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U L U S BASIMEV-;-ı 
Cankın Cadde.sı Ankara 1 

Telgra!; U L U S Ankara 

--( Telefon )--
Bıa.şyazarlık 1371 
Yazı İşlerı Müclfü1l 1061 
!'.Tııessese M udUrü 1144 

OOÔAN 
SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 

ANKARA ACANTALIGI 
Ya7ı İşleri 1062 
trıare 1064 1 5 KURUS Anafartalar Caddesi No- 155 _J ADIMl'Z , ANOIMl'ZDIR. 
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İcra Vekilleri Heyeti dün 

Milli Setimizin 
Reisliğ.nde 

to~landı 
ANKARA, 14 a.a. -İcra 

Vekilleri Heyeti b u g ü n 
Başvekalette saat ( 10 ) da 
Reisicumhur İsmet İnönü' -
nün riyaseti altında toplan
ınıştır. 

Milli Şef 
Cidde Elçimizi 

kabul ettiler 
Ankara, 14 a.a. - Cumhurreisl 

İnönü, Cinde Elçlmlz N!zrunetlin A
Y_a~ıı~, kabul buyurmuşlar ve bir il· 
~fat eseri olarak kendisini yemeğe 
alakoymuşlardır. Bayan tnönti'nün 
de iştirak ettiği hu yemekte Bayaıı 
.Ayaşlı dn hazır bulunmuştur. 
.. 2 • 2 .oıoıtıcPO!lP 7aMZ PJlll 

ikinci 
Fransa'nın 
kuruluşu 

Falih Rıfkı A T. A Y 
İ~gal veya kontrol altındaki 

Eransız radyoları, ilk asker çı
k~rma günlerinde, General 
Cıraud'nun bile Anglo-Sak
&onlarla birleşmek ihtimali ol
llıadığmı ilan ettiler. General, 
Cezair radyosundan kendi se
si ile fra·nsızlara hitabetti. Ar
kadan Aıniral Darlan'ın ame
rikalılara misafir olduğu ha
Yadisi çıktı. Mareşal Petain 
hükümeti onu da ancak esir o
laTaık kabul etti. F aıkat dün 
her şey anlaşılmıştır: Şimal 
Afrıikcwmda yeni fransız hü
kümeti kurulmuştur. Mare
şal'in Afrika mümess.ili Orge
neral Nogues, kendi salahiyet
lerini Amiral'e devretmiştir. 
Ve bütün bunlar, Anglo-Sak
&onlarla görüşülüp uyuşu]arak 
~apılmıştır. Asıl mesele, Şimal 
A.frikasında, Anglo-Saıkson i
leri hareketini geciktirecek 
hiç bir mukavemet olmaması 
ise de, donanmanın Mareşal'e 
henüz bağlı kalma:kta bulun
ınası, fransız işbirlriğinin müs
l>et değerini biraz zayıflat
lllaktadır. 

Herhalde, Şimal Afrika'ya 
asker çıkarma .işinin, uzun 
lnÜddettenberi, içerde de ha
zırlanmış olduğuna şüphe edi
l~mez. Fakat Amiral Darlan, 
O!'general Nogues ve General 
Gıraud gibi şefleri, Fransa'nm 
talihini yeniden ortaya atınağa 
sevkeden sebep, ne bir alman 
~~skısına isyan etmektir, ne de 
ır Anglo-Sakson baskrsma 

boyun eğmektir: ikinci dünya 
harbi hadiselerinin, fra.nsız 
mukadderatını mihver zaferi
ne bağlama:ktan fazla Anglo
Sakson zaferine bağlamaık da
t~ hesaph olduğunu gösterir 
. •r safhaya girmiş olduğuna 
ınanmalarıdır. 

Bununla beraber, Almanya
hın, anavatan topraklarında bir 
hıeşru Fransa bırakmak mese-
1~.i\İne ehemmiyet verdiği gö
rulmektedir. Vichy işgal olun
hlamışhr;ıFransa ile Almanya 
Ve İtalya arasmdaıki mütareke 
Şartlarının yürürlükte olduğu 
kabul edilmiştir; mihver kuv
yetlerinin stratejik noktalan 
ış.~a.l etmesi, Anglo-Saıkson ta
a;ruzlarına karşı müdafaa ter
tipleri almaktan baş.ka bir 
nıaksatla olmadığı temin o
lunmak istenmektedir. Şimdi
Ye kadar Mareşal Petain Fran
sası ile kati bir barışa varıl
nı~ ~lmanya için mümkün 
nıuydtl, değil miydi, bilmiyo
r-uz. Herhalde ne Marselkebir, 
ne Dakar, ne Suriye, ne Mada
gaskar, ne de son asker çıkar
;ıa hadisesi Fransa'yı Anglo
) aksanlara kan11 harbe sürük-
ernerniş. mihverle Fransa ara
j!~~a hakiki biT el ve bir işbir
ıgı M~lı.nmasma bile yardım 
etın"'mİştİr· 
.Alınan Führer'i Avrupa 

k1ıHetlerini Anglo-Saksonlara 
b!lr~ı birleştirmek ve bir kıta 

1 
•rlık nizamı kurmak için, 
940 zaferinden sonra ilk cid

di teııP:bbüste bulundu; başlı
c~ şeflerle dostça aörüştü. Bü
Ylik Britanya muharebes.inin 
~uvaffak olmaması, harbin 
• ~r. h.ayli uzıyacağmı gÖster~i 
gı ıçın, h t>rkes beklemei?i ve 

.(SOnu 4 üncQ ııa.vta4al 

Muhtelif bölgelerden gelen gazeteciler, Başvekilimi:tin izahatını dinliyorlar 

Başvekilimiz S. Saraçoğlu 
• t, •• • ~·· • 

memleketin muhtelif iç meseleleri üzerinde 

dün aazelecilerle konuştu 

Mayi halinde 
SEKER ..,. 

Bu iş inceleniyor 
D:ıwekilimiz B. Ş\lk1'Ü Sararoğlu ge -

çen f'tÜ.n B~-uk Millet Medisinddü be, .. 
yanatın<la ~kcr sıokwım,..a, da temas et
miş ve l>t.ı arada hazı ı.c<lbirler almaca -
ğmı da söyk'lni şti. 

Bu tedbirler arasında Ticaret V eki i
liği üzümden mayi halinde şeker i,,tib -
sal edilmesi için İnt.·clemelcr yapılması -
na karar vermiş ,.e fakişehir Şeker fab
rikasında, tecrüıbcler yaptırmıy-.ı başla -
nıışur. Bu incelemelerden iyi neticeler 
alınacağı umulnıakt.ıdır. 

Memurlara şeker dağıtımı 
Aldıi:ınıız mallım.tta E(Öre şu bfokaç 

ı,,>Ün içinde memur ,.e müstahdemlere şe
ker dağıtılma~ına ba5lanacakur. Dağıtı
lacak şt.·kC'r bu aya mahsus olmak üzere 
nüfus başına 500 ı:ram olacaktır. Bütün 
valiliklerde bu şı.·ker dağıtımı haztdık
lanna devam olunmaktadır. 

C. H. P. Merkez 

kaza kongresi 
bugün toplanıyor 

Cumhurlyf't Jlal·k Pal'tisi merkez 
kaza kongresi bu~ün saat 14 t.e Ço
cuk Snrnyı caddesindeki Çocuk .E • 
sirg:eme Kurumunun konferans sa -
!onunda toplanaca:ktır. Kazaya bağ'lı 
resmi ve ilibari nahiyclcrden seçilen 
deleı::elerln rL-smcn iştlrak edeceği 
kongrede, Parti nizamnamesinin 69 
uncu maddesine göre, Belediye Mec
lisi ile Vl:layet Umumi Meclisi fızala
n dinleyici olarak bulunacaklardır. 

1 

Başvekil ~ükrü Saracoğlu dün öglcden sonra saat 15 te, 
memlckccin muhıclif mahallerinden gelen ~·recileri llal· 
kevinde kabul ederek kendileriyle günün en mühim mesele· 
leri, buğ<la}', şeker, varlık vergisi kanunu, memur ve dar 
ı.:elirli memur ve müstahdemlere yapılacak yardımlarla, gaze
ıe kağıdı \'e ilanat işleri Ü7erinde uıuo uza<lı>a .ı:l>rü~üş ve 
muhıclif hasın mumes,illeri ıarafındao sorulan ~uallC'fe cevap 
vermi~ler<lir. 

Gazeteciler B<l)\ckile teşekkür ederek a~rılmı>lardır. (a.a.) 

Başvekilimiz muhtelif meseleler 
hakkında izahat veriyor 

Dünkp kongreden bir görünüş 

C. H. P. Çankaya kaza 
kongresi dün toplandı 

Kaza İdare Heyetinin son yıl 

çah_şmalan şükranla karşılandı 
C.H.P. Can kaya kaza kongreı:ı dün 1 ve Halk Bankası İdare Meclis! Reisi 

saat 15 te Kuılay umumi merkezi !c'azıl Kunkut reisliğe scçHcrek ru:t
binasında toplanmıştır. ToplantJda namedeki maddelerin müza.kcreslne 
C.II.P. Ankara bölgesi mU!eliişl A - ı gecilmiştir. Ka.:t.a idare heyetinin bir 
masya Mebusu Esat Uras, Ankara yıllık raporu okunup takdirle karşı· 
Mebusları, C.H.P. vilayet idare he - !andıktan sonra n.ahlyelerden gelen 
y(.'ti reois ve Azaları, Belediye ve Vi- dilek ve tekliflerde idare heyt"tind!'n 
!ayet Meclisleri ilzalan ve Çankaya gelen he.sav ve bütçeler encünıenler
Kaymakamı Cemal Dine hazır bulun- den geçtikten sonra sıra ile müznkc
muştur. Kongre, kaza idare heyeti re ve münakaşa olunmuştur. Dilek
reisi Sadi Batu'nun mi!U duyguları !erin müzakeresinde konITT"eye nahiye 
coı;turan veciz blr nutku ile acılmış delegesi olarak gelen köylliler söı al-

mışlar muhitlerinin ihtiyaçlarını ve 

Yüksek z ·iraat Enstitüsünde 
dertlerlni açık bir ifade ile a.nlatmıs
lardır. Geç vakt~ kadar süren kon
grenl.n sonunda yenl kaza idare heye
ti ve vilayet kongresi dclcgelNI seçil
mişlir. Yenl kaza idare heyeti şöyle 
t.eşc-kklil etmiştir: Sadi Batu, Mecdi 
S. Sayman, Ragıp Tüzün, Na.şıt Toy
gar, Hasıı.n Alemdar, Muzaffer Gür
can,Bn. Nezahat Savraın. 

