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KONGRELERİN DE 
Yurdun muhtelif yerlerinde kongreler 

ıalıımalarını bilirmektedirler 
..,_ltoıtya, 3 a.a. - P.ırıi vili>cl kongresi dün ikinci toplantısını )apmıı, dck1:clcr 
'- fırıcfan verilen dilekçelere toplantıda bulunan vali ile nl.ıkadar dc,air ruc ası 
~rıdan izahıtt ,·erilmi~ıir. Kongre bundan sonra llu) ük Kurulıa)a gidcu•k 12 

~iı::ı:::l:::rıcı:~~;;ı::~:~;~r~ Bolu'da / 
\/ k" 11 H • d Bolu, 3 a.a. - C.H.P. Bolu vila)et e 1 er ey etin e 1 k?ngrc i vali "~ Parıi ıniifeııı$inin iııira· 

lr.ra v w 11 1 II • t' lll D ş kfı kı)le iki ı.:ün üren bir çalı,madan sonra 
ı_.: c ... er <')e ı c n a ve ı. du ·r · • h. · · · K d 
~, ıut 111.30 da Ba vrkll Şukrü • ~ vazı e ını . ııırmı~ıır. ongrc e çc: 
Strıeogtu'nun reisli ·inde toplanmı • ~ıtlı memlekcı ı1lcrl gıını,Ulmu, 'lre )cnı 
tır. (n.a.) ıdare )ıC}ctİ ile liu) uk Kurulta)ıı iştirak 
ltııı ~ccck dcJcı:clcrin seçimi )3f>ılnıışıır. 
~11111111111111111111111111111 Konı:re çalı rnalarına mn verirken ha~ta 

Bir nutuk 
Ve cevabı · 

Milli Sef lnömi olmak uı.cre bu)-uklc
rimize baj:lılık 'e .usılnıaz sau:ı du}• 
.ı:ularının bildirilme ine karar verilmiş· 
ıir. 

Gaziantep'te 
Gaziantcr, 3 a.a. - Cumhurİ)er Halk 

Partİ\İ vil:ı)-ct kongresi PaMi müfettişi· 
nin haşkanlıl:ında torlanmı~ıır. 

Müzakerelere ha~lanırkcn Partimizin 
hanisi l·hcdi Sef Aıntlirk'ün hllıırıılarına 
hürrqeten hrş dakıkıılık hir ılizim vak· 
fasında hulumılrını1 ve Milıt Şct lnonu')e 
kongrenin riılimlerinin bildirilme~i karar 
altına alınmışıır. 

Bundan sonra vila)t'timizi allkadar 
eden muhtelH n~cleler üzerinde goru· 
şülmüş 'e fardalı kararlar alınmıştır. 

Kongre ~eni idare he)etini ve Tiürük 
Kurulta)'& 1:idecck delt"gclcri seçerek ça· 
lışmalanna on 'ennişıir. 

C. H. P. Umumi 

. ..... - . - ... 

Karlarla örtülmeğe başlıyan doğu cephesinde bir alman uçağı harekete hazırlanıyor. 

MOSKOVA'YA GÖRE 

rus kıtaları 

bir kıskaç 
şeklinde 

BERLİN'E GÖRE 

Kafkasya' da 

inatçı 

Falih Rıfkı ATAY 

'1 Bertin' de resmi bir kaynak, 
el ~lini'nin nutkunu, "mihver 
ı_~ı devletler, genç millet· 
~r aru111Jaki mütterek cep
li Ylkmağa teıebbüs ettikle
~-- sırada, bu teıebbüsün ne 
f ar bot bi.r hayal eseri oldu
r:ı gösteren" bir vesika ola
~il . vaarflandmna.ktadır. Çör-
1 •.talyan halkma üç ıey SÖy· 
1,.~tir: birincisi, ltalya her 
~llndan harp kayıphaıdır; 
~iai, Afrika temizlenir te
-oqlenmez bütün Anglo-Sak· 
~ harp va.sıtalan ltalya Üze· 
~ ablacaktır; üçüncüsü, An· 
~ Saıkaonlar İtalyan halkına 
L.=- diitmanchrlar, ne de onu 
~a.t haklarından mahrum et
~ anuauncladırlar. Bunun 
s~ eğer italyan halkı ba
.:~ idareye İsya.."1 edip 
~ef~lerle bantmağa karar 
~ ~ oluna, bu harpten en· 
l'. a.rarla kurtulmaia muvaf
~ olacaimı aniatmaktr. 

İdare Heyetinde Veliiki luki veRjev 
savaşlar 
oldu ve ruslar 

~ İtalyan halk eAirı ü
~ lı.kiki teplüıli ne oldu
~ uzaktan tahmin edeme· 
~· F.&at faıizm reisinin bu 
L''iıa cevap vermemesine im· 
~ yoktu. ltalya'nın aonuna 
~- aavapnak azminde ol
~ ili.n etmek, öteki mih
~ IDMnleketleri efkarını da, 
~'""l'lo-Sakson propagandası -
~ Qyancbrabileceii tüpheler· 
~ lurtannak için lazımdL 
ı. .. fki aavaıçı memleket Başve
"';"leri arasındaki polemik Üze· 
~e münakaıalar açmak bi
~ diitmez. Ancak, böyle nu
L -:la.-nalarda, olaylar kimin 
~e aiw bas.yona, ist'!r 

, onun mantığı daha 
~•ibeı; görünür. Şimdi bu o
t J'lar, Sicilya'nm karfısında 
~ktedir. 

d' ltatya ~in en ehemmiyetli 
~""'•, Afrika'da tutunabilmek, 
• • bu olmazsa, denizatm im· 
~atorluğımun kaybı acrııı Ü· 
~ çöken uçak bulutları al
~ İtalyan halıkmm aavaı 
-~~ tutaıbilmektir. 

«Qbma) ki ya'l"mWlda haRn 
~-~a, eğer İtalya tarafsız
l•.._.a devam etnüt olsaydı, 
L'riinıkü halin da:ha çok iyi o· 
t? olmıyacağıru soranlar, ve 
iihrer. daha Polonya'va hü
~ ed~ken, yani 1939 eylii· 
--- birinde, "üzeri.ne aldığı 
~•ifeyi Mdece Almanya'nın 
~eri kuvvetleri ile başaraca
~ emin olduğunu •e 1talya· 
-. aekeri yardımına ihtiyacı 
t'_ltladığını" aöyfemiı olduğu 
>t ide, alman ordulan Fran"· 
.__ hktrktan sonra, bu ihtiya· 
-. neden doğduğunu anla
~ta zorluk çekenler bulu -
-~lir. Bu türlü bozucu mÜ· 
~talarla, dıtardan gelen 
~İnlerin zararlan önüne şrec
d için. Duce, İtalyanlığı, 
L~let Ye millet olarak, Ang1o
t~ aleminden ayıran amil. 
~--Üzerinde bilhaua ıarar et
lt'""ir. Duce'nin bu vazifesi. 
)G~an harp durumunun srÜc· 
~- ile aynı niııbette olduğu 

•r edilemez. 
~lınanvıt. büyüle toprak ka 
~lıtn Üstüne dayanmaılcb· 
'i Efer harp tamamiyle mü· 
~-- aa.fhftsına gececek olsa 
ı_ ' alman rei5leri. bu kazanç· 
~'ti lrimaenin ke~İ ellf'.-imleon 
~'1ttıvacaihnı iddia edebilir 
~·.~•kat ltalya'nm elindeki 
1f tule ve verimsiz kl\7•nrl111r 
~~ııi5tan ve Kı7tM•niır kıvı· 
lo~•n baıhyarllk Garp 
~ ~lua'und" biten İmparator· 
~ kaynaklan ile bir terazi 

tlartı1amaz. ltlllvan hıılk ef· 
.... 4 GDcQ ...,ı.da). 

Cumhuriyet Halk Partisi 
İdare Heyeti dün haf talık 
toplantısını yaparak görüş
melerde bulunmuş ve gere
ken kararları almıştır. 

İktisadi Devlet 
Teşkkülleri 

Umumi Heyeti 
fktıı;udi Devlet te ckkiılleri Umu. 

nıi Heyeti bııı;un snat 10 dn toplana. 
rak Sumerh •ık rn!ıc ese ve i letıııe. 
]erinin 1041 yılı lıil nçolnri> le bu bl. 
llinçol ır hnklnndukl knıııisvon rnıll1r. 
arının tetkikine de,•nnı eclcceklir. 

• 
Deprem yüzünden 

\ 

Çorum' da 
oldukça 
hasar var 

Çorum. 8 n.a. - Dıln gece 22,oa de 
burada 25 anı~ e slırcn çıık iıldC'tll 
bir )er snrsıntı8ı olırııı tur. 7.elv.dl' ba· 
zı hasarları 'e in anca r:nvl ıta aehe. 
bh el vermiştir. • 
Alınnn ilk h brrlrr m!"rkezr lıagh 

<Sonu 4 OncU sayfada> 

Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde 
Namık Kemal 

İçin tören 
Gcı;ı-1 rarı; ıııha ç:cce 1 Yıiksek Zi. 

nıat En~titlı tınıle ·aıuık Keııı ıl'in ıa 
nclı ıluınU •alıMnüınlı rnlın:ı cl,..th lr 
reklilr ve lu• ların lıuımrııoct ı. hu' Uk 
vnt \ll'<'n rrl•1 h ' tı l' rlcrl, a'1 ı. 
veti helırlihııi , · rlC"ri lır.~ <"cani 
;ıkunınıı~. Pro·eks yonta hR,atının 
muhtelif ~afh 1 rı gostl"rilın tir. Re. 
lmlerlmız, vApılan törrnıle hıılırıAn

ları .,,. kilrslidt konuşan bır talebeyi 
göetermektedir. 

üzerine kapanıyor 
Stalinararta cember 
~indeki ılmanların 

ikinci haHI da Y•lldı 
Moskova, 3 a.a. - Sovyet teblili : 
2 ilkklnun gunu, kıtalarırnız, SıaJİn· 

grat b<ılge•inde ve merkez cephesinde, 
hundan evvelki İ•ıikamctlcrde taarruz • 
lanna devam etmiıler ve düımanın inat· 
çı nıuka\cmetini kırarak bir ~ mahalli 
iıf:al ermişlerdir. 

Moskova, 3 a.a. - Sovret rrbliiinc 
~ıir: 

r 
1 

-( Sonu 3. üncü sarfada )-

Ci~ek' e karıı 
aıı yapllr1nız 
Ankara Sıhhat MildUrlUgOn. 

dl"n: 

Çiçek aşısında yaıı bahis 
mevzuu dcğıldır. Genç ihti -
yar, hattA evvele, çıçek has. 
talığına tutulmuş olanların bi. 
le bu aşıyı yaptırmalan ti -
zımdır. 

• 

Snyın halka tavsiye olunur. 

\.... ............................... 1 ........ -1 

kayıp verdiler 

İstanbul' da lalinin te Tuapse'de 
•iiJiik rus kmellerinin 
hikumu detam ediyor 

................................... 

16.300 yoksul her gün 
sıcak yemek yiyor 

Berlin, 3 a.&. - Alman ordulan 
Be4kumandanlıtuun tebliği: 

Kafka.aya'da 11 ... a eartıarmın elve
rleslzliğine ratmen inatçı muharebe
ler cert!')'lll1 ettiti ve du.nıanın ağır 

-( Sonu 3. uncü N}'f ada )-

İtalya 

hava akınlar1na 
karıı müdafaa 

tedbirleri alacak 

• 
istanbul'da yok· 

sullara yardım i
çin faaliyete ge
çilmiş ve her 
gtlıı 16.300 yok
sula sıcak yemek 
dağıtmak işine 
baıılanılmış bu -
luıımaktadır. Re -

"Faik Hoca,,nın 
cenazesi dün 

törenle kaldırlldı 
simlcrlmb ye - lsranbul, 3 (Telefonla) - Galata.\&· 
mek almaıta ge· ray eıki dmna•rik hocası Faik Osrun 
len yok.9ullarla, ldman'ın ccnaıni bugun on üçte Ndı· 
Ku:ılay'ıo " .nu- k ·~i evinden kaldmlarak 05maNlja 
maralı Aşevınln oy. k h .ı: 
k d ki 1-· camısinde ııamu.ı ılımp Karacaa mt'll•-.u 
apısın a <OY - ..J:.-··ıd- c ed p 

hayı göstermek _ aile mrurlıiına ~ .. u u. enaı e ar· 
tedlr. Bu bayırlı ri idan Heyeti Reisi Suar Hayri Ürgup
işe alt bir yazıyı lu ile Gal.ııuaray bocalan, bütün spor 
okuvucularımız 2 kulüplerindftl birer heyet, birçok spor· 
ıncı sayfamızda cular, Galatasaray iıcileri, bir polis müf· 
bulacaklardır. rezesi bulunrnut ve beledi)e, beden ter· 

* 
bhni ve kulüpler Ml'lllna da celcnkler 
aöoderilmi,ri. Faıcrbahçe kulühunden 

(Yn.uı ıC üncü sayfada) 

Yankılar 

Mihver mahfilleri 
aradaki tesanüdü 

belirliyorlar 

Musolini Çörçil'in 
· nutkuna cevap verdi 

Gri. Franko'• bir nutku 

SULHU 
ltalyan basını nutku 
hararetle karşıladı 

M 'MutlO!inl'ntn ltab'an Tt>eı11 Medlal 
onUnde VCl'dttl nu un lk!!le:I ve ııon 

pare uı nt da oku)'llcu anınıza bus!ln w
nu~ oruz : 
D~. nutkunun bumsında ltabım e-

11Lrlcrtne kanı yapılan zuKlmlcı1 bfo..lir • 
ten bir mektubu olcurnut ve ııözlertne 

eö>l •devam otm!şllr : 
- tngU ı.lmn üzerlndcn ıın-at bee ~· 

)'"" • -,,('!le üzere giydlit1 rlblsnrl c kn -
nlını.a. &>znr ve Claudl•· leJ:runlann m 
~ttltl iptidai bru'bnr ml')-dann etknr. 
Rir millet n ~ btim~ c n surette 
ıl il' tlrmcl.c lcln elli nt'!rll k n ~it dlr 

Duce bund n sonra dem r kf : 
Şimdi nrtrk bir dahtıl, b r hart<'! 

reı>heden behsedl emez. Muhtellt ke • 
amı~rt bu unan bir tetc N'Phe mevcut · 
tur ve uker1 kaideler seretm<'tl bu a) 

- { .... 3 mcii ..,fada ) -

korumak i~in 
HARBE 
hazır olmah 1 

Saragosse, 3 aa.. - Devlet reisi Ge • 
neral Franco, Sarrap>sse harp akademi • 
sine s.ancak revdii töreninde hazır bulun
muş 'Ye webeye hitaben bir auıtulc IÖt'· 
lemi,rir. 

Roma. 3 a.a. - Büılin Roma gazete -
lcri, illveler çıkararak başvekil M. Mu· 
solini'nin ıqrıi meditte sö,lediji nurku 
a)'Dftl Mttttmİşlerdir. 

Nuruk hakkında mütalea yürüten P· 
Zfteler harbin buıünkü devresinde İtal· 
yan millerine du,m vu.ifenin metaneti 
muhafan eckrek mücadeleye devam ec· 
ınrk oldujunu hdinmekıedirkr. 

Giomale d'ftalia ~le di)or : 
M. Mu901İni İtalyan mılletinin sarsıl • 

maz imanına rercuman olmutrur. Al • 
manya ile iıalya'nın ve dijoer Avrupa 
milletlerinin imkinsızl1" içınde 'e imle 
durumunda uıun muddet )ap.rnak ıorun· 
da kalıp kalmıyacafını bu harp t&)İn e 
decekrir. Avrupa milletlerinin mukadde
rau harbin nericfline bejlıdır. 

iraı,_ milleti Çörçıl in tehditlerine a 

.... ' Qaıctl 8111J&ıd•> 

İngiltere 'nin 
harp sonrası 

hedefleri 
Avrupa' da 

• 

Tecavüze karıı devamh 
bir müdafaa sistemi 

konulması li11m 
Londra. 3 a a - Dun Avam Kamara· 

sında harp sonruı )apıbrağı hakkındaki 
muzalcer fer e na ında soz alan Barıc·ye 
Sazın Mr Eden. harpım sonra Avru • 
pa da )'il ılma ı ercken ılk luzum!u 
şeyın )C.nı hir alman rccnüzu ihıımalıne 
karıı dt"amlı hır mudafaa ı ıemi ku • 
rulması olaca ını ı.e in ılte e nın bu 
sı ıroıe ktn<lı ıı > ını l1ifllli>-e hazır bu· 
lunduğıınu O) 1 mışıır. 

in.ı:ilıere de )arıcılıkt. n hahscden Mr. 
F.dcn demı tır ki : 

- Mr. Çürçirin bu husu ıa ş·ınd den 
teşrii ıcdhirler alınma ına muhalif oldu
ğu ileri )Unılmuşıur. Bu, tamami> le ha
kikatin ak$ıdır. Dün Jo" ıtt tarafından 
tl"di edilmiş olan ıeklıfler etraflı bir hu
kumet programının ancak ilk kademesini 
te,kil ctmektcdır. 

A vrupaillara yiyecek 
yardımı yapılacak 

Bundan sonra A'nıp mesel~ıne ge
çen Mr. Fd n şunları o lrmı"ır . 

- Bız domınyo larla 'e B rlt11k A· 
merika I> vlctlerirle, bu,ı;:un i~.ıtal altın

da bulunan menılckeılcre hurt etle ini 
yeniden elde etmelerini muteakip <krhal 
rh"ttek '-e irtid.ıI mllddeler ı:ondermelr 
hu$U lannı tetkik edt)'Onı2. Buyuk Bri • 
ıan)-a hal'f'len sonra A'TUpa"yı bu husu,. 
taki mu~ul \"llll)Ctindm kurtarmak içi11 
bizlere fedakarlıklar hahasını da olsa. 
elinden ı:elcn her şeyi )-aracaktır. 

Mr. Fden muııcfikll'rın si)asetlerinde 
im ule gelmi, olan hirl·pn hı) ret verid 
bir dcreCC)C kadar )'Uk cimi, olduğuna 
ka)deııikıen sonra "hıı.rrten evvel ıı. 
ncıicc elde cdilmi$ ol~)dı, harbin ~ 
ne geçilc-bilir,. demiş ,o,e !>Özlerine ~ 

(5< nu 4 üncu ayfada) 

lngiltere Hariciye 
M. Eden 

Boğazlar yoliyla yapılacak 
nakliyat hakkında 

Büyük Brilanya 
Montreux 

muahedesine 
bağh 

Londra. 3 a a. - A'arn Karnansı 
Fran ız Jcan BaM :ıırtılı ının Casahl 
açıklarında pıke uçak lam le mt. 
zırhlılann top ate,ı) ı~ mı harp dı11 
auldı ının wrulma ı uzerine Bah 
l.ordu Mr. Alcxander ıu cevabı vennif 
rir : 

- fngiliz kuvvetlen, Amenka Rirlet 
r>evleılrrınin mesulı)et bölgesı içı 

hulunan Ca ablaıın.')ıa karşı :rapılan 
rcl<ctlpc işıırak cımcmi~lerdir. Ameri 
kalılar ıarafıııdan, hu hadi§e hakk 
hiç bır rapor ne,r~-dılmcmıtıır. 

l>ijer taraftan e •er Bo a lar yolu 
Ru ya'>• İa1<! > klu '"fl rl n 
rılm~i ımkinı huıl ol rsa :\f 
rin ha ıl hır harckrı ı k:ı·r -ıo>t'f.'11: 
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.Bu sırn 

nasıl 

öğreniyorlar? 
İsıanbul gazeteleri, eovlerinc rakı ve a· 

gara depo edenlerin bra listeleriyle 
doludur. I.istclcrdc adı geçenler ak· 
ı:ımcılar, tiryakiler değildir. Bu za. 
vallılu, istif )-apmak to>le dursun 
günlerce agarasız ,,e rakısız kaldılar! 
Çunkü daha cıgara)-a ve rakı)a ıam 
yapıhnadan günlerce önce piyasa da· 
raldıkta daralmış, son günlerde bu 
maddeler bulunmaz olmuııu. Bu dar· 
lığın sebebini sadece isıihl1k çoklu· 
lunda aramanın doğru olmadığı bu· 
gün daha iyi anlaıalmaktadu. Fiyat· 
lann anacağını uman ve>-a duyan 

1942 mall ll\\l'\'azerıcl umum~c knnu· 

nunun 29 uncu nın.ddcslndc d~~ 

ya,p1lmll61 ve ackcr ve ırllkozdnn nlınan 
lstihUUt VCl"(tislntn art.Unlmas 114 dair 
ol.aıı 4225 ııayıtı kanumm bazı madde • 
lcrlmıln kaldınlmıısı hak'kın<!ıı.kl kanun 
lllylhaııını:n ırerıl vcr1Jrncstnc dalr Da4ve
kAlct tczkctts1. 

B1R DEFA M1JZAKEREYE TABt 
OLAN MADDELER 

Btnaöl mebusu Fcrtdun F1kr1 DU.Un· 
9Cl ilo ZOnıruldak mebusu Rı.ta.t Var • 
dar'ın, Arzuhal cncumentntn 3-vnı-1942 
tarihli hattallk knrnr cctveltndclc1 4858 
Ba>"llı kanımı Umurnt Heyette mUzake
reeıne dalır takrtı1 ve Arzuhal Erıcllme
ııt mazbatası. 

Uymadığımız bir 

moda: lüksle mücadele 
Biz ~ukken dilimize hava ba\kısı 

ve petrolle )-anar, ısağana gömlek ge
tirilir, cam karpuzlu buyük meydan 
lü.mbasının adı olar* girmişıi. 

Kcskc, "lüks,. sade o lambanın adı 
olarak knlsa)dı ! 

F.lelmik, memleketimizde bu kadar 
)'ayıldıktan sonra o Jlmba da ortadan 
kalkar, adı unutulur, giderdi. 

Bılmcm ki, hu kadar koıü ve ) tk•· 
a modalarını ı;ün geçirmeden ıaı.Jil 
ve kof'Yll euığimız Avrupa ile Ad° 
n"k,;a'nın "luksle mucadele., ınodısıııl 
neden uymu)·oruz? 

** * 
Çiçek e aşısı ! 

Bulgur pilavı dağıtılıyor Yemekler iyi tesisli mutbaklarda pişiriliyor 
I 

Kızılay ın büyük yard ımı 

dukkln sahiplen, mallarını yavq ya. 
vq evlerinin izbelerine, komşularıoın 
köşe bucağına akıarınağa başlamış· 
lardı. 

~ mOOulu Et«n lzzet Bcrıice'n!n, 

teenı m~n1n kaldıntmaaı hak • 
kı:nc' Batvel<Alet tczkcrcsi ve Tet\dlAtı 
Eıı:ıstye ve Actllşe enc<lmcrılertnden mü -
rcldtcp MUhtcht encllmcn ınaz'batası, 

O 11mba kalkıı, ama "lüks.. baıka 
minalarda, meydanları aydınlatanık 
değ:I, keseleri karartarak yqayap du· 
ruyor. 

f.vde lüks, ya . ışta lüks, arabada 
lüks, gcyiniste lüks! 

Bnı f:ÜZcl ıC> 1 re, her neden~. t& 
ıü kötü mlnalar vemıiıizdirl 

Mesell. buu sebze, biru. da ~ 
olan ha)-ar, ne Jcucıli bır ~ntdif· 
Fıılcaı biriJine: 

Takunya )-Uksek ökçeli iskarpin o-
IU}'Or: Juks ! 

- Hıyar! deseniz, sizin ateybinll' 
de, belki de, hakaret dlvuı açar. 

İstanbul' da 16.300 yoksula 
sıcak yemek veriliyor 

Bugün, yakalananlar hlkim önünde SUC· 
!arının hesabını Yercccklerdir. Ya ya. 
kalanmı)'anlar? Onlar da hazio-e ,.• . • rck f' ~, .,ır 
mesı ge en ıyat farkını ceplerine 
indireceklerdir! 

Fakat, o günlerin pirasa darlığı lııui 
n!n karbolan on binlerce lir~sı na':~ 

. izah edi~ecck "e nasıl Bdcnccektir? ı 
fsuften "e ızbcdcn çıkaraıic bugünkü fi. 

yatla satılan paketleri veya si 1 ri 
gerçekten bugünkü fi}-atla alanl~ ~ ' 
nasıl ayırdedeceliz. Meseli bunlr an - . b. d ann uzenne ır amgıı olsun '\"Ura 
idik? maz mı 

nu satırları, bu sorulara c--.. ı. 
• • el •• ~···· 'litrıne" 
ıçın kararın, icra uflusından 
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Tüıtcb'e ve Almanya aruın4a Uca.?1 
tn'llbadelclerln tanzlm!nc dair O Ukte$rtn 
1941 tarihli anınemanın Uısdtınna dair 
lcanun ~ ve Hartc1ye ve 1kUsat 
mc:Umenlert maztıatalan. 

Tü:idye - Macartstan Ucaret nnlat -
masma merbut A l!s:teöıdc ynzılı bar -
&a.k ve amyant kontcnJanlnnnın l.c2)1dl 
hakkında tca.U olunan notalıınn tasdlkı· 
na dair kanun lll>1hast ve Hıı.rteb'C ve 
lkt.ııııııt cncUmcnlel1 mıızoot.nlan. 

Gelen evrak 
LAYIHALAR: 

Cumhada oturanlar rumba oynama· 
sını ö~rcni}'Orlar: lüks 1 

l.iıhana>oa alısnııı mideler, pudinga 
ısmarlı}•orlar: lüksl 

Yüzük oynıyar:ık mangal ba1ında 
vakit geçirenler, kalcriferli salonda 
bezik oynamağa merak sardmyoclar: 
luks! 

Delikanlı, m~ının yansına at ya· 
rııında tifıe bahse )"atırıyor: lüks! 

faden öteberi •aıarak taksitle küıi< 
alını>-or: lüks! 
Komıunun kmnda görülen yeni bir 

kostümün örneğini yapmak icin borca 
ı.ıirİIİ}"Or: luksl 

Sonra amıuı ıada de, ttnıti alc ~ 
kusu ile ne güzel, oc em~I iz bir 'I"' 
mittir! 

Fakat öte ıarafınn hunu kaha _. 
adamlar için blr aıfat diye kullanın•,.. 
bilmem, na\ıl kıymıJızdır! 

Bir adama "koca yemiıw, _uWS,.• 
''böğürtlen", giba birçok önem~z 1' 
mitlerin adını verirsiniz, i(ttiefndo 
Fakat "armut"' di)cmcuiniz. 

Böyle a<lını köııilediğimiz ~ 
birisi de "çf~ı:'k .. tir. 

"Çiçek" i de ki>tü bir hastalığa, b8-
mem nasal olınuı da. ad kılmıJaz.? 

Fakat lllcırdayı u:ıaup yeni htr ~ 
bahsi açmak da iuemiyorum. çünki 
adı yerinde olsun., olmasın., Suriye bor 
duılarından lllfllılclcetinıizc girm bit 
hutalıJ;a tutulanlar, tchrimizıde dl 
görülrnü~tür. 

gunler ce, piyauda llaSll duyul· 

ı STANBULWI..AJUN gllnler
denberl bdkledLklcri aşev
lerl dOndMlberi büyük b!r 

batarlyle t.şc başlndılnr. UskUdar, 
LAi li, Eyllp, KnrngQmrllk, Tor>
kapı ve Beşiktlll'tn açılan bu aş
han >ıerde 16.300 wtanda.sa sıcak 
yemek verildi. 

bir asma kilidi asıh kllerl ır('Zd)m. 
Kflerde bir, b'r buçuk aylık e1"28k 
6lmd.den stok cdllm • Mt'rclmek, 
nohut, fasulye, sabun, yn • her .şey 
var. 

Mutfak yeni bir &<'.kle konmuş. 

duı;u "e nasıl yayıldılı mcseles· . , 
c 1 k . . ını ın· 
e eme ıçın }'a?J•oruı n . le , - u rayasa 
urtları nasıl koku alt)'Orlar, nasıl bir 
b~meuc kullnnıyorlar da olacağı 
ı;unlcn:c ~el sezi)Tırlar? 

Tlcnret. ve sanayi od.:ıları. Ucarot bOr. 
ı;a!an ve csnaf o<lııları t.e$k!l. haldnnc\n 
kanun ~ylhaaı (Adll)'c ve Iktlsat en • 

cumcnıcrtnc). 

Hulha hu "Jiiks .. salgını, en zen-
gin konaktan en )Oksul kulübeye h· 
dar kol ııalmat tıir ahıarot halini aJ. 
mışıır. 

Buna nicin bu kadar karııldıltmız.ı 

C:UnlerdlT midP.1erlne sıcak ye
mek glrmemll blrtok vatandaş, 
bakır çalmıs kalaysız kaptannı, 
Kızılay ııeçısının bulgur plltıvı do
lu keı>Ct'Slne uzatırken. hem dua 
ediyor, hem de scvlnclndcn ı:;özk>rl 
yııeanyordu. 

yorulur muT Kızıtay'a hizmeti, lba· 
det sayıyorum. 

J.Alcll Ascvl'ndc yapılan hesapla
ra göre 1750 vatandaş buradan sı
cak yemek alncaklnr. 

Sisli, puslu ve ~ bir lsuı.n-
bUl sabahı .•. 

sırayn giren kıı.dınlar ııeçının 
ka'lturmalı bulgur pilavına kapla· 
nnı uzaurkcn, ihtiyar bir kadın e
llndcld Kı211ay kuponunu göstere
rek, giiz.I e rl )"llf la dolu : 

- Benim kabım, yok. KAğıt ııe-
ç;pn, camurlu kaldınmlaTdiı 

pan«>lonum ve pnrd&Um yan be· 
le kadar bll' sUoz lekesi l<::.nd", İs
tanbul soknklanndıın Kızı ny As· 
eıvlerlne yctlı5mok ve yüzü gOIC'lt 
vatand&Şlan KOrm k lQn koşuyo-
nım. 

