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A tO tÜ rk' ün Ankara'ya ilk 
gelişinin yıldönümünde 

dün Muvakkat Kabir' e 
. - ~ • -ı... i. •• · ' -

ve Atatürk Anıtlarına C.H.P ., Vilôyet, Belediye ve 

müesseseler adına, bir saygı nişanesi olmak üzere 

buket ve elenkler kondu 
z 
e 

Barem de 
bir esas 

Kemal TURA~ 

Büyüik Millet Meclisi cuma KÜnü 
Sk mtluııkcresınl yaptığı bir kanun
da barem kwdelcrlne yeni bir esas 
daha kattı. Me.liye Vekaletine ba~lı 
h ukuk tcşkılatuıın bün~esıyle vaz:
felerlni çer<:evelı:> en kırk maddeliık 
kanunun bir maıddestn1n Uk hkrası 
töyledır: 

"T&kibctüklcrl dAve.larda faydalı 
ve acmerell cahşmalarlyle tema> üz 
ederek başarılar gösteren ve davanın 
~ lct lehtne ncUcclenmsinde ve mü
hım menfaatler temlnl:nde Uı.kdlre şa
yan mesaisi ıcörülen müşavir, müşa-
vir avukCLt ve avukatlarla muhake -
mat müdürlerine muıhakemat umum 
müdürü.nlln teklifi üzerine vekllllkçe, 

ll~yukan haddi beş maaşı geçmemek 
üzere mUnasit> bir ikramiye verlllr." 
Madd~nln ikinci fıkrasına göre B8'· 
hukuk müşavirine de bu t!6M ~inde 
dotrudaın doğruya vekillmce hkraml
ye veri19bBeoekUr. Meclis encümen
leri baızı hallerde beş tna8f ölı,:UııUnü 

1 Ebedi Şef Ataturk'un Ankara')a ilk geli~erinin 23 üncü yıldönümü miı~Y'" 
le ankaralılann Eht:di Scf'e be_,Jedikleri saygı ve minneti ifade eımdc. uzere, dun 
Cumhuriyet Halk Parthi Yila)ct idare Heyeti Reisi ile Bekdiye reis muavinleri ve 
belediye meclisinden ıki azanın işıirakeııiği bir he)-et Aıaıürk'ün muvakkat kabrini 
ziyaret eden-k birer bllket ko)'muşlanlır, 

Vilayet, Ankara ~hri \l' Relc<li}e Rl.'İ~i, Vali adına konulan bu bukeılerden ha~
ka, tchrimiz mue,;sese \e bankaları ıarafından da muvakkat kabre ve Aıaturk anıı· 
!arına zivaretlcr vaınlmı. ve cf'l<'nkler lmnulmu)ıur. 

de a-eçmetc IAzımgeleceilni düşünmüş- Diılllıii At11tiırlt lto•NsımJ.ı Esltiıehir DnrıirsfJor'ü,, Ziı"ef Aıılmu ltoıNYM biıiri1or ler ve 10n blr t•kra ile "bu haddin ' 
UatUnde tkramlıye verilmesi lcra Ve
ki'llerl heyetinin karanna ballıdır" 
demitlerdir. 

Barem kanunu aıerek Devlet lda-

irelertnde ve serek iktı.sadi teltek>kül
lerdeıtd balanh memurlan mll'klfM

iiı!i~tnm icln IOYle blr esas kabul 
;r!t.mletlr. her tttfj de.recellnde üç deiill'* takdtmame aıan memura btr yıl 
!kıdem ~ verlltr. Böy~ 1n1mn1r 
,..y{Nnıeık tatı.lH varsa ~ yerine iki 

ı ıf' yılda )'Oka dlht yerine Oıe yııda te~ 
n edeblllr. An<:ak Uııt derecede boe 
blr Yet' bulunduiu takdirde terfi ya
pılabn~. müddet dolsa, etıliıyet de 
anlaşılsa, kadroda açık bulunmedrkça 
ller lemenln mümkün olmıyaca~ ha
tırlardadır. Ve bu suretıf', takdirna
melerin kazandırdı~ kıdemden me-
m ur, klmsenln elinde olmıyan eebep
lerlt> baz8Jı fft)"dalanall\K. 

Bütük Ml~let Meclisinin U<raml'Ye 
Vf'rilmeslnl kabul etUlU Maliye Veka-
1«1 hukuk te!JkllAU tamamen barem 
ce~evesl tç!.:nde cahşan maaşlı ve üc
reUl memurlardır. Bunlara müşavir 
ve ırvukat denilmesi görd!lkleri işin 
mah~tı icabındandır. Yoksa hazine
ye alt herhangi tekbir dAvayı belll bir 
para lıle Ü7.erlne alnn kimseler deil:ll
lerdlr. Her rey munta7.am rruuışlannı 
alırlar. Büt'lln g{)n maılıkemelerde. 
m aliye bürolaonda cıılışırlar ve baş
k&larmın avukatı olam02lar. Hulfu<a 

Yüzlerce atletin iştirakiyle 

Yedinci Atatürk 
koşusu dün yapıldı 

Eskişehir Demirspor'dan Zürref birinci, 

Ankara D. spor' dan M. Kaplan 2 inci oldu 
Dün Ankara'da tarihi bir BÜDW1 23 

üncü yıldôııömü münasebeti)·lc bir .spor 
~o~teri:.i y.ıınlJı. Ankara Halkeviııüı 
1936 danbcri ıertibeunekte olduğu kw 
k~ularından yedincisi Jola)ı.siyle }'UZ • 

lcrce ııenç Ebedi Şef'in hatıra.sına taziz 
ıçin onun ilk defa baştchre geldiği )°Ol· 
da koırular. 

Koşu dôrt sınıf üzerine tertibt..<filmiş· 

hepsi de herkesçe bfltnen Devlet me- *'•.;..,,.-v · 

u. Kızlu arasın<lô!Ki birinci koşu Tüdt 
Hava Kunxnu onünde h.ış.lırordu. l4.20 
de b~lıyaıı koşu}a 12 genç T~ kızı İş· 
tiraık etmişti.. Genç kızlarımızın Atati.ırk 
)wun<laki bu canlı han-keılc.ri Ankara 
halkının co~un gostt.'l'ilerine vesile ol · 
du. Bu ko"1)'U geçen >·ılın birincisi Gazi 
T erhi)·e Ensciııisündcn Swan A)kut ka· 
ıandı . 

murundarı farklı değillerdir. :'i}J~-
Malıye hukuk teşkilatJ tamamen 

bareme ııöre kurulduıtu ve mensup
lanrun taylnlerl, terfiılerl bütün me
murlanntundeı tarksı2 olduğu halde 
bunlara kıdem zammı dışında bir Da

....ı ra mUkMaıt..ı verllmcsl şüphesiz ba
e'P" rem kaklclerlne katıları, yem bir esas-

tır. Kanunun hükQmefçe hazırlanBll 
m44 et1baıbl mucRıeeinde "muva.ffakı)etll 

(&hşma.1.ann takdir ve taltifi ıureUy· 

ikinci seri füe liler ve meslek okul • 
lular arasında Orduevi onünde Atatürk· 
ün he>-keli )'B.nın<lao başladı . 70 talebe • 
nin Ank" •d.!clerinden gl-çİşi diğerle· Ilı le, dA.va ta.kfbme memur edllenlerın 

t.efVik olunmalan hizmetin icaplarına 
ve menfaatlerine uygun görUlmili- Zürref Aşı/m;ıı 11111'ici1e J ekalrıi >Öttiittdt 
tür" deniyor. Meclis encümenleri 
bunu "kanunun maksadına muva-

ri s:ibi ! t konağı ônunde aynı he· 
yecanlı .E;<hkrılerle bitti. Yapı U ta Oku· 
tundan Muhiuin Yunanç birinci oldu. 

.-.1 f•k" buluyor. Nihayet Meclis Umu· 
mı heyetJ cuma günkü müzake
reelnde yeni esası kabul edcyor. Ger

.. cekten maddede den ldUcı alıl>i "dAva· 
r j; nın Devlet 1-ehlne netJcelenmes nde 

• ::; ve mllh m menfaatler temininde tak
,; dire şayan mesaisi gör!llen müşavir, 
=::! mll$avir avukat ve avukatlarla mui! hıııkemat müdürlerine ve muhakemat 1 umum müdQrllne" blr •kramlye veril-

i 
mest, bun lan her zaman daha bıı..Şa· 
nlı calışmata at"Vkeder. Gere! bir 
h izmetin be.kleniıldl~inden Ustün ya
pılmasından ilk duyulacak şey, şüphe· 
m mAM'VI bir hazdır ve bun un deı:e
rı bütan mll(ldi ölcllleıi aşar. Vazl· 

1
, ff!Yi iyi yapmanın vicdanda yanıttı~ 

hU7.Ur Uc mu1ı tte uyıı.ndırdı)tı sevgi 
ve ııaygı hlıısl baha blçllmt>z bir tak
dlrd r. Duygulu insan, bütün eme~l-1 nl, hattA hayatını yıpratarak, bu vlc

~ dan ve muhit takdirini ka7.anmak 
il" lçm harcar. Belki maddı yardımlıır r bu ha.yat yıpranısını. sürekli cahs· 

ti ınanın vonnınlu~unu giderecek basit 
Yssıtııla·n hazırlıyahlllr ki bu ds hlc 
b r azman azım~ııınııma:r. ve höylN'e 
uın mu.,·11ff::ı1<ıyet1.-rın kolııvl kla öl 
~l!J('h lrl ti iş muh ıı.-r nı'I.- fı•t!ln ıı:ıw 
l'Pt l"r dıılma h rçok maddi şeklllerd 
rnn ıı r tJn111'1 rılır. 

Yüksek okullar koşuların;ı Kızı la) 
meydanından 30 ki~ılik bir grupla b~· 
)adı lar. Yükse-k tah•il gençliğinin koşusu 
umumi uwdi r toplıyan hir ha\"a i~;nde 
Ziraat En..ıitÜ•Üooen O m:ın Sürüru'nün 
hirinci l iği~ le hiıti 

Büyük Atatürk ko~u.sıı : 
Yalnı~ Ankara'da okgıJ huıun yurtta 

•pon:ular arasında geniş bir alaka rop • 
lı )'lln \'e Dikmen'den b~l ırarak Hi.ikümet 
konaıtı önünde, Ataıürk'ün 23 yıl Orıce 
ıceldiği saatte 50na eren koşuya Eskişehir 
Demirspor, Ankara Denıinpor, Ankara 
Gençler Birliği, Anlcara Gücü, Kırıkkale 
Gücii gibi kulüplenlen mrer takım ve 
lıiç hi r kulübe mensup olmayan atletler 
iştirak etmişlenlir. U kişi} i bulan aılt>ı· 
lere tam ~at 14. 1 S ıe Dikmen ~ırtlarııı 

( Sonu 3 uncu sayfada) 

Şair Mehmet Akif 

İ(in yapılacak tören 
lstanbul, 27 <TE-lefönltt ı ur Bir dA, anın kazanılma ındıı oldu· 

tu g b büyük bir işletme) ı daha ve· 
rı.mıı yapmak, kacınılmaz sanılan bir 
llrızayı ön enfok, çeklnilmryecek glbı birre/ AJı/maı koı11111 biıirdiltıen sot1111 
tt>rünen bir nzrarı gıdermek, artık 

Mehmet Aklt'ln olürn yıldonUmu rtöla· 
ywlyle yann a.k4am EnılnonU Halkevwı
de bLr toplantı yapılarektır. 

ice üııhelrnen bir alacağı tahsil 
tmek. hulfısa ı .. hn~atındı her. za

man rn.~ lnnıı.n t>k ilen-le bulunrluğu 
nes~.-~l''e "'ll a h ı m .m e n fa a t

• r t ,. m 1 n ' tm('k, barem kaıde
erı ar:ı ınıı J: ren )Pnı esMla nerede 
o1ursıı oı~un mlikAfaUandınlması 

abeder ve bu esasın üstUn gayret
erin 6lclllmesı mümkün her yere so
lculaıea.tı da şOpheslzdlr. Bu konuda 
tQcl!k. bir vazifede yapılmaeı gere-
lceslle a.tün ya.pılaut oı.ıı ~-

tadır. önce de bu sayfalarda bellrtU
ğimlz gihi Ammeye h17.mette borçlu 
olunanla. hunun ıistunde daha başa· 
nlı davranılanı ayıracak \a.sıfları 
kesin olarıı.k çWlmelldlr. Beremin 
certevesıne ıtlren bütün teşekküller 

K11llay Karla I' da da 

bir aıocağı a~h 

lendlrilecetl:ne, maliye hukuk teşkllA- maliye şubeslnd buıcün Kızılay tanırın-

ve müesseseler lcln böyle ölı,:Uler ha- , lstanııuı Z7 (Telefonlıı) K t.nJ 
zırlandıkca üstün gayretlerin değer- ' r 1 
tına alt kanun a konulan madde &11- darı blr 84 ocaı::ı a<:ıldı Burada ı:rUnde 
zel bir ömelktir. 1ll kltb'e slCak yundt ver1lecekUI'. 

> 

Ulus Ekibi deprem bölgesinde 

Erbaa yolunda 
İstanbul'dan Sivas'a kadar ağhyarak 

gelen ve orada yakınlarının kurtulduğunu 

duyarak sevinen bir Erbaahnın hikôyesi 

Erbaatdaki yersarıunı haberi Ankara 'ya gelir gelmez 
gaz e temiz, Kemal Z eki Gencosman'la Foto Cemal 
l tıksel'i h emen deprem bölgesme göndermiıti. Arka
daılarnnrz dün Ankara'ya dönmüılerdir. D eprem böl
gesindek i intibalannı Kemal Z eki Gerıcosman bugün
den itibaren aütunlanmızda anla tmaia baılamaktadır. 
Foto Cemal ltrk ael tarafmdan çekilen resimleri de , oku
yucularımız 6 mcr sayfamızda bulacaklardır. 

E RBAA cevreslnden gelen ha
berler çok korkuluydu. Ken
dilerinde resmi malfımat 

bulunacağını umdu~umuz makam
lar da sarih bir bilgi sahfu! değil· 
diler: 

- Telgrafhane yıkılmış, muha· 
bere m\mlurlan ölmüş, Erbaa ile 
konuşmak mümkün olmu)•or. Kal
dı k1 saha oldukça gen Ur. BUtlln 
!köykrin tanmnu.ı ;r,amaıı ister. 

- Ne tahmm edllb'or? 
- B r telgrafa göre yalnız Erba-

ada can kayıbı bm&>n fazladır. Fa
kat bunu b r tahmin ıkaıbul etmf'll •. 

Böyle hadiselerde mh~r dn.I· 
ma aldatıcı olur. Suların karardığı 
bir saatte kapan gibi çOken b r ka
saba ve köyler, "can kurtaran yok 
mu" Sf.'Sleri, imdat yalvarnıalan, 
inlemeler ... Bu manzara karşısında 
hangı rakam tahminine glı'Venebl
llrs n~? 

Yolda, yataklı vaıgonun kondok
UirQ bir masada tek başına oturan 
yaşlıca bir yolcuyu gôsterdı: 

- lstar .. tıul'danbt>rl ağlı)or, ctedı, 
Erbaalı imiş, karL'>I ve çocuklnn o
radaymış, yıldınm üstüne yıldınm 
tel rafı çekiyor. Hlç bir CC'VRP ala
mamış. 

Şak:ııklanru avuclannm arasında 
ezmek tstjyormus gibi sı'kan bu ıs
tıraplı babayı teselli etmek için 
yolcular ak.şamdanbeti söylemedllc 
söz bırakmamışlar. Kader ve kıs
metJn hiç blr tesell I, bu e.lın bu
rUŞuklarının arıısında okunan acı
ya kAr etmemlşt r . 

GaUba sıva.s'ta eli.ne ma'VI bir 
kfıj;'lt \'Crdil('r. Bu, bir yıldınm tel
graftı. tell!rafı, bir yudumda oku
du, gÖ'Z)erl blrdenhlre parladı. De
rin bir "oh!" çekti !IOnra k{ığıdı ba· 
na uzattı. tstanbul'daki bir aknı-

( Sonu 3 üncü sayfada) 

iki ayhk 

Ekmek karneleri 
dağllımı baıladı 

,... -

~HlRE'YE GÔRE 

8 inci ordu 
Sirte'nin 75 Km. bahsında 

bulunan Bueratelsun' a 

u lastı 
..:» 

Mısrata'da bir savaş 
1 

olması muhtemel 
Kahire, 27 a..a. - General Montgo
~ esas ordusunun ileri kolları, Noel 
gunü Nhil yolu boyunc- Rommel art· 
çılannı takiple geçirdikten sonn bu • 
gun Sine'nin 75 kilometre ha.tısında 
Buerat-el·SUn civarında bulunmakta· 

1 
dır. 

Eğer Rommel, T rablus nehrinin doğu. 
şUnda muharebe vermeyi kararla.ştırı1"5&, 

Ankara Valiliğinden: &c)Tat'ın 120 ld Jom«re batnında sa· 
İlci aylık ekmek karnelerlnln tev- hilde il" mühim şdıir olan Mıwraıa'da 

zltn; başlanmıştır. kuvvetli bir garnizon hı ra.kınası muhte-
KamPIPrlnl ka.vbetmemek ~lın aza- ld' f - ' · f 

mi dikkat ve itina sarfetlemelerl ıa- me '.~· ... at R~I, ~la t.avaş anı.ı-

tetkik edllmlyecekttr. kaçmaktadır. General Moncıtcımecy'nin 

}' Nkarda: f.rb114'Ü Kırı/ay çodırlmı1111 

1nlesıiri/erı /clôketzeJeler. Orl""4: Sıh

lıat ı eki/imiz Erba11 1ıl:ı111ı/11rmı tell.ik 

tJi,or. Aıa&ıd11: deprnnde,, sonra yılu· 

lan Talaz47rl kofJTÜsmni" hali 

MIHVER'E GÔRE: 

Tunus'ta 
Mihverciler ak1nlarda 
ganimetler ve esirler 

elde ettiler 
Müttefiklerin 17 
uçağı düşürüldü 

(Y&7.ısı 3 üncil sa)fada) 

Darlan' 1n yerine ~imal 
Afrika yüksek komiserliQlne 

General 
Giraud 
seçildi 

Gen eral : ''bir tek gayemiz 
vardır : Zafer" diyor 

I.ondra, ı- a a. Re,.men hi!&i ildi -
ğine 1:ore, Amiral DarJan'ın yerine Si -
mal Afnka fransız yuksek komı~rlijı:ine 
rC}lerın iıufaki)le General Giraud ~ 

Erbaa mıntıkasını 

dolaştlktan sonra 

Sıhhat Vekilimiz 
Samsun' a giHi 

Erbaa. 27 a.a. - Sihbat Vekili t... 
ya ~imiş, felibr .-hulm ~ 
IOQ.ra s.rı.un'a -Kt'.ihalı .,,ılmıt • 
ur. 

Kızılaym te§ekkürll 
Tü'lictye Kızılay OemiyeU Umumı1 ~ 

kezinden blld rllm1-Ur: 
20 llkkAnun 1942 ıarllftnde Tdcat ~ 

li\)'eU dah ndekl 9kldem yer 1N1nnntı
aırldan k lfl kete d ucar ölıl n !ft ra )'8.rdım 

olarak I>ortan S ırort.ıı Ştrlret.1 Ankara 
müm-111 hay Nihat Rutlcl\Y <'t'fn yeU

m1ze bet )"(! z llra teberru etmtıttlr. Bu 
)"ardımı tükranla kartılanz. ca.a.) 

Zara'da yardımlar 
1 Zara, 27 a.a. - Erbaa fe lA.ketze-

delerlne bir yardım olmak üzere ka
zada topl nan bin lira Kız.ılaya tea
lim ediLmiııUr. 

Buldan'ın yardımı 

Buldan, 27 a a. - Eı'baa ve N ik
sar f eliketzıode kardeşlerimize bir 
yardım olmak üzere Duldan ba'ltun.. 
dan 2127 lira toplıınarak Ktzıla7 
şubesine teslim edihnıııtlr. 

Niksarlıların teşekkürü 

!"ll<Bar beled ye re18Mtl tanı tından 

aondeı11en Mr te ırmrts lcaııabftıım ze.1-

7.elc fcl!ı keUnd<'ın dotR n acıl:annıı. be.ta 
.Mim Şcl'!Jnlz olaml< HUldlmetJın, Kızıı

ayın ve bUtün Tilıic m E'l in ır~ 
ğt yal<ın ıı. 11.kanm blltün Nlkııııı.rhllln 

mlnnclt.ar bıra.ktııtmı ve oo <'andan ı. 
l!('tokOrlmnı al"2(.'dt'f'lren Türle m euna 
bir dahi\ bu ırtbt acı rla lca"-ıl8.911'lama~ 
ı;mı <t!ledfk cnm b d rmitUr <a.a ) 

BEŞİKTAŞ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

'dün de Demirspor 
takımını 4-0 yendi 

yın halka tavsiye olunur. su .ırosıermemek~r. Mıh'"C!' kıta.lan, 
Zayllnden dolayı yeni ekmek kar· aı4'alarında mayuı ve tuzak tarlalan hı. 

nesi almak taıe-ıı ve mUracaatlan Mla 

1 

rMc&m mümkün olduju kadar süratle 

1 
(Sonu 3 üncü sa) fada) '---------·-------, Dün 19 Mayıs stadyomunda ylr-

mı bıne ~ akrn Ankaralı on nde ı.. 
tanbul eampıyo u Be ıkta t kımı 

~;td~ı;r~t>~/~,"f~~~l.~'fa~~~~~~§~°!:_~~~ 
8rw utJ f/lıf'N ~·:\ .. 

fljeQ'c1h11:1 ° ·:. 

L ~· ... 1 ==-::J• 

o Eta6ya,. 

5o/ull 

LİBYE 

.s. 

ŞİılNI A/riitltÜ IM"i"'" "''l!M ıt•ılıl t old#i 11 bölıeyi, Shlt 111 ~""""- ııt Trllblwa-llı ıoslnlr '-ı. ,,. 

l 
ıkıncl maçını D<'mırsporla yaptı v e 
baetan sona ka ar ı ı n g çen ..U-

1 

~~.' bir O) unla netıceyl 4-0 k zan • 

Uç dört gi.lndür soğuk vapan h .. 
va, dtin heyce nlı a ı o ek a-
tiyenlerın yth:ler nı 1 recek ka
dar ılık vr ı;rüzelOı . 19 Mayıs stad-
yomunn topl nanların zevkle ae 
l't"ttlkleri macı Ankara radyoeu ar. 
kaıiaşımız Salt Çrl b 'nin tatlı d l 
ile de bıltUn yurda yııyıyordu. 

S:ıat 15.lı'i te hakem İhsan Tur._ 
men takımları sahaya c;ağırı'lı. T ... 
raflar sahada ıu sur .. tle yerleri 
ldrlar: 
Beşikta M hmrt Ali 

Vavu7 H ısry Ömer • t r lı 
Vecdi • Hakkı • S '11 • Cahıt • Ş 
rU. 

Demlrspor:- 111 ııil, Nuri 
ket, Memduh • Fahr . Fahr ' t._ 
kender - İbrahim . İbrııh'm • N .... 
det • Mehmet All 
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Amerikalılar hayatlarını 

yavaş yavaş harp temposuna 
uydurmak İçin çalışıyorlar 

N EVYORK'UN hava Iunanı o
lan Laguardla yolcu salo
nunda pasaportların kaydı 

ve eşyanın muayen(!Sf için birkaç 
saat vakit geçti. Bu m!lddet uırfın· 
da bizi karşılamıya gelenler, dı~r
da bekliyorlardı. Bu muameleleri 
bıtlrlp de dısıın ı:ıkar ı:ıkmaz, Nev
york'taki konsolosumuz Bay Cemil 
Vafı, Ticaret Atasemlx Huldi sar
han, Amerlkn'nın İstihbarat BUro· 
su memurlanndan Mister Beller ve 
bu Amerika'dakl wyahatimlzde 
mfhmandarlık edecok olnn Mister 
Wrigley ile karşılaştık. Fakat bun
Jann ellerlnl sıkmıya vaklt bulma
dan bir sOrU gazeteci ve fotoğraf· 
çı ac; kurtlar ıtlbl üzerimize hilcum 
et.ti. Fotoğrafçılar durmadan re
sim «:ekerken, gazeteciler de boYU· 
na şümuıın sualler soruyorlardı: 
Muharebe ne kadar devam ede
cektir? İklnd cephP açılmalı mı? 
Japonya'nın mukavemeU ne za. 
rnan kınlacak? 

BI% bu suallere cevap verecek 
maHımat sahibi olmadığımızı söy
llyerek yalnız memleketimizin harp 
k8.r$tsındakl vaziyeti hakkında so
rulan suallere cevap verd1'k: Tür
kiye tara!sız bir memlekettir, dedlk 
ve taarruza uğramadıkça tarafsız
lıtını muhafaza etmeğe karar ve ..... 
mlştlr. Eğer truırruza uğrarsa, bu 
taarru% hangi taro.ftnn gelirse gel· 
aln, kendlslnl var kuvvetiyle mU· 
dataa edecektir. 

