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U L U S BASUl&Vl 

Oukın Cadde& Aobn -T....,.ı: U L U S AaUnı -
Son teşrin 
1 " • 2 

-( Telefon )-
Bılo'uarhıl ım 
Yam itleri lıftldth1! ıoeı 
Ka-eııe MUdtlril 1144 

SKURUŞ 
Yazı İlleri 1082 
İdare 108' 

İnönü'nün Cumhuneisliline Sl(iml dolıyısiyle 

Lord Athlon'un İnönü'ye 
dair radyoda mesajı 

Milli Şefimiz Lord Athlon'a 
te~ekkür ve dostluklarını bildirdi 

MUıt Set t.met lnönO'nOn CUmhırrclaHttne lntlh&bının dördtlncü )'11dön\lmU 
lftil~1ıe. tnırtıtz Kırah MaJeM.e VI met Georırea'urı da)'llan Lont AUılone'. 
nbı 11 aonteerırı 194!l tar9ılnde Londnl ~un Mat 8.lll Türkçe yayınundll 
..... tıdıı.lcı ıneııa.Jı okunmutt.uır: 

Cumhuneisimiı dün 
yeni Sofyı eldslıl 
bbiil buyunlul• 

Reı.tcurnh11r t9met tnönl1 dOın ..at 
1&aO da 1oea Sofya Elçlml B. vuın 
........ l lı:abuıl ~ ......... öt· 
.. JWnel1ne al.*O)'llıQ91,ardır. Yemekte 
~ 1nllnU ~ Ba)'Ml Mentel de ba
.. bulw.nueaar ,,. bU mQınul'betle 

l!:lolmtııı ... rencaJan Relıllc\llnhUl'\llDU" 
.. >'llbek ntUa.tlann& muhU' «*nut-
~- (&.&.) 

"Ebedt Şef Atat.Qrk'Un ıneu.i arka. 

l dqı ve aat kolu brnet lnönU dört .e
ne evvei buırtltı Tilrkb'e ReWcumhurlu-

\ 

~ lıeCilmleU. lnırül2 radı)oo eenı.ı bu 
mllnııebeUe, 19& de Türki>'e':ve ıreııere.ı 
At&Ulı1c "" ı-ı hıönU ne tanıtmak 
teretıne nUl olan Br1tallY& Kıralının 

~ Lont A thloae'urı Türk JıılWet1rıe 

&llllldlıld m-.ı- netreder: 

11 ~ MUl1 Şet tncımı nön b(l. 

7'I* .. .-MıretM ~ leÇilmeBin

dlll clal&ı'l en dıel1ıll ~et ve hUr
ıneöe dOi91 ... tıebrtldel1ml lıltıar' ede--

rmı. 

ı...-. NdpO ~ Lont Athkıne'

llD ~ıruı.r-~ etut1nt at'ıtl dıln
~ tıüdinnelde ...., duıvar." 

AC>IMl'Z. ANC>IMl'ZC>IR. 

Şimal Afrika'dı durum 

Müttefikler 

Yukanda: Hususi deniz va . talarıyle faş r narı 
Amerikan topçu kıtaları k a z a )' a çıkar ar1een 
- Aşağıda: Mı s ı r ' da taarı uzun b a ş I a d : ğ ı 
E I a 1 e m e y n hattiyle bugirn muharebelerin 
cereyan etmekte olduğu .~ollum, Halfaya ve Sidi 
Barrani'yi ve Mısır - Libya sınırını gösterir harta. 

, 

şm. Sağlam 

Ucuz ayakkabılar 
Sıml ıro.eıe ve k&uçuk1an mlllDUl 
rekabetsiz ucuz ve eok Mllam lcıa· 
dın. erkek. oocuk ayeıkkabılen •tıta 

anedildl. 

Halle Ayakkabdan T. Lt. Ş. 
ı.t.nbul Cemberwaıt No. 13 

Tel: 20677 • Tels: Halkay, ı.tanbul 

Fransa'nın işgali 

devam ediyor 

Fifo mütecavize karfl 
koyma· ı ıadettiği için 

Toulon 
işgal 

edilmiyor 
Paris' e hnı akını yıpll•ı 

T•us'll sükOn ,. 

Mihverciler 
Tunus'a hava yoliyle 

.. ....~-~~===:==:=·· BundıtD - ınötehum olıMa Milı1J 
deniz yoliyle gelip 

Bone' ada 5-600 kiıi 
getirdiler 

\ ıciı>o 1~ a..ı. - J:i ruu b&t•llKi.ti 
Lavı&! paaarte.ı &'Unla lıılumciı e sade. 
ru M. .uıuer!e ııorutmlli •e bu s6. 
ru~eıtr uruında ~ımaJ Afrilr& ı.ar.. 
kiuıdan n&U aaaıuıe naberdar edil
di&ı gıbı, M.&rqal Petaln'le de dai'llli 
temu halinde kalmı tır. \ apugı s6o 
rüfmtltrln bir tanesinde filli. Voa 
Ribbentrop Cıano'da bulunmufludar. 
Gıderken M. Lanl'e M. Httlerin J(a. 
reşal Petain'e ;yolladıgı mektubur.ı lıir 
kL,)UI da •erilm ... tir. M. La•.al çaıı. 
famba akıamı uçakla vldı,.',.e da.. 
mttştUr. Bundaa ııonra kıııbi~e top .. 
narak ukerl durumu göııdeoı JeçİlllUf 
•e Afrika ord wıunua, Franaaa impe. 
ra.torlulunun menfaatine olaftk. •· 
nuna kadar ••af& de•am edeceli 
umucbnu toplantıdan IOllr& ~&rtatl 
tebliide belirtmtft,ir. 

n ve 

ıy 

• 

Dışardaki 
• 

Yenı 

htıdiseler 
Falih Rılkı A T A Y 

"" -- Ank&ra'da .. Lcındra'da ta-
- oklı.ıtu Lord Ahkıne'a ~ ............ ~. 
Baıvekilimiz Sovyet 
ve Fransız Büyük 

Elçilerini kabul etti 
Alman 1utal&n :..1.ı altında Bei9vekD saımı Saracotlu d1ln 31-

.._,_____ .... leden l!'V'Yel, mezunen bulundutu 

girdiler 
Mihter hayı lelkillerl 
müttefik gemileri• 

hücumlarda bulundul• KAHIR~YE GôRE : 
---.uyan &U119ıa toprakla- rnemleketindf!ll dönmU. olan Sovyet N~ 12 a..a. - M. EH._ Lyn-
l'llla ainniflenlir. Hiç bir ta· Ru.ye'run An.kara Büyük El<:lal M. leıon dün N 1ııa paecıeciler.le iı h • d • L" b 
rafta m-.nmet olmam11bl', Vinocradot'u kabul etmlftir, (&.L) g6riitmede ::.ı Afrib llllerilıım~ arp Jlm 1 1 ya 
Hitlria tebliiinde ~lendiii ~ riftin batr......_. " ı.ılıiltiınıie iın-
iizere, ba ...... makNt fran- ~iz cb•··-- a,mdıiı mlıii bel"'!- toprağında yapıhyor 
- .... Yatan topraklarım An· Belveıktl SQlcril saracotıu diln 31· 111ı111 " ba ~ soo den ,.... 91111l4 j 
~ kartı konmk- leden evvel Fw Bll)'ilk ElçUıl M. ıııiın itdrllk ~ vıe ba ııııemileda clr 
br: RUZTelt'in demeci İle, Şi- BeraerY'}'i klıh1ıl eıtmifür. < 8onG 4 Unel1 IUfada > llllllJI =lfı•ı W 
Mal Afrikuna asker ÇJkanl-ı,-------------------·---- ~ 
ieektaa "M'k .. t, Fr~ı.-
~·tmna ...... ...... 
himaye ebneıkt ...... old• 
11- WWiıawıkte ic1i. Haki
~ -. Ansıo..s-..... ~.ıi 
~ '••mu, aım.n itıali ele 
bir müdafaa etratejiainin z.,.. 
l'etl-mi yerine aetiamektir. 
Mittefikl• Süven'ten CQ,e.. 
~nk'a kadar bütün Afrika 
~arma ,_.ıepnek, Alute
ne.a'e hakim olmak, 90lll"a ba 
iWerden Avrupa lntumm ce
a~ bölgeleri üatGne atılmak 
:Z~incledirlel'. Almanlar iee, 

.ueniz'dela framız kıyıl.n
.._ Nar.ik'ten t..,1ın.,.a _.ta
l'lna kadar deYam eden ..Wl
'-'cle Ye Adalarclenizi'nde ol-

<lona .. tlncCl llQfada.) 

C.H.P. Umumi 
idare Heyetinde 
t Cınnhurlyet Halk Partiei Umumi 
dare Heyeti dÜ'.ı haftalık toplant~ 

•ını Yaparak ıörUşmelerde bulunmuf 
•• atrekta kararları almı'lbr. 

lesMn Alır Ceza llM 

suykast suçlularının 
reddihôki9m talebini 

ittifakla reddetti 
Muhakemeye 18 aonteırinde 

• 
Ankara'da devam olunacak 

Abalı BIWUlt Dc:W B. Fon PElll9D'e 1Ullıall _.... blltne AlıllıM'a Alır 

Oma Mahlııaııeelndlı Kamüot, Pavlıol, ~Ye ~ heMrkrında 

Yler'dlll bttıdim, ~ M~ bul nolctalantıın nabıecMln• w 4 -
tıelrtll oaqmnba lrÜnÖ ,....... dıuN91181anlıa bıı.elııınmJetl. B8ndllt Qıııere de 
duru9manuı bulancıcmda aıç~ Kamılıkııf, Pavlıol ve ~ redl ı.t
ktm t&lıeblınde buWrımU9le.nlar. 

ötr«ıctttımı.e stk'e. tetıldk mettıtl .~ .. bu flıtett e'YTÜ birinde 1llllllıılr 
eden Keııl*ı Atır Oeu maJımne.ı. ııuç\u.lann talebini tt.Utaıkln reddetmtet.lır. 

Sll)'lıaet 11U~lula.nnm muhakeme.ıne 18 ııooteerm 88&t 9.80 öa Alld<ara Alır 

Oeaa MahJııemalnde devam olıunaıcııkbr. 

"'at;J"' O$ /j)fjjC!J't?JiJ08111: ':",-a,;,o 

11111• ........ . 

ahnanlann 
ricathatb 

kesildi 

Mırepl Rommel 
11111 bir durumda 

Kahire. 11 &.L - ~el' a.1 ...... 
•klırlncl ordu nesdlncWd mullabirl 
bUdiriyorı 

llJar muhare1*11 llOll• emılt si'ıl· 
dlr. 151mc11 Libya muJıarebeei ...,ı._ 
llUftır. Libya hududunu ~en sı.lhlı 
kuvvetler dÜfD1AJ1ı stttikçe artan bir 
aUratle taklbetmektedlr. Rommel or
dusunun 120.000 ki'I kadar tahmin 
edilen mütebaki kıamı Halfaya P 

( Sorıu 3 onctı sayfada ) 

liOl'ldO 
o lr#N'lvno_ 

-\.. ....... "HiTt!'iJIT ._ 
Vilo-ııJ-:VJv.la 

' ' .., c-~ -- , .. 
9 ' 

----=-:• 

Ceui'dekl Amenün 
kıflllfı Tumis'ı 

MIHVER'E GÔRE: / .._1~!'·~-... 
S 1 M L. b dijim aön. 5ia.a Afrilıa'da .... aVaJ ar ISlf• 1 ya ..- .-..t w; ıhr, 1ııa c1ııta..,. 

bıkr healiz Tmw'a .. .....-... 

sınınnda oluyor :=-~ .=-;::,~ ~, ..... ~...,.~ ........... 
......... yoll- ,.. s; =t..::.= ~ 

kutatılan 
ltalyanlar 
kurtanldı 

., ................................ " 
ı : 
i Yeni romanımız : 
• . ------• • • • c KORKU 

Bu sürükleyici ve 
hariku18de romanı 
bııgilnden itibaren 

dördiJnciJ sayfamızda 
• taldbe bqlıyacilsınn. 
• 
"\e ............................... ~ 

l§gal hadisesiz devam 
ediyor 

Kuhtelif 7erlerdeı plea baberleft 
pre batün lrUManı• ıM•lı baclieelılll 
olarak de•.ua etımeluedir. llot6rle 
aı- unıuriarı burada d8'1 -... 
belden4lti halde alman kıtalan Ala 

( Soa• ı 1lrıctl n.yfllda ) 

Şekersabı 

ve nakli 
hakkındaki yasak 
pazartesiye kadar 

uzabldı 

(ok ılddetll bir 
muharebe var 

Berlln. 1~ LL - D.N.B, aj&rıaunll 
aldıiı bir habere sön. fimal afr*a
d&kl almaa iuqian tam aamanmda 

Ayakkabı elbise projesi 
bugün Mecliste görüıtilecek 

lıam1'or.ı. bensin Ye mtthhamat takYI- Wıoe. ~ .__ "" JıO.Jlııpe ~ lmnlıııııl maı tt il -.. 
7eleri alabiha~ olmaları 1&T•inde- y-, dOll MINllltmı -..n aec wldtlıın lmdar' .-... "" ~ .....,.. 
dtr ki lnsflialer tarafından kutaol- • 

11 

• .._ bnun ~ ıı.a n""'6ı'91ıMcleL ..._ __ ...,. m · ? 
1111' bulunan birçok ltalyan blrliCle- -- ......_ balclclndDkl kanun ~ ....... b n s ••• ..... ... 
rioıl kurtarmata mu.allak olmutlar- del ... .._.. 1r*ıl etlntlt*'. Ötnwıdlltma. ıı&w her lld ~ aı.er w 
dır. Alman kunetleri birçok ,.erler.

1 
llecıll*ılll busUnkıU tGl>ıu.t_.. ~ ~ llllQIMae ••w 

de kendilerine karşı koymafa çalııtan ~ clllhlMndedlr • 

(Soaııı 5 &adi .,.,...) 



KÖYLÜ 
Zenginleşti mi? 

1 
"'""'""'''""'""".''"'''' ......... 
EKONOMİK 1 

1 MESELELER i 
...................................... ...... 1 

-I-

Yazan: 

Şevket Süreyya 

AYDEMİR 

ı - Bir çift öküzle çalışan bir 
kü<:ük mi.ıstahsil ailesinin her se
ne filen ekti~i saha: 50 dönüm . 

2 - Bu sahanın buğdaya tahsis 
edilen kısmı: 35 dönUm. 

3 - Arpaya tahsis edllen kıs· 
mı: 15 clönüm. 

<% 70 buğday % 30 arpa) çiftçi 
a.llelerinden terekküp eder. 

Vakıa Tilrklye'de toprağın bu 
çiftçi aileleri arasında dağılış tar
zına a.it umumi tahrirler yoktur. 
Faıkat bazı monografilerden ve 
b.ilha.ssa Devlet va.sıtasıyle ve mem
leketin en mUhlm zira: bölgesini 
teşkil eden Orta Anadolu'da yapı
lan bir ankete göre köylerimi7Jn 
ciftçl aileleı·inln topmk büyüklü
ğü itibariyle dağılış tarzı şöyledir: 

Orta Anadolu'da 
Ciftçı ailesinin misal olarnk 
toprak büyüklil~ü tetkik edilen 12 

dönlim kaza vasatisi 
O- 1 3 3.2 

· Blr inanışa göre ''kiiylülertmız 
fimdı cıl.$o.n b.r sefahat içın<iedtr
ler. Köylüler, kasaba ve ~ır bak
kallarındakı bütün lıQkllerı lüket
m ş, en pahalı sigaralar köylert' 
<:ekilm;.ştır. Kadifeler, ipekliler 
tonlarla kaMınlmakta ve büttin 
kuyumcu dükkfrnları köylüler ta
rafmdan ho;;altılma.ktndır. Köylü
nun cehlnde 100 Jıralık, 1000 lıra
lık hanknot demetler.Lnrlrn başka 
:Para yoktur. Ve gecelen bütün kö
tü yorler, hovarda bır mirasyedilikle 
.köylüler tarafından kapatılmakta 
ve bu yerlerin ?.avallı gedikli müs
t erileri soka.kltıra aıtılmaktadır." 
Hatta nerede ise .köylü, vurguncu 
veya bozguncu cinsinrf<'n soysuz ve 
t üredi hir tip hal ne getirilecek ve 
bu azılı memleket düşm:ınla.r:lyle 
bır tutulacaktır! 

4 - BuMRyda vıiı;atl randıman: 
92 Kg. (dönüm başına>. 

1- 50 % 47.9 
51-100 3 25.8 

101-150 % 10.2 5 - Arpada vasatı randıman 
107 Kg. (dönüm başına>. 

6 - tstıhs.-ıl yekunu 3.220 Kg. 
but:day, 1.605 k.ı?. arpa. 

151-200 3 5.9 
201-1000 % 6.9 

1000 den fazla 3 0.1 

Bir takım sıkıntılının meydan 
aldığı buhran devirlerin<le en kök
siiz kanaatler bile kolayca yayılır. 
Ve bunlara herkes tarafından ko
layca l.nanılır. Kiiylülerimlzm zen
gmliiti veya sefahati efsanesi de 
eksik müşahedelere dayanan, fa
kat ruhi bir sirayetle herkes ta
ra.fmdan inanılan bu köksüz ka
naatlerden biridlr. 

7 - Tohumluğa aynlan 640 Kg. 
buğday 350 Kg. arpa. 

Toprak Vll.Sati olara'k Uç senede 
bir ekiltlJğine görf' hPr sene elli 
dönüm ek1m yapan o;-iftçı ai·lesi 
elemek" elinele 150 dönüme kadar 
toprak bulunan aile elemektir Bu 
nevi a!leler yf'k0nu yukardaki tab
loda umum toprak sahiplerinin 3 
87.50 sini te,kil etmektedir. 

8 - Yemekllğe ayrılan 2.060 Kg. 
buJ(day <un ve bulgur>. 

9 - Yemliğe ayrılan 1.000 Kg. 
arpa. 

10 - Devlet borcu 3 25: 850 
Kg. buğday, 275 Kg. arpa. 

11 - K"ô"ycleki hak !'.11.hlplerlne 
460 Kg. bu.i!Oay. 

12 - Baklyye: (açık) 
Buğdayda - 790. arpada, - 20 

Kg. 
Haklkaten mı>mlPketımiz ~as i

tibariyle yukarda durumu tasvir 
f'dılen tipte hlr kücük çıftci mem
leketidir. Yanı bir çift öküzle ve 
lızaml 50 dönüm Z<'riyat yapan 

L 
ı Mızrak boyu 

Bu malumat da t<'~idedlyor ki, 
Türk köyü dnha ziyade, aynı za
manda mahsuliinün % 25 int de 
Devlet yarrlımına tahcf;; etmek 
rnf'<"hıırlyetin<le ol-;ın küçük müs
tahsıilerrlen mürf'kkenlir. Bl1111ı>n
ale:vh ı-ll;Pr l<iiy :ıen-:in!~.mi~~ .. , bu 
u-nı.rinlik biitiin kö~·lii'n için de
itfülir. DlzE>r zlrnl kütlelE>r için de 
vaziyPt krnd! ~:ıh:ı~ın<ln aynı Şf'
k'l<IN'lrr 

Filvaki bazı z.iral bölgelerin ba
zı mahdut müst..a.hsil tipleri ara
sında belki dP fsraJa sUrükliyen 
kısmi bir kazanc sarhoşluğu var
dır. Fakat bunu hiç bır zaman u
mumi sanmamak, hlç bir znman 
bUtCin bölgelere ve bütün mUstah
sıllere teşmil etmemek ve hnddi
zatmda çok kritik bir devre yaşı
yan, hatt.A Devletin yatdım ve tan
zim müdahale61ni bekleyen ziraati
mlzi bir ı;rı'lir ve israf taşkınlıl:;'l 
içlınde zannetm,-mek Itızımdır. Bu
nun icindir ki, bir taktın aldatıcı 
ve sathi rnUşahedelere dayanan ve 
e.l<latıcı şahadetlerie teyldedilıniye 
çalışılarak yaratılan bu umumi ha.
vayı her şeyden evvel teyakkuzla 
karşılamıya m~buruz. CilnkU bu 
havanın l>C'Sleclifü yanlış kanaat 
gittikce, mıllet birliğini tehdit ede.n 
ve memleket icinde tçtlrnal tefa
r uklara ve zümre kinlerine yol ac
mak istida<lıını göstenm tehlikeli 
bir sabıt fikir haline gelmektedir. 
Bınaenaleyh her şeyden üstün tu
tulması liızımgelen mım birliğiml
Zin sıhhat ve kudretini gerek hu
güniin aşikar tchllkelerl gerek ) a
rının türlü ihUmnlleri karşısında 
korumak lcin bu yanlış umumi kn
na-alle mUcareleye mecburuz. 

Son karo rla rı · 
düşünerek ... 

* ÇiinkU hakikat şudur ki: 
1 - Evvel-1 ziranUmlzde nor

mal 7.amanlara nazaran ~ bir 
bilnye değişikliği olmamıştır. Zı
rai istihsnllmizin f'.Ski yıllara nn
z11ran miktnr iUbariyle arttığını 
gösterecek he bir emare yoktur. 
E.<ıa.sen Türkiye. Cumhuriyetin ilk 
yıll:ı.nna kadar buğday istlhsnli 
kendisine kifayet etmlyen yani yl
ye<'eğl buğdayın bir lmınııru dışıır
dan satın alan bir menılckettı. Son 
yıllarda hu vaziyet filvaki değiş
miş ve fakat memleket buğdayı ve 
yemeklik hububatı kendı.ne ancak 
yeten bir ziraatcı ülke haline gel
miştir. Memlelretln buğday ihra
ca~lık vasfı ise hiç bir zamıı.n cld
<fi bir mahiyet almamış ve her yı
lın kış ve llkbahar yıllarında 1s
tRnbul, Ankara, İzmir gibi şehir
lerde daima buğ:i.:ıy Slkıntısı çekil
m~Ur. Karadeniz sahlller. ise sık 
sık mı.c;ır darlığına düşnıUştür. 
1941·1942 ye yani icinde bulundu
ğumuz yıla a:lt istihsal tahminle4 

ıinl bu.-acla neşretmek istemiyoruz. 
Fa.kat rn~n.IPketln bıı hubı.:b1t <!u
rumu hakkında bir fikir vermiş 
olmak len geçen yıllara alt 
bili.nen !st.ih,;al rakamlarını vere
billtiz: (bin ton) 

1934-38 
Hububm vasatisi 19.19 1911) 
Buf.(day 3.412 4.191 •1.068 
Arpa 1.95.1 2.275 2.2-19 
Çavdar 3..1.') 405 481 
Yulaf 22.l 280 327 
Mısır 557 636 757 
Pırlnç 63 5.1 72 

Bu rakarnlann Hadı> ettl:?i ilk 
mAna Türklye'nln esasen normal 
?..amanlar<la da yemeklık hububat 
istihsali kendine kıtı kıtına yete
bilen bir memleket olduğu ve ls
Uhsalin sıcrarnalı artışlar kaydf't
medlği. hlnaP.nalf'yh en-ela Türk 
kô)imıle bir zenı:inleşmr. tasa'\ ur 
ölun uyorsa bu ıı-nginlik hir istih
aal ııtı-ni&lemeı.ine dayaııııınmalda 
olduğudur. 

2 - Evvelce mırht~ olduğu ye
m f'kHk Ve! yemUk hububııtı diğer 
v IAyPt Vf' kazalarrlan tC'darik mec
buriyetindP bulunan. kendi hubu
bat istihsali kendi$lne kifayet et
meyerı bölgeler yani menılekı>t in 
en geniş kısmı ı::ell<' aynı vaziyet
t e, hububat klfo.yct.o;izliğı kind~ 
dir. Filhakika elde mf'vcut malu
mata gör!' villıyetl('rlrnlz.lrt yemek-
1 k ve yemlik hububat istihsali ba
Jumından durumlan şı'lyledlr: 

Bö!gel"r 
1 - tstlhMlli Ih
tiy~I an fazla 
2 - İstihsnll a.n
ca:k yetı>n 

3 - !stlh~nu kA
fi gı>lmiyen 

Buğday ve 
Vilayet 

adedi 
15 
12 
36 

Buğday 

VilAyet NUfu<ı 
adedi basma Kg. 

13 

7 

400-850 

300-400 

' 4:ı n-:ıno 
mısır bir arada 

NUfus bRşına 
Kg. 

400-850 
300-400 

\)-300 
!Su hRldt" tm giin mf'mlPkf'ftP hlr 

kö> lil zenglnhışnıeııl ,-al"it\ hu Zf'n· 
ırlnllk f'VVf'IA hlitiin zinı.i bolgPler
d~ ıı~tilılir. \'ani tıiiyle bir lı&l an-

' cak m e \·zl:dir. 
3 - Memleketin büyük kısmını 

1 nasıl istihsali ken<'1.ııc kifn:ret et
miyen bölgeler tl.'Şkll ecllyors:ı, kCly
Hllerımızın büyiik kısmını dçı kc
u !st hsall kPnd ne kifayet etm -
yen yahut ancak yeten vr Devlet 
yardımına kOŞmak yani 3 25 hu
bubat borcunu öoemek surf'tlyle 

ı hattlı. acık veren kUcük müstah
siller tf'şkll etmektNlirler. BlmıPn
aleyh bunlar hububat sıtıcısı ol
madıktan başka bıllıkls yilksC'k fi
yatlarla tohumluk ve ;>emekJlk 

< t edarlkl mechurlverlndP<llrlPr Fıl
hıtklka en mühim zirai muhitimiz 
olan Ortayayla hölg<'Slnde va:ptı
ğımı7. tetklkl"r tip k bir çlft~i al
leı; nln vasati hııhuhnt i•tlhsal kurt-

' J'E'tinı v~ bu lstlh~al kudrrtln n has· 
bca IM.lhlak makc:R1lrınna göre 

'6)"1o eıl!stermektod.Lr: • 

Fazıl Ahmet AYKAÇ 
İçinde "imtiyazlı suıı f,, bulundurma

mağ-ı keııdisioe en ileri in,anlıl.; belgesi 
tanıyan inkılap rejimi birkaç yıldır, bün
yesinde garip bir bdirtİ ı:öriıyordıı. İki 

sıerçek şeref sayarız. Zira hi r ""var! ıj;ın,, 
bugün davet edildiği rurc miidafaa,ı ko
mısundjln daha rük,ek \e ha}·ırlı hir '"is· 
tihl:ı.k,, alanı dü,ünülemez ... Bunbr nıe· 

•elenin psikoloji ccı>h c~i. Si r de 
dh anın ekonoı;1ik ve mali nıanzar:ı,ına 
AÖı gezdirelim: Başvekilin millete e-n a· 
çık dille bildirdiği bir durum vardır: 

}ani bir )andan hüzülüp daralmış hir 
''htih,al., ala.nı görülüı:or, öbür yandan 
d.ı şişip kabarmı~ hir nakit ıemini ... S:ı.
nıi Coµr arka<l:ı.şım11.ın huı dcf:ıl.ır en 
kuJreıli kaHa}'ışlıı tema~ cılisi bu ~·a
ıiycun mfınası jmlur: !>.'lj;<la küçücük bir 
scrç1<, ole.la i~ pençek.Zni durmadan bi
liyl·n bir kartal ı;örüy·oruı. eğer bu iki 
kar~ılıklı m.ıhlukun arasına hükümet, dü
zenleyici bir ad.ılcı eli uıaımasa, nasıl 
i .. ıcrsiniı ki o z.;ı)ıf mahlük, kcmJi,ini ya
kalam<ık islİ}"Cn rırııcının ıırnaklarınd.Ln 
kurtubun ve yavrularını b~Jesint 

bölük insanla karşılaşıyorduk: 
1 - IJaima olduğu gihi, cihanın ve 

)'tmlun şu 1-ıtıhranlı dL-virlerinde de milli 
ve medeni öcl~·lerinin başında buluniltl
lar. Bunlar, hem varlıklarını ötalenheri 
S.'lt'ill sarsa yıpraınıış hin cürlü zahme
ıin d:ılı:aL'lrını gilj;üslü;orlardı. Hem dı: 
gerektiği cl.ıkikada damarlarındaki k.ını, 
yurt !>ellmclİ için boş:ı.lımağa huınhlar. 

Su anda da gene Ü> k'<lir. 
2 - İkinci sınıfa gelince, hunun içinde 

bir takım blılümler a}tmıak hak>oe•crlik 
borcudur. Ancak biz bura<la o zümrenin, 
~u saaııdd büyük d.h ;ılarımızla ilgili 
gnıı~ından bah,c-<lcccğiz: bu ikind grup 
canını mi.!let yolun<la boşalımajta h:wr 
ve zahmet çekici blok karşısında }alnu 
ke'c'ini <loldurmağı düşünenler ala)·ıdır. 
Menfa.uin<lcn ba~ka her şeri hor gören
ler, ticarer scrlx:stliği, kanun siperi •e 
~aire gibi sözleri daima en şi~kin bağıw 

ile ~()yler, fakat bütiin bu anlamların Üs· 
ıünde bir imanlık ve ahJ:ık sesi olduğu
nu hiç işitmd• iqcmez .. Bir ,ulamın nlım 
satım, para ve kıi.r işlerini iyi anlama· 
~illa kim,enin di}eccği yoktur. 1'itL"l<im 
diğer hir insanın da iyi hekim, u'ta mi· 
mar veı.-a tecrübcii knptan olmasına asla 
şa<ılmaz. Lakin İyi doktor, bu va~fınc.lan 
dola}·ı, yurcınşlarını iilJürmci(e, usta kap
tan, mahareti o;ehcbiyle bir ~emiyi hatır· 
mağa mı hak kv.anır ki ticaretten İ>•i illl· 

lıyanla.r da bürün bir cemiyeti «l)·maı(a 

kendilerini şaJ.ihi> erli ı:ür,ün? Halbuki 
birçok kere olan 'ey bu idi. insanlık ~e· 

Bu hakikatin ;-anı haşın<la gene açıkça 
lıilrııcnıi:ı ı;crd<en diğer hakikat şudur: 
kainat urihine eşi geçmemiş böyle bu 
dün)'a yaogını ortasında hiçbir milletin 
cııfbsyon:ı b:ış vurmaması clüsünülemcz. 
lkr kavim milli müdafaasını kurmak 
için bu yoldan <la > ürünıcğe mahk\ımdu 
di) L-biliriı-· IJun}.ırıın en zengin, en lrud· 
retli devletleri ortada duruyor. Ancak, 
hü) ük bir hayır uğrunda kabulü a.ruri 
1>l.ın bu ilacın güıönüne alınacak malı· 
zurları pek çoktur. O sebeple, memleket 
sclıi.meti iı;in icabınc.la enflb}'ondan kork
mamak premihini ne kadar doğru bulur· 
..ak, bu çareye haşvurnıanın d<tğuraca~ı 
ıorluklarla uğraşmağa da tam vaktinde 
başlamak dü>ünce~ini, gocrçek hir dc'"leı 
adamı için o kadar >·erinde bir uyanıklık refini ve memlekec duygmunu, ,daima 

menfaat hır~ırıırı a~-akları alunda bir sayarız. 
pa.•ras sa)·ıııı ~önüllerin "'Y'UL mı.rhake- Sfü.lerimize c;on vermeden önce bi.r ko· 
mesi, vicdanların ı her vakit 'uçlu bir ~af· rıu üzerin<le daha duralım: 
!er için<le bunaltıyor. Bunlıır sanıyorlar 
ki 1.ahmeı, )0<>k~ulluk ve acı ile ölüm, ol
du olası)·a ha~kalarının -aıifosiclir. Ve 
her hanı!i bir vasıta ile paraya gark ol· 
mak sade kendilerioin "ezeli,. hakkı! }fa. 
yır, hayır! Bü)'ie koı4rnnç bir sapkınlı· 
ğın namu~ıu bir ulm orııanizma.sında se· 
ratnndan farkı rokı:.ır. Biz bu in.anımızı 
üç yıldır )"azıp duruyoruz. Muhtekirin 
varlıihmızı kemirmek inadı, milli yaı>ının 
>-alnız madde tarafını kazımakla kahaydı 
Ji!erı.e i,} an etıirici bir iş olurdu; halbuki 
o zalim cırnakla diş, cemiyetin a~ıl ma· 
nevi örgüsünü çürüııüğü, >eni nc~-;illerin 

ülkii dayançlarını paçavraya çevirmek 
i~tedi~i iı;-iodir ki korarılıp auim:ık ge· 
reJ.:ıir. iy;)i de kı>ıüyü de pek kolay a· 
ymleden Türk milleti bu lüzumu çoktan 
anladı. Çünkü o ~:ıbırlıdı r. Fakat unut
kan asla! Kendi dmıuna da, diişnıanına 
da, hu kavmin eli, saatinde )"elİşmcği bil
miştir. Bu hakikatin şimdi )'eni belgeleri 
karşısındayız .. 

