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önümüzdeki cumartesi günü Halkevinde 

Başvekilimizin vereceği 
t. . ·~~ ._ . • . . • ' --~ : ~ ~ 

bir nutukla a(dacak 
l J '! ': . • . ! ., ... ' ~ i. ~ ' 

Nutuk radyo ile neşredilecek 

Hafta dolayısiyle diğer hatipler tarafından da . 
Ankara radyosunda koni eranslar· verilecek 

Ba§vekilimiz B. Şükrü 
Saracoğlu 

arpte 
ileri gitmiyecek 
lllünakaşalar 

Falih Rıfkı ATAY 

P.ıihvere kar~ı müttefikler 
~.fında harbe kanşan Avrupa 
~1\ı lietlerinin bir korkuları var: 

lt zafer Rusya'nm kıta üstün· 
f e hakim bir rol oynamasına 
•taat venniyecek mid?r ve 
'4ya bu rolü, kendi sınırlan

l ~ ala,bildiğine geni~letmek ve 
~!hassa kıtayY bol~vikleştir
~eık için kullanmıyaca•k mı
ti l'r? Harpsont'ası'ndan •bahse
~ ~ bütün demeçlerde bu kor-
'lll"\! yatı,trrabilecek i%ahlar 

-'l'lltnak ve bulamayınca aynı 
ltı\hıak~aları tazelemek he
~~ hemen adet haline geldi. 
~ Ce-rçi, şiındiye kadar, ne 

\tosya bu harbi, Üçüncü Enter
~8Y-onal sancağı altında ve 
'~ece dünya iht.ila.Ji ülküle
~i gerçel~tirmek için yaptı
rl'l.ı söylemiştir; ne de Anglo
t '~nlar, Avnıpa kıtasr ve et: 
ifınrn oraık-çekiç hakiıniyetı 
~.tında olmasmm, gamalı haç 
d Eı.lciıniyeti altında olmasından 

11ah~ iyi.~e ha!ırh ola~ağ1?1! il.e
.\ surmul}lerdır. Hatta, bılalus, 
~ l\glo-Saksonlar, herhangi bir 
t kiil} ve yYkrlrşm, Avrupa kı
'1'8?Jıda ihtilalci smıflarm mu
~f!aJk olmasma hizmet edece
'",'flı düşünerek, ilk anarşi dev
:;:-de hangi usu1Jerie nasıl bir 
d 1&İJ>lin kurmak ve ne gi.bi yar
~'llllarla milletlerin imdadına 
1 ~tarak ihtilal tehlikesini ön -

11~ek mümkün olacağını ko-
ll&up durmaktadırlar. 

b· ~Ültefi.kler, bolşevizm ta-
11llnden iki $ey anlamaktadır
ı''t.: biri,_Rusya denen bB-' dev
~'1tırı rejimi olmaık, ikinci.si, bil
~~a kapitalist memleketleri 
()I hdideden bir ihtıila.J tehlikesi 
l' lllak! Anglo-Saksonların Rus-
1t'':rıın kendi rejimi Javasma 
t·''"~mağr hatırlarına biJe ge
ı:-ll-ıtıediklerine şüphe yoktur. 
, lllc:a.t, gene onların, milletler
)'taaı ihtilal tehHkesinin uzak 
~lllc:nı tehditleri ile meşgul ol
~ ildıkları gün de yoktur. Her
() l\lde, müttefik devletler li
l~leri, Rusya ile kendi i~bir
~ lerinin milletlerara~n anarşi 
.,~a istibdat değil, milletlera
b~ı hak ve hüriyet nizamı 
~~sipine dayanmakta oldu · 
'el lk1l söylemeğe pek dikkat 
~ göriinm.~lerdir. 

()~ene aralarında münakaşl\ 
·~ ba~ka bir mesele var : 

<Sonu ~. üı:ıcii sayfada) 

Başvekil Şükrü Saracoğlu 13 üncü Tasarruf ve Yerli Mallar Haftasını önümüz
deki cumartesi pjnü s:ıat l5 ıe Ankara Halkevinde söyliyeceği bir numk ile açacak
tır. Başvekilin radyo ile de neşredilecek olan bu nutkunu takiben Türk Maarif Kol
leji orta kısım talebesi tarafından bir piyes temsil edilecek ve bundan sonra Mesut 
Cemil idaresinde radyo koro heyeti bir konser vereccktfr. 

F.rtesi pazar günü <le bütün okulların işcirakiyle Ulus meydanında yapılacak bir 
törenle Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası lmılanacakıır. 

Haftanın devamı müddetince de ilk günden itibaren akşamları saat 19.50 de rad
>·od..ı. hirer konferans verilecektir. Bu konferanslardan ilki cumartesi günü akşamı 
Ulusal Ekonomi ve Artcırma Kurumu Başkanı Balıke,ir Mebusu General Kazım 
Özalp tarafından verilecek ve onu rakibeden akşamlar da İktısat Vekili Trabzon 
Mehusu Sırrı Day, Ticaret Vekilı ve Denizli Mebuı.;u Doktor Behçet Uz, Ziraat Ve
hili ve Afyon Mehu~u Doktor Sevkeı Hııtiboğlu, Ankara Hukuk Fakültesi Maliye 
ve fkcıo;at Profesörü Mahmut KoloiHu. Antalya Mebusu ve Ulusal Ekonomi ve Art· 
rırma Kurumu Merkeı İdare Heyeti azalarından Nurullah Sümer, Cumhuriyet Halk 
Parthi Umumi İdare Heyeti azalarından Bilecik Mebusu ~ım Gülek birer kon
feran' vcre<ıeklerdir. (a.a.) 

Doğu cephesinde alman matörlü taşıtları 

MOSKOVA'YA GÖRE BERLİN'E GÖRE ı ı 
:... ____________________ ..... ------------------------

Merkez cephesinde Tuapsenin şimalinde 

alman tahkimli 
hatları bir mevzi 
yarıldı zaptedildi 

Sovyefler Semlejansk'f a 
taarruza gectiler 

İlmen gülü kesiminde 
ruslar ağ11 kayıp verdiler 

Moı<J<ova, 7 a.a. - Bu sıuıtıalıkl ı;ov- Bcrlln, 7 a.e. - Alman orduları bal· 
yet tebliğinde ka.Yd1.'(}ndlğlne ıröre, eov - komutanlığının t.00l1t1 : 

yet kıtaaln. Stallnırrad'ın C('TIUP batuıın- Alman dat kıtaları Tu.a~'rtirı ılma
da blr mevzl1 lşgnl etmlşlenttr. RJev - llnde kUvveUt bir su;reLte tabkJm cdll:l • 
Vlnzma Yolu 07.erlnde elddcUI savaşlar 
devam eıy!emeıkt.cd!T. Bir sowct blrlltl, m1ll bulunan btr dnğ mevziln1, arazlntn 

sa.rplığıllfl ve havanın teruıııtına nı.a • merkez e<>ı>heslmıde, alman hatlarını 
men zaptetrnl:ılenl.lr. 65 den !azla muyarmıotır. Bu birlik, ı>lmdl, alman kıta -
harebe mevzi! ele ırett:r1lmlştlr. Düııman 

ıa.rının cok ııeı11er!nde BaVMmakitadır. 
Terek bölırefl'llınde, Don ve Volııa netılr-

Geııe bu sabahki sovyet tebUtlnde, ler1 arasında ve Don'un büyük dirseğin· 
llQv)'Ct kıtalannın Stallnırrad'nı ısımal cı.e boe yare htıcuımla.rda bulunmu.-tur. 
batısınclia bütün dUı;man hllcumlannı Şimal ye merkez ke61mlerlnde &iman 
püskürt.erek zaı>tedlleı mcvzi'lerl lruv - kıtalan dfuımanı mevz11 cephelerden çı
vetıerıd.m:ll'lcleıi ve kesit hareketlerinde kannı~. 37 sovyet tanla t.ahribedll -
bul'llllduklan blldir:IIYor. DUn bu' ke - rnla:Ur. 

(Sonu 4 üncU sayfada) (Sonu 4 üncü &alVfada) 

İthalôt mallarını 
ambar ve antrepolarda bekletmemek için 

yeni tedbirler ah~dı 
lstanbul' un muhtelif yerlerinde 

yeni ambar ve antrepolar açılacak 
Son zaımanlarda ithalıl.t eşyasının 

fart.la gelmesi Ü7.el'ine büyük şehirle
rimizde depo ve antre'PO ~t.lutnsı baş 
gösterımiş ve birook ithalA.t eşyası u
zun zaman taşıtlar ii7.erinde ka'lnıak
tadır. Bu hususta ilgili ~ıuQ&n 

ya.ptığmıız ta'hklkatı ve alınmaJtt ı. 
lan tedbirleri sırasiyle yazıyoruz: 

Sh1kecl tren hatJtmm tekrar a<:ıl -
ması fizı>rine bu hattın kapalı kaldı· 
ğı zamanlarda ıretirlleınıe'Y'ilD yollarda 

~J\'U 4 UAçU ~(ıı.Qa), 
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Almanya' da ve işgal altındaki yerleri müttefik hava filol'j?1?ın .. akın!arına 
uğrıyan yerleri, mütte iik akınlariyle alman muka belesmı gosterır harta 

Berlin' e göre 

Almanya'ya, iıgal edilmiı 
yerlere yapılan akınlarda 

35 uçak 
düşürüldü 

Almanya'ya yapllan ak1nda 
hasar ehemmiyetsiz oldu 
Berlln, 7 e..a.. - Bu.günlkil raırn1 Wb

UA'e vtirc lngjllz hava k.uvvetleıt batıda 
ı.ıraı altındakıl bölırctere ırüooüz akın • 
lan yapmıştır. İngiliz hava. t.el;ld:ller1 

batı w cenup batı Almanya üzerinde 
de uçmuşlardır. Uruk arasında ölen ve 
yaralananlar olmuştur. 35 tıN ve bOm
be. uontı dülf(lrı(l lm\lotılk". 3 uçatımız 

k.a.ylptır. 

Alman a.v uçalkları tng:1Jtere'11m ce • 
nup dotueuın.da.kl hedetıert bUG"Uk bir 
muvatfakıyetle bombalamışlardılr. 

)(... 
Berltn 7 a.e.. - Batıda. leıral a1tı'lldrı. 

bulunan 'ootıreıere dün yapı.tığı akınlar 
emrıasmda tngillz hava. kuvvetleri 23 u
caık kaY'b<ltmjştir. Bu ucaıklar kısmen 

(Sonu 3 üncü "3}'fada) 

TUNUS'ta 
kara ve hava 

muliareheleri 
devam ediyor 
Bir askeri ten:kitçiye gör: 

Müttefikler Tunus'ta 
fırsattan istifade 

etmesini bilemediler 
Berlln, 7 a.a. - Tumıs"ta kuvvcı . 

mihver hava te&klHeT1 düı;manın tank 
ve topçu kuvvetlerine 6 ıntkA.nun ırün u 

slddetıı hücumlarda bulunmuolardır. 

savae uçakla.rımu: 7 llklüııun gccesl 
Phil1ppev11k'tckl Uman t<'Rllllerml yak • 
mııtıaroır. Alman av ucnklan Akrlt."lllz -
de 6 düsman uçağı düsllrmüolcrdlr. Ha· 
va ~lerlml:ı: hlc ucwJ< Jca.Ybdmc.'mlş· 

tir. 
Buırünlrll r~t tdbllğe ırörc Slrffiay -

ka'da to.ı>tu ve dcvrl;ı.·e !aallyc-tı artıııı~ 
tır. 

Tunus'ta di.lşmanın tal11k ve kıım~'or 

~·ııtınlnn slrl<l<>tlc bombalanmıştır. Al 
man hava teşkilleri dün ıreec Bone ,., 
PhUlppevflle limanlarını bombardım:ı 

etmlşlerdlı'. Ak<).("!117. bölıreslnde 6 diiş · 
ma.n uçağı dütürillmüıtür. 

""" ' Sool 3 iiı:ıcü ~aıfacfa >: -

Akdeniz İnplli dona.nma .. ı Başkomutanı. 
Sir An.d!'ew Cuoningbaııı 

İtalya ·etrafındaki 

abluka daha 

Akdenizde kullamlmıyacak 
bir hale getirilecek 

Lonclra, 7 a.a. - Dün Paisbey'de 
bir nutuk söyliyen iktisadi harp na
zırlııtı siyasi müste..,a.n Mister Dlng
ıe Foot ezcümle şöyle demiştir : 

İt.alya'nın etrafındaki abluka dAha 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

İngiliz Uiakları 

iJgal alflndaki yerlere 

ve alman topraklarına 

hücum 
ettiler 

Napoli akını esnasında 
Göring orada imiı ! 

Londra.. 7 a.a.. - Hava '.fazırhltmın 
tebt1-ti c 

Dtm ıreıre, büylik b1r bomba 1'11onı•ız 

cenup batı AlmaTIYll'da'ld Jıerieflere hü· 

cum eıtm!Gtlr. Alın.an :ııetleelt'r ~le • 

meın:ı.tır. 8 bomba. UÇatımız dıöınmemlo· 

tir. 

cıenuıı tn ııi.ltere kı:Y1sında ba!Zl böl • 

ıreıer Uzerlnde dun ı;:ece hafi! dilı;ıman 

hava faall,ycti ka~edtlımi6tlr. B!T ma • 

hal fuzıeı1noe OOÖen 'bolnlbıılar evlerde ha· 

llaJ'a ııebOP oımuı "-e üç kişi yara.lan • 

m.W-. Gece kanınlık ba.sarl«!n, cenup 

doQu kıyısı Uzeıinde Dıil &ohm u~a

va:rlan harekete Ke!.'ITl iştir. 

Göring Napoli'de imiş 
Nevyorııc, 7 n.a. - Ncyyork T!me.;"c 

Beme'den ocıldlen bir teıı:-rata gôre, Na· 

pol1 Amerikıın ~lan tarntınd::ın bom
balandıQı :.ırada Görlng Xapoll'de bu • 
Junuyorou. Gö111!ııır 1talya'ya, ccmıt> tlal
ya ve SJd~a'daıkl. ha.va üt;ler.Lnl tetllı 

ioin ıreım işti. 

.. 
.S . SJUr'llB~ 1- .,-._,. .. 

Tunus'ta §İddetli sava§ları n cereY.,an etmekte olduğu 

Mrl. Petain 
harp esiri 

vaziyetinde 
Tas ajansına göre 

Fransız ka~inesi değiıecek 

ve müttefiklere karıı 
harp ilan edecekmiş 

Rabat, 7 a.a. - Fas , .e batı Ce1ayif'o 
deki fran~ız kuvn~rlcri h.ışkomutanı ge
neral Nogues, Royıer muhabirini kabul 

- ( Sonu 3 ünôi sayfada ) -

111111111111 

Darlan'ın 
durumu 

Villkie yapılan anlaımayı 
~iddetle tenkidedivor 

I 
Times, Darlan a 

elverişsiz görünüyor 
Cı:nevre, 7 aı - Londra'd,uı llildi· 

rildiğine göre, Atlanıik'in iki ta.rafında 
Amiral Darlan'ın Fransız Afrik.a'sındaki 

(Soııu 3 üncu sayfada) 

Kastamonu' da 
• 
lnönü günü 

Kastamonu, 7 a.a. - Reisicüm
hur İsmet İnönü'nün şehrimize ilk 
gelişlerinin yıldönümü olan dünkll 
gilnli Kammonu hıılkı coşkun teza_ 
huratla kutla'TIIŞ ve :Milli Scf'c kar. 
şı Aarsılmaz saygı duygularını tti.r 
rlefa daha teyidetmişlerclir. Gece ele 
H:ılkevinde yapılan bir toplantıda 
hat ipler bugilnUn önemini belirtmiş_ 
!erdir. 

İktisadi Devlet 

Teşekkülleri 

Umumi Heyeti 
İktisadi Devlet Teşekkillleri Umu. 

mi Heyeti dtln öğlC(len evvel Baıı.. 
vekil Şükrti Saracoğlu adın~ MaliYe 
Vekili Fuat Ağralı'nın reisliıtin<le 
toplanarak, Etlbank'ııi 1941 mali yı
lı hesaplarını tetkike memur komis
yonun raporunu mii7.akcre ve kabul 
clmiştir. 

Umumi Heyet gelecek içtimaınr 
yarın yapacaktır. (a.a.) 

· C. H. P. Meclis Grupu 
C. H. P. Meclis Grupu 

Umumi Heyeti bugün saat 
(15) te toplanacaktır. 

Türk - Romen licaret 
görüımeleri başladı 

Romanya hukunıdlyle iılr ticaret an· 
.kıı;ması akdi itin mtiznkcrelcre huıriln 

Harklye V<.'kAlctlndt• ba$1'lnmıştır. 

Türle Heyctlne Haı1cf.~e \'ckilletl Umu • 
ınt Kfıt.ııblnm Birinci :-.ıuavını Orta Blol 
Fcııldun Cema l Eııldn, Rooıanya heycU
ne de ııomanya hnrtclye nezaT<'ti ikti
sat dalrcsl reis! otta elçi M. Chrlsto 
rıiya.sct t.>bnektedlr. (e..a.) 



Ekono ei . -· 
."" 

Ccoct'n yazımızda c•> ona clZl:f
lenylc nın.hl) Unt ttu ımız 
"'IW.'l"t 1 e Hmııoras)onu~un vn
zlfrlerl pek 5lımullildUr. Bunlar 
m Ue>t ekonomist ôl <:il llndc fonk
myonlardır. Komo onun. zlrruı
t.ı ve ziro.aUa l lt m!'SI lcrl or
gıınlzc ctm olm nd n bunun sa
dece bir 7.1.r t t t Atı olduğu 
7.annrdilmcm d r. N t klm knnu
nuruln da Korpornsyonwı "Alman 
m 1 nln t.akvb v hayntuıın 
idruncsl hususunda k ndl ınen.~up
lannın mı 1 tc v dC'VI t k 1'$1 
mf'SUl ve hayac.y U h b r mes
net hnllne gctlrl m n mütenlllk 
vaz1!e'er1 blr arayn tQl:t!ııdı~ı" zUc
rMi m ktcd r. Bu gny )'! tnhn kuk 

ro!Y. mck ıcı.n Korpo ~on, su 
vnzlfl'l rlc tavzif rd m tir: 

1 - Alm:ın k y l nO. alman 
z!rMtını. tarım kO()l>Crntiflerlnl, 
T.lral mndd 1 r tlcarMınl, bu m..'ld
d lf'rl Ehz.ıır ve lmal cckn s:ınnyll 
yükse tmclc, 

2 - Korporasyona dahil liuınm 
f'k.,nomlk ve sosyal tşl ıinl Uuızlm 
etmek. 

3 - K01"t)Ornsyona d!lh ı unsur
lnnn menr rulnnnı milli menfaat
i ra s:öre nynrlam lt, 

4 - ! lsl<'rtnf il mdlren 
me!!elt>lerdc d!"Y'11.'t m le mlnnnı 
takvly ve bllhruı9a :rBl)Or arla ten
v r f!tzn ~. 

5 - A.r.anın mcsJI".{! sınıf haysl
yl'tinl korunuı.k. 

Bu 1!539 vazl!f'lM'd~ 00.,.~ t<'5-
k il Clta d C'Vlot t.a.rn!m d :ın yeni top
rak mUlkl>ctl ~c tnpra.k lcan kn
nunlıı.nnın, isle n rln n tıı. .a
tı, nımtı.tlnrm ve tnblnt r,ilzclllklc
rintn korunması. r kıym t:ık
dirlf:'rl, zira sn'!ı lnnn p1An1 nl
ma<;ı Mbl ler de vrrflm r. 

BQtQn bu 11 vazl:f (.'1" ıırn-
sınds t Korpornsyonunun ('n 
'tıt-TII baslı n t ı ı, ı~ J?ıUynçlan 
balnmındıuı p n.~dn n m t :s 
~mok ve ~ ~ tnnzlm hususun
dakl mesııı d T. 

Alman harp c'lconom191 ve la:;c 
8\yasctlndc merkezi b lTlt"\ 1 a
lan P1Y mzamı fikri ( lnrl tor
dnun ) il ply truızim s!ynsctl 
( lnrktreıı:<'lung), nslynkl pı 
kuvvcUC'rlnln dc\ict eliyle nasıl 
ohlll nklJ nin, 6lmd1Y kııdnr el 
a rlllmC'Sinden korkulıın birQo' c e

konomik tccrllbcl nasıl C<'S3ret
le el atılmış oldu •unun ml.sa.lll'rınl 
vermesi OOlummdıın dikkate Ilı.yık
tır. 

-
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j İsmail Hüsrev TÖKİN i ........................................................................................ 
ya mQdaha1edlr. Bunun bir de bll
va.sıta şekil ,,.ardır. O d:ı dC"Vlcte 
munyyen miktardn mahsul teslimi 
m keli fiyctl ~ası yle (me6CIA 
hububttt tcslJml mükclleftycUndc 
olduğu tu>I> k6y!QyQ lstihsallnl 
geniş l'tnıeye mecbur etmektedir. 

lstihsııll tmızlm Wdblrlerltıln a
sıl tatb:.k sahası. zlrnıı.t na) Udlr. 
B r takım s:uınyl subelcrlntn hnm
m:ıddc'\ tcdnrlkl. sntış snhnlnn tnh
cU olunmakta. sıruı.f lş]Mmclı:wr!n 
lmnJAtına. s.ı.tışlnnna. kontcnJ:ı.nlo.r 
konma.lruıdır. 

Kontenjan, devlet t.a.rn!ındruı 
hcrtı:ı~ b r n~J IUbC'slne ya
hut 1 <'tmcshıc vrrflen bir pJ;ynsa
) 11 lşt ra:k nakkıdtr. Kontenjanda 
mlkyM, 11~11 115 şubesinin yahut tş
lotmcnln mua.yy n bir dm redeki ts
tlhsa! kudretidir. Bu mflcyns elde 
olun<'n. iışl tmelcrln C'llşt g{lzl'I ls
t hsallcrlnl niş]M.mclerl, rc·knbe
tC' ~rmclcrl önloom:.s. lşlctmclerln 
mDrnkıd>esl tcm!:n cd Iml,, oluyor. 
t h :ıl tahd lcrl bilhassa mnl kıt
lı ındn iyi neUc ler vermckte<llr. 
M l1 ktlctlk yaşta hnwanlann 
k !memesi, mezb:ıhnlnrdakl ke
simlerin, et konservt.'Si lma!Ctunın 
t.nhdldt gibl. 

tsUlıS3lc kontonJ:m konulduğu 
glb! hlr ış şubcsfn fıızlıı tmıııcn
mtı 5nlcm clc lcın lhtly~an fazla 
l.sleıtmmm ~ılması d!l mencdll
moktedlr. Yahut lhUynctoo fıızlıı 
1!$1cwt.ınder ı:ıı.patılmnk surctfylc n
d ti ı1 tcl d t olunmaktadır. t ıct
melcrln ı.s.eo11d<'rl zıunAn Jstcdlk
lc ri rn..ıdd eri IJruı 1 C"lnlelerl m<'fJl
n ud ur Bur dnn bnŞkn, tsııhsnl ar 
lunnn mnllnnn cin ll'rl de tahdide 
tabi tutulmnl-."1.adır. lşll'tmCfor ec
e tl1 maddeler ycrlnc ıııdetl rl mah
dut maddc.I rln lmallne mecbur 
kıhnmıştır Bu hllkilm zlrnnt s:ı.nıı
yUnd n b n dlfcr sarucy\ ı;ubclc
rl lcin de rorldlr. tst.ıyentn !şletznc
slnl kap.'l'tması veyn başka blr ye
re nRkletmesl de hususi bir mtısn
ruleyl' bnftlıdır. Aynı takylill!I' t.1cıı
rct k n de mutclberdlr. Herkesin 
lstcd mm:ın lst<ı<I ltl mndd Ozo
rlne t c:ı.rot yapm:ısı momnudur. 
Ttrorct ynımuyıı ancnlk m lc'ld 
hily alman ıı'kından olmak nfi.h. 

gibi şartlar mm"Cut oldufu toıkdlr
do o.lllknlı mnkn.m tarafından mll -
s:uıdc vcrHmcktcdir. 

2 - An ' t m unmelderlntn 
tanzimi: Bununla. uvv ilce dnt,mık 
o an arz " s:ıt.ış muıımelelcrlnln 
b rleşt.lrilmcs1 gııycsl g{ldUlmcl..-tc
dlr. Mnllnnn tev'lll. mua.yyen teş
k t tıı.rn.fından l(l:ı:ro cdilmC'ktc
d r. Flyntl:ır, mnl k I:tcsl, sııt.ış ve 
sevk mu:ımol lerl kont.rqlc t.llb!d r. 
Belli başlı mııddcl rln t.cnl ve sı:v
lct içln dıı nt.nu t sldl tı kurul
mu tur. Ysıfıut mC"Vcut tc\'Zl k'fS-
1c·ı ı nıfan lstlCndc ()(filmôlctcdLr. 
Hl.'r müt C"bb:s \ll")n lşlcl.m<', mıııd
dl'lcrln tC'\'Zl ve &<!V'kındc b<'Yannn
me vcrnınk mü1reıtMb'cl.lndffir. 
Delll b lı mıı.ddelcr Q7.('rlndt! vc-

ta usulll tatbik olunnınktııdır. 
Zln:mt ınaddelmi lcln t.cdarlk ve 
sııtış sahaları tcsbtt cdJ\mJŞ oldu
ğund n şehirle koy nrosındııki mll
nnsebctlM" tnn7.lm cdtımlş ve $Chlr
lerln ınse sı'kıntısı cckmcs!nm &ın
nc gcc!lmlştlr. 

3 - F i> ııt harek r.tlcrinln tnml
ml: P yns:ı tnnzlml gtynsc lnln mu
vııff n1c netlcclerlndt"n bl.rt de fly&t• 
larlıı. ücretlerin dl plln aıuna a
lınmış olrnıısıdır. Fb-nUıı.rdn temin 
cd en tııtlkrnr. ücretlerd de ts
t.ikrıır tomlnine tmkAn \'~· 

kle bir gün 1 

em 

l !>36 yılı e~i ili fly tJ n esnQ üze
rlndı:m rncmlekt't öleüsündc tat.bl'.k 
cd im olan umum.1 fi)•ıı.t k'Sbltl 
<Ilyat stopu) s1st ml içinde zlmllt 
m:ı.dd<'ll.'rl de kendi hususiyetlerine 
1t6rC' mu:ı.yy n f ~ t tıı.hdıUerine 
tnbkhr. Umumi fl)nt stopu SC\1Yc
s1nl ıışmnmnl< ııırt.iylc zlrrınt mad-
d lf'rlnln cinslne ve ekonomik hu
suslyet "" ltÔrc maddeler nnısınd:ı. 
tl:ynt nlsbctlcrl, mıntnknlo.r n.rıı
sındn f nıt tnrklnn, m<!'llsim flyııt
lnn tn)'ln \'e tcsblt olunmBkUldır. 
Mlsnl olııro'k hubub tı alnhm: 
n - 20 XI.1936 tnrlhll umumi fiyrı.t 
stopu kıınunu muc b:noo hububat 
madd lorl f:yatl!\n dn 1936 ey!Q-
1'1 nd~l flıy t s!'\1ycshıl ııısrunıız. 
Fakat bu IC'Vlye dıth d Korpo
rnsyon, lstOı 1 n v~ mCibmfolooln 
lhUy~lnnnn göre flyntlnn tıVJU 
cdob ı r. b - HımU'bnt mııdd<'len n
yntlnn nrnsındn mnkul bir n sbet 
muhafaza roilmclctcdlr. M<'Sf.'1A 
hubub:ıt mnddel rl arasuıda buğ
dıı;y leh n(' tcsb t oo imiş olen nls
bC't. l!l37-1R dım itibaren cavdıı.r 
1 •hlne CC"\ rHnx>k11' çııvdar isUhsa-
1 nln tC'ŞVlkıne h 7.met roılml.şllr. 
Halbuk1 ııvd:ı.r ne }eillltk hubu
b.."lt nrnsındı:ikl nlsbı:!t. ISP., yemi c 
hubulxıt lehin(' t t olunm .ur. 
Mıı.ks:ıt. yemlik hubtibat lstlhs:ı.11-

nl teşviktir. Flynt nls00Ueı1, hu
bubat ITUl<ld,.lC'rl a.rasınd.-ı 0

1du ru 
ırlb1 hububnt ve nlelumum zlrn4 
mrwld 1cr1 samıY1 momullert n
yntlnrı nra.-ıında cln tcsbtt cdll
moktcd r. Du ıurc.<tlc :ın~ ne 
7.lnuıt nrnsındn bu lld sub<.-den b\
r'.nln lc.'lı V<"YQ nlc-yhfne tC<"SSiliı e
dc<:dk b!r f ) ııt mıık harekat oo 
mtı.nl olunmıı.ktııdır. c - Fiynt t<'S
bltinde mınt.Wuı. fl;yntinrının t.n)1nl 
mQhlm bir rol oyn:unııktnıdıT. ıtu
blJbat ıruıdd ıen.11e güre mıntnkn
lıır nrnsındn fi~ t fnrkl n • tcsb:.t 
ohınmdktndır. M ~ nınhSU1e ~ 
tilısal ııahnlnnndn dtiş{lk, lsUhlfL'k J 
mct'kezlerind yilksclc: fiyotln.r kon
maktıı.dır. Bu suretle hububatın 15-

1 snhnlıınnd:ın btlhltı.k mt!T
kcz1<'r1nc ~ve nnzasız akı-

tcmin cdllmdktcd!r. mtalca fi
yat tıırlc'lan usuıa hububnttmı bnıs
ka dl~l!l' zlrtd mnddc'lcrc de t.ıı1htk 
olunU}'W. 

Fb'Utlnr tl"Sbtt cdilmtş olduğa 
b1 Qcretlcnn miktnn da tMillt 

olu. muştur. Bu ücret t.ııbhi bur&
dn g nle mnnndıı kullanıl.mışUr. 
Almmı.vn'd:ı lşC!nln de, köylllniln 
de, müt~blsln de h1zınııt ve m:ı
lına muk :bil cld ot.t 1 tuı.zanca 
ü<'rct den!tnWktcdlr. Umumi fiyıı:t 
stopu, mJllct mronom!sı 00.'l(ı:mındnn 
muMk bir fiyat so•;b-csl temin ct
Utınden maddelerin ıstlhsnl, ııwır, 
imal ve wvzn ısı rty'le uğrıışnn 
mtl5Uthsf11er, işletmeler, mUt b
b1sler, lşclfor, h1znmtl<'Tl.n!n hnsıla-

olnrok en muhil< ncrott almnk
tadırlnr. Bir losUn ll<tısat gt'U1>1n
nnın ve şM 'nnn umumun uı.rn
nnn olnrtıık fwkn1Aoo durumd~ 
fnyd ınnnrnl< ~cngtnl~ ve vur
gun kCırlnn elde ~ im'k!ınlnn, 
t edilen n!Utnt gayesinde ortn
dmı kaldınlm ır. 

(•) "Almllll)"B'da D r.vld t e 
Koroo~Yonn." UJ,U s.xn.1eu. 

( .. ) "Alman,.a'da h ububat rd ra-
51'\U wı tntbll. b" lıdntll mnknlc~ 
müracaat. %D~,.J9U tn,U 

• " .e ... 
Cesaret bahsi - Fıtri cesar et -Mane~ cesaret - Maddi 
tecrübe _ Korku tecrübeleri - Mezarlıga kazık çalanak 
. Size yirmi süal - Hocanın fıkrası 

A:üz hem$irckrim •. "Bugün sizinle 
$<»le hır ho)bcJ >'1lpmak lsıi)onım" 
{enuumuz tam sizi ilgll ııdırccek 

bır konudur. Üıulme>-in. sinirlenme • 
yin 1 Simdi wylirce:efim. !_xi ! lsi l"?" 
diren deyince ipek çorap, gwnuslü til· 
ki vcyıı suvare robu gibi bir JC'f üıe
rinc konuJSOlJ;lm sıınma)lntL Hen 
bö) le moda mll''Zlll:ır1 üıcrine g6rüı
meri kendi haddim içinde JtÖrmcm. 
Rüyle )'\iksck b:ıhlslcrdc konuJ012k 
benim işim dcJ;ildirr 

Efendim siı.i il~kndirc~ dedi • 
ğİm me'>'ZU cesaret bahsidir, ~I z{jı;1 
ccsarcL Hnnl ıu biz edıeklenn kendi· 
tnıze lı s andığımız ınancvi kuvvet. 

