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~R$AMBA U L U S BASIMEVt 

Çankırı Caddesi Ankara 

2 Telgrafı ULUS Ankara 

İlkkanun 

1 9 4 2 

--( Telefon )--
Başyazarlık 1871 
Yar.ı İşleri MUdllrü 1061 

l:_KüRus 
Müessese Müdürü 114-4 
Yazı İt;ılerl 1062 
İdare 1064 

rr::::::======================================~ 

C. H. P~ Meclis Grupunda 
--

Hariciye Vekilimiz 
son 15 günlük hadiseler etrafında 

izahlarda bulundu 
Ankara, ı a.a. - C: H. P. Meclis Grupu Umumi HeJctİ busun 

( l/J2/194l) saat 15 ıe Reis Vekili Trabzon Mchufü Ha an. akn'nın re· 
İslijindc ıorlandı : 

Celse açıldıkıan ve geçen ıorlanıı :ı:ahıt hullsası okunduktan §onra 
künu)e gelen Harici)e Vddli Numan Ml'llcrnendojtlu, M•n iıahnıınd.ınhc
ri ı.ıeçen 15 gun içindeki harici hadi elere ve memlckcıinıizi ilJ;ılemlircn 
İ)a~i me clelere temas ile uzun izahlarda bulunarak alkı~lar ara ında kur· 

&Ü)u tcrkcımi$1İr. 
Bundan sonra Trabzon Mebusu Halil Nihnı Bozıepe'nin hnlk anaıkiı· 

n Na$İd e )-ardımda bulunulmasına dair ıakririne Maarif Vckıli Hasan • 
Ali Yuccl Ce\ap vererek anatkara ilk hasıalığındanberi )-ardım edılmckıc 
olduğunu ve halen de bu yardımın csirgcnnıedığini bc)ıın ctııkı~n §onra 
ruznamedc ha ka madde olmadı.!iından ıoplantı)"ll son \erilmi ıir. 

~=====================================~ 
._____--------~-----------------------------------

1'9oulon 'da 
kazanan 
ve kaybeden 

Falih Rıfkı ATAY 

'l'oıulon'da fra.nsız denizcile
~ bütün gemilerıini batırdılar. 

" kimin için ve nasıl bir ka
~~çhr, kimin için ve nasıl bir 
~Yıptır, mevzuu o pnclepberi 
hata münaka~ olunmaktadır. 
~kayıp, her ıeyden önce, büF bir fransız kaybıdJT: da-
a 1939 da yeryüzünün belli 
~'lı deniz devletlerinden biri, 
'"Ullanmasmm en büyük kıs
irlından mahnım ikalmıştır. Bir 
do.tanına ne kadar zamanda 
:"eYdana gelir, neye mal olur, 
"ep biliriz. fakat batan do
~ma, teknelerden ibarettir: 
..._ tekneler, içinde vurutacak 
0 lanlarm teref ve kaıhraman· 
lak ruhu ile değer bulur. Bu 
"'-h olmazsa, herhangi donan· 
"'-• ba,,. devirlerinde geçit 
~i yapmaktan başka bir işe 
)aı-arnaz; o ruh varsa, yeni bir 
~nma birkaç milyon borç 
~ bir~aç tezgah mesel~inden 
~rettır. 

Fransız amiraUiğinin 80ll 

~i tebliğine göre dunun tu· 
cl\lr: fransızlarla alınanlar a
"ll&anda daha mütareke yapıl • 
clığı vaıkit, donanmaya, eğer 
herhangi bir yabancı devlet 
~ koymak istene, kendi ken
dıııi batınnaık emri verilmiştir. 
~~ar' da, Merselkebir' de v~ 
~enderiye'de olduğu gi.bı, 
l'aulon'da da yerine getiren 
'*'ıir, İfte budur. Fr:anaız do
!l&brnaama kumanda edenler, 
~litika münakatalarma değil, 
a.kerlik vazifelerine bağlı kal
~•tlardır. Eğer bu donanma, 
~e Caulle ve Darlan'm jstedi
ti gibi müttefiklere katılsay
~ı, veya, Doriot taraftarlarmın 
11lediği gibi mihver kumanda
~'?• ginnif olsaydı, f ransa 
ı.;ın daha mı iyi, daha mı fena 
0 1\lr<fu, bu meseleden tarih 
ltartıamda, ancak, donanmaya 
'-nir verecek olanlar me.sul
diirler. Bir gemi kumandanı· 
lltn ıneaul olduğu tek feY• meş
"ll tanımakta olduğu emri ye-

d"İtıe getirmektir. Bu bakım· 
a11, Toulon denizcilerinin 

lcahramanlığı kadar, en büyük 
~ref olan askeri itaat misali, 
t~'k gelecek zamanların 
rllrlaa'ın için bir kazanç ol

lrl"ttur. 
. Onun içindir ki Toulon h~

~~&eai karıısmda ne Vıichy .~u
llı1ıetinin, ne De Caulle zum
~d İnin, ne lngiltere'nin, hatta, 
•tarı vurulmamış olmakla 
~raber, ne de mihverin hay
"4'ftlıktan baıka bir his d~y
~larma imkan yoktu. Nıte· 

"'1 böyle olmu§tur. 
t Facianın hazinsenecek bir 
aı-afı da, bu donanmaya, ne 
~denberi müttefiklerin, ne 

e Yeni yeni mihverin itimat
&t:ılrk göatermekte haklı olma· 
dıktarınrn bu kadar acı bir su· 
;ette anlaıılmıı olmasıdır. Ya
cı'" faydası için, yÜksek !~are-
~ rnesul olanlar, geregı gel

~'ltçe, bin türlü uysallık gös: 
,ll!lrebilirler. fakat askerJiktekı 
1~•flt ruhunu ve her feyİn Ü~
~ndeki emir ve kumanda dı
'•1>1" • f ttuni korumak, vatan men· 
aatlerinin daima bathca da· 
hnağı kalacaktır. 
lo.ıOnun için fransa'nm Tou
t 'daki kaybı maddi olmak
cı'" ibaretir: manevi bakım
.,:rı. bilakis, fransız mücadele 
h· hunu daima ate~liyecek olan 
, ıt destan kazanılmıthr. Fran
: ~Politikası hakk~da her 
ı_.,rlu tenkitler veya munakaşa: 
) .Yapılabilir: fakat bir emn 
~e getirmek için fedakar
hi!' bulunmua olanlarm hitı
. ._...., her vakit, tenkit Ye mü. 

Büyük vatansever 
Namık Kemal 

54 yıl önce 
bugün ölmüştü 

B11gim, bRyiilt ı·lll- n·/Jılı Na
mık Ke,,,ıı1•;,, uliimii"1m H ;;,,d; 
yı/Jömımüdiir. lsıihd41 ü:Lnesnıi11 
m J.arlltllılıı gıi,,/nit"1e, en gur ses 
;e en t~k"' /Jeyer111da ta""' "c 
millet, b11rrİ>cl ıe fız:ileı iri11 bü
tün bir önırüım ı·ermis ulatı bii>iik 
ı•alallStl mtı aziz bJıtrası mıümle 
t!tl dt!Tbı tazim tÜıyg11/aıiyle egı· 

liri::. 
Bugünkü tören 

Namık Kemal'in uliimüniit1 
54 ii111:11 ;yıldut1ii,,,;; miitıasebt'tİy/t> 
bugiin Si141 18 de A11laıra llul:11k 
Fakiiltesi11ılc bir 11nnıa töre11i ter· 
ıibcdilnıişıir. Toplımtul.ı, Maarif 
J' t'i:Iİlf'tl Miistf'sarı değt'rli bilı;i11· 

lerimizdcn lbsan Sı111gu N11111ık 
Kemal'i11 hayal t e escrlcri11i ıttıla· 
ıar11kıır. Kot1/t1Tansa bulun 11yd111. 
/arımız dJı ellidir/er. 

Matbuat U. Müdürü 

H. Schwörbel şerefine 

bir ziyafet verdi 
Mntbu:ıt Umum Müdürü Sell.n1 Serper 

dfin Anadolu Ku übUnde lclırtml7.du bu· 
ıurunakta oınn Orta f.ı,cı ıtettıcrt 

SctıwôrtlJcl ecrcrı.nc bir ö~ıc zır.ırcu 
verm!ştlr. 

7.l)'aCctte Alnı ıll)'8 UUY\lk 
l\tl.ıS~ Orta Elçi D H ınıı 
TUrk Dasın B ~I H Anknm .Mcbu:;.ı 
Faını Rına Ata.Y. lllt n.bul l\fobusu Ed ıı 
~rvet, Anadolu AJ mıı Umwn Müd\lrı.ı 
l\luvartllk l\l<'ncmcndoil"lu, llnt1cb'c Vc
klUetl lııtthbarut Umum MuılürU Ccl.ıl 

Abııcıof:lu, Atmnnya Büyük t::lı:ll1111 M t
buat Atnecsi Scll~r. Matbu t umum l\10· 
dUrlüll11 Duı Matbuat Şutıa;t Müdürtı 

S<-k1P ı-:nırıncrt ile Matbuat Umum MO -
durlü~O l\lü \ trlerlndcn Emin E~lm 'c 
~~rlrntzdc bulun n nlma.n b3ıı n ve ı• • 
Jnns mümcııBlllcrl hazır bulunmrel.ır -
dır. <a.a.) 

Manifatura 

ö~nd fimlzc ııııre ltirnlllt blrltxlc • 
rtııdtn Ankara Vtılll11tl emrine aynlan 
mnntfnturn ce>ıunnm dıılhtımınıı Scrı:1 • 
<'Vlndc yılbnınndnn sonro 00.lannC".ıktlr. 
Eşya. Halk D.ı~ıtmn B rtlkk-rlnln Vf'll'C -

ccltl Jınm<'lcr kn.nıılııtıııdıı alımıcnktır. 

nakaşaların dıımda kalır. 
Toulon hadiseai, bu harbin 

büyiik f acialarmdan biri oldu
ğu kadar asil deralerinden de 
biridir • 

ADiMi% . ANCIMl'%DIR. 

a\ aJlatırıa sahne olan doğu ccphcsir.dc ~nycı •"'erleri sü01:Li hucwnuna kalkı)odar 

Moskova ya göre 

RJEV'DE 
tecridedilmiş olan 

cılmanların durumu 

VAHİM 
Hiller buradaki alman 

komutamna ıunu yaımıı 
"Rjev'in kaybı 
Berlin'in yarı 

kaybı demektir,, 
Muskova, l a.a. - llo,vtemn lwsw<I 

mUhablrl b~'OI' : 
RJcv'dcıkl nlmanlann dunımu ~ va

himdir. Şahrtn bauınnda ~enn ac
lıf:ı ı:cdik Stallnı::ral'la açıl&ıı ıroı1lik • 
&erden daha ehemmb~. O\lllkil l'U6 

lann ıı~en kıl yapt.ı:klan taalTll2dıın 

eonrıı nıeritaı: ceph~'llinl a hnanJ.ar cxıOc 

kuvvetli bir surette tahkim ctm!4ılerdtr. 
Hus zırhlı kıtnları bunıdnkl du.znan 
ınüd.ırna haltında dcrlnlJ{;lnc btr ıııedlk 

actıktnn sonra kızıl ııb'ade kıta.lan .kllt· 
le hal ndc buradan ııcçmJ41CnKr. nu kı· 
tıı.lıır yarılruı noklalarda.n lı\.ı:er ln'ÇITICL 

~dakl ve soldaki d\lşman rıwvzllerlne 
hUcum ctm!ıılcrd!r. Huıı kıtalun cvvclA 

Stokholm' dan 

bildirildiğine göre 

Merkez cephesinde 
bu harbin en büyük 

TANK 
SAVAŞI 

OLUYOR 
Merhametsiz bir 

imha muharebesi 
devam etmektedir 

St.ok'holm, l a.a. - RO)'(.er'tn hUllU•I 
mutıllblrl btldlrb'w: 

Berlln'de alman askeri eözdbıü, tırveç 
ııazetelcTI muhablrleıille demttUr lııl : 

Harbin {"Jl büyük tank mvha.ret-ı 

l1md! Rusya'da meıtceı: oe:ı>hmtnde vu • 
kua .ırWltt'ke.td!r. 

Alman ıı.sk(."11 &&z('(lı;ü, merl«2 cesıhe-

81ndeıkt '~ t<ık 'ahim oldulhınu 
kabul etmıt, Ka1ln1n Ue Toropcl.Z ara • 
Hlnda nıman ruıkerlcrlnlltl c:ok b(lyilk blr 
lmUharı ırcçkmıekte bulun<lu4'unu ııöy 

ıemattr. 

Merhametsiz imha 
muharebesi 

burnla.rdak.I mayin tnrlıılıırııu tunlzlc - stok2lolm, ı n.a. - lluırUnlcrdc mUt· 
mck ve tel örı:Ul<'r1nl tahrtbctmd< zo • hhı bir Utnk &:ı.\'~ ve büt.Qn harbl.n en 
runda knlmııılard.ır. Almanlar büylllc korkwıc carııışmıısı mcr.kc'.ı ()(.'S>hC6'1ndc 
Jaı.yıplanı ukmışlıırdlr. HJcv ile Neval ar:ı..sınd:ı cen-yan etmek· 

Şlmdl R.lt."V echrtndckl alman kıta • t«llr. NC\-al kasa.bası lıctonya hududun. 
!arının tccı1dcd im~ bir durumda klll - d n 100 kllomct.re bir mCBAtcdcdlr. Aynı 
dıklnn muhakkaktır. ıtwılar RJev'c cıc zamanda bu kartmtn llcrl rırJamıe ilet 

olm:ı.nlann tıcklcmcd ıcrı bir ı.tlli:n • noktaııı ara.<nndakt \'cll&h bö~dc de 
mcttcn hücum ctmcktcd er. Huıı kıl4 • mUlılm p!ynek? kuvvcUcrl SmolCJlllk bı

lan dnhn Hkbahnrdan1>crt &Chrtn dıs tlkamcUndc llcrlcmb"C cal1'1?lnktadır • 
mahnllelcrlnl mutuıMra etrnb.enllr" lıı.r. Bu IChlrde nııılıınn llcrl lutnlo.nn • 
RJcv - Vlazmn cıttnlrımtu SO\'Yct kuv • d:ın hcntlz JOO kilometre kadar uzak • 
vc-llcıi tnrn rıntt= kt'e 11ır:ı l<: n RJcv'dc- tudlr. 
ki nl.manlann uzun müddet mukavemet Dcrl!n'dc b1 haber alıın m:ıhflfüır bu 
etmeleri muhlemt'l dc!:lldtr. kcslmdeld rus tm.<rklsının pek kuvv...~H 

Ruslar dört müstahkem olduğunu "1ldamıımnktn. takat ynpııan 
lal ıııı laaJTUzlar ııayt'6tndc alman mil • 

yeri daha aldılar dataa hatlarının elde k.aldıcrını dn llAve 

MoSkova, ı a.a. - RoYlcrln husu 1 \ cUnck1.00ırlcr. 
muhııbtrl bildiriyor : Slnllmmıt <'m>hcslrulc abnnnlnr tara • 

Kızılonlu, !)on ile Vo ı:a nroıımdnk1 ı tından btlhn~ Don ile Vo!zn nehirleri 

- ( Sonu 3 üncü sarfada ) - -( Sonu 3. ünru »>-fada )-

Müttefiklere göre 

Tunus savaşı 

kati 
safhada 

Cedeyda' mn dotusundı 
çarpışma 

devam ediyor 
Ccza)"İr, J a.a. - Müııefikler umumi 

11" tarafa bol 
, e f11ytUılı yağ111111• 

/ar yağmıy11 deı11m 
ediyor. /)Nn lsıan· 
bul rrı11b.ıbirlnıiz • 
Je11 aldıf:ımı: yatı • 
daki rı-sim, b11 llfN .. 

<imde lst"1fbul'utı ar· 
dı 11rası Jusilmiyen 
)'ai;m11r/11 haı 11sılfı 
ıe güzel güst"iyor. 

karar.ıı;Mıından alınan malumata g()re Tu· .. 
nus'taki umumi cepfıe ham şimdi Jl)yle • 

1 Berlin 'e göre 

almanlar 
doğuda sovyet 

taarruzlarına kartı 

müdafaada 
Bütün sovyet hücumlarının 
püskürtüldüğü bildiriliyor 

Ruslar mühim 

taze kuvvetler 
getirmi_şler 

Bcrlln, 1 n.a. - Al!11aıı orduları 
Başkomutanhihnın tebliği: 

Tuapse'n n doğu ş!mal ncreld ke
simde ııqı.')ct hücumları akamete ut
ratılmış \'e düşman ağır kayıplar ver
mı,,tlı'. Tcl"f'k kt'Sim nde de d09mMı 
plliıklhttHmilı ve bazı ~C'C'de ktta· 
larımrı.: k~ h!lcuma ge('lllislerdlr. 

Volga ııe Don nchtrlerl aratanda 
sovycllerln dUnkU hUcumlan da püa
kürtlilmilştür. Düşman bumda aorı 
deroc:c ağır kayıplara ~· Al
mnn kıtaları karşı hilcumla ııovyt!t 
kuvvetlerini harek<'t mevzll<'rin1n ar
kasına atmıştır. Bll'COk esir ve kUl· 
llycUl miktarda ı;nnl:me't alınmıştır. 
Don nehrinin bU:rük dlrse.ttndc dUo
manın mevzii hUcumlnrı aldın kal • 
mıştır. Sa'\'a.$ ve tıdlrlll ~aklanmız 
ordunun hareketlerini rnuva!laılnyetll 

- ( Soııu 3 üodi .-yf ada ) -

ojKKAT 

Çi~eğe karıı 

aıı yaptır1nız ! 
AnknJ'll SJhhat l\ılüdüdllHın -

den: 

A)odm'ın Söke kaZll8mda u • 
kcrl1 ~!nıl Hana! ederek tcrtıtıı edi
len ve ~c'dcrı Ankara 60Vkb'at 
mbatırtıancslne gcimle bulunan 

• btr cr)n clcck hıuıtalıtma ~ 
oldutu ııörUlmüe ve derhal Nü • 
mune Hastane&tnc )'11.tınlmıt ve 
ıüzumlu tedl>1rlcr aıınmıeur. 

cenup hudutıanmızıda bazı 

mahallerde clcek hast.nlıtı zuhur 
ctıne11l U:zcrlne bir aydan fazla bir 
zamanıtanbcrl )lllllllmıı:lcta o}fın nıı 

tatbikatına dC'iam cdllmck:A!dlr. 

umüz aıııanmnm~ olanlann el -
cck aııııı yax,umıaııı.rı ta vsb'C o -
ıınıur. 

dir: Negre burnu ile Serrat bumu aruın· "'*""" 
- < Soıau 3 ünc.ıu .... l - üb/"'1 •ırtM llltt!.lni Wr thllfll rıiilHM• .,,_.1ııhıl ~,,,,,,,,,. 

ONYON 
Yangın-hayat- kaza sigorta şirketi 

ANKARA ACENTESİ 
Halil Naci MIHCloCI U Tl: 1230·2089 

Anafartalv Caddesi No. 95 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 

ve Esnaf Odaları Kanun projesi Mecliste 

Kanunda günün ihtiyacını 

karşılıyan hükümler var 
Projenin ana hatlar1nı yazıyoruz 

Ticareı v ekilliii tarafından hazırla • 
nan, (Tiuret ve Sana> i Odaları, Tioıret 
Borııaları ve Esnaf Od;ılan K~nunu) P"; 
iesi 11.apekillikıcn Buruk .Mı!lc! ~cdı· 
sine •erilnıitıi. Bu kanun rroı~ının ana 
hukünıleri kl'aca ıunlardır: 

Ti,areı ,.e Sana>İ Odaları, Ticareı 
Bonaları ve F.snaf Odaları hukmi şahsi· 
)eıi haiz lmme müesseseleri olarak lu
ıum görulen yerlerde ve ıa) in olunacak 
bölgelerde Ticareı Vekilliği rarafmdan 
kurulur. 

Bu ICJelckuller licaret V dı:illiğine 
haJilı olu11 Vekilligin ıeftiş ve muraka -
ooinc ıibidirler. Ticaret Vckilligi, h<'>I· 
genin ıkmadi ıhıi)ıı1;ları Jiızum gösıerdi· 
Jii ıakdi rde, bu ıctekkullcri il.!;'\ etmek, 
fuJiyetlerlni genişkunek, dar.ılımak \'C• 

)'& dejfüıirmek ve UZU\ !arından her han· 
gi birini feshederek )'Cllidcn seçıirmek 
şaJlhi>Ttini hair.dir. 

Hi1cümeı hu ıeşekitüllcri ve onlara 
mensur meslek gruplarını lmme hİ7mc
tiyle vazifelendirebilir v..')a lmnıc fay • 
dıuına aiı ıedbirlerin tarbikına memur 
edebilir. 

Kaydolunma işleri 
Tacir ııfaıını haiz buıün hakiki ve 

hükmi şahular ile, I>edeıin, hu.qui ida· 
relerin ve beledi)clerin 5Crnta)CSİ)le ku· 
rulmuş veya iştirakkri olan hukmi ~ah· 
i)eri bulunan müesseseler ve bunların 
şubeleri, tıulunduklan ) erin lican ı ve 
·aoari Odalanna '\e küçük tacir '\e fa. 
nar odalanna b\(lolwımıya mecburdur· 
lar. Ticarcı ve Sanayi Odası bulunmı\'an 
yerlerde bu kayıı işi Ticaret ve Sanayi 

Odası Ajanlığınca yapılır. 
Ticaret Borsalanna dahil maddelerin 

alım \e sauruı, ıstihsali ve imali ile ui· 
raşan butun h;ıkıki H! hül.:mi şahı~lar ıı. 
Dcvleıin, husu'i idarelerin ve beledı~ 
ferin scrma)CSİ)le kurulmuş veya işti -
raklcri olan ve :ılkn"1ılen mad<lcleria 
alım saıımı, istihsali ve imali ıle alika
lı bulunan hukmi şah~i)cıİ haiz mues5e-
eler bulunduktan yerin Ticareı Bona • 
sına ka)-dolmı)ôl ınccburdurlar. 

Te~kilat 

Tioıret ve Sa!V)i Odaları, Tıcaret 
Borsalan 'lie F.snaf °'1alarınan uı.uvlan 
şunlardır: 

A) Bu ıcşekkullere ka)'ıtlı lzan1D 
eQs İ$1İgal mcv.ı:ulanoa gorc a)rılacak • 
lan mcdck grupları ıarafından şeçil • 
miı S - 7 ki ilik meslek komııeleri, 

H) Ticarcı ve ~anavi Odalan, Tıat
rct Hors:ılan ve Esnaf Odaları Meclisleri, 
(Me•lck Komitelerinin Reulerindcn). 

C) Ticaret ve Sanayi Odalan, Tia • 
ret Hor alan ve f.snaf Odaları ldatt He
)eılcri, (hu ~üllcr mttfülcrinie 
kendi b.ıı.~ı ara~ından llf'{CCCkleri ~-7 ki
şiden ıcrckküp eder.) 

D) Tacaret ve anayi Odalan, TiOll'tll 
llonalan ve E-r Odalar.ı umumi k1 • 
tirteri. 

Umumi katipler 
nu ıe.şrkküflcrin umumi ldtipleri ile 

Bi.ilf;C Ticaret ve lkıı~t MUdurleri idare 
hc}ctleriıün rey sahibi ı:lhii buıdırlar. 

Umumi kAıiplcr, uacılcri allkalı • 

-( Sonu 3. üncü sayfada)-

Dcjerli ilim adamlarımızdan Proi. I>r. Kerim Sehati'nin ölümünü Ye anuemt. 
nin haz.ia bic tÖreolc bldınldığın.ı yazmıştık. Yubrdaki !'(!$İm, Profesöre, Jstanb.ı 
Üniv~ talebesi w arbdaşları tarafından JOO sa)-gı ,ıuifesi yapılırba 

.ı.nmı.-. 

Avam Kamarası 
Şimal Afrika ve 

Darlan meselesini 

konuıacak 
Londra, ı ..._ - Hariciye Nazırı M 

F.den hu~ Avam Kamarasında yapuğı 
bir demeçıe Hiıkümeıin Şimal Afrika me
selesi ve Amiral I>arlan'ıo vazİ)'eti hak· 
kında ilk fırsaııa rarli.mentonun gizli 
bir ıoplanusıPda bq;aoaııa bulunacıj:ını 
w)lemiıtir. Hükümctin hu suretle parli· 
mcoıo&a bir müzakere fırsaıı hazırlamış 
olacajına i~rct eden M. Eden huı::ünku 
vazi)etle almi bir muı.akcre vadinde hu· 
lunanıı)acıığını hukümeıin şimdi ba~lıa 
mt"lıtalesini "zamandan ıa arnıf ve ha • 
)alları muhafaza" eımek olduj;'Uou d;ıı 

1 ilA•c eımi$ıir. 
Harid)'c Nazırı hu sözlerden wnnı 

giıli torlanıılarda verilecek iı.ahaıın "el· 
kinumuoıiyede ciddi ka)'gıbr" bıraktı • 
ğına dair olan iddiaları reddederek nuı· 
kune aon vermiştir. 

Mihvere göre 

uçak taarruz/an 

şiddetini 
artırdı 

Bir Stef ani haberine göre 

Cezayir şiddetle 
bombalandı 

Berlln, l a.a. - Alman orclulan 
baıkomutanlııtının buglmkU resmi 
tr"hlliinde bildirlldlğine ll'Öre Slrena
yık cephesinde mevzii c;arı:ıı•malar 

- { Soıau 3 ilKıi1 ..- ) -

Hür Fransızlar 
Reunion adasını 

iıgal elliler 
Loıulra, ı a.a. - Milll 

komitesi ll§ağıdaki tebliği 
mi tir : 

Muharip Franaa';ya ait Lc-opol4 
torp do muhribinin Reunion ad ... 
ııın merkezi olan Salnt Denis nhb. 
mına yaııaeması vatansever göete
rilerle karoılanmıttır. Hur Fraa. 
sız tayfaSJ karaya çıkmıŞtır. MuJc&. 
vemf't kısa olmuş ve yalnız sahil 
batary:ısınclan gelmi tir. Vali Aa. 
bert küı;Uk bir mUfrczc ile içerile. 
re c;ekilml se de torplclo muhribi 
komutam le m lzakerelerdcn aonra 
umumi sulh n mına muhas mata t 
nihayet \•erml tir. 

Halk, memurlar ve muhtcltf 18-
hi rlrrdekı kuvvetler hemen genral 
De Gaulle'e ilUh k etmiştir. MU.. 
tr"mleke memurlarından Capagarr7 
arlanın litare11lne memur eclilmittlt 

Vichy'nln verdi~ haberler hiı&." 
fına olarak muharip Fransızlan 
bu ufak olr Jeki harekf'tine h~ 
bir yablncı kıta iııtlrak etmemi • 
tir. ~ 

I şgal ingiliz hükümetinia.ı 
tasvibiyle oldu 

NM")ork, 1 n.n. Lon r 'd n bl 
d ıild e gör H e Nazırı 

•7.<'U ü muh:ırlıı rn n ız kuvv<'t 
t rofından R un on ad ın n 

llz hüktım t n n t m t p 
ma!Omnt )' e y pıldı ını b d rm t.iı: 
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Sergievindeki yapı kooperatiflerinin 
• • 

sergısı ve 
t .. 

-2-

• 
yenı kooper af illeri ru~:tıllli ımı 

Rakıya 

Emin Bülent için J 
lıs:t7 'llUllıs"' u- •ısr• ~~sü kd

/idir 
Evvclld gündcnbcri bu mısraı 50)'k-

ı 
)ip duruyorum. Bu; bir ([kirler ve du
yulu bağlantısı yapıyor, anlından me
seli: ve sarhoşluğa 

dair! 
Rakılar fiyatl:ı.ndiktM sonra lstnn

bul'dakl Ycşllaycılar toplanmışlar, 
fiyatın yüksclmesl:nl sevinçlo Jmr
şıl mışlar, aralar.nda bayram yap
mışlar ve Hllkümcte tcş kküre 
karar vcrm~lcr. 

Ycşllıı.ycılann &evlnclntn zember 1 
memleket snğlıf:ı. vo.Ulndıış saıt
lamlı n olduğu:na göre bu sl'Vince 
hcplmlı. iştirak cd b r1z. He'e ra
kının fiyo.tlıınışı ™amcıl nn ve 
zoml:ı.rın coluk cocu •unu m bi
lir ne kadar ecvlındı.rm!şt r. SQ
kaklarcl.\ sarhOŞ ruı.ral nndnn u -
nnnlnr da HilkümC'Un bu ~eru im
rarıru nli<1 lrunı ıa.rd r. 

Rakı. oemiycttmlzde oldu u gıl> d 11-
mlzdc cdcb yatunızda da köklü 
b r yer tutmu tur. ''S ede dur
du~ gibi durmaz!". Rakının bun
dan güzel tarifi olamaz. Onun b r 
sürprizler dlnrunltl oldu unu yu
knrdnki sözümllz ne !yt nl tır. 
"Ktmi gözilne kimi bumuna içer 
ve m."lskarn olur!" Bu da. rakı lc
mcn·n bir ince sanat oldu unu 
göst('rir. 

Onu, gözüne ve burnuna. ~nl r, re
zil >kl'ı>aze olurlar. A ızlanndan 
salyalnn akar, gözleri ı ılaşır, 
ağızlar çarı:ıılır, alt çeneleri tut -
mo.z olur, yalpalıı.rlnr, b n ö
ner, gönUllert bu anır.. T k keli
me Ue "cıı; ık" olurlar!. 

l"urkiim ve tliiımmınn sana, kalsam da 
bir kili 

ve yahut; 
Kalbımde bir silah ile ferdayı beklerim 

mısraları dılimin ucuna geliyor ... 
Sonra büııinünu okuyorum, ve dışımda 
bir urpertı, itimde buıi.:ulmalar duyu -
yonun .. Gozlerim ıslanıyor galiba_ ... 

Ne kara günlerdi o s\ınler.. Balkan 
harbi sıralarındaydı .. Omınlanmız dü -
şuktü, başlarımız eğilmiş ve gozlerimiz 
çokmu ıu .. fı;imızden alev alev hC}'ccan· 
la y.ını)orduk, fakat dışımız kömur 1t11ıı 
kaıı 'e kara idi. O zaman ne bir Ebedi 
Şcf'in hatırası, ne de .Mılli Sef'in ener· 
ıisi 'C teselli.si vardı. O zaman bön bir 
sulıanın şişman kamı, deli bir veliahıın 
bozuk kafası ve tarih onasında çöken hır 
de tanın gurultusu 'Vlll'dı ... Gönülleri kı· 
rık, bahtsız bir ~il ile bir de şaır vardı .. 
Bu ş:ıir de gençti, hemen hemen bizim 
gibi bir çocukıu. Bu şair bize: 

GCJstcr semayı m11gribe yuksel de alnını 

dı}c, yol gosıeriyor, 'c: 
Al ba)Tllgmla rık ~rü sağken zafer niima 

hc)ccaniyle ha)kırıyordu ... Biz onun 
aıiı e inı heceli)orduk.. Hecelcdık ve 
yıllarca.. O gunler 5a0.ki boş bir vatan 
ortasında ve bir mezar süklınıyle karar· 
mış genç yurekle.r içinde şair ~ı yan. 
katar )'aflı)ordu .. 

Ucuz Eler Kooperatifinin bahçe ortasında 6500 liraya malettiği ev Fakat sadece yu.-ard::ıJd l<'zahurl<'re 
bakarak rakı h km.da h m 
vermek insafsızlık olur. Tam t -
hıs ko:vabllmek l<;ın onun "ef nd -
ce lçmesıni b enler" ü C'rind y P
tı ı tes re de bakmak lCızımdır. 

O, bugun anık anımızda d ğildir. 
Fakat bız '-arız. n zdcn wnrakilcr var. 
Bır ' un 'ar, Altımı dan ka)mı)-acl& 
k.ıcl r s.ı lam bir utan toprağı, 'e bu 
ıopr:ığan u ıunc pcrçınlenmış sağlam bir 
gok kubbe '\at •• İçinde de yumruk gihı 
sert ve toplu bir Türk yür~... Emin 
Bülend'in: 

E GER bugünlerde R{'Sfm Ser-
glsinl geZlll<'k Qz re S rgl-
evi'ruı gltt n Yapı Koo-

Pt!l'flftnerlnin sc de ı:örmil -
eünil2ld0r, görmedlnlZs<.' yazık cttl
nlrl.. Bu sergide her birtmlzln hn-
7allerinüzdc yas:ırt.Uğırnız nyn ay
n tipte ve şeldldtikl ovlcrln hepsi
ni bir anıda bulncnkt.ınız. En mü
tev9Zl evlerden tutun da, en mü
kellef evlere kadar hcps:.nın blrer 
minyatürünü bulacn:ktınız, hattd 
p1AJ evlerlnln b le .• 

Cumhuriyet yıllannda ba lıyan 
f/111 MW~si, f!N kOOIM'rMl!c!l hıı.rc
ltetinJn bUyO:k blJ,Ş.'.lnl rla ruısıl i
lerledlllne, biltUn bnk :lıklara 
ratmen dev adımlnr a gnycye u
laı&mak 07.ere oldu una bu sergide 
Uımıaca'ktınız. 