Cihan }-anı;:ını haşladıiı dakikadanheri 
Tüıidye, barış içinde il<i savaş başarma· 

ğa çalışıvor. Birinci~i dış ateşten yurı 
içine bir kıvılcım ,ıçramama~ı için. İkin· 
cisi ana toprağın sınırları ortasında iç 
biri iği kurm~ knrg"İ> le ... İşte bu zorluk
larln uıhaşıldıı'.;ı zamandadır ki mil!? bü
cünlü~ün ak alnını lckeliyerı iki kara nok· 
ca gfüdiik. Vurı:uncular ve 'U} ii~timalci· 
ler .• Ancak bundan iki evvelki yazımız· 
d:ı belirttiğimiz inanın ne kadar )'erinde 
nlclu~unu bugün gfümckle kendimizi kut• 
iuyoruz. Demiştik di, ana rasa~ı ve diğer 
bütün kanun \e nizamlariyle herkesin 
hakkını saj!lamağa çalışan, bir cemiyet, 
na~ıl olur da içtimai aclaleıin bütün ya
rmnı rıkmak istiyerılcre karşı kendini 
koruyamaz? Bi)yle bir şeye ihtimal ver· 
mek '"vehimlerin •. hem en ıtü!üncü, olur 
hem de en ıehlikeli•iJ. İşte bugünkü du· 
rum ... Vurı::-uncunıın <'"Üreti karşı,ındaki 
vakarlı ~usıı~. ferratl:trın, en gönül }1r· 
tıcısı idi.. Bn_ı:iiııkü ıedhirler o onorlu '"c 
uimli sükiırun. hak dili}en se-sinden ha~· 
J..-;ı hir şev dejiildir. 

"Varlıklı ., larımızın , millet varlıiı nı 

Bazı endişeli sorular duyuyorw:? Aca
ba kabul edilen e~aslar iyi ııitbik oluna· 
bilecek mi? Bunlarda "suyiisrimal;, olmaz 
mı? Bu müna..ebetlc millcıimizin bii)"Ük 
kararlar "'emılş ve başarmış bütün mcsul 
evlilcllarına, içinde lmlunduii;umu.z: du
rumu, hiç unutmamalarını yeniden ha
tırlatmak isteriz. Bilelim ki yapılan ~. 
dün haddini hilememi~ olanlara bir ct'Za 
olmaktan ziyade onu yarın unuıacaklara 
karşı muazzam bir ihtardır. Gök gürül
tüsü ıcibi !.. 

( Küçük Haberler 

tr Sermayesiz ve sermıayesinclen 
ziyade heıleııi kuvvetle çalışan oela • 
eı, amele gibi hizmet erbabınılan 65 
yaşını clolıiuranhırclaıı kazanç vergi
si alınmamıısı kararlaşmıştır. 

tr Yebancı dil imtihanına J:('irecek 
memurların bu i:;; için bağlı olrluk -
ları vekilliklere değil <loğrudan rloğ· 
rııya Maarif Vekllll~inc mtiracaar 
etmeleri kararaşmıştır. 

Çağrı . 
-(:( Divanı Muhasebat F.nclltneni 

buıı;iin w.ıat 10 ela tnplanacakur. 
-(:( Milli MUdafaa Eıır.Umeni bugiln 

Umumi Heyetten sonra toplanncak
tır. 

tf Nafıa encflmenl bu ı;:-lln Umumi 
T ley etten sonra topla·rncaktır.,, 

Y ardımsevenler Cemiyeti 
ilkokullardaki yoksul 
çocuklara yardım etti 
Yµr<lımı;cvenlC'I" Crnnlyetl Ankam 

Mt"rkezl Atatürk, tsm<>lpnsa, lnonü, 
Cumhuriyet, Dımı•upınar, l\"ccııt~ey, 

tltekln. nevrim, Yeni Ha.yat Ukokulln· 
n ndaki 302 yoi<Bu] Co<"U A'a. ön lil k, 105 

korıım:ık knmnunda milli hir C"rhri ylİ· yolcmtl Co<'Uta da ayııldm'hı geyd ıırırı· 

CÜ) Ü}C çaftılmalamu keodiılori için - •W"e"t.1f..le r&rdım,de. wıunmuttur. 
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ı mmm 
Yaya yürümek 
karlı, kazançlı 

bir iştir! 
Hikmet Feridun'un dediği gibi, ~ harp 

günlerinde "en rahat ve be<la.va ıa
_şıt,, yürümektir. İstaobu!'da tram
vay, Ankara'da otobıis h.a.rbin do
ğurduğu güçlükler dolayuiyle rahat
s12 bir hale geldi. Hele resml daire
lerin açılma ve kapanma .Saatlerinde o
tobüse binmek bir şans, bir spor ve 
bir mücadele meselc'\.İ olu)"or. Önce 
şans i~idir: şoförün nert-de duracağı
nı kesıiremeısiniz. Bir bakanınız, ö
nünüz-de açık bir kaın duruverir, bir 
bakarsınız, beş adım sağınızda dur
muştur. Hele ara istasyonlarda iseniz 
otobüsün duruşu, yii7de yüz şansa 
bağlıdır. Haydi şansınız yardım etti, 
bindiniz, diyelim, yolda otobüsün lrı
za yapmama'>! da ayrı bir ~ans işidir. 

Otobüse binmek bir spor işidir. Kaleye 
topu sokan bir furhokuda soğukl:an· 
!ılık, dikkat, tetiklik gibi ruh kahili· 
yetleri}·le birlikte nefes kabiliyeti, a
dale kuv"eti nasıl aranırsa, otobü.c 
binecc-k yolcuda da bütün bunlar bir 
arada bulunmalıdır, eğer bu vasıfla· 
rını;r; varsa otobüs bekli}-en kalabalık 
ne kadar çok olursa olsun muhakkak 
golü yapar,ınır.. 

Bir de mücadeleci olmak lazım. Dirsek· 
!eriyle kalabalığı yarabilmek, üç sıra 
arkada ikrn ba~amağa adım aıabilme-k, 
önündekileri itip kakarak ne pahasına 
olur~a obun binmek! 

* Fa.kat hir otobüse binmek bütün bu mü
cadeleye dcğN mi? Değmez. va ilahi! 
O halde yapılacak iş. pra }Ü'İ• "\. ek· 
rir . .\tesela Bakanlıklardan Ulus·a k;ı. 

dar, terıemİL a\falı >·olda saf bir ha· 
,.a alarak, iki taraftaki "üıel nıanTa· 

raları doya c.lı'} a "'rrc.len:k. ,·itrinlc· 
re b:ık:ırak, ~:cleni ı.:cçcni 'iiıcrlk ra· 
'ıat rahar }'Ürümek ... Yiirürkcn ister· 
•eniz kollarınııı sallarsınız, i,tero;cniı 
ellerinizi arkanıza hajifarsınız, i\tt·r 
bir elinizi cchiniıe s<>karsınız. H.wa 
ılık, hafif terler ,ı.dbi 1>luyorsanız, he
men pardesünüzii çıkarır onıuzunuza 
acarsınıı. llava ..oğuk, rakanızı kal· 
dırır, adımlarını11 sıkla~ıırır ı~ı· 
nır\lnır ... Bu rahaıı otobüste hulamaz
sın11. ü,re de ı,.\indc kırk elli kuru~ 
kar! ... 

Diyenk,iniz ki, ;1rakkahı parasını ne ~a· 
palım? Gl-rçi :ıpkkabı lar ateş paha· 
sına ... Fakat clhisc::<lcn kazancını.ı;ı biç 
düşündünüz mü? O kalabalık saader· 
de oıobü.sc hinen hir adanı bir elbi· 
seyi bir yıl gi)"<.•hilirsc, daima ;-ürüyen 
b('1 yıl ı:ilcr! Bunu da hesaha kaıar· 
sanı1, orot.üs rıara,iyle aiacağınıı a· 
yakkahı size h«lavaya ı:elir !. 

Bütün hunlar<lan haş4.ıı sağlık kaıancı· 
mu çok büyüktür, >-Ürümek k ı <lar vü· 
cuda yarıyan tt·k -;por <laha yoktur. 
F.n ıabii, en rahat ve en kvançlı 
spor!... 

Hele otobüs kapılarında kalabalığı balık. 
lama yaran tıit "~bi delikanlıların, a· 
yal<1kab ı 'iınt, çorabını, elhise,ini har:ıp 
e<lıın sık ışıp e7.ilen ı;enç kızların otn· 
büse hinınek•ri vall:ıhi ı;ün~ıhur. A~
falr yollar ne ı:üne <lu l"U)·or. Yürüsün
ler. ı.:ençfijEin t:ı<lını çıknrsınlar, vü
cutlarını ızü7elle~ıirsinlcr, 1'1<l)'a yerine 
yüılerini sağlık rcnı.:i kapJa.,ın ! ... 

Uzun llrın kısası, bir tecrübe hio na~i· 
hattan iıiclir ... Elbirliği <.odclim, hiç 
olma7,a ra ı:idişte, ra dönüşte }-Ürü· 

yelim. Beltdiyeyi de büyük hir )?Üç· 
lükıc-n kurtarmı~. kendimiz de ra1ı:ua 
kavu1'ffi~ oluruı !. 

S abaheddin SÖNMEZ 

Milli Korunmaya göre 

müsadere edilen eıvalar 

13/11/194% 13/' 

resmi dairelerin 
ihliyauna verilecek 

Varlık vergisi ... 
M illi Korunma Kanununa göre mü 

sadere olunan menkul eşyanın YiYe _ 
ce~e. giyeceğe ve yakacağa ait mad
delerin ne şekilde satıl'acaıtı Maliye 
Vekilliğince tespit olunmuştur. Bu 
gibi eşyalar belediyelerce tespit e • 
dilmiş fiyat üzerinden bedeli karşılı. 
ğıncla resmt dairelerin ihtiyaçlarrrıa 
hasredilecek, geri kalanlar ise art -
tırmaya çıkarılacaktır. 

Yari ık Vergisi 

· Kanun neşredildi ve 
defterdarlıklara bildirildi 

Evvelki gün Bilyilk Mille: Mec -
lisi11ce müzakere ve kabul olunRn 
Varlık V er.c:isi Kanunu viiksek tas
dikten geçmiş ve dtinkil "Resmi G:ı
ze terle neşrolunmuş! ur. 

Maliye Vekilliği dün kanunu tel -
grafla defterdar ve malmilrliirlilkle
rine hilrlirmiştlr. Vekillik ayrıc~-ı ka... 
nunıın nasıl tatbik edilecP.,t\"İni de tel
grafh elefterrlar ve malmU<liirliikle • 
rine izahctmiştir. 

Fazla fiyatla 
sallı yapanlar 

Fv.la rcyRtla satıe yaptık!Ann<lan 

dolıı>"ı MI.ili Korunma mU.-lrlt- ıımumlll

ğl:nc \'erilen eunlardır: 
17xmıo boyun<la. F'nyıis on marka o

tomoh\J ılı~ ı:ı.sı !~lnl razl:ı r yatı;ı sat;ın 

<:ankırı caılrlt'S\nde o•omot>ll \"e benzin 
maf:azası sahibi ll!u~tllfa C'iftı;:I \e Ah· 
ııuı~ııh Arslan. ÇikolalAlı fonclan şckc

t·i.nl fazla fiyatla .satan Anıır:ırtalıır 

cad<lr.s1nde 8ii :->o ıı <lilkk:ın<L.• ~ckerı-1 

Ali Uzun, sığır ~tini fazla r ~·.ıth ~ntan 
kasap nııhml Ural. P,ıstınna.vı faz'n 
fiyatla saııın Kastamr>ntı o•eıı ''<lnın<la 

Gayret Bakka llyefli sahibi Ali Cüllrn
kan. 

Diiyük M.ilJ.et Meclisi, evvelki gün. 
Başvekilin nutkunu dinledikten ve ge
len ll.yihayı inceledikten ~ "Var
lık Vergisi,, lcanwıuau o~irliğiylc ka
bul etti. 

Maliye ı.arihimiLİ incelemiş olanlac. 
bunu bu ıa.rih iı;erhinde yepyeni bir 
olay dire ka>dedi)urlar. 

Maliye tarihi b.ı.kımından değeri ne 
olursa olsun, bence onun manası t~ 
rihte alacaı1ı yer değil, memleket ve 
millet hayatının buııününe ve yarını
na bağışlıyacağı faydadır. 

Kanunun i=ıinin Uz.erinde dumıa.I.: 
İ\tİyorum: çünkü bu İ!>iaı di..limLzde 
birkaç manaya gelir: 

l - Önce bu "varlık,. kelimesi, 
zenginlik, ibıi}'aeının üstünde mal sa
hipliği demektir, bilirsiniz. Hatı.1 halk 
arasında e~kiden bundan '"·arlıklı,, ve 
.. varirerlı,, di}"e sıfatlar yapılırdı ki 
m:ı.l·mülk Ye para sahibi drmt>kti. 

- Yeni vergi bu manaya gelen 
'"varlık., !ardan mı alınacak? 

- '.Evet, bu türlü varlıklardan alt
nacak. Çünkü bütıin bu varlıklar, is
ter· m:ı.l, i'rer mülk, ister (>ara olsun, 
hu vatanın üzerinde, bu memleket ço
C"uklanmn beraıber dökülen alın terle
riyle, gene bu mernld.er çocuklarının 
sa,•aşı, barı~sızlığı ~ırur-dışı etmeleri 
sare,inde ka • mim ıştır. Hükümer, bu 
kanunu ıatbika haşlamakla, belki bi
raz jl.CÇ kalmış olarak - bir hakkını 
almağa ha~hracakcır. "Az veren can
dan: çok •eren maldan,, bir Türk ata
lar •Öıüdür. Az gelirli vatan çocukları 
candan vermeğe devam ederlerken ço~ 
gelirli 'aıaıı<la~lar da maldao - ka .. 
nun bunu yalnı7 bir defa i•lİ}'Or -
verecek,! erdir. 

2 - "V,Lrlık,, dilirni1de hir de "var 
nlu•", "'mc-"cudiyeı' nıanaçına sıelir. 

- Yeni .-erginin bu manadaki var
lıkla hir müna<ebcti var mıdır? diye 
ele •oraoilir-iniz? 

Ve ht-n: 
- Ever, vardır. cevabını vermeğc 

kendimde hak ı:örürü.m. 
Buı::üı1 yer yüzünde sava~·İç"İ, savaş-

dışı; raraflı, taraf•ll her millet ve her 
memleket, hir öliinı. kalım •anşı için
dedir Buna nrlık-yokluk savaşı da 
diyebiliriz, Yeni kanunla Hirkiim~in 
t>l'.'nİş ı::elirli '"aıancla<lardan, bir de
fava mah<u, nlmak ÜTere, alacağı ver-

gi bu savaşı ölümden, yoklukt:ın m:ı.lı
la.şc:ınp kaltma ~ vaırlığ;ı, ulaşuroı' 
için <lrğil midir? 

Bu vergi, beraber inananların, ı~ 
raber dUşünenle~in. aynı iilkU;e va1" 
mak. aynt felakeucn ~nıruık istıyeJl' 
lecin harcamak <i<fevinde bulundukl 
~eylerden en azı, m UCllZU 'lic en hııf't- M 
fidi r. 

Dördüncü yaşına basan harhin •~ 1 
ki memleketlerde acı acı görülmüş " 
lan ll!(T'Üheleri iii:r,eınıi~ıir lci hu ~ 
hafif ödevleri yerine getinmyen millet
ler. en az kan ve g(l.z yaşı <lokma d' M 
run<la kalırlırı:. t ama 

'1- '1- • runı ı 

Biz, yalnız kendimize 

benzeriz ! 

ıuyor 

Lo 
•lan 
ol ara 
ı<>plan 

B k.1. . . ı•·· _ .,_.. _.nıştır 
a~vı- ·ı ımtl'ın E"VVe ... ı Pl\Jıl'I •><l:YU-liginı 

Milh:t .Meclisinde söylcdil>i svyJcvijl >ir çı 
birçok önemli noktnlan amsıııda bknuzu 
yerinde bilha."-<oa {lunnayı yakış& aliltıizi 
buluyoruz. >iz kı 

Sayın Sarıı.coğlu dedi ki: ·ın ay 
ra ol 

"Nllıayet bauhırt tUı Hiikiimrli ... 'llrd 
n~ya bu ikıısat mezhebine 1114' «/""" lik ~ 
h.idifeieri kendi aklmra ir.aha f<l/q,. riik e 
yordu. >U Cıı 

Ht:r 1e1den eı ve/, b11 r1>11 wmtalt'I' luğ-u 
ya reı·ap ı·erereğim. Biz ne Ad..:tt11 trans 
Smit'in t.1lt.'besi, ne de Kor/ .ı\far.kı'tll 'e or 
çıraiıyız. Riı .<adere içtimai dini halk- n.ı~t.tl 

/ 
L ., 

/ 
r.~nın 

çı '"' ı·e ı!Cfısad mezhebi derleıçilii .a b 
ola11 sİyd$İ bir /rr.kanm fOrt1fı.laT1yrı.,, ıi~ V 

Bir başka ~1)'1evinde hiıc ''TiirkçuliJ. ıir k 
ğı.imüz.. ü nnla tan s:ırın S:ı.racoğlu.. bır- ~u u 
,ı.nin türlü ıürlü içıima:i 'c ikıısadi :Ullaı 
mezheplerin ı;arpıştığt hu dünyanın a.r Y 
bir kö~ olnn Tür.k vatanında hu !ko- :arııı 
nu üzerinde rıırııfahilecck, yapılma-;ıoS nekt 
zaman zaman yeltenilen nıuµl.iıahı.rt Çak] 

- L .• 'klukl ·'- . asını a~ız çavu annı ua örıleınc:k J!>lt'"' , 1 miştir. a e.t 
erını 

F.vet, ideoloji h:ıhislerinde i}; ııi)c<· ~ lına 
le de, kötü ıı.iyetlerfo de benzerlikleri, .Yılan 
bell7'<'ınezlikleri birbirine karıştı mıı· ldır 
yalım: tehlikelidir. Kaldı lci "hi.:, }:ti• 1 Uç 
nız kendimize b.."'f!ııcriz,, \'edzesi sıı- röıırı 
dc.'Ce bir hc-.dn üzerine )':lZılıp hın aıtl nak 
günleri caddelecimiı.i ~-ı in, <liyc ııtuy 
~)'lcnmerni~dc! lata 

T 1 uınu · . Oılıı 

!stan bul'a 25 yeni ot obüs 
geldi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__.Arısı 

İstanbul, 12 (Telf'fonla> Tkaret 
Ofisi'nin 1.svec'e sipariş ettl[:i otobüs
lerden 25 i hugün geleli, bunlar bazı 
ta.ıii!Attıtn ı;onra Belediye emrine ve
rileceklerdir. 

S PO R l~J~ 
: Ankara güreşçileri 

İstanbul tramvaylarmda 'ı 
kalabalığı önlemek için İstanbul'a gittiler 

yeni t edbirler alındı 
1

1 . _ I 
14-15 soııteşrın gtinlerı İstanbul -

İstanbul, 12 <Tele.fonla) - Tram- da yapıl~~ak o.t~n :ıyrki~e Grl'ko - 1 
Vıı.J.'larda kalnbalığı nzaltmak ve kö- Ronı.~n gureş bırı!ıcılıklerınıle Anka - ı 
mür tas:ırrur etmek tı:ln ara durn.k- ra bol,_esını temsıl edecek takım gü. 
ları kaldırıldı. Ve Vali bu tedbirln reş ajarııııııı başkranlığında dün ak -
sokağa, işe güce gitmek !çın değil ş'.1m İı:ıtanbııl'a hnreket rtnıiştir. Ka. J 

de ı::•.·zn1e için çıkanların tr.'.lmvayla- fıleye güreş öğreımerıi Nccali Tok. ı 
ra binnıclerlnl önlemek için alındı- l buılrık ve milli hal(enılerılen Necmi 
ğını söylerll. Tesbit. eclilPn rnıkamla- i Tolunay <la işlirak dınekleılir. Ta _ 
~a. göre b?zuk h~valı glinler<le traııı- ! k!n?ıı~ aşa~ııl~ki. şekilıle teşkil edil _ 
"aylııra. bınenlenn sayısı ııçık hava- el ığı Öğrenılınıştır. Ankaı<a giıreşçi _ 
1ı gllnlerdf' bin<>nlerinklnden elli bin ferine başarılar dileriz. 
fazln<!ır. Alükadarların mütalaa~ına l 56 kilocla Niynzi Birinci. 61 kilo
j?Örr hı_ı ~.ıılnlık ise ı,!ike ıı-ic_mrk ! da Abdullah Elagöz, 65 kiloda Yaşar 
mecburıyetınde olmıyanlara a ı ttlr : Dol!"u, 72 kiloclıı. Aziz Kiper, 79 ki • l 
Ara clu~~klar kalktıktan sonra me- 1 loda Ali Özelemir, R7 kiloda !srnall ' 
!'l'lii $ış lıdC'n tnnPle gelen tramvay Y1lmaz, Ağırda Şükrü Balkan. 
Hamam, ,Harbiye - _Taksim ve Ga- 87 kiloY'R karlar olan gilreşçilerin 
latasaray da duracaktır. hrpsl Ankarngüellnrlen ağırda ŞUkrü 

Cezayir :~i 
Arner1kıı.lı.la.nn a..<ıker <.'\kardı ğ't Ol!

zaylr şıma..ı .A.1lrlkasının oou uırn!ın• ldu 
dn AU:ıs mcınldretlcı1nd(!n b •lir l gill 

Tunus ile Faa arıısındn, lltlYU'k &\lu'a• izle 
ya kadar U7..anır. l~ nlmdanberi nt a 
... .. . e el 
uamrz somtiı-ırı'SldlT. YUz ol\."ÜT0 B 
207.000 Jcflomctl"Q im red.l~. mı. 'l\ı 

yülc sahraya kad::ır uznmın toı>rıık• llhal 
lar 1902 <le Cezııylr'c bal:l:ınmı-,1.ıl' '1lnı 

Bu ciH bölgesI j!Jd m11Yoın ktlomcı~ ı z 
karedir. AGll cezam, ştnmlde kllo;OIC l l\U 
Atlaslar, cenupta l<.'.l.tım ıtal:ları, tı:ı ftih 
lkt<ıl anısında da rukııek yaylalar oıl- t 11 
mak ÜZC..""C U.; lruıımdır. l.{ 

ec-~ayıı•<te, bu!;"dny, ıı.ıııa, ~ıor, İn 

mısır, pata.t<'8, r-usulye tut.Un ve Jt<C'llEtt ııay! 

ekilir, mC)'Ve ~ur. Humın, porıta- Un 
kal man'1aMn:ı, mın. badem çok ye.- ince 
ll$1r. Ozüın de Cok çıkarır. Şıımpeılılt lYı 
eok klerldtr. cczııyir'de, ko)'111'1, ı..-cç1, 3Ust 
ve sıtır SÜ!'Üleri coktur. İka 

-------------------------------- - Balkan Demir~por k111Ubündendir. Oc'.aıylr'e bazı kışlar knr ya.fmr. 

Adaletin ibresi 
hakikt 

FAZLA kazan<: ve se-rvet sa· 
hlplerinden DevlE"t masraf
lanna yardım payı kesecek 

olan komisyonlar bir yandan faa
liyete ~ecm!slerdir. Ağır mesuli
yetll vaz.i!elerlnde kenclHerlne mu
vaffakıyetler dllerl:.z. 

Devlet masraflanna, müsavi ni
metler iİ:'ndc yaşıyan vatanda~lar. 
müsavi ölçüde iştl ıta.k etnı('fidir
lE>r. Verglnln ana prensrt>l, adalet
le dağıtılması ve "vatandaş mlisa· 
vil!ği" şfarınn ı.tY1tUn olmasıdır. 
Dün sabah meriyetc konulan "Var
lık Kanunu", bu bakımdan da, ay
n bir değer tıı~ır. 

İmtiyaz t.ı.nımıyoruz. Fakat ha
diselerin kendiliklerinden yarattık· 
ları bir lmtiyıız. kendin! bir vakıa 
olarak kabul ellirmck L-;tidadın
daydı. Fcvkalllde şartlar, kimileri
ne az emekle, hatta emeksiz ser
vet kapılnrı açtılar. Oturdukları 
yerde bir iki telefon konuşmasiy
le, şu veya bu yoldan, şu veya bu 
cibilliyetsizi mn$ıt d:ye kullnnarak 
büyilk işler cevlreıilcr oldu Vt'! sulh 
günlerinde rilyalnnnn girmlyen 
servctlf'r kazaınclılar. 

Bunlar ikl ~e$1ttlrler: bir kıs
mı meşru yo\lnrdan gitmiş, fakat 
zamanın şartlıırı, kaznnclarını nor
mal zamnnların pek iistüne cııkar
mıştır. Öt<.'kilrre gelince, onlar 
vurguncu decliklerimlzclir. Ccmi
yr.Un soysuzları. alın karnsıdırlnr. 
Bunlar dnhn llrri giderek. meı;;ru 
vollann sapasına vuraı·ak zengin 
olriular. 

Şimdi diişiinlintiz: sullı glinlerin
de kurulmuş bir vergi sistemi blr 
yanda yürüye<lururken, beri yancJa 
iki sınır biribirlnden iyiden iyiye 
ayrılmış bulunuyor: biri. knznn
cında pahalılığı karşılı~·ahilecek 
bir fark olma<lıih hnlde eski ver
gisini vermeğe devam eden saıblt 
gelirli vatan<lıı-; kütlesi: öteki, al
dığını içine sincllren v yanına ka
lacağı hakkındaki kanaati de gün
den güne ıı.rtanlarelır. Bunların 
topuna blrdı-n vurguncu ve hırsı? 
cJiyemı-ylz. Fn kat son bir iki yıl
da, t.i<'ll"et AIPmlnde. k11raı>arz/lr 
ı-.:ıvatmda ""ClrrlUğümllz kötü lır· 
""°kler ~lerjnrlP hattfı avn bir 
"QiJJlUalu. ~" .Am.ıf.ı ~U-

• geliyor yerıne 

ğunu insana unutturacak kadar 
boldur. 

Adalet tera.zlsi bozulmuştu_ Var
lık vergisi, sabit gelirli vatanda
şın bulundul:u kefeye Devletin 
koyduğu dirhemdir. MuvazP.!'le ku
rulacak ve Ictimal aclaletfn aıksı
ya.n vicdanı huzur bulacaktır. 

DUn~·a harbi başladığı zaman 
bütün servetlerini, ve gider<'k, el
lerhıe gec<'n bULün parayı tnşa ve 
toprağa yatıranlar oldu. Bu hare
ketin manası açıktır: Devlete gil
venemlyorlaııdı. Sorarım: başta 
kucağında ya.şad.ığı, gölgesine sı
ğın<lığı Devlete itlmadc•tmlyen, 
fakat o sayede kazanan ve haksız 
kaızananl.ar, sıra mtikelleflyete 
gelince, kendi hallerinde hayat 
mücadelesi i~inde çırpınanlarla na
sıl müsavilik isterler? Ve bu ik1 
insan, aynı miikellefiyetler karşı
sında bulundukları mUddet.ce, mü
kellefiyet prcnsiııi. adalet ve mü
savilik ~artlarından neler ka;ı;bet
mez? 

Alın terine hürm<'t eder z. Ser
vet, ve eğer servet her şeyse: re
fah ve saıııdct her çalışan vatan
da$ın en tabı hakkıdır. Fakat hP.r 
haık ancak bir vazife karşılığı ol
duğu z.aman dokunulmaz bir yük
seklikte tutulur ve muknddPS sa
yılır. Sıra vazı fl'ye geldlğlnde bin
hir ka-c:amak yolu nn:vanlar için, 
hele böyle ?Jı.mıında, h:ıkkm hudut 
\'C miınnsı blr hayli değişmek ıa.
zımdır. 

Bizi' dü:<ı:!n iş, komlsyonla1'n bu 
ı:eşit ktızanc;;lnr ve servet sııhiplc
rinl stizı;~!en geçirirken kenarda 
köşede bir şey unutmamalarını te· 
menniden lbnrettir. On beş gtin 
sonra a<laletin ibresini hnkl'ki ye
rinde bulacağımızdan şüphe etml
yelim. 

Varlık Kanunu, memlekette cok 
güzel bir tesir bırakmış. berrak ve 
temiz bir hava yaratmıştır. Halk 
sırtından haksız para kazanan hır
sızlar için, Varllk Kanunu, 7f!mıı
nında bir hrıcamnt olacak ... Ötrki
lere ~elince, onlar cl .'l memleket" 
k"r!Oı hor~laıını öd!'miş olmnkt11n 
~ blr şey yapmış deıtlllerdlr. 

Kemal Zeki Gc~man 

Mahkemeye 
verilen vurgun 

su~lularr 

• 

İstanbul, 12 <Telelonla) - Beledl
ye lktısat Müdürl!iğtinün ha1.ırladı
~ı rapora göre son iki ay içinde yük
sek fiyatla yağ ve peyınlr satan dört 
kişl, yüksek fıyatla gıda mnddesi ve 
mal satan 22 kişi, müHerldrn fazla 
para ist ) en 3 k1$I, larifelerden fazla 
para alan 14i kişi, fıızla fiyatla veya 
karnesiz ekmek satan 23 kişi, sahte 
ve fazla karne kullanan 5 kişi, nı:ı l 
satmıyan 28 kl'l!i Mil r Korunma Mah
kemesine verllmiş ve bunlann bir -
çoğu mahkum olmuşlardır. Bugün 
de etlkclsiz mal satan 17 nyak esna
fı mıılıkemeye ""erlldller. Banızırtn 
Rüstem oğlu Gani ve Hasan adında 
iki kişi yasağa rağmen sandı~ 170 
liraclıı.11 şPkf'r sattıklan lı<:in, Kamil 
a<lındll blri unlu ma<lcle sattığı için, 
M"şon ve Garhis adındfı ikı klşl dı
fazla fiyaU.a mal sMtıkları için Mil
lf Korunma Mahk<'nıesinc verilrn~
lerdlr. 

İstanbul' daki mahdut 
gelirli yurttaşları sayJsI 

t espit ediliyor 
İstanbul , 12 CTelefonial - Vllrt

yetlE> mahdut geliri! vatandaşların 
tesbiti icin bir komisyon kuruldu. 
Beiedlyede iaşe ve tP!lış lşlerıne bak
mak ıcin üc;;üncii bir muavıniik teş
kiline karar verildi. 

Yazlan 40 dereoo Sl<'a!K )"'npar. Al!a 
denen ot, yalnız Cezayir taraflarında 
;ı.-etl$1r. Meyvesi ~5:irl<'ro ve <lcvı•le- ~ v 
re yedirilir. Bu ottan ktıltıl yapılır. lr u 

Cenup kısımları dahıı s1<:a.k oldulhın· M 
dan, vahııl:ı rı<la ynşn rur, zl raat :vıwı

l:ır. Buralarda su no.ksanıru nrt()Zllt.'tl 

kıı.YUlarJylc tamam !arlar_ 
Cezayir d.ııiflıtrınd.1., cternlr, c1nk.O, 

kurşun, bıı!kır, eı'\"n ve ı>et.rol varuır. 

Her Y1l ~ı:u:k mllyoo wn demir 
çıkarı l.ır. 

Zc>1.tnY.ııl:ı, bnlık ılmnscrvesi fnb
r'.J<alan u.ıı .ıer:-ırm çokt.ur. Kö
mUrsUzlUk dola.yıslytc btbiJ;k ııarul.J'l 

.iC.l4meml$t.ır. CezavD"'dc. liCl6C Y<>llıi.

rmın uzunıutu 6.000 klkımetredlr. 

Gezg1nler burıQa c<:>k gelir. a 000 ld
lomclre deıml:ryolu vaniır. 

en 
•hs 
a~ı 
Si t 

Clcz:U"ir'de altı mf.b'ond.ıın rnzıa m
sıın yaşar. Bunun be$ m4lyonı.1'ın 

!azla~ı Yt•rllıll:r. Bunların COıtu .Beıtıe

rllerdH. Araplar daha azdır ve ova· e 
lardıt Y!lS-"lrlar. Bu:rarıa ~ 000 kodar 
Avrupalı v11rd1r. C.:ot:u Crnnııız, ls;pan
.vol, ttal)ım ve Maltnlıd r. 

Idare merkezi 226 000 n'ilfuslu Ce-
za.yl:r aehrlt!lr. C'.<':ı:a:vtr vakllyl<ı <>&

oıanlı lmparatorlul'ıuna batlı ı~. 

Beyler ve dayılarltl idare edl.!frdl.. 

