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Çağlayık~ta kurulacak olan 

elektrik sanlrahndan 70 
milyon kilovat saat 

enerji elde edilebilecek 
Böylelikle yılda 50.000 tonluk bir 
kömür tasarrufu temin edilecek 

Nafia Vekaleti santralın kurulmasına başlamak 
üzere bir layiha ile tahsisat ve salahiyet istedi 

Nafıa Vekilimiz General 
Ali Fuat Cebesoy 

paktı beş yıl 

daha uzadı ı 
Falih Rıfkı ATAY 

Türkiye, Iran, Irak ve Afga
nistan hariciye nazırları 1937 
yılının temmuzunda Bağdat'ta 
Sadabat paktını imza ettiler. 
Dörtler misakına, bir Tahran 
sarayının adı verilmesine . s~
bep, hazırlık görüşmelerının 
orada yapılmış olmasıdır. . 

Sadabat paktı 25 ha:zıran 
1938 de beş yıl için yürürlüğe 
girmiştir. Müddeti bitmezd~~ 
altr ay önce dört taraftan ~ırı 
paktın feshi için bir tebliğde 
bulunmıyacak olursa, hü~~ü 
kendiliğinden daha beş yıl ıçın 
uzamış olacaktı. Düne k~dar 
böyle bir tebliğ olmaaıgı~.a 
göre, Sadabat paktının hu
kümleri beş yıl daha devam e
decek demektir. 

Pakt Türkiye Cumhuriye
tinin siyasi münasebetlerinde, 
yaln;z umumi bar.~ş-~. .~iz~et 
etmek gayesi güttugunu gos
terir vesikalardan biridir. Bu 
pakttan maksat da, Yakmşark· 
ta ve Hint sınırlarına kadar u
zıyan geniş bir bölgede, uzlaş
ma ve anlaşma ruhunu, dev
letlerin kendi aralarında, bir
birlerin'in toprak ve hak bü
tünlüklerini tanıma ve sayma 
ruhunu hakim kılmak, her tür
lü anlaşmazlıkları güven bo
zucu ve savaş körükleyici ol
maktan uzaklaştırmaktı. Ha
kikat odur ki Sadabat paktı· 
nın bağladığı dost devletler, 
o tarihten şimdiye kadar bu 
maksada bağlı kaldılar ve çe
tin tartlö1.r içinde dahi, bit b.ir
lerinin hayır ve hüriyetlerın· 
den gayri bir kaygı peşinde ol
madılar. Geçen beş yıl içinde 
Irak, knıa, fakat tehlikeli bir 
buhran geçirmiştir. Cenup sı
nırlarımızda bu dost re komşu 
devletin tekrar sükun ve gü
venliğe kavu~muş olmasından 
sadece bahtiyar olduk. Bütün 
sevgi ve iyi dileklerimizin, İran 
milleti ile beraber olduğunu 
ısöylemiye lüzum yoktur. Harp 
durumu, bu memeketin ağır 
bir imtihan gedrmesine sebep 
olmuttuT. İngiltere ve Sovyet
leT Birliği ile imza etımiş oldu-

<Somı 4 Uncü say!ada>. 

Nafıa Veldlllğl Sakarya nehri üzerin- ı !olunmak üzere bir &tok olablleceğl ıtt
dc Cal\'laYlk'ta kurulacak Hidro elek - bl, mevcut ener.11 sanU'allerlnde kulla· 
tr'k santrall.nl kurmak üzere tahsisat nılmıyacaJı: akar yakıUar da döviz mu. 
ve sal!hlyct lstlyen bir kanmı projesi vazenem!zde pasit bir WlllUr olmakta.n 
hazı.rı:un~tır. Vekillik proJenln hazır - cıkacaktır. 

ıanmaınnı mucip se<l>e'ı>ler !Ay!hasmda Çağlayık elEld.rlık santrali, ırerue öl • 
şöyle anlatmaktadır : c;Ude tasarla.nan mllıt enerji ekonomisi 

"Baıı~<'lhlr Ankıırn'mızın 1930 yılıncl:ı ıcınııe meml<"kctln umum1 elektrlklen -
6 mUyon kilovat saat olan encı-JI sar • mc.~l 1şlcr!ntn llık adımını teıııkll etmek • 
fiyatı 1941 yılında 23.291.000 mllyonn LNJ!r . ., 

cıkmı~tır. önUmüz<l<"kl yıllarda bu mlk· ProjMıln csnslnnnn ırörc Sakını-ya 
tar daha ela artacnıctır. Bu enerjinin el- nehri üwrinde caı;ınyı.k'ta kurulacak 
de edilmesi !cin yıldn 31 bin ton taıı ll!dro elektrik ~antralı ve te!;ldJA.tını 

kömürü !<Ilrtcdllmckt~dLr. kurmıık ve .clckt.rllc taşıma hatla.nnı 

Kurulacak santralden 70 milyon ki - cekmeık üzere 20 milyon lll'anın sartına 
lovat saat enl'!'JI elde edile-bilecek ve ve gelecek senelere &L'Ci<.'I teahhütlere 
bu enerJI 100.000 voınuk bir elektrik ı;:!rişmtye .!\arın Vekili ve bu mıktan 

lıattı ile 84 kilometre m<'Sllff'de hulu - R"ccmem<'k ı,ozerc bono cı'karmı;ııa Ma -
nan Anknrn'>'a ve Anknm'dnn 56 kilo - l!ye Vcklll mezun olacaklıırdır. 

metre mesarc<Ic bulunan J{ırık1ml<''Ye Bu lslerln ynpılmıısı !~in 1913 yıhn • 
verilebilecektir. <lan ltl'barc>n hc.'r yıl Nafıa bütçesine tah· 

Bu snnlral ~apıldılh zaman lıl'r yıl ~ı~nt konacald.ır. 

50 bln lon tn~ k•lmürü tas:ırnır oluna - Bu ı~lcrde kullanılacak ycrll ve ya -
cak ve D. D. Y. l<lıı.rcsl hu kömOrü ta • hancı mütehaı<ımı, müs:ıvir, mıühend.ls, 

~ımaktan kurtularak yükünü bir ıtayll rm memuru, dll!'cr mOst:ıhdcm ve ame
haflflet<'rııl<Ur. Snkıırya'nm tn«kın yata- ıe ücrctı.crl, ycvmlyclcrl, harcırah ve 
ğı düzeıtııc~k. bataklıklar kurutula • znrur1 masraflan. ~ondaj ve hartn 1ş • 
cnktır. Tn~rrur olunan tas kômUrU len, ntınarnık nl!lt ve erlcvnt l><'<Jellerl 

mübrem lhtlYaı:lmına ~ar- bu tnhs1Mttnn öcl('nN·eıctlr. 

Anl.ır.ı Elektrik Sanır.ıli nitı içinden bir göriiııiiı 

LONDRA'YA GÖRE: 

İngilizler 
Bueratelsun'a 

vardılar 
Mısrata' da kuvvetli bir 
İtalyan garnizonu var 

Kahlrc. '..!5 n.a. - Ortaşark teb!lğl 

Dün Sırte yakınlarında düşrnnnla lt'
masta olan kara kuvvetlL'rlmlz bnkımın
dan bilılfr11ccl'k b1r şey olmamıştır. 

Dün muh.ıre!J(.' bölgesi üzer1nd(.'kl e
sas hava h:ırekc>tl Hon hava ml."ydnnı

na alcaktnn yapılan hücum olmu$tur. 
Yerde dilşmun ucnkları tahrlbed!Jmlş -

t1r. 
Glrlt'tc Tlnıbnrn hnva mı>Ydanı clUn 

ırecc muv;ırnkıyt•tlc bombalanmıştır. 

Naııoll ve Tarun\o'ya da hücum c • 
dl1mlştir 

Bu haN'ktı.ttan bl.r ucağımız donmc -

mL<:Ur. 

lngilizler Bueratelsun'da 
Londra, :ı:; a.a. - Fns radyosunun 

bUR"Un bll<llrdlf:lnc göre Sckiz~nM Or • 
dunun u~·rl Jılrllkll•rl Bucmtelsun'n var
mış hulunurorl:ır. Romme!'ln Mısrn1a'
da kuvvetli hlr llnlynn garnizonu b11,ık

mı~ <>lduf:u ıı!m<ll teyldC'ılllmektedlr. 

Fiyzan'daki muJı.arebcfer 
Londra, 25 n.a. - Br:ızzav!lle rad • 

yosunun hu sabah verdiği bir h:ıbere 

gore son lll<I günılcmberi Flzyan bölge -
sinde alman - ltalyan kı.rvVC'tlf'rlvJ"' 

(Sonu 3. üncU sayfada) 

Eı ı;c/"i giiıı ıuıletJild~ği b,ıber ı•eri/en 
/U\1/R 11. DAl?LAN 

ı DARLAN 
katledildi 
GI. GİRAUD 

Şimal Afrika'da nizamm 
idamesi iıini ele aldı 

Cezayir, 25 a.a. - Ceza:yir fransız 
ın;ı kamları aşağı<laki tebliği ncşre~
mişlir: 

Fran"" Afrika" 'ük-l-l: komi<cri 
amiral Dnrlan, dl\rı 24 ilkk'\nun öğ
leden sonra snat 15 de yliksek komi
~erllk clairesinıle katk-c!ilmiştir. 
Amiral Darlan, hastııhaneye kaldırı
lırken ölmUştür. 

Katil, derhal vak'a mnhalllnde tev 

(SoDQ 3 üocii saıfada) 
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S .S4K4Slllt-

Doğu çepbesbıtk #mdi lİddetli çarpıl11faiara sahne olan kesİnli tJ• ıebliğJerıU 
bahsi geçm noktaları gösterir hart.ı. 

Berlin' e göre 

almanlar 
Don bölgesinde takviyeler 
alarak bir karsı hücuma 

geçtiler 
Muhtelif kesimde rus 

Moskova'ya göre 

taarruz 
Stalingral, merkez ve 

Orta Don cephelerinde 

devam etti 
Millerova gittikçe 

h~::~,l~r~gA~~ a~~ 1 t~~\ ~~ın~ ~~ 
başkomutanlığının teb!iiii: yet tebllQ1 : 

Terek bölgesinde dilşrnıının mütead- 24 ilkk.lı.n oo ırecesı StalJn,gf-alt cevre • 
dit hücumları pü.\kıü.rlülmüş ve hücuma sinde, merı<ez cephefilnde, orta. Don ı:ev'· 
hazırlanası bazı kıtalar da ıopçumw.un resınde ve Nalçık ceGU'P • ~ 
aceşiyle kısmen da.Kılmıştır. k.ltalarımız taarruz Jıa.reket.ıertne <kfvam 

Dün Don bölı;:esinde yeni getir.Hen 
tıkviye kıtalarının ya.rdııru ile kahra • 
manca çarlışan kuvvetlerimiz birçok ııok· 
talaııda karşı hücuma geçmiştir. Yeni re
sh edilen hattaki açık yerlerden geçerek 
kıtalarımı~ın ankas1na düşmiye çalışa:ıı 
nrhlı ve nıotörlü düşman kuvvetleri çe -
tin sa"'ll~laı:da imha edilmi~rir. 

Cephenin merkez ke">imande dü5ma • 
nın daha hafif k-uvvetlerle )'llptıji;ı bir • 
~-ok hücumlar da akamete ujiratılmıştıc. 

İlm<."n gölünün doğu cemhunda sov· 
yetlerin büti.in hücumlan, l<ıs.mcn çok 
kanılı muharebeler ootice<>inde pü :kür -
ıülınıi.iştfu. Düşman ağır kayıplara uğra. 

mışur. 

ıs sovyet tankı tahribedilmiştir. Hü -
cum kıtalarımız Volkof ~ Leaiograt ya
kınlarında muvaffakıyet.le oot.icclcneı:ı 

karsı hikumla.r<la bulunmuşlar ve mütc
adclit muharebe mevzilerini tahnbctmiş -
lcnlir. 

MIHVER'E GÖRE: 

Libya' da 
faaliyet biraz 

canlandı 
Tunus'fa müttefiklerden 

bir(ok esirler ahndı 
Rcrlln, 25 a.a. - Buııiln•kU alman 

1 
resmi l<.•hllklne ııore Llbyn'dıı bazı nok· 
talarda ranllyct btraz ıırtmı!ltır. 

Tu.nu:;'ta Dil:smanın yrni hücumıan 

pU~kilrtillmiiş ve amerikan kıtahnndan 
bir cok esir alınmıştır. 

Mtinkrlden uçan tınırlllz uça'klan 
Noel arlfN<lnde batı Almanya üzerin -
de uı:arak muhtelit ~'ll"lcre bomba at • 
mışlardır. 

1 tal yan resmi tebliği 
Roma, 25 a.a. - ltalyan umumi ka· 

rarııAhının tebli~ : 
Slrte'de keşif !aaliycU canlanmıştır. 

tici"! lxilııelerdekl blT hıı.vıı. m~'d.anımL 

za yapılıın bir a:kıııda lkl düşman aVt:I
aı loPCumuz tarafından düşUrillmüşttir. 

Tuonus'ta topçu;nun yı:ırdımlylc düıı -
manın yııı>tığı kanı hücumlar ı;>U&k:ür -
tUlmil&lür. 

Irak Naibi Mısır'da 
Kahire, 25 a.a. - İra.k naibi ya

nında bıışvekil ve mtlıdafaıı nazın 
Nurl Paşa olduğu halde İskenderi
)'e limıı.nLAı ziya.ret etmi§tiJ:. 

etnılşlerdl'I'. 

Moskova, 2'4 a.a. - Bu sabah 
neşredilen sovyet tebliğine ektir. 

Stalingrıı t'ın Sanayi mahallesin-de 
kıtalarımız düşmanın iıkl ık.arşı hü· 
cumııııu pUskürlmüşlt>rdlr. Stalin -

grat'n ce<ıup- bııtısın<la, lotalarımız 
dUşmııni meskün bir yerden çıkar
rnşılerciır. 1000 den fazla üşıman eri 
imha, 15 tank ve 53 top tııhri'bedil
miştir. Orta Don üzerinde kıtala • 

Sonu 3 üncü sayfada 

Noel dolayısiyle 

İngiliz 
kıralının 

• meSOJI 
Londra, 25 a.a. - Kıral bugün Loo

dra'da millete ve imparatorluğa biıabe • 
den me$ajını oıkwnus ve bu mesai rad • 
Yolarla bürün dünyaya ııcşredilm4'cic. 
Ku:al başlıca şunları söylemiştir: 

Harici mahiyeci ne kadar mahdut oluır
sa ohun bu Noel me~ajı ebedi ve değiş
mez kal~caktır. Bu bir şükran ve ümiı 
mesajıdır. Bu mesajımız büyüık lüıfun • 
dan dolayı Allaha şiikranımızt ve dünya
nın <ulha ve ıiyi niyetlere kavuşacağı hak
kın<laki ümidimizi ifade ediyor. Bu rih
niyetle hepinize ınesıu bir ooel <er:neoni 
ed.İ>orum. Bu >'ıl biı.im için çok daha 
saa<letlidir. Çünkü onu Amerika Birleşik 
Devletleri ordusuna aıen:sup bi'l'çok ar • 
ka<laşl:ı.rımızla paylaşıYorw~ Memleketi
mize ~elen amerikan askerlerine hoş~l
diniz dcrİ7:. Onların burada bulunuşu bi
zim için yalnız mewıt bir hittt'a değil ey
nı z.unancla, ümit ederim ki, milletleri • 
miz ara•ında devaımJı bir anlayışın e:sıa • 
sı olacaktır. 

(Soou 3 ü.ıııcü sayfada) 

Memur maaıları 
yllbaıından 

evvel verilecek 
Mtı!i')·e V~killiıği yılbaşı münasf.'

beti'yle memurlann zaruri ihtiyaçla
nnı daha öncroen alabvlmclerini te· 
min mak$00lyle sonkimun 1943 e;yı 
memur aylrklannın 29 ve 30 ilkka
nun giinlerln<le verilm~nl kararlaş· 
tırmıştır. Vekilll!k maaş verilme-si et· 
rafında bütün valiliıklere ve merkt"Z 
dıı.ireleriıw. gerelkn tebHgatı yapmıs· 
tır. Ü<'retler ise bugün ve paıı:artesi 
günü verileceldılı:. 

IOoôA 
1 SİGORTA ŞİRKETİ •r 

Çocuklar ı!ıçln Ciha:ı ve Taıhsfl Slgortası 
yapmaktadır. Yenıi yıl i~n çocuklnn
ruza ver('('<'ğlni7. en büyük hedi:re 
Cihaz ve Tn1ıııil S1ıgortası polf'ç.asıciır. 

DOÖAN SİGORTA ŞİRKETİ 
TEiefon 3659 • 2687 _J 

! Sıhhat Vekilimiz 
deprem bölgesinde dün 

tetkikler yaptı 
Vekil Tokat'la hastahaneyi gezerek 

yarahlar1n hahrlar1nı sordu 
Komşu şehirlerden bağışlanan yiyecek ve 

giyecekler Erbaa felôketzedelerine verildi 
sllhhat ve lçUmal Muavenet Vektl!mfz B. Huhlsl Alat:ıs dün devrem ~ 

Tok:a.t'ta, N\okııa.I"da ve El1>aa'da tetklklcrtne devam ctnı\ştir. Sl'hhat ve lcıUmaJ 
Muavenet Vekll!mlz Tokat•ta hastam-,yt gezmiş, Yl'.rahlann hatırını 110nnuşt.uır. 

Felaketzedelere yardım başladı 
Dün yurdun muhtelit yerler1nden ald.1tım1z telgraflar Ema.ıı. ve Nlkfınr fe'J'!lket. 

zedc.Jerlne yardım ı.cıın para ve ylyecek mnddeleri bağJşlannfl davam ed:Jmekte ~
dutunu blld1rmcktcdlr. 

Bu arada Ala..:em nııtmısi halkı 1llk yardım olarak 650, AksaraY it-.- halla 
1000 ve Kemaliye kazası hal!kı da 500 lira bağı.şta bultınm'llşl:lnhr. 

Merzlfon'dan gecikme ile aldığımız hlr tclgrurta ise Mcrzlton halkııun ~ (1111' -

sıntısı fe!Mcetıne u~ramış olan yurttaşlara 1317 ekmek. 355 ldJo un. 400 kilo ka • 
vurma, 100 kilo zeytlınyağı, 88 kilo peynir, 250 kilo pekmez, 350 kilo Uziim, 500 dt't 
çorap, 101 adet fanila ve 1000 metre kelL"ll dokumayı havanın m'Uhalc!ctlne ve si

se raj!:ınen dl"l'tıal Merzifon kaymakamı ile Parti baŞkam vaı:ıtaslyle Erban':ııa ula.
tırmış old.uklan blldlrtlrnekte ve Mt!!7. fon halkının :tel!lkctzcde knrdcşlcri:ne kar1I 
yapbkları ve tı.rt.ıtr ıreı:erı 6000 Ura.Y' bulan bu ya:rdınu. fclMtet lmıberi du')-ulur mı

yutmaz yanın saat ıribl ıklsa bir zamım içinde ternln ettlkler1 ızarot edfuııelctedik'. 
Gene aldııtımız te~ra ıröre f~et" tçtn samsun. Amlll'IYI!. ve Mt>rı:l • 

forı'dan ırc:mderilCC'~ yiyecek maddclcr!Yle &IYCC'ek eşy1i]an Erbaa'ya ı:drn~ ve <tıı.
ğıtılm1Ya başlenmıştır. Barakalaı.nn ınoasına da Qr.ı.tle devam olı.ımnaktadlr. 

Yeni depremler ofdu 
Dün ırelC'll bazı haberlerden, saat 2.45 ne S.50 ara.'<lnda !&ten'bı.ıl. Bohı. 1.7ın.1tc. 

y~ır, Adaııazan, Geyve ve Kütahya'da old.Uik.Ca ıılddeW, takat zanı.nnz ırecea 

yer san;ıntılan olmuştur. 

111111111111111111111111 

Erbaa harabelerinde 
..... ...... 
felaketzedeler sıhhi yardıma 

ve sıcak aşa kavuştular 

Erbaa üc yd önceki Erzincan' ın 
kü~ük ve hazin bir örneği halinde ... 
Erbaıa, 25 <Hususi surette giden 

a:ııkadaşmı.ıır. bı1di'riyor) - Bu saıbaıh 
erkenden Niıksar'a, oradaın Erbaa'ya 
gittik. Yolda yardııın ekiplerine, ha· 
d~ yerine durmadan yıollanan mal· 
zemeye ve yaralı taşıyan otomobil ve 
arabalara rastlanıyordu. Niksar yoıkı
nında Evıkerlt köyü. yıılo.lımş, toprak 
yarılmış, şosed4> tümsekler neydah ol· 
muş ve bir ikaıYT1ak ç~lınııştır. Nlksıır· 
da zayiat t-vvelct' de bıldirdi~im gibi 
hafiftir. Yüz on fN yıkılmıstır. Yalnız 
geıi ka.lanlarrn yüııde ellisi oturulamı
yacak ha.lded±r. Halk çadırlarda ba-

rınıYor. Bütün ya.rnhlar doktor -... 
iUi.ca, vilayetin ve Kız.ıl.lı.ym yardrml~ 
nna vaktinde kaıvuşmuşlardır. Erbaa 
üç yıJ ~clki Eı-Lincan'm küçük ve 
hazin bir nü.munesi. hnl n<lrdir. Kasa· 
banın yü:ıde 90 ı yıkılıruştır. Yüzde 
onu da yıılo.lmaık tehliıkcsln<ledir. Bir 
tek okul binası sıı:glrundır ve ~di 
hastane olarak kullanılmnııct.adır. Ka-y
malmmın teık katlı mi de ıhnsar gör
menristir. öte-ki a:hşaıp ve beton bü· 
ı ün blnaJar mahvolmuştur. O gece 
çı.ka.n yanıgınlard31l bazılarında hAll 

(Sontı 3. ilııcli sayfada) 

Befi'taı 14ktmunrı üç hwvet/i orrmcllS#J 
S~ Mehmet Ali 

Beşiktaş Ankara'da 
Müsabakaların arifesinde 

Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Demirspor'un 

galibiyet şanslarına umumi bir bakış 
B. T. Anhra böl~ ve Stadyom 

Müdürlüğünün müŞtcrek tıt."Şebbüslcriyle 
Aıhra'ya gelen ve ya.lmz İstanbul'un de
ğil; memlekecimiııin en kuvvedi takım -
lanodan biri olan Beşı.KtAŞ takımı bu 
hafta rumarce<:i ~ pazaır ıtünleri, Genç • 
ler B.i.rliği ve Demirsf'O•r'la On doku7 
Mayı:s Sıad}omund..-ı iki maç ya~cakcır. 

Bu yıl sivil kuiüpk-rle >-ül.~ec okul -
!arın arrı. askeri güçlerin de ayrı birer 
küme olarak lik maçlarına ıııimıeleri 
942 - 943 ruthol mehiminin ŞIC'brimiıtle 
çok <i)nük )'t'çmcsine sd>ep olm:ıkt:l<lr. 
Si,·il l<ulür>l.erlc a..keri ı::üclcr ara,ın<la a•· 
kerlik hlz.metini ya(\.ln futbolcular yüzün. 
den Çlkan ıtnlaşmazhj?;ın halledilmeme'i 
ve bu yüzden futbol faal..ire·inia m•Lıak· 
kak surette ak.~ası muhitte bu 'Pora 

r··················· ...................... , 
1 ~~~!A!porc!~~~~!!~~!, 1 
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I• ~GİLTERE'de bulunduğumuz mada aazırlardan bir 
çoğu ile görüşıük Iö1$e Nazın Lord Wolıon, Dahi· 
!iye Naz.ın Mıster Hc:rbert Morrison, İstihbaraı 

Nazırı Mister Bran<iea Br.ıckc:n, j~ Na71rı Misrer Bevc:n, o 
zaman :0-tühur Lordu olan Sir Stafford Cripp;, Harıcİ>e 
Nazırı Mısı.er Eden ve Başvekil .\fisrer Çörçil bizi kahul 
ederek, muharip inı;ilrere'nio bugunkü vaıiyetiai ve yarın
ki ıauvvurlanoı anlamlar. Bu tema~lar, İoı;tiltere Hükumı.~ 
tini ce,,kil eden poliuka adamlarını bue yakınd.ın ta.n.ıtma· 
~ bakımından çok i~tifadelı olmuştur. 

$ r 

iaşe Nazırı Lord Wolıon kabinenin en dikkate llyık 
şahsiyetlerinden bindir. lş haraunda büyük muvaffakı}eı 
kaza.nan Lord Woltoo, muharebe içinde BriL-ınya adıL~ın· 
da.ki halka "günde üı; övün'· remck yedirmek va,ifesini 
üstüne almıştır. Biı.i makamında kabul eden iaşe Nanrı, 
vazifC$ini böyle hulasa eui. Fakac bunun kolay bir iş ol
ma.dığını anlamak için İngilterc'de kırk milroııdaıı fazla 
nüfusun yerl~iş bu!uıı<luğunu ve memleketin kendine >·e
tiş«ek iaşe maddeleri yeri~ci.rm<.odıi.ğini barula.m.ak kafidir. 
fnıdlrere'nin İaşe<İ denizaşırı ıııemleketlerden, Amerika'<lan, 
.Kanada'dan, Avusruralya'dan, Cenup Amerika'clan Afrika. 
dan ve Hindi~ıan'dao g~rilecek gıda maddeleriyle temin 
edilmektedir. Deoı.ı.alu gemilerinin faaliyeti nakliyatı zor
laşttrmıştır. Bu hale göre, inı::iliz halkını aç bırakmamak 
va:Ufe4ıi üstüne alan Lord Wolcon, çok h<.-,,ap\ı han:kt Çörçil evinin kütüpanesin de 
etmek zorundadır. l\.endi~i> le görü -
turkeıı son derece İhtİ>"atlı harcıket 
ettiğini anladık. Bize ~örlcdiğine gö
re, kendi elinde uzun zaman devam 
edecek yiyecek stoklan vanhr. Fakat 
her ihtimale karşı, ~imdilik daha cö
mert davranmak niyetinde değildiır. 
İqc Naz.ın, en ı;ok yaıia ehemmiyet 
verdiğini söyledi: 

- Millet >alsız kaldığı gün mu -
harebeyi ka~hetmişıir, dccli. 

Bundan sonra da Almanya'nın 
yağ bakımından ook büyilk darlık 
içinde bulunduğunu anlattı. Loro 
Wolton'un halk ara.<ımda büyük iti
mat kazandığını gördük. Bu itima
dın başlıca mesnedi her söylcd(ği
nı yapması ve her vadini yerine 
gı>Urmes1dlr. Falan ayın fala.n haf
tasında lngi!Ulere bol peynlr ye
d receğlnl soyler. Haklkalım o gün 
gelınce çar:Şı, pazar peynir i:le do
lar. Halkın Wolton hakkındaki iti
madı o karlar bUyüktiır ki her em
rınde gizli bir hlkmct olduğuna 
inanarak kimse, bu emrin sebeple
rini araştırmaz. İa,}C nazın "şalgam 
Y"Yiniz.. doolği zaman, herkes şal
gam yıır "sıra peynire geJdi,. dedi
ği azman da peynire koşnrlar. Et
rafına klmyacılan, doktorlan ve 
iaşe mUtı>hassıslnrını genelkurmay 
vaz.iyetlnde toplamış oları Lord 
Woiton, bütün mlinnstyle tngtltere
nln iaşe dıktatörUdür. Fakaıt her· 
kes dıktatörün emirlerine itaat et
mekte vatanın kurtuluşunu görür. 

tng!ltere'de dahlllye nn.zınna da
hili emniyet nazın diyorlar. Ve bu 
lsim'e anılınca, Mister Morrlson'un 
vazifesi daha acık olarak anlaşılır. 
BugUn başlıca, sivil müdafaa isle
riyle ve yabııncı ajanların faaliyet
lerine mAnl olm:ık meseleleriyle 
meşguldür. fngntere muharebesi 
devam ('dPrken, bu nnzırlığın vnzl
fesl cok ziyade a!nrlaşm~tı. İngil
tı>re kahlneslnln b.-.\li haşh sahs!
yPtlerindPn hlrl ol:ın Mi!<tPr Mor
l"Hıon, bize fnglltrre muhnrebes! 
ınrıısında memleketin umumi man
zarasını anlattı. 