Gazeteciler bunun "aklllıca" bir 
polltika olduğunu söylediler. F a
kat harp dışında knlmıya nasıl 
muvaffak olduğumuzu sordular. A· 
:merikahlann TUrktye hakkında 
bQyük hayranlık duygusu besleme
lerinin bir sebebi de bu olduğunu 
80nra bu m emleketi dolaştığımız 
:zaman anladık. Amertkalılann har
be ır!rmek lstemed'klcrl muhıı.Jcknk· 
tır. Ruzvelt de mcmleketlnll'I filt 
olarak harbe gitmesine taraftar 
del:lldl. ! car ve iare kanunu ve di
ğer hareketler. AmPrika'nın har
bf> a-irmeslne yer vermeden mlh
vercllerln zafer kauınmalnnna ml· 
nl olmak için dilşDnQimUş tedblr-
1erd1. Fakat Amerlka harpten ka
çınamamıs ve Pearl Harbour'dnn 
sonra muharebeye tarııftar olmı
yan amerlknh k:ılmamıstır. Bunun
la ber aber. Pearl Harbour olma
saydı da Amerika flit olarak har· 
be ır!rmemlş bulunsaydı, daha iyi 
olu rdu diye dOşUndüklerl de şllp
heslzdlr. Iste Tilrklye'nln tnm \stik
llllni muhafaza erierek haro dı.şın
tia kalabllmesl. kendilerinin bile 
yapmıya muvaffak ol::ımadıklan bir 
iş olarak Amerika halkının takrlfr 
ve hayranlıklıırını cı>lhetmişUr. Bu-

. nun nasıl basanldı"1. bu politika· 
nın muvnffakıyPt sırn ne olduitu· 
biz(! her tarafta sorulan bir sual 
olmuştur. 
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İ Şükrü ESMER I ................................................ 
maktadır. Kahve daha azdır. Ve 
lıattA et bl.e baz. şehirlerde bol 
değildir. Ameriı.ıc·,·oa bulunduğu
muz iki ay zarfı.ıila bazı gıda mııd· 
delerinin yavas yav~ azalmakta 
ol<luğunu biz de h ettik. Biz ora
da iken, şeker veslkaya tabi tutul
muş. Nevyork Bdedlye Reisi, lo
kantaları haftada Uq giln et ye
meği pişirmekten menetmlşUr. A· 
merlkalılann, er geç, İnglltere'de 
olduğu glbl, her şcyt değilse de, en 
mUhlm esas gıd11 maddelerini vesi
kaya tabi tutacaklanna hiç §Üphe 
yoktur. Faıkat Ameıika'dn iaşe va
ziyeti ne kn<lıır daralırsa daralsın. 
Avrupa'ya nazaran halkın dalma 
bolluk lçlnde buluıııı.cağınıı şüphe 
yoktur. Esasen Amcrlkn'dıı.kJ dar
lı.k, bu memleketin kendi halkını 
ve ordulanru yı..'<lirccl.-1< kadar gıdıı 
maddesi yet.lşUrememesin<ien değil, 
dünyanın en tıUyiik bir kısmım ye
dtrmek vıızl!esl:ıı1 üstfine almasın
dan ileri gelmektedir. Amerika 
yüz kırk ınllyonu bulan kendi hal· 
kını ve denlzru;ın memleketlerrle 
dövQşen askerlerini yedlrd&ten 
sonra. İngiltere, Cin, Şimali Afrika 
gjbl bir takım memleketlere de gı
da maddeler! yollamaktadır. Ame
rika iaşe vaziyeti llzerlne tesir eden 
bir lımll de nakliye zorluğudur. Me
selA Brczflyn'dnn kolny kolay kah
ve getlrtllem)yor. Şeker Fil!pinler
deJl ve Küba'dnn geliyordu. Flllpln 
adalan Japonların ellertne ~mf6· 
tir. KUba'dan şeker nakletmek de 
zorlaşmıştır. Fakat her şeye rağ-

c 
Hafla konuımalar1 : 

' a 
~ ~ 

T ürk gazeteciler he~ 
t inin N evyork'ta Le
guardia hava istas
yonuna geldikleri sı
rada ahnmış resım
leri 

lnt'n. nmerikalılar ı~e vaz.JyeU 
hakkında herhangi bir en<llşe duy
mamaktadırlar. Cumhurrelsleri Mr. 
Rooscvt>lt, Amerika'nın yalnız ken· 
dls nl değil, dünyayı da doyuraca
ğını söylemiştir. 

Amerikalılar iaşe vaziyetinden 
ziyade benzin, dalın dosrusu ld.st.J:k 
vn.zıyelı dolnyıslyle ınusı.arıpLırler. 
Uzakşark'ın jupon istilasına uğra
ması Amer ka'yı l&Uk kayna:kların
dnn mnhrum etmiştir. HilkUmet de 
lt'tsttk tasaırufu ıçin benzini kes
m Ur. Otomobll aıııerlknlıların ha
yatları iç1mle büyfik yer almış bir 
nakil vnsıtası olduğundan, bwı<lan 
mahrum kalnınk halkı rı.ı.hatsız et· 
mektcdlr. Meseltl .N'evyork'a yakın 
bir yeı· le ynşıyıın 1$ adamı, vaktiy
le otomobiline aUıyamk, ylmıl da
kikada bürosuna gelirken, şimdi 
yür!iyerek bir şimeııdrfer istasyo
nuna gifü"O<'k, kalabalık trende se
yahat edecek . .Nevyork'ta şlmen·, 
difcr istasyonuna çıkac.'lk. Orndnn 
da bir tramvay veya otobü.ıı ile iş 
bürosuna varacak. Yanm santte 
S'ÖrÜIC'n bir 1$ belki de iki saat U7.a
mıştır. Otomobn ka1kması, ev ki
ralan üzerine de tesir ynpmı~ır. 
Merkezlere ynlrut olan ev kiralan 
fırJ.amış, u-zak semtlerde C'Vler bo
şalmıştır. 

Bununla beraber, İunerlknlılar, 
hayatlannı yavaş ynvıış harp şart
larına uydurmıya calışmaktrulırlar. 
Bunun temposu, belki harı> sahne
sine daha yll.ktn olan memleketler 
kadar süratll değildir. İngiltere bi
le llllcak Dunkerk'ten ve hele boni
bardımanlnrdan sonra harbe dört 
elle sanlabllmlştl. Bu hatırda tutu
lacak olursa. AmC'rlka'nın bir sene 
içinde bu yolda hn)~ll ilerlt'dlğl ~y
len~blllr. 

Mlhmandarlanmız blzl, gazeteci
lerin ve fotoğrafçıların ellerinden 
çekerek kurt.ardılar ve otomobille
rin içine t ıktılar. OtomobU!eri su
ren şoförlerin, İngillere'de olduğu 
gibi gönUllü kadınlar olduklnnnı 
glirdUk. Benim bindiğim arabanın 
şoförü, bizi tayyare limanından o
t ele götUr llnclye kadar memleketi
miz hakkında belld de yüz sua.l sor
d u: havası nasıldır? Kaç günde gi
d ilir? Amerikalılar hakkında ne 
düşünUrüz? Türk genci kuvvetli ol! 

Sokaklardan geçerken Nevyork· 
un, benim yirmi sene kadar evvel 
bıraktıiım şehre az benzediğlnl 
gördüm. Blrcok binalar yıkılmış 
yerlerine daha yüksek binalar ya
pılmış. Yeni yollar acılmıs. hele 
" Radyo Şehri" adı verilen ellıncı 
ııokak taranan hlç tanınmıyordu. 
Açılan yeni yollann biri, Nev
:rork'un şarkında "Şark Nehir" de
nllen nehlr kıyısını tnkJbederek 
blit1ln şehir boyunca uzanan bir 
otomobil yoludur. Yalnız otomobll· 
le re ta.hm edilen b.u yol Ou•rinde 
sürat le llerllyerek kırk Ucüncil so· 
k akta bulunan Blltmore oteline 
g~ldlk. Bilmem kaç odası olan bu 
otel b11$lı başına bir llemdL Oç ta
rafa açılan birçok kapılanndan gt. 
rlp çıkanın haddi hesabı yok. Bod· 
r um ve :remin katında birçok ma
ıtazalar. Bu, otelden ziyade bllyQk 
bir mahalleye benziyordu. Fakat 
her &ey intizamla işliyordu. Kay
dolarak asansörle on dokuzuncu 
kattaki odamıza çıkın<-ıya kadar 
eşyamız oraya nnklcd imişti. 

Ziyaretimiz hakkında amerlkalı
larla yaptığımız ilk görilşmede he
nilz bir progmm hMı lnnmndığını, 
bunun tm Amertka'ya gcilncıye 
kadar tehir ed ldığ,nl, takat mem· 
leketın her tarafını bıze gö terme· 
ğı d!ı.&Undllklerlnl ve seyahatlmlz.n 
dört ay kadar silrm~inı hE'saplı:ı
dıklannı söyledlfer. Bi:z. bu kııdar 
uzun milddet kalamı~ acağımızı söy
leyince, Amerika'yı ziyaret etmek· 
te olan bir İsveçli g117.etecller heye· 
tin in dört aydanberl memlekette 
bulunduğunu ve henüz ziyare tin ~o
nu gelmedığ n b!ldlrdller. Her $CY· 
d"n evvel Vaşlnrton'a gider"k zJ. 
yaret mızln tefcrrUatını da orndn 
kararl~tırmanın muvafık olacağı- • 
nı söyJE'dlk. O aksam ycmC'k yemek 
Uzere gittiğimiz bir lokantada A· 
merlka'nın la.se bakımından ne de· 
rece bolluk !cinde bulundu~unu 
gördük. Ellinci sokaklarda bir frnn
sız lokantasıydı. Ordövr, çorba. tıı· 
vuk. tatlı. meyvadan lbar"t olan 
bır yem(.'k yedik Yemel':I.n ı:rşldin· 
den Zlyade Ponılyonlaı;ın bU~·llklii
ğü amerlka ıların gıda madQE'lerl· 
nı Adeuı israf E'tmC'kte olduklan 
hakkında bizde bir kanııat hnsıl et· 
mlştır. Sofrııya getirilen tereynJn 
artar • ki daima artıyor • ve knl
dınlırsa, bunu htzm,.tctler ve hat
tA hayvanlar biJC' yemC'Z. atılır. Bu 
f'kmek, et V(.' diğer yı>mcklc>r hnk
kında da doğrudur HC'r nmerikah· 
nın sofrıısındıı :ı;Pd rt n<ien artan ın· 
da maı1dı>slvl" nı ıhar!p memlekettP 
bir insan doyabUlr. 

Amerikalılar da bu israftan şlkA· 
yet etmeğe tıaşlam~lar vP bunun 
devam edernlycceğlni de anlamak· 
tadırlar E&a.Seı ı bazı marlclelerd,. 
darlık ş nıôtd"'T '<-nı'!;n p:llstE>rmı>· 
le ~ıam~Ur. M~ ,eker azal· 

İçinde yaııadığımız asırda spor 
kuuar peK aL; nıc.scıclcr nıuııa .... a
ş" me~.;:Uu oımuııtur. udc IJu sun 
ellı sene içındc spor davası he
men !ıer toplaııtıda ortaya atılır. 
0arıbı bılen de bılmiyeıı de bu 
bahiste kcııdıııde söz söylemek 
hakkını bulur. Herkes baaka., 
ba§ka dtişl.ıour. Yııinız dogru o
lan bır liieY varsa o da prensip 
itibariyle hep kaygılar bir nokta 
etrafınd;L bırleşir: kuvvetli bir 
nesıl yetiştirmek lazım ! 

Evvelleri yalnız fii{lr terbiye
sine itina edilirken bütiın düşün
celer hnvası, ziyası bol, modern 
derslınneli mektepler yaptırmak
tı. Şimdi bUyiik şehirler mil • 
yoıılar sarfederek stadyomlar yaP
tırıyor. Bir vakitler babalar ana
lnr evlatlarının her dersten bi -
rincl olclukl::ırını göğüslerini ka
barta, kabarta söyliyerek gurur~ 
lanırlardr. Şimıli koşuda birinci 
'\'elen. futbolda. gollar atan, atle
tik mUsabakalarıla şampiyon o
lan, boksta rakibini nakavt eclC11 
g<'nc;lerl herkes birbirine parmak
la gösteriyor. İsimleri. resrmleri 
gazetelerırı birinci sayfasına ge
dvor. Bu ~!biler yalnız nllelerinin 
vU:ı:Unll güi<llirmekle kalmıvor. 
Onlnr birer varlık oluyorlar. 

Bu pek yerinıle bir anlamdır 
ve kimse bu prensibin yanlışlıj:tı
nı iılclia er!emez. c:llnki bir ırkın 
kalkınması milletin her tabnka
sında sporun ver tutması ile 
mtlmklin olur. Yalnız bu spor dfı
vası p;örlırıdlığll kııdar kolay halle. 
dilemez. V ilcut faaliyeti, fikre 
t ıallıık eden mesai gibi (comP
lexe) muılil bir illmılir. Pecla~o
ji, fizıyoloji, psikoloji, blyolo -
ji ile münasebeti varılır. Bu hu
sıı~ta ıalrt.hiyetle söz söyllyebil 
mek için bir taraftan lıilfill spor
cu olmak, öbUr taraftnn bu lllm
lere dair yazılmış olan kitapları 
k ırışlırmış olmak şarttır. 

Halbuki ekserl,·a <ıpor h::ıkkın
cla mütnlea yilrlitenler, alrl ıkları 
terbiyeye, kenclı temnytillerine, 
zevklerine. görüşlerine göre iddi
alarını ortaya atarlar. Şnlrin de
cliği gibi: 

"Herkesin makS11clu bir ama 
ritayet muhtcllf ... 

Ne olursa olsun, ne şekllcle dil· 
ş!in ülllrse oUştlnlllsün. 1.?aye Tiirk 
milletinin knrııkt<'rinin. zekfısr • 
"ın, bedeninin kuvvetli olması • 
dır. 

Eğer Allah bann bir rrkek ev· 
lat vermiş olsaydı. Bir gün ha
yata 1.?Ö7.lerimi vumarken ona son 
vasiyetim ~u iki kelime o lurdu : 

S elim Sırrı T A R CA N 
KUVVETLİ OL! 

E vet! bu ıki kelime ona biltUn 
beşer fliozoflsinın anııhtarını ver
mek için yetişirdi. 

Kuvvetli ol! Bu her şeyi söy
ler. Rahat yaşıunıak, mesut ol -
mnk, .mesut etmek, savaşnınk, ba· 
şarımak., sahip ol mak, dileğini el
de etmek için ancak kuvvetli ol
mıık lazım<lır. 

Kuvvet nedir? 
İngiliz lıfı.ktmi büyük terbiye

ci (H. Speııcer) . kuvveti şöyle 
anlatıyor: "Kuvvet kilnatta fi
ziği, ha~ atı, ruhu, ahlakı ve IÇ
tımai hUtUn h!'ı.diseleri meydnn:ı 
getiren, tarifi ve anlatılmııs• mi.lın
klliı olmıynn bir prensiptir." 

Filozof (lluchncr) meşhur 
(Foree et Matl~re) kuvvet ve macl
de adlı eserinde maddesiz kuv • 
vet, kuvvetsiz madlle oL."Tinz di
yar. 

(Leibniz) içinde yaşadığımız 
dUnya muhtelif olcunluk cll'rece. 
lerine ayrılmıs kuvvet sllsllele
rht.den başka bir şev değildir. di
yor. 

Eski yunan mitolojisinde kuv
vetin muhtelif §ekillerde müba -
15.ğalı tezahürlerine ıınhıt olduk. 

(Z6non) nun kurduğu (Stoi • 
cisme) mektebinde eııya ve: hadi· 
selerlıı 5.lem ~U..'llul prensibi kuv
vettir. (Z~non) nun doktrinleri 
hayatın her türlü fırtınalarına 
gdğlis germek oldugu içindir ki 
haklı haksız hiç bir tecavüzden 
yılmıyan ve her acıya dayanan 
iıısnnlarıı lıugUn dahi (Stolque) 
bir kahraman diyorlar, 

Amerikalı profesör (Makfe • 
den) : "Zaa! bir cinayettir. Cani 
olmalttan snkırımız!., diyor. 

Filhakika vücudunu kuvvet -
lenılirmeğe ı:nlışma.mak onu zaafa 
dUşUnren fena ve zararlı 1Jeyleri 
itiyat edinmek keneli şahsına bir 
cinayet işlemekten hnşka bir şey 
değildir. 

Fakat kuvveti! olmanın tam 
karşılığı nedir! Bunu da Clvonne 
Sarc~y) den dinliyelim: 

"Hayatın ceiasınıı. elemine, 
acısına karşı kahramanca göğüs 
geren, felaket ve musibetler ltar
şısıncla cesaretini kaybetmlyeıı, 
her Ulrlıı maddi ve manevt dliıı· 
'inanların hücumundan yılmıyan 
insan kuvvetlidir . ., diyor. 

Peılaıı:oji Alimi < Montaiıı:ne): 
"Yetiştirmek lsterliğımiz bir fi
kir rlcğil. bir gövr!e de deA"ildir. 
fak~t bir insandır." diyor. Bu bU
yük terbiyecı insıınlıırın fikri 2'i· 
bi, beclcn l erirıln de kııvvetlt olma-

!Sonu • üncü aa,ytada! 
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Dllllil!ll1!1!1 1 

Bu kadın 
kaç 

Askeri güçler 1 

arası maçlar 
BEŞİKTAŞ 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

para eder? 
sır kadın oe~en icın en Maııt. en ad! 

ölçüniin "para" oldutunu hep bUi
rlz, paraya boYWl etren kadın, &'ÖZÜ. 

müzde u.lçatdıkca alçalır. Bir kadın 
deQ"er1 için en aaçıntız ölçüın.Un tazl-
1.et, bltırl ve nnmııa olduG:unu da u
nutmayız .. Manevi haznelorlnl para

ya dcğlşmtyen kadın, "ö-Ltimüzde 
y{lksel<Ukcc Yiikscıtr. 

Bütün bunlan blldtl!'lmlz hl\klc, dU<n: 
- nu kadın kaç para eder? 
SuliYle lmnıaetım. Kadını ~len tır· 

nata ı;üzdilm. Manevi «lcQ:<l'l"IJ\t mi 
aoruyordu, maddi detcnnı mi? Ka· 
dını tanımıyordum, birinciye cevap 
vereınedlm. Kadın etYnsını, hele bu
gilnkü e6YB rıyatını hiç bllmedlf'lm 
lç!n iklnc*·e doe ıııa.şkın ıtözl.crloe ce
vap verdim. GilldU: 

- En a.sakı ı.lort b;.-ş bin Lira! ... 
dı.."11. Kadın. süzııun bir ı.'<l.a ile )"& vaıı 

ya vnt yüruyonlıu. Yanıuaaımu.da u
Pll tısıııı y\lrüycn ıık ve 11'1Ucl bet 
b.i.n ~·a hayretle ~ortlwn. 

O, anlatıyonlıU: 
- Tcııcsilıd<!n tımıılına kadar bir bak: 

bu &&Pkzı 100 Uradan U4akı. bu kol· 
ye 100 ııraıtun, bu kUı>ei« 1000 a
radan asakı değllc.llx. KUr.kc bt."ll de
>im ~ bin' sen de dort btn ..• Çorap
t.a.r su lçtrule 10 lira, iskarpin 70 U

ra." le çamıuıırlan bir )'ana ne ctU 
aen hesapla ... 
Sen sırtııtc.lakllcrl sayacııRına bana 
kadının iç hllZ.Jlelerinl say. lyJ ev ka
<llnı mı, J.yl anıı. mı, cemiyette faal 
ve müsbot blr rolü var mı? 

- Bu sırtındakllcrtnl her ırün YEl'lll!ye

cc.k kadar bol ve zen&'ln milcevherl, 
eşyruııı vardır. Comb'ette müsbeıt hlc, 

hlçl>ir rolü yoktur. Eğlence, moda, 
aık!Lk peı;l.ndc kocııın bir hovanta!
Söyte ba.ka.lım: 

- Kac pııra eder! 
- Be!! para etmez! .• He-le buıntnll'Tde 

t~lalı deltll zıırarlı<lır, cemtyeli ke· 
m\ıvn bir mikroptur o ... 

Bu esn::ıd:ı y{lklü eşef[lınln 

ıridcn poturlu bir köylü 
terdi: 

- t&te eli öpUlccdc de~r! .. 

ru1tıısındıın 

kad ın.ı ll'Öli· 

Evet yazın tarlada. kı~ın evde durma· 
dan çalısıın, laırakışa rııi'mlM paza
n unut.mıyıın mı.i.st.nhsll btr kol ... 
:.rnıı Müraıtcte yıllannda memıt ta· 
eıyan lmhramnn Türk laıdını ... 

Şu bee on tmlsna. il'~ k:ıdıntıtımı· 

zın dc{:cırlnl daha Wt nııl:atıYOrl .. 

Sabahe.ddin SÔNMEZ 

Dil, Tarih - Coğrafya 

f akülf esindeki 
serbest dersler 

Evelk.l gün Prot. I. Hakıkı Baltacı
oğlu Dil - Tarih ve Coğrafya Fa.kül
tesinde "Pı.'"<lagojl rı in geleceği, bazı 
sezişler., konulu üçüncü s erbest der
sini vermiştir. Baltacıoğlu bu kon
fern.nsıııda Pedagojinin bugünkü ana 
problemlerini lrıceledl. Bu problem.. 
!er şunlardı: 

Metot, şı:tlısiyet, bil:gl, iş, hilrl
yet, disiplin, tekamUI, sosyele, inisl
asyon ve ulusçuluk. Konferansçı bu 
problemlerden her birinin {!zerin
de t..ople.nan d!işilnceleri, fara:1Jyeleri 
anlattıktan sonra lmkftıtlan araştır
mış ve yarınki pedn.goj i bilgisinin 
hnngi dügilmlrri çözmek zorunda 
kakı.cağını göstermiştir. 

Balt:ı"ıoğlu konferansının sonunda 
bir TUrk pedagojisinin mey<lnna gel
mesi gerekirliğini ileri slirmüş, ulu
sal olmak tabiatında olan her peda
goji gibi T Urk pedagojisinin· de ulu
snl geleneklere day.111acağını söyle
miş, aynca terbiye geleneklerinin 
halk özUncle bulunabil eceğini acık
ça ileri sUrmUşlür. Ballacıoğlıı'ya 
göre bu gı·lenekler birer sembol 
duramında eski Türk mltlerln· 
de, mıı..<;allanruia, kahr:ımanlannda, 

Dün A,nkaragticü sahasında As • 
keri gücler futbol mo.c:larına devam 
edildi. Gıinüıı ilk karşılaşması A n
karn.gticil ile Süvari gticl.ı arasında 
yapıldı. Takımlar, hakf'm M. Nee
nıi Çaknr Ağabey'in idaresiııde, sa
haya çıktılar: 

Ank.ıraı;ı.icil: Mehmet • Hüseyin, 
Salih Mustafa, Nuri, Yusuf - Meh
met, AbtlUI, Nusret, Nuri, Hamdi. 

Süvari gticil: Kcımal - Fethi, Mu
zaffer _ Ferda, V ecdi Avni - Tu -
rrın, Şlikrü, blustafa, Mahir, Saba
hattin. 

Oyuııa Ankaragücüııün vurıı!:ilYle 
ba.şlanılı ve oyut ıuıı ılk şiltü Süvari 
g-ücü kalesi yaııınd:ı.rı avuta gitti. 
Aııkaraı:tticU oyuıı'ı hnkim olmakta 
gecikmedi ve 30 uncu dıtldkada Hlı.nı
lliııln şiltllııU kaleci kaçırınca .ı:ıağ
açık Mehmet yetlgerck ilk Anknra
gücü gollinU yuptı. Mnç zevksiz ve 
süratsiz oluyor. 36 ıneı dakikada 
Aııkaragüclüler Nusrctin bir kafa 
vunışiyle ikinci sayıyı ıla yaprrıc'1 
oyunun neticesi hemen hemen belli 
olur gibi olılu . Oyunun bundan son
r:ıki kısmı AnknragücüııUn hakimi
yeU aitınıla ge<:tiyse de Süvari gü
cll ııağ bı·ki Fethi'nin gllzel o:ı."Unu 
yüzU111len gol çıkaramııclılar ve 2..0 
A nkaragllcU sahndan galip olarak 
ayrılılı. 

Y edek S ubay okulu • 
Kırıkkale gücü 

GllnUn ikinci karşıla,,maınn" l!a• 
at 15 te h"kem H. S nit Atnkolun i
daresin<le uıı.şlanıldı. Takımlar saha
ya $Ö\'le çıkıtılar: 

Yedek Subay: Mua.mmer . F'antk, 
Nazmi • Sacll'llin. Hayri. Cr.Hl.l • 
Turan, Niyazi, Bfilent, Eştak. Rah· 
mi. 

Kırıkknle: F.tem • Snim, Fehmi· 
Şeref. L\\tfl. M'n7"l'f Pr • Zeki, Tah· 
sin. Rngıp, Halit. İclris . 

Oyı.ın urmımivt•tle herabere vnzİ
vettf' clevam -etti. Kırıkkale, kaleci
sivl e sol ~kinin e:U7-e! oyıınıı save· 
cıioı,,e oYUnılan l ·O ırslip olarnk ny
r11.ı. 

39 uncu dakikada bir Kırıkkale 
hlicumııncl:ı soliı: Tahsın'ln ortasını 
a11i ve sıkı bir süte çeviren H alit 
tonu Yeılrk Sııbav k~lesinl' soknrıık 
m~ın ve Kınkknl<mln blridk goli1-
nü yııptı ve devre 1.0 Kmkkalenln 
galihivetlyle sona erıli. 

İkln~ clevre: Yeılek Sııbavlılar 
hakim bir oyun çıknrılılarsa c\a mtı
hncimlerinin siit atamamslnrı yll • 
ziln<len gol çıkaramadılar ve maçtan 
1-0 yı'.'l'lflmiş olarnk nyrılılılnr. 

Okullar arasrn.da 
DUn öğleden önce AnkaragUcU 

s:ıhasımla yapılan okull;ır arası fut
bol mnr;larıncln Atatilrk lisesi Te • 
cim LisC'Slnl 3-0 yendi. Maarif Kolle
ji ile Yapı Usla okulu l·l berabere 
kaldılar. 

İstanbul'daki maçlar 
İstnnbul, 27 (Telefonla) - Bu

gün İstıınbul'da lik ma.çlanna de • 
vam e<lllr!i. Beyko7. Davııtpaşa'yı 
1-0, V efa Süll·ymaniyeyi 4-3, İs
t nnbulspor Kasımpaşıı'yı 4-1, Fe -
nerbahçc Taksimi 2-0 yendiler • 

Zonguldak Halkevinde 
bir resim sergisi a~ıldı 

7..onguldak, 27 a.a. - DUn burada 
Hnlkev~ bir resJrn &<"I'"lst açılmıştır. 

Anıltı.rtnda okullnrunızUl lı'OO<: kab\lb'e't· 
illerinin de bulundutu 4G amatör aıınat
kllnn .Ynltlı ve sulu boya, paştcl, ho;ı.'kel. 

tahUı oymıısı, ıtmvur. knm kalu'n desen 
~ kaı1knLUrtmnl hlr arayn toptıyan bu 
1erır\ bUyük blr alll..ka ve takdir lJe i'C-

7.llmt~Ur. 

ata sözlerincle, menklbelerincle giz.. 
1C11mekt eclir. Mllli pedagogların öde
vi bıı kaynaklara ula~mnk ve ulusal 
özü bulmaktır. Bnltacıoğlu kon
feranııının sonunda AtatUrk ve 1ıı
Bnü glhi rlehal tiplerin hayntı ve 
rolleri llzerinde yapılnrak araştırm:ı_ 
lann Tilrk insan tipinin ne olabile· 
ceğinl göstereceğini anlatmıştır. En 
konferansı k:ılabalık ve aydın bir 
halk kitlesi merakla dinlemiştir. 

. . 
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Ölümünün alhncı yıhnda Mehmet Akif İ(İn 
~ 

''Gene birşey yapabildi,n 
diyemem hatırana,, 

Mehrnet Akif için hi r türbe yapıl· 
dı mı, yapılacak mı bilmi}"Ol'UITI· Bu 
tarafi çok mühim de değildir. Bütün 
hayatını gö~teri,ten kaçarak doiclur -
muş olan büyük adam bu sevdiği to(>rak 

!ar içinde olduktan sonra, zavallı bir 
tüırı,eğin altında çok daha mesuttur. 

Öldüğü gün İsti.kUI marşmı ezbe
re bik·nler onun tahtını kurdular. 
Genç ~önüllerin sıca&.: muhabbeti Aki· 
fe yeter. 
"Stssi: yasadım, kim beni nerdtn bilt

uktir?" 

Çan:ı.kkale'de. bir aıedcniyet dün
yası boğaz ımıza ~n i~l ığı uman, Akif 
bir yruı.-ır dağ gibi iman f ı purı }"t>rdıu. 

Ça.nakkale ~chidi ilkönce Ak.if'in 
gürleyen se<inde ibick-l~ti: 

SatJa dar gtlmiytttk m.ıkberi ki111ltr 

"Gömelim gel stm t.ıribe' ' 
ka:sm? 
desem 

sığmazsm ... 