talebe kabul ve and 
töreni yapıldı • 

ıcme 
...> 

Dün Yüksc-k Ziraat Fn~titülcrinde yeni alınan 172 talebenin kabul ve andiçme 
rorcni yapılmıştır. Tilrendc Sayın Ziraat Vekili Dr. Şevket Raşit Haıiboğlu, Vcka
leı erklnı, Milli Müd.ıfaa Yl,._oileti Veteriner dairesi Rci~i ve Fakültelere mensup 
l:ücün Profo,ürler ve iliııı uzuvları ile bütün ıalebc hazır bulunmuştur. Her ıa-

rar harraklarla süslenıııi~ıi. ( Sonu 4 üııl:ü sayfada ) 

Yüksek Ziraat Eııstilü:>ünd e dün yapılan 
bir görünüş 

top_lantıdaıı 

Kaza idare heyetlnLn dün kongre
( Sonu 4 tincil sayfada ) 

Tekirdağlılar 

kurf uluıunun 20 inci 
yıldönümünü kutladılar 
Tekirdağ, 14 a.a. - Dün tekircla~

lılar kurtuluşlar111111 20 inci yılılönU
münii büyük: tezahürotla kutlamışlar
ılır. Bu münasebetle Cumhuriyet ala
nınıla yapılan ve binlerce halkın işti
rak ettiği toplantıda söz alan hatip
ler tekirdağlılann kahraman orıluya 
karşı sonsuz bağlılık ve minnetleri; 
ni belirlmi~ler ve Mllii Sef İnönll'
ye karşı rlerin sıııygılarını ifade ey
lemişlerdir. 

İktisadi Devlet 
Teıekkülleri toplanllsı 

• 
İktisani Devlet Tcşekkilllerinin 

1941 yılı billinço kilr ve Za1'a1' hesap
lariyle umumi mürakabe heyetinin 
raporlarını tetkik etmek Uıere umu
mi heyet rn 11.1942 pazartesi gUnll 
toplanacak ur. 

PETAİN'den 
DARLAN'a 

Mareşal telgraf mda dedi ki: 

"Siz Şimal Afrika'sım 
müdafaa ile 
mükelleftiniz 

Vichy, 14 a.a. - Ofi: Mareşal 
Petain, Amiral Darlan'a aşıı~daki 
telgrafı göndermiştir : 

•'HUktimet reisme gönclercliğiniz 
telgrafı gördüm. Siz Şimal Afrika -
sım Amerikan taarruzuna karşı mil
dafaa ile mUkelleftiniz. Emrimi' mu
halif olarak ıılclı,ı'!:ınız karar, size ve- ı 
rilen vazifeye aykırıdır. Afrika or - ı 
dusuna. mihvrr kuvvetlerine karşı 

1 
hiç hir halde hiç bir hoarrkette bu -
Junmamasını ve vatanın felaketlerini 1 
daha ziyade arttırmamasını emredi • ı 
yorum ... 

Bir general muhalefet 
sucundan tevkif edildi 1 

Vich~:. 14 a.a. - Re.smen bildiri!
( S<Y.J.u 3 üncü sayfada ) ~lıittdik.lcritı iledt.-dıkleri Tunus ve mihverin elinde bulunduğu lıüdiriJeıı 

Ouveyn:ıt ve Sidi Ahmet hava meydanlaruıı gbstcrir hana 

TUNUS'TA 
Fransız ve Alman 
askerleri arasında 

sav as 
...> 

başladı 

İngiliz öncüleri 
Tunus' a g~rdiler 

Lonılra. 14 a.a. - Reuter njansı - 1 
nın Şimal Afrika müttC'fikler karar-

1 
gCı.hındaki hususi muhabiri bildiriyor: 

General M ontgomery 

General Montgomery 
bir mesaj neıreHi 

GENERAL DEDİ Kİ 

'l'unus't<Jl<i fransız kltaJa.n alma.n
lııra karşı Tunus'ta ve diğ<'r yerleroı; 1 
hnrbC'I nıektroir. 'Tunus ya~ımndakı 
ucaık nwydanı alman paraşut.ç?lerl -
nin elindedir. Almanlar Tunus.a ':1" · "Mısır topraklannda 
çaklarla 12 tonluk tanklar. getır~ş- ; 
lerdir ve oradıııki kuvvetlerıni deruz- • M. h 

( S<Y.lu 3 üncü sayfa.da) bır tek 1 yer 

LiBYA'DA 
1 n g i 1 i z 1 e r Alman 
ve 1 tal yan kuvvetlerini 

Gazala' ya 
sürdüler 

Mihver Tobruk'u 
boşalttığına bildirdi 

Kahire., H a.a. - Orta-şark tE'bJI-. 
ğl: Kıtal.n.nmız Qclci1mekte olan dü .. 
manı Tobruk'un haıtısmda taki~ 
rck Sironeyka'dan Gıızala'ya kadar 
surmüşknUr. Tobruk'ta li!lman esı.r
lerl a'iınını.sur. 

Dün gündüz ve 12/13 sont.eşr.in ge
cesi bomba ve av ucııklaqmız Ga:?.a
lfı.'nın hat.ısında.ki düş:man"-kollarıne 
hilcumlıırıru dC'Vam "ttirmlşlerd!r • 
Üslcrinüzm Slreııayka'da ilen nakle
dilmiş ohnruıı. sıııyesindc harekAt da
ha ziyado ıgenlşlemckt.edir. Twıl.18 

Cezair önünde k . k 1 t hava meydanı 12/13 sontcŞri,n gecesi. 
I a S e f 1 a m Q m 1 Ş 1 r il ı;ıddatl bır bomba VC m11.ra.l.}oUZ aıte-

şlTH) wt111't"ıuştur. llaızın d(.."P<JlRJ'I. 
KııhJn'. 14 a.A.. - ~ ~ • lllDIY<-k-r, ıhı:ııngarlar ve uQa.klar talh-

meey dün 8eildzlııtal ~ h~ -.- rlbt>dllm.işUr. Dün uzun mesaıfc ıw 
Nt.Uğ':I bir mcsaJda ş(;)ie dela1şt:lır: uçaklarıımz Sidlya'ya doğru uçmaJc

Mı8111' m(.")'dmt muhıırebEaine 23 :M: • ta olan 60 kn-dar u~aktmı müteooıckl. 
te&rindte 0aşl:ıdiıc. Ahnmtlan 11e t-1 - k\l'Y'Veth ~ .... fl!oya hücum etrnişler-
,Yflnlan "Ş!mal Atrııkn'mndan aıtam.l':ımıı- dir, 7 büyük ~k t.nhribt>Ctilınlş, baş-

büyük bir 
deniz .. it! &rW<. l:Y'I bQ!adlk ve bıueÜ'fl. 13 ka 6 uçaK da ağır surette hMflT& 

zıı BOY !!11 uğratılmıştır. 
ııonteı;rln, Mlllır topnı:k:larmda. ear~ Y ı.tlum:kı. bl'kltrll<-n hat'('kAttaın barf-
müstcsna ne aiınan ne de ~ a.qjce_ ka birkaç ha.rekattan 3 uç.ağırım 

savaşı 
nı kalımu;'.Jr. Oç ha!ttadıa aaman 11e :ııtlll- <Sonu S. tı.ncu BaYfada) 
:von oroumJmı bozuik vıe k~ ofttll 
ecri ku;ını.ını de Mı."'1r'd:ın dlşaru ater&:k 
450 kl'lometre ı.ıcrı('(nk." 

Lonclra 14 a.a. - Vichy nı<lyosu- McsııJ IAıPkln BOM"& ~ırcıı ~ 
ııun Lale~ia'dan alarak verdilti bir ve alman blırıl1111erlnl sa~ 'f'C fiY.ı'
habere göre Cezair açıklannda bil. 
yük bir deniz muharebesi olmakta.- le <lcvnm ctm~tecııw. 
dır. A Lıınaın csl!r &aYIBl 9 11 ırenemll olmftk 

Filhakika bu hnberi teyit eclecek O.Zere 30.000 <tir. Ele ır~ ~ 11lh
bazı malumat vardır. Dün Cebelüt- rtbcdUcn ~k, top, ta:sU: -..e UQQk mllk· 
tarıktan ingiliz deniz ve hava kuv- tan o knd.•1' co'ktUT ik1 dUşnıeın Uııne. -
vctleri hareket etmiştir. 1 rnb'1e daf;ıtıJmı.şt.ır. 

Dün 20 bomba uçağ'ıle 58 avcı j General oorıdtın sonra askerlelinc, 
öğle üzeri Akdeniz istlkam~tinde ıı:ıvn l<ıuvvet crıtne taı;cltkUr etmekte w 
uçtukları gibi bir nğır kruvazörle l· ı ht'p;;ıtnc s:ıvaı;ta b'1 tfil1ih temeın1 et -
ki torpido muhribi ve 20 kailıar hU- e'ktedtr 

( ~onu 3 Uncü sayfnda ) m · 

Ortaşark'ta günün iki mühim siması 
General Eisenhower General de Gaufle 

YENİ BİR KARAR 

Nebati yağların 

oıo 1 S i hükümet~e 
safin ahnacak 

Ankara, 14 cı.a.. - Ticaret Vek._ 

1
, letincleıı tebliğ olunmuştur : 

1 - İstihs.11 olunacak nebati yal
lardan ylizclo 15 inin heıleli mııka -
bılincle Hlikllnıet tarafınrlıın mtiba • 

1 

( :ıonu 2 İ•1d 611) fru:la ) 

Acı bir kayıp 

Çorum mebusu İsmail 
Kemal Alpsar öldü 

Vurgunculukla mücadele; 
Adliye Vekilliği yeni bir tamim yaptı 

İhtikir takibatına dair Adliye Veki-
11 ıaralından Cwriburi}et Müddciumu

ıııiliklerine gönderilmiş olan camimin bir 
suretini ehemmiyetini gÖl. önünde ıuıarak 
arnen )Q.Zl}'Oruz: 

"Gıda maddelerine konmuş olan el· 
korana hükümleriyle sauş fiyatlarının 
kaldırıldığına ve w.da maddeleri satı~la
ruun serbest olduğuna dair 1942 sene-ti 
ıemmuz ve ağll.5COS ayları içinde Ticaret 
Vekaletince >·apılan cdıliı:aun bazı yer
knle yanlış telakki eclilclijii cereyan L-<lcn 
mutıabcrclcrden anlaşılmakıa<lır. 