Yemelc alanlar kadar ve belki 
de yemek almıya koşanlar kadar 
bende de bUyOk bir sevinç var. 

Ayl~rdanbcı1 olur, olmaz diYe 
münakafl\llı blltUn \stnnbullulann 
dillerinde dolaşan hlr ml'.'\"ZU, bu· 
.Un şle S:<'~okl mlştl. 

*** 
• 
1 

l.K ol11rnk Kızılay'm LAieli· 
d""'1 2 numaralı Aşevt'ne 
uiradım 

Eline bir kevgir. bir saıtıan, btr 
~n<"ere ve hattA b ld ğ mlz bir cay 
lbr.111 ırectren Ost bil$ dil kOnU bir 
.Orll !htl)'ar kadın, bastonuna da· 
yanıı.nlk. yUrilmı-)e çalışan ak 
saçlı adamlar, eocuklar. sıra ile 
kaızMUl yaklaıısıyorJardı. 

Beni orada, K121laYın cal1f&n ve 
fedaklr mnmesalll eski huku~ me
ı:unıanrıdan sacaettln ôzden kar-
11ladı. KAdıköyU'nde oturuyormuş. 

.. _ nk vapurla ıı:ellyonım. 

C'.ece yarıaınA kadar çalışıyorum." 
~ı. 

- Yorucu ~. dedim. 
- Hlı<: yorulmuyorum, diye ce-

ftll ver&. Kwlay'a çalıpn adam 

Urdim koyar mısınız! dedi. 
kim sı21ıynrnk, kadının oldığı 

p ıavı n"'Uçlıya. avuçlıya orada ye
yip blUrdl~nl gördUm. 
B~ldan Kız.ıla.y'dım kUPon al· 

madan buraya gelmişler ... Ellerin· 
de eski ve bas bir konserve tene
kesi var. 

- Bir ı>a.rta da bnna, diye yal· 
vanyorlnr. 

K121lay'ın Ffkat dolu kucağına 
sığınarak bura)-a kadar gelen bu 
vatandaslar, dOn çevrllmedi. Cev· 
rllmedl ama kendilerine de bu ku
ponlardan alınmadı!P takdirde bir 
dıtha yemf'k verllmlycccfd bildiril-
di. 

Kıztla.y'ıın ya'(lt.ıtı yemek dıı.ğıt-
ma listesine sröre carsamba gilnll. 
zeytlnyaklı fasulye, perşembe gllnQ 
merclm<'k, cuma g(}ntl bulcUr plll
vı, cumartesi kavlırmnlı nohut. pa
zar ı;UnQ fasulye. pu.artMll gilnQ 

de patatcc verlleookmll-
Nllfus başına verilen bir k~ 

bulgur rıntvında 150 ırram b~r. 
10 l[l'&m kavurma. 10 çam da•-
deyat vardır. 

Patates 300 gram 117.erlnden he
sabcd!l.ml$t1t'. Bundan bq)ca her 
yemekte adam b8$lna 10 ııram ao
jtan, 300 ııram odun, '1 &ram tuz. 
4 ııUnde blr aram sabun. 4 ııra:m 
da soda dOsmektedlr. 

Kapısında e9k1 zamanın koca 

Doğu Anadolu'da 
en eski üç Türk kabilesi 

A.,a Tüiklüiün bynaiı - Tu~ ü.Wln ve örnek iııun - Akın yolları - (Varı) 
b6lsni ilk durak - l>oiu'nun venınliliği, guzelliii - (Bitlis) in btdWIJi, lıedii
Jiii _ (Bitlis) derni eşsiz alham yeridir - Küçük M)"a'nın Aluylan - Gültekin 

anıtında adı ııeçeıı Türkler doiu ilimizde- - Doju An.dolu bir inceleme 
bu.nesidir. 

Y 
ERYOZUNDE dirim ve top

lu ya.tama bafladıaı va.klt 
dQnyanm en önem.il ve el· 
MI olaın cAIY8> da bllyUk 

~ ~Uletlnln ııenlt bir eaemen· 
Ukriclnde yıı.şadıı'tı anıeeıhyor. Ora-

san:Jd çok stır ve sulnn her ye
aı ıı.yılan bQyük ve tükenmez. kc· 
tt Y bUnıcz. cışsl-z bir ka')·nn{:a 
sıırn~k BOtiln ınsanlık h<'t> bu 
t)('nzıyor. nd c A...ua)'dan 

1 
.-r parçası an. ı..,.J 

kUt u p tür ylp Uremie 1t6rUnU· 
yayılmış ve 

yo~ökl\1 ve ana b r ulus olan Türk· 
an zammı her yPrc ynyılır

ıer 1.ıım lığın en yUıcsck dc~erle
ıcııon 1~1:ık n}pl klan. Jtahramıın· 
rinl, Y errnltlerdlr. N<'reyc gtt
Jıklan gö5t. yı yUk C"ıtmısıc-r, Ostiln 
rn lN'SC ora B ek b r ıns.-m ol
bir "nrlık ve rn 
nıu~ll\rdır. ~st<'rlyor ki TQrklrr 

1 arih ibl dnl!arak • batı il-
• bir gilnf'$ ~ yılırk<'n ya <HnzC"rl 
Jertn" doğt~J:d('n, Romanyn il1.cr
denl7.lnln c~nll> ya. Mııcıı.rtstııp o
ıerinden ru i)l:'r!cm lerd r. Ve 
vırll\l"ln1a dog7.,.l" nıl n <Anadolu> ya 
yahut rıı.n ev n gl:illll ~resi 
glrml ıM'Sflr. Jl('mcn her vak\t ilk 
Türkler ıc1ın . ..,..ur dP.nilcbJ!r. 
cdurıık> 0 m..... ' 

* cvan> blfü:esl hem 

oralara aelen halka Türde J<UmeJ.e
rtnln tarzında taşlar Ustü.ndcld ne
fis işlemeler ne cana yakın &talar 
armatanıdırl. <Atllat> ın <:ok eski 
mezarııtı Cflllltll mezar tatlannın 
1$ cmelerl Türkün gUzeJ aanattaacı 
yUcelltl.nln blnblr tanığıdır, 

* Hele <Bltıla> e bedı.1 anlamına 
ııelen <bediz> kellmemlzle il&W de
sek olacak •• Yüksek kalesiyle, ye. 
i !ere s:ômülmllş evleriyle ne aök
çek blr yerdir!-

<Bltlla) in teh~ aırmeaıen ön
ce öyle bir deresi, ild dat araaı 
vardır kJ otomobllle il<: saat aUrU
~r. Bu derc:ı n i<:lnden sulan tok 
B rrak, tok duru bir Ç&)' akıyor: 

u çay hep ufak çathyMltırla ~ 
tıarcalanna, kayalara kendini çar
pa tarpa ve beo)'az köpUkler saça
rak ekler; çok az yerlerde sular 
aynalaşır, durgundur. 

Bu derenin 11d yanı ilk ah~ 
dağlardır. Eğrile bllfcrtle ııtden ca~ 
)'in kıyılannda da cecı\tlı sık at -
!ıklar, fundalıldu vardır. aç 
~u d n.-nln U'Zunlutunca hiç bir 

:mı b89ka yerme benzemez. Res-

Dört bU:yük knzan harıl hnnl kay
nıyor ve fnklr vatandBGlara sıcak 
yemek yetlşUrme'lc lcln çal1$ıyor. 

Aşçı, bir fakirin kabına kexıce
slnl boşaltırken yanma yaklaşo.ra.k 
sordum. 

Böyle sırların '-aletinden evvel duyulma· 
sı VC}-a umulması köt"" b" 1 u ır gr enr(:c 

TEKLIFLE!t 

Bolu mebusu LQttl Görcn"ln. aldtlc • 
rtnl mcdenl 'karnına l&tln.'ıt cttlm\cmc • 
~nndcn .u~ıu cvınenn cvıenmc!erlnln 
ve bunlardan dıotnn eocutcınrltl mdctum 
katan bUtün vatanda&larm t<:eCIUcrtnc 
ve bu tcsclllcc mütclltk bııN:. ~ "cı 
cezalardan mııat t.utuımaıanna oolr ka
nun tcldUI (Oahll1)'C, l\tatcye ve ;\dlble 

sorunuz: size ukallcı Jlın~ırı söyliye· 
cekle.rdir: 

- 11fendim, bir medeniyet, bir bü-

Aıılannıı}anlarınız varsa bir an ffl" 
...et aıılansın! 

Jf. Jf. Jf. 

- Nerelisin? 
- Kemallyellylm, dedL Adım 

Mustafa. BugUnUmU hiç unutmı
ya~m. Yemdi rob mden datıu
yormuşum glb\ sev~orum. 

yol açıı. Birisi bir şey fasıldadı mı 
herkes hemen kulak kabarııyor• ' 

- Hı ... Falan sey pahnlanacakmısİ n 
elektrik süraıiyle bütün sehird~· ça~'. 
kanıyor ~e herkes o malı hücuma ha,. 
lıyor. Sımdi>e kadar bunun • r 
misalini gördük. teJıt 1 

Istanbullulara bir numune teşldl 
edecek kadnr nizam, inttuım, ve 
sıraya glrmde rltl) et eden bu fa
klrlerln arasından ayrılarak diğer 
a.sevlerlnl gezmek Oz re çıktım llk 
utradığun KnraaUmrQk Aşevl'nde 
de aynı Jntlzamı gördüm. Kara
s:Qmrllk Aşevl'nde 1000 fakir va
tandaşa yemek veriliyormuş, bun
lann adedi daha dn nrtınlncakm.ış. 

Böyle sırb.rımızın du)"Ulmaması •,.;., • ) . , . , t,.~., ~I· encilmenlcrU'IOO). 
Devlet ıncmurlnn aylıktannın ı.cvhlt ~r cnmızı bıraz daha sıkı tutmamız, 

pı)-ası kul:ı,i:1nı sa~ırl:ışurmamız, haı· 
tı\ en. keskin tahminLeri bile sömür· 
melerıne engel olacak tedbirler alma· 

ve tcGdUIUnc da~ o!A.n ~ gnyıll tro· 
nunun )'<.>dinci rnaddcelnln tcıtııtıi hn.k • 
kında BntvekAlet teaıu:ıre.t (BUt.ce En· 

Çağrı 
mız lhım deiil midir? 

Elbene lhımdır. 
cümcnllle). 

En "en· b. • , ı ır mısal üzerinde duralım: Var• 

Nişancı MehnK'tp n CnmisJ * J..dll)'C EnC{lmenl buırUn umumi 
HeYet. ıot..ımaındAII .onra top!.-uıaca.l< • mcdres<'Slnden verilen yemecı al· 

mak t<:ln Krzılay'm KarııgQrnrük 
Atevl'ne gelen lkl ihtiyar kadın 
yoldıı.n aşaAı dotru inmekte ol~ 
bir kadını durdurnrak sordular· 

- Kızılay fakirlere yemek ~e
riyormuş? !-. 

- Evet teyze, turada, ISU ~ 
diilt!in medresenin ~de... r--

lık Vergld kanun projesi hu.ırlant'lı. 
~itli tetkiklerden ge~ti. Kanun ha· 
lı!" aldı. O güne ka<!ar, bu vergi)·i 
kımsenin ruhu bile duymadı. Bu, ö
vüneceğimiz bir eserdir, büy(ik bir 
ba,arıdar. 

Cıgaraya ve rakı)-a yarılan zam. belki 
aynı ehemmiyette delildi, fakat niha· 
}'et o da, bir "sır., dı. 

ur* ~tl Eıııll8b'e EnMlmen1 bUSlln 
ııaıı.t 14 bUÇuJ<Ul toP}ana<-"aktır. * Malb'C EncOrn~ bUırUn lıc.>~ 
umu~ 9(lllU'& ıopıanacaktır. 

Kadın yoluna dt"Vam etti 
- Allnh Kızılay'dan rnz.ı ~'-· •ı.:ıun." 

Sabaheddin Sô NM EZ 

*** M. K. MüddeiumumiliQine 
V•iclat Ye ma1müdür1eri 
arasında deliıiklikler 

Kızılay sade faktr hal verilenler faldr mektep <talebelcrJ.ne k: def;I! 
dıma koşmaktadır llk v c yar-
larda okuyan 3-4 bın e orta okul-
mek verilecektir B(;Oeula da ye
ınzumlu enakı Kı 1 u yemeklerin 

Gaz ' kaçıkçılıiı )"a~tan suçlu Al>
dultah Necip Yaşar ve irfan. fıız.la R-

• ' oda dolayı Kax.ıla· 

Fatsa aııılmüdürü BB. Orhan 8a>iıan, 
YaJv,ç malmüdürü Muharrem Erçin. Ke
ınalı>aP ınalmüdürü Veysi Atalay birer 
dercee terfi ettirilmlıler ve Feke mal· 
müdürü Ha.n Erdtın Arapkir malmü· 
dürlüğrane, Çine malmudürü Ejder Maz· 
hım Gelibolu malmüdurlliiune, Çanakb· 
le varidat müdürü Muhiııin Yaman Mu1 
varidat müdürlüğüne, Karıclıi r varidaı 
müdürü Kazım Akman HiLecik varidaı 
müdürluğüne, Bilecik varidat müdüru 
o~man Süel Ağn varidat müdurluğunc, 
Kırklareli varidat müdurü Halit Kon}alı 
Kı11chlr yaridat müdurlujtüne, Kütah}'I 
varidat müdürü Fethi Körcz Van ,·ari· 
dat müdürlüğüne, Mu$ muhasebe müdu
rü hmail Erdem Malatya varidat müdur· 
Juğiiı:ıe, Hınıs malmüdürü Fehmi Eroğlu 
Pasinler mılmüdur1'ılüne, P&Jioler mal· 
müdürü Ihsan Öktemıy Hınıı malmü· 
dürlüjüne, Pütürge malmüdurü Hulusi 
Örkay Eceabat malmüdürlüğüne nakle
dilmiılerdir. 

okullara verilecek, 
21

0~1;tara~ından mckl!!ıi ı>l<>lrterek fa.ki ar u ye
dağıtaca'ktır. r çocuklara 

Unıversltcdekl faklır 
yemek dağıtma işi ,. __ rlnaendclere de 
maktadır. '"'- e durul-

lerJcen <3600> 
ve ağusto. son~tre Yllkaeklikten 
&eçillyor- bu k ı8 karlar lıçl.nden 
~mlş Yııuı ~ar :Veni de~ 

Yollarda ır. 
dallar v ve <Hak.kiri) de öyle 
bir yerlnd ~ki Anadolu'nun hiç 

e &urülcrnez. (liakklrl) 
~l &'lSrınedıkce insan bUytl.k ve sık 
<~nnns olmaz. <HeıkkAri> nJ.n 

lil dağı> oraıan sQallyen, ın-:nm hayalini yükleltcın bir daA· 
~~ki &oklere sivri kayalarını u· 

dar 
ını.r, tA dtı>tm yukanya ka
ııorn taştır. 

)-atla ekınek sattı~ n fi ·atla barile-
hamamlı Ramazan, faz.la > sah'b• 
. ekmek saıııran Halk farına ı ı 

Nn~ ' Yetı·m ek~ik tartılı ekmek satan 
a)"&Zı • • u ı Kame-

lstiklAl farını sahibi !;h::• •. :~ydar is· 
siz ekmek satan elan üddyı·~iliiine 
pir Milli Korunma ın eı 
verilıniılerdir. ----Elazığ'da yoksul okul 

talebelerine yardnnlar 
yoksul okul talebe· 

Ellzığ, 3 a.a. 7' ed 
5

eçen yıl oldulu 
dni konllJll ceaııf yoktUl ıakbefe sıcak 
gibi bu yıl ~ ~ınumi Müfettlı Korge
yeınek 'Vermei'C }.lrd<>Jan da hazır oldu-
neral Abdullah ı r 
tı.ı halde lJugUO b~aın $. İçinde 22 bin 

Ceıni> et geÇell. • 
icap yemek vennııd· 

~---~-------------------------------------
Bu earp dal:lnr msaaıa ilham ve

rirler; bunlar sanki <KU.CUk A&Ya> 
run (Altay dqlan> dır. 

* 
GÜNÜN GÖLGESİ 

k 
Ovalar ılnsanlan eritir, da.'ha çok 

an.ştırabillr. Dal;lar oymaJdann. 
kabiylelerin bcnlıtını daha çok' ko-
rur. 

Hakklri'dcyim. Bir tanıdığımın 
soyadım öğrend rn. "Artuş"tur. 
Bunun CHAkklrl> da. cva.n> da bu· 
lunan bir oymalı.n adı dahi oldu
tu aınlaeıldı. tık duyduitutn vakit 
bu kelimeden bir teY anlamadım. 
Bunu (ErtU1) diye de IÖYllycnlcr 
Vardı. 

Aradan blrtolc zaman geçmlft!· 
HUaeytn N Orkun arJcad&flll Or
hun yazıUan kitabını okuyor· 
dum.. GözOme <Tarduı> kab1Y1~: 
n1n adı Ulllnce hemen c:aaJdCAri 
Van> da bulunan "Artut''lann t>uı;· 
lar olacağını dUıUndU~ .... ı (l~n 
yıldan daha çok vaJctt ıı--·~• ın 
<GUltek!n) anıtındaki ~e111!':1mıs 
ba4ında yalnız <T> harfin n ı;, söz 
oldutunu görUyoru-z: hattA u,ene 
biraz daha detı.e'bllir ve 
TQrıldlltilnU kaytıetm~1 1'{lrk ya· 

CTarduş) s6z,Q <En , Jdt&· 
zıtlan> adU ıt. N. Orku:Sun3., 52, 
bınm blrincl cildinde ekt~ir.' 
137 sayfalanndn gcçm l k ookUZ• 

Doğacak dünyayı 
düşUtnürken •• 

iL yo~.ARIN kantnl emen lO~ 
d r*lar utıünden. yaıan, ycru 
lWA bir diln>-a yUkseleceğinde tUP-

yoknır· Muazz&lll bir .ı.wııl.er 'V~ 
be der yıkılıttna ,ahit oıacatu. Hu-
kıyııte -•· Bu l d-kUınler altust ola.,.... ~en .• un)"a, 

iki eskı~ini araıuracak. kambalır bel
~ de, jıuanJak için daha bayırlı ya· 

rınlar açacaktır. 
ihti}ar kurenin gorüp gcçirdi{ti bo-

~maların en d~~tli~i, en ko~un· 
cu, yerden göğe dıı.ı~ıı küplerı.n al· 
undakini bir kere yerınden oynatmıı· 
ur. iu~ak, kopacak gümbürtüyü 
se>TCYlcmi>e hazırlandı. 

Bunu kiın bilebilir? O halde ne 
fazla kara g.'irü,lii olmaya, ne de ya
ranın dünyasını bir gül bah(esi di)·e 
düıwuneiic sebep )Oktur. 

• 
ttld rahat ~; bayat karanlık 
zindandan faıtwz_ blr 

Fakat bu kötümser .J:..n L-. 
hında irad _. uj, nayal )'0-
ınW :_:: ıtımız torluldana ıaham· 
....ı. .,,.n elimb~ki IOll kuvveti de 
,...... etmek tehl "k • sinlik ı ~ındedir. Ruha bez· 
lecek ~ eW.i_ ~mi içinde, ge
lukwı ~ ~ıt kesen bir )'(Jlc
cıele etınenıit mi? ıçuı, Atkun biraz a· 

Falı.at, etki dai 
çal, bir etki hasr ma :"mışur. Her 
da hiçbir yenil"k )'1Tlu1tur. Bun
it kapayıp llt~I~ ~ yenilik, bir ça· 
!erinin lftliılik •e ('an ara hldue
det ve tesiriııdedi yaygınlıfında, 11d· 

c...: "Y r. _.re ok.. hılt 
yic Vehbi de haldeo ilhamı •eren Se-
hauetliıldir: ıilılyeıçı ve eski 

811 ""'"'" ,,;,;,, $•"'1• iöbru V: Jtı/tl ıusd enıı 1oı, 
- ... ii '1i:i ilnn 

Yannın yeni dün 7d. 

tün olarak bir memlekete girer. Biz 
de, ma<lemki, şimdi Avrupa ve Ame· 
rika mcdcni}cıini alıyoruz. Onun tek
ni~i. bilıcisi ile birlikte bu türlü he
vesleri, tenu)'iilleri de girecektir. Bu, 
kıçınalmaz bir ıe>-dir. 

Bu da havadis mi '? 

Vqington'da ttbn bir yangında 1"11 
kiıiye yakın ölen vannıı 1 

A)lardanberi, Avrupa'nın ve Ameri
ka'nın m refahlı memlclc:etlerinden 
gelen haberler, oralarda lüks denlleo
cek her SC> in, ifl<arrin ökçesine, av 
panıalonuna, l"o·lerdclc:i mobil)-alara ka
dar kıldıraldıiını, )'asak cdildi~ini bil
diri)m. 

Fakat biz, hlU, lüks resindcyi2' 
Yerli kuma,tan elbise, Şile bezinden 
çamaşır, Ka)~ri dolrnmasından rıiia· 
ma giymclc, hlU, birı;oklanmaz için 
ayır sayılı~or. 

rett?##Jl 
İSPANYA 

Sima! Afrika'nın müttefikler, Fransa· 
?10 ~an~!nın da almanlu tarafından 
asgalı uzerıne İspanya da taraf 1 • ko k • . ıaz ıgıoı 

rwna ıçın a5kerl tedbirler almala 
karar vermiştir. l 5pan)-a nasıl bir yen)' , 
A$11fıda hu sualin ccvabmı bulacaluı~:~ 

hrı:ın)'ll, Avrupa'oın en bausan-'- L-
t d d . k . uıa, .,,,,. 
e dr u dara ıle (evrili olan lberik ya. 
rıma .asan a bulunur. 8.ııısında Ponc
klı, $ıma.1 doğusunda Fransa vard F .d p• ır. ran. 
a .an .. ırene dağlari)le ayrılmııur. Yüz 

ölçumu 500.000 kilometre kare, oüf 
22,5 mil)"OOdur. usu 

ispanya, bir ıo.iraat memleketidir. Bu 
memlekcue nudenlel' de toktur B k 
kuraun .Rüm- . d • a ır, y ' uı, ova, emir tok bulunu 

alnız maden kömürü azdır. Sana . dr. 
ıarıdan getirilen maden köm tuneyı N. ~· 
lıdır. Bundan dola} a una d ~· 
k 

,__ Y ruz enız 
ı} ,,....na yakın ,dıirlerde geliıebil • 

ti~ m* 
lspanra'da demiryollannın u• 1 ,. ı.·ı . Lun u,. 

1 ~:000 .. a
1 
omcır1~-dır. Büıün haılar M 

rıı ce tos> anar. spanya'da 00 bir 
siı~ vardı_~· Bugün ispanya'nıo el c 

~ef 'k~ som.u11:I~ dvardar. Elinde )-alnız, 
n rr a nın ııma ın e Rif memlcl«! . .1 
Atlas Ol'}-anosu kı) 1\ında .. Altın -~·11·~· 
1 1 G

. , • G' ,....,ı ı' 
spanyo ıne sı ve .... ıne körfez.inde bir. 

kat ada ~ardır. Butun müstemlekeleri 
347.000 .kılom:~e k~mlir ve buralarda 
ıncak bır bu"u"' mılyon nüfus vard 
Kanarya adaları da lspanyı'nındar. ı:: 
patl)"a, )'i*sck yaylalan, bitclc: ovalan 
zengin balları, nar ve portakal L.L ' U«IlÇe• 

Bu yangın, eter bütün düıı)"I ajanr 
!arının "!heyecanlı haber,. darlığı çc!k· 
tiği barıı gunlerinde cıksa)odı, "imbİ· 
lir, gazetelerde ne iri puntolarla yr t 
:ulır, kaç ı:ıne r~imle sll~lenir 11t 
hunu okuyanların, nuıl benz.i eıardll 

Bugün hu dört .aıırlık haberi: 
- Bu da ha\-adi mi? der ~ 

bakan ve hir infilikla birkaç bini alo' 
düren akınları anyıuı gözlerle oku~ 
ııctiyonız. 

Yer yüzü ve insan oi\lnarı fcJlkeC 
toptancılıiına öyle fena alışmı,c-ı ki ... 

T.L 

Kaymakamlar 
arasında yapdan 

değlıiklikler 
>.yaı kaymaknmı Fazıl Halllk'Un Jıl' 

dıWnadcnl ka)makrunlııtuıa. H~ 
knym.akanu llnkt Kankı~·m Ol 'ka)'lflll" 

kamhtıruı, &ın1cnlll1' ka~aknmı s-' 
dıettlo Ertur·an Onyc ka)'mıakıunhll'1"'° 
A4arold lknymnıaunı Ş..~lk Yaear'm se~ 
kamıabnıtıtına. Ccrede lcıl)Tnakaml 1" 
aan Kaşa•nm Pazar ~alcamb,-. 
!'azar ka)onı.n1<ıırnı na.im ı llbu'null O' 
l"l'de kBYma4cnmlıRına. Bclılıilıt ka~ 
ıru !t.ını.tılm TcvCik Kutla.r'ııı ~ 
kamıakamııruma, Akc:ı<tat k~__.. 
Muhsin D<>4'u'nun U.."!ılsnJ ka)'Jllll~ 
r:mıı. LA ııecilct kaymakamlı lttndnn v'*" 
lt"t cmrinde o..nruı Nuı1 Yrtmaz'm 91" 
hz!ıyan lııtma, Tatvan pi' 

l.'t F\ınt A)l>er'tn ~ 
td ka)m&kamı Hatdl' 
kll)'lllntıam lı Ama. Jlll' 

Kemal Onat'ın Ol' 
kmmnbınlılhna, Fataa ~-

lxı.r'ın Gürpınar kaym ~ıtl' 
hllııa, Ger<: kaymakamı HutQır1 /.~ 

Jeriyle oldu~ gibi, ara !ar devrinden 
kalma kıymetlı sarayları ile merak uyan· 
dıran bir memlekettir. 

İspanyol dili Fransızca ~ lıalyanoı 
ıribi llıin kökünden gelmedir. Ceou A· 
merika meınkk.ederinden çoiu lıpanyo). 
ca konutur. Bır umanlar İtPanya'dan 
Türkiye'ye gl>( etmiı bulunan yahudaler 
lıpan)'Olcayı Türkiye'ye de aetirmi,ler: 
dir ve buııün Tüı4tiye•deki yahudilerin 
lconuııuklan dil İspenyolc:adır. lıpanyol 
edebiyatı dünya milletleri arasında eok 
tanınmıt bir edebiyat l\lmamalda beraber 
hususiyet ıaııyan bir edebiyattır. Cervan: 
tes'in yudıAı Don Kitot kitabı büıun 
dillere çt>Vrllmiıtir. 

1 n'an Kul'e kn)'m ı n11. ınuıot" 
k ın amı Hikmet Tonıruc'\m Sa!'lıt"' 
m11J kaY7!lnknmlıl':ına KUre laıymft)<llııı' 
Mnclt ÖZımt'kı C'.en:ut kllymn'lmmlttııt" 
Tefemıl ka)'l'naknmı Mefahir Bctı1(11"' 
Solhan kıcymnkan'ılıtmA, Hafik lal)'ll'll' 

kamı Uitn n nııöl'ün Tntvan ~ 
lıtına, D~ıı.n k8.)'11lnkama /.vnl y_..,ı""# 
Yük8ekova knnnakamltihna. DııdaY ıpf' 
mnkamı Hilmi İll<'a'ıtlu'nun JCa,ra)"l';ı 
kn)'mıt'kııtnlıl':ıruı. Ş. Kanuatnc Staymııi" 
mı Tul"lıut Ik>o.ito"nmı rervart 1t8&"1'"' 
kıımlıtına, Sunaurıu kll)mflkllrm "J.rl'. 
Dayanc ın Fota ~-makam ıtana. ~ 
ka>'rnakamı ~ ~·m Bestı1 -" 
ma.kamlıRıM, Kıı1catac ~~ 
Hamdi lJUlt>UUtaro'nm Fa.t.a ika~ 
lıtına, Sıvu mektUPC\lllU A1rlıh '/~ 
mn Bun'lur mdt'tınll:Ulu~ )(~ 
metctut><;:usu ŞCl"C"( Awıldrz m 
m<lklull('U>utuna. Malatya me!rt 
llııhn ~ı·ın Isparta mdct.Ull('U 
:uı m<'ktupcusu Nuret.ttn özeıcrı' 

arq mc<ktuvcululhma, Mazıdatı ~ 
'Tlakamı ?..elet AtaBOY'WI Ma'kltll'l lf'P'"~ 
tupeu Ult\ına. V(t(llHk lıevaum nılJıdll~ 

rf 
• d M ı· Kerııaı VAnlK'a•nın Ve'klllUc MlllıaPI ~-~ 

T e 1 e en a ıye ::ıuttı M>e mUdllrl1ltüne. ~ 
lllll"t1 müdürü Ekn'm covt'I" 

!1 !"l kaYTn ılmmt Nccdt't Tıı1111!'11' :r--mu•• fettı" cler•I ı~ hUlru'k 1411er1 mOdUrlUtQne, ~ 
van ltamıllka 'lffld/ 

Beşini.'! 1Jtntf M,ali>e MUfetUtleri1'. tır. mhtıM nakilleri yapı 
}ltık )<ntte tlıyor, hem de cok 

yol Q5tUM r"5 ) rlerdlr. '/Uksek. 
ııuzcl >ııradt~1mJ

9 
1 r yer yer uza

kOC<I g5~ c ı-ı za,rnan tepesi az 
nıP gidiyor. [~ tep<' bulutlan 
çok Jcllrtı, slflS dıı~ı> insanı ne ka
delen (Silt>hAA ()}dcl ve bağlnyICI bir 
dllr kend ne C 

d 
ar kin, salrler lçln bu periler 

ı~anndan Ustlln, bu kadar 
VE! zengin bilmem b uzun 
lunur mu" Gezml aska bir yer bu-

b 
·• Yoruz, trörmQyo-

Hepsi TUrk olnn Kıı1:tfrkC11• Bııs· 
oğuz. Tarduş, Tatar. 1 ıcnblY!l"l<'r 
mıı, UygUr ve bM}ta .vıı~ı JUyle 
<Cin> ı.n her znnMln Y ıer!Ylt> b r· 
ve alttan alta 1canstırınt' yazıtlarda 
birine dQşınOslcrdtrb tiW ~örUIO· 
bunların nasıl olut> 
yor. ın terdir. YBZlt-

tldnclsl - (B.,.rD d TUr"klcrdl'n 

Du satırları hana ilham e<kn, Ana
dolu'nun bır kölC'inJcıı bize gw:el eo
serlcr )ollı):ın \ dıbi Cem Aıkun'un 
''Yok,. baılıkla bir ıiiri oldu. Üstada 
gope, inandığımız ve bağlandığımız 
bütun kı)mc:ılct daha ıimdiden yakıl· 
mışur. Eski duaya kalınamııur anık.. 
Eski neşe, eski dem, o ılık ve aydın
lık lleııı yok." Günlerin ~i ve 
gündüzU dcğişd, Wwu1l aydıol.ık ,.ü
zü karardı. 

yet, iyilik, fazilet .. -asında hlkimi· 
P~ya mı l~tir? & dostluktan 
bic ter olur. Sair dııtı .' korkunç 
tan ve milleti ~ 1ta a ıımdiden va· 

deoı B. Arif Arıkan, Ekrem Turluıy, 
Sıtkı Yırl'nlı, Cevdet Kllrkan, 1111~
ytn Kunter, ŞukrO Dirırili. Sami ~eh
tıenderll'r dorduncü sınıf Mnllye :!ılu. 
fcttlşliğinc terfi ettirilmişlerdir. 