Kuvayımi lli>e orduları Anadolu 
toprağında "~ref ve namu..\" kanı dö
kerlcen, Akif, Ak,,emwcklin'<le iı;tiJda
lin maı,ını yazı}-ordıL Cc!lhe önü ve 
cephe ar<lı im:ın ın ı dile ı;ctircn o mıs· 
rala.r, dün olduğu kadar bugün ve ya
nn <la milli imanın alıııı kalemle mer· 
mere değil, fa.kat gürzle ı::raniıe oyul
muş ifad~ olara.k kalacaktır. 

Aldf için neler demediler? Her 
büyük ve namuslu İn&'\1\10, her fni · 
Jetli davacının anlından söylroooilece
ği ve yazıl ıp çizilebilu:cği ka<l.ır Akif 
için de konuşuldu. Bizim gönülleri • 
mizde )>erini tutmuş ol;ııı "İ>tiklil ınar· 
şı yaratıcısı" mn tooıi7. h::ıtıra.,ına ça. 
mur atmak İ.$tiycnler <le görüldü. J\k.i. 
fin nıhı.ı , bu çeşit bağrışmalara kaqı 
müdafaa,ından ı~tırap du)Jr, o her 
müdafaanın ü.~tün<led"r. Yalnız gönül 
isterdi ki Akif'e mürıl'ci, Akif'e yobaz, 
Akif'e amavut di}enler, hİ(' olmaz.sa, 
onun katlar Titrk ol~nlM"! Akif n 
yü-r.de )"Ü"r bu topr:ıa- içİ11 )ıı.s tuttu ' U, 

mim ma~ın <loğduğu gilııfcrde bu 
1im<li onun ı;l (inıün<lro ~ birer bu
rük vaı.anpen.·er ke•iknler neredey<li· 
!er? Hangi ceph~le ''C>'a hangi <llva· 
nın ha'1nd:t)d• lnr ? 

Aklf'i •e,•cnler, ,.e onun ~rin<lcn 
n.~ <lurnnlar, bunu sorarken ne ka • 
dar hakfı<lırlar. 

Akif'in kcnıildeti, günün birinde 
bir hürük türbenin altında topla.rıa:bi
lir. Fakat unutulma~lar önünde bir 
ta., }"1ğını h,ile ne k.1tfar aciz ve ifade· 
fr.1dir. O, (.ana'l,.,""kale ~hitleri için: 

Tiil/enm f114ğribi a~ramlt1rı st1rımn 
yarıma: 

Gen~ bir şey yapabildim diyemem b.l· 

diyordu. Ruı,.-ün kendisi 
•Övli)"ehifet:eğimi1 ~fü budur. 

tıra,ıa.' 

için tek 

dün de Demirspor 
takımını 4-0 yendi 

a 

i 1 

~ • • 20.000 seyırcı önünde 

iki takım zevkle takibedilen 
güzel bir oyun çıkardılar 

I 
at 
Ut 
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<B~ı ı inci sny!ad:ıJ 

Maç ba~larken: 
Maça Başiktaşiılar başladılar ve 

soldan hemen Demir.spor k alesine 
indiler. ~Ukrli ilk dalukada gol ata
cak vazıycte geldi. Nuri yerinde 
bır çıkıı,ıla kıı.tcsırıi bu akibetteıı 
kurtarılı. 

Be;>iklnş Usttiste akınlarla Demir
spor kalesiııı sıkı sık ı,ıyaret odi • 
yor. Beşiııcı dakik ula İsmail ıkln
ci bir tchlıkesıni kornerle atlattı. 
Ştikrünün clışarı attığı kor ner atışın 
dnn soııra H ıı.kkı ve Saim boş kale
ye topu s:>Jl'aıııaılılar. 

D~mlrspor baekıcl:ın nncalt 10 Un· 
cu dak'l<rıılan suııra kurtu\,ı.bildi ve 
nılihaeiınleri s:ığdaıı soldan Uç dört 
akınla Beşikt ıs kalesine kacfar so -
lrnlmağa nıuvatfak oldular. Hııyri 
ve Yuvuz ve bilhasaa Hiis~vin, mu
hakkak sayılabift·cek gol:eri kıırtar
ılılar. Bu kornerden .ı:ıoııra kale önU 
karıştı ve gol olılu. Ne yazık ki 
.ki İlır:.hlmlcr olsayJ vaziyette idi
lı·r. 

Demirspor kısa sllrt>n bir üstün
ltik kurmuştu. 14 Uncu dakikadn 
l'Il"hmet Ali orta akıncı İbrahim'in 
bir şlıtUnU giıçlllkle tutmuştu. İb
rahim Mehmet Ali'nln üzerine atıl· 
dı ve hakemin kendisini oyıın.dan 
çıknrmaeına sebep olan bir favül 
yııptı. Denıirspor 10 kial kaldı. 

Hnkf'm, bir aralık iki tnrafa anz 
olan sert ve sinirli hareketleri ke
sm müclahalelerle oyuna eski sti -
kfitunu verdi. S akatlnnarak dt§ıan 
ı;ıknn Beşiktaşlı ŞUkrU t ekrar oy -
namağa başladı. 

Beşiktaşın birinci golü: 
Dakikalar ilerliyor, fakat gol ol· 

muyurılu. ileşlktnş tekrar Ustuıılüğil 
ele alınıştı. 17 inci dakikada ].)e. 
mirspor·a iki "korner oldu. Bunlnrı 
anlııtan İsmail 20 inci <lakikada mu
hakkak bir golil Hal{kının ayakları
na yatarak kurtardı. 

Dem1rsporlular dn akınlar yapı • 
yorlardı. Lô.kin netice vermeden ve 
haf hattımla kırılan bu hücumlar -
elan sonra Beşiktaşlılar ~eııe hücum 
!arını sıklaştırıyorlarılı. 23 Uncu d ı
kikada Demlrsporda üç korner daha 
olılu. 

Bun lan ıı tlıı.tmak yolımu bulan 
Demlrsporlular 27 inci dakika.da 
biç beldemeıllkleri bir a11<la ve um
mndıklan bir şekilıle birinci golii 
yediler: V eodi'nin çok gıizcl ortala
dığ'l topu Şiikril sert bir kafa vuru. 
şu Ue ağlara taktı. tsmıtil topu tut
mak iı;in sıçradı ve eline cleğen to
pu tutamaclı, yere dUştli. Oyunu ter
kedecek l<ad:ır sakatlandı. 

ikinci gol: 
Bu gol Demlrsporlulan cnlaııclır. 

clı. 30 uııcu dakik.ula Ueşitaş ' a ıki 
korner olılu. Biraz sonra Necdet'in 
mıikem.ınel bir 9Uttinü Mehmet Ali 
güçlükle yakaladı. Bnskı altında 
olan Beşila§ın nerecle ise bir gol yi
yeceği göriılUyordu. Bütün oyuncu
lar Beşiktaş yarı sahasına toplan • 
ıruıılardı. Bu a rada Yavuz'un uzun 
vurugu ile topu kapan V ec<li 50 
metre mes.ıieden bir şilt çrkti, Top 
kale.den biraz ileride bulunan kale· 
cinin elleri arasından lkiııci defa 
Demirspor kalesine girdi. 

31 üııcli dakikada yapılan bu gol
den sonra, Beşiktaşlıların <!aba ra
hat oyna.clılan, buna mtık ~bil De • 
ınirsporluların gayretlerini artırdık. 
!arı görülüyordu. Dem!rsporun bu 
g:ıyreti Beşikta§ kalesi11i sıkıştırı
yordu. Denıirspor bu aracln bir de 
penaltı kuzanılı. N c ya:ı:ık ki çok 
sıkı çekilen §Ül direğe çarparak gol 
olmadı. 

Kaçırılan bu fırsattan sonra o -
yun gene sert bir cereyan aldı ve 
Hakkı Demirspor kalesi önlin.de bir 

0

knza atlatarak oyunu treke mecbur 
oldu. Birıız sonra da devre bitti. 

!kinci devre: 

1
30 uncu dakiknda gol sayısını dörde n 
çık ı.rdı. 1ıt;: 

Bu devrede B~ikt.a§ daha iki ,. 1 
sayı çıkarmasına mukabil Geneler- en 
lıirJığine karşı ve dün birinci dev- Uu 
rede olduğu kadar gtlzel bır oyun 
çıkaraınaclı. Ma.mıafih birinci dev
reden <laha canlı oyıııyan Denıır • 
sporlular ela §n.hsl akııılarla bir ne· 
tice elde etlcı'ııediler. Takımın eıt- tız: 
sik oluşu d ı bu oyunda milcı:ısirdi. 

İki mııç yaparak dUn Ankaradan 
ayrılan Beşikta.ıjlılar Puzel oyunla· 
riyle burada iyi intibalar bırakmış- '"' 
tardır. Değerli ba§kanları ve çalış- ~ 
nıa arkadaşlarının eseri olan v e it 
Beden Terbiyesi umum mtıdUrlU - tıı:ı 
ğUniln mult yardımlyle elde edilen 
sııhal.ırıııda mutevazl bir çalışma lıı 
neticesinde ıılaşllldnrı muvaffaki - it 
yeti en dolayı kendilerin! tebrik ~ 
deriz. 

Hakem İhsan Tllrem~n SC'rtliğe 
mani olan teılbirleriyle climkU maçı ""
güzel idare etmiş sayılabilir. Blras 
antrenman noksanlığı olmasa ken
disini daha iyi ı:örec .. ğimiz şliphe- ~ 
siz<lir ra 

Beşiktaşın teşekkürü U>ı 
l{uhibUnıüzU Ankara'yn çağır • 

mak nezaketini gösteren A nkara lnr 
19 Mayıs Slaclvomu İclRreslne, Gl'nı:
lerblrlif;İ ve Demirspor kı.ılliplerlne, 
bizi candıın alkışlıyan sayın Anlc:nra ~ı 
halkına karşı dııviluğnmıı7. clerln 
sı•vginin gazetenizle hilrllrilmesini ite 
rica ederiz. 

Beşikta~lrTar Cc 
Yüksek' okulların bayram 

turnuvası neticelendi 
Sportif oyunlar a.ianlı ·ının bayram 

kuPllSl namı altında tertlbettlğ! yllk
sek okullar voleybol ve basketbol 
müsabn•kalan dün s.B. O. salonunda 

A. 

ıwti<'ı•lenınLşUr. ıt· 
Her ilci kısımda da finale kalmış l4J 

bulunnın Siyas<ıl Bllg!Jcr Okulu Uıkı-
nu b::ı ketboldc Yfıkseık Ziraat En,;tl-
t ilsil ile kaJ"liılnştı. BlrbirlcTlyle çok 
lyi nnln...<:m.tS oyu~ılnnnı seyrettfğ:iml:z 
Siyasa.! Bilgiler Okulu oyuncuları fl· w 
nal n~ınrln cla seyri cok zevkli bir raı 
oyun cıknrdılar. Re:l< plerint yorrluk• t 
lan sonra snyı adecltnl 61 e yükselte- ~e 
rek turnuvn<inn şampiyon cıktılar. 

Voleybol finali Dil Tnrlh ve Coıt· 
rafya Fakültesi 11e Slşasal Bllgller 
nraısındn yapıldı. 

Voleybolde de ftnıı.le Slynsa:l Bilgi· 
ler Okulu ıkalmıştı. Karşısmcla P!l 
kuvvetli kadrosu ile Dil Tarih Coğ • oı 
rafya Fakültesi cıktı. Biraz <l'V\'<ıl 4 
oyuncusu basketbol oynayıp yonıl• 
muş bulunan S.B.O. !ular Hk da.klkn· 
!arda üstilste Saj:ı kaybettiler ve nn· 

Uı 

1 
~t.e 

lnı.ı 
cıı:k 8 sayıdan sonra Dil Tarth'e ye
tiştiler ve n haypt 15-13 sett aldılar. 

lktnei sette kin toolilkell oldu~u • 
mı, gc<VŞek O}"?larlarsa şamplYQnluğu 
kaybe<ieeeklerini 11nlıy1111 S.B.O. !<!ıkı 
bir oyun çıkarrlı. DllglsUıl ve eneıji
slni tOPlıyan takım bu setl dı> 15-7 
kuanarak bayram turnuvası kupası• 
ru aldı. 

Bahkesirde Varhk Vergisi 
cetvelleri aslldı 
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Balıkestr, Z1 a.a. - Vl.IAyC!'Unı!ze !\it 'ın 

Varlık Vcrll'lsl ltstelorl asıhnı tır. Bu 11ıı· l!n 
lelere ~re hilUln vHAy~ lelnrle 12.18 !!'kt 
mUkelle!c )"ek Onu 2.2CY.! 000 11ınıyı hu lan .ıı 

varlık V(!T"gtsi Uı.rtıoollmtştlr. nu vrra1· 
n'n Z71 S73 ı.trruıı merkez kazruıınıt, ı 

20 600 Unı.sı t kazasına, .WO 630 ırtı. 
rası A )'Val k k iD!I, Si}() 000 llrn ~ inl< 

Burtıamye lcazıısınn ve ırei kalan kııı- 'lya 
mı dıa diğer kazalara s..ıtur. l~ 

~ağrı 
-tl Dah!Mye Encümeni bugün 

heyetten sonra toplmı.acakt.ır. 

umumi s 

* nutce, Divanı MUhıırolıat ve Mn.lbı'e tı 
Eneümcnlm buırün umumi he()"et.tea \om 
sonra t.oplnnacııklnrdır. 

İkinci devrede BeşitatJ takımın· -tl Biıtce Enctl'!Tlcni bugün s:ıat 10 da ~ı 
da Hakk1'ııın yerine Halıs, Saim'in t.oplıına<'.a.kUr. 
yerine Eşref oynadılar. DeımlrsPor· * Ad!l)le Ent1lmC'l'l! buıtü.n 1111tı.t 10.30 
!ular eksik kaclrolarını muhıı!azıı c- da toplana<"akur. 
<liyorlıırdı. -tl Arzıüıal Encümeni bugün umum1 

B u devrede 12 inci rlakikaıda ŞUk 
rU gene uıak bir meBafrılen sıkı bir 
şUtle tiçUııcü golil attı. Halis de 

r~2?1#J 
M. Salazar 

tbecya blokunun C'l'l önemli tun ille-
rlnden blrls! de l'ortclcız devlet adamı 
Antonlo de Olılverin Stı.lnzar'dır. M. Sa
lazar, bugUnkü aJtUst ctUnya "ortaııında 
mıımlclceUıtln manevl)'atını aaııtamtn~tı

ra.n btr zaltır. PortcldZ mallYcslnde 
"'FBcn(tu" adlı bir döv~ meydana ll'at.lr· 
mtşttr. D~ islerde, n.>fs Carmona ııe bir 
olarak Portcklz'ln taratsıztıJtını koMIY\lp 
kurtannaktndır. 

M. Salazıır, 1894 tc d<>ğm11&Lur. Bir 
köylU cocul!'udur. Bir cızv~ okulunda 
yet!sn!(ı. daha 27 yaeındııı Colmbora Unl· 
ven;tteslne mali bUırtıer prote91}rü ot
muııtur. 

Devl('lt mlsl mnıt malWe 1şlcrln4 dü
zeltmek le"ln 1928 de, kentlisini vazl!e
>"C ca{:ırm1$tır. Geniş ım!Ahb·etter 1111\n 
M. saıauır, memlıckettn ııarn lelertnl 
sağlamlaştınnış, Porteoklz'e )"Ctll bir 
hamle vermiştir. 

Avrupa'M büyilk bir dcvtt:!t ıt<lamı o· 
larıık lelakk1 Mlll!11 'lf Sala7.Rr, 19'23 

heyetten ııonra toplanııca'kt.ır. 

Y urt içinde 
27 Jrkkanun 1922: 

!:1.nı lr • Bayındır gcnçl:.k yur
du, her tılrlü m1111rntı yurda alt 
olmak ilzen:'. okuyup yazmak bU· 
mtycon ahali k'ln üç sınır üzcr1nf' 
müesses meccani gece clcrsl.crt ac. 
mı~ur. 

Y urt dışın.da 
Tan ıtnzctesln n Lozan mutuıbl· 

rl Hanrt nvıcn •lll'Or ki: !smet Pa· 
şıı, boQ"azlar komlll)onunua zannı•
dlkllA'I il' bl !AkAyıt w mütn.vaat· 
kAr bulunmamıt. ve d('rhal tan· 
z1m ettıtı be)-annamMln z:npUı ge. 
çirllımealnl talep etın1'tır. Türkl
ye'nln mıunınt.yctl kin hak ki ı.c

mlnat !".lde etm<'dlkce ve clyevm 
mvzuu bahis olan mesaili satrc 
hnllolun.'"llndıkca !xılazlnr mesele· 
sinin tcsvlYe ed lmlYcceğinl ırös· 

t.enncsl lllbnrtylc tsmct Pasa'nırı 

bcya!Ulf\meııt bUtUn eclsen::n arwı.h
ta.n addedllcbllir. 

ı.r. 

'l ' 
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Su 
Irat 
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ltı 
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h 

ltı<t: 

. 
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Akif fan leıe taf'Qn aılamd ı. Yalan 
!Öylemiye muhtaç olmaksı zın hayatı
nı ha~tan aşağı ıınlaıabilecck namuslu 
iıosanlardan btriy<V K I Z GENCOSMAN 

!!enberi Port.cl<lz ba.&vekliU ve harlcl)'c 4 
ema • naıındır. 
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De Gaulle 1 

ve Giraud 
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Erbaa yolunda 
anlaşabilecekler mi? 

İngiliz basınının 
yaptığı tefsirler 
Londra. 27 a.a. - AmiTnl Darl:ın ın 

atıl hahcrl:nln Londra'dtı ıı:ıyJ olması 

U Lil n gazctclcrln, pek etıkl blr usu llcrt 
ıuctblncc, yortulardan dolayı Ud ıırün 

kmamı• olduklan bir zamana rastla· 
Q'ı lçtn bu dnayetlc ondan duğan "l.Ya· 
..,-aztyet hnkkındakt l.ııgl1iz nokta! na-

·de ı.nnı anca.k bu pazar sabahı ctkan ııa-
•teıcr irade e<ıcbıım~lcrdlr. Bu hA.d.l."C

µu ~ bU1.Un gazeteler büyilk bir ehemmiyet 
~r- ermekte \'e coıtunun başmakalesi ona 
=v- Uısl8 cd llTI.('ktedtr Kullanılan ll!l6Jl u
'Un 

rıe· 

IUm!yel üzere vakur ve htırmetkll.r IFe 
~ bttnn nmlrahn 1940 haz!Tıı.mndanberl 
Ltmüş olduılu hareket tarzı hakkında 
~ı t<>n~ltlcr de llA.vc e<ltlmekted.ir. 

Obseı-.. er ııazcll'Slniıı ı.-cyası m ıllıi.Lrl'i
"unıtnı.l lJarlan'ın kat.1.1, narbın en ka
~ mcscklenrukn b!ruıı halletmt>kk 
~ dıc :)1mail Aerı.ka rnı~u met>elebllle 

ha.l lıır"1 t.enUn el.ıntmıektedı.r ." de-
ten aoo.ra müLt.cl1lclcr ~"USt!unıı.e ııoı
~ bırakarak k.a.rııımaQ'a tıMtam~ e>
lıı "her Ill'Bll.LLnn ısu!ade' Jl•.ı.lu na da 

- \- şon Hmıen.n hUkümet, pacL'lmento 
ba~ı~ ıcıı mUıı.erok mesull,l'etll t>.:r 

1.7.l!e L""'lcl ;: ııl ı:ıcllrtmektedlr. 01> 
it-ver, F~ıı ı~u tara!ından Darlan'a 
tlhap e< k eK haıcnn, bızzat kencıı-ı 

• ı-atından tesis e<l ımıe ve !aJ<ııt reı;

len kabul edllmeınış olan mıııı mectı~ 
irs.tından ııcçUdııııne dair verilen bu 
bert dunınc.a btırıı.z karşısında duraıc. 

• bamak kal>ll olmaılıAını llOYh><Ukten 
ra lnra tu mUtaJ('llyı llll.ve etmektedir: 

azı~-etln bu aı•kll kıııını.ınıla bUttln ŞJ

e, aıı ArrWul ınuseı.-sın~n hl'P"'1 pek de 
r ll \nı.z olımıyan bu milli meclJıo;!n elleri 
in 
ni 

'asına bırakılması buraılıı (•ıctdl blr en· 
!te uynndınnnktadır. böyle bir hal bil· 
ıı el'kfın kanşUrn<'ak blr hA.<IJ..qe teııkll 

OOktiT." 

De Gaulle ve Griaud 
anlaşabilecekler mi ? 

Aynı ı:.ı.retc uundan soııra ıııııilu N..,,· m 
k-

1 CIJ-Ull<'l ı1 r<-sııwn RllZCLl'lcn• akllt-L· 
da .l'Umış ıJmınmaklu l>~'l"al>er !Wlıı H.uz· 

ıt•tn cantj1 ulen<•n takbih eden lieYa.· 
ış tiyle hlcl>Ir ılfil,tı;rnaz.lı.k cıkmıyaca· 

• .nda şüphe olmıuh~ıru kaYdetmokte, ve 
li-
ı:ık 
iz 

ti
tr 
k-

rl;uı ın alınan boyund'llru!luntlan kur
lmak hususUJH.1.aki iranııız ınJllet.ınln 

>:usuna ~taat etmesini altet.mlyenler 
tarından katlt~lldlıl'!n1 s<iyllyen ıı:ene

ı B<>rgeoret'nln sözlerini Ut•r1 11Urerek 

e- ker bu nokta taha.JQkuk ederse van· 
!t, Darlan'ın vatansever blr !<'rt tara· 

{c· <lan öldUrillrnaıiıtlc kıyas kabul etml· 
:ek" btr eeldl alır. bu ııebeı>le bu clhe-

' sru-l~ ''e tarnfsız blT ııurette tespit 
lmcs ne lüzum vardır" dcmektt>U1r. 

- Ot:ısen~r • .Yl.'fti bir YUk6e'k koml..erln 
th . .ı.bı meflelcslnl Wt.k1k eüerek ı;rene-

1 De Gautıe'Un vaziyeti sarih n.- w
ttc ııruı edllmkı olmam11.kla beraber 
ltıdlsinnln ııcnern.l Gtraud lle Jşbtrl1A1 
-&>makta mutabık oldutunu 
ktlrdlıitinl kay<lel.mektcdlr. Bu 

evvelce 
nokta, 

.zctenln alya<:i mu~arMri:nl rransızlar

Blrleolk Dı>vl•>tler arruıındak.l müna
ıctıı-.rı tamıımlyle nt<ker1 olmıyan bir 
•Jly<' allııı<ln <la tetkike ııevke011ekte ve 
milnaııet>etk'rln artık "dahn ııerılş ve 

· tlR!lkler dil nıı;ının demokratlık l!flfl8-

rına dfiha uyııun" blr aahaıl.ıı tesisi 

zınıgf.'ldlktnc ~nrel ettlnnektedlr. Bun. 
n ııonm knatnın muhakf'!Tleel tarzına 

·en aynı muhatTlr "CezııytT'd<' henUı 

ol.dutu et.raftyle lfsa edtımcm\4 olan 
rrarunz makamının aynı zamanda 

it 'in ha.kim. hem Jüri hmı de idam hUk· 
11- lınU k!ra memuru ınfııtlyle han•ket e1· 

"ktc ırö.ortcrd ı11 tıcal ı.ondra'nın 111· 
mahnlleı1nde kayırı uyanllınnıt· 

. !'\Uı:>he y0k k1 parlllmen1o bu flk1r· 
\. kanetırıcı mesele hııkkınt1a ııbnt11 
lı-neıı<lm rıula, WsUll.t tı;Uyerelctlr 

"' nkw n<lalel ractrlerlyl•' telifi kahn ol
ıı- y11n ~urnt ve ıı17.l111k narlıın m('!lele-

ı .. nrt.a'ıı ı;ılmııe nıan &Upheler1 bir 
dnh:ı. ku\·-..·ctlendolnnl~tır." demekti'· 

l'. 

Darlan'm hizmetleri 
Sun&!> Chron rll' ıı11.2etcsl dE' bıışma· 

<le9iııl Şimali Atrt.ka rrnn8ız meeeıest

Utlısls ederek. OhSl'f\ cr'ln mütalea· 
"1na zıt blr 11&'1n111 6un1 n n ya.zm akta
r· "yeni btr tel seçilmesi bize /l()re 
imız tran.'lı lan ııırtıcndtren bir ml!'!'e-

r. Ora.•la bulunan hlrl<"!flk kuvvetle· 
~ vaz!1t?Sl yalnız dtı~mıını tahrlbet· 
"'kten ve Frnnsıı'vı kur1amıaktan !ba
tır ki bu noktn ır~N·ııı ~:ısenhower'ln 
anatlyle ııcıkca ortaya Konulmuştur." 

Sunclay Tlmcs' n lıMmnltal""'1 de a
lral Darlan'ın en.h,.ın11 uıtuııs. edllmls

Bu gzctc Darlıın'ın •11ı•un hal"f'kl't.1E'
lı1 ııöz<lcn RC'i.irdlktl'n •onra ıunlnn 
?.!11Eıktadıı·; 

"Amlrıı.1 Darlnn'ın h!ltırasınn hUrtnf
!tı hiç rılnıazsa ~u noktıın beltrtmek I~· 
dır ki kenı:1111ı Şlmlll1 AtrlkA'ya llf'<:· 

~ . \•akil tuLtutu ~!erin hlC Olrlnl ya· 

Darlan'm yerine Simal 
Afırika yükıek komiserliğlne 

General 
Giraud 
seci idi 

~ 

(Başı ı ınci sayfada) 

General Giraud'ru Amiral Oarlan'a 
halef olarak tayin eden imparatorluk 
konseyinin dünkü tnr>laotısı yalnıı hir 
saat <Ürmüştür. 

Frna~u sfücfüüne göre. Gener;ıl Gi · 
r.ııud. ,et,;ldikıen sonra, (Siya,et adamı 
ola~k bıeıniyonıın, yalıııı :ı,l.c·r olarak 
kalarnt:ım) demişıir. 