ıuıu sorarssnız crkcklerlıı cesur 
oldukları h kkında lmruntuluı kco • 
di rivayetleridir . Şeyhin kerameti kco· 
dındcn menkul oluşu gibi hizlm ccsa· 
retimlzin de phidi gene kendimiz ol· 
dus,"llmuı. için bence bd pek de ı;ü,;~ 
nilir bJr rİW)'Ct ) ılrr.:un:ılıdı. Jnl..,n 
sizin cesaft'tinize gelince? on:ı nkan 
sular durur. 

Son günlerde Cliıne S'(Cti btr, fll• 
tnna mcanuııda cc~ur c.ıup olmııuık 
larını ,.e ııe miktar cesur ol~larını 
ke tircbilml'k için kadınlara bır t:ık~aı 
su llcr 40nıluyor. Dunlann to~ d--u~ 
hepsi pek 0 bıbr "cııtcrcsaıı de~I 
ama içlerinde "'r.eki'' len var: • fnkııı 
bmcc en muhimmi bu mcvxuun, ııı~le
ni,idır. 1kn bu pıımın hızını ı,ı on• 
dan aldıın. Şimdı fU aıccmuanın ııual
lcn ı lıya ıımlıyorum· Mecmua ıru· 
all darı böluıı:ı.c a):ınn11 i ~ okY-

··································: 
~ B. Felek ~ . . : ................................. . 
yucul:ınn:ı bu dört bölümde bcJe.r sual 
sonıyor: 

1 - NA7.ARl CE ARET 
ı - Birçok kimSt"lcrin hayat ve 

ınuk:ıddcratiyle aılkııd:ır bir sırrı ken
di ine ifşa eurıeniı için bir düşman si· 
d sıkı$tırır ve i,kcnce ><ıınzs3 ge?
ser misiniz? 

2 - VıızHe ııırurctiyte mulukkıı.k 
bir ölümü gôze abnık kad:ır kendini· 
zl kuvvetli hissediyor musunuz? 

3 _ M~dii buı.lar alıınd:ı ve bir 
dcııizııln ı;emi~i)le 1..-utba ı;iımdc ı:;ıöi 
bir mattrtra ntılmayı s~cı'"mi-dniz? 

4 - Tıınırnadıjttnız bir ndamın h!ı· 
)'lltını kurtarmak kiıı kendi luı)'llllnı· 
:rı )iizde dli bir ölilm tehlikesine ııta· 
bilir mhiniz? 

5 - önünüzde tıınımadıt;ınn: bir 
ad:ım:ı tııarruz cdcrı h:ı)-dutlarn hiç bir 
mücbfıuı ,,-uııanız: olroadıSı halde sal· 
dınıbilir misiniz? 

f lk blilumün su.1llcri bunlar. Sim· 
di ş;clellm ikinci bölüme: 

il - MANEVi CE ARET 
ı - Bir tt'nha yerdeki ıss11M: vt 

ı:ım bir w iı.lik içinize korku verit 

mi? 
2 - M aruz blahilect'gini:ı fcllkeı 

Jc-ri "k sık du)unüp cndi}Clcnir mi 1 

oiz.1 

Bir otobüs 
yolculuğunda ! 

Otobüs tıklım ııkf ım dolu idi. Cam k~ 
oannda yer bulmujtUm. füilmck. sı· 
kışmak korkum yoktu. Fakat ezilen -
.lcr sıkışanlıır bile hayatb.rtn<bn mem
nundu. Oıobüsıc nsss y tu herkes 
kulak kabartmış, tinümdc )'Uk~ llC$o 

Jc koııuµnları dinliyordu. llir tuluat 
sahnC3inin en guldürücü ve en duşüo
durucü bir konusmasıydı hu.. 

Her halde bunl:ır, iki e$ld mducp arka· 
daşı idiler. nir tcsadüfle otobü ıe 
buJu~muılardı. Sö> le konu$UYOrhrdı: 

- E n:ısılsm hakalın1? 
- Kan bakımından talihim gülmedi. 

Ü~nrii kıırı ile evlendim.- Aile b:ı.· 
kımınd:tn gulmedim gitıi. 

- Bırak $imdi onu, bizim Kimi! oc y;ı. 
pl)'Or?. 

- Sorma "'-···" Sirkl'tin<le muh. seb«:i 
idi. 7..immcdne puıı. ı;l'Çinniş, hıı.pU. 
te timdi •• Onu bırak sen Ali'dcn h:ı. • 
ber ver •• O nen~ ? 

- Yazık oldu ona. Md.."tcpre ne kııd:ır 
ıdd çocuktu. Talih bu işte, lsıanhul· 
d eroincilik yapmt}'ll başladL Fahri· 
kıuını b:ıstılar. O dJ kodl',,tl'.. 7..cki 
nerede kimbilir, hııy kooı 7.dci,_ Di· 
Vlln)"Olunun ne fiyakalı dclıkanlısı idi 
o-

- O o.!Uıın hiç değişmedi. Teneşir pak· 
!ar ıınık onu- .. --'! ,,iJl}etind me
murdu. Amirinin kıırmnı b:ışıan çı • 
kıırmı)'ll kıılkıı. Vc:Ulcı emrine alındı. 

- Fikrcı, ne )"apı)nr? •. 
- Onun timr ııc işi iyi gidi)-ordu. Ada· 

da iki köşl.: aldı. Şişli'de üç a1'3rtl • 
man •. Md« büıün parııl:ır "'Urı::uncu· 
lukla rapılm:ımı, mı? Simdi en\Clcn
di Millf Korunma M~em~ndc •.• 
Her halde ('Ok aj!ır ceza yİ)-ecd• •• 

- BiıJm sınırın bir ukall~ı vardı. J lc-r 
fC)İ ben bilirim iddi:ı ınd2 bir ~· 
tu. Ondan ne haber?. 

dC'miyc kalmadı orobü~ Ulm'a gclmi ıi. 
Yolcular ııklım tıklım otobü~ıen cık· 
tı lar, fııkat kalabalık gme eh •ılmı -
~ordu. Çünkii. ahbap cnuslar hallı 
konu~mı)"a devam ediyorlardı. Herk~ 
~ahncnin snnunun oc ol:ıraiiını merak 
eJi)-ordu. J\iri öc&inc dedi ki: 

- Vallahi bırakmam seni." Suracb bü
ıün filnıf arkad;ışl:ın içinde ha~e gir
miycn, vckilct emrine nlırunı)'lUl bir 
ikimiz kalmı ız, sunun 111rnsında bi -
tim de ııom muzun ne ol:ırnğı belli 
değil. Gel hu nk anı kafa kafa)'& ve
rip bir rakı içelim- . 

Knl:ıhalıklll nhbapl rı rne}tı:ınc}e kacl:ır 
uj;-urlı)ıınlıır öldu mu bilmi)oonırn •• 
Yokubr ha)"al•ndan memnundular, 
)'Olun sıkıntıs1nı hersi unutmuşnı. 
wHCf' otob\hte lı<ıyl.! bir :ıhne ols:ı!"' 
di>e söyj<.'!ıcnlc-r bile vardı. 

Hiç farkın:ı vardtnı7. m1, mektep sınıfla. 
rımn d:ı kendine söre blr ıalihi var· 
dır. Ô)·lcı sınırı r Y11n!ır ki, daim:ı 
seçkin ve f:iWdc cıkanr. Gene öyle 
sınıflar ,ıın!ır ki, oıobü te tanıdık • 
larınız ı:Jhisini çıknnrl ••. 

Sabaheddin SÔNM EZ 

İstanbul taksileri 
"dolmus,, yapacaklar 

1sUınbul. ., (T onln) - D:üm1 En
cümen ~ ıııı!xıhla.n dr_ıktrZ:da ak. 
pmlBn 17 den ~ Jtnd.:l.r TcılWm - E -
m1nönll nnuımda dobnu& yaıımıy.ı. mü -
s:ıadc ctmıotk'. 

T rabzon' da C.E . 
Kurumunun çalışmaları 

Trııbton, 7 ıı.a. - Schrimiıde ~ 
E irgcmc K urumu bu yıl da ..COO muhtaç 
talebeye her gun sıcak yam-k "ermcğc 
b~lıunı,ur. 

Milli Müdafaa 1942 

o 
fevkalôde tahsisat 

ve il cek 
Milli MUdafaa Vekilliği 1942 ma. 

11 yılı bütçesine 60 milyon lira fev
kaJAde taludaat verilmesine dair 0 • 
lan kanun projesi HUkümetten BU.. 
ytik Millet Meclisine sunulmu.ş ve 
bUtçe encümenine göndenlmiştir. 

Dü Ü 

s 
BUyUk Mlllct MeclJııl dün Dr. Mıu:hnr 

Ccrmtn in baskanlı4m toı>lannuotu. 
Toplantının ncılmıuımı mtllc k I> Tür1< 

p:ınısı lo3-metlnl koruma • hak1undaJd 
luınun hükilm ı1nln dcltlltırllm<'lllne 

dı tr kanun !A)1hnınnın muvakk t bir 
cnctlınmdc tct.k\kl kabul olunmuı, 

Devlet memurları D.) lıkl:ınnın tcvhl ve 
t<':ıdUlUO(? dntr kanunun yed nd ınnddc

s!nln tetııırınc mıı.hal olmadıtın d:ılr 

~bata kuıcııu Hıı.rbl ınnUUlct1ne 

verilecek ı nı mük r tına ıtıı.lr kıınun 

ı >1h ı , mııaı k nununıı ck 4161 ıı:ı· 

yılı kanunun b zı m Cld n'\nln dc'1:16U • 
rllm<'S ne, lnh rlar lhnwn l\tUdurı ttı 

mUtcdl\vU •crrnll.ll0$lıUn (l3 m ly0n ltnı· 

yn cıknnlm nıı dil r kıı.mm lll.YUllllAn 
müzıtkcı"c ve knbul cd ımı.ttr. 

De\ Jet dem1ı')'olları n kU)' tındakl 

zb'a 'ile h<ıSôU'ların tıızmln sure ne 
&lr kn.nunıı bir mnddc c4 lt'tlm ı bıık

kınd:ıkl k nun l~ylh nı b rınd m d· 
clcsl ti c lndc ı: :-e< n mUznk relcrcten ııon
nı. \erli n lAd 1 tn.kı1ı1Ylo cncttmcnc 
~dl ohınd.u. 

M !t°llstn EC'll burink11 toplantıcn -
11.'l Ankam'dıı nklt 'llC tmuı edilmiş o
kl11 (TOl1<1Yc ııc Almıınyn ıuuııındn U • 
enrt mUlıad ldcrtn tn.nztmlnc cı. ır 

anl:ışnıyıı. dl: cn!:ı.$ml1." nın ~ına 

ntt .ıromın U)1hıı.&lylc Ged il ~l:ı -
nn mnaalarırun lC'\'hlt \e t.c:ıdUIUn <lalr 
lcıı.nuıın rozı mAddcl r ckk'1U11cslnc, mu
harip yııb:ıncı ordu m mıuplnnndan 
Türklyc')'C Utlcıı. eden r h kk nd k1 
ıuınum=n \Adi ine dar k nun lftşUıalıın 

_ uznkcrı:·Im yaınlaftllc truw1tırollmışUr. 
Büyük Millet Mccl ı 1:clccek toplıın • 
tısını ~ cQnQ )-apacakltr. 

<a.a.) 

Çağrı 
* Adl.!:Ye EncUmcn1 

d:L toı>Janacııkt.Jr. 

stınt. 10 

"f;r H~ Encümcnt burin Gnıp 
ı.çumıundo:uı sonra ıopınrıaca.kur. 

-(:r Slhtıat ve lctımAI MWlwnct En -
ctımcnl yıı..nn enat 10 da tnplıınaoıı.ktır. 

-(:r Dııhll!Yo EncQmcn1 blu,:Un sııa.t 10 

da ıopl:ınıı.aıkt.ır. 

Ormanda bir ceset 
lsınn 7 (Te !onl:ı) - Bo%hano 

kr_,y °"1\nntnnnm :Mu!ltnfn ndındn blrl
nin COiled1 tplc ~n ~lmll$ 
olamk bulwıml.1$UT'. Yapı•:ın tn.hklkıı.t

tn bunun p:ınııımn tanulCll ı.tus:ı 'I: Ah· 
met ndınıtıl Od nıit ~ tnrnfınd:ın öl
dQrQld tt1 nnlneılmıt "" krultıllcr )'n -

k4lanmı.tır. 

Bir motor battı 
fsUınbuL 7 <Tclclonla) - Sd<t2 ton· 

luk Dcrvıe motoru nıva lmllndc knz -
ya utnyımılc bııtmı m<ıret.tcbntmd3n 

bll1sS boıtulmUI Clllcr alU ldş1 kurtarıl
mıştır. 
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Bu şefkat yurdu 
kapatılmasa ... 

D
ÜN, lise rnC'Zumı bir aeııcten bit 
mektup &ldıın. Hayatını n.nlau· 
)'Or v bir dilcktcı bulunuya.r. 

Mektubun bu k.uı.mlanı:ı.ı a)-ııcn kop
yc cdi)'Onıtn! 

"lko ona Amdolu'owı bir kü~ün
dc doğdum. fakir bir koylü ailesinin 
(OCU :uywn. ilk "c ortıı. uluiliml bin 
bir mcpkkat içinde yaptım. On bir yıl· 
lık bu tal\ '1 den inde ıınncmio ııcak 
bir (Oı:b:mnı içerclc mektebe gitmek 
kısıııet olmadı. Bu ıanl:ır 4in<1e bu yıl 
Ka> seri lisesini bitirdim. 

llk oL:.ıldaÇ>cıi ıınıfl:ı•ımı <bima 
birincilikle gcçdm. iki yıl ihilıar kita· 
bına ı;imıiye hak kuandım. Yeg:l.nc 
sı>em id red olm ku. Adıada$l:ınm 
arasındı daha mclu ptcykcn '"mülkİ)c
d" di}e ıanımrdım. Emelime kıı.~ -
m:ık için Ankara'ya geldim, Sıyaw 
Bilgiler Okulu St'ÇUIC imuhanına gir · 
dlın ve panı ıı. yatılı olarak kazandım. 
Fnkat b:ıht ız.lığım burada da ka11ıma 
dildWi. H eyeti 51hhi}e raporu ak")lıi· 
mc çıktı, mı:kıcbcı kabul cdilemedim. 

l·nkir olduğum için kendi pamm· 
la bir )'Üksck mdcıepte yatı ıı olarak 
okuyıun:ım. Hem ol-uyup hem memur· 
luk )"ap:ırak bavııtımı kazaıın'ıam.'l d:ı 
kanun eng<'I olU)'Or. Halbuki. küti;k 
bir ma J klitihi kalmamak, Okumnk i · 
tİ)-onım, ~na yol ~erir misiniz?" 

Mektubu okuyunca ilk işim, bu nr· 
~ "g&tcrccck bir yol" arıırnak 
oldu. Hııtınma KıY;t!Ay'ın Ankar:ı'd:ı· 
ki "Scfkat Yurdu" geldi. llu m~ sc
scdc, birknc )'l lcbnhcri faki r ı:ılebcnin 
)-ardım go•duğünü biti)'Ordum· Oradıı 
yatıp kıılkt)'Ot, yi~ip içiyor, okuyup 
adam olll)-or lıırdı. 

Bu mücs~escnin bağlı bulunduğu 
Ankara şubcsi)lc tcm:ıs ettim: 

- nu ıcfkaı yurdunu k:ıp:ıttık. de 
diler. Sordum: 

- Sebep? 
- Umumi mtrkl.'%dcn böyle rmir 

geldi. F.uscn bilırsi.ıiı. ki Kıııby'ın 
''ll.ıifcleri arasında talebe okutmak yok 
nır. 

- Pcld obmuktıı olın talebe 1 
- M ~ V~i.D.dcıı ıi ettik. 

onları öğretmen okullann.:ı yer1C$ıir -
me)-i kabul cttHcr. Bu mu:unclcnin te· 
kemmül eun~i beklcni>"Or. 

Simdi. hAdise ilminde biraz dur • 
mammı müs:ıııde eder misiniz? 

lk} mesele onundC)'İz: birisi, çalıt
kıın hır gcnr.e )iiksek tahsil ynpıınıma· 
mak ııubı; öteki lı:ı)ırlı ('lll1~1 lariy
le bircok ıavııllt)'a okuma imk1nı vc
ttıı bir şdkaı noığının "Kıulay'ın va. 
zHclm arıuınd:ı bu roktur"' di)c ka· 
pıbnnı kapaıma knrıı.n." 

Ben bı.ı sebebe inananı dım. Hlll 
knmaıim sudur ki ıefk:ı.ı yurdunu dJ· 
ğıtmak i('in h« halde dah:ı mühim b:ı· 
r.ı scbeplCf' olaraktır ve bar.a i:ı:ııhat 
veren :rat bunlan bilmmı<'ktcdir. Fa • 
kat hu umfını ıtetebillriz: zira, Mnıı· 
rif Vd:iileıioe h:ısvunıldu~. t 
alındığına ve "evrakın tckmımülu" 

beklcndi~>ine (;Öre fkat yurdu kap:ı.n
mış demektir. 

Ancak öğretlm okııllan!l2 om oku 
lu hiıirmi1 olanlar alın ılcrtjiinc " 
re )'Urttıı barınan orta ol.'Ul 
bü hütün ncıkı;ı kıılı)'Ot dc-m 
dı ki, okııllar açılalı iki huçı 
mişılr. " fu:ımcle ıclo:cınmul cdı 
lisdi çoruklar ö8rctmcn okullan 
\ erleşıirilroil eler bilt, bir hayli geç 
kalınmıJ olmuyor mu? 

Kı:ıılay, f>ıc<lcnbcri temiz \C şcfk t· 
ti yardımı, kanı ıtün do tlufu ile tan;. 
dıjiımız. htt yoksulun ve her fellkct· 
zcdeni.n b:ı,ı urund;a ı;:örmiyc alışui!ı _ 
mız bır kurumdur. nirkat f:Ündcn~ri 
mıık eorh:ı 1 ını onun elinden alan 
l(ıanhul fakirlerinin dualan hile 
yetebilir. Fakat' i>ililHn hududu ~n.a 
tur. Fide imknn bulunduk('ll ''i>ililti • 
\ıtrnk değil. s;ıçıımk rapm:ık". her ::: 
(llll)'1 bu uihırd:ı kullııınıa\: s:ıdecc ~· • 

1 
• d • ın.t 

• ava ua ve mıont'f' getirir. 
Bu lcir du5üncelcri ve rukard k. 

mcktut' sahibi a~ad~ın e onun a 
1 

1 
.ııd Ti· 

7 veıı e ol:ınlann dilc4'lcrinl S 
Rln~ Tıırh:ın'a, kend' rica ve ~:ı};~a~ 
rımı d:ı knıara.k a.rzedi}'Orum. Bu 1tıf • 
kat yurdu kııpatılınu:ı. .. 

Kemal Z. GENCOSMAN 

u keli e 

Dayanışma.. GÜ<lüm. somurgc, J.:a. 
vuş:ık.. Belirti, 1:öruntu v • • 

Be ··-ğcne beğene kulla.ndığımız ~e 
kullanırken de dilimizin kendin ~ J 
oz ahcn · • daha . oz d . gıru z.ıyııdc yerine ı;ctır· 
~&imız bu ı;ıb~ kelimelere "urdurmıı" 

dırcnler, hila "ıcsanüı" ü "•--'-"" .da 
•• " • ~11-A"U l • 

re >~.·. mu tcmldı:e" yi, "'mwıeka" 
veya ılıısak mah:ılli" )i .. • . "r--L .. , ___ 

1 
, emare yı, 

<=&.11Ur U MI :uun:ıkta.n )'a1l:I ı;örii 
ncıılcr vnrdır. • 

. Bir defa daha haurl;ıtalım ki bu 
kclımela U)-durm:ı dtğildır. Bunlu 
zcngın bır dilin köklerini alı ... 
kalı 1 -'" '- ,. zens;to 

. p ~rına urnmıck şuretiyle dd 
cdiimıı söı.lcrdır e 

, .':crdığiıniz mis:ıller ara~ınd:ı han
gısı ılk dnyuluııa, )'lÜlut ilk .~ ı. 
ta 

• • VAUCUJ-
lle mzn;ı ını anhımıyor1 

"'dal) ~;1nmak mastarının kokü olan 
.... yan •• ' ele. alıp ood:ın sonra bir 

J ı;etı rırscnız hrl) lece ,.,,,, ,. 
ıkind . , .... aca,;ıoıı 

m:ı tar, hır harckeun ka.rıılıklt 
)11pılm:ısını ıınlaur· >ani o 1 .. • n1an ıca • 
nııı muşarckcı·· dedi-· . 

1 "da 81 fC). Bu su -
ret~ yıınışmak" iki kitinin hiribiri· 
ne ;a}anması mlıu ını hemen . 
Hal OO}lc iken neden hil!ı tefaü~c~r: 
hından '"tcsanGt .. e 5aJllanıruılı kalm:ıa 
lıdır? ' • 

"Scvkü idare" iki Arap kelim • • 
orıa~ın.ı bir Fnn '',,';!. •• • • sının 

1 b
. v ı ı;eıırılcrek 

)"apı mış ır ıc-rldpıir. Bunu Sam•d:ı <b 
hfahan'd;ı d:ı 'll'>rlcscn· b: 
caklarınd:ın .. h ıı.. 1 anlı>o;a -
.. - 1 .. şup e t'dcrım. Halbuld 

b\I( um un nılnasını ı -L· 
için 1 " rk b' an •>.uıılmclı: 

u çc ır "suımck" mastarının 
bulunduğunu hatırlamak k•f·d· ..'-,. . .- ı ır 

ı etının(k • ı;ibi bir ma . 
dururken .. ikıifa" yı kulla~ ~:;'p 
Yl'1llcre ıığl:ıma)ı faz.la b 1 ıs -
M,,... ...,,\ bil• • • U Ur$llflız, ni· 

zu .., .. e 1!1ınız. 

7..enı;in kfıklcrimi7den 5Ö b mak 
~ımııd:ın, bireok dillenİcn dm: ze:. 
sın olan kalıplanmııa uydu -•· k • 
mcltr '\u-·-'- .. . .... m • ..,., elı· 

• 'uua betırm.,,. h kal 
lııhinin dülnıdan dof~-a e;lindc ~Isa· 
h:ıııl }'llJ>nıası ı;erc:k b" • an, n rn ır.ı$tır. 

unların altını cizm· b 
rfıı. ~C)'ll siııun altında l)C. ~nltrı 

tiyle bnh eımi)e lürum 1 >,~ız ı,arc
knı dalı.1 kanaat ıı:eıirm~ ma. ı~ı!l2 hir 
tavsiye ederim F l"h ıstt)cnlcre 
N • • a ı Rıfkı A 1 ecmttıın Sad;ılc'ın tı ta) a 
sunlar! an-azılarını oku-

'f. 'f. Jf. 
• Büyük komutan, 

.......... 

büyük devlet adamı ..• 

Kitaplarımın ıuuıı--'- j , d . """ nına aır 

Varhk Verg·si 
Hazırllklar1 yer yer 

tamamlanıyor 
Şclı.rtmı.ıc ectcn m ı 

Clun dört buC'afmıdıı lhn ltı. ~öre :vur-
ZCTln<!t.itt <:alllmaJnr ~arWc vcrııısı U • 
Ur. Slındl)'e k4ı4: lr hayıt ~ 
Maıılsıı.•da .... ar y;ıJnı.z Dalık ,,c ...... ırlıklar t.<ı.m ,_ __ 
J.lı,.-telc;r l11n oıunm :un....,un13 ve 
Ad:ııuı, U$tW'. lznı llunıa 

Mcnıtn tc lrlcrfndc • • 
olruı hn:ı:ırtıklar da )':Lpılmnkta 
Bu .. _ ... _ btt.mck üzcıwtr 

...... ... &Onlıı.ruı:ı dolı • 
ddd hııtltı. itlnd 1 nı ve önomüz _ 
ltı.n ıooırıcrtn llsk! 11 nda kıı -
c:ı ktır. c 1l l lmlt ola • 

Ankanı'lnızın 1 •~ ..._ N . .._.,., ...., \'Allrn 
ovzat Tıı.ndoi!:ln'tn r llthıdct<t 

)'\'.)fl('a t:unaml:ının11tır. L!ıı 
mruıına Dctlcrdartık enJn 
tadır fklırlnııızdckl ca a..~ıun oıu k-

ıı:ı kruJ;:ır filn OOl!mcsı.11ırtaı hntıa SOOU• 
mu.tıtanc!t\11'. ----

Emniyet tôyinleri 
A~ olan İat4tı.buı 

dUrlUtüne Aydın ~Olb Mektebi mil· 
mlldllrü lbrnhJnı sınır cmn~ 

Akırıcı•run 
n~ m11<1urıuc.1.1ne • Aydın t?l?l-
• nır mutb ;ı _,, DIJ kır lktncı 

.. ,u Ül1l N U 
lzmtr emniyet mllcıür {l ı:n Aı:ıı.t'ın, 
mum! Miltettııllk tün tktlnc:ü U. 
Fıı.lk J<oJ<Qı ın 

0 
~ı itler müd r11 

Uşllk >-.ı.b:ıncı 'ı.ı çUncQ Umumı l\. ..

düııcQ Uınunı1 M':ı ınııcıtırt\ltuoo Dor -
111.Vlrt Yakup J<arn~t!şltk C'tnnl)' t mU
muml Mll!ctU.b1c 

1 
ün, Dördüncü u

lzmlr blt1ncl sınır ı::ct mllşavtrı t ne 
hıı.t U)'i'UÇ'un n:tkt<-n mtidUrU Mlt-
tnad1kıan cıkınııtır. ~1nlcrı ~k 

ilis'in urtuluı günü 

r 

l 
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• 

93465 
25.000 

RUSÇl bir kııap \"ardı. Husça b 
iHm için bu kıı.ı.hı hir Rw \il bil 
turna ı.crdim '" ı('indc nelcrd~ 
~ıldıiiru !!Ordum. 

Do tum, kiı:ıhın konu•unıı 
tıktan sonra k.ıhtnın ıç )Urtındck 
!ardan d.ı barueııi Bunlardan 
"Harp Saoau hakkındı" adlı bir 
bın illnıdır, ~ N 

Bu kiıap, Cengiz H:ının ve 1i 2000 lira 
lenk'ın ıvaslan ve fcııhkri h rıumarala 
)ötZılmııtır. ftlnd:ı 1910 'iCnesınd< 02C!:• 
voc Vrem)'a isimli bir ı;::ızC'lcdt' 
)oauıi imıaslvte yazılmı bir m:ık::ı ı 
de utırl:ır alınıyor. 3:>l0 

Bu mııkal de d nilmektcdir 1 • 
"Japon harbi uın:ınınd:ı iarotı' 000 lıra 
kullandıAı ıahl~cy-i ıı:örünce ha l1umara1 
içinde- kaldım. Çunku onl:ınn 11$ 004 
temleri hirçok ooktalard;ın tAJ11!I 

mC$hur fatih C.cngiz Hanın 5ist 
ne hcnzcmektndi. Ru5lar ara ındl 
nu hilcnlC>t aıdır a.m:ı, Cen.ı:iı 
h:uıxc olduğu kadar diploma idt 
n tun bir adamdı. z ten hunlard" 
anb ılır ki Cengi H n'ın dunyıı 
hcımesi. bir tcs.ıduf eseri de ildır 

Tarihin en meşhur çdırdcrt 
biri5i olan bu büyük Turk konı 
hal.."kıll(Lt )ıızılmış olan s:ııırfarı, 
kiı:ıp kabının içinde bır:ıkmı)'ll 
lüm rnzı olmadı 

Do•ıııma Tuıftçeye ccvi rtıiııı 
şimdi bumda tekrarlı)'Orum Çünk 
saurlıır. bü)uk bir knmutnnımızın 
nı u.mand:ı hliyük bir devltt adamı 
duAunu ı:;li teri)'or. Bu b:ıJomdan. 
kın tarihimizle uzak ııan1ıımizin 
sındaki benzerliğe de İ5:ıret etm k 
rinde olur. 

* ** Y olculuk notlat1 ! 

Upuıun bir rokuluktan don ıı 
zcıedlerimiz - yiyip içıikkn km<! 
rinin olsun! - ~ordüklerini >a:ıtr. 
başladılar. flum 

Seyahat uzun unlu[u içın bu :.J l>nn uc 
ruh.ık notları ~ her halde uzun !;\il" ıı. 
cckıir. 

Fakat, galıh;ı, Ahmet bnin 'f 
ma.o·ın }'llZthklan hcpsınden rnı 
rccck • 

Çunkü u tat. c~ ('OClıkhık gurılc
den, ÇO('Ul.."kt'n [>11Ce •SC')')ıth'0 olm~ 
tcdi inden, 50nra bundan va~g 

h:ım 1 olmıya karar vcrdigindcn h~ 
scdcrck )'U.I) başladı. 

Pazarhksız satış 

kanununa aykın 

hareket edenler 
34 &:ıJ.'llı p;ızarlı.kıuz 

hU ı.ımıcntıe muıuııe.r tw 
nnd:ı.n dolayı Be cd!Yo 
t«:zb'o mil 

Paznrlık512 a:ıt.ıo )'llpıhr lovhaııı atS ' 

madıtınd:ın do!a)'ı Yenl$chlr 

c ddcstr.dc tavukçu ve )'Umurtucı Mcı:S
tn.r Entın ~ Hm, 

sııtısıı nrz r:ı mnll:ınn 11:;:~ ti' 
yat ct.Skctl kımnacı tından dı;•l!lYl y('fll
Gl'htr 6ak:uy.ı c:ıdd<'s1nde ııcl>zt.d AhfTlf' 

Yıldınm v Iıımail 10 11m. 
t.ıl )"11.Ptlır kıvh:ısını ~· 

do yı Yml#<'Mr Sakan" 
kall1Lll Ant J.U$U'd ~ 

nıı • 
S kan-. 
D~ 

Sa at'ZC1 ıtt nn llzc 
l' t ct loo)omndıtındnn dntnyı Y nJ • 
t<'lür Si\k:ı.r)'a c:ıdd No da 
kfLblCl M iım<"l Zeki Erm:ın 20 llrn pr 
ra cczaııına mahkQm ('l(Wm Cl'dlr. 

