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Barış çanının genç ihtiyar bütün 11Mülkiye" 
mezunlarının bulundukları 

8eslerine cok 
..> 

Zaman var! 

Bostoı, bahçe ve 

bağ iletenlere de 

ekneklik 
hu)ubat 
verilecek 

llükümerçe kmı:k ve ekmeklik hu . 
bubat ve sair e'a ve maddelerin dağml
ma•ına dair talnatnamede bizzat ve)a 
bilva<ıı.1 7İraadı mq,1.,'Ul olup mu~cah\İI 
vaıi)·l!tinde huluanların ekmek ,.e ek · 
meklik hubuhatdaiiıtılmasından i<tifade 
etmiyeı:ekleri )'Aılrdır. Bu hükmün tat· 
bi katında, dar h 'a hada 'a• ııal ı vl') a 
"'il~ıt.uıL olarak •criraı yapanların \·cya 
bağ \"C hahçc iwıcnlerin Oc)annamcdcn 
ve ekmek '"C>a ·knwklik huhuhaı teni· 
in<k>n hariç ıutdmak hıenildiklcri 'aki 
müracaatlardan anla)ıldığınclan Tirareı 
Vekaleti Valilikere hir ıanıim giindcre
rek. 

1) Hükiimet;e yanılacak dal':ıımafa · 
rın yalnı' ekm~ H!) a ekmeklik hııhu · 
bata inhi<a.r etnİ)'CçeJ':ini, binacnaic) h 
talimatnamenin ümulürıe ı::ircn hak •a · 
hirılerinden müsah<il 'a1iyctinde olan · 
!ardan da hC')anıame alınarak kendile · 
rine "Anakarne .. \erilc<"e~ini, 

2) Talimaınaırıe<le 2iraaıle me1g\ll 
mihtah<il vaıİ)eıiııde olanlardan mak,a
dın kendi ihıiyaçl.ınna }eten"-: kadar hu· 
hubat yetiştirenler oldu)iunu )Oksa bos· 
tatı, bağ, bahçe işletf."11ler için biç bir ıak· 
)-ide mahal olma<lı,i!ını, 
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Falih Rıfkı ATAY 

le birbiriyle çarpr§an büyük 
ı:\'\fetler arasmdaıki 1940 ve 
b 41 denk:s.izliği kalmamı§tır, 
L_lıııa fÜphe edilemez. Fakat 
~ndan harbin sonu yakla§tı
~1 gibi bir netice çıkarmak, ya
t llt, bazı bölgelere de bulaşma 
ehJikelerinin azaldığı gibi a-

bir kutlama 
töreni yaplldı 

3) İhti}11çlarına }etecek kadar bubu· 
bat yetiştirenlere )ainız ekmek 'e}"ll ek · 
meklik buhuhat ,erilmiyecejini fakat 

butıların diğer d:ıi:ıtmalardan iscifade C· ı 
decl"klerini, bildirmiştir. 

Müttefiklere göre Tunus' taki müttefik lransız kuvvetlerinin ilerleyış 
istikametlerini gösterir harta 

t·elc hükümlere varmak hafif. dk olur. Ba.rııın iki yolu var
rt-: askeri zafer veya uzla§· 
~! Rusya'nm yikılma ve Af
~1Jt. ile Akdeniz'de Anglo
~kson cephelerinin tcufiye e-f ılıne ihtimalleri ya çok uzak· 
11.fınış yahut tamamiyle kalk

tlııt.olabilir. Fakat ne Doğu' da, 
!le de Avrupa kıtasmm içinde 
~llınan askeri kudretinin sarsıl
dığını gösterir hiçbir belirti de 
~0ktur. Bunu yrlhk raporunda 

talin, son nutkunda Çörçil 
d'l.'hi vatandaşlarma hatırlat
~ağı faydalı bulmuşlardır. Uz-
11.ftna için, iki taraftan birinin 
~keri zaferden ümit keserek, 
l>azarlrk imkanları aramış ol
rası lazımgelir. Bugünkü şart-

sı.nı~nı., Bil~ill"r Okulunun .. 86 ncı J la~ yetiştirmiş olan bu ilim ve irfan 
yıldonumu münnsebetlyle dun saat muesseıscslnin ha.yatını saıfha safha 
16.30 da okul binaı;ında bir toplantı taıkibetıni.ştir. 
yapılmıştır. 'l'oplıı:ntıda Büyük Mlllet Memleketin ,idat'e mekanizmasın
Mcclisl lıclsi Abdülhnllk Renda, Ba:s- dald memul' fötıyacını karşılamak gi
vekll Si.lkrü Saracoğlu, bütün Vekil- bi bir ana gaye ııe kurulmuş olan ilk 
ler, C.H.P. Genel Sekreteri Memduh Mülkhc Mektebi münasebetiyle Ali 
Şevket Esendnl, Cumhur:relsliği U- Fuat Başgil, sözlerini memur ve sis
rnumi Katlbi Kemal Gcdcleç, birçok tem meselr.sine nuklotmlş, "devlet 
mclıuslat', Ankara'daki yüksek okul- mesı•lem sadece· adam meselesidir,, 
lar ıırofcsörlcrı ve okul mczunlm-ın- kannattrıi ibcHrtmlştlr. 
dan Ankarn'dn bulunoınl:ınn hemen Dünlin ıhtly3'Çlan ve bu JD'ıtlyaıı;Ja- ' 
heJlSI h=ır buJunuyorlnrd.ı. nn memur kadrosiyle, bugünün dli-

Töreııe tnm sant 16.30 da talebe- vularını ıkıyaslıyıın, dünkü devlet te
nin bı.r aı:tızclan söyledlkled İsLLklal liıkkısiyle, buıinln artık tam mlina
M'll.rşiyle bıışlanmıştır. siyle halk hnyabrın ıkarışmış bulunan 

Bundnn sonm kürsüye Sıyıısal Bil- ılcvlııtinl karşılaŞtıra.n okul müdürü 
gller okulu mildürü Profesör Ali Fu- memuru arlık parazit ve bürokrat bir 
nt Bnsgll gelmiş ve toplantıya gel- tip <lPğil, fakat yapıcı ve yat'atıcı bir 
dikleri ıcın büyüklerimi7.e ve diğer insan telakki ~fon görüşün, "makam f 
davetlilere teşekk!ir etmistir. Profe- değil, fakat insan., nazariyesinin 
sör bundnn sonra, Tilrkiye'de umumi- mutlaka muzaff<'r olacııl!ını, makam 
Yt•tle maarif hnyntının kısa bir tarih- sisteminin ~'lkılııcoğını bı>Jirtmi~tir. 
çeslnl çizerek 1856 yılında kurulmuş Ali Fuat Ba')gi! bundan sonra ta- ı 
olan ilk Millkiye Mcl<tebi üzerinde lebeye dönmUş, bu menılcıketin ken-
dut'muı: ve m<'mlrkete gU7.ic~e evlfıt- (Sonu 4 üncü sayfada) 

Stalingrat kesiminde sovyet keskin ni§ancıları 

'MIHVER'E GÖRE 

I Tunus'ta 
yüzlerce 

esir alındı 
Bir paraşütçü 

müfreze yokedildi 

Ayrıca ehemmiyetli 

mevziler ele ge(irildi 
-c l'azw 3. üncil sayfada >-

LONDRA.YA GÖRE 

Tunus'ta 
çok şiddetli 

savaşlar var 
İki taraf da müsavi 

kayıplar verdiler 

ı Müllefikler Cedeyda 

1 ~'~~~n~ bo~ı!~_, 
,;;::;::;;;;;;==========· Milttetlk kuvvetler umumt ~ 

a.r içinde döğüşmekten vaz
teçrnck Almanya için yıkıl
~ağı, Anglo-Saksonlar için, 
11.;rsa bir mütarekeden sonra, 
retıi bir facia içine atılmağı 
"'•bul etmek demektir. Hiçbir 
tarafta böyle bir niyetin pek 
~za:k bir görüntüsü bile ol~u
ru iddia edilemez. Gerek mıh
"~, gerek müttefikler arasın
da bir ayrılışma olacağı da 
pek eyİmserce bir düşüncedir: 
•talyan tümenleri Rusya'da al
b-ıan hava ve kara kuvvetleri 
ltalya'dadır. Müttefiklerin tah
tnini doğru çıkarak, nazaTİ bir 
"azgeçme olsa da, bl•, fili ~!r 
lcopma haline gelemez. Öbur 
l'andan, ne Almanya, yÜz bin
lerce gencinin mezarlarını ve 
fetihlerini bırakarak rus top
taklarından çekilmek, ne de 
~Usya bu topraklarını feda et
tılek §artiyle bir Cermen - Slav 
llnla~masma varılabilir. Her 
fey, bu kış ve gelecek yaz, bel
ki bir iki krş ve bir iki yaz da
ha, vuruşulacağmı, boğuşula
cağını göstermektedir. 

1 
BERLİN'E GÖRE l 

sôzalsünü.n bildirdiği.ne sr6re, lk1 lr(ln 

' 

MOSKOVA'YA GÖRE :ı:: ~ı~::ı:!:em:arn~ 
a.eaih )"llkan m'ÜMvt ~lar 'Y'Eftnis • 
J.erdlr. 

Dünkü törende B. M .M. Reisi Ba§vekil ve 
öteki davetliler 

Yağ istihsal eden müesseselerden 

muamele vergisinin aynen 
tahsili şeklini gösteren 

Terek'in şimalindeki 
hücumlarda almanlar 

• epey arazı 
kazandılar 

Almanlar 
Muhtelif yerlerde rus 
hücumları geri affllar 

Berlin, 4 a.a. - AlmRn orduları 
başkomutaıılığtnın tebliği : 

Sovyctler Tuapse'nin dotu §İ-
malinde ve Terek üzerinde yen.iden 

Amiral Darlan'ın 
siyasi durumu 

-ve--

Va~ington' da ki tefsirlerı 

İmdi, süren bir harp, <levam
lı bir dalgalanmalar, şaşırt
lllaçlar ve bulaşmalar kaynağı 
dernektir. Her iki tarafta, kar
frsındakini devirerek veya bu
naltarak, kazançlı ve teminat
lı bir barış elde etmek iradesi, 
•iyasi ve askeri olanca imkan
ları kullanıp gidecektir. ikin
ci dünya harbindeki kan ver
~İsinin, belki henüz yarısı, ci
~lln genr.liğinin damarla~ı 
•çindedir. Barış günü ile bizı, 
daha birkaç milyonluk mezar 
lünıseğinin ayrrmaıkta o!duğu
lta İnanmamak İçin sebep yok
tur. 

bir izahname 
nıtihim kuvvetlerle hücuma Jol~ _ Vaşinıo:ton, 4 a.a. - Bir taraftan Harİ· 
mi11lerdir. Son İJcj gÜn zarfında al- ci)e Nazırı Cordcll Hull Amerik.1 Dir· 

h 1 d man seri teşkilleri Terek'in ııirna • )eşik Devletlerinin Şimal Afrika'd:ıki 

azır an lindeki bölgede muvaffnki) etli h!i- Fran,ıT politikaçı mc~clesine karşı sc · 
} cumlarda buluıımu.,Jar ve ehemn:i- yird hir vazİ}ı:t mulıafa7a ettiğini ~Ö>'-

yetll toprak kazançları elde etmış. j , •••• -( Sı.ıııu 3. Ünl'Ü ~a)fatla )-
Nebat mıüısullcrl ve Piri nayı ta--------------- - ( Sonu 3 :jı)cü ~ayFnda > - L_ ____________ _ 

slr veya tasfiye ctmcık suretiyle yağı 
istihsal edt•ıı sınıııi müesscselct'dcn 
muamele vergisinin aynen alınması 
hıııkkıııdaki kıınunun nasıl tntb k e
dileceği hakkın.dn Maliye Vekilliği 
bir lzahnamc hnz.ırlamıştır. Bu izah
nameye göre nebat mahsulleri ve 
Pirina<lnn alınacak vcrg·nın t::ıma
miyle nynen alınması tarafına gidll
mlyN·ektlr. Vergi, yalnı;ı; Maliye Ve
kllllginin gerekli gtirdilifü yerlerde ve 
gene Vekilliğin tespit cde<:cğ'i yağ 
c1nslerl Uz!'rlıı<lt:"ll aynen nlınacnktır. 
Aynım nlınncnğı blldırilen yet'lcr ve 
yat!' cln~leri dışında kalan yerler ve 
istihsallere alt mu.amele vergisi eski-

(Sonu 4 üncü aııytada) 
Uzun, daha çok uzun, her 

akşamı sabahından beter, her 
doğ,an güneşinin her hangi bir 
tııernleketi nasıl bir manzara-
da avdmlataca'?r bilinmez, her birdenbire, barış çanlarmm se
l?Ün daha tehlikPJi ve daha sa- sini duyamaz mıyız? Olabilir! 
kar bir facia içinde yaşamak· Fakat umulmazlar Üzerine he
tıt olduıhımu7 suurunu dipdiri. sap kurulamaz. Bu çan sesle
~Ö7iin biitün »kı kar:.~1 ve hf' · ı rine ka~şacağımız zamanı 
heğj ile uyanık tutmak vazife· yıllarla olçmek hem daha 
&İndeyiz. mantıklı, hem d e daha menfa. 

Bir gec::e yarısı radyolardan, atli ve faydalıdır. 

Amerika'da kadın yardımcı hava servisinde çalışan kadın pilotlar bir uçuştan 
dönüyorlar. Bu servis billıassa hava kuvvetlerinin ismarladıklarr eşyayı iabri -
kalarrndan ha.va ü~/eJ'ine ta~ımakta bÜJ!.Ük hizlM_t/er cörw.ektedir. 

St alingrat'ta bulunan 
fabrikalar mahallesi 

rusların top 
ateşi altında 

Rus kıta farı 
Rjev ve Veliiki Luki'yi 
yavaş yavaı sanyorlar 

l\I06'kova. •ı a .a. - Sovl'et teb11f:I : 
Toı>eu kıtalanımız Stallnımıt'taKI tııb

rıkalar mahnllcsml aWş altına nlm1$lnr
dır. B ltklertmlzden btrl müteaddit mils
tahkem mevzi Ue tlç top ve 15 makll'lı-11 
tüfek )-uvıun tahrlbetmiştlr. Blr bölilk 
dusmıın piyadesi imha cdllmlı;tlr. 

-t:r 
J\fos'kova, 4 a.a. - SO\'Yct tebliğin<! 

L'3ct l' : 

Slnllnımıt b<ılı:cslndckl nımnn Uıh.$1-

claU 60\'Yet topçusu tanıCın<lan daf:ıltl • 
mı tır. Stallnıtrad'ın ı.lmal lıntı ında Kı • 
xılordıunun taarn.ızu devam e-ıllyor nır 

~'ok kt'Slmlcrde nlm.ın !mr&ı hilcumlan 

-( Sonu 3. üncü sayfada )-

, ........................................ , 

aıı yaplır1nız 

ı:i Ankara Sıhhat Müclürliığtin. 
1
1 

,ı.•nı 

i Çiçek aşısında yaş bahis 

l
i mevzuu değ!ldlr. Genç ihti • 

1

. 
yar, hattô. evvelct• çıçek has
talıC-ına tutulmuş olanların bi-
le bu aşıyı yaptırmaları li • 
zımdır. 

i S:ıyın halka tavsiye olunur. i 
\.. .. 111111111111111111 ............ '1111 .. • .J 

SöT.Cil. zaterin, kuvveı!J.ıerinıl en Cl!lbtJli 
toplıya.cıık Olana a!.t buhJnaMtJna 1ıJA 

etmtet:ır. 

Tahminlere ıı:öre, e.lmaııların 

BJ:kerl vardır. 
Sözcü dcmlşUr ld : 

gayretler ııartetmekteı1tr. Şurnsı n<:'lkt 
ki dilşman, mümkl.ln olan Mm dak~ 

kadar Tunu.s'ta kalmak t:aııe.vvunmda 
dır. 

Matcmr't'le atrr sawslar devam et 
mcllitedlr. 

::'\I uhn r"be bölı:eı:t (!zerlllde, kam h 
roıcetıcrh·Je tıernber hava muharobel 
de olmustur. Birinci ordunun bUdlrdl 
t!1ne ~re. miltt<'l:lk av ~aklan, nim 
pfkc bom"hn ~'klannın hücumlnnnı 
mışlar ve bunlan. bomb.'llanm kcnıtı 
talan f.lzcrlne atmak zorunda bırakım 
larllır. Almnnlar. bl'l' llert mevzte bil 
ma t<'şcb"bils ettikleri zaman, mırruz 

-( Sonu 3. üncü •ayf ada )-

İktisadi Devlet 
Teıekkülleri 

U. Heyet toplantı 
heyeti ctiln of:Jedcn evvel saat 
Bıı6vl'kll Şu.cril SanıcoP:lu adına M 
Vekili Fuat At:raJı'nın l'<'lııli~'lnde t 
lanmış, Sümcrban1< Yerli l\lallıır P 
laMyle ipi k ve dokuma Cabrlkalnn 
essesc-Jeıinln ve bankanın 1941 yıb 
Goplannı ve gene SUmerbankın 1941 
içtimai tcıkllA t tşlertnl tetkik eden 
misyonlar raPorlarını müzakere ve ki 
etmiştir. 

Umumi heyt>t bugün ıııat 10 da 
ror toplanacaktır. ( 

iktisadi Devlet 
Teşekkülleri Umumi 

Heyeti 
İkır<adi Dcdct Teşckkulleri U 

llc)eti bugün aaı 10 da toplanarak 
rak ~fahsulleri Ofisi ile Devlet 
İsletmeleri Kurumunun 1941 )'llı 
lano1 ıetkik edecektir. 
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Günün meseleleri 

STOKLAR 
1
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yapmalıyız.. Biriktirilmesi doS:nı ol • 
auyaodc IC')'ler bunlar değildir. Tam 
tersine kiler!ednıiz yazdan kendi eme
ğimiz. ve mahsulumüzle dolana, bun
lar yalnız. kcndimlze deki! ötcdenhcri 
olduğu gibi kara kıı icinde fakirlere,, 
killl$e$İzlere ve hatta bir ı;ün muhuc 
olursa memlekete de fa)dalı olur. 

Halkevinde 
z eybek 
oynamış! 

Dünkü 
Meclis 

Blb'(lk MHlct Mccl!ai d<ln Şcmııct.tm 

GQn:ılt:ı.Ym retsllttnde toplanm1$tlr. 
İki resim karşısında ... sö~~ 

BU _.. u,< .. ..ı. biribmno ... ı>olı t~ 
1 Kemal Turan 1 ............................................... 

Oynar a 1 dıycceksınizEvct oynar 
ama. bu oyunun altdan başka 

. bir oyun çıl,mıımalcyarUylc! .. 

Meclis bu tor>!anUdn DnhUiYc Vddl • 
ı...-.u mcmurlanndan Sa!Ahatt!n Eıs:ı.t ııt 

ven Bandır hakkmdald arzuhal cndl - yakın iki resim gôrdiiın: birisi JU1't 
ıiçinden. bimi )'Urt dııından.. L alanga - lahana -H 

ARP ckonom~ınin muhim me~ 
lelerinden bın de iıhalın ve is· 
ıihsalio azaldığı ve ısııhllkin 

ermtı bir devrede mevcut •ey& yenı· 
den elde edılen mallarla ihıi).-ac:ı kar· 
ııJıunakur. Bu devrede mal fiyatları 
devamlı bir arııı ic;inde olduğundan 
herk~ elindddni en fazla dctcrle saı· 
mak iuer. Halbuki amme menfaati, 
Devleıe bu isıcklcn dızı::inlem k ve 
~ kıir dujUnccsıyle mal bırikıir· 
meyi önlemek va11fc ını venr Milli 
Korunma Kanunu hu konuda bucok 
bükumler kabul cuniş ve Hukümeıe 
•llhiyeıler vemıijtİr. Meseli malını 
•"P arzdan çekinmek bu ~uc;nır. 
Gümrüklerden malını cekmi>e ıuccu 
:10rlanabilir. Baz.ı mallara Devletçe cl· 
konur, U)in edılcn fiyatla saun alınır. 

göre sanat ve tic:arec etbabt yıWıuz ~ 
ıcdenberi meıı;ul oldııJdan iıin mad -
delcrini stok edf'hilccclderdir. Ticaret 
Odalanna hangi İJ şubc,ine göre by
dolunmu,tana onun hududunu ll$IJll• 
yaaklardır. Meseli bir ihracatçının 
pamuklu kumaş ve bir manifaıuracının 
p.ımuk ve üıüm sıoku yapması suç ola· 
cakıır. Gerçi bazı mallann hcrtıanfd 
bir is subcsine girip girmiyeceğinde 
ıcrcddüdcdilebilir. Du ukdirde mese
le, mahkemeye intikal etmemiş ise 
Ticaret Odalan, ctıni1 ise., mahke
menin seçeceği ehlilu'bre halleder. Te
amül, hangi sanat ve ticaret şubesi • 
nin maddelerinin neler olduğunu u . 
çok uyin etmiştir. 

Hükümeı neşredilen brannda 
menedilen stoklann ıasfi)csi içın bir 
aylık mühleı venni~tir. 'J"icıı.rcı ve sa· 
nat erbabı kendi işi dışındaki 5tok· 
Janru, tüccar olm•)ıtnlar ticaret mak· 
sadiyle J-al"Uklan stoklan bir ay için
de ellerinden çıkarmazlarsa bir beyan
name ile Hukumete bildirecdclcrdir. 
Hükümec bu mallan istediği zaman 
dc.-ğcr pahasını vererek alaakıır. 

Bır sınıf nrkadaı;ıınuz ırdı. Lisesi
ni, tlnlversi.tc.sıni bl1lk baııariy. 
1c bitirdi Avrupa'a zUppelik 
ve JMazanlıktaa ııyıi gerçek 
ilnıi hakkiyle oğreni ,::-eldi. Yıl
lardır, Anadolu'nunhcr buca -
ğmcb canla ba§la tlışıyor. Ve 
bu lşı bezerek, ruttırYa olarak 
yapmıyor, aksine a.t uı hizme
tinden derin bir zvk duyarak 
yapıyor. Onun içlrııe Ankara, 
ne İstanbul, ne debUyük vili
yet hasreti vardır. 

meni mazbatnsı üzcrtıııde &'CCCll mtlm • 
kcroden sonra dntıllb'c enollmentne hava. 
le eylemle w 3 mQ)'UI 1941 tnrlhl1 TQr • 

kiye • Macaristan tk:aret anla8tnaınna 
oo~h (A) llste91nddd bnğırıınk laıntm • 
jnnmm 150.000 TQtic Hrnm ve amyant 
kontcn.ınnmm 50 bin ton tezyidi ve bu 
lCZl'itlcrln adı accen anl:ıamamn 1 ha -
z:trnn 1942 tarihinde bitecek olan bırtncl 
mcıiyct ıııeno;1 .tem muteber olma& hak· 
kında Tl1rtdYe ile Macarllltan arıı.smda 
tooU edUcn mdctuı>lann tast'lflana dolr 
kanun Uly9ıaımnn bll1rıd müzııl«.>rUllnl 
yapmm.ır. 

Yurt ic;inden alına.o ruim, ka)'lll• 
yan bir kazanı ve yoksul vaundqlarw. 
dağıtılan &ıcak ycmcii glKteriyordu. 

Yanan bir ocaiın ateşi, pi>mit bir 
aıın buğu u ve bugünkü darlık içinde 
kendilerini düıünen Kızılay'ın tcfkat 
ve yardımı karJı~ında, M)'atında alt· 
mış, yetmiş kış görınUJ bir ihtiyarın 

gözlerinde okunan ıükran ve ıninoeı 

Dünkü hkı-alanmdan birisinde "it 
lanp" kelimesi "ilhana" şeklinde çık 
mıı ... 

Diıen arkadaşlar }'anlış dizmit. 51 
zelten arkadaşlar da duzelımemiı 01' 
caldar. 

ll politi 

hatları n 

aulüınseyiJi ... 

Belki de bö~le çıkmasını daha dol' 
ru bulmuslardır. Cünku, malum ya. ı.
lanı;a undan ve hamurdan yapılan ~ 
tatlıdır. Un, hamur ve ,eker hulıınoı" 
" zıor ,eyler, J llıanıa i ııe rnnsim ttJI' 
zelttinden birisi olduiu .için 1~ 

Bu tedbirler, piyasaya yeniden bir
çok malların arzedilmcsini ve bö)lece 
muvakkat da olsa bir bolluğa kavu • 
şulmasım mümkün kılacaktır. Men 
kararının bajlıca hcdcli de budur. 

Bu vatan sever, aydır bu truurlu 
arkad;ı.;ı Cunıhuriy' Bayramın • 
<la gene aynı vaı.if hissiyle bu
lunduğU kazadaki lalkevine J:it
mlo, en büytik ba•amımızın se· 
vinci ve ııeşc-slni ir kat daha 
arttırmak, Cumhutyet sevgisini 
gönüllere slndirm« içln elinden 
geleni yııpmı§, ve zeybek oyna. 
llllŞ ı ... 

Meclla pazart8'l aıOnl1 t.opta:na.cak'lJr. 
(a.a.) 

Sözün kısası, bu, h1ll., bir iman • 
!ık, bir fazilet dünyasında Y&llıdıiıııu· 
:r.ı, insan oğullarının, hlll, anlarında
ki yoksullan düıündüğünü çizen bir liham yapWııışıır. 

Geçen ay içinde Hiikumet mal sto

ku ınevzuunda Milll Korunma Kanu· 
nıunun kendine verdıği salahiyetle mu· 
bim bir karıar aldı. Yalnız rncıni ne,· 
.redilcn hu karar uzerinde durarak 
tıedblrin değerini bclirımc:k ve bu ara· 
da allkalı vaıandajlara vazifelerini 
hatırlatmak yerinde olacaktır. Söyle 
ki: 

ıablo idi. *** 

1 - Her türlü sanat ve ticaret ma· 
be, k~i fuliyC't sahaları haricindeki 
maddeleri. 

2 - Türca.r olmıyanlar ticı.ret 
maksadiyle hedwııti bir maddeyi stok 
yapamazlar. Milli Korunma Kanunu
nun 2~ inci madd~inin ikmd ve uçun
cü fıkralan yukarda.ki stok )'a("lnU tt· 
killerini menetmek s.allhi)eıini Bükü· 
mcte Yttmiştir. Alın.an karar hu sall· 
hİ)cte dayanmaktadır. Gerçi Hükumet 
~ne 25 ind maddenin diğer iki fık· 
:rasına göre: 

ı - "Memleket ihtl)-acı bakımın
dan tümmlu gnrdu~ü maddeleri, te
bit edilecek miktarlar fe-kuıda: ve 
,.nlar haricinde sanat ve ticaret erba· 
buun stok yapmalannı" 

2 - "Her hangi hir maddenin Hu· 
kümct tarafından tc:sbit edilecek şahsi 
ihıi~br fl"4unda biriktirilmesini." 
mcoeııniye de sallhiyetlidir. Ancak 
Saracoilu Hükumeti henüz bu sala • 
ltfyetttti kullıımnayı lüromlu #>nne • 
ıni, yalnı7" ,ukardaki ilk iki şekil sto
tu ıncncımdde kalmışur. Ger~en 
Z'j İftri maddenin henüz lrullanılmıyan 
iki fıkrasındaki stoku tahdit hüküm· 
feri, '°" alımın karara gllre daha ge
aı, ve daha sıkıdır. 

Hü:kümet kararının ilk fıkrasına 

, ................................ .. 
BİBLİYOGRAFYA ~ 

'································;' 

Hukümet karanrun ikinci ftkrası 
daha genhdr. Du.ounla tüccar olmı • 
yııolar, her hangi bir maddeyi ticaret 
maksadiyle uok yarmaktan mencdi· 
liyor. Buradaki "ıicarct makllll<liyle" 
tabiri, aile VC)ıl şahsa ait ihtİ)-açlar i· 
çin alınmış mallan bu sıoldardan a • 
yırmaktadır. 

NJ,.aekim Mitn Korunma Kanunu
nun 2<; inci maddesinin henüz ıaıhik 
edilmiyen ,On fıkrası, ıahsi ihtiyaçlar 
için tahdidin nasıl )-apılacai:ını açıkça 
ifade -etmektedir. Böylece Hiikümet 
brannda ıah.'i ihıiyaçlan karşılaya· 
ak ıruıddclerin alınması hic; bir ıah· 
dide tabi tuıulmamış yalnız. "ticaret 
mak adiyle" stok herkese menedilmiı· 
tir. 

:Bir maddenin ticaret maksadiyle 
mi, aile veya şahsa ait ihtiyaçlar için 
mi alınmış olduiumı ıüphesiz. gene 
mahkeme takdir cdc.-r. Anak vatan • 
da,ıar neleri ve ne kadar ahnanın caiz. 
olabileceğini saKduyulariyle füçmeli • 
dirler. faasen çok uzak ihti)-:ı.c;lara kar· 
sı mal almanın başka vatandaşlan sı· 
kıntıda bırakmak olduiunu daima dü· 
şünmek ~rcktir. Burada bir noktaya 
kısaca ilişcccğiz: yazdan kış için seb
ze "Ve mey..-a kurutmak, bulgur, tarha· 
na, suaık, kavurma hazırlamak. bağın· 
dan getirilen üzümle pclcmcz, bahc;c • 
den koparılan domatC$le s:ı.lc;a yapmak 
Türk ailesinin kuvvedi bir gelendi • 
dir. Harp yıllarında bunlan daha 
emekle "t" hiç bir acy israf ctmiycrek 

İlim ve hayat 

Hükümct kara.nnda, Milli Korun
ma Kanununun bu mcnınuiycılere ri· 
aycı etmiyeııler için tııthik edilecek c~ 
zalardaıı tabiatiyle bah~ilmcmi~. 
Runu bizim vatandaşlara hatırlatma • 
mız icabcder Milli Korunma Kanuno
nun S6 ıncı maddesinde 2S inci mad
denin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra· 
lanrıa riayet etmi)'efller itin a:za ıu· 
dur: 

1 - SOO liradan 2500 liraya kadar 
ağır para cezası, tckcmıru halinde bin 
liradan aşağı olmamak üzere para ce
zasiyle bir yıldan üç yıla kadar ha.(>h 
cezası, 

2 - Yapılmıı olan stokların mü • 
saderesi, kanun bu ceza sisıemi)·le 5uç
luyu yalnız. stok yapılan maldan rnah· 
rum wııelde kalmam•$ ayrıca bir pa· 
ra cezası ve tekerrürde hapl5 cezası da 
koymuştur. 

Son Huküınet karariyle .ıcıl:ların 
pi)-asa>a arzedilirken onlarla mejgul 
olan tücnra veya ihtiyaç sahiplerine 
düşen vazifeler "\-ardır. Bunlar Hukü • 
ınet tedbiriyle orta)-a tıkan mallan 
hırsla alıp gene birçok "\'atandaşlan 
muhtat ve ınuztar bırakrnı)-a kalkı$ır· 
!arsa, Milli Korunma Kanununun tok 
)-apmakt:ı.n alıkoyacak hükümleri ken
dilerini hUtün bddediklerinden rnah· 
rum edebilir. Henuz kullanılmı)'an sa· 
11hiyc.-tlerden hu makutla kısaca bah· 
~tmi$ olduk. 