Senride ~ koopemtifln ~ 
.,,, tiplerinin maketleri var, ynnl 
muayyen biT nısoot. d:ıhlllnde kü
çilltillmtiş müccssı-m, h ml şe
killeri.. aynca pl n nn var... E er 
bu koot>f'rat fic-.rd<'n b rinde ortak
earuz, der ~™Unüzdc blr yuvaya 
ııatıılp olmak hasret varsa. c{:er ev 
78PI fıl.lerlnden hoşlanıyorsanız ve
,. mimar! zevkınıı. varsa bu koo
peratJflerl.n kuruculıırı Affan Ata
eeırl ile Yüksek Mimar Bo'kir İh
- Onal'J beraber d nl<'yinlz: 

Ucuz evler 
- Da kooperatiften maksat. mc

......ıan eN •hlbi ya.ı>ma'ktlr. A2 
Jl8I'& ile orta ham bir m<"ITluru bir 
yuvaya kavuşturmak lıc n Uç ti te 
.ı hazırladık. B nın <:<>k ucuza 
malolmasıru tem niçin, blnnnın alt 
lratım oturma katı ynptık. Bln ın 
iı.t Jnmnım çatl aT&S1na koyduk. 
Fakat çabdıııld bu katı, Ankara'da 
.,ımMtonnz d ter çatı k tıan gibi 
-11ayınız. Yen taraflarında gt>niş 
JN11Cetel@rt 'balkonları olnn bir ça
tı. Ollt kattaki odalımn yan tanıf
lannde küçilk kırıklar var, bunlar 
da .-rdroııffl ~rUUmU tilr. Bu kat-

Fral boylar1nda : 

lann tavan yUksckllkleri 2.80 dır. 
Cat.ı u ulUn.dcn fa;vdo.ln.nmakla 

büyWt bı.r tasarruf t :nıin etUk. 
Yan duvarı , ım;a, temel ma rafı, 
tu a bu nrnd:ıdır. Buna kıu-şılık 
ali nin bUtiın günün geçtığl alt ka
tını d hn geniş tuttuk. Bu evler
de pencc>relt·r Ankara ıkl mine uy
gun fek lde hazırlanmıştır. 1''azla 
soğuk tozla sıcak hesaba katılmış
tır. 

Bir ev c n bilttin 1htl:va.çlan bu
lunmasına ra m n bu evlerin üç 
oda. ısı 3500, dört od ı ı 4500, altı 
od hsı 6500 liraya malolacaktır. Bu 
!!yatlara nrsa d:dıll dl' •ıldlr. Bina
ların bodrumunda kömürlük var
dır. Yeri r şap dQ3Cme olacaktır. 
Bu in :ı sisteminde dcm3r çok nz 
kularulııc tır. Bu suretie evl('l' 
cok ucllZll malolacak-Ur. Evlerin 
kumu ve tuğlası temin edilmiştir . 
Mo.lzcmenın mühim bir losmı taş 
olac tı ln inşaya llkbahnrda baş
lanncnktır. 

Bu koopcrnt!On arsası B hçcll 
cvl rdı:ın kUcük evlere giden yolun 
ç ft iğe bakan Slrtı üzerindedir. Ar
salan alınmıştır, her f!!V ayn blr 
bahce ortasında kurulacaktır. Bu 
kooperatif 300 ~ yapacaktır. 

Şen yuva 
Bu .kooperatifteki evleor dıııtıa src

ntş ve daha bilyük tutulmUGtur. 
Hali vakt1 yerinde olanların 1htl
yacın1 ka.rsılıyaca.lctu', evler en az 
5000 ra ile en cok 21 bln ıın. ara
sında 13 tipe aynbnaktadır. Bun
ların en kUçUğU Uç odalı en bU
yu~ü 7 odalıdır. Bumdaıkl tnsaat 
malzemesi de lllks dckildtr. Bunlar 
da tuğladan yapılaca:kt.ır. Ma.ketle
rlnt gôrdil ünüz bu evlerin arsala
n da alınmıştır, imar plAnlan tas
d k edı r ed lmc:z Insa:Ya tıasıana
caktır. Bu evlt>rln kurulacağı a.nıa 
dıı. Bahçell Evlerin garhlndekl aırt
lann Uzerindc Uç höyUkler n An
kara tara.fmdalct dUz!OfQ QstUn"dc-

111 
• 

Buğday denizi 
Otle vakti- Saat tam biri çey

rek geçiyor.- Yol arkada ımla 
birlikte• "Kalan141 Koyu, Moda• 
Fenerbahce!... Kınalıada ..• Bur
saz..,. diye bağrıştık.. Otomobılı· 
mas Kalamış Koyuna doğru koşup 
sıdayor. 1lkteşrinın son gilnlcrını 
ya1aclığımız ha.ide etine' çok kız
suı ... Birbırimlze durgun havada 
yelken açmış mavnaları, bacasın-

ı dan duman çık.an ada vapurunu 
sösteriyoruz. . 

Nihayetsiz bir dUzlllkte denız 
)lan"eti ile uçuyonız ..• Göl e ı su-

a vurmWJ agaçlann nazlı davdı
y can atıyoruz. Bırdenbirc Kai!n., Koyu, Moda, F'cnerbahçe ·· 
J[ınalıada. Burgu, yelkenlılcr, 
ada vapuru." Her şey kayboluvt'r
d"' Yol arkada ımla ı;:öz göze 
~tdlk.. Eşsiz bır İstanbul de

:oru içinde gun ın su ile hayalı 
sdivacına oahıt olmuştuk. Serap 

1 ıılgın kelımelen dudaklarımız. 
ve Yt>elirdi ... Çölde mıyız? Hayır! 
cı. k t çölUn butUn e r rlı fecırlc
Fa a hiP olan bir bu day d< nı
rlcı~e~a Urfa'nın Haran ova ıııcl:ı.yız. 
sin · dan eser yok .• Göz nla· 
"Kum.. k b t d·t·ne kırmızımtıra ır op. 
bıl ı Ş kadar ki "s<'r p., qenılen 
re~· tıidıscsının blltUn şartlan 
fizık .MUmbıt fakat ı açtan 
ınevcut.... ıcalmı sonmız bır gc-
yan~ Y~~mduzlük! .. Tep sınde de 
nıtlık öğle ~ııcşl!.. Toprak 
ıuzguı bır hava tabakalarıL 
.. ıhınd!l ısıııa:;k sıkışık bır t rzda 

Bırbırtne. ç bUyUk arı 1tovanla
yerleştırilnıııı bir kÖ\ tın yanından 
rını andıran "Sultııııh:pe .. dedı r ..• 
seçiyoruz... cnı uyanmı 
.Aldatıcı hayalden YMoıla• l' cner
tık • Kalamış Ko~·ll ntepcsı ve 
bahçeden sonra uzanam rlık .. 
UskUdar'a kadar ettik. Tı·k 
Kendi yolumuza devamını Haran 
tek clağları kollarınıclaç ad'et:ı kU· 

d gı.ı clbetln n 
ova.sını o h betli kol, şırnen-
caklamıı." Bıi ey u yavaş ya.va 
difer battvına 8.~lfet ovada ~önin-
inlyor.. e n 
nıez oluyor... • .....ı 

nahiye mcrkezıne ,,. ... 
sumatar 

dl~~ara yerleşmiş h !kın bu-
~ ... _ dola."!an köy ısımle-

... ,n _ztn""' k el 
·~ bazılannı ur C'ı a :ı e-
~ ·:1· Kurucuk. Nakıphan, K . 
;~veren, Don Ah, Ta lı 
,A)lveren, tncirlı. Ke~ rdc . K 
tnnttn KB ker. Kara Alı. Ak
.-cıt. 'Sultan ı-pc Gelincik. Gil-
... ~. ilih-

Hüseyin Sami COŞAR 
Haran ovasındayız. Geçen ci

han harbınde bUyUk Türk ordu~
nnı kcndı bqına bt-.alcmlf olan 
Haran ovasındayız. Bu yıl tıun 
mevsımınde, gllz yağmuru dliş
mtiş ... Hcrkeaın yUzU Jt"illeç .. Çün
kü emsalsız bır "gUz!Uk,. olmuş! •• 
Bu ovada çı!tclllk ne A.lemde blli
yor musunuz T İpli~i bır kara
sapan ... Cılız bir ökli o kadar ra
hat gidiyor ki... koıı yor sanırsı
nız .. Toprak sııthında bır cizırl çi
zılıyor-. 

"Nadas,, ı da ekimi de sadece 
bir çızgi! .. Öyle bir bereket dlya
n kı '•tohum., t11kırmak için can 
atıyor... Adeta hamle yapıyor ... 
BUtUn dıleği sonbaharda tam mev
sımlnde gök yUzundeıı birkaç dam· 
la Yllf·- Bu kadarcık!- Haran o
va ının "buğday kuyuları,. en 
mod rn bir ••silo'' nun farUa.ranı 
yerine ı;etıri) or •. On haf ti bazan 
o b~ metre d rinlikte kazılıyor. 
Tabanına kalın bır saman tabak&
sı yerl~tlrilıyor. Buğd:ıy lconduk
ca kuyunun kenarları ıaman ile 
örtllUyor.- Kuyunun ağzı da gene 
saman ıle kapatılıyor .. Ve '811 Ua
ttine kumlu toprak konuyor. Bu 
suretle buğöay bitl~nmeıfon, bo
zulmaı'lan s.10 yıl lyıce mUhataza 
eclıleh Uyor .. 

Gelehm c.,qg mevzuumuza: 
Bu mUmbıt ovanın doğu kısmı 

h men hemen anhipsiz olup dev
lete aittir •·Devlet istihsali,. için 
bundan daha elvenşli bir bölge 
tasavvur olunabilir mi? Tam teş.. 
kılııtlı zirai kombina kurulacak 
lı'leal bir yer •.• Tamir atelyl'si ile
Ye: tek alet ambariyle - ve başın
da rle erli, seciydi bir ziraat mtl
herıdıal ıle .. Tam mllnaslyle bir 
11ef •• 

Z rant Vek!'ıMlmir.in memlekl't 
:ı:lı;.ai ıst h ~linl artırmak Uzere 
genı'I mik~ a a anlavııılı emekler 
lıarcıı.<'lı~ı ııu sırA<'IB Haran ovası
nı, bu tmlı'ı'lay denizini hatıra l!l'
tirm~I h\r vazife sayarım ... --

' 

Düzeltme 
ı;nyunızıtn kurulıı\aıtını h bcr 

t brlkanın SUrrı«bank tatı • 
ın lh U)'n c ndan tıa.ıca ııeroesı 

d:ı JOO b"1 ~ tutlcal t«nın 
P \ nt ttık Btr ,__tık <>-
~ i>CC .., uıtı<al cüm.l..ı 100 bJn 

k ıoo ıµ ,.,,. ; ı w 
wa oıarai' ~· ......-

dır. Arsa üzerine tabeltılan kon
muştur, bumda 100 ov kurulacnk
tır. 

Plaj evleri 
Serglde gördilfilnilz şu snhll, 

.Mo.ltc.ııc He Ko.rtal arnsındaık1 sa
hıldlr. Suradan urayn 'kctdar olıın 
saha 850 mMrchk bir plrudır. lştc 
ovler bu pltıjla.nn önilnc kurula
caktır. Bu koop ratlfln gayesi, ya
zı lstnnbul"da gcclre«•k olanlara 
tam bir den z ve kulllJ> hayatı ya
şatmaktır. Her SCY buna göre hc
sap!Mmıştır, \'azlyet plfını öyle ter
tlbedilm ur ki, her ev istisnasız 
deniz görc<;ek, her cvd n cıknn doğ
ru dcn!zc knvu b ec kt r. Onun 
l.çl.n evler burada gördü ünllz gibi 
zik=klı olar k t im oo lmlstir .• 
Kooperat ın umun btr ı:-;nztnosu 
bulunaco.k tabldotu olacaktır. Ev
lerde mıısa, dolap \'e s lre demir
baş olac tır. Bumda ynpılncnk 
evlerin snyısı 100 dür. Evkrln f -
yatı 2500 ile GSOO a.rıısında de lş
mektedir. Evler tiC(.'r, dord r, beşer 
odalı olarak ne tlptlr. Ahsnp ve 
tuf:la l<an k yapılacaktır." 

Daıha bir sürü teknik 1zııllılat'da 
da bulundular. Bütün bunlan bu
raya koyamazdım. Yalnız Mr he
sap ccl.vcll .ı::~rdiler. Bakın bir 
insan b r eve nnsıl salıiP ola.blliyor: 

Ucuz EA·ler Kooı>C!rD.tLfinln 3500 
liralık cvml 15 SC'llcde ödiye<:C'ksi
:niz, ayda. 36 Mrıı vermek ikAfl gc
lıyor! Yahut dört odıı.lı 4500 liralık 
evini aynı müddelte ödlycceksinlz 
ayda 46,5 Um verm k ka!ıll. Bu ev
lerin en büyük t plnc yani 6 odalı
sına gird ız dlyelun 6500 liralık 
evi a.ym müddet 1çlnde ayda 67 11-
ra ödlyerek sııhlJ> o.ncaksınıZ. Ger
e! bu kooı>erattflerln lhesısl dolmue. 
tek ortak alaca.le hali yok. Fakat 
ŞU işLn hayali bile cazip değil ml? 

** 
Halkevi Amatör Resim 

Ve fotograf Sergisi 

Her ruh manzumC'Si ve her vücut ya
ııı ı ,;tendi kabı!J,} c<t.in ve r kıya 
dayanıklılı •ına göre, hoŞ -
luğun ilk santlcrtnde keyiflidir. 
O saatlerdl' in anın beş hl C'n u
yo.nık hnlndC'd r, vücudun h, 
ı k grnf ğl nwml noktnya kndar 
yüksc>lm1ştlr. Bu andn rnkı ICC'n 
şairdir, sanıı.t dırdır, lıl mdır, ha
t ptir, ka em sah b dlr, h r (IC")cl r. 
Rakı t.cmen n bütlln hlln rl, h -
saslık grafi •ini bu nutml noktııd 
tutnb 1mck, gra( !.in mlhVCT(' mu
vazi bir gidi tc devamını tC'mln e
d b lmektedtr. İşte, sarho;; u •un 
en güç, en nazik tnra: ı da bura
(l:ıdır. Bu noktnya yilk dikten 
sonra ölçu:ı;ü blrnz k~rd nız mı ö
nünüz sıfırdır, ucurumdur! K n
zel tir, maskaralıktır. Bund n ö
tC'Sinde "f im kopar", artık ıuuru
nuzun d<> ı. nsiy klannızın oyun
cağı olursunuz. 

Yeni fıyat, e:n cok efendice içmesini 
b lenl<'rc dokunncnktır, glb e -
yor bana! .. Her ııeyln pnhalısındnn 
hoşlanan vurguncultn' gene o cı
vık, sulu ve y~ımıcı snrhoııluk
lnnna devam eı:leceklerdlr, sanı -
yorum" 

Yeni fiyat sıstemtyle "efendice" içen
lerin sağlığım kıızanm k lıepimlz 
tein büyük ~ır. Yeni f y tla 
vurguncuların sağlığını koruyam1-
yncakm1şız. 

Bu da fazla UZQlmeğe de mıez. onl:tr 
uıten lıctıs:ıdl bünycmlzln hnsta
lan, mikroplan de' l midir? KM· 
rıln ''varlık!" mezesiyle ~esi 
de g{lzel olur herhalde!-

Sabaheddin SÖNMEZ 
• 

Karnesiz gaz satanlar 
Kıı.mcs1z ıtıız satan 1Uab'W! meyda -

nında .Aynn &Ok kta llakl<tıl Osmnn BuC· 

da)' ve Et.Jik'tc 51 No.lıı dük:kfında bak

kal Ali ile kame lau'elllltı daiPtl]:masl 

lADm ırelen teneıkeldnd Z-30 Mnwa .wın 
Halkevi Reisliğinden: 1 DoR'ıın'be.Y mntıan~ tııı.t<ıknl Cavue'un 
Her sene muntazaman ac;makln O -

duğumuz Resim ve Fotoğraf mtt;ıa- tczEMıt:ır:ı osmım ı.mıı Konmma :Mtlh-
bakalarını, bu sene de Ankara da 1oemeeıne vcrilm!şlcrotr· 
bulunan amatorler arasın~ asmııı 
bulunuyoruz. 

Bu müsabakaya 1etirak cdecdde-
rln eserlerini en son 15 s~nkAnun 
943 akşamına kadar Halkeva sekrc
terliğin1! makbuz mukablllndc tes.. 
liın etmeleri ııarttır. Arzu eclenler 
bastırmış olduğumuz bu müsabak.a 
talimatnam••sini Halkevl sckreterlı. 
ğinden alabilirler. 

Çorum' da sanat o kullan 
Oonım. 1 a.a. - ŞdmmizOO ba )'11 

lli:ı.lan bölge cJ1<ek s:ı.nat okU1u Ue a.keam 

kJz ıııı.nat okUhi büYük bir ratbct ıtör -

melctedtr. Eıttck ııınnat okult.ma ~ 
k:adııı.r ıoo, ıaz sanat Olalluııa da 260 te.

lebe ~lıstd:r. 

• Kabrinde mustcrib U)'U. •••• " maması 
için anık sebep kalmamışur, 

)j.. 

"Emin Rulent şairdi ve mıuaı berces. 
ıe~iyle şairdi .• Onun başka şıirleri olup 
olmadığını bilmi}orum, bilmiye de lu -
zum ormu)'Orum, ı;U:ıku otuz )Ildır 
onun yalnız "Kin" ini okumakla mcşgu. 
hını.. falzenıc) i hangi ağdalı dilden aJ. 
mı , doku unu h:ın~ karı~ık uslüpla Ör· 
mu' olur olsun benim çocuklarım, bi
zim (OC\lklarıınız onun bu C$~iz "tek e~r" 
ini okumakta, okuyup anl:ınıaku, anla • 
yıp du)makta de--aın edecek .. 

B na bu derece olmezli e yakın baş. 
ka bir şair ostercbilir misiniz? 

Promcth~c birçok işler gordu şü~ 
hc-;iz .• Fak t biz bir tek işini bili)or, ve 
ocnklarımızda onun getirdiği ateşi yak1• 

>oruı.. Du PromcıbEe'nin yarı illlı olma. 
sı :için kiri geldi.-

* Siir nazımdır, ncsirdir davası süre 
dur un ... Şiir ahenk midir, mlna mı? Bu 
çek.is "edile" dursun .. Ben bir vatan sa. 
b hında muılu veya muışuz, gerinerek 
yııhuc ,erinerck u)-andığım zaman F.min 
Bülend'in bu tiirini içimde bir nef" gi. 
hi bubaı~ım, ve bununla ya CUrunıınu 
ya derdimi dokcccğim. Bunu bir hasta. 
ne kö cı<inde gozlerini hayata Y\JIJlan 
hangi fani )'azdı?" Onu bilmesem de ne 
ıaran var? 

Yüreğimde alınmıı ve)ıı alınmaın11 
öçlerin sıcak tadı, dilimde pirin ölıııcz 
mısralan, devam edeceğim .. Den tüken. 
srrn bile, ~den biteıılenn yureliııde 
dilinde; ve butün tarih boyunca._ ' 

Kim huyük şairdir, bu bilmeceyi çQz. 
meok için uğraşıp dursunlar_ 

Ben bir pirin, bir tek ıiirini okuyup 

gideceğim. 

Elektrik İşleri Etüt idaresi 
ile M.T.A. Enstitüsü 

umumi heyetleri 
ElllCtrlk ısıerıı Et.Ut :tMreıll ile Maden 

Tetkik ve Anıma EnsUttıeünUn büAn -

001an111 tetJııfk eden Büttıe. rnvaru M.'1 -
ruuıetıat ve ncıtleeıt llloc(lmenlcıt Azala -
rb'1e sıı.vekA!ıet ınurahhMlamUn per -
ICITIÖC ailntt ııaat onda ~ EncQmcı
rııtndt! toııın.nıa.nık ımnaıccroı«ine devom 
~ h&'ber alırım.ur. 

GÜNÜN GÖLGESİ 

Tarım kredi 
kooperatifleri ana 

mukavelesinde değiliklik 
Tarım kredi kooperatifleri ana 

mukavelesinin 64 Uncll maddesi de
ğiştirilmiştir. Yeni cletııiklite göre 
kooperatlfın duru kazancı, her nevi 
ma.aratlar, faizler, amortiler ayrıla.. 
rak tesPit olunacak ve bllinço a-e
nel kurul tarafından kabul edildik
ten ve tutulga Ziraat Bankasınca O
naylandıktan aonnı qaıtıdaki nia.. 
betler üzerinden dağıtılacaktır. 

Duru kazancın yıizde lSO ıi koo. 
peratifin yedek akçesine, ytl11de 20 ai 
öz kaynak hesabına katılacaktır. 
YUzde ıo u taahhütlerini yerine ge
tiren ortaklara verdlklerl faiz nİL 
betinde olmak şartiyl riıturn ed\. 
IC'cektlr. YUzdc 20 si Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin iyileştirilmesi ve 
ilerletilmesi işlerincle ve kooperatif 
memurları arnsında vücuda getirile
C'ek yar{iım birliklerine eermaye te
mini hususunda kı.ıllanılmak UT.ere 
mil terek yardım tahsisatına aynla-
c:ıkıır. 
~ stum hissesinden ana mukave. 

lename hilkUmlerl dahilinde datıtıl
mıyan paralar da müşterek yardnn 
tahsisatına ilave olunacaktır. Rle
turn he!18.bından geçen yıllar zar· 
hnna il ğıttlm~ııına tmk n görOlmc.. 
miş olan paralar da bu t.a.. ilik. 
mNOoe tabi .-OO!sm 

Namık Kemal 'in 
heykelini istiyoruz 

Ö 
NCE, mefahir şozünü olduğu gi
bi kulJandıgıın için tizüt dilc
:rinı. Bu soı; dilimize, ap.ğı yu

karı "milll ındahir" t61'kibıyle mal 
dil ~h oıillc<· olmuştur. Siı ouııa er ..... -: . . . 

çc öğünulecck :lbideler diycbilintoız. 
Fa-kat abide hatıra dalın• ıaılaJIII~--~ ' . . Ha.l!J'UIU 
tunçla$mış bir jfaJe gctınl'· b" 
mefahirde yontuma gclaıiyc."ll ayn ır 
blura değeri ve manası var. 

Vaktiyle bir büyük Avnıpa nıem
leketindc oahat yapan bir devlet ada· 
muııuın ;.; .<>:ıJe:rini ,naklettiler: • 

- Gezdim gördüın, her ,eylen~ 
dikkat ettim. 'nuyük tehirleri, genı~ 
caddeleri. yüksek binalan var. yaıoıı; 
aözWne çarpan bir eksik ıaraflan ol-
du: milıt mefahirden maıırumtar·-

Bot kalmış ıneydanla.rtınızdan geç· 
dkce ha IÖZleri batırlıyot -.c. ~ 
arkasından tarihimiz.in oıefalur Ü$tC-
sioi "''-"'-~ Uzak ve yakın Türk ~ıuyorum. 1 tarihinin öğünü.kcek ad bırakaııt an· 
ntn birer heykelini yapınıya kalksak, 
tek lq meydanımız ,kal.ınaZ· 

Ba,kalannın b\iyftk meydanları 
çıplak blmıısa, oraya dikilceck eser· 
leri 'te verecek adlan olmadığ~· 
dtt. Fakat biz.de bal öyle değildir. 
n ...... ___ ._ • d·ı· --~•"'- fa. ~~ demıye ı un u .... --. 1 
kat bu ~in her halde bir izahı 0 

• 

ınak llz.ı~ır. -
Bu '6zlcrı Namık Kemal'in ölunıu· 

~ m.nıı mah • nun 54 üncü yı!dönuınu .. -·- b 
sus yaz.ayorum. Yı~ bu U• 

yük ııdamm her ölüm ve do~ıın donu· 
ıniiode Tin aydınlan bir ajııdan ~ 
~ ~ aıaı.laı: ~ ~c 

~el dikelim ! 
Fakat, bu vaıan toprağında 

icin tıAJl bir lal dikilcmeıni11ır, ~ 
gua gene onun hauralan anılacak -
gene ayoc teme1U11ler tekrarlanacak "e 

Beynelmilel müsabakalar Ur, 
lıın. Namık Keına.l'an bır bils:1

YI -
ya ooıin adına iıhaf olunacak hitUQ ~ 
denin altında ynclmilcl b r Jôb ~ı. 
imzası olma rcıuı 

Hayır, üzuntümuriın ffbe 
bazan o duyguyu vcri~o 
Jcrimizi )ılın yalmz b" 
şunür, o gün nutukla 
soylc:riz. Bu hltıraya b r 
m'°" için ıam bir )'ll beki 
dır. Halbuki biz, bu menılekcıe trıı. 
farİ) le bağlanmış ve bir <liva ~lllaıı
ölmuş olanlan, protokol icaı>ı ?dl 
değil, bir gönul isteği ve hey ~le 
severiz. ~>'le 

-Yıldöoümü edebiyatı • 
eser çok daha hayırla olur.~ bir 
)ııpar, kimin y:ıpm:ısı lil.ıınd;ınu kiııı 
)ııpabili:r? Bunları bilenı~'. kiııı 
eğer Namık Kcına.l'e bir ıa, d;~~~ 
makam çıkmazsa. o zaman ıtaYrtt~ 
!iğe dü,er. Bir büyük ~ ~· 
sına, omm kadar heybetli ~ ~~ • 
kaya parçası sürükler gö~ bir 
una fUOU yazarız: llt aı. 

Bu t111: 
Pelelt bin türlii L'Sbabı refas,,, 

101>141., 

Dö1'etlt!m 1-abpe,i,,, miJJ,ı :rol 1.tı;,. 
"t';""c 6iP 

diyebilen ııdam için dıkj~._/ 
Kemal Zeki GelJco.ı~ 

Işık ve heyecan kaynağımız : 
Halkevi ..• 

l!lıtıinin iki harfi ile · 1 d ol L' • UllZJ\ l)'arak 
Jaz ı,.ı ıukiyc ve roına.nJarda . 
'urk dilinin guzel Önıdtl . . bızc 
cdchi)'atı;t ve dilci G ~m ~er~n 

clk" ene! Scluetcnmız 
cvv 1 gun Halkevinde Halk . ' 
l'uldan>lc ""'-enik evı ço -

•~ 1 eder ve onlara 
Jı~ma )'Ollarını, yeni ödeıd . . h ça. 
Jaıırk- "t · T crını aur

~· .:mız urkçc" kon 
rinde önemle durdu: usu uze-

"Hal keı lni l<'mi• r- k 
ri ola,al.ıır• 1 L ". lir f<'nİn 0'1de-

' Ufii:(etUn OZN ı -- L J" 
melnı '""unnaJ.: . . Oı.an "c ı· 
rılıleleC'el.ı U' 11u:"'. ''!'1tmalarmı ge
"" ı c dik kaJ · n •rın en buy11 lı iı ;. 

• 1 &CJslereukıir!' 
Bırçok halkevıer· · 

dergilerde i> i ni 1
10

1
10 çıkardıkları 

h )Ctereveu~··b· 
C>ccaala dili ozl . ~·ımı ır 

çe" kull C$tırme, "temi, Turk. 
anma gayreti . 

ğilız. Fakat huni nı 1tormüyor de-
kılde belirli am arı daha toplu bir şe
gorınck, hiç $ ~a . dogru Yönelmiş 
den anlı1d up esız, yukarıki sözler· 

ıgıınıı: İstektir 
Halkeo.lprı' d- .1 . · 

~ ~.gı erın · -•-zının ıaııdığ f'k" e gırec- )'a· 
iı;indcki dili~ d~ ~ 'lie duşunce gibi, 
geçmt$1 O)le r ülku suzgccindcn 

. • sanı)'Onııtı .. 1 genııletnıck" le • ça ışmalan 
gcrcktırdıkleri anlatılan düşUıı~un 

Halkevle . arasında bulunuyar. 
rının .... 

hangi bır çal -tısı altında her 
her genç yu ışoıa kolunda vazife alan 
rumuzun, )artuı.kş'. Orada yarınki külıu· 

. . rın ı sanat d . . 
mızın kurul "e me Cıtı)ctı· 
>Ordaoıı ile :;ı uirunda kafa ve kol 
çidir. IJOll)'a andiçmiı bir iı-

Oııun bugüncı 
lıyacağı birço&c en rann için hazır
tcn sonra do~C>'lcr arıuında, harp
edcbıyaıını >a kolan Yeni dünyanın 
•- raıını>·a h - d ...,nmak da )'C 

1 
ugun en hazır· 

"11 r a ıyor: 
• arptt'n sonr11 1 w 

'""' d1111y Ynı doga,ak 0/1111 
d "d mı,,, a/,u • L/ 

1 "" edtb" "K1 ıe,. e gorl' ıim· 
ıyaıı111 l I 

Edtb • ~a:ır ""''1 ol«akıır. 
I • ıyaı saba da ' 

ı t lıası/, guz l tnı: , tıyaıromuzda 
lerind~ ilerd:lt ·';;:'lamı biitin. t11bt
ma1t ı e 0 ,,. ; "Yayı göz öııiine aJ. 

Evve)k' g re ralıtmalı gerektir!' 
- •glinHJk · suren konu a evınde dön saat 

k1<..- . lınanın bi "J'CStni hurıı r Jlarçuıru, bir 
Dit di ya aktardım, 

VU101 b" • 
Yası sann nh ır num müdafaa d1-
elindtt<i kal u>:'1k Scf'imizin emrinde 

- eını eldeki sil.ih gibi kul-

)anmak, Halkcvi çocuklarıııa, şüphe ' 
siz ki heyce.an veren cxk"\ !erden bıri • 
sidir. 

Gene Mılli Şef, bund ın dokuz ) 
(mce HalkC"lcrinın 1t11zd ılar al 
rıında gnçckk ıırccc ı °l'C ulaş 

maksadı $11 S<ukrlc ıf.ıde bı rur ıu 
"·- llalkeı ltriıulc gıı el smı IJI 

irin mcmlel:tım en dcrın al11ka5 
uyamlırmayı ı u el sa11 ıllara ol.ı' 
m11b.ıbbt'Iİ mili Iİ11 ı{ 11ule her la j, 
;ra, bcr ı u/e ilt y.ıymayı mal atl"'1' 
11J1z111 baııı d.ı sayıyor11::.. 

Crmi:y ınni , ilim ı e /t:trM istr/IJI' 
droen, gü el smuıtl.ıra medup o/;lf 
mi/liyetri. ilerleyici bir u-miyettit' 
bö:ylt olm11/ıdır." 

Evvelki gun l lalk~ inde dön s:ıJI 
süren konuşmalar hu satırların ışı~ 
alııııd-.ı olmuştur. 

Her hiri )'Urdtın hir hurn.iiınd bİf 
ışık ka)'Tkl ı, bir heycrnn ve inan k 1" 
nağı olan halkc-. lerirııiz ve balkodala• 
nmız )eni hır çalı ma ça •103 girııı' 
bulıınu)or. Yarının cd hıyatını ve er 
natını ulkü potasında erııen enÇ i• 
çilcrdcn he:nı bu mıllct, hem de lıO 
dünya parl:ı.k h:ı arılar hddı)IOI. 

*** 
Bir nco-dindarm 

yanlışı! 

Nco-c:lind.ır'lanmtzd.1n Necip fi' 
ul Kı~kurck, dikkat ooı)onız. rk .ı~ 
frkrnlannda ~ı dın ıahırlerinı "ç 
çcvc" liyor. Gc\"Cn OJ:ı.ın de .. l·ran!ö:J. vl· 
dü; yaşasın Fransa!!!"' başlıklı cd bi• 
siyasi bir fıkrasında şo)lc dıyordu: 

"'Anık ne ede~ ·i, ne yapaca·ı. ııll 
olaca~ı nıc~ul, İhll)ar ve sarsak, rı' 
cehennemlik, ne de ('Cflnctlik, (Aı-.ıf•I 
bekçisi l'ransa.'yıı elveda! ... " 

Neo-dir.dar ş ir, .. ne cennetlik, 
oclıcnıırmlık" dcdığinc ı.:ore "" nıf ' 
yahut dıa "am5at" bckı,;ı,ı d mek ı 
yarmuş, "'arafat" demiş; anla ılı)or 

Çünku "Arafııı" Mckke'<ic ha ı 
na çıkııkları bir d ğd r ve o 
müs.lüman olmıyanl:an sokmazlar bıl 
nerede kaldı ki bekçılık cıursınlcr' 

T 

Çağrı 
-k Maarif IDncUmeni btıgün umuıd 

heyet lı;tım ~ııııl ın sonran topl• 
nacaktır. 

-k Dahıllye EncO!TK'nl bus:i.in heY~ 
urııu.miycdt'n sonra toplanacaktı' 

-k Adllye Encümeni bugwı umuı-. 
heyetten sonra toplanacaktır. _. * M !YC J~Umfml bu Un lle'Y"'1 

Umuırırlıy<~ sonra top nnmkt.Jr. 

Köşemiz ... 
. Diiıı pzctemizde logiliz Basvekili Çfüçil ın ıaaıkunu oktı}11nlar ''tremı>
lın" ltetimai üstünde duraklamışlardır. Çörçıl, Afrika"nın bir durak d.:gil, 
fakat karııya sıçamak üzere bir tremplin olduğunu "')len işıir. 

TrcınpJin bir felsefe, bir fizik, bir matemaıik terimi olsa, haydı )'"Uk«'k 
ınclctep gurmerniı olanlar anlamasa ne ('tkar, m!lna:ıını :ıo) leıııı)e k ılksak 
da zihinleri almaz, der, geçebiliriz. Fakat trcmplin, bır unı )"\ik~ckte, bir 
ucu yerde, sıçramak için hız alınan tahta dcmdmr. Her zıp.)ama)ı bıJcn, 
bunun da ne oldujiunu ka\·rar. 

Bir teri kısmak için kullandığımız ıl.lete '1'ı kaç" di~onız. 811 çcşiııeıı 
bir sürü kelimemiı. ,·ar. Niçin tremplin'e "hızlac" demiyclim? ]),ıha i)ı· 
sini teklif edenler olursa, Dil Köteıniz'de yazarız. 

