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ULUS BA~~v~ 
Çankın Cııodesi Ankara 

Telgraf: U L U S Ankara 

• r 
Cumhurreisimiz lnönü 

dün saat 8 de İstanbul'dan 

ehrimize döndüler 
Anka.nı, 24 a.a. - Reisicumhur 1 ~met İnönü bu~ 1 

saat 8 de şehrimi:te dönmüşlerdir. Milli Şef garda Bü· 
yük Millet Meclisi Rcisıi Abdülhalik Reııda ile Başve· 
kil Şükrü Saracoğlu, Genelkurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak, Vekiller, Cumhuriyet Halk Partisi Umu· 
mi İdare Heyeti haları, Parti Grup Reis Vekilleri, Müs· 

takil Grup Reis Vekili, Genellrurmay, Milli Müdafaa Ve

kilecl erkanı , Ankara Vali ve Belediye Reisi, Vekalet· 

ler Müsteşarları ve Umum Mikl.lirleri, Ankara MMi 

ve MeA<ez Komutanları ile Emniyet Direktörü tarafın

dan karşılanmışlardır. 

Anlıyarak Pazar günü yapılacak olan 
- p 

Vll. i NCİ ATATÜRK 
dinliye/im! ı KOSUSU PROGRAMI 

Falih Rıfkı ATAY ~ 

ve inanarak 

Ye ni Türkiye taTihinin müs
tesna l-tir devrinde ya§ıyoruz: 
hu devrin ehemmiye tini ancak 
l<.uvay•ı Milliye hatıralarm.a 
kadar dönerek kavrıyabiliriz. 
l<.uvay-ı Milliye d evrinin ruhu, 
\ı'arlığımızı ve hüriyetimizi, 
Yalnız kendi fedakarlığnnız 
ı>ahuma kurtarmaktı. Bu dev
lin ruhu, milli kurtuluşu mü
dafaa etme ktir. Daima harp -
dıtı kalacak mıyız, kalmrya~ak 
tıuyız, bilmiyoruz, bilemeyız: 
fakat harbin dışında kalmak 
için, veya, içinden mu~affer 
çrkmak iç in, ancak kendı ka: 
rar ve irade birliğimize, kendı 
karar ve irade serbesliğimize 
dayanabiliriz. Bu birlik ve ser
besliğin, mad di ve ma nevi kay
naklarımızı Devlet emrine ha
zır bulundurmaktan b~ka da-
yanağı yoktur. . • 

Cumhuriyet Halk Partısm
den olanlar, bu hakikati en u
:zak köşedeki vatandaşın gön
lüne kadar sindinneğe çalı~
caklar, eli gücü yetenler bütün 
memlekette ve halkm her smı
frnda h izme t ve fe dalrarlrk 
duyg~sunu uyanrk ve şevkli 
tutmak için seferber olacaklar
dır. 

Milli Şef, İstanbul kongre
sinde gerek Partili gerek ser
bes vatandaşlardan, en başta, 
bu anlaına vazifesini istemiş· 
tir. 
Dü~man karşısında kola'.!'

lrkla canını vermeği bilen bır 
millet, yurdunu ve evlatlarını 
kan iç inde boğulmaktan koru· 
mak iç in katlanılmas~ ~~rek~n 
fedakarlıkların haın.gısmı agır 
bulabilir? Mesele, bunun ken
disine anlatılmasmdadır. Her· 
hangi bir külfeti yiiklenmemek 
iç in, bozucu, dağıtıcı ve gev~: 
tici rivayetlerle mücadelemızı 
önlemek istiyenler vardır. Par
ti azasının, Türk aydmlarmm, 
kafası ve yüreği ile Türk olan
larm savaş cephesi, şimdi, bu 
fesatçıların ve menfaatçilerin 
aaflan karşısına kunılmuştUJ'. 

Türkiye, kendi zor~~larının 
çaresini kendi milletının fed~
ki.rhğmda arayıp bulamadıgı 
zaman, çaresiz kalmış demek
tir: dört yanma bakışan çare
sizlik içinde, ne karar, ne de 
irade serbesliğinden bahsolu
na.bilir. Beslenme zorluğu m~ 
var? Mahsul krthğı mı var· 
Enflasyon tehlikesi mi .. "!,ar_? 
Bizi çaresizliğe doğ~ s~ruklı· 
yecek bütün bu guçluklere, 
mutlaka kendimiz kendi vası
talarımızla karşı koyacağ~z: 
Ağır hakikat , iy i kö.tü, ezıcı 
'1'eya üzücü, milli selamet ted
biri ise, onu mutlaka bulaca-

i~. 1.k 
Bir yaylım ateşte yüz de ı a~ · 

lmm canm.ı alıp götüren, bır 
akın.da binlerce evi ile, haz
neleriyİe, müzeleriyle, fabrik~
lariyle ~birleri yer e ~e~e!'• bır 
torpilde birkaç bin kı~ıyı sek
sen milyonluk bir tekne ile d~
n.fz dibine yuvarlryan harp, şı
rnalde ve cenupta, batıda ve 
doğuda kaTada, denizde ve 
havıHla' bu memleketi ate~ 
çem.beri ıçme almıştı~. ~ad.e 
geçen yıldanberi harbın .. gı.~dı
ği yerlerde milyonlar dovuşe
rek ve h a rbin cıktt~r verlerde yü; binler aç kalarak ölmüş-
lerdir. 

Ancak kuvvetli ve bir ola-
r a k · ncak kendimize !?Üvene
r9k • :ncak karar birl i;>.imiz i 
~e irade serbes1iğimizi koru· 

<Sonu 1 ll.ncü 61qfada> 

!il ustala Kaplan geçen 
yıllardaki Atatürk 

Ebedt Şet ATATüRK'Un Aru<ara'ya 
ltk ııeref verdikleri ırünün yıklöntlmünc 
rastlıyan 27-12-1942 pazar ırıinü yapı • 
Jacak 7 nci ATATURK koı;U6U proırra

m ı, , Halkevlm.lzde toplanan koı;u kOIT\l • 
teslnnce hazırlanmı$ bulunmaktadır. 

Bu proırrama ırtıre k~u ıu t.ert.ısıte 

yapılacaktır : 
A) Klz talebeler: Türle Hava Kurumu 

önünden saat 14.30 da. 
B> Liseler ve meslek akuMa.rı ta.le • 

belen: Orduevi ön·Unden. 
C) YU!tsek okul talebeleri: Kızı~ 

önUınden. 

D) DüyUk At.atüıık kovusu : Dlıkımtm
dckıl ycrlınden saat 14.30 da bat • 

lıyacal<tır. 

Bu müsabakalara tot!Tak edecek bil· 
tün k1Y.$u<:ulann 27-12-1942 pazar ırünü 
saat tam 12.30 da Hn.tkevlnde hazır bu· 
lunmalan lAzı:mdır. 

1) Büyük At.atüT'k kosuırunda aynı 

zamanda takıuı blrlncWtl de Yııt>ılıı • 
cn.ktır. Taklmlar dörtk'r ldıilden mü -

koşularından birisinde rt'kkcp olup tslrnlC'rl evvelden t~ıt e -
dilip kosu komıteslm:ı vmımı. ohıı-ak • 

-----ı tır. Talrnnlardan Uç klşlnm kosu~ bl· 

B •ki 1 k 11 1 tırmest şarttır. Bu koıJll'Yıt takıma men • ec 1 ac a 1m1 ı ırup olmıyan atletler de serbestce ıPrc -
'1 ~ bilirler. 

yarın geliyor 

Bilet sahıı bugünden 
itibaren Stadyomda baıladı 

2) Bu koşuya dli!;t'r bölıreler de tem • 
sm takımla ~tlrak ctUğl takdirde ay • 
nca bölg~lcr arıısı taJum blr1nclll41 tas· 
n lfl de yapılaca:ktı'I'. 

3) OlnıUar arasında tnftcun b!M!!MM • 
l.'?'I mevzuu bahis olmayıp f<'rd1 dcrcoe -
ıcr müktı.!atlandınlaca'ktır. 

Halkevi Spor Komitesinden 
Z?-12-1942 pazar ırUnü yapılacak 7 n e! 

Stadyom MUdilrluğllndcn : Atatürk k0$USU tein tcabıt edilen ha • 
1) Beşiktaş l.akımı 26 ve 27-12·1942 cu· 

martesl ve ı>a:?.ar günleri birer mac 
yapmak üzere ııchrlmizo ı:elcccktlr. 

kem arkadasların adlan aşaiı;ıya yazıl· 

mıstır. Bu arkad:ı.şlann koşu ırünü tam 

Bu maclar ~in du.hullye ücrcU 50, saat 13 t.e HaUCevlnde hazır bulunma • 
25, 10 kurustur. 

2) BUeUer bugün saat 14 t<'n itibaren 
Stadyom ırlsel~rlnde satılınıya bas • 
!anacaktır. 

* Bölıre Fut.bol AJanlıl\'nıdan 

1) Bcslktaıı takımı bu hatta cumartesi 
ve pazar gUnlerl ~nclerblrl!Ai ve 
Deınlrsp0r takımlarlyle lıkı mac yap· 
ma.k üzere eehrlmlze ıt<.>lecc.kllr. 

2) Maclann programı asatııya yazıl -
mı&tır : 

--< 26-12-1942 Cumart<'fJI )-
Beş)kta~ - GE"flCl~rblrUQ1 

Saat : 15.15 
-( HakOOl )-

ZİYA OZAN 
-< Yan hak<'!Tlleri )

Ferih Esin - Cch'll Oskay 
--< 27·12-1912 Pazar )-

Be&ikt.aş - Dcmirspor 
Saat : 15.15 

-c Hak<'ITI )-
İHSAN TÖRE~IEN 

lan ı1ca olunur. 
Başhakem: Namık R. Katotıu 

Okullar cıkıs hakemi: Ha.ııan örcngll 
YüksE'k okUllar komiseri: Cemal Alpman 
Liseler komıserı: Mahmut Ieıtman. 

Hasan Onen 

Kız taltl'belcr komiseri: Zehra Alaıröz 
Bltlrls yerl başhakemi: Cevdet Arun 
Yazıcı ve koronometrecller: Gazi Ter • 
biye Enstitüsü talebel<.>rl. 
BüyUk Atatürk kotusu cıkı:ı hakemi : 
Kerlm Bükey. 
Bu kosunun takip hnkcmlerl Vedat Abut 
tıısnn Telli, Vccl.p Usanmazer, Halit Kı

ııcer. 

LONDRA'YA GÔRE 

VİCHY 
-< Yan hakl'Ttllerl ı

Rauf Atac - Ferllı F.sln taarruzun 
C.H.P. Umumi başladıi11nı 
İdare Heyetinde b·ıd· .... d. 

Cumhuriyet Halk Par!iııl Umumi 1 1 r 1 
İ<lare Heyeti dün h11flahk toplan-
tısını yııparnl{ görUşmeterılP bulun-
!TIUŞ ve g ereken kararları almı ştır. 

Ticaret Vekili döndü 
Bir mUdclettenberi F.ge bölgesin. 

de tilttin piyasasiyle ve el kona'Il 
nebnti yal!' işleri üzı>rinne lncelem~: 
ler yapmakta olan T!car et. Vekı.lı 
13. Bcbcet Uz cllln a.kşamkı İzmır 
treniyle ~ehrimlze dönmüş ve gar
da karşılanmıştır • 

Mrl. Rommel 
hala çekiliyor 

Kütahya'da varhk vergisi 
Kiltahyn. 24 a.a Rurn.da a•ıhı'l 

Vnrlık verıı:isi listesine ı.?Öre merkeı 
ve kazalnrdaki milkelleflı-r i~ln tnrh 
edilrn verıri miktarı bir rftilyon lirayı 
bulmaktadır. 

Londra, 24 a.a. - Vlch y radyosu, 
Birinci tnırlllz Ordusunun Tunus'ta ö • 
nemli blT taarruza gectti'ıl hnkkında ev· 
velce yaptığı beyanata ek oluak. l>u 
sabahki yayımında GeneoraJ Andenıon 

kuvvetlerinin Fahs köprüsü çevresinde 
kıyıya varnııya catıştıklarını bildlnn1s • 
tlr 

Eskişehir' de 
Eskişeri, 24 (Husuııi) - Eııki. 

şehir vilayeti varlık vergisi listeleri 
buı!Un asılmıştır. 

y ektln b ir milyon üç yiiz b in lirıt-
dır. 

Gene V1clıy nıdyosunun blldlrdltlne 
göre. Cezaylr'dc Orlc>anvllle yakınında 

bir tren yoldaJı cıkmıştır. Radyo bunun 
bir baltalama haN'kctı nctlcetı1 oldutu · 
nu ve amerikan ma.kamlannın bir cok 
kimseleri t.evklt ettlıklerlni iddia etmek
ted1r. 

Londra, 24 a.a. - Şimal Atrlka'dakl 

Soou 3 üocii saf.fada 

Ankara'don giden sıhhi 
ekipler Erbaa' da 

925 barakanın inşasına başlandi 

Son depremden müteessir olan bölgeyi 
gösterir harta 

Deprem bölgesindeki resmi daireler 

çadırlarda çalışmalarına başladılar 

Ulus ekipi 
deprem 

bölgesinde 
Tokat Valisi Erbaa'da 
gördüklerini anlatıyor 

T okat, 24 (Hususi surette giden :ı-rka
daş1mu bildiriyor) - Tokat valhi l.ı:zet
ciıı Çağpıar depremi hasta olarak yat· 
makta bulunduğu hastatıroc duyar 
duymaz derhal merkez ve kazalarla. te· 
masa geçmiştir. Her taraftan iyi haber· 

Bundan önceki depremlerden birisinde kurulan bir 
Kızılay hastanesi 

Resmi makamlara dün gelen m a
lumata göre deprem bölgesinıle ye
ni bir sarsıntı olmamıştır. Kar ve 
fırtınanın şirtdetle devam ettiğı dep
nm bölgesinde yardım ve saglık 
ekipleri yer, yer ve köy, köy doln.';'
maktadırlar. Dünkü sayımızda yaz
dığımız lııs.ın k ıyıbı ve ha,;ar tlı
ı;,ıında tesbit cdilmia bir vaziyet bu.. 
lunmam.ıkladır. 

Sıhhat ve İçtimai :Muavenet Ve
kilimiz B. Hulftsi Alataş diın ak -
§am Toknt'ıı varnıış bııluncnktı. 
Deprem bölgesinde yollann n.çıl -
masına, telgraf ve telefon hatlarının 
tamirine yersiz !talan yurtta~lnrın 
yerleştirilme, giydirme ve inşesine 
devam olunmakladr. 

Ankara, 24 a.a. - Yersarsıntısı 
felfı.kellne maruz kalmış olan Er -
baa ve Nikıı.ır kaz.ıları ile köyle -
rindeki vaziyet hakkınrln. buı:rUn al. 
<lığımız telgraflar sıhhi ekiplerin 
bu köylerde faaHyette bulunmakta 

(SooO 3 üncü 511Yfacla) 

ler alınmış, }-a.lnız Niksar v.c Erbaa .. ile ı---
temas mümkün olmamıştır. Bunun uzc· I Bft•HI'" r " 
rine vali derhal Tokat yoliyle Erbaa')--a 1 er in 8 g0f8 
ha.ceket etmiştir. O gece ~aha kadar 

• Moskova'ya göre 

(SOn u 4 üncü 8aŞfada) si d d et 1 i 
İstanbul (. H. P. R~s hücumları 

sovyetler 
Kafkasya' da da 

Vilayet kongresi 

iılerini bilirdi 
t .. ta.nbul, 24 <Telefonla.) - C. H. 

P. lstanbul V!~ayet koııgroslnin bu· 
günkü toplantısında söz alan hatlı;ı-
1erden Atıl ödül, Esnaf Cemiyetleri 
ve mütehassıs işo;.>l yetiştirilmesi mc
selerini ve esnaf hast.a.nesi. Bedri Ne· 
dim Göknil vurgunculuk ve ticari 
mesclcleriylc Varlık Verglsinln mil
sait tesirlerini, Meliha Avni Sözen 
propaıganda işlerin.in, Ali Sami Yen 
çocuk meselelerini, Profesör Yavuz 
Abadan !ş Kanununun tatbikı ve iş 
sigortası meselelerılni., Niyazi Tevfik 
~uk kulüpleri a.c;ılmasım ve ga7rl
meşru çocukları barındıracak mücs
~eler kurulmas1 meselelerini gözden 
geçirdiler. Halit Yaşaroğlu da İstan
bul fethinin beş yüzüncU yıl<lönümiln
de banliyödeki tene<ke mahallelerinin 
katnınlması dileğinde bulundu. . 

Kongrede söz alan Vali Dr. Ultfi 
Kırdar lş direlktifini Partlden aldı~!
nı Parti 1$lerint prensiıp olıırnık goz 
ö~ilnde tuttuğunu ve bu yılki kon· 
greni.n Parti ha.yatında gö,;dilifü .~on
ırrclerin en önemlisi olduıı:unu so~le· 
dl. Sonradan Erbaa felaketz~el.erınc 
vardım edilmesine karar verıldı ve 
qPÇimlı>r yanıla~ iCla:re hp,yctlne 
Faruki Dereli, Mitlıat Nemli, Hnc<;ene 
Tiga7~ Nur<'t.tin All Bcrk<>k, Hümlt 
Ongunsu. Prof. Sadi Irmak. Cdt\1 
Dikmen. Yusuf 7,iya. BN"n, Par~! ~u· 
rultav delegeliklerine de MPkı Hı'k
met GE'lenbP<'k. Fahrcttin Kerim r.;:,~. 
av Rı>fiık Ahmet &>vengil, Atıf Ödul. 
H;lit Yıışaroğlu se<:l1füler. Kongre 
Mlllt Sef'e ve büyüklere tazim tel
e:rafla;ı cekllme-sine karar vı>rdiktl'n 
qonrll irlare ~eyeti reisi Suat Hayri 
Erköylü'nün t~kkür hitabesiyle kıt· 
pn.n<lı ve kongre d<'leıı:eleri Ş<'rı:-finE' 
belı>rlive gazinoSunda bir çay ziya,(eti 
verl1di. 

Ankara'da dün 

ilk kar yağdı 
Duı iiğle<len sonra Ankaralılar mc"· 
•İmin i lk karını gördüler. Kar taba· 
kası ka.lın değildir ,.e ısı akşam üstü 
~ıftraltt beş derece civartoda idi. Ge· 
ceye doğru yerler buz rotmağa da h~ 
lamışur. Resimlerimizden yukartdakı 
C.H.P. Genci Sekreterliği binasında.o 
Atatü.Aı: anıtının kar altındaki mama· 
rasuıt, aşağıdaki de kışlık kılığiyle bir 
ifaret memurunu göstermektedit, 

• 
gerıye 

atıldı 
Ruslar kayıp verdi 

Orta Don' da çetin bir 
müdafaa savası var 

taarruza 
geçtiler 

Alagir geri alındı 

Orta Don' da sovyel 
ilerleyiJi devam ediyor 

(Ya:ı.ısı 3. iincü sayfada) 

Doğu cephesinde 
APman tankı Sovyet H.1 bcrlcr Bilroı;u dn.in &<!ce 

----~ ıııunla.rı blldlrmlı;llc : ------------------------ ı Orta Don"da kıtalan.mıztn taarruzu 

Va r 11 k Ve rg ·ıs ·ı n de h ı· ç 1 ~~:::~~~~t~~:·r~~Ja~~~,~~~~:ı ~:~ 
den kılalarımız 20·25 kllarn<!Lre daha l· 
lcrlcmlştlr. Höylcltkle sc-klz ırlln zartın-

b i r tôdil yapılmıyaca!r ::..?".::;.~::::.::=: 
noktayı ırl"ri alnr.ış.lardır. Bunlar anı. • 

Borçlarının enez yüzde 
20 sini ödeyen mükelleflere 

bankalarca kredi a~ılması kararlaıtı 

Sümerbank, fabrikalarına lüzumlu maddeleri 
sahn almağa talip; Ziraat Bankası da zahire ahyor 

-( Ya.ıtn ... 1i1ıcü aa7fada )-

BERLIN'E GÔRE 

TUNUS'TA 

büyük bir 
savaş 

başladı 
Müttefiklerden 
200 esir alındı 

Berlin, 24 a.a. - T unus"ta son gün· 
terdeki süküneuen sonra muhtelif kesim
lerde geniş ölçiide muharebeler 21 ilkki· 
nun<h tekrar b;ışlamışıır. Fas köprü<;\i 
civarında bir a lman keşif mü.frezt.'<>İ düş
man hatlarının arkasında İngiliz • Ame· 
dkan is.tila kıtalarına iltihak eden bir 
suvıırt bölüğünii imha etmiştir. Birçok 
esir, 40 a.t ve külli>·etli miktarda mal
zeme alınmıştır. Düşman muharebe mey
danında 100 den fa.zla ölü bı rakmıştır. 

Orta T unus bölgesinde fransı:ı: k0011J
tanlığının emrindeki amerikan • İngiliz 
teşkitıeri Atlas dağlarının doğu sırtların
da kıtalarımızl.a ıeınasa gel.meğe çal.ışmt'· 
!arsa dıa kuvvetli öncü mihver müfreze· 

.(Soou 3 üncü sarf ada) 

sında l\Ulıailovo - Alckslyc\"skl. Kovo -
dezl, Mnn'kovo • Brezov, Sillvanovka, 
bölıre merkezle!( .11den Skasouskaya "'e 
MUuciıVikasa, l>uyük dcm!nol lst.a.:;yon

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Amerikan 
kuvvetleri 
Dakar'a 
cıktılar 

..;> 

Liberya amerikan 

sömürgesi mi 
ilôn edilecekmiş? 

Nevyork, 24 a.a. - Associated P ress'in 
verdiği iki hahere göre, amerikan k ua. 
!arı, Da.kar'da karaya çıt<nıı}laı:<lır. 

Kıtalar kara}a ınera.,im,iz çıkmış Ye 

derhal İ>e ha~Janıışlar<lır. Kıtalar gemi 
ve uçaklarla "arJıkları 1aman fraru.ızlar 
tarafından ka.rşılanmışlanlır. Fransızlar 
vekarlarını muhafar.ı etmekle beraber a· 
merikalıları do-ıluk ve işbirlij;-1 ruhu 
içinde kabul ediyorlar. Amiral Gla."ford 
ve öhür uha) tar hükümct heyetinin mi· 
\afiridir, Erler framız erlerinin bulunduk· 
!arı kışlal:.ra )Crle~ıirilmi~lcrdir. 

Li.berya A merikan 
sömürgesi m i oluyor? 

Sıokholm, 24 a.a. - D.N.B. ajansı 
hil<li rhor: Dacen~ Nyhetcr ı;:a?ete-.ine 
ı.:örc, Afrik.ı'd,ıkl Lihcrya cumhuri)'cıinin 
Amerika ~}nıiir~t·,i iUn edileceği hak· 
kııı<la Ncws \'V'c·ck ı;:.ızcıcsin<le çıkan ha· 
her Lon<lra'nın doğru haber alan m.ıhfil · 

!erinde te)·ide<lilmcktediı. Öğrenildiğine 
göre Amerika lıiikünıcti 1.ihcrya'<la idare
ri fil<.>n ele alarak ingıliıleri hir oldu· 
hiııi karşı~ında bır:tknıı~tır. Sômürıı:elcrle 
ilgili inıtiHz mahfillerirı<le amerikalıla- -
rın Afrika' da )erlcşmesi i~ İ karşılanma· 
mıştır. liherya'yı iu:al eden amen"kan 
kuvvetlerinin zencilerden miırekkep oı. 
duğu bildir.ilnıekt..-dir. 



Kı·----... 
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A VRUPA'NIN Almanya tara
fından ltsali üzerine blrçok 
bükü.metlerin ~ltere'ye 

91fınd1Jı malQmdur. tık lllUIAya 
utnyan Polonya'run hükQmetl Lon
dra'dadll'. Norveç. Hollanda, Belçl
.ka, Ceka.lovakya, Y\l&06lavya ve 
Yunanıatan hilkilmetlerl de Jngiliz 
devlet merkezınde bulunmaktadır
lar. Hilr franaız teşkllltı blT hQ
kümet olarak tanınmamış olmaık
la beraber, De Gaulle ün başkam 
bukınd u "Hllr Fransa Komitesi", 
1ngtlirder tarafından blr hükilmet 
muamelesi aörm tedlr. 

Bu hQkllmet erin b rtOtu btzim 
tnailtere y1 ztyaretlmlzle alAka
landılar. Guetectlert ve balın ata· 
1e eri ind~miz Savoy ote1me ~ 
!erek blzlmle görilştiller. Bazı hU
kOtnetler de b eri yemeıte dıwet 
etmek nezaketini gösterdiler. Bu 
nme enle-ki temaslar, Avrupa 
h k met] rtnm harp ve sulh me
Mleleri hakkınd görüşlerini da
ha yakından anlamak fırsatını bi
ze verm1ştlr. 

Söylemet !Qzum yoktur ki hep
el de leaal aıuıxıa bulunan mem· 
leıketlerintn bU&'Onkü vazlyetıerl:n
den .ı,klyet etmiş rdir. Bu mem
leık Uerde waJden sonra kurulan 
hUkUmetıer vuıtaslyle mJılıverJ.n 
sır titi icraat ve faalı.yet, Londra
daki hllkllmetlerin acı renkldle.rl.De 
hedef olmaktadır. Onlarır iddialan 
eudur: devletler hukukuna göre, 
bir memleket aakerl lşaal altına a
h'ndı ktan sonra ıu ha kadar reji
minde hiç bir det ya.pılıımııız. 
lual altına a ınmıt topraklann ve 
bu topraklarda yaşıyan halkın tabi 
olacaklan muam le de devletler hu
kukunun kaideleriyle sarahatlan
mııptır. HalbukJ ntlhver, bu kakle
lere riayet etmlyerek her me.nıle
lcette ltaalden eonra birer "kukla" 
hW<tlmet kurm~ ve bu hll'kOmet· 
!er vuıtıuı!ı)'Ie deovamh görilnE'll ic
raat ve faal yete ılrkımlştlr. Bu 
faalb'@tln hed fi, bu memleket
lerin loprakJahnı ve halkını mih
verin harp gll,v .-rı u nınd sôm0r
~kt1r. Tethle ne halk n yala 
ıreot rl meclne 1 ı' or Yola geJ-
mfyenleT da n a ır mı.me-
le reova ~ or. 

?ste temM ett mlrı hOkllmetle
rtn heps bu gör IPrln tfad nde 
Adeta tlfak et M"d H Pli de 
aeal1 yu an aynı ~ er! .IG)'ledi
ler Garbi Avrupa m('flll eti rlnm 
htikQmetıer yle tem anm z d h 
• olralllftur. Yalnız B 1<: k ılar, 
sert dönerkeon t kr r Af ka'dım 
sececıet b ld 1 r nden b Bel
çika lcıoncotıunu z)yarete dav t et
trıer, Bu dAv~ k bul etm k esa
•n uzun olan SPVatıatim dı.ha zl
)'ade uzatmak demek olacaJbndan 
oııık entereun olacağını b 1dlğirnlız 
halde bunu reddetmek mecburıye
tinde kaldJlk. Fakat anladı.k k Bel
Clbhlar Kongo eömilra !erine bil-
70ık ehemml:yet ven>orlar. Ve top
l'Slan çok zen&in o an bu mem· 
Jeket, Beldka'ruıı •Ulltya utramıt 
bulunmasına ratmen, d~ıcıkratla.r
Ja blrlıkte lısbirUtl yasımaktadır. 
Bili de bu ifbl.rliilnl söstermek ıcJn 
dlıvet etmek iıltiyot]ardı. 

Hilr Fransa komlteslnin bLr ak
lmll yernettrıde bulunduk. Londra· 
mn tallUunll bir fransız lokanta
anda vertlen bu yemekte, o SJrada 
Londra'da olmad1'ından De Gaulle
Gn kendllll bulunmamakla beraber, 
1Wkuı aritadatlan ve gazeteciler 
bulundular. Aradan b rkaç 8!Y ıeç
tlllnden. o amandanberl Fransa
da vaziyet ~r. Faıkat bu 
komite lzala.rtıyle yaptığım Uinaa
ta kendilerini en ook Darlan aley
hinde 95rmilftQm. PfWn haıkkın
da alır bir 9i5ız .Oy! ınOO er. Yaşlı 
oJdutunu, brf niyetle hart«et ettl
llnl. bununla beraber tuttuAıı )'O

lan ......... iclrl tellıketJf olduınanu 
'911rttJlft'. Laval'in bO)'iiılc ıucu ol
dutu !kide bir er stirlllmekle be
raber, sucun Uırlı nı Darlan'm 
O.rinde t®lanut ırtb aörUnUyor
lardı. HOr trans z ar. De G ulle'On 
J'rana da prert Mı ~tkce art
makta oldu.tunu, ırer ıtl al
tında bulunan Ye re ~ V <."hy'ye 
bıbl o!Ml Fransa le v kınd:vı tc.-
- halinde bulund klannı v lt
caı kuvvetler ne karsı mukave-mf' -
tin atttlkçe lf'rtl mekt.P. o <t ı •unu 
llt'led ler Franea'run mınt hıwra
nn olan 14 tc-mm\1'% eçf' hPnD:z 
... llıltı hafta o mu.tu. bu ves lf' 

l'ranaa'nm her tarafında numa
r nmld ihnı v"' frnn 7.lnnn St 

Nmatn> 1-kınmdıı nırill?.lf're yar
dlmda bulur,,hı.Jc rmı h ldinl ler 

ra.tO"m hOr fr nsızlııra gl\re 
tleardım vardım llrmek n frnn-
- hlf kının " k vv("tleor n" luır·, 
il .,.rıc anmıt an b tı • mPVZ u n· 
~ F ht in ,.,.. w lllTlf'· 
IWtlıltlar <:ıırhl AVJ'Ulf)11' :va ~,.r ~
bl11«:t* ofurlaru, frıtTllll1' hıılkwıın 

Jeelrf nnhmma ,nlVf"TI ı '"l'ıi 
..,,...., 01' m volk1 ır ld hoın 

lllr Frıın•ıı' n k l"t ıl ını ~""""" • 
!'at rt ,...,.r ~nl!P J"l\rm...ı.-t .. vP 
~ıt.Mdn~~ld.. 

Polonya Hıısvf!llı: !:ılknntk 'nln 
• Pol~a hmctlmet erklnmm da

olenk da bir aı1csam ~r· 

duJu ma!Qmdur. Bundan sonra Po
lonya hUkUmetl Londra'da yeniden 
kuruJmus ve Slkor9ld BRf'/eklılllie 
g~miştir. Polonya Başvekilinin 
bUyilk b r vatanperver ve tecrUbe· 
li bir asker ve devlet adamı oldu
ğunu anlamak fçln kendisiyle bir
kaç daıkUta gôrllşmek kAfkllr. Ye
mekte görüşürken, kendi.sinde, Po
lonya fellı.ketinln biltUn acısını 
p.hsında tem .. uı etmı. bir edam 
ha ı vardı. Memleke(.ln ve m iletin 
maruz kaldıitı muameleden baıh9e
derken yUrett mhyan bir adam 
elbi konueUıYOrdu. Bunmıla bera
ber, metin ve kahraman bir asker 
olan SW<onık.l'nln ce.aretı kınlmıe 
detildlr. Pol<ınya bp.kUmet adam· 
larlyle konuıurken, kendilerinden 
önceki Polonya hükOmetl tarafın
dan taıldbedUen polttl.kadaki yan
lışlrJılan M:tktan tenkkletllklerlnl 
gördüm. Fakat bu 18ıhada mesull
yetlerin araıJtınlmaın 11rası olma
dıitmı .IG)'lemeıkte de !tutak etmlt
Jerdir. 