Sayın halkın nazarı 

dikkatine 

i 1 Köşemiz ... 
TC'tt'Üme cdcrk -

•--- l"D ve aceJe bülıcn • . •.ı.. 1· 'h. --" ·":"1'11ıl.ığı olmı)'llll ılbirlerin Turkçcl .Y~ıstırıno.mk ıremr 1ın ıtt ı huh1.,ıuz 
rır erıne duşmcz. Fakat .. k "il cnoı ~ıırma şupho 1. aıan m r· 
··scıecek", "ioıi:ıaren" ~ ~u •• mel'.' )erine "tepki". ··mu,ıııkbcl.. )erıne 
"ıkıııa cde.r" y rine .. yc.rı;:e, bckiı)crck .. , "kc•rtımck'0 yc-n~ "'kırmak", 
)'Okıur. gere ır ' demek için lüp.te b:ıkmı)"ôl bılcı ıhıiyaç 

Ajan ın Corum muhabiri d .. • .. 
"mınıaka" )erine "böl .. .. .e. mutcmrnım yenne •mm mi yıcı". 
telgraf parası &icm•tt. s: 'nİı~~i.ı" )erine .. kayıplar" demekle d;ıhıı fazla 

~=======================~~ 
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TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ iyango 1 
İtalya etrafındaki i Harpte 

ileri gitmiyecek 
abluka d ha münakaşalar dün çekildi TUNUS'ta . I 

ltalya nın Anglo· 1 Darlan'ın Mr. Eden'in 
son nutku sıklaı ırllacak 

( Bıı111 l inci s )of da ) 

93465 No. lu bilet 
25.000 lira kazandı 

kara ve hava 
muharebeleri 
devam ediyor 

Saksonlara verdirdiği d . 
hava ve deniz urumu ( ~ı 1 lncl sny"t'adn ) 

acaıba, zaferi kendi benimse
mek ve onu istediği gibi kul
lnnma:l· için, Kızılordu, alman 
cephesini sarsıp yıkabilecek 
kudrette midir, c böyle bir 
şey olsa bile, alabildiği.ne as
kerileşen Anglo-SalcsonlaTa a!"• 
zularını dikte edecek bir kuv
vette kalmasının ihtimali var 
mıdır? Hatta bizzat Sovyeller 
Birliği lideri, mihvere karşı 
bir zaferin Anglo-Sakson or
dularmm Avrupa kıtnsı üstün
de kati taarruz muharebeleri 
yapmasına bağlı olduğunu söy
lememiş midir? 

nılıır sunı~ır : 
~000 Ltnı 

Nurnanı 

Nu:m.ııra 

Numanı 

Numanı 

Numnnı 

Numam 
Numam 

L!nl 
Ltnı 

Llnı 

ura 
Llnl 
Ura 
Lira 
Lira 

026!l84 033!''64 olSO'n 079611 
l 16585 119581 146!47 
199587 2'21004 3()1'4(;8 

004287 
044005 
077323 
111528 

01so41 oımıo 
0457G4 os..042 
085058 09fı51 
1ı1749 l7Şr7 
191781 ~ 
219797 zı§l9 

244170 255120 ~ 
270434 2715'..00 zrŞ12 

S99897 

<Sonu ı. lnd :Sll)'fnd:ı) 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 7 a a. - 11.nlyan umumı kn • 

rarglhının tebU{:I : 

BaU Slrenaik'te Wıı<:'\l ve ketU tna -
ltycU Brtm1$lır. 

Tunwı'tn Tcburt>a kıim vu demlcyol -
lan böl Ml dU6mandan teml%1İ'nm15tlr 

Bu hareketler l UkkQnund n 4 llkktı -
nuna kadar 50rl'n lk!dt'tll muh ırebclere 
sobetı b'et vcnn iştir. l>Ullffill n l 100 esir 
verml.$Ur DUsmnnd:ın 72 tıınk, 41 top, 
4(J ma)1n aucı mnklnc ve 874 knmyon 
alınnıı&tır. 

Şimal Afrika resmi tebriği 
Lnnılra, 7 a a. - Şimal Afrika MUt

tctlklcr umumi Jcararı:tıhının tcl•llıtl : 
ııerı kam kuvvl'tlertmıztn hareket 

lertnt destekl!Jien miltterık ucaklnr dUn· 
kU pnzar g(lnü tnaJTU7. ~vrb-e haroket
ler!Jıde bıılumnueıanıır. Uc dUaman u -
cal'ıı dtl6Qrtı mU~tUr 

Diln ırecc Heri ü"lcrlml7~ taarruz e
den bee dUsman bomba uca!'ıl mhrlbo -
lunmu5tlır. 

kayıpları 
noma. 7 a.a. - Buıriln Rom11'4'a har· 

be R'lrl~nrlenbm ftalya'nın An ı:ıo -
Sokoonlara vl'rdlrdlltt hııva ve dmlz ka· 
yıplan neşredllmlstlr. 

!tıılYnn donamnnsı, 833.0C.S ton hnc
mlnde 140 harı> gemtııl ve Rtncn 167 
ticaret gcmL<ıl bahnmşttr. 

ftalyan hava kuvvctlcrt dc 62 ttüt -
mnn harp ı:eınls1 ve 117 ttcnrot gl'fT11M 

batırmıstır. 

Bu suretle <1Uı;mnn deniz lruvvetl~ 

2 09 .151 tonluk ıreml kn)"betmls olu • 
ynr 

Dllşman hava kuVVP.tlerlnln ka)'bt ise 
ttal)'ll'nın hııı1><' ırtrıshı<l!!nbct1 mulıak -
kıık dil~Ortllen 1 00 Vf' muht<'ml"I nlıı.rak 
dllsilrtllMı df' 712 ucn'ktır Ayrıca S"J 
dıl&man u('al'ıı muhakkak ()111Nlk v<ı 100 
tnnf'51 de muhtA":JnPI olarRk .)IN"f1e tah • 
rlbe<lllmlıtlr. 

Sovyetler Birliğinde 
yeni generaller 

Moskova. 7 a.a. - Son ay zarfın. 
da Stalin yeniden 2110 albayı gene_ 
ralliğe ybkseltmiştir. Bunlardan baş_ 
ka J.2 general orgeııerslliğc ve 130 
general ıle korgcncrallif:c çıkarılmış. 

<Başı ı ln~i sayf11<la> 
duntnııı hakkıncia harıırctli mıinakaşa de
\'llm e-tmekı<'<lir. Ru7\·clt'in e§ki rakibi 
Wen<lell Willkie, "Chiaı.go Christian Se
iena .Monitor" gazetesinde çıkan hir he
)'&naııncla Şimal Afrika'daki amerikan baJ 
komutanı ile Amiral Darlan rasında ya· 
pılan anlaşmayı şiddetle tcrikidetmekte • 
dir. 

Willltie'nln aldığı \'llziyeı. 7.ürih'tc 
çıkan ":\"o,.,,eııc Gazettc" in I.ondra'da· 
ki muhabirinin hir hab<"ri>lc a)dınJan • 
makıadır. Bu muhahirc söre "Amiral 
Darlan'ın Fmn5a'nın bürün hükümct oto· 
ritcsini tem,il eııiği hakkındaki bc)'anna· 
me'i Şimal Afrika'daki amerikan mah 
filll'rinin muvafakaıi dı$ınd:ı ynpılmıJ 
değildir." Bundan anıa,ılı)or ki Şimal 

Afrika•andaki amerikan • fransıı anlaş· 
mıı" mahiyeti bakımından tamamen ııs • 
keri olan ilk anlaşma hududunu .ı;t~'mek· 
ıe<lir. fsasen son günlerde A'nm Kııma· 
rasında ~f. Fden ile b.alar anısında Jee· 
çen kı.a münakaşadan (la hu anlaşılmak· 
ıa idi. 

Londra'daki De Gaıılle taraftarları 

da. bir ~sıp olarak tet:lkki ettiUeri Dar· 
lan ale)'hindeki şiddetli miioıdcl<ıe dc
vam ediyorlar. 

-ve-

Reuler ajansmm siyasi 
muharririnin bir yazısı 

Londrn. 7 a.n. - Ro)'tCr aJıınsının 

s1YnS1 muh!Urlrl diyor ki : 
lnırtltcrc Hartctyc Nazın Mr. Eden'ln 

A\'nm Kamıuıwnd:ı. 2 llkktınunda hnrp 
ııonnıııı mesc~lertne d:ı1:" &öylootitl nu -
tuk etrafında Tüı:tt basınının teopklsl 
Londnı'dn kll)'dcdllm1$UJ'. 

TOrk muharr!rıert. .Mr. Eden.in tlkri· 
n n ııö:r:lcrlnden dahıı ııert glttltlnl sıı • 
nıyorlnr ve "Aeabtl nutkun metni ta • 
marn l!'elmoo! mi?" <tiye ııoruyormr. 

Hakikat Şlldur ki Türfc muhnrrlr1c
rtnln b:ıhl" mf'vzuu cttlklcr:l kısım RoY· 
ter Uırafmdnn tıım olarak V<'ıilmlştlr. 

'fr EdC'll'ln flktt ne ı;ö:Yledb-sl' ru"n<'n o· 
dur Bu böyle oluncıı rla tarafsız vc hartı 
<!ısı hcrhanci dcvlctt mı ufalc kay~ıya 
dO Urccek h!c btr WYI ihtiva cunemck· 
tedlr. F.<l<'n'tn bellrttltl gey. yeni dün>n 
nlz mını kurmadan önce Alman~'!l'nın 

,.e Jaııon.ııa·nın tecavüz lrudretlerlnt kuı· 
mak zıırut"<'tld r. 

Bu nizam hakkında da l\fr. Edcn'ıln 
d<'<l f:I ı;udur: "llcrhanı:t bir beyne mi -Sovyetler ne diyorlar ? 

Lond~. 7 a.a. - Ro>tcr ajansının !el lC$kt:!'ıtın ilk vasfı, ı;ulhu koruMak 
\'aşinJııon muhabiri yaı.ı)or: Amirnl Dar· tlkr rldl' olan dm•l<"tlcrl trunam!J,le lMn· 
lan'ın Şimal Afrika'da ıızerine aldığı \a• s 1 ctml"ktlrm 

sıkı bir hale getirileeektlr. Almanlar 
öb lr lııırplt'lti ıccrUbcleri gözönUne 
alarak hazırlıklarıııı lngiliz abluka. 
sını hcscba kalarak yapmışlardır. Fil 
haklka alınanlar bu &<'fer çok bi\yük 
stoklnr vtıcude getinnlşle!'dir. Bun
.tarı başka i g:ıl ettikleri mcmleket
Jerdc azami istihsal temin etmek 
maksacllylc her çareye baş vurmak
! ıdırlar. Diger taraftan bazı madde
leri suni surette i uhsal cdi)orlar. Bu· 
ııin bunlar bizim i~imizi guçlC1ıİrmekıe 
ve uzaımakıadır. Bununla...,bcrabcr netice 
Almıınya'nın da hakkından gdcceğinıizc 
şuphe >oktur. 

1ıalyn Almanya ile kıy.ulan bileuk 
kndar hazırlıklı d;ıvranm:ımı,ıır. Avrupa· 
da Jıal)'a kadar da)"llnıksız bir memleket 
yoktur. Normal zamanlarda ltal)ıı iıha· 
Jilıının >iizdc 7S i denizaşırı nıcınlekc:· 
!erden )'111'1lı)Ordu. Bu hcı.aha Şimal Af. 
rika'ılan ıu!tirilen mallar da dahi1dir 

Müttdikler girgide Akdt'niz'i du nıan 
ıorafından kullıınılnmıranık bir hale gc 
tirdikcc \C inı;iliz ha''ll ku\"'ietlcri b.uı 
Alman)a'daki dcmiı;oll.ırını tabıibeııik· 
çe iıalyıı'nın eırafın<laki abluk:ı çen•h rı 
hüshutıın darıılnnackur. O zaman ıı:ıl 
)ıın milleti, rncınlckcıi bö>lc bir \'l!Zı)-C· 
ıc mukavemet için hazırlamadan h:ırlıe 
ıtircn bir hükumetin ne bu)'Uk bir deli· 
lik )ııpmı~ olduf;unu anlııı)ııcak ır 

4 ~ ~4091 wıt46 
305991 a13563 a1f34 
M~ 344137 M~R 

71 389681 394004 ım-121 

soo lira kazanan 

021683 
Ol'-'3000 
109330 
172996 
20922'7 
233180 
264147 
279131 
305.168 
az.2705 
S!571M 
39G9:;'7 

Simdi lef;bıt edllmi&tlr ki 4·5 ltkkA -
nun gecesi, 1>88kaca iki d '10An bomba 
ucaıtı dilşilrtllmUs ve o ırecc tahrtbc • 
dilen düşmnn ucaklannın sayıgı ııe.t bul
m\13tur. 

CUmartes1 i'UnU hava hnroketlertnc 
dair ııhruın yeni haberrere göre dU mıt· 
nın aynen lkl u<:atı dU&UrlllmU& hlzlın 

de aynen S('l<l.ı ucaıtımız kaybolmu~tur. 

Diln kayıp olarak ı:öııt<"rlll'n b r nv u1:n· 
fımıız üssüne dönmUıtUr. 

zifc>e karşı Sovyetlcr Birliğinin duşun • * 
.J' '"'""'""''"'"""'"''''''"""""'- ederini Londra'da .ı\I. Mili ki'nin ve Va- Nut - Jngıltnre Haricıı;o Nazın 'Mr 
i.!_ KU-ru" K Dl' H & r· - ~inı::ton'da da M. J iı•İnof"un ingıliz \'l' F.ıl,.,.'ln bıı tP.Lornfta bahU mevzuu o -

!ardır. 

Almanya'ya, iıgal edilmiı 
yerlere yapllan a ınlarda 

num m y(lzer llnl. 

927 t n lh a.>'et 

numaralar : 
~ U<: rakamı 049, 240, 64 6!>2,660 

ni.hııyct bulan 400 er nurlra Y1r -
ırı t'J" l1m 

ıo ar lira kazanan 
numaralar : 
Soıı iki nıtcnmı 55 vo ~ ile nflYet bu. 

4000 numıuıı onar l.1ra. 

3 lira kazanan 
numaralar : 
ın nıkam1 o ~ 2 Dc n~ butn.n 

40000 numara nccr lira be ım-
:ıroır. 

ikramiyeler ner~re 
çıktı ? 

Bu (25 000) llralık t'(ik llc-
l'ılınbuım kazııJUln (0934<i5) irııaraıı 

L EltıZl~da t.ıımı$1.ır. 
Onar bln ıı.rn kazanan bll<P 1s -

lan uı, Eslclşclılr ve Cnnıık1uı. 4!. 

~ bin lln1 ıuwuıııfı bl nrtn 4 
~ lstanbul'<la. bir tanl'Sl fr& n'de 

illuştıf. ~ 
1k1$cr bm Um ıca.zanon blllcnn 8 

tstanbul'dıı, 3 ıancııı Aınra'da, 
b t.ıınoo de TrobZOll• Zonzul~' Adı· 
) tın, Bandtml& Samsun, ~llbolU, 
"Yvabk. tzmlr wI Mcrstn'dc ..ptnıı -
tı 

B ı>r ltrn k11%8.Mn b eti~ ta • 
r tstanbUl'da. 5 ta.n<'8I A~ra'da, 
a 1 ne&! Esldtt'hlr'd<', lk1'<!r ıJrt At· 

llo . h:mlr, sıvııs. Dlyaıt>:ıktr , Bur • 
'- "· d ~r 21 tan~ de :ru{uzun 

.. ur &<-htr v kaSnbalannd tıl • 

İngiliz - Rus .. Amer:an 

i~birliği ve M. At~ 
Lonilra, 7 n.a, - DUn ~edbeln 

•onra YorkShire'ıle Wakefiefe r 
nutuk söyliycn demiryollar!1azı~ı 
:M. Attlee. Britanya mlllet~~ İ 
aıı ile Amerı'k3 Birleşik D er 
Ve Sovyetler Birliği arasın<la ~?lr-
li nin ehemmiyetini beli t;r .• 

M. Attlce, umumt me~ er: 
karşı b r slyflfl('t taklbcd ece 
bUytık monopollerin bUttln n~t-
le ni kontrol }Uzumu Uz r 

8
-

rar cyl<-miştir. hitır 
M Attlee. sözlerini töyr -

ın tır : eken 
Harpten sonra ıtul"Ulması bU 

aoıyal emniyet, tnı:iltere'nin il • 
tU dlJnyanm iırtih al k~billyc ze
riı ~ kurulmalıdır. ----

C. H. t>. Vilayl 
ngre toplanll rı 

n - d ığı. 
Ankara, 7 ıı.a. - ugun et . T b ,ın, 

mı ıclgraflar, Buna, ra zon, alk 
An !ya ve Kütahya Cu~uri}et,kfık 
Putm ,ila)et konı;relerının ıor 

1'aburb:ı dolaylnnn<ln dün zırhlı tt:.'3· 
klllt'rtmlzl.n <le tstlnık Pttllrt bll)'ilk mu· 
huc~r nlmu&tur. nu muhıır<'beler 

elddetle devnm etmektl'dlr 

Kahire resmi tebliği 
Kahire. 7 a.n. - Ortaeark t<'bl rıı 
DUn devrb'elcrtm!z E l\ııe»la dolayln

nnda.ld taallyetlertno devam etmişler -
dlr. 

.Olln, uzun mcs:ıte avcıtnnmız dil& • 
ınan taııtlanno hücum etmiş, b<:ımbn·av 
ucaklanmı7. da Mersa Brcııa ile Tamet 
anısırı<lakl çevrede b:ıtana mevzlletlnl 
bQmbııl:ım111nnlır. Düşmanın havıı flln -
Jtyl'tı mahdut ölc{idc olmU4tlr. 

Uc:nklıınmız bun<l:ın baektı Tunus'ta, 
ttalya'<1a, Tunus ncıklannda vc Slcllyıı'· 
ela muhtelif ooıcnerı bombntamıelal'llır. 

Müttefikler gec mi 
kaldılar? 

Lonılra, 7 a.a. - Şimal Atr1ka'dak1 
son olaylar hakkında tclslrdc bulunan 
DaUy Mail gaz~ ııskert lcnkttclsl 
yUzbe.$1 Uddell Hart, mtltlcttldt?rln Tu
nus•uı önlerine c...'laln tıı:ı;n ttıın !ayda -
Lanamadıklıın ıcanantlndedlr. 

Hart dlyor k1 : 
Kııııııkoyma zayıfken harckcUo ge -

clktlk, dtlşmnn b1 blr müda!ııa hattımla 
eld<l1 bir mukavemet 5:ÖStcrecE"lc kadar 
kuvvetlere malik oldutu z mnn L•ıe yo -
ter kuvvetlerle hnrekete ~edtıc. Bu 
iYi müdafaa hııttı BIZ«>rte ile Tunus~ 

ccvlren kavistir. Kczıı öyle ııantYoruz ki 
kullanılnn kuvvetler AfMka cepl\eslnhı 

obQr ucunda Rcmımcl orduS\ına tıtlcum 

e<lcn kuvvellerlmlz kndıı r tccMlbell de • 
f:lllcrdl. 

Şimal Afrika.da misilleme 
tedbirleri 

Paris, 7 a.a. - Parts l>Mtnı ırıızetcct 
Mareel sauvage'bı şımıılt Attl1tn'da ldom 
ed dltlnl y117.nnık bunn karşı m16tlle • 
me tedblrlcrtnı- tııuıvuruldul!Unu yıız -
maktııdlr Bu tedb ıer anıf!ınd:ı toplftn
ma kıı.mplanndn bulur\lm tnır llz ve ame
rllcah Yllhudllenteıı bb' S<lS'!Tlının rctıtne 
olarak aynlmıun dil tlcrl sürtllmekte -
d!r 

Öld(ll'(llM ır&Z tecl Fmnsa'rıın C11 pal"• 

lak mubarnrtexlndcn blrl idi. Muhnre • 
benin b3elangıcındanbeıi lntrnnııtııeant 

gazctcs ndc vc dııhıı sonra r>cpcc:hc 
TunL<ılcnnc 2azctcstnıkı hat;muhamrltk 
etmte ve m mühtml 1B'!lnnyıı'dak1 011hlll 
harne a ıt olm::ı.k Uzl'!re hlr ook kl1ar>lar 
neşretınlşU. 

Hava akrnlar1 artıyor 
Kahire, 7 a.a. - Müttefik hava l.."lıV· 

vcılerinin I ihya. üzcrindcki uçuştan, yeni 
Flagc)'la meydan muhue~i )ııklaştıkça. 
gerek sa}l<::l gerek şiddeıçe artmaktadır. 

1svec'teki Fransız Elçiliği 
Vichy'yi tanımıyor 

Londnı, 7 a.a. - Ro) ter ajansının ~i
}'llsi muharririnin h:ıbcr aldıjına göre 
Fransa'nın Sıokholm Elçilıği memurla • 
rının hepsi birden Vıchy hukıiml"ti>·lc 
münasebetlerini kesmiye hrar vemıiş • 
lcrilir. Vi,hy hükümeti anık mevcut te

lakki edilmiyor. 
Bunların De Gaııllc'c nıi, )·oku Dar· 

lan'a mı ilıiha.k alec:cklcri henüz bclli 
desildir. 

ltalyan - Romen 
ticaret anlaşması 

la nı bildirmektroır. Par. 
Kongre toplantılarına tıa lanı h İ· 

tin ızın blni i Ebe<li Scf Atatürk . 
tıra ı ııwz cdilmi$ \C lillİ Sef 1 )C 

Roma. 7 a.n. - Dün ltal)ıı ile Ro· 
man)'ll arasında imzalanan anlaşmalar, 
194'\ ylh içinde ıki memleket arasındıı 
eşya muhaddcsini mühim mikıarda faz. 
lal14urncakıır. Romanya, ltalya'ya bil· 
has.a petrol ve ha)"an verecek, ltalya 
da buna karşılık Rom nya'yn illç, nı'l· 
kine ve mensııcu yollıyacaktır. 

arı 

ııar ılmaz bağlılık "e ı;aygı du va 
izh r cdılmişıir. Çok amimi h 
itı le geçen müzakeıclerdc yun ı ya· 
Yır ı bir~'Ok dilekler ileri Ürulr:av: 

c h<ıeıiednin iki )tllık çııltşn 
IXı ları tııs\ibohınnıu~ıur. Ü· 

)) eseler taraf ınd.ın ileri sürül za. 
ı alaca ıılükadar vililycı crUnın İr· 
1 at vcrılmi$ \ e ıoplanıılarn son u 
k ıek idare hcycılcriylc Bü>ii 
tu } delcı:clcri sc~ilmiştir t 

Guadalkanal' da 6641 
japon askeri öldürüldü 

Vnsını:ton, 7 a a - Bahıılye nczarc -
tin n blldlrdltlne ııöro. nml."rf.kan ru;ker 

~e bahriye sl!A heıııt:ı.zlan ta ratın<ln n 
Guadakannl'<lll ö dilrGIC'JI JapOT1lnnn ıra -
yısı 6.641 ı bUlmaktnl'I r Torıcu ntesb'le lstanbul C. H. P. Vil

kongresi 
t anbul. 7 <Tcl<'f..,nln ı 

V 1 )et K naTcsl ayın 
ıacıı.ı.-ur. 

1 v<' hııva t>ombnrdımanlan netl<'P.S ~ 
m btnlerce JaJlOll bu sayı)'!l dahil de 

ğlldlr. 

_ \ -1 IJ i amerikan hükümcderinc bildirmiş oliliı· 
1 
ıan nutlm 3 m:k4nıL>ıda Roır.cr'ın tıor-

r f;u hakkındaki haberin doğruluğundan dlPI mntln tamamlJıle muhafa o edil • 35 u 
düsü 

a 
dü 

"'················' "• •' • şiı('hc rdilmemelidi r. mıık tartlJlle nt:1redllmiftır. 

Otlav:ı, 7 a.a. , •wnt.rol mU - R~mi amcrik.ın kaynaklnrıııda hu ha· 
dUru Donnl<l Gor<tvıı , uugUnden itibaren her ne doğnıhnmakıa ne de )alanlan • 
)'Ür(lrlil{:c ı:tren hı.ikümct .ııardım plAnı m•kta ve ancak So'yet mümc sillcri)·le 
Bll)'<"S.'noo kahve ve portakal tiYatının )'llpılan konu$maların mahrem mahi)ctte 
l:nd rllccefılnl b1ldl.nnl3tlr. nu ~ın eo • olduğu s<ıylenilnıeklc ikıifa l'<iılmekıc . 
nundan ön<.'<! sut tl.)latlannın da tndl - dir. 

•• u 
.:> 

nemlidir" di)Or. l Dafı 1 ıncı sayfada 
im n a\eıları kısmen de ucaks•n ır ba-

mıılıırın Dıırlan'ın durumu bakımından 
mııvnl<kat olduğunu hatırlatı)'Or, çunkıi 
"mcsele uzak nrıiccleri bakımından u · 

dilmesi düşünillmefttcdlr. Su kadar var ki, Soryet basını !°iO\')Ct T.imc~. so\}~ kay~ıla.nnın l>arlan'ın t:ınaları ue donanma to~u taratın -
durumu meselcsını daha zı} de g~rgın bı.r 1 dan d ıürUlmOstilr .Lorıdra, 7 a.a. - Grccnv.idı rasaıha· 

nesinin bildirdiğine güre, s;une~ Jekc
lcri dah• az olacajlından onumuzdeki }il 
kı•a dalga rad)O pek muhtemel ve daha 
kolay ve anh isleıılccc:ktir. 

Vaşıı::ton, 7 a.a. - Ordu ve sıhhi~c 
dairelerinin berdiği malüm:ıta gıirc A 
nıcrika kızılh;ıçı askeri ervislcre şım· 
di)e kadar 500.000 litre kan vermisıir. 

Vos!ngton, 7 ıt.a. - Ayan mecllslnln 
bahriye enctımcnl re 1 Mr. Wnlııh, 

42,1>33 amerikan ve fül:ıılnll kanı ve de· 

ntz askerinin ıuwııı bulunduA:unu ve 
bunların l>liyük ('lkserlyl."tlniın ~lr ol • 
(tirkillMnl blJdirnlı.tır. 

Ncvyoı1c, 7 a.a. - ötrenlldlR:lnc ııt1. 

re 4 llldd'ınunda AUanUI< ~nda bir 
dc~lz ~Ahında amerikan tuosuna im· 
tılmalc 117.e!'e b1r uceJ< gemisi dool7.e 
lndtrilmlııtlr. 

VQ~, 7 &Al. - ÖA'renlldl{tirW ır6· 
re, buailn Btrteeık Devletlerin dotu 
kıY'Wnda btr l1ma.nda 7 )'Cl1i hfl!1P ıro

mJst dcn1)e 1nd~. 
Budaııcşte, 7 a.a. - Tnuısllv~"YI 

orta Mans.rlstan'a lıafrlıyan yent l'k!tntr· 
yclu 5 llld<Anundıı natb\n de hıızır bu -
lun(luıtu bir mcrasım esnasmda açıl • 
mııtır. 

Şlkıuro, 7 a a . - Son Guıı.,alc-anal 

ııavnalanna lstlrak eden amerlkl'ln <lc
nl.7. ~rlct"lnden htrtnln l:l yaıın<la oMu -
ıtu ıı.nıuıımıştır. Kendhıl ÖJ\C!e )'lltlnı 

ırlzlC!!TI~ de, ıı:ercek Yl\'1 ö~lUnre 

ınemleketln~ 1:M1 ~lmleUr. 

"Tremplin,. kelimesi 

ve bir mektup 

İngfltere Başvekflt M. Wlnston 
Church11l'ln son nutuklanndan b -
rislntn Türkce metninde g(.'Ç(ın 
"tremplin" kelimesi, Ulus okuyu· 
cuları arıtSJnda oldukca gen~ bir 
aliı.kıı uynndırınışa benziyor. Bu 
kelime dolaıyışcyııC', Anknra'dan B. 
lmz:ıslyle, okuyuı•ulnnmızdnn biri
si, bize ı;u smırlnrı yazmn.ktndır: 

"Ulus"ta "tremplln" kellıınesl 
mllnn.: etıetlylp temns ettdf;lnlz me
sele bann son ru;kerll(:Imde işitti· 
ğım bir fıkrayı hatırlattı: bölU{:üm
de, allll)'Cl bir E&'lnll onbaşı ile sı
wl hayatında terzilik ed n uknlA 
bir arkadaşı arnsmda şöyle bir a
ğız kavgası olmuştu: "Rahın hele 
ı;unğa.- subay sözleri (:utlaniyi de 
gendtnl adam belliyi!" 

Bazı g02ctecll1>r ve bllh n ace-
mi bazı ajans mütercimleri de ya
lan yanlış. boyuna "subay sözü 
gullan :ı.ilcr". Kt'ndllerlnl lkıız ede
cdk k}msc olmndı(:ı:ndtın mıdır, ne
dir, yazılanıuln daima "takrlbl" 
bir lisan kullanırlar ve bun11 alışıp 
giderler. Kendi hcsn:bıma hılhııssa 
a.Jans haıberJPrlnl okur vn dinler
ken ne demek tstendlğhıl anlamak 
loı:in kPnd me göre bir !Oga~c yap
mışımdır, bu sayede ho:bcrl ıışııl(l 
yuıkarı aslına irca ediyorum: 

Blr aJans haıbertnde: 
"Falanca kesimde deıvrlve taar

ruzu olmuştur'' şc'kllnde bir cUlnle 
görilrsem, bunun cs'l< den "keşfi 
taarruz!" ve şhndi ''tnarnız keşfi" 
denflen bir faali'Yct oldutunu an
lnnm. ( "Patrou ne" yok mu ya?) 

"Şl:mdiye kadar a1ınnn rm>0rl:ıra 
göre .• "tabirinden mıılk dm "ş!m
di'Yc kadar alınan haberlere ı.'Öre •• " 
olduğunu tahml:n ederim. Fl~hıı.kl
kn ''rnPOr'' dennd ğl uınuın, aslının 
"rapport''. bunun da aslınm "ını>
port"la alAkası olmıymı lngU1zt"C 
"rcııort'' olduğunu, "re1>0rt"un t c 
hem rnwr, hf'!Jn ırefl, heım hn'bcr 
m!inasına geldlklnl, meseli ·~op 
sesl" d<"1lldk için !ngllirllerln "Uıe 
rep0rt or a <'tlnnon", "Ml'kOmct 
m:ıkrun1annıı mtlracaat etthn" de
mek IQ!n de "I havı> rcp0rted to 
the authoriUcs" cllmlelerlnl kul
landı'Jdannı h8tırlıyam'k havndisin 
aslını tn.'hmine cn11$ınm. 

Cetrefil tabirler de ca.'ba. Mese
ıtı.: 

"NettC('Q'l1n ne olacaflnı tahmin 
Ptmek IQ'!n vn'kit hPnUz cı'kt'ndlr" 
gibi b1r cilmle ıtömllnllz m6, bun
dan mwa.dın "~~ Gmdlden 

halkının du}·duğu ka}gt \C endişeler Ü· 

zerinde ıercddüdcdilcmi)'Cfl'k bir lisan• 
la izhar erlemişıir. So\}et gazcıelcri Dar· 
l•n'la )apılan anJaşmalnrın mU\&kkaı ma• 
hi)ctıni kabul eımeklc beraber So''}CI 
halkının ve nazi OO)'Unduruğu ahında 
İnlİ)cn bürün rnilleılerin Darlan gibi Al· 
manya ile işf.irliğinde •e bekleme siya• 
setinde hu kadar ilcri siımis olan bir 
damı ancak iıimaısızlıkla kıı~ı lıyabile • 
rclderini hclinınekıec.Hr. 