- Bombalanmıya71 ve 112 cok 
ha.~ara uğr:tmıyıın bir şehir ve ka
ııah!l kalmamıstır. d~I. tnı?iltere
de kil.( PVln yıkıldıi'bnı biz de bil
mlyorı.ıT.. Ve hMnr mfktıınnın para 
i!ı> lfarlesl mOmkOn ı!Pl!'lldir. 

Nazır halkı11 bombardımanlar 
111rasında bUytik ı::n"ukkanhlık gôs
tPrdl~lnl <:Öv\edl. Hak~katen bu
.ırOnler 7.arfında.kl kahramanlıkln
nn menkıbelerini her tarıırta !şl
tlmnlz: bir kadın. mahal!Pnln si
vil müdafaa lslerlnde va7'.lfe almış, 
hlr gOn mahalle bombalanmış, ka
dının vazlfcslnP gldecı>!i'i sırada bir 
bofnba da evlnP düşerek küçük co
cuğunu öld!lrmllş. Bu kadın. co
cu~unun cP.SP.d!nl bir tarafa yerleş
tlrdı'kten !>flnra telA.!$ etmlver!'k ve 
hr>yeeana kapılmıyarnk vazifesine 
koşmuş. 

tııtlhbarat nann Ml!rter Bran
den Brall'kPn hlzL tngiltere'ye onvet 
e<lP.n teşkllAtın haşında bulunduğu 
I~ n kPndlsh•le daha cr>k tpmns f't
tlk. Büvilk Ele ml'l Rauf Orbay'la 
hlze birkaç z!v~ret verdi. Ve biz.im 
lcln verilen birçok cavlarda ve ye
ITIPkl"ro" ha'Z'lr hulunrlu. Başv .. ı.-n 
M·q,.r Çörcll'!n cok ya.kınlannrlıın 
nlıtutu söylenen Ml,t~r B"an<lr>n 
Brııekı>ıı. pmn'l.ızanöa t~kllMının 
h:ııtnnrladır Radyo ne<ı~•vatıııın mu
rnlr~hesl ve "an<:/lr bu nazırlığın 
va7.lff']Pr! arasındadır. 

Bizi hususi bürosunda mUsteşan 
ve umum müdürleri yaııında bu
lundu~u halde ,,,abu! eden ıs nazırı 
Mıslı>r Beven, I:şçi ıle sermaye ara
aında.kl mı.inasebetlerLn nasıl nı
zamlandığını ve bu sayede harp 
lçınde grevine nasıl yer verilme
dıgını uıun uzadıya anlattı. Bu 
izahlardan anlaşıldığına göre, he· 
nüz arada s'"·arlıı. ışçl ile sermayeci 
arasında anlaşmazlıklar ı;ıkmakta· 
dır. Frıkat bunlar, rreve yer ver· 
meıietı, ışçıler, sermayeciler ve hil 
kümet mümess'llerınrten terekküp 
eden bir hakem hey"tı tarafından 
halledılmektedlr. Heyctlr verdiği 
karara her 11"- taraf da boyun e~
mekted r. Mister Bı:>ven'c> göre ı~çl
sermaye mUnasebetleıi, harp için
de cok derin b r lnkılll" ge<;lrmlş
tlr. Ve bu lnkılllp harpten sonra da 
dı>vamlı olrırak k:ılrıraktır F.sasrn 
harhin fngılterl"'ve s:rtlrdıği inkılap 
yalnız huıia mllnhıı.sır def:l1<llr 
Siya..<:1, lktısadl ve lctlmal hayatın 
hf!r sa,fha'1na sıım!l bir lnkılAp vü
cm'I" zclmls ve !ı; nazırına görı>.·bu 
hılcılAn r!M·ıı.:ııh olııı-aktır. Bununla 
beorah<'.'r, tn ıri"lf orı>'nfn ıııırtl sıste
mlnclf'ıı avnlıır:ı~na Ml<::tf'r Bev"n 
lhtimııl \'Prm,,.mr>kte<llr. Nll7.lrıı ,gö
T'P, 'hııl!ilnkll koııli""·on slstl•ml hnrıı 
~et,. 1rvıtm ""l"""m gibi. hnrptı>n 
"""rııı.ı.ı Cl"'Vr<"'I" r!P hlr milfldPf il"
~ ....,,.,....ıctlr Cünkli harbi t11kl· 
.,,.....,\ -n .. ı,.r !~ nı'I .. <lr> l'ı11rn ict11-
&- \mi .. e"f'hi v:ı"amak IAzımızı>lP
~ltTlr. ı:" lrnt hıı ln$a w• ven'dM! 
Mılı!rl'lfıt1nnm11 <lf'vrl ıre<;t~kten ııon
ft Tnır!ltPre partl hükümet sistP
mtn,. ır,.rf rll>nM'<"ktir. 

S!r stııffoM rrınnc: jlp V!IP!ICRV-
- mWAkAta bususi ehemm.lşet 

veriyorduk. Çünkü bu lngillz .ı>olt
tika adnınınuı son scııckr ır:!ndekl 
siyasi hayatı ook dikkate tılyık saf
halara girip cıkııuştı. Kencl!s! sol 
fikirli ffLkat <;ok zenı:lrı bır nvuknt 
iıken ~çl partisine ıııehsııplu. Di
siplins!zliği dolayısiyle partiden a
tıldı. Bir mlicldet !'OOll!'a ÇôrÇll ken
disiTII Rusya'yn büyük el<;J olarak 
yolladı. Oradaki fıuıliyct.I etrnfın
dnıkl esrar venlesl henüz kalkmıs 
değildir. Her halde Rusya'nın har
be girm~1 üzerine tngiltere'cle bll
yük bir kuvvet halinde belirdi. Tam 
bu sırada Lc;tlfa ederek geri dön<lü 
Sir Stafford Crlpps'iTI ~ polttika
-da mühim rol oynıı.mıı:k karıınnda 
olduğu sanılmıştı. Ve bn:ıı sözleri 
ve hareketleri de bu knnnatl tııık
vlye PdPr mahiyette i<ll. Fakat 
Cr'pps Çöııçll'ln kabinesine Mühür 
Lordu olarak g1rdl. Asıl va:ı'Jfesi. 
Avam Kamarasında hUkUmetln söz
cüsü olmaktı. Blra7' !<Ont-a da Hin- , 
distan meselesini hııllı:>trne-k lcln 
bu memlc-kete gitti. Anl~ılıyor ki 
bu Hindistan S("ynhatı, Cripµs'in 
siyasi hayatında bir dönilm nokta· 
s1 teşkil etmiştir. Ondnn ı;onrn ya
vaş yavı:ı.'$ kuvvette-n dilsmeıle bn$· 
la<lı. Ve biz I.ondrn'dn iken kuv
vetinden haylı knyhettiği herkes 
tarafından söyl<'nlyordu. BaşvekJ!e 
kimin halef olııbllece!;inl sonlujtum 
zaman, lnglllzlıırden dabna şu ce
vabı alı.vonluıil: 

- Bu suali altı h:ıfta t"VV!!l sor
saydınız. tereddliıletmcden Cripps 
diyecektlıTu Fakat bug\in kati ce
vap verme-k mümkün değıldlr. 
Crlpps bl2e lnJ;:'lltcre'nln sulh he
deflerini ve harpten sonraki mil
letler ara1;ı nlzllmı hnıkkındakl dü
şüncelerini anlattı. Rusya'dnn dn 
ba.h!<ederek, orada büyük elci bu
lunduğu ınrnlarda sovyM şefleriyle 
yaptığı tema.<ıların verdiği salfıhl
yetle, Rwwa'nın hıırp neticE.'s\nde 
arazi ilhak etmı•k c-mellpde bulun
mıı<lığım nnlatmı~·a cnlıştı. 

Mi!i:ter Eden !le hnrlciye nıızır
lığınrla görüş' ük. On sene kadar 
evvel aynı odada hariciye nazın 
Slr Austen Chnmberlnin ile goruş
müştüm. Odanın dC>şc>nme tnr.a en 
ufak teferruatına kadar aynı idi. 
Hiçbir şey değişmemiş. Yalnız kol
tukta Sir Austen yerine Mister 
Edf'n oturuyordu. Sevımll hnrlci-
ye nazın: 

- Ankara'daki dostlanm nasıl
dır? 

sözleri:ylP konU$mıya başlaoı. 
Türkiye'ye yaptığı seyahat. ve bu
radaki samimi kabulü dalma hntır
ladı~mı söyledi. Sonra umumi po
litika vaziyetinden bahsetti. Muha
rebenin mütte!ıKlere elverişli bir 
cereyan aldı&-ına artık klm.c;enln 
şüphe edemlyeceğlni, Ankara'da 
Lken ileri sürdüğU görüşlerin ta
hakkU·k ettiğini söyledl•kten sonra 
harp netıces!n<le kurulnca·k oııin 
nizamı izah etti. Mister Eden Tilr
kıye tarafından taıklbcdllen politi
kaya temas ederı..-ı< ve bu bahse 
tekrar tekrar dokunarak bunun 
dürüst ve bütün dünyaca taıkdire 
lfıyık olduğunu söyledi. Mister 
Eden'den ayrıldıktan sonra, tekrar 
bekleme odasına glroik ve burada 
Ya.kınşark tşlerf müdürü tnrn!m
dan bize çay ikram edildi. 

Başvekil Mister Cörcll bizi par
IAmento blnasındııJd hususi rlalre
s.nde kabul etti. Hususi kalem mü
dürü tarafından tayin edilen va
kitte bürosuna gittiğim zaman, 
Başvekil ıenüz parlamentoda nu
Luk söylüyordu. Kapının önünde 
t>iraz bekled·k. Blrkııç dakLka son
ra karanlık koridorun llerlslnde 
kısa boylu, şlşmıınca bir zatın .Ya
va~ yavaş yürüyerek bl.ze doğru 
gelmekte olduğunu gördlik. Bu za
tın yaklaştıkça Ba.şvPk!l Cörçll ol
duğu görülüyordu. Illze birkaç 
metre kadar "•~kın gelince hususi 
kalem müdürü llf'rl atılarak kula-. 
ğına bir Şt"}' s<lyledl. Mister Çörçıl, 
başını salJp•arnk bize dr . ru geldi 
ve ayn ayn ellml7J sıkara'· odasına 
davet etti. 8'7,ılen evvel odaya giren 

• Çörcll. etraftaki kırını ı meşin 
kaplı sandalyeleri kendi eliyle bi
rer birer masasının etmfına çek
tL 

- Ilöyle birbirimize yakın ola
lım. nedi. 

bombardımanların Londrn'yı ne de
rece harn~eltığınl gure<:cğimlZI, bu 
sıralarda halkın mnııeviyatı çok 
snglam o\dugunu sGyle<llıkLt.>n son
ra ş1mdi müttef.ıık tay)·nrelcrln Al
manya'yı boınbardımtı.n etU.klerlni 
bildmli. Mücadclt-ııin böylc feci bir 
hal ıılnıasından kendisinin mütecs

' !lir olduğunu fakat ilk tı-ı.yyare 

bon.lıanlıman!arının dUşınnn<lan 
geldlgini anlattı. Başvcıkllin kuv
vet.il 'inhsiyctml Sf'7.momek qıüm
kün cleğıldl. Ya\•aş .konuşuyor. Ko
nuşacağı kelimeleri seçiyor ve a
rıı.da sırada düşmanın ma.gl(lp e<ll
lcceğjnl anlatırken sol elini bir 
kaplan peıı~csl gibi IJerl alıyordu. 
Umumi Vtı7Jyetl anlattıktan sonra 
Türklyc'ye geldi. Geçen muhare
bede 3.) n saflnrda döf;üştliğümüzü, 
fakat bu sny~e birbirimiz! daha 
iyi anladığınılZ1, '.l'ii rklerln yüksek 
m~·,~tıerini lng !izlerin çok tak
ılir ettiklerini sö) le-dl. Bu sırada 
arka.claşlaroan bir Çörçil'e, 1914 
harbind"n WVl.!l, Itülınt ve Terakki 
hükümetl mensuplarından birinin 

. kendisine mektup yazarak İngilte
re ile Türkiye arasında bir lttlfoJk 
tekllf ettiğini hatırlnltı. Cör<;il bu
nu gayet iyi hatırln<lı.IPnı söylt'dl. 

- Fnıknt dedi o zaman vaziyet 
höyle bir anlaşmanın a•kdlne elve
rişli değllıli. 

Mister Çürçll, Türldye'nin bu
gün ta:kibetmekle olduğu dış poli
tiknya geçerek. bunu övdü. Bu 
doğru ve dürüst polltdka ile bfitün 
dün~·anm takdir ve hayranlığını 
kazandı~ımızı sl>yl yercik lngiltere
nin T'ürklye'den başka türlil hare
k<'t etmesin! istemediğini ve ileri
de de istem y('<'('j°Uni hilıiirdi. Millt 
Şeftmtze karsı duyduğu hayranlık 
hislerini kuvvetli ve v<?<Ciz cümle
lerle ifndf' ettikten sonra RaşvC'kll 
Şükrü ~arll<'Oğlu'ııun yüksek ka
blllyPtl ü2ı>rlnde durdu. 

- Böyle n:ız'k zamnnlarda bu 
li<lerlr>re ~ahip olm11ık Tilrk mlllMl 
lçl11 bir tnlilh ec::ı>ri<llr, dedi. 

Ba$VC'kilden ıwrılırken. Tilrki
YP'niTI mil!P.tler ıırnsı mün·n~f'betle
rln<lc>kf ytlksek mın•kilnl dünyanın 
Pn !lall\hiyPtJi aıfomlnnn<lnn hlrinin 
al!,7.ınılnn lşitmeklı> flp büyük gu
rur ouy<lu'k vP sevimllk. VP bunun 
bütün hlr mllletfTI blrll'k vı> hern
berl''k hııl'ndı:> büviik Milli !':ı>fin 
ve Hükümetin etrafında toplan
makla temin ed"lcltğl hııkkındnıkl 
kanaatimiz yeniden kuvvet bııl<lu. 

1 Günde25kuruşla 
/ bir. yavruya sıcak 

yemek yedirebilirsiniz 
C'.ocuk E.~lrgmıe Kurumu Anknra'da 

m!'oktf'Sllt':-cl<".ki zayıf cocukları:ı 9(1t ca -
tınd.-ı cocuını olan analara sıCtLk etli 
yı:>mck vcnnckteıllr. Miktarı (600) ü 
bulan bu ade<ll Y\lrttaıllnnmızm aıeak 

ve yakın .aılll<alarb'le binlere cıka.rmnk 
cok kolM'Clır. Hcrkcstn v<'relıl1C<'et1 gUn
oo 25 kurİıs z:ıyıt bl.r yavrunUTI slhhnt 
ve hayatını temin eder. EvC't gilndc ~ 
kurusu azrmsamnyınız. 

B\r sap !pllk blor demet cl<:eti datıl
maktan korur. 

Keciören çocuk 
yuvasma yavruları 

gönderenler 4'yer var mı?,. 
diye sorun! 

Coı-uk Es!rgcm Kurumunun Ke-clö -
rC'ndckl cocuk ıruvıısınn ır~n<lf'rllN•ek 

('l)~uklıınn bu kıı gUnlerlnde yollarda 
lstır:ıp cekmemel,,r1 ıcm Y\lvnda ~ o
lup olmadığı sorul<luktıın ~onra gön -
dcrllmcsinl kurum ı1ca eder. 

(_·_K_ü_çu_·· k_H_a_b_e_rıe_r_) 
f:r Ticaret Ofisi Umum MüdUrü B. 

Ahmet CemJI Conk, ücreti 600 li
raya çıkıuılmak suretiyle terfi et
tlrılmlştlr. 

fr Kırşehir heledlye reisllklne BB. 
Hü~tü Yurdakul'un, 7..ongulda·k 
belı.>cliye re-isiı.ı:ıne Süleyman Faik 
Ertamıın'ın, Çölemerik belediye 
reisliğine Reşit Keskiıı'in, GümU
şane belediye reisliğine Snml Zor
k;ın'ın lntlhaplan yUks<"k tasdik
ten çıkmıştır. 

Ga~yağı satışı· 
Ankara Valiliğinden: 

Kendisi oe ko1tu~una oturarak 
kutudan bir karış uzunlu •unda bir 
sigara eline alciı. ı;:>lşlE'rlyle bir u
cunu kf"Stikten ~nr.,'l bunu yakmı
ya ('alıştı. ::.ıgara yanıyor· fakat 
Cörçll konuştukça <ıönüyorıhı. Baş
vekil tekrar VP tPkrnt yakıyor VP 
bizlmlP konuşmasına dP.vıım edlyor
r'lu. MMer çr :çl) !nglltere'ye gel
r'fiğjmlzd"n dolayı mmnnun oldu
ıfonu ifarle ~tmekle söze bru;Tadı. 
Bizi dost bir memleketin gnzctccl
leri olnr:ık knrıılndıı:\ını ve tns-11 -
tf'rı>'flp bulunrlıı~umuz mlldilet zar
fında h!zf alll.kalıınrlırnn her $<!Vl 
ı?ÖrP<"ııelmlz! UmlMttli!lnl tıllolrrli 
Bunıfan !l(lnrıı. muharPh<'nln ı:ddişl
nl anlattı. t~ı;:Jltere'n!n zor vazıyet· 
lı>r karı;ısınifP kaMı!ı 7amnnlar ol
duf'unu. fa'kat harp talılhlnlTI mfit
tı>f'klPreo oönilfüffinl\, netice hak• 
kında kl:uısenin tüPM61 o.lma<lı~ı, 

El!ı>rinde gaz alma knrtı olımlar 
26. 12. !l42 cumartesi gUnünıiı>n lllba

l ren 00> sayılı kuponla ~· '\.fa 
bllecek.lerdi.r. ,<11001) 7w.J 
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ve cocuksuz 
~ 

sabit gelirliler 
Aynı kabiliyette, aynı yaşta, aynı 

zekada iki ınem.ur d~llnUnüz; 1-
kisl. de aynı maaşı almaktaıdır; 
fakı~t biri beş çocuk babasıdır, 
veya kendisi bekArılır da yetim 
kalan kardeş çoeuklıınna bıık -
maktadır; yahut en yakın alU'ıı
bnsı omuzlurmdaılır. İkincı me
mur bekardır, yani bakmak zo
runda olduğu kimse yoktur. 

İçtimai adalet, birinci memurun 
himayesini gerektircli/;'1 knclar. 
o memurun tam randımanla çıı
lrşması da onun terfihini omret
mekteclir. Kanunl:ınmız memu
run sosyııl durumunu, aile husu
siyetlerini gözönüude tutmu§tur. 
l\fe.<ıelll harclrah işlerinde, çocuk 
zammı meselelerlnıle ve Devle
tin soo yardımlarında olıluğu gi-
bi. • 

Faknt, kalabalık bir aileye bnkan 
memura daha Reniş hsıklar tanı
ma.rmz, onn dııha bilyük kolaylık
lar ,ç:-östermemiz hem sosyal ba
kımdan, hem ele ni.lfus politlkn
mız bakımındnn elzemdir. Me -
murlan aile yUkU bakımından 
mesela şöyle sınrflarn nyıra bili
riz; bu tiplerin kıvaslanması bu 
lüzumu gfüıterecektir : 

Yalnız 'kenıli ka7nnan beş çocukhı 
nilr. babnsr .... Karı 'k.pca ayn aY
n dairelerde c:alısnn, k:ızanan 
fakat cocuj:!"tı bıılnnmıy;ın tip 
(bu tip yeni tUremiştlr). Bir oe 
kimseye bakmak zornnı'la olmı

ynn tam bekıi.r! .... 
Kan kocn ayn avrı kazrınanlar, 

Devletin her ynrdı.mmdan ayrı 
ayrı faydalanmalarına ral("men. 
bu yurda bir çocuk olsun arma
ğan etmezlerken; bu yurıla beş 
çocuk yetiştiren memurun omuz
lıı rındaki yUkU hafiflet mck ka
dar yerinde ve adalete uygun bir 
hareket tasavvur edilebilir mi? 

Her memurun içtimai hayattaki 
mevkiini biran göıUmUzden u
zakla.<Jtırınamamız şarttır. Her 
yardımda, her fevkalade zam.da, 
her ikramiyede, ve her teknliıll
yode tek endişemiz bu olmnlı
dır. Adalet terazisini ancak bu 
sosyal en~e ile denk tutabili -
riz. 

Bu endi~enin yeni ve glizel bir mi
sali !le karşılaştık: lstnııbul E
lektrik, Tramvıı.y ve Tünel 1$
let.mesi müstnhrlemlerine, besle
mek zorun.da oldukları her ntl
fus başına beşer lira zam yap -
mıştır. Cidden güzel örnek ni
m.ağa ve alkışlanmağtı 15.yik bir 
hareket ..• 

Bilhassa bu dar günlerde bu encli
şemizde daha titiz olmamız şart
tır. Çünki bir aile geçinmek yü
künü ve mesuliyetini omuzların
da taşıyan her vatandaş, bizim 
için Türk cemiyetinin temelli 
blr parçasıclır; bugiiııliü bir ve 
beraber Türkiye bilhassa o yu. 
valann kaynaşması ile o yuvnla
rın örgüsü ile vücut bulmakta -
dır. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Kupon, amorti ve 
ikramiyeleri ödenecek 

istikraz tahvilleri 
lkramiıyell ve yüzde 5 fa.izli 1933. 

!stikrazına aiıt tahvillerin, yUzde 7 ge
lirli Sıvas - Erzurum dcmlryolu ls
ti'krazına ait tahvlllerin, yüzde 5 fa
izli ve ikramiyeli 1938 taJıvillerinln, 
yii:ı'.de 7 gelirli 1941 demlryolu lst.lk
razına ait tahvlJlerln ve milli mUdn· 
fan lstlkrıızına aM tahvillerin kupon, 
amorti ve lkrn.mloYe bedellerlnLn ö
d€'nmesine başlanacaıktır. 

Bir "Devlet Ta~kömürü 
isletmeleri kurumu,, 
teıkili için hazırlıklar 

· !ktısat Vekl.lUğl blx devlet taş kö
mürü işletmeleri kurumu teşkili haık
kında bir kanun projesi hazırlamış
tır. Teşkil olunaca.k ıkurum kömür ve 
m(iştaık1an t.stihsali ve satışına ıı.1t sı
nai ve ticari muameleleri yaDacak, 
lmal!ı.t sahalariyle, istasyon, limnn, 
lskele ve ağızlan :ı.rıısında kömür 
naıkliyatı iç.in her ı;-cşit damlryo\u, 
hava hattı kurarak işletecek, maden
lerin kömür ihtiyacını temin için or
man işletebilecek, kömür sanayi:lnde 
tahmil ve tahliye işleri lçin enerji 
santrallan kuracaık, kömürle ilgili 
her cins sınai mües..c;eseJer mey<lana 
getlrecok ve linyit satışiyle uğraşa
caıktır. 

Balu hanına kasten 
mi yakmıılar ! 

Dünkü 
Mecli.s 

Büyük Millet Meelisd dün, Re!ct Ca· 
ıııtez'.Ln relstığ nde topla.ıımıştı.r. Teşkl -
Uıu Eııa.~!ye Kanununun a7 ncl madde • 
ı:ının askeri adli haklmlE'rle Temyiz 
Mahkemesi müddeiumum1 ve muavıuııc -
rinc de eilmuıu olup olmaclJğının wrsırı 

hakltın.dakl t~.kere la.de edUıml(ı.t!r. 

D"vıe.t ŞQrası 1klncl Dalıre Helsll~ -
ne Hazım Toregün scı;UınJştlr. 

Dl•vlct Limanları lşlel.nıe Umum Mü -
dürlıiAü 1942 yılı bütı;esine munzam Uıh
slsat verilmesine dair kanun !AyLhası; 

Post.'1, T~lgrat ve Telefon Umum Mil -
dUrlUğU 1942 mall yılı bü\('eslne mun -
7~-ım U:ıhslsat vcrllrncsl hnkhLndnkl 1A -
Yll"ın; numeıı Demlryollan işletme ni -
zamnnmcsln!n zayi ve hasar UızmLrıa -
tına mUtı:>alUk hadlcr!.rıln tadiline dıı.lr 

olan ll:Z.>9 sayılı kanuna ek kanun k'ı • 
yllıa.sı mUzakcre ve kal>ul C<I lınlşUr. 

Bund.:ın 60nm Maliye Veklllllı1 Bms -
hukuk Milsnvlrllj!'Jnln ve Muhııkl.'mnt 

Umum MUdUrltiğünUn vaz!tclerlne, Dcv
lı t d,"Lvalnnnın takibi urullerlne ve mer
kez vl!Ayı:>tler kadrosun<ln Mzı değ!~!k -
Hkler yapılma.ı:ına dair kanun IJ\:vlhrı -
sının muvakkat maddelcre kadar olan 
kı-"'ffiının birine! müzakeresi yapılmıştır 

Me<'llS P:\Zllrtesl gülllÜ saat l:> te top-
lnnıır.aktır. 

ÇAGRI 
* nutce En<-ıimml bugtin saat 10 da 

toplanacaktır. 

. R Adliye Endlmerı4 bugün snnt 10.30 
da toplnnac:a.ktır. * tktı~at l!."ncürnenı bugUn saat 10 
da toplanacaktır. 
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Borçlar hukuku 
Birinci cilt 

Yazna: Ankara Hukuk Fa'kül
tesi Medeni Hukuk Ord. l'rof. 

Esat Arsebük 

Yakın yıllarda hukuk ktitüpnne
mize meılC'lli hukuka ait iki büyük 
cillle borçlar hukukuna ait bir bü
yiik cilt veren Ank;ıra Huki.ık Fıı
kiıllesi ılekanı ve meıleııi huk~ 
Or<l. profrsi.ırü B. Esat Arsebük'üıı 
yeni ve kıymetli bir eserine daha 
kavuşuyoruz. Sayın profesörün An
kar:ı Hukuk Fakültesindeki borç.. 
lar hukukuna uit takrirleri 1935 yı. 
lında bir el kitabı olarak lıasılmıı,
lı. 1937 yılında 'B. Es:ıt Arsı>blllc'Un 
626 sayfalık iki büyük kısımda 
ve bir cilt halin.de basılan (Borç -
l.ır Hukuku) bu takrirlerılen istifa. 
deııin hududunu genişletmiş ve 
memleketi her bakımdan fay<l:ılı 
ve toplu bir esere kavuşturmuştu
Şirnıli profesör bu bir ciltli geniş
leterek iki cilt halin-de neşretmek
tedir. (Bu haliyle eser bir lisans 
kitabe olmaktan) çıkıyor ve karşıla
rına çıkn.lıikcek güçlükleri yeııme
ıle ve mesleki bllgilerinl arıırmaclt1 
hukukçulara yarıyacak bir müraca
at kitabı oluyor. Sayın profesör e
serinin birinci cildinde borç knynak. 
!arını ikinci ciltte umumi hükümle
ri tetkik etmektedir. Birinci clt 669 
sayfn olup gene bu hncmi bulacak 
olan ikinci ciltle birlikte fiyatı on 
bc.'J Hrııodır. Ord. Profesör B. Esat 
Arsebllk kitaplarında mev2uları. ıla
lma glizel bir tasnife tll.bi tuttuğu 
gibi zengin fihristler ve nrama cet
velleriyle bunların kolayca. tetkiki 
ni ıle temin· eyle.mekterlir. Bu e.sasa 
son eserde de itina odildUtini söyle
mek lazımdır. 

İyi ve s:ığlam bir hukuk kUltürll 
eılinecekler için gençlerimize eseri 
tavsiye ederkcn umumi hukuk e
saslarına tnnlliik eden her hangi 
hir mevzuu ııenişletmek istiyenle
rin de kitapta en bol malzemeyi b11-
Jac1 klarım rtılijı'leleriz. 

Hoca Nasrettirı ve fıkraları 
bugünden itibaren ~ıkıyor 

C. S. K:ırataş tarnfınrlan hezrr -
!anan "Hoca Nasrettin ve fık.ralıı
n,, bııg!lnden itibaren satışa çıka. 
rılmaklaı!ır. Her gazeteciden beher 
forması 10 kuruş mukabilinde te
darik edilebilir Formalar tamnm o
lunca bunlar renkli bir kapak içinde 
cill lettirilecı-ktir. 

