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Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında 1 

memurlara Darasız elbise 1 

·~·~~.:....... .. ~ :'.' • " .: _.. f' • J. . . •. : . 

ve kundura dağıllmı 
hakkındaki kanun projesi 

ittilakla kabul olundu Harp Okulu l inci sınıfının 

ve derslere başlanması 

okula iltihakı 

Bazı sınai müesseselerden Muamele Vergisinin 

da çıktı 

dolayısiyle 

aynen alınması 
Blb-Uk MIDeL M.euılııt dun 1111.B.t l.5 tc 

B. Raı..tt Cı..n.ltez .ın ~ ı.op.truı. 
~~r. 

Cell.e acılınca. rdıı, memurlanl :ııw-a· 
&lZ ıı~ ırn ı.wu.oı veriliıWSllıe dııı.11' olun 
kanuııwı cncwnea ıa.nu:.ıru1a.n mU&tace
Jeı:ı ınuı:aı.:<.ınııNWll Wık.W cc.bklılıinol aoy
leınıe \ c bu ı.t:klll kabu.l edUcrok IAY1· 
hanın m\Uakeresı.ne ııt.'QllmJotır. 

Lil>Jıa uzennde 1Jık ııvzu ur. Muhtar 
B.: ~r ~lcc1' alınıt, Hükumclln me • 
ınu !ara )ı..pmakta olduau bu )'W'ilimı 
~~kl'kürle karııı dığıru, mcmw-ıarn 
Yılı>llan bu yarounın ha!Jtı da memnun 
edecct: n.t IK>YlcmJ.ıi ve memurln.m ucuz 
a1ıtııra temin brık olan Uzerlndc hUkU· 
rneun ı:alı maaını nca etmiştir. 

Dr. O&tnan Şevki UludaA (Burııa) 

da. bu yardımın cok ycrlnde oldllıru.nu 
ka.yııetmıe, memlekette Jıwmaş atoku 
buluncıuıtunu fakat bazı t.cl'31.k."Iin mu
~ ttyat arturdıiklnrını. der ku· 
l?ı&t& mU.t.eı1 ııötürOtwe dikmekte lrtic· 
)()k çıkardı tmı ııöylıernle. bu haldrı Ö· 

hllne seçllme8I temennııdY!e ıtözlerinl 

bttınm.ur. 
Ali RJa Deıl {~) ~ • 

nmm bu yantıma Kızı• dıı1 an.ne 
nnı-)erind de lıatmaauıl rica temie· 
tir. 

Yard,wn ~ k.1mler oldu~· 

hakkındaki kanun Harbiyeliler Zafer Anıtına dün 
törenle bir çelenk koydular 

Maliye Vekilimiz 
B. Fuat Ağralı 

nu tes t eden b rincl m ddc münruıe • 
Udiyle ııv~ nları ltc!ik lncc ıMarusa), 

• u t.cl<a c le d uJ ve ) c.1.lmlerlzı de bU 
1 

Törenden sonra bir heyet 
Harp Okulu birinci sınıfırıın okula ~ 

iltıhakı ve derslere baııtrıması dola • l 
yısıyle tlUn Ulus meydanında Zafer 
Anıtı önünde bUyük bır torcn ya -
pılınıııtır. 

Harp Okulu talebelerı önlerınde 
Sancağı ve baııtlo ve başlarında Okul 
Komutanı Kurmay Albay Mustufa 

mt.'Illl.W'.'lnra Erem ıle Alay Komut ını Yarbay E
l> ı ~ ve lml'' l olan bu 6:1.ı:hn C$)':1· yUp Sabri Susoy olclu~u halde mey· 
sının 151. m c ı tn l.ı \e 1>u tah· dana gelmı,lenllr. Talebeler aı ıt et· 
s n n~ n <id nd n. ITn\16, Yah· 1 rafında yer aldıktan sonra hep bırlık 

ATATÜRK' ün 
• 

muvakkat kabrini ıiya~et etti 

1111111111111111111111111111111111111 

ı Milli korunma 
kanun hükümleri 

değiılirilecek yn Sez:u Uzııy ıt·Bkle<."h rı ~ mcrnu: 1 le İstikllil Marııını söylemişler ve A-
6: bl r ı "vm ye ıc en ;ş.ı.rı tayyar:. nıta muhte:ıem bir çelenk koymuş -
r brlkalan c rb•!(! Kızı;.a) memur • !ardır Müteakıben ikıncı sınıf tale-

belerinden bırl yeni ark.ad larıııa V urgunculan haber 
.ann n da bu yardıf'ı udu<! ı ~!ne ıılm-mıılan tcmcnnıaırure bu unmuot.ur. <hoıı geldiniz) diye ba tıyaıı bir hı • verenlerin tatmini 

tabcde bulunmuş ve birinci sınıf ta-
M aliye Vekilimizin lebelerinden bir Jot"enç de cevap ver • düşünülecektir 

izahları miştir. Bn canlı ve he\ ecanlı hlta - Mılli Korunma Kanununda bazı 
beler mt"ydanı dolduran çok kalaba - ıleğı klıkler )apmak maksadıyle 

Bu sGzlenlen ııon.ra JcilnıQ)'I! ırelen lık bir halk tarafınclan sUreklı alkış. hır mUclcl ltenberi yapıla hazırlık -
(Sonu 2 ioci sayfada) larla laı.rııılanmıttır. Torene Harp O. lar ilerlemekteclır Projeye vurı:un· 

111111111111111111111111 
kulu martı ve bir JteC:İt resmi ile son culıırı haber vcrenlerın ta mln eclıl -
verilmiştir. mesı iç n bir madde konulduğU bil -

Dün kabul olunan 
Zafer Anıb Onündeki bu tezahUrat dirı m ktc ır. 

tan aonra A'Jay Komuıwu reısllğlnde :Qi er taratt n Varlık Ver ia t11.t-
Oç aubay ile her sınıftan ayrılan bl • bikaunm yurdun mııhtelıf bölgele -
rer talebeden mürekkep bir heyet rinde mfuıbet netice!• r tevlıt edece. 

Amiral Darlan 
Şimal Afriko'da 

idareyi 
ele aldı 

Burayı amerikan 
kuvvetleriyle birlikte 

müdafaa edecek 

Amiral 
Darlan 

Fransız filosunu 
Şimal Afrika'ya Yeni tedbirler 

ve bazı 
yanlış fikirler proje erin esasları 

Ebedt Şef ATATÜRK'lln Etnograf-! Resimlerimiz, diınkll tören sı~a • ği muhakk k sayıl k a. b zı yer • 
ya mOzeslndeki muvakkat kabrini sıncla alınmıştır. Yukarıdu harbı) e. , elrde stok ula ma ılt"\er nın piya _ ""' d 
ziyaret etmtı ve Ebed! Şe!'ln mine- ı lilerin çelen i Zafer Anıtına getiriş- .saya c;ıkarılm ı ile bU Un e va fi • çagır 1 
vi huzurunda tA:ılm ile eğilmiştir. leri, aşağıda da Harp Okulu Ko • yatlarının buglı k 1 evi) ede lmlamı.

1 (a.a.) mutanı gôrUlmektedir. yncağı bile! rılmekteclır. 

Falih Rılkı A TA Y 

Birkaç zamandanıberi, yan-
111 ve nifakçı bir fiıkir, mem
leket içinde yayılmak i•ten
llli.ıir: Hükümet yalnız me
lllurlarmı düşünecekmiı; hal
kı keneli batma bırakacaıkm .. ! 
Batvekilin aon nutku, "dar ve 
deiitmez gelir., aahiplerine 
Yardnn etmekten maksat ne 
olduğunu öğretmittir. Evinin 
~irkaç odaamı küçük bir para 
ıle kiralıyan ve bu kirayı artı
runryan serbest vatandaş, 
Ya!'(f nn kadroau içine girmek· 
tedıir. 

Fakat gazetemize gelen 
~zı mektuplar, ba.'1ca bir 
ftluin düzeltilmesini gerektir· 
lbektedir: yazthane, ticaret
hane veya firiletlerde çalıtan 
hademeler, hizmetçiler, küçük 
~ur ve kapıcılar, efendile
rnıe müracaat ederek soruyor
larnııt: "- Büyük maaşlı me· 
lnUra ucuz ekmek veren Hü
kiinıet, bizleri zengin mi sanı
yor? Biz bu haıktan deg·il mi· . ., 
Ylz." Bu müracaatlar karşı-
•nıda ne yapacaklarmı taşıran 
Yazıhane Ye ticarethane sahip
leri ile firket müdürler.i. 
"- Haydi bizi kendi halimize 
bırakınız, kazancnnız yerinde 
d~r. Fakat bıı zavallılar için 
vıcclanınıza müracaat ederiz!,, 
Kazançlan hayat pahalılı~ına 
!!'lnız karşı koymağa kafi de
gıl, bu pahalılığı kendilerine 
fark bile ettirmiyen bu aahip 
·~ ~üdürler, işlerinde çalışan 
kur tk Ücretli ve mıtaşlı sınıfın 
~edm aıkıntıaını kasalarının 
fa.7.bs, .. dan kapıvacaklardır. 
Hh.ıç olmazsa aefahatlerinden, 
ıç olmazsa yıllık gardrop 

rnasraflarmdan, hic olmazsa 
karı ve kızlarmırı ıapka ve tu
valet Parasından bu zavallılar 
İçi,., ldiriik bir viizde kesec:f"k 
lt"rrtir. Yeni t~dbirler, küçük 
t,:;v:jk .,..emurlann evlerindeki 
l.; .. .,.,ctrileri, h"ttft.. kAnunen 
hAkmaP.a mecbur olm"m""la 
berl\ber, bizim aile hu-
auaiyetleriınize göre evle-
rine sığınan akrııı.h::.ları 
Yardım kadrosu ıçıne al
m11.mıştır. Mallarmı yeni fi. 
Yatlara, ve Hükümetin izin ver
diR-i kaz~ niabetlerine gÖrt" 
11~tan dükkAn aahi,,leri, bu ha 
fif ri'lrii kaldırmakta ,.,emur-
~ 3 6odi •rfadıa) 

Büyük Millet Medi i dun umumi, mülhak ve hususi bütçelerle hcledi}e bütç~ 
!erinden ve 3659 sayılı k1U1una tabı mues.sese ve tec kkullerden aylık alanlara para· 
sı:ı giyim eşyası verilmesi hakkında huırlanan kanun projc)İııin muza:kercsioi. ta· 

mamlıyaralc kabul ctm~tir. 

Vaşington'a göre 
1 Projenin mucip scbcplerirle esasla • 
nnı kısaca oku)"Ucuiarırıııza swıu)oruz: 
Proıenın ıııucıp ebcplcrınde Hükumet, 

Bizerte 
üç güne kadar 

l ıkinci duıı)a haminin istihsal ve istihllk 
ınm·azcnl'$i üzerinde husule gcıirdiı(i 

ıe irlcrı.lcn \C fi)at yük~elişindetı en 

alınacak 
İngilizler Tunus hava 

meydamm bombaladllar 
Vaşinı:;toıı. 13 a a . Royter: Sa • 

liihiyetll Va ın ton ıleniz mııhfılle • 
rinın ta ınıi lerırn: ore Bızerte lı · 
manı. mihverın vazıyeti ı kurlar • 
mak için sem clakık ııla vaııtı ı ll -
mitsiz ~yrctlere ragmen 3 g'ilnde 
ele e ırılecek lr. 

K 
rıt 
lerı 

Tunus hava meydanı 
l.1c:mbalandı 

rr 13 a a. - Re men bileli • 
ıne öre İnl!(iliz hava kuvvet • 

bu gece Tunus hava ıneJ. ı\anını 1 
C li!oııu 3 Uncu sayJntla ) 

Daily Mail'e göre 

Ma Laval 
Almany"' 'dan yeni 
sulh şartları 
elde etmiş 

1..ondra, 13 a a. Dail> Mail in Ne 
)< rk mulı:ıbiıi }aZı)<lr' A'nıpa da ccnelı 
hir ka)ıı:tkıan alınan haberlere gore, La 
va! Hitler le Munih tc )'llptıgı guruşım 
esnuında, aş~ıdaki sulh ~anlarını elde 
cımiştir: 

1 - Fransa, Alsas • Loren hariç, 939 
hudutlarını elde c.-dccektir Aisas • l.orl"ll 
ııhur bir C)'llleı olacııkur. 

2 - Franu, imparatorhıl:un11 muha-
(Soou ' üoc:ii l&)'.fadııı.) 

çok mutec\~İr olan zumrerıın oıbiı gelir· 
li memur \C nıu~ıahlknıkr olduğunu be
lirterek bunlara a)"ni)'llt Ş<:klindc )'ardım 
)a.pılm ının zaruri olduğunu O) lenmk· 
tc 'C projenin hu ruhla hazırlandığını ve 
Mecfü'e takdim kılındığını bildirmekte· 
dir. 

Kanun projc\İrıin birinci maddesinde 
lfükü ncıimizin bu )'llnlımırıdan fayda • 
la.nacaklar U} ılma.ktadır. Ehemmiyeti do
la) 1'1) le bu maddt.') i olduğu gibi )'azl • 

ıoruz: 

~hddc l - Umumi, mulh.lk ve hu· 
~u i buıçc lerlc hck<li> c huı~-clcrinden ve 
6~9 sa) ılı kanuna ıabi muc~sue ve tc

şckkullcrdm a) 1 ık alanlardan: 

1. 36% H' 3661 sa)ılı kanunlara U· 

bi memur \e mu ıahdcmlcrlc subay w 
a kcri memurlara; 

2. 3659 sa)ılı kanuna ıi.bi memur ve 
ıu ı. hdcnılcre; 

3. 3173 ~a) ılı kanun hükümlerine ta· 
hi memur \C nıustahdcmlere; 

(Amele, İKİ ve hamallar hariç). 

4. 3,-9 saıılı kanuna tllhİ scc.likli l'r 
ırla takım başlarına ve gedikli su 

C Sonu 4 Uncu sayfada ) 

M. ıaval 

Kahireye göre 

Tobruk ve 
Bardiya 

zaptedildi 
Yeniden birçok esir 

ve malzame alındı 

Bingaıi' deki kıymetli 
evrak naklediliyonnuı 

Kahire, 13 a.a. - Ortaşark tcb • 
llği : . d 

Sekizinci Ordu dUn Sırenayka a 
dUşman zırhlı unsurlıırını takıbet • 
miştlr. Yeniden esirler alınmıştır. 
Kıtalanmız Bardiya'yı işgal etmışler· 
dir. 

Gazala ne Tmimi arasında taıııt 
topluluklarına Jot'CCe bomba ve mit
ralyözle muvaffakıyetli hücumlar 
,apılmıııtır. Dün avcılarımız Tob -
ruk'un batısındaki yollar Uzerincle 
c\Uşman kollarına bUyuk ölçlide hü
cumlarını ı\cvam ettirmişlerdir. Tob
ruk'la a.ııala arıtsmda batıya doğru 
giden yelkenli mavnalara hücum e
dilerek iki tanesi batırılmıştır. 

Çekilen dUşman yaptığımız de -
vamlı hlicıımlara rağmen clllşmanın 
hiç bir hava fanliyeti kayıleclılme • 
miştir 11 sonteşrinde batıya doğru 
11eyreclen motörlU bir gemi Orttı 
Akrleniıo:'ile hasara uğratılmıştır. Ay. 
nı gece Tunus hava meydanı bom -
balanmıştır Dlln. alman ask"ri yUk
lU 6 b'lyilk italvan nakliye uc:n ı 
•imale doğru ıı:iclerken uzun mesafe 
aveılarımı7. tR"'fıncl11n ılenhıe dl\ -
şllrlllmllştıir Bu nakliya urakları 
muhtemel olarak Tunus'tan gell -
vorlanlı 

Blltlln bu harek~ttan bir uçağımız 
llslltlne dönm.-miııtir . 

Tobruk düştü 
Kahire, 13 a a. - Hususi bir teb

liğde Tobruk'uıı bu sabah iııgal e • 
dilıligi blldirllmektedir Sekıziııci 
Ordu bu suretle 9 gunde 300 mil 
mesafe kesmiş oluyor. 

Sekizinci Ordu, çarşamba a{lnU 
Hal!aya geçidini ele geçirmiş ve ek
ıerisi ltalyan olmak üzere bin kıııl 
eair etmiıtır. İngiliz :ıırhlı unsurla 

'8QQll t llıı:ı&Q ~l 

Londra, 13 a.a. - Roy:t r'in Si-
-- mal Afrıka mUttef kle!' umumi karar 

(~!!_re göre 

Tobruk 
sehri 
..:> 

boşaltlldı 
Tahliye onbeş gün 

önce boşlamıştı 

İtalyan - Alman kllaları 
arasında g~imsiılik yok! 

Bel' in, 13 a.a. - ASkeı1 nuıht er -
den öğren ld ne Köre m 'er kttnlan 
Tobruk'U ~ıltrn~lal'd r. Aynı mah • 
rwerde memnun! kla tıcMrt.ildlğlne ııö· 

re, IOl'I mili\ er askcr:I Tobnık u tertc t· 
Ut! zaman ııskcı1 kmncU h oruıı da 1 
ıröUlrlllcmb'("l'I h«."r 8C)' tahrlbcdllm1- bu· , ".3 ,... 
tunuYOrdu. 1Jk booa!t.ma Mzırıik rı .t<ransız uonannıasını :.ımal 

c Sonu 4 Uncu sa)"facla ) J Afrika'ya. çağıran 
Amira Darlan 

gihı nezdındeki hwrust muhabiri bilo 
d rn or: 

Amirnl Darlan radyoda franas 
1 u kum n a.ııl a.. f yu Şimal 

Afrıkaya getırmelerl ve,.ııut hlo 
olmazsa alınanların eli altındaa 
uzakl lırmaları hitabında bulun
muştur. 

Almanlar şiddetli tedbirler 
aldılar 

1.ond~ 13 a.a. Daily Ma 1 aue. 
ıeıoın n Madnı muhabiri, fra.n,.ı:ı fı~ 

nun Tulon'u ıcrketm'4c için ya tııcağı bet 
( Sor.lu S üncft sayfad.& ) 

Alman kllaları 

Vichy ıehrinl 
iıgal etmiyecekler 

d 

işgal, Fransa'nın 

hükümranlığına 

dokunmamakta 

Fra.11§.IZ duııanpıasının ba~lıca birliklerim gösterir temsili bir resiaa 
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C. H. P. Çankaya me lbise kaza kongresi 

bugün toplanıyor 

ve 
Millete sevinç 
bütçeye gelir 
kaynağı! 

C. H. Partisi Çankaya kııı.za kon -
gresi bugün saat 15 te Kızılay Ge -
nel Merkezi binasında toplanacak -
ur. 

Yığılışma ve va an 

hakkındaki kanun projesi 

itli 
( Başı 1 bıcı sayfada ) 

Maliye 'eıt..umı.:z. 1' .ıaL ... ., . .. , .ı.ı«ri su-
eden;e yalnız oıo.iıls .nevzuu etUklerı !f· 
ı:ucn ık~ıı d.ıı.er DlıLun llClJer, 

nın taaı sayıldıt:ını ve aunun ::4 
lıru.ıc uıı.ııurmıı. ı.:ı.>mcete nH'cDur ouı·..1.1ı-

rU.ıen mullllea ve ıemennı.Lerc J<ar<oı a· uc na..ı:arı dıa<.Kat..ıı ıuına;( ı..tLıı a.ı·ı uuııunu, ou 1ıı.1>arJ.a onıara ve-1.ec .. k 
&aaıclakJ JzahaU verm14!Ur: 11.a.r&ı»ınua 1<al•caıı;ı;o . .llıcscUı macıen .... dou.cnın ou kwnaaıa.n otma::,ı zt;rekt.ı-

"Ta.kd.lm ııtmıt oldutıumuz kanun 1 meıcsı; nıc zanruıunem Ki t>u oan~el · ııını ııoylm!fur. 
14.yihaSJ ile isUhda.ı: eıtıtlmız maksat, t.l.klcrı uıı;;Jlcrdcn ı:-hcmmıyel 1L>1>arı~·ıe Maliye ~ o.>KıLmlz ou tenJ<'flnlYC v:a-
D,..Vlt>t htı:meıın eormek ki.ılfeU U/.e - tlahu dun mevKJdc ol6un OJt:erıcn J..ı ğıdak. ızaiıııu ~ermlcıUr: 
l'inde bulunan ll<lamlam t>ugUnku vıul· oyıe. ::.u.ıı..Ucrtn" cevaDun, DiZ L>unları ".E-.:lbtse.ll.k ~umaw ı~ın yerll m ıesse
yet.I !cvka1A<1e dol:l.Ylslyle bö)lece aynı- ou yaı·dımuan munrum bırı:ıkacacı-ız de- mlz ulan !Sumerıxı.nk .ı.a bu kanunun ıh
yaua bir :;eyler vcmtf•k sure-l!l'le mal· moolk. Bunıarın da tertlhı llızım &eıı- zan mun«seDcUy,e temasta Dulunduk. 
eetıennı mUmkUn oltlu"'1 kadru" t.e-rtlh yorsa bir kanunla ounıarın iıcrut!crını lhtl.yaç altı yu:c: kust.ır ııın metredir. 
edeb!Jmeoklir. Blnaenall'Yh; bu .küliet te;ı;yJdııtmek tilt>ı oldukları muesı;esclc. Bunun doı t yuz ı.ıın mL"trsei elycvm 
üz,.rine tahmfl edllmı•mLs oıan vatan- rın elln<ledlr f.'1er ta.l\sJ6atları kAtı ırl!l· stok haH.ndc nazırdır. lkı yüz bin mı>t· 
öaşlann 1>u tarlkk!, bu kanunla tertl · mi.yorsa o zaman ıstesı:nler, Ulhslbat resı de ücl a.y ıcer!slnde hazırliınd.cak • 
l\D\I dlişünmedlk. Orta yerde mi.ıtte.katt, Vl'reUm, YHlnız t>U a)•rı t>lr mcv;ouclur. tır . sonkrtrıunun sonundan ıt:tıaren 
;ypüm ve dullann U'r!Jhl bahis mevzuu Onl.trn ela başka fa.;ıldan yardım >aPıl- 3 aY zarfında tevzı edllmv; olacaktır 
oldu Bunlan deter bedel mukabilinde, sın ı1edlk. Arzeunek ~le<llıtım oudur. , Bunların numunt.'lcrını dahi emir bu. 
;yanı ucu:z !!,yatla e~a vPı-dlttmız ııcnç Yok..a onlıırı ma.nrum etmı.k ı;rlt>ı Dl.r yurdunuz, MuvakkuL l::nl'i.ımene iCl.lr
memurln e.ınırına. onlar me.fanınrla ~ey duşunmcdlk. Yalnız ııız bununla d • .-, arzellık. 2U-30 rtcı-cnde ve r"ı kte· 
l>unlan da/ıJ boyle<·L" - 1>unlann ıcenstn<le veçtılnl det: ~tırtyoruz LAkın arzcttJ~ dir. Bunların narıc nde arzu e".Uklert 
m uhtac ola.nlan vardır, muhtaç olmı • gibi t>u kanunun !cine ı~cı mevzuunu gtt>t kLLma~ verllmc:..ınc ne vakit rnusa
yanLa.rı vardır • buaıların heı>Glnı al<.'SSC· da ithal edecek olun;ak yUzde yüz ış ittir ne de tmkAn. Bınn,.nale>h bu r.ü
vıyc Duraya ithal etmek do~ru de~ild r. bu seklldl• kalmaz. KendiJerl A .. ~erı munelcrln !(·crıstnııe muml<un olrluğu 

Maarna.tuı bunla.n da bir tetkik mev - Fat>rlkaların daimi Laı:llertnl k:ısted1 · ktıdar kOYU, renkte olanl.ın kat>m ede. 
zuu )"8.r>ma.k ve onlan d;ı bunların lce- rorlar. blnnenaleyh onların ter!lhl ıla· ll.m. Fakat onun hartclndc olanıar-.t lek
r:!Mne k.atmatı HUkümct nazarı it ba· hl. daha acık ol:ırak arze<lcY!m. kanu- rar blr daha vennek !Azım ııellrse dü
re 11.lmıotJr. Fakat t>urada DU kanumla nun mılzııkere .. ı e9nsıııında Heye!.1 Vc
blr kalemde;, müteklt!t•r dahi dahlldır klll'<te ııahls mevzuu olmuştur. Bunlar 
den;ck MAMye Vekill tet.klk etmeks.zln da U·rf!h ed.~lsln denmiştir ... 
buna .ı>elcl demete cesaret &'ornmez. Uu Osman şevki Ulu<lflıi"tn yeniden kUr
ka.nu11ıa yardım lcln Cl7.<iltınl/. çerceve ı;Uyc ı:elert•k yardımın subay aJleleMnc 
Devlet hl7.metl eoren valand~lara yaılması nususundakl mUtaleasını tek
mahıımıtur. Bunwı hıu1elnde kalan zum- rar ı-tm~I uzertne maliye Vt>klllmtz 
re için dAhl arzcdtyorum; ı11(!er ıaee demıştlr k1; 

mad<\.elt>rlnde bunların muhtaç olan • "Devletce kendUerttıe elbise verll • 
~nın da nazan d)kkate alınması dı.-r· mekte olan kısmı ısıJ&na ı.-tmek dokru 
Pi4 edllmtşUr. Daha vAs1 f>lr yardım ya- brr ııeY olmaz. Arzettım eğer buraya ı:I. 
PLlmllsı ıctn teklif va.ki oı<1uıtuna ırore d.lece.k olunııı bUta ocıacı. olmak üzc
bu <!\beti tetk1k mevzuu yapalım Ha - re posta müvezzileri. polliı, ıtmendlter 
•ıl ola.cllk n<>ttce ne 1se, ne k.ndar lm
kAn varsa o ka<lırr yapalım Fakat on-

memurınrı ve d.ahıı natırırna eeınıı:;en 

b r kısım •ardır ki bu istisna a.rn • 
dan yukan cık.ıımııracatımız aayet ta- sında elbeıtc ki bunları ı.castem!yor • 
b lldLr. Bu cihetler ~·tklk e<tllmc(l<'n nun- lar. Buyururlar ki t>Mka sekıld.e yapıl· 
J.ıı.nn bu llı>lıha ıı;ı:n.;ıne ll.liallne ~sa· sın . Neden dolayı D:ış~:a fl'kll<ic yapıl
ı-et edemem. 

sın? vermekte oldu~umuz t.'lblf.e <lvll 
hcl.Jer me.ıe.IA!sıne eel nce: ııcııer hu· elbisedir MU11 MUdataanın vemıekte 

kikaten Devlet Denllr)oııarı ı~cUert. ve oldu~u elıb.se nizmııt elbıscs!dlr. BLr pa
dlter t.sçller ıcm barcın yapmnıstır. 

zar i:tlnıi mutlaka Is elblses!}·Je ırezmt'· 
Uunıarın ucreLl«rt ve yevnuyelcn :>u 61 hakkında kanuni emtT yoktur. o a-
ba.remle muay>end r. Sunlann tc-.1.yld.l damlar da d1iıerlt>rl irH>l elbuıelerinl ırl

sesleri>. .luı.kJon.da aynca !>lr lllyıhuı ka.nwıı~·e YN'ek ı:ezerler. (Dotru dol!'nı 
aoncıerumı. ve>a aonderlım•:k uzeı~-cıır. BlZ büyle dUı;ünUyoruz.,. 
l mum\yet.l.e bu lecllcrı <1e l>U Kanuna Sırn lcöz t Yozııat), bır l<a.t eLt>lsc-
danU edecek olursa.ı<. buııun tahmil e-
d l<'n ki.illetten bclk.t bt.r m!Sll daha ilk ıclıı verilen 3 met.re kwnaıın arttı-
!nzJa kultteı mucip oıacakur. J:;tter Du· rılma.,ıını ı.cmen.nJ e-tUkten sonra, eline 
nu bütün ls<;llere de t.eşrnll etmek l.ı.. mc:.• lA 75 ıra aec~·n bir memurun nJ· 

zım ııellnıe DU çok aKır olacaktır. dıf:ı m~la ancak ek.meC:ml hımın edc-
bll<lltflnı, bln.a.enaJeyn bu kuması dlk· 

Bu kıı.nwı Devlete tahm.lJ eln\L:ı ol· tlnnektc zorl11k cekecl!ıirinl ve ırottirup 
duk\I ktilteU wa.ı buyurdular. Arkac.ta:ı· 

maC:azalara sat.maC:a mecbw- olaçaf:ını 
ıa.r, e&er kanunu.n maddek•ı·ınclt>kl lru· ıoylcm~u.r. 
) ut ve ıu.rut tru;vtl>lnlze lkUrıuı eyler-
ae; tabl.1 bl.r kısmının aUelcrtn-0 eLbJse- Kemıtl Turan (İsı;ıartll.), ka.nunun 
lik; kendUerıne ellılseliık, kun<turn, oır Ilu•usl ldarnler memurlarına parasız 
kısmının a11esıne ve kendisine ellısellk elbise vermek için Yl1kled!fıl mUkeııerı-

ve dlter blr kısmının <1a yalnız kt>ndl
lerlne elbl~cllk verilrnseı halinde; Du 
mad<1elerdekl kU.YUt ve sUruta nazaran 
bAlllt olduı?u miktar 11.234.000 lılradır. 
k ülfet bıındlln ~barettır ... 

yet n onlara a~ır ııclebUeceıttnJ, bu idare 
ll•rln ..:aten sıkınu cekttklcrlnl ve bun
lardan maaş alanların çoğunu da mı
aı;ları 75 llraya kadar olan muallimler 
ve kücük memurlar teşkil ettlttnt söy-

Hayır müesseı;elerlndc hizmet gören- Uyereı bunların da wnuını muvıızen.ı

lıer hakkındald suale karşı :.ıa.llye ve- ye alınması temennls.lndc ı:ıuıunmuıtur 
lrlllmlz dcmlıtlr ld: Mall).e Vekil mız bu temenniye cevap 

ııünell.m. 