Milli Korunma Kanununun 3 1 inci 
maddesinde Hüküınetçe ''e)·a sair kanun
lar hükümlerine müsteniden mercilerin· 
ce tcsbiı olunan fiyatlar feıA..inde bir ma
lın satılması veya sattşa anı menedil • 
mi}tir. Bu memnui)et hiJ,af.ıoa vaki ha-

ceketler de kanunun 59 WKU mad<lesiylc 
c:ezalandırılmıştır. Bu suçun tckenünü 
için e,.,,·eJcmir<le Hükümeıçe ve yahut sa· 
lihiyetli diğer mercilerce her hanı;i bir 
madtlenin satış fiyatının t~iı ve tayini
ne ihtiyaç vanlır. Salihiyecli mercice fi
,at konmuşsa bu fiyatı mahza ıccavüz 
eımiş olma~ından dolayı faili halck.ında 
31 inli maddeye güre takibat yaJ>1lır. Fa· 
kat l:ıii) le hir fiyaı mevzu değil,e vep 
mevzu ikL"ll 4ca.ldırılmış i~e sauşta ihıi -
kar olup olmadığını incelemek linmdır. 
Yani bu maddenin maliyet fi}:tll nedir, 
bu maliyrt fi};ııına zammı icabe<len meş· 
ru kir mikıarı ne olmak icabcder. Bun • 
lar c.blihibre vasıtasiyle t~İt edildik • 
ten sonra "<alı•ın muhik l:ıir sebebe isti -
nadeınıİH'TI bir fipıla vuku bulduğu ta· 

(SOOu 4. üncü saytada) 

Çorum Mebusu İsmail Kemal Alp.. 
sar'ın ~ehrimizcle vefat etti~ini te -
essltrle l1alıer ahlık. l\I erhuınurı ce • 
nazesi, cliiıı Hacılıayram camisinden 
kalclırılmııı V<' törenle <lefnolunmuş -
tur. 

Merhum, 1874 ıle İskilip'le doğ • 
muştu. M ıı~ki>< ·i oltirdikten sonra 
icltare hayatına atılmış ve muhtelif 
vazifelerıle, bU) Uk hizmetll'ri geç • 
nıi!!tir. Vali iken Büyük Millet Mee.. 
lısi 3.7.alı ınıı ı;eçllmiı;ti. 

ULUS ll'erhumun kederli aUeslne 
başsağlığı diler. 
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Yazan: 

Şevket Süreyya 

AYDEMİR 

Resmi fı)"aıların de ıl, istihs.alı c· 
nışl un kau:ı ından başka mak~ılar
la kullanılan $Crbc t fı) dar n dahıı 

d u d ma ı bih cdılen 'H! Mılli 
nuık 
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Propaganda 
Propagandanın psikolojik 

sosyolojik ve teknik 
şartları 

1912 

Devletler arası 
ômme hukuku 

( Birinci cilt ) 

.. 
~U 

·? 
• 

kmr, )ııhut 

1 rı yoktur. 

12 XI.1941 

yaa 

C. H. P. Dumlupınar 
Nahiyesinin bir lejebb ··su 

EncUmenl 

M ıavenet 
toplanacak -

-2-

isvige ile yaptığım11 1 F - ~ 

ı.v~~i .~~~~~~'''' ·~ L:Y Arf k tf1 fübAl3.n Varlık vergisi 
ve 1.600.000 ! 
•'MtilllleaJ r, fikirler tumen tUmen

clı ı Asmalı. Kcsmelı. Ku b ı,şı 
doğnımalı. Kıymasını lkı çek -
meli. Gırtlağıııa erlmııı kur,şun 
akıtmalı. Malını mtilktiııü millet 
hazıneslne almalı. Bır c;ınarın ııl
una kazık çakmalı, sağ bac nı 
bu kazı a, sol bacugıııı da çekıp 
yere ıı llırılen çınar dalına b ğ -
lırmalı, onra dalı bırcl nblre hı
r karak gövde ol e ek pa ır -
inası gıbl lk ye a,Yırn alı. İ 
kembe ıne zıft doldurup gU eııe 
a lı. lkı gözunu oyup bır a
vucuna, otuz ıkı dı ını ökup ö. 
bür avucuna vcrmelı. Kırk ka· 
tırın kuyruklarına ba ladıktan 

o ra kırkına bırer kırb ıç aı -
malı Harbın sonuna ktıdar her 
gün ye ı yerini cımbızlayıp ko
parmalı Temmuz orta ın a çır
çıplak edıp çöplükteki sinekle
re pe ke çekmeli. Ve aıre .• ve. 
saire ... " 

Yukarıdakı satırları, Aka GUnılüz"un 
bir yurt gezisinde çe ltlı halk 
yı ınlarıyle vurguncu etrafında 
yaptı ı ankctı üıcrıne yazdı ı 

bir !ıkral n aynen ıılllım Aka. 
nın satırları vurguncunun halk
ta uy n lır lıgı nefreti ve kını 
çok zel belırtmekte lır' .•. 

Aşağı a satırlar da, o , on be ~o 
ö ce "Vak t te çıkın tı ı 

• G çc batta ıçı e Beyo ıu ndakl 
b r kadm b rber e Fraı sa da 
koku & lmı ; kokuların 
70 l r ya ol lu hat. e bir kı 
gü ı ıçınde hepsı de bı m • Al -
m ı y ıbi esasen taır.ırruta son 
derecede ba ı memleketler dc-

ıl, ln ltere bı zcııgıu, en e
n ı öl Uıle lükse müs ıt mem -
leketlcnle bri ısraf kar ı mU· 
<' dele seferberlı ı ı an e llld 1 
bu devırd İsta bul'da bır kü -
çük ş lçındek koku,Yu yetm ı 
1 raya alan kımselerin bulun -
ma ı, hem de bunlarııı sayııı bir 
< Ukk ı )enı gclmış bUtün ko -
kuları bır ıkı g ınde tü etceek 
kadar çok olm sı hayret cehle -
cek bir ıeydir ... ., 

70 lırı:ı., bır kaç gram koku, kokuya 
hücum ve bır lkl .ı:1ln tçınde ko
ca 1 anbul piyasasında b r ram 
d 1. b r zerre koku katma -

yı '··· 

* GU ü mevzuu, Vulık Vergi idlr, 
H ku n tın ı 600.000 e Ji aptı ı 
yardı ı ır. Mıllet, ver ıyı de, 
ardımı da caııc.lan ve unuldcn 
lkı ııyor. 

ÇUnku halk, vergiyi verecekleri ve 
yarıltnı göreceklerı iyi tanıyor. 

Varlık Vergı ini verecekler ara ın
du, yetnuŞ lıraya koku suru -
neııler, bır kaç yüz bini bır kaç 
mıl.)'oııu b r çırpı a kazan nlar, 
sun 1 darlıkla kara bor a) ı ya. 
ra nlar, mllli parn.)'a kundak 
k y nl r, halkın b nz nl sarar -
tanlar vardır. 

HUkümeUn yar lımına !;\yık ıtörUlen
lerc gelince, bunlar vurı;cuııcu -
nun surUndOğü koku para lyle 
b r haftasını, on beş g nünü, 
haıtA bır ayını geçirmek zorun. 
ela olanlarclır. • 

Yar lım dı ında kalaıılann hepsi vur-

ktimetımiz arasında Harıc ye Vekıl
llğinde Y1lPılmakta olan tıcaret gö -
rll§melerl bır hayli ilerlcmıştlr Gö
rU mc·ler iyi bir hava ic;ıııdc dt'vam 
etmektedir. Göruşmelerde her iki ta· 
rafın ticari mübaı:leleııfnln arttırıl -
mnsı mevzuu ana prensip olarak ele 
alııımıo bulunmaktadır. 

Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi Kütüphane 

Müdürlüğü 
Maarif Vekilliği Hususi Öğretim 

Da resi MtidUr Muavini Kemal Edip 
Unsel Ankara Dil ve Tarih _ Coğraf
ya Fakültesi Kütüphane MUdUrlU -
ğllne terfian ta> in edilmiştir. 

İstanbul Barosundan bir 
heyet şehrimize geldi 

Avukatların tekaUtlUk mcseleıııy. 
le uğr mak Uzere Istanbul Baro -
sunca seçilen bir heyet dün oehrıml
zc gelmıştır. Heyetı Avukat B . Mek
kl Hıkmct Gelenbegll ın rciıllğınde 
Avukat İsl1l'llll Münir, Münip Hayri 
ve Hayatl'clcn kurulmuştur. Dün Ad· 
llye Vekilliği ıle temaslarına baışla -
m11 olan heyet bir kaç .ı:1ln ııehri -
mızcle kalacaktır. 

~uncu mudur? GUnlin moda su. 
a ı budur! Halbukı bu uaıın 
cevabını, 83) ın Ba v ılımız.. 
Meclıstekl beyanatında vermııı 
bulunuyordu. Amele ve esnafın 
yevmiyelerini ve ııılerlnı yem 
rartıara daha evvelden intibak 
ettırclıklerlnı Devlet yardımının 
dar' ve sabıt gdırlı saha) a ın -
hısar cttırılmcsl Jizım gelılığini. 
a latan Baııvekılim z özlerıne 
ıöyle devam etmıştı : 

.. _. Türkıye de nUfusu on bın! teca
vüz eden şehırlcrımizdc oturan 
in anı rın yekunu 2.660 000 ki -
eldir. Bundan, İzmir, İstanbul 
ve Ankara da oturan b r milyon 
insanı dti ecek olursak bır mıl
yon 660 000 kı ı kalmaktadır. 
Buna normal artı payı ilave e
dılınce 1.800.000 eder. E kl§e -
hir, Aydın, Manisa, Sıws, Sam
sun. Konya gibı ı h rlerde otu -
r n bu halkın her hal e üc;te i
kisinın. hububat veya dı~ r z:l
raat 1 !eriyle meşgul ve~a baş. 
k ca yardım dı ı ol luğu mu -
hakkaktır Şu halde 80 kUsiir 
şehirde oturan t.800 000 'kiııl -
den, yalnız 6 O 000 1 yardıma 
mulıtac; rlcn1 ktlr On hlnrlen aı 
nllfuslu Behirlcrin zirai siması 
ılaha ilı rlıleıllr. Onun için bura
larda oturanların vıırclını~ muh
taç olanlarının yekunu 3-4 yüz 
binı gec;mez .. 