P. T. T. nin benzinleriııi 
satarken yakalandı 

lsta•lbul, 8 (Tdefon) Po11tn ~; 

varııJctır. 
1 

verimli, bitek ycr-
0, çok ı:: n ş, Uzcldll'?. (Van s:ö· 

ruz. llmlyonız .• <Bitlis) derut bl 
llham keynalhdır. Burası "'ln ... _r 
tanlar yazmak ..,, ...,.. 

<Bltllt> deresi ~ır. Yerzılt! 
dur kl den!J:den ~ ~--•~uytu
ğu halde ~ v y ... .._ oldu-

!ara göre bunlar a. sııYfa 60, 78, 
kuvvetli bir kav1Jlldi:-ra1ıncıa adin· 
180 ve kltablll bat 
n gecer. !lktn denürYOIU 

ıı-nda toplanıııtır ~""' her tevi 
bet on f ullftsize · fantıı butrün 
bu kadar muazıanı ~olmasa, acaba, 
mi? Ba da IİiPhelid. hükme Jeller 

Her h ıı.. ır. 
•~.ne alc 

Hakiri ve Mardin' de 
resi ambar mutemedi Tevfık sne

11 

den dUn trsllm aldığı benz111le 
~Şnrıda s:ıtırkrn yaka!Wımış vr ~I 
oruııma mahkemesine verilmif'I 

ıer. ovaıla~,;ıı ~ır güzellik!. onun 
Hl> t>cll ngl bir gUnes bn· 
ınaısnU\vl bi~;cynldızlnnnrnk sarı 
tuıı. tıer Y"' el kahsı vardır ki 
pırıltılaı:ı ~~ <'nın ruhu erir. Çok 
kanısın n v uçmıtklnra yara· 
ac"'k lftr vt>rl u.stnnde • kO· 
""1 -zo~rc~ ~ıış Y1~ınlan• gib cam;, r:'d-ıtgnJnrın ö..-1<' lnMll1 k~ 
~ırrl vn"<iır ki ıöılCI' eşin 

vardır. NarlllTdan tı:~ a~aıcı da 
rnk CD!yart>a.kır) a kada oı>ara-* ?' l'etlrdil<. 

(Vanl dan ötelerde Y1l 
lar ardında CHakklrl) llızeıkae>t dal· 
da bir yerdir. durum-

(Zapsuyu> ken&nndarı 
ıa. yaya olarak btle • detH at
Yol u çok dar ve UÇuru~ aor Odlllr. 
yıl yal n12 bir il)' acılaın Udur. Ht"I' 
da yUklK'k daittann iW. 11~la >'Olu 
~l' ki <'Kwıd.I> ....._ ~ 

(Dlyatba.'kır> 6 Y a(İı (Bısmil> • 
ooyunda bir J<a~~;f,,1e ıteJIP bura
d!T. sasmlllcr v:e ki..abaYll Itably· 
ya otur:muelar rınJ.tlerdlr. Orndn 
ıcterlnl.n adını5V~anııerc bcnzlycn 
ınnntan eski ~ır: blrl\Zlcık öğ'rt'.'n
msanlar da v 
dlm. csf!firl) kıısııb:l--'Qn-

tkn.nctlcil • bU adı yftdıl"f(ıı.ma
<tan St('!Ç'.'rlc"~mue da böyle bir ad 
dım. Nıısıl 0 dll8ilnu'"<1Um. Ne J<a
)(a].mlf 4JY;-. ~ Ancii ~ada) 

VkJ.m, ~. 
v ...... 111111 
l>~sıl11k, St1Jlli 

lfılt1' f>iır"'·· 
l>inı1n11z e~d ol"" 

f.:ilnsiz 
;.u.1.

Devam ediyor: ha,,.C bir ~ındür, 
ıtnıP eııi, 5Önuyor, ~en pinltt, ıııe
çenlerdco bulutlu g~· üki -. 

aceleci olmt)'a)ım • ne kara ai'ıriltce 
feY olduiunu ctah H~e Pllranın her 
edince, YIJama ~· lrilıw;kn kabul 
~ Gıtün ınanev· 1 

ve tahammülü 
~6n inlclr etmi i kıYlnetleri, ıop
man dünya }'(iıü~ ınaı mıyız? O za. 
l\lıntıktarı ~ med .ıirülttin odalı 

taılllar ücretli 
~11pnaya tabi 

Toulon'dan k~an bir 
vapur Cezayir' e geldi 

Koordinıasyon hf'Yrif reni tılr karar (' al! HaktcAn ve Mamin Vallllklerı 1 tuylr, 8 a.~. - Cer.ayir r..cl1 ~ 
ile ıd lye<'e0c mıddt"ltri taşnnajh ~~l li&hırlıki yayunım\B, 19:!0 ıor1' I! 

-r(lr. rnd k srıcuk tnr-
Ya <Ahlllt>. o n ""htlrr Sel· 

,...da .wrl tı-P"ll kllmvd .. - h • Önce 
tı* ~ onlardall a a 

Ke "' ltaıır mı? 
mal z. GENCOSMAN 

iti• e y b!ltfln tıı.Şıtlarrı li<'rt"tll çnlı~ ı:nnre vapurunım Toulon'clan 1' 
:.i~ııa.& t1&1ulmuuu kaıbul etmlftir: l ~r. CezayU'•e a-elıdıfiııi 

i 
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İ talya 
hava akınlar1nı 

e karıı müdafaa 
f: 1 dbirlerl alacak · 
~ -< Rarı l iocl tayfada )-

1 cephe derirıUtlıne taıızlm olun-

CS. Mtılrlerl tahlb-e etmek ve 
d tılmak kin aon -.aUn bek -

ını Kalyan batkUmandanlı -
r1ca etti H'4: ldlNe, FraıWa'>a 

lalenn bu ~ cabutc almaca -
nmı)'Ol"du ltatya traıwızlann Alp 
ııa hOcum ettlt1 mmarı. ~ 

vt! ırfftlk AkNnk'de vı*Ua se
h rpt~ eok mmıım olan tranaız 
kuvvet~ Vf' donaıwnuı oklutu 

" l"lı)'onlu Etl'f' ltalya FraMft')"D 
~ dım-tnl vunnu. oı.. dahi 

h rkadaılan bunu teelim e
hlll nda ae ml'«ted r. ttallvan 

den w hava uıkert b1 lillüıla -

111 
Uk bulundutu ve b1 idal'e olun -
Zllman, dünyanın en t:vt uıkerle • 

ııı.... ~mukavemet vw Mkl. bakı· 

~.'-' hanırı bir m~ 

t aa mUJeUne ~. ,.ıım r -
r..ıa oldutundalıberi det1l fakat 
etin tıqmda Glovannt Ck>ltl.U ve 

lıııı._. ~ Vıttono DnaDUelıe Orlando bu • 

~ zamanlanl dahi lnldlatl k'1n 
.....__ - yom.um ~ cablllaD 
.~ JlalıCIN)dlr. ~ "' h•, ~ 
~ bir ı ... detti. Jlıılmt AllÖI Sair
~ mwönl ~ .... -za ft 
~ nıhlu bir mlUet ~ -
~ra.......-~ 

',. .... duMI'* lıiılJert tuıdılt
taı._ ••J• '* wrette ~
-~ kal'9I arlc lıUtımıadUı tık 
~ llıUMnele, UMrlkalıW taratın • 

lrapılmıttır AllM'Mkalılar, ıtaıaı-n • 
•YnlP&lllU' .. b&U& ~ 

iti !hor tta Jyıınlıa.r arumda faltdar 
ınııl( ı.temtıtı.nttr. ftatyarıl&r. Am1-

T'T'artok>"yll .-nıe olan tnslltıı A· 
Horaıce Ne19m'U mwananuelar 

.. Tek bedel savaımak,, 
~ kal'll k belWUMMn IW'P 

Her Ulrlü )'anlll ..... • 

en tecerı1ide4meık IAzımdır. Zira 
a ııvtıar ve baelD olaDJ&rla ..,. • 

~. 

a dil yalnız sQ.-J -u.rıa il · 
ed im• ıuım ..ııııttı huıtaııdeJd 
t Y&nl!ll.u". 1ta.b'MI nıw.u .... -

dan 111 flııldr ...ııaıa lradar 

• SÖ1'111«nı.tır. 
lılueoMnt '6fle Mvam etım1iUr : 

- Tanı be*ftmn euctur· Savatnıd 
.._ lt.ıı.. ~ A1mıınya ııruandald aıtıa -
~ ailndfon lfÜ1W' dPrln~tdr· 
4ıt- bQ "'1 mUlettn ttı\vuı um da" • 
..._ '>a.nanı.r fae19tl1tl yılı!nUıll lmt:t • 
~ w ~ kutl'tUSCl@t1 _. • 
......._ - • 80l)'llllzm. rıııtlntımı w 1'ölnın 
~~· kleolc>!Hf'f'lnı1<>n kurtulmut 

"' ~tlı!ır vt! ~·t'!'t~rdlr. 

7'eırii meclisin kararı s Aııu.oıını bundan IOllft ille ktnı 
'- bir tnatttz N9lu bUllUMll!da ha.YB· 

~ lnwnuı IAZUn "~ttnı. bir in • 
-...:-_.,., ueun Venaydan on kat atır <>
.... ~ lillyk.'IDJI ye eö>1e devam et • 

n ~n _.. hu1lln J9llllZ 
'lctn clPttı nı..ıı.r ıcın de ya

ı un .,.ww:ını 8ib'lemtıl ve tö>'· 
9UT' : 

Bu auret.le ıntı11ıertn fedekl11tklan 
l.mf'l'nll olw zatere kıı4ar ea 

ırı il nlAnı eml"Pd91 bU &101«· 
,, lıtz - ~ fftll"e itaat ..,.,,_,., 
'1laı\ nln nutlnındul eonra m«U. 

9W'9ttnl tuv~ıeıtlr : 
"- vatanın bO«lnlGto"" mO • 
_, bOtOll ~ bhraman 
.. ..,..,... hAtı..-ı aururta tt 
..._r ""' bu an• cllltmuun kert 
.u .. ,., .... ,, .. Nft«111Uttne bir .,.. ........... _... 

Amlral Darlan 
devlet reisliğini ve 
başkomutanhğı 

eline aldı 
Loodra, 3 a.L - Cnayir radyosunun 

bu.ıriin bildirdiiiııe göre amiral Darlan 
~ler reitlijini, Jiyasi idarenin remsili
ni ve kara, hava, deniz kuvvetlerinin bat
komuranlıjtm üzerine aJdıjını bildimı 
bir karanJIUIM')-i oetretmişrir. 

M. Eden ne diyor ? 

Londra. 3 a.a. - BuıGn Avam Kama
rasında, hir -ıe cev&I' verm M. F.drn 
amiral l>arlan'ın Şimal Afrika'da hiicu
mer rrislijirü üzerine aldıjına dair yap. 
rıjı beyanın hususunda Bu)ilk Bnıan)a 
ile hiçbir hıişarede bulwıulmamıı oldu· 
iunu 50)0leıniııir. 

Bir md>u9, bu ınnuliyetin münhuıran 
amiral Darlan'ın phsına mı aiı olduılu· 
nu )oksa bırleşik milleıler camia,ana da· 
hil dijer her hangi bir devll:ti de t&ah· 
hür alıına ko)'Up koymıdıjını tormut· 
rur. 

F.dm fU cevabı nrmiırir: 

Benim bildiğim bu itin amiral Oır· 
lan'ın ıek rıraflı olarak kmdi sunuha· 
undan dojdujudur. 

Yeni Gine'de 

Japonlar Gona'dan 
öteye atddllar 

Melbourıw, 3 a.a. - Cenup.ban Pasi
f ilt'ıeki Muırefik kuvvederi umumi ka • 
rarglhının rmlljine göre, topçu ve hıva 
,ku~eıleri ıarafından desreklaıen MUı • 
refık imaları, diıtmanı upbcsiniıı 1<>l c;e. 

nahında Gona dan öreye aımıılardır. 
Muırefık kuvvetler, simdi, burada, t.ahil 
boyunca dÜflllanın Sananda'daJu merkez 
mevzilerine dojru ıı~rlemektedir. Aynı 
zamanda, mOttefik kıtalar, ileri hareke
ti anasında aeride bırakılıııı mibıah • 
kem mevzilerin remizlenmnine devam 
etmek redir. 

Sal ceoahra ise müıra kıtalar, Bu
na'ıua keoar mahaUeleriııe sızmıtlardır. 
Denize doiru anJaıı japoa kara kuvvec
leri, (ok tiddedl muknemec aöstermek
&edir. 

inalltere'de oenıı 
bir sosyal yardım 
planı hazırlandı 

Londra, 3 a.a.. - Slr Wllllam Be· 
verl~e Bt>yaz Kitap ıekllnde nesre
dllen önemli bir veslka)'l tamamla • 
m..ıır. Kendlsln1rı de aöyledlli alıbl, 
bu proje, At11111Uk ml8akı prenalple
rinln rt"altte alanına konulması te -
ıebbUsUdilr: "Bu tekllıflt'r, hükUmetlfı 
amacı bantta da, harpte de .-ner 
l(ln ean ve teref detti, herkf'8 için 
aaadet oldutu kanaatini tıöatermek· 
tedlr." 

ProJe lnuınbk muktıdderatının ıs· 
llhına dotru dikkate del« blr PY· 
ret t kH etmekte ve l(tirnal hlımlet· 
!erin ~llAtlandınlmaslllda de-mok· 
rat nwmlek~rle blııtka memleket
lere dalma 6ncQIQk yapan lntrlltere
de daha evvel tatbik edH.mlf bulunan 
tedbirleri mlklataa etmekle berabt'r 
bunlarda MMlı delltl:kllıkler vllcuda 
ııetlrmektedlr. 

Tatbikatı ne oluraa oı.un, sosyal 
ilerlemelerde bUyü.k bir merhale ola· 
rak müracaat edilecek 01&11 Bevertd· 
ııe plAnı, tallhslzıth, lpl:zllk, ıee yara· 
mazlık, hastalık halinde ~r fet'dtn 
temhwlt altında olmMuu •tlamak 
lçln bütün c:etlUI ılııorta kollarını u
mumil"tlrmekte ~ blr araya topla
maktadır. Bu aureUe, ett>r herkee 
U)'Ulluitu takdirde, AtlmWc paktının 
prenatplerl, bu kadar ııenı. bir pil· 
nm ger<:elcletmeslnde zarurt olan zor
lukl6J'll ratmen, tatbhc lllhaaıne ırtr
mll oleeakbr. Bütün ceeitll alaıorta· 
ıann bQtOn tehi kelere kaqı bl:r ~k 
ırarantl h llnde blrleıtllrllmal, ıMSle· 
tın tehlllce-lerl, Ocret ve it neYI ne o
luna oleun. hericecbı ııorta hlzme
Une mOsavl nlsbette fftJraklyle yapı
lacaktır. Ru.ya'da kabll'I edilen si • 
ırorta ıdstemıl ne eeaııh fark burada
dır. RutYa'da stıorta edUen hastalık. 
llSIZllJc veye batka ae~lerle kendisi· 
ne verilen para kin hh:blr hla.e ver
memlftir. HayaUannı ıu veya bu 
tarzda kmananlann kMıdl ılırortala· 
nna ı.uraJd bwılara lelerini ffCJllt'k· 
~ belli bir aerbt'tltllk verir. ÇQnkQ blr 
lılll1 sonu tle bıwkıı bir ı.tn bQltuııncı 
ıu·&S'lndald deıvre 1eta1~e dtltmeden 
~h'flebRlr. 

Bevf"rk!ge pllnına ~re. ıanaylln 
belll bir eubeS nde uzun ıUren bir ıı
alzUk tıaltnde, ıtctler, yeni bir ~m 
vaaıt&ll bulmak iOln. yeni bir il 61· 
reneb leceklt>rdlr. 

20.000 rus esiri 
açhktan ölmüJ 

ZOrtcll, 3 a.a. - M~ Mentıer'helm, 
FtnlAndlYa'da ~ 000 rm eatrlntıı acllk . 
tan ııımoe otdutumı bet'nelmUel Kızıl • 
haç'a blldlnn .. dr. 

rını v dO«n&IUll harap edici 'ft! katle -
dlcl bir s&dd«Je yaptJtı bOcumlana kat 
ıanan ttal7UI eetıtrlerlnl ve bu eeldrle 
rtn tıaamı ..ılmtar Mecl1a. ltal7an mD
leUl'llll ~1mas bir p.rer sa~ •
VMm&k 'ft! m111rıı'Vfmf!t Phnllt ~ 
... llatl ............... . 

L ON DRA'YA GôRE 

Tunus'ta durum 
memnun edici 
Akdeniz' de 

Mihver'in 2 muhribi 
ve 4 gemisi batırtldı 

Londra. 3 LL - Şimal Afrib'daki 
Muuefik kuuvveıleri umuaıl brarpJuo. 
dan resmen bildiriJdijine ,&e, aırıeri -
kan bomba uçakları 1 uous bava mey • 
daıııoa son 24 taal :uırfıııda bet akın 
)'llpmı$1ardır. , 

Tunus'ta lllrlnd Ontunı.m, teflt>Lt edi
len proırnım<lan dalına ileride ve duru. 
mun tamamlyle rnannun edici oldut11 
blldlrtl1yor. 

Amtraıııtc: Dalreal Tunue'ıı ırldm bir 
knMk-Ye yapılan hUcumlııır araaında 2 
dUtman destroyertyıe 4 Uearet vapunı

nun bııllnldııtını blıldlmıektecttr. Salı ak
ıaını yapılan bir anv .. la Quenltn adın • 
d k1 lnırtln cıeetroyen ka)'bedtlmı.Ur. 

l ngiliz deniz kayıpları 
Bnbrtye Nazırı Mr. Alex.andel' Avam 

Kamarruıınd be;analta bulunarak ŞI 
mal Afr1ka ya MUUeflk kılalan çıkan

lırken veıiloo kayıplan blldinnl$tlr. 
Nazır. tnırııız d«ı1z kayı.plannın pe« 

az oldu{rlmu ~tlk}.ell ııonra itatı • 
dakl mkamla.n vennı.ur: 2 muhrlP, 2 
korvet. 2 kotra, 1 depo ıremı.sı, ı m~ 
ucak ırernıaı Bir Hollanda muhıibl de 

ka)1>edllmlıtır. Düernan denılllaltılarma 

)npılıuı 30 dan ruıa hücum muvaffak 
ohnuş, düşman Mrıolzakılan b&lınlrnıı 

yahut haaara uıtratllm .. tır. 

Fransız resmi tebliği 
Londra, S a.a. - 14 mımaraıı sımaı 

Atrtka fnlneız tebllt! : 
Beklenen dl1"1tan bGcumlan FNıa 

kl!prOıııQ cevreelnde yapılrn'-8 da ate • 
llrnlzle dUTdunıimu«ur. 

Müttefik orta bmıba ucaklen don 
Otleden ııonra mttwer kuvvetı.rtnln e • 
tinde bulunan Elaqutnel ta.n'llre mey • 

d nına kartı bir akın yapmıılar<tır. El11· 
qu nal Tun118'Un 30 kıllomf't~ cenup • 
dOA'U8Undaı1tr. Yenle l!fl ll7. eUI kadar 
d{lfl'Ul.n uçntı bulun<hıtu aörOlrnO.tUr 
Bunla!'dftn 9E'ktztnin yalnldıtı btr pllo • 
t\MI lfad8trıdm anlatılmıttır. Dtter Pi· 
)otlardan bazılan ı.e 12 dll9muı uea • 
tının :rakıkhtını w bir mOhtmmat dP -
poınına 1-..bel olıkııtwnı 81Sylend.ıerdtr. 

K ahire resmi tebliği 
Kahire, a a.a. - Ortua.ı* tebtıtı : 
DQn Elaseüa doia)"lıannda deY!Ve~ 

ı1ml:dn taaJ1yeU dlPvun eımı.ttr. sn • 
Da)1aı il7A!'rinde düeman ha va ta&Jıb'lııUn· 
- harıt bir a.rtm& ~.Av. 
eılarwnls Mr ....,_ bcımıba aceta dil • IOnnOI. ,....._ _.......,_ .. 

Mınel'lldllnllıt :uıe Uptnde I* _.. tıah· 
r9Jetnıleı.dll'. 1·2 ...__ .......... 
bomlıa oe:alllıılnm• Trablıua'a hlkan e
derek nhtmllara Uım tmlıet ~ • 
Jıentir. Bir.ene ve G&bN de bomlıaJıuı • 
mıe w '*' ln!ft ~ ıııt.-. turul
muetur. ~ aece SlcllıYa ~lannda 

~a dotru nerlemetcte olan b(b11k 
bir aamıç vaııuru bir uoatmuz tantın
dan torı>Ylenmte ve yakılmı.br. YuPıan
ıtıı.ıd bart*lta lılt1r&k eden t>UtQn ueak • 
lannuz 08lerlne d!lnmüel«'dtr. 

Amerikan deniz kayıpları 
Va..tn~. S a.a. - Batı~ Nzırtılh 

Bir ok uyucu 

mektubu 

Okuyuculanmu.dan Bll)"Ml N. K. 
ııarr.eteye sônderdlli bir mektupta, 
yalnız aınkarahlenn detti, ı.tanbul
luJann da mUıhJm bir derdine, hlz
metçt meselesine dokunuyor: 

"Eter, dhor. bülO.n kadınlar bir· 
1ik ol ııp b r iki ay biznwtçlm kal· 
mala razı olabllselerdl, bu mtıddet 
zarfında ı..ız kalacak olan hlzmet
çllerln de ahlAkı dtız.eUr ve bunlar 
eskiden çal11hklan yerlere Ullan· 
mış olarak d6nerlerdL ı. bRmedl
aı halde farzla aylı.it tatemekıten O&
ktmnlyen ve o fazla .,tıtı da fa
la emek harcamadan kazaıımata 
uJ~ hlzm~ Uplerlnden bGy
lellkle kurtulmut olurduk. .... 

Okuyucumuz hakaız delil: eter 
bOtlln ev kadınlan blrl~Useler
di, ııercekten. hl:zmel(llere atnıa
nntn payını vermelk kabli oturdu .. 
Nitekim bOtQn devletler 16abtrlttl 
edebilseler hiç harp olDU)'8Catı, 
bUtOn val•ndaelar blrleek> yolaua
luk yapanları haber veneln hiç 
vurgunculuk olmıyM'atı, batan 
yolcular birleşip IUtmekt~ va 
lfe<:aeler otoblltlerde sıkıntı duyul
mıyacatı ldbl.-

* * -tr Fa.kat okuyucumuz ~ mOhtm 
olan, hlzmetÇI bulamamak veya 
bulduktan IOlll'a ona. as il a6r
diliU halde eok aybk vermek de
llldlr: "Ctlnkll, hlddld bir w ba
nunı, hizmetçi butaa da bulmau 
da. evini kendi ~ ve lradeUıe 
rGre çekip çe'ftrmeyt bfllr." 

Okuyucumuzun fikrine sôre mO· 
him olan, "evlere elman lnaenla· 
nn tıbbi bir muayene-den aedı11-
melert lOzumudur." B6ylelllde ..,.._ 
naz bir eovJn M1Ja detft. .., beUı:ma 
hizmet eden kimle de, buan eok 
tehi keli hastahidardan .kurt.anı.
bilecektir ... 

Oku:vueumoz mlıllll o1anıık btr 
vaka da zikrediyor: 
~enh. suın ~ ca-

11'811 blr1ılb*1 bir hmnu, bu oku
yucumma hlemetol olum oaı. 
matı: Gz.rw manıcaat .anı.. r.lrat 
okuyucumuz kadtm11 Pi•~ 
kı:zıllılı pek bana >'Ormadıiı lçkı, 
bunoo ııebeblnl kendlalnden IOl'
mUt- Kadın eto981P .emdi: 

- Gftderbrıde bir bUUl1lr 1*· 
tur. neme oldum da ondm lmM'dt 

Ve IUIDllt tellrla _.... ... ._ .......... 

Bir ingiliz ağır 

kruvazörü ballı 
Berlln, S a.a. - Mkm bir kaynak • 

tan lltren\ldltme RÖre, Akdentt'dftd al· 
man denlzaltllan Londl~ anurından 10 
bin tonllltolu.k bir utır lnır ı z kl'\llia -
zörünil bal.nmlllardır. 

Öteki kayıplar 
R<'rlln, 3 a.a. - Reynf'lınilel hRher. 

ler bUroııu bildiriyor: 
lnıı;illıı o\kdenl filo4U 8<•n gl n)f!rdı

yf'nlden alır kanplara uirıımıştır. 
Ru ftlo Dd ıı;On ııarfında iki kruvazör 
ve iki torpido kıı' hetmi~tir. 

Şimal Atrika'suıırı ltaall aıra&ııula 15 a • 
merlkan aaker nakliye ıremısının kiQ' -
bediktltlnl blldlnnı.tr. üc ıwtklJYe ırernı 
tıl)le bir torpido mutınbl \e ı..ır desıro -
yer de huara utnun .. tır. 

Royter' e göre Tunus' ta 
durum 

Loodıra, 8 a.a. - Royter ajansı -
nıa Şimal Afrik.a'ı.la ilerı unsuı lar. 
la beraber bulunan huaual muhabı
ri yazıyor: 

Geçen hafta sonunda ıngıllz kı
taları ıımal ve merkez kelim lertıı
de a&ı r ağır Tunus ve Hıurte ıa. 
tlkametlerınde ılcrleme&e de\ am 
etmlıılerdlr. Muttefik zırhlı kuv • 
vetlerl ııımaJ clogu ıatıkametıudc 
Matear'e dogru ılcrlcmıtlerdır Ma
tcur Tuııwı ve Bı7.erte etrafındaK 
mihver mUd fularının kilıt nıcv -
khdlr. İki yanılan gelen mUttefık 
kıtalar Mateur'de birleşmek üzere 
llerlıyorlar .Bu arada Tunus ıelırıııe 
kaJ'§ı da bir kıska'<. hareketi belır
meğe baflamıttır. Öyle gözUkUyor 
ki müttefik ve mihver kuvvdlı rı 
her ikisi de Ceıleyda'd11 bulunmak
tadır. 

Amerikan tank avcılarınm ıleıı • 
teklediği franaız kıtalan ceııupta 
Lekce'den geçen hattı tutmakta ve 
mihverin Trablus'tan takviyeler al. 
masına ve müttefiklerin ıeriııine 
hllcum etmeııine mani olmaktaılır. 
Bqlıca 1ngilit zırhlı kuvvetlrrl de 
bu istikamette ilerlemektedir. He -
def, cenuptan gelen harekeli önle. 
mektlr. 

MiHVERE GÖRE : 

Tunus'la mevzii 
~arpıımalar oldu 
Mihverciler 

büyük ölçüde hava 
akın lar1 yaptdar 

Herlln, 3 a.a. - Sl:rl'ne)lka'da alman 
av \e 811\ ... tt"91< kJ"lnin hücwnlan ne
tict'Alnde dUtman 2 llıkklnunda pd< l:(ıık 

zırtııı otomob ı ve motor ü ıa.ıı ka)'beıl. • 

nıı.t r. 
3 Ukk nun aeceeı Tobnık'taJtl ucakM.

vur bat nal.arı mev.z:tlertyle Uman te • 
llltil<'ı1 boınbnrdxnıın eôllmttt.ır. 

OUtın nın Fmnınz Şimal Arrtkuın • 
dakJ lkmal limanlarına alman • lt.alyan 
11av ı u :ık ının 2 11.k'kAnunda yaptıtı 

hti) k h rlnra ııcbebl)'et ve-

tara tından 
·~ ılı l'('tle bombıılanmıt ve bura • 

nl müh m tahr1bat husu.le &cUr41rnlı· 
Ur. 

ita/yan resmi tebliği 
nomıı 8a11 ltab'an umumi Jca • 

ı arırtıh n n tebl A1 
ı;\lrenalk te muetdU bir taa-et ka)' • 

dt.'11 im 1'1.ir 
Tun ı la m•l\"er lrıtaıen :J()() 8tr al • 

m !ardır Bunlantı erasmda bir lnelllz 
ııa tcU mütrezeaıl de vanıır. J>lllma -
run 34 tankı ve 6 :zutılı otonıobUi talı • 
1 nı.-.ı im hı Ur. 

