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C. H. P. Vilayet Kongreleri 
(ahşmalarını bitirdiler 

Bu yılki kongrelerin en büyük hususiyeti, 
Milli Sef'in İstanbul C.H.P. Vilayet Kongresinin 
toplantı!=" ~ huzurlariyle şeref verişleri oldu 

·ı C. H. P. Vililyet kongreleri ~roun diiunüş, ça.rcler göstcruni,, bunları ba -
her tarafında soruı. ermiştir. Halk id.ırcsi- şarm:ıık yolunda her fedakldığa ha.zır 

D l J oin en güzcl ve manalı tczahür1e.rindcn olduı1darını vadctmişlerd'ir. ar atı ın biri olan bu kongreler, her yerde ram ve Emin Ali Duruı.oy: Milli birlik, va
olgun bir >'ırtscverli:k şuuru içinde yaJlll- ı tıwdaş ödevi, Prof. De. fahrctıin Kerim 
rnış, bütün me.mleektin bir kafa ve bir Gökay: Yurt sağlığı, nüfus, içki bclaı.ı, 

'• [ • • • • .J ı::önül halinde Milll Şef İnönü mihrakı Prof. Dr. Sadi lımak: Gençli~in bedeni, 
~ um unaen etrafında.ki sarsılmaz ve çözülmez birlik fikri, karakter ıemi>·csi, Aııf Öclül: Es -

ve bağlılığının en manalı ifadesini teş- nafı reşldJatlandırma, dağırnıa birlikleri, 
kil etmiştir. hdk dilekleri, Meliha Avni Sözen: Pro -

sonra Eo küçük kijylerden ba1lıyaralc top • pagandanın t~ilatlandı rılmaH ve kuv -
lanan halk dilekleri kongrelerin başlıca veti, Prof. Dr. Yavuz Abadan: İş kanu -
çalıŞma mevzuu olmuştur. D ilekler birer nu noksanlaı:ının İ7A-Uesi, hçi haklan, Ha-

Falı'h Rıfkı ATAY birer incelenmiş, yerinde }'3.pılnı~ı müm· fü Ya.şaroğlu: Partilinin vazifeleri, ör -
küıı olaola:r idare makamlarına veril - <Sonu 4 üncU sayfada> 

Son h aftanm b elli başlı h a
iselerinden biri, Cezayir'd e 
mira) Darlan'ın öldürülmesi

Jir. H emen muhaıkeme olunan 
raatil, ertesi saba1h idam e dil
l'lişse d e, adı ve hüviyeti sak
anmrştır. Gelen h a berler.den 
nlıyoruz ki suykastın ne mih-

ter tahriki ile, ne d e h erhan g i 
)ir tertip ile alakası yoktur. 

k.aatil b u işi tek başına yaptı
ğını ve hiç bir suçortağı olma
dığını söylemiştir. Yirmi yaşm
d a bir gencin adını gizli t ut
ınağı ger ektiren " askeri emni
yet sebep leri" nin n e olduğu 
h iç şüphesiz her tarafta hususi 
l>ir m er ak uyandrrmıştır. 

Amira l Darlan'ın, Şimal Af
i kasmda, hiç kimse tarafından 

}tıkar edilmiy~n ve .azııns.anmı
~an hizmetlerı, Vıchy ıdare
'İndeki mesul iyet lerini unut
htrmağa kafi gelme di. Anlaş
İtıazlık, yalnız İn giltere'deki 
tavaşan Fran sa komitesi ile, 
§imal Afrika'd ak i İmparator
fqk konseyi arasında bir o tori
te kavgasından ibaret değildi: 
~er türlü uzlaşmağı çıkmaza 
•iirüyen münakaşalarda Ami
~al Darlan'ın şahsı ciddi b ir 
\mil olmuştur. Bunun içindir 
ki İngiliz gazetelerinden bir 
kısmı A miral Darlan'ın ölümü 
İle ç:tin bir m eselenin h a lJi 
ltolaylastığmı yazarak. &u ykast 
ltarşısrr:da sad ece n efret gös
teren amerik a ldard a n ayrıl
~ışlardır. 

Amiral' rn yerine seçilen ge
tteral Giraud, mütareke Fran 
tası'nın politikasında h iç b ir 
ınesuliyeti olmıyan bir asker
dir. Hür fransızlarm d a ken
d in i şef tanıyacakları hakkın
da henüz b ir a lam et o lmam a k 
ta b eraber, Başvekil Mösyö 
Çörçil'in general De Gaull e'e 
~ermiş olduğu öğle yemegın
den sonra, hava birdenbire ha
fiflemiştir· Pazaı tesi günü çı 
~an Londra gazt . elerinden bi
ti. Şimal Afrika İmparatorluk 
ık:onseyi yanına İngil tere'n in 
de bir elçi gönderebileceğini 
.)'azml'lkta. bir başkası Vaşing
ton. Cezayir ve Londra arasın
da savaşçı frans11:ların birles 
'lnesini sa ~-lam ak Üzere nazik 
törüşmeler oldu<,unu bildir
'hekte, bir ücün-:.üsü ne gene
ral De Gaulle'ün general Gi-
au d ile, ne de cen era) Giraud

'lun h ür fransız l ar şefi ile an
aşmamak kastinde olmadığını 
\Öylem~dedir. 

·c e®u 2 inci sayfada 

miş, diğerleri de Büyük Kurultaya su -
nulmak üzere hazırlanm ıştır. . 

En büyük kuvvet kaynağı '1ıalk" 
olan, halk için, ve halkla bc·raher çalı -
şan Cumhuriyet idaresi, l eyJôldenberi 
yer yer toplanmaktaiıiol:ın ocak, nahiye, 
kaw ve vilayet kongrelerinin nıuvaffa:kı
retli çalışma 1 arı ve kararlariy le en par -
lak imtihanları ndan birini daha geçir -
miştir. $uurlıı bir va7ifesever1'k duygu -
siyle kon~rclere iştirak eden yurttaşla -
rımız. Cumhuriyet idaresi ve onun Yüce 
Rei,i için içten gelen <;evı::i ve sayııı duy· 
gularını en samimi şekillerde ifade et • 
mişlerdir. 

İstanbul vilayet konı.,-re<.i, ~i'ıı>he }"Ok 
ki, bunların en manalısı ve verimlisi ol
mustur. Parı.imi7in değişmez Genel Baş
kan·, Milli Şefimi, İnönü rüksck huıur· 
lari,-le şeref verdikleri bu kongrede di -
rektifler vermişlerdir. 

Milli Şefimizi diııliyen istanhul hal
kı, bu büyiik emirden sonra rurtscverli -
ğin şerefli manasının fedaileri olmak :ı.n 
dını içmi~lerdir. 

Ulu hitaptan sonra konJ:re coşmu~. 
>"llrdun en canlı, öz ve ana davalarıııı ele 
a lmı ş, bunları açık kalb, olgun Fikir, yac· 
dımcı ruh ve yapıcı imanla ortaya dök· 
müş, iki ırun 11 dc)icrli parıili delc)!e 
bun ları Parti gözü ile incclcmi~, dertler 

C.H.P. Meclis 
Grupu 

C. H . P. Meclis Grupu 
Umumi Heyeti bu gün saat 
( 15 )te toplanacaktır. 

ikiayhk 

Ekmek kerneleri 

Ankara Valiliğinden: 
İki aylık ekmek karnelerinin tev

ziine başlanmıştır. 
Karnelerini kaybetmemek ic:ln az.~

mı clikkat ve ilina sarfctmeleıi sa
yrn halka t~vsi:ve olunur. 

Zayiinden dolayı yeni ekmt'k knr
neııi almak talt'P ve müracaatları as
la tetlcik edilmiyecektir. 

Umumi, mülhak ve hususi büf(elerle Belediyelerden 
müessese ve teşekküllerden ayllk alanlara 

• • 
parasız gıyım eşyası 

dağıhmı sonkônun 
ayında başhyacak 

Dağıtrmm hangi tarihler de yapılacağı hakkındaki 
kararname vekiller heyet ince tasdik edildi 

Umumi. mülhak ve hususi bütçeler -
le belediye blilr:clcrlnden, müessese •e 
te~ekküllerdt'll a:;lık alanlara parasız 

ıılyım eşyası vcrllmcsl ve tcvzlatın a -
şağıda yazılı bulunan 1-Rrlhlerde yapıl -
ması hakkındaki kararname Vcklllcı 

Heyetinin tas<Hkıne iktiran etmiştir. 

SonkAnun ıı.yı iclndC' ı-rkek lı:ln t'I· 

l>lsl'llk kumnş te-vzil dti~ünülen ıırup -
ıar ııunlardır : 

Dlyarbal<ıt ırrupu, F.:r . .rnrum ıırupu, 

Trabzon ırrupu, Malal)u ı:ırupu . Gazian
tep grupu, Samsun ~ruµu. Konya ırrupu, 

Sivas ırrupu, Esklııchlr grupu, Altalya 
grupu. Balıkesir ırrupu, Zonguldak ıını

pu, Edlrne grupu, Hatay ırrupu, Kayseri 
ırruı>u, Adana ıırupu 
şulbat M'1 içinde erkek el'blfıellk lrumaı 

teV2i1 düşiınülf'TI ırruplar &unlardır : 
1sonu 4 üncü ~&}ı 

• 
Sağda: Milli Şef imiz 1 stan
bul C.H.P. vilayet kongre
sinde tarihi nutuklarını ve
rirlerken ... Solda: l stanbul 
C.H .P. vilayet kongresinde 

lnönü reye iştirak 
ediyorlar 

• 

A tatürk koşuları bütün yur tta büy ük bir başarı ile ya
pılmış ve koşulara yüzlerce genç atlet iştirak etmiştir. 
Birçok yerlerde koşular, ha şka spor tezahürlerine de 
yol açmıştır. Yukarıdaki re sim, l stanbul'daki koşuda 
atletleri T aksim meydanın dan geçerken göstermekte
dir. (A tatürk koşularına ait haberlerimiz 2 inci sayfa· 
dadır.) 

1 DOL 
1 - • -

Gi ra :.1d ve [ Lond ra ve~~ 
de Gaulle Nevyork ·:. 
anlaıacaklar mı! 

Anlasmıya vanlacağım 

gösteren belirtiler var 

se~imi iyi karıtladı 

Frans11 Somalisi de ö~eki 
sömürgelere kafllacak 

L<>ndra, 28 a.a. - Art ajansı b1ldlri - Londra, 28 a.a. - Noel t.atUl.nden 
yor : sonra bu s:ı.bah yeniden cıJoncya baı;lıyan 

Gerek muhtırip frnnsızlar mahfille - Londıra ıo.ı.zetclcrlnln n!Maısı, bllha.>ea 
rinde ve &rl'l'ok lnı.Ulz mahtHlerlndekl General G.raud'ınun taylnl ve bunun 
lnUbn, Amiral Darlan'ın hale!J General muhtemel noUcclcrl üzcrllıe toPlanm1-

Giraud ile muharip rransızların şefi Ge- bulunmaktadır. Gazeteler, hAdisclcrl ve 
neral de Gıı.ulle arasında blr a."keı1 an_ Gene-al Glraud'nun eahstyetlnJ. he$>il 
tıışma l<:tn geni~ surette acıtmı$ bir ka- mti-~aırt b.r tarzda bir kısmı ıse hararet· 

1 

pı bulunduğu mrrkw.Indedlr. Bu aı•kert 11 bir IPUrette karulamaktadırLar. Son 

nnlaı;manın pr&tlk nc.>tke91nl, müşterek ~erin ııerglnlltlnden ııonra büyük blc 
düşmanlara kn~ı müşll.'l"t•k mücadelede sabah· ırclan~ befızemcktedlr. Yalruz 
bütün tranııızların blrl~esl ve bütün Ncwcı Oh.roınkle, erutişcoli gözükmekten 
rransız lmparalorluğumın, !ransız mil· ve Şımnl Atrıikada hal:k\n temsııt efl8. -

le-tinin kııyıtI>ız şartsız muvara'kat1 ile sına d~'llnan bir hılkümet kunılma.<ıını 

Bu askeri anıa,.ma, wnradan yapılacak Datb· Exı>r,'!!.ıı'ln bneYnzuıma koydu • 
1 

tllcn hıırb<' glnnrsl teş'kl1 edoec("'ktlr. ısı.oou•ktcd1r. 

~u baslık, umumi düşünusUn Jy1 bir l!a-
------ ----- ----------------- - (Somı 3 üncü sayfada) des1nl tee'k'll etmektedir. Bu başlık şu -

Acı bir kayıp 

Ahmet İhsan 
Tokgöz öldü 

tstanbul, 28 (Telefonla) - Ordu 
Mebusu B. Ahmet İhsan Tokgöz dl.in 
gece istirahat için t-eklldlği Değir
mendcre'dekl köşkünde, U7Un zaıman
daınbcri çekmekte oltlu~u hastalık 
neticesinde, hayata gÖz;lerliııi kaıpa
mıştır. 

Vaslveti üzerine cenaze töreni De
itlrmen.dere'de yapılacak ve Ila.$1 ora
daki mezarlığa gömülecektir. 

1J. J;). J;). 

dur: Gefıcml G1nrnd, 61mal Afr.lkada 
baoa ~. ruz de blr elçi ıröndcrcbl11 -
rlz. 

Dljter tnrnttan Dally Tclcııraı>h dcyor 
k1: 

Londrn, Vnmırton ve Oeze.Ylr', hro<'n 
bütiln sadık trnnsızlann ittihadını tem n 
etmek ol.a11 nazik müzakerelerde ıtrulun -
maYl kııtml etrn1şt1ır. Hava. tim!tl<"t"le 
ve tyl niyetlerle doludur. Darlan'ın 

kurdulhı lmparatôl'luk lroıııwJ.1. m~ -
ruiyctl &il'Phe ıröttinnlYoOO YE11t bir yük -

(Sonu 3 üncü ~yfada) 

İngiliz Parlamento 
Heyeli ıehrimizde 

Rahmetli M.met 1hsan Tokci>z 
1869 da babasının memuriyetle bu
lunduğu Eı-zurum'da doğmuştur. E

( Sonu 3 tincü sayfada ) Savaşan Fransa millJ komitesi 

İngiliz Parlanwnto azasından L ord 
Alwyn, Lord Tevtot, M. J . Lawson ve 
M. H. J. Wcddl'rbrun dün akşam to -
ros ekspresiyle memleketimizin m i· 
satiri olarak Ankarn'ya gelmişler ve 
İstasyC111da ka~ılanmışlnrdır. ( a.a. ) 

Ana karnelerin 
kullanılış tarzı 

Ticaret Vekilliği alakalı lora 
buna dair bir tamim yolladı 

7 numarah kuponla Ü( ayhk ıeker birden verilecek 
Ticaret VekAlet1, deklşmea: ııeHrLI hak salılplerine &onkAnu.tı 1943 ten llOllTa kul

ianıJ.rnak üzere dağıtılmıs olan (anll!kanıe) lcrln lcullanılııı tarzı hakıkında ŞU nok
taların cllkkatıe aılınmasını tamim etmJettr : 

ıı Anaka.rneıer değişmez ırelirlilere yapılacak her tüT'lü erzak ve eşya tatıtmıı.
lannda lstlhkaıkıo tesbLtlnc eısas teşkll edecektir. Tevziat sırasından karneden 
başka vesika aranmıyacaıktır. 

2) Anakarnenın ıc sayfasındaki 25 bölmeden altı numa'nlYa kadar olııınlan e!k . 
mck ve ckmeıkliık hubUıbat tevzHnc tnhsls C'd11eceıkl1r. Bu suretle altı numa -
raya kadar olan lruwnların her btr:lylc lstulkak sah~bl her 1kıi ayda blır ekmek 
kartı veya ekmekıtk hububat aıacll!ktır. 

3> Yedi numaralı kupoına mukabil sonkAnun, eubat ve mart ayları kin yapıla -
ca.k seker tevziatından istifade olunacaktır. 

4) Seklz ve daha yukarıdaki num:ıralı bölmclcrln hangi 
kullarulacatını Ticaret Vekll.leıtl ayrıca b1ldlreccktlr. 

tevziatıta ne ııurctıe 

Boğ111 .1 l araliol bi1111sı def>'remln ilk k11rbanlar111rla11Jır. Geride gijrılüğii11iiz y...iM 
lı:aral;.ol bi11.1smm yanında kurdrıklo:rı çadı~da, ;a11darmaiar 8~ 

asa)İşİ korumıy11 detJam ediyorlar 

Uf 'JS Ekibi deprem bölgesinde 

Niksar'a giderken 
iki yüz yıllık Talc.zan köprüsünün 

.insan boyundaki taş korkuluklarını 

sağa sola savrulmuş gördük 
Arkadaşımız Kemnl Zeki Genc
osmn.n'ın deprem bölgesindeki in
tlbıılarını nnlatan ikinci yazısını 
okuyucularımız aşa~ıda bulacak· 
lardır. Bu yazı ile~ birlikte koy. 
duğumu.z reRimler, arkarlaııımız 
foto Cemal lşıksel ta.rafından çe
kilmiştir. 

* 
H ER fııcia yerine ~l'rken 

duyacatınız ilk korku şu
dur: 

- A~ba ne vaziyctt.c bulaca.-

ğız? 
Üç yrl önce, .ıı;t>ne böyle b ir kış 

ortası gUnilncle Erıinl'an yolunda 
bizi harap eden endişe bu olmuş.-
tu. • 

Alaca sabahla Tokat'tan yola 
çıktık. Yol, bir mUddet Yeşil Ir· 

mak'la ntbıı.şı gider. Gece kar yağ
mış; bir yanda flltıdalıklı yliksek 
dağlan, karşıda Yeşil ırmağın su
yunu Kozova'yıı ya,·acak olan bti
yiik kanalları bırakark Niksar'& 

'doğru ~!eliyoruz. 
.lSonu 4 UncU sa.yfaıda>. 



-11._-notları 

harbin 
tesirleri 

Yazan: •••••••••••••••••••·, 

Ahmet Sükrü ESMER Nevyork'taki Hüriyet abidesi 
, Btı 4bıde, 1886 senesinde truıı.,.::ıar tura/111cla11 

Amorlkalılara hectiye 6<lilmi.şti. 

N EVYORK'TA ııırıca.k bir g~ 
ka:ldıık. Ziya.retl:rnirLi.ıı pro
sramı üzerl.nıde görilşmek 

Gzere ertesi gün Vaşlngton'a hare· 
ket ettik. Nevyork'ta bulunduğu
muz bu bir gece zar!ında dl.kıkatl
mlzi oekan b1r nokta da şe.hr!n 
bOsbütün karartıJınama.kla bera
btr, yan karartılmış ol.maısıydı. 1-
pklar bil&bütün söndürüldüğil za
maın, ''blaclcout" deıüldlğl gibi, 
yan kat"&rtıldılt zıınıaın da "dimout" 
d~r. Londra'da aeneler
denobeii ta.tbiık edflen blackout'tur. 
Hemen şu.nu söyliyey!ım Jel bu ka
rartma harp lıçLn<lekl ha:yat şartla
rının en zorlarından biridir. Sokaık-
1arda hiç IAmba yaaımadıf:ı gibi, 
~.ncereler styaıh perdelerle kapan
dıtmdan her tara.! knran!ı.k için
~lr. Bu şartlar altında geceleyin 
sokaıkla:rda ancak el fencrlcrl:Yle 
:vilrüneobHiT. Loındra'ya giden bir 
yaıba.ncı bu 'karanlı~ alışmak için 
lıayli zorluk çeker. Fakat in.g!lizlcr 
artık buna alışmışlardır. 

Nevyot'k sokaıklan o kadar ka
nı.nlık değildi. Sokak liimbalanrun 
buılan yanıyor. Faıkat vitrinler 
karanlık olduğu gibi, sokaklardaki 
hareketli elektrlık ilAnlan söndtirül
müştü. Ne'll"York'u ~leyin aydın
latan sokak lAmba.lanndM ziyade 
vitrinler ve hele hareketli elektrik 
flA.nlan olduğundan ııetılr yarı ka
raınlıklatm1' btr vazlıyette kiL Bu 
"yan karartma" Nevyork'un gece 
manaznısı:nı da taımamiyle dcğlş
tirmı.ti. Cüınlkil geceleyin Nev
,ork'un BroadWay ve Beşlncl Ave
nU Pbi bazı aokaıklan gündllz ka
dar aydınl.tktır. Ve şüphesiz gwı
dü.zden daha güzeldir. 

Bl:nlerce hareketli elektrik ilA.nı, 
Nevyork sodcaıldannı renklere bo
)'&JlUJlkta ve canlı taıblolarla· süsle
mektedir. On .metre kadar gerüşll
i!.nde bir çerçeve içlrule bir kt'<il· 
aiııı mak~a sarılı l:IJlik lıle oyruı.
dıbıu aorürsünUz. Oynadıkça iplik 
kedly,i sarıyor. Kedi l.Pliğt kesıp 
kurtulamıyor. Bu, !.pi.iğin sağlamlı· 
tını llln eden bir levhadır ve buı
le.rJe renkli amııul ile tertibedilrn ş
tılr. Bi'r baŞka levha bir ~t tütü
nün mezioyetlerinl sayar. Bır baş-

lıyamamıştıık. Sonra aınladık ki 
bunlar, bır nevi yenJ zaman ha.n 
odalanymış. Eski zaman ha.nlann
da hayva.nlarj;yle seyahat eden yol
cuya oda ve hayvanlarına da ııılur
da yer kiralandığı gibi, yenı zaman 
motellerinde yolcular otomobille
riyle konforlu hlr odanın ka.pısına 
kadar gelerek geceyi orada geçirlr
ler ve sabahleyin de yollarına de
vam ederlerml:ş. Söylemeğe lüzum 
yoktur ki benzin darlığı yüzünden 
şimdJ bu moteller işlememektedir. 

~te Amerika :ılmendi.ferler.in.I 
Ulzyık eden vazzyet, bu çeşit seya
hatten buyuk kısmının kendılerıne 
dı•vredılrııesiıdir. Fakat biz Vaşinıı:

ton Jle .Nevyork arasında.ki deomir
yolu tiz.erinde böyle bir izd ham 
görmedtk. Ve galilba izdiham olmı
yan nadir yollardan biri de budur. 
Amcrika'da şimend.Lfer yolculuğu 
bir sınıftır. llerıkes btr sınıf seya
hat eder. Ya.lru:l bu bir sınıfı.an baş
ka bir de "pullman" koltukları 
vardır. Pulmanlı vagonlar içinde 
normal döşemeli kanapeler yerine, 
her tarafa dönen geniş ve raıhat 
koltuklar vardır. Nevyorık Pl'nrısyl
vruıia ıstasyonunda · bu koltuklara 
oturduk. Nevyork ile Vaşington a
rusı.ndaki yol, Birleşlk Ameri•ka sn
naylıinln toplandığı en mühim böl
gelerin birinden geçer. New Ark, 
Trenton, Filadell1a, WiJml.n.gton ve 
Baıltlmore gfül büyUk sanayi şehir
leri bu hattın üzerindedir. Doğru
su şudur ki bütün hat boyunca, 
hııınıgl şeıhrin nerede bıışlaıyıp hangi 
şehrbı nerede nlhay€'tlendiğinl kes
tirmek kolay değildir. Yolun iki ta
rafında büyüklU kücüklü birçok 
fabrlıkalar sıralanmıştır. Nevyork 
vlllı:,ı~tlndeın cıkıhnca, Pennsylvan
ya'ya ı.'lrlllr, buradan çıkılarak 
Dl'.'Jaware vl!Ayet.iıne, ondan sonra 
Maryland ve nlhayet Virglnya vl
Uiyetinln kenarında ayn küçtik bir 
bölge olan Kolombia'da Birleş k 
Ameıika'nın hilklimet merkezine 
girilir. 

Blrı yolun iild tarafındaki dcmıiJ', 
ccllk. lokomotif, vagon, tayyare, 
taınk fabriıkalannı seıyred<:>r("k Va
şlngton'a doğru i'lerleI'ke'l'l, yan yo-

lu bira.ez geçtlıktcm sonra, W11ming
ton şehrinin istasyonunda mihmaı0-
darlarımıza şöyle bir telefon ha.be
ri geldi: 

Türk gazeteciler heyetiyle bir
likte Baltimore şehrinde trenden 
cıkınız. Burada tayyareye bLniniz 
ve Vaşlngton'a tayyare ile gelinlz. 

Mihma.ndarlanmız garip bulduk
ları bu talimııtın mahiyetini bir 
tUrlü anlıyaıma<lılar. Trene b!nmlş 
ve dört saatllk yolun yansından 
fazlasını da katetmlştik. Bir buçuk 
saat sonra Vaşınglon'da bulunııcak
tık. Balt!more'rla trenden çıkıp tay
yare ıle yola dPvam ctmt'k bize çok 
va•kit ka7.andırınıyac,ı~klı. Kazansak 
blle Vru;ington'daki jşlmlz o dere-ce 
acele değildi. Talimatın kimin ta
rafından veril~lği de tasr'h edil
mcd ğindcn m hmaııdarlarımız baş 
baııa vererek, buna riayet ctmcme
ı!:e ve yolumuza ~imf'ndi!erle devam 
etmeğe kıırar verdiler. 

Va:;ington'a varıncıyn kadar bu 
esrnriı talimatın içyUzti anlaşıla
madı. Vnşington'daıki işlerlmiz a
rasında en nıilhimlerindt>n biri de 
Cumhurrclsi RuzveJt'in gazl"teciler
le ha!tatla ~ki gUn yaptığı bir kon
fı>ransta hazır bulunmaktı. Cum
hurrelsl birkw; haftada.nlberi Va
ş!ngton'da bulunmuyormuş. Gizil 
olarak bir teftiş seyaıhatine 1:ıkmış. 
Ve geri dön<illğil zaıman, gazeteci
leri kabul ettiği mutat gilnil bekle
mlyerek bir gün evvel anlan ka
bul etlneğe karar vermiş. Bu kon- • 
fera.n.sa yetiışebllme.ınizl temin iıçin
dlr ki, Vaşington'd::ıkl istihbarat 
hürosu, Baltimore şehrind<>n tayya
rC'ye binmemizi temLn etmeğe ça
lı mış. r.erçckt<>n d~er Vaşlngton'n 
yarım sırnt evvt•l varmış bulunsay
dık, Ruzvolt' n g112ctl'Cilere verdi~ 
mill!ikatta hazır bulunacakmı;:ız. 
Fakat bu v11.7~·et mihmandarlım
mruı anlntılmadıthndan o gUn Cum
hurrc-isi.nLn konferansında bulun
maık fırsatım kaybettik. Bununla· 
beTıııber, M!ster Rumclt, ertesi gün, 
birze ayrı ve hususi bir mülti:k.a.t ver
m~k JCıtfunda bulunar111k bu bü
yük kn,Ybımızı telafi etti. 

kuı dolma ka.lemıırı ne kadar kolay 1-----~----------------------
ikiıllaıuldığııu a.nla.tı.r. İnsan bu lev- ı 
halan saatlerce se-yredeblllr. Şi.mdl D l ' 
bunlar geceleyin yaıkılmam:ı.ktadır. lı ar an ın 
Ve yaıkılmadıklan .lıcin de Ne-v-
;york'un gece hayatı değişmiştir. / 
Sehrin neden yan karartıldığını 

aorduğumuz zaman, bunun Lon- • • ı · • • • _J 
dra'da okkaiu giıbi, hava bombar- o umunaen 
dımmılannıa karşı bir tedhlr olma
dığını söylediler. Setıebl ı:ıu 1m.iş: 

Nevyork'un bUtiln ışı.klan yandığı 
zaman, &ehrln ışıklan deniz !cinde 
cok uzun mesafelere kadar görü
nüyor ve .kıyı ile uzakça mesrufede 
ııeyreden deruzaltı gemileri ara&.a
dan ~ tbcaret gcmiler·nm silu
etlermi de gösteriyormuş. Denlız
altı aemfleri:nin faallyetlerine en
sel olmaık lçlın şehri yan karart
mı-1a1'lllış. Bu karartmanın hayli 
kömür tasarrufu temin etmesi de 
ayn bir kazançtır. 