* O suali soranlara. Rıışve'kiliml .. in 
yıı'karı fa'kl lnıınrlırıcı ve ııu ıu • 
nı<'ll söılerlnl tekmrlavıııı7. 
Millet vergtvi de. VRrılımı ıla 
o:ınr11n ve S?lln lrlen lll'kı lıvor 
N ezlen z vok a. üstU te b"r iki 
ılt'rin nf'fes nlınız. cemivet hA· 
va.ııına 70 llrıtlık koku 'lnılaıtı -
ranları kolay 1anırsınızl 

Sabaheddin SÖNMEZ 

GÜNÜN GÖLGESİ 
I Kahramanlık 

me"' ibe eri// (1) 
Dl' rli dMnıtn Celil Dİll("el', kahramanlar suti konuşmalanndan, b"r kahra 

rı ,ucuda gl'tırdı. Her parça ı hır de tan, ve her destanı Milli Mu.:;ı 
d le ıımhınıo b r safha ına ıan olan bu acı içın bir )"ttı )-azmak benım içın a)rı 
bir "lt"-kıı. Bdıçcı Kemal Çağların he)'l'<'alll benim ihmahmı ba tırdı, Arkadaşımı 
> 1.ı ını bcnım yazahilecc imden gu:ı:el bulduğum ıçiıı, memnuniyetle kendı sutu· 
ouma alı)orum. - GEN<..OSı\IAN 

Her mevsim bir )eni mahsul ve • 
ren, her bq • on senede bır hüyuk 
agaç )etı~ııreıı \etımli ıopı-.ıklar ıbl 
bır baı;rımıı. var: Türl< mill tının sı· 
ncs ndm durmadan kahramanlar boy 
aıar ık sık ~admanlaıaıı bır ka· 
nımız var: ikıde bir co~r. kükrer, 
ylik$Clı:r ve yüksclW". Hangı koyumu
ze gidcrsinız de bır l'fenin, bir >• •ıun, 
bir ~idın. bır gazinin gozle,ı ın11j 
dolduran göğsuııuzu kabanan mcn
lubesını dınlcmeden don:.mı iz r Yur· 
dum un bir ıepesıne bir meçhul as
ker anıcı )"aptık; yurdumuzun h r do
nıiunda bır medlul kahraman ya >•t· 
makta ya >•~tadır. 

Her milletin ınane'l)-atını ayakta 
tutmak ıçııı, bhranıanlıklac mıcıına 
çalıi(ıgı, efsaoekre bile: hakıJ..;u .ııb: 
muracaau mecbur olduau bu dc.ir · 
lerdc; bizım sadece kulağımıza talı • 
nanları ve goı.lerimlıle görduklcrlnıi· 
zı dıle getirmemiz yeter de artılr bile. 

J~ce; yıllardır ordu "'11arında 
Mehmetçiklerle, subaylarla haşımeşır 
·~rdı •ı M!l1 !erin, ruhunu urpcrten 'liC 

hliıza ına nakşolan, h1uralannı rad· 
)o kon şmalarında temiz ve inandırı· 
cı b"r uslupla anlaımı)-a bafh)'lUI Ce • 
lil Dınçcr, bunu yapıyor. 

Bu konuşmaları ~itap halinde acı· 
re de bai!amış buluouyor. Meçhul ve 
milkemmcl kahramanlar içinden bat· 
şehre d\mduğüm zaman ıfk aradıgım 
ve zevkle obıduğuın kitaplardan b' ı· 
sı bu oldu. Çorağa gelmı)'e baflam t 
u ıbi ard nın arasının kesilmesı hıç 

i tcnm )Cl1 ncşri)'llttan bir seri. Bu 
küçük kııaplarının hirinci i ardından 
hemen ıkinci inin gelmesi ıçin mu • 
barrire mumkun olan her kola>lıiın 

Östl'rilmesi ne kadar yerinde olur. 
Yakın zaferlerimizi anaı\en en bü

> "klerin )-anında ~ul ve emsalsiz 
kııhramanlardan birbçının da isınloi 
h'lmemiz hem kadirştnulık borcu • 
muzdur hem de werin De$t' ini ve 
gururunu lc:mdimizc ve bütun nullete 
mal ecmemiz için en güzel çared" r 
f te. Celll Di ce1' bu küçük • bü)Uk 

h" le b'zl' bu i.mkinı veriyor. 
'8u kitabı okuduktan sonra; Ça

n •~'yi dlJIÜnuıken Anafarular 
kahramanı Mu5tala Kcmal"in yanı ha
,ında ııöıür pöi olduğum sayım jlltllÇ 

yiiitkria ~ ~ )'G&O ~ , 

tanı)on.an; bu uzak kardeslerim ve 
babalarım bana amk aknıba .sıhı gu· 
Jom\u)orlar: işte "ustteğmen Zahıı'" 
bunlardan bindir. 

Ha)alimde imklnm devlerin 
amansız nttkadell'51 gibi nefn nefnl' 
5C)reuiğim ilk lsıiklil a'qı çarpış • 
maları, bu kııahı okudukıan,liOOra, nı· 
humda daha )-akın, daha mahrem, da· 
ha İn5ani bir eda alıyor; onun et kle
rini öpmek i tediğim hii}ük kahraman
ları yanında çene ini okşamak ve 
"afl'rin"' dhe ba>imınak isıedıAirn bir 
' Kuçülc Ki.mil ini de tanıdım. 

Hava kahramanı F.uıl "e buıün 
muret~bau ile dcruz kahramanı Alem· 
dar vapuru, )er') uzundc her mcyda -
nın hakkını vcrmiı ka.hram n Turk un 
.sök )-üzünde '-C su )uzunde de eş iz 
olabileceği imanını bir daha tattle -
mek içtrı tduar tekrar olrunmıya de
fıcr menkıbelerdtr. C.elil Dinçer'den 
gelecek kiıapJarını biran evvel çı1car -
masını ve ~iz menkıbl'll'rin bittiAe 
)"erde. "kıssadan hısse" k:lbilindm ne 
kadar da guzel ve i betli ol 
ler ve h umler ıl " et 
ıyı nd r ı m~ıhc ' 
nıaııla b~ bı 
bulunmasını rica cdca·Eirn. 

Tü& m ilet 
maktan )-:Umı)-a 
bu 5Ulh ve i~ St! 

kııhramanlılc de tan 
tan )ımnast, hiç de e 
nocl nnı hazırlaması vakti (Okıaın ~
miıı'r. Böyle kahramanlıklara pim 

• olanlar ya kftıdilcri yaı alar ya bÖ) le 
ramııya bql~-anlara haber verseler ne 
i}i olur, Garp edebiyatında yaratı ına· 
~allarla bntık olduiu halde ~ırlıt!'· 
dır bhramanldc örneji diye ıdcrarla
n'ıın beş - on menkıhey( bn btt tele 
arayıf w ıesblne ,ıröl~ bıra.kacalc 
kahramanlıklar befütcbiliriz. Bi,. 
"AMm" ın, bir "Kara Mehmet" in 
destaııllıl"tm olrumuşıuk; Bir gün de 
bir "Memilc: çavut" de,tanını bir mek
ıep çnnı~munın ~ğsünü "ııtmtanık 
~r.berden olwduiuna ptıiı • • ...,.~ ... 

B. K. Ç. 

o) c,ıJJ o;.,,,,,;,, "" •n:rı111.1t; 
rMlytJ ,,,,_ wt.lar""" ili llitdbı. r.,. 
ld KNl#SN 1026. y .. ,.1m -Fi1•• 

'° .,,,,,. 

• 

incir, üzüm, pekmez 
ve bulama ... 

Birkaç gundür, aatıJı durdunılan 
,eker, yarın &ablıhtaıı itibaren serbest 
bırakılacak ur. 

Fakat Baıvekılimızin son nudwn
da vcrdıği rakamlı.r, anlaıuiı p.rtlar 
dolarm> le, sauJı S«best de olsa, 
memle«eı ıçinde jsıihsal edilen Jdccr, 
bütun mcmklcet ıhıiracını ~ılıya
ca:k kadar bol değıldı.r; dıp.rdan ,eker 
geunrıek de tqıt vasıı.a.lanmn kıtlıjı 
ve darlıgı yuzündeo zordur. 

- o halde? 
Bi:ı: bO}ie durumlarda bir ıuıdac 

$Özunu kullanınz: "Kcodi yaiımı21a 
kavrulalım I"' 

Ru İşte ''kendi yağımızla kavrula· 
lım!" demd< pek yerinde olmıyacak. 

- O halde? 
O halde, kendi kuru üzümümüzle, 

kendi pl'l<me imizle, kendi bulama • 
mızJa ağzımızı ıaılılandırırsalc, dde 
mevC\lı şdçer sıoJmnu )enı mahsul eJ. 
de ~lil"nd 'C kııdar idare ctırM'k imkl· 
nını hulacalız. 

B rıncı büyük fıacbe )-etişmiş olan
lar, Turk U2Wllunwı., Türk Klcırinın ve 
Türk pekmal ıle bulama.sının aiız -
larımııı ıaılılandınnı)'ll ne kadar hız· 
meı etmiş okluğunu haıırlarlar. 

O gunlerc ni$beıle (Ok daha elvc
riıli, Ç<ılc daha rahat olan bugunll'rdc 
nrol'tl o lizumdl'll. o ıncirdcn, o pck
me:ı:d n, o bald211, o hulamad.uı fa). 
dalanıp aA:ı:amızın tadını w eun.İ)e
lim I 

*** 
Yeni bir mizah dergisi ! 

Sanatklr arkadaşımız Cemal Nadır 
Güler'in ~ğu. "Amcabey" "Aklllll" 
ararıımanının alt kaund,ki daire5ini 
• galıba • muhafaza etmekle berabl'r 
}'akındta ayrı bir sayfiyeye Çlbcak: 
kcndı adını taıı)"llfl bır dergi çabmu. 
ya başlı) .. calUr. 