T unus yolu açıldı 1·2 Anun ırec..ı hafif bir k&b'an 
Tuouaun elll kilomt'tre J<aılar ce- ~n 1 k 11 lk> dı.ı.n.n harp aemue • 

nup - batısında bulunan Mecezel • ı1ndf>n m rekkt"P bir t~I aruında mu· 
bap geçrn perıcmbe ırünU ö&le uzerl hıı.retıc t• muetur BiT ltalyun muhribi 
mukavemetsiz 1.Jgal eclllmiııtir. im- tmtmı t r n ll:f'I' b r Malyan muhrlbl b r 
raaının ~le geçirilmesi Tunus yolu· barit knnudril torpllkımltUr Kru'\'Uör 

hava,ya u(fD'l.letur. 
Şllf 'k WÖl<erkm ıılrnan 1>(8klan, oe -

k1Jmel<te oltın bir teı;ıctle bOcum f'4mle • 
le.rdlr. Bir bllf'lf ~ ıem!M bMJnL 
m .. btr muhrtp de h1U111ra utratılm~ır. 
it lynn ~klan 7 ~ tc dll.Unntıtlordlr 
15 uçıııtıınız &k>rlne dômn('fTllellr. 

lngiliz ana kuvvetleri 
mevzilere giriyor 

nu açmıttır. Müttefikler bura:ı;a 
girmeden önce tnıiliz topçU8\1 ıeh. 
rl dö•mU. ve bu arada amerikan 
tenklan Beja yolunda tlerlemltttr. 
Dotuda •emada görülen kızıltılar 
itı,Pliz bombardımanından sonra ııeh 
rln yanmakta olduıtınu göııterlyor. 
du. Mihver kuvvetleri ıehirden çe
kilmeden önce köprUyU atmıt lııe 
de büytlk miktarda mühimmat bı -
rakm11nr. Bu suretle cenuptan ya
pılan hamle ilk beMfine varmırtır. 

Jlattef'Uderill ditfer hamleleri de Berlin, ' LL - Aaetl ....Willerclen 
ayni munffııkiyetle netkelenmlştlr. bildirildiiioe a6ft, Sirenayb'flUI bal-
Tunuı taar.-uaun ilk gtlnOnde t&e- smdald cephede 9'ikünet ftt'Clar. fnaitlz 

ri bir meydandao kalkan iogllla ~ak- . • 
'tan 20 almao uçalım dlltOnııUşler •e ana kuvvetini öocülftiıı ......ı olduiu 
muhtemel olarak bi~k uçatı da ha ınenilere alır altr sirerlcea. ~ 
aana ııtratinıtlardır. 1 Ronımel Trabhıs'rm w AYnlll9'dan Jeaıİ 
Bir m ihver karşı taarruzu rakvi,t'ler almığa muvaffak olmuttur. 

püskürtüldü Bu ıak,h-cleri biltıHsa zırtıh rümenler 

1 d 
.. şı -• Af lk ve •ılır il!hlar ı~kil eunelnedir. Mare-

..on ra, ,, a L - mıu r a n- 1 R 1•. · ·ı.: il ... 
muml kararırAhının tebllA'lndt' bil,h- şa onım~ '" ıenıp em&:. mevz er, .,.. 
rllditlne göre Tunu.ta mihver Ta· ~amık hılınde ve ruzlu goller errafında 
burdı yakınla;,nda ~en aah ~nün mafsallı ıırılmıı olarak sahilden cenu
den daha 1renlş ölçüde vaptılı ilcin<'I be doAru gİ!mt'kıe ve bir kavis tqkİI er
lrar!fı taarruz da püakürtülınUştUr. mektedir. Son derece modem uzun ıneo-

Tlınua ve Bizerte yenidt'n ıırect: ve r.illi topların hame kacılmuiyle düJOWJ 
ı;llndOa ha•a akınlan yapılmıttır. ajır karıplara uiramışur. 

' 
• 
____ .... 

' ı-~.+--+--• , 
• 
' 

ı--1-1--1 

Yeni bulmacamız 
SOLDAN SACA: 1) Bir emir, Yokue. 1&rl 
eOM&. 2) Rel*Jl ~ a.rtt bir hayvan 
(iki ~). 3) Cilt, aydınl*. vıııılukı -
nnda.n. 4) Nota. 1*ambı.lcle bir kAtıl. 
tıtr l"fldt. 15) Teninin aonuna bir ( R > t
ll vt! edilir. bir muvmıa okır, es.re. 6) 
lk1nd. Eırede tarihi lıarabeJer<kon, 7 > 
Btrdenblre, lallbln alcld. orta. 8) Afrika• 
ela btr ""'· 9> tıd ..ti hart ya.nıyane, ter. 
al btr rem:. 10> B1r et )'ftllett. ll) Kuv· 
veU! duvar, bir hayvan yavn.u . 
YUKARIDAN A.SAOI: ' ' Bir e1e1ttrt1r 
oıeo.a, tstanbutda bir r.brtıca 2> Dıkt 
1*' dWı, """4!k. S> Teni Jıane, tftwl 
tepsi, bir renk. 4) SuvU'l, ~ ar • 
kUl IS) Bir renlt. ır- 9111111UI. 8) Pa • 
muk p~ aı1aldNl&n. 7) Teni 111· 
tat edab Ski harf a.lt&lta. 8) Btr kadın 
lllnt. cesur. 9) !taret •ta tı, harelcıetl«, 
teant 111rau. lOl CaJI tıeu, k«tlne ııı 

tlAve, uralr eetıtl'. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiı ıekli 

IOLDAN SAOA: ll 8dca. a1J'119 2) An· 
....... .... 8) Jc. .....,, la. 4) Ruır, b • 
,.., 5) .uııan. reft- 6) Drllll, mola. 7) 
AZtm. Mııntaa. 8) Konak. mtl. 9) 8t. nl • 
r11. ~. 10) ı>enem*. 11) Nut._ AJlta 

YUKARIDAN ASAôI: Sutla. IU'llll, 2l 
~ ldu. S>!k. FJkılr. at 4> Kat. 11-
moneu. ın Arabm. 111. S> ArM. mart. 
n At. maJctna. S> ---. ee&. t> n 
....... ... ıoı Dal. ..... .J1) lln&Jl. ..... 

- Zaten ııeçen aene de haatane-
de çalıştım. 
• Tedb rU e'V hanımı bu Dlere 
kanmıyarak kadını.n a6&1erln1 mu
ayene ettJrmlş ve netleede kaıdJn
caAızda trahom hastalıın bulundu
ju anlasılmış. Bunun üzerine oku
.> ucumuz kaİ:lından ayrılmak mec
buı [yetini duymuı, Faıkat ona llkı 
kı trnh h ctm!f: 

&-rı yokaul btr kadm delil· 
sin İllçlanna dikkat et. KendYlf 
sık • k muayene ettir ve hutalı· 
tın ge(lp "te111 z" raporu almadan 
sa.kın bir yerde (alıtma4a fllt.n 
kalkma! 

Fakat 'kadın °'Nuh!" dl)'or pey
gamber demlyormut: 

- Bende haatalık yok. ]dedenı
ld siz hlzmf"l(ı olarak yanınıza aıl· 
madınrz. ben de 'btr mektec>e hade
me! k ) ap nıya JricDyorum, diyerek 
aynlmıs. 

Okuyucumuz mektubunu fGyle 
bit rlyor: 

"Röylf"lerlnl aokakta stırGnd1lre
llm demiyorum. Fakat devamh te
davi görmf"lerl ve aal1am!ann mh· 
hatlcrLnl de tt'lh1'keye dQl(ırmeme
lerl temenniye taYandır. Mektep
lere Vf"Ya haataM'ltte mull)'ene o-
1 unmaksızın hademe ahnmamaııanı, 
evlt"re alına<'ak htzm~lerdeıı de 
sıhhat raporu ve hizmet vesikası 
aranmasuıı usul olarak kabul eder
sek birçok tetılik~ 6nl..rut olu· 
ruz." 

"Elt ye ~ ydk !" derler. oına
yucumuaun a6zleriftl yukarıya YM· 
dık.. Alt.kalı makımılann bu iti .. 
hemm yetle söz önQnde tuı.-ı.
rından ıllphe etmb'on& 

Koridor ve 

oda liyatları 

Kudlla'teın selen bir telsref, I* 
tek odanın kirumuı yılda - bizim 
paramızla - 600 liraya «*!• yllılc• 
aeldlfl.n1 yana yakıla haber wn
yor • 

Bu habeırl okUJ'lm - tıun1 llzlm 
dettJ - bir apartman ubJbl llSyle 
dedi· 

- Danztrdekı bir koridor 78-
ztınden bOtQft dlmya lnUndan ya
na mUyonlarla. pareclm 7111& mil· 
yarlarla masrafa ııtmıiPen. MI' o
dellm klrMı HDede eoo Unıp ok· 
lllJlo çok ma ! 

BERLİl'E GÖRE 
Kafkasya' da 

inatçı 
savaşlar 
oldu ve ruslar 
kayıp verdiler 

(Baıı ı inci sayfada) 
kayıplara utradıtı b ld rHmt"ktedlr. 

Tt>rek keslmlnde alman kartı hO • 
cumlan neticesinde b rçok esir ve 
pek QOk ııantmet alınnufUr. 

Kalmuklar b02ıluruıda motorlu al· 
man birlikleri birçok rus kol arını 
tecrldcdcrek mha <'tmlşlerd r. Dün 
ıovyet tank ve p yade kuvvcllerln1n 
yaptı ı hOcumlıır akanwte utramı 
ve düşman atır kaytplnra uğram1$tır. 

Volga lle Don arasınd~kl kesimde 
60 sovyet tankı taıtırlbcdllmiııtlr. Ka· 
linki kealm nde d{lfman 106 tank 
kaybetmiştir. 

Sima! buz denizi cephes nde Mur· 
ına.ıısk ve Kola tehir ve l manları 
hava hücumlan neticesinde atır ha· 
sarlara u ramııtır. 

Sovyet hava kuvvetlen 11 ııont'-"• 
r nden 30 ıonteerine ıkadar 309 uı;aık 
kaybetm lerdlr. 

Rus hücumları devam 
ediyor 

Beri n, 3 a.ıı. - D.N.B. ajaınsuıın 
aldı~ı bir habere ııöre bolfevlkler Ka· 
lkıin'ln t't'nup batısında ve Toropez 
kM mlnde mühim kuvvetlerle hilcum· 
lanna d vam otm:l$1 rdlr. Alman kı· 
taları kanlı kartı hUcumlar netice
sinde düşmanı pllskilrtmilfler "e 90 
tank tahrlbctın lerd r. 

2 Hkk nunda İlmE'n gölOnUn cenup 
batısında şiddetli kar fırtınalarına 
rdmen c Un müdafaa •vaşları de
vam tml$Ur. BiltUn bolşevll< hllcum
lan düşmana h sııedllir ka)'lplar ver
dlr lere-k pO.kUrtUlmUştUr. 16 dü&· 
man tankı tahrlbedilı:nlştir. 

HAVA 
HARBİ 

I 
Frankfurt a karşı 

bir akın yapddı 
Londra. 3 LL - Bir aydanberidir ilk 

defa olarak bir duıman uçağı, dun gece 
lngilrere'nin ettıu!'-do~ bölı;esi üze • 
rinde uçmuı ve bır bomba aımıııır. Bir 
eY hafif sureıre hasara utramı5, fakar 
insan kaybı olmamııur. Londra'nın bazı 
fcniınlerinde kı .. siittlı bir rehlike ipreci 
verilmiırir. Fakaı hiç bır düşman faa • 
liyeti kaydoluıwnamıttır. Londra bölae
aiftde 31 ilk tetrioderı dün aktama kadar 
hiç hir tehlike lpttti verilınemiıri. 

Brtlaft)'ft hava kuvvetleri dQın a«e 
batl Alin~ Qaoıinde UÇUtlar yaprnıe • 
lıı.rdır. 

Hııva kuvvetlerl dün ııe<'dcl alonlon· 
m Fmnk!urt'a yapmııııtnıır. 

Hava nnıurlıtı. dün ıı:l'<'l' Frankfurt'a 
ve batı AlrnımYll'da müteaddit rıokU • 
tara yapılan akından 8 ınıruıa u<:atının 

dönmedltınl blldlnnleUr. 

Almanya üzerinde dört 
İngiliz uçağı düşürüldü 
Berlın, ' LL - luailiz bomba uçak -

ları 2·3 ilkkiawı aecesi Almaaya'nın 
barı kıllDI üzerinde izaç uçupı 18Pmıt
lardır. Hasar ehemmiyeısizdir. Gelen 
maliımaıa göre 4 ingilız uçajı diiJiirüJ -
mu1ıur. 

Alman •vat uceklan 2 tllolcAnun .. 
tutltere'ritn eenuıı 1cıyı1an üzerinde ue
mu.llU'dr. 

Fransa' da birçok 
şüpheli kimseler 
tevkif olundu 

VtdlY, a a.a. - MIJüclltk aJeoıht&rı 
umıurl&rm t.mkUI kin POUlıln aontftl'1ıı 
~ r .. u,.etı muvarraku'eUı ne -
Uceler vennıetlr. 1taal &Kında bUkm • 
ml,YIUI tıöllıede kıamONııt. De G&ulle'cO 
w t.edhlec1 :ma.tınu.de bir c<* ıew.ıner 
>'81111rn..W- KomQMllMte Icartı yapılan 

ınücaMledl' ı><>* 100 ~ı tevkU ecmı.
ur. BuDdall batlııa ırr kı.I de toplıllıma 
tcaım>larına verUmltUr. Toulon dvannd3 
il* J8JJllR)"Oıl anan ırt ve ILun Qnı.t bııre

keünln lltleri tevkif edUm ıtr. Bu eıı -
Dada btr c:ok lıntllAk madck>leri de eıe 

aeclrllmıeur. aerıe TouJon'da btr c:ok 
sene komUnı.tıer de leV'klf edllrn1' ve 
~lı: aı.tıtan beyannamelerle 
Almanya•,. tecı aöndef'ttmHtnde-aleytı•e 
)'821lan muhtevi bcılVannatneler bulun
mıwtur. De G&ulle'eCI taa~tlel1nden 
do1uı da 68 idil tel.1ctf edtımı.tır. Bun· 
lamı S7 lıl bir IA>Plannıa kampına atın • 
deiADAatır • 

Bıla-'lstanın iki mühim 
bn• llyİlllSI 

~fya. ' LL - BuJ...- maliye nuın 
BoJilof Sobranp aıeditiode iki kamıo 
llyibua talil eımiıtir. 

Bu k.- llyihaJanndan birincisine 
~ hubiye nıwrhlı iç yıl içinde harp 
mabeaıni almak maksadiyle iki oailyar 
lt'ft imdi "'1aaıkur. Harbiye aazırlılı 
bu kıedioiıı bepaioi ve yabuc bir knmı-
111, bu mliclılet ııarianda YUirew ,ı;re it
gdiji sibi lnJlaıwıııkra lefbeaı olacak • 
ur. Bu kaaun projnioln mucip eel>dM, 
bapalıil bepaelmilel vazil'ft doıayıliyle 
bulpr otdumm iyi ceQıizac vermek iPıı 
bGriia tedbirlerin alUllDMI mecburidir. 

bdoci U.. 1lJihua. fMalide bir 
ftrsl W.. f"!D!lktedıir, Bu wrSİ. büıiio 
iıt.Uı99 ............ ......... 

..... lıl lıarp ........ - ..... ... .,.,... ........ 

MOSIOVA'YA GÖRE 

rus kıtaları 

bir kıskaç 
şeklinde 

Veli iki Luki ve Rjev 
üzerine kapanıyor 

(Rqı ı iııcı sayfada) 
Sıılıngrad ın ıımal baıı ında., Don'aa 

doju kı> ısında hucuma ~ım edeD 
1<>vyer kııaları, hır çok musıahkem -
m sı al cylmuşl rdır. Şıd ılı hır ~ 
man karı• hucumu pu.•kurıulmu1rur. 
Bu hucum almı !ıra 600 Uluye ınalol • 
mu,ıur. 

Sıalıngrad'ın ctnu!'-haımndı, S0"1« 
kııaları, dde eıııklcrl mt'Vıılerı cahkım 
cımışler ve bir (Ok kesimlerde faal ha • 
rcklııa bulunmu !ardır. Ezcumle hır bil'o 
ligimiı, muhım hır ml."YZıi zarrrımıı .. 
dutmının 6 ıarıkını ıahnp ~lftllı ıır. 

70 düıım n ~tı tahr1b00ıllmlt~ 

Burıl&rın dUl'<Ml ile mot.örWl naklire u • 

~atıdır. 

)(t>*ova ~l'llmde. Kı k>rdu ta • 
arruzuna devıım etm t RJev in bab • 
ınnda ıı:ünde 800 a n ldüriUınQe • 
tll.r veı tacı Lukl'ntn ootwounda. mOte • 
addılt trl8klln ""'° Z&PledllrMe ve eoo • 
man ökl rU!mu.tUr 

\ LentNrrat ~t'Jdnde 9d rinde -
alman 1.1 U.tür. 

Stalingrat çenberinde 
Mostuwa, 3 a.L - Çarşamba a1ı,_ 

cepheden alınan haberlere göre, nular, 
Sıılıngrad'ın ıımaJ baıı ında (l'nber- l • 
çine alınan alman kıı.alarının ıkinci t... 
ıını delmişlcnlir. Bu hat, bir küçük • 
pelcr ul il i uzrrindc kurulmuştu. Al • 
manların büıün ka111 hurumları pu.s • 
kurrulmuşıur. 

V eliiki Luki • Rjev 
cenubunda 

Londrıa, 8 a.a. - Mı'. Harcııld 1'
Moıılcıova dao cıeltt1l1 bir teı....aa ...... 

dİ)'OI' "' : 
SOV)'el Jatalıan RJev Velmd l"*5 • 

uıine )'llVAf Y V .. bir~ stlıf .. • 
panmaktadır. Bir kaç ıründmlMd 'llal 
kıır )' tmakladır. 

Merkez cephesinde durum 
Motıkov 3 u n - SovYet ~ 

ıun n bUdlnnle 
RJev'1n cenubunda PtdMJ1 avaalu' 

oluyor. Alman her vaaıta,va basvU • 
ra mk llOI\ ırQn lerde n.ıısıar t.aratındaa 

alınan Vlıazma - JtJev dftntı"lıOlu .kımum 
&cı1 almı.yn calıfl)'W~ 

Son 24 saat içinde 90V)'et QClllldari 

dütmnn topkı arını.~ .... 
lerlnl ve t.ahlOmlcrtn4 llddetle tıombalıa· 
muılantır. 

Sov)'et md)'OMI, 8ov1'Jt lıu~ 
~in Cftl\11) batmnd& Cll-ıl il* 111 • 
man mukawmet mertusJN ..,cwe••• 
nm ve tmıd1 Berlemelerlne ._ tı& • 
molote old\*lannı bUıMn...,., 

Stokholm'a göre askeri 
durum 

st<*holm, a a.a. - sıtaaıcnı& w 
merkez oeptıelerlndePd dıanıma dlll7' 
Mo.t<ovııdıı ~ haberlıerdea • • 
18' ldıtııwı aöre aoY)'et ordulıan fen& ... 
va 111.l'l ann , taaılA Ue yatan do ... 
ve dondunıcu btr rQzpra ratmeııı mıa • 
varta!< yetU t.aamızıa.rma deVem edlfıal'. 
ıar. 

lZV8t!a 'nın büdlrdlttne s6re, 8taJPll • 
arat keQnlnıck>, akNıl ballıda oa.mam 
aanı a vl yan )'8J'11la hardcetl im' tı* 
tanklann b~ eWll bir llll•art uım.
nt tarafından )'llJ) knıetır. 8lmdl .,.... 
et* kanlı m~kr wrerdC tıu ..... 
aen.llletm ter 

kıılm eıanıır. 

Norveç' teki Alma 
erleri kaçıyorlannıı 

eden fransıı lllWY 
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M. Eden' e göre 

İngiltere'nin 
harp sonrası 

hedefleri 
( Bıılt L 1ııcl saytada) 

devam etmi~tir : 
Harp sonrası silahlı kuvvet 

inhisarı 
- Bizim hedefimiz h;ırp zamanındaki 

bu realizmın sulh z.ımanında da dt:\'ôlm 
ebne$İdır. Bu kolay olmı)ıac..ıktır, çunkü 
mutareke imzalanır imzalanmaz bunun 
kaçınması kabil olmt)'lln aksullmelleri 
kendini hisscııirccekıir. Halbuki harp 
bittikten sonnı ~ulhun muhafazası bizim 
bu i$hirligini Birle ik Ammka, Ru•}R 
'R Çin'Je idame eıurehılmemize muıe • 
nkkıfur. Ben dun) a) ı dorı hu) uk dev · 
letin kurdukları büyuk bir diktııtiirluklc 
idare olunur. bir şekilde taha)')'lil ctmİ)o· 
ruın. Harp biııiği •aldı Buruk Britan · 
ya, Birle,ik Amerika ve Rus)a silahlı 

kuvvet inhisarına bilFiil malik olacak • 
J.ardır. Bu kuvvet, Birleşik milletler na· 
mına, tecavuzun tckerrur etmedne mani 
olmak için kullanılacaktır. Bu)-lik ve kü· 
çük diğer milletlu, kendi rollerini ifa)a 
hazır bulundukcı. bu kadar uzun mud · 
dttrenberi uğrunda harbcttikleri ve isıi • 
rap çektikleri isıikl:i.llcrindt:n, emni)ttle 
ümiı edi}orum ki, tamamiyle mw.tcfiı o
lacaklardır. Buıun cihana ~amil herhangi 
bir sistem dahilinde biitun de•leıkr rol· 
1er1i ifa)a mecburdurlar. 

Alman tecavüzüne karşı 
tedbirler 

Gnl. Franko'nun bir nutku 1 

SULHU 
korumak i~in 
hazır olmah ! 
-< Başı ı lnM &a) fada )-

General harp akademisinin askeri na· 
zari>elerin beşİgİ olduğu kadar ) un İ • 
çinde mane•f mu~avaıın bfr ka)nağı ol • 
duğunu belimikıen sonra lspanya'nın 
her zaman hazırlıklı hulunmuı gerek -
ıiğini de işaret ederek sozlerine ıöylc: 
dC">-am etmiştir : 

-Hu, gene l pan)'a harpçi bir akide 
kabul euij;i için değil, fakat "sulhu mu· 
hafoza için harbe hazır olmak lazımdır,, 
sozü buı:un her zamandan zi)adc hu)UI.: 
bir hakikaı ifade euiği içın UN{idir. 

Sulhu muhafaza etındi>İz. Fakın size 
sonı)orum .. Sulh kendi kendine devam 
edebilir nıi? 7..afcrler ve huinıctler, ~a· 

kin ıanı.ınlarda huırlanır. l')ku)a da • 
lan milleılerin •'lif halı ne. ,\\ rupa bize 
bu hususıa )akından tetkik etmek im · 
kanını elde cııiğimiz mhaller vernıi~tir. 
Auupa'nın en mükemmel ordusi) le en 
hu> iık sana} iinden birine ve en klas il< 
askeri nazariyelere sahip bir millet, bir· 
lik olmamak yüzunden çôkmu5tıir. 

Genenıl Fr.ınco milll birliğin zaruri 
olduJ";u nokt;uında iuar etmiş "' ml'°1· 
lekctin •-arlı~ını temin eden es:ısların 
siyaset, ahlak ve disiplin ahalarındaki 
birliğe da)ıındığını ıebanız etıirmiştir. 

Deprem y üzünden 

S P O R 

Eltopu maçlarında 

Yedek Subay Okulu 
Süvarileri 3 -O yendi 

Dün AnkaragUcU sahasınila Aa
kerl Gücler eltopu maçlarına de -
vam edilmiştir. 

İlk mat: Tayyare Df. Güctı ile 
Ankaragücü arasınrla olacaktı. Fa
kat sahanın çamur olmasını llerl 
süren AnkaragUçlU!er sahaya çık -
madığınrlan Tay)are Df. GucU hUk
rnen kazandı. 

Yedek Subay 
Okulu -Süvari gücü 

Gtlniln ikinci karşılaşmıunn ıı ha
kem B. Zeki'nin idaresinde başlan
dı. Oyuna Yedek Subayın hücu -
miyle başlnnclı. Bu hficunıu gııc -
lükle clurdııraıı, SU\"ari GUcU mUıls
faası sağ açıklnrı vasılnslylı• Y c -
ılek Subay kalesine ınme~e çalışı
yorlarsa da gtızel bir oyun çıkara.n 
Y. S. mUclafaası bu akınlıınn tehlı
keli bir hal almamasına sebep olu· 
yor. 

llk rtakıkalar her ıki takımın bir
birlerini cleııemeSİ.> le ge•çtısc de 
Yedek Subayitlar oyuna hA -
kırn olmakta gecikmediler ve o
nuncu dnkıkaıl:ın sonra ıla adanı 
akıllı Suvarı Guctı nısıf saha ına 

uı.:us 

1 ""' ................................ "' I 

~ BİBLİYOGRAFYA E 
"'····· ···························~ 

Türk vezni 
Türkçe şiirlerin hece 

üzerine 69 türlü ölçüsü 
Yazan: izzet Ulvi Aykut 
Sa)fa: 104 
Fi>-atı: 50 kurus. 

Hakkari Mehusu R. hzet Ulvi A
0

ykut 
191.~ de eski harflerle çıkarmış olduğu 
''Turk Vezni" adlı küçük eserini daha 
hali yeni vezin ölçüleri ve . nUınunder 
ekli)erek zenf:İn bir halde yeniden bu
urmı$ıır. En eski Turk e~erleriyle hutun 
Tıirk memleketlerindeki ~iirlerden vezin 
limekleri alınmıı ve hece ver.nimle nele
re ria)et edilmek gerekııği misallerle 
izah edilmiştir. Eseri okuyucularımıza 

tavsi)e ederiz. 

Varhk 
225 inci sayısı çıktı 

Arkadaşımız Y~ar Nahi Nayır'ın on 
heş günde bir emekle neşrettiği Varlık 
melmuasının •on sa}ı•ında şu }'lltılar 
vnrdır: Aınıüıi.:'ü anış (Varlık}, ,o\hlakın 

ka)'nağı ve mahi}eti (Cemil Sena On
~n), Can yoldaşı · Siir (<"...ahiı Sıtkı 
Tarancı), Çocukluj:;'Um·Şiir (Rıza Apak), 
Ynuklanan musikiler (Mahmuı R. Ko
stmiha 1), Gıivercinler (Şükni fnis F.r
gu) . .Muallardan ·Şiir (Nuzheı F.rmanl. 
Adsız köşk (Sahahaddin Tahsin), Kitafl
lar ... 

!svec't e soğuk dalgası 
yerle ştlıer Fakat kale onundı: fazla Stcıkl)olrıı. a a.a. lsveç'te hir so
pıuılaşmalan yUzUndtn gol atamı - ~ıık clalı:1~1 hükunı surıılf'ktrdır. Stok
yorlardı. Bir knç tane attılarsa. da holm'cla hararet sıfırın alttnıla ona, 
hakem ofsayt verdi. Bu Mi.ı 21 ınGı Scani'de 20 ye ve daha şimalde yirmi 
dakikaya kadar devam etti. Bu da: he~e ınmi~tir. 
klko.da topu Osman'dan alan Hamdı 

Yankılar ı Bir nutuk 1 

Mihver mahfilleri 
aradaki tesanüdü 

belirliyorlar 
-( Başı 1. inci sa)1ada )

zimkar bir revap vermişıir. Bu cevap 
mücaddeye sonuna kadar devam etmek· 
ten iharetıir. 

La Tribuna gazetesi de ~nlan )'llı . 
)'Or : 

Bütün iıalyan milleti huJrijn yek1>are 
bir granit kutlesi halinde şefinin ctra -
fında toplanmıştır. Bizim zarcrimiz hal • 
kın ıareri olacaktır. Bütün varlığı ile 
harp içinde çalışan İtalyan milleti $di· 
nin dlvetine hararetle icabet edecektir. 

Berlin'deki yankılar 
Berl1n, a ıı n. Yon resmi bir kay -

n ktım b ldlrlld'f: ne ıtore M. Musoll'll 
nratından soylcn!'n nutuk. fnglllz Bas. 

Vl'kll nln ll'r:'('k llnlyan milletin!' V<' 2•'

rck lllugıııtnl'nln sahsına knrıı ynpmıa 
olduı:u tıı.vııır kabul etmez hOrumtara 
mü~ r bir l'.'Cvap ((oşkll l.'tml$ttr Bu 
mahf 11.-rcc ern<'hl htikilml.'t merkl.'zle • 
rln hllhnı;..tıa mihv!'re dUşmnn mem -
1(1k!'llt"r. S:Mlr: mlll<'tk>rtn •ıkurduklan 
mll$fe>r('k "<'Ph<'}1 YJkmıya teşebbll~ C"ltlk· 
lert su ııımdn, ııntyan hüküm('( M'L,lnln 
hu nutkuna li'ıyık olduihı ehf'!'nml;r!'lt 
ntrf'l'l!'<"('kll'r1 tahmin ('('! Jm.-.ktı>dir. 

~I n'd<' &ö>lrndlf:ln!' ııorc Musollnl'· 
nln nutku Ctı~ll tarafından yapılnn 
t!'Ş(.'bh[ıstın ne kadar bos b r hayal mnh
~ulu oldutunu ııôst<'rmlştlr. 

Muııoı nl'ntn nutku B<-rıln'de harJ(-lye 
n<"znn•U b naı;ındn ecnebi 2azete mu -
hıı.blrlt'rlne hl\rl<'IYi! matbuat umum 
mlldürU t ıratındıın okunmuş ve büyük 

ve cevabı 
(Ba.$1 ı inci sayfada) 

karını doyurabilecek savat 
maıntığı, ancaik taarruz mu
harebelerinin zaferi d elilleri 
üatüne tut turulmak lazımdır. 