Nevyıork ile Vaşington arasında 
sece g\lndüz, saatte bir tren işli
yor ve id yüz küsur mil kadar o
lan meseıfe dört saatte katediliyor. 
Nevyorlc - Vaşington demiryolu, 
Ame.rl!ka'nm en lntnamlı şLmendl
fer hattıdır. Normal zamaınlarda 
diler hatlaT da intizamla tşltyor
la~ Fakaıt biz memleketin lçe
.Blerlne w garp taraflarına doğru 
.f.Wlllıaömizde başka hatlarda aynı 
~ göremedik. Harp faaliıyetl 
llmendlıferlerin intlzarnlannı az 
ook ııekteye uğratmıştır. Cok za
mmı evvel ayrılmazsa yataklı va
sonlarda yer bulmak mümkün de
llldlr. Bu izdiham bilhassa yemek 
vaconlarında görill~ktedir. As
kerlerin naıkli de lzdilhaımı ziyade-
~rmektedir. Garpte ve hele ce
'nuı>ta rötarsız işltyen şimendifer 
hemen hemen yok glbldlr. Bu izdi
hamın bir sebebi asker naıkll ise, 
'1ctıncl ve belki de da.ha mUhlım se
bebi oıtomobilln benzin ve lAstik ta
aarrulu dolıwıslyle naıkll vasıtası 
olarak kullanıla.mamasıdır. Amerl
lcaJılarm otomob ll ne kadar çok 
kullandllklanna ve ne derece ucuz 
blır nakil vaaıtası olduğuna misal 
olarak cenup vlllyetlerLnln birin
de saçımı keltlrirken, bir berberin 
~ledüclerlnl anlatayım: ameri'ka
h berberler de her memleketin 
berberleri gibi mi.ıster·ıeriyle ko
ftU$tnaktaın hotlanırlar. Sıı.çımı ke
IMlft bu berber. sormadığım halde 
bana kendi hususi hayatını a.nlat-
JllU)'a başladı. Kalltorntyalı imls. 

at l>Mzln taıı;arrufu başlamaz
dıı.n t"VVel Flortda'yıı. gelmiş. 

Şimdi l>ura<la takıldım kal
cbtn dı>di. Oğlum askerP alındı. Ka
nm da memleketle yalnız kaldı. 

Ben )Le<\~ karısının yanımı git
medllh\l sordutum zaman, berber, 

d ti otomobil ile dönmek i<:ln 
kendl!ıfne benz n ver lmC'ffüriııi ~iiv
ledi. Şmıf>Tldıferle neden gllmed"ğl
nt sorunca: 

- Onun masrafına can mı da
:raınr? diye CE!'V&P verdL 

Amerl:lca şimendlferlerlnde bilet
ler h•rhani'l memlekettPn daha 
pahalı olmadığı.na göre, berber, bu
nun paıhıtlılıtından ziyade otomo
bil ııeyaıhatinln ueuzluğuna işaret 
edtyordu. Gerçekten harpten önce
ld ~rika'da benzin çok ucuzrtu. 
~ kul1Bı111lmış blr otomobili de bir 
be ytn dolara alıp mt?mlekl't k:ln
cle şar-ktan garbe. gnrpten şarka 
V• cenuba şlmendlferden ı:ok daha 
acaza MY&hat etm k milmkllndU 

Otomobil seyaıhatlnJ kolıışlııştı
Nll bir lmll de. bu c:eşi.t yolculuk 
• hususi oteller mea edilmiş bu
'blnıınMı7dL .A.merlka'nın her tara-
• (lnltı fakat hele orta taraflıır!yle 
tllırP .tı llerme Y•t))lllll bu otellere 

denilme-ktedir. Sık 11k "otel 
dt1e UAnlannı a6rdü~ilmüz 
~ ne okl\llunu önce an-

sonra 
( Buı ı tnct •yfada ') 

BugÜıne kad&I' devam eden 
münakqalar, Şimal Afrika
slaki aakeıri hareketler üatünde 
biç bir teM.r yaıpmadL Franaız 
u-keri, mihver kuvvetlerine 
kartı, müttefiklerle bir aafta 
Ç&rplfIY«>5- Dakar, amerikan 
ordulanna kaıprlarmı açmqıtır. 
Çad'dan ilerliyerek miihver 
cepheai ile tema&& giren kıta
lar aTasmda hür fransızlar var
dır. Bundaın aonraıki hadisele
rin, İmparatorluk topraıklarm
da yeniden mücadeleye giren 
fransızlan daıha fazla birl~ti
receği tahmin olunaıbilir. 

Falih Rıfkı ATAY 

İstanbul,daki tren 
kazasının tahkikatı 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Zey

tinburnundn.ki tren kazasınm sebep
lerini gözden geçiren ehli vukuf, hat 
bekçisiyle ateşçi ve makinisti ser
best bırakmış, istasyon ııefi Receb'le 
Rasim ve Mahmut adında iki makas
çının ve istasyon hareket memuru 
Efdal'ın nezaret altın.da bulundurul
malarınıa lllzum ,.örmUştUr. 

Ehli vukufa göre kazanın sebebi 
clikk:ıtsizlik, tedbirsizlik ve nizıı.m
lara saygı göstermemezliktir. 

Bugün Ankara'dıın gelrn Devlet 
Demiryol!arı teftjş heyeti reisiyle 
hareket reis muavini de kaza hak
kındı tahkikata b:ışlaclılar. 

Edirne'de yoksullara 
yardım tedbirleri 

Edime, 28 a.a. - Bugün Parti bina
sında valinin b~lığıodra Paırti İdare 
Heyeti ile yardım cemiyetlerinin Ha.lkevi 
kol başkanlarının. Bcledire Reisinin, 
Maarif Müdürünün ve Parti Ocak n!15 -
terinin işttrakleriyle yapılan bir toplan -
ııda h~ın mübrem rhtiya.çlan bilha.~sa 
geçinme darlığında buhınan yurttaşlarla 
fakir ve gıdasız talebelerin durumu tedtik 
cdilmi,tir. 

UZ\KI süttn müzakerelerden JORra bu 
durumda olwı yurttatiar için aş ocakları 
açılmasına ve derhal lbım gelen çalı' · 
nıa.lara b8$lanılmamıa karar verilmiştir. 

lstanbul'da Milli Korunma 
mahkemesine verilenler 
İltnbul, 28 (Telefonla) - Beşik· 

taı'ta bir oduncu ve bir terzi, Sirke
cide iki bakkalla bir deri taciri yük· 
sek fiyatla mal aatmıık suc:~cv~t> Millf 
Konmm.a ıınahkeımeetne YenJQiler. 

• 

Yurtta 
Atatürk 
koşuları 

, AtatUr-k'ün Ankaraya gelişlerinin 
yıldönümü olan pazar günU Ebedi 
Şefin hatırasını ya.şııtmaık fıcln an
karaılı g~ler onun, Devlet merkezi
mize ilk giT.l.ş]erlnde taıkibettlklerı yol 
Ü7.erlnde koşarlarken yurdun h~l'n 
her köşesi!lde de aynı suret.le Ata
türk kır koşulan yapılmıştır. Bu ko
~ulara a.it aldığım haberler: Siıvas'ta 
6000 metre mesafe ü:ıerinde yaıpılan 
ve 45 genclill iştlrııık eylediği koşuda 
Demlrsı><>r G<."lıçllk kulübündcaı Os -
man Ö:DÇOban birinci, ıeynı kulüpten 
Sıtkı ikiıncl, H ıkmet ticüncü gefmiş -
tir. 

Dt>nlzll'de 4.000 JTIE'tre mesafe Uze
rinde ya.pıla.n koşuya 48 atlet jştirak 
t>ylemiş lise spordaın Hulusi birinci 
gelmiştir. 

tskeııderun'da:ld kaşuya 51 genç 
isti-rfllk eylemiş ve orta okuldaaı Ali 
birlııcl. ZekeTiya lklncJ. Mustaıfa ü -
çiincü gelmiştir. 

Afyon'da yıı.pılaaı ve liseden 108 
Demirspor kulübünden de 5 geıncin 
iş1lr:ı.k eyle<'iiğl koşuda lise<ten Nl'hat 
birinci, Fehmi Varlık lıklncf, Demfr
spordan Salahatthn üçilncü olmusla.r-
dır. -

Elı'\zığ'<ln lise, gönUıın erbaş ve ET
nzı~ Gençlik Kultibü ıııtletlerlnin işti
rak eylefliklerl koşurla gen.cliık kulü
bünden Ahmet Aytar birinci, ~nUllU 
~rbtı..~ okulundan H$8ll Çaylan ikin
ci. lisP.dPn Mehmet Yenlcivar Uçüncü 
gPlmişlerdir. 

lstanbul'da 
Em.inÖ'llil Halkevl tarafından tertı

bedilen Ataıt.ünk k<ışusu, buaün E -
m"nönü Halkt>Vi - Gillhane parkı - A
tatilrk heykeli önUnden döntilerok 
EmLnönü Hnlkt'Vl önünden biten 4000 
rnetreUk koşuya 70 atlet lştlrııık et -
mlştlr. 

Neticede Haydarpaşa lisesinden 
Nuri Erer birinci, Kısanakis ikinci, 
Todori tiçüncü, Ortaıköy'den Şefik 
dördüncü ve Haydarpaşa lisesinden 
A1i Pulat besinci olmuş18'rdır. 

Edirne, de 
Atatürk koşusundan sonra yeni 

spor saıhasınm kllflat resmi yapılmış
tır. Çok kalabalık bir halk kiltleslniın 
ha21r bulunduğu bu açılış töreninde 
Vali Muhıv; ve Atatürk koşularındıı 
derece aJııın gporculara böLge ve 
HalkE!'Vt tarafında:n verilmiş olan he
diyeleri tevdi eylemiş ve bunu mUte
akıp teokaUtlerle lise takımı arasında 
b1r ~ yapılmışttr. 

Balıkesir' de 
Balıkesir ook hareketli hm- spor 

gUnü yaşamıştır. 385 gencin lştlraık 
eylediği Ataıtül'k kır koşusundan 9011· 
ra Atatürk Parkı St&dYomunda atış 
mtlsM>aıkalan, Balıkesir ve Bandırma 
taıkımlan arasında da bir futbol ma
çı yaıpılmı~tır. <a.a.) 

Burgaz adasına baharda 
elektrik verilecek 

İstanbul, 28 (Telefonlll) - Elek
trik idaresi Burraz RdaııınA llkbahllr· 
ıia ~ereyan Vl'rect"li için abone kaY
dınn başladıiını gazetelerle ilin et· 
mittir. 
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Türk Kadınına 
değer biçilemez 

Ankara: 28. 12. 1942 

Bir kaç zamandır muhterem &'azete -
nJ.zln sutunlarında Sa.bahedd!n Sönme-.;: 
lmzru;JqJ.e cıkan tBır kaç aatırlo.) ~lı•k

.11 yazılan tuık1b001.Y<>rum. 28-12-19-12 ta. 
rlhll yazı, blr Tüı-k kadını olnınm iti • 
barl\Yle beni fa:ı:laca lizdıü vıe bu aa.tır -
lıır:ı yazmak mccbtın.Yetınde blrakt.ı. 

Bu yazıyı _<.·le nlmadan öınce bundan 
bl:r kac gün evvel cı.kan bir ya.z.ı,yı ha -
brladım. Blıraz bahsetmek Jsth'Qrum. 

Bu mev:ı:u, bir kadın corıııl>ı idi. Aklun
da kaldığına. göre calı~ruı kadının ince 
oorap gJıymemesl ltwmınış. Yazıda IÖY· 
le dcndyor : 

"M<."fTllekcUrnlZ\le bulunan bl!r kac 
moda ku.ıdıısı mUstesna. hiç olmıı.zsıı. ça. 
lı.-;an ka.clınlanmız lnce corap ırl:Ymeık -
ten vazg~ell, ve yahut bu. bir kanun
la menedllmel1dlır .• , ~ bu fikri yan -
ııe bu1'uyorum. Buırün memleketlmlı.>.de 

bir eı-kefc gtbl c:ılışıp onun kadar ka • 
uınan ka<lınlanmız var. Bunlnrm da 
yU:ı:de seksenini ı;:enç kızlarımız teşkil 

eder. Bunların co!:u ana, babalarına yük 
olmamak ve hlı: olmaz.sa ı:vt gl.Y1nebil -
mok lçLn buna kutlanmn:ktadır. Gene 
kızlanmızı bu u:vkten menetmek hak
kımız mıdır? DU.sün<'Cek olursak bundan 
t'Vvelkl l!'<"nc kızlarımız ister taklr ol -
sun, tst<'r orta vaz ~-ette olsunlar yalnız 
ana L>ab:ılıırın::ı dayanıı-lardı. Ha1buld 
buırtlnkü gı·nç kız ve k::ıdınların evde 
oldul!'U kadar cıış:ırıtla da b::ıb:ı ve koca
larına ;oıırdımlan var. şu halde nııcın 

çalışan bir kııdını, alnının tereyle kazan
dıı:tı paradan kendisine bir cırt ince ı;:o

rıı.p nl.rnak.tıın mımıxlecei'ı'l'Z? 

Çalıı;an bir eıi<eitin dolabında kat 
kal esvn.P, UIJ<ım takım kıravat ve 
gllnıleği, bir kaç cıtt ayakkabısı, bir dU
zürıe cı>rnbı bulunduıtu nadir mlillr ? 
Bunlara Nıkck olduklan i'f:ın mi itiraz 
etmiyoruz ? 
Şlmdl gclclim 28-12-1942 ta.rlhLl ve (Bu 

kadın ka<: para eder?) bıl.şlıkh yıızı,ya : 
liumda B. Sönme-~ ve aııkada.ııı, sehlrll 
TUrk kadınlarını lnclt.ecek kadar lll'l"I 
gl trn Merdlr. 

Sırtında kü.ıit olan her :kadın bu k.Ur
ıaı. bugün veya dün almıe deQ'lldlr. Her 
zarlr ıPYlnen kadın da muhal<ık.wk bir 
modll Jruıkla.sı dekLldlr. Blır kere düşU -
nilılürae, alınan bir kfuık en ıuıaıtı on 
beıı eene <ID.Yanır, ve ancak bee 8el1ede 
bir tamLr edM.r. Şapka ıae. uta.k blr ta
mlrle zamıına ırvre bee veya Uc 11m 
mukabilinde bl<:lml detlı;t.IT!lerek, Uç 
yıl ırh1let> lir. Bce h1ra ventınız mi eııkl -
elde ı.ahu~·un altı yep)l(•nl oıu·r. Bl.zde 
klz evlerılrkon koc11BJ t>aştn e>lduğu hal
de blitün yakın aile ona kudreti yettl~I 
kudur bir lıkl elmaı; ta'kaır. Bunlar da 
muhafaza ed!Urst> evlat.tan evlada kalJr. 

Bay Sönmez ve aııka.da$m.ın ı:alnız 

dışına baıkarn:k balla biı;'tlılderl Türk ka· 
<tını, kaf:'nı \'• meı1keple cephane ta3ı -
ynn ve yazın tnrlnda, kısın evde cal•IJo!m 
k(iylü kadını kadar mezJ.yeUI ve ıca -
bında onun kadar fedal<Ardır. 41 ana 
ve -dJk eeUr. 

Bay Sönmı.'Z ve a.rkedıuu eğer t'Vll de
kllıleree bir elleıılın nasıl kemde geldl
A"tnt tak<Wr buyuırrunazl.aır. Yaln12 1J111nu 
bilm<"ll'rl ltlzım aeıtr ki Tü~ kadını 
memleketi:n en lf{'refil 1$leor!ndm blrılnl 

daha yamyor: Bu vatana kendileri ııt -
bl değerli evla.tlar yetı.ttl.nnck ! Bunun 
ne de'mEk oWu ~nu ö~<"llmdk zahme
tme katl.nndıkları va'klt, her rasi.ı.adılk -
1lın lm.dının kisvesine bakarak baha ble
rTK"Zler; b1la1<1s bu kuklata.ra karıı ruh
lıınnda blm7. hUrmet ®yarlar. 

Tasarruf rlkrini neşrot.mek biraz da 
ruha hlta'betm<'kle ohır, hak1ır ııönnl'k

le deitll!. ~ 

C. Sahir Sılan 

Y. Z. E. de Akif gecesi 
Büyük millt şairimiz Akif'in ölil

müııün 6 ıncı yıldönümü vesilesiyle 
pazar akşamı Yüksek Ziraa~ Ensti
tüleri talebe cemiyetleri t;ırafıııdan 
"Akif gcccst'' ismiyle bir tören ya
pılmıştır. Rektörün, profesörlerin 
ve biıtün talebenin hazır bulunduğu 
bu töre'lllle bazı talebe Ak! fin milli 
içtimai ve eclebi bakımdan hUviyeti
nl güzelce tahlil ebnişler ve İstiklı11 
Marı,ıı başta olmıık üzere güzel şiir· 
leri okuıınrak toplantıya nihayet ver
mişlrrdlr. 

Yerinde bir teıebbüs 
Doğan Sigortıı Anonim şirketinin 

bilumum hayat, yangın, nakliyııt, ka
za ve otomobil sigorta işlerinde tan
zim rttikleri tekllfnnmelerine Kızılay 
şefkat pullannclıı.ıı yapıştırılması dil· 
şilnülmllş ve lmgUnclen ilibııren ele 
sarfiyatına başlanmıştır. 

Cemiyetlmiıe karşı g()st~rdiıti ya.. 
kın alaka ve ha:Yırlı teşebb!lıılerin
dt>n ctolayı Doı!'ıtn Sigorta Şirkt>tl 
proclUltııiyon mUıllirU Nihat Rııtkny•a 
Kızılay Cemiyeti Ankara merkez he
yeti teşekkürlerini bildirir. 

Telgraf muhaberelerinde 
sürat temini için bazı 

tetbirler alındı 
Münakalil.t Veltilllği, post:ı. tel

graf ve telefon lılart>.sinln şı-beke ve 
memur durumunu gözönüne alarak 
bu idarenin ytlkünü azaltmak ve tel
graflardaki gl'Cikmeleri önkm<"k 
rnnksa.diyle yeni bir kıırar ulmıştır. 
Bıı karara p:öre devlet daire ve mU
essest"lt"rl telgraf ve şifreleri ancak 
Ö'lleınli ve acele htlere lıasredecek
lertllr. Telgraflıır milmkUn oldujtu ka. 
ıbr kısa yazılacaktır. Demiryolu bo
yun.da bıılıınan merkezler mııhııbf're
lerini telgrafla değil posla ile yapa; 
caklarılır. Demlrvolu boyundaki mer
kP:ı:lerln tı·lgraflıı mı yoksa mek· 
tuplıı ırm muhaberede 'bulundukları 
müfettişlerce incelenecektir. 

Memlieket dışına çııkaccik 
faiz ve dividantlar 
hakkında bir karar 

Yurdumuzda faallyette bulunan 
yt'rli ve yabancı şirketlerdMı dı.ıı~ 
rıclakl hissedarlııriyle tahvllAt ha
millerine ödemek mecburiyetinde 
bulundukları faiz ve clividandlar ile 
bankalarda bloke bulunan paraların 
trırnllfert için bazı maddelerin kartı· 
tık olarak ihracına miieaıMSe edll
mietl. İcra Vekilleri H.ıyet1 yeni bir 
karili' ile tahdit olunan mallar arıı
ııından 1938 yılı til.tün mahsü!Unün 
~ılmaanı kacarlatbnmttc. 

Dünkü 
Meclis 

Büyük Millet Meclisi dün Semsetdn 
Günaltay"tn ~anhjF;mda yaptığı top -
laınuda cebenin açıJmaısını müıea.kıp Ela
zığ Mebusu Fuat Ziya Çiyiltcpe'nin vefat 
e~tiğini biıldiren .8.1.ŞV<.lilet tezkeresi 
ok.unmuş ve hatırasına hü~ten iki da
kika ayakta sükut edilmiştir. Bıında:n son
ra söz a.Jan DaJıiliye Vdüli Recep Pe -
ker, gelen evrak arasında bulunan ve 
jandarma subaylığından müıeka.it Yüz -
başı ve üstteğnıeıılerin kaz.a jaıı<:larma ko
mutanlıklarında istihdam edilmelerine 
müsaade veren kamın hülunünün w.atıl

mo1ı.91oa ait layihanın lüzumuna mebni 
ruzoameye alınarak müsraceli>etle miU.a
keresifıi istemiştir. Bu talep kabul edil
miş ve kanun müzakere ve tasvibedilmit· 
ı.i.r. 

1942 malt yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı A ve B cecvellerinde de
ğişi~lik yapılmasına ait kanun layihası 

da müzakere ve kabul edilmiş, ispe~iya
ri ve tıbbi müstahzarlar lıa:kkında5<l ka· 
nunuın bazı mad<lc.'lcr.inin değiştit"ilmc."$i 
ve ycni.decı bazı hükümler lwnulmasına 
ait kamın ile Maliye Vekaleti Başhukuk 
Müşavirliğinin, .Muıhakcmat Umum Mü· 
dürlüifünün vazifelerine, Devlet davala
rının takibi U$ulleri.ne ve merkezle vila· 
yetler kad~unda deği1iklikler yapılma· 
sına ve kazanç vergisi kanununa bir mad· 
de dclenm~ine ait k.ı.nun layih11laı-ımn da 
birinci müz:ıkerderi yapılmıştır. 

Mecfü ı::elec~k roplanıısını çarşamba 
günü yapacaktır. (a.a.) 

ÇAGRI 
-(:r: Maarıı Encümen4 ı:ann Umum\ 

Heyet ~tlmaından sonra toplAnaeaktır. * Büt.<:e 1'.'ncUmc-nl bugUn saat 10 da 
toplnnaeaktır. * Adliye EnMimenl bugün saat on 
buçukta toplruıacııktır. 
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C.H.P. Halkevleri 
neşriyatı 

konuşması 
Broşür: 3 

C.H. Partisinin Halkcvleri neşri· 
yatı arasında ilk iki suyı~ın ı evvL·lce 
kıwuştuğumuz ''konuşmalar., adlı 
broşürün Uçtincli sayısı ela c;ıknıış
tır. Dört kısımdan ibaret ol ırı broşü
rün konfernns ııemalarıııa ayrılan ilk 
ea.yfalarında şu yazılıır vandır: 

Halkevleri hakkııııla bir koııusıma 
Nafi Kıuısu; Kanun dışı birlı•şme
ler ve nes~hi sahih olmıynıı çocuk· 
lar Kemal Turun; Folklor tUıvamız 
Kemal GUngör. 

Veri/mi§ konferanslar 
Haltcılık A. K. Atila; Türk Tarih 

Kurumu Samsun kazılıırı ve Sıı.rn.sun 
tarihi üzerinde bir konıışmn Dr Şev
ket Aziz Kaıısu; Milli ihrac~t ve 
standardizasyon M. Ali Çamlıca, 
Muhtelif milh•tlerde zirnııt ve Tür
kiye ziraatine hususi bi·r bakış Dr. Ha
mi Yiın; Belediıye ve hnlkın murokub.il 
vazifeleri Haluk Öteken; Aile hul<n· 
ku Yaşar Kozanoğ'lu; Buhraıılnr A. 
H ımdl Ba•ıır; Kanser Dr. Op. A<lrıan 
Uraz; Tiyatromuz İ. Galip Arcan; 
Toprak sanayii Haıınıli Halit Yener. 

Fikirler ve örnekler 
Orta ayıınu ve moderııleştlrme im

kfüılan 1. Hakkı Balt lCıoğlu; Sergi· 
cilik saııatındn estı·t ik ıl!lşıiııccler 
Muvaffak İhsan Garan: Eski Türk
lerde halk Hüseyin Na.mık Orkun; 
Hıılk .masnllarınn <lair Naki Tezel; 
Eski bir Türk efsanesi Hlliıeyin Na
mık Orkun; Gül ile Alişir hikayesi 
Pertev Boratav. 

Bibloğrafya ve Hıtlkevlerl ha:bf'r 
leri ... 

Türkiye'nin gökyüzü hartası 
Her gecenin her saatinde Tilrkl -

ye'cten ~örlilehilen yıldızları göstr
rir bir ''gökyüzü hartası,, neşredil
miştir. Bu hurta İstanbul Üniversite
si observatuvıırıııcla Dr. Gleissberg 
ta.rafından hazırlanan bir taslağa gö
re tan.:im olunmuştur. Sabit hnrtn il· 
zerine iliştirilen ılöne-r bir kapak, 
gökyilztlnlin tetkik edileceği glinUn 
tarihine ve ı:ıaatlne göre çevriliP a
yar ediliııcı- yıldızların o andaki va,. 
ziyetini öğrl'nmek mümkün olmııkla
clır. Ru faydalı eser İstanbııl'clıı An
kara caddesinıle Üniversi1P Kitabevi 
tarafından neşreclilmiş olup iYi bir 
za.rf içindi' 75 kunıaa sntılmnklııclır. 
Okurlarımı:ı:a tavsiye ederiz. 

İktisadi yürüyüş 
Tasarruf f ev:kalade sayısı 
İktısaıii Yurı.iyüş ıııcaınuası, Ta

sarruf Haftrı.sı mün ısebetiyle çok 
zengin mUnclerecatlı fevkalade bir 
sayı çıkarmıştır. 

Bu sayıda: Gent>rnl Kazım Özalp, 
Falih Rıfkı, Kemal Turan, Prof. Şıık
ril Ba.ban, Hüseyin Calut Yalçın, Ve
lit EbUzziya, Pr f. Muhlis Ete, Dr. 
Vedat Nedim Tör, Dr. Yusuf Saim 
Atasağıın, Cemal Nadir Gi.ıler, Ci
hat Baban, Burhan Fele-k, Prof Os-
man Fikret Erkun, Ahme Hamdi 
Başar, Fericlun Osman, İskender 
Fııhrettiıı, Nusret Namık U7.gören, 
Şefik Bilkur, Fazıl Kunkut ve el ıha 
birçok maruf fikir ve ilim adamla
rıınızın tasarruf hakkındııki kıymet· 
li f'Hdr ve makıılelert vardır. 

Bu sayısfyle Uçüııcll yaşını bitire
rek dördUncil yaııınll girml§ olan tt.· 
fikimizi te!bl'ik eder, sayıyı dıı bütUn 
okuyuc::ulanmna t81V8İye ederiz. 

Çocuk Esirgeme 
kurumunun teşekkürü 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
Merkezi nde_ıı ı 

Kurumumuzca Ankara'da 15313 ço
cuğa ve çocuklu anneye verilmekte 
olan yemek mRSraflarına bir yardım 
olmak üzere O&manlı Bankası tara. 
fında.n M ve Yenihalde Şevket- Bak
kaliyesi tıı.rafından 100 lira blltııta 
hulunulmuşhll'. Gl'nel merkezimiz 
bıı sıcak alaka ve ;yıardıma teşekkür 
ede& 

Rahmetli Sadi icin .. 
~ ~ 

Bugün (29 .i.lkkanun) vakit5iz so
na eren hayaunda çok sevilmiş bir sa
naıkirımızın, Şadi Ka:rag0zoğlu'nuo 

ölümünün ilk yıldönümüdür. 
1889 yılında İstanbul'un eski ve 

asil bir aik-sinin çocuğu olarak doğan 
,Şadi, 16 yaşında}V.en sahneye ofa.n ala
kasını belirtmekle o zaman ve o gün. 
kü muhit içinde büyük bir cüret ve ce
ı;aret gü,temıiş oluyurdu. 