YURT ve D(JNYA 
Yurıt ve Dllnya•nın :n tncı llll)'Wnda 

'-be&: kitap, H!'K1. korıAer, ha k tür -
ltUten. dlnleY'lct meJmıplnn, Gfrünme, 
..... ...,... lcnıntlt)erf;yJe Pertev N. ~ 
ırM&V'm (Kült.tlr dlıvıı.tar:ınuz), HOt!t'Ytn 
Mnf'ntn (Tahta cıknklar), Mediha Ber. 
IDN'Jn <KöY<le icadının dunımu), Dr. Ab
JM Ammar'ln (Mıar ktiyl(l!eri) maka -
elerl. Clfmall'tn (Mazl3c haııret) tıkra• 

tlrR Sfot~ A)'l.ddn'tn (HnsmılU) hildl.· 
..ı:ı aYrt kitap ve ~ tenlQt.lcı1. 
'lldr münıtlcuıüan vıu'dlT. Bu ctO.un • 
IQrOcil ve öıtreUd cıcrııb1 aydınlara tav· 

... ederılıl. 

İlmin ihtiyarhk ve 
ölümle savaşı 

Güzel Ankara 
Bet hllttftdıuııber1 doı.tm münOOre • 

Mlıa cılımekta bulunan G<lz<-1 Ankara 
~ altıncı MYl91 da eV('.Jld ırtın 

llKJI ,,.zılAr ve ra)"dAlı mevzularla cık· 
119br. ~lanmıza tavsb'e ed~ 

Zonguldak C. H. P. 

Vilôyet kongresi 
ZOOıruldak. 4 a.a. - Cumhuriyet Halk 
ll'Uld vUA~ konstres1 dün toplannu.ı· 

~ idare heyel.Jn1n 1ld yıllık 

111ma re.wrunu tMVıb!>Ylcmle del~e
buı\ftnoo n llm ıırtlrlllm d ld<I« fü:c-

ııdekt müzaker4" erden IO!lt'll yen ı lda • 
be)'f!ttnl \e BUy(lk Kunılta)'& ıcönde

eeek df>Jeırek>ı1 9t"()ml•Ur· 
Son.,-.: catıll1\lllnnna 80!1 vertttten 
tta M il 8f'!f tnönü olm11k llz<"!'C bil • 
ld«tmbıe 1'ıtrtt 1111.YKLlll!U IZhar eyle • -· 

Milli Korunma 
müddeiumumiliğine 

verilenler 
tıyatla kadın lf:k uııını ııa. Ul • 

aıı dolayı H ımamönü'ndc 42 numa • 
a uvar Ali ŞRhabetttn ot"lu, razıs 
ua kot'U ~ 11AtUtından dolayı 
t Halde 13 .ııumnrndn lbmhlm oıı:tu 
ll Milli Konınma MOddchımumU il • 
wertımı.ıentır. 

Adli evrakın telgrafla · 

tebliği Ü~ yd 
daha geri buakddı 

411 e-vr&kın ııosta telı:raf ve tele· 
:.Jciaresl vıısııaslyle tebl~lne dair 

kanuna ek olıırıık hnz1rlana.n 
ıan projesi BQyük Millet Meclisi· 
unutmuştur. 

I• HTIY ARI.AMA ferdi haya un 
mukadder bir mertıaJcs.i midir, 
)'Ok• bqka huta.lıklar pbi. bir 

hası:ı.lık mıdır? Herkesin tonunda ol· 
duğwıe bakılırsa bu &ual yersiz. gibi 
gorunür. Çünkü göz.lerimiz.io 6oünde 
ferdin hayan muayyctı bir geliımeye 
vardıkun sonra gerilrıniyc başlı)-or 
ve nihayet ölüm gcli)or. Fakat diva· 
nın bu kadar ba.~it olmadığı tundan 
da anlaşılıyor ki Mc:tsheiknf gı'bi dün· 
ya çapında bir llim Jksi kanaattedir. 
Ona göre ihıi)-arlama ferdin mukad • 
der ıikıbeti defidir, aksine bir ha5u • 
lıkıır ki sebepleri ve gldiıl dikkatli 
araıunl,ırsa buı ce(lavi c;areleri bulun
ması miimkundür. Bu ilim ihtiyarla • 
mayı hanaklardald bakıeriler manzu· 
mesinin deii,mesinc ve bövlcce husule 
gelen zehirlerin uzviyeti udeltınQine 
bağlar. Ona göre hanak baktenlcriyle 
savaşılabiline ihtiyarlıiın önüne g(!\· 
mek kabildir. Nitekim "'' asidi .;bi 
bazı mikrop nevilerini öldürcbiiea 
maddeleri meydana ıeıircn gıdalar bil· 
ha5H )Oğurt, hu türlü vauıalardan bi· 
ri5idir. lpıidai çoban kavimlerde uzun 
ve 51hhatli bir ömrün hauaklan yor· 
mıyan basit bir bcslcııiş bilhusa yo • 
jurıla ilgili olması mümkündür. 

1tmin ihtiyarlama ve ölümle girit
tiği savaşı anlatmadan önce ihıiyarlı • 
ğın ne olduiunu gözden ~relim: 

T EK h~li mvi>ctler denmlı 
sureıte taıelcnen bir su içinde 
tutulurlarsa ihti)vlıia bem« 

hi r hal J&termez.ler. &ıılan bir nevi 
ölmHliğe kavuşmuş saymak mümkün· 
dür. Çünkü kendilerini zehirliyebile
cek metabolizma nWısullm onaAan 
kaldınlmakta, yani içinde bulunduk· 
lan ıııu boyuna taıelenmelctedir. l'akar 
bu tecrübeyi çok hlkrcli uzviyetlcrde 
yapmak mümkün delildir. Bunlarda 
bir hücrenin meydana gedrdiii zehir· 

Sadi IRMAK 

ÖCJlÜ haJt tutar. 
İhtiyarlıktan ve ölürndm en çok 

meul tutıılmut llz.ımgelıeıı uzuv blb
tir. Fakat hakikat hiç de böyle değil· 
dir. Çünkü taze bir ölünün kalbi cık•· 
rılır ve kalb damarlan içine müııa_,ip 
miktarda besleyici mayi ıeVkedilirse 
ölınüt zannedilen kalbin ölmediği ve 
muntazam bir surette çarpmalarına de
vam eıtil!i görülür. A)'DI ıeaübc>'İ ölü 
bir vücuttan çıkarılan mide, bsrsak, 
karadğerle de tekrarlamak mümkün· 
dür. Bu teeriibeye sclmi)'t"f1 bir tek 
uzuv vardır o da dimağdır. I>imai hüc· 
releri bir kere faaliyetlerinden kaldı· 
lar mı artık onlan diriltmek hic; bir 
suretle mümkün değildir. Onun için 
ölmüt bir imanda hakikaten ve kaıt 
sıurctte ölmiit bir uzuv dimağdır. Ve 
bütün ölümlerin direkt tebebi dİllMlj 
ölümüdür. 

Kazad:ı. bir mevki &bibi olduıtu i· 
çin, onun bu hecketi alk1§la 
karııılanml§, bayra:ı sevinci da
ha coşktın bir Mlalmııı .. 

İ§ bununla ıkalsa tyl, ncc bil' top. 
laatııla bulunan bslt kavraYt.3-
lı, dar dU mcell leş on kişi bu 
milli coşkUnluğU ııazme<leme -
mişler, kazanın bit " ...... ,, ı na
sıl zeybek oynar· diye ilgili 
V cldlllğe yazmış la-. 

Vekillik ne cevap 'l:em!ş, ne y:ıp· 
mış T Bundan öteini bllmlyo • 
rum. mdisenin lurnya kadar 
olanı ktıfi derce~ hazindir 1 

~ 
HA.15. o kn.!ada olnnlaı şu haklltntle· 

rl nrtık öğrenmclılirler: Halk
cvl, milli kültUr :ouvasıdır. Zey· 
bek, milli bir oyı.ııdur. Cumhu
riyet Bayramı, en milli bir bay. 
ramdır. O giln, o yenle bu oyun 
oynanabilir.. Bu prt.lar içincle 
zeybek oyn:ımak oyıııyanın içti.. 
m.:ı.i değerine, rı:&nl vazifesine 
bir leke sUremn. Çllnki rakiyle 
coşup meyhanede çlftc telli OY· 
nam.akla, milli hislerle kendin -
den geçip Hallrevincle, zeybek 
oynamak arasındaki farkı iılrllk 
etmellylz. Hatti bır baloda dans 
etmekle. bir Har sahnesinde nu
mar ı yapmak ara ındakl derin 
uçurumu kavrnmalıytz. Eğer o 
muhlt bu ldrlik ve bu kavrayış 
ıevlyesinde dejtllsıo zl'ybek oynı. 
yanı veya dans C<lenl tslll.h ne· 
ğil, o kafaları bu seviyeye yük.. 
l!t"ltmeliyiz .. 

Zeybek. o kadar mitli bir oYUndur 
ki, milli olU§umuzda. Milli MU
cadele tarihimizde bile yeri ve 
değeri vardır. 

Askeri tekaüt 
kanununda 

yapllacak tadiller 
Askeri ve mülki teknüt kanunun 

ik ncl mnddes:.nin dcl:iştırllmcslnc 
d:ılr olan kanunun ikinci ve ücüncU 
fıkralnnnın dcğişUrilmcsine dair 
11\yUın dUn BQytlk Millet Meclisine 
sunulmuştur. 

Bu fıkrnlo.nn yenı eek11 şöyle ola· 
caktır: 

Un v<.'I'Sltcöe cltı senelik tahsile 
tnbl talebeler subay nnsrı>larınd:uı, 
b{'Ş ve dort scncllk tahsile tnbl aske
ri C<".1'41Cllar, ldmyngcrlcr, diş tnb p
lcrl sub:ıy nnsıplo.nnd:ın ve ordu hc
snbına yeti tırllen askeri adli hCtklm· 
krlc nskort öğretmenler fakülte tn'h
ıılllerlııl tkmaldcn il~ sene evvelki 
tarihten ve beş sene tnhs11e tnbl vc
terln('r su'bnylnn tahsllh.•r nl ikmal 
odt'l'ck subay J1l1Slı>lnnndım dört se
ne evvelki tnrlhten, nSkcrl mühen
dislerin lısc tahslllC'rlnl tamnmlıyarn'k 
mQhC'nd · !C t.cı.1ısfl ne b ladıklann· 
dan bir scn<ı sonmkl tnrlhtrn bru h· 
yaraktır. 

ProJcdl"'kt muvıı:kkat btr maddeye 
ı-:Bre: 

Hcmüz talebe iken harp dolııyısh·le 
v,Brlllcn htiYllca b nn<'n kıtaata tevzi 
Nl 1 P tnlebe ol:ırnk OTOU hizmetinde 
<;nlı~ınlnn ve harpten sonm tııhs 1· 
l<"ri IKmnl ctthilen ve bu ı~ple su
bnv nasplnn tarihleri ge<'lken askeri 
ı ıbblye, veteriner. ecz.-ı.et okııllnn ta
OC'bel!'rlnln hizmette S<"Çlro kleri bu 
mOddf'tler tekaüt mtlddcUcrlne zıım 
ve 11Cı.ve cd lecc;ktlr. 

Sabaheddin SôNMEZ İzmit C. H . P. Kongreleri 
lzmiı, (Hususi) - Sehrimizde ve 

Anonnal çocuklar 
halclanda bir rapor 

lstan ı.;l, 4 (Tcldonla) - YOJl.lköy • 

dekl ()()Cll1tları kurta.l'm& )'U1'duııdan a -
normal C)OCUklann :letifadclcrd lıcin ııro -
tC911r Fahrcttın Kertm'tn hazırlıadıtı ra· 
por bcJe(tlye ve maartt rnıımeaauı.emıd<ın 
rnüntd<CP bir heyet tarofınöıın incelen• 

mdttedtr. 

İzmit Vilayet U. Meclisi 
l:r.miı, (Hueusi) - Vilayet Umumi 

Meclisi seçimi yapılmıştır. fımiı'in yeni 

uınumi mcdis hal ıklanna pı zatl:ır sc -
çilmisıir: Rifaı Yüce, Kemal Öz, Sadet· 
tin Auğ, Salih Kalemcioğlu. 

ınıntakamızda C. H. P. kaza kongreleri 
büyük bir ilgi ile yapılmış ve 50tla er • 
miştir. Şehrimiz kaza koogreinde )'Clli 
mdal"e tıeyedne ,.. :ı:atlar inifııkla ~i

miştir. Yusuf Bilgi5U, Mehmet Yüce, ir
fan Dergin, Kemal Selc;uk. 

İzmit Belediye ·reisliği 
İı.mlt, (Hu~i) - fzmit Belediye 

Meclisi, Belediye Reisliğine C5ki reis B. 
Keım.1 Öz.'ü ittifakla seçmiştir. Kanal Öz 
iz.mit halkı tarafından eok sevilen ener • 

jik bir u.rur. Belediye Medid bu tQPlan· 
tısında tanzifat kadrosuna ıo amele daha 

illvesine "Ve itfaiye ile tanzifat amelcsine 

p:ı.ruaz. Smdt verilmesine de karar •er· 
mişıir. 

GÜNÜN GÖLGESi 

İskemle değil, 
adam lazımdır! 

H EH. kusur, her meziyet in
sanda. insanın kendındedlr. 
Gnz S."t?ldıkl.an üstünde dev· 

lat idare eden blr rıcsll tanımış o
lo.nlar, hlcb r yaldızlı koltuğun, o
nun UstQne kurulı:ı.nuı gcrQC.k kı
ratına hlcblr şey katmadığını pek· 
Alil bllirl~. 

ldare felsefesi, dijn bir mm ada
mının dilındc.n t>lr k re daha dinle
dik ki, bır zihniyet lnkıUıbı.nın do
ğum sancılannı tcldyor. ldare hu· 
ku.ku nnznriyelMinde "§11.hıslandı· 
nlan mıı.knm s:stcınl" nden, me
murun şahsiyetini, cmnbct ve me
su llyctlrtl blrtnci pll\na alan yeni 
ve ilerl görüşe doğru b r ııJtıe ve 
kayış vıı.roır. ''Memur, pnTnzlt ve 
bürokrat d~n. mcsullyctinl bilen, 
yıı:pıcı ve yaratıcı bısnndır." 

Siyasal Bıtgllcr Okulu.nun, me
zunlnrınn verdiği ruh budur. Yüz 
)"il önce elbetteki böyle düşUntıle· 
mezdl. "Mektebi MQlkiyel Snhnne" 
n!n gayesi, d<.'Vlct hlzmetlcrl ltln 
"okur ynzıı.r" ~ı;tırm~Ur. F0ıknt 
tok basınn okur ynzarltk bir me
ziyet ve değer olmaktan toktan 
çıktı. Her ııey, devlet tellUtJds1nln 
pcşlndm, ırla'b ldıfdne dcitlşml"ktc
dir. Pol tiknsı ' idarcl maslahat,, 
ilstllne kunılmue olan deov'let le n, 
"idare! maslah tçt memur" biçil
miş kaftandır. Faıkat hamleci ve 
ho.lkcı dt'Vlcttc, bu tipte olanlaır. 
b r parazitler sınıfı ynratmtııktan 
\)aşka il görmezler. İki ibaelı ıllltlk 
gibidir er; blr yanılan devletı. blr 
yandan Jıalkı emerler. 

r;;!, lekesinden kurtulmue &ayıla

.Fazilet ve &n'hsiyct sMılbl olım· 
r.ruıa A.m~e hizmeti haramdır. 
·- Memurıyot kln muacctzllıtt el 

alıp knvı ık.avı doloşan.." insani e 
U tünde l.a$ı<bI.'1 ilk şilplı~, ıahst ~ 
znyı!lıf:ı, ah!Ak hafifli • dlr. Y 

Böylesller, büyü.dUklcrınde da.
ha tehlikeli ve korkunç olurlar 
Bir merhrunct ve ......n.nte ,.. · 
rak 

"""'-" sı,.ına-

' avuç 8QP Yas dökerek hl(:bl 
meziyete dayanmadan devi~ kav1~ 
&ına Çll'ai olanlann ellerine fırsat 
geQ~lnde Wc tşlerl, bcnzerlerlnl 
bulmak ve toplamak olur. "Dnyı" 
anyanlo.r, .. dayılık" r.wmata "~·. 
lnrlnr. .,.... 

Hayır, ibliyle memur istemiyoruz. 
Bllgt, ddl!l' ve meziyet, iher şeyin 
hntUi oe:!kat ve merhametin d ' 
UstUndcdl.r. Devlet kapısı ne da~ 
ralACC7.e, ıne de parazit yaUı.ğıdı r 
Orada .~atkın ~ ·le, halk hiz: 
mcU gorülür. 

DUn 86 mcı y:ısnı dolduro.n S 
Ynsal Bilgiler Okulu. te bu 
nlyetJn canlı blr mihrabı ol<l. 
l~ln Ş('rclU blr ocak olmu Bu 
catmın havası tçlnde, m<' 
hlzmet nln d('l'Slm1nl olnn r 
zifcleri başımı. yüz.de yüz yurt' d 
guşlyle yarum bir ışık olarak g t
mt"kt~ rler. 1k1 yıl önceki toı>lan
tılannda, 1nönQ de bu caunın 
gencllğlne gQvcrılnl glzlememlstır· 
"Sizden çok blsmet bekllyonn v~ 
temiz hhnw.Uer sörecıettnlse enıln 
bulun07onn." 

Ve onlara. TQrk milletkıtn hiç· 
bir fed&kArlıb unutmadıtmı da 
haber vermiştir: 

Yurdun dııında çıtdlmiı olan öce
ki resimde de hem aıq, hem duman, Felek ve İ""İ ! 
hem de ocak var. ~ 

Fakat bu ateş, bir yangın bombt.
sının bir ev çaıuında "'kardıiı atqıi; 

Fakat bu duman, temeline kadar 
yanmış bir evin aon tahıalanndao Çt• 

luyordu; 

•• Ve bu ~! ~rt tarah yıkıldıiı 
ıçm arıık hıc bır aılenin azığım sal· 
hyamı)'at'ak harap bir ocaktı. 

Gözümü ikinci resimden birinci 
rem~ ~irdim: her şC')e rairoen, ha· 
11. bır ın anlık ve (az.ileı dünyasında 
)'ajadıiımı, in5an oğullarının, h111 
)ıkrıı*ıan değil yapmaktan "t" onar : 
makıan zevk aldığım gösterm tablo
yu ve }-alnız onu scyreıınek jçin._ ...... 
lpek çora p ! 

Bir .moa. hir ıanıdıliıııa dert 1' 
myordu: 

- lc;maem iyi, iyi-. ne Y'4"' 
11111, birader, fc.-lek beni 1:ıa hale "~ 

Öteki cevap verdi: 
- Feleğe ihira cune; ~ rJI!' 

bic yaz151111 okudum: &. rakının ~ 
9Ul1U hile bilmcmıiş, n zıkkımı bic ; 
fa bile ağzına koymamış! ..... 

Bir kafiye ! 

Genç pirler ntedilcltti bdar ... 
fiyC)'C du"1!MI olwn.lar, mt'dikleft lır 
dar kafiyesiz ıürlu yazadu~. hW 
)'lltta kafi}-enin yeri ve rolü vardtrl 

Mc.-scll son günlerde •ctarı1"- ı iıtl
chrmalc içiıı konuhın -.er-ı::i •'nrhlc-1 

·~narlık" W! "'varlı\" hayat ~ llt
tısat fii rimiz.İn en ,.eri iki kafiyeÜ dr 
ğil midir? 

Bir gaz.ete, ipek çorap yapılma.'! • 
nın )"lsak edileceğini )'lll)"ordu. 

Bu haberi okuyan ba>-anlar ara· 
sanda: *** Kurbağa buhranı ! 

- E)'\'ah ! diyenler çok olmUŞtm. 
Fakat bunun karşısında: 

- Ohl di)en erkekler, her halde, 
('OğunluJlu teşkil eder. 

• Böyle hir )"asak olmaı ve yapılmaz 
bır $CY olmasa ı;erck. 

Geçc.-nlerde Bulgarisıan'da bir 9C

yııhııtten d.:mmüş olan bir a~adaşım 
bürün mcmlt:ket içinde bir tek ipek~ 
raplı kadına rastlamadığını söylü}·or· 
du. 

r(,lli!l?J 
Casablanca 

' Blr pz.ıete, Fıwna'da hubnınlK .,.. 
k\ınuna katılmış bir )'l!fıİ buhrandıla 
bamediyor: F.ransa'da lrutNAa ı-ıi 
ıük~ ve kurbağa buhnım baM6r 
ceriyomıuıl 

Acalıa faz.la mt ,.cıd? 
Yok!I& onlar da Tulon'dııl:i dorWl9' 

ma gıöi Jiiıdükleri eu1ann dibine :ınl 
daldılar? 

T. f. 

Depremin 
Çorum'da yaptığı 

hasarlar A merikan kuvvetlerinin çıkuğı Si· 
nıal Fransız. Afribsında, uimleri 
sık sık pgm iki .am vardır: Ra-1 

bat. ve Cf;Sablanca. Bu itü idıir, Framu • . . 
Fas ına aıt iki limandır. Ribaı-cl-Fc.-dı Sdırımizdeki ilgı"li aıabmlara ~ 
)-ani "zafer alam" demde olan Rahat• m:ıli.ımata göre Çorum depftmi ~ 
ı:as•1!1 gelmişini ve geçmİ$inİ plutnd~ ba g,unu. ~lmuş ~o sani~ ~. ~ 
tcmsıl eden bir şehir <>l.duğu halck, Ca • ruın uo ı~ bir ~. bir ~ bil 
sablanca, Afrika ıopraklanoda, amerikan· a~ır ~u)le, 2. n omnılımı.,.aık tr 
laJmış bir Avrupa şehridir kilde diğer bazı binalar da lutmen t.ı'9' 

Cıısablanca ~i z.aınanlıarda Anf • bolrnuttur. Başka bir hasar olmıun'1'11"· 
)1 üzerinde k;ı,.,•cük bir 1 

1

1 ç_a Merkeze bağlı Tacin nahiyesinde 3 ~ 
'd' _,,_ ev topu ugu lam cak .,,ı,.:ıdc diğerle · hafif 
: • ..'.: 1515 ıe, burada Dar·ül-Beyn, yani oturu .,::::001 ~ 'K- "'· T n. IW 
"";az. ev - Casablanca adi b; k ha surette mu)tur .. uç.- acarı 
mc)ıhna gcıirildi liak'tkat 

1 Caır absal )Üıı<le ağlanı olarak yalnız. iki ~ kal-. en sa an- Hu k"·-L. ..:.ı ,,._..,._ bit 
l-:t'ıun evleri, karsıdan bakıldığı ıamao ~~~~ır~l " vbirT"" ı.~I:' l _,...ı.:;_"::.,_. 
ı;öz. kamaştıracak de~ be d •ucA o muş, """ n agır 7___. •• f" 

1906 da, burası 20.000 ~iL~~~ kü· ur. Y~rin köyündeki bütün evlerin ,üzde 
'?" bir ka!l&haydı, Bu nüfus Araplar ve ı;ek5CIU oc_urulamıyaak -~ hanbol
\ ahudilerdcn ibaretti Kasaba muş ve bırkaç hayvan olınüJtüc. & oa • 
o bdar düzgün değiku. Ça; 0 

.::: hiycnin dijer köylerindco daha ~ 
meydana "cimi• olan k::...r.a. ı· d" alınamamıftır. <hrnancık kaza merk~ .. • ~- ımanı, orı d . 1 -·•--ıararun esen rüzgirlara kar,ı k 

11 
e 20 ev ıamamıy e 300 n otunuuuıya • 

le, burada, Atlandk deniz.inin ~1~ da~ cık derecede, diker_ cv_ler de cdılikeli ~~ 
ı:aları, limanda, gemilerin doldunıl surette basar ı;ormu,ıur. Ku.ada 3 kW 
hopltılma5ını c;ok güçleşıirİ)'Ordu. UJl )-a~ıJ, 2~ hayvan ölm~r. Unhabl& 

Son yirmi bet yıl içinde, Ca&ablana köyu tamam )le dmecek ~ide hara • 
kasabası, evleri, yollan ve nüfusu bakı • ~~mutıur. ·?" k ~< Hmeyan ~-,lak -..e 
muıdan, on kat bü)'Üdü. Fransızlar b ..ansı Klmı c, M 1&1a oilu Ali, Musta-
linwıın coğrafi önemini ~öz. önünd; fa oğlu .HU9CYın. Ahmet ollu Huaa 
tarak ,.hri hüyüııülcr. böyl~ Cuahl adındaki vaıandatlar cınbz altında b · 
ca'nın nüfusu 200.000' kı'•'..- ek i l an· laralc öhnuşl roır. Aynca btr ağır ve 3 

,ı,_ çı 11' arp h fif ·--1 vardı B' ....ı, ha -lıınüt-haılarna.zdan önoe, Casablanca limanı, tİ· a , ...... ı r. ır~ )l"l"all o 

Sinop' ta 
caret ve hüyülc sanayi bakımından c;ok ıür. 
l>nem kazanmııu. Burada, Adeta büyük 
Jiman-ıehir hayaıı başladı. 

Buı;ün, Cuahla.nQl limanında, dc.-niz Sinop, <( a.a. - Çaqaımba giin6 ~ 
kıyısına paralel olarak yapılmış 2.f-00 mı saat 22,05 te on 91111İJllD süren tiddetll 
metre uıunlu,'Unda bir dalga iman var· bir yer •rsınusa olmUJQIL HmK ,... 
dır. Bundan ba~ka. denize doğru uzamış cuı.. 
1545 meırc horuııda ikinci bir dalga kı· 
ran daha vardır. Casablanca da bir de 
nhıım. )'apılmı~tır. Rıhtımın boyu 4:WO 
metrcrı bulmalctadır. Aılantik denizine 
karJı ml!)-dana getirilen hu dalga kıran 
lar ~ye_sinde, liıruında, her türlü gemı, 
tcl-ılıkesız. bir şeki.lde barınmaktadır. 1906 
da, limana c;ok az. ~cmi girip cıkıığı hal· 
de, 1912 den 1?32 )e kadar, C,asablanca· 
)'8 uğrıyan .ı;emilcrin saynı artmış, 1098 
den 4472 )'C fırlamışıır. Gcnıilcıh tona· 
Jı da, aynt orantı içinde çoğalarak 
969.40() den 7.534.500 e çıkmıştır. 

Casahlanca'da, birc;ok tiyatrolar sine-
malar, birahaneler vardır. Burada bnyük 
ıa;zctc!er de çıkmaktadır, Buradaki wnu 
mı yolların uzunluğu 170 kilomcırryi 

bulmakı.ı.dır. Bundan başka, kasabada 
modem me7.bahalar bulundup gibi, 
t~mu>lar• ve otob.W.-r de iılemekıe • 
t'ır 

<:.t blanca, bugür., b'r Fa; şchıi man· 
~rasını ka)'bederdc, kurulan tekuik te • 
1 ler sa)csinde, Fas'ın akciğeri S&)'lla • 
~k derecede bü) ük önem kazanmıı bir 
lımandır. 

Edime'de çiçek aştsı 

Amasya' da 
Amasya, 4 a.a. - c.-. Mat. 2230 • 

ılddcUi bil' )U' Jlll?Nnu.t oımu.ıtıııır.. il& • 

8IU' ve zb'aJl )'ddur. 

İstanbul okullarında 
çiçek aşısına başlıandı 

lat.ıuıbul, 4 (Telefonla) - 8uC'Un ı. -
tanbul'da bütün dkıtllardll ~ ..
~tlm1> a bıulandı. Pa:r.a~ kBdlııl' 
okullıı.rOOkl a11 1SI 'b\Urnecdttlr. Ha* 
bclcdbtı mcrkczl~.rtnıte he~ dır,Jk'tıOI' • 
hın tarar nd:m aeı'!Anmaktadır'. Amde • 
ntn atılanmnsı tctn tnbıikalara • MICl 

&'Onder!!mektA!dl.r. 

İstanbul' da Atatürk 
bulvarı yakında açılıyor 

tstanbllıl. 4 <TcWonlt\ l - Atatil~ 
Bulvannan açılma töreni on bet ırtlnf' 
kadar yspılae ktlr 8eh ooblı.ıtrun ımıır 
ııro~ kl1c k dl'tll k!Rtl<"l' )'lll'ıknı. 
ve Bulvann eeıt ad başı köeaılne ~lc
db'e 51U'a)'lrurı kurulması kararlaıtınl • 
m'*tır. Bu proJe f('htr mecııatnln eut>at 
toplantıaında lkonU u!Acaktır. 

a prtjeye göre tclgrıdla teplll!"le-
.-tr hDkUmlcr 31. 12. 9-12 tarihin· 
.,,.. en-cektlr. BugQnkii f.evka.I· 
l!hval dolrış ıs ylc telgraf muhabe

k fazln artmış bulunmaktad1r. :e mukabil b~k m<"mur sahra 
• hlzmt"tıne ,.~ blrt<>klan da as· 

etle-rin yapm k Qzcrc s lfıh 
~nrnıs bulunduklnnrıdan bil· 

uhtÜM"~ Jll('.mur buhranı 

li madde diğerlerine ı~ir eder. Böyle
ce gerileme ll.razlan bq glKterir. itin 
tuhaf urafı ıurasıdır ki bazı uıuvlan· 
mmla hu nevi gerileme yani ihtiyarla· 
ma belirıilcri inanılmıyacak dcrcttde 
c.-rkcn yaslarda bıu göstermektedir. Me
seU gözde ihıİ)-arlık )'Cdi yqtnda • 
baı)ıyor dc.-ncbilir. Çünkü göz.ün mesa· 
fC} e uyma lrahilireti hu )'&$lan lıiba • 
ren azalmıya haşlar. Harı hc)-in büc:re· 
!erinde ihtiyarlık on ilci ya,ında görü· 
nür. Bu hücreler o uman kO)'U renk· 
ıe hir takım )iik maddeleriyle dolmı· 
)'8 başlarlar. Bftckct ..nin bu lcadar 
erken baılıyan ihtiyarlık belirdleri rek 
ya''aJ olarak ilerlerler, "Ve aft<'ak alt • 
mııından sonra gôıe hatan ,ckiller 
alırlar. Şuna da Jşaret edelim ki ihıi· 
yar bir vticutta tazıe bir ~nül ne yauk 
ki ancak şairlerin hayallerinde yaşı)'an 
hir 5eflll>tlr. Aksine vücutta hc.-r bllngi 
bir nahiyenin c;ökmcsine eo evvel re • 
ak ivon veren gönlümüzdür. 