Bununla beraber Anıerika'ııın Şimal 
Afrika'da ilk nıesuliyeıi üzcriııe alma~ı· 

nı gerektiren a'kcrf ve hayaıf nıenfaaıler 
de nazarı dik.kate alınmaktadır. 

hale koyduğunu )-a.unaktadır. SO\)et rı· 7 llkkAnun geces ı 11 k n Al. 
~lınin bıı bn:~ları l\~ai•k> • ıarafı~n manya'nın bat \e e~'lluıı tı. tı ııo l."11.' -

bırkaç defo funcı)~ ;"o;czar<ıınc bıldırıl· r!nd b cok iri.ere rı k ve> nıı n 
mişıir. Tımcs'e göre Eıs~hl>Wtr k~rar • 1 bomb 1 n at;ı$ mır B lh KıırL • 
glhında yuksek nııbclı bır "°')el ırtıbaı ruhe 1 tzz zh ım <it' h r ve hali< a
suba)ı mc,cut oha~dı, hu kararın sebep· ında ölU , yaralı \ardır Alm:ı.n a\• 
lcrinı sovy~llere anlaım:ık daha imla~ O· cııamle ucaksavar b tan n daha 5 
laaıktı. nsı1llz bomba ucaC:ı düş nnOslcrd r 

General De Gaullc'ün Brazza, ille rad· Düşmanın u1:tı:k lw>bı bU suretle 28 ı 
yofü ilc }-a)ılan nutku hiç şuJ>hC•iz A· tıulmu tur l\1ons denizi üzennde n .-re -
miral D.ırlan'ın durumu ile sıkı bir w· ~an edem havıı muhnbtrelcrtnde 2 in -
retıe ilgilidir • Bir çok gaı<:ıclcr glltz 11\l"ısı dll&UrillmU&tilr 8 alman u -
General DcG aulle'ıin Londra'<Lı 5<1)'· çağı kayıı>tır. 
tcnıesinc mu aadc cdilmiyen nuıkun Hasar cüzi 

Londra basını Darlan'a bu oldut-u ve Generalin bu nutuk mcıni· 
elverİ§siz ni Branavillc'e gönderdiği kanaatinde • 

Berliıı. 7 a.a. D N. B. ajansının 

Buı;ı:ünkü gazetelerde tetkik edilen hir dirler. General fikirlı.•rini )'2)nıak için 
mevzu da Amiral Darlan'ın dıınımudur. bu usule basnırmakta.:iır. 
Amiral'in durumu hakkınd:ı hukumt'tin Vichy de misilleme 
AV2JT1 Kamarasında, açık celsede dcğ:H 
de, g.İ71i bir celsede izahat v~ği bak· yapacak durumda 
kınd:ıki beyıınat ıı..z çok bir ~tsuzhık Vkhy, 7 a.a. - O!i ajansı müm il· 
uyıındırmıŞtır. lcriııden üçünün Simlll Afrib'da ıevkif 

Time; ı;:aıcte i, Darl:ın'a karşı hil • edildiği hakkında Anglo.S:ık~n kayıı:ık· 
hııs•a elvrriş•iz örünüyor. Amirnl'in o- !arından bildirilen haber hakkında Vi • 
toritesini tanıyan fransız kanı, <!eniz ve dıy'dc resmi hiç bir malUm:ıt )'Oktur. Ofi 
hava ku\Vetleri küçük bir ölçüdedir münıcssillL'l'inden birinin kurşuna dizli· 
Frıın"z sömiirı;c imranı.ıorltı~unu huku· ıııi olduiiu hat.:~ında bir ~a) ia da dolaı
kan ve filen idare iddia,ı, $imal ve batı makıadır. Salllıi)•ctli mahfillerde belir • 
Afrikamxlıı.ki h:ızı çevreler h:ıriç olmnk ıildiğinc göre, Fransa bu haberlerin doğ· 
Ü7cre, fili hiç bir tcmclc <Lwannıamakr:ı· ruluğu tahakkuk ettici takdirde, her han· 
clır. Kamınt temelleri ise daha za)•ıftır. ı gi hir uman misillentc toobirlcri almak 

Tiınes, Fhenhowcr'in yaptığı ıınla, - inıklnına maliktir. 
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Yeni bulma camız 
SOLDAN SAôcA: l) Bir hnyvnn, bir ııa.c. 
2) vıırı.ııet. bit' haYVan. 8} lzmlr'de bir 
ııı:ıor kuHlbU, lskamtıCde blr kAt~t. 4) 
İki iz harf yRnyanıı, ba6sctırtmlz. 

5) ~ bu- Rom ı hükilmdan 6) Bır 

nevi bo)ıı, ~it. 7) Bir yem&, tk1 l't'!!· 

ıs1z harf yan .ııana 9) KUmee hoyvu,nta
nnın gÖA'\IS kemlti 10) Hlr s'IAh, tcrst 
>°llztln kısunlann.ıan, sl<'tm. l ı) Yunn -
nlstan'dn bir eehtr btr gıdıı ma<ldOO. 
YUKARIDAN AŞACI: l > tskamhlldc btr 
ktıfııt. elmald<' oturan btr kav1ın. 2ı Uı· 
YOYl ak5etttren cam, bi'.,)'8Z. 8) T>Uıttım, 

hlr eoru edatı. 4) A$.'ltı. bir nota, us. 5l 
Bk" nota. 6) Btr mus:.'kl Al<'tln1 <:nlnn 
<lkl kl'llmc). 7) AYI Y\I\ aııı. 8) TnbU 
boYa. net iz harf yan ynna, anrp 9) 
Tel'BI rnbıt e<ll'U, t<'rsl bir renk. 10) Gü
zel Mnııt. btr dan:ı. 11) Slntrll. köpek. 

Dünkü bulmacamu•;ın 
halledilmiş şekli 

Bcntm !k eti.iğim tipteki mü
tercimlerin kullandiklnn ajans leh· 
ceslnde ııtkı1lıJ>, fhtllfıl, f1tret. t.cıfri-
ka kellmc1erl b~rinlıı yerlnl tu
tsb Ur. "Dlssldence" ise "muhnle
fot"tjr. Cumhuriyet b<eyraımı mU
nase'ootlYle frnnst2JCn neşrcyııt.ta 21 
pare top "ıı.tıldığmı" nnlıı1m:ı!k için 
"ürer'' yerıinc "lanccr" r l nın kul
lıı.nıldığını dıı duydum. Halbııkl he.r 
dilde olduğu ı,tib1 rransızcada dn, 
atmadan atımyn fank vardır! 

Vaktiyle Dliyınıu Umumiye ve 
Reji fransızcası vnrıdı. Anlaşılan 
ştmdl de, bir n<M vagonll türk~cst 
M:rone<.'eğ'lz. Onun iır;Jn kndcıre bo
yun cl:crok ''tremplin"e S<'S cıknr
mamalıyız. Meğer ki mütercimlere 
"vn!hyi fllıhi" na:ıll olup "sıcnı:ınn 
talhtası"ım ak1l ctsınler!" 

*** Okuyuqumuzun mektubunun bnş-
1.ır.a poı-çalaruu yUkarcya yazd k
tan sonra. blz de birkaç kelime 
Utıve etmek istedik: 

Sayın B., bir nutacun tercllmcs1· 
nin, ajans bliltcnicrinl', daha oon
rn da dizil~ gazete ~alnrına gı
rlşinln ancnlk lk1 Uç saıı.tll:k bir zıı
mnnn sığdınldıltını bilseydi, haklı 
tnm!lan da o1o.n tcn'kldındc belki 
biraz da!ıa ıınsaflı dnvrıı.nırdı. 

Fakıı.t bl.7.hn bu mekt ıı'bu sütun
lnnırmza geçirlşkmizln nsıl sebeb!, 
dll lşlnln gazete okuyuculan artı
sında da ne büy{l!k bir ligi füı göz 
önünde bu1undurUlduğunu göster
mdk !Qindir: &ııyın okuyucumuz B. 
nln gerek dı& ha;'bcrlcri tercüme e
den arkndaslıı.nmD:I, cereıksc bun
lan Utunlnnna geçiren ga'ZCteci
lcrl epeyi fğnclem1ş olmasına rağ
men, bu mektu'bu gene haz du')"n· 
mk sUt un lıınmıza a.!maktan ken
dim!zl alıkoYamadık. 

Bir tebliğ ve 

bir ata sözü 

öh"endlğiue göre dUn gece inglliz 
bomba uçakları Almanya'nın ceııup 
batı böl cırt Uzerinde iz'aç uçuşl ırı 
yapmışlardır. Atılan birkaç bomba 
ciııi hasara sebebiyet vermiştir. Son 
malUmata göre 5 inglliz uçağı dil$fl
rlllmUıstOr. 

lşgal altındaki yerlerde 
hava hücumu 

Bertin, 7 ıı.ıı. - ingiliz bomba V<' 'a' 
uçaklam:ıdan bir ıeşkil, dün 6ğleden 
sonra batıda işgal ahında bulunan arazi 
illerinde \lçmak tc ,hbüsuııde bulunmu$· 
tur. Alınıın m:ıl\lmata gbre, alman av 
uçakları \e uÇ'llk sn,arlan il düşnı.ın U· 

çıı~ı Jüşiirnı0)1erdir. Du uçakhır ara~ınd;ı 
iki ıııotörlii iki bomba uçağı ile <l<•rt 
ını>ıörlu müteaddit bomba uı."ll• da bu· 
lunmaktndır. 

Bazı ita/yan ::jehirleri 
boşaltılıyor 

Uoma, 7 a.a. - Sehirlcrde ikametle
ri zııruri olnıı)'lln büııın ahıılinin ıahliye-
i h kkında lu olini tarafından ,erilen 

emrin tatbikıruı büıün lıah-a'da sim"'.mli 
bir ureıte baslanmı~tır. R mi makam • 
l:ı.r ve (qi ı partisi halkın $Chirlcrdcn J;l'· 
cikınl'dcn \C hııl:ı t:ıhli)csi "c bunların 
giJeeckleri )erlere )erleştirilmcsi için il· 
11m elen bunin tedbirleri nlı)orlar. Vc
nt.-dik ara> ın:ı bcledi>e rei~leri tarafından 
ı;tokilcn \c boş:ıltına işinin başarılma~ı 
iı;in clJen ~ck"ll garrcıin arfooile~c:ğini 
Dıı<e'> e ttınin e<len yüzlerce telgraf sel· 
mekıroir. 

General Nogues' e göre 

Mrl. Petai 
harp esiri 

• • 
vaz ye ınde 

(Ila~ı l inci sayfada) 

ederek dcmi11ir ki: 
D.ıkar'Jaki fran)tl ,:emilcri, tamamiy· 

le, fransız I oı~ınd:ıki frnıısız deniz k\n· 
vetleri l>aşkonıuıanı amiral i\Iİlhelic:r'nin 
konırolıı altındadır. 

General ı. •ugues, nskert nınhİ> cıteki 
meseleleri münnkıııadan \ekinmiş " a)· 
r1cıı ıunlar.ı sô)·kmiııir: 

Matt1al Petain'in harp esiri ı.azİ)etin· 
de bulunduğu fikrinde>im. Mar~al Pc
tain baıı j~tler ynpmak zorunda kaldığı 
muhııkkakur. Bunun s!'bebi de frnn ız 
halkına \C hiili Alnıan)a·da bulunan bir 
mil)OO 200 bin fransız esirine karşı mi 
illcme tedbirlerinin onunc gc~mek ar· 

:rusııdur. Den eminim ki mareşal kalben 
bizimle bcrnberJir. 

Fransız hükümetinde 

SOLDAN SAOA: 1) Gcn ıdmk 2) 0-
sera. kalay. 8) J.Uzan, Utıvn. 4) Ortın. 
tpeldt. 5) ~. at, cııı..l1. 6) lktll. 7) Alk1t, 
nıı, kaç. il) Şahlka, ııema. 9) llobR, Kc
mey. 10) Kalan, Analı, 11) Dertn nehtr. 
YUKARrDAN AŞAOI: 1) Gtlmü1 kaoık, 

2) ~ıre. kalad. 3) Nczil.ıı, l.'lı ıe. 4) t
r:ın, kani. 6) !tına. 7) oıctıı. la, knn sı 

Gocenlc:rde bir ıdana tc1graıfı 
Stnllngrat'Ul b.,.,ğ'uşaı\ taraflardan değişiklik mi ? 
binntın şlcldetli carpıı;;maJardnn ~- .Modcova, 7 ıı.a. - Royıer: Tass aian· 

1 

Kllled, scnc. 9> Al!ı'lal, kcmnh. 10) Kn-
. vıı. amel!. 11) Yeşil ca.ııır. ı 

tahmln edilemez" olduğunu anlı-
yacaJa;uuz. 

"'Batan h!brp cem!slnm tn')ıfası
nı" görilI'St'niz "gemlrun mürottP
batı" ikastedil(f}jini ka.vn,yac&kal· 
na. 

ro şdhlrdo 300 yarda Ucrlem ko ının Cencue'd~'tl ııldığı hir telgnıfa J:n· 
muvııtteık olduğunu haıber verb"Or- re, r>dc } l<ında fransız. hukumetindc dc-

duTor.kCOOe b1r o.ta sözü vardır: jfüikliklcr rapılacnktır. Sanıldığına f:Ö· 

"Dostluk kantarla, ıtlış veriş mıır re. }eni hülcümct kurulur kurulmaz, 
kal111 ..• " der. Fnıua ile Almanya aramld:ı sulh im z. 

Bu sözü stmdilk1 hlll"P tebliğle- lananık, hir iııi!ıık aktcdiletck \e hunu 
r!M tatb l'derse'k, h('63;PQ&, ı;öylc müteakip l.nval müııcfiklcrc harp il.in 
dPJJll!k gerti.<eoo.k: eyliyccdcıir. Deriot'nun, Marccl Draı'nın 

"Snv~l:ır :kantarla., nerle!l'M yar-1 V(! bazı mufrit Almanya ile işhirliği ta· 
da ile- SA TJR rafttnnın hukumctc girmesi pdo; muhte-

• - • mel aöriiJmektedU. 

Kıtaya çıkmak, tutunmak 
ve ilerlemek, ikinci dünya har
binin hiıla büyük bir bilmece
sidir ve Mister Çörçil, içinde 
bulunduğumuz 1942 yılmda, 
Fransa'daki alman zır.hlı tü
menler'.İnin İngiliz adalarında 
biriken kuvvetleri karşılıyabi
lccek cıhcmmiyclte olduğunu 
anlatmıştır. Öyle görünüyor ki 
gelecek yaz mevsiminde dahi 
alman hamlesinin yükü, hiç 
olmazsa bu yükün başlıca a
ğırlığı, Kızılordu'nun ınrtma 
çökccc'ktır. Dütündüklerini a
çıkça söylediği ve Rusya'nm 
iç durumunu iyi bildiği iddia 
olunan bir rusun bir lsviçre 
gazetesi muhabirine nnl tm11 
oldukları doğru ise, eğer müt
tefikler bu yükün ağırlığını 
bir yıl dahn iyiden iyiye hafif
letmiyecek olutlarsa, Sovyet
ler Birliği o kndar zayıf düşe
cekmiş ki ne Avrupa kıtasında 
nskeri bir devlet rolü oynama
sına, ne de faal bir taarruz va
zifesi yapmasına imkan kal
mıyacakmı~. Doğru olup olma
mak mesuliyetini asla Üstümü
z almadığımız aynı demece 
göre, Mo&kovn'da, eğer Al
manya Kızılordu'nun silnhsız
lanmnsını şart koşmaz ve Rus
yn'ya eski sınırlannı bırakıp 
Baltık devletlerini ve Polonya
yı kendisi için ve Kareli ile Be
&araibya'yı müttefikleri için al
mağn razı olacak olursa, bi1' 
mütareke yapılacağı gibi riva
yetlerin çrkmasına aebep de 
bu jmis. 

Bu şartlar altında Anglo
Sakson hükümct adamlarm
dan, harpsonrası konku.su için
deki milletlerin kaygılarını ya
tqtırmak üzere, "m rak etnie
yiniz, bız barışa kadar Rusya•
nın yıınmd~ız, ondan sonra 
onu ne intanın, ne de ötesinin 
nizam işlerine karı§brmıyaca -
ğız" gibi, inancalar beklemek 
mantıklı olmaz. Almanya'nm 
bugünkü kudreti kaldığı kadar, 
Rusya kendini ve müttefikler 
davalarını kurtannak için, bir
birlerine muhtaçtırlar. Enken 
bir ayrılışma kn..,:nsı doğuraıbi
leccli: bütün ihtimalleri dildtat
le uzaklaştrrmnk zorundadll'
lar. ideoloji b konmdan hn:ki
kat odur ki ne Rusya garp de
mokrasi i prensiplerini, ne de 
müttefikler Üçüncü Ententas
yonal ülkülerini muzaffer kıl
mak için çarpı§ıyorlar. Bu 
prensiplerle ülkülerin barış sı
rasm.daki tatbik işlerıinde uyu
şup uyuşmıyacnğını ve ne gibi 
p{ltl yı§larn meydan vereceği
ni ise, içlerinden düşünseler 
bile, açığa vurmalarına ihti
m. 1 yoktur. Hatta yarım ağız 
izahlnrda bulunulmasının se
bebi de, bizzat müttefiklerin 
sağ ve sol unsurları aTasmda 
dunna>k bilmiyen soruşturma
ların, ara-sıra, su yüzüne çık• 
masrnı önliyememek olsa go
rcktir. 

Falih Rıfkı ATAY. 

Amerika'da bir uçak: 

gemisi ve bir zırhlı 

denize indirildi 
Nc'V)'Ork, 7 a.a. - llunkertılll uçak 

gcnıhı bu~ıı denize indirılmiştir. 

Pe;ırl • Hıırhour taarruzunun ilk yıl
donumuııdc d~nıze indirilen hu uçak ge
mi ine Amerikanın ıanhıc en bu)-iik mu
h:ırcb°clcrind.n bırınin adı , cnlmi$tir. 

Bunkcrhıll uçak gemisi 25.000 tonı

llroluk olup suratı 35 mildır. Bu suretle 
Amerıka, son ıi !Nıat i,inde donanmast• 
na ıki U\ak cmm ılave etmiştir. 

Gene huı;ıın dunranın en buruk ı.ıı:b
lısı Amcrıka da dmıze indirılmi~tir. Bu 
:ıı rlılı 52 000 tonıllıo olup bilhassa 9 ıa· 

ne 16 pusluk ropla nıuc hhcıdir. 7..ırhlı 

programda ı;h ıcnlc:n muddeııcn ıs •Y 
oncc d nıw ındırilmı ıır. 

En büyü erilme flrım 
Rusya'da faaliyete ge(li 



İthalôt mallarını 
ambar ve antrepolarda bekletmemek için 

yeni tedbirler ahndı 
(Başı 1 inci sayfada> 

birikmiş bulunun ithalat mallarımı -
zın .s<.ıvkıne başlunnıı~ ve diğ('r tnraI
tan yeni yeni mClllar göııdedlmcslne 
g1.-cılm!ş olmnsuıdan dolayı lsLoıtbul'a 
bir ırıüddettenbcrl e<>k m ktnrda mal 
,ııelmeğe başlamı,;tır. 

Ticaret Vektıılt:l ambarlarda tüc -
car eşyasının uzun müdrtet bırakıl -
maımıısı ve C<>k ge.len mal dolrıyL<;lyle 
ambar sıkıntısı ı;ckllnıcmesl için tüc
cara mallarını gümrükl(',n CC"kmck i
çin tebligat ı.npmıştı. Bu teoblığ Uze
rı.ne tıkcar gümrükten mallarını ı;eık 
mek için gerekli gUmrUk muamelele
rine girl.şmiş ve peyderpey mnllannı 
çekmcgc başlamış ise de blrilkmlş mrıl 
lann ~ olması ve yeni pnrli mal
lar gclme\-te bulunması ambar sı -
kıtnsını öıılemeğe kwı gelmemiş ve 
lllkıntı ortadan kaldırılamamışUr. 

İstanbul gümrUk ambar deı><>lnnnı 
inhisar haıllnde işletmekte olan !s
tanbul Liman İşletme !daresi bundan 
önoo Boğazi.çl'ndc kira ile tutup iş
letmekte bulunduğu nmbar)arı İstan
bul limanının ya:bancı mernlek!!'tlerle 
münnsC!bctinin k!:'Silmcsl üzerlne ka -
pırtnuş, yolcu salonunun arkasında 
bulunan un nmbarlnn da şehJr planı 
gereğince y1ktırılınış olduğundl'ln elde 
m~ut ambarlar eskisine nlsbetle 
bir hay! 1 azalmıştır. 

Bu durum üzerine bugilnkU ola
tanllstti durumu ıslah etmek üzere 
ba:zı yeni tedbirlC'T alınmasına geçile
rek yeni ambarlar temin ve tNlnrlkl 
caN'ler!ne baş vurulmuştur. Devlet 
'Derniryollan idaresinin müracaatı ü-

zerine Ahırkapı'da bazı binaların am
bar olıırıı.k kulla:nılabllcceği anlaşıl -
mL':i ve bu yerleri ellnde bulunduran 
ma.kamlnrla temaslar yapılarak lele
rine ma:l konması tC!min ec:lilmiş, 
Gümri.ik ve !n)ıisarlar Vekilliğj de 
buna muvafakat etmiştir. 

Devlet Demiryolları bu binalara 
eşya sevkınl kolayln.~tırma,k maıksa -
diyle gemkll demiryollarını uzatmış -
tır. Sirkeci'de de gene başka idare -
!erce kullnndan birknc binanın an -
trepo olması için boşalttınlmas1 ka -
rarlaşmıştır. Bütün bu tedbirlere rağ
men ihtiyucın gene knrşılana.mıyaca
ğı anla ıldığından daha başka yerler
de anrepo olarak kulJamlmaii'a elve
rişli yerler araştırılmağa bnşlanmış
tır. 

Diğer taraftan İstanbul mıntaıka 
Ticaret l\lüdürlüğü münasip bina bu
lunmac!ığı takdirde yeni binalar in
şasını lfümmlu s:-ör!!'rek Ticaret Ve -
killiğıne te){lifte bulunmuştur. Veoki1-
likce ıncelı>nen bu tl'lklif ilgili Vekll
llklı•re de hildirilml:ştr. Gümrük ve 
tnhlsıırlar Vekilliği bugün tı:ıtanbul
da ambar ve antrı>po jslerinln kendi 
vazifesi ctımle~inden olmadığını bil
dlrml$tlr. tş şimdi Münakalfıt Vekil
liğince in<'elı>nmektf'<lir. Bu iş için 
!stanbul'ılnn gelen bazı znıtlar vekil
likle trmas halinde bulunm~ktadırlar. 
AJınac-aık nPtice v~ kıırnrlar Bru,-vek!
limize an:oltınacaktır. Gene bu iş için 
şehrimize gelm!<: bulunan bazı mınta
ka 'l'ıcaret Miidürlerl ve Ticaret O
fisi Umum Müdürü de Ticaret Ve -
killlğlyle t<.>ınaslar yarımııktndırlar. 

Merkez cephesinde Tuapsenin şimalinde 

alman tahkimli 
hatları 
yarıldı 
(Başı 1 inci say.fada) 

9*nde alınanlar lGOO oW. vennblenllr. 
1r1 tank ya.kılmış V<.'.YB hasara Uğrtı.Ul -
nu1tır. 

Staıtlngrad'm <X'TIUJl batısında, bir 
mm.'Yet b}rllğl alrnanlnn tahklmll bir 
mevı:ldm çıkararak 250 er ö'dtirmlı~. 5 
tep cle gednnlştlr. Başka bir kesimde 

bir mevzi 
zaptedildi 

(Başı 1 inci sayfada) 

Bcrlin, 7 a.a. - D.N.B. ajansının öf:. 
ren<liğlne göre Volga - Uon kesimle -
reyle Kaltnl,n'ln cenup bııtı bölgesinde 
ı;idıdetıl kar rırtınn ıarın:ı raı::mcn ~>tin 

muharebeler <levanı etmı~tetLlr. Don 
ile Vo!ga amsmıın romen kıtnıarı tara-

alman tankları &OvYot blrllklertnı tcc _ tından dCfllcklt nen alman tc-şkillerl mev 
ride :ye'1tenm1*;e de sov)et tankları 4 zil hUrumlarlıı knr.:;ı h!i<:umıarn dc-vam 
tank tWırlıbetmlş, geri kalan düşman e'bnlı.;lerıllr. nır gün önce kazıınöıkları 

IGuvevtleri de cckllmlştir. 
MCl'kez ceı>hcslnd.c, RJev - V!azma 

h:ış;ırılardHn ta.ıt{l,ılanmasını bilen al -
ma.n kuvv<'Ucrl şldddl1 muharcool~d(.'11 

Jl'()lU Uz.cr1nde Oc gi.ln süren savaşlarda svnra bir cok SO\·yet mevzilerini ele ge-
almanl.ar 1000 ölü vermı.,, 21 tank, 30 c;:bml.şlcrıllr. Bu mevz ıert M.1811\r o ııecc 
top ve muht.ellt l>a.3ka malzeme bırak _ acele ıı:etlnHklcrl yeni kltııklrıa Ulkvly~ 

ınıelantw. 

SovyVot u<;aJclnn 15 alman U>C'flltl ılll -
l(lırınue. 7 uıcak da sovyet ucaksavarlıın 
tara.tından ve hava. savaslarında hasara 
atratılmıştır. 

Ruslar Semlejansk'ta 
taarruza geçtiler 

Stoll:holm, 7 an.. - Şark ceı>h~nd<m 

itronlldl~one ııôre, ruslar VoroneJ'ln al
snal batısında, ~lcJanSk böleesmde 
taaITUZa geQ111l.şlerdl:r. 

Stal!ngrad'ın cenup batısında al -
mnnie.nn ı;lddelll karşı hücumlar yap -
nıaaota olduklıı.n da aynca haber alın -
nuetır. Alagetrska:ıra kesiminde, ruslar, 
lr;avvclll bir ka"1ı hücum neUccslnde 
illet köyü geri abnıslanlır. 

Nel'kCZ cephesinde Blelol bölgcstnd" 
rm baskısının hlsscdlUr dcrc«'<le hRtlr-
1ıeıtltt blldir!Jlyor. RJcv•ın cenubunda vc 
VeUllkl Luld lstlkamettnde ruıı tarru'Z -
ıaınnın ~tııtı da gbrülmU~tUr. ltUfl ıııı. 

:.et.eler!, (Mühim blr mUnakale merkC"L 
ııokta.sında) cereyan eden mücadelenln 
ekk!etlni bellrtt;Yor. Sanıldığına ıı:clnı bu 
nokta. RJev'den Vlazma'ya giden 805" 

UfftUnddelr. T11..c'll!I ajansı, Stallngra<l"ın 

1ımaı batısında dUn rus kıtalarının ha -
ttt ım- Uerıeme ka.;ırôcttlklerfnl hlldlr -
meıktedir. 

Sovyetlerin yalanladıkları 
bir haber 

etm~lcrdl. 

limen gölü k esimindeki 
savaşların bilançosu 

Heri n, 7 a.a. - ntr kııc ay ıııü«"Uı 

carpışmnl.ıır net!cx'S1nde, tımco gölü -
nün cenup dokuslli11da bulunan alman 
kıtalan l mayıs ile 30 llkteşrln ara -
sında 15.5f-.4 esir almtş ve aynca 364 
tank tıe ı:ıo top ele ııe(."lrmit veya tah

l"iıbetm lştlr. 

Rus ımııerınm sa)ıısı esir miktarının 
b!ır kac mlslldlr. 

M urmansk limanına 
hava akım 

Berlln, 7 n.a. - Alman orduları baıı· 
komutanlı.tının blldlrcl!!tine goı-c, alman 
PLke ucakları 6 lfü·kAnun<la Munnansk 
llrnanın<lakl wslslen• yenldt'TI haşan ile 
hü<'um otmlşlenllr. Rıhtım tcslsl<.'11'l11de 
bU:ırük hns:ı rlnra sebctılyet verllml~Ur. 

Şimal Buz denizi Üzerine yı.ıptıklan 
baskın hareketlerinde hiç bir düsman 
ucn{:ına tesadüf etmemi$ olan alman 
av u~ııkları ıtmnn bölııesl yollarındaki 

düşman nnklJyatına alcaktsın ucmnk 
suretiyle hll.-um etmişler ve motörlU ta
~ıUarn n.t<'S ııcrnışl.-ınlır. mr tok tasıtl.-ı-
nn ağır hnsaro u!!'rariıklan ve yerl<'ı11l

de harclmtsız kaldıklan ııörUlmOştUr. 

Müfettis ve kontrolörlerin 
yevmiyelerine zam 

Memur ve mUstnhdemlere vertıec-e-k 

Fin istiklôlinin 
yıldönümünde 

M. Ryti bir 
nutuk 
söyledi 

"Sulh ihlal edildiyse 
sut bizim değil,, diyor 

Helsinki, 7 a.a. - Cumhurreisi M. 
Rytı fin istiklilinin 20 inci yıldönümı.i 

münasebetiyle milfete h itahen radyoda 
bir nucuü sii;-lemi~ıir. 

.M. R}'tİ ıi.ıl.i.nıHyalıların isri'•iiı.: ui\
runda asırlardanbcri rapukları nı:icade
lcleri haurlaıııktan sonra Finlir..Ji>··?°nın 
dofhıdan gelen tehlikeye karşı hir ilNİ 

karakol va7ifesi ~örmekte olduğunu bi l
ha•sa belirtmiş ve söderioe şöyle devam 
etmişrir. 

Varlığı için harbeden Finlil.ndiya, ay· 
nı zamanda bütün dünya için harbermek· 
tedir. Memlekctimirin tarihi bir milletin, 
cihandaki mevkıini ve varife,ini iyice 
kavramasının ne kadar ehemnıiyetli ol
duğunu isbat etmektedir. Muvakkat ve 
cazip bir takım vaLi}·etJere kapılmaksı· 
zın, her millet a•li vazife•ini yapmalı
dır. Ancak bu suretledir ki vahim hata
ların ve bunlardan doğacak neıicelerin 
önüne ~eçilebilir. Bu hakikat ı:ılzönünde 
tutulduğu takdirde l'inH'indira'nın hu· 
günkü hareket haııı iy1ce anlaşılır. Biı 
bütün milletlere ve bu arada Sovycıler 
Birli~ii le de dıhtça münaschetlcr idame 
etmek arzusundan hiçbir zaman ayrılma
dık. 

Sulh ih la l edilmişse bunda Fin lln<li
ya'nıa kabahati yolc.tur. Bu husustaki 
mesuliyet, fütuhatçı gayelerinden vaz
geçmemiş olan doğudaki komşumuza te
retrüp eder. 

"Almanya ve mütteff ikleri 
silah arkadaşlarımızdır.,, 
30 sonte5rin 19.>9 da Rusya'nın Fin

lldiya'ya açtığı harp bala devam et-
mektedir. Unuımamalıdır ki .Milletler 
Cemiyeti Sovyeıler Birliğinin bu hare
ketini sebepsiz bir tecavüz olarak vasıf
landırmıştı. 1939 da bu hükmü veren 
millcdcr bugün maale~ef, Sovyetler Bir
liğine müzaheret ediyorlar. Rusya'ra kar
şı yaı>tığımız müdafaa harbinde almao 
orduları askerlerimiıin yanı basında dö
vüşmı:ktedir. Alman}·a ve miiııefiklcri 

kendilerine p;Üvenilebilecek 5ilah arka
daşlarımızdır. Bütün bu milleıler bolşe
vikliğin ne olduğunu bilen, onun usul
le rini, kuv"'<'tini ve temayüllerini yakın
dan ı:iirmü1 olan milletlerdir. Bu itibar· 
la Sovyeller tarafından gelecek tehlike· 
nin ehemmi>elini tanıamiyle müdriktir
ler. Böyle muazzam b ir tehlikenin Oütün 
dünyayı kaplamasına mini olmoık ıçın 

yapılan bu mücadelede Sovyeıler Birliği 
ile boy ölçüşebilı.:cck tek devlet ancak 
Almanra'dır. 

Eğer Almanya müdafaa!>ı7 ve zay1f ol
~aydı sovyet uçakları ve r.ankları çoktan 
batı Avnıpa k ıyıları na varmış ola.çaktı. 

" Sovyet Rusya küçük 
devletlerin hayat hakkını 

tanımıyor,, 

Sovyetler Birliğini demokrasinin ve 
kü ltür hürriyetinin koruym:usu gibi gfu· 
termek kaci>-en doğru değildir. Dolşe· 
vizmin kültürü, manukı, ruhu ve hayat 
tarzı Avrupa kü ltiirüne, bayat tarzına ve 
mantıkıoa taban İabana zııtı r. Sovyccler 
Birliği, Avrupa'nın garp kültürünün mu
kadderatı hakkında her bao.ı:i bir me~u
liyet ha tta müşterek bir mesu liyet alt ına 
,ı.:irmek için gereken şartlann hiçbirini 
haiz değildir. Sovyet Rusya'nın bu i$lere 
karışması Avrupa'nın ve garp kültürü
nün ölümü demektir. 

Sovyetler Birliği Balu k devletlerini 
ilhak ve Besarabya ile Bukovina'yı ve 
Kareli'yi is,ı.:al etmekle küçük devlede· 
rin hayaı haklarını tanımad ığını aç ıkça 
gö-tcrmiştir. Bu da gfüteriyor ki her 
mil!et ancak kendi kuvvetine ı:üvenme
litlir. Bu da milll birlikle temin cc.lj Je. 
bil ir. D ahili tefrikala r sayısız felaketler 
getirir • 

H arbin başı nda fin milletinin gÖ•ter
diı'H birlik bugün de her ~aman-kinden 
daha kuvvetli ve ;çarsılmaz mahiyetini 
muhafaza etmeCttL-dir. Harp milli birliği
mizi olgunla~rmtş ve bu sayede bü tün 

Londra. 7 n.a. - Ro:ırter aJıın.sına 

.,ı;re, sovyet kıtalarının Stnllngrat c<ı -
nuıı batısında Don nehrini ı:ccmlıı ol<luk-
1Anna cta.lr ynbancı kaynaklardan cı 

k llnlan hAvadlslcrl Londra'nın snlllhl · 
yet.il ııovyet mahflllert tı•kzfhetmckte -
cttr. DlA'~ tarart:ın Moılkovn'dnn ırel~ 

haberler rte bu srıykılan JIC'k erl<en ola
nık te!Akld etmektedirler. 