O z;ı.rnan Jçiıı, henüz sahne, a.şağı-
1ıık m5.nasiyle oyun yeri ve akıör, 
"oyunçu" idi. 
Temaşaya gfuel sanaı.lardan biriM 

ı,ayesi verilmiyen bir .devirde oraya 
intisabetmc.'lk için insanda rahmetli Sa· 
di'nin sanat aşkı kadar kuvvotli bir 
aşk bulunmaık lazımdı. 

Şadi, bu aşkı, bu aloiıkayı yakın 
muhitinden ve ailesinden almış değil
di. Hatca clenilel>ilir ki sevimli sanat· 
kir biraz da o muhitin rağmına sahne
re a)ak basmıştır. 

Türk tiyatroswınn tarihini yazacıı;k 
olanlar, Fehim Cfendiden sonra Şadi
yi milli temaµ sanatının büyiik öncü· 
sü olarak kayJccleccklerclir. 

Onun sahnede rol aldığı ı.ııünleri 
Darülbe<.la) i, her halde geçen yılın bu
gününe kadar catlı tatlı hatırlamıştı; 
o günden bugüne kadar da: 
Ağlarım .ıklmı.ı ge/,Jikçe gülüsJükleri-

mi: 
mı,raını okuyarak ha.ıırJar. 
Rahmetli Ş.ıcli sarıa.ıını vatao ve 

millet menfaatinin emrine \'ermekten 
bir an geri durmamıştır. 

Meşrutiyetten sonraki yıl.hı:rda 
"Doııaooıai o,.ınani Muaveneti Milli· 
>e" C~·mİ)eıinin emrinde bir sahne 
kumıuş ve Türk donanmasını kuvvet • 
foııdirmck için }orulmadan çalışmıştı. 

Bürük harpte dahili istikraz 5Uılş -
!arını arttırmak, bunun reklamına ve 
propagandasını )"apmak işinde gene 
rahmetli Şadi'ni.ıı sanatını sefetber gÖ
rürill. Hissci Şayia'da yaratuğı ve cao
landırdı,ğı "Bican ı:fendi" rolüıxle 

bankaya gidip i tikraz taôvilleri d • 
mış ve bu sırada filmler çektirmişti. 

Sadi siıhne<lcn çddldikıerı soora da 
ıi)atNmun idare işlerİ)·le uğraşmaıkta.n 
vazg~memi~ti. On rıl sahne<leıı uzak 
kaldıktan sonu sanaıklrı, gene sana
tını hayır ve fa,.JJetin emrine venni1 
l{Ördiıktu: Çocu",. F.sirgeme Kunımu 
menfaatine temsiller vemıiş, arada.o ge
çen bu kadar zamanın ondaki sanat • 
karlık haınc;;i11<lt"O hiç bir şey ıık•ilt
mediıiini isbaı etmi~ti. 

En son temsilinde Ankaıra Halke
vinin sahnesinde onunla buluştuk. 
Ralınıeıli lbnürrcfilc Ahmet Nuri, - ki 
son günlerinde kendi"ini bu sahneye 
vermişti - için bir anma t<;mü yııpılı
yordıu. Ben, hirkaç söz söyliyccektim; 
Şadi de Halkevinin Temsil Kolu ile 
hirlikte rahmetlinin ''Sekizinci" piye-

Fransua Darlan 
CCZ{l.} lr'dıe bir su)'kastc utrııJ,'lp tlı: 

kunıun ~arası altlı.ktan sonra olen A • 

nüral Darlan, ısın yılı ııı:;w;tosunun ye
dlncl ıı1tnU Gıısko~a'da Nerak kasııtıa-
8lllda llol!mııştu. 

21 yıuııncla bahrlYC mcıktl'ıblne glmılş, 

l>urndn. calışknnUlhn.dan zb'ade zeıktl.sı 
lfu ıll!ldmll cc1<nılşti. 

l'"raru.-uva Darlan, 1914 tc kara ~ -
hcslnde haı1be l.şttr:ık <..ımıı.tlr. Bu harp
te Mr zırhlıdan tlıkarı!mış toplanlan 
mi.Lrekkt•P blır bataryaya lrumıında ed( • 

yordu. Dn,zılan 'bu batarya ile Möz neh
ri kıyılurındn, Alzns'ta, Be-lçlkn'da, Se· 
Jl'ınlk'te harp cmıı.,ttr. 

:Hıırt>ln sonuruı kad karada knılan 
Darlan, 1918 de bir mUlhatız ye!kenU 
sUvnrlll.f:Lne .ı;:eomlşt!t". Ondan sonra 
pilot meıctııoirıe ı:lrlf> tawarec llft< 1 . 
ıx-nmı.'I ve tekrar aUvarlH.ğe d t -
tür. 

Amiral 1936 yılında Franflfl'nın deılz 
kurnıay başkanı olmuş ve 19..'\9 haorbtıne 
bu vıızite ı.ıe ve frıınsız denlıı kuvvet.ıcıri 
boJ1komuta.nı olnrıık ırlımıivttır. 

1940 senesi haztını.nın<lan ııonra Dar • 
lan kendini dtı>Jomaıt.ııta ve politllka" 
kaptırmıo ııörüyOMJ.Z. 

Darlan'ın öt('dcnıberl styııst h8Y81ta 
karısımya m<'ı:li oWuıtu muhtıkl<ak'tı'I". 

Bu temo.~Uı. biraz da aıtesınntk>n getl -
yoruu. ÇUnkü babası 1ye nazırlığı 

etm11Jtl 
Fnıruın'nın çdıkmeslnıdcn sonra Ma -

reea.ı Peta1n hüi<umeUcrlnde aklıf;ı va -
zlfrlcr ve nfılıııyot A!rlıka';ya llt: 1 ma· 
tUnıdur. cc-.-.ayir'<lc atılan üç k rşım bu 
~ iıa.ıra.tm daha uzun eıünneslne mA
nl oldu.. 

Darlıın, 1939 hamini mntteflklerle be
mbt.v di.iıııinür görlinmUştü: Sonradan, 
bil' Angl<>-<;nkson dii8mazu tavn takındı 
son defa Şimal Atrlka°Ya ıreçttktC'll son
ra, böyle &'orünmlye mecbW" olduıt"unu 

söyledi. 
Amf:ratın ha..vatında bu türlıO dcA-14 • 

m<'ler1ın bMlca mlsal'I de ırörükJıU.ştU. 
M~ıı·ı kC'Od!sl l<atolllk alc»1ıtarı bir 

tannason oldu~u halele lkt.ldarn ~in -
cc mason locatnnnı kaımtımııı ve koıyu 
b kato fk taraftan lkesllm1-tl1'. 

Gene Darlan R~o hUkUmetı zama -
nınd.ı (ra05lZ hUkUm<'tlonln Afr !ka'yıı ce
'k mesbıe tnırattar olmue, takat 17 haz1-
rnm,A 'f'etalm hl.lııctlmE'ttırıc1e nn1.ır olunca 
lbu tlikrln l de deA'li'Uml !ıftl!r. 

Fiyat tetkik'. ve mürakebe 
işleriyle harp ekonomisi 

birosu meşgul olacak 
Ticaret Vrkilliği yeni hir karar 

ile harp ekonomisi bürosunun yn.pa. 
e:ıtı işler ıı.rasına fiyat tetkik ve 
murakabe işlerini, ıle~işmez ve dar 
~ellrlilı·rr ait isleri, içtimai yardım 
islerini, konjoklör tetkiklerini de 
ilave etmiştir. 

Harp ekonomiııl bllroıru 'E!Aas işle
rinden ııyrı olarak ha:ı:ırlanıı.cnk ka· 
'1\ln, kararnal'l')I', talimatname aibl 
;; rı emli lgHri de g&dea ~k· ... 

sini O)nıyacaktı. 
Sahneye çıkmadan önce teli! .Jti 

yor, adeta krui<uyordu.. Diyonl 
- On sene sahneden uzıt~ 

dıkta:n sonra ı?imdi genç heve; 
oyune. çıkmak! Bakalım na..~ıl 

Fakat ayım bitıikten sıonr. 

blz de~ türlü dltşiınüyol'( 
Biz, 
- Uzun seneler bu büyi» 

ültmemiş, di)'Or, neşeli biı 
at ~iğimize seviniyordu 

o da: 
- Gençlerin isdıbdıoı 

kaldım doğrusu. Hiç bir ta 
madıbr 1 diye yeni neslin ır 
dına övüyordu. 

O gün, omm salın~ ç 
90n gün bütün bir salon H 
car' ı daki1calarca alkışlamış, 
ru teıkrar açılmış, kapanmıştı. 

O zaman ~ açmak w 
yİ ttlı:rar görmek elim~. F 
1941 yıhnın 29 illdclnwıunda, eski 
bir !erlC yerini yeni )'.da bıralaotya ...,_,h 
zıı-lam.ıken o, hayat 5lltıiıesiodeıı ~ 
di "tt perde yerine neşeli, güzel, do9I 
"tt faziletli gözlerini kapadı. • 

Artık, ona dlerimrde aRcış lp 
yoruz; #)nlürniizle r.ıhme( dili)'ORllE. 

*** Ahmet Mitat efe.rıdi... ıı~ 
u:r. 

Türkçeyi her sı.nı.f halk M&Mnda Y 

dwıımaık, sevdirmek ve v~lıı G 
okuma :zeWı a$ılamak gibi. büyük biz· LUd 

metler bapraıı Ahmet Midıat Efendj.ıı. 
nin ölümü de l9U yılı 29 illıHrw_,.lc y 
na ra. .. tl ı ror. ll G 

Tüıık dilini &Jeşııiımııejc, sıadelet jı·ı ir 
timldc ve zenginle.ştinnek yolunda hiıt; 
savaşa giriştiğiıın.iz şu ~!erde büyük 6 

Türkçecinin bu ocuzoncu yılclö .ıevzu 
nümünü de aoıruıık bir .kal.em <>devi ol· 6llla 
sa gerektior. lan 

ODl.ln öliimünden sonra çıkan bit Tim 

mecmuada Miıfuu Cemal'io elediği ıw nt 
bi, Ahmct. Miı:Jııu Efendi, irfanım•,.- lan 
l:Wmet edenler arasında maddi ve ın•· 
nevi evlatları çok olan bahıi>ar bit 
baba idi. Yüz a.Jımış evladı sayıJaıbi • 
lir: bunlardan 150 tanesi kitllpur;' 
tane oğlu, 4 <ane kızı va.rdı. 

Yorulmak nedir, bilmiyen bu 
yük yazar, bundan tam otuz yıl &"J(t 
bu gün fahri olarak hocalık ettiği Dr 
rii»afaka'da Ali Kimi AkJ.ijı'ün kol
larında, ra.oi vazife başında ha}'M' tı; rl 
gözlerini yummuştu. 

Efendi merhumun eserlerini, ma1cr H 

lelerini İncelemek ve Türkiye'de onu' 
halk dil1 ve Türkçecilik davasındJ 
gfüdüğü hi7.f00tleri takdir ıile ıınmd 
lürurnunu belirııınek jçin öliimüınüO ttır. 
OIUZ\111<'11 yıJdönümürıckın f~aJaıWli • ~ 
liriz. lıter 

T. t 

Yurt içinde 
BUyUk Millet Meclisi Dahi

liye Encumeni dilııkü lçtim11-
ında Şurayı Devlet teşkiline 
dair Saruhan mebusu Rl'fik 
Şevket beyin teklıfini tetkik 
ve müzakere, etmlgtir. 

Yurt dışında 
Baş murabhasımız İSml't Pa

§anın sulh hakkmda fevkalade 
mühim beyanatı: "Mütl efikler 
bizimle mlisavat esası daire
sinde müzakere eclılmesini is
terlerse sulh olacaktır, yoksa 
hiçbir zaman! 

• Ş mcliye kadar vnkl olan 
müze rnttan devletler şunu 
ö re mi letdir ki karşılarında 
hük tı O .... 'Jlanlyenin eski 
memu 1 rı d il, yeni Türkiye
nin mun e llerı vardır. Dcv
letıerın konferans baııladıjtı za. 
mıın rlp bir z hnıyetl varrlı: 
lmpar torluk•ın akenıtını bi. 
zimle trkı·ar tesıs eylemek. Hal
buki biz, yeni Türkiye'nin mü
messilleri ya tltzlı kelimeler 
kartısıncla hakiki menafiimlzi, 
istiklalimizi terkedemeyiz. .. 

Ra 
rbror 

Konya'da da Varhk 
Vergisi cetvelleri aslldı ııunu 

~kllk 

KonyA, 28 a.a. - Vi!Ayetimiz i~ 112 
de 1275 mUktllefe tarhe<lilen VarlıJ ll>es 
vergisine ait. listeler asılmıştır. y,,, l\nı 
kQnu 1.898.820 lirayı bulan bu vel"' qp 
ginln 433.000 lirası Konya merkel ~etle 
kansına, 101.l!OO llrası Ereııtll'ylt • 
103.850 lirası Kaılınhan knzaıım .. ~::.. . .. ı, ... 
112.oOO limsı Kıı ram an kazaınn•• ~" ı'CT 
86.SISO lirası llgm kazasına ve gtrl tnıs•ı 
kalnn kısmı ise M ehir, Çumr .. 
Seyıiişehlr. Ermf'ıııak, Bozkır, ClhlJI' 
beyli ve Karapınar kazalarına tsabel 
eylemektooir. 

Küçük Haberler 

-(:( İktısat Vekilliği barımı kanun 
nun buı maddelerini değiştir 

bir k.ı.nun projesi hazırlıımış 

Proje, YürUrlükteki kanunun 
bikatındıın alman neticelert . ;.rt 
sınat müetıseselerode çahşaııır 

ait hllkümlerl deği •irmektecıır 
-tl Dahiliye Vekillıgi ikinci l<a 

kamlık kursundan mezun 
gençl.-rin de açık kaymakam 
fil tayin edilmeleri için bir 
ramame projeııl haıırlamıetır· Ud" 

-tr Adliye Vekilliği hAkim ve ırı ~
deiumumiler arastndıı y"nıde;.,., 
zı detifiklikler yapmafa ..,nr 
vermiştir. nu hUBWltal<I k r 
me projesi hazırlanuıaktadıt. 
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~ondra 1 

a.~-Nevyo 
TELGRAF-TELEFON ··~ RADYO HABERLERİ Berlin' e göre 

yeni sovyet 
hücumları 
geri atıldı •• 

h 

se~imi iyi kadı 
\. , ( Başı ı inci sayf 

ı;. \b>mıscı UlJo uu ııUJUWUln • 
.ııs.Kl.a!11C' Bu ta.Y1n. nnıu;.:ıın· 

i ., e aynı 7.arn.a.nda Frıur • 
l.$Ullı. ısL» en lMııkn heri-dan 
ıerccc umumi l>lr tarzdo.ek • 
ıo, 1>u, ~ uıruz düşman la -
~ıkmako:ı kalmı,ı.nca!l.Ynı 

Müttefiklere Göre: 

AFRİKA'DA 

harekôt 
yavaşladı 

Moskova'ya göre 

Sovyetlerin 
taarruzu 

devam etti 

Orta Don' da atman 

Mihvercilere Göre: 

AFRİKA'DA 

sıkı kesif 
-" 

faaliyeti var 

M. Eden Moskova'ya 

hareket etmemiş 
I..ondra, 28 a.L - Almanların kontro

lü altında huhınan P ari..., radyo"1 İngiliT 
Hariciye Nazırı M. Eden'in ~I. Stalin '!.'e 

M. Moloıof'la ı;ôrüşmek üzere Mcxkıw-a· 

da ~>l<l-ı.ığunu bildirmlşıir. RO)·ter a.iıHKı 

hu haherin tamanıiyle uydumıa olduğu. 
mı öğrenmiştir. 

·Muhtelif kesimlerde 

59 tank tôhribedildi 

413 r.anda !rıınsızıar nrıısı ve 
azı t .rpten sonrası için blrlJ}6.lna 
il sa yardım edect'ktlr. Bu ııeraı 

ıraud da Uk ıııınlilk ermıls. 
zznt Darlan dahi lıunuJ. 

Yalnız devriye ve k t 1 k 1 Müttefik hücumları 
ı a arı ova anıyor Eski Leh hariciye nazın 

Beck ölüm halinde hasta 

Berlin, 28 a.a. - ı\lman ordula:rı b:ış
komutnnlıiiının tchli&i: Terek çcHcsındc 
diışnı:ıııın reni hürnmhın zkameıc uğra· 
mışıır. Gerık bu hücumlar gcrebe evvel· 
ki gun Volga He lJ..>n arasınd.t \C büJiik 
l)(m kavı.inde muvaJfakt)'<"tlc neticelenen 
müdafaa. muharebeleri esn:ı~ıııda 59 sov· 
}et ıouı:kı talıribt.~ilmıştir. Rumen "e ııal· 
ran Jıa,11 ıcskillerinin <le iştirak ettiği 
şiddetli lıa~ıı hücumları ncıicesio<lc düş· 
man ağır ka)ıplara uğnımı~tır. 

Da!tş Express > ıı.zısınd.ı : 
Azimli ve kuV'> cUi elJla'yı 

mfS3ıtrlcş ek •c J.'rnnsa 'y ıı • 
ı.nd k mevkLnl ycnldr l<:in 
oyutmuı bul :>''"""'l.raud. 

M. M. l!lda, crand:c oroulan -
Paznrlıh 1<seı..v.rt.>Uerfnl hakklYle 

yazılı General Glrau<I, mut· 
'11 .. ..ıem sUAhlnr ve her tieY· 

hava faaliyeti var 
Kahire, 28 ıı.a. - T.ttwa·~ kovalı -

yanlarla kacanlar libnd' Bclelk»hlr vA•ll· 
sinin sanı cevrestne l:'t'lCHklerlndCT1 Sc -
klı:bıcl tngll z orr\mıunun Heri h:ıre • 
ketlt'rtnln yavaşlıımıısı rntrhtrmı-lô T. 

H arekat neden ağır 
gidiyor? 

Londra, 2S :ı.a - Şimal Atrlka'dan 

Londra, 28 a.a. - Bu sabahki so"yet 
tdıliı?i: 27 ilkk:i.nun j:~İ kıtalarımız 

Stalingrat Çt.'Vl"eirıde, mcrktt cerlıe>İD • 
de. orta Don ç~c~irıdc ~·e Nalçit<'in c~ 
mıp dopı9lında tıtarnı7 hareketlerine d~ 
':ı 11 eımişlen'lır. 

Almanlar kovalanıyor 
Mosko\a, ~ a.a. - Krosnayıı Zvcsda 

ııazetcslnln rnuhabtr!nc ı:öre, ı:ovyct Kt· 

taları orta Don biılgt'Slnıır. ırenlş b r c<'ıı· nce av uçaklıın lstlyot. Müttcltk· 
· eski~ • G aud nun ordusun'l.I m\lttenk 
mıya ~4ihlann cııcanıı~ mamt\ıtıua t('Çhl7. 
en ~ekte ırecikmlye<X'ftlerdlr. 
~ oo,; "H arekatm A vrupa 

gelen bir tclgrnta ~lll"t'. baı;kumıındnn hedt> tıuı.rruzlarına muva1akı)'('tle devam 
Gı nemi E!senhowcr harekAltal<i a~ır • etmişler ve <.>cnuha ve <'cnup batı)'a do{;· 
lıl':a en z!yıuıc yaC:muı-lu hııvıuıın sebep ru r1ctıt e..1en dü6JT1rı.nı kovalnmışlnrdır. 

oldutunu b.lld1nn1$t!T SO,ryct kıtalan, her yerde. llı-rlcrl<<'n 

~opraklarrna intikal saati Genemi. kılalannın yor(::unlutra kar· <lilıımana atır kayıplar verdirmekte. e -
liyoruz. k 11 olan ılayıınıklıklarına '\e nahOş :ıart- ı;Jrler almakta v<? harp maızcm<'SI ele 

ya ın,1 !ar a!Unda vazJCelerlnl ynpmakta ııos • ıreçlımcı.,."te<l::r Stallngral1'ın ecnup ba -
Tmn<?S gazetesi "Dıırlan'dıın sonra.. te .ükleı1 mUkemmell1tl tııkdlrle anmış- tısında Katelnlkorun ı;!mal ıl•>Q;usıındıı 

lııtı altında Şimal Al'rlka olaylan- tır muvaffakıyetli taarruzlanna <lev ım e • 
uzun b!r ba<.mnkllle tııhSlıı etrnlştlr. tnıı;lllz ve runcr'lmn kl'film.Prlnclekl <len ı;<>,ryet kuvvetleri <le 11ıı bölıı;edcld 

arasında Ynz.ı<ln. iki harpte Abnan:ıra'dan ka • Canllyet &lddetll yaltınurınr yOzUnden alman p1;"0.dP. ve tankln.nna }'<'nl bl.r dar. 
ııdaşlanılı\ Glraud un ll<'nMı yapılmaktadır. GI· mıı.hdut olmakla benıher. f'ran.qızınr be lndl.rm şt r ŞlıldeUI savnslar wnunda, 
~iik hiz_Lud dusrrıın ı h;blrMC:ınl hlc bir zamnn Fahs köprllsü k«$lmlrıde harektıtlarınıı alrnanlar. b,.. cok meskQn mahal<len a-
Efaxli· unm~m Ur U::r orta hal lanı ıse devam etml$lcrdlr 

kinunu- :ı- ine tam1'.m1Ytc a:ykındır Gene -
1.1 Gıraud nun G<•ııeral dıe Gaulle lle 18 

.adcl lı- " arzu~u mukabele gônnckte ae • 

.ında 'tı~no" cıktlr Fakat gele<.-ek Fransa'. 
c hüyük\n ıııyns\ nlwmını IA'Sls bugun bahis 

ld . levzuu olamaz. Bu ı,, memleketler! 
)'I O • 

Klcvi 
0

1. lımnndıın kurtulduktan sonra rran 
~ rın hnlledcccA'I oır mesclcdlr. 

tkan bir 1'1mes, ıuı.rektıtın Avrupa tovraklan
dıği E:İ· inUk il saat nln yaklaştıaını ve tran
anımı~:ı n o 7.aman büyük rol O>"Tiıyacak • 

1 ,c ın•· l°'ru ka>deltlktı-n sonra yazısını ŞU su· 

Şiddetli keşif faaliyeti 
Lonunı, :.ıı; a.a. Ştnıııl l\trika Mut· 

ıertklcr Umumi Karargtıhınırı tcbllğl : 
tıorı bölgelerde ald<l~wtıı keıır raall • 

yoU olrnll$tur. Keş!t mnrrezel<'rlmtz r.te
eczelbab yolu üzerinde bl:r dilşımın mur
Tl'Zcslne hücum «ICJ'ek o!r cok e~ır al -
mıe ve rtflşmanı kn..vıplR.-ıı uQ'ratrr ı~tır. 

Topçumuz nwrkez t>ötııesln<lr. bir cırt-
11.J.rte ı;:orOlen mot•Jrlu vıısııalnn lıQTn 

bardıme.n Pimle ~ bunlan geri (;cl<ll • 
t) r bir bit -mf'ktedlr : 

.L • nsı r bu vaıo:lfe,1 blr!M<' hallnde m •k zorunda l>ırakmu;tır. 
l)lıla.ı>I " 
llptır; o <lo~ n mr:ınıtorluklarının IUıamı 

1 

Bnı;ka ıılr devriye kolumuz kayıp ver-
' nda d ıha eUmulHl ~ <inha harnrctıı mekııtzln dUşrmın keşif mUrı"'-.?.elertrıı 

bu bil- ı k ide )-apacııktır. pUskflrtmü~tür. 
1 &ıce N k b mnun Av ~'aklanmız dün lı<'rl bölgeler il· 

'
1 evyor aSlnJ me zerlııde taaıTUZI mnhlyctte keşi! U('\18 • 

·~ ~;. NcV)ork. - a a. - General G\raud'· lan yapmı11lıırdır. 27 llkklnun gecesi 
• Dıırıan·ın yerine secıırnesı hakklndn u~·aklarurıız diltm."ln hıı.tlannın gcrlsln • 

hııyıd' rs rlcrdc tıulunan Ncv::rork T.lmC'6 ga-
1>uı:Un 00 eunlan bll<llrtyor : d<'.kl hcdt'fleorl bombalamııtır. 

'
··• m-•-· bu 11 ARır bomba ucaklanmız dün Sus ll • """ "Gent'ml Glraud'nun yere ile(" -
ı_ - '"" manına hücum etmtşUr. Cemilen- rıh -
ıc , ,,__ müUCrtklcr ıctn coıl< iyi omıu&ıur 
ı~ın.:1' n!dl. Fransa'd:ı.n kace.bllerılerl.n iter· umııı.ra \'c ıtntreı>olara muvatfakıyctll 
arım~~ frnma:üıı.nn en wı tamdık'lan bu ısa.tıetler kt1Yı1cdtld1ltl göri}Jmü&tOr. Bu 

imürtiiD tur. Aınuıntn.m 1ı:ıuı!l ckl)"dUl:\I kin h~ere iştirak eden u~klnnmızın 
lanahi. !>he ~~ derecede kuvvetlidir. heıwıl üslerl:n<! '1f>rımüştÜT. 

"~- 26 tllddlnunrta Blzcrte'e yapılan hava ter stYas! gruplıınn dUşmanLıtı &UN -

tılmıs, ('("llUp halı tstlkamctınde rlcııta 

mcebur hırnkılmıstır. 

Moskova'nrn yalanladığı 
bir haber 

~ıo,kova, lK a.a. - So'-yc-t Haberler 
Biıro..u. Voronei'i11 ~mal - betı•ııxla ve 
Kaluı;a'nın 0011,ınd:ı mihver kuvvetleri -
nin raarnı7larda bulnrıdukbrına <laır al· 
man k.1yn:ıklarının verdikleri h:ıbt'rleri 
)ıtlnn l ıramk tli>or ki: 

llô)'le hir taarnı1 olnı:ınıışnr. Ve Ka· 
luga uzun /.anıand:ınheri so•') eı haıları • 
nın çok gcrilerin<lcdir. Almanl,ı r, h.ıkikı 
muharebelerin )'llpıldıi;ı ve or<lulıırınıl\ 

bozgun hıılinde kııçııklan ke,imlcnlen 
halk e&~rıoın dıkkauni başka taraflara 
çekmek hti}~•rlar. 