Hücreler içinde ihtlyarlıiın yaptı· 
~ı en mühim de~ıiklik kimyevi yan· 
malıı.nn hızını •e istikamefini delis· 
ıimıcsidir. Böyl«e hücreler faaliyetle· 
rini aıalıan bir tJıkım ı.ararlı maddeler· 
le dolarlar. Özel YUifeler ~ or • 
pnlac buNIU" ;r.edcıiai k&J(llllOllİZ bir 

ihtiyarlık ve ölümle savaşmak için 
ilim ııeler yapmışur ve neler yapmak 
yolundadır? Son otuz yıl içinde ic if. 
raz bcz.leri denen hususi guddelerln 
ihtiyarlamada büyük rolü olduiu an
lqılmıt ve bunlann c;ıkardıklan mad
deler iııcedCll lnceye tetkik edilmif(ir. 
Daha tündiden bu maddelerden çoiu
nun takipleri belli olmuş haııi bir 

kuauoao IUOl olarak yapılmalatt da 
ınüınkün oJmu1aır. Modem ilim bu • 
nuo1a da kanmıyarak vazife görmC)en 
bir iç Uraz. bezini vücuttan çıkarıp ye
rine daha taze bir uzvi~n bezini 
koyınayı da daıemişcir. Woronof'un 
tecrübeleri bu sınıfcandır. Bu nevi 
~eleri vücuttan çıkannadao da ıa· 
ze bir faaliyete sevkctınek çaresi var· 
dır. Mcscll Sıeinnadı huaye bnalla· 
ruıı ballamak turc.-tiyle bu uzvun ic; 
ifraz faaliyetini tembih ctmiye muvaf· 
fak Olmuttur. Bu araıurrnalar esnasın
da anlaşılan yeni hir haıkikaııe vita • 
minlerle hormonlar aruındaki ııb 
münasebet "\te ifbirliiidir. 8az.ı viu • 
ıninlerin muayyen hormonlara istiha· 
le ettikleri veya bazı honnoo ~ruplan· 
m tıembih ettikleri rabk cdilmiJ(ir. 
Çajdq ilmin vasııalanndan bir tane 
WlıC'i de bu guddeler üzerine röntgen 
ve ndyum f\llllan ..Weunekdr. Öte
yaodatı cerrahi teknliianiz. ınüıcmadi· 
yen in(fleındcte ve bu ha)"ad uzuvlar 
üz.erinde müdahale pmlan giııikc;e 
artmaktadır. Gürülİİ)'CX ki ilim ihtiyar· 
lık •e flüınle müıhiı bir savaş ic;inde· 
dir. Yakın bir tarihte ölümlin nnüne 
gcçilccel! gibi mevsimsiz. ümiılere 
cfütmemelde beraber fUtUI tımdidcn 
belli olrnusım ki, insanı daha unın ft 
dam cue yapıınak IDU(laka ınümlcün 
obıaıkuc. Bu husustaki umutlanınız.ı 
artımın ikinci bir lmil, pfa Yeten ta• 
habct yanında koruyucu tababetin de 
mütemadi bir ilerlemc.-&idir. SWN ılm· 
diden snmekıeyiz ki vücudumuzda he· 
nüı istismar edilmemit lmklnlar bu • 
lunduju gibi Wıerinde yaşadıjiımız 
ıoprak ve bizi c;evreliycn ildim prıla· 
n i(inde de henuz kullanmasını hil • 
mcdiğimi7. birçok sifa kaynaklan var· 
dır. Umalım ki tababet, bunları birer 

Devlet diye ııcmalaırdan l'l!'lmlt 
bir kuvvet yok; devlet, ph.ıslan
mıt millet, milletin tA kendisidir. 
O halde bu kndroda hizmet eıtrnıı 
olan "mcmur" da ~nce halk ve 
mlllct sevgisi, toıırak llCfkı anyaca· 
ğız. 

YıUref'nde "vatana faydallı ol· 
mak" lhUrası yer tutmnmıı olan 
lnsa.na Amme hizmeti haramdır. 
Bu aşk ve lht rasm yanında "ck
mck parası" gözlerde bQyüdOlttln· 
dc-n eok daha (!('fi] ikalır. IX>vlc-tln 
öded ğl tıcr kuru~ halkın almte· 
rlnl ve hakkını ırorm yen memur, 
.Wllık ~clJ,QQ~ \le ~t W-

-rtlrk milleti ldndtm J'etltlJ'e .... 
aURUL Türk mllleU. idare ~
nmda sörecek9hılz ki. tuavvur e
demlyeeetinlz kadar lnee stirüwlU
dUr. Gll~ belenir ve kuıur arar 
ddilcUr. Elverir ki vuır~e bulu
nanların elclcll ve idealle ~lltlk
lanna kani olsun!" 

&lime, 4 (Hueu&t) - Ha!ka ei<:d< a· 
11&1 tat:bUct itine tehl'ltTıime ehemmiyet
le devam olunmaktadrr. Sıtıhat teekllA· 
tırım :vaı>tıtı huırlıklar 118.)"ef11nde, -.ı -
lamnnın baalamıı otmıtu on ırtlndoo • 

bcı1 lblr cok lômııeler bu tmUk<.-11 hasla· 
lıta karwı -.ııarwıu. bulunmaktadır. 

Gümrüklerdeki eşyanın 
çabuk çıkarılması için 

Feci bir kaza 
lımit, (Husu§i) - Şehrimize ba~lı 

l>c.-rNrıı nahl>"inin U:nınıarla koyunde 
feci bir kaza olmuştur. Ru kö,de hekc;İ 
Cc.-mal'in evinde ısılı dumn ıufeıiinı ak· 
rabasından Makbule i imli hir kadın ka· 
rıtıırırken ıufck ateş al;ırak patlamıt ve 
çıkan kurıun Cc.-mal'in 6 yaşındaki knı· 
nın hasına i a~ı ederek dert.al oldür • 
müıtür. Dikkaısi1 ve tcdhir•izli~i (lÖril

lcn Makbule hakkında kanuai sakibell 
~ 

~yt bulrnu tur. Bu ttlharla 
.:. tl!ihlll<- alt htikOml<"rln ıim· 
tk ..e~ dRhn tı-hlrl zarurı gö

"' ve bu· :ırolıdıa lW proje ıuwr.,,, biıer ~ ~"" ~ 

Bu a&:lerln ifşa cttltf bO)'ftk 
h:ıklkat de odur: bu mC'ml<"kete ıls· 
kemle delil. adam iAzun! 

Kemal Z. GE,NCOSMAN 

İwtantıuı, 4 (~letunlA.t - GümrOk • 
lerdfkt lUıalAt ......-ı "6rMle çıka • 
nlınut kin tdıalAl(:llara kolaybk .ıı. . 
lıel'lıllaıel& tıı1ıMrılııllri '9llMi ........... 



giltere'nin 
sömürge 

l>olitikası 

<İnde •ır 
!inde ı;ı~ 

Granborne 
U politikanın ana 

ha tla rı n ı anlattı 
zmiş, dıJo 
mış o!J 

tl. 4 n.n. - l>ün I.orılnr K.oa· 
rııu tl'1nlcke ~İ\'aseti hakkıtl(la ık· 

1huiunnıım ııılebinc kaqı cc•ıtP 
la.s Mühur Lordu ve Hükümet 

~ 1.ord Cranbome demi~tir ki· 
ııc ömürgc imparatorluğunu ıcş-
~ memleketler vakti> le birer !'Ö· 

0 bn Kanada. Avustral}a ve Yeni 
ı:ıhi ülkelerin ıakibetmi' olduk· 

lu ı.ıkıbedıvorlar. Bo yol adlan 
ıııl"O' lekedrri mu~tıtkil lıir hiil.ii· 

n"e lll•llet ~fftlÜ~ilnc kavu•ııırnm•. 
~1~ '. mu.ıeıılı>kt-lerirı da'ıa ıte· 

it rılar İçinde d lıa ~ıkı bir ~urcrre 
nltttılnıcleri ıııümkündür. l'akat bun· 
~her hiri Jlriıanra milletleri camiası 

ga. lı l:ııgide dalıa ınıilıim hir rol oyna· 
k'*"' dır. Sl•murge poliıikımıı<laki pren· 
· ele- ::;• bii}'uk hir fildrdir ki, zamanı 

en J:rrtekle$ccektir. Bu yolda el<le 
ıerakkiler ne ana"nıandıı ne de 

<ltıq nıeııılekeılerde w.kdir edilme· 
'edır. Gerek İngiltere "~ gerek eme· 
ıııt'ınlekcılcrde acele hükiim ,·eren 
>le kimseler vnrdır ki Malezyalıları 

}'Unlarının iJarcsine ıanıamh le 
ti. eııirmcdığimiz için hu ülkevi 

tığımızi iddia etmektt'<lirlcr. Bun· 

~.rakı~ lıir mcmkkeı olıtn Si}am'ın 
1 k hır muknH~meı bile #)sıerme· 

f~)'tln eğdi~ini unutuyorlar Hollan· 
1 "<lı ı~n ında m•ıkrmnıel idare ve 

1 nlt>rıll' h ılkııı •e(ıı!ii mümes,ilJer· 
ırı kkrn mt'dİ•lcr hulunm:ı~ı hu 
t>•lr<i kurıaramamışıır. ~fale"T\11· 

• ına' lı hir (liiın-kalım ıııüradelt'· 

, 111 nı.l11ıiırnm1 cilwtle oraya 
ede •İlilı •ca<ker gönderme· 

ı in ı.ıı,tınıik. 
t>rini mrıhetmek inıtifü karak· 
ı:un dt' 'ldir. 1 akar m le :dman· 
kı ı..ı ııtMıktc o kadar ileri ~İt· 

" er 
t' e~ 'erı <omıın:e nİ7amı i~lt'rİ 
• mund•n fn7Ja lıasitlcşıirclıilir 

h ım mu•re,.,l..C.:elcre mahalli h:ıl-
2r?u 'ı. le yerleşti imi1i unutmamak 
tlır flurabrda İ{rimai hlin>C)İ. an· 

1
l'rj ve örf ve iideıleri mümkün oldıı· 

h~ kıd.ır m11hafo7n etmek hedefini ı.tki· 
~·ik 

~ ıa d:ırdizc cdilmis hir ~ömür.ı?e İm· 
tııı'..• 1 urlugu isıiyenler ~n nokıayı gih· 
i lı!l(Jc tutmalıdırJ.ır ki bugünkü inıdli7 
iııırı~rnıorhıliu ~eçmisıcki herhangi bir 
t~lflaıatorluktıuı ful t çeşitli millrtlerclen 
,~kül ctnı~-l<ıedir. Bu tehalüf dolayı· 

1Ylt-dir ki somürgelcrimizde ı:nuhtl'lif 
"t la tikli idare sistemleri tatbik olun
llıaktadır. 
~ 19 uncu a!>trda'ki istismarcı mü~temle· 
ll!'Cilık u.•ulü, )etfai şimdi vesayeı siste· 

ne bınıkmışur. 
1 ~~ıı A-rupa nıcmlekctltti bile kcndi
btrıru idare edememi$1erdir. Bu ~le, 

1~k sfıaıi"trgc milletlerinin ht'niiz kıen· 
ı) rini idare rdt-biJC( ek kadar yeti~me

llJı olduklanna ha}TCt etmemek lhım-
1.r Bunlann boyle bir <luruma 11elehil· 

f"l~ri ıçin lıclki hirkaç a ır f?Cı,e«'ktir. 
ı-::İI~ hükümctinin !omiirgC<"ı!ikıe taki
b· ıiği siyueıin ba•lıca gll\reııerinden 
ırı ~onıürge milkılerini, kCf'di i~lerini 

llıunıkün oldufhı kadar hiızat çevirchil
llıeleri için gere1cli ti' kilatla ıeçhi1 et· 
f"kıir. Ru yolda biz çok ilerlemi' ı,u. 
llnuyoru1. 

m'ral Darlan'ın 
siyasi durumu 
-( Başı l inci sayfada )

le•ken bir taraftan da Nevrork Time~ 
ı~inin \'a ingıon muhabiriııe •alii

b' tli bir 7.ıtt tarafından, alaka uran<fı· 
rıı k haıı bc).ınaı yapı l mıştır. İsmini 
gj li ruıan hu zaı .\ıııiral Darl.ın tara· 
fı <bn, Sim.ılı Arrika'cla llC\ICt rei~llğ~ni 
ele aldıkın ı ve irııpıır.tıorluk nıecli(i 
1 kil cııiğinc dair )'llf'tlaıı hcranatın ge
rıcral fisenhmner ınrafıntlan ittihaz e· 
dılmış olan mukarrt>rnııa hiçbir deği~ik· 
lık 'iıcud.ı ,ıteıirnıcdiJ:ini ~oylemisıir. 

Rei, Roo C\Clı bu mukarreratı "mu· 
Vakk t hir anlaşma" keltmcleri} le \'llStf· 
landırmış ve şunları illve ctmi~tir: 

' - Tliz ıamarııh le askeri rnahİ> ette 
bi. anlaşmanın çerÇC\csl içindl' çıı.lışı • 
loruz hunun sivasi hiç bir mlna,ı yok
tur, Ş.11ı~i \"llZi}('llerıleo dolayı bir fran· 
ızın SO\ lhelıilecej!i hürün wzler hu <>

la) ı değiştiremez.'' 
Corddl Hull ıamfından "l,gal altın· 

d:ı bulunan ml'nılckcılcr kumnlıncıya 
kadar ~c bizzat kendileri kendi ,eflerini 
'c kemli iclare tarzlarını ~eçinceye ka· 
d r ~ıya,i ıiıhiincf'lerle ııi!ra1auk vakit 

tur" tar7ı nd;ı '·aııılmı~ olan he} anıtı 
ha7.t mahfillerde huı:iinkü rejimin lıarr 

m ıına kad.ır .ıc,am edrhiltteği man.l'1• 
Da ılınnıakıadır. 

nsa' da bir~ol· 

lev i 
ıı zatlar 
lundu 

ondra, 4 11.a - Roma radıııl&tınun, 

'len alınan b!.r tl"lırrııra atr("ll bil· 
'le ı;:llre, cııkl rranııız baeveklll 

mrıC"lls reisi Herrlot ile eski tenis 
r> \•onu ve VtC"hY hilktlmellnln SP<>r 

rl Jean B.,rntra Vl<'hY hl.iklime 1 
r d n te\ kıt ('(!flın~tlr. 

* 

Tunus'ta 
çok şiddetli 

savaşlar var 
(Başı 1 inci qyfııchı) 

va lruvv<>tlerl tnrarından p{l ktırtülmUş 

ve alman bomba ucaklan >a hasara ug 
mtılnııı; \•e Y!lhut •iü llrulmOstür. tnırt

Jjz ve nm<'li'kan havn kuV\l'tlcrl Ced~
da cıvarmda hücuma ı:et"llklcr1 zamnn, 
amerikan bomba ucaklnn da nlman top
cu mevzUcrtne kanıı alcnktnn hUC"UTnlar 
yapmış!Llhlır. 

Müttefikler Cedeyda 'yı 

boşalttılar 
Londra, 4 a.a. Ro;ı;ter afansının 

Şimal Afrikndaki ileri kıtıılnrla bir
i kte bulunan husıısl muhnLiri yazı
yor: 

Paz:nrtel!i günü erken, nlmanlar 
CeodPyda':ın işgal e<lf'n mUt tı•fiklere 
karşı hücum yııpmışlıırdır. MUttefık 
piya<lesi blrkll1: saat ıılbklirlmiı.şse rle 
~_onradan topçunun fnlıyeline imkl\n 
vermek için şehı 1 terkedeı-ek hntıya 
cekilmfştir. Bunun üzerine ba lıvıın 
toıwu dUellnsu blltiln gOn devem et
m~lir. 

Müttefik ilerleyişini 
durdurmak için ... 

Londra, 4 n.a. - Royt<>rln Şlm11l 
Afr!ka'd:ık; mOttefik umumi karnr
d.hında bulunan hus·ıs muhabiri ya
z.ıyor: 

İngiliz - Am,.rikan tanldnnnın Bl
Zf'rtı>'ye 30 kllomctre uzııktıı Bl'ja llP 
Mııteur nrn ınr!ıı ıı.lmnn zırhlı blrlik
iPrivle ynptıklan muhıın:ıhf!1ie mU11t'
{iklE>r. 19 11lmnn tnnkını ~·\'11 rtı ı 
vııpmışlıırdır. Rıınn knr"ılık 2 iııgll z. 
5 11mPrik1111 uç11ğ1 kııvhf'flilmiı<flr. Al
manlıtr yavaş yııvnş pU~kUrtGJın,..kte 
olmnlıtrına Vf' ıınzl bir ~urPl!ı> vaf)-
1ıklnrı kn,...ı h{kıımlnrın d1 kırılma
sına rı11~men. mlltll'rikl..rln Tıırı•ı~·a 
ve Blzertf''.V" dol'n'u llerlPt lf'l<>rinl ya
vıı.,lattırmnk ~in ,..ilerinden gel,.nl 
'anıyorln r. 

O>zıu1r rndvnsu da Tunu11'tııki alman 
lrumnn<lnnı gt'fl!!f"tll Nchrtng'in Tunug 
'e nızcrte M'!>h<'lerlnı'le yn rııi:ın ~cJetll 
karşı hll<"umlarındn nlM· Rac:ın mak n • 
lnr kullnndığını blldlrml$tlr 

Tunus'ta 
yüzlerce 

esir alındı 
Bertin, 4 a.a. Bugünkü re5mi 

tet.liee göre Sirenaik'ıe topçu faalheti 
olmuştur. Tunu•'ta zırhlı kıtalarımı.z e
lıemmi}etli mevzileri ele geçirmişlerdir. 
İıal)an kıtnları bir İngiliz paraşütçü tc,· 
kilini imha elmi~lerclir. 754 esir alınını,. 
ur. Alman ve İtalyan hava kuvveıleri 
çok alçakcan u~ntk dü•man tankları ile 
ı.;ışıı kollarına hücum eımi,lt'rdir. 

Ceuyir'de dü$nıanı11 münakale hat • 
!arına "e Bone'daki liman te•İ•leri ile 
uçat< nıeyıl--nına ı;:ece akınları )'ııpılmı, • 
ıır. Alnıan "''oları 16 İngiliz ııçaiı dii • 
şiirmü~lenlir. 2 alman uc;a~ı ka}'ıptır. 

İn.ı;ili7 h;ıva kuvvetleri 21 <0nre,rin
le 'IO <once,r-in ara .. ında l 1 1 uçak kay • 
hetmi,Jcrdir. Almnıı hava kuvvetleri l}'· 

nı de\'rcde 50 uçak ka>•bclmişıir. 

i ta/yan resmi tebliği 
Roma, .( a.a. - İıalyan umumi ka 

rarg1hımn rebliği: Si renaik 'ıe dü,man 
ıop~wrunun ileri me•'7ilerimiıe kaqı aç
llA• şiddetli aıeşe tesirli bir •ureııc mu· 
kahi'le edilmiştir. 

1 unu)'ıa nlman ıe~killeri ehemmiyet· 
li bir nıe,kıi ele l>!ec;irmi~ler ve 154 esir 
ıılmışlardır. Bunların 18 i subar<lır. Bir 
Benaı;:li<'ri tahurumu7 300 den fazla in· 
.ı;iliz paraşüıc;ıi<unü e•İr eımi~ıir. 

'1.1ih"er ıe-.kıllcri Fran\lz Şimal Afri· 
kıı-ıncbki limaırlara ve hu limanlard.ı 
demirli h\llunan ~emilerc ge<eli gÜOOÜ7· 

lu hücum eınıişlerclir. 
Alman avcıları ile düşman hııva kuv· 

, etleri ar:ı•ında cereyan t<len muharehe
ltrJe dii•man 16 uc;ak kayheımi1tir. 

Orıa Akdenit'dc k~if uc;aklarımıı • 
dan hiri 4 ~piıfire uçağı ile }'aptı~l bir 
ıııuharehe<le hunlardan birini düşürmüş 
birini de ıığır ha<ııra uiratım,ur. Uçağı
mız ii«iine (löndılğii ıaman birçok kur
şun yaraları ın~ıyordu. 

Müttefikler 

Timor'daki Köpang 
üssünde 21 japon 

uıağı f ahribelliler 
Melbourne, 4 a.a. - Mütıefik umumi 

J..-ararı;:ihının tebliğine göre, müttefik ha· 
va kun-t'tlerinin bir hücum neticesinde 
Timor'da Köp;ıng'da 21 jaron uı;ağı tah· 
rihedilmi, ve ynhuı hasara uğratılmısıır. 
Buna \'t' Gona bölc:elerinde mahalli çar
pışmalar de,am etmektedir. Japonlar hu
ralarda şiddetli qırette mukannıeıte bu· 
lunmaktadırlar. 

A vusturalyalıların 

süngü hücumu 
Sy<lıı~r. -ı a.a. - \ \ ııslralya J•İ,ı a

dı-si dün ırece Ouıırı. ı;t·\ rı•,ınde bir j ı· 
11011 ıııc\'zline bir ~llnl!tl hiıc·rııııu ) npıı
rrı.k nıl5rııan teRİ ıtmı t rhrilıctıııişlir. 
lli'1erı• karlar cıınıur İ\'İıule yür!ıyen 
\ vıı,trnl} a'Jılıu· evvrlA ıııitrall·nz vıı
valnrını ,·nketnıi~ler, geer. bastırııı<'n 
da süngü ,.e el h·ııııbası lıucumu yup. 
mışlerılır .• Japonlu Sl'rt bir ıııuka,c
ınet ııö-terrnı-1,-r,,• <le şidıletli bır gıi 
ğus ıruii;se çıırpışırıaJan sunra ())ılli
rülııı tlşlerdir. 

Müttafikler Fildişi 

Toulon'da 

balan filonun 

kurtulması 

imkansız mı ! 
7..ürih, 4 a.a. - Reuter: Sözüne İn&· 

nılır hir kaynaktan öğrenildij'iinc ~re, 
intihar eden fran-.7 harp ~milerinin 
kurıarılıııası imkinlıırını tetkik maksa· 
<liyle lıir alman heyeti f:eçcn çarşamba 
ı;ünü Toulon'a .ı;elmiştir. Toıılon'daki 
$1) ialanı giirc. bu M} etin }'llptığı ıcıkik· 
!erin ncıicesi menfidir vl! heyet, ~imdi
ılcn Toulnn'dan harekeri dü~nmektedir. 
lfc)et, hatıl hir cet< f:eminin hile kur· 
ıarılm;Hının teknik !>akımdan imkan~ı1 
olduğu nıuş;ıh<'<lc'ine varmışur. flilhas~a 
şıı ıeh<'rıu·n dolayı ki hunun ic;in yat>ı· 
lac ak fa.ılh·ct, müııcfiklcrin hava hü • 
nıml;ırınıı 

0

maru1 bulunacaktır. 

Gemiler 
kulfamlabilecek mi 

VIC'Ju. 4 a a Nıızırlar medlBlntn 
tnp1aııtısında haı:ır bul-unan hük'ümc.t 
reisi batırılan gemilerin <turumu ileride 
kullanılıp kull.anılıtmıyacakları hakkın • 
da kcndtslre rnı>0r vcı1Imeslnl 1$.temq • 
t r. 

J\t{'('ls ordu ve donanmanın temts1ne 
n ı me6Clclcrl nn<"eleml& vl· tanzim et • 
m~llr 

sahiline asker mi Ehcmml~eUI ~ll}'lclll .u!)ayın sano.>1 \'C 
ticaret t&lt•rltlılt> yeı-ıe&t lıilmeslne alt ka· 

k 1 
;> nunun hazırlaıtMa10ına M. Blehcrennı> 

çı armış o r . mı>mur Nlllml~tır 
Lon<lra, 4 n.a. Ro)'tcr uJnnsının 1• ~11'<'11~. ı:<'rıerııı Oelattre ete Tn."llrlnır. 

lalyarı rady09un<lıın alarak verclltt lıtr n~"ntn hmıu-• rıı •ıkmlCYI' vertlmeslnc 
habere göre tnırııız ve Amerikan kuv • vP rnU enddtt kl'!Yl~lrtn fnırı~ız tAbllY • 

vetınl ılün rran~ız batı Afrlke ın<lıı Fil· 
dial ııalıllt aöm0rge5lnln huılutlarını ır;eç. 

mlelertllr 

Londra'da haber yok! 
Lonılra, 4 a.a. lnırtllz • Amerlknn 

kıtalannın Flldl$l mUstmılekeııl lıudu • 
dıınu ıu;tıklanna dair Ltmdrıı')'n bir ı

lalyan kıısnaırından verilen haberi te -
yldl'!dcr mahiyette herhangi bir h bcr 

! tnıl ., ~l't<aı ı mıı~ınn karar vf'nnlştlr. 

~imal Afrika' da yedek 
subaylar askere ahmyor 

I 
Sfalingraf'fa bulunan 
fabrikalar mahallesi 

rusların top 

ateşi altında 
(Başt 1 inci sayfada) 

pUsktirtUlmU6lür. Şehrin cenup baUsm· 
ııaki ııovyeL kıuılan taarruzlarına de • 
vıım cdcrt>k bir coK bloldıavzıan maki • 
neli tüfek yuvalarını düşmandan ıeın1Z· 
lcmtşlcrdlc. 

MerkC'.l. cephesinde Kızılordu alınan 
kar51 hUcumıanru pilskilrtmuştür. 

RJev'ln bil.tısında ıılmnnlıır üç E'!lnde 
binlerce ıısker kaybctm~lcrdir. Abnnn 
ganimetler anısında l mll:Yon tl$ck var· 
dır. 

Viazmıt - HJcv dcmlryolunun nrkns n 
da bir alnwm hUcumu tardedllm!e ve lkl 
alman piyade bölütü imtıa cdllm1$l!T. 

Şimalde nıs •ah\! hatar)l'alan ccman 
U5.000 tunılAt.o tutarında 1kl alman nnk. 

ı>mlslnl bntınnış .ınıır. 

R uslar V cliiki - Luki ve 
R jev'i sarıyorlar 

:.toskovıı. 4 a a. - Ho;1l'r Ajansının 
husuıı-1 muıııablrl Harold Kine blldtrll/or: 

Sov;ı:ct kıtala.rı RJl'V ve VllllJd Lukl 
ııchlrlr.rJnl tcdrtcl surette 6al"l)Ol"lar. S:ı· 
-.~ıar en celin hava 6a.rtları i<:lndc ya • 
pılıyor. Kar dunnadan yağıyor ve şld • 
deli! bir rtlzgAr est:;or. Bu sebeple al • 
rnıınl11r eer1 CC"klllıiten bl.r <:ok matzcme 
bıraJcmnk :ı:orundn kalcyorl:lr. Mıntcz 
~ephcsfnc\c (lUn )anm gün sill'Cll s d -
dctll b r kar tipisi esnasında bir sov.}'et 
lntMı tahklm11 bir nokt:ı 11" bir kö)'(I 
?.aplctnılş 'c iki alman tümeni nr.ısınd::ı 
mevcut kk yolu dn kesmiştir. Şu son 
l>CŞ ıiun !cinde fl(W)d kuv\ etleri ı2 kö

>'Ü ıı-nri aımışl:ırcllr nnvıt sovyet uc:ık· 
]arının fnallyellnl lclı<tlt etmekte tı;e rl<' 
hlc bir ıwn•tl» sırım ın.ıtrmeıncl<ıcd r 
Bllh:ııısn kış ı;ava•ı lem lınzırlaıımı~ olan 
hatır s<WYt't hoınhn ucakl:ın Stnlln· 
ırrad'ın iki ecpheslndc büY\ik bir ~1 O)'· 

namaktnıhr. Hlı.\'ll 11.1\'n&lnnnın ~~u 
)'(iz metre Ue 400 metre amsınıl:ı yapı· 
Jı;yor. 

Kalııc - !':L.altngart ilQkenl 

2000 Yugoslav müttefikler 
safına geçti 

Bir İtalyan hastane 
gemisi bahnldı 

Roma. 4 ıı a - Buıı-Onku !'C9ml tcbll- geJmeml$tlr, 

l.cın<lra, 4 a 11. - Vich)' radyo.una 
ı::ore, ~imal Afrıka'<la yü1lerce fran•ıı 
> cdck suba~ ı yarın knalarına ilıihaka 
çağırılmı ıır. lhı emir ikiden fazla çn · 
rnğu olanlar nıu<ıesna olm.ık üzere 30 
}ıl~ınJ.ın 111 )1t~ına kadar büıün •uhayla· 
ra \'e 193<• \1111fına kadar bütün erbaşla· 
ra )amil bulunnıakıa<lır. 

ROV)'Ct bnskısı arnım: devam etmekte, 
)'tllnız kıa havn~ı ı;ümtl azaltm:ıktndır 
B:ızı sovyet kolları llcrlC!melcrinc de • 
v.ıım edlyorinr. Sin lJngra t müd.'lflleri 
kuvctlerlnl ınuhntn2a etmektedir. Son !:? 
ı:On tçln<le 6'2° nC"I ord-u im n tahkim 1 
noklalnnnı dıtr lılr bmnbn ateşi nl • 
tında tutamk önümOzd ki darbe 1cln yo

lu hazır!Dmnktachr. \'olııa hav7-llınndn 
en ı;l<1<1Mll sııvnşlnr Don hnlknsının doğu 
lcısrnmdıı.dır Almanlar bı.ı~ yeni lh • 
l~'lltlnr sUnnfüıtUr. 

Londm, 4 a.a. - Fruı rn~osunıın b>J· 
ıriın blldlrrllıtlnr. ır•lre ttalynnln.r tara 
tından zorla a!lkt're alınıp lll)n hnrekllt 
f!"nnsın<ta r. bya'dn esir <fOsen ~ıoorı lı<H'ım 

~·ııı:osınv nS'kM"l ml1ttl'rt1< nrrhılıınndn 

hizmel etmek tızcre münıooat ctmı,ıer -
dlr. 

i're gllre cıttn rll Trovaru adındaki has -
tane ııımılınl7. torplllcnmlt ve batm1$lır 
Vııpunta yaralı bulunmuyord<u Bulunıın 

1211 klsl<l<'n l04 U kurtanımuıtır Kızıl • 
hacn mensup blll Un hL"ITltcrllcr kurlan· 
lnnlnr ara~ın<111 l>ul'lırtmaktııdır. 

tnırıtız ucn'klan S1cllya'ıl11~ı ıetıirler 

Uzerine akınlar Yl\pmışlardır. Hal:ktnn l· 

Bir i ta/y an torpidosu kl kısı yarııhnmıtoıır. Ucnlomvar batarya 

battı lan hlr dUşman u~l'ına ı~t ktıl'd<ıt • 
Londra, 4 a.a _ Resmidir· Ca~· ınl..,1r:rrl1r Bu u..:a'k Auırusta ynlnnlann· 

ba ll't'Cesl mmllz hart! dmlz kuvet!er! dtlblrlfll"n1v> ~üvtil'r Torr>ı.tolarımızdan 
Tunufı'un dotu İk1YlS1 actklannrla b'r 1- blr dü:ıman denizaltısını b.'ltınnıe -

tır. 
taJyan torpidosunu batınnıelardır. 

Kahire resmi tebliği 
Kahire, 4 a.a. - Orıt114:u1c tc:bllı'U 

KaJ1ı lmvvetJcrl tını.<nnda k~lıı dı?ğ<..r 

İngiliz sulannda 
deniz savaşı 

bir 

bl.ç bir sey olmıımııı.tır. Derl!'ll, 4 a.a. - BuırUn1cil l"C61Tll teb· 
.Mutıarebe bölgesi Uzcrlnde t:>ıızı havıı ııte ıröre Bil>iik Bıttanya 11Ularında ya -

taallyeU olmu' ve tıı)'Y'tlrectlt":1mtz tiır pılnn haI'CkA11a nlmnn hücum botlan ı 
Mcsset'S<'.hmltt 109 teŞklltyle savıışamk ı lll<'kflnun ıı-ünü 8000 ton11At.ol\lk btr ti -
ınUtt':ıd<llt ıttıımıan ııca~ını hasara. uğ - caret gemisi ile bir himaye ırcm!slnl ba· 
ratmt$lıırdır. !:?·S llldd\nım ıtE'<"Nll, torrıtl tıı mıı;lardır. 3 llkkAnunda Ilunter ti · 
u<-aklaı-ımız Tunus'un doğu kıyıqı ıı.rık • plıııle btr lngtllz muhrdbt 1le ccıman 4!500 
larındıı <'enuba doğru yol Alan bh• kn • tonll!lo lut.arında l'kl Lngillz ll<'aret ırc· 

rne~'E' hücum ederek l'n az iki t!<'arl't misi bnt1nlmı$hr. Bütun 11lman harıı 

vapurunu ıro'kmıı ve hat ırmıotnrrtır. Ay- ı;:cınllerl lnglltz mı.ıhl1lllerı-yıe ılddc•ll 

nı aece Tunus wı nızerte t.es1rl! 3\lrt>ttl' ll'N:e muhnrobclt"l'ind~ lllOnra ilelertne 
bombalnnm1t1. bcnzl1ı depoJannn, dokla - döıunU:ıtur. 

ra, ve atöll'elcre isabetler ikayılrollmle • 
tlr. 