!cvkalAde zam hakkındaki kanuna ek zorluk lar ıyenilmişı ir. Finlandiya b ugün 
kanun proJe.sl RUtce Encümenine ge-l • de doğuya karşı Avrupa'n ln en ileri şa
mlşllr. Bu pmJe ile mUrt>ttlş ve kontro- rakolu ve bekçisi vaziyetini muhafaza 
lörlerln yevmlyelerlıne blr mtktar zam ediyor. 

I 
Gono do · Japon 

yapılmaktadır. Bu harp Fin ı;ocuklanna müemmen 

mukavemeti kırıldı 
Melboume, 7 a.a. - Cenup-ha••. Pa

tifik'tek.i müttefik kuvvetler umurnı ka-
KORKU 

rargih ının tebliği: . . 
Y eni Gi.le'nin ~İm•' . do)'.:•> ke~ımınde 

Buna • Gona böl~r,inde, h;ic:um _kııa!a· 
Bu..,a körunür cloi:hs ı"d:ıkı pl.ıı:ı 

n.ınız, d"" k 
ftl'IJllşlar ve bu suretle ujm~nın !"~ _ a-
vemet cebini tecrideımi~lerdir. I?~g~r 
t.. • I rde dü~mana karşı kuvvetlcrınıı· 
aeııım e _ _,. '"f" • b -•·ısı devam eylemekı~ ... ıır. ı• utte· 
zın a... · b L:·ı 
file ve düşman hava kuv.veılerı, ıı "'' ge 
üıerif1<1e karşılıklı fa.alı}ı:Ue bulunmu~-
Jacdır. 

Almanlar Sicilya 

halkımn haıka yere 
nakledilmesini istediler 

nd 7 _ Ro•·tcr ajansı bildi · 
Ltı ra, a.a. , 

riyorF: d na rfüe. Sicilra'daki al· as ra }O~U e • •• 

b 1 "tal«an komutanl ı gına mu· 
ınan su ay arı ı ' . . h ka 

t ederek adadaki alıalın~n a.ş. ~~: 
;::aeldec.lilmcsini istemişlerdır. Bılındıgı 

ibi Sicilya'da ıılnıann komuıanlw;ınn 
!:nnnde kuvvetli bir alman garn onu 

bu.llınmakradir. · d k" 
Bu d ba•ka almanlar Akednız e ı 

n a!l • • Ka 
"taJyan adaolannd;r ve Kampanra . · ;.,riya hölgeleriııde iirfi ida.re ilin edıl-
~ de acem.i~len.lir. 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 
Tefrika No: 26 

- Şunu dikkatle gö11len geçirin. dedi. 
Bu, Jim Kcnton'un öldi.ırülclüğü E s ıüd· 
yosunun krokhidir. Burada, hldisc -
de ismi geçen şahıslarıo cinayet cına • 
sında bulundukları yerler de gösteril
miştir. Jım şurada, Film alma makine
sinin yanında idi. Arkasında da Vosper 
\"ardı .. Oikkat ederseniz, iki~inin de ka· 
pını n hi1a\lnda bulundu&darını gorur
sünüz.. Kapı şurada.. 'Eveı.. Film al • 
mak İçin ışıklar söndurülmüştür. Birden 
hir silih sesi işitİlİ}'OC .. Jim yere yu -
varlanı}'or.. Kurşun isabet etmiş ve za. 
vallıyı öldürmüştür. Ve bu kurşun Bay 
Vosper'in de caketini delerek geçm.i~tir. 
Siz huna ne miina veri rsiniz?. 

Gayet ha•it azizim .. Silihı kapının Ö

nünde olan birisi Bay Vosper'i öldürmek 
nıak~adi>le çekmiş fakat her hangi bir 
sehept<'n dolayı, belki de yarı kanın· 
lıkta iyi nişan alamad ığından, hedefi P· 
şırarak kaza ile Jinı Kenron·a isabet et· 
mişıir •• MC9Cle apaçık de~il . mi ? . 

_ Zaten kaıil de bu hıssı vermek ıs-

ıcmiıti. Fakat bir ihtimali göz ö nünde 
bulundumıamıştı her halde .•. Sillh atıl· 
dığı aınaıı TbomSQıl'Ja bcııı kaP.lDHI f&-

nındayd ık. •. Bizim orada bulunabilccei(i
ıniz. nedcrue katilin aklına Etekııemişti.. 
Tetik üı:eriııde bulunduğumuz ve bütün 
dik katimiz de uyanık olduğu için göz • 
den bir şey kaçırrruyorduk. Hidise Mr~
larında kapıdan hiç kimse ne İçeri girdi 
ne de dışarı çıktı. Şu h alde silahı atan 
adam kim o lur..a. olsun içerdeydi ve hail 
da içerde bulunuyordu.. 

Bergİus : 
- Telaştan istifade ederek Jim'i öl 

dürdükten sonra dışarı çıkmanın )'Ol•mu 
bulmuş olabiliı .. 

diye i tiraz edecek oldu, fa;c;aı JW>n: 
- imkanı yok.. diye cevap verdi. 

Den hadise yerine giderken kanıda T hom
~n·u bıra&uım .• Hiç kimseyi ne ıçcr• ne 
de dışarı koyuvermemesini de •embi!ı et
ıim. Thomson'a da soracak oiursanı! o 
da kapıdan kim.enin ı:eçmedi,;td sö,·lirc 
cekıir. Haıti Thomson herhan~i hi~ ih· 
ti male karşı kapıyı kilirliyerek ana!ıtan 
d a yanına almış ... 

- Peki dekorun arwtnda lruli~ ka· 
pm falan yok mu ? •• Katil orad.to lı. a~·nı~ 
olamaz mı? •• 

- Evet M'kida bir kapı var .. Fı.Qt 

S P O R 

İstondul ve Edirne 

basketbol takımlan 
bu hafta geliyor 

İstanbul ve Edkııe basketıbol ta
kımları schrimi7.de maçlar :1--apmak 
ic:in bu hafta geleceıklerdir. Ankara
dan A ve Il şeklimle ı:ıkacaık iki ta
kınıla turnuva ;,~kl"nde maç :ı:aın.ı.cak. 
Bu talmnlıırın J.i.uvvetlı•ri hıııkkırnfa 
katı bir mütalaa yürütüleınezsc de 
IsıUınbul'da çok kuvvetli basketbolcu
ların bulunduğu nıalliındur. Edirne
lilere gelince bölge bırlndllifuıi b 11-
rerok Şc>hrimize gelmelkte olan bu ta
kımın da formunda ve ihmal edllmi
yecek bir kuvvet olduğunu ö.ğren
dl.k. 

Sp0rtif kı.ymeti cok fazla olan has
kotbol evvela Amerika'da sonra da 
Avruııa'da kök salmış ve cok rai:"i:ıet 
görmüş bir spor eyunudur. Bütün 
atletlerin, tenlsçHerin ve fut holcula
rın nofes ve çevikllik hassalarını ar
tırmak için kışın ve yarım mcvslm
leı~fo oynadıkları bu C>Yunu anlamak 
ve s••vıııek için evvela kaldP!t-rinl öğ
renmeok lazımdır. Viıcudun her tara
fını, kolları. baca'klnrı, kalçaları ve 
ı:Wll'deyl aynı zamanda !:;!etmesi ba
kımından mesela kaynık ve yilzme 
gilbi komple, yani taım sporlar yanın
da yeri vardır. Ameri1ka'r!n olduğu gi
bi bizde de cok daha ufak bir mik
yastn yalnız bir üniversite ve mC'k· 
tep sporu olarak kalım ve yalnız o 
muhitlerde tanınan bu glizel sporun 
halk tarafından rağbet görml'Si bir 
wmaıı meseJcsictir. Puthol, boks ve 
güre:;; gııhi harekect li V<' ınüc!lıflelf'Ci 
sporlm><lmn hoşlanan Tiirk karı.ııktı>ri, 
bnskı>Lbolü tanıriığı ve anlıı.rlığı giin 
su"'-"<'L"ll'inl d~üncn.•k bunun kapnlı 
salon ile beraber halim tıııkriim edi
lcrc-k hıılk><lileeek bir mesele olduğu
nu k:ıılıul c..,_.:Iim. 

Aııkııra'do. bn.sketbolün yalnız Ga
zi Terbiye Enstitüsii, .Siynsal fülgi
ler Okulu, Harp Okulu, Yüksek Zi
ra.at Enstltlisü, Dil 'l'arih - Coğrafya 
FaıkUltesi, Hukuk Fakültesi ve Po
lıs Enstitüsü tarafından oynandığı ve 
bölgu b.rinclliğine ancak - Harp O
kulu müste:ına - bu tcşekklillerın ta
kııınlarını soktuğunu kaydedelim. 

İbtClnbul ve Edlrnu tıııkımlarına 
karşı A nkarn'yı t.ecmsil l'<IL><:eı"k A ve 
B takınılan bunlarm arasından seçl
lcıcu'k oyunculardan teşkJI edile<".eklir. 
Baskct.bolün anlru:.:ma ve alışma mef
humlarına dayanan bir tnkı.m oyunu 
olduguna göre bu lıaftn iki ekzcrsiz 
yıııı)maJk üzere cağrılacı~k oyuncuları 
S('Çerken herhalde bu dü.~ilncenin hfı
klm olttcağını tahmin c<llyorum. :Me
S<>ia Hı IJse hayatlnrımlanber! birbi
rine ıılı-;mış, l:ıirblrinl tanııyaın S.B.O. 
dan bir takım ı:ıkarı!mnsı doğru olur. 
Arukara bölgcs1 basketool ta,kımının 
(yüksP'k okullar muhtrltti> olduğuna 
ı;ı-ör<'. bu harta gc-l~ek misafir ta -
kımların bu muhtPLıt.e bir de büyük 
favda ve yardımı oinca,ktır. İstanbul 
ü~'versl1C!'Slnin riyart"tini iade iç"n 
bayrııımda !stanbul'a gitmesi aşağı 
vu.kıırı tf"knrriir eden Ankara Yüksr>k 
Okullar muht.elitl gü:.r..<.·1 bir hw.'.lrlnn
ma ve iYi bir trukım kurmaık için fır
sat lka7.nnmış oluyorlar. Tıılkıın ve o
vun{·ular iiwdn<k bir mütnlfıa yürüt
~k iç n basketbol vol!"ybol ajanının 
scıçmc>yi ym:ımasını 1X"klcl'Tl€'k doğru 
olıııcaktır. - V<'dat ABUT 

Aja.n!Iğın tebliği 
Bölge Sı>0rtl! ()yunlnr Ajanltğmd:ın 
12-12·1ll12 ve 13-12-lM2 cıımartcsl, 

pazar ı;rünıcrt şetırlmlzde t<'I"Uıx?<lllen 

Ankara, !stnnbul ve FlıRme CŞeıhlrler n
rası l.ıaSl<Mlbol mUsalıaknlan) nda An -
kam hiilK<"Slni tem511 c.>doct"1< takımların 
ı:eçnwlerl yııpıla<"ıığınd.ın asafıı<la L<ılm -
iert yazılı o;run<"ulıınn buırlln tam saat 
15 te, mal2C'ITleleM:ırh• bl:rl!J<te, Siyasal 
B1'1gıllcr Okulu ı<:ılonundıı hnzır bulun • 
mafan !Uzumu k'blll! olunur. 

S. B. O. : Fazıl, Nf.."Zltı. tımın.ll, Akbll, 
f.;('nll, Melih. Hü~eyln, doıtnn. 

G. T. E. : Vert:ıt, Ali, Bchceot. 
Y. z. E. : Dünôar, Zeyyat, Nl".1nt. S:ıtl. 

o. ve T. c. F. : Aydın, Suat, F..nver, Sa
dık. 

Bostan' daki yaf'igının 
bilônçosu: 494 ölü ! 
Bost.mı, 7 a.a. - RC'Slll('TI nlldlrtıııırıı

ne ııörc (Cocotnutgrove) kllibara~ı :ırun ,_ 
ırmın<la ölenlerm sayııı.ı 494 o bu!mıış

tur. 
T:ı.hk1k11tcıların b!Jdlmil!'lne göre bu 

hAd lse hak:kında 300 11ahl!t dinl.enec-eık -
tl:r. 

bir isıikhal temin edecek h ir 1.afe·le hi· 
tecektir. Finlandiya bugün yalnız, müm
kün o lan ye.ı:lne yolu tuımuş değildir. 
Bu yol aytıı zamanda en doğru yoldur. 

kurşunun bu taraftan yani bizim bulun
duğumuz taraftan aııldığı muhakkak .. 
Vosper 'in ceketini delip ,ı:eçıikten sonra 
gidip J im'i öldürmesi kaıilin bu tarafta 
olduğunu g&teriyor .. Silahı attıktan son
ra, kulis kapısına varabilmesi için salo· 
nu baştan başa a~ması, fiı:üranların, ırk
nisyenlerin arasından sıyrılması, orada 
burada yığılı duran dekorların eşyaların 
üzerinden atlaması ıı1:rt'4tiyordu.. Bunun 
da imkaMız olduğunu takdir edersiniz .. 
Fakat bu imkansız ih timali bile ihmal 
etmiyerek tahkikat rapıım .. Ve oradan ela 
hiç kimsenin çıkmııdığını öğrendim .. Su 
l:ıalde enelce de söylediğim gibi katil 
Jim'i ö ldürdükten sonra sıüdyodan çık· 
mamıştı, içerdcydi.. Bu bir.. İkincisi: 
Vosper"in ceketinde kurşunun açtığı de· 
l iğin lcenarlannda harut izleri görünii>·or
du .. Jim Kenton'u öldiiren silahın fa~ la 
ses çıkarmaması için Maxim tertibat ı ile 
mücehhez olduğu ve hu ı:ihi silihların 

çok yakından çekilmec:likleri takdirde isa
bet enik leri yerde barut izi bırakmadık
ları ııi>ı önünde turulursa Vo•pcr'in ce
ketindeki izleri izah etmek çok güçl~ir .. 
Eğer silah Vospcr'in tl yanı başından 

atı!mı s olsaydı onun atanı farkcclememe
'ine imkiin yoktu değil mi? Şu halde ce
ketinde delik açan kurşunla Jim Kenton"u 
öldüren kurşun aynı değildi.. Peki iirlc 

ise ı;ekeıi ne zaman ve kim delmişti? .. 

Bu neticeye vannca ilk defa şüphele
rim uyandı. Sakın Vosper kendini suçsuz 
g(htermek için rol yapmasın diye düşün· 
düın.. Ve anık h ep bu düşünce ile ha • 
reket ettim .. O ndan sonra vukubulan ha-

~ de b\l düMJ<~ ~ çıif.!rd1 • 

Felekten bir gün 
-< Başı 2. rı.ci s;ıyfa<L'l )-

3 - Başmua vahim bir ŞL"JI gel -
dikten sonra keo<lini:ı.i toplı>ahilmek 
ve mane,;i muvazencniı.i düıehmck için 
rirmi dön ,a;H kifa)e! eder mi? . 

4 - İbti)aÇ halinde haşkalanyle 
birlikte yap.ıhileceğiniz bir ı:iizpckliği 
hareketini tek başınıza yap.ımıyacağı -
nız.ı tahmin eder misiniz? 

5 - Tehlikeli bir vu.ife>·i ~onuna 
kadar >·apmak için kendinizi kiFi de
recede soğukkanlı V<! kuvvetli his•e -
dı.:r misinioı? 

Bu da ikind böliimün ı.orgulan. 
Gelelim üçüncü.üne: 

ili - Mı\DDİ TECRÜBE 
l - Tayyare>C binmek ic;in kar

şınıza çıkan en küçük fır-.aııan istifa· 
de eımck İ\tcdiniz mi? 

2 - Lğı:r Fırsat düşcr..c moıosik· 
lctc hincr nıi,iniz? 

3 - Bir v.lpurun güvertesinden de
ni:re atlı).ıhilir mi,iniz? 

1 - Hiç i)ııırünüzdc dürt nala l.:o
~an bir ata bindiniz mi, yahuı binmek 
htcr mhinL~ ! 

5 - Son silra!le oromohil \Ürmek 
i\ter misiniz? 

Bu da ü~ıin<·ü biilüm. Şimdi sonun· 
cmuna ,ı.:el<lik. 

iV - KORKU TECRÜRESİ 
_ 1 - Arkaııııdan havlıyarnk koşan 

kıı~cktcn knrkar mısınu? 
2 - Yılandan korkar mı\tmı? 
3 - Karanhkıan korkar mmnız? 

. ~ - Çııkırıldım mı"n"? Me,ela 
<lışçıye gicmrkıen hoşlanmaı mısınız? 

5 - Yangından korkar n11'1nız? 
.\Iccnıua> n ı;i,re hu 'ı.ıallerin her 

hirine anı.t !'a.mimj ol;uak bc•şe kadar 
nuın.ara ve.r!'n·ksiniı. Fğer hu yirmi 
'ual'.n yekunu .~o yi bulur veya geçer
'e sıı le,ur hır hanını,ınıı denıckıir 
naha !'ksik olursa hiraz )iireğinizi~ 
yufka nlduğuna hükme<lcceklcr. 

Bana 'n•ar,:ınıı hu suallerin için· 
d~ kac.lınl:ırın p~k kolaylıkl.ı (cHt!) 
dıy1:ccklerı oldu,ı.:u kadar. erkeklerin 
bile kolar kola>· numara ' ·eremiyec1:k
leri var. Onun için ben ,izin cesareıi
niLi ölçmek i~in bu mİk).ısı <loğru,u 
pek uygun bulmadım. Mesela içınizde 
tayyare}<: hinmiye, dört nala aı koşıur
mıra delice ntomohil ~ ürmi>·c can aL'ln 
niceleri vardır. !..ikin gel gelelim bun
lara ı-öyle uı.;ıkı.ın hir fındık sıçanı 
gösterdiııiz mi korkudan ha>·ılm~sa 
ne nimet! Halbuki yirmi 'ualiıı içinde 
höyle hir ıccriihe yok. Sonra hile hile 
ölünıe atılnı.ık gibi suallere erkekle
rin de }Üz.le Jok,anı heş mını:ırnlık 
{evet) diyı:ıııeder. Kararılıktıırı, •cssiz
likıcn korkup korkmanı.ık da ayrı hir 
alışkanlıktır. Size hu münasebetle bir 
vaka n:ıklede} im: 

Üskıidar - be.nim ka,aham . mezar
lıklariyle, delikanlılarının cesarccıyle 
ve nihayet lsrnnbul'un Türk mahalle
sinin >erli rengini en iyi taşınıasiyle 
maruftur. llir gün - gençliğiıııiıdc -
a~inalar ara,ux!a bir ce>.tret iddiası 
:ıl<lı >·ürüdur<lu. Tabii hiç kinı'e kor
karım denıı}ortlu. Niha>·ct şiiyle bir 
tccriihL-dc mutabık kaldılar. içlerinde 
cesaret iddia eden genç gece yarısı 
K-arac.aahnıet me-Larlıibnın evvelden ıa.
yin edilmiş bir noktasına gidecl"k ve 
kendisine verilmiş oLın bir karığı ye

re çaktıktan sonra dünüı> gelecek .. Bu 
ıecrühc<lc hen bulunmadım. ~kv'>im 
kışa t~ldüf ~"<liyor<lu. Gece yarıları 
mezarlıklarda do~ınıya o zaına.ı:ıki 
aklım pek yatmamıştı; ccuret id<lia
~ın<la olan arkadaş giuniş .. Kazığı çak
nuş, fakat t.ım diineceği zaman birisi 
pa.~tO>Unun eteğinden çekip gİtm~ne 
engel ol unı.-a: 

- Aman All:ıh! diye bir nara atıp 
bayılmış. Sonradan kentlisini kurıa.r
mıya gelenler luıranJıkıa ıcloiş ile ka
zığı yerı: çakarken ı>ahmunun eteğini 
de birlikte ı;aktıihml.w kentli kendini 
yere nııhladıi;ı ıçın dönüp .ı:e _ 
lemenıi ş old uıhınu .ı;:örmlişler. Son
radan kendinin anlattı~ına göre ö
lülerin ke11<liııi tuttuğunu zannetlip 
korkudan h;ıyılmış. Bu vaka haşından 
geçen çocuk henim rastgelcliğim .ı:öm 
pek adamlardan hiridir. Diyecek şu ki 
('esaret denilen şey umumi mlnasiyle 
hiç bir şeyden korkmamak değildir. 
Ne kabadayılar vardır ki: mesela 
örümcekten korkar (b<'nİm ı;:ihi). imdi 
hen kadınların l·esareı lY.ıh~inde ken
dilerine •orul.1aık sualleri o h.lkımdan 
kurmak İslerim. İşte heninı rorular: 

1 - Farec:lcn korkar mısını z? 
2 - Yı!and.ın korkar mı<ı nız? 
3 - Ç<'kirı:e.len korkar mıs1nı7? 
4 - AkreJl(t•n korkar ml\ını1? 
S - Çoban k(ipeğinden koıt..ar mı-

sınız? 

6 - Raha hindiden l<0rkar mısınız? 
7 - Mand.1dan korkar nıısını~? 
8 - Gi>k giirlem~inclen korkar mı

s ı nız? 

9 - Sarlıo<tan K<•rkar mı<ınt7? 
10 - Tahancadan korkar mı•ını7? 

lar .. 
Stüdyodaki cinayerıen sonra Vos • 

J>i.>r'in yanından ayrılmanıa~ını tembih e
derek orada hırnkıığım Thomson bir hiy
le ile uzakL1şıırılıyor ve o sırada da De
!aney ile Kcnncdy öldürülüyor .. Arkasın
dan da Vo~per kaçırılıyor. Evindt• ;-ap -
tıjtınıız tetkikaııa yatak odasını d.ırma 
dağın buluyoru1 .• Hc-r ıa.rafıa miıcadele 
i1.leri ve yerde de çın<le bir kurşunu ek· 
•ik hir 'ilah var .• tJ,:ığı bu sildhın Bay 
Vosper'e ait olduğunu sc'l}lıiyor .. Ona lıir 
çok sualler snnıyorum .. Birk ~ ·ce ev
vel yatmıya çıktıktan sonra .ış.ığı la silah 
besine benıer hir .,es işirıi";inı ve b n n 
Bay Vo,1>er"in odasından doğru ı:eldıği
ni söylediği zaman birden kafaında bir 
,,ık yandı .• Ona "bu sesi ne 7aman duy· 
duğunuzu iyice haıırlıy.1r mu,unuz:" di
ye ~mlum .. "Sıüd;-o<laki cinayetten bir· 
ı:ün evvel..." diye cevap verince artık 
şüphem kalmadı.. Fnkat bü,hiiıün emin 
olmak için u~ağa birçok sualler sormıya 
haşladım. Silah sc'in1: benzer hir <esi du
yup da ıeliişla '4ağı indiği zaman Bay 
Vosper ona: "'Korkacak hir şey yok, ma
~a devfrdim .... " elemiş .. 

Meadc"ın yattığı en ü~t kattan hu oda

da devrilen bir masanın gürültüsünü du
>•ıınıyacaih nıuhakkal<ıı .. Küçük bir te<:· 
rübc yapıım .. Yalnız. tahminlerime ve 
muhakememe dayanarak dtğil, aynı za -
manda gözlerimle de ııörerek bir netice
ye varmak istiyordum, Onun için Me • 
ade'ı yukarıya odasına gönderdikten son
ra masayı devirdim. Tabii tahminim doğ
ru çıktı .. Yukardan hiç bir jCy duyulma. 
d~. Son:ra M~xiıu ı<:rtibıtl.ı bir ~ 

• 

11 - .Meza.rJıkıan, ölüden korkar 
mısınız? 

12 - Yangından korkar ını•ınız? 
13 - Kuyudan korkar mısınız? 
14 - Dalgaıiı denizde vapura bin· 

mekten korkar mı'1nız? 
15 - FtrtJnadan korkar mısınız? 
16 - Dişçiye gitmekten, ~ı olmak

tan korkar mısınız? 
17 - Karanlıktan koıiuu- mısınız? 
18 - Mesela •evdiği hir elhise-ini 

ütülerken yak\anız kocanıulan korkar 
mısınız? 

l9 - Deliden korkar mısınız? 
20 - Hı rsızdan korkar mısınız? 
hte size yİrmi '"Ual, hunlara vere

cci:iniz cevapların kuvvetine ve sınıfı· 
na gİ)re beşe kadar numara aııoız. FJ
liyi ruıar..aruz sizi kahraman sayarım. 

Ya1ımı bitirmeden evvel hırsızdan 
koıttup korkmamak bahsinde size hir 
Nasreıtin Hoca fıkra<.ı nakledeyim: 

Rir gece Hocanın evine hırsı1lar 
ırirmiş. Alt katta konuşurlarmış. Ka
rısiyle Hoca da }'Ukarıki odada imir 
)er. Heriflerin ıriirültüsiinden uyan _ 
mışlar. Hırsızın biri demiş k i: 

- Yahu! Gelin şıı Hocayı ho;!az. 
lıyalım. Ahırdaki oj:lağı alalım, kchap 
~lirı viyelim. Karısını da kaçıralım .. 

Hırsızlar: 

- Hay hay! demi$1er. 
Hoca bu lakırdıları işidince kuv-

vetlice bir i.>ksürmiiş. Hocanın uyan -
dı;!ını ~ezen hırsızlar da sıV1şmışlar. 
nu Sl rada karı'1 kocaya demiş ki: 

- Efendi ıuıliha korktun da onun 
için ök<Ürdiin ! 

Karısının bu sualine içerliyen Ho-
ca: 

- Öyle ya! Senin umurunda mı? 
Onun orasını sen benimle oğlajfa o;or! 
reval>ı n ı vermiş. 

Ru diinva hüvlt<lir hemsirefı>r. K.ih 
<İ1in ce..ar;tini1~ <0n olma7, kah hi -
7İm ... Dkin laf arnmmta ikimi1in de 
korkın/:ı.ımuz şeyler yok değildir. De
ı'iil mi? 

Küçük ' Haberler) 
'* Deniz nakliyat datresı relsll~I ka 

butuJ lı;ll•M şUıbesl miıdUrü B. Hlıkme 
llır:ız MUnaka!At Veklllll':I lklnct sını 
mü!ettlelll':l.ne t..cr1l suretiyle tayın oo.ıı 
m*tır· 

-
t 

! 

-
* Şehrimize ıwlaı mal1lmata ıröN> il 

zUmden mayt ııekt•r ynpılmMı et.rafın 
<i.;ıkl calısmaıar d<'vam etmeıktedlr. 11 
ı::lll mnkamlrır çalı~malardan mW;PC't ne
tire alıııablleceği husu.:unda kuvveu 

-
-
-
l 

bir kanaat bi'Slemektedirler. 

c * ;\nkara VAlllllrl Sincan köyün<! 
yeniden 25 bUyW<, 25 küçük ev ~·aptır 
mL.Ya karar verm1ıı ve yapı ışını eksilt 

-
-meye cıkarmıstır. 

U ydunna bir haber 
n Odun ve- komür tasarrurunu temi 

lçl.n lstanıbul okullann.ıa tcdr!satın yal 
nız Öğleden önce yapılacaıtı lstan•bul gıı 
zetetcrlnde Yazll!ını&tı. Sa!a.hi\Yetıı rna 
kamlar bu haberın tamamtırıe \Uldunn 

-
-
-
n. 

olduğunu b1ldlnneıktedlrıer. 

Amerikan tank Ye 
ll(aklanmn üstünlüğü 

Michip;an, 7 a.a. - Amerikan ordu, 
levazım reisi general James Uluo de 
miştir ki: ' 

u 

Bizim tanklarımıl, a.lmanLırın hiL .e 
karşı koyabilecelderinden çok daha h 
yük hareket sabuına maliktir. Ateş kud 
reıi daha şiddetlidir Ye ıırhlacı daha 

Ü· 
. 

saj(lamdır. 

iş Uçaklarımı z. üstünl üklet"ini l<ıbat eım 
bulunuyorlar. Uçarkalclerimiz bütün d 
ğer uçak lara ~zaran o derece kuvvet 
dir ki dü$manın kar,ılarına çıkardığı 
çal<lan kolaylıkla bertaraf edebilmekr 

i-
(j. 

U• 

dir. e· 

a· Henüz klfi derecede sılah ve ceph 
neye malik olmadıi!ımız doğrU<lıır. r 
kat elimizdeki randıman, Amerikan 

1 
ıihsalinin yüksek kalitesini isbat etn 

a-
1$• 

tedir. k-

Zirai Kombinalar 

Tırpan alınacak 
: 

m 
Zirai Kombinalar MütltirlUğUnclen 
J>:f umunesine uygun 65•80 sarıti 

hılün<ie (18000) ııdet tırpan (Kosa 
pazarlık suretiyle ııatın alınacaıtı 
Sat.mak. i~tiyenlerin, en son testi 
t~rı?l~rın ı ve fiyatlarla boyları 
bıldırır teklif mcktuplannı nlhay 
l8. 12: 942 tarihine kadar Kombin 
tar Mtlılii'rltiı'ffinc mnkbuz mukabili 
de teslim etme leri liizumu ilan ol 

) 
r. 
m 
111 

et 
a. 
D-
U. 

nur. (10455) 6488 

y-tim .. Uşak silah sesine benzer bir <;(.'S du 
d_uiiunu sii;-ledi .. Aşa~ıya inip oda}a R 
rınce etrafa. yayıJan banıı kokusunu a> 
nen o gecenın erte<.İ günü de burada du 
doğunu söyledi .. Anık şüpheye mah 
yoktu .. Vosper Jim"i öldürmeıden cvv 
k~ncli cekerinde bir kurşun izi açara 
bııe Dearh'ın asıl onu öldürmek isıedi 
hissini v~rmı:'<, tahkikau ta.mamiyle y:ı 
lış esas uTerıne kurmamızı temin etm 
isıedıği aşikardı. Daha kimyagerin ra 
porunu almadım ama yatak çarşafıfl{(a 
knrı k-kelerin.in <le hayvan kanı lekesi 0 
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Y· 
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-
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clugundan eminim.-
1-

- Peki Ben .. Madem elinizde hu k 
dar delil vardı niçin şimdiye kadar boş 
na vakit geçirdiniı de bir an evvel o 
ıe~-4.if t'ttirmediniz ?. 

a-
U• 

nu 

l'· - Evet, hunların hepsi belki h irer d 
!il tc,C<il eder ama, elimde Vosper'in st 
lu olduğuna dair müspeı hiç bir jCy }'{ 

nı. Bütün ~ilgilerim tahminden, istidl 
den Thareıtı. Bunlann hakim hunıruod 
ne k~dar kıymeti olurdu ki? .. Mahkem 
heyetı Vosper'e gönderilen ıehdit oıek 
buna, onun, Death'a verilmek ilıere b 
na teslim ettiği paraya takılacaktı. Run 

iÇ· 

>k· 
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a 
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hirçok kim~lerin şahit!iği)'le ~ i~b 
edilmesi kolay göz önün<leki hakikaıl 
di. Sonra Death İş üzerinde de yakalan 
mıyordu ... Velhasıl Vosı>er'in birçok k 
çamak yerleri vardı. Buna mukabil el 

mizde eski kl.3.sik i~bat usullerinden of 

parmak izine dair, $1lhi~ dair fa lan 

hılr "' )'Oka., l:im9eyi sözleri- inan 

at 
er-
a-
a. 

i . 
an 

da 
. 

dıı , a 

s 
Onlu Mebusu Sclım Sırr1 Ta.rcan d 

rnal Enst .. tUsi.tnde (1Unı ı:oztı. c ııl zı 

de n leı·biYeslı adlı lkl.nnct konıcraııs 
crm~tlT. V' 

TEŞEKKÜR 
Büyü'k ıııızı~kııt ve el kkııUc gere 

k 
S() 

kı 

en a.meliyat.ı yapanrk hn.:.-tıılığ 
h veren Ankara Nümune hastıın 
y:met.Ji operatorü doktor Şeri! J{.O 

ucl'a; hastanede ~ nt.ıfüm muddet 
ô.-:U>rdukleri nluka, it"nn, ve ıhtımıı 

k 
ı;ı; 

d 
ç 

an dolayı hııı:tilioip doktor Rü~ n 
apçı'ya; hn.r C'f~·e si>n• s şc Jl:yle ıı a g 

a; 
h 

iVin ve :ı;;t::ıtıınlanı. haslıC'mşlre &ara 
omşirelere teşt!lk:kjiI"l• rlml sunarılll' ., 

Sıhhat Vcıkaleti •ı. 
Dı·. N. Ynsnr 
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sevgitı k ır<l~ım MeJınH ı H ınırııı 
v eratı dnla_vısble duydugunıuı: blb-ii 
R 

lu 
m 
ti 

rıya gere!( ctnaze tôTcnlnde b zz;ıt bO' r. 
narak şifatfn ve ı:eera telıcraf 1' "" 
ektupla la7Jl.t>lertnf b ld.nnck sure • ~ 
yle lştiı":\k ıl<'ll muhterem ıo:ev ıa tt" Ve 

(>!:..<ürümü7.<lcn DYn ayn cevap verımi~ · 
lımk."ın ımlamıılı~ımızdan sayın ınızctl"' 

17. vııı:ıtaaıyv teş,ttürlertmızın i!>IA ' n 

" mı rica eue#m. 