Stalingrat kesiminde 
durum 

J';ovYet Habc!rlcr Bürosu b!l<llrlyor 

28 llkkAnunda kıtnlıı.nmız Stalln • 

anul'ın l"\)f\Uounda Kot~lnlkov d<>ğru • 

sun.da tııarruzıaruw. devam ederek 20 -
25 ldlometre llerlcmisk'r ve bir ı:ok mes. 

kO.n nıoktaı.ıı.rı ele ırcı:lrmlislerdlr. Bun· ·r. t. ~ cdtccdt kadl1T hertıang1 blt' sb'a _ akınında kaY!>Oldutu bl.ldlrlloo btr bom-
--- JITUPS gmıı değildir. tlmit oı1er1z be. \lıC'8tunız:m ınürette'batını teoklil e • ıu.r ıı.rıısında nahiye ve kaza mc.ri<czte-

troruıızlar bu tırs&tU.ıı fB.YUa!anarak den scldız kı&lıılın sat ~ srulm oJdutu rinden Zauyotnaya, Yk'snt·Kwmu.yaru; • 
;ıus1 mı:trlerlıni ~ ve bu I.· l\ıiber aıınmı.ırr. Bu ~ Oıısündm u· kaya, 1'1Jn1·Ya.lılu~ Ma.yon;k. !l;'agoln.1. 
ın en ın1lb!ım ınC9tlles1Mn H1ıtler'1 Yo • wk btr nok'tıula nır dost mcrnlekct ııra· Karavl<.'cl, Kro.yntyabnl!ka, Pa~ı. 
•t..md< ve onun runacı AvnJP6'YI boız· z:l.o;bl(' lmn<ık l!'lOl'"\mda ka.J.ınıştır. Bu bom· Budarka, Kr1vc, Ş\ba.Un, Novıı-Vavttnsk'I, 
nk, zehirl~e'k ve ~ ~e ba U('aıtımız l$lliıık ~tfıl'I aklndruı d/I • l\okalsld. KJstb"OVkn, Cet('inell'I. Kloltnayu 

-~""6n nAli<eon bir dUsman aYCıaını dilşllnnü~ 11.eatmak olan hll1cılmtyettn1 ua - d<ıınlr)'olıu lıst.ru>Yonlanndan '.NeWkovslcy, 

DtılnyRı:aya, Kunnuı:nı"S1d'YI ete lıe(.'lır • 

mlı;len11r. T>ört günlük sava.etardan ııon· 
ldırmıı'k dldUR'Un1ı ıınlıy~~roır. tür. 

NcV)"Olic Hcrtdd 1'J1hmıe de IPll tel -
:me bulunuyor : 

Dahi- Gtnı.u<I bir ıuJl<erdlr. Dll\nodlet ıı!b1 tc'k 
! imn- ndlşes1, memle1tcttn1 cıılrllk clcre<:celne 
illine '.td rm1$ olan d~·ıctıertn Y<mllmsknr. 

Müttefik uçakların akmf arı rn ıcıtaınnmız 60.,,'!) kilometre tleıiemts· 
Londra, 28 a.e. - ş.!mat Atrtka'dak.I lerdlr. 28 UkkA.nundıı bu bölgede eslrle

MUtte11kler kuvvetler uınuını karargtıhı rtn ııa.vısı 3500 n bulmustur. 12-:n ın11; • 
nczdinllde bulunan Royler muhabiri bil· kAnun arasında 60 tanl<. muhtelit caPtıı {eflk 

etklk :tı rltll'I ıruvetlt•.rlyle zıırnt1' h1ıt bir dirlYor : 1!>5 l<•P. t~ otomol>ll, 2 ccı>hııne derıosıı 
\Un.as ııeu yaktur. mrııud. Httlcr'e kar· Ameıiknn bomba U(,'6.klan, Blzerte ve ele se~:tnntşter, 278 ucak, 4Z7 tank, 221 

·t Pa-
1Jadr. 
ıkler 

ı mücadele-ye glr1ten 1J'Bnsttlar ıı.nı • 
ırıd-ı bir tehirli~ noktası teşki1 etmclc -
~ur. su durum ~ bir tlikır ~ a -

AÇ blrllttne temel tcşJdliııe eıverttı ı 
ulunnıaktadır. 

srax'a karşı h ucumıarını t.ekrarlam11 -
ıardır. 

ınuhteıır çapta top, 85 
mitral.yoz, 877 otomobil, l!'i cephane rıe
P<llJU imha ctmlşlN'<llr Avnı müddet ı · 
cinde almanlnr 17.000 olü vcnnıeıcr -
dlr. 

geri ahldı 
Berlin, 28 a.n. - Bugünkü resmi 

teblığe göre Libya da her ıki l •rafın 
sıkı keşlf faaliyeti olmuştur. 

'I'lınus'ta dUşmnnın ileri muharebe 
mı·vzilcrımıze k ıışı yaptığı mevzii 
hııcumlar pilsi-itirtlllnıllş ve kııalnn
mız mukabil lı!u-umlnrla aı•a7J ka· 
zaıımışlanlır. 

Hava kuvvetlerimıze mensup e
hemmiyetli teşkiller, pike ve alc;ak
tun uçm:ık surrtiyll' yaptıkları hU· 
C'umlarıla dlişmanu ağır kayıplar ver
dirmişlerdlr. 

l ta/yan resmi tebliği 
Roma, 2S a.n. - İtalyan umuınl 

karargfıhının tebliği: 
Siı1e cephesinde daha bli~1ik ölı;il 

de keşif faaliyeti olmuştur. 
Tuııus şehri ke:>İmındt· ctılşmanın 

ileri mevzılerimıze karşı yaptı~ı biı • 
kaç h\icıım pliskilrtillmtiştlir. 

Alman av uç ıklıı.rı bir hava mu· 
harehe~ıncle mtileactdit motörlli bir 
clıismıın uçağını ıliişurınilşlerdir 

Alman hııva kuvvetleri Bıme lima
nmua ılllşnıau hava ıneyd ınlarıııı ve 
liman tesbleı·iııi muvaffakıyetlr hom 
balnmışlarclır. 

D\\•m.ının Sfnx limanına karşı 
yaptığı bir hlktıınrla kara müılafaıı 
mı:ı: bir ıllişman uç ığını alevler lçııı
de dtlşiirmU.5Jerdi r. 

Sıo1<.bolnı, 28 La. - Aftonbladct ~
rt.'!csinin hahcr aldığına göre, eski Poloıı
ra Harici)·e Nvırı M. Beclc RaV)cra'da 
1'ir kampıa veremden hasta )'atmat.ıa<lır. 
M. Beck iiliim halindcJir. 

F. ki A~ıurra Ra~vekili M. Schusdı· 
nig \'\' 19jll de bir d:ıkıilo ile ~lt.'ll<iik
tcn "<>rtra Hitler tarafından u1ıı.klaştırı • 
lan eski alman Hariciye Nanrı :'\fare,al 
von Blombt'rg de M . Jleck'le birlikte ay

oı kampta bulunuyörlar. 

Almanya ile fransa 
arasmda yeni bir anlaşma 

Vlı'hY. 2ö a.a. - Almnya Ue yapılan 
> enl l>tr anlaşma ı:ere{:\nı-e maHH <>I • 
dııklan sal>lt olan harp eı1ırıcrı mem -
lcketl<'ı1ne iade cdlleceklcrdlr. 

ılilmiş ve depo h~vnya uçmuştur. 
SUratJi Mihver savaş uçakiarı Be

ja civarınıla kamyon kollarını bonı
balamışi ır ve 4 tankla asker nakli· 
ne- mahsus 14 :r.ırhh otomobilı işe 
y.ıramaz bır hale ı;:eıirmışlerdir. 

Mdk<.'Z ct!plıe inde alman mcnilerinc 
k.ırşı rapılan me\'zİi hüa.ımlar pu~ur • 
ıi.ilmu~tur. 

İlmen goliinün renubuııd.ı du~ıan 
)eni den hi.icuın etmiştir. Düşman bu) iik 
ölçucfo IOJ>\'U ve tank ku•-..eıı kull:ınmı~ 
olmakla bcrahcr kı men karşı lıüu.ıml.ır 

şeklinde ct'rı:) an l-<len şiddeıli nıuhare • 
beler nctice,Hı..le puskıırtulmu~tur. 

Kurup cephesinde «ukularımıı Ba • 
lıkvlar yaruna<Ja,ııı<.l.ı \C .Murmllnsk'ıa 

li.m.m tc:<ii,lcrinc ı~irü hir surette hu • 
cum cımİJler<lir. 

Macar harp tebliği 
Budıı~ı..c. 28 a.a. - l\1ııcar genci· 

kuı mayının Lobllğl : 
Macar ordusu tan:ı.tındruı t.ut.ul:ın ccıı

hooc ııC\-crı hafta ııUkQneı hUkü msüı- • 
mil$tUr. 

:.ıı llkkAnundb. l>lr hücum kıtıınuz 

muvattıı..luyeUe neticelenen bir hareket. 
t.c bulunmuştur. Bu taburumuz d :pna
nın 69 lstlhktımını bertıava eunııı 20 
cstr ,.e blT cok ııllAh ele ıı;eçlrllm16Ur. 

DOlllltının ıılr1$tlğl hareketler, kıta -
Berlln. 28 a.a. - Tunus'takl vnz]yet lanmızm uyanıklığı QJYCS1ndc akamete 

hakkında eu ta!sU.'ıt allıunıı;Ur : 

Tunus ccı>hcsl:nde harckAt Noel n I· 
kincl gOnO de bu)"(lk <>lcildc oımamıı;tır. 

uıtnı.uım~ur. 

Fin tebliği Harekat plan geregince 
devam ediyor He ınkl, :ıs a .a. - Fttı tebliği 

MCCC?A:-.llıa.b kes1ım.lndc atman ııauarı Kıneıı ve Aunwı berzııh1anndıı. ınu • 
Bcrliıı, 28 ıı.a. _ Tunus'ta mihvl'r batıya doğru b rnz dnluı UcrleUlmlştlr. tat.tan daha canlı blır !aallyet olmtalur. 

kıt:ıları hareketlerirıe ph ıı gc·ı·e~lıı- Alınan l cT1 harckcU ka~ısındn nmert • DU$!11.B1lll1 oir kaç teşkW topçunun cıcs _ 
cc devam eımışler, ve ıllışman ıara- ı kalılar legal ctttklerl s:tlUnm mtıvzllcrı teıcleditı hücumlarda bulurunuelur. BU
fıııdan hiç-bir ı<ıırett<' tacız eı\ılmc· bırnknrak aıcıaceıc batı>a <loıtru C<>kll· tUn hücumlar püskUrtülmU~ ve dllş.""lla· 
mışlerdir. . mlşlcnllr. .l\lecczclbalı'ın doğusundaki na kayıplar vcrolr1lmlşUr. Doğu cephe-

l<'ransız krtıılarınııı takriben bır bütUn keslmlcr ılmdl ıın:ılıksız olarak 
ı ı ı k 1 sının cenup kcsunınde kCl!ll fanli.} cU dl· 

tabur aı<ker ve, m.ıteaı ı ıt '~11 :ı 1 mihver kuvvctlcrlnın kontrnl.ı ııltındıı 
merke7•1 Tun. us ta yaptığı bir ~ıU~"Um bulunmn''tadır. IDuŞlUr. 
pUskUrtillmüştUr. Bu hareket ıstııma ""' Uhtua yakınında düşman blr ııölü 
c.·dile~k olursa. keşif müfrezeleriniıı Kalnı:ın'm batısında Atlas datlarının ırcomıo.se de püskürtOlmilıtOr. Bııaka bir 
faaliyetimi en ba k ı kayılıı değer her doC-ıı :yamadarınd3 harekll >aııun mUı • noktada oo dUeınanın bir hücumu daha 
hıuıgi bir hareket olm.ımı$tır. Keşif . ver kıtaları bir kac gün evvel hUeumla başlarken aklın bımkıl:ınliur. 
mUfrtzelrrimi:ı:in faaliyeti esnasında 1 ele ııeclnl!.klerl boğazı \·e etrafındaki te-
amcrikalılıırılan ve ingilizlerclen e· ı pelerl tahkime muwıtrak . olmuşlardır. 
sir ahıımıştır. Kar&ı tarert.a bulunan düşman zırhlı 

İngiliz Amerikan istila or.clusıı ı- kuvvetler1 alman • it.al.yan kıtalannın 
le fransız. kıtalnrı lı!üa dağlık bö~ - taarruz hnrektıtma mAnl olnmrunışlru- • 
gede bnl11nııyorlar. blı ~!ağların k o- <ltr. nu hardld'ıt datlık bölgelere doğru 
ğu'tla geçitleri alman ve ıtıılyan uv- dılsmanm geçlstnl Jcapatm.ıya yamınıı -
ve'leri 1a rafm<iaıı tul\ılmuştur. Bunu. muknhil hava fnaJiyrtl iki tır. 
tnraftnn tla artmıştır. İngiliz hava 
kuvvetlerinin Sus kasabasına yap- Canlı bir hava faaliye ti 
t ıkları bir .ıkın neticesinde yerli a- Tunus muh.ıı.robe bölıresl 117.crlnde 
hallclen ölen ve yaralanan olmuştur. hava 1anl!l;eU ooha canlı oırnustur. U· 
Askt:ri hasar yoktur. 

A lman av, savaş ve bomba t<'şktl· zun bl.r tası!Adan eonm. 26 llltkAnwı &::ı.· 
ıe6 ytirilyfış halimle bulunan clU$ffi~n OOhı, alır lng\ll7. bomba ~lnrı avcı -
kollarına, ta~ıl ~opluluklarm ı . tlemır. lann hlmnycstnoo BlzCJ'tc Umnnına kar· 
yolu tesislerine, asker kampları!ıa aı bir hOcum<ın' bulurımuşlnrdır. HUcu • 
ve Tuııııs - Cezayir hucluılunda ılUş· mu )'tıpan teşkil, daha hedetlne varma -
man ellntle bulunan bazı kıısaba ve- dnn M crsduııtU Uplndold avcıla.nmız 
köylere hUcıım etmişlerılir. Bil hll- t.ıırorından i>nlcnm13 ve ıL.-ıl!"tWmıştır. 
cumlar bazıın çok iyi neticeler ver • Cereyan eden ş1ddiıUI hava muharobe -
miştlr. Gafsa tıölgesinılt• yapılan a· ıeıtnM al:m~ın avcılıın hlc blr k~ u{:. 
kınlar bilhassa muvnffakiyetli olmuş· ramıı.ksııın dort motörlil bir l:ngli!Z bom· 
tur. Alman av ve bomba uç.ıkları bu. ba u(8i!ını ve Spttnre tııımdckl dôrt av 
racla diişmanın 9 keşif tnnkını tahrl-

U('atını dtlşürmüşlerdlr. Tcşkllln geit 

Şimal Afrika' da 

Koordinasyon 

teşkilôtı kuruldu 
Lorıtlnı, 28 a.a. - Fu nub'Ol5U:llun 

b!ldlnS~e göre, c;lrnal Atrtkadııkl nıfJh· 
tt.•11t bölgl"lerln faaliyetlcıi ıı.nwnda b1r 
AJı('ll'k vücuda ııeUmıclt ıımks:ullylc bir 
koo~ teşklJAU kulrulmuştur .. Bu 
t.eekilll t, mtılb"4!, ISWuıal ve dlf tıcarot 
olmak Ozere Uç kwundruı mürek'kcpUr. 
TcşlcLM t.a, ı1ctlsa t umurnt delegesi b:ıe· 

kanlıık cdC«'lkUr. 

Buna civarrnda 

şiddetli şavaşlar 
bt·tnıiı.ııer ve birçok motör!U vnsıta· 
ları yakmı~lnrılır. laılM uca"-lnn Oczayi;"ln slmnlln.tdd $.)~ney. 28 a.a. - Yeni Gulnc'd<.'n a· 

Cezelbab'<la b ir amerikan mü- hatlar gerisinde bul!Unan 11ııler1ne doğru bnan haberlere göre. l'\ocl araksindc 
Mınmaı deposuna tam isabet kayıle- u7.11klaşmışlardır. Amcı1kan kıtaları Ilun:ı'<J:a hUkümct 

aırc

ıl is 
·ok.sn 

Fransız Afrikasmda 
memnunluk 

Rabat, 28 n.a. - Faa nı.dy()ıııu bBdl -

olan rtyor : 
unu AmlTlll Darlan'm 1 yerine General Gl. 
ınıla ııı ud'nım ıı«:llmesl tnııvı17. Atr-ıkıuı:ın • 
eski da harıu·cllc kıınılnnm1$nr. Konııey GI· 
tıye. rııud'yu ııCC7T'l«!kle hnU<tml.7.111 dllckleı-ıne 
Dev· 'Uymın btr ~'kilde haf'd(P't etmiştir: Halk 
ı za- a kmı!lf'Y gtbl bil blıyUk eete ıı:Uvende 
udıı l'rıüttcttkttr. 

Ughtnlngıı U<:llklarının hlmaYcsl:nde 
hııreket eden Amerika Ucarkalelcrl B! • 
zerte'dcld doklarda ve limanda bulunan 
bir ıremtde yanıı:ınlar cıkannışlardtr. 

ıAtrhtrılngs uçaklan Mel Focıkcwult dü • 
şllrmüşlerolr. UcarkalclerJm!zdcıı btıi 

düşmanın uçaksavar ates!Yle bir b:ı.şkıı· 

51 dft blr uca~ tarafından dilsürillmü$ • 
tar. 

Sfax·a hilcum ed<'tl bomba uçakla • 
rına Curtlsa 40 t1;ıln~kl avcıların re • 
tııknt ettikleri Uk dcla olmak Ü7.ert! bil· 
d1rlllyor. Bu h Ucwml a llcts1 bilYUk ve 
b1ı1 kilcUlı: olmak Qzore ne dUetnan ıre
misi ootınlmıştır. Bundan başka orta 
hacimde hlr gemi hwıııra uğmtııınıa ve 
doklara <tıı bir eok ıııaıwtıer ka~de<Jll • 
ınıaUr. Bütün oomba uçn.klnnmız hA • 
dlseSlz Uııler\ne dônmilşlerdlr. 

:zs::s<_~ 
dalrcll<"lnln bulunduğu yerle köy nm -
aındald jaJ>()ll mild.'lfaalannı ccvlrerok 
G!rope. bumuına doA'ru lccnc.l leline yol 
a.cmcyn calışm 11lnnlı r. Blr blrlli'.tln gc
cıeblld1~ zannedllzyor. Dlğcr kuvvetler 
durdurulmuştur. 

Noel gUnU amertkalılar ycnl btr te • 
eeb1,Uste daha bulwımuşlarsa da hedef· 
ıertnı:ıcn Uc dört :yüz metre m=!ode 
PJQct11 Jal>Ol'I mU'lcaverneUyle karşılas -
rnışlanl r. Buna utak meydanı etrııtm
da mu'ha~cr devam edlyor. 

cH~i1: Frasız Somalisi diğer 
mü- fransrz sömürgeelrine 
ıeler 
nlzi, iltihak ediyor 
.. Naırobl, 28 a.a. - Naırobl'd ki m -

ık 

u2 mııhrıuermm m11taıeasına ıröre 

tranınz soman&!'ntn de ıuter transı:z 

llıüstemlekclertne Utlh&J< etmcshı.1 tı::mın 
tnaksadiyle, eu>utl'<le yapılan mll?""""re
~ ya;kında btr rıctl<'f"')"e oatl11."'111.cak•ır. 

lldı t:iu mııstemlekeicn!dd rn. ımz nrnızo · 
l'tum.'11 da son ıı:Unleroe görülen kan -
' klıklar o:rerlnf' Habesl•t&n'dakl ln~ı -

iz içtıt' lız ıruvvetıcrl kulnand""' Geneııı.ı 1-'o • 
Varlıl' \y ve Knhtre'dcıki mııt.lz devi~ nl\i:!Tl. 

r. Ye- nın muavini Mr ı.:ı.,ınk'O$uı:'da:ı mUr·•k • 
11 ve!" lcep bh" hC"Yet eunıtt ::r<• ırrım•sı ır. He • 
~er~ee ~eti" umumi vfıll vekili <;cncral Du • 
•A-11 ye•!">": araııın<la iki cıUn sOrt'n eamhnl ko
~Bınl!• n.ı,'l"lalar olmuştu· Fransız Snmnlbıl 
'-asını!• r.11 1'n 118 heyeti sa'Y1lmlyetlc k&reılas • 

e gt'ri 'lnıe• ır 
'ıımrl! • 

Cihan· 
ısat>et Bangkok' a hava akım 

Yeni l:>elhl, :l8 a a. - Cin, sınnan; u 
-~ ve Hlndıstan ıı.merlkan ordusu umunıl 
ı r 1 karardhlllm tebll.frl : 
• · } 28-27 Ukktınunda ırece ;-ıı.nsınn doQ'ru 
_./ ::ı orocr kım bomba uca.klarından mil. 

1 
ntırıtı• ı-ekitcp cı>k kuvvetli bir t1lu Slnm'ın hU· 

ıı kfun<ıl meriteZI olan Bnnııkok'a tııarru.1; 

ştf~e,. ~ttn ıtır. BU ccvredc muhtelit hedefler 
nış t-'rll olnnık bomb:ıkınmıştır. Şehrin şl I• ..,... 
P ti ma n d ıcı sll~h tabrll<alarlYIP ııarut.ıuı· 

(l> l'ıeJi t>cUer olmU$lur. Dılimanın c -

1 ntıırı' ıındek en 1y1 ucnk meydnl)lnnndan blrl 
olan B< nıı:kok ucak rnC)dı\nlna dil taar
ruz ect:Jmlşllr. 

,r. 
"'u~· 

·n b~-
1<ar•r 
ama· 

Kanada'da bir tren kazası 
Almonte, 28 a.a. - Kıınada da ~tın· 

diye kadar vuku:ıı ı:elcn en vahim Hen 

karalarından biri dün Almonıc 15tasro • 
nunda olmuştur. 

Bir asker1 tren i'ııısyonda duran bir 
:rolcu trenine çarpnıı~tır. 33 kişi ölmüş 
ve yüz kişi de yaralanmı)ıır. Ö lenlerin 
~ livildir. 7 a.sku do ölmÜ§~. 

Blr keşlt U<:UŞU :ırııpan Llghtnınıı:slıe • 
rimlz. Elccm•ın 15 kU.->metre kadar şl • 
mal dofnısundll K"rltC'J"de bir ~ Ham -
manıet'te <le baska nır ıoıoomotın tııh -
ribetmlıil~nıtr. Bu uçaklarımız bundan 
tııııka c:ua•un batısında Şl<Ubuali"de b1'r 
çok kamyoo. samıc ve mctoslklet Uıh • 
rtbctmlsler<llr Bütün t.lghtn!ngslertmlz 
hldl9etllz dönmi.iılerdlr. 

Wal'hnwiks t1plnrlekl uçaklarımız 

sua'un sttnııltnde bir çok mnvnalan 
mal<me11 tufck ateşine wtnıuşkır ve 
~nzln YÜlklil oldtl(nına \ht1mal verilen 
bir mavntt<la vl\ngın cıkarmıelaroır. Bu 
ucaklanmız Kaıruan'da düsmnn Rraha -
ıannı Cla malcln<"U t.1Jtek atcetyle hırpa -
ıemıstardır. 

Bir e.mertkan blrll~nc bllA'lı ~ı>ltfll"e 

ucaklan ~ocı ırünü iki :-.ıııcchl 202 tah· 
n~tın!ıık!nıır. 

Mllttetı:k bomba uçatrlım dün R'e«' 

Tunus'ıın esas limanı olan Basm·e çok 

11 aır btr hücum >"OPmı&Jıı.rdır: r.tmnnııa 
bUyük Yllnırınhır cılanıt. blT rlemlryolu 
r1MJ0911na alhr ('llJ>\a Mr hQmba ile tam 
11ıı. tı<!'t kaYd<ıdl ım ı,tır 

İspanya'da büyük 

bir kaloazan çetesi 

meydana çıkanldı 
Barcelone. 2R a.a. - hpanıol adli za· 

bıuı memurları Barrel(lne'da hü)'iik öl • 
ı;ı.i<le ~ahtt'karl ık }'af'an bir ~eb&:.eyi m<.'}'• 
d:ınıı yıkarmış ve hütün çete efradını ya

ka lamı~tır. Bu 'ah ıek:irlar en modrrn ma· 
!..ineler kullanarak kü lli)'etli mik tarda i~
rnnrol \'C frans11 yiyecek kame.si ile hc-n· 
1°n karneleri, hırbo! maçlan için duhu li
re hiletlerİ, dolar VC $l.İ.r ~ baııllıııot • 
uar bası)'Orlardı. 

''Kuvvetli" bir 

daktil'onun tarifi 

G~enlerde İstanbul gıızetclerln
ıfon birisi, bir dairenin ax.1;ın<mn 
''kuvvetli bir daıktiloya" ihtiyaç ol· 
duğunu haber veriyordu. 

KuvvetU bl:r dıı:ktJlo ..• 
Bu başlığı gör!lnce insan, böyle 

bir da:ktllonun vasıflan ne olmak 
gerektığ.nl ara':tırma:ktan kE>n
dlnl alamıyor: şlşkln p117.1Jar mı, 
kuvvetli kollar mı? ••. 

Fakat ilanın metninde da!ha faz
la tafsUAt var: 

"Kuvvt>tll dnktllo .. nun makinede 
çok seri ve yanlışsız yazı ynzmAsı, 
cetvel yapması gerekmekte lmü; ... 

Bu ızahları okuduktan sonra, 
herhalf!e siz de aynı hilkmU vcr
ml.$slntıdlr: 

llt\nın bn.şlığını yapıı.n zatın türk
cest ''kuvvetli" değilmiş ..• 

Sabrka!Ilar da 

grev yapsalardı .. . 
$imdiye kn<lar türlü m("'Sfok ve 

srınat erbabının grev yaıptığını lşit
miştl'k. Fakat hAklml"rln grev yap
tığını duyan olmasa gerek. 

Geçenlerde bir gazcıte, böyle blr 
haber veriyordu: 

Bir Avruı>n ~mleketlni!ı>, mes· 
lcll:taşlanndan ütUniln tevkif edl· 
lişlerlni prote.<;to etmeık tizerc o 
memleoketln Jı!ıkiınl-erl grev yapma
ğa karar vermişler. 

Sahıknlı1arın da bu hA1dm1er 
kndnr alıngan olmalttrı herhalde 
temenniye değl'T oloı;a gerek: 

Mese!A arkooaşlanndnn lklslnLn 
tevkifini protesto i<;.in bütün stı'bı
kahlar gre-v yapınağa karar verse
lerdi fena mı olurdu? 

Y oksullara yardım 

için yeni bir usul 

Avrupa'da l.nşc gilçlllklcrl her 
zamankinden dnha hl\d bir safhrı · 
ya glrmlşttr. Bunu ~ önllnde tu
tan hayırscverl~r d~ halka fazla 
y üik olma~ yoks\llle.n d~ura-

7 

ti> 
.9 

il 

Yeni bulmacamız 
SOLDAN SAÔA: l) Bir vııhi1 hayvnn, 
bir dans. 2l nır hartın olrumıı;u. sı So· 

nun•la. 4) KırnM~. ı~ı. !'>) Atlı hlnen; 
tcnıl sırat edatı. 6) Fransız aJansı. mü
kemmel. 7) iki harr yan yaııa, iUlcll. 
s ı Tersi L<;r>trto, birinci 9) 136ğıran blı 

nevi kilmes hnyvanı 10) Sonuna hlr (1) 

lli'.ı.\'esl)'lc htr r<l'nk olur ll) Valdc ts · 
tanbul'da btr guete. 

YUKARIDAN AŞAôI: 1) Kırallara söy -

!enen btr hltaı>. tenı1 s:ıktıll bltmlyen. 
.2) Sıfat edatı. 3) Amcrlka'da bir echlr. 
4) f9Ukb:ıl bil" uyUŞturucu madde. !'il 
Gündüz olan, lık1 hart nltaltıı. 6l T!!'l'51 
~e kll!!t. telefonda söylenir 7) Bir e
mir. geınllenn blrtılrln<len uzııırt.ı rlur
masına alt komuta. S> BI:- ıızuv il<!>, kl-
1\se<le c:ıııınır 9) HUcum M"'"'· 10) Blr 
harf tkl <lc1'a. 11 ı Herkesin önUn<le, bır 

navl cömertlik. 