Herhalde alman ~ İtalyan iı
birliğinin ve Avrupa kıtaamda
ki nühver hakimiyetinin yakın 
tehlike ih timalleri dü,ündür
m iyecek bir manzara gÖSterdi
ğmi sanmak doğru olur. 
Şark cephesinde bir alman za
ferine inanrldıkça ve bu za fe
rin arkaaından emni-vetli b ir 
ktta müdafaa&mıın veya bir 
uzlatma barı,ınm sağlanmak 
ihtimalleri düıünüldükçe, ta
lihlerini mihver cephe.ine bai
lıyan devle tler, kendi halk yı
ğmlannı, mi.ne viyat bozuklu
ğuna uğramıt olsalar dahi, hü
kü m ve d isiplin alt mda bulun
durmağa muvaffak ola bilir
ler. 

Falih Rıfkı ATAY 

Doğu Anadolu 
(Bıııı 2. inci sayfada> 

dar yarılır.ı~ım '. 
Ge«>nl<.'t'l.fo ellmife Bu!ıaralı SU

leyman efC'ndır·n ıçagatay hig:ıt.) 
vardı. Gözüme \Beşir> kelimesi 1-
llştJ. 

lnceledlm, bu kltı.bm 74 üncfi 
sayfasında <Beslr Amuderya ote
sln<'IC' karşı C'lhelle Ersan TUrkme
nl kablyll'Sinln meskeni, Beşiri ki
limi meşhurdur." diye yazılıdır. 

Riyaseticumhur 
Filarmonik orkestrası 

Konseri 
6.12.9.ı2 c111unrtr.r.i glinlı 

ela bir hııftn evvrl verilen kon.er 
rıırlanaca.ktır. 

ProğTaoı şudur : Şd: F. Alnar 
Sctıuıııann : Manfred llV<'rturil 
J. Marx : llom ıntlk JIİ)nno koll 

tosu (Solist : Czncr.ke.~) 
Brahms ı J inci ıırnfoırl 
6,12.1!12 pnzar gllnll saat ıı;.S 

lılrincl oda rı11l7.Jıl'I konsrrl. 
ÇıUanlnr : llojı Saho (pıyano) 

ı ık(• \ ııı ır (k .. ııııut) 
"Fransız bestekArları .. 

c. nebıuıso> ( H.162 _ 1 918) : s .ı 
Allt'gro Vivo _ intt'nncdr - Pill9' 
M . Ravel (187(1 _ 1937) : Sonat 
Allegretto - Blııra - Perpetıı 

mobile. 
ın dnkika ara 

C. Franck (1822 _ 18!10) : Sonat 
Maior, • 
Alleırretlo ben mo<lera1o - All 

R!'ritıı.tlvo Fantasia - Allegretto 
ıııosso. 

SON 
Gr.lr.cek cırkestrn konseri 12.12. 

cuıııartı•si günu snat 11>.311 d ıdır. 
Prııetoriııs. Solistler : Jo1:ef ve D• 
Zirkın. 

Ankara 3 üncü Orta 
okulunun talebe 

Yelileriyle bir hasbihall 

Avnıpa'nın ve Britan}a milletleri hü -
JÜk camiasının bir kısmı olmak bakı -
mından coğrafi vazi)ctİ Bü>ük Uritan • 
ya'nın harici işler hususunda •azİ)c:tini 
tayin etmektedir. Vıu.ifemiz bir k(iprü 
hizmetini gormcl:tir. Bu hizmeti biLden 
bqka yapacak kimse de )Oktur. 

Çorum' da 
oldukça 
hasar var 

Cemil"e güzel ve uzuıı bir pas ":~r
di, o da hiç bekleımedcıı Hayrı ye 
vereli. Hayri ıle kalecinin plonjoııu
rıa rağmen ilk Yeılt·k Subay guluml 
attı. 

önce bir dakika 
caklardır. 

sayı;:-ı clunışu yapa. hlr teııır husule R'<'tlmılı;Ur. T>r. Rehmldt Anlaşılı~or ki eskldl•nberi adlaTI 
tanılan Unlü <F.rsarı Türkmenleri) 
de <İran ı yollyle ~ ederek bura
ya gelmlsler: eski memleketlerinin 
adını buraya vermlşlPrrllr. Buranın 
birkaç köyünde <Melik Tavus> a 
lnanMllar bulunuyor; onlar bunu 
bana da söyledller. 

Ankara Üçüncü Orta Okulu d 
ak§am saat ı 7.30 da okulda m 
yer olmadığından talebe veliler 
Halkevi salonuna d ıvet elmiş 
alika lle taklbcdilen bu Loplant 
okul müdurtl Himmet Akın ta 
dan aşagıılaki mevzular llzerıP 
konuııulmuşt ıı r ı 

Eier biz Avrupa milletlerini kendi 
mukadderatlarının kendi hikimleri ol • 
aıak vaziyetinde bırakınak me UIİ)etle -
rimizıden vaz geçmiş ve mustakbel alman 
tecavüzüne bir zemin haıırlamış oluruz. 
Bu ise alman teca•üzu için ilk l<ademe)İ 
teşkil edecektir. Harpten sonra Avrupa 
için yapılması gereken ilk luzumlu ŞCJ 

alman teca•-uzünun tekerrür ırımesi ihıi· 
maline.- karşı devamlı hir müdafaa ~ine· 
mi kurulmasıdır. Bu s!•tcmc kendi pa -
JlJDızı ı:etirmi}e hanrıı.. 

Mr. f:dc.-n ıozlcrinc J{i)le de'l'am et -
mittir : 

- Hükümer, müıareke için hazırlan
mak bahsinde Mr. Sumner Wcllcıı in son 
audcundaki ıavsi)ıleriyle bir fikirdedir. 

Bundan ııonra sozü lnJiliz - Rus İş -
bi,rliğinc.- getiren f ngilterc Harici}e Nazı· 
n. ıunları w) lemiıtir : 

Milletler arası yeni bir 
cemiyet 

- &ı, mun zamandanberi, so•yet 
h\lcUllle(İyle bizim aramızda. bcrhanı.:i 
bir menfaat ihtillrı için hiç bir sebep 
me'\'CUt olmadığı fikrinde bulunuyorum. 
Bütün cihan ihtillflarında lngiltere ve 
Ruqa •>nı safta hamcımişlcr, ve müs · 
takbe!deki buhrana intharen, birihirin -
den tedrici bir surette uzaklaşmıılardır. 
Bu muahede harpıen sonra bizleri > irmi 
Mile müddetle işbirliğine davet ermek · 
tedir. Bazıları • ki bunlar pek çok de • 
jildir - Rus) a'daki komünht rejiminin 
neticede bütün işbirliğini imkan~ız bir 
-hale Jll"tir~Ai mütaleasındadırlar. Ben 
bu fikirde değilim. Milletlc.·rarası )eni 
w daha iyi bir cemi)·et kurabilmemizin 
sun bizim işbirliğimizde mündemiçtir. 

Sulh için yeni bir sistem 
Sözünü Çin'e getiren Mr. Eden japon· 

lann Asya'ya tahakkum hurusundaki 
pllnlarının mlnaııız bir ~Y olduğunu 
.clıyJedikten sonra demiıtir ki : 

- Yalnız nui olmıyan bir bukümet 
teessÜ$üne meı;dan verdikten sonra ati 
için talıhe istinat etmek tam manasiyle 
bir delilik olur. Bu sahıe ilahları ) erle· 
ıinden sökmek herki uzun zamana ıe • 
'ftlkkuf edecektir. Fakat hu )'aptlmalıdır. 

Binm ga)emiz ıudur: "Alman~a'ntn 
tK&VÜZ kudreıini ehedl surette kenet· 
ınek ıaniyle milletlerin sulh içinde in • 

~ lüpflannl temin edecek hir dUııya sis · 
temi kurmak.11 Bu husu§ta iıal)a'yı ha· 

mevzuu etmedim, çünkü onu bü)'ÜI( 
mesele olarak telakki etmiyorum. 
le milletler arası bir tqekkülun ise 

tı.defıne varabil!M5ini temin edecek üç 
1miJ vardır : 

1) Sulhu idame ettirmek istiyen dev
UillıSleıriıl tam hır surette temsil edilmeleri 

lıl e*i milletler ccmiyed böyle delil • 

2) ltrinık eden devletlerin ittihaz edi· 
kararlan müspet bir •urette tatbik 

(Başı 1 inci sa)1ada) 
I.neln nalıi> esi knr ıkol binasının yı
kıldıı;ını. <)ı;ııı ncık knr. 1 merkezinde 
hemen bUtUn binaların hasara ıııtradı 
ğını. tlıırt e\ in taıııaıııen yıkıldıgını 
bildırııırkterlir. 

Osmancık'la 4 yaralı varılır. Gc-
ne bu ka:ı:aya ba~lı Kumbaba köyiiıı
ıle de olılukça mllhinı hasar olmuş
hır. Bu koyde ıldrt ölü ve beı;ı )'a
ralı vardır. 

Erbaa' da 
Erbaa, 3 n.a. - llün grce sant 

22.0~ te b11nı.dıı ıloğuclnn hntıya 80 
sanlve suren çok şidılrtli bir yer dep
rem; olmuştur. Zayint >oktur. 

* Ordu, 3 a.a. - Evvelki akşam saat 22 
yi altı dakika geçe iki saniye suren ıid
deıli bir yer sarsıntısı olmuıtur. Hasar 
yokıur. 

* Çankırı, 3 a.a. - ı-:vvelld gece saat 22 
de ~iddetli bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Hoa§ar )oktur. 

* Kastamonu, 3 n.a. - Dün Mnt 22 0:5 
te burada orta tlddctte btf' )"Cl' .arımı -
tısı olrnuet.ur. Hruıar yoktur. 

"Faik hoca,,nın 
cenazesi dün 

törenle kaldır1ldı 
-( Başı l ind sayfada )

Ragıp mez.ar başında bir hitabede bu
lundu. 

Dün Ankara'da Faik 
Hoca hürmetle anıldı 

Ölümünü diınku H)"tmtıda bildirdiği· 
miz Tü~İ>e'nin en e•ki beden terhi)esi 
öJ:reımeni Faik Hoca'nın aramızdan e· 
bedi a)'rılışı bütün )-uhta hiİ)'Uk hir te
e,sür u)andırmışıır. Haber aldıı'!ım ıza 
göre, dün Ankara'da merhumun meslek· 
taşları maarif" müdurlüiünde toplanarak 
hocalannın hauraıını anmıılar ve ailni· 
ne baı sailıiı dileyen müşterek bir tel· 
graf çekmişlerdir. 

Dijer taraftan Maarif Vckilliji Be
den Terbiyni Umum Müdürlüiu de mer
humun ailesine baş sajlıiında bulun
muşlardır. 

Bıı golün hemen arkasından Os
man'dan aldığı pası gtızl'l kullanan 
Cemil ikinci Yedek Subay . goltl~ü 
attı. Bu golden sonra Süvarı GlıcU
nUn glizel bir k~ lıilcumunu sey
rettik. Bunlar ela Mııhlttln, Os -
man Muammer vasıtnsiyle kolay -
!ıkla kesllıli D. 27: Hamdiııln geri
den getirıllğ"İ topu gllzı 1 bir şekil
de Şahab'a verdiğini görUyoruz 
O da hiç bekletmeden ücUncU :e
<lek Sııbay gollh il atıyor v.e bıraz 
sonra devre 3-0 Y . Sb. ll'hıne biti
yor. 

İklnC'i <'!evreye. suvar! Gllcl\. 
kuvvetli rakibi karşısında alaca~ı 
nr.ticevi kestircllğl11den çıkmaılıkt 
için Yedek Subay Okulu 3-0 oyu
nu kazanmış olarak sahadan ayrıh-
yo~ • 

Yedrl< Subav takımr sahayn .FJ•~Y
le çıkmıştı: Muammer - :Mııhtttın , 
Cahil - Şahap, Osman, Nusret -
tema.il. Hayri, Cemil. Hamdi (Kaı>
t.an ), Necdet. 

Y edck euhay takımını tebrik ~<le-
riz. • 

Haftanın ma~ıarı 
Bu hatta Anknrag{lctl ve 19 Ma

yıs Stad~ omlarıııda Uç l<Ume ara
sınılaki futbol maçlarına devam e
dilecektir. 19 Mayıs staılyomunda 
sivil kulUpler, Anknrag{ldl saha -
ııınrla da askrri gUclerle Okul Spor 
Yurtlan maçlannı yapacal<larrlır. 
MUsabakıtların UçUncU haftasındıı -
ki bu karşılaşmalar kulüp, güc 
ve yurtlar araııında geniş bir ilgi 
uyandırm ıştır. Yann Vf' Jlll7.ar günU 
hnva g{hel oltluıtıı takdirıle tribün
lerin meraklılarla ılolacakt anlaşıl
malctaılı r. 

KUme başkanlıklarından maçlar 
için gelen tebliğleri aşaiıya koyu.. 
yoruz: 

Bölge Futbol Ajanltğınrlnn : 
Bu hafta bölge fulbol mUsabaka

larına qağtdaki programa göre 19 
Mayıs stadyomunda devam oluna -
caktır. 

1 - 5. 12. 942 cumartesi ~nU 
eaat 15 te Gazı Terbiye Enstltllsli
Maskespor. Hakem: Refik Güven. 
Yan hakemleri: Fuat GUvengör, Na
ci Türemen. 

2 - 6. 12. 9•2 pazar gllnll saat 
gllnU saat 9.30 ıla Siyasal Bilgiler 
Okulu - Hukuk F ıl<ültesi. H akem• 
Ziya Ozan. Yan hakemleri: Rauf 
Ataç, ömer Apalak. 

3 - 6. 12. 942 pazar ~nll saat 
11.llS te Yüksel< Ziraat EnstıtUııU -
Df'mlrspor. Hakem Celil Oıkay, 
yan hakemleri: Fevsl Çat. Naci 
Türemen. 

4 - Evvelki ~n İstanbul'da ~ 
len "İdmancılar Şeyhh, met"hnm 
Faik Hocanın hltırasını anmak i
çin takın}ılılır maçlara bqlamadan 

Ankara Askı·ri Spor Birliği Baş
kanlığından : 

ı - 5 ilkkAnun 1942 cumartesı 
ve 6 ilkkanun 1942 pazar gunleri 
Askeri Spor guclerlnin Ankııra Gü
cU stadında henı\ı>ol ve futbol miı
sahakalarına .aşağıdaki gösterilen 
progı·ama göre devam eılılcerktir : 

HENDBOL : 
ô llkkinun 1942 cumartrsi saat 

14 te. Harp Okulu GUcU _ Ankrıra
.ı,rf.lcU Orta hakemi: Kenan Arktn 
Yan hakemleri: Rasim Dağlı, Hak
kı Sa\'a§. 
FUTBOL : 

• l!kka.nun 1942 cumartesi saat 
15,15 e. 1''eıı Tatbıkat Okulu Glkli
Yedek Subay Okulu GUcU. Ortn 
hakemi: Necmi Çakııralay. Yan ha
l<em;l'rı: Sait Atakol, Fevzi Çat. 

6 llkkAnun 1942 pazar saat 13 te. 
Kırıkkale GücU - Tııyyare Dt. Bir
liği Gücü. O rta hakemi: Nrcmi 
Çakaralay. Y an hakemleriı Cemal 
Kank1rınızı, Fevzi Çat. 
Aynı ı::-Jln saat ı4.4:5 te. Harp O

kulu GUcli - Ankaragticü. Orta ha
kemi: Necdet Öz;:üç. Ya., hakemle
ri: Sait Atakol, Cemal Kanlunmzı. 

2 - 10. ilkkinun 1942 pervembe 
g{lnU saat 15 te Harp Okulu Spor 
salonuncln sakeri gllclerln basketbol 
nrllsabakaları aşağıdaki programa 
!'Öre yapılacal·tır : 

Tayyare Df. GUcU - An'karagtl -
en. • 

SUvarl Birli~ GUcil-Yl'dek Subay 
Okulu G!iC'tl. 

Harp Okulu G UcU - Fen Tatbi-
kat Okulu GücU. • 

3 - Cumar tesi ve pazar gtlnlerı 
saat 14 ten itibaren mus Meyda -
nınrfan Askt<rt Fabrikalar önıine o
tobll!I ı;ı-ferleri vardır. 

Okul ı;por yıırtlıırı ilk heyeti baŞ
knnlıjiıııdnn : 

Okul liJlnr yurtlan fııthol mllııaha
knlnrına pn7.nr ıı:iinii ~ınat 10 ön ı\ n~
raviirll srıhaıır1da clrvnm ol11naraklır. 

ilk oyun <\tatılrk li•eıtl - T. M. <;: 
Yeniıırrfr fürsi iki nV'lın Pnllıı lrollcJI 
Gn.n llıırı;i ftrMımladır Olrnllıı.ra mıı
vaffaJ..;,.etler t emenni t"deriz . 

Voleybol maçları 
Bl5lgt' Sportif oyu•1lar ajıınlığın<lan: 
Bu harta -bölge has.kethol ve vo~ey

ho birincıliklerine Siyosal Bllgıler 
okulu jınnastik sıılonund:ı aşeıı;ımı.ki 
prıığrıırıııı f:orc dcvuın ohınnl'nktır. 

ı - 6.12.1142 cumartesi ıı;lınü ı;aat 
ı.ı.:ıo da Dil ve Tarih - Co~rafyll Fn
kiıtt<'i _ Yiıksf'k Zirant Fnsıi:usıl 
( Baııkrthol ve Volevhol) ı;ıı.ha: Sıyıı
ı;al nllgHer okulu. Rıuıkcthol hakemi: 
Hüseyin Beller. Voleybol ha.kemi: Is
mail Ettıı. 

2 - 10. 12.9-'2 prrşembc ıı;ilnU llA&t 

ı ıs te Hukuk Pakllltesl - Slyaut nll
ır:ll,.r okulu (Raı;lcetılıol ve Volt")iıol) 
saba : SiyMa.l Rilgller nlrıılu. Volev
bnl vr baskf'tııol hakemlı Zeyyat R.en
da. 

azminde olmaları. 
3) Bu kararlan icra mevkıine koya • 

i(in iktiza eden kuvvetleri e • 
• !erinde bulabilmeleri. 
BlrJepniı milletlerin her şeyden Ü• 

olarak ln,ıühere, Birleşik Amerika 
etleri ve Ru•)'I ara•ındaki anlaşma· 

KORKU 
yordu." Yan karanlıkta hayal meyal bo
juşmayı teÇlllİştİ.. 

- Niçin bu oda karanlık? Elektrik 
diiimesi nerede? 

Marilyn knşaraılc düğmeyi ÇPrirdi .• 
Bütün bunlar bir llhzada olmuftU.. 
Fakat Death hepsinden evvel davra· 

Yazan: Carlton W allace Çeviren: Ş. Taylan 
narırk kendini ıteri atmıı, bir 10.lulua 
yandaki odayı bıılmuttu.. 

dayanan hu reşlcilitı bize büyük ko · 
klar arzetmektcdir. Afrika harekitı 

l..ıllllll-'C3inde ustalık ve tam Ahenkli J>ir 
'rliği bundan evvel hiç bir zaman 

olmamışıır. Bunu )alnız muharebe 

Tefrika No: 22 
Elektrikler yandıjı anda. yan• odanın 

kapısı hızla kapatılıyor wı içeriden \İ· 
li ti eni yordu.. 

anlarında yapabileceğimize mı ı • 
JıyıL Bö)le bir şey tasavvur edil· 
·dir. Bu yapılabilir ve yapılmalı • LJ __ _ 

uadalcanal'da 
amerikahla rı n 
emi kayıpları 

- Sillhınızı yere atarak, ellerinizi 
yukarı kaldırınıı .. diye sözüne devam et· 
ti.. Bir hareket yapuak olursanız çeke
rim .• 

Fakaı I>eath'ın diğer haydutlara bcn
zemediği11i unutmul(U. GaJerek. nezleli 
gibi sesiyle: 

- Niçin derhal çduniyonumız Da, 
Coroyıı? diye wrdu .•• 

Steve sen bir 11r1le: 
- Emirlerime itaat etmenizi bekli 

)'OCUm- dedi. 
Death'ın tekrar kesik kahkahalarla gıil· 

düğü iıitildi. 
- Silihıan anlar m11ınız b.y Coroyıı? 

dedi.. Silah hakkında bir nebzecik bil· 
giniz varK şu anda çok fena bir durum· 
da oldujunuzu anlamanız llzım.. Şu e
limdeki oyuncak, bir Smith and We5· 
son'dur. Yaılt olma.ına oldukca yqlıdır 
ama ııleme5ine de iyi işler hani.. Çift 
teıiği vardır- Ş(lyle hafifçe bir elimi 

baıka ld amt"rl · dokunduracak ofgm kartımdaki hapı 
•ı...tmı.t r Bunrl n ıar cıkıırılmıt - yutar .. Görduiunüz tp"bİ de namlu ha-

.,uhrtb ncı.e )'llnırın 1 'l . • N. ldCMI bRtınıthr yan Kentnr'a çevn mıttır. tfBOın IBt-
Blr japon tmıı en Lu~paup mı) nıjından emin olabilininiz.. Şimdi 

... :..::..::~ ... '::.mıeur. bücüa qlediklerimi cliAled"am -

da isterseniz, tecrübe olsun diye, ıiz bir 
hareket yapın hllcalun.. 

Steve'in aklı birden batından gitti •. 
Butün evveke lüwmlu ıtördüiü tedbir· 
!eri, fayda.it bulduju hareket tarzını u· 
nutarak sük6neıini kaybetti ve _.. kuv· 
vetiyle Death'm silihı tutan biletine bir 
yumruk indirdi- Sillh haydudun elinden 
düıtü. Fakat o da büyük bir hiddete ka· 
pdmııu. Hırsla yerinden fırladı, Ste
ve'nin üzerine atıldı.. boğuımaja başla· 
dılar .. Death çok kuvvetli idi- SteTe can· 
la batla döiüıtüiü halde az sonra onun· 
la başa çıkamıyacaiını anladı .. Sillh cek· 
meue )'enilecejini dütilnerel< teıiğe has· 
tı.. Kuflun kimseye isabet eımemitti .• 

Marilyıı: 
- Sıeve.- Stcw.. diye bağırıyordu .•. 

Ben vaziyeti derhal kavramıştı. Steve 
ile boiu1811 adamın yan odaya ka(ııjını 
ve kapıyı da kilitlediiini durunca onun 
r>eJinden koşmaktan vazgeçerek, )'Cnle 
doğrulmıyaıı çalıp.o Steve'in )VCbmına 
koştu. 

- Bir yerine bir ltY olmadı ,.?_diye 
sordu.. 

O soluyarak: 
- Hayır.. yalnız.. Deadı.. ka(tt gene •• 

Orada.-
Müteeavizhı Death olduJunu anlıyan 

Ben kapıya atıldı .. Birkaç defa omuzla· 
dıktan sonra açınaia muvaffak oldu. Fa 
kac içeride kimse y°"tu .• Dipte bir kapı 
aralık duruyordu.. Oraya koıtu. . Bura. 
dan dış koridora çıkıldıiını anlayınca .. 

- Gene ~·rdtL 
diye Miyleııdi. 
FHhakika ne merdivenlerde, ne de a 

'~ğıd2 Dtatb dan ner )'Oktu._ 

Şimdi ikisi de yere yuvarlanmıı altalta 
Ü51Üste döğüşüyorlardı- Bir aralık Steve 
sai kolunda müthiş bir acı hiuetti. 
Death kolunu ayağının altına almıt var 
kuvvetiyle basarak OIN yere auhlamıı Ben oda)-:1 dönünce: 
kcndiai dt ayaia fırlamtıu. - Y.ızılt, dedi. Bir dalciıca dalı ,..,.eı 

Tam o sırada oda kap.11 anbna kadar da"1'a1Uıılydım yalcalıJKalcmc. th. •. Atıla· 
açıldı. Ben'in leli: cın timdi bakalım Steft... Beııi tekfanlı 

- 5-vt..t ~?. 4lze lılıP· buraıa ~ ..... 1111• O.da 

nutkun mı•tnınt okudıtk1an Ronrn !'h<'1l1· 
mlyı•tlnl ftl rırıı lııaret eUnlstlr. 

Öteki alman gazetelerinin 
yazdıkları 

Derlln, 3 an - Deutsch!' Afüıemetnr 
Zu tunır 2a:r.!'tC'lll tta lya n basvrklll M. 
llfuııollnl'ntn dünkO nutku hakkında 

)'ilzdıtı bir lılZıda ~ıyle diyor : 
"M Musollnl uzun mO<l<k>tlE'nbe:1 

Bu tutu lçtnd r ld Ctı~u·ın ve Ruzvelt'ln 
!'lr ıtındakl ııdanılnr slru;lce tnhr!l<l<'m<' 
bulunmnk ıcın ml'>·danı bo$ butduklnrını 

ııanmışlnrdır Hıılbukl bu ı;UkOt ııon znrc
r<' kati b r lmnml ın ileri ı:dlyordu ... 
Dl~~ tnrarlnn VoelJdııcher Beobachter 

eazeteı;l eunlnn yazıyor : 
"Dil:n Mu.sollnt'yl dlnleı1cm haldk1 bir 

romnlı ruhu tasıyan büyük bir seti dln
ıcmtcı olduk. llfusoltn1'n1n ruh kudret! 
ve crıerJIBt Roma tarlhlnln etıaıılannı 

GörOlüyor ki dış Türk ilindeki 
<Seyhun - Ceyhun> un adı <Sey
han - Ceyhan} olarak gf'tirilditl 
gıbl <Beşiri) adı da bu yolda gel
mtıııt r. 

Haydi &unu da ekliyeyim: <tsplr> 
diye bir k1tzamız vardır dC'ğU rnJ ? .. 
C'a~ntav IOgatlnln 12 inC'I sayftısın
da y11zıldıi:ı Uzere <lsplrP - Tiırkls
tnn'da bir karyı>nln ı~mldlr." 

İşte <Do~u Anadolu ı böyle bir 
tarlh ve TUrklUk haznesirlir. Bu
ralannı köklU olarak ve hlr siste
m<' uvarak iyice incelemek büyük 
bir isteğimdir. 

1 - Çocuklarımızın sağlam 
cutlu, sağlam kafalı; iyı ıtıyatllı 
yUksek karaktuli Vt· ahi ıklı iyi bit 
yurttaş olarak yetıımelerl için "' 
kul ve aıleye dll§en muııterek ödef' 
ler. 

2 - Çocuklarımızın muvaffaP: 
yeUeri içın aile ve okulun bır 
halinde çalıtması lüzumu. 

3 - Çocuklarımızın ahlak ve attı' 
, hi durumlarını müştereken tıı1'l• 
ve murakabe. 

4 - Talebenin okula devamıatl 
temini için gerek• n trdblrler. tııl 

5 - Okul talımatnamesıntn 
suallerle llgili kısımlarından b111 

notlar. 
6 - Bu toplantıların sık sık 

pılması lüzumu. 

Mutlu bir evlenme 
t~kll eden hası.etlerdir. Hııma. katı mn- ıtöre, Jruııı. ve b'I b1r harp olmam ıren!k _ 
hb'e114 anlarda her zııman muvarrer ti.ti halete, hamın otuzuncu RYlndan 90!1-

olmıunnı blldlit'I 1('[n ıwıtvet Rahibi olmuı. nı. Mutı0ltn4'n.ln mllleUrıe vereblktltı fEll.' 

tur. BuııUnlc{l itab'nnlar damertannda zafer detll, kin olmuttur." 

(1 

Ray llnnıl Çağman km Bayan Eme' lııc· 
Çağman Ut: Kavaklıdere. şarıı.p ~ ~ 
rikıısı mutemedi il. Uaını Vardarlını' 
oğlu JI. Ömer Vardnrlın:r1 evlen~ 
torenlerl dun nkşam Kavalclıdert'd_., 
evlerinrle 11~1cin bir davetli ooiiod' 

Clik1 rc:ımalılann kanı cevelan etti.tini lıı- DaUy Mail de .ay1e dl)'OI' : 

pıı.t edıeeelderctır." "Mı.otıını, ınsnı.ıtceotını 1'6r01dedltl 

M. Morisson M. · teıAketıer öırıflnde milmklln otan eı ıyı 
t.avn takındı. Btr ııırtıan ırüler, de!"ler 

M usolini'ye ceva p veriyor rant MUl!OHtıt'ntn llkAyeUertMe htç btr 
1.ondra, 3 a.a. - IRJtiliz dahiliye na· ll'Ulme >'Oktu ... 

zırı Mr. Morri:Kln, dün akşam M. Mu - B 1 ' 
~olini'nin nurki)le alakalı bir demeç e e ra t ta 
ne,retmiştir. Bu demeçte deniliyor ki : Belgrat, 3 La. Musolinl'nm nut-

Musolini inıtifü hava kuvvetlerinin kuna ilk sayfasında Yer veren Obse-
1 x _ _._ va gazetesi, ltalya'nın Almanya Ue 

şimal talya'ra karşı raPtı"'ı müt.,....,.lit birlikte sonzıdere kAdar mücadeleye 
hürumlarda 400 ev )'ıluldığını ve 12 bin deovam etmek hususundaki azmine 
evin hasara uğradığını SÖ)lüyor. Yalnız bHhassa işaret etmektedir. Gazete t
Londra bt>lgesinde 9 ay içinde alman ha· talya'nın kendi mukadderatının sesl
va kuvvetleri ı milyon 1 ~ hin ıı:v ha - ni dmleme~e ve Çörçll'!n cürümleri
~ra uğrarmış ve lngilıere'de hava hü - ne kulaık asmarnağa karar vermiş ol
rumlari) le top)•ekün ı~ hin ev )-ıkıl • du~unu belirtmekte ve fÖyle demek-

mışıır. Mu~olini, İngiliz hava kuvvetle- ted&~1 v~ Ruzvıeıt bir defa daha 
rinin bile hile halkla meskün mahalle • hayal sukutuna u~rarnıilardır. 
Jeri hedef iııihaz ettiğini SÖ) lüyor. O 
halde alman hava kuvvetleri lnıti1tere ü- M adrit'te 
7erindc Musolini'>" ıı;öre acaha ne yapı. Madrlt, 3 a.a. - Duce'nln bütiln 
)'Ordu? Mu501ini'nin İstatistiği ile bizim sabıwh ııazetelerinde n~redılen nut
isıatisıiğimb hirhirleriyle mukayese o- ku umumi efklr Uzerind<" büyük bir 

aktı yaıımıştır. Su nokta b 1 rtnmlş
lumınca İngiliz hava kuvvetlerinin nişan Ur kl Duce dahi FUıhrer gi>l bu bü-
aldıAı a5kert hedefleri bulmıya pek ıtii· yUk mücadele esnasında mllletlne na-
7el muvaffak olduğu açık suretıe helli d~ hltabedlYor. Zira bfitün çal 
olmu mı? lngiltere, almanların yıldırım malan bir tek hf'defe mUtevE'<'<'.'l'ht 
hava hamine maruz kaldığı zaman se - ltalya'nın lstlkball ve büyüklüğü 
~ini çıkarmadı ve fet}-atta bulunmadı. A. B. C. gazetesi diyor ki: 
Mmolini ise feryadediyor. Duçe hu nutku, milletin maDCYiyatını 

I )'~~itmek zaruretine binaen sö,·lcmiı· 
ngiliz basınındaki tefsirler tir. Çünkü batı Akdenizdeki en mühim 
Lonöra, 3 a.a. - Bu Mhl\hkt ll'azete- üç deniz iuinat nokıasının mihver elinde 

!eı'de MUAOUrıd'nln nutku Hdncl ı>IAna a- hulunduıhı tu anda ltalya cenup eephell!'
t.ılmuı olmall<la beraber gazeteler bu hu- rindcki muharche!ere emniyetle hakahi· 
ınıat.a dıa tet•lnle bukınma.kt&cbr. Time. lir. Yeııi ltalya dünyaya cwki itibarına 
ezcOmle IÖYle dtyor : llyık olduiunu isbat edecektir. 

