrerle· 
rinc se,-kolunacağı hakkında hükümler vardır. 

Çalışma mecburiyetine tabi tutulacak Varlık Verııisi mükellefleri önce de yaz • 
dığımız Aihi, Palu • Elazığ • Diyarbakır · Bitli~ · Van, F.rturum, Ağri dcmiryolu \C 

transit yollariyle bilhassa kış ı.,-.fuılerinde sık sık kapanan Kop, Zigana, Deveboynu 
geçitlerinde çalısurılacak!ardır. 

sovyetlerin 404 İspanyol -Portekiz 
tankı lahribedildi bir dostluk ve 
Bayram günlcriınde dotu cepheslndekl saldırmazlık 

Tunus'ta düşmanın hücumlan pUs.. 
ktirtUlmüştür. Cezayir'de ve Tunuı;.. 
ta demiryollariyle motörlU tnşıtlar 
bomb.ılanmış ve makineli tüfek ate
§İne tutulmuştur. 

Ce:ıayir şehrinin doğusunda aimao 
savıış uçakları bir rlU~man vapur ka
f ilesine hücum l'derek 3 büyük ti
care t gemisini ağır hasara uğra~ 
!ardır. 

(Sonu. 3. üncü ~ada) 

Bir amerikan 

gazeteciye göre 

T ürkiye'nin 
durumu 

Nevyork, 22 a.a. - Yed!! sene A-. 
ela ted l'rcss'lın m<.'I'kez Avrupa &el'Vis • 

lorlnJ !dar~ etmıa ve ııımdl de Anıeıri • 

kan haberler ııcrviıı ının lstanbul mü -
mt'tiö>llliQ-lnl yapmakta. buLunmue olan 
Mr. Robert Parker, halen Aoıer1llm.'da 
bulunmaktadır. Mr. Parker, buıtüD Tür
kiye hakkında <k'fflcçte bulunrnue ve 
demlştlr ki : 

un mühim aske.ı1 hAd.l8e, orta Don'da 

- Buli?ün Tüt1<1;ıoe'dcn. umumi duı-u
mu, sanki bir tıyatrOda ilk sıra koltuk
larda oturuyomıuGSunu:>. gibi tam ve 
mükemmel bir suretle ıı:öroollln;!zılz. SA· 
kin ve savaşa hazır bulunan Türkiye, 
1nı:lltere ile olan ittifakına ve Bırlellk 
De\'lt'tlerle olan ctoı;tıur:una sadık kal -
maktadır. 

sovyeUerin taarruza ııeçmlş olmalarıdır. 
DilnkU alman resmi teb11Qtnde, rusla -
rın cok ağır kayıplar pah.asına alman 

hatıannda geniş b-lır gedik açtıklarını 

ve alman kıtatannın yan<.lan çevrilmek 

pakh imzaladllar 

Orta Anadolu'daki facia kur
hanlannm yanlarına koştu; 
bayramı da Batı Anadolu ta 
1ihsi2lerinin arasında geçirdi. 
Sütün Türk vatandaşlarmın 
acısı ve sevgisi, Milli Şef'in b3:
ba kalbinde çarpıyor. Hepsı
nin yardımlarına yetişmek ve 
ıstrrl\plarmr hafifl e tme k için, 
liükümetin ve Kızılay'ın vası· 
bla.1'J seferber olmu ştur. 

Bayram ıı:ıfnlerlnde Sovyet kaynak · 
ıarından eelen tıat>erler. orta Don·da 
bruıhyan rua taarruzunun muvaffak! · 
yelli neticeler verdl'1lnl, ııovyetlerin yüz· 

!erce meskQn yeri geri aldıklarını, al · 
ınanlara blnlerce ölü ve yaralı verdtre · 
rek bir çok da esir ve malzeme ele e 
cln11klertnl bildirmekte tdl Dün rus kn>· ı 
naklnrından dot:u cepheslndı:.-k1 durum 
hakkında ııelcn habl'rler asaaıdadır : 

• 

lstanbur C. H. P. 1 

tehllkeslnıl karşılamak Uz~ ır~ride da
na sııC'larn mevzllere çek1ldlklerlnl 1111· 
dimıckte ıd1. Do2u cepheslndeld durum 

İspanya hariciye nazırı general 
Jonlana son günler içinde Portekiz'i 
ziyarel ederek M. Salaznr'la temaS
la rda bulunmuş ve iki hUktimet bir 
dostluk ve saldırmazlık pnktı imza
lamışlarclır. Siyasi ıı:örUşmelerl iktı
sadi görUıımeler de taklbefleceırtir. 
Generııl Jorrln na gazetelere verdi~I 
bir demeçte İspanya v e Portekiz'ln 
bir İberya yanmadası bloku kura
caklarını söyl emiş ve bu clemeç iki 
memlekette de sempati ve ilgi ile 
k:ırşılanmışl ır. 

şcıı Reis tnönü'n!ln kla1'.>Sl'ndt> kud • 
retli Tlirklye, mmı mt.'flfaaUnln kendi 
si'rıe emrettiği y0lu haktmanc bir su 
rt>tte tnkt1X'tmPk1t'(lk. Muhnkkak ki. 
'Nlrklyc'd,'11 bahsolunacııktır ve muhak
kak ki Turkl)·c. yml dünyanın kunılu 
suna büyük mikyasta yardım edecekttr. Felaket vurgunu halkın h er 

taraftaki türkçe ve erce sükun 
\Pe tahammülü, Devlet Reisine 
Rururlu bir heyecan vermişti1'. 
liiç kimse yi umutsuzluık ve te· 
li.ş almamıştrr. H erkes, halkc· 
liükümetin cu•~An il '\'İsin ., 
İlıanmaktadrr. Bu gÜvenişJe
!;nde yanılm;- d ıkl armı onlara 
ıapat edeceğiz. 

Bu z iyare tl eri sırasmdcı '3ur
•a1dara h itaheden MiW Şef, 
"atand ıı~ların, "ken.iileri ile 

<Sonu 4 llncU seyfada>, 

Sovyet resmi tebliğleri 
Moskova, 22 a.a. - D Un ~ece neş. 

rolunan sovyet tebliği: • 
Sovyet kıtaları Stalingrat kesim . 

lerincl e ve merkez cephesinde· ev
velki istikame tlerde taarruz hare -
ketlerlne devam etmişlerdir. 

Orta Don'rla. kıtalarımız tıoz~n 
halinde çekilmekte olan düşmanı 
takip ederek 30 kil ometre karlar 
ilerlemişler ve bir çok yerı ele geçir 
mislerdir. Kltalarımız pek ook mal· 
ıeme de stlmıştır. 

Stalingra<l'ın fabrikaları mahalle. 
sinde küçük ıı:ruplar halinde hare. 

(Sonu 3. ünctı sayfada.) 

'IUayel Kongresi 
dün toplandı 

İ~ıanbul, 22 (Telefonla) - i,ıaııh 
L.11.P . Vililyet konAre~i bugün ıoplındı 
Kongre İstanbul C.H.P. Vil:i>·eı İdare He· 
yeti Reisi Suat H ayri Ürı;:ürılü ıarafından 
~dı. Ve Kongre reisliğine Mekki Hik· 

Sonu 3 üncü saY..fada, 

hakkında do(hı alman kaynaklarından 

ııelen hR.berlor şunlardır : 

Alman resmi tebriği 
Berlln. 22 a.a. - Alman oroulen bas· 

komutanlığının tebllltl : 
Terek cephesinde alman kıtıılan kar· 

ııı hUcumlarla düşmanı püskürtmüsler · 
dlr. 

Stııllnımıt•ta dihıman Volııa'Yl ~ 

rek hücuma teşebbüs etmişse de ııöıtüs 

li?Öitüse cereyan eden muha'l'E'beler neti· 
resinde pUskürtnlmUstilr. 

Orta Don kesiminde müdafaa mutı ıı 

rebelert aş:nJ slddeUe devam eotm~te<t ı · 
Son. 3 mai sayfada 

General ]ordana 
lspanya'ya döndü 

Portekiz Başvekili 
M. S alazar 

mazlık muahedesi hnkkınc1a malQ. 

Suykast davasına 

bugün devam edilecek 
Fon Papcn"e <u~·b.,ı yar-rnakıan •uç· 

1 
lu bulunan Pavlof, Kornilo', Sül~man 
"e Ah<lıırrahman hnklarındaki clıırmma· mat vermek üzere İspa.nya'ya dön-

L izbon, Z2 a.a. - Dün akşam mU§tUr. ya buı:ün ~a.ıt 9.30 da devam olunacalc • 
neşredilen resmi bir tebliğde ııöyle t ' . . cır. Geçen cehe!de müddeiumumi idoia • 
lenllmektedir: spanyR hıtncıye nazırının Liz - .,:ımcsini okumuş ve mç!uların c-r7alan • 

General J ordana iki m emleket a- boa'da yaptığı görüşmeler esnası 111 l dırılma~ını i~temişıi. Bu cehcdc de suç-
ra.sıoda l:rnzalanıan d~uk ve saı-. .( SooAı 3 W:ı.cii s;ıpada lıılar .ınüdafaalıuuu yapacaklardlc. 



K•·------
;ı_.., .. • fahat notları 1 

• 

lngilterede 
amerikah 
askerler 

• 
İngilizler 

# ' 

müttefikleri için 

ne düşünüyor ? lngiltere'dı::ki amerikan ordusu hava kuvvet
lerine törenle madalya veriliyor 

i NGİLTERE'DE bulunduğu
muz sıraıda memleketin her 
taraftnda tesadilf ettiğimiz 

amerl:kah ve kanadalı askerler dık
kat.iırrıtd teken mıı.nzaralardn.n biri
ni teşkll ettı . Br:ıtanya adalarına 
Amerika askerlerinin çıkıırıldıf:ı 
resmi tebllğlerJc tekrar tekrar bil
dirilmişti. Harbin b:ı.şındıınberl ka
nadah askerlerin ln.gılten"ye gel
mekte oldukları dn blli:nlyordu. Fa
kat bu kadar tok sa,; ıda Amerl:ka 
askerin n adalarda bulunduğu ma
llim değildi. Bu askerlerin Brttan
ya adalarında bulunmnlanndald 
stratejı sebeplerin! araştıracak de
ği!Jm. Brltanyn ndnlnnnın artık 
mihver taarruzundan masun bulun
duğunu, lngi]tere'nln kendi top
raklarını m lida!aa etmcık L<;ln A
merika askerlerinin yardımına 
muh~ olmadığını ve bu askerle
rin başka sahalarda mcsclA $imal 
A!rika ve Uzaıkşark'ta da.ha faydalı 
olarak kullanılııbllccCtklerlnl iddia 
edenlere tesadil! ettim. Diğer ta
raftan Amer'.lm n kerlt'rln n ı:lrişl
ı~ek A!rlka te >bilstl için Irlan
da'da yerleş.'llt>ktc olduklannı wy
liyenler de bulundu. Belki Şimal 
Afrtka'ya karşı sonra gıriş"len te
eebbüste lrlanda'da bulunan ame
rikalı askerlerin rolü olmuştur. 
DQş!lnce her ne olursa olsun. tn
gj]tere'de bulundu umuz eylül ayı 
:zarfında memlek t n her tarafın
da ameıikalı ve knnada!ı askerleri 
görd!lk. Hafta sonlan Londra'nın 
ııokıııklannda h<'lkl dı> hıg 1iz nsker
l~rl kadar Amerika askerleri göze 
tarı>mıtltta ldl. 

Amerika askerleri. lnı;:Jllz halkı 
tarafından misa!ır olarnık ka.bul 
edilmişlerdir ve her tarafta sa.ml
mJ dost rnuaınc>lcsi gördlıklcrine 
ıliıphe )'Oktur. Bununla beraber 
bun1anlt lnelatere'dekl yaeama şart
lan halkkında bazı kaldeler koymak 
zarureti hasıl olmu: tur: meeelA A· 
meri.ka askerlerinin suçlan kendi 
mahkemeleri tarafından muhake
me edllmekted r. İngilizler bunu 
ınisaflrperverllğ!n c bı olarak gôs
termekte liseler de bunu tenkide
denler de elkslok d dlr. Hatırlar· 
dadır kt bu mesele parltmentqya 
bile intllc&! et.mJıst1. 

Bir de amerikan askerlerlnJn çok 
7Wtsek maat a1malan, çok para 
earteaneıeri ve ketıdi memleketle
rinden aetlrttlklerl ~ lale bakı
:mmdan daha bol vazt.yette bulun
malan dllckaıtl çekmektedir. Bir 
.Amerika nefer nin aylığı elli dolar· 
dır. Suba7lan da QOk yWaıek maaııJ 
alırlar. tztnU olarak bQyWt tehir
lere ıreld11klerl za.man, lokaıntalar, 
barlar amerlkalı askerlerle dolar. 

Amerika Mkerlerlnl!n çotu, Si· 
mail lrlanda'da yerleomlflerdir. 
lılalhı oldlliu üzere, Şiımall lrlan
da'nm hudutlan W.uıda .luümaaım 
I>ublia hU:luimetl daima protesto 
etmll ve bu meeele lnclltere We İr
landa arasında bir anlaemazlık 
IM'YZUU olarak devam edlc> ırltmle-

r. Bu defa Amerika aakerlertnın 
lrlanda'ya yerleemelerinl 

.mest İrlanda hOkllmetl ~ 
protesto etmı. olmakla beraber, 
lrlanda'da bulunduğumuz aUnler 
•rfında halkın bunu çok iyi kabul 
ettJt1n1 gördW<. lrlanda'ya selen 
Aınerfka Mlkerlerinln eotu a.ıllan 
"'1andalı olan amerlkahlardır. Bun· 
Jar ıerek Ş!maıll ırerek Cenubi tr
landa'da yalnız doat olarııık deılll, 
akraba olaraık da kabul ed lmlşler
dtr. Bu ~le lrla.ndalılann buelln 
harbe klll'l1 vaziyetleri ddlıtmiş
tlr. tngtltere ile aralan aı:ık oldu· 
tundan mUıver hakokmda sevgi bes
Hyen lrlandalılar. aıknııbalan olan 
mnarikalılar geld ktPn !IOl\r& mlh· 
Yer aleyhtan olmUŞ!ardır. 

tqD1z balkının .Arnerllka hakkın· 
da. büyük il~ oealedltl eerek ıra· 
s.teıertn yazılanndan ve gerek 
haUcla temastan aıc'1< olarak anla
IJ}maktadır. Muharebenln kıwuııl
ınuuıda AmerUca mn en e.tıemmi· 
7etlı &mU olacatı her ıncuız tara· 
fuıdan tesl m edilmektedir. Amerl· 
lra'nm tl\kf'll.Dl ;z banın.adde ku· 
naldan, am .. rtkan sa.1>1) ınlrı alt-
9'çe artmakta olan verimi muha· 
.19benlın baflıca konuşma mevzuu
au tetkll etmektedir. 

Kanadalı ukerler de İngiltere· 
iliD mubteli! semtlerine kamplar 
~Ullardır. Gezdiğimiz birka( 
"'kampta kanadahlan, komando ta· 
limlerlnde eörd!lk. Ka.mplann bi· 

eeçırdlllmlz birkaç saat, ko
o ann ne derece itina ile ye

lrild tını bize anlatm11tır. KQ-
111ımıaoıar vücutça en sat am olan 

erler arasından aeç lr ve ondan 
da aylarca en ai'ır tiLltm ve 

b'ed n eeç ri lr Bu talimleri 
rmek çtn b zı Ingi t re'nln bır 

ine eötürd ki rl zaman, ko
naandolan, "111 metre yüksekte bir 

ruma ip e tırmanırken eörmüt
lpt.n ucunu u urumun UıtUne 

seçlreb dWdertnJ IOrdUtu· 
:mman. derhal bunun lallmlnl 

tılar. Bırb rl ~ı.ne ırtren bir ta• 
borular vardır. Bunlar yere 

ed dikten ve blrkac koman
tarafın.dan dıı tutulduktan son· 
komandolardan b rt demırın U-

e tırmanır ve yukan çıktıık(a 
uzatır. Nihayet u(urumun 

vannea bel nde taeıdılJ bir 
eeınırellnl ntıam b r tQ8 ta-

• Bundan sonra komıınıfolar a
dotru sarkan ipe mnmun arl

arıa'Nlık uçurum• erk1'r1ar. 
KlJnm UZMIU'I tal "1 18• 

llllıldla..tıllil'l'ıı"ıııılOların her çlllt ıH<· 
ıiWılllllllrt vııptıklanm s6r

blT ıfQz .Ma QzerlrıdP 
Yo lıır R11 ıı bir 181ııt· 

.. 1,. htk'um 
manWı 

r Yazan: \ 

j Şükrü ESMER 1 ......................................... :...ı 
hücum talimlerinde komandolar, 
dar dehkler9en geçlyorlnr. YUksek 
manialan atlıyorlar. Elbiseleri ile 
derin su lçlnde yllzUyorlar. Tel ma
niaları bombalarla kesiyorlar. Ko
mando dlslpllnl normal askerin di
sipllnlJlden daha sıkıdır. Bununla 
beraber. komando müfrım~lcrine gir
mek itin mUracruıtlnnn Lhtlyattnn 
fazla olduğunu bıze söylediler. Ko
mandolan zlyareUmlz gunll öğle 
yemeğini kumandanları v~· subay
larrylf' blrHkte y!.'dık. 1nı:lllz<'e ile 
amerikanl'a arosında hlr dil konu
şuyorlar. DlişünilslerlndP. ve hayat 
telAkkL'lcrlnde her iki milletle de 
müşterek olan noktalar vıudır. Bu
nu gördükten ıtnnra ke™l lı>rlnl İn
giltere ile Amerlkn arasında b!r 
halka ı;aymakta haklı olduklarına 
hükmettiık. 

İngilizler bUyilk milltehklerl a
rasında Amer kn'yı yabancı say
mıyorlar. Müşterek dil ve mUşte
rek hars her ikl nullc.U Qlrbirlne 
bağlamıştır. Faknıt fn,gıllz halkının 

öteki müttefikleri ola.n Husya hak
kında da sevgi beslcdiğın gördük. 
lnglli7Jerin Rusya hakkıooaıkl gö
rüşleri ve d~guları, son on reklz 
ay i~inde bilyUk bir lnkılAp gE'(lr
miştir. lngillz mllleU, geçen mu· 
harebedenberl, rus aleyhtarlığı ha
vası içinde beslenrnLşU. Gnzctrler 
Rusya'daıki rejimin ç\lrOlk!Ui!UnU 
bellrten y111Z1lar yruzdılar. Rus sa
nayi.inin vrrmıslz olduğu, rus or
dusunun diıs[ıpl!nden maıhrum bu
lurufutu, bQyll'k komutımlarm mev
cut olmadıiı ve bir tmıyık kartı· 
sında Rusya'nın yıkıl~ yarııldı. 

Rusya'nın Abnanya ile 1939 atua
toa paktmı imzalaması. halk eflkl
rmı btllıbOOln RUIY&7& k&l'll çe
virdi. 

Faıkeıt lM1 emflll balramndan-

beri Rusya hakkındaki bu gör~ 
tamamıyıe deı;ışıııışu.r. Husya'ııııı 

ıngılule ce kaoahat sayılan e:;kı 
harek~t.ıeri ya unutulnuı , ) ıJıut 
da tevil ve izah edılnıı.ştıı. lUJ!J 
senesi ılklmhaıııı<lu ltus> n ııııı "sulh 
ccpııcsı..ııc' alınınnınıısının mcsuıı
) eti b le b rçokları tara.tından o 
7.amnnkı Çemberleyn hukumctine 
ytiklctıJme"tcdır. Bu se\ ın n sc
ucplerl şöyle izah t."<itlcb lır: bır 
defa Rusya'nın hıı.lka so tcrılmeok 
ıstcnıldığı g·bı "tUrtik \l' nuuıC'l.I· 

yaU zayıf bir Rusyn c.-ıındı ·ı an
laşılmıştır. lklnclsı Rusyn'nın al
man askeri kun • nı karŞılnyıp 
yıpratnınktaki rolti n{;tlizler tara
fından tnkdır cd lmt'ktcd r. İngil
tere üzerındek nln:-ın tnzyıkının 
ancak şark seferi baş odıktan son
ra hafiftedığlııi lngillzl<•r Ukraııln 
hatırlamaktadırlar. B z I.ondrn'ıin 
iken, Rusyn'ya karşı duyulan nUıka 
ve sevginin teznhlirlerinl, "klnr.I 
CL•Phenln" açılması için gelı>n ı~rar 
şeklinde ı;örmü tiik. Boı; duvnrla
nn lizerlnde, af ler n boş kalım 
yerlertndt' "ıklncı cephe ne zaman 
açılııcıııkt ır?" sö2lc>rinin yruT.ılı ol
duğunu sık srk gön:Hik. 

Bununla beraber. !Uın edilC'Il 
sulh prensiplerin n dış nda Avrupa
nın herhangi bir kısmında Rusyn
ya hnrf'kf't serbest 1 vermt'itl in •1-
Ilzler dilsilnmenwktcdlrll'r. Baıhls 
hının bıt kal edince. Rusyn'nın te
m natınn it m!lrle<lileb le<'c 1 söy
lf'nmekte<lir. F.s n bug{ln l~in 
halk muhnrrbedl n sonraki vazl
yPtten ziıyadt' muharebeyi kazan
mak meselesiyle alfıkalıdır. Bunun 
!cindir ki bir taraftan !nglllzlerle 
ı:ıanertkııılılar, diğer taraftan da in
gilizlerle ruslar arasma şU11he to
humlan ekmede yolundaıkl mihver 
faaliyeti muvaffak olrnaanıııktaqır. 

MUıver her ii.ç memle'ket ~ de 
büyil,k tetılfke haıllnde devem ettnc
ce bu teunOdlln de deıtmı edece
tıne ıOphe ~ktur. Ondm aeıilll. 
için ı.e, bl,\gQDden keeln tahminde 
buhmmllk mQ.mldln delildir. 

1 v . . . . 
ı atan sevgısı, at sevgısı, . ., 

yar sevgısı .•. 

Oz, prpk. tllllla T"urk lhllkının 
türeleriııi, ıreleııekJerini ıereıınum eden 
Urfa mani ve boyradarına, halk fiirleri
ne, bağlamalarına blkim olan üç derin 
duygu: 

Varan sevgisi, aı sevgili. yar sevgisi! .. 
Yiğic yürejinde bu hiıler bir sentez 

halinde yqar. Göoülde bu üç sevgi ele!e 
verdiii müddetçe dilnyaıun biç bir der
di, hiç bir \!ngeli insana yılgınlık ver • 
meız. Umuc, bqarı bep bu üç sevginin 
gergef inde itleo.İ1'. Oaun içindir ki saf. 
lıjı bozulmıyan Urfa ajzı etki baceler· 
de asil bir eda vardır. 

Milli ahllkın, milli vicdanın ifadesi 
olan "bava" lar, ulusal duyplan, dil ve 
aönül birlijini bütün bir toplumda tap
taze ve caob olarak yqıtmıya muvaffak 
olıır; hem de yabancı dil ve duyguların 
SlDU' boyJannda." 

Urfa Halkevi için oe zengin bir ça
lıflll& malzemai ••• 

İstil1 k1J1ısında, mücadeleye karar 
venniı olao Urfa hala ıu yaııık halk 
türküsü ile .. ..,. 19DtftU: 

,.Dtlğ'-ı, 11q'-ı ••sin nw•lil" 
Urfa ıjzı ~ılınn rqıdıtı bu ruh 

n: mlnı Türklerin ulusal egemenlile, 
milli istikllle baihlıldaruım yüceliğini 

gösterir ve duyurur .. 
9 pııbat 1920 • 10/ll nisan 1920 •. 

Aradan t&m 22 yd ıeçri. Milli mücadele 
hatıraları, en küçük ceferruatımı kadar, 
gene nesillerin kalbine, dimaiına nak • 
şcdilmiı bulunuyor. Kurculut bayramı • 
nı, Urfa öyle bir duygulukla kutluyor 
ki." Milll mücadele ahllkı, milli müca· 
dele terbiyesi gene. ihtiyar bedlesi va
tan sev,W ,ohında, d canevindeo eot
turarak bulUfhUUYOr. Aziz mehitlerin 
mezarlan &tünde, oaların manm buzu. 
runda ç6zülmez bailarla birlettiri,or. 
lcinde ,.pdıjımız devir, et~mızdı 
olup bitenler, milli ·mücadelenin vacaıı
•everlik geleneklerini büsbütün anlan • 
dınyor. Vatan için. icabuıda varını yo • 
iumı. her teYini yeniden fedaya hazır ol
mayı emrcdi,or,. Urfa w çevresi bu ko
nuda eok chınuludur .. 

At sevsisi bu mahiae kak lllmq, 
4Öomek bilmez bir "qk" cır.. Milli ı.,. 
ramlardı son kunedni topla)'lp pncle
re tat cıkırcın, atının üzerinde dimdik 
duran kocalmıı ihtiyar fakat yiifc, IO • 

~b biniciler!- Buralann ,.darp· 
madtit bir tiptir. 

Anadan dolma binid olan Tnrldln 
hinlerce yılbk geleneli büyGlc bir tidz
lilde korunmUf... Tarih boyunca Boz • 
kurt'un ardında ilerlmüt olan at kutsal 
bir !ICDlbol olarak kılmıı!-

Ucu buc:afl olmıyan steplerin, sert 
t•biat pnlannın, ınepkkıt ve tahammul 
terbiyesinin yetiştirmesi olan etki Türk 
akıncılan... Kendi callannda manevra 
1<abiliyederi ile kararlınıidaki sürat ile 
-tilnyayı Slflrtıntt olan bu yıldırım trnt
Ç1lan .. Zeki, dayan.kit Ye annazeneli in· 
l&Dlar!. fflıalim bum.da ~ p. 

HiJseyin Sami COŞAR 
zünıüo 6nünde motörlü topçu ile birlik· 
te hareket eden bugünkü Türle Mivari bir· 
likleri canlandı.. Kalkan, yay, ok, kılıç, 
mızrak- Seri ate,li, modern silihlar, mo
törlü seri ateşli topçu .. Biribirine kan • 
şıv•rdi !". Döğüş aletleri, mücadele va •· 
talın değifiyor.. Fakat askerlik sanatın· 
da üstat olan Türle hiç değişmiyor .. Ruh, 
aynı ruh! .. Kabiliyet aynı kabili)et! .. 
Yurt ve ulus aşkı ile kaııadlanan yüksek 
kahraman seciyesi tqıyan mert insanlar .. 
Büyük Türk sairi bu duyguyu ne bürük 
bir kudretle canlandımııktadır: 
Geftilz hepi,,,Jz dört""'4 çnmel lttıpısı#· 

tı-; 
GörJ.#lz ,/,,J; ç«lJm bir •""" ,.ıı-ı-ı 

Mesleğin acı, tatlı fakat daima ııeref· 
li günlerini ıemiz yüreğine sindire, sin
dire yapmıı olan değerli bir tulbayımı
zın 111 sözleri blll kulaiımda çmlt,or: 

At üstünde ölüm yoktur!." -
Sağda m<>lörlü t:ı.taryalar, solda ağır 

makineli tüfekler mevzie giriyor, phı 
kalkmış, sabırsızlanan adar üzerinde ~. 
de mızrak, belde kılıç.. butıünkü Türlı 
süvarisi dünküleri if(e böyle yldı ged· 
riyor. 

Varan sevgisi, at sevgİ•f, )'lf sevgisi! 
Yar sevgisi, Tüıtı: delikanlısının hı· 

yat arkadaşını, mücadele ,oldııını, bir 
kelime ile eıini sectili sırada y{lreifoe 
düşen bir kıvıJcımdır •• Cederdeo miru 
kalan folklorun najınelerinde dalgalanan 
bu insani duyguda urancla bqı yere el· 
direcek biç bir siiHi mlna ve kasıt yok· 
tur. Yirmi yaşında ylr sevgisini duyan, 
doksanında da: 

Elli 7" bnJ>n 1t11,,,ı,1ı '--' 
Nihtı,n '"I 111ırtlı io,_.J.ıı" 
O bmhrı il1lbi,,,Je hJlti 1"1 ıyor. 
Y ldlığı IO/lf'11/ıtt1 bn gilwiilii1ii•. 
diyen h.,tıefli bir Türk cınannın 

k&r1ısında milli bünyemizin bunca fım
nalara, kuulıalara ıwd olup da daran· 
dıjını daha iyi anlanz. Türk'ün kalbinde 
ylr sevgisini, ev bark edinmek, çoluk Co
cuk yetittirmek emelleri cercneler" Türlı 
sevgilisi ile böyle bir yuvada birlikte )'I• 

şamak, birlikte kocamak itter. 
Bugünkü gençlik de "ylr teVgİsini" 

terennüm edeo Urfa ajzt KQClleri, 1&r· 
kılan bu mlnada anlamalıdır. Saz ııllıı 
toplantıları .. ıamiml ve temiz aile top • 
lantılan olmalı.. Çılııınca icki Alemleri 
•~ki Tilrk ıreleneJine kaf1t hıyanettir .. 