NAFtA VEKALETi 
ı'.anal inşaatı 

Narıa VL-ıalctindt•n : 

m 
1) Samsı;ı ifil Jşlerl sck17.l'nd ~ 
Udıırluğij tôlgesJ iç nere bulunan A • 
asya l>ahı;lt>.rtnln sulanmıısı Jçln ~ • 
ııacak kaııl ve ınıaııı.u sınal.l'c i~ 

m 
p 

tı 

Tahm n e l!'n keşll b<'dcll fiyat V9' 
h 
k 

ldl CAAS.ı U:9'1nden (1.044-ı~.><;J lira (!>11 
uruştur. 

y 

r 
l 

2) l<;ksit1'e 4-1-1943 Uı ı11ıbıe rastll" 
an paı>.at"t<.ı gU.nU saat (l:'il tc Ank.J' 
a 'da su 1şıli reısıııu bln,ısı le nd<' toP' 
anan su r-l>lltıne kom~oııu odruımd' 
kapalı zarrusullyle yapılarakıır. 

n 

k 

3) l'it..ıkfcr eks itme ş ırtn mt"' ltfi!' 
mukavele f>Jcsl, bayındırlık lcrl gc- ~ ır 

el sartnafcsl, wnuml su tııl<>rl rcıırı1 llj ar 
ısarmam('Bılıe hususi ve rı•nnl sarını• 
meler! ve j<>Jcıcrı (50) ltrı-1 !(l(l) ku 1 

nrşılığıtıtı su l.ı;ler! rclsllC:linrl n al.ı • 
b illrler. 

11 
v 
n ,. 
r 
z 

4) Ekı;ıme..vc ı:-trct>llm<>k lcln istek· 
le-rln 14;il<ı) 1 lra (Ofl) kuruşluk mu• 
ıı'k'kat le lnn1 vermesi ve l'lk.! ltıııe • 
ln ;ııpıı.ıU!ı ı;rtındcn en az Uc ırtın e, .• 
et bir <llfCc ile Narın Vt..>kAletlnf' ınil• 
ar.'lat e<1 k bıı işe mnhsus olmak il • 
:ere vesı nlmalnn ve bu ves:lka~'I 
Mtc.>rınel~ $arttır. il 

Bu mı/kı için.le vesika 
tılunmıy!lar C'kslltm~-yc ı:ircmeıl'l"r • b 

5) Istı!'lcr!n tcklll m('ktuplarmı 1-' 

klnM ml'ede y1121Iı ı;aatten btr ııa~ 
ön~inc d:ır su tsl'erl rclSt i\'t'lle m~ 
buz knııı ·mcıa venneleri rızuıxlcr. 

PORt:ıd ot ın ~eler lmbul L"lfll-- A 
m<'Z. no nı r.rotS 

t 

. 

07.32 
07.40 

07.55 
08.,'i() 

12.30 
12.3.3 

12.·15 
13.0() 

lit~ Senronfllı: parçnlar <:PU' 
ıtrarn ve mcm.lekel sb.nt ııyaıs 
Lk: Kıınst1c program .(Pıl.) 
tıs hııhorıe111. 

13 :ıo liit: $arkı ve lüıiki.llcr 
18.00 ı."ltıın Vf' memleke<t sıınt ayıı,n 
18 o:{ l':tk: Radyo Salon Ori<cst.msı : 

' Necip Adanı : 
Zieh~r: (Haydutlar) OJ>tVCtlll .. 

i)otı>u.M 

l!;ı tıs A il hou t: $lm lcı n l CG:kır 
:;11<6r name: &rcnıul 
"U6sorgııky: Pvlon~ıı: • 

}:fl'<I ks1.m: llalk meyfinT!'I (Dlt

rn . tıı 
~"'-ı nco s C-:OSSCC: Gavot.. 

D Sallmıurllnı-r:ımnn: Aısk 11a~ 
lR.45 Z!k: Fasıl lleye-U 

19.3nk!nı 1"ket saat a:ırıın ve '1Jııns hıt• 
tlf!r[. • 

1!l.4i/~: Halkevleı1 folklor snııt1 
b."<te Ilnlkc\ıt. 

2<) .tju~" Cıızetesı 
20.41, Zl:k: C'habrl!'r'ln <'Serf r1nden !! 

l
r~,. !Pl.l : 

,:aııy;ı~ <Rnı'l1'od1ı. 
Ilı uı-rı>c F,rnta.~qııe), 
esctı rnaru. 

21.°'tı n1ıŞnıa (Evin san tll 
21.~ıtk: na,.h - Pln.nıı konçertosu. 

Tlılhöı·. Çıılan: BQrowsky, CPI ı 
nueıı, 

21 .. ll n. <Saıtlık su ıtiJ 
21.~ k: Kllıs!k Ti.irk Müzl~ prog• 

k~'1 (Şer: ~ıesuı cemııı. 
22.. 1 eket saat 'b.ynn V<' aJal16 ...

erı . 



1 

gireoilmek için inş.aat ctaıresinden ve
sika almak :;arttır. İstE<kliler.iın kati 

._____________ teminatlariyle belli gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (10457> 6562 

S
i Şaplı kösele alınacak 

ran ~! v. den: 
ltıııan pa7..arlığına talip çıkm1-
Ve beher kilosuna 10 lira fiyat 
n cdılen 1500 kilo şaplı kösele 
iosuna 18 lira tahmin edilen 
lu 1500 kilo kosele 9. 12. 942 

!'rıba g-UnU saat 15 tc pazarlıkla 
ilırıııcaktır, Muhammen bedeli 

-O lira olup kati teminatı 6300 
r, Şartnamı•si her giln komls-
~ görülebılir. Bunlar ayn ayrı 
ere de ıhale edilebilir. İStekli
bclli gtin ve ıtaatte Ankara'da 
'I 3 N o.lu satın alma komis-

le ın ~a gelmeleri. (10292) 6406 

~~rııı~ Saraç heybesi alınacak 
tıleU t.t. Vekaletinden : 

'et' adedine 45 Ura tlya.t tahmin o-
35() adet komple ııar&e hertıcsl 

ti. namı hesabına ll. 12. 942 
anJ!'lll ıninü saat ll de atık eksUtm<'yc 
tıu> "lıııUşt.ur. ll.k tcmlnatJ ;ıJ.81 llra 25 
t bil' \tur. Vermek lsUyt.-nlerlt cksuıme 
1 <ff ~~ ııaıt ünde M. M. V. 2 INo. lu sa· 

sut'(' t:ına komlı;yonunıı s:clm~ Şart· 
ta ıe- ve nUmunesl kornis)'onıa ırôrole-

t•rmb°' (10108) 6100 , 
ga7.CIL" 

:ihlA ' Ambar tamiri 
!.L V. den: 

~ ~oprü'de 11nkllye depolITTnda iki 
NI:f' aıtıbarm tamiri ile bir anı.barın 

önüne büz vaz'ı paza,ıkla iha
konulmu.ştur. Keşif ~il 2273 
78 kuruı; olup kıı.U t~atı 341 
ıo kuruştur. Pazarlığı 16-12-9·1~ 

ba günü saat 10 da ~.M.V. 4. 
!il Sa. Al. Ko. da yar,lacaktır. 

şııııe t ve şartnnmcs\ her gij. komls· 
,,. • 'da görülebilir. 1steklllerlı kati te· 

lan Be muııwen gün e saatte 
onda bulunmnla.n. 

U0147) ~75 

.Yangın tesisat 
yaptırılacak 

rn.sııı· At ~L V. den : . 
6336 lira ke~if bedelli An)ra Etlı k· 
taııı;ın tesisaıı i~i 22· l2-942;alı günü 

15 te kapalı zarfla ihale ıli.lcccktir. 
ll-ıııinatı 475 lira 20 kuruşır. Ke~if 

L"' lartnamesi her gün satın ~ Ko. da 

1 
ı:c- leritir. İsteklilerin ihale güQ saat 14 

r n.-ı! ~ teklif me'ktuplannt b .M. V. 
rtJı ıı. lu Sa. Al. Ko. na vermetı. 
kunı~ (lo.iS6) 65~ 

aı •• • Kürsü yaptırılacc:t 
iste!<· ti M. Vektıletinden : 

lleherine 140 lira fiyat ahmin 
ır u· 1 eıı l <!.) atlet yazı tahtasi e be

tme • tıııe 105 lira tahmin edile ( 4) 
n e\" Cl öğretmen kürsUsU 11. ?. 942 
~ mU• llıa günü saat 11 de pa~lıkla 
k U • 'klısiııe ihale edilecektir. lepsi-

ınuhammen beılelı 980 liı olup 
1• teminatı 147 lira.dır. Nhune

j\'ln~ ~i !<'en Tatbikat Okulunda art -
er . llıı si her gUn komisyonda .ıörU.. 
m ,.. 1lir. isteklilerin belli gt . ve 
ırıı!}'f atte kati tem inal lıı.rı ile tlı~te 

~. V. 3 No lu satrn alma Jm'"'ıs-
mııW l'lrıuııa gc1meleri {105504 6a42 

Ates tuğlası ve ate 
toprağı alınacak 

ıı M. VckllloUndcn : 
V. l>ıuanı.'n gi.ln ve saatte t.allbi.11lur 

en 3000 ad<.·L aleti tuğ lası ı:ıoo 

llı:ı ıı.tes t.opratı (kll.ğıt torbalru';Cr -
.) pazarlıkla 511.t.ın alınacaktlMU· 
tıen bcdclleri yekörıu 1960 lJ:ıOl\lll 

lt lun!:nalı ~ı t Liradır. Keşlt vc<rt • 
eaı her ı;Un komisyonda. göM»lllr. 

tuc. ~lığı 9-12·1!>12 çarşamba. &Unaaat 
lc.v.ı- <11:! .M.M. V. 4 No.lı Sıe.. AL Ko.dYn • 
__ t.:: eaıctır. tsteklllcrtn ımu tenı!ır{a • 

gurıu ~le blrllkte muayyen giiJl ve ntte 
};riin- ~~Yoııda bulunmıüarı. (10509)3543 
ya-· 

Poligon hafriyatı 
?.!. ~. V. den ı 
~luayycn gun ve ııaıatte talibi hur 
lıtıiycn f~timeı;gııtta .gosterilecıJl'Wl
ll.!de bir atış poligonu hdri~ ve 

\a>.ı 1şçilik tekrar paı..ı.rhklıı ;~ye 
g"nıılmııştur. Keşif lıedcli 49~l~ra 

• l kuruş olup kat'[ teminatı 7;1ıra 
r~ kuruştur. ihnlcsi ıo.12.912 pl!m
~ güniı sııat 1 \ te M. M. V. plu, 

elsiz ~ · ı\l. Ko. dn yapılam.~tır, Kı .ve 
nııı ~ttnnnıesı hı•r ~iln konm;yond-ste 

lır. )1 1ı·lıilir. isteklilcrl•ı ilk teminrı·ıy. 
ır. t hirlikt<' mıı:ıyyrn p;iln ve snaıko-

Urtı· llıısyonda bu lunı°noları. ~ rn 
ilk· 

5 ıe 
kle· 
nın

nu-

Usta aranıyor 
M.M.V. den: 
l\ar,eri ııskert dikimevine 35o4u· 
~ yevmiye ile duz ve spes.İya.l nna· 
~dan anlar bir makini~c alınacak 
imtihanı Ankar.ı dikimevindc lU· 

~de üzere ıalip olanların bir ida 
Mim Müdafaa Vekileti levazılai· 

~ ri)·aseıine muracaatlan ilin cur. 
(10512) " 

Yangın tesisatı 

yaptırılacak 
M. M. V. den: 

h Muayyen gün ve saatte tarnu-
llr etmiyen 11 kalem su ve y'ın 
~~alı malzemesi tekrar pnzala 
ı:;ı.~n alınacaıktır. ~uhammen ~il 
~ lira olup kati teminatı 29CJl: 

r. Pazarlığı 12-12-!>42 cum'S! 
~liııü SR(ll 11 de .M.M.V. 4. No. sJ. 

o. da yapılaeııklır. Sartname~r rnn komU;yo.ndn görüle'bi1lr. ts• -
~l'i·n kati tcınlnııtlariyle birlikto· 
~ılsyonda bulunmalarL (10532) )7 

Santral binası inşaa1 
M. M. Vekıiletinden : 
Gölcükte bir dektrik santral

llası in:;;aat1 kapalı zarfla ekııi}rc konulmuştur. Kr§if bedeli !3 

1
1t:t 59 kuruş olup ilk teminatı 6 
~ra 68 kuruş! ur. İhalesi 23. 122 
"'~embe ı:\inU saat 15 te M. f.i. 
~ :No. lu Sa. Al, Ko. da yapılı; 
ır. Krşif ve şartnamesi 476 W 
l'ııukabilinde alınabilir. Bu iht 
~ir,'1.!eklerin inl}tlat dairesinden· 

1
1Yet vesikası almaları şarttır. • 
~l!kJilerin 2490 sayılı kanunun ~ 
~lerl ahkamına tevfikan hazır· 
~aklan teklif mektuplarını mal 
llı:t){abili ihale 'Saatinden bir · 
C11veline kad:ır komisyona ver' 
'i. (10142) 6551 

Pavyon inşaatr 
M. M. Vekıl.letinden : 
Muayyen glin ve saatte talibi zu

hur etmiyen KUtahya'da gösterile
cek mahalde bir pavyon in!IAatı ve 
elektrik teı<isatı tekrar kapalı zarf· 
la cksıllmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli ·13.-37:.! lira 60 kuruş olup ilk 
teminatı 3290,45 liradır. İhalesi 
22. 12. 942 sah günü saat 11 de M. 
M. V 4 No lu Sa. Al. Ko. Rs. de 
yapılacaktır. Keşif proje ve şart
namesi 220 kuruş mukabilinde ko.. 
misyondan alınabilir. !stcklilcrin 
inşaat dairesiıftlen ihaleye girebile • 
ceklerine dair Vl'Sika almaları ve 
2490 sayılı kanunun madclrleri ah
kil.rnına tevfikan hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını makbuz muka
bili· komisyona vermeleri. 

(10458) 

Tesisat 
6563 

yaptırılacak 

M. M. Vekllletinden : 
Muayyen gıin ve saatte talibi zu

hur etmiyım Diyarbakırtla gbısterı
lecek yenle lıir elektrik tesisJtı tek 
rar kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. Keşif bedeli 8022 lıra 50 
kuruş olup ilk teminatı 601 lll'a 76 
kuruştur. !halesi 23. ı:z. 942 çar -
şamba gliııü saat 11 de M. M. V. 
4 N o. lu Sa. Al. Kom. do yapıla • 
caktır Keşif proje ve şartnamesi 
her giın komisyonda görlilcblleceğı 
gibi 41 kuruş mukabilinde alıııabı
lir. İsteklilerin asgari ikinci sınıf 
ehliyetnanıeleri ile inşa.."\t dairesın
den bu ilıaleyc glrebilece/deriııe 
dnir veı;ika almaları ve 2490 sayılı 
kanunun ma<ldderi ahkt\mına tev
fikan hazırlıyacakları teklif mek... 
tuplarını makbuz mukabilı komısyo 
na vermeleri. (10505) 6585 

Vantilasyon santralı 
alınacak 

M.M.V. d<>n: 
Muayyen gün ve ı;aatte talibi zu

hur etınly•m mevc..ıt ~arlııamt'Sıııe 
tevfikan suıgcçleriyle 2 adet komplL' 
vantilılsyon santralı l<-'ıkrur pazarlık
la satın almacaktlr. Keşif bc<leJi 7500 
lira olup katı teminatı 1125 liradır. 
Pazarlığı 9. 12. 942 çarştı.mba gunu 
saat 1-1 le M.M.V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. 
da yap•lacaktır. Keş1f ve şartna.mr:si 
her gi.i:1 kumi.>;yo.ııla görülcbillr. !s
teklilerlı\ k:nı temuıatlarlyle bırlikte 
ıJtomisy<·mlıı bulunmalan. 

(10.)36) 6587 

Çam kereste alınacak 
M. M. Vekaletinden : 
Muayy<.'11 ın.tn ve santtc talLl>l zuhur 

ctı:nlyen 170 m3. cn.m l«.•ı esle ıııtzarlıkla 
ihaleye konulmu.ı;Lur. l\!uhanımcn bl'<leU 
22100 lira olup ll!k. tomtmıtı 3318 liradır. 
lhalesl Z2-12·l9'12 salı günU saat 10 da 
M. M. V. 4 No.lı satın Alma Komlsyo . 
nunda y;:ıpılncaktır. Eba.t ve .sartna.rneııl 
her gün komisyonda ııörillcblllr. !S'l:ekll
lerln katı t.cınıln.nUarlyle blrl!kte Ko -
msyonda bulunmaıa.n. (10533) 6588 

Odun alınacak 
M. M. Vekal<'tinclen : 
Beher kilosuna 6 kuruş fiyat tah 

min edilen 200 ton odun komisyon
da mevcut evıı:ıf ve fllrlııan1eııine 
göre 15. 12. 942 salı g-UnU saat 11 
pazarlıkla satın alınacaktır. Kali 
trminatı 1800 liradır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte komisyoııdn bu-
lunmaları. (10551) 6604 

Gres yağı alınacak 
M.M.V. den: 
Beher kilosuna 90 kuruş fiyat cahmin 

edilen 30 ton gres yağı komhyonda mcv
cuc evsaf ve şarıııamesi mudbincc 17-12-
912 perşembe günü ~aat 14 ele paazrlık
la satın alınaca.kcır. Vermek istiyenlerin 
4050 liralık kati teminatlariyle birlikte 
('azarlık gün ve saatinde M. M. V. 2 
No. lu Sa. Al. Ko. na gelmeleri. Şarıııa
mesi 135 kuruş mukabilinde saıın alına-
bilir. (10545) 6651 

Karpit alınacak 
M. M. V . den : 
Beher kilosuna 170 kuruş flyRt 

tahmin olunıın yirmi ton karpit ko... 
misyonda mevcut fenni ve idari ;;;art 
namesi gereğince 17.12.942 perşem_ 
be ı.,'Ünil saat 15.30 ela pazarlıkla 
satın alınacaktır. Vermek isliyen_ 
!erin 5100 liralık kat'i teminatl.ariyle 
birlikte pazarlık gün ve saatinde 
M. M. V . 2 No. lu Satın Alma Ko
miByon11 gelmeri şartnameııi 170 ku
ruş mukabilinde komisyondan alı-
nabilir. 6652 

Vazelin yağı alınacak 
M. M. V. den: 
Pazarlıkla komisyonda mevcut 

şartlar ve cvsa.f dahlliıru:le 1500 kilo 
vaa:elln Silltın alımıcıııktrr. Hll'[>Sine taıh
min edilen bcd~I 6000 Um olup kati 
teminatı 900 liradır. lhnll'St 16-12-942 
carşaımıba günü saat 11 dedir, Şartna
mesi her glin komlsyontla görülebilir. 
İsteklilerin belli gtin ve snntte kati 
!C'mimııtlnriyle hirliktr M. M. Vc-kalc>
ti V numnrıılt satın alma komisyonu-
na mUrac:ı.aıtlan. (10575) 6653 

M. M. Vekaleti Deniz 

Tel halat alınacak 

Izm1t Deniz Satınalnıa Kom.l5Yo· 
nundan: 

Rodıısı 

15 
10 
20 
15 
30 
20 
8 

14 
7 
!) 

148 

Burgata 

l 
1.3/4 
2 
2.1/4 
2.1/2 
3 
3.1/4 
3.1/2 
3.3/4 
4 

Kilosu 

735 
1550 
3960 
3!)15 
9210 
8560 
4096 
85-10 
4816 
6930 

52312 

1 - Bir kiloouna 200 kurus fiyat 
tahmin olunan yukarda yazılı 148 ro
da ve muhtelif burga'lnlık 52312 ki!lo 
galvanizli C!'fıiık te-1 hO'l!1!1lııırın pazar• 
Jıkla eksiltmesi 11/1. kflnun/1942 cu-Pavyon inşaatı 

M. M. v. den~ ma günü saat 15 te 1zmit'tc T('rsanc· 
lı .h-tunyyen gün ve saatte tallbl kapısmdnki kom~s:yonda ynııılncn:ktır. 

Ur etmıycn Ankara'da gfüterH 2 - Btr partide teslim olunacak 
~halde bir pııvyon inşaalı pa.za L5bu halatların şartnail'Tle ve evsafı 
l~~!haleye konulmuştur. Keşif b< komisyonda görülrobilir. Tommatı 
'~276 lira 45 kuruş olup katt t 12002 lfrl\ 40 kuruştur. 

11atı J!Jl27 lıra 65 kuruştur. lh 3 - Pn.7.arlığa i.~ttrnık Nlcceık ta -
~-12-942 cuma günü saat 11 d liyMriın, ilgili oldukları ti>rarrt vrsi· 

V. 4. Notu. Sa. AL Ko. da ya kalnrını ve yukarda yazılı temiı:5lt 
~tır. Keşif şartname pro.iesi ve mrod:ruz vey-a meo'kturılannı helli gun ı 
l!vrakı her giln komisyondan 832 ve s:ıattr. kom:..o;yon başkıı"lığına ver-
t\i~ mukabilinde alınabi:llr. 1ha meleırl. (1986), ıro ~ 

ur.: us -~-

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

z.arfla ek!ı.iltmeye konulmuşcur. İlk temi· ı delin.İ\Il % 15 idtr. lhaleıjen ön~e alı- 1 ,:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
nau 1160 liradır. İhalesi 24. 12. 942 per· rur. Vasıf, şartlar hergun koınısyoıı- - M • • • -

şembe günü sa.at 16 da mınıaka saun d~ görülebılır. t~kllılet!n muawen = J UR K 1 YE (UM H UR 1 Y f J 1 = 
alma konıi~yonunda yapılaca.kur. Keşif gü~ ve saaıtte temın:.ııtlarıyle ve dlğcr : : 

Sığır eti alınacak 
Samsun As. Sa. AL Ko. dan: 
~anuıu.n garnizonunda.ki bı'rliıkler 

erat.ının ı.lıtıya.çlanna sarfodilmc-k Ü· 
wre 125.000 ktlo ,,ığır eti kapalı zarf
la cksiluncye bırıı.kı.ldığı muhammen 
bedeli 200.000 lira muvakkat tcmınıı
tı 7500 llı'adır. Şıutnaım~: komisyon
da mevcuLLur. tııa.k-sl 14-12-942 pa -
zarte-si saat 10 da Ko. da yapıJa.co.ktır. 
Tallplt.>rin kanuni vesika.Jarlyle birlik
te ihale saatinden bir saat evvel tek· 
lif mektuplarını komisyona venniş 

-ye şer.ait ~er gii~ komis)IO~a görülebilir ~=~~1~1~~~;-ıe kı:~onda bu- = zı· RAAT BANKAS = Isteklilerın teklıf ve ccmınaı. mektu('la· • • : -
riyle e1ı11yet vesikalarını ihale saatinden Zıncır yuları sapı alınacak _ : 
enbuJ az bir saat evvel komisyona vermiş :::·kesir As. Sn. AL Kom.d~~~~ talı· - KURULUŞ TARİHİ·. 1888 = 

unınaları, (10525) 6556 er n<ledlıın.c 180 kuru~ ..,,u _ : 
K . . l k mln ooUen 17000 nd"t 7.lndr )"Ular sapı : O 000 T k ı· -

uru ıncır a ınaca pazarııkıa sa.tın uımaeaktır. l'a.zaı-11ın _ Sermayesi 100.00 . ür ırası 
Şlolt Aa. Sa.. AL Kom.dan : H-12·1942 PffzıırlCSl gunu fi:Ult 15 tc Ha· = -MCLt.eah.htt nam ve haıabına 200 to.n ııkesl!r Sa. Al. Kom.da yaı•ılacB'ktır. -

kıurıu .tıru:ı.r sa.tın ahnacruktır. 200 ton laı- Tl<mlınatı katlYl'si ·1:JOO llrndır. Şıırtlan- -
ru incir toptan bit ıst.eldlıYe ihale edHebl· nı ve mUıtıurlU nOmuneJerlni ıı:önnM J,;. : 
Jıecetı sU>l co. az 50 tonuna tallı> cıık • tfyenler her gıJn komls;'<>nda giırt"!h1Mrler. : 

tığı takdirde de Jıl:ıa!e edilebilir. Evsa1 ve 17000 zincir yular sapı bir müteahhide -
hU;:,'UBl ljlU'1.Jarı Kom.da ııör\llebildr. Be- ttıah! edUebi1r.ccrrt g bl 5000. 2000 den aşa 

S UBE ve AJAN adedi : 265 
Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

-----
olmaları. <10217) 6242 

Odun alınacak 
Milas Garnlzonu Sa. Al. K-0. dan: 
Milas garnizonu tein 684 ton. Gül· 

tük garnizonu için 340 ton odun alı· 
nacaktır. Tahmin bedeli Milas gar
nizonu için 13fıSO, Güllük garnizonu 
için 8500 liradır. Alın~ak odunların 
evsafı ve teslim edilecekleri mahal 
şnrt.namestnde yazılıdır. Şartnameler 
Mllll.c; Sa. Al. Ko. da Ankara ve !s· 
tıınbul Lv. Amlrllğlnden parasız alı
nn:blllr. Eksiltme kapalı zarf usulü 
ile olup 21-12-942 pazartesi günü sa
ut 14,30 da Sa. Al. Ko. da yapılarak
tır. Muvakkat teminn.t akçesi Milas 
icın 2052 lira, Güllük garnizonu için 
1275 liradır. Teklif mektupları 21-12· 
9~2 Pa7artesi glinü ~ııat 13,30 a ka· 
ctnr satın alma komisyonunda mak • 
buz mukahilJnde verilmiş olacaktır. 
Şartnamenin 4. maddesindeki isteni
len VL'Slkalar muvakkat temlmıtın 
konulduğu zarf l<:el'!sinde konulacak· 
tır. ( 1005.1> 6259 

İncir ve sığır eti almacak 
V.mır Lv. Amlrliıtl Sa. Al. Kom. dah: 

cı.ıısı Mıktan FtyatJ 

lndT 
lrırlr 

lndr 
!ncır 

~· · 
ton 

250 
250 

100 
100 
100 
100 

b('r ktl08unun muhammen tlyab 95 ku· 

ruştur. !hale 24-12-1942 pcı-sembe &ilnü 
&aat 10 dıı. yapılaca.ğından ta.llıpt.erln kntl 
temtnatıaı1yle Haı-l>!yc'de Yd. Sb. Ok. 
dald AB. Pos. 920 Sa. AL Kom.na mü· 
nı.caaUan. (10482) 6568 

Çorap alınacak 
Babkesir As. Sa. Al. Kom. dan: 
Beh('r clıftine 90 kuruş fiyat tah

min edilen 20.000 clft çorabın 25. lL 
942 cıı.rşamba günü saat 15,30 da ya
pılan eksiltmesinde tallplerin<:e tek
lif edllen fi.yat pahalı görüldüğünden 
pazarlık uuııtılarak tekrar eksiltme· 
ye konulmuştur. Pahalı görülen fi. 
yat 70 kuruştur. Eksiltme 12. 12. 942 
cumartesi günü saat 11 de K-0m. da 
ya1)ılnenıktır. Teminat.ı katiycsl 2700 
liradır. Mühürlü nümunesl evsaf ve 
şaırtlanm gormek istiyenJer her gün 
komisyonumw..da görooilırler. 

(10553) 6594 

Can kurtaran sah alınacak 
M.M.V. 2 No.lu Sa. Al. Kom. dan 

!stanbul 
225 adl.'t can kurtaran salının 12. 

12. 942 cumartesi günü ı;aat 11 de 
Kom. da ihalesı yapılacaktır. Keşif 
mucibince tahmi:n edilen be<if'll 
107298 lira olup şartname ve resimle
ri her gün komisyonda göri.\le-bilir 
veya 537 kuruş mukabilinde alınabi-

Sığır eU ıoo 100 lir. !lk t<.-m!natı 6614 lira 90 kurUŞ· 
30 t.ondan a.<;aı:ı olmamak ı;art.Wle tur. Tıı.li'P olanların kanuni teminat· 

pıı.rca ımı·ça <1:1 thllle edilebll1.r. lariyle birlikte belli gün ve saatte 
MuhtcM! ı:ıırııkıer yalnız ııes k.ıılem kom1syona müracaatlan. 

ıllr. Clııs ve nılktıın yukarıda yazılı tıtı- (10552) 65!15 
tıync vazarııkıa ~atın aıınacaktır. ra- Sığır eti alınacak. 
~u-lık ve J.halı'51 10. 12. 942 tarihinde Çanakkale Garnl/.on Sa. Al. Kom.dan: 
pcrş•~m be ııiln U saat 14·17 amsınıla ko· 2-12·1~4!! ııunıi ı.azarlıl!'ı olan 40 t.on 
mlı;yonda yııpıliwaklır. Katı tcmtruıt ı- sığır el.ine talip cıkmadıCında.n tcknır 
hale bedellııln yUzd<' 15 cl:ir. tna.ıroen 14·12-1942 günu saat 15 te pazarlıkla 
once alınır. Vusıt ve sarUar her gUn ihale edl.lıe<X.>ktl:r. Tuıtarı 40.000 lira olup 
ımmısyonrta görUleohtMr. tstCokılllorln mu- katı teıntn.at.ı 6000 11.rııdır. Şart.La.rı ko • 
ııyycn gün ve snaıtc tc-mlruıtlan ve dl- misyonda ı;:örlllebillr. lst.oklticrln ıtıale 
Çwr vl".slkalaıi!Ylc birilikte komisyonda tıünü koın.tByonda bUlunmaıan. 

bulunnın.Jan. (10311) 6318 (10556) &>97 

I<' •.ıru ot alınacak Havuç alınacak 
Erzurum /ı.s. Sa. Al. Ko. dan: İsranhul M. M. V. ı No. 111 Sa. Al. 
MütcaJıhit nam ve hesaıbına ip ve 

telbalyalı olmak üzere 1500 ton kuru Ko. dan : 
ot açık eksiltıne ile münakasaya ko- Pa.tarlıkla 30.000 kilo havuç alına • 
nulınu;;tur. Tn.hmln !:le.deli 150.000 il· cakur. Beher kiloı.una 30 kuruş iiyat tah· 
ra olup tenlliıau 8'{50 llro<i:r. Müna- min edilmişıir. Kati tcminan ı4.fil lira· 
kasası 18-l'l-!H~ cuma günü saat 14 dır. Şannamc•i her giın komisyonda gö
de yapılacaıktır. Şurtnamesı her gtin rülcbilir. İhalesi 10-12-942 ,ızünü sa..-ıt 11 
komisyonda görülebilir. !steklilerlın de pazarlıkla M. M. V. t No. lu sacın 
belli gün ve :;aattu tf'mmatlarlylc blr- alma komisyonuncla yapılacaktır. İscek
liktu komisyoııa miiroc.ıatlan. 