Bu lı>.ahatlan sonra projenin 
mııddelerl de okun.anık nym•n 
ed:lmlşt ir. 

dill'er 
kabul 

Bazı sınai mUr.ssesı-leroen mulllTlelc 
vPrı:tsln~n R>'flPn alınması hllldcın<lnkl 

kanun fH'tı.lesl mUz:ıkerıı ve a)'Tlen ka· 
bul edll<l:.kten sonra topl<lntıya ııon ve· 
rllm~tlr. 

Ml.'CMs r:ızartesı aunu 
toplanacaktır. 

Çağrı 

811at 1:1 te 

"(:( Aclliye Rncümenı 16.11-1942 1'19-
zartı:~ı gilnU Umumi Heyet içtima. -
ınclan sonra toplanacaktır. 

Memurlara ucuz yiyecek 
maddesi dağıtılması 
ha11rhklar ilerliyor 

Memurlara ucuz fiyMla yiyecek 
marlcleııı verılmcsi hususunda yapı • 
lan hazırlıklar ilerlemeklerlir. Tica -
caret Vekilllı:\ı vilayetlere bu mak
ııatla zeytinyağı ı:ondermrk mak -
sarliyle kap lemini ioi ile me~ğul ol. 
makt~<lır. 

Resmi mübayaalarda 
rayicin fesbiti 

Ti<'aret Vı>ki111ğ'i bir tamim yııpa-
rıtk, belediyelere, tl<'aret odaJ.anna ve 
borsalııra resmi daire ve müessesele· 
rin yapncakl:m mübayaalar i<:in ha· 
kiki rayiç fiyntlannın sıhhatli bir su
retle tesplt.dne itina ııdllınes"'.nl bildir· 
miştir • 

Varlık vergisi, bütçeye mühim bir gelir, 
millete sonsuz bir sevinç kaynağı ol· 
du. Çünkü, kanunwı şümulü içine al
dıiı mükellefler, bu harp yü~ünden 
ya büyük kazançlar elde etmişler, ya
hut mevcut ~ervederi biric:aç mhli 
katmerlenmişti. Bu fevkalade kaıanç
lann fevkalade oir vergiye tabi ol· 
ması elbette 11zımdı. 

Harp yüründen başkalarının yoksulluğu 
pahasına bedavadan kazanılan para -
!arın da hiç olmazsa alınteriyle ka • 
zanılan paralar ıtibi vergiye tabi tu· 
tulma•ı kadar ahlak, adalet, maliye 
ve iktısat prensiplerine uygun ne ola
bilir? 

Yeni verı;iye tabi tutulanların bir kısmı, 
harbin doğurduğu şartları sömürerek, 
bu şartlardan faydalanarak varlık ya
panlardan bu gö:r kama.şurıcı kazanç. 
!arda ne ahn terinin, ne aklın, ne ba. 
sireti11 bir payı vardı. Meşhur rabi· 
riyle söyliyelim, bu kıvançlar, sayin 
ve ~rmayenıa meşru çocukları de • 
•ğildiler! Bu 'ocukl.lrın çoğıınuı> ba· 
ba.sı hi}·le, dalavere, vurgun, [stifri! .. 
Millet ıor şartlar içinde iken, taıilı 

onla.rıı gülmüştü. Şimdi cemiv<'• bu 
gülüııeki h"•esiııi alıyorL. 

Yeni vergi}·i vercceıderin bir kısmı da 
meşru yollardan ayrılmadan uılihleri 
yardım ettiği, iş bildikleri, ce J1'ırJ: 
oldukları için fe,kal.ide kanııçlar ıe
min ermişler, varlıklarını hirkaç mi'
li arnırmışlardır. Alın teri}'le dahi 
oha, bu reni varlıkta Devlet hi,5esi
nl kim inkar edebilir? Bu yeni var
lık, }'3.nan ve kanayan dünya orcasın
dıdd Türk Devletinin varlı_i:ı ile te
min edilmemis midir? 

lrat sahiplerinin verRi,ine ,ı:elince .. DC'V· 
!et, F.mini>nündeki diikkilnının veya 
bahadan kalma evinin kirıı,irle eeçi
neni. hatıl ki.içük irat sahihini, yani 
yılda 2500 lira ka7anant hile bu ver
_ırinin dışında tuımu5tur. Bu hakikat, 
Devlerin adaler ıithliğini en sağır 
vicdanlılara bile harkırmııkı:ıdu. 

Fakar, harpren evvel 50 hin lira eden 
aparcımanını hu,ı:ün 200 bin liray:ı 
bile vı:-rmireccifüıi iivünc (ivüne söy· 
lh·en mülk sahibinin telaşı nedir? 
Bir avuç toprak, hir çimenro ve de • 
mir yrihnı hangi esrarlı kuvvetle m.ıl 
sahibine 150 bin lira birden kı~an· 
dırmı,tır? Sc-hir kenarındaki ınc .•he • 
lelik arsa. altın p:ıhaHna nasıl çıkmış
tır? Ruc:iin w.•rl!İ)-İ vı:-rirkcn ı:li ritrİ· 
yen han. hamam, aparıım:ııı •~lıini 
artık nalını-ı kf'•eri dii•ii~c-r-,indcrı 
vazeeçmeli. lnk:kırleri oldujhı gibi 
görmiye alı1m~!ı•'--

ı::., 

Biitün bunlardan f:,.ı,• t, )'ertİ vtorı:i ile, 
piva•adald para haoni a7:ılacak, su 
ıı:ihi J>ara harcıyanl:ır mu•luklAMnı 
hir:t7. kı,acaklar, ı:ıda ve zaruri ihti· 
yaç macl'delerinin h:u-carıma•1nda ta • 
sarruilu hııreket c<kcc4der<llr, ııavri 
menkul fiyatlarındaki azgınlık yatt 

şaı-ak, kara borsa müjterileri aıala • 
caktıt'. 

Kı•a zam~a büyült bir rakdir hakkı 
verdi~inden, ve çok kati hü1çümle-ri 
hulunduğun<lan yeni kanunun hulmlc 
ve maliye P<lehiyatımızda ela R)TI bir 
yeri olaca kur. 

S abaheddin SÖNME Z 

Milli Korunma 
mahkemesine verilenler "Bu müeeseseler kP.nli! ı.cıarc hPyetle- olarak, ııecen defa olduı?u ırlbl t>u 11e

rl kıu-artyle bu yolda yardımlar yapmak ter de Husuı;I MuhRSebt>Jere ya!'<lım e. 
.a.HlhlyeUnt nalz<llr, bir kanuna lhtl . dl.lecet:ını, Malı!ye hütcestnde böyle bir 
YRçlan yoktur. F.ıter böyle bir karar fasıl açılmıı ouJunduC:unu hatırlatmış

aıır ve yaparlarsa sa!Ahlyetıen dahlltn· tır 

Bu tamime göre raylı; vermiye sa- . 
Iahlyetli te•ekküller piyasnyı dlkkat- Fazla fıyatla ekmek s~tan Kızı~-

dedir. F:fıer bunılıın rtolnyı t>lr sıkıntıya 

du~rrlerse Devlet t>ütc:e.stnden Yardım 

lllll7.bRlll muhıı.rrl.rl Ş\nR&I Devrin de 
muhtelH suallere enrümen adına cevllp 

ırorürler .Esa.~ bunlar Devletten yar. veıml3, bu ararlıı.. evli memur ka<1ınla

dım ııoren mties.'lesell'r<tlr, ıınylc rıır şey rın !$siz kncal11rına 1!'1yecek verllmb·e-
yaptıklen takdirde ols·ı olsa t>unıara reı::tnı ııöyl(ml!stlr 

lızet Anık~n. ~mtryoııan mt"mur
lannın tk1 kısım olduf:unu, t>lr kııornı 

le lakibPdl"'Ceklcr ve mnhıılce tespit 1 cahamanılı Ramazan İlerı. tazlıı. fı
edllml~ azami fiyatlar olduğu takdir· Y~t!a llliç ea tan Ç ankaya ecıanı:si sa
de bunları, aksi halde beledıyelerln hıbı Kemal Kutan. fazla fiya tla kum. 
murakabesi altında kurulmu~ olan lu muşamba samn tliccarılan K nyRe
<erbest (liyasa fiyatlarını rayiç olarn.k rili Halit Çınğıllı Mitli K orunma Ka. 
göstereceklerdir. Böylece miibayaa n unu h ükflmlerine ;ıykırı hııreketle -
yapacak maktım ve mües.c;e~clerin bu rlnılPn rlolavt bel erlive enciimenince 
mP.v:ı:urlalıi müşklıllcrt ortadan kaldı- Mllli Korunma Mahkemesine veril • 
nlmı~ olaraktır. mişlerrlir. 

Kaza kongresi delegeleri dün ka
zanın Parti merkezine giderek i<lare 
heyetiyle kongre işleri üzerinde ilk 
görüşmelercle bulunmuşlardır. 

Parti nizamnamesinin 69 uncu 
maddesine göre kaza kongresine Be
lediye Meclisi ile Vilayet Umumi 
Meclisi azaları dinleyici sıfatiyle bu. 
hınacaklarclır. 

Kongre ruzrıamesi şudur : 
1) lclarf! he) eti raporunun mlha

keresi, 
2) Nahiyelerrlen gelen clilek ve 

tekliflerin müzakeresi, 
3) Kaza idare heyetinin yeni büt -

çesini tetkik ve nahiye billı;rlerlni 
hlsrlik. 

4) Kaza idare heyetinin bir kcm
gre yılı icln<leki hesaplarının tetkiki. 

151 Kaza iı'ları· heveti seçimi, 
6) Vilayet kongresi cleleı:releri se

çimi. 

Ayaş k aza kongresi de 
toplandı 

Ayaş, (Hususi) - Ayaş C. H. P. 
kaza kongresi vilayet lclare heye -
tinden müı;;avlr rıza sıfatiyle ı::::elen B. 
Cafer Tay~ar da hazır bulunılu~u 
halele yapılmıştır. 

Kongrede rıahiyelerclen gelen ıli · 
lckler birer birer tetkikten J:{Çırilm!ş 
v Ayaş'ın ihtiyaçlffrı ve dilekleri 11-
zerincle konuşulmuştur. 

Ayaş kaza kon.ı::-resı. Ehecli Sefimiz 
Atatürk'ün aziz hatırasını tıı:ı:inıle 
aıırlıktan ve başta Milli Sefııniz İs -
met İnönü olduğu halde bUyüklrrl • 
mize bai!'lılık telgrafları çekmeyi ka
rarlaştırclıkt'll.n sonra dağılmıştır. 

Yeni hububat 
ambarları 
yaptırılıyor 

Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz, 
bugiln öğleden evvel Toprak Mah - , 
eulleri Ofisi Umum Müclürlliğllndı: 1 
çalışarak memleketimizin muhtelif ' 
yerlerinclı: yaptırılmakta ve yaptı -
rılacak olan yrni hububat ambarları 
l~lni ve ;ılilnlarını tel kik etmi,.tir 

Yeni hubuhat ambarları kolayca J 

inşa edilecek tarzıln nlacak ve bii -
tün bu inşaat sUratle bitirilecek! ir. 

Sahte gaz, motorin 
ve benzin vesikası 

kullananlar yakalandı 
İzmir, 13 (Telefonla> - Gaz, mo

torin ve h<!onTJn vesikalarının ihtiva 
ettiği onbeş, yirmi giıbi rakamların 
başına dört veya ;ı-edi rakamları koy
mak suretiyle bu miktarlıırı yedi yü:ı: 
veya dörtyüze çıknrnn nnıhtelif şa
hıslardan bl.r kaçı dün bir kaı;ı da bu
gün yakalanmışlardır. Buı;ün komis· 
yoncu Osmnn, l\fohmet, Abdurrah
man. Reşa.t dün de ba7.ı şahı!;lar hak-
kında tahkikata bnşlanmıstır. , 

Bu arada doksan ynsında Ha:!lan ı 
nammda bir ihtiyar da ile kilo üze· 
rine ya,ı.ılmı:< benzin vesikasını on üc 
kilo ü:ı:erindt>n kullanırken tutulmu' 1 
tur. Şeohrimizde bu gibi h~Oiselerle ' 
mücaılelcye sıkı ~<-kilde de<Vam edil· 
mektcdlr. 

Mlllt Korunma ile alakadar birçok 
hll.disc-ler dolayısiyle her gün birçok ı 
şahıslar mahkemeye verilmektedir. 

'"\ 
Küçük Haberler) 

1 "(:( İktisat V ekilliA"inde açık bulu • • 
nan müşavirliğe, Etibank Umum MU. 
dürü yüksek mtihencl\s B. Reşit Os. 
man Gençcr tayin edilmiştir. 

"(:( T icaret Vekilliği mı.ıhasebe 
mii<lilrU B. Tevfik Rıza Pırnal Dev
let Deniz Yolları muhasebe müdür -
ltiği.ine tayin eılilmiştir. 

Arapça "izdiham" kl'limıısinc kar
~ıl1k olan "yığılııma" }ı kullanıyoruz. 
Dilde bu surecle "izdiham" i kaldır
mış ol<luk. fakat hay.ma ve tatbikatta 
şu "yığılışma" >·ı da buıün bi.ıtün kal
dırsak, ne kadar i}'i olaça.kl 

Allah belc<li>·eden razı olsun! He
men her ı.:ün, onun "}'ığılışma)-a kar -
şı'' ilinları, ihtarları gazetc<le çıkıp 
durmaktadır. 

Bu U\'a~ta varamiaJların da )'Rr· 
dımcı olnıa.~ı llzını! 

Bu mün;hcbcrlc okurlarımdan hi
rhindcn aldığım mekturııan ba.h~tmek 
i.sıcriın. 

.\ydın bir nt olan bu okurum, an
lattığına gÖrl! bir ı;ıin öğle \akti Ce • 
bcci'}e gidecek erene hilcı alm:ı:k üze
re gi,e}e ı:illniırir. Orada hir varan · 
daş kalab,1lığı '-ar; kimi,i ~•rara ı;ir· 
mi•. kuyru!-. yapmıştır. Kimi,i de ı::ir
memiş, yığılı~ma h:ılindc<lir. Bana 
mckcup. g:ındcren okurum, bu karma
karışık yığılı>anlara ihtar cdiıor: 

- Herke' ~ıraya girsin de bilet· 
lerimid biran önce ve daha kolay ala
lım! diyor. 

Bunlardan ;oğu hu haklı tav~ireyi 
ve recinde iiğü<lıi dinli)'orlar. Fak.tt 
içlerinde üscü h:ışı dü.zgün birisi var
dır ki al<lm~ etmiıor ve halkı )':l.rarak 
ilcri)e dot!nı yurfııcır. 

Bana mektup ~iinden•n okurum 
ona d.ı do,ğru<l;ın doğru}'a belediyenin 
emrim lıaıırlatı~or. O, ı:cne aldırış el· 
mcmc~tedir. Nihayeı, ı;i~e memuruna 
hitahcdiyor: 

- Bu zaı:ı biler vermeyini;o ! diyor, 
çünkii o sırası olmadığı halde öne 
geçmi;" uğraşıyor ve bclediı-e nizam• 
!arını dinlemİ}or, 

Gişe memuru hileı vermiyor. Fa • 
kaı üstii başı dıizgün olan bu ı:ar da 
münaka~aya .ı;irişi)or ve sırasını boz
makta aı•ak direyor. 

Niha}Ct okunun, orada ı;ördüğü 
bir seyrisder zabıta memurunu çağı -
rıyor ve kendisinin kim olduğunu söy
liycrek belediye niı:ımlarını çiğnemek· 
re ısrar eden bu v~anda~ı Jikiyet edi· 
yor. 

Buraya kadar i~Jer rolunda ı;idi • 
yor, Fakar zabıta memuru, okurumun 
karakola kadar gelme ine lüzum gös
rernıi~rir. Halhuki kendisi İş güç sa • 
hibidir, faioe gidip remcğini }i}ecck 
ve hemen işinin haşına tliinccc1ctir. 
Trenin kaLkm.ısına da iki d kika kal
mıştır. 

Netİc<"} i nıı:ktıt)>tan <iğreniyoruz: 
"Neticede ben, o üstü başı düzgün 

zat, zabıta memunı, hepimiz aynı tre
ne bini1oruz. Beııirn ihcarım hoşa ııi· 
diyor; o vaıandaşın belediye emirle
rine gösterdiği itaatsizlik yanına ka • 
lıyor. 

Şim<li ne dirC>·im? Bihle bir ih· 
tarda hulunmalt bir vatan<lıış sıFatiy
lc vazifem d~ğil mir<li? IJl"rke,in de 

İfllhar k t 
mek suretiyle 
taiebe}c Maarif Vekilimiz t r fm -

yapılan yaroımın tezyit edllmes ne mün
cer nıur .MeAelA bu müessı1!<'lerılı•n Kı· 

zılay kf'ndl ml'murlarınn böyle blr yar· 
ılım kanın veMnıe ve ııunrtan dolayl o
nıo ner ııPnl' mallyc~ ynı;ıılar ynrtlımı 

tezyit l'trnek iktiza eder11e bı. yardım ya
pılır Fakat bu kanunun rtalreı şümu

Hl nı1e del\'llıl!r .. 
Günün me~eleleı i G Ü N Ü N G Ö L G E ·: S ' !_İ · ... -. . -

1 
ıl'an armağan edilen AtatUrk'Un nu -
tuklaı·ı, memleketin lıcr tarafıııdııki 
okullarda il.e,ililere tören e verilmiş. 
tir. Bir çok okuJlarıınızcla mültafat 

He!ll< ınt.:~. daha on<'e öne suıduf:u 

rnutaıaaya aore pruJen n o r keı e dah.ı 

ı.ozcı('n ~ecırılmesinıle ıa>·<ta uu ıunou 
tunu tek.ı ıul<ımıs orı;,ka kan..ını.ar 

ııeretlnc·e Kendllcı1:ne kuma.. venıente. 

rın. mULNtalt, dıil ve yeumıcr lClllnl! 
ou nal<ların•..,ın memnunl}l!lle Hl.t. ırc· 

ı;e<:el<ıeı ını BQyJemı~Llr. 

Yen1.<1en KllrıılıH! aeıen Maliye Vı:-kı 

llmı?., Re!lk ln<"e ye cevap vı•rcrnk mu
Leklllt, cıul ve .ııellmıcrın vazlYctın! tct· 
klk ede< .. : •<">YlL>mlij, onll<ra yapıla· 

cak yarc6' 1>ır ııııet '' ıcaı:tını, ıu 
kat ounıYıt ııeıen kanunun sırı m••murla· 
ra yardımı nL"d.ıl ıuuuaunu oc')(ln et · 
mtııtır 

İhtis.as ve umumi bilgi 
İhtfsa~la umumi bilginin ma-

hıyetıeı uıı ve sııııı ıllı ını ıyı U\yın 
etmeKle milletçe mentaaı.ımız vaı -
dır. 

Prof. Sadi IRMAK 
rlnkl telılkkl seklini göstt"rebllir. 
Vırhov zamanının en bılyük pato
logu l<li, fakat aynı zamanda sos
yalist partisınin lideri ldı. 

"Czernı,. bu asnn en bilyük to
cuk hekimi f.di. FFLkat aynı zaman· 
da sa;ı.'llı musiki üstatlarından blrl-
sl<llr. . 

~ . . ... . 

Ana babaya küfreden 
ve ettiren çocuklar 

A RKADASIM Sönmez'ln tav· 
Biyesine uydum. İstasyon
dan şehre yayan geliyor

dum. 1kı üç adım önümde yliril~·en 
iki cocuğun hali hoşuma gitti 
Kollarını, birbirlerinlın omuzuna 
a.tmıtlardı. Sırtlarında çanta oldu· 
ğuna. göre bunlar Jl.kakul talebc-s.i
diyler . 

şuurun ve idrakin kontrolün<len 
gc-çmediğJ söylenebilir. Fakat da
ha kuvvetle i<ldia !!dilmesi ı:erekcm 
cihet şudur ki, ı;ocuğa, mukadd~ 
kıymetleri o yaşlarda tanıtmak ve 
bellPtmek gerektir. Ana baba sevgi 
ve saygısı ela, çocuk gönlünde "do
kunulmaz ve dokunclurulmaz., kıy
met olarak yer etmek ıtızımdır. 

alruı tal1:benın ve velllcrinin mt>nı· 
leket ileri gelenlerinin ve bütün öğ. 
retnıcnlerin ve talebenin huz.uriyle 
yapılan törnler muhitte heyecanlı ve 
güzel tezahprlere vesile olmuştur. 

Ne rclti{timiz iki resim Bartın ve 
Burd r oruıokullarında yapılnn to· 
renlere aittiı-. Bu okullardan birin -
de mtikafat kazanan talebenin resim
leri olrnlu11 bir salonuna nsılmıştır. 
Resimlerılen :ı, riıııle Bıır<lur vı\lisl 
(şimdi İstanbul En»ılyet Müılilrlil 
mlikiıfat kn nmm tule e ile bir aradıı 
görülüyor. Bazı okulhırıla, yapılan 
törene İstanbul ve Ankara'dakl yUk. 
sek okullara veya diğer vildyetler • 
deki liselere geçerı ilgili taebe bu. 
sıısi sure tte davet erlilnıiıı, bu miina

v.ll:İfc..,i olm.-un.ılı mıdır! 1608" Z57S ıüstes 
numara 1 ı kanunlara gorc lı r , .ıtand ı- ırsa tı 
}ın teulıındırılnı.ısı ıçin abıraı.ı ı r- ıib i, 
dımd.ı hulun.ın hrnlm gıbı bir kim•c- alnız 
nin işi gıkü \,ır, \e ~akti d kcn mut· 1mek 
laka kanıkola kadar gntu•ııl111c i nıİ ı alnb 
I:Lzımdı ?" ;eyjf g 

Aldığım mckıupra !atılın lıi<li • nak ,. 
sc}; ıekmrladım Her halde mcd 1 1' d 
hir ~chir,fcn }'trıfışma ~hi çirkin bir 

1~ 1 

mıınıara)1 5ıJmiH' a) rd ni i >"' rı· rorem 
i:ı İl;İnlar ve hdirli )erlere d kti i me- ebepl 
murl.ır v:rnta'i> le uj?rnşan g yr tli be- •u sık 
lccliycmiz hunwı d:ı bir çaresini di.ı • se, öt 
şünür. Okurum ernfo olabilir. erle 

Zorla dostluk, 

zorla yardmı ! 

edak 4 

lır- lst 
tÜnü, 
e ti fe 
le inci 
etin i 

Fransa'nııı işgal cd.ilmi>ctı roprnk• "8.p c 
farı da i~gal edılıyor. raza 

ı - Bir m('klj. 2 - Bir pro<~ nıyacı 
3 -: !lir "ilc-ri ! ' kuıııaııdasL buriy 

.Hdnd hııns:ı ıraııxl sinin üç J>er' !etçi 
d•-sını, kısaca. boyJe anlatmak nıiim • ~u 
kiın. t' 

,\nglo - S;ıksonLtr Fa•'ı ve Ce • f e 1 

1.air'i alıp Tunu 'n <lo,;nı )-urürlerkdl f H~ 
- Mılncri.ıı huralam saldum"1 erdı, 

ihtinı<tli v:ır; Pran-11 f ınpııracor.luğıı- dediğı 
nu korumak için buraLıra çıkıyoruı:l teana 
demişlerdi. ler v 

~lihverciler de franstz ıtııa va-ıanıır duğu 
dan geri kalan roprakb.m: Anc 

- ı\\ rupa bir Anglo-Sa:kı;on tdı & z anı 
kesi kar~ı ınJaJır. Praa<>a <la keodi n rn z 
toprakl.mııı mud.ıfa."l e<lemi~ccd.: 1 "t lik ]ı; 
durumdadır. Onun içın onun ıopmk• Bü 
l:ırını höı le tıir tcltlikc}'C karşı konı • düşü 
mak İ!>fo işı;:ıl c<lıyoruzl diyerek ı;iri- h ı 
yorJar. al1: 

Fr.uı<a'nın ne feci ıkı\r, ne aın..hıl Yan 
do~dan varmış meğer! rıo; d 

Bizde bir ~<>z ~'llrdır: "7..orlıı gl- y~rd 
:ıellik olmaz!" deriz. ıcınd 

Zorla ı;ü:z<.'llik olmaz nmıı, galjbjl rt, ın 
zorla dostluk, zorla koruyuculuk vl in-ık• 
:ıoorla )ıırdım olabiliyor. lııu·d 

Ne dersiniz? dün 

*** Bir imla meslesi ! 

Milli Şe{'jmizin adından son1"' 
mef'ul eki getir.en bazı gazadetı 
"İrıöoü'nii, İnonü'nc" diyorlar. 

Başvckilimizın ııdınd.ın mm ge • 
Jen eller de ~oyJe goninuyor: ~Sanı' 
coğlu'na., SaracoğJu'nu" • 

Gerek İnonü, ~erek Saracoğlu bi
rer terkip deJ:il, birer tek iııim<lir. 
On\Jfl için ''İnonu'yü'', "İnönii'ye"• 
"Sacacoğlu')'U", "Sarncoğlu') " de • 
rnck ve yazmak gerektir. 