Maarif teıkilahnda 
nal:ii ve tahviller 

ıev 

s 
Kula orta ticaret okulu btlro ve o 

matematik ogretmeni ve mılılUrO tti 
Mehmet Fahri Giılscr, Aııtakya orııı 
ticaret okulu BUro, malcmatık o(';• ıtr. 
retnıenli~ıne ve mUclllrlllğürıe, De· 1 
veıi orta ol<ul mlicllır muavml ve ııı,ı• ıes 
tematik bğrcLmeııi Jbrahim Ô7.tllrl' ~U 
Bayburt ortıı OKU! nıudlır ve mat•'• e tı 
malik öğretmeıılı~ine, Ank ıra İs. niş 

Biçki dikiş yurdu Ücretleri metpa§a kız cıısLııüsü moıla oğrot• :ıy 
BugUnkü durum doluyıs!ylc biçki-dl- ~~is~'::{a~k~l~çu;;0~:ta~:~·~t~~ı~i~ t'ı 

ki$ yurtlarının ücret tartreJ~'l"inl Yı.ik- ğine ve miıcllirlııtı-ıiııe, iııııırıbul Ka• i h 
ııe1tmck ihtiyacını du.>'<hıkları vı- hu dıköy kız <"llStittiı:..ı moda riğretıne ıl le 
maksatla tallmatnamelerlnde değişiklik ve müdür muavini Sabiha Say~ıl• n1 
yapılmasını tekllt ettikleri sık sık i'Örill- Ödemiş ıakşam kız sanat okulu n o- tr 
milştUr. Ma;ı.rlC Vekll1"'cl ürretlerc tesir tla öğretmenliı"!;ine ve ınüd!lı lılğııne• . ; 
eden vazlyeth1rtn tıer dcQ'h;mP.Slnde tali· İstanbul Amerikan kolejl Sekreteri 'Ü 
mııtnıtmelerln de dc~l$llı1lmP!ilne mey- Tıırgut S. Ermin vekilliğimiz hukı K ı 
dan k;ılmıtmRk Uzere deQ"lı;tlrllm<-sl iste- müşavirliğin", Tire orta ıılrnl tUrl<çe t r" 
nııoo hu ül'.'rctıerln nevi ve mtktar111rı- öğretmen! ve mUclılr muavini Nahit 11 

nın yurt l<lıı.relf'rtntn teklifi ilzerlne mn- Edgiier, F.ciremit orta okul türkçC ra 
ıt ·ı011 ltikl h <idi !A. k ö~retmenliğine, Kııla ortç. ticıırel ı1ı1 11r mı r ı>rınc 11 yı ına ııorı1 okulu btiroknmersiyal öğretmeni Nil idi 

tayin edflmeslnln u&ul tutulmasını ka- 1 im Erim eli' ayni okul muılUrlllği.lne 
bw et.mlştlır. i tayin e<lilmişti.r. 
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Mısır' da kil 
taarruz 

nastl hazırlandı! 
Fransa'nın işgali 

devam ediyor 
Harp ~imdi 

Libya toprağında 

Albay Knox'a göre 

İkinci cephe ıimdi 

Stal ingrat'ta 
'iimal Afrika'daki 

Toulon 
işgal 

edilmiyor 

hava akınlar1nin hareketler ve 
lngiliz - Amerikan ve 

I yapılıyor 
sovyet iıbirliği 

iyice a~ılmııllr 
Mckcsport, 'lra•ısih ım~.aı ı:? a.a. I 

- Bıı.lırı) e ıııızırı alba) :Knox ç rşaııı
ha akşaıııı } aptığı demeçte hllhassa 
§o> le demiştir. 

siddeli azaldı 
.:> Tulon'daki filo 

h )' 

(~ Mısır'da iki tarafın 

uğradığı kayıplar ( Başı ı ıncı sayfada J 
yolu Uc anca" bu ;ıaba.lı ,\lar&ilya'ya 

711' lir. Çörçil ' in ev~iki gUn Avam gırwişlerdır. 
!amaraıuuda verdığt nutkun son kıs- ute taraıLun, 'lcıulun <losıısunda iler 
nını da okuyucuıanmı:ı:a bugun su • 11) en tıırkaı; su varı ınufrc.ıcsı de şch 
ıuyoruz : rıu ke>larlarınd muhtclıf ııokl lard ı 

( Baş ı l inci sayfada ) 
çldinl geçmek tçin istıcal gostermek. 
tedir. Şimrll vağmur durmuştur. Almanlar 

T uapse kesiminde 
bir~ok mühim tepeleri 
aldıklarmı bildiriyorlar 

M kom. 12 n.a ~"t teblttı'I Londra, ıı a a. _ Rusya'ya ltarşı .,,uruluıuştur. 
>lan b ttin teahhUtlcrin z ya yazılı Dıin gece !'.is'<lrn Canncş'ıı bın ka. 
olarak veya ae .ıl:".ı) ctl mahl:illcrın nr ıtul) a·l askeri gf'lıuıştir. ilk ı1 aı. 
.Oplandığı bır mnsa tıraşında ·,..pıl • ) ıın kıtaları ıla bu sabah ::it. ll ıphad 
rı,ştır. Ha~iranda Rusya'ya gonder. U.ıerinden uatı)a ıı;tı,:ıııışlcrdir. 

Sollum'un 75 kilometre cenubun
da İngiliz zırhlı tUmenlne mensup 
unsurların Tobruk'm 150 kilometre 
doğu cenubundıı ve hudut üzerınde 
bulunan Haddalenıı kal ne yo:klns
makta olduğu bildiriliyor. 1nırlllz 
kU\'ı. eUerlnin <;ok geni ölçllde bir 
kıskaç hareketi yapmak yolunda düş
manı durmaksızın lakibedcn lnıdliz 
kıtaları, öteki kolunu ise çölde silrııt 
le ilerleyen kuvetler teşkil etmek. 
tedir. 

Rommel kıtalıarını kıskacın iki 
kolu birleştiği zaman korkunç ikıhet 
ten kurtarmak için çok çetin zorluk 
çekecektir. 

''- lkıııci cephe i> ke nçılıııış bulu
nuyor. nu harpte nmenk ıya dU en 
rol hr:ılliz bl41lıı.ıuı~tır. Bu mUtarc'ke 
günü ile ı;aft>ri kutluyıı.cağııııı gUn 
nrasıııdn uwn \ e çetin bir >ol alııınk 
z.orunda kalacağız. Bu hafta tarihi b r 
k•t"blıusıc bulunduk. frika'da o • 
na·ınıı koı:un aııırrlka il lılıt ıı birlr • 
ııılş mili etler ve fran a için btl) u k 
bir ehemmiyt"ti vıırdır. Bh fr n n ile 
fran~n.: hnpıırntcırhıg"ıına birinci c h n 
harlıbde de ıırkada lığı ile b ığlan
ınış bulıl'luyorduk. 

Dün ırecc krta!arnnız Sta nçat ('("\' 
~le Tuaıısc'nbı •imal dof:Usundo. v;ı 

Nn.1.ttk'm ccmnı doı:usunda ııüşmanlft 

• 
1.ğlm Yazılı bır \CSJl,a<lo., 1042 Je fJan s'e hava akını General Giraud 

Şimal Afrika'ya 

mu!'ıarobe etm1tlerdlr 

f,ff >ır çıkarma )ap .ıy:ı hazır olclllb'11 • Parıstekı duruııııı gclıııcr, Fransa'. 
al-' ~ fıı;c t bunu vaıleclemlycceği • ıım her t. raıının nlıııanluı c • ı • ılıııe 

~ızı bl <hruım Bu ıır..ıda §U oldu kı, ka rar verilme i ıızcrlne i~gal altında· 
> z kıtay ğustoa, eylUI ve ilkle" • 
ın aylarında hUcıım etmiş olalım ve. ki arnıı umumi kuıııı crı de\lct ı;ek-

• .. a olınıyalım dU mana böyle bir ka· retcn buyuk elı;i ele llr-ınuıı un c;alış. 

lleri Jıareket devam ediyor 
Kahire 12 a a. Reurer'in sddı.i-nci 

o du nezdinddd muhabir hil<lıriyor: 

Diğer ~<'leme hi<: btr t1t'll1 ilci k 

Alman hava hücumları 
seyrekleşti 

Moskovn, ı a a ı09J«>-.·a nı.d -r -arda b l tıı;ı lıına) ıı dfi ı ıııUtarckcdenbcrı ilk 
«el I'k u unduğumuz kanaatini ver • ı defa olarak fransu: ba) rağı çcklluıi~-

ı Ve Rusya için de bunun çok bü-
'1" nık ehemm Yeti vardı. Ancak yalnız. tir. 

Sekizinci ordunun sahil hoyunca iler· 
!emesi 'e eıenupt n )ııpı lan çcvinne hare
ketinin ı::eli•nıe<İ , ~alı ı::eocesi , Rommel'
in Bukbuk'da bırakmı olduğu hnfif hi· 
ma)e kıtalannın acele surette geri çekil
mesi ncıict ini vermi~tir. Bu hareketler 
>iizündcn, Mısır - Sircnaik huJLHfu höl· 
sesinde de mih•erin çekilme h:ın,f.;et.lcri 
başlamışur. 

nası. 1 kaçabildi ? 
)'OıSU un ı.. rd " e corc ~V)"("t dcsı z. 

l.ondra. 12 n n. - Reutcr ajansı altılan na tık deniz}nc1c mllıvertn ile 
fransız hududundan ı; erilen aşıığıda-

1 
nsk batınnı,ur 

>u Çnreye bil§ vu akl mUmkUn ol- Hu mfinnscbetle yapılan törende bir 
_ı ğu kadar 

1 
rm ska 

1 
Man• çok oalııslar hazır lıuhınnıuştur Pazar 

k1 haberi nesretm ştır: c gfll\ 
Güvenilir bir ka)ruı.ktan öğrenllrll· son ırUnlerde Stal!ngn t"takl nlmwn ... ,,,__ a man a er nı .._, l b • i 

d4fll 'ı-ansa ve Hollanda sahiline çektık Lesı gUnU saat 14 30 ı n nıı ıst k ııııe. 
ks't'I e orada beklemiye mecbur ettik nu tı.nde da.lgıı hoJlnde gelı:".1 uç.aklar şe. 
h:Jb- l\JP~.ıle batıda en uz 33 alman tU- 1 hır llzcrınc bU~ ük ç~pta bonıbalnr at. 

1 
Hi1 r.cnını tutnııya nıuva!fok olduk. Bun nıı~lardı r •• hçı ) etı~tlrnıe ıııcrk_eıle

f .an baı,ıka alman av uçaklarının üçte 

1 
rindc:n blrın~ bomba isabet ctm ıotir. 

l:lne göre general Gırnud Vk"hy'den hava hüM..'Til ar nın r'~ lt7.a!m~ ve 
ayrıldıktan sonra Cince Lyon'a gı.t- bu hUC'Uml r seyrekl~!&Ur 

Alman resmi tebliği 
ser un. 12 a .ıı. - A iman a.'"d uılru"ı 

ı7r= • ., ıırı ve bomba uçaklarından mühim En çok lllfi ynrnlı hurada vardır. 
çulır ı r kısmı batıda muatıtı.l kalmışt ı r. , V ail al~ııam !lzeri, ölc:nlerin huzu. 

Tobruk'un aılıli• edilmekte olduğu
na. dair henüz hiçbir emare mevrut Je. 
ğil<lir. Fakat İngiliz bnvıı kmeılerinin ve 
'"l"kizinci ordunun loğudan ve Ccnut>tan 
komhine tal}-ikı neıi<esinde Tohnik'un 
ınhliyc edilm~i e nıümkiin 1-:füiiktn('k· 
f("\lir. 

mi$, sonra Akdeniz kıyısınn g tm ı:;tir. 
General poll ln tn:kJblnden kurtula • 
rn.k eline geçlrdlltl bir motörle Afri· 
kıı kıyısına geçmişUr. 

bn.$keımutanııtının tooMıtt : 

t>ıı: ~u ucakl r bize kargı hUcuınlarda ela rıınıla eğılmlştır 
ıı ~llaııılnıamıştır Niçiıı, c:Uukıl bun· ı V!dı.Y, 12 • .a. - orı nJ&tl$1 bildiri· 
}anttl il Yapılacak bir çıkarma h'I • • · ine or: 
u kO' 

0 
r~ı ılıtıyat oturak muhafaza edil • Bııhrb~ ~rwnmtz her hnrıır! btr mU-

ınt e ktle ıdı. Bundan bnşl<a almarı avcı tecnv!ze koreı kl'fl<I le t Udat 
tala.t1 a arı mevcudunun yarısından faz- m an e-
ıste- asını da Malta da ve Ort.ııııark'm ış. deceklerıl hakkında llÖZ vero kim l('!n 

1 et ık Non cç'tekı ıılmau tUrnen - Şnmı.'\lye Hi'tl~. Toulon l mthrtııhkııfl\ 
trınl de hesabı katmak Jizımdır. mevkUnln le-i'al Mllm~e karar 

jansının Sekizinci Ordu nezdinde htı· 
lunan husııs ı muhabiri hllılirıyor : 

Dlııınııını yakından kovalamakta 
K ahire resmi tebliği olan Sekizinci Ordu blrlıklerı ric·at 

Kahiıe. 12 a .a. Ortaşark teb hallncle bulunan Roınmel kuvvetle -
!iği : rioi Solhım tepelerlııde çeUn bi r dıı. 

Sekizinci Onlu Sirenayka'da. çe • rurna sokmuşlardır. 
kllmekte olan dilşman zırhlı unsur. Seyyar ıopçu teııklllerimlz Uınitsiz 
larını takibe sevam ediyor. Y eolden bir halde Llbya'yıı doğru kaçmakta 
esirler alınmıştır. olan alman taşıl kollarını bonıbala-

K rk&S)'n da Alascir bö geelnd(! olduk· 
~'ti 6r("nlş öl<ıüdc muh 1'<'..beler ~an 
otm Ur. Tunpsc kesim n<le btr ook mU· 
Mm tepeler hl\<"umla zar>troı:::mı:ıur Al· 
nı n sa\ s uç tklnn dusman me!'\oz.ı<J • 
rtyıe dcmin'Olu testsıemıe ve ıınhlldcltl ı 

~ mcyönnla.nıuı hüCU!I\ etmUılcJ"d • 1 
St.a.llııgı'llt tn hOcum miltrr.relcI1mt1. 

kruıh hU<.'Uilllruia ılimn:ını btr QOk da· ı 
~a.nak mcvzllerlnden tıkıımı.1$l:ırdır. nı>e<· 1nıan fıloauııun aı a kısmı bir kae vcnnJştJr. 

kJ danberı Norveç tivorlarınrla bağ -
umıı- 1 ır lluııdan b kn almanlıır, en 1-

> l· uç 1 rınrlnn 300 ını Rusya'ya 
ı a- 'Önder lı ımız knfilclere enıı:el ol • 

ııı nak ı er .. Norveı; in imal ucunda 
tUYvtıar ~\ı ıı. ı .)'Olu da nıu • 

a ı m ı ın palıalı buıılu -
T f nı.....ı.)u .ı ı ırı<lır,Hu,ı.ayabu 

• o la ı!tO ı rd g mı ıu knfllenm ner 
_..,,; ruııııı or an geçim ek çok yakın· 

ı--•"' buıunan oa hen düşman fılosu yu. 
nden .muhım bır deııız hareketi ol-

ıll§tur. Sou defa göndcrdığlmız ka
lı; in ıqe gemllerınılen mada 77 

rp gemlai kulll\flmamız 1izım gel
'lıştir, 

Cörçil bundan sonra BUyilk Brl • 
lnya'nın Rusya'ya gönderdiği mU • 

ee- Jınmatın muazıam mıktarlara baliğ 
n· l<iuğunu \'e halbuki gene o sıralarda 

ıgiıız kıtalannın nlsbcten fena tcç. 
a• i :r:lend rilml§ olmasının tenkitlere 

nbcf"f. <>l a~ış bulunduğundan 'bahaetmiı 
demışUr ki : 
BUytık Brltanyo tarafından 1942 

k· 'lb zarfında sınat, askeri ve bahri 
ahalardn sarfedllmiş olan gayretler 
lnız bfitUn lngilltler için cleğll ay. 

1U zamanda doğu v~ batıdaki büUın 
1 .tteliklerlmiz için bir minnet ve 

b:I thh:ır sebebi olm!l.hdır. 
ı:j.. ngiliz - A merikan işbirliği 

rr. Ç6rçll şöyl e devam etmlıttir : 
ııgiliz ve Amerikan ıtenr l kur • 

llayları tamamen bir leşıniglerrlir. Ve 
(1111arın gö~lerl İngiliz hUkUme • 
,nce kabul edilmiştir. Bundan do • 

Alınan re::;mı ıeolığı 
Bcrunn, ..._ ...... &.;..U.,lıı;Wib.ıı. •\.'. ill 

wubiıe &ure ı;u eauaıı ıuınıuı ı.wwun • 
motorw Klt.aınn Cii<cndeıı 1' nuıw 

o.ı.n ~~'UZ KlJIUanna \amu.ıaru .. 
l.A.!'nUll ,ı, raıu;a da k.ıl41aruıuun )IW"\I.)...., 

uarc-JWtJcrı nA<l.ııSeslz cu~ ıuı ı:tmışıL . 

1 taı yarı resmi Lebı iği 
!wına, u a.a. - 'ı Uu) a.ıı ıı.u, , l.!L.<!'1 

u.:ı:ıumı ıuuurııa.ıwun tc.t>Haı: 

DOıl.tl.ındı 1.ıroı.ı klt.uıa.rı, C<.!lluıı ~raı •. 
;;a &alıill<.'!VU ın.;;-Wz • amcrlköı..rı »u-.ı.~ 
t.t ıtebbü.ıilel'llle .k~ nıtııla111a cıuı~ 1 

cın dün 141~1 aJ:wı..ıa l>ulun.nu,yıuı nwı· 
sız t.oııraklanna ııı:nnışıer ve N ıce ı 
ile<."Uktcn &unnı klıonc nehrine vannı1 
la.1'1.ı.r. Halk ııaklrıd.lr. 

Aynı zamanda deniz k\ı~-Ucrtmlz 
Konılka a.dnsınuı tim.al ve cuıubuna 
ıuııJoer cUalnınık ada.)'! inal ctmlel.er • 
<Ur. Korstka 'da halk ııaktn<tlr. 

Üç alman zırhlı tümeni 
Akdeniz kıyılarmda 

Bcrltn, 12 a..ıı - Alman ordulan 
baakamutruılıtının bl!dtrot~ ı:•>tt, al
man zırhlı Wmenlerlnln Uk üçü CnıMız 
Akdentz kıyılnnna ~·ann1.1 buhın:mü • 
t.ııdır. 

AJ.ınan ll<'ıı:kıııavar batar,,wan ı:c.ııup 

Fnı.nsa'dakt memmlıYet.U havA me:v • 
da.n.lannın ve etnıı.eJık ııoktnların mU· 
d.ataaauıı elmdtden ele almı11ltırdU". Bu 
te hlc bno hM1se olmadan ~"8.11 et· 
111'16ttr. 

Tobruk t'ün gece 'bir çok bomba mışlardır. Almanlar, her ne kadar 
uçaklnnmızın hücumuna uğramış • ' sahil yoltmun muhtelif noktnlannda 
tır. Dün gilnı'!Uz dlişmnn kuvvetleri ! - intihar ekipleri - nl kullanarnk 
Uerleyişimlzdeki S'llrııt ltar~ısında · öncUlerlmizln ileri tmreketine enı:el 
sürprize uğrıyarak savaı1mak zorun. olmıya uğraşmışlıırsa da blltUn plin
da kalmışlardır. 23 mihver avcısı sa. ı ları akamete uğramıştır. 
vaşl:rda tahrl~rlllmlştir. Bunıa;ın 1 Almanlar şimdi ölfınceye knrlıtr 
e'I a _ al~ısı çok bı.....yük nske, mıklıye mukavemet etmek veya batıva clo~
u.,.a~ı ıı1ı • nı hicretlerine clevnm etmek eıkla • 

l\vcıla,.ıını z v~ ;,., .t-omba uc:ak)Jı. rınclan birini seçmrlerl gereken du
rımız Bardıya ılc Gı:ı..ı.bıı: drasına ruma '!'irmlş 'bıılunuyorl'llr. 
ve Tobruk 'akınlarını r.etirilen ta - ' 
şıt top! ıl •kfarına muv• ff ıltıyetli hll- 1 .?0.000 ask er ve 9 general 
cıımlaıt.a t-ı.lunır.uşl ı ılır Salı gilnU • • • 
iki tntılcirl!I 8\'" l ll!r ım '. ' j ıınU! .,;akı- f eszr edz/dt 
nın<la bir h:ıva meyrlanın:ı lıllcum et- Kıı.hil't', P a.a . - Haber ,"CT'ildi!\ine 
mi!!lerdir Eıı az 19 mlhver uça~ ı;:öre, ~o.ooo iıalyan csrr C(I lıni tir. Bun· 
yakılmış, bir o kadar tla h111!!8ra u~- !arın arasın<b doikuz da gcncnıl vnroır. 
ratılmıştır 

Gece ~ardımya'dakl hava meyd!l -
nının bombalanmasına d~vam edil -
mlştlr. 

Bu harek&ttan 10 uçağımız dön 
m~iotir. 

Halfaya'da mihver 
artçılarmrn ricat yolu 

kesildi 
L ondra 12 n n. - Rıırlyonun bil • 

ıllrdiğine göre BrlUınva kuvvetler! 
§İmdi H alfaya geçiılinln iki tarafını 
tuımıı!llar ve Sollum'un kenıır ma • 
hallelerinr rle vaı-arak mihver artcı • 
lıırının r i<:at vohınu kesml~lerdir. 

Sol/um'daki alman/ar çetin 
bir d urumda 

S ldi Barrani, 12 o.a. - Royter a • 

H avR h ücumlaII şiddetlendi 
Kahire. ı ı a..a. - Amttikan umnmi 

kıt rıırgM-ı ı mn t'ehliği : 
Amerikan sa"ltŞ ~n dün ~m:ına 

k:t~ı hareketlere ~ blİ>'"lk ölçüde 
batlmnı,lardrr. 'Bi~ tttttm.n devri 't" u
C\!11Hı )'7ı.p ı ' ::-:11 ve ınotôrFi tıı,ırlıır ara· 
nnda }1t0gılll21' çıkan lmıştır. f ç düşman 
bomba \lçağı cfütürütmü tlir. 

Y eni Zelanda'da daha iyi 
haberler bekleniyor 

\\'ellingıon, 12 a.a. - Yeni z~ll:ı.nda 
umumi valisi ha' a nı1~a11 NcYoal de-
nıişcir ki: ,, 

ize itimat.ta söy!iyd>ilirim ki, daim 
d:ı h; haberler al:ıcaJmnı2 ve bu ha· 
berler $İ1J hayreotte hırakacakıır. 

Vol:ga UZ<!rinde ordu ll>PO\llN 1ıJe ıtl· 
man hava lcmrvetlemw baC:l! uQllkB:ı • 
\IU' batal') lan y{lk:erıw \'(' bo~ltma 

"' r1nd lC\I nı lru'ı 5 büyük lc"*'\k 
tııı.unnıştır Ucııktanmız ndlrtn dol:U • 
sundıı.k1 toPCU m~ mün: kale 
)'Ol :ırmn ls:ı.b<'Uer ~ lt!'l'd 

Don cephesinde ~ kıta!An t.a.m· 
rınd n tutu.ı:makta olan btr lccs!mdi! mil· 
ıt:ı.tna mUhaWbelcrt o!mUŞtur. aıı mu
h!ırobclcrde c!OŞmım., bnzen ı:ö~ ı:fu:'ll· 
ııe cerpışmaln!' ne~dc ~l • 
nıü.&tilr 

Dolt'U Ct'Phestn öt.eki ka;lmlcıimkı 
ta.nllYcl oı:ınnmışUr. Yalnız aınuın hava 

kuvvetleri dUeman nııktb'atma. a1'kcr 
tıııro.k:llarm.ıı. ma~ de!>olflnnıa mu· 
\•atııık'b'etli wı ~ hUcumlanno3 
dC'Vnm ~ıcnur. ~ bt!' dc-

ın1n'<>lu ilm~ ~ olan Torılak 
112cl1ne yapılan btT" s:'C'Ctl ıdcırunM bll • 

>ilk ynngm'!ft!' ('datrurnıştll'. 
~ ~ bll" bnh'r.b'C ıınhE 
~ 9l l:ı4T çok tam ~ )m)"dr!t· 

mck SUTC'HYlc b!I' llOV)'Ot ~ 

~· 

Uçu§lar bir kaç yüze indi 
Moskovll. 12 a.&. - Stalingrad Uzc- ı 

rhde hava fnalireti dıın ar; olmuştur. 1 
Birkaç gUn once uçuş l!A)' ı sı günde 
iki hıni huldııgıı halde dlin ;yalnız bir 

1

1 

kaç yUz uc;uş olrııufl;Ur. nnn hararet 
drrece i Stıılhgrad'ta sıfırın altında 
80 itli. Yı temmuz sonuncla !Azım ge len 

'l~ııtacel emirler verilmiştir. Ame • 
ı a11 ve İ ngiliz ı:enelkurnuıy subav. 
lrı beraberce bir kordt"I! 2'1bi ~ahi -
lıtln.rdır Çok açık surette izhar e· 
1 en karıılıklı müsamaha zihniyeti 
stermiştir. Bu, istikbalcleki vazi • 

e ve hareketlerimizde de kıymetli 

Alman kıta.lan Fransız - tsııruı;ı;ul 
hUdudundıa >m1 noktabn toıral etrnl.s
lel'dlr. PU1ıı radyosunun blld~~ 

cöre lspanya ile Fra= nra&ındn de • 
miryolu mUruıkalAU nomıal olal'n.k ya
pılmaktadır. 

A 
tb' r unınır tqkll eilecektlr. 

M r Cör~il. bunılan sonra Stalin' -
e n balueilerek, ''bu diklmt .. d~ğer 
Bhsıyeıın basiret ve hUsnUnlyetlne 
•ıtlarn b r itimndım olduA'unn mec • 

c1n1ço, • \temin tele bilirim., dcmlıı ve şöy -
ardır. < evam ctmi.,tirı 
dmUr' 1Kenıtlaine ıı:ötlırıfü-'!'llmli1 haber lıo. 

gidecek mahiyette o lma • 

a 

~111 ~e icaplara uyKtın tulikkı "dıl • 

1 
enıı se <le IJu, birer dost gıbı ve 
zkzat Stalıu 'in sözleııııı tekrar cdc

e "A 
1 

ramızcla trun lıır aıılayııı tııı • 

1
°mll.k suretiyle,. ayrılnıamızıı mAni 
mamıştır. Ruslar ııayal ınkisarla • 

~na erkekçe tahammltl ı:österlyor • 
r. DUıımana karoı koymll§lardır. 
~la latedıklerı \•e maddi imk~nı 
88.ydı memnunıyetle y rıacak ol • 

\l#urnuz yardımı yapmamış olmak -
ınııza ratmen ş mdı kı11 meveiml

e muvaffakı) etle erı tıler. 
General A lexander'e 

verilen talimat 
Mr Cörı:ll Kohlrc'den Rusya'ya 

Brekct etmeden önce U e n e r a l 
\.l~xanıler"e g6nclerılığı ~alimauıı met 
irıı meclıse okumu§tuı . 
Cörçıl bu tullmatıııda §Unl ırı yaz. 

lı§tı ı 

İlk ve başlıca vazl!eni.z ilk fır • 
•~ta ltalyaıı ve a lman ordusunu Mı
ır de.ki ve Lib)a'tlııkl bUtUn tesisler i 
~ teçhizlerlyle birlikte imha etmek-

~r Mr. Çörçll buıı,dan Bonra nu tkuna 
varn ederek demiştir ki : 
Sanırım kl Genern.1 Alexander 

ro ve ok. b iki .k . 
UdUrLl i ti e ço yakında yeni talımat 

tıı Yceektır. 
ak or • Mısır muharebesinden bahseden 
ı o • n r ç r ·ı e De· io 0 • çı şu ta!sll&tı vcrnılşUr ı 
' a• • kılomctrellk bir hUcum cep -

~~:";u z~ndc lnglllzlerln elinde 25 librelik 
mat • t tl atan toplar vardı, 'Kendi kud _ 

~ İs- . nden hiç bir l'.aman filphe etme. 
ra nı§ ve ııebepslz hiç bir muvaffa • 
on • :ıy t • kş 111 •

1
' eı:ıo:tı~e uttramamıe olnn bu al!l11 

8 al 1 ordusu bir Mıftada eski kuvve • 
1 ~e~;. i~i bulmuştur To'bruk'u belki ta • 
i"~une 11 lekt~za!ılar izah ede~ilecekl errlir. 
Say ıl• n zıncı ordu bundan ıyislnl yap . 

o- ı ştır. 'T'obrıık'un intikamını a lacak. 

1~ ı e ır. Fuka'rla cetin bir camı11maoa iki 
kreterı ~ar da cm ~ısız bir 11ldcletle rlö • 
h k it m!lştllr Bu (' rm11ma inırlliz zırh. 

krt I knVVP!l"rlvle a lman 7.ırhh kuvvet 
t r .. crinln '-k . • • 
Nahı n '"' ıvesl aramnda ıt"ecmıs•ır. 

turkce r lt'lllz ve ~imanlar btı muhar ebevl 
-t ı::11nm11k ı<"ln uıtTaşmı elarfür Al • 

tı a • nn nıar h lı · N'B emen emen tnmıım .. n ımh:ı 

fa,..uııe ldlldiler Ynlr>1r. bııkıvPl erl Marsa 
"O <Sonu 4. llncU • yfada ) 

D N. B. ye blldlrüd1ttne c6re, tnı.n-
sız toıınıklarmdarı almıın kıtaJa· 

nrun ırecı:,ı her >-erde usul dııircsmdt? 

ve h!ç blr anzaya utnunııdnn \"Ukubul· 

m'Uı$tur. Hail< l&tnsyonlnnla alman la· 

lalarının ~ını bcklcm vtı Frıın n '>ı 
tarlhl:Ln bu na.z!k anından kornmatn 
\"e ona yardıma ~len alman askerleri· 
ne karşı muhabbetin! izhar l<:ln t.n:.'llle

ıtn kısa duruşlarından 18tlfadc et..m.lt • 
leord!r. 

lsvicre'de heyecan 
Bcrnc, 12 a a. - Franaa hrtdlselert 

[~~ et!kAnnı he:vecanlandınnn.kUı de

vam edlyor. Gnzct.eler bu hAd1sclcre hc
me:ı hemoerı bütün 8a)1alnnnı tatısıs e
d1Yorlı:ır. 

Şl:rrıdzye kadar 1$l:al ed lmemi4 olan 
böl&'eyc aJmnnlıınn ~l:rtl tefslT cdC'll 
Trlbun.e de Lausa:ıne ga.u?tem, Hit.ler 
lanltındıın Mııres:ıl Petrun'e ırönderllıcn 

mdctupta yazılı tmhatm F'nuısa')'ı Uıt· 

mln l!'tmlvcceıttn1 ~tttkl."'1 ronnı dl. 
)l'OT ki : 

" Buna ııöre M&n!91ll'1n protAıtoda 
hulunmata haldlı.ı \ "tl.Tdl. Ve esucn Ma
rceaı bu ıırotClltoyu l"CSl'IU'n ve fCl"l'tl1 

bir eekilde Yıwmıştır nnzı ldrııaeler bu 
protestonun tanıamcn plAnt.onll< bir mA· 
tıl)lmte bı ılu.ıdutıın-u llÖ.Y~l'Cel<tlr Fıı.

ka t bu ı;ı rotcstonun h ı.ıAtUıct ve slyıun 

ne-tireler! ola en lct.u' k1 l>unlan idin sc 
bHmezltk crtcmcz .. 

D ıter taranan La Gazette de r.au • 
sannc f\l Uı.hnıJndc bulunuyor: 

"liıul> hudut.Ianmız ctvannda dnJul 
rozıa >'&Yliıl'or ve mevcudt)let.lmlz d;ıha 
wr aartıa.rıa kartılnt1Yor. Uyanık bu • 
ıunml!Jt 1Az.un<1ır .,, 

Pek )fakında Ukcrl toobtrlcr abno. • 
ca(lı hakkında oa.Ylalnr do~lctadıır 

La Suissc ırıı.zet.c5!ntn Heme mı.ı.tı.nb!rl, 

do.latan aa.l-1alar hlltıtına olarak ıtmdl -
l1k hertınmrl blr c ka!Adc tc.'<lbh"ln ıı.lln

ma.sı hususunda b1r ~ d(\IJUnülm('(l l':I 
mütaıtıMınuııdır. 

La Sll'bsc 11ım1an ynzı)!Qr! 
''Akden.lz de muilıasıırne.tm ~t' -

mesl)'le hldla olan )uni ,·nzt)lct.ın nz 
cok )l!lkı.n blT z.nnuıııda Javl<:re ı<:Jın cld· 
dl mahzurlnr-a )lol n<:acııtı ıın.klanml)·or. 

Cc-belUWınk ve Caıf!vn'dftn ııecen bU· 
)IUk !ate Yolumuz bund.a.n böyle kcsll -
mit bulunuYOI'. Stmal Afrl.ka'nın gf:n}f 

kıyılan önilndcld aııldn ck'n.IZ bölgesi mu 
tmrebe hölgclerl &!"MiM gUm •lir. Bu· 
nunla b<mlber rcdenı.ı mftkıı.mlann bıı.· 

retli siyaseti 9ıll)~de l&\'1ero Cht'lll 
ınb'eW llıt.ıooatJ.ara maMk tııutunwor.,. 

Bir ta tlı 

hikayesi 

Umuınl hnrııte epeyce ufa'k y~
ta olan bir tıınıdığun nnltı:t.mışl.l: 

Harbin en cl\clvll d~ılııtle bu 
arko.daşııı babnsı her nıısılsa biraz 
un ve biraz da ~eker elde ctmlş. 
Duııları ne kadar ldarell kullanıı 
larsa kullnıısmlar, eninde sonunda 
biteceği len, nllecC', büt Uıı unlar 
ve bUtUn şekerlerle tnU1 yn.pıp H · 
meğe kanır \'erml§ler. 