Bakınız Sayın Profesör Dolctor Akıl 
Muhıır Özden bu konuda ne deierll 
öiüder veriyor: 

"Aileye ciddiyet Ye muhabbetle bal· 
lanmalıdır. Her hangi bir zevk icin de
vamlı bir ~•adet yuvasını tehlikeye ko • 
vanlar. hem kendilerine hem ~lerine hem 
eocuklannı ve hem de cemiyete hıyanet 
ederler .. aile" cemivetin esas unsurudur 
Bailut ı:evsene runayed fellkettir. Ce • 
miyeli ölüme aöriirür. Tabiat aile baya • 
tına eok yüksek saadet kablliyederi vere
rek ~tlendirmhtir. Bundan itd&de 

(Sona ' tnctl ...,ı.da>. 
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Zaman zaman 
tazelenen bir 
acımız var 
Dünya ateşe atıJalıberi tek acımu var. 
Bütün <lunya kan ve ateş içinde çalkan· 

dı: tank tekerlekleri altında tiğnerı • 
miyro tek kasaba kalmadı; bomb:ı 
yağmuriyle udeJ.enmiyen tc:k yapı 
kalmadı; harp )'llnJ:ınıııın kıvılcımı 
ne ıuıuşmıyan tek çatı kalmadı; cep· 
betle ''e)-a şehirde oitlUDu, an.-ı~ını, kı· 
:linı, baha"ı:u kurban ~erıııi)eıı tek 
aile kalmadı. Açlığın, muhacirliğin, 

sefilltğin, hastalığın çeşitlisi ile kıv· 
ranmı)ıtn tek kişi kalmadı. 

Allaha şükür, fert olarak, millet olarak 
bu acılann hiç birini tatmadık; bü· 
>üklerimizin basireti, ordumurnn kah· 
ramanlığı, milleıimizin birlik ve hc
raherliği sayesinde bu acılara daima 
yabancı kalacağız. 

Fakac, tek acımız var: zaman zaman ta· 

zclenen, bizi cancvimizden vuran bü· 
)'İik bir acımız var: )-erdcpremleri. 
Çalışmamız, fedakarlı,i:ımıı, ön~örür· 
lü.ı'fümiiı ve dürüsc poliıikamızla; 
şahlanan ve kuduran harıı il;\hını 

huduılarımızın iinünde 'indirmesini 
hili}ortız: azıo:-ın poliıika hırslarını 

firenli) chiliyoruz; fakat, hu kahroluı 
tahiat kuvvetine, buKüniin hilııi ve 
tekniğinin önünde aciz kaldığı hu 
sinsi ve kahbe )erdeprenıİnt' bir ııem 
vuramadık: \uramar<lık. 

Oarış üHwmiz<le kendi halimizde çalışır· 
ken, en ma•um U) ku sa.ltlerimiıde bi· 
ıi arkad.ın vuran, ı.a,allı kardeşleri· 

mili hin bir aile hatıra•İ> le dnlu olan 
yuvalarının enka7t arasında > aralıyan. 
sakat bırakan, füdiiren deı>rcm hu 
ı;:-ünlcrde ııene yer )~r rnrdumu7un 
çc5itli kiişelerini •ar•makıadır. 

Bir dakika evvel ilil<lerine kadar ısıtan; 
çatılarının ahında mesut uyuyan va · 
tanıl:ışlar: hir dakika sonra hu ateşin 
)"\l\'alarını yakııj\ını veya bu çatının 

l<en<li hayatlarına kıydığını >:iirme· 
nin ac"i> le kıvranmakta<lırlar. Kar.ı 
kı7 orıa'1nda hu bii} iik r .. ı:tkeıle sar· 
sılan talihsizlerin ı:füleri ümitle An· 
kara'>a 'e Türk ınilleıine çevrilmişıir 

F.n Rüyüğümüz, Milli Sef; hüıün hir 
millcıin Şt"fkat hi•lcriyle yüklü olarak 
soğuğa. kara ,.c kışa rağmen hu talih· 
•İz varan kö~lcrini yakından ~ördü : 
fel.ikeıe uı'i-rıyan \'lltan&ışlarınıı7a vıl· 
<lırım vanlımları rapılmasını. vıldı • 
rım ıedhirleri alınma<ını •ai{ladı. 

Ocvleı: büıiin kuvvetleri} le, cihaTlariyle, 
imkanı ırİ> le seferhcr olmuş vniret · 
redir. Gii1.)·aşının hemen dinmesi, }'3· 

r:ının hemen •arıtması. yıkılan yuva· 
!arın hemen kurulma.o;ı, siinen ocağın 
tefmr tiltmesi için Cumhuriyet Hükü
meti büıün varlığiyle başdöndürücil 
bir çalışma halindedir. 

Bu hakikati her fetiketli biliyor. Bütün 
Türle milletinin aynı aciyle kıvrandı· 
ğını. aynı ~n be~ kalbin· 
de zonldadıjbnı, milletin şefkatli bir 
yardım hamle5i içinde olduiumı )'I • 

kından biljyorlar. Bu anıntıler da 
~rir; her Ylhıuı ~ Jıerl 
bir yapı yükselecektir; buıriinkü acı, 
yaı:ının mesut havası içinde ilde bİ1' 
hazla batna olanılr blacakt1r. 

Sabaheddin SÔNMEZ 

Çocuk yuvasında 
yer kalmadı 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer· 
kezinio Keçiören'deki Çocuk yuvasına 
alınmak üzere bugiialerde civar köyler • 
den getirilen yavnılar çoğalmlf ve yuva • 
~ biç yer kalmamıırır. Bu si'1i hallerde 
evveli Geoel. Merkeze müracaatla )'Uvadı 
yer olup oım.dığı 10ıuldukcaa soma )'iV· 
rulann geıiıilmesi gerektir. 

Yavrulano bu kıı güol«inde )'011-· 
da ıstırap çekmemeleri ~ IOn1hMdan 
çocuk getirilmemelini Kurum rica eder. 

Bir &fa müzakereye tabi olan mad • 
deler: 

Devlet Şürası Birinci Daire Reisliği
ne seçim yapılması hakkında Başvekalet 
tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye Eocu
mt.-nlcrin<len mürekkep Muhtelit F.ncü • 
men mazbatası. 

Devlet Şürası İkinci Daire Reisliği 
ile iki azalığa seçim yapılması hakkında 
BaşveUleı ıezkeresi ve Adliye ve Dahi· 
liye enciimenlerinden mürekkep Muhtelit 
fııcünıcn nıaıhatası. · 

Devlet Ha'liarolları Umum Mü<lürlü· 
ğü 19·f2 mali yılı bütçesinde dcği~iklik 
yapılması hakkında 1·899 ve Devlet Ha· 
vayolları Umum Müdürlü~ 1942 mail 
} ılı hürçe5indc münakale yapılmasına da· 
ir 1-908 ~yılı kanun layihaları ve Büt -
c;e cncüml"llleri mazbata~•. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü· 
dürlüj\ü 1942 mali plı bütçesinde deği · 
şiklik yaınlmasına dair kanun li)iha.sı, 

ve Büıçe encümeni maı:batası. 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1942 ma

li yılı bütçesine 3.500 lira fevkallde ıah· 
si~t verilme~ine dair 1·901 ve Vakıflar 

Umum Müdürlüğü 19{2 mali yılı hüıc;e· 

'İne l 3·f.OOO lira munzam tahshat veril · 
me'i hakkında 1-902 'ayılı kanun !iyi • 
haları \e llüıçe Encümeni m;ubaıası. 

İkinci müzakerl"Sİ }il(>tlacuk madde · 
ter: 

Memur ve müstahdemlere verilecek 
fe\kalade zam hakkındaki 4178 sayılı ka
nunun 9 uncu madde•inin sonuna bir fık· 
ra eklennıeçine dair k.ıııun il} ihası ve 
Nafıa ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 

PıHta, Telgraf ve Telefon Umum Mü· 
dürlüi;ü ıeşkil:lıına dahil olan ve ,·azife 
icahı olarak hayvan tedariki mecburi)·e · 
tinde lıulun.ın ~ü,ııri nıüvenilere )-em 
hcdcli verilmc'i hakkında kanun layihası 
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri maıbata· 
ları. 

Devlcı Konservaıuvarı tiyatro, opera 
ve halet şuhclerindcn mezun olanlara el· 
hise verilme'i hakkında kanun il) ihası ve 
Maarif n fiiııçe encümenleri maıhataları 

Jla,•a sınıfı men,uplarına ,-crilectk 
ıamlar ve ıarn1inler h:ıklôndaki kanunun 
10, 12, ve 1 { üncü maddelerini değisti • 
n:n kanun ı:ıyiha.ı ve Milli Mudafaa ve 
Bütçe F.ncümenleri ma1hataları. 

Suhar rük-.ck mühendis, a•keri yük,ek 
mühendis \•e askeri mühendislere verile· 
cek ihtİ!<il• ücreıi hakkın<l'l kanun layi • 
huı ve Milli Müdafaa ve Bütçe encü · 
menleri nınıhaıaları. 

• Birind müzakcrc'i )apılac:ık madde· 
!er: 

Fc\·kal.ide ihti)açlar için Milli Müda· 
faa Vekilliğiııce rurda sokulacıdc madclc
lerin verl(i muaflıkları hakkında kanun 
llşihası (l·A97) ve Gümrük ve inhioıar · 
lar, Milli Müdafaa, Maliye ve Bütçe En
cilmeııleri mazbatalan. 

İspenclyari ve tıbbi müstahzarlar bak
lundaki 1262 sayılı kanunun bazı madde
lerinin cadilioe r bu kanuna bazı bü • 
kümler illvesine dair kanun llyihası ve 
Adliye w Sıhhat ve İçrimal Muavenet 
encümenleri mazbatalan. 

Maliye Veklled ~ müpvir • 
Hlinia w mubakemat umum midürUi • 
ğünün vazifelerine, Devlet dtvalannın 
takibi wullerine ve merkez ve viliyeder 
laıdrosuoda bul deiişikiı1tler yapılmuı· 
na der kaouo l.iyihası w Adliye, Mali
,.. w Büf(e encümenleri maıbaıalan. 

Çağr1 
x MiW Müdafaa En~ yarınki 

çarf&IDba &(mü ıuc 14 te toplamcakcır. 

Belediye vergisi ve 
resimlerine dair 
yeni bir lifİha 

Daıhil!.ye Veıkllltl uzun lnceJeme
lerden mnra obelediye verırt ve resim
leri kanununun :verine geçmek 117.ere 
bir kanun projesi hazırlamıştır. Pro
jenin harnrlanmasında yürürlükte bu
lunan kanun tatbrkatından e!de edl· 
len tecriibeler ile bugünkü durum 
g6z önOne ahnm~ır. ProjenJn kı8a 
bir zamanda lk&11unlıyet keabetmestne 
çalıeıl&Cllkt&r. 

GÜNÜN GÖLGESİ 

Bu harbin yarathfı hoş bir tip: 
Fahri Genelkurmay 

S ON cibaD harbi bam hakim 
mealekdq tipleri )'al'attı. 
Uç bq ajana tela-raf~ bir 

lkl radyo dolafmaaı yeter, artık 
ondan bWdlm U.tilne bilkUm din
liyebilirıdnlaı harp, fU tarihte. ka
ti olarak sona erecektir. Falan ta
raf için, artık kazanma ihtimali 
kabnamıttır. Falan cephede ıu ta
raf artık temamiyle yokolmuttur. 
v.1. .. 

Bunların içinde, cephelerden bi
rinde uzıyaıı iaaan boi"Ufmumdan 
ainlrlmenler ve bir nokta iQla 4>tr
kaç kere, bafka bqka tatikamet
lerde mukadderat tayin edenler 
doldu. 

Bu tahlil ve teııkidler, aakerlik 
her ıeyden önce bir fen oldutu 
için, benim konuıabUecetım mevzu değildir. Bana asıl dokunan, 
hükümlerde alabildljine cesur ko
nuşanlann halidir. 

Sebepleri içti.mili olan hldiaeln 
üzerinde hWmıe varırken, mUabet 
ilmin yol!ıtnftdan a-itınek C)Ok ke
re yanıltıcı olmuttur. En Ulak ih
timallerin en bap ~tikleri RÖ
rülmemi• feY detiidtr. Hldlaelerln 
önüne geçenler, çok kere en artta 
kalıyorlar. 

Hayır, gülüne de oluyor. Harp 
1942 de bitecektir, diye kalıp ba
llım ne çok fahri a-enelkurmay ta
nıyoruz ki, 1943 U bekleditımtz 
tu .,Unlercte haıt. olanca hı:ıdyle 
devam etmekte olan harpten bah. 
aetmektedlrlel'. İçlerinde dedikle
ri c:ıkmıazın kalem kırmak vldin
de bulunanlar, 86zlerinl tuttularu 
mutlaka bir havlı kalem detfttir. 
mltlerrffr. tein bu tarafı. okuyucu 
Uzerln~e çok a-arh, bir tesir yımıt. 
maktadır: pek ciddi bir 08161' 
frlnde •vnılen kellattetlerln. ft
rflen vbde ytlz kati hUklmlerhı 
cludtılr1-rda bir \'lbWOmdea SQrl 

bir ...,. ~tmadıtmı sl1aOn birin.
de bu k&hlnler acaba anlıyabiln
ler kalemlerini aon defa kırarlar 
mı diye dÜIÜJIUyorum, fakat b'
na 6yle pllyor ki. bu fahri ııenel. 
kurmayla#, ne harbin )'iirUytlfUn
de, ne de fil veya ba taraf lQln. 
bitmeaindedlrler. Onlar bUyiilc llG• 
söylemek butalıtıoa tuıtuımul
lardır. 

Yalnıs, bu da prlp bir teY. 1>11-
)'tlk ve ceaur hUkümler umumiyet
le çok kolay 19ylerdir. Güç olan. 
lutfen biraz ı.vuula koautmak. 
hAdiaelerin arkaamda kalmak te
aeutUUnde bulunmaktır. 

lk1 111111' önceki tn•nlarua bir
OOk uhalal!da biaden daha u bil
sllt olduldannda ıllpbe yoktur. Fa
kat. farasa. dünyama kurulup 
bahaiade bugUnden çok daha cesur 
konutm11tlardır. l '179 da buıl~n 
Univerııal History adındaki bir 
uerde fOll&Dln mlllttan ~ eene 
evvel, Bura'dan tamıun iki gün
lük yolda ve Fırat nehri üzerin
deki "Cennet.. «ı yarabldıtı ya.. 
zıh imif. Bu pek kati ve sarih 
bilsl, ~ blsde "~ bir ya
lıncıhk,. tesirinden PYl'} ne bıra
kır Bugünün Alimi, tık ı .. anın 
"milyonlarca yıl önce., yaratılmıt 
oldufunu ııöylerken, belki bizi tat
min edemiyor ama yaptria ıey 
çok daha Untlcllr. 

Fahri ırenelkurmaylar, aon yıl
ların türedi tiplerindendtr. Bir bot 
Uptirler; :pasarlar, çiaerler, bir 
takım hülriimler verirler. Fakat 
yuık ki cephelerdeki Mhlcl a-e
nelkunnaylar, bu kihinleroen ba
berli detlldlrler ve tuhaf delil 
ın1 T Adeta bunlan okuyuculan 
1rartuıında küçük dllf1)rmek tein 
.ıss blrlilt etmiılerdlr. 
Kemal Zeki Gencosman 

Milll Şef'in evvelki ~ Balık.esir
de sôylediği söylev, ak günlerde de, 
kara günlerde <le devletle millt:ıin, 
Şefle vatandaşın göııuldeş ve tek vü
cut olduğunu bdirımckle beraber bize 
söylcvlerimizi, )'l}'ımlarımızı bitirir, 
)-ahuı bir topluluktan a)rılırken !iÖ)'· 
liyeccı,iiıniı yeni bir İ)İ dilek cümlesi
ni de üj;rcımi~ıir: 

- Şen \C esen kalın! 
Rad)oınuıda •Oz s<>yliyen konfe -

ransçılardan bir k1'1nı ile radyo gaıe -
tesi ve •r>İkerler ıarafından hemen ka
bul edilen ve )a)tmlardan sonra tek • 
rarlanmıya haşlanan bu cümle söıleri
mizin \Onuna ahenkli, kafi)·e!i ve ade· 
ta manzum bir duğüm oluyor. 

llüıiin bu deı(ı:rlerinden ba~a cüm
le, Milli Şcf"indir. O da bü)·ük yüre· 
ğindeıı ko(>an bu iyi dilek tiimlhini 
bir vaıan ı>arçasının yer sarsıntısından 
zarar gl>rmüş, fakaı orada )'llJı}'lln 
hemşerilerinin sar,ılmamış olduğunu 
gör<lüı;u bir sırada \Onu se' ince nr:ın 
bir üzüntü ile; Türk milletinin keder
de <le, C\inçıe de hirlik ve heraher ol
duğunu duruıı düşünerek 5Öylemiştir. 

Ya} ımlarımızı. <Özlerimizi. konfe
randarımızı bundan böyle hu güzel 
cümlecikle hitirirken bizi bütün dinli· 
yenlere, Milli Şefin öz dileğini tekrar· 
lamış olacaihz: 

- Şen ve esen kalın! 

......... 
f:layramda tabiat! 

Şt.._er n kurban bayramlarında din· 
!enen ve dinlenmiye hemencecik alı • 
şan gazeıeciler, ki ben de onlardan bi· 
ri~iyim, hayraın ertı:si >:elip de kale
me sarıldıkları zam;ın, bir "hayram 
ertesi" )aıısı )aıma) ı, hemen hemen, 
bir gelenek haline sokmuşlardır. 

Bu > üı~len o kadar "'ha) ram ertesi" 
fıkra'1 )'llımı,ımdır ki şimdi bunlar -
dan birisini · farkında olmadan · tek· 
rarlarıın, di)e korku>orum. Asıl kor
kulacak ıaraf şu: nen tekrarladığımın 
farkında olmam da okurlarımdan dik· 
kaıli ıılanlar, farkın<la olurlar. 

Şo halde hugim bayram ert•i ko
nusu iizerine değil, fakaı ha)ram gün
leri üıcrine hir iki satır yazsam ne 
olur! 

D,>ğrumnu isterseniz, o günlerden 
de yazılacak hiç bir ŞC}'im )pk. 

Yalnız barram ı.,-ünlerimle tabiat, 
yıllardan beridir, gi>rülmemiş bir sa -
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nark!i.rltkla Ank:ıra'nııı aı;:tçlarını hcın
Oc)'U d~korlarla usledi. 

Birisi, bunlar ı~in: 

- Buz gıhi çı.çckJerı 
diyordu. Daha çok L'<ltbhaıla u;;. 

raşmış bir haşka ı da sunı)•>rdu · 
- "Sis" şaıri si sın bö; le bc.mbe • 

)8Z renkıe donup a çlarda kald ını 
gors(')'<ii, acaba, na ıl mısralar )azar

dı? .. ,,. 
Bu bayramda hatırlanan 

şarkı! 

Beni tanıdığı anlaşılan bir obı • 
rum, gondL-rdiğı bir mektupta <li>or ki: 

"Ha}ramııı bırınd gümi çıkan ga
zetedeki "Yankılar" da Divan şairle
rinin ba)Tamlar uzerine yazdığı şiir
lerden bahsetmıştıniz. Bu arada Nedi
min içinde ba>·rllJıı u:reruıum edilen 
tarkıları daha çok yer tutuyordu. 

Darramın ne kadar sis, kırağı, boz 
içinde geçuğinı gorunce Nedim'ia 
başka bir şarkısını hatırladım. 

Her halde bildiğiniz hu prkıdaa 
mısnlar yazıyorum: 

Y "klltltı sltd ebri siyeh fllllll db.mı 
K,,/modı sdb1Zn111 ge:euk ıahii tiiı _, 
K11rb1Mı# ol- g,,,; Boğta seyri z11-,,.,,,,, 
Serdoldu haıd rık"'4 koyu..a- l11z11-

*** 
Bomba ve yumurta! 

inKİiıere'de yarılan hir incdeme 
'!Onunda garip hir şey iiğrenilmiş: 
hava bombardımanları arttıkça tavuk
ların yumurtlaması da artı)'Onnuş! 

Bu babcri ilk okuyuşta hayret edi
yorsunuz, ama, sonra )':IV'ilŞ )'8Va$ ak
lınız )all)'Or: bombardıman uc;aklan 
da birer kuş olduğuna göre, onJann 
aırıklan romb:ıları da yumurtaya be& 
2etehili riz. 

Küçük ıavuk, yumunlarlcen büyük 
Jru"1 kendisine örnek tutuyor demek! 
Fena mı? 

tJçankııleler tarafından homhala -
nan hazı memleketlerde de bu türlü 
incelemeler yapılsaydı, belki de ora -
daki tavukların · in~anlarla birlikte -
hir verine dolcuz doğurdukları görü
lürdü! 

T. f. 

Mesleki öğretim f Ticaret ıe İktisat 

Vekillerinin İnnlr' • 
yaphkları tetikler · müsteıarllğında 

Maariıf Veldllltı Keeletd Tedıiuıt 
MUsteşo.rlığı yurdumuzda kurulması 
gerekli bulunan fabrika ve müessese· 
ler !.cin harıırlamakta ol.dutu pJAn 
ve ra.porlanna devam etmektedir. 
MUsteısarlllk yurdumuz lıcln zarurill!l 
ve önemi faııla olan maddelerin yapı
mı üzerinde durmalkta ve bu huswıta
ld etütlerini derlnlettlrmektedlr. Ha
zırlanan ve harzırlanmaıkta olan plAn· 
lann tatbitkatma ilik fırsatta ve önem
lllerlndea baelamaık 117.ere geçllece4c
Ur. 

Milli korunma 
mıhk•esi• ıerilenler 
a ekmetı ıazaa nvaua o111ıtan Huıa A

ru. fazla fb'&U& ve kameelz ekmek aa
taıı ~ temlzlılk ı.ıen amel.elli ta -
ma.11 K\11Ck1Jl61", VeM Erdal, 30 elımek sa
ta.n Alt Namı4 apartmıanı tmda bayt 

Ali Oktu, Ahcı M«ımet o.avar ve 
Genonu Zeki 1.7, Kavaklı k6,.onden Alt 
Olmaıı G6k8a1 w mllhQıwüz lıılLml tıe 

ekmek almlYll teteobbüı eden Yııear Ak 
tal Mlll$ Korunma Mt.ıddekımundU 
wrHm.ı.ıerotr. 

Dil, T•ih • Colrafyı 
Fakültesindeki 
serllest dersler 

Bu hafta Fakültede serbest derslerin 
oa bqindü Profesör Rubeo tarafından 
ayın yirmi üçüncil çaqamba günü saat 
ıı de "Hint ve Yunea metafiz.iii" uze · 
rine ve oa alcıncı aerbest ders de Profe
sör 1. H. Baltacıojlu taarfındın ayın yir· 
mi beşinci cuma ıünü aynı saatte "Peda
gojioin seleceii, bazı seziJler" konusu 
üzerinde verilecektir. 

Önümüzdeki haft11ı11ın serbest dersle· 
ri de (17. ders) Doeeııt Akdeı Nimet 
Kwat aınfaadan ayın 28. pazanni günü 
iVGi saatte "Mıla-ıgirc meydan mubarebe
sicıin W'ihcelıi rol!l ve 18. ders de ayın 
~- c;arpmb. günü Docent Saffet Kor · 
kut tarafından '1ngiliz l!debiyaııoda epı'lı 
eserler ' üzerine verilecektir. 

Okullardaki yoksul 
talebeye aş dağıtılacak 

Zonguldak - Kozlu 
hattının inşası ilerliyor 
7.oll&'Uldaık - Kmtu demlrmhınun 

inlaılma faa]Jyette devam olüiımaAt
tadır. DOrtte (içil tllnelden H>aret bu· 
hman bu hatılın mllbJ.riı blr kı&m111ın 
tewl.)'8111 yapılmıetır. Sl.mdi. bir kilo
metreye yakın olan bQy(ik Kozlu tıı
nellınln aıcılmaaı ı.tne devam olun
maktadır. Hattın 1943 yılı lıçlnde ı.
ıetmete açılması Gmldedlolme8rtedlr. 
Bu ıuretle k6mllr taıpma ve :vtMtle
me illerini daha kolay ve daha ca -
bu:k :racıımM JmicADı haaıl o1'tilec:ek
Ur. 

ım.c ... - Batıinılq tlııUılJnl ..&-
rmılıııde aevı.rm ve ou Wllile lıle hmlıi· 
dıe ve mGllıaAtla muhteltt mewulal" 11-
zerlınde teUQklıer ~an 'I1caret VeklıU 

Dr. Behçet Uz ve 1kUııat v~ sı.rn 

Daıv buCüG de tetiklılderine devam et -
mleleıdlr. br.UtıK Vdtlll ~ kok -
kömürü ve SUmerba.nk Yerııı MaJlar Pa· 
za.nnı.ıı pam~ıu teovzleıtl ı.lerlnl tnae • 
lemtş ve lılzım ır4*n dlrdttlnert vemDe
tlr. Ticaret Vetcw ze)'t.ınvatı ı.tYJ,e bM • 
hu8a meeıru.ı. oım'- ve VeicAlett alaka. 
laındıran mllhtelılt mevzuları da bu UL 

da tellklk «Vl«nlıtllr. hd Vdda :::! 
Kutadası'fta aid~ ~tı • 
Jcuının la.aH)oetlnt aöırıden ıreoır 

a1b1 A>'Val.rk a da 8kterc* t.e4ldkler ,.~ 
mıı ve ctUn Uc-.m telU1mDe dönm~ 
dır. KUIBdMot tetk9clıerlııde ve v~ııe • 
rlrı dtter ~lemelertnde Vlll Burl 
ÖMY de veıımere refakat et:mlt 
mllhteııf mevzular Oaer1nnde 
ve.mı.Ur hd Vekl.J )'arın aatıatı Anlıa • 
nı•:va hArek edecdclenHr. 

C.H.P. nln İstanbulda 
yaptığı yardımlar 
tııtant>uıt. 22 (Telefonla) - C. H. P. 

VUA)'et konlfl'('91ne Verlleft racıoriııa 16-
re ı.tanbul da ve kuMannda ~ 
k&)'ltlı Aza ııa)'lBl 41 739 dur ve 15-12-
194<> tan 31-ll-194:l tarihine kadar Par
tt tarafından 127.fYn llrMl ~e, 
81.l.:lS ıtruı ta ebe ~ ParU ili• 
m~ tetekk ıere obnllk c.ırw 
231.644 11ra.hk nntım :vapıbnıetır. 18 
ha~ 7 halkodasma yapıJaıı 781' • 
dım miktarı 222.4'7!1 l'lradN". ParttlıMI 
Buazıt'takl 1!111t:dt t.alet>e ~ 
kadrotlu 276 dall 3llO )'C, cataıo~ 
ktz talebe yuırdul\UTI kadroeu da ıııo den 

164 e c:?kanJmııhr. 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu 600 Joksul 

yardımlan uıınsamayını:ı. 
Bir sap iplik bir demet pçeii dajıl 

maktaıı korur. 

Bir kamyon devrihli 
fzaair, 22 (Telefon> - Ber...-

1 anında Einluıya mevkıinde bir 
devrildi. Biri 60 yaıında bir kadın al 
mıık iDere üç kiıı oldu. Üç kiıf ıjır, 
kiti hafif surette JU&landı Hadise 
)IOCI direltıiyooum ırıtm1 ınclaa 

&eJmiıtir• 6oför ,-kılaomı,ur. 
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İspanyol -Portekiz 1 

bir dostluk ve 
saldırmazlık 

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERi 
Orta Don' da çekilen 

almanlal' alınanlar 

nı 

pakti imzaladılar 
(Rası ı inci sayfada) 

tam bir mutabakat bulunduıtu gö -
ttllmU~tllr Bu mutabakat rumt tö
renler•lr 11öylenen nutuklarda da be
lırtılmu,ur. 

Şerefıne verilen bir akfam yeme
kinde gent>ra l Jordana İspanyol -
Portekiz dosUuk ve saldırmazlık 
rnuah esınin ehemmi> eUnclen bah -
eeılerek milletlerarası sahada fkl 
ıınemleketln durumlarının birbirine 
çok benzediğini tebar1lz ettirmiıtır. 

ki: 

Milli müdafaa ve iktisat 
meseleleri konuşulacak 

Li7.bon, 22 a a. Öğren!lıliğine ırö
te, M . Salazar ile ıreneral .Jerdıana 
araaınıta lmzalnn dostluk muahede
•ine bağlı l)lr ek mukavelede İspan
J>an ile Portekiz arasmda miJll mü
dafu ve iktisat mest'lelerine alt 
nıüzakereler cereyan eclecği tasrih 
dilmektecllr. 

lberya bloku tabiri iyi 
kaqılandı 

Lizbon, 22 a.a. - M. Salazar ile 
General ~ ordana'nın bir fberyıı bl0-
ku vUcude getlrilmesı hakkındaki 
11utuklan Lizbon'da umumi yerlerde 
~e her smıf hlllk arasında mük~e
tne mevzuu olmaktadır. Bu hususta 
tafAJtlit vcrılmemıı olmekla beraber 
hU ün mahfıllerde mülalralar yüril
lU mektedır. 