- Her l8Yden önce Polonya'nm 
kurtuluşu bahis mevzuudur, dedi
ler. 

Polonya'nın mnatakbel hudutlan 
haıld<ında eordutum suallere aldı
ğım ceva,plar ııöyJe hulAsa edilebi
lir: 

Polon~alılar bôY'le bir meselenin 
bahJs mevzuu olacaiıru bile kabul 
etmiyorlar. lng !tere PolollJ'a'nın 
eski hudutlarını ~aranti et.mlşt.lr. 
Gerçi Rusya 1939 sene.t IOllbaba
nnda, Almanya ile lmzaladıtı mu
ahede He PoJonya'nuı barzı toprak
larını ilhak etmişti. Fakat Rusya 
bu muaıhedeyl fealıetm.ıetır. Bu ha
le göre, Polonya'nın taksimi hak· 
kındakı anlaısma da ortadan kalk
rrue oluyor. Polonyalılar, Ruaya'
nın, Nkl Polonya hudutlannı tanı· 
mazlıık edeceihıl aanmli)'Orlar. O 
akl8Ql yemekte temM ettiiknlz 
bQtiln Polonyalılar, memleketlerl:n
dekl halkm ltca1 kuıvvetıerJne kar
eı mukavemetlerlnden ve muhtelit 
cephelerde dövllten Polonyalılar
dan a-ururla baMettiler. Memleket
lerinin tuaı edllınlıl ohnaıauıa rai
men. Polonyalılann hAIA karada, 
denizde ve havada d6vllşmekte ol
duklannı 861Usleri kabararak an
lattılar. 

Yunan hOkQ.meti namına verlen 
ziyafeti kabul etmekte huausl bir 
memnunhıık duydutumuzu llÖYle
mete IUzum yoldur. Davetçilerl
mlızirı blrçotlyle tahaan tanıfeyor
dUık. Ba.zılan Anlcara'da yunan ae
faretlnde hizmette buhmmutlar, 
bazılan da Tür~ iyi konuean 

Günde 25 kuruşla 

ac bir yavruya sıhha. Y8 

hayat kazand11abilininiı 
Cocuk Eıllraeme Kurumu Aı*ara'cla 

mekteıılenleld za.yıt OC>Cl*larla aut ca • 
tında COCllA'U olan analara aıcak etli 
,yemek vemHSıedJI', Milr.t&n (600) il bu· 
lan bu adedi .)'Ul'ttqlan.ını&ılı •ca& ve 
)'akla a.Wcalal1yle bJnJere C1kannak cok 
kola)ıd.U'. Her1tealn wırebüecetı a11D4e 
2lS kunJe za.yıt bir yavrunun alhha.t ve 
ha.Yatını temin eder ~vet ırUnde 25 ku· 
~ azııneamayınıa. 

sır aap iplik I* demet c~tt datıı • 
maktan korur. 

Elektrik, Tramvay ve 
Tiinel işçilerine zam 

ı.tanbol, 24 <Telefonla> - Elek· 
trik, Tramvay ve Tünel ı.ıetıneııı 
mlistahdemlerlne be8lemeie mecbur 
olduklan beher nuıu. balına beter 
l ra zam yapıldL 

Birmanya'dı Maawe'ye 
batı akını yıplldı 

Yeni Ddfıl, M a a - Harp tebllti: 
Don amerlk"n ve lnsill• aTcılarındao 
mürekkep bir tefktl Birman1a•da Mal!' 
we çnresine hücum etml~tir. Magwe 
hava meyda•ıında bir uçıı.ksavar batar 
\ası tahrtbt'dllmlf, barakalara Ye ha.n
~arlara uıltraly ıde hücum ~ilmi tir. 
Rund ın onra avt'llnnm11 Yenange
vıtng pt"trol t ~sfiye fnhrlkaııına ve el
' :.rın lakl bın !ara hücum etml lerdır. 
Av ılarımıı MaYU nehri çeneshe de 
lm<'um c-dert k Bathecbıll'1R'dıı bin !arı 
bon bal rnı 111 rdrr Dun ıcece Wellinıt· 
tem hnmha ı <-aklan niınnn,a'da do 
mıın l~a i • ı.; hav mc) danlarına 
hr nı e• lerd r 

llıı lı rrl l 1 tlrıı.k <'den hütnn u 
çaklan ır. tııcl rinc clönıııll lt-rdlr. 

Japonları Yeni Glne'den 
cıkamık uıua :elnk 

~l"lll Slkonıkl w hOkQmet ••mn bO:yf).k kmnı Londra'nın 
ote11erinden birine 7er lee· 
r T .. rnetı de bu otelde ver

Ma Om olduı?u Ozere S -
baT'Pt"ft ~ tktldarda bu-

Vaıtnırtcın, 24 a.a. - Harbly9 nazırı 

Mr. &UmlOll Yeni Glıne'deld vub'et bak· 
kında ıu ma1amau 9Wmlettr: 

" o zaman " ' ad yle 

- Japonların bura.da .... ,..IM'e 
Mir« c:ıkannalan ook muhteme-ldtr 
JaPOnlan bu adadan c:ıka.nnak lelrı u • 

mllbadll rumlardı. Yunanlılar İta!· 
ya'ya k81'!1ı mUcııdelelerlyle bUyllk 
&'Urur duyma.ktadırlar. 

- Yalnız İtalya olsaydı, dediler, 
memlekeüınlzln lsUltıya uğrıııması 
bahis mevzuu olaınallldı. Ha.t.tA ltai· 
ya'yı Balkaıılanlan da atacaktık. 
Almanya'nuı müdahaılesi her şeyi 
altllst etti. 

Yunanlılar, memleketlerinde hal
kın maruz kaldıiı muameleden do
~ Cok acı tlıkbetıerde bulundu
lar. Londra'dakl yunan hUkümetl
nln memleketle yakından temasta 
bulunduğu ve orada olıw b tenler
den haberi olduğu söylenenlerden 
anlaşılJyardu. Yu.nanlstan'dak.f iaşe 
vazıyeUnln darlıtı hsıkkında Lon
dra'ya ~ evvel de az çok 
1""'1.IQmat sahlbt ldUc. Burada ilit
tiiderinm vaziyetin fecaatini büs
bütün ıözlermımn önUnde belirtti. 
Yunan hükUmetı Azalan TOrklye
den lriden yardım dolayıaiyle derin 
şUkrıwılannı afade ettiler. Bu ıüJc· 
ran hisleri Amerika'da bulunduılu
muz zaımıwı oradaıkl n.ıırnıar tarafın
dan da ifade edU.mJıııtlr. Amerlka'da 
rumlar ve yunanlılar memleket n 
her tarafına yayılm191ardır. Bunla 
rın bll'(Otu Amerlıka · ı. hayatının 
en yüksek merhaleler ne kadar 
varml.$, zengtn, nüfuz ve mevki sa
hibi k maelenllr. Rumlar ar8111nda 
bankacılar, otel sahiıp)eri, stnema 
şlrketlerfnltı idare meclisi reisleri, 
tll~arlar, komlısyoncu.ıar ve gaze
teciler ıördilk. G ttiilmlz .şehirler
de Yunanlstan'a yac>tığımız yardım 
dolayıstyle bize teeeokıl<Or etmek i<:lrı 
ya heyet hal nde ve yahut da fert 
olarak ~elmi ler ve yaptığımız bu 
lyl11ğl hlıc bir zamaın unut.mı)acak· 
lannı s6ylemJelerdlr. Taeradalkl yu
nanlılann ne kadar kuvvetle te19-
kMltlanmış olduklarını ve ana va
tanlanna ne derece ballı bulun
duklannı Neovyork'ta ~
lan tarafından bize verlilen bir cay 
ziyafetinde gördO.k. 

Londra'da ~lıwlann yallnız 
gazetecileriyle temas etti!k. Mes
leıktaşlamnız bizi Londra'da bir yu
gos!av lokantasına daıvet ettiler ve 
orada uzun uzadıya a6rllftUk. On
lar da memleketlertncWq v~f"t· 
ten 11kılyet etUkten sonra Milhailo
vlç'ln e9ki maullardakl etsaneıe
rl andıran faaliyetlerini arılattılar. 

Resmi hükümetıer ve reemJ ol
mıyan heyetlerle bu teımaslardan 
sonra bize öyle geldi ki Londra, 
burin, yalnız İndtere'nl.n ve Brl
tanya tmparatorluitunun deitll, A
deta blltün Avrupa'nın merkezi ha
lini almıştır. 

Küçük Haberler 
*Ticaret VekWltt saavat w motorin 

ııümtWc reelmlerlnln bıirletUrtlmallne 
dair bir kanun proJeııt .lıazırlam.ıstK' 

ProJe blıtıa.a cenup hudutlanmı.Jdan 

yurdumuza 8tl'en '*8.r·Yakıt WMıJA -
tmda ırümrllk mevzue.tı bakımından 

ırörlllen nok8anlan ortadan kaldır • 
mü ICln hazırlan~tır. 

-k Bltlll Vakıflaı' MUıılUJ'Mltüne Mul Va• 
kıflar memuru B. Abdullah öztadn 
t.ft IUrett,Yle t&)1n edUml.ıar. 

'tr VAHHk tıUM191 klerelerl b0t.c:elerin1n 
:vaııılmaaı umumi ın«:lı.ıertn lctlma 
h&Dnde bulunmadıkıan zamanlcıl'da 

niyabet >'OMIYle da.imi ~ 
vertımıeu. Daimi encOrneınlertn mQ • 
ıc.rw Ve)'ll fuzuli olarak tahatd<uk 
ettlrtlmı. venrnerln teıic-lnlnf t«nln 
ICln ldaret tı~ vllA,yat _ taltmat
name91rıe efe yent bir taHmatname 
hazırlanm11tır. 

tr MaB>oe VetdlMtt vlltılt tttbartıı!e va.r
bk verıı1111 mtktarlamn btı' IQte ha -
Mrıde haZJr1amaktadır. LIBte &ıOmUz
dekl ırQnlerde bent olacaktır. 

Hariciye liyinlerl 
' Londra Bll.>1lk JacılHll Ma.tAıeln Kad· 

rı JUan. Flllbe Komıokıeu Fevzi KıOl'tan, 
NaPolt Koaeok»u Ktınr Pertev SUbuı. 
Tolc:vo ~ Eıcııttı ikinci IUt:lbl YOm· 
DÜ 8edel, Berut BaelroMOIC>ehıtu Kanet· 
lan !Wrettın Yahn derec:ıel~ mer • 
keu aJuımı.ıanbr, 

Londra BG:rQk Ele!Mtı MGltetarııtı • 
na ınerlr.eedm Snt HalWu. BILIUtil>ll· 
tine SQnna Bel1ııem, Napol! KoMolol· 
lutuna 8aJdr Dntn BensOtae. Rodo9 
Korwokıelutuna S&Jah&ttın UlkUmea, 
n-.ı X...Oaluturıa B&tvet Nusat 
An&I. Senit BulrOMOlo9lutu ınU.)'9ttae 

kOllılOa Zb'• Akbll, K&bll BCb'Qlt Del· 
ııtt tJdnd Dtıpllttne Jbdvan Xocıaotlu 
derecelertrie ~ olllnmUllU' w Parll 
BOY1* EJ~ltl BukAUbl Nuri Btrsl 
Maıtrlt Elçtıtl'I ea.tcAttı>Uttne, MOllkova 
~ EloMlll Uc:QncO DUbl Cahlt 
Melelr.otlu Madrtt ElelHll UoQneQ D • 
ttpMAtne, Madrtt Blollltt UeQneQ Kl.Ubl 

Mutıtata Kunt MllllarYa BQ,.ak Elc:Wl1 

UoGıneQ Kltls>ıtllM nKll llllnMırJıe ta • 
,.,., eclllmlllennr. 

zun lllr mOeadeleyt sOze Und IClııbecle- Çocuğunu kuyuya atan 
cekttr Dalla OC* CllMlt mull&l'f'belel'te Ü 1 d 

tıımd ki m hve rty-
OC* l9h olan 

1car1ı1-.ııcatıs Mlıwr ....... «* aıu., • f kadm tevk o mı u rle t e ki 
taarruza at ıa 
~ e11 btu 
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Bugünkü Meclis ( 

RİYASET DİVANININ HEYETİ 
UKUMİYEYE MARUZATI 

Teıkllitı Eaastye kanununun 67 Kadın 

iskarpinlerinin 
düşündürdükleri 

DUn b6r kadın lekarphıi gijrdllm. U· 
zun zamandır kacybolan bir lle'll'ld· 
liye kavUŞmanm heyecıwıi(Yle ür
perdllrı... İnce, yumuşak siyah bir 
deri, ayağını mnsıkı kavra.ınıttı; 
altında bir iki mlliımliık h&fı:t bir 
köııele ... Tlly kadar hafif, lily gibi 
okfama hlasl veren bir pabu~ ... Ne 
eli7.el eeydl o... Bir ayakkabı bu 
hale eelebilmek, bir sanat ve zevk 
bu kadar lnceleıbllmek ıçln kim 
bilir ne uzun blr zaman eecını.u. 
Ona bu tekli verebilmek ~in bu 
çatm medeniyeti ne emekler har
camış, .kadının ince rutıu, ilrpertl
ler duymuştu. Evet bu pabuç, ne 

inci mndıleainln ukerl adli hikim
lerle TMnyiz mahkemesi müddeiu. 
mumi ve muavinlerine de ,umuıu o. 
lup olmıwlıtının tefsiri hakkındaki 
MZkerenin ırerl verilmesine dair 
Başvekilet tezkeresi. 
DAHİLi NİZAMNAME MUCİ -
BİNCE BİR DEFA MÜZAKERE-

''Vatanımız hür vatandaşlann 
vatanı olarak kalacaktır, , 

YE TABİ OLAN MADDELER 
Devlet ŞQrası ikinci daire reı.li

fine seçim yııpılması hakkında Baş. 
vekı\let tezkeresi ve Adliye ve Da. 
biliye encümenlerinden mürekkep 
muhtelit eııcüınen mubataaı. 

Devlet limanlan işletme umum 
mlldUrlUiü 1942 mail yılı bütçesine 
munzam tahaiat verilmealne dair 
kanun liyihasr ve Bütçe encümeni 
mazbatası. 

Milli Sefimizin 500 gezi$İnde dolq. 
tıja tekiz, dokuz vilayetin biıbçında 
söylediği canlı, dipdiri soder, o böl· 
aeler için oldulu kadar bütün vauıo
daılar içia de epiz biur llUİ arma
janı oluyor 

llCaabul Parti koaıresiain ...eUci 
PKı ciu)oduklan, bizim de düa okudu
iumuz 50fl soylev, buıılarıo arasında 
ayn ve üstün bir yer alacaktır. 

cesltll tekA.mUI mertıalelerl.nden 
geçtikten sonra bir nUmarf eeer 
zarafetml kazanmıştı. 

Posta. Telgraf ve Telefon umum 
mUrlUrlUğU 1942 mali yılı bütçesine 
munzam tııJısisat verilmesi hakkın
da kanun lllyihaaı ve bütçe encUme.. 
ni mazbatası. 

İKİNCİ M0ZAKERESİ 
YAPILACAK MADDELER 

Ru.m<'li clemiryollan işletme nl • 
zamnamesinln zıya ve hasar tazml. 
na.tına mUteaJllk hadlerinin tadiline 
rlalr olan 32ıs9 sayılı kanuna ek kll. 
nun liyihası ve Nafııı. ve BUtce en. 
cümenlerl mazbataları. 

Bu defııki Parti kongreleri, vacan
dqJann zorJuk çc.4uiji günlere rastla· 
ınııur; fabc Paniniıı ~ğişınez Ge
nel Ba,kanı lstanbul'daıı bücün pani. 
Jilere buywmuJ(ur ki: 

" •••• P11rıi Fai/elni her u... 
fnllhlı ı•ılMt'4 "' Aol., •111111f/llA1-
7e1ln if#.Jı 1/11 o~/,w. Asıl bn
A11iıı tllİİrwiı41,,/ı ı e (e•isıirki o/Mığıı 
•ilıılnth p.,,;,,;,, ıopA/wıılıl..U, •il· 
liil yolllfl tloinıl•"'*""' -..,,, tıl. 
rlllı '"'''"'tlS' lazı111Jır. Böyle %41111111· 
l.ırt'4 p,..,; iiyelnirıi11 iyi göriislii IJ.ıl. 

Bir yandan böyle d(}şllnllrken hll(Yl'e
timı de yenemecüm: 

- Siz, bu.gUn modaya ralmen, bu 18· 
karpmf nasıl ıriYebHl'Y'Orııunuz? 

- Avrupa'dan eellrken almıştım ..• O· 
rada varbklı kadınılar aıltı bıh' ka-
1"14 kösele, mantar ı>abuçlan an· 
caık spor yıııparıken glylyarlar .. Pek 
darhk içinde olanlar da altı tahta 
iskarpin kullanıyorlar! .. 

Kısa konuşma.mız, Avrupa darlıtr ve 
yokluiunun zoraki ~adettJtı bu 
komik, bu sakil garibelerin "Av
rupa'da gfıylyorlar, modadır!" aö
renetl ile lüks salonlarımı7.a ka
dar sokuJdutunu &&terdi. 

Su moda hayranlııtınm, moda kuı1>orı· 
lıtının ne acı tecelllllerl var! Bir 
ara, ayakkabılannın albnı bir ka
nt kauçukla eislrdller. Kauct.tk 
harp malzemeekllr, kıymetlidir, 
bulunmadı, bu sefer mantardan 
birer apartman yaptılar. Raıkı şi
şelerinden, il!( ılselerine kadar 
heopslntın aizı boe kaldı. Mantar 
tecrit maddesidir diye bundan da 
vın geçi-idi. Şimdi alüminyum is
karpin yapmafa btıııtladılar. Alü· 
mlnyum da birinci sınıf harp mal· 
zemesldlr. Bu gldlele kadın ıwıtk· 
kaplannnı ırltnıa glrmlvecek mad· 
de kalımyaıcak, cam, bakır, ail
mO., beMcl altın bUe! ... 

Hovardalıtxnıza dlyecek )'Ok, en de
jerli maddelerimizi kadınlanmı
zın acyaklannm altma seri&> tıe.rJ>
rnekten kaçmmıyoruz, blltOn bu 
maddeler ancaılc onlann ayaklan
nuı altına ııeriJmek }!:in lıcadedll
mıetlr. 

Biz kadına sevP,yl, kadına hOrmetl, 
kadın k'ln fedakArlııtı atın eekll· 
de yapmaktan zeWc ala.n; sıcak 
kanlı ve hovarda blr mi1letiz; bu 
uluma her 1e7mm fedadır. Yarın 
emrederler, altı altın tıakerpJnler 
yaparız; "olmadı!" derler plAttın 
döşeriz; ~ dudak bUıkerler el· 
mas kıWkrnalar koruz, pırlanta dö
terfızl." 

Biz her şeıye, her fedeıklrlıla nmyız; 
onların acyllklaruım altına atını· 
yacatımız hic bl.r varlıık yaktur! 

Tek rieamız var: 
- Her teYl cttNıveıb!Urler, yaJns zev

lmnlrzl çlğnemeııinler!" Fakat bun
dan da hayır kalmadı, her rin a· 
_yaklannın altında! .. 

Sabaheddin SÔNMEZ 

Pirine eken Pfla1erin 
yoksulları ltllııl•ı 

AntaJıva. :H a.a. - P'tnll4I ~ Ue 
utra.an bQ"8tc c:lftdler dQn ,.,ı*1Mı 
bir toplantıda mahMtllerlnln :rUJde be • 
ılnl halk lıtbaolanna earfedllmek ti· 
zen m&lliYet lib'attıP'te vtlbet anr&ne 
~ kU'IU' v«mttlerdlr. 

cıttc:llerlmtıııtrı bu hare4ııet1el'tnıden 

dola7ı vlM kend .. tne ~ bu • 
ıw.nu.tur. 

innlr hni aec aeldl 
Dün .. at 15.42 de a-e lmesi lcabe

den İamir yolcu t reni but teknik 
tebepler yüaündeıa 2.5 1aate yakın 
bir gecikme ile •a.t- 18.06 te _.ele
bUmlıtlr. 

BİRİNCİ MÜZAKERESİ 
YAPIL ACAK MADDELER 

İs~nçlyari ve tıbbi müstahzar -
lar hakkındaki 1262 snyıh kanunun 
bazı madrlelerinin tadlline ve bu 
kanuna bazı hükümler lltıveslne da. 
lr kanun IAyihaSJ ve Aclliye ve Sıh
hnt ve İı;tlmal Muavenet encümen. 
teri mnzbatalan. 

Maliye Vekaleti Bqhukulc mftta. 
virli#tinln ve Muhakemat Umum 
MUdürlUtunün vazifelerine. Devlf't 
rlivalannın tnklbl 11SUllerine •e mer. 
kez ve vilı\yetlcr kaclrosunda bazı 
cıe~şlkllkler yapılmasına dair 'ka
nun lı\vihal't ve Adliye, Mnliye ve 
Bütçe encÜm<'nleri mıır.batalan. 

CAGRI 
* Da.il ttye ı:.:ncllment burün Heyeti 

lJmlWl!b'eden 1011rıı toplanacaktır. * MU Mildafaa Encümeni bu.On 
aat 14 te tqılane.caktır. 

-tl Adlt)"e Enctlmenl buc'Un llla.t 10 
dıa toplanacütlt'. * Anuhal Encümeni tıuailn Umumi 
H~ ıctımaından llON'a toplanacaktır. 

-tr BOtce Encllmenıl bucQrı aaa.t 10 da 
toplu.calctJI'. 

Gaziantep'te Namık 

Kemal için tören 
Gaaantep, :H a.a. - Blb1lk Namık 

Kemal'ln 102 ne! dolum yı,lı müııuebe

t.ö'le eVTeıtd ırun tıaUcevkıde bir tören 
.Yaoılmıı ve memumwı hallatı. 18h81(ye
u ve eııerlerl hakkında lconfenuıalar ve
ı11mle " .wrıen oiaxımuetur. 
Tö~ Nanı* Kemcıl'ln Vatan • Si· 

l'.Mılre Pllıeııtnden bir perdelik bir t«n· 
ıdJ tle 1011 verUmı.ıtr. 

Yüksek tahsil gençliğinin 
Ankara Y ardnnsevenier 
Cemiyetine yardunlan 

Ya.rdlnıaeveolıel' Cem.IıveU Genel Mer· 

lceılrıden ' 
Ankara HukUt Falııülıteıd talebeel 

)dclıW ~ 1'orumU maba • 
dıb'le Ya.niılmev'Cllııer CCmb'eU Genel 
~ ailııle1 tar' anJuma .)'8'111111 • 

Jıa.nbr. 

Bu ha.)'U'8e'Vel' &enellk )'8l'dım9e • 

v«ıJere blnlıerce lza ~ve bin· 
Jerce Um Wlılqacaktır. 

Bu ırU7.e1 te9eıbbüııe Komervawvar 
" Gul TertMıve ElwUtA1lıl1 de dertıal .. 
tılnlk etını.ur. 

Omııt edel1a td ıruııan birinde bCltiln 
QntwnMe aenctilt y~ 
kuvwtU bir deıltek o&acak 'N canwet 
de UnhenıkeH Yolmul taJebe)ol daha zı. 

)'ilde blmll,)'e edelı6lmek lmkAnını bula • 
bllecEktlır. 

nu tıaywtı teeebbQlıC1n ortaya c:*ma8I 
için YtlScıll* 1'U'dlmlan dnkunan Fakül· 
te Dekanı, protaörlııri ve direlrtörleı1ne 
w mtııt.eeeıbl* ~er ııenc:ıerımıze 

Y&ntıırıHWnlc!r Cemb'et! Genel Met'keltl 
~ etmeti bir tıoırc: snyar, 

ini bir(d 11111,,,,J,,ılnı ıiihİtNıı .,. 
sii•#11e1/1 ••hll•e.eye 4-ıı lfln-,, 

MilU Sei'in nuılrunu dikbt ve ib
retle o4cuyarılar, oawı bundao sonn. 
Parti ile Hükumetia birbirlerine neler 
borçkı olduklarını, inkılip Turki~ 
ainde >'Ükselme hamlelerinin nasıl ger· 
çekle,ebileceğini, saWıiyetin, iktidarın 
ve vazifenin ne miııa.)'8 geJdijini tam 
bugünuo isterlerine uygun olarak ao
lııdılar. 

Milli Sefimiz, bu devletin büyük fe
dakhlddar iızttine kurulduğunu, dün
yanın bugünkü aiır hadiseleri karşı· 
11nda bK defa daha vataıvl•ılarına ha· 
tırlatmıınr. 

Milli Mücadele günlerinden, o gü
nün feragat ve fedakidıklanndan bah· 
leden IÖzleriıti dinli)'elller, Metriste
peden genç ırür ve dinç bit ses du,. 
manıo beyecanuu duyar gibi olmut
Jaıdır. 

Tarihi kıWcıaız: milletçe bU feda
klrlık ve arkasından zaferi 

Kurtuluı ve isdk.111 S&ftlUll ifade 
eden bu tc:k satırdan bugün için ve 
yamı içiıı alacaiımız den plur: 

"Dnleıiıı seU.nl k"'1.ııirdiii -
Aiı biiy#A l~ıAI,,,. untritlir.n 

Ve bir ikicıci zaferin )'Olu da bu yol 
olaakur. Sıluatılat- çelcecejiz; ferapc 
aösterecejiz ve içimizde bir beyeaın 
du,,... fedııııldrlıklara btla«ıvaiır; 
ı;ilnkü: 

"Vaıammır hOr 9#M80dqlana diya. 
n olaıak blaaıktK." 

Ve çüııkil o YWIDIG ve o 'ftı.ndq. 
lana hürri~ için ÇemidWe'deo 
lnönü'ae bdaır bunca Y-udaio kam 
llumttu. 

Büyiiic Sef"m ewelki gWı söyledifi 
eöy~ buraya bu bdamjına ak· 
..... bile ........ w .,,... ve
rfyor. 

*** !saya açık mek tup 

Be,tül&ımm maumnadıa bir nnlua 
gördüm ki onu bpbyao aümiiflerio 
üzerinde ümmetinden birçoju parala. 
nnı, tesbihlerini, ywılannda ve cep. 
leriode neleri nna oa1an mrip çe-

S P O R 
Bu Cllftôsi Ye pazar 
Ağeri liider •ıs111dı 

hendllol Ye futbol 
A'*8ra Aakert 8'>or' BırQI S&llıa.n 

btından : 

londra Halkevi' nde Türk~e dersleri 

ı - :ıs - Uldclnıurı • 1942 cumartem 
ve 27 • illcaıAnun - l9G pazar ıri1nıleır1 
Mılu!rt SiHX' GUçlerdnin Aııl<&r&aUcU 8ta· 
dinde hendbol ve tuttıoı m(luba.kaJa.nna 
.... •a.terüaı ~ ıröı-e de • 
vam edl:Jecelaur : 

---(HENDBOL>---- • 
~ • i1lıünun • 1942 ~ 

1a&t:l4te 
Aı*anı OücU - Süvari GGeU 

Orta halmemJ 

RASlM DAOLI 
Yan Juıkcmlıerl 

HaNcı sav .. - Nfdlm ~ınıı 
--~( FUTBOL >--~ 

~ • WdcA- - 1942 OUmutaıl 
Saat : l.S.15 te 

Harp <*u.1u GQc(I - Tan'are Dat1 GUctl 
Orta baıamt 

NF.CDET 07.GUC 
Yen hakemleri 

Batt Atalrol - Nihat Dllrıren 
27 - lllclcAnun - 1942 Pazar 

8aat : 13 te 
Ankanl GOcll - Süvari Göıell 

Orta hakEaı1 
NECMt ACABEY 

Yan haltemlerl 
Olııiha1 Xankırmm - Necdet O.Uc: 

27 - 1ıllııkAnun • 1942 Pazar 
8a6t : 14 415 te 

Yt!delc 9ulıa7 O G. - Kır*lcale GOAlO 
Orta hafcant 

SAtT ATAKOL 
TRll hakem14!ri 

Cemal Kanlnmuzı - Fe)'9I C.t 

virenk kudU)orJardı. 
1943 yıl once )C(ıın tam bu noktada 

dojdujuo nvayeı edilır. 
Aynı mam.surda yer yer beşıkl~ru1 

W! bu betikkr ıçeruene konulmuş tat 
bebelıieria yanından geçum. buralar· 
ek UJl'llllUf, uyanant. ajlamış, su~uş, 
meme emmış, rna)ete gor~ daha be
~te ıkeıı konuşmuşıun. 

Yukarıdan qıı l)'ll doiru. h1ü oı.. 
duju sibi duran bır oyuk gos<erdilu 
ki buradan babalığın Yusuf Neccar 
$H5U, seduız ı.ner, çıkar, anıuı Maı
yem'e yiyecek getırır, sem de ~ 
mış ... 

Çocukluiınnı geçirdığin Nasıra')I& 
aezdim. Delibıılılıjıııda çalıştığıo 
aıarmııaoz dükkiııınıa yenni gosıerdi
Jıer. Sonra Kudüs e vardım. 

Orua hep Mınİn bltıralannla doiuo 
dur: tehir .surlarının dıııııda "zeyua 
bllıçıe5t., nde smi de aonnııt olan ee 
ihu~ U)1ın ağaçlarının elunda duı>o 
dum. Burada en son duanı obam~ 
Seni çarmıha gererdt surüldedikleri 
)'Olu aostı:rdilcr. Nıhayet vücuduma 
prdikleri Gol ota'yı gordum. ÇarmJ. 
bıa bugüne kadar kaldığı nva~ ~ 
len bir ~mı aördüoı . .K--. W.. 
lisesindeki mezarını, aynca "maıw 
bahçnı., denden yadeki mezarım iP" 
elim. 

BK tepe uzerirıde şimdi bir miisJü. 
awı meKldi olan hır yere çıktım W 
oradan senan göklere çtktığını iddia ~ 
denler, hili duran ayak ızine bır :zey

dn dalını sunıp satarak servet topı., 
maktadırlar: 

isa peygamber, seninle bu kadar ta· 
mtmıt okluiwn .i~, seniıı hu dojum 
:rıldöoümünde nas.ıl olur da yazı yu
nuıdaa durabüirım? 

Fakar senın ebedi bir hayara ub,
malc için yübeldiğın f'Ök)erde hugun 
iimnietinio çocukları av ve bomba u
pldariyJe ölüm '3Çıyorlar. 

A>-aiını son defa olarak hastıiın ye
re 5W'Uldülı:ten sonra en az gifm~ pa· 
ra bet kuruş g tıren zeytın dalı, yı 1-
btrdır, beş para ftmİ)"OI" ve daha kaç 
yıl bu d~jersizlikte lcalacak) Bunu da 
kim~klerin l:ıildıği yoktur. 

Ümmetlerin Allaha aır olanı Alı. 
ha, Kayser'e ait olanı Kayser'e \'er

mek tarafluı nlmaktaıı çıktılar. 7.aıııcto
nıo Kayser'l~rı, ellı:rinden kebe AIJa. 
ht da, Allaha ait olanları da kendilt-
rine maledttcklc.-r ... 