(10411> &1-10 lilerin belli vakitte komisyona gelmele-

Ambar insaatı ri. (ıo·ı9s) 6607 

~ Odun alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Kom.danı 
41598 lira lfü kuruşluk ke§lf bede- M. M. V. 1 l\oJı sa. Al. Kom.dan : 

liylc Horasanda 4 anbar inşaası ve 1S1'ANBUL 
keşif tutan 21144 lira 78 kuruşluk 500 ton ooun alı.nacaklır. Pazarlıkla 
bir pavyon lnşaası paz11rlıkla mtina- okA!lıLm<Wl 9·12·1942 ırll:nıU saat 15.30 dıı 
kasaya konulmuştur. Mtino.kasası Salıı>a.:mrın<la M. M. M. VL>kAletl 1 No.lı 
16/12/942 Carşrunba ~tinli saat H de Satın Alma :K<Eılsyonun.da yapılacaktır. 
yapıla<"aktır. Anbar mşaasının temi- Şa.rt:ııaml'llol k~y<Xlda gUrillebilir. Bir 
natı 6239 lira 379 kuruştur. Pavyon kllo&u'lla lX't kuıru~ rıyat t..'lhmln ooıı • 
inşaasıııın t.eminatı 3172 liradır. mlşUr. 1slcklllerln bC'lll vaıkJLte 3750 ıı
İnşarıUara ait pltı.n proje ve saire 
komisyonda her gün görülebilir. la. ra kaU temtna.Llarlylu ık<ımlı;YMA ııcl -
teklilerln belli gün ve saatte temi- melert. (10.100> 0008 
natlariyle ltomisyona müracaatları. 

(lo-135) 6487 

Mutabiye malzemesi 
alınacak 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyo
nundan: 

Ordu ibti>"acı için cins ve miktarlariy
le muhammen liyatları aşağıda )'lllllı yedi 
kalem mutabiyc kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. Eksiltınc•i 22. 12. 
912 salı günü 11 de fakişetıir Lv. amirli· 
ği saun alma komİ,)IOnunda yapılacak
tır. F.vsaf ve şeraiti görmek istiyenler 
her gün mesai zamanlarında görehilirler. 
İsteklilerin kanuni ~o:kilde hazırladıkları 
teklif mektupfarını ihale saatinden bir 
,,aat evveline kadar sö1ü geçen komisyo
nıl vermeleri şarttır. Posta gecikmeleri 
kabul değildir. 

Muh. Fi. 
Lira Kr. 

2 50 
3 00 

11 51 
35 

1 00 
70 
50 

Miktarı Cinsi 

1000 Keçe belleme 
7500 Yem torbası 
1000 Kıl çul 

12000 Gebre 
7500 Kıl kolan 
7000 İp yular 

12000 İp yular sa('ı 
(10520) 6552 

Koyun eti alınacak 
Kars As. Sa. Al. Ko. dan: 
30. 11. 942 de 20 ton koyun eti

ne istekli ı;ıkmaıdığmda'll yeniden 
31. mrıddeye istlna<lc-n kapalı zarfla 
c<ksj,l!meye l<ontıldu. Dık tmnlnaıt 1800 
lira evsııf kolordu cvsafıdır. Eksiltme 
21. 12. 942 pnz;ırtC'Si günU saat 15 te 
Karsta yaıpılaıra.klır. !stck!Herln mc-.:· 
k(lr giln ve satblten bir saat önce ha
zırlıyaıc1'J<lan wkıtf me'ktuplannı ko-
misyona vermeleri. (10527) 6554 

Sığır eti alınacak 
AA. I'oo. ll40 Sn. Al. Kom.dan 

CORLU 
T·::dlme blrllklcıi lelin 20 ton sığır eti 

tılll".arlıkla satın ntınamktır. :thale Zl-12· 
1912 günü s:ıat l!'I t.c ("orlu sı:ıtın alma 
kornlsyonuııdn yapılacaktır. Muv;ıkk:ıt 

t<~m!natı 1500 llrıulır. Şıırtnııme ve cıvs:ı.r 
her ırtın koıntsyon<l:ı görUleıbtıtr. İfltck • 
111crln !Uzumlu vcsıknlaıiyle ihale ı;UnU 
ı:elımclcrt.. (10526) 6555 

T.;mirat yaptmlacak 
Kay~erl As. Sa.. Al. Kom. dan: 
Keşif bccleli l ~4'55 lira 87 kuruş o· 

lan Kayseri hast:ınesi tamir işi kapalı 

Sığır eti 

Sığır eti alınacak 
M. M. V. ı. No. lu Sa. Al. Ko. dan 

İstanbul: 
50 ton sıj;'1r etine verilen fiyat pa

halı görüldüğünden iıhalesi 11-12-942 
saat 15 t.c Sa.lıpaı;a.rında .M. M . V. l 
No.lu sa.tın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnamesi her gün öğle
den evvel komisyon~cı görülür. BiT 
kilosuna 120 kuru.<; fiyat tnıhmi.n edil· 
rniştlr. lsteıklllcrin b!!'lll vakitte 8500 
lira kn.tl t.cminatlarlyle komisyona 
gelmeleri. (10519) 6600 

Deri eldiven alınacak. 
M. M. V . İstanbul 1 No. lu Sa. 

Al. Kom. dan .' 
4000 çift deri eldiven pazarlıkl~ 

salın ahnacaktır. Bir çiftine 450 ku
ruş fiyat tahmin edilmiştir. Temi
natı 2700 lir:ı. olup ihalesi 10-12-942 
günü saat 14 te Salı paııarınoa M. 
M. V . ı No. lu Sa. Al. Kom. da ya 
pı1acaktır. Talip ola.nlarııı komis -
yona mUrncaatlan (10554) 6610 

Patates almacak 
Balıkesir As. Sa. AI. Ko. dan : 
Bd1er kilosuna 40 kuruş fi}-at tahmin 

edilen 100 ton patates pa1arlıkla ek .. ih
mcye konulmuştur. Eksiltmesi 11-12·912 
cuma günü s.ıac 15 ce Ko. da yapılacaktır. 
Tc:minau 6000 liradır. 100 ron patatesin 
teslim yeri Bandırma'da 1. s1nıf enak de· 
posudur. Evsaf ve şartlarını gönnek is· 
tiyenlcr her gün komi~yonumuzda göre
bilirler. Taliplerin muayyen zamanda ko
mİ$yonıHTiuza mür.ıcaatlart. 

(10559) 6611 

Zayi muhtıra 
A.r:.. Pos. 4910 Sa. At K-0. dan An· 

kara: 
169142, 169143, 169141 No. lu ~k 

muhtımlnn 7,ayi olduğunrl:m. hükmü 
olmadığı i'Utn olunur. 00616) 6656 

Kuru üzıüm alınacak 
İzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko_ 

m isyonun<lan : 
lWktan Fiynıt Tha:leırıiın 

Cinsi Ton Kr. Tarihi saat! 
Cekfrd<"'kı:iz 
kuru üzUm 100 74 10-12-942 14 

,, 50 74 .. 14,30 
,, 250 74 " 15 
" ~ ~ ,, ]~~ 
" 50 74 .. 16 

Cins ve miktarı yukarda yazılı lh· 
by~ pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlık ve ihalesi 10-12-942 tmilhiııile 
perşmnlbe günü saaıt 14,16 Kom. da 
yıııpılacalktır. Kati tomlınatı ihale be-

ah nacak 
Bornova As. Pos. 212 1 Sa. Al. Ko. dan : 

Muhtelif maha.Uerdeki birliklere ait aşağıda cins ve miktarl:ırı yazılı sığır eıi 
pazarlıkla satın alınacaktır. lhalesi 9·12-942 ç.lf1.'Ullb:ı günü aşağıdaki sil.iıtlerdc Y•l· 

pılaca~tır. Muvakkat teminatı aşağıda bi:zalıırtnda gösterilmiştir. ŞartnamC$i An • 
kara, htanbul Lv. amirliklerinde ve Bornova Sa. Al. Ko. da görü lebilir. İ•ıeklile
rin muayyen gün ve saatte 2·i90 sayılı kanunun 17 inci maddesinde yazılı teminat· 
l.ıriylc birlikte müracaatlan ilan olunur. (10603) 6654 

Miktar Tutan Teminat 
Cinsi Ki ıo 
Sıltır eti 300(10 

Sıltır eti 40000 
Sııtır eti 40000 
sıınr eti 22000 

Sı"ır oU 15000 

L!Ta 
30000 
38000 

40000 
Z~'OOO 

J..5000 

Lira 
0000 
28.'j(} 

3000 
1650 
~ 

!hale gUnıU. 
9-12·1942 
9-12-1042 
9-12-1942 
&-12-W42 
9-~~ 

saatı 

H .00 de 
14.30 da 
15.00 ele 
15.30 ıln 

JD.00 tla 

tı olmam:ık Ozc-rc ayn a:.n Ulll;pJ>cn> de : 
lhale cdlleblilr. Ta M.pk,rln muayyen sa - : 
attc komtsyonunıuza mUra<'ııatıarı. _ 

(JOl.il4) 6658 -

Sığır eti almacak --Ranchmıa Ac;. Sa. Al. 1'.o. elan: : 
Cin5i: sığır eti, mikt:ırı: 40.000 kilo, : 

~fuh. Tu. 48<Hl0 Jira, temin.atı: 3600 lira,. S 
ihaJcoin tarihi: 2 5.12. 9 f2 1 saati: 1 5. -

Birlikler ihıiyacı için yukanla nıiktar, : 
tutar, teminat, ihale ıarih ''e saati yazılı = 
er kapalı 7arfla ck•ilımt>·e konulnııı~tur. : 
l'ksilıme Ko. da rapılacak.ıır. Evs.1f ve _ 
ş;ırıname komİ•)"onda olu(> her ı:ün ı:ö- : 
riilehilir. Talirlerin teklif mekcııJ>larını : 
bir saar evveline kadar komi,)"nna vermiş _ 
olmaları. Gc<; verilen mektuplar kah~ : 
olunmaz. T.ılirkrin hclli günde lwıni~ --yona mürnca~rlıırı. (1061 ~) 665? -

Vaketa alınacak --
Jzm!r Lv. Anılrllitl s:ı. Al. Kom .d;ın : : 
Cinsi Mlknlrı FIYatı -
\"nko.tn 5 Ton 5()0 : 
\'akcta 5 Ton 5Gfl 

Cins ve mlk<nn yWkarııla yaı:ılı !ıh • 

tb"Rç pıı?.arlıkla alın<•<'nktır. l'azıırlı1< : 
ve ihalesi 23·12·1942 turOılndc cu.nıanı· : 
ha günO saat t d<• Kı~tadukl lzmlr Lv. : 
Amlrllğl Sa. Al. Kom.da yapılııealktır. -
Kati IC'llllnalı llıııle 1.ı<'<letın ın y(lwe 13 -
ldlr. !haleden 11ııce alınır. \'asır ve şart. : 
lan her gUn kı)llllsYOnılıı goı11lebl!lr ls· _ -lt'1<11lerhı mıı:ı>'Y• n ı,."1.ın ve s~ııttc- te -
mlnatlati(yle V<' <lli?<'r y("Stklaıırlırle bir- -
ilkte komL~yona murncaa\ları. = 

(·11<>12) 6(i60 = 

---------------------------------------------------------------------------Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye -ZlrMt Bıınkruıında k\ımb.'lrnh ve ltı'bargız t.tııınrnıf heııaplarında en n:ı: : 
50 lh1t~ı bulununtn.ra senede dört. dııeıta oekilocek kura ile aeaAM.1.ak.i pl~n E 
ıı:oro ı.ımmı!Jc dağıtıwcıık1.ır. : -4 Adet 1000 liralrk 4000 lira : 

Çdkme<.·e: : 4 " 500 " 2000 " E 
Sığır eti alınacak : 

As. Po.s. 1010 Sa. Al. Ko. ctan: B. -

Açık eksiltnıeye konulnıı 75 ton - 4 ., 250 ,. 1000 ,. : 
sı~ır et.inirı ~h::ılı~i yupıluıcıyn kadar : 40 " JOO " 4000 ,. : 
komisyoııumıızrla nıevcut evsaf ve : 100 50 5000 : 
şeraLt d!l'hllinrlc- 30 ton sı(!ır eti pa - : 120 " 40 " 4800 ,. : 
zarlrkla satın nJınnctıkUr. ~uhammc-n - ,, " ,. : 
bı>deli 22500 ve tcmıııaıtı 3375 liradır. : 160 ,, 20 " 3200 ,. : 
Pazarlık 25-12·9·12 curnk~. ~n1~~ü1~~~ : Kuralar IK'!lle<I 4 ık-fa, ll ?.L"l..+ 11 Haziran. 11 I~l<ll ve 11 tlldd\mın : 
Cl•kmecenin }loşdere- ·o~·unm ... ~ı : • ,,. : 
sa. Al. Ko. rlıı yıı.('ılncaktır. t:;;tdk1i • : tarihinde çek.lle<>ekWr. : 

i~~:~ =:::~~~~~ ~~ı~~:!~~r~:~.le bir. '; llll llllll lllfllllll llllllllllllllllllllltllllllllll llllllllllllllllUr" 
(10611) 6661 

Kaşar peyniri alınacak 
F.:r7.Urum As. Sa. Al. Kom <lnn : 
1.0 ton kıış.'lr 11cY'lllrl paznrlıkta mü • 

naımsaya k<>nuLm\lstur. Mün.11<asn11ı 17· 
12·19·12 ı>ı.mwmııc günü saat 1·1 le ya • 
pı!aC1\'ktır. Tahmin t>t.odell 250<>0 Hrn o
lup kntl Wıılnatı 3750 ıınu1ır. Şnrtna -
mcsl hN' g{ln ıkornt...yonda gôrUlcblllr. 
tstoklllcrln lX"llJ g{]n ve saatte temi -
natı:ırtyle !komisyona müracaaUnn. 

Yeni Sinemada gelecek proğram 
Tanmmı' Fransız artistlerinden ELVlRE POPESCO -

ANDRE LEF AUR - AUVALLES tarafmdaın çevrilen 

PARÇALANMIS KALPLER 
(1061 o) 6fı62 -( DORA NELSON )-

Sığır eti alınacak 
Büyiikçl'kmcce A~. Po. 1010 Sa. Al. 

Fran<ız <İnemacıhğmın fevkalftde 1engin sahnelerle sü~Iii şaheseri 
DİKKAT: Bu film İstanhul'dan evvel ilk defa Yeni Sinemada söstcrileccktir 

Ko. dan : 
Açık ek,iltme)'e kooul:ın 7'5 ıon,~ığır 

etinin ihale~i yapılıncaya kadar komb • yı:ııpıl11caktır. Sartnaıınesl her gün öğ
yoııumuıda mevrut ev~af ve ~erait Jahı · loden evvel komisyonda görülelbilır. 
!inde 15 ton ~ığır eti pazarlıkbı. ~atın alı- İsi e'klilcrln muayyen vaıkiıtıte müra.
n:ıcakıır. Muhammen he<leli 112511 lira cnatları. 
ve teminatı 1687,50 liradır. Pazarlık Patates 40000 ldlo Fi. 44 Kr. Tc-
25.12.942 cuma ı•iinü Bii>ükç~kmel·e·nin minatl 2640, 10-12-942 saaıt 15 tc. 

o (10582) 6669 
Ho:;dere kfiyiincleki 1010 S.ı.. ı\l, Ko. <la 
yapıhıcakur. İ-.ıel-;lilcrin zanıanınlla temi· 
narlariyle hirliktc komhyona mur.ıcaat • 
!ar. (10609) 6663 

Bina tamiri 
Bursa As. Sa. Al. Ko. dan : 

Daktilo makinası tamiri 

Ankara As. Po~. 5151 Sa. Al. Ko. 
dan: 

8 ;ıdet d~ktilo makinc)i tamir ettiri
Jecckıir. Pazarlığı 9·12·942 ç.uşamha ııil· 
nü s:ı;ıt 15 ıc Sarıkışla'<laki '><tlln alm<ı ko
mısyorıunda yapılacaktır. Tamir i~lerini 
ı;i\rmck ve izahat almak i~riyenlcr her 
~ün i, saatlerinde ve i>teklilerin de hd· 
li gün ve "ıaııe ç(;ıü geçen komisyona gel 
mcleri. (10605 

Devlet Demiryollan 

Keşif bedeli 16971 lira 17 kuruş 
olan bir binanın tamiri kapalı zarf
la yapılacaktır. Muvakkat leıııirıalı 
1272 lirn 84 kuruştur. İhalesi 
24.12.1942 perşembe gllnü snat 11 de 
Bur~a As. Dairesi binasında Sa. Al. 
Ko. ela yapılacaklır. Tııliplerin mu
vakkat tt-nıinat makhuzu ticaret o
dası ve ehliyet vesikaları vt• 1 ek lif 
mektuplarını havi kapa.lı zarflan
llT ihale saatinden bir saııt e".vellnc 
kadar komisyona getirmelt!n şart· 
name her g-uıı komi:;yondl görülelıi- Muhtelif malzeme alınacak 
Ur. 6664 

k 
D. D. Yollan Umum .Mildürliıl!tin • 

Sığır eti alınaca ucn : 
Çıı:naıkıkale garıılzon Su. Al. Ko Muhammen bedeli (]3272,35) on üç 

daın: . al :thtlyaıC 1çln 2<JO?O kilo :ığı; etı .. ı- bin fkl )'ÜZ :vetmlıı ki Ura otuz bı•s Jc:u· 
nac:rktır. pazarlıgı 11-12-942 gunü rus ve muvaldca1. t.anlnatı (995.43\ do
snnt 10 da Kom. da yaıpı~a<!aktır. l\lu- kuz ytız " dokSan beG llrn kıtit üç kuruo 
hıunmen b<'ıdeli 20.000 lırn ilk teıml· olan muht.cllr <"lııs ve miktarda (25) 
natı 3000 Jinvlır. Evsaıf ve şnrtJnrı 
ller gün komi~yonda görllh'!lbilir. İs· ylııml l>ee knlem lınnV11.ıt ve ı::u teı;lıt<atı 
lt.;klilerin ihale gtinü 'komi~·on.da bu- malzom• ı lkıq>alı ır~vt u«uliYle eksilt • 
ıunmalaın. (10607) 6665 mc~·e cıkanımıstır. Elaılltme 24 tlkkAnun 

Kuru Ot alınacak 1942 Uırlhinde per&Cl'fl~IC günü sııa1k1.._l<"t3l on nlf.t•lll Ankorn t.'ltıısyonunda .. , 
As. Pos. 5001 Sa. Al.. Kam.don lşlellntı btnasında toplanaea'k kom!syun • 

ÇIW.KF.Ş da yapılacaktır. Uu işe gimıek tst.IYNI· 
Ç<.'l'keııı 5001 blırllkleı-1 llıltY<tcı için l<-ı~n kanuni v<"Slknlıırlylt> muv11kkat 

ıocıo ton tel ba1Yn tı ot ile k<IZll 1ııoo ton tcnılnı:ı.L ve takllfleıılnl eksiltme saaltn • 
tel b;ı!yalı saman imtın alınacaktır. 1 • den hlr mat evveline kadar koıııı!s>'Oll 
halesi 10-12·1942 l><'.rşcmhc ı:ynü saat rctslllllnc vcnnls olmalıın !Azmıdır 
rn tc yapıl::ı.eaktır. Şartrııımcsl her i!iln Şartname ve mukavele proJes1 parasııı 
kıamlsyoncl:ı g/;rül<ıblltr !st<'klllerln te • olarak l<omll!'Yond.-ın veı1Ur. 
mlnııilarlYl<' l>wlll(ltc me?.'kl'tr giln ve AA. (10601) 
at.le koınlayonda bul·uıımaları ıı.uı olu-
nur. Yeni mesaj eri tarifesi 

66('>6 (10622) 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu J;frıkcz Sa. Al. Ko. dan 
İlıtiyaç için Kavak'ıa ıc,Iim .ırıiylc 

25 ton ,ığır eıi p.ızarlıkla satııı alııı.'ll<ık· 
fır. Muhanııııcn bedeli 25000 lira olup 
kati teminatı 37~0 liradır. F.vs:.ıf ve şart· 
ııamc~i Ko. da ):füÜlehilir. Pazarlıkla iha
lesi 12-12-942 cum,trtcı.i günü saat 1l <le 
Ko. da yapılacak ıır. Tıılip olanların mcz· 
kür gün ve ~:ı.ıllc kati ıeıııinıııl:ırı ile hir· 
Jiktc komisyona müracaatları ilô.ıı olu • 
nur. (10627) 6667 

Zayi makbuz 
As. Pos. 5.."'ill K. To'PC'lllar : 
Tümen shh. ıx>tüğUnc aıt 14-11-1942 

ıılln ve 1--0 dit ve 109209 uınuml ~ılı 
ve muhtev!Yntı bir a<lct b uon oJ(ın Lv. 
ssn1yat wsetlilm makbuzu ikinci kısmı 
zayi edl!mlşUr. Iliıkümsüz <>ldul!u llAn 
olunur. (10626) H6GS 

Patates alınacak 
Tophane M. M. V. lsl<ııı~bul 1 No. 

ıu Sa. Al. Ko. dan: 

D. D. Y<illan Umum .'.\lüdilrlilğü11-
den: 

10.1.1943 tıırllılındc-n ltJhar"n D .. D./ 
208 nıtmnrnlt mesa.il'ri UITifcslnrle!kl 
ücreıtler değiştirilmiştir. (10599) 

6639 

Yeni eşya tarif esi 

D. D. Yolları Umum Müdürlü • 
);ünden : 

10.l.19.f3 mrihin<len itiharcn n. n. 
ı 17 nunı.ıralı tarife, kııracla, suda ve ha· 
v:ıda insan ve eşya taşıyan her çeşit ta • 
şıılara şamil olmak üzere değişıirilmiş • 
tir. 

Daha çok hilgi istasyonlardan i~tcnİ· 
lebilir. (10598) 664-0 

Yeni mesai saatleri 
D. n . Yoıt:ı.n Um m Müd'Ortuıtünden : 

10-12· 1912 tarlhtndcn it.lıbıı.ren demir· 
yol ıunbarL.<tn; Ucart cmlliırun ka'bııl 

ve teslimi muıımelf.'Si !çın; nisan • cylUJ 
aylarında öğle tatili l'ı!ı saııt olmak U
ze.rı• 8 •1Ml ıs c lkadnr V<' lllkteşrm • 
maıt aylarında iiğlc tauıı 1 saat olmnk 
U7.crc 8 dC'n 17 ye kadar a.c;rk buluna • 

1 

Devlet Orman işletmesi 

Çam, köknar ağaçlarının 
nakil ve istif işi 

Device Orman j,ıe~ Karabük 0-

\ ir imirliğindcn : 
1 - Devlet orman işlelnıcsi Kara -

hiik revir amirliğine bağlı Yalakkw. 
hfü~eı.inin YAlakku.ı. ormanının 15. 15, 
24, 30, 31 39, 40 42, 45 nunınralt mak· 
talardan damğnlnnan 2954 metre mika. 
bına (>04 adcı <;11m ve 1551 metre mika
ba 328 ıı<ler köknar aifacının dipten kes· 
me ve vcrilcn:k iilçü}e .ıt<ire tomruk 
haline ifrağ etmek ve kabuklarını soy
mak sun'ıİ)•lc re,·irce de('O ittilıaz edilen 
Kaba armut deresindeki ve YalakkU2 
dere~i bc>yund:ıki kamyon yolu kenartn• 
daki rampa yerlerine nakil ve hıif işi 
30. 8. 943 tarihine kadar yapılmak rızc
re açık ek,iltme)c çıkarılmı~ıır. 

2 - Açık eksiltme 7. 12. 942 tanlıi· 
ne ra~ılı>an pazarte-.i günü sa.•t 14 te 
Devlet Orman i~letnıesi Karabük revir 
amirliği binasında toplan:ıcak olan ko
misyon h\lwnında olacakıır. 

3 - Birinci maddede )'llzılı .Şartlar 
daire~incle İ}hu emvalin dipıen kesme 
ve nakil ve istif i~inin hdıcr metremi· 
kabının mıdı.ınımen be<ldi altı liradır. 

4 - Teminat nkçe~i % 7,5 hesabi}le 
20·i8 liradır. 

5 - Bu işe ait açık :ırııırnıa şnnnn· 
mcleri Ankar;\ orman umum müdürlüğü 
ile 7..onı;uld:tk orman çcvirge müdürlü· 
ğünde \e Karabük revir amirliğinde gi> 
rülehilir. 

6 - f steklilerin ek,iltme gününde te
minat akı;elari ile hirlikıe revir amirli
ğine mÜnı(oıat etmeleri lü7llmu ilan olu-
nur. ( 1664) 85 

BUGÜN 

Ulus , Sinemasında 
Arabacı kızı filminin 

parlak yıldızı 
HlLDE KRAHL'in 

Son yarattığı bir filmi 
2 d,$lmll .. 2 hüwy~tll .• 2 şatısi~etli 

kadının maceraları 

Gece, gündüz 
benimsin 

Eşşiz bir mııvaffıııkıy••l arnsmdıı 
bütün gön ti ileri ateşi iyecl"k ve 
lbü t Un sinema seveııl<'ri tC5hir 
E'decl"..ktl r. 

-( İkinci film )
CANİLER ŞEHRİ 
Büyük avöntür filmi 

3aş artist : 
DlCK FORAN 

Aynca: radyom fkültUr fllınl> 
&•an>;lar: 14,30 - 17,30 

Aşağıdıı cins ve ml!ktnrlarlyle tah
mtn beO<>llerl yazıh olD!l\ maddelcrJın 
ihn1elcıri hl7 .... '\1annrla gôs!E'rilcn giın· 
lcJ:de Salı.ımzaınAdıı. am bclli .ko,ın. da 

caktır. 

GECll.: Gtl.:"JOt'Z DENlMSİN 
16-19 da C'.Al\"litm ŞEHRİ 

21 de gece gündüz ~n msin 
ve ra.d.vom G6U ...... ___ _ 

, Tl 6294. 
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TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN 

NAZARI DİKKATİNE 
Belediye Rct~liliinden: 
ı - Çalışacak vazı)'ette olmı)ıın veya benzini bıılunml)'llll raksiler bek· 

leme mahııllennde •e cııddelerde dumı ıyncakıır 
2 - Beldeme mahallinde ve caddelerde duran taksiler müşreri almı):ı 

mccbmdur 
3 - llıızı $0rörlcrio müsıerilerdeo fazla ücret talebcııiklcri ~nki ~ikii· 

ycılcrdco liğrenilnıişıır. 

Sikaycu ol:ıolarıo Emoi)'et 4 üncü ~11he1e verıı Relc<liyc ~l ıil<'tıişlijtine 
mıırnı ~ ul.ırı nnı olunur ( IOlRI) 6'0~ 

BİR PUDRA 
f eer.iihesİ önünrk 

10.000 
KADININ 

Oahı genç ve 
daha ınimli 

görOnebileceğinlzln 
Kat'ı DELiLi 

BUGÜN bu 
TECRUBEYI 

Pudracılıkda şayanı 
ba)'Tet son b ir keşıf .. 
ipekti bir elekten 
reçirilcn en ince Yapınız. 
bir pudra ile karıştırılmış cildi 
güzelleştiren , ona ~zel bir cazibe 
ve yeni bir hayat veren bır 
•Mur ••• Donuk ve ç irkin b ir cildi, 
f'Cnçli~in tabıi renlderile sütler 
Bundan maada, pudra iki mitli 
fazla müddet sabit kalır. Bu kıy· 
metli unsur ( Krema köpüğü ) na· 
mı altında beratı istihsal ed ilmış 
ve yalnız T o kalon pudrasında 
bulunmaktadır,. 

CİDDEN 11UHİM BiR TEKLiF 
Yüzün Gz.ü n b ir tarafına krema 

l:öpüg-ü sayesinde istih zar edilen 
Tokalo n pudrasını ve dig-cr tara· 
fına her hangi bir pudrayı sürü· 
nnz. Şayet " Krema kö püklü pud 
ra " ile pudralanmış taraf dıterın 
den daha ~zel daha taze ve dahı 
cazip 2örünmcue T okalon pudra· 
•ına verdig-iniı pıra iade o luna· 
calctır 

T o kılon pudnıının Par iste 
çok fazla raQ'bet bulıD 8 yeni 
rengi vardır. 

Teknik ve ticari 
Almanca muhabere -

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

Müracaat: Posta ku -
tusu 102. 253 

... ı 111111ı11111111111111111111ıı11a.. - ------- Aranıyor ---: İki odalı kaloriferll kalorifer- : 
- siz bir dırlre Yenl.sclılr ve cıva- : E nnda Tcl: 2181 209 : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııır 

Türk Hava Kurumu 

Deri satışı 
Ti.ırk H va Kurumu Ankara Şu. 

besinden : 
Ankara şehir ve köylerinden şu. 

bemizce toplanarak teslim oluna • 
cak kurban clı:rllerı 9 llkk(ıııun 942 
çarşamba gllou ııant 14,30 da Ao -
kurn'ıla Hnva Kurumu binasında a
çık arttırma ile satılacaktır. $1rt • 
nameler şubemız<lerı parasız cılarruı 
vt·rı lir ve Türk Hava Kurumu İ s. 
trı.nbul şubesinde ıle •örlllebilir. 
Şrhir d.ıvnr ılerilerlnın muhammen 
bedeli (!KıOO) lira muvakkat temi • 
nntı (712) lira 50 kıııuş köv davar 
drrıleriııin muhammen beılelı ( 5000) 
lira muvakkat teminatı (375) lira, 
şehir ve köy ııığlr d rilcrhin mu. 
hammen bedeli (1200 ı lıra muvak. 
kat • emirıntı (90) liradır Taliple
rin llı:ııe glınlı muvakk:ıt tenıınatla. 
rı ile hırlikte ŞU'lrmizc mllracaı:ıt. 
tarı 2Q!\~ • 

Kurban derisi sahlacak 
Balıkesir T. H. K. Ş. Bnşknnlığın

d:ı.n: 
Tahmln<'n 8500 nd<'l koyun 1400 

adet keçı dC'r~ inin satılması 21-11·942 
cumartesi g(ınilndt>n itibaren 11-12-
~H2 cuma gUnU sarı.t 15 e kndnr 21 
gün mlidd~tı,., ncık nrtırııııyn konul
muştur. lsteki lt>r cc, 7,!i nl OO!iııılt>kl 
2250 llrolık ilk teminntlnrlylc Bnlıko
slr 'I'. H. K. $. Bnşknnıııı.ınn mUrncn· 
aUn şartnamesini g6rı•b llr ve artır· 
nuyn lstlrak edc-billr!C'r. 2074 

Öğretmen alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

U mumi Merkezinden 
GUndUz brıkım \I ö •rctml'nlitl nc:ıl • 

mıştır. Ogrctmcn okull.ırından mC"Zun 
nnıı. sınırııın tedrls:ıtınrı \/O.kır ve mec
burl h ı:metlnt Lkmal etm olan kadın 

öl'rretrnenlt'rd n arzu cdcnlM'ln Umumi 
Mer1ccz Relslifı ne mUrncıuıtınn. 29 

Anknnı Asi Y<' !kinci Hukuk Ht\
ldmllğlndc-n: 

Ankara öztUrk mahnll!'Slnde GU -
\'crcın soknk 75 No. Ju evde Mnrl 
mahkeme.Hı mlıracan<t.Ja hUdn etti -
ğtnden ndıııın Fırıl~ olarn.k dt> 
tlnlmcs nı istem ve muhnık<"mc so
nunda Dcy net 1 !eri Ankn.ra Mllftu
lüğünlln \ esık, ın n rnn dlivacı

nın Mari adının Firdevs olarnk de
ğişt.irılmek suret yle nilfusn tescil n 
27-11-9:12 gi.ınünde tcmy z yolu ne k 
olmak üzere karar vı:-r ldi • lıln olu-
nur. 275 

Dr. Bahtiyar Demirağ 
D. D. Ankara Hnstıınesl 

Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hastalarını \'enlşclılr Atatllrk 

Bulvarı And Apartmanında kn· 
bule başlnmıştır. Tel: 5507. 