İı!panya hariciye nazırı general 
\'cır '!n11'nın Lızbon u ziyareti l\zeri_ 
ne İspa) a - Portekiz mOnasebetle
'l'inilekl dostlul';lın bir kat daha k\ıv
\re lenmeai e9Bl!len beklenen hir hi
rli•e idl. FakAt İepanvol - Portekiz 
bloku kıırulm ısına kaılıu ırırlilece -
tı beklenmiyordu 

İberyıı bloku tabiri cnl< h•I karsı
lı mıt1tır Bu Uiblr realiteve ve o
la ara tarnnmlyle uvgundur. M. 
Salaz r ile Genrnıl Yordana'nın nu
tukların n batkı her hnngı bir de
tne rıesreılikn mlş bulunmakla be
ı-abcr , ) le bir blok teşkil eclıldlği 
ta ır le 1 panya ile Portek\z arıısın 
rlııkl m na ebetlerin her sahada da
h:ı zb e ellşeceği hmıuınmda her-

C" n l•te!ıkır. İııpanva hariciye' 
ı• nın refa k11tlnde siyaset. lkti
ve kUltllr n uhltlertne mensup 

"'1 ı v r er n bulunması bu huauata
d ış nrell'rı kuvvC'tlenılirmekte -

dır 
İberva bloku fikri geçen şubatta 

General Frnnko ile M. Salazar ııra
ıınıla Seville şehrinıle vukubulan 
~örll mt"ler esnııııırıda ıto,ıtmııı,tıır. 

Gl'neral Yorıl'lına ile M. Salazar 
bu huınıatakl nlhat görilfTTleler icin 
buhışmuşlutfır, Mfürakerelerfn so -
rıuni\a bir teb11t netıreıHH'I) e<tt1mlvr
Ceıti hakkında bir feY öğrenileme -
rrııetlr. 

İstanbul C. H. P~ 
Vilayet Kongresi 

dün toplandı 
(Raıı 1 ind 1&yfida) 

ınet GeltGWc, rei •rkillifioe R. Ahmet 
- Sneoicil seçildiler, Utipler de intihap 
~ ldıkıen sonra Partinin hü) ük kurucusu 
F:hedt Şef Aıaıurk'un h1111'9'1111 ıbiz 
itin hf1 n wn )erderremlerinde olen 
vtıanda,lar için de hi~ dakikalık bir ih· 
tinam durufu )"&pddı. 

Bundan sonl'9 VilAyeı idare He>eri 
Rtı ı ~aı Hayri Ürgıiplu açıa outkwıu 
ve >•llık çalısma naponınu okudu. Nu • 
ıukıa kongrenın bu )"11 da klioaııa bir 
tıı kalnu> an ım:suı bir ınemlekeun sakin 
\e ftnın bavuı ıçınde cam bir bırlik He 

d loplandıjına ıpreı eden Suaı Hayri Ür· a ıNrılu, bunun ıe adulı olmadıiını, düo . 
Yanın en b\İ)'Ulr ıki insaoıw evlit olarak 
"ııştıren azır ve uııuıuimaz Aıa'siyle, 

ısr kurduıu &aglam ıemelier uzcriode dinı· 
U dık duran b(lyük 1 urk mılletioin qsu 

İnonu ıuyle ..adeı ve wkün ıçınde vakar 
~ tuurla buyük medmi)CC hedefine doi· 
l\ı hız aldıjını kaydeımış ve parıililerı: 
bu V9tanı lıunııran ve kuran olmez Ata· 
)'a, )'Ul'du bin bı r felikcı ve ıehllkeden 
kunaran aziz. Mılli Şefe. du zamanlar • 
da ödenmesi genken milli birlik, çok ç&• 

lııma ve daima dunuı kalma vazıfeleri· 
ııı haurlaımıı. Turk gençlıgiııin milli 
ıhtiyııç ve ıdcale yeıışıırılmesı iımde 

- liukumetın, Parıınin )"BJ>tıkları geniı )1lt· 

dımlardan şukranla bi'..h5tımiş ve Parti 
ilin aençlığin > eu,ıırı mc: ı ııiııdeki he · 
dıfını "olajaoustu tek • e)ıı sa)·ısı '°k az 
&ınç dejil, dc:ğc:-n Ü>tun çok faıla genç 
ıotıışıırmcl ' diye hulasa eınıittir. 

S. H Ürgüplü nutkuna devamla parıi· 
liJere Parıı itlerind' muva fakıyet dilemiş 
._ )'Ukselme ıırrı dojruluk, tı.Alılık, 
kartılıklı K\gı, feragaı ve fUutlu diıip· 
ın oldu~nu ıtbaruz cıtirmif, bu yıl kon· 
&relerındeki dilddcrin hariz vasfını da 
llıilll hirlık: olı.:un dİJ.lünce ıeııkiııe ve 
talepte ın~f 'e ıakdir, zor karıuıoda yar· 
dımcı fı'-ır 'e J&numt ruh oldujwıu tö,ı 

haşla· l.mitıir. 
c bir· Raror okunduktan wnra encüoıflller 
ihıelil lltçilmiı ve J{eislik Divaoıoın lsıanbuJ'. 
ıli W da bulunan Mılll Şef'e kongrenin ıizim

~ul 

~or 

• )'Urt' 

al ak• 
..r bir 
Cuçülı 

l;ı.jıl • 

lerinı ırzeımttine karar verilmitıir. En • 
O:Umenler çalı$malarının neticelerini )'il • 

l'tn Yat 14 ıe ıonlınacak olaa umumi 
lıereıc suoalıtklardır. 

Ege tütün piyasasının 
açılış günü yaklaşıyor 

KAHIRE'YE GÖRE: 

8 inci ordu Sultan'ı 

sekiz kilometre geçti 

Mihverciler 
Mısrata'ya 

varmışlar 
(Başı l inci sayıa,la) 

DUa. Trablus kıyısına doğru uç
makta olan münferit bır Jıınkcrs u
çağı, uzun menzilli av uçaklarımız 
t ırafınılan dlişUr!Umllşttlr. 

Bilıün bu harekattan 3 ııçnı:?ımız 
geri dorımemlştir. 

Royter muhabirinin 
gördükleri 

l.ollf.!ra, 22 a.a. - R:uıcr ajamının se
kizinci ord..ıdaki hususi muhabirinden: 

l.ih)ıı harplerinde ingilİ7. hava kuvvet· 
1 : • bugün amerikan ıı(akları da ilıi · 
hak ctmişıir · ıimdı olduğu derecede 
hic; bir vakit St;kizinci orduyu bu kadar 
)Uından ıakibeımt'mişıir. 

Alman ricııı )'Olundan donen İngiliz 
uçaklarını bugün g\•rcfum. 'Bomba uçak· 
farımız )ere iner inıne71 İngiliz ve ame
rikan nakliye uça' rı tarafından geıiri· 
len b..">mbalım hemen yıil.lemdue ve bir 
kaç dakik:ı sonra ıdı.r:ır tw;m:tkıadır. Bu· 
ıun gün, ba) ram gunll'rinde otohüder 
na.ıl işlerk, naJdi>e uçakları da ı>> le 
işlemc-kıe ve muıem~di)en bomb;,ı ve 
pc;ırol taıımakta ve bomha .ıçııkları ıla 

bunları >'iıklennıekte 'e c;t"kılmt'kte olan 
mih,er kuv,·eılerine aımak ıiıere hemm 
111aklaşmaltadır. 

lngiln•er Sultan'da, 
minvercııer Mısrata'da 

Lonılra. 22 a .a. - Amerikan kon
trolü altıncl ıkı l!'as radyosunun bJ
gun bılrlırdlğıne ıı:ore, general 
Montgomery, Sultan'ın 8 kilometre 
ötesiııdedır. Rommcl kuvvctlerı ise 
Mısratu ya varmıştır. 

Londra. 22 a.a - Royter ajansı
nın Aııderaon ordusu nezılinılekı Jıu
susı mubabırı yazıyor: 

Üzı rlerın ıle s n·a ızlerı taı;ııyan 
Brıtarıyn kommıınıloları geç ıı haf
tanın karanlık ıı:eceleri'l'lılen bırinde 
yapılan eıı cUretll bir baskından son
ra bir Tunus şelırınc dönmli lerılir. 

Alman hatlarının gcrileriıııle faali
yette bulunan iııırillz çete kuvvetle
ri, Bizerte'e 10 kllomctreclen yakın 
yerlerde ıeairli iıler yapmışlardır. 

Tunus'ta devriye faaliyeti 
oluyor 

1..ondnı, 22 a.a. - Reuıer !IJansnın ti· 
ma.l Afdka muııefilder umumi karargi· 
hındaki muhabırinJcn: 

Düa umumi kararailwı llOZ.C'WÜ de • 
mittir lü : 

Sima1 ccphesiadelü bava vaziyeci de 
pek çok kanı vaııycıine benzemeluedir. 
Mesela pa:ıar gunu hava huekelkri dev· 
riye uçuşlarına inhi~. eıoıiJtir. İngilız 
~!arı bir devriye sıra51nda almanla· 
rın bir homha ve bir av uçağını dUl'ir· 
muılerdir. 

Amerikan hava kuvvMlcri 111 ill&i • 
nunda bııen halta içinde 500 tondan faz· 
:.ı infilak bomba;ı aunı,lıırılır. !\.mıha· 
!arın çocuğ nıihverin İaJC )ull.arına, Tu· 
nua ve Bizcrıe lin.anların, Su\ )İnıenfi
f cr i~ıasyonuna, oıom00il kollarına ve 
depolara düfmuııür. 

Şimal ketiminde kara harekeıleri de
•amlı olaraı.. dcvrı) e :aaJiyeıl•·rİne inhi· 
•ar etmektedir. Sabıı bir hat )'Ol<.ıur. Her 
iki taraf da birbirini yoklamak, ve kar
$ısındakinin kuvveı dt"recesini ve yeri • 
nı oğrenmcğe çahşmakıadır. 

Cenup kc iminde ise hareketler daha 
u~ade ıaarruzl mahiyetıedır. 

Fransızların hücumu 
Lontlra, 22 a a. - Fas raılyusu 

fransız umumi karargahının aŞa$tı
•lakl :ebl ğiııı vermiştir: 

Fas köprılstlnlln cenup ve crnup
doğusunıla fransızlar ılllımanın şlrt
cletll mukavemetine rağmen mevzı-
7.ılerini ele ı;rec;irmlel«'rrllr. 

Kaıruan c;evreslncle dün alınan 
mevzilere karşı düşmanın bUti.ın 
taıırruzlıarı akim kalmıştır. DUşman 
elimi7.de bir çok C'Sir bırak..'l'lıştır. 

Mihver uçakları Tunus -
Cezayir hududuna 

hucum etti 
Lonclrn, 22 a .a. - Faa radyosıı -

nuıı bildirdıaen göre mihver uçak
ları Cezayir de Coııstantlne'in 16 
kilometre cenup doğUBunrla bulunan 
Uleclramun ıle Tunu.ıı - Cezayir hU
duclu üzerinde Tobeı mevkilerine 
taarruz rtmıılerdlr. Bomblardan cid 
eh hasnrlar olmnmııuır • 

Bu iki şehir, bırlrıcl orıluya tak
viye A'Önılerebılmek için kııllanıla
bllerek yolların Uzerindı·ılir • 

Uledramun da taarruza 
uğradı 

Lonılrn. 22 a.a. - Faa radyo.ııu. 
nun bflıllrdijl'en göre mihver uçak
ları ConstRntine'nln cenup - doğıı
sunıla Uleılramun'a taarruz etmiş -
terdir. B-.ıu hasar varsa da lnsıın~ 
kavıp olmamı•lır, Bir dllfman uçaR'! 
ı•ı flrlllmllştllr, 

Şimal Afrika'da 
· "\ ıkifleryanılıyormuş 

1 
Tanca 22 a .11. - D.N.D ajansı l>ll • 

diriyor : 

1 
Fas'takl Amt'rlkan askeri makamları 

)eni duruma tarıı!tar olcluklarını bll 
ctınnektcn lrnUnn eden blr cok kimse 1 

!!se tQU1n plyu111S1nın açılması 
~lll$llll.$ bulunmaktadır. Gecen yı- lcrt ve l>u meyanda faslı mllllYetç lenil'n 
ı. göre daha Jyi ve gü:ı:el olıan rekol- blr <:<>tunu tevkıt ettınn elerdir. Fu 
tenın kısa. bir zamanda satılaca~ı an· tchrinde llt>rl ııeıeıılerden 24 k1.&i, Mek 
~maktadır ncaret VekUllğlnln neıı te ve Atıııntlk snhlllndekl bölgeler. 
lUtuncillPre kredi actırmak lcln yap· de 80 klel tevkU t'd ım~tlr. Uzda böl 
lıtı ıiıcell.'m" haherı lzmlr piyasasın · ees1nd~ de 80 kte nın tevk t cd11dltl öı1 
'1a. <:ok b1 b r tesir hasıl etmlştır N!nllml•tlr Amertkan ma.kamlan ile cc 
.. t Ohm bir hrııç mıı1de 17 olan tO· kltmeklf'tl M! memlrkrtl ı1ne dönme) 

y.
ımr<>" 
t ol 
r, hef 
kaıır 

~ lbıon Yi b r flvatlıı ııat"muı mUs 
~ ltn blr hayli yüzünü xilldüre- l tN-cth ,.ıı il ri ı~ Fu Qıılvemtcsl ka 
~ ııaıımıtur. 

MlHVER'E GÖRE: 

Libya'da orta derecede 
bir laaliyet kaydedildi 

8 İnci ordu 
hareketinde 
mütereddit 

(Haşı 1 inci sayfada) 
Oran limanı civarında al.man de

n!zaltılarr 12.000 tonllıitoluk bUyUk 
bir nakliye gemisini batırml(llnr ve 
askeri nakliyatta kullanılan bU• ilk 
bir yolcu vapurunu torplllemişlendir. 
Bu vapurarın ikisi tle bir kafileye 
dahil bulunııyordu. 

ltalyan resmi tebliği 
Romn. 22 u.a. - İtalyan umumi 

karaq,rfilıının leblıği: 
Sirte'cle orta derecede bir faaliyet 

olmuştur. 1'unus'ta faaliyet artnua 
ve ılil§mıanın bütün hücumları ıld
ıletl\ çarpışmalnr nctlceainıle pUskiır
tıilmUştur. Kıtalanmız esir almışlar
dır. 

Hava 1eşkillerimlz Bone ve PhiliP
pevllle limanlanna yeniden müessir 
hücumlarıla bulunmU§lardır. Liman 
tesıslcrine müteaddit isabetler kay
detlilmi tir. 

Surtye'cle Şam Trabluııu ile Berut 
şehirleri uzun mesafe uçaklanmız 
t1ırafınrlan bomb. rdıman edllmi§tir. 
Tasfiyehanı·lerle antrepolar homba
lanmııı ve bilyUk yaogmlar cıkarıl
mıştır. GiiııılUz cereyan eden hava 
mııharebelerlnıle 2 rlllşman uçağ't di\
şllrillmliştıır. Uçaklarımızdan biri 
üssline dönmemiştir. 

AkdC'lllz'de son ı;:ilnlerclekl hare
ketler esnasıııja torpiılolarımızdan 
biri bat..'l'lı§lır. Mıirettebntın bir kıs
mı kurtarılmıştır. 

Don öğleden sonra geç vakit bir 
İngiliz uçafı Sl<'llya'nın doğU cenu
bunda bir yolcu trenini makineli tll
fek ateşine 1ubnUJtur. Bir yolcu öl
mli§, S ki ı rle yııralanrnı§tır. Maddi 
has:ır yoktur. 

8 inci ordu hareketinde 
hrla mütereddit 

Bertin. 22 a.a. Şimal Afrlkn-
daki sekizinci ıngillz ordusu hare -
ketlerinıle hill mlltereddlt bulun
m.ıktaıhr. Bunun sebebi, bu ordu
nun Rommel ordwrunu nisbetrn ,.a,_ 

yıf kuvvetlerle takibetmiş olması
dır. Filhakika almnn -· !talyan kıta.-
lıırının arkasına ıllişebilen dO,man 

kuvvetleri yedinci zırhlı tümenlt> 
bir Yeni Zelanda tll.meninden ve 
50 ııci ve 11 inci İngiliz tümenleri 
ile 44 llncıl inglllz tümeninin bir 
kısmından ve dördüncü Hint tiime
rıinln bazı birliklerinden ibarettir 
Bununla beraber bu kuvvetlerin bile 
Sirte etraf111daki llU8UZ cıoldetı ır:e
çirilmesi çok zor ol.mtıftur. Sllhil 
yolunun rnaynlanmıı ve bit' çok 
noktalarcla esaslı bir tekil<le tahrl
berlilmi.7 olmıısı bu zorluklan büs
bilt Un artırmıştu. 

General Mont~oımery bu "9Zlyet 
karşı,.ıncta muharebeye hiç olmu·.sıı 
h va kuvvetleri vasıtaslyle devam 
rtmette c;alışrnışsa <la hu teısebhfüı 
pahalıva mal olmuııtur. Çöldrkl bir 
alman uı:ak mevılanınn lnıdllı hnva 
teşkilleri tarafınılan yapılan Rkın

da uc11kaavar batarvalıırımız 4 u
cak <lllşilrmfl,.tllr, Messerchmlılt ti
plncleki avcılanmız tarafındın d11 
iki ın.nliz uraıtı df\şlirlllmU~tür. 

Tlil'er tıırnftan 111 ~an savas ucak
ları !ııvili ?l"rln takvlve al<lıkları 
fl'lollnakale vollannı bmnbRr<lımnn et-

Stalin'in doğum 
ylldönümü 

l.ondnl, 22 a a . - Çörı:1'1 , ~tnfln'ln 
dolum >"Jldon!lmll mıınıı~l>M; 11' •Hin 
k<!'nd!slne hıırnl"('tll dostluk VI' tem~nnl 

tt>lırrall ıröndenn1-ttr. 

Çot"I; 1, Kızıloı'du tanı.fın<lıın yapılan 

mUkcmrncl Lann"Uz.lan hayranlıklıll ıa 

k1bettJJ1nı bildtnnıttw· 

!':Utlln verdltl cevapta !ltmlml t•~t'k 

kUr:lerlnl v~ temennileı1nl b ld.nnlıtir. 

Buna' da müttefik 

faanuıu ilerllyor 
Melbourne, 22 a.a. Cenup - batı 

Pasifik müttefikler umumi karargA
hıaın tebliği: 

Buna'da japonl ınn elinde kalaıı 
lkı müstahkem mevzle kaıoı nıUtıc
!iklerin taarruzu devamlı olarak iler
lemektedir. Bu kesimdeki baıılıı·a u
çıık meyılanı z.ıpteılilmivtır. 

MUtteflk ağ"ır bomba uçakları, 
Finschafen limanına taarnı7. eılerek 
orta hacimde iki japon ticaret f!;e
mlıinl batırmııılıırdır. 

_, •...................•..........• ~ 

IÜÇÜll Dl~ HABERLER 1 i . 
"""································--

Yeni Delhi, 22 a.a. - Hindistan 
tebllgiı 

Diln gecenin ilk saatlerinde 11% sa
yula dUşman uçak! ırı Kalktita çev
resin" kısa süren bir akın yapını -
lar•lır. Tam mıılO.mat alınamamış ise 
de atılan birkaç bombaclan u hasar 
ve insnnca az kayıp olmuştur. 

Paris, 22 a.a. - Fransız işçileri ile 
mllbaılele edilmekte olan fransız harp 
f'Sirlerinin sayısı noel arıfesincle cok 
nrtmıftır. Bu hafta Cnmpieıı:ne'e beş 
munzam trenle 6.000 esir ıı:etirllmiş
tir. 

Snntiago - $111, 22 a.n. - Mihver 
devletlerinin siyaı:ıl mllmeaslllerl ya
kımla Şlli'ılen ayrılmak Uzere pasa
portlarının vizesini hariciye nazır
lıfındıın alırqlardır. 

Helsinki, 22 a.a. - Fin parla -
mentosu bugün bUtçenin mUzakere
sini bitırmtıtlr. Bütçe geçen &ene-
kınden 7 milyar faılas!yle 18 milyar 
400.000.000 !in markını bulmakta -
clır. Meclis kUçük bazı değişiklikler 
yaparak bütçeyi kabul etmiştir. 

Lpndra. 22 a.a. Yuıroslııvya-
dan buraya gelen haberlere ırl>re 
almanlnr M!hailoviç çetelerine kar-1 
şı zehirli gaz kullanmak tehdiılln
de bulunuyorlar. 

İtalyan Hariciye Nazır1 

KontCiano 
Almany' da yaphği 

temaslardan sonra 
Roma'yadöndü 

Homa. 22 a.a. - HıırlclJic 04zm Kont 
Clan-0 yanında ııcrıcl kurmıl.Y re Gc -
ncral Cavnllcro ve alman b'U)"tlk c el l 
Vorı Mıı.kerızcn oldutu halde Fiıhrc 
umumi karargAhın.a )apUğı 
bu ııa.bah buraya donmllft\l.r. il 
nazın ıstasyond.n mÜhtcHf nazırlıklann 

kovalanıyor 
ıket edcıı 

mUsteear ve müınaısl !eri tarafından nıtıncı:ın pUskürtülmll~ ''e ez 1m 1 :'\I 

kanılanmı&tır. n r SOV>et blrlltl 11 tamr 43 t0ı> 170 
Rnma lliyaııl mahr eri, rorcı. n «le!\ 

ırörüenwl.er hakkında, hnlz olduk n şl· su ••le ı:cclrmteUr. 

;yas! ve a&ker1 mahiyet dolayıı;t) re, tar- Slnllnırrat'ta !atı kalar 
ırtllıt vermenin münıktln ulamı)'a ıfıınn ru !ar t ITU7.lannn ılevnm N:l ~ 1u 

tııarnt etmekte ve bununla oorı:Llı r t>u v.ıt1hlı ıııfıtnnk tahrloc-Un eler "<:'l' 
mtiznıkerelerın düşman devletler arasın- k m erdir. 
dakl Uttııtır ve zıttıyetlcrln ıı.k ne ola • Slallnıırud'm &imal u ıtısında bir al • 
rn.k iki milUc.Hk devlet yani Alrnıuıyn man kanlı hücumu püskür1.ulm~ \c 300 
ve Jta!;ya arasında •l)'u.sl, n.skcr1 \ e ın.ı· 

nevi &ahnda me't'cut tam mut b:ı:kııtı 

bir k<.>rc daha bıbat ett.lltlnl ooltrt.mcl.'1.e 
dtrler 

Gene bu maht kırdc beyan edlldJ -
A'tne ırore Kont Clano'nun ııon zbar ti 
mthver ıı:tynsetlnln mcırul tctlcrı1 anıınn-

118. harbin güdümü Uzerl.n<lc mUza.kcn! • 
ıercıe bulwımak ilZcre zam ın zaman )n· 
pılan temaslardan b r1dl1'. Bu mlı re
lere her ne kadar fe\kn de bir m hl 
:ret aUcdUnwzsc de ehcmmlYctlcl'I \e 
v.-r<Uk!erıl lt.'6 :1:1 OL"ticelrt ıroz örıundcn 

ıılm ın ıldlırlllmUıtUr 

Stal nırrad n ccn up-l>atısında ruı;Iar 

blbtı:k dU$lllAll t.ıınk \e ptyade kunct • 
terine kanı 11kkkUI muhılretı.cıer )ap -

Aynı ccvlwnln d !{er b 
SOV>ct kıtatan ın n b ~er znı>l 

m ter, 500 d<•n tıızlu ıı.lman Old mı 
l<!r Vt!' 7 tan.kin. 44 m tnıtyözU \C 19 t 

u1.ıık tutmamak llzundır_ pu muharebe dıeı bırnkmııılllrdır 

H.oma siya&! :mahtiUcrt. Kont cıano.. l\lerkez kesim nde ruslar l&K 1 ... ı lC'll 
nun Führer'ln karargA..tıını zliYaroU l'tiOa· ml'vzllcrl tak' b'e <~"k-mı1$1C'r 'e & nim 
ınnda tnınsız ba~vaknı M. Linnl'ln ılc tıulunan d!l$mıın gnmlzonunıı :ıuu-.ı ta • 
orada l>ulunuııunu Almnnya ~e Frnns ı nJTUZ hareketleı1ne de10am eUnl$ er 
tararınd n uzım zrunandanberl arzu e -
d len leh fcl ı><>Utlk:ıalyle tllı'lll ı: ırO • 
yortar nu pol!Uka Monto re dnnbı?rl blr 
eolc B11nıatar ı:o.tennı.ttr Aynı m ıhr l· 
ll"r, M Laval Ue yapılan konuŞnalar 

haılc'kmda tn r U.U mevcut bu unmadıfı

nı da lllvc edtyorlar. 

Japon İmparatoru 

Milli Çin Hükümet 

Reisini kabul etti 

*** Mcıskova 22 a o 
) l tM> ~I : 

Bu sııtıah:k ııov-

Gece, kıtalannıız, Stu ı:rot bOlg -
rıdt•, merkez cephl$.lldc \ c orta Don 

bu~tı1!nde, bundan eV\ elkl istikamet -
d<.>~·am et -

• 1oskO\ a, 22 a.o.. Uf:lc Uzer! neş • 
ıc<I en &.o\~c. t ~ ıa.nc .ı<ı.ır. 

ı:>taı.ı ı;rıı.t ıa ıaoı ... aıaı marn• 
M>\ )Ol tc>L>CU&U a.:u~ı tıanı.J at lJi ıc l>U 
~uk l>lo1'llavzlar uuu·wx:tml4 ve muwu..ı 
ı11t ııb ıuto tıolUkl mı kı.ıımen dagıunış 

klAmen lnıha otmletlr. 
Madrit, 22 a.a. - Resmi ırazete Tokyo, 22 a.a. - Bir kaç gtiıı -

ill' neşredilen bir kararnameye göre denberı buraiia bulunan mılll çin 
clahili harp esnıısıncla komünistler ta- hllkilmeti reisi M. Muang Blnıruey 
rafmclan ölılürUlmtl.ş olan kllse men- yanında hariciye nazırı M. Şumlnl 
suplarının allelerlnden muhtaç olan- ı ile maiyeti erkAnı bulunduğu halde 
lara 1000 pezatalık fevkalAcle bir saraya giderek imparator tarafın -

Şehrin cenup taraf.la.rında n u t.eadd t 

yıırctımıla hulunulacaktır. dan kııbui edilmiştir. 

mişlerdir. Ageclabya clvarmdakl bir 
hava meY<l nınlta alman hava kuv
vetler\ yerde bulunan 7 bomba uc;a-
ğlnı tRhrlbeylenıiflcr<tir. Hir çok 

dll§man çadırları yakılmlftlt'. Bin -
gazi limanmda dört bin tonllAtoluk 
bir taııt ~misi iki bomba isabeti 
a larıak bıunışhr. 

Si'l'enalk'ln batısında yollar tı -
kanmış bir hale geldl~inrlen Aıre -
ılahva ile Agey!A ara.srooa rlllşman 
mfınakalitı ı;lçltikle temin eılilebll
mekteıllr. Mihver pilotları bu böl
ge üzerincle yapt1klnrı keşif ııcuşl'll
rı esnasınrlA dllşımanın pek cok tışıt 
ve malıeme toplamnkta oMıığtınıı 
görmtı.leri\ir. Uçııklarımız bu mal
zeme ve t11şıt toplu1uklannı bilvUk 
bir muvaffakivetle bombal11mı hr -
dır. eo ıfan fazla tasıt tııhrlbe.dllmiş 
veva vakılmıştır. Bir mıılzeme de
posu rla tamamlyle ynnmı,ıır. 

Saraydan ayrıldıktan sonra gaze
tecileri kabul eden c;in ba vekili 
Nankin hükumetinin Japonya ile İŞ
blrligl u.mlnde olduğunu belirtmlıı 
ve buyük cloğu Asyanın kurulmaaı 
için yapılan bu müc tirle ile birlik -
(e hareket edecrğinl ilave etmiştir. 

Milli cin hUkUmeti reisi japon 
ba,,vekili generııl Tojo, hariciye na
zırı M. Tani ve bUyUk doğu Asya 
nazırı M Aol<I ile yaptıfı görtlt -
melerden iki htikilmet orasında ta.m 
hir gör1lş mutabakatı bulımduğunu 
mllıabeıle etmı·kle çok memnun kal 
rlığım sdylcmlııtir. 

Çin başvekili japon ordularının 
kazandığı muvaf'Cakıyetlerden de ai
tayiııle bahsetmiş ve Japonya'ya a
zami ılrrecede yarılım emek mıaksa
dlvle milli cin hUkümetinin maılde
ten ve manen kuvvetlenme~e ça
lışmakta olduğunu helirtmiştlr. 

h!lcwnlar ~nd.a yUz.terce dUşman 
ll8kert imha edUmltUr. 