Fakat aksilik bu ya ... tam o sı· 
nıda bizim ahbap hastnlruınuş. Hem 
öylcsıne ki, perhiz yapması Ui.z.ım
geldiktc.n başka, &lddeUı ntef yO
zündcn )ara olan dudaklnn blrbl· 
rlne yapışır. ve ancak ıhk su ile 
kompres > apıırnk bunları sUclUkle 
n.çnrımş. 

Ev halkı yapılan tatlıdan onun 
payını ayırmışlo.r. Ara.dan bir gün, 
beş gUn, bir ha!tn, on b('Ş ~n 
gcıçmts. Nlh~<'t hnst. lık hnflfle
m ş, perhiz gcvşcmk!. 'l'am yemek 
yl)·ebileceğ! tılr h:ıle geldif;l zamıın, 
bltlm zaval lı, tatlının kilflenmlş, 
bozulmuş ,.e ağıza alınmaz bir ha
le gelnıls olduğunu goı mUş." 

Barışı kendimize 

zehir ediyorduk 

Afrlka'dakl sıcnklara, harbin a· 
tos! de katıldı. Yurdumuz • ham· 
dolsun - bu Metten uroktn.dır. Ba
rış içinde olmak keyfıyet nl yuknr
da bahsi geçen tatlıya bcnzctcbUI· 
riz. Fakat bunu ağız tııdıyle ye
mek imktınıru bize vcrm!ycn has· 
talı.ğa, b1z kemli kendlmlzc tu· 
tulmuştuk: lı:ıı bin dışında oldu
tumuz halde, bilerek veya bllml· 
yerck, bazan ulak bencllllklere, 
baza.n bUyUk Jıınılııro, tamahlııra 
knpılarnk. llanşı k nrllmlze zehir 
edecek bir hava yaratıyorduk. Bun· 
da, .kendi ne dUşen vazifeyi kl
rak P.tmlycn vntruıdıış kııdar, "ba
takçı ı;;lttllk ağıısı"nın ve "tc.ne!
fils et tlğl.rnjrı hıı''(!Şl dnhl ticaret 
mata'ı hallne gel rl!.11 vurguncu 
tUccar"m da rolU vardı. Fakat 
Milli ScI'lmlzdcn sonra sayın Bnş
veknimlzln verdiğl nutuk, r!Jk 
havayı berraklaştırmış, herkKln 
haklannı ve vazifelerini meydıına 
koymuştur. Onun için, bir yandan 
paywıµza dillen vazl!eyl YC'I ine ae-
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Yeni bulma camız 
Soldan s:ıta: ı · Cfilışknn, kopan. 2 . 

Vererek in nksU. ~ok S: \'Ü uıtun b 
kı..'Vnl, bir lle\1 b~k <:\!\al. 4 Şöhret, 
btr az kısmı. 5: Subıı,)I, ~ZC'l, G: Da -
h1, atın ıscmertnl ba(:lıyıı.n ku.,}~. 11!1 
harl )an yana. 7: Tn\'lr, Y~ f!: Cok 
ko!fiY toz ~Hile gettrlkıbilen b!ır nudcn, 
d:ımarlardı.ı.ld mıı)l'I . 9: S<•l e11 daha b'I 
IOf' )larıyıı.n, IC\llphl ve cmzH<ı!:I u Jmy • 
mat:a mahsus kap. :ıo: Ter5l satıcı, o· 
t.cşteın müteessir olmı)'ll.n btr nııtddc 11: 

ŞUphe, ımtsaııdc c:t ( kelime) . 

Yuk:ırdnn u:ıtı: l: Bir zahmete tm.ı· 
ka1>l1 btr adanını mndd1 V'CYll mllncvl 
al:ıcaıı- tcrbb~ 2: Sahn ak' de in 
re bir ııcvt d::ıntel ( lcel!mc) s· lllM. 
yırucı btt tuıyvım. 4: Mcrtıam<>t etmek. 
tersi K:ı1m!m btır tcımu= SÖ)1cn1r fi 

Tcrııl btr ~'Vn 6: ~'Ol':, bir ~ c1• 
ı:W11mck lıcln pnra mu1mb 1 
matbu ld'ı {:rt. kAtl. mik't:ı m:ı olm ıyan 
7: Sona erme, 004 K ınvcıı1YJ han-
1!1 nıtıım. 8: Al:mc:ıJ.'8'd41 lJ!r h:ıvz:ı; 1· 
ylmscr. 9 : ~1':1 'liC rahat, ten;;! b }"t'

ro vnsıl ol~ 10: Amerlkn'd;ı. btr nclılr. 

t>lly{lk nnnc. 11: lllrbtmıe dolannua. Ut 
ııcsslz ha l"f >11 n)'IUU\ 

Evelki bulmacanın 
halledilmiş şekli 

Soldan sarıa: ı. na. ıanıı kınn. 2· A· 
rn, ııa.da'ka't. 3: Kille, an 4: A bt)'Ct, 
acı aeo (ı). 5: Rı1< (kır), ııokn.k 6 · Arak 
(lmnıl, marn (a). 7 : Ahmlı, )'(l.J'. 8· I 
tıldaına.k 9 : Ak. kanı.. 10: Flııı.llWI ktrn 

l 
ıı: AY\U" eden, ra. 

Yultantıın ll.f3l't: l · ~m. 1m1 • 2· 
~ la>"· 8: ~ .... 4: Dl gıcı. 

tırlrken. öbfir yandan da ~lecek 
ı;finlere güvenle bakmak hakkı· 

mızdır. 

Teşekkür 

Hanları 

Gru:cleler.de ötedenberi "n<:ık te
şekklir" ilAnlan çıkar. 

Bunlıı.nn türlü ıilrlOleri vıır: ki· 
rnls1. sevdiği blnlslnln ölümü do
la) ısble "cenaw töreninde bulu· 
nnrnk, mektup veya telgrnf gön
dererek acılarını payla.şanlnra 
a)n nvn teşekküre teessürü mnnl 
oldul:undan" bu tesekkilrfi ilgilile
re gazeteler V!ISltnsıyle ulııştınr. 
Kım , gec!rdlğl eok atır ıuıandi
s t krizini. tam zamanında mildıı
h le cdcrl!'k haz.ıkane bir am llyat 
sa) esı.nde bertaraf edıl;l kcndıslnl 
muhakk k bir ölllmden lrurtnT'llll 
doktorlarla hemşirelere nunnollc
rinl b lclirlr. Bunl r ötcdcnb<'rl 
rnsl:ıdığımız ilAnlnrdır. 

Birkaç zammıdaııberi !se, ırııze· 
telerde )'eni tlpt~ teşekkür ildnla
nna rastı maga bnslarlık: 

"Mllll Korunma :Mahkemesine 
, erilmiş olduğum sırada. tnhk kil· 
tm sona ermesine ve hakkımda 
ademi meeullyet karon verllmesl
kadnr evime veya yazıhaneme ka· 
dnr geler<'k hatırımı soranlnrn can
dan tE'SE'kkUrlerlmt sunarım." dl· 
:ven bu llft.nlar, sahipleri tarafın· 
dan herhalde "gördünüz ya, ben 
vurguneu falan değildim. Nltekhn 
h klkat da meoYdftna çıkb!" den
mek çln veriliyor. Fakat, hc.r
h bl.r sebeple zan altına alına
rak sonradan beraat eden her va-
1 'l.Ddaş gııwt<'lere bu turlQ bir tc-
ekkUr Ufuu vermeğe kalksaydı, 

o zaman iş nereye vanrdı ?. 
Bununla beraber, bu tOrlO flfın· 

Jaro bir bakıma &e'\1Tlmek g~: 
bunlar, ftlAnca. tftclr veya esnafın 
vurgunculuk s~n.n 6 ay hapis 
v" 1000 lira vara ~a ma.h· 
kOm olduğıınu haber \iereıt "ka
nır hu\fı.'XISı" Hfull-ımna göre. her· 
halde, tercihe değer. 

SA. -T!R. 

kıe ar: 15 ts. 18, rm, ,,.,. ff: Nil (.11nl. 
)"O, L L, ud 7 • .ııd. de, ıd. ne 8. Kil• 
tam, 11.'lı 9: llaı (ftlc), taumak 10. Na 

ra, fIWU'1t, 11: AUIQ. ıw1gı&M. 

F 
HAN 'A'~IN i~gali tıınıambn
mıJ ı;ibıd'r. Musuı.kıl Fran a 
nanıına ortada tek '\ e ufacık 

)er kalmı~ur: Tulon ~ \ (~1'deıı Ofı a· 
Jamının vcs-dığl bir ha.bere gorc, fron-
ız dcnizcilcrı, her hangi bir ıecavuze 

karşı kendilenni müdafaa nmindc ol· 
duklarına daır soz 'crdddcrınduı al
man deo. I t rdsi, Tulon mustalıkcm 
m~-kıinın ı~s:al aluna alınm:ım sına 
karar \crmi tir. ' Her hangi tc-aıvuı,. 
ıibiri \Y>k ı;roiş bir suz.dur: mut<."01· 
viz ingil itler \c amerik.ılılar mı, }Ok· 

ııa almanl ır mıdır) M:u't'şal Pctain, 
muıarl'kc hükumlerinc rai:'lllcn alman· 
)Ann işgal altında ıılmıyan frnns:ı');ı 
yul'\1mdcrini protesto ctti~indcn Vişi· 
dlcrc j!;ore almanların da mut<.•cıniz 
sa) ılma ı Hızım dc:Ail midir? ll} 1.c an· 
lll)ılıyor ki mihver, Tulon işgal odi· 
lirse. bur dakı filonun )"il muka~cmct 
edeceğinden, )"a nıüttcfıkler tarafına 
gt"ÇCCc~indcn, veyahut da l,cndi kendi
sini bauracallııxbn endişe cde:r& bu 
limanı t"l'beM hırakmışur. Bu hid·sc. 
kll""ct kaqmtıda ancak l".n"'ctin $0Z 

5Ö)ledis1inc en bihıik bir delildir. A· 
caha, \'ışı hükumeti, imdiye kadar 
her hansi hır mutc.-ca,'İ7e karşı koyaca
ğına dair soz \Crmcmiş, '\'C han.1 bu 
sorunu fiille dahı ishat ctmooı.İş 
midir? Tulon'b Visi ara.mıda şu fark 
.. -.r<lır: Tulon'<l i 1:cmilcrin top im· 
malan )ıcrindt.-dir ve iı;lcrinde menni 
\'lltxlır. \'işi 'nin k:ımalan sökülmüş, 
topların.'l. ,il:ıhlarına, ıan arc ml'}-d:ın· 
iarına el konmuştur. Nasıl mut.'lreke 
imzıılanııkcıı, Almanya filomın karşı 
ıanıfa ı;~c inden ı;cl.:indiği i~n de
niz bıvvcılcri meselesini sükutla ~ 
n~ıirdi,.sc, imdi de durum aynıdır. 

Filo ni(in serbest! 

M AR 1 L'\ A işgal c..Jildiktcıı, aJ. 
m:uı km-..ctlcri Tulon"un ctra· 
f ını sardıktan St)nra, filonurı 

serbest bırakılma ının hiikınu olabıfr 
mi? l nutm:ınıak l.iz.ımdır ld, deniz 
kuı.Htlcrinı kara ~lcr l~er T,ı)on
<laki gcnııler limandan komur, nı:ı:wt, 
> i)<.'<d. alamazl.;ın.a, o z:ınıan serbest 
hı rakı lıp bırnkılnıanı:Llan arasın<h ne 
[ark olabilir? Kaldı ki, bütün filo, al
man torpİI U\-akl:ı.rnun hareket salıns& 
İ<,,'tnc de gimıi bulunu}or. O halde 
Tulon'un ~imdılık i,ı;al ooihoomiş ol
rrwısı hu filo için bir kapan .>! ~ 
ttktir. \'ui>~ti d:ıh i>; ka'-ramak jçiıı 
birkaç gUnlük hld1$l• <i Ş<)):le bir in
ccli,e ·m. Amerikan kuı."Vt!rleri, f~ 
sız tifnal Afrikasma çıktıktan nman 
Of'llda bulunan framızlann mukın't'
mcdcriylc karşılaşıılar. Fııbt vakıa ki 
:ılınan kuvvcılcri işı;nl ed"lmeıni$ 
Fra~ \tzcrinc yüriidükr; o nm:ın 
Cc-.za)ir ve F111"t:ı hemen bemcıı ateş 
kc:<:ildi, lıunıd:ı fransızlar, sade orncri· 
kan kuvı.~derine inkıyat etmekle bl
nıadılar: onlara ayrıca iltihak bHe et
ıiler, Dun Ccz:ıyir radyosu, amiral 
Da-rlan"n. Frııns:ı ku,-..eık.,;ne, amcr.l-
1' lılırla i~-birtisi rar>m:ıhın lml&:ın· 
dıtki ~ıjını neşretmiştir! 

A imanlar, İ$gal al.uıı<l.ı olmıyan 
Fnn..1.a ·~ıı ) urumı.i.!e; belki Akduniz 
kıyı lannın ulak bir kısmınr cmni>ııt 
oluna aldılar. fokat buna karşılık hir 
\'i,i hükümetirıi. ve mahdut da oltt, 
kendileri) le i~irliı;i )Ufllll k ı U)'Cfl 

bir lraımz :ıJcnıini ka}ix.-ttik"f'. Crt"!'çi, 
di kolu h:ığlanmış bir üll..et.k-ki hu 
yur\iMÜ bir a.~"l'i znfer tcllkki eden
ler bulunabilir. Fakat diğer taraftan 
buntın politik ( ·ileri dcrhal görill· 
meğc başlanmıştır. işre her h:ılde al
man! r bunu faı\;c(JC'f'dt Tulon'u şim· 
dilik işgal ctnıdctcr. çeldnmi1ler, '\'C 

donAA111ayı bir sİy;J.1Cf cenıhcıri . çine 
almayı Uıfi 1-:0~ ~ . 

Fransa ve Mihver 

D ONANM A ltlC$de'>ini böyiecc 
hulasa cuikıcıı sonra ~i 
hareketlere bakalım : oyle gı, .. 

riilüyor ki, anw.-rikan kun<.1lcri 1 UllU$ 

)vlunda muka,'Ullt.'t değil, belki tcş

\ İk gornıd>:tcdıdtr. ~nal Afn"ka mc
ı.c:l · halfodılmı)lir. Buraıbki fr.ın· 
ız.lann d:ı cnd st ~imdikı haltk bu

ralara mılncr ı \eı.lcrinin gelmcmc
· ru ıcnıiııdir. ÇUııku fransızfar bil">or· 

lar ki, lnıan)ıı, galip gelse de Frıın· 
ıı.a dan askeri r'ni \cıkt:bilir ... l akat 
Nis, Korsıka, Sa~oic ital). nlano hak 
id<lıa cuıklcri >crkrdir. Bunun ibi 
Tunus"a, < eıayir.e ve l"as'a da l:UL ko)· 
nwşlnrdır. I> ıa harp başlamadan Vc
nedik le Jtom,ı'da ) UflUS i\İn OurtUI) İş· 
lcr y.ıpılnıışur. JJalhuki amcrikalıların 
hurııd;ı hiı;bir ı<lı.l'aları )oktur. Onun 
için hu ıııılncr ~gali onları a) ıltnıış 
\C Jc:rlıal durumlnrını arncrikalılara 
intibak ettinnışlerdir. Çunku mih\-c.-rlc 
bir oldu\:lnn 7aaı;ı.n ne N1 ıe, ne 
Korsi ada '" ne de şimal Afri.k:ı"da 
klızaruunkları bir ŞC) kalmadıJ;ını an
lamışlardır. J Acc ~ İtalyan unhcr· 
itelılcrinin nunıa)İşlcn unutulmuş 

olsa hile Virı;inia G:ıyda'nın }'ll.dıp 
makalcnın daha murcl&ehi kurum:ı
mı~tır. Ve nıha)ct, amerikalıl:ırın ~ 
hAf1' gemi i lıima)csınde 500 gemi ile 
)'aptıkları çıkıınna hareketi, l>arlan 
gibi Anı;lo-Sak50n ıafcrine ll!la in:uı
mı>-anlıtn bile yoUar:ın<bn ~ı.imü,. 
ıit. 

Amerikan askerleri 

A 
MF.R1KA1 il ARIN Af.nb'ya 
a!lker çık:anmaM ı::erçekten çOk 
mühım tın hidiscdir. S'iO ı::cmı 

Atlanb'k'i geçmiş de bundan l-ınısm n 
habM o!mamış! Hele bu, (Ok daha 
miiıimdir. Hu ~$ arnen'kan karıı.ı 

...... bdar - denizaltNaruwı 

neticeleri 
bir lıe-1.imetindcn h:tŞka hir ~i ıfade 
etmez 'e sosHrİr ki, dcıılz hakımı)-eri 
u.nwnaı dcmokrasikrdooır. Bu hlli· 
mİ)<Ct, harbın b:ışındanbcri azalmamı~ 
bıl1ki kıu kaı artmışıır. Bu sıı)-ede 
amenkalılar muazzam bir ordll'Vll şı· 
mal Afr ka )'ll ta ım:ık im inlarını 
bul~\ardır. R anılara b kılacak o
luD:ı, ıırılcn ınerıkıılı l.ınn "'"'eke 
tdıntin roildig' hı 140 bın de 1 hcl
ı..; çok dahıı fazla oldu ·u o) lenchılır. 
350 lurp s;cnusinın hiç ıuker t~şıma· 
dığını \C a~crlerin ) lnız bu b~ }'UZ 

gemide bul n<lu;tunu kabul ed l'rn: 
C'J:Ct' h ik:ıtcn s;c c-n kuvvet t 40 hın 
ki ı ise her s:cmi ustuste > lnız ve 
)'ll lnız 280 kı ı mi tasıını~ur' Bu 'iOO 
ı;:eminin )arısında ns:kcr >armnd:ı mu
himma.ı, tank '" malttme ve iaşe m:ıd
d~i buluma tıile s:crl kalan 2SO ~ 
mıd~ her hirinın 560 n ker taş dığı 
soyleııchilir mi? H:ılhuki bunl r içinde 
45 h"n, h:ıttl R5 hin tem hııcminae ta

ş tlar olduğu da h:ıbcr H~rilmefuro ir. 
Il<J\ le J:Cfllılcr için 5(.0 e>:. luk~ bir 
tnım: tlantik )"Okulannclın d:ı az rn... 
ğil mid"r? O halde amerktlı11ınn cok 
d:ıba 00)-ül: "'"'~ 'rna! Afrika
>"" s;ckliklcri tmiha\<kakur. 

Netice 

S Ö7J FJtl.~jzl ~w edclim: 
Fııınsa'ınıo ~ tamarnlanmış 
ve hu • i, şimdiye kadar m b-

'o etle i)hirlısi ıımtftan oıoo bıı-çok 
fran.sulan \ ns:lo· ~ tarafına ç;e
çırmiştir. Alm.'mlann Tulon'daki filo
)'U scrl>Cst hırakmal;ın huna karıı bir 
ı if'dir. Şim:ıl A &ika ıımcrikalıların 
clınd<:dır. Turnıs"a ın!tncrin ta}") reler· 
le askCt' ıd ğı hmcrl uzcıi.mh:: s:e
nc amcril:al.ılal' ısr.ıır ctıııd.tochrlcr. 
l aknt vcrlkn m:ılümata gorc bunlar 
S()().(iOO bbr dım'..n cdili)o0r. Mih
'erin bu fıart'kcti her hakte, askeri bir 
harc.'h-t ola d:ıha çok 5CDlho1i 
hK i}µ ıcldkk" cdild>iJir. 

Batı ı;olündc h:ın~cc taınamiyle 
ı b)-a cop lanna irttikı ctmiştif'. ı~ 
s:ilizl~ bumda Halfll)-a"da ve Sollum
da m lı\ <."t attçı kuı.-..rtlcri> le tat'Pl>" 
makta ve Rommt"l'fo geri kalan 120 
bin kiş.il'k bmoctinc )'U(~ğe ç.'lİ~ 
mııktadırlar. 

Umumi dürum hudur. Afrika hareo
kctlcri}ık mihver bn-<.'dcıi şirndililc 
.ıdıa cbiiılmaba ingıLa .-c amerikan 
kuvvctlcri dah:ı t(\J>'at+.ınmalctadtr. 

M ümtaz Faik FENlK 

Sava~lar 

Mısır - Libya 
sınır1nda oluyor 

( Bnşı l inci sayfada ) 

İ%"tllı.leriıı mukavoı.ııetiıı.i brmt a11. 

dıı·. lk4ıu.l'ku rC6mi t.oblığc gure §1-

ıunl \ ı nı.~·au lı.sır-Ll.bya hududwıı
d ~kı alın ı.n ıtal)an ilutalan k.unet.\i 
ııriılı du mım tcşkillcrı ile wıWıı.rcbe 
halındı~ır. Alnııııı &Y uçakla.rı :> ~ 
gıliz. uçııgı dü ürıııu ı.. rdır. Hava ıkuv.. 
••ılı r-ııııız. Ceza) ir açıkl'll"r.ıda. bulı.
naıı ıngılız. Ye aınerilmo bMp grmıle-
1.Jı.t: u w gunduz hucum 

1 bır .ııu~v rlc bu) W.. ine Ucaret ge-
mısııı ~ ıc ı; pt.a bombalar isabet
lt r ı>B,) ı.1.ctoı.ıı: rcdır. Ceza) r ka.lemnc 
\"e btr uçıık ıııe~druıı.na da bocu 111 
<ıdılmıştır. Hu ıııC)daıı.dn bırçok duş.. 
ıııwı u~ Ki bulunuyordu. Bııgri ko. 
yıında cem'an J 6,000 tonUıito hac-muı.. 
de iki bil) ilk dcnı~ l ıll ba.urılmııf 
vı• 12 tıcıırı l .,e yulc-u •emiı>l hasara 
ugr tııııı~ltr. Uu vaııurların hlr kıs
mı gır hasar ugrauııştır. aynı bol. 
gedr bir uç k gcıııı ı ile bir ağır knt· 
vagör ve 2 muhrip bet a.lmışlaır
dır. 

Bu hüc-uıııa l Lirak ed< vçnıklı.n. 
mızın lıct>ıiı horclmt aoktalarına Qöo. 

ınü.,tur. 

ltalyan resmi tebliği 
Roııı , 12 a.a. - llugımkU rı;rn tdr 

ıı,e g ıre l\lı ır - ı ı 13a hududnnda 
ırhlı kıı\'H Uer lıld Ui hücumlarda 

bulıınıı kt ulır Çok çetın muharebt'
lc r Ct-r )an ctmckh<lir. Al an avcı.. 
l n 5 lız uça ı dü firmüşlerdlr. 

Berlin'e göre İtalyanlarla 
irtibat kuruldu 

llerl •ı, I!! a.a. - l\larsa - '.\fatruh'
ta cenup n gelen alııuın te killen, ıie
ıtları kesılml hu unan blrhklcri 
kurt rıııııl< '<' g<rİ) r çekebilmek için 
it ıhıın ~ kt1lt4"!)lc irtibat tc i.q rvlr. 
mi !erdir. 1\Hhv< r ku\ 'eıleri hı ıdıuı 
sonr ı çetin duın<l ır muharcbrleri ya. 
par Brll nvıılılara kanlı ka~ ıp a r 
Hrılirn i lt-r<tir. Jlrlt11n)i lılar cemr 
bn dntl'ru k çmı 1 rdır. 

Son 12 gün i~inde 

Rusya'ya gönderilen 
harp malzamesi 
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bir ş.llep b:ı.tırmı~tıT. Reı>m! tebliğe 1 
gör ita.ly.an hava. teşkilleri frıı.n,,,,., ~i

mal Atrıka.sı .kıyıları onierJndeki du.ş
man den.it kuvvetleriı:ıe muvaffaki· 
yetle hucum etmişlerdir. Bir uç,.'IJt ~e
mir.i lle diger iki buyuk gemiye tor
pil isabeti kaydedilmıştir. Hone bur
nu şimalinde keşif uça.kiarı11117,d4n biri 
O.üman avcıl.aTiyle nıuharehcyc tutuş

muş ve bur:ıla.rdan birini dhŞürmiiŞ
tUr. 

Mihverciler Dısardaki 
~ 

••• 
· CEMiYET HA YA Ti 

taar uz 
nasıl ha r!andıt 

(Başı 3. üncü s.ı' fa<la) 
Matruh'a kıa~mıya muvaffa'< oldu. 
İngi1iz ve miln l r kayıpları 

Bundan sonra tıf:rnoı'a;.ı kayıplar -
dan bahseden Mr. Côrçil şu izahatı 
vermiştir : 

Generııl Alexamler"<lec di..ın akşam 
aldığım raporda tahır.ın edilıliğine 
göre 59.000 alman v" ıtalyaıı olmuş, 
yaralanmış veya esir edilmiştir. 
Bunlardan 34.00(ı ı aıman. 25.000 i 
italyan<lır. Çölde başı boş dolaş·rn 
bir çok i:alyan cıa varclır. Düşman 
500 tanı< ve her tipte 1000 top kay
betmiştir Bizim lreyıplanmız ciddi 
ve ağır olmakla beraber işin ehem
miyetine göre yüksek olmamıştır. 
Ka}·ıplarımız subay, erbaş ve er o
larak 13.600 ti bulmuşrnr. Bunun 
yüzde 58 1 imparatorluk askeridir. 
Zırhlı ku\·vetıerin mürettebatı İngiliz 
olduğunclan kaybedilen iııgiliz su -
baylarının nisbeti daha fazladır. A -
vusturalyalılar, Yeni Zelamlnlılar 
ve Cenup Afrikalılar ölı hatla bulıı
nuyorıhı. 

Mı-. Çörçil bunıla11 sonra yararlı1t
lıe.n görülmüş tümenlerin adlarını 
bildirmiş ve yunan ve hür fransız 
alaylarının da vazifelerini ifa etmis 
olduklarını ilave etml«tir. 

Mr. Çörçil şöyle <levam etmiştir: 
Takip hareketinin nerede clııraca,;n 

ve bu takibin sonuıııla rl\isrnanrlan ne 
kalacıe.ıtı hakkında keha nE'tte bulun
mıya teşebbüs etnıivece~im. Kıtıı. -
lıtnmızın ileri hareke:lerlncleki hız 
<levam erliyor VE' ılUşman simıliye ka
dar Mısır muharelıe meydanıncla ı;:ö
r111müş olanhrın hepsini ızeriıle bı · 
rakmıştır. Mısır şimıliden düşman -
dan boşaltılmıstır. Sirenavkıa'cla iler
liyonız. Sirnrli düşman kUlli kuvvet
leTi kırılmış olılnğunclan ıt<"neralle -
rimizclen ve hava kuvetlerimi?:ılen 
hayret verecek iııler e:örmeleriııi 
h<-kliycbiliriz. ::\fısır mııharehesi to
riht bir zafer e:lbi kar>;ılanmalırlır 
Bu zaferi tesit için 15 sonteşrlıı pa
zar gilnil bütün memleltelte çanlar 
çalınması lçin emirler verilmir:ıtir. 

Sır saklamanın ehemmiyeti 
Mısır muharebesindeki sürpTiZ 

,eklinden bahseden Mr. Çörçil §öyle 
demiştir • 

Sürpriz ta.biyesi m!ikemmel bir pe
ç.eleme sistemiyle )apılmıştır. Düş -
man hücumun hıu:ırlanmakta oldu -
ğunıı biliyorcllı. Fakat hiicumun nasıl 
Ye ne zaman yapılacağı kendisinden 
gizlenildi. 

Diişmarıın 80 kilometre uzakta ta.. 
lim hallncle l':'Örılilğii onuncu ko -
lordu bulunduğ·u yerde taklit tanklar 
bırakıp gece yürüyiişlı· cepheye gel· 
miştir. Dilşman ne ölr.iiıle bir hU -
C'Umla kar~ılaşaca~ı lı.ıkkınrla hiç bir 
fikre malik değildi. Çöl ordusunun 
muharebe meydanında yaptı~ı bura -
da ve Birleşik Amerika'da daha ge -
niş bil' ölçildt· yapılmıştır. Hitler ise 
askeri sarhoşlardan ve aptallardan 
gikAyet etmişti. 

::Mr. Çörçil bura.da şunu ilAve et -
mişlir: 

Hitler zaman 7.aman tamamen ter
biye ılışına çıkıyor. (GUlüşmeler). 
Gerçekle şimdiye lroılar tasavvur e
rlilmemlş ölçüıle bllyiik bir deni?: ve 
kara hareketi yapmak Uzere bulu -
nuyordıık. Bu hareket cıkarma ha -
:reketlı>rinin nererle yııpılaca~ı zerre 
karlar hissettirilmeksizin yapılmış -
hr. 

Gemi kayıplarımızı bilrlirmemekte 
bUy{jk bir fa~·da ohır..aA-ını z~nnerli -
yorum. Çllnkil alınanlar bizzat ken
di yalanlarının kurbanı olmuşlardır. 
Kayıplarımız oldukça yliksektir. Fa
kat aJm,nlar bu klıy1pları devamlı 
3Urette btiylitti,}.'orlar. Flunun neticesi 
olaraktır ki elimizıle şimdi kullanclı
ğlmız derecede çok ticaret gemisi 
olaca.!tı.1>1 sanmıyorlardı. 

Mr. Çörçil işe vakıf olanların sırrı 
muhatazaıta g()sterıllkleri itinayı öv
müş ve tnhminkrcle bulunmaktan 
imtina eclen matbuattan stayişle bah
ıetmiştir. 

ltalya'nın durumu 
Mr. Çörçil şunları ilave etmiştir 
İtalva hıırhin ve harbe e:irmekte 

~ster~li~i ihtiyatınzlığ-ın neticrlcrini 
şimdi hes;ıba katmak zorum'!a<lır. 
Bu hal ltalvan milletine harbin deh -
ı,eti hakkın~la çok daha açık bir fikir 
verecektir. 

Buı;riln öıfrencliP:ime rrört' HitlE'r 
mittarekeyi bozarak bUtiin Frtınqıt'vı 
işgale karar vermiştir Virhv hllkU
meti bu mütarekeye, Fnınsa'yı kur
t.arınıya ı;:-elen Amerikan e::emilerine. 
ateş ettirmek suretivle ı:remileri~l ve 
denizcilerini fed;:ıya kadar girlere'k a
e:ınacak şekilde saılakat göstermi ~ti. 
Hiç şUphesiz fransız adını taısımıva 
l!yık olun bütün fransızların birlik 
olmnsr zamanı gelmiştir. Su an. bü • 
tün fransızlarm şahııi kanaat ve re
kabetlerini bir tarafa bırakarak tıp... 
kı•Gen ... ral ele Gaulle ıdbi ;-ıalnız va
tanın kurulmasını dilşUnmelerl ge -
reken rınrlır. 

Mecllse girerken ahlııhm bir ha -
ber Kazablaııka'nın teıılim oldu~ıtu 
bildiriyor. ( Alkııılar) A lrlıbm baska 
bir telı:rra! rla Cezair'in do~ı kısmın
daki Ff'rruchi'nirı kam ve d!!'l'liZ kuv
vetleri ı arafımlan işgal eclilrliı!!'ini bil
dirmekterlir Simıll şimal Afrika'rla 
hayati önemi hah: b!ltün ı;ıkarma li
manları mtlttefiklerln ellnrle bulun · 
mıı.ktaclır Meclis öniimllzılekl bir kac 
glln icinıle bir ı:ıok ısrvlerin cereva:ı 
eıieceıtinılen emin nhıbilir. Ren ırarle
ce l'imal Afrika'cla. Fran!la'<la ve 
İtnlya'da gelişecek vaziyet hak~ında 
bir fikir vernıive ı:;nhştım Katı o -
Jarak söylivehilecel\'lm bir •ev hun
rlan böyle İtalyayı havnclan bomba -
Jamak için rlahn hUvllk kolaylıklara 
malik olac::ıtımııılır. 

Mr. Cörçll sözlerini şu suretle bi
tirmiştir : 

- Gııyrrtlerim!zi ~evsetmemek 
şntiyle ~evinmek hakkımızdır. <Al· 
kışlıı.r) Bu zaferi ~yre!lerlmizi art
tırm'llk lem bir kamcı olarak kullan
mıya ihtlyac-ımız olacnknr. t~te bu 
ruhla ve me<·liPİI" ııarııılırıaz milıaha
•etiyledir ki vazifeye koyuluyoruz.,\ 

Martinik ve Güvan 
i~P'::1l mi pr1i1nıic; ? 