Mihver taarruz~ı 
§İddetleniyor 

L<mdra, 4 a.a. - Fns ratlyoı!;unun b•1 
ak.sam blldl.rtllAine ıı-ore, mllıvtT kuV\et • 
lcrlntn Tetıouroa ıkcslmlndek1 taarruz -
lan ıkkk!tlenmektedlr. 

Almanlar karşı 
taarruzlarında 50 tank 

kullandılar 
Londra, 4 a.a. - Pıuı rndyosu bu ak· 

şıım ou habı."11 veıml$!lr : 
Blzertc'nl:n M kılome~re c«nup·batı 

ııında bulunan .Mnteur ccvreslnde şld 
detll blr nıuharcb<> olma.ktaılır. 

Daha a$akıda müttctı:kler Tunus'un 
30 kilometre kadar l>Atısında Qcdcyda'
mn batı bölıı-cslne hA:klrn buıumn"Orlar. 
DUşrnan lld1lc1 ıkar ı taarruzunda M ka· 
rtar tank kullanm~tır. nu tankların btr 
cotu tnhril>Mllmlş veya büyOI< hasıır • 
Iıı.nı u{lraWmı.atzr. 

ı.ıutterlk uçaklar Blzerte. Cabes ve 
TunıL"l'a ikanJı taarnızlanna dcvaın et • 
mla.lerdlr. 

Bone !imanı dlln ECCe mlhvt\!I" u00ık _ 
1 rının müteııdd,t taarnızlaruıt1 utııı, _ 
mıttır. 

·Almanlar hula giden 

denizallllan yapıyorlar 
Londra, 4 n.n. - Evtnlnıı Standart 

gazeteslnl'll yazdıl!'ınn R'Öl'f' aımıuııar 

şlmd1 si!Tfttll dm!Zlllttlftr )'llJ>IYOrlar. 
En lllOn alman denizaltıları su ilzcrlrıde 
en 87. ylnnl mil s!lTatUdtr. Ilen1zaltılann 
hacmi bll)'(I ülmemlese de yeni "" daha 
kuvvetli motôrk?rle techtz edlbntotir 
Bu motörlcr 16 sil ındtrll ve iki f'('.rvnn~
lldlr. Kuvveti! de 3200 heyırtrdlr- Bun -
ıar. orta hacimde den17.altJlan ltll'tcn 

Almanlar tnşantı cok lrlb'llk miktar • 
belki de en ikuvvetll mot.<.'lrlerdlr. 
ııır<la :;ı:ıııılııblle'll 500 ve 7!50 tcmDl'ıtoluk 
ılc-nlzaltılan üzerinde teksir ediyorlar. 

Fransa'da iki tren hava 
akmma uğradı 

ParlA, 4 a.a. - Fransa'nın ılmnllrulc 

iki tren lnırlllz ucııklan ınrarından bom
balanmıı;tır. Bu trenlerden birinde iki 

Mülk iyenin 86 ıncı 

yıldönümü 

Hep bildiğimiz hir hikaye vardır: 
Çok eski zanıanlarJa adamın bi· 

rhi oğluna boyuna çıkışırnııj: 
- Sen imkanı yok adam olmıusırıl.. 

Gel z.anııın gİl ..ı.anıaıı, ÇoÇtık kö · 
yünden •> rılıp hıanbul'a kapağı atmıı 
ve ~ünün hirimle Sadraz<lllllıi;.ı kadar 
>'Ük ,e]m i ~. 

Bunun üzerine ille İ)i, ilııi}'ar ba· 
ba~ınt memlekttinden ~aka paça yola 
~ıkarttırıp huzuruna celbetmck o)mu~, 
adamcağız kapıdan girince oğlu "kü
çük dağları hen yaraııım" cli}'en bir 
ıavHla: 

- Nıml baba ... demiş. Ben adam 
olmaı.c.bııı hani .• Bak, İ>ıc sadrazam ol
dum. 

Adamcağız oğlunu pılcardan aıajlı 
süıım.ış, au act gülüm""miş ve cevap 
yermiş: 

- Eveı oğlum ... Sadrazam olmuş· 
,un, fakaı hala "adam" olamamı§sın. 

*** Dün, Sı}asal Bilgiler Okulunun 
86 ıncı kuruluş yıldönünıünün kutlama 
töreni ıef,iJicı arasında, o kulun Sa> ın 
Müdürü Prof. Ali Fuaı Ba}gil'in de
ğerli öğüılcr, fülü ve derin fikirlerle 
dolu siizlerini okurkm elimde o lmak· 
~ızın yukardak i hika>e>·i haıırladım. 

"De,Jet mesele,i a<lam meselesi • 
dir" diyerek, halk biz.metini gön'tlln 
makanı de~il, o makamı doldurıın 
adam olduğu.nu belirten Sa} ın Profe
sore hak vcmıemek kahil mi? 

Bu dt'vleıin idare nıekanizma~ınd:ı 
;>üksek mıı:kamlar j,gal eden değerli 
ağaheylcrine benzeıııekıen bafka bir 
ülkü taş ımırao bürün genç mülkiyeli
lerin lcuhıklarını, meslek ha)ıııları nın 
eşiğinde hulunduklan .ırad;ı, Pmf. A li 
Fuaı Raşı:ıil, bu sözlt'rle babaca bük· 
miiş oldu. 

*** Vakıi>·le genç bir dokıor mektep • 

MM. Eden ve Granborne'un 

nuluklan ve Berlin 
siyasi mahfilleri 

Bcrlio, 4 a.a. - Yarı rcsmt bir ka)·· 
naktan bildiriliyor: Bt'rlin sİ}ast m:ıhf • 
filleri, Eden'in dünkü nutkunda, yalnız 
harbi kazandıktan «>nrıı müttefiklerin 
Avrupa me<ıclelerini halletmek için bir 
te~kilit kurmak :ıarur~lnde lcalaoısı hak
kın<faki kı.mı diJ..-ka«- cle~er ı;öımekte • 
dir. Hu münasclıetle, Lord Cramhome'un 
"İngilrere'nin gayesi, ilerde müm-,mleke 
sirasetinin ananevi prensiplerini kuV'et· 
lendirmektir" dediği de burada hatır • 
laıılmaktadır. Wilhdm•ıra"e'da ıebarüz 
e.tıirildiği gibi, harpten ~ınra müııefik
ler için elzem dire tavsif edilen ıeşkilA· 
tın maksadı, Anthony F.dl'n'e f:Ôte, Av • 
nıpa'nın ikmaden i~ıbnıarınd;ın bş~kıı 
hir fey değildir. 

Sallhiyeıli alman mahfillE>rinc görl', 
siyıı•etinin en mühim kısmını mÜ<'fem • 
lekeler tc,kil eden fngilrerc _sihi hir de,·· 
it'! İçin Avrupa me~elell'ri de münhası· 
ran hir mii~temJct<e mest>lesi oluyor. 

il 

Yeni bulmacamız 

SOLDAN SACA: ll Ballkt'ı Q.let4, JIUl«l
met mettkezlm 2. 2) BoyunA takılır, bir 
bilıyvan ynvnısu. 3) Ilollanda'da bir l!&' 

htr, Ud harr ynnyıuııı, 4) Şet, Batı Ana· 
dohı, notn. 5) Bir kadın u.nı, bir nevi 
ayal<1col'>ı. 6) Bir renk, lııkırdı, 7) !elen· 
mit kauçuk, bir ha:ırvan. 8) .Mel•IU1' ırı>

lilren vıısıta, tcilccck ee.v. 9l Peder, bir 
ln!llllk maddff!I. JO> Tcnıl opU,, blr :ııl· 

tlız. lll Bir nevi y(l.n, nota." 

YUKARIDAN AŞACI: l) F,Jlc sevm!!lt, 
bir sayı, 2) 1'kl hart altalta, bir öl('ll, de. 
mtr kiri. 3) Susamdan cıkıın 'b1r mnd • 
•le. bir spor A.leti. 4) Bn$1 boo. ırtıı!:rli. :il 
GOZel eaııat, yuknn. flJ Svorcu, ccn ze 
mnlzcmm. 7) Batı Anııdoluhl. L'ltlk'tınl 

81 T~. ter&! kısın yatar. 9) Bir 
hayvan, 1kl harf aJıta lt&. 611. 11'1) Bir p_r.. 

kolt ismi, depo etmek. 11) Bir nevi zl -
raate muzır nebat. U2ak rılıdaın. 

Dünkü bulmacamr?.rn 
halledilmiş şekli 

SOLDAN SA~A: l) Oy, ~·ır. ee. !:?) Jlfn· 
vt kclcbelc. 3) Ten, mum. 4) Pa, ilc"ııt, 

ak 5) F.ırlc, devn, 6) Sani, cfes. 7l Ani, 
acı, ara. sı Senegal. nı El, ita. 10) Ta~ 
kCba:bı. 11) Knle, ikuzu. 

M. Hoover Amerika'nın 
aç memleketlere yiyecek 

göndennesini istedi 
Nev)'ork. 4 a.a. - F.llk1 devlet reisi 

l\l r. Hctıcrt HoO\ er d'{ln de:mcctı' bulu • 
namk Amerlka'ının bu kıı Avrı.ıı>a')"ll 
yardım etmek O:zere dertıal tedbirler al
ması gerektıa-tnı eoy:ıemı.Ur. 

Mr. Hoovcr evveJA ve mümkUn ohtu· 
Aıı .kadar noeıe olanık Belçflal. Polonya 
ve Yunantırttt.n'a ~ ve ııatre ırörı -
ıtcrıhnoo Utzım ıteldi~1 W.w eıtnUcJUr. 

Sekiz işçi bir kaya 
parçası altında ezildi 

Parls, 4 8.(1. - Parls'te Vereatııe11 
clvarındn bir ta~ ocaf:ında vahim b1r 

kaza oıaıuvtur BUytlk bir kıı..:ırıı. pucaaı 

yenln•len koıınıue ve .eE!klz ıacının il2:erl· 
ne :yıkılm•&t.ır. Snatlıtf'l'a ı<UT'f!I\ bir cahe
ma®n ııonrn tecUer J<ayanm altmda.n cıı· 
knnl'lllttllMl da h<'Pııinln ölmollt bulundu

fru gôr(llmU Ulr. 

disini herhııngi hir "baş donmesi" ne 
kaııı lnıakııın konımuş. 

Meslt-k ha\lltına atıldıktan yıllar· 
ca sonnı dahi, mülkiyelilerin kulakla· 
rında her halde, ~a)'ın hocalarının şu 

'•<izleri ılc çınlıyu11ktır: 
"Devı .. , lıiımeti ödenecek, fakat 

onunla ih·üniilmiyecek bir borçtur!" 

Bir ''restoran,, 

ilam dolayısiyle 

1 tanbul gazetelerinden birisinde 
şö)le hir ilin var: 

"İlmir'e gidenler: em•al\İz gıını· 
buna ve pıınoramasına malik, temiz 
sen is. nefü >emek, gü1el müzik ile 
eğlenmek İ•Iİ)t.'Olere İzmir'in }'e~e 
ve tam konforu haiz ".-.... " gazino ve 
re<ıoranına ı::itnıenizi tav~iyc ederiz." 

Anlı}a.hilene a~kol~n! 
Riı de ":kiıane" tavsiye edcriı: 

İzmir'e gidenler, 'levahına, bu ili· 
nt veren lokanıa sahihine bir &ramer 
kitahı ı;iitür<iınlcr! 

''Tremplin., kelimesi 

ve bir mek tup 

fngilıere Ba,vekili Mr. Winston 
Oıurdıitl'in ı;rçen gün \erdiği nutkun 
ıcroüm~ini gazetede okuyan ve rad • 
yoda dinli}CD hir oku)"UCUmuzun gö
züııü 'e kulağını, dil bakımından, bu 
nuıukıald "tremplin" söıü tırmalamış, 
bhE' fU mekıubu }azl)'Or: 

"'R.ıslamak'ıan hıİslangıç ve petl•· 
mak'ıan patlangıç gihi kelimeleri, ya
rlırganıadan, hep kullanı:ron.u:. Düşün· 
düm ta~ııı<lım ve "tremt>lin" in yara
dığı işi goz ününde Uıtarak fU kartı· 
lıkları tnıldutn: 

Hıılanmalc'tan 1111l:ıngı<"; yaylan • 
mak'tan yarlııngıç; ıtplamak'ta.n n!'-
1,ıngıç ; ~ıçnunak'tan 'ıçrangıç; hop • 
lanı.ık'tan hopl:lngıç, fırlamak'tan fır
Jangıç ... " 

OlcU)'l c..ımuı mektubunu şöyle bi
ıi rh <>r: 

Rus taarruzu n eden 
ağırlaştı ? 

Londra, 4 aa" - Oatıy EXl>f'CS 28Ze
tc&lnln nskert mUtd\aı;sJBI. JıılortetY lU • 
carcı. rue t:ıarnızundakt aP"Uılml)'a 1 -
ıı:ırot et.tikten ve alma.n mdeavemeUııln 
nrttııtmı ıoöylOOikten eonm MOlllWWl ı-e -
siminde baY&lllll 80ll 48 eaa.t zm"fmd:I 
.um t1c bo'.l.Ulmcıe oldu tunu ft ıı:rc- • 
ıann G<ınerti .T1*ıov tantında.n lm.t1 bar 

g~ elde etti~ tıttma.llı1 ~" 
vennb~ ~ - lrla.n'9IW YOD 
Kıuge'ntn blJııdaft !8W'ade ederde llD!n

dtnl toıılamıya Ye ~ "1ll tııa.m.ızlon· 
na mU1catıcle edebilecdt nlSl>ctte ıttt1 • 
yat kuvveti edbetm!ye muvaffak olma
sının lllllmnl dnhl!l'llde bulunduğıınu I· 
ne.ve etmMctc<!L• Muttarr" makalcşinl 
ııöYle l>LUnnM!cdJ.r : 

Ruslnr f!mdlld hnl<le ne RJev'l ne de 
Vlltild Luıld'Yl. aımıya teechoos etrnb'e -
rok dcmln'ollıı.rı ve nd1 yoll<'tr ilzcrlnnde, 
ton UErlCY!ı esıııunnda, e-le ~l.rdlk!cri 
mevzileri kuvvctletıdlmıb-e caiı~acak • 
lan kuv\'etıe muhtcmeldll'. 

Rjev'de alman gayretleri 

Moskovıı, 4 a.a. - Mo\ko\'a rad}o· 
sunun bu s.ıhah erken hilJirdiğine ı;örc 
sov)'et kıtaları, ı;öğu5 göğüse y:ıpılan 
~iddeıli ~ava,lardan sonra, Rjcv'in batı• 
5ın<la alman siperlerinin b~k:ı bir hatıı· 
nı i,gaı etmi,lcrdir. Alman kumandanlı· 
ğı, 60\')'lt'l ileri harckeıini durclurmak i
çin hüyük gayretler }'apmaktadır. Geri
lerden acele suretle ta1e kuvvetler getir
miş ve bu k uvvetleri muharcbc)•e ~ok · 
nıu,tur. 

..,, •••••••••••••••••••••••••••••••• 11& 

[ KÜÇÜK Dl~ HABERLER ; 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••• r 

N(!V)'Ork, 4 a.a. - Dlrlcşlk Amerika 

t)yat kontroloriı Leon HcndCTSOn, tab • 
rikatörlcr mll11 blrl:lktnln umumi heyet 
topıanusında söz alanık. bazı. önemli Yl· 
yccok ve g!)ccck ıno.ddckrlnln vco- aya 
tAb1 tutulacajmı bUdlrmlstlr. 

Louronoo Marqucs, 4 a.a. - tnı:nıız 
bandrah Llnndnft Cnstle vapurıı Dur
bıın'a gidcrtcen salı 91lbııhı 7..oulouland 
acıklıınndıa bir ctcnızalt.ı tarafından tor· 
pWcnerok bnt.uılmııtır. 

&'dine:.', 4 e.a. - Avusturalyn'dakl 
5t!Ah ve mühimmat fabrikalarının saı.1sı 
ııan 12 ay MrCında G d:ın 22 ye, yanlım
eı fabrikaların s:ıyı.sı da 76 dan H3 c 

cı'kmıı;tlt'. 

Berlin. 4 a.a. - Alman D~'let Rei'i 
M. llitler bugün İ panya Devlet Rei i 
lfeneral Franko'nun ellinci doğum yıl· 
donUınünu telgrafla kuıla.mışur. 

T.oııdra, 4 a.a. - Gözaltına alınmış 
bulundukları Tunus'tan mihver kuV\·eı • 
lerfoin gclmc~nden biraz ene! kaçmağa 
muvaffak olan 350 İngiliz tica.rı:t gemisi 
tayfa~ı , dün akşam bir ingiliz limanına 
selnıi)rir. ,. 

NCY)"Ol1c, 4 a.11. - U('ak fabrl'lcatör • 
l<.>rin<km .M. Tom Gtroler'ln ltadcslne gö
re >'CM yasıılma1<ta olım B. 24 haınoo 
UÇnklarının yanında f\mdlkl bUyÜk Ll -
bemtor boırwha ucaklan ('()CU.k oyuncıııtı 

ırtbl kaleetı.ktır. 

Londra. 4 a-'l. Roına ıııdyosu, eski çocuk ve Od erkek yaralnnmıı>tır F.nkek-

ıcn çıktığı günün ertesinde, kabine i
oin )'lllnı1 kemli<i ııı.rafından görülecek 
bir k~esine hocalarından birisinin ,u 
~özlerini çerçc,elcıip a5mış: YUKARIDAN A5ACI: ll Om, ft'Sant'. 2) 

Yatapn, Ha. 3) Ve, ıru.. al. 4) Blrtnrl 
e.ıee. 51 Ak. an. f;) Yedi cüceler. 7) ti 
f il'. R> Remide. atıı:k.. 9) Bu, f'fal, bu ıoı 

sema.ver, klz, lll a. ~ 

"Du kelimelerden h~hanı:i birini 
•cçnıeyi, ya.hur, hunları he,lenmezler · 
se, daha iyi~ini hulmayt dil m ütt'has· 
ıslarımıza bırakıyorum." 

Vulnııton, 4 a.a. - Qw!ledcn donen 
<m'hı levllZ!m dal.re81 tetl ~c.ral Camp
hf'll, "M. 4 G~eral Grıınt" Aflı('ıikıtn 

tan1flannın :ıooo metre e~ k'udret.ıerJ 
ol~ bll<I rmı.tlr. Bu eınerlknn 

rniltehaıısuıına ıröre. bu tankın atış &aha• 

111 m t)1 alman ıaNtlannQan 700 metre 
da.ha uzwıaur. 

nrc<ıe as}onlarmın rclsl Lcon Jou • ı !erden hlrl hastanede lilmiltt!lT Ötokl 
x ile eski B :um kah nes1nde tıarlclye trend,. maklnlst ve al!'flcl ve :yokulnr 

nn ol nn I<'rııncois d Tcssan'ın dan htrl yaralanmış ve hcır <kU hasta • 
t ~ il edlldl&:'lnl bUdı.rmı.ur. neye lknldınlmıştır. 

.. Karşılığın<la hir}C'}' wnmak<ı 1ın 
bilik eı !" 

Ve bu •öller, en frJ giınlerde o l • 
duğu kadaı eo kötü güıı.lenlc de kcn· SA. - TJR, 

Terek'in ıimalindeki 

hücumlarda atmanlar 
• ey arazı 

kazandılar 
-( Ba)ı ı. in<İ sa)ladn )

lcrıllr. Dlişınanın hır ~·ık süvari ve 
rnotörlti bırlıklcri ıınha eılılıııiştır. 
Dilşmanclaıı bır çok e lr ve kullı -
yelli miktarda aılih, muhimmal ve 
tu ıt nlınnıı tır. 

Knlmukl r bozkırındıı e<>rcyan 
eden nıuharcbl- 'nlc lıır cm maıı pi· 
yade taburu ela ıtılmı tır. 8 tank, 
bir çok ıt tahr be 1 lmistır. Duş. 
ma111n en ehenımıyctlı ıkmal yolu 
kes lım tir. 

Volgıı ıle Don ı hrı nr sıııda sov
y( tlerın şı de lı ~ eııı hu umlrırı i
natçı m ıdaf mulı rcbelerı ııetıce
siııcle akamdC" u ra ılmı ve < uş -
maıı.a agır kayıp ar 'erdtrılmiştir. 
3G tnnk t hrıbedılmıstır. Yılzlerce 
esir, bır co1t s.lah ve bol miktarda 
çcşıtlı harp n lzeınesı kıtalarımı-
zıu eline cc;nu tır. 

Don ııchrınin bil;)"ulc clirsrğırıde 
Jıticumlarımız cluşmaııın çetiıı mu.. 
kaveınctlııe ra nıen elverişli bir 
şekılde lrıkı af ctınıştir. 

Knlıııin kesimınıle ve İlmen gö
lünde piyade ve t ıık kuvvetleri ile 
yaptığı şid lellı htlcumlnr duşmnııa 
ağır kayıplar verdirilerek ycniılen 
kırılmı tır DUşman burada 49 tank 
kayb<"lmi tir. 

Sava ve bomba uçaklarımız kan... 
1ı mtiıl foa muh rcbelerini muvaf
fakiyetle de tek • nıışlcrılır. Savaş 
uçaklarımız .d r11an hava teşkille
rıni muhar beye mecbur etmişler 
ve 22 sovyet uçaJtı elti ürmUşler -
dir. Ba ka 4 sovyet uçağı ds uçak.. 
sav ır bataryalarımız tarafından dl~ 
§ilrlllm~tür. Biz 3 uçak ka) bcttik. 

Kafkasya'da ruslar ümitsiz 
gayret sar/ediyorlar 

Rcrlin, 4 a.a. - I>.N.D. ajansının ıırJ. 
Jığı lıabcdcrc gvrc Kafkas;11'dıı.ki hare
kat h.ıu ş:mlarına tabi olarak inkişaf 

etn1< kıcdir. Huslar ümiıslı.ce sarretler 
sarfcderck mevzii hiıcumlarla Gürcistan 
kinıal yolunu nçmı>-a çalı~ıslardır. Fa. 
kat bu hürumlar hiçbir nokıada ııawaf. 
fakı> etle ncticclcmmenıişıir. Cenuba ~ 
den bu tek mun:ıkale yolu üzerinde güo
lcrdenhcri tek du man taşıcı gôrii]me • 
mişıir. Birkaç metre yuksekliı.,-inde br 
ıalıaka İ> le kaplı tcpck-r uıcrindc ilerle
nıi} c çalışan bırk:ıç soryct kolu Knhelı: 
dağı eteklerinde nıc~ alıma alınmış -
alman bombacı kıtalan tarafından inıha 
~'llilnıi1tir. 

Harpten sonraki smrrlal'. 

hakkında yazdığı bir 

yazı münasebetiyle 

BirRomen gazetesi 
bir isveı gazetesine 

siddefle ~allyor 
BükrC$, 4 n.n. - Universul 

"Rir İsveç gncıcsirun iliccn:ıplığı" bat 
lığı altında nc~rcttisi bir yazıda God 
ıcbor~ Ha.n<lcls Ag:;jocfııh Rtstdni~ 
gazeresine ~yle hücum cııııckıcdir: 

İ~vcç gazetesi yıudığı bir nllkaled 
huı>tcn sonra devletlerin hudutları • 
sıl çİ:lllmck lhımscldi{;i hususunda mıı; 
tallılar yürüııı1\iş 'C bu \esile He -
mcsclelerinc temas etmiştir: 

iS\cç gazetesi Daluk mcmlcketleriai 
SoV)etler Dirliği tarafından yenidco il 
h:ıkını zaruri telıikki cıtiktcn b~ Ro 
ya'nın 22 haziran 1941 tan1ıindeki ı. 
duılan elde etmesi gerekriğini de )'&

maktadır. Bu mutallayıı gure F"mJ 
)a'nın fcd;ıkMıkta bulumn:ısı llz.ı 
IC<"cğİ gibi Ronwıyn da hcrlıangi 
hak iddia edemİ)l.'Cektir. 

Unhersul yıızmnın bir )·erinde 
le dhcır: 

Du yazı h:ıy:mz ve p<kın biri taraf 
d.ın pzılnıışur. Uunu i paı eden 
nokıa da S.w}ctlcr Birliğinin son ııer 
lcrdc ıed:ıfuı bir siyaseı takibctıiği 
kınd:ıki icl<li:ıdır. Bu iddi,ı kaı.lar miNI 
bi~ şey olam:ız. Sovycılcr Birliği b~ 
devletlerin topraklarını istil:i eunq 
mııav.am harp h:ız.ırlıkları )apmı.Jtır. 

l\111 lctlcrin h.ıkl:ln wvyct tcsi ıi al 
da hulunduı,,'llnda hiç şuphe olmıyan 
:zctelcrin )ıw odalarında k:ı.nırlqu 
maz. 

Haklarını 'c mcd nhcı· konııııak 
bugiın harbeden \C hırçok fcdak:lrlı 
ra L:atlan:ın milletler, ı::uou gclihcc, 
)anın yeniden kurulmasında 
amil olacak! rdır. 

Pa raguay' do bi 

ih tilôl başlamış 
Bucnos • Aircç, 4 a a. - Para ı 

du<lund.1 rornıo 'ta lıcnuz il'} ıdf'd 
mis olmasına raı;nıen l•rarla do ~ 
> ialarn ,ı::6re J> ıraJ;Uay'd.ı bır ıbıılil 
keti bqlamı~ıır. 

* Buerıo~ • Airc5, .ıf a. - Para 
hukumeı idar i, bu yılın nisanı 
ri fili> un bir dıktaıurluk r ı mm 
<lir. Bu )ılın nı a ında re1 Mo 
)'lldanbcri nnanC\ i bır surette 
partisi olan pad mıınter parti)i, 
emni)lf':ti le} hındc fanlı) cııc bul 
bahanesiyle f hctmışti. 

Gece görmiye yarayan 
ziya icad edildi 

I.onılr:t, 4 n.:ı. - Tdc' İlronu 
mi} olan 1skonalı mı.ih ndi B ı 
ranlıkı;ı gorme c )'llrıy ., hmu•ı 
bulmu~ııır. So)lcndıgıne re 
m:tkaml:ırı hu icadı, imcli<! n 
niz \'e ha\'U harekeılerınd tat 
J.:iinc ko)'muşl rdır B ırd in 
mal:inenin i mı • Mncto""'r 
hilhass:ı ı;t'<"e }'11'•1 n deniz 
rinde İ}c )atamaktadır, 
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Cephedeki Oğul 
Çeviren : Ş. TAYLAN 

Uzüm kütüklert, Yolun 1k1 tarafında oı:ıum dtyc adetli ha)iinrd.ı. sızın iste • 
çoz al bUd ı:tne uzanıyor Tabu:r llal!n· dtQ' nlz hftyata hnyat denmez kt.- lns::ın 
de tcpc.-c kkrc tınnanı)lor_ Ve n a)ict acı eclanckı.cn korl."TT1ıı.malı •.. 
t.a uzıı.klanla ı:ozdcn kayboluyordu •• Ve sesi acı Uc dolarak: 

Gene > uzba11 durdu, b r c ıoara yak • UUcrc-k söYIU>onım s zc .. dtye llA· 
tı .. 8onm te.IU'tlr >Wilmctc baıladı · İl· \e etU. Gozlortn dolan yql ın )ÜZb:ı • 
tc, mısatlr kaldı{: bat:cılann evi de eıdan ı;:lz.~ob tmck tem anı btr tc!Aela 
ı;:orünmUştü zaten. 

Datcının karısı odasıru topllı_lordu. O-
od.ıdan çıktı. 

YUzbaeı ıctltillc aynayı pcncen!'lll:n ke. 
narınn ıısara.k l.ra.I olmıya b:ııladı •. 

nu i'Oril nce. 
Şbndl b tlrlJ;orurn .. 

dcdıl- - Hey Karabıııı.. HCY Nazlı.. b:ı.kın 

UtAk tdclc, ccvik ve sessiz btr ka. ıslze su ccktlm .• llay(t! yanaem baka • 

d.ındı. Bembeyaz elarının ccrccvl!Sl I· lun .. 
cin<le i'özlcrt d:lhn siyah dahtı par.L:ık B."li'ıcı eski ineğini öırüne katml$ ı;u 
i' rilnü)'On:lu .• Oğullan askere ı;:ttU gl· lcmtye gotürü.>ontu .. Pencerenin onündc 
deli kocn&lylc beraber b:ıtın bütiln 181· yüzba•ıyı l:(lrünce : 
n\ yüldcnml8 ea uııyordu.. Oğul nn • - Mcrhab ı >11Zb;uıım .. diye sa;lcndl. 
dan h!ç b:r haber nlamamıtlardı . F kat 
lhUYar baıtcı !e~ete lnanmnk istemi· 
)'O?': 

- :B:r ktı l!lt ı;:öndcrtrlcrdl elbet dl • 
)'Ordu •• O kAıtıt elime ı;:elmcd!kçe ben 

~- SOnuna kad r oı't'lumu 

bekll)'eedim •. 
Ve: 

Eracnc iz bu sı b:ıh. Yokım kasaba • 
)11 mı lnlyorsunuı:•. 

- Slzd n de b r .sey s.-ıklanmıyor ki .• 
Evet K m,>on ı;: diyordu da ben de Is· 
Utadc ederek btr )"Ol kas:ıbaya 

ineyim dedlmdl .. 

Uıttyar ı;oz kırparak : 

kadar 

- Otelcinin kil(."(i.k kızı ktmblllr ne 
- Bizim zıınuuımı.ızıta. btr er VU?\ll· kadar sevinecektir ... dedi. 

dufıu zaman BUJbayl.ıı.n buna c1all' bir 

zabıt tuta.rl.-ır •. lld sahide de 1mzalntJr- dı .• Sizden ırlzll b r a<"Y )'llpac·aC:tm ben .. 
!ardı .• Her halde hAln öyle yapılıyor • - Tab ya. Gcncl!kte o ur bö»le 

- Onu da mı bW)orsunuz .. Anlnııl· 

dur detll mi yüzbuım!. eeylcr. mzlm oltlnn da rınncının kar • 
- Tabll .. tıtb11- ~ kızına tutırundu . Bolkıl o ada gor • 
O zıım..-ın knnsınn dônırrck mOasünU:ı:dUr kızı • S.ı.nım t<.mlbul bir 
- Görtbroniun ya hA~ ~le yapılı • kız. Güzel olmns na da güzel hnnl.. Amn 

)"O'lTn\Je" ben nt'dcnsc hl<: istemezdim ol\lanm o-
<tl)ıordu" nunla konuşmruıını k:mdcn hep k12ın 

Fuknt onun da ümlts!zlil!e Jca.pıldııtı k:ı! ını kopann k ı:cllrdl. Halbuki 
EıUnan o?urdu. o zaman tv.nı.ııml) le ı!md .. Şimdi de her kn baya tnişle 

ba&ka blır' adam olur. SCr.t, hAldınl ha.re- mUh kknk rınnın önünılcn ge<;erlm. 
kt.'tlcrlo menı.mını anlatır, al:7'ından tek Onu her ırörOe!lmde kueaklamnk "in • 
kclirııc ı.aı cıknuız<ll- 13U dc~lolklltın il()- zım" d:.yc baıtnma b:ıımıak lst!Yorum. 
babm1 anJayıp da onu tescııı eımel:e Ol!'luma ı;cn'l11!'1 &~adetten ötürü telek • 
k:a..lkı'1ruık onun aksruıttn.1 müthlo blr kür etmek de lst.b'orum ona 
hlddete ~ lıa.$kn bir ee.ve Ya· -( Sonu ııar )-
ramazdı. ~ )'(lzbaaı bu lhtlYarl:ı.nn 

kalb1nde hW UnUdl ynşaUnak tein e
l!ndcn i'Q!cni yapıyorou_ Onlsro posta 
~ısırnn Jtannakanşık blr hale gel • 
d1f:ln1 anlat.ı)or .. Ol':ullannın esir dil8· 
m Us oı:mrun fh t.tmtı.lln1 de hatırla ll.YOr· 
du .. 