Am0tbcy, birkaç yıldır, BebWi 
cııddesınin KYılmış, hejenilmit. hot
lanılrnıı bir upi, bir çehreşidir. Bit 

Bugünkü 
al yarııları 

ıuızanmamıe ar kan 
1 m h5U8 1600 metrelik 
! c1n bir ~Y eöyk!mete 

buraya koeu kazanmnmıt 

ne tay ol rak B. Raif Alcal n 111 

ilim lndelcl ta)Vldan batka ~la.n 

)"Okt.ur. 

Buda hUkmen pMp l(Lyllacakbr. 

ikinci koşu : 
Dört ve daha )'\ikan ~ta ve M!fle 

ıarl nd& )1'ç 09IJ kazanmamıt eat kan 
aıv at ve ra mahSU9t lk· 
rami)'UI( 230 ll18 rnes.a!esl 2000 met.re

dir. 
Bu ka.udıı ld h vardır: 

1. Alol< (E Al&l) M lcilı<> • 
2. Yılm&z CM Cökıer) 58 ktJıO. 

Gecen hattaıkl koeud fena )rofmıyıın 
YılrnAzı nıldblne aör'e daha lanslı 
maktaYım. 

Üçüncü koşu : 
Dört ve daha yukarı yqtakl at Jcan 

araı> al ve kı&raıclııra maıı.u. ha 
ptır. llcram cet 300 llnl 

z.ıoo met.redir. 
tunJıardır: 

1 Bora <K Klictemel') 
2 Ccy1.antek (N Slkn«) 

3 T ı-mn (F. Vurol) 
4. Uçar (M. Kara> 
Uçar ltl:ıtU)'ll telantıa 

Daha ıre ı> ııelm ti de m&JQm de 
dtr Gel<tlBe btle ıMln aeımJ.tUr. Bu- t<>Y 

)-ıı.p&cal nı zannet.mlı)lorwrı. K09U 
bence Bora He Tal'ZMl"dall Jııor1cmak IA• 
zırııd r. Bıı.na. maatedn uzamuı (yani 
aecen hattalc1 ıro.u.:.-a aöre > Bora n.ııı ıe
tıtne oım.uttur ~ ~. 

Dördüncü koşu : 
llrt >'Bttndıa ve hiç le.otu kaııanmamıe 

yeril aal kan tıncülız edıılık ve <*t t&.Y
Jar& ma.tı.u.t.ur. lJanımtıvemı 400 ıtra m~
ll.telıl 1200 meırecııır. Bu k.otuıva Uc: tıı) 

)"&Zl Jrrulbı'. 

1. zaı (Atıh Sp K1 ) 

2 zehrtmar (J' AUı 

a KamM!ll co SUn&>'> 54 112 1c1ı1o 
Gecen ha.ttald 1l09Uda 7.aıl Martta 

lOl<lndf!fl cc* 11W1 blml9lı. Butrön dRll 
l)'t lroeı\('.&llN tahmin ~ Bu 
l'l'l.M\tA bfını""° 7At'*1Nlr'111 lca2ıMlman 

lbtUıMıMmn tıuJıa oldululW ~ -

Deyimlere dair ! 

R"r a.ıan• habetınde ~')le tir ıiim
le)e rutladım: 

• kiuna ordu bu ııuttde cldkts 
günde 300 ıl mn:ıfc k olUYOC.• 

• M~fc ke•mek tah"rınc ne ha • 
runılur) Türkçe de böyle t,.., deyim 
)'oknır. O b ide :w>raaık~ nız 

- l1ıfu c bır dc)'UD f!Cft(Jcıı çıbı l 
Ccvııhı ıudur: 

Bu deyım, Osmanlıcadan Y9f'llnnt 
bir tercümed r. Çünku O:wnanlıuı'da 
"mesafe kaıemıf'k' di)'e bir cabir kul
lanılır. "Katl'tmdc" de ""lcnmdc" ma
nasınadır. O halde "mesafe kcwnck• 
doğrudan doğruya hK tcmımedir. 
Bumı tttrumroen lrunarmak, r~ 
Je,tirmek Jizımge ·~ "yol almak"' 
denz. 

8u munasebede hir .,_.. tabire dil 
takılmak i~uyorum Turlıçe"dıe .. flle7" 

dana J:l.'lnıe-k'' dire b'r dl.')lm vanm 
ki "hasıl olmak' dcmrkr r Dünku ıota.o 
ıetede ···- taldıe tne)'<fanıı gri r'" 
gibi bir cumle vardı Mademkı mey
dana g imde'' de) nde ayn bic mA
na vanhr ve 1 t len m )"l ~ 
Mlimclerle an atmak Olümkündür, 01-
le yapmalı idik! 

T. 1. 

Fransız donanması 
Son nlerln ihidısclert fra ıs 

<lonannıa ını gen h lıselcrın ön pJA,. 

k 

Pazarhksız satış 

kanununa aykın 
hareket edenler 



DOGU'da 1 
savaılat 

devam ediyor 
- fakat 

mühim bir 

değişme olmadı 
MO&IWva. 14 a.a. - Sovyct teo.lıı&lnc 

ekıı.c: 

Stalln&Tat cevrcslnde dils.man fabri
kalar mn.hallesınde müteaıldlt hücum 
)Uı>mı.ştır. Kıtaıanmız bu hiıeumlan 

Pil.skiincrek durumu düzeltmek l.cJ.ı:ı sa
va.şıa.. venntştır. Dl.in kıt.aı.a.rırnız 900 
alman öldUımue. 8 ı.aruc. 24 kamYon, 
8 top ve 19 havan t()pu tahıibetmlşler
<Ur. 

N~lk'm cenubunda raaı harekAtta 
bulunduk. 

Stallna-rat'ın Pııal batısında birlik.. 
lıerlm17.den biti ıı kamyonu t.ahrlbetml.ı; 
veya lıasarn utratmış, bl:r ctıO~ııo piya
de böHlttın u ek> yo.ket.m fştılr. 

Tua.PS<''nln şıJmal doğusunda, blırLlk
lıeriınıuk•n biri biraz ilerlemiştir. 

Almanlarrn yeni 
teşebbüsleri de akim kaldı 
M06kova, 14 - noyter'ln hususi nıu

Mblr.I Harold Ktng yazıyor: 
Almanlar Slalingrat garnlzonuna 

karıı Yel\l taarruzlnrına baeladıktan 
48 saat SQnra tııbrtkalar malta.LIE!f>lnl 
zapt le6ebbU. Unıte bir kere· dnlta mu • 
va.rraıct;-etslztl!':c u~mıştardır. 

Almanlar Stalingrat'ta 
yeni yerler aldrklannı 

bildirivorlar 
Berlln.1 ı •ı.a - Alman ordulun baş

komuıanlı~ının letıl1A'I : 
Karkıısyn nın batı ı;E>vrelerln<lc hi'ı.kim 

dl)jtu mı'V7.'l<'rl vP blr c:ıık mUdafııa si&· 
lr•mı .. 11 m•" zll hRl"t'kf'llcr n<'Uf'eslnde 
hf1"umln zıwt('fll!mlştlr Sa\'M ıı<:'flklan
nıız Tu;ıpA(' tımnnnı ve şehrlnl hQmba· 

ba mısıı,. 

rerek kı lm1nd<> ştddeUI hUrwnlar 
Pusk.ı tuırnıl~ ve b\r m~kl.llr dil~an 
tar K t..ıl'ı 'ı<.'dıımı.ştlr 

K ı n Kar hJJ nde olman moll>rlU 
kıtal r düşı an $l nat noktasını 
talı hem• eı e ırll•r nlmışlardır. Bir 

miktar g n1nwt ele grı;lrllmlfllr. 
<:;tallngnıl'ın <'t•nut>umın bol$evlkle • 

rın teşel>IJlıs ctftitl mcVT.11 taıırnızlR.r l'O· 

men kılalarının ateşi kareısmda akim 
kalm~tır 

St;ıl!ngr:ıl'l.a celin ııııwMlardan !!Onca 
hucum kıtalnn ıınska ev adacıkla.-ı 
zaptE>tmııslerdtr. Dllemanın yaptığı kar
'1 hlkumlar J'IÜl.'lklt..ıUlrnUeUtT TOPC'll -

nu'l'l VP pike ursıklıınmn mU~erek ta
a!lyctt net!r.c!01nde düşman t<1phılruk'lıın 

Yokedllmlştlr 
Don cephesinde alman ve mtittel'fk 

kıtnlan sovyetlcrln mczM lıU"'Urnlannı 

pU~rtmü~ ve kın-şı hil<'uma ıre<:erek 

düemanı hareket mcvzll~ atmıştır. 

Alıman ve romcn tıava ıruvvı>tıe!"I Q'eı'e 

ıı1ln<tllz hilcumlarıru dil~an a~r top

lu.Aıkianna tevcih e1mlııt1'1'. 

Ce-ı>hendn merl!:eoz ke<!mlnde hücum 
ınu~ıerı blr miktar muhıırebe mev· 
Ztlnt tahrlbetmişttr. Alman hava kuv
vetlen d'tişrna nın ıreMslndeld <:evrelere 
karsı 1ıkldet11 hUeuanıarma devam et· 
mıe~. 

Düşmanın tımen gö!üm.ln cenuıp do
lusunda ve Vol'ktıf'v kıY1l<11nna Yt\Plı~ 
hticum teeebhüsteM a:ıwn k'1ı.lmııtır. 

ı sontı!Srlnle ıo eon11>•1-tn arasında 

ıtov;-et hava kııvvetlf>r1 218 1 havil mu. 
harebelerlnılc. 3.'\ u ucnkSfl\'arlarm ııte
"\yle, 11 1 hava ordu.~ ta.ratrnd<an ve 
lrerbo"e kal11.nı yen.1e Uıhrtbe<fdlnıe-k ıttı • 

l'et':v~ ~ u~k ka>'betmlştl:r. Aynı 

lntl<ldl>t zartındn biz ıs uçak kay\leUll<. 

Salomon a(ıklarmda 
büyük bir 

savası 
...:> 

deniz 
Tokyo, 14 a.a. - fnıpanırorluk umu· 

nıi karargahının tebliği: Guada.lcanal 
açıklarında 12 ~nte~rinde bir deniz mu· 
hareheı;i ba7lamışcır. ·Muharebe dev'-'11 et
ınektedir. 