Vichvı 12 11.a. - Vichv mA"!\filleri. 
Martinik ve Gııyane'ın amerikan kı -
taları tarofınrlan jıı;l!al e<lilıli~i hak
kındaki h::ıhel"i tevirlerl,.memhıler<lir 
'f\n ,'l-n•irlr <'er,.v:>n Nl<!n h~rı;.,..Jrre 

rlair 'itle hi,. malitmat alınmadığı bil. 
dirilı:~ir. 

müttefikler 
grup tarafında 

olacağından emin 
M. Sta.1Jn tara.tından Vl'T'llen nuıtılrun 

son parı:asıru da okuyuculanmıza buııiln 

sunuYQruz: 
lnıril!z - Sovyet - Amerikan ltti1alcı· 

nın muza!ter olmak lçin bütilın earu;lan 
bıı un<!~tu, ve eğer bunu z:ıyıttataca3< ve 
nyır.ıe.ık bünyevl bl!" ek»lkUk olmasa kil, 
mu.hakkak surette muzaffer olacakları 

soyle:nmkted!r. Bu eksiklik, bu adamla
rın fııkir!<"ıine ı;:öre, bu ittifakın blıriıl· 
rlnc bc1ızcmlycn !d<"<ıloJUere mnllk muh· 
telif unsurlardan mürekkep bulunması
dır. Ve bu hal, muşlerek ctü~ana ka.reı 
hunlann ko11cl<tlf har,•ketler orıran.lze 

etmelerine mllsnade etml.yccekttr. 
Uu iddianın dol';ru olmadıtıını sanıyo

rum. 
lnı:ııız - Sov~cı. • Amerikan l.tt.ı.takını 

teşkil eden devlcLleı-ln kkoloJl ve SOS:Yal 
reJLın uyrıllğıııı lnkAr ıri.ılunc olur. Fa
lmt bu hal, acab.ı bu lttitak Azalarının 
kcndllcrlru esaret allına almak tehdidin
de bulunınUŞ mU~tcrek düşmana karşı 

kollckll! h<crc'.lrntler :ıral>!Ilasl l.mkAnını 

ve tıı,ı.-öasıııı ortadan kal<iırır mı? Mu
h.ıklmk k1 kaldınnu.z. SllAkls, t>ugUnku 
t.clıdlt, ittifak Azalarına, ınsanlıtı Ye!ll· 
d<m vahşete ve ortaı;at vahşetlerine don
me tehlikesinden kurtamıak lcln k<>I· 

k•ktlr hareketler H.lzumunıu kati surette 
tahmil eylemektedir. 

İngiliz - So\')ct - Arner!J(ıın 1e proıı
ramı, bu proııram esas almara.k Hl.Uer 
!stlbdadına kar&ı muşterek blr mücadele 
Uınzlm OOi.ll!'bllmcm idn k.~ft deıiil mldJr? 
Tıı.ma.mlyle kA!lıJlır sanıl;orum. 

Uu adnmlunn llerl süroUğü bu lrlıUa 
da doğru dt"lrllctrr. eunıcu. &l>çerl &ellcn.tn 
hi'l<llsel.erl t.arııfından tamıımJyle leıkzltı 
etllbnl>ı bulunmnktadır. Fllhn klka eA'cır 
bu adamların h~ oı.--a idi, lnııiltz · 
&>\'Yt.-t • Amertkan 1tttrakınm lluıları 

arasında glttlkce !azlal~ır bir mahiyeıtl~ 
karaıtıklı bir uzakla31lla olayları mLiea. 
hede edeniiık. 

HaLbukl. bunu görmek SÖYie duınrun, 

bllAkls, tn.ırillZ • Sm-yet • Amerikan ıt

tırakı llzalan arasında gittlkce tazl.ala· 
san bir y;ıkta~ıı hasıl olduğunu ve bir
llklerlnln bir tek savaş ıttlfak.ı lıallne 

ırcldli:lnl ııösteren hli.t"Mı;eler ve olaylar 
ı;i>nnektcylz. 

StaI'in Sovyet Rusya'nm · 
müttefiklerle olan 

münasebetlerini anlatıyor 
Ge<.'<.·n yılın hli.dl.5cterı. bUnun 

l)ürtlalıını vemıektedır: 

Temmuz ı~u de, Alman.yıı.'nın Sav· 
yeti.er Blrllgmc tecavüzünden br.nta.ç ha.1· 
ta sonra, İngiltere, bizi.m.lc AJmanYR'ya 
ka.rııı mıi:;t.ewk hareketler hakkında bir 
anlaşma akdc-LLL o zııma.n, mrlc.>Ştk Dev· 
lctlerlc henüı l>Oylc hiçbir mukavelema
manlz yoktu. On ay &otıra, 26 mey• 1942 
de, Molotof Yoldaşın lnııULere'y.l ziYuıretl 
~n.ısında, lnıılllc-re, bizimle ''Ill1.ler Al· 
mıınyaRına ve Avrupa'daki müUeUklerl· 
nl! kıı.nı hart>cl mck ve ha.rı:>t.c'l'l sonra le· 
blrUıil ve ka~ılıklı yan.Um yapmak bah· 
stnde ulr itti.tak muahedesi., a;kdeylemla

tir. Bu muahede, :ıo senellık bir müddet 
len akdolunmuştur. Bu, lnırllt.c-re lle o· 
lan mOnasebctlcrlmt'.lde tarlıhl b:lr döne

meç noktası tcşl<ll etmel<rodlr. 
l!M:l haziranında, Molotof Yolda.ısın 

Birleşik Devlcllcri ziyareti esnasında, 
Blrlt'I! k Devıeu,..,., b'lzinıle "tecavüze kar 
ıı harbin gUdümUnde ka"ılıklı olarıı1< 
tatbik olunacak prcnslı>ler., l'ıa.ldunda blr 
a111 •'lla Ianznlamıstrr. 13u anla.sına, 

sovyetıcr BlrllA'I tİe Btrleşlk Devlet!Cl' 
arasındaki mUna•cl>etierde llcrl.Ye do!'rrU 
atı!mıe <."ldrll bl!" adım ~1 etmcıcted1or. 

Nihayet, tnı::'ll!z başvekili :'.\I. Cöf'tll'ln 
Mookova'ya zh·aretl kadar ('hemm!Y<"tll 
ll11' hı'ıtl'<:('yl de belirtmek l<"a~. Bu zt
yııret esnasında, rıct memleket z1mam· 
darlan anu<ında kn"ılıklı tam btr an· 
!aşma teesı;Us eı:lcm~tı:r. 

Hiç bir Riiphe yoktur ki bütün bu 
ohvlar ~nvvPtleT Birli~i. İn -
.ı;:-iltere ve Birle,.lk Devletler ııra~ın
dn ~!tikçe fazlal':lşıı.n bir yaklaşma 
hMıl ol<lıı~ınn ve birllklf'rinin ital -
yan . alman ittifakını\ 'kAl'!lı hir Ra -

vaş ittifak haline gelrli.ıtini isbat e
rler. 

Bunrlan cık<ırı netice şurlıır ki hl\... 
<1iı1.-Jerin mantıkı, hii•iin diğer man
tıkl~nn en kuvvetlisirlir. 

Miimkün olan tek netice 
Mümkiin tek n!'tice şudur : 
İngiliz • Sovyet - Amerikan itti -

fakı, italvan - alman ittifakını maö- -
lfıhetmek i<'in bit tün şanslara malik 

deniz yoliyle gelip 

Bone' ada 
girdiler 

C Ba.,1 1 inci sayfada ) 

350 den faz.la harp gemisi tarafından hi
maye olwxlub -·u açı~ ~rur. 

Cezairde faaliyette bulunan 
lngiliz ordusu 

Loodr.1; 12 a.a. - Şimal Afrikadaki 
müttefik 5Cferi kuvvetleri umumi karar· 
g3hından bildirildiğine göre, geoeral 
Anderson kumandasındaki birinci İngiliz 
ordusu şimdi .ı.i.r"de faaliyette bulun· 
maktadu. Şimal Afrika'daki İngiliz hava 
ı..~. "etlerine de, general Aisenhovaı"m 
başkumandanlığ-ına tabi bir durumda ha
va mareµlı W elsh kumanda ecnekte
dir. 

Cezayir ve Fas'tA muhıısem:ı.tın ta
til edildiği resmi tebliğde bildirilmiş 
olıııası•1a r:ı.)'.?:men Vi<'hY rııdyoMı hıı 
ı;nhahki yayımında şimlll Afrikn.~ı'nın 
b.uı verlerindeki fran5tz kıtıılarının 
h~liı "muk:ıvcme: ı>tnıckte oldu~·ıu 
bildirmiştir. Bu mlin:ı.sehf'tle şurası 

kaydedilmektedir ki isga: altında ol
mıyan Fransa.va alman kıtaları gir
dikten sonra. Vichy radyosu da Paris 
radyosu gibi almaı1 kontrolu altmd:ı. 
bulunmaktadır. 

İngilteredeki amerikan paraşil+
cüleri şimal Afrikayıı gelerek Oran 
muharebesine iştirak etmişlerdir. 
Bunlar fngiltererlen. hücuma geçile
ceği günıin gecesinde hareket etmiŞ
ler v• R ~aatlik bir yolculuktan sonra 
çok yalcın nolcr.ı.larda yere inmi$1erclir. 

(., onstantine' de sükfıııet 
1...o~tanuııe, ı.: a..,,ı.. -- }j(min gun 

Coası:antine'de tam bir dlın hükum sur
muştı.ir. Yalnız milliyeti meçbuJ birkaç 
uı;ı.k. pcY<ia olmuş ve şehrin üzerinde ve 
llone'd.ı. da hiçbir k.a}"<.la değer h.i.<lisc ol
nıanıışur. 

1 talyan uçaklarının 
faaliyeti 

Roma, 12 a.a. - Oğrenildiğine gö· 
re Cezalr kıyı.s.ı ı;,çıkla.nnd.a.n geçmek
te olan bir &erni kafilesini himaye ~ 
den düşman deniz ılcuvvetleri mlhver 
ha"Va kuvvctleri·nin hücumuıı.a uğra
mıştır. 

1ta•yaıı uça.klan 10.000 ton.iılAtoluk 

lir ve muhakktik ki mağlub edecek -
lır. 

"aziielerimiz : 
.Harp, butun uıkapları yırt.ınııılır. 

Ve munaı;ebcUerı açı.:a vunnu~tur. 
Vaziyet o derece sarıtue~mı,ştır .K..ı l>u 
harpteki vazlfeJerimizi tcspıt çok 
daha kolay olmuştur. 

Yamyam HiUer, Ttirk &"enerali 
Erkilet ile yaptığı görüşmede - ki 
bu görıişme Cunıhurıyet gazetesinde 
neşredilmiştir - diyor ki : 
Rusya'yı, kalkamıyacak bir hale 

sokacak derecede imha edeceğiz. 
Bu, a.z çok abdalca olmakla bera

ber sarihtir sanırım. lliz, kendimize 
Almanya'nın imhası gibi bir vazife 
tespit etmiyoruz. Çü.ııkil, Rıısya'yı 
imha etmek kabil olmadığı· gibi Al
manya'yı imha etmek de kabil de -
ğildir. ırak.at Hitler devletini imha 
etmek. kabildir ve bu yapılmalıdır. 
İlk vazifemiz, Hitlcrci devleti ve o
nu ilham edenleri imha etmektir. 

Aynı generalle yaptığı aynı gö -
rtiı,ımede, yamyam Hitler sözlerine 
;ıöyle devam etmiştir. 

Harbe, Rusya'da organize herhan
gi bir kuvvet kalmama.sına ka.cl.ar 
devam edeceğiz. 

, ... 
Türk Hukuk Kurumu~rt 
serbest kürsü dersleri 

a 
Tiirk Huk.uk Kurumu Ba.şkanllkıı. 

ğından : ıu 

• 
yenı 

hadiseler 

Tunus'a hava yoliyle 

5-600 kişi 
Doğu Akdenttde büyük blr l.ngiliz 

mnhrihi torpil ııçaklanrnı1.dan biri 
tarııfından aji;ır ııurette yar:ılnnmış.. 
tır. Gl.'minkı bıı.tmıııhı. ~la<lığı görul
miişttir. 

getirdiler 1942 _ 1943 senesi serbest derslıı.ka.t 
( Bıı,şı 1 inci ı;a.yfada ) rine hu sene ele Dil _ Tarih ve (] He 

duğu gibi, tahkim etmek ihti- rafya Fakııltesinrle devam e<lıleel:ün;ı 
( B~şı 1 inci sayfada ) d d l tir. Bu clc."r!llerrlen : Jku ('~eleyin Maltadaki ucaık meydan 

ları homhalnnmıı;tır. 
yacm a ır ar. Tiirk Hukuk tarihi: (Profesör111 n 

~ü bildirilmemiştir. Neşr,..Jilen crı1 irll~ Anglo-Sakson i~galinin. Ma- at Köpriilfi). 1'1 
re göre, üç kişiden iıula kim~nin bir reşal Petain Fransa'sını Al- Hukuk ve iktisnt: (Zongııl curt 
ara>-a toplanması ~-e her nl'rcle olursa o.l· manya'nrn yanında harbe so- 1\lebııı;1.1 Hazın; Anf Kuvucak?., J'l"ln 

&>n iki gıln Mrfında harı>kı>tlere 
iştir.ık rde-1 uçn kl:ırımır,<'lan ikisi üs
IE'rine dr>nmemi~tir. 

sun durma~ı yasaktır Bi1erte, Lagoulette, kacağına Berlin'de ihtimal ve- Hu~k ve sıyaset: CProfeııor ıl:tn 
Mareşal Lyautey için T s Sf .._ ,~ he h 1 . d ·ı· 'l d·~· . b'I · hat Erım) 

tören akşam s.ut 22 dm sabah 'aat 4 e ıkndar ruz· Verilmi~ olsa bile, Führer ı) Derslere 30-ll-1942 ·panrf lC 
_ uaus, us, a"" ve "a s şe ir erın e rı ıp verı me ıgını ı mıyo-

1 
taraflarınılan verilecektir le! 

Londra, 12 a.a. - Fas imparatorlu- sokaklarda ı;czme }a.'itığı konmuşcuc. kendi kararını bir gün-den faz- giinU sa.at 18.15 le ha§lanaca~Urn 
ğunun hanisi maresal Lyııutey'in doğum Gece, sinema, ıi~-atr,ı, kon~cr ve .Ü-re la gf)ciktinnemiştir. Bugünkü Derslerin. ~er biri, ~çen sene!elıı.nom 
yıldönümü münao,ebetiyle şimal Afrika .l(ihi e~!cnreler ve topl.ınıılar nwnt"<Iİ!· hal sunu gösteriyor ki bizzat olcluğtı gıbı pazarı esı, salı, çar~~ 
halkına radyoda hitabcclen j:cıx-ral Eisen- miştir. içki ~atan dükkfolar da akşa.11 f I I . )" ·· .. d gllnleri verilmek üzere haf•arta b 
hover demiştir ki: AAat 17 den .-.aba.h ı.aaı <; e kadar k.tp.1lı raı;ısız .ar a man ı~ga 1 onun e rl~fadan on rlers ile tamamlanacP 

Afrikadaki kuvvetler başkumandaru kalacakcır. Loka.nül!ar saat 21 c pasıf hır tavur takm.mışlardır: tır ., 
sıfatiyJe, fran~ı7 Sima! AfrikA~ının kurta· kadar açık kalabikcc'·d<-rdir. Po!i. ve Şimal Afrika'da ise, başta Ge- 2) Derslere kayıtlı olarak oe"'1\. 
nlmuına iş.tirak etmek şerefine maxhar jandarmanın ıaıbikına mzarct (-<lecc."~i bu neral Giraud olmak Üzel'e, sivil ıırzıısuı.ırla olanlaTin 30-11-194-2 ' 1 
olmuş bulunuyorum. Bu «.-beµle, doğu- f1Tlirler, hemen den;al yürüdü~e <;okul- halkın ve askeri kıtalarm ço-· martrın gUn'll akşamı saat (17) ı-.k 
mu yıldon" WD-"--'a mar-<>1 :.. ... -aute"'in muşror. ru yeniden Anglo-Sakson mü- ka?ar ('Nirl_t Hukuk Kunımu) kfı.le 

lllXI ~..- M 'h , . " . · mhracaatla hır kayıt vesikaıitı alJll'".nıt 
hicırası önünde derin hürmetin .. ;:-;tmf>k • .. ~- ver Tunus ta. bı.r c~de~csıne katılmışlardır:· ~Kor- 11\.zım<lır K11ycleclilmiş olmıyanl1'1ıe11. 
hakkımdır. Mareşal I .yautey'ir. P.Wrı. ,:;:opruba~r kurmak ıstıvor 1 sıka ıle Cenup Fransız vılayet- ıln ılevı:ımlarr ırerhe!'lftir. il~ 
fran,ızların vacanseverlikierinin öl- " • !erinin İtalyanlar tarafından 31 Dersler Knnım t.ara!ın<lan 'f'aat 
mez hir lhide~i ~ibi daima ayakta kala- Lo~ıim 12 a.a. -. Reuter. · jansı- I ;şgal edilmi~ olmasmı ise. fran- tap halinıle bastırılacak v~ kayıt!t k 
cakur. nın. şımaı Afrikadakı mlıttefık kııv- ~ız milli gurunınun asla haz- kınlara ma.lolrlujhı bedel ı~ Terılbı.ı 

Diğer tarafı.ı.n şimal Afdkanın batı VP.t.c • ~ı .unıı r:<ır«. <.\lıınd~• .ülu:ıan • ~ w. •• h ed"I cektir. flıu 
sındaıki müıcefik işı;<al kuvvetleri kuman· hususi muhnbiri bildiriyor: melmıyecegıne ~up e 1 e- , Qlünı k!rl 

b . , . , mez. \!manya'nm ilel'de mu- -ıu 
danı .l(eneral Patton da, Ra at't.-ı Mare· M.hvp c.tv.ctl", ıı •• ı f .mus'ı.ıı h r · I . . , Sl'Yas m<"l>USu Ran7J Çtııı('l"tbı '9e ı-• 
şal Lyautey'in mcı:A: ba-şında yapılan köprübaşı kurmak için büyük bir zaffer 0 s~ bıle, Marsı1ya ~:" rıa vekAfet!. demlırJ"Ol.larıı tıv;na,t ~an 
rörcne iştirak eımi) ve mareŞ<ılin mezarı gayret sarfctmckteıı : ıcr. l\lıh•· c·: 1 kalmıyacagma fransızlar ıti- Utumı1.ihendıst'el1lnden .Ab:ıurıntı Qbld};r 
önünde eiilmişrir. ve ~ık·' uçaklannııı Tu~us. ~lvıı.n.'11 .. madcdebilir. Fakat. AKorsik:a a.nnelot'rl Hesna Cirıff' dün~ ıai-~I 

Alman resmi tebliği Aluına uçak meyd·~nına ınclıklt-rı ma- ile Cenup Fransrz vılayetlerı- mlıltir. Oenazesl bQg<i,ln Ö(İ']Cll'İ'll Ff~lr 
~ı lfımll~r. Başka mıhver 'Ll:ç~klarınııı ;ıin, ötedenberi, İtalyan fetih tmymmı Vcl1 Cam'1!1nriıf> namazı ~ti 

Bel'l1l'I, 12 na. ·- Buıwn1'ıı .,-.~.. da Bızerte yakınlarınıla Sıdı Alııııel 1 • • d ld ~ b"J eJ1Jra 
t<"htt~e ırore hatı Akden!z'dc ,ng-.ıo. . uçak meydanına inıli~i sanılıııakla- ı pı:ogramı ıçın e o ugunu ı • mktan soınnı nsr1 mermıılıb ddn teş' 
amcrokan dm.1z nakll'yaUn.ıı yaptık.arı ılır. Bundan başka uçak meydanları ınıyen fransız vatandalı yok- cdlct!:r. f!:T nrn 
hüNıml<Lrda ııımnn dE'n·tı.al1ılan 19.fi()(J ıçirı ?"1q1~i •111.r--ıt<"haw·. " . 1 tur. 
tonUAto haoınln<I" a.."lker .vilktü ))(r ııc· uçaklarla naklerlilrliğl Öğrenilmiş- : Fransız donanmasından he-
mi Ue 2.000 tonın:ıt.oluk bıı.şka bir va • 

1 

tir. . . . . . nüz ha•ber yoktur. Halbuki bu 
puor ve 4.000 tonUAtoluk btor &~lE'I> ha>tır- Mıhverın Tunus bölge!'lıncle hır 
mışlanl.ır. öte yandnn iki harp ı:«n!A! kClpriibaşı kurmakla takibettiği gaye, ! donanma, ~a Anglo-Saksonl~r 
de torpİI ısabotl~·rı ile ha..-.ara uıtratıl . Sicilya ile Tunus arasıııtlaki lıoğa- ı arafından ışgal olunmıyan bır 
mıstır. BunJıa.r<l<ın hır! Trıihal muhrtll>I- 7.1 mi.ltl~fikle~ için t<'hlikeli bir hale Afrika limanında veyi\, <liman
- ,..., -·"' ·111.lnde bir hlnın~ I"' l<ov"'"1 ·ııretı~·l" <lr.';u Akd<>r>•zı ~ınt ı lar tarafından jot.gal edilmiven .,,,., ...,._;z....,.,r o • ...,~ gem '" Ak.:ı . 1 k l ki' "' • 
torp!tlenmh;tir. ucnızı en ayırma 0 sa. gerl' ır. bir Akdeniz )İm:\nmda silahlı 

Ka7,abl.anJ<a sulıınnda den.tzaıtıı.an . Fakat almanl.1rı.n Tııntı".d. a.ııker olarak kalabilir. Nitekoim al-
.. çıkarmalarına manı olmak ır,ın gere- 1 , • • 

rnız bLr yu"'k ııooılstne ve katueye dahli ken tedbirler alınmıştır. Müttefik manların Toulon a gınnıyeceık-
başka tl<!I va.puro torpU lsabet ettlıımis- kuwP•l,,,. Cn~'\fr il<> PhiliPP"" ">' !eri hakkında bir ha.her gel-
lerdl:r. arasında bulunan Boııgie'~·e şimıli- miştir. 

Dakar' da sükun den varmışlardır. Afrika'nın Atlantik ve Ak-
V:tdıy, 12 a..a. - D<ldaJc'd.1n C.'\nıamha Londra, 12 a.n. - $1ımal Afı-JG{a'dakl deniz kıyılarına asker çıkarma 

ak:&Amı FranRlZ hn•borler orlBlıne ıııeten. Rıc<uwr muhrublrl bllrl~r: teşebbüsünün nasrl yaptldığı 
blr teıırrara göre Mtı Atrllkn'ıunda du- Sleih•a ve Sarcli11y11 a<lnlanncınn ı:e- şimdi açığa vurulmuştur: İrili 
ruıın ıfak1fıdtr. ı~ Ml:.'ıver nakliye ucaklan ile Tuınus·n ufaklı SOO den fazla taşıt tek-

(Darlan) llaml.y/e ı;t.'lirllec askerin soasını 5-6 yılz k:Şı tııh· 
• mln e<.Illrnek!Pd!r. nesi, 350 den fazla harp gemisi 

neşredilen emır ve demeçler kullanılmıştır. Tarihte e~i gö-
Pıır~. 12 a.a. - ArnlTal Darlan namı Bir hava meydanı rülmiyen bu en büyük Arma-

aııtındft neŞred1lon demeçw~ em~rıertt.n bombardıman edildi da'nın yolunu hiç bir fırtına 
kendj,q! taro!ı'!'ldan :ıraı:>ıhnlldıtı lntllbaı Kahire, 12 a.a. - Royter aian~ının hu- kesmemiştir. Şöyle bir sual 
ırerek Parls'te ııerdaıe \Tltchy'de ırtttıl!kce susi muhaohiri bildiriyor: h ı· A k 
"--ı. ... ı~~aactadır. atrra ge ıyor: vrupa ara-
"""" ~q... İngiliz hava kuvvetlerinin salı günü 1 d k" l k A hAk• 

"'--sız anıM-allnd IJjlr - ........ ene- arın a ı a n1an as erı a ı-
r , . ....,, ""'"' .. N. TU!llls'ta hücum eıtılderi h.ıva mer<lanı h 1 

....... ~ trutan l!n1!'1\'l'z ve amenıaı.111ar Ş;lmal miyetine karfı uçak Ücurn a-'"""" ~chrin yanıba51nda bulunan El Ayna 'ha-
A---·~•.4 vazıyet hakkında aldatıcı. d rının zararı ne İse, acaba, de-"'""".....,,.. va ıneydanıdır. Hücum iki al1?a halin-
habcrk't" ~mak toln bu Jtmlyetten de ve alçaktan yapılmıŞtır. 19 alman u- nizlerdcki Anglo-Sakson haki-
l6tl.fade ct.tıilclc'l't acıkça ııörıfllınektedt!r. çağ-ı Wırihcd1lmiştir. Bundan başka mii· miyetine karşı denizaltıların 
Bone'a da asker çıkarıldı ıeaddit Mcsse.r;chmitt 109 ve plftnc1r zararı o değil midir? Birleşik-

Cazalr, 12 a.a. __ Bu ak.şam hıı. _ ha~'t"I\ ı4?raulmışnr. Devletlerin askeri kudreti, ja-

ber nluı<lığ-uıa göre Bone \!e civan Amerikan kıta/arı Tunus pon ve mihver cephelerjne doğ
ingiliz gemileriyle R"ctirilen e-hem - nı ancak deniz va.utasr ile gö
miyetli arnerikB kuvvetleri tara - hududuna yakla§ıyorlar çüyor ve baz:ın, hemen hemen 
tından i.~gal edilmi§tir. Saat 18 do bin tekneye y ... km bir kervan 
henüz Konstantine'e yakla~amanıııı • N~ 12 a.~ - N'<"VYorık'tt ıtl"len 
lardır. haberlere kadar, Amertl<an kıtaıan ıtıııı- hiç bir kayıp vermemektedir. 

Constantine'de durum ma ııı .. rıffTll"kte<it.,.. ştm<11 Tunus huıtu.ıu- Bu hakimiyetler, nihayet, ka

Vichy, 12 aa.. - Haberler nazır. 
lığ-ı bu akşam Şimal Afrikada Cons
tantine vilayeti müfettişinden o.şaJ!;ı
daki tE>lgrafı almıştır: 

Hı\rliseleri bekliyoruz. Oran'clllkİ 
arkadaşlarımızın kahramanca hare
ketleri umumi hayranhfp uyandır -
mıştır. Bu şehircle maalc~ef bru>.ı k\'\
yıplanmız ohwtıştur. Tek Fransa uğ
nında mııreşalin arkasmcla ananele -
rimize sanık kalıyoı-uz. 

Münferit mukavemet 
noktaları 

na 150 kt1onıetre memreöe bulıunml\~- rada dü~man kuvvetleri ile 
tadır. boy ölçüşebilecek bir ordu, 

lngiliz -Amerikan den-izlerde düşman kuvvetleri 
çıkarması mı ? ile boy ölçüşebilecek bir do-

nanma tarafından kırılabilir· Vichy, 12 a.a. - inıdliz ve amnikan 
kıtalarının pe~he ~ha.hı Tunt1''a bir Çörçil'in Avam Kamarasm-
çıkarma yapııklan hakkında Royıer ta- da söylediği nutkun bazı kı
mfından wrilf'O hahfor, salahiy<-rli Viıhy srmları büyÜk ehemmiyette
m;ı.lcamlitt'l tarafından teyidediJmenıı kt!.'· dir. Stalin'in müttefikleri ikin
dlir. Tunu;;'ta tam bir 'iikiınctln hiikiiın ci cephe açmamakla suçlayan 
sürdüğüne dair hn ~ab:ıh Ofi aj:rn-ı ıa- nutkunda iki vurucu frkra var
rafın.dan verilen haber bu nıüna,~heıte dı: biri, Rusya'dan başka h.;ç 

fstanbul'da ekmek işi :'1 

• 
İstanbul. 12 (Telefonla> - Ptl: 

günü Isıanbul'da mnhdı.ıt g<!'llrl ~ 
le halka ayrı uyn 1'.iyaU.arln <>.1-: ' 
satışına h~lıı ıııyor. Belediye bıl 
tıslarda fırııı<.:ılıırın ekmek ve ~'1Ba~ 
n<' suyL'>tiınallerlrun önüoo g~lııt 
için geç vıı:klt !uJ"lUllnnn tclt.!şlnl' ılOn 
fırmlard:ıkl un mlkt.anrun tesb ""1'lu 
karar vcrmlştir. Kn.rnruı. tatbw 
rla B~lediyenln lK'sa.p isleri teşk.illi hk 
da çalı.şan 500 memur bu akşam t:ıleh 
)ndL 

topraklarında ingıiliz adata{:; 
daki 111Üttefik kıtalarmı 1''~ın 
şılıyabilecek miktarda ordku 
lar bulunduğunu söylemi~'rı 
Ve, eğer Manş denizinin t 
kıyısından öbür kıyısına ha')'a: 
kıtaları taşıyıvermek m~1')'ıı: 
halledilmiı olsaydı, bu# 
1940 ta almanlar tarafJnOl 
yapılmış olacağmı iynıa. J1 
tir: haftada bir Diep~- ~· 
haftada bir Dunkerk ıbfl' 
Rusya'nm sırtındaki yükü ~ 
fifletebilirdi, anıa, bu f 
karlığm socı taamı.dar i4flu 
hu.:ırlanan Anıglo-Sa.kaon ~ 
vetlerini pa.rça parça~ 
ketmekten ba~ neıtiıoeli • 
faydası olmazdı. 

Herhalde Afrı"'.ka ve AtJ 
niz cephesinin boydan t'°1 
açılrn.rş olması, Stalin'i fd' 
landırmrş olsa gerektir. >ıa 
manya'nm Avnııpa kıt~ 
ki mesuliyetJeri da.ita ağır, 'na 
ha yaygm bir hale ge~ . 
Şimdi hem İngiliz adal.arıncl'lir 
ki orduların yukan Avı°"'~ . 
bölgelerine, hem de Af,, . . nı 

kıtasın.a yerleşen onlulanıı :.. Bu, okumak yazmak bilmiyen bir 
adamın ağzına layık olmakla bcra -
ber sarihtir sanırım. Biz, böyle bir 
vazife tesbit etmiyoruz. ÇünkU o -
kur yazar adam anlar ki, bu. Rusya 
için olduğu kadar Almanya için de 
yalnız imkansız bulunmakla kalma
makta fakat galip için doğru bir ha- Vaşingtan, 12 a.a. - Harbiye na
reket teşkil eylememektedir. Fakllt zırlığının tebllğine göre, Şimıe.1 Af
Hitler ordusunu imha etmek knbil • rikaıla ancak münferit mukavemet 
dir ve bu :y&pılmahrlır. Bu ıkinci va.. noktalan kalmıı;tır. • 
zife, Hitler ordusunu ve oruı ilham Petain - politikası 

hattdatılmal<ıadır. \ bir devlet alman ordularmm 
----- yÜkiinü kaldıramıyacnğı, (iteki 

Romanya'da kar de Afrika cephesine, mihver 

'Ri!kre~. 12 a.a. - Diin !l:ıhnhanherl kuvvet ve kaynaklarmı yrp-

şağı Avrupa bölgelerine tıı# 
ruzlarmı önliyebilecelk tedtı' 
ler almaık zol'Unda.clrr. Mutl' 
ka Afrika yakasında tutıl 
mak için yeni askeri teşebb" 
lerde bulunması ise, R~f 
ceph~i Üzerindeki baskıP1> 
büsbütün hafiflemesine seb' 
olur.· Alınanya'nm bir mü~ 
faa harbine karar vermesi İ( t 
va•kit erken ve henüz büt 
a-skeri kudreti ayakta olduJ v 
n:.a göre, 1943 yrlı için nıı' d 

bir taaJTuz stratejisi takit>ecl' 
ceği gerçekten en büyük ti 
rakla beklenecektir· Çüıı) 
1943 ıikinci dünya harbill' 
son yılı olmıyabilir ama, hıJ 
ki dönüm yılı olduğu hiç ~ 
se tarafından inkar edileme' 

edenleri imha etm~Ktlr. d v • • k 
Hitlcrcl alçaklar. SOvYet harp e- egışmıyece 

sirlerine işkence etmeyi, onları ytiz... Vichy, 12 a.a. · - Saltıhlyetli bir 
kaynaktan ö~renf'ldlğine göre, gert>k 

lerce gruplar halinde öldUrmek ve MarE>şal Petaln get"f"kse hükümet re-
binlerce esiri açlrkla ölüme mahkum isi M. Lava! va:1..lfe başında kalacak
eylemeyi .kenrlilerinı> kaide ittihaz lıırını ve şimdiye ka<'lar tıı.kibettikle
etmişlerdir. Memleketimizin IFJJ?:ıl ri POll.t!kaya devam edeceklerini hi<: 
altınilaki arazisindeki halka., erkek, btr tı>reddüde mnhal bırnkmıyacnk 
kanın, çocuk ve ihtiyarlara, kız ve tarzdıt ifade etmişlerdir. 
erkek kardeşlerimize işkence etm<'k- General Giraud hain 
te ve onları ölniinnektedir. UkraY-
n.a. BialonıR:va. Baltık mı>mleketlerlı sayılıyor 
Kınm ve Kafkasya hAlkını esıeret al- Vl<"hY, 12 a.a. - Ofi bildiriyor: 
tnıa almak ve yahut imha eylemeyi, Fransız nazırları bugün öğleden 
kendileri'l'le heclet olarak almışlar • ı sonra saat 18 de Ma?'{'Şlll Petai:n"in 
rlır. rekliğinrte toplanm~tır. 