T. 1 
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Maliye Vl'klllm12:. All !'ıühn Oellllıaş. 

(KOtah)"O ı nın, Aııkerı F"ltllrlkalnrda 
daımı ~·aıı&an ı~·;llere •1•' yarılım H•Pılııı 

yapıtmıyAcakı nakkındakl suaııne Kar•• 
da eunlan so) ıemışur: 

Bır .ı:ıımanlar her münevver bir 
umumı küıtur adamı ıdı. Bılglnin 
ıhtısas su.tı111arına a;ı.rılnıası yenı 

hır nl llsE><llr. )1emleketlmızc ba
~a.rsak ~tındııtk yalnız taba,belJn 
thtısas ş ıbelerme ayrılım~ olduğu· 
nu ve mühendislığln de ayrılmıya 
oaşlndıı'.:ını gorürüz. Bııı:;ka sahalar
da henlız bu ayrılma yoktur. Hal
ouki cagdaş Avrupa da her bir mü· 
nevver mua~·yen bır ilmin ı:ayet 
dar oır sahasında dcrınle~nıek lü· 
.ı:umunu hlşsetmektedir. Artık sa· 
dece hekım, hukukı;;u. teknisyen 
rlemekle bir miltehll$UI kastcdil· 
mlş olmuyor. 

"His,, devrinin en namlı dahlli· 
yecls:y<ll. Fakat aynı zamanda bir 
kemnn virtiozuydu. 

"August Bler,. sayılı cerrahlar
dan blriskllr. Fakat aynı zamanda 
bilylik bir hayvanatcı idi. 

Konuşmalarına kula.k verdim: 
- Biz seninle arkadaşız değil 

mi? 
- Arkadaşız a.ma demin sen be

,nlm anama babama söğdtin. Arka
dMlıkta bu olur mu? 

Mahalle, ı;ocuğa ağız <lolusu kü
für okutuyor. YetLştiricisi soka:k 
olan çocuk, söze küfürle başlarsa 
çok görmlycblllrsiniz. Fa.kat ana 
babanın ve mektebin vıız'fo<i soknk 
terbiyesiyle mücade-lc etmek değil 
m.dlr? 

sebelle çay ziyafetleri verilmiş, mU- ı zel nutuklar s5ylenmış, 
kiıfatın n:ı.inevi değerini bclirte-n gti- leııkler konulmuştur. 

amtlara rı' 

"- Iı~llere )1lf •lmıy11caktır FRkal 
arzeıtıtım ırıtıı. eatr le t>odersc ucreL· 
lerlnın tez>1dlnc t>Ut<:elertndı>kl tah&i • 
Nt müsıut dctllşc ı.ans •atllln nrttırı-

Nobel mllkAfatını kazanmış o
lan hocam Nernst fizikte bir dehli 
id!. Fakat bize bir ı;:Un derste iyi 
llzl.kci olmak !Cin edebiyata merak 
sardırmak lfızım olduğunu söyle· 
di. 

ll lır Ona dahi imkan yııksa lllccıısc ay· 
Memleketimizde lhtlsa..<ıın bu mA

nada gerı;ekleşemenıesı Tilrk mti
nevvennln omuzuna ı;ayet ağır bir 
oaz.an taşınması kabil olmıyan me· 
sutıyetler yük!emektııdlr. 

Demek oluyor ki bir şubede ve- ' 
rlmll calışmak için diğer bi·lgl ve 
sanat alanlarına büsbütün yabancı 
kalmak lcabctmez. .. EattO. bu ya
bancılık zarar verir. Umumi bir 
kültüre, çlzg li fikri al(lkalara sa· 
hLp olmıyruı bir oonm bir eubeınln 
mütehassısı olsa bile bir ll!m ame
lesi kalmıya. mahktlmdur. 

ötekinin cevabını merakla bek· 
!edim. Achba ne söyliyecekti : "Ha
yır, söğmedlm, sen öyle duymuşun
dur., mu diyecekti, yoksa "Oldu bir 
şey, ağ'.1.ımdan kııctı, bir daha söft· 
mem diye, özür mtı dlliyecektl. 
Ha.yır, ne inkfır, ne özür .. Cevabı 
şu oldu: 

Ana babayı mumak V<' saydır
mak şu ru cocukta din ha.Une ge
tlrllmel!<i!r Bu hc>r yden önce 
aile sa d lnin de sağlamlığının 
bir şartıdır. Sonra. şu man
tıkla yakınılan ah•kalıdır: ken<ll· 
ııin! kucnğı~a bUYiiten. kenrllsi 
IC'ln bin bir fedakl\rlık yapan, ve 
sahıslnnmış olarak her giln bıış u
cunda duranları saymıyan ve baş
ka l arına <ln saygı telkin etmeyi 
b\lmlyen biri, CC><'Uk veya bilyük. 
daha mUcerret mefhumlar için, 
çok daha zarıf olur. 

Sahte kanun yapan 

bir ıebeke yakalandı 
hranhul, 13 (Telefonla) - Osman 

adında eski bir iaşe mcmurİ} le arkadaşı 
Ömer Hııranr adıııda birine hir iaşe mü
hürü, Mustafa ve Ahmet adınd.ı iki ki5i
rc de muv:ıkk.ı.t ekmek karnesi kli~bi 
)1lptırmışlar \.e yapııkları karneleri sa· 
uşa çıkarmı•l:ırdır. Bu arada Nıko :ıdın
da bir fırıncıra <la üçrüz kame satmış
lardır. Hunlardan örnek alan ve karne · 
nin kli~c • ıi }apan Musıafa ile Ahmcı 
karne bMmıra başlamışlar, hunları da 
Nazım adında bir seyyar sarıcı vnsııa~iy
Je satışa çıkarmışlardır. I.o4<.anral.1r tefıiş 
edilirken Yemiş'te Vanı:el'in meylune • 
sinde ele ıttririlefl karnelerin Nazını'daıı 
~atın :ı.lınclığı öğroniİince r.ılıkikat ya • 
rıılmış, bu orurcıle bu zincirleme iş mey· 
dana çıkarılmışıır. Suçluların hepsi tev· 

İstanbul framvaylarmda 

kalabahğı önlemek i~in 
l rıca bU' kanun St'vk dlllr ... 
• B I-'ullt AA"rnlı. O,;m11n Sevki Ultı 

dat'ın onl'ekt ııJ,ı ilerine Karı;ı <la de 
mlı;tır ki: 

.. _ Ktndll<'rlne verll<>ı hl7.mM ell>I· 
ııetıldlr HlzmPt ııunlı•r1nıle ıı!yllmekte

d lr Onun nar1<'1nıle olarak ~bilmek ıl· 

zere aldıklan maııt ntsbNln<ie ıı:lyecek 

verllmı-kıe cl!ı:ı"er memurları1nn hlc t:ılr 

fark ıı:ozct1Lmemlşttr Onl.'U"B da \'crile
cektlT .. 

Dr Alt ı:!Uha Delllhıı~ı. A11kı>r1 F11hrl· 
kalııırri« l•çlll'r nl'kkındakt rtlleı?lnl tek· 
rar etmlı ve mümkün oıuna bunlara 
de yamım cdtıı-rıeslnln ı;ok )ertnrtc ola· 
catını tt>krarlamııtır. 

Yeniden kürsi.lye aeıen Maliye Vı-kf· 

ltrrılZ t>u rll!l'k hakkında d11 ıu izahat· 
ta hulunmıış1ur: 

'"t>f,mln arzptml& olduıtu>n r hl bo 
~~ eter bu mev.tua a.lma.k ik.l.lza 

Memleketin Acil lhUyaı;;ları ol
cluğunu bılıyoruz.. Bu lhtlyR~lar 
her münevverden faaUyeUnl böyle 
ıı:enı~ bir alana ya~·masını istemek
tedir. Fakat bütün bu işler az ı;;ok 

1 yiırüyor dl)'e hakiki ihtisas adam
lannı yetiştirmekte geç kalmama· 
lıyız. Çünkü ilimde ve teknikte 
kaba lşler devrlnJ geçip lnce işler 
clevreslne girmekteyiz. Küı;ücUk blr 
sahava ömrünü vakfetmiş hakiki 
müt~hassıslara yarın daha bilyük 
bır lhUyaı;; duyacağız. 

Bunu söylerkeaı mütehassıs te
IAkkimlzdekl blr noktayı da ayi'lın· 
latmak IAzımclır. Bazıll\nmız mil
t<'hıtSSts deyince kafasını örümcek 
gibi dar hlr atın kine sokmuş ha
ya11n. cliğer hilgi şubeleriyle, sa
nat la alfıknsız a<lam knstediyoruz. 
Şu bir ı.k.I. misal meselenin Avrupa-

Bunları yazmaktan maksadım; 
yüksek tahsil gencllğine verilecek 
telkinlerin istikametinde birlik te
minine calışmaktır. Çünkü her ho
ca şahsi temaylllJerlne göre bir 
talebe modeli istemektedir. Bazıla· 
rımız tnlebeye kabil olduğu kadar 
g~nJş blr umumi bilgi bllha.-;sa e
debiyat ve felsefe tavsiye ettiği
miz halde. bazılarımız da me~lı-k 
rlısı olruı her nevi iştigal! yasak 
etmek istemekteyiz. 

GclecP.k nesli mutlaka kı>ndlml
zc henzetmek değil. asnn lcabettir
d'ği 6ckilde yctislirmck va.ı.üemiz· 
cllr. 

- A, A... Ondan ne çıkar, sen 
de benlmkllcrine söğersin olur, bl· 
ter! 

Doğrusu, bir arkadaşlıihn bo
zulmaması için, bu hal tarzı benim 
hiç hatınma gelmemişti. Biri, ar
kadaşının küfrünü yüzüne ne ka
dar safça vurmuşsa öteki ondıı.n 
daha saf tamir yolu bulmuştu. 
Kolları., ğene blrblrlerinin omu
zunda, okul çantaları sırtlarında 
yürüyüp gittiler . 

Ben, b u b ir bakıma sa!, bir ba· 
kıma şeytanca cevabı düşündükçe 
gülliyordum. 

F akat b un un bir de gülilnmiye
cek tarafı var : 

Çocukta, ana baba sevgi ve say
gısı köklü bir yer tutmamt.Ştır. On
lara ka~ savrulan küfürler , Jz. 
zeti nefsine uıtrıımarlıı.n geçiyor. Bu 
~aşlarda afııda.n çıkan her sözün, 

E n kilcilk yn~ından ba-şlıyarak 
çocuğu .şu üç mllnnda kuvvt"tli ye
tiştirmek !Azım: vücut, knfa ve 
karakter ... 
Hastalıklı, cahil ve i~P.ti ne! i 

rlilşilk insandan iyi vatnndas doğ
maz. B u.gün ark11<la.şının anıısına 
ı;öğdlH!ü ~in gilli![l ge('ti~mlz ço
cuk ne karlar zayıf fl"'rhiye mah· 
ı;ulil ı~e. "ı:en de bP.nlmkine söğ, ö
desellm., diyen de llylııdlr. 

Döne ıfola~a $:ene "okul., çatı":ı 
ııltında buluştu~umu?:un farkında
sınız ya. .• 

Kemal Zeki Gcncosman 

tedbir!er ahmyor 

Başmüfettiş olan Maliye 
müfettişleri 

kif edilmiş, üzerlerindc hinden fazla Birlnri 
k:ıme bulunmuştur. Ü•m<ın'ın Şi~li'dı:k' rlnclen BB 
evinde de kame b:ısm:ı m.ıkinesirlc kli 

1 
İsmail f'ı 

~eler ve diğer e~ra ele ıı~çirilmi~ıir. liriln11ı,;lercıır. 



eni tedbirler 
ebazı 
anlıı fikirler 

c a..ı ı mcı aylaM > 
dan ço daha elverifli tut
içindedirler. 

Biz harbin hiç kimae IÇID 

"at .. na ve huau$İ kazaaçlal' 
tı olmaaını tanlllUldrtnnız 

i, Hükümet tedbiri.in.in 
lnız ihtivacı olanlara yardan 

k, f kat imtivazlı bir anu
alııbil diğine bir. refU. içiacl• 
yif aürmekte serbee bırak

gibi korkutucu bir tezat 
li devam ettirmesin: de bot 

,_M ..... .-•emeyiz. Bir amıf her hansi 
...-puoepılerle aıkmtı çekiyona •• 

Amiral Darlan 
Şimal Afrika'da 

idareyi 
ele aldı 
( Baıı ı lncı eaytada J 

~ tama.men mutabık bul\lllal'K ve 
sene onun taleOI tıser1ne Afrllta'daJCI 
Frllmız menıaatlerıııın meaulıb'ettnl der
uhte edtyorunı. Amel1kaıl makamtannın 
muvatakattN balzh ve e.ımaı Atrtka· 
nın mlldaf&a811U onJal'la blırWrte tA!lnJn 

••nıtıyı ç.lunek zoraada 
, öteki smrf!aT aynı .elMıp
le kendi Yazif el erini hattl etmek tıkrtnde>1rn. Her vali vft'• umu
akirlığa kadar yapacaklar- mt vali vutfeet batında kalacıell ve .. 
· latiklaJ maaraflannm ~ k1d9ll oıctutu albl mevcut tca.mırıJare 
Ü. 18 milyonluk Türk mil- :_öre meml4!4cettıı *"81nl tem4rı edecek-

~ fert fert, paylaıacaktlf'. 
el dünya harbi, T6rk mll

tinia ınilyonlarmda bir ..tı
mJıl'llliııJP.P cehennemi, bitıleriDd• bir 

z~ cemı.ti hatıra•• b•alır
l>rotetı11 .. llyaclllktır. Böyle oluna, Cmn

uriyetift M haMc~ı ne de dev
tçi nizamı .,....u7etlerini 
~''• Y&zifelerini ,._.. 
ti1"tllelrıia olur. 
Herkes, 18 milyonun her 

lkbımıııı..m~rdi, ya çektlii a•mtı, J'& Ö-
ediii fedakarlıkla, müa-

fu>'ıı:ııuı•-.• bir devirde, bir tehlik• 
r ve buhranlar devrinde ol

tva191111•Uiuınuını bieeetmek tas_. ... 
nca:k bunu herU. bi...ttiti 
•nıa ~ 1 • ' l--P.t ha•1t••· 
. rn zehiri gider; itimat ,,. bir'· 

kuvveti slfa utrama• 
B~tUn vatanclatlaf'. bir rf 

u,uneceklerdir: Türkiye yl, 
a.lc ve toprak Mitünliiiü ile, 

aımıclıllLaıunak11zm yıkılaa.kaıaıa. ba-
~ d~vrine ıt\tünrtek! Oraya 
ardr~ımızda bu memleket 

cind .. 1r; hfülin fertler, ayn •Y
-ı.ı-n, lluııddi mane•İ bahtiyarhim 

kl11lanna ka.a•.. elacak
rdw. Türk ive, oraya, ikinei 

Gnya harbinin bant devrine, 
tan yalnn: bir kıemmm o

zları ibtünde, onlan çöker
... ek, ezerek •• buaaltanık, 

liclemez, Yük ajırdır: 18 mil-
--~·nun omuzlan ütüne taluim 

ı.zeııe1B118eıdilnıek yalnız adaletçi ve hak
çı bir cHiı011ee ile, ahllkçı Mr 
•Ya• ile .t.ıu, ba4ka türlü ta

thllbalt lmklnı olmadıfr lçıİD 
aanaridrr. 

Falih Rılkı A T A Y 

"'ranaızlar w müalOmaft•r. 
liZtn lnztb&Uı h&Nlket ecıecetıntze 

ırUvellMrı vard.lr. HerlrıM vantMI batllıa. 
)INMırı Maneal. )'lleuMI Fraııae.. 

ımaa: Am.tıral Daı1an 

Fransız kıtaları içer,ilere 
çekildiler 

Vidry, 13 a.a. - lacillbınt Nazırhjı 
bildiri)'OI": Fas ve c.ezair'de bulunan lu
ıalanaıızın içerilere dojru cekilmeıine 
~ eclUıDelnedir. AJmaa ~ 
Boua:ie'de bu1uaaa Aoalc>-s.k.oa -
lamıı ~nutlardır. 

General Barn'in kwnaoda ettiği Tu
_. • .., ..... papılauıkta oı.. biç bir .... 
kerl banıklı ,oktur. 

Akdeaiz'de, hulm birllklttin bir"°" 
bankla bi.lcHrllmtıktecMır • 

Ele geçirilen almımlar 
Loadra, 15 a.a. - 5imal Afrika'daki 

ınilltefik kunedeı umumi karartıMınua 
sösdWI demiftit ki: 

Mütareke komi yoauna tlMMUP bir -
vAt alıntmlar amerMwı lcunederl tM'a -
fındaıı yakalanınıtttr. ilk htıherlere aö
re Şimal Afrik 'da ameribıı byıpfan 
5(1(1 derece uda. 

Şimal Afrib'da mütta hava kuv· 
vederinlıı a1maa sayyarelerinia hücum -
lanaa kartı ıe.i.rli miidlıbaleai üzerine bu 
keeimde bueklıca itrinık eden alman U· 

--tıldanma yiiıde "'° iıll 50 ıi ka)'bol • 
mufhlr. 

Alman ugalrlarının akınları 
Berllo, ıs LL - Berlln Gazete

leri framııı f1ma1 Atrllruındakl du.. 
rumu tahlil etmekte ve alman ordu.. 
MUaua mUcadelulnclenbert mütte
fiklerdeki iyimaerllk emarelerinin 
çok ap.lmıf bulUDduiunu ~cleyı... 
mektlftır. -

Vaşington'a göre 

Bizerte 
üç güne kadar 

alınacak 
( B&1ı ı inci sayfada ) 

bombalamıelardır. 

Tunus'ta 2000 alman askeri 
var 

Kahire, n a.a. - Kdrire'deki uı1ı -
minlere ~. oeBla ııakJedilel'S balen 
Tuaus'tı bulunan alman mttlerinifı sa
yısı i!<l bini aeçmemek~. Bunlann ek
serisi, tayyareci, havı me,-danları ınüret
ıehıtrı ~ U('lktavar aııkeriMr. 

Kahire, 18 a.a. - Resmen bildi • 
rlldıiine aöre, Tunu. lima.llnde al· 
man aakerl dolu 6 bUyük nakliye u.. 
98'1 denize dU11ürülmU,tUr. 

* Londra, ıs a.a. - BuKUnkU Orta. 
ıark tebliği. Tunuıı'tan ıelmekte ol
ması muhtemel ve içi alman askeri 
dolu altı büyUk ltalyan nakliye u • 
çatının elmale dojt'ıou ıriıferk.,n de
nize dli§UrUldüğilnü bildirmektedir. 
Bunun minMı nedir? Belkı de &i
manlar 1reçen l{tln 1rene uçakları.. 
Tuııus'a Ketirılıkleri mıifrezelerı bo.. 
ıattıyorlar, belki alınanlar Tunus'un 
büyük ölçüde ifgali yarıtını ka&an
mak Umidıni kaybetmlılerdir. öte ta
raftan, Tunua'a uçaklarla .reUrileu 
aakerlerin tahrip ekiplerinden müt
teıekkll bulunmaaı muhtemeldir. 
Fakat bu takdirde ao . dakikaya ka
dar orada kalmat.rı llzımdı. Belki 
de bu altı nakliye uçatı Trabluı'tan 
gelmekte ',. Sidlya'ya daha emni
yetle gidebilmek için Tunu• kıyı 
çevreal üzerinrlen uçmaktadır. Her 
halde Llbya'da ve Trablusprp'Mkl 
alınanların çetin bir durum kartıatn
da oldukları muhakkaktır. Ya im -
ha edilmek. yahut dn teslim olmak. 

$imal Afrlkadaki müttefik kuv
vetler lmrarglhının aözcUaUne ırörA, 
miltteflk kuvvetl~rin bugi}n Tunus'• 
girmeleri muhtemel cörUlmektedlr. 

Mihver uçaklarının Bougie 
üzerine taarruzları 

Sima1 Afrib müttcffider umumi ka
rarJihı, 13 a.L - Gaıeral Andenon'un 
kumaadasa altındaki ioailiz kuvvet.leri 
Ce'Z&ir'de itga.l bölıaesioi ~·a kadar 
gen41etmişlerdlı. Bu ha:rdtet framazla· 
laırıo yardımı ile yapılmtttır. 

Bougie iizerioe mihver hava lcuvver
leriııüı dünkü w.mızlart fnaitiz donan
ınuını.ıı toplan ff uçalc.ı.rı ııanılı.adan 
ı>ü*ünütmüttür. Avcılanmız 11 dQpnaıı 
uçalı ctütürmiiflerdir. 

Başkomutanlık.la frana~ uıkett ve 
bahri mahflllıeri &l'9ISDdılk1 ınüzaMre 
lcr ~ emaekıedir. 

Stalingrat'ta • 

alınanlar 

taarruza 
geçtiler 

Sovyetler birçok 
hücumlar. önlediler 
.M.oskova. ıa a.a. - 8oV)'et teb

lltt: 
AJ.manJar, mağlup edilmiı kuvvet

lerlııi :renldeo tanzim ederek Stalın
grat ıehrinin biltün mUda!aa keeun
lerinde bit taarruza ~eçnUjlerdir. 
MUdatller, birçok hücumu geri püa
kUrtmU,lerdlr. Almanlu, bir kesi~ 
de, ciddi kayıplar verdikten sonra. 
sovyet müdafaalarına 100 ili 200 
metre girmı~ıerdir. Şehriu ıtmal ke
siminde. aovyet kıtaları ka1'3ı hUcu.. 
ma geçmiıler ve dli§manı 400 metre 
Keri püakUrtmU,lerdlr. 

Almanlar, StaUngrad'ın ıimal ba
tısında son samanlarda eovyetlerin 
Yeııideo iıpl ettikleri meskun bir 
mahalde müteaddit kareı hllcumlar 
yapmıılardır. Bu karııı bflcumlar, 
muvaffaklyetsizllğe u&ramııtır. 

Almanlar N~-ın cenup ck>ituwnda 
iki meelı:Qn rnahaJden .erı at.ı.Jmıııla.rdır 

Sovyet kuvvetleri, Tuapse bölgesin 
de dütmaruo ~ gNP!vla yapujı hü
cumlan ı>i.18k<lrt.mUşttlr. 

Taarruz nasıl yapıldı 1 
MıılıkoYa. 13 a.a. Knuıy- Zvez· 

dııı.'nın bltıMnttttıne aöre: 
Kıtalannı l'llnlerce topladtktaJI ve 

hllırl:adlkt&n aonra dUtmUI 12 ııonte.· 

rin ırünU aaat 6 da StaYnırnıt cevreftı

de taamrza ~-
Bu h.an!ke1.e bet muhtelU tümm · 

den 8edlmll bir - ..,_ bbl9derl i
le mak!lnell tüfek kıtalan h1mll:)'t!8lnde 

Oel11Yen tııaıklaır -~ efmı.tb'. Gaze
tenlrı blk!lrdlttrıe söre cotu -n ırö· 
tlleaötuee cereyan roen •iddet:U <:ar -
Pltnlll.Jıardlı ~ b0&1* bb' lleba4 

ıröııtenn•k!rcMr. Sovyetlvr lef ••t btr· 
tnı1 M'thndıl!\ ya1>1lan bUtıQn almaft hO

cum 1ıanm pOllkllır1mO.ıerdtr 

I>Oema.n °bufıdMI 90l1ftl kanı kvvvf'l· 

leı'b'le btı111tte tae.mım l'l!\'ft'I ~ 
~ tnıllanrnlebr. 

~t1er bir 1A'9lrııde 200 me~ 1191 
~ dıe d11er bOt&ı ncıktalardıı 
dU"'1Ul han!lrıet mevzı&enne atllmı.aır 

.Stalingrat'ta 

evelki gün 
temizlik 
yapıldı 

Şehrin onda dokuzu 
ruslardan temizlendi 

Berlln, 13 a.a. - Alman ordulan 
başkomutaaılı4ı.nın tebliji: 

Alaelr ceıvreslnde alman ana. kuv
vetleriyle muvakkaten irtibatı kesi
len bir zırhlı tetklllmtz dUşmanm bir
cok hilcumlarını püskürttükten ve 
yüzlerce esir aldıktan sonra civardaki 
alman blrllklerlyl• teıkrar temaıı teala 
etmlşttr. 

staL ngrat'ııı oenubwıda romen in· 
t.alllrl bir tabur kadar dütman kuv
vetinin hllcumlannı J)(l8kürtmU.tür. 

Stalıngrat içinde iutala.nmıa dalı· 
nık düşman anıplanndan dün alınan 
arıwzly temizlemişlerdir. 

Sima! ve merkez keeimlerlnde 
mevzii faaliyet. olmuştur. AlmMı ha
va ku~ etleri dQşman demir ve kara 
yollarh le yaptığı nakliyata hllcum 
~tmlştir. 

Stokholm, 13 a.a. - Almanlar Sta· 
llngrnt'la tekrar teşebbUıil ele aldı· 
lar. Dün ve e-velı.i siln rue mukave· 
metin n henflz devam NUğj bQtün 
noktalarda şiddetli taarruzlar yapıl
mıııtır. Şehrin onda dokuzu tamamly· 
le ruslardan temlzlenmle bulunuyor. 
Simdi alınanlar orada kıtlak kurmak· 
la meşgul oluyorlar. Hemen hemen 
aralıksız ve şlddetll lıld bUÇUk ay sil· 
ren bombardımanlann yaptı41 tahrip· 
l<'rl tamir için malzeme yok del'ildlr. 
Teık bulunmıyan ııe-y harap olmadık 
ev, Bllilam blr dıvar ve aallam bir 
catıdır. Bu sene de kıs aecen lenekl 
kadar şlddeW olııcala berızlyor. DUn 
bl\d r!ldtğlne &6re Stallngrat'ta 90-
tuklar sıfınn altında 30 a düsmQ1-
tllr. 

Stal.lngrat'tald yeni taa1Tuzlann ııe
Usmeainl beılde-rken almanlar OrJonl
kldze .lst :kametinde hedPfierlne dotru 
ılerllyorlar. Almanlar Nalçoik Ue A· 
Jaglr arasındaki kesimde rus mu'lca
vemetınl tameml71e kıTftUIJ detlller
dir. 
N~k ~e f}ddetll muhare

belerin yapıldtlı blld1rillyor. Ruslaır 
burada iki alman taburunun taamı· 
zunu pllak11rtfüklerlni ııöylüyorlar. 
Esaılen alnuımlar da Gtırcuata:n yolu
nun babaıııda daileırd11ı11 bıen 80V)'eıt 
blrllklerlnln hllcu.ma utradıluu ha
ber veriyorlar. 

Batı Katkas)l'a'da vıtzlyette blr de-
ı. '**8d ...... cınlmD _.. ~ llfılltlfk )'Oktur. Fakat almantann 
~a dolnl .... ~. onbel kilometre uaıkta bulundulden Amiral . 

Darlan 

Mih\W bava ~ decıiaakı
lan lnae " &ialAl AhİblaGa ll1cbnntt 
oı.ı İDIİIİll ve ameritaa lııınvedtırioe 
kartı düo ve dün ae<ıe de ıiddetiodım hic 
biı' ,ey ka~ b6rumla.ruıa de -
VllD emıifleıdfr. Bougie .liınaıunda 10 • 

Birinci lngiliz ordusu Lord'& ... '8lımlD ~ ~ Tuapee lstfkametlnde .addetll 1'<fri blr 
Tunus üzerine ilerliyor 'l'lllllWUn tıME&__.. _..... n.ır taarnızda buhmmaıan t>eklaıfliyor. 