Dünkü bulmacamızın 
haUedilmiş şekli 

SOLDAN SACA: l) &ı.rtıoş, Papa. 2) A· 
ıa, na, lain. S> Lifi, ltnlya. 4) Tobruk, 
ııc. 5) !ya. ra 6) Afk, yuh, gntl. 7) Ar, 
alc. 8) YL. ka:r.alnr fil AııannR, gar 
1oı Kasa, ıs, eda 11> Aın n. Tevrlık. 

YUKARIDAN AŞAÔI: l) Salata, }"0.ka 
2) Ali, Şalgam. 3) Rıtstık, ası 4) O;•, 

1 

akran. 5) On, b..'tyrnm. 6) Şair. Zait. 7ı 1 
Turhal, &ı. ııı PIMm, lıı. !:ı) Aııl, ger 1 
~t. 10). rlyano, u.41. U) Anaç, be.rrak. 

h imek çareler.ini at11.Şhrnıışlar ve 
orUina.1 bir usul bulmUŞlardır: 

likkı\nundıı.n itibal"C'll 1svltre'n1n 
m11aıyy('n şch!rl('rlnrlt:ı p.'t7.ar yerle
rin<> büy(lk sa.ll1'hklar konulmuştur. 
Alış veriş edc-:n ev kadınları pa
zardan nynlırki'n, gônüller:lndmı 
koımn - sebze, meyve gibi - her
hangi bir şeyi, bu sandığa atma.k
tndırJıı.r: bun1ann arasında bir tek 
pntatesUın tutun da, bir donwt pı
rnsaya veya bir te!k havuca ka
dar her $("Ye rastlamak kıı:bl'1 ol
cltığunu. bu hab<!ri wren gazele 
söylüyor. 

Böylece toı>lnnan sebzeler ı>ıı:za· 
nn kapanış ~na.tinden sonra yok· 
~ullara dağıtılmnkt.adır. Aynı ga
zetenin llav" etUğine gôre, g()Ç(}.11 
yıl haftada 40-50 aile ocağını hu 
usul saycstnde beslemek kabil ol
muştur. 

i ki Avrupa 

k arikatürü 

Yukarda anlattığımı7. şl"kildeki 
U>tlhırlere ve ~k. giyecek maıl
dclerf.ne konulan bütün kısıntılara 
r~men, harbin dolurduğ-u güç du
rumu kn.rşılaımttk, Avrupa'da. he
men he.men lmkQnsız i>lr hale gel
miştir. 

Otedc<nberi burada tekrarla-
dığımız gibi, durumun gllc;:!Uğüne 
en ıc,i tercüman olan, mimh ~e
tclcrlndek! rcs1m ve fıkrnlıırdır. 

l.şte size bunlardan en ) eni lkl 
tarıcsl: 

Dır karlın, kocasını kucağında 
ıaşıynn başka blr kadına soruyor: 

- Kocanız kendi basına yilrü
yı>m.l,yor mu? 

- Yürüyor a.ma, kunduraları 
~ aydır t.amlrde... Onun için 
her sokağa çı:ktıtımız zaman onu 
kucağımda taşıyorum. .• 

* Haplsaneonln kap1S1nı caıan blr 
malıkümla kapıcı arasında bir ko-
nuşnıa: 

Amerikan deniz tebliği 
V1l4ingtan, 28 a.a. - liahfb•e .Nll2..r· 

lıtmın telHlltt : 
acnuıı l'asl!lk'te 25 llkkAnundu cua· 

dıılkıuıal'dan kalkan anıcıilron bomba 
U<:tlıklan >t'ni Sıı.lomon ad:ılnn ı:rurıu • 
nıı dnhU Vanırunu ııd:ısmm ı•cn.ulmnda 

kücük blr d!lşmıın gemi kar ıestnc ta -
arruz etmısıcroır. Uc bin ton1ltıtoluk bir 
düsman gemisi bu taaıTUz esn..'ISında 

Wlekham adaaı >'nklnlarındn b:ıtınl • 
mıatır. 

13."ltınlıı.n düamnn ~ısının hilv!)e -
U tC$1Jtt ed!lemem~ııc de l>ahrlYc ıuzır· 

1 ol -lı~ı ııözcll ü bunun btr harp l:<.'lll 
malhi!'ını söylcm"lıJlli". 

&ılomoıı nda!ılnrıda e\ffidlyc kaOar 
batırılan Japon ıremUcrtnhı sıı} ısı 54 U 
lbulmU$LUr. Bn<skaca bee gemi muhtemel 
olnro.k ootırılmış ve 85 gemi cıc ha.<m-
ra uğrıı.tılmıstır. 

Bir amerikan u~ağı 
Portekiz'de yere inmiye 

mecbur oldu 
Llzbon, 21! 11.a. - B r nmerl!<an u • 

o.ıl!ı bugün ısLınal Porteki7.'de YI ta d<' 
Omı.j(>"de ycı-c lnmb'e me<'ıbur o\muı.;tur 
Tayyareci ı:öz altına alınmıstır. 

N ::tnkin nevlet rı>ic;i 

T okvo'dan avrrl dr 
T...,kYo. zcı a.ıı - Cin dP.\0lt't rcl._cıl 

Vanntnavn.v mıırtıon taY)"t\Te ııc Nıı.n • 
k\ın'e ırttm<!k uwre Tok>'O'd:uı a)'!"llmıe -
tn'. 

Alm~nfarrn Tnnus't a 
müdafaa toplan 

Lorıdrn. 28 a.ıı. - Royt>.:'ln ~cvvo"'k'· 
- Han! sen kaomıttın ! Neden tan b1Jc1!rd1G.1nP röre. aı-nanlar Tıı.nuıı 

vmrg('Çtin? ve Bi7.C'l1.e'n\n dls mOdnfaala'" nd'\ ıı~ 

ııutmuııum da ondan uı.~arı, ıııeoyyar btokhauz olarak kul 
- İaşe karne1erim.1 koğusta u- lmillmetrellk t<>plnTla ;n•lrPhl\e-z a~r 

SA. - T 1 R. ıaıım~ıa.r. 

l G~ ... 
de Ga l le 
anlaşacaklar mı? 

)-ııcakt r 

lki şef de anlaşmrya 
taraftar 

Gencrnl GlraOO, al de Gaulle 

mu tur 
N 

ıunııb 

mazııaı oruıc.ı n k ld nnl.1! o mıyııcak • 
ur. 

Bı.'?'I n malı! erine göre, bu Mlu:ıyet 

BUYilk Brltamn ~ 

l>c'l.·'eotlerl 

b r lnır 

Oe <: n vcnn<'Sl muhtem d 

General De Gaulle Eden'le 
görüştü 

Lonclra. 28 a.a M 
!arın ş fı General De Ga 
rid)'C Nazırlığına ıtıdcrc:k Harıcıye Na
zı rı M l dcn'le ızönı~· tur. 

Vaşington'daki görüşme. er 
Vaşington. 28 a.ıı. H n -

<İ}c ;-.;azın M. Hull, bu 
ıoplanttsında, fransız mum Sllletı e 
mıirnkerelerin İ>İ giıtiğini ve Şjm.ıl Af
rika fran ız hC)cti 47 sınd3.fl Dulireuii 
ile konıı}nıab.rını l()pl:uıu ıı gelmek u:ı.e
re rarıda bıraktığıru !IO)lcmi~tlr. 

Muharip frruısızların Amcmm'd-tki 
miimesilli f. Ta icr bu sabah Aml' 
ıı:ı.r;;ci)e Mustcşan M. '\'i cllc:; ile gonış
mu ıur. 

General Giraud fr.ansız 
tabiiyetinden çrkarıldı 

\'ıidı}, 28 a.a. - Bu~nkü rcsml ga -
Ldc General Giraud°}'1 fransız ı;·:._1tııı<ı,., ... 
lığından ~ı'karan bir kararname neşret -
mi~tir. 

Acı bir kayıp 

Ahme san 
Tokgöz öldü 

( Başı 1 inci sayfada ) 

Nis'te vasak bölge 
Bem. 2S an 



-
I!._-

lus Ekibi deprem bölgesinde 

Niksar'a giderken 
iki yüz yıllık Talazan köprüsünün 

ıısan boyundaki taş korkuluklarını 

sağa sola savrulmuş gördük 
( Daşı 1 inci sayfada ) 

G(ill"d ğUmUz her şey, 50 kilo
metre ileriden başhyan !acind n 
habersiz gibldır. Fokat karşılaştı
tımız herkes, oralardan bir haber 
setlriyor. S it yıınımızda kalan sı· 
ra dağlarda keklıkler ötUşUyor

lar. 
Çllkoru'dan sonra daha dik yo-

1ruflar başladı; d ha s rp b r tabi
at içine gird k. Şoför, en uzak 

ktakl sırtı g8sterıll: 
- Oraya vardığımızda, de.dl. 

Nlks r'ı gorebll ceğiz. Kelkit vo.
ttial oradan başlar. 

Kelkit vadisi, uğursuz bir boy 
olmu tur. N k r ve Erbaa bu va

nın lçlnded rler. Mutehassısla· 
n, ge en yers r ımıncl n sonraki 

bna tleri de, bu va.dinin t hlıke 
l~~~!iahası olduğu Uz r ndeydl. 

Son fac , m tehas lan sadece 
ldetml tir. Yere bir ol n köY
ve kıızal r Kclklt'in lkı tara. 

da 15 ~r kilom<'trellk aha lçin
irler. Biz. şoförUn gösterdi i o 
sek noktadan 30 kilometre ge-

likte bir mezar g(irecektik. 

ADİ sis lçlndeydL Işıklı 
günlerde Kelkıt bu yüksek
lerden ne güzel parlar, kar. 

bir dere içindeki Niksar ne 
n sörünUrclU. Fakııtı sis orta
bulanık bir renge botrnuş

Tablat, yıkıp yaktığı yerleri 
erden silmek için bUtUn vası
nı kullanıyor. 
attıklanna göre Erbaa'da da 
r gilnü, yerlerde y&nklar a

adan önce koyıı bir sis varmış. 
lı fncla. bu perdenin altında 

1.-.-... - .... nmıştır. 
elklt ırmağı UstUnde. ka1"11 

JraJuaya iki yol vardır. Biri, ve 
'rmesi, Nıksar kosabasının 

~/1Nli!lllıen önündeki eski tahta köpr\l" 
yıl önce onun Ustunden ge<;-

0 zam n gilya sağlam kal· 
; fakat esniyor, gıcırdıyor, 
yor, üstUnılen geçene kor
verlyordu. Bu seter, bUsbU· 

kullanılmaz bir hale gelmiş, 
muş, bir ganp ~kil almış. 
onbeş kilometre yukarıdnki 
tq köprUden geçtik. 

8on depremin ilk kurbanı bu iki 
yıllık Tolazan köprUsUdur. 

bir kuvvetin yerinden sClkemi
aanılan lnsllll boyundaki taş 

lfııırllaıl:akların sap n ta§l gtbl sağa 
savruldutunu g8rmek lnsa· 

ence haşyet, daha sonra. hiç de 
kadar ıetlam olmıyan yerler 
korku verıyor. KöprUnUn üs

yanklar peydnhlanmırştır. 
!lerldeki BuzköyU, tuzla buz ol· 

r. Bu köyde ayakta tek bina 
ezslnız. Sagıln kalan Ev

te kırk ev vardı Kazanın bi· 
u, SO ev ve 4 n\lfustur. 

Pakat garipliğe bakınız: bir top
lak yanğl soldan çekmiş, şoseyı 
:aıtadıuı kesmiş tam köyün ortalık 

nden ceçmiştir. Yarım metre 
lnıiş veya toprağa girmle a

lar bunun eserıdir. 
Biraz Uerlde ustUnılen hilA sı-

butular tU en bir su da bu son 
olmada peydahlanmıştır, 

İHA YET Nıks r •.• 
Facıayı, 47 ölü, 120 yaralı 
ile savu turan bu sevimli 

bed 425 le t mamiyle evsiz 

Eı keril y11lt111111l/a ''"''"" ıopr.Jı 

daşlannın enkaz arasından c;eklp 
c;ık rdıkları onbaşıdır. 

Erb ıa şu önUmüzcleıkl ovada ... 
Yarım saat sonra orada olacağız. 

Kemal Z. GEN COSMAN 

1 Portekiz' de yere inen 

amerikan uçakları 

lizbon, 28 a.a. - Pazar sabahı Vila 
Conıe'da mecburi bir iniş yapa.ı iki mo

torlu iki amerikan askeri uçağından hat
ka oğledcn sonra diğer iki amerikan 
bomba uçağı <la acavem hava meydanı· 
na ınmek zorunda kalmı$tır. Bu uçıık • 
!arın jkişer kişiden mürekkep olaıı mü • 
reııebaıı uçakları yakmak isıemi$1ene de 
Portekiz ıandannalan buna mani olmuş· 
ıur. 

Aynı saatlerde beşinci bir amerikan 
askeri uçaı;ı <la Sanıa Cruza iıunişıir. Bü· 
ıun bu uçaklar musaderc edilmiş ve mu· 
rerıebaı ozaJıına alınmıştır. 

Yukarıda : toprağm yarıl
drğr yerde oluğu gibi bir 
metre yükseğe kalkmış ve
ya yer geçmiş ağaçlar var
dır. - Aşağıda: Tala7tm köp 
rusunun insan boyundaki 
korkulukları sapan taşı gibi 

sağa sofa savrulmuş, 
dağılmıştır. 

lc.H.P. Viliyel 
kongreleri bitti 

(Beşt ı iod sayfada) 

nele vatandaş ohnalt ~. Bedri. Nedim 
Güuıil: Ticari ahük, -.fıa ı-rtili· 
oin ödevleri, Ali Sami v-: Çocuk dava
mızın e~rı. Nivırzi Tmlc Yübelen: 
Yobul taltbc~rimiziıı konıornuı, Refi« 
Ahmet Scvcngil: kaybolaıı sıaınaduun ı. 

ıın ihyası, ibidelef', :ııaan< tedıiyesi gibi 
oncmli )'Ur< tllvalarını Parti yönünden 
clerni,ler, dileklerde bulunmUflardır. 
Kongrc)e ra(>ılan t~lif üttrine ba.,ta 
Milli Sefimizin nutuk.lan olmak üzere 
bu k.onu,nıaların ve kongre zapcımn ba· 
~•ima.~ kararlqtırılmıştır. 

Oç güo süren kongreyi batta vilireıt 
ve belediye ericanı olmak iızerc, Üniver • 
site Rstör, L>ebn ve profesörleri, umu
mi meolis Azası, baoka müdürleri, bütün 
basın meruupları ve tchrimn.de bulunan 
mebuslar ta«ihecmiılerdir. 

idare heyeti ft kurukay delegeleri 
seçimiııdeo IODC& Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lütfi Kırdar - alarak: 

"- Huzunxaızxia söz söylemek için 
hazırlanmış değilim. Yalnız, duygulan • 
mı biıbç cümle ile belirtmeluen kaıdi • 
mi Mamıyorum. Parti'de yetİ$1ftİf bir ar· 
kadqınızım. Vttdiğiniz direktifleri mem· 
nuniycıle yerine getimıiye çalıpcağuna 

emin olunuz. 

Kongreım, Parti hayatımda gördü • 
ğiim kongrelerin eo güzeli ve eo verim· 
l~i olmuşıur. Bir partili sıfatiyle aranız

da bufonmUıtan kendimi bahtiyar addedi
)'Orum.'' daniı ve tezahürat!~ aUutlaıı • 

ULUS 

Parasız giyim 

(Başı ı fod sayfada) 

Mersin Jml'PU, Nazilli 2TUPU. lzmlr 
ııruııu. Ankara ırnıPU. 

Mart ayı lr;1nde eıi<ek elblaelfk ku 
mu t.evzM cLütünülen ıuup sudur : 

İstanbul &TUPIJ. 

Sonkfınun ayı lclnde klldm &cin e bl· 
eelik Jcumaı tevzti düşünülen RTUı>lar 

tunla.ııdır : 

D!yaı'bnkır &TUJ>U. Erzurum SITUJ>U, 

Trabzon anrı>u. Malacya arupu, Gazi • 
anteı> ııruı>u. Adana ırrupu. 

Mart ayı 1cmdc kadın tein elbiselik 
kwnaş tevzlt dü6Untllcn ırruplar ŞUn -
IArdır : 

F.skleehlr ırrupu, Antalya ırrur>u, E -
dlme ıırupu, Hatay ırrupu, 7.onıruldak 

ırrupu. Balıkesir sı'nlPU, Sivas ırrupu 

Ma.ımı ayı içinde kadın için elbiselik 
kumM tev7.11 ıtı:ıı!ınUlcn irf'UPlar ıun -
ıanıır : 

Samsun ırrtıP\I, Konya gnıpu, Ko;yscrl 
grupu, l\lcn;ln ırrupu, Nazllll lrr\IPU. 

Temmuz ayı !cinde kadın len elblse
lıDc: kumaş tevzH dUıUnülan ııruı>lar ıun
lardır : 

tzmlr ırruı>u, Ankara ırruı>u. 

AA'Ustos ayı iclntlc kadın ıcın elbise
lik kumııt tez:tl düıünlllen ıtrııP ıudur 

• 
tıııtanbul lrl"Uı>U. 

tktnı-.H<Anun ayı lcin<H! kadın ve er -
kek !Qin ayakkabı tevzll düıünUlcn 

ırrurııar ıunlardır : 
owa.rbnkır ırrupu, Trabzon ırrupu. 

şubat ayı içinde kadın ve erilek ıcın 

n>-akkabı tevzll düıUnU!cn ırruplar ıun· 
1.-ırdır : 

Erzurum ııruı:>u. Malacya grupu, G11· 

zlnnteı> ırruı>u. 

Mart aYı içinde kadın ve eri<ek kin 
ayakkabı tcvzlt dUşünlilen ıtruplar aun· 

!ardır : 
Adana KTUJ;>U, Baltkeslr ıtnıı;>U . 

Nisan ayı lçlnde kadın ve erkek h: n 
ayakkabı tev;ıU duıünUlen ırruplar tun· 

la.rdır : 

~lr ııruı>u. Kayseri ıırupu, 

Mayıs ayı lçlnde kadın ve cri<:ek wın 
eyakkabı tevzU duıüniilen ııruı>lar aun· 

!ardır : 
Slvu ıtruı>u, zonııuJdak ıırupu, An -

tal.ya ırruı>u, Hatay ıırupu, Mcn;ln ııru· 

pu. 
Haziran ayı iç nde kadın ve erkek 1 • 

çln ayakkabı tevz11 cillşUnUlen gruplar 

ıunlardır: 

• Samsun ıtnıı>U. Konya irl'\ll>U. Edirne 
&T\lf>U, 

Temmuz ayı idnde kadın ve eı1rek 

'°'11 Q"akkabt tevzıl1 dlli.ünülen ıınıı:> au· 
dur: 

tDnJr (ITUllU. 

Atwıtoa 6Yl kinde kaı:\m ve erlrek 

~ ... w bt t.eYz:lıl do.<lnülen e1'lP 

IUdUr : 

Nazdll ıı:ru ... 

İ\ltU9r1lt .,. 1dllde k.adln Ye eı'kdt 

ielıı aya,ldcabl ~ ~ tıU

dur : 

Aı*ara ıınıııu. 

S<JnkAnun aıvı Jıc!lnde kadt'1 ve eıicdt 
tçın ayalckabı tew.ll düeUnGlell ltNP 

IUdUr ; 
:tatanbUıl ırMJPU. 

Bundan bir mUıddct evvel resmi ve 
ıründcltk gazıetelerle bu mevzu haldon· 

da rıeerolunan tal1ma.truunedc :rutıcan • 
da yazıb bullunan trNPlara halla( v1!4Wet 
..-e kuatıaJarm dabfl tıulundvtU ~ t 
edtımle bulunmnkta 1dl. 

K11dınlaTa ven~ okul ayaldcabı • 

!ar yWaıP.k l9k.QeU ve tantezt aYR'k:kllhı 

nlmıyncak llltt'ni~ numarada ~ • 
k're vert\En ayaıklta'bılarm ayrıı olacııAc -

br. 

çalı,,na sonunda, vazıifesini iyi başarmış 
insanlar hwwunu duyarak dağılıyonı7. 

Çok decğrli arbdatların, i»coo kıymeı· 
ıe konular üzerind~i konuşmaları, yeni 
idare heyeeiniJ!C ü-rerinde sevinçle çalı • 
şılacak vuife ve direktifler venniştir. 
Bunları başannıya amız, -•z çalışaca· 
ğız. ftinudınız, irşatlannız muvaffakı~ 
ıimizin $1rrı olacaktır. Hepinize hem 
kendim, hem de arkadaşlarım adına te • 
P1cür eder daima mw:aharet ve irpı • 
lanruzı rica ederim." Alkı~.arla karşıla · 
nan bu s&lcrden ~ra kongre çok miı • 
kemmel bir hava ile dağılcnıı, akşam Ü· 

mıııır. zeri delegeler şerefine Taksün Gazlno • 
Kongre kapanıttndan önce Pard Rei· 5Uflda verilen ve hütün l~tanbul'lxı ma • 

d Ür~plü de sö:ı almış ve demiştir ki: nıf idari, aslcerl eıUnİ) le, ilim adam • 
" Eşsiz Milli Şefimizin iıtirak lütuf· ı larını, matbuat ileri gelt.-nlecini toplı)an 

lari)le mü.\ınna bir kıymec kazanan kon· çay ziyafetinde samimi temas ve ha bı • 
grmıizi biıiil)'Onız. Üç günlük dolgun hallerle konJ(re ku<lanmışıır. 

z k lmı tır. 724 aile de evi· 
pemlyor: ted r ın olmuştur. 
~ yıkılmak, ba lanna çökmek 

esini, her haliyle ihtar edl- KORKU 
- Öyle İse Pidtcring'io oturduğu e

vin önWıc giderek orada bekle> İn Jaha 
gelmediyse hile elbette gelecarir .. Evde 
yalnız kaldığı zamanı kollıyarak girer 
kendisiyle gönışürsunüz •• 

Yazan: Car/ton W allace Çeviren: Ş. T aylan 
T efrika No; 43 

Sıe' e ıckrar içeri girip Pidcering i 
arau bulacağı ~upheli idi. Sandiland bir 
kere "gııu" dcnu~ıi. !iıüd}oyu baştan aşa· 
ğı ıclc başına ara~ıırahilmcsine de imkiin 
yokıu, hem taıcn bwıa musaade de eı · 
mezlcrdi. fn •>t i vakit kaybeımeden bü· 
ıün olup biıcnlcri Hou ıon'a bildirmek· 
u .. Bakalım o ne diyecl'Xti? 

Sıne, Hou ıon'a buradan telefoo et· 
me)'I d d~undü. Fakat o da tedbirsizlik 
olurdu.. Konu,malarının ba~alan tara· 
fından dinlenmesi ihıimali vardı. En iyi· 
i yolda ılk rasılıyaağı posıanedm tele-

fon etmekti .• 
Sıeve buna karar vereıek oıomobiliııi 

\ürdu. Bir mil kadar yol aldLkıaıı $0nra 
bir posıane>c ra!>tladı. Ve ornd..n Argu 'a 
ıelefon ederek Ba) Housıon'u aradı, ada· 
mı takıbc ba,tadığın<lan Pickering'in oıo
mobılinı parkta bulduğuna kadar her te· 
~i olduğu gibi anlaıu ve: 

- Simdi ne yapayım? diye 50rdu 
ı\caha polise haber vermeli miyim? 

Houston: 
Şimdilik polise duyunnasak daha 

iyi olur. diye CCV84> verdi. Belki kendi 
lıendwhA" ilin içiodeo gıbuık mümkün 

olur. O zaman ilk evveli bütün meseleyi 
olduğu gibi biz DCJrederiz. Siz ,uudi B. 
Pidte.ring'i bulmıya ve ooooJa yakıız 

olarak gönışmiye gayret edio- Sindi • 
land'ın söyledikleri üzerinde fazla dur • 
mıya değmez.. Bakalım ası! Pkieriog ne 
diyecek.. Ma<lan ki ailih.ı kimio çekti • 
ğini o gÖnnlİf vakayı onun ajzıodan dio
lemek daha doğru olur. Öyle değil mi? 

Yeni bir iJ)e vazileleındiriJdiğioc Sıe· 
ve'in fena halde canı sıkılmı1tı. Anık 
Marilyn'in yanına dönmek için sabtnıız· 
laıııyordu. O da kcndi5İni her halde :me
rak etmiye bqlamlftl... Aynlırke:n ona 
çabuk döneceğini vadettiği halde kendi· 
ni olaylara kapcırarak adam akıllı geç 
kalmıştı_ fJi bqıodaa savabi.lmck iiıni • 
di)le: 

- Peki ama... dedi. P idcering'i nere· 
de bulacağımı bilmiyorum. Sandiland 
omxı gittiğini s<J)·lcdi. Halbuki otomo · 
hilini paıilta gördüm. Kapıcı onun dai · 
ma otomobille ,Relip giuijini söyledi. Su 
halde s.ndiland'm $ÖZierine rajıneıı Pi· 
ckering'ia hlll •üdreda olduju aalaıı · 
l•)'OC- Onda da benimle ~tna 
mani olu)U'Mıır .. 

Steve istemiyc istemiye: 
- Peki.. demek zorunda kaldı. 
- Neticeyi gene b-. telefonla bil· 

diri.niniz olur mu? 
- Peki efendim •• 
Telefonu kapadıktan sonra rehhcri 

açarak Pidtering'.io adresini buldu. Ce • 
bin<kki k üçük deftere kaydettikten sc.m· 
ra postaneden çıkarak tekrar oııomohile 

bindi .. Aktörün oturouAu "*8ğın lıa • 
ııııda durdu. inerek evi bulclu •• Pencere
lerde hiç ıtdc yoktu. Her halde Pickering 
daha evine gdmemiııi .. 

Steve otomobilini yanda bir sokağın 
içine bırakara4c döndü, ilerde ba,ka bir 
evin kapmna gÖZe görünmiyecek gibi 
gizlendi ve bddenıiye başladı_ 

Anıdatı epey :ıaman geçtiği halde hi· 
li gelen giden olmamıştı. Steve'in ya • 
vaş yavq canı sıkılmıya başlıımışu. Tam 
ıekrar Housıon'a telefoo edcrelt durumu 
bildirmire kuv verdiği bir sırada köte
)"i ço4t iyi tanıdığı bir otomobilin döndü· 
ğünü gördü ve biı)-ük bir dikkatle için· 
den kimin ineceğini gözkmiye başladı .. 
Otomobil Sıeve'in tahmin ctıiği gıni 

Pi&ering'in evinin önünde durdu. .ı\ktor 
ya.lnıulı. Otomobildef atladığı zamao }'Ü· 

zü tamamiyle fcocrin ıt ıiına geldiği için 
Steve renginin sapsarı, bakışlarının lcor· 
kudan ~ oıdujunu iyice faıketti. 
\<lımlarım ,üriiyerS evine girdi." 