Sen dcıniıtin ki· "hfr yanajtnıza 
tolcat vururlarsa öteki )!llll&iınızı çe-
•• 1 

TSml," 

Bugün 9et1İn adına çan (alan ... 
dua oltuyantardan eolu. tokatı.dıklan 
dindaşlarının yuzünde iki yanajı u 
buluyor; r.obtlamak için birkaç ,_.. 
mit daha i ıiyorlar. 

itte aziz peypmber, bu seneki yıl
dönumüıı bu korkunç olaylar ı9nılır 
grçmdctcdir. Seııın yük..'l!Jdiğiııe U
dıldan göklere, ümmetinden çoia. 
"btr honıha iner!., koritusiyle .,.... 
nnı kaldıramıyodar. 

Bundan IOOl'a, bundm cWıa meNt 
yıldönümlerini 9ftl mi bizden ;._ 
Mn, biz mi senden dileriz? Henüz .. 
DUO OC'UUU lıestiremi)'Ol'Ulll. 

T. t. 

TEBURBA 
Geç-enlerde Tunus"ta, müttefikler

le mihver kıtalan araaında t ak ... 
Vaflat"ı Jft ıldı.ğı Teburba, Ke-
cerda sq kıyıaında bır 
kaaabad a nm nutuau 2000 
dtr. Bu n .E lü• Ka,trıbfle. 
ri tefkil ed r 

Tebarba d k bölıc'ededlr. Tu • 
nua'tald b yük stratej k bnend. 
bu k.asaban Cez - Tu us ara-
sındaki demıryolu bulun-
maaıd r. 

TdNrba ve o dolayl nn belit 
bq!ı auyu Mecerda nehrıdlr Bu 
nehır, C009tantln eni ti ınde .lle
cerda datlarından dolar, ıktıtı yor 
denıa yllaünd n 1200 metre ytlkaek,. 
tedir. Önce, ormanlık yerkrden ..._ 
çer, Romalılar zamanındaıa blma 
bir çok tehir yıkıntılan aruında 
yol alrlıkt«n 90nra Tunus toprıllda
rına girer. Burada, düz bir araziye 
inerek a-enl ler ve 75 000 h~ktarlı"IE 
çok bitek bir toprak üzerinden .,... 
çer. 

Mecerda havıR81, hububat, yat 
ve he tUrlU meyva yetift.irmete el
veriıH bir arazidir. 

Nehir, Teburba kuab ıında, °" 
yedinci yUz yılda Hollandalılar ta. 
rafından yapılmıı güzel bir köprl 
altından lf"'Qer. Nehrin Teburba da
ki su akıtımı eanlyede 987 metre 
küptür. 

Mecerda nehri dajtt rdan ~Ur
d ti kuml rı dökUlılUA11 yere yı. 
tarak deni i ileriye doA'nı ltmı.. 
ıah ti doldıırrmıt ve eski zamAnlar
da )flek bir liman olan Utilc kııu
bMının hara~ eri. bul{tln deni• • 
den çok uzaklard kalmı ır. 

Subaşılıarla yardımcı 1 arın '11 
.ficretlerinin ödeme şekli 
BlllıOtıcttın tahm tl!8blıt ve m11ba 2 - CUma.rt81 ve pcımr 1:41nlerl saat 

14 tm ltlbarea mu. met'danındelı .U
K«'I ~ llnQne oı1ı1110a Mf«'lert 
vardır. 

!elerlrıde çalı tınım o an llUıba .. 
.. ,..-dvnc lan e el ko,rma lelertrıdell 
ılalua tal\addtuk etmı. ve edecdc mea • 

tn.ıNz ba•.- Jeai Türtl,e'ye .... ~ Dlıbi Londra ~ 
haftada iki iç defa -verilen konferanslar, yapdm 1r.oaı...- 'R ...-ım filimler. 
de hazll' buluna.o kim1elerİa •YHI İtlıet etmekredir. 

Konfenımçıllır ~ et.fa, ,_ı T~ye'yi s6ıiyle g&müt Sir Wyndham Deedet 
ve Sir Perq Lonıine llibf tmumıtf ıadanbr. Onan içio baaı.r claleric:ileria ÜU· 
bededten memılanna cam bir illi a6etermeluedirler. 

Yeal Tüdd,e halcluoda ~ alllca -.erici mnzular ft bu arada ilki w >Wi 
TGıt d)'aerolen (22 itilaun ....._.) p'bi enteresan bMWer lıMMMIW'm mi
ınee. Tl1ıtc dlli OINnim1ne ele 'flldc baluaauıktaclar. 

Antalya ve Alanya 
arasında yol inşaatı 

....., Toprak MahıN eri o ö 

........ Koord!nuJıocı H~ınce 1caral"' 
~..u 

n Bedr de dah 
Mhle btlttln Po)Gnya h kO

Bec*'lll ...._..da ol· 

vetltdlr. Mlıftl1ft ~ m.ı mil • r.tanbul. 24 <Teletonta> _Bet.,. 
>'Oftlafta ...._. ftl'dlr. lklll satert lra • [ 1ı11: ooealunu ~ Manılt 6lc1Qren 
zannıadul .J1ee aln" lı:Qapıar ve mu • Deh" ldınıhılq k9dm IOrn llfı1dım· 
vemııac ı#•w "*'mıeuı... * ~ wldf ecU1dL 

Yubndlld resim lıU iaslllz caJehe anapuna, calc 9"lfen Mr llfltlyet olm, 'iM· 
çe 6iretmealed, ıo.b lfllııeti ..... B. AJi. lul ilt bil: T~ dlQi •nn·=+ ....... -

An~ 24 .... - AncaJ,a ile A&nya 
ataSIDlk yapılnuılna olM yol ibedDıte 

hanıretli bir fuJiyıec ....-. Bu '°' ğ. 
ıeriDtle fimclipe -- anıhcıelif ~
lülttıe yirmi bir betıowme köprü w --
fa qa .tilclilf slıi ,..w.n cMrc bü· 
"" k6priia6o ele ...... ,...,.... I» 
J dank J9calıııtM'. 
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Londra ya göre LONDR A'Y A GÖRE : 
Dr. Göbbels '· ın BERL/N~E GÖR E 

VİCHY 

Moskova'ya göre Berlin' e göre 

sovyetle r siddetli 
.:> 

Kafkasya' da da Rus hücumları 
• 

es jlar, nutuklar 
1 

ve h p blan~olan 

İta lyo'do 70 fa brika 

ciddi hasara uğradı 
Lıondrn,:? t ı ·ı. - 1 !ay;ı mı.zırlıj:i.'mm 

telılİİJli : İnı:;iliz .ıv ve boıplıa uçak-
1.ırı ıliı•ı ırec" Fransa, Rd~·ika ıe h~tı 
alnıan) a ıiz .. rinılı• uç:uak yilk trcnlc
rıne vı dPnıiryolu rııilııukalt>sİne hil
<'ıı•n etmic:h~r<lir. Uçakhrırııızın hepsi 
iıslrrıne ılnnıııtişlndir. 

taarruzun 
başladığını 

bildird; 

NOEL 
NUTKU 

Berlln, 24 a.a. - D.N.B, Nazır Gö· 
beis her sene olduğu gA>i bu s1>np de 
Noel dola;ı.'lsiyle radyoda alman mil
letine bir nutuk söylemiştir: 

TUNUS'TA 

büyük bir 
savaş 

basladı 

taarruza 
geçtiler 

ı Rıı.sı l ıncl ~aytadnı 
ların<l:ın Çu,ı.1\ln, ş p.1 uhm"ka ':ırdır. 

gerıye 

atıldt 
Bertin, 24 .a. A rr.an mdula-

rı b kumandanlı un tcblıği : 
Lonclra, 24 a a. Rlivii Brflanya-

N eli ku•lam ık iizere olduğ"u 
nrıa ga?etelerin çoıtu geçen bir 
ıt nrle ba arıl n ışlere lıir göz 

Express, Düyük Britanya
nın b tun sıvil lıalkı ıdına Afrika -

a sekizıııci ve birinci ordul.ırın 
rlerı le v ıba1ıcı ıııemleJ(etlerıle va-

:z b ında bulunan C'rler, rlcnlzclle-
ıı e t'I) f'Cllcıi scl[unlnmaktadır. 

Daily l'r>legr ph, hu N()(>Ji Hong
kong ıı Noel J?;lttılet inde almış olan 
Jarorı zafeı ı.,riııirı ve Pearl Harbour 
b·ı kıııırıın cerevan ettiği gecen Yl
lın Noelı ll0 kıynslmıınkuırlır. Ga:ze
te, o zamarı Oı-ıasark'ta yaplan ta
arı uzun eçıcı bir basnrı verdi~ini 
V<' bıraz o;onr ı hiitiin Ortasark'ın 

orkur ç lıir tolıclit alı ına girdig-ini 
hatırlatıyor. 

Rus a'ıla da. rııs taaM'U7U bütiin 
e eflerine varmıştı. Hu taıırruzun 

he efl Leııingrnt'ı çe.'l'lberden <;ıkar
-nak. Moskova'yı kurtarmaktı. Bu 
he <'f ha!<tl olduysa da kıs taarruzu 
cıiı nın ilkbaharda tekrar taarru
za geç'lıesine ve hiç bir memleke
tin el ::yanmı,acagı karhr şl.dtletli 
ha IPr ~ pın ~ına engel olamadı. 

lıı 

Gazele, baş\'•'kİlln gayretlerini 
r ve tazimle anmakta Jngilte

n 1942 yılı ııoııımdn çok ıl ıh~ 
riurumılıı olacaıtı lıakkınılaki ke
<'lini h ıtıı lal maktadır. Rusya'cla 

üç b ıyük l arrıızıla 90 - 100 bin 
es r alınmıştır Bu sayı. geı:en har
b gerıer.ıll Von Moltke'ye ıı:öre 
:r..a er n gerı!ek' işaret iclir. Afrika'd~ 

an ırtık hliyiık bir stratejı 
e ıni başarmnk için ıleltil, boz-
1 ıı ve zilletten kalkınmak için 
ız bır surette mUcıı.dele et -
e lır. 

ı, te japon dalgast çekili -
\\ avell Bimı~ nva'da toprak 

a r. I enllmcz cinliler. mUtte
k e ının z af devresini ıı:eı;iı>dik -

a taarruz kuclretlerini ut
a f.azırtlır. 

!ı1. Stimson'un demeci 
Yaşingrnn, H a.a. - Bahri}c n..-ı.zırı 

M. ıim<on huı:ürı ı:aıetedler konferan
~ın<la harhın birlc:şik milletler için oe
sırcı \eric:ı hcHrıil~rırıi ~ii7.dcn ~eçirmi1 
\e ı:eı;cıı nOE"ldc mütte(iJ..lerin hemen her 
}erde nllidalaacla hulunduklan halde bu
gün nıilıH·rin miı<lıfaa halinde bulundu
ı';una i :ırct t'"tmişıir. 

.M. Stimson Tunus hakkında şöyle de
mi~ ır: 

"- KuV\ctlerinıiz Tunu~ ve Bhem."yi 
nlmak için bir taarruza h:vırlanıyor. l.>iiş
manlnrımı,_ hu taa.rnıru bertaraf eımiye 
çalışı:ı:orlar. Gfüünüşe göre alınanlar ce
nuba doğru .ilcr lemi ye tes<...\>büs ediyor
lar. Almanların şiddetli bir mukavemet 
gii reml<:kri ve hnull hir karşı ıa.ırnı.za 

gc\nıelcri hekl<'ll~bilir. Fakat mihver \..-uv
vctleri h:ı.kkırn:laki ı:ılıminler bizim ı::a· 
ve! ·nıne erişmek hu'i\lsuru.la daha bü
>-iik .ı,,ımail:ıra malik ol,luE(umU7U ı:iis· 
ıerecck mahı\eıte<lir. Alm•Lnlar mevnıı 
üslerden istifade cım~ aHrnt,ıjına malik· 
tirler. Biıim avanıajımız is~ kuvvetleri
rniz'n gitgide ıutmnkıa hulunma,ındadır. 
in~lizleTİ ıı \1a ltıt') ı ~ıkı bir $Uretıe mü
<lafa:ı. Nmi$ olmaları şimdj kı>mcdi se
merelerini \crnıekıcdir . ., 

Romanya' da 
Bükrcş, 24 a.a. - Anne kıraliçe ile 

rıat noel mwıa5ebcti}lc <lünkü ı;ünü 
ce 'ıodc du~uşcn askerin yaralıları ~e 
<,ncukları ıle geçirmiş. ha ta ve >ar:ılıları 
zı> ret edeTek haıırlanaı ho, etmiş. he· 
dl\ daı;ıtmışlnrdır. 

T<omen ordusu pcskof'<"U Ciopron ccp
hed k nskcrlerc no~ı miııı;1>ebcıi}le AÖn
de ı ı hır mc< ııda ,,ıvapn kıralarl:ı kal
ben b ,ıber t•ldııt\unu heliru:rck geçen U· 

mumı lurpte h:iu.ıı kı."lldi inin ilk <aflar
da ml 'ıarehc ettiğini lıaıırlııımaktadır. 

Peslmpos mc<aiında denıi~ıir ki: 
'Can ıhi ııı,ınınıııı kati ,urcrte yenme· 

dlkçe e\ lcrinıi1e <lünııı<'l iniz. Ken<Ji,i} le 
l11t p haltndc oldıığunıuı du~rııan me<lrni 

ildir. flııl~e' iklcr kcn<lill'rini taahhüt 
:ılt :ıa 50k:tbilccek olan namus siiıü nıcf
hu unu uınımıızl,ır. 

Rohev klerın ı:;Ültıiklcri ~aye, İn<anlı· 
ğın uğ:nında pek çok fedakarlıklara kat 
fa .. dığı mcdt'llİ)eıleri yıkmak ve hütüıı 
milleti re hakim olmaktır 

Bızım için öluın ile lıa)acıan birini 
tercıh zarureti \'ardır. Yarı yol<la Jura
rnayu:.,. 

Kanoda' da çinlilere 

fena muamele mi 

yapıyorlarmış? 
Tokro, 24 n.a. - Japon Tirnes And 

Ad,erti~r gaıctt'si, Çunkiny.'ıle çıkan 
hir Çin a1eıe~inin Kanada hrıkiiınetinin 
Çin reha ısın~ kıır ı )111ltığı çirkin mııa· 
ınele~ i şiddet le prot~ıo edt>n lıi r razı 
ne rettığıni hıidirmdnedir. Japon gaıe· 
ıe,, Çan-Ka)· ek ldare•inin merke7intle 
n~rolunan bir gıı.1ctt'flin nC$reıti;':i h11 
ın ·aleyi lıl<li elerııı tt')-idcımckıe oldu· 
~nu ka~<lccli}or. lnı;ilız ve am.-rikan 
rn ıtefikleri ale)hincle çinlılerin şiki>c
Iİni icnhcııircn hu haller Anslo-5.ıkwn· 
!arın sarı ırkı n~a ı ııôrmelrrin<len ileri 
~c mekıec.lır. Hırle~ik ,\nıcrikıı dedede 
tinde ''c in,ı:iliz donıinr,ınlarında } n<ıyan 
ııı, hılut ':ı) ıd.ı ~inliler hu •cheple kfüii 
ltımımele gıirme'-ıetlırler. 

Japon ı:an•ıe i bu lın•u ta 1\ınları ilfı· 
"e edı}or: 

Sı·!.ihiyd;tıır bir kaY'ınktan oı:trenil
diii-iııe :ı:i>r<', 9 18 İlkkiınıın ıırasıncla, 
Tııriıı sı lıriııe iıı,.rili7. lıal'a k ııvv<"tlrri 
tar:ıfınclnn yapılon nkııılarcla, en nz 
70 falırika dddl surette hasRrıt uj[ra
" ısf ır. 

Hıikiimt'Iİ>1 lC'l'S;tnrsinir1 nrım hrk 
!arlık kısı.11 tahrıh~dllmistir. 

(Sası ı inci <~\·fıtda ı 
milttetlk kuvvetler umwnl kararııAhınm 
t;>bllğl: 

Ka~ılıklı stddetll keşif fııııllyeti kay
tledilınlşUr. Düşman topcusu, mt>vzUe
rimizden hlrka('ını ™'mhartlıman Ptmlı· 

tir Fransız kltalarının tuttuğu kesimin 

Doktor Göbbels, sözlerıne başlar -
ken alman askerinin bu yll oldu~u 
gi'bi tarihinin hiç bir devresinde ana
vı:ıtandan bu kadar uzaklarda bulun
mamış olduğunu kaydetmb;; ve demiş 
tir iki: 

.:> 

(Başı L inci sayfada> 
Jeri tarafından her noktada püskıirtül· 
müşlerdir. Düşman gruptan aii:ır .kayıpla
ra uğramıştır. Mec;zclbab'a j:litsııekıe olan 
İngiliz takviye kıtaları büyük kayıplara 
uğratılmı~ur. Alman a.ihr toı>çu~u bu 
kuvvetleri durdurmuştur. 

21 Ukktuı.unda 5.600 ~,.ı. <inha ılın -
mıştn·. flü~ ll'llfc!e 1ı; • 24 llkkfı.nun arn
sın<l:ı rı lmıın eı;!rlmn ı:ayısı, a"'1<cr ,.e 
subay ıılarıık 42.::!rıo ti butmu~ı ur. 

21 llkktı.ooncm almanlar muharebe , • 
hnRında ı;ooo aı;ker 'e subay ölü , er • 
mlşttr. 

Alman kıt ıl ıı ı un de Terek böl. 
ncl \e Kıılmuklar boz.kırın a 

uşnı ının ıdtletlı hUcumlannı ken
d s ne nr ık ı r \ e direre::<: PUS
kUrtmU !er r. Ha larımızın arka. -
sıml arı ı görllııen bır sovyet: 
Uvarı te kıh c hticu~ etlılmış ve 

takip net t•s.n e c.a ı ılnııştır. 

tne:ili' uçnkhrı cliin Girit'tt-ki lıav:ı şlmallnılı>, rranıııı lruvvellcı1 bir r!1lşm11n 
nıeyclıırıiarıııa rııııv.ıffııklyctll hir hii- müfrezesini ('l'kllmel!'e mecbur c>tmıe. 
('Ultı yaprııışlnr<lır. lıılrkaç esir aJmıe ve bazı mnlzeme ele 

geeırmtstir Daha cenupta, tran~ız kuv

"- Cocuk doğuda, zevc batıda.. 
kardeş buz bölgelerinde ve do,;t da 
Afrika çöllerinde bulunuyor. tçlerln
rle alınan askeri bulunan almnn ham 
gf.'mileri almanların vnrlığı için va
tandan uzaıklarda bütün denizlerde 
savaşarak dola ·ıyorlar-

Harp çok çE.>tln bir şeydir. Harhl, 
ancaok her şeyi ona tabi tutarsak eri
şeıbllece,r:im.iz .Yüksek bir gaye uğrun
da yapworuz. Harp bizi vazife lle ku
şatmıştır. Tek bir gün, tek bir daki
ka bi2.i bıraıkmıyor. Ve bu böyle ol
malıdır. Milll vazife çağırdı mı, bazı 
anlarda ne kadar cetin olun:a olsun, 
ona boyun eğmek gerektir. hte as
kerlerimiz cephede ve kadınlnrımız, 
erkeklerimiz ve hatta ÇO('Uklarımız 
<la gerilerde bunu yapıyor. 

Kuvvetli Sruka ve av teşi<illeri >ÜrÜ· 
yüş halinde bulunan İngiliz: • amt•rikarı 
kollarına bütün gün nücı.ım etmişlere.lir. 
Tunusun yüksek daiilar höl~csin<lcn do
ı{uya doji;ru ilerlemekte olan moıörlü düş. 
man haıaryaları çok ağır karıplara uJ:ra· 
mışıır. Tam isabetle aulan bombalar bu 
topçu kolunun başında ıciden birçok mo
törlü va'iıraluı rahribederek bürün b.ı. 
taryaların dar ve bozuk yolda durması
na sehep olmuşrur. Bundan bir&7 >1oııra 

ikinci bir dal"a halinde ~len alm:ın 
homh:ı uç.ıkları düşman kolunu makineli 
tüfek ate ine tutmuştur. 

Kaikasya'da da taarruz 
ba§ladı 

Şimal Kufkwı>" ,, ı MJ\}cl kıUıla:-ı 
taıırnu.a ııı 1;mlşlerd r. Nul1;ık 6<'lıt in n 
N'OUf'lıatı,,ında 00.şlı,ı.·aıı bu taıırruz n ·
tl<'PSln<J.o alnııınlunn muka\mıcll kırı-

Vul_ga i e Don ı · elıirleri ur tsında 
alm1 ı kı.alaı ı hUcuma eçerek 600 
esir alını.! r ve lf> ta K ahribet • 
ııılşl" cfır . .SO\ ~ utlc ıı kar ı Jıilcum
Iarı kırılmı ııı. 

Don l.ıöl e i ıııle şıtldetli muhııre
bcl r bıız rı b r Laraf.ın b82an öbUr 
t.aıufııı leh ıc d \ aııı edh or. Ceı.>
h cıı ın n erkez kesımıııde lutalarıınız 
bır çok blokhavzlaı ı ve muhareo:>e 
mc\ zılcrlııı t 1 ıibetn si erdir. Duş. 
n ıınııı butlln karşı hucumları pu.s
kUrtlllmu ı r. 

Maliye nazuina göre 
Macaristan' m vazifesi : 

istihsali arttırmak ! 

v!'tlerı, dilı;manla gıkı l<'mas halln<INlr. 
Av uçaklarımız, <IUn llt>rl hölııe üze. 

rinde mutat keııtt ueuşlnn yapmıstır. 

Bır düşman av ucaıtı tahribNlilml~. kı· 

talarımıza hilcumda bulunan iki dUı

man bomba ucağı dıı dUşilrülmU.,tür. 

Bu harekr.ta iştirak l"Oı•n ucaklnrımızm 

hppst UslPrln<' dönmüştür. 

21-22 llkkAnuh ır~l. Uc dUsmnn 
homba uçaiı dtisürU!mtiştUr. 

Dü.şman Fahs köprı.lsUnUn cenup 
«evreslnde ve Kıı.ıruan'ın batL,ındukl hü· 
cumlarımıza şltldetle mukabele ediyor. 
Dtişman tekro.rlanıtn karşı hücumları • 

ltalyan resmi tebliği 

J,ır,ık 18·20 kl!oııwtrcllk b4· lkrlc~ 

l<;u'ı.k-dilmlştlr. Askt•ı-lcrlmiz bü~ Uk m~ -
kun nı.ıktıdanı:.n Dzugay, Ka)ı;onın, 

Arhon, AlagJr \ e Nı.ıııau';yu ele g(.'<' r -
mişlcrutr. 

Almanlar merkezde 
karşı hücuma geçtiler 

Mookı.ıva, 24 a..a. - Kızı!J. ıldız ga -
Z<'tl'tilııc güre, ruslar Don eeplı(.~ rı 

merkezinde L>lr luı<: gundcnb<;nl \'t..>ı.ı ı . 
mlıı hulunun muhim alnıan kuneUertn.1 

İlmen ·o tin in cenup doğusunda 
ıluşm ı ı mühim kuvvet erle kıtaları
mız' hücum etml ur. Muv:ı.ffakı -
ydle ııetıcelcn n müdafaa mulıare.. 
helerınde 34 sov::yel tankı tahrıbe • 
ılilm ır. 

Orta Don' da çetin sava§lar 
oluyor 

na raıtmen il<'rlemlye muvurruk olama· 
da halkın 7:truri ihtiy:tçlarırıc temin et- mıştır. Cevren\n hlklmlyetlnl muhara • 
mek rnnındadır. Macar milleti hugün w edlyoruz ve hlr ı:ok esir nldık. Ame • 
sulh nmanından fazla i'ıih,al<lc hulun- rlkan hava kuvvellNl l<ıtalarımızın mu. 
maktadır. Fakat orıwa hi\yük hir ordu vutfakıyeUne rı<.-.k ziyade yıı.rdım Nmlş
ı.:ibi nni kunNli hir miistl·hlilc çıktı.ı!ı 
İçin hal~ .ıkıntıy.ı manıı kalmİşıır. 

Bu<lapc ıc, 24 a a - Macar mal ive 
nvırı .\f, Rcmcpyi Sdıneller sfö•lecliı:?i bir 
nucukıa Ma(.ııri~tan'ın ekonomik sahada
ki 'a1ifdt-rin<len hahsNmis ve hunların 
haşınd;ı istih•alin drtırılm,1<1 me,clcsinin 
Acldiğini <i'> lemi•ıir. M. Sı:hnellcr'c gö
re Marari~ı ın evvela ordunun ve \Onra 

Alman mi:lletinin en derin en hara
retli minneUeıi bütün bir nlı en çe
tin savaşlarda geçiren, en iftihar e
dilecek fet!hler yapan alman askf.'ri
nedir. Eğer muharE'be Almanya çem
berlerinden uzaklarda oluyorsa bunu 
Filhrer'in kumandanlık dehasına ve 
alman kıtalarının ka'lırıımıınlığına 
borçluyuz. Bu noel arifesinde biltlin 
minnettarlığımız onlaradır. 

Alman askerinin arkasında kend!
slnl koruyan milyonlarca lşçl, köylil 
VC' aydın alman halkı varılır. Blz gf'
rek cephede gerekse vnt.ın lçlnc!P 
mücadeleci ve çalışkan ve hnyntını 
cesaretle ve zil.fa dilşmı>den mildafaıı 
edt>n bir milletiz:. Bize rorla tahmil 
edilen bu harbi mllletlmlzln bili iin 
kuvvetiyle ve muzafferane ~ke<-e· 
ğiz." 

Hc·rli•ı, ı ı a.a. - Buı;Unkü ıe,ıni ıcb· 

fiğe ~öre Tunus'ta alman kunetlcri nu:v· 
ıii muv,ıffn.kıyetler elde etmişlerdir. Dü~ 
manın birkaç gün evvel ka)bettii;i <tra· 
,iri kurtarmak için )'apıığı tc~bbıhlur 
akim kalmıştır. 200 esir alıonıı~tır. 

Dün fl:t"Ce alman sava~ uçakları Bin,,:a· 
ıi limaoın<laki tesi>leri ,.e l.ib>a'nın !>it· 
hil hölgt'"~inde bir hava nıt}diiııını ho111· 
hardıman etmi5lerclir. 

)ok l'Lmlşler ve hlnlen_-e ~lr a1m~Jar • 
dır. 

Gene Kıztl.Yıldı7. ııa;.:ı:-le»lne ııöre, al -
rn ınlur merkez ct'Pheslnde Lkl lo>tlktt· 
llll'Lle karsı lılkuma ııeçın ~lel'dlr. Al -

Berlin, 24 a.a. - DoğU cephestn
ıleki vaziyı::t Jıakkııı la aş fadaki 
t tfsill\.t alınmıştır: 

Orlıı Don hölgeslıııle alman kıta
ları tarafınılıııı 11·1yıca c;:ok üstün 
bir tlUşmana karşı bilyük bir cesa
relle , ms ılsiz bır s batla yapılan 
<;etin m ı.tıaf ,, nıuha1 el•elerl dün 
Ut' ıcy nı liiddetle de• ııım <.'tin ~tir. 

Para ile mal ara,ın<la hir muva1cne 
cco;i~i kin i-ıilılakin anlıılma\I iiillmdır. 
Ekonomi harbinin kazıınılma~ı her ŞC}°Clen 
evvel <lİ•irlinle hare1-eı eclilme~ind<'ll ve 
ihti}-:ıc;tan fıızla i~ıihlikde bulunulmama
~ına haj:Jıdır. 

Ankara' dan 

giden sıhhi 
ekipler Erbaa'da 

(Başı 1 inci sayfada) 
ol luklarını ve buraları için gereken 
l'anlımların temin edildiğini bildil'
mektedir. 

terdir. 

K ahire resmi tebliği 

Kahl.re, 24 a.n. Oı1.a~ıırk teblltl 
Dila kara hareoketlerl bakımından bl!

dlrileoc<"k bir şey oımatlıA'ı ıcfüt muhare
be bölırest üzerindeki hava faaliyeti de 
kiıcük olcil<le olmuştur. Gl!rlt'tekl hava 
meydanlarına 22·23 llkkAnun ırP<'es1 mu
vaffakıyetle hü<'Um edılm~llr Dün ba· 

tı doıtru,,unda ilerllycn bir ttcan·t vapu· 
runa Tunus'un doı:tu açıklarınıta lıomlı.ı 

''" topla hücum edllml~llr. Bir bomba 
vapurun orta yerine ılil. müı;, ınrııAk 

ve yangınlar olmuştur. Diııımanın koru· 
ma ucakl:ırından biri dü;:;ühilmüştUr. 

Bu harektıta ve bRııka harekAta 18 -
tlrak eden btiti.ln ucaklarımız uıı.ıeorı11e 

rlunm(işlerdlr. 

Libya'da kayde değer 
bir şey yok 

Doktor Göbbe1s bundan sonra bii· 
ti.in dünyadaki almanlara Flihrer'in 
~elam ve t<>ŞP.kkiirlerini hildirmlış VP 
dmniştlr kl: 

"- Bıı noel akıoamı bli11in alman 
mI111'tJ. Fiihrer'in t;ırihl eserine en 
harıırctli tem!'nn!Jerde bulunur. Alla· 
hın ve insanların önitnrle. rınclk:ivnru'1' 
ki milletimi':ı:e zafPı1 ve 7Ullim vnrl'n 
he51>rlyete iyi blr sulh temin etme· 
d~kCE' sa'\'asta.n ve calışma:ktıı.n vaz· 
Ke<miyeceğiıı. Fiihrer savaş ve !l'llP 
b1zl zafere ve sulhfl gi}türe<'eldlr. 1942 
noel arlfe~lnde andımız işte 'hudur." 
_, •...................•..........• '-

[ KÜ(Ük Dl~ HABERLER E 

Alman resmi teMiği 

ınanlur ıJUn burada yapılan caıınşmu • 
lar t'flna~ın<ia ağır kayıplara u~ıımı~. 

larsu da muhurcbc devam 

ntr k<'l!bntl<' almıın tar ru.s 
elmekled r. 

kuv,·etlerlnl 
mu\ ııkkatcn ı::erı atmıya muvatrak ol· 

Roma, 2-ı a.a. - İtal}'all umumi Jw.. muslarsıı. da sonradan ru;slar vazl.ı;t•tl '-
rar.ı;jhıııcn ccbliği: ı1nl s~!.unlastırmı,ı.a muvaffak olmuş • 
Tunm'ıa zırhlı vasıtaların hima)ı:· lardır. 

\in<le, lıybe<lilt.:ıı mevzilerin ~eri alın· 
ma<ı için yapılan düşman hareketleri 
mihver kıtalarının ku'l'\etli mllkavemcti 
k.ır~ı,ın<la akamete uıhamışıır. [kşeriye· 

R uslar Millerovo'ya 
doğru ileri'iyorlar 

ti inı;iliz olmak iuere ıw e~ir alırunı,- LUll(Jr:ı., 24 a.a. - Askeri muhal>ır 
ıır. J\leHii bucwnla.nmız Ja mu,affakı- louzıyor · 
yetle ncticı:k:runıştir. Bir duşm.uı a\'Cl\t General Vaıuıın, cok unNnli dem~ -

Jiı~iiriılmU§ \C bir pilot suba> c..ir edil- Yolu nıcr.kezl olan l\1Werov·o ~a doj::ru 
miştir. ııunde 30 kilometre hızla llerlem ) e ıle-

Sirte'de önemli hiçbir bıi<li>c ulma.nu~- vıı.m ediyor, Bu ııureue Millerovo ı>e.K 
ıır. 1 Yakında cwrilmek tE'lhltkesl oniınd1."l.I r. 