İstatistik tahliline giriı 
İstatistik Umum Müdürlüğü llını 

ve nazari eserler neşriyatı meyanın
da Paris Üniversitesi profesörlerin
den Ltl,o Duge de Bernonvllle'in bu 
udlı mühim eserini bastırmıştır. Ter
cilme istıttlstik mevzuund.ı diıllmize 
daha birkaç e«>er cevi.rnıİ$ olan Zeki 
Zf'ybekoltl u'nundur. 

Eserdf'n yaıkın alli.kalılara bedelslz 
olarak gönderllmektedirr. 

İkinci cihan harbi 
.. .. .. ve ınuzu 

Yazıı.ıı: Richard Lewı.ruon 
Çeviren : S. Ergiin 
İstanbul; Üniversice kitıdıevi 
176 sayfa 100 kuruş 

İstanbul, 25 (Tclcfoııla) - Barram 
günlerinde )raoan Balcı Hanı yangınımı 

ait tahkikat sona erdi ve hanın üçürıcü 
kauncfaki dokuma atölye..;indc Mari ile 
onun yamtt<kı ı;alışan, iki ~örümcea Az.ad 
ve Osenna kasten yanw,n çık.ınna suçiy
le sorgu hikimliğMıe verildiler. Hanın 
kapıcısı olup yangından önce kapt}1 ki
litliyerck ~iden Yusuf da işte alaJca.lı gö
rülerek sorgu hakimliğine verilmiştir. 

Zanlılar ifadelerinde man~alfarının di -
binin delik ve içinin ateşli olduğum.ı 
söylcmişfor, fakat talıkikatta mangalın 

etrafında pamuık kırpıntılarının bulun · 
d uğu an!aşılnı ıştı.r. 

Kars'I a V~rhk Vergisi 
cetvelleri as.idi 

Har_pı:eıı önce dünyanın mali ve iktı· 

sadi durumu ü.ı.crinde haylı y:uıl ır )'':lZ· 

mış ve "asırlar boyunca harbin kazanç 
la.rı,. acllt bir eser de vermiş olan Ame
rikalı muharrir R. Le" in\on'un Laı;erre 
Sainsmy~ıere diye fransızcaya tercüme e· 
dilen ve Amerika'nın harbe girmesinden 
biraz evvel neşrolunan kitabı ,ı::üzel bir 
dille Türk okurı.ıcuı:ra sunulmuştur. S. 
ErAün'ün dikkatli ve temiz Türkçe!>i, Ü
niver~itc kitabevinin itinalı baskısı sa
Y<'sinde fikir alemimize içinde hulundu
ğumıu harlıin birçok esrarı dökülmü~ 
bulunuyor. Uaşltra mevzular şunlardır: 

Ma'l':lmın üzerinde sayf.ıları açı\: 
duran yenıİ hir kitaptan ,,atırlar ok\ıyo
rum: 

"Uygurlarda yazı, idaTe ve •LSaY~ 
çok inkişaf etmişti. Aurel Stein tara -
fından sahranın cenup keoaruıda Mi · 
ran enkazı ara~ınd.ın çıkarıl:ın oyma 
Uysur rıızma.sı, hunu anLıy.ıbilmemi.z 
için kafidir. Ilurada bir listede onuncu 
yılın dördüncü ayını.n yirmi dokuzun· 
cu gunünda kale konıuı.anyığında p.ı -
sarıorılarıııı vize etıircn yirmi beş ki
~inin hinıleri yazılıdır. 

Bunlar birçok vesika arasında eu 
ufak i~ler hakkında bile (meseli bir 
bahçenin kiralanmac;ına ait seı:ıetlcrin 
tam.imi v.s.) etraflı malüaıat bulabi
liriz. LE COQ'un dL-diğine göre JotCııi' 
halk tab.ı.kaları yazı ve veı;ikalarda 
kullanılması icabcden huıkuk formüUe
rinc a5ina idiler. Bı.ına mukal:ııil, a)'nı 

~falc acaba kaç Avrupa der~hqi 
bı.itün bu ıürlü evrakı el yazıs.iylc ve 
ialhcden hukuk formülleriyle ı:a.ıu:iın 
c<lehiliyor<lu? U>~urlarda Lse bir kô>
lü dahi buna mukıedirdi? Bu müteka
mil hukuk formülleri, kanuala.rın .inki
şaf etmiş hulun<luğunun ve iyi ta.tuim 
edilmi5 hukuk ıaıhikannın delilleri -
dir. (Turan, 1918, 452) 

Vc~ika.lar umumiyetle kapt üzeri
ne yaııhdırfar. Çi.n'de Milit'tao sonra 
birinci :Mrd.m itibaren lclıbdın - sel
lülozclan rıaçııvra, perdahlı ince kağıc
t.-ın tuvalet ''e sofra kağıdı.na kadar -
h<.-r nev'i k-tılhnıltyordu. Şu halde Uy
ı:urların k:t~ıdı, avruııalılardan astr
larc.a i)nce kullanmış obnalaırı tabiidir. 

Araı>lar, 751 ele yapılan Atlah mu
harebesinde alınan esirlerden kiğıt 
imalini öğn'fXlikten sonra ilk kağıt 

imalathanelerini Semerkaıru'ta kur -
mu~lardır. Kağıdın tanınması yavaş 
ya.va~ Arap İm(>:ıratorluğunurı garp ta
raflanna da iDtikal etti. Bu suretle Xl 
yüzyıldan ttİbaren Avrupa kiğıt ima
lini ö/:rı:ndi. 

Me.:J.eniyetin yayılışında diğer ecı 

Serbest sütun 

Cemiyetin 

sihirli gücü 
Bu satırları yazmağa başlamadan 

biraz önce, sol elirniın üzerini bir top
lulğne çizdi ve kan çıkardı. Mj!crop 
kapmasın diye ant.lsl>ptik bir ~· ara
dım, bulımındım. Aşağı kattaıki ko
lonya şişL>si aklııma geldi. ü~ndim, 
inmedim. Baktrm cok kan aıkmıyor 
aldımıadım. Aradan az bir zaman 
geçtiği halde dlıkka:t &tlim, d<?riımin 
üzeri.ne vUcudum kendiliğinden bir 
bant yn.pmıstı. 

Tuhııf değil mi? Aklım, iradem bu 
küçük yara karşısında omuz S'ttkmlş 
fakat vücu<lumu idare edC'l'l ka.nun
lar, iıhmalcilitk etmeden derhal vazi
felerini yapmışlardı. 

Kendi kendime düşün~e başla
dım: 

Bir lnsan vUcudun<la bulunan mil
yonlarla hücrelerin nn.."!11 düzenli bir 
ahenkle çn.lıştıklan gö-ı:ümde büsbü
tün canlandı. Cemiyet hayatını, bu 
eanh vücudn ~nzetereok düştl.ııom~e 
devam ettim. Kendı varlığım Ü7'.erlne 
gözler1ınl dikince, iki ayn oluş dik
katimi çClkU: 

Farkına vardım ki: yaşaımalk için 
IUzumlu olnn şey!erln bir kısmı.nı 
bı-..n, kendi irademle yapıyorum. Me
selfı: yem,,k, i.çme.lc, cnlışmaık gibi. 

~ir kısmı da benim elimde olma
dan kenoi kendine olu~or. Mesel1i: 
\'ilreğlmln atmaS'I, tırnaldanmm, saı;
lnnmın büyümesi gibi. 

<Demek ki: f'Zelt tablnt kanunları. 
insanları yll$ltmııJk lç?n gereıken lıs
lf'rln blr<:oğunu ln.c;:ınlnnn kendi lr:ı
delerine bıraktığı hal<le, e'f1 zorlan· 
nı vı- miihlmlerin! onlara bımkma 
mıştır. tstP: kanayan elimin karşı
sında ben ü~c>ncl·m hir Ş!\'Y yaı-pma
rlım. Fnok:ıt ynrndılı«ımın bağlı oldu
ğu kanunlar işini becermeıkten geri 
kalmn.flı. 

Bir an içln şöyle dedim: e~er 
bunun tersi olaıak vücudumun irade 
dışın<la olan oluşlarını da idare etmek 
bana dü~ydı, halim nice olurdu? 
Deml"k ki irade, hayatımıza düzen 
veren tok kuvvet değ"il, hatta biraz 
daıha bu iş ıncelenirsı>, irndenln vti
cu<ln uşaklık ettiği göze carpar. Ya
şamııık iı;ln iradenin bulup g('tirdiği 
şey!Pri, aklımızın ermı.><liği kadar ka
rışık faıknt çok düzenli iç oluşlar ha· 
mur haline kor ve bir ln.~anm ger k 
vücut gerek ruh yapısını kurar, ort.a-
ya cıkarır. • 

Nasıl esmer veya sarışın olmn·k e
Hmizde dc>ğilse. zeki veya aptal ol
mı:ıJc rln elimizde değildir. Elbette her 
dı~ ve ~ oluş birçok sebeplerin bir 
araya gelmesinden doğuyor, iradenin 
de bunlarıln bir hissesi vardır. Fakat 
neticeler, büsbütün iradenin elillde 
esir dcğl1, oyuncnk değil.. 

- PcıklllA .. lnıdPnln bu kadar bü
yütülen değeri neredP kaldı? 

- Aman yanlış anlaşılmasın. Bu 
dil nnc kri ben iradenin değerini dü
şUrnwk ıçln SÖylemiyorum. Hatta 
mün bet gf'tirlp iradenin hayatta
ki ro nil belirtmek ıstı-yorum. Fa
kat yalnız imde mf'ttahlığını yıJJpnca-

m d 'C yarn<lrlışın o~işmez kanun
i nna karşı yü?.iimü CC'l:lr~ iste
m yorum ve onları Jnktira kalkışmı
)orum. 

25112/t~"'-

ve 
Türk· ... 

önen1l1 vasıta d:ı nmrb:ıadır. Bu dahi, 
daha sonı'"a:l.ırı ıkağıdın roluou taki~ 
nıi~tic • .Matb.-ıaııuı mücitleri GUI"E...,._ 
DF.RG ve COXTll~ değildir. ~ 
bunu ancık ımdş;ıf cwrmi5lcrdir. A
••rbrca önce matb:ıa Çin de Kom'da 
ve U }SU rl arda tanınmıştı. '"llfok USt>-

1ü tabın batıya yayılmasında eo büyük 
rol uygurlanndır. En C5ki mütmac -
rik matlxıa cipi Türk dilindedir ,. 
U>ı;udardad:r." . 

(Cı\RTER, 1be invetioo ol. Pr» 
ting iıı Chin:ı, 1925). 

Fransı.ı: ve ru'I ilmi heyederi Tuıı!'
fan'dan birçok nıutc.'h.ırrıi'k ve ağaçt:ım 
mamul harfler seılrmişlenlir. 

Moj;dları mcdenilcşril'Cll Uy~ -
!ar olmu~ıur. Moğol fatihleri Uygtll' 
y:ua~ını k;ıbul etlcrı:jc uzun zaman U.,.. 
gurca}'ı diplomasi elifi olar.ık ktrllan
dılar.,_" 

Bu sıtıtrlıırı, h:tşında .. mabadı 
mümk-ün olduğu k.ı<l:ı.r, 'kı-.a hir ,e • 
kilde Tüdclüğün mriht rolleri mdduo
da son ı:amanlarda Tiiddük dışı ililll 
ileminde ne ı;ibi fikirlerin meydana 
geldiğini göstermek" olchığu bildiri -
lro bir eserden alşyorum. 

F. o;erin adı "Dünya t:ı:rihinde Tüıit
lük" tür. Yazan da bir yabana bil& 
nidir: 

Evvelce Anbra 'Ônivet...ite-:iode 
pmfc,örlük ctmi~ ve rıim<li :P.facaris -
ta.ıxb ~ir üniversitede Ord. Prof. om 
Bay L. RASONYr. 

Yimıinci asır medeniyeti ~va, boı,-
larında can Ç(!kişir ve hi.rçL•k milletltt 
yeni m('(lenircrlcı: kımmı.k i<ldi;ı,;.uıJa 

bulunurken bir rab:ı:ocı bi J in ta:ra f ı~ 
<l:tn }'32.tl-an ve Ankııra'da Tüıilçeııe 

çevrilir b:ı<ılan hu değerli ldtap, ya -
rınk.i medeniyetin kuruluşunda hüyiic 
mi O>':l'l3JlUS'.1 ınu..taıdder olan Turkiin 
dünkü medenivcti kurm:d."ta neler ~ 
uğlm büyÜk biı- s:ı.IAhiyctle ayclınl:tt> 
rnktır. Eseri, bir ba.kımd:uı medcnİ-,d 
tarihi olan Tıirk tarihine mer.ıkı oı
lanı. tavsiye ederim. 

T. 1 

Keriva.n Tunus muharebelerinde 
adı sık sık geçmektedir. 

Kerlvan, camileri, mesçitreri Ye 

diğer dini milesseselcri ile TunUB'
tıı öaeınli ve yarı ınultaddes bir şe
hir olarak tl'lakki edilir. 

Kerlvan lcasab:ısı, dıı;ı g(irünilşll 
balnmrnılan, Akdeniz luyı:ıırıdaki 
blH iln o teki ,şchlrlerı a.nılınr. 

Şehrin dört yanındaki otlakl.-c, 
göz alahilıliğiııe uzanır, gloder. Bu
ralarılrı, bilhassıı. Kerivnıı bölgesiıı
de çol< yellııen bir nevi kıvırcık ke
çiler, beyaz inekler ve ilti hörgUç. 
lü hecin rlevelcrl ot! ır. Al~am o
lunca., üzerinclı· bir çok çeşmeler 
bulunan tepelere toplanırlar. Çın -
gırak sesleri insanıı buraıl:ı bir köy 
hayatı lezzetini verir. 

Şehire bUyUk btr knpıdan girilir. 
Knpr, geni§ ve yuvarlak mazf,alh 
büyllk surların Uzcrinılc o.çılmıştu. 

Bedeviler, beyn.z harmanlleriyle, 
develerin, e~ekl rin ve atlann üze. 
rinde, çöllerden gelirler. 

BUtUn Tunus'ta, Kerivım bay -
ramlan çok canlı olur. Bnyramlnr
rla, bu şehre civar kBylcrden bir 
çok insanlar gellr. 

Kerivan'ın en çok çrkarılığı şey, 
Keriv:ın h lıl n denen hütlin Avnı-
pıı'yıı iln :ılmış lılardır. Denilebl-
1 r ki, b'b 'kas ıhraç ettiği hnh -
larh refahmı va e 1 firmel<teıllr. 

Avrupa, bilhn frıınsız pazn rla-
rın.da, Kerıv n h hları çok lııtııl -
makt.ıılır. H 1 lan evl,.rı'le, tezdih
lnrrla dokurlar. Buncln b ka, btl 
lt:><1ab11da, diğer dok malar <lıı. ye. 
pılır. 

lerl olmııs::ı, dünya 'kuruldu~ g{ln -
df'nberl gelh:> Cl"?l günü d:ır(>l"T 
viizündMı, bur!' n n}· 1<ta tek b r m!l
let nasıl kal"b 1 rdl Bu C'Llşiımin hn
v::ıtta bir örnı>ğ'nl de kolayca bul
dum: işte .. bl.z. 

Geçen mlllt !elflket günlerinde, yal
nız başı a;ki saltanat hUkUmet.ı değil, 
bütün rlUnyn bızden umudunu kes
ml.şll. Halid: "Bırn.km lıu ha ta adam 
kendi )'ıttıığındn rahatça öb!ın" di
yenler bulundu. Fakat cem yet bün
yesi, tehlikı•lcri derhal sezdi. Dıışta 
bulunanl::ınn beceriksl:ıll!klı>rlnJ, ih
ınııllerinl cirtmek lı;Ln hareıkl"te geç· 
tl, şeflurlııi huldu ve inkılabını ~ a.p
tı ve yaranın listlinıl bır zarla kap
ladı. Böyle<:e ele m0ml ket kurtuldu. 
Den{"{': milli cereyanm en uygun an· 
!atımı bu ... 

Ve "- Bugünkü ıııii külleri yl"Jl
mı:>k için bize milli har klı.t zamnnın
dıııkl ruh lazımdır'' diyen fikir ada
mımızın halklı olduğuna bu sebeple 
inanıyorum. Ve kend kendime şöyle 
söyleıı.lyorum: 

M Tlctler bi irin :n bor.azma "ıtrıl
m . C fya durumumuza göre hir 
kr \p unutulacak v vettı:> drf:illz. 
Dört yanımız, ı;ıırp anlarla cevr li 
Durtımumuzun icabı olarak dıı mıı 
tetikte durm~mız. her nı llt tlf'n da· 
hn yüksek bir kültür Vf' m len vetc 
snhlp oJınanıı7. !Azım. Mü ,oet nlan
Jnr<la verimi! olmamız gerek. YPnl 
Türkh•c'nln kurulması vP korunma
sı için, hr>r vlcdnnlı vnt ııılnş keıırl'ni 
vazife sı:ıhllbl bllnıel 1 r. Her aklı f'• 

ren. gilcü yPt n: m Jlf Z"k'ıvı, m!lll 
nhlflkı. mili! h tı tıesl VC'C k 1 !er· 
de. mn i harekAt zamanınil 1-1 ı> kln 
sava,,<ın1al;ıı h lamalırfır. Vp 'l'tlrk ce-

Kars, 25 a.a. - VJ!llyetlnılz mer
ıkez ve kaırnlarma ait vıırlık vergi. 
ıııi listelı>ri asılmıştır. Bu ilslelere 
göre biltlin vilfıyet içinde bıı vergi 
mükelleflerine tarhed.ilen pıiıktar 

699.100 liradır. 

Yıldırım harhinin doğuşu, ac:ıyirı harp, 
hıı.kiki harp ba~lıyor, Hollanda silii.hlarını 
hırnkıyor, Gamelen'den Wcyj?and'a ka
ıl.ar, Dünkerque felaketi, Paris'e yiirÜyüş, 
hmgun, mütareke, üçüncü cumhuriyetin 
iikil>eci, memliyctler, sanayi memlekl.'llc· 
r-nin zafl.'ri. 

Evet.. kt:>ndi kendime diyorum ki: 
irade an<'ak trubiatln kanunlarına uy
gun clüşr.rsı> bir kudret ka'Vnain ola· 
hi1!yor, Bunlara i1nııt et~Pdiiti za
mnn, en hilyük iradeiler bi~e kötU
riimleşlr. Mf'Selil: bir insanın ynşamn
sı l{'ln, her gün hirkn.ç kilo su i~P.Si 
Vf> fn~ıinh gıdnlnr yPmml llızımdır. 
Brınları gerektll!"ln<len çok alan bir 
ohurun mkles!, iradesinin yaı>tığı bu 
hntwYa boyun e~me-J: ve derhııl isvan 
eder vP cw.n olar::ı.k mide sancısı ı,;Pk
tlrıııeğf' bnşlar. 

Bu görilşü. cemiyf't gldlşleri.yle oe 
knr.sılaştırmn~n öz,.nlyorum: 

Cmııly~lerln ele vii<'utlar gilbl, gÖzlr 
görflmnlvl'n ve irııoımıi:ziın dışıncle 
kenti! kendine aynrln.nıı.n çalı~malan 
var. Zİi.ten oomiyetlenn bu kabtiltYet-

m·y"tlnln sağlam bir btinye olarak 
hu lllzumu k vrıyacn • na. ufak yara· 
lannı ımnp da mn diri ve a..vaıkta kıı
lacnğına nruııyoruz. 

l:9Cri okurlarımıza tavşlr.e ederiz. Turgut AKKA~ 
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mesaiları 
Papa, M. Rmvell, Kral 
Haakon, Mrl. Pefain ve 

GI. de Gaulle ne diyorlar! 
L<wıdra 25 a.a. - Papa ooel m~ • 
~ ııunlart ,()ylemi,cir: 

Öldürülmesinden 

birkaç saat önce 

Amiral Darlan 
iki demec 

..:> 

LONDRA'YA GÔRE: 

ingilizler 
Bueratelsun'a 

vardılar 
(Bafı t hıa uviac: > 

DARLAN 
katledildi 

<Başı ı lncl .ı;ıty!ııda) 
k.if edilmiştir. 

Halkın umumi nefret hislerini iz
har etmesine rağmen Cezayir'<le lıım 
bir sükun ve ah.ım hüklİrn sünnck -
tedir. 

K:ttil. derhal isticvap cclilml~lr . 
tıa.ıYa.n milleti hakkında bitaraf \·e 

ılttin nmhabbetimi ı.aklı)•amam bütün 
d'inya ı;ulhu istiyor. Bu ralnız roilletler 
lrulnd:ı he.ıici bir m.ltı <leğil aynı u • 
tı.nda <lahill bir sulh rs olmalıdır. Bütün 
llııi~kr anısında birltk ve muhabbetin 
'ıi"aüm sıüm-ıc$İ Jhımdır. Yeai bir :tem 
~ i.>tiyeoler, hüi\ümet ve din şckil-
1.nnin 'Ç('fbe~tçe irıtıb~bı hakkımn ıemi
lli ~ miicadcle et .eı: ve bu ;Uernin cıı.n
'llZ eşya ~hi tasarruf etlilccck bir sürü 
haline konulmasıııa mii'l!ade etmemeli • 
lttritt. Sullı a.nrak muhtelif milletlerin 
llJ!r arada sıırft'decdcleri jtayrerle tesis 
tdikbilior. Ve hu •ıurl'tl<-<lir ki istikbalde 
ller- türlü muh~rehe imUnmo: hir hale ge
lebilir. 

transız kıtalan arıısınôa 

cereyan etmektedir. 
muhnrebeler Fakat kut.ilin i~mi heniiz malüm 

de,:1ldir. Kaatilin oo alman ve ya -
hut İtalyan işimi olduğu billnme
mektedh-. Katiliıı milliyeti de mıı
liim değilrlir. 

M. Ruzvelt'e göre bu yılki 
Noelde durum daha iyi 
Vaşington, 2~ a .a. - M. Ruzvelt, 

~oel mllrıaııebetiyle millete hitaben 
Qeşrettiğl mesajda elemiştir ki: 

Bu Noel. geçen yılın Nodinden 
ı\a.tıa mesut bir Noeldir. Şu bakım
d'1ll ki karşımı7.claki zulroet kuvvet
leri, fenalıklnrın<la daha az itimatlı 
bir ılıırıınvla bulunmııktaıhrle.r. 

Reis Ruz\·elt, yalnız amerikan 
ltuvvrtlerfne ıleğil, fakat biltUn bir
leşmiş milletler kuvvetlerine de N0-
tl tebrikleri ve temennileri yolla -
ltıak sııret iyle meııajına son ver -
l'oiştir. 

Kıra! HC?akon'a göre harbin 
dönüm noktaç;mda 

bulunuyoruz 
Londra, 2'i a.a. - Kıral Haakon mil

tine !ıiıa~n ne<rcıriiii nnel me..ajında 
şlıc-a şun lan sörfe-mi~rir: 

'\;'of'eç milletinin iımit, iman ve ıtii· 

eninı hiç bir kıı"et yık.ıma7. Simdi har
·n ka•İ nokıı-ındn hıılunduğumına şüp
~ \olı •r "'on·cç hiiki'ımcti. memleke · 
'T1 ?f' ı..ı1h1'~a \İ\ccel< ve f!i,·ecek bakı· 
ınd"" !arım •t>lcn nı11<l<lrleri temin crmİ· 
~ çalışıvor Norvcç'te vr burada bulu· 
~ bciıiin :\'ol'eçliler hepimiz geleceği 

ha fn,ıa İ\ im,erlikle ı..arşılıyabiliriı. 
);ıı..• ... "' ,...;'01••,,.f"r. .fnJ'-ru efrfh·nruz. 

M areş:,l Petain sulhün 
esaslarrnr kurmağa 

çalrşıyor 
Vi<'hy. 25 a.:ı. - Fransız devlet 

eiı;i mareşal Petaln il!ln nk.,nm rad
>ocln hiltiin frıın81zlın-a hitaben SÖY
~rlil!"i hlr nutukta ezcfimle şöyle de
lıııstir: 

FrRnııı~lar, lejyon meTt111.ıı:>lan. 
Sİfl.hları ellerinrlen alınmış ıısker
cr, g-emi<;iz denizciler ve yııbıı.ncı 

"ıemlekette çalışan tşciler memle-
et in istikbali hllklnn<lnlri bn ümit 
~esnjımı slıdn hepinize bildirmek 

lP.rim. 
t94n hazlrıı.oı'flila ırizinl-e benber 

~:ıla<'a~ım!l clnlr 11öz vermiştim. Sö
l:Umn ttıttıım. Dnnanma.ıfan da nıah
'ıım kııl<lılhmı'l h11 tehlikeli 7aman
~rrh rnoılhnht hir milletin ortARm
l~ v"' va:df'"'m b'>111nda 'kAlmRıl!ı sah
t hir "eref borC"11 telftkkl edlvn
~m. 

Fran"-a'mn ltıtlrı\ıılırrmı hAfiflet-
~,.k !<;in hııneni?.in eliniıılen ırel
ı~ ka.~ıır r.ah~mn11ını lııtedim. Her
,.., tıııvın:ı rlll.,en frrl.,kArloll-1 vıınrrııı

lf1 bnlde bir memleketin kurtan
lbileC'e~lne !nanmaYlnı:!'.. Bu t:ılihslz 
l:Un lerrle şerr!li kalabilmek ic;ln 
!ikümetln emlrlerl11e itaat e-clerek 
lrlbirini'ze ve bana var~ım eclinlz 
~ çalışınız. Verdiğiniz söze aı;la 
Mıet etmeyiniz. Dalma dtırtlııt, gtı
rıu ve ~ere!IJ l<ahnı7.. 
Dünva sulhıı erişmek tein calısı

lor Ben ırılhıın eııaıılarını lmrabil
~ek ; .. ;" ı>limıı .. n n"•'eni ''antım. 

GI. De Gaulle'e göre 
selamete erismP. ;imitleri 

kuvvetli 
Lnndra, 25 a.a. - General de Gaulle 

'l\ın ak~ radyoda Fransız milletine bi · 
\bederek demi~rir ki: 

"İ~tıraplarımı71 nefretlerimiz ve b.id
tlttimiz mıgtlnlcrde <On haddini bul . 
ısnır. Fakat ,efinıcre eri<ecegimize ve 
ı= al.ıcnğımız:.;ı hiikmeııirecek <e • 

rıler de hiç bir zaman bıı)?iinkü kadar 
\"\•etli i:Örünıııeıııı~rir Ru noel .ı:üniin· 

düşman bütün nıuh.ırl'he merdanların· 
~ gerilemektedir Oii~manın çökrni> e 
\şıadı~ını ı:i\sıcren !!.llm<·tler göz.len • 
'tin önün<le belirıni•·e (>1~lamıştır. 
Diğer taraftan fra•ı,11 milleri, aııldı
eoıareı z111<.lanında milli hirli~ini ik · 

~I erm~ İİ7crcdir. Bu hirlik yalan \e 
~•net vüziin<l4!'fl u111n miid<let geciıtmi~
?. C'.eni, fnınsı7 toı•r:ılda.rı \'e mühim 

eri vasııalıır harhe tekrar başlama · 
lrı remin edc<·ek bir duruma konulmu5-
. Bu mücadeleye İmparatorluğun bii· 
~ bir ktsmınJa daha bii>-iik fran:.ız 
!h.-vrt1eri ıarafındao daha önce başlana.-
lirdi. 
Millet. gerek imparatorluk llrazisin<le, 
~ ana vatanda •oo tereddütleri ,.e 
'ırı te4'1ımi' et ve tC\ ekkül emarelerini 

1 d:m kaldırııoık olan kurrulu~ a.zmi · 
'il kunerine gÜ\enİyor. 
Framız milleti lıiı:cat •eçti~ bir tek 

t"ll h:ikimi)t-t alıuı<la ve kendi >·aptıı!ı 
"ııunlarıı tabi olarıı.k harbe de\am eı · 
~k üzere biııün denizaşırı fransız ıop · 
kıan"\ın hirlcşcccğinden emın<lir. 