Londra, 13 a.a. -~ ...,.. ~ ........ ,. ~ nıeltf· Eter ahnarı1- bu ltmMıl ele aeclre-

r 
Fransız filosunu 
Şimal Afrika'ya 

çağırdı 
( B&fı 1 lnci sayfada ) 

llr:lG leflbbUll &ıleıDek ipa ~ 
G1ı1a1 bltiiA tıeclıüleri alınlıklla okhı...,.. 
biWladıNdir &nUtt ..... addar, 
de.ıiz ÜlliDQ ... ,. ı-••tclir, crnırı.r
• lııaalba upkları daima ... ttclir. Top
~ ıu.u.n. ..,,...... almlkla .. filo. 

--~--........... ~ si takdiriade ariilbit bil baraj .... 1C • 
mıya hazuüaauıkWır. 

Amiralin verilen emirden 
haberi yolr. mu 1 

B9rJlın. 18 a.a. - Almaa ıuetelerl 
Anl11'al D&rl&n'm tmf.IUU'le ..ııı. eııntr
Aer neel'9deon ınauız ,,. amer1k&n ..,,.. 
ı>aıancta wrvı.ııerın. bu ~4 
menıllT blr llll_.rllk dbe watııandın
)Ot-Jar. 

Bet-11ıner Ml'Nft zettunı ıuıtteaı de, 
bUtün aıman sueteı.ert ıtbl DarJıen'lll 
81ma.ı Atrika'dM.I ınıııızı.rte alMl'lkal&
lıann eline Mtr' ~tüttınll )'Um&lda • 

dar 81rftdl lftants ve ımıettan ınüalft
luı AmtraJ'm haberdar ııe. ob«ı4ıtı 
bir taıum emtı1er ~ 
Bu Mhtek.lrlıtın 8fJbebl ıaııet ae*tJr 
Dlıemaıı bu llll"IUI! rr-a mtaıannm 
Ilı Ukavemetını IDnnalc llttısoar. l'Ubakl
lıa fraMız !atalan en mtlmn noktalar
da. ı.w&eıl&rm ~ea t19UbUllGne rat
men henüz tMIMm olmuftilJU'dn', Bun
~ batlca ctCMmuı l'Mblan ela aldata· 
ı.ır PUÇalıı.mak ıa1Mlnt lltmektedlr. 

Amiral Darlan 
görüşmelere iştirak ediyor 

c.a,_., .. a a a. - UcetcM onutr'e 
ıreıen eeıı.raı Noıru-. Amftl Du1ıılı· 
hı bll'l*1te ve Amln.Ue tam ııı.r anlat
ma hainde ile .Undenbeft ~ ma
lcanııa11rıe 18Pllmakta oı.n mtılekere
llere ittlrak ftmelc1edlr. 

M. Laval 
sulh ıartlı\rı 
eldeetıniı -

( B&fı ı inci tayfada ) 
faaa edecektir Almanya, fraatııı filosu 
aua itbirllji He ınüttefHderin alindetı bu 
lmsıararorlulu prl alıctlıhr. 

' - fulya. 'Pransa'dan ltteılili arazi 
lerden vazl't(ettktir. 

'Pnınaıı halunın bu IUlh 111tlann1 
~li nıbtwl ~. 
clir. S~lendifine ,ere MINtll Peaıi" 
81ıfttttık 1-aı ....... blll miheHııl • ..... 

Mi .......... ..,., ......... edilen 
..,.. ............ ll8ıgtlc 1* ti • 
cm. ........................ ... 
...... bomba • bMHdmtfar ....... 
b.atlıa ~ 10 bia tonlllto IUblranda 
M daııret temisi • o bckr 1itt halen 
ujratılmııtu iri bwıJanrı bir kısımna kay 
bolmut ııazari,.!~ btılubıbilir. Alman pi. 
ke UÇllkla.n dal ..... halinde banket ede· 
rek bu bölgede d&tmr tnOnablltını ela 
himllre .._ harp ....,Llerifte de hOaııırı 
etmitlerdir. c... ,.kıal1W1ndııki UÇlllt 
..,dam ela dün ... tiddede bombaıdJ. 
rr•a ediJaıifdr, 

Tanc•'ya mecburi ini§ 
yapan amerikan 

paraıatçilleri 

Tanca, ıa a.a. - Tanca'nm ı.pen
yol böl ... lnbl mcahıelif lrwmlaruıcla 
54 e.mertbn paraeUteu.tl mecbur1 
İnli )'apautfır Bualann btlttln tec- 1 

hl.zatı, lapanyol makamlen taıraıfm· 
dan almDU1tır. 

Büyük yasımızın 
ylldönOmü Ye 

Romen basını 
Btı.kret. 13 a.e. - Rador al-

o diriyor: 
Romen ııaetel.rl, Atattırk'On MG· 

mllnll y~tmektedlrler. 
t1nlversul ıa:ııetMl. birinci S&Yfa· 

amda neeretUlt bir yuwnda dl:ror 
Arı: 

Bu )'lld!mflmtl sana. Tıııt mm.u 
lçlD Atatllrk'llıı maneıvl huzurunda e
filme sfl,nQ olmuıtur. O Atatürk ki 
cesareti, hakiml111 ve milletin kuv
vetJerlne imanı ne Tflrkt)'e'yl bu de
rece derin ıurette detletlrmlttlr. Es
ki Tflrklye ile yenJ Türkiye araeında 
bu&1ln yalmz tarih ballan mevcut
tur. Cahalete ve tMı1Suba att bulu
nan heır eey ortadan kalkmıt ve ye
rine • ve Tilrk milletinin bütün 
balletlel'l maydaaa c:aJmuttır. MUU 
t11anüdlln tarsbı1, buslla Tilrk mil
letinin balında bulunaın reiae, bQyllk 
teleıınJn eeertne devem vaaıtaıannı 
vernılftlr. Romen nôlletl, zamanında 
mlllt kalkınmeamı, sempati ne ~llm
lamıt oldutu Tork mllletıne. bu de
rece dertn bir keclctr doturan GlllmUn 
yıldönümQnde, en b1 hlalerl.nl bUdl T 
riı'. 

Hava alanlan yüzü°'-ten 
İngiltere'deki evlerin 

bette biri hasara uğradı 
Loadra, 15 LL - lnsllla Sılıhl)'e Na

' rı lllo'wa ....-ı-e cllaıiedr ld: 
Hactııia ..... ndaaheri BQ,tlt Briaıa,a

Jı nteda beeca biri boılıb&l•.la ....... 
uAr-•ftlr. ~ajau•ar bu r*- dabll 
...... Bü,.Qk .,,....,. ...... ui
,..,... t'Ylıeria ..,... ld mil)'Oe 750 bİ• 
... bina ,....,, ...... ld aallJon 
~ bim an.mm meh•lıır ...,.,,..cı. .. 
.. ;,. edllmif ve telınr isiadt OlllNlma,. ....,_.,, 

,__ ta ı -... ,_. cılaa"9C ter. btHrlerse. Irk( Qdanbert ~ ..... ..__.._ ---......... , -.... - ...... _, ... ı=~~~-~:m...: 
.. aGl9 IMIPMıın ..,.... __ ._. "" t. malı8er bulwlJll Slc8Jıa ..,. .. ..,. rektlr • .Ancılık ahnm kohıutmnltlı Uk 
... lıllıaıu- burGlı 'IWnll ........... Y11bı btr*1ct derecede bir Oıı lrcıldl et· pJAnını ~ mecbur olaıcaık· 
nu SWlllA•I t.atımın ....,.__ JWıald. "~ llkrlıodedlır1ıer. tır. 

Acaba kim 

lısladı? --
Geçenlerde bir pzete, viıklnln 

ortadan kalkaca&ı hakkında bir 
haber dollftıtı için Ameriıta'da 
berkella vleklye hUcum ettıatnı 
ve bir cıın içinde bir milyoa do. 
tartık vlekl aatıldıtını haber ve
riyordu. 

Bu haberi her halde elbıde bol
ca vi•ki stoku bul11D&o birili hal
kın kulaiına fıelam11 olmalı. 

Fuat o ailndenberi durum de. 
lifti. Amerika. l'aa ve Cuair'. 
<Jeıı sonra, ılmdl de Tunua'a "bU. 
cum,, eunekledir. Buna bakarak 
ıu suali ıorabilirlz ı 

Slmal Afrlkaaı'nın ortıclan kal
kacaflnı Amerlkalılıırıo kuı.tına 
acaba kim fııladı P 

Kazançlar 

ve vergiler 

Bu harbin daha ilk aylarında 
tngıllz ParlA.mentoau bır kaftun 
kabul etmiışli ı Bu kanunun bti -
kUmlerlne göre kuançlardan c;ıok 
yllkeek verıı:ller alındıktan bqka 
her yurttq büttbı paraaını. ma
lını ve mWkUnU harbin k&lıanıl -
ması için Kırılın ve hUkümetln 
emrine veriyordu. Alman7a'da 
ıirket veya mUeueeelerin ortak -
lıarına dağıttıkları klr payı mu -
ayyen bir haddi qtıjl zamaıı 
bundan alınan verırt o kadar ytık. 
selmektedlr ki ılrketler bu lrlr 
fazlaaından kendileri de YH tre -
ı:erek bunu h1lldlmete -.ermekte
dirler Amerika'da iee ;,ıılda tOO 
bin dolardan fazla lıasanaalar 
dnlete J'(lsde 17 niabetlade Yer
ıt öd•m•ktedirl•r. a.lecek yıl ver
r nisbetl yfbde dobaaı bulacaJr.. 
tır. Amerlka 1938 eeııeainde d&· 
hl. cec;ıen harpte fasla para kasa -
ııanlardaıı bunun heaabını ıormak
le. idi. Bu aeferkl harpte ı.e. wr
guncu ve fınatçılara .rtsıı aı;br -
mamata karar Ycrm\ftlr: Harbin 
devamı müddetince hiO ldmle, ili 
ve kauncı ne oluna olMın. ıeoecle 
bir milyon dolardan fulJ Plft a. 
ltanu;vacaktır. 

Biade böyle tahtUtler yok. Rer 
vatandat iatedll1 iti l(Örmekte ve 
bu&n huduuus ıekllde kasan • 
maktadır. Perakende il cGren bir 
bakkala dahi )'Oale '1,5 De ybde 
20 araaında kaBenç PQ1 blrakı • 
lı)'W. Bu ,.rtıu ...... eında, Btı
kGmettmııdn Vlll'blt Vft'Cllbll ko
yark" d• Gntlade tutt1lta aa. • 
letci prenıılpl allbfl..,Wllr mQm. 
kUD .. t 

' , 
' , 

Dünkii bulmarammn 
halledilmiş şekli 

SoAdlıll ata: l • liMD&l'M. iM 2: A· 

ı.ca.ıc. -- a: KM'lll. ııanr. 3. .-n. 
'*-· 4: Zlıl*, bol. 6 da, lııolUa, N t 
T: Eda, )"lllJJID. 8: Blım\llt. kail 9: ., • 
lM. ibrik. 10: blll> (bNt), amJuıt, 11: 
Zan, ııztn vetr. 
Yulcarclan M&fl. 1: llalr, edetılıls. 2: 
Alan, adi ())"&. 3: Maraz. aalan 4: Acs
nacak, mab ebem>. a: Ran cn.arl, bo
zul. 6· ak. blılet. as 7: Hitam Ckl imi 
~ Sar. nlcl*ı. 9: Feralı, ııa.rav Cwt • 
ruıı. 10: AmaZOll. Dine 11: :Karıdr. 
KTR.. 

Yeni bulmacamız 
8oktMı aata: 1: vtıllUın taı.ımebn· 

dul, lru1r pen., 1111 2: ~vtılllll'da bir 
ır-11'. S: JWı. btıtıe ~ 4: Bir w
purwnuz. ld))o oteli. s· GeMeMlt. ekin 
tıııome. ,_...- k9a ilkti. S: ToplQ • 

lft1S"MI. '7: ~ bılr tıvwn. aıık1 ma· 
butlardan 8: Gld tutıuhaal ~ 
le)', muıtıar edatı. 9: Bllcrtn. IMMrin 
tıat ,...._ ıo: eer emtr. ıı: b9I' U2Y'U -

DlUI, ııraneetn beAlnUI, mateme.tt bir 

tabir. 
Yuılıanlıuı uatı: 1: Tıı.varıdeld I09ltı 

)lmtıa. )'Okıe4lne S: DlllYıru. •mıa 4i 
clGlrrııan S: ft, ldbı.....,, "8l'flt 91fe.tı 

6: AllıUlrGın ıraııtılt. ~ ~an en· 
llrıı. T: HUbUbat tlmı, bapın. ıno. 8: 

Bir ldıımlll ellldderı -ındııılı ııecıenJe
rtn lıtifta(. 9: ısenr. tc:ıl bot oraan. 11 · 
BuJrnalB ll&Mlna. b&Jlı:. 

K.-na u olan yurt'tqlar mı.. 
kUmete u. fakat candaD veriyor
lar. Kaancı çok olular ı.e mal
dan verecekler. BQb memlelı:et
lerdeld ..-ır verstlerl yukanya "al
raJac!ıktn at)ld, bu yerıırfyt lstl
)'e ı.tlye. nnı caac!an vermelerini 
lrendUerlne qnca tavsiye etınl:vt. 

Mlrıe8I. -- ıar - ı 

1 Fazla mal göz 

çıkarmaz ama._ . 
Kal azlıtı hele ba harp yılla

nnda bir dertse, mal bolluau, se
ne harp yıllarlllda, daha bU)'Ük 
bir d•rttlr. Bunu da bize Brezil • 
ya'dan gelen bir b&ber ötretlYol'ı 

Bu memleket. blllndlti ~bl. 
fasla miktarda kahYe yetltıirlr. 
Sulh samanında dahi küYe ~ 
ıulUnün bep9ini eatm&k kabil o -
lamadıfı için, bun11n bir kıamun 
aatııa arıetmemek çareleri dU • 
,unWmllftll. Önce kahveler denL
se döklllmiye bqlanıldL Fakat 
kahve denizdeki balıkları ftldtlrU.. 
yordu. Bu wmHtn bir mabsul'u 
daha varıfıı Bir takım "'t1rkeıler" 
denize dftktll~ 1ı:dı'Yelerl tapı. -
yıp tekrar -.e bu aefer C:Ok ueuıı 
fly.ata satıyorlardı. Harp sama -
n.uıda ise, ladtW)'t derme d6kmek 
için npur bulmak ft kGmiir har· 
camak 'bqlı başına bir meııcle ha
line geldlj'inden bu uauldeıı vaz -
~c;ilmlıtlr. Bir ara da btıveyl 
toprava ~mmelı:: uauıu tecrübe 
edilml,.ıir. F9kat bu eefer de, kah
venin gömUldQIU topraklar ve • 
rfm i ve ktıır bir hale trehnl4tir. 
Kahveden eaanıe C)lkannak uınılU 
ise, bütün mahınıl fazlasını "eri
tecek" kadar .nmuııa bir aetloe 
venneml§tir. Omm leln hOktlmet, 
kahveleri yakmayı dutilnmfi~Ur. 
Fftkat bu yflzc1en de orta:ra bafka 
bir gtlçlfik Çtkmıtbr : Kahvede 
yUzde J t nlabetinde 1111 bulundu .. 
~oodan bunu yakmedmı önce hu
BUal bir ma1'e bahrtrıak ırerek • 
mekt•dlr. ~teltkle de her alt • 
mıt kDo ka~in yalnlmaaı lcln, 
aa kunıt ımm-at etmek lkım 
ırelmektedir. 

Bresllva hDldlmati bu 1ıa1l ~· 
Ontlnde tutarak "kahve mah8alll • 
nlln yllade onbes1ni yakma 11-
Ukrazı.. adı altında. 3,!5 mD:ron li
ralık bir iatlkruın tah'Vlllertnl a. 
tlfa cıkarm11tır Bu para tıe de 
dört milyon ~ lmhn7I yua. 
bilecektir. 

Basan fU veya bu madt!enla 
azlılından etkl:vet edell1eriadll oa 
luyor. Ya Breıllya sibl. mal fu
lalıtı metine utraa&Ydık haltmbı 
nice olurdu P 

"Fasla mftl söz çıkarma. pi., 
ıtlyecekalnla. 

B-.et. 1'11ıla mal ıes eıbrmu 
ama, 'Bresltya'da olthıltı llfbl, 1ıa. 
saa da inanı dinc!ell. ...,..,... 
çı1ranl. 

SA.· TIR • 

· '.li:Atll B~E~~/·DAİ R,. 
.... . ;; ,'·'·' >' • 
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Libyayı bırakıp Trablusu mu 
müdafaaya çalışacaklar ? 

Tobruk düıtü 

M ONTGOMERY ordu1U, timdi 
Libya topnıık.larında yıldırım 
.uratiylc iJerleımektedi1'. l>ürılW 

Ltciliz Ona-Şark tebliği Ban:lia nuı 
alıodıjtnt bildirmiştir. Aradan "* 
aeçmedeıı T obruk un da düj~g.ıııe 

daH iıkioci bir ıeblii ııeşroluom~t\A. 
.IW hesaba gorc, ingifü.lcr, iki wıde 
:ZOO kilometre mesafe almıtla.r ve bat
t1 Toıbruk'un (.0 kilomcıre batı ıo;& 

geçm~lcrdir. Bu suretle, l.ıib)a nın en 
nıülum &«eri limam olan Too. :ık 
l l haııirandanberi Rommel in ehnde 
ktıldıkf.ıı 9l>Ora tdcrar muttef ıitlcricı 
iıınc )'Sl'll' btr haıie J.';elmekıedir. Bu 
kalenwı dUşmeti ban çölu hankeıleri
nin teklini açık bi-r ~elle gli.sıerir 
saınınz. Çünku Tobruk'un kerıcfüini 
aylarca müdtılu edebilecclc; tahkimlere 
malik olduju ınuhakkakur. Rommel 
ocdusu, demek anık artçı muharebele-

ri de wmıemekce. 'fe biran -·· bu 
bö~ (':4tilmek ıaayesini guımclne-
diır. Bu Pi itle Montl'l>lllel') 'ni n Biıı -
pzi'ye, Tunu itan Mrliyecek kuvvet
lerin Tnıblus'a vanıuıdaa çok evvet 
ICl«eii tahmin olunabilir. Fakat diiıı 
lll!lea baıı baberier, BiollUi'nin dahi 
boflllhlmakta okluılunu bildinnelue -
dir. Bu haberlere gore, gerçi bu li · 
aıandMı lıacekec eden ıı:emüer heniR 
asbr ıatımıya ~lf(ardrr. Fakat 
lüzumlu bazı eşyayı ve malzemeyi de 
timdiclen tqamalt tümcnmaı da hi&
setmitlerdir. Aaıba Libya'dan umumi 
bir ~ arifesinde miyiz? Bu tak • 
dirde Ronuneol ordulanndan arta kıl
dıtı ~lmerı 120 bin kitilıik Mvec 
ne ol11C11ktır? 

Batı Akdenik 

M EUSE muharebesinin muzaffet 
lıomuwıı, Sedan ~iiinio de
lici5İ Rommel mareşallik .rüt • 

besioi, İngilizleri Biog:rı.i'den Elile • 
aıeyn'e kadar lwwıdadığı içia aJmııu. 
Simdi aynı Rommel'io, Dunkerque'te 
ikiaci teferf heyetten 3 üncü tümene 
kumanda ederken çdcilen, M~ 
ıııery karşısında nasıl hardcec ~li 
hakikaten dadcate değer. AC11ba mitı -
ver ordulaın, tam bir bozguna uğra
dıit içi11 Bingui'den ita.1)'8'ya dolnt 
mu çekilecekler; yoksa. İskenderiye. 
ddci Dimyat'• gitmeluense, Tunus ,,. 
diii.ni doldurmıık imlıJolaruu - ara
yaaıklMdır? Çüakü bellcı iU tMafta 
~ llkıdu. Hele, baadm ,.ele
tek aaledW.ı.r. iogilizler .. Geae
... Giftud lwmaıdasındald n-za
p daha tiintli bic tekilde ... -
moie btıwaıdıAedider. N-.,. ı..,... 
hele mütarekeden .-.. T- '-llt
dl.- hec imde fazla lıoı.& --. .... 
...... ........ ııelılike,i .... .. 
teldlıle &ıJipıııoak teclıiırlw .... .. • 
....... cWar-lw ki, ._..._ '-"i 
..... ... c;Silenık .... Sine lıınr
laiDi llMllall w Trablus'- -.W
• ~etini ,.anni)'C plıı~. ç-.
tııil altdık meıMmi erttk Mıstr'dao 
... ..,... w baa Akdcniz'e inrikal 
elmİfCİ'I'. Tunue, s.ıdunrı. hele Sicirı,. 
.dafyle Kabıbriya ~ı hMıe -
IDac sahMt haline ,..&mektıedir. 

Taaus danma 

F AICAT ...,.._. dM8t etmlk 
lkımcW ki mihver ~ 
Siıremik'tsı çekilitleri, T~ 

lul'u w Twaıs'u tutmak için bic plla 
dtıhiliode ~r. Bunıdıa 
halüki bir botıguo ...-dıc. log'liı mo
t6tlü lu.wvederiaio günde yüz kU& 
mecre Hedi)"lf>ilmeleri nıe demt'iuic? 
Aaıha aıibvu tl)'Ql sürac tenıp(»)'1e çe
kihıbiliym mu? Halııuld, Sirte'de bir 
miidal• lwrııbümeık içia iogüizlerle 
....... çok açmasa lizım değil midir? 
.a-t.ı doitlt-ıclır ki, Sima! Afrib ba· 
nflederioe iki taraflı bir çözülme oa
-'>W tı.ıkmak ~ mümkündüc. Ame
rikan kunrederi. Tuous'a 80 kilomot
ıe ıne11Nde bulunıııı Bocı'u ipi «
mitler w ilerlaniye batlamıtlardır. 
~. Biaem'Gin hemen a1unda bu
luneın Sidi-Alımec \llC Tunus ft!fırinin 
bina ~ El..{hoeynat cayyare 
m.,danlanmn mihvel' elinde olduılu 
blhır wrilmeıktedir. Fabt bu iki tay

yare flle)'danıoın lfıemmiyeti, ameri
lcan bomba uçaklannın durul' dinlen
meden yapttklan hüaamlar necicesin
de btı- köpriibqı olmıık hizmetini ,;o
~ pek benzemipoc. Bundan dolayı 
amit biç bir kdıanette buluomadaa 
llÖylİyebiliriz ki, durum Şimal Afrika
da hiç de mlıvere ~lwrifli değildir. 
Hele ltaıya çok nazik btr duruma gel
dfjiaf ııdamakdlt histetıniye batla· 
mıtw. 

frınsa'yı tiviıler 

Ş IMDt Sirnal Afdca'yı bu man· 
ım"Miyle terkedıııret 'Prama'nuı 
..... lıplkıe ff Politik dunama 

te(elim: 
Millwr evveli. lşpl altında bu

ıw..u,_ Fnıosa'oıo tamarDİl'le iıga.1 
edilecıeiioi büdirdiii bakle IOftradan 
fraasıa c8dnoda hasd olan bü)Üc 
bülran ibıerioe taktiji dejiıtinnittir: 

ı - Viti hiiıkümecinio Versay'a 
midi iaceaaıitd- Hal:>uid timdi hükü
met gene Viti'de kalımktadır. 

2 - \'ili ı.ı1 edilmemittir. Hattl 
dilet bfırç.ık ,.-lerdea de alman uıker
ı.J sadece ~ AJcdeniz kıyılarına 
aelmiflerdk. 

5 - Tuloa ltııal edilmemi,tir: 
cGıtıW1 buaıdıııli fransız filoswMan aaı
bwmec eemesindeo çekinilmlıtit'. 

Buaua dıpnda Laval'in Münlı'te 
... eıırttma lcln yaptıfı m6zabreler 
dlılcMe delet; ha tartlaır Pranu'11 
..... ,...... ....,,... enelci ballıne 

...,..bldır. 

1 - AJeas l.GNll lmtc olımatt Ü'>f ...................... 

2 - Franm ffk>mmın i,birlitli De. 
Şimal Afnb fmrar.ııorluğu kurtan
laaakıır. 

3 - lıaiya Fransa'nın han tehi,.. 
!eri üzerindeki iddi&ların<ian vazg~ 
<ektir • 

Bu pnlu miltVft' hnabıoa ~ 
bir fedaHrl~rır. Ve tam lnr {l«i d6oo 
llUŞftır Alman a!!kerltti ~ F..
da ilerlcmi,!fldil" Fııkat alman rolid
kaab:n, fransız politilıuıodı gerile • 
mi,l«dic. 

Neti<e 

S ÖZLERiMiZİ hullsa edelim: 
Şimal Afrika harticederioiıı .ı.. 
dıjı dutum meriııe mihver, 

timdi Fnınııa'ya mühim tlvizter de 
vererek onu kazanmak ıwzusuııdadw. 
Fa.kat it işten ıtrçıni1 midir deninizP 
Çünku ,;eçen gUll de sö,ıledijimiz P. 
bi, timdi mıhverle i"'i.rliji yapmak 
i ıiyen bir ıakım fnmuzlann da miiBt 
terikler kozunu tutaeaiı tahmin olu • 
nabılir. C'.ayaıılan ftkrar eski halİM 
ge«irındc hakibıcn ZOC' bir İ1Ür· M9o 
tarelce şartlanna rağmen büair ,,_. 
sa')'t işgal eden mihwrln yann IDlla 
prılanna raimen IW,-a'ya Nu'i, 1'.01'o 
~·yı, Saovoie'yi vermek İsCenÜ)~ 
Atne İınanlıll bulunabilir mi? O halde 
iıalyanlann ettll imf*'&IOduk ~ 
lan ne olacakm? Habcfistan. U,,.. 
w Trahlııs dıa elden gittiaea .
fta)ya t-ı d~vad.n ne kar edecelrıdrP 
Bi1' Arnavuıluk wrilenleri fJder aıif 
Bir Bttat tehri bu zaferin beratı oı.. 
bilir mi ? Çünkü bfır ı:aıraltan mAıwır 
timdi mütareke IM'tlM'l ile ....,.. 
bırakııiı ve hacd F,_'71 ~ 
ııonra bile dolcunm1ya.cajftaı biJdirdl. 
li framız filosivle itbirliii ,.._.... 
arzusundadır. Öyte ~ M 
Tulon'u teıfceeıniyen haırp ~ 
dün de tahmin ectijimirı gl>i ..,_ 
_, aıknan bHı;191 netkesiacle ,.. -.. 
lim olııanılt, ,.. bndi badini '-- ~ 
nılc, ,...._ baaınlaakttr. Mihvwlm 
yıktrn,m tMl'ftlllan 9ind .,.... 
mush1ıane" ,dıılioe d6nmüt o11!ı -
raimen ııene 2)'111 ınebnmna De ~ 
re ediJmelu~dir. 

Mümtaz Faik FENiK 

Alman kıtalan 
Yichy ıehrini iltaf 

elmiyecekler 
, .... 1 ... ~) 

3 3 t.nıımılııll ta8lıl ....... ,,..~g 
.. ,......,.__,._ıss ... .._ 
.... .-•a,..taıllııa'eta . 