Dnh:ı. kendisinin de lnnnmaıtığı b'.r 

GCYlOr söyl.üyordu. AM, bUtUn dik· 
knt1Ylc omm bu ıııdyl«I klcrln4 ~bor 
ve tekrar ol:tWlu bcltlcmcC:Q koyuluyor. 
du. Hlıc nl:lıımıwb.. Şl.kA)ct ctmczd . 
fctnl kem ren bllYük UZilntUy{l )"(llnız 

balall:ınnd:ın anlam k mUmkilndU. 
poıruıcının her geolş;nde )"(lzündcld bü· 
tün lam ~1<ı!ll:r. oldul':u )'Cl"de :yıf:ılmn• 
m.-ı.k t<;tn bütlln ga)TCUn! ıı:ırrcdcrd 

Gene yüzbMI .köY1ıUt.crodlcl m1so. rır
perv~l1Cı1 yakından b~. Fııkat bu· 
nı.ım ı;:ümül!<l b1 m~ h.ic btr 
t'Of"dc rcı&tlrunamm.t- Yo$1 kndına, tc-

C'ttiğl zamnn da o h~: 

- .Allıl bc!ı 612ıe te:ıdCkür etme ün •• 
dl)oe oovaı> vemı.. 

Bir ~. onıam. akı...VD'I bumdan 
lllYJ'l)actı.Pll söYıcdlt\ z:ımıı.n o.na elle· 
rtnl ~00 b:ıst.ını.nık : 

- Allnhun... Blzl btrokıp ı;:'.ıdcock 

~T" 
dl:YC ~1tlrmUI. ııoııım )"ti. '\-netacık : 
- Siz de mi? .. d:,Yc m~() cı.mı::su •• 
YilZba.Oı elmdl o.nlıYQrdu.. llütun :fe-

}8.1tfı.rb:klnnn. sözlerin, tı.ıı.reketlcr1n mfL· 
cıtmdl ıınlıYonlU. Bu e\'tn içinde 

ranıı:ı. za.\ullı allıll)'U kcnd1 kcııdlnt al· 
( ıa.unnk :tının.tını vemU::ıtı. G<:ılC )"(lzba· 

ı:rı kıcılld1 cocul:Umm ycr1nc k.oYnwŞtu 
e,nk1.. Olmllll m<l lıdl ottu T •• Yok ca • 
ısm- tstc burada 1ll Yukandn. od:IBul• 
a. her M"YI, her z.ıtrMnkl g bl dıı.nnada· 
:ın ctmekl ~l:'1ldü-- Oıtlu evde ol· 
ıssa, onun odMını böyle ldm datıt.ır· 

ıT. Hf'l" 9!t00h, oroyn bUl'D.Yll o.tıımıı 
j lbl!ıclcrt top!ıYan. yerlere döldllen 6\1· 

.ı kurulıYıııı. st.gnro tablalarını döken 
nn otıunun burada yaşadıltındarı b'icc 

n!nd1. 
Evot. ı;:ccıel<!li iccrtk1 odada öksilren, 

1 ofll"(l1vcnlcrdaı koŞarok tııcn. neec!.i 
'9C11 ını:ıcn. bol bol ı;:cv..-zcltk eden 
1 gene. mı;ı.unmı tfl kend1&1 ld1. y aln 1 z 
i!'rn<JllltktCtı )'llzM&ıhl!a kadar terli 
m1SU- fşte o kadar Omı tam11m1Ylc 
~ •")11zbalun,. db'C catın • 

rou. ıı 
Ana. yüzb:ılının od;ıya ı:trd1tın1 il • 

İtalya' da birtakım 

su~lara idam 
cesası verilecek 

Roma, 4 a.ıı - 80 sonteşrln tnrlh 11 
btr kanunla ceza 'ka.nunund:ı tadiller YJI• 

p ılm ı.ş ve btr <:Ok cll rüm!C'rln cczn lnrı, 
harp umanına mahsu8 olmak üzere art· 
tıntmı.şıır. 

Knt.U, ırza teaıv(lz, hınıızl.ı'k, tehditle 
nd;ım aoym!tk. hcrtıangt btr ldınseyl hü· 
rtycttndcn mahrum etmek ölüm ccı:ruıı • 
nı t&t!lz:ı.m ~. Bundnn 008lm ıs!m• 
d!J;e lcndat" müebbet luı.P c oez::ıoodın· 
Jrın hıı.rdtctlcrln :fnHforıl de harv devam 
cttltl mllddet<:e ı:; tim ee7.11ınna co.rı»la • 
C'.ııktrr IsıklnMn knrartılıtıtı ıı:uı.tlcrde 
Yllı>tln<'ak hırsızı klnr da idam CC7.l1 yle 
~ cd lCC«>.ktit". Dlıter bütUn cUrOm· 
ıer 1ç1n ıaı.nunun tayin etmls oldu(:u 
c<'Zalar dıı. Ud mls11nc cıknnlmıstır. 

Hava bombardımanına 
uğrıyan bir kamyon 

rarts. 4 a.a. - B1r spor müsabakası· 
na g!tmdcle olan Ştmal Fnı.nsn spor • 
cu!ann<t:ın blr ırn.JpUJI blndttl kamYon 
bir tıu;illz ~nil:tnın hücumuna uıtı-a • 
mısur. 

sı>OT tcakll:'ıtı umumi ktlUb1 atmrrı 
)'aralar ncl.ICC!linde ölmüşt.ür. ~n 

eofôrll attr ynrnhdır. 

Norveç sahilleri tahkim 
ediliyor 

Sıokholm, .( a.a. - Reuter: Alınan 
haberlere göre, almanlar. Norvcç'in fİ· 
maiden batı kıf1<ında Tromsoe'de ve hu 
şehir civarında i~tilıkim inşaatt faalirc· 
tini fazlalaştırmışlardır. Mahalll Qun • 
ling idare amiri, Nol'\'cçlilerin bu inşa· 
aıa )ıtrdım cımclcrini i~temiştir. 

Kanada Başvekili 
Vaşington' da 

Yağ isfihsaleden 

müesseseler 
(~ı 1 inci sayfada) 

si gibi alınacaktır. 

Muamele vergisini aynen 
verecek kazalar 

Maliye VckHlif muamele vergisi· 
nı aynen verecek ul ın yerleri de tes· 
plt ctm şUr. Bu ;>crler Burhaniye, 
Erdek, Edrcın t, Ayvalık, Bandır
nıa, Bursa mcrke-..ı, Mudanya, Gem· 
ilk, lncgol, M. Kemalpaşa, Jznık, Or· 
hnnl'U, Orhan;;n.zı, Yenlsehlr, Man sa 
:ı.erkcz, Soma, Akhisar, Kırk;ığa<:, 
Aydın merkez. Na.zılll, Soke. Ç.ne, 
Gaziantep merkez, Kllıs, NLzip, An· 
Uıky:ı, lskendeonın, Yaylada~. Seyhan 
merkez, Kndlrll, C<.'yhan, Bergama, 
Örlcm!ş, lcel nıerkcz, İzmir mCI'k<'Z. 
Ccşme, Tire, Bayındır, Karaburun, 
Torbalı, Kuşadnsı, Urla, Dikli , Ke· 
mnlpııs;ı. Sefer hisar, Foca. :.'\Iut:ın 
merkez, Bodrum, Da~ı.. Mlltıs, Ca· 
nnkkale ml'rkcz. Ezine, Ecı>nbat, Bay
rnnı <:. Lapseki, Gelibolu, lmroz, Ka· 
ramüI'S('l knznlnrıdır. 

\: <.>rglde kılonun tutarı matrah o· 
lıırak kabul edılmlştir. Her müesse
se ıstlhsal ett ili ynğ' mlktnnnı erte· 
si nyın on bc>Şine kııdıır b!ld rmct:e 
mecbur olacnıktır. Mukelleflcre vergi 
miktarları bildirilmeden önce aynen 
\<.>rglye tabı tutulmıyııcaklıırdır. Dn· 
ha önceki lmalfıtlardnn vergi, aynen 
alınnmıynC'aktır. 

Tahakkuk ettirilen :raflar bir haf
ta lclnde giıstcrilrn yerlere teslim e
dılecektir. Mile seseye teslim cdılecı>k 
depo adı v<> yl'ri b ldirllecrktlr. ka
bında müessese, ynğları rlupos11ndıı 
s klıımnfm m<>ebur ıutulabi1f.'Cektir. 
Te lım clC'polıırı mUessC'Senln bulun· 
dui:u YC'rdcn rn cok 2.5 kilometre u
ımktıı olnbllecl"ktir. 

Vnktlnde verflmlyı-n yağlar yil7.de 
25 fazlruılylc alınncnkllr. Aynrn ver
meğc ;><.>ter malı olmıyan müessese· 
IC'rdcn v<.>rgl piyasa tıyntı üwrlnden 
Tahsili Emval Kanununa göre nak· 
den alınacaktır. 

Şeh r ve kasabalar lcinde b11lunan· 
larlıı şehir ~e kasatıalnnı 25 kilo· 
metre mesafedeki yerlerde bulunan 
ve götürü vergi şartlannı haiz olan 
mengeneler alelıtlak aynı maktu ver
giye bağlanacaktır. 

Uzaklık ve tasımıı s:Qcl{)ğü dolnyı
slyle nynen vergi alınması nı!lkelfof 
k:ln büyük külfeti muc p olacak ml'n· 
geneler verı:isinln nakden alınmasına 
devam olunncaktır. 

Siyasal Bilgiler 
Okulunda tören 

(Başı ı ind sayfada) 

dElerlnden co'k hizmet OOklcdlğlnl 
söylemiş, memleket h!zmet.ınln bir 
bon,; olduğunu, ödMeccğinı fakat o
nunla öf:ünül<>mlycceğini sözl<!rlne 
!Hive eLmlşU:r. 

Atatürk'ün ve Milli Sclimlz Ismd 
1nöııü'nün bu mücssceeye göstermiş 
bu unduklar.ı yakın allıknyı minm•t 
ve şükranın kayd<.>dcn, büyük SÖ'Lle
r nden bnzı p:ırçalan aynM okuyan 
Bn:şgil müesseseye hlznıetl gecmlş o
lanlanı f<.>ŞCkkUr etmiş ve bü~üklere 
şüknınlannı bir kere daha tekrarlı· 
yıırnık sözlerini t>1tlrmlşUr. 

Bundan ı:cmra hnzrr bulunanlardnn 
en cskl MUlkbe mezunu Devlet SQ· 
rası Reisi lsmafi Hnkkı Gör<.>ll kürsü
ye swlcrek r.re<:cn yıl oldut:u s:lbl bu 
yıl da b!rkn<: SÖ-.l söylcm{'k fırsatı 
k<.>nd sine vcrlldlltl f.Qn teşekkür et· 
ın!ş, sözlrrtni Mülkiyeye <:<?Virerek 
her mUC'SSeS«'ntn <kf:erlnl V<!riml.nde 
bulduğuna işaret cderok MUtldycnln 
bu mrmlekrte colc dcl;nrll şahslyctlcr 
yetlştlnnlş olduğunu söylemiş V(' 

MUlklye mt'zunlanııclım Meclis Rclsl· 
miz Abdülhalik R<.>nda He Bnşvf"klll· 
mlz SükrU Snmcol'.:lu'yu f;(']Amlnınış
tır. Milli Şı-flmlz İnfinO'nUn de fahri 
MülJdy<.>llilltl kabul buyunnuş oldu· 
ğunu hntırlııtıırak bu del:rrll mü~
sese için bundan bOyük şeref olamı· 
yncal'hnı bcllrtmtstlr. 

Vazife Sf'V~_sl ve \"117.lfeye bağlılık 
duygusu Uzerin<fe gen<;lere ook kıy
metli ö •ütler veren ve hAtıralannı 
anlntan tsm:rll Hnkkı Görı-11 sözlerini 
a ktşlnT nrosındn blt!rmlşttr. 

Bundan sonrn tnlebeden Mustnfa 
Fcrlt Hlmmetgil heyecanlı bir dllle 
kend !erini bt'kJly(!It va7.J.fc ve mcsu
llyet lcrl mlidnk ve bunn hcızır olduk· 
l~rını arkad!1$lnn ooınn tMll n etmiş, 

nce· 
_ ştmctl btt!l'2Yorum.. dedi. Hn.)'dl ,. "'1s:•on, 4 a.a _ Kanada B:ı$\'C • and <;mlş ve muvn!fıı:k olmak itin dn-

marlarındııkl a:stl k:mın <.'ll büyük 
k\11 Mr Madtcnzın Klng Beyaz Saraya teminat olduğunu söytemlştiT. hım All:ıh rahn.Uık vcrsln .. ınaaal • 

ı ıyt rüyalar ırör\lnriin .• 
_ 512 de b1 r\1)-alar ı;:BrlirWnilz in· 

h- gö 
Ben her zaman aynı r1lYllYl • 

1:elrnl1Ur. Kanada n.ı..vdk111 tk1 mem • Konfornns salonun<lnkl törPn hnye-
l<t<ctl alAkalnndıran mUıstcrck mesele • canlı bir hnım f~dc somı erdikten 
!eri Mr. Ruzvc t'lc b<!robc• tetk k ede • ı sonrn dnvctlller başka bir salona a· 
rokUr. lınmıs ve büfede a~rlarunışlnrdır. 

u 11 u s 
,.J ................................ ':, 

Günün spor hareketleri CEMiYET HAY ATI 
F U T B o L 

G. Terb!Ye EınstltüsU - M~cs;por 

s:ı.at : 15 t.e 

l9 Mayıs Stadyomund:ı 

Fen T. Okulu - Y. Subay Okulu 
Sııat : 15.15 t.c 

Ankanıgüctl snlmsında 

F. L T o p t1 

Ankaragüctl - Harp O. Güctı 

Sant: 14 te 

Ankanıı;:Ucil sahasında 

VOLF.YBOL - BASKF.TROL 

nıl ve T rlh F. - Y. Ziraat Eruı. 
St:yasal B Iı:llcr Okulu salonunda 

-. •..............................• ,-

S P O R 

Muhaç koşusu bu 
yapılıyor 

Çağrı 
Tül'G!: y~ ık .Milhcndlsk!rıl ~ • 

den: 

17 ncl umumi kongre 6 ttld<Anun 942 
pazar ı:ünü saat 10 da Ankaro'da Atıl • 
türk Bulvarındaki B'.rllk merkczhtde 
Wı>lnnncakUr. Muhten;:m Azanın l.c$rl!· 
leı1 rica olunur. (10412) 6459 

Evlenme 
Fski Tt•myiz Hl'islerin<len merhum 

Mecdi Bcydeş in kızı Neyyire lk;deş ilC' 
Sümerbank müfcııislt'rinden Hikmeı 
Giır'ün nikllhlan dün Ankara Belediye • 
sin.le kıyılmı~tır. Yeni evlilere mutlu bir 
hayat dilcri~. 

Açık tôziyet 
Rırtncl Umum Müfettl$Hk Bnşmüşavl· 

rl sayın Mltat !"nylam'ın, ook <tlitt 
ıl<'vlel ve m llc>tlnc daha Mr <;ok :yıllar 

hizmet erk>cet:ı bir cat:da lk"n gözlerini 
hayııtn knP11YU11 katlJlcrlmlzde ll<"INIUZ Mr 
arı bımktı 

Dort S<'IM!Y\' yakın \"fıUl kle bulun • 
duliu Kıra hlr'lm zdc vilrud:ı ırct rdlC:I 

lk!lge Atletizm AJanhtından : cscrler, bu <lcC:erll ldan>clnln adını dal· 
f>-12.1942 pa1.ar günü (BüYUklere 5000 ma hatırnnl7.dn yneaUı<'ftklır. :K~tsıne 
metre \"!! kü<;llklc~c 2500 mctrelik) me- Ulu Tnnndnn rahmetlt r diler, muht<" • 
r.ııte üzerinde Muhne kır kutusu ).ıpıla· 
caktır. Keşuya saat 10 30 dn 19 l\tnyıs 

Stadyomund:ın haelanıı.cnktır. K06Ulnrd!l 
derece nlacnk atletlere mükAraUar ve • 
rlil~tlr. 

Her t.ltl koşu l~ln hakemlik va?.ICesl· 
nl yapncak olıı.n B B Naltl Mornn, Se . 
ıtıhııtt n Tedı:k, Mu tatn İber, Hnllt Kı
!ı.;oL~J ve Omer C1örünUr'ün mczk(lr ırtın 

V\l s:ıatte stadY<>mda bulunmalan rl<"a 
olunur. 

Okul spor yurtlan 
futbol müsabakaları 

Oırul Spor YurUarı L g Ht'.)ICtl Bıuı • 
kanlılo\1ndan : 

Okul Spt r yurtlan futbol müsatıa • 
kalannıı. 6.12·1942 tınzar ırünU Ankara· 
g(lcll sahasında aıail:ıdakl progmma 
göre d~am olunacaktır. 

1 - En cskt beden teııb Ye61 llıtretme
nl vo tdm:ıneı!.'lr S<:°!Yhl Fa k Hacn mcr • 
humun hrttırn."ını anmnk !(:in t.ııkunla -
nn btr dakika 1ht mm duruşıı. 

2 - sanı 10 dn: T lll. c. Ycnlısetıh" 
l sesi <~azl lisesi H:ıkcm: Aıtnnn <~z • 
men, ynn h kemleri. S{'("\'M Sünnell, 
NeJal Oı:rnn (G.T. ı-: . ı 

3 - Saat 11.15 te: Pollıı KDlleH 
Gnz.t lisesi. llalwın: Ferih Es'n, :varı ha
kcml.ert : Z!Ya özı;e, Ahmet Topuz lC. 
T.E.). 

4 - !1.g111 okul öıtrctrncnlerl ve ha • 
kemler.in :zamanmda Rlhada buhmma • 
l:ın rica oıumrr. 

Gençler arasında serbest 
güreş müsabakaları 

l3<!oOOn Tcrn~.-:-sı. Ankara bılıtctı1run 

1942-lWS yılı allret C4lJsmn Pl"Oiımrnl • 
na l'Ul'O yru"Ul 50.btı.h mükellt?f ve tccr4I. -
bcslz ıriln.'l!CU arwıındo. ııort>.."'fft ~ 

t.cşvlk müsa.bnka.lan yup.ılncnktu-. Mü • 
ı;a.t>ııkalnr An~amı;Uctı s:ılt.Jnundn J."nı>W\· 

rok tartıya sruıt 8.30 <in müs:ıb:ıknlnnı 
da 15 tc bnol:ınacııktır. Bu )'il dnl:ma 
llğrcUllcn nczaroU atımda caluıan ve 
tıı1< sık milsalıııknlar ;yapan ı;:cnc gün)$. 

dlcrJ.n her müsabakada art.ıın kabiliyet 
ve tclrnU:t bell bir surette eör(llmekte
dlr. Bu ıutıarlıı d:üma rrtilsabıı1QıLıırı 

zevkle seyredllm.-ıktc<llr. 

MUsa.b:lkn hakcmlcrt : M(lf;aba.ka ba.a 
hn.k<.'flrl gU rce ajmıl. 

Dlt:cr hııkemlcr: N<'C'a't.1 Tokbudak, 

Ncoml Toturmy, Zihni Dcstfcloitkı - ~ 
n1 ıwnrıxıt. hn.kcmlcl"lın Moo1. 

Gölcük Çocuk Esirgeme 
Kurumunun balosu 

hmit, (Huwsi> - Gölcük Çocuk F..
sirge:mc Kurumu gihel bir )ekilde talıs • 
makıa ve muhitine fa)'Cblı olmaktadır. 

Bu kurum evvelki aksam M.'llülm. sana • 
yii müessese5i gaı:İn~ 911Jonu11<la hir 
halo venni• ve balo gece geç vakitlere 
kad.l.f neşe i~in<k devam etmi,ıir. 

Şenyuva kooperatifi 

Umumi Heyeti toplamyor 
Senyuva Kooperaıifi Umwni HC)·ct 

ıoplanruı bugun ı:alkevinde ııaat onlıe,. 
te yapılacaktır. Toplantıda idare Heııeıi 
~ilcct'k bir yıllık çıılıııruılar hakkında 
iuhlard:ı bulunulacakrır. 

rem <"$ n<! "e cocuklanna Kıl"8('hlr h:ı.1 • 
kının lcten taz~ekorlnl Ulus ı:azetcs\yle 
sunmayı bir v~lbe biliriz. 

Cumhuriyet Hatk Partisi 
Kırsehtr v . tdare ır R. 

A BAYTOK 

Ankaragücü "Kanun 
Adamı,. eserini 

muvaff akiyetle oynadı 
Ven!ikleri kıilıiirel nıü~anıerelerle 

i 

1 

muhiıimiıde bir varlık yaraıan (Ankara 
giıcıi) gl"flçleri, tanınmış muharrirleri • 
mizden Vedaı Örfi Bengu"nun panr ak· 
şamı kemli \alonlarında u.•m\il eııiklcrı 
(Kanun Adamı) adlı rıi)·c~ini ewc(j, 
gece de Ankara Halkevi salonu11<la mu • 
vaffakıyctle ıekrar eımişlerdir. Bu mü • 
na~beıle Ankara Halhvi salonu gii1ide 
bir daHıli ıabakui)·le dolmuşru. Teımi 
~ürckli alkışlanmış ve /eragaıli bir ça • 
lışııuııın gtlzel bir C'\eri olan bu muvar. 
fakıyeı umumi bir takdirle karJılanınış 
ıır. 

Alôka kesme 
Cumhurlyc:ıt Halk Pnrtls1 Sakal'}·a na

tıl.Jlt!Sl nnmına Akbas. Aktas, Ycnldoltan 
\e Hisar ocakl:ınndan tnhslt.'lt ~avmnk· 
ta olan lhsan Anıl'ın bu vazi!e ile olan 
n!Akıısı kcsllmtıtır. 

Bu itibarla kemi stne bund::ı.n böyle 
Parti namına bir sey vcrtımcm4!8l ve .ııe-

nl taytn <"d len tnhslldar Hınnd1 Ut:urıu•. 
nun adı ı:eocıı ocnklnra kayıUı Azalardan 
ta'lısl!At ynpmıya mcızun butundutu • • 
yın port!WC!r'(.l bUaı.rtı.ır. 

Türk Hava Kurumu 

Kurban derisi sahlacak 
B..-ılıkcslôr T. H. K. Ş. Başkanlığın . 

dan: 

2 
-
1 . 
1 

. 

Tahmlnon 8500 adet koyun 1400 
adet keçi derisinin snWması 21-11-94 
cumart.esi gününden itibarGI\ 11-12 
942 cuma g(ln(i saat 15 e kadar 2 
gun :mllddetle açık nrt.ırmıya konul 
muştur. lstcldller % 7,5 nlsbetlndek 
2250 liralık ilk t.enılnatlariyle Balıke
sir T. H. K. S. Bnşkanlıfın:a müraca 
atla şartnnmooni ~1rebillr ~ artır-
ınıya dl;tirıtk OOcbiltrler. 2974 

Hurda amortisör lastiği 
satılacak 

ııııtı: Ha.va KUI'\llml GEDel MA!ctcıe 
z!n.dıen ı 

. 

1 

-

. 

Kiloouna 4:1 kıuru$ ~ bede 
takdlr eıtlloo tatım lnoo 3950 k11ıo hurda 
ıımort.lsör !Astlitt 7 lllıkAnuıı 1942 l>ft. 

zııu1()st ııilnü saat 15 te acı.ıı: a.rtt.ınna 
eurotJ)'1c satılacaktır. tıKckM~ a.rttınna 
ı;:üntı 183 11.""ll sı ıcurue luk ilk tmUna t 
~le T.RX. G«ı.e.l Mcrke-z Satın Alma 
Komiıl)"orı.una mtlnıcaat etlnelidlrlor. 

297:3 

Enstitüler 

Elbise diktirilecek 
Yülcsclt Zlıraat EMtıttü8ü RQktö!1U . 

itündıc!ı : 
. Ku:nımumw: hıı.d<!mclcoı1 ı.cın 123 ta 

kım elbise mutınmm<m bedel ~den 
Ü ne est.e.r ve ıı:ıtr mıısranan ENwttt; 

tararlJ'ldnrı Vertıccdct.lr. 00 ll:rncicZ'1 m U 

tun«lc a.tt olme.k Qzorc d:!k19I ıı.cık ete 

6ll'lme SUretl.yJıe lhıı.kı ~.ktir. 

. 

. 

1) 1hn.ıe 14.·12.19-12 pazartAWI gtın.ll 
mıat 11 dıe rektörlük b1rıasuıdak1 mQ . 

1 
~ ~ ~ ,_ıtaarit· ı lira ağır para cez.'l.Sıyle 
br. yetine • e 16 gün mllddetle 

21 llıhvald!:nt toninıı.t ri:rAo 7,5 tur. nııı kapatılması~ bu müdılt 
~ - daha tamı 1r.nhıwt al • tında suçlunun tican ttt n 
m8'c ~ Eıwt.ltAI dınlre müdUr • ve mağaza sahibi Cenap An' 
Ml(!Qne m<h·acllılltlan. (10319) &v.7 teselsllcn mesullyetin"e v~ 

yediemin olarak teslim eılıle 

Jandarma 

Domates salçası alınacak 
Jandarma Sa. Al. Ko. Başkanlı· 

ğı.ndan: 

t 
lı 

Muhafız jandarma taburu ihtiyacı 
ç!n 1500 kilo domates sal(.'8.Sl PRZ:l.r
kla satın alınacaktır. 

] 

lı 

Ta.Jipl<?nn ellerindeki nümun<.>~rly
e blrll:kte 7. 12. 942 ııazartesı günü 

saat onda jandarma genel komutan· 
k binıısı dahılindekl komisyonumu-

za müracaatları. (10454> 6571 

lo 750 gram sllt bedelinin 
resine ve hüküm hUlisa.sını 
rafı mahkuma alt olmak uzerf 
ııir ve iUnına dair verilrn 23. 
tarihli karann katlleştiği il • 
nur. (10560) 65• 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara Milli Korunma M ~ 

ğinden: 
Muhik sebep olm:ı.ksızın 

pijam ılıkların beher metreııır. 
kunıştan satışa arzetmck sıırf 
Milli Konınnıa K. na muha e 

Askerlik İıtJerı· suçlu Aııkara'da Anafartalar 
~ desi 1 6 No. lu Üçer mağaf.3 

ÇAGRI tezgll.htar ve Anafartal r CS 
Şekerciler ııokak 12 No. lu \o kara 

ğındCfl : 
Ar.kerlik Dair~.si Reisli- mukim Hacı Mehmet oğlu 

1
!)j 

Betime.n hakkında Ankara Ml 
mahkemesiııde yapılan dııru;! 
suçu sabıt olduğundan Milll 1'· 

t 

1 

Ereğli iıletmesincle !en mcınunı 
iken sıhhi durumu dolayısiyle vazl
f esinden ayrıldığı anla,,ılan yeclek 
op teğmen «616 Bekir Vecihi 

Divitc;i'nln acele 9412 sayiyle şube
mlr.e vey.i buhmclıığu yerin asker -
ik eııbesine lüzumu müracaatı ilAn 

olunur. (10517) 6550 

ÇAGRI 
Ankara 

den: 
Askerlik Dalresi Reisliğin-

1 

$ 

Dem!.ryoUannda istasyon ŞPJi iken 
bu vazifeden amlan yı>dek demiryo
u teğmen 15518 kayıt No. lu Bahat· 

tin Canbakan'ın acele 10871 !layı Ue 
ubcrnız."' '""Ya bulun<iuğu yerin a.cı

kerlik şubesine lü:ı:umu mümcaatı 
1 lan olunur. (10518) 6549 

Milli Korunma M. U. 
Mahkumiyet ilam 

Ankara Mılli Korunma Mtiddelu· 
mumllığlnden: 

Fazla fl:>nU11 gazoz ve meyva özü 
sat.maktan sucıu Arıkara'<la llankalar 
caddcsınde 230 No.lu Ha.san Ecuı de· 
posu şubesi memuru Ali Rıza oğlu 
317 doğumlu Cevat Ek.siz hakkında 
Ankara Milli Korunma mahkemesın· 
de yapılan duru madıı. suçu sabıt ol
<luf;umlan Milli Korunma kanunun 
31, 59-3 ve 63 Uncü madd<.>leri muci
bince 5 lira agır para cezaslyle mah· 
kt:'ımıyet1ne ve 7 gun mliddı'Ue dük· 
kAnımn kapatılmasına ve bu müddet 
zarfında suclunun ticaretten men ne 
•e T.c.K. nun 36 ıncı maddesi mucı\ 

'hince iki şişe mcyva öz.ti ve gazozu· 
nun müsaderesine ve hüküm hullısa
sıı1ın masrafı mahkOma alt olmak ti· 
zere nC$1r ve Hll.nına dair verilen 
23. 7. 942 tarihli karann katilcşU(ti 
lan olunur. 005rı3> 6575 i 

Mahkumiyet ilam 
Ankara Mllll Korunma Mtiddclu· 

mumlllf:lnocn: 
Me\"cut domates! satıştan lnıtına 

1 
1 

etm<.>kten suçlu Ankara'da Yenlhalde 
32 No.dn sebzeci ve Alundağ mahal· 
esi 676 .No.lu ev<ie mukim Musa o~
u 315 doğumlu İsmail Er hak'kındn 

Ankara 1\11111 Korunma mahkemesin· 
de yapılan duruşmada su<;u sa:blt ol· 
clufcundan MllJI Korunma K. nun 32, 
59-3 ve 63 üneü maddesine tevfikan 
5 lira eğlr Para C€'Z8.Slyl.- mahkıiml
Yetine ve 7 gün müddetle dOkkA.nının 
ko.ı>a.tılmasına bu mOddet zarfında 
rıu~ıunun tlcnretU.n meni~ ve su<;a 
meovzu teşkil ~ domatP.Slenn mU
ııa<l er<:ıs!ne ve h U k O.m hu 1 A..'lllSl.nm 
masrafı mnhkQma oıtt olmi\k Ozere 
neşir ve 11Anına d11.lr verlleı 26. 7. 942 
tarihij ıkarann katileşt.141 ııtın olunur. 

<10565) 6573 

Mahkumiyet ilam 
Ankara Mllll Koınmma MÜddclunw • 

mil1ıtlnden : 

Fazla t1Yatla lnnı""1nı clk'l.ırı ıııı.tmnk· 
Um rı~ru Ankara'd::l llncı<toil;an matını • 
lesi TOIS>('U!ar ftOkak ~-4 Rllyılı ı-vde mu
kl!ll ve İstanbul Pasta Sıı!onu lal~unn -
da sanayt enltnk ~ No.h dü'lckA.ntla tıo. 
)'l\CI SU~en otıu :nı ~1'1.ı AtımM 

~ hııldcında Anlmnl M\111 Konmmtı 
Mnhk~Me ~lfln ıtunt1111'Nldl!l sucu 
~ oı.tulhmdıın 1-nlll Korunma 1Kıınu. 
trunun 32 nd mıı•l<f(!f'll cteHll<!'tb'le 1'9-3 
ve 63 tıncü m~ muc'Ubtnoo 5 J1"l il· 
tır para ~ mnhlctlmtırettne. 7 
gün m{J(Metle <itı'lckllnmın l<aPRt.tlmrunna 
ve bu mQ<kıt zn.rfında ıruçhmun tioırct • 
t~ m~"tne ve ııuc m('VZU'U 11 k1 tu ct
lA.nm 7.nptı mttsnrl~ne ve h küm hO· 
~<ınmnın masmt'l mahkilma att olmnk 
üzere ~ır v<" f!Anına dair V<'rilcn ::ıo.s. 