Dün L:unpedusa üzerine ve apoli d- ve ıılına.n eı;n- sayışı bLr ıhaft.ada. 40 b!nl 
varına yapılan hava akınları in.:ı.naı lw>· buLnıW5tur. 
ha ~ehcp olmamışur. Biraz ha\ar vardır. GL'Mral Vıı.tutin ordu.su ::'.Illk'l'l>vo·nun 

20 kilometre doğusundaki Olhovi'YI ve 

Deri nllğln<' ve sıra sıra 1 er ti b e.. 
d im.., dnynnakln.nnda ve mi.ıdafaa 

mevzılerlııde tutunnn nlman miıda
faacıları bolşev.lklcrle sa;ıı ı:;ız m u
harebeler yapmakta ve el stiki bir 
müılnfaa tilblyesi kutlanmak suretiy. 
le oü mıını manevra ;-ıı.pm::ıJc "e sa
yıca olıluğu kadar akır silah bakı
nıınclıı n ela haız ol.clugu tishınlilktcn 
f~ aJıınm K unk nından mahrum lbı· 
r ıkm ıktadırlar. Bundan başka düş. 
manıı ın e m lh elerındea millıirn.
malından ve ak ryakıtlarıntlan mU.. 
lıiııı bır l<ısmı alman hucum kıtalıırı 
tar ıfınclaıı yoketliımiştir. Bumlan 
dolayı şu svn günlerde sovyetlerio 
zırhlı ve .mcılbrlü kuvvetlerinin bir 
çok leşklllerın aka!')" kıt yokluğun. 
ılaıı dolayı J1areketslz bır hulıle kal
dıkları görülmüştlir. 

Ankara'dan giclen sıhhi 
de Erbaa'yıı varınışl:ıulır. 

ekipler Kahire, 24 a.a. - Rommel rleatlnln 
ll inci ırünü nlaıı dün cltkkate fl<'lter 

.. ..••...........................• ,, Fransa' da idamlan 
istenilen ıahsiyetler 

30 kUometre doQ'uı;undakl :ı.to,.ıno•yu 

zaptotroiştlr. Rus ordu.lıarının cevkme 
ha.rukett \'oronej • Rostof demiryolumın 
tl<i tarahnda ve :\fHlerovo önünde hız • 
lannınktarlır. Almanlar Stalmı:rat'tak1 

Volga cepheslııde alınn.ıı mUcl~fıı.a 
mt vzileriol sursmak ve endüstri 
mahallesiıııle çevrilen clUşman teı,
killerini kurtarmak için sovyetlerin 
yaptıkları bUtUn teşebbilsler dil~. 
mana ağır \e kanlı kayıplar verdi
rilmek suretiyle akamete uratlmış. 
tır. Sovyet Jntalan clon.mns olan 
Volga nehrinin buzları üzerincrea 
geçerek muhıırebe h ıltıııa gelmiş • 
!erdir. 

Erbaa'rln HlikUmet konağının en
kazı kaldırılarak resmi evrak mey
dana çıkarılmış ve bu kazımın dahi
liye, maliye, beleıliye. posta telgraf 
ve diğer resmi daireleri ca<lırlarda 
çalışmalnrına tekrar bnşlamışlardır. 
1 ıkılruı lıinnlnr cııka:ı:ı civardan te
min olunaıı ve Kızılay tarıtfından 
g(jnrlerilen keresteln·le 925 baraka-
11111 inş:ısıııa rla başlannııs hulıın..'l'lak
clır. İaşe işleri kö~lere knılnr temin 
etlildiğı gibi F.ı·h·ıa'rla ayrıcn iki fu
run aı;ılnıak suretiyle ekmek ihti
yacı ıla kar.şılanmıştır. 

3 Vali ve bir kaymakam 
takdir edildiler 

Arık.ıra, 2·1 a.11. - Tokal vilayetı 
içinde büyllk lcayıplara ııebchiyet ver 
ınış olan ver s.ırsıntısı akabinde 
ılerhal Niksar ve Erbau'ya giderek 
lazım gelen tedbırleri almış olnn 
Tokaı valisi İzzettin Ca~par ve ge. 
tıe sıhhi ekipkr ve yarr.Jıın vusıta
• iyle ılerhal felaket sahasına koşmu~ 
olan S ımsun valisi 'Faik Türel ve 
\mnı<y ı vnllsi Talnt Öncel Dahilive 
Vek"ıletiııcc takdir erlllnıislenllr. 
grbaa kaymakamı Fıızıl Kııftanoğlıı 
ıla enkaz altıncian kurıarılmaııını mU 
tealtip .Uerhal vazifesinin bütün ıcap
lıınııı yerine gelirnıi!;' olmasınılnn 
ılohyı Dahiliye Veltl\lctln!'.e takcllı
olunmııştur. Siv;ıs valisi Naci Kı
cımaıı Ile I.aılilt kaymakamı Mekkl 
Ke~kin'cle ıle alılıkları Yıırıhm teıl
birlerlıııleıı rlolayı Dııhiliye V ekA.
'etirıce le-şekkllr rcll1ml5llr. 

Karadeniz Ereğlisinde 
yardım faaliyeti 

Erdtli, 24 a.a "Kararleniz,. 
Erbaa felaketzedelerine yurclım 1-

.;in b ıraıl ı ıçılaıı lı:ıteye biltlin Ereğ 
!Jer bUyUk bir şevk ile iştirak ey. 
lemişlenlir. İlk g-iiııe ait teberru 
miktarı bin lirayı bulmuştur. T e • 
ıerri.llere ılevam olunmaktadır. 

B üyük Britanya'nın 

sempatisi 
I.oııdra, ı f a.a. - Büyük Driıanya, 

ı ıbiaıın nliın frlıikeıi}·lc karşıla5an Tür
kiye' ye 1,arşı hüyuk bir semp.ııi hisset· 
mekıt'tlir. 1939 ilkkanunumla yers;ı ro;ııı· 
ıısı felaketi gün-n ÇC\•re iıç >'ti iı;iıuk 
ikinci defa olarak .aynı nııı,ihct karşısın· 
da kalmıştır. H asar o Zllnıankindı:n Jaha 
ız olmakla hı:raber, sanı nııların merkc
lİ olduğu anlaşıl.ın Erbaa sthri harabol
rnu.ş, iilenlcr ve }1lr&lıananlar kaydl'<lil
miştir. G.ııı.-tcler yanlım ıeşkil.1uoın .sü
rıııle )Rtıtldığın ı v·e ıstırııplara bü}'ük 
bir c~aretle tahammül c'(lildiiiini kar<lc· 
liwrl;ır. fel'ikt-ltl' ce,areı Türkün va· 
'I •rtııd.ııı hiri<lir. 

Yersarsımrnın Londra 
hasınındaki yankılan 

Lon.rlra. 24 a.a. - Tiirkive'rlı•kl 
\"eni .ver sarsıntılarııııt.ın bahseden 
~nzeteler b11 hususta alınıın habt·r
lerl neşreılerken yakınıla Türkiye'. 
ye giılecek olan iııgl!iz parll'tmeııto 
1ıevetinin. bütl\rı iııııillzlerin Ttirk 
mnlemine iştirak etmekte olılııklnrı
nı ifncle eı.nıek fırsatını bıılacakla • 
rını ve lıc-ret flzasınııı Tlirklye'd<' bu
lnnrnasnııı, 'T'ilrk gnzrtecilerinin ey
hilrle T.on lra'yn \.aptıklar zivnret 
E!.hi. Tilrk - lrı~iliz ha~larının tak
viveslııe iınkA.n veı eceğini vazıyor
lar. 

hlc blr hfı.dlse olmamış.•a da devrlyele • 
rimlz hUA. Slrle l>ölııl.slnı1e bulunan düş
man artçılarb'le ternaslannı muhataııı. 

t>tmlşlerdlr. Orta büyllkhlıl<te boımba U· 

Llzbon, 24 a.a. - Parteklz acıklıı -
nnda görillen 39 ımıerlkan uçaı;:mdan 

biri dün Porteklz'ookl Guateını.·~ı in -
mek ıorun<la kalmıştİr. Pilot gu.1. altına 
alınmıştır. 

Londra, 24 a.a. - Parls rady06u şun- kıtalannı ku.rtaımıya boş yere çaJıııı-
lan blldlnnl$ll:r : yoıJar. Burada:ki alman garnizonu, ı:ld

Yazıda sm.-le denfüyor : 

cııklarımızdan mUrek>kep oldukca <'hem· L'appel ga:zıetEll'i bir yazısındıı mum, 
m yetl1 bir teşkll GlrLt'lt> T.lmbıtkl hava Çunkinıt, 24 a.a. - Çin barı> tebliji: o ı d H--' • r d-' R ı 
meydanına salı ıık~amı bir akında bu - Çin kara kuvvetleri, 19 ilkkamında r.:b~ı~~ :::: s;~:;1 ;~~::u(~ 
ıunmuşlar ve yerde lıulunan uçaklar il- Nankin'den H ankov'a giden bir iar><>n u· dnmını ıntemektedlr. 

ç~ğmı düşürmüşlerdir. Bu uçakta bulu-
r.ısında bir çok yaııııınlar <;ıkannışlar- . k k h . 

nan on yıi ·sc rüc clı \ubay ölmüşrür. 

d1 mu:kn,·ernetlnf' raQ'men rusıann G<!ht.r 
f't"lnde ve al.mal batı ve cenup batı mıı· 
lhallelerlnde yeni 1lerlernelerlne enııeı 

olamamıetır. 

Merkez ceı>heslınde, cevrilen almanlar 
•lddetı1 kartı hücuaıılarla kurtulm;ıya 

Stalingrat'ın endust ri mahalle -
sinde sovyGtlerin elıemmiveısiz kuv
vetlerle yaptıkları çıkış teşebbüsleri 
kolaylıklıı piıskUrtlılmUştür. 

dır Vl<'hY. 24 a.a. _ Mııretıııl Pı>tııMı'ln tnikı!Apeı progrıımınızn in:ınmalı11ını 
M-'kl hıı~usı kal<"m nıüdtlr muavini Ho:ı<>r !Btlyo!'l!anız. m~ullof'lrln tmeları !<esil - lxıt :ı:cre çaJışwor!ar. 

L • ı ı Karkas ceı>hcı.1nde Kn.radenlz'dekl Rom mel hala çekiliyor 

Volga ile Don arasında m€'V"Zl1 e
hemmiyett~ çarpışmalar olmuştur. 
Bu carpışmalar neticesinde nlmıaa 
kıl alan mevzilerini dU:ı:eltmişler • 
dir. 

de Salvre talebi Uzerlne halen ita <"l - mc•ı .. ıır. G1Yo•ln güven tekrar ır<•l re - 'l'uarr.se'nln eımaı batısında büyij.k lılr 
Rabat. 24 ıı.a. _ Fas rııdyOl!iu bugiln mekte olduğu l<aymakamlık vazlft>sln - rroktlr. 

de<n af edl!mU;tlr. ------------- - --- rus hareketl 3000 lttş1 glbi aQ'ıı bir kay· 
&unları blldlrmlı;tlr : l>a uQ'rıyan f\lmanıan tehdit eotanr.l<te- Lenigrat kesiminde Rommt'l MI!\ çPkJlmektPdlr. Knhlrt"· Roma. 24 a.a. - Buır!ln Papa Rom11•- I..on<lra, 24 a.a. - Parlııı radyQl!'U, dlr. ,\iman başkumandanlı~ının ~imdi • 

Beri in, 24 a a. D. N. B ajansı-de umumly<'ll<' !llnıldıı"tına göre Rommı>I da bulunan lra.rdlnalle:ı1 toplu bir hıılde Montrıelller'de tevkif edllen tedhlşc1 ve ıh•n kıl.ahırını daha kısa 1~ hıı.tlnı'dn 
kuvvetleMnlıı ana kı"mı ile 'T'rabluq kab\11 etmı.tı.r. Kardinaller 1'oel milna - de Gaulle'ctlleT ntt.dinde lng liz. ucak • toplamayı ve belki de Katlm~YR'>, bo-

nın ogrcndl ne göre nlman bomba
cıları ve hUcum kıtal ın Lenlngrat 
muhasarn cephesinde 23 ilkkinua 
günü birçok bııskı.n harclcetler1 yap
mışlar' ve bir Q<ık .müstahkem mev
kii t hribetmlslerılir. Almnn sava, 

milıl~ raa hattının ıı.rkıı.ı:ında m<l<'lllfaa •t>ht'tlyle Papa.ya tebrtklerLnl sunmut - lan tarafından atılan ı;t!Ahlann bul11n- ~altmıı.yı dti•unrnekle olıması muhle-
edecektlr. !ardır. <luQ-unu blldinnlıı;t.!ır. meldir. 

.. ı.e_.,,_::i::_ 
Tayın/ama usulü 

ve bir bilanço 

Ünlü fransız profesörü Charles 
Rlchet, yJyeceklerde tnyınlama u
sulünün faydalarını ve zararlarını 
gösteren bir blll\n~ yapmış. Profe
sörün harp yıllarında yapılan tıbbi 
istatistiklere dayanarak söyle<llğl
ne göre, ispirtolu içkiler içki tlr
yakllerlne "damla ri~mla" verllme
*e ha;ı.lnndı~ındaııberl. dıunla hns
talığı ortadan kaybolmnk ii7ere 
ımiş. Karaciğer !'iroz'u ile akıl has
talıklaı-ı lçi'l'I de hal 1Lvnı im~. 

Yiyecek kısıntılarının b~lıca 
fayda~ı. zararlı şişmanlıkları, tan
siyon yükBellşini ve şeker hasta
lıı7ıını azaltma!< olmuş. MAnevi acı
lar yi.lzllnden avrupalıların saçları 
daha çnbuk ağanyormuş ama, da
marlar yumuşaıklıklarım ve &"enç
llklerinl kayb('tmiyorlarmı&. 

Bilançonun 

''zarar., hanesi 
-----~-----~ ...... _, ...... 

Bu. bilançonun "k!r" h anesl<'tlr. 
"zarar" hanesi ise, bu haberi ve
ren fr:ınsız ga7.etesinln yazdığına 
göre, cok daıha aı neşe vericidir: 
eskiden her !W~1n ifratına &"iden az 
sa)'lda bir takım insnnlann yukar
da saydı*ımız dertlerden kurtulma
lıınna karşılık, bugl\n on mllyon 
fransız - yanlış dC'~ll: on milyon! -
nçlı!!;ın Tl"nç~in<l<' kıvranmaktR.dır 
ve VE.'rem. ciıc:ek, tifo, uyuz gibi bu
laşıcı hastalıkların tehrll<ll altında
dır. Ayrıca, L?ene ıı.z heslenme yÜ

zünrien, on mi~yon fransıı. da bUn
yC'ce "kifayc>tslz" bir halde hulun
maktadır ld bu, ı rkm lstlıkball ha
kı mındaıı, 87.ımsanamıyacR.k bir 
tehlike teışkil <>tme-ktedi r . 

"Şu kepçeyi ver de bir 

de ben öleyim ! .•.. ,, 
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Yeni bulmacamız 
SOLDAN SACA: 1) Bir ıremlmizln lsml. 
2> Bir erae-k ısıru, s1hlıat. 3) Nen edatı. 
mahkeınedt-n alınan ldlitıtlarda.n, bir no
ta. 4) İlave, bir erkt>k tsm1, yarı. 5) lki 
&t'llLI hart yan.yana, tanıııli\rtn blı-blrlerl

n.e ettlkl«I bir hünnı>t ı.aretı. 6) Şeıy • 

tan, bir renk. 7) Spor yelkt'1111sl, Abide. 
8) Ft>nn de~ıı. tııv1cn' lle bir Ş<'h ir. 9) 
Te~ lahzıı., köır!U ayakkabısı, lkt defa 
lt>krarlanırııa peder olur. 10) N<'fslne 
hfl.ldm olarak eıını bir ~nlen cekme, 
kO.Y\IJIUn baelYle vurmasına denıtr. ll ı 
MünaııebeU olan. 9l)'ah. 

YUKARIDAN .l\ŞACI: 1) Batan blr ot. 
2) F.Jıbtsenln bir .kısmı, renk venne. 3) 

Blr harfin okunueu. kardet kanlarının 

btrblrlerlyle olan akrahalığl, hk" nota. 
4) Tenı1 bir nota, bQka, Al'rlka'da bir 
R'Öl, 5l tkl ll<'!!U harf :ı·anyana. aptal. 6l 
Katlnaız, franıuzca altın. 7\ Bir ~Yl an
latma. yol yiyecett. 8) Sınna, ~ Bunl 
neııır. ~ı Kamer, takunya. bir nida. ım 
Eeyanın kA.tıt üzer1n<lekl ıw.kH, tılr ka
zanıı:r 11) Sııor eklPl. para dolabı. 

Dünkü bulmacamtzın 

halledilmiş şekli 
SOLDAN SAÔA! 11 Silve)-a kan;ı lı. 2\ 
F:'n('e (C<'ne), 111\h (hıtJı), 91 N'P, le. 4\ 
Abtlk <KUM), :ııımıı. 5\ Ta~ il) t~. kan
to, bu. 7\ Kayak, otl11r, 8\ '\faşa, kAhı 

9\ !'laye ha<'ft. tOl Anıı. tuz, mor 11 l 
Tamir. 

- Bu korkun~ şeyleri önleme
nin cıırest yok mu? di'lo·e sormuşlar. 

Profesör: 
- Var!. .. demiş. Yiyecek toıyın

larını artırmak! ... 
Fransız gazelt>Si, ''bu hale gör,. 

sulhu beıklemekten b~ka cnre yok! 
Çünkü şimdi birçok milletler top· 
tarı, tüfeıkleri doğurmağa uğraş
makla meşgul!" diyor. 

Az yiiyi:p içmenin faydalan kar
;;ısıncla büyük zararlarını da gö
riinre Hoca Kasrellln'in kocaman 
blr kepçe lle her hoşaf iç:b.iind<': 

- Oh! öldüm ... d*en ar.kadaşı
na: 

- Yahu! Şu kepç~·i v<>r de bir 
rl<> ben öleyim! ... diy<> çıkışmasını 
h11tırlaımaıma.k kabil mi? 

Daimi bir i~ ez1kliı'ti içinde ya
şıyan zavallı fransızlar da arz 'iw:<
l<'nmen in faydalanndan herhalde 
coktnn vazg-eçmiş olsalar gert•k. 

Orada şimdi: 
- Tıka basa yiyip iıı;C>lim de bı

rıukın şeıker hastalığından, "damla" 
dnn ve daımar tansi~·onundarı ölt'
lim, ynıhut da aıklımızı oynatıp tı
marhaneye girelim! 

diyen kim billr kaıı; kişi var ... 

Yağmur ve 

elek trik 

Tarafsızlığını koruduğu 'halde 
kendisini harp sıkıntılarının semin
Ulerinden koru~·amıyan tsvlıcre'de 
şimdi herkesin yüzü gülmf>kt<"Clir: 
çünkü eleıktriğe konan kısıntılar 
biraz hafifletilmistir. Bu ara~a. 
mesela, su ısıtmruk kin bile elek
trik kullımrnak kalbi! oln<'nktır. 

Bunun ;;ehelbi de, hv-i'Çre'ye son 
hııftalarrla fazlaca yağmur y11ğnw~ 
olmasıdır. 

Böylelilde !barajlara fa7.la ~u gel
mlıs, tuııbhıler feıı:Ja cnlıı<muı ve sı
!kıntı on - bir müddet için! - ort.a
da.n kııılkmıştır. 

İııtan:bul'da geçenleroe yağan 
yağmur, 6€'}ııi E.'lektriksiz bırakmış
tı. tsvi~rı>lller i~. karanlı<kta kal
mamn k için başlan sıkıştıkça yal:
mur duasına :mı çıkacnıklar ncaba ? .. .... ,. 

SA. -TIR. 

Rus taarruzlarr çok çetin 
grupları son geceler za(fında bır 

Lon<tm, 24 a.a. - Don muhurolıcsl çok defalaT düşmnn lıattının iıçerlıle

hakkuıdı13<1 haberler, Kız.ılordu hamlcsl· rinf.' kadar strınl)e JnU'\'affuk olmut
nln Yi.l vıuıt:unıı<ltğını ve hayret edlleceok 
ıJC'reccdc hızlı netk:ele-r verd .lt'lnl ı:ös • 
1.t•ı·m.:ktl'dlr. MWerovo tsttkıunellndc şld
d<>tll savıışl.ar olmaktadır. Bugtinku mu· 
hablr tel(i'Ttl!lanna gore ruı; lllnklıın, 

Fransa muha.reb(.'IS!rıde SC<Jan'da alman 
1ıınklarının yarına.~ını andıran bLr ham-
I~ lk llerkmekteı:l1'1". Fllhaklk.u almanlıır 
da tebllitleortnde rus taarruzunun dur • 
duruldu{ıı.ınu lddla etmiyor, Kızılordu 

taratm<la.n yapılan tazl'ik.ln emı;alı;lz 

oldul[ıunu ııöylüyorlar. 

Ru lann elinde hayret edHC<X'<k k,ı. 

dar cok tıırik ve malnın1e mevı utlur. 

larclr. 

Almanların durumu bir yıl 
evvelkinden daha iy i 

Bt"rlin, 2 r a.a. - D.N.B. ajansUIHl -
keri muharriri ):Uı>•or: 

Dün <le kay<letıiğiıııiz ı:ibi doi;u aıp. 
hesin<lc durum ht'r lıustm:a almanlıtr -.e 
müttefikleri İçin mL'ffillllnluk verici -
hirenedir. 

lnı;ili1 prof>ag:ırula nıahfilleri ru~lanm 
kı)tn lıü~ ük taarruz h.ırekcılerine g.irı.. 
ceklcrini ve bu ı.111rruzun bilhassa !lten
dileri için en ıehlikeli sarılan bölgede 
rapılacsğını iddia Nnıi~ler<li. Şimdi ~ 

Bu TUS taarruzunun kati nctlcelerl he- g.itiz propagan<lanları alınanlarla mütte-
nuz •ide -'llnı~'a olmakla "-a'-~r c 

~ "' ~ ... ..,, u.:ı "'"' uklerinin rusların ıa rnızları karşısında 
her ne olursa olsun Rusya nın dalıa ı:c- ~aşırdıklarını bildiriyorlar. inı;ilizlena 
('1'!11 yıl askct1 bir lruvvet olm&Xtan çık- hldiseleri endd n lkeşfetmek hususunda 
ması bahis mC\zuu olan b:r memleket ı;fü;ıerdiği maharet her zaman bizzat bl
oldutu unut-ulmıımal dır ve taarruzun d 

i eler tarafından ıeb.ibcdilmiştir. H• 
katı ncUcclerl tle ııreikmlyceekt1r. Ba - kikaı ,udur ki 1942 ilkkinunu son1an9o 
huı<u~ ki kıı ve kar harekAU geclktlnne. da alıııanların \117.İ>eıi bir <ene evvelııt 
mektedlr. <lurumJan çok d.ılı:ı elverişlidir. 

i zinli A iman ask erleri 
çağrılıyor 

T..oıı'1nı, 2-1 a.a. nally MaH gazeLe-
ı;lnln ıtlman hudut.!un<lakl muJ1atılrl ya· 

flilhak 'ka nı- h~komuıaolığı ilci kolo 
(lan runi> <'nk Hıı,ıof'u bıi> ük bir kı~ 
içine :ılınak hmu~undaki pllnında mı>
vaff.ık rılaııı:ulığı ı;ihi sıalinl!rat'taki kal'o 
<ı hiicııııılarımla cta muvaffak olıunamJ.to 
rır. Billkis Alman • Romen kualan ora. 

zıyor : Dorı hlilı::~iııde lııiC'\lma geçmişlerdir. 
\·erı.ıen nıallimatıı gpr.., rus ccııııcs~n- B · 

den izinle gelen \'~ nonnal olarn.k blr ır alman generaline 
ay ııonra kıtalanna ırıtmelcrl ııerekcn ni~an verildi 
alman RBl<erıeııı derhal umumi karar - nerlin, 2f a.a. Topçu generali W al-
ırnha mtlra<'aaUı cafınlmıı;-ur. öte ta • ı ıer lld11'e <kmir <.ılip nişanının m 
mttan nn cet>heslndekl dur\lilll h !dun - >3L'rası rıiıhc5i , crılmiştir. Hcitz al 
da llmdl Almanya'da daha acık d \ nı· ordusund:ı bu nişa.ııı alan 1.56 ıncı 
nılmnlcta ve e1m<Ukt rus taarruzunun kerclır. 

ı;lmdl)<' knd tr ~apıt.ın ru taarruzlan - Genl'rtl ITciız, Smolcn•k'te d~muı 
nın en &idılelllsl o!Rrak mUtaleası ı:ı:cre- son mıi<tahkcm lıatlannı yararak 
kece{:I tcsllm ed1lmckt.cd. r. Almıınkır, ""'» t ı kııalarının ku~atılm:ı•ını tl'lll 

bilhassa d••ı:':U ooııhı'l>1nden hnbcr ulın:ı- ermek suHli) le bu nişana liyakat k 
mamnk ytiztimlcn hissettikleri end~e)I nıışıır. 

ııLzk:m lyorla r. 

l ngiliz g azetelerinin 
mütaleaları 

Almanlar Baleor 

ado lannı işgal mi 

edeceklermiş? 
"'Çt kıııı;ı'dc Ç'kan 1-ıihiık hir ~:ı1crc 

tıin KıınarLı'daki r;inlilere rar.ılaıı fena 
Ilı lll'l'leleclen infiııl duyma~ı m'inalı bir 
harekettir Bu hal, ( unkinı: hükümcrinir 
t\rncrika nın ve fnıı:ilıere'nin İ) i ni,etlc 
tıııden •ürıhelenmeğe ha•ladı(!ını ı::n't' 
t?r. Gnlıler hıı şiirıhderindc ıamamiyk 
h lı lırlar. Tarafsız müşahitler için A· ı tadı r. C:ıırı4dng mahfillerinin bugünkii 
llıt'T'llca ile fnı:ilte-re'nin nııruldıırt yol va1İ)eıin daha ~vvcl fa:kına varmam•) 
~k a~ bir şekilde belirm i} bulunmak· olması hayret c<lilccek bu noktadır .• 

Gene profesör Clıı:ıı-IE.'s Rlchet'nln 
yaptığı incelc>melere göre, çocuk
ların do#nrkenkt a#ırlıklnn 1939 
daklne gört> eply 1\?:11.lmıştır V<> bu 
yl\zden de, cocuk öl!lmlerı 30 yıl
dan~rl eksllmlşken 1941 de va.Jılm 
bir şekilde artmıştır. 

Bu istatfsUkl<"ri olnıyAn lnr h e· 
men profesöı-e koşmuşlar: 

YUKAnTnAN AŞA<'~T: 1 ı ı:: eııınııc. 1az 
2> t •n. saman. ~ı VenU1<. ~·ay·a 4 ) F.('('1< 
(11:1'('('1. kıı~e. !'J\ Taka, ta Cııt\ fil Kat • 
ren, mum_ 7 ) Stok. :ııı .<iz). 8) Nıla <a· 

lın), ot&b (bllUI). 9) Alem, IlAm (m•U). 
10). La, banOO. lll llılamur, ara. 

Loııdnı, 2-f :ı.a. - Bu sabahki )-"alete· 
terin ba~lırn menularını ru~ ordul.1.rının 
yeni Heri harcl<eti t~kil ctmektcxlir. Al· 
manlar her ciheıı~n müşkül vaziycııe kal· 
makta<lır. Ru•lar kiilliyctli miktarda mal· 
:reme ele geçirmişler ve 16 bin 400 esir 
almışlardır . Millemvo ~imdi tehdit al
und:ıdtr, gihi cümleler gazetelerin haş· 
lıklannt teşkil ediyor. Londra ba~ınına 
ı;5re ru!I taarruzunun haşındanberi geçen 
OD iyi iÜC dün Olm\litur. 

Nevrork 24 a a. - Associated P 
verdiği b r göre, almanlar 
Akdenh'de S.~ar adalarının iıgali 
lspan>-a'nın muvafaka ni isıih~~ 
maktadırlar. Haberde ılive olundulmi 
göre, bu adalar, !uzumu takdirinde 
aluıacakuc. 



'K• ·-.. 

Varlık Vergisinde hiç i 
bir tôdil yapılmıyacak 

Ankara, 2 f a.ıı. - Maliye Vekilinin 
riy,ı eti altında Mcrk~ Ziraar, İş, F.m
lak ve Osmanlı banka,ı müdürleri top
lanarak Varlık Vergisinin ıah,il safha· 
sındı bu verginin mükelleflerine kola} · 
lıklıır gihıer:ınıesini prensip idb.ırıylc 
karar alıına alnıışl:ır<lır. Bu karara güre, 
vergi borcunun laakal yüzde }irmı,ını 

ödı)ım mükelleflere her banka kendi mev· 
zuatına u)E,'"Wl ve ıcrninaı mukabilinde 
ıkrazlardıı buluııac:ıkur. Gayrimenkul 
mukabili ikradarı t:ınlik bankası yarıa· 

caktır. İkrazbnla faiı ni.-.beti ayda ) iiı· 
de }'atım olacakıır. Devlet tahvilatı ve 
hazine bonoları mukabıli bankalardan 
ıalcp edilecek krediler bu tahvil.it ve bo· 
noların nominal kıymetleri .in yüzde dok· 
.sanına ka<l.tr hmluts~ız verilecektir. Mcr· 
kez B.ınkası ile iş ve Q,manlı bank.ıları 
hisse senetleri mukabilinde nominal kıy· 
metlerinin yfude n•kseni miktarında ban· 
kalarca ikraz )'afll labikrckrir. Fi> atl.m 
Devletçe tespit olunan ve İktL~adi Dev
let Te,ckkill.leri.nce devler namına müba· 
yaatt yapılan emlİa da kredi hadlcri}le 
mukayyet olın.a.ksızın device ıahvilaıı gi· 
bi ikraza kabul olunabilecektir. Ticari 
ve diğer emtia mukabili bankaların y.ı
pacakları ikrazLırda mııcat mcyzuat hü· 
kümlcri mahluz olacaktır. 

Varlık Vergisi ıarhiyatının yeniden 
tetkik olunacağı, verginin tahsil müdde
tinin uzatılacağı hakkında dolaşan ,ayia· 
1ann yukarıki ıoplanııda alınan bu ka
rarlarJan galat olduğu tahkik olunmuş· 
tur. 

M ükelleflere yapılacak 
kolaylıklar 

Arikara, 24 a.a. - ?>Wiye Vekil.Jetin· 
den oğrenildiğine ı:öre, Varlık Vergisi 
mükelleflerinin boro;:larını ödiyebilrneleri 
için bankalardan kolaylık görmeleri te-

Ulus ekibi 
deprem 

bölgesinde 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Erhaa•da kalan, enkaz alttrıdakilcrin çı
karılması, yaralıların tedavisi ve y;ın,ı:ın· 
lartn söndürülmesi} le meş.ınıl olan vali, 
f elakete uğrıyanlara en bü> ü.k te..elli 
olmuştur. kettin Ça,l:par fcllkctin na· 
sd vulrubul<luğıınu ve ilk anda alınan 
t edhi rleri bana şöyle an tattı : 

min edilmiştir. Bu kolaylıklar şunlardır: 
1 - Bankalar Varlık Vergisi miikel· 

leflerinc tahdit olunan ticari kredileri 
fevkinde de her türlü kredi açmak hu· 
surunda •crb<:st bırakılmışlardır. 