Fransıı sÖ7riisiinderı, C.eneral Gi · 
raud'nun seferi kuvvetlerin hasında ka
lıp kalml\'acai!;ı ~onıJmu~tıır Sfücii, bu 
suale ce,·arı olarak dem1,ıir ki: "'Bu 
muhtemeldir Fakat G«."neral Giraııd ha· 
rt-k<ltı cfaha c:eri<le hir nn4<rarhn irlare 
eımek mecburiyetinde kalacaktır.,. 

fransı7 sö1<ii~ü ayrıca şunları da söy
lemiştir : 

- General Giraud, sırf ,jvillerin gay
recini anıırmak ve bunları da harp gay
retleri eırafında hi ril"Ştİ rme-k için kl."n · 
di,ine tevdi edilen vazile>·İ kahul eımı~
cic. General Girnaud'nıın "':h \'azile<i 
harptir. İhıiyacı bulunduğu yegane şey 
de askerleri ıçin sil:ihtır ve bu silahları 

lüzum ha~ıl oldukç-.ı isciyecektir. Gene • 
ral Giraud için harbe tlevarn her ş1:y<le11 
önce ı?elınekıe<lir 

General Glraud transız A!rllmsının 

siyasi Jdaı'f'Slne alt plAnları lmı•arııtor

lwk mecll81Yle birlikte müz;ıkı>re e(Je-

""'ktlr. 
Ceza~1r. Z1 a.ıı. - F'rıınsız A!rlikası 

yük.«ek koml~<'rllQ'ln<' t:ı.ytnl dolnyıslyle 

general Glroıu<I :;u g!lnlıik l"lllrl ne&ret
m~tır: 

"Amiral Darlan'ın ollimUne S<'beP o
lan faciadan S<}nra fnınsız A n'lka.s1 yük
~ kom ~rlllrl vnzırt-s nl ıl<'ruhtc eder· 
ken. miıtU>fikJ.erlml7ln yartlınıiıYle o;LlAh
Jarımızın nıuv.trtakıyellnl v•mln edei>ll
memlz k!n herke-tl."n &unu istiyorum: 

Blrlı.,;mek ve beni taklbctmPk. Ancak 
l>ir ~~y ıı:o7onUnrıe tutulm.ıltdır: Fransa 
ve tnın.~ız lmpnrıı.torluğu. Ancak hlr ııa
yem iz varılır: zare-r ... 

tmza: !rıın.sız Arrlkası ytiksek koml
serl, kara. deniz ve hava kuvvt>tlt.-ı1 or
du kumandanı Glraud." 

Amiral Darlan'ın cenaze 
töreni 

• ondra, 27 a.a. - Cezayir radyosunun 
bil-rdisine göre, Amiral Darlan'ın ce 
nv.;: törenine amerikan ve inl(iliz kıta · 
lariyle Cezayi.r'de btılunan bütün fran • 
sız. alaylarından birer mufrcı.c iştirak 
etnı~rir. 

Cenv.e}'İ tııkibedenler arasında Şimal 
Afrika'daki Mütteik kuv...ecler Başko -
mutanı General Eisenhover, seferi 
deni7 kuvvetleri komutanı Amiral 
Cunningham, başkomutan muavini Ge -
nera.l Clark, Reis Ruxvelt'in Sima! Af • 
rika'daki şah'i müme,sili Mr. Roben 
l\furphy, General inıud, General Ber· 
ıı;eret ve Cezayir umwnl v11isi M. Cha.tcl 
de bulurımuştu.r. 

Cenaıeyi, Toulon'dan kaçan Casab • 
!anca fran~tz dcniz:ı.lıısının mürcttehau 
tla takip evle-mi~tir. 

Londrda'daki fransız 
milli komitesinin toplantısı 

Londra, 27 a.a. - Muharip Fransa 
umumi karar~lhımn tehliKi: Fran<ız mil
li komit~i General d2 Gaulle'ün reisliği 
altında 2'S ilkk3.r..ında toplanmıştır. 

Komite Şimal Frnn~ız Afrikamıdııld 
..on hadi..eleri tetkik eımiş ve fran~ız mil· 
!etiyle imparatorluğun harpte birle}me\i 
bakımından bu hadi<elerin muhtemel ne· 
tice!erini _görü,m~tür. 

Cel<;.e1lin ~eri kalan kı~mı gündelik 
i~lerin tetkikine talı'i~ olunmu5nır. 

M. Ç{irçil bugün öğle )"emeğini Ge · 
n.eral de Gaulle ve Geııera.I Dasticr de 
T ~ Viıı:erie ile yemişıir. 

8 inci ordu 
· - •~'nin 75 km. batlsında 
bulunan Bueratelsun' a 

u lastı 
~ 

( Başı 1 i'f!Cİ ırnyfacla ) 
motörlü piyade, hııfif tank müfrezeleri 
ve isı:ihkLn birliklerinden miirekkep ön
cüleri, düşmanı ancak arada bır göre 
hilmekıe<lir. 

K ahire resmi tebliği 
KahlN'. 27 a.a - Ortıışnrk mOttetlk 

kuvvetler umumı karargl'thının te-bllıtl: 

Kıta ııırımı7 11<'1"1 hnr(•kctlerlne devam 
ı•t.mı~Jer ve dün ~lrtı"nln C>ldukca batı. 

sında hulıınıtn blr >'t're kat1ıır vnnnıelar-

a bırakmamıe ve muht,.llt transız <lır. 
v~ellermt Elııenho\\cr'm emri &!tına Dün hava kuvv<>tl{'rlnln tn&llyeti av 
~akla kımdlslnc kumet takdlrl ııüc uı;aklannın S!rte ve Tıır.nt't etrafında 
<-'nk derecede 1>üyük bir hlzmf't yap- <levı1ye har{'ketlerlne lnhlsnr etmt11Ur. 

-&tır. Derlan !raneız tlloeunu Toulon· 
tı cılcannak tçm <le elinden ııelen lıl<:· 
~i r.s1Tgl'!Tl<'!11l• ve hundR mu,•af· 
cılmamaııına raQ'mcn hnrekrt!erlyle 

:nan pltının akamete utratmak hıı· 
un<la frnns•z bahrlyeıı\ne bir tesvlkcl 
uşhır Onu clahıı sımctlıll'n ~uclıımıyn 

'kı•mıvnmk nnrlnn hakkınt111 •nn 
l'kmUn veMlm,..,lnl harpten •onrn..vA 
l"ıUcrnak zoruntlııyız." 

Amerikan ur::ı 1 +:ırr h ir 

2:>-213 llkklınun g~ Tunıuı-T..a r:au
!ettı> ve Su~ şehlrlerl homhl'l.rrlımnn e
t'lllml1" ve Sl<'llyıı hnva ml'FlRnlllnnıı da 
tıilrum Pctllml~t!r Ye-rt11' hulıınıın ııeak

l<lr ıı.rıı•ınıla c-lıl<ll ha•ıırlııra •ı>l>ehlyM 

\"Pr11m••tlr 
U<'aklrırımı?ılrın hlrl hu h1tl'f'l<ı•tll'1"<1rn 

1/inmPomlS.•1' '!<> mUrl'ttebııtı •ail'c1ır. 

Rah,1t ?!7 ıı 11. - nu11tln hll<itr11ıl1ıtl

nP l!'öre mfHtl'rlk MP.11 unsurlrı Rommf'l 
:ırt,..ılan tle t!"TYl<l•A devıım P<llvorlıır 

'i JnM omu kuvvetleri <ılm<ll 'ilrte 11e 
Hu1>rııt F.I Sun ~r.ısınc1ıı ht1!un'llvnrl11.r 
sanıl<lı~ınA ıri>rı-, Rııl'rnt P.I 'iun'un ka· 
rn~n 1M ktıoml'lrl' kAıl1tr tlM"l<lf' hulu
ıınn "" miirlnfn:ısı Rcmıml'I tnrarınclnn 

t>Jr ıtıııvan tuır:ıyına bırnkılıın Mı8Tll.tn· 

ya htıı>umdan evvel ırımeml Montııomery 
kuvv1>t1erınt toplamata Clllıısmn.ırta.dır 

japon gernicıi l)atırdıl ar 
\>asfnırton. Z7 a .a - neıımen bild rll 
t!Di' ı:ore, Gun<.1nlkıınal'<lan kalkan A 

l'lluın p t><•mll8 Ut:llklart tlc bın lO· 
tö"uk lı4r Japor ııeml&Uıl batırmıı 

~. ı 
.HMkıı Kor1"'un ktlllt kııımı Trabluı

ııaro · e U.Otru rica ta d.ev am etmek t.edil'. 

REUTE R'E GÖRE: 

Millerova 
daha yakından 

kusatıldı 
..:> 

Almanlar Stalingrat' m 
cenup- bahsında (ekiliyor 

Stalingrat - Likittaya 
demiryolu da kesildi 

Moskova, 27 a.a. - Reuterin hu
susi muhabiri bildiriyor: 

~ovyet kuvvetleri. ilk defa ola
rak Voronej - Rostof dt'miryolumı 
1'1illerovo'nıın 24 kilometre cenubun
da Orhııiye - Rasasovka da kesmiş.. 
lerılir. Kızrlordu, son 24 saal içinde 
Millerovo'yı <laJrn yakından sarma
ya muvffak olmuştur. Voroşilof
gracl'a ve Rostos·a glclm demlryol
larına hakim bulunan bu kilit nokta
sı. şimdi dört tııraftan muhasara 
ali ındadır. 

S talingrat bölgesinde 
M<hkova, Z7 a.a. - Royter Ajansı 

nın huı.usi muhabiri bildiriyor: von 1-hth 
orduları, !:>ıa!İnJ:rad'ın ~eouı> o.ıu_,,ında 
tuza)!a diiş<:ı1 tumenlerini kurıa.rmalt için 
l 2 gün uğ~lli.ıan soma şimdi iı~üncu 
ruı. ıaa.rruzunun darbeleri önünde çcıkil -
miye başlamışlardır. Stalinı;ra.t - Tikore
ı~k deıniryolu boyunca Sıalingraı isti • 
kametinde harekete .'(eçıni, ola.o von Hoth 
ordularının makı.a;:lı şehrin baw.ında 
çevrilmiş olan alınan ordusuna <kığru bir 
yol açmaktı. Bu makı.atla üç tüml."n hare
kete geçiril.mi~ fakat 12 gün devam eden 
hücumlara ı.ovyetlere ti\J'a.ftndan muvar
l:ık ıyetlc karşı konulmuştur Bunwı ilıe
rine sovyct koınutanlığ.ı kar~ı taarruza 
geçmek emrim vermiştir. Bu karşı taar
ruz neticesinde e3aseo yorgun duşmuş 
olan von Hoch kıtaalıı Koıelnikovo'ya 
doğru geri aulmışlar<lır. Yon Hodı >·eni 
takvi}-eler a.lnıa}"ı ümidcdcmiyecck du • 
rumdadır. 

Moskova., 27 a.a. - Royıer ajansının 
htı>lh.İ muhabiri bildiri)·or: Sovyeı tan&< 
kolları dün Tabin...kaya'yı ele J.:~irmck 
le Stalinı.:rat - Likiıta}'a dcmiryoluııu kl'> 
mişlerdir. Tatsin~kaya'nı.n zaptı, alman • 
!arın Stalingrad'a aske.r göndermek için 
bir üs oJarııık kullandıkları Rosıof'u 
Stalingraı cephesfoe bağlıyan koridora 
girmek imkiiıııoı vernıİ$ıir. 

Don cepheslnl.n cenubunda nl~be1ıeı:n e· 
mın olan rollardan ve Kotelnl'kovo de
miryolu boyUnca ma.re&al von Bock, 
Stııllngrat'ı her zamandan daha 8ıkı blr 
o;urdte saran SO\.-Yet çemberl!ıı! kırmak 

lcln kuvvetler göndE'mllştt. Sovyetleruı 

Tatsinskaya ccnubundakt Uerlemeleı1 

bu yardımcı kuvvetten de tehlilceoye dU
ı;UrmUştür. 

BU tün Don ha vzrun, Roıııso!'t.ıuı Sta
tlnırrat•a kadar ve Staımırrat't&ı Roe
tot'a kadar tek btr mU!ınreıbe m~anı 
haUnt almıştır. 

Runde.n daha altı hafla t"VVel bu cev
re hl"ITl<.>n hE!!Tlen tnmam!YI<' ıılrnanlnrın 

<'linde !dl. Stallnırrnt tııarıru;.m başla· 

tllktan 15 ırtın sonra bu (."('VJ'Cnln üctl' 
blrl. $!"!' nehrl ite Kntaç arası. zaı>troll-

insanlar ve 

harp kabusu 

Züğütcleyince eski defterleri karış
nran bezirgiola.r gibi, yazı yuiUl.la.c da 
- içimizde yabancı yok 1 • mevzudan ya
na ı.üğürtledik!eri 'anıaıı eski µzete, 
dergi kolleksi~"Onlarıoı karıştırmaktan 
hoşlanırlar. 

Dün biz de aynı işi yaptık ve epiy· 
ce meraklJ şey 1 ere ra,cı:ıdık. 

Me~{'ıa, şu satırlara bakın: 

... Birkaç ~ önce Sovyet Rusya· 
nın Ameri.ka'daki sefiri: "Vaziyet 1914 
tekinden çok daha gergindir ve harp 
ihıirnalLeri ZMne.lilıUğin<lt-n ~ ru
lad ı r.'' dedi. Son anlaşmalar, müzake
reler ve bilhaı.sa $ilahları bırakma 
konferans ının akıbeti bu <.efirin süıle
rini bir kehanet olmııktan çıkarıyor. 

Bu satırlar, 1914 harbi patlak ver
dikten ıo yıl k:ıda.r '>onra. 19.H ilkba
harında >·aıılmıştır. Geçen harpt~ son
raki sulh devresinin bir "müıareke 
devresi"' olduğunu \Öylirenlere hal,; 
vermemek kabil mi? Nitekim, harp 
kabusu, ikinci dünya harbi başlama • 
tlan bl."ş hu~k yıl önce dahi, zihinle
ri bulandırıyormuş ... 

Esk imeyen 

meseleler 

Bazı mewleler vardır kl, "her dem 
ıue" dirler, bir rürlü e..kimck bil • 
me;,ler. BUfllartlan bir tanesi bekarlık 
vergisidir: 

"BeklrJardan vergi alınma~ı bah
'i yeniden tuelendi İleri <ürillen <;0n 
ıt:klif (1934 ıen b:ılısediyoru7 !) ban 
declikodular ve münakaşa lar uyand ı r
maktan ıteri kalmımı~ttr." 

Öteki de ktbriı me<efe\İ ... 

Tunus'ta 
Mihverciler akınlarda 
ganimetler ve esirler 

elde ettiler 
Beı;llın. 'Z7 a.a - Bugünkü resmf 

teıbliğe göre, Tunus'ta alman, italyan 
kıta.lan geri aldıkları mevzileri sa~
lamlMtırmışlar ve yaptıklan akınlar 
neficı>Sinde esirler ve ganimetler ele 
ge-('irmlş\erdir. 

26 ilkkanun günü gerek Tunus'ta 
cereyan E'Clen hava muharebleıinde 
gerekse alman hava teşkiJIPıi tara • 
!ından Ce2aylr'dek1 düşman hava 
meydanlarına karsı yarnlan şiddetli 
hücumlar esna.-.:ında bazılan aı{ır bom 
ba u<:ıı.i!1 olmak üzere 17 dUşman u
c:ağı tııhril>edilmlştir. Bundan bnşka 
dil:;man Bizerte VE' 1'unus'a karşı 
yaptı~ı hilcumlarda da b<'S uçak kay
hl'tmlştlr. 

G~eleyiın bir savaş uç~~ teski11-
ml:z tarafından Cezaylr ~ahm..,rıne 
vamlan bir akında blivilk bir dlişmım 
tka~t geml<:iııe bomhıı 11t> ai!ır lsa
~tlt>r kaydedilm~lr. 

l talyan resmi tebliği 
Roma, 26 aa - İtalyan orduları 

umumi karargiılunın tobllği: 
Llbya'nın cenup cöl bölgeı;lnde u

çaklarımız düşman taışıt toplulukla
rına karşı şiddetli hücumlar yaıımı:;;
lardır. Düşman taşıtlarından mühim 
bir kısmı yakılmış ve tahr.i.bedilmi~ -
tir. 

Tunus'ta mihver kıtaları son gün
lerde ele geçirdikleri mt!VZ!leri sağ
lamla.;tırmışlardır. Ya'Pılan muvaffa
kıyetli a•klnlar esnasında düşmandan 
esirler alınmış ve silfı.h ve mli·hlmmat 
ele geoı;ırilmlışt.lr. 

Bone limanına ttalyan hava kuv
vetleri tarafından muvaf'faıkıyetH blr 
gece hücumu yapılmıştır. Uçakları -
mız şiddetli bir mukabele görmüş ol
malarına rağmen bir gemLye isabet
ler kaydedilmiş ve gemi batırılmıştır. 
Başka bir gemi de o der('('e a.Eır bir 
isabet almıştır kl ona da batmış gö
z1yle batkılabilir. Bir torpidomuz Akde 
ni:z'<k> bir dilşmaın denizaltısını batır
mışur. 

Amerika'da tayın usulü 
Vaşlnııton, 27 a.a - Amerika iaşe 

nazın M. Wlckal'd, arnerlıkan ve birleşik 
mllletlcr ordulanııın lht.l..vaclan dolayı

R!Yle bütiln konserve yemhı ve 9(.>bze-lerle 
kuru yeml.ş ve sebze14'1ın tayına baltlan
maRJnı eı:mretmışttr. 

Bu tayın nırulUTlün $Uibat baçlannda 
ta !Jblk edl!lmesl bekteon111G'Or. 

rnle bulunuyordu. Beş ha!tadan daha 
kıııa bir m\lddet l.Q!nde de dlter üçte 
bir pa!"ÇaBı ele ııeclrllrniftir. Bu parca 
Şlr nehrJ.yle VoroneJ derniJ;oolunun Sta. 
11.nıırat • LHchaya <lcmıiryoluna kadar o
lan batı klsmıdır. BuııUn SOV}"l!'t Uıa~

zu ııbnanıarın en zayıf okluklan UcUn
cü ve ııon kı9mın zaptı ic1n 00.lanııt bu.
lun.u~r. 

Mmerovo'nun Yl1z ldlametre lrn<\ar 
cenup-dolusunda bulunan tats•nıokaya 

ıeın yapıl.an mıılllJ.l'E'be ~etU oımu., ta· 
kat kısa sünniişttlr. Sovyeot tan!klan hu 
alman kaleS"lne o kadsu" sıtıratloP 1runl$· 
lerdtr kt YAkında bulunan bil' uçak 
meydanında sapasatlam 300 alman uea· 
A-ı ele geı;tı1bntşt1T. 

/O 
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Yeni bulmacamız 

Soldan saQ'a: ı. İ<:kl lı;Jp kendinden 
ıreccn. hııiıst.Jyanlann reis!; 2. mtlkem
meol, U!rsl kısa zaman, mel On: S. ~ııoı 

bır emir, b!T devlet; 4. Şimali Afrlk:ı'd.t 

bir eetıır. tokun aks1; 5. lı>l'$l bir hay
v&n, eekl Mısır mabutıarın<lan; 6 ııcrııl. 

tersi karakter, terı:I bir emtr; 7. &ilzel 
ıwı.na t, lerıJ bir ııöz rt'ngt; 8. tkl hart 
Yanyana, bir cınıı kilm~ hayvanları; 9. 
beyıtzlaıımn, istasyon; 10. pars dolabı, 

kurum. tavır; 11. duadan sonra söyle
n{'n, bl1' erkf'k lf;mi ... 

Yukardıın atalıı: ı. yunel<lerde ye
n('on Yetllllk., elblsenin bir kıı.mı; 2. bir 
erkek ismi, bir ~ebze: S. kaş bOYMJ, is
yan eden: 4. bir emir, bit ynşta; 5. bir 
ııayı. sevlncll ıı:ünlerbnlz; 6. Ozan. !az
la; 7. bir şek~ fabrikamız, &art edutı; 

R. levha. ıota; 9. basma fMl lf('llJ°"e 
ml'VZU olur, kndtnlann el lııl yaplıkla:-ı 

llet; ıo. bir mustk1 aıe-tı. "aııılık; 11. 
kartla'Jll'Tlı& kümes hayvanı, ııettaf ... 

Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
Soldıın 98.la: ı. Mamuırıı: 2. Emine. 

serce: S RA.na, ~lr: 4. yne; 5 etek. cı

vı: 6. dere, Etem: 7 an, pı\llk, ne; 8. 
me~. inek; 9. nı.k (kar). Çad; 10. ıılm. 

Mn: ıı. ıra. ı:et. ı.ıcı. 

Yukar<lıın aşalt'ı: 1. Gergedan, 111: 2 
ma. T<'~t; S. minder, !lflma: 4. a:ı:a 

kepek; 5. re, ııt; 6. pııpatyıı; 7. ae. ot: 

"Kibrit şirketi J fiikümetle muka
vele yaptı, fiyatları indirdi. Fakat ku· 
ıulardan nok~an kihrit çıktığından şi
kayet edenler vıır. F.~kiden içi11de elli 
"çöp" buluna.ıı lrutıılar<la ı,inıdl kibrit 
sayıstnın 42 ye kadar düştüğü görül • 
mclccedir." 

Fiyatlar arasrnda 

bir kıyaslama 

j 
R. rM (ıı.er), ceıklç; 9. ıırn.ı+ f\'ıı.cl; 10. ı 
et (le:), V<•ru•<!tk; u. 

0
m~~.:-l'i'1?1c n! On ı. 

Aynı dergi ızene 1934 lnchahann
da, Türldye'dl."ki fi\ 111.ırla Avrı.ı,pa'da· 
ki. fiyacları kıyaslı)'Or: 

"Yarım kilo et bizde 25 • 30 ku • 
rvştur: Fra.nsa'da 72 • 92 kuruŞ, Al • 

mıuıya'da 36, fngiltere'de 34 kuruştur. 

Yarım kilo ekmek memleketimi>'de ·1 
kuruş · köylünün kaıan<lığı birkaç ku
l\l§ta göw ola.nların kula.it çınla.s.ı.o ı -

BERL!N'E GÖRE: 

<Bn.sı ı inci sayfada> Doğu' da 
bütün kesimlerde 

bası bildiriıyordu: "Samsunda oğ

lunuzdan aldığım wlı.:r.afta ailenız 
efradının .suğ salim olduğu yaızılı· · 
dır. Merak etmC!';1'1niz." 

kurulıı.n b ııa bann çok m.irıalı gö
ründü. Son üc dort ,eııedenbt:ri, 
ı:>arsLllll ve "u basnıa:;ı j urdu yeni
dl'n kuı nı:ı hanılem zın karşısına 
ikıde hlıdt> d kılır olmuşlardır. ı::v 
yıkar, curi alıdar. ancak h~ birının 
önünde .}ılgınlık g<l,tcrnıt."Cl k. L)len 
dirillilcınuz, Iakaı rnıius kütükle
rinde açılan ge<l~kler cııbuk doldu
rulur. Yıkılanlara ı;;elince. onlann 
yerim• dn:hn yı•ııık ı ınl ' dııhu ~ağ
lamlarını kurarken ifade dmek ls
l<><iiğim~ mana kurucu hamlenin 
hl(.' b r engel oııı.indC' durmı) acağı
dır. 

savasıldı 
..:> 

Kafkasya cephesinde 
nisbi bir sükunet var 

Merkez ve şimalde rus 
hücumları püskürtüldü 

Bcrl!n, 'Z7 a.a. - Alman orduları 
Başkomutanlığının tebliği: 

Terek bölgesinde sovyet hiicumları 
bundan evvelki günlere göre daıha ı~'l
yıf olmuştur. Düşmanın hazırlukları 
kısmen 1opçumuz Larafındun duğıtıl
mışlır. Volga ile Don kavsin<ie pi·yade 
ve zırhlı teşkllleriml:z g:iltikc:e ilt>rli
yen bir karşı hücumda bolşc-.·lıkleri 
şimale doğru atrnı.şlar ve birkaıç mes
kOn yeri C'le geçirmişlerdir. Biiyllk 
bfr dilş.man grupu zırhlı kun-ell<'ri -
m!z tarnfından ce"Vrilmlştir. Alman 
italya.n ve romen kuvvetleri harekat 
sahalnnnna kara muharebc.Jerine mu
vnffakıyı>tle müıtahale etmişlerdir. 

Sovyetleri.n merkez ve şimal kesim
lerinde yaptıkları mev-= hücumlar 
ve Jleri hareketler a!kamete uğratıl
mıştır. 

Alman saıvıış uc:aklan düşman ha
:zırhklarına ve demlryollan hedefleri
ne karşı gcıce ve gündüz hücumlarına 
devam etmişlerdir. 

F AKA1' şüphe kurdu bir kere 
yatağını bulmuştur yerin
den kolay kolay söki.lltip a-

tılamı~·or. 
- Samsun'dakl oğlum ne bilir, 

d yordu, ona öyle söyle~lerdir. 
Ben görmeliyim, ben. çocukları
mın bir kere baba dedlkle-rlnı işit
mellyim .... 

Bu dertll baba He ayn ayrı i.-.:tas
yonlarcla indik. Onu kaybellim, fa
kat Erbaa'yı dol!l;iırken ilk !~im o
nun a lesini sorma.k oldu. Üç dört 
kallı büyük bir ev gösİerdiler. Bu. 
ka.~banın aya:kta kalabilmiş bina
lıırındııaı biridir. Fakat dı.ıvarlann
<iakl çatlaklıklar, parmakla dokun
duğunuzda dt>rhal ı;öktiverecek h!ı;
slni veriyor. 

- Evi bu. 
- Ya karısı, ÇO('Ukları? 
Karısı eıvln alt ka.tındaıymı~. der

hal dışarı fırlamış, çocukları dn so
kakla oynuyorlarmış, hepsi sağ 

kalmışlardır. 

Bir "Oh ... " da ben çektim. 
1'okat'a. aıkşam üstü varahilclik. 

Dundan üç yıl önce de, soğuk b·r 
soııkll.nun gününde hemen aynı sa
allerde gt>Jebllmlştlk. O zaman To
kat daha bilyUk bir tehlike g~·r
mlı;tl. Beton df)·e ~-a.pıldıl!'ı rivayet 
t!<lilen Halkev! binası toz yığını hn
l'rw gelmişti. Bu binanın enkazı a
nısından <:tkanlan Ç.H.P. bölge mil· 
Cet li'Sl Zfünl Orhon•ra bu sefer An
kara'danberi beraıber gidiyorduk. 
Halkevl'ne girince ikinci dünyaya 
gelişinin haızi.n hatırası canlandı. 

Uç yıl önceki toz yJğımnm yerin
de $imdi yetıYeni blr Halkevi bina· 
sı yükseltilmiştir. Etrafında eskisi
nin hara~lnden izler var. Bu YJ· 
kılan. ve yeniden faık.at daha l\\"i'<I 

T OKAT Hıılke\l'ı n gen s sa
lonu bir ara n eııkez haline 
getııilnı ı r. Kom u kaza 

ve kö~ !erden gc.lf'n yardım eşyaısı 
burada lopl4nır ve hUyaçlan cilcü
sürı-de foliıketzedelere dağıUlır. Biz 
i<:Pı1H' g reı kem Mer.ı: foıı'dan ge
len hir nrııbndan dePQya pekm-ez 
lt•nt•keleri taşıyorlardı. 

Aralarında uç <!ört gün geçirdi
ğimiz Tokat Vl' :1 rucınlan halkının 
Erba.a n• l'\ııksar feU1k(•t lcrıne uf!.
rı)·nıılar ır;in g<isterdlklt•rl şcftkat 
ve lınnıiy<'l dolu ) nkırılıgı burada 
k~-detmek b<ırl'umdur. Bcle<l"ye 
Rc>i:-ı. hiıcl sp du~ ulur duyulmaz şo
föı·Jcr!n nn ıl koşluklarını \"e bır 
kısmının nnsı! sabaha kadar ;-...:.._e
cl ~e önlin<k bcıklro nl nnlattı. 1ç-
1Nln'Clen b r tanesi de. klm<!'ye so
rup danışmn<lan. gece yarsı şehir
den on beş nmC"lc toplaımış ve kam
yonn doldurıırnk Erbaa'ya t~ımı.ş
tır. 