"Mwıollnl. nutkunu harbbı IWc otll'Z Gazete yazıaını 111 ciimlc1erle birir-
11)'1 idi\ ul<ert ve •IYa•l bir beyan • mektedir: 
name olarak vıunnnrıdınnıe olmakla l>u(e'nin Çörcİl'e verdiji cnap_ Av· 
beraber nutkun büYOk bir kıcıu umu - nıs-'mn htikNI w: emniyetı İ(İn Alman
mb'et Wtıaı1yle BUy()l< Brttanya'ya ve ya'nın yant başında sa-n,mak lnmısunda 
bllha- onun Baıveidllne kartı bir hU • 19-40 yılında aldıiı kararda kati bir iaa
ewndaıı lbareWr. Bu haJ1> Mu.olılnt'>"e bet bulunduiunun bir izahıdır. 

- beni tanıJ'Ullkstnız... 
- Ele verinmiz, lıqııua ple .. _ 

yepılmıftır. 

1111111111111111111111111111111111.S - ~ - '~ 5 Sahhk lokanta i 
= ~ : Anl<ana'nın Sanarl cad<lesl ~ 
: ve Maarif V ekileti karşısın - ~ 
: daki PARLAK LOKANTASI ~ 
: devren ıııtılacaktır. Talipl~rin ::! 
: mczkdr lokantaya müracaat - ~ 
: lan. 249 ~ 
i"ııııııııııııııııııııııııııııııııı•• 

KAYIP - Anknra kız liseııi'lde0 
alılıimı 193(1 tarihli ve 1312-lR nurn-
nllı ta.stiknaıneıal kaybetllın, Yenl81-
ııi alacağımdıın rııkisinın hükmü )~-
tur, Mellha SO' DAN 25 .. 

~•1111111111111111111111111111111'== :::: 5 DAKTİLO KURSUi 
- iiil - -: 101 inci deVTf'SI kayıtlartn& ::: 
: baelanmtştır Bır ayda dlplo- :::: 
: loma venlır Tahsil aranmaz. ::: 
: Memurlar K peratlfi \mrfı-. ::: 
- 81 No 8 T le!onı 3714 ~ 

':;ıııııııııı ııııııııııı ıııııııııııf" 
KAYIP - Eııklşclıır Nıı'fusunıl"9 

aldıjbm Vf' Ank ırn '!'\ufu iclares!ncle• 
ılf'ğı lırıliglm lıtıvh t cuM'ln•ıııııı kaY• 
hetııın. 'l'nl~ini çıkarır ıımııd ın et
kisinin hllkıııU yoktur . .Eıııın kısı Hab-
riye Emin 23• 

( 4 İlkkanun t 942) 
7.30 Procra.rn ve !IM'mldret ast .... 
7.32 Vüeudunıuzu ca~tıra.bm 
7.40 AMıı9 haberler.l 
7.M-

hakk•nda yen• bir havadi,leııniz l"ld ıfn· 
nu anlamııtım ama bu kadannı da doi· 
nısu pek tahmin ecınemiştim._ Nereden 
girdi bu odaya o haydut? 

- Kaçtıiı yerden ..• Burada Marilyn'le 
otuN)'Orduk. Ve eliyle genç kızı ıııöste· 

Dadı 
kelimeleri oku11UJOıdu.. 8.80 M6zlc: Se'l'ltorııtlt: ııercatar CPU' 

ri)'Ol'du." • 
- Bekuıız Ben.. Marilyn bayılmıı P· 

liba._ 
Filhyilca genç kız bnapesine yıiıl· 

mıı öylece harelceısiz duruyordu. Yuzun. 
de damla kan yoktu_, Steve heye anla 
ona doinı atıldı ... Nabzını tu 

- Çabuk Ben biraz su bulun. 
- iyi ama bu evin içini siz henden 

daha İyi biliyonunuz... Nereden su alı 
naaıjım da bilirsiniz.- Ha)'di Stn'e bu 
kadar hc!yec&M lüzum yok." Şimdi ken
dine gelir ... Ben bunıda durayım da, ıiz 
.ıtidip su aetirin.- Ellerini, 18kaklannı 
ovanm ••• 

Steve koşarak ndadan (lkcı •.. Biraz IOD

ra elinde bir bardakla dönmüıtü. .. <>mırı 
da benzi kül gibi idi. Ben: bakın kendi· 
ne ıtelmeie bqladı bile._ Kirpikleri Ju. 
mıldıyıor_ 

Ve ftdsinin de )'6zil.ne ayrı aı.ı balca. 
ra.ı:: 

- H aa... dedi... Gençlik.. net anlı· 
yorum... Nuıl tebrik edeyim mi sizi 
deniniz?. Tam da :ıamanı dejil mi?. Şim. 
dilik pçmiş olsun demem daha doğru 
olur.. Anlatın bakahm Seeve beni niçin 
kıraya cağırdınız? 

Stne töminenin içinde buldufu kliıt 
parçasını ona uzam" Bir kımu yananı 
olan bu kljına: 

_ .......... m. .... 

Ben kendi kendine söylenir gı1>i: 12 30 Proaram ve ml'flllıeket aaat -""' 
- Evet. .. di)'Otdu. Biıbç arkadqa da 12.ıtl 'Müzlc: t<anıık vrocram (Pi.,). 

beraber 11Ctirmekte isabet eunitim- 12 45 AJaııa ha.berleıi 

- Sahi ... !;len sizi çalırmıfCtm ... Siz 13.00- Mbllc: va--.- maka_._.:._ _ _. 
nerede ise Polisi seferber edcttkmiısiniz l3.80 ..-.. ._ ....,._. ... , 
Ben.. kılar. 

- Tek hqıma Jlehe,dim Deadı'ı ka· 1800 ""°8ram w memlebt llBM ll/lel' 
çırabilır mi idik -.ıyonunuz? ikimizle ısos tlflzlt: P'ıwl Heı)'Wlti 
de ferah ferah bqa cılcatdı.- Onu, töyle 18·40 Mibılk: Gl1etr - Sonat, .-ol mtnlll'• 
hayal meyal aörebildim ama, çok lmnedi l<ernuı: K«naı Şener <K<JIWl!llW • 
hır gorunüfii vardı- '-ar htl4!belıtndetı). 

- Siz onu bana tonın. .. Az daha ~1· , "-'o: Ötreobnt'ft Bedia ~· 
mcweydiniz beni ll)'lliıınn alunda ftİ)'Or· 1900 l(ıınu.na: (bct.Jııat aaU) 
du az kaldı_ Bir daha plir mi buraya 19 ıa MUııtlt: Sez 98'1"'1. 
dersiniz? 19.30 Menıı.tcat eaa.t ayan "aJaN _. 

- Gelec:ell ..... IÖftCefİ de 'f'8f- 1*ten 
Ama ge.leceiini aanmt)'l>rum.. .. Kalabalık 19·45 Mll7.9r: KIAelk 1'llft: milzltl .,.. " 
olduJuınazua farkına YBrdı... mum. (Şef: Me.ut Oemil). 

Marilyn ~ ya..., JlÖzlerini açını,. 20 ıs Radlo'Q ırazetftll 
rı .. Entll neler olup bitriiini hacırJıya. 20·45 MU7.lk: Fl.Jım mOzlltl CA.I 
madı .• Sonra birden vaziyeti kavnyarak 21..00 K°"'*114 <Evın llUltl) 
bojuk bir tesle: :n ııs Temen 

- Stıne._ diye haykırdı... St~ ne· 22·00 Mi17.llc: Rtl<b'9 Saim Oıict'etr.. ı 
redcwlniz? (Şef: Necip Alkın> : 

- Buradayım,_ Bakın sapuağlamım.. 1 > E. ~ fapart)'a CJ'llP • 
Merak edecek bir tey yok_ 80ıll); 

- Oh yarabbi tükür- O kadar koıic- 21 G. ~: Amaltl """'"1&dl: 
muttum ki_ 3) Gleumet": Bar ~hrt kıyılarıll 

da· Ben: . 
4) M Yvatrı: '"Ta ~~- oP9 • 
N>tfııdo?n PN"Ca - Geçmiı olsun bayan ltentor dedi. 

lldniz de büyük tehlike aılatmıı sayılır· 
nnız._ Nuıl anık tamaıniyle kendinize 
..ıdiniz deiil mü Siae bir sual l<lrabili r 
aiıim ....,_ lıSoaJ. wıır) 

'22 3o Menık>tt.-t ıoaat ayan. aJAM ha.,.,.. 
lert w boralar 

224.."J. 

2UOYll'mlıa~99.__, 
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a Levazım Amırliğine' 
gelen ilinler 

Erzak ahnacak 
ımıır Lv. Amtrilltl Sa.un A.lnuı. KomlııiYOIMmdBn : 

MiLLi MÜDAFAA V. İnşaat yaptırılacak 
M. M. V. den: 
Muanen guo ve ıııaaue talibi JÜIUr 

t'(.IDİyeıı &ki~ hava nuC.- ikinci 
kmm intaalı ıoütc:9iıic - ve ~ 
tekrar pazarlıkla ihaleye konulmuştuc. 
Kejil bedeJi 1. 12 1 .26S lira 56 kunıt olup 
kati teminatı 9720J,2S liradır. Paıarlıiı 
9·12·9~2 Ç&lllmha gunii sut 11 de M. 
M. V. 4 No. 1u Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
ıır. Kqif ve şartnamesi (SO) Iİl"I muka· 
bilinde V ~ilet inşaat d~ ıııhna· 
hilir. 15lekliledo ihaleden bir hafta evvel 
inşaat dairl'•İnden vesika almaları ve ka
ti teminadarj)'Je birlikte muayyen gün 
ve $Ulle komisyonda bukınrnalan. 

Sebze alınacak \il V. 1 NoJu Se. Al. Kom. 
A ... ~Phanc 
_-cıda cına ve mlktarlariylc tah.. 

bedelleri yazılı acbzelcr S. 12. 
il ıtıa 5n1n ı saat 10 da pıızarlık-

·lııt.v. 1 No.lu Sa. Al. Kom. da 
ihale edılccektlr Hcpsınln 

lı 9775 liradır. Şw-tname her 

1komı11yonrla görlllcbllır. Talip 
•rın mua~ycn vakitte komlsvo

hıllracnatıan 
arı kılo Muh. F. Kr. Cinsi 
~ 00 20 İııpanak 
7 

.f'IOO 19 Lahana 
6 000 22 Pırasa 

22 000 31 Havuç 
14 l)Q() 37 Kereviz 
22 000 65 Karnıb3har 
22 000 Dem. ı.5 Mayclanoz 

(10374) 6476 

Ambar inşaatı 
~rum As Sıı. Al. Kom.dan: 
~8 lıra 66 kuruoluk keolt bede
lioras.ında 4 anbar ınşaa&ı ve 
tutan 21144 Ura 78 kuruııluk 

Pıvyon in aası paznrlıkla mUna
ır' konulmuştur. MUnakasası 
ıs.2 Çar amba ..-unu saat 14 de 

laeaıuır. Anbıı.r inşnasının temi-
6239 lira 379 kurU§tur. PavYon 
ının tenıinntı 3172 liradır. 

tle.ra alt plQ.n proje ve saire 
llYoıı<1a her ı;-Un gÖrUlebillr. İs
l~rtn belli gun ve saatte temı

ltrı;yıe komisyona mllracaaUarL 
(10435) 6487 

'l'ahm.iı ve tahliye işleri 
yaptırılacak 

~ 1\111 920 sa. AL Kom.dan: Salt 
-....u l<ın erzak ve ycmtn Kilçtlk Cck· 
~Wld:m BilyUkçdanece·d~kl 

ı...._ nakit t.ıı.tı.mU ve tahl.J)'e vt'fi:ltr 
"""'-Jı zart uııul1Ylc C'ksUtmeye ko • 
ıı.tur. JlusUBI 13J1,lan komlsYOnda 

. Muv~ııt tmllnAtı 2869 il· 
lhaı<'l!ll z.:ı-12 1942 sı h g{lnll saat 

lt Yapı c-ntınd:uı lst~lllcrtn ihale 
lıı.ıl.'rl bit' ııruı t ~el t~ kllf mektup • 

.:: . l<'m!n lln.r1)'Ic Yc<lck SubaY O· 
-~1 Aıı Pcwı 920 81\lın alma ko 

una mUrneantlan. <10380) 6447 

~: Sıjır eti, milctan: 50.000 kilo, 
Bd. 88 Kr., Tmünatı: 7500 llra, 

tarihi JO-ll-942, saati: 15, pli: 
1 ı>arf. 

~\llcarda mikıan ile tekli yazılı sığır 
"1'1\Jı z&rf usulU ile cksiluneye ko • 

UJtur. 

l"-ıiJ>lttf.n belli ı;:\ın ve saatten bir sa· 
~tlıne bdac kanuni w.-sikalari)'le 

ırıekruplanru edı gt"Çm komi~ 
eri, Şartname ve evsafı Ankara, 

J v. Amirlikleri ile MimaNİnan· 
"'-10 alma komisyonunda ttöriilehilir. 

i gecameler kabul edilmn. 
l.ı (10292) 6291 

,~ir ve sığır eti ahnacak 
"411111" Lv • .Amirl:llH Sa. AL Kom. dan: 

Ckıe(' J.Uktan FJyatı 

ton ;: 
t: 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

l8rttYJ.e MAii o'lmamak 
ııe.ıı:a da ihale «llleblltr. 

"11tıteıtr bh-Ukler )'ll}nız bet lcalA!m 
<ıı.ı. ve mSl<1An )'U'kanda yazılı lh· 
llazarırıcıa aıum almacalctır. Pa• 

ile ve l\a1()51 10. 12. 942 tarUıtnde 
ı..... · ırUMı eaat 14·17 anısında Jııo
-"lrı<ta YllPllaCflktır. KaU teminat t
~ltnın y(IJ:de 15 dtr. thaleden 
alınır. vuıf ve eart.Iar her .,Un 
~da aör1llebUtr. ı.teklllcrtrı mu-

'ıı. 2t111 Ye •• tte t('fTltnıı t lan ve dl· 
"""1ı&Iarbie blrtlkte komı.yonde 

an. (10311> 6348 

~.~ış sebzesi alınacak 
~esır M. 8a. AL Kom. dan : 

~ Mlktan Muh. Fl teminatı 
~:'il Kilo kuruş Ll.ra Kr. 
~il 77.000 20 1155 00 
~--- 77.000 15 862 50 
~ 41.000 20 615 00 
l' I! L500 'Z7 31 00 
~ lll'da ctns. miktar, muhammen 
~ Ve mu" akknt temuıatlan yazı

llle.ın kışlık S(!b:te kapalı zarf u
lh..~~ <'ka itmeye konulmuştur. Ek· 

it 11....,., 7-12-!>42 pazartesi gUnO saat 
~il l3aiıkcslr As. Sn. Al. Ko. da ya

~ ~l.ır. Evsaf ve şurtlannı gôrmck 
~ler Ankara, lstanbul Lv. A -
~ l<'rt ve Balıkesir As. Sa. Al. Ko. 

l\>b rlcr. 4 kal m sebze bir 
\.rı ı.lıhlde ihale edılcbLlccc~ı gibi 

11..YJı mOteıüıhltlt're de ihale edl· 
ı..=:•tr. Tal plerln muvakkat teminat· 
~ t kili mcktupl.ınnı ve kanun
~, nı M1 v knlarlyle b rllkte 1· 
~ t6nn saat 15 e kadar ml\kbuz 
~ıtı..-oı nd<> vcrmC'lC'rl şarttır. Ek· 
,., ı._.lrtlnO saat 15 ten sonra mek· 

""lflU! edilmez. (10005) 6081 

.Patates alınacak 
'-ı~ Pos. 5056 Sa. Al Kom. dan 
l!ı•nboıu 

~lı1aç için 20 ton patatesin mil
~ 'aaı 10. 12 942 ırtinU y.-n!den 
u~ ı:ınclan talıplerin münakasa 

kll1111ni veslk larıyte ve pey 
t : C:rıyle birlikte komisyona mU
tlıc; tlıırı. Evsaf ve şartları her 

ltoıniayomla ı;:-örlll• bıllr. 
(104251 6504 

~ Sığır etı alınacak 
1(

0 
Ya A.a. Sa Al. Kom.dan : • 

> ll).a carııı:ıonundakı bırlıklerın 
'' •cı lçıu 30 ton sığır etı kapalı 
' ~11\ıhylo cksılımcyc: konulmuş • 
'~ "•vat ve oerau kon1isyoııu -
lııt 1 il rncvcuttur Sı,l!u etının ka • 
S ı..rrıa ıh:ılesı 7-12-1942 pazar • 

>~Dil_ aaat 16 da Konya da ko • 
s~~_uınuzun bulıınchıJ!'U bıuada 

~ktır. 30 ıoıı ııgır etının mu-
aıtrı~ tutarı 2!1000 lıra ve lcabın

~b.ttınacllk yüzde 25 fu:.laaıvle be • 
~ ilk teıwinaıı 22şo llcadır. lsıek
~111 ilk tetnlnaılarıru vakit ve za. 
L""t "dit 7-12-1942 pı11.artesl gUnU 

ll e kadar teklif mel<tuplıırını 
On b:ı~lmnlıltuı.a vermeleri. 

( 100'i4) 6091 

~ Biuor almacak 
1" l>'>s. 02() sn. Al. Ko. dnn: Ş!şll: 
~t 1 l<>rin et rN:~klC'rl nnmune 
llııı.~ "e teklif edtceklerl fiyat üze· 
~ 1ıQ bei nllerf'k 50.000 lırnlık ben
L'lıı ~~Ya t"lv .. rl$1J gnlvıınlzll bidon 
~.aktır. Huaust tartlan ko
~ ~ a6rQl.,blllr. Jholt'SI 5-12-!>42 
\ l't Bb rinü .-t 10 da Hamiye-

-.. .. ~ fmıı;o ~ 

Cinsi Mikarı ton Flyab 
Çekirdeksiz K. uzum 250 80 
Çekirdeksiz K. tızUm 200 80 
30 tondan uaıtı olmıımAk Uzere P&TQa Parca d8 ihale edfkoobmr. 

Pırasa 132 
Ispanak 132 
Lahana 132 
Baş soğ'an 60 

Hepsiııin muhammen bedrll 75840 
lira. 

Ona ve mU<tan yukanda )'tl.Zılı ıtıtb'aoe pazarlıkla satm alınacaıct.ır. Pa7.AJ'hk ve 
lhalcal 7-11-l94:Z tartııınde pazarteeı ııünıil Mat 14·17 Kıslada !znıll" 1.v. Amlrlltl 
satın .ı\Jma Komlfl)>ooundll yapıla!'llktır. Killi temlruıtı lhıılc bedc:'llnln )'tlzde on be
ıııcıır thıı.l«\en öne(! alınır •vıı.ııır ve earuar her ıtün kom~ ırörilleblMr. laıt.ek

llk!rin mUILY)'Cll ırun ve !illa t.tc tcmlna tmı1ykı ve dllter vaı11aı.lnrb'J.o btrllk1e ko -
mltJJ.onda bulunmalan lll'ln olunUil". (10430) 6486 

Sığır eti alınacak Sığır eti alınacak 
AB. Pos. 1140 Sn. Al. Kom.dan : 

As. Pos. 5501 Sa. Al. Kom druı : COIU.U 

TOPCULAR Ed1mc btrlklm ıem 20 ton 1111tır eu 
Aısnlhda dns mtktar ve muhammen Pll.7.Arlıkla satın aımae. ktır. thakı 21·12· 

bcdcll Uc Uk tcmtnau yıızılı madde 2400 1942 ırunO saat .u; te Corlu Mtm alma 
ııa)"ılı kanunun 46 ncı maddt'!Slntn (M) komisyonunda yapılıııcaktlr. Muvakkat 
fıkrasına tcvnıcan 24.12-l!K:Z mat 15.30 tcrnfnatl 1!IOO J4nıdır. Şartname ve evııa.t 
da ıı:ızarlıkla muöa)'aa cdllccelUndcn her gün koınlsyonda ıtörUlcblltr. ltık4c • 
ta.11plcrlrı kamını Wımbıatlıı.rb'Je Kom. , lilcrln lüzumlu vC'Ctkalarl)'le ihale ırilnl.I 
na müracaatlnn. ırelmcleı1. U0526) 655:1 

Evsaf ve huauı;I ecrn1t Istanbul 1z • 
mlır Lv. A. sa. Al. Kom.da ve M. lif. v. 
Lv. Amirliği sa. At. Kom. 88'<.dıa ~rU· 

ıoouır. 

Cinsi: Sırtır eti, MIB<tarı 120.000 kilo, 
Muhn.mmcn b('(feM l20 000 lira, ilk te • 
mlnatı: 0000 ı rn. Ko. No. Ml-504 

(10521 6551 

Mutabiye malzemesi 
alınacak 

Balıkesir A\keri Satın Alma Komis}O· 
mından: 

Ordu İhlİ)'&Cı İ('İn Ôn\ ve mikıarlarİ)'· 
le muhammen fi~aılan aµj;ıda yazılı yedı 
kalem muıabiyc k:ıpalı ıarf usulı) le ele;. 
silımcye konulmu)tur. Eksilımcsi 22. 12. 
942 $illı gÜnu il de F.,kişchir Lv. amirli· 
ii saun alma komis)'Onunda )apılacak· 
ur. Ev af ve şcraiıi görmek isıi)enler 
her gun mesai zamanlarında görroilirlcr. 
lsıcklilerin kanuni şekilde hıızırlaclıtdıırı 
ıcklif mekıuplarını ihale saatinden hir 
s:ıat evveline kadar siızü geçen knmi~yo. 
na vermeleri janur. Posıa gecikmeleri 
kabul dt·ğildir. 

Muh. Fi. 
Lira Kr. 

2 so 
3 00 
il 51 

3'j 
00 
70 
so 

.Miktarı Cinsi 

1000 Keçe belleme 
7'j00 Yem torhası 
1000 Kıl çul 

12000 Gebre 
7500 Kıl kolan 
7000 ip )'Ular 

12000 ip )'Ular sapı 
(105l0) 6552 

T .;mirat yaptırılacak 

Kayseri As. Sa. Al. Kom. dan: 
Keşif bedeli 1S455 lira 87 kuruş o

lan Ka)seri hastanesi ıamir iıi kapalı 
zarfla eksilımeye k(lflulmuttur. lık ıemi
nau 1160 liradır. ihalesi 24. 12. 942 per· 
Jelllbe gUnü saat 16 da mınıaka saıın 
alma komisyonunda yapılac:akıır. Kqif 
YC şeraiı her ~ komisyonda Rl>rülebilir 
İstcklilrrln teklif ve ıcnıinaı mekıupla· 
riyle dıli}ct vesikalarını ihale saaıinden 
en az bir saaı evvel kotrıhyona vermiı 
bulunmaları. (1052~) 6556 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 1936 Sa. Al. Kom. dan Bursa 
ihtiyaç itin satın alınacak olan S6 ton 

sığır eti 3(). 1 ı. 942 ıarihindcki ckdlımc
sinde teklif edilen fiyat komuıanlıkı;a 
pahaJı JC6rülduğunden pazarlıkla ihale 
olwıacakıır. Pazarlığı 8. 12. 942 giınu 

saat 14 ıe Buna'da Tophane'de adı belh 
As. Sa. Al. Kom. da yapılac:ıkıır. Mu
hammen lx-deli ~8.1100 lirı ve muvakkat 
ıcminaıı 4925 liradır. Evsaf ve ıanname· 
si Bursa'da As. Sa. AL Kom. da okunı· 
bilir. İsteklilerin mua)')'etl gün ve saaııe 
mczkıir komisyonda bulunmalan. 

(t<M95) 6565 

Sığır eti alınacak 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere -

( Deutsche Korrcspon -
denz) Türkçeden - Al
mancaya süratle tercü
me işleri yapılır. 

Müracaat: Posta ku -
tusu 102. 253 

Ankara Valiliği 

Karpit ve buji alınacak 
Ankara \'All1":1.ndcn : 

Asfalt )"Obln ı.amtrnl ı.ıcrtndc caı .. tm
lan knm)'1)nlo.rı için 1000 kllo kaıı>tt ve 
6 adet buJI müba)aa ışı 14-12-1942 ııa • 
zartcsl .:OnU sant on he•tc daimi encO • 
mende Uuılcs1 yapılmıık üzere acık ek • 
sUtme.»c konulmu1tur. 

Kceıt bt.'<lell (1812) llnı. (13:1) llra 
(90) kuruııtur. 

latcldllcrln tomlnat mektup veya 
makbuzu Uı-ıı.ret odıuıı v<'8fkıısb'ie bh' • 

Hkte ııozll ı:cten ıran ve aanttc mdl • 
mene Jı«'hnelert. 

Kcşit ve eartruıml'51nl ırönnek 

nafıa müdUrlüı!'!lne mUrncaatıan. 

(10400) 

lcin 

6431 

Sin,can köyünde 25 büyük 
ve 25 küçük tip ev 

yaptırılacak 
Ankam Vlüiliğindcn: 
ı - Sincan köyünde yeniden ya. 

pılacak olan 2~ büyilk ve Z6 küçUk 
tip olmak üzere 60 ev ln4aııtının iha
lesi 17/12/94.2 tarihine raatlıyan 
peruembe günü saat 15 le VUAyet 
daimi encümeninde yapılmak Ur.ere 
kapalı zarf usullylc eksıltmeye ko -
nulmu,tur. 

2 - Kcıılf bedeli 4266ll lira 25 
kul'U§tur. ve muvııkkat - teminatı 
20774 lira 45 kuruııtur. 

8 - İsteklilerin teklif mekt\lp -
larını muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzlarlyle ticaret odaaı veai 
kalarını ve Nafia mQdUrlUğ(lnden 
bu şi lçlıı alacakları fenni ehliyet 
vesikalarını hamilen yukarda adı 
geçen gUnrle 8841l 14 e kadar encU. 
men relaliğine vermeleri. 

4 - Bu iıe ait kqlf ve eartna
meyl her gün Nafia müdUrlUğUnde 
gi)rebllirll'r. 

(10402) 6433 

Vilayetler 

Sığır eti alınacak 
İstanbUıl Jandarma Sat.ınadma Ko

misyonundan: 
Beher kilosuna U20> kurue flyat 

tahrnln edilen şartnarnecine uygun 
<57.000 - 66.00()) k.llo sıiır eU 15-12· 
9-12 aalı ırUnO ıınat 15 te kapalı zarf 

Bursa As. Pos. 1936 Sa. Al. Kom. dan: eksiltmesiyle Istanbul-Takslm J. Sa. 
Mudanya'dakı birlikler ihıiyacı içın Al. Komia>·onumuzdn alınacaktır. lıtr 

satın alınacak 40 ıon "jır eci :w.ı ı.942 temlnat (5210) liradır. Şartname 396 
d kuruf bedel kllt'lılıtı.rıda kom1-yonu-

ıarihin dd eksilımesinde ıdilif edilen muzdan alınır. lstcklllerln teminat 
Fiyat pahalı görülduğunden 8. 12. 942 mektup veya makbuzlarını da muh· 
gunu suı l S ıe Buf'$a'da Tophane'de adı tevl kapalı :zarf tekllnertnl lıhale vadc
belli saıın alma komis)onundı yapılacak· t.lnden bir saat evveline kadar ko • 
ıır. MuhamıMn bedeli 42000 lira mu- misyonumuza vermeleri. (1684> 90 
vakkaı trminaıı 3875 liradır. Evsaf ve 
tuıları Kom. da görülebilir. hıeklilerin 
muanen gun ve ıaaııe meıkür komisyon· 
da huır bulunmaları. 