* "'Mes.fe bıtecmişcir" )'erine "'meııafe aJmıttar'' di)chiliriz. "Muaızam" 
~ri.ne "'yüce" yi kullanalun: "Muazzam sahalar )'UCe •ah ıl.ı.r.' "Dahi 
linde" nHı 1üıiı:çesitıi bile yazmıya lüzum ı.:hnnu>Onı7.. "l·mni)t:t edebili· 
riz - güvmcbiliriı."; ''Hepimizce malüm olan hcpımuce bılınen". 
"İktifa etmek" için "yetinmek" diyelim. ·~mı ınc mukahıl comı 
kaqılık" ur. -rarafından isıismar edilen - ıar.tfından soıııurulcn", "lıai· 
Di1De - [hiç olmazsa] baioce0

' olW". - DiLCi. 



ve Sanayi 1 

arı Kanun 
ojesi Mecliste 

-( naşı 1 inci sayfada )

şekkullcr huı~·.-lcrinden verilmek üzere 
Tı .ı t \ ekılli,!!i ıarufıııdan ta)·İn olunur. 

l oıunıi k.ııiplcr, hu tcşı·kki'ıller idare 
hC}ctlcrı H nncli,lcri ıarnfından verilen 
kanırl ıra üç fZÜO içındc Ticaret Yekilliği 
ne dındc iıiraz edtbilirler. Ru itiraz ba
hıs nıcuuu kararların ınthıkını durdurur. 
Tk.ıret Vekilliğinin karan kaıidır. 

l mumi katipler mensup oldukları te
şckkullemı memur •e müsııthdemlerinio 
amıridirler. "I ioırcı •e lkıısaı Vekillik -
lcri tarafından kanun "e nizamlarla ken· 
dilerim, n•Jılen ,azifelcri ifa ve hu ıe -
şckkullcr mNlis ve idare hc}etlerinin ka· 
rarlanm taıhik "e bütün muamelelerini 
te<hır ederler. 

Bu ıcşekkiillerin hi1ıçderi Ticaret Ve
killi ince hazırlanacak hir talimatname· 
}'C xore hıu ı rlaııır. 

Ceza hüRümleri 
l) 1icareı "e Sanayi Odaları, Tirareı 

llor'iltları 'c Esnaf Odaları aş;,ığıdili io
zıbaıi c.czalurı tatbik c<lecc..-klerdir: 

ld 1 embıh. B) kar" listeye ithal ve 
teşhir, C) ıhraç (iızanıi bir senedir), 

Bundan l.ıaşka ka)-dolma nıukellefi • 
)etine ı."ıhi olanlar muanen müddet için
de bu tcşckkullcre ka)dolmularsa \eya 
sen lık aidatı ilk üc il} için<le ö<lemez • 
ler c, \ermekle mukellef oldul,;l:ırı kayıt 
ucrcu n \C aidatın i.ıç misli keııdileriıt• 
den (ahsil olunur. 

2) Du t~clı:kullcr idare mecli Jd'İ 200 
lira)a kubr kati "e 200 lirad>ü' }'Ukarı~ı 
için kahili iıiraz olmak iiıeJ"<" para ecza· 
una hukmcdcrlcr. hir;uJar'Tirarcı Mah • 
kemesi m.7dınd~ > rıJır \e Mahkemenin 
kararı k.ıti<lı r. 

.;) llu ıı:şd<kiıllcrin ()dalan ve Ti • 
rnrct Bol'$Alfıırının hüknıedecekleri para 

cezai ı~•· 
/.) Tic.-.ıreı ve San.ıyi Odııları ve Ti-

caret Borsaları 25 Jirndan ı.ooo liraya ka
dar n) Fsnaf Odaları 10 lirudan 200 Ji. 
ray1ı ka<lır. 

4) Aşağıdaki ce2alar da Ticaret Ve
kil ı ının > ,11Jlı isıeği üzerioe salıi.hİ)'etH 
A~I c <..eza Mahkcmc·leri tarafından ve
rilir: 

A) Bu ıe1ckküllerc ka,-dolwımadan 
ucııreı •c sanJııla uğras:ınlardan '"eya hor-
5ad.ı muamele }arıaııhır<lan Ticaret ve Sa· 
nayı crbat>ıııa 500 !ıradan 5.uuo lirarıı 
kadar aJiır Para •=ası ve üç ll)'a kadar. 
hapis et."7.ll ı. 

IJ) Ku\uk 111.<ir ve ~nafa 25 liradan 
:wcı linı)'a kııd:ır hafif pua cez:;l.)I ve üç 
.-ıa kadar fı•l if ha pi,, c·ez-.ı.~ı. 

Meslek grupları 
ceza 

azalarına 

Bu Lcşt'kküllcre kayd<>lunanlardan esas 
uSıaştı:k.ları ıncvzulara göre vücuda bweti

-rl.len mesl k grupları, Hükümeı ı.:uııJın
.ı... iWı izmetiyle vazifclendirileıı 
vera i.nune mcrullli'.tme-iilı Oiiuak 1nüiaz 
edilen" tedbirlerin tadliluo:a memtıt edil· 
dikleri h:tlde. bu surede vaz.ifeleodirileo 
\C)'a memur edilen grup halan kendi 
hisselerioe isabet <"<len vazife, hi.:r.ınft ve
}'a işi y;ıp.ınıazlarııa, bu vazife, hiz.ınet ve
)'a işin tekabül eniği kı)"mc-tln he~ misli· 
ne kati. r para cczasi>le ve ii~·er aya ka· 
dar hııııis ccıa,irlc mal:lkOm edilirler. 

Bu mııcldcde ).ı;ı:ılı para cezaları Cela 
Kıınummun ı•) uncu ve 24 üncü madde
lerine göre lıarıse çevrilir. 

Almanlarm sonteırin 
ayında verdirdikleri 

gemi 1tayıpla11 

Berlin, l 11.a. - Almnn orduları ba}· 
kol!luunlığının wbliği: Alman deniz ve 
hava kuYVcıleri $<ınfcşrin a} ında ceman 
ı mılyon 55 hin i!OO wnilatoluk 166 va· 
pur batırmışlardır. Oıı rııkanı 19 f2 erlü· 
Hınde baıırılnn <luşnıan gemilerinin top
> ekün tutarından 2'. ~oo ıonitato fula· 
dır . Bu ~urcıle r.onıeşrin bu lıu~u5ta bir 
rekor R} ı ol ıııu~ıu r. 

Alm;ın dcııiLalıılnrı &imal ,.e cenup 
Atlındk ile şınıal huz dt"tliıinde, Hint 
Ok)anos11 civıırındaki sularcl:\ ve fransız 
,imnl Afrikası sahillerinde 143 ıicıırct ve 
naklhc ı:emisi batırmışlardır. Rıınların 
topyekün hacmi ')S'UlOO tonilato<lur. 

Alman hucum b"ılorı ,imal denizin· 
de \c Mıınş'tıı 20.000 ıonilato hacminde 
fi gemi baıırmışlardır. Hava ıeşkillerimi-
1e gelince: Bunlar ela ıopyckun 60.000 
tonil;'ııo tutarında ') ticaret genıı~i baıır
nıımr Hundan ha '"' alman deni7Rltıla· 
rı 30, alman havıı kuV'c·ıleri de 72 va • 
punı o kadar ağır hasıırıı uğraımı,lardır 
ki bunlara tamami)le karbolnıuş naıariy· 
le bakılabilir. 

Bu .ıırcılf' alınan ch•nizalıılart sonıeş
rin ayındaki nıııv.ıffıtkıyetleri ile ey!Ulde
ki rekorlarını 200.000 tonil~ro fR?luiyle 
kırmışfardır. 

Diişmanın harr ı=emi~i kayıplarına 
gclin<c: denızalııfarımıı sonteşrinde 5 
kruvazör. 6 muhrip. ı korvet ve l deni· 
zalıı hatırnıı larılır. Bumlıın haşk:ı bir 
ll\'llk ı:;emisi ile 2 kruvıızör, 3 muhrip ve 
ınutcaddiı lıima) e gemileri deniıaltılan
mız tarafından ıorpil i ıhct ettirilmek 

Fransız ordusunun 
terhisine baılandı 

Tulon'da sükunet var 
Touıon. ı a.u ı oulon <in 8llk(ln 

h.Uldlnı ı,ünnclı:lt.'<llr. Tcnıruıcdc bu m -
bah Hmlden be baalnnmııtUr. Sanıc tez· 
gl'thLı\rı kanılarını acmıemı da hattadu 
48 S8.'lt )ertı\C 86 s:uıt cnlıı;ılarnktır. 

Alırerte, Duplatx ve Ool.bcrt gem ıcrı hll· 
lA yaıınınkln•ur. Strnusbourg !:ki \(')"il \le 
motre su:ywı altındadır. 

Kara ordusunun Lmllst bltın18tir. 

Yaıruz )'tiksck riltbeı.le bl~· suba}', bir kac 
gedtkll ve bir kaç Ş:.mal Afrlkalı askeı 

kalmıştır. Deniz erleri de U!rhls e<llle • 
ce.k ve ırUndc 2 '<'~ n 3 hin kadar hahrl· 
y(.".ll t<.'lfılıı cdUccekltr. 27 sorıteşıiııtll' 

Öl('?) bit" subayla 5 deniz ertnln renazc 
W~<·nl b!\>i.ik l>Lr !>ll>kOn ldnde hıı1<ün 
)hıpıl.ınışl ır. 

Öleni'erin listesi 
Toıılon, ı u~ı. - rouwıı tıenl2 Ussll 

kUrnancıaıu Vlsnm.lral MarqulB, 27 son 
te$ıinde olen dc-n17.d:l..:rin 1.!steslnl il<'!> 

retnııı;ıu. L led.e gurıtlen isimler aun • 
lard.ır : 

suu~bourc'un suvıırlsl Ounı!:nlque 

F~·. 1'dncl mak.tnl&l ;\larocl. t.c.lslzcl Ro· 
ger Aurrmı. 0Cm<lo<"t ınn rn.Rklnlst nanı
,.;;d!I Clıarles Laure:ııt v Rogcrbol<"hJI 

Tersaneye kimler 
girebıliyor? 

Vkh)". 1 a.a. - Tuulon deniz üssü ko· 
mutaru Am.lrn.ı .Murquls BşjıQıdakı ıctııı

ltl llC11TetmlşUr : 
Tersanede ııtlcı1 n t.cl«nr Wııılıınuısı 

hııısuırunda 30 ııon!A.'l;rln.du rastııı.nan ıı-uç· 

1\iltlıcr ve l>unUın nctlccsbıde çıkan k ı • 

ı1ıılkuklnr Uwrme buı:UndC'll lt~t>accn 

haber ver1llrwm-e Jmd.aı Ll'l"Anenln k·l· 

ı;ı lan kapanacaklrr. 
'l'ersane~ )"hlruz klarenın mühcn • 

dlslıerl, ve ren nıenıuıbrhlt' elc.klırtk, 

ııaz ve su J.ı;cllerl kıı ııul edllecclcUr. 
Bwılann Va%Uc!ert bqınd.ı bulwınıalcı
rı mceburl<!lr. 

işlere h ıgl aa1'Uar allın<ta tıaalanı • 
Jacaıtı btld!rtleoektir. 

Abrial'rn günlük emri 
V.lchy, ı n.a. - Abrta.l donanma su • 

ba.y ve erlerine ıwıaıdakl ırUnlUk em
rt cılaunıı:>tır: 

Ba.hııi..>·e komutanları. su~1arı ve er
im"!, 

Sere! yolun'lm mı .ıötUrdUl'ı!l ııon f(.~ 
dn:K.Arılk denl7.e.J.Jlk ta.ıııtılllıizln bir truı • 
lm.ı k.apamltktadır. Denlzclllk larltı!ıntz 
CEB&.ret, teraa'Slt ve d ısıvoo m lsal lertyle 
~- Ve bu tarih buıı<ln <!U~·nnm 
IB.)WJmru Jaı.zıı.rını,IŞ. şıındl t<'f'kcdecc • 
tln1'Z üntromıanın hAIJl11.SJlll Ye donan • 
mtlYl bil yük bir unc ya ıınn l>lrUk z:.tinl • 
yetini kalbtmzde tt'ttharl3 ~"l?Uz. 
Ma~ın arkasm ltı ıoplaruınıJt. ıre • 
mı~ n ,)"liZiıı oı..n .... .rcor. 
•atan. ~ -nı ~ltn" n.~ sa -
dık knlın17_ oımez .,e ft.'Ylzl1 anaııcierl • 
mtzdelı. Yllkında ~ b)r- donanma d<> • 
baıktır. 

Laborde ölmemiş 
Londnı, ı a.a. - Berlln radyosunda 

dün akenm ~ueııJI atnıan sözctisıtı 'l'vu
J.on'dakl rransız tılosu kornu.tnru Amiral 
Laborde"dn olmc<ll~lnı 6(.">ylcml$Ur. Aınl -
ral, ıremllerlyl<' t>lı·llicıt.(! lnLtltıır t•lmlyc 
karar vermw oıınl\Jkıa bt'Tllt>l.'l lllı•r,~ı 
f'(.otam tararındal' son dak k::ıda )'UJ>ılan 
müruı.hale uzeriı1e rı1o1ndcn vrız ırt'I: -
in , tir. 

Amiral Laborde esir mi? 
Barcelona, l a.a. - Franısız deniz mıı.

twıznla.rında.11 b1idlrtıdıttnC göre 'l'ou • 
}Olll'dııki tnı.flSU: donaıı)'l18t'l kumaruUını 

Alfll.ral LaJbt)rdıe atımuı ııırın el ndoolr. 
Sl\'ll oıam.k Atx-eıt-PfO'CllCC'de göz ili· 
tuıa ıı.ıınmıştır. 

Son hava taarruzları 
Y(t ltalyan basım 

Mitııııo, 1 •.ıt· - Şimal l1J1lya 'ehir· 
lerine kar~ı yapılan in.:llit hnva hücum· 
ları hakkuıda nıütal,at~rd.ı bulunan j\fj. 
lano gazeıcleri, biiıUn iıal).ı.n milletinin 
ıaşıdığı s'rsılm;ık biJmiren ı:ennıek a7• 
mi~ işaret ~Jiyor '<c iogiliı hücumları. 
nın hu azmi d:tlı~ fa~ıa ,iddetl~n<lirmek
ıen ba~ka bir neııce 'erenıİ}eceğini yau· 
}orlar. . 

Porolo d'iıaha •örıe diyor: 
Bu harp oe ı.:a<lar ~ickietli bir suret· 

ıe idare edilir<e o dtrtçe feci bir hal al rı· 
cakıır. Fakat iuıl)RO milleti Duı;e,inin 
etrafında 51kı bir Slırtııe ıoplanmışıır . b 
Ve ital)an mıllell. 11 toplanı)ı her 211 • 

mankinden fazla b'.r .ıı~venl~ inandığı lıir 
mefkure)e sads:katını \ilıihla i~baı etmt.--k 
5uuru ile yap01ıı.kı•tl•r. 

Gazete ş<>rle deHıııı ediyor: 

Eğer inıı:iliıler ita1~:ın milletinin m 
ı:ibi fedakJrlıkla"' mıı~ıcdir oldujunu 
hilmiş olsalardı jı:ı.lya~ ılahilt mukneme· 
tini 1.ayıffatmnk ~rı~'ıı ile yaptıkları te· 
'ehhihlere belki de u ltaciar •öıler il.he 
eıme71erdi. ___....,_, 

"İngiliz ~I\kılabı,, 
prOJ~i 

sureti> le hasara u~nııılmıwr. Londra, 1 a.a. - li arp sonrası 
Diı;er ıanıfıan hava kuV\cılerinıiz bir devresi için içtimai j~nlyet hakkııı. 

düşman denizaltısı ıle kuı;ük bir ingiliz claki Bevt"ridge pro ~. tamamlan. 
lııırp ı:;emısini lıaıırrnı~tır. Bundan ba,ka ruıştır. Projeyi >'.8~~ Slr Wllltanı 
hir ağır kruvazörle 4 uçnk ı:;t-nıisi •·e 28 Beveric1ge. pı-oj<"Y1 '\giliz lnkıla. 
kru,a

7
ôr, muhrip ve kü~ük ı;emi uçak . bı., kl"limeleriYle viıtlandırnıakta 

larımıı ın lıii< umları nc·ıiccsinde müıcad- ve söyle <lemf'ktedir"I: Açlık ve muhta<: tğ mı\ni olmak 
dir i~ah<-tler alrnıslar<lrr. amncını gllılen bU prljerıin. harp 1 

So,1ct donanmasi) le ıİlareı gemile · biter bilmez fayna11anı11tıihıwk i~in. 
rinin uğradığı ağır k.ı) ıphır bu rakama h:arp içinde tanıaJ11 an~a!lı gerektir 
d.ıhil değildir. -

Alman ha''a kuvveıleri Kııradeniıle Kurtarılacak ınenıeketlerin 
Hazer deniıin<ll•, a~iiı Volga üzerinde ve 
1 ıdoga gıılund•• nıuhrelif hii)üklükıe 19 yiyecek ıne~lesi 
deniz taşııı \ e römorkor ıahribeımişler
dir. Bunların iki5İ petrol fZ•'misi<lir. Bun
dan ba ktı muhtelif tipıe 26 •o,yeı ıı;emi · 

)i ha ara ujlrıııılmışrır. nir soryeı ıop
çekcri batırılmış, ı soV}et ıopc;E-kcri ile 
bir uçak<i;nar ~· mi~i ve 2 hücumbotu ha
s.ıra ııağraıılmı~u. 

NeVYork. 1 a.a. ;t ~erikıı iı;tih
lllkciler birliği. mık e~lerin ~,aferi 
Uzerine kurtarılaca ?"'.'\ ın!'mleket-

. • temin ıçı 
lerin iaşesını {"{'ile\~ muazv,aın l 
yiyecek stoklan v 1 

t getirilmesi 
yolıınrla hUttln ıııqe mat1clerinin ta. 
yına bdlaıımasını tav l'e etınf#tic. 

1 RJEV'DE Amanlar 
tecridedilmiş olan doğuda sovyet 

Müttefiklere göre Merkez cephesinde 

bu harbin en büyük 

~ihvere göre 
almanlann durumv taarruzlarına kar 

Tunus savaşı 

kati 
safhada 
-( llaşı 1 inci sayfada)-

dıı •e Bızerıe"nin 65 kilometre J<ndar me
'afc.inde •alıilde k.iin hir nokı.adıın kal
kan lephe (enup doğu isıikanıetinde gi. 
derek Bizerte"nin 40 kilometre cenup do
ğummla bulunan Mateur dola)larına ka· 
<lar gelmekte "lie buradan Tunu' un 15·20 
kılomeıre me•afesindcki Ccde,tla'nın do
ğu ııoa, oradan da 1 unm'un 4R kilonıet· 
rt• n:nuhunılaki Ponı du FaıITT'ıı ilerle • 
nıckıedir. 

(,e~ vakiı Ne•)ork rad~osunun u·r
diği m.ıJlımat.l J(brt' hııra~,ı •·:uılnıı~ıır. 

*** londr,ı. J a.n. - Horıcr'in hirinci 
orclıı ~anıııd.ıki bmu~i ımılıahirı bildiri • 
yor: Bırın<1 inı;iliı ur<lu,u almanlurı 

fuııu~·un ~imalimlcki ,alıil p1Juııa at • 
ını)ıır. Bugıin bu )tıldan bırkaç kiloıııet· 
re ıııesafe<le ~iddeıli fl\Uharebeler olnıak· 
ıadır. Bu )Ol J unm ile Ui.Lerıc arasın
da JenİZ)olu İ<1i,n.ı edilirse nıih,•crirı son 
nıuva,:ıla hattıdır. 

General Andersoıı. kuV\>etlİ hucum 
nıüfreıcl.,ri kull:ıııarak ıııılnerin ınuda • 
f;.Lı,ını iki> e ti) ırmai.: için araziden rııe
lı.ırctle la)dal:ınıııakıadır. Ö) le anla.ı • 
lı)or ki nıüud ikler Bizcrıe'e tıııırruı el· 
met len önce ·ı uııu'u ele ~cçırırıi)t c;a • 
lışl\orlnr. Sahil )ıılu kesiliııtc ·ı unu• ve 
füzerıe biribirin<lcn ııyrılnıış olacaktır. 

Saji ccnaht.ı, fraıı-ıı: ku\\etlerinin 
Gabt.,, ve Stax istil...ııııetlcriııde süratle 
ih:rlemekıe oldukları si)} lcııiliyor • 

TANK 
SAV ASI .,. 

OLUYOR 
(B;ı.şı l inci sadııd»' 

arasında yapılıın kan;ı barruiınr nt)U· 
ecsı olnm.k rus tıüeumlarının yn,aşl:ı • 
ınıe oldu(ıurula ısUı;ıhc )'oktur. Stal ngral 
sctır'intle l!OV)"et ueakları tara!ınd n a • 
illan ve alman mUdarıt.erinı "fay<lllSIZ 

lılr mıı.kavemett<!n'" vaz gcctımtyc d 'et 
Pı:len lılnlerce 1.>eyaıınaıııeler n UcC81Z 
kaldıih l~ın tnhr!ı> harhl km~un-c l•lr 
k lr r11'1111u-ı ruıı.smda durmoıdnn, din -
l<-nmcdcn ıi<>vam Plnüştlr. Şeh!nlc d 111 -
k!I llll\•Aşl:ır bll:ha!<..~11 ırıUthls olımııslAır. 

Ruslar sıma 1 mnha lle!erlnde •!<!nol>I l>a 

:r.ı mulınbl'rleT" tarafınd.ın uıptcd kııtıı 

,ı;ıınl11 l>lr surette e"\elr.e illin ı~llı.lınl3 

ol:ı.n :i r.ınrtknyı ele ııeclf"('bUmck lcln 
gn;> retlertne dc-vam etnıektrolrlcr. 

St.aUngraıl'ın ccnu.ı> h .. 'ltu nda oozı 

!'\IS blr11klertnln Kotelnl.kı.ı\()•yıı 10 k1lo· 
metre mesnledc bir noktaya k::ıdar .ı.rcl· 

dikleri söylenmokte<lı:r. 
J';tnllnırrat cmıh< ndf' hulııı an ıııma:ı 

hlU"P mutıablrlcrl rıısların d=ad n v 
"••er<JY<lc-ı1 7ay!ata kat(yen t 

• Bütuıı şehir olr k:ı.n bonyosun ı d n· 
ınU,,. hnrrı sah.ası korkun..: b r mcz rllk 
hal• nl ıılmıtilJr. Her türlü slLl\hlrınn h n 
len·•" g~k ırürUıtülertn<len korı .. wıc tar· 
rakal:ın hl~ klm~<')le l&Uratını ım:krını 

Vt·nTI•!!Tlok.le, bunrı kansan kur rırı.111 1 • 

uçak taarruzları 

siddetini 
..:» 

artırdı 
-( Ba~ı ı. inci sayfa<la ) -

kaytledilıruştir. Hava kuvvetlerimiz 
bir ıngıliz tissU He hareket hıılincle 
bulunun ıngıli.z kıtalarını bombala. 
mış ve rııaklnelı tııfrk ateŞıne tut. 
muştur. Hava kuvvetlerinden yar. 
dını gorcn alman ve italya.n zırhlı 
teşkilleri Tuınıs'ta ilerliyen motorlu 
d şmaıı ıııtifre:ı:cl•·rioe hucum etmiş.. 
lır. Dli 11ıaıul11n esir alınmı~tır. ::;a. 
vaş uçaklarımız Cezayır ve Bone lı
nıanlaı ıııdaki t esislerı ve gemileri 
gece ve guncliiz bombardıman etmiş. 
!er ve IJir denız tı.ışıtıııa isabet kllY
dclını~leıdir. 

Av ll\:aklarııııız cenup Inı;iltere
ne askeri tesislere yaptıkluı htkııın
laı esnıı ııııla 2 dlışnıan uı;ağını ele· 
nıze Ll!l.şurnn\şlerıtir. Bız ne ik.i uç-.ak 
ka;>bcıtık. 

ltalyan tebliği 
Hoıııa, 1 a.a. - İtalyan tehlığı: 
Sıreııayık ı ı•phesmcle onctı ı:nılfrc. 

:z.c eı ınıız arasında çarpışmalar ol
muşttıt U çaklaı ımız çolılekı motör
ıu taşıt topluluklarını bonıbaiamıı:
tır. Alnıan avcıları yerele bulunan 
düşman u<,aklanııılan iklsıni tahrıbet
nıı lerdır. 

il \ a kııvvetlı•rl tarafııırlan drs
teklenen mıh\ er zırhlı bırlıklerı Tu
nus la lıaı elditta butunaın ingılız ve 
aıııeı ıkaıı kuvvetleı ırıe hı\cum etmlıı
lerılir. DUşman•lan birkaç csır alın
nıışlır 

VAHİM 
( JJ:ı8ı ı. ine! ~'fada) 

cı!km:ızdn bulun:ın alman .kılabnnın 
vazt.ı.'Ctln! d.'lha zl)-ade !ena blır hale 
BOican t>ıı.ı;kıı btr dıı.ıt>e dahn vurmuş -
tur. Don d n;ef!Jndell sünıUc Ut!rltYCn 
ruslıır. Kalıı.ç'ln 6ımaUndc Don nehrinin 
dotu kıyısı uzcrlnde 6S lldıomet.rc kadnr 
gc~lllct.clct ıımıan müdafaa ıuıttında ..ı 
mllstah:kcm noktaY1 ele gccbm(şlcrdtr. 
Alm ınlar, Kotcınıırova Y:l daha z ) de 
Hıklııeurnn bir llcri ~euc bulunan 
Kızılor<lu tarafından >nınız ccn\l1l b:ı.U • 
dan ve & maldC'Jl tcvrUm!s bulunmalc!a 
knlm:ı.m~. ratınt n.>-nı zamand:ı b 
Stal;ngrn.t't.an y.ıpıtan baskının ~ g t -

Ukoe artan tn?.yıkine 1.\bl bulunm:ıkuı -
dır. 

Ka.Jmu'k 007.kırlannckı. Kızııorou, tc
mlzWnıe hnrckettnl l'Cllut>a do~ ı:c -
n!şlMml~ ve Ellı<to'nun lSô k ınmctT"C 
ıılınıallnde Obllnoye mevldlnl ele ı:cctr -
mlşUr. nu nokt.."1, rust.ırın en tazın cenu· 
ım doC:ru tnm"3 oldll'ltlnrı n-0ktndır. 

Mcı1kcz l'l'l>hcs!ndc, ru ııır. Ve idil 
LUld • \•Jnzma • HJC'\" ha->-atl hattını m -
lnca 111.1trn:1:kt.."\dırlar. 

Şiddetli bir meydan 
muharebesi oluyor 

l..ondra, ı n.a. - Router aJaDSlnııı 
Stokholm rnuhab rl .>azıyor: , 

RJov'.ın zaptı !cin ddctll bir mcry
dan muhıırobcs olmııktndır. Son ha
berlere göre şehrin sokaklarında ı:nu
hn ı ebeler olmaktadır. Altı nydanbcrı 
ruslar Rfov•ın dış mnhnilelcrınc yer
loı;mış bulunu.>orlnrdı. 

Tunus için yapılan 
kati saf hada 

Savaş lan ise \'WlZW<:>tl bütün bütün kııneUr • 

Havıı mıılıarehelerincl•) almau ve 
ltalyan ncakhrı 5 in...ıliz uç:ı.ı::ı ılü
şlirnıl\,,ılcrtlİl. 

1 ta/yanlar Cezayir'i 

Bu lınftn sonunda thtiynttn tutulan 
rus kU\'veLlerl sımnl doğudan taarı-u· 
za t••c,:ıııişlrordir~ Jluslar .;, mdi ıılımın· 
lıırı tnmnmlyfo ruırorı olnn şchıin içi· 
ne do •ru sllrilyorl:ır. v,:ızmn-Snıo· 
lensk hattını nvlıırdnnberi tutan al· 
manlann soı <X:nahı ruslann bıtskısı 
altıpckı.tlır. Bu bıı.Skı .,anttım saate art 
maktadır. 

Şinıa.l Afrika muııefik unııımi kıırar 

gihı, 1 a~•· - ı\nıerık.ırı uçar kıılclcri 'c 
hafif VC orıa bomlıa U\1lkları lıUı!ÜD ni• 
LCrle' i, Turıus'u 'e Gabes"i boıııbalanıış· 

l.ırdır. Buııün şimal Aiıika"da hava ha· 
rekatı iıibari> le en faal bir ,;un olmuş· 
ıur. ~asııldığıııa gorc Tuııus"u ele ı;eçir· 
mek için yapılan muharebe kati ~fha~ı· 
na ,geinıişıir. 

Bizerte hava meydam 
harap oldu 

Şimal Afrika ~fütıefikl~r unıumi ka· 
r;ırı;lhı, l a.a. - Müııcfilder ıarafından 
ı!l'vamlt bir surette homhalanan Rizertc 
hava meydanının herııen hcnıen kull.uııl· 
maz bir hale ıı;d<liği bil<lirilrncktt."llir. 
Alman hava kuvvetlerinin Tuııus'ıan Si· 
dlya.'d:ıki hua ü<lerine çekilmekte oldu
~ıınu gi\,ıeren hdirıilf'r vardır. 

Londr:a, ı a.a. - Ceza)ir rıadyow, 
hugun, rnüııefik umumi kıırargAhın<fan 

aldığı haherlere d;ıyarı:lt'ak, dorumun 
memnuniyet verici olduğwıu bi.i<linniş • 
tir. Cecley<la'nın doğu,.ın<b 111e Maı:<.-ur 

civarında muvaffakıyetli bir çarpışma ol
ınu~tur. Kudreti .ı:iııikçe anan müttefik 
ha,·a kU\ ,·ederi, düıı gece yeniden Rizcr· 
te limanına hüçurıılar }-.ıı>mıştır. Dvklar 
Üzerinde lıombıılar infilak etmiştir. Dôrı 
ıılnıan 111,.ıığı tıılırihL't.lilmişrir. M üıı~fik • 
ler bir uçak kıı»hn·leıııi,lerdir. 

Vaziyet müttef ikfer lehine 
inkişaf ed;yor 

Londra, 1 a.n. - Şimal Mrika kuv. 
•etleri unııuni kararg-lhının tebliği: Tu· 
nus'ta '\'a.7i}et lehimize inkişaf eımekıe • 
dir. Müııefik ku\•vctler CedC'oda'nıa do· 
i:u•unda ve Maıeur yakınınd~ düşmanla 
çarpışmaktadırlar. 

Bizcrte'nin dün geceki bonıbardıma· 
nı e,na,ında uçaklannıı:ı:dan atılan bom· 
halar doklara i-ahet t'deret.. 4 almıı n uça· 
ğını ıahrihctmişıir. Uçnldarınıızdan hlri 
<lonmemişıir. 

Trablus - Tunus arasmda 
mihver irtibatı kesildi mi? 

Rahat, 1 a.a. - Tunm'taki fran~11 
kuncıleri Gabe< kesimine doğru ilr;>rlc· 
melerine cle...-am Hmiştir. Fran~ıı rük,ek 
komutanlığı Trıılılm'l:ı Tunu~ nra~ınd:ıki 
mihver kıtalarının irtihaııoı kc~mi)e mu· 
~arr.ık olnm5tur. 

Libya' da durum 
Kahire, 1 a.n. - Orta·Sark ingiliz 

harr ıehliği: Dün, keşif kollar1mız Ela· 
geyla hölgcsin<le faali}·cııe bulunm~ştur. 

maktadır. Askerleı,lmiz .. lıın.tlyc k;ı<ltır 
emsalim! tl'Sad<ı.ıC et.mcdtklN1 bir imli • 

hanin kal"$1laşmı•lard r n&$11yan mcr • 

hamctslz bir lmhn savıışt(I r ... 

Cenup cephesinde 
Cen.tlP etu>he&kıde en mUh ı 1.<uı>ış 

ırı.o.J.ar şlrnd!:kl halde ae,'lt:ı J..>on Jtdu trun 
Uci sahll1ndc "ukllli ıı<ilincKU."1 ı. bı.lhruı 
Bil SUıJlngrad'ı bir t.aru!t.ruı lillstor .ı. d -
ter ı.anıruuı Knısnodar'a lıııglıyan IKl 

0011.ın uı uııun aras 11<1 ki ı;aha ıkı ı..ı.rar 

l<U\'\'ctlerln n bo> ul.l:u&tUklcrt ıııühırn 
bU- meydan hallnl ıılmııtUr, 

bomba! amışl ar 
Roma, ı a.a - Stefanı ajansının 

30 soııtr rın tarıhli resmi teblıı:tı ta
mam ayıcı mahiyette olarak ald•Al 
hıı.b<.-rleı e gore. it ıh an ağır savaş 
uçaltları ılc uwn mesafe uça~l~J1 
29 30 soııte nıı gecesi cezarr _e 
bırçok hava meydanlarına ve b!lhBS
sa L!cz::ıyır şehrı yakııılarınılıkı ~·· 
:raz Ev uça!, meyılanı ıle PhiıP8evıllc 
ve Bone hava meydanlarına hucum 
etıııı lt:ııliı. lllrlıırirıi takibe kn dal
galar 1 alinde y ıpı laıı bu akınlar ne
tıcesinde hirçok yangrıılar çıklıf:ı 
goriılmUştür. Bone havn meyclaııın
tla 4 düşman uçağı tahrlbedilmlştir. 
Diğer lıirçnk uçakların haB3ra uğrıı
ılığıııa da §ilphe yoktur. 

Sov:l'et kaynaldnnndıı.n haber ve
r Jel ğlne göre bu hıtttı.n ş mal nl tu· 
tan nlmnn hntlnnnda a,,çılan gedik
ler ı:erı.1şlotHmiştlr. Dcrlln se en d· 
delil muhareb('lerln Subwfıta oldu • 
ğunu blldlrnıektl"dlr. Bu mevki RJE."\"· 
n 15 okllomeırc- .kııilnr domısunda ve 

R:Jev • MOSkovn demlrYolu ilıerinde
dir. 