2 - Turkiye Cumhuri>eti Ziraat Barı· 
kası, Türkiye İş Bankası ve O~man!ı Barı· 
kası şubeleri Varlık V crı:ileriniıı yüzde 
20 •İni ödemiş olan mül<ellcflere menkul 
mal rebni mukabilirnle ikrazda bulun
mak Ü/ere tcrtibar aln115lardır. Bu ban· 
kalar rapacaklan ikra7lar mukabilinde 
ayda yüzde yarım faiz alacaklardır. 

3 - Emlak ve Eyram Bankası şubeleri 
Varlık vergilerinin yüz.de 20 •İni ödemi1 
olan mükkeflere gayrimenkul mukabilin· 
de ikraz y;tpmağa amadedir. Bu baııka da 
yapacağı ikraz mukabilinde ayda yüzde 
yarım faiı alacakın. 

4 - Sümerbank, fabrikalarının imala
una muktaıi pamuk, deri gibi iptidai 
maddcl<.>ri ve mcn"1lcat ile diğer lü:romlu 
mamulatı sarın almağa taliptir. 

Türki}e C.umhuriyeti Ziraat Bankası 

da Toı>rak Mahsulleri Ofioi narmna za. 
hire mübaraa~ına devam etmekıedir. 

5 - Türkiye C~uriyeti Merkez Ban· 
kası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraar Ban· 
ka~ı, Türkiye İş Bankası d.ıhili istikraz 
tahvillerini eskiden olduğu gibi ihraç 
fiyatlarına işlemiş faizi zammedilmek 
suretiyle Mtın almağa devam ettikleri 
ı?ihi gerek bu bankalar gerekse Osmanlı 
Banka~ı ~ubeleri bu tahviller ve hazine 
oonnları mukabilinde )-Ü7<le 90 nisbe
rinde avans vcrmeğe aımadedirler. 

Ke-ıalik Ta~rrof Bonoları bilumum 
bankalar rarafından cçkidcn olduğu gibi 
i~koııto cdilmckrc berdevamdır. 

Varlık Veqtlsi tarhiyatının tekrar te-t· 
kike rahi tutulacağı ve verginin tahsil 
müddetinin uzatılacağı hakkındaki şayia· 
!arın asıl ve esası olmadı~ı Maliye ma· 
hafilinde temin olunmaktadır. 

Anlıyarak 

ve inanarak 
dinliye/im ! 

(Başı ı. tncı sayfada) 
' 

yarak ve bütün bunları kendi 
kaynaklarımızdan ve kendi 
vasrtalarnnrz dan sağlıyaraık, 
memleketi harp faciasından 
u zak tuttuğum.uzu anlıyor mu
yuz, anlamıyor muyttz ? l~te 
mesele! lnanaTak ve kanarak 
mı anlıyoruz, yoksa öyle mi 
görünme k istiyoruz? 4 te da
va ! 

Bununla b er a b er, t a lihlerini 
Türk vatanmm k a d erine bağ
lamı~ ola nlarm temiz vicda n 
larını ancak kendi yanında gö
ren H üküm e t, müstesn a devir 
zaruretlerinin emrettiği vazi
felerin h epsini tereddütsüz y e
r ine get irecek tir. 

Milli ,Şef'i anhyaTak ve ina
narak d inliyelim: doğru onun 
dedik lerrinde , kurtulu, onun 
dediklerini tutmaktadır. 

Falih Rıfkı ATAY 

İberya anla~ması 
etrafmda Va~ington'da 

yapllan tefsirler 
NeV}ork, 24 a.a. - Vaşington Star 

ı::vetesinc göre, İberya antann, İspanya 
ile Porıckiz'in tarafsızlığı için teminat 

teşkil edecektir. İspanya Porıekiz'e ne ka

dar sıkı bağlı olursa, tarafsııltğıru de

vam eııirmeğe temayülü de o derece kuv· 

veıti olacakrır. Çünkü İberya blokunun 

ı.ıönül rızasiyle harbe girıne•İne Porıekiz 

başvekilinin muvafakat edeceğini san

mak zordu. Bundan dolayı eğer İberya 
bloku sözden ibareı değil de bir ıı;erçcksc 
mcvcudi)·eti muhtemel olarak temin edil
miş olacaktır. 

CEMİYET HAY ATI 

Türk Hukuk Kurumün,;n 
1942 • 1943 

seri konferansları 

ı . 

Türk Hukuk Kurumunun 1942-1943 
seri konferanslarından birincisi 26-12-
!:142 cumartesi günü saat 15,30 da Dil 
Tarih CoA'raCya Fakilltesinde An•kara 
Hukuk Fa:ktıltcsi Do.kanı Ordinaryüs 
Profesör Ahmc>t Esat Arsebük tara
fından verilecektir. 

Mevzu: "Akitlerde muvw..aa ve tat· 
bl1kattaıki şektllerl"dir. Herkes gele
bilir. 

4 üncü konser 
Rlyaselıeumhu.r l"llarmvııık Orkes -

traaı taratmdan Devlet Konservatuva -
n konser salonunda 26-12-1942 cumar
te9J auıı.u saat l:>.30 cıa : 

Şet: Praetoı1us. 

ı.- L. Van Beetlıovaı (l770-18Z7) 
G<>r1olan uvertütil. 

2.- Johanncs Ilraiıms (1833-1897) 
Keman ve viyolonsel işin kon • 
certo, la mLnör, op. 102. 

a) Alle&'ro 
b) Andante 
e) vıvace non trowo. 

Çalan.Jar: J06et ve Da.vld Ziı'kln. 
-< 10 daklka. ara ı-

3.- Karı Holler (25-7-1907) : 

Glrolamo Fr~coba.ldl'nın (15.<!3-
1644): ora ıcın yazı1mıs blr Pa· 
saıkaiyası üzerine orkestra için 
pasakalya ve füg, op. 25. 

4.- Necil K~zım Alcses: (1908) 
Ankara Kalcsl (Bir senronık ta· 
Mh.) 

--C SON>--
2 • sonkAnun • 1943 cumartı>RI ııunu 

saat 15.30 da tııcınci oda mtlzlğl konserl 
Rlya,.ctıcumhur FilAnnon~ Oıi<<'strrun -
nın od<t müziği ırrupu tara.tından. 

Cnlanlar: Oman Borar 1. keman, Pra-
etorlus 2. keman, İzzet Al . 
bayrak vıwıa, Edlp Sezen 
vlyolo~seı, Mltat Femncn pi -
yano. 

Pro11Tam: Haydn: Kue kuvartetl. doma
Jör, 
Brahm.~: Sonat la maJör, ke
man ve pl.yano icln. 
Schumann: Piyanolu kenteU, 

ULUS 

Toplantı 
Tül"k Yü.ksek .Mimarlar Birliğin

den: 
Türk Yii!J<selk Mimarlar Birliği se

neli!lc kongresi 2.1.943 cumartesi gü
nü saa1. 15 te Ankara'da Anafartalar 
caddesinde Kınaeı Han No. 25 te br!
liğjmi~ idare merkezinde a.ktecU!ece
ğinden sayın arkndn&la.rımlZln belll 
saatte idare merkezinde bulunmala
rını ehemmiyetle rica ederJz. 

İdare h~eti 447 

Toplantı 
Türkıye Sağır, Dilsiz ve Körler 

Tesanüt Cemiyetinden : 
26. 12. 942 günü saat 15 te Anka

ra Hnlkevi salonunda cemiyetimi -
zin yıllık kongresi yapılecağrndan 
mezkur glinde sayın azalarımızın 
toplantıda hazır bulunmalarını say
gıliırımla rica ederim. 

RUZNAME: 
1 - Bir senelik yaplan i!}lerin 

heyeti umıımiyeye arzı. 
2 - Yeni idare intihabı. 
3 - Yeni seneye ni~ biitçenin tnn 

ziml. 
4 - Gelecek senede yapılması is

tenen işlerin tastik ve kabulü. 
Ankara şubesi Ba')kanı M. Tamtül'k 

MEVLÜT 
Sevıı:lli haba.mız Ankara isklin Mü· 

di.ırlüıcünden mütekait Tndilil.t komis. 
yonu :&za.:.mdan Üskuplıi Mehmet Kil· 
mil Vardartının olurıııinun kırkınC'ı 
giıni.ı'le ra~tlıyan 211.12.1942 cuma ırn
nu ogle namazından sonra Hacıbııy· 
ram camisinde mevhlrlıl okunarağın
dan dostlarının ve anu edr"ılPrin k~
rifleri rica olunur. Çocııkl:ı.n 

İngiltere'de bir devlet 
t ersanesinde patlama 

Londra, 21- a.a. - Rl·ıııııen bilclir
diji:inC' l(iire, ~·ar~ambn. giiııü İnp;iltere'
nln ş mal batısında bir dC'Vlet tersa
nesind<' vuku bulan bir in fil ak ne· 
tict'siıı<lt' hir ka<lın i~ı;i çok agır suret
te yaralannıı!;', bir i~o;:i ile 3 kadın i~i 
de yaralıınarak hn'itaneye kaldırılınıŞ· 
tardır. Ba•ka iki işçi de hnfif surrtte 
yaral:ınmıştır. . 
ASKERİ FABRİKALAR 

H er sınıftan usta ve işçi 
alınacak 

mi maJör. 
Gcle<:E"k orkestru konseri 9-l-1943 cu- Aslteri fabrikalar Umum Müdürlü -

martesl günU saat 15.30 da vcrtlccck • ğündeıı : 
Ur. Set: Alnar. 
Proırrnm: J. s. Barh: 3 ün<'ti "Brandıın· 

burıf' konçertosu. 
Mozart: $()nton1 
majör. 

mi bemol 

F. Alnnr: Viyolonsel koncer • 
toou (1!!42 de ya7.ılmıştır). 

Soll~t: Davud ZIT'klon. 

Stenoğrafi dersleri 
Halkevi Rehliğinden: 
Poli~ enstitüru ö,iretmenleıinden Ka

nm Arar'tn idare ettiği stenoı.ırafi ktır· 
•umm, ikinci devre kayıt moo.mclcsine 
başl:ınmışttr. 

Ako;amları ~Mt tR-19 ara~ında ıı;ö~te
rilecek dersler (20) saat süreccic ve ( t) 
ayda ~na erecclctir. 

Der~Jere '.!R. 12. 912 tarihinde 'fr.41a· 
naca,iındaıı. i~ıcklilerin 26. 12. 9'12 ak
şamına kadar evimiz sekreterliğine baş· 
vurmaları rica olunur. 

M evllld 
Sevgili babamız Kanlarlıye Şirke

tinden Nalın Güdüllüoğlu'nun ruhuna 
ithaf edilmek üzere 27 llkkılnun 1942 
pazar günü öğle naırnazından sonra 
Hac]bayrıınn caımislnde kırık mcıvHidu 
okuna<:ağından akraba ve dostlariyle 
arzu edenlerin tesrlflerini rica ede· 
ri.z. Güdüllüoğlu ailesi 

Açı:k teşekkür 
Güzide dikkat ve itinaılariyle eşimi 

muhaıkkn.k bir ölümden kurtaran An
kara Doğumevl aslstarn dokt.or Bay 
Saımlh lnan ve Do(:umeovinin sııyın 
mtidtirü doktor Bay :lekiı..i TaJtlr Bu
rııık, Başebe Bayan Muazzez Bekman, 
Ebe Bayan Nazm.lye Erker ve Nafia 
Danışka'ya ve şeo!kat ve ihtimamla· 
rını esirgemiyen hastabaktcı Bayan 
Fatma'ya sonsuz teşekıkürleriımln ilb
la~ına sayın gazelenJız!n taıva.ssut et· 
meslni rica ederiz. 

Sannyj Müfettişi 
Vefa Angon 457? 

TEŞEKKÜR 

Kırıkkale fabrikalarına tamü~~ıhha 
olmak ve .ıskerlikle ilghi buluıunaınak 
(1340 ıcvelliiılüler alınamaz) şartiyle res· 
sam, Laburant, tesviyeci, tornacı, frezeci, 
marangoz, tenekeci, muayeneci, elektrik· 
ci, modelci, planyacı, tamirci, demirci, 
izabeci, di>kümcii, oksijen kaynakçısı, 
ateşçi, ocakçı, ve dıvarcı u<ta ve kalfa" 
ile kadın ve erkek ,ız:ı.yri sanaık:i.r işçi alı

nacaktır. Taliplerin bir iMida ile Kırı.le -
kale grup müdürlüğüne müracaatları. 

( 10939) 6948 

P · T. ve Telefon Um um Md. 

Muhabere masasaı 
yaptırılacak 

Ankara. P .T.T. MUdürlUğ!inden: 
Ankara Telgraf medkezi muhabe

re sa.lonunda yeni tesisat için yap· 
tırılacak olan muhtelif ölçlide 45 ta.
ne muhabere masası kapalı zarf u
suJiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 7835 lira. muvakkat 
t:emlııat 587,62 liradır. Şartnamesi 
mıiiılilrlilk bürosunda ıı:örülebilir. 

Eksiltme 31 ilkkfınıın 942 perşom
be gtinU saat 11 de Ankara P.T.T. 
müdür!UğU binasında yapılacaktır. 
İsteklilerin o gUn kanuni vesikala· 
riyle birlikte milhilrlil teklif mck. 
tuplarını eksiltme saatinden bir sa.atı 
evvel komisyona vermeleri ilan olu-

. nur. (10850) 6866 

Devlet Met eorolojj İşl eri 

F ener pili alınacak 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum 

Müdürlüğünden : 
Umum Miiclürlüğümib ihriyacı için 

500 • 1500 adet 4,5 vo ltluk yassı elek· 
ı:rik feneri pili alınacaktır. Taliplerin 
bu h usustaki cekliflerini Levazım Şu • 
besi Müdürlüğüne bildirmeleri. 

(10860) 6896 

F otin alınacak 
Pek ıı.nı olaraık meydana çıkan has· 

talığımı tam bir anla~ışla teşhis e· Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
dip değerli tedavisi ile hayattinı yeni- Müdürlüğünden: 
den kazandıran Gülhane Tıp Tatbi- Umum Müdürlüğii:rnüz ltıtlyacı l~ln 
kat Okulu Operatörlerinden sayın 40-43 numara arasında 40 c!ft tek 
Bay Feridun Tekeş ve arka.da.şiarına katlı vidala fotin 4-1-1913 pıw;artesl 
ve hastanede hac;talarla içten gelen günü saat 15 t.e pazarlıkla yaptınla • 
bir şefkaıtle aılakadar olan hem~ire- caktır. Muhammen bedeli (960) do
lere sükranlanmı sun.nı!llYJ borç bili· kU2 yüz altmış llra olup ilik teminatı 
rlm. 172 yf'tmlş iki liradır. Şartnamesi Le-

Posta earldcsl No. 81 Y<>nl Dilnya vazım Müdürlüğünde ı:örülebillT. 
Bakkalı Yunus Bilici (10859> 6895 

·- Deprem saat on yedide oldu otu? 
saniye sürdü ve ufki j,ıikamctten geldi. 

Nıksar'la Erbaa'dan hiçbir haber alama· 

yınca., jandarma kuman<laruoı Niksar'a 

yolladım, ben de yanıma bi.r operatör a· 

Jarnk Frbaa'ya harekcıt ettim. Kas:tbaya 

yaklaşırken yepyeni bir bina ohın Boğma 
karakolunun tamamiyle yıkıldığını ~e i).i 
b ir tesadüfle jandarmaların lrurıulmuş 

ol(luld.ı.nnı gördük. Erbaa'daki depremin 
deh~ctini oraJa anladık. Erbaa yak ının· 
d.ıki Aladon ve 'l'cpekı,fa kö>leri de ıa· 
mamiyle yıkılnıışıı. Yer yer )'an~ınlar 

çıkmıştı. Tarla içlerinden Erbaa'ya geç· 
tı'k Erbaa içinde on altı yangın kasaba
yı sarmıştL Ev namına bir şey kalma· 
mışt1. Herkes hirhirinden haber~iz ve 
feryat içinde idi. Memurların bir kısmı 
(jJmüştü. Ziraa.c Bankası ve İııhi•arlar 
müdl'ırleri, sorgu hakimi, po~IA muha
bere memuru., nüfus klcibi, hum<;i mıı· 
hascl><.'<len bazı memurlar, bir öjin?uncn 
nıaalc"Cf kayıplarımız ara-ındadır. F.n
kaz bütün yolları kaı>famıstı. Ya.n~ın 
nıanzcı.rara deh,et veriyordu. Elimiıe gc· 
(en iki ka:m>oncuru Ladik ve Tokoı'ca 
itfaiye aramağa )Olladık. Bir kısım a,. 
kcr ve etraftan toplıyahildiğimiz halkla 
enkaz alıındakilc-ri kurtarmıya çalıştık. 

T okat ve arka•ın<lan Turhal itfaiyeleri 
en kı..a zamanda yetiştiler. Bereket ver· 
~in. rüTgar yoktu. Yangınlar kı<a zaman· 
da son(lürüldü. Seccade ve battaniyelerden 
)-apılan •edyelerle raralıları a~akıa ka
lan tct<: mektep bina<l!la taşıdık. Opera· 
törle sıhhat memurları burada çalı$maı1'a 
başladılar. Halk, ara,ında bizi ıtilrünce 

te<clli buldu. S.-ır<lntının bir hayranı ı;:ii· 
nü ve akşama doi?ru oluşu kahvelerde ve 
misafirliklerde bulunanlar ara,ın<lan 1a
yiaıı çok artırmıştır. nir iki kah,·edc o· 
tu7ar kırkar ölü çıkarılmış, maale<ef hir
kaç kişi de yanı:ından kurrarılamamı,. 
tır. Pa7arte<i <ahahı şeker fabrika<ttıdan 
ve dv.ml:ı.n diı1er doktorlar da yetişti· 
!er. Kö) lı:rin taranması, ai:ır yarlıların 
T okat ve Samsun hastanelerine ta~ınma· 

ııı pazartesi demm etti. Tokat ile Mcrzi· 
fon halkının ve Parti te~kildtının lıii)"ük 
ltayrct ı:ö<tcrdiğini ve her çcşiı yardım;ı 
t ehallük j?Ö,ıerı.liğini ilave eımelivim. 
Halkı teııclli ve acil ihti\'açların tehvi
ninde hu ilk yardımlar çok te<frli olmu< 
tur. Sıhhat memurlan ve doktorlar hu· 
Pine k.-ıdar bütün köylere yetişmi1lcrdir 
Fel:ıkete uğnyan kii\ inin bu ka.ra )riin· 
de imcfadına ~eıi5cn h\°ıkiimete lutrşı dııv· 
duklan minnet ''e sükran bi<lerini n.ık· 
!etmek borcumdur. Mahalli memurlarır 
ci<lden çok çalı<tıjlını ·ve herke,in Ü<tiiııt 
düşen vaTifr~; ~·olrıtıılını da b)·dcde} İm. 

KORKU 
- Bakın size de anlatayım da l"ası1 

bana hak vereceksiniz. Herkes Jim Ken
ton'u Vo,per'in öldürdüğün\! <awyordu. 
Fakat stüc.lyonun pHnına ve ci..:ayet es· 
nasında herkesin bu&un.:luğu yere dikkat 
edecek olursanız empektör Bendilow'un 
sriidyonun kapı rarafında ve tam Vm
per'in arkasında durduğunu görürsünüz. 
J1m'i öldüren kurşl.\n aynı zamanda Vos
rıer'in de cakeıini delip geçiyor. Demek 
ki ~iliib arkadan atılmıştır. Ve arkada da 
bir tek kişi vardır o da Bendi low'dur. 
Şimdiye kadar meselenin bu kadar ka· 
uşmasının sebebi de Bcndilow'un kttaıil 
olması ilıtinıalini.n kaılyen düşiin.ülmcmi~ 
olmasıdır. 

K. Z. GENCOSMAN 

Sıhhiye Vekilimiz Tok.at'ta 

Tokat, 24 a.a. - Deprem bölge<ine 
gclmL-l: wcrc Ankara'd:ın yola çıkmış o· 
lan Sıhhat Vekilimiı Dr. Hulusi Alaca~ 
huraya 1?elmi~ıir. Yarın •ahalı der>rem 
bölı;~ine ı:idccckıir. Dernir>oll ırının 
~ıhhi ekibi ve Kızılay'ın 26 vagon yar· 
dım m:ıl1emesi Lıidik'e v:ırmı~ ve kö~ .. 
Jer<le o;:alışmıya başlamıstır. - K. Z. 
GF.NCOSM,\N 

Yunanistan'da bir 
şehir ateşe verilmiş 

Zürich, 24 a.a. - (Royıer): Alnıaıılar 

ir dcmiryolu köprı.İ uni.ın berhava edil· 
mesine kar~ılık mi•i ll~me o lmak üzere 
Gor •oıamoe adındaki yunan şehrini ate· 

vererek birçok kim feri tevkif etmİj· 
rdır. Ru ~ehir, yu an o;:ctc ~ruplarının 
tlo;a bir önemli demır;olu köprÜ<iınü 

.. .alkleri Lamia ya.kınındadır. 

Yazan : Car/ton W allace Çeviren: Ş. T aylan 
T efrika No: 39 

Beraber yukarı çıktılar. Steve uzun uzun 
nasıl evlcnmiye karar verdiklerini anlauı. 
Alec not ıuıtu. Yazısını yazdı. Daktiloya 
'erdi .. Yazdırdıklarını bir kere de Ste· 
\c·e okuduktan sonra: 

- Na,ıl buluyorsunuz? .. diye sordu. 
Steve esni)·erek: 
- Mükemmel.. azizim.. mükemmel.. 

Haydi işiniz biııi)·sc anık ıı;idclim. dedi. 
Addis bi:ııün gazetelere birer nüsha 

gönderilmesini cembih ettikten sonra: 
- Haydi artık gidelim .. diyc·ek aya· 

sa kalktı. Studyonun lokantasına indiler. 
lıu saacte burada kim,eler yoktu .. Bir ma· 
'aya oturdular, birer içki ısmarl ad ıkcaıı 
~nra Addi, sesini iyice yav~latarak 

Steve'e: 
- Doğru söyleyin azizim .. dedi. Her 

halde buraya beni burada bulup bu hava
di<İ vermek ıçın ~elmcmişsinizdir .. 
Death'in peşindesiniz değil mi? .• 

Sıeve birden şaşırmışu. Fakaı Addi~
ten hiç bir şey saklam.amtya karar vere • 
relc: 

- fyi tahmin eniniz, dedi. Fakat ta· 
hii hltnu sizden baıka hiç kims.e bilıne 
meli .. 

- Bundan tamamiyle emin olabilirsi
niz. Siz bana doscça davrandınız ben de 
\İte dostça davra1ıacağun. Hem bana ver
diğiniz hivadise mukabil ben de si7.e bir 
havadis vereyim. Dcatlı'ın kim olduğunu 
ben biliyorum. Merak etme sırası Steve'e 
gelmişti. 

Addis <le: 
- İsterseniz size de söyHyeyim .. 
Lafı uzatıyordu. 
Stcve: 
- ÇaOOk söyleyin. Death kim? diye 

onun sözünü kcHi .. 
- Bence Death Benlidow'dur. 
Steve harretle irkildi. Aynı lamanda 

fena halde de hırsl arımıştL Benlidow'un 
Oeath olduğunu ~öylemeğe nasıl etsareı 
ediyordu bu adam? Ouygularını belli et· 
memejie çalı ~arak sakin olmasına gayrer 
ettiği bir sesle: 

- Biraz evvel Deach'ın kim olduihınu 
biliyorum dediniz. Simdi de bence Ben· 
lidow'dur diyorsunuz. Demek kati ola· 
rak bilmiyorsunuz. Bilginiz sadece bir 
tahminden ibaret.. Peki siv böyle bir 
ı~hmine ~~kedcn sebeplerj de ôğren<:bi 
lir mill.lın acaba? 

Scevc bu fikrin saçma oldujhına ken
dini inandırmak isteme,ine rağmen man
tıkan Addis'in söylediklerinin doğru ol· 
duğunu kabul etmek zorunda ka.ldıjh için 
kendi kendine kızıyordu .. Bir müddet 
diişündükıcn sonra nihayet arkadaşı le· 
hine bir delil bularak: 

- Pdci ama .. diye itirar etti. En~pek
tör Bendilow Jim'i üldürdüğü zaman 
ensrıektör Thomson'la beraberdi. Silahı 
Dcn<lilow çekseydi bunu Timmson\ın 
görmemesine imkan var mı idi? 

- Tabii yoktu .. Ve Thomson vaka) ı 
olduğu gibi ~ilrmüştür. Fakat Bcndilow'la 
birlik olduğu için söylemiyor. Şimdiye 
kadar onun suçlu olarak ele alınmadı~ı . 
hadiselere o gözle bakı lmadığı için kaatil 
bulunamad ı. Ve kaçmağa muvaffak oldu. 

- Ne demek istiyor,unuz Addis? 
- Bcndilow'un istifa etmesine, yor· 

garı oldu~nu, dinlennı~C:e ihtiyacı ol· 
du,ğunu ileri sürerek Hollaoda'xa git· 

r;-==========================================:::::::-~ 

DOGAN 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Türkiye'nin öz Türk ve en büyük 
sigort a şirketidir. 

DOGAN 
SİGORTA ŞİRKETİN İN PRENSİPLERİ 

İşte doğruluk, 

Muamelede çabukluk, 

Ödemede kolaylık 

DOGAN 
Yurdumuzun h er yerinde h er nevi sigorta muamelesi 

Y'3.Pmaktadrr. Türk iye'nin en mühim sm ai, iktrsadi, ti
cari müesseselerin in sigortaları 

v 

DOGAN 
tarafından yapılmaktadır 

DOGAN 
1 - Bin a la nn ze 1 zeleye karşr sigortasını temin 

e bnekle b er a ber, zelzeleden m ütevellit ev e~yası hasar
larını d a hi ta.zm in e der . 

2 - Ev e§yaları hırsızlığa kar~ı sigorta edilmektedir. 
3 - Ba nk a ve yazııhane ve e~has n e zdindeki kasalar 

içinde bulunan ta hvila t, p a ralar ve diğer kıymetler de 
hırsızlığa karşı sigorta ed ilmekte dir. 

4 - Binaların yangından mütevel1it kira zararları 
sigor ta edilir. Aşağıdaki 

Doğan Sigorta Anonim Şirketi 
a dr esler in e mürac aat ed~niz. 

Doğan Sigorta ,Şirketi Anka r a Umum Acentahğı 
Te le fon 3659. Anafarta la r cadde-si No. 155 

Doğan Sigorta Şirk~ti T ekn ik Bürosu T elefon: 2687 
Ulus Meydanı Koçak Han kat 1 

~========================================~~ 

Kazanç vergisi 
mükelleflerinin 

dikkatine 
Ankara Defterdarlığından 

Kaıa!ıç vergisinin ilcinci talcsic müddeti ilkkanun 9'12 sonunda l>iıecektir. 

Zamanında ödenmiyen verı;ıiler yüzde on fazlasiyle tah~fl o lunur. 

Vergilerini bu ay içinde men~up olduldar1 maliye şubelerine yaurmalan ilgilile-

dn menfaatleri iktızasındandLr. ( 10946) 6996 

«====================================~ 

Havalarda 50.000 kilometre 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Resimli seyahat notları 
Yazan : Ahmet Emin Yalnıan 

Ahmet fmin Yalman Afrika. İr.giltere, Ateş Ada~ı, Kanada, Amerika, Haıu 
Adası, Kıiban, Brezilya, Sudan ve Mısı r'a yaptığı heyecanlı seyahat.in not· 
lartm kitap şeklinde neşre başlamıştır. 
Harp nnıanında türJu türlü tehlikelere göğüs verilerek yapılan hu scyaha· 
tin notlarını okuyunca dcnıokra~i memleketlerinin harp ?ama.nındaki halini 
öğrenmiş ve dünyanın yarını hakkıncla etr;ıflı malumat almış olacaksınız. 
Ahmet Emin Yalman'ın ~eyalıari büyük küçük herkesin z.evkle okuyacağı 
bir eserdir. Çocujiıınuza okuımak için buoclan faydalı ve görtlş uR.-unu ge
ıı.:işleıici bir eser bulamazsınız. 
Ç1kan forma. i le çıkacakları müvezzilerclcn veya kitapçı ve tütüncüle.rdC1l 
arıyarak devaml1 surette takibediniz. Arada forma kaçırmamnğa dikkat 
cıdinit .. 

FORMA HER YERDE RFS Kt.JRUŞTUR. .3o49 

~===========================================~ 

me~ine siz oe mana veriyor~unuz? 
Stcve dudaklarını ısırıyor verecek bir 

cevap bulamıyordu .. Addis: 
- Bence muha:kka.k Death odur. diye 

sözlerine devam etti.. Ben de bir aralık 
Vosper'den ~pheleruniştim ama o da 
öldlirüldüktcn sonra.. Jim'i ölclüren kur
şunun Vosper'in bulunduğu taraftan a
tıldığı muhakkak dej:o11 mi? Şu halde 
dediğim gibi oradan bunu Bendilow'dan 
haşka yapacak kim;e yoktu.. 

Steve: 
- Ben zannetmiyorum ..• 
derken ~öylcdiğinc kendisi de kaıiyet· 

le inanamıyordu. 
- Evet Bendilow'u öted~IX'ri tanı 

rım.. diye sözlerine devam etti. Onun 
kaat il olabileceğini sanmıyorum. Jım 

öldürüldüğü zaman ben de stüdyoda 
idim .. 

O stl'<!da garson ıs.marladıkları içkiyi 
getirdiği için lafını kcsmilk wrunda 
kaldı. 

Cinayet e~nasın<fa Steve°in ~tüdyoda 
huluru:luğunu öğrenince Addi~'iıı il~isi 

bii~bürün anmıştı. Garson uzaklaşır u· 
zaklaşnıaz: 

- Demek siz de orada idini?? diye 
'ordu .. Peki hiçbir şey görım.-<lini1 mi? 

Ray Corhyn .. ister~cniz onları bir kere 
görelim .. Bdki içinde gözden kao;:an hir 
şe}lcr bulabiliriz. Steve, hiç ke~ilmemiş 
filme rushc... adının verildiğini biliyordu. 
Filim makineden çıkarılır çıkarılmaz he· 
men devülope edilir sonra da ko1»ası 
alınırd ı .. Ekseriya bu karma karışık bir 
şey olurclu. Hakiki filim sahneleri ara
~ınJa me~ela dışarıclan alkışlıyan bir a
,istaııın, gülen ..,.eya arkadaşına bit şeyler 
anlııun bir seyircinin resmi de bulunur, 
arada da, makine hiçbir şey çekmeden 
i~ktligi jçin boş aralıklar, çevrilen ~;ıh . 

neyı sosteren sayıl.-ır, harfler görünürdü. 
Soıınıd.uı büıün bunlar kesi lip çıkarılır 
w filim sahneleri sıra numarasiyle hir. 
hirine eklenerek seyirciye gösıerilcbilecc4. 
hale konurdu. 

Addio·in rushesleri bir kere görmek 
fikrini Sıeve pek heğerımişci. 

- Hemen göNrıek mümkün mü? 
diye sordu. 
- Tabii.. Haydi sinema salonuna ge

çelim öyle ise .. 
Sccve hiitün dikkatiyle filmi takibcdi

yor ve hoparlörün verdiği sesleri dinli
yordu. fşte cam Jim Kcnton'u n öldürül
düj!ü Tanıan çevrilmekte olan sahne ı:ıc
çiyorclu. Baş aktör ön ı>landa idi. Arka· 
da orkestra çalı:ı--or ve figüranlar danse
di)"ordu. Birden b(l~K bir scs işiti ldi 
hir kadın çığlığı duyuldu ve film ke· 
sildi. 

İnhisarlar U mum Md. 