Rahriyc...,·e meo~up uçaklar yeni 1110-

det bjr kruvaıör baumıışlardır. Birinci 
11nıf dört kru,vfü, üç nakliye gemisi 
l'akılmıs ve 90 uçak düşürülmüştür. 

Jal'On harp gemileri gece hücumları 
e>1rıas1nda yeni model üç kruvazör ve baş· 
kaaı ÜÇ bü>ük krmvör ve hir torpido 
nı\lhribi baıınnı,ıanlır. lki kruvazi)r ve 
}"Ç torpido muhribi Ağır ha~arıı uğra • 
tılnuŞtır. 

Japon kayıpları şunlardır. 
I . Bir ıırhlı ağır ha~ara uğramtştır. 

kakı torpido ıuulıribi b.-ıtmışur. 10 uçak 
Ytptır. 

Bu muvaffııkivet netice<ıincle Guaclal
Clnal önün~!c harekatta hulunan diişman n . 1 ~~unun yarısına yakın bir kısmı ıınl:ıa 
edıluıi~ olmaktadır. 

Amerika ne diyor ? 
Vuıııngtoıı, 14 a.a. ::>aıonıon ada.. 

flı açıklıırınd~ deniz mulıarebelerı ce
~eYan elmektecllr. İki tarafın kayıp
arı vardır. 
Bııbrıye nazırlıgı ilk muharebenin 

Perşembe gunu geç vakıt başladığı -
81 ve nıuharebeJerın devam etliğ'iıır 
bılclırnıextedır. 

IJıışıııaııa Iayılıı:sı dokuıımıyaoogı 
.ııı.rıı ışıııııcıy;:ı kadar yenı taı:silal ve -
l'ılınıyct:ektir. 

.lapomarın ağır kayıpları 
Va~ıngtcın. 14 a.a. - Bahriye na.. 

Zırlı~ıııııı tebliği: 
h Cenup Pa~ltik: 12 soıı teşrin sıaba-

1· aıııeııkan ıll'll z kU\\etlcıı, Gua· 
da!crlnal aılasııııla mevzilerlmizin ba
lısı ıırlaki düşman mevzill'rlni bombar 
?•mana baııtamışlanlır. Sahil bate.r
~aları susturulmuş ve büyük yangın· 
lar çıkarılmr,§tır. 

Bir kısmı evvelce hasara uıtaratıl . 
~ş olan 73 1npoıı kar.ıY'ft ıısker ~·· 

rma varu111, Tasatfa Roop'da 

TUNUS'TA 
Fransız ve Alman 
askerleri arasında 

savas 
..:;, 

basladı 
..::> 

( Ba~ı 1 i'.leı sn) tada ) 
den takviye etmeğe çalışıyorlar. 

lngilizler Tunus'a girdiler 
Londra. 14 a.a. - Tanca'dan bil

dirildiı'!ine göre, general Anderson'un 
kumandasındaki birinci Brltanya or
dusunun önciil<'rl bu snhah erken ın
gillz hava kuvvetlerinin hlnıayesin -
de Ceznylr hududunu a~arak Tunus 
topraklanna girmislerdir. 

Dün sabah yapılan akınlar 
Londra. 14 ıı.a. - Mlillefiklerln 

kontrolü altında bulunnJı C!'zayir rad 
yosu. Tunus'a bu sabllh tki akın ya
pılarf!Jı: şPhir yakınııırlnkl hava mey
danının bombalandığını b!Jdlrmlştlr. 
Birinci tehlike işareti 3 ~nııt. ikincisi 
de 2 ~ıı-nt sU rmU.şttir. 

Tunus'ta alman/ara 
mukavemet 

Nevyork. 14 a.a. - Mlitleflkl<>r u
ıııumi knrargfıhın<lnn geieJ'l malumrı
ta göre, Biz1>rte ve Tuııus'tnki Cran
sız ı;nırıılzonlan alnıan kuvvet !erine 
hücum f>diyorlaı. Müttefiklerin bu 
ıki şehlrd<'kl frnıısız garnizonlarına 
hava yo!iyle lak'.iyP gündı•rmekte ol
dukları ilAve ediliyor. 

Müttefiklerin faaliyeti son 
dereceyi buldu 

Londra, 14 a.a. - Reuter ajansı
nın Şlmul Afrika mütLcfiklcr karar
gahındaki nıuhahiri bildiriyor: 

Alrnan yan resmi mulünınl a gö • 
re, batı Tunus'n girın!'k ve lcabındn 
alman parn>ıütr;ülerlyle çarpı~mrık ü
zere mü1 tefikler kenrli parıışiit çüleri
ni kabil oldu~u kado L slirutle ileri 
r;öttirüyorlar. Şimdi lngiliz ve ame
rikan hava kuvvetlerlııln fa.uliyeti 
Afriku haı·hı tıa.;;lı>alıdıı.nben görül
medik bir dereceyi bulmuştur'. 

Oran ve doğu C'.eza~ir'dc.ki mütte
fik kuvvetleri mihver pnra«iitçüleri
nin mi.idnhnle!erını önlemek ic;:ln çok 
sıkı teclhlrler almışlardır. 

Amcnkalılnr Kaza.blaııke'dan Ce -
zayir'e kadar biililn Afrika S..'lhlli bo· 
yunca askeı· çıkarnııığa tle\·aııı eöi -
~·orlar. Şımclili k bu hareketler ingi
liz ve fransızların az çok samimi iş· 
birl1~i ile yapılınaktıııiır. 

Alman kıta/arı Tunus'ta 
dostça kaqılanmadı 

Londra, 14 a.a. Reuter ajansı-
nın şimal Afrika mtit1efikle[' umu
mi karnrgahınılaki hususi muhabiri 
bilılirivor: 
Tunustan alınan son haberlere göre, 

uçaklarla getirilen alman kıtııları 
Tunu«ta dostça karşılanmamıstır. Ya
pılan keşif uçu~larındn «ili\.h a1ıl:mak 

ta oldul!'ıı tesbit eclilmiştlr. Herhal
de bu alı~lar ke~lf tayyarelerin! he
ılef tutmuştur. 

Öyle zannediliyor ki almanlar 
Tunusa uçaklarla tanklar ıretlrmiş. 
!erdir. 

Ticaret gemilerinin 
faaliyeti 

Lonclra, 14 R.a. - Loııclradaki 
Müttefikler Umumi Karargahının 
Amerikan sözcUsU şu demeçte bulun
muştur : 

- Şimal Afrika srferincle yalnız 
Amerikan ticaret gemileri kullanıl • 
mamıştır Bunların arasında diğer 
mtıtLefik gemılerl dl' butuııırıakta ı
di. Bu mlıttefiklerin bazıları elle -
rinde bulunan çok Rayıdııki llcaret 
gemisini seferi kuvvetlerin emrine 
vermişlerdir. 

Mihver için ciddi ekonomik 
neticeler 

Vaşington, 14 a.a. - Harbiye ha
berler bi..ırosuna göre, Şimal Afri -
ka'daki müttefik rnuvaLfakıyetlerı -
nin mihvf'r için çok ciıJıJ! ekonomik 
neticeleri olacaktır. Bu muvatfakı
yetler ablukanın tesirini arttıracak 
mihver Avrupa'sındakı nakliyat du
rumunu karışık bir hale koyacaktı r. 
Mihver. Uzakfllrk't.aıı ablukayı yar. 
maık ı-uıetıylt• Almanya') a gelen 
haım kauçUkt.an mahrUım kalacııkt.ır. 

Şimal\ Afrika ile muhabere 
kesildi 

Marsilya, l4 a.a. - Bu sabahtan. 
beri Şimal Afrika ile bUlUn muha -
bereler kesilıniştır. 

General Nogues 

Rabal'ta kumandayı 
ele almıı butunüyor 

Lonnra, 14 11.a. - Fas radyosu, 
Fas'taki fransız umumi valisi Ge • 
neral Negues'in Cezayir'ıle Ami • 
ral Darla.ıı'hı. yaptığı görUşmelerden 
sonra Rabat'a dönerı•k askeri ku _ 
manılayı tekrar ele aldığıııı bildir _ 
mişlir. 

bulunmuştur. 30 bUyltk ihraç vapuru 
donanma topları tarafıııılan tahrip 
edilmiştir. Başka vapurlar da hasara 
uğratılmıştır. 

8 avcı hiıııa> esinde seyreden 23 
Japon bomua lor.ıııl u~ı liuadal
canal civarında <lcııiı liııtü a-eınilerl
mize hücumlar yapmışlardır. 2b uça
ğımız, bu <lüşmaıı uçaklarıııı kaqı
lamışlar, 16 ~omba ve 5 av uı;:ell:ını 
düşürmil~lerdır. 9 düşman uçağı da 
gemilerin ve karşı koyma toplarının 
ateşile dlişür!ılmil{ıttir. Hu taarruz 
sıraııındıı alevler içinde bir jııpoo 
uçağı Amerikenın ağır San Fran· 
sisco kruvazörü llzı·rine ı.ltişıııii§ ve 
müretlebatta.rı 30 kişiyi öldürmüş
tür. Gemi hafif hasara uğramı~tır. 
Sahil bataryalıırınılan atılan bir obUı:ı 
Buchan1111 torpido muhribiııe isabet 
eclerek haaara uğratmış ve mürette
battan beş klşl ölmUştür. Bu muha
rebede yaralanan iki amerikan ge
misi bunrlau ibarettir. 

Antille adaları: 16 ırnııte"rinde 
Erle adındaki am~rikan topçeker

lrr bir denizaltı hileumwıda yııra
lanmıştır. Ve Curaçoc'nun cenup 
~ahilincle karaya otıırmııştur insan. 
~ıı kayıplar hakkın<la rnalC\ınat yok
t~'. 

(! 

Cezair önünde 

büyük bir 

deniz 
savası 

..:> 

Başı 1 inci sayfada ) 

cumbotu ela limandan ayrılmışlır. 
Boğazda butün gli.ıı büyük devri. 

Ye faaliveti olmuş Cebellittarıktaki 
kıtalar hazır olmak rmriııi almıştır. 
Şehirde devriyeler ge?.mekterlir. 