"Birimi.z n derdi hepimizi <'lt>rt-
1("11dfrir" söıU bir pnrndoks de~ 
bir hnkl!katt r. 

* Ertesi s:ıhaih erkenden felAket
ıedeJ,,r arnsın:ı gitmek niyetiyle 
nı.ttığımız ot<'lln önünden saıbalıa 
kadar otomohil ı::csleri geldi. Ya~ 
r•tlı gel Jı·b or, yi:yı-cC'k ve giyeoe.k 
göliirüyorlar ... 

Vehki Lukl etrafında deıvam cdl'n 
şi<idetli müdafaa muhıı.re.bclcri esna
sında düşman dün de iınatçı alman 
nıüdafaa:..ı tarafından çok ağır kayıp
lara ugrıııtılmıştır. 

Hıı.va kuvvetlerimiz Laponya'cla 
Kandala>;ka demiryolu tesi.ı;lerlne nJ. 
çaktan uçmak suretiyle hücum etmj;;
ler ve bu tesislerde büyük ta.hriıbala 
sebebiyet vermişlerdir. 

Yüzlerce atletin işti rakiyle 

D. N . B . Ajansına göre 
durum 

Berlin, 'Z7 a.a. - D.N.B. ajansının 
üğrendığıne göre, 24 ve 25 ilkkAnun 
gunlerı doı(u cephe&inin bütün kesı.m
lerinde şiddetli bir soğuğ'a rağmen 
alman kıtaları cetin müdafaa ve ta
arruz muharebeleri vermişlerdlr. Kal 
kasya dağlan cepheleriınde ise sükQ
net hüküm sürmüştür. · 

26 ilkkAnunda d-0ı'tu cephesinde mu· 
harebelerin en şiddetllsl V-0Lga ile 
don arasındaki Ç("llrede ve bilyük Don 
dirseğinde olmuştur. 

Volga ile Dorı arasında sovyet ller
leyışlerine karşı ve Stalingrat kesi -
mindt> nlmnn müdafaa muharebele
rinde savaş ve pike uçaklarımız or
duyu de.st~kleıru>k üze-re düşman ı:>i· 
ya;ie ve zırhlı kuvvetlerini tesirli o
larak hombal.a.mı.ş ve dü:şmana ı:>e<k 
ağır kayıplar verdlrmistir. Taııklann 
yardLl?ll ile taarruz e<l<'n bolşeviklerln 
kıtyıplan -0 kadar ağır olmu.ştur ki 
alman müdafaa hatlarına ancak kıs
men varabilmtşlerdir. Hareket bura
da mE'\.'Zif tnarruzlar haline gelmiş ve 
bunlann ela hepsi kırılmıştır. Bu es
nada alman ve romen uçakları au, -
mfln to~usuna C'Tlgel olmuşlar ve 
tam lıAAhetlerle sekiz ağır topu ta.hrl
betmişlf'rdl.r. 

Fransa'da 9, Almanya'da 10, İsviçre'de 
8 kuruştur. Tereyağı biroc 80 • 100, 
Fran~:ı'da 80 - 120, Alman)'a'da • ı;:ali· 
ha silllılanma programı henüz başla
madığı için olacak • 90 - 110 l-uru~ • 
tur .. '• 

Bu kıyaslama bize, Türkiy~'nin ba
rış devrinde olduğu gibi, harı> dt-v· 
l'inı:le de en ucı.ı.z memleket olduğunu 
ıtÖ<lteriyor. 

Para çokluğundan 

ileri gelen delifik 

Aynı dergi aynı sayı.sında, ırazete
lerde-n aldığı bir haberi veriyor: İstan
bul telınafhane<.i mooıurla.rında.n bir 
zata Tayyare Piyan~dan yfu bin 
liralık buyük ikramiye ç1km1ş. Fakat 
bu zaıın bir <İnir buhranına tutulan rc
fi'ka\ı, evde hulunan paralardan 2900 
lirasını o;andıktan çıkararak maka•la 
parça parça keo;miş. 

Yılhaşı piyan~swıun çekilmc•ine 
bir şey kalmadı. Bu yılki yüz hin lira
yı ka;,anacak olan bahti)'-arın hfu·le hir 
sinir buhranına tutulmam~ıru cand.ın 
dileyelim. 

Değişmeyen 

hakikatler 

Bir h:ı9ka sayfada da bir~ arna
\1.lt ata silzü var: 

• Kedinin kamını d(m.umazsan fa.re
leri bedemiş olursun. • 

• Bir evden kara duman görüıı«eği

ne kızıl ışık görünsün daha iyi. 

• ihtiyar köpek avcı olama.z. 

• Ukırdı (wle a.mavuda.ra göre mi?) 
kadın<lır, iş eıkektir. 

• An;ısına iraat etmiyen kaynanasına 
boyun ejcr. 

• Ufla değirmen dönmez. 

Bu ata tözleri, haktmliğin milliyeti 

ılmadığını, türlü mevzul&r üzerinde 

herkesin aym şeyi düşündüğünü bir ke
re daha g&cerıni~ olu')'Or. Zaten bat· 
ka bir yah31K1 ata sörii de: "Güneşin 

alıında ~ bir ~ yokru.r." demc:t 
mil 

SA. - TJR. 

Yedinci ·Atatürk 
koşusu dün yapıld ı 
(Ba,ı 1 inci sayfada) 

da Hal.kevi Spor Komitesi Başkanı Na· 
mık K.ıtoilu ıa.rafından ba.rekec işareti 
verildi. 

Bir anda ileci fırhya.o atletler a.ra • 
sın<la tanınmı, koş.ı.ıcular bulwıu}·ordu. 
Geçen yılla.rm galiplerioden Se1.·ki Koru, 
Mustafa Kaplan, Galip Darılı:naz bunla· 
rın başında l(eli}·orl.u<lı. Bursalı Haı;un, 
EıııkilChirli Hasan, Maratoncu Orhan An
karalı İbrahim Özge koşunun favorileri 
a.rbında idiler. 

İbrahim Özae Dikmen kalm~sine ka
dar olan 2.5 kilomeuelik mesafede da.i
ma başı nmu. Arka.şında Maratoncu Or
han, Bursalı Hanı.ıı, Mustafa Kaplan ve 
F.skişehi.rli Hasan'la Galip Dan.lmu ge
liyorlardı. 

Koşunun birincişi, tanınmamış Zür • 
re! bu mesafede Şevki Koru'noo sürük -
!ediği ikinci bir atlet grupu içindeydi. 

Dikmen kahvesinden sonra vaziyet ya· 
v141 )'aV&Ş değişti. 9 uncu kilorneırede 
Şevki ~ç grupu .ile Mııstafa Kaplan'a 
ulaştı ve gt>Çti. İbrahim Özıe ya~ )'a · 
Va.} geriledi. 

7 inci kilometrede ~1ci ve Zürre! 
en başt.ı., Mustafa beş metre geride idi. 
Diğer grupla bunların arası 50 mecre ka
dar açılmıŞtı. 6 ıncı kilametre ~ında 
Zlirrd 20 metre ileri fırladı. ?.1w.tafıı 
Şe,-4.ı ile beraber onu takibediyorlardı. 
F.lkaı beş yiU metre kadar sonra Şevki 
giııikçe Mu<tafa'dan ayrıldı. 

Şehre beş kilometre mesafede Harp 
Okulu ha-.tanesinin önündeki otobüs du
rajlı hi:za.~ında Mu~afa tekrar Zürref'i 
yakaladı ve bir kilometre kadar bu vazi
} et deva.m t>tıi. Sevki Koru, Rüştü, Sa • 
ban ve Veli adlı p;eııçlerin ~ bulwxluk
ları p;rup 50 metre kadar geride>-diler. 

Milll Miidafaa Vekileti önünde Zür
rd ııJc.rar Mu•tafa'yı ~i ve Riııikçe 
me.afcri açarıık Kuıla}• önlerinde aralığı 
50 merrere çıkardı. Diğer Jtrupun ara . 
5ınduı ~ü1iilen Şe".ki de Osnıa:ı ve Ha -
sanla birlikte 100 metre geriden ooları 
ta.kibed irorlımlı. 

Zürref Orduevi önünde Mustafa ile 
ara.,ını 100 metreye çıkaıxlı. TW.k Hava 
Kurumu {;oiin<le Parıi ba)rağını ele al • 
dııiı z.'IJDM bu me,afe 1 '50 metreydi. 

Hura<lan ">Onra Fmllk Bankası bina
•ı önün<im iıibaren caddenin iki ıara -
fını bir kalabalık "3.rmı~tı. Zilrref elinde 
dalgalan<lırdığı P.ırti bayrağı ve ka.ıan -
<lığı koşunun ~e"k 'e be>·ecıını ile iler -
li>"n.lu. Alkışlar ııra~ırıda Başvekaledn 
(inüne kadar geldi ve koşuyu birincilik
le bitirdi. Biraz sonra Mnsıafa Ka11Jan 
her zaman ol<l\Jı:;-u ıcibi şen halini muh:ı· 
faza ederek bitiş )erine vardı. Onu F~ki
şdıir Dcmi"por'dan Rüşıü Sağlını raki· 
hetti. Birıu IDnra biitün ko~ucular vari
felcrini biıirdiler. 

ller yıl artan bir hc}l."Can için<le iıHi 
rnmla ha,~rıl.uı At;ıtürk koşmunun tı:k . 
ni.k ııeıiu·Jerini \lra,iyle yaııroruz. Bun· 
dan ewel, daha iki yıl iince höl_ge atle • 
tizm mii\a.hakalarııı<la dikkati çeken v~ 
bu yaı ZonıtUlcL'lk :ıtleıizm kampından 
İ> i der,Jl."rle diiıı<lüğü anlaşılan ~erıç :ıtleı 
7..ürref'i hararetle tebrik ederiz. Ona ça
lışmak imklnlarını veren E,ki~bir Cer 
fabrika\tnın değerli müdürü ile kulübün 
ııtleriı:m kar>tanı Nuri Sıla>dın'ı da teb· 
ri.k ecfori1. 

Kt'>)lKl.tn 'onra Halkedne toplanan at· 
!etlere Halkc\'i füşlanı rı. Fı:rit Ccl.il 
Gii,·en \'et.iı bir hiLı.r>la mükilfaılarını 

vermi~ \e kendilerine \"ll}' ikr:ını eııııi~tir. 
Öjireıı<liilinıiıe ı;öre lfalkı:-vinin ver -

dijli miiklf.ıı!.ır kol ,a,1tleri)·le Maarif 
V~illijil neşriyatırı..b.n kiohjk e'l."rlcr sc
rbi<lir. 

VII ncİ Atatürk koşusu 
teknik neticeleri : 

Kızlar ua.~ı (Mesafe: Hava Kunımu 
Başvek1.lec önü). 

1 - Suzan A}'kuı (G.T.E.) 4.20 dakı1.a 
ı - JU.rriye Bulaaz (G.T.E.) 4.36 da. • 

kika. 3 - Ycpne Çobaııo.~lu (G.T.E.) 
f..15 d.ıkika. 4 - Mclllıac Diril (G.T. 
E.> ·i.48 dakika. 5 - Ekmel Birim (G. 
T.E.) 4.51 da.kika. 

Lise ve Meslek okulları 
(Orduevi - BaşH~kaleı ömi) 

1 - .Muhitıin Yunanç (Yallı Us. 0.) 
7.21 dakika. 2 - Nuri S.alıir (T. Mf. C. 
L.} 7.56 dakika, 3 - Muammer Çöl~e7.en 
(Atatürk L.) 7.57 dakika, 4 - Kemal 
Erden (Y.U.O.) 7.'5ı:ı d:ı.kika, 5 - Yaşar 
Acar (Y.U.O.) 7.59 d ık;ka, G - Nuri 
(Bölge s. O.) 8.os d3kika, 1 - İsmet 
(Gazi 1 .. ) 8.43 dakika, 1'usrct S.aşnaz 
(Bol!?e S. O.) SA 4 d:ı.kilı., 9 - Muam • 
mer Tow.n (Atatürk L.> 8.4<> dakika, 
10 - ).fu\ıafa (Pofü Koll."ji) 8.47 dakika. 

Yüksek okullar arası 
Iınni>·et Ahi<lc•i • Başu-k~det önü 
1 - O>man Siirüc-ii (Y.Z. F.) 9.03 

dakika, 2 - St:rvt'l Sürmeli (G.T.E.) 9.10 
dakika, 3 - İhralıim (S.B.0.) 9.26 da· 
kika, 4 - Zi>a Ö11:~ (G.T.F..) 9.28 da· 
kika, 5 - ı\li n~miralp (G.T.E.) 9_:;5 
dakikoı, 6 - Mehmet Ali (Y Z.E.) 9.40 
dakika. 

Kulüpler (ferdi temsil) 
Dikmen - llaş\'okaLet önü (12.000 M) 

l - Zürref Aşılmaz (F. k~ D.S.) 
38.23 dal..ika, 2 - .\lııstafa Kaplan (An
kara D.S.) 3!1.53 dakika, Ru~tü Saıl'lam 
(fakişdıir D.S.> 39.0 f dakika. 4 - Şev
ki Koru (A. Gtnçlcr B.}, 5 - Sahan Ye
nipazar (Lski~·hir D.S.), 6 - Veli Işu. 
(Kırıl.kale G.), 7 - .Mu-;tafa (A. Genç
ler B.);s - İbr.ıhim Bilgi (Ankara D.S.) 
9 - Galip Darılmaz (Ankara D.S.), 
10 - Rl."mıi (Gcn<;lt.:r B.). 

Külüpler arası takım tesnili 
l bki~elıir Demil">por 9 puvan. 

il Ankara Dtrnirspor 19 puvan, 
JIJ Ankara Gençler Birliği 21 pu~ 

Ödemis'te 
.;, 

yoksullara 
yardım ediliyor 

Öd<.'"m!.ş, '27 a.a. - Kazamız Halk ?ar
ll.<;ıl Ue IIalkevl ~yal >ardım kolu · ve 
Ço<"uk Eslırı:-ı~e Kurumu uıra!rndnn 
muıhla(,'lnra .ıcnış bir surette yardımlar 
yapılm:ıkt1Hlır. Bu anıda kasabamızda 

lt>o;J>lt l'<I en 2 tKJO k~~ d<!vaınlı oıa

ra.k z:ınlre ve ııtyec:ıık temin cdllmt'Kte 
ve ılerı; yılı baıındanl><"rt ol..-ııl ::ırda bu
lunan 120 mu:lılıı~· Hı\ ruyıı her ı;:-Un ııı

eak Y<"fnl'k \' rllnı1.>kt..<.'(! r. 

TiıuT!UTI ıl<:>Jal.-ıs le de yoksul cocuk
larn ı.o Lııkım <' hlse. uo tııKan ı:aınasır 
ve 120 cırt n> h1t bı \ co p datıbl· 

mısıır nırndnn bn k<I kahraman e.rlcrl
m!ze kışlık nrmn ın t n ru l<:!rı Halk
t'\"I sosy 1 >ıır.ıı.m ko u lararınd n acı· 
lnn lıstı:we lk ~ ınu bir kısım vat.anda3-
lnrımız 5l10 ı m'ık ı r tcbelTUla !stL-ak 
roylP111l.,l<>nllr. TL"IK'ruıı d vam ohınmak
ttıdır. 

İki kan:ıda ve bir nahiyede 
hükümet binaları yapıldı 
Antalya 27 ıı a. v >mim n EL 

malı ve GUndo~uıı kııza mcrl«-z!("f"(nde 
ve Knragöz n h\yC'Sl m rk de 3--aı>ıl

makta olan hükilm 1' M 'l n n tı 

b\tm~ ve d :r<'' r Vf"!l binaların.• - · 
l.ışmıya ~tardır 



'K•. . _.,. ·-
·:-ttatta Kon i alar1 

<B ı 2 ınc sayfada> 

ınnı V• o yolda yetıştirılmesıni 
tav t\e edıyor. 

Gent' tSpcncer) bir e erinıl 
"llı r millet a l:ım ha) vanl rdan 
te ekkUI etmelıdlr .. diyor ve bu 
sö 1 riyle ınsanl r n be enen km:· 
vrtli olm larr r kas dıyor. Çtin· 
k konu an bır h vvan olan •n • 
s~nw ruhı nun istinat 'lok•ası be
rlenlıiir. Cisimle ruh birhırındtn 
ayrılmıyan iklzlerdır. Vucuılun 
kuvve•! fikrin. ahl kın v'ıkselme
slne yaradıkça m kbuldllr. 

Bohemyalı profesör ('l'~·rş) in 
şu bzll'ri de bUylık ı,ır h ık\kat 
gizliyor: 

''Bf1tiln hayvani rın. nebatların 
VI' b lhnss insarıların tarıht ya • 
şama sav ışını kazanmaktan iba· 
rett r. Runun iç n 1 zım olan ı;ey 
kuvvettir Bir mllcarlele de ha -
yat hakkında hıp olml\ anlar 
veva me<I nh tin ilerll'ml'ııine r•n 
gel ol nlar yokol"llağa mahkO.m
durlar. Ne seref i b\r geı-mi l ol
mak ne yaıı mak icin A lah vn 1 
varmak mlllrtlerln mukarM rıı.tı 

llzı-rine te ir varı m~z. Tabiııt 
krınurılarr ılc-C:i tirlleml'?. O mut
lak lılıkm\tnU y p:ıcakhr. 

Yaşama kuvvetini kaybeden 
milletler ort dan k lkac:ık yer -
rinl başkalanna bıraıka<:aktır. Şu
nu hiç unutmamak lazımdır ki 
inkıraz bulan, cöken milletlerin 
bu nkihetini tnyin t'clen harpler 
değil<lir. Haprten çok önce bat • 
ma yolunu tutmuş olnn milletir· 
re harp son söztı söylemiş, son 
darbeyi inılirmi tir. İkbal ve ke
mal devrlnıle batmış ne bir clrv· 
let, ne bir millet varnır. Hepsi
cl .. fikir, ahll\k ve berlen bakı · 
mmıl rı ılıı"lldl ıl'ılı: ı:nlnrıu tuttuk. 
tan sonradır ki D:ımuklı-sin kılı
cı k falarm11 lnmistil'" 

Zenginliğe, derlelcre, celllere da. 
yan n asalet :ntiyazları bir gtln 
yıkılabilir. Fakııt kuvvet asaleti 
bır milleti binlerce sene ayakta 
tutar. Türk mllletıne yakışan bi
ricik tsalet imtiyazı kuvvettir. 

Türk gencı ruhupun, ahl~ının 
ve bedenlnın kuvvetlı olmasına 
hak, demokrat Türk Cumhuriyeti 
bUtun enerjisini senin kuvvetin: 
den alacaktır. Kuvvetli olmağ'a 
bak!. 

Pasifik' e 
son durum 
Melbourne, 27 a.a. - Cenup batı 

Pasifikteki mtiltefik kuvvetler u
mumt kararg(ıhının · tebliğine göre, 
mUttcfikler, Buna bölı:-esinrle muha
sara edilmiş olan japon kuvı:elleri 
etrafındaki baskıyı şlddetlendirmııı
lerdir. Yapıl uı hava muharebelerin
de 11 japon uçağı düşllnnU,lerdir. 

General Catroux 

Amerika'ya gidecek 
Kaltlre, 27 a.a. - Emin blr ka)-nak • 

ı.n bildirildi.iHne gilrc, General Cntroux, 
yakında General de Gaulle ile birlikte 
Amcrika'ya gidecekıir. 

Çin - Amerika. İngiltere 
arasında bir muahede 

yapılacak 

Çunking, 27 a.a. - Oıiııa Time' ga· 
zetcsine göre in, ln.ı:ilıere ve '\merika 
ara.~uıda memleket dışı h:ıklarının kal • 
dırılma.$1 hakkındaki muahede rroiesi 
üzerinde bir anl;ışmı)'a varılmıştır. Sa· 
nrl<lıfına göre, hu muahede, Gnümüzde
ki ay içinde imzal:ınae:tkur. 

Arjantin'deki alman 
ateşesinin muhakemesi işi 

Bu~ Aires, 27 a.a. - Alm:ın deni1 
et:ışcsi kartan Ncihuhr'un al.lkalı bu • 
Jundul1;u casus hık mese 1 i rüzurıden 
Arjantin mahk!."mt'ierinc sevki hakkında 
Ariantin rük~ k dhanının harid)C Ol • 

2'.ı'"lı~ındtn )'llptı ";ı ta1ı-H. \ima'! nı~• • 
J.lhat_ı::Ü7arı tarnCından llcrlın'e hıldi ı1 
mi$tir. 

Toplantı 

Türk Maden MUbendislerl Cemi
yetıoden : 

TUrk Maden Mlıhenrlisleri ccml
yetınin 4. 12. 942 t.ıı ıhlı koııırr•·SI 
ekserıyet olmaclıf:'ınd •n 4. ı. 1943 
pazartesı gUnu saat rn c bırakıl -
Ill.J§hr. 

Cemiyet salcmuncla akted lecek 
bu kongreye sayın azaların sozU 
ıı-eı;;en gun ve sa tte teşrıflerı ve 
ımkc n olmrı.d ğı takılırde de Zon -
gulrluk'ta bulunan arkııd !ardan bi
risine vekalet verrllgıne ıl ıır cemi
yet rıyaseıine b\r mektup vey tel· 
graf göndermelerı !uzumu ıl1n olu. 
tanzimi. 

TUrk M den M lhendisler 
Cemiyeti 

Ruzname ı 
l Açılış. 
2 - Kongre riyaset div ını seçi

mi. 
8 - Gıçen devre~e alt m•ıa~

IAtın kOııJZ'reye arzı yı.lık r porun 
okunması ve •:iare heye ının brası 

4 - Yerıı ıılare heyetı se ıml. 
5 Y t'rıı devreye ut btltcenı 

tan7.tmi. 
6 Cumhuriyet Halk P rtısl 
ıvilk kurultayın delege seçtlme 

7 - A rzıı ve dileklerin tetkiki 
8 - Kapanış 3054 

Bulunmuş karne 
Uc r ıltınd ect.e-

cl kız No u H ıtma B rl f: n 
d n alınmış 4787 )Ilı blr büytik ek-
mek k rtı bulunmu tur Sah b n n ön. 
eııbrel B;: h dıt r sok k 13 No u Al' 
d e ı yüzbaşı B ;lr! n Anker'e mü
racaatı. 

ULUS 28/12/194~ 

ı ,111111111111111111111111111111' ı {llU"tnıırnesine göre 400 adet &17.leme j min edilen 10.000 kilo sarı s.ıbunlu kö-1 
- .. . d d - ağı 30. 12. 942 carşamba gtinll saat 1 >ele 6. ı. 9 f3 çarşaml>a ıı;üııu •aat 16 da I: 1 - Turkıye e mo ern : 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. pa.tarlıkla .ıun alınarnkıır. 1 

tahmin olunan 1000 adet tavla ha. ,mcl1Yesl kapalı zart usu u 1 e ki< tme 
Jatı 4. ı. 913 pazartesi gfinU s:ıat ye konulmuetur. 1 

M. ~1. Vı-kaletinrlen : 15 te İ!ltanbulıla eski Salıpazarın - Mukavcle, eks ltme b ~ nd ık 1ıı 

Dolap yaptırılacak 

= teknik nası} meydana = Komisyonda nıevcııt nlimuııeye uy- Muhammen b<'"<lt'li 72.SOO lira olup : ı · 7 gun olmak şartiyJe yahancr ve rerlı kari ıeminaıı 97SO liradır. Sartname ve 
130 lira fivat tahmin eılilen bir <l tki Kom, binaıııııdn pazarlıkla sa- rıı ggenel vo rennl sart m le- ı. pro 

arlı·t nümurıe. ılolabı pa?.arlrkln 4. 1. tın alınacaktır. İlk teminatı l/i42 keş ır hillt'ısası ile hmuı mütt r rrı d 
ge 1r • :nal?.eme kullanılabilir. Bu a)'.!"ları 

- numunc,i her 1':00 komi~yonda görülebi· : 2 Dil tekniği : vermek lstiyenlerın t<'klif edecekleri lir. htcklilerin belli ~n ve saatte An· 
943 pnzıırtesi glinil saat 10,30 da lira 75 kuruş nümune w şarmame- cıer evmk daLres1nd ı:orUleccl<tt r. 
istekliııine ih~le edilecektir. Reı:ımi si h<'r giin komisyonıla görlılebillr. Muvak:kat teminat (2720> llrn (ll3 

: Haşim Nııhlt' n yeni cıkan bu _ fiyatlara ı::-öre hesabedeceklerı knti 
- teınınntlarlyle birlikte pazarlık glln kara M.M. Vel.:11eti 3 No.hı ~atın alma 
: ve saatınıla Ankara'da M.M.V. 2 komi~yonuna gelmeleri. 

eserlerinden birincisi yen ı bir ter· -
Nn.lu satın ıılma komisyonune gel- (10923) 7009 

: bl>e tem nln anıı fklrtertyte 
: bulun stihsal snhalannda nıııııı 

calış•I ıca,.ını: klnclsl be Dl! meleri, Numune ve şartnamesi ko- Cerrahi ala~t alınacak 
mısyonda ı::örülebilir. 

Kurumunu tenkit. 'e "kelime" -
: nın ne deml"k olduj!unu tecrübi : 

(10781) 6915 

Poyra demiri alınacak 
M.MV dt-ı• 

_ ilimler bakımından l:l:ah ediyor. _ 

~111111111111111111111111111111~ 

MİLLİ MÜDAFAA v. 

Kuru soğan alınacak 
M M. V. 1 No. lu Sıı.. Al. Kom. 

rlan: 
1 - Ankara garnizon birliklerı 

ıhıyacı ıçın Kapalı 7.arfla eksıltme. 
ye kırnulnrı 200 ton kuru sogana ıs
teklı çıkmaclığın<lan bir ay zarfın
da pa . .rnrlıkla ulınacaktır. Pazarlığı 
7. ı. 942 sı;llnil saat 15 te Lv. amtr
llgı bınasıııdıı vapılacııktır. 

2 Muhammen beöeh 15000 li-
ra mı \'akkaı ~emınat 3375 lirarlır. 

3 - ısteklılerın bellı ıı::iln ve sa. 
atte kanunı vesaik ve ~emirıatları 
ile komısyoııa milrncaalıı rı 

( 10668 1 6824 

Tesisat yaptırılacak 
M M VekA!eUndcn . 
570RO Ura 03 kuruf kl"Slf l>e(lelll EU· 

mcs~ut'ta sa.b t masa ve sıhhi tesUı."\t 

ynptınlm "ı ısı 30·12-1942 ç.•u·sıımt>a &il· 
nll eaıı t 11 de kapalı zartla ihale edl

tecekUr tık teminatı 1107 llradır. Ke

l r ve sartnanıcst. proJesl ~ kurue De

de! mukabili verilir lsteklUerln ihale 
ı:UnU saat ıo na kndııı tck!U mektup · 
tarını l\I :-.ı v 4 No lı Satın Almn Ko. 
ınJs.yonuna vennelert. (10745) &!30 

Kış sebzesi alınacak 
.M. M. V. 1 No. Satın Alma Ko. 

mısycmuııclan: 
ı - Garnızon bırlikleri ihtiyacı 

ıçln kapalı zarfla alıııacagı ılan edı
len ıı..şağııl ı cıns ve mıkıarl ırı yazılı 
sebzelere istekli çıkmaılı~ınılan bır 
ay zarfıııda pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Paıarlığ'ı 11 sonkinıın 943 
sant 15 !e Lv. llmirllğı biııasınılıtk.i 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - İspanak için muhammen be
del 45.000 lıra kati temınat 6750 li
raılır. Pırasa ıçin muhammen lıeılel 
22.500 lira kati temiıı •t 3374 liradır. 
L ıh,ıııa ıçiıı nıuhıımmerı betle! 22.500 
lirn kalı tem nal :3374 lıratlır. 