(10486> 6569 

Nakliyat yaptınlacak 

Yol yaptırılacak 
İzmir Belediye Reiallfirıden ı 
1 - İsmet kaptan nıahallcsı 1334, 

1336, 1362, 1863 ve 1370 aayılı aokak
larıia yeıııden 2436 metre murabbaı 
kesme taşrurla döşeme yaptırılnıw;ı 
ve 1360, 1861 sayılı sokaklarda mcv-

Gelibolu Merkez Sa. Al. Kom cul 1025 metre murabbaı döşeme
dan : nln kesme taJlarla eAılı tamiri ve 
İhtiyaç için Gelibolu lımanıııa gele- 1362 sayılı aokakta Y•·ıııden 160 
cek 1000 ton demır ile aaır inşaat metre boyda kaııallaasyon 7aptırıl
mıı.lzt mesinin vcaaitten tahliye ve ması fen l§leri mUdUrlUğUndekl luı
muhtelif mahallere naklıycsi pa _ ti! ve şartnameal veçhıle bir ay 
zarlıkla y ptırılacaktır. Muhammen müddetle pazulılta bıralulmııtır. 
bedeli 19500 lira olup katı teminatı Keılf beılell Ho89 lira Ui kurut. 
292~ liradır. Evsaf ve vartnamesi muvakkat teminatı 1502 lira SiS ku 
Gelibolu merkez. Sa. Al Kom. da nıttur. Taliplerin temlnatı İl Ban
görül~bilir. Pazarlık.la ıhalesi 17 kaama yatırarak makbuılarıyle !I. 
12. 942 pervembe gUnll saat 16 da 12. 1942 (dahil) tarihinden 23. 12. 
komisyonda yapılacaktır. T•llp o- 1942 tarihine kadar haftanın pa • 
!anların mczkQr gün ve saatte ka· zarteııl, çarşamba ve cuma ıctlnleri 
ti temlnatlarlyle birlikte komisyona saat 16 da encümene müracaatları. 
mUrac.aatları. (10407) 6567 2 - ŞlikrU Snraçoğlu bulvarı -

nın. İsmet Jla§a bulvariyle KA.zım 
Koyun eti kavurması Dlrik cacldesl aruınılakl kııımının 

ve Necati Bey caddesınin, Gazi ve 
alınacak ismet Paşa bulvarı arasındaki kıs-

mının parke taılariyle yeniden YR
Kars As. Sn. Al. Kom. dan 1 pılması ve Şükrü Samçotlu bulva-
30 11 942 de 20 ton koyun eti rınm Gazi bulvarı ile Kizım Dlrik 

kavurmasına latekli çıkmadığından catldesi araaınclaki adl tqlarla dö
yenlden 31. maddeye istinaden ka- şerımlı kısmınııı parke taılnriyle e
palı zarfla eksiltmeye konuldu. İlk saalı tamiri, ten lfkrl mUdUrlUtün
teminat 1800 lira evsaf kolorıhı ev· deki keti! ve prtnamesl vechlle 
safıdır. Eksiltme 21. 12 942 pazar- bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
tesi gUnU saat 15 te Karsta yapıla. mııtır. Kl'~l! bedeli 86088 lira. '81 
caktır. isteklilerin mezktlr g{ln ve kuruş. muvakkat teminatı 2706 11-
eaııtten bir saat önce hazırladıkları ra 60 kuruştur. Taliplerin teminatı 
teklif mektuplarını komia7ona ver- tı BankRSına yatırarak makbuzla
mekri. (10527) 6SM riyle 9. 12 .942 (dahli) tarihinden 

23. 12. 94.2 tarihine kadar hattanın 
Kuru incir alınacak pazartesi, çarıamba ve cuma gün

leri saat 16 da encümene müracaat-
lan. 2968 Şltll >... Sa. AL Kom.dan : 

Muhtelif renk boya 
alınacak 

M. M. 
Xilo 

760 
200 
200 

1000 

2160 

V ekAleUndcn ı 
Cilllll 

Siyah boya 
Yetil boya 
Kırmızı boy• 
HAki boya 

Beher kJlosuna 42:1 kurut tahmin 
edilen yukarıda mikter ve cinılc•ri 
yaı.ılı ceman 2160 kilo hoya 9.12.942 
Çarşamba gllııü saat 15 de paz.arhk
la satın alınacaktır. TamamıııtL talip 
çıkmMlıfı taktirde bölünerek ihale 
edilecektir. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. Kati teminatı 
1370 lıra 63 kurıııtur. Taliplerin 
mezkiir glln ve saatte M.M.V. 2 
No. lı Sa. Al. komisyonuna gelmc
JerL 

(10224) 6370 

Meşe kömürü alınacak 
M. M. V. den: 
Beher kilosuna 16 kuruş fiyat talı· 

mln edilen 100 ton meşe kömürü 7-
12-942 pazartesi günü saat 15 te ııa
uırlıkla satın a.lınacaktır. Tamamına 
tallı> crkmadığı takdirde bölOnC'rek 
de ilıale edilebilir. SartnamCISi her 

(10165) 62<>6 

Ambar tamiri 
M. M. V. dt'tl: 
AıkkôprQ'dc nakliye dePOlannda lkl 

sa<; ambann tamiri ile bir ambarın 
kapısı önüne bilz vaz'ı paz:ırlıklo iha
leye konulmu.,."1.ur. Ke$l! bed<>H 2273 
lira 78 kuruş olup kati teminatı 341 
Ura 10 kuruştur. Pazarlığı 16-12-942 
cnrşamba günü saat 10 da M.M.V. 4. 
No.lu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
K('Şif \·e ııartnamffil hc>r afın komls· 
yondll görClleb lir. lsteklllerln kati te
mlnatlnrı ne mun;ı,-yen gfin ve saatte 
komisyonda bulunmalnn. 

(10147) 6475 

Zincir alınacak 
gün komisyonda görülebilir. Kati t.e- M. M. Veki\lelinden : 
m nau 1400 liradır. MczkQr giln ve Beher metresi 
saatte vermak istlycnlerin M. M. V. Metre kurıı§ Cinsi 
2 No. 1ı satın alma komisyonunu gel· 6000 95 KaJlak zinciri 
mclerl. (10223) 6369 10000 120 Çarık zıııclri 

Elektrik santral binası Yukarıda mıktarı ve muhammen 
bedellerı yazılı 2 kalem zıncır 8. 

yaptırılacak 12 942 salı günü saat ıs te pazar-
M. M. V. den: lıkla SBtın alınacaktır. Tamamm:ı 
Muayyen giln ve saatte tallbl zu· talip çıkmadığı takdirde böltinerek 

hur etrnlycn Ankara cı.vannda gôste- de ihale rdilebilir. Numune ve 
rllecek blr yerde Dizel t>lC>ktroJC'n artname ı her gün komisyonda go 
grupuna mahsus blr elc-ktrlk santralı rii!cbllir. İsteklilerin verebıl<'cekle
blnıısı inşaatı tekrar pazarlıkla ihale- ri miktara göre yllzde on beş nı -
ye konulmuştur. Keşif bedeli 6613 betinde kati temin tJarı ile birlikte 
lira 66 kuruş olup ko.tl teminatı 992 M. M. v. 2 No. ıu sam alma ko
llra 10 kuruştur. Pıwırhf:ı 8-12-942 mlsyonıma mUracaatlnrı. 
salı günü saat 11.30 da M. M. V. 4. ( 6452 
Nolu. Sa. Al. Ko. da yıı.pılacaktır. ts- ıo3GO> 
tc>kl !erin kati tPmlnatlarlylc blrl ktC' Ateş tuğlası ve ateş 
muayyen g{ln V<' saatte komısyondo topragı alınacak 
bulunmalan. <10228> 6296 M M. VokAicundcn : 

Ambalaj sandığı Mun)')'<!n ııiln "e ı;aaLt.c tal bl zuhur 
yaptırılacak ctmly(;n 30oO n(k!t atec; Lul'tlası Ue 800 

M.M. V. ılen: kllo atee UX>ral';ı (klıQ'ıl tort>ıılor lçrr 

1 • 600 adet iki boy ambalAj snn - sinde> ı.ı urlıkL'l ı;:ıtın nlınııcakltr. Mu 
dığı yaptırılması talibi zuhur etme- hıı.nıme.rı lıeddleı1 )'d(Qnu l!ltiO tını Olll4> 
diginde tekrar pazarlıkla ihaleye kıı.U teminatı ~14 rııd r Kc~lf "c ııı.rt • 
konulmuştur. Kqif bedelleri ye. naml.'61 her liln kooılıiyonda ıt0rU ctı 1.!r 
ktmU 4532 lira olup kail trminatı Pazıırlıltı ()-l2-l942 can.ımba ı:unil sruı.t 
679 lira SO kuruştur. Puıırlığı 7-12 ıı de 211.M.V. 4 No lı Sil Al K• .da ya • 

/9ıl2 pazartesi ~nU ıaat 14'30 da pıla~ır. tste1dllcrln kati tcm1ıılıUa • 
M.M.V. 4.No. Sa. Al. Ko. Ra. de rblc btrllikte muayym ı:Un ve snattc 
yapılacaktır Keoıt ve ıartnamesı her komlııyoncta butunmaıan. (10509) W-13 
gUn komisyonda g6rülebilir 1stek-
lilerln muayyen gUn ve aantte ko- Tutkal alınacak 
misyonda bulunmaları. M M veldUetındcıı : 

(10229) 629:1 Beher kfloauna aoo kurus tahmin edl· 
lplik çorap alınacak len nümun..t evsarınôa 15 ton ıut.kaı 

M.M. V. den ı 14-12·1942 pazartest ır\lnO saat 15 le 
Pazarlık günU telibl çıkmıyan pAZarUkla eatın almaeaktır. Tıımnıııına 

ve beher çiftinin yapılmasına 20 Kr. tal'tl> zuı!ıu'I" etmoolQ't tıı.kdtrde bölüne c!< 
fiyat konulan 60.000 çift iplik çorap de ihale ed ıcınıır. sıu1.name6.I her gUn 
pazarlıkla yaptırılacaktır. İplik el- k.oml9y()nda ııôrilleıblltr. Kati t~tııntı 
hetl askeriyece verilecektir. pazar- 6711() tınıdır. lııt<-klllerl!n m<'7!kQr ıttln ve 
lığı 7. 12. 94.2 pazartrsl günU saat -.attc M M v. 2 No ıı eatm alma ko • 
11 de yapılacaktır. Şartnıımcıi her 41) s:; tı 
gün komtsyonrla görlllebilir. Mu- ınl8)'onuna ıt<?~lert. (104 " 
hammen bedeli 10.000 lira olup kati usta aranıyor 
teminah 1500 liradır • isteklilerin 
belli giln ve muayyen Aatte Anka
rada M.M.V. 3 No. aaun alma ko
misyonunda bulunmalarL 

(10272) 6336 

İhata duvarı yaptırılacak 
M. M. V. dea: 
ı - Muayyen gün w saatte talibi :nı

hur cuni~n Ankara civarında blr ihata 
duvan )"&ptırılmuı pu.arlıkla ihıle)e 
konulmuttur. Kqif bedeli 2227 lira 93 
kuruş olup bd teminatı 333 Ura 40 lcu
NfCW'· Pazariıit 7-12-9"2 puaneai günu 
,.. 10.30 da M. M. V. 4 No. Sa. Al. Ko. 
Rs. de yapılacalmr. isteklilerin muayyen 
gün Ye saatte kati temiıwdariyle birliJc· 
ıe komisyonda bulunaıalan. 

(10116) 6185 

Akimülatör alınacak 
M. M. VoklUetlnden : 
Racb'olarda kullaıulmak Qzere 6 volt

luk 80 : 120 llftlp(!l"SllaUlk 200 Pll"\'tl kur• 
ıun ~UMUör 7-12-1942 pazarteııt ıru

nO eaat l& te pa:ııar1Jkl& •tın alınncak· 
tır. Vennelt ıırtı~lerln teklH edect'ik • 
leT1 nyatıara ıröre hfltfll> ed~lert katı 

tf!IT\tm\tlllriYlıe blrtıktc Jlll7.Arlık ırt.ın ve 
Alinde Ankara M. M. v. 2 NoJı ııatın 
alma koml&)"onUna rcimeleı1. 

(10390) 

Tesisat yaptırılacak 
M. M. V. den: 
1 - Muayyen gUn ve saatte talibi 

zuhur etm1yen Bandırma'da gösteı1-
leceok mahalde harI.cl au ve kanali -
Ul6)"0n tesisatı yaptınlması pazarlık· 
la lhnleye konulmUŞtur. Kfll{f bedeli 
9963 lira 12 kuruş olup kati temlnatı 
1495 liradır. Pıızult~ı ~2..942 salı 
ırilnO saat 11 de M. M. V. 4. No. Sa. 
Al. Ko. Rs. de yapılacaktır. Keşif 
ve tart.namesi 25 Jturuı muluııbllinde 
kom)gyondan alına.bilir. Ist<>klllerln 
kati temlnıwtlarly)e btrlllrte komisyon· 
da bulunmalan. <10117> 6184 

Yem torbası alınacak 
M. M. V, den: 
Ya.pılan eksiltmesine talip çıkmı • 

yan ve beherlne 250 Kr. nyat tahmin 
edilen 30.000 kt1(Ulk yem torbaeı 14-
12-1942 pazarte&t a1lnll saat 15 te pa
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
t.eı.kli 75.000 llra l\lup katı teml.natı 
10.000 liradır. Şartnamesi her gUn 
komisyonda g6r01ebltlr. İsteklll<>rln 
belli glln ve saatte Anksn'da M.M.V. 
3 No. satın alma komlayonuna ıret-
melerl. (103)2> 6471 

Fiş dolabı yaptınlacak 
M. M. V. den: 
Yapıl6n pazarhtuıa tııJl.p <:ıkmıyan 

ve beherlne 250 ıtra fiyat tahmin edi
len U<: adet f1' dolabı 5-12-942 cumar
tesı eQnO a..t 11 de pmarhkla ıatek
llalne Hıale edilecektir. Muhammen 
bedeli 750 Ura olup kat! teminatı 112 
Ura elll kuruttur. 

K"11 evrakı her gilrı komisyonda 
görQleblllr. lsteklllerln belli ıılkl ve 
saatte M. M. V. 3 No. ..un aılma ko
mlayonunda bulwunalan. (10389) 

M37 

Tesisat yaptırılacak 
M.M. V. den: 
Ankara'da gösterilecek mahalde 6 

MM.V. den: 
Kayseri askeri dikimnine. 3W..4-00 _ku· 

Nt ~mıye ile düı ve spesıyal mıdunıı· 
Jardan anlar bir makini'1 alınacakur. 

lmıifıanı Ankara dikimevınde )"&Pli• 
"imale üztte tılip olınlann bir isıidı 
iJe Millt Müdafu Vcklled Jcvaıım dai· 
resi riy.ueııne mul"laaılan ilin olunur. 

(10512) 6~48 

Döki\m kumu alm.acak 
M.M.V. deo: 
Muayyen giın ve saatte talihi :ı:uhur 

etmiyen nmhammen bedeli 6000 lira o
lan 500 ton dökum kumu 8. tl. 942 
plı JCÜnu saaı ı 5 te pazarlıkla eksilıme· 
ye konulmutıur. Kıti tcminaıı 900 lira· 
dır. Numune ve ta"namesi her gwı as
keri fabnkalarda ve satın alma kom .. y<>
oonda gosıerilir. lstcklilenn ıhıle gun 
ve saatinde M.M.V. 4 No.lu saıın alını 
komisyonunda bulunmaları. 

(IOSOR) 6544 

Yağlı boya alınacak 
M.M.V. den: 
Hetıer kıJosuna 230 kuruş fİ)'lll tıhmin 

edilen komisyonda mevcut ev af ve prt· 
namesi gerdinc:'e muıeahhiı nam ve he
sabına ııçık eksilımeye konulan ';882 kilo 
muhtelif renkli yaıjlı OO)'&)& ısıdı.li çık· 
madıgından 7. 12. ?42 pazarı$ gunu 
saat 11 de tekrar açık eksil~)'c ko~l· 
muşıur. Vermek isıiyenlerin 1014 lıra 
65 kuruşluk ilk ıemınııdariyle hirlikıe 
eksilımc gun ve 111unda Ankara M.M.V. 
2 No.lu satın alma komis)'C>nuna gelme-
leri. (Jo44R) 6561 

Santral binası inşaatı 
M. M. VekAletinden ~ 
Gölcükte bir elektrik santralı bi

nası inşaatı kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Ketıf bedeli 95183 
lira 69 kuruş olup tık teminatı 6006 
lira 68 kuruştur. İlıaleeı 23. 12. 942 
perşembe gunU saat 15 le M. M. V. 
4 No. lu Sa. Al, Ko. da yapılacak
tır. Kt'şif ve prtnıunesl 476 kurut 
mukabilinde alınabilir. Bu ihaleyo 
glrreeklerin inşaat dalresinılen eh
liyet vesikası almaları oarttır. is · 
tcklilerin 2490 ı ıyılı ~anunun nıad
dclerı ahklmına tevfikan hazırlıya
cakları teklif mektuplannı makbuz 
mukabili ihale aaatlnden bir saat 
evvc:llnc kadar komisyona vermele 
rl (10442) 6558 

Yangın tesisatı 
yaptırılacak 

M. M. V. dt'n: 
Muenren son ve saatte talibi zu

hur etmlyen 11 Jcalem su ve J;nngın 
tesisatı malzemesi trkrar pıuarhkln 
satın ahnacaktır. Muhammen b<-del 
l!K2 Ura oluP 'kırtı teminatı 290 lira
dır. PIWlrhıb 12-12-942 cumartE"SI 
g{lnil -t 11 de M.M.V. 4. No. Sa Al. 
Ko. da yapılacaıctır. Sartn~I ht'T' 
gün komlııycında gÖrüleblllr. İstekli -
lerin kati trmlnatJariyle birlikte ko
ml&yonda bulururuilan. (10632) 6557 

Erzak alınacak 
Müteahhit nam ve hcaa.bma 200 t.orı 

kuN incir aatın alınacaıktır. ~ ton ku· 
1'11 ınoır toptan bir ı.tddtye ihale cdllcbl· 
ı.ccctı ırll>I en az ~ tonuna talt&> cık 
u~ı takdtrde de »ta.le edUıı.-blUr. hvııaf ve 
hu11U11l 18J1,.lan Kom.da ırörllleblHr. Be· 
he1" kilo.unun mutıammctı tb'aU D:> ku
rutuır. ihale :M-12·1~ pertanbC ııüntı 
aaat ıo da yaııılll<'aitından taltplıerln katı 
umtn&tıarlYte Hıublye'de Yd. 9b Ok 
dlılcl .u. Poa. 9'JO 8L AL Kom.na mO • 
racaau.n. (1~). 8068 

Ak.. üllf" 1 adet baralıaoın dahili ve harici elek. um or yapan ara trik tesisatı yaptmlmuı acık eksilt. 

M. M. V. L No. Sa. At. Ko. dan: 
1 - ~a cinsleri yazılı madde

ler pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pa:urrhlt 5-U.9'2 gli.nü saat 

10 da yapılecaktır. me Ue ihaleye konulmıııtur. Keılf 
Her bo)'da ııkUmlilk& plllı- bedeli 1159 Ura 38 kuruı olup ilk 

ları ve 5İpcratör sİpıtriıi kabul olu· tl'mlnalı 87 liradır. İhale.1 7/12/942 
nur ve her nevi oromohil dinamo- Pazarteel gUnU saat 10 da M.M.V. 
ları tamir w hohinal iıltti yapılır. 4. Nolu S.. Al Ko. da yapılacaktır. 
Ulus mathusı kart111 Elllitefür aa· K~lt ·ye 1&tnameal komisyonda p 
ra.lı içi No. 16 Fazlı AJcbil. 206 lrülebllir. İateklilerln llk temlnatlAn 

.. •••••••••••• ile birlikte lloaıi8"onda bulunmaları. "14>ml .. 

8 - lsteklllerin belli giln ve -t
te kati temmat ve nümuM"lrrJyle 
birlikte komtllyona mQrecaMlen. 

Cinai 
Sıtır l!ıtf 
Kuyrulu ile beraber ıtoyım 
Saman 
s.aı..a .gmısı ~l 

Çinko levha alınacak 
.M. M. V. den: 
Ton Num&Ta 

5 &> 
5 S>ClnkoleWıa 

10 19> 
5 20) 

B<>ht>r !ldlosuna 17() Jumış nyııt 
tahmin oollen yukarda numl\ra Vt'! 

.mlktnrlan yazllı ccmMı 25 ton çbl'ko 
levha 11-12-942 cuma günü saat 15 tc 
pnzarltkla satın alınecaktır. Tama
mınu tal p ( kmadı~ tnkdirde parça
ınra bölil.n<"rck Hıale cd 1.-billr. Sart· 
n:ıme , nc>r gun ko11.:.syonda görlıl•'
ll Ur. KnU teminat: 6375 I.radır. Mem
lekete g\!'m~ econeı>ı mah olecaktır. 
tsteklilerln mezkQr gün ~ saatte 
M. M. V. 2 No. lu sa:.ın alma korr:,ıs
yonuna mOracaatlnn. (10507) 6545 

Ampul alınacak 
M. M. V. den: 
l\tüt.E'ahhlt nrunı hesabına aşağıda 

cln ve mikt.arlan yazılı 4.250.000 adet 
Yena camından mamul bOI ampul 
nlınııcaktır. Hepsine tahmin ediloo 
fhnt 33910 lira olup kaU teminatı 
~ lira 50 kuruştur. Pazarlık! 17-
l2-9-ı2 ııel'$(.'mbt' ~il.nli saat 15 tcd r. 
Şartnnm('SJ .komisyonda her gtln gô
rilleb 1 r. lstc'k'I l<>rin Jı:atJ t{'nllnatla
ı Yle b rllkte M.M. V<>kltlcl.l V numa
~lı satın alma .komlayonuna müra
caatları. 
Cinsi Mlktan adet 
Boş btrllk renkslz ampul 1.500.000 

,. .. rC'nkll 500.000 
Jklllık renksiz l.500 000 

.. J'('nkll 500.000 
,. onluk I"l"nkslz ., 250.000 
<Amııuller Yena fllll>r kasmın <-a -

mlndan olocıı:ktır.> <10446) 6560 

Pavyon inşaatı 
M. M V. den: 
Mu::ıy:ıı •n gfın ve saatte tal bl zu

hur etm.f> c>n Ankara'da gii6terllecf'k 
mnh de b r pavyon Lnşaatı P.17.arlık· 
in h l<?yc konulmuştur. Kc f bed<'li 
166276 lım 45 kuruş olup kati t.<'ntl
nau 19127 1 m 65 kuruştur. İhalesi 
11-12-!J.12 <'Uma günU sant 11 de M. 
M. V. 4 Nolu. Sa. Al. Ko. da yaıııla
<' tır K('Ş t şart.name projesi ve 81\lr 
evrakı her gün komisyondan 832 ku
ru muknb nde alınab lir. Jhal<>Ye 
ıtirohılmek için ll1$8ftl daiTeıılnden ve-

kn almak ıaı1 tır. lsteklllerln kati 
tcminntlnrlyle belli gün ve saat.le l<o
m yonn mOraca::ıtlan. (10457) 6562 

Pavyon inşaatı 
M M Vek ıletindcn : 
Muayyen gün Vf' saatte talihi zıı.. 

hur ctmıyen KUtah)a'da gösterıle
cek mahalde bir pavyon inp.atı ve 
clektrık tcsısatı tekrar kapalı zart
la rksılımey" konulmuştur. K~ı( 
bedelı 4~72 lira 60 kuruş olup ılk 
ıcnunatı 3290,45 liradır. İhalesi 
22. 12. 942 sah glinil sııat 11 de M. 
M. V 4 No Ju Sa. Al. Ko. Rs. de 
:..-apılacaktır. Keşi! proje ve prt
; anıesl 220 kuru muknbllinde ko
misyondan alınab!llr. İst~kli~rrln 
in aat daire inden ıhaleye gırebıle -
<'eklerine c!alr vr.aika almaları ve 
2490 sayılı kanunun maddeleri ah
'kl\mına tevfikan hazırhyacaklan 
teklif mektuplarını makbU& muka
bili komisyona vermeleri. 

(10468) 6563 

Poligon hafriyatı 
M. M. Y. den ı 

l\J u ı)) cıı gun vf' saBUe tali hl zuhur 
etm!Jrn hllııı ıı:utta ıt •sterılecek ıııa
lı Jtlc hir atıf pohgvnu hafri)atı ye 
hazı i (ılık tekrar pau.rlıkla Mıaleye 
konulmıı tur. Keşif bedeli 492t Hra 
81 kuruş oluıı kııt'l temlnab 788 Ura 
1' kuru tur. İhaleli I0.12.1142 perşem
be gllnıı l!ll\llt 14 tc M. M. V. 6 Nolu, 
S ı. Al Ko. dil )apılacaktır, Keflf •e 
f:trtnıunni her ır;Un lkoınlııyonda ır;Ö!te 
rilclıillr. f trklilnirl ilk trminntlari1-
le hlrlC'ktr- nıuRY) en gün Ye &R&tte ko
mJsyonrla bulıırunaları. 6646 

Kürsü yaptırılacak 
M. M. VekAlctinden : 
Behqine 140 lira tiyat t.ahmln 

ec'lilen (4) adet ya&ı tahtaaiyle be. 
herine 105 lira tahmin edilen (4) 
adet oğretmen kUraüaU 11. 12. 942 
cuma günü saat 11 de pazarlıkla 
isı .. klısıne ihale edilCC('ktir. Hepsi
nin muhammen bedeli 980 lira olup 
kati temlnatı 147 lırııdır. Nümune. 
teri Feıı Tatbikat Okulunda tart -
nıımul hl'r gün komisyonda cör1l. 
lehılır. İsteklilerin belli ..Un ve 
ı<aatte katı teminatları ile birlikte 
M M. V. 3 No lu eatm alma komis
:!ionuna .,elmeleri (l~) Mf2 

Eczacı aranıyor 
Diplomalı bir ecza

Merkez cı aranıyor. 

Eczanesine müraca~t. 

-5-

I" BUGÜN ' 
Ulus Sinemasında 

Güzei sc.slı reııör 

Giuseppe Lugo 
nun musiki dünyasını 

yerinden oynatan bü -
yük film 

SEV BENİ 
Sayın mÜ§terilt"rimizin arzu • 

tarı Uzerlne ilı\ve olarak 

Günül oyunları 
Ayrıca: Btiyllk caz orlteıı -

ırası. 

SC'anıılar: 14,3-0 - 17.30 Sev 
Beni 16 - 19 da GönW Oyunla· 
n. 21 de Sev Beni. 

Telefon: 6294 -

Ankara Beledıyesi 

Tebliğ 

Ankara Beledıyeclnden: 
Dcnl2rfler caddesinde 837 imar a

dasının Z7 panıelınde ve kadastronun 
529 adnsının 3, 12, 25, 3Q ve 31 par
scllt>rt i.(lnde 76-70 metre mu bbaı 
yol fazlası sııtıla<'ıııktır. Hl roarlar -
dan Ah~t kızı G nıme, Fatma, Se
nillıa Cazanler. Seyfett n \e Necmi
yenln ıs g(ln zarfında B cdl)e Em
ltık ŞUbcfılne müracaat eylemi.' rl 
si takdirde dlAer al kıılısına s tı 
tı tebliğ makamına kaim o m 
re llAn olunur. (10277) Gı79 

Od\Ul alınacak 
Anbra 8eWİ)'e$İnıkn : 

l - Su iıleri için alınacak olan il 
ıon odun, oo beı gün müddetle a('t.k ek • 
silımeye k.>nUlmuırur. 

2 - Muhuıvnen bedeli ({,()5) hra • 
du. 

3 - Teminau (45) lira (38) lcurut-
cur. 

4 - Şartnamesiı;i ttörındc i~tiyenle • 
rin her gun enrumen kalemine ve istekli
laın de u-12.942 .ıı günü sııaı ıo.30 

dıı hel«fiye dai l'ftinde muteıelckil encu
mcnc mliracaaılan. (10'69) 6416 

Taravet ve sıhhatini k~ -
betmif ciltleri kurtaran ve 

yaeatan: 
ekair nedir bilir ıniainiz? 

Hakiki deri vltamiolerını 
t .. ıyan •rı renkteki; 

BELFAM 
t-edavt kremklir. 

O. bütün hayetmca 
sana eş olsun. 

KAYIP- Kalıveınde yakmak li
re iki bhı kilo kömüre ait 22688 -
ınac&lı mıılcbun lcaybettba. Y cıüsir.ıi 
alııcaJtnııdM ~in hlilanl 70lctur. 

Sanayi caddesi BaldM'J nahallesi• 
de No: 19 da K&Mred 1-ail Bakal 
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Toplantı 
F.snaf Cemiyetll'.ri Uaıuınl Kltip. 

llıı:ındm : 

1·eniler ccml.yetinln yıUıJc toplantı 
Ye idare Heyeti lntih hı 6.12.Ht 
]lllJJIU'tesi günll eaat 14 de Saman pa
urında.kl e11naf errııiyl"lleri IJi ıuında 
)'llpılıı.ra.-ından meakı1r <'enılyl'te k .. 
yıth l'rkek ,.e kadın terallen'l mua • 
yen olan ırUn Te ııutte toplantıya 
1 tirakleri llAn oluııur. 250 

Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 llkteşrin 

tarihlerin de yapılır. 

1943 ikramiyeleri 
Liralık Lira 

1 1999 = 1999 
1 999 = 999 
1 888 = 888 
1 777 = 777 
1 666 = 666 
1 555 = sss 
1 444 = 444 
2 333 c= 666 

10 222 = 2220 
30 99 = 2970 
60 44 = 2640 

250 22 = 5500 
334 11 = 3674 

TDrkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız 
para biriktirmi§ ve laiz almış olmaz, aynı zaman
da talihinizi de denemiş olursunuz. 