Bütün fr:tn~lllar, kara. deniı ve h:t· 
lnl\-.·Mlcrinin hir rek bayrak ahında 
hir tek Fran~a 'nın emrin<le sava~mak 

•re ~'retlerini birlC1tİreteklerini ünıiı 
t·kredi r. 
Sııırun vaıan topraklarında clütmana 

~r~manca mukavemet edenlerle Afri
~a Lih)'11'da ve Tunu•'ıa düşmanB hii· 

'lı eden kuwerler ve deniıleroe ve ha
~a çarpı~anl:tr hep a\'nı hıçkın~ı ve 

aynı ·~i i~ilİ\'nrlu. nıı hıçkırık V(' 

~ biri caiiırao Fransa'nın feryadı vt 

lt a'~c<i<lir 
ı.. Fran~a. r:ı.rihinin en korkunç imriha • 
'i...'llı_ ~&o canlandırdıAı azimli ruhu 
\~ yeniden kurulacak dünyada fa. 
~ ,asc& Ye parı..k me*ıf &la· 

yapmıştı ... 
CE'Zleyir, 25 a.a. - Amiral öldürül

meden birka<: saat önce beyanatta 
bulunarak maksadının Şimal Afrika
ya sığınmı:: h!r fransız hiikümeti kur
mak olmadığını bilciirınlşll. 

Amiral siiyle diyordu: 

General Lederc'ln umumi kararıı!l>ıı 

tarafından neeredH.Pn hır t('blla"ıle ı;oyle 

denillyor : 
MotörlU bil' dtlsman b!Tllfrl Flzyan 

bölgeslnnde Tunur - Trablwı hududu 
yakınlarında rran~ız öncülenyle tern111 
halindedir. 

Tunus'ta durum "- 7.nfl'r Frnnsa'ya, amerlkalılar
Ja ingilizlerin vadPtli'klPri gibi 1!>::19 
daki bütiinlüğilnü iade ettiği )!Ün be-
nim vazife.m sona erecc-ktir. Ben Rabat, 25 a.a. - Royter'ln Şimali 
Yalnız, almanlnrın ellnde olan mare- Atnka MUtte!lkler karaı-ırAhında.kl hu -
şal Petain'in <ıall\hiyetlf mUmf"S-~111 susı muiıa.blrt blldlrJ.yor : 
sıfatiyle hareke• ediyorum. Fransa Son 24 gaat l<:tnde cenup kcıılmlnde 
mukadderatının bana emanet Pdil· her lk1 tarafın !aallyetl esklıılnden da
miş olduğu telakkisindeyi ı. Fran~a ha tazıa tccavozt bir mahlyC't nr'.:<>t.mek . 
tekrar hüriyl'tine kavuştuğu \'e ke7.'~-- tcdlr. Yağan şiddetli yağmurlar ileri 
di mukaddPTatına sahip oldu{tu ~ 
man, şeflerini kendi!;i <;eçPcı•ktlr. bölgelerde faal1yeı lmk:ınıannı ırü<:las -

Müttefiklerlm!z Fransa'ya hlı;oblr Urmektcdlr. Şimal kesimini işgal <'t · 
i<:tlmai s!stF>m :zorla kah ı>ttirmiye- mekte olan kuvvı>Uerln durumlnrında 
ceklerdir. Bllf'Ün Sima! Afrikn bir hemen hiç bir del':l~!kllk olmamış glhl -
devlet d<'ğil. bir federasyondur. Bu- dlr. Fakat bu durumun daha uzun za . 
nun teşkiline ait kararnameler ya- man devam etmesi imkansız gllıl görü -
kında <;-ıka<'n,ktır. A<;-ık haksızlıklan nfJyor. Müttetfk df>vrlycJer! ~~ır>mıe ol
ta-mire <:alı~acağım. duR"u faaliyetlerde ııumıan durumu hak· 

Bütün frnnsızlann birleı::meleri ve 
müştere-k müC'adeleye birlikte girmı>- kında daha 1YI malQmat alıyorısu-. 
!eri zamanı gpfmistir... Kaıruan•ın batmndak1 bölg<'de bulu-

Muharip fransızl"arın 
fikri 

Londra, 25 a.a. - Londra'dokl mu
harip tran51z mahflllPrl. Darlan'ın 
demeci hakkında şöyle dem(>ktedir
ler: 

"Muharip franstzlar, rlalmıı fran
sızların birleşmesini l:;temlşlerdlr. Fa
kat bu birliğin Fransa'nın şerefi ve 
arzusu ile telif edflc-blllr olmMı şar
tiyle. Halbuki Darlan'la işbirliği bu 
şartla kablU telif değildir.,, 

Amiralın bir gazeteciye 
söyledikleri 

Londra, 25 a.a. - Ölümünden bir
kaç saat önce amiral Darlan, Marcel 
Sauvage'a Tunus - Cezayir - Fas a
dındaki dc-rgide çıkan ~o.ğıdaki de
meçte bulunmuştur: 

"- Harp muhakkak kazanılmalı· 
dır. Bazı güçllikler hatta belk.ı de ba
zı muhaleofetler olacaktır. Harp bakı· 
mından gösterdiğimiz kuvveti, zayıf
latacak mahiyette olan her şe-yin hiç 
acuna.dan ortadan kaldınlması lazım
dır. Nazırlar rıeyetınde lklııct reis o
larak bulunauğum 15 ay Lçlnde ml'h· 
vere karşı hıçbir imtiyaz ve tavizde 
bulunulmamı~ır. Slya.~et duygularla 
değil, ha.kilkatlerle yapılır. MağlQp 
bir rru!•e;: dünyaoa yalnız ka.ıır ve ga
libin k<>vfine tam olursa, müdataa için 
müza <erey.... ıı::nşmekten başka selll
met ~-""<;\ kal:naz. Bir kuvve't siya
seti g'i" ıe:< k••dr<.'f.lnde de~ı!:4lk, bu
nun ·..,-ı.n müzah:l'f'ye girlştfık ve ku,.... 
tanlmlSI :nUrrıkün olam her şeyt dü
rüst bir şekmde kurtardı•k, birçok 
fran.<;ızlanrı <llE"rincl •xı LmkAna ı:i:}N> 
mihverle mı!cad~ıe f ttlkler[fü ve Pt
mekte old ... klarını hıl1: orum. Fen h"'T 
i"Y1 fransı~ ~:bl fransu.ların b:rleşee •· 
ğln1 ü ıılflediycır..ı:n vr." tımır.~•.mı>llyh 
Her hal<le l:>!zl kurtarmaıkt.an bıışka 
hiçbir gay~ olmıyan bir faa.liıyet 
i<;ln, fransızlann birblrlerlnt' muhal~ 
fet göı;termemı>!Pri ~erekmı-ktP<llr. 
Alm1Jrılara karşı savaşan hi('bir kim
se benim dll.şmanım dPğ-ildir, fakat 
bugün ~-ıy.ıtl ehc-mmlyeti ha.iz olan 
şey, fran!'ızların va•kit kaybt>tmroen 
kimin t>trafında olursa olsun, birleş
meıey-;ci~ 

Am,tal Darian 'l't<Ttlan 111\ve etmiş
tir: 

nan kıtalanmız dU!!rruımn dün bütün 
gün df'va.m eden &l<ldc-tlıl hUcumlnrlyle 
karşı!aşmıstır nusman bütün Cf"Phe b<>
yuncıı ııOııkUrtUlmO~ ve E'11mlze cok 
miktarda esir ve han> malwmE>SI gf'<: -
mlştlr. 

Amerikan hava kuvvl'llerl kıtalıı.n • 
mı-zı muvaffakıyetle deıst('k!{'Jll;şJenUr. 

Fahs köprüsü kffllmlnde muhart>beler 
havanın fenalığı y(lzitnden mahdut bir 
ölçüde olmuştur. 

Şimal kff'lminde Meee-r.elbfth'ın 15 
kilometre şlma.I-dotusunıda dütmanla 
yalnız bir temas olmuştur. 

İspanyol komiseri 
Fos Sultanını 

ziya ret etti 
Tetuıı.n, 25 a.a. - İspanyol Fas'ı 

yüksek komiseri general Orgaz per
şembe sabahı Ma.drit'ten bu.caya gel. 
miştir. Yilksek komiser YQnında 
general Mugtca ve general Rio Cap... 
ıı.pe ile karn deniz ve hava kuvvet
lerine mensup bazı ııub:ı.ylar bulun
duğıı halde derhal saraya giderek 
kurb:ın bayramı mUnıısebetile İsı>an
yn devlet reisi general Fr&Aco'nun 
ve İspanyol milletinin UoO.riklıecini 
Sultana bilclir.miştir. 

Yüksek komiser bu vesile Ue RÖY
Iedlği kısa bir nutukta ispanyol hü.
kfimetinin sulha bnğlı kalmak husu.. 
sıınc1aki azmini beltrtmiş ve ispan. 
yol milleti ile müslümıınlan biribi
rlne bağlayan tarihi münasebetleri 
hatırlatmıştır. 

Sultan verdiği cevapta İsı:>nnya 
ile Fas .4r:ı.sınilaki verimli işbirli~hı 
memnunlukla kaydetmiş ve ~eneral 
Franco hakkında beslt'clitl takclir 
ve haVTRnlık hislerini belirterek 
milsliim:ınlar için gösterıdiğ'i dos:ı.. 

luktıın dolayı teşekkür etmiştir. 

Ôldüren bir lransızmış ! 
Lonra, 25 a.a. - Cezayir rıı.dyosu, 

bu sabah, amiral Darlıııı'ııı katli 
hakkında aşuğıclaki tafsilatı ver
miştir: 

Amiral Darlan, dün öğle.den sonra 
Cezayir'deki yüksek komiserlik bilro 
suna girerken, yirmi ya.şlarındıı 
hüviyeti meçhul bir katil tArafından 
tlldtirtilmtiştür. K11ti l, Darlan'ın çıı
lışma o<l:ısı karşısında intizar oda
snda beklemekte idi. Katil, Uç el s!-
13.lı atmıştır. Kurşıınlar<lnn birisi, 
Darlan'ı ağzından yarala.mış, diğer 
iki kıırşun cı,. ciğerlere saplanmış
tır. Darlan, bu vara! ırın teıılri ile 
ölmüştür. Ka.atil, l~r fran~l7dır. Kaatil, 
kendisini tutmRk istPyen bir yük
sek memura da ateş etmiş ve bu 
yüksek memur, bac:ılırıd ın yaralıın
mı~tır. Gürültü üzerine başka me
murlar gelmiş ve katili yııkalamış
ttr. Katil, perşembe glln!l Dnrlan'la 
görüşmek üzere kendisine bir snnt 
tesbit erlilmesinl İRtemiştl ve mı !111-

retle blirolenn vaziyetini bilmekte 
irli 

Nizamın idamesini general 
Giraud ele aldı 

Cezayir, 25 a.a. - General Giraııd, 
Ş.inıal Afrika'cla nizamın i<lanıesini üzeri
ne almıştır. 

Amiral Darlan tarafınclnn kuru
lan millt kotıSey Azıısından ~eııeral 
Bergeret bugün Cezayir rntlyosun
da halkı sükilnete ve birliA'e çnı:tıran 
bir beyanname neşretmistir. Gene
ral bilhassa şöyl demektedir: 

"Fransız Afrika sakinleri Dıırlan, 
AlmanyA'ya karşı mticadeleıle milt
tefiklerin yanıbaşıncla fransız mıl
letl ni temsil erlerken vazifesi ha -
şındn öldürtilclil. Bu cinayet. mem
leketimizi kurt:ınnak hususundaki 
azmimizde hiç bir şeyi clrğh~tlrmi
yecektir. Bu cinayet bizi ııyırmak 
şöyle dursun, tersine olarak bütiln 
fransızlarr buli('tiniin en önemli işi 
olan tek mtl.cadelede bizi satlece bir
leştirecektir. Bu m!lcnrlele, Fransa
yı kurtaracak olnn mUcacleledir. Ge
neral Girand, başkumanilan sıfntiyle 
ni:r.amr muhafaza mes111iyetinl Uze
rine almaktadır. He'I' türlü ayrılık 
c;ıkarımıı teşebbüsü merhemetsizce 
cezalanclın l acaktır. 

Şimal Afrika fransrn milli kon
seyi yann toplanarak, Amiral Dıır
lan'ın öltlıniyle ortııya çıkan slyasf 
m~leyi tetkik eı.le<:ektir. General 
Nogues ve General Boi99011 Ceza -
yir'de beklenmektedir . ., 

Fııs radyosu general Nogues'ln 
uçukla R.abat'tan Cezaytr'e var<lr -
.ıhm bildirmiştir. Genernl ynnn mn
li fran!llz konsevinin toplantısında 
hazır hııhınacııkhr. 

Darlan'm halefi 
kim olacak? 

Cezayir, 25 a.a. - Amiral Darlan 
dün saat onbeşi biraz g~e dairesinin 
koridorunda öldilrülmüştilr. Rcsme-n 
blldJ.-ildiğine göre kaatilin alman ve
ya ltalyanlardan mU!h~ ı olm:ısı 
mümki.lndi.lr. Amiral Darlan 61 ya
şında idi. 

Fransız komltesmln yannkl to">lnn
tısında Darlan'ın halefi m~lf'Si mll-
7.aıkere edflecektlr. Yarın Raıbılt. ka-

"- Şahsımın az ehemmiyeti var
dır veya hlı<: ehemmiyeti yoktur, a.<;ıl 
olan bir birliğin gerı:eokl"~mesM1r. 

Amiral Darlan A!rika'ya 
oğlunu görmeğe gelmişti ... 

Amerikan kıtaları. ı:ıktığı zaman 
:.&:S<_ 

burada ağır hasta olan oı:tlumu gör
mek l><:in tesadüfen bulunuyordum. 
Şimal Afrika'dakl askerl kumandan· 
!ık alınan emirleri kati olarak tatbik 
etti. Bu emirlerın mareşalın şah5en 
yaptığı taahhütlere uygun bulunu-
yordu: imparatorluğumuzu yalnız 
kendi kuvvetlerimizle müdafaa et
mek. Bu karar, mlliver devletlerinin 
imparatorluğumuzu blzlm yerimize 
müdafaa !çın müdahalesine engel ol
mak ve öte taraftan da Afrika'da bir 
ordu muhafaza etmemize lmkAn te
mlnl i<:in verilmışli. GC'neral Nogu<'s 
ve ı?eneral Juin bu emirleri di.lrilst 
i'>ir şekilde tatbrk ettiler . .;\1ukaveme
tin yeni felaketler doğuracağını ve 
framızlarla amer~kalılar arasındaki 
asırlık dı:>Stluğu tehlikeyn düşüreceği
n] anladım. Bundan dolayıdır k1 her 
tarafta muhac<;amııtn nlha) e• verilme
si için emir VPrdlm. 11 sonteşrinde 
miltarP.kPnln Oo7.Ulclu~unu ve mare· 
şalın bunu resmen Protesto ettiı~inl 
öğrendlğım ·ı:ıtman h11reket ser'l'>estll
ğiml te-krar elP aldım. Df'rhal gayret
lerimi mare:-şa.lın progrnmını tatbıka 
hasrettim. Bu tırogrnm fransız top
raklannın h«>psi istll11.ya uğra<lııh tak
dirde tatb~k P'illm1>k lizPre önceden 
yapılmıştı. Şunu da tıı.srıh etmeliyim: 
bu karan, çıkıtbilccek !syanl11n clur· 
durabilmek i<;in ~ivil ve a.-;kerT ma
kamlar tarafından vapılan milra<'aat 
Ü7.Prine verdim. Noı;ues vP Bolsson 
s:;ibl aclamların anlayışı sayı sindı>, im
paratorluğun esa~ blokunu tekrar teş
kil imkanını hulcluk. General r.ıra
ud'yu Afrika ordusunun baskomutan
lı~ına tayin etlim. Bu orduya mi.im· 
kUn olclıığu kadar çabuk biltün kuv
vet ve şevkptlnl iade Ptmek istiyoruz. 
Gir:-ıucl \'e b"n htı n()kta i.l'lPrlnrle ta
mamiyle mutıı.hıkız. Burada bir hUkU
met kurmak bahis meV7uu değildir. 
Ben sade<'e Simal ACrikn'fl:ıki fram:ız 
menrııatlPrinP nnArPt ediyorum. 
Devlet rPM N:.1ı-rllr vP bP.ı onun ve
kili sıfatiylP mlllf mPnfaatln bf'.kcl~l 
olara-k harı>kM erllyorıım. Fransa ye
niden hür ve muka<lılerat·na hl\klm 
l)Jdu~ıı zaman. siya~i rPilmini ve me
sul ~fler!ni kend\tj seçecP-ktir. Banıı 
~elince. ben o zaman r;P-kilmeok imka
nını bııl11cağım VP va-ı:i!eme nihayet 
bulmuş gözü ile b111kaedım. Amerlkıt· 
lılar ve !ne:ili'ller, ztıf Pr kazanlıldıin 
zaman fran<;ız bütünli!ğilnü l!l:ı9 dıı. 
oııtu!!;u şeıkllılc tf'krar te-sls etmeği 
resmoo. taahhüt ~eroır. 

ihtira 

ilanları 

Harbin cenup kuıbuna da yayılma
sı rahuc -.,c~ela Tibeı'in A.merika'ya 
harp ilan eıme<İ ne kadar u7.ak hir ih· 
tiımalse, düi ö:z:l~timıek bakımından 
başlamış bulunan hareketi bazı kim.~
lere anlatmak da o kadıı.r güç hıir ~ 
gibi görünii}·or. 

Merak edip okur musunu7 bilmem, 
gazetelerde ara sıra "ihtira ilanları" 
çıkar. Faka.r - ilioı Yeren de dahil ol· 
duğu halde - ihtira oluma ~yin mahi
yetini acaba, bu riırlü ilaruıı.n okuduk
tan wnra anlıyahilenler var mı? 

Bu ilanlarda kullanılan "\Wüp" tan 
birkaç örnek verelim: 

"Alafranga nal 1malin1n ilk safha. 
sının istih'IB.linc müteallik <i~teın." 

"Çukurlu rir <abun". 
"Çimento ile mümuil maddelerin 

pişirilme-;i için u•ul ve teo1isat." 
Bari bir hayır ~ahibi çıkıp bu ilan

ların ne demek İ<tt'diklerini bulmak 
için bir u=l ihtira ehe <le, hep birden, 
bunun beraıından birer tane ~111 al • 
sak! ... 

Cankurtaran yelekleri 

ve mantar iskarpinler 

Altı mantarlı veya çift ka.t kösele
li-kundurala.rıo yaf)ılmamaqı içio teı • 
kikler ilerliye dursun, fsta.nıbul ,e:azeıe
lerinden biri..inde, bir arklklaşını1.1 ala· 
ip bir hadise anlatıyor: 

Karadeniz' den gelen vapurla-rın bi • 
risitı<Je..a rolcula.r çıktığı ııırada, buo
!arde.n ikis.i:oıln vapura bind:ikJeni u . 
man zayıf oldukları halde varurdan 
çıkarkt".11 çok ş.i-şmanlamış olmaları dik· 
ka.ti çe1ını4. 

Mesele polise aksetmiş ve )'Olaı . 
~n üz~leri şöyle bir muayeM edilin
ce, buoların, paltolarının altına birka~ 
cafl kurtaran ~eği birden giydikleri 
anl1$1lmtş. 

Pofü memudaııır 
- Bu ne? diy.t -.-ııoca )'Okular 

Dlılıııı.1l ~ - cıtwıC> ııııeııw •• • : 
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Yeni bulmacamız 

SOLDAN SACA: 1) BUyij:k bıcıık. uzıı.k. 
2) Orta. 3) Bina edilmiş, oyıın, 4) Dn.· 
mı örter. 6) Bir renk, 00< knymıya mah· 
sus k11ıı, eski mabutlardruı. 7) BLr kıı 

ııebıesı. 8) Arablstan'da bl!' ~hlr, bir 
Cetılt yelkenli. 9) Bitik bir hald.P. 10) İli· 

kambl!de b1l' k!l~t, ten:.! tA7e olmıyan, 
sırat edatı. 11) ınr en toprak, elblst' 
kolu. zater kemeıı1. 

YUKARIDAN AŞACI: 1) stynha bo -
yamak. 2) Cotratyada blr tAbir, bit' no
ta. 3) Bir lflY'!. lJıl!' M-v1 13pka. 4) Bir 
erkek lımıl. borçlunU11 alocaklıya ver · 
dlA'I imzalı kAğıt. 5) Güzel &11.nat. d~ · 
m1ry0lu. 6) Muır'ın bir ı .. k.P!f'!SI. 7> Si· 
klır, Şöhret. ~" Blı- mull'lkl 11,..tadımız, 

oku'l\ııf'ak le'Y. 9) l9tl!cbal, O(it•he. 10) 
Sevi'!. ıı.n- nota. 11) liı)'ıır. 

Dünkü bulmacamızxn 
halledilmiş şekli 

SOLDAN SACA: 1) Dembiılıoar, 2) E· 
tem, Ariyet. 3) Ve, tıı\m, si. 4) ~~k. sa.Jd, 
nim. 5) EA, ııel!lm. 6) !blls, al. 7) Kot
ra. anıt. 8> Eyt, Lozan. 91 Xa Cıını, ca
nk, bfl (ba). 10) !msak, tol. 11) ALt, 
karn. 
YUKARIDAN AŞAÔI; 1) De\'e dl'kenl. 
2) Etf'k, boyama. 3) Me. etl1, sı. 4) tm 
(ml), :ııaır. cat. 5) tA, ealak. 6) Halis, 
or. 7) tra<le, azık. 8) Sim, lıınıık (kamıll, 
t) Ay, nalın, ta. 10) Ream, .Bor. 11) 

..... ıawı.. 

Noel dolayısiyle 

İngiliz 
kıralının 

• 
mesajı 
(Başı ı. inci sayfad.ı> 

Kıra.J Birleşik Milletler orduJannın 
ku.andıklan zaferleri ka~tes:ı soonı 
don" ıir k.i: 

Önümüzde göriikce.k daıba hicçok iş
ler ''llnltr. Buola.r belki şimdiye kadııı.c 
başa.rclıklarunıı.dan oo çcti11 olacaktır. 

Fakat biz bunlan ıtüvenle kal"}ılıyaaığu. 
Zira şimdi artık yalnız <lcii:iliı, artık fe
n.-ı siliıhlanmış değiliL, ve ya.ı:ifeınizi yap
mak ht1'usunda en karanlık oıaa.tlerirniz
de olduğu gibi azimli bulwıu>onız. İm
p:ıraıorlujumuz.un ileri karakollarını.o 

ehemmiyet ve mana.\tnl her halde sizler 
de gi)z önünde oıtmaktasınız. lkı ileri 
karakolları cedlcııimi:zin sa.Um ~öri.ifleri 

intihap etmiştir. Onları .. iıin sadaluti • 
niı müdafa.-ı edecektir. Bh çok şeyler 
ka.yhctmek telılikC9iru ı:t."{irdik. Bu kay· 
hc<leceğimiz şe')-lerin kı) nıcıi hakk.ındıa 
bu teh'~ke ~özlerimizi açmışıır. 

Kıra! bundan M>nta impar-.ıtorh.ık 
<amia,ıaın muhtelif parçalarına hiıapta 

hulunarak onlar arasındaki bağl<mn h;trp 
dolayı<İyle daha z:.ayıflaşuğına İ).lreı et· 
mi~. yaralılara ve harp esirlerine ba.şl<a 
bir m(-jla hiuıhedeccj?i.ni sö> liyerek, 
\ınai Ye ?İrat i..,tih<aldt.-ki artışı da şük
ranla kaydederek m~juı.a şöyle devam 
eımiştir: 

7.-ıfer biri bütün dünyaya şamil hatta 
daha hiiyiik mc<tılircttcrle karşıl.ı.ştıra · 
mktır. Bu mcruliyetler hw onları başa • 
ra.mıyacak bir halde bulınamalıdır. On
ları h;\şarmak için cccrübcmizden ve ana· 
nderimizdcn fardalanacai;ız. 

Fellkctli anlarında kendilerini bura· 
da kahul etmekle bahtiyar olduğumuz av
rupalı müttefiklerimiz, onların hüküm • 
darları, şefleri ve hiikümetleri bizim 
yardımımıza ~venıiyorla.r ve mernlek«
letine dönmelerine, şerefli '9'e hür bir 
Anupı'nın kurulmasına yardım edece -
ğimize inanıyorlar. Gelecel...;:clc..i rom.iye • 
ıimizin plinını harırhyacaklara bir reh-
1--er olın:ık Ü7cre karşılıklı gıt}Tct ve hiz
rnE't için ıııımımi bir plan hazırlanması ar
zu-.u ı;örüliiyor. f..,k.i hir Amerika Curn
hurrei,i, küçük hir çocuğun hikaye~ni 

anlatma}, çok se'erdi. Hrkaye pı<kı.r: 

küçük hir çocuk, kollanrula daha küçük 
bir ÇOC\14< okluğu hal~ bir dağa tırma -
n ı rken nnıdan geçenler bwa 50t'l1'l!U!Şker: 
.. Bu riHc o;ccıin için çok aiır değil mi? 
Çocuk cevar> ''ermiş: ''Bu bir yük değil 
ki, bu benim karocşimdir." 

İ~e biz de istikbali böy.lte biıt lıt.ardct 
1.tfmiyeciyle bekli>«>nız:.. Ve bör.lece hec
kesin ber.rhcr~ ada:let ve <uftl içinde ,... 
~ıyab;i«eji;i bir alon ~liıyor·w.. 

Udrahnda D&rla.n'm llıtiraheO :ndt• 
iı;in dua edileoekt.i:r. Bütlln fra.naıı "le 
ameıika.n yüksek: şaıhısiyetleri bu dl.n1 
merasimde ha:r.ır bulwıacak.lardır. 

Amiral ·Darlan hastaneye kendi o
tomobiliyle naıkledi:lmişt.l.r. Bir papas 
~ vazlfetl1 yapmıştır. Mada.ın Darlan 
hahemar edilmiştir. Faık.at geldiği 
zaman Darlan ölmüş bulunuyordu. 

Londra, da tefsir 
yapılmıyor 

Londra., 25 a.a. - Öğrenlldiğine 
göre General De Gaulle pek yakın
da Amerika'ya gidecektir. 

Reutl'r ajansının haber aldığına 
göre Londra'daki Hür Fransızlar 
umumt karargllhıncla Darlan'm ö
ltimi.l hakkında hiç bir tefsirde bu
hın ulmıı.maktachr. 

İngiliz mahfillerinden de bu hu
swıtıı hiç bir tefsir alınamamıştır. 

taarruz 
devam etti 

C Başı 1 in.el. sayfada> 
rtmız bazı meekiln yerleri zapt.et -
mitlerdir. Çekilraekte olan düşmanı 
takip eden teşkiller bir alman tümen 
birliklerini bozguna u,."Tatmışlardır. 
Bu tümenin kulnandanı ve 1000 ka
dar .subay ve er esir edilmiştir. Baş
ka bir k~mde kıtalanmız meskun 
bir yeri zaptetmlşlerdir. 

Ruslar hızla ilerliyorlar 
Lorıdra. 25 a.a. - Royter Alansırun 

husu.st muhıı.bki Ha.rold KJne yazıyor : 
Orta Don'd.a.ld. ııoV)let ta.arn.ızu şlm -

dl alman kıtaı.annın haklık1 bir boz.Ru -
nuna mUııoer olmııştuır. Rll61ar oncm1! 
dem~·oıu kavsal':ı olan Mrneroyo'yu he
men hemen sarmışlardır ve şır nehrinin 
batısındaık1 çevre üzerinden ilcrl1Yerek 
Don nehrını a-eçerı önemli dem!ryolunn 
ırilratie ~·a.Jclıuıyorlar. Sovyet ilerlemesi 
o kadar hızlıdır ki, blır çok ırıOda!aa 

mevzileri m.Jşman tara.tm<l.a.n kulııarııl • 
ma.mışt.ır. Ruslar bu cok tabkiıınM nok _ 
talan cevtıiyor ve bu noktale.rdaki al
manlann rl<:at!nl k~l:yorlar. Şim.d.1 ller-
1.lyen ruıs kuvvetlerinin M..1.1.lerovo'dnn 
ve Vorostıovgrad'a gldelı ıın.ıca önemli 
bir df'm !ryoluna ya.kın ol.d:mı:lanna '61>· 
he Yoktur. Ru;:Jar bu taaITUZda sUrıır!z 

ve sürat unsurlarından cQk faydalan • 
mı.şiardır. Ruslar 3000 ldlometreden 
faz.la olan bütün rus • alman cephesinde 
teı;ebbüsO ellerlınde tutuyorlar. 