D epo yaptırılarak 
!nhlsarlar Umum l\<lüdürlUf;unden 
1J Kcşl!, proJe ve şarlnamclcrl mu

cibiruıce S:ımsun'da yaı>lınlacak tB> 
lülün d<'ı>OllU kapalı zart usullyl<ı cık • 
silıt.mecye konulm~tur. 

2) Muhummt!'Il bedeli 1250!15,49 llra 
muvakkat tcını na.tı 9382.16 liradır. 

3) Ekııtltme 8-1-1943 cuma günü saat 
ıı de Kııııbntaş'ta levazım mfüturlyet.1 bi
nasında mütt'Cieıkkil merlcl!Z alım komıs
yonun<ia ynpılaeaklır. 

4) Şartname, keışlfname, pilin ve kro. 
ki 626 kuruş mukabil ndc a.lı geçen ~u
bed('?l ve Ankarn. tzmlr l>n.smüdürlük· 
!erinden alınnbll~. 

5) Ekı:lllm<>YC gJrecf"klertn mUhürlU 
fi.yat tckllt mt•ktuplannı, kanuni vesa -
lkle güvenme parası makhmm veya ban
ka temhıa t mektubu ve sartnameılln 4 
üncü maflıl<'Sl mudtılnce U. Müdürlük 
ınsaat ıs.ubes1nden alaealC]an eksiltme -
ye iştirak vcı;Ucm<1nı lh tıva eılecı-Jc olan 
kapa 11 zarfüınn ı t•ksllıl.me !!(latlnd~ı. bir 
~aat evveline kııclar adı 1!'('('00 komJı:ı•;-on 

ba~kaclıl!'truı makbuz mukabiltndt> v<'T· 
meleri lAzım<tır. PORtada vukua gl'~ 
ıtecldmıeler ktıbul olurunarı:. 244eij 123 

Köknar kereste alınaca.K 
lnb.lsıı.rl.a.r Umum Mildiırltiğürul.en : 
l) Şartname ve ebal ll&lele.ri mucl -

hince 2000 m3. çırasız ı;am ve 2000 m& 
köknra kt•reste paza.rlı.kl.e. ııatın alına -
cakıt.ır. (Çırasız cam buluıımadıih tak -
dinle tamamı kok.nar olab!l i·. ıoo nr3. 
llk partl.Jer lçln de u..ıı:ııı almır). 

2) Pazarlık 5-1-1943 tarlhlıne raelıll

yan salı ırünil saat 10.30 da Ka.be.taş>v. 
levazım ıoul:>es!ndeld alım kom~ 

yapılacaktır. 

3) Şartrıame ve listeler h('!l' ıriJtn sö
zü g()Ç('n &ubede ve Ankara. t:r.mır, An
talya, Adana ba.sıııUdürlilklerlnnde Bol• 
müdürlüifi!nde ll'Orül"'blMr. 

4) tı:ıteklllerln 11azarlıık ~in ~ e
ctlll'n gün ve saatte yüzde 7,5 ırtı venrne 
paraJa.rlyle t>lrllkle adı gecen komiByo
na &"elmelerı ilan olunur. (2.'ı87) 121 

ANKARA BELEDİYESİ 

Yığılıımıya karıı 
Kalabalı:k yerlerde halk 

sıra olacak 
Ankara Belediye Reisliğinden : 
1 - Üçüncti madtlecle yazılı hu

suslıır belediye teabilıleri ura.~ına 
alınmıştır. 

2 - Bunlara aykın hareket ~den
ler 1608 ve 2575 ııunı. ıralı kanunla
ra göre cezalnndınlacııklarılır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin dıı
ğıttmımla ve bunlar için kart verili-
şinde. l 

B) Nakil vasrtalnrına binişte. l 
C) Umu.mi yerlere giriş ve çıkış.. 1) 

ta halkın birbiri aTdı sıra dizilme-
leri mecburidir. (3409) 3592 

Kiralık daire 
Yf"nlış~lılT, Dt'mir1E>pe'& 3 o

da, mut fak, havag!l2ı, eol.ektrHr, 
ba.n,yo ve bi:r mikt:al' mobllye. 
J\.Hlrn<'aat: 12-14 arAAı Tel: 6654 

K AZALAR 

Motör alınacak 

Turırutlu Bclediyesindcıı : 

Turgutlu Belediye elektrik '13.ntra1-
da kullanılmak üzere 100 ill 150 ~ 
kuvvetinde ta dahiJj ihıiraklı bir JMıt.Öl' 
ve yalıuı bir buhar kazan ve m.tkincsine 
ihtiyaç vardır. Yeni ... -e yahuı iyi vaziycr
ıe müstamel ve no~ınsız moti)r ve ya

hut mak.inei olanlar mocör ve makine • 
nin normal takatını., sarfiyat miktarını, 
markRStnı ve hususi evsaf ve ~arclarını 
bildirir tekliflerini on hcş gün içinde 
Turgutlu belediyesine bildirmeleri iLin 
olunur. (10915) 69\9 

JANDARMA 

Duvar inşaatı 
Ankara Janr! ıma S ıhn A lma 

Komisyoı u Ba kanlıgınılan : 
Feııni şartn mesirıe göre jantlar. 

mn genel komut:ırılı ı kararga bi
nasındaki bölme duvır in ıtına ait 
pıız,ırlık 29. 12. 912 snlı güııli saat 
15 te 1 ınrlarma Genci Komutanlığı 
Ralın alma komisyonunıl yapılacak 
tır. 

Muhammen bedeli 536 lira 16 
kuruştur. .İsteklilerin komisvona 
mi.iracaııtları. (10915) 6995 

~ll 
- ( 25/İlkkanun/1942 )--

01.ao Proi'!"am ve meml~ket saat ~ 
07.32 Vücu<lümüzü ca.11ş.1Jraıtım. 

07.40 AJuns h.ı berlt'rl. 
07.55 

Ot;.30 l\luzlit: Seııtonlık P8'1"Calar ~ 
12.30 l'ıoııra.m ve meml<•ket saat ~a.l."1 
12.33 :\-1Uılk: Kıtrt.$ık progıaro (Pl.), 
12.45 AJa.ru; habeı·ı.erı. 

1300 
13.30 Müzik: Karışık mnkamlıarllan _... 

kıkır. 

lR.30 Program ve memlcl<el f;aat a)lan 

18.03 Müzlık: Fasıl H<.'y~•t1 

18.40 Müzlılc nuns müızlkl (P'L) 

19.00 Konuşma : (İktisat suali) 
19.15 Mü :ık: O.Yun havalan 
19 .30 , Icmlokct sa.aı ayarı ve ajans ha· 

berlerl. 
19 45 ı.Tüzlık: KUi.sik Türk müziği pre • 

gra.mı (Şef: MC>$Ul C~·mll). 

~.15 R:ıdyo C'..ıızetcsi 

20.15 Müzlk: Haydn - Yal'lh sazlar ıaı· 
artetı. (Op. 'm, No. 1 ). (PJ.) 

21 .00 Konuşma : (Svln saa.tt) 
21.15 T('ll1° ı 
22.00 Müzik: 'Rıı dyo gaıon Orkest.ra~ı 

<Ser: Nc,•lp Aşkını : 
1) J . Brohms: Ask 11<-ırkısı (valsl 
2) .J. ıtn~ıln: Yıı!"ll<lılıe. 

3l Pauı Llncke: IJana <I rılma 

4> llency gtcclc: (K ıı .. ~Bube) 
5> Rı-hubert: Hatıra. 

d 

- Hayır... Elckuikler söndürülmüş
ıü. Tavanda.ki kırmızı ışık etrafı J.afi 
derece ayclınlaıamıyordu. Sahne çevrilir
ken birden boğuk bir silah sesi işicildi. 

Filim alan ma'lı:inenin yanında bir adam 
yere yıkıldı. Sonradan bunun Jim Kenton 
olduğu ve bir kurşucla öldürüldüğünii 
,.,J~dık. . 

Sceve adeta haykırı rca-;ına: 6) E. Tauıbe: Gel ! 

- Addis ... 
1

dcdi. Ru son kısım bir 22.30 ME"l'l'lleket ~aat ayıın, aJıınıı ı.. • 
kere daha görmclc istiyorum. Mümkiin bcrklrl ve borıı.-ııar. 
mü acaba? 22.45 

- "R~~" ler tabQ.rıtuvardan çıkl'L. {Bonu VarJ.. 22.50 Yarınki proırram ye Jaıi>anle. 



e. 

25/12/1942 

Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Ambar inşaatı 
Eskişehir Lv. Amirliii Sa. AL Ko. 

bn: 
Mıntaka birlikleri ihtiyacı için 101375 

lin 84 kurut ketif bedelli iki anıhar ka· 
klı zarf usulu ile eksilımeye konulmuı • 
lııalesı 28·12·942 pazartesi günu saat il 
~ E•itetıır l.v. Amirliği SL Al. Ko. dı 
~pılacaktır. Fluna ait kqif prtname ve 
roki her gün mesai umanlarında görü· 
r. isteklilerin kanuni voaikleriyle bir· 

kte temınaılannı ve teklif mektupları · 
ı ihale saatindftl bir saat evvel sözü ~· 

C.O komiıJl'(>na vermiş bulunmaları ıart· 

lır. Posıa ııecikmtleri kabul değildir. 
(10685} 6713 

Sığır eti ahnacak 
Yalova As. Sa. Al. Ko. dan : 

Miktan Muh. Fi. Muv. Te. 
Clrısl Ton kuruş Lira 
8ıtl:l" eU 23 100 2725 

• • 28 100 2100 
• .. 35 100 2625 
.. " 75 90 5062.50 
Sıfır etleri $8rtna.meslndekl esasa 

töre kapalı zar:fla lhale olunacaktır. 
bıatf'l!I 29-12·942 günü saat ıs tedlr. 
lluna alt evsaf ve ıeralt her gün ko-
ll'ılsYonda g6rüleb!Ur. lıteklUerln bel· 
~ riln ve saatten bir saat evvel kanu
ııun 2 ve 3. maddet;lndeJd v<'S81kl ha
b\11 teklif mektuplannı Yalova'da bu· 
urıan komisyona vermeleri. <10656> 

6717 

Koyun eti alınacak 
Konya As. Sa. AL Ko. dan: 
Konya pmizonu ihriyacı için 30 ıoo 

~l.ukoyun eri kapak zarf usulü ile 
tluiltmeye konulmuştur. Evsaf ve weraiti 
~iS)'Onda mevcuttur. 30 too koywı ed· 
-.ı kapalı zarfla ihalesi 30·12-942 çar • 
'-ıha günü saat 15 te Ko. da yapılacak • 
tar. Ku}'Nklu koyun etinin beher kilosu· 
.. tahmin edilen fiyat 150 kuruş •e kıı
banda alınacak % 25 fazlasiyle beraber 
ilk teminatı 4218 lira 75 kuruştur. htek· 
li.leria ilk reminadannı vakit ve zamani· 
ile )'atlnp 3()-12·942 ('lU'şamba günü saaı 
14 e kadar teklif mektupiannı komisyo • 
.. vermeleri. (10811) 6861 

Sığır eti alınacak 
AL Poa S360 Sa. Al. Kom.dan 

SUSURLUK 
S360 lhtb'&CI ~ln CM> tıJcraalD& aönı 

'9so<ı kilo aıaır eti pazarlıkla eıı.tın alJ· 
llacaktır Hanııt birUae ne mtktar veri • 
leceaı ıe.ıım mahalleri a.-tıda aıı.te -
l'llm11t1r Satın alınacak et blrlilller na· 
buna müteaddk taliplerden alınablleceıt 
tlıbl lıepııl blr müteahhide ihale yapıl&· 

bUecffı:tır. :FıyaU 100 kW'Ultur. Muvak • 
lıa.t teminatı toptan 5-"18 liradır. Ta • 

1>\ertn evraklar!yle blrltkte 28..12·1942 
l>uar'lA!ı91 ırünU aaat ~ te Kom!Q'Ona 
ınu raca.atlan. 
tcuo 
14000 
1400() 

14000 
Olı(ıoo 

14000 

Blrllttn adı 
As. Pos. ~n K. 
Aa. PO&.~ K. 

Aa. Poa. 5363 K. 

Alı Po.. M81 K. 
Aa. POL 5372 K. 

M79> K. 

:5380> K. 
536()) K. 

(106~) 

Kuş yemi alınacak 

6718 

lzmit Aı. Pos. 1762 Sa. AJ. Ko. dan: 
20 ron kaplıca ile 20 ton dan (kuş 

l'emi) pazarlıkla alınacaktır. Ellerinde 
ınalı olanların ve satmak istiyenlerin nu· 
ınuneJeriyle birh'lue her ırun lmıit Bele-

,.. diye karşısındaki Sa. Al Ko. na ınüraca· 
atlan. (10932) 6970 

a 

1-

a 

ı>işittirilııle işi 
Birecik M"40 Sa. AL Ko. dan : 
Nizip ihtiyacı için 100 ton irmiklik 

un yalınz cihed askeriyeden verilmeic di· 
lw mamaflan piJirlciye ait olmak üzere 
tNbhüde ballanacakur. Tahmin bedeli 
5000 lira. ilk teminatı 375 liradır. 28·12· 
942 paarıesi günü saat 15 ee ihalesi ya· 
J'llacalmr. (10929> 6973 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Siin As. Sa. Al. Ko. dan : 
Mid,.at pmizonu ihtiyacı için 40 ~ 

koyun 'ft)'& sıtır eti kapalı zarfla ek9llt· 
meye komılmuştur. Koyun etinin tahmin 
bedeli 2-'000 lira olup ilk teminatı 1800 
liradır. Sığır erinin tahmin bedeli 20.000 
lira olup ilk teminatı ısoo liradır. Mü· 
nakatuı ıs-t-943 günü saat ıs ıe Ko. da 
yapdacaktır. lsıeklilerin bu saatten bir 
saat evvel kanunun 32 inci maddesi mu· 
cibince tı.zırlıyacaklan teklif mektupla· 
rmı lto. nıa venneleri. Şartname ve evsa· 
fı lıwıbul. Ankara Lv. Amirliklerinde 
-.e DiyaıtMılar Midyat Sa. AJ. Ko. da 
a&illebilir. (10810} 6862 

Buğday kırdırılacak 
Konya As. Sa. Al Ko. da.o : 
Konya pmizonu ihtiyaa için 1800 

ton buiday kırdırılması kapalı zarf usu· 
lil ile eksiltmeye konulmuıtur. Evsaf ve 
teraiti komisyonumuzda mevcuttur. Bui· 
day kırdırılmasının kapalı zarfla ihalesi 
30-12-942 çarşamba gunu sut 16 da Kon· 
ya'da komisyonumuzun bulunduğu bina • 
da yaptı.aktır. Beher kilosunun muham· 
men fiyan -4 kuruş 90 sanıimdir. hk te • 
minen iabmda kırdırılacak o/o 25 fazla· 
.iyle beraber 6762 lira 50 kUnJltu!· Is • 
teklileria ille temH>aılarıru vakit ve za • 
m&DllKk yatırıp 30-12·942 çarşamba aü· 
nü saat 15 e kadar ıeklif mektuplarını 

komisyona vermeleri. 
(10816) 6854 

Nakliyat yaptırılacak 
İzmir Lv. Amirliği SL Al Ko. 

dan : 
1 - Mevcut Şeratine göre tehır 

dahili ve harıcındekl ta1ıt ııı kapa· 
lı aarfla ihalesi yapılacllktır. 

Tqıt iti 10,000 tondur. Muham
men tutarı 135.660 lira olup mu • 
vakkat teminatı 8183 liradır. İha
lesi 28. 12. 9"2 pazartesi ıttinU saat 
15 ~· yapılacaktır. Sartname her 
a11n Ko. da görülür isteklilerin u. 
aulUne ıröre teklif mektuıılarını 1· 
ha.leden bır saat evvel Ko na ver. 
melerL r 10792) 6808 

Odun alınacak 
M.M.V. ı No. Sa. AL Kom. dan: 

lswıbul 
APiıda dns ve rru"ktarlari)'le tahmin 

bedelleri ve teminat mi:ktarlan yazılı o
ları maddelerin ihaleleri hizalarında ıı&· 
ıerilen gunlerde Kom. da pazarlıkla ya· 
Pılac:almr. Şartname her ııun öğledftl ev• 
l'el lttwn. da ııöriilmilir. isteklilerin mu· 
l:yyell vaki ııe m uracaaıları. 

500.000 kilo odun ıahmin fiyatı 4.30 
S... ..-.ıı 9225 ihale Piaü 21. 12. 
Hl ıt .. (10950) 701' 

ULUS 

1 
Sığır eti alınacak 

As. Pos. 350 Salın Alınan Komİs)'O
nundan Topbpa 

Ankara 8. Uncll Sulh Hukuk Hi.-1 
kimliğindeıı ı 

Ankara Atıfbey M. Kuyubaııı ci- - - ------------
MİLLİ MÜDAFAA v. 

Birliklerimiz ihtiyacı. için p&rt:isi 50.000 
kilo olmak üzere iki partide 100.000 ki· 
lo sığır ed uıın alınacaktır. İhaleleri 
7. 1. 943 perıcmhe günü uat ı' tc ya· 
pılacalmr. Taliplerin tayin olunan za. 
manda teminatlariyle birlikte komisyona 
müracaaıları. 

(10975} 7019 

Benzin deposu yaptırılacak 
Çanakkale Sa. Al. Kom. dan: 
ihtiyaç için fırın benzin deposu yap. 

urılacakur. Pa.zarlıtı 4. l. 943 pazartesi 
günü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. Bu· 
na ait keşif ttSmi ve pnlan her gün 
komisyonda görulebilir. isteklilerin mez· 
kıir gün ve saaıte kati teminatlariyle ko
misyonda bulunmaları. 

(10974) 7020 

Sığır eti alınacak 
Gelilxılu Merkez Sa. AJ. Kom. daa: 
lhti)aç için 80 tonu Gelibolu'da 170 

tonu Bolarır'da tevzi edilmek üzere 250 
ton sılır eıi bedeli 250.000 lira olup ka· 
ti ıeminau 27.500 liradır. Evsaf ve şart
naml!$İ komisyonda görülebilir. Pazar
lıkla ihalesi 9. ı. 943 cumartesi günü 
saat ı ı de komis)"Onda yapılacakur. Ta· 
!iplerin belli gün ve saatte teminatlariy· 
le komisyona müracaaıları. 

(10971) 1022 

Odun alınacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Kom. dan: 
fhıiyaç için Baklabumuna teslim tar· 

tiyle 600 ron odun pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Muhammen bedeli 15.600 lira 
katl teminatı 2.440 liradır. Evsaf ve ,art· 
namesi komisyonda görülebilir. Taliple· 
rin belli gün ve aaaııe temlnaılariyle ko
misyona müracaaıları, (10972) 7021 

ı>atates alınacak 
Balık~ir As. Sa. Al. Kom. dan: 
Beher kilosuna 40 kuruş fiyat uhmin 

edilen 100 ıon pataıes pazarlıkla eksilt· 
meye konulmuştur. Eksiltmesi 8. l. 943 
cuma günü 5Ht 15.30 da Kom. da yapıla
cııkıır. Teminaıı 6000 lira. Müfıürlu nu· 
munesini evsaf ve ,anlarını her gün 
Kom. da görülebilir. 100 ton patat~n 
ıeslimi Bandırma'da 5 erzak deposudur. 
Taliplerin belli 5Uıte Kom. na mÜra· 
caatları. (10978) 7016 

Canlı koyu ahacak 
Erzurum As. Sa. Al. Kom. dan: 
Tahmbwn 25.000kilo ayaktan canlı ko

yun paz.arlıkla miinııkasaya konulmu~tur. 
Tahmin bedeli 17.500 lira olup kati te
minatı 2625 liradır. Şartname her gün 
komisyonda aöriilür. isteklilerin belli 
gün ve saatıe ıeminatlari> le komisyona 
müracaaıları. (10977) 7017 

Koyun eti kavurması 
alınacak 

Erzurum As. Sa. Al. Kom. dan: 
15 ton koyun eti kavunnuı pazarlık· 

la münakasaya konulmuştur. Münakasası 
5. ı. 943 salı günıi saat 14 de yapılacak· 
ur. Tahmin bedeli 48750 lira olup temi· 
nau 7513 liradır. Şartname her aWı ko
miS}onda gorulebilir. İsteklilerin belli 
gün ve saarıe teminaılariyle komis)ona 
müracaatları. (10976) 7018 

ı>ekmez alınacak 
Maraş As. ısa. Al. Kom. dan: 
Vekilet hesabına 2490 sayılı kanunun 

.C5 nuıdde.ioin M fııluasınıa ıevfibn 2ıO 
too cıvık pekmez mübııyaa edilecektir. 
Mevzuadı olarak ambara ıalim edile
cektir. Muhammco bedeli 17.100 lira ka· 
ti teminau 2565 liradır. ihalesi 5. 1. 943 
aa1ı gunü saat 1.C te Kom. da yapaJacak· 
tır. İsııeklilerin belli vaık.itte ıeminatlariyle 
müracaaıları. (10'J79) 7015 

ı>elanez alınacak 
Marq As. Sa. AJ. Kom. dan: 
Maraı birlikleri ihtiyacı ıçin 2490 sa

yılı kanunun 45. maddeMnin M ftkruına 
ırvfikan 10 too kan pdunez ınübayaa 
edilecektir. Muhammen bedeli 16.050 li
ra kati teminatı 2407 lira 50 kurutrur. 
Mevzuadı olarak ambara teslim edilec$· 
tir. İhaleşi 5. 1. 943 salı günü saat ıs te 
Kom. da yapıjae1ılu11. İsteldilerin belli 
vakitte temioatlariyle Kom. na muracaat· 
lan. (H>'J80) 7014 

MAHKEMELER 

Beypazan Asliye Hukuk Hiki~ 
liğlnden ı 

Beypnzarınm Zafer mahallesin • 
den Ali kızı Mehmet Emin kansı 
Hava GUodoğan'a: 

Zafer mahallesinden Mehmet &. 
mın Gundoğan tarafmdan 942-329 
dosya ıle aleyhlniz.e açılan ihtar di.
vaaının yapılmak:~ olan duruıma • 
ıında: adresinize çıkarılan dAveti
yenln gÖ&terilen yerde bulunmadı
ğınızdan ötilril bllA teblit iade edil
miı ve halen ikameta-ihınızda belli 
olmadığından illi.nen tebllıtat icra. 
sına ve duruomanın 29-12-42 sah 
saat 9,20 talikine karar vcrilmlotir. 
Mezkür gun ve saatte Beypazarı 
asliye hukuk mahkemesinde esale • 
ten veya vekAleten hazır bulunma
dığınız takdirde usulün 398 inci mad 
desi hiıkmUnce a-ıyap kararı verile. 
ceği teblii makamına kaim olmak 
Uzere lllnen teblll' olunur. 45:S 

Mahkumiyet ilam 
Kara C. M. Umumlliğinden 
Iğdırlı olup Kara'ın Sabunhane 

sokağında yaicı Melı.ınet oıtlu 309 
doğumlu Kerim Yücel hakkında 
Milli Korunma kanununun 81, 8 
59-8 Uncü maddelerme tevfikan ve 1 
fazla fiyatla iki teneke pa yağı 
satmaktan Kars asliye ceza mahke
mesinin 27. 8. 942 tarih ve 9'2-403 
esas ve 224 kırar sayılı karariyle 
beş lira ağır para cezası alınmuına 
ve 2:> lirayı gecmemek Uzere bede
li de mahkiımdan alınarak keyfıye
ttn Kars ve Ulus Kazeteleriyle ill
nına ve bir hafta tıcaretten men ve 
maiazaaının kapatılmasına ve Gaz 
yatlarının müsaderesine dair verilen 
karar kıtiletmlıtlr. 4M 

varında 134 numaralı evde otur -
makta iken 27. 11. 942 tıırıhiıııle ö
len Hasan Üzel karısı Bedriye O -
zel'in emvali mahkemece yaz.ılml§ 
ve defter tutma muamelesi de ikmal 
olunmuş olduğundan kefaleti haae
bıyle alacaklı olanlar da dahil ol
duğu hnde biletimle alacakı ve borç 
ıılarm vesaiki resmiyeleriyle bir -
likte Ankara 3 UncU sulh hukuk 
mahkemesine bir ay zarfında mU.. 
raacaatları ve alacaklarını vaktiyle 
kayclettlrmiycnlerin miraac:ıya ne 
ıatuıen ve ne ele terekek izafeten 
takip edemlyecekleri ve miraacıla
nnın dahi Uç ay zarfında mahke • 
meye müracaatları lUr.umu i!An o-
lunur. 461 

Devrek C. M. Umumilığinclen ı 
Belediye narhma göre 600 ıtram

hk bir t!kmeği 17 kuruşa saunası 
icabettlğı halde 30 kunı a satmak 
suretiyle muacldei 4180 11<1yılı Mılll 
Korunma kanununa muhalif hare -
ketten suçlu İsmdpaşa mahallesin
den ve kasabada fırmcr Ah.."tlet oğ. 
lu Mehmet Kara ve ~asih Taşçı 
haklarında yapıla.o duruşma aonun
da : 

Suçlarının sUbutu fiillerine bina
en hareketlerine uyan mezkur ka
nunun 32 inci maddesi deliletlyle 
59.3 maoddesıne tevfikan takdıren 
Mehmet Kara'nın 20 Vf! diğer suc
lunun yaşına hinaen 16 lira ağır 
para cezasına mahkiımiyetlerine ve 
fırının 7 gtlnU milılrletle kapatılma. 
ama ve hUkUm hülıisaıının masarifi 
Mehmet'e ait olmak Uzere hhıs ga. 
zetesinıle ne§rİ11e dlllr verilen 2. 9. 
9-U Kiliı ve 2002.2766 saylı karar 
kesbi katiyet etmekle llll.n olunur. 

Ak&ehlr Asliye Hurkuk Hc.klnillğln· 
den: 

H.H. re1a Cenul Dokuz. aza Kadri 
Mutlu, Aza M. Necati Aydın Doğan. 

Akşehlrl.rı Ç menli mahaUesınden 
Kozanlı .SUlcyman oğlu lbraJtim kan· 
sı UmmaJıaıı tarafından verıllJ,l Akşe
hir Aslıye Hukuk Mahkemcsınln 937 / 
1:!32 esas numara.sına kaydedilen 21 
kAnunu<'VVci !J37 tarlıhll 16tlrla füı aıcı
lan dAvada: kocasının oğlan kıırdeşi 
olup Akşehlrin Çunenli mahııllesındcn 
Kozanaiı Siıleyman oğlu Hıwnlt 12 se
ne evvel kazanmaık i.ı:.wre Manisa ta· 
raflarına g derek bir dadıa dönmediği 
ve bugüne kadar hayat ve mcnıatın
da.n da bir haber alınamadığı ci:lıetle 
tahkikat lcrulyle galpıtğıne hüküm 
verilmesi talt"P edılmi.ş olmakla dAvn· 
cının vicahında yapılan aıctk duruş -
mada lısUda mealin! tekrarla beraber 
Hamıt kayınblraderı olup o tanhtcıı 
itibaren ManJsa'ya gi<ierek bir da.ha 
dönmediğini ve bu gaıip Hamkl"n f'!Y· 

H'ı.dı ve baba ve anruıı meoveut olma· 
:>'tl> yalnız tbraıhim namında bir kar
de6i bulunduğunu ve lbrahlm de ken· 
dislnln kocası olup bundan sekız sene 
evvel vefat etmııs olduğunu ve bu iti· 
barla kendhii mUnasaha suretle galıı 
olan şahsın mlrııscısı bulunduğunu 
ııöylenıııştır. Nüfusa yaralan müzek
kereye gele!) cevOJ>ta: gaipliğine ka· 
rar istenen Hamldin kffYden berlın· 
yat oldutu ve kardeşi lbrahlmin l6c 
936 senesinde vefat ettl.ğl ve dAvacı 
Ummahıwıın dahi lbraiılımlın ıkarısı bu· 
lunduf:u blldırltmlş ve şu surctle Um· 
m&hanın miras haıkkı Hııımldin ölü· 
müne bağlı bulunduf"u anlnşılmıstır. 
Kanunu mederıintn 32 lırıd madrlcsl 
mudblnce gnLp olduf:u iddia edilen 
Hamlıdi:n sağlığı veya vefatı hakkın· 
da malümatlan olan kbnse1erln bu 
husU&taıkl b~erinl nuıhkl"rtıeye ge· 
Up b ldirmelerl lıçin uısu!U dairesinde 
gaızetelerle yapıları ilAnat üzerine bir 
aeıne Lçerlslnde hiç bir lkıimse gelme· 
mit ve istenilen ma!Qmat da alınma
mış ve dl.nlenen şa1ılt Yaşar Yaşa da
hi Hamkliıı 12 sencdeniberıi gıı.ip oldu
ğunu lşktloğinl ve bu şahsı o zmnıuı· 
danberl hloç kimse görmemiş bulun· 
duıtunu söylemlıştir. 

Netice: nüfustan gelen cevaba ve 
yapılan ilAn netJcesinde ve fll]ıkiin 
şehadetine göre Hamldln 12 sene ev
vel Manlsa'ya ı;:ittıkten sonra bugUne 
kadar sağhltı veya ölUmü haık;kındn 
bir haıber alınaımadığı ve yapılan HA· 
nın da semeresiz kaldU:ı tnlıalkkuk et· 
melde mlras hakkı lbu şahsın ö!Umü· 
ne haklı bulunan dll.vacı Ummahanın 
vırku bulan taılt"bl Uzcrine Hamldln 
gaJ.pl~ne ve masarifi muhakemenin 
mezbure Ummaha.ndan alınmıı:smn 
kabili temyh olmak üzere 13 lll..~· 
nun 939 taritımde itt fakla verilen 
karar dAvacının vlıca.'hındn alenen tef· 
hLın olundu. 45.1 

Tebliğ 
Ankara İkıncı Sullı Hukuk HA

klmlıginclen : 
Ankara Deftuılarlığı vekili avu

kat Elvan Hadi Kök'un Kepn as
keri poata No. 1070 Komutanlıp;ın. 
da Fahrettin Köymen aleyhine aç. 
tı.lt'ı 26 lira 3.5 kuruşun tahsilı hak. 
kındaki alacak davasının durusması 
aırasnda: namını7.a davetiye ve dA
va arzuhali ılll.nen tebliğ edildlp;i 
halde mahkemeye gelmediğinlzden 
illnen gyap kararı tebll~ine ve du
rutınanın 6. 1. 943 c:11rşamba Ktinü 
Baıtt 9 za talikine karar verilmiştir. 

Mezldlr tarıhte mahkemeye a-el
medlğiniz veya bir vekil gönder -
mediğinlz takılirıle duruşmıya gıya 
ben devam olunacağı ınyap kararı 
yerine kaim olmak Uzer<" ilanen 
tebliğ olunur. ~10985) 6998 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YAŞAT 
Muayenehanesini 

ı>ostane Caddesinde 
Yağcı Apartmanına 

nakletmiştir. 