4 Şarlna.mc her glln komisyon-
da görtilebılır. 

5 - tsıeklilcrln belll gfüı ve sıı
atte kati temiııatlariyle birlikte ko
misyona mllrııcaalan. 

Cinsi Kilo 
İspannk 20.000 
Pırasa 15.000 
Lahana 15.000 

(10793) 6880 

Battaniye ve kilim alınacak 
M. M. VekAlcttndC'n ; 

Komisyonda mevcut nlimunelerine 
gÖrt' 8 numaraılan 3.000 rı.det, 9 nu
maradan 12.000 adet poyra demiri 
30. ı.ı. 942 tarıbinde çarşamba güntl 
sa.ı :!.:> te pazarlıkla >cı.tın alınacak
lır. Rer,,ıne ~ir.tı>n 2r.'iOO lıra !iyat 
tnhmin edilmiştir. Kati teminatı 
'1.00:i lırndır. Vermek ıstiyenlcrın 
pc.zarlık gün ve saatinde Ankara'da 
M.M.V, 2 Nn.lu satın alma komıs
yonıma gelmeleri. 

(10875) 6951 

Kösele alınacak 
M M.V. den: 
Yapılan p,ızıırlığına talip çıkl}lı

yan ve beher kilosuna 10 lira fiyat 
tahmin eılıleo 1500 kilo ~aplı kösele 
ıle kilosuna 18 !ıra tahmin edien 
ı 500 kilo kromlu kösele 29. 12. 942 
salı günü sat 15 te p:ızankla ııatın 
alınacaktır. Her ıkisının nıııhammen 
bcılelı 42000 lira olup kati teminatı 
63110 lıraclır. Bunların her btri ayrı 
ayrı tııliplere de ilırıle edilebilir. Şart
namesi her giın komisyonrla gorille. 
bilir. İstf'klilerın belli ~n ve saatte 
Ankara'da M.M. VekAleti 3 No.lu 
satın ama komisyonuna gelmeleri. 

(10878) 6954 

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

(80) lira ôlaıı (60) ton gilmuş kumu 
5. 1. 94:i salı ı::-üıı il saat 14 te pazar
lı kla ~atın alınacaktır. Tamamıııa 
talip cıkmarlı~ ~akdir<le böliinerek 
ayrı ayn taliplere de verilebilir . 
Şnrıııamesl her gUn komisvooıla eö
rülı•bilir. K ıti temınatı 17201 lirnılır. 
İsteklilerin ihale saatınrle M.M.V. 2 
Nn lu satın alma komısyonuna gel-
meleri. ı 10876) 69S6 

Çinko levhe alınacak 

M.MV. tlen: 
Ton Numara 

5 6) 
5 8) Çinko levha 

10 19) 
5 20) 

Beher kilosıına 170 kuruş fiyat 
tahmin edılen yukarıda numara ve 
mikı ırları yazılı cı·m:ı.n 25 ton çin
ko levha 4. 1. 943 pa7.arteBi ~UnU sa
at 15 te paznrlıkla satın alınncakıır. 
Tamamına alip çıkmadığı takrlirdc 
prçalara bölıınerek de ihale edilebi
lir. Şartıınmesl her giln komisyonda 
görülebilir. Kati teminatı 6375 lirrı. 
dır. Memlekete girmiş ecnebi malı 
olacııkıır. İsteklilerin me7.kfir ırtln ve 
saatte :'\.f,M.V. 2 No.lu satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(10874) 6957 

Spor malzemesi alınacak 
M. M. VokAlet.lndm : 

Aşal!1<la c!ruı, mt.ktarlan 11e muham 22 kalem spor mal~ 31-12-19'12 
men bedel ve tembıattlan yazılı ilci perş('mbe ırOnU 811a.t ıı de pazarlıkla 
kalem battaniye ve klllmln 30. 1 2· 912 satın alınacaktır. Şart.namesi h<"T ırun 
carşnmba ırUnil s:ınt 16 da pnzarlılıla koml<;yondı: görUlc-hUlr. Jlluıhammaı he • 

mubayaası yııpılaeakilr. dcl1 6511 ı rn olup kati teminatı 976 ıı -
Şartnamesi her ırUn komlsYondıı ı::ö

rüll'lbllir Battaniye ve klllmlı.'1" ayn ay
n tnllplerlne Uıale eılllebll!r. lstoklllerln 
belli gün ve ıınatte Ankııra'da M. M. 
VeklUttı 3 No lu satın ıııma koml6yo
nunda bulunmalıın. 

C nsl battaniye mlktan 10.00<HIO 000 
muh ımmen be<lell 591.200 Ura kati te
mtnııtı 54 706 ıra. 

cı.nsı kilim mlktıın 15.000 - ıso.ooo 
ndet muhıımmen bedeli 379.500 lira 
kati tem•natı 37.860. lira. 

(10842) 6912 

Kumaş alınacak 
M, M, V. r!en: 
Asağıdn cins, miktaraln ile mu

hıımm n bedel ve tr.omiııatlan yazılı 
iki knlc·m kumruıın 30-12-942 cnrşam
ba günü saat 15 te p.uarlıkln müba-· 
ynası ynpılacnKtır. 

ŞnrtnamC'Sl her gU;ı komlsyondn 
orülı•tı,:ır •{Uma$!nr ayn ayrı tallp

lPrine rle lh:ıle ed '"hllır !steklllerin 
belli gu , vı• •nntte ,\:ıı,ara da :>t :\1 
Vektıl ~ı 3 "•o lu c:at ıı a!.na komls· 
yonundn bulunmalan. 
Cuısı· Kı lık elhtselik kumaş. m!J<tn· 
n: 40000 - 15()()()() nwlre. muham
men he<k•I 96!.l.OOO lira, Knt1 temina
tı 85.020 irn 

r.nsı· Kaputluk kumn.ş, mılktlln: 
20000 - 70000. muhammım hr.<leli 
538.300 llrn. kati teminatı: 50.51'1 lira. 

(10841> 6913 

Gizleme ağı alınacak 

ratlır. tstcl<I !erin bclll ırtın ve aııııtte 

Ankara'da ::vı:. M. VekCılC'U 3 No. Satın 
Alma Komisyonuna gcımc!eı1. 

(10901) 6982 

Kalas almacali 
:'\f. M. V. den: 
80.500 lira muhammen hcdelli 700 M~. 

gürgen kaahı Ankara merkez olmak Ü· 
Jc.re 760 kilo metre mesafe<le htasyonda 
vagonda teslim torııan veya partilere IX>
lünerek 31. 12. 912 per,emhe gunü ~aa.t 
11 de pa1arhkla eksiltmeye konulnıuşrur. 
Ş.ırtn:ıme'i her gün gösterilir. hıeklile· 
rin ihale ~n ve <aa.tinde M.M.V. f 11.'o.lu 
<atın alma komis)'onuna gelmeleri. Veri· 
lccek miktarı nıtarı üzerinden yfude 15 
kati teminat alınacaktır. 

(10958) 7001 

Karyola yaptırılacak 
M. :'\L V. den: 
Ikher u<le<line l5 lira fiyat ıahmin e· 

Jilen 1000 adet hir ki~ilik demir karyola 
G. ı. 91'\ çar~:ımba 1:ıınii saat 15 tc P<l· 
zarlıkla •aıın alınac-akıır. 

Muhammen he<leli ;f~.000 lira olup ka
ti teminatı 67';0 liradır. Şartname ve ntı· 

mıınöi her gün konıİ<)Onda j;Örülehilir 
İ<rcldilerin helli gün ve ~a.ı.tte Anka· 

ra'da M.M. Veklleti 3 No. satın alma 
komisyonuna gelmtleri. 

( 10<>21) 700!1 

Kösele alınacak 

ORKU 
Ya:ı;an: Car/ton Wa/lace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 42 
- F.veı ônCt..'<fon çok aksi davrandı 

.una 'i<>Dradan gc>r~eydiniz ~şar<lınız •. 
Bırdcnbırc O) le değişti, O)le terbiyeli ol
Ju ki. •• ,\ma ona da lı. k vermı.:k l.lzun .. 
So>IC< iğinc gore Pid.ering'in •inirlen<ii
ğini gorunn~ kıı.mı~ .. Holiınü )'apabilme
si için ıihninin hariçle m1..-şgul olmaması 
ve ıanıami)IC kendini işine vc:rnıesı l.l -
llnı diıor .. 

- Doğru.. !·akar ne de olsa Sandi· 
Lınd ın site karşı bu ka<l.ır kabaca dav • 
ranması içın de kılfi bir ~1:bep d~ğil... 

Ta:ıı bu sırada "ı~ık H:rihin!" diyı.:n 
bır ses ışıııluı Stüdyonun büıi.in clckı.rik
k'I"i )andı. '\e,, mütelıb~ısı: 

- Kınıse yerind..-n kınııld:ıma.•ın .. 
:\lıkrofonları açınır .. di)e bağırdı. 

Ste\e'le Addi\ konuşmalarını keserek 
ikkaderini çevril, cck olan ~lıneye ver

diler Sıiı<h'IXla 'es sacla kc,ilmi~ti. Bir· 
den Sardiland'ın: 

- Su lam hayı hir.ız d.ılı.1 indirin! 
dire sesi > ükseldi .. 

Her şeyi dikkarle rakibedcn Sreve ba· 
.ılım han.ci lamha indirilecek diye etra· 

fına hıkındı. Bü>uk ağır ı.ıv:ın !.imha • 
l.ı.rıııdan biri tam b.ı)ıoın w:crinde bulu· 

nuyordu .. Onun yerinde •allasıdığını l':Ö· 
rüoce bir çığlık korararak geri atrldı .. 
Yanında bulu.ıı.aıı Addh'i de kolundan 
kavrr}-a.rak çekti .. O anda tavandaki Jim
ba yerinden koı>muş ve bı.iyük hir şan • 

gıru ilı: yere, St~e'in ca ranı hıaşına di.i)" 
müştü. Geri aıılm.ıkta bir san~ye daJı.ı 
gecikmiş ol .. aydı Stcve'in de Ackfi,"in ele 
onwı altında k.ı.lar,tk ealı:cckleri ınuhak· 
kaktı.. • 

Durduğu büyük he>·ecana r:ıiiınen 
Sıeve bunun alelade bir kaza olnıadıihnı 
anlıyordu. Kcndhini hura)·a r,eıirerek, 
lrurada ôurma•ını söyli}en Smdilan<l'dı, 
her halde bu kazayı da o haz.ı.rlamıştt .. 

Bu dü5ünce Sıeve'in haşındaıı ,im · 
~:k hııiyle !'lec;ıi, fa:kaı daha aizını açmı· 
ya vakit hulanıadan yanında Sandiland'ı 
gördü. Teıa~ıa bulunduğu >c.rdcn fırla
mıs ko arak gelmiş: 

- Bir yı.'fİlli7e bir ş.ey olmadı ya 
Ray Corhrıı' S:ıkın ).ıralanmış f.tlan ol· 
mıya•ın12 .. Büyüli: g<·çmi~ olwn .. Si7c de 
ı;"c;miş olsun Bay A<ldk di)ordu •. 

Stevc hmından titri)'Ordu. Sert bir 
-esle; 

- Beni buraya siz s.eti rmi~, ve bura 

M . .M. V. dt."II: 
Paz_arlıkla knmisronda mevcut lıstc•i· 

ne göre 16 kalem muhtelif cerrahi aleı 
\atın alınacaktır. Hı:p,ine ı.ıhmin edilen 
fi>at 1075 lira nlut> kati teıııio:ıu 162 
liradır. İhalesi 29. 12, 9f2 salı günü ~aaı 
l S tedir. İ.ıcklilerin helli ~ün ve saaııe 
kati ıeminatlariyle birlikte M.M.V. 4 
No.lu •atın aJma komİ\)onuna müracaat· 
!arı. (10922) 7010 

Kavurma alınacak 
M M. V. l !'\o. Sa. Al. Ko.dan 
1 l Ankara I.v. Amlrllltl .ıttlyııcı için 

aaa~ıda yıızılı kavurmalar pazarlık su-
retJylt! a1 ın ıktır. 

2) Koyun kavurmasının muhammen 
he<lt•ll 40500 Ura olup katı t.cmlnatı 

0075 1 lrııılır. 
sıı::ır eU kavurmruıının muııamm<'n 

h<.>01"11 30000 lira olup kntl teminatı 4500 
liradır. 

3) ŞartnıımN;J korrnsyonda göMllebl -
llr. tsloklllerfn knnunt vcsikıı ve temi -
n.ıtıarlyle blrlliklE' Ankara Lv. Amlrlltı 

h nnsıncl.ıkl kmııbyona mUral'aatı.an. 

Cinsi· koyun kavurmnsı. 1!5 ton ıtııııe 

ırtinU: 4-1·1!l13. "aatı: 15 t.e. 
Cin.ot!: "ııtır kavurmııJıı. 15 ton, thale 

günU: 4-1-1943. ı;aat 15 te. 
(10!l25) 7035 

Erzak alınacak 
M.:'\1.V. 1 No. Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Aşağıda yazılı yjoyC'<:ek madde

leri pazarlık suretiyle satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlığı 29. 12. !142 günü ~a
at 15 te Ankara Lv. funlrli$\i binasın
daki kom syonda yapılaeaoklır. 

3 - Isteklilerın belll gün ve saatte 
kati teminatlar yle biri ekte komisyo
na müracaatları. 

Clnsı: LAhana, Pırıısa. lııpnnak, 
Karnabahar, Kereviz, Havuç, Yumur
ta, Tavuk eti, Hindi eti, SUt, Yoğurt, 
Terc-y:ı.lh. Kuru sor:an, Patates, Ar
mut, Elma, Limon, Portakal. Manda
lina, Balık, Sarımsak, Yer elması, Ay
va, Kuyruğiylc beraber koyun eti, Sı
V;ır eti, Kayun t-tl kavurması, Sığır 
elj kııvurması. Kuru incir, Kuru ka
yısı. Sirke. Ku~Tuk, Kuru ot ve 8:t· 
mnn. 009'J5l 7036 

Er fotini lınacak 
:.'\f. M. Veka!eUııclt-n : 
Yapılan pazarlığına talip ı:ıkmı

y ın ve beher ç· ine 11 lira elli ku
ruş fiyat tahmin edill'n 10.000 ı:ift 
er fotini 11. 1. 9t3 pa:;rartesl günü 
sa:ıt 16 rla pazarlıkla satın alına • 
caklır. 

Mııhnmmen bedeli 115.000 lira 
olup kall teminntı 14 000 llrıırlır. 
Şartname ve nUmnnesi hcr glln ko
misycmrla görülebilir. fsteklikrin 
belli gtln vr. saatte Ankara'da M. 
M. Vekfıleti 3 No, mıın :ılmn knmis 
yonuııa gelmeleri. (10982) 7067 

İnşaat yaptırılacak 
M. ).t, V. den : 
Muanen gün "e ~Mte talihi zuhur 

etnıi>en Gölcük'te bir elektrik >ant ... alı 
hina.sı İnşa<JU tt:kcar kapalı ,.;ırfla 15·1·9 r3 
cuma ~Ü saat 15 tc ihaleye konulmu~· 
tur. Kc~if bedeli 95133 lira 59 kuru5 olup 
il-k teminatı 6006 lira 68 kuruşrur. Kc,.if 
şartname ve proje,i 476 kuru.1 be<lc-1 mu· 
kabili verilir. Talirlerin in~t dJircı.in· 
den bu i5e girınl-k için clıliyct vc.;ka.ı 
alnıa~ı ve ihale günü ,aar 14 e k.ı<l.ır tek· 
lif mektuplarını M. M. V. 4 No. lu Sa. 
Al. Ko. na vermefori, (10983) 7068 

Tutkal alınack 
M. M. v. ueıı: 
Beher kilosuna 300 kuruş tah. 

mın edilen numunesi evsafında 15 
ton tutkal 11. ı. 943 pazartesi günü 
s.ıat 15 le p.17.arlıkla satın alınaca.k
lır. Tamamına t.dip zuhur etmedi
~i takdirde bölluıerek ele ihale edi
lebilir. Şnrlnamesi her gUıı komis
yonda görülebilir. Kati teminatı 
6750 l!rll(lır. İsteklill'rin mezkOr 
giin ve s.ıatte M. M. V. 2 No. lu 
s.ıtııı alma komiııyonıına gelmeleri. 

(10984) 7069 

İş yaptırılacak 
M ~t.V ık•n: 

Muay>L•n 20n ve ı;aatte t..nl'-'hl zuhur 
etrnlyen Akköpr<l sıhhiye dl.•ı>o1'ırınd:ı 

kom >Onda g.;r0ıecek keşfi muclb nee 
1187.ı işler .YILPtırııacaltUr. K<'ş t bedeli 
1926 ıtm 50 ku~ olup kati t«nlnııtı 

289 ıtr.ıclı.r. Pazarlıkla eks1llmes1 4. 1. 
943 pa?.artesl günü sıua.t ıı de :ı.t.M V. 

4 No.lu Sa Al. Ko. da ~'ı\Pılacaktır. ts
tektllcrln k.a t1 t.emlna Ua Mylc blrllıkl<' 

muayyen güın ve 81\atte koml .. yondıı hu-
(11007) 7070 

da durmamı 'iz <öylemİ)tİniz Bay Sandi
land .. dcdı. 

Direk.tör gülcrt"k: 
- Bu mUc~,if ıkaa ~inirlerinin hm

du Hay Corbyn .. diye cevap verdi. fkye -
c.ı.n içinde oldu_i:ıınuzu anlı}-orum. Be · 
nim, ~izi huraya çevrilecek olan ~ahneyi 
dııha raha:t seyretmen.izi teminden haşl<a 
bir maksatla getirmi~ olduj:.-umu, daha ~ 
ğuk kanlılıkla düşünecek olursanıı, 'i"" 
de sarunaz.•ınız <lei;il ıni ? .. 

Suıve k.endini epey toparla:ınışu. Sü
künı.:tle: 

- Tabii .. Tabii .. dedi.. Bu bah~n 
üzerin<le durınt}a değmez .. Simdi lıl.tfon 
Ba)' Pickering'e kencli~yle ı:örüŞımek İ.s· 
ıediğimi bildirir mi~iniı? .. Vakit bir hay
li geç olJu. Bu i,i bitirelim amk.. 

- Çok miiıeessirim Bay Corhyn.. Fa· 
kat huı.:iın B.ıy Pilil<eri~"le konu~n,ıııı· 
zın mumk.un olamıy:ıca*ını ~.ınıyorunı .. 
Kendi,j çok yorl'ltln olduğunu ~öyliycrr'k 
giui. Şimdi d.e Q1.lı~ma-mı11 ıatil ediyoruz. 
Orıun ic;in hurada d.tha zi}-a.d~ bekleme· 
n;z boşurıa olacak .. 

- Halhuki ~ahne çC'Vrilcne War 
hcklememi sonra Ra) Pid..ering'le konu
~ıtı.i leceğim i ~iz wy lcmeın iş mi} diniz ? 

- Haklı'lnlz Bay Corhyn.. Fakat 
lla} Pickering'in faztı )Orulacağrnı ve 
dinlenmd< iui}cceğini tahmin c<lcmeı. · 
dim değil mi? Maamafih ona sorınık i-· 
tc<liğiniı 'ualin ct"V.ı.brnr 'i7e hen ven:·hi· 
lirim. Jim Kenton'a kimin •illh Çt.'kriği· 
ni öğrenmek hti}or<lunuJ değil mi? O 
'ırada film alma mal.ine,inin durduğu 
ra~fa hakan Rar Pickering, Il:ı} Gcrald 
Vo,p~r'in clin<le ~il~'11 görınii5 ı\z ~n 

ve sarınamesl hr.r gun komisyonda tııteklilerin belli gtln ve s ıalte ko- kuruştur. 

.. ;;i· ı~~~;:ı;;tu;~rı;~ft>~l~:~~~ı bı:ıli ~~~ misyon~l~~~~cnatlıırı. 7041 lsteklllerln tekllC mektup! 
V" ııaatte Ankarn'ıla M. M. Vekale- az bl!I" tııahhutte <20000) il 
ti 3 No. ııa1ın alma komiRynnıma Bina tamiratı 
g-elmeleri. (11009) 7071 Erzincan As. Sa. Al. Kom. dan: 

Har.ıp olan binaların tamiri ka 
palı 7.arf usulü ile eksiltmeye konul Ankara Lv. Amirliğine 

gelen ilanlar 
mu<Ltır. İhaleııi 11. 1. 943 pazartesi ve! nlınm~ 1."hlboL V' fl 2 
giinii saat 16 rfo Erz.lncao Sa. Al. Ticaret O<l:ısı vfSJka tn 
Kom. ıla yapılacaktır. Keşif bocleli (2275> 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 3123 Sa. Al. Kom. d= 

Maraş. 
Maraş birlikleri ihtiyacı içn kapalı 

zarfla !"iO torı Bığıreli satın ıılınacak. 
tır. Muhammen bedeli 30.000 !ıra ilk 
eminatı 221"\0 lıradır. Kapalı zarfla t • 
halesi 8. 1. 943 cumn gilnti saat 15 te 
Merkez K. lığı binasında satm ıılma 
komisyonııncla yaprlac:ıktır. İstekli. 
lerin teklif mektııplnrını ihalt' saatin 
rlen bir saat evvel 24!'0 sayılı kanun 
iste~ine ~bre verilmiş buluacaktır. 
Şart ve evsafı hegün komisynrıdn 
görülebilir. (10823) 6857 

İncir alınacak 

18750 lira 45 kurıış ilk tenıınatı 1406 
lira 30 kuru.ştur. Şartnamesi her 
ıı;uıı komisyonıla görülebilir. Teklif 
mektuplıınnı kanunun 32. marlrle -
sine tevfik.ın ha?.ırlanacaktır. İstek
lilerin teklif mektuplarını ihale sıı
atinrleıı bir s ıat <'VVcline kadar ko
miRyon reisli~ine vermeleri. 

(10927) 7005 

Düz şerit almacakk 
11.L\I.V. Jstanbw 4 :>:o.lu S:ı.. Al. Ko-

mlsyonundnn: 

Aş.-ı~ıtla ı-Jın!I ve mikt.arlarl.yk! tahmin 
bedelkrl ve t-Omtnal mlktarıan yazılı 

olnn mıı.ddelerl.n lhııteıcrt hlz ıtarmda 
göstcrJlcn gunlcrdc Salıı-az.an1'l<b Kom. 
da pazarlıkla >apıwı· ıktır. Şartnnm<>st 

İzmir 
elan : 

Lv. Amırlığı Sıı. Al. Kom. ottooen ev,·cl her ı:-ürı gorüleh!Ur. ts-
tektılcrln mu:ı.)"l/en vıık t..to rnurac•ııııtııı· 

Muhtelif tip ve num.ıra komls - n 
yor\lia mevcut 13eraıte gore 1000 ton Cinııı. mlktıın, metN'. tahmin rlyntı, 
ıncir paz;ırlıkla alırıacaktır. Pazar. hede! K. san. teminatı 1 ra kunıs. ihale 
lık ve ıh.ılesi 30. 12. 912 çarşamb.ı gilnU Fı.-ıntt, ::ır,o ooo 2ı mm.ilk lira lli"ı\ 
tınti saat 14 te Kom. da yapılacak. diız Ş<?rtt 1so.ooo, 10 21'!5, 13. 2. 943. 14, 
tır. İncirin muhtelif numııral ıra :l<".0.000, 27 <lOz $erit, 160 ooo. 50 düz şe
göre vesati olarak beher kiloııunurı rJ1. l50.000, M düz acriL 
muhammen berleli 106 kuruş ı;o 
santimdir, Kati teminatı ıhale br- Cll02:>) 

ılelinın yii:;r..de 15 ılir. !haleden önce 
alımr Toptan alınma7.11.ı partiler 
halınıle muhtelıf sntıcılnrılan ela a. 
lınabilır. Vasıf ve ş ırtlar her gim 
koımisyon.cıa görhlebilir. İı<teklilerın 
muayyen g1in ve s ıatte teminatla. 
riyle koıııisynııcla bulunmaları. 

(10930) 6985 

Sığır eti alınacak 
Menı!on Sa. Al. Kom dan : 

l) ôO.(JOU kilo .. ı.ırır t>.U kııııalı zarr 
6W"C tly le al 10 ıtca.k tı.r. Muhammen be -

dell 4l>9Uo lrrı., ılK tC'ITIJ.Jlau 36ti7 lli-a 5U 

kuruatur. 
2J lhale 8 .sonkAnun J943 cuma gunU 

saat ı~ ıe yıı.pıl.aı:ııkWr. Ş.trı.namesı Ko. 

da goıiılür ve 245 kurua mu.kabilinde 
ıılınabll r. 

1.&t~""111erln Uıa!e ıınıı. tinden bir s:ıa t 
evvel kanuna uyııun tekil! mekLUµla • 
rtyle Merzifon sa. Al Ko.na murar.ııat

ıarı ll0969J b9Sll 

50000 kilo sığır eti 
alınacak 

As. Pos. 618 Sa. Al. Kom. dan : 
Mimarsiııan. 

Cinsi sığ"Ir eti miktan 50000 kilo 
Muh:ımmeıı Bd. 118 Kr. İlk temi -
natı 7500 lira ihale tarihi 19. 1. 943 
salı pınu saat 16 da kapalı zarf. 

Yukarıda miktnrı ile şekli ynzılı 
sğır etine talip zuhur etmediğin • 
ılen ikinci defa olarak kapalı zarf 
usu!U ile eksiltımeye konulmuştur. 
Taliplerin belli .ı.:-Un ve saatten bir 
s:ıat evveiııe kaılar kanuni vesikala
riyle teklif mektuplanııı adı geçen 
koml~ona vermeleri. Snrtııame ve 
cvsa.fını Ankara. İstanbul Lv. amir
likleriyle Miınarslnan S.ı. Al. Koın. 
da ı.:örıılebilir. Postadaki gecikme
ler ka.bul edilmez. (10951) 6994 

Zeytin yağı alınacak 
M. M. V. tııtanbul 2 No. lu Sa. 

Alma Komisyonunılan ı 

Tahmin edllen bedeli 48000 lira 
olan 30 toıı makinelerde kullanıl -
mnk Uzere 6 asitli zeytiıı yağmm 
31. 12. 942 perşembe gtinü saat 15 
te Kom. dıı pa:r.arlığı yapılacaktır. 
İlk temin.ılı 3600 lira olup §artııa
namesi her gün iş saatlerinde 210 
kuruş mukabilinde alınıılıilir. İs -
tcklilerin 2490 sayılı kanunun \ste
ıliği veııaikle birlikte belli giin ve 
saatte Kom. na müracaatlnrı. 