Fransa'nm 
hüldimraolılına 
dokunu1mıyacd: 

Vidıy, 13 ..._ - Re.al hir 
büdiırildılğioe 8ift ...... ....,.. .. 
Ullarmsn _.,_ ~ ..... 
aeçmeleri .. onıWda c1ıc1w ........ ... --~- ..... ..,. ... .. tta1yan miiaftlce .. • ; www 
hüküınedoe bildinnif(ir ... tt
vatJIO, Konlıa ,.. T.-.·- '
;ile tdtabınnm m1ner m teıW 
rıodaa i-.B 99det'e ~ 
in,::iHz - ıımerikan aCW"IM'llıadl-• 
müdal• eanekdır. BM!MM • .,. 
Frama anısmda aıktoıı- m1111..ıı .. 
çıkan huldü ~ e1ıleııııli:tıı1•11m 
makcadtr. 

Ara hattı değişme4• 
kalıyor 

Beriin, 13 a.a. - s.llbipelll 
ler, alman lucalen.ouı _.,_ ~ 
ianeleri üzerine muweb ll!ftl' v 
mt edilınit oıan .... hattıma ,.. .. 
ha1dtında lllC'YCUt büılrumJeria 
kaldıjını bi~diri')'Orlar. Buadııa 
dv ki, Almanya i~ Fnınsa --c1ııı1ı1· 
h.di anlatmalat' da ~ 
~ edeaıkrir. 

Lyon'da bir inlilil 
I..oodra, l 3 a.a. - Vidlf Ndı,.ılllilil 

bildirdijine g6re alman balar.ıı
dan tre(lşinden 12 118at .,,... L,._ 
kınındaki upK fabrikasıadıa .. 
oknuttur. 

Şimal Afrika' da 
hôdiseler karşısın 
1 spa nya ve Porte 



Hitler 
zaferi kazanmadan 

silôhı b1rakmıyacak 

Alman Führer'inin 
nutkunun sonu 

Hudutlanmızdan bu kadar uzak
larda ıuçln harbcdıyoruz? Vatanıını
m müdafaa etnıek ve hnrb hudutla
nmızdan mumkUn oldu u k:ıdnr u
zaıklatUrmak lstediit mlz için harbcdl
:roruz. Fakat duşmanlarımız hep ay
nı kimselerdir. Onların arkasında da 
daima a) ru kuvvet.l göruyoruz. Bu 
kuvvet beynelmilel bir mahiyet ta
llY&ll yahud ilktir. Vaktıyle memı,e
ketin kinde b zımle rnticadele eden 
bu kuvvetler n ş mdı dışarda gene 
bize karşı birle m ş olmaları bır te
'18dllf eserı de ld r. Bu kuvvet.lerın 
V.ında mllletlerara ı farmasonlugun 
vefl Roosevelt ve yatıudı avenesi bu
lunmaktadır. Bundan başka yahudi
lik kendine has killtilril ıle Sovyet 
Ruaya'da tama.ınlyle koodlnJ göster
mekt.edır. Almanya'yı vakt yle yalan 
propaganda tufanı lle yıkabll~eğlnl 
anneden devletin başında bu ün ay
nı adamın aynı vazife Ue bulunmnsı 
da bir tesadUften ibaret de ldir. Bu 
..ıamın yalnız lsml de, şml tir. O 
zaman ona Wılson denirdi. Ş mdı o-
• Romeve t deruyor. O z4manki Al
manya esaalı bir mllll ve s yasi ter
bb'eden mahrum bulunduğu g bl bir
likten de mahrumdu. Bundan ba.şka 
78hudiHk mese esı hakkında ve bu 
meeelenin dolurabllecell neticeler 
huawıunda bir fıkrl de )Oktu. İşte 
W Mbeple tec&'V07.e kurban oldu. Fa
lıillt dlfmenlar IU'Jll hAdilenlıı ikinci 
Wa oJarak tekerrllr edebilecejinl 
~kle bUyUk bit hata iı yor
- O zaman da biz belki dUnyanın 
~ ı.b1 tetkilltlan.IDll mllleU dik. Fa
- bastın o zamandan da daha mn
.... l tefklllUannuş ve daha kuv-
'fta bulunuyoruz. Eter karşı tarafın 
)iııll mWeti aarubUeoek kudrette ol • 

~·iDii dOtünen blri bulunursa onwı 
~ tetkllAtJ.ıu bUmeditıne hllk· 
*'9baek serektir. Bu, aeynı zamanda 
-- Dllıl)'ODal IOSya.lıst p~n 
._... kadar baoardıtı l.ıllerden ha-

olnwtıiJN da delilet eder. 
stbl. bUUln alman milleUnl sı-

9ıiıllllde tophyan bu hareketin her 
lllr1ll rb'aklrlık ve menfaat d liıı
~ Azade o arak aoııyalist 

ne derec y kadar ger
tirmi• olduııwıu da b lmed tin 

rlr. Blz bu tlklr eri hic b r mem
eU.e biç bir zaman baılanlmarnış 
mctlde tahakkuk ettlrmit bulunu-

'l'H'tt'f 'ımıp lllıGnl&. ~ )'UVMan

.. .lıltıiıDal mllıJ ıu 'V'ımlr&l onuıa 
,.. .......... aıblUl ~in ba-

- ~ ~ bıl>'aA.l ı.ıe 
........ edlDlıl .. brıe ~ qıe-

Bla - .......... bu!Cı.ını. dııııba 
~ olm119 ve -----.buı-
4lııl& M1D1w•nııar1 Butrün DJe)'dBn3 * ~ clıııba vanlU' lı:i o dB, 

................ ııüımal>'lıe ~ 
olllD ~ ...... deY.llltla 

olıdıUlfduır. ~ 
......... tmım6l ......... IW' 

.. .-b& venıblıllrta: Evet t.ecıri-
--*"• flıllılıı ...... etmek lıgllı de-

--· ........ eaıımak içm. Kırtl Jııllıal!ı*n .ıa..-tııbbaa .-..ıttlDde 

-- • mılboD DlltUlha blır 
--ııll!lt• Mı1' •Bdıtı &amllll .lk1 

....... 1111111 bululıdUtunu -~0-
tuıaclıle olıunllık bU mWeUn dütl.. 

.... -....ındeki' mabarwılae !dm 

Ba IÖIÜ8l'e lru'9l ıu cevap ve-
• llaDwt ~ ılı& bıJırtt)et-

'4f kıymetlere gelince 
......... avlince· Ol1lllın da 

Mihver ,e göre 

Tobruk 
şehri 

boşalhldı 

1 Ludendorf'un 1 

bir kehaneti 

C UMı 1 inci ııa,ytada > 

ı:m bee ırf.ın evv.:l oo.ı.uıııu11ur. Hıu llllıl"el

lc t.eaı..ı.:nn ve bazı nı~cnıln tah.ri· 

bıııe cııt.mu.r Lodd.lcıı kltaıa. ..;Jt:rlni bl
Urmd< ı.cın .ırt:l.t!cck kada.l \ aJUı bUıl -

nıU5Jac.lır. liU ı.a.IU"lP crt: a.ıl pUi!ı.lar oo
ceolcn buLun lclcrrUaLi) le hılzlrla.nrnıı

t.ır. Taşıııımuuna kanır vcıı:.ımJa olııı.n 

malzeme Tubn.Llt ta.n ııo.'l aJı.,ıa.-: ı;.:ıüı.e

Z.t!Slndi!n <:ok once scvkt.~ buJ.unıu-

yorou. 

ltalyan resmi tebliği 
H.om .. , _., ... u. uu.,ı.ıı ... •Cfillll 

teb Cc ııure ~ le illiı"'"'1: birlik

leri şiddclJi hucumlannı tekrarJ.amıt • 
lanlır. Hava kuvvt:llcnml:z bir ÇOk mu
Ua.lıalıt:lcroe bulwıaraık duııoınan m ütrc
zcıcrmı bombııla.ıım ve ınaılWıeJJ tüfek 
atctlne tutmU.&Lur. ltaıyan bomba ve 
totı>U ~ Uouırte km un<laıkl lnır!

liz - amerW<an ııarp ııcmilel'Jne bıı4arı 

ile hücum etmışler®. Lcander fiNfın
cıan blır kruvazörle bir bÜ)'Üık mutırtp 

ve biri 10 000 tonl!Atohık olmU< üzere 
dltcr iki ııeml lotı>il l&abeU alaraJc a
tır aurette Juıaara utramıtlardır. lu 
bet alan mt»ılmrnat :rüklö blır Uca.ret 
ııemlsl berhava olum~ur. Bomba u
bet.I alan ba.ı<a iki ııemide )'anam çık
mıştır. 

Limanlardaki tentlerde mühim ha _ 

.a.rlara lll!bebllYet vertımJeUr. 

Almanlırla İtalyanların 
geçinemedikleri yalan 

Ölmeden önce ''harp 

Afrika' da bitecek,, demiıti 
Madrlt, 13 a.a. - Arriba p.zetesf 

"Afnka meydan muharebesi,, b&Glığı 
altında ıu sat.ırlan yaızıyor: 

Ölümünden blrkaıe yıl önce, yani 
şimdiıki harpten az eovvel, güzide bir 
alman askeri şu anda hatırlanm861 
gereken bir kehanette bulunmuştu. 
Filhakika Ludendorf o zaman kati 
olarak şun lan söylemietl: "Gelece-k 
harbin mukadderatı zaruri olaraık şi
mal Afrlka'da taayyün edecektir.,, 

Acaba Ludendrof haklı mı idi? Bu 
suale şimdi cevap vermek mevsimsiz 
olursa da, her halde öyleye benziyor. 

Şimal Afrika durumu 
Fransız Hindiçinisini de 

galeyana getirdi 
Tokyo, 18 a.a. Tokyo radyosunun 

Hanoi'dm aldığı bir ha.bfore gore,fran 
sız Hindiçinisindeki lngilir.lerle ııme
rika.lılar polis nezareti ıLltınıı alınmış 
tır. Bunların hareket sel"hestlikleri 
tahdit edilmiştir. 

Tokyo radyosunun hugiinkii yayımı 
na. bakılırı;a, almanların işgııl ıılıı'l
da olnııyıın fransaya ıı:irrııelc.-ri lı7.e
rine Hindi Çini'deki fransır.lar a.ra
sıncfa hilyiık bir ht"vef'a•ı ve galeyan 
baş göstermiştir. Spiker',, ıı;orf', hıi
yük memurlıırın telı\şı hu heyf'Canı 
blrkat daha arttırmaktadır. 

M. Beneı' e göre harp 
üpilKii Ye son 
safhasına girdi 

Roma, ıa a.a. - 1n.rıWa - amerık&n Londra. 13 a.a. - Londra'da:ki Ce-
propaııanda ..-vıaııen llmaJ. Atrllrıa'da koslovaık liU'asına hitaben aöz ııöyli
alman ve )t.al,yan &Merierl arumda 1 yen re1a1 M. Berıet ~bin Ucüncil ve 
ııeçJmelzW< b&ılacı.tercüaıne dal· bir ta· aon safhası.na airmlt olduiwıa dair ü
kım haberler >'~ squl man- midini ve hattl katı kanaatini izhar 
tWer bu lddWLlann: alman ve ttal)'an , etmiltir. M. Benetı'e nazaran ilk aaf
k.om~klan lle b ıann eııırindeKl ba alınanların Rusya'ya taarruzu Ue 

un neUcelerutıJo, ikinci l8ıfha ise bugüne 
kıtalar anwndak1 lılblr11.'11*1 buıılln kadar de"Vam etmıttir. M. Benes aöz. 
bel' za.maı*-lndeo daha aııu bir bale lerlne 16Yle devam etmittlr: 
rıeknıll oım-ıu ~ QJÜllllall ta- Pek uzak olmıyan bir s.ukbalde 
ratmdan Jcaaten ileri .w;udlltunll be- batı Avrupa'da beeka bir cephe açı- , 
.liı1ındttedlr. it.al.Yanlarla aJmaNılınn lacak, s6rülmedlk tiddef,te yeni bir 
a.vnı mücadele rutıu tqMliıkle.nıMl tüP- hava taarruzu, Fransa ile dller ltP1 

alUndaıkl memleketlerde yeınl ve ciddi 
he )'Oktur. Alman ve llab'Ul Mkeriell hldltıeler olacak, ve nthayet Almanya 
anmada bir ~oic aamlml IU'lcadatl* te- ı ıı • ltaıya'nın heııimeU bat söstere· 
zabürlerl her ııi1n ııörWen vak&lal'dan- c ktlr. 
dır. En stıç durumlarda kA!'ndllnl ııöMe· 1 
ren bu artaıdaehk mu.terek ~ 
kartı yapılan mOcadelelerlrı de her iki 
mmet t&nlt'ılıdıııll ~ titr mtı

caılele oldutumı bJır lta'9 daba llbat 
etnıeılGtedlr. 

Muharebeler devam ediyor 
Bertin, 13 .... - Bumda öjreaiJdi

jioe göre. llllnu • icalyaa ----. 
Mısır - Libı)'& hududu iberioıWd hare -

kederi pJtn mucibiece -- --- -dii~ Şimdi awbaıebeler So&lııma lr.mimia-
de ft Halfa,. pPdiade ceN7M ...,.,... 
Alman Ah6a Oftlmlı ~ tliııldlleri 
ile ,..,,_ çetin müdafaa ~ 
~- Bu muhanıbeleN muwılfa. 
layede am olunııuıkıadtt. 

logUizler Rommel kUYVederiai 11111 • 

hasara euniye ...,.,.. eunitlene ele bu
na muvaffak oı-,ı..du. Rommel. 
knilaruu llllıblndi biT auıaevra ile dat
mandaa aymmık .-edyle, kmdiai icia 
<Wıa efveriıli ıeWıld ettlli bir yaıde diitı 
mania Mrbi IWııul etmıitıir-

Berlin'deld ubrt mllbfHlere Pk9 
~ Rommel oı:dulum brp ,_.,.-. 
hardckın muvaffııkıyeclıi bir aedcıe " • 
rebtlmesl içia iagiliıderia amil 6'6le 
bir lwp;tma hanlcet:l ,..,...ı.n .llamclu. 
Halbuki iasilizler çok bil,ük lwneder· 
le hanıkece aecüWeri halde .,...... ka
dar hı.- muvaff.SC ollımmıqlrir. Ba 
da ~ kiaıia cliaıle oldu ..... 
g&cerir. 

Son 24 saat zarfında mllwer ce • 
man 11,600 tonillto hacmtnde c!Ui
man ticaret ııemill batınnqtır Bun
lara atır 1111rette huara utr~tılan 
dlJer 16 lfeml de lllve edilecek o • 
hırsa dllfJlıanıo bir rinde '10.000 
tonil toluk vapur Jıı.aybettıti aııla-
ı lmıt olur. 

Bu b,osplardıın bqlca betan nııar
Jarla denlsin dibine giden çok kıy. 
metli harp a.lzameslrri •le h~ba 
katmak Jlzımdır Bu malzeme kaY· 
hın n ehemmiyeti daha blly(lkt11r. 

lngiliz1erin uğradıkları 
kayıplar 

Berlin, 13 a.a. - D.N.B. ma 61rea
liiioe a&e. Sldi • Bamlai'nltı cmabun
da almaa1flr lalafıadaa esir edilea lap · 
an ulcerJ"1, iaailb:leria BlrellıMıam '°' 

Mrl. Smuts'a göre harp 
19ü le sona erebilir 

Nada cıak ..... kaysplıaa ........ _ 

u.de e ......... İnsiliıııler ba JQlcla it-
dnllaı t.liade bulunııa bü,mr lıir itatyuı 
bllm,e ..,._ ltlCridetmek ..,ıeti}ıte hil
baw. ba .. ıılwuwui,.cli mhk kvv
vederi Be hümm ~ balaa • 
ınotludır. 

İapıiz uınldan akt ... bot ,... bil
aım etmitlene de tı. defaawlıı. mlklafM 
ıtefimfzjn lmılred bqıaada .... ""il· 
~, leaiJhW ... ~ 
aıavaffıık olıımıtlıw fabc ba -- icar· 
tWınnda ba İClli,.a koluna lelnClelı ,.ı. 
DiZ bir b6lilE arhh almm \ıunetiui bol
llllJl)aıdlt'. ı w,.a lııola b6ellıa anıb.ı.n 
ile gııllfllD .... ..,.,..... .........,... 
ela. 

KORKU 

Kahire'ye göre 

Tobruk ve 
Bardiya 

zaptedildi 
( Başı 1 inci sayfada ) 

Dün kabul olunan 
projelerin esasları 

baylara, 
( BR§ı 1 inci sayfada J 

'\, 3656 sayıb kanunun 19 uoru ve 
36'\9 saydı kanunun 10 uncu maddeleri 
şiimulüne ~m müteferrik müstahdem · 
lere; 

6. 2005 sayılı kanuna ıtl>re okul pan
sİ}~nlannda çalışıırılanlara; 

5llyılı kanunlara ek olarak hanrlannuş· 
ur. Projede küçük tasirhanelerinin va:z.İ· 
yeti gownünde bulunduru':nuşıur. Alı 
nacak verp;inin ~türü olarak alınması 
hakkında proıeye hükümler konulduğu 
~ihi, alınma şekli de tesbit edilmiştir. 

7. Kadrolan 2822 sayılı kanuna gö-
n, Kapuzzo kalesine varmışlardır. re tesbit edilen Posıa Telgraf ve Telefon 

luih~I oll!flan yağlann kilo üzerin
den tutarı vergiye matra.lı ıuıulacakur. 

Filhrika<la hir kere aynen vergi alındık -
tan •onra toptana ve komi~yonrulardan 
ayrıca hir verııi aranmıyacakur. Bingazi'deki kıymetli 

evrak nakledii'iyor 
Londra, 13 aa.. - Amerikan Colum· 

bia rad)uları muhaıbi.rinin Kahire ra<l • 
J{Hiyle dün aktam verdiği haberlere gil
re, mihver vapurlan Bingvi'den hare • 
kef elmdtıedir. Bu vapurların a.W.:crlcri 
tahliye ettiği muhtemel değildir. Daha 
ziyade muhtemel bulunan, hu gemilerin 
idare mermırlan ile idare dosyalarını ve 
ricat halindeki orduya lüzumu hulunını· 
yao mabemeyi götürmel<te olmuıdır. Bu 
gemiler hareket etmi$tir ve Columhia 
radyolan muhabirinin rahminine gc;re, 
inıı;ilizler gelınce boş bir tehre jtİrece4c • 
lerdir. 

A vusturalya kayıpları 
Mı>lhoıırnı>, 11 :\.a Avu~turnl -

ya Harbive Na7.ın Forıl, Mıııır'ıla'ki 
Avııstııralyll kayıpl~rının ~ol!"lı yara
lı olmak üzere 2000 kişı kadar ol -
cluğ'unu bildirmiştir. 

Elageyla'da alman/arla 
temas başladı 

KahlrP, 13 a.a. - K lf uçuşlan 
yapan lngillz tavyar"ec·ıerin n hlldlr
dltıne .RÖre, mihver ku :.rvetlerl L bya• 
da ellerinden geldiitl derecede h17Ja 
batıya doğru c:eklllyorlar. 

İngiliz kuvvetleri dün geç vllıklt 
Tobruk'un tam cenubunda EIA,geyla
da alman krtaılan ile temasa gelmiş
lerdir. 

ttaııyan Plstol tUmenlndNl hudut 
oevrealnde esir edilen Mkerler vası
tasız kaldıklannı aöylemişlerdlr. Bu 
tilJl}enln motörlil bir tümen oldutu 
dikkate alınınıa almanlann bunlara 
alt v11S1talan da beraberlerinde ala
rak gtttlklm anleşılmaıktadır. 

memurlarına: 

8. Bütçelerin mauaf tertiplerinden 
alınan kadrol,oe la çalıştırılanlara; · 

9. 3238 sayılı kanunun ~ inci mad . 
desinde )-azılı köy eğiımenl«ine; 

ıo. 3!1(H sayılı kanun hükümlerine ta· 
hi k<ıy liğretmenlerine; 

11. 2624 ve 3976 sayılı kanunlara gÖ· 
re ücreı alıın yard1mcı muallimlere; 

12. Umumi muvazeneye dahil daire
lerle husu•i idarelere ve helediyelere ta· 
hi daire, müe•se<e ve tC1ekküllerden '6'56 
ve '659 sayılı kanunlara ıahi olanlara; 

ı ,. Maaş ve ücretlerini 36'i6, 36'i9 
ve '\661 <ayılı kanunlara tabi dairelerle 
hunlara hağlı ve ırene aynı kanunlara ta· 
hi dairi.' ve miie<<e<elerdcki miit.('(laıvil 
sermayelerden alanlara: 

14 Ra<l}o yayım müe<se<elerimle ıla· 
imi sureıte ı;-alışan y('\.'Otiyeli sanatkar · 
lara; 

l'\, 17'\7 sayılı kanun hükümlt'rine gö
r fılh<isaı alanlara hu kanunda )'R7Jlı 
-•lara 11öre hir defaya malmı• olmak 
üzere para,11 l!İvim C1''a<ı vt>rilir. 

Verilecek eşya 

Verırhe tabi mües~lere ke>-fiyet 
varidat <iairelcrınden yazı ile bildirildik· 
ıen •onra hu nıües~seler hir be)ıuınanıe 
verecekler ve i~ıihsal euilderi vağların 
nıtktar ve cinsır.i bildirece~le•dir. Vari
dat cWıi rl.'leri icabı hale göre verı;:i c.1a . 
ra:k alınal'llk miktarı ve teslim m.ıddeti· 
ni mükdleflerc bildireceklerdir. Derhal 
alınamıyacak yağları müesseseler 20 gti
ne kadar muhafaza edeceklerdir. Teslim 
yeri 2S kilomeıredeıı 117.ak olduğu ıakdir
de mi.ıkc-lleflere belediyelerce takdir edi· 
lecek hir nakil ücreti verilecektir. 

Muesseseler tahakkuk eden yağ mik
tarlarına itiraz e<lemiye~eklerdir. Müd -
deıinde beı;anname vcrmiyen.lere veya 
\'erip de müddeıinde teslün eııniyenler 
"' 25 cezaya tabi olacak.lanlır. Yağ mev· 
t.ut Ollllll7.• btı yağların tahakkuk tari • 
hindeki pryua kıymeıi esas tutularak be
dcJen ve hir misli fazlasiyle ıalısili emval 
kanununa göre uıhsii edüecekti:ı:. 

CEMİYET HAYATI Birinci maddeye dahil dairelerde 75 
liraya kadar (75 lira dahil) aylık alan . 
!ara \'e karılarına birer elbi elik kumaş· 

ıa yalnız kendileritıe birer cift a)'aklcabt Türk Hukuk KurullUllİI 
Aylddannın tutan 76 liradu l.CO li-

raya kadar (140 lira dahil) olanlann 
kendilerine ve karılarına birer elbiııelilı 
kumaş, 

serlllst künü denleri 
Aybk veya tahsisatlarının tutarı 140 TUrk Hukuk Kurumu Baokaolı • 

liradan yukarı olanların yalnız kendile· ı tından : 
tine birer elbiselik kl,lfl'laş verilecektir . l942 • 1948 •en~ ııerbeat denle • 
K ik 

3 
ed" 1 rıne bu aene de Dil _ Tarih ve Cot-

urnq m tan • meı_r. ır. rafya Fakılltesinde devam edilecek. 
Kanunun ııeşn tarihinde mezufl olan· tir. Bu derslerden ı . 

lar, kısa ııskerla hiuııeti yapanlar, mu· Türk Hukuk tarihlı (Prof~Or 11'11-
"'akluıt TttZife ile batka yerlere gıden~r. at KöprUIU), 
Jelıi bit' vazif"" henüz baflamıı bulu • Hukuk ve iktisat: (Zong11ldalc 
naaler, ltcen elçelnirilealu, vekilet em· Mebuııu Hazım Atıf Kuyucak). 

R~rmonı·k Orkestrasının riae altnanlar, açıktan tayin olunan Te • Hukuk ve •iyaaet: (Pi"ofesör Ni. 
G kil ...-ır" miisuıbdemlet', ake ime- hat Erim) 

ilk konseri bugün 
mur ve subaylardan açıja çıkarı da taraflanndan verllecelqir. 
a)'llJ bak.tan faydalanaaklardu. 1) Derslere l().;11-19'2 puarteai 

p daitu.lırbn, istiNtak sOnU saat 18 115 te ı..tanacaktır. 

hi 1 ~~ ~~ ·.-ı 'nde desa- Derslerin her biri. ~ eeaelerde 
Riyaaeticumhur FlArmonik Or • P erınıa " vazı,... .. en bır • oldut'J gibi pazarteal salı ÇllJ'Jl&Dlba 

kestrasının haftalık konaerlerl bu - ği.şiidik olursa kamıoun DeFi tarihiııde- &1lnleri verilmek tlze;e ııaİtada birer 
gün saat 15.30 da Devlet Konserva • ki hal gözöoürıde tutulacaktır. defadan on ders ile tamamlanacalc • 
tuvarı salonunda bqh)'6Caktır. Şef 1 Şimdiye kadar dairelerden esasen el- tır. 
Dr. Ernst Pnıetoriy'ttır. BuırünkU bise ft ayakkabı alanlar bu hakwı da 2) Derslere kayıtlı olarak dew.m 
konaerlerln protramım yazıyoruz : istifade edeceklerdir. bddeo çok vazifesi arzusunda olanlann 30-11-1942 c:u-

1 - Edward Jlllpr (185'1-198') ı olao.laruı ..ıı vazifeleri göızönü.nde cuıtu- marteat günü akıamı saat (17) ye 
Senfoni La bepıol Dl\JOr, op. M laaıkıw. Biriac:i maddeden i.dfade edeo kadar (Tür~ Hukuk Kurumu) na 
a) Andante. n~bilmente e aemplice kadı.nılana kooıdarıına eti . . . müracaatla bır kayıt vesikası üm•ı 

-Allegro, rilmiyeodc • en ıçııı eft"a ve- llzundır. Kaydedilmi, olnııyanlarm 
b) Allegro molto. Adagio, ur. da devamları serbesttir, 
c) Lento • AlleJrl'O. Kanundan 8) Denrler Kunım tarafındaft Jd.. 
2 _ ırrana: ı.ıazt (1811 • 1sae) , laydalanamıyacaklar tap halinde blletınlacak ve kayıtb o. 
1 inci piyano Jumçertoeu Ki bema1 ilanlara maloldula bedel De nrlle • 

majör. lolist: Mlthat ll'eıımen. X-- lllllri a&ııııliade 'ft&ifede bu- beld:lr. 
a - tuchard W.Oer c1111-111S): ..._ dia 4 il• "..._. ......_ • 
TaıınhAoaer operanndan uvertilr. ...._ iııdfa eılmlıiır,,.,. .......... 

Mev•t 
Gelecek ikinci flAmıonik kouer göre 't'll!Zifedeo ..,. meeld.,... çıbnlaD-

28-11-1942 ve 5-12-1942 cmnartm • ı. yeya erılolunanı. kanuo hükmün -
leri uat 15.30 dadır. .. f~. Vedkal.n

m aldılkua .,.... 6 ay içinde müracaat 

İzmir'de yiyecek maddeleri 
stoklan tespit ediliyor 
Lımir, 13 (Telefonla) - Şdlriıınbcle 

pda .-kJeol«i ııııolıuı""1a telhki yapıl
mtkıılclır. H1zırl.-n rapoft &ÖN lmü
de epeyce !lllCık -.udu. Pııiuıı bunlar • 
ma ınlklclet ..,.._,,_ ~itil'· 
.....-Uimizin - nutlcu iberiae piya • 
uıda bir pıniıllt tı.tt-ıp. Pi.,adMdl 
~ ..... 