Mütercim daktilo aranıyor 
Hususı bir şirket !.<:in almll'Ilca ve 

tür~e bMıaıkkın vıtkıf. almanca 
stenograf! btllr. terctmıeye muktedir 
Tilrk Bayan aranıyor. lyı ücret veri· 
lec-ektlr. Ankara P.K. 1069 numaraya 
müracaat. 3048 

Kumaş ah nacak 
llıl. llıl. VekU9LI 4 Nola Satın Alma Kom1-onundan: - lSTANBUL 

KMI ~mı.nau .Miıktan 
Lira Kr. Metre San. Clına1 
3521 85 5000 00 Boz elbiseltk kum111ot 
3717 00 8885 00 Kaputluk kumae 
7446 00 8900 00 " 
3280 03 4657 00 " 
3220 42 4611 50 " 
3160 08 3777 10 .. 
3749 74 1770 adet Battaniye 

Yu.kand.a cJna w mlktarlan yazılı ıcumaı ve battanb'e ll3'l'I ayn pa7.art~ alı· 
arııktır Paz~ıı~ · l!M2 sıılı lfilnü aaat 15 te knmlllyonda yepılaraktır Ş ırtna· 

mr ve nuınuneleıi komlayonda &'örilltlr. 1ateklUer:ln )IUkanda hizalarında yazılı 
tı;a,tı temın&tlarb'le belıl4 gun ve saatte k.un~Dda bWumnalan. (10933) 8969 

Çinko levhe alınacak 
M.M V. den: 

Toa Numara 
5 6) 
!I 8) Çınko levha 

10 19) 
~ 20) 

Beher kilosuna 170 kunıı fiyat 
tahmin edilen yukarıda numııra ve 
miktarları yazılı ceman 25 ton c:in
ko levha 4. 1. 943 pazartesi güııU sa
at 15 te pazarlıkla satın alınac·akıır. 
Tamamına alip çıkmadığı takclırde 
prçalnra bölünerek de ihale edilcbl
lir. Şarınnmesl her gun komisyonda 
görUlt•blllr. Kati teminatı 6375 lira. 
ılır. Memlekete ıı;irımiş ecnebi malı 
olac.akrır. İsteklilerin mezkOr gUn ve 
saatte M.M.V. 2 No.lıı satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(1087~) 6957 

Renkli boya alınacak 
M. M. V. den : 
Komisyooda mevcut evsaf ve prtna· 

melen mucibince 51)'lliı, yeıil, açık sarı, 
koyu :san, çikolata renklerinde tlörder 
bın liralık olmak wcre 20.000 liralı&c top 
boyası .:W-12-942 çarJ&llıba gunu saaı 15 
te pazarlıkla satın alınacakıır. Vermek 
i~tiyenlenn 3.000 hralık kad temınatla • 
ri} le birlıkte paz.arlık ııun ve patm<le 
Ankanı'da M. M. V. 2 No. lu Sa. Al. ko
ml$yoııuna gelmeleri. fvr.af ve ,.arıname
N komisyonda gorulebilir. 

(107.54) 6846 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. Vekll.letinden : 
Muayyen gUn ve saate talıbi :ru. 

bur elmiyen Esklııehır hava hasta
nesı ıklnci kısım ınpatı müteahhit 
nam ve hesabına tekrar pazarlıkla 
ihaleye konulnıll§lıır. Keşif bedelı 
1.121.26:> lıra 56 kuruş olup katı 
teminatı 97201,2:ı liradır. Pazarlığı 
30. 12. 942 &n.rşnmba günU saat 11 
de M. M. V. 4 No. lu Sa Al, Ko, 
da yapılacaktır. Keşif ve şartname
si (00) lira mukabllınde vekalet ın· 
ııaat dalresinlen alınabilir. İstekli -
!erin ıhaleden bir hnfta evvel inşa. 
at dairesinlen vesika almaları ve 
kati teıninatlariyle birlikte muay • 
yen giln ve saatte komisyonda bu-
lunmaları. (10728) 6820 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. Vekll.letinden : 
.Muan en gUn ves aatte talihi zu

hur etnuyen Ankara mevkı haatıı· 
nesi tevsii ınŞaatı pazarlıkla ıhaleye 
konulmuştur. Keşif bedeli 1760~6 
lira 11 kuru,ş olup ilk temınatı 

10054 lira 31 kuruetur. Pazarlığı 
29. 12. 942 sah gtlnü saat 11 de M. 
M. V. 4 No lu Sa. Al. Ko, da ya. 
pılacaktır. Keşıf şartname, proje 
ve teferruatı 881 kuruş mukabılın. 
de komisyondan alınabilir. İhaleye 
girebilmek için iıı§aat dairesinden 
vesıka almak mecburıdir. İsteklıle 
rin ilk temlnatlariyle birlikte mu
ayyen gUn ve saatte komiayooda 
bulunmaları, (1073) 6816 

Mefru~at alınacak 
M. M.. VekAletınden : 
Aşnğııla cins ve miktarları yazılı 

mefruşat 28. 12. 942 pazarteaı günü 
saat 10.30 da pazarlıkla satın atı. 
nacaktır. Bunların şartname ve nu
muneleri her gün .komisyonda görü
lebilir. İsteklılerin belli gUn ve sa. 
atte Ankara'da. M. M. Veklleti 3 
No. aatın alma komisyonuna gelme
leri. 

Cinai 

Yazıhane 
Nilmune dolabı 
Dosya dolabı 
Sürahi 
Bardak 

(109:>7) 

Gizleme ağı 
M.M.V. den: 

Miktan 
Adet 

3 
1 
1 
3 
3 

7002 

alınacak 

Komisyonda mevcut nUmune ve 
§Ql"tnamesine göre 400 adet gizleme 
ağı SO. 12. 942 çar amba gtlnll sa.at 
15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Komisyonıla mevcut nUnwneye uy. 
gun olmak ııartiyle yabancı ve yerli 
malzeme kullanıltıbillr. Bu ap;ları 
vermek lstiyenlerln teklif edecekleri 
fiyatlara göre hesabeıdecekleri kati 
teminntlarlyle birlikte pazarlık a-lln 
ve saatınıla Ankara'ıla M M.V. 2 
No.lu sııtın alma knmisyonune gel
meleri. NUmune ve ş:ırtnamesl ko
misyonda 2"<5rülebilir. 

(10781) 6915 

Malzeme alınacak 
M. M. V. den: 
U.lxıratuvar ihtİ)'llCI için komi<}on • 

da mevcut li.te<inde yanlı ;n kalem mal
zeme 29· 12-942 <alı g\ınü <aat 1 ~ te pa· 
zarlıkla saıın alınacakıır. Vermek i.ıi · 
yenlerin teklif edecekleri fiyaılara ııfüe 
hesahedeceklcri kati teminaılari~le bir • 
likte pazarlık gün ve <aaıinde M. M. V. 
2 No. lu Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(10871) 6918 

Bina tamiratı 
M.M.V. den: 
34S2 lira 35 Kr. keşif beclelli An

kara'da bina ıamiri işi 6. 1. 943" çar
oamba günü saat 11 de pazarlıkla 
ihale edılecekt1r. Katı teminatı 522 
lira 37 kıırll§tıır. Keşif ve şarmn. 
mesi her gı.in satın alma Ko. da ı;:-os. 
ıerllir. İsteklilerin ihale Kiln ve 88-
atınrle M.M.V. 4 No.lıı satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(108~1) 6959 

ı>oyra demiri alınacak 
M.M V den 
Komisyonda mevcut nümunelerine 

gore 8 numaradan 3.000 adet, 9 nu. 
maradan 12.000 aclet poyra ılemlri 

30. U . 942 tarıhinde çarşamba g{mtl 
eaa• 1:5 te pazarlıkla .. atın alınacak
tır. Hep,trıe hir.ten 2r 100 lıra fiyat 
tahmin edilmiştir. Kati teminatı 
4.005 ltradır. Vermek isıiyenlrrin 
pazarlık gUn ve enatiıııle Ankara'd:ı 
M.M.V. 2 No.lu satın alma komis
yonuna gelmeleri. 

(10875) 6951 

Benzin bidonu alınacak 
M. M. V. den: 
Kombyonda mevcut fenni prtname-

5İne gore 200 : 300 litrelik 2.000 adet 
galvanizli benzin bidonu 28-12·1942 p&• 

zanni günü saat 15 te pazarlıkla saun 
alınacaktır. Küçüle bidonların beherinio 
fiyau 75, büyük boy hidonlann beherinin 
fiyau 90 lindır. lueklilerln verecekleri 
hüyüık veya kücük boy bidonlara göre he
sabcdecekleri kad temiııaılariyle birlik· 
te pazarlık JtÜn ve saatinde Ankara"da 
M. M. V. 2 No. lu sann alma komlsyo • 
nuna ~meleri. Şartnamesi 7SO kuruş 
mukabilinde satın alınabilir. 

(107.52) 

Malzeme alınacak 
1 

Kavurma alınacak 1 F - Betonarme bOyQJı: köp 
saatı hakkında fennl ıart.name 

M.M.V. ~en: M. M. V. 1 No. lu Sa Al. Kom. G. Menfe2 projeBl. 
Hepsine birden 5300 lira fiyat dan : laUyenler bu eartnamelerı ve e'\0-

tah.'llln olunan 79 kalem oto tamir. 1 - Garnizon ihtiyacı için •fa- rakı Bolu Nafıa MüdürJUtünde aö-
hanesi malzemesi 30. 12. 942 çar- ğıdaki cıns ve miktarları yuılı ka- reblllrler. 
pmba gtinü saat 11 de pazarlıkla sa. vurm lar pazarlık suretiyle satın 3 - Eksiltme 6-1-943 tarihinin çar-
tın alınacaktır. alınacaktır samba günQ aa&t 15 te Boluda dalm1 

İ§bu malzemeyi vermek istlyen- 2 - Koyun kavurması muham - encümende yapılacaktır. 
lerlrı 802 lira 50 kuruşluk kati te- men bedeli 5-4-000 lira olup kati te- 4 - Eksiltme ~ı.k olarak yapıla-
nıirıallariyle bırllkte p zank gilrı ve minatı 7900 lıraılır. caktır. 
saatın<ia Ank ıra'da M.M.V. 2 No.lu Sığ"ır kavurmnsınm muhammf'n 5 - Eksiltmeye eirebllmek lo!:ltı 
satın alma komısyoouna gelmeleri. bedeli 40000 lira olup kati kminatı isteklilerin 2250 llra muvakkat teml-

(10889) 6953 6000 liradır. nat vermecl bundan başka Matıdakl 

Karyola 
M. M. V. dan 

Yaptırılacak 3 - Şartnamesi komisyonda gö. veslkalan haiz olup 1tÖ5terme6l IA· 
rü!lır. İsteklilerin lcanuni veıılkala- zımdır. 

Ta mır ettirilmiş kar) olalardan ge· 
rl kalan hurda ınalıcuıe ile 2:S kl\ryola 
)aptırılı•c ktır. 

Bu işe i .. -tekli olanlar bu ınaheıoC'yi 
görerek hepsının bırcl<"n imali itin 
tc-klir cderrkleri fiyatlara hesap ede. 
ccklcri kati trıninaları) le birhkte 
29.12 942 salı ıı:UnO saat ll de p z r. 
lıktn bulll'ınıak Uurf': M f V. 2 N o 
lıı Sa. Al Ko na gelrneleri. 6919 

Erzak alınacak 
M.M.\. ı No. a. Al. Kom. dan: 
l - Aşagıda cinsleri yazılı maddeler 

raurlılda 1oaıın alınaaı.kıır 
2 - Pazarlığı 26. ıı. 942 gunü saat 

ıo da Ankara Lv. Arnirligi binasındaki 
komisyonda )-apı)açakur. 

3 - 1 tcklılcrin belli gün ve saatte 
kati temınaılarıyle birlıktc komıS}ona 
muracaıııları . 

Cin,i 
Kuyruğjvle benbor ko)"Un cıi 
Sığır eti 
1 ahana 
lsı>anak 
Pırasa 

Kuru ot 
aman ( 10981) 7012 

Alev kartuşu alınacak 
.M. M. Ve1<aletınıleıı ı 
Koıııısyomla mevcut •ıırtnamesl 

gnegince 2.000 adet kUçUk ılev 
kartuşu 11. 1. 943 pazarte ı ırünü 
Baat 11 ele pazarlıkla s ılın alına -
caktır. Vermek lstıyenlerııı teklıf 
eılecekleri fıyatlara göre hı:sap e. 
decek erı ilk tonun tları} le bıı lıkte 
p zarlık gun ve sa tınıie Ankara'da 
M. M. V. 2 No lu Satın alma ko
mıeyoııuna gelmeleri. 

(109611 7004 

Ecza alınacak 
:ıı.ı. M. V ekAletlnden : 
Pazarlıkla aşağıda cins ve mik

tarı yazılı (6) k ılem muhtelit nevı 
ecza alıııacaktır. Her kRlem ecza 
ayrı ayrı !half" eclıleblllr. Hepsine 
tahmin edilen bedel 16375 lira olup 
kati teminatı 2456 lira 25 kuruş -
tur. 

Ih ılesi 5 1. 943 salı gilnU saat 
15 tedır. Şartn mesl her gıln komls 
yonda görlilebıllr İsteklilerın kati 
tcminntlariyle birlikte belli gUıı ve 
saatte M. M. Vekaleti 5 numaralı 
satırı almB komisyonunn muracaat -
lan. 

Cinsi Miktn.rı 
Rlvanol 7 kıto 
AmpUl Akaprln 200 kutu 
Keten tohumu 100 kilo 
Soda adi 100 kilo 
Akeonj 50 kilo 
Eklstre dö belladon 200 kilo 

(10956) 7003 

Mefruşat malzemesi 
alınacak 

M. M. V ek!Uetlnden ı 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı 

8 kalem mcfru§at m ılzemeai 4. 1. 
943 pazartesı Kfinil saat 11 de pa
zarlıkla satın alınncaktır. İstekli -
!erin belli gün ve saatte teklif e
ıt<-cekleri fiyata göre kati teminat
lan ile birlıkte M. M. VekaleU 3 
No. lu satın alma komisyonuna gel-
meleri. (10964) 

Cinsi Miktarı 
UstU camlı yazıhane (resmi ıı;ibi) 1 
Koltıık (Vekilet tipi). 3 
Siğara 114'hPRB• (Vekalet tipi) ı 
Sigara tablası " 1 
Elbise askısı " " l 
Portmanto 
Dosya dolabı ,. ,. 
Su barclaJ!:ı .. 

(10964) 7007 

Ahır inşaatı 
M . M. V. den: 

4 
1 
7 

9034 lira 44 kuruş ke~if bedelli Ma· 
mak'ta ahır inşuı işi 11. ı. 943 pazanc-
i ıtıınü "aat ı 5 ıe açık ek iltme ile ihale 
edıltcekrir. ilk ttminatt 677 lira 58 ku
ru,ıur. Keşif ve şartnamesi her r:un ıtOS· 
terilir. lsıeklil~in ihale ltUDÜ ve saatin
de M.M.V. 4 No.lu satın alma komis)'O
nuna ı:elmeleri ( J09'i9) 7000 

Cerrahi alat alınacak 
M. M. V. den: 
Paıarlıkla komis}onda ınevoıı lısıesi · 

ne gore 16 kalem muhıelif cerrahi lleı 
"atın alınacaktır. Hep ine tahmin edilen 
fiyaı 1075 lıra olup kaıi teminatı 162 
lıradır. İhalesi 29. 12. 942 salı gunu saaı 
ı 5 tedir. lsıeklilerin helli ıtiin ve "aaııe 
kaıi ıerninaılarİ) le birlikte M.M.V. 4 
No.lu satın alma komis}onuna muracaaı· 
lıırı . ( 10922) 7010 

Karyola yaptırılacak 
M. M. V den: 
Beher adedine 4'i lira fiyaı rahmin e

dilen 1000 adet hir ki$ilık demir karyola 
r.. ı. 94' Çtrşamba gunu saat n te ra· 
zarlıkla saıın Rlınalıtktır. 

Mmammen bedeli 4'i tl()(l lira olup ka· 
ıi teminatı 6750 liradır. Sanname ve nu· 
munc i her ııun komisyonda görulebilır. 

lueklilerin belli glın 'e aaııe Anka· 
ra"da M.M. Vddılcti 3 No. saıın alma 
&comi yonuna gelmeleri. 

(10924) 7008 

Eğer sabunu alınacak 
M. M. V. d n. 
Komis)'onda mevcut evsaf 'e şartruı· 

meşi gereğince miııeahhit nam ve hen· 
bına 16129 kilo eğ~ sabunu 26. 12. 942 
L'lrıhinde nımart~i gunu saat 11 de tdc· 
rar açık eks"ltmeye konulnıuttur. 

Beher kilcxu 13 kuruş olup ilk temi· 
naıı 17~2 lira '5R l."Uruştur. Vemıek İs· 

ıiyenlerin Cl<sılıme ıttın ve suunde An· 
kara'da M.M.V. 2 No.lu !lalın alma ko
misyonuna ı;ıelmcll'ri ( 10962> 700'1 

Kalas alınacak 
M. M. V. den: 
80.500 lira muhammen bedelli 700 M3. 

ıuram kaalsı Ankara merkez olmak u· 
zere 760 kilo metre mesafede istasyonda 
vapında ıeslim toptan veya partılett hö
lunerek 31. 12. 942 perfe1Dbe gunu saat 
11 de pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi her gun gdsıerilir. İsteklile
rin ıhale gun ve saatinde M.M.V. 4 No.lu 
saun alma komisyomına gelmeleri. Veri. 
lecci: miktan tutarı üzerinden yuzde ı '5 
kari temHıat alınacakıır. 

• (109S8) 7001 

riyle b irlikte Ankara Lv. llmlrllti 1 - Tkaret Odasında kayıtlı bu· 
binasınd ki komisyona mUracnat - lunduiuna dair ves ka. 
lan. 2 - lıtekliler eyyamı resmiye ve 

Cinsi koyun kavurması 20 ton taUI günleri hariç olma:lı üzere en u 
!halı> gtlnU 1. ı. 943 saati 1:> te. Uç aün evvel vf!Ayete mQracaatla a-

Cinsl: sığır kavurması 20 ton f- l!K'aklan ehllyet vesLkalannı teklif 
halesi ı. ı. 943 saııt 1:> te. ml!'lc:tuplarlyle birlikte vereceklerdir. 

(10Q26) 1011 6 - Teklif mektuplan ilcOncll 
•• maddede yazılı saat.ten bir saat ". 

Kosele alınacak veline kadar Bolu dalmt encümen 

M. M. V. den: 
Beher kilo~na 7H kuru, fiyat tııh· 

min edilen 10.000 kilo ııan sahunlu kö
S('le 6. ı. 943 çarJamN günü saat 16 da 
razarltkla •aun alınaraJmr. 

Muhammen hedeli 72.~ lira olup 
kati ıcminaıı 9750 liradır. Şarıname ve 
numunesi her gün komi5)'0ııda görülebi
lir. f,u.4'1ilcrin belli ııun ve saaae A~ 
kan M.M. Veki.lctı 3 No.lu satın alma 
komis)onuna 1:elmeleri. 

(1092\) 7009 

Ecza alınacak 
M. M. \ , den: 
Pazarhkla komioçyonda mevrut littesi· 

ne gorc ~:.! kalem muhtelif ecza o;aıın a· 
lınacakıır. Hcpsıne tahmin edılen bedel 
2810 lira olup kaıi teminaıı 422 liradır. 
ihale~i 6. 1. 943 çarşamba gümı 5aat 15 
ıedir. lsıeklilerin belli gun Ye saatte M. 
M. VckAleıi 5 No.lu (aıın alma komi~yo· 
nuna muraı;aaıları. (109(>8) 7006 

VlLAYETLER 

Çam devrik satılacak 
DenlzlJ Orman Müdürlilğünden: 
1 - Denizlı VllAyetinin Tavas ka-

1.ası dah llnde hudutlan ıartna.mesln· 
<le yazılı Eskere ormanında numara -
!IUUTl1$ 2019 adet muadili tahminen 
3263 M3. 055 D3. çam devrik atacı 
b r sene uırfında ormandan tıkan! -
mak üzere 30·11·942 tarihinden itiba
ren bir ay müddctle ve kaıpaJı zarf u
sulıyle saıtılığa çıkanlmıştır. 

2 - Satı$ 30-l2·942 tarihine mQsa
dlf çarşamba günü saat 16 da Deniz
li Orman CC'Virge MüdürlOlilnde ;ya
pılacaıktır. 

3 - Hail hazır bulunduğu vaziyet· 
te beher g~rlrruımu.l metremlkAl:ıl -
nın muhammen fiyatı <505> kurue
ıur. 

4 - Muvakkat teminat 1235 lira 88 
kuruştur. 

5 - Şartname ve mukavele pro
Jelerlnı ARkara'da Orman Umum Mü· 
dürlOğü Den zilde Omıan Ceovl.rıre 
Mudiırlüı:tünde göreıbll!rier. 

6 Teklif mektuplannın 30-12-
942 tar hine müaadif çarşamba g(lnü 
saat 15 e kadar komleyon relaHllne 
verilme51 1Azımdır. 

7 - İsteklilerin ticaret odMJ ws
kıısJy'le birlikte belli edilen ıriln ve 
saatte komisyona müracaat.lan. CT'l· 
caret Vl!S kası köyllllerden aranmaz> 
ll~n olunur. (2127> 106 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilfuu 

Isparta Maarif MüdUrHltünden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: 
lııpart.a meııkezinde ve istasyon yo-

l undaki bir katlı Kız Sanat Okulu 
bınasının 51886 lira 9 kuruşlu.le Celli 
bir bin sekiz yilz aeıcsen alu lira do
kuz> keş f bedelll ikloncl kıaım ikinci 
kat Lnıaau. 

2 - Bu işe alt evrak ve eartname
ler: 

A - Bayındlrlık Jelert ~ ....-tna· 
mest 

B - Yapı itleri um umt ve fenni 
şartnamesi 

C - Hususi ve fenni f8rtnune 
D • Mahal liste&! 
E • .Serldöprl 
F • Keşif hulAsMJ 
G • Mukavele projesi 
H - Eksiltme ııu1.namftll 
1 - Projeler 
tstıyenler t; evrakı Isparta Maa

rlıf ve Nafıa MildilrUl~lerinde aöre
blllrler. Proje, şartnameleri .lc81iı be
delinin y{lz binde bir nJılbeUnde bir 
bedelle alablllrler. 

3 - 14-Xll-1942 tarihine mllaadM 
pazartesi &Unlliıd<-n ltibaren 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuın ile etc
slltmeye konulan bu Jt n ftıaJesı 29-
XII-1942 salı günU aaaıt. 15 te .bparta 
Maarif Müdürlüğü oda.mda teeek
kül edecek .kom1ayon tarafından ya
ın lacaktır. 

4 - Bu işe a~t muvakkat teminat 
rruktan üç bin sek1z yQz dolcaa.n bir 
1 ra kırk altı kuruştur. 

5 - TaUplerin muayyen lhaJe za. 
manından üı,: ırün önce Nafıa VekAle
tıne veya Isparta Vllfcyetine mUra· 
c aatla ehi yet vesl'kaaı alma.lan eart· 
tır. 

6 - İnşaat için lüzumlu olan de
mir ve c mento, bedeli müteahhit ta
rarından ödenmek taı1iyle malt:Yet 
fiyatı ile, Maarif Vekllli#I delA!eUyle 
temin olunacaktır. 

7 - Bu 1 nşaatın ancak ytız )'irml 
İ5 gününde lkmaJ edılebileceğı ve ııe
ncl maliye gayesine kadar bitlrileml· 
YP<:ekl ci.h('t!e 4304 BalYlh kanunun 
1 lncJ mnddesi hükmQne göre 1943 
mali yılına ge<;lcl mukavele alctedlle
bllecektlr. 

8 - TekHf zar:flannın 2490 aayılı 
kanun hükümlen dairesinde Jıaıpatıl· 
ması ve zamanında .komlsyona veril· 
mesi taı1tır. 

9 - Tal plerin 4 ve 5 kıcl madde
lf'rde yazılı teklif mektuplariyle mu
vakkat temlnM. mektup ve diler ve
s kalannı hale saatinden 1 saat önee 
komısyon reisliğine makbuz mukıtbl
linde vermc>lerl lAzımdır. Posta gecik· 
melerinden komisyon hl<: bir suretle 
mesuliyet kabul edemez. Taliplerin 
buna ırörc müracaatları llln olunur. 

2265 115 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Bolu VllAyetlnden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Düz

ce - Akçakoca yolunun muhtelif kJ
lometreleri arasında lnea edilecek 
kftrglr ayaklı betonarme tablyelt 30 
adet menfez. Ke:;l.f bedeli 30000 1'lra· 
dır. 

2 - Bu lee alt tart.nameler ve w-
rak şunlardır: 

A - f)kslltme tartnaırnee 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık 14ler1 aeneı tartna· 

mesl 
D - Menfezlere dur fenni ve husu

si şartname 
E - Keşif hulAsası, lilaBei lqat, 

meeaıtıat eewelleri 

dairesine getirerek eksiltme komls· 
yonu relslitlne m&kbın mukabilinde 
veril!!C4'!ktlr. Posta tıe arönderllecek 
mektuplann nihayet ü<:Oncll madde -
df! yazılı saate kadar gelmlf olmaa 
ve dii zarfın mühQr mumu ile iyice 
kapatılmış olması IAzımdır. Postada 
olacak gf'Cl'kmeler kı.hul edilmez. 

2232 114 

Bayi aranıyor 
E91dtMtr Beledb'S ElekU1k ve su -

!.ar ldarealrMSen : 
Kaplanlı 81U,)'Ufl,Un An:kara'da lllltışının 

bir ~ v«1lmeet 191 30-12·1942 tart • 
hine milN.dtf QBrtamba ırünil aaat 15 te 
beledıb'e l!'llC eni hu:z:unında açık art· 
tınna ıw-et.b'le lhaletıC yapıtacatından 

tallı> olanlann mezk<tr .Un ve aaaue 
hazır bulunma.lan ve bu lıUSU9ta t&tsl -
!At almak ve eartnal1181n1 il nnek llıtl

yenlerln de ~lrotye ~ine müra -
c-aatllln UAn olımur. 69715 

Devlet Demir Yollan 

Kereste alınacak 
Devlet. Demlr)'ollan Aluncı İtletme 

A . E. Komiıl)lon RelAlltinden : 
1) MlibaJl9aaına tallP cıJcmuaıı :dl 

m3. ıc.n.te tda'a.r ıtıaJeııoe :ıccnuımue • 
tur. 

2) Muhammet\ bfdeı11 19G'75 Kra ta. 
luıp muvatdıat t.emUıatı 1468 1'1-a 13 ku· 
~ur. 

3) llıal81 7-1·1943 ~be ırUınıll 
aat 16 da l•l«me K~ blnaMt· 

da Yaııılllcııktı.r. 
4) SarUıarne w mulcllvele proJe1«1 

paruı acıknk ~ tıedlı.rllc • 

düebDlr. 
15) Ta.UI> olanlar muvaldcM temlnatı 

yat.ıNrK ncanıt Odam v.ıık&aı. nUtus 
tedceıwl, ve 1lcunetdh v.ıtaı.ıartyı. 

blziaae ihale .. tuıden bir ...ı ~ 

Kame mukabili ekmek 
alınacak 

A1'>'ul Yedlnct ı.tetme ~toa • 
den : 
l'*- ,... edüen ~ ........ 

vıer1knek ve :UU·l943 t&ı1blındsı aı-~ 

1943 taı1hiPe kadar her 8'ln uaaı1 400 
azamı :ıoo adet teılllm ohmmllk ~ 
le Jaılfte mulaıbl-ll -.tın alınacak ~ 
600 fl1'Jnbk (5tW)O) enı Mclm blııa .. 

yQıı adet mnfik bpah zart "119U'ÜVle ek· 
.utme.Ye cattanıml9br • 

MUhanımftl bectaıll O'nll0,00) illa -
1IMwaldmt t«ıMMtı (1316,Z) ....... 

Dcdtme 8-1-19'3 tartlllne ruıtllnn -
ma s(lnCl euıt 1& te A!)uı'da Yedlnel 
t.ıecme MQdOrtlltCl btnamndıı. topiMla • 

cak ~ yapılecaktlr. 

Bu ile st.nnek ~ baDJll 10 
~ maddeıllıntD (F) f*'"-~ 

Mlıııum)u eh!lPet " Ura.ret ..... '"111ıe 
muvakkat temlnıı.t 'ft! tekıtnertnl flit • 
eUtme aaatlınden bıtr -.at ~ lıa • 
dar ~ rellllitme wnne1eırl • • 
zımdr. 

Bil :tıuaımtA ~ ~ cılıa • 
nılc ı.ıeane JCnm.tılyon'lln .,...,...._ 

Cl0919) -

Demir gaz borusu alınacak 
D. D. Yollan Umum MUdUrlUj'üa.. 

dea : 
Muhammen bedeli 8498,76 iç bia 

dort yüıı dok&a1ı Uç llra yetmlş be4 
kurut •e munkkat teminatı (262 06) 
iki yüıı altmış ilci lira d ırt kuruş olan 
birer ucu manşonlu ile puıhık 211 
metre demir gas boruıu l 1 SonkAnun 
1948 tarihine rllMlıyaıı par.a.rteai gi1nCl 
saat 16 da Ankara iatasyonunda 
İkinci lfletıme binasın.da 'lOı>lınaeak 
komisyonda kapalı r.srf llSUll~ le aatm 
alınacaktır. Bu ite girmek latiyeoleriD 
kanur:ı ve Şartnamenin tayin eıttlii ~ 
saik lle muvakkat teminaıt ve teklın• 
rlni ayni ,..un Mat l:S e kadar komiıa. 
yon relsliiine •ennlf olmalan lbtm
dır. Şartname n mukavele proJesl pe
raaııı olBl'ak komlsyondatı ılnabilir 

6991 

Yann matinelerden itibaren 

Henkect hayran edecek bir ... 
yatın halldkl romam 

ULUS Sinemasında 
beııtlcyor. 

SONGÜN 

Ulus Sinemasında 
Maal caalaaı,.,r
Tarib f&hlaoı,.,r

Oahi Reji!!&: 

Cecil B. de Millc'in 
yarattığı 

Tllr\çe 

Kanii Saltanat 
Claudette Colbert 

Charles Laughton 
Elisaa Landi 

Frederic March 
ıribi d&t bG,ok 1ddma • be,& 
zaferi.. Nema deYriaia caJdırcaa 
.meı.ı.n.. Bat d6odürea IDUbc..
eilmc:eleri- JCalbleri titmta b 
durmut anlanları arasında .,...... 

en kanlı bir tarihtir. 
SMıwlar: 14.IO • 16.aD - .... 
ven• 



~- -.. 
Halk Dağıtma Birlik 
Reislerine ve sayın 

halkın nazarı dikkatine 

NAFIA VEKALETI 1 ---
İskele yaptırılacak 

Na!ıa Ye.,Aklınden ' 
İı;tanbu! vlli~etı dnhlllnde Zcytınbur

nu ve MaltelJt! mevkUerinde yaptınlacak 
betonaıme 1Skelet.•r !J:ı.:ıaatı kupalı zarı 

usully!e ayrı ayrı eksiltmeye konu.ımus· 
tur. 

1) Zeytlnıburnıı Lskelesl lnııaatının mu
hanunen ıx..:ıell 5JO.OOO ve muvakkat te
minatı da 25750 ilra olup ekslltmco>l 7-

:)ayın Halka 
Belediye Reisliğinden: 

Zayi olan ekmek kartlnrı 
verine son tevziat devresi so
nuna kadar yen isl veril mi ye. 
ce~·indeo ek.."llek kartlannın i
yi muhafaza edllmesi sayın 
nalktan tekrar rica olunur. 

(10890) 6925 

Devlet Orman İşletmesi 

Sahhk (am tomruğu 
Lıevıet Orman lşletmesl Daday Hevlr 

Amlrllğlnd~ : 
1) AZ<lıı.vııy deposunda ıstırte mevcut 

(968) adet muadili (471.476) mc-lre mı
klı.p (çam Lomrugu) acık arttırma Ue 
satılacaktır. 