- SON - M. Lava! na.nrlar meeJisine Si -

Rnmıı..nyR.'ya k:ır ya~maktıı.dır. ratmak ba'kımmdan pek az 
değer verilmesi idi. Gerçi Cör

ma:l Afri,ka'daki durumu ve ~on hl\· çil, 1940 ta, alman yükünün 
diı.elPrin S('bı<>P olduğu •bütün konuş- bütün dünyada tek başma ln
mıtlan anlatmıştır. giltere'nin omu7.larrna yıkıldı

Mareşal Vf' hükilml"t sunu müşa
hl"('(e E>tmişl<'r<lir ki.. gen<'ral Glrnıırl ğını hatırlatmak istememiştir. 
Şimal Afrlka'clnki fl;;i frıınsızların ku- Anca.it iki noktayı belirtmiştir: 
manda.-=:ını PCn'-'hilerclen kabul ı>tmC'k biri, 1942 de AV1"11pa'da ikin
surf"tiyle ı;özünde durmıımıs şerefs1z· ci bir cephe açılacağmm hiç 
lik yapmış vı> askerlik vazifesine lhıı- d 
net eylemiştir. Binaennll'Yh nP n<:- kimseye va edilmemiş oldu-
kerler. ne m<'murlar ne de hııılk ona ~udur; ikincisi de, Afrika se
ita.atle mükı-llef def,i'lldir. ferinin mihver kuvvet kayn'lk

Devlet Reisi Mareşal fra.n!'ltZ kuv- tarını zannolunduğundan faz-
Vl"tlerinin başkomutanlıi{ıru bizıılt ü- ı 1 h 1 h 1 k 
z.erine almıştır ve ancak onun emir· a ırpa amı~ ve .. ~a nma ta 
leri ifa olunaea!kUr. bulunduğudur. Çorçıl, fransrz 

Falih Rrfk1 AT.ti 

KORKU 
VO">per hiçbir şey duymamış gıbi, det'· 

hal söre girişti: 
- Bay Bergi.us'la mı konuşuyonım? 
Scotland Yard'da bile müteyakkız dav· 

ranarak kiminle .k.aı:şı karşıya olduğunu 
iyice bilmelc istiyordu. 

len }'Ok. Şaho;oı. hald<mda da hiçhir mallı.- Harcourt I afraı::e olmuştu. Oıı;ı da evv<.'

mat alamadım. Bu, işimiıi pek kolaylaş· la hir mekıup g(;ndcrilmiş ve i'Rnl i'>ten· 
urmıyor. 

Vo~per sahırsızlanm1~ haşlamıştı: 
- Bu mekruhun ne dernd< im.'<-liğini 

M2 de bilirşiııjz bay Bergim, diyordu. 
Eğer istenilen parayı vcmıi)ecclc olur<;am 
rnclıalkak ~--ni öklÜf'e<'L,\,;lcr ... Doğru.'>u, 
~ Death gıbi serseri bir haydudu y.1\a
lıya.madığı İçin polisimize ne elesek h:ıkkı
mı:ııdır. O, elini kolunu ~ltya sallıya 
aramızda <lolaştıkça hcpımııin ha>-:tU, 
her gün tehlıkedeclir. 

mişti; o ıla me.;elcyi !'cotl~n<l YacrJ"a u
mıımi hir telefon o<la~ındarı ıdcfon ede· 
reık hfülimıişti. Ve polisın verdiği tali
mata s:öre har~ket c<lerEk iscenilerı [>ara

yı JY.1ket cderdc l">c-,uh ı.arafııxbn hildi

rilen adrese gi>nd rmışli. Fakat paketi 

-( 13/Sonteşrin/1942 Y 
7.30 Program \·e mE-nıldoot aıuı.t .JI l 
'7.3:.ı Vüeudnıııuzu ı;alışl.ıraluıt, 

7.40 AJans hub • ıert 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 
Tefrika No: 1 

Yepyeni, lüks bir otomobil hııla Whi
tchall'Jan çıktı New Scotland Yard'ın 
}ati ka.ranlı.k avluı-.una girerek büyük l<a
pının önünde durdu. İçinden, gözleri kol" 
ku<lan bü} lİRIÜ), yÜziı bembeyaz olmuş 
bir adam tellşla indi, koşarak merdiven· 
!eri çıktı istihbarat bürosuna girerek: 

- B.ty komiseri .!-!Örmek bııyorum .. 
deJi. Çok miılıim .. Çok acele .. Harat ve
>11 ölüm me,elesi ... Bürü&.: tehlike içinde· 
J"İın .• 

Yazıhanede-ki memur, bu elli, elli beş 
}aşlarında kadar gorünen, temiz pak gi
yinmi1, t.,laşlı adamı merakla SÜZÜ'l'Ordu. 

- Sanırsam bay komiser burada de· 
ğil efendim, dedi, Lütfen ismini.z:i verir 
misiniz? 

Adam cebinden bir kart çıkarıp ınasa
nın üzerine bmiku ~-e: 

- Muhakhk, muhalkak l<endisini 
,.:iirmcliyim.. Der:lı.ıl kcn.disiru görmeli
yim .. diye ısrarla tekrarladı. 

Memur karta bir göz attıktan soora 
ıekra.r onu süzmeğe koyuldu. Fah.t bu 
">ier, merakına biraz da hürmet kaınş
mıştı... Bu adam, Londra'nın en büyük 
filim Jirketioin direksörii metbuı Gcra1d 

Vosper'di. Buııdıın iki ytl önce West 
End'cie alelade bir aktörken biırdcıı bü
yük bir sermaye ile kendi namına bir şir· 
ker kurarak keodiııden bahsettinnek fı.r-
5atmı bulmuş ve gittikçe işini ilerletmiş
ti. Fil.imleri kapıştlıyordı.ı.. "Ruh fırtına
sı,, "Deniz kurl:ı.anla.rı,, En büyük keşif,, 
~ onoo e~ler:i idi ..• 

- Bay mua"in içerdcler elendim. Az. 
zu ederseniz, bay Bergius'Ja göriifebilir
sirıiz. 

- Kendilerim görmek istediğimi der
hal bi idi rmiı .. 

Memur, bay Bergius1a telefonla konu
şuıı:koo, Vosper yerinde duramıyor, bir 
aşağı, bir )'-ukaıı:ı odada dol aşı}'Or ve ara
da s.ı.racla avluya açılan kapıya büyük bir 
korku ile bakıyordu. Dehşete k.aptldığı 
her halinden belli idi. Üzerilx, &ta.yıpran 
bir düşman çullanacakmış gibi ürperme
ler geçiriy'Ordu. 

- Bay Bergius, sizi bekliyor efendim. 
V osper koşarak merdivenleri çıkn. Av

iudr.lo bir an evvel u:ıakl.aşrnak istiyor
du.. 

- lk&yu«QD hııf V osper?. Oc.uımu 
DUllıllml. 

- Evet efendim ... Size ne gibi bir hi7-
mtttıe bulunabilirim? 

Vo~per rehinden bir kağıt çıkararak 
ona uza.tU ve: 

- Bu, ,he, her şeyi, benim anlatahi· 
leceğimdco daha iyi anlatacaktır, dedi. 
Bunu, bu akşam, yemekten ~a ;ıldım. 
Hiç tanımadığım bir adam kapıcıya ver· 
miş. 

Berıüu~ Uiıdı aldı. Görünüş rtibariy
le alelilde bir ticaret mekruhundan hiç 
farkı yoktu. Daktilo ile yaıılmışu ve 
için<k şöyle yaı-ı it idi : 

"Sayın bay Vo~per, 
15, Cadoµn ~ğı, 15, S. W. 
Yuhndaki adre-;e, itima<hı layık hi-r 

adamla, nakit olarak on bin lira J?Önder· 
meni7İ rica ederim. Yarın ram ö.iHeyin 
bu parayı bcldiyorum .. Dikkat! Öğleyi 
j:eçİrmeyiniz ! Saygılarunla. .• 

Deatfı., 

Be-rıdus kağıd1 tekrar tclcraT okudu .. 
Kolnıihına iyice yaf>laoorak: 

- Peki, bunu getiren adam ne oldu? 
diye c;ordu. 

- Dilmem... Mektubu kaf)1cıya ver
diCctt-n sonra, hiçhir ~ ~lemeden çı
kıp gitmiş. 

Ber)riuq telefonla birkaç yerle konus· 
tu, '°1'tra: 

- Mektu.'bo getiren adam otomobllle 
~" Fakat buodao ~ biır ıq bi-

Sinirli sinrli odada d6l:tşı~oıdu. 
Bergius düŞUnceye dalm•:ftı .. 
İşte gene Deadı ortaya çıkmı~cı. Tam 

üç yıldır, bu, buyıük <lolanc.lın<."I Loodra
nın meşhur ı:oogin!crirıi cırtıkla}'1Jl duru· 
)'Ot'<iu· Bazıın çok müh;m miktarlar İste· 
diği olurdu, istediği parayı vennektc."n l<a-

7..,.::;5 

S.30 Milzik: Sen!on!k ~ tf"I"' 
12.30 Program Ye mcmh'lk:!l aaat ıtil 
12 :-ıa Müzlk: laıı'.!Şlık. prvgraını. (~. 

12.45 .AJans h:ıberlai 
götüren adam tesbır edilen randevu ye- l3.00 

rioe varmadan tenha hir mkakta oldü· 13.30 .Müzik~ s.-ız eserJm ve ...,,,,, 
rülmf,, ve paralar ii,erinden alsnmı~tı.. 18.UO Pr9ıtrıun ve memleket 1118.8.t ~ 
Pofü de hoşu hoşuna kurcluiiu tuz.ağın 18.03 Mü.zlık: faıııl heyctı1. 

h:ışın<la L">C:klemiş durmuştu.. 18 40 Müzik: da.rıs mıl2Jtl\1 ~-

19 .Ol> Kom.ışına ( lkt.lsat sruı.U.). 
Bund.ın iki gün sonra da hay Lefra· ıo.ıs . Uizlk saz ~ 

ı::e'ın otomobllinde hilinmiyen bir sdlep- 1!1-10 lltemlckt.•t ıırııat ıt:ıran ~ Af 
ten infilak olrnus ve milyoner, araha,iy- hıı.berleıi _.ı 
le berahcr aızla huz olmu~ıu. Hunlardan 19•45 :!\Hl:zlk: Halkevled folkkıır .,,,,, 

Mıınmn lfaikcW. 
ha}'ka Death"ın söAinden ı;ıkmı>-an ve i«te 20 15 Ra<lyo i!ll2C<t~'6f 

diklerini yecine 1?etirenlerin ~y191nın ll0.45 J\lüzrn< Ştın Sol-okır. 

haddi hes.'lbt yıı!<ıu .. Dcath dc<liğini ya- Hilmi Gtr.dnllroc (llarlt.on). _ ..ti 

pıyon.lu: '"ya parayı verirsiniz .. yahuc <la (DevJot ~ıı.t.uvan t.al(?V' 

rtnden). 
t;lür"iümir. .. ., 21.00 K<mU$1l1a (Evin Mattı. 

VıD,per yazıhan<'nİ·n i\.ııü.ne $?elmiş, ma- 21.l!'i Temml. 

çınanlan, ortada biçilir iz bırakmaılan 

öldürmenin yolunu buluyo-rchı. Milyom:r 

Lord 'ı.ithom da onun kumanJanndıırnlı. 

Lord Liıhom, Death'ın mektubunu alır 

alıııı:n, yalan do•tlartndan olau bir ko· 

misere hicliscy:İ bildirmişti, konıi~r de, 

işi resmiyete d(ikerek tahkik.ata ~rişnıİş· 
sayı yunırukluyonlu .. Beı:giu., ooun se- z.ı.oo 

ti. Fa.k:ııt anKlan daha y:ı.rırp saat hile 
'>İyle kendiııe s:d<li: 

Müzik: möYo sııloo ~ 
(ŞM'.; N~ p A61nn>. 

ıteçıneden Lordun mı~usi kitibi telefonla 

f.()rcl Lithom'un öldürüldüğüllÜtbildirmiş

ti. Adamcalbz, yazıhanesinde otumrken. 
bir lru~a vurulmuştu. Önünde, bir 

kağıtta: '"niçin Polise müraaıat enini:>?., 

diye ya2llıt. idi ve im:ıa da Deaıh'ındı. 

Jıkio<i •* ocıomobil süc.catı )dm 

- Ne diye şu lıay.iuda karjı iyi tcd-

hirler alamıyorsunm? diye haiirıyvrdu. 

lkrıinı hay.uım tehlikede. Hepioıizy; ha

yatı tefılikede ... Ve o hii.li aramı.ı<la ser· 

best serbc&t dıoıi.atıyor_. 1 22 :wl 

(Soou -> 22..50 

l. W. 1-1. lltydrl eton: "Ttıc ve' 
2. w. Hnıby: V!y.rnn Otı«"l."ıJ 
d"'1 Potpuri; 
3 G. Kmmor: Clcr«l<.<r; 
4. Ot to T>obrindt Su Ol~ 
Memlclmt ı<::ı.at ıı.ynn. AJnrıs '1' 
berJorl Vf! Bon!."l.!11.r. 
Yann~~~ 
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sinemasında 
: l - Aşa~da cins ve mhktarlan ya

zılı yiyecek moorieleri pazarlıkla alı
nacaktır. 

BİBLİ YOGRAFYA . 
•.•.•.........................•• .,.. 

M.. Jıl. Vettaletlnden • f •1 ... l Brzaınlm Sa. Al fuım.. dan: -------------
Pazarlıılda <OıJ.ron> tıı.tırlıkMn ma _ ge en ı an er ı4.ooo çift kundura paurhkla müna· Memur alınacak 

mulA.tı 939 rıwdell bt.IY'llik ve tamamla- ka~ya konulmuştur. Münakasa.sı 23. ı 1. 

yacı bir taJcun seyyar cerrahi a.JAt ıııı.n- Sığır eti alınacak 942 pau.ncsi günü saat 14 te yapılacak- Devlet Demiryolları Umuıı:n Mü -

Ulus 
rta okul yardımu kitapları 
~ llıelle aylık OIRrBk ı:ıkan ve or

talebelcrt arasında büyilk btr a-
l'Ön.>n ortaokul yardımcı kttaplan 

&ene her ile aırut lem ııene ayrı ayn, 
at oın i'ilnde bir cıkmıya başlamıştır. 

Her a.yın blTlncl. onuncu ve ytrm!llcl 

ır!I c1ka.n kitaplarda. on ııiln temde 
nen Dıi.lt'lln del1'ler, eoruılann ceva.ı>

rı, t<.2.Ulmüe problem 1eı ''•·dır Orta-
talcbc!er~n1 ders zıorluklanndan 

rtaran, ve buı;rünkü mallycıt şartlAn 

ln•le on kul"U4 rılbl ucurz bir rmtıa ııa
ll.an bu nrdımcı kltaplan bütün tale

ıerımı7.e taY'SWe ederiz. 
lOtaı><;ılame l:mhmmakt.Rmr. Umumi 
"rn<-aal Yt'!'l1 J>Oltta JruıtUBU No. 452 ts

l'dur. 1n-20 ecmteenne att birinci 

İktisadi Yürüyüş 

~~:~;~:;;;:;.;:;~ 
1

1 letinln teşkilat ve faaJJyetind ta-
a~ tmak için (ziraat fevkalade ı.ayısJ) 

Yla zengtn münnerecatlı bir nüsha 
eşretmiştlr. Bu sayıda; değerli Zi

t V<-'kılllınizin "Ziraatimlzin Ka
kleristiklt>rl" ndlı çok şayanı dik
t bir maıkaleslnden baı;ka. yurdu -
U7.Un maruf blltün ziraat profesör
rhtin. mtltehassıslanmızın kıymetli 

t ve Y&.7.Ilariyle zira.ate ait birçok 
it vesikalar, rakamlar, resim ve 

?lolııır hulunmaıkta<lır. Ebedi ve 
ılll $ef1.,riınizin ziraııtle alAkalı re
mler!yle süslenmlş olan üç renkli 

;
r katıaık 4çerlslnde 100 sayfa olarak 
1tşar etmiş olan bu sayı, memleket 
raaunı tanıtan zengin bir ıiökilman 

JPŞkil etmE>ktedJr. Bütün okuyucula
tı rnı;ı:a tavsiye ederi-z. 

························· ·······--
KÜÇÜK 01$ HABERLER E 

••••••• •••••••••••• •••••••• •••• • f' e 
bU Yt>nl Delhl. 12 a.a. _ Esk1 Madnıa 

V~vekUı Gopal~ar, müeHlına:nlal' re
g 1 Clnn.ah Ue ya.pi.ığı »d ııôrilşmeden 

tesl>l nra, Hlnd1stan konırre partJSıl Llc 

tb ulla&eıbett la!tm\ete kanU' vennletir. 
şkilA ki haşveoktı bu aıubaıh mumuml vaJı1yl 

m Yaı-et et.miıftir. , 

12 a.a. _ Cenup doğu 
asifik'te müttefik kuvvetler umumi 
arargilhından bildirikliiine göre, Yeni
İne'ck ciddi kayıplara uğrı)'lln japon 

Wetlttinin kiilli kısmı Oivi'den dıp· 
1 atılmıştır. 

!.yon, 12 a.a. - 200 hasta eslrıl ta11-
hlr halita ı.r.-nd dıün aıkşam Alman

'dan Bomeeux')'fl. aoelml&ttıtr. 

Vamıft!, 12 a.a. - Mareeal Fran<"het 
_.._../l:>csııer-tn hAtUrasmı anmak lıcin 23. 

1. ta.ıımllnde BUbr)' lclıl!lse9lndıe bl.r ~ 

MILLl MUDAF AA V. 

Sandık alınacak 
.M. M. V. den: 
PazaclıJUa ( Uuron) tatıcikıw mamu
!ıl3!1 modeli bUyük ft ıamamlayıa 

ıa.-oıaı.es takım cerrahi alit sandığı ıoat.ı.n ah· 
ur. 

lieı>sıne ıahmin edilen bedel U1980 
ı.T...-~ra olup .kau teımioau ıtı47 liradır. İha· 

16-11-942 pazartesi guoü .aaı 15 ıe
. . Saruıameaı her gün koıW.s)'OOda gö

"'lebilir. lstdU.i.leri.ıı be.Ll.i gün ve saaue 
M. M. Vekileti V. Numaralı satın alma 

t komisyonwıa muracut.ları ü.z.ımdır. 
Mu (9643) '126 

Parke döşeme yaptırılacak 
te' ill. M. "u.ıı...ewııo.ın . 
~ linl .ke6ıt bOOdW Anıkara'da 

ası arke uowıı~ :ıeı 'J.7. ~ 942 cuma ııun.ü 
ll de kapalı :tartl& lhale edile -

lr. lık ıemına tı 961 .ı.ıra 88 ku.nış-
ll.lr. ~u ve şıı.rtna.me v4l proJesl 64 ku

bedeı. nıllıkal>W ine<"ıa.t dalceslnden 
Verııı.r. İat.eoklllenn lba.ledeo eo az t>lr 

ırUn <ince ineaat dairesine m!lrac-aat e

ki~deN!k eh.liYeot veelıkaaı almaları ve !ha
k lıe ailnü aeat 10 a kadar tekllr mektup-

ç .. la.r.ını M. M. V. 4 No .1u sa. Al. Kom. 
• Voeaneıert. (9692) 5776 

ar ;J, 
• ~ !ol Yular başlığı alınacak 
lÇ P': 

il~ M. M. Vekiletinelen: 
T /, e ;Beherine 120 kuruş fiyat tahmin 

,.dılen 100.000 adet saplı ip yular baş.. 
41~ ıle beherıne 4-0 kuruş fiyat tah
;:ıın edilen 50.000 adet ıp yular sapı 

5.11.1942 çarşamba gunU saat 16 
l.....lllL-....,..· te Pazarlıkla satın alınacaktır. 

· .Şartnamesi her gün konıisyonı'la 
u görülebilir Bunlardan 50.000 adet ip 
r i YUiar sapı başka talibe de ihale edi
~ ~ebili~. Yular b:'şlığının muhammen 

eelelı 120.000 !ıra olup kati temina· 
h 14.500 liraelır. Yular sapının mu -
harnrnen bedeli 20.000 lira olup kati 

...... ~rninatı '3.000 liraıiır. İsteklilerin 
t J. V ili K'Ün ve saette Ankara'ela M. M. 

aat • 3 No. Satın Alma Komisyonuna 
(a4 gelmeleri. (9832) 5915 

~ Makine ustası alınacak 
~ .,._, M. M. VekAletinden : 

İmtihanla Sivaıı sanayi taburuna 
ııl.pesyal ve ıiüz makinelerelen anlar 
bır makine ust&Rı ile iki terzi ustası 
;•Yin olunacaktır. Bunların aylık Uc.. 

j t etleri 100 er lirarlır. İmtihanlar İs -
tnhul'rla ve Ankara'ria yapılır. Ta -
ıplerln Milli MUnafaa Vekaleti le
~~zım i~le.ri dairesi reisltğine birer 
ıı ekce, ıvı hal ve honı< .. rvis ka~ıtlıırı 

e müracaatları ilrtn olunur. 
(98:57) 

Depo inşaatı 
M. M. VelcAlet.ln~n : 

5919 

I<ırıkkale <'lvannda 14951 Ura 60 ku
ru. k~tf be<lellıl 2 depo 16. 11. 942 pa· 
:..a.rteııı ııün!l saat ıı de M. M. v. 4 1'\o 
U l'\a. Al Kom da pazarhkl11 ihale edl
~ktır. tik t.C'll11natı 1121 !Lra 37 ku · 
ruş olan meaatın keelr ve eıırtname~ı 
h<>r Rün 811. Al. Kom. c1a SR kuru& m•ı· 
kabUJ ve-rtı r tııte-kllle-rln ihale ııün vn 
91\atın<te komisyona müra.-aallan. Mil

i!ıf..,.....ı_..,.'I hel)dUı veya mtmRr olnııyıı.n IAtPklller 
ihaı.e ırünürıdf"n t'!I az bh" ııiln önce As. 

"-- Unı, Md. den !'hl~ VE91ılcııuıı al· 
Dlaılea.. (9898). ~ 

2 - Parzarlığı 13-11-942 günü sıuııt 
14 te Ankara Lv. Amirliği binasın
da.ki komisyonda yapılacaktır. 

dıtı sa.tın alınacaktır. Muhammen 00- GeUbolu Merkez Sa.. Al. Kom. dııll: ur. Muhammen b«leli 167 •. \00 lira olup dlirlüğünden ' 
deli 8796 ııra olup Jcatl tr.mtnatı ll69 ıı- lhtb'ac lçlrı 80 ton Ge.ınıoiudıa ve 170 kati teminatı 192.'>0 liradır. Şartnamesi lelareınızde kurs ve ataj &örerek 

2 Film Birden 

1 - Memnu meyva 3 - 1.steklilerin belll irün ve sa
atte katl temınatlariyle birlikte ko

ra 40 kuruştur. llıalest 16. ll. 942 pa- tonu Bo)ftyırda te\17JI eı:l~lmek lflllrtll'le her gün komisyonda görülebilir. i .. ıekli- makınıst ve ~kinıst. tek.rıık bü-
ro personeli ve feu memuru yetif -

zarteet gü,nü aaa.t ıı dPC11r. Şartnamesi 2:50 ton aıtır otı pazarlıkla satın aıLına· lerin belli giin ve ı.aaue teminatlariyle tirilmek tizere lliz.um.u kadar aanat 
misyona müracaaUan. 

Cinsi Kilo 
39050 
39250 
37800 
47800 
22000 

her ırün komisyonda görüle-bilir. lstek- cak.tır. Muhammen bedcli ~-000 lira komisyona müra<.<1atları. okulu mezunu alınaca.ktır. Yapıla _ 
ıuertn belli ııün ve saatte M. M. VekA- oLup katı teminatı 25.000 Ura.dır. Evsa.t (9891) 5931 cak kabul ımtiha.nı.oda JtÖ.Sterece.kJe-

Atkın en .ırüzel romanı ... 
İhtiraaın en ateşli hikayem ••• 
Günahın en baıı elönılllrllcU 

heyecıuıulır ... 
İ.spıı.rıak; 
Pıra.sa 
Lahana 

letl 5 numaralı satın alma komisyonu- ve &artnamesi Kam. da ıı;örU.lıebmr. Pa- Ot alınacak ri muw!fa.kıyete göre sanatkAr un -
na müracaat etmeleri. (9642) 5724 zarlıkla 11uı..lesl 25. ıı. 942 carııambe. ırtl. vaniyle ayda yiı.z !ıraya kadar ücret 

Patates Cerrahı alet alınacak 
1200 M. M. V. den: 

Kuru soğan 
Havu~ 
Armut 4500 Pazarlıkla komisyonda mevcut şart 
Elma 6700 lııc ve listesine gfüe (80) kalem cerrahi 
Tavuk eti 1550 alet satın alınacaktır. Hep..Ine tahmin 
Limon (adet> 
Balık 

14400 edilen hecleli 8745 lira 10 kuru~ olup ka-
2500 ti teminatı 1312 liradır. İhalesi 18-11-942 

Domates 
Taze fMulye 
Patlı<· an 

6000 ~ıu~mha gi.inü saat 1.S teclir. Şartname 
5400 

\•e füıe~i her gÜn komiwonda ı.;orülehi-
Taze üzüm 
Sannısak 

4500 i 
4400 ,lir. ,aeklilerin kati tl'llliMılariyle bir . 

175 likte M. M. Vekaleti V nwnaralı saıın 
Sirke 75 alma komisyonuna müracaatları. 
Kavun 15500 (9727) 5819 
YeTI'!lmaın 
Süt 

40
50° Hizar tezgahı alınacak 51. 

Yoğurt 7500 M M. Vek/lletindf"n : 
Pekmez 400 Tomruldardıın nıııhtclif ça.plnrila 
Tahin 200 kereste imali için yenı veynhııt ıı.z 

1200 kıılla.nılmış hizar tezglUıı (kMrnk) Hindi eti 
Kaşar pı>ynim 
Yumurta Cool"f:) 

500 satrn nlın:u·nktır. Loknmohillı veya-
5000 hut molörlıı olnhilecl'ği gihi motor-

Salca 
Tereyağı 

1500 sıı7. olarak ) alnız tezıı:ıilı da olahilir. 
130 F.lincle tıu nevi ınakhrsi olup sat -

Taze bamya 
Karnebaha.r 
Portakal 
Kabak 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Nane 
Maydanoz 
Kerevi'Z 

600 mak İ~tiycnlerin Ankara veva İstıı.n-
250000 bul'claki Milli ~uclnhR Vekaleti sıı.-

(adet) t l k 
500 ın 11 ma omisvonlarına miirncant 

etmeleri. • (9376) 55"9 250 
250 Pavyon yaptırılacak 

(ilf>met> 550 M. M. V<'lklılctlnden : 
(demet) 1150 397.124 lira 85 kuruş k<'<Slt oede!ll 

400 Kücük Yozı;-at ve Kırıkkale'de 21 cırt 
(9865) 5888 ev ve üc pavyon lnsa 161 26 ll. 942 

Kuru incir, sığır eti ve Persemt>c ıunü saat 16 da kapaıı zart 

don yağı ahnacaJ~ ~ la eksilt.meye korıUlm\litUr. lstc-klJler • 
M.M.V. ı. No. Sa. Al. Kom.dan : den Yllksek mühc-nclts ve mimar olmı. 
1) ~ağıda cinsleri yazılı yiyecek yanlar Askeri Fabrlka1'ara müracaat , 

mandeleri pazarlıkla satın alınacak.. der<"k <"hllyct vesık.11.<<1 almaları IJ.lt tem. 
trr natı 19634 lira 99 kuruı;tur. Proje ve 

2) Pazarlığı 14-11·1942 gilnti eaa.t ken~rnrunesl 19 lira 86 kuruş tx-d.-1 mu· 
ıo da Ankara Lv. Amlrliğ"i binasın - kabili rAsker1 Fabrl'k.alnc1an Vl'rlllr. TR· 
ılaki komisyonna yapılacaktır. teklilerln ihale günil saat 15 e ı:ndar 

3) İsteklilerin helli gtin ve saatte tekli! mc-ktuplannı M. M. v. 4 No lu 
kati teminatlariyle komisyona mü - Sa. Al. Kom. na venneı~ı <9613) 5774 
raca atlan. 

Cinsi 
Kuru incir 
Sığır eti 
Don yatı (9863) 58R6 

Elektrikçi alınacak 
M. M. V. den : 
M. M. Vekileti için elektrikçi alına· 

caktır. İsteklilerin 20·11·942 tarihine ka· 
d:ır M. M. Vekaleti Daire Müdürlüğüne 
~ağıda yazılı vesaikle birlikte müracaat· 
ları ilan olunur. 

l - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlikle ilgili olmamak, 
3 - Bonscn;s, 
4 - Doğruluk klğıdı, 
5 - Sıhhat kiğıdt. 
6 - Aşı kiğıdı, 
7 - Fen ve sanatta imtihan yapılacak 

ve imtihan nt'tice5İne göre ~ tahsisi. 
8 - Ücret miktarı 52 ili 75 liradır. 

(9693) 5722 

Ecza alınacak 

M. M. V. deo: 
Pazarhklt qağıda dm - mlktwı ya. 

zıh 8 kalem muhtelif nevi ecza ..ım.ak
tıt:'. Her kalem ec:za ıııyrı ayn ihale edile
btlıir. Hepsine tahmin edilen bedel 9625 
lira olup ka1li reminatı 1443 lira 75 ku· 
ruştur. ihalesi 20. 11. 942 cuma gunu 
saat 15 tedk Şartnamesi her gün komis· 
)'Ollda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatre M. M. Vekileti 5 numaralı sa· 
tın alma komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Miktarı 

Rivanol 7 kilo 
Ampul Alcaprin 200 kutu 
Aksonj 50 kilo 
Keten tohumu 100 kilo 
Soda adi ıoo kilo 
Asitfcnik kıri~ize 300 kilo 
Pudru nuva mmik 50 kilo 
Ekstra dö belladon 200 kilo 

(9899) 5923 

Askı yaptırılacak 

M. M. V. deo: 
AnJcara·da bulunan hi1' birliğe ait kış

lalarda erat yaıtaık takımlarının havalan· 
dırılma..'1 için yaptırılacak ahşap l.5k1lık· 
tarın imaliyesi pazarhkla ihale edilecek· 
tir. 
K~f bedeli 108 lira 3 ~ ve katı 

teminatı da 16 lira elit kuruştur. Pu.ar· 
lığı 19. 11. 942 giinü saat 9.30 da M. M. 
V. 4 No.!u Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Keşif her gün komisyonda ııörülehilir. 
İstddilerin heW .ı;ıün ve saatte kati te
minatlariyle birlikı,e komisyonda hazır 
bulunmaları. 

(9860) 5918 

Dikre yağı alınacak 
M. M. V. den: 
Beher kilosuna 140 kuruş fiyat tafı· 

min edilen 2 ton diıkre yağının 5. ıı. 942 
ıarihindeki eksiltmesine İstekli çıkmadı
ğından on gün uzatılarak 16. 11. 942 
pazartesi giınü saat 11 de tekrar eksıltme
ye konulmuştur. Müteahhit namı hesabı· 
na bu iki ıon dikre yağını vermek isti· 
yenlerin 210 liralık ilk teınioatlariyle 
Oirlikte eksiltme gün ve saatinde M. M . 
V. 2 No.kı satın alma komisyonuna gel-
meleri. (9818) 5914 

İpliği verilmek şartiyle 
çorap yaptırılacak 

M. M. V. den: 
Beher çiftine 20 Kr. yapma ücreti 

tahmin edilen 50.000 çlft i:pHk çorap 
Ciplıği ciheti askeriye tarafından ve
rilmek surt>tiyle pazarlıkla yaptırıla
caktır. Pazarlık 21-11-942 cumartesi 
günü saat 11 de Ankara'da M.M. V. 
3 No. satın alma komisyonunda ya
pılac:ıktır. Şartrwı.m<.'Si her gün ko -
mlsyon<la görillebiUr. Muhammen 
beeleli 10.000 lira olup katı tl'minatı 
1500 liradır. Isteklllerlıı bE'lll gün ve 
saatte komil;yonda bulunmalan. 

(9897) 5925 

Pencere tamiratı 
M. M. V. den: 
Ankara'da bulunan bir birlik ba

rakalanna ait koA°UŞ pencereleri bü
tün malzeme dahil yağlı boyasız 
pervazdan pervaza ölçülerek yerine 
takılacaktır. Iş cemaın 50 metre ka
relik olup keşif bedeli 920 Ura ve ka
tı teminatı 138 liradır. 