162 .._,.. ___ I ____ , 

Satılık · tuğla 
000.000> ndet tul:ln toı>tnn uygun 

fi:ı;nUa satıl ktır. Bu· lrw S osu kar
sısında arabacı dUkklUıında Seyfi'~ e 
müracaat. Tel: 1116 

276 

Araba yapılır 
Srparl., yeni nl ıımhn ı ve ucuz fi

yatla tnmlr yapılır. Buğ"cla;y S tosu 
knrşısındn arn:b:ıcı dükkfınınn mUrn-
cnıııt. Tel: 1116 277 

Satılık çiftlik 
İstanbul ctvannda cok müm· 

bit bir clftlik satılıktır. TC'l: 2181 
210 

~' 
CY 

40 Vatlık 
OSRAM . o -: Ampulündeki 
Çift döneme çli ışık tel i nin imalin· 

d e elde ed i len h ass a s ıyet 

6/10.000 m i lime tredir. Böyle cüz'i 
1 

toıe ranslar la ancak Optik Sana· 

v l inde • m esela çok hass as ade-

seler imalinde - çalışwı:~ 
şırlar. ' 

0 5 R AM bu gibi hassas ölçü· 

. t e tme kle bu am p ulle ri· 
ıere rıaye 

. t m m a n asile idare li olm a · 
nın e 

temin e der. B unun için : 
sını 

OSRAM -[Q)- AMP.ÜLLE~İ 
Az_cereyana mukabil bol ışık_y~ı.r-

u ı; u s 
SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 1 ~11111111111111111111111111111111!:. 

: 1 - Türkiyede modern : 
Sayın halka teknik nasıl meydana : 

Mahfıkmiyet ilanı 
Ankara Milll Korunma 

Müddei um umilil:tndcn 

- gelir ? : Sıhhat ve 11:t1mai Muavenet Ve • - • -
kiletimkn : : 2 Dıl tekniği : 

Bcledi)'!X'c tcsblt edl en !lyattnn t:ız • 
lllHl gıı.zı.11rıı satmak 6UTCl.l.Yle M.llll Ko· 
nınma Karıunuıuı muhnl<.>!ctten suçtu 
Anlmrn'da Koyunpnzannda AQ:nzade n· 
ı>nrtımıını altında 6 No.lı dllkk!ındn 
bnkknl ve Ankarıı'da İc:kale EUlcr caıı. j 
ıksl 82 No b ı>Vdc otı.mı.n Htlml oıı:ıu 
320 doıtumlu Mehmet Topnık hllk'kında 
Ankarn 1\11111 Korunma Mahkcmıstn -

Terkıplerinele klnlııdeo eser bu • - Hnıı!rn Nnhlt'tn :ııenl c:ıknn bu : 
lurımıyan bazı komprımelerin kinin _ eserlerinden birincisi y~I bir ter- : 
komprimeleri diye snt ı§a çıkarılmış : bbc slstcmının nruı tıklrlerl.Yle : 
olduğu ynpılan tetkık ve takiplerden : bUtUn lstthsnl snhnlıı.nndn nnsıl -
anl:ı.5ı l maktadır - ı ı r: lkt ısı ıse oı -

.Memleketimbılt" "İnıcli Devlet ve : en ışı nra ını; ne 1 : 
" Kurumunu tenkit, vt• "kelfıme" 

Kızılay'ınkinılen başka kloi ıı kom - : nln ne ılC'mck oldu!Cunu kcrübl : de yapılan ıluruşmada MllJ1 Korunmtt 
primesi yoktu r. : :_ Kanununun 31, 59-2 ve 63 U.ıwu mad • 
Burılar ıları b şkn markalı olanla - - lllmter bnkımınılan lznh ediyor. d 1 ı1 flk 

rın nıevcutları da buııclan evv<"I Hll- : 21'1 : e e "" lC'\' nn 3 ay hapshıe ve ıoo = !im aıtır ıınrıı eeznsl.Yle mahkOml,}ctlne 
kümetçe toplatılmıştır. ~llllllllllllllllllllllllllllllllr' ve bir ny müddetle dü!CkAnının kapıı. • 

Birıaenalevh evvelce ıle ıın.n edil -
eliği gibi De~lct ve Kızılay kininin • 
d<>n ba ka kinin komprime ve clrejc • 
!erinin s ıhte olıluğU ve kullanılma • 
ması lazım ~elıliğl cihetle hnlkımı -
zın bunları satın almamaları tavsi\le 
ve ilan olımur (10270) G2GS 

HARiCiYE VEKALETi 

İmtihan g-ünii uzatıldı 
Hariciye Vek ıl l ndC'O • 
14 llkkAnun 1042 de )npılrıcnC:ı ll!ln 

cdllm~ olan Hnrleb·c Vektıletı mUs.<tbn· 
kn tmtllınnı. görülen !Uzum 07.crlnc 'I 

sonktınun 19~3 P:t7.art•'SI ııUnlln<' ııını 

kılmış, mUrncıı.nt ve ka~ıt ı:UnU de 2.5 
llkkAnun 1942 t ıı1blne kada• uzatılmış· 
tır. 

Kıı>dını yaptırmış ve yaptırnl'nk o · 
lnnların '1·1-11113 sıırıt 9 da ll rırı>e 

Vl'k iN nd h 7.ır bulunrn ları il n o • 
ıunur. '10 i81) r.ıı17 

MALiYE VEKALETİ 

Milli Korunma M. U. 
tılmnsınıı ve bu müddet znrtınd:ı suc
lunun t.!<'arettcn m<-n'lne ve tmb t ı!dl· 
len Cbattıın tazla>-ıı alınan m ktıı.nnın 

MahGkmiyet ilanı 
Ankara Milli Korunmıı. M. U. 

den: 

mlls.<tder ne \'e hUkllm hUU\l!llsının 
mruırnfı mıı..hkOmn alt olmak Uzcre i-

ğin- ltınına d:ılr verilen 9-11-1942 tar hf1 

KarnC'Slz ekmek sntrntıık sureu~I<' 
Milli Korunma K. nn muhnlefc>ttcm 
suçlu Ankarn'da Yenlşehlr'dc NccntJ
bey caddesinde 35 No. lu Ertek1n n· 
ı>nrtrnıınınd:ı oturan Paznnn Mnrna
cı\nr kö.>ünden Hasan oglu Osman 
Mert \·o Anknrn'da aynı yerel" oturan 
Pazarın Rn.dwat kvyUndcm Ililsoyln 
o~lu HnJ.1 I!Ukke hıı:klarında Ankara 
M Hli K. Mahkr>m<'Slndc ~ npılo.n du
ru mııdn su("ları sabit olduj{undnn 
Milli K. K.nun 21,55 ve 63 ve '1'.C. K. 
nun 80 lnCJ maddrlerlne le\ lknn 29 
zar lirn 10 nnr kuru~ n/iır mıra C'c
z .>"il' mn.hkOmlyf'tlerint> ve hfikUm 
huH'ıcın~ının masrafı mn.hkü"!ılnra alt 
o 'Tl'lk Uz<'re l'ınına dar \'erllC'n 
!l-10-942 tnrlhll knrnnn knt eş• l?I 
'iın olunur. <10594 l 6645 

Mahkumiyet ilanı 

knmnn kıı.UIC"Şt ı:ı lllln olunur. 
C105S9l 

Vilayetler 

Lokomobil ve buhar 
makinesi alınacak 

Af) on Beledıye Relsliğlnden: 
Şehir elektrik santralı !.çın 100 ilfı 

200 normnl bc-yg,r takatinde bir ndet 
lokomohıl \'eyıı kazan ve makıııesl 
ayrı buhnr mnkınesı satın nlınacnk· 
tır. Bu evsaftıı. yeni veyn kullanılmıs 
buhar m:ıklne!U satmak lst.~ cnlt-rin 
b<'lcdıycmızc müro.c:uıtı rica olunur, 

<l:MOı 99 

Et alınacak 
bt nı..uı LIS<.~cr Alun Satı!ll Komıs. 

Ankara Mili Korunma M. U. il- >onundnn : 
· . l 1 g nd<'n: Kom.s)onum.ı7.a baf:lı altı )atılı s • 

Banyo daırcsı yaptın acat~ Knrnf'Siz f'kmP.k s:ııtmak ııur lı)'IC' nn 943 sok nı.n llHndan 913 ma)U; 
Mal YC' Vrk lrt ndm: .M ili Korunma knnununn muhnlC'fot- sonunıı knd ır lhU>ııcl:ı.n olan J".'00 K ıo 
Ynpı acak nıı nınlıh t : MaliyE' tc-n suçlu Anknın'ela Mnltı:-pe'df' 12 da(.:hc, 21500 kilo knrnmnn, I:ıJUO kilo 

V!'k ılt:'tl b nn ındn hndC'<lll lt:'r ynt • No. lu dUkkflndn balcknl \'e Maile-re kuzu ,e 23500 ıc ıo sır:. eli rı 12ıu70 tmnc 1 ~ nnın<l:ı.kl mıı:hallln banyo da- • ülC'ym nbC')' m~hnllesl 45 No. lu ev- 1 ra tahm n boocllc eks llmtlc konmu ... 
irC's hal ne lfr:ıf:ı. ele oturnn Ayaşın Kı şanC2 kö;ı; ündCfl 

K<' ır b<'CIC'I : 1777 lira 5 kuruştur. Hü f'~ n oğlu 306 do•. Şl'\•ket Unsal tur r.:ksll':'llc 29-12-1'>12 s:uı ı:U'lfJ sa t 
Mu~akkat tem nnt m:.klnrı: 133 VI' An ·ara'dn öncebt>ei B m okn.k 15 tc &-~o lu nda LL! lcr Snım Alını 

1 rn 28 kunı tur 56 No ıu dUkkfınrla bıt!kknl ve a)nt Kom yonunı:-a knpııl z.ırt uıı ı ~le ya 
llı 'li· 21!){) .sn."ılı knııunun yerde r,7 No.lu ev<iı> oturan Kı:ı)St>r1· 1 llltıı.ı• ıktır. İlk tl'mlnnıı 7.lt 3,., ı nı, ıınıt-

46 n n n B. F. uyarında rın- n rı I.alnpnşn mnıhallrsınılcm Vf'il o{:- t>amc bcdt•ll GO.ı kuruştu ıstckllkr kıı· 
zarhh hı ;\26 doğumlu Ho.mdl llatn) hı:ı:kln· rıurıı ~es.knlıır~le biri ktc ı ki rıcrını 

1hnlP tarh : lt-12-942 rnz:ntesl ı::I\- rında Ankara M ili Korunmn mnhkr· hn,•ı k ıpnlı zarrınrını yukarıda B<il u 
nii saat 15 le Mnl ye Veıklılt>t ııde M 1- mC' ndC' yo.pılnn duru mnrla suçları 11'(.-C:Cn saııttm bil' snnt evvel ne knd.ır 
il Emi.tk U. MU<lürlilı'Wnel"· sabit oldu ..,undan hnrelkC'tierine uynn 

K<"S r <'Vrnkını b('('lelı knnnlı •ındn Mili K. K. nun 21 rıcl maddesi d<'· m ıkbuz muknh Unnde V<'nnclcı1 ı cıstn· 
lmak ıst :ı; nlcrln Mn )e Veokf\lt>t lületi) ı 5:; 2 vt> 6.1 üncü mnddelerl d:ı oıncak !:('(' kmclcr k bul c.• ez 

Ml'il Em "tk il. Mlldurıa fint> müro- muclıb n('(' 25 er ıım nkır ı:ıarn C'C"Za· Şnrtnam Gıılıı.t.nsnrny 1 S<"Slndecl r. 
<'Mtlan. (1()513) f>5-17 "'yle mnhkOnıl) t>tin<' VC' hükfün hu· 19j7 

Okullar 

İnşaat yaptırılacak 
0('1l!Z llıı.n> Okulu \C L • 1 Satın 

Alnın KomL~onu rı.1 knnlıf:ındıın : • 
l ı M<'rs!:n Dcnız llnn> Okulu 'e ı. -

6C"SI el hlttndc ıış:ı oıunııcak lnlıorntu 
var, ntöl.le. tcııcrrushnne \e rnbMkıı. ı 

ıııvcsı nsııatlnn !l. ';lJ ltm 83 kuruşluk 
keşi! evrnkı üzeı1nc 24'IO ıınyıh knnu • 
nıın 16 nrı mndıl<'fllnln (l.) fıknısı mu 
r 

0

blnre 14 ı kkl\n-un 19~2 ıı:ıuırt<'l'I ı::O 
nU sıınt 1!5 tc ıııız rlık )-ııpılacıı1,tır. 

2) Muvnkk:ıt t<mlnat p:ımsı r,0.12 
ı ra 83 kuruıı olup, bu m ktar tl"IT'hrnt 
parasının mnl ~ ndıC:mn ve tem nııt 
m<"ktubunun komisyona t ;dlJiC cdtlm(";I 

ı zımdır. 

3) Pazarlık lll<'rsln'd Den~ llıırp 

Okulu Komutnnıııcı b nasımb mUtCIJC'k • 
k11 komı.syondıı yapılacaktır. 

4J Tal1Pl<'r 194.? senesi Tlcar • Ckla~ı 
\Cll ll$1 ve hamı olduklıın ohll>ct ve • 
:.lmtarını ibraz etmek suretb le Mers n 
Narın .MildurlUC.'ilnden, lhnlc gilll'Ündcn 
Uç gün evvel, bu 1$ için nkıcn:klan clı. 
U)('l vestknlannı komlsyonıı. lırnz cdc
c<Jkl('T(ltr. 

5> Talipler, keşif, ve proJe vtı enrt· 
nameleri ht!r ı::Un Denız ı ıanı Okulu 
Kunıutanlılı:ınd.-ın 4 lira 79 kuru~ mu • 
kıı.b t:ndc sıı.tın ıılnbillrlı:r. 

(10:iS7) 

Biçki, dikiş tekamiil 
atölyesi açıldı 

Ankara Akşam Kız: S:ınaı Okulu M ü· 
diırlüJ';lınden : • 
Kız Emtiıu mezunbri)le Akµnı Kız 

anat Okulu memnlnrının <anaılarındaki 
meleke ~e mehareıleri arttırmak irerc 
okulumuzd.ı hiçki dikiş td.lmii!,-ntöl~i 
atılmı•ur. Bu ntÖl)e)e d~~am ~ecckl~re 
)apı ıkları işlere \IC kal>ı lı)eıl~nne, ı::o~e 
a) ncıı ü<:rct de , cri lccckıir. l •~cklı lc~ın 
l 'i. 12.942 tarihine kadar oku l ıdarc<ıne 
miiracaa ıları. (J(){,31) Ci637 

Katarakt alınacak 
Anl<am Bolge S.'\nat Okulu 

MUdilr!Uf:llndcn 
Okulumuz lcln ı rulet nf:ır Uıı kata· 

rııkt alınacaktır. Elinde bu m:ıktncıd(.'Tl 
butunuıı da satmıı'k tstb'Cn ~vs:ıt '-'C 

~UArını okul ld resine blldl:mıc eri. 
(10586) OC>42 

Bulana mükôfat 
Cumarl<'fı ıı;UnU 11 radde! rinde 88".JOO. 

35907, 38909, 3?803 sayılı memur ek -

mel< karncs~ıc sıı> ısı tcsıt> t c<ıllcml • 
)'Cll btr kıı.mc O kınen köprllsU Ue SU • 
mcr sokak nrnsında kaybc<lllm'1JUr. Bu· 
ıanlnnn pt92 de Nuı1 Tuln.Y'a telefon 
etmesi rlell olunur. 

NlJRt TlJl.A Y 
Slimcrtıank 1nenııt ŞU:lıcs 

seksiyon Şet! 

Eczacı aranıyor 

Diplomalı bir ecza
Merkez cı aranıyor. 

Eczanesine müracaat. 

u L u s - 24 Uncil yıl. - No. 7fı(ıo5 

tmtiylt2 sahi bi 
Bıı.sn.n H.cş1t TANKUT 

Neşriyat •e Milesscsc MUdllrO 
NASIT ULUG 

ULUS Basımt>vl ANKARA 

UIKKAT: Gazetemt-ze gllnderllen rw 
nev1 yazılar ncsrcdlisin edilmesin gı: 

1 
rt verllmc-z ve kaybolu.sundan dolay 

h lcblr mesullyet kabul edilmez. 

i - - - = u --

111..snsının masrafı mıl'hkQmlara a:ıt ol
mnk üwre 18nınn dair verilen 23-10-
942 tarihli karnnn kat )r!'lt 1 !tın O· 
iunur. (10393> G64G 

Yol yaptırılacak 
1znıır Beledıye Rrıslıği111.len : 
1 - İsmet kaptan mahallesı 1334, 

M h ~ k · 'l "" 133ri, 13G2, 1363 ve 1370 sayılı sokak. 
a u mıyet 1 anı !arda yenhleıı 2436 metre mlırabbaı 

J\ nkara .Milli Korunma M. U. liğia· kesme ta§lnrla dö§eıne yaptırılması 
den : ve 1360, 1361 s.ıyılı sokaklarda mcv-

Faıln fiyaıl.ı ji let hıçağı s.ıımak sure· cut 1025 metre milrabbaı doşeme. 
ıiy le .\l iili Korunma K. na muhalefoııeıı nin k esme laşlaria esaslı tamiri ve 
~uçl u ,\ nk:ı ra'da Ycni1chir Haı::ıp S.l} ~al 1362 sayıl ı sokakta yı·ııiclen l C>O 
1LJ>ar 11manı 3 No. 111 dairl-<le oturan Kı. mdre boyda ka.ııali1.asyon yaptırıl
zılny k.-ı.r~mmla 23 No. lıı ll illl hakka • nıwıı fen işleri mU\\ürlilğunılekl ke. 
li> esi sahihi Hccep oi:lu Krnldıısi Cıiırcr şif ve oartnamesl veçhile bir ay 
n• a) nı dükkanda çırak Ycni1chir Sakar· mildıletle pazarlığa bırakılmıştır. 

Keşif bede li 20039 lira 15 kuruş, 
ya lııddc inde Yenişehir sinemasının bod· muvakkat teminatı 1502 lira 95 ku 
rum kntında oturan Hü~nu oğ. Ali Rıza ruştur. T aliplerin teminatı iv Ban. 
Özer haklarında Ankara Milli K. mah • knsına yatırarak makbuzlariyle 9. 
kemesinde )ıtpı lan duruşmada suçları U· 12. 1942 (dahil) ta rihinden 23, 12. 
hit olduğıınd:ın Milll K. K. nun 32, 59·3 1942 tıırihlne kaclar haftanın pa • 
ve 63 ~c Ali Rıza hakkında T. C. K. nun znrtesl, çarşamba ve cuma 2i}ııleri 
S'i inci maddelerine ıevfikan Kuddusinin saat 16 ela encUmene mUracantları. 
'i lirn \IC Ali Rıza'nın 330 kuruş ağı r ııa· 2 - ŞUkrU Snraçoğlu bulvarı • 
ra cczuiyle m:ıhkumi)cılerinc '\'e Hilal nın, İsmet Pnşa bulvariyle K~ım 
h:ıkkal i)e<inin 7 gün muddeılc kapaul • Dirilt caddesi arasındaki kısmının 

ki ve N ecati Bey caddesinin, Gazi ve masına ve suçluların 00 mÜ< et zarfında İsmet Paşa bulva rı araaınclaki kıs. 
ıicnretıl"n men'lerinc ~ e emancııe bulu • 

mının p arke taşlariyle yenicleıı va. 
nan bir kutu jiletle suçluya )'ediemin s ı · pılnıası ve Şükrll Sarnçoğlu bul~a-
fa riyle teslim ed ilen 10 paket Yt"Şi l E,ı:e rının Gazi bulvarı ile Kazım D irik 
iileı inin miisadere,ine Ye hükiim hulasa· caddesi arnsınclaki acil taşlarla dö. 
• • nın masrafı mahkümlara ait o lmak ihe- Şenmiş kısmı n ı n p arke t:ışlnriylo e. 
re i llln ı na dair verilen 17.9.9<{2 tarihli kn· snslı t a mi r i, f en işini miıclilrlllğiin. 
mnn kaıile<tiği ill nolunur. deki keşif ve şa rtnamesi vechilc 

( 10'i92} ('647 bir ııy mUddetle pazarlığa bırakıl
mıştır. Kl"şlf bedeli 36088 lira, 38 

Mahukmiyet ilanı kuruş, muvakkat ll'minatı 2706 ıı . 
Anknm Mllll ,Korunmn ra 60 kuruştur. Tnllplerin teminau 

MUddetuınumllll"ılnden İş Bankasına yatırarak makbuzla. 
Ali Can1caSn.Yn sattı{:'ı eşynlıırdnn dola· riyle 9. l 2 .942 (clah il) tarihinden 

23. 12. 942 tar ihine kaılnr haftanın 
pazartesi, çarşamba ve cuma gün. 
leri saat 16 da c ncllmene mllracıı.n.t. 

:vı rntunı vermemek suretiyle Milli Ko· 
ruıımıı Kanununa mu.'ınleretten sucıu 

Ankarn'dıı Yenlhalde lG No b b..<tkknll· 
ye mağnznsı s:ıhlbl ve N~tlbcy cadde
si S No it evde oturan Hilmi orııu 816 • dotumlu Şev'ket Mumcu hnldcmcln An • 
knnı M 111 Korunma MnhkcmC'Sln:tl! ya-
pılnn dunl$llln ı;onund:ı. ııucu &nblt ol • 
duğundan Mlll1 Korunnın Kanununun 
31 !59-5 ve 63 ve Türk CC7.n Kanunu • 
nun 76 ncı ma<ld0leı1ne t<'\IClikan lOO 
llnı aftır pıırıı ecznslyle mnh.'kQmtyrtı -
n<' vı> :ı hıırtıı. müddetle dUklkllnının kn· 
ı>:ıtılmasınn ve suc:lunun bu mtl•lılı't 

wrfındıı llrıı.r<'ltcn mMılne ve hU'kUm 
htllllsrunnın m:ısmtı mnhkilmn n t ol -
mıık 07,ere 1l!'tnmn dair verllım 4·9·1942 
Uı.ı1hU kamrm ltııtnestll\1 IU\n olunur. 

(105!>1) 6G4S 

lan. 29GS 

Tamirat yaptırılacak 
Ed mC' Def'terdarlı.l\uıdnn: 
1 - Eksıltmeoye konulan 1ş Edirne 

Vllll.ycıt HUkUnıet konağında yapıln
ca'k csruılı tam rnt. işi: 

2 - Keşif bedeli (348.17.71 > liradır. 
3 - EJksntmC!yc 22.12.1942 gUnU 

snnt (15ı te Edirne Viltıyct Dt-ftı•r
elarltk mıııkrun.ınıln mUtesokkll c-ksllt· 
rnc kom:syonundı:ı. kapalı zarf usulııy
ll• ~"nı:>ılacnktı r. 

4 - Eksiltme C'Vrlllkı ve buna bağ
lı <'Vrıwk Edirne Nafıa MUdürlüğUrulC' 
gurUl$11ccr'Jctir. 

5 - Bksllt.meyc girob lmı:-k tçln 
tstektnerln eksiltme tarihhldrn en nz 
Uç gün evvel b r istida le Nafıa Mü· 

Mahukmiyet ilanı dUr!QğUne mürncıınt cderl"'k bu ".ıbı 
işleri yapa;bnccckler. ne dair ehi ~ e-t 

Anluıra Mllll Korunma M. U. l.lğ'ı.n- vesikası n.lmnst 11izımdır. 
den: 6 - İstC''ldllM"ln TicarM odası vcs!-

Kam<'Slz ve fazln flyı>tla ekmek knslylf' (2612.82> 11ra1!k mu\·nıldlmt te
sntmaktan s~lu Ankarn'dıı Taht n- mmatlnn havi olarak 2490 sayılı kn
kale Yenlıhamam karşısı ı No. lu ntmun tm1!atı dn.lrt'Slnde hazırlıya. 
difk.kAnda ekmek lxcyil ve Doğan~· Cll'klnn knpnlt znrflnn QçilncU maddt>
mahallesl Çerkeş soka'k 22 No. da o- do yazılı snatten bir sant evvPltnt
turan Abdillkcıdlr oğlu 339 do~. Asım kad::ı.r komisyon relsli~e makbuz 
Boşar hn!kkında Anknra M illi Ko • mu'knblllnde vermeleri mukt!l.7.I olup 
runma maihl<C"mesinde ynpılnn duruş· ı><>stn ile gônderlld 1\1 t~,dlrde DO!>tn
nınrla suçu ınhıt olduğundan Mllll da olacalk gcdkmc-lc-r "<' mUhUrstl7 
K. K. n un 31, 59/2 ve 63 ve ' I'. C. K , ,...nrnnr knbtıl ed lmcrz. 00600> 6633 
rıun f»6 ve 76 ıncı mnö<l~lcrmı• l(.'Vfi· 
kan 10 ny hapsine ve 150 llrn a~ır !,!11111111111111111111111111111111'! 
ıınra ceznslyle mahkQmlyC'tine ve 21: k I -
ay mllıldL"lle dUk1ktını.nın knpntılmn - = Satıh okanta = 
sına VC' bu mUddct zarfında suCtunun : -
tlcarE'tten menine ve b:ı.klye olnrnk - Ankara'nıo Sn : 
tesMt edill'n ve sntilmış oloaı 30.1 ek· : : 
mck bcdc-llnln 17 kuruş hC'Snblylo - ve 'Maarif Vekilc•ı ı _ _ 
m!i~ndc-reslnC! ve hUküm hultısnsımn : claki P ARLAK LOKAN rA I : 
masrafı mahkQma alt olmalk 117.('t'C : <levren satılacaktır. Talip! rin _ 
llAnına dıı1r vt>rllen 25-10-1942 tnrlh- : mczkQr lokantaya mUracaat _ : 
il karnnn katllesti*I llln olunur. : lan. 249 -

(10590> 6649 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

Yeni Sinemada 
BU GON UU GJ-::CE 

BcllCll<IHtlnlz kadını ntıısıl 

8Ct"lllel1slıılz 1 

İstediğim kadm sensin 
Bıııı Rold<>: 

HİLDE Htr.DEBRANO 

--<Seanslar>--
14.80 - "lG.30 • 18.80 • 21 

12.1!5 te HALK Mntlncsl 
1940 DRODW AY l\U:LODt 

Telefon : M40 

Park Sinemasında 
BU GON nu GECE 

Kahramnnlı:k, vetaktırlık, il.alt 

t>Ueya Boks Şampiyonu 

PlEMO CER .. 'lERO'nun 

ESRARENGİZ CİMA YET 
--( Seanslar )-

14.30 • 16.30 • 18.30 - 21 

Nuınnrnlı YCTlcrtn evvelden 
aldınlması rica olunur. 

Hemsire al1nacak 
..;, 

Sümer Bank iplik ve dokuma f abrikalan müesse 
Kayseri bez fabrikası müdürlüğünden : 

1 - Hilaliahmer mezunu olmak, 
2 - Büyük hastanelerin hariciye servisinde çalışnılt 

ve oradan bonservis ibraz e}mek, 
3 - Ayrıca iki ay müddetle fabrikamız Operat .. 

nezdinde çaJı~mak suretiyle staja tabi olarak onda!' 
bonservis almak, 

4 - Hastanede yemek ve yatrwa:k, Ücret 80 liradır· 
2989 

~ııııııııııııııııııııııııııı!lllllllllllllllllllllllllllllllllllfl --- Sayın halkın nazar. dikkatin 
Belediye Reisliğinden: 
3780 sayılı Milli Korunma .kamınutıun bazı maddele

: r ini değİJtiren 4180 şayılı kanunun 31 inci maddesi 
: esasları dahilinde etiket mecburiyetine tabi olacak 
: dükkan ve mağazalarda satıta arziedilecek mevadd• 
: a it olup Belediye Encümenince tan1İın ve ilan edilmit 
- olan listeye bilumum balıklar ve telıkçı dükikanmda 

ve mümasil mahallerde sah§a arzedilen mevaddın daı 
: 10-12-942 tarihinden iti haren tatbik edilm~k üzere, 
:, ithal edildiği saym halka bildiri!~. ( 10629) 6643 

--

., 1 ı 11111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111 

Doktor, Sıhhat memuru, HemJire ebe aramyor 
Zonguldak'ta Ereğli kömürleriişletmesi : 

Sağlık teşkiiaır 
Mert.:<."~ hastanesi i\;n 300 lira ücretli Asabİ)e Mücch:w.rısı. 

., . ~oıı ,. Cildi)e ,. 
,, ,. ., 100 llcm~ırc 

Nis.ıİ)e sen İ<İ için l 1Kl ,. ,, ı J-hc 
Kandilli ha\tanc<İ ;~;n 70 ,, 1 Sı hhat memuru 

•.lırı.ı(.akıır. ıh !ık Ul'rı:ılcri üıcrine a) rırn r>alııı ilk :zamm ı Vt"rİlnıekıeıtir. 't 
lıpit·rırı .?ı . ıı .. ıi;? ıı.ııarıesi ,ı:ünü nkşamına t.ilar Zonı..ruicbk'ta t,ı 
l nıunı .\1ıidiirlıı~ünc nıiırncaaıları ilan olunur. 

, 

Okumayı sevenler, fırsat kaçırmayını% 
U fak bir abone ücreti mKabilinde 

ingilizce kirahk kf aplardan 
fardalanmak itin 

Dilmen Kitcbevine 
!.osunuz. Bankıılar Cad..;o, 8 

Türkiye İş ıankası 
Küçük Cari H&apları 

1943 İKRAMİ~ PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 3 Mayıs, i\ğustos, 1 İlkteşrin 

tarihlerin de ynhr. 

~= 1943 ikramileri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Liralık Lira 

10 
30 
60 

250 
334 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

':::::; 1999 
= 999 
- 888 
= 777 

666 
= 555 
- 444 
== 666 
::2220 
:::::2970 
::: 2640 
:::ı 5500 

::: 3674 

_-!/ 

Türkiye iş Bankasına paı yatırmakla 
para biriktirmiş ve fai z a/n olmaz, aynı zaman· 
da talihinizi de denemiş o"Sunuz. 

9 • İlkkônun ırşamba 

PARK SİNEMSINDA 
~il mciliıiimizin ifıihar edeceği bir saııseri, l nanl>ul'un kenar mahal· 

cıı.nden en lüks ha)ata )iiksclen ve so~>nj!lunun en düşük hatakha· 
nelt'rınc ruvarlanan ve ha)atı sokakıa so;er~n hir kadıoıo macerası .... 
llu) ıik 1 ürk fil 111j 

Ba, rollerde: Refik Kemaı:ehra - Halide - Avn.i -
Yaşar - Reşid. 

Sus Sinemasında 
BU GECP. 20.ao ılım lllbnren 

Slncm:ı.mtık tı lemln<le mlflld 

~Ol'Uimcmlş bU>iik nım 

Kalpazanlar (efesi 
14 • 16 • 18 ll<:'lln&lartnda 

l.OREL - HARDY 
Dl-.'Nlzct 
Tüı1tı:e 

Telcton : 3589 

ümer Sinemasmda 
BU GUN BU GECE 

ılble.rt koı1<u<1an ıtunluracnk, 

l'lrc'Ieı1 helecan ve heyl'<'ann 

ll'kcd<:'l~ c rnrcnırtz vııkn.lnr 

KESİK EL 
ki devre 25 kısım bll'(IC'O 

-< Seanslar >--
- 14.50 - 17.40 • Gece 20.30 

Telefon : 3390 