Almanlar Vorond'de yem sov)ct 
tnh ltlerindC'ıı b:ıhse<fü:orlnr ve bum
da bir sovyet tnnrruzunun vuku bul· 
mn.k Ur.eri' oııtuıronu zrumedi>•orW.r. 

Tıı..rafsız muş.,lüllcı:l.n l1klr.lertııc na· 
zmı.m St.ıı.Unırrat e<.ıphesın<le ı usların ln· 
l<lill vıe m.ıızeme iUb .. -ı.rl:ylc muvaklt.ı.l 

(lst.iinlüklerl ııc ka<lnr hi.i)'4ik oJıının oı · 
aıtn, Mııreş:ıJ ·ıııoıoccnko Stullnı:rıııt kc
tlmlndekl. hu" m kuvv~t!Prtn! muhtcl!C 
ı;ıa:r-calam llYlfTOO.dı:k\'a bunları fmtıa tLk· 
ıtnde l>ulurı:ım~z. Bu 1$_• rusların olduk· 
çn geniş mlkıca..o::ta lblr cok tnn"'1Zkıl'da 
hulunmalarlyl.e lst.lhsal cd Jcb ır. A)"nl 

mlhıt\lıM;Icr. utra<lıklnrı bQyfill m'lle • 

Ölen portekiz 

::-talıngrat cephe lndı• a.ıınnnı.nnn 
durumu gitciUe ümitsiz bir hale gel: 
mektedlr. Don'un <lo ·u saıh!Und<~' 
nl111an m~vzil('r.l:rı<ln wptı votgıı tle 
Don nı-asındılk.I alman ıkUı....,·etıerlnin 
~cvrllınesı demeoktlr. 

gönüllüleri Sovyet ordusunun tek 
için tören . . . dü§üncesi 

Madrtt.. 1 a.a - Diin Madrıt Unı: Moskovn, ı n.a.. _ Reuter nJ:msı-
versiteslnne, do~ cephesindeki ~avı nın husu muh:ıblrl Harold J{jng 
tümende savaşır"k•·n ölen gonullU yazıyor: 
Universite talebesi için bir tlyin ya. Stallngmt etrafındaki ıtıc>ikU"l:ı.r-
pılmıştır Üniversiteye ve talebe dan ıılmn.n cslrlcıindc-n mürekkeP ka-küllC'r<& mfrmen, Staıln€rnt kC8lmtnde 

~ ~ mlhv·er &ruvvcıtıertnm bugün 
bllı>. yal111?: başlarına. -vnzı>"-...tt ken.U ıoo. 
~ ~ .... tılıı~mn~ek ~!Cel'.le kuvvet-
11 olduklıırmı da l..lfı ve etrnckledtrlT. 

senıllkas;na meııstıı> şahsiyetlerin tllcle_: geocmektcdlr. Volga buzla ör-
h ı7.ır b11h111duğu bu n.y.inden son~a lillınuş olmakta tıcrn'bcr tıınk• yiye. 
ölen talebenin annelı-rıne _mavi tü- ~ ve mülıhnm.<tt ;ı.·tlklil ~'llflcr ne
mene nıalunıs roıet.ler dagıtıimıştır. hlrden hcnilz gOÇ('bilmdktediI"· Blltün 

nUf!lıı.nıı Kote!ntsrovo'Yll lmn;ı Y'Dl>lık· 
lnn t~-.bl>ü..,.. ır<•Unec, bıız:ı müş,'llı\ıt ıcr 
bu ll!l!ııı.nlll'I m.üh1m mntııı.robelere sahne
' ıactıll~I ilm)'dcde['('lt nıslıu-ın. hmUr. 
sııo klJometn> u'l.ııkta buhınmakln \>1••ll.. 
iter, bıım<lıı.n Rostnt"a brısı btr tıı.nrnı • 
7.n ırecmeleıinln blle mııhlt'.mel oldu~ımu 
~öylcmdct~LTl~·r. T~ ~Lmln•le Ala -
glrı;lmyıı.'nın c~mp <lo~qundıı '18 snat • 
tenberl vlmlm:H savaşlar \'ukua ll('lm.-.k. 
1ed1r. İki hnımun vazlycll<"l'lndc hl<C I> r 
ıleklstkll!k ka..vde<tUrncmtşt.lr. 

Batı Sirenailc üzerin<le dün hafif ha· 
\R faali)eti ka}de<lilmiştir. ileri düşman 
mevzileri üzer.in<le av uçaklnrııııız iki 
Me~sersdunin • 109 düşürmu~lcnlir. 

İngiltere'de mobilye 
satışı 

ı..ond~ ı a a. - Ticarc~ Nazır~ı· 
gı ııın parlamento sekre_terı bugun 
A\•anı kanıar ısında, molıılya satıı;ıının 
burıclRrı 1ıovle yalnı7. genç evlilere, 
lohırfla kadınlara ve evlrrı bombar. 
ılıınan neticesinde 1ahribeılilm.iş olan
lara yapılncağııu bildirmiştir. İlgili_ 
ıcre istekleri llzcdne husıHii vesika
lnr wrıtecekllr. 

İtalyan futbol 
federasyonunun 

tasavvuru 
Romn, ı :11.n. - İtalyan futool fcdc

ra•>onu geleH•k baharda hcynelmilcl 
Gece av uı;akUrı.mıL, Bingazi bölge· dort futbol maçı yapmak ııısavvurunda • 

si üzerinde bir Junker~-88 d~ıirmuşlcr 'e ılır. Bu ma\lartn alman, İspanyol, hırvııı 
I ligC)la )olunu makineli tüiek atc~ine ve nı.ıcar milli ıakımlariyle yapılac.-ığı sa-
rntmuşli!rdır. ırılmnktadır. 

29-30 '\Ont~rin gecesi, Tuııus ve lli· ..f:r 
zerıe reniden booıha hucurnl.ırııı.ı maruı Jlrrlin, 1 a.a. ltal)-an Olimpİ).ıl 
bırakılnıışıır. Knmiıesi Rei<i M. J\lang.'\niello ve umu• 

Dün bir ınih,er tİC'ı\ret t:cmı'1ne mi k!ıtihi M. Pucci, Alman S('tır Te~kilil.
Pantcllaria ada.ı civarın<la lıünım edil tı Şefi von Theammer ve Oo;tcn ile ı;i'ı
ıni~ıir. Bu vapura cam bir hoıııb.ı h.ıhcıi riişnıelt>rcle hulıınnıak üzere yakında Bı:r· 
kıı)·de<lilmi~ ve infiljl,; olmuşıur. lın'e gele.:ekler<lir. 

Bonıha • nv ur,"3.klarınıız, :sicilra'da Hitler'in bir bağışı 
Conıi•o ~e Gela_ ~~\'a mc)daıılarına .tıü- Bedin, 1 8 n. _ Führcr a.lman • itlıı· 
C'Um eınıış ve im} uk ha.,aılııra scbebı)'et 1 k ~ ı · d n Jıı . . )an 'e maU\r )() "or crı :ır~•ın a ya,.r · 
'erm_ı,ıır. . . tık maçlar i<;in Jta!ip memleketin takı • 

\ ukardaki harekiıtan ve dığcr lıare-1 nuna "criloı<.k üzere "'mİllC'tİn mükafatı" 
keıle~cl~·n )alnız iki U\11ğımız geri di>n· ııdı afıınd.ı hir tıa,liısta hulıınmuştıır. 
mt·mıştır. -------

El:.?gılal 

~ . 

Ordu şu tek düşünee ne :>11Şı~or: 
dtlşmnn ~mlştlr, e'l~mlz<k'l1 kur
tulmaması ltwmd1r. 

Kızıı Yıldız gazetesi şörle diY<>r: 
Me hur Storomovlk uça1clanmız 

ekseriya 5-10 metre :>iiksoh-tcn usa· 
rak kaçan tliişııuını hır_paıama~a ve 
kıym L11 mattimıı.t gc.Urmcı-trdir. 

V cl:Urll uki çcvrcslııde d G'I' anılı su -
rette kar ynğ:nınktndır. 

Knıl Yıldız, n!mıınlarm bU ~ 
de muharebeye büyük l.lı1b-aUar sur-
dUğünU bildir)yor. 

"Rijev'in kaybı Berlin'in 
yarı kaybına bedeldir,, 

Londrn, ı a.a. _ Reuter'in MOSko
va'da'ki hususi mulıablri yazıyor: 

Hltlcr'den RjCY cevrestndcki alman 
kumandanı.na gönderilen ve simdi 
rusların cl:ne gc-cen btr mesaJda §Öy
le denltnıoktedlr: 

"R:iev•ın G\.nybı, Berlin'ln Y kay-
bına <bedeldir". RJev'Jn aıcıb • takvi-
ye ve lşae bn.kınundan. h~n ~emC'll 
tek hatlı bir dcm:lr yoltJllıl'"'bnglı g1. 
bidir. Bu yol V•y~ıa )oludur, eün
kü RJev•ı ·Rrga'ya bağtı.rıı.n demlryo
lu g~ yıl alınanlar tarafından 
ko~·bl'dllıniştir. Sovyet tankları ı.e pf
ynıiesl, o:Imnn müdnfıı.11 hatlnrınrlan 
bir ge~it açtıktan snnra bıttıya doğru 
!lerliyer k tank!ml bir su_rette yer
leşmışı ~rdir oomırYolu kılometre<'c 
uzunluf:und.:ı 60külmilS: bi~ok köp
rüler berhava cdllnı1st1r. -1 saatte 
bütün nınız~mc ıyM bir ~mc.n nıı.kle
dabilon bu dem ryolu şımdl sovyet 
ilerlemesi ııct.ıccsinde faydasız hale 
gclm:şu AJmanln.r tçln hayati önem
de olnn rburnda merkC'Z cephesinin 
en şldd tll snvııştannda.n btrl verıl· 
mokledlr sov·~'t't taarruzu ba::ladığı 
7~-ı.man tkl nıman tank tümeni geti -
rılm ş ve 0 wmandanberi bu tümen
i r p y de ,.e .motorlu alman kıtnla
rlyfo ı:k\'ı'e ed lmlşlir. 

Rikv c~phcsı~deki alman duru. 
rnıınun va1ıın1lığı son savaşlarda ru:ı
larııı eline ~ecen bır vesıkaılan d.ı 
anlaşılmakt1l<lır. Bu vesika, bir al
man piyacle kum~nılarııııuan 9 uncu 
a:man taıık tunıenı kumnrırlanı:ı:ı ya. 
zılan bir ır.ektuptur. 29 sonteşrıo ta
rihli olaıı bU nıektup,a ~öyle derıilı. 

yor: . . ,... • 1 Durum \·ahımd r. :::iu\•yd taıık arı 
ve suvarilerl hatlarımızı kes•iler ~·e 
her taraftan hUcun1 t-dıyorlar. Bıl
hııssa tank kar§ı !<OYJna kıtaları ba. 
kımın<lau yarılım ısUyorum. Bu yar. 
dımın bU,ıttın olması gerektir. Yanu 
geç kaJınmıtı olacaktır. 

Burada toprak dUzdür. Birçok ır. 
mak ve derder yazın ve sonbaharda 
geçilmez halde ise de §İmdi donmuş. 
tıır. Bu cephede don §lcldetlidir ve 
dondurucu bir rllzgar esmektedir. 
'l'ank ve toplar beyaza boyanmış o
larak fııaliycte geçiyorlar. Sovyet 
askerleri soğuğu iyi knrşılıyorlar ve 
rıııc şiıncli ilcrli>:eblliriz, diyorlar. 

TRA8Züs 
Viyazma 7 Rıjev dcmiryolu mu

hueı:x-sinıle ılk günll binlrrce alman 
! ölm\13, 80 tank alınmışı ır. Tanklar. 

la desteklcnmiıı alınan ıkarşı hilcum-
larının sa)'l.91 devamlı pureltc artmış, 
fakat dil~~ ~içbir muvaffakıyet 
e.ldc ~f'!"emıştır. Blrçn.k tank tnh-
nbedr.J11flştir. -ı. 

Ta~rru;llar devam ediyor 
Mo kova, l a.a. Ö1ıtle Userl 

netreıftlcn sovyet t 
Son gelen h.ıberlC're göre Tunus için yapılan stw,"lşlar .-;on s·ıf / wa gelmiş bulunu

yor. Y.ukarıdaki harta bugü'°"',,ü harekat dolay_Jaruaı 

•• mu 

Bütün sovyet hücumla 
geri püskürtüldü 

Berlin, ı ıı.n. - D.N.B. ııJ 
u rcnd ğ ne göre Tunpse .kes 
hüti.ın bo {>\ 1< hücumlllr.l <;etin 
har lx·t rdcn sonı n ıı.kttn bırak 
mıştır. 

Terok kes·mlndc bolşw.ik h 
lan .kısmen karşı hücwn arla P 
kürtUimilştQr. Hucuma k uın on 
lq tnnkl k bir bo C'\"lk bir! lnde 
b r Uınk 63\"nş dı ı cdflmiştir. 

K t n n' n et>nup (1 •usunda ..e 
roP<.'z k lmind" bol f'Vı.klflr n 
h cum nn ddc-tll muhar<'bdcr 
t C(' mı JlU ilrtülmüstUr. J\i 
bomb, cı ınUfr zl'l rl ve zırhlı a 
dil: ma.nın 11 tnnkım muharebe 
et m l<'rdlr. 

Don tlc Vol"'a nr:ısmdn. ve 
Don knıvsl nrnsı.nd:ı bu 
va muhn:rl'bcs :n1 k<>Mlö'tıın 
UÇakJnn 43 bolşeviik uçağını 
nıü IN'dlr. D1 ·er ookt.z dilşmruı 
~ınan u~ııtlVnr bntıırynlan 
. nn dilş(lrUlmüşWr. Uç aı---•• "'· 
üslerhıc d&nmemlştıir. 

Hav.a kuvvetlerine 
Bcrlin, 1 n.n. _ D.N.B. 

öğrendi •me göre ıtlm::ın 
b_ataryaı::ı.n ve nv ~lnn 
rın gü:nG d 'bolşC'Vtk lınıvn 
rine karşı "1ıuvaffukıyctll ! 
rlne devam ctan~lcrdl.r. ~ 
d:ır elman nuı:lQ11lllıUı eöro 
lor 30 so.nteşr.1;n Un il 48 ı ill 
tıarcoo1e:rlndc ıwcılanmız ta 
ve ll l u~nksnvnr ~~ 
ateşiyle cemnıı 59 u~k ıkay~ 
dir. Aynı gUn ynlnız ~ nımıııı 
ğı lmylı:!dllml tir. 

Ruslar Leningrat 
bölgesinde de taarruza 

geçtiler? 
Bcrlln, ı a.n. - H.uıslnnn 

grat'ta taarruza gectlkk>ri h 
sovyet ıkaJnaklıınndan VCTıleıı 
for-0 Berlin"de lrıanılmanıa.k:tnd r. 
lenctğl.ne gôre !bu böl ede mevzii 
hıyette mu'lıarobeler olıruılktadır. 

Alman nskerf kayno.klnrınıı 
Don ile Vol a nr 1.1da ve Don 
sinin ortnsırıdn durum oldukca 
:sıktıi!' Ye T.imocenko kuV\ 
b:ısıKsı hlılt\ Jcuwctinw muhafaza 
makte tınttlt bazı nokuı.lnrda Y 
ihtiyat kuV\ etlcr·nın gelmC"sl Qw 
artmış tılle lıulunmruktrulır. Fak 
nlm..'1nlnr tarafından nlıruı.n karşı 
birler tıını gelişme hn!mdedrr VP 

yet ıkıtnlnrmın lcri har kC"tl:ııı• 
olma.kladır. Rus 1-aıvvctlerlrun 
lesi görüliır derecNlı• n.7.ıılmıştır. 

Mf'rka kesim ndc.kl so~et 
zu düşmana n nr kn>'lPlar verdı 
rek ııU kürtülmtl tür. 

C<'ll\lp CC'J>h ge'l nc-e 
nlınan nlmnn karşı tc<.lb!rlcı ı 
testrlertnı go termaktedır. 

Fin tebliği 
Hcl nkl, ı <1.a. _ F n t b}lğl: 

Aunus b"'rzahınd~ SOV) t hü 
lan. duşm. n kıtnl.ın F (1(' 

yakı ma n Vll.ı{ • bul~mıııdan 
kürtülmu tUr. Uf.tun bol esın 
~lC'rkn kesim ndc dC ınnnın 
uzerlndc yapugı htıcumlar pil 
lülmU tur. 

releriyle merkez cephesinde 
V<'ICC bılıllrilcn kesimlerde 
la.n~a devam elmı ler ve <IU 
blrbıri ardından yaptıf:ı k 
cumiart pllskurl mUslerd. 
gr;ıt'ııı cenup-batısında ır, 
kesımlı <le dilşm.ın k ve 
rnUtea.dclit yerler nlıı oval 

ımışnr. 

Bir alman piyade ve 
alayı bozguna uğrat 
Moskova, ı a.a. _ S 

gine ek: OVY 
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s 
İngiliz Başvekili ve fani olmamamız için ortada hlQblr s p o R 

selx.,"t> görı•memektcy m. Ben blr şey 
vadctmiyorum. Hiçbir zaferin haber· • • 

Türk Hukuk Kurumunun 

serbest kürsü dersleri 
CEMiYET HAY ATI .. 

b• M. Çö 1il'in 
~~ utkunun devamı 
n 
r 

._ k lngili: Baııckili i\lr. Çorçi/'iTı 
4Tl1 Kamarasım/,ı soy/r:diği tmtk.ım 

arım tneınmm ilk klStnlll/ dwıku sa,ı· 
d ıza k0Jm111ıuk. Ihı •11111111 da .ışai,ı • 
mµ; sıi/ 1111/arımwlu oı t1Jucıılı.1111ıı:: 
O\.on<lra, a.a. - Bun:ı mukabil Muso-

ital)·an milletine acaba ne göstere· 
aıı.) 
1 . 
a Almanların müsaadC'Jİ) le franstz Ri
om'sında hir .ı:~zinıi, Korsika ad~sın· 
K«<ı~a bir zı)vec, kahraman yugo lav 

nscvcrlcri}IC kanlı hir mücadele, Yu· 
1 ı.ın'da ebedi bir leke wşki l edecek 

~hareket, l'orino, Cenmıı, ve lilano-
n harabeleri... Halbuki dcdi,ı:im gibi 

bunl.ır bir başlan ıttan ba~ka bir 
gıldir. Çalı kan ikııdarlı 'e hah -

rr İtalyan millcıine bir cek aJ:ım, ve 
d halkcuiği bir rejim, Felikeder ,ı:e • 
~n iştir. Hu millete kar ı in.ı::iliz lisanı 

n konuş,ın biiıün milletler semt>aıiden 
ra: b' v (:1 ır ıcy beslememckıe idiler. :\I u -
a n i gclind>e kadu :ıralarınıln hiç bir 

ide hile olmaaıı~ıır. Ilu lı.ıle aaı· 
vakıe kııdar tnhammiıl cdilccekrir! 

izler, ~iiııhc }ok ki ı\frika'da YUkııa 
iık son hadiselerden de büyük bir balı· 

1 ~ ık hissedebiliriz. Bunlara i~tinaden 
ÜClll b k nşlı u ııanın rek >akında tliışman • 

0_0 ortarılacnğına da büıun ruhumuz· 
~'lrrın olahiliriz. Fakat bu Afrika ga.le· 
lylfİ ne kadar surncli ve ne Jercce kaıl 
ı. µırctte elde edilmiş olurlar a olsun· 
n'bizim d'kkat nazarımızı şark ccphc

ı ~c rusların bir harika ııcldcd'lebilecek 
~e k u• vctli olarak indirdikleri dar· 

rn rdcn uzak ıucamamnlıdır. Buıün dün
ttıru~ların muhafaza edehilerek bugün 

.. ; sürduklcri muazzam kuvvetler kar-i ııdıı. h:t)~andır. Scalingracl'ın yenilmez 
a.fııa.~t ue ancak Stalin'in a keri ida. 

e göstcrdij.:i > üksck idare ile muka • 
ITe olun.-ıbilir. Ben :ıj:-u~cos orcasına 

nı Krcmlin'den ayrılırken naş\ckil 
Jn'c 3unları 5Ö)lcmişı im: "Afrika'da 
:rııııcl 'i kat! hir maj;luhiycır uı.:ratu _ 
:ıır. vıık~t size bir 1cl.,raf g mdcrece . 

' 1 " Sralın eli) le harıa üzerinde b" M' ır 
ra~'I gmtercrck bana şu cevabı ver • 

rt,,j ; .. Su nokıada karşı taarruzumuz 
ılnr • d.,.. • u 

ekcte geur ısımız. ı<Ün ben de size 
ı.cl~raf çekeceğim." di) ebilirim ki bu 
rafların ikisi de s:ıhiplerinin eline 

yııı<tır. 

~0-;yn c ph !ndl' h lnmı ve da
mcl dl'n bırlnct derceC'dl' ehem • 
tli n t cclC'r Vl'rm olan nunz-

n pıuh be ltt k inkişaf et • 
• ı<t('(I r. l nurm ~ bC'der ki 

ISL 1, B yıızd nız d l Knrae n z'e 
f. r süren, nıs C!."Pheıı"ntn nn

blr .kısmıdır. Bun<lnn b kn lkin-

mı..ır rus kışı rln mihver ordul:ınnm 
!" JlC "J<ııpıınmaktadır. Blrı,:oklan tu-

dcrcccslne lndLrllmlş olan 180 tii
M" nıUrckJuwp b r ıılmnn ortlusu 

rJstıb t sah bl bir delin n kı.-yfl 
f1 rtıcrlyle yııvo:lnnnılan koıınnln· 

il 5ııhavn silrUlm!iş sem ıtalyıuı 
b <JC m!t<'ar lnıvvetlerl soğukta~ 

ı:ı,,.,.. g0rl ı;ck 1m J:e mec-bur ol
t sovyct or<Iulannm al()V. 

s:ı.çan ntikam taan-uz. 
n, zayrf lkuvvetll:'rble 
n k1n tıınrru:ı:uM dıı 
eğe h117.1rlanma.k mec
ı>r. Onl r n y tıne 

tnnbul'a ı YÜksl"k bir C'n,.lkur. 
Ol<, tıt. n d • ı. r t bizzat 

1 ,..ı ll tler tar fındnn kumnnda 
c ırrı ş olmnlandır. 

'I Fransa topraklarmda 
S ıı1dl slzlel'lc yeniden ı;:nTbe döne

.ırrnrısn topre.klannn ge mek ve 
çok gnrlP '<e h~n dranu bcıraber 

tı;ıdi( ctınek istiyorum. Şımuı Afrl
•ya asker çıkarma knrarını vcrdıği

aı v:ıklt bu hareketirı Frnnsa'da bir 
At m ıı;kSüla.nıeller husule gcllrccei:l· 

dlk ıınZnrı ?,ikknte almıştık. Den şah
a tler m mUtnrekeyl boza:rıı:k bir 

2· P blltiln Fmıısa'yı ı 'ili cdei:ef: n
rap .., e bu sur tle Toulon'dıı.ki fran-

donanma mı e e geçırme ·e ı:nlışa
rıdan katiyt>n şfiphe etm yordum. 
c bir f, b itün müttefik 

u ti rce. Fransa namın::ı hareket 
.~ n bu zavallı idareyi ve Vlchyı hü
ır t n:n h eli hnrcketle>rlnl pratik 
tu ş k ldc ortadan ka dıracağı ı<;in 

a bir surette tclflkld edllt:'mczd . 
P e b r !nklşa! frnnsızlnr arasında 

!er \cncisi degil m. Hattil )eni zafer- "••••••••••••••••• 1
•••

11
"'

11••u ıt" 
!erin hazırlannıamakta olduklarını 
tem" edecek bır halde bile buıunmu- Tu·· rke Dog'"' ru ( x ). 
yorum. Ynlnız hc-rkese KJpl ng'ln şu K 
ölmez sözlerini tıı.hattur etllrmc.k Is· ır koıuları ::-.ayın Hay hmaıl Hakkı Haltacıoğlu, 
tenm: "Eğer rill'n gorme •e muktc-dır fnkat hulyncı bir ad!Ull de Use- uzun )ıllardanberi sürekli incdcmtlcrin 
niz, eğer <IUşUnet>l.lir takat <lllş~nme· verimi olan "Turkc Doğru" adlı >cnı 
ği hayatta yegô.ncı hedef olarak kn. faaıı·yetı' ba~lıyor escnni bugıiıı ulu~al kuhiıri.uıııize arına. 
bul ctmezsenız. t>ğer zafer ve izmlh· gan etmekle bu al.m<la ı:cniş hir boıtu. 
lal ile karşıln.şır fakat bu iki sahte- l:U dolJurmuş bulunu)'or. 
kt'ın aynı muıımeleyc t.llbi tutnbllir· İclnde t;ulundul':umuz ayın 15 bıdıcn P.rofe~or c•erioJc, 'Jildc, Ci.ldıipııa, 

Ttlrk Hukuk Kurwnu Başkanlı-
gındnn: ' 

lier haflaıırn çarşamba gllnii ve
rilmesi kararlaşmış olan "Hukuk ve 
sıyasc•., dersi mecburi Eebepler do.. 
lu.yısiyle ve bir defaya mahsus ol. 
inak ilzt·re cıınıa günü ak~mına bı
rııkılınl§t ır. Alakalılara haber veri
lır . 

senız ... " <l ımo· tUbtlron bütı.in Y\lrtta kır koı;ul:nn rııa- lıukukıa, ıııim.ıride, re~iınJ<, dekorda, 
I3ız dııhn ziyade ıunııı ımızı ş ı- hc~kclJe, ınu~ikıdc, romanJa, ha,ılı her Ş h • d ' 

ye kadar bıze yardım eden Ve l~I llyeLi başlı:yncu.ktır. Allı.!tlzm Jo'e<leTatı - ' .ı . e rı"mız e yem 
kul!nnması.nı bilin:<~ bizleri ileri gö- :yonwıun 3111Iık c.-ıı~a proı:ramma il<> • .ıl.mJa "Turkc Doı;ru" ~;ılışnıa \l! uu~U· 
tiireceP;i:n<le de şüphe olmıynn bu _de- re, böl1wlıırı:Je itle yaıJJ!ncak mlisalbaka ııuşun 11\Üoülecek huylıkluğunü •a)ı'ız b' 
rln dalgalara bağ!ıya.b lirı:t. IT.ıı bın (Muhu<; kır koı;1111uı ctnır. 27 ilkktınunda t.ınıkl,ırla hırer hırcr sıralanıış, her hiri· (f kooperatif kuruldu 
uzun sürmi'-'CCC' •tne vc;>n önUmUzde yapılacak olan bü,"ilk AT.A'l'ORK k•~• • ni ıcku teker incelemiş, dil ı~lcrındc batı "··· 

" knlmndı~ınn biz- " ,.,_ · il ......,.Vck k ~ • · ı ı. ncı v_e kanlı scn<'1
5
rurrette hiçh r h;ırli· suna katılacak 0:,ın Tilı1ı: aUe!lerl, hun- kııyıı:ıkla.rınd:ın g<i tcrdiği toplu mıs.ı er- Jgta Mu arı n. C6n.u Yeş 

lerl. nandırncnk 
1 

olduitundan ha- dan sonra, lO sorudl.nunda Çukurov:ı, le, hizım gihi t:ırihindcn koıı.ııı ıııillcde.re ve 111..bı k Unı-.1n Mıi•tUrü Gclfıl A:>'b<•r 
sen n \'UkU~ gel~ şhe ;>Ok ki gayret- 17 sonktmunda S:ı.knrya, 7 ı;u'bntta u . omek ol.ın fransızları ele alarak, ıııgıliz· rlm ~'l.ti rınm ı.bus!l üzerine seh· 
herdar del\' lım. ŞUPillctimlzln yüksek mum MUdilrlUk kup:ısı koeulurını ya • !ere, j.ıı><ınlam 'e .Halkan de' lcılerine ka· muıtuı- H b )npı a-oopera.ıltl kurul· 
lerlmlzl gevşetir, m "e dnha galebe pacıı.klar ve bütün bölı:elenie 21 ıubat- d.ır sarkmı~. ilerleme )olumla hııim de rulllll a CU:t.(>J Evl.,r yapı Koor>emt.ıCi 
dislp tni zata u nı:tır sonunda ne ya- k d 1 h k k bak d nıı• hı 

f ta k en ı erı sı ı anca· kkni ını an müd v "aıı bu ,,_...,.kül, ytrml yıl 
elde edılmeden zı:ı. er cln"i.<lcn dU· ı ır Oi\ISU bölııe blrtnclllf: ne ı;ım ııe- kuru "="" 
Pnca"·ım· .. ~ knvsnsına .,, "· lcı:.'ekllr. bunlard.ın ornck alahilc(cğirtı.izc pamııık •ok 17,, lnıakıtawr • Koopcrat1tın en 

" ~· ld devreler btLlm •- p f h ı · " dil ı.; " Ql'tııfn '-· • şers )< öni.ı:mUzde eçebllir B;;z Fedenı.s)'on lor Jroşıılannı 1500 m1>trc- .,-,umı~ıır. ro c•or u }-azı ıtrı)lı.e, • ı k g1 e ~ '"'lunneaıctır. HC!I" ortak 
Jçm çok acı hfıdlSC~~~ ~e •ll j~lnı;ı; •len baahyarnk ır\U.!kce mesarcsını art • ahlak, hukuk 'e zc'k urflerinin hır mıl· tırak m Uru vCl'Ccek ve en nz .1ş -

ıimıtlere 'e kor~u dilrust bir tar-;:- tınna:kta ve programını hııkklYle ta - lcıın ı;clcncğındcn doğdukunu, t'<ldıi>;ıı, 'ıcoo '"" t~ ~fJ()(ı ıra olaraktır. 
vaz fcınlzln d:ı nııllv~l ...,tmclll' z. ÇUn- m:ımlıynn bölı: ·!eri 7 mıı.rtın ~ 1:1'\lP ~an:ıı, ll}aıro, mu~ıki. febefı:, ıerbı)e gı· de ortak: rı u car:ı al'liatar üzerin • 
<la yuıııtnııısına ıs n ti ve rıLlmtı ynl· mcrkc".1.ln<I<' t•ıplnmnktııclır. Bu yıl ırnııı hi bilgilerin ne Auupa'dan, ne ,\,)ad:ın, na ev .Yaı>tırac;ıktır. 
kil fikirlerm eJllll;{~ Unutm;ı3 ınız kı merkezlen l\l:ılnt.yn, S\\•aıı. Yon.ya, Ko- ne Jc \mtrikaJ.m ,,ııın alınamı}.ı<ağını İ --
nı;: bunun1ıa1 ka.~~ I ~'C gızlı IJO( sıyie CTWll ve Antalya'ıllr. Buralarda hlrlnı:-1 •O)lı}erck, gc(eııck~İli!;l prensip ol.lrak Stanhtıl'ua ç · k l 
Hlller of( u ar~ avucu ı.çıııcic tul- k.ıvr,l\ı~ın Joıj:rııluı:;un.ı hd hağl.ımış, di· lstanbııl, ı 1' ıçe vaka an 
bütuıı A\rurıa jl ınız .kı ıtıUer keli· vı• Lklnct olan tııknnlnrln lılrlııwl•lrıı nl • liııin gcleneı.ıimlen u1.1kfa)ıııt\an hir mil· ıle birkaç rı"·k( clefnrıla) Şehir-

ktadır Unutnııı;ı; 1 tıncıyn knd:ır ferden d~ ulan nll"l • · ,, vak mn · "C"tk ııııJyonlnrcn es re, kıın asla gerılcmi>~ccgını de h.ıklı ol,ı· dılmiştir. Bu ın nıı ı ı.a tesad!if e-
dısı ı,,ın çalı.ş.- hl '-i lcr i<:ln 21'! martta ııcrdll bir koşu rırııa- ıh hn:ıs >- t " . tli tı•zg,ı nra, un- r.ık ileri ,urnıu~ı,ir. l ,t.u, c·,crınin her sı 1 ; 1t rnlltlıırf1 h e.,eılı· viliYC 
pek çok ve kuV•:ınrn ve çok lıUyük t• bulunmaktaılır. lnönti kır kf>Susıı a. tP.lılıkeli olmaı ,._aa\alı~ın sa]O'ın ve 
!erce mrz.ru tarl: ne nınllkUr. Unut- d nı al:ın ve bu ,,, ü<;ünctlsU ynpıl:ıl'llk )Önıindc bıı}uk ,;nemle Tıirklük \C Türk- ( r,...nı s·· "' 
nıiılılmmat yed<' ,ı\vrupa'üa bir nl ın koşu ıı:•n Ad:ma'cl:-ı bir l<O$U )Ol'\I çecilıkt~'4<i kulrur ilerle> işinde başlırn c~ı"u~ vılayeflrrind;n 117 ve cfüter 

'lllJZ ki Goerı.ng k ı dil h.ırtkctine dokunmuş \c bıı hareke • ".1 e ıl~ bıı ;ıifel ı:-e en birkB<: 
ma) ıstırnı> cekecc o ur- sIDıdld<'n tcsb t cd lmiı;Ur. tıyle dik r m hcrıl"n alınak ~ııre-
tck ıct~ı açhkt0nnhhsız kı bır alman ol· tin )'lllnız fıkir "e dıı> ı::u safhasında kal· _, h a ılut b" • 

_,, " p , ''" a görUıdı·1 ,...ü . ırkac aı'leıle sa bu ....,anı d" ~ şt!r. Unutmayınız kt 13ölı:e Atletizm AJanlıCından : ıııa)ıp }apıulık vc raraııcılık alınında b 1 >< nu 1 ktır c... ır crirı alın"ı Vı· lizurnıu tı·ıl· 
mı.yaca al aklar buı;Un kendı hayat- 1042 ve 1943 ;yılı Beden Tc:rü.)esl u - <>>nadığı bii~uk rıılıin Kemalli h. rekeı • ra('aaı eılenı"er~ınıh. helerlivelere ~u. 
bu hlllll ç klnrına vakıftırlar. U· mum MudUrlU'-U AUcttzm Fedc ru;şon !erin en ilerde bulunanı olduğunu kendi· cek ın eps· · •· · 

Türık Hukuk Tarihi 
Enstitüsünün aylıık 

toplantısı 
Tilt1c H u'lruk Tar.lh 1 1-::0 ÜSi:I bu yı h 

alt $ldncl nybk top n.tısmı 3 kkAmın 
PER.'il-;MBf: ıruntı s:ı.at 17.30 da Türk 
Hu'lruk Kurumu;ıun ıo;..ikar aııartım:ının
dakl tfab'ff;t?\d(! l'll.PfLl':L'kit.tr. 