1 - Türkiye' de Modern 
Teklik lasd 

~ ........ ela ,.aaaılmt. 
Ölenlerin ıninııcrlanodaa daha ., • 

wıl.......,ohm......_ ........ _ 
,.aıkw. 

Pıolecle ıııhrif, taiFV 'ft blkllt fçia 
msa ltoaılımuteuır ve "'- 4ltlarec eden 
memurlar NıiduGda daheleda ,azacak -
ı..s ısfmclv 6:ııeriae Cumllıwiyac Müd
deiamamileri ~ doiruPa umumı 
hükümJen 8iiN aıkibda bulumaıklar -
dtt'. Atbrt pıhıNır luıılılunda Mked mu· 
hakeme -w "-1 hükümleri wbiJı 
olunaclıkar. 

Kanan netti tarihinde yürürlüJe ıci
nlaktık. 

Sınai müesseselerden aynen 
alınacak muamele vergisi 
hakkındaki konun projesi 

Bmekll Hakim. NijdeJi merhuı ~ 
ma.ıl Hakkı ~ahenk'ın ulümlinwı kır
luııca ııııniiııe teeadllf edea bugüo 
öile D&lJ!a&ıada.ıı 10Dra H.ca Ba.yr.ıım 
ca.mılallıde mevı.a.t .................. AnıU 

ıbıııruran ıeYlıt ile mertnmııaa .,.. ew • 
lııııUu--., Gm&ll:nıımı ~ nıaa °" ........ . 

Teşekkür 
OlıUn Fanıık I>unıPı ........ 

dola)'-- )'11.taıılımıe oııııaup OıılııeOI. M-
lıa1 Dolat.or ,,_ Tllltıllılı& Olallll ,..._ 

ta.nealnde ted&vml ~ lıılllrWl 
)'al"dJmJannı ııönlQIGlll İ'sol JI' Klmü 

~a " Pl'OMllr ..._ '111tm'e, 
ha.t.aııMı t.ed&vtıılndt bClf9 lll4ıllmmJ&
I'MM elıll ....,_ ...... ... llllfıltuu 

Cemal ErırUft'a w ..........-.ı Tank 
Beı'1ıılııMl... ....... '1'llılalt.. Jman Ona
•• 8elld -... Olım&l UNl"e dahi-
_. ........ .. ... bııımSe 7.elı 
ra ~ ı-.ıa-e ba7an htma 
'V9 ...... blılael blQran Ma~ f.e _ 

~ bir borç bmNrı 
Pedlft: Denlaı Y&!tıu Meyd• GeUr 1 

2 - DO Teblll 

Bqwıki.limi2in Büyük Millet Medt· 
sinin ~ günkü tıoplantıstnda -'°" ,.rdıtm muhtaç J'llfttat1-a ylıpıla • :: =--~ = ::::u.;:ı..::: Bllllllm .......... 1er1 

Hatim Nıılık'ltı yeni ç*-'1 bu 
elft'leriodea biriadai ,eni bir t.er· 
biye ıisteıniaia ana fikirleriyle bü· 
tün ı.cihaal sahalannıda ual çalı
ttlacajtns; ikiadli ise Dil Kunı
ınuaıı renldt, 'ft "kelime" nia De 

demek olcluiı-ı aecrilbl iHmler 
hlıbmodao izah ediyor. 23 

aık1tı 1cL 
Biduıç dakika dmw1ık etrafı arqur-

clı.. Kallıl:ıelık daiılmıftı· Orwla ,abıız 
puiaiUeri J&imuıdaa iyice ..ı.Dmıt 
id adam kalmqa. Bu ilci adamıa, kea-

~ anı.mele ftl'gİeiftia aynen 
lllnmuı hlılıkıada Hülcü.mecimizce ba:ır· 
IU!MI kanun projesi dün BüF'ik Millet 
MeclWnde IDiizakeft ve kalıui olııanut-
tılM'. 

Proje, ,.ıi ve nebati mahsulleri Te 
prioayi tlsir ve tasfi1e etmek ~le 
yal isthal eden IUl8.İ ~etcleo 
ahoaıalua olan muamele vet'Jli•i bıllılcm
da mevmt bulunan 3843 ve "'°"°• .u90 

1) D nbey 5 numaralı HaJ.k Da-
tıtma Bi illi 40381 numaralı karnen 
bıllunmU1tur. Kooperatif arkaaı Ali 
Nazmi apartımanı 9 numaralı daire
de laa Oakay'a müracaat edilmesi. 

2 > A 11 nılat Dıahalleai 4 numarala 
Halk Datıtma Dlrlitinden alınan 
54319 numanh ekmek kamelll bu -
lunmuttur, Uluı gazeteel Yası hle
nne mtıracıa.aL 

- Sizin gı"bi iki serwiain ~ 
Pnc bir kıza ratthyaa hriı Pli bir nıllm 
blhiatiyle bu hale kartı Hsf ..,__ Hell 
ba aeoç kız, Marily Keatıo0 gibi, VOI • 
ı>er lirlı.etiaia ea tamnım1 Wt Jıklm 
oluna... 

DelıuJer eliai cıııhlae aıank: 

/azan: Carlton Wallace 

dilıine dilıbdi dilılw&i Mkalam fmb. 
dince 8el1Ç baa mm mkddıM Ondııa 
..ıcı...- içia huılı btzlı ~ ıı.,. 

Çeviren: Ş. Taylan ı.1ı.. Biıdeıı ~ bk aeaia: - Siz 10.hmdan çelıilıKek mWaiz 
>OklL.M 

- Affediniz e.,aa... Acııa. m ba-
Ylll ıc... __ , M dedijiai du,uo-Tefrika No: 2 

8-glus ıülc6oNni boanaclınııı ı 
- &nia olw.a ki eledi... Miiaıkiln 

olan bet- il'>' ~. Tliııil ııizia ba
yauam da ~ caıı .... 111 11w 
biraz müsude eder miliaiz? 

Teleloau alanık. 
- Hu,uıi ıervW ilci,oıwn... dedi. 

Baı Bersıut- Nöbette lıim Yar?- Tbom
IOO mu?. Buraya ......... '"ndkiae 
IO)'let aüsiaiz? 

ve Vosper'e clöaenık: 
- Thomaoll. dedi, çok lcı,mnll bk 

aıtwlııtur. Bquuza bir feUbt ........... 
• iPa elinden aeleı 1 cı: ten yapecalcur, 

Voaper de biraz 1iik6net ............. 
maccubu aös&ennık: 

- Buma De )'alll&)'lal? diye ---. 
- Tabkibt 11ruaack İfİlne ,_., 

beld.. Bunda kalsa. Bundııaa, fazla Wr 
.., ölreneceiiımizi l&OllUJOft!ID ..... blc 
bir fe)'İ ihmal eımiye gelmez. Sizi aıradt· 
..... -.naa. ..laDde bulaıbitir miyim Bay 
VOıtPW? 

- Yana ....._ 1*lııır ...,.._ Sa· 

at ondan ıaoara ·~ aiderlm
Ktıaı&Ja "ftlrUldu .. - .. bir po.......... , 

- 'l1loıımoe .a. n.,. Vmper'i ilk · 
dim ...._ Kmdileft o.dı'cm .. .S· 
cup ........... _...... bectı..; lı&r ka
............. ip. ......... edeni • 
Diz. 

Vosper 'l'homloa'u .,.._. llf&lı .az. 
~ ... lıina: ,...,. alıi oldu. 
Bu ................ bir ...... bMdm 
olabilec:ıek bir ~ icL 

- Sbe cıak ....... ederim .,. B«· 
... deci. Jrendiei, Pmdi bira dalıa 
nıllM hİleedİJORllD. 

v, ......... Thoaıloa'k bera-
bc oclıMtııa ... Atblanmlaa bpa ka-
,... bpeınmız BerPm eelefoaa 1Jbınık. 

- .... .,., eDll'tk& Bmdiılow'ı 

ca bi.rdea dunl.tı. Bu. hicaz enel keo
clhiae clilıbde blllum ,......._ biri 
idi. Sere bir ımle: 

- Bvet. Dedi. Ne iatİJ"01'9unm?. 
- Benim İlmim Delaoey'diır •• Bu da 

.......... JCeaaedy. Bizi, 9İzi bqılamak 
için. kaınletioiz g&ıderdi. Miihim w iti 
çıktıjt İ(İa lraKtisi gelemedi. Ski, ,..... 
oa ~ de tenbih eui ..• 

- T etelılcür ederim.. Pııbt siae 
ı.alımet ~ istemem. Kendisinin ne
rede ~jumı söylenmiıı. Ben kendim 
gider onu bulurum. 

Bu c:enbı biç unmdıls icia Dek • 
ney btıaz ....W.. soora: 

- Pabı., oauo li:ııe büyük lhdyacı 
var, dedi. Çok caa lllua w dunımda-•. ........ 

• V lktc b,beunecJea onu bulımalı11n11.. 
A,at -..., uac oau b4c Mıe ll,e- Gene kız menldaamJJ9 bııfı.mıttı. 

den ielea lllWl Clwiaa C..,.. prıada Zaten be umandıt' Jim'ia halioden tilP
...._. ......... bir 9119' im i.adi, heleoi)'Ol'Clu.. Her ummı dal .... bit' hali 
... dc»ira ilwledi.. ı1i*ek bnlqioi vardı- Menılutıı BiılenniPe caJıpıak: 
~ ~ ı.cm..,. ~ ıc.wı- - Da -c6 konupaıe aut10l7J. 
....,. ..... ....- omı bulemepuı- dedi. Jlm'iıı aı.na De aibi biır iıd,.a .., ) ca............. ...... ,... ..... Durumu neclk?M 

bodW 
1 

••• -.,. ........ ida - ~ ime kıza ~ " .. 
la ._,,_ ....... O.. '-'* Wr tQ- .. Pli ,ıt c ... ıu 

diY«elc oldu. Ptlcac paeted: 
- Burada bu 1i1m Jiriia* doe • 

Nmw dİ)'e ~ clurdwdu- Ajııllldıan bir 
ta çıjl1'c çlkaıaık ol-. ea 4lis oa on 
iki pof buraya lrı,..r w buaua lebehi
nı arqtırır. Seni emeldmeicıea dm& ınu
h itlerim vat: Senden ~ cw.. fazla 
ehemmiyeti olaa biriıııiıı .,....,im.. 
Belki IJUllÜn birinde leDia ••'ar'' oau 
bulurum. Ha,di ıimdi ...._. Seai bir • 
niye daha kartımda ~ 

Delaney yenüdiiini aaladı. Kenaedy. 
ye bir İpret eeri, -.e ilcisı de yıldınm lu
ziyle onıdaft uuıklqtdar. 

Sem eom,o oahnn luıcııw ıüle
ree ..,,.m. Marilpn biiy6'c bir ,..kın • 
ide içinde idi, JÜll'İa tıelwa(ı ibıeriıJe 
Londr&'ya hareket eımitti. na ..... 
arum &lU MIDU, bu alelade H71bat teh
likeli bir ımcsa lıalioi almı,. hatlmmt
u. Sıew onun"90l'llllk meıe oldıaia .... 
ali ketfederek: 

- bdai de .... ...n. dedi.. Joe 
Vasecd illldnde w pera uirw. her ll')'i 

yapoıtıil«tk luııbiıH,eaıe .. - ...... 
h abana ~hı ; cıdBL 

M•'F 

Bokkallar1n MI 

kôr nisbetleri 
Ankara Belediye EncUmeni m 

telif maddell'rin fiya.t.larına ba 
!arın ne rıisbette kir ılAve edeb 
cekll r t~lt etmlştir. Bu 
lerl aynen yazıyoruz : 

KAr nlsbetl 
Malın cinai Toptan Penı.k 

Sabun 1.2,6 20 
Zeytin 10 zo 
Tuzlu balıklar 10 20 
Beyaz peynir 10 20 
Kaşar peyniri 10 20 
Pastırma ve 
sucuk 10 
Çamaşır sodası 12,5 
Fasulye 7,15 
Nohut 7,6 
Mercıml'k 7.5 
Patates 10 

10 et : Sof;an 
BörUlce 7,5 nu sa 

Makarna 7,5 edil~ 

Kuskus 7,5 lira < 
Şehriyeler 7,5 SartQ 
Bezelye 7,5 bilir. 
B'Rkla 7,6 kara• 
Sebze ll!İll)'I 

7,5 15 konserveleri 
Et 
konserveleri 7,5 • .. 
Balık 1 
Konserv~eri '1,.5 • etına 
Pişmlı yatlı rar 
konserve 7,5 • ıif 
Çamaşırlık abun 
tozlan 7,5 ı• 
Çikolataiar 7,5 ıs 
Karemf'lA. Ye emsaH 
şekerler 7,5 ?5 
Baharatlar 7,5 ıs 
Ihlamur 
(açık paket) T,5 • Her nevi 
reçeller 7,5 ıs 

Liseler 

Kaloriferci almacak 
Anbıra Atatürk Ltl8ll M[tldlhfl• 

tünden: 
U.mlrlde bot buluna 80 1'ra 

hık Ucretll katlonferclllte 
aı1kerutınl YllPDUI ve elektrik 
rl.nden anlar blr ka4orlfercl 
tır. Tallp1erlia 16.XI.1942 ...,.,.,..,.-
sQntlne ~ eov>raıkı mQıııblteleırt 
okul lclanelne bat vurmalan. 

(!1825) 15871 
~•1111111111111111111111111111111 -s Dr. llyaıl ismet Giıd --= Amfanalar ltoaya .,... No. 
: 14 JWti Fıuılm ~ bıı L 
i ~ p&qMlba w cmnuı..r = llllaled IMt 16 • 19 .......... 
: caJaw blıa1 m elıck. -: Telefoa "2'91• U. _... = alıftlDMl rica oluaar. -.,11111111111111111111111111111111 

TICARET~TI 

Slfıll• &gmi tllnllleri 
100 kadar Brpnt tıallYIJI -

tan veya perakende olM'llk -. 
tılacakbr. 

llUracu.tı Tllrk K•rlf C.. 
nı.lyettnde r. An. Telefonı 1111 

l~\I 
-C 14 Sontqrin/1942 )-
1.ao Proeıwn ............. - .... 
7.a:il VOeudummu ~ 
7 40 .... Jıabwı.ert 
7A 
8.80 JılQıllll: ~ ~ (PLJ 

ıa.ao ft ...... "DWJ!ıl ı ...... 
.ı.a.aa ---= '1'GdııDıl P8Mıln&' 
18.415~ ........ 

·"IQ~,.... ... 
-1' .. ----.... ............ DeıWlıt x--... 

..... MIDl!lnlmdln ...... 8-t. 
18.00 Proırnım " nwrı'•ıı ... .... 
18.0S JılıOılılt. Rlllllıro Clllıs cıt•M - _. 

tıllıBı Jll'll8'IW (ter: ..... ~ .., 
41 Rlllllıro COG* _..... 

19.80 Memw.t aat llftl'l w :.&-. 
lıaıb9l1ld 

19 415 811-.ıt ıo dllııllıa 
l9JI& 11.Gdt: flıılll ...... 
2015 RadlPO ..... 
20 4IJ llQıllk: ...... 
21 00 ırııım.... (Biwllmıfıııl .........,, 
21.ıa Dil..... tıntıııtiaıt 
21.45 ~ CıMe ' lder ~ 
22 00 Mlbııllt: ~ ... •IEllllWı 

Ceeıt: Neetp A41ım> 
1. J'e1lx Ai!lııln: ....... Yıldıııa; 
2 w. ~ Qıılıen; 
a. J'llltcM Mlıılca c:.ıra.: 
4.d! ...... t: ......... "; 
15 Dlııabac _... 

22.30 Mim' 'ı t -- -" ... - • 
bllted ......... .... 

22.IO y- ......... .._,, 



14/11/19.f .. 

MiLLi MUDAFAA V. 

Limonluk mşaatı 
ut M. M. Vckaleundeı : 
k.ıt 6121 lıra 49 kuru~ keaif bedelli 
billi~nkara'da lımonluk ııışaatı ışı 16-11-

bl 942 PB.Zartesı gılnil sııat 10 <la pa -
Urlıkla ıhale erlılecektır. İlk ıemına
tı 4''i7 lıra 11 kuruştur Proje. keşif 

e Vr ıartnamesı 31 kUruş bedel muka
bılı &ıtırı alnıa komısyonunılaıı verı
lır. İsteklilerın ihale ırtin ve ııaatınde 
M. M V 4 No.lı Sa. Al Ko. ~elme
lerı. ln~~ar <laireııınrleıı ehlıvet vı·Sı • 
kası alıııa<'aktır (9838) i'i891 

Torba alınacak 

Tretuvar yaptırılacak 
.M. M. VekAl<'tndcn : 
Ma.ıııakta ıı;n.terılecek binalıı.r ara

~ında tratuvar yaptırılınB&ı pazarlık
la ıhaleye konulmuştur. Keşif bedelı 
:?02 ı lira 3:.! kuruş olup kat'i temınatı 

303 lira 30 kuru5tur. Pazarlıtı 17. 11, 

9.ı.ı! salı gunu saıı.t 11 ele M. M, Velcl
leU 4 IS'olu. Salın Alma Komi~yonw~ 
da yapılll(:aktır. 

Keşıf ve şartnamesi her gün kc.mis. 
yonda görulebilir. İstekilerb kati 
teıninAtlariyle birlikte muıı.yyen ı;Un 
ve saatte komisyonda bulunmıılan. 

( 953.')) 5576 

Malzeme alınacak 
?.L M. Vt'ki\let!nd~n: 

M. M. V. den : ıı kalem ı;u ve .vanııın tesıeatı mal
Rt'fıerine 27S Kr. firıu tahmin rdilcn zemesı pazarlıkla satın alınaca.ırtır. Mı.ı

:?O.()(>o adet buyuk )em torbası ile hehc· tııun.men ııe<tell 1932 Mm olup katl te -
tıne 2'io Kr. fi>•" tahmin <-dilen· 30.oon m!natı 290 liradır. Pazarlı~ı ıs-ıı-~ 
adeı küçük )em tornası ki Ct'fllllll so.ooo çarııamba günU saat 10 da M. M. v. 4 
adcı )cm torba.~ı 23·11·941 p:uarıesi ıtıi· :-:o. ıu sa. Al Ko da yapılaraktır. Şart· 
nu Saat 16 da pa1arlıkla içıcl;li~ine ihale namesi her ııUn koml5yonda cörUleblllr. 
edilecekıir. Muoammm he<lcli 130.000 lsteklllerln kati temmatlar!Yle birlikte 
lira ıılup kaıi ıernin.ıtı 15. 500 liradır. komisyonda bulurımalan 
~r:ınamesi her gun komisyonda gorille- l9!5U) 
hılır. l.ıeklilerin belli giın ve saaııe An
lcara'da M •• \f. V. 3 No. •aıın alma ko • 
ınisy0nuna gelmC?leri. (983~) 5!19S 

Bina tamiratı 
M. M. V. den : 
Mua>ycn gun ve saaıte talihi zuhur 

~ıni~n Ankara"da hir hina ıarniraıı ıek· 
r:ır l'll7arlıkla illa.leye konulmuştur. KC?· 
şı~ bedeli 5177 lira JR kuruş.olup ilk ıe
n_ııııaıı 395 lira 85 kurutıur. Eksilım< .. 
SJ 21-11.942 cumarıf'Sı gunu saat 10 da 
M. M. V. 4 No. lu Sa Al. Ko Rs. de 
~P1 la.cal:ur. Keşif ve şutna.me•i her gün 
oınis}onda 11:orıilebilir. lsıeklilerın ilk 

teıninaılari> le birlikte komisyonda bu 
Junrnaları. (9687) 'H 17 

Elbise dolabı alınacak 
.M. M. V. den·: 
Beherine 70 Jıra fi)aı uı.hmın edilen 

boyu 1.70 genişlı~ı 0,70 derinlıgi 0.45 
olan 54 adcı elhıse dolabı 16-l l·Y-12 pa

zarıcsi gunu saat ı ı de pazarlıkla istek· 
lısıne ıha.le edileu:ktır . .Muoamnıen bede· 
lı j780 !ıra olup kan ıenıınatı S67 lira· 
dır. ~rınamesı her g\ın komisyonda ~o
rult-hılır. hıeklılerın helli J'Un ve saaııe 
M. M. V. 3 No. Sa. Alma komisyonuna 

~ 8elıneleri. (%80) 'i745 

ı.ı. Malzeme alınacak 
M P.L V. den: 
Aa11ıtı<ta cıruı ve mı~tarlan yazılı mal

teme 16 ıı 942 pauı.rt-ı ııünU sa.ıt 
ıo.ııo da Pftzarlıkla l&tekLl•tnc ihale .,.. 
d 1"<'l'ktır 

He11A ntn muhammm l:M'<\l>ll 1486 Ura 
<>lu;. katı um natı 2111 Jılra 2:1 Kr. tur. 
Reıtın ve ıartnamesl her ırUn knml.;
Yoncıa ı:örül<!'blltr. lst<'klllerln beli! gün 
ve &aatte M. M v 3 No. Satın Alına 
l<r~l8,ynnuna gelmeleri. 

Cinsi .Mlk. Ad"t 
1'11burıı Z5 

lııa ret masuı 3 
Uuı m11Mt!l1 ı 
Numune oolıtb! ı 

(9823) 5867 

Yağlı boya alınacak 
M. M. v. den: 
Beher kilOıJuna 230 kuruş fıyat 

lahmın edilen komısyonda mevcut 
evsaf ve ldaı1 şartnanıesı gerğıne~ 
rnuteahhlt namı hesaıbına l5882> kı-
lo muhtelif renkte yaglı boya 26-11-
942 ı>erşembe günü sa.at il de ~ık 
eksıltme ile satın alınacaktır. Ver -
rnek laüyenlertn 1014 lira 65 kuruş
luk ilk teminatlan ile birlikte ek
siltme stlin ve saatinde M.M.V. 2 No. 
lu satın alma J<oınlsyonuna gelmele· 
li.. Evsaf ve şart.namesi konıısyQllda 
gôr{llebillr. (9821> 5865 

Hasta sedyesi yaptırılacak 
M. M. V. den: 
Pazarlıkla komisyonda me'Vcut 

lartıar datw.llnde 700 adet hBıSta se
d.iyesı imal ettirilecektir. Sediyelere 
lnuktaz.I bez, mamul kollan ve gay
rı mamul demlrl cıhetl askeriyece 
~lle<:ektir. Heı;ııılne tahmin edilen 

l05o
el 7000 Ura olup kati teminatı 

liradır. lha!eal 17-11-942 sah 
gunıı saat 15 tedlr. Şart.mı.mest her f Un komisyonda eörüleblllr. lstekll-
erın belli gUn ve saatte kati temi
natıarlyle birlikte M. M. Vekaleti V 
nurnaratı satın alma komisyonuna 
rnuracaatıan. <9862> 5887 

İdrolik yağı alınacak 
l.l. M. Vl'kAkıtlnden • 

5561 

Baraka yaptırılacak 
M. M. Vek!lctlnden : 
:Muayyen gun ve saatıe verilen fi

yat makamca pahalı gôrulen 100 adet 
portatif ah§ap baraka tekrar pazar -
lıkla ıhaleye konulmuştur. Keşif be. 
ıleh 474000 lira olup ilk teminatı 
22710 liradır. PazarlıA'ı 17-11-1942 
sah günli saat 14 te M. M. V. 4 No.Jı 
Sa Al. Koıl\.ıla yapılacakıır. Keşi~. 
proje, şartname ve sair evrakı 23 lı
rn 89 kuruş mukabiliııcle Ankara'<la 
inşaat ılairesinılcn izmlr"de mlliıtah
kem mevki komutanlıA'ınclan. İstan -
bul"cla askeri mıntaka komumnlııtın
dan alınabilir. İsteklilerin ihale ıırtln 
ve saatinde komisyonıla bulunmalıtn, 

(9861) 5917 

Er fotini alınacak 
M.M. v. den: 
lieher cıftine 11 lirıı. .50 kuru~ fİiLt 

tahıııııı edilt\'..1 5.000 çıtt er fotını 
1611119 lll pazartesı ııunu sıı.at ı.~ de 
pazarlıkla ıstekltaıne ıhale edilecek-
tir. 

MunRnm•en bet1t::i t>'l..~00 llrıı olup 
lmtı tc:ıninatı 8:!50 ııradıı. Şartname 
ve (lUrııunt•si her gilıı koırdRyonda 
görillehilır. lsteklilerın belli gün Ye: 

sıı.atte Ankara.da M.M. Veklleti 8. no. 
lu .. aıın alma koınisyO'ıuna gelmeleri. 

(9~37) ~580 

Rulman alınacak 
M. M. \'uklllı•tinden : 
Hepsıne bırden 24356 lira 07 ku

ruş fiyat t.ıhnıh eılılen muhtelif 
marka otomobıller ihtiyacı için 33 
kalem nıulııt:lıf numarada rulman A
leti :!a. l ı. Ul:! ıııızarlesi giınu ı;aıı.t 
11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Verıııek iı.Uycnlerln aı;53 lira 4:! ku
ru<Juk kati teminat! ırı ile birlikte 
paı.arlık g!ln ve saathde M. M. V. 
:! !\o. lu ı.aıın ıılıııa kooıis~onıııııı gel-
meleri. (llli~!J) 5959 

Haciz kararının 
kaldırılması hakkında 

karar 
:M. M. Vrkiılrtinden : 
Adil amirlikçe 21. 9. 942 giln ve 

ti815 - 11./33:! ,ayılı kararı" firar su. 
çun.dan maz.nıın olup (Kayıp) bıılun
ıııası srbehlyle Turkiye dahilrıdf'ki 
mallarının gelinriye veya tutulııncı
ya kanar haczini' karar nrllmiş olan 
Umum Sıhhiye deposu erlerinden O

lup İstanbul Fatih Aa. Şubeıılne mer
but Giılc.aml mllhllltrshde mukl\yyet 
336 n. hı Mannl oğlu Nlkn kıtasına 
av<let etmiş oldıııl'undnn hadz &l'heht 
kalrnanıış olduğu cihttle Aıı. M. K. 
21fif2 m:ırlılf',ı;i gereğince malları hnk 
kındnkl hAdı. k.ırarının knlrlınlmllsı-
na karar verdim. (99211) 

Adi! Amir 
M. M .V. ~fil~tl'~arı 

As. Ad Hk. Korgrıl'Tal 
Hilmi Ör.Rrpat GAiip nl'nlz 
Aslının aynıılır. 11ıı~4 

Mutabiye alınacak 
Jrl • .M. VWcAJeW!dan : 
~ğıda cins ve miktan ıle mUhanı· 

men bedeller.! >-azılı 11 k<alem muıar>ı.ve 

açık ek.siiltme ile 30. 11. 94l puart,ej;l 
&'Uılü Mat ıs da lıııtekıı.tııe ihale edlle
celcUr. Hepaln.':n mulıanımElı bedel! 
4497 tira !50 Kr. olup 1lk t«n•natı 8.fi 

1/2 kUoltrk beher kutusuna 270 ku- lira 31 ku~tur. Şartname ve numune· 
nııı tlyu tahmin edll«ı 6000 kulu ltlı-o- lert her rin komlAyorıda ııjrtileb!llr. 

Ök Yafıı komlsyım<lll mevcut nUnıune 
~ Cennt evsııtı dahltl.nde ZT. ıı. 942 cu-
11111. ırünu saat 11 de pau.rJı.kJa satın a
llnacaktır. 