Stalinarad.'ın elmal baUaıııda uı.r eov
Y t blrlllU 150 düşman askcırtnl ımha 
\-C ı .. blokha\I \e maklnell UUek ;yu -

' uını t&lınbeunlltlr. 
PAı6ka ı»r keBlmde ııoV)'Ol kıt&lan 

~anııı kanı hllcumla.rını ptıakUrt • 
mU.lerulr. St&llNırad m cen~Umn -
dalc1 IOV)'el JutaJa.n ırar civarında <Ml4 -
manın pt;yade ve tam ltıtalarl:yle mu· 
haretıe etmıelen:lll". 35 lal* ı&ratından 

~ 'bil)11:k bir dü$man re.it 
bir eoyyeıt blrlltine hücum teoebbtl81lnde 
bulunmuetur. Sovyet kıtalan ıcu.ı hll • 
cuma ll'CtCrcl< dthımarun teeebt>U&Unü a · 
ktın btraJanıtlardır Askerleriml.z altı 
Wlk tahıibetmlelcr ve 200 kadar er ve 
ıooay olo.lümıU•lerdlr· 

Don netırtnJn orta kıamında BOVYetler 

taarruzlanna muva!rakı~etle dmarn et· 
mtşlcrdlır. DUII!landan 98 eatr a.ı.ınmıe 

'c btr malzeme deJ>Oıllu ele ııectrllmts -
tir. Sovyct lllUhkll.:m kıtalan, :.!00<> den 
tnzıa mayın toplarnııtanıır. Başka bir 
kesimde eov>et l<>PCU&U b1t' d~n loı>
lulutunu datıtm1-tır. Dııtman D8kerleı1 

tnttzumııız bir ııekllde aert cekllmtşler -
dlr. 

dayanıyor 
DU m n 

atman 

ke
tanJc 

e • 

Son 11 ay içinde 

müttefiklerin 

gemi kayıpları 
J) N.B. aJanaınm 

öre alma enizaltıları 
ın e Atlanukte geçen 

ııeııtmlıı yı ı ı e\re n nıız ran ıki 
mıslı faz a eml hatımıı !ardır. Fil
lıakık ı 1942 yılının 11 ayı r;arfında 
alman lll'nıZ ıltıl rınııı batırdığı va
puı lanıı topyekfin hacmi 3.750.000 
tonil toyu b lmıı tur. 1941 yılını• 
ıı ayı iç nele se ancak 3.250.000 to
nllito tutannda gemi batınlmıştır, 

Bir hücum 

Paris, 22 a n. - Porls radyoMJrıun 
bildmlı&ınc göre, mihver' gemılert. 
Portekl:r. açıg-ın•hı müttefik gemilere 
hUcum etm :ılerdir. 

ook oocmll btr strat<.>Jl l'Wktaaı Oılall :W... 
ldo~O~ll dotru bU~ lık;! ~ 

üıı.cmli llOV)et kUY\cUcrl YlirUmcktcııır. 

I>lolik.(ffa.J a &elen ho.l>ei'terue bu iWv -
votıcrtn ımdl A ero"o yıı n..: ıkadar ~ 
aa.tede oldukları bU<1lrtlm4Jon;a da Kı -
:ııtordu uker eri pa:ıar glıiıü aı1Qıam& 

echrln 45 klıloınetre '1maıindek1 Şc;ptu -
ko~ a da ve 30 kikırruıtre kadar elmal 
doğusuİıdak l>eı!'tevo da bUlunu.ı:or.ı.ar -
t.lı Dün 80V) et .k.ıtnlan l>u ccı>hcrun bir 
kac .I« im de 20-25 kilometre kadar 

:ISlll2 
Mert<~e MoıfkO\a ceptıeııılrıde 80\)el 

kltalu.n 7.aptet.dlklerl mevztler1 tahk1m 
t•Uı1eıkte ve düf(tlanın kal"ll hücumlarını 

plW<ürlmUtlerdk'. RJev'Jrı batısında dUe· 
man, muh1trebe meydanında 800 kad r 
er ve ınııba..Y Olı!I vennı.ttr. ea.ka b r 
kt'llhnde bir eoyyet taıılc9a var bt.nlltl 
dU~llnın tkl ka.r1ı hUcumuıw ııtlskUrt· 

mUttü.r. 10 dU.Oıan tankı 1ahrlıbedllml• 
veya kull1tnılam1Jiaca.k blr ,hale ıı:ctlr 

mı.tıı-. 

crlcmclet1n veya 
blır kısım S<.'Ptuko~a ve 
D zt,Clio'daıı ını y ıııW fn bcW delildir. 
Ta.nrru un tıneı:nııanbcııl ııccen altı ııu.a 

l>c:lnde.k1 80\')"el k.ıızııncı 100-145 k1lıo -
metredir. Don rıchr4 timdi oldllikça :ııen
lero k ıştır. H ılkl daha blr hana 
önce noor4n llO.t kıy1& tahldmU ~lır ili -
man hattı ~ otmQcte idi. Şimdi .. 
alnıanlar, kıı.ııbı Ro&tot - St.aöngra.t ara
ınn<llııkl tııı,yo.U münakale hauan Sca 
too c tcııktt ed (jc olan Mlll«ovow 
muhafaza oo.tp edcm!Y\,'<!clderlni dıaht 

bllinl.Yorl r. G<mcral Vııtuıt.ın ile Gene -
raı Goloko!'un tıu IJeırt ha.roketler-mm 
)'11.klnda 8onl\ Cl'l'Crer.:mt ıı&taren. hi(: blr 
beltrt\ >oktur. Tam bit' haJ'tdantıed 

müthls b r U'!lllı>O :mutl fa7.4 edlhn\e ve 
Statinırr t muluı.rt.-00 nlanınm sathı lld 
m c crıanıet.ır Kalac ı.aıı Scratlmo • 
\1C'C \C ScraC O\ ten Buııocar"a ka • 
dar G50 k ıoınctrc: b :m<'Sate 11zıe • 
t'tNI Don nehri ntm1111la.rdaıı temim • 
lmmte bu unrnaktadtr 

Besleme ve 

evlatlık 

Bizde "be61Mıe" ve "eıvlltlık" 
kelimelerinin, çok dda, gösterd k 
leri m6.naya h~ uymadıklanna 
bHmem d kkal ettiniz mi? 

Bazı beslemeler vardır kl, bes
lenmek toylc dursun, bütün ieıııl 
r,.rördUklerl bir evde 114:lıktan öle
cek raddeye gelmı.Ierdlr ve öyle 
evllllıklar vardır ld, Uvey evlAttan 
dnhn kötü muamelelere maruz ka
lırlar. 

Bayramda bir eve mı.anr att
mışltk. Söz döne dolaşa hizmetçi 
meselesine geldi, dayanılı. Mı.atır 
olduğumuz evbı hanımı içini çe
kerek: 

- Ah, sormayın, dl!dl. Bl1.de va
kıa bir beftle.me var l\lllll, h~ bir 
lee yaramıyar ki... Ev itlerinin ço
ğunu gene kendim y11ıpıyorum. Son· 
ra. on Ylliına geldiği halele, bizim 
bc-slemede hl<:' bir şeye l.stldat Yok 
Taıbnık kırar. tC'ncere devirir, soba
dan ateş da~or!lp hah;'l ya.kar ... 
Velhasıl başım dertte! ... 

*** Biraz sonra kapı SQldı ve bu 
sözlerle kNStedllen kızc&Aız göriln· 
dQ. Elleri ve yüzü soğuktan pan
car gııtıı kızarmıştı. Sırtında ııözde 
"bayra.mJık" nankör ve mendebur 
bir kılık, a;yakltırında e-vln gocuAu 
tarafından fl6k Uldikten aonra w
kartaya çıkanlmış, eski ve yamru 
yumru kunduralar vardı. Kendisi 
de, "susta" durdurulmak için epe>1 
dayak yemiş bir köpek glhl ürkek 
ve çekin.gendi, Çocukcatız sobaya 
)'aklaştı. Ellerin! oluşturarak, fa· 
kat bir taraftan da !lşiidUQOnU bel
li etnıemeğe çaJ1tarak liınmaAa 
uğr34ıyoniu. Fllkat ııözlerl evin 
hanımında idi. Hanım örıee onun 
eldiftnı ftırket.memlştl. lçe~e gtr-

1lğira görünce: 
- Ne duruyorsun? Lt.kör ıretır-

1en e! 
dl.yı> hışımla bf\Aırdı. 
CocW<ctıAız ıtene kayboldu Blra7 

ıonra kapı blnblr thtiyatla ıaçıldı 
'·"17.Cağız, devirmemek lcln bllyük 
bir ırwret sarfedert>.k ellnd~ tuttu· 
ğu, üzeri ka<lehlerle dolu t~psl ile 
lçeri,ye ltlrdl· Kadehler, uzwı a.-

Yeni bulmacamız 
SOLDAN SAOA: 1) Katıcaaya'da bir ee
hlır. :l) Senenin taAaılmatından. 8) Bir 
vllAYetlmtz. ılddetı.ı . 4) Bal' all&h. 5) İp· 

ilk l>Wuın Alet, btr mevııUn, 1Alı7.a, 6 > 

Nazar, btr ta11t. 7) Güzel ll&Jl&t, valde. 
hayvan ırıdaaı. 8) Blr renic. 9J Havadla, 
blr meyva. 10) VllAyet. 11) Afrika da 
bk yer. 
YUKARIDAN AŞAÔl : 1) Bir erkek Is -
mi 2> Ruaya'da bir ıröl. 8> Bll' uzvu -
muz. ııırtı çarpık adam. 4) Parçale. 5) 

Söze kanıe, bot arazi. 1) Bir kadın Jıııml, 
butehrtmtz. 8) orta. 91 8'r cine at. 
emJr V«en. 10) mr v~ hal 
kından. 11) Batlıbtı:. 

Evvelki bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

SOLDAN SACA: 1 l Samot, (kı 2> Dnıy, 
arama. 8> Ren, elti, ra. 4) San an. 6J 
lnat. ek. 6) Nar, ._ aıe. 7) cı. icar, 81 
Ala<'.alı. 9) NI (in), azıır, LU. 10) Kt'llld 
<dllekl mkı. ll) Si. elemek. 
YUKARIDAN AŞACI : 1) Erz1ırK:an 2) 
Me, n&l. iki. 8> S&Mar. 4) Ay, at, lale. 
5) Er. azil. 6) Haıı.ecceıle. 7) Orta, ar. 

1

8> Sair, ti, ııe 91 Acılık. 10) Dar, ela, lk 

1 
Od). lll Ankaralı. 

caklı, acayip sf!')'lerdt. BOyük bir 
ııdamın bile 'bunlan devirmeden ta
şıyabilmesi bir mesele idi. Zavallı, 
aene &Wlerlnl Jıaaunına <U1mıl§. 

hangi taraftan !ikrama başlıyacıığı
nı kestiremeden, kaıpının d binde 
dunı.yordu. 
Hıımm haykırdı: 
- Diıkkat et! Dökcceıksln ! 
Kl2.Ca&ız lwrkudıı.n irkUdı ve ka· 

dehlı•r tepsinin uzermde şöyle bır 
allandılar. 
Hanım bir daha ferya.dcttl : 
- Dökeoo.ksl.n diyorum, dıkkat 

l! 
Ve daıha ııözUnQ b tlrm~e vıı.klt 

kalmadan korktuğu batına g • di: 
besfomecUc yürumdc dtı~ ranocağı 

rnda, a~a(:ı yerde duran bır J.QS
ı •tı takıldı ve t epsi Ue, .kad hlerle 

t\ rlikte odanın ortasına do(Jru bir 
" plonjon" yaptı. 

*** Biraz sonra evin derlnl !erin-
den, hanınun yavaş cıkarma •a 
calışmakla berab('r kulıığımıza kn· 
dar gelen feryatlan ve bcslemccl
f:ın de hıokınk sesleri gc-llyordu. 
Hammcıığız oda.ya döndü. bu sefer 
likörleri kenıllsi ikram etti \'C ge
ne söze ba.şladı: 

- Bunlara hl!c; yüz vermcıle gel
mC'Z. Blzlmki..'<le boyuna kocamdan 
yUz buluyor. <KocllSl evde de rlldl.) 
Bunların sırtı Plblse ve çanı ır, 
mideleri de Sll'Dik yemek ı;ördü mü 
hemen azarlar. Bundan önce b r 
tanesi de kendisini besletti beslet
ti. sonra k8('t.ı, köyüne gitU. 

Mis&firlerln hepsi zonıJd bir gQ
IGmseYişle ev sahi.besini dinliyor
lardı. O devam etti: 

- Bunun da yapııcal:'l aynı şeoy! 
Halbukı bizim bey klh'de teft şte 
lken bunu sokakta. knr altında çır
çıplak tttrerkl'n bulup getirmişti .. 

*** Biraz sonra evden ~tık. kim-
e tuhaf bir Pza vardı. "Ke9ke şim

rtı gördilkümüz yavru, besleme olup 
ynn aç yan tok, bö)·le clhlllyetsiz 
lnsanlann kapısmda ça.lışacnğınn 
gene köyünde kalsaydı, elbette o
na bıııkııc:ak bir komşu, hlr uznk 
qkr~a bulunurdu., diye düş\lnıHlm 

Evtwt. Rdlan "besleme" olduinı 
"ıAlde, btıtnn işini ~rdliklerf C"Vde 
"rlıktan ölec('k nıddeıye gelenler 
ve R<llan "ev14thk" olıluihı halde. 
!lvey evl~tların en tal hstzlerlnıten 
da'la klltü muam,.1~ ellren zavallı· 
!ar, eurada burada. hAlA var ... 

SA.· TlR. 

Almanlar orta Don'a 
takviyeler yolladılar 

M•l8kO\'a, 22 a a RO)"ter: Geriden 
sllnıtle tak\' yeter ııet ren alınanlar, bun· 
lan, orta Don muha~lndekl )'U\ ar 
lruıma>ı duroumuı.k ıı:ayretbl.e yaphkla 
n tkldelll kar1ı hücumlara at:mn.ktadır
lnr Kızılordunun kudretli dartıcleri, Kil· 
Uicce daha te&lrll olmaktadır Almnnl r. 
Cıd ti I1 Uzcre, rtc-a t yollan ll?.ertndekl 
fdıtr 'e kö> im ) m ktadırl r Alm n 
onlu u batıya ' e cmup bo tıya l1 
hıın-1< tına h'1> olmadan ı:ertlcm 
ctlr T-. kat bazı kesSmlerde düşman kuv· 
vetlert. muka\·emel dal' kl n kurmı 

~tı1111alctadır Bu nd cl1tlllrd:ı . buı:Un 

ırecen kıa .erer nden aldıl'tı d '1'Slcrle ) !' 
nl u"uııer kull n n kud etti SOV}et t~ 
klll<ri tarııhndan ezHmekte, vt>.)n mu 
hn" re ooıtmektrotr 

39 almPrı naklive uçağı 
dü§ürüldü 

M, kova, 22 a.a. - Sov)ct ıcblij;ind 
bildirildıjen ı;nre 20 ilkkanunda ılllın 
graı çevre•İnde 39 alman naklı)e 
duturulmuşıur. 

Daily Mail'e göre 
Londra. 22 a a. Loıırlra ır zete-

eri Rusya lı rblnden bahseder k 
sovvetJerin Millt>rovoya doğru ller
leclıklerlnl ve vaktiyle a nıanlara 
Stıılin rat'ın yolunu bu ş lırin zap ı 
açmı§ o lıı{: 11111 ya7.I~ arlar. 

D lly Mail diyor ki : 
,Eğer rııslar bu ebemn h etli mev
kii rle J{e«'lrebllirlerse Rostof'a ılo~
ru ilerlemek ve Kafkasya'y:ı tehıll
,ıetmek İçin henUz pek erken iııe ıle 
muhakkak olan bir şey almanların 
müdafaaya çekilmek zorunda kal -
mı• olmıılarıılır. 

Ruslar Millerovo'ya 
aldılar mı? 

Gece yarısı verilen 
resmi tebliği 

22 ılkkinunda kııalarımız orıa :00. 
hol ~ ınde pc: nşan hır ş k de çekı eıı al
ııan ordu arını kovalı).ır k e\ velki ııd • 

kam ti rdc ı a ruzl rına d m etmıı~ 
dir \ tııı 1 n 40 • 50 me kun nokıa ..... 
ı:l'\irılmhur. 

22 ilkl<lı ı da 6"TOO e•ir alınmış, 
lclıkle 16 ilkk&nund n 22 ılkklnuoa ıc.. 
dar alın:ın e ır sa)ısı 20.200 uker ve ... 
ba, ı bulnıuşıur 

A)'llı tınhler arasında kttalanme 
1011 tank muhıelıf tapıa 1647 cop, Z5dJ 

Millcrovo'ya do'ğru rus 67;~ oıom ı, '500 ac, 
• • • ecek ve cephane deposu 
ılerleyışı ııecırmi ı rd r. 

Moııkova, 22 a a - ~lın h\l9Ual j 21 ılkk da amanlar harp 
m thabb1 Harold Klnır yauyor : unda 7000 )ııkuı uker ve Mıbl,y Clılil 

VCRDIO - :RoMot ~ üılerinde .nıkıııııl.aıdır. 
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Şiıİıal ve Orta Anadolu' da 1 Amerika inglliz 1 Münih'e 
imparatorluğunu şiddetli bir Bursa 

Milli Şef 
.. 

CEMİYET HAYATJ Devlet O~şletmeai 

Sallhk llm tomruğu 
deprem oldu 

(Başı 1 inci sayfada) 
tahm n edılm kted r. 

Depremden sonra cıknn )"angın, fe
llkeu bır kat daha artırmışUr. 

Erbaa'dakl hasar ve kayıpların tes
bltı:ne <:alışılıyor. Niksar kazası mcr
ke'Llyle kôylçrinde ve Tokat merke
zindeki hasar ve kayıplar nlsbeten 
azdır. Gelen bir habere göre Niksar
da 42 olü ve 81 yaralı olduğu anla
e.ibnaktadır. Yaralılar Tokat hastane
aine kaldınlmışlardır. 

llk yardımlar 
HAdlse haber alınır alı maz ilk 

7ardımlar Tokat, .Amııs) a Ye :,am
aun'dan yapılmıştır. Tokat \ .ı ısı lz
zettbı Catpar, hastane operatorünü 
de yanına alarak Nik ar lizermden 
derhal Erbaa'ya har<ıket etm şUr. Er
baa'daki erlerin bil:,: ilk yardımlanna 
YA.ve olarak Uidlk' te bulunnn lstllı
kAm kıtasmdan .): üz ki lık bir kur
ta.mta ekibi de en kısa zamanda hfl
diııe yerine yet Ur lml.şUr. 

Bunlardan b kn Samsun'dan bir 
aıhh1 heyetle Turhal Şeker Fabrlka
aırun sıhhi he:,:etl Erbna':,:a, Amasya 
hastanl'6l operatörü Tokat'a hareket 
etmişlerdır. Ankara numune hastane
sinden bir operatörle b r cerrahi a
elıatanı ve ki pansumancı, bol malze
me ile dün sabah Erbaa'ya giıtm k 
Uzere LAd 'c hareket etm lerd r. 

Bundan başka, Devlet DemiQolla
n Ankara hastanesi kadrosundan 5 
hekim de bug{ln saat 10 tren ) le dt'P
rem m ntakasına har k t ed~kler
dir. Bu sıhhi ekip de> rloıtruca LAd k'e 
sltml"ktedlr. Oradan Erbaa'ya geçe
eektlr. 

Samsun ve AmıtSYa vıılllerl d,. alı
Dtlft tedbirler b nda bulunmak üze
re deprem mıntaıkasına gltm !erdir. 

Kızılay'vz yardımları 

Kmlaıy Genel Merkerzl Uk yardım 
olarak deı>rem 11l('rk€'7..l~r ne 1500 U 
Ankara'dan 200 ü Tokat tan olmak 
üzere 1700 cadır 500 bnttantye, 1000 
kat çamaşır, 1000 kat erkok ve kadın 
abim eışyaısı, cay, &eker, zeytin ve 
aıhhl levazım RÖnderm , il) nen 14000 
llra para yardımı yapmıştır. 

Enkm altından güclükle kurtulan 
Erbaa kaymakamı de-ıırem ve yangı
m haber vermek ve fe!Akct.7.edelere 
yardımda bulunmak hususunda tok 
7ararhk göstf:'rmişt r. 

Fınnlar da yıkılm1$ oldu~u için 
Tokat ve Samsun v !Ayetlerinden Er
baa ve N ar knz..-ılanna ekmek de> 
göndet'll ml.şt r. 

Yardım tedbirleri hakkında 
Anadolu Ajansının verdiği 

tafsilat 
Anıkara, 22 a.a. - .Pazar günü yur

duu mı.Uı.teıu yerlerlnQe vu.ıtua ııeıen 
yer sarsıntıaından en ooık mut.eeuir 
oıan .t.roaa, !lıı.ksa.r ve havalı&ı. 1eıa
.:cLzeae na.ı.xına yapılmakta Oıl&n yar
dınııar haılduııdıtki &On haberler ıu.n
ları bıldırmektedir: 

MılJı Muda.taa VekAleUnce zelzele 
sana.sına gunderılmiş oıan ııhh1 yar
dım he) et.ıne i.Ja\eten J::rbaa'ya ~00 
)ataklık bir se,)yar ha.tane gonde
rud~ı giıbı Samsun dan, Amllı!Q'a'dan, 
.l urnaı ~eker 1' aıonluıılarından birer 
sın hı he) et gönderilJlllfUr. 

Bundan başka MUnaııca.Jat VekAle
u de üı:vlet De.mlryollan Allkara 
hastanesınden bir operatör ve beş 
dokt.on.lan mUrekk p bir heyeU fela
ket sahasında yar<fım işlerinde caJıı
mak uzeı·e ·ı okat va! llgı emrine ver
dığı gibi, Anıkara NUmune Hastane
sln<lcm tertibedllen bir sın.hl heyet de 
Erbaa'ya hareket et.mek üzeredir. 

Gene MUJI Müdafaa Vekaletince 
yaralıların fcllı.ket saıhasından cıvar 
hastanelere na.klllcdııl temin iç n LA
di.k ile Saımsun arasında <;alışmak ü
zere tahsıs edilen motorlu vasıtalar
dan maada bir ııakert yaralı nakliye 
treni de bu işle tavz f ed imiş ve Er
baa'da J;ardım işlerinde bfiyilJc yarar
ı klan görülmekte olan erlere UAve
ten bir lstlhkAm müfrezesi de hAdlse 
mahallıne gönderllmlşUr. 

Felaket sahasından Samsuna nak
led lecek yaralılar cin bir tavassut 
merkezı olar!l'k I.Adl!k Halkevlnde mu
vakkat bir hastane tesis ed imiş ve 
Saımsun memleket hastaneslnc!e ay
nlan yerlerden maada Samsun Halk
evı'nde de elli yataıklı bir hast.aıne ku
rulmuştur. 

Yersarsıntısının Erbaa'da ve köyle
rmde seoop oldu~u yangı.nlann To -
kat ve Samsun vıltb etleriyle Turhal 
Şeker Fabrlkalanndan gönderilen lt
fal3' e ekipleri tarafından tam11ı111en 
söndUrillmilş oldullu blldlrllmekted r. 
Tokat vıı.ll<ılnden b8$ka Samsun ve A
m!IS) a \•alileri de hu vllı\yetlerden gi
den sıhhi yardım heyeUl'rl Ue bera
ber hAdlse mahallinde bulunuyorlar. 

Fl'llıketin a'k&blnde Kızılay Kuru
mu Umumi Merkezi elt.ndekl bUtün 
vasıta ve lmkAnlardan istifade ede -
rek fellketzedelerln yardımına koş
muş ve sıhhi yardrmlardan başka 1500 
cadır, 500 battaniye ve lllzumu kadar 
~ıunaşır le ~ay, seker ve zeytin tane
si gondl'rm&itir. 

Diğer taraftan, yangınları söndür
mek ı.c n Tokat, ve Samsun vlllı;>ctle- GC>ne Kızılay Kurumu tarafından 
rinln ltfaiyelerıyle Turho.I Şeker Fab- yardım mıısrnflan knrşılıA'ı olarak 
rikasımn itfa ye okibl de deprem ye- ı-;nmsun va! llitl emrine 10.000 lira 
ri.ne glt.miş bulunmaktadır. Yangınlar tahsis edllml$tlr. 
tamamlyJe eöndOrUlmUştUr. Samsun- DIA'er taraftan Amasya mll'hlllblrl· 
darı gönderilen yardLm eşyası arasın- m!zden aldığımız bir telgraf da felA
da ıntı.hi malzem,eden ve ybecekten kel2edelere lk yardım olarak Amas· 
bat1ta çadır, kürek, kazma ve benz.ln ya halkının 200 fanilA. 496 çift eorap. 
de vardır. Bunda.n başka Kızılay şu- 414 kilo kaı.·urma. 240 k~lo pastırma 
beıll derhal laall)ete ge<;m ve glyıım 187 kilo ze-ytln tanesi, 60 kilo helva 
evaaı topl1m1ağa başlnım tır. Bir yan- 250 kilo ı>ekmeız ve 1780 e-kme'k 
dan da kurulan aıte yeler felA,ketze- gönder ld litıl b ldlrmekted r. E4iıaa
deler ıcın g yect>k hazırlamaktadırlar. dakl fınnlanrı yıkılmııs bulunnum do-

Samsun'dan gönderflen mototlu layısiyle bu mHrtakanın ekmek ıtıtl-
vuıtaıar Erbaa'dalcl yaralılan Ul- Ya.elan Tokat ve samsun vllltyeıtlerl 
ctik'e taşımaktadırlar. Uldiık Halkevl tarafından teınln olunm~ur. 
muvakkaten hastane hnllııe konmuş- Erbaa ve Niksar'da insan, bbıa w 
tUl'. Burası Sn.msun'a rıaklolunacılk - mal zayiatı hıwkkmda henüz kati ma
lar .tr;ln b r ara merk("Z olacaktır. lfunBt alınmam!$ olmaikla beraber 

Sameua memleket hastanesi de yersarsıntısının bu mıntaıkada ııebeop 
Jıelecek yaralılara aynlmış, aynca olduA'u yurttaş kaybının b ne ya.kırt 
Saımun Ha kevl'nde elli yataklı b r olmasından korkulmırktadır. 

hastane hazırlanmı tır. Toprak maıhsullerl of1slınee sanın-
AHerf yaralı naklb•e katanndan 1 tı bölgesine ekmek! k tahsis ve ıev

btr kıaım LAdlk ile Samsun arasında 1 kolunmuş ve Ticaret VekAletlnce yar 
:varalı tııştma faaliyetine yardım et- dım nakHyııtını çaıbuklaştırmaık ve 
mektedlrler. M 111 Müdafaa VekAletı maha111 ihtlyacı karsılamaık üzere 
ele bir ııeyyar hastaneyi Erbaa'da fa· derhal R'kar yakıt yola ~lkarılmıştır. 
allyet.e geçirmek Uzeredlr. Bozulan telgraf hatlarının acele ıı-

Ölrend itlmlze ırörc De-vlet Demir· hlhı t.çin merkN.den fen heyetleri ve 
Jll)Jlan idaresi de LAdilc - Samsun a- malzeme gönderilmiştir. 
nnnda müteadd t yardım trenleri Kızılay merkezine çivi ve bir mPk
taıhr9c etmlşt r. Yara! lar bu trenler- tar cam gönderilmek üzere blduıtu 
le Samsun'• nakloo m lerd r. İlk gıbl lilzumlu kerestenin clıvar ormıı.n-
Jmıftleier Sam9Un'a vamuş ve hıwıta- !ardan hemen temhıl Ziraat VekAle
~ yer18'l.lrilmlet r. Unce alllkadarlara t~IWt olunmuetur. 

Devlet ~urasında 
\ 

(Başı l iııd sayfada) 

bdtıd Daire Reislijine aösıerilen 
mınzetler ıunlardır: 

Devlet Siırası hasından Hazım Tö -
-.üıı. Tevfik Tal1t Hıtay, Nusret Doi· 
ıuer, Hüsnü Berker, Kemal Arar. 

A(ık bulunan halıldara gösterilen 
mmzetlel' JUD)ardır: 

j General Giraud kaçmadan 
önce Mareşal Petain'e 

mektup yazmış 
Stokholm, 22 a.a. - Ahnııtnyadıı 

cıkan Hamburger Fremdenblatt ga. 
zetiıinln yazdığına göre. R'eneral 
Glraud Franaa'dan Afrika'ya gec;me
rlen önce mare•al Petain'f' bir mek
tup göndererek verdlti aözU R"erl 
almııtır. 

Mareıahn aakerf dairesine gönde. 
rllen bu mektup M. Laval'a pek ıec; 
verilmtı ve M. Lava! iee kar11mak 
lmkinını bulımamııtır. 

Alman gazeteli Vichy makamla.. 
nndan stlphe etmek llzımcelecetlnl 
vazmaktedır. 

Tıbbi toplantl 
Ankara Nü.mune Hllllt&nesl 

toplanta:: 
Tıbbi ~~-d~ laWt.e ~ 

ele mi ge~irecek ! akın yapıldı Halkevinde Uk.lcAnun 1942 toplanb::ı 25-12-942 
cuma .ırUnU saat 18,JOda hastarıetıilı 
konferans ııaılorıunda yapılaıcıiktır. 

Ankara'daki biltün heıklm arıkadaela
nn gelmeleri rica olunur. 