1912 tRrllıl1 kararın laıUlcııU~ 11.'l.n o 
nur. (10662) 

Mahkumiyet ilam 
Ankara Milli Korı;nma M. U. li. 

ğlnden: 
DllkkAnında mevcut slitil satmak 

tan imtina etmekten suçlu Cebeci 
Yazgan sokak 29 No. ela mukim ve 
Bankalar cacldesi Kavaldıder.., 27 
No. lu süt mağazası satıı memuru 
Mehmet oğlu 306 do~mlu RUstem 
Vidinli hakkında Ankara Milli Ko.. 
nınma mıı.hk<"mesinde yapılan du _ 
ruşma sonunda suçu sabit olduğUn _ 
dan Milli Korunma K. nıın 32, 59.3 
ve 63 UncU maddeleri mucibince 10 

nun 32 inci nıncldesi ıldAlctiylc 
ve 63 Uncil madıleleri mucltılııCl 
lira nt"ır para ccz:ısiyle mahlW c 
tine ve l:l gUn müddetle maA' it tn 
nın kapatJlmaııına v.~ bu JU 
zarfınıla suçlunun ticaretten nıf! 
ne ve kumaş bakiyesi olarak 
emin sı!atlylc m!l.ğaza sahibi~ 
lim edilen bir metre 65 santıın 
maşın m'llsadert-slnc ve 63 
madde mucibırıce mağaza 
Mehmet Üçerin malen ve müt 
silen mesuliyetine ve hllküın 
lisaırının masrnfı mahkuma ait 
mak Uzere ilinın:ı dair verilen • 
8. 942 tarihli kararın katlleştiA"\.-.ı:. l 
lan olunur. (10561) ~ 

Mahkumiyet ilfuu 
Ankara Mtlli Korunma M. U. 

ğıııden: 
Mevcut pirinci satışa ar.zctrne 

mekteıı suçlu Aııkam istasyon 
hamal ve Ankara İçhisar Bıı.ş 
aokak 16 No. lıı evde mukim yu: 
oğlu 341 doğumlu Ahmet Ar' 
hakkında Ankara Milli Koruıı 
mahkemesıntlc yapılan dunışn 'ı; 
mıçu sabıt olduğundan MiJli J{. 
nun 32, 59.3 ve G3 ve T. C. K ıı ti 
55 jncı maddelerine tevfikan 4 lı 
ağır para cezasiyle mahkiımlyctı 
ve hüküm hülı'\.sasının masrafı rn 1 
kuma alt olmak üzere ilanına v_: .. 
gün müddetle clUkkinın kapatılı•~. 
sına ve bu mlicldet zarfında suç! , 
rnın ticarettrıı merı'inc ve suça ı1l 
zu teşkil eden pirincin mlisaclere ; 
sine ve 62 inci ııııı<bdc mucıbl c 
mal &3.hibi Mehmet Öz.ı:i}mUş'"s 
makn mesuliyetine dair verilen l 
11. 942 tarihli kararın katileşti 
llll.n olunur • ı(10564) 6574 

1111111111111111111111111111111111•! - , - . , 
§ Dr. Niyazi ismet Gözcü § - , 
: Anafart."llar Kon)'3 sokak No. ~ 
_ 14 Salti Franko 11P3rıtm:uı kat ı. , 
: Pu.artesi, çarşamba ~ cumarıcsİ ~ = günleri sa:ı: 16 • 19 arasında .._ ::: 
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Kamyon ve araba 

lôstiği satılacak 

knmy.m 10e nnıln l!lstiğl. 

zarf usulfilb"l<• ııatı'lru'.ı.ktlT. 
TnHplcrln mab 5?01"0\<'k WıcYC be!" 

ıısaı 8.ao d:m l2 Y<ı ar ~ 
nmtınr &<.-.fl!lc:tne ~ -
ıncl<Urplarmm 25-1.1942 bıdaC 

Mamnk"ta F'1br!ka ~ 
ımııd 6ltm ohınur. 

Satılık kürkler 
Aı: kullanılmış (AO)"Onuıc) bir 

manto ile )'etlİ iyi ciru; hl• rön:tr 
,\rjance ıccle s.-ıtılıkttr. Her Pnı 
saat 12 : l'i arasında 6676 ,..a mü
nıcaaı. 

(5 1lkkanun 1942) 
07 ~~ Progrnm W? mcmıc1oot 

07"32 Vüeudllm-Oztı calı.stınıı.ı· 
07 40 AJııııs h:ı.bcrlıcrt 

07.55 

08.30 Müzlk: Scntorulc: progmm (Pl.) 

13.30 Program ve mcm 1clrot saat M'llft 

lS.33 Müzik: '.l'lirkre Pl.'ıkla.r 
18 4S A ıı.rıı; h.'tbcr!en 

~nım or:tum.. Ne oturdU hlC uYAn· 

k oımıısaYdı· -------------~----~--~~~~~~~~~-----~~~~~~~--~~ 
14 00 .M\17.lk: Ril't1.'!!.'t.1~mhw' lkıfıdOOlll 

(Şef: llı.cııı.n Künccı") : 

;onnı b!rden : 
_ Ala.YlnlZ ne z.a.ıruın hareket ede • 

d!Y ııonıu. 
ııattnya • Peneınbe)IC sanının. 

) ~ blr k lktık ~ld.1. Yatal!ın 

n.na tııserok: 
~ _ Slız1 0 kadar eok anyacıııtız tc1. 

KORKU 
Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 23 

- hi>;m .•• Çok i>İ>im ..• Tete-kkür e
de.rim... Buyurun ısrcdiğinizi sorun •• 

- Siz Death'ın kim olduğunu bili)or 
musunuz? 

Marilyn'in gözleri Adeta dehşetle açıl· 
dı· 

:_ Sö> li)eıncm bumı •.. Ne olur israr 
ctme);n .. Yani .• Şe) •• JC>'·- ben •• 

- Peki peki.. Üzulnıeyin Bayıın Ken· 
ton •• Miısaade t.-ders"'!iz si~e. başka . -~ı~ 
ŞC)' sora>ım .• Dcath sıze, Mn SC'lidıgını 

50> ledi mi? Bunu .slıylcmckre hiç bir 

m hzur )Ok.. " • 
Marilyn bir an tercddudettı sonra b:ı· 

şi} le cvcı m1na ımı gelen bir i~arcı yap-

tı. d s . b"" Ben'in yüzü gülü)'Or u.. tcve ı~ u-
ük bir h:ı)·rctle bir .'JCDÇ kıza hır de 

~kn'c h.'lkı)or •. iki inin }ÜZıindco bir 
şe)•lcr anbmıtıı. çıılısı)ord.u.; Ben: 

-ı Evet, dedi. Tahmınımde aldan • 
mam15ım •• Bu~ elimdeki delilleri tamam· 
lı>or. Şimdi kalkın Ba)an Kenıon. Şap • 
kanızJa mantonuzu alın. Beraber. Scotland 
Yard'a ı;ıdcceğiz. Orada tanıanıı)lc em • 
niyette olursunuz. Dcath'tan korkmanıza 
sebep kalmaı.. 

- Ama orada da size bir )QY $Öy]İ}e
miyeccğinı .. Sonra )eni cinayetle.re SC"be· 
bi)et veririm .. Stcııc de gelecek mi? 

- ı:veı, o da gdecek •• Haydi ~imdi 
beni dinlı..-yin Baran Kentoıı" Siz.i ıemin 
ederim ki artık korkmanıza mahal yok .. 
l>eaıh size hiç bir ,ey yapamaz.. 

- Ama Stcve'e.-
- Hayır canım.. Ona da hir şey 

)'llpma,ına mc><lan \icrnıi)cı..cğiz .. F.h •• Ço
cuklar arttk sizi 11..-brik edc)-im bari •• Ne 
zaman e"\0leniyorsunuz?-

Sıeve ona CC\"ilP '\ermedi. 7.ınni "1 
anda tamaıniyle Death'la mcşguldıi.. De
arh, Marilyn"c onu sc~diğini s(iylemiııi .• 
Bu, genç kızın telaıını, ve Sıeve'in öldü· 
rulmesindcn lmrkmasını izah edi)'Ordu .. 
Fakat Ben, ncrı..'<len Dcıııh'ın Maril>n"i 
sc'lidiğiıü tahmin cımiş olabilirdi? 

- Ben .. di)e 'onlu .. Yoksa siz Oe
ath'ın kim olduğunu biliyor musunuz! 

- fa et.. bili> orum .. 
Bu wleri işiıincc Sıeve'in hinlcıı s:a· 

zcıccilik damarları kahırdı. 
- Ne havadıs! .. diye hay4:ırdı. "De

arh'ın kim olduğu anlaşıldı .. " haşlıjiiy. 

le en &}ağı d&t •Ütun f.Ul >:azarım •• 

E~~kıör Bendilow'Ja bir mülP.kat.. Se. 
vunh yıldız Marilyn Kcnton'Ja bir mü • 
lilııt •. Ne mük<'mmel !. Ne mükemmel! .• 

- O kadar tcliı etmC) in Sıevc.. Si
ze Death"ın kim olduğunu biliyorum d 
~m- ~mıı onun kim olduğunu şi7e !İ.'Yy ~ 
lıyect'ğım demedim ki.. 

- Söyli>emiyecek mısiniz kim oldu 
ğu~?_ • 

- sı.ra•ı gelince Stl!\'e •• Onu yakala. 
?1~d~~ kını ol<fuğunu mC)dana V\Jrmak 
ışımızı bo1ar •• Hem üzerimize hü ~k bi 
t~ılikC)i diveı etmiş, hem de oı:, eli: 
mızden kaçmasını temin etmiş oluruı. 

-. Doğru.. Hakkınız var .. Fakat i~ . 
ı~rscntz gazeteye hi r şey Jill.Zmam" Onun 
kım olduğunu ban:ı da söylem .. 
niz ?.. n JlllSt • 

- Simdilik SÖ} lem~ d.:th:ı ıyı 
H h ~· .. 

em, 1>~ı .• Burada boşuna gevezelik • 
terle vnl.;it gcçiriyoru1_ Iluırlanın da ar
tık Sroıland Yard'a gidelim. 

Steve, Marilyn'e d.1nerek: 
- _Nuılsınız 'ICVgilim .• diye ı.ordu •. 

Fcn:ılı~ımz tamarııiyle grçti mi? •. Scot . 
land 'arıl'ıı kadAr gidehilecek mİ•İn1z? 

- Teşt'kkür ederim .• Tnmamivlt! İ}'İ· 
leştim artık Sıeve.. Simdi hnırlanınm 
ben •• 

Ve }'andaki odaya ~çti .. 
StC\·e, oranın dıı koridora ııçıl:rn bir 

karısı nlcluiunu hıııırladı ve içerİ}c ıc1<· 
rnr bir kim enin girme i ihıi.nalinİ du· 
ıünerek dı arıyı göılcmiye çıktı .• 

Ben, odada yıılm7 kalınca, Sıcve'io 
ıömincnin içinde huluğu kağıdı bir ke
re dah11 gözden geçirdi soma odayı ba)· 
tan ıı.pğı tetkik * 

Halııun üzerinde birçok ayak izleri 
görünüyordu. t'akaı bunlar o kadar ~iri· 
birine kanşmı$ıı ki onlart ayınk<k;_bil • 
mck imkins11dı. Hem :aten buna liı~ 
da yoktu. Ben'i.n, Dcaıh"ı.n kim oldujtun· 
da anık ,üphcsi kalmamıştı. Birkaç saıaı 
sonra bir tC'\idr tC2.keresi çıkartacak ~ 
ha -dudu --1--•---ak ~n ~ıere_ gı· 

~ ,,............. k UZtHl ırur • 
riş«dcti... Ele g~m.esi .artı kadır işini 
mezdi her halde •• Şımdıye bil 
güçleştiren, Dcadı"ın Um ldu.ğuoU • 

memesiydi. in<'C :Acndilow, 
Scotland Yard'ıı gel lc.atd" odasın• 

Sıcve'lc Maril)"fl'i d_·~~- ~rl,oor 
çıkardı. Genç kı2 h~-· 

dtL Ben ona: Jbyan Kenroo 
- Siz bira:r. oturunuz . . 'ar Ben 

d _.r. "- • burada 1>ir112 ışım • 
<.-ut. ucıuın. İl'lU' dinlcnirsini1 • .Rı· 

meşgulken ız ık b • . • . .L • mvııunın yantna gı • ..,.. 
razdan komıser ~ tdu""• gibi anlatır • 
riz orada her IC>"1 0 "w 
sınız.. 

- 1<m:ı- - ıoo··· ......... - Size evvelce de. soy • :gım • .,;wı 
ile. • de emnı)ett"'ınn.. Kımııe

bunı~~-~: za mahal yok •• lla)'di pı • 
den konu•~' n· !-..., 

otunın Ba)ııtl ~~ton.. ın <:ll<llK• 
nıya -rcceksin.ız nasıl ~ruz 
ten sonra. ı;o 
artııoık.. 

Ben ~ lcuı onırtıUktan sonra tma· 

sa~ınııı ·~ınıı -~i~ lEvv~~ d~r 
dcft<'.TC ka~ttı~~ "<_'f a.r:_·lad Bi r ı . 
kıttle güzden gcçırmı}"C .,... ı. r müd-
det <öont: 

_ Simdi tamam anık, diyerek ayağıı 
kJıfkn. Kıt.~ını açtı, icindm Bay Vcx • 
rıer"in De:ıth'a verilmek üzere l.:c 11<lı<ıne 
,~ eıniii ~ tomıuım ~ Zile 

ha'4lntk hir memur çağırdı. Gelen ad:uruı 
para paketini vererek: 

- Bunu emanet eşyalann yanına ko
y:u-sınıı •. dedi, ve misafirlerine dönerek. 

- Ha.)d.i, dedi. Bay Bcrgıus'uıı c>d:t: 
5tna gidelim aruk •. 

Oda.sına girdikleri ,.a.man n __ u;us • • ha l ncr,.. gıı. 

mrdıye H11lr an~~;~u. !ien i gorünce şa • 
şı ı.. " e mı~ırlerınin kim olduGunu 
oğrenınce hfisbürun hayreıi arttı: • 

- Bu)'Urunuz Da>-an Kenton B 
nınuz Bay Corbyn.. Bir em · · •· • uyu, 
dı efcnd" > Yok . . rınız mı var-

ım sa ycnı hır havadis mi> 
8aı ~ SÖ7.unij yarıda keserek: • 

- Sıze Ô)Je bir havadis geıird" k" 
Tom., diy Ufa kuışu öı.:.. . ım ı 

kala k • l'ii 1 t'nınce şaşı • 
np aı. sınıı.. Haydi sizi fazla k 
ta b rakmadan SOylİycyi h • mera • 
ışı k m arı... lleath 

anı· sona erdi sayılır Büt"' L-•· 
kati $1mdı 5"-__ _,_ . . " un '""'ı · 

6""'11CCac; \1 nu.. 
- Ne diyol'<\ınuz n._ > f 
buna> D """· ·· 113nayım mı - • eııth'ın kim olduX..·- nih 

)"et öircmbildinU. dernek ki?:wıu a • 

Bttgius :inıtn.rıı ı )'an - 1 
ve"e bir Mariı • goı erle bi.r Stc-

Yll e bakıyor h.ıkikııtl 
rcbiimiye ı;alıaı>"Ofdu... · se· 

Ben gülerek: 

- yok canım Sıand 
Ne Bayan Kenıon' ığmız gıbi değil. 
• un ne: de Ba Com 
ın Death'la hiç bir aı·k 1 Y Yn· 
ılikaJan yok dedimo;c ~ ~:ieYok .. Yani 
iiller •• Yalnız Bayan K !>t Deadt de
kim oldufunu bili-.- d~on Dcath'ın 

'"'•• Csıl nıi Ba 
Kemon?. Burada anık ~ yan 
ınadan her Je)'i alduğ.ı . • •. • icoı:'< • 
\İniz.. gibi llöyÜycbılir-

l ll.oulıı Gamıe: M rs. 
2) Boul(oa: Şlmsef;: ~ 
3) Cltı . Wdor: ~ ~rQ, 

4) I.eoncavtıllo: PnJ;yaQO ~ -
d:ı.n f antcz1. 

14 30 Ankara oontxdıar at ~ 
tnlun1nler4. 

1440 
15.00 T<'ll1811· "Şu Patnvntsrzm 

nı doihı.ı buluyor m\JfJUnuı:!., 
15.30 Rıyııecı cumhur FIAmlQf\ ~ 

tnılfl konserfntn !){>vlct ~ • 

va.tuvar eaJon l'lt'. n :ntıAtkm ~ 
rı 

ıs oo Prognım ""' rıwm1dret mm. l!"8ft 
ıs.o:ı MOzBc: ~-o D:ll'lfl Oıttcstmııt : 

Rum'ba w. K gn.l.nr pn:ıgram1: 
(Şef t 'Est"!nırtn ). 

18 4!§ ruuıyo ~ ımı bft 

19 30 l\H:mfo'ktt sruı.t ıcyun ve (lj{lll8 'hft,o 

\x'rlt!M 
l!l 45 ~t 10 da'kikn. 
19&5 MO ·: Fas 1 h~ı:-t.1 
20 .15 Rnılyo <'.azct<"St 
20.4.'S MOzfk: $lıı1cı V<' tOrldll~ 
21.00 Kon~n <Kend!mlzl tamynluM. 
21.15 l\f ü 1k: T> n1eytc.1 cltlel1. 
21 45 KonU$'1RR: (MC!<'k>klor lkonUŞ\eynM 
22 00 MUT.llt: Rn<tvo Snlon Oı1ccst~ 

(~f: NeMp A6'1cın) : 

l > E. Gtl!M.: İSPlln)'ll hMırı:ı..11. 
~> G. ~: ''Nottumö'' 
3) Brahnıs: Mncar d:ı.rnn. No it 

4) M:ırt1n Uhl: E. Kalmıın'm 0-
d:ışfiınıt\n operetinden potpurd.. 

22 30 l\f('llJl)('!kct snnt ayarı, a.ınns hnbof
lerl ve 'borı;aJ:u-. 

224"i 

22.50 Yannki Pt"Oı;:rom vıe ~ 



3150 Sa. AJ. Kom. dan 

•e Boyabat ta bulunan bir
Uıtıyacı ıçın kape.b ııarf 

la 000 k lo aıtır eti kavur-
talıp çıkmadığından ıkincı 
.... ~~nulmUJtur. Beher ki
---.qtan muhammen bedeli 
a ilk temınatı 364~ liradır. 

12 12. 942 cumarteai 
t 10 da olup ıartn&meaı 

k ınıeyoııda görulebılir. la-
•eeaık ve temlnatlarlyle 

llıaıe aaatlnden bır saat ev
tlan. 

(10312) 6347 

er sabunu alınacak 
L•. Amlrhği Sa. AJ. Ko • 
&ıı : 

ıı':_er ıabunu. miktarı 15 ton, 

Ye mlktan yukanda )'Ullı 
haarlıkla alınacaktır. Puar

eaı 7-12-1942 ailnll uat 14 
..._ !•Pılacaktır. Kati temına
"-Jelının yüzde on tıqldlr. 

6 ce alınır. Evat ve prt
SUn komıayonrla ırörWebllır. 

muayyen ırUn ve saatte 
~~ dıter vesıkalarlyle bır • 
-ayoncı. bulunmaları. 

(10218) 82'1 

Odun alınacak 
Ganmorıu Sa. Al. Ko. dan: 
8anıbonu için 684 ton. Glll· 

iıçin 340 ton odun alı· 
• Tahmin bedeli .MüAa sar
icin 13680, GWlilk samtzonu 

liradır. Alınaıcak odunlann 
teellın edll~eri mahal 

-.·-... e yazahdır. Şart.namele!' 
Sa. Al. Ko. da AnJ<ara ve la
ı... Aml.rlltfnden parasız alı

....:_ l!kautme kapalı zart uauıo 
ı:-. 21-12-942 pazm1A!llll C(lnQ ... 

~~k~~~~ 
~ Ura, GO&lük gamU.onu tein 
~· _Tekltt mektuplan 21-12· 
~ süıUl saat 13,30 a ka· 
:-.... alma komisyonunda mak • 
~lılrıde verll,. olacaktır. 

n 4. maddesmdekt isten!· 
'"'l~lılıı.,.::: ar muvakkat teminatın 

zarf lıceriıdnde konulacak· 
(10053) 6259 

~zak ve eşya nakliyatı 
_, ..... &'154 8L Al. Kan. dlıll ı 

~ - Clııre .=:, fal 
.. _,. naJdt -...- arfla elılınt· 
iDunolmUIWI'. !bakwl 'I. 12. M2 

..._ 8UınQ -ı 16 da l'llPaJacııılr • 

-- ton kil<ımetı'e "'*' 60 kunae 
..._m edıtlrı*Ur. eu nıııldl 111 

bir ... tye lbaJe edllobUecletı 

- tondan aeatı olmamıılr Ozenı 
,.._ da 'ftrilıebllecck. ıa te-
4Uı8 ıtraııtır. :tlltA!ldlk.-ı1 2490 •• 

.......... t&rttatı ~ tA!lcW 

"'-.t mektupl&nm aat 15 • im· 

~ Aa. sa. AL ıcıım. - ver-
U00'19> 8123 

...__ Odun alınacak 
----- Aa. ....... Kam. .. ı ~ -* ...,.... .. 81. maddell mu-

' 100 tan odun kapelı ur.r 1191110 
..._:'«!rtt, ~ lwnuJmuotur. Qdunwı s:._ ...... 111 muhammen bedıelA 4 
.... . at t.emtnab 900 ıınıcw. ı:.. 

~ yaabdu'. eanwna ııo-
1'. ~, MQnıalıama 10. 

~ ...... sOnO ... ııt tıe 1111): 

...... ~tındMI ~ 

......: ..... -.ttaı '* .... evvel ilk 
~ w btlvtıretlerine atıl evrakı lto
~ wwwıaa1ıeı1, <10Ull2> 61!IO 

Sığır eti alınacak -.!:: Pa 830 Sa: Al. Ko. dan: YMlil· 

~ ..... - :I0.000 ... 8llU' eti 
~ art umUl ile utJl1 alın"*'· 
..:_ ~wı ma.....,.men ~ab 100 
~ur. ttk temtnatı :mo )lredlr, 
~ J11U8.Y7eD sQn ve a&Mte 
~ MceleriYle blrlitte .kanuni 

~
L.-ut ve ka.palı zarflannı lhaledeD 

llllıt eYVel Ko. na vermeleri iha· 
17 12-9'2 aaat 16 da Ko. da 

. Şart.namelen U&n mer
llt: koml8yonlarda aörülebl· 

(10375) 6'71 

Sebze alınacak 
~u merkez Sa, Al. Ko. dan: 

..::~n-'da ailnlllk htlyaca aöre 

....._- lllrtb'le 60 uıo lapanak 150 wo 
::"' ... eo t4ll lahlına ~ ıarfla 
~konulmuştur . .Mutıammen 
~ Jçenatın 15000 lira pırıuıa.ıuıı 
:vuuo Ura lılııMDarwl 10200 lira olup 
~ *kat temlın&U 4010 liradır. Ev
~ v. ~ Gelibolu merkez 
a.1 .. ~ Ko. da a6rilleıbWr. ltıalesl 
.. ~9'2 çaı"llllJlba sUnil aaet 16 da 
;:!,:.~ )'&&)llacaıktır. Tallpleriıı Uıale 
~ bir aaıat evveun. kadar 
~ _. kanunun ı..tedlil v.aikle 
'- te tekhf mektuplannı komlS)'O-
~ (10080) 6122 

l.aııana ve pırasa alınacak 
' 4& POA 1010 Sa. AL Kom, dan 

Çekmece 
....__ komı.yonda mevcut evaaf ve prt
~-dalullade 60 1oa lahna 60 ton 
[~ kapalı zıarf usul yle satın a
~tar. Lalınanın teminatı 6156 llra 
~m 125 hradır. Ekalltme 11. 
- HZ Mat 16 da Hotdere köylln
~ komlayonda yapıacakur. ts
t.ldtıerla teklif mektuplarını meskBr 
~!• aaatten bir aaat evvel ko
~ırona vermeleri 

00309> aaa 
Süt alınacak 

.. ,tanakkale Garnl11on Sa. AL Ko • 
"'"111 undan ı 

1_ İbtıyaç ıçln 30000 kilo .Ut kapa. 
11 &art aaullyle alınacaktır. tbaleal 
14..12.1942 pertembe gtıntl saat 11 de !°'11 da yapılacaktır. Muhammen fi. 
'•tı 62 kurut tutan 15800 lira mu • 
~kat temınat 1170 liradır. Evaaf 
l>e tartlan her giln komisyonda SÖ • 
rtll .. bıJ r fateklılerin ıhale ır{hlll ko
"'-1onda bulunmalan. (10268) 6280 

Sığır eti alınacak 
Aa ~ 5UO Sa. AL KDm.dım : 
bıtne tein kacıah zarfJa 40 ton • -

... ett at-caktır. ..,.. 25-12-1942 
eı.n. l'GnG eaat 14 ... JCurtunlıU naJıtıre. 
""4ıe yapılllcakt.11'. llk tanin&U ıııoo 11· 
"'4ır (105:1.2) 6592 

Sığır eti alınacak 
Oanaldtale Gamtzıon Sa. AL Kom.dan: 
ı.12 1942 sUnG puarlılt olan 40 torı 

11tır etin• ta tp cılcmACbtmdan telcrar 
12 UM2 sünO aaa& ı& te paııa111kla 

._ edl~ T\ıt.n 40 000 Hra olUP 
ır.u t..ınMı eooo ıaradlr. eutlM'I 1co • 
~ ıtırtlkobtllr t.ltiı:Jlllr1ft lha'le 
~ buıutını&IUL 

~ ,, 

Sığır eti alınacak 
Şiıli Aa. Sa. Al. Kom. danı 
Kapalı :rarf uıruliyle 30 ton 11ğlr 

eti alınacaktır. Evsaf ve husuai ıart
lan komisyonda görülebilir . .Muvak
kat teminatı 2138 liradır. bıaleaı 
15. 12. 942 cUnU saat 15 te yapılaca. 
tından isteklilerin ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona müracaat. 
lan. (10308) 6337 

Klordetil alınacak 
M. ll. V., No. lu Sa. AL Kom 

dan İstanbul: 
20000 adet 50 a-ramJık Klordetll 

pazarlıkla satın almacaktır Pazarlı
ğı 8. 12. 942 sah günü aaat 16.30 
da Salı Pazarında M. M. V. 4 No 
lu aatın alma Kom da yapılacaktır. 

Şartnamesi her JtÜn komoayonda 
görUlUr. İsteklilerin 3000 liralık 
kati temiaatlarlle beraber Kom. a 
ıelmeleri. 

(1°'59) 652' 

Kerzülül sadık dissu 
alınacak 

Tophane l\Uıl..V, 4 No.ı.u Satm Alma 
Kom1ayommdan: 

:;ıoooo kilo Kerzu'lıW Sadık nı.u pazar
llkla 8. 12. 942 aalı ırünü ııu.t ~ te ı.
tanbUl'ıta kom'->'Onda alınaca.lrtJr. 1li< 
temıııMı 1800 Uradır. 

(10460) 6325 

Beyaz peynir alınacak 
As. POL 920 Sa. Al. Kom. dan la

t.anbul 
L 12. 942 tarl:hınde pazarlıkla mil· 

nakMUı ilı\n olunan 50.000 llralık 
beyaz peynire talip cıkmadıtından 
tekrar pazarlıkla münakasaya konul
m119tur. Evsaf ve hususi eartıan 
Kom. da ır6ıilleb lir. B r ldloeunun 
muhammen fJyau 130 kuruttur. 
50.000 llralık beyaz peynir toptan blr 
iatekllye ltıale edllebllccdi ıılbi en 
u yanama talip tıktığı takdirde de· 
ihale ed leıblllr. !halesi 11. 12. 942 cu
ma günü saat 10 da yapılacatından 
letekl lerln katt temlnatlariyle Har
btye'de Yd. Sb. Ok. da AL Pos. 920 
S.. AL Kom. na mOracaatlan. 

(10523) 6591 

Can kurtaran sah alınacak 
M.M.V. 2 No.lu Sa. A:I. Kom. dan 

latan bul 
225 adet can kurtaran aalının 12. 

12. 9'2 cumarteal aüın il saat 11 de 
Kom, da itıalesı yapılacaktır. Ketil 
mucltMce tahmbl ed len bed il 
107298 llra olup ea.rtname ve reelmle
rl her rin komisyonda ır6rilleıb Ur 
veya 537 kun11 mulc.abWinde almabl· 

r. nk teminatı 6614 Ura 90 kurut
tur, Talkı olanlanil kanuni teminat· 
l&rJ)"le blrllkte belli s1ln ve saatte 
komisyona mnracaatlan. 

(1()552) 8S95 

Direk nakliyatı 
Yozgat AL sa. Al. Kom, dan: 
Y01.1rat'ın Akdatmlldeıı .kazalmda.k1 

boylan ' veya 5 metre olan 30.000 
çam dlreti 3,5 llredan ve Peyin na
hiyesindeki 1800 çam dlreti beheri 
1,5 liradan sene Peyin nahıyeslndekl 
634 metre mUt&bı kereste beber met
re mlklıbl 35 llraıdan Yerköy istasyo
nuna nekll ve vuona t.atım ll 1'lnln 
kapalı zarf usu11Yle Jhalesl 23. 12. 942 
çsreamba sUııll ..ı 14 te Yozsat aa
kerl k 1Ubetıinde utın alma komleyo
nunda yaptlacaıkbr. Ll1zumu olan 
872 teneke benzkı We 32 Ue 6 ebadın· 
dak1 on adet tç ve dıl IAlt1k komt.• 
)'onc& verllecekUr. Mukavelealnln .tm· 
zasından sonra 90 1' g{lnQnde nakle
dBmll bulwıacak yağmurlu ve tatil 
gllnle-rl it ~nüne ithal edilmlyecek· 
Ur. Daha .Wel de nakledllebWr. Be
her 15 dnd• btr ftlldedilenln J)llll'8SI 
Yoıııpt'ta Menecl!*tlr, J'M)a taıt.Ult 
için kom1ayondall 1&1'1name Jıatenebi
llr ve ır6rOlebWr. 

(lOM'f) 9!f8I 

Kösele alınacak 
bmar Lv • .Amlrlll'J Se.. AL Kom.dan : 

San l&bUnk* ldi9elıe 5 Ton :i80 Kurut 
San -.bunhık kö9eJıe 5 Ton :i80 Kunı.t 
~ kmele S Ton 800 Kunıt 
Penceli1c köııelıe & Ton 600 KAınıt 
Perıccllk 1 Ö9PJe 5 Ton 800 Xunıt 

BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
GUzel aeali tenöt 

Giuseppe Lugo 
nun musiki dünyasını 

yerinden oynatan bü -
yük film 

SEV BENİ 
Sayın mU,terllcırlmlsin arzu • 

ları tlserlne il&ve olarak 

Günül oyunları 
Ayncaı Büyük c:as orkes -

trası. 

Seanslar: 14,30 • 17.30 Sev 
Beni 16 - 19 ılll GönW O yunla· 
n 21 de Sev Beni. 

Telefon: 629' -

Erkeç eti ve odun alınacak 
lııpana Aııkerlik Oaireaa Sa. Al. 

ı<. ırr: ..an : 
İ&parta asken h&ata:ıe ımn ihti

yacı ulan afağılla cına ve mi.karı ya_ 
zıh erzak ve yakacak ayrı ayrı ıha
Je olunmak uz .. re kapalı zarf usulil 
ile ek ıltmt:ye korımuı ve muhant
ınen mıktar ve fiyatları ve muvak· 
kat temınatları hızalarında göste
rılIIllfUr. 