VP.rnıeok latiyenlerln 24.'IO 11rnlık knU 
lerııtnauarı ile birlikte pa7.arl•k ıcu:l ve 
llaabn.ıe M. M. V. 2 No.lu sa. Al Ko.n 
nuna ırctmeıerı. NUmune ve evsııtı ko
lllt~»on<ta aörUlel>lllr. (9684 ı '7 '5 

Kanalizasyon işleri 
M. M. Vckllletındrn : 

Bunla.rı.rı her blırl a.vrı ;ıyn tal•'l'lere de 

Uıale edUel>U1r. lıı.tekl'l~nn beli' ciln 
ve sıtatu M. M. V. 3 No. ıu .iia. Al. 
Komlayonun.a aelmclerl. 

! 
ô 

Kayış yular hııslıtı 

Zlırıclr Yll lar ıı.ııpı 

.... flm t.orbıuıı 

100 ııorı 

131'1 

750 h llııı.ıdırmadıı &'O tuilecek mıthalrle 
t arıcı liU ve knnıılızıı~yun tt!btsau yııı» Gebre 
•rılmaaı paz.llrlıkla ıhaleye ko..ı11lınu~- Kece belloeme 

tur. Kt-şıf beddı 9!1ö3 !ıra lı! kııruş Kıl cuı 
~lup katı tcnıınatı 14!1.5 ıır ıdır I' ,zar. Kıl kotan 

400 
~ 

70 

212 
37!1 
9M 

ıgı l!>.11.9 ~.? perşembe gunu :>a4't 11 Tımar tırca-
de M. M. Vl'klllctı .ı. Nnlu ~1ttr1 '\ima A. Ka~ıtı 

100 
:ın 

100 
62.50 

M Koıııis"uu•1d11 ynvııacaktır Ke~ıı vr 
t0.ı-t.name .. ı ı!b kuruş uııık ıhilıode k l- :·ıhna.ı 
rııtıl\ond1111 alınahllır. lstcklılerın kRli 

fi()() ftYlım 

40000 

trınlnatLııriylr htrliktl' ıııuayyen gwı 19926> 5953 

•e s ı ıt le krııııısycınıla hultınmaları. Pavyon inşaatı 
(9113.ı.ı ll.H7 M M. VekAl~tln<len: 

Eğeı sabunu alınacak MUF4Jf,V.-n gün ve saatte talıLbl zutıur 
M M. V den : etmlyen Ank&ra'da ırösterlleceik yerde 
l(Otnı<ynnda mevnıı ev~af dahilinde bir pavyon m$&&tı tekrar kapalı zartııı. 

!O ton eler sabunu satın alıruıcakrır. eksiltmeye konulmuetu1'. Ketlf tıedeH 
rcrmf'k İ~rİ\erı(erİn numune ve ll'klif 16627R 111"11 ~ kUMlıt olup Uk teminatı 
pektur>ları ile hirlıkıc niha\Ct 19-11·942 9563.S'l liradır. Ilıal~ 30 ll. 942 PflZM"· 

terşl'fTlht! ı.nınu •aat 16 ya kadar .M. M te&I ııUnU saat 14 te M. M. V. 4 No. tu 

r Hamıye l>aire•ı Rei\Iİğine müracaat· Sa At. Kmn. ıla yapılacaktır. Kt!elf, 
.;1 10 tondan aşağı olmamak uzere "e· tartname, proje ve INl.tr l"Vt'Blcı 8 >ıra 

ecek ıcklifler kahul olunur E~afı İs· 32 kurue mukabll1nlle her ırUn komlıı
nhul'da l.<'Vazım Amirliii saıın alma yondan \•erllebutr. lhal.e)-e ırlreblılmek 
mi }onu İle Ankara'd Veklleı 2 No lçln in.saat dalreıılndcn ehliyet veııtlkaeı 

ı 'aıın alma komi.,)onlarında f:Örulehi· aimalan ısarttır lstckttterln 2490 1111,Yl-

ır (?'1 ~r.) '5723 ıı kanun1111 madılelm ahklmına tevn-
M esin alınacak kan hazırlıyacaktan tokHt m('lktUplan. 
V!'kltlt"tınr1en : nı ihale llllatındeın bir 1111At evvNtne ke-

ne ( 8!5 Kr rtynt tahmin mi· dar makbuz muıkahlll komltlyONl ver-
n 2(KJO rlrt sahtlyen ıw t.anesln<' 5;;o mf"lerl. (9908) M!i5 

r lahnı n t'dllen 12:>11 adt-.t aııtarlık ve 
1 Kr. tahnıın Mitf"n 131)() ıı,det kıYl-

1 m"~ln 30 11 fl42 paınrL'l<'I ırtınU aa
t 15 te kapalı zart uguJU r-kıılltme \le 
1<'kl nr- .h le ('<llle<'l'kUr. Hepall'ıln 

"1uhamm!!n hedell 25 775 ltra oJuı> kik 
lnatı Hlll.'l llrn 33 Kuruştur. Şartna

nı vı- nUmunelt'rl her ırUn komlll)onds 
lfllrtlt<'h ır. 

İııtı-kJ leı1n bel ırlln ve tııııı l.ten 
"" u bir saat önN>»c ırarıar t<'kl t mek 
tuı+.ı.nnı makbtı7. karınlılı olltra1< An
k11ra•4ıa M M v 3 No kı Mlm almA 

konı~ vermeler4. (9905} 15958 

Ambaaj sandığı 
~·a ptırılacak 

M. M V. den: 
600 adet 2 boy 1mhallj undılı pı · 

zarlıkla yaptırılacaktır. Keıif bedelleri 
>·ekümı 4532 lira olup lcaıt teminat mil<· 
ıarı 679 lin 80 kuruştur. Pazarlığı 
18·11·942 ,arşamba (riioü taal 14.30 da 
M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da yapı· 
lacaktır. Keşif ve prınamei her p:ün ko
mi yonda ,eörülebilk. lscdclilmn kati te· 
mintıdan ile hirliUe lııaaııieyonda bulun· 
malan. (9839) ,.. 

Rulman alınacak 
M. M. V. den: 
Muhtelif marka motorlu v .. ,ııalar İh· 

tı}'2Ct için hepsine birden 24323 lira 77 
kuruş fiyat tahmin edilen 33 lcalern muh· 
telif nu.ıııaralarda rulman 24.11.942 salı 
günü saat 11 de pazarlıkla satın alına -
cakur. Vermek isıiyenlerin 3643 lira 57 
kuruşluk kati ıeminaılan ile birlikte pa· 
urlık ıcün ve saatinde M. M. V. 2 No. lu 
şatın alma komisronuna gelmeled. 

(9830) S963 

Tesisat yaptırılacak 
M. M. v.'lkalcUndcn : 
Ca.nkaya'da bir blrl1ke ait amoonn 

h.a.ricl elıekt.tıik ra.kordm.an tal.sa u ı>a -
z.arlıkla .vaııunlacaıkt.ı.r. Ke611 bed4'11 
178 Mra 98 lrunıe ve kati tem1!ruıu ıla 

26 lılra 85 kur114tur. Pa.1.arlıkla ı.ııaıesı 

20. 11. 942 ırilnu saat 9.30 da , \, M v. 
4 No. ıu Sa. AL Kom. oo yapılar.aktır. 

Ke$Cl her gün knmtsyonda cör111cbt r. 
Isteklilerin kaU tem ruıtlaıWle blrlınttc 

belli ırün ve ııaaue komtsyond.'l hn.zır 

bulunmaı.an. C9858) IS9t.11 

Ranza yaptırılacak 
M. M. V, den: 
Ankara'da hir birliğe ait <;abiı ~·a 

ra.nn.Lırının yalnız imaliyesi paı:ı~lıkla 
ihale edilecektir. K~if he<leli 92 lira ve 
kati teminatı da (13) lira RO kuruşrur. 

Pazarlığı 19-11·1942 günü ~ııaı ıs.30 
da M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. ela 
yapılacaktır Keşfi her gun komisyond.ı 
~rült'hilir. İsıcklilerin 1-ıelli gün ve ~aı
te kati ıeminaıla.riyle hirlikte Ko. da ha· 
'Ur bulunmaları. (?R'i9) 'i960 

Fotoğraf malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekflle.ıııılen : 
Pazarlıkla aşagıdn cins ve miktR

n yazılı heş kalem fotoğmf mal7.e -
mesi satın alınacaktır. Hepsıne tah
rnın e<lilen beılcl 2497 lira olur. kati 
teminatı 374 !ıra SS kuruşmr İhalr.si 
19-11-19-12 peraembe gllnü saat ıs 
te<lir. Şartnamesi her gun komiB -
yonda gonilebılir. 1eteklılerln katt 
teminatlariyle birlikte muayyrn ghn 
ve sa'!l.tte .M. M. Vekılleti V numarıı
lı satın alma komisyonuna müraca-
atları. ( 9907) 5056 
Cinsi Miktarı 
Amunyak 50 Kilogram 
Acitle acillique 10 Kılo~"ım 
Esence tere 10 Kilogram 
Nitrat darjan 25 Kilogram 
Pamuk 10 Kiloğram 

Hastane inşaatı 
M. M. Vekılletinrleıı ı 

374671 lira 63 kuruş krşif beöel. 
1i Kırıkkalede hastane lnşaııı 17-11-
1942 salı günti saat 16 ela pazArlıkla 
ihale edlleC'ektir. tık teminatı 18736 
lira 86 kuru§tur. Keşif ve flırtname
si 9 lira 37 kuruş bedel mul ıbıli Sa. 
Al. Ko.dan vı·rilir. İsteklile ııı ilr.ıle 
gtin ve saatinrle M.M.V. 4 No.h Sa. 
Al. Ko. gelmeler!. (9906 ı M57 

Pirinç alınacak 
M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko.rlan : 
1 - TCÇlhhllıltinU ifa edeme-

mesinden mlıteahhidin nam ve hesa • 
bına 5 ton pirinı;; a~ık ekıiltme ile 
alınacaktır. 

2 - Muhamml'n herleli 7000 lira 
kati teminntı 1050 lirarlır •. 

3 - İhalesi 1-12-1942 ele yapıla -
cakıır. 

' - Evsaf ve prtnamesi komiı:ı. 
yonda görülebilir. 

5 - isteklilerin 1.12.1942 8aat 14 
te Lv. Amirliğinde M . .M..V. 1. No. 
Sa. Al. Ko. bulunmaları. 

(9864) :1962 

Milli Korµnma M. U. 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara Mi111 Korunma M. U. !iğin 

elen : 
Dükk!nında mcvC\ıt ff4<eri 'latı~a ar

zeun~ek suretirle Milli Korunma K. na 
muhal.efeıten r.uçlu Ankara"da tsmctpa~a 
mahallesi 116 No. lu diıkkinda bakkal 
ve arnı mahallede U7.unyol soka.le l No 
lu evde oııaı an Serafeııin oğlu ~4 ı doğ. 
Kemal Senel hakkında Ankara Milli Ko-

Devlet Meteoroloji ltlerı 

Karoseri yaptırılacak 

Ankara Levazım Amtrl~ 
gelen ilanler 

Devlet .Meteorolujı İflerı Umuru Koyun ve sığır eti alınacak 
.Mullurlugunı.lcn ı üiyari>&kır Al. Sa. AJ. Ko. d1111 : 

1 - Umum mUclUrlilğilınUzde mev- İhtiyaç için 90 ron sığır VC)"a koyua 
cut don &Uı:t 15b ••us dıngıl meı;ııteli eti kapalı Mrf usulü ile eksilımeye ko -
şase) t: JllonJel upı ırnroaerı i111all ka- nulmlıştur. Munakasa'S.l :?S-11-942 çar -

• pnlı zurf uııuliylc eksiltmeye kouul - pmha günü saat t 5 cc yapılamkur. Ko-
uıu~tur. )'Un etinin tahnıfo hcdeli 54000 lin olup 

., - Dort adet kııroııcriniıı muha.nı- ı 1ı. · · ad · · ~ .. ıcmın.ıu ·ıo~o lır ır. Sığır cııoın 

rııen lıC'..delı (10.0UU) on bin lıra olup tahmin be.:lcli '\6.000 lira olup ilk temi· 
ilk tt:ıııınıı.t (750) yedı> uz dli lira.dır. 

3 - İlk tenıin:Lt k Lrşılığt ıınkit naıı 2700 liradır. Ev•af ve şannamcsi h<'.r 
veya 'la.kit yerine kaim lıiıkllıııı•tçr gün mc,ai ı.amanlarında Kn. da >:imile • 
kahul cdil<'n tahvıllrrle bonolnr ko - bilir. İsteklilerin bildirilen vakiııen hir 
ınisyoııea kahııl rdileınıycceğinden hun ı<a:ıt evvel hazırlı}<M.-:ı.kları rck.lif tt ıe -
tarın ııınl ınııdürluklerine yıııırılnrıık m1naı meknıtllannı Ko. na vermeleri. 
ııh•ıncak makbuzların koıııi~yıma Ilı- (977'1) 5RU 

mı. Sığır eti alınacak 
4 - 1hRlesi 20. 11. 9ı2 cumn ı;ıınil As. Pos. 5151 8a. Al. Ko. dan: 

sant 15 te Ankaradn Y<"nlşchlr Kıı-ıl- 3 aydn Ayaşta teslim vı- mukavı>-
ırnııık sokak No . .ı.o ta Devlet Mt"te- leye bnğlanmıık sııreliy]I' 40 ton sığır 
orolnji İşleri Uıııum MiıdUrJUğll hi- eti salın nlınn1:'nktır "ığır E>Unln mu
na~mda toplnnnrak satın alına ko- vnkkat teminatı 1890 liradır. Pn7.llr
misyorııı tnrııfrıdnn )'aprlnc.ııkttr hlh 2.1·11-942 ı>nzart-esl günü sa.at 15 
~ Talipluin :.ı.ı90 sn)'ılı kanunun te Sankışla'dak· Sa.. Al. Ko. da yn-

2.:ı unı•u nıadrlrlcrıncle yazılı vllşıfla. pılncaktır. E~~f ve şartnamesini 
rı o:ıız nlmalan. görmc-k lstlyenler her ~iın l& saatle

r, - Snrtnanıclrr mf'zkiır ıımııın rinde ve lstı>klllerin dP be1ü ı::Un Vi' 
sruıtte sözli gP.Çı>n knmlsyona temi -

nııırınrlllii:ih ır,'n?.rnı m!ldllrlitj!;llrı<lrn allarlyle birlikte gelmeleri. 
p.lTaFı7. olnrıık vrrilt>ccP:i il b nlıınur. n l9S66> 3905 

(!lf;27) 116!J2 
----- --- Çekirdeksiz kuru üzüm 

inhisarlar Umum Md. alınacak 
Ş\41i AB. l';a. A ı: KQJJl. dn.n: 

Şerit ipliği alınacak Kapalı zart 116'\JHI ile 400 ton C("kır -
dl'kslz kuru ilzUrn s.-ıtın alına('aktır. P.v

İnhı .uır Umum Mıi<lurluğunden: sar ve hwrus1 ııartlnn Kem. ılll ı::<>rüle-
1 - •"-"name mudhint·c l 'İOO kil(ı (,O tıl11r 400 te>nn UzOr!I toplan Mr 1111.N<I.,... 

rnı:.ıa • 'il<' 600 kilo 80 numarıı niha)tbiz !hale edllf'l>llec<'l':'l ı;:ib en az yarııına 
1e~·, ır>liji puarlıkla ~aıın alına(.lkıır. tallp cıktırtı takdirde lhıılesl ır11ı.ıılnhlle-

2 P •• zarlık 27. 11. 942 ıarihine c{'f(tlr 'Muvakkat ll'ID n:ıtı 136.VI tını-
rasrlı)arı cunıa ,ı::Unıi saaı 10.511 de Kaba· ır. JhalCfll 27 11 !.142 , uma ıtilnll RR· 
ı~'ta levazım şubesindeki alım komis· <l nt ll ete »arılnl"llA'ından s {'ki l<'!in 
)onunda }atııl:uakıır. b•r tl'lkl 1 ml:"ktuı•la.rı ve tcmlnııUı:ırlylc hıo-

'\ Sartnameler parasız. olarak •· c S."lalln<l«'.n 0 T saııt evvC'l Harb )"l."<1c 
f:Un •öziı ~eı;en şul'le<len ve Ankara, İz- ~ıl Slı. <>k. !'la ,\l. Krım. na mOrıH'fl ıt-
mir haşmiıdı.irlUklerinde göriilehilir. (!J62!n 57R, 

4 - i~tcklilerin panrlık içın ıa)-in lnn. 
ffiilen gun ve saatte o/r 15 h..\ivenme pa· 
ral:ı.riyle hirlikt<' adı geçen komisyona 

Sığır eti alınacak 
Kav\erı A•. Sa. Al. Ko. dan : 

gelmeleri. ( 1283) 64 Mı~ıaka i>İrlikleri için kal'alı rarf 
usulu ile f!O ton sıgır eri alınarnkıır. Mec
nııııınun rutarı 48.000 lira ~·e ilk ıenıina· 

İnhi,.ırlar "-ıı·~ 'l""u· rlıi;;ünclen : 
U1 ~· .. •• ""' "' tı %00 liradır. İhalc•i 25-11·94ı \1lf • 

Tonga ipi alınacak 

l - Sartnaml'<i nıucihincc 18.ı>ıHI ki- $ıımha ıtuniı sRaı !6 da Ko. da rar>ılacak· 
lo baş ve ıo.ooo kilo ıonga ipi pazarlık· ıır. f.Haf ve p.rtııam<·si her gun K•>. ela 
la alınacaşıır. ıtoriilehilir. (9776) 58~1 

2 ·- Pazarlık 24. ı ı. 942 q(ı günu 
~a.ac ıo.;o da İ.;tanbul'da Kahaıaş'ıa j e- Saman alınacak 
vazım şuİ)c•İndeki mericez satın alına ko- As. Pos. 790 Sa. AL Kom.dan ı 
mı•yonun<la )'3pılacakıır. BAKIRKÖY 

3 - Şa.rınaml'lcr 210 kunış mukahi· 400 ton ı;amaıı paz.arlıklp. eksıll • 
!inde söı:ü ı;e<;en şuhcden ve Ankara, iz. meye konmuşutr. Eksiltme 17-11-942 
mir B.ışmüdurliiklerindcn alınabılir. salı gııııil saat 15 le Bakırköyde As. 

4 - İstekWerin paurlık için ıa~in Pos. 790 Sa. Al. Kom.ela yapılaC'llk -
olunan gün ve s:ı.aııe teklif edecekleri lir. Şartnamesi komiSyonda gortile -

bilir. isteklilerin teklif mrktupları:ıı 
Iİ)aı üzerinden C"0 ı~ teminaı parasirle ihale snatı:ulen bır saat evvel komıs-
birlikıe ml'7.kür komiS}ona müraııı.aıları yorıa vermeleri. Muvakkat teminatı 
ilan olunur. (1282) 65 z2.ıO liradır. <94!l5) .'1509 

Kazalar • Kösele ve vaketa alınacak 
M • .M. V. İ<tanhul Sa. Al. Ko. dan: 
20 ton kadar vaketa 30 ton kadar Muhasip ve tahsildar _,, pençelik kO.ele ve 20 ton kaaar sarı ,a. 

alınacak bunlu ki>~ele teklif edilen fiyat muvafık 
Çankaya kayrmı.kamlıiınclan: ıtonildiiğü ~ııreılt> heğenilerd' pazarlık-

ııı(la 100 la :ıtın alınııcakıır. Pazarltk 27·11·942 Çankaya Kaymakamlığ 
lira ucretlı bekçi te§lrilAtı muhasip • mma ft{inü saat l'I ıe Toptıııne'de M. M. 
Iİğİ ve 75 lira Ucretlı bu: bekr;ı tııh· V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da yapılacakıır. 
slldarlığ'ı. mlinhaldlr. Taliplerin gelmeleri. (9710) S75'\ 

Memurin kanunundaki şemitl ha- Bugvday Ögvüttürülecek 
iz ıstcklilerin yapılacak ımlihane 
iştirak etmek Uzere 16-11.1942 pazar. Uşak As. Sa. Al. Ko. dArı.: 
lesi giınU saat 14 te kaymakamlığa BlrILkle-r i.htıyacı .için kom syonda 
müracaatları ilin olunur. mevcut şartnamesine aıöre 2490 sayılı 

(9877) 5939 kanunun 4ti mnddcsinın M hkrıu;ınn 

Bekçi ahnacak 
Çan kaya Kaymakamlığınılan ı 
Ka:ı:amı:r.a 5Slira ilcretli JOaılet mll

nhal bekçilik varılır. Kanuni şartları 
haiz olan isteklilPrin KaymakamlıP:a 
mUracaatları ilAn olunur. 

(9792) 5792 

gore 200 ton huı:tday fabrtknclıı ae1;>le 
ıııWtille<'ekUr. Pa.zarlı.k 16-11-942 gU· 
nü snn.t 15 te Sa. Al. Ko. da ~'f\pıln-
cnkt.ır. (9888> 59:~ 

Sığır eti alınacak 
Tnı.bzon As. SL Al. Ko. dan : 

runma Mahkeme~inde }'3pılan duru)mada Kayıp - Adana fricck 1 i~i 9 un· 
suçu sabit olduğundan Mılll K. K. nun 32 cu sınıftan 937 sent'!linde aldıjım ıa• • 
nc:i maddesi dellleti)le 59·2 ve 4 ve 6l diJcn:ımemi ka}~tıim. Yenisıni çıkara • 
ve yaşından dolayı T. C. K. nun '554 cağımdan eı;kisinin hük111iı yo1'.tur. 
üncü maddelerine tevfikan 66 lira 60 ku· Framızca şı.ı~inde 1453 Mdımet 

Kaf'A.lı 7.arf uwlü ile tıı.lıp çıkmadı • 
ğından J>ll.larlıkla 2S ınn ~ığır eıi "3t10 
alınacaktır. Muhammen bedeli 187'10 Iİ· 
ra, ilk t~lnau 1406 liradır. F.vsaf ko -
lordunun butun ~amizonla.rında vardır. 
Pazarlığı 25-11-942 ~-amımha r.unu saat 
10 da i•tekhlerin hclli gun ve saarıc Ko. 
na muracaatlan. (9772) 5834 

Makinist alınacak 
ruş ağır para cnasi> le mahkümiretine ve oğlu Ahmet ~ ikbilro Havi\ Mtidataa ~ Komu:t.anlığm-

Mtı: A rıkara. bir ay 15 gün müddeıle ha~ine ve satı· _,llllllllllllllllllllllllllllllllL. 
şa arzedilmiym bir ~an<lık k~mc il kilo _ : Komuıtanlık lhlrliJct.erl »ıt.tyaaı iQln 

ıoz ve arnca )-arım kilo kesme ~ekerin :E ( Vaterlo Köprüsü ) : 75 : 100 ltnı UcretM l elektrik ~ mo-
mwadere-;ioe ve hir ar müddcılc dukld : nün Baş Yıldızı : tl>r mnkM19tl alınacaıct.ır. lmtıtıan )lllJ•ı-
nının kapaıııma..~ına ve bu mu<ldet zar • : VİVİAN LE1GH E ıa~k ve bu ımtıtıam ıuızananıu ô!ter 
fında suçlunun ticaretten menine ve? hü E ) : ımnunl VllStCtan haiz llıtckl len anwn-
küm hulbuının mauafı mahkiıma ııiı ol- : ( R E B E K A : 11an &eçllle<"t'!k11T Almacı"k olan nn en 
mak üzere ilanına dair verilen 3·10-942 : filminin Baş Yılılızı : ıt•aih orta mektep mnunu olmnlan 
tarihli kararın kaıilC1tİği iUn olunur. : Lauvrence Qlivier E tnrttır. <sanat oktılun<lan mezunlaır 

Mahkumiyet ilanı = : tl'!l'cth l'dlııtr.ı u.ıekMJıertn so. 11 942 
: beraber yeni bir film tlaha : ırtınü R<l<•amına kadar An~acra'dfı Slh • 

Ankara Milli Koru~ M. U. liğin • : }'9rllttılar. :_ hlye VekAlett kartııımda Hava MUdatal\ 
den: : • • .ız KIA' 

Karne$İZ ekmek uımalc su~ıiyle Mil. = 1 s h rap Gecesı = ı;n. K. hfn ve AT1'kant lrll'l'l'l 00 1 ı-
11 Korunma K. na muhalefetıen ~u<lu An- : : na '8tl<1ıılan ve evnılcı tıe b lil'kt<' mU-
kara'da Yerıi,ehir Ata sokak 11 Nn. hı E Yarın Matinelerden İtibaren E "'caa.tlan. (0029) 

5951 

evde oıuran ~e aynı numarada ekmek : U I s· d : Sığır eti alınacak 
bayii Dur~un oğlu Mmıafa Köroğlu hak : US 1nemas1n a = 
kında Ankara Milli Korunma Mahkeme- : : As. Sa. Al. Kom. dan Şişli 
~inde ra.pıJan duru"'mada su"'ı sahit ol :_ başlıyor. : 10 /11 /942 tarihırıde mlinaka!iallı ilin 

• ... olunan 30 ton ıııj!'ır etine t'lllip çık-
duğundan Milli Korunma K. nurı 21 in - .,llllllllllllllllllllllllllllllllr madığınrlan tekrar puarlıkla mü -
ci maddesi delaletiyle H·2 ve 6~ ve ra· SON GÜN naka1JaY1l konmuştur. Evsaf ve hususi 
ıından dolayı T. C. K. nun 'iS inci mad şcırtları koınİ&)onda ı:örul<"bllir. Be-
clcleri mucibince 16 lira 60 kuruş ağır her kllıısıınun mıılıanıınen flrıtı 95 
pan. ma.~iyle mahAd'ımiye1İne ve hukiim Ulus sinemasında kuruştur. İhalesi 19 /ll /942 perşem-
hulba.~ının masrafı mahki'ıma ait olmak be gUııü saat 10 da yapı.lacagınılan 
üzere ilanına dair verilen ~-ı ı-942 tarih· 2 Film Birden ıaliplerin kati temlnatlarıle Yıl. Sb. 
li kararın katileşıij(i illn ohımır. Ok. Sa. Al. Kom na milrat•aalları. 

1 - Memnu meyva <9881> 59
1)

2 

Gümrük Muhafaza 

Memur almacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanhğındaın; 

GUmrük Muhafaza Gent'I Komu
tanlık kararg!hına (50) lira aylık 
Ucretli bir muamele memuru alına
caktır. Daktilo bilen tercih edil r 
Milsabaka imtihanı 18. aonteşrın 942 
çal"'§amba gUnü saat 9,30 da komu
tanlıkta yapılacaktır. 

lstekll:lertn dllf!kı;;e ve serekli bel
geleriyle genel komutanlık ikin('! şu
be mUdiirlüğUne m!lracaat et.mt'lcrl 
llln olunur. 

(9902) 594R 

Ka,y)p - Ama.)'a suıtaınVılnm 7 lrl<'I 
ııınıtından a.k\ıtım 24. 7. 13.'lS tArJh 5.1 

No. ]Q tAul<ttkııamen1 ~tim. Yeni· 
lllın1 alıacatınıdan ~lll4ın h~lımU .YOi<· 
tur. 