Stallnırrad'ın cenup batısında durum 
düzelmiştir ve gevl!'elJllyen aııman hü -
cumlan llOrl 24 saat içinde tesirli su -
rotte ı>U~ürtülmüşt.Ur. 

Millerovo ağır topların 
menzili İçinde 

Moskova, 25 .a. - Royter'IJ hll6u:sl 
mııhabi.rt blldl'I'iyor : 

SovYct kuvvetler!, orta Don'dıa ts.ar
rtı7.Jaı-ının dokuzuncu ırtıniiru:ledtrlcr ve 
MUJerovo, sovyet ağır toı>l.annın menzili 
.lçlrıe ~Jştll'. sovyet atı.r tanklan 
ve hücum Jcıtn.ıa.n, MWerovo hll.Y&tl de

mt,ryolu mencczlnln 20 kllamet.re dofru
S'Ullda OH«>vi'yı ve 35 kilometre be.tısın
da Voleşino'yU jı,ıraJ ettikten !IOIM'a, şim

di kar t.lplJerl \'e bll7. gibi rüzgjlr1'\T a -
t'll!<ında llerlt'rnectedir. ~111Je-rovo. ht"r 

ao.at g~tık~'t' daha ziya<!{> tehdit klnt• 
ııirmektroır. Günde 30 kilometre hızla 

llcrlly<"II G<>ncraı Vatuttn ordulıan, çe -

v1one h:ı n •kt.-tlerln1 büyük bir ustaııida 
yaı>maktndı.r. 

Esir düşenler ölenler 
A.JmruıJa.r, şkldot.Jd mutıarebe.lcr netl

ct'6Jndc, çaıbucak teaı.lm olnKıict.adtr. Son 

24 saatte rueıar Jl'E!Dlden 16400 eatı" aı . 
m ~la.rdı.r. Bu, b1ır l't!lkorour. &t 1JUre11e 
90ki2 ~ ahnan eetrıl!riııl •lmıın 36 
bine cıianı«ır. 

Taa.rruıı -a Mıe. etr= a• ıra 
'8.)'ı&1 43 birıdlr. 

Abnenıl.'.11', Mlntle 'lll! ~ 1* 

&U't ~ - _,,_ •tlt
alcll' ~ ~. Ye

di ır!lndıe, ruııılar 263 tamk, 2!MO ~ 86 
-..ek ve binlettıe kıım1'0ll 'lll! maıı.-- ı 
tıutck elıe g~ ~ ~ ~ -
lem.i@lft"d.lr. 

Orta Don'de. kılrtıı!llıiaın ~ ıtrerı 
90'Y'Y'("t kıte.ıan, 1:ııuraıdııılı: maılrERier1!ı. 

bU>1llt bir loam mı, lıı!C.ıtı.kAm YflP!ll.ıılc ü
zere alnı anlar tıu-atmdıın tahf'lbeıt)llm ıı 

bu lınuşlardır. 
Dlter ceoııtı~ 8!mıın 80ll haber. 

nııre ıröre ruslar, Stal'lnenıd'ın !abrllka
l.ar bölıres1nde 1Jıeorlooıi1Jlıer voe eetırtıR .ı

maı ba.tl81ndıı. bazı ıriopeırler ve • . C'Ell'llll p 

batıd6 tl<'.'l kö:Yü aUrıııslardır. Medtez cep

ht'tllnde SOV)'etler, ~ içlrıe alin -

nwı alman ~ hÜCIMI eUTıck

tedirl('('. Tuaııee'ntn maı tıatıııı.ında da. 
mütıt maıman· ~1«1, I"l1llllrm .,._ 

klf'lluıç hareketi ~ Jmhıt oiull -
muŞtur. 

Sovyet Haberler Bürosu • 
na göre durıım 

SOVYet Haber,ier Bürosu llJ3lıl6.ı1 iMi -
dlmıL'lkted.lr ; 

CB:ı" ı inci =~ 
dumanlar tütüyor. Bı.ı k.ad.= -
ha.-><--ıra rağmen insan lutybu:ıı.n ~ 
yüı-ü bulma~ ısındaıki mesut l.€6adüt 
d®rt'1'1ıiıı tıerıkosın sokıı9tta bulundu
ğu blr gürıdüz saatine !''1.">tl&ma5ında.a 
ileri gelm.lştir. Erbaa ya.kımnda.ki '!'e
pe, Kısl&k ve Aladon köyleri de ta
maml~· ıe yıkılmıştır. Erbna halkı ca
dırlara yerleşmiş ve sıe:ık aşa kavUıŞ
muşwr. Bü tUn ağır ynro.lılar h86ta
nelere yollanmış, hafifll'rJ tedavi 
görmüştür. ~ıhhlye Ve-kili bugün ya
nında C.H.P. sı...-ns böl"esi müfettişi 
Zihni Orhon, Tokat mebusu C€'mai 
Kovalı, vali İzzettin Çagpar olduğu 
halde Niksar \ c Erban'yı d<>laşmış. 
yara1ılan görmüş alınan U>db rleri 
yerinde te-illk etmiştir. Eroaa hara
belerini gC"Zerken halktan hlri he) e
canla Vekile hltnbc-tmlş. başlnnna ge
len ou büvüJc f<-IAkC't!n tc.k t~llisi
ni hükümetin ve Kızılayın da.ha iJlt 
saatıerJndc ~ı)an yakın se'Vgl ve 
aıakasındn bulduklnnnı süylemiş, 8Cl 

<:eken bütün hNtı,.<;('ıileı:I adına t~
kür etmiştir. Vekil halka B<'ılanruıı. 
derin ve büyük oldui:unu. onu paylaıt
mıya geldiğlnl, hütün s1kmtılaTinı ıı 
gkleıilm ~ ve ıtiderilm-Okt.e cılduğııınc 
roylemjştlr. 

Hulfısi Alataş teOc:lkk-ril'ıden -
ra Samsun'a harekl.'t etmiıfür. :Briıe
a'dan ayrılırken .bana cıu be,aıuıtte 
bulundu: 

"- Sarsıntı çol< şiddetli ~ J'8ll>" 
rnıştır. Maatteessüf can 'km;yıplıınmJE 
<:oktur. Yarnlılann i'mdadına ~ za
m::ı00a vetlsfl<"bllmlşt!r. Kızılav'm 
gijnderdtm yardım ma.'12emesi vl'llrttn
de gelmiş ve e1ıliy<>tli <'ll<'rle !ıyi kul
lanılmnğa başlanmıstır. Binalar ftıze.
rindekl büyük hnrııblnin eısaslı suret
te dUşUnUlmcsi ~lesi vardır. Mthl 
ekipler biltün köylı>ıi de tıı.~ a
ğır ve hafif yaralılan te1lkik ~~ 
ve ağırları Sa.msun'a ve Ttı!kat'a ~ 
laıml!'Aardır. Hart! yıınıih'lanıı da ~ 
~umanlnn muntn7amM'I ynıpılmflllt'fa
rlır. RCHün n.rknııla,..lann dil<kaıfll ...., 
plA.nh mMa!s! tıı.ikdlre ~ır .• , 

K. Z. GENCOSMAN 

Romen hükümefi 
dışardoki tebaasını 

kırk gün içinde 

ıubeye ıağınyor 
BUkrC1, 25 a..a. -~ bic ..... 

raroame ile, yal-=ı ın-uedı.ı.l.-.>e -
ran ve aı.ıkerlik bbmetine tabi .....,, 4ıl 
~ıhiıt sebepler le tıecil edıiJmif .ı- iııiınıl 
>"<.'Slİ.dcn nuayoocleri bmw İaılııl. ......._ 
nılll i:Mtün nımen eebaaswuııı L e • 
.nıin neşri ıari!Unôem itm.- ......... 
R<-ya·da .IM0"1IP ~ .... 
,aıbderiAe müracw ~ • , o • 

Mdıir. y lllbımct :Menlldııed il ılı ...... 1'ir 

..me ile bııtJww dw - .... 

~ ~ ıın'9lhiuH k ' •1-.. 
çim guekcın _ _...,. •·· ; l ...... 

.lıeR.ndOO ııtaf<mililedede - ..__ 
1osiwıı !IÜl'atıe ~,. ınM: dm:. .. 
lwawwuc,oe aybn. hMdııet ~ ....._ 
.... hıııırp ~ -'ıı:rilır 1 o 1 • 

...tııı: edlb ı-- ......awc ..._ .._ 
('lıil ~ ,ııe ,....1 cık -- -
"' -..er.i.Jdııi..lecdcıııi. 8-~ ..... 
mcnbıJ '9C garri meııiml ..ıiİıPıı ~ -
o.e cıdilrbik.'<leği gihi ~-"
,. tııllıiiyccıind de ç4ars' d ...... 

Rııılmanfa'auı ~ .tf' « 

~I« idame emiği - 1± "• 
de 1ılhsıiıkle bulıuıııaıı r- •• ı... 
--- Jiiın»ü d ..... t 6 
ôır. ııuı.ı.r ~ o r n -

~ eeıiırmi}'e -~ J 1 1 

hava akınlan 
Orta Don bölıgeml'lde 25 mıkADu.rı.da Yem T>elhl, 25 n..a.. - Cla, Bıll!• ıt ı 

- Tüüü ! Gördiinüz mü ~ımıı.a 
~leni? .. Yolda gelirken vapur fırtına
ya tutuldu. Bi:z de "ne olur ne olmaz'' 
ded1k. Can lrut'(.'ltan yeleklerini PıİY • 
dik. Sonm<l.an varıur İstanOul'a 1teldi 
am.a, biz yelekleri çıka.rına.rı uraıtmurı 
huhınöuk ... Simdi siz. )-akamı.za yapı -
şıııc;ı meseleyi hanrladı.k.-

L'Sld letllca.mctlerde taarruzılaruıa ba.sarı ve JLlndlitıan'(takl ~ ••r.JiMl•--
üe devam t.>dı..'I'ek 4-0.50 mooknn n<ıl<.ta.:vı htlva kuV\l'Clkrt umumi lıaıel"aıfıtı 

ele ııeçJnnislerdl.ı:. Butııla.r ara&lllda Bu- td>IJ~! ; 
kwo~·.ıra. Ra.at.ıehove.rtey, Boodeliorka, Dil.n onuncu nm~~ ha?a lı::ılı:ıııılıt-
Dtryakovo, Fonlrıka, Kut~nlıkov, bölge avcıları &1rrı61\ mınıQl'l[.Vıııdııı. ~ 

merke-zlerinden bü:vük bir demH;ıol-u ı.s. da.k1 Jııpon tt~lcrlne hücum ~ • 
t.uycınu olan .r.ıaıoe-.·skaya vardır. c.llr. Heddk'!' ı;lddetle bonmtıwwı--. 

:\fanta.r tabanlı bir i ;larr>i:ııin ~ -
~o lira ch•a.nnda ~atıldığı düşiinülür..e, 
hu iki açık~özün bu işi fırunad3ıı de
,:11, ruğfütlükıen kurtulmak i9'ı yap
tıkları kolayca anlaşılır. 

25 tıkkAnunda 7.500 eı.1r alınmJG ve Amerikan. U<'aılclnrı ~en Ytm • 
böyle.liklc 16-25 !lıkk~nun arasında a.ıı _ a-ınlar )'rull)'(H'«1u. U(Wtlaıımadolı blllll 

narı eeirleıin laY1Sl 49.700 ü bulrnuotu.r. ha!l!ce sakatıanmııŞt.ır. 

M-nı tarihler arasın 172 tank, lh77 top, Laf:yo'ya bir akın yapıldı 
M.000 tüfek, 8'.! radyo lstasyoınu, 177 :ı: 

motosiklet, 1115 araba, 6783 at, 97 YlrYe· Çwıking, ıc; a.a. - Ameıika.ı.ı ~ 
c<!I< Vt! cephane deposu e-le g~lrtlmiştlr. lan .Wı ııık~ı Laş)'C')'ya bir :lklll ~ • 
107 ucak. 133 uınk, 251 muhtelit çaplı mışlardır, Hücumlar burarlaki ıı- mer
top tahrfüedllml4tır. 24 11~Anunda mu- danla.n ve antrC1'()1ar imırDte ~ ~ 
harebe meydanında almanlar 7000 dert mişrir. 

Altı alüminyumdan ve camdan İ5-
karpinler de y.tpılmıya haşladı~ ııö
re, hu ha<lisedeo soora, höa.PÇt, «."Yde
ki tencerelere ve sahan la:ra, }'3hlı t har· 
da.ld11nı veya şi~ere de "muık..lf)-et" 
olmak gereiceceğe beıızi Yot-

H arbin dördüncü 

fazla subay ve er ölü veımı.rtlı'. 

Stalingrat kesiminde 
KuşaUlmı.s' olan ask.erlerl.ni kurta.rmak 

için alınanlar Staııngrat bôla-eslı:ıdıe Ko· 

Noel bayramı telııliwvo sımnıtnde, üçü tank tümt·nl 
olmak üzere altı lümen toı•lıunış bu . 

Hıri<;tisnnl4: dün.,.·ast d5rdüncü 1,;ınuyordu. Bu kıtalar 12 WkkAnunrut 
Noel bayramını da harp içinde kuıcJu. kıtalıırırnıza karlı hücuma a-~i.)1er • 
yor. <lir. !>1uharebenln llk ırünlerlnde alman • 

E'il:iden htt hui~t.iya.n lilesi bu :ıer 98J'l ÜS'tilnlüaünden tll.Ydalanarak 
barranı dolayı~yle evioe bir çam ağa- lut.alarım.ızı b.ı.ra.z ıenıetmiYe ve blır kac 
cı "diker", büyi& küçüle heı:ık<.'5 Of1tUl meskun noktayı ele gectrnızye muvat •. 
cmı.fında roplanıroı. F:ıbıc ıimdi du • tak oımu.tur. Fa.al b1r milda!aa mu.ha
rum deii,U: harp ~ birçok rebenıderı 90l1ra kıta1arıınız alme.nları 
kmısclerirı ocağına, çam a.~c:ı yerine yıpratarak karşı hücuma ıecm!o&ler ve 
incir ağacı di.ki.lmı~tir. ~ zamaı:ıın- bunlann rnukaveınetlnl kırarak Stalln -
<la çocukl:ır kuoduralarını, ·N<'lel baba erad'ın cenup ba.tunnda 20-25 klkmıetre 
~etirdi.i!i oyunc:<~ kine hırdrnıı ee.M.ye atm1$lardır Kıtalarımız yeni • 
oiye • şöminenin yanına koy~. den bf.r kac meskun noktayı ele ııeclır • 
Hava aıkınlan yüzünden 1iın<li helki ml41ı.>nllr. Burılar orasında NIJrı.I Kwruııkl, 

cioe bu l.-unduralamı içioe uç* bom • VaaH~ıevaka. Kopldnkll, Kanıtına, Pa • 
ba-.ı düşı.iyor. r1J1,;laıya, Brlzavoy, Vlejn!ya - Kumskl, 

Noel m~jbrı iiınit.1-tt ve Yaitkı-- Rustov rı .. KlUrov vardır. 
le dolu. Falcat avnıPQ:lılo.r, Noel'de da- 12-24 Ukktlnun anuunı:\11 krtalanmız 
hi ümit beslemiyec~ lt.'l<lar b.ramı;ac almanlann 268 uoaaını, 900 e yakın tan· 
gilrün-ürorlal'. Bunu da bir ftılfMI?. ı:-· kıN ve 160 mutıt.eıtr çapta totııxw tah -
r.et~rı<leki karikariir çok ~ anlatı· ~P.trnlşlenttr. A~ lArltı.ltt arasında 
)'Ordu: aınıanlar !lllOO e yakın er Ye sırtı&y ımı 

Ç<>cu!nın hiri, şöminenin yanııııa """1n1a1f"!'dı... 

ı.:elmiş, dövünüror: Şimal Kafkasya'da 
- Eyvah! Gördiiuı"rz:. mü başım. 25 Uk1c:tnunda kıtaıarımız Nalclk'Ln 

ı:eleni ..• Noel baba bana oyuocık SJC• """11> oofruıoıunda taıırruz1'.a.rma devam 
rirtteğj y-te kundur.ıl:ırımı ahp ~ı;. ı e'lmiŞ!emlr. 22-25 HkkAnunM. 2.'>-SO kT.!o
tllm.q!.. meU't! !k.>rleml&IE'!' ve h~ meııkEm noık-