Pazarlık suretiyle ihalesi 19-11-942 
günü saat 10 da M. M. V. 4 No. lı 
Sa. AJ . Ko. da yaıpılııc&ktır. Keşfi 
her ~n komisyonda görülf'billr. İs
teklilerin bıolll gün ve saatte katı te
m.l.na.tlarlyle birlikte komisyonda bu-
lunmalara. <98.17l. wıa 

Tutya alınacak 
.l\L M.. 1/. Sa. Al. Koın.d&.tı • 
Beh.,r kılosuna 150 ıı.uru.ı; ı..aıunın edl· 

•t'I\ 450 Ilı\. 500 ton sat tutya 18·11·194'1 
carııamba gunu saıı.t 14 te pazarlıkla 11a· 
tın alınacaktır. Yaoancı m~mleket maıı 

olup CU lstant>ul partiler naıınde tes

lim edllecı.ık ve tamamına ıallp çıkmadı· 
&ı ta.k.dl.rde pa.rcaıara da bolüncblllr. 
Şartnamesı tıe-r ı:ün komtııyonda ıoriı . 
ltıblllr. Katı teminatı 10000 ııradır. Ta-
llplerin mezkQr 1'iın ve saatte M.M.V. ~ 

No.lı Satın Alma Ke>rnl6yonuna müracaat 
la.rı. l9548ı 5670 

Tutya alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen tıedell 34.500 11..ra olan 

{:50) ton tut.ya müteahhit namı hesabı· 
M 20. ıı. 942 cuma gün!l saat 15 re a· 
cık ek.~lltme ile SRtın alınacaktır. Şart· 
namesi her ırün konı1syonda ırörü!Pblllr 
llk teminatı 5175 liradır. Taliplerin me-z· 
kQr ııün ve saatte M.M.V. 2 No.Iu Sıt 

AL Ko. nuna müracaatları. 
(9420) 

Baraka yaptırılacak 
M. M . V ekaletinden : 
.Muayyen giln ve saatte verilen fi

yat J116kamca pahalı ı;:·orülen 100 adet 
portatif ahşap baraka tekrar pazar -
lıkla ihaleye konulmuııtur. Keşif be. 
deli 474000 lira olup ilk teminatı 
22710 liradır. Pazarlığı 17-11-1942 
salı günli saat 14 te M. M. V . 4 No.lı 
Sıa. Al. Kom.<la yapılacaktır. Keşif, 
proje, ııartname ve sair evrakı 23 li
ra 89 kuruş mukabilincle Ankara'da 
inşaat dairesinıien İzmir'de milstalı
kem mevki komutanhğınnan, İstan ~ 
bul'ela askeri mıntaka komuttınlığın. 
nan alınabilir. İsteklilerin ihale ~n 
ve saatinde komisyonda bulunmalnn. 

(9861) 5917 

Ankara İnhisarlar Baş Md. . 
Sandık alınacak 

İnhisarlar Ankara Ba.şmüıiürlü-
ğünelt>n: 

Nümune ve şartnrunl's.i mucibince 
10000 adet bira sanıiığı müteahhit 
nam ve hesabına pazarlıkla mlibayaa 
edilecektir. Pazarlık 17-11-942 salı 
günü saııı.t 10,30 da İnhisarlar Kaba
taş satın alma komisyonunela yapıla
caktır. Taliplerin aynı giln ve saatte 
mezkilr komisyonda hr17.1r bulunma
ları lüzumu ilan olunur. C9876) 

5876 

Okullar 

Stajiyer memur alınarak 

Ankara Bölge Sanat Okulu Müdür • 
lüğünden : 

l - Gerek ~enişlemekte bulunan 
mevcut sanat cıkullanmı:ıın ve gerekse 
yeniden açılacak olanların mutıa.~ip ve 
idare memurlarına olacak ihtiyaçlarını 
karşılıyabi1mck üzere, her bakımdan bu 
iJ!ere elverişli elemanlar okulumu7.<la 
yetiştirilmek üzere (tercihan askerlik 
hizmetlerini yapmış olanlar) dan orta 
okul mezunları alınacaktır. 

2 - Şimililik okulumuzda yetişıiri-1· 
mek üzere namzet olarak adınacakların 
staj müddetleri hitam bulduktan sonra 
Maarif Vekilliği tarafından hcrhaıı~Yİ bh 
yerdeki okula tayin edileceklerdir. 

3 - İMeklilerin vesaikiyle birlikte ve 
bir dilekçe ile okulumuz Müdürlüğüne 
müracaatlan Han o lunur. (9616> 5634 

Milli Korunma M. U. 

Mahkumiyet ilanı 
Arııkanı. Milli .Koruaıma M. U. lılQ>J;:ı. 

<km : 
Kameııtz elkmek llfttmaık ıı.Ull'E!'tb'J.e MU

ıı Korunma K. rıe. muhalett!'tten suciu 
Ankara'da Kanaat turununı:lıa tezgtıh

t.ar ve Muıkaddem maıha.J!lee:I EA'rabucak 
80kıaık 14 No. lıu evde oturan Kıemal'b'e
run Hapanoz Kehrek koyünden Bekir 
Sıtıkı otlıu 325 doıt. AH Ertıü.rk hakkın

da Ankara MUll Koruınma ıruıhkeme -
amde yapılan d'Unl6mada şuçu ııa.b~t 

olduR-Wlde.n MU11 Konınmıı K. tnın 21 
tnct maddesi cle!Aletı.yle M-2 ve 68 ve 
T. C. K. Il'WI 76 ıncı madıdeler.I muoı -
b~ !50 lira ae-ır para oozastıyle mah
kQmloretl!ıM> ve hüküım hülAMBlnın maıı
ratı mahkQma att o>mııık üzere lll\nına 

ı1ıMr ver1leııı 23. 10. 942 tarlhl4 kamrın 
~.. ...... ~l. 

nü sa.:ı.t 16 dııı. merkez Sa. Al. Kom. dııı. Erzurum Sa. Al. Kom. dan: verilecektir. 
Tel be.lyal1 olmak şarıiyle 2000 ton Bir senelik staj müeldetini muvaf-

ARTİSTLER 

Barbara Stanwyck 
Henry Fonda 

yapılacııJ<tır. Talip olanların bellıl gün 
~ ııaaıttc tE'mlnatıariyle bldlkte komlS· 
yona mllracaaUan. 

{9811) 5861 

Kuru ot alınacak 
İnebolu As . .sa. Al. Ko. druı: 

kadar ot pazarlıkla münaka'a>'ll çıkarıl· fa.kıyetk bitirenler tescil edilir ve 
mışur. Tahmin bftldi 200.000 lira olup miiıeakıp kurslardaki cmuvaffakı -
kati teminaa 22.500 liradır. Münalca5ası yetlerine göre merkez, atölye ve ık-
24. ıı. 942 salı giinii saat 14 te yapıla· po teknık kanrosu dahilinde terfi e.. 
c-M<tır. 'iO tondan aşaJlı olmamak şarıiyle elerler). 

2 - Hüsar aşkı 
A.şk ve rllyR memlekttl olan 

MacariRta:ı'<la çevrilen 
müziğin neşeRi, hayatın 

esntriyle silslPnen hliyük film 
A YRICA 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilE'bilir. Aranılan şartlırar şunlarclır : 
lne-bolu teslimi 120 ton saman ve 180 

ton kunı ot açık ef!slltrne yolu ile alı
nacaktır. samıının b<>her kl!O!>Unım mu· 
hrunmm bed<'l1 12 kuru.s 50 santl:n o -
tun 15 kuruştur. Fll<Rlltme 19-11-942 ta
rihinde 1nebolu"da yapılacaktır. 

Sartoame..i her gün Kom. da ~örülehilir. 1) Sanat okulu mezunu olmak 
İsıeCclilerin hclli giin ve saaıte teminaı- :.!) Askerliğim yapmış bulunmak 
tariyle Kom. na müracaatları. 3) Yaşt otuzu geçmemi.ş olmak 

4) Ecnebi ile evli olnııı.mak 
<9895) '\927 Talipler bir rlilekçe ile 30-11-1942 Deniz Cana varları 

Seanslar 
Süt alınacak tarlhırıe kadar İstanbul, Haydarpaşa, 

Sirkeci) İzmir, Balıkesir, A nkara, 
Kayseri, Ariana, Malatya, Eskışehir, 
Afyon ve Erzurum'rla işletme mü -
dlırltiklerine mliracaııt edl"reklerelir. 

(9576) 5591 

Er fotini alınacak 
Ralıke-slr As. Sa.. Al. Korn. dan: 
Rehe.r cırtıne 13 Ura rıyat t.ahmln e

dlle-n 8.000 c-ın er kundurası pazarllkh 
e-kffllt.nwye konmuştur. Pazarlığı 16. 11. 

942 ı>a7.artt'$1 ııünü rn da Kn m da yapı
l araktır. TemLnatı 12900 tıradır. Ev.oar 
ve şerııiıt mühUrlü nümun<'Sinl gönnek 
LsUyl!'Iller her ır\in 1Jıllpleı11n belli ı;rilnoe 
l>elll saatte komisyona mliracaatlı!n. 

(9771) 5854 

Kuru ot alınacak 
As. Poıs. 5201 Sa Al. Kom dan : 

DrvrE>k 
Çaycuma'öa tf'ftllm edllmPk .snrtlvJe 

M.noo kilo kuru t>Alyalı ı;>t kRpalı zarr 
usulü ile ek~ll1ml'Y<' konmuştur BAiya· 
h kuru otun muhammPn l>ed<"ll 12 ku
ruş 50 ı<nntlnı. Tutarı 7::?00 ııra ll'k tcm1· 
nRtı 540 Uradır. !halCS'! 2R Jı !'142 per-
ı;ımıl><' ıntnü Raa.t 11 de Konı ÖR yapılr. 

Esklşeohir Ha.va Satın Alma Ko
mJ!!:yon undan: 

Fahrika. lhtiya<"l içi:n 7 ayhk 15000 
kilo süt kar.alı 7.arf usulii ile satın 
alınacaktır. Evsaf ve şarUerı d~hilın
elP. günlük ihtiyaca g'ÖN." VP.rilmek ü
zere: 

thalf'SI: 19-11-912 Jlerşemhı> glinü 
sant 15 te EsklşPh·r Hv. Satın alnıa 
komisyonunda y:ı.pıl!K'aktır 

Ilk tE>mımıtı 501\ lira 25 kuruştur. 
!stcklllcrln fhıı.leden bir saat evvt"!-l 
tl'minatl:ın havı teklif mektuplannı 
bE'lll gün ve ~aattP sözü t:PÇPn ko
misyona vPrmel<'ri !IAn olunur. 

(98781 5938 

Buğday öğüttürülecek 
Uşak As. S:ı. Al. Ko. dan: j 
Birl kler · ihtiyll.<'ı içi'!l komisyonda 

mPvrut •Rr1n11m"sİnC' göre 2400 sayılı 
k:ınunun 46 madciı><;inin M fıkrr..-;ınn 
görP 200 ton buğelay fabrlkacla ;ıcele 
öğ(itüll'\'Cktlr. Pazarlık 16-11-942 gü
nü saat 15 te Sa. Al. Ko. ela yıııpıla-
c-aktır. <9888> 5933 

cıı.ktır. Şartname ve evsaf hE'T ıtün Konı Kavurma alınacak 
da gorlil~lllr. tstl'!klllerln bell1 günde Erzurunı As. sa. AL Ko. dan: 
te91ılt edilen saattc"!l blr sa.ııt evvel teok· 5() ton koyun l't.ı kavurması ı>azar-
ıır me>ktuplarını Kom. na verrnl$ olma- !ıkla münakasaya c.kanlmı~tır. Talı· 
ları. (96'>1!) 5749 mln be<leli 150.000 ı:ra olup kati tl'· 

mlnau 17500 liradır. Milnahıı.c:ası 21-
Sığır eti alınacak ıı-1942 paza.ı1Psi gunü sant 14,ao d:ı 

Topkapı As. Pos. 350 Sa. Al. Ko. yapıla<"nktır. Şartıınml'!Si her gil~ 
dan : Ko. da gör!llebilir. Iırteklllerın bl'llı 

giln ve saaıte t('m!natlarlyle komls-
fürliklerimiz ihtiyacı için 1 pa.rıi 75 yona müracaatları 19893) 5929 

er ton ve 3 parti 50 şer ton o!ınak i.iıe-
re cernan 5 partide 200 r.on .. &ı: c-ti ıııa· Kavurma alınacak 
zarlıkla alınacaktır. İhaleleri 2;.ıı.94:? Amıı..«ya As. Sa.. Al. Ko. ıian: 
pazartesi ji:iinü saat 15 tc ya.rılacıı.\•ır. Behı>:' klilosuna ııo kuruş fiyat 
Taliplerin tayin olunan iamıvv.:h temi 1 t'\hlT'Jn edilen :>O ton kavurn;ıanın 

. . . . ·· 1 ko.pıılı zarfla l'!ks!ltmE>si 27-11-942 cu-natl.ır1ylc hırlıkte konu~yona mı:trac~at· .. ü t 
15 

t Amııs"a Sa Al 
1 ( 9 74) 590.,. m ~un sna e "' . · · 
arı. R ·• Ko rin yapılac-n.ktır. Muhıımmen bP· 

Saman alınacak elcli rı3000 lira olup llk teminat 4725 
As. Pcıı;. 5201 sa. Al. .Kom. dan llra<lır. Şartnamesi komis;-.·ondadır. 

Devrek İsteklilerin helll günde saat 14 de 

Zonıtuldak'ta tt~llm edtlmPk sartjyle 
25.000 kilo balya saman kapalı zart u
sulü ile E'kslJtmeye konulmuştur. &ima
nın muhamml'Tl bed<'ll 9 kuru.s 50 san
tim. Tutan 2.~750 Ura llk wmınatı 1781 

lira 25 kuruş ihalff!I 26. 11. 942 per -
ıwmbE' ırtıno!I 811.aıt 11 de Kom. dR yapı

lacaktır. Şartııame ve evııat her ırün 
Kom. .ııı görülehlllf". tsteclll~ln belli 
günde ihale saatl!llden bir saat evvel 
tdll1f mQk.tuplannı Kom. na vermeleri. 

(0067) 5750 

O dun ahnacak 
Erzurum Sn.. Al. Ko. dan: 
ı - 500 ton meı;e oounu acık Mınlt

me Slll"("l.l:Yle mU11ake6:1\Yfl konwmuştur. 
Tllhmtnıl 32500 lira teminatı 24.'\8 lira
rlır. MünakaAABl 17-11·942 sah gUnü !18.• 

11t 15 ttı ya1>1lacııkUr. Şartruırnes1 her 
ııün ko. da görülür. lste-klll<'rln lx'lll 
eün ve saatte tf'l'Ylınatıarlyle blırllkte ko 
na müracaatlan. 

{9491) 5493 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Garnizon Sa. Al. Ko. dan: 
Geyikli birlikleri ihıiyacı için alı_~: 

cak olan 40 ton sıjır etine ihale jtlWU 

kapalı zarf uo;ulü ile talihi çıkmadığın -
dan ııi.ra.r alınacaktır. Paz.arltğı 19.1 J.942 
perşembe giinü saat l1 de gamiwn Sa. 
Al. Ko. da >'aptlacaktı.r. Muhammen ~ • 
deli 40.000 lira, kati teminatı 6.000 lır~· 
dır. Evsaf ve şartları her ı:ün Ko. da ıt<>
rülehilir. t~ıeklilerin ihale günü ve saa· 
tinde Ko. da bulunmalan. (9773) 585' 

Koyun eti kavurması· 
alınacak 

Erzincan As. Sa. Al. Kom.elan : 
YUzc\e 40-&o nisbetinde y.ığlı ke -

miksiz koyun eti kavurmasına kapa
lı zarf usuliyle talip çıkmadığından 
bir ay müılcietle pazarlığa kooulnıu.ş· 
tur. Pazarlık pazartesi, çarşıam~a, 
cuma günleri öğleden sonra olup ılk 
pazarlık günU 18-11-1942 çarşamba 
glinti saat 14 te Erzincan Sa. Al. 
Kom.ela yapılacaktır. Kilosutl'll tah
min eılilen fiyat 274 ku.nı.ş olup mu
vakk:ıt teminatı 8114 lıra<lır. f?:art -
namesi her giin komisyonda gorllle· 
bilir. İsteklil.-rin beJli gün ve .saatte 
teminatlariyle birlikte komısyoı•ıı. 
miiraca.atloarı. (9886) 6434 

Sebze alınacak 
Samsun As. Sa. Al. Kom.ilan : 

kadar t.:-klif mektuplarını komisyona 
vermiş olmaları. <9869) 5921 

Kundura alınacak 
K~r1 AI<. Sa. Al Kom. dan; 
cırtme 11 11.ra 90 kuru.s uııımın (.'(!i

len 20.000 cın €'!" lru'!ldurası vel<Ale-t 
nam ve hesabına pa7.arlıkln alınaraktır 
M~unun tU'l.an 288.l'l(~J ltra kaU t.e-

mmtı 26.300 l ıwhr. 20.000 çift bir ta. 
Mlbe 1hare edtleıbill'<."P.A'! ıtibl 5000 d1t ten 
Na~ olmama:k üzere ayn RYM ta?!p -

Jıere de ihale l'd1le<'( k1.1ır. ttıa lesi 20. 11. 
942 cuma ır(lınü saat 15 te Mnt .sa. Al. 
Kom. dıı. yaıpı J.ııcııılrtır. Evfın r w. ""1'fl ıtı 
her ı;:ün Kom. da gor\lleblllır. lstc-klltle
"*' 1*ltl gtın ve saaUe Kom. ne. milra-
<'8.atlll.M. (9890) 5932 

Devlet Orman işletmesi 

Çam ve köknar tomruğu 
satılacak 

' 

Devlet Omıan 1 şlet.meJerl .Kara h'llk 
Revlır Amtrli~nck'n: 

ı - Kıı.rabük devlet omıan tııletmesl 
re-vlı" tunl'l'ıtfclne bağlı Yerıltıan bi>lgcııl 

{"IT!Valln<k"n olup Meızg"ler deposunda lıı

tırıe mevcut 1330 arlede mıJRdll 3Jö met
re mll<lıp 484 d<.'61meu-e mlk.'lp çam ve 
1740 adede muadil 386 metrı> m kAp RO!J 
d~lm*'Lre mlll<Ap köknar tomnıklan acık 
art.ımıa suı"("tlyle satışa Ç'lkanlrnışlır. 

2 - Acık .ırtırma 20. ıı. 942 tan· 
hine mstlıyan MJma güıril saat 14 it? 
Kıı.rahilk devlet orman tıılet.mesl revir 
Am lrltA'I blnruıındıa tA>plana<'a'k ola:ı ko
m lsyon huzuruooa icra edilecektir. 

8 - hıbu cam tomruktannm beher 
metre m kAbımn muhRmm<m hl'Odell 30 

ararlan ve köknar tomruklarının behe-r 
m<•tre mlkAbının muhAmmM'l bedel1 28 
llrarlan olur tf"llllnat akç<'tll yüz(le 7,5 
kurwı hC!<abl~le tutan l!'i25 lh"ıl.<lır. 

4 - nu l6e alt aÇ'lk artııma ııartna· 
m<'frt Ankara•da orm11n umum mUdürlO· 
A"ü ne zonınıldak cevlrııP müdürltııtiınde 
ve Karabük revlt" A.mlrll~nde gorül!"bl· 
11ır. 

~ - tırtekllleorkı ıtıaıe ırtınünrle t('!Jll· 
nnıt akÇ>Plerly!e o:ı: ıc·,e Tt?\.r tımlrl4· 

ı'tlne mür11aca.t E>tmPl!"rt Hlzumu 1:1lın olu. 
nur. <1244) 62 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

T amirat yaptırılacak 
Vaık.ıfLa.r Umum M.lldürlıüğü'lldıeın : 

Kestr beıdıel4 

Lirtı. Kr. 
198.82 Anadolu A;lfınm artkaı!llnda · 

ki kıüçUik binada yapıJ,ıu:ak 

165.00 
oetLtlıl tamlmt. 
Akşam Kız S.-uıe.t Olmhı htnn· 
ııı kalorifer t.es1811Lırun tamı

nı. 

Dilek~eye sarih adres yazılacak 
aşaıtırlaki evrak illştirilecektir ı 

1) Mektep nlploması 
2) Doğruluk kağıdı 
3) Aşı kAğııiı 
4) Askerlik rlurumunu bildiren v e

sika ve nUfus cüzci"anı 
5) Diğer bonservi11lerl 
Müsabaka imtihanları Ankara'cla 

yapılacaktır. Şeraiti haiz olanların 
Ankara'ya karlar .se}l6hatle:-ı tP.min e. 
dil<'<'ek v.- imtihıııı gilnlı l!cireslerine 
bilılirilecektir. (9697) 5782 

Karton bit üme alınacak 
D. D Yollan Umum Mı.idurlUğtin· 

den· 
Muhaınmen hecleli •;ı 110 (elli hir bin 

;•u.z ~-irmi) iira olan 1600 rulo talcrihcn 
· , ~aııorı h ıum• '.:ı.11.\141 pa· 

ıarıcsi günu saat ı 5.30 da kapalı zarf 
~ı•ulu ılc Ankara'da idare binasında top
.anan mcrl<ez dvkuzuncu komi5yonwıca 
'·" ı ıı aıına,ako.r 

Hu ı,e prmel.. i~tiyeolerin 3806 (~ 
nin sekiz yı.i a.lııj ıniık muvakkat te • 
minaı ile kl\nunun u.. u c-mii vesılcaları 
~e tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
adı ~~en .komi~yon reislıı(inc vermeleri 
!izım<lır. 

~nameler bi1" lir. mukabilinde An· 
~ra ve Hay<iarpaşa vezoeleri.ode ııedarik 
edilebilir. (9594) 5714 

T esisat yaptırılacak 
D.D.Y, Umum MU<tılrl.Utun.den: 

!>evlet ~1.r.Yollan ycn.ı umuınt lda· 
re hll\aBI &aal., te.eton ve ~ürenin an. 
kastre leı;ısatın.ıln.ld ııokaa.nlar muteah· 
hLt nam ve hesabına acik elaıUtml!\j'e 

konmuştur. 

1 - Bu loln 
(2817,50) 11.radıt'. 

2 - ısı ek 11 lerkı btı ıee ait tartııame 
ve 911.fr evnı.k1 ANc&m'de D.D. Yollan 
Yol DaAıl"(>fllınde göreblllrl-er. 

3 - Eksiltme ZT. ıı. 942 tultılrı~ 

("uma giınU ııaat (16) da Ankara'da D. 

D. Yollan Yol DalrC'lllnde toı>J.anacak 

14.30 _ 17.30 da 

Memnu Meyva 
16 - 19 cia 

Hüsar Aşkı 
21 de 

Deniz Cana varları 
- ve -

Memnu Meyva 
Telefon: 6294 ... 

MAARİF VEK1LLiG1 

Atölye binası inşaatı 
Maarit Vekilllğınden: 
ı - Ankanı Bölıı;<' Sanat Okulu 

demır atelyE'SI binası inşaatı <elek
trik tesisatı hariç> kapalı zarl usu
lü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu inşaatın keşi! 
246958 Jlra 60 kuruştur. 

bed~ll 

3 - Eksiltme. 20-XT-1942 cuıva 
günü saat 15 te. Ankara'da Bilyük 
Evkaf Arıartma.nındaıki Mesleki ve 
Teknt.k ÖğTetlm Milst('Şarlıı?ında 
toplanaea.k Vekillik İhale Koml.syo -
nunrla yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata alt proje ve şart
nar..eler, 12 lira 35 kuruş mukabilin
de Vekillik Yapı İşleri Müdürlüğün -
den alınaornr. 

5 - Bu inşaat lçln lüzumlu olan 
ciml!'nto ve demir Vekillikçc temin 
olunacaktır. 

6 - Eksiltmeye gi-rebllmek l~n. 
R) 13597 llnl 9..l kuruftan ibaret 

olan muvakkat tE>mlnatın, 2490 sayı
lı ka.nun hilkümlt.>rl elahlllnde veril
mesi, 

b> En az <150.00()) 11.Mhk: benzeri 
in.şAlltın taahhüt OOlıldiğinf' ve taah
hüellln ifa olunduğuna dair vesika 
ıı;österllmesi, 

cl İhale tarihinden ™: gün evv~ 
<tatil günleri har~> Nafta Veok 111-
ğinden a.hnmıı ehl:ly4"t veısiıkaısuıın 
i bra:ı: t>dil mesi. 

d) 1942 !W'fleftne alt tk'aret oda
sından vf'Sika alınmış olması şarttır. 

7 - İstekllleriııı, tekll:f mektupla
n.m lhale günU olan 20-XI-1942 cu
ma günü ~t 14 e kadar komisyo
na vermiş veya göndermiş olmalan 
lAzımdır. Poııtada vuku bulacak gl!
cikmeler kabul edıilmeo:J'~ <9506) 5631 

m~ez bLrlncı komlay<ırıunca yaıııl1;1cak-

tır. A tölye inşaatı 
4 - Elk.st.M:mEO"e ırtretııHm«< 1cllı 19- Maarif V eklüetinden : 

tekltlerin teklif ~lan ile tııırltkte 1 - Ankara Bölge Sanat Oku1'1 
qatıda yazılı tmılrı&t " Ye&e.lkl aJllW 1 elektrik atölyesi biııe.sı i~aah (elek. 
ırtın SAıı.t nı>ı e ka.-tar ltomlll!Y'lft reoLs- İ trlk tes~tı hariç) kapalı zarf usu-
1\tllK! vermele-rl lAzı:mdır. l liyle vahirli fiyat esası lizuinden e&. 

a) ,212 ı l1rahk muvakkat t«nln.ıt, siltmeye ko~ulmuştur. . • 
2 - Bu ın§aatın tıı.hmın edilea 

M 2490 111\Yıh kanunurı tayin e-ttıı:tt keşif bedeli, (492.156) lıra 76 ku • 
vM14CRlar 11e bu isi ~tı~e ru§lur. 
rınır netse. <9'M7) 5RS1. 3 - Eksiltme 30-11-1942 pazanell 

Motör J eneratör 
alınacak 

gi.lnü saat ıs te Ankara'ıla büyük Ev
kaf apartımanııı<laki Mesleki ve Tek
nik Öğretim Müsteşarlıı:tınna toplana 
ea.k Vekillik ihale komi.ııyonunda y .. 

D. D. YoJ.ıan Umum M!lıdürJGtün • ptlacaktır. 

M.n : 4 - Bu infaata ait proje ve §lll't.. 
Muham.mt>n bOOe-H {84.MO) lira olaıı nameler, (24) lira (C50) lnıruş muka -

8 adt>t 5 kilovatlık ve 2 ad~ 1n kilovat bilinde V ekillik Yapı. İşleri Mtidür. 
lık motor - Jeneratör ırrubU 28. 12. 942 lilğtind"n alıuıı.bilir. 
carıııımba '1Unü s11at 1:5.30 dA kapalı zart 5 - Bu inıııaat için Hlzumlu ole 
usulll ile Anknra·ııa idare blne..ııındıt demir ve çimento V ekillikç.e teıma 
toplanan merkez 9 uncu kom~ca olunacaktır. 
satın alınarııl<tır. 6 - Ekailuneye ı;riceblhneit )da ı 

a) 23486 lır& 27 kuruıtaıı ibarft 
Bu ~ Rlmıek ll!lt1ymlErin <2·1110> :ıı- muvakkat temlnatm, 2490 sayrlı Jdı.. 

rıı.lık muvakkat temlna.t ile kamıTHJn ta- nun hillı.ümlen dahilinde verilınit oL 
ylıı ettltl v~lkalan ve tekllflf'rlnl &Y· m86ı, 

nı gün ve saat 14 30 a kadar am ll'l!(Cll b) En az (300.000) l'irahlc benzeri 
komisyon retıılltlne venrıeleri IA7.ım • inşaatın tcahhüt edildiğine ye ~ 
d&r. 

Şartnameleır parasız ola'l"Mc: Ankara· 
c1a mn.lzf'me dalreııln<len, H. Paşa'da t~ 
llE'll!lm ve sevk eenıtlnden temin olu -
nur. {9477) 5718 

hUclUn l.fa olunelutuna dair veaiıka 
gösterilmesi, 

c) İhale talihinden 3 KtMı enıel 
(tatil &'unlerı hariç) Nafıa V ekilli .. 
ğlnelen alınmış ehliyet vesika.sıma 
ibraz enilmesi, 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. d) 1942 senesine ait. tlctu-.-t oda• 
sınelan vesika a.lınm.ı.ıı ohn.aaı. l8l"t • 

Memur alınacak 

Sıhhat ve lçtimaJ M.uavenec Vekile
tindcn : 

Vekalet Merkez ve müessesatında 
münhal hulunan kiriplikler için 3656 U· 

yılı kanun mucibince 20-§0fttc,rin-942 
rıuna günü müsabaka imtihanı açılaca -
ğından Utlip olanların bu tarihe kadar 
memurin kanununun 4 üodi maddesine 
göre icaheden evrakı müshitelerini ve as· 
kerlrk vuiyeılerini 1tösterir vesikalarını 
bir ~idaya bağlıyarak VeUlyeıe müra· 
caat etmeleri ve mezklır tarihte saat 9, '5 
ta Vek:\lette hazır bulunmaları ilan olu· 
nur. (9801) 5848 

Çeşitli yiyecek alınacak 

Ankara Numune Ha.sıanesi &ştabipli· 
Şıin<le-ıı: 

Gnsi 

tır. 

7 - İsteklilerin, teklif mektupla • 
rını ihale gilnü olan 30-11-1942 ıı-. 
zartesi gtlnil Ballt 14 e ka<lar komla • 
yona verilmiş veya göndcrilmİ§ ol • 
maları !Azımdır. Postada vuku ba • 
la.cak gecikmeler kabul edilmez 

(9849) 5921 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Beledi.Ye RellllJl1ndee: 
ı - Ocüncü maddede yazı..11 nllllUlllll' 

tıehıdlye tembihleri araaına aıınmı.ar. 
:ı - Bunlara 1!1)1(ın na.reket edenler 

1608 ve ~75 numaralı kanunlara aöre 
cezalandınlacaklardır. 

Garnizon birliklerinin mart 1942 
ayı gayesine kadar ihtiyacı için 40 
ton lahana 50 ton pıra.sa ve 40 ton 
ıspanak k8~h zarfla eksiltmeye k~
nulmuştur. Bu üç kalem se~zenın 
muhammen bedeli 20.500 hratlır. 
Muvakkat teminatı 1537 lira 50 ku -
ruştur. Şartnamesi Kom.na mevcut
tur. İhalesi 30-11-1942 salı gUnli. "·ıat 
10 ela aatın alma komisyonu bına • 
sınna yapılac-aktır. İsteklilerin kanu
ni veı:ıiknlariyle blrliktl" teklif mek
tuplarım ihale saatinı'len bir saat ev -
ve! komisyona vermiş olacaklarrlır. 

43.70 2 mct V. Ap. ünMI kapı ıt· 
ve Pat.Haın 

T. fa.wlye 
O:lftlates 

118Jlti<•rünıiin tavan ta.mirl 
eil•rktnik Glob'u takılması. 

Miktarı kilo 
sooo 
4000 
3000 

8 - Al ihtiyaç ~ da.,.._ 
mında ve bunlar ıctn 'lcart ven....-. 

(9896) 5926 

Kavunn.a alınacak 
Erzurum As. Sa. Al. Kom.elan 
İhtiyaç için 50 ton sığır eti kavur

ması pazarlıkla münakasaya konul -
mııııtur. Münakasası 23-11-1942 pazar 
tesi gtinU saat 15 te yaptlacaktır. Tah 
min bedeli 125.000 lira olup kati te
minatı 15.000 liraelır. Şartnamesi her 
&"tin Kom.da görlilebilir. İsteklilerin 
belli glin ve saatte teminatlariyle ko. 
misyona mUracaatları. (9892) 5930 

Sığır eti alınacak 
As. Pos. 7C50. Sa. Al. Kom.elan : 

HASKÖY 
IS0.000 l\rark koyun vı-yıı. sıihr eti 

21-11-1942 curnarteel gilnU saat 11 
de Halıcıoğlu 760 Sa. Al. Kom. elA. pa_ 
zarlıkla satın alınaraktıı-. Teminatı 
7500 liradır. Etlere ait evsaf ve şart
name her ır;tln Kom.da görUlebillr. 
İsteklilerin belli gtın ve saatte ko..,: 
IDIQOD& nJme1cL (,llU.4) 08H 

33.36 Hama.mön.ünde 158 S. h f"V· 

de yıı.pılaeak ceınrn tamtırat. 

YUlamda ıreı,ır ~ııenı. yazıtı t.Mnl
nı.t pe.zımhıklıa yaptırılacaııct1r. 

P!l2.arlı1C 16. 11. 942 J>a7.n.rtAtl ırünü 

•at 15 t.e umum mUdll'l'IW< lıneaA>t mü
Mlrlü~e ya,pıla~a~ındnn lırteklWerln 

yOzde 7,5 tff?llnıtt J>M"alarlrie bPllt ııün 

ve sa.atıte mümcant Mmeıleıi tlAn olu-
nur. <9880> !1937 

Kirahk tam 
~ 

mobilyah daire 
Atattlrk Bulvarınna kaloriferli ve sı. 
cak suyu olan clört o<la hHyUk bir hol 
ve bir hizmetçi odıun olan bir daire 
t<"lefon, raelyo, frijiıleri ile tamııunen 
mabllyalı olarak kiralıktır. MOO nu· 
m&ralı telefonda Bl.)'an Llli'ye m1l • 
raeu&. 