(ı0973) 7037 

Araba yaptırılacak 
Torh:ıne :'>1. M. V. Sa. Al. Ko. darı: 
Dinl':İl ve ~han demirleri alaka<l.ır 

dairece verilmek üzere 300 <l<k-t .,.-ıJ,;a ar:ı· 
b.ısının paı.-ırlıkla cksiltme,i 1- 1- 943 
p,ızarıe'i l':ÜOÜ ~t 14 te hı.ınbul S,ılı · 
paz.ınn<laki knmi,yon l>ina'ı°'l::ı )'3Ptla • 
cırktır. Tahmin ht.-<lcli %805 lira olup ilk 
temin.ur 4090 lira 25 kuruştur. Şartna · 
mc,,,i her gün komisyonda ı.:orülehilir. Ve· 
)'3 341 kuruş nı\tkahiliıxle ahn1r. i~tt"kli· 
!erin tx>lli gün ve \aatte komiwr>11a mü • 
racaatl!\fı. (11000) 7038 

Tavla halatı alınacak 
M. M. V. Satın Alma Kom. dıın: 

VİLAYETLER 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Io::pnrtıı Maarif MüdUrliiğiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Isparta merkezınrle ve istasyon yo

lunda:kl bir katlı Kız Sanal Okulu 
bınas111ın 51886 lira 9 kuruşluk <elli 
bır bın scxız yUz ~eksen allı !ıra do· 
kuz> kt>şif bedellı lkıncı kısım ikinci 
kat inşaatı. 

2 - Bu işe ait evrflk ve şartname· 
ler: 

A - Bayındırlık işleri genel şartn:ı.
mcsl 

B - Yapı işleri umumi ve fenni 
şartnamesi 

C - Hususi ve fenni şartname 
D - Mahal Li•lesı 
E - Serldoprl 
F - Keşif hulfısası 
G - Mukavele projesi 
H - Eksiltme şartnamesi 
l - Projeler 
İstlyenler t evrakı Isparta Mnıı

r\f ve Nafıa Mudurluklı>rinrlc göre· 
bılirler. Proje, şartnameleri keı;lf be
delin!u yüz binde bir nlsbeUnde bır 
bedelle alnbıllrler. 

3 - 14·XII·HH2 tarihine milsarllf 
pııznrtesi günıinden it.ibaren 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulU ile clc· 
ı;iltmeye konul:tn bu lşln l:hak!s[ 29-
XII-1942 snılı gilnU saıııt 15 te Ispartn. 
:>foarif MüdClrlUğU odasında teşek
kül e<lcce.k konıls~"On tanı.fmdan ya
pı ln<:ıııktır. 

4 - Bu Jşe att rnuva.kkRt remlnat 
mlktan üç mn sekiz yOz doksan bır 
lira kırk allı kwruşt ur. 

5 - Talip)erln muayyen lıhale za. 
mRnmrlnn iic güı öıH·e Nnfın Veklile
tine veya Isparta VHdyctJne mUra
caatıa ehliyet vesikası almaları şart
tır. 

6 - İnşaat lıcln !Uzum.hı olıı.n de
mir ve çımerıto, bedeli müteahhit Uı
rafindnn ödenmek şartiyle maliyet 
fiyatı, ile, Maar!Jf Vrkilliği deliı.letiyle 
temin olunacaktır. 

7 - Bu insan.tın nncnk yüz yirmi 
iş gilnünde ikmal eılUeblleceğl ve se
ne! maliye gnyı!Slne kıt<r!Rr bltirileml
yeceği cihı>tle 4304 sayılı kanunun 
1 lncJ maddesi hükmüne göre 191:l 
malt yılına geçici mukavele aktedile
bilecektir. 

8 - Tekııt zt1rflannın 2490 s8'Yllı 
knnun hükümleri dniresinde kflpa-tıl· 
mnsı ve zamanında komisyona veril
me<:\ 5arttır. 

9 - TnlLplerin 4 ve 5 md maddc-
lerdl" yn.7.ılı teklif me'ktup riyle mu
vokkat temina.t mektup ve diğer ve· 
siknlnnnı ihale ~anllnd<'n l snat önı-e 
komisyon reisliğini' makhuz muka'bl· 
l!nrle vermelt">ri Jf17Jmrlır. Posta 
melerlndC'n komisyon hiç bir 8 
mcsulivf't kııhtıl l'.!<'lemez. Tal 
buna giire mUrııı-ııııtl:ın lifin olunur. 

2265 115 

Köprü genişlettirilecek 
t~tanbul Nafıa :ı.rncıurtti~ilnden : 

8. 1. 943 cuma ı:-Onil saat 1!"i tc l~· 

tıınhul Nrıfıa Mildurlıi~il blnıısındn ı>.k. 

•lltme komisyonu odasında (M'l79) lira 
keşlr b<'<lelll KUı:;Ukcl"kTnf'<'e k!l.rglr kop 

a-
İstanbul 

Beher adedine 20 lira 57 kuruş ru~uniln lkincl kısım &'e!I letllmesl 

ta da tetiğe bastığına ve Jim Kentnn'un 
)ere }ıkıltlıJbn;ı ş.thit olmuş .. Şimdi me· 
rakınız tatmi noldu mu aw Corhyn ?. 

- Peki niçin hunu Ray Pickerin,K 
k.enuiY söylemedi de 'iz '><1ylu)or;unuz ?. 
Si.t nereden bili>·or.unuL ? ... 

- O zaman !>ana kendisi söylemişti 
ve ne ")'3.pma,ı ı:erckıiğini de ben<lc-n ~r
muşnı.. Tabii ona kim•e.ııe hiç hir şey 
..öylcmeme,ini Ulv~i>e ettim. Bay Picl<e -
ring hayalını kımtnm&k ı.onı.nd<tdır. Va· 
kayı ~ördüğü muha.kbk .. Fakat bı.ınu ıs
hat edMtcıdikıen <;0nra neye yarar kı) 
İ inden olmakla kalırdı-

- Fakat ru.,Jıc-.ler .. 
- Ru<.h....;ler de i,h;ıta kUi d ğil 

Vo,per in'kir eııiği nıiidderçe hıç bir n 
ıiccrc varıl.tmazdı. Dediğim gıhi Bay 
Pickcring'in ı,:i;rJıi&derini ~c;rJenwsi 'la -

dece kcn<lhinin i~t61ı atılma,ına yarardı 
o k,tdar .• 

- IInr<fi o zaman ru<ıuğunu anlı}~ı· 
mm.Fakat Vo,pcr öldürü!Jükıen ~ · 
ra .. 

bularak ona <;0rdu ve araha•ının otomobil 
p.ı.rkına ı.:i)ıuruldüğünü oğren<li .. 

Onu hakik.uen parkta buldu. içine 
girerek diref<'i>ona yerle~ti. Tam lı ırckeı 
C'lrnek üure iken ı.:iizleri, ilenle, di!ier 
oıonıuhillcrin ara,ında duran bir nr::ıoo
ra takıl<lı. Buradan p..;k i)·i seçilememek· 
la hcraber l>u. renk "e hiçim hakımın<lan 
şimal yoluna kadar pqinden gicıiği ara· 
ha>a çnk hemi)"Ordu. Steve lıa}·ret ve me
rakla aşağı aıla<lı. Yd.lıı~arak oıomobi • 
lin numara ına hakıı.. F.,et yanılmamış· 
tı. Bu, t kibeııiği arahanın cl 9-endi,i)'dı. 
Stm;e lmşa.rıı:k kapıcının yanına prti. Ka· 
rıcı onu gwüncc: 

- Oıonıobilinili bul:ı.m:ulm11 mı 
efend'm) di)e •.onlu .. 

- Buldum .• TeS<:kkiir ederim .. Yal· 
nız İLC hir 'ey .ormıık i~ri)'Ordum .. Paı"-
ta şu nıın1aralı bir otomohil var kimin 
olduğuıru 1-iliyor mu,umu? 

- ~umarabrını fll.'k hilmem efen -
dim .. Gfüeyim hir kere .. 

Beraher parka celdiler .• Knrucı ara· 
"3> ı görür #irme.r r:ınıdı ve: 

- Ru mu? .. diye ~rdu .. Bay Pi<kl' · 
rinıı:'in arah.-ısıdır •. 

Elektrik tesisatı 
yaptırılacak 

Afyon VılAyetlnrlen: 
ACyon MemlekM Ha tıın<:'Stnl 

12251 llrn koşlf hedclli t-lf>ktr c tc6i 
satı kapalı z.ıırf usulil ile ok tın~ 
konulmuştur. 

1 - İhale 6-1-943 tarih ne mü~ 
dlf çarşaımba gllnU saat 15 te Vıluyf 
Hlikümet binasınrla dnimt cncUnıeı; 
de yanılacaktır. 

2 - Muva:ldmt teminat 918 lira S 
kuruştur. 

3 - Kcşifnn.me, pltuı, umumi hll 
susl şartname mukavele projesi, e 
slltme şartmım sl Nafıa Müdürluğün 
de görül!ir veya nl nn:b lir. 

4 - IstekU olanlar bu işe girrn 
lızC're alacakları C!!ıllyet veslkn.lıı.l 
icin ihale gününr\en en ıı.z Uc glln c"4 
vele kadar vlldyeteo tlda Ue ınnrıı 
caat ede<:C'klerdır. 

5 - Eksilt.mey"' lştiraık için ahnııl 
ehliyet vesikası ve muvakkat tenıl 
nntı havi teklll zarflarını yukard! 
yıızılı fünle sıutllnden bir saat fJV'l6 
1 ne kndar encilm(!')l Reisliğine ver 
meler! vcyn po ta ile göndcrmdrl 
118.n olunur. 2412-120 

Tesisat yaptırılacak 
Afyrm Vllllyetlnılcn : .il 
Afyon memleket ha!Jtııncslııltı ızı!ii': 

ıtrn keşif bro elll el t'lttr ks tı kııS>ll : 
h zarr usullyle ekslltmt-ye konuımuşt.uı: 

1 - 1hıılt' 6. 1 943 tarihine müsad : 
çanııımba günU saat 15 te, vlltıyet ıı<I: 
kümet blnasındıı dalnıl encümende ~a: 
rnlııeaktır. 

2 - Muvakkat tmıln t 918 lira ot= --kurustur. --3 - Keşi rname, pl!.n, ---~ı ııııı1namcst mukavele 
me ı;ıı.rtnamcsl nafıa : 
gorUlilr ve ahnnb ıtr. : 

4 - 1stl"kli olanlat bu işe glnnek tl E 
zere alaeaklan ehliyet ves la ı : 
thııle zUnUl)l!en en ız Ut ün e\ v r = 
kadar 111L'ıyele lst da ile mür ca.ıt : 
ceklerd r. : 

5 - Ekslltme:vc lşt rnk 1tln aıınat: 
ehliyet ves kaRı ve rnuvakk t tem t: 
hnvt teklif znr!lannı yuk.ırııl y ılı 1: 
bııle snat nıl<'n htr snat evvcle k d : 
encümen reisliğine V('.rme!C11 veya pli!!: 
ta ne gönder:mcıcn nrın olunur : 

(lOSO<fJ 689..'i : --~~~~~~~~~~~~~-- -
--~· BUGÜN 

Ulus sinemasmda 
Rekubet.. fntikrun.. Kf. ye 

ihtiraslann yaratı ı#\"l elem V'C 
ıztı rınlnnn en acıklısı. 

1 - Kırmızı (İ(ek 
Krupl<"rl teshir edecek bir 

macera .. Herkesi hayran ede
cek bir hayatn hakikf romanı •• 

Artistler: 

2 

Olga Tcheck'owa 
Albrecht Schoenhals 

Kamilla Hornn 

Yıldırım postasi 
Büyük avantür filmi 
Artist: Buck Jones 

Aynca: M1K1 
Sean.sları 14.30 17.30 _ 

Kırmızı Ciçek 
16 - 19 

Yıldırım postası 
21 de 

Kırmızı çiçek ve Miki 
Telefon: 6294 

" :ı 

' riııı 

ı 
tali 

... ılll ...... 1111! .............. ~bırn , dan 

-( 28/İlkkanun/1942 >-
7.30 Proırram ve mcmleloot sanı ~ 
7 32 VO..-.udumuzu cıı llll 

7,40 AJans h •ibcrlcrl 

7.M • ~-10 !it nk: Had,yo snlOft 9'i«'l'" 
tnısı. (Şet: N ip AŞkın) 

ı. ,\. t.rtıonws: • RaYffi(llld" ~ 
türi.ı: 

2. E. Bceııcd: !'icvı: Itm: 
3. A. S<mntaı:: ''N bdı.ı&;; :P 

ımarş); 

4. J. ~truu ıı: llııyntın nec;c cıt: 

5 A. Thomn.s. "M s:nonM opcf8· 

-

sından g:ıvot. -
12 SO ı•roı;rram vo memll'ket saat ay:ııtt' 

12.33 M Oztk: luınşı:k progrnm (Pl.o) 

1.2 45 Ajans haberlerA 

13.00 - 18.30 MUzl.k: fns.ı.l ~yeti 

18.oo Prormun ve m~ct 

18.0.'! :M üzlk.: eaDk.ı v ' türicO !er 
18.45 :-.ıuzl:k: l«ı<bo dans orlccst~Cln• 

(Şcl: Nihat E.<ıeng!n) 
lil.30 M('l1llokot saat ayan -.e ıWruıs _.'rop 

ı)('licr.I 'rop 

19.45 SerbcSt ıo 11t kilaı 
195..'I MuzLk; saıı solonn 

Nuırullah TaŞkınuı 

PiYıınocıa~ Sehl 
20 15 Hndyo Cazet.es1 

ı\şı• 
aka 

y 

rı~a 

bal 
t<-Jll, 
lertı 

- Vo,re-r ölmclde k:ıaıil de ceza•ını 
hulılu dcrııekıi r ve yapılarak bi.c şey de 
kalmamı•mr. O zamana kadar wstuktan 
'Onra ondan <Kınra 'Ö> lenıckde mana ka· 
lır mı? 

- Ya!? Bay Pic'kerinı.:: 
otomohille mi &?elir? 

:..00. ı,, Mtizik; bl.ı ınmıı oğre:ı oru~ 

'.ll.00 Konı.ışma (günün mesel ic l 

21.15 Mtizlk. Klavsen sololan (Pi> 
~tüdy.l)'a hep 21.3(ı Kon n <ki aıi!K'venl< atJl 

Stcvc ccv:ır '·ermeyi lii:mmruır. l>uldıı. 
Derhal Ar~•'a giderde olan bitenden 
R.ıy Hou,ton'u haberdar etmeyi dö~n • 
dü. O da her halde sahır.ızlıkla kentlisi· 
ııi !><".diyordu. Sandilanda t~üc ederek 
aı rı !ıh. 

Sıüdpxbn çıkınca !!İİzlcriyle otomo
bilini ar.ulı. Geldiği 7.ama-n hır:ıktı~ı 

) erde oıo,m9bilden C'}e.r )'oKtıL Kapıcı)ll 

- Evet efent.lim .. 
- Araha;.ıoı burada bırakarak y.t)'llfl 

gittiği olur mu? 
- Hayır ı:fen<lim .. Her zaman oto -

mol>ille g-elir ve otomohille )Cİd!.'r .. Şdıir 
nldulça unk •. Yaran gelip ı;-İtrnt..ok er>e>• 
bir ı:ıman tutar .. 

- Peki. Te$ekkür ederim .. Öircnmck 
istedi,ğim bu .kadaroı .. Ali~~' 1•nıaıln•'•1 ·. 

(~ va.r) 

21.45 ~lU:t k: Radyo S('nfonJ oric 

22 45 

<Şef: Fent .1\lnar) 
1 Lalo: ~ıın~ol S«!nfon 

cso tst: Josc• z rktnı 
2 R:msıky - Ko O\\.: 

Kıı ı>rl~1lfo'su 

ıU 1 

:-.r.mı ld<ct saat ayan t.ıruı ,nıı· 
berlcrJ ve bbnmlar 

- 2" :SO Y.nrınki progrom ve ıaıP'" .... 
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~= = 
:.:{1~ YENİ Si NEMADA ~ 
et ııil: : - -e )'il: Bu a.k,am saat 21 den itiıbaıren : 

- Zarafeti, değiş~k ve güzel tuvaletleriyle gözleri ka- E 
ıra ~ = mattıran JOAN BENETT sevimli artist GEORGE : = RAFT en güzel ve en heyeca.nlı bir filmde bulu~tular : 
hustl: : 

:] T E H L i .K E L I i 
e,.,,.c : : 

;ılın ı: § tedıla y O L = 
~1~8~E ı ~ 
k~= = 

a ~= - (THE HOUSE ACROSS THE BAY) - : - -: Büyük bir ~k ve macera şaheseri .... Heyecanh... : 
: Meraklı·.. Zengin ve muhteşem sahneler... Yeni dans E 
: ve tarkrlar, .Tel: 3540 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı-

Kazanç vergisi 
mükelleflerinin 

dikkatine· 
Ankara Defterdarlığından • 

K111a·ı~ verıı;isinin ilcinci talc<İt müddeti ilkkanun 942 sonunda bitecektir. 
Zamanında ödenmiyen verıı;iler yüzde on fıı.zla.o;iyle tahsil olunur. 
V~gilerfoj bu ay içinde mefüup oldukJan maliye şubelerine ya1uıı:ıaları ilgilile· 

rifı menfaatleri iktızasındandtr. (10946) 6996 

Satılık arsa 
ı.tallbul Detterdarlıtından: 

Do$fa No. CİNSİ 
Sı.ı:a: 73 Bahçekapıda Hohyar mahallesinin Haııtmeli soka· 

ğında 92 pıtfta, 307 aJa, 10 par •el ~ 6, 8 yeni 6 
kapı No. lu 1'550 metre mura.b haı ar,anın Vı hi.,.~i. 

Muhammen 
bedel Teminat 

180"0 1350 

uı:;us 

_NA_F_IA_V_EK_AL_E_Tı_j 340 doğumlu eratın 
Sulama işleri 

Natıa Ye.kAletln<.lcın : • ı k k 1 1 
~:;:~~~~ıi18~n altıncı sube 1 ve son yo ama arı 

müdürliıtril b61Jı'csl Jcmtle bulunan 1s • 

pa.rı.a ova.sının sulanması lçln yapılacak 1 k 
tünel ve tc!crruatı Lnaaatı. yap 1 a ca 

Tahrntn t.'ClllC'll ke=;lt bt.'<lell f1Yat vah!· 
d1 e6a.S Uzerlndt'fl (2S3~88) lira (00) Jru. 

ru~ı;u~kslltme 5-1-1943 ta.rttııne rastıı. Ankara Yerli Askerlik Şubesinden: 
yan salı gUnü sa:ıt 15 te Ankara'da su 
tşlerl reısııı::ı tıtnası lçlrı<lc toplanan su 
eJcı;lltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usullyle yupılacaktır. 
3> !ı:tekıtıcr <'ksllt.mc &tlrtnarnffi, 

mukavele proJcsl, bayındırlık tı· 

lerı ııenel ıartnamesl, wnurnı su l.ıileı1 

ren.nı ııartnarneııı ile hususi ve fenni 
sartnameleı1 ve proJet('rl (14) lira !16) 
kurue ka.rşılııti\'ıda su l&lerl relsllQ'lnd~ 

aial>lllrler. 
4) Ek..~lltmeyc lrtrebllmck ıcın !stok • 

ıııerti\ {150tııı Ura (52) kuruşluk mu • 
vrkkat teminat venncısl ve eks!ltmcnın 
yapıiacatı ırilndcn en az Uç a-ün evvel 
btr dllekce ile Nafıa Veklllet.ı.ne mura -
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere 
vesika aımalan ve bu vesikayı ıı&swr • 
meler! &arttır 

Bu müddet içinde vesika h>tcıttndıe 

bulunmıyanlar E"kslltmeye ırlremezler. 
5> İ&teklllerın tPkl1f mektuplarını i

kinci maddede yazılı saatt<-n blr saat 
öncestne kadar su l.ıileri reısllltlne mak · 
buz karşılıvında vermeleri ltızımdır. 

Postad.'.l olan ırec!Janeler kabul edil • 
me:z. {10515) 6675 

Kat ilave ettirilecek 
Naha Vekaletınclen: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: An

kara jandarma subay okulu civarın· 
daki genel komutanlık karargah bi
nasına yapılacuk kat ilavesı ışıdir. 

Keşif b ... delı (58107,46) lirJ.dır. 

2 - Eksıllme 4. ı. 943 pazartesı 
gtinü saat 15 le Naiıa V ekaleli yapı 
ve unar ışlerı reislığı eksıllme ko
mısyonu odasında kapalı zarf usuliY
le yanılacııktu. 

3 - EkBıJtme şartıııı.mesi ve buna 
müteferrı evrak ( 2) linı ( 92) kur us 
bedel mukabıllntle yapı ve ımar !~· 
lerı reıblığınden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gırcbi1mck lçln 
ısteklilerın usulü dairesınde 
\ 4170.37 ı dör~ bın yı.iz yetmiş lira 
otuz yedi kuruşluk muvakkat temı
nat vermeleri ve Nafıa Vekiletın
den bu ış içın alınmı§ ehliyet vesı
kıı.sı ibrıı.ı. etmeleri lazımdır. Bu 
vesikayı almıık ıçın isteklilerin ek
siltme tarihindeıı ( t.etil güııJeri ha
riç) en ııı. üç gon evvel bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaat etmeleri 
ve istidalarına en az bir kalemde bu 
ışe benzer ( 40.000) liralık bir iş yap. 
tıklarına dair İlli yaptının idareler· 
d~ alınmış vesika rapdetmeleri muk 
tazidir. 

5 - İstekliler teklif mektupları
nı ihale ıı;tinU olan 4. ı. 943 pazarte
si günü saat 14 e kadar eksiltme ko
misyonu reisliA'ine makbuz mukabi
linde vermeleri lllzımdır. 

Post1:1da olacak gecikmeler ita.-
bul erlilme1- 110741) A892 

MALIYE VEKALETİ 

Bina tamiratı 
Mallye Vekllliğlnd<.'n: 

2882 ıtra 2ş kuruş kesit bNlt!ll1 Da· 
nll.ıye Vekllltğl garaJ btnasının tamiratı 
5. 1. 913 s.ı.ll ırunu sıı.ıt 16 da Maliye 
YeklUeU MlllJ Bml.'lk Umum MUdtırlil· 

günde pazarlıkla !ha.le cdUecektır. 

Muvakkat teminat 216 lira 17 lru· 

nııtur. 

Keş!1 evrakını bcıielı mukabtllndc 
almak lstıycnler!n Maliye Veklı.letl Milli 
Emlflk Umum MUıtürl1.1Ailne müracaat 
etmeleri. (11015) 70·l7 

Tamirat ilam 
~Wiye Vekiletinden : 
Başvekalet garaj binasının bmuk olan 

kalorifer tcsisaunın camiri ve Maliye Ve· 
k1leti bi.na3ıoın bir oda.~ına bir radyatör 
konulması icabcu.n<·ktcdir. 496 lira keşif 
bedelli tamirat i~i 29·12-942 tarihinde sa· 
lı günü sa.at 15 te Maliye Vcki.letı Milli 
Eınli1c Umum Möclürlüğünde yapılacak· 
ttr. 

t~tekHlerin 37 lira 20 kttnış muvak • 
kat te.ıninada müracaarlan. 

(11014) 7063 

--.111111111111111111111111111111111'---

1 - 340 doğwnlu eratın ilk ve son yoklamalarına 19 Ma
yıs Stadyom.unda 4. 1. 943 tarihinde başlanacak 12. 1. 943 
tarihinde son verilecektir. 

2 - 339 doğumluların son yoklam.alan yapıln-ken tahsil
de oldukları tesbit olunarak ertesi seneye bırakılanlar 341 
doğumlularla muamele göreceklerinden bunların yeniden 
müracaatlarına lüzum yoktur. 340 doğumlu tahsilde bulu
nanlar vesika getireceklerdir. 

3 - 340 doğumlu sanatkarlaır a.§ağıda yazrh ve3ikalarmı 
getireceklerdir. 

A) Askeri fabrikalarda ve tayyare fabrikalarında sanat
kar olarak çalışanlar fabrikala.rı Müdürlüklerinden alacak
ları formülüne uygun vesikalariyle, 

B) Bölge sanat okulu mezunu olanlar diplorralariyle, 
C) Eyi derecede tornacı, Tesviyeci, Frezeci, fabrika ma

kinisti gibi erler de çalıştrklan yerden alacakları ve Beledi
yece tasdikli bonservıis.leriyle, 

D) Şoförler ve muavinleriyle otomobH tamircileri lüzum-
lu belgeleriye. 

4 - Eratın yukaT'da yazıh belgeler ve nüfus hüviyet cüz
danlariyle birlikte Askerlik Meclisine gelmeleri ve gelmiyen
ler hakkında kanuni muamelenin yapılacağı ilan olunur· 

(10970) 7064 

ZİRAAT VEKALET! 

Fişek ve alet alınacak 
.lu·aal VukAleı..ı ::;aı.ın Alma Komı" 

yonun<lan : 

lJ Ka.ııa.J..ı zar! w;u.ı.ıyıe 7;';.00-100.0W 

ıuiet ta.re oldUnnll'e mahsus aa.z net • 
r1..'dcn Hora ve emıı.a.ll tlGcklorle t>u rl· 
~crın ı.aıbtl<lnllAJe ıtuııanı.lacak 300 • 
:;oo adet ıucı saı.uı a.ıınaca.klır. 

2) 1''1ı;ck.lertn t>ehL-rlne taıunJ.n ed.llen 
!lYM 4'1 1<~ ve tıt'.her Alet.o tahrnuı 

oıunun ti.Yat 418 1<un.ı.s. ner oo cea.ı 

mu.ızcmeye alt ilk teminat 3506 Ura ;..:I 

1<uruacur 
aJ ı::ıuıııtme 8-1·1943 cuma aunu saat 

15 te Ziraat VekAJetJ blruı.slnds yapıla-

ca!Ctıı. 

M.M. Vekaleti Deniz 

Memur alınacak 
l\T. M. \. [)""" Mimt)arlıgından: 
Mü,ıeprlık şubderin<lc murıh.tl hu· 

lunan üç muamele memuru m.ıhalline 

mıkı.baka ılc en az orta mcktq> mezunu 
olmak iızere ücreıJi memur alınarak ve 
ücretleri ~656 uyılı kanun hub.umlerinc 
gore ıesbit olunacakur. 

Talir>lcrin f.1·9f\ tarirunde ınıdlııı.r>· 
!arı icra oluııacağından şeraiti öArınmd< 
üzere en geç 30·12·942 tarihine k.ı<la. 
Ankara'ıla Dmiı .Mü..teşa.rlığı 7at İşleri 
Şubesine ve İstanbul'da Deniz Komuı.ı.:· 
lığına mur;u.aatları. (2594) 128 

Devlet Deniz Y ollarr 
4> Şa.rt.n.amcıe.r Ankara'da ZU'aat ve- Alakadarlara 

kll.let! Sil.tın alına komisyonundan, 1s • Devlet Dt~lzyollıın u. Mt.ldUrl11ltUn· 
tıı.nbul'da Zıraıı.t Müd1.irlU(lünden 230 den: 
kurue ocdel mukıı.billndc vcrlllr. 