SA. - TJR...., t ~l!P• ..- ıct , ,.., 

~~~~~~~~~~~~~~ .......... 

DE>~. KMmm-~ıı. Mııııt tr, 
I>unrur'ıı ele ıı·~lnnHıl~. Aym tıv'ltı

l<'!' 11rıunnd:ı. kııaınnmız 32 tuık, 30 \Gp, 

sı; mıtrıılyoz, hln~len fazla tütclc, 3C>.080 
<lffi fnzln Nsck ve l>üYilk s;eyıcla .ma.JOM 
ele ll'('('lmıtslcr, 36 tank, 19 top. 180 21*'

ral)·oz, 31'~'5 otl'Jlll1obll tnht1bctm1$ler -
ııcne aımı m thJdC't zarrın<l:ı fi lmarnıınıt 

2\)()0 nskcr Ye ırub:ty kayıp veord~~. 

dtr. 

Orta Kafkasya'daki rus 
taarruuzu 

Moslmva, 25 a a. - Ro)'tcr ajam;ı.ıua 

hU5USI muhab rl o.'lkcrt vaz!yet! 111.1 a ·• 
retle hUllıoo t'\lb·or : 

Orta Kııtkas) a ôııkl ym1 SO\'Ycl '8. -
aıTUzu csrınsındıı atmıınlar ~ mu kYe -
metrl' grrl aU'mısl r \'e sovY<"t kıta.Jaın 

Kafkns ~ ım ..ıannn kadar tı2tınan ...., 
Alı..'it'de nüıa)·C1 bulan cl("I11lryoJunu Mı
ın..ını~n f')<' ırC'Clı'lıı şlt"rdi~. Bu ıaan-w: 

mrmnunlyı.>1 V<"'I'ICI bir &C"kllde ıtev

e-trnekte<llT. Bu ıı..-ıbııh yenldffi 4 kllYftn 
ele ~lrllt11{?1 hııhM' verilmiştir. 

Nalçl!k han.•kC'll, mevztı ve mfuıfent 
bir har<'ket deltlldlr. Bu tn.'.\..'TUzun bet 
)ÜZ ldlometre kadnr U7.aktn ~~'lln e -
d(!Jl Stal1ngrat \'c Don muhare'l>C'lerl ti-. 
rinde ~ blly{lk b!G" roıu o :ı.roktrr. 

F' ~h ldkıı bu, N !dk tnaınızu. 9lıa • 
l".ngmd'm e<mup-l>ııtısmôıı C<'n!Yan eılıı!ıft 

mutı~r. iştirak ctml'k !lll'f'!re oo ......, 
heden kuvvet lt)"lnp ~ aı6c • 
... oei lıl&. 



uı:us 

eşiktaş Ankara'da 1Sadabat 
paktı beş yıl 

CEMİYET HAYA Ti -- ~ -
MAHKEMELER 

Mahkillniyet karan 
Çiınkın c. M. u. Jijindea : ( B• ı inci myfacta l • 

...... olaa allka ,...ıamt. ou .abıodıJL 
Nluıbederi orudaaı kalchrm~ nlu ve , e
lli biidia ıpottUJan saran heyecanı 9Örl· 
dilrmqcur lıtıe bu anda Bqiuaş'ın An
bra J8 aeJmni sporla ilgısı olan her • 
bU eoktanberi hasreaııi çekriklen zevk 
w be,ecaoa u-.ıwıauş olaalc ır R 
,&idea böl.-a " Scadyom idaretinia 
tetebbüslerini Qll " aöcıiildea ...... • 
aıelr lbımdar. Bu bqlaogıçwı sonra bu 
hafta mac yapeaık a4unlar h.ıdtında 
oku,aculanmua biraz malUaıM •erece-
11a. 

Beşiktaş takımı: 

Ge119Jerbirliği takımı : 
• ,.. .. maclıınndıa .,., bir bdıo 

• ,. ..... "bı -- baW<mda, buodlll 
le W. &Kw YLI, aıbniyle ,..,ata 
....... ,. .. W: mnılc &miClll 
ei'ı !ı ' ....,. uııı,.. filuidlce 
lıa 8lk'ül cana ,.mqar. H• ne bda.r 
... ... mmaariJederiaia bqka 
,.. midi ft ..... abama JÜZÜ9dea 
"'"'-6 .. oı.,... kaybeauifle de bu 
.._ tabm llic bir Zllll*I zaafa clütii-
_. bk ..... olama. Niukim bu yd ._..,ek ....... ,...._ bu aık.am; 

.... .... bılyramımıı uçüocu ~ Ga-
r , ap pw ,..,._UllUD • kunedi 
lriı llıipi,le ,..,.... ft bAdiseli seçen 
........ macs b6t6a bir IİDir bozukluiu 
..., .... içlade - " Wcw Ue 
w Wlsili bir ~ ile w 4 • 1 sibi m&

• bir futda --.ııar Biribinne ,.. 
:ta. bir - ~ cereyan ed• bu 
.. -c. G.ocllr Birliii luılılunda &ahiri 

Jılr ..... ··~· 'o dolru olama,.catı . • .._w. 
IHt • 19C1 fuebol menlmlnla IO • 

...... ,....... miW lııiime tMÇlanoda. o 
- Aabn blrindal o1aral bu maçla
i"a .... Gqler Biclili ~ bir dere· 
:te alım;a. ....... iae miicemedi - • 
Wlhlıı,.clede .uu kimeaia birindlili· 

eliDıle "111\f,oidu. ltcc bu ....- ahuı· 
... ld -- 941 buiranıada TI1rtıiyıc 
llılıılnc:lllfil iclD Aabn'da lwtııatm•• " 

Birlili rMibiai ,...... TGdd· 
hldacW ....... & auıcu ...... ce

...... b6rOls bir cledilwdura .. 
.... ........ .... hMtrlanWır 
.. .,.. .... ,.... • p;..riyor ld 

Birliti. bilıua hariçıea plea 
iıllllll.ı.a JIPfsil mi~alarcla Anka· 

.... ,UZimi ti11cfürmütcür. Bu 
• ..,.. bir ...-.ffaluyede kartı· 

....... .. bir ...,.., Pk'emı,orm. 

Bi D bu ım Betikut UI kar· 
1U ı.ko ile ,_ ..... IDÜfl • 

..... ıthm« Rlza fbrahtm, ICet
lelıİll • ~ Hüı, RifM, K. Ali, 

bu --· Deminpor ......... 1 - o...,. 
16p cıkmıfCL Bu majl6biyec ınetbm 8Qıl 
avarajı UIUlüııü onaya a&aut. birçok mü
naluıtaJar. içdlıadar, lwvlıudao tonra 
l>eınirspor bir alulCOf 11cajında Galaca • 
w.ray'la lstuıbul'da Feoerblıb<e ..tında 
ıeknır luırtılatm•t w ba4em Tantc Özer. 
enırinle. Demiıspor bJed.ı Necdet ..... 
sında cılwt ne# ftl'fd hlclUe ,müDdeo 
bu a4ım milli küme tam~ 
ka,beanitd. Bu itilıubo Demıinpor'mı 
~'la soo temUI oıdpkcıı c:anlı hl· 
urabna bir kayoajıdır. Deminpor u · 
kımıne bu Wdise maani bir darbe ol • 
mutftL O derecede ld o carihcen IOllJ'll bu 
takun oyunculaıuu w bedhinlilı:, 6mit· 
•blik, devamla ma.affalu)'ebhrliiia bir 
lmiW olmuııur. 

Bu yıl Deminpor ..ıum- bhwa et. 
ha ıoplanmıı göriljolm. Banda aaae • 
n6rleri fikrel Ancan'aa (f~li 
~ Fikrec) sistemli ÇlılqmUIDlll ide
rini wzmemek ıniidrilrı dejildiı. 

Deminporlulann yarınki maçta tu 
kadtoyu almaları ihdmaJi ftldır: 

lsmail • Şevket, Nwi • Fahri, Fahri, 
Memduh • Mebmec Ali, Maaıafa, İbra • 

ham, lbrahim, ·~ 
Sol açık Mebmec Ali G. T. I!. liiDcle 

ı:aJebeclir <re Galaıuaray'111 nfd IOiaçı • 
iıdır. l'lıkımın Murat, Celll ft Abdul · 
lah ile uhi~ edi.lımni münıkiitı oldujıı 
gibi, deminporlulann lmnbuıl'cls bulu
nan Büleod"i de buraya pdnneleri mub· 
temeldir. 

Deınfnpor 1 .. UllUftlft BeJlııut tılkı• 
mıne U.,ı iyi <re muY&ffııkıyedi bir ne
dce almMım temenni ederiz. 

Hakemlere aelince; Mlae Fuıbol 
Aianlıjı ıter* Anbra'da buJumn Betl1ı· 
tat kulübnn6n reiliyle w aenk• Genç· 
ler Biriiji. Deminpor mGme.ilJeriyle ıe
llUll etımit ft ilıi tanılın lllUftbıbciyle 
bu ınüMıbakalara Ziya <>un ile hu.... Tu
remeoi hakem olarak MÇmİp, 

Gerek Ziya Ozan w ..-.. hısaa Tü
remea dikiilC w bi&anl bnııberleri, _. 
kullu s&ütJeri, liiradi .. i•bedi bnr
laıiyle ..,vdleri de .oyunmbın da raı· 
min edeatc aıbdatlardtr. 

Serifiler ve sporculu da hııkemJe. 
rimizi biı YUaflariyle luırtılar <re onle • 
nn tııkdirlerinct, ı.em.ıp bk hillia ze. 
bana 01-a~aa inuıırlana • ki bu 
- ııksiai cfütii_,,fz • bu a.uarteli 
ff paar g6aleri OlllUG ft dolsun bfıNr 
ıpor ırün6 )'llll)'U'Aitz ckmeWr. 

On Dokuz Mayıs Scedtc--'a b · 
biHyet " htidadann1 bk defa daha ~ 
recejimiz Beol uıll. Gencferbirlifi ..e 
Deminporhı kardetlerimize ft hlkemle • 
riaıize 1-tar'ılar dilerb. 

Ferit KARSLI 

daha uzadı 
(Bqa 1 iad tayfada) 

ta ittif aıkm •adebnie olduğu 
tam hüriyet Ye hikimiyet tart
larma tekrar kaYUt&caJr olan 
lran, fark ..... jnd. deYamlı 
bir bant na•mmm batltca da
yanaklanndan biridir. Afga
ni6t ... 'm, iç •• dıt sorluklara 
utnıma.lcaızm, kendi ilerleme 
Yoluna takibetmekte obnHm-
dan aevinçliyia. • 

Tilt Habk lnnaan 
19•2. 1t•J 

seri konferansllrıadan 
Blrinclsl bqQn Drı, Tarih - Cot

rafya FaıkülteQııln 347 numaralı 181<>
nunda ııaat <15.38) da Ankara Hllkuk 
FakOltest dekanı Ordlnaryfia ı;>rofe96r 
Ahmet Eaat ArlebWc taraırmdan ve
rflecektlr. 

Mevzu: "akttlerde muvmaa ve tat
bikatındaki şekilleri,, dir. 

Herkes aelebillr. 

Stenografi dersleri 
Halkevi Reislilinden : 

Polfa Enstitii.aQ ötretmenlerin -
den Khıın Arar'ın idare eltili Sto
norafl kursunun ikinci devre ka -
yıt muamelesine başlanmııtır. 

Aqa.mlan aut 11-19 aruında 
.c;sterilecek dersler (20) aaat .U. 
recek ve (1) ayda sona erecektir. 

Deralere 28. 12. 942 tarihinde 
bqlantlacatından bu aqam saat 17 
ye kadar Evimir.: Sekreterlltine bq 
vurmalan rica olunur. 

Acıklı bir ölüm 
IOlllJ'tn e*1 aUeJertnden Anlıara tc

ra Retıd B. TalAt Tokuıl'un lra71ft vall

de.ı an. eemı. Seıtmata evvelkt aece 

Dünya milletl•inclea bWç. 
,.... ölüm - kal1111 daYUI ba
hia menua olclu tu etaiz •• 
büyiik facia, Sadabat devlet
lerinin amırlan etrafında kıp
kızıl köpürmekteclİI'. Bmumla 
beraber, dörtı. miukmı imza 
eclee ba deYletl•, ........ i ba
nta hizmet etmek Ye keneli hü
riyet •• ,,.rtlarma. korumak 
da•aama, 1937 de oldutu P,i, 
aadıktırlar. Paktm yen· bet Yl
k ~inde nihayet bulacatma e
min olmak iateclitimiz ikinci 
dünya harbıirJn. misak millet
leri için yeni tehlikeler kayna
iı olmamuını •• dört deYlet lıa>'ata ~ J'lllDIDU9tur. o.ıumt 
araamdaki do.tluğun. gelecek dün cum -.nazını motealdp Hacı -
barq düzeninde bir hizmet a- ba.YTam camı.inden henıterUeri ve dolıt· 
mili olaaumı clı"]eyelim. =:~ ~ ~ 

Falih Rıfkı A T AY zarııtına dıefnohmmueıtur. Kedıentlde 
aUelılne bu •thtı ctlleril. 

Ankara meslek ölrelhn 
ohlundan bir grup 

Kayser' ide 
KaYHrl, 2IJ a.L - Memleket i

çinde bir tetkik gesı.i yapmakta o-
1-.ı Ankara mealek ötretmen me.IL
tebl profeeör ve talebelerindn mtı. 
rkkep bir gurup dUn Sivu'tan bura
ya relmi,lerdlr. 

Bir doğwn 
Sehrtmls tOecanndan B. Hllcmfııt Bal. 

11'8.ııer'ln bir otlu dtlll)'IU'& ıreıım.ur. 

Ana, ba.b83'1 Ye bCb'Wc baba olan lınılr 
tGecanndaıı Alt Haı'dar Alba)tralr°l teb
rtk eder Y&Yl'U)'& ~1* .. Madet dlle
r1L 

MevUld 
Swslli babamız Kanta.riPe 81ı1ce

tlnden Naim GOdQ.11Qot1u'nun ruhuna 
ithaf edilmek 02ere Zl ll'kkAnun 1942 
pazar snnn ötle namaıandan sonra 
Hacıbayram camllbıde kırk mevlQdu 
okunaeatmdan akraba ve dolltlarlyle 
arzu edenlerin teerlflerlınl rica ede-
riz. GQdUllOoilu alle91 

, ... fi)'Ada pz yatı ......... IUC-

lu ç.mı.n'Dlll Bujday paan ........ -
9inden Ali oilu ~ D.ialer balıtr...ta 
Çaman Aaliye Ceza Malılcemetıinde ,a • 
ptlan dun..-ı IOINDla: MAit Korwmıa 
ıc..- 32, '9-3, 63 6adl a-"+Weri 
mucibince oa lıin ailr pena ~ ile 
malıkUmi,.dae wı tr.eyfi,..m u. .... 
teliyle ilAnuıa 28-lo.9oC2 caillı .. 1041· 
762 .. ,.. ile karar veri'ld. 

Mahkillniyet karan 
Car4ı.n C. H. U. lijindea: 
Eliocle tne'YtU1 93 ki.lo 600 Gr. yüne 

heyanneme nrmeınStea aJClıa Çmılun • 
D1D Talı~ auıhallesinclen JJ.ncı Hü-
9e)'İlt o~ KAmiıl oilu 341 D. 
Recep Hwıoilu b.W.ıoda (;Mılcırı A .. 
li.,e Ceza mahkemesiade yapılam clurut • 
!DUi sonund.: Milll ~ ıc
DUI! 55, 14, 63 wı T. C. K. IUl 55 ind 
lMddeM mocibiııce oa al11 lira ahmıt ku
rut ajw PMf' c:ezuiyle ~..,. 
keyfiııetia Ulua aazetaiyle Htıı ... 16-11 
-942 tarih ..,. 1083 S&Jile brar wıril • 
ım.ür .. 10990) 7027 

Mahldimiyet karan 
Canlun c. llılllıddehımumlUtındea : 
Fazla ~ ma.ntta.tw. aa.tmektarı 

.uçlu Canlw'ı'nm Tat.ııpına.r ID&ba.lole • 
alnllden llılmt.ıta otlu 827. dolumlıu Sa· 
dJık Denli halcluftda Caııkın Aaıı.e Ce. 
~ Ma.bkemenld )'&llıluı d...--naa 
ııonunda: 1lılW1 K.onuıma Kanwtuııım 82 
M. D. :19-2, 63 cf1 maddall muclt*1ce 
YllZ ~ -. atır para cezan.yı.e mahkQmJ -
>'eUne. Qç u mUddet.Je baııslne, br u 
ticaretten menine ve o kadar müddet 
ctWdcAnınm kapatıımaama ve 82 Ura 78 
kunıeull ~ ... ~ 
tJıu. ıruetmb'le ilin- T·ll·l.9G ta • 
r9ı ve 1067 ...-e kanır ..anı.ar. 

Mahkmniyet karan 
ÇanJun C. K. U. lltiaden ı 
Pula fi)'Aila bqd&y satmaktan 

suçlu Kmlırmak nahiy•lnlu Sa -
ra,ycık köyünden Bekir otlu 318 
D. Selim BölUkbatı ve BoyaJca kö
yünden Yuauf otlu Yuauf Selri, 
Smıgurlu'nun Çadırytlk köyıinden 
Ali o&'lu Mehmet !tak ve İakllip'in 
Karadibek köyllnden Mehmet oilu 
Ali Kuzu ve Sungurlunun Beidat
lı köytlnden Ömer o&'lu A.ılr.: Sırrı 
haldannd ı Çankın asliye ceza mab. 
kemeainde yapılan durutmaları eo
nunda: KIW Korunma kanununun 
az, 59-3, T. c. K. DUO 66 inci mad
deleri mucibince Selim. Ali, Aaiz, 
Yusuf'un onar lira ağır para ceza
slyle Mehmet'in de altı;vtla altını• 
kuruş atır para cezaalyle mahldl • 

Voleybol ve basketbol 
müsabakalan finalleri 

Profesör ve talebeler burada kaL 
dıklan müddet sartmda SUmerbank 
ber.: fabrikası ile tayyare fabrikası
nı Ye tehrlmlrln dlfer (ÖrUlecek 
yerlerini ır:er.:mı,ıer v~ bugün Kınk
kale'ye ~t.mek üzere thrimir.:den 
aynlmıılardır. MilUlonma 

mll*emesi• Yerilenler 

mlyetlerine ve keyfiyetin Ulus «aze 
• teıriyle lllmna 25. 11. 942 rin ve 

1100-822 sayı ile karar veıiknittır. 

Birliklerin toplantılan 

l•+vt, 2' (TeWcala> - l6lliı Karneals 'ft fula flJıatla ekmü 
w ibr'8C8I biriikleriııin Jlllıılr ..,.,....,..._ attıklanndan Ye aahte karne Jwllu
n 1 .-••••ıda ~. daklanodaa clola)'I Killi Korıuama 

nuıhk._iae Yerilenler •aulaı'dlrı 

Okul Spcır Yurtlan Uc RllP9U Bu • 
kanlıtından : 

Okul Spcır Yurtlan fllClıol mGMlıeb· 
lanna 27-U-19G J>aaal' sGnll Anan • 
lf(lc:Q l&hMında ... tıdl.ld ~ IO
re devam olUDacübr. 

aut: ıo da 
Y. U. O. - T. M. C Yealleblr Lllell 

HMml: 
uur ATAC 
Yuı ıuı.lmDı.rt: 

NeJal,. ZIF& 
au&: u.ıa c. 

Atat.Orll LIMal - TecD LIMal 
Hakan: 

CDIALE'rrtN KANKIRIOZI 
Y• ball-181'1: 

Ahmet .. llnnell 
n.w hakan. etretmen ,.. 1a11a 1m. 

mı.eri H Tursut 'hmel'tn tam valrtJn· 
de l&Jlacla buhmalan rica oluDUI' • 

Bir kaatil yakalandı 

lsraabul, 2, (Telefonla) - 1939 .. 
aesiade Elbıj'uı Hafsbea lıö)ıündm b
clıuı ,üzüm1m 1roa9'11U M.-fa ile bn-
11 Hadce')'İ ......-Ae 6ldüriip lrlıcan Naz
mi buain Ey6p'• çatıtmııkıa olJufu do
"- fabrilaılmcla ,........ 

Malta'ya blr~ok 
yeni kafileler vardı 

l•eaderi,e. 2' .... - Mmea',. .... 
tadılit kOcik kafilıeleda l&Hmea ... • 
lDUI üzeriade admuı ~ mOhıiaımM 
" aıabıeme ihtiyacı birçok afl- içia te
min edilmifdr • 

[.l,ya'da bul &... Usleriala m6ttıefik. 
ler taNfınde6 iyali ..,..,_ kafileltdnılea 
bazıJaruun clntınanuı ea küçillc bir izaa • 
na bile airaımk11*8 M.ha'ya YMIDUI • 

ru m6mküa 1ulmıf1U. 
Alrdeaiz'deW iDpıiz filola bıı ......... 

18111 Amiral Horwood AWmia'deki .... 
rt durumda bmule .... bu dejqilda 
haldgırıdıo demeçıe buJumrıık MWıııind. in-

Postanenin kasasmı Pliz onhaluaun ileri bankedade muvaf. 
soyanlar mahkQm oldular faık olmuı müuefik fiJolanam ona Ak

daaiz b6lpllioda ,.baq,ıa 4nfelımuuu 
t.ca.baı. 25 (Telefoala) - .... ıeaUa eanlt*. Bu yaziyeam lscifede • 

aakliJM dainıaiaia kawanclııa 5.000 lir• ... Maha'ya kiicilk ,... aWtıeedıtiı kafi. 
calM s.ım .. ubdq1 Ahmec'ia muha· leler a&lderdilc. 
kemeleri _,.. enli. Silim 4 ,.ı ala ay, Şimdi yapecaltmız il Rommel kuv· 
Ahaıec bir ,.ı akı siia baPM IDlbk6m oJ. vederinia Tnblus'ta deniz )'Okı ile tılk· 
dular. ft,.e ......... ımai 0-...ar. 

KORKU 
Yazan: Carltoa W allace 

T efrika No: 40 

Yenqebir A~ aoltak No. 17 de 
ekmek bı1ı1i1 Munata K.öe'otlu, 10 
adet aahte kame ile ekmek alan Zi
raat EnatltU8U çmıqırcıa Ane 
DemlraJ', 60 adet memur ekmek 
karnen kuponunu 80 lira:ra utan 
makinJat Ahmet Kalender baba81 
Sllleyman Kaiender. karneeta ekmek 
utan ~nl HA.ide ekmek bQil Zeki 
Tartaç. fazla tıyatla ekmek atan 
lneaat amelesi Alt Yurdaer. 

ZİRAAT VEKALET! 

Bay Münir İsfendan'a 

Ziraat V eklletiuden : 
Tanua Keyvab ataçlar fldaulı.tı 

mlltemetlll'iue tuta olunan Künlr 
lateudan iUıı tarihinden itibaren on 
gUn içinde vuif•lne baflamadıtı 
takdirde mQtafl addedllecektir. 

(10992) 702' 

Memur alınacak 
Ziraat Vek&letluden ı 
Vek&letinWı merkea tetldl&twıda 

münhal 60, to <re 16 lira tıcretle ban. 
me dahli k&tlp daktiloluklara müu
baka ile memur abnacalırtır Ona 
mektep meauau bulunmadıiı takürde 
ilk melııtep meaunlan da müaabaka Ue 
lmdıhana ıttiralı ettirilecektir. Httaa. 
baka lmtlham 18.H.Ht paaart .. i ıra. 
Dl saat 14 te J'apılaeaktır. A*erlilde 
allkaaı olmıJ'&n taltplerln Vek&leti. 
mb ZaUtleri lllldtlrllitla&n alaıcü
lan it talepnam..ınl doldurup ll•am. 
la Yeaikalariyle birlikte tUt Mt ta
rihine kadar Zatit1erl Htldll'lttttıD«' 
mtlracaaı etmeleri llb ohuıar. 

un 

Ankara A•llye tldDct Hukuk 
'Mahkemelllnden ı 

Mtl1t M. V eklletl haJ'Vm hastane 
ilinde Geoıye Mutaf malıkem979 

mUracaaUa ı.ıam dinini kabul Ye 

adı Emla olarak temtlJ'e edDmlt 
balundutundu nutmta ;vudr Ge -
orp adının lDlpia olarak dellft1 -
rilmestnl 1.temlf obruıkla cJhaatn• 
dunlfmui 8ClllUDda ...... ..... O

larak delfftlrllınMI" 'N aat.a 
taçtline lL 12. 942 rQntınde karar 
verildiji ilin olunur. "3 

Bugün 
Ulus SİlllllllSİldl 

Rekabet.. intikam.. Kin ve 
ihUrMlana 7&r•ttıl'ı elem ve 
ıztırınlann en acıklun. 

' • 11111111 Plak 
Kalpleri teshir .chıcek bir 

macera.. Herkeai hanm ede
cek bir hayatn hakiki romanı.. 

Artist hır: 
Olga Tcheckowa 

Albrecht Schvenhals 
Kamilla Hornn 

2 - Ylldır111 postasl 
Büyük avanttir filmi 
Artist : U ek Jonea 

Aynca: MİKİ 
SeanRları H.30 lT.JO -

Kmmzı Çiçek 
16 • 19 YILDIRIK POST ASI 
21 ete KIRllIZI Ç!Çıı:K ye 
MIKt 

Telefon: 8294 

DOGAN 
SlGORT A ŞiRKETİ 

Türkiye'nin öz Türle ve en büyiik 
sigorta şirketidir. 

DOGAN 
SİGORTA ŞİRKETİN İN PRENSİPLERİ : 

lıte doğruluk, 
Muamelede çabukluk, 

Ödemede kolaylık 

DOGAN 
Yurdumaaım ı.. ,-erinde her~ aisorta •---llılı.aaai 

J'apm.Jctad ... Tirkiye'nia .. mühim amM, 1•1ıı1•ı..ıııılıll1L., 1i
cari müeeıeeeleı iuia aic-talan • 

DOGAN 
tarafından yapdmaktachr 

DO G A.N 
ı-am.ı-. zelzeleye 1uırp~...-. 

etmekle beraber, zelzel.,de1a mıiit.enllit ., ew .. ..._... 
larmı ct.W taaniın ecleır. 

Z - EY etYalan hınızlıfa kaqı ~ eclilmeldecr ... 
3 - Banka Ye yazllume • • ...... nesclincleld ı... .. r 

içinde halanan tahYilat. paral• .. diW kı1ii1Wds de 
h1n1Zlıia kal'p ai..,.u eclilmelıtedir. 

' - Binaların yan...,..._ mütenıllit kira zanrlan 
aisorta edilir. Ataitdaki 

Doğan Sigorta Anonim Şirketi 
acare.lerine miinc:..t ..... 

Dofan Sicorta Şirfceti Ankara Umam Acmtalrlı 
Telefon 3659. Anafartalar cadd.i No. 111 

Doiaa Siprta Şirketi Telm• B..,_ TtıleloDı 2887 
W.. M.,.lanı Koçak H.a bt 1 

Havalarda 50.000 kilometre 
......................................................... 

Resimli seyahat notlan 
Yazan : Ahmet Emin Yalman 

Ahmer l!adn Yalımn Afrika, faplrere, Ate1 Adisi, Kamda, ~ lhW 
A.duı, K6bııo, Bnzi1'8. Sadm ve M111r'a ,.,alı lw; .. _, ... _. 
ı.u.1ıı1aap ~ ...... bııı ......... 
Harp IMW!JID 111 ıürlü lliirlil tıehllcelıere alliDır ....... ,...._ .. ..,... 
.. nnd.w ulmtwaca demolma ınemJebderinıln ..,., - • ılıııW ..... 
6lreamit ve d&ntmıa JM'llll1 luılduadıa eenıflı a'M'tıeı• a1m1f 6'wc • 
A1met l!mitt Yalıwı'111 ..,.._.. bi,& ~ ._... ...... •+ s ... , 
bir .-dk. Çocaiuaına cılıuraıP iPD -..... ~ w tıllrll ..._ .. 
ni1'edd bir eser bul• ••wM& 
Caba forma De cdr.,...Ml mlftnılladen ...,. "-Pca w 
~ --... ,..... .... 11..s .. Anda -.. 1ıı•ec1C11•-lllilia 
ediniz.. 

JIORMA HJ!lt YBRDE B1!S IruRUSTUll 

Kirahk daire 
YfJDileldr, Demirtepetle 3 o

da, mutfak. hav....., elektrik. 
ban,.o ve bir ~tar mobftye. 

l llllM•ll•raca••a•t:•12• ·1·4•aram••"r.•et•:•86M• .. <nJIO ProsNm ,,. -ılııılııet aat ----..._, 
(Y1 .82 WcıudCllnOılfl ~ 

111111111111111111111111111111111111 oır 40 Aj ... hzkı.-'81:• 
- - (YIJllJ 

5 Dr lly'•-' ·--- bzd = 08JIO llDıdk .............. t1'9.7 : • BtanRRUU : ı.a.ao~w--''JIMlt._ ... ! 
5 Aaafartalar ltCJll1& .... No. 5 12.a lllıllk: lranl* ...... .SJ'l.ıı = l4 Wd Pıaalmo aput1m1111 kat ı. = ıa.«ı .__ ....,.._.. = Pazanesi, pqıımba .. ~ = 14.00 llOlılk: Taııtrıoe ......... 
: ıcunleri -· 16 • 19 arualda bu- : 14.15 Jılllmllr: ~ Bn 2 
: ıtatını 1r.ba1 edea!kdr. : (91t. btaan KQnoer) 

5 Telefoa "2591 .. ile rmdeYa 5 1> r. PGp,v: O--. 
: •lınmatı rics olunur. 408 : ~> r. lkappf: (Ev ...,_., 

i111111111111111111111111111111111ii :"1--..-: "bolln" ......... 

b&Je. No. 1, 2, .. " 

• dolnl bulualGr m-T. 
1a.Ge ~ (VQcudllımOIJI ....... .... ,. 



Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Kuı yemi alınacak 
imde As. Pa.. 1762 5&. Al. .Ko. du: 
lO ton kaplıca ile lO eoa dan (kut 

yemi) pe.zarhkla alıaacakur. Ellerinde 
malı olanların ft satmak isciyenlerio OÜ· 

muaeleriyle birlilue her gün İzmic Bele
diye kartmodaki Sa. AL Ko. na müraca· 

1 
Koyun eti alınacak 

__ D_e_vl_et_D_emır_._Y_o_ıı_an__ 11.x. v. 1 No.ıu Satıa Alma Ko
mtayo11undaııı 

38000 kilo sığır eti 
alınacak 

~ Garnlzon Saun Alma Ko-
atWı. (10932) 6970 

lbunç ıcın 38000 ıcuo aıtır eUDe aıa- Odun alınacak 
SUDU talibi cıJanadltından tekrar pa- BilyUkçekuıece A&. Poa. 1010 Sa 
1P cıJca.nbnıaur. Pazarlıtı 28-12· Al. Ko dan: 

Bilyalı yatak alınacak 
D. D. Yolları Umum .MUdUl'l~ 

günden 

~ı ııunu eut 11.30 da n . Komiıycnda mevcut evaf Ye teralt 

.Mııbammen bedelleri ve ımıvak.. 
kat tenunaUarı aşağıda yaaalı 2 lia
te muhteviyatı bilyalı yataklar 16. 
2. 1943 puarteat jCÜDÜ saat lS.30 
da kapalı aart uaulü ile her liste 
muhtevıyatı ayn ayn ihale edil
mek uzere Ankara"da idare bin~ 
da toplanan merkes 9 wıcu komi.a
yonca satın almacak.tır. 

ca.ktır. Mubammen bedeli 38.000 il· dahilinde kapalı u.rf uıullyle 600 

ve 
lan h« sün komla.Yonda •örillebl • 

. ı.t.klılıerln ihale ırtUıQ ~ 
ıplll,gnınaıan. (10953) 69ln 

Sığır eti alınacak 
lzmıc Belediye karpııodald Sa Al. 

. dan: 
C:ınlİ: sıjır ed, oıiluan ~.000 kilo, 

y ı 80 ıu,., Mu. Te. 2~ lira. ihale 
u. -4-1·9"3 pazanni, saati: l-4. 
Cinsi: ııjar ed, oıiuan: 30.000 kilo, 
11: 80 lu,., M. Te. 1800 lira, ihale aü· 

: 5·1-9"3 salı, saari: •"-
Yukarda cins ve mikıan Jlllı. olan 

kalem sıjır ebnin eksiltmesi kapalı 
,.pdaaktu. bsaf Ye p.ruwneai 

bul, Ankara LY. Aınirlilderiylt ko • 
· syonummda her gün ,örülebilir. 

Tl'klif mekcuplannıo ihale 1Utinderı 
bir aaat elnrel komia,ona Yerilmesi 

'dır. (Ul865) 6906 

20000 kilo sığır eti 
alınacak 

~e Ganusoa SL .AL Kom. 

gh~:,aQ içla 20000 1cilo aıtır etiae 
e poü talibi Çllunaciı&'mdm tek 
puarbkla alaaacaktır. Pua.rlıtı 

-.. 12. 942 paaarteai sünü aaat 12 
Je ;Japllacaktır. Muhammen bedeli 
aoe>oo lira kati teminatı 3000 Ura. 

r. J::ftaf ve ıartlan her sün ko. 
onda cörülebillr. bteklUertn 

• S(lntı komlayonda bulunmala.. 
(1095.2) 1991 

45 ton sığır eti alınacak 
QM=Wnle Gu'llDoa sa. Al. KmıM-

,___ılaa 1 