O. N. B. ajansının 
siyasi yazarının fikri 

Berlin. 22 a.a. - D.N.B. Ajanaı.
nm ııiyasi muharriri yazıyorı 

Hadlııeleri takip eden bltanlf 
miifahitler, amerikalılann inR'illz 
imparatorluğunu ele gec;lrmek i<:in 
yaptıklan te~ebbUslerde, bqka bU... 
ytik bir bölgeden zi)"ade, bu lmpara
torlult'Un en ehem,rniyetli ve en bU
ytik parçası olan Hindiıtan üzerin
de bllhas.ııa duracaklanndan 1Uphe 

bile etmemişlerdir 
Amerika'nın bu harpte fngilıere he

sabına yaptığı büyüte ınaJraflann inıti
lizler tarafından ödenebilmesine imkln 
yoktur. lnı;ihere birinci cihan harbinde 
ve onu takihedeıı yıllarda Amerika'nın 
sarfcttiği paraları bile ödiyememiştir. 

Amerika hükümeti bu Horçlan affctmcği 
aklına hile 11eıirmediıli için lngihere ye
rine Hindiuan'ı kendisi itletmeği düşün
mduedir. 

M. Grady'nin reislijindeki be,·ec Hin· 
distan"daki ingiliz istismar uMJllerinin 
i llh edilmesi ve daha geniı bir ölçüde 
tatbik olunması imklnlarını araıurmıı -
ıır. Hindisıan'a amerikan kııalan gönde
rilmesi ile Vaşington"da beslenen emelle
rin tahakkuku hususunda ilk adım attl· 
mışur. Son günlerde amerikalılar M. 
Philipp• isminde hir diplomatı büyük 
elçi sıfaciyle Hindistan'• tayin eımitler· 
dir. Amcrika'nın bu Nretle Hindistan'da 
bir elçilik ihdu etmesi hu memlekeılt 
daha sıkı münasebetler kurmak istediji
ne delalet eder. 

Yeni Delhi'deki hint mllhfillerinin 
hildirdiğen 1:öre amerikalılar şimdi Hin
di~tan'la doğrudan doğruya bir kiralama 
ve ödünç verme mukavel~i imzalamak 
niyeıindedirler. Halbuki timdiye kadar 
hu işler lngihere hükümeti vasııasiyle 
temin ediliyordu. Bu wtetle ıunttilcan 
maliyecileri Hindi~tan"ı da ailan içine 
almak ga)'Csini güdüyorlar. Bir cok mem 
leketlerdecı tonra Hindistan da timdi 
amerikan serma>·edarlarının kölesi ol
mak rolunu tutmuştur. 

M. Lava Vi<hy'ye geliyor 
Fransız hbktimet reisi M. Laval 

Almanya'ya giderek umumi karar
~hta nlman clevlet reisiyle ıı:orUıs
müşt tir. Bu göril§mede İtalya hari
ciye nazın Kont Ciano da hazır bu
lunmuştur. Çıkarılan resmi tebliğde 
görilşmelerln mahiyeti hakkında blr 
şey söylenmemektedir. 

* Paris, 22 a.L - M. lAval hu sa-
bah Paris'ten Vichy'ye hareket et.. 
mittir. M. Laval, mareşal PetaJn'e 
K. Hitler'le yaptıj'ı göri&Jmeleri an
latacaktır, 

Öğleden sonra Vichy'de na:sırlar 
he)"etl toplanacaktır. 

M. Laval Vichy'de 
v~. 22 a.a. - F'llhrer'J 1lb'a.retten 

dönen t1'&1191Z hü:kUmeU reM1 M. LavaJ 
buııtln ötledelı ııorı.ra Parl8 ten llut'a,va 
ıreımı.tır. lıııt. La va.l lıtlall)'onda araların· 

da devlet relalınln ırenel aek:-eter1 K. 
Jardel de bulunmak U:ııcre blır cok hü -
kilmet eı1<Anı ta.rafından kartılanmıe -
tır. Hl.Wcümet relılt Aertıal Ma.rtıeal Pe
taln'ln nezdtne ırlderftc: kendisine ra -
porunu venntttlr. Ondan IOnr& bb' IDl· 
blnne topla.ntw olm~r. 

Askeri bir yolu 11hsi 
menf aali ~in kullanan 
adam kurp1na dizildi 

eunıcın.. 22 a a. - Retmetı btldlrll
dltınne ııöre, harp divanı. tarafından 

mahkQm edilen na.kl1Y.at w:vtaıert t.ö -
tröııtlnln dlrektörU Llnır Şthltanır. Ma -
retal Çank&Ytek"n emriyle buırUn kur • 
euna dtzllmlıetlJ'. Llna Şlhl1anır l'ftml va
ziyetinden fa.ydala!'lantf Btınn'lınya yoıu 

He l8hs! menfaat1 lctft ewa aetı:t.nPlı -
ten sucludur. Tröetnlrı bMk& mUdUr -
leli tı4!!I )'il ha• mahkQm ed61mlelerdlr 
Nakle't!lk!ft eeya 30 ooo dolar deterin . 
dedlf'. Bu eo'll)'ll RAnııoon dOıttltu ... 
rada aııkel1 makamlar tarafından el ko· 
nuldutu zaman rn.wle bQyök bir he -
yecan haaıl etm•u. 

Fransa' da ki saYııl•da 
alınanlar elli 
uçak kaybettiler 

Londra. Z.2 ~ - H&va Nuırııaırun 
tebllt:I : 

DU.n ııece aaır bomba ucaklarımız, 

Münlh'e hucum etml.tlerd!r. Gerek )'01-

da ırert* Mü.n.lb U.zertnde bü,yUık bulut -
1ar bu.lunmuına ratrnen, bü)'(lk caı>ta 

bombalar atılmıe ve bU)'(lk :ranırı.nJ.ar 

müaa.hede oluıırnuetW". Bu.lut.lar üurln
de düllll8ll &'ece a vcı.J.arb'Le bir COk aa
ll'&lllar oımuetur. En az Jld dtiaman u -
çaaı d\14oUrülmUştür. Uçaklarunwı.an on 
lıklal kayıptlr. 

MUnllı'e yapılan hücum, harbin baı

lanıııcında.nberl bu ıtehre tevclıh edilen 
dordUncü ln&'Ulz akınıdu. Münlh'e, bu 
yıJ mırUlz hava kuvveUert iki akın ;yap
mııtır. Bunlardan UdnclaJ dün, blrlncial 
ille 19 eyıülde )'BJ>ılmıttır. MUıı.ih, lt.a.ı -
.va'YI Vl.)'ana'ya ve Strubw"&''B batlıyan 
dıemlryolu Uzerlnnde mühim bir k.avı~k 
merkezkUr. Bundan bqka Münlh'te, u -
ca.k motörü ve denizaltJ motörlert fab
ıtaJ&n, tank ve el bombuı fabrikaları 
ve motörlü vB&1t.a.lar lmalAUıane~rt var· 
dır. 

Almanlara göre 
BerL!n, 22 a.a. - Buırtınkü rtWnl too

llte ıröre Zl-22 l.lkkAnun ırecesl lnırtl1z 
bomba ucaJcları Almarwya'nın cenuı> böl. 

seıN üzerinde ucarıı.k Münlh bölce91ıne 

bb' m.ıcta.r bomba at.mıılardıt'. Bw haa
tane )'lkılmııtır. Halk aruında öl«ı ve 
yaralanan vardır. Şlmdb'e kadar topla
nan haberlere ııöre 10 dU1111an ucatı &"e
ce avcılan ve uca.lcaavarl&r tarafından 
dUtUrUlmUıtür. 

11 İngiliz uçağı 
düşiirüdlü 

Berlin, 22 a.a. - 21 ilkUnun aktıımı 
İngiliz bomba uçakları cenup Alma~ 
üzerinde uçmuşlardır. Siddedi alman 
müdafaası düşmanın k~if akınlar yap. 
ma:ı.ına mani Jomuştur. JngiJiz piloıları 
bombalarını geniş sahalar dııfıilinde ıce
lişi güzel atmak zorunda kalmışlardır. 
Bir hastaneye düten bombalar hastalar· 
dan bir çorumı.n ölümüne ve yaralan . 
masına ııebep olımışıur. Maddi buar az. 
dır. 

AJınan haberlere gÖre gece avcıları 

ve uçak.var bataryaları tarafından il 
İngiliz uçait düliirülmüşııür. 

Fransa'da 50 alman uçağı 
düşürüldü 

Londra, 22 a.a. - Haber alındı
jıoa ııöre pazar R'ilnU Franaa'da 
Rornmilly'ye Uçarkal9'er tarafın • 
dan yapılan akında 50 alman av D
çaj'ı d!ifUrtllmüttUr. 

En şiddetli hava 
muharebesi oldu 

Loodra., 22 a.a.. - Pazar a1lnll 
amerikan uçaklan Franaada Rom
rnilly, uçak meydanına taarruz ettlk.. 
leri vakit harbin en ıiddetll hava 
muharebelerinden biri cereyan et
mlıtir. 

Londradaki amerikan hava kuv
vetleri kararglhmda aöylenllditine 
göre dU,Urillen veya hasara uiratı
lan alman uçaklarının sayun o ka
dar memnuniyet vericidir ki dllşürUI 
dUtu iddia edilen bu uçaklar hak
kmda etraflı tahkikat yapılmaaına 
!Uzum görülmüştür. Binaenaleyh 
hakiki rakamların verllmeai henils 
mlimkUn delildir. 

Tayyarf'ciler hedefin c:ok iyt g(;rUI 
dUtunU ve alınan neticelerin mUkem 
mel oldutunu aöylemielerdir. 

Hava muharebeleri fnuısıa sahili 
atıldıktan biraz sonra baılamıt ve 
mUttf'fik avcılar dönmekte olan bom.. 
ba uçaklarma iltihak edlnclye kadar 
ıUrmtlftUr. 

İngiliz komünistleri işçi 
partisine giriyorlar 

Londra, 21 a.a. - tnetııız ~ 
partı.I, lrıırtllz llQl partı.ıne katılmak 

taleblrıde bWwım~ur. Komllnl.ı par
tı.tnln merkeoz kra klımtteM bu t.a.letı4n 

(Başı 1 inci sayfada) 
Hükümetler"ine" itimattan do
ğan "l'ahat bir zihniyette bu
lunma" halini belirtmit ve öv
müttür. Son bir hafta içinde 
belki aekiz vilayetimizle temaı 
ettiğıini ve her tara.fa aanılmaz 
milli birlik duygueu ile demir 
ci.bi bit- iradenin bakim olduğu
nu aöyliyen Milli Şef, bugünle
rin en canlı hadiaeaini tetkil 
eden Varlık V ergwnin hazne 
kudretine, içtimai ve iktıaadi 
nizama ne kadar faydalı tesir
leri olacağı halkın her tabaka
amda anlatıldığsndan bahaet
mittir: "Kanunun ciddi ve ka
ti olarak kabulü için Hükümet 
milletıin vicdanmda geniı isti
nat bulmaktadır 

Milli Şef, Varlıık Vergisinin 
maddi menfaatlerini mi.nevi 
f aydalarmdan ayırmamakta ne 
kadar haklı idi. Harp ve geçim 
buhranı ile milli müdafaa yÜ
kümünün yalnız bazı sınıflar 
üstüne ağır bastığı ve, az da ol
sa, bir takım zümrelerin bu 
tartlardan aadece kazanmakta 
olduğu hiaaini veren zehirli ha
va, hemen kalıkmııtır. Külfet
leri herkea gücü niabetinde 
yiiklendiği zam'in, bu memle
kette, milli davalar uğruna ço
iumsanacak ve kaçınılacak hiç 
bir fedakarhk haddi yoktur. 
Varlık Vergisi, haıkçı Hükü
meti.n, vazife ve külfetler da
ğıtmımda, Parti ve rejim pren
aiplerilH! ne kadar bağlı kal
makta olduğunu bir daha İspat 
etti. Varlık Vergisi, yalnız 
hazne, Türk paraıı ve müda
faa zaruretlerinin gerektirdiği 
en müspet tedbirlerden biri 
değil, aynı zamanda birlettiri
ci, kaynaftll"ICI ve inandmcı 
bir adalet tedbiri olmuttur. 
Harp devam ettiği kadar, biz, 
en fazla, her teYden fazla, bu 
İymanlı millet birliği cephesi
ne muhtacız. Onu zi.la uğrata
bilecek tartlardan hiç birini 
bot gÖnneyiz. 

Falih Rıfkı ATAY 

Yalan sevgisi, 
at sevgisi 

-( Balı 2. nd ~ada }

için rutı.n temiz olmak kllidir-
&ıb bir profeJÖriimüz de • Flhrec

rin Kerim Gökay - fijyle kollUfll)'Or: 
"'Yuvanda saadet ve neşe yarat! .• He

pimi& için enerji kayuaiı tabiatın temiz 
Ye saf sinesidir. Keyfimizi ve neşemizi 
ondan alalım .. İçkisiz eğlenmenin ,olu 
)'Ok mudur?" 

Güzel sanadara hele musikiye ~ -
çekten ittidadı olan bu sevimli muhice 
yapratıcı, çökertici, sonunda öldürücü 
"uvk" !erden ziyade yqaua, yijuıeltid 
"zevk" la yarqı)'Ol'-

Urfıılı1- btli/11-
Yiir,ği-U. "4ğlı1-
K;., Jöi,,,, Jmlit11i 
y ... ,/i,ı, b11ğlı1-.• 

itte bu baifılık sayesindedir ki teme
li sanılmaz bir yuva kurulur_ 

Vaun ıevgisi, • 1eVgİsi, yar 9"gİsİ! •• 
Urfa w çnresinde bu üç se'Vıd ıs bir 

5e'Vıd haHnde birleşip gÖtıüllerde büküm 
yürütür! .• 

GI. Eisenhower 
Cebelüttarık'a 
komutan oldu 

Toplantmm konulan şunlardır: 
1 - Dr. Kenmı Artun, intani has

talıklarla lökallt reaksiyonunun dl -
namlzması haıkkmda. 

2 - Dr. İzzet Kant.emir, Maiarlada 
yenili!kler • 

3 - Dr. Mnnlr Baıvrak, Nordeeon 
alet.tyle fundus Cgô?;dlbl> fotoğra.t1an. 

Toplantl 
Türk Yü.ksek Mühendisleri Birli

ğinden: 

24-12-942 tarlhlnde saat 18 de Blr
JWc katında Y!loksek Mühendis Nazir 
Toıırol tarafından sınaıl programın 
tatbll<ında 1rı$aat.çıhk mevzulu bir 
konferans verilecektir. Mesle-K:tatla-
nn teşrU!erl rica olunur. 423 

Toplantı 
Veteriner Fakültesi Talebe Ceml

yt"ti: 
Yenl secim yapmaık malksadlyle 

23 ncü kurult~ 25-12-942 cuma 
gUnU 17-19 nrMında toplanac~mı 
sayın Azalara b ldlrlr. 430 

Kızılay'm teşekkürü 
Kızılay Cemi~ti Ankara Merkezi 

Reisliğinden : 
Adliye Sarayı kartmnda kırwiycci 

Ray lsmail Dorman umiyeıimize 100 Jj. 
ra ıdıerru etmiştir. 

Bu hayınever vaıandqımızın merke
zimize g&terdiği al•a ve yardımlann · 
dan dolayı merkez heyetimiz teşekkürleri· 
ni bildirir. 

Stenografi dersleri 
Halkevi Reisliğinden : 
Polis Enstİ.IÜ!tÜ öiretmenlerindm Kl

zım Arar'ın idare eıtiii r.tcnoıırafi kur • 
sunun, ikinci devre kayıt muamelesine 
bqlanmıtıır. 

Ak$81111arı saat 18 - 19 arasında ıtöt· 
terilecek olan dersler (20) saat sürecek 
ve (1) ayda sona ereceluir • 

Derslere 28-12·942 tarihinde batla 
nacajından isteklilerin 26-12-942 akp 
mına kadar evimiz sekttttrlijine bat 
vurmaları rica olunur. 

Türk Hukuk Kurumunun 
serbest kürsü dersleri 

Bayram münaseheıiyle 21-12·942 ı>a· 
zarıesi gümi verilemiyen Türk Hulrult Ta
rihi dersinin 24.12.942 perşembe günj ay
nı saatte verileceği ilıtililerce bilinmek 
üzere illn olunur. 

Mesut bir doğum 
Türkkutu Öireuneni Bahattin ide

men 'in b.)'f'&lllın birinci sünü bir im ço
cuju diioyaya gelmiııir. 

Anne ve b.beyt candan tdtrlc eder. 
Yavruya uzun ömürler dileriz. 

Bulunmuş elanek kamelıeri 
~ Birliiiadm wrilmiı 158. '70, 

ı~.571, 158.572, 158.573 numaralı dön 
adet ekmek lcamni bulunmuflW. s.hl"bi
nin UhM ~nde B. Haılıtu Unan'a 
ft'l'a İnönü ımıhallc•i Gebze IOkak 6 nu
maralı eve mik'acaaıı. 

Mevl6t 
Sevg)li ~ Corum M4!bulıu ta

mail Kemal Allıear'm ölümünün kır
kıncı ~nüne teeadilf eden 23-12-942 
carıamba ~nü ötle namazından IM!n
ra Haıcıbayram camialnde mev!Qdu ~ 
kunaıeaıi!:ındıım doetlannm ve arzu e
denlerin teeı1.flerlnl rica ederlız. 

ailesi m 

Askeri Fabrikalar 

Her sınıftan usta ve işçi 
alınacak 

Atbd Fabrikalar Umum Müdürlü • 
iünderı : 

Kmldcale fabrikalarına ıamüssıbha 
olmak ve .skerlikle il&iıi buı.-m.k 
(13-40 ıevellüılület' alınamaz) ,.niylıe ,_ 
111111. Wıurıarıı, lftViyeci, cıormca, f reecı 
mıaraogoz, tenekeci, muayeneci, elelıuik 
cl. modelci, planyacı, wnird, demırcı, 

izabeci, dökümdi, oksijen b)'O&kçısı, 
ateşçi, ocakçı, ve dıvucı mu ve kalfası 
ile kadın ve eıitelı gayri -ıklr İKİ alı
nacakıır. Taliplerin bit' istida ile Kırık -
kale ~P müdiirfiüne müracaatlan. 

(10939) 69"8 

Kirallk apartman 
itol ııartl81nln ön0mll7.deld )'111* 1c1111 - Londra, 22 La. - Şimal AfrLka 
ırreeıne arzedUmEHll tekıtf etmekte ve mlltt~fikler karargAhmın blldirdltl
blrktmla bir leci hareketinin, 1ıartı1 ka. ne göre general Elsenhover emniyet 
zanmakl& w hal'9 _.... mmeLelert • sebepleri dolayı.siyle Cebelüttarık 
nln hallılne yardım etmttde 'lllU&S&m kum~ndanhtına ta.yin edilmlıtlr ses oda bMn'Q ve telefonlu bir 
btr rol ~ bUdlnMkte •

1 
İkı aaırdanberl ılk defadır ki Ce- ı daire mobilyalı olarak kiraya verHe-

dlr bt-IUttank bir ecnebi Jt"eneralin ku- cektir. lıaıhat a1ınm111n -.:m 3761 nu-
. mandaaına verilmektedir. manıcya tele.fon edilmesi. 424 

l968> adet muadıü.I (tn.476) m11re au
.ki,p <cam ı.omrutu' a.Qlk arttırma ue 
ıı&UJ&c&kur. 

2) Tomruklann ıı.vnca tıae .ıu.tıe 

PIJllerl mevcUıl. ve Jca.tı.n«l•n aQYuJmu. Sa 
olıup hacim kllbuk8u.z orta kutur üze - aır 
rlndell~. tuta 

1 rıu 
teki 

datr 
blr 

3) Tcımruıkılara a6t l&Uf 1&rtn.ıuneM 

Ank.a.ra'da OftllaJI Umum MUdürWtüa· 
de. latanbW Ye Kut.arnonıu Ormaıı Ce -
vırae :Müdür.lükJerb'le D&dlJI 0nnan ı.
ıeun.ı revir Amlr.Qlnde ~. 

4) Tom"*1arın m3. ınubammm be -
deK (8000' k.uMAetur. 

S) we1ru1eı1n )'\Lade 7,15 muvalılılı& 

tenUn&U ol.aıa (1061) llruı ltamlılm .. 
~-1942 c~ ırünü aaat ıo da Da • 
~ Revir AmirQ.fıne meıraca.tllıın. 

(:MM) 

Sahlık km. lolll'llla 
Devlet <>rmuı .lelıeCmeat ~ ~ 

Amir1'tllıdm : 
1) Topuk lcÖ7 dıı!ılııoMandıı laıtlft.e ~ 

cut (798) adet muadüC (323.786) me4ıre 

ıntkAp köknar tornnatu &e* ar1..r..m& 
Ue aatılat<.aktır. 

2) Tomnıkla.nn ~ tıq kame 
paylan meovcut ve ~lan 80.l'Ulmue 
olıup hacim k.abWaluz orta ~ ille -
rtnnd«ı heuplaıımlfClr'. 

3) Tc:ımn*.lara alt aataa eıın-me.i 

Arıkara"da Onnan Umum MCldür1'111ıü9-

de, l9tanbut ve Kut.amonu Onnan ~ • 
ViT1re MUdOt'MHderb'Je DadaJr Orman ... 
letmeal reYtr AmlrMt'lnde ırönllecelııtr. 

4) Tomnıklann mS mıııtwwrımm a 
deli C2800> kunJ-1ur. 

15 > lsteıklllec1!1 >117Jde 7,S mmvalıtmıt 

teminatı olan C605) ~ hanıtia\ » 
12-1942 c.anamb8 ırıın0 na.t ıs te ı:ı.

d&Jr nMf" amırııtıne llllllraeaatıan. 
(24Mt) .. 

Sallhk ~am tomruğu 
Devlet Orman lıletme91 Dad.&.)' a-tr 

Aml!rl4tlnderı : 
1) Tenbel kö:YU ~ ıattıte 

mevcut (l!OO) adet muadlıll (74.S,441) 

met.re mlkAp çam t.omnıau acWc arıt.ar

ma ııe aauıacaıwr. 

2) Tomruk!Bf\11 aynca bat kemnc pay
lan mevcut ve ~ &OIYUlmUI 
ohıo hacim kahulıMız ona kutıu. Qze -

rtnden haıe.pJanm-.ır. 

3> Tomruklara alt aatıe .artnameeı 

Ankara'da Orman Umum MlidUrlllıtıin• 

de. latanbul ve Kastamonu Onnan Cc -
vırııe MUdUrl~leriıYle Daday .mnan lt • 
letmeal revir Amirlltınde ırörtllecektlr. 

4) Tunnlklarıll m3. mutıunmen be. 
det! (21500) lcuruı.tur. 

5) latelcltl«tn )'(l2de 7.S --eıtcat 
tem4n&t oiell (1!188) I~ hamaerı 31). 

ı:a-1942 canam1>a &'On<l aaa.t n de ı::ııa • 
... :reıvtr' lmM1tlne ~ 

(~ 

bulı; 

daJd 

o 

alın 

tan 
nuıt 

llAıı 

tur. 

nu • TİCARET VEKALETİ 

Mütercim daktilo ilnl1l)'Ot -r P 

T.ıaıet~: ~ 
F--. a-um .i,i ı... w ... be 

nı yazı makinesiyle doiru -.e-..,. • 
zabilmek eanw. famıua uli ..- • 
UN iaPfüıcıe ve alımoca liaenl_.,n 
birisini de--... öhınk bilmek tarih E 
sebebi saıpt.lır. MW.bıııb imtiluınaada mu
Yllffıık olw barem kNM ... IMlll on doku
zwıaı ı-ıcle.i ınucibince ı '° Jir&J& b • 
dar ücrec 'Yft'ilecdui r. 

isteklilerin Dıı Ticaret Dairesi Mu.o dar. 
.meJ1ı Müdürlüjiine ..._.._ illa rül 

olunur. (10942' '9" 

Öğretmen • ı 

aranıyor ~~ 
ıılt~ 

Türk Maarif Cemiyeti ~"' 
Başkanhgmdan: .,. 

Uıni)'ftimı ın Utak'ta yeni tesis etti• da 
ji U.-k lı9"1 ıçın (fel~e. ı.rih, rojraf• 
,., kimy., rabııye) öjretmeoi aranmak• 
tadır. · 

Dil ve Tanlı-Coğraf/f Fakültesi ,.. 
lstanhul Ünivenitni F.debiyar ve Peo 
kollan mez\UKI isteklilerin Cemiyet Met" 
kezine milracudan. (10910) 6940 

ı~ı 
--< 23/İlkkinun/1942 >-

07 .30 ~ w memlftu!ıt Mat -
07.32 VUc:uıtilmtll&tl çal~ 

07.40 AJ- ba.bel'leri. 
07.116 

Dahiliye Vekilliii Memurlar Sicil ve 
Mmmellc Müdurü Ali Seyfi Tülümen, 
Jılali)'e Vekilliii Tetkik Heyeci basındaıı 
Kenan Yılmaz, Ticarec Vekilliji Tefıi1 

lleyeıd Reisi Hakkı Klmil Beşe, Nafıa 
Vekilliği Hukuk Müşavıri Namık Cemal 
Nuikioilu, Münakalat Vekillıği H~ulı 
Jlu .. viri Rqit Çelebioğlu, lkusat Ve -
lıilliii Hukuk Muşavıri Zıya Yurük, Dev· 
.. Şılruı bqmuavinlerinden müddeiu • 
Dimi Muhiııin Tekaı, Devlet "Süruı 
lıqmuavinJerinden Mesrur Kip, G. Antep 
V.ıiti Burhan Teker, Çorum Valisi Mu· 
atffer Akalın. 

KORKU 
Motörün tai birden detitmiıti sanki .. 
Biraz daha di4ckar edince bu hırılıının 
kendi bulunduju kaıwM• geldijini uı.; 
ladı .• Ben merakla pilota bektı ve ooun 
da heyecan jçmde oldujumı fakat bu bis-

ya ujrqryordu. Biraz daha cfütmezler, ve 
böylece yollanna devam edebilirlerse bel
ki bir kıyıya varırlardı. Oraya inmek ne 
kadu zor oluna obua gene denizin Ol' -

tasımı cfütmiye benzıemezdL Canlarını 
lnaınarm.k ümidi az da olsa pne vardı. 
Halldd deni1ıde bojulacaklan muhak -
klllctı.. Sis &iıtikoe a.r.alı)'Ofdu.. hıe iJer.. 
de de kıyaya benzer bir yer belinnişıi .. 
Bütün yolcular baluşlannı merakla o ta 
rafa çevirdiltt .. Evet bu bir kıyı idi. Ah 
orayı bit' tutabil~lerdi. 

itte tesadüf kendiaiae bu hususta ,...dım 08.30 .MOallt: Rad)'O SaJıon Oltııeılll__r" 
edi)'Ol'du. Bu kazada kendini 6lmüt gibi ceec Nec11> ~ın> : 
ıtösı.erirııe, istediji aibi, letbestıoe, hi, l) Ktler &!la: c .... Caolcu• ... • 
kim!le)'e varlıjuu ı&tenneden p.lı,.bi - Ulı16r; 
lirdi. 2) Jıl<nna: Pot.purt; 

* 
Devlet Şiırası Birind Daire Reisi Se 
Yurekli'nin yaı haddini doldu~ -

bit ıekaut edılme iyle açılan Birinci Da· 
ile ReisliAine setim yapılması kin hazır· 

mazbata da bugun gunişiilecektir . 
amzetler ıunlardır: 

Devlet Şiırası Daire Reislerinden Sa 
ia Odaha,ıoğlu, Devlet Süruı i.za. 

odan Hazım Toregun, Tevfik Tallı 

ıa1, Nusrcc Dojruer, Hu nu Berker. 

Romanya hükumeti 

Ati na' ya 100 vagon 

lıububat hediye etti 
Btlkre,, 22 a.a. - Romnnva hll

eti yunan halkı ic;ln Atina •eh-
100 vaıon hububat ıönder -
r. 

Romen lll#kteplerine de 100 ton 
y ve un hediye edllmııtır. 

Romanya hUkllmei Almanya ve 
De mut bık kalarak Yunanlı. 

ayrı a 800 nson ubat ı;ön-

~· 

Yazan: Car/ton Wallace 

ıini belH etmeıniye çalışcıiuu sördü. Yü· 
ıü endite ile &erilmifti.. Bir müddec da· 
ha uçmı,a p.lıırı.. Anzanuı kendilijin -

Çeviren: ş. Taylan deo düzeleceğini wnuyordu.. F.kar mo -

Tefrika No: 37 
töc birdenbire durdu. Uçak baY8Ck büyük 
bir )'Uftl'lak çizerek •ia yattı.. Pilot di· 

ni geçirmiye gelmiııi .. Ben hepaine hep rasiyonu hızla çevirerek diier iki motö
aynı sözleri tekrarlıyordu: ''Keod.imi yq- rün benzinini 8(tl-

Deaıb iıini tekrar ele alacak Ye onun
la daha sılu bir mucadeleye airişecekti. 

ltıe bunları kimsenin ıahmin edebil· 
mesine ihtimal Yoktu. Enspcıktörlı.en ha· 
rekederi cok &Ö& önünde idi. Çalıpna 
tarzından he .. es haberdar oluyordu. Fil
hakika kendisi için büyük bir ~ili.un 
bütün vasııalanndan istifade eundl im
ki.nları vardı. F.kaı o vasııalarla fim
diye kadar bir neticeye varamamıfU. &
kalım bir de yalnız ve aölıede p.lıpa· 
yı tecrübe edecekti. Deaıb da öyle twı> 
mıyor mu idi? Şahsiyecini &izli Ntuyor 
ve böylece her itıen kazançla pkıyordu. 
Şimdiye kadar ele geçmemesinin en bü· 
yük sebebi kim oldujunun bilinaıemesi 
deiil mi idi? 