Bunlara aıt ıartnameler İaparta 
Aakerlık Daıre nde görülebıhr. 

Ek.aıltme 21. 12. 942 pazarteaı 
gUnU ıaat 15 te İspart.a Aııkerllk 
Daıreıı satın alma komısyoounda 
yapılacaktır. 

İateklı olanlaı ııı 2490 sayılı ka
nunda yazılı ııartlara göre muv&k· 
kat teminatları ile tekllf mektupla
rını en son ıhale ııaatınden bır saat 
evvel dairenin satın almll komısyo
nu ba!lkanlıfına vermiı olmalan ve
ya göndermıe bulunmaları lizım -
dır. 

Postaöakl gecıkmelerdcn mes -
uliyet kabul f'dılmez. 

Cinsi erkeı eti mıktarı 20.000 ki
lo fiyatı 80 Kr. Tutarı 16 000 lira 
muvakkat teminatı 1200 lıra. 

Cinai odun mıktan 600.000 kilo 
fiyatı 6 Kr. Tutan 30 000 lira mu
vakkat teminatı 2260 lira. 

(10ti66) 6693 
.1111111111111111111111111111111111. - -
§DAKTiLO KURSUs - -5 101 lnct devreai lrayıtlarına 5 
: t>qlanmııtır Bir ayda dtplo.. : 
: loma verılır Tahall aranma&. : 
: Memurlar Kooperatifi ımrııı- : 
: aı No. 3 Telefon ı 37H : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
Kayıp - OnJe oıuoinrtmwn lktnct 

am.ıtındaıı akhtım t.a8dlkrıameml ~ 
Um. Ym1atni alacatımdaD emldıdnift hıllk· 

MiLLi MODAF AA V. 

Pavyan yaptmlacak 
Jıl. JıL Veklletınden : 
247H6 lira 86 kurut ketit bedelli 

Gölcükte iki P&V70ll Dt&M& iti 
9.12.Ht çarpmba stlnl Mat 11 da 
kapalı aart1a ltıa}e edilecektir. İlk 
teminatı 1862f lira H kunıttur. Ke
fl I .e tartnameai projeal lt Ura 88 
lcurut mukııbl1'nde .erilir. İıtekllle
rln itıaledea Uç gGa iJnee llıtaat dal· 
ruiaden ehliyet nalkaa ıılmalan ve 
ihale lf(lnll ıaat 11 e kadar teklif mek
tuplanıu M. M. V. 6 Nt>la Satına1ma 
Ko. Termeleri. ( IOO'l8) 1111 

Erzak almacak 
lıL K. V. 1. No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - ~ dnalf!'l'I )'8Zllı madde

ler pmarlıkla IMln alınacaktır. 
2 - Pmarhlı 5-12-&G stıntl 8Mt 

10 da 7apılacaktır. 
3 - ı.teklUertn heJK sOn ,,. --

te katt teımmllt Ye ntlmurıekmyle 
biri kte komisyona mOracal&l.n. 

Cinai 
Sıtır eU 
Kuyrutu He blTabc:ı koyun eU 
Saman 
Sabun (l~ı 8553 

Eyer sabunu alınacak 
.M. .M. v. den: 
Kom19yonda mevcut 8'YMf ve tart· 

naımealne söre beher ıldloMlna 130 ku
n.ıf fiyat tahmin olunan 1629 kilo e
yer aabwıu 14-12-942 pazartecl ırünü 
aaat ll de ınüteablılt namı hMabına 
acıık ek.ıılltme lıle Mt.m alınacaktır. 
Vermek ı.t.lyenlerln 1572 lira 58 .ku· 
nısllllc ilk teminetlartyle btrWtte ak· 
.Utme s1ln ve ... tinde .M.lıl.V. 2 No.h 
aaıt.ın alma komls)'onwıa selmelert. 
Evsaf ve p.rtnamea1 korniQonda sö-
rllleb Ur. (10107> 8300 

Kolan alınacak 
M. M. Vei<AlıeUnıdea : 
.Ketfırıden Vt!Y& Pıun1*t-n 10 1*l mel· 

re et« ı.Atımı lııolıuM •tm a.bnacat n· 
daa vennek ~ nOn.- ve 
tar1.lannı Jıl. Jıl. v. ~ d&ıre.tne 
venneıert (1016a) 6198 

Malzeme almacak 
Jııl, Jııl, V. den: 
Alatıda cia8 ve mlıktarJan ile mu

hammen bedeli ve ilk tenUınaU&n ya
zılı 4 .kalem ambalAJ maızem.a 7-12-
942 pau.rıesi aunü Mat 15 ı.e .kapalı 
zarf uauUyle eıkaltme ile lstelsllline 
ihale edllece.ktlr. Bunların bel' biri 
ayn ayn taliplere de lıhlııle edYeNllr. 
Nilmuae ve l&l'tll&mee ber ıün &o
miayonda pWebWr. lat.ek1'lenn bel· 
ll ailn ve Aıllltten en • bAr 8M't ön
ceye kadar t.eklil mektuplannl malt· 
bwı karfılıtı An.kaıra'da il. lıl. v. 3 
No. ...un alma komia)'onun& verme-
leri. (10058) 6l<K 

Cin8l KJılo Muh. bedel lUt Te. 

Gallberda 
boya 
Mühllr 
kUJ'IUDll 
Mühllr 

15 

Lira Ura .IQ-, 

T 87 

800 kW'IWl teli 300 
Cembec 
tokM& 1000 500 :n :iO 

mO )'OlııtUr 1 

211J Fanı1t NQır Sığır eti alınacak 
.. llllllllllllllllllllllllllllllllL. 11. 11. V. L Na. Ju SL AL Ko. den: 
: • : ı - OkW ve bMt.anelerln Oıc 117bk 

= STENOGRAFI = lht.lyac ılıçin :iO tGa m'1r ed .luıpaılı : : zarf UAIU üe ıtaa&e.i 9-U-9'2 silnll 
: : ll&at 15 te AnıkaN. LY • .Amlrllil tılDa· 

§ Yazan: Kazım Arar § ~ ~ bedeli 35000 ıwa - -: Blr uda bncll lrıeııcllne ve- : oluD • ten*ıab .:IS .MNıda:r. =J'• mub&bere7l• ötreteo ,...ı .. : ,.:..-.=ı-- -- san~ 
: kolay Sten~ kitabi °* · S 4 - hıUd'l~tn hem sGın w wıt-
- b. Arııu edenlere kitabi Ja • - • A..._..., __ ._. ........ _ 
: san tarafından 2 der• ıc:n:taıa: ten bir ...t eıvYel ,__ -...-·-
- -"at ·1 oktedl : nm malcbUI mWehQlnde kamlalW : ~" en m r. - vermeleri, (10130) 1111 - -: Btlttin Klta'bevlerlnde ba - 5 22 kalem snnr malzemesi 
: lunur. üS-198 - r-
':i ıııııı ııııııııııııııııııııııııııi=' llllıı.llcalt 

M.K.V. den: 
Kayıp - Ankara 1 lncl Ortaokul

dan aldıiım dlıplomamı kaı)'bettlm. 
Yenlelni alacaiımdan hüıkmll :yoktur. 

Cemalettin oı. HQaeytn Hayri 

Y. Mühendis Refik 
Fenmen"in 

Harp Okulu ilati71M'& lolo 21 blem 
apor mabemea.l ıı. ll. M2 auma 
stıntı .. ı l6 te Jmıpa1ı ud ualt1 ek
alltme ile lateklleiee ibUe edileoelrıo 
tlr. 

10 adet ambar yaptırılacak 
JıUl.V.dm: 

30081 .... 90 Jıunll Mllf bedelB Kt
rııldcale de J8 adet ambar ...... ili 14. 

12. 942 puarUlıl -... -- 11 de llllpall 
....ıııa eılmlatmeJl'9 Jr.olıntıUlt,ur. 1lk temt
DMI :rJ:l6 ... 16 JııılnlltQr. Kelif w emft· 
DMDmt :uıo ıı.w,.. bedel mulcııııbMI 'Nli-

lılır. JIGIMndl9 .. ----~ 
Aalıa1 fabr11Wara mıQnııca&tJa eblıb"et 
....... aJmalen .. ihale &'Ollll ...ı 
.10 a lııadıır tekM1 mektuplannı M.1\1.V. 4 

NoJu Sa. Al. Ko. vemıe6eri. 
(10'.l'J&) 62118 

Sicim alınacak 
Jıl. M. Vekl.letJnden : 
Behılr ~ ~ .... ~ talı -

mm dl8ı ~ k'1o amlxLIAJ **'1t '1·12.. 

19G pual'tM rinll -- l6 da pazar -
l*lı&llMaabna~. 

Muhammen bedlıM 1040 ... ol\IP kıaU 
tamneıta J.IMI Jlınlııllır. Ntlm- Ye eM't -
na.mellf hft' 8'0n ıı:om9)'onda •örWıl!lbBtr. 
~ beül sUın w ll8&t.te Anlıara 

il. Jıl. Velr&)9tt 8 :numarek &..Un Alma 
Komtıııpoamla 8ftmeılılri. 

(10445) 6474 

Bina inşaatı 
il. K. VekAletınden ı 
89201 Ura 20 kurut ketlf bedelli 

Kırıkkale'de bina ınıaaı 14-12-1942 
pazarteaı günü saat 1~ te kapalı zarf 
la ihale edılecektır. İlk teminatı 
5710 lıra 06 kuruıtur. Ketlf prtna -
me ve proJeal 446 kurut bedel mu -
kabili verilır. M.Uh~ndıs ve mimar 
olmıyanların askeri fabrikalara mil· 
rac:aaUa ehliyet vesıkaaı almaları ve 
ihale güntl aaat 14 e kadar teklıf 
mektuplannı M il V. ' No.lı Sa. Al 
Ko.na vermelerı. (1022) 6297 

Depo inşaatı 
Jıı( il. VNAletlnden : 
AM&ra el vanrıda Uc adt'ıt clfıpO lınt&a· 

b ka.,_lı zarfla ebUUMye konulmut • 
tur. Keelt IM!dellerl memıuu 14965 ı a 
5 ınııııt olup ilk tA!lmlna tı 1122 Ura 38 
kuruflur. lhalml 14-12-1942 pazartem 
S(mtı -.at 14 w M M. V. 4 No b Sa. Al. 
Kom!ll)'l>Dunda yapılacaktır. Keelt eart • 
name ve proJetıl 75 kunae bede le ko · 
mıayondıı.n aıınablUr- MUwahhlde lıltlb -
küırıdan keellmek Uzere &O teneke ben· 
zllı 1 So ve ı.. dıt llaUk verllt><W tr İl· 
tfttWel1n bu ıee bellMI" .... 11 8000 1:1 • 
rahk bir ın.ut lemA muvaUaJııY'etl• ili· 
t:tmUf olduklanna dair komla.Y<>n& ree • 
mı v.ika ..... ebn4!lerl w ihale tart -
hlndm a.c: son evveMne kadar tNa&t 
d&tııwbıden waaa a.Jmalan ve 2490 aa • 
:rıh anunun ınaddeMl1 ahkAmına t.ev • 
tılmn bazırbyacakl&n t.*Ht mektupla • 
nnı ma&buZ muk~ lha.Je ııUn v• •• 
tinden blT aaa.t evveline kadar :ıromı. • 
:voo relaJılttoe wnn•lert. 

(lo.1116) 6436 

Kazma sapı almacak 
M. Jıı(. Vft<lletlnden : 
Beh• adedine 80 1NNI n:v.ı lıaJı -

mln ectllen 15 000 adlı«. JıazrM .... ko
~ mevcut ~ 911 eımnam.ı 
mudl*ıCe ınUt.Mhhlıt nam w ııe.lıllla 
'I. 1.2. 942 ~ ırOnG -.at 11 de .. 
C'lk e1m11bne 9e aatm ~. Ver
mek ~flllel'ln 3S'1 .... :ıo JNNeauk 
• t.emtnat.ıartıvte blrMlde elmfttme sOn 
.e _.tinde M M. V. 2 No. 11 il&. AL 

Ko. - _.1ıme1ert. J!lv9af ve ...uıameat 
~ ıröı1lıetıa"· 

(1~) 6107 

Şaplı kösele alınacak 
11.11.V. den: 
YapılM puarlllllla talip ollmu

yao ve beher k1109UD& 10 lira ttyat 
tahmin edilen 1600 kilo f&Plı köaele 
ile klloaun& 18 lira ta1uniA edilen 
koromlu 1600 kHo köeele 9. 12. 942 
çar,.ınbıl ıgilntl aaat 16 te puarlıkla 
satın ahnacaktır. Muhammen bedeli 
42.000 Ura olup kati teminatı 6300 
liradır. Şartnameai her «tın komla. 
:yonda sGrtllebllir. Bunlar ayn ayrı 
taliplere de ihale edilebilir. lstekll
leria belli gtln ve 8Utte Ankara'da 
ll,K.V. 8 No.lu atm alma Jtomla
J'OllUDa gelmeleri. (10292) &406 

V antilisyon santraı. 
alınacak 

M.M.V. den: 

Erzak .ı.,aca1r 1 :!111111111111111111 11111111111111~ 
JıUll.V. 1 No. S.. Al. Ko. dlm: : • : 

•1~~::.ı;,=.~ 5 EM U L ZER 5 
2 - .Paızarlıiı 8. 12. 942 aQntl -- 5 5 

15 te Ankara LN. lnWrllii blaUnnda- : : 
.1c1 lıomia)'onda y..,.....akbr. : Çata, t--. bodrum katlan : 

3 - lateJdilerln belli cOn w --- = ne •tnak. 8U depolan eulu = 
te :kati teminat ve numuneleriYle '*'- : .eminlerde, irisli yeraltı bina· : 
Wtte ikomi9yona mOJ'llıC8llÜU'I. : larında suya kar'9l tecrit yal- : 

Cinsi: Ozom pekmezi, ıatıaın. .._ : nıaı : 
oa. ot. aaman. ca7. bOOuM. lnclr. : E M Ü L Z E R : 

(10644) 6590 = = 
: malzemeleri ile k&bılcHr. : 

Tesisat yaptırılacak 
11. il. VekiletiDdea : 
Jıluayy~n sün ve aaatte talibi zu

hur et.miYen Diyarbakırd& söaterl
Lccek yerde bir elektrik teaıu.t.ı tek 
rar kapalı sarfla ekailtmeYe konul· 
mUftur. Keıtıf bedelı 8022 lira 60 
kuruıı olup ılk temınatı 601 lıra 75 
kuruııtur. lhaleaı 28. 12. 942 OU' • 
pmba süntl aaat 11 de 14. M. V. 
4 No. lu Sa. Al. Kom, da yapıla • 
cakbr Ketlf proje ve prtnameai 
her cUn komısyonda görWebllecetl 
g"ıbi 41. kurUI mukabıllnde alınabi
lir. lateklllerln .. prl ikinci auuf 
ehliyetnamelerı ile in1Mt dair~ 
den bu ihaleye jfi rebileceklerine 
dair ve.1ika almaları ve 2490 .,.ılı 
kanunun maddeleri ahkAmın& tev
f ıkan hazırhyaoaklan teklif melt
tuplannı ma.kbua mukabili Jtomlayo 
na verme~n. (10506) 6S8S 

Ankara Vililiti 

Karoser yaptınlacak 
Ankara Vllllllinden : 
1) Nafıa MüdUrlU111ne alt bir a.. 

det Stoda Baker marka kamyon I& -
ıeaıne yaptırılacak karoeer ifinia ir 
balul 14-12-1942 tarıhine raaUıyan 
pazartesı gunll saat 16 te vU&yet dal
mi encUmenıml• yapılmak tlsere a.. 
c;ık ekBıltmeye konulmu tur. 

2) Ketlf beddı 1800 lıra ve m11 -
vakkat temınatı H2 liradır. 

3) lateklllerın muvakJcat teminat 
mektup veya makbu&larlyle Tlcarel 
Oı aaı veınkalannı hamilen yukarıda 
adı ıeç n gün ve saatte encümen re
lalıııne gelmeleri. 

') Bu lif" alt ketlf ve ıartoame)'I 
her gun Nafıa mlldilrlutünde göre
bılecekleri. ( 10192) 8276 

Okul inşaatı 
Ankara Val jlndeft• 
1 .MaKec>ede yeniden 11114 oluna· 

cak 10 denbane mektep binllll ln
taııııtınııı ihaleat 17-12-9'2 tarihine .... 
lı,yan perfE'mbe silnü aut 15 te dai
mi encümende yapı mak üzere kapa
lı zarf uaWlyle ekalltrneye konul· 
mU$tur . 

2 Keşlıf bedeli <345342> lira (60) 
kurue ve muvakkat t.ınlnaıU <17563) 
ra <70> «uruttur. 

3 - lateoklüer n muvaitkat temi· 
natJ mek up v ya makbuıdarlYte ti· 
caret odam vN alanm ve Nafıa Mil· 
dllrllltünden hu lıç n alacllklan fen· 
n1 ehliyet veoMkalanru hamilen yu -
karda yazılı s6nde aMıt 14 de kadar 
teklif meoktupl&nN enc:Qmen re.isHti· 
ne vermeleri. 

4 Bu lee a&t kelli ve emtnmne-
yt her sOn NalıJ MQdilrlütOnde &6-
rebllecekleıt. <lOtO> 6'32 

Sabit dolap yaptınlacak 
Aı*&r&V~ 

1 - ~· btnMllW\ mıuhtelU 
~ )'&1)11'lcUt ...,. dollıl> "'-
... IP'~tıınıllP ....... ....... 
la mllııtıa.n aaıoıM.*lllllt ........ '" han 
heZll" ~ SÖN Jft\tden tamıım • 
dBaı Mllf ~ 14 12 9G tM'lbi
ne ~ ~ .una aMll :ıa ı. 
nafi& lu:ım~ ..... yaplkrıü 
Q2ıere &C"* elmPtml!Jlııe JııonuJrnueWr. 

2 - ıce.tt betleft 9225 ı.tra ve muvak 
kat t.emlnab 681 .. 8fl Jcunıebr. 

a - ı.tektllıııMn muvalılmt tsrımat 
rnetmJp _,. rnelıl>U'&llU1ıle t6c.9nıt oda· 

• ft!dı'alllnlll ve n&fJa aııOdQrtGtondell 
a.Jaeeaııllın .tennt ~ u t>anna h&
ınıı.a ,..,..,._ _. ..c:eı sQıılde aat 

1& w .... .-.un ı.....uttne ~tlan. 
' - Bu ile atl ~ w •CW'ne71 

ber sen ı..ıa ınGdltrtCllQnde ~ 
Cll!lılelt. (10191) ftrtT 

: Bllhaaaı : 
5 Çimento şaplı tecrit • 5 
5 lerde cmülzer F 5 
5 Yekpare bezli elistiki 5 
5 tecritlerde E, 5 
S Bezsiz elastiki tecrit - 5 
5 lerde A. S 
5 Şakuli etistiki tecrit - S 
5 terde C. S - -: malnmeleri tecrit iılerlnde : 
: ayn ayn birer fa)leaerdir Bu : 
: malsemelm tatbik edilecek • : 
: leri 7erlere nnaran uaml ta. : 
: aarnıfla kullanmak• ve uaml S 
: mukavemet elde etl'nf'k ibt aa- -
: amı elde etmif balı nan mU • : 
: eMeMmi& tecrit lflerlnln .,._ S 
: pılmaa h1J8U8Unda mütterile- : 
: rine yardım eder. lsabat : : - -5 Nadir Nail Müessesesi S - -: Tel: 3243 : = -"'111111111111111111111111111111111"' 

ZiRAAT VEKALETi 

Alet alınacak 
zınat Veküeıtl Salta Aml& X..... • 

)"Ol\UllıdMl : 
1) .Kapak _,_ ...-- 115~ ..... 

..-ıare~ ...... ----.. 
den Hol'& - _. .......... .. _..,........... ... ...,....... ....... .. 
dlic. .... -- a!ıırıemlrtr 

2) .f'llıttdedB ~ .......... 
tb'at ... kw'UI "" behen" Uetı9 talımiıl .. 
-- --.ı 418 Jrıunllo her ... ol!llll .... 
~ .... terı*1M 3M6 ....... .. 

nllWI°· 
8) D 9'M~:d-JN2 .......... . 

nll ..- 16 tıe 2*'eM Vdrüı!U ..... ... ,,..,.._....... 
4) ........... Aıılmra'da ..... ...... 

lcüett 8Mnn ..... ırıw ............. . 
tantıul"dll --- )ılödürJClitGnda 2llO ... 
Mil bedel ~ vatllr 5) ~ tıı*llf ,..IJ1etı: ... HN;JIM ___ _ 

ilk taırtnaöan - 2490 9Ul'll ....... 
2 net Ye 6c'l1nel1 ~ ıııllctri? 
walkalarlıt. brHltte bl!l.ll sOID ... 
me•ıaMndenl'*aMll ~....., 
~ -uıe6ıır'-o. (1G278) e8 

~1111111111111111111111111111 -§ Propağanda 1 
- -= -5 Sadri Ertem'in i 
= -= eserinin il. inci cildi 5 
§ ~ti i 
: Kitapcılardu ~ J 

111111111111111111111111111111111" 

Toplanh 
F.anaf Canl1«iled Umumi JUııtllılto 

tinden· 
Temler OPmtyetlnln 71 bk ~ 

tı ve idare hey.ıti lnUtıabl 6. 12. 
pazar cQnU saat 14 te SamMl 
nnchdd Eanal Ceml~ttlerl bln~ 
~acetındaD mellkQr cenQete 
yldı erkek w kadan terzlt rtn muQlt. 
yen olan tıOın ve ıaaatte toplanb)'a 
Uraklerl lln olunur. 

250 Umumi D* 
1111111111111111111111111111111111 ------ Sat.hk lokanta -----

ana 911 mt1ttan ,,...,..... 1'8lldl ıhU· 
:yaç ~ .ım &ımaıcaktır. Pazal"· 
b'k ve lhale9I 2S-12·19G tar9*ıde ab 
s0nü u.at 14.30 da KJllada b:mir Lv. 
Amlrlll'J sa. Al. Kom dil ,...,ı.Jacaktır. 

KBıU t1ım1natı lhaıe bedeMllılll ~ ~ I· 
dlr. 1haledeft &aee e11nır. vaaıı w art
lar ber ıran llaımtoondll ~1r. ıa
teklilerlın muanen rin ve ııu4ıte temı
nailan Ye dtlter wallcalaıiYJe btr1ımcte 
kıomlqondıa buMwnaı.rı lılAn olunm". 

YENİ 

....--.. ı.. ... ~ 
ır6rtllebilir. KuhMnınen bedeli 8511 
lira olap iBt tıem•Nb 418 linıdır, ı. 
tekllleriD belit _.a. ft ..ttıea m U 
blT ~t ÖnoeJ9 lı:adu" tıekllf mıe~ 
tuplanın mMtıas luıl'fıhlmda Aaka
ra'da 11.K V. 1 No. ~ alma ko
ml.lyonum. wnneı.t. 

Muayyen sQn w eaıaıtte Uıllbl ma
hur etJnbıen mevcut ~ 
tevftkan ~ 2 adet kOll'llJle Anbra Belediyeei 
v~ aantral& telt!v ı,...rhk· ---- --- -----

---
Anlrar&'nıa s.na,t cacldal 

..,. Jlaartf V eklleti kartıaa -
de.ki PARLAK LOKANTASl 
devren satılacaktır. Taliplerle 
m~aklr lokantaya mUraceıK • 

(lCJlll&) 61188 

Odmı alınacak 
Slllııe Sa. Al. JCanAINI : 
BebS' ~ a 1nınıe tb'at ..,_ın 

ecmaa ııoo ımı odun Z-12-19'2 cwne sil· 
r1laMUtıe~~~ 
lı:UımUltur. !llıc ~ta ll2J *8dır. 
ı.tddlıertn kanunun t...ıteıta dıalltıHDcte 

~ teldtt DolMıcılanN - 1 

.... aUnG -- ıa • __. maldluZ 
mıı*9h41tnde kcım-- verme1ıed. 

(10G2) M84 

Çorap alınacak 
Bahkeslr Aa. Sa: Al. Kom. dan: 
Beher çWıltıe 90 kurut fl)'llt talı· 

mln edilen 20.000 çift çorabın 25. 11. 
M2 caqamba sOnO mat 15.30 da 79· 
pılaıı eblıtmeldnde taltplerince tek· 
lH ecWea ~ JllNı1ı a6rilld0tllnden 
.-r1t1c uzablarak tekrar eblltme
,.. kcmutmuttur. Pahalı a6rOlen t1-
19l 'lO lnıruetut". E1ml tme 12. 12. 9'2 
cummtNI scıno IMlt 11 de Kom: da 
yapılacaktır. Teminatı lcat1,.a 2'700 
liradır. MQhllıiO nOmuııesl evwııl. ve 
prtlannı sörmek s.tlyenler her stın 
komilYoınummda a6ntiHrler. 

(105G3) 

Kuru ot alınacak 
Erzurum M: SL Al. Ko. dma: 
~ ton tp "7& tel balyalı kuru 

ot mllteehhit nam ve heııabına acık 
eksiltme ile mQnakauya konulmut
tur. MllnalcUMI 18. 11. 9'2 cuma sil· 
nO saat 15 te yapılacaktır. Tıııtunln 
bedeli 240.000 ltra olqp teminatı 
16250 liradır. Sartnamesl her slln 
komlsyonda a6riUeblllr. ı.teklilertn 
belli slkl ve saatte temkıırtlarlyle blr
llıkte Jtomı.yoa& mOreıceetlan. 

8481 

Yün çorap alınacak 
Orman Konmıa Genel Komutan -

lıtı Satın Alma Komia>'onmıdan : 
1) HOOO çift )'Oıı OOl'AP nUmune -

sine söre ıup.h urf uuli7le ek -
ailtme)'e konulmuftur. Ekııiltmeal 
10-12-194.2 ..ıı süntl saat 16 te Or • 
man Koruma Genel Komut&Dlıtı bl
nuında yapılacaktır, 

Elektrikçilik 
4 GncCl ,. ... d!ldf 
~ 180 KJ'I. 
D6rt cM 450 • 
Naetri: AkM, .Aı*ara. 
Her kit"11Cldlı buluDur. 211 

Kayıp makbuzlar 
( G83 ) .. ( ı:ıı:M2 ) ..,ıı belPall • 

mmelenı aJt ( 6'1168 > No w -.+19G 
t.arthM, ( 6tllC!8 ) No .. ......19G .. -
dıH llıt l'llnrik ...,._ ...,._ • 
ID'Jltur. Yen61ert aı-aınıu _.. • 
'**' bülımCl Jdıülr. 

• 

Muzaffer Adam 
Atatibtt Bulvarı Yenice 
Aımtıpnı No. T. Yeaid• 

Rop. Tüvalet, yıldırım 
siparit kabultlM bellanmıpc, 

MALiYE VEKALEn 

Mühim ilan 
llali,ye Tetti9 Heyetinden ı 
T. 12, M2 tarihinde lcra edlhce

ti evvelce ilin edilmll olm Maliye 
Mtlfettit muavinllli imtihanı ' fU• 
bat 19'8 perwembe pnllne talik e
cUlmltUr. 

Evvelki Ulnımızdakl prtlan ha. 
Is olup da timdi~ kadar müracaat 
etmeınll olanlana 20 80Dklnuo 19'3 
tarihim bdlır mOnMlıtlul Uln o. 
lunar. (lOUT) 8572 

Teknik ve ticari 

2) Jı(uhaJDmeD bedeli 9800 lira O • 
lup muvakkat teminatı 715 liradır. 

Almanca muhabere -
(Deutache Korreepon -
dem) Türkçeden • Al
mancaya lriirlltle tercü
me işleri yapılır • 

Müracaat: Posta m -
tusu 102. 253 

3) TaHplerlıı Jramuıl vealbları vej 
teklif mektuplarl)'le birlikte ihale 
saatinden bk uat eneHne kadar 
saıflar kom"70D& veriladl buluna -
..-.<ıe&ll) uoı ................. ... 

(10213) m& 

Mabeme almacak 
11.Jl.V, dlD: 
>••IHk dm .... mfttt-'-' ,...ıı 

10 lraılem mel.,.,.. l& 12. M2 cuma 
aıeıno ..- 11 de pmuddd& 1111t.1n • 
necakıbr, 

Hep91nin nd•w becWl TllO ~ 
ra olıup bıU ........ 116 ... no -
ruttur. 

:r.t•-..tn.,. ........... -
bn'da JUL V4*Meıli a No. .._ .a-
ma k~~ 
Jıllktan Cimi 

l 9dllt ...... - .... 
arıahtan 

• adet .......... 1 .. .,... 
1 adet '*7rot ....... 1 -

pertllc 
1 llClet ıwlırC-
1 adet eleld.rtldl part.aıllt ti 

...._.. 1 Jılm. .. H 11m. 
111tkads 

1 kuta mala Pllfta ...... 
dl9l 1-11 dea T·H ıa ..._. 

3 klio.ıaııttır 
20 Jdlo..., 

ZIO ......... 
3' Uo Nllllıtan ,.... 

(l<lill) .. 

Er fotiai abnacak 
JI, JI, Vtld'ı,.,...,_ : 

Bnbll' -- ll a.. ...... .,,. 
..... ... ... - - ..,.... 21.-lS: 
leG ........................ . 

-- ...... U68IO .... elnlP 
JııMl tlndnlııb l'-llOO .................. -
....... aıClll .... __ ............. r. -
..._ ....... sen ... -. 1Doa tanı-
~ ,.... A'*ıara'da .. JI, v. 
• lfo.lı .... Alma -- ... -
nwıerL (lOllı10) ... 

Kumas 
Jl,K,~ı 

la Mtm elmllC8iktlr. Ketlf bedeJıi ?.iOO 
ltra olup klıtl &.eminMı 1125 üredir. 
.Pmarbiı 9. 12. M2 ÇM'IMllba sOnO 
-.aıt 14 te Jıl.lıl.V. 4 NoJu Sa. Al. Ko.. 
da ,...,leNıktır. Ketlıf w ~ 
her ıııeııı ~~ 86rQJebtür. ı. 
tektileria .k:.ti t.emuıatllriYle ~ 
komla)'C'Gda bulunmaıaa. 

(lroai) _., 

Yangın mal#me8İ 
almacak 

il. il. Velt&Jetinıdea : 
Hepeine lıılrdca 12.600 lira fiyat 

talun1a edüeo _,.,. )'Ulh 9 ka
lem ;yaogıa .ılndünne mal&emeaı 

1 T. ı.a. M2 pel'f8l'Dbe ctıntl aat 11 
de puarbkla atıa alm.....,ktu. Ver
mek 1ati7eolerln 1890 liralık kati 
tıeaıimti&riYM birlikte puarlık sün 
ye aaatiade K.. K.. V. 2 No. 1ı ._ 
t1a AJ. K~ODUD& p1meleri, 

Adedi cu.a 
- ... kemeri 1 ase Kıhth bel baltam 

20 Hortum lıqlılt 
ıoo Su ı.onmnu lMtitt 
41 R~IMJd,am, 
ae Kanca 
• 114il'dhıla 
• &ılıl 
M Hortum ipi 

(lOM&) .. 

Çam kereste alınecak 
Jl,Jıl. Vtld'ı....,.._ ı 
-..n- .............. ....... 