180 Al'tkı Kuüuk. fl8 

Satık ev 
Erzurum mahall~ Sarıkru! n ııo 

kalt'lndıa 79 No. JQ C!V 1111.tılıktır Tal pi<' 
rtn akırwhlcl baidQlıl HaıUI Balcı .Yll mu 

......u.n. 'M 

Aş'kın en ıttızel romanı ... 
İhtirR8tn en ate.şli hlkiYe81 .• 
Günahın en baş dönı!UrUcU 

heyecanıılır.-

ARTİSTLER 

Barbara Stanwyck 
Henry Fonda 

2 - Hüsar aıkı 
A&ık ve rtlyn memleketi oları 

Macarista:ı'rla çevrilen 
mUziiin ne4esi, hayatın 

esnı.riyle sUsll"ııen lıllyük film 

AYRICA 

Deniz Canavarları 
SeanRlar 

14.30 - 17 .30 <16 
Memnu Meyva 

16 - 19 da 
Hüsar Aşkı 

21 de 
Deniz Canavarlan 

- ve -
Memnu Meyva 

Telefoe: 629' ..ı 

Pamuk kusbesi alınacak 
AS. 1'06. ~ SA. AL. KO. <lan; 

'i ASSl VlRAN 

17-11·942 ııa.b ıriln'U eaat W dıt aa1'l 
name ve muıcavelenanıeei C!IEltıı dal!'e· 
sinde ve ka.palı 7.ar.f UllUl:Wlıe ıoo ton 
ııamıd< 1<11$l>Ml Mtın alınacaktır. neııer 
kllosunUfl tAtım1ınl nYaU 18 ~tur. 
tik ıantnau 1350 lrunıotUC". lsteklileı n 
muA.)')'en gün ve saa4.te tmllııat a~

lft.rtylıe btrUkte k~ müracıı.atlan 
(9494) 5.~ 

İlaç alınacak 
M. M. V. İlltanbul 4- numaralı saun 

alma komiııyonuııdan 
25~ kalem ilacm pa7.arlıkla 19 /1 l / 

942 perşembe gUııU saat 15t. e lhell'.si 
,•apılacıtk1ır. Muvakkat teminatı 4587 
İiraılır. lzıı.hat almak ve şartnameyi 
e;örnıek için taliplrrin konıi•ynna nı!l
ra<"'>aılnrı tn.yin f'dilen gwı ve s:uıtlf' 
Fınelıklıda Ko. ma. p:rlrn«"leri. 

(9933) !>950 

Daire a.ranıyor 
talllrk Rıılvıı.n "<'Ya Sıhhlve VI' -

klil<"ti civarııwfa 3-4 cıdnlı kaloriferli 
ııpnrtmııııa ihtiyaç y.aJldır. Tl'lefon 
61GO. il. 

Ankua Vi.liliği 

Sincan köyünde 25 büyük 
ve 25 küçük tipte ev 

yaptınlacak 
Ankara Va.Jjüttndcn: 
1 - ~Jncanköyündıe yenklen YRPÜOM'llk 

2!I btıyllk v<ı 25 Jdlçi.ik ti&> olmak uzer 
150) ev l.nııaaUn-ı.rı l.ha.1<!61. 23-11·942 ta· 
rtılılne rastıcyıuı ımzaı1ıeR ııünU Mat ı~ 
w vıwı.~t tlaJ.ml l'QCUmenln<'le yapılmak 
üzere ka.polı 7.arl uısullylıc elaıUtmeyc 

konulmucıtur. 

2 - Kesit bedeli ( 42561J ) l1rll (25) 

k~ ve muvnkka.t. ı.emmıı.t.ı (~774) 

lira (45) kuruelur. 
3 - 1-WklUerln t.-klit mektuplarını; 

nıu\nlıılcat tomtzwt rnı>.klup veya mak -
buzlfl.l"b ıe tıraret oıta..<ıı vesUcalannı ve 
nafıa mtMUrJUlı'{Jnden ı.u 1fı l<.:ln alacak
llln terınl etıll)'et veslka.lannı hlmUM 
yı karıda adı geçl"ll gun<le saat 14 e ka· 
dar eneürne.n re!BMA'l:ne vermt'len. 

4 Bu ~ atı k~f ve tartnameyt 
hP-r ırUn nııtıa mUdUrlütündıe ırörebtle

rekleıi. 

(950R) 

Sabit dolap yaptırılacak 
Ankara VnUlljrlndcn: 
1 Dettt>r<lnrlık bina~mın mtıh· 

telil s<!rv sll'rlnde yamlacıı.k !'!'lhit do
lap işinin Akslltmesint> talıp çıkm3· 
dı~ından .iş mlktA.l"ı nza.ltılmak sure· 
tıyle hali hnz.ır ray ;:lel"(' göre yeni
den ke.şıf ıanzlm edilerek 19-J 1-912 
tu hine I'RSl.lıya.n r><'rş<-mbe giinU 
Nafıa komlsyonımda lhales:I yatııl
mak nzcre açık eksiltmeye korıul
mu tur. 

2 KP$1f hedelı 9225 rtra ve mu· 
vakkat temınatı ôSl lira 8R kunıı· 
tur. 

3 Jsteklıl!'nn muvakkat tem!-
nat mC'ktup ve:ı;a ml\kbU7lap yle tı::a· 
r<'t oda.'!l vc>sıknla. ını ve :-:ııfıa Mıl
öUrlU l\ndl'n bu ş lr;irı alacaklım 

frnnl rhli> et vtsiknlıırr11 hamilen yu. 
k ıı-da n<lı gı-cen günde saat 15 e ka· 
dar Nafıa MüdUrlUıtU odasında top
lanncııık komisyona mfirncaatlan. 

4 Bu ~e alt keşif ve ıtartnllme· 
~ ı ht>r gun Nafıa Mtldürl!lğünde sli· 
t!'hil!'rei<ll'rl rnsmıı 5636 

NAFIA VEKALETi 

Pamukova'nın sulanması 

Nafıa VC"kalerindcn 
Ek~iltmeye konulan i$: 

ı Kocadi Su İıleri Onyedincl Suhe 
MüdurluAıi böl.ııe<i içinde buhırwı Pa
mukma'nın Sakal}'A nehrinden "11anntliı 
"e "l:ıhı işleri, tahmin rdilen keşif bede· 
li h) at '-ahidi csa ı üxerin<ien (1534838) 
lira (80) kuruştur. 

2 - F.k~iltme 27-11·942 ıaırihine ra.~
lı)'lln nıma ı:unu •aat (15) tıe Ankara'd. 
Su hicri Rei•liıli hinuı içinde toplanan 

u t>ksiltme komisynn.ı odasında kapalı 
zarf mıtli)'le yııpılacakıır. 

3 - hıcklilcr ek•~ltme şartnamesi. 
muka\•cle proie.•i, bayındırlık itleri ıce· 
rıel şarınamesi, umumi su i$1eri fftlfli 
ş:ırrnanırsi ile hu,u..i ve fenni şartname
leri ve projeleri ('iO) li'I'& karşılıitrırıda 
Su işleri R«"İ•liJ;rindcn alabilirler. 

4 - Fksilınıeye jtirebilmek için İs· 
teklllcrin ('\979~) lira (16) kuru,ıık 
muvakkat teminat vermesi ve eksi<ltme
rün yarı lacağı ~ en u üç ıtüıı rv· 
vel bi1' diJrkce ile Nlfıa Velci~ne mii· 
nıcaaı edert'!k hu işe ~ olmMc üze
re "<"lika ttlmalan 'Yll' hu vesikayı g&ter

ınc-l<'ri ,,ı.nıır. 
Bu müddet içinde ve.~a n.teğin<k 

bulurımıyıınlar ek~ilımeye gİremttler. 

5 - lsteklilerm teklif me4<rupl.annı 
ilclnci cierC"u·de )azıb ~uc~ bw •aat /in
cesi~ ka<i:ır Su işleri Reisliğine makbuz 
k:ırşılığındtı v~t'leri linmd11'. 

Postada olan JDCCikme-ler kıtbuıl edı1-
mn.. (9pS9) 5630 

Ankara Belediyesi 

Üstüpü alınacak 
Ankara Be~~: 

Mult•ahhlt nam ve hesabına 
ı - &ledı>e lht.ı,ı:acı lcln aıınaı-ax 

(605ı k lo blrtnı.:I nevı U5tüPU <>nbeı; ııün 
mUdıtetle acık eksUuneye knnubııutı.u:-. 

2 - Mutıammen l>E<leli (847) lılra<lır 

3 - TcmlnaU (63) 1lca (!53) kW°UI· 

lUl'. 

4 - ş lrtruı.meslni ırontl4'k 18t.b1enle-

-9-

Sayın halka 
Belediye Reisi~: 

l - Taksi Qaretlertne ppı
ıan yOule 60 zamma göre tan
zim edilen listeler tı0forlere da· 
tıtılmıştır. 

2 - Takslm<!'trelerJ açık bu
lunduran ve bo:r.\lk takıo.ime-tre 
kullıman ve i.cıt.t'nilen yere git· 
mlyen ve her ne suretle olursa 
olsun talimatname hlll\fına ha· 
reke-t eden şoförler için derhal 
2890. 2960, 2713. 6!>83 ve 6847 
numnralı tclefonlııra malQmat 
vermeleri sayın halktan rtca o-
lunur. 2789 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Daktilo alınacak 
.P.:nıniyet lJıııunı .Mudurlu&;umlen ı 
Musaba.ki\ ıle d ktılodan tyi aııh

yar1 ti tane 16 lira ıu;li ına ı.şlı nıeuuar 
alınacaktır. 

Mıı~a.hak.ı 28 ilktcşri11. 942 pıu.ar
teı;l ııunu saı.t ~ tc umum mudıu • 
liı ki e ) ıpı lat•nkıı r. 

J\§ağ'ıda yazılı şartları haiı olı..
ların ıııilraca ıtl ırı. 

l 'rıırk olııı ık, 
2 - Orta Jll<'kl eıı UH zıınu bulM • 

ınak, 
8 - Askrrllji;lni y ıpmtŞ olmak 
4- - h i derecede daktilo ku llwı • 

nıaı.. 
6 Mlısalı ka iıntlhanında kaza • 

n nll\rrn emni> e<t tr~kllAtındn çalış. 
mıığa mani bir hali hulll'ımıı.dıiı ıxr 
ıı~ tahkıkatlvh.· satıh olmMI'. 

l'l Sııtlık durumlarının mı>tnıı • 
ri) "t if LSlDa nıani bulunmamak. 
(ram l«' ekkulHl }ı,,yeti Eihhıye r.a • 
ıınriylt). 6 70 

MAARİF VEK1LL1Gt 

Ambar inşaatı 
Maarif Vekıllığtndeıı : 

l ı Ankara Böl.ıtc Sanat Okulu Ge.. 
net Ambar bıııası ınşaatı (elektrık 
teıııeatı harıç) J<apalı zart usulıyle 
el<ıııltmeye konıılrnuıtur. 

2) Bu ınııaatın keıııf bedelı. 255296 
lira 55 kuruıtur. 

3) EkBıltme. 18-xı-1942 çarıamba 
g1lııU saat ıs te. Ankara'da bUyW,t 
Evkaf apıartımanındaki MeıılekJ ve 
Teknik Ö&retim Mtlsteıarlığında 
toplanacak Vekıllık ıhale kcmıiay~ 
nunda yapılacakbr. 

4) Bu ııışa \la aıt proje ve §art • 
nameler, (12) lıra 76 kuruş muka • 
bllinde Vekıllık Y'\PI ııılerl mUdUr • 
lüğilnrlcn alınabilir. 

6) Bu inoaat için lüzumlu olaa 
çimento ve demir Ve.kılHkçe temı.a 
olunacaktır. 

6) Ek~lltmeye .ıtirebilmek için. 
A) 13.961 lira ~2 lruruııtan ıbaret 

olan muvakkat teminatın, 2490 aa • 
yılı kanun lıilkUnıleri ılahili.nde ve • 
rllmest. 

il) Enaıı (150.000) liralık benzeri 
lıııallltın taahhut edilılitine ve tuh • 
huı!lin ifa oluııduııuııa dair vesika 
gösterllmesı. 

C) İhale tarihinden ftç &'lln evvU. 
(tatil günleri hariç) Nafıa Vekilli • 
ğinelett alınm13 elıliyd vcsıkasının i~ 
ra7. edilmesi, 

D) 1942 senesine ait Ticaret O • 
C!aııınctan veıııka alıoml§ :ılma81 e&rt. 
lır. 

7) İ11teklllerin, tettllf mektupla • 
nnı ihale ırllnli nlan lS..xı-1942 çar. 
pmba A"ilnll saat 14 e kadar komia. 
yo119. vermtı veya sönıiermıı olma • 
lan IAzımılır. Postacla vuku bulacak 
ı.rccikmeler kabul edilmez. 

(!1371) 

Atölye inşaatı 
Maflliıt V'*Wot;ıncı.M : 
1 - EVV'(•l<,~ k:ruı)<'!Jb 2:al't \llllUıl(I ... 

ı>U~ ~ılfln liuı.lıc&i'lldı ı.t.ekılt 
c&kmamaaı c.1ol~lı)'le )'erlda1ıen kA!llA 
)'Si&) iRi\ ~lr B<Slııııe SıınııA. OkWıı& 

b mtJı t.Ee~ ati ~ btınaaı ı.ıeau.a 

(ei8:tıt lA!lrl8aıb harJıı:) tetmrıc lıcBP&a 

7.llırt U&Ul'U 1lc e'ka~ loonuirnAılıt.w. 

2 - Bu moııa.tın tatımuı edilim k~ıt 
OOdc11 26t3385 Mradı.r. 

3 Ekın tme, 2. 12. l 942 e&1"181Dha 
rinü 1111at 16 ı.e, Arıklu-a da b(b<(lk Ev• 
kaf ıtNU'ltnUlınındald M~ ve ~ 
OtreUtn ~llıl'ında WP~ 
Veklıllıllk ilh&Le ~ ~ 
Ur. rin h<'.r ııUn ert<.11mcn kalemine ve ı.

teklll<'rln de zr. il. 942 ruma ııunu 11aat 4 - Bu ._ta. a4ıt. 11">.le w ~ 
10,:iO ıta belde ye dalreslnde müteeek1<ll Tll('ler. (J.8) lira (32) llruıNıl mulııabJlılıılP 

de Arılkanı. dil Ve~lıUk Yapt l91«ı! Mıl&. em:Umenc muracuı.tıan. 
(9802) 

Tavan ve baca inşaaatı 
Ankara Belediyeıtlnde-n: 

1 lstasvon clvannda meyve ve 
ya sehz,. toptancı halınde yıı.ııtınla· 
cak tavan, bara vesair inşaat on beş 
ıılln mUddclle ve kapalı zarf usully
le eksıltmeyc konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli ceman 
(16160> 1 radır. 

3 - Tem natı (1212> llra<'lır. 
4 - Bu lşm 27-11-942 cuma günO 

saat 11 rle tallbinP ihalesi mukarrn 
bulundu und n şartname ve keşif 
cetvel nl görmıık istlyenlerln her 
ı;:!ln encilm<'n kalemine müracaatla· 
rı va l!!leklllerln de \ha.le giinU olan 
27-11-942 cuma gilnU sa.at ona kadar 
2490 numaralı kanunun 32 incı mad
öeııt muclhincc tan1Jm edı>eeklerl 
lekllt mektuplarını Belediye daire -
sinde müteşekkil encUmene verme-
leri. <9715> 5842 

Sayın 
doktorlann 

nazarı dikkatine 
Senelerden ben 

Diyüretik kabiliyetini 
takdir ettıA'iniz 

''EU PHYLLİ N,,in 
'tabı et 

entravenöz ve lntramUıııkiller 
ampiilleriyle siirpozituvarları 

a-elmiıılir. 
Bı16mum ec1.a rlepolarmıt. 

mevcuttur. 
Pıyaııada bulunamadığı takdirde 

'l'ÜHKİYE UMU.Mİ 
ACENTASI 

Knechtel'e mUracaat edilmeai 
rica olunur. 

Posta Kutusu No. 139 
İSTANBUL 

ıtü.Nillı\indıM, Fll1dMıblr'ôe Maarif - • 
etli rMJ A1Uı<tıen almnıbUıU-. 

il - BU *"°lllR.t 10)rı l(i?JUmılu oiıUI d9o 
mk' ve ctnwınln Vekllltkıı.-e temin -.... 
oalct.ır. 

6 - F.kBI tmeıı.oe ~ kdl\. 
a) 18406 Mra 40 k~ Jbfııre't "'9-

\•akkı\t l.8mlrnı.tm 2400 sıeytlı lııaN9 

tıt.tldim eri d~ V8iJmN1. 
b) En a% {200 000) l ille 

trı.ıuıon tftahbUıt. ~ ve ta...,. 
ıtün ltn o unduQ-ııl'lft datr vtmıca p 
t.errrıP eri, 

el fha k! te.rıtı lndm Oc 
(tat l &'Ün eri hıı ?'iç) Na l'ıa 
l""1 al1nmııı etııt.Yet \"Nlllauunın ~ 
ımoe\, 

ılı ı 942 IW'OM'l!ııe a t 'Mcllıret ~ 

<\an -.-b ıllanmı. oım -. .-ıttr. 

7 t!IVik lle.rln te-klif rnfllrtup~ 

l'ıalı" a<l'll'Ü öhın 2 l2 1942 Ofl"'81111ıa 

..ı.mo ıııuıt 14 ~ kadAır J«wn.ill)ı'tılıll ..,... m• Vt")l'R ~ı. nlmalan ....._ 
P...tadıa. olllcak P.Qlkmeter kalıUI e-. 
meı.. (002'7 I !1944 

Ankara inhisarlar Bq Md. 

Sandık almacak 
İnhisarlar Ankara 

iilndPn: 
NUmune ve eartnamesi mucibince 

10000 fl<'IM bira aandılı mUteaıhllllı 
na.m ve hesabına pazarlıkla m ... .,._, _ _. 
ed lteE"ktlr. Pazarlık 17-11-942 
g{lnll Mat 10 3() da tnhı.-arlfl.r KU..: 
t nş satın altnll komlsy<>nun<'la yapı 
caktır. Taliplerin aynı aUn ve 
mezk<lr kom sYonda hnzır bu u 
lan lilzumu llAn olunur. '9876) 

5876 

Kirahk tam 
mobilyah dair 

Atatilrk Bu\>'annela kaloriferli ve 
cak suyu olan rlön oda bUytlk bir 
ve bir hizmet.<:i oduı olan bir 
trlefon, rarlyo, frijiden ile tamam 
mnbilyalı olarak kiralıktır 2S S, 
lluc 243' No. tejcfC>M mıllracut. 
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Sayın Bayanlar fırsattan istifade ediniz 
15 - 20 güne kadar İstanbul'daki Kürkçü Han No. 10 Kürkçü A. Papadapulo 

Bankalar Caddesinde 51 No.h A. Kemal SANAL 
Terzievinde Son Moda KÜRK MANTQLARI 

(Siyah, Gri, Maron, Kar yağdı) 

Astragan ve Rcnar Arjante 5-10 seneye kadar garantili olarak 

T oksitle ve kefôletsiz 
satılmaktadır. Telefon: 1271 

Kadın musambalan ipekten 21 ile 25 liradır. 

Vilayetler 

Eksiltme ilanı 
Bilecik Nafıa MUdu lu ndcn : 
l - Bılccık hı. . Karakoy • Bur•a 

JDluoun naslı I<> a ı mı .ttı)lc ntınaı du· 
ftn mtaatı olup kt)ıl bcddı 921 lıra 

M ~ uzenndcn kapa ı urf u u ı) e 
ellsilcmeye çıkarıl mı ıı r. 

2 - ihale ıs ı ı 19 ı ta mba fn!Du 
- (15) ıe Dtleak u ıı N0tfıa Mu· 
didüiü odasında ~ekkul edct.-ek ihale 
llDari yapılacaktır. 

- ihale evrakı şunlardar: 
A - Ketal mcıraıı, B - k ıf hu • 

...... C - Hu5USi prıname. () Mu• 
b..ıc formulü, E - Ek ı tmc prtnamc
li. P - Sil lcı fıyaı c ıvclı, il - Ba)ın· 
duhk işleri genel ve fcrını ıarınanı len, 

Ba en8'c 461 kuruş be<I 1 mukab lin· 
de Bilecik Nafıa Müdurlugunden alına· 
Wlir • 

.C - Elc5"Jımc,-e iıurak ermdı içın ...,.de yazılı pnları haız olmak pmır 
A - ihale tarihındcn ~ gun ev"elıne 

bdar Nafıa Mudurtüırıine müracaat ede· 
awk bir ~e zarfında eo az 50 hİlı lira 
nlııhedndc ın"A inpau yapmıs olduğuna 
mir~ ibraz ederek bu i~ ttirebil • 
-" için vsllyenm eh t)-et vesikası alı· 
Maıkur. 

B - 942 yıhna aic Ticarcc Odası ve· ...... 
5 - Muvakbr tımıinatı 5857 Lira 36 

lımutnır. 
6 - 1'1a.IC)'e ttirmek t'ıiyetllcrin 2490 

_.1ı kanunun tarifau dairninde hanr· 
J.,ac::aklan karalı zarflannı 2 incı mad • 
llede ,.anlı qkiuen l 5aal evveline kadar 
lmomİS)'Oll rculıgıne makbuz mukahilinde 
wnnclcri lbımdır. 

Potada 'nllıubıtlacalc grci.kmeltt ka· 
..... edilmft (1011) 52 

Posta nakliyatı 
Kan PTT lllüd r türıde.t: 

Yazın otomobil kıtın araba kı k ve
,. ~ ırtbl IAll v-ıue haftada kar· 
8lbk1ı 

n ohmur 
(97111) ~ 

İnşaat fen memuru aranıyor 
Zon,.ıldllk Belftfıy~indcn : 
170 lira aylak uettdi ve ihıisa mev· 

lılli * ınemurluju açakur. Talıplcnn 
~ yapaııı olmalan ,.nur. Evralu 
.........,yle Beledi)-e Riyawııne "° ı ı. e 
.U arihine kadar ınuracaaılan. (9912) 

5947 

Köylü ve İşçi elbiseleri 
Toptan Satış Yeri 

llG r 1 at~ UCUZ. SACLAM 

Tomruk satışı 
Devlet Ormaıı htcUDCM Suıor Revir 

Anıırlıııinden : 
l - inop Devlet Orman lıleımes• 

Gerzcnin Kuzçıyı depo unda mihc mev· 
cuı 861 adcı muadılı 425 .M302l 1>3 
koknar ıomrupnun beher metre kupu 
H lıra lıra 85 kuruı muhamm#rı be<lel 

r uzcrındcn açtk arııırma ile lllhlıp ı;ıka· 
rılmııur. 

2 - Tomrukların aynca bq keflJle 
: pa~ lan mevcut olup hacurı kabuk uz or· 
: ıa kurur uzcrinden hc~planmııur. 
: 3 - Tomraklara aıı sanı pnname· 
: i Anbra. lsıanbul, lzmir, &ın!IUll, Trab= wn Orman Çevirge ~lüdurlüklennde ve 
: Sinop Revir Amirliğinde gonılebilir. 
- 4 - Tomruklarm ımlhammen be<lel 

... 1'eller lctn Yllı>tlma 
lruaJlın ic*' top n v 

.,.,.ıuennın KULlllll<OOU \ = erinden % 7,5 muvakkat ıemuıau 7{,() 
1 .a 26 kuruştur 

5 - i ıslı erin muvaklıaı ıemuıaı • 
ını hamilen 18 ll. 942 çarpmba gıı· 

u ı.aaı 14 ce ınop Revir Amırhaıne 
acaaıları ılin olunur. 

----
(10604 • 9601) 5763 

Satılrk çam tomruğu 
S nop Devi t Onnan l letm ı Rc-

Am ıtlnden 

------
Avni Okay ve Şeriki Mustafa Özi Ticarethanesidir. ~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

KASTAMONU 

1 - Sinop dev et orman ltletm ı 

111111111111111111 Bir mu ha si p 1111111111111111111~ --tecrülteli bir ambar memuru ve ! 
bir amele kôtibi aranıyor 

n 

U L U S 

Beden Terbiyesi Umum Md. 

Memur alınacak 

Muıde 
lstanbul'dan yeni gelen 

terziniz 

Ahmet BaHauoğlu 
Bay ve Bayan terzisi 

ırn k evi r e A) tıp 
sokak ıs u ra ı e~ satı r 
telefonda B Hakkı'y m r c 

2 10 
.ıllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

NEOSTERİN 

Pülverlzruıyon veya 
ş fa> a yarılım 

Böyle h talar 
- u unan an korur, 
: >at ve tedb rl a d r. 
- rde reçetesiz saulır. 

2764 -

--

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııırr 

Hrnvlmhn 
r n tı zo y u. 
lt-me . oodrum. tara a b nyo 
catı, cephe ve duvar rutubet· 
lerl tecridi. 

İzahat ( n: Ank ra • Yeni· 
ee-hlr Mekt p ıokatı 5 No lu 
Harald M ng 'ye mOrac t ~ 
dllm - Tel: 6372. 2916 

Yeni Sinemada 
Bu Bu G«e 

3 ıı:oık ra tbet 
nan r 

telx'MümU ve 111.'\ 

tctıh edl.'n M 

Bugünkü kızlar 

10 • 12 • 14.30 • 16.30 • 1 30 • 21 

TEL: »ti) 

Mahkemeler 

Tebliğ 

Ur. 

Okullar 

İskarpin tamiri 

Park Sinemasında 
~Bu Gece 

aıarıe. BoJ.ıer ve Jean Arthur•un 

)'ar&t.tıklan macena. Mk ti.imi 

SAADET GECESi 

9ean 

lO • 12 • 14.30 • 16.30 - 18.30 - 21 

TEL: ıım. 

Umum Müdürlük Merkez vezn 
sihden tekaüt, dul, yetim maa 
alanlarla muhtaç, tevliyat ve 

lôdiyet maası alanların ve ca 
hademele~inin verdikleri beya 
namelere nnre hazırlanan ve m 
murlara m:ıhsus olan ekmek ka 
farı. evvelce halk dağıtma birli 
feri tarafından verilen ekme 
kartlariyle değiştirilecektir .• 

Vakıflar Umı m 
Müdür üğünde • 

• 
Umum Müdürlük Merkez veznesinden Tekaüt, 
Yetim maac:;ı alanlarla muhtaç, tevliyet ve evladiy 
maası alanların ve cami hademelerinin verdikl 
beya~namelere göre hazırı anan ve memurlara mah 
sus olan ekmek karttan, evvelce H a 1 k Dağ 
Birlikleri tarafından verilen ekmek kartlariyle deği 
tirilecektir. Tebdil edilecek kartlar 16 11 1942 tari 
hinden itibaren muteber olduğundan kartsız kal 
mamak üzere yukarıda yaz ılı maaş sahiplerinin aza 
mi 14 tt 1942 cumartesi günü saat 12 ye kadar el 
Jerinde bulunan resmi senedi. tatbik mühürü, nüf 
tezkerec;i ve birlikler tarafından verilmiş olan ekme 
kartlarivl~ hirlikte müracaattan ilan olunur. 

(9769) 

Sus Sinemasında 
euaüın 14 ten k1.ba.f'en 

aıa.rıe. ~ve Jee.n At"Uıur'un 
y tt.ıkl n 

SAADET GECESi 
Se&nelar· 14 • 16 • 18 • .30 

10 ve 12 -.ıtllannda 
JılULEN RUJ 

TEL: 3D88 

--

Bayanlara 

Müjde 

: Sat1hk arsa ----:n ---:m -.,1111111111111111111111111111111 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Yalil Y AJAT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yagcı Apartımanma 

nakletmiştir. 

Sümer Sinemas111da 
e 

BUtUn k'Y re ert he)'ecanlend racalc, 

u 

Kahraman subay 
8q Rolde GARY COOPER 

:ıo • 12 - 14.30 • 16.30 • 18.30 • 21 

TEL:llllO 

v 
B 
R 
n· 