Ben de onunla aynı 1&nlu J~nde çar
pıımıya karar vermitti .• O şahsıyecini giz
li mi tutuyordu Ben de kendini &iı.liye -
rekti . O ark•dan ııu wruyordu- Ben de 
ırkadan vuracaktı .• Ve ne pahasına olursa 
olsun Deaıh'i 6lu YeJI diri ele geçirmi~ 
ahdetmişti .• Asıl mücadele bundan IOGf'll 

başlıyordu. 

Enesi sab8h Bendilow erlceaden uclllc 
mqdaıauaa aitti.. Birçok pzeteci Uadiai -

lı ve yorgun hissediyorum- Biraz dinle - Fllkat motörü itlet:ındr mümkün ola -
neceiim- Evec bir id ay_ Sooıa döne - madı .• Gittlcoe SİM içine dü,üyorlarch •• 
rim.. Deaıb iti 0 ıı:amam bdıu' ballıe - Y ahuı da sis onlan )"iicseJi)'Of'llu.. Ha -
dileawz ve ben de ite yan)'Klliı- aa - 1U'- Hayır •. K&)'IU'llk qajı cfüııüyorlardı •• 
!arsam tatiü sene p.lııınm.- E\let Hol - Ben birden lıauom önüne pçı1emi,ecıeji
landa'ya.._•• Gelenler aıuaoda Sıeve de ni anladt ve ıi!D1Ck hıziyle }'ltPllcajı ha
vudı. Ben ona Allalwsmarladık derken: reked ıuarladı. Uçajtn kaoadı )lele 4:&"' 

- yakında tekrv gÖl'ÜfÜl'ÜZ.. Her parsı benzin depolan padu ve benzin 
halde sizi lıaıbeniz bırakmam- hare4ceue ve kızgın bir halde bullXWll 

diye iJlve etti.. ınocörlerin ür.erine yayılarak bir infilllı 
Yüzünde prip bir gülümseme vardı. olmam1A .ebeı> olurdu. Ben b6vle bir vıa

Hareb-ı vakti gelmiıti. Yolaılar yerleri· ziyeıte neredea dıpn çıkabiJeoetini dü
ne seçtiler .. Merdiven çekildi .• Uçak iyi· tündü. 
ce yükııeldikreo sonra ıimale dotru yol Bqtnın üzerinde ~ile bir lr.e9er 
almıya bqladı. Htva biilteni Taymi5'in uılı idi. Kamaranın pençereaini puçah
alz,ında sis g&teriyonlu. Bu yüzden pilot yaratc dıtan çdtmlllc befki mümkün olur
Harwicb ile Scheldı vuınclıaki yapw yo- du. Bu düşünce ile keseri aldt ve ıoma
lunu tutmayı cerdh etmiıti. Fakat ıeoe ou beklemiye baıladı. Uçak b111 inmekte 
sisten kunulamadılar. idi. Ben küçük pençereden qajı bekıı 

Yarım saat kadar IOIU'I kesif bir sis ve birdeıı içini kot\u kapladı. lyice qajı 
ıabekuının içine düfıüler- Göz pü gö- inmiılenli. Anık yer g6riinüyordu. Fakat 
recek gibi ~idi. Pilot tisin üzerine çık- qajm tahmin ettiji sibi ıınprlllc dej.il 
ınak için yüfnelmi,.e batladı. Wıbildilfne uzmıp giden bir deaiıdL 

Bir müddet de böyle gittiltt- Birden Pilot b&yük bir 8IJftlt ..,federdt 
Beo'"ıa kulljıaa prip bir lun1u Fdi- uplda ,_ ...-("- - °""'qi ıwdı fw 

Uçalı: o tarafa bq vemıek i(İn ~
lariyle ...ı bir dönüt yapu. F abı yuk -
seklik bu tekilde dönüş yapmıya musait 
delildi. JCaoad SU)'9 değdi.. Sonra biraz 
)'iibeldi ve tekrar daldı. Ve birden - • 
kine bütün afırlıjiyle 9IU'9 yiilclendi. Mo
t6rler ııuya gömülünce yolaılano bulun
duju kamarayı buhar dumanı kı.pladı. 
t~risi g& sözü görmez bir bale aelmit
ti. 

Ben elindeki ke!eri var kuweriyle kal· 
dırarak hızla küçük PellÇef'e)'e indirdi. 
Kmlan camdan 8'içlükle kendini dıfart 
anı. Biraz eli kanamı1t1 ama hu kuadan 
bu kadar kügük bir sıynk.la kurtulmak 
büyük bir ıalihıi. Uçak kıyıya p ya . 
kın bir yerde denize düttüiü İ(İn bura
l&n adam akıHı 91jdı . .Hani hoy bile ve
riyordu. Ben ayaldannan yere dejdljini 
göriince smndi.. Oh çok tükür kwtul
muttu-. Doinıau büyük bir kam aclat -
mlftl. Ölümden kurtulmut sayılırdı .• O 
anda akluw birden bir ter geldi_ 

Kendini hu kazada aıaw. ,Pbi A& . 
ıemıelt.. Zaten I>Hdı'le gizliden Rizliye, 
.-.....-~ i...uyoc ~ 

Bu dütüıKe .iıe )'i1a1 aWüm9ldi. Anz a> Saim.-S&EN: n- --.ıc 
avaz, tetini heıtme duyurmak ilıti,.erek: 4) JMYıe Texldoır: ~ ~ 

- Yüzmek bılmi)'ONDL. İmdat.. İm- 12.30 ~ ""' nwn1ıe1aet -.t 
cW-. diye baiırdı.. 12 33 M&zlk: K.arUc PIQel'lllll ~ 

Kesik kesik birbç deEa daha imdat 12.45 AJ- b.abeltert 
diye ha)'t<ırdıkıan 90M& nefesini tutarak 13 oo 
.tuya daldı. Bir hayli dipcen gittikten IOO· 13.30 MOEllı:: Kaneılt llldımr. 
ra nefesi ke~ilioce yüze çıku.. Uçaktan 18.00 P1oQsraa w DMlllMca muıt .,.
epey uzaldııtmııu. Etrafına tı.kındı. her· 18.03 MÜllİlt l'ult ~ 
den -'er ~Hyor, fakat uçak göriimnü - 18.'5 .M1blit: Rad>'o Dw Oltteııaw : 
yordu.. 511 aerıe fuJalqmıya bqbmıştı. ceet: ıa.t ~). 
Ben: ...., MftnJelret ... ll1VI w .,_ ... 

- Oh kurtulduk.. diyerek nhat bir berlllt. 
nefes aldı.. ltw kıyırs da yaldqmlftı.. 19.45 Müslk: Bir' Jaa.mt tıQrtıılıll ~ • 
Biraz ötede bir ka,a vardı. Ben oraya JOl'UZ. 
dojru yüriidU. Kayanın deniz tarafını ili- ... KolM--.ı (llQı IUM) 
lar adaınalııllı OJ'lllUfhl.. Ben: ,unditik 21..16 .MüMk: fleeUMJwww - Sonat, c1o ~ 
buraya &izleaeyim de .. diye düşündü. Ne,ardıml rı· (Op. lO'J>. CP1.) 
olur ne olmaz. Belki uçıaktakilec de.· ı Rir 'emınl - Ktrna11 aNftll. 
tarafa geHrler. Beni Frmesinler •• •. ,,.._ .... ııo llılOdc: Rb'uetkumtıur Ba.ııdollU 
ıne biimi)'ONlll .. imdat. .. " di,ıe baiır._. Ceet: ti.an KUncer> : 
ıını her halde cluvmutlardı. SinMll - 1) R.ulll>f'll!dıt: Kuvve mtU'SI. 

bir müddet arı,,.aıltlardı .. Bul-yınca 2) Uo DeMbm: (~b"a) bale• 
sulara kapılıp türüklendilini ~lar- ilinden ~a 
dı.. Bu siıte her halde lıendisiylıe fal• 3) K~ler mı.: UvertOr. 
ınetaul olmazlardı. Zaten herles kendi 4> A. Lutırtnt: Rua baleti (A) c-" 
canını kurtamuık kaygısına da dütmütril dae, CB> Atır va.la, (C) MazurP 
Yarınki gıuıetelerin hepsi "dinlenmek için <D> Man. 
HoHaocla",a aitms üzeıe )'8lıa çıluın bet at Jamefelt: Pre)lld. 
enspek~r Bendik>w'1111 bir upk bzuan- 22 30 Memh!bt ııaa.t ayan, .,_. ... ' 
da ,ol oldut"Jnu, biilÜll vqıınnalara be'r1el1 ve banalar. 
rajm8e wi" · buhmamadı~nı, U(lllc 22 45 

'5ı-a Yar) 22.8D YU1111ıııl ~ W ,.,.,.. ... _._ 
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23/12/1942 ULUS 

- . ---....---~ 

beş lira ala kuruş ooo muh-ııelif cins ve 1 vele kadar vilAyete istida ~e~üra
miktarda on beş kalem inŞlll.t ve 9u te • caat edeçeklerdir. i Ankara Lv. Amirliğine 

gelen ilanlar 

Sığır eti alınacak 
Stvns Sa Al. Kom.dan : 

İnhisarlar Umum Md. 
, ın teklif ve teminat mektuplariyle dıli- , 
> et vesikalarını ihale saatinden en 112 bir 
saat evvel komisyoDa vermiş bulunma - -----------------
!an. (1093'5) 6967 Köknar kereste alınacak 

l.nhı.sarıar Umum Müdurıuaüı:ıdoo : 
Kuş ymi alınacak 1) Sartruı.me ve o1>M JJsteJert mucı -

MİLLİ MÜDAFAA 

Karpit alınacak 
M. M. VekAleUrulen : 

v. Malzeme almaca'.k: 
M.M.V. deı:ı.: 
Hepsine birden 5350 lira fiyat 

tahmin olunan 79 kalem oto t.amir
hanesi malzemesi 30. 12. 942 çar
şamba gilnU saat 11 de pazarlıkla sa. 
tın alınacaktır. 

<;.is.at malzeme,,i kapalı urf usuliyle 5 _ 5 - Eksiltmeye iştirak !çın alınan 
. . . . ehliyet ve&ikası ve muvakkat temı-

150 000 kilo sıAır eU kapalı zartla ek
mı- ll!ltin ye konuunustur. Ek.~lltmesl 1-1-

İzmit As. Pos. 1762 Sa. AJ. Ko. dan: bınce 2000 m3. çırasız cam ve 2000 m3. Beher .k:Uoeuna ı7o kurul f.brat tah 
20 ton kaplıca ile 20 ton darı (kuş köknra kercı;te pazarlıkla sa.tın alıntı. • mln edilen 7 t.oıı karı>tt 25-12-1942 cwna 

yemi) pazarlıkla alınacaktır. Ellerinde caktır Cır bul d.ıl: tak ııünü saat 1.5 te kal>e..l.ı zartla ekslltnu.•-

=e~:~~:rı~r~tı.::1:~ ~iyiz':!ı~i~~: :=ıe -~:ızk:ı.~=~· l~ m3~ ~~ kı'.:;:1;ıwtıc:_1~er;ektm!::ı:.:: 
İşbu malzemeyi vermek istiyen

lerin 802 lira 50 kuruşluk kaU te
minatlariyle birlikte pı>.zank gUn ve 
saa.tında Ankara'da M.M.V. 2 No.lu 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

s~ltmcye çı~nl~ış.tır. Eksiltme 12 ~~ natı havi teklif zarflarını yukarda 
cıklnun 1943 tarıbıne rastlıyaıı salı ı;unu yazılı ihale saatınden bir saat evve
saat 16 on alada Ankara israsyonunda llne kadar encumen Re!sllğıne ver
ikinci işletme binasında roplıııruıcak ico · meleri veya posta ile göndermeleri 
misyonda yapılacaktır. M işe girmek is· llAn olunur. 2412-120 
tiycnlerin kamıni vesikalariyle muvakka.c 
teminat ve tekliflerini E"ksiltme saatinden 
bir ııaat evveline kadar komisyon reisli-

ile l9'l.1 cuma ııunu saat 15 te Sivas Sa. Al. Bayi aranıyor 

'ille 
llU.) 

.e • 

Kom ıla >-ııpılacaktır. Şartnamesi tstan . 
bul, Ankara Lv. Amirl!klcrlyle S1V8!! 
Sa. Al. 'Kom da hl'r ~Un ııorlllebUir Sı · 
~ır etinin be-her kilosu 60 kurus olup 
tuıarı 90.000 11nıdır. tik teminatı 6750 

diye karşısındaki Sa. J\l. Ko. na müraca- 2~~azıı.r!ın 5~-1943 =~; rast.lı- birlikte kamımın tarttab dahlllnde ha. 
zırlıyaea.klan teklit mektuplarını eok · atları. (10932) 6970 yazı salı ırünü saat 10.80 da Kaba!.a4'ta ll!ltme i1lnU Ell ilec INle.t 14 e kadar 

(10889) 6953 

Bina tamiratı 

~lr Bt"led\(yEsi Elt.•ktrllı: ve Su • 
ğiııe vermiş olmaları lb.ımdır. Şartname lar ldareıslnde-n : 
ve mukavele projesi parasız ol.arak ko -
mi~yondan alınabilir. (10908) 6947 

u:lil lınıdır. lste-klllerın be!U ırün ve saatte 
Wı· tekli! mektuplarını kanunun tarl!atı 

ie _ dairesinde hazırlıyarak ihale saatinden 
bir saat evvel komlsyonn vermıs veya 

lıı· bulundurmue olmalan Uızımdır. Posta
tr. dakl &'ecl:lcmeler mazeret sa)'ılamaz. 

Pişittirilme işi levazım subes:lndekl alım koml.syonunı:la M. M. v. 2 No.lı Sa.tın Alma Komıwo -
ııa.pıla.caktır. nuna makıbıu.z ka.rlılılh vermekırl. 

Birecik Mevki Sa. Al. Ko. dan 3) Se..rt.ııa.me ve 116tcler her ırüın sö-
Nizip ihtiyacı için 100 ton irmiklik ztl ııecen ıuıbede ve Ankara, !ı:m.lr, An· 

un yalnız ciheti askeriyeden verilmek di- tal.ya, Adana başmüötirlükl.eriruıde Bolu 

(10639) 6682 

Elbise dolabı alınacak 

M.M.V. den: 
3482 lira 35 Kr. keşif bedelli An

kara'da bina ta.miri işi 6, 1. 943 ça.r. 
şamba günü saat 11 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Kati teminatı 522 
lira 37 knrll§tur. K~if ve şartna.. 
mesi her glin satın alma Ko. da ıı;öS
terilir. İsteklilerin ihale gün ve sa. 
atiode M.M.V. 4 No.lu satın ıılma 
komisyonuna gelmeleri. 

Karne mukabili ekmek 
alınacak 

Al'Yoo Y«llncl İSietme MUdür.l.iltün 
deın. : 

Kaplanlı !nlyunun Ankara'da satışının 
•bl:r bayle verilmesi l.ı>I 30-12-1942 l.a.rl -

hl:ıe mUsad1t ~oo ırünü saat 15 te 
bE-100.1)-e en<'Umenı huzurunda acık art
tımıa auM-~le lhalcsl yapılacal!:mdan 

Wlp ol:ımlann m<.'7.kOr ıı:ün ve saatte 
hazır bulunmaları ve bu hususla ta.tsf -

ğer masrafları pi~iriciye ııit olmak üzere müdürlütünde ııörüloblllr. 
teahhüde bağlanacaktır. Tahmin bedeli 4) İsteklıllcrln pazarlık için tayJrı e- M. M. V. den : 

!e - (16252) 6685 
5000 lira, ilk teminatı 375 liradır. 28-12· d'.1Jen ırUn ve saatte yüzde 7,15 ıruvemne Beherine 54 lira fiyat tahmin edilen 
942 pazartesi ttünü saat 15 te ihalc-;1 ya· paralarl:Yle bLrükte adı ı;ıeçen koml6yo- 19 adet elbise dolabı 2'5-12-94l cuma gü· 
pılacaktır. (10929> 6973 na &'elmelert UAn olumır. (2387) 121 nü saaı 15 te paurlık.la isteklisine ihale 

idarece Jqe ı;'CL1.len ıınıeıe ve ~lılere !At .almak ve şartnamesini gönn<>k ıst.t
ver~lmcık ve 15.1-1943 t.arllünden 31.-5- Yenl<>rln de belt'd1ye rlya.o;;eotızıe müra -
1943 t.arıhlne ka.da.r her llÜ1I aı.ırart 400 caatıan 11An oluınur. 697S 
azamı 500 ad~ tffillm olunmak şartıy-

Odun alınacak 
Arda.han As. Sa. Al. Ko . dan: 
10-12-942 de 2490 sayılı kanunun 

31. maddesJ mucibince kapalı zarf 
usulü ile m(lnn.ka.~ yapııan 300 ton 
oduna taııp çıkmadığından ihalenın 
<:ıkışından itibaren ve kanunun 40. 
ına<lrlesine tevfikan bir ay zar!ı.n<la 
:ııa:uırlıkla alınacaktır. Kllosunun mu
hamml'.'n fiyatı 4 kuruştur. Teminatı 
900 liradır. F.:vsn! şartnamesinde 
ı:nUnderlct.lr. Komlsyonumuzrla görü
lebi11'r. Pazarlıftı 28-12-942 pazartesi 
g!jnü saat 15 te koml~vonda yapıla -
caktır. (10864> 6907 

Kış sebzesi almacak 
GeUbolu Merkez Sa. Al. Kom dan: 
Bolayır'da ırünlük ihtiyaca ııöre tcs

l!m eartlyle 60 ton ıspanak 150 ton pı

rasa 60 ton lahana pazarlıkla satın ah
lıacaktır Muhşmmenn bedelleri ıspana

tın 15000. pırasanın 30000. lahananın 

10200 Ura olup kati temınatlan 4010 

edilecektir. Muhammen bedeli 1026 lira 
Sığır eti alınacak Depo yaptırılarak olup kati reminau 153 lira 90 Kr. dur. 

!nlıJsa.rla.r Umum MUdürlUQ'ünden : Şartnamesi her gün komisyonda, nü· 
Samsun As. Sa. Al. Ko. dan : lJ Keşi!, proJe ve ıartııameler1 mu- munesi yedek subay okulunda görülebi-
San:t5un garni2onundaki birlikler cra- c1bln.nce Samsun'da yaptırılacak (B) lir. İsteklilerin belli gün ve saatte M. M. 

ıının ihtiyacı için 125000 kilo sığır etine v. 3 Ne. ru· .. tın alına komı"=onuna gel-
. km d - ~ - k k rf tut\ın deposu kapalı zart usuUyle ek - - ~, talıp çı a ıgınuan te rar apalı za la ateleri. (107'50) 6844 

eksiltmeye bırakıldı. Mıılıammen bedeli sllt.meye konulmuştur. 
100.000 lira, muvakkat teminatı 7500 li· 2) Muhammcıa bcdelıl 125095,49 11ra 
radır. Şartnamesi komisyonda mevcuttur. muva.kkat teminatı 9382.16 liradır. 
ihalesi 8-1-943 cuma p;ünü saat ıo da Ko. S) Ek&Utnıe 8-1-1943 cuma ııUnü saat 
da yapılacaktır. Taliplerin mektuplarını 11 de Kabataş'ta levazım müdıilrcyetJ bl· 
ihale saatinden bir saat evvel komisyo na.'llnda müteııcl<ıkU merkez alım komıs-
na veTmelcri. (10931) 6971 yonunda yapılacaktır. 

4) Şartname, kcşl.tname, plAn ve kro. 
ki 626 kuruş mukal>lHnde adı ııe<:erı 5U

beden ve Anıkara, tzmı.r ba.şm.Udi.lrlük
Odun alınacak 

Adana As. Sa. AI. Ko. dan : 
lerlnden alına.bilir. 

Erzak nakliyatı 
M. M. Vekaletinden : 
Mayıs 943 sonuna kadar komis

yonda mevcut ı:ıartna.mesiııe göre 
Yedek Subay Okulunun et ve ek
mek nakliyatı ile sair eşyasınm 
nakliyesi ıı;i 5. 1. 943 salı @nü 
saat 11 de açık eksiltmeye konul
muştur. T~ına.cak eşya miktarı en 
çok 9M tondur. Bu işi yapmak is
tiyenlerin tek.lif edecekleri fiyat. 
\ara göre hesap edecekleri ilk te
minatları ile birlikte eksiltme gtin 
ve saatinle M. M. V. 2 No. satın 
alma komisyona gelmeleri. 

(10881) 6958 

Gümüş kumu alınacak 
M.M.V den: 
Beher tonunun muhammen bedeli 

(80) lira olan (60) ton gllroüş kumu 
5. 1. 943 salı günü saat 14 te pazar
lıkla satın alınacaktır. Tamamın.t 
talip çıkmadığı takdirde bölUnerek 
ayn ayn taliplere de verilebilir. 
Şartnamesi her gtin komisyonda gö
rUlrbillr. Kııti teminatı (720) liradır. 
İsteklilerin ihale saatinde M.M.V. 2 
No.lu satın alına komisyonuna gel-
meleri. (10876) 69.56 

Dolap yaptırılacak 
M.M.V. den: 

le karne muklı.blld sa.un alınacak beheri 
600 &'Tamlık (58500) elll sekiı bl.n bet 
yiız ade-t elanek k~J.ı zart usul.lyle ek-
81ltm<'ye cıkarılmışt.ır. 

Muhammen bcdıell (17550,00) lira ve 
muvak!kat temlntıU (1316,23) l!lradır. 

Ek.sUt.me 8·1·1943 tarilılne rastlıyan <'U
ma ııunu snat 1!> t.e Afyon'da Yed'lnC!I 

İşll"tme MUdUrlükil binasında topla.na -
cak komls.)'Ondn yapıktcaktır. 

Bu 1SI' ırWı"nek ist~<'l'in kanunuın 10 
uncu maddC'Sln ln ( F ) fıkrası ııeretinnce 

lü?.Umlu e-hllyC"I. ve ticaret vesa.lklyle 
muvııkka.t t<'mlnat ve tek!.1-rıertnı eok -
11lltln(' "'uı tln<l<"I\ hlr sn at evvelll'l.e ka -
dar komL~yon l'<'tslltıne vermeleri IA -
zandır. 

Bu husu"ta $11rlnamel~ pal"8Klz ola -
rak fşlf"lm<' Koml.:yonundan alınabilir. 

(10919) 6945 

Kereste alınacak 

Ta-;nirat yaptırılacak . 
İzmir Defterdarlığından: 
1 - İ.unir hükumeı konağında ya • 

pılacak 27978 lira 19 kuruş keşif bedel
li ı:amira.t kapalı utrf usuliylc eksil~ 
ye konulmuştur. 

2 - .Muvakkat teminat akçesi 2099 
lira olup ihaleyi müteakip ihale bedeli 
uzerinden yi.i..tde ıs e ibLiğ edilecektir. 

3 - Eksilınıe 8·1·19'13 tarihli cuma 
günü saat 15 te hmir defterdarlığı milli 
emlak müzayede salounda »apılıcaknr 

4 - Teklif mektuplarının ek,iltme 
günü saat 14 de kad.ar iz.mir dcft.ardar • 
lığında müteşekkil komis)'Ona tevdi o. 
lunması ve)'a ı;önderilmesi ical:ıeder. Pos
tadaki .ııecikmeler kabul olunmaz.. 

• liradır. Evsaf ve e:ırtnamesl komlsyon
lla ııörtılrollır. thnles1 30. 1.2. 942 ııünu 
saat 16 da Kom da yapılacaktır. Ta
llplerln mezktlr ııUn ve ~oııtte katı te
ttılnatla.rı 1Je komisyona muracaatlnn. 

4-00 ton odun kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be· 
deli 18000 lira ilk teminatı 134;0 liradır. 
Kapalı zarf ihalesi 8·1-943 cuma gunu 
saat tS.30 dadır. Evsaf ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İ~tekli!erin 
arttırma, eksiltme kanununa ,ııöre h:uır· 
lıyacaklan teklif mektuplariyle ihale sa· 
atinden bir saat evvel Adana As. Daire
sindeki Sa. Al. Ko. na vermiş bulunma -
farı. (10867) 6972 

5) Eksllt.meye ırtreceklerin mühürlü 
fiyat tekli! mektuplarını, kanunt veııa -
H<le güvenme parası makbuzu veya ban
ka temına.t mektubu ve şartnamenin 4 
Uncu maddt'!'I muclbln<'e u. Ml.ıdürlük 

inşaat ı;ubeslndm alacakları eksiltme -
ye iştirak vcsl'icasını ihtiva edecrk olan 
kapalı zarflarını ekslltml' saatinden bir 
saat evveline kadar adı i'l'CE!'ll komisyon 
başkanlığına makbuz muknb1llnde ver
meler1 ıazımdır. Postada vuku:ı ıreıecek 
ıwrllmİl'Ier kahul olunmaz. 24451 122 

(107M) 6828 

Dosya dolabı alınacak 
M. M. V . den: 
Dört adet dosya dolabı 2'5·12-942 cu

ma günü saat 11 de pazarlıkla satın alı· 
nacak.ur. Nümune ve şartnamesi her güo 
komisyonda görülebilir. İsıeklilerin bel· 
li gün ve saatte teklif edecekleri fiyata 
göre kari t.eminatları ile birlikıe M. M. 
V. 3 No. satın alma komisyonuna ~etme-

Yapılan pazarlığına talip çışmıyıın 
iki erzak dolabı bir masa ve bir et 
kütUğüntiıı yeniden pazarlıkla iha
lesi 28. 12. y42 pazartesi gilnU saat 
11 de yapılacaktır. Resim ve şart
namesi her gün komisyonda ıı;örüle
bilir. İst eklilerın teklif edecekleri 
fiyata gore kati teminatlariyle bir. 
Jikle belli gun ve saatte M .M. Ve
ka.lut i 3 No.Ju satın alma komisyo
nuna ~~!meleri. 

(108h7) 695~ 

Devlet Dmıu;ollan Altıncı taletrne 
A. E. Komf..,yon Reı&llıtlru1en : 

1) Mtllııısaa.~uwı WIJ:> çıJonı,yan 135 

m3. kl)'ı-1e tl"krar lhalE"Ye konuımue • 
LUr. 

2) ~ı:uhamm('11 bed.Cll 19575 ll.ra o. 
lup muva.kıkat tem ,lnatı 1468 Hra 13 ku· 

'5 - hıekliler ke}if tafollt bulisa 
cerveli ile hususi fenni şartnameri her 
~n mesai saati dahilinde İzmir, Ankara 
ve hı:ı.nbul defterdarlıkları milli em.ilk 
müdürlüklerinde görebilirler. 

6 - I k~ilcmeye iştirak edecek ola.n
lar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü .mad
delerinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz bt)

lunduklarını gö~terir ve~aiki komis)'Oll& 
ibraz euniye mcchurdurlac. (10914) ( 1080"1) 6909 

Düzeltme 
Gazetemizin 22-12-HH2 gün!U nil.sha. 

eındn intişar t'<lcn Şlslıl A. Pos. 920 Sa. Al. 
l<oml.syonunn ıııt !«XlO kilo eyer sa.bunu 
alınacak lll'ınında alınacak sabun mlk -
tan yantıslıkln sooo ton olarak yazıl -
rnıııtır. Aslı 8000 kllo olarak tashıtıen 

llAn olunur. 

Odun alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan 
ıooo ıon o<lun paıarhkla münakasaya 

lmnulm~ıur. Münaka~a~ı 29· 12·942 salı 
günü saat 1'5 tc }1lt>1l:ıcaktır. Tahmin be-

• deli 60000 lira olup teminatı 8500 lira · 
• dır. Şartnamesi her gün komisyonda gö

rülehilir. İfü-klilerin belli ~ ve saatte 
temicıatlariyle komisyona müracaatları. 

(10934) 6968 

Erzak nakliyatı 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan 

345 kilometrcye 2000 ton mcvat nak
Iiye'i par.ırlıkla münakasaya konulmuş
tur. Münakasa'' 30-12-9·f2 ç:tr,amba gü-
nü saat ı 5.30 da }"apılacakıır. Ton kilo • 
~t~.sinc tahmin edilen fiyat 125 l..."Uruş 
~lup tutan 50000 lirayı geçmiyecektir. 

r Teminatı 7500 liradır. Şann:ımesi her 
gün komİs)onda giirülehilir. İsteklilerin 
bclli gün ve saatte teminaılariyle komİs· 

• yona müracaatları. (10937) 6965 

Odun alınacak 
Frzurom As. Sa. Al. Ko. dan 

1000 ton odun p:uarlıkla münakasaya 
konulmuştur. Münakasa~ı 29·12·942 salı 
günü saat 1 ~.30 da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 60000 lira olup teminatı 8500 lira-

• clır. Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülehilir. İsteklilerin hclli ,ıriin ve saatte 
temiruıtlariylc komisyona müracaatları. 