Alman'Jar ne diyorlar? 
Berlin, 14 a.a. - Bugünkü alman 

r~_.,mi tebliğtnde hıı,ber verildiğrne 
gore, Bouı;le ön lcrlrıde ~a>Va.ş uçak
ları 6.000 lonluk biı geıııJyj batır -
nıt~lardır. Düşmanın iki kru\ azörü 
ile 5 bü~·ük naıklıye gemisine gıütc
a;d~!t isabetler olmuştur. BJr kruva
zörun lahribt>dilmiş olması muhte -
meldir. Bougie limanwırn tesisleri ve 
antrepoları talırilJedllrni~lir. 

. Hususı biı tehlığl<> bildlrllrllı{i gı· 
bı Sınıal·lıatı Afrikıı'ya ihraç ~,tımıı 
aı:ıer-ikan - inı;iliz kuvvet!enne knıı,ı 
hucumlarına ve dU~rnanııı harp VP 
nakliye donanmalnnııa kar:;;ı Atlruıtik 
muharebelerıne devam erlen ıılmen 
denızaltılan di.ıiınana yeniden pek 
ziyade hissedllır kayııılar \'!.'ı'<lirmlş· 
ıtr. Denizaltılarımız. Şimııl Buzdenl
zinde, Şimal Atlantlk'le. Kanada sa
hili açıklarında, Kuralbdeıı!zi'nde, Ye
şilburun Adııları civarında, G.!ne kör
fesinde \'e Kap'ın doi:u sahili ci'l:arın
da lopyektln 119.000 ton hııcmindf' 
20 gemi ve bir lorııi<lo muhribini bn
tırmıştıı·. Ayrıca 2 gemi de torpil -
lenmiş! ir. 

• Batı AkdE"ni7.'de nlm:ın clenlzaıtı -
!arı topyekCın :.!O.noo ton hncıminde v,. 
lnglHz • am('rikruı n.ak!iyl' fılosunrı 
mensup ikı l~ıl gemlslylı> bir biirük 
sarnıç gemisi bntırılnu.tır. Bundan 
ba;:.ka alman denizaltıları bir torpido 
muhribi de batırmışlardır. Uu surf'I· 
le Ceza'Ylir \'e Fas sahili önünde al -
man ıienizaltılnn 99.100 ton hacmin
de 11 taşll ~«!mısini balırmağa mu
vaffak olmuııtur. 

9 sonteşrinde neşre<lilım hususi 
tebllğdenbnl. Akdeniz'dP \'C Atlan -
tik harp >nlıııcsinde f,ıolb ctle bulu
nan alman dcniz.altı!arı ı opyckiırı 

218.100 ton hacminde 31 licnr<"l ge
misi baLmış Vf' bru;;ka 6 gemiyi de 
torpilliyerek hasara uğratmıştır. Bun 
dan başka 9 sontl'şrindenbf'ri iki ln
glllz kruvazörü ve 4 torpido muhribi 
baünlmış, bir uçaık gemı~ı. bir tor
pido muhribi ve b1 t'korvet ha.<ara 
uğratılmıştır. 

Kıral George VI 

İngiltere'ye yerleıen 
Amerikan birliklerini 

ziyaret etti 
L ondra, 14 a.a. - Kıral Altıncı 

George buırtln ilk defa olarak Bllyllk 
Britanyr\'dakl Amerikan onlusu ha • 
va kuvvetlerine mensup birlikleri 
ziyaret etmlşlir . Bıı ziyarettrn sonra 
Kıra! Gerıeral Sipatz'a ıtönrlecllAi 
bir meAAjcla ''İngiltf're'ye yerleııınek
te göı:terrliği ııUratten ılolsyı,. ken • 
disini tebrik euniştir. 

Değerli 

bir eser 

Günün muamması 

Fransız 

. 
Ll·BYA'Dft\ 
İn g i 1 iz 1 er Alman 
ve İtalyan kuvvetlerini 

donanması Gaza a'va 
nerede? sürdü.er 

Bir habere göre mühim 
Bir kısmı Ceıair' dedir 

Nev}ürk. l4 a.a. Ncv;or·J; 'Ntı1"5 

ı;azcte<>'nln lsvk-re'<leld mulrnb rlne ııcı

re \•ktıy den \'enl<'n haberler hllftfın .ı. 

olarak Toulon'd:ılql ft .ınsıı d•mıınmn•ı 

nın en ehı·nımlyC'UI par~·ııJarı s1mfl Ce· 
za~1r ~'Ul,ırında ve Amiral 
emı•!nde bn'unmaktadtr. 

Daı lan'ın 

Filo Toulon' da mr ? 
Toulnn. l4 ll.a Of! .ıJ:ı nsı hlld rl)·or: 

Bilyi,ık ask"rl 11man<l,ı 1:1lı k ıı n<•I 'ıı r
dır Yaobaneı karn<tkkınltın \'\ Mlc n bıızı 

lıabt>rlı>rin 1f'rı>lrı(' olaınk hiç bir frıın 

sız harp lll'ml51 Tı uıon dnn ayrılma -
mıştır 

A mfraı Godehoy 
Petain'in emrinde 

Cl<'rmcıunl-Ft'.'nıınd. 14 n n. Parls 
radyosuna g6rc t•kcn<l<.'rl;c l!:m · rundıı 
bulunan !ransız rılosu komutanı Anı1rnt 
Godefro~ yalnız llla«'1!111 f'C'tıı n'ln emtr
leol'iT!f' ltn:ıt e<ll><'eltlnl h0dl'"IT1 1~ ve •u. 
hnylarn ll0!1111<'r-.1en a;nlmıımlllıınnı 

t'IT!rr1m'~ılr. 

Milli Piyango 

bugün çekiliyor 
Milli Piyanco rugiin •aat on ,J,\rttl' 

Sergi~vi bina~ının alı kıt salonunıl.l ı;e· 
kilecektir. 

PETAİN'den 
DARLAN'A 

Mareşal telgrafmda decli ki 

Siz Şimal Af rikasım 
müdafaa ile 

mükelleftin iz 

( Bnşı 1 ınci sayfada J 
[islerine dönıneıııi:jlir. 

Topruk'taki yerli esirler 
kurtarrldı 

Kahire, 14 a.a. - Sek1.zlnd ordu 
Topı uk'a girdiği zaman, evvelce 
nıih\·er tarafmdan e"ir L'Ciilmlş bulu
ıııuı Ceıı u p Afı ika yerli askerlerini 
kur1 nı·nıışlardır. Bunların ı;ayısı 4 
lılıı kadardır. Almanlar, bu yrrlılcri 
4 ay kııd~ır rıhtımlarda amele olarak 
k ullıı n 11115!11 rıiır. 

Amerikan hava 
kuvvetlerinin faaliyeti 

Kahire, 14 a.a. - Orta-·a.rk Ame· 
rikaıı hın-o kuvvetleri umumi karur
ı;,ı hırım t.elılıği: 

ArııL ı ikan h<ffa kuvvetlerini' men
~ııı• il\' ucaklnrı, riiın ele düşmana 
knrşı hurek'ıla e\'J.'11 etmişlNdlr. 
Balı ~ö!Und<> düşm:mın ıleri hava 
ıne,. ı!ıııılaı ıııa hiicum edılmıştir. 

Av uçaklarımız.la avcı bomba u -
çıık1'ıı ınuz clü,.manııı zırhlı kuvvetle
ri dcıküntü'er ne karşı muvaffakıyet
li h t('tınılanla bulunmu~ınrclır. 

İngilizler Halfaya'yı 
geçerken ... 

B1>rlln, 14 a.n - D.N.B. a.i:ın•ının 
öğrPııdiğ ' n" göre, 13 soııt~rin giiııU 
alman S.'lvaş uçakları Şimal Afrika 
eeııhestnde Halfaya boğazını ı:ec;:mek· 
11• olıııı ıııglllz kuvvt"tleriııe hücum 
eLPı şk•nlir. 

İtalyan tebliği 
Roma, 14 ıı.:ı. ltaJyan umumi 

kararg ılımııı tebliği: 
l)lişıııaıı rlün Marmarik'lP gen~ 

lıi ı <'eı>lı<> üwriııde baskısına devam 
e1misllr. Dı>poları bosalttıktan ve as
keri ehemmıyettckl te<islerl tahrlbct
llikteıı sorır.ı alman ve itnlyan kuvet
leri tarafından boşatulan 'fobruk'a 
düşman kolları r:lrml~tlr. 

Bingaz.i Ü7.erine yaıntan akınlarda 
uçaksa\'ar batanm:lanmız iki lngillz 
ur·1ı;; nı tahribetm!şlı:>rdır. 

Hn\'a teşkillı>ıimlz Ccza~;r su'ann
da düşman !:!'fm !erini bomba am:ıı::a 
rle\am etmi<leı~i.r. Bir ş!IE>P \"C hir 
harp gemisine alman bomba uçakla
rı tarafından müteaddit isaıbeller 
kaydedılmlş ve bunlar h<ısnra uğra
tılnıı.şlır. Bir düşman uçağı dil~ü -
riilnıu~ıur. 

Blı rteolzatıımız ~n-t11 bir mıın('V· 
ra M<' Bouglc 11mnnma gl:rm~ \'e om<l.'l 
bul\ltıRrt lll.000 tonUAtoluik l>lır ırcıııl.Y1 

batınnı~tıı-. 

Ocnova diln ll'c<ıC tnırHlz bomhıı u-
( Başı 1 iııcl sayfacla ) e:ıklarınd ın mill"E'kkC'P Mr t:Qk teşkil -

dlği;ne göre, Mont{){'llier a. keri böl- ıc-r t.-ı.ratında.'11 bomnalı:ınmıştır. Rllha"· 
gesl. komutanı general DC'latU'e <le sa şchr.ln ıncrk'E'z mahallele:rlnclekl ev. 
Ta._<ajgnyi. muhaleff:t tahriklerinden ıeroe ehcmmb'etll h11s:1l'lar oımııstur. 
dolayı ter\•kif edilmiştir. ôlcnlel'IT1'!1 !;(1Y291 henü~ ta;ı>ıt cdllmc-

Fnınsız haber~r bürosu nazırlığı~ 
bu husu..qa su maHl.ımıtı verml;ıtır: ml:ıJtiT. 