....... 110 .... - ...... puM1*Aa .................................. 
:moo ..... ~ - .......a 3Sl8 .llnıdlr. 
~ »1S:l9G ............ dıa 

JI, JI, v. '~ lllıllll .Ailll& ~ -
Mlllda ,..,.... 1 

.... Dıet ... _.._...... ---- ........... ......-......... 
lııll1B lııaıU .. t ~ ...... .Kıe -

- 1aı• hrM~ -

ah nacak 
Aeaild& -- .. ~ -·-··- 1111111 ... Mı*tdlan ,... .. lııallrft 

k\llW ... '* ...... lı9n 1&.12.DG ................. ıa "' kcaı .... - .. ..aı 
lUO dlıda .._ JD " ..._ M 1171

•. 8M1F 0 

d 1ııınr ... h • 'D 86-
rQlelıMlr. 

__.. _. 1*t un .,,., -...... dıt t11a1e er ua N s-.• .... .en 911 

..... Allllaa'da IUl.V. 1 Wl'all llMID Am. Si * oaımc -
0 

il 

tllllll 
Kıılık elblaellt 
inim• 10.000-18 000 .,.. 
Kaputluk lmmq 10 000-15.000 il&. 

lıMI M 

Kalabalık yerlerde halk 
mra olacak 

Alılıara a....... R•"llll"'•n 
1 - Oo8Dl8 ........... ,.. .. ....., ................. ...-~. 
1 - 8mllU'& Ulan ............. 

Ml08 w 2lr1D mrü •nnn..._ .ıır-. 

--~· • - A) ...... ma ,Msn91D daim· 
nunda .,. llaDIU" lolo lııUt ~ 

8) \fM:tl v..ıuu-ına ....... 
C) Umumi .............. -- ... 

lan birbiri ardl IU"a • .........., """'*-I-
... (H>9) -

Enkaz satışı 
Ankara Beledbelil ım.. MQdOrMl· 

lllnden: 
Adam Paıwell Clnll Jlutı. Bed. 

llt 3 Ah. Ev. 8'5() 
114 T .Ala. J!W. 800 
Ut J3 Ala. Ev. 380 

m maıt..sıeelnde w*1 ~ • 
da w pm9 n~ ~rl 
)'8Dlı blnaa.m hedlm ve tetlriyel tu
.rebl)-elertyle aıUeaık mokıs pa.,,_ıa
nmn ._.. ,.re Midi .......,..., • 
lecak ..... - olnuıık o... enlca
lan biaılermıda J'Mlk mahamnnen 
bedellerle 8Clk mtınm7& lluınulmue
tur. tiaaıleleft 2l. 12. M2 allı sGnG .. 
et 15 1ıe tmM' MtktllJiCltQnde ,...... 
catından tallpl~rin ya.de T,5 tMnl· 
naıtlarl7'e tılrUkte .._. balunmalan 
lln olunur. (10567> 658.1 

NAFIA VEKALETf 

----: lan. 249 
iiııııııııııııııııııııııııııııı 

Ankara Senyu' 
kooperatifinden 
a ttkklnua 19'2 eumartelll. 

ıs te, Ankara Halknt •l 
firketimislıı fevkalA.de umumi 
toplantıet ,...,.ıacakhr, SaJ"n 
lanmıaın bu toPlaotı71 ter~ 
melerl rlea olunur, 

Rusname: İdare medW 
nun okunması. 

D. D. Aı*lıra RMlt tn 111 
Çocuk Hast.alıldan 

MlltehBlltlB 
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Taksi şoförlerinin 
nazarı dikkatine 

Jlcledi~e Rcl! liı'Hndcn: 
ı - Çalış;ıcak vazı)eııe olmı)'lln VC)'ll bcwini bulunmıyıın taksiler bek· 

leme mıhallcrınde ~e caddelerde durmıyarnkur. 
2 - Bekleme mahallinde ve caddelerde duran ıak~iler mü,ıeri ıılınıya 

mecburdur. 
3 - Bazı şoförlerin müşıerilerdcn f.ula ücret ıalcbcııikleri vaki şik.1· 

yellerden o;;rcnilmıştır. 
SiU)Cll ol:ınların fnını)eı 4 üncü şubc)e 'C>il Beledi)e Müfeııişliğine 

murac :ul:ın rıt"ll olumır ( 10281) 6~05 

FSl·CWWW 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -
~ Makine, Elektrik İnşaat ve § 
~ Kimya Mühendisi alınacak ~ 
----- Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan = 

-
~müessesesi müdürlüğünden : -----T rtıbdl ıS m ktoo mUhcn<llsl \'e llc1 elclctrtk mUhend!s1 ve b1r Inşnnl ---
: m!ih ndlsl tlc ü k nya mUhendlsl veya k1m>ııı:orc lhtf)'ac vanıır. --- v <'rl ccek ücret : - --İs\(>k mn clıt ~rtne güre ( 100) llrnyn kadardır. -- --- Aranıl.ın 6C'm t : --l) 1"111 ask rlik h17.mctınl yaıımıııı o!mnk, -- --- 2) IX">Vlet ~cya hcrtıanırl bir müess "SC)C m<!<'burt hizmet! bulunmamak, -

3 4..> YUınd:ın yukn.n sinde bulunm m k --- Tn p rtn Ankara'd:ı SUnı ~k Umum A!Ud rlD~ık>n, t tanhul'da SU· : -: m nk Jırtanbul Subcsl.nd• n vc KnrnbUk'te MU ese MurlUrlUt:Undt n l<.'- _ 
: darik cd!.'<'Ckleı1 ıs talctın ncleı1nc nı:ıRıdn )azılı V('S[ılkl bnC:lıyanık ya : --b zz t vcyıı posta vıısıUı.tı yla m gcc 30·1-1!143 tar hine kudur mUracautlorı --: IL\n olunur. -- 1) NUr\18 cllzd nı (1942 ııs'kcrllk )okl;ımnsmı hll.\1) -- 2) Po ly1 hal kfıtıd:ı. -- --- 3> HILl'lıct vcs:kası, --4) Tahsil ~cııtıaısı, --- --5) 3 boY 8 vcetka tc•to~. 2!173 --- -.,fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll" 

~---'-F_j 
: "Bu Yeni Kesif Beni 10 .. sorlerlndcn Dr. 

SteJskal tarafın
dan keşf ve ke
m il lllna ile se
ç,Jmtş genç hay
van.arın clld hlı

-. 

Y a ş G e n ,C 1 e ş t i r d i . " 
'"tlnyan Pimı:ırd yazıyor l •Ken- cc>vrelerlnden • l<1tıhraç edUen bu 

1 
: dtml gençleşmiş. bu donuk ve çir- ce,her şlmdı BIOCEL ııı:ımı altınd 

bl 11111kln lcndt'n kurtıılmııs ve d ha 15 <"lld gıd sı 0 an pembe renkteki 
f..., gun evvcllslnc kad ır yuzumu k P· Toıcalon kremi tt'rk.blne ıı hal edll

sy. layan siyah nokt.ıl.ırl.ı buruşuK· mt$tlr B.ı kremi her aksam )'at-

..ıluklarım t.amamrn kaybolmuş ol moıdan evvel kullnnın12 Sız uyur· 
kı .. dutunu ıtormf'kle rncs ud ve aynı kcn clldınız bu kıymetli unsurlıın 
n ., zamanda hayranım Bugun ctldım ma ~der her sabah daha açık, 
n~ı m bUtun arkadaşlarımın gıpta na daha yumusnk daha taze ve da· 

. ıı;zarlnnnı çekecek dcrrcrdc açık. h:ı ıtcnç bir cıld ıle uvanırsınız 
:.:Jumuşıık ve c:azlpllr Cildi genç- GJnduzlerl ıçın de ıbeyaz. ynğsızı 

n l =1eştlrmek için meşhur bır doktor Tokalon kremini kullanınız 
u rat.arafından keşfedilen yenı bir cev- Temınallı, muvalfakıyell ı neliceler 

,.ıer hakkındn yazılan makaleyi ilk Bu basit ve kolay t.rırzı tedavi 
Elefn okuduğum vakit bizzat ken· 1 

oul -4lmde şayanı hayret bir tesir ve sayesındc bugun her kndın 10 yaş 
eçl •l!mere gorecc1tımı asla tasavvur' kadar gcnçleşebıllr, ve genç kız-
~~ ı 'demiyordum, Jarın gıpta naznrlarlle bakacağı 
an': trr Sız de boyle yapa bılırsınlz . nermin ve yumuşak bir cild ve bir 

C!) 1 ml Cild huc!'yrelcrlnden ısllhraç tt'n temin edebilir Yegfrne cild 
e~ :=;men bu y nı ve kıymetli cevher gıdası olan Tolrnlon kremlerinin 
ıcı ~hatll ve genç bır kızın cıldının muvatlaklyelll neticeleri kat'iyen 
ıın nc1ngtn ve tabii unsurlarına muşa- ı:aranUlldır. Aksi takdirde"' pnrn

b - htlr.1 Viyana Unlversltcsı Profe- nız bila su:ıl inde olunur.\ 
lC$ ııurı.~~~~~~------------------------~~--~--~----~--=~ 
~ 1 ~ ........................................................ .. 
uzu -
Arl ~ 
Fr _ 

cud _, 
t d 
fro k 4 

iman '°'1 
)urt 

llktC T 
tın 
arfı >iZ 

Açık artırma ile satış 

Gemlik Sungipek fabrikasından : 
300 adet bol damacana. takriben ~ adet muhtellr ebatta rıcı sncı ve 

200 odct kAıltıt tortıa acık artımıa Ue s:ıtılncaktır Tal!ıılerln 1~·12·1942 !lll· 
u ırünD saat on 1>CŞtc rnorlkamızda ouıuıuıuun U1n otunur. 229 

~I gıan ..................................................... j 
"Snl- t 

znm 
de h .ay 

tir. - Et 
n h r, 

• d y A 
klrd 
hal 

Muhtelif mevzularda 

kirahk kitaplar i ngilizce 
Ufak bir abone ücreti mukabilinde_ 

' - •• T 'Kfm oı.M \I{ ~AU'l'l\"I ı~ ısn:Ntı.u1Gt KAnAR Kl -
xun.ı~ J:', 'I' I' OKIJNABll.IH. 

• t jZf'E OGHENEN ı.tm \'t~ TAı.t.nt:ı.F.tt l<,;IS D~ 
\ 'ENi ING 1 , KiTAP \'AIU>IR. 

• "iT \l'l~Vf n i\NK \l,AH <'Al>. ~o. 8 
Dİi.Mi~'\ K > • 

! 19 

6579 

Vilayetler 

Su tesitatı 
yaptınlacak 

Sivas İskan Müdürlüğün
den: İlan 

EksUtme>e konulan b: 
ı - Şaı1<ışlıı ka7.asının Guncrek na • 

hb'estnc l>lıfıh )~ Çubuk köyü eu tc
slsatınn :rııı>ılaenk Utı fcl<_y; 

2 - f:lcs!ıltme !tapalı zart wıuın 11-0-
dlr. 

:ı - lrnıaat keşif be<k>l1 Ylnnl.bltı Uc
yUz otuz bir ıını 24 kun.ışt ur. 

4 - Bu ~c alt ı>roJc, k~tnrunc ve 
rcıını eartnnmc Sl\-u lskAn :MU<lUrlll· 
C:Unde ıı:örUIUr \'il istenir. 

15 - Alu\'nklaı.t tcmmntı 1524 l:l:nı 84 
kunıştur. 

G - llıakı tarlht ve yert 12-12-942 
tarihine tl'Mdllt eden CUmıırtCfl1 gUnU 
~at 10 da Sivas 1*tın MUdilrlURllnde 

7 - tstf'k111ertn tdcllt mdttuplıınnı 
kanunun tnr1nt'l1 dntraı1nde lhnlc ıa . 
manındıın Dlr ı:ıat evı.·ellne kadar mnk· 
buz mukabıttnde Sivas tskl\n müdürltl. 
ıtllnoo bUhnnlnn ıtızımdır. (10362> 6363 

Yol inşaatı 
Blrlııcl Umurnı .l\ıuınutııKtcn : 
A - ~kslllmt~c konuLıuı lo : 
Siirt \ lllı)ell dnhlllııdc Atalft.badl • 

Pis) ar - Zl)arol )olunun llala.badı kup· 
ıii.ıiundcn lUburt.'fl l()4+Z!O-ı43 t IJOO 
klluınclrclcı1 ıı.raıunda Hll>unla• nk 8l -

nnı lmıı.11ıt ln4aau 011111, kcştı oc'dell 
(71 -ıGJ 11.nı (30J kuruırtur. 

U - llu Jııc alt ll'\'rak •unlardır : 
1 ı NkBU Umı llll ruııınıesl, 
2) l\luklnclc prvJ~'Sl, 
3) liaJ ındırt&k lolcı1 ıcooe.ı 481"trulm~ 

51, 

4) ŞQBC ve köprüler rennı 14rbılıme -
51, 

ıı) netonrum btl)1lk köpr\lh:s" Icnnı 

icra edllccckllr. 
E - ?ı.tuvııklmt teminıı.t mlktan 4826 

Ura 32 kuruştur. 
F - Elaıtltzneye a1r00ıınutı: l.('ln Is • 

tekltlerln cart yılı t.ıcarot odası vesika -
styl llU'l:1e r(lnilndcll ( tnUl ırünk"Vt ha
ric) en az ~ rtın t'VV"<'J mUmcıuıt et -
mek 8Urotb"le Dtyartıınkı'I" narın nrildür
lültllnden akı.ookltın ehlitşct ~ru 
wwı ctnwJen rı.ur. 

o - lstdcnıcnıı tekt1! mclrtup?nn -
nı yUlatrl<lıı C madr"ll."!8100 ynzılı:Utı 1l • 
zcro 1111.ftt ona kndar tcom!sYOn re.IBllttnc 
tm·dt ert~ı.crdtl". ;J>ostAdn olnn ıı:<-'CUc -
ıncler nnmn 1Ubn.rc aluwnaz. 

(10'290) 

Şose tamiratı 
Kayseri VllAyeU Delnıi EncUme. 

ııiııden ı 
Knyeeri Villlyetl dahilinde İnce. 

su _ Develi yolunun 63 x 500 - 59 x 
500 Uncu kllomctrelcrl arasında 
yaptınlacak (63084} lira (70) kuru' 
kealf bedelli ııose tamirıı.tı kar>alı zarf 
usııli ile eksilmeye konulmuııur. 

Eksiltme 16/12/194.2 tarihine rast.. 
lıyan Çarııamba gUnU ııaat 16 da Y•· 
pılacaktır. Bu işe ait fenni evrak 
Kayseri Nafia MUdUrlüğllnde gl.lrU
Jebilir. Muvakkat t eminab (3905) 
ilraılır. Taliplerln muvakk •t teminat 
makbuzları ile ve ya banka m ektup.. 
)an ile 942 yılı ticaret oılası vesikası 
ve ihaledı•n en az Uç gUn evvel V i
layet makamına mUracantla bu gibi 
işler yapt1{!ını gösterir vesika ibrnr.ı 
ııurcll ile alacakları ehliyet vesika
ları ile 2490 sııyılı kanun hUkllmlerine 
göre tıazırlıyacaklan kapalı ıarfları
nın yukarıcla yuzılı saatten bir saat 
evveline kaclar makbuz mukabilinde 
teslim etmeler! lllzımdır. Postacla o. 
lan gecikmclcr kabul c-Oilml"Z. 

(10237) 6269 

Yol tamir ettirilecek 
lzmlr Ucledb'C ııelııUA"ln<lcn: 

ı - ŞUkrU Kaya bulvannm, Dr. l\lus· 
ı.atcı Enver caOd~indcn 20 Aıtustos mey
danına kadar olruı kı.-nındald bir tıı.nır 
yo•un mevcut döamleel aöldllerdt parke 
tnılarb'la esııa.tı tamiri ~ı. too loler:t mti· 
ılUrltıA"Undekl kee:t ve ıınrtn:ımt'lll veçhi· 
ıe kap6lı zarrıı ckslltmcye konulnıuetur 
Kes r bedell 20091 l.lırn 60 kul'\ll. muvak· 
kat tcmtnatı 2226 l1nı 87 kUl'Uitur. lha· 
ıes1 1. 12. 942 pamrt<'9I ınınu ııaat 16,so 
dadır. 24:l0 sayılı knnUnun tanrau do.· 
hlllnde hazırlanmıı tckllt mektuplan 

'

ihale aUnü azamı aaat 115,80 ıı. kll<Ja.r m· 
cllmen ı1)'llMrt1ne verlllr. 

1 

2 - şQkrU Knya bulva.rırun, Or. Mua· 
uıra Enver eadd~tndcn ı.tlbllren 26 A-
tu.cıUıs meydanı lstfkMlet.lndc 550 metre 
bO)'da blr tarar yolun yen~crı paıi<e 

tıışlar:!Ylıı dölenmeııt 181. ten ıoıerı mü· 
dQı1Urdlndcid kcett ve tnı1nnmes1 veç· 
hllo kaPllh zarrıı ekslltmeyc konulmus. 
tll'I". Keşif bedeli ZT138 Um mumk1<nt 
tro"llnatı 2035 llra 35 ~tur. th:ılcsl 
7. 12. 942 p:ı7.ıırtcsl ıı:nnn enat 10,30 da
dır. 2490 llftYlh kanunun tarıratı dııhl
Undc luızır1ımmıe tctdlt mclctUt>lftn !tuıl•' 
ıtUnO azıımt 81\nt 15,30 a kadar eıwü· 

men rlYlll'ICtlnc vcrtılz'. G307 

Elektrik fincanı ve demiri 
alınacak 

Çankırı Jlelcdiye Reisliğinden : 
900 adcı el<·ktrik fincan demirinin he· 

fıcri ıs kunı$ıan ve 900 adet elektrik fin· 
canının beheri 35 kuru,ınn olmak üzere 
açık nrııırmll)'ll konoıuııur. 

lhalcd ııf-12 'J '2 ıarilıinc mii~a<lif ı>a· 
z:ırtcs i s:ünii sanı ıo da Çınkırı Bcle<l! • 
)esi dairc~irKfo icra kılıaaaAından talıp· 
krin % 7,5 nhbcıinJd:i ıcnıinaıı muvak· 
kaıelcri> le mezkur saııııe Çankırı Bele • 
di)t"Sindc hazır hulunmaları ilin olunur. 

"10647·10481" 6SIS 

Lokomobil ve buhar 
makinesi alınacak 

Afyon B<'lf'dlyc Rclsllğlndr.n: 
Şehir clı-ktr~k snntrnlı için 100 UCı 

200 normal beygir tnknllnde blr adl't 
lokomob J veyn kazan ve makinesi 
m·n buhnr mnklncsl sıı.tın alınncruc
tir Bu C'\'58.fta >·eni vı-ya .kullnnılmıs 
buhar ma.klncsl satmak lstlyenlcrln 
bcledi)•emlzc müra.c.uıtı rica olunur. 

,(lSJO). 88 

u ı: u s 
Tamirat yaptırılacak 

ı...r Dc!terdarlığıomn : 
l - 271178 Ura 111 kuruş keşif be

delli İzmir HUktln~t Jtoıı~ı taml· 
ratı kapalı zar:t usuliylc ck.siltmeye 
korıulmuııtur. 

2 -. Muva~t teminat akçesi 
2099 lıra olup ihaleyi mUteakıp L. 
hale bedeli Uurlndcn )'ÜZdc 15 c 
lblllg euilecektir • 

8 - Eksiltme 7. 12. 942 tarihin. 
de paı.arteai gUnU aaat 15 te 1:ı:.. 
mir Defterdarlığı Milli Emli.k mtl
zayrde salonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mcktuplıırının ckailt.. 
me gtlnU sııat on dörde kac.lar İ:ı:.. 
mir Defi crılarlığınıla mllteşekkil ko 
misyona tevdi olunması Vt'Yll gon
clerllmesi icabeder. Postadaki gc • 
cıkmeler kabul edilmez. 

i- İstekliler, keşif ta!sill\t ve 
hült\sa cetveli ile husu. i f<'nni şart
nameyi, her gün mesai sa ıti dahi
linde İ7.mlr, Ankara ve lstaııbul 
Deft,.rdarlıkları Millt Emlik mU
dllrlUklerlnıle görebilirler • 

6 - Eksiltmeye ı11t1rak edecek o
lanlar, 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
llncU rnaıld<'lerinde yazılı evs ıt ve 
ocraill gösterir Vf'Sikalarını komla. 
yona ibraz etmeğe mecburrlıı rlar. 

(10160) 6177 

Devlet Demiryollan 

Muhtelif tıbbi ecza 
alınacak 

D.D.Y. Umum MUdUrtilwund:!fl: 
Muhammoo bcdel umumi tutarı 

2424!12.~ (iki )"ÜZ kırk lld bin dürt )'ÜZ 

doksan lôk1 lira elli kun.ı&) ve muvak· 
kat temııuıt umumi tutan 13..174,63 (on 

uc bin ne >-UZ yctmlıs dört llrn aıtmuı 
Uc kuruo llrn olan mutıtoıır tıbbi ecza 
24. 12. 942 pcncmbe kUnU l!llat 15 ıe 
mnızeme dairesinde toplaruı.cak mcrl<ez 
9 uncu komls}onu tnrafındıtn ve kap:ılı 
zart uııutıylc müb:ı.)ııa olunacaktır. 

Bu ckııtltme mcvzuunu w.ıtH t'den 
muhtelit tıbbi CC?.anın t.arnnmı ıctn tck
llt venlmefll mecburi olnınyıp her han.ıel 
bir kalemin tamamı v~a bir kısmı kin 
dnhl tdcllt vcrtlcblıtr.• 

nu ~ gtmıck tsll;ı.·cnforln mu,•nkkat 
teıntnatınrl.Yı.c knnunun tllYtn ()ttltl Vl'

lka ve tdttınertn ı aynı ıı:1ln ıı:ı at 14 c 
kndıır mezkOr komlıs,yon rclsllfıklc ver· 
mclcl"I JAzırndır. 

Şartnamell"I" ı>nnıım: olaralc Anknrn
dn malttme dtıtT'es!nden ve Htı)d:ııı>nııı
dıı Teııcntlm vu &.~ tenlltlrKlcn tcd.'lrlk 
cdllebUlr. (10400) C.510 

Bez hortum alınacak 
D. O. Yollan Umum .MUdürWıtUnden: 
.Muhammen bedeli 14500 Ura ol:ın 90 

m/m ırcnıaurrı.noo 2000 metre ve 100 
m/m ırcnlaUf:lndc 1000 metre bez hQr • 
t.um 16-12·19'12 carerunbn ı:üntl mı.a.t 

15 .. 'IO da kaPa1ı zart usullYlc Amamda 
idare blnnıımdıı. Wt>l:ı.nan meıitc 9 uncu 
ıc.om fsYonra sa.un e lmaoaktr. 

Bu tııe ~mıek ls.U)'enlert?ı 1087.!50 ıı

ralık mu\'llkknt taninat ne kanunun t.a
~in cıutı vestkalan ve t<'klltlerlnl ~ 
~ ıı:ıat 14 .:ıo a ltııd:ır adı ll:(!('('n lııo -
mt."yon ro!slll!tnc vcrmelcıt l!lzım'11T. 

ş rtnamclcr P31'118lZ oıanııı: Ankara'• 
da mnlz«ne d:ıb"cs!ndcn II11yd,"\l"Pl!$11'da 
tcııcll<:lm ''e scıW< ec!lltl:ndt'll tanin olu· 
nur. (10407). 6467 

Lastik hortum alınacak 
D. D. Yollan Haydar~ Sıa. Al. 

Ko. dan: 
Muhaınmcn bedeli (175-00) on yoe<fi 

bin beş }'ÜZ lıra olan ( ı 7 S) yüz ycımi' 
beş adet Jokomoıü kazanlarına yıkamıya 
mahsus bdıcri ı o metre OO)"Ull(\a ve 
S3x~5 mim c:b'adındı bezli ıı,rik hor • 
rum (2S • .ilkldlnun. 1942) cuma günü 
saaı (15,30) on beş buçukıa ıeahhüdünü 
ifa edemİ)'etl müıeahhidi nam ve hc$abı. 
na lla)darp:ıJa'da Gar binası dahilinde
ki komi5}on ıanıfında.n açk eksiltme u· 
sulirlc: satın abnacalmr. 

Bu işe girmek i~ı~enlcrin (1312) bin 
üç )ÜZ on iki linı ('<>) elli kuruşluk mu· 
\ııkkaı ıem'ıuıı ''e kanunun ta)İn ettiği 
\'csaikle birlikıe cl.:silımc: günü $a&lİnc 
kadar konıis)-ona müraoıaılan lazımdır. 

Bu İşe ait ıarınamelcr konıisy'lndan 
ranı\11 olarnk dağııılmakıadır. 

(10540) 6582 

Hastane malzemesi 
alınacak 

D. D. Yolları Urnwn .MUdiirlu • 
g-Unden ı 

M uhammen bedeli 4750 (dört bin 
yecli yUz elli l lira olan Stanger ve 
bar.sak banyoları 22. 12. 1942 sah 
gUııU eaat 15 te açık ekslltme ueu. 
lU ile Ankara'da ıdarc binasında 
toplannn mı·rkez 9 ıuıcu komisyo • 
nuaca satın alınacaktır. 

B u l§e girmek lııt.iyf'nlerln 356,25 
(Uç yUz elli altı lira yirmi bQ ku. 
ruıı) liralık muvakkat t eminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve 
tekliflerini hamllen aynı gUa ve 
eaatte adı geçen koml.syunda hazır 
bulunmaları lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak An· 
kara'da malzeme dairc.ıılnden temin 
olunur. (105H) 6681 

U L U S - 24. OncQ nl. - No. 7G62 

Imttyaz sahibi 
&san fWş)t 1.'ANKUT 

N~rlyııt ve MOCUC9e MQdQrQ 
NAS1T ULUO 

ULUS Buımev1 ANKARA 

OIKKAT: Cazetenme &:Onderften bet 
nevı ynzıınr neşredllstn edilmesin se
ri verilmez ve kayboluşundan dolayı 

hlcblr m~ullyct kabul edilmez. 

' 

~-

Kame mukabilinde 
ekmek alınacak 

Devlet Dcmlı-yuıı.ıın Umum MUdUr 
ıtırıuoo..m : 

v ldıı.recc ill4C ron(!!I (ltnelc ve ~lkrc 
erllındt ve l-1·943 tıııılhmden 31·5-Ja.ı3 

t&rlhtnc kadar h<'r R'lln ruıg:ırt 500 aza
mı 6ou adet tcı!lm olunmak eıırtryı 
kame ınu1cablt1 ııatın nhnnc~ bche•ı 
oo:ı ırnuntık 90000 dolaınn bin alu )"(iz 
adet clan<ıt< kııı>ah zart u uı ylc ~llt
meyc cıkanlmışt.ır, 

Muhammen bedeli (24915) >1rrnl do•l 
tıln dokuz y:Qz on lıC3 Urn ve muvllk -
kat teminatı (l8G8,G3) b;n ll<'klz YUz alt
mıııı ~ lira nltrn1$ 1lc kuru tur Ek • 
ııllt.mc 23 llkktınun 1942 tnrltılne nısUı _ 
yan cnrı:mıba ~ü saat l6 d:ı Anktını 

lıitıı:ıyonuruıa lldnct lslctme btnnsındn 
toplanaoolc korn!syonda yapılacn.1tt.ır. 
Bu 1ıııe rimıek 1stlycnlcrln kanun \C fllrt
ıınml'l'l!n taytn ettl41 vesalkle muvnk:knt 
t.enlnat ve tcklltler1nl cks itme ana.Un _ 
den bir ıı:ıat evveline kadar komisyon 
rc~llıtlnc venneler1 lfızımdır. 

Sartname ve mukavcle Pro.l<'ıcrı p:ı • 
rıı.ınz olarak kom!syond:uı vcrtım~tc -
d.:r. (10437) G5SO 
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: İnşaat sahiplerinin : 

§ Nazan dikkatine § 
: istenilen eeldlde ln$ııat.ta teıı m : 
: olmak tlz(lı_rc KU~t ~ CAKIL .. 
: vnntır. l\lürncant Tel: 2928 Z5() : 

~111111111111111111111111111111~ 

PAZAR 

6 
İlkkanun 

1 1 9 4 2 

L:KURuş 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK. YORGAN. YATAJ~ kUllD.nmn.k hem kcscntz.e ve heni de 

Bir kuş tüyü yastık iki liradır 
Yatak, yorı:a.nJan & pek ucuzdur. Adres: Istıınbut Calannkcılar, San· 

dnlYneıl.nr sokak Omcr BnUoRlu Kuo TllYQ tnbl'lk.:ısı. Telefon: 23027 An

kanıda s:ıtıı yen: Yeni Burs:ı ııauın Aziz Cııı>cı l\n:ıfıırtalru' cadt!Cllt. 

Satılık 
2 - Adı•t KOMPRESÖR 
1 - " Hava 1 iltrı-si 

Hilde Krahl 
Yeniden güzel bir 
filmle Ankaramıza 

geliyor 

Ha 
ba 
ka 

1 - ., Şerit 'l'e re '.l't'.zgllhı 
lürrıcaut · ı•. K. 107-i • 'frl. 6721i 1 

262 ..................... ~ 

. Türk Maarif Cemiyeti Merkez 
idare Heyeti Başkanhğından: 

Hasılatı yoksul ve lı:i.mses iz istidatlı vatan yavrulan· 
nın okuma ve bakım muraf Jarrna sarf edilmek üzere 
Cemiyetimiz tarafından ter t:ip olunan eşya piyangoMJ 
bugün saat 15 te Sergievin de Noter ve halk huzurun· 
d.a Milli Piyango idaresinin yuvarlaklariyle çekilecek· 
hr. lstiyen gelebilir. (10568) 6570 

KAŞELERİ 

NEZLE, GRİP 
' 

BAŞ, DİŞ, ROMATİZMA 
Sıhhat Vekaletinin ve bütün ağrılan clerha1 

"119 ................ L~ ••••••••••ruıı.ı h ,atını haizdir. İcabında 
keser. 
günde 3 kaşe alınabilir. 

Yeni Sinemada 
BU GUN BU GECE 

oc BUYUK Yn.nrz FEVKALADE 

BtR FJLMDE 

Jcan Arthm' - Melıcvn Do11glaa 

Pf'od Mac JlııTaJI 

NE ÇOK KOCAM VAR 
---r 8canalar J----

10 • 12 • 14.80 - 16.30 - 18.30 - 21 

Telefon : ~ 

Park Sinemasmdr 
BU CCN BU GECE 

Kl\llKAHA - ZEVK ....., NF.ŞF. 
~aııılma• der-ecede uuı ne• 

, ıahneıor. 

Lorel - Hardi deniza 
- Tllrkce Söz!(l _ 

---r Bcunılar J _ 
10.30 - 12.'30 - 14 30 - 1" 30 

G<.'CC 2J. de 
"· - lb..;ıc, 

.ıı.•uınaralt :tfcrlerin cvv ldcn 

oıdtnlmatt rica olunur 

--- --:::ı ................ .:ıı~imi!'.W::.iıli'lllll .............. . ...._ m+++•• 

Sus Sinemasında 
BUGL'N 14 ten ltlb..'lrrn 

SC"ııcııiıı en f'Qlnıcclı en n<'ıııll 
konıcdıaı 

KAHKAH \ - ZE:VK - NEŞE 

Lorat - Hardi denizci 
f 8can3lar J---

14 • lG - 18 • 20 30 

10 ve 12 seanslaruıd3 

PAR1S'TE ON Gtb: 
Tclcton : 3589 

Sümer Sinemasında 
nu cc:-.; nu cECE 

Kıılhl ı1 korkudıın durduracak, 

ı;ayl.rc!'cı1 hl'lccıı.n \C h<')ecans 

garked~ csrnrcn~lz 'n.kalar 

KESİK EL 
tld de'\•rc 2S kısun birden 

---1 Scaııılar J-----
10.30 - 13.30 - 16.30 - 20.30 

Tclcton : 3590 