::ti 

(10936) 6966 

Tamirat yaptırılacak 
Yozgat As. Sa. Al. Ko. dan: 
Keşif bedeli l 706·i lira 34 kuruş olan 

Yozeat'taki tamir işi kapalı zarfla ek • 
siltmcye konulmu~ıur. İh;ıle~i 943 ikin
ci k1nun 20. çarşamba güuü ~aat 14 te 
Yozgat As. Şubesinde Sa. AJ. Ko. da ya· 
pılac:ıktır. Keşif ve şartname her ııün Ko. 

ti· da .ı;örülehilir ve htenilehilir. İsteklilc
f. 

Kumaş 

Sığır eti alınacak 
İnegöl As. a. Al. Kom. dan: 
İhti~ aç içiıı 30 ton sığır eti ta.. 

karrur edecek l>odel üzerinden sutm 
alınacaktır. Bedel Uzeriııden yüzde 
15 teminat alınacak evsaf ve şart
name Kom. da okunabUlr ve taliple. 
rin ilııııle günU olan 25. 12. 942 cuma 
günlı saat 15 te Kom. na müracaat-
ları. (10863) 6962 

Bina tamiratı 
İnebolu Askerlik Şubeı;lnden 
1) (21414 ı ııra 20 kur~ kesi! bedelli 

lnebolu Askerllık Şubesi debboyunun ta· 
mtratı 4-12-1942 tarihinden itibaren blr 
ay zarfında pazarJ.ıklıı eksilt.meye ko -
nuımu.,,tur. 

2) Eksiltme 4-1-1943 ırünil sa.at 15 te 
A.skcrillt Şubesi blnaınnda toplanacak 
komls,yonda yıı.pılaca.k tır. 

3) Katl tem.inat 2248 lılra !50 kurut -
tur. 

4) Keelfnrune, mukavele projesi ve 
husust tennı eartnnmc Askcr11k Şube -
sinde her gUn için görUlt•blllr. 

5) !steklllerln ehliyet V<!81kasından 
pazıırlıktn.n bir harta evvel v!IA,yetten 
almaları ve bu v~a ile T!carot Odası 
vcslıkasını mezkür günde lhnle ~aaUnden 
bir saat evvel komlayon retsme makbuz 
mukablllnde teslim etmeleri 11An oıu -
nur. (10938) 6964 

Kumaş. alınacak 
Tophane M. M. V. 4 No. lu Sa. Al 

Ko. dan : 
25000 metre kaputluk kumaş alına • 

caktır Pazarlığı 29·12·9·f2 salı ııünü sa.-ıt 
15.30 da Ko. da r~ııılacaktır. Sarınamc
si Ko. da ıı;örülebilir. İsteklilerin helli 
gün ve saatte 16444 lira kati teminaılariy
lc Ko. na gelmeleri. (10899) 6963 

Ankara Defterdarlığı 

Odacı alınacak 

Ankara. Defcerdarlığından : 
Defterdarlık servislerinde çalıştırıl · 

mak üzere dört odacı alınacaktır. İstekli
lerin 25.12.942 tarihinde Defterdarlık 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaaı\an 
ilin olunur. (10907) 6935 

ah nacak 

MAHKEMELER 

Mahkumiyet ilam 
M. Kemalpaşa As!Jye Cc.za Ha.ıdm

lij!'inden: 
22-10-942 de fazla. fiyatla fasulye 

satmaktan maznun Musta.faıkemalpa

leri. ( 10748) 6795 

Urgan alınacak 
M. M. V OkAlctlı:ıdC<ll : 

şa kazasının Orta maıhallet;bnden Sa· Beher k1kısuna 22!5 kuruş tıyat tah
lih oğlu 1321 doğumlu Ahmet Yal• mın edJlen 10.000 adet mckkAr1 urıııın 
man haıkkında yapılan duru.şma so- 25-12-1942 cuma ırünü sa.at 16 da pa -
nunda: 75 kuruş olan fasulyenin kilo· zarlıkla sa.tın alınacakıt.ır. 
sunu muh~k sebep yokken 90 kuruşa Muhanunm bcde!l 22.600 Ura olup 
satışa arzeylediid sıııb!t oldu~undan kaU temlna.tı 3375 liradır. Nümune ve 
MilU Korunma K. nun 32, 59/3 üncü artnrunet.1 her ailn kom1&)1onda ııörü -
maddelerine tevfikan 20 lira ağır pa- ş 
ra cezasiyle maıh.kılmiyetlnc, yt'<il gün leblllr. 
dükıkArunın kapatılmru;ına ve bu tsteklilmn bel11 ailn ve saatte An
müddet zarfında ticaretten mL'nlne, kara M.M.V. S No.lı Satın Alma Komls
fa.sulyenin müsadereosine ve hü·küm yon.unda bulıunmaları. (10689) 6822 
hulasasının Ulus gazetesiyle neısrlnc 
dair Must..-ıJaıkemn!paşa Asliye Ceoza 
mahkemesinden verilen 22-10-942 gün 
ve 236/184 saıyı1ı hükilm kat11<'$meık· 
le lltın olunur. 427 

Ankara Asllye !kinci Huikuık H! -
kimliğinden: 

Anknra'nın Oğuz mahaıllesl .Gür
bilz sokak 17 numaralı evde Ramıt2Rn 
mahkemeye mliracaa.tla Ra.ma.zan a
dının Rahmi olarak değiştirilmesine 
karar verllmeslni istemiş ve duruş
ma sonunda davacımn nüfusta yazı
lı Ramazan arlının R:ııhm! olara<k de
ğiştirilmesine 11-12-942 tarih.inde ka-
rar v<>rlldiği ilan olunur. 428 

KAZALAR 

Motör alınacak 
Turgutlu Belediyesinden : 
Turgutlu Belediye elektrik santralın

da kullamlmak üzere 100 ila 150 bcyıı;ir 
kuvvetinde ta dahili ihtira.kil bir morör 
ve ya!hut bir buhar kazan ve makinesine 
ihtiyaç vardır. Yeni ve yahut iyi v:11iycı
tc müstamel ve nok5ansız motör ve ya· 
but makinesi olanlar nıotör ve makine • 
nin normal ta..lcatını, s:ırfiyat mi'ktarını, 
markasını ve hu~u~i ev,af ve ,artlarını 
bildirir tekliflerini on hes gün içinde 
Turgutlu belediyesine bildirmeleri ilin 
olunur. (10915) 6939 

ORMAN KORUMA 

Kösele alınacak 
M.M.V. den: 
Yapılan pazarlığına talip çıkmı

yan ve beher kilosuna 10 lira fiyııt 
tahmin edilen 1500 kilo şaplı kösele 
ile kilosuna 18 lira tahmin edien 
1500 kilo kromlu kösele 29. 12. 942 
salı giinU sat 15 te pazarıkla satın 
ıılınacaktır. Her ikisinin muhammen 
bedeli 42000 lira olup kati teminau 
6300 liradır. Bunlann her biri ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. Şart
namesi her gün komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Ankara'da M.M. Vektı.leti 3 No.lu 
satın ama k()]Ilisyonuna gelmeleri. 

(10878) 6954 

Koyun eti alınacak 
M.M.V. 1 No.lu Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Okul ve hastaneler ihtiyacı 

için 50 ton kuyruklu koyun etl kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Muhammen beıdel 68.000 lira 
muvakkat teminatı 4650 liradır. 

3 - İhalesi 16 sonkAnun 943 gU. 
nli saat 15 te Ankara Lv. A. binasın
da yapılacaktrr. 

4 - Şartname her gUn komisyon
da ~örülebilir. 

il - İsteklilerin belli gUn ve sa
atten bir saat evvel kanuna uygun 
tek:if mektuplarını komisyona ver-
ml'leri. (10857) 6958 

Santral binası inşaatı 
M.M.V. den: 

Pavyon inşaatı ruı;tur . 

M.M V. ,,._ı · S) !half'.'RI 7-1-1913 per&E'Tl'lbe ırUnU 
Muayyen gün ve sa!ltlc taJibi zu- ~ııat 16 da lı;letme Komisyonu biııas1D· 

6938 

Kereste ihzarı 

hur etmiyen Mamak'ta bir p.ıvyon ıln y:ıını.aeaktır. Antal}'a Sıhhnı ve İçı:imai Muavmet 
inşaatı pazarlıkla jhaleye konulmuş- ·tJ Şıırt.na.me ve mukavE"le proJE'lerl Müdürlüğünden : 
tur. Keşif bedeli 144030 lira 85 ku- parası zolarak komls,yondan tedarik e- Anıal}-a'nın Ak~u nahiyesinin Morru-
rıl:j olup ilk teminatı 8452 liradır. na köyünde ~kil ve tesis edilecek kara-
thal •.sı· 29. 12. 942 salı <Yimü saat 16 dilebilir. ,.,- ı ıa &kk t t ın b ümerler ve Yaka köyleri ile merkez ka -da M.M.V. 4 No.lu satın al.m.ı ko- 5) Talip o an r muv a em a 

Tl t r..&.. "· nüfus :ı:a:.ına ba'"ı Burdur yolunun 16. C1 kilo-misyonundan yapılacaktrr. Şartname yatırarak cnre ~sı ves .... ası, "' 
,,, __ t Ah _,,, ıa ....... ·ıe meıre,inde in .. ve te,i• edilecek Kııra • kl!§if proje ve sair evrakı 721 kuruş tezkeref:I, ve """'"'"e g., v""'""a •.,, .,.. 

bedel mukabilinde her giln komis- biri ııcte ihale saaUnd<>n bir saat evvel hayır köyleri ioşa:\tt İ\-İn 1.346,268 met~ 
yanılan görUlebilir. İsteklilerin kati kom l.ıyonumuza milra<'~atları l!Uım - mikap kerestenin onnan idaresince kôy-
teminatlariyle birlikte muayyen gtin dır. (10916) 6946 lüye verilecct< maktadıuı keşifnamesine 
ve saatte komisyonda buunmaları. bağlı ebatta '.hıarı işi kapalı zarf usulü 

(10886) 6952 VİLAYETLER ile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Keşif hedeli 33656 liı-a 70 ku • 

Poyra demiri alınacak 
1 
ruştur. 

M M V elen· O h · ı · h ı - Muvakkar teminat akçe~ mikta-K~misy.onda .mevcut nüınuneleriıı< a 1 ıye mÜtO aSSISI 1 2-;24 lira 2'5 kuruştur. 
göre 8 numara.dan 3.000 ııdet, 9 ntı 3 - Eksiltme ~artruıınesi, keşif _. 
maradan 12.000 adet poyra demiri alınacak kı Nafıa Sıhhat Müdürlüğünde ıtötüle • 
30. H. 942 tarihinde çarşamba l(l1nll bilir. 
saat 15 te pazarlıkla ~hn alınacak- • K"' 4 - Eksiltme 12-1-943 ta.on.ine iri. 
tır. Heı-~ırıe birden 2noo lıra fiyat Zonguldak Ereğlı o • 
t'·hmı·n e,ıı·lmı·şıı·r. Kati teminatı 1 . 1· 1 - S -ı k sadif Slllı /rilnü saat 15 te Anta.lya'da Ye-
" mür en ş etmesı ag ı d h o · · d ıla--•--4.CJ05 liradır. V~rmek istiyenlt"rin nikar>ı' a Sıh at aıresı.n e yap c:ıu<ar. 
pazarlık ıı;tin ve saatinde Ankara'dıl Teşkilatı Başhekimliğin - '5 - lstddileri.n lıpah zarflarını .., 
M.M.V. 2 No.lu satın alma komls.- den : at 14 te komisyon riyasetine tevdi euııe-
yoııuna gelmeleri. feri şarttır. 

(10875) 6951 Zonguldak'ta Ereğll Kömürlerı lş- 6 - htekliler cari ~ ait ticaret 

Kösele alınacak 
M.M V. den. 
Müteahhidi nam ve hesnbına 

56576 kilo snn sabunlu kösele 29 
12. 942 salı gilnU saat 16 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Muhammen 
bedeli 4-35613 lira olup kati tcımlnatı 
42342 lira 6 kuruştur. Numune ve 
şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Anknra'da M.M. Vekllleti 3 
No.lu satın 11lma komisyonıınrla bu-
lunmııları. (10902) 6950 

Devlet Demir Yollan 

Formaldehit alınacak 
D.D.Y. Umum Mlidürlüğündeın: 
Muhammen bedeli 13250 (on üç 

bin lki yüz elli> lira olan 5 ton For
ma.Jde-hit 28. 12. 942 pazartesi günü 
saat 15 te kapııılı zarf usuliyle Anka
rn'rla idare binasında toplanan mer
kez 9 uncu komisyonunca satın alı
nacaktır, 

letmcsi: sağlık teşkilatına 300 lira oduı ve'<ikalıı.rını ibraz edeceıklerdi1'. 
ücretli bir dahiliye mütehassısı a- (l09ı8> 6937 
lınacaktır. Aylık ücretler üı;erine 
ayrıca pahalılık zammı verilmekte-
dir. Taliplerin 25. 12. 942 günU ak· 
şamına ka.dn.r Zonguldak'ta işletme 
umum mUdUrlüğüne müracaatları 
illln olunur. 3014 

Köprü genişletlirilecek 
tstıınbul NAfıa MUdUrltii!'Undoo : 
8. ı. 9'13 C'Ullla ıı-Unü sa.at 15 tıe Ia

ta n bul Nafıa MUdilrMlıtO blnruımd.a ek. 
sllune koımlı,;yonu odasında (36279) ııca 

kt>Ştt bedE-111 KUctlkçeıcm~e kAr&1T kıö{I 

MlsüorıUn !kine! kısım ııml4!etUmesl a
mell.yesl kapalı zarı uı;ulü ile eksllllne-
ye konulm~tur. 

MukRVl"le, l"kslltme, bayındırlık lele-
r1 Ri'enel ve tennl $l1Ttnameler1, :ı>roJe, 

keşUf hUJMru;ı ile booa mütte!erri dl
aer evrak datresinde ıröMllecekttlr. 

Muvakıkat tanlnat (2i20) lira (93) 

kunl-'tur. 
lsteklller!n tekl1f mE"ktuplan ve 

az bir taahhütte (20000) liralık bu ise 

Piyano safm ahmr 
Müracaat: Mıh~ıoğlu. Halil 

Naci Şubesi Tel: 2619 431 

ANKARA V AL1L1G1 

Söğüt ağaçlan hakkında 
Ankara Viliıyetinden : 

2906 sayılı neba dan hastalık ve za
rarlı böcekltrden koruma kanunu mu • 
cibince lponomot haşeresinin istillsı al
ıında bulunan Baraj, Acarkadın, Orman 
ÇiftlijCi, Balkat, Dikmen İmrahor, Ka • 
yaş çevres.i içinde kalan sabadaki sö~rüt 
ağaçlarının haşereden kurtarılması için 

Yün çorap alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın 

Alma Koınısyonundan: 
M. M. VekAlot.1 4 No.lı Sııtın Alma Kaınlsyomrndan: - tsTANBUL 1 - Komisyon.da mevcut numune. 

Muayyen gün ve saatte talibi zu
hur emlyen Ankara civarırıda göste
rilecek bir yerde dizel elektrojen 
grupuna mahsus bir elektrik santra!t 
binası in§aatı tekrar pazarlıkla iha. 
leye konulmuştur. Keşif beılell 6613 
lira 66 kuruş olup kati teminatı 992 
lira 10 kuruştur. Pazarlığı 28. 12. 
942 pazartesi günti saat 15 te M.M. 
V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. İsteklilerin kati temiııatlariyle 
birlikte muayyen gUn ve saatte ko

Bu işe girmek isteyenlerin 993,75 
(dokuz yüz doksan Uç lira yetmiş 
beş kuruş) liralık muvaılckat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesiıkaları 
ve te-kliOe-rinl aynı giln saat 14 e 
kadar adı geçen komisyon reisliği
ne vermeleri lamıdır. 

beın7.er Jt yaptı{ıına dalr ldarelE'rlrutl"n 
almıe ol<lutu vesll<alnre. istinaden la
tanhul vll!\yetıne murac.aatJa ek.~lltme 

tarlhm<lN1 tatıı g-ünlerı hariç 3 ırUn eov
vel aıınmı$ E"hllıy('t ve 942 yılına alt 
Tlearel Odası veısllkalan ile ııelme!eııl. 

en dalların gövde ile hirleştikleri noktanın 
25-50 santim yukarısından kesilmesi ve 
ince daların yakılması, }oaşlı ağaçlar Ü· 
zerinde ve fide halinde kaıiyen ince sö
ğüt dıı.lı bırakılmama.~ı "Urctiyle müca
dele icrası kararla.şıırılmı$Ut. Bu ı'ın 
knnunen mükellef bulunan sahipleri ve
ya kiraaları veyahut hükmi şahislcr ta· 
rafından niyha.et ı. 3. 943 tarihine ka • 

t' 

Kati teminatı Miıktarı sine göre pazarlık suretiyle bin iltı. 
Lira Kr. Metre San. Cinsi 14 bin çifte kadar yün çorap satın 
3521 85 5000 00 Boz elbi~elilk kumıı..ş ahnncaktır. Pazarlık gUııU 2ıs. 12. 
3717 00 8885 00 Kaputluk kuma.:; 942 cuma gUnU saat 15 tir. 

Şartnameler pnırasız olarıılk Anka
ra'da maJzeme dairesinden, Ha.ydar
pa.şa'da tl'!'ellilm ve sevk şefliğinden 
temin olunur. 

(2'275) 117 

7446 00 8900 00 2 - Pazarlık yeri Yenisehir'de 
32RO 03 4657 00 ,, Orman Koruma Genel K. binasında Tesisat yaptmlacak 
3220 42 4611 50 ,, yapılacaktır. 
3160 08 3777 10 ,. 3 - Muhamm<'n berleli 80 kuruş 

(10675) 6764 
Afyon V . ltı.yetlnden : 

3749 74 1770 a<!M: Batta11iye olup taliplerin verecekleri miktara 
Yu.lwnrlıı. clns ve mlktnrlan yıızılı kumaş ve battaniye ayrı ayn Pıtznrlılcla nh- göre yüzde onbeş teminatlariyle misyonda bulunmalan. 

Ayakkabı alınacak 
D. D. Yollan 8 inci İşletme Komis

yonundan : 

Afyon memleket hastanesııım 12251 
lira keel! bedelli eleoktrik tesisatı k&>a
lt zar! usull.Yle ela91!tmeye konııJJnııştur. 

nacakt.ır. Pnr.rlıi;ı 29-12·1942 salı .ırUnU saat 15 te komisyonda yapılacnktır. Şartna- birlikte belli ıı;Un ve saatte ko.-rnis
mf' ve numuneler\ komlsyondn gorUltlr. tsteJ<llleıin yukarıda hlwl:ırında yazılı yona gelmeleri. _10940) 6949 

(10888) 

Mutbak inşaatı 

6961 

Mecmuu (10200) lira aıuhammen be· 
delli tahminen (600) çift ayakkabı mtv· 
cut nümune'i ve şartnamesi veçhile ek · 
!.ihmeye konulmuştur. İhalesi kapalı zarf 
usuliyle ·1·1-943 günü saat 16 da İzmir -
AJsancak'ta isletme binasında komisyo • 
nunmzca yapılacaktır. 

1 - !hale 6. 1. 943 t.arı:tılnc mU.<;adlf 
careamba ırünü saat 1!1 tc, vll~et hü
kUmet blna.'llnda daimi encümende ya
pılaraktır. 

kııı.tı temlnatlarl:yle b<.>111 ırun ve saatte komlsyonc:la bulunmalan. (109331 6969 

Kuru •• •• uzum ah nacak . 
Urta As. Satın Alma KomlSYonundan : 

Miktarı Muh. Bedeli Teminat İhale gilnü saaıtl 
Cins.i Kilo Lira LJra 
K. Uzilm J00.000 60.000 4500 9-1-94.3 saat 10 

100.000 60.000 4500 11 
100.000 60.000 4500 " 11,30 " .. 
100.000 60.000 4500 .. 13 

:: 100.000 60.000 4500 .. 14 
YuS<nnda ya7.ılı 5 kalem kuru uzum kapalı zart usullyle t>l<slltmry<' konulmuş -

tur. Şartnamesi Ankara, Istanbul Lv. Amirliği ile Urfa As. Sa. Al. Kom.da ııörü -
leqlllr. T·ıllı>lerln muv:ıkktıt teminat ak~eıerını beraberlerinde ııetırmeler1 mecbu · 
tidlr. Taltı>lcrln tekllfk•rlnl ve teminat mektuplarını muayyen gün ve Sl\atte-n bir 
saat evvt>l J)06ta ııe de eöndereblllrler. !steklllerlıı komisyona mUrncaaUarı. 

(10928) 6974. 

Erzak ahnacak 
D. D. Yollnn Umum MUdUrJUQ-Unden : 
Demlryol Meslek Okulu !htlyııeı için alınacak aşağıda ismi, muhammen 

hed<>ll ve muvakkat teminattı ayrı ayn gö.sterllmls olan muhtelif ıııda mad-
dPll"r1 4. ı. Hl13 pazarttl'lll r: 15.30 dan ltlbarcn kapalı zarf usullyle 
Ankarn'da Jdnrc binasında ıırı. ı d ayrı ekslltmeye konmuştur. 

Bu lı;e ıılnnek ıııtı>L'llll'rln ııste!tı.. 4 'fsınd.a yazıtı muvakkat teminat ile 
knnunun tnııln ettl{ll vesikaları ve teku!lerlni ayru ırün saat 14.30 a kadar 
komlıııy<>n relııll{l1nc vennelcrı !Azımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden ve Hal'daıııa-
ea'da tı..'&Clliım ı;crll{llndcn temin edilir. (10829> 6901 

Eksiltmeye konulan malU"me 

1 No. lu liste 
2 
3 " .. 

muhteviyatı e-kmek 
etler .. bt?.ıo sP.bze 

Muhıı.mrm!n bedel Muvaıkı'kaıt teıminat 
Llra Lira 

2970.00 
9288.80 
3924.00 
84.90.80 

222.78 
696.60 
247.05 
936.81 

' Memur - Muhasip 
Mecmuası 

M.M.V. den: 
Etimıesgut'ta bir mutbak inşantı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~
ıur. Keşif bedeli 26383 lira 46 kuruş 
olup ilk teminatı 1978 lira 47 kuruş. 
tur. İhalesi 9. 1. 943 cumartesi gilnU 
saat 11 de M.M.V. 4 No.Ju Sa. Al. 

Devl4'tle nıünasC'heti olanlara Ko. da yapılacaktır. KC§if şartname 
faydalar temin eden bu mcc- ve sair evrakı 132 kuruş mukabilin-
muanın 8,9,10 uncu sayıları bir de komisyondan alınabilir. İhaleye 
ar:ı.dıı, :ıeııgin miinrlerecatla nt'Ş- gireceklerin bu işe benzer asgari on 
rcdilmiştir. (130 sayfa fiynu ı beş bin liralık bir inşaat işini mu-
liradır) vaffakıyetle ikmal etmiş olmaları ve 

Her ay çıkıı.n kanım, tefsir, inşaat dairesinden vesika nlmaları 
karar, knrarnnrne, niznmnaıııe, şarttır. İsteklilerin 2490 sayılı kanu-

İsteklilerin (765) liralık muvakkat te
minat makbuzlariyle teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını aynı gün saat on 
beşe kadar komisyon reisliğine vermeleri 
Hh.ımdır. Şartnamesi işletme kaleminden 
:ılınır. (6993-10839) 6877 

3 adet Brinel sertlik ölçme 

aleti alınacak 
nun marlıdeleri ahkamına tevfikan 

Devlet Şura~ı. Temyiz Malıkc- hazırlıyacakları teklı·f , mektuplnnnı u" d .. 1- -·· .. 
rnesi, Divanı Muha.sebat t~·tihad D. D. Yolları Umum •••Ü ur ugunu 

l'hale saatinden bir saat evveline ka. s Al K d kararlariyle Maliye ve diger ve. a. · o. :ı.n : 
kfileUerin tanıimlcri•ıden mil- clıı.r Ko. Rs. vermeleri. Muhammen bedeli (9.000) lira olan 

(10869) 6960 . ~ . rumleri:nl, Profl!OOr ve maJiyeci- ( 3 ) adet Brınel sertlik öl(me .lea 
!erle salahl:yctli Zt"Vatın maliye, ÇinKo levhe alınacak 8-2-1943 pıa7artesi günü saat 15.30 dıı 
idare ve hukuk haıkıkında tad>l- kapalı zarf U5Ulü ile Ankara'da idare bi-
ki yazılarını iıhtiva eden ve ka- d la k 9 k · 
ğıt darlığı yüzünden muvakka· M.M V. den: nasın a top nan mer ez uncu omı~ • 

Ton Numara yonca satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 918 lira 82 

kuru$tur. 
3 - Keşl11'name, plAn, umum1 hU9U· 

si şartnamesi mukavele projesi, eksilt
me eartnnmeel nafıa mi.ıdtlrlilttınde 

görUlür ve alınabilir. 
4 - tste-1<11 olanlar bu ~ gtnnek ü

zere alaC'ııklnn ehliyet ve-;lkaları lcln 
llhnlc ıı-ünUndm l"n az Uc ııtın evvele 
kndar vil~.Yete lst1da ile müracaat ede. 
<'ı>klerdlT, 

5 - Eksiltmeye iştirak tein alınan 

ehliyet vesikası ve muvakkat tE"mlnatı 

havi tl"kllr zartlıt.nnı yukarıda yazılı ı

hnlc saatinden btr saat evvele kadar 
<>n<'ümen rE-lsllttne vl"nnelerl veya ı>OS

ta ile &'ôndı-mıeıcrt llAn olunur. 
(10804) 6893 

Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 
ten neşriyat yapamıyan resm1, · ı · (6 ) · 
hususi müessese ve bankalarla 5 6) Bu i~ girmek imyen enn 7~ lira- Afyon Vilayetinden: 
her yurttaşın elinde bulunması 5 8) Çinko levha !ık muvakkat teminat ile kanunun tayin Afyon Memleket Hastanesinln 
!Azım gelen mahdut mi'ktarda 10 19) etciği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 12251 lira keşif bedelli elektrJllt tesi-
basılan (Memur • Muhasl•p) 5 20) sa:ıt 14.30 a kadar adı geçen komisyon satı kapiı11 zarf usulü ile ekstltmeye 
mecmuasına 1943 yılı için aibo- Beher kilosuna 170 kuruş fiyat rei~liğine vermeleri lbımdır. konulmuştur. 
ne olmağa acele cdinl.z. Geç ka- ıahmln ~ilen yukarıda numara ve Şartnameler parasız olaralk Ankara- ı - !hale 6-1-943 tarLhlne mUsa-
lan~ann albone ücretleri iade e- mikıarları yazılı ceman 25 ton çtn. da malzeme dairesinden, Haydarpaşada dlf car.şaımba günü saat 15 te ViHlyet 
di'.!ecektlr. ko levha 4. 1. 943 pazartesi günü sa- ıe~eıtüm ve sevk §eilijinden temin olu HükUmet binasında daimi encümen-

A BON~ FİYATI : nir !lnyı. at 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. ( 10742) 6944 de yapılacaktır. 
sı 2 formıı hcsahiyle . .:c•lelik a . Tamamına aUp çıkmadığı takdirde nur. 2 - Muvakkat tem!.nat 918 Ura 82 
bonesi 300 kuruştur. <tııtv(' fıır. prçalara bölünerek ae ihale ecıiıebi- Malzeme alınacak' kuruştur. 
m:ıların beheri için 12,li kuruş lir. Şarmnmesi her gün komisyonda 3 - Keşifname, plAn, um:ın:ı hu-
•ammeclilı"r. ....xrillebilir. Kati teminatı 6375 lira- D y: 11 U ,. .. üd- 1 .. ğü. susl şartname mukavele proJesı, ek-
~ "'v D o arı mum"" uru n · sil esi "'Taf MUd" l··~ ·· dır. Memlekete giıımiş ecnebi malı · · tme şartnam .... ıa ur ugun-

MÜRACAAT : Y. Kenan ün. olacaktır İsteklilerin mezkür giln ve ı : - . de görülür veya alınaıbilir. 

dar başarılma.'1, bu müddet zarfında mü 
kcllefiyetlerini yapmıyanlar hakkında 

kanunun cC?a hükümlerinin tatbiki d-
hetlne gidileceği alakadarlara tebli~ 
ve ilin olunur. 

· Yakında 

Kırmızı ~i~ek 
' 

Bu sene İstanbul sine

ma aleminde en beğe
ilen filml erden biridir. 

r BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
Mazi canlanıyor .. 
Tarih şahlanı}'Or .• 

Dahi Rejiwr: 

Cecil B. de Mille'in 

yarattığı 
Türkçe 

Kanii Saltanat 
Claudette Colbert 

Charles Laughton 

Elissa Landi 

Frederic March 

gibi dörr büyük yıldızın en büyük 
zaferi •. Neron devrinin tıldırta.ıı 
güzelleri.. Ba~ döndüren muhte~em 
eğlenceleri .. Kalhleri ıitreten lru 
durmll$ ar;lanları arasında 'aşa.nan 

en kanlı lıir tnr•htir. 
Seanslar: 14.30 • 16.SO - 18.SO
ve 21 de. 4 .. • 

5 .. .. .. 
v~ ml')'V~ler 
yağlar~ 

peynirler 
kuru erzak 15110.60 ll33.29 

sal ; Posta K. No. 866 Ankarıı I ' saatte M.M.V. z No.lu satın alm:ı ı Muhammen bedeli (3267AO) uç bın 1 4 - t<nekli olanlar bu iş~ girmek 
' 419 !' 'komis.Yonuna müracafltlan. ıki yüz altmış yedi lira kırk kunış ve 1 üzere alaca:klan ehliyet vesı:lrnlan 

1 
... '11111 .. ••••ı 

...,. ,,, .(;g.87~. 6951 nıu,.ıkkat te~U J.1j5 ... 06) .iki ;ı::üz kı,rk Jcin ihale lf(lnünden en az ÜÇ &iin fN• 



~ ... ...ı ........................................ .... 