Bu loplantııl:ı Tı:ımw, :\Tnhkemest t • 
kJlond Hlf'kuk Dıtlttst lrolsl B. Ati Hlm. 
mot fk'rkt <~nkkln hukııkt t.c'knmülü ı 
ıı<lh hlr tehlll:dc buı~ıaoıtk vP teblll!'t 
mutat olan ırencl müruı'kasa tn.k bede • 
ı,'d<Ur. 

lstc5cll:lerln sf>y!'C'non ı:ün '" ı>aat ,. 
TUıit Hu'kuk Kurumuna ıt<"lmC"l<>rt rica 
olunur. 

Yılbaşı balosu 
Haber a'ldığımıza gore Yaıı Iırn.ı cwn

ler c:ertl,JeU Genci Mt!l'h"lzl Anka~alıtııru 
~ btr yı şı ı:c "" h \l rııım .. k <;in 
<;alısmalarıı bıışl:ınıuttır. o g(.'(.'c c• mlyı.:t 
fak!.rler ve muht.nc ar mcnn:ıatıne Hal • 
kevl salonların.d<.ı btr !>alo tcrtlbetnıek
tcdlr. BllcUcr eım<m<ı(n Y,ntseıı C<:<'.11 • 

nt le CUJ\b'et Ucncl Merkez dn alı • 
l"><tbı.llr 

Açık teşekkür 
Kıymet lı oğlum, Z•'V<'lın, kRrılfr.:il

rniş Hüsl'yln Avni BPı kt"n lıı eh(>(!ı\ •n 
ıırnınıltlıın nyıılmnsıylı• geıC'k t;~. 
yet Vt' gcırPkse l'l'rtnze torcnlııciE• bu
l ıınurı soıısul ıı«ınım paylaşan sıuıırı 
rlost ve arkııdaslnnmıuı ayrı nyı-ı tt!
şekklirP bıiyilk acımız mani oıduğun
claıı sııyııı gcı.zı•Ll nızin tnvııssutunu 

rka edl'rız. 
Vnld~sı, zevcl'BI• ve kardeşleri 

Teşekkür larlyle oynadkiı tn ııızıerln taarruz e- fııal :.;et.! ı.ıroıınımma ı:ore tld ~ıtrıı:or1 ne has hir ıisli:ıp ile eırafhca ,1nlııtagel· rnl .ın!k arııa ~ı ·"
1 asılıyabi)c· 

tmııJmıız 1 d $!ır. Vcrılıli~i.. ... ı söyk-
nu n)mtul ordusu ıısı or U· üzerine tertibcdllccck kır KoşUI nnın mıştir. go yı!I k ıkvlt:t h zmt Unüe her.kese 
deb' di~!.;,rık bir kısmıdır. Unutmnyı- c>lan Muhar kır ko .. usu ı.-12· Öıedenherı, dılimizın 01cilı .. ını, "U . ı.clktn bu :undut.'U her 
nun l;;u,.... . altı hnrbi eks lmemckte b ne ~ " "'" reın· n b dU!'Ü Uük • yer ve 
nı;ı; kı denız k'n·dır VC' belki de orln· 1912 pazar ı:ılnU l!.I Mıı,yıs Staı.lyıımunıta ırlliji;ıııı. hiııun dillere ürnck ol Hak hir i'Fn •t Aslı 81 (ş . 1ıı11.1net.tc m<1ntekl'l nı.ranına kattığı s:ı-

tmn ...... l J 1 1 1 h" k t ki 1 K GrıııKa (U' k ır. Tnnk Orhan) ı \ ltlm • bUilk" ar n cVVC'l şlmd"kinden yapılacaktır < uruın .ı >u unc uı;unu ır(o :ını .tr a ızılcaiı nı •:ı.ı ~l' _ MnlLk Akst-I/ >ı""z ,-.rıcr e uanuın a, ve mulıatı-
dan kaUcm:<l:ı keli bir şc.kıl nlneıık • Bu mUsa.bııkalıır.ı 1ııtlrak L'<l<'<'ek at - ııçıklıy.ın ~a) ın nniellif. ilk ogretmcnli - D .ısu ı, E n i knr;ıııcalan <Dr. Hifat t>Ot ı.ernln etm< k sarclLyk ıııılca&ndtı y;ı.. 
çok fazla C Jetler Bolı:e ,\Uetlzm Ant.renoıU tnra - ~in.1.-nhcri ıerkip.;i, oı 1 iırk\e }attl,ır ııınıı l'uranıo OJ k bir k lıtp lDr. O~- rırn .ısırık hımfz bır nı..ır.1 bırakan azız 
tır. .• ·npnrsnk teessUf ~l.lccck tından aııaf:'ıda ı..csp l e<I im ı:tın ve :ve~- ).ızmı~. knnfuamlar 'ermiş, .ığd.ılı dıli k ~ısında ' A.Hn gıdl.ŞJ, nC!;;rıyat ölünlilz Birinci Uınll'llll Mı.trı:ıu. 1 k Baıı -

Boy le . ;ı; sa ret vl'I ec~k olruılnrla ıerı.Ie muntazaman c.ı ııı;tınlııcnkl.ı rrlır. \aJ..it v.ıkit b:ıltalaııı.ık ı.:a> rctinı ı::ı"ıu • fl•JYonnı t kı bunu gercıok!('t Lıııizd!:' ıniıti 1 ,.ırı MlUıat ı-n.ı. Iam a hn.,,.1.iı.lııtı mfül 
hl\dlselerı ce k suretiyle her zaferi :.ıUsab:ıkalarda d.,re..·c al.ıc.ıl< tı.il<'l • nıişıi. Üsı.ıdırı hu kitaıııan hir ciııııluiııi nkı, Gkuyu lll<lıı"? (}{f"ınzı UJ;:uz A· Jtlk nsll~n • vefa ıu U karşllaşUrtrıtı. 

1 
· bir kuvvet mem- r-uınııınızn tıı.v»l;ı.e ederiz. ıteıın•'<' r• ' 

1 vı• 1 
' ' ' 

11 nı 11 
• 

1 
bir gayn t C n ıcre ve takım lt.t:baıi>le tıtrlnd ı,:ı Ie<-ek hut,ıtla, Turkli.ik ve Türkçccılik uı;rıınd,ı ıle unıılulnınz hl7Jııotler ıru c•IOO, <'-ma-

yen . k tn(Akkı c<leblliriz. 1 1 h. 1 1 k 1 1 J bnı ofaıa ~"' harbi ırnlUplcrı• mukilfaU.ır v..,rııı·ı-cktır. •avaş.ın ara ır t.t ı:ı te r.tr '>·' 1111: Bu Colojiyc 0 iriş Zt'fltn.c ~-elcnklcr ıı:nnd r'('n, el>{'(lt)cte u-
"A vrupa Paza.rtesl _ Hall<c,•t salonunda saat "Gı>k.ılp, heotlen iıncc )Olıı ç·ok avııış • bu r:ser; JE'olojıyi ~}ğrenı~·C'klere, ~u~ııırk<'n <!<"mı rhurna kıınıı dost luk.IR 

A 
a'dakinden eVVCJ 10 da ıır. 1 nkat sonun.ı kadar ı;idcmcnıi tir, 81.lllere <.' \'('ya &Ubeleriyle a.z <;ok 11- rınl b(l.!.Un ı;um!ml)'Uer~·It• g tıVC'I'. tc. 

sy b ·r Car&nmba - 19 i\ln)'ıs Si:ı.dyomundıı :Hen onun >olunJan ı;eçcr<k d.'iva> ı •o • nıOder Vı• ayctın kütJe,e bU ilnıı en ""ll.Htrl ) ını ıı k ılblm::n ..., &tra verı'n, 
bite l ıt,, saat 16 da nuna kadar ı;oıürmck se,Jasın:ı dıışıünı.'' ııek yt~' taaııtaşılınası k~Ia~ ve canlı bata azı.z Bnı;veıwırn olmak Ü7CTC 

• ki harp belki de Asya • c- n 1 ., h d ı n»~A·- ıçın yazıl D hU Avrupa da 
1 

n haYL>te erebilir. o- Perşembe - HalDccv:I sa tonunda Bnat '' ı) ın nJ cacıoı; 11. u eser c, m,ha • m~ ınuv r ·~•...ı(, yaymak • ı c ve sthh <' V ı r:tml7.c, s:ıyın 
da.kinden f!'.-Ve Ok'fllnosu, Pasifik· ıo da rncnkıhc, lıikıhc, fıkra. lıilnıeLc, ıekt:'.r • na ln ın: ~ak b r kitaıııu·. 'f<>P~~ıı- il ımı urnn'n, muhtcrem meobusLıı.rımı?.a. 
labirr dd Atlanu: şiddetli şeklhıl nlır- cuma _ 10 Mayıs Stadyomunda saat ı~me, ko~nıa, m.ini, destan, ata 50111 ve onı rdan llğlı Olduğumuz vecd a a B~d Umumi 2\!Urcttllı Af> dtn tızmen'e, 
tck1 tayfunlatr eknvu ur. Eğer hO.dise- hcıızcrleri ı:;ihi, halkın kı>)-nunda s:ıklı m rnltket~ faydalar tenıjn · ec;ek Ankara VA c, Dah ll);e, Mnl )<' müs-

-kı1ne e biz 16 da k 1 1 ki 1 h, ;ı; bulu 17.cle raı::hct "iİrl'cefıı Eu11-ken. su • i ,,... •• 11 nıııcıı.k olurs:ı :ılan butüıı c;ırılı <il •'lir ı arının, <il k nnn "J .. " hl l<>şnrlnrınn. ı:mıılYet Umum Mlidürlllli.', 
- 1 b r "'" bU Qk J o Uyu u .,.. eolojıy(' GiııiıŞ r ler bö) C 1 rlzntzle Cihanın O r u spor gefenegine U)gun bir edebi C<cre n•a( ol h ~unır h sonra Adliye, Dtıh ''e Te!t.ş llc;eU 1 e 

b Ü k u,>Vet (' k • cı ı' sa a ınd~ ,. 1 azır rıdıktıııı b 1 " 
üt n 1 lk .ı\rrıcrı anın, 1 m du :u taman önlleşip üıclleşclej:iac yeUerı C;ba ı anık heklenilen kili ı · bu veklile ıcrle Mnl~-c ve lkt sa.t Vcld\-

U('undtı Bı~ re' kınde olarnk Avus- işaret cdcn-k. bugıine kadar ilmi metoda tA vıırıı ıınıedcct•ktır. Eser, JC'Olojlll1
" ltlertn~ ıncrtıuma ve b ynkml!k gı~-

ve her se:ı- 11 
Yeni ?..clıında ela jnpon yurtları maclarl rnlı•ma~ını bilen dilcilerimiıin bu )nl· der"'"e 0• n Uı kadar temas eden ne leren tı-ıı:Jva'da vr •·nrc: ı ka.hrnmaıw 1 uğ- ,_ • ~... mi b 1, l'l'lclı.n ,e mcmurl:ınna, nzız dost· " ......,c " •w .a lak' l • ı· 1 1 ·· ·· T .. k nu, bu .. u'uk 1 ır ilim kolu oıdu;:u· l:ı.rı.ft· tocnvüzlc~ ... k lcrin tınd:ıtlnnna kosa- < ı < cgl'r ı ça ışnıa arını o\•mu~. ur • ., P b ""'• ıneorhumu kurtarmak tçln rcnn n 

bl~•nl ı· · T k ·ı·· k ·· ··ı Praı k b h ro leınJeMnı· teorik ve aon ıncnn ... ltr••tlc ıı~nkşark'ta hıı.rbe Dilıı kız okullar voleybol mü ıbııka • use ve ur çccı ıı::e gcrçe ıen gonu n le ı • ıe .... ~ haznkctlcrb'le mcz~e:n 
.._ 13 s .; ...... ı Lzn:h eden bır r ~ güzel bir sadelik. "''--· cagız. u uz sır--'n l<ı>OfL'rans nınsa- ıanna ı~ırd.llnril oııt.aokuJ dmnasUk sn· hai:lııclıP,ını yı:ni eseriyle hir c alı:ı ispat k: it bır ld .... <Ulc li.nstııne5!n n kı)md.11 ua.stıe -

t "'Um ..,., R nıUrncaı:ıt kllabu ur, bir ders ve nı 
tutu.s Uo k Blrle<ıik Amcıikn, us- Joaurula devam eti ın1şur. 1lk oyun Kız etmiştir. !stanhut U ıdır. h"~n h'-"klınl'Crlnc •l..UyUk lm~hımızın 
sınn otu~:ıı birlcŞUt ınilletlcrlc bir- Lisesi • T<.'<1'm Lisesi anısınıta YuPılıınıa· Uzun yıll.ırclanbl·rİ külıiir alanınd;ı nlup Dr. F.. Anlitverı;Ltesl yııyınlıu,_ndıın_ ('r ve htzmctl<'rlne lx\ ~ı:yfasında 
~llk·u ve .;'1\etıernrası muııtıe<11Jelı•rl ve-

1 
tır. Bu ınüsabak:ıyı Kız r.tııcst ruh.ı t bir kendisinden çok fo.}dal;lndığımlf Say ın zı• ı::evf'ilnıi ll ıtlıılı. tnrn fıncian <lıllnıi y 1 ~f!r :tı "Nnt.Jlr ı;.ızc \ nl7.e. mektup ,.e 

te • nla"""'cıl:ırı t.eS s c meşgu •---- Profe~örün hu hii•iik himmetini ıll' mem· den tenun nlur .... nıversite Kı'tabevin· tr n •rı ı •· ya m_ılli. nBunl·~·r Avrupa'<la serbest ııyımln 15-7, 15·6 ile iki ııctte "'4UAU• - ' n ., ifcıS1·lıı.rıı. 1'ı7;~1r bulunan ... ıYmctıl 
olııcruPZ. • nld~~ bı:ışiama 1 v~ Avru· mışllr. ll<lncl oyun T. M. c. Ycnlschlr nunlııkla karşılamak kadirbilirlik olur. S n il r. rırrıızı nı:tı:ıuııımı m1nfl<'t ve sU'kranla-
h~n.ttfl )e·etinl yırtıın \'C dUnya te- Ll.scsl • lsmet.ı>Ma Ensttt1isU ar:ııı.ırıdıı Ferit Devellioğlu ınai Kimya ;11C2'h~~ ıtııwten'l";:le arz00m1'7_ 
Pa ;medl".llb' altüst edrn mUthlş mü- oynanmıştır. C,a.)ot ZC\kll oıatı bu mü • Jk-tı 
rakkı:ı:n~nı ycnr<le.n bnşlnma.rnıısı için _ .. A ...... n kollejillcr 15-7, ıs.ı; He iki ı;ct- I . I I I Analı'z metotları .. _ ...... U.."!lla s.-ıylam n~-•eı Ieı·•n el ' ~· (:ıc) ımaıl llı1klu Rı1 111r1oğ 11, sl11t1- ..... ~ • .,,. 
......, e ımrısı Ulzınıg en ~y.cr - te b t.lmıi.şlcrdlr. l\lüs.ı.bakn.l:ır ~ıroı . ıı:reı 
dertuı.1 )o.P1 bul, 1\.11/ıür Basımeı-1, 1941,· 183 say/.ı, ll;ıl'nh-
di .... ha P b kil tak!hck-r t.aratın.dan btlyük bir zevk ve !stanbul U 1 ~'<l'1:J: Öden Ağır Ocm 

r. li k? g~!lvor ·ıu r u Ş(' - önü üzıı:lokt /00 k11r111. Doı:ent1 S n vc.rsııesı Sınat Kim.va ~ N ct F.rcl 
Bana. ,y erhnlcdc b tecek olursa hQYecanla taktbcdlbn\şt r. m lü nsıs• A aıffet Alpar !Jp aynı Ensti· ' n 

de •;c JJd m rnn!l1Sl etrafında Ver· hntta içlnde volf'!lot>Ql !!kst.\lrlc.rtnln C"ll u•• Yen'tn ..... n ann.<ln.n İbrahim Hıtkdi· GaZi o~ Ölüm 
8Ulh kJI';ı~rfL."lll<la gı~ ul~:d~ da- ınühbn kanııia.smRBI T. M. C. Y(."l\lşch!r n ln1ILkin::Z1t:t;~lkikbl('r sonunda hn7.ır- ~dCJTl'Nl öı.lıtı ~ tt.ıw tuhe ee-flerlmlen 
say g nı..sek bir arka aş nvası Ll$($! • Kız r.taesı amı;ı.ndn oL.-ıc:ıktır. t.ır. ın 1-rlncı cildi cıkmış- B. •~r .•-ıık. ~"· at et>tl~n\ teeesurle 
hn cok >':-: kt r. VersnY konforan· \ f · d • · ıuı.uv p" 
hUküm su~ hlil<C gccmlş bulunu- B d t bl • d ( sparta Halkevı ergısı K ta:bın kıYJrlM ror ll;ttklAl nı!kadcle-
sı esnıısındıı "'ı,.tndlr ki milUenklcr e en er yesı yar ım 1 99 - 102 ı·ncı' sayısı lı;tanbul Üni'Versı1 .ve Ph!.'rnmiyetınl ı;nde ~ızdant)ı'"!ın re..takAr Ylll't • 

J3 
nun .,. ad Orıl Prof I{ v ; _ _ı:ı;1, Sınat Kimva wştarı"' it.....· 

yordu. u rrılışterck b.n • or a koı;ı- • • • '-"'bg in """" d-'-' .. 1_.,..na ~-- ''ll'l'li al~r.e ve ar • _,..ı ı ı ı k Muhlt..'ntn küllür, folklor ve rtnrlh 1-1• ıınlnt k ... d ....,...,.1 aau ooz- ·--tftc,.. • ~.._ 
ara.sındll"'' Uzakercler esnn ındn, .. v 1 1 • UfS ..... .mn .. a ır: .....,Q:!_rıazasl hn ... l\,.."'<lb dileriz. 
t .... ın . h 1 O"·re men erı 1'10 CS<'rlerml tonlaııuı:k ve tanıt mnık csıı- "Kı"myn ı· . - ...... "'\ u. VefS!lJ kctlcrLn bl.r cep ~ e vn- ~ ) sıınny ınıie tın~lııngı<; mad- llııtdı!"lla<'.aktır • 
galip me~lc olarnk hıırbl diğer cep- mnrlıın n.yrılm1yarak 102 inci sayısını clrslvle,. r ıbMkadan çıkan mamul • ~ 
zly""e "itkırrı tt'ır·d'ıklerl vakit m~'- K da neşre muvaffak olan İspartn Halk· mndoenın sıııftyı•t dnrnneJnrinln ,, . IS' .... , ,, c ~· lltn:ı.ri! V~Hllkl tstnn:t>ul'da Cııım ız Ü ' '' " "nı ~ b 
h('le-Jn i<lıı:Tileb. bir mesuliyet hissi ,., cıvi rlr>ngisl < n ı iln :::ıın sayısını rl.1 mn saıhih olarnk bil'nm""'. ı'cah:..dnr' • qll' Ul'da " ~ " r ufırct.men Oku lıınrla bu ayın onıundıı. be- """' ,_. ,. 'I cut otduE!U .. B'unun için cc~rek runr takdirle knrşılarız. O:ııın bu sayısını Bu iş rloğru<lıın doğruya sann:yi ~e 
ortana yoktU· n ,ı\vruııa clavalıınnn ılen t(!?'bl.yesl yıınlımcı ol'ıretmcn.I :vclls· el, 1 fıarcokı:-tıerine rlalr Hıkmct Turhnn lı'lhorat uvar kılmyııgı>rın!n sahtısı ol- 16 oof\ 
ı!lvvelktnc nnın~ dalls <:ok devam e- Hmıek ü"f!l"C lılr kurıı n<:m·•ktaıhr. Okut- DaiUıoğlu'nun bir ynzısınıl:ın sonrn dugundrın, bu husus1'1. kullıınılıın bü- ı " ~QkSUla 
bu harp s0nun Jiıor bulab!lece miz.I, laruı bayan ilğret.mcn!erı ıaı~u lruv başlıca şunlnr vardır: Snğla sus INa- tnn metntlann hunlar tırrafı.ndan bl.-
debilccek forlll1 verl'.'bllı!<:ef\lmizl fi· vetl<'!td mı.ek ma~<l!:Yle açılııl'Ylk olan ci Flkrı>t Bru;tnk), Ai!Jao;un nıırıılan, Jlnmesi ltl7Jmdır. k 
d ha !yl neti<:e.~::Um. Fnknt bu tah- bu kurR. btr ay mtklette dC'\.·nm edecek <Semiha 8nmtı. twartnlı fışık 8r>y- Kimyıısııl anıfftLk ameır:r.-ıer tl7.e· yeme '~Tİ(İyOf 
mldetmek j.c;t? dıılıa !leri.YC götür- ve günctfizlü otac-aı.-tır. Kursun ııtırmlne ran (N'nci Kum>. Hızırnamedcn par- tine muhtel f lisanlarda pek çok R- T ~ 
mlnlerl ş1rrıd11 f0y<lı1 ı;örrnı>mekteylm. Vektt'.Dc noocn Tcrt>h'CS'I ve tzr l!.'k Mil. o.ı.lnr {F<'hml Aksu) Eğridir'd!." mima- terntfır ıntişar eım!ştir. ist.anbUI, 

1 ( e la B 
mekte hiçbtr afıışlst zuıUınlerl ruha- dürll VllrlM A• ve uımumı morcttı.s • ri e~erler CB<iMlzailı>'den naklen), ts- Bnynn Saffr•t Rmı Alpa,r ne, B n;y yoksullara aıcak ?'c'\ ) - ugüıı 
Cünkfi nazl "venkit AvruPn'nın nasıl nnrtada m:ınilC"r, :ıtal::ır sözU <Nıırl lbrnh'm Hnkdiyen. bUtün hu neşri· tanılı. O ıı altı bın fcvziin•· baş.. 
yet yıkıldığı ~lacaJ':':ını şınıd d n tak- lerctcn İlyas l"uml memur cdllmt.sıe:rrl!r Kntırcıo ·ıuı İspartadnn uzakta <Rü- yatı b r ıtrada toplı:vnrn.k tek bir ki- bulgur pillivı vcrıll,J ?e kavurnı ,lı 
bir vııztyettc k~fuı göremiyorum. Kurıı kadrosunun ıkuKı bula<'ar:ı umul - veydr> Sınnno •lu> hir 1.c:rınrta halısının tnp halinde c:ıkarma.kla. hllhas.'lll sı- malı fasulye verılec ana k\lvur~ 
dfr etmeğe tınk ı.ıuıyerl ıı~nnrkl:'n maktııdır. başınn gclenl<'r <lskendl:'r Fnhrc1tln nnt k1mya hnyntına ntılmış ve ntıln- rin Ustelı riııı ve ~ort1t. YemekJe-

1943 senesinin enenin bze SC't.I· SC"rtı>llll, Hızırlık Vn'krtyest ve b'lZı cnklar tçtn çolc faydnh ve pc!k m ilhlm ıloktorlanndan bıı h trini Kızı 1oY 
bu müthiş "•e ağır 6ırrıt1hıı.nlar karşı- B ld 'd d VC'Sikalar IHıkmM: Turhnn>, lspnrta bir iş bıısnrnıLSlnrdır. mektedtr. Yemcklıı eJ< tesplı et-

r ğl tenı:.n edecek bir hareket o
ıJu. Böyle blr b rlcsme tem n c<lil

t .cı cc Frnı a'nın yeniden kalkın-
1 :lıhtlmnlı ise mMTcut de ttldır. Bu 

r 
1 

c dog-ru 5tmdl uzun bir artım nt
bır bulunuyoruz. Artık l al ed.len 

yr cdllcnılycn ll<i Fransn arasında 
L , bir t arzda viıeudn &et rllmiş o-
7 tefrika mevcut dc{:nd r. Fransa
tir .,. ıyıın bUtUn fmnsızlnr a:vnı bir 

rcceği me-:rıcJer VP.yet ıılnlıık mecbu· U an a eprem muhitiyle lgill gam cserl~ri <HAmlt B u kltnbm m(?tlll.-.ke:ün m uhtelif cıltıcek katlar tam hal\ı minneııar 
sın<la ş mdide'fl \'az! bunu. kuvvetleri Bulrlan, ı il a . - Bu sahah saat Dc.relıl, b blly<>~ra.fya.. s.."1.hnlıı.nnd:ı ~alışan Jdmynı:erlf'r için ıcvzi Ntilmekte<liı ~r ınt m i~tııde 
rlyet nd~yiz. aı:.,ln fı:ı;kat nzlmll bir ~. 13 tt> burarla h~ Baniy e 1'11lrcn şid. is!ffadı•l l <>la<'nib kıı.nnntinocytm." Saıletıln Uras'ın stanb ttıebıısu 
muttnstl artııfl "''"" bir knlb Ue ve dr-1li lı!r -.·er .,3rsıntısı ol ınuoı ıar. Millel'İn 8 İnci lstanhul. Onıvers1te Kltabc<vlndl' yakııııla 3400 yokı..'ileıliı:ıne göre 
mille! gibi kUV\;eU~aı>ıYoruz. Hasar :,.ok •ur 3..')0 kuruıı fiyn:tla snt ılma.ktarlır. tnlehr.~ine de sı~ ılk ve <>rtaokul 
temiz bir vı.oı~ Çorum'da sayısı çıktı Siyasal Bilg iler Okulunun lec~khr. Ycnıek vcrilebi-

bl·r yurflac: conım, ı a.a. - oon ıt«e hurnd.'l u- 86 ıncı yılı Tor~ı'k ~ 
H 11er 1 b1 ı. 25 Millet l'' iklr ve Sanııt m(X'lmunsı • 

t d hil nde alman bo~un<luruğu 
dadırlar. Bu bayunduruktan nef
(.'lmE'ği de b rllkte ö~renec<'kler 
tc- bu'unan frnn ızlar ise muşte~ 

aytrse.. - (;Ü hlrtohlrlnl takthcden ı;;ınt ytnnt ı· . n-ı.n 8 inci savısı ı;ıkmıı;tır. Bıı sayırtıı Siynııal Bilgi ler Okulunun kıırıılu- İ Rfflnbul, 1 (T llaştr 
J{azıırrııza. b~lı 40 ve 50 ~ ve btT:I de bu 5alhrılı JLt a~ıdnld yıızı:lar vardır: Tarihimizin şıınuıı 86 mc1 yılılônllmünU 1rntlam'1k İstanbul'un bes ~Onlıı) _ Iluglln 

Tin•, l a .a. -BtıYıın Hntı~e d ı - 5.15 to olm:ık üzere dört yer ıı:ırsmCrıı {\~rcttfklcrl (Remzi Oğuz Ankl, :Mı-it- ilzcrc okul mezunları 4 İlkkinun kuruşa kadar bo~llnılc :kiloını la 
Çiftlik köyllncle ver bir va ~n aş ohnuŞtUT. Bunıaroıı.n 2140 taııct ~ ıınr- !eki otcıskiUı.t (Sıımnt Ağaoğlul, tmın 1 cııma gUnli ~ae.t 16.30 da Cebr.ci'rleki sattlmışıır. Sntış miktarda Torık 
nacı adında haytrse \ff ıte cllı dö- ı ıııntt51 oldulkca &1ddcUt olmuştur. lla • Kılavuzunda dUzcltme Lsıırct{ <Kor· mlleMese bınaeıncla bir toplantı ya.. ~Uşt:llr. Bu satı t;ok raıtb<'t gör. 
oturmakta olC!tığ\!, ~ıla,· !{urumuna sar yoktur. kut Akoll, .NC'Slr <Varsak>, Dört Ke- pacaklarıhr. adar devanı ed mevRim sonuna 

Almanlar 
Fransa'da ordu 

ku uyo muı 
Lonıı a, 1 ıuı nıır:y .Mail ı:azctcsıl 

hfactrlt muh lı Ln n h dini ıt ne ı:ore, 
Von Runılstı:ıt.lt, llllll'\l'lın l'lllrtylc Fr ın
sa'ıta Yen! n zamıı sadı ~ yC'n1 bir ordu 
lruımak1a meşgul olmıı.kl<lll r. İlk iş, es
ki orııunu•ı lcf"hls <1~uru:ııı sul)l1lYll ırmın 
,lc .. ı 1 1.<'mrı,yııllcrt! ha:kkındıa tıııı:klıkat 
yaımııı ktır. 

Tııh!ldık: ı 1 r kd m«~ ıı un ıyet verici 
gozliıı:en ııunuı :ü ('.r d;;L'tın evvcl nlnınn 

askt'rt ftk<ıd<'lnlınııdon kut11lar gorecclt • 
lcı- ve trunıda n.lm..ı.n ırt.nı.teJ 1ndm bııe. 
kn n:tS)'Qrull 16Ji alıst ıı.kktelcrtm oğre ~ 

nccclderdlr. 
Subıı.)lan mil t ık taranan WmR -

YiilllT tıu;mınklıl Uıam C'd hm hava kuY

veUcrt hıılôt ndıı h ~ b kıımr nlmma -
mıştır llahrlYC n de vnzl.)ıet a_yrndır. 

Totı on Jim.ını, :raLntz a:lman ve~ 
laT ıarntından ko\ılt.ınılncnktır. 

Hınımlcr, I..avnl le ııo~lcırdm ~ 
ra Toulon'a han'iket elırılştf:r. GcsUIP'>'· 
nun onümüzdC'Jd il.}' tr 1('tndc büıliiııl 

Fnııısaıla cok htıy(lk tnııliycttc buil\ma • 
<·ıı !'ıı ıımh ı l<ka•k gibi Jl'i;oıtl;kmcklA?ü'fr. 

Hımnııer. ııbnn.n nleYhl.ıın truı.l'b'c.-tte 

ı.u unımakla ı;tıphC'll ıınbı lnnn ıı~er!. 

mı ıh k!'ınel-c:r 1.tını rım' :ın fll'll ookcmesinıl 

eınrctmfştlr. Halen ). :pıbnnkıtıı olan ter
hlo; mııameksl ($f!Us:mda. tevktr ohmruı 
stib:ıy ve ~. bu mahkenelcrc ~ • 
kotunııcnktır. Suçtular hs!ıkuııda tdam 
knxn.n tı tcncec'k;ttr. 

Bir amerikan denizaltısı 

8 japon gemisi bahrdı 
Pcarl-llarbour, l ı.a. - Hin~ı .ı.., 

krins; g;ucıelİlerc clcnıişıir ki: 
!lir amerikan <leni1.altısı, 70.000 mm. 

l.iı.ı rurnrıııda H ioıı><m gcmi~i haıtl'fll~ 
ıır. Bu ~<"rııilerin çoğu Jaı><lll}•t"nın bü • 
} iik dcniı ~l'lıirlı ri halkıııın ıı:i11leri ()nün 
1.lı: hacırılmışıır. 

Hundan başka 2'§.000 ronililıoluk ja
r10n gemisi de lıasar.ı uğraıılın ı şıır. 

Fmniyet 'cl>ı.·plcri dolayısiyle hıı mu
vaHakıyetlerın tarihleri ıasrih edilme • 
misıir. 

Bulunmuş karneler 
ı lln Srun !lı>llZ'.ınrı• a. 758. 759, l~. 

J!)(ıo4. 1 326 ve 19003 11nyıll m<"!lllur 
l«ı.rnc:ıert butunmustur. Sahtı>lertnın 

J mdarm.ı G<ınel Komutrull.ıı::ı )Jdnd w
lıedc B Yusuf Ziya Tuncer'e rnuracnııtı. 

Jandarma 

Sadeyağ alınacak 
Ankara Jnıı<larma Sntı.naıITTıa K• 

misyonu Başkanlığuıtltııı: 
Cinsi: S™lc;ı:nğı,, mU...'tan 4336 k&e_ 

muhammen lıı:><lc-11 19078 lirn 40 lQr 
ruş, ilk tomiııatı: 1430 lira 8G kun:ı§. 
Muhafız Jnndıuırnn tdburu Hı.u,e

cı için ııılltrnıhhi'I. nnm. ve hcsnıbo..a 
kapalı znrfla yukarda t.nhıllAtı Y:mh 
cılianiş (") al~ ve tikid:tt
nla>i 14-12-n-!2 pazartesi günü 'saat 
on beşte ynpıle.crıkbr. Kanuni c,;artla
n haiz lsteklllf'rin llYl1l 8'Ün beDI -. 
at.ten bir sıwt önce tckıitf mclrtup)ır 
rlylc ton.ıımt makbuzla.rn• Ko~ 
na vc.ntl('icrl. ( 10'235) 6360 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 

Dana alınacak 
sıhhat ve l•.:t1mn1 Muavtıncıt. VddUlrti 

ıwf'lk Sa~lrun Mt•ıi<cz llıtzıssıhhıl Mil
~ SııUn .Alına ~ıc.ı.an : 
ı - Reme SllO"ll tm Mcıfa.'Z I-ll!zU!Blh-

11" l'IUI~ ek-dk şu1><:& lllıtllvru:1 ıc!2l 
zrır> aı k t dancı k.apıı 1ı mr.r usıWü &k! 23. 
U. 942 t:nı1h:lııdcn iUbaraı ~ 
konuJm~t.ur. 