5) Lstek.lllertn tekli! mlı'ktuplannı 

tll< teımlnııtları ve 2490 sayılı kllnunun 
:;ı ncl ve 3 Uncu maddclorlndc zlkredi · 
ıcn vesl.ka.1arla t>lrllkte bclll et.inde ek· 

eııt.me saaUndeo bir saat önceye kadar 

komisyona venneıert. {10912) 6977 

Bay Münir İsfendan'a 
Ziraat VekAletinden : 
Tarsus Meyvıılı ağaçlar fldnnlığı 

miltemetllğine tayin olunan Münir 
İsfendan ilAn tarıhindeıı itibaren on 
gün içinde vazifesine ba~l9:madığı 
takdirde mütafi aclcledileceklır. 

(10992) 7024 

OKULLAR 

Dahili ayakkabı 
yapllnlacak 

Ziraat Alet ve Maktnelert İhtisas 

M<'kh.'bl MUrttlrlüıtün.dıC'n: 
1-Ml°•k1eobıım.tz tak~e yaptırılacak 

4!1 cırt Clahllıl ayakkabı cpc:m.al) 28. 1.2. 

942 tllrthlnden 12. 1. 943 Lart:htne kadar 
15 ırUn müddet.le açık ekslllıne!)'e konul
muı,tur. 

2 - Tcmn·ıt akocsl {50> Ura.dır. 

3 - İhale 12. 1. !H3 tartrılne mtlsa
dlC salı ırünü saat 15 te Ankara Mek
wı>lıv muhascbecHlği daln'Slııde topla· 

nncnk komisyon hU2tıı'Undıı Yntıılncnk. 

tır. 

4 - TaJL<pler şnrtn.1.me ve mühUrlU 
nümunc.YI ırörml•k için h<'I' ıriın m,.ıctcp 

ldıırcstne müracaat alcblltrler. 

Denlzyolları umu.mi yolcu navlun ta· 
rHcsl, yapılan zamlar dolayıslylc, laUI 
edilmiştir. 

ı. ı. 943 tarihinde İstanbul'dıın ha· 
reket ede-cek olan ı>OStalardan 1 bm·c1ı 
yerıl zamlı U\r!fe tatbik olulnacııkur. 

A&"Iltalar<lan tza.hat alınab\11r. 

(2597) 129 

JANDARMA 

Ot alınacak 
Ankara ). Satın Alma Komis)onun 

dan: 
Muhafız Jandarma taburu bayvanaıı 

ihtiyacı için kapalı ıarf dcsiltme•İylc bal· 
)'a halinde 200 ton or ahn,ıcakıır. 

T;llımin olunan bedel 25000 lira olup 
i.l1c teminaıt 1875 liradır. İhalesi 30.12. 
942 çarşamba günü saat on beşte Jancl;tr· 
ma Genel Komuıaıılığındaki komisyonu· 
muzda yapılacaknr. İstekliler ŞiU'Ulô\me,i· 
ni her gün komisyonda görebilir. K.ınun1 
şartları haiz talipler bı.:lli gün ve saatıen 
bir ~aat evveline kadar teklif ve teminat 
mektubunu muhtevi zarfları komisyona 
vermeleri. (10800) 686·i 

ORMAN KORUMA 

Yün çorap alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarftan talip çıkma

dığından pazarlığa çevrilen (14000) 
on dört biıı çift iplik kan"ık yün 
çorabın pazarlığı 29. 12. 942 sah 
günü saat 15 te genel K. blnasındn 
ya.pılacnktır. 

2 - Muhammen bedeli beher 
çifti için 70 kuruş olup muvakkat 
teminatı 735 liradır. 

Yulcanda yazılı a8.)'J'lmenkul kapalı zart uııullyle artırma.ya cık&Tılmıe ille de : Şark kundura -- ıs - Tnllı>ler ihale ırılrı1.ln<le tE"J'Tllnat 
: makbuzlnr!yle ihaleye ııin.'hi~ok kamı

n1 vasınıırını haiz veslkalarlyl<• Me-k
l<'f>lı'!' l\1uhaı;.t'be<'lllfılnde muayyım gün 
ve saatte toplanaCRk kcmı11')'onıı müra· 

3 - Çoraplar toptan ve parti par 
ti de alınacaktır. Taliplerin belll 
gün ve snatle komisyona gelmeleri. 

talip zuhur et.rneditlnden 1 fi 12 942 tarth.inden itibaren blr ay tctnde pnzarhA'.t : 
~ bırakılmııtır lsteklUcrl.n muvıı.kkat temtnat makhuzlan ve nüfwı hüvt.Yet cü;ı;

danlan ıle blrllkte ~. ı. 943 t.nrihlndt'Tl ıtibaren 16. 1. 9·13 tariht'lle ve haftnnın Pil.· 
-: Mevsimln şık ve ucuz ayaıkka- : 
: bılannı nefsinde topln.ınıştır. : 
- tkıncı Anafartıı.lar Kuyumcular : 
: karşısı 462 : 

)
~ 

TAKSİ 

ııtınlorl saat 14 ten 16 ya kadar 1\1.1111 Emlı\k mtld1.irlütune 
(2562) 127 

OFÖRLERİNİN 
NAZARI DİKKATİNE 

Belediye Reisli~inden r 

1 - Çalışacak vazıyette olmıyan veya benzini bulunnnyan taksiler bek 
leme mahallerındr vr caddelerde durmıyacakm 

l - Bekleme mahallırıde ve caddelerde duran taksiler müşteri alrnıya 
mecburdur 

, - Bow toförlerio müşterilerden fazb ücret ta!ebercikleıi nJd şik!I 
verlerden öğremlmışur 

Sikiyeu olanların 1 \'i!I 1 362 2911 2470 · 2960 . 2713 · 29'56 ?89C" 
ruımaralanı relt+onla muracaarlan nca olunur (10281) 6'ı0~ 

Fidan satılacak / 
~auna 7.lrıuıt Mektebi Müılürlu{:ün<len Gövdelerin 

ortalama 
yüksekliği 

Gövdeni'll 
bır metre 

yUkı:ekliktc-ki 
ortRIRma çapı 

santim 

BP.ohı>rlnin 
fiyatı 
kuruş ~Cinsi Boyu 

..-Top aktısya Birınct 
l'op ıtkıuıya !klncı 

metre 

1.75 
1.52 

3.5 
2.5 

40 
30 

Aşısız bey:ıı çlc:;ekli 
fi.karıya 8ırıncl 1.80 3.5 30 

Yukarıc!A vıuıatı oo~ caplnrı vıı7ılı aııh ve aıısı:z ftkaııya f!danları. hlzalarındak1 
rı>atla ııı.tıı~ c:ıkarılmısıır Saııa mektepte ve peıtn para ile yapılır Fidanlar am· 
t>alf\Jlı v,• amoalAJ$17 uı.ı•ıık ıste(ıe l:'Ore Bur:a·da herhanırı t>lr nakliyat amb<lnnn 
tesı m t':'lllenlllr AınoalAJ masrafları rtdan oedcll tutarının yüzde 20 ııldlr. lst.ekll· 
le-rtn mektep mudurıurıunc mUracaıuıan.. 6698 

Sayın Halka 
Belediye Reisliğinden: 

Zayi olan ekmek kartlıırı 
verınc son tevzıaı devresi ıo. 
nuna ıı:actıır venisı verılmlye. 
ce~ınden ek..'llek kartlarının i. 
yi muhafaza edilmesi savın 
tıl\l'ktan tekrar rica nlu'llur 

~- .. llllllllllllİfilOjRj90m)fllllllllllmA9i2i5 .. 

Kiralık daire 
Yenişehlr'de Selanik cadde· 

:illlde 62 numarada yedı oda, !iki 
hol, !ki banyo, kalorifer, sıcak 
su ve tama.men mefruş bilyilk 
ve müstııkll bir dıUre kiralıktır. 
Tel: 5535 54R-412 

':iı,ıııııııııııııııııııııııııııııııi= 

Sayın Bayanlara 

MÜJDE 
Her nevi kUrk manto, ar:ıante 

ve her cins mantoluk ve Yaka 
ilk parcalar en uYırun fiyatla ııa • 
tılmaktadır Kendi elimizde ya 
pılan l.YI. temiz ve sağlam tş 

DE!'Vlet Memurlarına aynca ko 
!aylık yapılır. 

Kürk ve tuhafiye 
Ticarethanesi 

Hasan Saidi 
Yl·nJşctıtr Atnt.Urk Bulvnn K:ı· 

ıııc Aı> altında No 201 Telefon: 
6259. Ankara. "69·511 

U L U S - 24. Unctl yıl. - No. 7681 
lmUy112 sahibi 

Hasan ReeıU TANKUT 
Neşrtyat ve Müessese MUdilrü 

NAStT ULVG 
ULUS gasımevi An.kara 

DİKKAT; Ga:zetem1Ze gönderilen her 
nevi yazı.lar neşredilsin ed.llmesın ıe· 
rt verilmez ve kayboluşundan dolayı 

h1ç btr mesullyet kabul edilmez. 
~ ------------ -----

Mnt 1."lmf'M. (iOü04) 7061 

ASKERİ FABRİKALAR 

Her sınıftan usta ve işçi 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü • 
ğündeo : 

Kırıkkale fabrikalarına tamüssıhha 
olmak ve askerlikle ilgisi bulunmamak 
( 1340 teveJlüllüler alınamaz) Ş.'trtiyle res· 
sam, laburant, tesviyeci, tornacı, frezeci, 
marangoz, tenekeci, muayeneci. elektrik· 
ci, moclclci, plaıı~-acı, tamirci, derojrci, 
izabeci, dökümcü. oksijen kaynakçısı, 
:ıte2çi, ocakçı, ve dıvarcı w.ta ve kalfası 
ile kııdın ve erkek gayri ~anaıUr işçi ah· 
nacaktır. Taliplerin bir istida İle Kırık • 
kale grup müdürlüğüne müracaatları. 

(10939) 6918 

Mütercim daktilo aramyor 
llu:;us! bir şirket lıcln almanca ve 

tUrkı;cye b~ha.kkın vı.ııkıf, almanca 
strnograli bilir, tercümı-yc muktedir 
Türk Bayan ara.ruyur. tyı Ucret verl· 
IC<"e.ktir. Anıkara P.K. 1069 numaraya 
mUrncııat. 3048 

Yeni Sinemada 
Bu ~ 21 ck>n 'tll>aren ııerıırtn ve 
muhteeem s.'ıJın<.'ler._ Ycrııl darıs ve 

111rkıla.r -· 

TEHLİKELİ YOL 
14.30 • 16.30 • 18.30 BCMslarında 

DELİ Gö::-<UL 

12.15 U=z Halik matmesı 
KADINLAR OTELİ 

(W9Ml 7~9 

Gümrük Muhafaza 

Alakadarlara 
Gümrük Muhaiıv_. Genel Komutanlı· 

ğın<lao: 
Gümrük Muhafaza kttalarındaki 

baylık ve gedikli erbaşlık yerleri 
ffiU}tur. 

su.
dol· 

Bundan sonra müracaat edecekleri.rı 
dilekçelerinin muameleye koı.ıulııııyacağı 
ilan olunur. (10913> 6997 

Devlet Demir Yolları 

Cam kereste alınacak 
D.-D. Yolları Yedinci İcıletme 

.MildürlUğUncleo : 
Muhammen bedeli (8615,36) lira 

( 1900) ıı.det muhtelif ebalta çam 
dilme, çam kalas, çam tahta ve 8/M 
/M lik Kontrnplak 6/1/1943 Çarııı.m
ba gUnU Mat ıs deAfyon yedinci ıı.ı
letme MUcHlrlüı';U binasında kapalı 

znrf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
Bu işe girmek istiyenler (646,15) 

liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun 10 uncu meddcsinln (F) fıkrıı.
sx gereğnce lüzumlu ehliyet ve Ti
caret vesikalariyle birliJ<te muay -
yen gUn ve saatte komisyon reisli
ğine mliracaatlnn ilan olıınur. 

<1os~a) 680n 

Park Sinemasında 
Buıriln Bu Geı-e 

PAUL MUNİ ve yeni yıldız GENE 
TlER?(EY He beraber yarat.tıkkın 

COŞKUN 

KAHRAMAN 
seanslar: 14.30 - :ın.30 - 18.30 • 21 

Nuırnnra.b yerlertı\ evvelden ııldınl

mru;ı rdca ohı.nur. 
Telefon : ll.31 

Elbise yaptırılacak 
Devlet Demiryollan Afyon 7. işletme 

Müdü.rlüğünclen : 
1 - Mutıanunen bedeli ( 12238,50) 

lira olan i2leınıenıiz memur ve mfutah · 
demleri için ( 188) takım açık yakalı ce
ket, yelde ve pantolondan ibareı ve (97) 
ıakım kapalı yaka (ceket, pantoloıı<lan 

ibareı) elJıi,e ki cemıuı (285) ıa.kım el
bi'e ile (632) adet palto vı;. (285) ndcı 
kasket kapalı zarf uqıliyle dcsiltme}C 
çıkanlmı~tır. 

2 - Bu i2 için mukıazi kumaş ve as· 
tat ve kazelin lx"<leli mukabilinde idare 
ve ıarafındarı verilecektir. Tela, <lüibnc, 
sırma ve büıün işarcrler müteahhide ait 
olacaktır. 

3 - Ek~iltme'İ 7-1-943 perşembe gü. 
nü ~aaı ıs te Afyon'da Yedinci f)lctmc 
~füdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Bu İ6e girmek i>tiyenlcrin 
(917,89) liralık muvakl<aı ıerninaı ile 
kanunun 10. cu madd~inin (1) fıkra\ı 
ıı;ereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret vc•i· 
kalariyle t<.'klif mekruplarını muanen 
günde ~aat 14 tek adar komiS}'oo reisli • 
ğine vermeleri laıımdır. 

5 - Şartnameler bedelsiz olarak Ye
dinci l,Jetme .Müdürluğiinden alınabilir. 

(10801) 690() 

3 adet Brinel sertlik ölçme 
aleti alınacak 

O. D. Yolları Umum Müdürlüğünü 
Sa. Al. Ko. dan : 

Muhamnıen bedeli (9.000) lira olan 
( 3) adet Brincl serılik öl\°me aleti 
8-2-1943 pazanc•i günü •aat 15.30 <la 
kapalı zarf usulu ile Ankara'da idare bi· 
nasında ıoplanan merkez 9 uncu komh • 
yonca saıın alınacaktır. 

Bu i~e girmek ı~ıiyenledn (675) lira· 
hk muvakkaı ıeıııinaı ile kanunun ı.ayin 
eniği vesikaları \C ıekliflerini aynı ~ün 

saat 14.~0 a kadar adı )!eı;eo komisyon 
rei,lii;ine vermelrri lhımdır. 

Şartnameler para,11 olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpa~ad.ı 
ıe~ellüm ve sevk şefliğinden temin olu 
nur. (10742) 69f4 

Karne mukabili ekmek 
alınacak 

Afyon Yeelnct lşlet.me MUdUrlOAUn 
den : 

İdarece iıışe e.ıııcn ıunele ve ~ellere 
verilmek ve tı:U-1043 lnıihlnden 31·:3· 
1943 tarihine kadar her ırtin asgari 400 

zımdlr. ( 
Bu husıi:'--

l'!'.k hlctmc h 'TA U 
(liJJ .s 

Dekistrin imaliyesi 
nevk•t Donıtıyo\1'\n ll~darpaşa Sa· 

Lın Alma Kum!syonı.nd ı.n • 

Mısın idare tararım! ıı ve ek 118.1"· 
t >le taKrfuen (18000 __ ;,oo k De • 

klsU"ln kapalı zart usu~ e ı eturt • 
ıceekUr. 

~luhıı.mmen l>Cdell: l lıl.'her k o de -
ldsU1n.ln imııl Ucrcı {80 &lk n kuruş 
hrenblYle (1~000 ı on k ;: b :n liradır. 

Ek><llt.me (11 sorık nun 19431 ıııızar • 
Lcsl ıı;ünu ı;:ıat (15 301 on bt.-& t>uçuk•a 
Hııyıtanıaşa'da gur b nası danU'1\dekl 
kc.mlsyon tanı!ındnn y pıl ca.ktır 

Bu tşe 81nnek lı;tly 1 n (1350 > t>ln 
tt'.?!"llnat, 1 

f· 
lcrlnl muht.l'vl zıırn nnı llYlll gun sae 
(14 30) on dort otuza k r komls>on 
relsllı:!Lne vernıelerl liı ımctır 

Bu l&e alt ıart.nanıcıe;: komlsY<>nöan 
parasız olarak da~ıtılm ktadır. 

(10911) 6978 

Bilyalı yatak alınacak 
D. D. Yolları Umum MUdurlU.

ğUııden 
.Muhammen bedellcrı ve muvak~ 

kat temınatlan a~ağıı.la yazılı 2 lıs
ıe muhtevlyııtı bılyalı yataklar 11'>. 
2. 1943 pazartesı giln !J sı.ıat 15.30 
ıla kapalı zarf usulu ılc her ııstc 
muhtevıyatı ayrı ayrı ıhale edıl
mek uzere Ankara da tdare blnnsın
du toplanan merkez 9 uncu konus
yoııca .satıu almacaktır. 

B:.ı işe girmek ıstlyenlerın lıste~i 
hız.ısınıla yazılı muvakkat ternJDBt 
ıle kanunun tayin ettığı vesıka, ~. 

ve tekliflerJnı aynı gUıı saat 14 1z1Ik 
a kadar adı ıı:eçen komisyon reı~ 
ğıne vcrnıelerı lttzımtlır. , "'11' 

$11rtnnmcler pıırnsız olar:ık Ank btl-
ra'ıla malzeme daıresınden H. P • 
ııa da teselllim ve sevk 11eflığtndeı '1 -
temın olunur. '91 
Liste No. ı malzemenin ısmi bılya ı-

h yatııklar muhammen bede.! 
11.251,20 lirıı muvakkat temınau 
843,84 lıra. ~ 

Lıste No. 2 malzemenin ismi .si
lındir bllyalı yataklar ınulınmmen 
berlelı 4.917,20 muv ıkkal temınatı 

368. 79 lira 110893) 6980 

Odun alrııacak 
azamı 500 adet teslim olunmak aartlY· D.D.Y. Umum Müd lu(rUnden: 
ıe kanıe mukııhlll satın alınacak beheri tdareın1% nıeı,yacı ~ltı kapalı zart u-
600 ııramlık <58.500> elli sekiz bin t>CŞ sullylc 6.52 ton >a !ık "odun saun a
y()z adet <'kmck kapalı zar! U6Ullyle ek· lmaca.ktır. BeheT ton Odunun Haydar
sUtmeye cıkanlmıııur. paşa - Bek.13eh1T arruıın<\11 IJ ıstruıyon 

Muhammen be<k•ll Cl 7550,00) llra ve da Vl4ı0Tlda tetillnı !lyatı 35 Uradır. 
muvakkat tcml'llatı (1316,25) Hrııılır. ı·Jk.-Lttm<- 13. ı. ll43 carşamha günü 
F.k.~lltmc- 8·1-194..1 laı1hlne rasttıyun cu- saat 15 t.e Jla>~ ırprıta hlmcl t&l tme 
ma gUnU sanı 15 ıc Atyon'da Yed ncl komls»ı>nunda yupılncaktır. 

tşl<'tme Müdurltiıtü blnBBında toplana • Muvakkat tem nal 1711 lll"R M Jru. 
cak komlsynnd.'I yapılacaktır. nıştur. tstekl Jcrln lckl!l! m kıuı>lanru 

Bu 1.&e 8lnnek ıst.ıyenlmn kanunun 10 ve ı11':ec vesatk1 havi kapalı zıı.r!larıru 

uncu maddcslnln (Fl fıkrası &Neıtlnnce ekslJtmedm bir sa t l!'vve lne kadar ke>-
ltlzumlu elıllYet ve ttearet vesa\'klyle misyona vC'l'ml$ o!malan !Azundır. 

muvakkııt tomlnat ve t(!kll!leMnl ek • Fazla 17.ahat vr. sartnamc almak l('ln 

~ııtme ~ııatl'ndcn bir saat evvelme ka • !ıletmc,ye müracııaı olU'n bilir. 
nar koın!JIYon relsllk!ne venncıcn lA • (2!561} 130 

Erzak.ahnacak 
D. D. Yolları Umwn ı\ludürıUaUndcn : 
Demıryoı Meı;laıt 01<.uıu UıtcyaCJ ıcın 11.lınacak &&aaıda lsm1, muhammcr. 

oedeU ve muva.ıotat ı.emınattı a.vn ayn ıroste.rtlmlf olan munceıu ~!(la mnd
delerı 4. L 1943 pazaruesı &'ilnU taat l!'l.80 dan itibaren 1<apalı zarı ıısulJ.ylA! 

Anl<B.ra'da ldıı.re oınaaında aı.ra ııe a.yn ayn ek&iluneye 1Conm114ıur. 

Bu .tae aırmeK ııstıyenıerın J.lsteıen nızaııında yazı.l.J muvaK.kn.t ıemınat lJe 
kanunun tayi.n eltıkı vesika.lan ve tckll!lcrln.l aynı ırUn saıı.l 14.30 a xadar 
komisyon reı.~ııeıne vermeıert Utzımdır. 

Şartnameler parasız olara.k AıUca.ra'da malzeme da1resVıc1cıı ve Hasdarı>a• 

ea da 1.E8ellüm sc!llQı.nden temlıı edilir. (10529) 6901 

.Muhammen bedel .Muv~t ternı.na1 
Eksiltmeye konulan malzeme Llro Lira 

1 No. lu Uste mUıhtevlYaU ekmek 
2 ,. ',. " etler 
3 ,. ., ., ta:ze sebze 

4 .. • .. ve mey-vı,ler 
yağlar ve 

2970.00 
9288.80 
3924.00 
84.90.80 

222.78 
696.60 
247.05 
936.sı 

5 .. .. .. peynirler 
kuru ~rzak 15110.60 

Erzak alınacak 
D. D. Yollan Umum Müdllrlütün<ten : 
tdare ıaee teeldlAtı lhtll'ae:ı lcln aı.ınaca.k uallda ııımı. muhamuıen bedle!'I 

ve muvalC.l<.at teminatı ayn ayrı ıroetertımıe nıa.n ınuhtelU ıııda 

t. l. 1948 pıuartesı ırtıno saat ı.o ten lt.lt>aren kapa.il ıarı usullyle 
maddeleri 
Anka.rada 

ldare 1>ınuında sıra ııe ayn ayn eksiltmeye tconmu.sıur. 

Bu ıee l'lrnlek ıstıyenJerın ıısteıeıı ntza.lartnda yazıh muvaldcat temlınat 

Ue ıcanunun ı:aym ettltı ve&tlra.ıarı ve tekU!lcrJni &)'Ill &iln saat 14 e kadar 
ıromJ.syoq 1'81Sl1Qme YermeleM IAzundır. 

Sartnameıer parul% olanılr Anlcara'da malzeme dRlrestnden ve 
~a'da tesellUm se!liatndcn temtn edlllr. (10828) 

Muhammen bedel Muvakkat temJnat 
Ekst.ltrneye konulan malzeme Lıra Lira 

ı Nolu Usıe muhteviyatı kuru fasulye 
2 ., ,. • kuru nohut 
3 • .. pirinç 
4 ,. ,. " bulgur 
5 • • ,. kavurma 
6 ,. • mercımek 

60.000 
60.000 

250.600 
45.000 

135.000 
14.000 

Erzal< alınacak 
Devlet Dcmtryollan umum ll!Od!ırJUj:cün<letı: 

4250.-
4250 .-

13750.-
337500 
8000 
1050.00 

Her btr\sl ayn nyn bll'CI' c.kslltıme meV'Z\lu t.<'.sk11 eô<"l'I n~~Jııda lsm1, mM.."tan, 
muıtıammffi bedel ve muva~n.t temmatı yazıl\ 6 kaleımden lhnret ınuhlel t ıııda 

maddeler\ kaı>ah 1.arr usullıYle eksllrtmeı.' cıkanbnıı;tır. Ekslttme 15 CJ;ıktınun 043 
tıırlhlncte cuma ırünü l!Rat 16 dftn tt.lbarcn Ank;ı.m istasyonunda a<1ınc\ is~tm b1-
Jl&\ında toıpl.ıı.nacak kum!!ı;ıroncla ınra Ue yııpılncaSc.Ur. Bu ı.c ırt.nnek enlerin 
hl?.alarınt!a yazılı muva'lcltat temınatlar!Yle kanunun tayin et.tltl vesij{a arım ve 
tok11!1erllli aynı ııün saat onbeBC kadar komlısyon re• ·ı~ınc \erml.'.rerl lll.zımdır. 

Şart.namclor parasaz olarak kom SIY'01l kalcımlınd<'n alıııablltr. 

Eksiltmeye konan Mlktan ::'.fuha.mmen b<'<ieli 
en.akın isrnl Kg. Lira Kr. 
1. Pirinç 12000 15000 00 
2. Nohut 86<10 5616 00 
3. Bulgur 4560 4560 00 
4 Kum Fru:ulya 8f,.JO 5G16 00 
5. Ye.şll merdmek 7000 7000 00 
6. Koyun eti 2880 3571 20 

:'>ltwakknt Te 
Llra Kr. 
1125 00 
421 20 
342 00 
421 20 
525 00 
2fı7 84 

(10020) 7002 

öksürenıere · KATRAN HAKKI EK EM 

Sus Sinemasında 
BU CüN BU GECE 

Yüz binl<Tee kialllk muaz7,am 

ordu ... Mcvs1mln en bilYült tiılm 

zaferi olan 

Ordular (arpııırken 
-< Türkce >-

SOO:ı6'lar: 14 • 16 • 18 • 20.30 

35S9 

Sümer Sinemasmda 
Bu&'Ün 12.15 ten lt i1N'fl m th!.s 
macera ve hCY canlar heyecanı 

KADIN 
KAATİLİ 

$ea'll&lar: 

12.:15 - 14.30 • l6.30 • lS.30 • 21 

Teleton: 3590 



- ar; us 
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··Şktnfi al Anado u' daki yersarsıını 
bölgesinden gelen estantaneler 

Dt'prem yii:ündm ttnnamm yılı/an Al don luyımılm bir giirümit Erbaa telgrafhanesi bir rad1rda ra/11ıyor. Deprem yii:::ıinden ttnntnnen yıl.ilan Erbaa'da .ıyakta luılmıı bir iki bi1111 

• 

Sıhl»I Vt'l.ilimi: Erbaa'da /e/Jketudt'lerlt' g rü1ıiyor Aladan kö,iindr Kız.ılt11 rad1rlıır11ttlt1 bar- Wi 

DrprN'll yü::ünden yn yer raılamıı ır rolmı111 arazi Mrbfts/11rımn ""Tolut VJisi f~mtvMt'l'lt l~ s 

, u,,,, Mi;iııin olomobilı, riikmüı bir binanm yom baımda Erbt1t1'da bir yaralıya oprrllJÖr p1111S1'11'1'1 yaparkm 

r 