ton odun ıatıo alınacaktır. Muham. 
men bedelı 20.000 ..e temhatı 11100 
lira.dır Eksiltme 29.12.9'2 ıalı ıilntl 
$&at 16 da BUyUkçekmece'nln Hofde. 
re köyündeki 1010 Sa. Al. Ko. da ya· 
pılacaktır lıteklllerin mukt'lr güo 
ve r.a11tten bir .. at ene! teklif nıelı. 
toplarını komisyona vermelrrl. 6750 

Araba yaptırılacak 
Tophımc M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
I>iııııil ve .. ı:.n demiırleri allkadm 

dairece verilmetı: üzere 300 adec Silk& ara
basının puarhkla eksikmeti 4- 1- 9·0 
puan.esi süaü UM ı-4 te lsuıobul Sah • 
paanndalci komisyon binasında yaptla • 
cııkur. Tahmin bedelıi 56805 lira oJup ilı 
tmıimıı -4090 lira 25 kwuttur. Şaruıa • 
ınesi her gün komisyonda görülebilic. Ve
ya 3-41 kurut ınukabiftnde alınu-. istekli· 
leftıı ~Ji gün ve şaatte komh~ mü • 
racudr.n. ( 11000) 7038 

Koyun ve sığır eti alınacak 
Kücah,,. As. Pot. -'925 Sa. Al Ko. 

dMI : 
Üç aylık ihciyııç olan ~ bia lıi1o ko

yun, ~ bitı 1ı&lo sıjar eci 28-11·9"2 cari· 
hiodc kapalı zarf UIUlü ile ~ va
zedilmiı iee de calip zuhur etmediiıiocleıı 
kaouaua ~- aıaddnine revfiba ymi • 
deG ebil1111eye konulmuttur. Gene calip 
~ıjı.ndM ekailııınenin makilt ka • 
- ~. madde9ıinia IOD bendi mucibicı
ce a)'DI ,.nJar daıiırmiade 18-1·9"3 cari· 
biode puarhkla yapümuuıa bar veril· 
mifti,r. KoJ1U11ed1Ut 15 ee sıjar eei tuC 

15.30 da ahmaluu. Ke7fiyec iüa olu • 
11111'. ( 10996) 1°"2 

Tavla halatı almacak 
.bıtOac: ic:dlı 45 ton •ıtır eU alınaealc· M. Jııf. V. Satın Alma Kom. danı 
. ~ .uno t&Ubl clkmadıtındul latanbul 

PUU'lıtı 28-12-1962 puaı1.e11 Beher adedine 20 lira G7 kurlJI 
aaat ıo.ao da )'al)ılacakbr. Mu • tahmin olunan 1000 adet tavla ha

--- bedel! 4llOOO Jılra lr&U t.m*"8 • !atı 4. 1. 943 paaarteai gllnU ... t 
eTllO ıw.dlr. ıcv.ı " earUan _. 15 te İatanbulda eakl Sahpaaann _ 

daki Kom. binasında pazarlıkla aa
~ s6r1lleblllr. f.tAılt1He • tın alınacaktır. İlk teminatı 1542 

9'&Je a1ln11 komıllQlaıda bulwmıala. lira 75 kurut nilmune ve 1&rtname. 
(10954> 6891 si her giln komisyonda ıtör111ebillr. 

Odun alınacak İateklilerin belli giln ve aaatte ko
misyona mllracaatlan. 

M.M.V. 1 No. Sa. AL Kom. daa: (10997) 7041 

Ataitda cim .,.. ıniktarlariyle cahmin Koyun ve sığır eti 
elleri .. lelllİnat oı.iuarlan yazab o- kavurması alınacak 
oıaddeleriıı ihaleleri bizalanoda &&- Erzunım A& Sa. A.l. Kom. duı: 

"len aün!enle Kom. da puarbkla ,.. 725 ton koyun eti kavurmMI ve 62 
laaıktır. $artnMıe her ıüa öiledea n- ton .. tır eU kM'llnDMI pazarbkla 

LMn. da aöriiJebilir. tı.-ıileria mu- milnakalaya konulm111tur. Milnaka· 
"fllkitte müracaaılan. .... 6. ı. 9'3 çartaımb& snnu laaıt 15 '°°·000 kilo odun cahmia R,.u 4.5() te yapılacaktır. Koyun etlnlrı tahmin 

cemioaa 9225 ihale -"\.oü 2a. 12 bedeli 2.177.000 Ura oıuıp kati temlna· 
•-· · tı 131.310 liradır. Sıtır et.Jınin tahmin 

2 15 ce.. (10950) 70U bedeli 15S.OOO Ura ohG> kllltl teminatı 
Kuru üzüm alınacak 18.000 liradır. Sartnamesi her rin 

AL Pos. 920 Sa. AL Kom.dul: ...u Kom. da aörQlet>Ulr. ı.teklllerlll belli 
sQn ve ..ıte temlnadar:b'le komJa· 

Ku&la uı-t un!iıvle 400 ıoa O*Jı' • yona mllracaatJan. 
. ... -. ... QaUm •blı alına~. Evaa1 (10999) 7039 

b....a earUan komia>'onda aöı11 • Kuru inri.- almacak 
• 400 toa kunı UzUm toe>tan Dlr __. 

•'llltelldll19 lıbale edllebllecetl si>! da.ha az lstanbul As. Pos. 920 Sa. AL Ko. dan: 
ı oa lr.tekll cıktıtı talı.dlrde Ilı& • Kap.Is zarf ...Wil ·ı.: 300 eoa kuru 

~ıl&blllr. Muvakkat temlnab 18870 indr AllD ahnacakur. !\'laf '" bUIUli 
• lbaJM 30-12·.1942 C&J'IUDb8 sil· pnlan koaıiayoada s&GJebllfr. 300 coa 

mat ıı ek )'&lll1ac&lmdal lılteklil• kunı lndr copun bir bcekllye ihale edi· 
ihale M&Und«l bl aaa.t evvel te • lebileceji gibi daha az miluuma da la

" ısıu melıtuplarb1e Hal1>b'e- tekli .,kttjı cakdirde ihalesi J8Pllacak· 
Cl. 8b. Ok. Sa. AL Kom.na mQra • ur. Mln'akkae ceoıiaae 15030 liradır. 1 • 

Uan. (1Gn0) 6'n4 balesi 30-12·9"2 C'afl&Dlba tünü ıaaı 15 

Kuru üzüm
.. almacak te yapılaaıjıodao iueklilerin ihale 1&a• 

tiodeı. bir suı evvel eeoılnaı ve ttldif 
ıqrkcuplarıyle K.,. na müracaadan. Brz\Uıım .... 8&. Al. Kom.dan : 

llO taı kuru üaüm pazarl*1& m41na • (10716) 6772 
llonWmıwtur. 1ı1ıına+re•aı &-l· Eyer sabunu alınacak 

QM'IAlllbr. ırtiDil aaa.t 14 te yapı • 
. Talunln bedelıt aııooo ura. ŞifU .A&. .Pos. 9:.ıo .sa. Al. Kom. dan: 

temınaıı 82SO lıl:nıdır. sarı-ınsı Kapalı zarf uaı..UıyJe 8000 kilo eter 
.an lıanlayaada sörWet>Wır • ..._ • aaıbwıu 1&tuı alınacaktır. Evaaı ve 

hUıSUli tartlan komiı9,yonda aörülebl
bllül sÜD ve 1aatte temın&t.ıartır· llr. Muvakkat tem.l.natı 1470 .llraıdır. 

~ır. •• lııomlılı>'On& müracaatllln. lhaJeeı 4. 1. 9'3 pazartesi sllnü laaıt 
(10988> '1040 15 te yapılacaiından Jat.eıkWerlıı iha· 

Kumaş alınacak 
• Jııf. V. 'No. lu Ba. Alma Ko 
İatanbul 

anl'I .000 metre pamukla karlflk bo• 
Ullk kumq aatıa alınacaktır 

~~rlıkla ekailtmeai 29. 12. H2 
'laJI ctınü aaat 16 tc Balapuanoda 
~. K.. V. latanbul 4 No. lu Sa. Al. 

7 leom. da yapılacaktır. ı.teklllerın 
a,.-~752 lira 80 kunqluk kati temi -
). atJanyle komiayooa müracaaUan 

(lONI) 8811 

putluk kumaı almacak 
iL il. V. ._ No.lı 6L AL Kom.claD : 

l8TANBUL 
metn 60 aantlm kapullulc pa • 

'*1a Anlak ınımN puarhlda alına • 
........... --· Katı teminatı ~ llradır. /&Jt

,...--.. ...... .aae ınetre 30 aantlm pamu.kla ka • 
kaputluk ırumaa alınaca.lcur • .Kati 

,.. ... llan..ınata 8627 Mra 90 ku~ıur. buıııe.t 
12-1942 aaJı sQnU ..-t 18 dr. Kom. 
F&Plıacalrtır lateklilerlD va.lrttnde 

(.10949) 6988 

Nakliyat yaptınlacak 

le aaat.indeıı bir laaıt evvel teımlnat 
ve tekW mektuplariyle Harbqe'de 
Yd. Sb. Ok. Sa. POL 920 Sa. AL KAQ. 
na mllracatıan. 

(10821) 

Kayıp - 14 numaralı Halk O.. 
tıt.ma Birlıtitıdeo alınan 372 aile 
a~ualı altı tane ekmek .kanıeai 
kaybolmuıtur. Yenisini alacatım • 
dan eakilerloin hWunil yoktur. 

Nurettin Sevim 

ASKERi FABRİKALAR 

Malzeme almacak 
Aakert Fabrikalar U. Md. Tk:aret 

Subeei Mlldllrllltündell: 
Kilo 

125 iki katlı llU"lıe lıPlill 
125 üç katb aarac 11>1111 
200 1/2 No. aaraç maıklna rnaıcareaı 
180 Uç katlı keten ımıkirıa ll>Uil 
250 Mlıldna ip1* <kundura dik· 

IMk iein> 
Adet 

1000 Sene JUldna tlnelıl 
1000 Saraç el itDell 

laıtln alınaeMıır. 

Bu iıe aiımek i.IUyenleria liateat 
hizasında yazıla muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veaıkaları 
ve tekliflerini aynı a1ln saat 14.30 
a kadar adı geçen komisyon rei•li-
gine vermeleri l&zundır. • 

Şartnameler paraaıa olarak Anka. 
ra'da malıeme dairesıoden H. Pa
ıa'da teaellUm ve aevk ıefllğlnden 
temin olunur. 
Liste No. 1 malzemenin t&ml bilya 

h yataklar muhammen bedeli 
11.251,20 lira muvakkat teminatı 
843,H Ura. 

Liste No. 2 malzemenin iaml ai
Uadir bllyalı yataklar muhammen 
bedeli 4.917 ,20 muvakkat teminatı 
368,79 lirL cıosg3) 6980 

Balast ihzarı 
D. D. Yolları ~ 4. İf. Müdllr· 

llliünden: 
Ankara·KBY1erl hattı Km. 207 de 

t4000> met.remlıkll> balast 1hzaın ka • 
palı zart u.suliyle eksHt.meye konul· 
muŞtur. Beher metremlklp balMtın 
muhammen bedeli Qç yüz kll-k !ık1 
kurus olup muvakkaıt temlnaıt marta· 
n 1026 bin yinnl altı liradır. 

Ekalltme 4.1.943 pazartesi ailnll 18· 
aıt 15 te Kayııcrl'de 4. lşletme komls· 
yonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin kanuni vft&ilk ve mu
vak.kaıt temlnatlariyle muayyen olan 
a1ln ve saat 14 de kadar teıkUf zarf· 
larım komlayon kAtlplltfne vennele· 
ri lAzımdır. 
Şartname ve mulkavele projeleri 

Kayseri 4. İşletme komisyonundan ve 
Ankara earından rıarasız olara-k veri· 
ıtr. <10803> 6899 

Balast ihzaratı 
D. D. Y oHarı .Kayaerı '- 1ıletme 

lıf.üdllrlutUndea ı 
Sivaa • Samsun hattı Klm. 369 -

371 arasındakı ocaklardan t 5000) 
metremikip bala.it ihzarı kapah 
zarf uauliyle ekailtmeye konulmu. 
tur. 

Beher metremlkip balutın mu -
hammen bedeli ( 388) Uç yüz aeıc.. 
aeo sekiz kurut olup muvakkat te. 
minat miktarı 1+56 biıı dört yüa 
elli bet liradır. 

Elaıiltme 30. 12. 942 çarpmba 
rüoU nat ıs te Kayaeride '- İ§let
me bloaanıda toplanacak komiayou. 
ca yapılacaktır. 

İsteklilerin kanuni vnaı"k ve mu 
vakkat temin&tlariyle muayyen olan 
g\in ve aaat on dörde kadar teklif 
sarflannı komiqoa kAtipllğlne 
vermeleri llzımdır. 

Şartname ve mukavele proJelerı 
Kayseri 4 t,Jetme komisyonundan 
ve Sam.sun garından paraııız olarak 
verilir. Cl0.94) 6776 

Malzeme almacak 
D. D. YoUan Umum MüdürJüjüa. 

den : 
Muhammen bedeli (3267.40) iic bitı 

iki )'ÜZ alcırıı ı 1ftll lira kuk kurut ve 
muvııliaı ıeın.inau (245,06) .iki )'ÜZ ktıit 

bet lira alca kwut oJr.a mubcıelif ciae " 
miluarda oa bet kal- -...ı ...,. • ce • 
.... -·~ kapalı sari -U,le ek • 
ailaneye pkanlııufbt. Ebihme 12 !tin· 
c:iklauo 19"3 wibJne Nldıywı .aı güaü 
.. e 16 on altıda Ankata iatupOllUllda 
Udoci i,Jetme binuıoda coplaaacak ko • 
mil)'Ol'Cla )'SPllaakUr. Bu İle girmek İs
tiyeoleria kamıol wtikalariyle oıuvaldcaı 
ıemime ve tddifleftni ekaihıne .. tiadeo 
bil' sur evveline kadar komiS)'Oll reisli· 
iioe ftf'lllil olmallWI lhımdır. Şaıruıame 
-.e mukavele proiai puuaz olarıık ko • 
oıifJ'(ll'daa alıar.billr. (10')08) 69"7 

3 adet Brinel sertlik ölçme 
ileti alınacak 

D. D. Yollan Umum Müdürlüjünü 
Sa. AL Ko. dan ı 

Mubamoıen beclell (9.000) lira ol111 
( 5 ) r.det Briael Mttlıik ölçme lled 
8-2-19"3 puarıeal aüaü iMi 15.30 da 
bpalı zarf mıılü ile Aııbıa"da idare bi-
....00. toplama --- 9 UDCll lr.omİI • 
yonca 111111 •lınaakıtr. 

Bu ite skmek iaci,.Jeria (675) Jira. 
lak oıuvııüaı cemiaac ile bnuaua cayin 
etdji ftSika1an ,. telilifleriai ayıu sün 
aaac l.C.50 a bıclar IMh aeçea komisyon 
reiılijioe ftf'lllelcri lhımdu. 

Şarcnr.oıeler perasıa olank Ankara· 
da ınalzıeaıe dairesinden, Haydarpqada 
ıesellüm ft 1nk teflijioden cemin olu • 
nar. ( 107.C2) 69".c 

MİLLİ MÜDAFAA V. 

İnıaat yaptmlacak 
M. M. V. den ı 
Aııbn.'da ,a..uec.tc oıahalde ... 

ve aerwn evi iopa11 kapalı zarfla eksile· 
me,e koau.lmutım· KePl bedeli 263,200 
lira oJap ile 1m1imb 1"278 liradır. fha. 
lesi 30-12-9"2 çaıpmba Pi eaaı 15 te 
M. M. V • .C No. ha 5L AL h Rs. de 
yapdacalmr. JCetif prb!Ule proje '" aair 

1 - Okul ve butane.Jer ihtiyacı 
için 60 ıoo kuyruklu koyun eti kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - ..MUhammen bedel 68.000 lira 
muvakkat temınau f660 liradır. 

3 - İhıaleai 16 aonkA.nwı !143 aü
nU saat 15 ıe Ankara Lv. A. binaauı
da yapılacaktır. 

' - Şartname ~r a1la komiayon
da ~rülebillr. 

A - lateklilerm belli güo ve sa. 
anm bir saat evvel kanwıa uyıcun 
reg;if mektuplarını komisyona ver. 
IDl'lerİ. (10867) 6968 

Kaputluk kumaş alınacak 
M. M. v. den: 
Beher meuesane 560 kunıı uıhmln e

dilen l0.000 meue kaputluk ku.m&1uı 

28-12-9"2 pezanesı 8UDU - l~ ıe p. • 
zarlıjl yapı.Lacalı.ur. Sartnamai bec JıUO 
komuyooda aöriiJcbilli. Muhıımmeo be
deli 112.000 lira olup kati teminatı 
U. 700 .l.inıdır. laceıklilerin belli gı.iıı ve 
M&Ue .Ankara"da M. M. V. 3 No. lu satın 
alına komisyonunda bulunmalan. 

(10780) 6851 

Ambar inşaatı 
M.M.V. den: 
Muayyen gUn ve saatte talibi zu. 

hur ctmiyen 30081 lira 90 kurtıf ke
ıi.f bedeili Kmkkale'de 10 adet am· 
bar ınıaıı ifi -L 1. g4J pazartesi ırü
nU ıı&.a.t 11 de .M.M.V. t No.lu Sa. 
AL Ko. da kapalı sarfla ekailtmeye 
konulmuştur. İlk temınatı 2256 lira 
16 kuruştur. Kqif ve ıartnaıneal 150 
kunlf bedel mukabıli verilir • .MUhen
dia ve mımar olnuyanların Aakerl 
Fabrıkalara müracaatlıa ehliyet ve
sikası almaları ve ihale günü saat 
10 a kadar teklif mektuplarına M. 
M. V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. vennelerl. 

(10843) 6911 

Mutbak inşaatı 
Jııf.M.V. den: 
Etlmesgut'ta bir mutbak inpatı 

kapalı zarfla ekailtmeye konulm* 
cur. Ketif bedelı 26383 lira 46 kuru§ 
olup ilk teminab 1g7s lira t7 kuru§
tur. İhalesi. 9. L H3 cumarteai güoU 
saat 11 de M . .M.V. 4 No.lu Sa. AL 
Ko. da yapılacaktır. Kqif ıaraıame 
ve sair evrakı 132 ktın11 mukabilin. 
de komlayondan alınabilir. İhaleye 
gireceklerin bu lıe benzer aagari on 
be§ bin liralık bir ltıfUt i11ioi mu
vaff akıyetJe ikmal etmiı olmaları ve 
inşaat dairesinden vesika almaları 
ıartur. İsteklllerin ~90 sayıla kanu. 
aun maddeleri ahldmma tevfikan 
hazırhyacaklan teklif ~ktuplannı 
ihale. saatinden bir saat evveline ka
dar Ko. Ra. vermeleri. 

(10869) 6960 

Demir .karyola alınacak 
M. M. VekAJetllıden : 
BeheJ1rıe 45 Ura tb'at tahmm tldllen 

35 adet tek ıct.Ulk demir kar)'QJa 6-1· 
1943 ceqamba ırtıınU aa.t :u>.ao da Pil • 
zaı1*1a aa.tırı ahnuaktlr. Muhammen 
bede.il :u>7l5 ı.ıra oı.., Jmt! t«ntnatı 236 
Hra ~ ıruru.ıur. ~ kom~ n(I. 

muneıııl Oebed Mkeıı1 H«ntre ve Hıuı • 
ta.bakıcı Okulunda ~. ktekll • 
)erin ~- ırlbı ve llllMte AJ1ikara·ııa M. 
M. VekAleti 8 No.b Sat• Alme Komlll • 
)'OllUl1& aeın- ftlert. (10968) 7033 

Emniyet kemeri alınacak 
M.M.V. den: 
Muhabere birlikleri ihtiyaca için 

1000 adet emniyet .kemeri aatan ah· 
nacakur. Vermek iaUyeoJeriq elle. 
rinde mevcu1r veya hazırlıyacaldarı 
nümunelerinl en gel) 6. ı. 9'3 ııalı 
ıtlnilne Irada tetkik edilmek üzere 
Ankara'cl& fen ve aanat U. müdürlU.. 
l'tlne veya Harbiye dairesine teklif
leriyle birlikte vermeleri. 

(10765) 6881 

Sabunlu kösele alınacak 
M. M. v. dea t 

Y apılao puarlıjım talip Çllanıyan 

15.000 kilo san sabunlu ~lenin peai • 
den puarlıJı 28-12-9"2 pazanesi günü 
•MI 16 da yapdaaııkrır. Muhamoıen be • 
deli 97.500 lira olup bd c.emioaa 12.250 
liradır. Şarauımesi her gün komisyonda 
aörülebilir. lstSlileria belli ıüa ve uac
ce Aıılcara'da M. M. V. J No. 1aao alma 
komil)'OOUll& gelmeleri. 

(107-'7) 68-45 

Kavumıa almacak 
M. M. V. l No. S&. Al. Ko.dan : 

1) AJ*ara Lv . .Amll'Mat ~ lıCln 

N&tJda 7BZJ.].ı kavwmalar ııuar1* -
~ alınllraldlr. 

2) lCo)'un kavunrıuanın muluunmen 
bedet1 40500 ?lnı. oı.., ltaU ti1!1n*ıa.tı 

607l5 nradlr. 
SıflJ' eti kavurnuunnın m'Uluımmen 

bedeli 30000 lkll oluıp ka.tl teminata ~ 
linldır. 

8) Sartnunl!llll Jromlılymıda ırörWel>l • 

Hr. ı.teltwerfn kanuni vaıllca ve temi • 
nat.luVle ııa-ıtte Aııkıan Lv. Amlrltlt 
blnumdııld lııom.,..... mOraaıatlan. 

Cinai: lmYulı tıavumıua. 15 tat ihale 
ırttnQ: 4-1-194.'1, -U: 15 te. 

cııı.ı: •tır kavumıuı. :ili tıon, t>ıe.ıe 
ırünU: 4-1·194& aat ıs te. 

(1092tl) 

Erzak alınacak 
M.M. V. l No. Sa. Al. Kom. dan: 
'1 - .Apjıda dasleri yazalı oıaddeler 

sıuaaHt1a •aa alımalmr 
2 - Pazarhiı 2'. 12. 942 g6aü -

10 da Aabn b. loıirliji biaaandalci 
kombJ'OD(la ,apıl.ııaıkw. Btrecilı oıeYld Sa. AL Ko danı 

Garnl.zon ile ctvar merkezler ara· 
1.700.000 kfto ~aile 6600 amele 

_.r'_,lyeıi taahhuM baıllanacaktır. 
ahmln bedeli 49800 lira ı?k temlna. 

lateklllft'lın her kalem iıcin anu et· 
tlti takdirde &7rl ayn teıtliıf mektırı>
la.riyle birlikte numwıelerbıt 8. ı. M3 
günü aık.şamına kadar 'nearet ıubest· 
ne ve~leri. İplik numuneleri her 
ılln Ticanıt tubellnde aörQtebllir. 

e'Yrakı 13 lira 16 kurut aıkabiliDde 
koıııU,oaa müracaada iıılUt da.UaiDdeo 
abnabi.Ur. bıaıe,,e sireblloıak iPa intut 
dairesiodea wsika aloıak tuttır. lıeekli· 
leria 2-490 sayılı kanuaun maddeleri ah • 
klmıDI cevflwı bazırlıyaaklan ceklif 
mtlmıplaruu nuıWıaa mublıili komiqo. 

5 - t.-ıileria belli sün ,. -ne 
bel ..Urıadariyle bidika komisyona 
mliracaatlen. 

lte ITIA liradır. 28 12 H2 ırUnU aa. 
t 16 te kapalı aarfla lhalr11l yapıla. 
ktır Şartnameaı komiıvO"ıda ıö. 
lebilir fıtekhlerin belli aaatua 
r 1aat eYYel sarflannı lromi.,.ona 

ermeleri <10712> 6747 

(10987) '7030 

Sayın Bayanlara 
na ftl'DleJerl. (1°'61) 825 

Depo inpatı 
M. M. v. den: 

Cinai 
ICUJ1UJİ11e beraber lO)'UO ed 
Sıiu eli 
Uh-. . ..,.... 
Pınıa 
ICunı oc 

Santral binası inşaatı J Gres yatı alınacak 
M.M.V. denı M.M.V. d n: 
.Muayyen gün ve saatte talibi zu- Beher .klloewıa 90 ikuruıt ft:yaıt tlıb· 

hur emlyen Ankara civarında göste. min olunan 20-30 ton erea y8'J. Jro
rilecek bir yerde dizel elektrojen misyonda mevcut evaa1 ve l&rt.rul:mell 
grupuna mahsus bir elektrik santralı gereğtnce 8. 1. 943 cuma cilnü 1&ı&t 
binası inp.ıı.tı tekrar pazarlıkla iha. 11 de pazarlıkla aatın aluıaıcaktır. 
leye konulmuıtur. Ke§if bedeli 6618 Vermek iatiyenlerln 4050 llnlbk kati 
lira 66 Jcuruo olup kaU temioab 992 temlnatlarb"le bll'IJkte p-.arbk ailn 
lira 10 kuruŞtur. Pazarlığı 28. 12. ve sa.atında Ankara'da M.M.V. 2 
942 pazartesi giliıU •at ıs te .M.M. NoJu satın atma tc:omlayonuna a-el· 
V. 4 NoJu Sa. Al. Ko. da :yapılacak- melerl. <10965) 7032 
trr. tstektııertn katı teminatıartyle Erzak alınacak 
birlikte muayyen gün ve uatte ko. 
misyonda bulunrnalan. 

(10888) 6961 

Sandık yaptınlacak 
:M.M.V. den: 
Muhammen bedelleri 109.400 lira 

olan 5.000 adet sandık numune ve 
prtnamesine uygun olarak yaptırı
lacaktır. İhalesi 4. l. 943 pazartesi 
günü saat 15 te kat>Bh zarfla yapı
lacaktır. İlk teminatı 6720 liradır. 
Şartname ve numune•i her .ır;ün ır;ös.. 
terilir. İsteklilerin ihale gilnU saat 
14 e kadar teklif mektuplarını M.M. 
V. t No.lu Sa. Al. Ko. vermeleri. 

(10826) 6878 

Dolap yaptınlacak 
M.M.V. den: 
Yapılan pazarlığına talip çıımıyıın 

iki erzak dolabı bir masa ve bir et 
kilttiglinun yeniden pa7.arhkla tba
lrsi 28. 12. y42 pazartesi günil saat 
11 de yapılacaktır. Resim ve ıart
namesi her Ki.in komisyonda görüle
bllır. İsteklilerin tekli! edecekleri 
fiyata göre kati teminatlariyle bir. 
ilkte belli gıin ve saatte M.M. Ve
kAleti 3 No.lu satın alma komlsyo. 
nuna i.t!meleri. 

(108h7) 695~ 

Bina inşaatı 
M. M. V. den: 
Muan•en gun ve saatte calibi zuhur 

etmiyen 89201 lira 20 kuruı ke,if bedel· 
li Kınkkalc"de bina inşası -'·1·9"3 pazar· 
resi giıoü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
t'dil«ektir. ilk teminatı 5710 lira 06 ku· 
nıştur. K~if şartname ve projesi -446 ku
ruı bedel mukabili verilif. Mühendis ve 
mimar olmıyanların asked fabrikalara 
ınUracaııtla mliyeı vesikası almaları Ye 

ihale gimu saat 15 e kadar ceklif mek • 
nıplarını M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. 
na vermeleri (108"0) 691-4 

Kösele alınacak 
M M.V. denı 
Yapılan pazarlığına talip çıkmı

yan ve beher kıloauna 10 lira fiyat 
tahmin edilen 1000 kilo fapiı kösele 
ne kilosuna 18 lira tahmin edien 
1500 kilo kromlu köaele 29. 12. 942 
salı gunU aat 15 te pazarıkla eatın 
alınacaktır. Her ikiainin muhammen 
bedeli "2000 lıra olup kati temiııatı 
6300 liradır. Bunlann her biri ayrı 
ayrı talıplere de ihale edilebilir. Şart. 
namesi her giin komiıyonda ırörule. 
bilir. bteklllerln belll glln ve aaatte 
Ankara'da M.M. VekAleti S No.lu 
satın ama komisyonuna .-etmeleri. 

(10878) 6~ 

Pavyon inşaatı 
M. M. V. den: 
Muayyen guo ve saane calibi zuhur 

etmiyeıı Ankara'da gösıerilccek mahalle 
bir pavyon ın,..11 puad.ıkJa ibale)'e ko
nulmuşıuc. Keşif bedeli 166276 lira -'5 
kunıı olup kad ıeoıiııau 9~63 lira 83 ku· 
ruşeur. fhaleti 30-12·9"2 prp.ınhA günü 
saat 1.C ce M.M. V • .C No. Sa. Al. Ko. dı 
yapılacaıktu. Ketif f&.l1l*IW proje ve sair 
evrakı her aün k<Kniııyonda 832 kuruş 
mukabilinde aluıabili.c. ihaleye girebil • 
mek içio inşaaı dairesinden vesika almak 
prmr. Juadileriıı kad tıeminatlariyle 
birlikse beHi gün ye saue lwınilJOO(la 
bulunmaları. (10779) 6850 

Nakliyat yaptırılacak 
M. M. v. dea: 
Komisyooda mevaıe prtoamesÜıe gö

re ve beher conuna -' lira fiyaı tahmin o
lunan 5.000 tOOiuk mühim.ınac nakliyatı 
"-1·9"3 puuıeti gunu MAC 15 te kapalı 
~la eksikmeye konulmuırur. J,a,u nak· 
liyau yapmak i.Uyen.leria 1.500 liralık 
ilk cemuı.e ve kana•nwı a:arif.lıerioe .-. 
bazırlıyaaklan cek!if meiuuplann& ek
.ııilıme 8UDU MU 1-' de bdıw ..-\abra'da 
M. M. V. 2 No. .lu MUD alma komisyo. 
mana malıbuz karpl.ıjl vermeleri. 

(10753) 6847 

Garaj inşaatı 
il. Jııf. Vekaletinden ı 
Harp Okulu civarında 8VAJ ve 

bir okul binası yaptırıJmaaı puar. 
hkla elaıiltmeye konulmu,tur. Ke
ıif bedeli H633 lira '6 kuru, olup 
kaU teminatı 219G lira 6 kuruttur. 
İhaleei 6. 1. g.-3 çarfllmba ailnU u.. 
at H te M. M. V. 4 No .lu Sa. AL 
Ko. da 7apalacakbr. K .. if 1&rtna
me ve projeai 74 kuruı ınukabilinde 
komiıyondan :alınabilir. İhaleye ci
recekierln lntaat dairesinden ehli. 
yet vesikası almalan ve k&t1 temi. 
naUariyle birlikte mua~n gün ve 
aaatte komisyonda buluıımalan. 

(10887) 6933 

İşçi evi yaptırılacak 
M. M. VekAleUnden : 
G61cUk"te ııo cut iKi evt )'Ulın)ma • 

.M.M.V. l No. Satm Alma Komla· 
yon undan: 

ı - .Aşatıda yazılı ytveceJc madde
leri pauarbk ıureti-yle ııaıtın allD1llCltk· 
tır. 

2 - Paaarlıtı 29. 12. 942 aillıll aa· 
at 15 te Ankara Lv. AmlrlW blnMlll· 
daıkl l<oırusyonda yapılacaıktır. 

3 - İlteklllerln belli gl1n ve r.Mtte 
kati temlnatlartyle bırUkte komls)'o
na m!lracaatlan. 

Cinsi: LAhana, Pırasa, lapaınalk, 
KamahMıar, Kere'\.12, Havuç, Ywnur· 
ta, Tavuk eti, Hlndl eti, S!lt. Yoturt. 
Tereyağı, Kuru 90lan, Patates. Ar-
mut. Elma, Limon, Porta'kal, Manda· 
l na. Bahk, SamnMk. Yer elması, Ay
va, Kuyruğlyle beraber koYWl eti, Sı· 
iır eti, Kayım eti kavurması, Sığır 
efd kırvurması. Kuru incir. Kuru ka· 
yısı, Sirke, Kuynrk. Kuru ot ve Sa· 