2 - 1-Jlaııl.ltme 8 

SliCSCdcn ıı:ırıı -
n lhnlc ırun1ı 

ı;a.ıı.t ona lmdılr ~O!Kl ~ oı.. 
m:ılıdır. 

5 - Tnll:ıtlcnttı muvıılkknt tcrnmııtı 
yatımıak üzmoe daha evvel lrom1$ııona 

mUrnc•n.ı Un hlror trsıı.!l;yc 11 lmtı.!tıı.n IA· 
:r.mıdır. (toıı 1) ~ 

-( 2 /İlk.kanun/ 1942 )-dil mani rn knrŞı mUşt.erek ateş 
klnrdır. 

J1lln olabiliriz ki gec;:l'n hfıdlseler
s<>nra bu ·Un "Savaşan Frıınsa" 
ı nd muz z.Umre bUtün fran-

:u:·m~l~U:k~t~a~rl~a~s:ı:n~ı ~r--~
1

~~!1!'-' ..... ~!111~'!! .. ~!!!~!!!!!!!!!l!~~~!!!!!!!~!!!lllllltllllllltl~~~ .. ~~~~~~~~~ .. ~~~~ ... I!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~ bı.~ış!amışttr. § _ _ _ tir. 

· k - Reni iildiirürse çok mu miitt'CS,İr c- - ·"1ıı ........ •-• en 30 Proııram ve mmı ~et saat~ 
ahc.ledcn ~iz dcğıl mi)tliniz?. Bu arıırı • olursunuz?- diye sordu. .Marilyn Nşını ı . .'.ı:nun hirindc k4_ tl7 :i".! Vücudumuzu ca41Uralım. 

J'llnıeti Uzerlnde hfı.k m bır tesır 
,. get rc>Ce tir. &n "J:o'rnnsız 
t n n gÖzUnd n h yn! r>erdelerl 
kıılkmı tır" ıl yen general De 

1 
" ile aynı f rde bulunuyorum. 
b 'ir ki bu hal de tş işt~ geç. 

11 son hııdd n<.' yaklaştığı btt sı-
ıstC' 11usul<' gemi tir. 
rını ,ıcr "Kıı.v am" kllıılıınd:ı şöyll' 

11 •
1 ~ tıı ı. "l ni lyı hilen hır fa. 

el { rıdi d Iekl rln ma ICıplnra ka-
d • ı-oi! me k bul ettiıme c çalı. 

ı ..rrıe orııl;:il k ndı llTZUsiylc teslim o • 
deı r. C r ınillC't kl:''ld azm nl kc-ndl öl-

111 11 b 
0 

tiır. Bo~ le bir nu!IMle şu he
rrı1 buıunııbHlnıınlz ki bllfıharc :vn
ptıı 1' yeni taz)'lklı;-rd n hlı,:b rl o. 
1 cfl. ııı'lrında ;ı:en d n hnrbC' atılma-

y•ı.ın 11 ctttrc('ek kııvv t b r scıW-p 
r:ı cn11 ('(IC'ffiC'Z". Hltlcr'ln kendi h k • 

1 11ı ookndnr it na \(' d kkatle 
tıer tııtb k l'tti •in n l'1l pıırl:ı.ık ve 

t f1lisnl n Fransız rııosunun bu 
ıış S011 J1ı:ıln ne btr UrC'ttC' kapnna dU
ş nd r si tr 1 d!'r. Bu donanma 

ı il ınfrı ırk bete ndl cinneti neU-
e~ ıı r:ık scvked n' ş'ken s rr-f ve 
n -si altı u :kl'ndl kPnd ne klvmakla 
ilfnJf!USU~c: ve Toulon i'llfılılklannın a
s u-rtttrrtl c dumnnlnn Frn:nsa') ı yeni 
ı'jeV'lcrl 1~1 nmağn sevketnı!$tlr. 

· l:Jer1 iktt y eni bir imtihan 
111< 
faı :antUn sontC"Şrln ayını kaplı>·an ve 
d t aftıı:kl hrtrıı sııhndcrlndc'n ge-

l Jı C"I" yl tı bf.'rler karsısıncln Brltanya 
cı er;Ieti ~eni bir imtihan geçirmekte -

Mıllct m •lılb -..ı:>te taham -
ocıcb"I c •ö t rm ı; ve tam 

~ t ve- tlmatln, ml'mnuniyet 
r t rzd devam cdı>n uzun 
tn'ı dnbezm -
d r. Ben, zafer 

KORKU 
Çeviren: Ş. Taylan . waııace 

Yazan: Carlton 'fefrika No: 20 

l'Jiııın der • 
• d" hıl ' - Zarar yok •• Sim 1 -:inı Bay C .. or· 

hal çıkarılnı:ısını rica eck .... cıı ihıııııl eunc -
byn .• Çok muhimJir. Sak ın 
)in olur mu? .. 

Steve busbütün ~aşırd ı .. 
- Ama niçin? ııınız ı rica 
- Bana hiç bir ~ey s0ı:,ıa 1•1 .ısciyors:ı· 

ederim .. Eğer benim İ> j(ıgı11ıı 
nız bu ilanı hemen ç ık.ırıın.. 1 rde hir 

A bu et<' e - ma sabahki ,_az r )ayıla· 
kere çıktı •. Haber ~İnı<fü c knd:ı 
cağı kadar zaıcn )ıt) ı lmıŞtır.- 'Ok .• Aına 

- ''e )apalım olana çare ~"'rla.nmıı· 
bundan sonraki nushal .ı rcl.ı tc An • 
5ın aruk .. Ttkrarlanmamas• llı"11" 
laıabildim mi 'Ray Corhyn? .. 

Stcve ona ~· b J r;ıre u a· 
- P~i. d nıekıen başka ~· -

ma<lı.. • ,c:ır var· 
Du işin içine " nıulıakkıık hır ından 

dı. Niçin l'latlyn birdenhirc 1' ı~r d • • , _ c<•ıyor u. 
f:l)ıtrak ıJ.ın• ı<ılrlrtıakıa ısrıır r 
Halbuki ocach'ı bulmak için «111 met~ ı: 
ğine kıı.d.ır s:ırltımekcen çekinnıifr.<:CP~~ 
s(;duyordu .. O ~ün, kardeşinin Ct'S 

1 

nünde bun:ı il ·'eımcmiş miydi? •• Mıı· 
fiakkak Sreve'.ip bir !:.t' var· 

eh •• Genç kı7 telefonda ~yl~~ck ist~~· 
mi,ı i. Öyle ise muhakkak gıdıp koodi~ı · 
ııi görmek laz ımdı. . 

s1c, ·e böyle dii~ünerck ycnnden f ı r • 
bdı. Şapka~ını kaparak çıktı .. • Ber~eı 
0 sırada yoldan boş bir ot~ıl geçı : 
)'ordu. İ çine acl ı>-arak .Manlyn ıo ııdrcsı· 
ni "·erdi. 

Ar. sonra genç kızın evine "11rrnı,u .. 
J\'.apıyı kendisi açtı •. Ste\ c ondaki değı
~ikliği derhal fark~ti .. Her halde ~ı;la· 
mış olacakcı. Gözlcrı lma~ışıı .• Hnlınde 
1 · ürkeklik o,czilİ)·ordu. Hır şeyden kork· )lr . . ;:d 
cuğu bdli)di •. Sıcve düşiinccsını :açıt:-
vurnıaktan çekinmiyerck: 

- Ne olchı 'iıe bi>ylc Bay~n Kenınn 
dedi .. Ne kadar sararmı~stnız .. .Hir ıizun· 
ıünü7. mii var? 

Ve birden aklına bir ihtimal gele· 

rek : 
_ Yoksa .. d iye sordu .. nc-.ıılı ~i1e 

haber mi göııdcr<li?. 
Genç kız bo~ bulunarak: 
_ Nrreclen bildiniz? dedi. 
- Tahmini zor deği l k i.. Dah.'I <lün 

k de•iniıin katilini ne pahasına olursa 

o~un bulmır.ıı ve polise tc!llin cuııi>:c 

nı.zdan carmanız için muhakkak bir JCY· ·~•n:ı gel~ği 0)ıu çıkacak ohma 07 40 .Ajans habcrlcırt 
Icr olmu• olmalı,. İJ.inı kaldırmak i~te- onünc eğc('(.-k sadece: \ 

• S d" ı... "idi - ' rna .. O 07.55 
men.iz, am-ıık Deaıh'ı korumak mnksa - - • ıevc.. 1Y""1 

·• karş ' *' -ısı' • de ·u.~tulnr. Söz söyli•enıiyect-k ısına çıkarak tıiiu 1arn:ın in<anın US 30 Müzlk : Ra~ Salon Oıtı:cstrns: 
di~ le olabı"Jir. Dc:ach'ı korumak isteme- J K ~ ' de onun · • · ' "d"J S I' ' ıçın o uyor ki .• l•tc ben ($<'!. N 1' A&kın). 
niz içı·n de buna zorla.nm.ış olnıanıı; ica· kadar hcyeoınh ı ı er. tevc onun e uu 7-C ı • 

hala avucunda tunJYurdu.. Yavaş yavaş ya varıyorurıı ı.ığraşnıa} ın diye si· l > Lı\opold: 1sıı>ıın.Jo1ı ı,:tin•-.. 
No.fcr .. Değil mi?.. ,.,..,,,.. k17.1 kendine çekti.. B:ıkışlarıru ara. değil, scrı, k. eh ıılclide lıir katil ::?) I.fon J :sscl: li.ayııt, revırtd1r ~ 

- Şe)· ... Ben ... Şey... .,....... bır hıyduı. 'lı"r k dı.... • 8) F z • \ - - yıp '-ılarıık : il 1 r , t ve ço cc nırlı • • orr: ''Ran1111L'S1m" 
Genç kız ın ••füleri korku ıle lU}'U • ...,. L'< cfınc "' _ 5(;..-ı_.,,;n Marilyn, d ye ısrar etti . . R<•tiit ıruuıiden yılmıyor.. 4> Jac <rr.ll QIQClklı•ıüıı g(izt'JH!k!ler1 

mu~ıü .. Steve orıun bir ~ydcıı korkı~· ' ' ' · htlı), t. Pard~ıı 12 311 r · Sı"ıı'n aı:,ın ı ı-l:ın buııu işitmenin henim ~, Vasııal ırı hep mulı.ıh 'rn ın ve menılekl'! suut ~ 
nu anlJtıllŞU .• Ilir an her ,eyi her ŞC)'l "" go k · 

•
1
,.

1
·n rlC •ilmek <>lduğunu bilemt:z.s.in":z. ... Jıw)r, f ,tıdrdi acı olduğu ıa_ı:ııaıılar l2.3.1 lllılztk! Ka.rı ı'k ı•ı-uırıwn <Pltlk}, 

unuttu .. DC'ach'ı .. G;veccdcki illinı .• ller ~ ' • r _ ..,;n,Jcyin beni öldürerek olu~ h:ı.kik.ı verı k ~t ı,li ~cnı;inlcrc nıuraC"dal ı:ı. 15 ,\Jd!l:.' h h<.'flcri 
&e>·i ... Yalnız Marihn'in JU an<la korku _, . 1 ? ıı ı • __ ı·;:· 1300 
içinde ()ltlu,i:unu biliyordu o katlar .. Onu ten çok müıccssır o u.r muwnu?. • dırıyc, s· ) _carı ''(L-uıı.:ı ıaman 

h. Genr k ız ,.özlerini onun bakı~! nn . 1 nıdi tı <le öliinılc ce1alan· 13.So ;\Tuzlk: KUıu htaızkl\r moknm-
koUarına :ılmak .. Ken<lisi varken hiç ır ' " 

(' · o karırarak ba ım ~ odamın gem lıniyc e, s.iz onun hürri)eti· dan &ntikı!nr 
se>den kı>rkınamasını tekrarlamak •. Son· rd ' /\ 

1 ı . "<·>·r-une- '<:lkladı .• Nıhayet.: '-'Ylc n..,.Lsladtnız .. Onun i~·in... ıs 00 ProJ:tnm ve 'IJl<'fnlE!k t ııruıt ayan 
ra .. onu ııe kadar sev<liğini o;(iy cmt...... "' "' f onun ··• Bakışlarındaki korkunun aı.:ıl<lığını ve - Bunu düşünmek hı le eok CM.. adam •Çın htlldı <'nSJlC'ktör .Benclilow, 

18
-'

13 llt~2:!k: l'n ıl il yeti. 
(l·ı.,.. cevap verdi .. Steove anlamıyor mu· 1-.......ı_ saYılnı,.. ...J. dalıa ıc1ılı'ı.eli hı·r IH.45 M z k: Rnıt:yo D;ın.<ı Olitcst.mm : 

)erini SC• ı;İye bırakarak yavaş )'3~ f!C- ,_ '""'Kl,.. """ ''"' " Şef 
rilcdiğini gi.>rerck kendin<len gcçınek.. unu~ ... Sizi.... ---·-' d' CVvcJ n t Vuracak c>h:ı Death ( · N t F itin). 

d - Ne ka, dar- Ne k:ıdar mc>uuum ı"stcd"ı>cr..ı- " \vurur.. 19 30 l\leml<'kct &ant ııyıın ve c.ıruıs ı.-Sıcve'in içi bir an bu aceşle )"alı ı... "'" ., 
bit.eniz Marı lyn... . '· Faka bcrlMi 

l'a.kat Maril>n'in : s· d' kollarırıda dJha lmvvetn YCC:anlaııcı ı bı_ızı biraz t~in eımck 1945 l\!Uı; k: Yurttan scsıcr. 
- Yalvarırım sİ7e Bay Corbyn .. di>·en ~ ım 1 omı ... - 0 her tam Yornıu• ~rd. ı .• U>leri onu hü,bütün he- .,115 l'ftdy<ı Gn~et~ı 

k )• ·11 ·ı~or- Dudaklarını ytı7unu. • • Cih .. '" ~ ~0 •e~İylc kendine geldi .• flu iş le artı il .1• ' " ' k k k geçerek ._ I lf t ŞC} (er Wy(emek İs!İ · 20 45 J\iU.I. : ll m ~ !ll!Tc .... -'MJZ. 
kadar nlma)'ın .. Dı~ıuh'ın ı>~ini hı rak - fı ncla gezdirirken, !.esi esı : - "Ctıd' Ilı a b' ı "'" _ l >-ch'~ ne kııdar teşddc .. ur etsem mııra ha,ı ... ı ~ . Çt ı sonra ırc en "'12 21 oo Konıı ııııı <Evin snııtıı. 
malıyız .• Yoksa.. Yoksa muhakkak s.iz.i ~n ~ b ' ""il hır koltuğa alil ' e a[:la odır •. •lı'yc ._;;,.Jeniyordo .•. S. ızı an. a o 'StC\·c ., . . 21.30 T<'msll: Klmıı;U a 
yolunun üıerinden kaldıra(aknr... ~ ' ~' be lllı kaı.:ın<lmlı •. Canım .• Sevıı:ıhın nım.. . mÜ<fdet 0 ~ 21.50 llllizlk: 10).ıwtlcumhur nıı,n<1osu 

Ve hunun lakırd15iy le bile mütccs<ir S Ben de sizi o;eviyoruın .. Sı· va1 nıur.ı rı;ı cca~ını hil<'mi>·erck hir eş.er: Ihsan Klı.noerı. 
nlaroı.k ellerini yüzüne kapadı: - ıcvc.. d -..n<ımam hu &<'ldiği Lui!u kaldı. Sonra yava~ ya· l l lltoszkowıı!cy: M ıoı 

- Bilmeniniı ... Onun nı.: ka<l:ır 1a • zi kaylıl·dcfek o)ur~am a,--~- F "'111.;ı Q)t ~ ıld r el Onun için l)cath'la ugr,ı~mıy.ı· akat hi r Uı;t'.t Y• aştı, e ııı en 2> 1. Kmlar: Montekr1stıı vnls1. 
lim ne ka<l.ı.r fona bir adam olduğunu bil· 3Cl}·1·" ril)•n h~ı ~ ' ~ltııç kı11 ıesclliyc ç:ılt,ıı.. :n A K(•lcl~><'Y: Uvc:•ı1Ur. 

· • cağının ~z verin. ~ t ff k 1 1 •f meı ınız... 1 • ı s rııç nıuvn a · o ıma< ı. ,. a· 4l \ fncent rl'lrılly: <Fen'U.l) OPe ~ 
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2 12/1942 -.........::.:: 
~----------------~ ta Levazım Amirliğine 
..........___ gelen ilanler 

-«ı,n,.,,,,_ bed~' 31304 lira ve ınuv:ı.k
• ~ tı 2935 ltnıdır. Ew:ıf ve eart· 
~ mevcut oıuıı ts+.ck11-

rı....~ınd.'ln okunabilir. 1stcklllcrln 
" ~ ctm ve ııruıttcn tılr ıınııt cvvc

kadar t.cmınnt m~ ve bnn· 
lnektuvwıru hAvl wıcur mckt.UPl:ın· 
ltorn~ vcnncle!1. 

(10008) 60G:i 

Odun alınacak 
~ As. S:ıtın Almtı Kom. d:ın: 
ıt~ b1rtDClcr1 lhtb'ncı icln 400 ton 

kaı>nıı z:ıt'fln clWltmO'C :ıronuımus· 
tnv91 4 12. l)t!l cnrl4D\bıı &:11· 

t 15 tc yapılncc.kUr. JJCht'r ıcno-
4 lcul'U3 tııhmtn ~. !Ik te

b J.:!00 lJrodlr. Evsn! YC .. vtıımncsl 
ırtiıı ı. ~ 1ı:o:ı\15Y011da 
~. 1stcklllcrtn bllıdlr.lkn vııklttC 

l l!I e kru1llr tckllt ve t.crmnAt ınck· 
ll;ı l'tıu makbuz muknb111ndc komlsYO

\>C?tnclcrt. 
(l 0007) 6000 

1'1akliyat yaptırılacak 
~ M. Oı.tm AlmA Kom. dnn: 

"' ltO!'aaıı.n•dan Ko.rakOııc V<ı DoC'U no
~'a ~ bin toınlUk ııuwtı:ıt 

r e bıuhtcur mcvu.1 rıak'UYatı ı.."8.PQlı 
llı.ııı 1n11nıdcd..'l!l)'O. komılmustur. Tnh· 

bııcıclı 71.600 l1m tcminfı.U 483 
• :M llntıkıuın5ı 7. 12. 942 pıı.znrtcsı 

:;ıno. eııat 16 d:ı )'llllıl:ıcııktlT'. ŞartnfllIIC
~ 8'Un komis)'onM görllloblllr. ıstc?t· 
~ tıt-n ırl!n ve ttcn bk' saıı.t cvwl 

ıaru cttttı ec1dldO tı:ızıı'llYll· 
~ tcıcnı: mckt.UPlo.nnı kQllllı;yona 
~ h1. (10010) G003 

Sığır veya keçi eti alınacak 
~~n .As. Pos. 5108 Sn. AL Kom. 

~Cnnkın gtırnlzonu toın ı.-ruınıı 
~ a 40 ton sıf:ır veya tlitik keçi 
r.. .. _ alın nctıktır. llk t.cınJ.ııntı 2000 11 • 
-""'ll'. lhaıcsı. 22. 12. 042 snnt 14 tcdir. 

{10376) 6426 

ı:--~ Sebze alınacak 
-GJDCnn M. Sa.. AL Kom. d:ın: 
kıtlık &cbzclc1'dctt 13:IOO k ıo 1ı;pannk. 

b.. ~ kilo :wııı.na. ı.ııı 43500 kilo pU'lll!l1 
~ zart usul:l)'lo m~ ıconul• 

tur. lhn lesi 17. 12. 942 ııazart.csi sil· 
Qıı. lllutt 16 da ErzJrn:o.n AB. Sa. Al. Kom-

>'llpılaaı.ktrr. Kl1oınmn tahmin edilen 
~lııPnnn.k 18 !nhruın 15 pırasa 18 kU· 
\ · Tutan 16005 llrn ohtı> mu\ııttkat 
lc.:.tıı 1Z13 Um.dır. Şnrtrı.-ımc her gtln 

tııa ... ~ &öriikıbillr. lııWklUcrln 32 
~·~ ır ro ııazırııyacnkl:ın teklif 

uıııannı bb" s.'111.t cvvc ine Jmd&" 
lc:ı,. 112 mukabllmdc 1« m!lr.)'<ma vcrrne· 

(9953) 6055 

Sığır eti alınacak 
"l'dahruı Aa. Satın Alma Kom. dnn: 

aı lo ton sıtır oU 2490 &nYllı k.nnunun 
lııı\ı llıad\ı mucfb n~ ve kapalı zart 

:ı."Cnld<"TI müıuı.Jaıs:ıYa 1tonuıınuı· 

~ "l'llhıntn beôclJ 4:1.000 Um llk temi· 
llG7j Umdır. 1-:wn.f v tartnarrıSnde 
dır Koınlf;yontla ııQrillcblllr. Milna. 

~ '1 12. 90 p:ızaf'U'Sl ı:Onü t 16 
ltoınlll;ı.-ooda )'llPllııc:ıkllr htclt!Ucrln 

nUndmı b:r nt evvel cvtınt.ı 
--vıı..ı,.....,ıc ilk tem nat ve tck'IU rnck· 
laıını komls)'on rolal1lt1n<ı vcrmclc:'I. 

(10009) 60G4 

Sığır eti alınacak 
"-a. Pos. SlOO Sa. Al. Kom. <lan: 

Knatıımonu 
~rıo K. lığının §ehir dahtli bi~-
crı ıhtıvacı içın 20 ton ve ıchır 

ltı 1 bitliklrri ihtiyacı için 20 ton 
lı kcnuı.n 40 ton sığır eti 2490 eayı
fıJı :ın nun 46 ıncı maddesinin M 
tlch Hın tevfıknn satın nlıcıacaktır. 
7o tr kilosuna tahmin olunan fiyat 
2. kuruştur. Muhammen bc(lell 

1~ 1 rıı muvakkat tcminutı 2100 
•dır. Şartnamesi ltomlsyonumuz

llı it rUlebılır İhalf'Bi 15. 12. 042 
nU anat ıG d komiııyonumu 

I' 'l'buhını\uğu mahalde yapılacak
it · aliplerın belli gUn ve saatte 

ıayonn mUrn<.'natlan. 
(1038:;) 6428 

Eğer sabunu alınacak 
lzmir Lv. Amirliği Sa. AL Ko -

misyonundan : 
Cinsi eğer sabunu, miktarı 16 ton, 

flynu 210. 
Cins ve miktarı yukarıda yazılı 

llıtiyaç pazarlıkla alınacaktır. Pazar. 
lık ve lhnlcsl 7-12-1942 ı:-Unü saat 14 
le KODLdn :yapılacaktır. l<nti temina
tı ihale bedelinin ytlzcle on beşidir. 
İhaleden önce alınır. Evsaf ve §art
ları her gthı komisyonda ı:örlilebilir. 
İsteklllerln muayyen gün ve saatte 
teminat ve di~er vcslkalariyle bir • 
likte komisyonclu bulunmaları. 

(10218) 6241 
Sebze alınacak 

M.M.V. ı. No. lu Sıı. Al. Kom. dan 
Istıınbul • Tophane 

Pazarlıkla G.c 00 kilo pırasa 64800 
kilo lahana alınacaktır. Her ikisi
nin de kilolarına 20 eer kuruş ftyat 
tahmin edilmiştir. Teminatı 3 88 lira. 
dır. İhalesi 4/12/942 günü saat 14 de 
Salıpnzannda M M.V. 1. NO.lu Sa. 
Al. Kom.da yapılacaktır. Şartnamesi 
her~n öğleden evvel Kom ela .:örü
lebilir. 1 allp olanların muayyen va
kitte komisyona mUracaatları. 

(10382) 6479 

Sığır eti alınacak 
M. M. V, l. No.lı Sntın Alma Komls· 

yonun<lan : 1STAN13UL - TOPllANt:: 
13 ton 6llhT eti ı;nUn nlınc.<' !dır. B 

ldlosun.-ı l:ıü kunıe ttynt tııhmln edil • 
mtıttr. Tcmtruıtı 2340 liradır. Şartn:uncsl 
h<!I" rin öl:lcdcn evvel kom~onda ııo • 
r01Ur. lhal 1 7·12·1042 g(lntı 6'1nt 1:1 ıc 
Snlıpaz:ı.ruıdıı M. M. V. 1 No 1ı &ılın 

Alına Kom!syonund:ı yapıl. ı:ııkur. 'l'allp 
olanlann tcmlnntlartyl" bir lktc komili • 
yona müracnaUıın. (10381) 6478 

Nakliyat yaptırılacak 
Erzurum As. Sa. Al. Ko. dan: 
345 kllom<'trc m'-'S~fl'~e 2000 ton 

mC'\·at pnznrh;dR nıtklottlrlloc ktlr. 
MUnnJmsnsı ll-12-942 cuma günU sn
nt 14,30 dıı )apılı:ıroktır. Tnhmln bc
de>ll 112500 Hrn olup kati tmn nıı.tı 
13750 liradır. Şartıınmcsı her gün 
komisyonda görCilc'b lir. I C"kllll."rln 
bC'Hı! gUn ve snnltc t<'ffilnırtlarlylc ko
misyona m!iracmıtları. <ICH62) 6509 

Erzak nakliyatı 
As. Pos. 5151 Sn. Al. Ko. dnn An

knrn · 
Ankaru'dnn • Cunuk'n 40 ton er

zak. AnkaTa'dnn - Aynş'n 40 ton ye>m, 
Anknra'dan - Ayaş'n 30 ton k<.>pck, 
Anlcam'dan • Çubuk'n 30 ton kepek 
'n '<'lir l<'Cl'ktir. 

Pnznrlığı 3-12-942 saat 16.15·16,30· 
16,45 te S:mkışla'dakı ııa1.m alma ko· 
nrtsyonundn ynpılnc ktır. 

Şartlnnnı görmek lstlyımler her 
giln ıs s..'latl rinde ve lstclclllerln de 
bclll gtln ve sn tte sözil gcccn ko -
misyona gelmeleri. (10465) 6506 

Sığır eti kavurması 
alınacak 

Snnkamıs As. Sa. Al. Ko. dnn: 
30 ton kemik&i2 sığır u küvurma· 

sı M fiknısınn cörc paznrlıkla nlınn
cakUr. Kilosuna 240 kuru !bat tah
m n cdllın~ olup teıntnııtı 0700 llm· 
dır. Sıı:rtnamc komisyondan alınır ve 
görülür. Pazarlığı 7-12-W2 aa:ı.t 14 
tcdlr. (10434) 6503 

Koyun eti veya sığır eti 
alınaiak 

Erzunun As. Sa. Al. Kom. dan: 
100 ton sığır ve_ya koyun etı pa. 

zarlıkla mUııakas::ı.va konulmu tur. 
MUnakııaaaı 14. 12. 042 pazarte 1 
gUnU saat 15 te yapılııcaktır. Sı~ır 
etinin tnhmln bedeli 70 000 lira olup 
kati tcmlnalı 9SOO liradır. Koyun e
tinin tahmin bedeli 80.000 lira olup 
Jmti tenılııalı 10500 llrnılır. Şartna. 
mest her gUn komisyonda ,görülebi
lir. isı.·klilerin belli ~ ve saatte 
kminatlarJyle komisyona murac:ıat. 
ları. (10404) 6S07 

Buğday kırdırılacak 
Erzurum Aıı. Sn. Al. l{om. danı 
t>OO ton bugday kırması pazarlıkla 

münakasaya. konmuştur. MUııak saııı 
ıı. 12. 942 cuma ı;-UııU saat 15 tc 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 50.000 
lira olup kati teminatı 7WO liradır. 
Şartnamesi her gUn komisyonda gö. 
rtllebillr. İsteklilerin belli R1ln ve 
saatte teminatlarlyle komisyona mu. 
racaatlan. (10429) 6S01 

Patates alınacak 
AB. Pos. S050 Sa. Al. Kom. dan 

Safranbolu 
İhtiyaç için 20 ton patatesin mu. 

nakasaın 10. 12. 942 ~nU yeniden 
yapılacafından taliplerin mUnııkaıı:ı 
gUnU kanuni veslkalnriyle ve pey 
akc;:elerlyle birlikte komıayona mU.. 
nıı:aa.tlan. Evaat ve ııarUnrı her 
gUn komisyonda görUlebillr. 

(10425) 6504 

Sığır eti alınacak 
Şişli As. Sa, Al, Kom. danı 
Kapalı zarf usuli) le 80 ton sı~ır 

eti alınacaktır. Eveııf ve hususi şnrt. 
ları komisyonda ~örUlebllir. :Muvnk. 
kat teminatı 2188 liradır. 1hnksl 
15. 12. 042 gUn!i saat 15 te yapılaca. 
ğını\an isteklilerin ihale santinclen 
bir sant evvel komisyona mUraı:aat.. 
lan. (1030 ) 6337 

Sığır eti alınacak 
Adapazarı As. Pos. 1055 Sa. Al. 

Ko. dım: 
7·12·942 paznrtesl g{lnil a.ıat 15 te 

pazarlıkla 60 ton aı ır eU sn uı alına· 
cnktlr. Tıııhmin bt'd 1 48.000 ltra ve 
muvtıkknt tcmtnatı 3600 llro.dır. ls
t<?klllerin bclll ı;Un ve ıı:ıntte t mlnat
lıırlyle biri ktc komisyona mllracant-
lan. 00436> 6500 

Kuru ot alınacak 
ErZUtı1m A. Sa. Al. Koın dun : 
Tel bal.ımlı otm:ı.1t Uz ı 000 ton ku. 

ru ot pazarhlda ~ ikonmu:ı. 
tu•. Tnhmln ~11 100.000 
kaU tmtlnııU 12500 
9·12·1942 ~r&amb:ı 6R 
yapıl.-ıcflktı.r. Şart.ntım(!Sl her &:1ln ko • 
misyonda ~ıctı r. 1s1d< cr1n bcllll 
gün 'llC ıı:ıatuı tcmln."J.tlıırt;ı.o!lo btT c 
komls)'lana mllm~Uarı. 

Vilayetler 

Yol tamir ettirilecek 
lzmlr Dckd!;yc Re~ 

l - Şükrü Kaya buhannuı, Dr. Mus-
t.al Enver caddcslndcn 26 Atustos mey
dıınına Jaıdar oı:ın kııimuıd:ıkl ıııır ı:ı.ror 

yolun mevcut döticın soı.."filçrdc J>QJ1<c 
tae!.ıırb'lc aıas.1ı t:ımırt ı.ı. ten IG!crt m(l· 

dUrlütundcld kcııtl ve~ v('(lhl· 
le kapalı l".:ırllı cks11Uncyc konulmuetur. 
Kctlt bcdcU 29691 Um lill kuruıı, muvıık· 
kıı.t tcmhıa.tı 222G J.1rn 87 k~tur. Uııı.· 
lcs1 7. 12. !>42 pazartesi gilnU s:ın.t 16.30 
dadır. 2WO s:ı.Yılı kıınunun tar.l!atı d:ı· 

hlllndc hnzırlanmıe tckll1 mcktuvıan 

ihale ırUnü azamı s:ı.ıı.t 15,SO a kad:ır en· 
cümcn rt;)'ılSCUılc vcı1llr. 

2 - Şllkrll Kaya bulvannın, Dr. Mus· 
tara Enver caddcshldcn 1Ubarcrı 2G A· 
ıtusuıe meydanı ıs tinde 5:'":ı0 metre 

boJl'd:ı b1r tarar :yutun yc•ni<kn ımrtte 

tnılruiylc d~nrıını! 1şl, tm tsk'rt mil· 
dilrllltündclct kesit ve ınrtnnmeııı v~· 
hlkı kapalı zıırnı eksiltmeye konulmuş. 
tur. Kestf bedeli 2'7138 ı m muv kknt 
Wrrımatı 2035 lira s.., kuru$lw-. th:tlc.I 
7. 12. 042 paz rtcsl &:1ln0 sa t 16,30 d:ı· 
dır. 2490 an.,vılı kanunun tnrlt tı d!lhl· 
llndc hnzırlamnıe tf>kl f mektupln.rı Uıare 

u ı; u s 

Üniversite 

Üniversiteye do{enllik 
imtihan lan 

U niverıııtc Rektorltil!ilııdcıı: 
Tıp fakUlt.csinde: haya.ti ve \ıbbt 

kimya, hijlyen patolojık anatomi, li
çUııcU iç hastahklan, Fen FaklllW
slıulcı umumi botanik, galerıik, sı
ııaı kımya, Hukuk F kültesimlıı: 
devleUer hukuku, ve İklısat Faltül
tcsıııdc: iktısat, iı.ılet.mc doçentlıklcri 
açıktır. İ8t<'klilerin yabancı dil im.. 
tihaıılan 28. ı. 948 pcreamb-c gUnll 
saat 9 ela yapılnc."\ktır. Namzetliği 
Vclcillıkcc kabul edilenler t< zlerlnl 
d rhnl jUri heyetine vcrmeğe mec
burdur. 

İstekl!lcrin sıhhat raporu, l:k-ş fo
toğraf, nüfus tezkeresi örneği ve 
ilmi hUviyetıni gösteren fışl ... rlyle 
(flşlcr tedris he) etı kaleminden is. 
tcnccektlr) 21. ı. 943 tarihine ka
dar rckLörlllğc ba vurmaları. 

(1760) 91 

Ankara Belediyesi 

ı:unu nzmnt ıı:ıat ıı>.30 a ım<t:ır cnMl· Motor yağı alınacak 
mm rtyascUnc Vl'rlllr. 6307 Ankam Bt•lcd:;;ııeslrulcn: 

Çatı yaptırılacak ı - OtobU&lcr nı~cı ıctn aı cıık 
Elfızığ Jk>kd yesin<\ n; olnn (20,000·Z!,000) kilo motor ya(:ı on 
Bdcd y~yc uıl sı.rıoouı btn i>I" bcıı ırUn mtiddoUo ve knp.'llı znrı usutüy. 

husu l muh ben n canııdn bulunan le tm<)'C konulınUştur. 
binanın ü tUııt çııtı ) .ıptıı ıl lC.'l •ınclaıı 2 - l\lutııımnıcn lx'<lcli (20,000) li· 
.k pa ı zarf usu ylc ("k itmeye konul rallır. 
mu tur. 

l - Kcstt bcdch 27002 Jıra 44 lkll· s - TantnnU(l567) llra (00) lnmıı· 
tur. ru ur. 