2) Tomrukların a,yr:ıca bas kesme 

Ankara Valiliğinden 1-1943 tarihine tc.,a<l:lir e<ıen persembe Gümrük lviuhafaza 
ııünU saat 16 da yapılacaklır. İ -·-----·----~--

payları mevcut ve kabUıklnı, soyulmu& 
olup haclm kll'buksu.z orta k~tur üze • 
rtnden hesaplanmıştır. 

1 - Ekmek kartlan 23/12/1942 gününden itibaren 
Çankaya Kazası Birliklerine Kaymakamlıktan, diğer 
Birliklere İktısat Müdürlüğü ambarmdan verilecektir. 
Kartların derhal alınması. 

2> Jl.!altepe Jskeles1 insaalının mu - j 
hammen bedel! 420.000 ura ve mu • 
vakkat teminatı da 20550 lira oııııı ek • 
slltmesı 8·1-1943 tarihine tesadüf eden 
cuma günü saat 16 da yapılacnktır. 

3) Ek..o;lltmeler Vekll.leUınlz Dı-mır • 

Alakadarlara 
Gümrük Muhafan Genı:l Komutanlı· de, İstanbul ve Kastamonu Orman Ce • 

gınd~n: vlrl!'e MUdUrlüklerlyle Daday Orman lş-

3) Tomruklara alt satış snrtnamesl 
Ankııra'da Orman Umum Müdürlüğün-

l,ümrlık Muh.ıfua kıı.ılarındaki 
oo;lık \e il.~'<likli erbaşlık yerleri 

su- Letmesl revir Amlrllı'!'lnde görülecektir. 
dol- 4) Tomru-klnrın m3. muhammen be -

2 - 24/ 12/ 1942 gününden itibaren de halka tevzi 
edilmeğe başlanacak ve 31-12-1942 Tünü sonuna ere
cektir. 

yollar lnşant Dnlrcslmlt-kl eksiltme ko- muşrur. 
misyonu odasında yapılacaktır Bundan sonra müra<.:ıat edeceklerin 

deli (3000) kUru6tur. 

ı <.Lilckrelcrinin muamele>·c konulmı•-aca~ı 4) Eksiltme snrtnamesı. muknvNe ' , 
5) tsteklllt'rln yüzde 7,5 muvnkkat 

teminatı olan (1061) lirayı hamllt'Tl 30-
12·1942 çarşamba günü saat 10 rla Da • 
day Revir Amirliğine müracaatıan. l 

3 - Dikmen, Etlik, Ker:ören, Mamak, Altındağ, 
Fevzipaşa 3 ve Cebeci 9, 10, 11 ve Akta~, Kavaklıdere 
Birlikleri ekmek kartlarını çalı~ma yerlerinde, diğer 
Birl ikler de evlere giderek dağıtacaklardır. 3038 

proJcsl, bayındırlık lı;ler! gE'nel şnrtna - j ilar. olunur. (109Bl 6997 

Erzak ahnacak 
D. o. Yollan Umum MUdOrlUğündeıı : 

mcsı. proje ve keşi! htilAsa cı.tvcli, Vi<· ı 
hldl kl.yasll fiyat cetveli, !ennt ve hu •

1 
sust sartnameden mürekkep l>Lr tak.un 
münakasa evrakından zeytlnburnu ıs • 
kelesine alt olnnı 27,5 llra ve Maltepe 
iskelesine ait olanı da 21 Ura mukabl • 
llnde cıemıryollar ın~nat d:ılrı>sı.n•\en te
aar~k olunatııır. 

5) Bu ekslltmolere girmek lsUyenler 
Oeml.ryol Meslek Okulu ihtiyacı lcl:n alınacnk ruıa§'1cta ısını, muhammen her tür!U rennt ve mali lkt!dnrlannt 

b<>dell ve muvakkat Unılnattı ayrı am göstertlmls olan muhtelit ıtıda mad
<!rlerı 4. L. 19·~3 pazarttes:ı Rilnü saat 15.30 dan itibaren kapalı zart uı;uUyJe 

A.nkara·da !dııre binasında sıra Ue ayn a)'Tı ekşlltmeye konmuıtur. 

Bu ise ıtlrmek tstlycnlerln lısteler1 hizasında yazıtı muvakkat teminat ile 
konunun taytn ett!Qi veslknları ve tekli!ler!nl aynı i1ln snat 14.30 a 
komisyon relsll~lne vermeleri IAzımdır. 

kadar 

Şartnameler paras1z olarak Ankara'da malzeme dairesinden 
ea·da tesellUm ee!l!~ln<len temln edlllr. (10829) 

ve Haydarpn-
6901 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Eksiltmeye konulan malrome 

1 No. lu liste muhtevi.ya.o ekmek 
2 ., ,. eder 
3 ,. • ,. taze seobze 

4 .. .. .. ve mcyV~ler 
yağlar ve 

peynlrler 

Lira Lira 

2970.00 
!)288.80 
3924.00 
84.W.80 

222.78 
696.60 
247.05 
936.81 

5 ., ., kuru er7.ak 15110.60 n:n29 
.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılL. - ---- Mobilya ohnocok ----

---------- ------ Sümer Bank Umum Müdürlüğünden ---- --l) Bankamız merkez binası ı;ube ve servisler! !cln ıuzumıu ceman 52 par. _ 
: ca.dan tba.ret muhtelit cins mobllyn kapalı zarC usullyle eksiltmeye konul • : 
--- muştur ---- 2> Eksiltmeye konulan tsm tarunın olunan bedell (4500.-> liradır. ---- 3> EksllLme evrakı A.nkara·da SUmerban.k .MuamelAt $ub~-slnden tkl Ura : -: mukabilinde alınacaktır. -
- 4) Muvakkat teminat ınlıktan 340.- liradır. --- -: 5) Ek!ıUtme 30-12-1942 tarihine milsadı.t carsamba i1lnfl saat 16 da An· : 
: kara'da Sümerbank Umum Müdilrllltil ~at Şubcs!n<le yapılacaktır. _ 
: 6> Tekltt mektuplarını tıav1 zartlar kapah olarak ihale Rilnü saat 15 e : 
: kadar makbuz mu.kabillnde Allıkara'da so.merba.nk Umumi Klı.tlpl!Q:ıne tes- : 
- l!m Olunacaktır. -- --- 7) Posta ile ~derl1ccck tckl.l.tler nlhayet Dıale saatinden bir saat evve· : 
: tine kadar ırelm!e ve zarfın kanımı sekUde kapatılmıs olması lAzımdır. Pos- --: tada va..kt olabtıccck secUcmeler na1'.an 1Uıbare alınnuyaca.kttr. -- 8) Banka "1alc)l1 icrada eeırtıeetur. 

--8037 --.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

Malzame ah nacak 
Askerl Fabrikalar tzınır SllAh Fabrlkası Sn.tın Alma Koml.syonundnn : 
ıı lh.tlyaca binaen Mflğıda clıııs ve mlkta.rlan yazıtı dokuz kal<!m malzeme ayrı 

ayn (30-12-1942) cuma aünü saa.t (14) te pazarlıkla satm alınacaktır. 
2) Satın alLnacıı.k malzemelere a1t sartnamelcr, cnlışma Rilnlerl !cinde saat (8) 

don ııa.a.t (16). ya kudu.r İzm.lr'de Halıkuı>ına.r'd<l SllAh Fabrikası MUdUrlUğUnde l!'Ö· 
rulebllJT. 

31 latıak.l!Jcr teminatlarını emvaJe yatırıırak alıı.caklan mAkbuzkıM ve bu hu· 
ıust:ıkl kanuni vesikalarım hamlle-n belli ed11C'1'1 ıtün ve saatte 1zmlr'de Halkaı>ı • 
nıır'da. SilA.h Fa.brikası™1a topla.nacak a.lım kom.lsyonuna ırelrneleı1. 110695) 6810 

Muıhıunmcn 

gô~teren vcı<iknlarını da bal\'Lıyacakları 

birer istidayı l'kslltmelerın ynpılac-a~ı 

ıtünden ("il az üc gün evveline kadar 
vekfıletlmlze vererek gir~eklerl 15 !('in 
blrer ehliyet vesikası ıs tl)·ceekll'r ve 
bu veı;lkalnrı Teklif zarflarına lmya -
caklardır. Tayin edilen mtlclrl<'llcn son
ra yapılacak mtirnrnntınr nn1.nn ltlba -
re alınmıyacaklır 

6) Bu ekslltmı•l<'r lcln tekllr vermek 
ıst!Y<'nler tekli[ zıırnnnnı 2190 numnraıı 
knnunun ve ekslltmc snrtnam~lnln ta
rırııtı dalreslnde tıı:ızırlıynrnk <'ksııtme • 
lerln yapılacartı saatten bir ~aat evveli
ne kadar numnrnh makbuz muknbllimle 
cıemlryon:ı.r lnşnat ~kslltme komisyonu 
ba&knnlıi'.':ınn vere('eklerdlr. 

(10892) 6934 

Kat itave ettirilecek 
Nafıa Vekaleliııclen: 
ı - Eksillnıeye konulan iş: An

kara jandarma subay okulu cıvarm
tlaki genel komutanlık karargah bi
na.sına y.ıpılacak kal ilavesı ışıdir. 

Keşif bedeli (J840'f.16) lırıı.tlır. 
2 - Ek:siltme 4. ı. 9 ta pazartesi 

günü saat 15 te Nafıa Ven.üleıi yapı 
ve imar ışlen n:isliğı eksıltme ko
mısyonu odasında kapalı :tart u::ıuliy
!e yanılacaktn. 

3 - Eksıltmc şarlnıın .. esi ve buna 
nıüleferrı evrak t2) linı t92) kuruş 
bedel mukabiliııtle yapı ve imar iş
lerı reıı.lığimlen alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gırcbil.mek için 
ısteklilerin usulü dairesinde 
( 4170.37) dör~ bin yüz yetmiş lira 
oluıc yedi kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri ve Nafıa Vekiletin
den bu iş için alınmış ehliyetı vesi
kası ibraz etmeleri lazımdır. Bu 
vesikayı almak için isteklikrin ek
siltme tarihinden (tıatil günleri ha
riç) en az Uç gün evvel bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaat etmeleri 
ve istidalarına en a.z bir kalemde bu 
işe benzer (40.000) liralık bir iş yap. 
tıklarına dair işi yaptını..n idareler· 
den alınmış vesika rapdelmeleri muk 
taziclir. 

5 - İstekliler teklif mektupları
nı ihale günü olan 4. 1. 943 pazarte
si günü saat 14 e kadar eksiltme ko
misyonu reisli~iııe makbuz mukabi
linde vermeleri lıizımdır. 

Posmcla olacak gecikmeler kn-
bul edilmez. (10741) G892 

Kanal inşaatı 
Nafıa VekAletınden : 

Sarı vaketa 
Karaman meşini 

Miktarı 

7500 :ıa. 

1000 K1. 
0500 Adet 
0050 Mr (3) 
0180 Mr (3) 
0043 Mr (3) 
0040 Mr C3l 
0020 Mr (3) 

Be<lell 
• Lka Kr. 

6 90 
7 70 
6 00 

115 ()() 
ll5 00 
115 00 
150 00 
l:SO 00 

Tem ı.na tı 1 ı Sa.ınsun 9U lşlerl seıklzl.ncl ııubc 

Llra Kr. müdürlüğü bölıresı !cinde bulunan A -
3881 25 masya balıc~ın suıanmruıı lcln ya -
0502 ~ pılacak kanal ve lma.!Ab sınalye lnşna-
0225 00 tı. 

Gürgen kal.Mı !5:6x25: 45x300:500 
Gurlı'E'Tl kalası 8 x Z.:S:40 x 300:500 
Gürıten kolona 15 x 15 x 300:400 

0431 25 Tahmin edHen .kC61t bedeli rtyat va-

Cırah cam tahtası 2.5xl5:30x350:400 
Ak cam tahtası 2 X 15:30 X 350:400 
Karaağaıc veya d" budaktan )'8.pılmış 

1552 50 
03as ıs 
0450 00 
0225 00 

araba başlıtı 2000 Adeot 1 25 0187 50 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııa.. - -
~Yılbaşı hediyesi için ------- --- -- ------

düşünmeyiniz 

Kürk mantolar taksit~ Son Moda - ----- --ile müessesemizde satılmaktadır. ----- Astragan, Renar Arjan te, ve saire ----
ALİ KEMAL SANAL -----

------ --- Bankalar Caddesi No: 51 Tel. 1271 ---.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

Erzak alınacak 
O. O. Yollan Umum MUdUrlUQ:Un<1en : 
lda.re ıue teeklltltı ihtiyacı ıcın aıınacak asatıda ısmı. muhammen bedeli 

w aıuva..ltkat temtnaU ayn ayn ııostertlm16 olan muhtelit eıda 

4. L. 1943 pazartesı RilnO •aat 13 ten itibaren Kapalı za.rt usullyle 
ıdare oına.sında sıra ile !lYTI ayn ek.~lltmeye Konmustur. 

maddeleri 
An.karada 

Bu ıee ırtnnek ıattyenlertn 1.18teıen nızaıarında yazılı muvak:kat 
n .. kanunun tayın ett!Qı VC8lklllan ve tekl1Clerlnl d)'DI ırUn ıaat 14 e 

teminat 
kadar 

komlııyon reıaııı:ıne venneıen ı:ı:ı:amdır 

şarıııameıer parıı.sız oıarak AnKara'da malzeme dairesinden ve Hayparpa-
ea'da tesellüm ıetlltındeıı teml.n edilir l10S28l 6902 

• Muhammen bedeJ Muvakkat temJnat 
Eksiltmeye konulan malzeme Lira Llra 

1 Nolu Uste muhtevl...vatı kuru fa.•ulye 60.000 
60.000 

250.600 
45.000 

135.000 
)'1 000 

4250.-
4250.-2 kuru nohut 

3 pirin~ 
4 ,. ,. bulgur 
5 • • " kavunna 
6 mercimPk 

TAKSİ SOFÖRLERİNİN 
""' 

13750.-
3375.00 
8000.-
1050.00 

NAZARI DİKKATİ~~E 
Belediye ReislijHnden: 

l - Çalı,acak •aziyeıce olmıvan veya bemini bulunmıyan ta.k~ilPr tıeı 
leme mahallcrındr "e caddelerde durmıyacakur. 

ı - Bekleme mahallinde ve caddelerde durao taksiler müşrerı tUUJ.)'~ 

memurdur 
~ - Aazı şoförlerıo mütıcrilerden fazla ücret talebettikleci vakı şıka· 

Sikftyeu olanJano 1358 · 1362 · 2911 · 2470 · 2960 - 2713 • 2956 2!19C 
<erlerden ögrenilmışur. ı· 

numaraıar.ı·ıelrfonlA müracaatları rica olunur. (10281) 6~0S 

hldl esası Uzcrlnden (1.044.GGG) lira (81) 
kuruştur. 

2) Eksiltme 4·1·1943 tarlıtılne rastlı
yan ı;ıaza.ı-U!sl ırunu saat (15) te Anka
ra'da su isler! relsllf:I bioıuı.ı !cinde top
lanan su ekslltme komisyonu odn.~ında 

kapalı zart usultyle yapılacaktır. 
3) İstekliler eksiltme sartnnmesı, 

mukavele projesi, bayındırlık !şl<'rl ge
nel sa.rtnarnesl, umumi su işleri rcrını 

sartnarnesl ııe hususi ve fcıınl snrtnn· 
melen ve proJeleı1 (50) ltrn (00) kuru' 
knrsılıi'.':ında su lslerl retslll!''nd<'n al:ı. • 
blllırler. 

4) Ek.~lltmt'Ye ırlrebllmek ıcın lslek
lll--rln (45090) lira (00) kuruşluk mu
vakkat teminat ve-rmesı ve ek.qlltme · 
nln yapılacağı ırUndm en az uc· ıtün ev
vel blr dllekcc ile Nafıa Vekll.letlne mü
racaat ederC'k bu ise rnahsuıo olm::ı.k U -
zere vesika aımalan ve bu v<'Slkayı 

ııöstc-rmeıerı şarttır. 

Bu müddet ıcınoo vesfkn 
t>ulunmıynnlar eksiltmeye glrcml'zlcr 

5> tsteklllcrln tekııt mektuplannı I· 
kinci maddede ynzııı saatten bir saat 
öncesine kadar 9\1 isleri rc-lıı11ğlnc mnk
tıuz karııılığınıın vermeleri l(l;ı:ımdır. 

Po~a<lR olan ıtceHoneler knbul eılll· 

mez. 001roı 6635 

Kapı yaptırılacak 
Nafıa Vekaletinden: 
30. 12. 1942 çarşamba gilnU saat 

lö te A nkara'da Nafıa Vekile:i bi
nası içinde malzeıne mUrlUrlU@ oda-
3ırıda toplnnnn malzeme eksiltme 
komisyonunda (19 000) lira muham
men bedelli Erzurum makine depo· 
su için yn.ptırılacak 8 adet kapının 
kapalı zarf usııllyle eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme mlidUrlü
~linden alınabilir. 

Mııvnkkat teminat (1425) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 

muvn.kkat teminat ve şartrıamesin
rle yazılı vesnik ile birlikte nynı glin 
saat 14 e kadar mczkftr komisyonıı 
makbuz mukabilinde vermeleri la. 

\ r.ımnır (10707) 6835 

ı Kiralık daire 
\1'obilyalı bir oda, bir hol, barı-

vr .. mutbak, muşambalı müstakil 
e. Sarıkö!<k kar5ısında. Telefon

\ 1 g40 a müracaat. 

rerıilerin nazarı dikkatine 
H~kkı Bilal Çorum telası gelmiştir 

aeıed! ... e kar,ı~ı Ahmeı Diker'dP uygun 
ı fi>;uJa saulmaktadı.r. S10·367 

MÜJDE 
Noel ve yıllbaşı hediye
lerimiz gelmiştir. Gü
müş altın üzerine lıer 

cins eşya ve kıymetli 

1 
kumaşlar. Ankara Ana. 
fartalar Ca<l. CUMHU
RİYET HALI ve 
KÜRK PAZARI AD
NAN. No. 36 Tel: 1157 

Kızılay Gaz Maske Fab. 

(2453) 123 

Safıllk köknar lomruğu 
Devlet Orman l$letmcsl Daday Revir 

AmiTl!ğlnden : 
1) Topuk köy deposunda tstl!te mev

cut (798) adet muad1lı (323.7!:16) metre 
mlk.."ı.p köknar tomruQ:u acık arttırma 

ile satılacaktır. 

2) Tomrukların BJ>Tica bas kesme 
paylan mevcut ve kabukları soyulmuş 

olup hacim kabuksuz orta kutur üze • 
rlnnden tıesnplnnmıstır. 

3) Tomruklara alt satıs ~artnnmesl 

A.nkara'da Orman Umum MüdürJUğiln· 

de, tstanbul ve Kaııtamonu Onnan Ce • 
virge i\tudürlOklerlyle Dnılay Onnan iş

letmesi revir lı.mlrlll?lnde gürülcccktir. · 
4) Tomrukların m3. muhammen be. 

deli (2800) kuruştur. 
5) 1stt'klllı-rln yüzde 7.5 muvakkat 

teminatı olan (605) lirayı hamilen 30· 

Gazmaske Fabrlka.sı Müdür!Uğtinden: 12-1912 cnnınmba ırtınü snnt 15 to Da-

Osm~n Top~uya ihtar 
Fabrlkamız amtıannda tesellüm ve cı:ı.y revir ıımırııı::ıne müracnntınn. 

levzı m<'muru iken 15-11-1912 tarihinde (215Ml 124 

ıstl!a ederek adn·s bırakmadan ayrılan 

ve ~ıcllllncle mevcut adrese yapılan tcbll
trat cnııres bırakmndan semti mechulc 
glttl) kay<llyle iade e<lllen Osman TOP· 
çu'ya : 

1) 7.lmmetlnlzde bulunan malzeme 
ambnrlannı devir etmek üzere l!An ta • 
rihlnndt•n itibaren 15 ıı:ün zarfında !nb· 
rlknya gelmeniz. 

2> Gelmedll\'lnlz tnkdlrdc tıakkınız -
da kanuni takibata 
ıınncn tl'blll? olunur 

tcves.~uı edllN•c•lCI 
3039 

TİCARET VEKALETİ 

Mütercim daktilo aranıyor 
Ticaret Vck.iilcıinden : 
framızca lisanını iyi bilmek ve lisa

nı yazı makinesiyle dogru ve süratle ya • 
wbi imek şarttır. F ran.,11ca asıl olmak Ü· 

zere İngilizce ve almanca !is.anlarından 
biri~ini de munzam olarak bilmek tercih 
<cbc:hi sayılır. ~fü,ab:ıka imtihanında mu
vaffak olana barem kanununun on doku
zuncu maddc~i nıucihinc.-e 170 liraya ka • 
dar ücret verilecektir . 

İsıcklilerin Dış Ticaret Dairesi Mua
mel1t Miidürlüğüne müracaatları iJJ.n 
olunur. {109i2) 6936 

Kayıp - 2.11.942 günü Kömür Tev
zi :lo1üessesesi Samnnpaz.an gişesine 
bedı-lfrn yatırıp aldığım (3135) No. lı 
kömür fişin! kaybctti.m. Yenisini a.Ja· 
cağımdan e.'.'ikisinin hükmü yoklur. 

Aktaş mahallesi No. 250 
1braohiım Şahingeri 

Sahhk (am tomruğu 
Devlet Orman İsletmesi Daday Revir 

.\mlrllı'.:londm : 
ll Ten~>E'I köyü deı>OOUJ1da !stifte 

mevcut (500) adet muadili (745,441) 
metre mlkllp cnm tomruğu ncık arttır
ma ile satılacaktır. 

2) Tomrukların a>TIC.'\ baş kl'sme pay
lan mevrul ve kabuklan soYtllmuş 

olup hneım kabuksuz ortıı. kutur. üze -
rlnden hcsaplonmıştır. 

3> Tomruklara <tlt satı$ $artname•ı 

Ankarn•cıa Orman Umum MUılüı lü,(ün· 
de, !stanbul ve K:ı.st.arnoıııı Orman C'c • 
vlrge :\[Ul!ürlüklerlyle Dndııy Jmıan Is -
!etmesi revir fımlrllii:Lrıd<' görUJe.~~·kllr. 

4) Tomruklnrın m3. muhammen be. 
<1<'11 (2~,()()) kuruştur. 

5) tsteoklllerln yüzde 7,!!i muvnkkal 
tMntnat olan (1398) lirayı hnmHen 30· 
t2-1942 cıırsnmba günU saat 11 de Da • 
dııy revir AmlrliiClne müracnatıan. 

(2155) 125 

-- - ------------
Bulana mükôfat 

2.1-12-942 <:al"Samba ıı:ünü Sanaıyi 
ea<ldcsi cıkml'k fabrllrnslyle veya is· 
tıısyon kömiir lC"VZi yerinde ııil;ır ı:;çı 
171 numaralı eıkmek karnemlP i<:in<lı
altmış üç lira ve diğ€'r kiiğıtlar bulu· 
nan cfrıdnmmı ka..v'bettim. Bulup in· 
~aniyt"t naımına getiren memnun e
dilece'kti'r. 

Orman Fi<lanlıjh ba·lıçıvanı 
Me-hmet Anoğlu 459 

Kiralık apartman 
Beş oda banyo ve telefonlu bir 

dair<> mobilyalı olarruk kirayıı. verile
cektir. Izahat alınmnsı iıÇin 3761 nu-
mar~·a telefon edilme~i. 42-1 

Kayıp - Kömür Satış Te'Vzi Miies
~ı>ı::l'Sinden 19-11-942 tarihinde nldı
ğım 22490 No. hı kömür fi.\;inin A kıs
mını kaıybe1Hm. Yenlı::ini alacağı.mdnn 
eskf~inin hükmü yoktur. 

A<lrı>S: Taıbnkhanc Izwtin mnh:tl!f'
sl Sonı:-vler soknık No. 8 Kazım örnek 

U L U S - 24. üncü yıl. - No. 7fi78 
lmtıyaz sahibi 

BASan Reşit TANKUT 
Neşriyat ve MiiPss~P Müdürü 

NAŞIT ULUG 
ULUS Basım<'vi Ankara 

DiKKAT: Gazetemize gönderilen her 
nevi yazılar neşredilsin edilnıesln ge
ri verllme:ı ve kayboluşundan dolayı 

hiç bir mcsuliyet kııbul edilmez. 

Kayıp - 1 Numaralı Halk Dağı1-
ma Birliğinden almış olduğum 2 ci 

Saym müıterilerimiıe 
Hnlis sütten yapılmrş olılu. 

ğu Sıhhat Vekaleti hi.boratu • 
varınm raporiyle s:ıbit olan : 

Diyarbakır'ın eritilmiş 
halis sade yağları 

gelmiştir. Fırsatı ka<;ırınayı • 
nız. 

Sattş yeri : 

ÖRNEK TİCARET 
LİMİTED ŞİRKEfi 

Posta c.uldesı. 458 

Kirahk daire 
Sıhhiye Vekfileti civarında kO 

çiık bir aile için VC'~ a yazıhaney 
elverişli telefonlu geniş iki oda bit 
hol, balkon ınolıilyalı Tel: 1953. Ge 
ce 3307 3028 

Satılık eşya 
Peşte mamulatı salon yemek 

ndnsı ta kımlan d vanlar v. s. 
Yenişehir İzmir cnd<ksı 24 dni
rf' .1, saat 14-16 arnsınıln müra-
cant. 450 

SATILIK 
teşrin ve 1 el kanun ~uyma alt ağır !ıs· Ankara'nın her semtinde ev, ar:ıı 
c;i !'!kmek karnemi ka..vbetim. Yenisi· ı ve apartmanlar çok u<·uza satılıktır. 
nl alacağımdan c-skislnin hlikmü yok- Sökmen Emlak. Tc.1: 2303 ve 2434 
tur. Müretti'p Musa Çetin 3044 

T. C. Ziraat Bankasının 31 birincikanun 941 tarihindeki bilônçosu 
AKTİF 

Ödenımooı iş ııonnaye 
Kasa ve Merkez Bankası 
Ka.nuııl kilrşılı.k.lar ka.aasaı 

(Ilank.tlar kanunu muclıbince) 
Banklılar 

Scnednt cüzdanı 
l::sham ve tahvlllı.t cüzda.nı 

Avanslar 
Borç! u cart heı;aplar 

ZLral krediler 
Tl'mllk edllml:ı omekll, dul ve yetim 
ayJıklnn 

Muhlelll borçlular 
F..mtla mevcudu 
İştiraklerimiz 

Müessese ve teııebbUslerlmlze talısls 
olunmuş ı;ermayc 

Sabit kıymc-tıer : 
Menkuller 
Gayri menkuller 

Sair aktifler 

Nazım hesaplar 

127.212.~ 

3.444.178,ll 

TUı1t Llrası 

57 .965.900,00 
89.015.460,66 

10.112.849,52 
1.285.526,07 

10.356.120,85 
15.276.412,60 

391.418,63 
74.576.294,94 
52.212.887,68 

476.196,65 
6.866.902,52 

14.369,36 
115.412.884,63 

500.000,00 

3.5n.3oo,aı 

18.032.088,32 

306.006.702,74 

85. 761.461,81 

umum Müdür 
N~et lif. Muray 

Sermaye 
l.Jı.~J.yallar 

İleride vukuu mUhtemcl zarar 
karswğı (llimkalar kanunu mad· 
de 31) 444.724,00 

5.741.o:n,ı;1 

6.000.000,00 
Kanun! lhl1YatUır 
Fevkalade ihtlyallar 

K.arı:ıılıklar 

Taahhütıertrn.Jz 

Mevduat ve carı h<'Saplar : 
Tasarrur mevduatı 
D!t::C'I' mevduat 

Tediye emirleri 
Muhtelit alacaklılar 
Sal'r pasltler 
Klı.r 

Nazım heı;apJar : 
1) Cirolarımız 

2) KetaletJCJ,jmlz 
3) Sair nazım he1>aplar 

4 ") 508.982 10 
99199,:>ö 

5.16.5.000,00 

2 8.415.650, 72 
5 2 .180 .811,09 

PAS t F 

Tüı'k Lloı.sı 

100.000.000,00 

12.191.7fl2,57 

4.5H4.3!ll,16 
34.:l33,80 

lljl.208.181,68 

1 :136.777,48 
3.152 8$3,99 

17 99 83!>,84 
4.91'6.132,22 

306 OG6.702,74 

85 761.461,81 

!\Iuhıısotx? Mtidürü 
Yal.:ııp Diııcbaş 

Umum llrildilr Muavini 
.ırıthat Dulao 

T. C. Ziraat Bankasının 31 
ZİMMET 

Birincikônun 1941 tarihindeki kôr ve zarar hesabı 
MATLÜP 

PC'N'onel masrıı.tlan 

Verili ve harcta.r 
Sair mru:ınırıar 
Vf!f'llm faiz ve komisY'Onlar 
Amortismanlar 
Kar.ıılıklıı.r 

,\1uhtellt :ı:ararlar 

Yeni Sinemada 
BuRiln bu ıre<:e aınema dünya • 

•ının en cok beQ:cnllcn 2 sevlrnl1 
~ıldızı MYRNı\LOY • W1LL1AM 
'0WELL'1N yarottıklan. 

Deli gönül 
Senaslar: 14.30 • 16.30 • 18.30-

21.. 

12.13 te ucuz halk 
BEYAZ 

m&tdnes1 

HEMŞİRE 

Yektın 

Türk Lirası 

3.418.107,31 
313.590,65 
672.647,11 

2.336.302,47 
134.896,31 

1.176.075.99 
61.745,2.J 

8.113 3'i5,05 

Umumt yekQn 
4.9S6.132,22 

13.099.4:J?,27 

Park Sinemasında 
BU GUN BU GF..cE 

Mevsimin en büyük tıım zaferi 
mll11orılar so.r/fJlltJ çevrilen 

Ordular (arpııırken 
-( Tilrkce sözın )-

Seansla:r : 
14.30 • 16.30 - 18.30 • 21 

Numa.rıılı yerlerlın evvelden al· 
dınlmıuı:ı r.lCA olunur. 

Telefon : 1131 

Alınan tailz ve kom!ııyonıar 
ı-;;ıtıam ve tahviUt cüzdanı eellrlı>M 

Banka htımeUert mukabilinde alınan 
Ucrct ve komisyonlar 

1 
tşt rıı.klıırtmlz k~n 

ıı,JU~l<>rlrn ız kl\n 
111uhteı1r karlar 

Umumt ~ kO.n 

Türk Lirası 

7.S75.5-10,06 
1.30!J.717,62 

l.fl09.579.09 
ô"74.il97,61 
111 307.66 

1.318.655,23 

.130!Y.\497,27 

QMtjıQrz= 

Sus Sinemasında 
BU GÜN BU GECE 

Hed11 Lamarr - .Jt•d11 Garlaııd 

Lana Turner - James Bteward 

ır!bl dört bUYük artlBUn yarattıkları 

ZİEGFELD 
YILDIZLARI 

Bu filme mahsus seıuısLa.r 

14 - 16.15 • 18.30 • ıtece 21 

Sümer Sinemasmda 
BU GCN nu GECE 

Macera rllmler!ntn en ırUzeli 

iki saat h~~ ecan 

Şikago geceleri 
Seanslar : 

12.15 • 14.30 • 16.30 • 18.30 • ::n 

Tc eron: 3.'590 , ______________________________________________ __, 