Halk Dağıtma Birlik 
Reislerine ve sayın 

halkın nazarı dikkatine 
Ankara Valiliğinden 

1 - Ekmek kartları 23/12/1942 gününden itibaren 
Çankaya Kazası Birl;klerine Kaymakamlıktan, diğer 
Birliklere lktısat Müdürlüğü ambarından veTilecektir. 
Kartların derhal alınması, 

2 - 24/12 1942 gününden itibaren de halka tevzi 
edilmeğe ba§lanacak ve 31-12-1942 ~Ü sonuna ere
cektir. 

3 - Dikmen, Etlik, Ker:ören, Mamak, Altındağ, 
Fevzipaşa 3 ve Cebeci 9, 10, 11 ve Aktaş, Kavaklıdere 
Birlikleri ekmek kartlarını calı§ma yerlerinde, diğer 
BirlikleT de evlere giderek dağıtacaklardır. 3038 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, - -
Mobilya ahnacak ~ 

--------- -- ------ Sümer Bank Umum Müdürlüğünden ----- -- -: l> 83.nkamız merkez binası eube ve !ICTV len için lüzumlu ccman 52 par. : 
: cadan Uıarct muhtcltf clns mob b'n kopalı zart usulble eksiltmeye konul - _ 

= ~h~ = 
: 21 Eksiltmeye konulan b:.n tahmin olunan bedeli <4500.-) liradır. : 
: 31 r~lltme evrtı.kı Anknrn da Stımerbarı.k Muıımeltı.t Şubes'.ndcn 1kl lira : 
: mukabilinde alınacaktır. --- 4) Muvakkat teminat ml:ktnn 340 liradır. : 

S> Eks ltme 30-12-10'12 tıırlh ne müsadıt ca.nsamba KilnU ıant tfl da An· : 
_ karn'dn Silmerbıınk Umum Müdür!Ul!'U lnsant Şubesinde yapılacaktır 
-- --: 6> Trkllt m~tuplarını havi zarrınr kapalı olnrtı.k ihale ııünü saat l:S c : 
: k dar m ıld>uz mukab!l ndc Ankaro'dn Silmerbank Umumi KAUpHC:tnc tcs· : -- Um olunncaktır - ---: 7> Postı:ı ile gönderilecek teklltlcr nUıııyct lhnle 11.'latlnden bir ıaat evve- _ --- !ine kadar ırclmb ve zarfın kanuni sC'kllde kapatılm14 olması IAzımdır. P09- --= tada vaki ol:ıbl1ccck gecikmeler nazarı ltlbare nlırunıyacnktır. -: 8 ı Banka lhnlcyl lcrnd:ı i!ct't><'stttr. 3037 = -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

t;:=====~ 

Kadın Terzisi 11 

Selim Emre 
Dress designer 

Yalnız bugün ve yann modellerini 

Belvü Palasta saat 15 te göstermek

tedir. Siparişler sabahlan da kabul 

~~=e=d=il=ir=·=·=·========================~ 
Erzak ahnacak 

O o. YoUan Umum MüdllrHICiln<lC'l'I : 

idare 1ııiC t.eskllltı ihtiyacı tç:n alınacak aea~ıdn ıamı, muhammen bedeli 
V( muva.Jdml teminatı nyn ayn ııöskrllmle olan muhtelit rııda maddeleri 
4 1 1943 pazartesi ııt!Ml saat 15 tl"ll itibaren kapalı zıırt usullıYle Ankarada 
ldnre bln:ı.ııındn 11ra üc ayn n:rn eksiltmeye korunustur. 

nu işe ı;irmclc lstl)'cnl.crin listeleri hizalarında yazılı muvakkat tA!mmat 
ile kanunun taY1n euıtı vcelkalan ve tckllllcrinl aynı ırün .ant 14 e kadar 
komisyon re llf:lnc vermeleri 111.zımdır. 

Şart.nameler parasız olarak Anl<Ara'da malzeme dairesinden ve Hayparı>a• 

ın da tesellüm Gclll~clcn temin ııdlllr. (10828) 6902 

Muhıım.men bedPJI Muvaıkkat teminat 
Eksllbneye konulan malzeme Lira Lira 

ı Nolu liste muhtoviyatı kuru fasulye 60.000 4250.-
2 " kuru nohut 60.000 4250.-
3 .. .. .. p~ 250.600 13750.-
4 ., " " bulgur 45.000 3375.00 
5 " ,, kavurma 135.000 S(X)().-
6 ., ,. mercimek 14.000 1050.00 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ----- En güzel yılbaşı hediyesi, hakiki vitaminli ------------ BEL FAM --

--------------- kremleridir -- ----- ---E Kadın, erkek, genç ihtiyar herkesi memnun eder. E 
':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Yarım aı.;ırdan fazla bır ?.am:ındabert -~~· 
ilaç.farı vardır. -Bu. SO seneden fazla tecrübe 

ve deneme demekcir. ·iJ~. salibi. yilksek 

ve umumi olan itimadı hu muvaffakiyetJere 
borcludur. 

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Bclrdiye Reisliğinden: 
ı - Çalı,arak vazİ)eıte olnııyan veya beoıini bulunmıyao ıaksiler bek 

leme mah.ıllcrındr ve cıtddekrdr durmıracakıır 
ı - Bekleme mahallındc •·c caddclrrde duran ca.k~iler miisıcri almıya 

mecburdur 
~ - Bau şoförlerin müşıcrilcrdcrı fazla ücref taleberıikleri vaki ıika 

vcılerden • ôi;reoilmışur. 
Şi1dlyerı olanların 1358 - 1362 • 2911 • 2470 • 2960 • 2713 • 2956 • 2890 

numaralilra ıclcfonla müracaaıları rica olunur (10281) 630' 

- -

M.M. Vekaleti Deniz 

İnşaat ilanı 
İz.mu Dı·niz .SiL Al. Ko. dw ı : 

l - Muhammen ke~if lıcdeJi :S96llı 
lira 11 kuruştan ibaret olup gusteri
lecck bir ınıı.lıal.de yaptırılacak olıın 
bir fırın lıinnsının pazarlıkla ck,ilı. 
rııesi 24 İlkklimın 19ı'.? peJ1il'ınbe günll 
snat 16 da İ11111il'tc Tersa'le knpısın
dakı komisyon binasında yo.pılaraktır 

2 - Muvokknr teminatı 4232 lira 
ao kuru tur llıı ise alt fenni ve husu_ 
si şartnamı-lcr, keşif, proje ve snir 
ilıcili e\'r ık, mahalli emniyet ııımliir
lııklerinclen çıknrılnn lıCisııiılıal ve Nn
fin '.llldıırlüklerindcn alınan chliveı 
vesikalo.rı'lı hnnıil isi eklilrr lıt'r ~iin 
komis,·ondn ır ırülebilir. 

3 - l'ar.arlıii;a i~irak ederek talip. 
lrrin yuknrııln vaııh teminııt ve vesn. 
iklrri,·le hirllkte helli gıln ve sanıtc 
koıııis~-ıına ııııirar~atlan . ı ı ıı 

DAHİLİ YE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Dahilıye Vekdletioden: 
Dahiliye Vekaleti mcrkeı !eşkila

tıııda milnhal buluoau 15 ve 20 lira 
maa;jlı kiıtıplikler için mUs:ıbaka ıle 
memur ıı.hnııcaktır. 

MUsabaKayıı girebilmek iı;inı 
1 - Memurın knrıunurı 4 Uneil 

maıldesinılekı şeraıtı haiz olmak. 
2 - Askcrli~ini vapınıs bulun-

mak. 
3 - Bu §eraill haiz olaıılarılnıı 

lise mezuıılnrı 20 ve orta mektep 
nıezunlıırı 15 lırahk katıpliklere ta
yın edilebıleceklerincleıı mUsabaka 
tnritıi olan 21\. 12. 9t:.! cuma ı::Onün
cleıı bır ı::Uıı evvelıne katlar hııviveı 
cılı-daııı, tahsı ı belgı·sı. a•ı şahadet
namesı ve doktor raporu vr clog-rıılıık 
kağıdının ve lise mezunları olnnlıı
rın yüksek bır mektebe kayıtlı bu
luıımnchklarına dair veslknnııı Ve
killik Memurlar Sicil ve Muo...'Jlelli! 
Umum MUtlllrlüğllne tevcll edilmiş 
bulunmaıı.ı lllzımılır. 

(10806) 6836 

ANKARA BELEDİYESİ 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

An.kara Belediye Reısll~lnden: 
ı - OcUncu maddede yazılı nususıaı 

'>CledlYe tembthlcM ıı.raaıno aıınmıstır 

:ı - Bunı.ııra aylon nııreket edenıeı 

160.l! ve 2!17!> numaralı kanunlara ~orc 
cezalandınlacaklardır 

8 - A> Ibtl)'ac maddelertnııı ClaC"ıtı· 

:nıncıa ve bunlar için kart verlllatnde 
BI Na.kil vuıtalarına blnıate. 

C) Umu.mJ yerlere &1r1e ve cıketa haı 
ınn blrbırt ardı sıra cıızıııneıen mccbun 
dlr. (3\09) ~92 

Kurşun alınacak 

Ankara Rclrdiyesinden • 

ı - ( 10) ıon l.:alfat kW1Ufl\l 1' 
giin müddetle ~c karıa.l.t zarf usuli)IC e.k· 
~ilımeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (12.500) lira· 
dır. 

3 - Teminatı (937) lira (50) ku • 
ru,ıur. 

4 - nu i,in 2?.12.194'2 salı günü 53• 

aı t l de uılibine ihaJe,i mukarrer bulun· 
duğundan ,arınamı:,,ini gfümck İstİ)cnle· 
rin her gün cncumen k.ılı:minc müracaat
ları ve bıeklilerin de 2490 numaralı ka · 
nuoun 43 üncü maddesi arahaıi <lairc · 
sinde ıanzim t"C.!eceldcri tt-4.:lif mektupla • 
rıııı ihale günü olan (29.12.942) •alı gÜ· 

nü saaı oruı. kadar Belediye daire inJe 
muıeşckkil ennımcne vermeleri. 

(107851) 6793 

Odun alınacak 

Bclc<lire Reisliğinden : 

l - Su işleri için alınacak 11 ıon 
odun için htckli çıkmadığınd.ın ck,ih· 
mesi on gün uıaıılmı,ur. 

rur. 

2 - Muhıımoıen hedcli (6on liradır. 
3 - Teminaıı (45) lira {38) kuru~ -

4 - Şartnamc~ini görmek isıi»enle • 
rin her giın encümen kalemine ve i\ıek· 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere -

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

Müracaat: Posta ku · 
tusu 102. 253 

Memur ahnacak 
J'. C. ;/,irant il mkası \lcııııırlıırı Te

k ıııt Saııdıi;:ına ııııısabo.ka iır11ihaııı İ!P 
ınrııııır alrıııcnktır 

fııılıhana ı.:irıııe Rnrtlan : 
l - Sıhhi durumu, yaş ve hııl trr_ 

cüıııe:.i iıibari) le i tlhılaınınn ınnııi 
bir lınll lııılıınınarııak, 

2 - Erkek t ıliııler lı;İn askerlliHııJ 
~ aııııır~ olrnnk, 

İıııtilınn<ln knmııanlara tahsil clert"
crlı•rine \'f! :rn5•ı sayılı ka•ııınn gorc 
n) lık \•erilecı•ktir. 

İmtihan 25.12 lH2 tarihine ıııiısadif 
rıımıı ınlnü sanl ı 1 te B::ınkıı lıhasın 
d ı ) aııılıırnktır Talipler iııı11.lıan gCi_ 
ıııirıdc•ı e\vel rnakı ıııihht>lı·lcrivlc 
lılrlil<te 'l'f'knilt S ını'lığı '.\fııılıirlıiii'Iİnf' 
mıır ıcnat eımelidirlrr. :ın:ıa 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YA~AT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartmanına 

nakletmistir. 

Daktilo alınacak 
Ankara Tlearcl ve Sanayi Odası Rl

>nsetlndcn : 
Oılıımızn lmtlhıınl,ı 100 lira üt>retll 

bir ıl:ıktllo alınllcaktır. lstl"kltlerfn bir 
harın zartı da mürncanllnn 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
O. O. Ankara Hastanesi 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hastnlannı Yenl.ş<-hlr Atatürk 
Bulvarı And Apartmanında kn· • 
bule başlamıştır. Tel: 5507. 

162 , __ . ___ _, 
Satılık tuğla 

NAFIA VEKALETİ 

İskele yaptırılacak 
Nalın \ cklı. lctl.nıd= : 
lstnnbul vlJA>ctl dalı 11.ndc Z<.•yllnbur

nu ve Mııllm>e me\ldlcrtnde yaı•tınlacnk 
bct.oruımıe Ltj(cJcler ln4a4U kapalı zart 
usuUylc ll)Tl ayn elkstltmeye konulm11&
tur. 

l) Z~-:ttnıbumu ısıceı t tnsnaunın mu
hammen bc<lell 550.000 ve muvakJc:at te
minatı ılıı 25750 llra olup eksiltmesi 7-
1-1943 tarih ne tcııacıur eden pcrıımıhe 

ırünü saat lG da ynpılal'aktır. 

2> .Mıılteı>c L"'1tetcsı lnenatının mu -
hnmmcn IX'dell 420.000 llrn ve mu • 
vııkknl tc:ımlnatı da 20550 lira olup ek -
5'1tmt'ISI 8·1·1943 tıırl:hlne le8adür eden 
cuma giınü saat lll <la )'llJıı!ııral<tır. 

3) Eksiltmeler Vckllletlml.7. Demir • 
~ollor t~at Dairesindeki eksiltme ko
m yonu odasında. )npılarnktır. 

4 ı Eksiltme 1511rtnamesl, mukn vcle 
projesi, bayındırlık ~ler1 genel $8rtnn -
mcsl, proje ve kes C hütrıs;ı cctvttll, va
hkll kl)'ıuıll ttyn,t cel veli, rcnnl ve hu • 
sus1 ıartnamedcn mürekkep b r takım 

miln ıka!l.'l cvrnkındnn 7.eytlnbumu ıs -
kclcs!nc nlt olruıı 27.~ lira ve Maltepe 
il;kelcs!ne nlt olanı ıla 2l 1 ra muknbl • 
!lnıl,. ctcmlr)'ollar tnsanl d ılrt'Slnı•cn tc· 
tlnrlılc olunaı 111r. 

5> Bu <.>ks tmclerc glrm<ık >enler 
hN türlU fl'nnl ~e mnll lktldart:ırınl 

ırö.,trren \'csikalannı da b:ı!i"lıJ.ae:ıklan 
birer lsthfayı ok:dltmcler1n )'apılncaltı 

gUnden en nz ilç glln evveline kacıar 

\'CkAlc' tmlzl' vı•ren-k ıtıre<·cklM'I iş l•~n 

birer rhllyet n-s kası lstlyeccl<lcr ve 
bu ves kalan Tckllr z::ırtlnrtna koyıı • 
r.nkLnrdır. Tayin edilen müddcttt'n ııon

ra yapılarak mürnenntlar nnzarı IUl>ll -
re nlırımıyn,,nktır 

r;ı Bıı cks itmeler len teklif v<ırmck 
tıycnll'r tl'kltr zıırrınnnı 24'10 numnrıılı 

kanunun \'<' ek" llmr nrtnıunl'!llntn ta
r!Cntı da rrstndc hn7.ırlıynrak rkı;lltme -
!N'ln ynrıılnrnl':ı santt"n h 1' S.'lat evveli· 
ne kndıır numnralı ınıtkhuz mukabil mir 
d('!Tllryoltnr lmınnt ek!;J tme komisyonu 
haşknnlıf:ınn vı>r~eklN'<l r 

(10ı:ı!l2l G!'l34 

Atölve inşaatı 
Na!ın Veklı.lctlndcn : 
lı K ııalı zar1 usu 1.Yltı yııııılnn ek -

sıLtm<.'<le ll'kll cıJunanııısı ııoı.u; ı.~ıYll". 

.l-1!!0 ~ılı kanunun 40 ıncı muddcsı 

hükmüne gor<.? pazarltkla üı.alct>lne kıı. -

rar \erilen 303.3.'lS 11.ra keşU oolclJI 
~'iklşeıhl.r UO!ac Sanal Okulu bir knUı 
tcs' IJ.t:ı ıı.tolYcsl binası bışnatı (eloktrlk 
lt!Sısatı hıırltı p117.arl kin Uıldblnc ihale 
t.><t lı•t.>ektlr. 

21 Pazarlıkla Uıalc 28· 12-1942 pa -
zartC61 günü s:ıat 15 tc Anknra tin bil -
; ilk Evka! ııpartımanıooa Mesleki ve 
Tclml:k OtreUm Müstesnrlı(:ındn topla -

100.000 adet tuğla uygun fiyntlrı nacak \•tkllUk ihale komisyonunda ya -
satılıktır. Mürncnat Iluğdny 8 !osu pılncnkUr. 
karşısında arabacı dilkkfınında Seyfi 3 n~ ms:ıal l<;ln Hlzunılu oıan etmen. 
Tel: 1116. 394 to ve demir Vcl<illlkçc tcm\J'I edlk'cck -

Ur. 

Sayın Halka 
Belediye Reisliğinden: 

Zayi olan ekmek kartları 
yerine son tevziat devresi ııo
nuna kadar yenisi verilıniyc. 
ceğinncn ek..'llelt kartlarının i
yi muhafaza edilmesi sayın 
halktan tekrar rica olunur. 

10890) 692~ 

Terzilerin nazan dikkatine 
Hakkı Bilal Ç.orum telası ı;elmi)ti r. 

Bclcdi)c karş1'ı Ahmet Diker'de u)gun 
fiyatla •atılmakıatlır. 510·367 

PARDESÜLER 
Palıolar, Muşambalar, Trençkotlar 

Tenıiz dikiş • Zt"flgin çc iı 
l>A:'\'iŞ: Adlİ)"C Sa.rayı karsı•t 222 

'i22-,flt 

Kirallk daire 
Sıhhiye VckD.let1 rıvn.rın<Ia kUctlk bir 

alle leln vl'ya yazıhaneye elverl&ll tele
fonlu ~Is iki oda btr hol. balkon mo -

4) Bu tnşnnta atı proje ve 5artname
lcr. 18 Ura 32 kun.ı.e mukabilinde \'e -
kUI k Ynpı 1şlcrl MüdürlUl!'Unrtcn ve F..s
klşchlı 'ılc .Mıınrtr MtidürlüC:ımdcn alı -
nabıllr. 

5) Pnznrlııtn clrebtlmck '<:in, 
A) 18405 Ura 4-0 kuMJ$tan ~ret mu

vnı...1mt tcmhııı.lın, 2490 r.ıwılı knnun hü. 
kümlerl ckılrcstnde verl.lmı14 otmnsı. 

Bl .naz 200.000 liral~ benzeri in • 
ııantın tcahhOt edlldlC:lne ve tcahhüdün 
ıra olundutuna da1'r vesika cösterllme -
sı. 

cı İhale taı1hln<len Oç ııün l"VVCl (ta
w günleri hnrlç) Nntıa Vekllllt ndl'n 
alınmış etılılyet ~!kasının ibra% edU -

mcsl. 
Dl l!'lt2 senesine alt Tlcnrct Odasın· 

dnn ı;cstkn ahnml.$ olması enrttır. 
(105G9) 6942 

Kayıp 

bUyalı Tel: 1D53. G«c 8307 

Yanda re s m l 
görülen sı:Wık ka
yak öğretmenlerin 
den Fahri Gürses 
) L"Cli aydan beri ka
yıptır. Kcndlslni 
gören nerrdr oldu 
ğunu bllr.Jl ve işi
tcnlerln lnsanlyet 
namına aşnğ:ıdaJ<i 

8028-Ml adrese blldlrmelerı rica olunur. Eti 
Bank Catalağzı elektrik santralında 

11111111111111111111111111111111111.!, muhnsc'bc memuru Fahrünnisa Gür-

!ilerin de 25· 12·942 cuma r;inü •aaı 10.~0 • 
<fa belediye daire.inde müteşekkil encü- - Dr. Niyazi ismet Gözcü 

: ~es. 429 -
mene müracaaılıın. (10903) 6943 : : 

: Anafarı:ılar Kon)'a <nkak No. -

Kirallk daire 
Bfiyfik b r salon, üç oda bir hiz

metçi odası her lürlil konforu hııvl 
mobilyalı olarak kiralıktır. Evin tele
fonu: 6820 Ycnlschlr Se.H\nhk caddesi 
No. 58 knt 3. 425 

MÜJDE 
Noel ve yıllbaşı hediye
lerimiz gelmiştir. Gü
müş altın üzerine her 
cins eşya ve kıymetli 
kumaslar. Ankara Ana. 
fartal~r Cad. CUMHU
RİYET HALI ve 
KÜRK PAZARI AD
NAN. No. 36 Tel: 1157 

U L U S - 24. 1lnctl yıl. - No. 7676 

lmtiyarz sahlbl 
11&.<i&ll Reşit TA!'Kt T 

Neşriyat ve M[iessc..>Se Müdilril 
NAŞIT t Ll'G 

ULUS Bnsı.mevl Ankara 

nlKKAT: Gazetemize 1:önder1len her 
1 nevi y.ızılar neşredilsin edilmesin ge-

l 
rı verilmez ve kayboluşundan dolay 

h!ç bir mesulcyet kn.bul (!(iilmez. 

--- - u 

- 14 Sahi Franko aparııman kaı 1. : 
: P,ızarıc•İ, çarşamba ve cumartesi : 
- ı.:ünleri 'aa· 16 - 19 ara•ıniliı ha•· : 
_ ıalarını kahJI edtcekıir. : 
- Telefon "2591" ile ramlevu 
: 1lınma•ı rica olumır. 408 : 

'iıııııııııııııııııııııııııııııııııı"i 

Satdık lokanta 
llfn ye moydanı Nevşehir Hanı yn

nındn lstnnbul A.şc•vı acele satılıktır. 
k nclC'kllere mGrncaırt. 426 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- -

Satllık orsa -- ----- -= Ye.nl.schir Sıhhat Vd<Alctı ya. -
- nında ~ saha 1ctnde Z78 met. : 
: relik p:uısellcnmlt arm. Uluıı 1lAn 
: memurlutruna mllracııat. ~ I 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııi=' ' 

Kayıp - 934 yılı Sarıkamış krum· 
sının Bard!.z nahlJ:csi llk okulundan 
aldıt;ım beş sınıflı ilk okul ıeııadet· 
namcml ka~bcttı.m. Yenlsbtl alaca· 
'Undan eskls nln hUkmfi yoktur. 

Ankara V. ÇE-Şme J. K.K. O::-m. 
Etem KUzeci 420 

Yeni Sinemada 
Buııün bu ııccc ııtncma dünya • 
sının en cıık bcıtenlterı '2 .sevimli 
yıldızı MYRNAT.OY - wtı.LtAM 
POWELL'İN yamttı:klnn. 

Deli gönül 
Senaı<lnr: 14 30 • 16.30 - JS.30· 

21. 

12.15 te ucuz halik mıı.tınC)Q 

BEYAZ 
HEMŞİRE 

Osman Top~uya ihtar 
Gazmnskc Fabıikası MüdUrlUC:ündcn: 
FnbrLkamız umtmrında lcscllwn Vl? 

tevzi nıomuru Ucrı 15-ll-l!l4:.! tarihinde 
ısurıı c..'<lc..'t'dt adres bırn kmndan ayrılan 

ve sl.cl!Undc mcvcwt adrese yapılan tebll
r:at (adrt'll bırakmadan ganll m«IJulc 
ııtttıı knydl:Ylc iade edücn Osman Tw
l:ll'Yn : 

l) Ztmm<'Unlzdc bulunan ma17.<!mC 
amhnrlnrını devir etmek üzere llAn ta -
rlhlnnden it haren 15 gün zurrıooa tab• 
rlkaya ırelmcnlz. 

2> Gelmedir; nlz takdirde hnk1nnız • 
da kanuni tak bata teva;:;Ul ed!leeelU 
UAnen trol!~ olunur. 3039 

Aranıyor 
Çok kôrlı 

Kıırkurnz ıcnıinatlı bir ııc para· 
~ını işletmek i~ıiycnlcr dan 
maada her gün ,a.aı 14 • 19 arasın 
t!:ı 3016 telefona mürıırandarı 

S'il-422 

Park Sinemasında 
BU GEC~: 21 den lllbnrcn 

YıızblKlrrcıı kışH!k nrdıılann 

~tirııklvltJ c<ıtYrllcn 

Ordular çarpı~uken 
T(lrkcc ııll~IQ 

14 30 - lf'l 30 • 18.30 scanslnrıncta 

Ölüm Gemisi 
Numaralı yerlerin cvvcldcn al

dırılmw;ı rica olunur. 
Tele!on : 1131 

Ankara P as 
Yılbaşı 

tema men 

I salonlarda 

için büyük salon masalan 

tutulmuştur. Yalnız diğer 

yer verilebilir. 

~============================================:::;!/ 

' T~r~in .e~ · ~he~~y~tli . . vak'·.~~.·~.;· \~.~ ~~.,~ . : ·lüzuml~ 
'hadıselerlnı, : bır aileyi meslı.t edecek e~_ymetll .· v ı. 
lnkalip · tarihimizin hiitlin lafhaİarınl • . h~l~n · haıva · -
lerini, flrtınaları, beş · vakit . n;atleri; . i,\~r~m . :~e . kanclllleri, 
takvime dair her türÜi bllcileri .. ~otru •oı~. b\id!r~ her yap· 
rağında cilzel maniler, - ~tlı litife ve hik . .Af..eleri·)le okuyucu 
lannı faydalandıran ve ' etleıldlfen :' .• ;: · · -"'~ ~ : _:,. · .· . 

sAAT:L( .MAA")F : 
duva·r t~kvirrir~r-i . Çıktı · . ' . • ; .. .. . 

Uu eşsiz ,.~ emsalsiz takvimlerin taklitleri .:vard~r. Aldaa· 
· mamak içln ıerek kartonun ü:ie~.inde,. v~ . gerek_ ~)o~arınin u~ 
tünde yazılı bulunan (Maarif Ta\viml) ıııclına . dikk•t etme· 
lidir. Merkezi: fstanb~I M·aıılif' .Kitaphaiıesidir~ 

• - • \. _ ' ·_ - ·~"'T_ •ı~· - ... ,, . ,,_ • • • .'4ııı.<,,.. 1-.. ,•.. :._.. 

Asistan alınacak 
Maarif Vekilliğinden : 

İ~ıwıbul Yiık.;ck Mülıeııdi~ Okulu 
füdmo - Teknik ~ube~inc ıiki ııisıan alı· 
nacaktır. 

Alnıancıı hilen clcktrı'k yükSt'k nıü -
hendi~leriıxk'fl hu •ıızifcye isıekli olan · 
!arın şcraiıi anlamnk ü1cr~ okula nıüra -
caaıl<?rı .(10885) 69fl 

Kiral.k daire 
Yen chlr'de Se niJ< caddesinde 

62 nuınnrada :red.I oda. lid hol, 
lld banyo, kalorifer, ıncak su ve ta
mamen merrue bOYilk ve müsta • 
ktl bir da1re kl.rnUktır. Tel: 5535 

548-412 

40--vatrık 

OSRAM · D ~ Ampulündekl 
Çift dönemeçli ışık. telinin imalln

de elde edil en hassasiyet 

5/10.000 milimetredir. Böyle cüz'i 
toleranslarla ancak Optik Sana• 

uıinde - mesela ÇOK hassas adP 

seler imalinde • çalışılır. 

O S RAM bu gibi hassas ölçU· 

lere riayet etmekle bu ampulleri· 

nin tam manasile idareli olma 

sını temin eder. Bunun için: 

OSRAM -(Q]- AMPULLER! 
Az cerevana mukabil bol ışık verir. 

Sus Sinemasında 
BU GON BU GECE 

Hedv Laııınrr - Jwlv Garlan(.I 

[,ana Turnor - Jısme.a 81c:u:ard 

ı bl dort bU)'Uk art1st.ln yarott.ı:klnn 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
Bu filme mn?ısus aeanslnr 

14 • 16.15 • 18.80 - ~ece 21 

Sümer Sinemasında 
nu GCN BU GECE 

:'>filthlt ve heycranlı ıınhncl9'1e 
dolu nfk ve vazttc tllml. 

NAMUS BORCU 
-< Kahraman Fcıdnl ı-

Türkce sözlU 

SctıMlıı.r: 12.15 • 14 80 • 16.30-

18.30 • 21. 

• .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 
• . . 
• . .. 