ı. - 1"cm~au muvnkkatc 2031 li
ra 94 kuru tu't". 

3 - lhıı.Ie 23·12·942 tll.l"Ş<lmba gil
n!i sruıt 15 ı..r. 

4 - Tıı.l tılC'r llcrlnd bulunan eh· 
lıyctnnm<' ve t en ret odasının 'csikn· 
siyle, 61mdıyc kadar bu gibl Jn nt 

lertnde bulundu unn d ır Nnfındnn 
nldmı lş v()SlkllSlnı lınlc Unünd n Uc 
giln l!VVel brnz cdcc ;ctlr. 

5 - Bu iş Uzer nde kc:sıf ve snrtnn
mcYd {."Örmek ve fazla mrılOm t al· 
mn.k isUy[•n tn.llıılar her s-Un bcf('()lyc 
fen d:ıir inde görob llrleor. 

6 - 1'c ki f mektupları mnkhuz 
mukıı.billnde ihn <' ıtUnü olan 23-12· 
942 ~nrşnmbn ·UnU snnt 14 te V("r· 
mck şarttır. Sa r m:thn l<"rckn ~el<"
Cl'k tekl r mC'kl uııl n ııost da vU'ku 
ı:clcc k tcn'hhürdı.:n dol ) ı vnkt ııde 
yet:!şmczse mesul y<.>t nbul cdll<>mcz. 

(1001) &100 

Motör alınacak 
I<:Ulahya BeleıUyesiııdenı 
1 - Kutah,>a'd:ı elektrik santr:ılı 

için 100 beygirlik tnk tıııde ku.an. 
sız bir buhar maklnesı p:ızarlıkln s:ı
tın alınacağı illn edılmi ve 2S. 11 
042 tnrihlnık yupılan ıhnleclc talip 
zuhur ctmeml!I olduğundan ihale on 
güıı mUdıletlc temclıt cdllnıı tir. 

2 - Bu i c ait fenni ııartrı4lme her 
s::1J.ıı bt'lcdiye d:ılrcslnde glır!llecc i 
gibi lstlyefllere de gönderilir. 

3 - ihale 4. 12. 042 cuına ı:1ln ı 
san.t 15 te Kutahytı belediye cncU. 
m<'.nlndc yapılacaktır. 

4 - Teminatı muvaı<katc akçesi 
teklif sahipl<'rinin v recekleri fiyat. 
br yllzde yecli bucuk nhıbctlode te
minatlarını pazarlık saatinden bir 

t evvel encümene tevdi c<lilmiıı 
bulunacaktır. 

6 - Belediye ilıaleyl yapmalcta 
serbest olup talibin ihalenin ad mi 
icrası hnlinclı: bir h k lddi:ıınnd:ı bu. 
lunamnzlar. (10462) 6491 

Bina tamiratı yaptırılacak 
İstanbul Nnfıa MUdUrlUğiıııdcn: 
24. 12. 942 pc~ embe ı:UııU saat 

15 tc istanbul'da nafıa müdürlill:.'U 
eksiltme komisyonu Ollammln 
(29020.10) 1 lirn ke ıf bedelli Takaun 
li.ııesl tamırau ltapıılı zarf usullylı• 
eksıltmeye konulmu ur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
i§leri genci, hususı ve fenni it rtnn
melcri, proje keolf hulasrurtyle buna 
mUtcfcrrl cliğer evrak dair< sinde go
rUlcccktir. 

Muvakkat teminat (2176) llrn 96 
kuruştur. 

İsteklilerin en az bir tanhhUlte 
(lSOOO) liralık hu işe benzer 1' .> np. 
tığına clair i<larelerlııılt·n almış olılu
ğu vesikalnrn. Is inakn İst.-ınbul vı... 
layetlne m!irac.ıntla eksiltme tarihın. 
den tatil günleri hanç (3) .,.un ev
vel alınmış chlıyet ve 942 yılına ait 
ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
znrflnrın 24. 12. 942 pervcmbe ~
ııU saat 14 e kadar lstıuıbul Nafıa 
mUdUrlUğiine vermeleri. 

1771 06 

Motör satışı 
KQtahy(ı Uclt.~c:>indoo • 
l > Ktit&h)'a 'lıclcd1YO ııı ntmbnda mcv 

eut hali !anl1J:cttc 1027 nuıdc ı ıı,; t1 
vıru GO bey t.nkatlndc < c n.ru: > m m.a 
tckmU ter r:ru:ı.U)i<.: bir Gıı Jcn motönl 
c k nrt.tırnın usu ı ' mil ayroeyc ~ı • 

lmrılmı& 25.11·1942 tarttı de Yltı•ılan l· 
halı'lc 1sc t: zuhur ot.nwd inden lhD.1c 
on ~ milddcUc tcmdlt. OOUmlıtıır. 

2> .Muh mmcn tırocı ı;ooo llrndU". 
3> Tem n:ıtı mu ate mUhammcn 

tıcdcl yllzdc >°Cdl bucutu<tur. 
4) lhıılc bt.~ ı 

5> Bc?OOIYC lh ı.:')"! k"nıdn 11<!t'bcslUr. 
G> lhnlc 4·12·1042 <"UtnB gUnü nt 

14 te ibclcdb-c cncümcn1ndc y:ıpıtaroı; • 
tır. 

7) Mr:ı.'kblcn!n t1cmonWı nltcıya att • 
ur. c10«53> ft48!1 

lmar ptanı yaptırılacak 
Dck.'lib:clcr lmar HcYdJ. Fen ~'1'11 

~ıoocn: 

Sah ı m tidax'l :ırı Uc tıclnbcr 
133 lu:&lar olan Qınıunh:ı kruıabmwım 

lmıı.r ı>lArun n llıJ1Zlnıl 191 knp:ı.h zarf u-
sullylo tmeyc ~rılmıet.ır. 

ı.tn muM:rnmcıı bedeli (0200) llm 

4 Uu le ~ 15·12-942 1ı JlllnU 
ıı.tınl 11 de ta b c llıall'fil. n ukaJT<!r bu• 
lundutundan s;:ırtnnma;lnl ııonnek 1sle
ycn <'rln horıriuı ı-:ncUmen kalemine mil. 
nıcaatları. Ve 1.<;Lt.-k lcrtn de 24:l0 nu· 
mıırniı kanunun 32 ınct mn<kksl sem· 
hail vceııııc tnnzım ro~crt t<"k11f 
mektuplarını )"'17.lb srtı:ruıc Sllnt lO n 
kadar Bclcd ye d:ttr<stnd mütce<fdrll 
J~Umenc vcnnl'lcrt. (10075) 

Salmastra alınacak 
Ankara Bclcı\iyesinclcnı 
l - Hclcdıyc su işleri iclercııl için 

nlırocak olan (1000) kilo katranlı 
s:ılma.stra (15) gün mlldcletle açık 
ekııltmey<' konulmıı tur 

2 - Muhammen bedeli (3500) lirn
dır. · 

3 - teminatı (262) lira (50) kunı. 
r.ıtur. 

4 - Şartnamesini görmek istlye. 
nkriıı hr.rgun Eııctimcn kalemine ve 
iatcklilerlnne /12/9"2 ~Unil ııaa.t 
10'30 da Belediye clairee!:nde mlite -
ıekkıl Encümene müracaatları. 

(ID16ı) 6208 

İsci tulumu alınacak 
Ankara Bt- <ııUyesmd<'n : 
1 - Belrobıc su 18te>rl ldarr.ııl tein n

lınııcllk olıuı (80) adcl ı.,cı tulumu on 
bc8 ır<ın ın U..l<lC!llc ncık ~ltıım').., kô
nulmu,şlur. 

2 - Muhıımrnm bOOcll (1200) ltrn• 
dır. 

3 - Tcminntı (90) mr. 
4 - Snrtn~ ı:Brm(!I< l!ltlı.YC'llll'· 

mı mcilmcn kakmtnc ve ısı~ crtn "" 
8. 12. 942 mlı ~ s:ıat 10.30 dıı. bclc
dl)'c datrcsın<tc miltcsckkD <'llCÜ!Yll!nC 
mUmcnatlnn. (10lr.2) G207 

MALiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Mıı.ll;yc VdldUctlndcrı : 

M.cı1c:eı: tc;'kW.t:mızdn yirmi llro)'(• 

kndıır mıı."J..811 ve 75 ttrn;ı.-a kadar Ocr6t.U 
mUnhal rnqnurtycllerc ruıkerl1J\1nt ynp • 

mış llsl' mczunran mllsal:ınka llc fılınl\ • 

cakl ırdır. 
Mili; b kn 16-12·1042 ~a.rs:ınro:ı eilnil 

ynpıl.: cııktır. Ta:tııtıllt ve ı;:ı1r ıınrt:ınr 
kin zat lıelcri mildürlüıtllruı m1l~ın.t 
CdUmClll ın olunur. (10414) 6446 

inhisarlar Umum Md. 

Yapı işleri 
lılh rlar Umum Mtidürt!ll!'(lndm 
ı - .Mc~ cut kc{ıtr, proJc v enrtM• 

rncıcrt muctıılnl!c l'Mahııhcc"de yeni rn 
Ja ratırtknsı ttıd nu 1ş1 kap ıı zarı u
ııutıyıo t!kBtltmesc konmu:;tur. 

2 - Mutıammm b(.dc 17:1:i6,10 Ura 
ve mu'llnkla t lcm1nıı.tı 1316, 70 Jtmdır. 

3 - Eksiltme 8. 12. 04:1 111111 ııüııü 
sn t ıo 30 dn Kııbatııs"tıı !cvıızun sutıc

ııl alını kom16)'onunda Yf•ı>ımcnlctır. 
4 - Keştr, proJc ve ı;artnrun k'I' her 

gün öA'lt.>dcn sonra 8Ô'LÜ 1:()('1'11 subt.'<lcn 
ve Ankara. lzmlr bat mildürlüklmn<k.-n 
8S ku~ ınuk b!Hnıtc nlınab Hr. 

5 - tllı!ab:ı.k:ıya gtn~<4clcrtn mü • 
htlrlll teklif mcktlll)lnnnı k.ıı un! v 
lklc yQzdc 7,5 g(lvcrune parn81 mnkbuzu 
VC!) banka tmrlnat mektubunu :lhtıva 
cdcrck ol.tın i<npab zarfların 1h c ı:ünü 
c tmcı ııruıUnClt'tl lrlr aıın.t cV'li eUnc 
laıd:ır mczkOr lrommlsyon 00$taınlıtma 
m 'kbuz mukah1llndc vcmı lert. J;.'lzun· 
ıbr. I'05Uıdn vuku."!. ır kicck ~lan<?lcr 
kabul olımmıız. (lMS) 79 

Sandık alınacak 
lnhl arlnr t mum MOdilrHIAUndm: 
l - Nfünunc ve şartnnmcsl mu

clbin<'e 10.000 adet blm snndığı mU· 
tcnhhlt nam ve h nbınn açık ekııllt
mc u uleylc nıübnynn t'diloccldlr. 

2 - Muhammen bedl."JI lf.8.500 11· 
ro muvn.k.knt tcnwıatı 12G37.50 lira
dır. 

3 - 1')ksillmc 4.12.0.12 cumn günU 
ıınat 11.20 de Kn'bntıı,,'"'ta lcvn.7.ım ııu· 
b 6lım komlsyonund:ı ynmll\(' klır. 

4 - Şnrtn mt 1 ~r he>r gün oğledrn 
sonra oozil gt.'Ç('ll şu\ıcden lzmlr, An· 
k rn B mildürlil~ rlndcn 843 ıkunı 
mukn'h nde atın } r. (1042$) ı;oo::ı 

Patates alınacak V(' muvn'kkat Um 
dır. 

tı da (&.ıo.-) tını· 5 1stc'klllcrin <:t, 7,5 gllvcnmc pn-
rasb'le tı r ' t(" Mı l'ÇCtl kom syono 
müra<' 11an lltın olunur. 0547> 80 ErzUJUn A. Sa. Al Kom.d."'Ul : Dcsntmc 23-12·1942 tarJJılnc nıst 

ıoo tnn rı:ıtn lt'll rı:ı:zn11hkln miln 'im • )-:tn cwn:ı ııuntı sıuı.t 15 te Oını:ımbn bc
s:ı.>u Jcomıldu. tlln::ıkn sı 14 121 t:I p:ı lcd!yc d:ı.trcs1ndc Y" pılı cakUr. 
z.ıırt('S! gQnQ s:ınt 14 tc ynpı cıık Tnh· Eks itmeye leUmk <:<! r Nafm Vo-
mtn bcdcl1 21 000 ıım olmı knU tmıtna· kale n n.lne.~ n dılb ı:ıt v ıuıty. 
tı 3150 liradır Şartruı.mCB1 he!' ctln ko • le th: ~ntındt-n 3 ı:tın C'V'll tnc llmclar 

Devlet Deniz Yollan 

Alakadarlara m&ıyondn ıı •rillllr. tırtckUlctıln bcl?I ctln Bcl~lcr lrnar Hcycil l•'r.rı Şefl!~KJ 
ve ı:ıın.tte tcmlıuttl.-ı.rtvıc blrllıktc kmılft· mtlnıcruıt cdıı?n:-k ~ vcsflaw almalı· 
)'Otı!l mllrıı<"natlnn. (lO<IGG) 6505 du'l:ır. Dcvlot Dontz Yollan 11iktmc U • 

kı- 1 k mınn Mildürlüğün<k>n: Na ıyat yaptırı aca Bu 1ec ırtt mukn.vel ''() eıı.rtn:unc Konuşml'nto şartlnnmızm 15. ncl 
S.."J.nknmıs Aa. &ı. At. Kom d n : tcr<!l'TU:l.'b Doıh ~-c VC'ld\lcU B<-lroly<•lcr maddctd (yükleme, boşnltmn. v pu· 
rur m s ıc1.ıomctreJIC 2000 lem a~I tınar Ucyctı Fen Şerlllt'lnrtcn VCoYB Cır- rn n, kil, lstlf ve istl:ft<'ll eyırıma ki· 
~ movnt nıı.l<llJmtı pnzıırtıkln munıı • ı;;ımb:l ~ rı:ırmıız o ;mık nh• mln tnrnfmdan y pılırsa. yapılsın mns· 
ıms:uıı komılm ur. M k 11·12· nıı: ır. rafı ve l<'lıllkcs1 yüke a ttir.> Fkll.n· 
19-12 ('"U1lUI g(lırl! ııl 14 le )"l\Jll mk • '11 r mdctuı>'lımnm 2-100 ı;:ty1b im • d d<' nmıştlr. 1 11.kik ınun 942 
tıT. Tıımntn tıro ıı (8!!000) tim o • nun htildlmclcri cı ndc 11u Uırlh ndm itibaren lstnnbul'dan hn· 

r ket C'<lrct"k olıın vapurlara ve bu 
luı> tmım U < 58~ ) 1 ıuı r s:ırt • ı<tcfı hlT s:mt cvvM c kııılnr ın:ı v rıurlnrd n hoşaltılacak QS)a h:ık -
nll]l\('fl! hM" ır<ın komt:<Yond ıı'1 ...,., b ıe Canı rn lx-lOO!ye mcıı:1n<' kınd bu hilkum tath k rn l Ur 
tlftek MWı bE'1 R"Ün '"'t! ııa c t t l<.'Sllm cd mdır. F J a lzahııt aC('ll t 1 n n ıı UI n n lın n 
J.ıırty.1c loomlS.:ıımn nrllroonatııı.r.ı. G008 1819 sn b!llr. U 77~) 
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Pavyon yaptınlalak 
M. :M. VckfılctlndtJn : 
Mun)")"Cll ı;::üıı 'il c saatte talti zuhW" 

ctmtycn llfıı.mtık"tA btr pa Y)'(m ııısnsı 
katın h zn r1ln tda"nı- une:ıırc lconU1 • 
rnUŞl.Ur. KceH b(>d(>li 1440.10 1l:nı. 85 ku
nıe olup ilk ıcrııtnntı 8452 ttrodJT. !ha • 
lt°Sl 1G·l2.1M2 careıımba s:ünil ııqıııt 11 
do M. M. V. 4 No b S."l.tın Alma Komıs.
yoııuıı<lıı ;rnpılıı.cnklıT. KcşU s:ırtnonıc 
proje ve ııa1r evrn!n hC!!" ı:1ln 7 lira Zl 
~tul'\10 nıukı:ı.b !lndc knrflls)'ona mürnoruıt· 
1ıı alınıı.bUtr. lııtdtlllcrtn 2400 ıı:ıyıb im· 

nunun m d<lclcrt ııhktımllın tcvrı:ımn 
tuı:r.ırlı;ı."l\Nlklnn tclcli! m<ictuıılnnnı mu· 
n.YY<n gün ve s:ı tten bir t C'VVel ine 
knd:ır mak1.w: mırlm'b M kt.mllıi)'Qn n ,._ 

ine 'l/<'lTllC Mi (103.58) 6451 

Akimülatör alınacak 
f. f . VekAlctlmk-n : 

R.:ıd.Yo nnltı kul! nılmak ÜZ('l"C 6 vo l· 
luk so : 120 am'P('nlallUlk 200 parcn kur
ıun aküm 1 t r 7-12·1942 P: nrtesl g(I· 

nll srıat 15 tc p ı1ık ı sı tın aım <"nk· 
tır. Vcnn<'k 1sU)-cnlt'rtn t('k f cd~ck -
lt'!rl rı~ntlarn ırore ~p f'd«'ck m kati 
tmıln ti rlyle biri ktc p:ıznrlık ~rı ve 
ıın.t nde Aııkttm J.L M. V 2 Nolı satm 
aınuı kom~onun:ı golme1crt. 

(10~1) 

Fiş dolabı yaptırılacak 
M. M . V. den: 
Ycııııl ın p ızıtı"ığınıı. 1allp ı:ıkmıynn 

'(' oohC' n(' 250 1 nı fi.ı;ııt tahm n cdl· 
km U<: ndl't fi do1abı 5-12-942 cumnr
t(!c';ı ırunU :ı.t 11 d(" pnznrhkla 1 tek· 
ı ın<? h:ıl" cd. l'<'e>ktlr. Muhnmn\m 
bede ı 750 lim olup kati teminatı ll2 
ıırn !.'ili kuruştur 

KCG f cvmkı ~r gUn kon yond 
g{jrllloollir. lstckl erin belli gUn ve 
saatte M . M . V. 3 No. satm ma ko
misyonunda hulunm:ı'nrı 00389> 

6437 

Pavyon inşaatı 
M. M V<'kAleUndcn • 
GökUkte blr ı>:ı \')'On ln~m!l kap lı 

zarfla ckıi uno:c konulmustur. Ketti 
lıcdcll !)!)17G ltra 50 kuruo olup Wt W 

mlnnU t.208 Mm 63 lruruıt.ur. Ilı lesi 
7. 12. 042 paznrtc güntl sıınt U ıle 
Ank mdn M !iL v. 4 No. ıu sa Al 
Ko. da )"lltıı'lllc ıctır. Ket> r şartıı. ne ve 
proJcşf 496 kuru$ mukni> !inde ht'r ııiln 
k 11t1 on:ı mtımc at :ı ln8 ıı.t <1 lttfiln· 
den nl•rıa.b!J4r. ı tt'klUCrtn hu işe ben· 
:zer ıran 50 btn ııralık bir ın.nuu mu· 
v rt lcl)'elle Skmııl cunlıı olm n ve 
Uınwyc ~rob hn<.k lctıı nı;aat & tresln· 
den aımaınn ve 2490 ııayı)ı kanu· 
nun m ddcll'ri ııhkfınun:ı uygun tl"k!lf 
rn<'ktuplannı lhnlc On ve 8Ul1Undm 
bir ı evvl'?!nc km'lnr kamltı)'ona vo.:r-

mclcrl. (10024) Glll 

Kereste alınacak 
M. M. V. den : 
259 M3. ç:ını kcrcsıc alımı kapalı 

:ıarfla ı:ksilınıeyc konulmuşrur. Keşıf he 
deli 33(ı70 Jira olup, ılk teminatı 25l5,25 
Jıradır. İh.tl i 5·12·942 cumartesi gunıı 
s:ıat ll.30 da M . .M. V. 4 No. lu Sa. Al. 
Ko. da )'apılncakıır. JU>at ve şaıtnllllldİ 
169 ku~ mukahilindc her gun komı • 
)ondan alınabilir. Panısı nıütcahhidinc 
aiı olmak uzı:rc bu İşte kullanılmak µr· 
ti)le vn on tedarikine tava sut edilecd.:· 
tir. t~tcUıkrın 24"90 sayılı knnunun mad
deleri ahklınına ımiıkıuı lıaz.ırlı)ııcakb • 
n teklif mckıurlannı m:ıki>uz mukabili 
ih:ıle 5aatindcn bir saat cvv linc L.ıubr 
koıni.'YOO Rs. vemıcleri. 

(10059) 6148 

Meşe kömürü alınacak 
l'.L M. V. den: 
Beher kllosunn lG kuruş fiyat tah

min cd en 100 ton meşe komürü 7-
12-!H2 ım.znrtoo gilnil saat 15 tc pıı.· 
znrlıkln satın nlınacaktır. Tnmnnıınn 
tnltıı ı;ılanadığı tnkdll'dc bölünı•rek 
de Dınlıı edilebmr. Ş:ırtnıunl'61 her 
gün J<omlsyonda xörül blldr. Kntı tc
mmall 1400 llrıı.dır. McrzkQr gün ve 

tte vcrm lst.t~cnlerln M. M. V. 
2 No. h sııtm nlma komisyonuna ıtcl· 
mclcrl. (10223> 63G9 

Koyun ve sığır eti alınacak 
M. M. V. l. No. Sn. Al. Ko. dnn: 
ı - Ankn.rn nml7.Dn Oıtlyac'l tcln 

nş.-ıfıdn olduğu Ozcre kapalı znrt u· 
sullyk? et nlınncnktır. 

enmbtı ı:ilnıO 88ll.t l!I ıtc M. M. v. 4 NQ.h 
Ahnn :Kı:ım~ ~. 

~ Ye anrtıınmCSI 34 24 bıroe 
mU!mbVlrıd.., komllo'ona ~ n -
tırınbtllr. ııu ta~"C ~-otJllnwk 1çtrı tn· 
eru t &tn!fl!ndC'll ehlly.._~ 'l/O;!ialsı Rlmnk 

e:ı,rttır. lstckl11crln kanUlll tekHf ı:nı'§t • 

tut>la.rını lhnlc ı::ıntJndC!ll bir 6llnl eovvc • 
ıın Jcıdar mııltt>uz ınulmblllnndc lkomts
)'Oll rcls11f:"lne w.mı<?lcrl. (10357) 6453 

Zincir alınacak 
:M.. M. V ek Lletlnı\cn : 

Beher ınt'trcsi 
Metro Jturll§ Cinsi 
6000 95 Kapak zinciri 

10000 120 Çarık zwcıri 
Yukarıcla mıktarı ve muııanunen 

bedelleri yazılı 2 knkm zincır 8. 
12 942 salı gilnti saat ıs te pazar
lıkla eatın alınacaktır. Tamamına 
talip çıkmadığı takdirde bölUncrek 
de ıhale cılilebilir. Ntımune ve 
artname 1 her gUn komisyonda go 
rulebılır. İsteklılerln verebilecekle
ri miktara ı:öre ytızde on be? nls
betiı c kati teminatları ile bırlıktc 
M. M. V. 2 No. ıu sam alma ko.. 
misyonuna mUracaalhı.rı. 

(103GO) 64S2 

Sarı sabunlu kösele alınacak 
MM V. (len: 
J'l<'h r kılosuna 700 Kr. t!y:ıt tAhml!l 

rollen 10 ton san sabunlu koscl tıc ki. 
!osuna G50 kuruş f!Yal ıaıunın cdllcn 2 
t.orı s y h ;ı.-aıtlı k<ısclc o. 12. 042 ~aıııı m· 
bn g(lntl n.t 16 da pazarlıkla s.:ıtın alı· 
n c ktır. Hl'r lk n muhıınımcn ~i.'11 
83 ooo ı olup katt temin tı 10.SOO Hnl 
cıır 5 rtnıunc ve nümunckrt her etin 
kom l!!YondA g rüll'.bUlr. tstl'ktllertn beli 
ı:un , c ttc Ao!mm'da lif M.V. 3 .No. 
Bnlm alma komtı;yonurın gctmclert. 

(10121) WJ7 

Laboratuvar malzemesi 
alınacak 

M.M V. rlen: 
Pazarlıkla komisvoncla mevcut lis. 

teıııııe göıe li6 kalem laboratuvar 
mııh:emeııı ıı tın alınacaktır. Hcpsıne 
tahmin edilen bcılcl 298 lira olup 
kati tcmınntı 44 lııa 70 kuru tur. 
İhaıcsı 4 12. 942 cuma ıı;Unu saat ıs 
tı>cllr. Şartname ı her gUn komt.:ıyoıı. 
da ghrulebılır. İsteklılcrın b<'llı glln 
ve aııtl• ikalı temiııatlanyle birlıkte 
MM. Vekaleti li No.lu sııtıo alma 
komıayoııuna mUracaatl:ın. 

(10358) 6407 

Şaplı kösele alınacak 
M.M V. den: 
Ynııılıı.n pazarlığına talip çıkını

yaıı v~ beher kilo unn 10 lira :fiyat 
tahmın dılen 1[>()0 kılo aplı kö ele 
ile kilo unn ıs lirn tahmin edılen 
koromlu ıwo 'ki o kösele 9. 12 942 
çarşamba gllnU saat 15 tl' pazarlıkla 
:Hın alınacaktır. Mulıammm bedeli 

42 000 lira olup kati teminatı 6300 
lıradır. Ş ıruınmcsı her gUn komlıs
yoncln görlllebllir. Bunlar ayn ayrı 
taliplerr ıle ihale cıtilcbilir. fsıekll
lf'rin belli glln ve saatte .Ankara'dıı 
M.M.V. 3 No lu satm alma komis.. 
yontma clmelcri. (10292) 64-06 

Milli Korunma M. U. 

Mahkumiyet ilam 
An'knrn Milli Korunma M. U. liğin

<k>n: 
Kam . elemek satmıık suretiyle 

.Milli Korwının Kantuluna mutıale!t?t
ten uçlu Anknra'dn lnônn ~ 
st Gcbı.e &0knk 22 No. hı evde otwun 
Ali oğlu 312 doğ. Tevfik öu:wc1e'k 
hn kmdn .Anknro. Mill1 Korumruı 
rnn!ıkcm nde )'OlJ!lan dunısnuıdn 
SUÇU ııııllill. o!du~undan Milll Koru:n
ıına K. nun 21, 55 İ,/, 'Ve 63 nclİ mııd
dcJcrl muci noo 50 Ura ııt.ır pam ce
r.:ıs ylc mnhkQmiyM.hıe ve hUktlm 
hulCls.."lsının mnsrafı mnhkQma nit 
olmn.k Qzerc tı!ınma dflir vcrikın 2G-7-
W2 tnrlhll lkarıınn kntllcştlğl Ufuı o-
lunur. (10470> G49G 

Mahkfimiyet ilfuu 
Anlcnm 1' Korunma Müddc1umU • 

m i'!,1ndcll : 
Ki.imür te\-..J m<l<'SSeı;p!Olnııtoo 

m 
17 No.dft otumn Z mat B:mk ı;ı mo.tt>ııa· 

5l1lrln rn ™1ı> ~tu ~ d<ı~ıu 

Mf'tımct Oc n h..-dckmda Aıılraro l\ 
Konmma Mahkmıt:'frtndc )'nl)&l:ın ffimı6 • 
mnit:ı ırucıı 1nb t olılUk\md."l.ll Mll11 Ko-

-s-
.ıııııııııtıııııııııııı 11111111.. 

TALAT YÜCESOY ----
TERZ ----- -- -- Yeni Hamam karşısı -- --- eski Diyanet lşleri -- -- -- binasmda N o: S -- --

.,11111111111111111111111111111111 r 
Mahkumiyet itam 

Ankara Mılli Konıııma Mu 
denı 

Askr-ri !abrlkalardaki f ni terk et.. 
nıekt en suçlu Aııkaraıla Atı bey m • 
halli' ıııdc 461 No: lu evde o ur 
Snbıt oğlu 341 dq~ Bın ı P 
h klonda Ankara Mıllı :Ko 
malıkem inde yapıları clurı m.ı 
SUÇll ııabıt odu nı\a Mıllı K 
nun ıo, 54 Vl' 63 ve y ıı la d 
T C. K. r un 55 4 ncU n d eler e 
t vflk ıı 66 lıra GO kuruş a r 
c<"nsıyle mahkumıyetıne ve 
hu sa ııın m rafı m 1 küma 
olnııık ilzcre il nın:ı da r verı en 
1,ı 10/942 tarıhli kararın k ıle :t 
il n olunur. 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara Mılli Koru ma MU. 1 n-

• • 
Rakı şışesı 

ALl\OIUZ 

Bir de olsa, bin de ol 
sa aşağıdaki fiyatlarla 
boş rakı şişesi alıyo -
ruz. 
85 ve '1-0 kurı lulı:: rakılan 
şl esinin beheri 4 kuruş. 
16S ve 130 kunı§luk rakıl nn 
§işe inin bt-hcri 8 kuruş. 
316 ve 240 kuru hık rilkı!nrın 
viııcsinln beheri 16 kuruş. 

n beheri 16 :kuru Ad! 
Sanıyı knrşı ındn D 
Haki FM>r le !! 4 

saat nımnn Knnununurı 14 ve 54 ve 63 ve T. Berlln Devlet Y{lks(>k M 
c. l uıwnu.n :.ı<• rll'l nı.'ldı1cicıtn tcv - dem tıde tahsil etmiş b r Tür 
Ukmı l2 m oo 1curuş nıtır ı.>am (!(! • ) anı m'lndn Jllyano d rsl v rm 
ıı\yı m kQQm'l,)"cl.ınc ve hülcllm hültı • dlr. SruıU iki Jlradır. Arzu C'dt 1 

2 - lsteklllerin kanutıa uyguıı 
tanzim Qd('('ekkr.1 tcklU mektupln· 
rlyle thnle snnUnden bir saat evvel 
m: buz muka.btu Ankara Lv. A~ 
il ·ı blnnsındnld komlsyonn vcrnıclc
rt. 

2 - İhalesi 3-12-942 gUnU 
15 ıc ynpılncnktır. 

4 - ŞartnnmC61 komisyonda görU· 
leb Hr. 

Cl:nsi: Kuynığu Uc h<'rabcr koyun 
eti. M ktnn 103000, Muhammm bc
dl'll 115000. llk Te. 800, mUlflhnznt: 
ı-ı-043 ay lcln(lc. 

Cinsi: Sıli;ır cU. M ldan: 525000, 
Muhnmmen bedeli 367500, ilk Te.: 
18450. 

6495 

Mahkumiyet itam 
1 Ut Korunma Miı<lc!Mumu • 

\C~ keoçl cU M ktnn: 525000. mu· 
h mmen bedeli: 472500, tık Tt'.: m 
22650. (9913) 6024 i -

Sicim almacak 
M. t. Vokalıct!nden : 
Beher ıcııosunn 520 kurua tıı;ı.ııt tlı!ı -

mtn oo len 200 k o ıımbR.IAJ slclml 7·12. 
194:1 pnzarta>! g(lntl ııaa.t 16 da pu.ıır -
!ıkla ıoıı.tın nlınııcııh'lıt". 

f~mm mk'11 1040 ıra ol\11> kati 
wmlnntı 150 mdır Numune ve lllırt -
ruımml her gtln konUsYondll 5r ırOJebfllr 
tst 11."lin bell1 g(ln ve mtllUC An'lmnı 
M. M. Vcld'ılcll S rwumnnılı S:ı.lm Alma 
Kom!ıı)'omına lt('lme eri. 

(10445) 

Muhtelif renk boya 
alınacak 

M. M. 
Jülo 

750 
200 
200 

1000 

2150 

V ckAlellnd<"n ı 
Cınsı 

Siyah boya 
Y('.şll boya 
Kırmızı bm-a. 
mı.ki baya 

6474 

Beher kılosunn 42S kuruş tahmin 
eılil n yukarıda uıiktnr ve dıııılcrl 
yazılı ceman 2150 kilo boya O 12.942 
Ç rŞ&Jnba gtlnü saat 15 de puarlık
ln e;ıtın alınacaktır. Tanın.mııın talip 
çıkmadı~ taktırde bölUnerek ihale 
cdilecı:ktir. Şartnamesi her giiıı ko
mlsyoncla görlilcbilir. Kati teminatı 
1370 llra fı.'J kuruştur. 1'aliplerin 
mezkur gün ve saatte M.M.V. 2 
No. lı Sn. Al. komisyonuna gelme
leri. 