Stcvc de. .. - dıııkSa dq bcklc • 

CEMİYET HAYA Ti 
l.:!"llllllll1tl.Jlllltltllllllllllll(lll11111111111 

'_i D O " • Toplantı 

TUrk Maden Mühendisleri Cemı 
yetinden : : 

Türk Maden Mtihendısleri cemı- : 
yetinin 4. 12. 942 t ırıhlı kongr!'sl : 
ekseriyet olınadığınctnn 4. ı. 1043 : 
pazartesi ın!nU saat 15 e bırakıl - -
mı~tır. : 

Cemiyet salonunda aktedilccek -
bu kongreye .ııayııı az ılarııı sClzU _ 
geçen gün ve sa ltc te rifleri ve : 
imk!n olmıı.dıbı takdırde de Zon - -
gıılduk'ta bulwıan ark el !ardan bi
risine vekalet verdiğine dur cemi
yet riyasetine bir mektup vey tel· 
graf göndermeleri !uzumu ilan olu. : 
tanzimi. 

TUrk M den MUhcnılıslerı : 

Sigorta AncŞirketi 
Yurdumuzun en büyük ve c sigorta ş'rketici r n •• 
Doğan'ın yapmakta olduğu şekilleri: 
YanO'ın - Hayat - her•ncvi J otomobil - sirkat ~e teli$ ..... 

dolu - zelzele - nakliyat - de."l :karada nak <".ro 
harp tehlikeleri - Dogan Sigoıetin'n; hayat tarn 
!erinden bazıları. 

1 - 10 iratlı aile sigorta: 

2 - Cihaz tahsil ve terbiY4sı. 
3 - İki başlı sigorta - karı 

Ruzname : 
1 - Açılış. 

Cemiyeti 4 - 15 sene müddetli hayaalannda 
: sene müddetli hayat sigortalar) 

18 ve 20 

2 - Kongre riyaset divanı seçi. -
mL -

3 - Geçen devreye aft muame- -
!Atın kongreye arzı. ~ ıllık r porun _ 
okunması ve 1 laro heyetının ıhra ı. : 

4 - Yeni idare heyeti seçimi. : 
5 - Yeni devreye oit b ıtc;enin : 

"Müemmen Temeltu ve No: lu tarife,, 

DOGAN SİGO SİRKETİ 
tanıı:Lmi. : ış 

6 _ cumhuriyet Halk p rtlsı _ A'lltara'da beton binalar Üzerine 2 llrtalan yaıvn°ışn 
blıyUk kurullayınn delege seçilme : maktadır· ııak w 
si. - Yurdumuzun diğer şehirlerinde bulunan ~Jakiıuzi hi 

7 - Arzu ve dileklerin tetk ki. 
8 _ Kapanış 3054 _ b.ir. masraf ihtiyar etmeden AnkaTa'da sigorta ettirebilir-

: sın z. - Ecnebi memleketlerden yurdumuza gelecek her neri 
: malzeme; nakliyat ve harp tehlikelerine karşı ısigorta ecı: 

Arkndaşımız Bursa mebıı u S ıdl - l" / 

Mutlu bir doğum 

Konuk'un evvelki gUn s ıbnh hır o - ır. 
ıu ılllnyaya gelmıştır. Yavruya m:un : Doğan Sigorta Şirlketi kuvvetli teknik teşkiylatiyle Ler 
omur, ana ve babasına a detler dı- : miışkülünüzü halleder. Aşagıdaki adreslere müracaat. 
lerız. --

Doğum -
-Bay Kii.mil •r ylan r'ın bir krn ço· : 

cuğu olmuş ve Sevcl:ı adı verılnıi • : 
lir~ Gene yavruya uzun ve mesut bar -
hayat dileriz --

Açık teşekkür --Eşimi c b<>cı AskC'rl : -------------

Doğan Sigorta ~irkefi Umumi Acantası : 
Saim K1Yılumlar Telef on 3659 
Anafartak r "ıh ası 100 

Doğan Sigorta Şirketi T ~ k Bürosu. 

Koçak Han Teefon: 2687 Ulus meydanı. 

----------- .. - -- ---- ~ 
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Pasifi k,te japon 

gemileri batırıld ı 
Melboume, 28 a.a. - Cerıuf> baıı Pa· 

!iüği ımuttefik umumi kacarıcMıınwı ıd> 
!iği.: RıırbaıJ: bomba uçak.Jerımız dün ge

ce Rahaul limanında b'CJJÜ.lwİ ve t~i 
~le lıJooıb~l:ırdı.r. 1 'i.000 eonlük 
olduğu tahnıisı oo ilen bü)-iik hir taşıı ı.:c
mi~ine •tam i$lhet kayc.ı...dilmfş ve 1K"7ai 
yana )'8ılmlt bir halde bıraloJmışuf'. Se
kizer bin tonluk olduğu \\anılan orta ~ 
}oiiklükte iki Jıid>in alevler içinde oldu· 
ğu J:ÖrUlmüştur. F.lvcrişsız l\llıva arıları 

neticelerin Jamami> le ı;orulmcsini imkan
sız hale kO}mu, olmikLa beraber, başka 
birwk haSMlara da sdx:p olduğu sanı!· 
ınaktadıır. 

Saint Gcorge kanalında s&i:z hin ton
hık hir ıi.caret vaf'Uruna t\\alıedcr ka)'llc
dl Jmiış ve alevler içind~cn ~ ta· 

raftndan t~editrniştlr. 

Kalküla sekiz günde beı 
defa japonlarm 

hava akımna uğradı 
Y€nl Dcllt1, 28 a.a Bu h :ıce· 

red n hlr tc'b~ e ııör , bu snbüh crı-erı 
b kaç dü nn ucaA-ı Kalıctltn bu ges.ı 
tızerınc en 'bir hU<-um y mnı1 -
tır. Bu h tam t t hCll ii~ alı-
nııun6rn ıııtır. Fakaıt t>ltrcn l~ ı.öre, 

m~CU' b m:ıhaldc b\r bonıbanm 9ebeP 

olduii'U küc1lk btr yangın sürat1c son • 
dQrl1!m(iştUr. 

Son akrn da büyük 
ölçüde olmadı 

Yeni I>clhi, 2fl n-.a. - Jaıpottlllmı 8 
gun ıçiııde hl'şinci defıa olarak lı" !'kuta'· 
)'il yapııkları hava aknıı haUc:ında Yerı • 
len son tafs ı;ı bu Dkının d ı klt\Ü. ol • 
çudl· olduı:umı b' climıd<tcdir. Henı;ak 
si"11 · şc ıcşıkil.iıı m!Klunı, şdlf"iı; 6 pa 
z.ı.rını ziyarcı ettikten ..onra yaı)(ıjl.ı de
meçte hütıin bu pazarkınla İ}krin mem
nun t'!.lici hir ~de dl.-.'am t.'triwrıi htl· 
ılirm~r. 

KAZALAH 

Lolrornbil alınacak 

Bohadın Bclcdi>e Hcisliğindco : 
Nafııı Vckllctu?tc! Aıusaddak ~ 

mucib'ııce (21685) frra bedeli kqıflı Bo 
<adın kasaba ına alınacak noımal takaat 
>uz, <laiml -.eaz.ımı ı atı ııo, ı;.t.'ÇİCİ az. 
mi ıakau J4tl be)~ ku~'Ctinıde bir kılaP 
mobil ve d ruımo, W;\IZJ ıahloMı _........ 
'\e de ıJıme bnununun 2 İocİ .-kW 
muubince lkapa.1.ı zarf u:.fit4e ~.nt.DC)~ 
konulmuşıur. 

1 - E'bhıe ~t'i 25-12"'42 
rihindm itill3ırelt 26 gündür. ihale i4 

943 perşembe guııu &a:U 14 - Dol-ıi1 
de bel('(f ıı: cııciWcrurıde yaptlaaııkttr. 

2 - J~ ~ §CraMi "-' 
~i hai1. olduklarını \OCliaİJııi ~ 
ye i.lc4sbata medxırduclar. 

3 - 1 aJ plerın ihale gunu ~ 
sa;thndcn r :saat cvı. eline kadar 
lttUll ve 'w 7 ,S teminatı mu..-;ı;kkaee 
lll ve ıcldii ıındwtuı>ılaı-uııı -.umene 
11111 olmaları lizımdı.r. 

4 - .Eldur.ik profe5ini ve pr 
ı;dtmek '\le fazla oMWüıaaı alaıak • 
!er BclOOi)'C Retsligınc lmr.t<:aat 
.lirler. 

Napoli akı n ı nda 

600 kiş i ölmüş 

"'llll lllllllllnlllllnmnmtl~ T•pıu fenri .-narııc ve proj 
: • ııi bclcdi)'Cıderı on lira beclcl mukabi.1 
: Yakında Ankara mevsi- : alahilccelderi ilin olunur. 

: min en büyük filmiyle --
Zürloh, 28 a.a. Burwa ge ('ID ha- : 

karşılasacak -- -----
Cihan harbini -------

herlere göre, 4 İlldcAnund ı N pollye : 
yapılan ııkında en a2" 600 kişi ölmtiş. : 
400 kışi de yaralanmıştır. Lımnn <;e\'· : 
resindeki hasjlr çok büyük olmııc:.. : 
tur. Gar, birk ç f brıka ve yüz ka- = B -

ı - ilmediğiniz bir m vz -
dor ev tamamly e yıkılmı tır. : İçerisinde milyonlarca I ra : 

İsveç'te bir propaganda 
balonu ele geçirildi 

: sarfedilerek hazırlanan bu : 
filmin baş artistleri : --

(ı«aı . ı ıoi?) 7'172 

t lıayv nlarda 

Uyuz ve mücadelesi 
Ya an: Prof. Dr. 

H. Şukru O y t u n 
125 kuruştur. 

470 

Stokholm, 28 a.a. - isveç aj:ınsının 
Kalmar'clan aldığı bir habere ı;orc, Js,eç 
topraklarında hir inı;iliz propaganda ha • 
!onu bulunmuştur. Bu balona asılı hc$ 
ıoma içinde bc)'lınn:ınıelcr ve infilaklı 
nwldclcrin bulunduğu \C balonun lwcç 
askeri makamları tarafından mı.ısadere 
edildiği il:he cdilmekıedır. 

-
~ Gary Cooper § ~I 
§ Barbara Stanvick§ 

di:ktcn sonra. arkıuından ı;iııi. 
Daı..id Pidkering uçwıcu kaııa orunı

yordu. Sı.eve asaıbİ>re binın<.'<Iİ" Merdi • 
veolerden çıkma}ı tercih ettı. Üçiuıcu ka· 
~ varınca kapının uzerınJcki kµçük kar· 
ıı okudu. Evet aktor burada otwuyordu. 
Zile bastı. Bir müddet beklediği halde 
kapı 2Ç1lm:ıdı .• Stevc zilin bozulmuş ol· 
nıasını d~ yumrukla vumllt) ı dü· 
~u. Tarn elini ıkaldını1cm içl'den J>ı 
ckering'in sesini <lu du. Koı1rudan l.:ı ı 
lan bir sesle: 

- Yemin ederi ki oruı h r 
Jcmedim." di)-e bağırıyordu .. Vıı lahi he 
bir şey ... ah .... ben. .. aaahh . 

Steve kapıyı )'Wnrukl m 
Gene aradan bir zaman 

kapı açılmıycırdu. 
Sıeve: 
- Açınız! di>e bağırdı .• Yoksa po • 

lise haber verirım ... 
Ve dumıadan kapıyı yumniklamıya 

devanı etti .. 
Nihayet kapa açıldı ve ıistü batı ~ • 

m iz bir uşak g5rıınerek: 
- Bi" şey mi iı;ıtfyorsunur? 
diye sordu. 
Steve aralanan lca(lt)'A yaslanıp açmı

> a çalı p.rak: 
- Dtthal Bay Pidcering'le konuşmak 

istiyorum, dedi. 
u~ arkadan kapının onune ayağını 

koyduğu için Steve içeri gımıİ)'c muvaf· 
fak olamadı .. 

- Bay Pidcering'i ~nncliyim .. he • 
men .. çabuk .. diye tekrarladı" 

- Bay Pickering ewle yok efendim .. 
- Yli.aıı ısöylU)'Ol)~ .. O.owı uı.o-

---., ı 11111 11111111 111111111111111111 r 

mohllle gd.dı ını gordüm içen 
Ben de arka~ınd n g ld n .. 

- Bay Pıdwring evde yok dendim 
Seyahate çıktı .. 

- Seyahate çıkaca ını hiç wyleme • 
mi ıi.. 

- lfrdcn karar verdi eferıd'm.. Ne 
zaman eke ı de hcllı de · J .. 

- Yalan >} uyor unuz.. Biraz evvel 
İçeni'° onun ~c~ı i du)"Üuaı. !~rakın ıçc-

l1: 

- Kim olduğumu anladınız değil mi? 
Simdi E:iızdliklc ~n ırrncme razı ola· 
cak mısınız, }nku polise haher verıp :zor· 
la gınncmi nıi liıiyo nuz? .. 

Adanı hala ~lduı rtli}or<lu .. Niha 
)el kapı)'I açarak terbı)clı bir ta\lrla: 

- Size yanıldığınızı tekrar ederim ... 
<k-di. Bay Piclcering C"cle yok.. 1 ıııı ·i· 
ni:zi so) lc<li iniz ~ de lı r hal(le onun 
se"i de ildi.. Ama ma em iki hana in:ın • 
maki tcmi}o~unu:z •. Buyurun kendi ı;oz 
terinizle görün. 

Sıeve içeri inli ve kend'ni bir antİ· 
$3tllbr'da buldu, Bütun odalar.uı kaptla· 
n buraya açılı)-ordu .. Birer birer hepsi 
ne girerek baku.. Bir yan<! n da sok k 

(Soma var) 

-( 29 İlkkunun/1942 )-

.11 
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2245 

22.50 Yaruık Procrıun ve ~ 
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al k saat evvel Mp. Sa. Al. 
Memur ınaca kanlığına vermeleri. 

lacaklar 

/ 

ıı görülebilir. t.a-
ber teklı; nunııuıeı ilk temlnatlarlyle 
ıaatten bir i;klilf'rle saa.tte gelmeleri. 
onı. baş _ o. ııa 7097 

lebilir. tstekliler.iııı lnuaö'Yerl vakitte ı 
müracaatlan. Sığır eti 50.000 kilo 125 
kuruştan, ooml.natı 8750 lira ihale gü
nü 6-1-943 saat 14 te lkoyun eti 12000 
kilo 150 kuruştan t<>mlmatı 2700 lira 
tarihi 6-1-943 sa.at 14 te. (11068) 7107 

Bina tamiratı 
4.M.V. rlen: 

" lira 35 Kr. ke§if berlelli An
bına ıamiri iı:ıi 6. 1. 943 çar

inU saat 11 ele pazarJıkla 
ektır . Kati teminatı 522 Se' .ry9tur. Keşif ve tarma

- ., .. satın alına Ko. da gös
ekıılcrln ihale gün ve sa

\\ __ .M. V. 4 No.lu satın alma 
!ıis'/\mıına 2elmeleri. 

( 10881) 6959 

Hava gazı tesisatı 
yaptırılacak 

M M Vc-kftletin<len : 
413 lira 44 kuruş keslf t>ede~ll hava
zı teAlılatı l&I H-1-H143 cum;ı ı1esl ı;:U

U saat 11 de açık eksiltme ile ihale e
tıe<:-ektlr. tık teminat mlktan 31 lira 

kunı.&tur Kl'611 ve :;artnam<'Sl her 
n göıttcrtllr. Isteicl11•'ıin ihale gün ve 
tl:ndıJ M . M V. 4. No.lı Satın Alma 

6984 

Ecza alınacak 
V ekA.letinden : 

Pazarlıkla aşağırlıı cina ve mik
n yazılı (6) k,ılem muhtelif nevi 

alınacaktır. Her kalem ecza 
rı ayrı ihııle edilebillr. Hepsırıe 

tahmin eelilen bedi:! 16375 lira olup 
ti teminatı 2406 lira 25 kuruş -

ıır. 

İhalesi 5. 1. 943 sah gllnll saat 
5 tedi $artnamesl her gün komls 

da görillebilir İsteklilerin kati 
'[1.İnatlarlyle birlikte belli gün ve 
ır te M. M. Vekaleti 5 numaralı 

alma komisyonuna müracaat -

Miktarı 

dö belladon 
(10956) 

7 kilo 
• 200 kutu 

100 kilo 
100 kilo 

50 kilo 
200 kL 
7003 

Ecza alınacak 

Pazarlıkla komisyonda mevcut li~esi
JIÔl'C '2 kalem mı.ahıelif ecza satLn a· 

MCakfır. Hepı;ine rahmin edilen bedel 
810 1.in olup kati teminatı 422 liradır. 

esi 6. l. 943 çarşamba günü saat 15 
• . 15teklileri'fl heHi ı.,riin ve saatte M. 
Vekaleti 5 No.lu satın alma komisyo-

müracaatları. ( I09{ı8) 7006 

Mefruşat malzemesi 
alınacak 

Jııf. M. VekA.letimlen : 
Aşağıda cins ve mikt:ın yazılı 

1 kalem mefruşat malzemesi 4. 1. 
4.3 pazartesi gilnU saat 11 de pa
arlıkla sntm alınacaktır. İatekll -
•rln belli gUn ve saatte teklif e
ecekleri fiyata göre kati teminat
ın ile birlikte M. M. Vekiletl 3 
lo. lu satın alma komisyonuna JtCl-
\ıeleri. (10964) 

Cinııi Mtktan 
}stu camh yazıhane (resmi ı:ibi) 1 
~oltnk (Vekil.et tipi). 3 
Si(t'ara twhpRBı (VekA.let tipi) 1 
'lpra tablası ,. ,. 1 
1:Tblııe askısı ,, ,, 1 
0oırtmıuıto " ,. 4 
::>097a dolabt • 1 
"baroajl;ı .. " 7 
• (10964) 7007 

Kavurma alınacak 
M. M. V. 1 No. lu Sa Al, Kom, 

dan : 
1 - Garnizon ihtiyacı İQİn aşa

~ıdaki cins ve miktarları yazılı ka
'urmRlıır pıızıırhk .ııuret.iyle satın 
Jınacaktır 

2 - Koyun kavurması muhaın -
nen bedeli 54000 lira olup kati te
ııinatı 7900 lirarlrr. 

Sıfır kıı.vurma.sınm muhammen 
eli 40000 lira olup kati teminatı 

liradır. 

3 - Şartnamesi komisyonda ~ 
!'UIUr. İsteklilerin kanuni vesikala: 
riyle birlikte Ankara Lv. Amirliği 
binıuıınrl&ki komiayona müracaat • 
lan. 

CiMf koyun kavurma.ııı 20 ton 
ibate ırünU 1. 1. S.S saati 15 ıe. 

Cinsi: 81ğlr kavurması 20 ton l
~ alesl 1. 1. 943 saat 15 te. 

(10925) 7011 

Odun alınacak 

l(.cımı..von<19 mevcut evsar ve sart.nıı.

tröre beher k1Jown.a 6 kunıe n
tahmtn aıunan ~ ton odun 4. L 
pa7.arteel gün(l saa.t 15 ıe paza.rltk· 

ıııııtın alı'11acaktır. Venneıc ıstı~enle-
1800 Mrııllk kati UmlnaUarty1e blir
pazarlık ırUn ve sııet1nde M.M.V. 

l>fo.lu ııatın alma komlfiYonuna ııel-
~ (11005) '1051 

O stübü ve sabun alınacak 
k M. V. den: 
kom:Jıııyonda meıvcut eıvsaıf ve şart. 

elert ırereğl.nce 1600 kilo üstüpü 
~ kilo temiZll'k sabunu 5-1-943 
aünü 1188t 11 de pa7.arlııkla satın 
acaktır. Vermek lsti:ı.:_enlerlft tek
edecekJen fiıyatlara gore heaap e-

lert kati temlnatlariyle blrl1ıkte 
rlık gün ve saatimde Ankara'da 

M. V. 2 No. lı Sa. Al. Ko. na sel-
~ (11052) 7085 

Baz inşaatı 
M.M.V. elen: 

22672 lira 70 ku ruı.ı keşif bedelli. 
rılkara'da baz intaaaı işi 14. 1. 943 
~rt8Mbe gilnU saat 11 ele kııpah 
arfla ihaleye konulmuştur. İlk te
JnaU 1700 lira 50 kuru~tur. Keşif 
ilrtname ve projı·sı 113 kuruş hedel 
ıukllbilİ verilir. isteklilerin inşaat 
airesinden ehliyet vesikası almaları 
• nıaıe günü saat 10 a kadar teklif 
ıektuplarını .M.M.V. 4 No.Ju Sabo 
Jma Komisyonuna vermeleri, 

(11034) 7086 

Sarı vakete alınacak 
M. lı( v-.1etınden : 
Yapılan eltsuı.ıncsıne taltıi ~ 
betler kilosuna 650 kUr\14 fiyat tah -

*1 eıwen 7500 ktl.o sarı vaık:eta yool
lft 11-1-1943 e&rlamba. günü saat 15 

pazarlıkla satın aıınacktır. 

MWunınen hedell 48750 Lira olup kati 
mlınatı 7312 lira 50 kuru.tur. Şart.na
• .. numunesi her &lin 1<om~onda 

h111ebtJ1r. tstokıtwrtn tıem ııtln ve Bll

ıte A'*8rn'da M. M. Vcl<flletl 3 No 1ı 
l.tın Mina Komisyonuna ııe.lıınel~. 

(11008) ~ 

M. M. V. Deniz Mfü,w,,arlığından: 
Müsıeşarlık şubclcriode ınüııhal bu

lunan üç muamele memuru mahallUıe 
müsabaka ile en az ona mektep mezunu 
olmaık üzere üeretli memur alınacak ve 
ücretleri 3656 sayılı kamın hükümlerine 
göre tesbit ohınacakıır. 

Taliplerin 4-1-943 tarihinde imriha11· 
lan icra olunacağından ~ra.iti öğrenmd< 
üzere en geç 30-12-942 tarihine kada. 
Aııkara'da Dmiz Müsteşarlığı Zat İşleri 
Şubesine ve t~ıanbul'da Deniz Komuta.ı· 
lığına müracaatları. (2S94) 128 

(10947) 

Vaketa, kuru i' 
kuru incir al 

.ti ahacak 6987 
ız;;,_ Sa. Al. Kom. dan: 
-ıı "e ;Alld;rşamba günü sııat 15 

ınacak t 23/·usuıü ile milnakasası 
Al e ka.t sığır etine talip çık· 

İzmlr Lv. Amirliği Sı ~ 5 • Ko. darı: YapıJ'iı maddenin 2490 sayılı 
Cinsi Vaketa miktar ton fiyatı tnad 

560 kuru.ş, K. üzüm 100 toıı 70 kur k 1maıl.deslne tevfikan bir 
'O ton 110 .,,..~. ıınu pazarlıkla alınmasına 

5 part.1 20 şer ton incir t .nr. kay miştir. EUn beher kil0-
5 partide 14 der ton. ıır'bin bedeli 65 kunıştur. 

Cins ve miılctarlan yul arda Yazııı sunı 
iıhtiYa<: pazarlıkla satın nlınnca:ktır lık u 2193 lira 75 kuruştur. 
Puzarhk ve ihalesi 4-1-9 !13 Pli.Zartı-si E .rtnamesinde mündl'riçtlr. 
günü saat 14,30 da Ko. elt .YapıJacaık- 1{ v\ımuula ıı;örülebilir. Pazar. 
tır. Kuli temlnatı !ihale ı .>edelinfn % 1 °'943 cuma glinü sa.at 11 de 

ı Jed ·· aıl lllır. ",, •. 1°1 ıg~tır. 15 ielir. ha en once ,_ v..., .Ya
11077

) 
7008 ve şıırtları her gün korr 11·~Yon<ia gö. 

SIHAT ve İÇTİMAİ M. V. rülebllir. 1steklllerin muaı. '.>'Yen gün ve 1yon ve anbar inşaatı 
saatte teminat ve diğer VesiltalarlyJe )()Ju Merkez Sa. Al. Ko. dan: 

· 1. birlikte kornlsyonda bulu llınaları iJAn 1 1 · şçı. 
Pirınç nak ıyatı olunur. 01024 > 7054 ımum ma zeme ame e ve ı -

Sıhhat ve lı;umai Muavenet Yekli • cak lr müteahhtde ait olmaık ü7.ere Saman alına 0>1U Tepealt1 iskele saıhrusında bir 
Jetinden : Kon.ya As. Sa. Al. Konu tnn : • ~mbarla bir adet paıvyon inşaatı 

134 ton pirincin Ankara Gazi Orman saman "" _ :.ı 1 zarfla ıhaleye !konmuştur. Am-
t Talibi cıkmıynn 6300 ton ·~• !"' 

Çüdiğindeki Devlet Ziraat şleımcleri <'tıktır. "-'vsar ve pavyonun muhammen kf'Şif zarltk surot:ltYle satın almn· ı:. 
Kurwnwıa ait depodan ıe:scllüm edilerek nı<.-vcu .leli 94770 Ji.ra 65 kuruş olup mu-
muhtelif Sıhhat müesseselerine kada.ı: na· ve l('ralt komJsyonumuzda üz ttur. kkııt teminatı 5988 llrıı 5.1 kuruş-
kil ve teslimi kapalı zarf usu.JiyJe eksilt· 300 tondan aşa~ı olmamak l<"b l'Te ayn r. K~i'f proje fcnnı ve hususi şart-

ayn taliplere el•· ihale l'<ll 11<>cek:ttr. <ıımesi Kom. da görllle-hfür. 16-1-943 
OK')'e konulmu~tur. Tel balyalı samanın beh<>.r kllıPRunun .:-ünü 11 rle Kom. ela yapılıı<'aıktır. Ta-

Muhammt.>n bedeli 12.000 lira ve mu- muhammen rı:vatı 7 kuruştu r. fhaı~e liplPrin ihaleden bir Mat evvellne ka-
~·akkaı ttıminaı 900 liradır. olan takarrur Pd•~c-k tlyııta k~lloo "l'k ver.ırı. dar kanunen verilmesi Icnbedım V<'· 

Teklif mekrupları ilan günü ler~e mtiteahhl<l n dlQM" masraı '!arı ilA· salık ve tt>min~tlarını haıvi _teklif mPk-
14.1.194.~ tarihine kada~ ve ihale saa.ti . ktl t t kili 'lrı fl3o( tuplnrını komıosyonuınu7.a ıbraz etme-
oJan 15.30 dan bir saat evveline kadar ve sııretzyle öden('('(' r . " C' er., · lerı. (l 1076> 7099 
Vdtilet fçrimai Muavenet Dairesine ve- tona tııllp nlanla r 2rn90 llrn 300 ton, K 1 ak 

talip olanlar 1575 liralık llk temln.ı tla- uru ot a ınac 
rilmiş bulunmalıdır. mı y:ıtırıp pazarlık g(lnü olRn 4-l-ı~ı:ı Erzurum Aı;. sa. AL Kum.dan 

ihale 14. 1. 943 per~ ~ü saaı r "h•lı k t nnzartesl gUnü saa1 16 da kom1syonlla 2100 ton l<•l veya ip ba...,,. Ul'U O 
15.30 da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- ·~· k -ı. 
k••~ı·nd'·kı· husu.si komis,'Onda yapıla . bulunmal~n . (110051 7088 müteahhlt nam ve h(-.bına açı = -
ou" , , sLllme su1·cU~le münakasaya konulmuş-

ca:kur. Talipler şartnameyi measi saatle· Saman alınacak tur. Mı.lnakasası 15-1.1943 gUııU saat 
ri dahilinde her zaman VekAlet İçtimai As. Pos. Snoı Satırı Alma Kom!s- 14.30 dıı yapılaeııktır. Tahmin be<lell 
Muavenet İşleri Dairesi Reislijinde .ı:il- yonunrlan Çerkeş 240.000 llTa olup ilk teminatı 13250 M

rcıbilir. ?'1001 birlikleri hayvııııatt için 1000 ra<lır. şartnnmcsl hor ~n komls.yonda 
Muvakkat t.em.inat nakit veya nakiı tem tel balyıılı samanla keza 1000 ton l{örüld>ULr. ı .. teklll•·rln belli ırün ve sa· 

mahiyetindeki evrak olursa bunların da· tel balyalı ota ihalı• gUnii rılaıı 22. atte ~lnatlnr!ylc komisyona müra -
ha evvel Vekilete müracaat edilerek ha· 12. 942 glinil istekli çıkına.dığııırlan caatınrı. (l1U75) 7100 
zioe vezııeJerinden birisine yatınlması eksiltmeııi 1. 1. 943 cnm;ı ~ününe br-
ve ınııkbmunun komisyona tevdii lhırn· rakılmı~tır. Tamamına tnlip çıkma-
' r. (11047) 7077 clrğı t:ıkrlircle M.000 lirahk parçalara 

' ayrılarak ııyrı ayrı şahıslara bfrer 

ASKERLİK İŞLERİ 

Çağrı 

trlin fasıla lle ihaleleri yapılacaktır. 
Sımanın mııh ımmen berleli 100.000 
otun 130.000 llraılır. $Rrtnııml'RI ko
misyondn her ~in ı;:-öriileblllr. İstek
lilerin tf'mlnallarivle hirlikt.e mezkur 
P.iin ve saatte l<orni~vnnıla bulıınma· 

Ankara Yeril AakerMk Şubesi RelB • !arı. rııo64) 7089 
l~den: 

Mü1ga iaşe m·Uıııtcsarlı&J levazım ııer

vlısl memudu~ndan İstanbul beledi:Ycsl 

Sığır -eti kavurması 
alınacak 

Sığır eti ahacak 
Arrlııhan As. Sa. Al. Kom. dan: 

memu.rlul'ıuna tayın oillf)UCI buradRJt da Kars As. Sa. Al . Kum.dan : 

24. 12. 942 günü kapalı zarfla mil
n.ıkısaıır yapılan 140 toıı sığır etine 
t alip çıkmaılığınclan 2490 sayılı kanu
nun 40 m:ııltleaiııe tı-vfikaıı pıızariık
la alınnıasıııa. k.ırar verilmiştir. Etin 
bl·her kllosunuıı lahmlıı bedeli 75 
kuruştur. Teminatı 7875 liradır. 
Evsaf şartnamede milnrleriçtir. Kom. 
da görülebilir. Pazarlığı 15/ 1/943 
cuma glinü sa.at 15 le Kom. <la ya
pılacak! ır. 