man. (10995) 7036 

Pavyon inşaatı 
M.'M V. •ıc.r ~ 
Muayyen .-Un ve saatte talibi zu.. 

bur etmiyen Mamak'!.& bir pavyon 
i111aau pazarlıkla ihaleye konulm\11-
tur. Kqlf bedeli 144030 lira 86 ku
ruo olup ilk teminatı 8452 liradır. 
İhalesi 29. 12. 942 aalı .-unu saat 16 
da M.M.V. 4 No.lu satın alma ko. 
misyonundan yapılacaktır. Şartname 
keşif proje ve aair evrakı 721 kurut 
bedel mukabilinde her ırUn komi .. 
yondan ıörWeblllr. İsteklilerin kati 
te.minatlarlyle birlikte muayyen rUo 
ve saatte komisyonda buunmalan. 

(10886) 69G2 

Ampül alınacak 
:M • .M. VekAletmdeo : 
MUtealılUt namı hesabma A1atıda 

clnı ve miktarı yazılı •.250.000 a. 
det yena camından mamul bot am. 
pul alınacaktır. Hepalne tahmin e
dilen fiyat 33910 ltr• olup kati te
minatı 5087 lira CiO kunıttur. Pa
zarlığı 7. 1. H3 pertembe ,.Unil aa
at 15 tedlr. Şartnıımeai her .-Un k.o
miayonda görükbUir. İsteklilerin 
kati temlnatlariyle birlikte il. M. 
V ekiletl 6 numaralı aatuı alma ko
misyonuna müracaatlan.. 

Clna lliktan 
Adet 

Bot birlik renkıis ampW 1.Ci00.000 
Boo hirlik renkli ampW 500.000 
Bot ikilik renkaiz ampll1 1.500.000 
Boş ikilik renkli &mpül Ci00.000 
Bot onluk renklt. ampW .2ll0.000 

(AaıpUller Yena Fabrlkumm ca.. 
mından olacaktır.) 

(10920) 

ANKARA V AL1Lt0t 

Çanta alınacak 
A1*ara Vltiıtlttndm : 
l) Bet adet lıö)' ebe eaııtaa aıaı. • 

cakbr. Dr. v..ı A~ mo11111ııı 

mamQIAtından olıup ınullı.vt7aıa t8ı1ıam 
olaca.ld.ır. 

2) BftlS' cr.ntanın tııraQ 100 lll'lıııbr. 
Tallplıer1n tantn&t ak()elıertylıe 28-12·942 
pa.za.rt.aıl ötleden 80N1l vllbet dUnJ 
ancümeniDe müracaat.lan Jblmıdlr, 

(10891) 8700 

VİLAYETLER 

Et alınacak 
İetanbu-1 LlıNıler Ahm Satım Xonıla

Jlonun4ıuı : 
Komlıl)'onwnuza ballı aJıtı yatııı llH. 

nJn 948 80l&klnun uuıııı.a 9'8 m&>'• 
eorıuna kadar »ıtl)taçlan olan ~ lı:Uo 

dAtlıc. 21500 kilo Jr.aram&n. .ueoo kilo 
kuzu ve 23tı<n lııtlo 111U' eülr1. 1210'10 
lira tahmin bedelle ~ kOllllHll'

tur. Ota~ 29-12-1942 -.ıa &11nQ aa.t 
15 te Be.rolhı"ndıa Lıaeı. Satm Alma 
Kom•onunca Jrapr.la U'f ~le 7& • 

pılaea.ktır. llk temtnaıı ~*"art• 
name l>edeU 600 lnlnl9blr. ı.teldller Jıa· 
nunt vmlkalarb'lıe btrlJkte t4*lın.tınl 

bavt kapaJJ sartır.nm "9ıanda acı 

&ecen .. u. bir -- ..,,.,... lıa4ar 
ınek1MD ~ wrmeıen. ...... 
da olıleM seellımellr lıır.ba1 ........ 
Şartıw Galat.wl'Q lllıllndecllr. 

104 (lHT) 

Kereste ihzan 
Aaraı,. s.tıhat w t~ Jııfuawnec 

Müdür.lüjiindea : 
Ancal11ı'ma Aba aah1,ealaia Monu

aa kö,üncle llelld.l '" lielİI edilK* kara· 
ömerler ,. Yaka köylm ile merba ka • 
msıaa bqlı Buldur 10ı.- 16. a kiJo. 
metresinde ia,.- .. -. edilecek Kara • 
bayır k6,leri İDIMU içilı 13"6.2611 mecre 
miklp lııeretcmin orm• idaresince köy
lü,e "YeriJecek analuad. ketifmmesine 
bqlı ebaaa ihaan iti asımı zarf wuJii 
ile ebilıme,.e konulm~. 

l - Ketif bedeli 33656 lin 70 ku • 
ftllfU'· 

2 - Muwlduıl cenıinat akçeti miku· 
n 2524 lira 25 lmru,aur. 

5 - Builmıe f111'111&1nni, ketif e..ra· 
kı Naf• SılıhM Müdürlüjiiade aörille • 
bilir. 

4 - Ebllane 12·1·943 carihlne mü • 
sedif alı JÜDÜ taae l S te AftcaJ}'a "ela Y ~ 
oikapt'da Sıhhat Dairesinde yapı.Jacaktır. 

5 - tacdclileria kapafı utflıınoı ,. 
at ı.C ee komiı,.aa riyasedne teWi ecıne
leri ..,nu. 

tS - lmkliler tvi IC!ne,e ait cicaret 
odası 'ftlikalanm .ibra ecleaiderclir. 

(10918) 69,7 

Memur - Muhosıa; 
Mecmuası 

Devletle mlln&le'bet1 olanlara 
faydalar temin eden bu oıee
muaııın 8,9,10 uncu ıayılan bir 
arada, aerJgin mllnderecatla neş. 
redilmlştir. (180 sayfa fiyatı l 
liradır) 

Her ay çıkan kanun, tellir, 
lrarar, kararname, nbamname, 
DeYlet Şuruı, Temyiz Mahke
mesi, Divanı Muhuebat İçtıhad 
kararluiyle Mallve Ye diger ve. 
klletlerin tamimlerhden mtl
hJımlerlnl. Prof.ık- ve mal veci· 
le!'le ııaitJıtyetll aevaıtın mal ye, 
idare ve hukUk hakkında tatbi
ki ymılanm ltıt.Jva edt"ll ve kA· 
lrt darlılt y1lzllnden muvakka· 
ten neeriyat yaııamıyan I'(!9111!. 
hususi mOesııeeP ve bankalarla 
her yurttqın elinde bulunması 
!Azım gelen maıhdut mrnctarda 
hıısılMı CMemur • Muh~) 
mecmuasma 1943 yılı ldn abo
ne olmağa ll<'t'll' ed nlz. ~ ka
lanlann abone llcrt"tlerl iade ~ 
d lleeeıktlr. 

ABONE 'FiYATI : Bir sayı_ 
ıı 2 forma hesabiyle, !!Melik a. 
bonesi 3-00 kuru,tur. (llbe lor. 
maların bf'heri İçin 12,IS kurut 
zammedilir. 

MÜRACAAT: Y. Kenan t)n.. 
ıal ; Post& K. No. 866 Ankara 
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Türk Maarif Cemiyeti 

Öğretmen 
aranıyor 

Türle Maarif Cemiyeti 
Başkanlığından: 

Cemi1ftinıi7.io l tak"ıa yeni ıesis etd
ji Upık lisesi için (fellfte. tarih, coiraf• 
,,., kimya. cabiiye) ÖfK-lmenİ aranmak.o 
uıdır. 

Dil w Tarih-Coirafra Fakülcm " 
lıcanbul Oni•neeti Edebi,..c ve Pee 
kollan mezmaa isıeldilerio Cemi)'ft M~ 
kezine miiracudan. (10910) 69"'> 

Sayın Halka 
Belediye Reisliğinden: 

Za)'i olu ekmek lıartlan 
yerine aoa ~enlat ctevre.ı ao. 
ouna kadar yenial Yerilmlye
cetinden ekmek kartlannın ı. 
Yi muhataA edllmesl llll1UI 
halktan tekrar rica olunur. 

10890 8925 

P· T. ve Telefon Umum Md. 

Pelerin diktirilecek 
P. T. T. Umum MOdGrltltonder. 
MOlttıtıdemln ldn lpllk, koP09t 

dilime ve buna mıım.tı dMdt melae
meal mQt.elıhlde alt olnuılr Ye k1111111-
11 idarece verilmek 1bıere "6000'" ı.... 
pelerin kllCl&h zarf usull71e ekallU... 
ye konulmuttur. 

Muhammen bedeli <12800> Ura .. 
lup muvakkat .embuııtı 925 liradır. 

ihale 28-12-942 tarihine mtıuım 
pazartesi ailnQ saat 16 da Ankara'da 
P.T.T. Umumi MOdflrlOık b...__ 
mllteeekkft alım ve ..um kcımıa,,e • 
nurıda y111>1laıcakbr. 

Buna att ...-tnameler her a4lıııa _... 
kara'da P. T. T. Leıvmmı llUdtırttl 
Pnden. lstanbul'da Yem Valde Haıo 
nında P. T. T. Umwnl Depo ~ 
MuhaıllP1itlnden bede1alz olarak e 
naıblllr. <10759) 6781 

MÜJDE 
Noel ve yılbap hediye
lerimiz gelmiştir. Gü
müş altın üzerine her 
cins eşya ve kıymetli 
kumaşlar. Ankata Ana. 
fartalar Cad. CUMHU
RİYET HALI Ye 
KORK PAZARI AD
NAN. No. 36 Tel: 1157 

SATILIK 
Ankara'nnı ber 1emUnde .,, .. 

ve apartmanlar eok ueua aatılıktmi 
S6bnea Emlllc. Ta: J30IS ve 3C3' 

30H 
.ııııııııııııııııııııııııııııııııı .. - ------ Satıhk ana -: T....- Sıbbat V*ll9U ıııa• = amdr. ,.... alı& temde 7rl \-'IMlt.. = NıJa panellenmte ara. uı. ... 
: oıemur1utum mtlraca&L -., .............................. . 
MAARİF VEKİLLIOt \ 

Asistan alınacak 
Maarif Veldllijiadea ı 

lıcanbul Yüksek Miibea&ı ~ 
Elektro· Ttıknik Sabeaiae iki ...... 
nr.cakıır. 

.Almanca bilen elekcrik ~ .. 
hendislerindea bu vazif.,. iıceldl ~ 
lana teniti anlamak ibere okula ... Bina tamiratı 

MÜJDE 
Mueneıı cün ve 88aıtte talti :IU

hur etmb'en Ankara civarında aç a· 
det depo illluU takıraır kai>alı zarfla 
ekalltme:v. koınulmUftur. Kefil be
delleri mecmuu 14965 üra 5 kurut 
olup tllc teılnaıtı ıı:a lira 38 kurua· 
tur. thalea a-1.943 çartamba cünll 
auıt ll ele M. M. V. '- No. Ju sa. AL 
K.G..:.,cla ~. Ketit l&l'tn8me 
ve lSroJest 75 kW'Uf bedelle kom.lll)'on· 
dan e!Ylalıülr. Müteabbide Mtilıka· 
landan Jr.elıl.Jmek Gzere :so teııeU ben
* 1 le ve 1 dit ıa.tik Yerlleceıkttr. 
lstek:Mlertn bu ıee bemer M8&rt 8000 
ıtrabk bı1 lnlMt ltlnt muvaffakıyet· 
le bitlrmlf oktwdanna 4* kıonUIJO
na resmi vede& l>ns etmeleri ve lha· 
le tarllılnden fl1: san evveUne kadar 
lnfUll dairellnd• Veaika almalan 
ve 2490 SlllV1lt kanunun maddfierl 1111· 
klmma t4l'Vfbn haarhnıeaıklan tek· 

s.a.aa (10981) 7012 

• lrapah artı. aısuım... lcıonuJmut • 
tur. H...ının ketlıf bedeli 978.883 Jılra 

SO kONt olup WC tanına.ta 428118 Jlrlı M 
k\ıriitt.Ur. Evler ldll h&Mnıle ihale edl -
1ip parçalara bölOlıemes. Kapalı art. 
ı. eklıWmelll 29·12·1942 M.lıı riDQ aaat 
lS te M.M V 4 No.b satın Alma Kom18· 
ronund& 1&1>1laca1ctır. Ketlf ve ..nna • 
m..ı 48 111'11 98 kımıl mukatıülllde Jco • 
mllr70na müracaatla lntaat daireslrıdm 
alınabllıtr. T&lılD olan1anD yQz blD llıra· 

bit l>lr lırıeaat ı.ını muvaft~ icmal 
etnıil olrnalan ve memnu mmtUtada 
it :rapablleceklertne dair emnl79t mCI· 
dOırJUIQnd«ı W')'& Kocaell "'1tyetlnd«t 
"'711 lrılaat datreıdnden ehıı,.ıt vedaa • 

• alma1an IU1Qr. ı.taclU«in :H90 - • Çizme ve iskarpin 
yaptırılacak 

t.tanbul Beledtyesiodeo : 

caadan .(lOM5) '9.cl 
lnebolu .uk&rlllc Şubesinden : 
11 <2'14141 Ura ~ kurut Ullf bedeW 

900111 .ukerlltc Sutıeeı detlbcWUnUD ta• 

ıraıı 4-1~1942 tarthlnelen lCabanD l>lr 
nlıllllll'IP ..,.tında pazarlıkla euıltme7t ııo · 

utıur. 

21 EkaUUM 4-1·1948 stınO 1&at 1S te 
..-·-·1_. IOl)lan&Cak 

tı lltetltname. muunle pr'Qj..S ,.. 
euat fenni eartname Aaarttır eutıe . 

ner stın ıeın ırörOlet>llh' 

I> latf'klll•1'111 ~lblet ••tıcunıdan 
11!'111'-'ll•-rııırtan Dil' hafta evvel ~ten 

R«" nevi ltGrtr ınaMo. arıantt 
ve b• elm manto• ve~ • 
ilk parcaJu • usm tııraUr. •· 
tııınaktadır Kendi eliını.de ,. • 
pılan b1. temtıl '" •ilam il. 
Devı.t Mennu1anna amca IDo • 
ıvı• ppılır. 

Kürk ve tuhafiye 
Ticarethanesi 

Hasan Saidi 

Yün çorap ve eldiven 
alınacak 

M. M. v. dm: 

yıb kanunun maddelet1 a!ıklm.,. t.ın • 
flka.ıı bazırlıyacaklan tetcıu mektupla • 
Mili .. alt aaUnden bir aaa.t l'VWHne 

ta4ar makbus mukabnl lııom.lııt'on& ~ 
rneıert. (10731) 8818 

Zeytin yağı alınacak 
M. lıl. V. :lstanbul 2 N o. lu Sa. 

Alma Komisyonundan ı 
Tahmiq edilen bedeli 48000 lira 

olan 30 ton makinelerde kullanıl -
mak Osere 6 uttll aeytlo yatanın 
31. 12. 942 pertembe cUnü aut lG 

Beher Qlfdoe 65 kunıt fiyat tahmin 
edilen 250000 9lc ,... ptrr.p ile beher 
çiEdae 60 ...,. fi}'M ubmia edilen 85 
hin çift )'Ün eldivca l 1-1·9-0 pa.Meai gö. 
nü .... , ..... .,, muHl elu.i1tme 
Ue w ~ıu. Muhamnm becWi 
çorap)ana 162.300 lirll. e&divenlerio 51 
bitı iiıraclw. .. ceıninM çoraplano 9375 
lira eldi•enleria 3800 liaılır. Şucmme 
ve ııl'ımımlleri her sün lromia)'OOda gıö • 
rüktıilir. f9'eldileria belli ıPxle mua • te Kom. da pazarbtı yapılacaktır. 

....... bir ...c ......__ ~ İlk teminatı 3600 lira olup ,.rtna-

İtfaiye amir Ye efradı için yapean. 
lacalı: 401 çıtt çisme Ye '° çltt takar. 
pirl kapalı sarf muli,.le eblltmej'e 
konalmutttır. 

Çlamelerin beher çiftin muhammen 
bedeli '5 Ura Ye İlkarplolerla beher 
çittin muhammen bedeli il lira olup 
mecmuınun llk temlnaa H22 Ura 18 
kurattur. Şartname Zabtt •e Muame
IM MıldUrltıP kaleminde sfirfllrbilir. 
İhale 4.l&l48 paaarresl ırttntl 1aat 15 tf' 
Daimi Encllmende yapılacaktır. 
Tıülplerln ltlr teminat makbuıı ..e)'a 

mektuplıan Ye 'kanunen ibrası llaım. 
ır:elen diser ... lkalarlyle H90 No. lu 

Dr. Operatör 

M. Şerif lort 

lan " 11111 Y81ka ıı. 'ncanıt Odası 
..l'llllumnı meskQr sttnde thale 1U.ttndeft 

.. , tvvtl knmll)l(ll'I rWlne makbu7 
llkablltftct• t..ıtm ....._. ille olu 

Tentlthlr A~ Bunan JCa. 
ıao u aıtmda No. ~ Telefon: 
.......... ..-...ıı 

' 

Uf melıtuPIM'mı malcbm muluılılll 
ihale san ve uatJnden bir l&8lt ene. 
lifte kaıda' ~ retelllne vHme-

yen m a ...... "'7... namnl her Riln ı. aatlerlnde 2'° 
~ ~ 2"'? uyık ...._ kunıt mokabillnde alınabilir. Is -
i-.diil o ı - alıarla birlikte llMlldıuz "-· tekllJerln 2'90 sayılı kanunun tate
ıılıfıncla Aııbra"ds M. M. Veltlleti 3 No. l diti vesalkle birlikte belli rlin ve 

lrar-ıunun tarlfaa çenesinde haııırlıya. Bet oda benJO ve tıe1 
ca.Jrlan telrtlf mektuplımnı ffıale ır;flnft l dalre mobrlyalı olanılc kkwa 
ıaıı.t H e kadıır Daloıl Bocilmene ye•. c~t r. lzaıtıat alınm• 

·~l ... ill••------- *" ııos7'1 &n'l 

salln aJaıa k~ w ı ı'v'. ıaatte Knm na m(lracaatlnn. 
.(10966). '1031 (10973) .70fr mıeleri Üumdlr, Jl8 ~& &ekıiocl eclUP'41L 
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Yılbaşı hediyesi için ------
düşünmeyiniz --

Son Moda Kürk mantolar taksit~ -
ile müessesemizde satılmaktadır. ---

Astragan, Renar Arjan te, ve saire --
ALİ KEMAL SANAL 

------Bankalar Caddesi No: 51 T el. 1271 ----11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

1943 Yılbaşı 

çekilişine mahsus plan 

İkramiye 
adedi 

1 
l 

1 
2 
2 
5 

20 
50 

100 

500 
uoo 
uoo 

5.000 
00.000 

60.682 

İkramiye 
miktan 

L ira 

ıod.ooo 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

5.00C 
2.00( 

ı.ooc 

500 
100 

50 
5 

• Yek Qn • 

I 
İkramiye 
tutarı 

Llrn 

100.000 
60.000 
50.000 
80.000 
60.00U 

100.000 
200.000 
250.000 
200.000 
500.000 
500.000 
400.000 
2.'i0.000 

250.000 

3.000.000 

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

ANKARA BELEDİYESİ 

Her cins ölçü ve tarh 

aleti kullanan ve 

satanların 

nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden 

Ölçü ve tartı ııletleri•ıiıı 19-~3 yılı 
srnelik mııayencslııe bıı.şlanacağından 
ellı•rinde l9U yılı ilk vcyuhııt senelik 
rnıı:ı.)ene damgası ııış ıynn i>lçü sahip
lerinh 1.1.19 ıa tarilıirwlen 31.1,9-1-3 
günü akşamına kadar mezkQr ölçüle. 
rinin einsıni, Çt>kerlııi, markasını, mı. 
marnsınr ve miktarı•11 bildirir birer 
puilu tıeyrınname ile Grup Merkezi 
Bı·lccliye :ıyar memurlııibınn müraca. 
al la müracaat vesika.~ı almaları ve bu 
ıniicldct zarfında mllrıı<.'aat e tmiycn
lerin ölçüler ni7.:ım•rnmcsinin 17 inci 
maddesine tevfikan ceza ıı;ürrrrkl eri 
ilAn olunur. 6924 

ORMAN KORUMA 

Yün çorap alınacak 
O rman Korum.ı Genel K . Salın 

Atma Komisyonundan : 
l - Kapalı zıırftan talip çıkma

tlığmdarı paz:ırlığn çevrilen (14000) 
on dürt bin çift iplik karışık yün 
çora bm pazarlığı 29. 12. 942 salı 
glinU saat 15 le genel K . binasında 
y ıpılacuktır. 

2 - Muhammen bedeli beh er 
çifti için 70 kuruş olup muvakkat 
ıeminatı 735 liraclı r. 

3 - Çoraplar toptırn ve parti par 
li de alınac:ıl<lır. Taliplerin b elli 
gliıı ve snalte komisyona gelmeleri. 

(10994) 7029 

Kirahk daire 
Mobilyal1 bir o da, b ir hol, b an

yo, mntbak, muşambnh m üs t akil 
rlaire. Snrıköşk karŞJstnda. Telefon
la 1 Cl40 a mUrncaat. ........... 

u L u R - 24. ündi yıl. - No. 7679 

lmt!yaız sahl'bl 
Ilnsan Re5iı TANKUT 

Neşriyat ve Müessese Müdürü 
N ı\ŞİT CJLVO 

ULUS Basımevi Ankara 

DtKKı\T: Gazetem.ize gönderilen her 
nevi yazılar neşredilsin edllmesın ge· 
rı venlmez ve kayboluşundan dolayı 

hiç bir me<ıuliyC't kıı.bul edilmez. 
-------.---.-.... as:::ı:a ı2ı4 

Elbise yaptırılacak 
Zlraııt Alet ve Maklrıeiert tlıtisas Mektebt Müdü<rlükilnden : 

Aşağıda cins ve evsaflariyJe miktarları yazılı kwnaşlardao elb!sıe yaJ>tı.r•a.k ur. 
Muhammen N evi 
bedeli lira 

300 Yünlü kalın kumaı 
lacivert kum~ 
Kahve :renjci keteıı 
lacivert keten 
İnce kumaş. 

Palto 
Hamd elbl'ie 
ı:>ahiıt elbise 
' elbisesi 

IIademe elbisesi 

Takım 
27 
48 
48 
48 

8 
l - Kumasları mektep idaresinden verilmek üz.ere yalnız iş masrafları ve ima· 

/iye müteahhide ait olmak Ülere 14-12·9·12 tarihinden 29·12-942 cadhine kadar on 
heş giin müd<lctle açık eksiltllle)•e konmuştur. 

2 - İhale 29·12·942 salı günü saat 15 te mektepler muhasebedliğinde yapıla • 
cakur. 

TAKSİ SOFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reisliğinden: 
ı - Çalışacak 93%iyerre olmıyan veya benzini bulunmayan tak~iler bek· 

leme mahallerinde •e caddelerde dumııyacakcır. 
2 - Bekleme mahallinde ve caddelerde duran taksiler müşteri almıya 

mecburdur. 
3 - Bazı wförlerio milşcerilerdcn fazln ücret talcbcttikleıi vaki şi'kl· 

vederdeo öğrcnibmşıir. 
Şikıl.yeıi olanların L358 . 1362 · 2911 · 2470 • 2960 • 2713 • 2956 · 28')(1 

numaralara tı:olefnnlA müracaatları rıca olıınut (1()281) 6'\0~ 

3 - Talipler buna dair şartname ve kumaşları görmek üzere her gün mektep 
idaresine müracaat edebilirler. 

_:!111111111111111111111111111111 11 11 1111111111111111 111 111111111111111!:, 

4 - Taliplerin münakasaya dahil olabilecek ev,af ve şeraiti kanuniyeleri haiı 
olarak temin:m muvakkatelerine ait makhuzlariylc birlikte muayyen gün ve saatte 
Ankara'da mektepler muhasebeciliği dairesinde komisyona müracaatları. 6803 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK. YORGAN, YATAK lrullanmak hem kesenlze ve hem de 

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

-----En güzel yılbaşı hediyesi, hakiki vitaminli ------.. ... ---BEL FAM ----kremleridir -----•ıhhntlnlze 

faydalıdır - Bir kuş tüyü yastık iki liradır 
lı'.atak. yorganıan da pek ucuzdur. Adres: tstanbul Cakmakcıla.r, S:ın· 

dıı.lyaeılar sokak Omer Balloilu Kwı TUYU rabrlkııs1. Teleton: 230Z7 An· 
karada sabş yer!: YcnJ Bursa pazıın AzlZ Çapçı Anıırıırtalar caddt>SI 

§ Kadın, erkek, gen{ ihtiyar herkesi memnun eder. j -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ı ııı ı ıııı ı ııııııı ı ııııııııı~· 

TEREDDÜT ETMEDEN 

HAZ 1 R 
Tıraş bıçaklarım kullanınız 

Hu.kLld İsveç celli{ln<lcn: huııust olarak !.svlcre'dc maruf bir fabrikada 
yaplınlan HAZIR blcaJctan: raldplcrl arasında birincisidir. Her Yerde l6 · 
rarl.a arayınız. 

ANKARA: loptan satış yeri: N, lrengün, Yeni Hal umumi deposu : 
Fehmi Amalı ve scıild. Jo'ındıkhyan Han 31 İstanbul. 245 

!!11111111111111111111111111111111!:, 1 - -; Şark kundura ---- Ki ralık daire 
- - YcnJşehtr'de SelAn!.lc end~de = Mevsimin ı;ık ve ucuz ayakka- : 1 62 numarada Yedi oda, 1ld hol, 
- bılnnnı nefsinclt' tor>lamıştır. : 
: İkinci Amıfartalar Kuyumcular : 
: karşısı 462 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

iki banyo, kaıorırer, sıcak su ve ta
mamen mefruş bUyUk ve müsta -
kil b!:r dıı1re klralı~lır. Tel: 553."i 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 17-12-942 vaziyeti 
AKTiF Ltra 

Altın : san klloa-ram 74.616,483 104.934.052,36 
Banknot 
Ufaklık 

DAHlLDEKI MUHABlRLER 

ı:2.823.83R,-

1'l6.8·13,62 

TUrk Lirası 1.616.767,95 

E:IAR1CTEK1 MUHABtRLER ı 

Altın : san l{lloa-ram 27.098,210 38.115.800,78 
Altına tahv1U kabil ıerbest del-
vtzıer -,--

Dlıter dövizler ve borcıu kllrlna 
bak.yeten 51.339.926,46 

HAZlN E l'AHV!LLERl 1 
Deruht e ıooı. evrakı oakd!Ye 
ıı:~ııa-ı 158.748.568,-
Kanunun 6-8 ıncı maddelertM 
tevfikan ııazıne taralından vakJ 
ted!Yat 24.305.462,-

SENEDA 1 CÜZDANI f 

Ticari seneuer 474.279.654,87 

!!SHAM ve TAHVİLAT COZOANJ ı 

A) Denıbte ., evra.ıo nakdi· 
yenin kal"$tlıtı esha m ve tah· 
vUAt Ut1baı1 kıymetle) 43.348.859,93 

B> Serbest esham ve tahvilıtt 10.500.689,30 

AVANSLAR ı 

Altın ve döviz ü zer ine avans 
Tahvl!At .ızcrlne avanı 
Raztne:ve ma vadeU avaıuı 
Hazineye 8850 No. ıu kanuna 

4.468,95 
9 .316.439,48 

~re ~an <lltın karııtllldı ava.na 250.000.000,-

HtSSEDAR.l.AR 
MUHTELlli' 

Ltra 

117.924.733,98 

1.616.767,95 

89.455.727,24 

134.443.101,-

474.279.654,87 

55.849.549,23 

259.320.908.43 

4.500.000,-
8.254.862,41 

1.145.645.305,11 

PASiF 

SERMAYE 
1HT1YAT AKCEgt 

a 111 ve revkalüde 
nususı 

' EDA VULDEKl ::lAN'KNOTLAR : 

Ltra 

9.412.135,73 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakıllye 158.7-!8.563,-
Kanunun 6-8 ıneı maddclerln.ı 

tevtlkan nazıne tarafından vnkl 
t edlyat 24.305.462.-

0 eruhtc Edl. evrakı nakdiye ba-
ktye.qt 134.443.100.-
Karııılııtı tamamen altın olarak 
UAveten tedavuıe vazednen 45.000.000,-
Recskont mukabtu Wlveten te· 
d a vtile ·•azedllen 
Hazlneye yapılan altın karsJlıklı 

a vans mukablll 3902 No.lu kanun 
m ucibince tı~veten tedavüle vaze
d ilen 

MEVO" AT : 
TUrk L!raın 
Altın ~ san Klır. 877,422 

8850 No. ıu kanuna göre hazineye acılan 
avanı- mukabili tevili olunan altınlar : 

san Kiır. 55.541,930 

oovtz T AAHHÜDATI 1 

Altına tahvlll kabil dövtzler 

oııı:er dövizler ve alacaklı kllrlna 

baklyclerJ 

MUHTELlF ' 

326.900.000,-

250.000.000,-

114.421.Cl29,07 
1.234.164,0G 

78.124.167,90 

-.-

25.834.851,15 

15.000.000,-

15.412ı35,7a 

756.343.101,-

78.124.167,~ 

25.834.851,15 

139.275 856.21 

YEKON t 145.645.305,11 

ı teınmtı2 1938 tarlhtndcn ıttt>aren: t~konto haddl ~ 4 altın O.Zerine avana o/o a 

Kavaklıdere Sütü 
Kavaklıdere Yoğurdu 

Kavaklıdere Tereyağı 
Kavaklıdere Sarabı 

~ 

Bankalar caddesi esas mağazamızdan maada 

YENiSEHİRDE 
'"' 

ATATÜRK CADDESİ ALİ NAZMİ APARMANI 
Yenişehir ecza hanesi yanındaki 

şubemizde de satılmaktadmr 

Kavakhdere müessesesi 
~'================================================================================~ 

Yeni Sinemada 
BU GÜN BU GECE 

Slnema dünyasının ('D Cok 

lx>A'<.>ndlğl .a sevimli yıldızı 

lyrna Loy - wuıımn I'oY.-ell'ln 

)"tlra.ttııklan 

Deli gönül 
l>ean&lar : 

10 - 12 • 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 

3340 

Park Sinemasında 
BU Gtl'N BU GECE 

M611tltnlıı en büyük film za/erl 
milyonlar sar /'1/la o evrilen 

Ordular (arpışırken 
- - < T Urkce aözHI )

Seanslar : 
10.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30 • 18.30 

21 de 
Numarutı yerıc-rln evvelden al

dırı1maaı r!CP olunur. 
Telefon : 1131 

Sus Sinemasında 
BUGÜN 10 dan tUbarım 

Yüz blnlel'C<! ldşillk mu,ızzam 

ordu ... Me-vslım n en lıiı}tik Cllm 
7.arcı1 olan 

ORDULAR 
ÇARPIŞIRKEN 

-< TUrkcc >
Seanslar : 

10 - 12 - 14 - 16 - 18 • 20.30 
3589 

Sümer Sinemasanda 
BU GON RU GECE 

Macera rıımıı:orlnln en "Uzell 

lkl saat heyecan 

Şikago geceleri 
S••anshtr : 

10 • 12 • 14.30 • 16 30 - 18.30 - 21 

T('lcfon: 3590 

ır 
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