Pı ra.a 5000 
T. hanıya ı 500 
Kuru cııi 1 ')()() 
Pirinç 1 '5000 
Sığır eti 6000 
Zeytin yajı. 500 
Soda .5000 
Tereyağı 500 
Sadeyağı 4500 
Kesme ,edcıer 1000 
Toz teker 1~ 
Ispanak 8000 
FJcmek - 70000 
K. eti 40000 
Sabun 9000 

Ankara Numune ha~tanesinin 942 ma
lt yılı için tespit edilen )Ucarıda cins 
...e mik~arı yazılı er:rakıan ~ niha~ 
!'İne kadar olan ihtiyaç mHuanmn pazar. 
!ıkla mübayaası için Vekilltt Heyetinden 
le.. istihsal edilmiştir. Taliplerin 13. 
11. 942 lliiaıii IMl i t de h..aıoe,ııe müta· 

5NI 

Bı NA.kil vasıtalarına bln1ete. 
C> Umumt yerJ«e ırk1ıı ve cııktte 1191-

kın 1>lrb1n ardı sını. dlzt.ıımeJıl'rl rrnsAJım<".-
cMr. (8409) 859'J 

Sayın halka 
B&Jediy& Relalltlnden: 

1 - Tak.it ilcmle~ J'ICll• 
lan y(lzde llO zamma g(Sre tan
zim edilen llsteJer toförlere da
tıtılmıştır. 

2 - T&ksırnetrelen acı-k bu
ıundu ran ve bozuk taksimetre 
kullanan ve istenilen yere clt
m.lyen VE:,.-her ne sureUe oluna 
olsun taltriıatname hllAfın& ha
reket eden ıoförler için derhal 
2890, 2960. 2713, 6983 ve 6847 
numaralı telefonlara mfttt\maıt 
vermeleri aayın halktan rlt'8 o-
hınur. 2789 
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KÖYLÜ VE İŞÇİ ELBİSELERİ 
UCUZ-SAGLAM -DAYANIKLİ 

Toptan Satış Yeri : 
latanbul. Suttnnhnmn.m. trfnnb'e CarJIBl, numara 18 • 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
ikinci partisi de pek kısa bir zamanda sahlan 

köyıü ve işci elbise ve paltolarmm üçüncü partisi de 
&atıta çıkarılmı~tır. Tüccar ve esnafımızdan dolayı. 
siyle köylü ve i• ilerimi.ıden gördüğü rağbet ve alakadan 
cesRret :- 1"'n m ·:,.csese, te~kilatını genişletmeğe karar ver· 
miştir. M • !elir vilayet ve kaza merkezlerinde müessese 
mamulatını satan ma~aza!ar bulunmakla beraber birçok 
vilayet ve knza merkezlerinde henüz köylü ve İşçi elbise
lerini satan m< :nz~lar yoktur. Bu gibi yerlerde müessese 
mamulatını Eatmak istiycnlere fiyat ve çeşit listesi gönde
rilir. Yalnr bu elb scleri satmak Üzere yeniden açılacak 
mağazaJaı::ın sip r· lerİ evvelki partilerde olduğu gibi ter· 
cihan daha evvel ~r.derilmektedir. Siparitlerin bedeli ls-
tanbul'da peşin alınır· 193 

Umum Müdürl"i'' Merkez vezne
sinden tekaüt, d~I, yetim maaşı 
alan'arla muhta--ı tevliyat ve ev. 

lôdiyet maası alanların ve cami 
hademelerinin verdikleri beyan
namelere göre hazırlanan ve me
murlara mahsus olan ekmek kart
ları, evvelce halk dağıtma birlik
leri tarafından verilen ekmek 
kartlariyle değiştirilecektir .. 

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden: 

Umum Müdürlük Merkez veznesinden Tekaüt, Dul, 
Yetim maaşı alanlarla muhtaç, tevliyet ve evladiyet 
maaşı alanların ve cami hademelerinin verdikleri 
beyannamelere göre hazır! anan ve memurlara mah -
sus olan ekmek kartları, evvelce Ha 1 k Dağıtma 
Birlikleri tarafından verilen ekmek kartlariyle değiş
tirilecektir. Tebdil edilecek kartlar 16/11/1942 tari · 
hinden itibaren muteber olduğundan kartsız kal • 
mamak üzere yukarıda yaz ıh maaş sahiplerinin aza • 
mi 14/11/1942 cumartesi günü saat 12 ye kadar el -
terinde bulunan resmi senedi, tatbik mühürü, nüfus 
tezkeresi ve birlikler tarafından verilmiş olan ekmek 
kartlariyle birlikte müracaatları ilan olunur. 

(9769) 5790 

Burusukluklar.llDl • 

Nasıl 
Giderdin,~ 

IBazellik MUte
"911ıılarının we 
llzde "BurufUk· 
lulı.lara karf ı " 
J •U•tahza(alın 
ademi muvaffa
kifetıaden sonra 

PIİol YA"LACll 
IAllT llR TEOAVI 

llA&IKA YAAITIYDIL 

Akşamlan 

Yatmazdan ev. 
Yel, terkibine 
ıenç hayvan

tann huceyrc- ·---
lerlnden lstih· 
raç edilen BI· 
OCEL karıştı· 
nlnuş bir krem 
tatbik edıyo

nun. Bu, tıpkı 
ctldlnlzln BI-
6cEL'l gibi
dir. Sihrlamlz 

olan bu cevher saye inde zayıfiıı.· 
'Jlll4 cildiniz beslenecek, tazele~iı; 

aençleşec<'k. Bu clld gıdası, büti:n 
dunyada tanınmış bir clld mute· 
bassı ı tarafından keş! ve hali ha
sırda pembe renkteki Tokalon kre
mlnln terkıbıne ithal edllmlştlr 

Her ak am yatmazdan evvel ye 
glne cild gıdası olan bu BIOCEL'l 
kremi kull nınız. Sabahları d r 
beyaz renkteki -rok:ılon kremin 
kullanınız o. cildi besler, açık me 
samelerl sıklaştırır ve «Makyaj 
için mumkun olan en mükemmel 
b1r esas tcşkll eder. Bu 1kl kremin 
llltlmatınde muesslr neticeler ga· 
erantıtıdlr Aksi halde verdlğl.nl; 

-ranın 1 1 misli iade olunur. 

Kazalar 

Bekçi ahnacak 
Çankaya Kaymakamhğındanı 
Kazamıza SSlira UcreUI ıoadet 'mu.. 

nhal bekçilik varılır. Kanuni şartları 
haiz olan isteklilerin Kaymakamlığa 
mlinıcııatları illn olunur. 

(9792) 5792 

Muhasip ve tahsildar 
alınacak 

Çankaya kayme.kamlığınclan: 
Çankaya Kaymakamlığıncla 100 

lira ücretli bekçi teşklllltı muhasip -
liği ve i5 lira tıcretli bir bekçi tııh· 
ıılılarlıfı milnlıaldlr. 

Memurin kanunundaki •enlitl ha
iz isteklilerin yapılacak imtihana 
l3lirak etmek Uzere 16-11.1942 ııazar. 
test gUnU saat 14 te kaymakamlı~a 
mUro.caatları ilan olunur. 

(9877) 5939 

Kirahk arazi 
(N ksnr> kıu:tı8ında, (Kelkit) ırrnatı 

~ncılsln<le (mlinblt) ve on bin llrn k ıd'lr 
tnhmln cd len mnıırarın (bent) ynpıl~lıltı 

takdirde ıccıt ki zlnıntlne revka!Ade t'I· 
vrrl3M (tici b n bet )Uz\ donUm!Gk amzl 
klnıyn venlecekt r Kl.nılamnk 18tly<'111e
rtn kim saM.lnnnı f>f:renmek Umre Nlk· 
car bt'h;.'<Jlye ret.ııı thsan TutlK'I'!! mC'k. 
tupl11 mUrnennt etmel<'ı1. 2915 

Satıhk ev 
Bahccll E\ lenlc kR lorır,•rll 1111."ak su 

fcslsntlı cl~lr l"nm :<tınlı lclctcmlu pem• 
be tıplerd<'n köte başın in Arzu edt'nl"r 
d rhnl ııörebll r. Eml ki r.okcC'k Tel: 
l!Y.l3 sıın t 20 dm aonra 3?07 7c ~'t'!3 

2S!IS 

At meraklılarına 
ttc YUlllila ııntkan b r tnıı iz ya.ne 

n tı s tılıkur. Görmek ., c ırörUtmek ıcın 
3 -n tc crona milrnl"a t. 2911 

Kayıp - Amaııya sullaniıılnln 7 d 
sınıfından alılığım 24.7.1938 tarih ~3 
No.lı tasdiknamemi kaybettim. Ye
nisini alac ğımdan eskisinin hilkmU 
yoktur. 

180 Sıtkı Kutluk 

POKER 
Traş bıçakları 
Cildinizi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde 

POKER 
ttaı bi~ arayınız. 

Gümrük Muhafaza 

142 kalem ilaç ve sıhhi 
malzeme alınacak 

Gümrük .Muhafaza Genel .K. lığı 
Merkez .:Satın Alma Komısyonunılau: 

1 - 27 ilktt:~rıu 9,1,2 sal ı gil•Jü a
çık eksiltme usull~ le satın alınacağı 
evvelce il ın cdilmı, bulunan (14~) 

kalem illiç 'e sıhht malıemt'nin Ilı o.
lesi, gllrillcu luzuıu üıer!ne geri bıra
kılmı. tır. 

:.! - Mutı.nmmen bedelleri (3800) 
,.e nııı,·:ı.kkat teminatı (:.!Si!) liradan 
ilınreı olan hu illlç ve 11ılıhl malzemı-
nin 20 11. 9-l2 ele ·ııat 1 ı t,, yeniden 

. nçık olnr k eksiltmesi ynpılncakur. 
3 - Alr1acak ilAç ve sıhht malze

menin tc~!im mliddcti, ihaleden ltllın
ren lıir n' ılır. 

İl "ıç ve 
0

8ıhht mnlıemenln rlnslcriyle 
mıktarlRrını gösterir liste ile hu•ta 
ait tel rf \•e frnnt Şnrtnnme her gün 
komi ) on<la ıı:tirıllelıillr. 

4 - P.ksiltmr gllmriık ve tnhlsar -
lar YeklUt'tl binası lçhde toplanarnk 
olnn komi~) onıln ynpılnraknr. 

5 - f teklilerin hrlll ıriin v'" ııaat
tc komi~'·nnn b:ış vurm~ları. 

(959';) 6627 

Kamyon tamir ettirilecek 
ve parça malzeme alınacak 

GUrıırlık 1.luhafar.a Genel Komu -
tanhgı Merkez Satırı Alma Komiı -
yonundan ı 

1) Askeri model ve ilive arabalı 
beş motosikletle Fort marka Uç kam· 
yonet tamir ettirilecekve J.'ort ııwu-. 
ka arazözlere alt on sekiz parça 
malzeme satın alınacaktır. 

2) Bunların her birine ait pazar -
tıklar, ayrı ayrı tıy<<lir edilmiş be -
defleri Uzeriııclen ) cıpılnmk suretiyle 
aşağıdaki tarzda dort bölUme tabi • 
clir. 

3 ) Bölümler : 
1 - Beş adet motosiklet tamiri. 
2 - İki aılet kamyond tamiri. 
3 - Bir nclet kamyonet tamiri. 
4 - ıs parça malzeme alımı. 
4) DörclUncU bölümdeki iş, l.stek

lisi bulunı'lugu takdirde ikinci veya 
üçüncü bölfimdekl işle birle~tlrile • 
cektir. 

5l Rlrinci bölllmUn muhmnmen 
bedeli (1200), ikinci bölllmiln (1800), 
Uçf.lncU bölUmUn (1300), dördüncü 
bölUmUn C7W) liradır 

6) Bunlardan her birine ait ldut 
ve hususi artnameler her giln için 
komisvo:ııla ~örUltbilir. 

7) Pazarlık. 25 Sontr.&ırin 1942 ~r
samba giinU. GUmrllk ve İnhi!arlıır 
VekAleti hinası dahilinde toplanacak 
olan komtsyoncle. saat 14 te yapıla • 
caktır 

8) İsteklilerin o e1ln belli !l&atte 
komisyonda bulunmalan. 

fQ734) 5779 

H. Rilttı.mann• 
D pi. Irus. Milh. 
inşaat Malzeme 
Tıcarethanest 

, aht.lynr Han 
• Galata • i,. 
ınbul. 

Her nevi in11at leait Ye 
muhafaza melıemesi 
Her nevi mUhendlsllk ve Na

fıa inşaatı lzolalaısyonu, ke28.llk 
temel, oodrum. tarata. banyo, 
çatı, cephe ve duvar rutubet· 
feri tecridi. 

lı:ı.hat için: Ankara - Yeni· 
rehlr Mektep sokağı 5 No. lu 
Harcıld Menge'ye milraıcaat e
dılmesl • Tel: 6372. 2916 

Bankalar 

Daktilo alınacak 
Turki,e Cumh11ıriyct Merkez Banka· 

)!Odan : 
Ankara"daki münhallcrimiz için mu· 

vaffakı) et derecelerine ııure &) lık veril· 
mek üzere !uzumu kadar daktilo alına • 
cakıır. 

16·11·1942 tarihinde saat 10 da ya • 
pılaca.k olan müsabaka imıilıamna işti • 
rak eımek i~İ>cnler 14·11·942 ak~ına 
kadar 7..at İ$1eri scn.i~imize muranat ede· 
rek luzumlu vesikaları vermdiJirler. 

Bu imtiFıana iıtirak edebilme« üze
re en az orta dere~ede ıah~il görmüı 
bulunmak Jazımdır. I.isan bilenler için 
hu kayıt aranmı):ıcaktır. 2917 

Tamirat 
T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankaml7Jn Yenlşchlr'dl'ld epa.rt • 

mnnlnrımn cntı kısımlcırındn ynıptın· 
lcıcaık tamiratla kiremit aktanlması. 
sıva ve badana glbl işler ekslltmeye 

konulmu tur. Talip olanların 19·11· 
942 perş mbe gijnU saat on altıya 
kadar Umum Mildür!Uk binasında 
Levazım Mudilrliljllne mUracaatlan. 

2919 

Satllık Ergani lahYilleri 
100 kaılar Ergani tahvili top. 

tan ve~a perakende olarak sa
tılacaktır. 

Milr3caat: Tilrl< M:ıarlt' Ce
mlyetınıtr F. Arı. Telefon: 2816 

Kayıp - Sankam1$ nüfus memur
luğundcın aldığım n!lfus cil1.danımla 
oskert te?.kerem )"azılı olup P87.ar 
&ubesinden tasdi.kil olduğu halde 
kaybetUm. Yenisini a.lacattmdan ee· 
k.lslnln hilkmti yoktur. 

329 doğumlu Sevki otlu Mı.ısta!a 
Cü7.e'Y 84 

U L US - 24. UncU )'11. - No. 7640 

tmtıyaz sahibi 
Ha.san Ret!t 'P'ANKUT 

Nesrlyat ve Milesseee MildilrO 
NASlT ULUG 

ULUS Bnsımevl ANKARA 

DiKKAT: Gazetemize ~ndertlett heı 
nevi :yazılar neşredilsin edilmesin se
rt verilmez ve U:ybol\llUDden dolayı 

blıoblr meauli)'et lıılıbal .--., 

ULUS 

ViliyetJer 

Satıhk arsalar 
İstanbul Defterdarlığında.n: 
Dosya No. 52151/486, Cinsi: Bil • 

yilkada'da Maden mıı.halle&inln eski 
Ayanikola yeni Yılmaz Tilrk cadde· 
sinde eski 24 yeni 22/1 No. Ju 39 
ııafta, 182 ada, 13 parsel 4445 ınetre
murahbaı arsa. Muhammen bedeli: 
20002,50, temlnatı 1501. 

Dosya No. 51217-lll4/95, Cl.nsl: 
~ec diyeköyU'nde 9 pafta, 63 ada, 8 
parsel No. lu 9876 metremurabbaı 
arsa. Muhammen bedeli: 49::l80, te
minatı 3704. 

Yukarda yazılı gayrimenkuller 
30·11·942 pazartesi gilnil saat 15 te 
Mllll EmlAk MUdilrlilğilnde mllte.sek· 
kU komisyonda kapalı zarf wıuliyle 
satılacaktır. tsteklllerin 2490 sayılı 
kanun hilkilmleri dairesinde hazır -
lanm~ teklLf mektuplannı ihale gU
nO saat 14 ile kadar komisyon reis
liğine tevdi etmeleri ve nilfus hllvl
yet cilz.danlannı :ibraz eylemelerl 
muktazldlr. 

Fazla izahat için Mllll Em!Ak Mil· 
dllrlOğüne mOracaatlan. (1105) 58 

Tamirat yaptırılacak 
Conım VllAyetınden : 

1 - EkBUtme)"e kornılan 1': C«um 
tıölııe ııanat okulunun dahUI tadllAt ve 
tamlnıU. 

2 - Kt!9U bedel.l (12933 lıtıra 60 ku • 
ruttur.) 

s - Ek911tme: 19 lclınctteertn 942 per
tenıbe ırUnü aaat (15) te Coın.ım maarif 
m0d<lrlüitüne1e YM>ılaca.ktlr. 

l!kııl 11mederı br saat eovve~ kadar Jııo • 
m !syona vermeleri la.zımdır. 

5 - Tftdif m~larırıa 7Uzde 7,!I 
teml114t para• olarak (9n liral ya aııt 

ınalS!lndıaın&ın alınan mııkbuzlft dlter 
lemll veıwılkln eklenmeet lca1> eder. 

6 - K~ame ft ~ ırömıett 

hlttyenJ.erm her ırün okula bat VUTa.b!Je
ceklert mn otunur. 

(9543) 

Kundura imali 
İstanbul Jandarma satın Alına 

Komisyonundan: 

kUmet binası:ıdaki daimi encUmen -
de yapılacaktır. 

2) Muvakkat teminat 4372 lira 7 
kurııştıır. 

3) Keşifname, plan. umumi. hu • 
ınıai, fenni ~rtname. mukavele pro
jesi vllllyet nafıa milılUrlUğOndc ıto • 
rUlcbllir veya 312 kuruş bedel mu -
kabillrııle alınır. 

4) İstekli olanlar bu işe girmek 
Uzere alacakları ehliyet vesika! ırı 
için ihale gl.inÜIHlen e., az uc ı,:l\n 
evvele kadar vilAyete istida ile mil· 
racaathl vesika almaları 15.zımılır. 

5) Eluıilt.rneye iştirak lc:in alınan 
ehliyet vesikası ve muvakkat temina. 
tı havi teklif 7.arflarını yukarıda ya. 
zıh ihale Sllatlnclen bir !inat evveline 
kaılar enclimen reisll~ine vermelc • 
rl il._, olunur. (1189) 57 

Yüksek Elektrik Mühendisi 
aranıyor 

Konya Elektrik TUrk A. $. den: 
Konya elrl<trik ~irketiııin mııht:ıı. 

disliği milnhalılir. Taliplrrin aşa$tı • 
claki yazılı cvraklariyle şirket mu • 
ıiürlllğllne miiracaatları ilin olunur. 

1) Ehliyetname sureti 
2> Şahadetname sureti 
3) Bonservisler ırureli 
4) TercUmcihal 
5) Askeri durum 
6) Hususi şartları 
7) İstediği aylık llcrcti. 

Jandarma 

Kundura imaliyesi 

2908 

Ankara Jandarma Satın Alma Ko· 
misyonundan: 
Cinsi: Kundura !maliyesi, mlktan: 
10.000 çlft, beher çift lmallyeııl 290 
kuruş, Mu. Bedeli 29500 Ura. llk 1e
m.lnau 2212 lira 50 kuruş. 

Orman emvali satış ilanı 
Satışa Çıkarıbn 

M3. lB. .ı\<let Cicı.."i nevi 
1406 'i<;? 128S7 Me,r travers mamul 
5802 336 11'511 M~ ıraven ı:a>ri 

mamül (grnde ha· 
linde) 

Denıirkiôy Orman Blilıte Şefliğinden: 

Muhammen vahit f
Lira Kr. 
il 4S 

6 70 
(MMnül M~. bt) 
(Gtitö ımmiııl .M3. w 

l - Kıi1dareli ,il;l}eUnin I>enıid.:hy bza.sı dahilinde huduttan ~ 
)-azılı Kara!'lldağ dl'\·let ormanında 128H adet muadili 1406 5'i9 marnw metre 
k;lp meşe ıraver~ ve 11511 adet muadili S802,3Vt gayri ~ul metre mikip; 
traven (giivde halinde) (12) ar içeri..inde omıanı:.lan çıkarılmak üz.ere 6. ıı. 
tarihinden i ıiharen 1 '5 gün müddetle kaı,alı zarf u~uli> le anırmı)a konu~ 

2 - Amnna 24. 1 ı. 9f2 tarihine mUS1dif salı gunu IJ'olllt 16 dıı KırlWıreli 
man Btilgc Şdlib-inde yapılal-aktır. 

3 - Beher mamül trıversin metrr mikilhı 11 lira 45 lcuruı ve beher gayri 
nıul metre mildip mrşc trll'VrBİn (gıi-\-de haliadc) 6 lira 70 kuoattut'. 

4 - Muvakkar teminat (4122) liradır. 
5 - Teklif mc'kıupları 2-4. ıı. 9 '2 salı günü saat 15 e bdac komİs)<oa J 

liğine •erilcccltıir. . 
6 - Şarınamc ve mukavelename rro.ieleri .ı\nlcara Orman Umum Müdürd 

de, Edirne Orman Çevirge .Müdürlüğünde, ve Kııidan:li Dani«köy ar- -
~flikleri0<lc giirülehilir. 

7 - Saııı umumidir .• (9879) 

Sayın su abonelerinin su 
saatlerini dondan muhafaza 

etmeleri rica olunur 
Belediye Reisliğinden: 

. . Havalar soğumağa batlamıtt... Su abonelerinin eyJeriJ. 
ıçınde ve yahut bahçelerinde bulunan su saatler.ini dondan rıJ. 
hafaza için tedbir almalan lizmndır. Aksi taıkdirde anz'4 
uğnyan aaatlerin tamir ücretleri aıbonelerden tah&il edil~ 
tir. (9884) 5935 

Mahkemeler 

Ankara S. Urıcl1 Sulh Hukt* HfıkUn. 
UA'lndm : 

nık ırUn ta)"in eııaımı. voe ıo ..Un rı#. 
detlk> Aııkara'da Ul\111 pzetetaınde 
l1<'fl dA vcUye IA.'bl K1ne karar verildi. 

l\f&l<Qr ıruıı voe 1111 Ue Anlaın. 

c 

Sartnaaneslne ll'Ore fc!lbede:n k&e
te ve vakeıtası aynen verilmek ve 
milterbald malzemesi milteııohhldlne 
alt olmak ıartfyle bir clft tçln 295 
kuru.s lmallye Ocrert.ı tahmin edilen 
10.000 clft jandarma kundurMının 
imali 24·11·942 sah g(ln(l saat 15 te 
tstanbul Takslm'de Jandarma Satın 
Alma Komisyonumuz.da kaıpalı zarf 
eJaıl.ltmeel.yle 1'hale edUec:ekttr. Mu -
vıt.kkat teminat 2212 ltra SO kuru.
tUT. Nilmune her g(ln komisyonda 
gôrillilr. Sartnamesl 148 kurue bedel 
kal'lllıtmda alınır. Isteklllerin kanu· 
nen ibrazı icabeden vesika ve temi· 
nat mektup veya makbuzlannı mutı
tevl kapalı zarf tekli! melC'tuplanru 
f'kıılltme vaktinden bir Mat evveline 
kadaT komlılyoııumuza vermelerl. 

Beher çlftl için 1250 gram kösele 
ne 650 gram vaketası aynen tartıla· 
rak ve yahut kesilmiş olarak veni· 
mek ve diğer malzemesi mUteahh1dl· 
ne alt olmak üzere on bin çift er 
kundurası imaliyeslnln kaııalı zarf 
usullyle eksiltmesi 1·12-942 salı ir'Ü· 
nü 1&at on beşte Jandarma dene! 
Komutanlığı binasında yM>ılaca.ktır. 
Beher çifti lçln tahmin edllen ima· 
llye ile sa:lr t.afsllAU yukarda yazılı· 
dır. Sart.namesı her elin komltıyon· 
dan 148 kuruşluk bed~ mukablllnde 
alınabllir. Kanunt şartlan haiz lste.k· 
lllerin tekllf mektuplarlyle teminat 
makbuzlanm eksl,ftme &1JnQ belll 
saatten blr saat önce komisyona ver-

Ankanı'run Karakuıwurı köytı.nde11 A-
14 oıuu Haut verau Q.2ıerıne tcrekt'filne 
lllllhkemeoe V&ZJJcd edllmı. ve deCtcr 
tutm& mua.mıeeı de ilana.! olurıdul'ıuıı • 
dan; JcetaleU huebb lıe alacaklı olan • 
lar da da.hU oklutu halde Wlclirnle al4.. 
caklı ve bolı:lul1ll'llt bir a~ zarfında 

v-lkl ~b"e>lerıb'le btrilkte mahke
mi!')-e mUra<."aaUan ve alacticılannı vak· 
tinde k&Ydettlnnb'enlerWı mmu.(:1)'8 ne 
tahlıan ve ne de terette 117..ııretcn takibe

demb-ecekler:l ~ mlraaçılarının ~ ay 

7.artında nwıhkemeye müracaat ~ 
sıtaUa.nrı& b~ Mlzumu PAn okr 

tir. ~ 
~c lldnct hukuk rruılııkıemftll 

bu bunnuınız V<.")'Uh ut. ta.ra.fıru2dan 

veklll mınındd ık ıröndcmıenız aJaıt 

dink H. U. M. Knun 402 Jrıd 
ne k"\ tıkan muookmtc gıyaben ~ rn( 
l'tk'cetıi b inmdc \"C dAvetlıre ~ .. 
na kaim olmak Q0crc liA.nen tetıılll A 

<1037) M 

meleri. <9755> 5940 

Kay111 - Iat.anbıui: 8e.Yoatu Jaışma

lıarnhtı lQe Bül"OINfldan emekl.ftre 
tirt9e nnırktde ceı bir IOl\teeırdnden Hk· 
kAnun ~kadar Y't!l'llıen 4727 
4728 ııayıh ekmek ka.melamt laı.ytıet • 

t1m. Yentııerl t('ln m(.lnıc:aat et1.IA'lmd~ 

kaYJP kllmelıer1n hlllanQ yoltıtur. 

nur. 85 

Aranıyor 

nur. 81 

Yandıııki foto~
raf sahibi Kızılca· 
hamam'ın Camlı· 

A1*ara lkılncl Hulcıl* HAklmMA'lın • dPre nahl)e&l.ne 
den: bağlı Atça kô> Un· 

Alıkara'da ŞQkrtye rnaııııtk!fllnde 92 den 340 doğumlu 

Sıva yaptırılacak 
At'yon Villyeıinden : 

DnekM Denlrz Ôfl)'(IZbllfl 

Muıh1ttm Bann. 
Ahmet numarada G<!redeM TQıicıbenll kWün • Sült')'lll8JI Sırn 

82 ~ AU kızı Fıı.tnwcya. o~lu İsmail Errllll 

-------------- Komnız MUlltllra ta.ratındnn a~I· Ankara kumaııı fab 
niZe ~ılan l>oeftıınwı dlı\'8Rı m(lrucnata iri mkı Mlt nckı.nB 1 k~-Memleket hastanesinin 62441 lira 

44 kunış keolf bedelli harici sıvası 
kapalı m.rf usuliyle eksiltmeye .ko • 
nulmuştur. 

1) İhale 25..11-194% tarihine mU • 
eaılif çarııamba .R"UnO saat ıs te hil· 

Kayıp - 48930 • 48931 numaralı 
iki kıta h Ilankıuıı hisse seneıliml 
kaybettim. HUkUmsUz olılııAunu ilin 
ederim. Emekli Öğretmen 

Hakkı Eroğlu 

ş ır. en ve 
ıaıımıırtı. Bu kere me01<0r dAvnnın gören Ankara Can 
kaldığı ndctadnn devam otme91 lffl«ıll· ıkın otelinde Bay İsrnalıl'e haber 1'. 
mllJ \"e mahk«ne<'e duNIJllln ırlht(l olo· dığı takdirde memnun edilecektlfı 
mk 4. l2. 942 ~ -ı 9,30 ola· 83 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 7 -11-942 vaziyeti 
AKTiF Ltra 

Altın : ıan klloırrıım 74.616,476 104.954.043.09 
Banknot 
Ufaklık 

DAHiLDEKi MUHABİRLER 1 
Türk Lirası 

BARtCTEKl MUHABiRLER 1 

Altın ı eaıı ıclloırraın 28.914,4M 
Altına ta.h\'W U.bU 1ert>eat dö

vizler 
oıaer dl!vtzler ve oorclu kllrlnır 

bak.1elert 
HAZİNE rAHVILLERJ 1 

Deruhte ıı:d1 evrakı nakdiye 
karsıııaı 
Kanunun 8-8 ine! maddelertnt 
tevnıauı tıa.zıne tarawıdan va1tı 

tecll7aı 

SENEDA 'T ClJZDAm 1 
Ttcaı1 •netler 

ESHAM ve TAHVILAT COZI>Am 1 

A) Deruhte " " evrakı nakdi· 
J'entn kal'lllıtı esham ve talı• 
vllAt Cltlbar1 ID)'Dletle) 

B > Serbeıt 811ıant ve tah vllt\1 

AVANSLAR ı 
Altın ve dl!vfz azerıne avaM 
Tabvllllt .ızerıne avana 
Hazineye ltıA vadeli avam 
Hazineye aıııo No. ıu ununa 

9.705.438,51) 

156.124,33 

5.111.237,84 

40.670.486,69 

-.-
48 784.708,52 

158.748.563,-

24.305.462,-

399.246.154.99 

45 079 339,93 

l0.500.443,24 

l.l27 95 
6 262.241 -. 

IJ(lre acııan "1tııı ıc&rıılıJW avan• __ %"ı() __ ooo_ooo __ .
1 

HİSSEDA Rl.A.R 
MUHTELİF 

Lira 

114815~92 

5.111.237,84 

89.455.ı~.21 

134.443.lOl,-

399.246.15',99 

515.585.783,17 

~263769,80 

4.500000,-

11.305.990,41 

1 070.726.8.ıR,34 

PASiF 

SERMAYE 
iHTİYAT ESt ı 

l dl ve fevkallıt. 
Huıuaı 

l'EDA VULDEKl ::l.ANKNO'n.AR ı 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6·8 ıncl maddelerin• 
tevfikan ııazıne tarafından vaki 
ted1Yat 
Deruhte ~L evrakı nakdiye ba· 
klyetıl 

Kn1"111ıtı tamamen altın olaralE 
UAveten teclavılle vuednen 
Reeskont mukabili UAveteıı te
davUle ·•azedllen 
Haz neye yapılan altıD karıılıklı 

a nı mukabili 3902 No.lu kanuıı 
mucibince Ulveten te4avuıe vaze
dilen 

MEVD"AT ı 
TGrk Liran 
Altııı • san Klır. !lr?,422 

as:ıo No. ıu kanuwa ırl!re llazlneye acılan 
avam muknl>lll tevdi olunan altınlar : 

9.412.l8:5, 73 
6.000.000,-

ll58.748.t168,-

134.448,101 

45.000.000,-

288.l!OO.OOO.-

218.300.000,-

108 57:1 096 29 

1..234 ı64 o:ı 

San ıcıır. 55.Mı.930 78.124.167,90 

DÖVİZ TAAHIJUDA Ti ı 

Altına tahvili kabil dl!v!zler 

oıaer dövizler ve alacaklı kllrlnır 

baklyeıert 

lllUHTELtl' 

-.-

25 484 531 8'J 

TEKON 

25484Mlo" 

140643~ 
J 070.726.83&'! 

ı temm112 1938 tar9ılnderı ltftıılreın: ilik onto tıadd1 ~ t altın 11.ıerlne avam «fo 1 

Yeni Sinemada 
BuııCln 14.:ıo dftn U>aretı bir cok 

rakbet ve muvarrıı~ ka7..arıan 

filmlerin WMJtuılmaz yıldızı, tel-. 
ıUnMı ve 9eVlm1'Mltb1ıe heri<eıııl ı.. 
hlr eden MAGOA SCHNElDER'ln 

Bugünkü kızlar 
Fra111Jl7.00 eözMI 

Setmeınr: 14 30 • 16.30 • 18.30 • 
21. ~.15 te Halk metine.t. 

Park Sinemasında 
Bu.un Bu Gece 

ChATlee Bo)"e!' ve Jean Artllur'un 
)'&ralhklan maeera, ~ fllmt 

SAADET GECESİ 
<Tnr'kce .azın> 

BeMıtmr: 14.30 • 16 30 • 18.30 • ~1 

Numaralı yorıertın evl'cldoo 

~ rica okmur. 

Tl:L: ll.11. 

Sus Sinemasında 
Bu..Un Bu Gec-e 

Luclen BafTOUX • PlelTe Larquler 

w (yeni Tl.no Rom!) Rene Pory 

tarafından yaratılan 

MULEN RUJ 
Seamlar: 14 • 16 • 18 • :ıo.30 

TEL:a:ıat 

Sümer Sinemasında 
BuırilC\ bu ııece 

Büt.iln eeylrcUerl Heyecanlarıdıracaıc 

bir zevtc membaı olan muhtee«n ve 
kuvvcU1 blr mevzu 

Kahraman subay 
Bas Rolde: GAUY COOPER 

seanslar: 
12.u • 14.30 • 1s ao • 18.30 • 21 

TEL: 3l!90 

-

t 

• 
l 