13-11-1942 de lstAfaeıı aynmn ve nerede Bir kilosuna tahmln edilen ClıYat 215 
oıootu malüm olml)'an 23-4935 yedeık kuruştan 14 ton sığır kavumı.u;ı ( M ) 
süvari teıtmen 41935 Malatya 325 do • tıkra&ı.ıın ııore s:ıtın alınaraıktır. 11k te
~lu Ahmet oğlu Haıkkı Taşa.ngll ta· mlnatı 2169 ltradır. Bvsaf ko!ordtı e"l1 -

pm vazifesi . almıştır. Acele 10446 sa - sarıdır. Şartname komisyonda &<lıille -
ylle su!)('mlze V<"Ya bulunduğu yerm eu- bilir. Pazarlığı 4-1-1943 pazart.ı:,sl ııünü 

tıesın e!Uzumu müracaatı !Ilın olurıur. saat 14 te kom~yonunm7,<1n ya1>1lacak -
(11060) 7083 tır. tstckHlerln belli gün ve saatte te -

ASKERi FABRİKALAR 

30 ton kuru fasulye alınacak 
KınJııkale Grup Müdüdüjü Satın Al· 

ma Konıi5yonurıdan: 
Beher kilosuna (SO) kuruş tahmiıı e· 

dilen 30 ton kuru fasulya 13.1.943 çar • 
,amba günü saat 1 5 te kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Muvakkat tı..'Tllİ.nat (1125) lİ· 
radır. Taliplerin teklif mektuplarını moz· 
klır ~ saar 14 re kadar komisyona 
venneleri. (11090) 7084 

Devlet Deniz Yollan 

Alakadarlara 
Dw!e-t Dcnl7.yolları U. MUdtir.Jıllğün

de!ı: 

Dl"lli'.eyolla.n uanumt :Yolcu navlun ta
rl!eal, yapılan zam ıar dolayuıtyıe, ta tll 
cdllmlştlr. 

L L 943 tarihinde !ııtanbul'dan ha
relrot edecek olan POetalardruı ttıllbarea 
Y«lf zamlı tarife ta.tbMt olul'Ilacaktır. 

Acentaıanı.nn 128.hat alınabiMr. 

(:ı597) 129 

Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Sebze alınacak 
Büyük~'><:e As. Pos. 1010 Sa. AI. 

Ko. da.o: 

mlnaıtıarnv~ mürae1U1ıtları. 

(11063) 7090 

Nakliyat yaptırılacak 
As. Pos. 920 Sa. Al. Ko. dan Şişll. 
22-12-942 gilnünde kaıpalı zarf usu

lü ile münakasııısı yaı1>1lan 9000 toıı 
erzak veya yemlın Kiiıcü·kı,:ekmece is
t.ısyon unrlan Küçükc:ekmecedcki nm
bara naıkli tahmil taıhllyeslne t eklif 
edilen fiıyatlar makamca gali görül
düğünden pazarlıkla eıksiltmc-ye ko -
nulmuştur. Hususi şartları komis.Yon
da xörlllebillr. Muvaıkkat teminatı 
2869 ltradır. İhalesi 4-1-943 pıırzartesl 
gilnU saat 11 de yaıınl!lt:'ağından is
tPklilerin muvMkat \ temlnnıtlarlıyk> 
Ko. na mtıracaatlnn. <11062l 7091 

Kuru ot alınacak 
Konya Aa. Sa. Al. 16'.mı.dan : 
Ta.l'bl cılanıyan • 1300 ton tel balyalı 

kuru ot pazarlık wroti)'le aaıtın alına -
caıktır. Evfl&! ve şeraiti komlayonumuz
dıa mevcuıttur. 200 tondan ıuıaQ:ı olma -
mak üzere ayn ayrı lst('d{l~lcre de ıtıa • 

ıe edilebHeooıcur. Tel balyalı kuru o -
tun muhammen tb'&tı 10 kuruştur. iha
lede takıı.rrur edN"E!'k tıya,t keslılecek ver
ıınerıe müteahhidin d1ter mearaflan t
IAve suretiyle ödenecektir. tsteıkMJerden 
1300 tona taMP olanlar 77!'\0 Urn ve 200 

tona taıw olanlar 1500 Hmlık ilk tt:ml -
natıar!G'le 4-1-1943 pıı.zarteeı günıll saat 
15 te Kom.da bulumnalan. 

(U061) 7092 

Sığır eti ahacak 
Aıı. Sa. Al. Kom. elan Kemer

hıırga:r. 
Cinsi sılhr eti mlktan kilo 50.0~ 

fJyatı 102.50 Kr. tutan 51.2M temı. 
natı yllzde ll'i ihale ırllnil 5. 1. 943 
saat 15 te yukarı.da cinıı VI' mikt.~n 
yazılı sığrr Ptl ev~af ve şartname cla
hilinrle Kemerburgaz Sa. Al. Komls
yonunıiR alınacnktır. İsteklilerin kıı. 
nunl vesikalariyle berab4-r belli giın
rle komisyona .ırelmell'ri. 

(11059) 7093 

(11074) 7101 

Sığır eti ahacak 
Ardahnn Aı;. Sa. Al. Kom.dan 
24-12-1942 ııtınU kapalı zarf \16\111)'

le müna:kasa6ı yapılan 80 ton SJğır eli -
ne tallp çıkmadığından 2490 sayılı ka · 
nunun 30 mad.deslne tt:vtikan bu mad -
denin bir a.:Y :tAv!ında ı>azarlıklıı alınma

ıuna kaı .tr verllrniılL~. Ell.n bchcır ktJo • 
sunun tahmini flyaU 70 ku.nı~-ıur. Uk 
temmatı 4200 ur-.wır. Evsat tart.name -

de münderiçtl:r. sıırtnrune koml&YQllda 
gorüleblllr. Pazarlık 15-l-1943•cuma .ırü· 
nü saat ıs da koml..'l.:Yonda yapılamOOtır. 

Usu-len Wm ve blldldlm«d. 
(U073) 7100 

Sığır eti ahacak 
As. Pos. 5056 Sa. Al. Ko. dıtn: 
İhtiyaç için 25 ton sığır eti ~rk 

eksilt.me ile 7-1-943 gtinU Kom. ela 
satın alınacaiktır. Huısusl ve uımumi 
her gün adı geocn Jw:m.is;yonda &iirll
lebiliır. Taliplerin pey aıkçeler.tyle 
mezkfır günde komisyonda bulunına-
lan. (11072> 7103 

Sığır eti ahacak 
Gebze AB. Sa. Al. Kvm.öıın : 
cınst: Sıtır eti, mikt8n :M0.000 kıtkı, 

mUıhammM bedıeU ~.000 üra, T<.m1ına

tı: 13250 Mıra. 

Tal® çlkmıyan yuk.anda mlktarı söıı

terlltm sı~tr t,ti kapalı zart usullyle sa
tın alınacaktır. lhalesl 18-1-1943 &'llnU 
sa.at 16 da komıtıyonde. ye,pılacaktıf'. ı-;v

aıı.r ve ~ iller ıriin .kcınıl~a 

görlllebıllır. tetdd1lerln belli ırUn ve sa
atterı bir 81la.t evvel tdcltt mektuPlru1ı:Y
le tem 1<natıa.nnı 1«nılf!IYoına vıemıelerl. 

(11071) 7104 

Kuru ot alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Kom. dan: 
Müteahhit nam ve hesabına ip 

veya tel bıılyalı olmak Uzere 1393418 
kilo kuruot açık eksiltıpe sureUyle 
mtmakasıı.ya konulmuşt'llr. Tahmin 
bedeli 139341 lira 80 kunış olup ilk 
teminntı 8218 llraelrr. MünakasRııt 
15/11943 cuma gilnü saat 14 teya
pılaçaktır. Şartnamesi her gün Kom. 
rla görUlebilir. İstl'klilerln belU 
gün vesııatte teminatları ile komis
yona müracaatlan. 

(11070) 7105 

Anbar ve pavyon inşaatı 

Depo ve pavyon inşaatı 
Çanaıkkııle Garnl?.oı:ı Sa. AJ . Kom.dan: 
Maır~•mhane de1>0 er ve .idare pav· 

yonları yaptınlacaiktJr. ttıalesl 18-1-1943 
pazaf'l«ll ırünü saat 10 dndır. Buna alt 
rcstm kevlt ve sartıarı her gün kOOlls • 
YQnda ııörülebl11ır. tııtft<HlerLn lhall' gü
nü koınls;:Yonda bulunmaları. (11007) 

7108 

Rıhtım inşaatı 

Gelibolu merkez Sa. Al. Kom. 
<lan: 

Bilumun malzeme amele ve işçi~ 
Jiıklerl mtitchhaicle ait olmak Uzere 
Gelibolu iskl'le civarmda rıhtım 
inşırntı kapalı zarfla ihaleye konul. 
muştur. Muhammen bedeli 50768 Ura 
2Z kuruş olup muvakkat teminntı 
3788 lira 41 kuruştur. Keşif proje 
ft.nni ve hususi şartnamesi Kom. da 
göriilebilir. İhal .. si 18/ 1'943 gimU 
saat 17 ele Kom. rla ynpılacaktır. 
Taliplerin lhnleden bir ııaat evveline 
kadar kanunun verilmeııi icap ec'll'n 
vrsaik v,. teminatlıın hııvi teklif 
mekluplarını komiı:ıyonn ibraz etme
leri. 

(11066) 7109 

Devlet Demir Yo11arı 

Ayakkabı alınacak 
DevlP-t ,Jt."'iJ1uı·yu1J.H.r l ı:..si< .ıliCıı J s.,ttn 

Alma Komisyon-undan : 
Mu.hammen bedeli 23170 llrn olan 1 

kalt.m ayakkabı 15·1·l!H3 <'wna günü 
ı;aal 15 le Esklşehlr'de t~ıctme Mudur -
lu{:ü binasında toplanaı:.tk olan koml:s -
yon tıp-arından k,ı.Jıalı :t.art usulzyle .s(t -

tın alınacaktır. 

Muvakkat temlnall 1737 llrR 75 ku
ru&tur. Tallplertn kanunun W1n et.tığ! 

vcsiıkalnrlyle lt•klinE!'rlnl aynı gi.ın sadl 
14 e kadar komisyon relsıııune venne -
lerl ll!tn olunur. 

Şartnamesi An~arn, Ha~"<lan>a, Slr -
k<."Ct, veznelerlyle komL"<yon kaleminden 
parasız alınabUl.r. 13.'i 

Kereste alınacak 
Dt.>vlet Demlryo!lan Altıncı 1tl<."t.me 

A. E. Komı&yon Re.JBUC:lnden : 
1) Mllba.Yaaaına tallp cılanıyan 135 

m3. kereete tekrar ihaleye Jronulmue -
tur. 

2) Muhammen be<k'll 19575 ııra o. 
luc> muvakkat tem4natı 1468 ltra 13 ku
ru&tw. 

3> !halesi 7-1-1943 rerŞC1T1be ırünü 

saat 16 da bl<.>tme Komisyonu binasın

da yapılacaktır. 
4) Şartname ve mukavele rl"<'Jeleı1 

parası ı1>larıtk komisyondan tedarlk 1.~ 

dilebilir. 
5) Talip olanlar muvakkat teminatı 

:ıcatıraraık Ticaret Odası Vt'$U<n.<ıı, nıitus 

tezkeresi, ve lıkanwtııAh V<'S~kalarl.Yle 

birlikte lhale ııaaUnden bir saat evve-1 
komlııyomırıwza 

dır. (10916) 

müracaatları !Azım · 
6946 

Malzeme alınacak 
D. D. Yollan Umuım Müdürlüğün -

den : 
Muhammen bedeli (3267.4-0) üç bin 

iki yüz altmış yedi lira kırk kuruş ve 
muva.ld4;ac teminatı (245,06) iki yüz kırk 
beş lira alr.ı ku~ olan muhtelif cins ve 
miktarda on bet kalem iıışaat ve "' te -
9isa.r malzemesi kapalı zari usuliyle ek -
siltmeye çıkaniml§rtr. Eksiltme 12 i.%irı
dkanurı 1943 tarihine rasdıy1111 salı günü 
Hat 16 on aluda Ankara istL\y<>nuoda 
ikinci işletme binasında toplanacak ko • 
misyonda yapıJ.acııktır. Bu işe girmek is
tiyenlerin kanu.nJ vesii<alariyle muvakkat 
teminat ve tekliflerini eksiltme saaıinden 
bir sut evveline kad~ komis)'OD reisli
ğine vermiş olmaları limndır. Sa-rtname 
-ve mukavele projesi pa.ra~ olarak ko -
misyondan alınabilir. (10908) 6947 

Demir gaz borusu alıııacak 
D. D. Yolla.n Uıuum Mildlirlilgliıı

den : 

50 uxı Jlbaııa 50 ton pırasa, komiı -
yooumuada mevcut evsaf ve prılar da
hilinde kapalı zart usuJu ile saııo aluıa
calmr. Lahananın muhammen bedeli 8750 
ve teminau 657 liradır. Pırasanın mu · 
bammeo bedeli l 1250 ve tcıninau 844 Ji. 
radır. Eksiltme 3(J.12-912 günü saat 15 
ıe Büyükçekmece'niıı Hoşdere köyündeki 
1010 Sa. AL Ko. da yapılacaktır. İstekli· 
!erin teklif mekruplarını belli zamandan 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Sığır eti ahacak 

Mııha.rnmen bWell 81-93,73 Uç bin 
dört yü• doksı11J üç lira yetıııiş bet 
kuruş ve muvakıkat teminatı (261!.04.) 
iki yüz altmış iki lira dlirt kııruş olan 
birer ucu manşonlu fiç pusluk 2111 
ıııetre dl'mir gaz borusu l 1 SonkAnun 
ı H8 tarlıhlne rııatlıyan pazarteei giınU 
sıınt 16 da Ankara istasyonunda 
ikinci işletme binasında toplana<'ak 
koınisvonrla kapalı r:ıırf usullyle snttıı 
ıhna~aktır. Hu işe girmek lınlyenlerln 
kanl1'1 ve şartnamenin tayin ettiği ve
saik He muvakkat teminaıt ve teklifle
rini ayni gün sa.at 111 e kadar komis
yon reisliğine vermiş olmalan Jtızım
rlır. Şartname ve mukavele projesi pa-

Gelibolu Merkerz Sa. Al. Ko. elan: rasız olarak koıİıisyoncl3'l alnahilir. 
Bilumum mal?.emesi ve amele :işçi- 6999 

(10818) 6852 

Bina tamiratı 
İnebolu Aı*erlik ŞubC&lnden : 
lJ (21414> llıra 20 kUrUI lcetif bedelli 

tneoow A.lkerllk SUOeeı debooyunun ta
ınırau 4-12-1942 tarihinden tubaren bı.r 

llJ>' urtırıda Pazarlıkla ek.ıı!l tmeye ko • 
nuımuatur. 

2> Ek&Utme 4-1•1948 2Ünü saat 15 le 
Asıkerll.k Şube91 blnuıncta toplanacak 
1tom1&yonda yapıı.ca.ıctır 

8> KaU ıemlınat 7.148 lıl.ra SO .kun19 • 
tur. 

4> Ketıtname. mukavele Pl'OJ<'tll ve 
nuawıı rerını prtname Askerlik Şube • 
-ılnde ııer ııUn için görUleblllr. 

5) lstekillerlrı etıll:ııet vetıi'kaııınctan 

pazarlıktan bir ııatta evvel vlllı.Yetten 

aımaıan ve bu v~kıı Ue Ticaret Odası 
veslJ<aaını mezkQr eQnde 1:1\ale aaatlnden 
e>lr saat evvel komisyon reısme makbuz 
~ukatıtıtnde tettllm etmeler1 llAn olu • 
nur. (10938> 6964 

Koyun ve sığır eti 
alınacak 

Kırıkkale AA. Sa. Gd. Hz. Erb. 
Or. Ok. Sa. Al. Kom. dan : 

Cinat koyun eti kuyrujiyle mik
tarı 33000 kilo Muh. bedell 44550 
lira llk teminatı 3341 lira 2fS kuruş. 

Cinsi sığır eti miktarı 33000 ki
lo Muh. bedell 28400 lira ilk temi
natı 2180 lira. 

Kınkkla As. Sıı.n. Gel. okulu kad
ro erleriyle müsafir kıtaa tın mııyıs 
943 niyhnyetiııe karlar ihtiyaçları 
olan 33000 kilo koYWI eti ile 33000 
kilo sığır eti ayrı ayn şıırtnameler
le 11 1. 943 pazartesi gUnü saat 16 
da kapalı zarfla alınacaktır. İstekli
lerin yukarıda cins ve miktarları 
hlzalnnnda l{(isterilen ilk teminat -
/anaı K. kale AL Fb. muhuebeci-

Kanı Alı. Sa. Al. Kom.dan : 
( M ) tıııkrasına ııore pazar!Jıta konu

IAn 180 ve 105 ton sıtır etllle tahmin 
edilen fb'at ııaJI ııörüldUl'ı'Unden )X'nl -
dt."11 l"kB!Ltmt\Ye konulmU41lur. B1r kilo -
suna tahmin edilen ~ 75 ıcu.ru.t.ur. 

Evsaf kolordu evsafıdır. Pazarlık 6-1-
1943 te saat 14 te koınlRYmıda yapıla -
caktır. İ9t4!kl1ılerln belli valklte tcmlna.t -
lar!yle ro11mcaaıtınn. (Uoı58> 7094 

Sığı,. .. ti kavurması 
·nacak 

Kanı A8. Sa. AI. Ko. dan: 
Bir lcllOBuna tahmin edilen tl(ya:t 

215 kuruştan 14 ton sığır etı kaıvur
mNıı M fıkrasına göre pazarlıkla sa
tın alınacaktır. nk tomlnatı 2169 lira
dır. Evsaf Kolordu C'V'Safıdır. Şartna
~ Kom. da sörllleblHr. Pa7.arlığı 
4-1-943 pazartesi ııtınü saat 14 oo Ko. 
da yapılacıwktır. İsteklllertn belli gün 
ve saatte müracaatları. (11057) 7095 

Kış sebzesi alınacak 
Gelibolu Meı1«!Z Sa. Al. Kom.dan 
Oıtıyaç içm Gelltıolu'da ambara tes

lim eartııyle 25 ton 19Pflnalt, lotı ton ı>ı -
rıuıa. 85 ton lahana pazarlıkla alınal'ak • 
tır. Muhammen bedeM 1Sı>a2Jak 6250, ı:>ı· 

raııa 1900, lflhana 15300 Ura olup katı 

teminatı 6067 11.ra. SO klmıvtur. Evsaf 
ve eartııamesı Kom.da aörUıleblılılr. Pa
llUl*I& ıtıal<.wl 5-1-1943 aaaıt 16 da 
Kom'da yapıltı.ıJaktır. Ta.Mplcrln möra. -
eaatıan (11056) 7096 

Bakır kap imaliyesi 
M .M.V. 4 No. Satın Atma Komrls

vrınunclan İstanbul 
Hepsine 28521 lira tahmin e<lilen 

muhtelif miktarda 6 kalem bakır f'· 
rlcvat bakırı ciheti askeriyeden Vf'ril
mek suretiyle imal ettiril~ektlr. Pa. 
zarlığı 8. 1. 943 giinti saRt 14 hl Ko
misyonda y~ılacaktır. Şvtoame ve 

Uıkleri mütealhhlıde ait Dlmaık üzere Değiştirilen tarif eler 
Gelibolu iskele saıhasında bir adet "'-·•- n-:-~ıı·- Umum Müdür _ 
ambar Ue bir arlet pıwvyon 1ınşaat1 !ıha- &..>CY..,. ~7.,....~ 
leye konulmuştur. Ambar ve paıvyo- lüğünden : 
nun muılıammen keşif bedeli 94170 16. ı. 1943 tarihinden itiharen: An
llra 65 kuruş olup muvakıkat temi- kara, H~ 19Wilul ve lm:ıir bıtn
ruııtı 5988 Ura 53 kuruştur. K~ pro- Jiyöleri iicttt tarifeleri değişecdttiır. Lı -
je fenni hususi &artnarnesl Kom de ıasyonlardadı fazla biJgi ahmbllir. 
gi)rülobllir. lhaleısl 15-1-94.1 cuma g{l- (l1046) 7081 
nü saat 17 de yapılaeaıktır. Ta:Uplerin 
ihaleden bir saıat evvelme kadar ka- Değiştirilen tarife 
nwıen veri!lmesl iocabeden vesa:!k ve Devlet Dem~ umum Müdür -
temınatlan havı! teklif melktuplannı ltiQ1mden : 
komisyona vermeleri. (11069) 7106 Devlet ~ lOJ. No.h :voıcu 

Koyun ve sığır eti alınacak tarıreeı ücretııerı 10 ııonkfınun 1943 ten 

M. M. V. İstanbul 1. No. lu sa. Al, ve İllla!ndenln ltmanı hammaHıııe teri -
Ko. deın· : fesi 1 şuba.t 1943 ten mu~e-ber olmak 

Aşağıela ci'llıS ve miktarlarlyle tah- üe7.ere ciffı.t.lri!m1.ııc". FaZla ı.zatıat~ 
mln bedel!enl ve temiınat mi.ktarlan ısta..~nlara W':Yl1 ArOOıra'rlft tk'arot w 
yazılı olan maddelerin itıaleleri hiu- , hasıJM da1re9lne mUrıı.eaAt edüme&I. 
!arın~ gösterilen günlerde komds- (U045> 7082 
yonda yapılacaktır. Şartnamesi öğle-
den evvel her gün komisyonda görü- :.....---------------

Erzak ah nacak 
Balıkıeer Aa. Saıtm Mma Kaıı.kııYon\H'ldan : 

Clınsi 
Kum dan 
Erik 'kurusu 
Kızılcık 
Börülce 
Burçak 
Kum dan 
Kum dan 
Börlllce 
Burçak 

Çuıvallı F1. Çuvalsız Fi. 
Mllktan 
15000 Mra4ık 

,, " 
8000 ki1ıo 

1.5000 lılralık 

" .. 
" " .. " .. " .. 

kuruş Kr. San. 
42 38 
65 60 
40 37 50 
50 45 
54 51 
42 38 
42 38 

50 45 
54 51 

Teminetı !halenin 
Llra gfuı U saati 

.2250 4-1-943 15,30 
2250 15 

480 " 16,30 
.2250 5-1-943 15 
2250 5-1-943 16 
2250 .. 16,3() 
2250 6-1-943 16,30 
2250 7-1-943 15 
2250 7-1-943 16 

Yuknırıda c!N, ml!ktar cuvııl~ı ve cıwalınz tıyatlan yanlı on bee kalem erzak hd
za!annda )'B%loll ırürı ve sıuı.Ueme ayn aorrı pazarlıkla llfl.tın aılırıe.caAlıtır. Teminat -
lan hlızalınnd :yzL!ıdır. On bet bin Llırlık bir kalem erzaıka toptan ~~ lstekM oıkmaz
~ !5000 liradan ua~ı o81ıamaık ta~ a.yn 113'1"1 taıl&>lere de lıale edllelbllıLr. Er -
zalcların teeMm yeı1 Balık"81r 2. nuı erz.ıtk ~ teeMm eıMlecekıtılr. Tal1ıpler 
c\l'Yall.ı. ve ÇUValsız .ld ftyaıt tekMt edecek.lerd'1'. Evwat ve artlarını ııömıek ıetlo/~
ler h« aUn ve ~lıertn m\Ulı)7Ul &afjt.te ıwm19,yoaa muraauıt.ıa.n. (11079). '1llO 

T. C. 

~IRAAT 
BANKASI 

·DAR~· 
BiRiKTiREN 
RA~T--i;06Q 

Senede 28.800 lira ikramiye 
Kmnbaralı ve ihbarsız 

50 lirası olanlara bir sene 
ikramiye verilecektir: 

tasarruf hesaplarında en az 
içinde a~ağıdaki plana gör~ 

4 Adet 1000 liralık 4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

lirıt 
4 .. 500 
4 .. 250 

40 " 100 
100 •ı 50 
120 .. 40 
160 .. 20 

.. .. .. 
" 
" .. 

.. .. .. 
,, 
" .. 

Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey
lül ve 11 Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

::>IKKAT: Hesaplarında.ki paralar bir sene için~ 
50 liradan atağı dil§miyenlerin ikramiyel<ıei % 20 faz
lalattırılacaktır. 