(!V(! otur.ı:n Mucunm Seyre ko)"(lnı1en 

1 l H Useyltı otlıu 323 c1oA"ıımlu th • 
...ın Al1Nl h:ı.k'kınd: An'lmm mu Ko -
nmm ı ı kem nd yapılıın duro:ııma· 

da ınıw s: hft o?dulnmdıuı r.rını KO?'Un· 
ma Knnununun :ı:ı, 59-3 ~ 63 <lncil 
mnrld• <'.rl nıuclb nre 15 ""' afnT pnm 
ll('z t> nı. tl'k~nc ve mıanct!o 

A 

müsnd~ ve 
mntıkOıruı 

Mahkumiyet itam 
M J{Qronnın l\lüdı1 :umu • 

mı~: 
K.nm<'81z el<mdt ıın'tmaktan ~ tı 

hLr'11n1Mnb ı;ıet BQ)"UC"J'n n turumındll 

lktıt ve Hıunnmcöııil ndo Setlk Boyo,cı' 
l'ın'\mUnhı )"llU r .. &ıtnmbohı' 

nun Ynzı kiıyOndC'Jl :Mmmrıt <>ttu H u 
Şer\ır{lJ tuıkkında A m M Korunma 
M 'kf'fl\t"'S1nrl<? ynrrı an duru~mmfa f>llC'\I 

ııı• :.t oldu und:ın M Korunrnn Xmtu· 
numm 21. 55 2 ve f '3 ünMI ı:rutf!(1(" eri 
muclbtlw'c ııo tm. nıtır ;rıam ~o 
mnlı1<Clmb ve hCllctlm hültu;ıısmm 
nl!lf'l"lltı mnhk(lm ı ntt f•lrmık Qzcrc 
nıınn d:ıtr ... -ct'lk!n 12-11·'1942 truihll ka • 

k:ı! ğl 

6499 

Ulus'ta SS. rumuzun.• m 
2!l<i 

...ııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

~DAKTİLO KURSU~ 
: 101 inel devre i kayıtl : 
: bıı lann ı t ır. Bir ayd.: plo- : 
: lomn verılır. Tah 1 a n : 
- Memurlar Koopcratifı Jmr§l. : 
_ sı No. 3. Telefon: 3714 : 

~ 1111111111111111111111111111111 ı r 

Akümülatör yapanlara 

, BUGÜN 

Ulus sinemasında 
Mevsimin en parlak 
ve en güzel komedisi 

Gönül oyunları 
Lltks ve fht m. Hare et '\'e 

z ng!nUk fılmı .• 

Artistlenl 

Ginger Rogers 

Ronald Col man 



e< 
il 

J 
ıc 

I" 

ANKARA PALAS . 
PAVİYON 
HER AKSAM 

Türki}c'de ilk defa ı;öriilen·k )Cnİ artistlerle 

ZENGİN VARYETE 
BEBA ARİ ETTA Sisters Gabris 

S T E E W ve Duo 

Cazda Lilo ALEKSANDER 
Her pazar saat 17 den 19 a kadar arthtlerin iştiraki) le 

DANSLI ÇAY 
ı - Paviyon her gün s.uıı ıs-.~o dan ıtibaren ~çı~ıır 
2 - Ycme~L nıa a ri'zcrvc edilmc-.c. Reıcrw cdılnıış masalar saat 21 c 

kadar işgal cdilo1C7'e ha)kıılıırınıı verilir. 
~ - Pro~ram ':ıaı ıı.ı~ u• t)o.ş!ar. 

Devlet Demiryollan 

Köprü ikmali inşaatı 
D. D. Yollan Umum MUdurlU 

ğtindcn 

Haydarpaşa geçit köprUsU lmlA 
v~ dafir işlnııı noksan kalan kısmı 
müteahhıt nam ve hesabına açık 
eksiltmeye konmuştur. 

1 -- Bu ışiıı muhammen beılelı 
166, WO) liradır. 

2 - İstekliler bu işe alt ııartrıa. 
me vesaır evrakı D. D Yolları An. 
kara ve H. Paşa vewelerınden 
1332) kuruş mııkabiliıırle ahbilırler 

.. 3 - Eksiltmı• 15, 12. 942 salı gU. 
ııu saat lG ıla Aıı.luıra'da Devlet De
mııyolları yol ılaıresınıl" toplıyıacak 
merkez 1 inci komisyonunc ı yapıla. 
cakır. 

4 - Eksiltnırye gir<-bilmek için 
isteklilerirı aşağıda yazılı vesika. 
!arla birlikte aym gtın ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları. 

A - 4570 lıralık muvakkat temı. 
ııat mektup vey ı makbuzu. 

B . - 24!!0 sa~ılı kaııuııun tayin 

1 
eltlğı vcsıkalar ıle lıu işi yapabllıc. 
ceğine dair Mıinakallit Veklılet n • 
den alınmış ehliyet vesiknsı (ehil. 
yet vesikası için ish·kli erin bir ıs. 
tlcla ile ihale tarihinden eıı nşn~ı 
181 glln e\'\'el MlinakaUit Vekile. 
liııe mhrncaat etmderi lazımdır.) 

(10315) 6313 

Kalas alıııacak 
U.D. Yolıurı Sa. Al. Ko. danı 
Muhanımeıı betlell ll08.000) hr.ı 

olan 600 M3 meşe ılılme \'e kalruı 
1 ı 12. 942 cumn gUnu saat 15 tc ka. 

Ekmek kartı bulana 
C ~I 11 numara ı b rl ·ten alı

n 1l rcsmı mUhUrlU \'e ku• k nu
mnrnsı 2 olan on ndot ekmek kar
tı sont~ :ntn 29 uncu ı::Unü ka>· 
bolrn tur. 

B ı 11 b r a l<' ekm kıl • 
mı~tır Bu kArtl:uı but n ln<cstı"· 

1 Y k k koı>!"U başı batı<.>e c nde 
No 3 h nro kç Nuri Kam ın rı 
l<'sltm M l!'I takd rch! bUttin ı r 
.ı 1~' r 11<1. n Si.'\ ndl.rl'C('kt r zıo 

Türk Hava Kurumu 

r 
1 
r Tütün fiyatları 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden 
1 

palı zarf usuliyle Ankara'ıla ııları· 
bınaııımla toplanan merkez 9 uncu 
komı.syoııca atın alınacaktır d 

Bu ışe girmek ıs•ıyeıılcrııı. ı6GiJO 
liralık muvakkat teminat ılc knııu. 

Kurban derisi sahlacak 

SiGARALAR 

Sipahi 
Yaka ve Samsun 
Çeşit 100 

50 
25 " 

" Boğaziçi 
• Yenice 
a Tiryaki kaim 

Enala 
rl Gelina1< 
ir Baframaden 
b Serkıl 

" Tiryaki ince 

11 B. Kaim 
B. ince 

n Hanımeli 
111. ince 
Jkiz 
Halk kaim 
Köyl~kalm 
En.ali. tütün 

kuruş 

) 
) 

75 
65 

320 
160 
80 
55 
45 

) 40 
) 
) 

41 
32 
30 
23 
22 
20 
20 
ıs 
30 

paket .. .. 
" .. 
" 
" 

" 

" .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Bafr 
Tatlısert 
1 Isfahan 

kurut 

125 
25 
45 
40 

" 
" 
" 
" il ,, 

Adi pipo 100 
Türk pipo 
Yerli enfiye 
PUROLAR 

120 
187,50 " 
30 

" 

" 

Marmara 
Fi orya 

adedi 

" Moda " Esmer .. 
Toros .. 
Yeni harman ve 
hususi kokulu kilo 
Mebus A. " 

,, B. " 

" c. " 
Subay 
Asker 

kuruş 

25 
22 
20 

8 
17 

5000 
3000 
2250 
2000 
1250 

150 

İçki fiyatları 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Hacmi Satıt Fi. Cinai Hacmi Satıı Fi. 

IO derecelik raıkı 100 
50 
2S 
ıs 

" " 
" " ,. " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" ,, 

,. " " ,. " 
" " 

" 
" Blrlncl IUllf UkBP 

100 
so 
2S 
ıs 

100 
so 
2S 
ıs 

100 
so 
25 
70 
35 
ıs 

100 
70 
50 

...-. ~ahududu 100 .. " .. .. " 
" 

50 
25 

------
7 bdncl lllllıf likörler 
3 50 Diler likörler 100 
1 95 ,, " " 50 
l 20 " " " 25 
5 Şarap 340 
2 60 200 
ı 35 " 5 " ,, " 70 

4 
9 Mi.ket tarabı 200 

2 10 
.. ,, 70 

Bira titeli 50 
1 15 Malt 35 

7o Vi..ki 75 
4 60 Cin 100 
2 50 Sal ispmo fiteli so 
ı 30 
4 H ff H 25 

2 2s " ". • " 
15 

l 10 Tuvalet aapıttosu 50 

3 40 Kolonya 50 

2 SO Kolonya 25 
2 Frçrh tar•P litresi 

Frçrh bira .. 
7 Fıçrlı Nf iapirto litr•İ 
3 SO I Y akılac..k t.pirto .. 
2 Kolonya İlıpİrtoau .. 

6 
3 
1 50 
3 30 
2 

90 
2 60 
1 20 

50 
45 

16 
6 50 
3 40 
l 70 
l 
l 20 
2 30 
1 20 

70 
70 

6 80 
90 

2 30 

nun tayin etliğı vesıkaları ve teklif 
lcrıııl nynı gun sanı J4 e kaılar aılı 
geçen komısyon rei lı~ıne vermelerı 
ltızımılır. 

Şartnameler (1) lira mukabllıııde 
Aııkara'rln merkez ve Hayrlarpıışa'da 
Haycfarpaşa V<'Zııcsinılen teının olu. 
nur. (10133) 6357 

Ü züm pekmezi alınacak 
D. D. Yolları Uınuın ~lUılllrliı • 

ğ°lİllrlPll ; 

Muhammen becleli (80.000) lira 
olaıı r.o ton Uzllm pekmezi Hi 12. 
1942 salı _gUnli snut 15 te kupalı 
zarf usıılU ile Ankara'ıla idare bı. 
nasında toplanan merk<"Z 9 un<«ı 
komısyonc ı satın alıııacaktır 

ve ıı tıı -
2!m 

Kirahk oda 
Bahccl Evli' cl:e h~r ttırt..ı kon-

foru hı h th 1 e(n !~re c.., . 
tı r \l')n ki oda kl l1k ır 

l'lus ln 'ı:ı:7 numara m:ırııe 1 

2Z7 

. Bu ışe İgmek istiyeıılerin ·(5.250) 
lıralık muvakkat tcmhrat ile kanu. .:! l il l il l 111111111U11111111 , ıl 11 I L. 

Dr. Niyazi İsmet Gözcü = 
nun tayin ettiği vesikaları ve tek. : 
liflerini aynı l:'ti saııt 14 ele kadar 
aılı geçen komisyon rclsliıtine ver. : 
mr•leri llbımılır. -

Şartnameler (1) lira muknoilin : l\nalarıalar Kon)a sokak No : 
de Ankarn ve Hayılarpa a'cla irlarr : 14 :ılıı · ranko nparııman kaı ı : 
veznelerinılen tc-ılarlk olunur : Paz.arıtsı, çıır~amh~ \e cumartesı -

(10371) 6414 : ımnlerı saat 16 · 19 arasın<l,ı ha. : 
Balast alınacak : aı.uını :thut edecektir. : 

D.D. Yollan Umum MüdürlClf;Un- : I'elcfon "2591' ile randc\U : 
den: : ılınm:ıs. rica olunur. : 

Beher M3. nın muhnmmcn hrrlel ,ll 111111111111111111111111111111 ;::' 
b<'S yUz kurus olan Anknrn - Kayse
ri hattımın Kurt.bnlfü f.'<IO..<ı)onu clvn
nnda Kim. 52 rl<'kl taş O<:'n •ımlnn çı
kanlnco.1c <5000\ beş b~n M3. ba)us
tın ihzar ve tr.sllml I~ müteahhit r!am 
H' hesabına açJk eksiltmeye konul
mustur. 

Eks }tme 16 b rlnclktınun 942 tıı
rlhine rn.<ıtlı) an <;arşnmhn günü sanı 
16 on altıda iklnd ı l<>tm<> blnasındıı 
toplanacnk komls)onda JiO.tıılacaktır 
Bu ise girm<>k lstlyenlnlın <1875> bin 
scltl2 yiiz yptmlş be$ lira muvakkat 
temfnatlarlyle kanuni vesLknlanm 
hamilen muayyen gün ve saatte ko
misyonda ha:zır bulunmıılan l~zım· 
dır. Şartname ve mukavel<' projeler! 
komisyondan paraı;ız alına'blllr. 

002211 6412 

Demir nakliyatı 
D.D. Yolları Sa. Al. Ko. elan: 
Zongulcla1c'ta deniz keııarınrla bu. 

hıııan takriben 1700 ton pik demiri
nin bulundukları yerden, Zonguldak 
istasyonuncln iılarece tf'mln eılilecek 
olan vagonlara kadar nakil ve vagon. 
lam tahmili işine alt eksiltme 11. 12. 
1942 cuma gUnU saat 15.30 ela kapalı 
zarf usulh le Ankara'da idare olna
sınrla topİanan merkez 9 uncu ko. 
miııyonca yapıl6Cakur. 

Muhammea bedeli (5100) lira o. 
lup bu işe glrmf'.lc lstlyeıılerin 
(382,50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekli!lerinl aynı gUn saat 14.30 a 
kaclar atlı geçen komisyon reisliğine 
vermel .. ri lizımılır. 
Şartymeler para81Z olarak Ankıı.

ra'ıla mabıeme rlairesinden Haydar
paşa'rla tesellüm ve ıevk oeflit;inden 
ve Zongulılıak'ta rla lclarenln k~mllr 
teııellUm heyeti ~eflil';lndcn temin o-

Zirai Kombinalar 

Tırpan alınacak 
Zirai Kombinalar MüılUrlllğllııden: 
Numunesine uygun 65-80 san im 

tulUııde (18000) det tırpan (Kosa) 
Pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
Satmak lstlyenlerin, en son teslim 
larihl<'rini ve !ıyatlarla boylannı 
bildirir teklif mektuplarını nihayd 
18. 12. 942 tarihine kadar Kombina
lar MiltlUrlUğiine makbuz mukabilin
de teslim etmeleri lnzumu ilin olu. 
nur. (10455) 6488 
.ıııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -§ Ucuz sobalar E - -: Muhtelit boyda llAJ.K, ZON- : 
: Gl l.DAK ve KÖYLO mnrka : 
: kBmOr sobnlnn. Uygun flya1.1ar. : 
: AHMET HIZAL Posta caddesi : 
: numara 61, Telefon: 3309 : = 216/433 = 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kayıp - Ankara Tıcaret ı. sesinin 
4. ctl sınıfından aldııtım t-1 kname
mı ka}bctüm. Yeni ·nı &lacaAımdnn 
('Skls nln hükmü ;ı;oktur. 

148 No. lu 1.small İ(l("k 
~111111111111111111111111111111~ 

- -§ Propaganda § - -- -i Sadri Ertem'in E - -- -= eserinin 11. inci cildi : 

Ankara Defterdarlık 
muhasebesiyle 

Çankaya Malmüdür
lüğünden emekli, dul 
ve yetim maa ı alanla. 
rın nazarı dikkatine 

Ankara Defterdarhğından: 
ı - Askeri ve mülki eme ki ileriyle dul ve yetimleri

nin iskonto suretiyle banka dan alacakları Mart - Mayıs 
ı"' • 3 üc avlıklarmcı ait tediye bordrosu EınHik ve Ey
taııı B::ınkasına verilm1stir. 

2 _ Defterdarlık muhasebe veznesinden verilecek 
llkkanun 942 - Şubat 943 üçer aylıklar 

Askeri Mülki 

1- 500 1- 500 1-12 942 
501--1000 501--1000 2-12-942 

Salı 
Çar tam.ha 
Perıtembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazarteai 
Salı 
Çarşamba 

1001--1500 1001--1500 3-12-942 
1501--2000 1501--2000 4-12-912 
2001--2500 2001-2500 5-12-942 
2501--3000 2501--3000 7-12-942 
3001--3500 8-12-942 
3501--3700 9-12-942 
günleri Defterd::ırhğa müracaatları. 

3 - Cankaya Malmiidürlü ğünden tediye edilecek 
maaslar da : 
Askeri Mülki 

1- 200 1- 200 1-12-942 Salı 
201- 400 201- 400 2-12-942 Çar~amba 
401- 600 401- 600 3-12-942 Per~embe 
601- 800 601- 800 4-12-942 Cuma 
801--1000 801-1000 5-12-942 Cumarteei 

1001-1200 7-12-942 Pazartesi 
günleri verilecektir. 

4 - Defterdarlık muhasebesiyle Çankaya Malmü
dürlüğü vezpesinden emekli, dul ve yetim maaştan 
alanlann resmi senet maas cüzdanı ve fotoö-raflı nüfus 
tezkereleriyle birlikte yuka nda maas sıra ~umarasına 
göre tayin olunan günlerde bizzat veya bilvekale mü-
racaatları ilan olunur. (10438) 6463 

Mahkemeler 

Ankara 3 Uncü Sulh Hukuk H!\ -
kimi ğlnd!.'n: 

Ankarn'dn Gazi Orman Çiftliği ko
yunculuk şubesi memurlarındıı.n iken 
vefat ecl!.'n UskUplU Arslan oii:iu A
dom Dl.kmen'in emvaline mahkemece 
vıızıyed edilrnl$ olduğundan kefaleti 
has b yJe alacaklı olanlar da dahli ol
duğu halde bUcUmle alaeaklı ve borc
luların b r l&Y zarfında vesa kJ reami
)!.'lerl ile b rllJcte Anıkara 3 lincil su h 
hukuk mahkemesıne müracaattan ve 
alacaklnnnı vaktiyle kaydettlrmly('n
lcrin mlraS<;ıya ne şa'lısan ve ne de 
terekeye izafeten ta.klbedeml;ı;ecekle
rl ve mir sçıla.rının dahi 3 ay zarfın· 
da mUracaa.tlan Ulln olunur. 233 

Ankara 3. üncü Sulh Hukuk HA
klmtlğl.ndcn: 

Ankara ı. ct Asliye Hukuk Mail
kem< inden: 

Adres: İstanbul Kartal Yakacık Te
pe mnhall<'SI 240 No. lu evde Eşref 
oglu Hüsamt>ttin Nallar. 

İstanbul Kadıköy iskelesi Cad. Ha
tay gazinosunda Eşref oğlu HUsa
mettln Nallar. 

Kanmz Hanife Na11ar terafından 
ale) h n ze açılan ihtar dAvasının ya
pılmakta olan dunışmasında: Yukar
da ~azılı her lkl adresten de ikamet
gah bırakmadan aynltnış ve hail ha
zır fkametgAhının da lll(>!Chul bulun-
duğu davetiye ark Yakacık 
muhtan tarafından \e n llmüha
berıl('ll anlaşılmış b unduğundan 
Ankara'da çıkan Ulus ve 1stanbul"ı'la 
etkan Yeni Sabah gazeteleriyle 
nen te'bl gat yapılmasına karar ,. 
mi ve duruşma gUnU olarak 
942 cuma saat 9.30 tayin kılınmts o -
duk\ından mczkör gün ve satte An
kara Asltye B rlncl Hukuk Mahke _ 
mt>S nde hazır bulunmanız ve yahı.rt
cln taratını1.dıın r vekH gönderme
nl.z lüzumu davNlye mnka.mına ka!ıll'ı 
olmak üzere ilan olunur. 225 

Aleni müzayede 
Ankara lktnct !cra ı.tcmurtu -

R"Undan : 
Tlcrı.n-t 

m:ıdr:lcsl 

k'nl mUz.'l}cdc s tı ına ıaınır 

v< bn~ ve :Us güııü S-12-HM2 
penıcmbe ıın t 13 o :ım'k Uı) e
d imi~ ot<luC:undan '81.l'kll ol n!ll • 
nn mUzn)edc t de maluıl n
d:ı hazır buluna<'nk memuro 1942 • 

5071 doıon mmıarnsl:rlc münırn • 
ııın 1 tın olunu . 2S 

NAFIA VEKALETi 

Telefon santralı 
Natıu Vckaıetinden ı 
14. 12. 942 pazartesı günU 

11 de Aııkı:ıra'da Nafıa V ekaleU 
nası ıçındc malzeme nıUtllırluğU 
dBBıııda ıoplnrıaıı malzeme eksıl 
nıe komisyonunda (G9a) ltra 111 
haınmeıı bedehı V ckWet tele! 
s ı.ntralının tamiri oçık eksiltme 
sulU ile ek.sıltmesi yapılacaktır . 
sıltme şartııam .. sı ve teferruatı 
ılclsiz ol.ırak malzeme mlldürl 
den alınııbıllr. M uvakknt temi 
(fi2) lıra (13) kuıı.ıştur. 

isteklilcrııı muvakkat teminnt 
şnrtnameslnlle yazılı vesaik ile bit 
likte aynı gllıı ve saat l l e ka 
mezkıir komisyonda hazır bulun 
m ıları. (10321) 6410 

Çakıl taşı getirtilecek 
Nafıa Veklılct nd('n: 
1 -- Eks'.cltme)e konulan ıs: Ani' 

ra Gençlık parkına get.1rllecc-k 
M3 çakıl 1 ldlr . 

Keşif bedeli: <3000.00> liradır. 
2 - Eks itme 11. 12. 042 p117.art 

günü saat 15 l<' Naha V('k6.icti 'Y 
\'C lmnr lcrl ek ııtme komisyonu 
dasında a~ık eksıltme usuli)•le yapJ 
caklır. 

3 - Eksıltme şartnamesi ve bu 
müLefl'rrl ı--.. rnk yapı ve imar ışıeıl 
reis lğmde cöıiilebilır. 

4 - Eksillm('~c ~rebllmclk l.cln 
tekilll'rln llSUIU daires nde 225 iki 
yirmi tıeş lıralık mU'\'n:kkal 
\Cmıelcrl ltızımdır. 

00322> 64U 

Mendirek rnevkiinde 
sondaj yaptırılacak 

Natıa Vek k- rlm : 
~ Ereğ llm4nının 1'18B 

lunnc:ak l\h.'lflderdt mcv'l<l\nde ~ 
sı ı:cn'kl sondaJ 1ıJt kapa.h zart 
le claıı tm~-e kon.u!muelUr. 

1 ı EkaH.tmc 22-12-1942 tarihine '8 
111(}{1 t eden enh ırünll .at on a ltldB 
kllletlmlız dcmil')'O lan iruJaat ~ 
deki eblıtme ltomlıl)'ommda ~ 
br. 

lira ve mu'Vllllduıt ı.unına.u 750 
3) Muka~elc pmJcsl, <t<&tı.tme ~ 

nıı:metıi ve ıııondaJ !cnınt ııartnrune.I, bı11 

yındırlık 1'1erl 11<.>nel anrtnameıııl ve 
daJ plAnındoıı mürekkep olan eical 
evraıkl ~tr~oıtıı.rı IIwfant 
panunz tedarlık ol'WWlbllıtr. 

4) Bu ille Pmııat ~er m8K 
tennı kudret.lerlnt ıı&terlr v~ 
btrer 18t:lda.ya bafı'bşa.rak Ye bu llıt.idS 

lnnnt eklllltmenkt >'llPllBeıtl'ct ıründen 
az U<: ırüın ..vveı vekAletlmtze tevdi e 
denfc bu le bSror Ehib'et ved<aAt 
U:recekl 

f 

Şarap ve biralarda şişe 
<lepozitoları satış fiyatına dahildir 

lunur. (101'7S) 8356 

Balast alınacak 
- -= çıktı -

Ye enbey mahallesinde Gazı sokak 
58 No. lu Yako Enderin C'\'lnde otur
mnıkta lken olen Sıhhiye Vekillet.! me
murlanndruı Mehmet oğlu lhsan öz. 
dem r' n tE>rekcsl.ne maılıkemN'<' vazı. 
yed !.'dilmiş olduı'!:unda.n kefaleti hase
biyle alacaklı olanlar da dahil oldu
ğu halde b lcOmle alacaklı ve borclu
lann b r ay zarfında vesaiki resmiye
lerl:> le blrl kte Ankara 3 Uncu su h 
hukuk mahkem!'Slne müracaatlan ve 
ıılacaklannı vakt·yıe ka~cliıttirm y('n
lt>rln m nlSÇJ) n ne şahsan ve ne de 
terek('ye 12af('ten takibedf:'m >ec kle
ri ve mlrn.scılannın dıthl 3 ay zarfın-

Beypazan Asliye Hukuk HA• .. 
llğinden: ....... m- rhalıe komilı)'Qfl'U ba ikıırıLılhnft n,...,,....,..,,. 

Fıçıh şaroplarin litresine bayi 
010 25· e kadar kôr ilôve edebilir 

' 

Çeşitli erzak ah nacak 

l>. l>. \ ull11rı Umwn Mudurlugliıı
deu : 

inşa edılmekte oi&n Cı:ıbecl • .Sa
ıwe.kadıu var) w ı t hattına dö§Cnıııck 
üıı.crc 4.000 metre ınlku.p lııılıu;tıu var
> 11ot hattı guı.crglUımdao veyıı cıva
rıııclaJu ocakıudan ıhz.arı ve var) ıınt 
hattı boyunca kablll ıncs ı.lıa şekilde 
plalfonn ü.r.erıne kordon halınde deııo 
edilmeııı i i kapıılı ıarf usuli) le ek.sılt
meğe konmuştur. 

1 - llu işlo muhammrn bedeli be
her metre mikAbı ıçin 600 kuruştur. 

2 - Eksiltme 14.12.9"2 pıır.artcsi 
D. D. vorıan Umum Mlldl1rHltonden : ır{l9terl.lmle günü saat 16 da Anlmrll'ıln J>. 1>. Yol 
,._tıda tıırnt. mutuımmerı bedeM ve muvald<at teminatı ayn ayn l>aırcır.i merkez l incl koınlsyonuoca 

111111 saat ltl 4:1 ten itibaren ka. 
CllUl muhtelff 11ıda madde~ı1 ıı. 12. 942 cuma 11 · eıu.ııtmeye yapılacaktır. 
p&)ı za.rt U9Ulü lle Ankara'da idare t>lnıunnda aıra ile ve ayn a.yn B - İstekliler bu işe ait Şnrtnııme 
11a11uımu.tur 11 vesııir evrakı il. D. Yol Dniresi Mıı-

BeYPB7.annın Ctmder köytınden O- makbuız muklıbtl1nde t<'Slılm etnrlıl ol 
mer o lu Halil Aksenin'p: malan M:ı:ımdır (10405) 

Clmd<'r köyünden H ·ce Aksenin 
tarafından nleyhlnlze lan 942/249 
No. dos)a !le boşanma d vasında ika 1 M t •ki t• 
m("tgf\hınız meçhul olduğundBll ilA: 0 0SI et Sepe 1 
nen yapılan l bl" ı:atn rağmen duruş- n M w. motosik cl >ıırı na tak -
mıya geln edığjnfzden gıyap ka n 1 
ver lmcs ne ve nüfus kaydının c bi- .mak l<.'4ın btr adet )'&il arabUI 

Doktor Galip Aıaç kalorifer 'e>a so- Eczacı ne karar verilerek duruşma 7_12•94~ al nacaktır. 
halı bir oda aramaktı. kcndi~ini kabul aranıyor ~ünü saat 9 a talk edildiğinden ~- tltekl lcr teki nc11nı bil ll)'ln 
etmek isti~enlerin Rıd).oevine hahtt ver- o· lir gün ve ıtaatte Beyp!l28n asi ye on dÖNl'Une kadnı- U us GıızeUei 

ıplomah bir ecza- hukuk mahk melerini rica etmektedir. ı Eımeslnde esaleten \'t")'a R. B. ndma ır 11<krllm • 226 
.alllllllllllllllllllllllllllllllh.. cı aranıyor. Merkez v('klileten Hazır butunmadığın1Z tak-
- - 1 d rde hukuk wıuıu 4-05 ve mUteakıp 
==-- STENOGRAFI" ==-- Eczanesine müracaat. maddf'l<"rlnın tatbik ooilecetı tebliğ 

l .. 1111111111111111111111111111111111111 makamına k:llm olmak Uzere llA.nen 
teblilt olu.nur. 237 - -ır-·~~-~--~-~---······-........ ;;~ ... - -: Yazan: Kazım Arar : 

- -: KitapçJarrlan arayınız. : 

~111111111111111111111111111111~ 
Dr. Galip Al~ 

kirahk oda arıyor da mUracnatlnn "11\n olunur. 234 

~111111111111111111111111111111 

i Acele sallhk arsa --: Y<-nı.etllr'ln erı muıtefıa bh- ye- Z 
Bu ı.e ~ek ı.tl.)'enlertn Uetaleı1 ııızuında yazılı! muvüd<at temtnat e Lı kavcle nurosıındıı.n para.sız alabllir-

11 t 14 de kadar komls· 1 ne 1lilD\lllUl1 tayn ettltı vea*alan ve teklltlerlnl ~ı 11 n ııaa er. 
ııt leı1 •A d 4 - Bu ı~e girmek istiyenlı-rln 1800 

§ Bir ayda kemli kencline ve. § Köpek sahiplerinin nazarı dikkatine 
: ya mubabereyle öğreten yeni ve: 
: kolay Stenografi kitabı c;ık • : Belediye Reisli~ inden: 

- nn<k vc0< ı .. ucrc yak n. Jcoee. bil· ı 
: sı. 632 mclrt'. 13 metre ~4.'11 ıs 
: mot.re ııcrtn )<le Uç k tlt br ıwart· .. _ reı.uttne venne ... zım ır. H ...... rpa111 t 1 • •- ıer paııuıız oıaraık Ankara'da malzeme daı.re.lnden ve a,,~ • lirn!ık muva~kat t~nılnnt ile '? .şt ) a-

Şa.rtnamc (102.54> 6314 pnhılf'ef'klcrıne d ıır belp:derını havi 
.. teııeUUm tcflltl:nden temın edilir. Muv. Tem. Lira kapalı 7.11rftarını ihale ırlr1il uat 111 e 

Ek.llltmeye konen malzeme Muh. Beri Lira "250.- karlar komisyona teHIİ etmeleri 1~ 
1 No.lu liste muhteviyatı K. fasulye 60.000 "250,- zımdır. (10280) 6361 

2 No.lu liste muhteviyatı nohut 60.000 13750,-
I No.lu liste muhteviyatı pirinç 2'50.000 3375,-
4 No.lu liste muhteviyatı bulgur 45.000 sooo,-
5 No.lu liatc muhtcviyab kavurma lM OOO ıoso,-
8 No.lu liste muhtevviyatı mercimek 14.000 

Taksi şoförlerinin 
nazarı dikkatine 

Belediye ReMilinden: bulunın yııa tlksiltt btk 
ı - Ça.lısaoık vuiy~te olmı,an veya benzini 

1 

leme mahallerinde ve caddelerde durmıyacaluu. _ _. _ _,,_ üteeri almıya 
2 - Bekleme mahallinde ve caddelerde durııo ~ m 

~r. ebetdkleıi wıld fikl· 
5 _ sazı ,oförlerift mütcerileıdeo fazla ücret tal 

,..ıerdea öjreniJmiıdr. __ ,....._ Müfettitliiioe 
ŞMpeci olanlarsa Emıdrec 4 &acü p,e,e _,.. ..--e 

6985 
ınaraaacı.n riaı olunur. (10291) 

U L U S - 24. üncü )'al. - No. 7659 

imtiyaz sahfbl 
Hasan Retlıt TANKtrr 

Neerlyat ve Mllesııeee Mlldllrll 
NAStr ULUO 

ULUS Basımevl ANKARA 

olKKAT: Ga:zeteml2e ~ndertlen neı 
nevt )'aZllar netredllsln edilmesin ııe
rl Yerllmes " ~ıuaundan dola71 

lılcblr meeult~ lmbul edllma --------

: tı. Arzu edenlere kitabı Y"' - : 
: zan tarafınılan 2 ders ücretsiz : BeŞchledre_ ~len b_:ışıdbo k 1 ku luz hamlığı ~örülmüştür 
- gösterllmekteılır. : ıycce muca elC}e k k .. · -- - d · · 1 . , ____ al ış c 50 a ta ı;uruien her kn....g"io öl· - uru mcsı ........ una alınmışı r 2 . ~r. k ~.-~ 
: BUtün Kltabevlerinde bu - : bipleri refakatinde dahi olsa • ıncı tc ıge adar köpeklerin vdn sa· 
: lunur. 413-198 : dirilir. (10314) sokaga ~karılnıamaları kö~k sahiplerine bil-

':iııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 6
3

18 

Yeni Sinemada 
BU GUN BU GECE 

Jean Art.hur - Melwm Dou11kıa 
\e Fred mac MWTaY dbl Uç ~k 

yıldızın yarattıklan ııenenhı m 
komlk rUımt 

NE ÇOK KOCAM YAR 
-< Seeneıar >--
14.30 - t6.ao - 18.30 - n 
12.UI te HttHc Matlnaıl 

ASRI B1R \DAM 

Telelıoa: 85tO 

Park Sinemasında 
BUGVN 14.30 dan itliba.ren 

Kahıkaha .. Zevk .• Neee tufanı 
ba.rtası bEufllY'Or. 

Lorel - Hardi denizci 
- Tadtıce Sözlü -

--< Sea.nsıa.r >-
14.30 • 16.30 - 18.30 - 21. 

Numaralı yerlerin evvelöerı 

eklırı.1maaı rica olunur. 

'lleief<ın: 1l8l 

Sus Sinemasında 
BU GON BU GECE 

Pa.rlıı'm 'bir l!Okağmda ~ cıe9et. •• 

Alev• lolnıle '* ı.awa.re. .. 
Eııra.rmelz tlol öW .•• 
MOlhlıt m-ooınmo. 

PARİS'TE ON GÜN 
--( SeaJlldar ı--

:w - 16 - lB - :.xı..ao -

: man lnşıumııı lmarcn n ilfiaade e • 1 
: clllıen bir a.nm acelr • blııUr. Ye-Jiiil! 
: n K4 n BOkııtı Betca a • 
: pıırtmı 2 nıırn >a v~.,. 1125 
: tel rorı nn mürai' t. = 235-W 

~111111111111111111111111111111 

Sümer SinemaS1nda 
BugUn bu ııece 

iki 1Aat dunna.dan kahkaha. 

ALİ BABA KIZLAR 
PANSİYONUNDA 

(TUrkce sozlü > 

8eerwlar: 
12.16 - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 

TEL: 8ll80 