- 8'-

Taksi şoförlerinin 
nazarı dikkatine 

Belediye RchliiHn<lcn: 
1 - Çalışacak vuıyeue olmıyao veya benzini bulunmı}-an taksilc.r bek· 

leme mahaJlrnnde ve caddelerde durmı}acaktır. 
2 - Ticklcme mahallınde ve caddelerde duran taksiler müşteri almıya 

mcc:burdur 
3 - Bazı $0förlcrin mü,ıerilerdcn fazla ÜCI'C1 ıalebeııikleri vaki şildi· 

yetlerden Ögrrnilmışur. 
Sık5}ctı olanların F.mnıycı 4 üncti şubc)e ve)a Beledi}c Müfettişliğine 

mür nıııları rırn olunur (10281) 6~0'1 

11111111111 11111111111 11111111111111 - -- -§ Ankara § - -- -
§ tüccarlarının § - --

MALiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
t ) e \ l'klllcl nden : 

Ura)u ---------
nazarı 

dikkatine 

- y.ı k 1 ır Uertlll 
: mUnh 1 memurbell<'rc llllkl'rl i:ınl yap • 

: muı lise me-.ı:unları ınUsab ıkıı ile alına • 
: cıı.kl ırdır. - -- -- -- -- ---- ANK A R A ---- -------

Ticaret ve Sanayi _ 
Odası İntihap Heyeti : --- Riyasetinden : : - -: flkkanun 19:f2 1t3}e<ilndc -

: müddeti hitam bulacak olan Odıı 
5 1ttcclı ı iznltgı için 22-12-942 
: tarihınc teııarlUf eden salı 
: p;llnıl sant O da·1 17 ye knchr 
: ıkıncl rıılınlchlp lntih bı ıcra 
: edılc<'l'Clnden ~ "ıd ki evsafı 
: haız ol n t <'irlerın nclı ıı:eı-rn -
: ıı ve a tlerdc Po ta ca ide. : 
5 inde Tınıreı ve 'iarı:ıyi Oda· : 
: ~ına kadar gcler<'k rcvl<"rlnl -
: kullnnmal ı rı ltızııııııı llnn olunur _ 
: ı - 'I ürk olnı::ık ı : - -: 2 - Enaz bir Sl'nedC'ılırri nıın· -
: t k d~ kin olmak ve an t ve : 
: tıc retle ınl' ııl ol rak ticari : 
: ikarnl'tp:"h s hılıi bulunmak: : 
: :J - 'I icnrd şlciliııcle en::ız 4 : 
: Un<'ü sınıf ıl•·r<"ccslnde kayıt vf' : 
5 te c:ll ev frll haiz bulunmnk: : - -: Not : : - -: fntihnhntn i Irak cıl bilecek- : 
: 1 rin adlarını h ıvl d!'fterlcr Ti· -
: cnret ve Sarın) 1 Odası lılnıısı : 
: kapısındaki iki vitrıne Mılıııı~- : 
: tır. Al kaı1 rbrın bu ddtf'rleri : 
: k derc~k itlrıır.hrı vnrsn O· : 
E dada tc ktl edılen intihnp hl'"e· E 
: ti•ıe bı'Ldirmelcrl )Uzumu il ~n : 
: olunur J:.!<4 : 
111111111111111111111111111111111111 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. D . Af\.kara Hastanesi 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hastıılannı Yenişehir Atatürk 
Bulvan And ApartmB11mda ka· 
bule baş amıştır. Tel: 5507. 

162 ' , 
~111111111111111111111111111111~ 

~ Propağanda ~ -- -
5 Sadri Ertem'in ~ - -- -= eserinin 11. inci cildi : - -= çıktı = 
5 Kitnpı;ılardan arayınız. E 
~111111111111111111111111111111" 

Rakı 
• • 

şışesı 
ALIYOR UZ 

B ir de olsa, bin de ol 
sa aşağıdaki fiyatlarla 
boş rakı şişesi alıyo -
ruz. 
85 ve 70 kunışluk rnkılann 
ııi csınin beheri 4 kuru . 
165 ve 130 kuru luk rakıların 
şl esinin behcrı 8 kuruıı. 
315 ve 245 kuruşluk r kıların 
ışcsinln beheri 16 kuru . 
csın n b hrrt 16 kuruş. Adl~e 

Sarayı karşı sokağında L>ayıbey 
Rıı.kı Fırhr k ı. 408/195 

1111111111111111111111111111111111~ 

~MİLLET~ 
= = S Fikir - Sanat Mecmuası § 
5 8 inci sayısı çıktı. : 
5 Her yerde arayınız. 5 
~ııııııııı ı ıııııııııııııııııııııııii 

Satıhk 

Matboa makinesi 
volrin • Parls markalı r.s x 100 

l'b dında motonı il<' b rliktr trun. 

ıam b ı m k n sı s:ıtılıktır. 

Mü'"ııca:ıt: Ank nı'da M 1-kcı 
Hıfzı ıhh l\IU~ındt U luk 
Tc-ll'fon: 8810. 2"..3 

Dr. Galip At~ 
ki~ahk ndö arıyor 

Dokıor Galip Atat kalorifer \eya so
balı hır oda aramakta, kendisini kabul 

etmek i~tİ)enlerh Rnd~oevine haber ver 
ll'lf'l<'rıni rira rıml'kteılır 

MUs b tkn 1G·12-l9ı2 cn~mba günll 

n olunur. (10414) 

& rtlnr 
mtırnca L 

G<M 

Banyo dairesi yaptırılacak 

l\!u\aknkl lem nnt m klan. 133 lira 

: 24 () &ayılı kanunun 4G n-

Y< nlcrtn Mnll>C Vt•kAletl Mıl'I 

F.ml~m U. hlüdtlrlD!'ıUnc muracnatlnn 
C10!H3> b.317 

SIHHAT ve iÇTİMAi M.V. 

Sayın halka 
Sıhhat ve İçtımııi Muavenet Ve • 

kilctinıleıı : 
Terklplerindc kininden eser bu · 

lunmıyan bazı komprimclerin klııııı 
komprımelcri diye satışa çıkarılmış 
oldıığıı yapılan tetkik ve takiplerden 
anı ~şılmaktadır. 

Mcmlcketlmlzrle şlmıll Devlet ve 
Kı:r.ılay'ıııkiııclcn başka kinin kum -
primesl yoktur. 

Jlurılarılan b ııka markalı olanla -
rın mevcutları da bundan evvel Hü. 
kllmetc:c toplatılmıştır. 

Binaenaleyh evvl'lce de 11!\n celil • 
ıliğl gıbi Devlet ve Kızıluy kininin -
den ba ka kinin komprime ve drcjc -
terinin sahte olılıığu ve kullanılma · 
ması lazım gehliğl cihetle halkımı -
zın bunları satın almamaları taveh e 
ve ilin olunur. (10270) 6268 

Zirai Kombinalar 

Tırpan alınacak 

Zirai Kombinalar Miltlllrlllğünılen: 
Numuııcslnc uygun '35-80 Sllfltım 

tu!Undc ( 18000) adet tırpan (Kosa) 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
Satmak istiyenlcrin, en son te..~lim 
tarihlerini ve fiyatlarla boyların ı 
bildirir teklif mektuplarını nihayet 
18. 12. 942 tarihine kadar Kombina. 
lar MlldUrlUğilnc m kbur. mukabllln. 
ele teslim etmeleri lllzumu ilin olu. 
nur. (104G5) 6488 

Ankara Defterdarbğı 

Enkaz hedmi 
Anknrn De!t.crdarlıltından : 
1) Keai! bt.>dcll 12000 blmdan ibaret 

ol:ın Akkoprti'oo c h<'tl n.'lkerbt.'Tlin ıua· 
ndc bulunan ktllııc binasının t'nlrnzı 

mUt.enhhlde att olmnk Uzere hedml bıl 

b ny mUdeUe pıızıırlıkln ııalışa konul 
nıust.ur. 

2ı ihale ht"l" hnrtnnın pa7.art~ ve 
r· ,.ı;cmh<' ııünl<'rt snal 15 ı.e D<'!t.erdıır 

lıklu )npılacakUr. 

a ı t t kl terin m un)') en giln ve 11.'.ln tlP 

noo ı nılık mu\nkkal temin t rn klıu ı. 

\ fenni ehliyet 'Cfl ruıl}1c kon •,.011 ı 

ı: :mclcrt, razln tzah l nlmnk ist!yen.r · 
r n hM" ıriln Dl'rtcrdarl k Milli Eml k 

MUdürlUll'Un<' mUrnmııllan lllın olunur 
(10474) 6!i!A 

Gümrük Mu haf aza 

E r kundurası alınacak 
Cumıiık Muhafaza O<'flel Komullln· 

lığı .McrlCL'z ı>ıı.lın Alma Komls)onun 
dan : 

lJ 2 sonteşrın 942 de kapalı zart u
sullYle ckıılltmC91 yapılııca{ıı C\'Vetcc U· 
ıuı ve Akıam ııuzl'lCll•rlylc tlll.n cdllm ı 
bulunan (7000) cırt er kunduralarınn 

alt Pk8lltme nctlcl'lenml'm tir. Yenklcn 
k palı zıırr usulble cksUtme)'C konuı

mu tur 
2> llu defa yapılacak kıılltme 7 ilk· 

k ııun 912 de sant 14 le Gllmrilk ve ln· 
h snrtar Vcltlılctl 1>lnBA1 dahlllnd<! toı•· 

n e ol n kom )Ondn yupılacnktı• 

Sı l{undurıı ııümun l< ı1 komls~on<t 

dır Bu mUnıısebctl<' ıart.namd<-r h r 
•un ı~ n komlsyond~ g rUleblHr. 

4) Bir numarnlı nUmun<'n n <7000l 
ır. ıc n tahmin <'dll<m OO<lel <82250! 

ı rn olup muvııkknl tC'Tl'llnatı (!k1G2) ll· 
rn (501 kunıı. lik1 numıınılı ntımune
n n C71100l ttrl IC'ln tahmin edilen be
ll'l (!'11000) !im olup mu\•akkal tem • 
rırı.tı <5ROOl ı mdır 

ı;ı bit-ki ll'ı1n knnun hUldlml<'rlfte 
te\ rtkıın hazırlı)ncn.lcları tl'kl t mel< · 
•uptannı b<'lll gün ve aııatten b r ııaat 

ı kad::ır mml<'n kom~nnn Vf'I"· 
mı>l<'rl V<'>R ladı-lcrl taahhütlü olıırnk 

ıı 0000) 6137 

Köpek sahiplerinin nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

b boş köpeklerde kU<lıı7 hasıalığı görülmüştür. 
Şehre. gelen aşı del e başlanmış \e Wkakıa jtÖtÜlen her ~Öpeğİn ol• 
BeJcdıyece muca C> • • ebli"e kadar köpeklerıo velev sa· 

d l e~ı karar altına alınmı,ıır. 2 ıncı ı g k k ah"pl • bil· 
uru m f-'·aıinde dahi olsa sokağa çıkarılmamaları ope 5 ı crıne 

hıplen re - 6318 
dirilir. (10314) 

Türk Hava Kurumu 

Deri satışı 
TUrk liııva Kurumu Ankara Şu. 

besinden : 
Ankara şehir ve köylerinden §U

bemizcc toplanarak teslim oluna -
cak kurban derileri 9. llkkll.nua 942 
çarŞamha gUnıi sant 14,30 tla An • 
kara'da Hava Kurumu binnsınıla n
çık arttırma ile satılacaktır. Şaı·t -
nameler ubcmlzclen parnsız olarak 
vuılir ve Türk Hava Kurumu İs
tanbul şubesirııle ele görulebllır. 
ş, hir d ıvnr ıl rilerlnın muhammeıı 
heclelı l 'l500) lira muvakkat temi -
mıtı (712) !ıra 50 kuruş koy davar 
ıh rileriııııı muhanımeıı beıleli ( 50o0) 
lira muvakkat teminatı l375) lira, 
şelıir ve köy sığır derilerinin mu
hammen bedeli (12001 lıra muvak
kat •crr:inatı (DO) liradır. Taliple. 
rııı ilı le gUnll muvakkat tl'minatla-
rı ile rırlikle şuoemiz mlıraca-:ıt-
ları. 29'i5 

100 tane kurbanlık 

koyun satılacak 
T. H K Gcnl'I Mcrkczlnd< n ~ 

tnonU'ndc behcrlnc 25 ı ra bcd<'i bl -
tllı>n 100 tant• kurh.~nlık koyun. ncık 

Kurban derisi sahlacak 
Turk il \a Kııruıııu Odeıııi~ Ş. 11 ı . 

kanlığr ııl::ın : 
ı..: ı ile k "~ya h ıd\ kö) •·rıkı 

toplanar ık yt11 kurlı ın deriierı 
.!11-11-!11:! tarih ndcn ı ı. 1 2-!1•.! tar. 
hinl' kaıl ır 20 ırnn ıııilılelr açık arttır
ııın n knnulnıııstıır. İ~~•·klill'r 1 ı.~ıl lı
r ıİık temin ıtlnrİ) il' hırilkte • 'ıılı mıq 
f. 1 l. K. Ş, B ı•k nhırın ı ıııtırara ti ı 
artn ııııı· ini ıı:tırı•rek nrttırııın ı ışti-

r ık !'rlclıillrlrr. .!970 

İktisat 
Vekôletinden 

26 27 llkteşrin 1942 d e 
A nkara ve l s ta.nb ul ' d a y a
pılan ve Avrupa'd a Yük
sek Müh e ndis l ik tah silin e 
ait ola n seçme sınavında 
k azan a nla r: 
N&Jl'lze t No. Adı v e Soyadı 

9 
41 
83 

169 
26 
30 
32 
46 
86 

115 
116 
124 
129 
130 
135 
143 
153 
155 
159 
165 
174 

182 
184 

188 

189 
193 

222 

223 
246 

248 

257 
260 
268 
278 
279 
302 
312 

.331 
335 
336 
340 
346 
359 
368 
370 
384 

387 
396 
448 
449 
458 

Niyazi Deliormanlı 
Salahi D ik e r 
H a lim U ser 
Orhan Ura l 
Orhan Çırağan 
Veli Ayte kin 
Ragıp Kulelioğlu 
M ehm e t E r d e mir 
Ahme t Ata man 
M. Neca t i Ozışık 
Nejat Köylüoğlu 
Ferruh Kocataıkın 
Adnan Odok 
Abdülmecit Akıncı 
Süle yman Bur .. lı 
Bülent Kıral 
Turg ut Bayraktar 
Yat ar Ba.ş.kaya 
S a lahaddin Genç 
Semih Güre l 
M e hmet Y u.auf -
Dizioğlu 
Mus t a f a Y a m a ner 
Müni r Z e kai Tan
yeloğlu 
M e hmet Dündar 
K a la b a lrk 
Temuçtn Kalabalık 
M e hme t Turan -
Kura l 
Mehmet Şaıhaıbettin 
Ergenç 
M e hmet Y a v a, 
Mus tafa Zeki Do
ğan 
Etem Tuğrul Türk
doğan 
V e fa Araa 
K e mal Kes kin 
Enver Kılıç 
Gafur Bil g in 
Orhan Genel' 
R as.im Köksal 
Afif Erdemi.r 
Sezai Arabacıoğlu 
fbra him M e r e y 
Orhan G ö k sel 
Cavit Erg insoy 
Mirza lzg ür 
Ali Ünlüer 
Sadre ttin Alpa n 
Celal Huanoğlu 
Turhan N e j a t Çe

tinka le 
Semih Uze l 
H a l il B e n g i 
H a lil S a r a ç 
Neca ti Güran 
Haluk Nami Enacar 

(10502) 6541 

u L u s - 24. uncu ytl. - No. 7661 

i mtiyaz sahibi 
Hasan ~ TANKUT 

Neşriyat ve MOesseııe MQd(lrQ 

NASİT ULUG 
ULUS Baı:ı mpv1 o. NKARA 

DiKKAT: Gazetemize i~nııerllen ııeı 
nevi yazılar neşredilsin edilmesin ge
ri verllm~ ve kayboJU$undan dolayı 

hlcblr mesullyet kabul edllmeı. 

• • u 

• 

u ı; u s 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 28 • 1 1 - 942 vaziy 
AKTiF L ira ı..lra PASiF Ltra 

KASA 

Attın : san .:tıo~nım 74.616,483 
Banknot 

104.954 052,36 
967!i.365,-

172805,93 

SERMAYE 

lHTıYAT AKCESl 

urııklık 

DAHILm:Kl MUHABiRLER ı 
rurk,..L.lrruıı 

t!AIUl •. 'Tl'.:KI MUHABlHL.EH 
l.160.0Sl 07 

114.805 2"...3.31 

l.160.0Jl,07 

l 111 ve tevka!Ade 
Hususi 

fEDA VOLDE:Kl ..'.lANKNOTLAR : 

9 412.133,73 
6.000.000,-

Altın . 4uf o<llq:rnm 28 914,450 
Altına tan\•llı kaoıı •eroesı dO· 
vızlcı 

40 670 4SG.& J 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6·8 tncı maddclcrlna 
tcv rııcn n naztne lara!ındıın vaki 
te<ll>'Bt 

158. 7-IB.563,-

24.305.462,--.-
D ftl'• ıovızıe. ve oorcıı.ı kllrına 
:>ak.yeten 51030317,30 917008:ia 99 

Denıhte Edt. evrakı nakdiye bn• 
klyesı 134.443,101 

HAZIN ı il\ 11.~~;RJ ı 

Derunrr O::dı l.'vrıık• nakd Y• 
Kareıtı~ı tamamen a l tın oıaralr 

llA\eten tedavüle vazednen 
Reeskont mukabili llAveten te
davüle azedltcn 

~.000.000.-

Kı.nunur k ıncı 'llRdO(•lcrın.,. 
t~vrık ı: ıınzırıt lataıuuJa c . vaK 
tf'(l1ya1 

-SCNF.1>' l 7.D\NJ 
rll'arı 4t'ndıcı 

t:sHA:l'ı •<' 1 Ali\ lı..A l CUZOANI 
Aı Dcrunı., 

I!\ raK nakaı

venın Karıılı(:ı esıııım ve tan· 
vıtAı • lllb ın 1<1yınl!'leı 

Bı -icı b<' ı .:snam ve tanvıı 

AVANSl.,\H 

1~74 :163,-

24 30~462-

4416774 922 

4 :'! 2f;R.47D !l,J 

ıcı 500 tib!l,30 

184 413101, 

~7G9169,23 

Hazineye yapılan attın Knrııtıklı 

avnnJ mukaıılll 3002 Nn ıu kanun 
mucıııınce ıı~veten tedavuıe vaze
dilen 

~tEVf\''AT . 
rUrk Ltraıı. 

1\ it ın . s,ı n Ki• 877,422 

'ss50 No ıu kanuna ııore hazineye acılun 
on aru mu katı il tevdi olunan alltnlar 

San Klır , 55.541 930 

300 400.000,-

250 000.000,-

97467.177,61 
1.234.164,05 

78.124 .167,00 

Altın ve ·lOv11 Uzerınt ovan~ ı !11'.<i.!H 
oovız TAAHHUDATl ı fl\P'IVll ' llf'rlOI' l\Bn• 8 603 :\07 05 

rlazın .. ye ıc .. a "adeıı vr.r• 807 uoo. - Altıno tahvili kabil dövlzler - .-
Hazıncyı iK'ıU No Ilı Kanuna Dttcr dövizler ve alacaklı kllrlna 
ırore •tııııo llıı Kur~ılıKı. uvun. .!:'>O 000 000, - 2 9 IS02 276 90 bal<lyelcrı 24.881 259,91 

flfS.<;f'() \ IU.l\tt 

MUHl'EL1F 

inhisarlar Umum Md. 

Çivi alınacak 
İnhisarlar Umum MüdurJüiWnd<'n: 
Çıv! 5.000 k lo 30 m nı lı.k 

15.1)()() .. 40 m /m " 
15 000 50 m/m .. 
20.000 60 

.. 
30.000 'iO 

5.000 .. 18 mi'm : '. 
.. 5.000 •• 22 " .. 

l Yukardn cbn.clı yazılı cl'man 

" 

95 ton Cl\"l pazarlıkla satın alınncnk
tır. 

2 - Pazarlık 15.12.942 salı snnt 
!>.30 da Kııbataşta l("l,·nzım şubcs mcr 
kC".t alım kom is) onurı<!a yapılncnkur. 

3 - lstt•kllh:ı in pnz.nrlık ıcın ta· 
>in olunan Un \C sııntte "o ıs gil· 
venme parııs yle blrlıklc adı g('Cc>n 
kom ~)ona gelmeleri \ eya fıyat ve 
şartlarını bıld rm<'ll:"ri Ilın olunur. 

(1599) 82 

Askerlik işleri 

ÇAGRI 
Ankara Askerlik Dairesi Reisliğin· 

elen: 
L>cm1ryollannda lstns~·on şefi iken 

bu vaı.ıfcclc-n ııy::.lnn yPdek clc-mlno· 
ıu te~mc-n 15518 kayıt No. lu Bahat
ı n Canbnkıyı'ın acele 10871 sayı ile 
şubemız- \ )a bulunduğu yerin ns
kc>rlik subc-s ne !Uzumu milracaalı 
u.ın olunur. 110.>18) 6:>19 

ÇAGRI 
Ankara Askerlik Dairesi Reisli. 

ğınılen : 
Ereğli işletmcslnılc fen memuru 

iken sıhhi durumu dolayısiyle vazi. 
fesinden ayrıldığı anlaşılan Y• dek 
top tcğ-meıı 44616 Bckı~ V ccihl 
Divitçi'ıılıı acele 94 12 sayıyle şube. 
nılze ve) ı bulundıı~ yerin asker -
lik şubesine !Uzumu mllracaatı iUıı 
olunur. (10517) 65l'i0 

Satıhk 
2 - Adet 1'0:\1 l'HE::ıÜR 
ı - ,, lla\•n l'ıltrc 1 

' 
ı - ,. .. l'rlt Testere Tezır ıhı 
Murııcaat : l'. K. 107' • Tel. 6i26 

2rı2 

~111111111111111111111111111111~ 

E Sus Sinemasında E - -5 HALK MUSİKİ E 
: CEMİYETİNİN E 
: Bi' YÜI{ : - -
§ Eğlenceli oyunları § - -

4 IIkkinun 1942 aıma günü S -- --akşamı ~aaı 21 de --
Halk Sazı § ------- -- -§ Milli Gösteri Ortaoyunu § - -

4 500000. 

1 1.51 3 :ı:..'9 36 

1.11:;011-ııırıs-

ı temmuz 

MUHTELiF 

YEK ON 

1938 Larlhlnden itibaren: tskonto nnaaı 7o • altın Qzertne 

Devlet Demıryolları ~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• ------Balast aımacaıı:. 
lJ. LJ. -~ U•l lfl l..:llHUU .1Juuur.uguu ... : 

Ul:lı • ----•n ,..ı .,uıııuel<le omu Lclıccı • ;:,d. 
llU\...AdlllU \; ..tr.) i.L-ll tıullınu UVtJC.lllUCk = 
u~crc; ~.vou uıLl&'C uuı-.ıı.•ı oaı u~L•n \ar. : 
yant Jıattı guzcrg.ılıııı.u ııı Ve> u c11a. -
ı·ınıtu.kı uca1<ınruu.n ııı:ı.urı ve \al'> ant : 
hattı bv> unca Kabılı uıc:ıalı ı ~eKııtlc ı : 
platforııı uzcrıııe kordoıı tıalıntl., depo : 
cılilıueın ı, I kaı•ulı zarf usulı> ıc ek~ı•t- : 
ıuı•gc koıııııu~tur. : 

1 - Bu ışın ınuhnııııncn bedeli be- : 
lll'r mctru mıkalıı ı ı;ın öOO kuruştur. : 

2 - Ek11ltuıc 14. J:.!.!H:.! ııaga.rteın : 
gunü s::ı ıt 16 da Ankara'd ı D. (.), Yol : 
l>aırcsı ıuerkcz l hıcı konıl youu•Jca E 
yapılacaktır. : 

3 - İstekliler bu işe ait ~ıırtnıuııe : 
vesalr e\•rakı 1 >. D. Yol Uaırcsi M 11• : 

knHle llurosunılu.n parasız alııbillr. : 
lcr. • .. : 

4 - Tiu 1 c ı;lrıne'I. istiyenlcrin 1800 : 
liralık ınU\akk ıt teminat ile lııı işi y 1• : 

pııhilect•kl•·rinc dııi r belgeler ini havı : 
knpalı znrnn.rını ihale gU·ıü saat ı s e : 
kıııl:ı r koınls~ ona tevıli l'tmcleri il\. : 
mııdır. (10! 80) 6361 : ----Balast alınacak --D.D. Yollan Umum Mildürlilfün- : 
~= = 

------

Beher M3. nın muhammen bt>dell : 
beş yliz kuruş olan Ankara • KnySe- : 
rl hattında Kurtbnğh lsta.<ıyonu cıva- : 
nnda Kim. 52 deki taş ocat:ından <:ı- : 
kantac-ııac <5000l beş bm M3. balas- : 
tın hznr \'e teslimi işi mütc-ahhlt nam : 
ve hcsa.'bına a<:ık ekslltrne~·e konul- : 
mUŞtur. : 

EkslltmE' 16 blrlnc kAnun 942 ta- : 
nhlne rnstlıyan <:nrşamba gUnU saat : 
16 on altıdn ikinci l$lc-tme binasında : 
loplanncnk komisyonda ynpıtncnktır. : 
Bu işc> ıdrmc-k lstlycnlerln Cl875> bin : 
sekiz } liz yl'tm ş beş lira muvakkat : 
temlnatlnrlyle kanuni \'es knlarını : 
ham·ıen muayyen gün ve saatte ko· : 
m·S)·orıdn hazır bulunmaları !Azım
dır. Şartname ve mukavele projeleri 
komisyondan parasız alınab lir. -

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI , 
KURULUŞ TARİHİ: 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

ü züm pekmezi alınacak § Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
D. D . Yolları U mum MUılUrlü : i'IO ı~ raın llıızıkasınıJa kumb..-ıralı ve Htbarııız t arrut heııap nnda efl ti 

00221) 6412 

ğlirıd•·n : • : · ö rnsı bU!unanı rn Bell(.'(le dort de!11 tckllecclc kura Ue atatıdakl pltıı' 
Muhammen bedeli (80.000) lira E ıı re lktıun!J.I' ıtılacaktır. 

olan 50 ton Uzlim pekmezi 15. 12. : 4 Adet 1000 liı'alrk 4000 Jirı 
1942 salı giinü l!llat 15 te kapalı E 4 ., 500 ., 2000 
zarf usulü ile Ankara'da ıdarc bi- : 4 ., 250 ., 1000 ,',' 
nasında toplanan merkez 9 uncu - 40 ,..;.. 
komisyoncıı satın alınaı•aklır . : " 100 " 4uu0 
. B u işe İgmck lstiyenlerln (5.250) : lOO " 50 ., 5000 " 
lıralık muvakkat t emlmı.t ile ka nu. : 120 n 40 ., 4800 " 
nun tayin cttiP;i vesika ları ve tek. = 160 ., 20 3200 " 
liflerini aynı giln saat H de kadar : Kunııar ııencd 4 defa, 11 Mart, ll Haztran, 11 Eyli!! ~; ıı t~ 
adı geçen komisyon reisliğine ve r. : tarihinde cckllecekUr. ı 
mrlcri lı\zımdır. 

Şartnameler (1) lira mulrnbilin ,l llll llllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
de Arı kanı ve Hayılarpa a'da ıılare \•ıkarıı \ sli) e ikinci Jlul.uk lla-
veznclcriııılcn ı larik olunur ~ ıı llıı:ınden : 

(1037 6444 Ardiye aranıyor 
: RfLET SATISJ GİŞEDE : K \ YJP - Atıf•!'• ıı 1ı 
: Numaralı koltuk: 100 : birliırinden 9 nunıar ılı 11 

'\ kar 'nın Xrcatilıt·~ malınllı ~i 'e.. 
1 ırı k sokak No. li t e 'I ıırgul ıııııh _ 

} e ııı ır ıc· ıatln !<~sın ~oı adını l'u . 
ra ıl r.ık cleıcı~tirllıııl'Sini 'is tcıııı~ ı e 
1 ere an cılt•ı ıııulıakeıııesı soııt;ıııla 

: Ralkon : 75 : ve S:ımi isiıu l erinc nit e ı c , 
: Giriş: 50 : !arını ka) hellim. Ycrııl r 
: 430·3l4 : 1 ğııııılruı cskllrrinin hılkı 
a.. ~ 1 AtıAıt"v m hııllesi No 
~111111111111111111111111111111• 1TNÇUK . 

• 
0 ternıı olılıığıı sebrpler k ifı ıcorli. 

!erek 2~-l0-•ıı2 tarihinde gsin 5•l)'ll-

21>i <lının i'ıır ı olnrak dl'ğİ tırilıneslnf' 
k flr ırrıldiı(i İl in olıı•ııır. ~IH 

Yeni Sinemada Park Sinemasında Sus Sinemasında 
BU GUN BU CECE 

Jean ArUıur - Melwyn Douırıu 
v<' Frro mac Mumıy ırl'll ile bUytık 

yıldızın yaratuklnn senenin e11 

komik tllmt 

NE ÇOK KOCAM VAR 
--( Seo.nslıır >--
14 30 • 16.30 • 18.30 - 21 
12.15 to Halk Mntlnesl 

ASRl BİR \,DAM 
Telefon: 8540 

BU CUN BU GF..CF. 

Kahkalıa .. Zet:k .. Ne,e tııfant 
ha/ta11t b~ladı 

lorel - Hardi denizci 
- TUrkce SöZlil _ 

-< Smıvım >-
14.ao - 16.30 • 18.30 • 21 

Numaralı yerıenıı evveldoo 

aldınıması rk:a olurıur, 

Telefon: 1131 

BUGUN 
Paria'ln bir ııoka4ında !ur cııaet ••• 

A let.•lflT lçıNd<? bir tavvare ... 
Eıtrare-nol• (ki olıl •.• 

PARİS'TE ON GÜN 
-c Seanslar ı--

14 - 16 • 18 
GEct-: 21 de 

Hali< llluıılkl Ccml~ln 
bUyük etleneeıı oYWtları. 

8589 

Sümer Sinemasuull 
BU GUN BU GECE 

Kalblerl kortrudan duntul'llea"
ııt>ylır" teri helecan \'e .ııeyeelll" 
ııal'lwdt'C(."k t.'8rarcn1CIZ vaıcaı-' 

KESİK EL 
İki ı~vre 25 kıBlfTI blrdell 

Sea11alar: 

12 • 14.!IO • 17.40 - ırece 7JJIJ 