VİLAYETLER 

Tamir işleri 
J-Jdlrne Dertenla.rlığından ; 
22-12-1942 tarıııı Lnde kN>alı zarf u

&u tlyle munakasası l1Ut'11mak uzere mev
ki münakasaya vazolunan 34837 Ura 
71 kU~"\111 keşini 1'Allrne merJcez hiütumet 

konağı tamiratına muayyen ııtın ve saat
te tnll.ı> zuhur etmcdlı:tlnden :ıcraltl ııa -
l>Jkn veQJılle bl.T kapalı zarı: usull:Yle 6-1-
1943 tarihine mtisadll çarşrunl>a gıtıııü 

saat J5 te mOnaluısaBI Y84'.>ılacağmdan 

taMp olll!lların yevmi mez\<Qrda saat 14 

kadar 2490 numaralı kanun tarıratı paı
restnde tenıirıe.t ~!art vo dllter ve -
ııaJkl'C blrliktc Derternarlıkta mü~ 
komisyona müıractulıtlan li.lzUmu illin 
ruunı.rr. (2'".>81) 132 

İnşaat yaptırılacak 
İstanbul L>ertoruarlığından : 

M:Hye VekAlet.l Beşll<tu kırtasiye de

posunda yaptJnlma.sına liızum &VSterl -

k-11 tevali 111$1\at 1ış1 kapalı ~1 usullıYw 

eksiltmeye koıiuJmııştUI'. 

1'blltme 18-1-1943 PV.arlesl ıı\lnıll 118.• 

at 15 le Dettenlarlık binasında .MUll 
1•1mlilk MüdUrlüğUnde mlll.cıi!CGtidl ko -
misyonda yıwılaeaktır. 

Keı:tlf bedeli <5!H90,00) lira muv~k -
kat ternlinat (4224) llm (50) kw-u.tur. 

Münakasa evrakı MiLU Bmlkk Mtldür
lü turıde ııörüıl<.>oblllr. 

Eksiltme ibtali 
Çorum Böl~ Saoac. Okulu Mtidü ~ 

ğünden ;o 

24-Xl.942 ve 29.XI 94'2 tarihleriode 
ehiluncye çı.karı]ası Çorum Bölge SanM 
Okulu tamir ve tadili İ$i gorulen lüzum 
üzeriııe clcsilımedeıı kaldınlmı~ olduju 
ilin olunur. (11<>43) 7075 

MAHKEMELER 

Mahki'imiyet karan 
Çaııkın C.M.U. liğinden: 

Ar<liycsiıı.de bulunan k<""Çi etini ge
len mUşterilere satmamak ve b r 
müşteriye kilosunu 85 kuru tan sat• 
mak suretıyle Milli Korunma K ınıı
ırunıı muhalif hareketten suçlu T 
mescit .mahallesin<len O ın. n o lu 
Kadir Arslan hakkın la Çankırı ı
ye ceza mahlteme inde y ıptlan ılı~ 
ruşma. sonum! ı: Milli Korun ka
nununun 32, 59-3, 63 üncü mad elert 
mucibince 48 lirıı ağır para c za iye 
mahkümiyelıne 124 kilo et be leli o. 
lan 9360 kuruşun hazineye ira ka)I'• 
dma ve hir h ıfta dükkanının kapa.. 
tılmasma ve keyfiyetin Ulus aze. 
teAiyle ilAnına 9. 12 942 t w 
1130 sayı ile karar verilml tir. 

(11042) 7073 

Mahkumiyet karan 
tstf*Llllerıln en az bkr teahtıilıtte 40.000 Cankın OUrnh'llrl:Yet MU 

liralık bu ıee benzer ~ )aptıklanna dair ğlnden : 

~'fJ!nde bu unan keçi ldarelı.'Tlnden alm14 olduıklan veı;Hmlara 
istinaden tstanbuJ vlllı.yetllıe müracaat -
la ihale llilnümJen (1atılol ırllnlerl haliç) 
ü~ gün evvel alımn13 eh~ ve 1912 
yılına alt Tlearet Odası vesikaslyle mu
valk'kaıt teminatı muhtevi ve 2490 sayılı rdt~lten suçlu Oı.nkırı 'n n 
kanunun tarlfatı da resinde hazırla.nmış haJık'91ııden H0..'1<.ı>.1n oğlu 3 

kapalı ve mUtıürlü zarf <k-rumında tcl< _ 
ur me4ctuı>lannı ihale ııUırı<I aaa.t 14 de 
kadar kom~ relsUiUne mak'buz mu -
kl\MILnde t.e-vdl etmeleıi. (2570) 134 

Kereste ihzarı 
Antalya Sıhhat ve İçtimai Muaveııet 

Müdürlü~ün(lcrı : 

Antalya'nın Aksu nahiyesinin Monu· 
na köyünde teşkil ve te.sİ! edilecek kara
ömerler ve Yaka köyleri ile merkez ka • 
zasına bağlı Burdur yolunun 16. cı kilo· 
meıre inde İnp ve tesİI edilecek Kara -
bayır koyleri inşaatı için 1346,268 metre 
mikip kerestenin ormao idaresince lcl)y. 
lüye verilecdt: maktadao keşifııamesine 
bağlı ebatta ihzan 4i kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli 33656 lira 70 ku -
ruşıur. 

2 - Muvakkat teminat ak~ mikta
rı 2524 lira 25 kuru~tur. 

3 - Eksiltme şartnamesi, keşif evra· 
kı Nafıa Sthhat Müdürlüğünde görüle . 
bilir. 

4 - Eksiltme 12-1·943 tarihine mü . 
sadif sah 1'!ünü saat !'§ te Antal)-a'da Ye· 
nikapı'<la Sıhhat Dairesinde yapılacaktır. 

5 - İstelclilerin kapalı 7.arflarınt sa· 
at 14 te komisyon riyasetine tevdi etme· 
!eri şarttır. 

1 
6 - İstekliler cari seneye ait ıicareı ı 

oda~ı vesikalarını ibru edeceklerdit. 
(H)918) 6937 1 

Bayi aranıyor · _ J 
Esltltdllr ~ Elektrik ve '9 

!ar İdaresinden : 
Kaplanlı &ıU.YtınUll Ankara'da Mtıemtq 

bir bayle verllmelli ı.ı S0-12-1942 tan -
hine müsadlt carwamba ırünü Baat 15 te 
belediye encüment huzurunda aoık art
tırma suretiyle !haletti ya.pı!acatından 

talip olanların mezkQr ailn ve santte 
hazır bUlunmaları ve bu hwrusta tatsl · 
!At almak ve artrıam.ınt ııörmek ı.u. 
yenl<>rllı de belediye rWeeetme mürıı 
caatla.rı ilAll olıulııllr. 181'1 

bedeli olan 
k113"dma ve d(iık'k ının b 

patılmasma ve k~ln Ukı& ıı 

t.:ı9\yle nına 9-12 1942 1eı1h w 
91l)"ile karar veorı im şt1r. 

(11041) 101• 

BUGÜN 

Ulus sinemasında 
Reknbet .• İntikam.. Kin 

ihUrasların yarattığı elem ve 
ı?:tı r ..,Jnnn en acı ki sı 

Kalpleri teshir edecek 
ırıacera .• Herkeııl havran e e 
cek bir hayatn h ıklki r·nnıınır,_· 

Arı "stler: 

Olga Tcheckowa 
Albrecht Schoenhals 

Kamilla Homn 

2 Ylld1rım postası 
Büvük avantür filmi 
Artist: Buck J ones 

Aynca: MİKİ 
Sean .. lar: 14.30 17 30 • 

Kırmızı Çiçek 
16 - 19 

Yıldımn po~ası 
21 d.-

Kırmızı çiçek ve Miki 
Tel fon • 62 



TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 
N~ARI DİKKATİNE 

8elecl,e Relıdijiodenı 
1 ._ Oıkpıaıls ..a,.aıe olmı,aa yeya benzini bulunmıyao taksiler bek· 

.... Glllııılledade 9e adclelerde durmıyaC'lllcw. 
a.- 8etlcme maballirJe q caddelerde duruı taksiler mü,teri almıyıı -- [ .... 
S - Bas tof&'leria mn,cedleıdeo fazla tk:ret talebettı1deıi vaki şlki 

~~-
,..,,. .... ..., 13'1 • 1362 • 2911 • 2470 • 2960 • 271~· 29% . 2890 

........... .tefolia ariinaıadan riaı olunur. (10281) 6'\0, 

Öğretmen ahnacak 
Türk Maarif Cemiyeti Başkanlağından 
Cı 'I .. ,.._ bal'll AlitB.nı. • Yenfffhir Lllıeld lolııı matematik öATetnıenl 

omıtrat medı:ezlne müracaat.lan. '7043 

iıtdÜJiHi 

~ llUQtoULC? 
fyjce htınnızda 
0 b turun. 

• Otfln dünrıda şöhr 
larca •nsanın Uti b et bulan ve .... mjJyon 
Yeren ra IDJ diııdi . 

Alınan IJ•çlan ren. onl111 şifa nA...____ nın alfmettd· 
·~ laer IDlbal . ır • ....... 
O •Jında bu 1.. • 

v.ıa1 • ltl•ıt1aa femzJdif: a •mer varc111. 

BEL FAM 

• 
eti"' dönemeçti şekilde· ~rr1m11 

bir_...tel tekrar ·aynr şekilde. aaııl11r 

:Neticede,' 
2'12 santim uzunluğunda bir terde 

3.ı800 nrg, ht.sule gelir. Bu da 
tekrar bi~birfne t'fımas etmiyen yüz• 

'de fazta dön'( ~1eci ihtiva eder. 
1tu «moliye gözır: tefrik edilemez. 

Fay l<·a s ı . . 
w - • 

•uwncOn oldüğ ld<a4ar cüz'i - so• 
Ufta -.atbuıa m1 ·kabil azami ışık 

~-8'1[?@ 

Devlet Orman İİ§letmesi 

Sahhk çam tomruğu 
uevıet Ornıa.n ltletme&ı Daday .ıwvır 

Antlrllittıııden : 
1) Azdavıış deııosunda !BUJ'te mevcut 

\008> adet muad il (471.-li6> m~e mı
kAp \cam tomruıtu> acık artıınna Ue 
tılacakUr 

2> Tomrukların aynca bat kesme 
paylan mevcut ve kabuklan 80Y\llınue 

olup .tıacım kabuksuz orta ıcutur üze • 
rlnden ttes:\planmışur. 

8> Tomruklara alt satıe •art.namesi 
Anknra'da Oım:ın Umum MUdUrlUitUn· 
de. lstanbul ve Kastamonu Orman Ce • 
vırııe Mü<IOrlUklerlyJc Dadll)I Onnan tş

ıeunesı revir Amirliğinde ııııı1llecektlr 

41 romruklann m3 muhammen be • 

delJ 130001 ıı:urustur 

51 lsteklllerln )'tlzde 7.f> muvakkat 
tP.mlnatı olan (1001) ıırayı namllen 30· 
12-1942 çarsamba 11:Unü saat ıo da Da • 
day Revir ıı.m rttı: e müracaııtla.n 

(2153) 123 

Sahhk köknar tomruğu 
u.,u ı orman ı ctmcsı L>nday l:tevır 

\miri ı::ın l<'n 
1) Topuk l<Oll deposunda ısıırte mcv· 

cut 179.Sı .ıdet muadili 1323.7861 metre 
mık!p kôkııar tomruıtu aı.;U.< arttırma 

Ue satıla( al<tır 

21 romruklann ayrıca oas kesme 
p:ıyl:ın mevcut ve kabukları soyulmus 
olup nacım katıukSuz orta ıcutur üze · 
rınnden lıcs ıplunmıstır 

3ı Tomruklara atı ımtıs snrtnam<'.SI 
Anknrn'da Orman Umum MUc!UrlUl:iln· 
de. lstanbul ve Kastamonu Orm.ın Ce · 
vırıre tUdtlrlUkl<'ı IYh' Dndııy Dnnnn iş 

ıetmC'Sl rev r rımırııt: mıe ıı:ııMllN'L'ktlr 

4) Tomrukların m3 muhammen be. 

d il (28001 ırnrustur 

l'I) tstı-kllll"rın yilzde 7.5 muvakkat 
tl"mlnııtı olan wo;;ı llr11y1 hamilen 30· 
12-1942 carsambn s.:UnO snııt 15 te Da· 
Cla.Y rev r llmlrlll!'lne mOral':uıtlnn 

124 

Sahhk (am tomruğu 
Devlet Ornmn l&lctmcsı Daday Re· 

vlır Amlrlliilndcn: 
1) Tenbel köytl <k'P06Undn lsUtlc 

mevcut !500) adet mund il (745,411> 

metre mlk:\ı> cam tomruııu acık artırma 
ile ııatılac, ktır. 

21 Tomruklnnn a)nca bnş kcsm<> 
paylan mevcut \e kntıukl rı SO)Ulml! 

olup nadm kahuksuz orta kutur üz • 
rlnden n '8:1Plıınmıstır. 

3> Tomruklara a 1t satıs s rtnam " 
Anknra'<lıı Ornınn Umum MO lurlülıUn
d~. lstantıul w• Ka tamonıı Orman CC' 

vtıııe mUdUrlUkle'l'lylc DndnY ormnn 
ıeıcunıısı revir fımlrl itln<lc gorlllecckt 

4> Tomnıklnnn m3 muhammen be 

deli <25001 kuru&tur 
5l tstcklllerlf'ı yüule 7,:5 muvnkknı 

teminat olan (1398) l ayı hnmllen 30 
12 942 çıırşn.m-ba günü saat 11 de On 
dilli revlr llmtrlllılne mUrncantlftM. 

124!'1.~I l2S 

:>ayın Halka 
Belediye Reisliğinden: 

Zayi olaa ekmek kartları 
yerine son tevztat devresi so.. 
nuna kadar yenisi verihnlye. 
ceğinden ekmek kartlannın ı. 
vi muhafaza ~dilmesi saJ'ln 
halktan tekrar rica olunur. 

(10890) 6925 

Öğretmen 
aranıyor 

Türk Maarif Cemiyeti 
Başkanlığından: 

Cemiyetimizin Uşak'ıa yeni tesis etıi· 
ii lJıak lisesi için (felsefe, tarih, coğraf. 
ya, kimya, tabiiye) ögretmeni aranmak
ıadır. 

Dil ve Tarih-Coğraf)11 Fakültesi ve 
t~ıanbul Üniversitesi F.debi>"al ve Fen 
ko11a:n mnunu isteklilerin Cemi)et Mcr· 
kezine müracaatları. (10910} 6940 

111111111111111111111111111111111111 - -E Riyaziye dersleri E - -- -: Orta okul talebelerine mlelerl : 
: nezdinde riyaziye, fizik, kimya : 
: dersleri veril r. Ulus'tn B. T ru- : 
: muzuna mektupla müracaat. : 

- 468 -111111111111111111111111111111111111 
Kıı.yıp - 936 yılı Yalvaç'ın Gnzl

paşa ilk okulundan aldığım beş sı· 
nıflı ve 359 11 sayılı ılkokul sahııdet· 
namemi kaybcttım. Yerıisıni alaCR· 
gLmclan eskisfnın hilkmü yoktur. 

Yıılvaç'ııı Leblebiciler muhalle. 
sinden 84 okul sayılı Nuri Balcı 

475 

Kayıp - İstanbul ltalyıın lisesi 
ve ticaret mekteb mlcn 1932-1933 se
nesinde almış ol<luA"um şahadetname
yi kaybettim. Y enısini alacafımdan 
eskisinin hııkmU yoktur. 

Elmaclnğ As: Pos. 4082 Orhan 
HMg{lvenç. 473 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııt.. - -- -E • ,Şark kundura § - -- -: Mevsimin şık ve ucum aymdta· : 
: bılannı nefsinde toplamıştır. : 
: 1klıncl Anafart ar Kuyumcular : = karflSI 462 = 
'=iıııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

U L U S - 24 lln<:ll yıL - No 7682 

tmtıyaz sahibi 
0..... Retlt TANKV'I 

NeŞrI,yat ve MUl.'SSese MUdürO 
NASIT VLOO 

OLVS B~ Ankara 

DlKKA'l': Gazetemize ııönder!Jen her 
nevi :y8zılar neşreGIJaln edllmes1n ee· 
rt 'ertlmea ve ka)rbohıtunıdaın dolayı 

lılc bir IDellllliıPet kaıbuıl edlılırNıır.. 

ITL u Z :a7 W 4 aiY 

Kaz,c ver·~!~ ·gisi 
::s ;eı-

m ü ke e f \ e rf:~ ij n in 
dik~tin•çl-~ 

!Pe 

Ankara Defterd rhğ\nd:.ı:an · 
Ka~anç wrgİ•İnin ikinci ıak~it mü<ldeı.indc.flnu~ <>~:2 sonunda hiıcct"knr. 
Zamanında ddenmiyen •erı;:İlcr )Üıde oı laz\a5oıyl ~ tahsil olunur. 
Vergilerini bu ay içinde mensup olduklaı ınali";e şubelerine )'atırmaları ilgilile-

:in menfaatleri ıkııza~ınd:..ndır. (lO<J46) 6996 

Devlet Deniz Yollan iıletmesi Umum Müdürlüğünden: 
28. 12. 942 den-3. 1. 943 tarihlerine kadar muhtelif J1at
larımıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattı S:ııı 400 dl' (F.rzurum} cuma 4.00 de ('l'nn) Galata rıh

tımınılıın. 

Bartın hattı 

l\Iudnnyıı haltı 

B.'lndırn1a hntU 

Cumııı1c·<I ıs nn ılc cKnıl{'!JI Slrkl'<'I Rıhtımından 

Pıı7.nrlt'<'I, çıırşambn ve cuma 9 00 da <Sıısı <'Um rt~I 
14 on te ITr.ıkl pn?.nr 9.00 ela (Su") Gnl t ı nhtımından 

Pıız·ırle:ı<I. çıırşamba ve <'Um.ı il l.ı CTnıkl Galata rıhtı -
mıııdıın ıyrır'11 c:ıııınmhıı VC' !'umı rtes 20 oo de (C'~nak -
kalcı 'l'oı>hanc nhtımın•lıın 

Karahlltn hattı 

tmroz hattı 
Ayvalık hatU 

<;ıfı H' cuma 1900 rla •Bnrtını Toph ""Rıhtımından. 
Pazar 9 oo da (tllgı n ı Tuı>lıonc rıhtımıntlan 

Carşambn 1200 rıe ıDursaı cum.ırt~ı 1200 ae (An -
tnh·a> Slrke'CI Hıhtımındnn 

tskP.TI<lerun hntU Cuma 1800 de (Konya) S rkcc nhtımınr! h 133 

Tebliğ 
Ank.ırn D<.'ffl r<l ırtıı:ındıın : 

Mlıkcllefln İsmi Nevi M{'\~.ı:uu 
Zıyn Kıral Muamele Marang~ Fab 

" 
fi " ,, " ,, 

Cc>mal ölü Advlye eşi Vf'rn~et Aclvlye 
m·rasırwlnn 

Sc>nesl 
!>39 
919 
940 
on 

M" tnrı 
6 43 

46 

Yukanda adı ve soyadı sıınatı ve namlannıı tarhcdllE'T! verırl miktan ya?.ılJ mU-
llf•rl<•r n 1.$ adresi ve oturnıa ~-<"rlcrlnln meçhul hulundull:u tah'ldka'l.lıı sa.b t ol -

' ""'' ., :ır,rı·> ~nYtlı kanuna gore tcbllll: makamına kaim olmııt< U7.ere keyfiyet 
il n ol nur. (110281 7079 

NAFIA VEKALETİ 

Eksiltme ibtali 
Nafın Vekaletinden: 
7 ve 8 soııkAnun 943 tıırlhlerinile 

kapalı zarf usuhyle inışantı eksiltme
ye konulan Zertinbunıu ve MaltePf' 
iskeleleri inşaatı cörUlen lüzum u. 
zerine eksiltmeden kaldırılmı~tır. 

(11013) 7078 

Ankara Defterdarlığı 

Ziya Kırat Ak köprüde 
marangoz fabrikası eski 

sahibi 
A nkara Defterclarhğırıdan. 
939 ve 940 senelerinde Ankıırn'nın 

AkköprU mevklindı- işlrtmiş olıhığıı
nuz marangoz fabrikasına ait 940 Yı· 
lı defter ve vesalkınızın tetkik eılil. 
mek üzere ilAn tarihinden itibaren 
15 gün zarfını! ı Defterılnrhkta be· 
sap mlltehnssıslığına ibrazı lU:cumu 
tebliğ olunur. (11027) 7080 

Kiralak mobilyah 
Yenlşehlr'de, AtatUrk Bulva

rında, kaloriferli, 4 odalı bb:' 
da.lre mobllyalı olarak devren 
kiralıktır. Telefon: 2009 

474 

OKULLAR 

Lağım tesisatı yaptırılacak 
Ankııra Bölge Sanat Okulu MU

ılUrlü~lılen: 
Okulumuzun mevcut IAğım teşki· 

tatının temdicli işi 1421 lirn keşif U
zerinıicn nçık eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

Taliplerin keşifnameyl görmelt 
ilzer<' her gün okul milıl!ir!UğUne ve 
eksiltmrve iştirak eıleceklerln ıle 
107 liralık muvakkat t.rnltıatlarivle 
vr kanunun lcabettirıliği vrsaikle 
birlikte ihale Rilnll olnn 13. 1. 9411 
tıırihine mils:ı.dlf çarşamba gllnU saat 
15 te okul binaınniln topla'l'lacak alım 
sııtım komlsyonıırıa mtlracaatları. 

(11044) 7076 

PARDESÜLER 

ANKARA BELEDİYESİ 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

A nkara Belediye Reisliğinden ı 
ı - ttçlincU maddede yazılı hu

suslar belediye teablhlerl arasına 
alınmıştır. 

2 - Bunlara aykın hareket eden
ler 1608 ve 2575 numaralı kanunla
ra göre cızatıındırılacnklarıhr. 

3 - A) İhtiyaç macldelerinin da
ğıtımınıla ve bunlar ic:in ktrt verili
şinde. 

B) Nakli va.sıtal:ınna binişte. 
C) Umumi yerlere giriş ve c:ıkış.. 

ta halkın birbiri ardı sırıı dlzilm.e-
leri mecburidir. C3409) 359'2 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YASAT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartmanına 

nakletmistir. 

Aranıyor 
Bir hnfta kadar evvel Ankara'ya 

geltrken Kurbağalı istasyonunda tre
ni kıı.çırdım. Bir sepeot lçlndeıkl eşyam 
aıynı vagonda beraber gelmekte oldu
ğum Mehmet Çavuş ve Ömer' n Ya
n nda kaldı. Sepetimı Ankarn'da İt
faiye me~ danında dükkancı Çerk('Sli 
HüsC'yln Çavuşa teslim etmelerini lın· ı 
s."lnlyet nnımına ricn Nl rım. 

Çerkeşli Giıllll 3062 

PARK SİNEMASİNDi 
BU ÇARŞAMBA 

Sab11'Salı'kla beklenen aeınenin ~heyecanlı f"ıbl 

İKİ YÜZLÜ ADA~ 
- Türkçe sözlü -

OYNIYANLAR: 
Halkmıızm en çoık beimclii'i ve sİIMlna perd4 

en yüksek artiati SPENCER TRACY aon senelerin 7"ı 
tirdiği en büyük trajedi artiati INGR1D BERGMA• 
güzelliği ile gözleri kama,trran LANA TURNER. 

Tel: 1131 

Malzamd ahnacak 
A9keı1 Fabrikalar lzmlr SllAh Fabrikası Satın Alma Komisyonundan ı 

1) Ihtlyııca binaen nsaıtala cins ve rntktarıan yazılı dokuz kalem ma 
ayl'ı 1$0·1:1·19421 cuma ııunfi snat (141 te ııazarhkla satın alınacıııktır 

21 Saun alınacak malzemelere alt şartnnmeler, cnlısma ailn ı1 I<: 
d sa t (161 ya kadar lzmlT'de Hıılkıı.ılJ da S \Ah Fııtır ı M 
rtı eb ıtr V 

3• lstctclfloer teminatlarını emvaıe y .tırarak alacaklan 
sustakl kanuni ves ıcıııarını hamilen belli ed len gün ve 
nıır'da S IAh Fabı1l<asında toplanacak alım kom 

Cinsi 

San eabunıu.ıcııııc ... 
Sıın vaketa 

M kt rı 

750<• Ki 
1()()(1 Ki 

Kıırnman mesrnı 0300 Aı1 t 
COrg n l<alaııı 5:6x25 45v30(M500 l050 11\ 31 

:ürll'en kalası Sx25·40 300 500 01~ Mr ı3ı 

.Urgen kolona 15 x lf> x 300:400 004:'> Mı ı aı 

Çırah cam tahtası 25x15.30x330•400 0040 Mr 18> 
Ak cam tıuıtası 2 x 15:30,.. 3llO 400 0020 Mr ısı 
Karaataç veya dıı hudatctan yapılmıt 
arahıı ııaslıitı 2000 Adet 

115 00 

lM 00 
l!IO 00 

1 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ------------: Teksif edilmiıt tekerli kutu aüt hulM.aaı lrlda, kaJor~ 
5vitamin bakımından Timciye'de bütün rekerJ.wı kmn 
:Tanmmı§ mağaza ve eczahaaelerclen arayma. Ku 
: üzerindeki lzmir Belediye kimyaıkerlerinin reemi rap\ 
:nu hltfen dikkatle okuyunuz. 476 -.. 111111111111111111 .. 1111111111111111111111111111111111111111111 

Tapu tescili 

Karyesi Mevılal Wktan Clruwl Hududu 
1- Solfuol Kızılyamac <31246> tarla Sarkan tar;.Jc, garilen cılga. 

2- .. Aıkt114 

Türkmen oğul an tarlası, 
Altıaylık oğlu Ali tarlası 

(11028> tarla Şa.rkaın Altıaylık oğ1u Brucir 
~arbl'n cı1 malen su 
cenu bl'n ta . 

İbrahim oltlu Metımet Cudllr O. namına laıqıth hıbu !iki lk1 tarlanın tatM 
tnsınm yapılmaaı llltcnllmekted4r. 12-1-1943 salı ırünO mezkur gayri meni 
tahdK ve harta.Ya baıtıa.mast lı<:'ln mahallıl.ne tapu ve ten memuru sönderilt 
d n hem budUUann o ıriln41 mahalNınde burunmakı.rı lln o oour. (ll0371 

ANKARA PALA 
Y llbaıı gecesi i~in. bütün JerlE 

fütulmuıtur arlık müracaat 

edil memesi rica olunur. 

Paltolar, muşambalar, trenQkot
lıır, temirı dikiş, zengin ceeit. 

KAŞELERİ 

BAS, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TlZMi. 
Daniş: Adliye Sarayı 

k&l'flSI 222 592-4 72 
ve bütün ağnlan derhal keser. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Yeni Sinemada Park Sinemasında Sus Sinemasında 
BU GON BU GECE Bu8'(lın Bu Gece BU GECE 20.30 dan IUbarell BUGON BU GE 

Joan Benet:t ve Georıre Rart'm PAUL MUNİ w ;vecıl yıkhz GENE Robert ~mery·nın yarattıtı 
varattıklan T1ERNEY 1'e beraber ym-atııklan KADIN . . COŞKUN Zorla katil TEHLiKELi YOL KAATitJ KAHRAMAN 14 - 16 - 18 --lannda 
Seanııla!' : 

14.30 • 16.30 - 18 80 - 21 Oıclutar cırpııırken 8eall81lır. 

12.15 te Halk M&ttneet S.Nllar. 14.30 - 16.80 - 18.80 - 21 

KADINLAR 0TELt 
Num.ra.11 yerlerin 81.'V~ aldınl· 

-:( Tüdrıge !--
m.uı rtca oıunur. 

'Eeleforı l uaı. .. 