Genf"ral Delatlr<' de 1'ıı..'<Signyi, ge- AtJ:anWt'1:e haT'E'ktitta bu1unnan lt:tl-
neral Girnud'nun Şimal Afrlka'ya ynn rlenlznltılan ta.rafmd:ın ~ hnt
vard1ğını öl?renlr öğrenmC'Z, 9 son - ta 7.aı1'ınd<ı eheomml:ırcttl muvnttıı.k;l;ı.-ct
t.eşrinde vazifcsmi terketmtş \'e ma- ıcr rl•l<' l"dflm1$tlr. 
ıiyetindcki subaylarla askerlerden blr 
çoğuna kendisini 1 a:kibetnıelcrlnl 
emretmiştir. 

Bundan başka, gPneralin emrlndt> 
iki de top bulunu)ordu. General 
Delattre de Tassl,gnyi, F'ransn'da mu
halif bir teşkil kurmak niyetindeydi. 
General, birkac;: gün doln<:tıktan son
ra. ilk tesadUf ettiği bir jll!lıdarma 
subayına tesllm olmuştur. 

Taraflarları, bu arnılu d:ığılınış -
!ardı. Delatt re, deı·hal tevkif 0111!m!ş 
ve hakkında takibata lıaşlaıımı:ştır. 

!3crUn 14 a.a. - Buınhı'kil rcsmt fob· 
11l!'e göre l\!annar<Vk"te dlişmen 1~ son
lı-.;rindc aynı ~ı.:ll"tl<' ve ıte'TI lş tı!T C'CJl· 

he UZl't'1n<lf' t<1 \!'TUZ l•l:ml$tlr. Alman ve 
ı.tal)"Rn lntııları e-vvelri<'TI kararlaşlırl
t11ıtı ırtbl nskeı1 f'h('l!OmlyM!(' bilt1Jn le· 
sft;!ı·ı~ t;ıh rlbet1 •ıcten oonro 'T'obrul:'ıı 
hosaıt.nıı~ıarclır. Savıış \!~klan Hııll'ıı
)"fl'ıta Bl'lot.n.nııu kot!lannı bombalaml$ -
tır 

~ -r~ 

. ... .. .. ;. ,:,._, ._... ~ .. 

-;;ı Lokantacıların yeni 
"' - .... 

.bir hiylesi 

" ... Büyilk adamlıır, lnzlva l<;i'l'l
de yaşadıklan zaman bıle, de,·ır
leriniı1 birer mümessili sayılırla.r. • it ._+--+'-l

Ankara'ya ilk geldiğim sıralar
da ucuz tahldotu olan bir lokanta
da )'emek yiyordum. Bu Jokanta
ıurı lisll•slnde, gorilnürıif', en mu
tf!ruı yem"kler vardı. Fakat bun
hırdan biı tanesini ısmarlamağa 
kalktığım uımaıı garson hemen 
daima ıkınır gibi gülümı;i~·en•k ö
zür dılt:ı; 

Bu lıa:kımdan oıılarııı hayatları ve 
eserleri tarih in huliı.susı, özU de
mektir. 

" ... Tilrk ırkı ve Türk topmğı 
yüksek çapta !Jısan yetiştirmek 
hususunda asla lınsis dcğllcliı· ... Ce· 
rek harp V!.' kahramanlık sahala
rında, g<~rek sanat ve bllgi zemin
leıinde ve bilhassa ml'uıc\·ı değer 
noktac<ıından büyüklüğünde itlifak 
edebileceğimiz insanların sayısı, 
en geniş listelerin bile c;:erı,;eveısln
den taş:ır." 

Bu salırları. lbra.him A!Aatlln 
Gövsa üstadımızın "Elit Türk Bü
yüğü" albüınii için ya7.dığı önsöz
den alıyorum. <*> 

Delki ıı.khnıw. şöyle bir sual ge
leblllr: 

- Niç-in daha fazla değil dl'! sa
dece Pili'?,. 

lbrahlm Alftat Un tısı n<'lımız bu 
suale de cevap veriyor: 

" ... Bu elli bnıl yUze. beş yilze 
ve binlere çıkarmak hiç de güç bir 
şey değildi... Sevdiglnı.lı: ve hayra
nı olduğumuz birçok şöhretler kar· 
şısında fedakarlık yapmak ıstıra
rında kalışımızı oku~ ucularımızın 
takdir edeceklerini ve bizi mazur 
göreceklerini Umidedlyoruz." 

MUrntaz bir zevkle tertlbe<lll
miş. her biri birer sannl eseri olan 
güzel tablolarla ~ilslenmlş olan bu 
nlbüm, üçüncü defa olarak basılıp 
satışa cıkarılmışt ır. 

1:J. 
Güç zanıanlnrda kimisi teshlhle 

"ya ~ııhur!" Ç"t'ker, kimisi IJ17.ır'ı 
\'ardımına ı::ağırır, k\mlsl de ~11bah 
akşam Tannya dua ooer. Bir doo-
1 uı:n, başı dardn k:ıldığı uıman 
Türk tarihini okuduğunu söylü
yor ve: 

- En aıtır felükt>tlcrl ııosukkan· 
lılıkla karşılamış bir milletin fer
di oldufunıu hat ırlayınea cesa.rr.
tlm artar, benl yıldıran herhangi 
bir işe, t.ıızclenrniş bir şevkle yf'
niden koYlllıtr ve muh:ıkk&k Uste
sinden gcl;rim, diYol'dU. 

Ben de size, zaman zaman bu 
~üzel albüme bakmayı Uı.vslye ede
ceğim: orada.ki elli bti~ ük odamın 
hayatından dbrel dolu derıler ala-

Yeni bulmacamız 
Soldan sağa: ı: Bir reıı:Jr_ 2: Peder, 

gUnes ve l'tr:ırın<l'lk!lcr. a: !Uı.ve, c11lrn· 
tın ~iizünde s;ıkar, lılr har(l:n olrnnıışu 
4: Dolgun, ll<L•l tılı·tkn doğan. !\: llı'ıkc-
IK' bildirme, paraya alıl. G: tcn;I sı rıtt e-
dalı, esyn, b1T nota. 7: Illu1l kıl!lnn 9' 

.Kar>lırn, d('v1tm!ı mllşlı•r1. 10: ,\vrup ı'<ta 
blr n<"hlr. 11: TIL1• l'Cllk, bit !l(l!l(,', sırat 

e.lıı tı. 

Yukant:ın aşağı: ı: Gıılnl ıı<lırnrı, 

bozukluk. 2: Mıhlı. bl.r emir. 3. 1 t"n
bul'da btr sayfiye yeri. 4: Mathu;ı, u: BI 
nevt "'il kabı. 6: JaPL-m.Yl'"la blr ııc'hl'r. 
hane 7: Blr kı~ <ıclızcsl S: ııaı11. !l: ,·a· 
pur odalarına b:ı.'.,. n ııdaro. ·10, A)Uk 

ları beyaz at, zamanın 
l1: CC<,'m!ş, pratm<. 

t.nJarnna tını! n 

Dünkii bulmacamızm 
halledilmiş şekli 

Soldan !;:lf:a· ı: An. kt1nış, mn 2: 
Tton 3: 111.ın hala 4: Sus, hıın. 5: F.n. 
h1tııat, ııa. fl: I>aA:ımk. 7: tı, sıitn, nn. 
R: f'lır. mn!k. 'l: Alını, t.okıı.. 10: .Bas. 11: 
El. ın.ı ru~. µ!. 

Yukardan nş.<J.ltı: 1: A\']71' 17.al<'. !'\: 

Hl<ı, sım. 1: l\Tııtı~sım. 3; Ur. snli'ır, bu 

1 

fi: Rnl ~ııt. ll~r. 7• Un, hRnı!ll !11.1. S· 
HAtırnt. 9: Ş.1m. kor. 11: Anım.o, tiliall 

caksınız v<> son sayfadıl kahra
man Mehmeteik'in t.abloslyle lrnr
~ıla~ıtınız zaman da yUr<>~lnlzliı 

h1>yf>canla eerptılhm, gUvenle do· 
lu,p taştığım hissedeceksiniz. 

- Kalmadı beyim ••• derdi. 
Soııı;adıı.n dikkat eltim: garson 

bıı:ııa "kalmadı" dediği yemekten, 
meselfı yanundaki masada oturun 
zata gel ıiyordu... Eski mUşt<'rilcr 
m-asınu ben de girlTl<'e işin hlyle
sini öğrenn~kte ı:;eclkml'dim: mu
tena yem kler, "kıdı>mli"lere sak· 
lıı.ıııyor, benim gibi }eıülı>r veya 
gı>liJJ geç!cııler ise her gtin kapus
lrn. zeyıinyağlı pırasa V(!yo Yl'rcl
nıası ~eııı".k zorunda kalıyorlardı. 
Gnrsonlann bu gibi milştE"rilcre, 
lc1.ıd,ll yemekleri nasıl ısmarladık· 
larına da dikkat eltim: 

- Ver Ahmet heyjn söylcdlğl 
mayonezli 11.'v reği ili! ... 

diyorlar \"e nıayonczll levreği, 
sanki hitmeden öııc..-e söylenilmiş 
de müşteri trırafından şimdi yene· 
c-ekm1~ gibi, alıp getiriyorlardı. 

Yolsuzltıklan önlemek için ts
tanbııl lokantalarında C'kmc-k sa
tışı yaı:.nk edildi.lcten sonra lok:ı.n
taeılar "kıdemli" müşterilerini ka
cırmanuı:k için bir h1yleyc baş vur
mu~lar. Böyle b'r mtişteri. lokan
taı;a gelince garson büfede oturan 
ark.adasına: 

- Veı Ahmet b<>y(n ı:ablıhtan 
hıraktığı pakctil1 !... diye seslcnl
~'or, sonra dıı kağıda SMılmı:; dlirt
t.e bir ekmeği getirip müşterinin 
ıiııiine .koyuyormuş . 

IIUkUmt>te altlığı tedbirlcr<lı>n 
~ ırnn yardımcı olma.mız en saUihl
yPtli ağıı.lEtr tarafındıın söylP.nip 
IC"krarlııncilğı bu sıralard-a, bu tl'cl
hlri ba!1alı~'an lokanl8ıC.Jlar hak
kımın ne clüsünmcli? 

Gi'lln de. onlar :!cin hı>p heraher, 
'll{ık111ı makamlıı:ronn şu <lilekte 
bulunalım: 

- Verin lolcan1acılara hak et
Ukleri eezaymı! 

<*> \'Nligiin neori~·atı. fstanhul -
Fiyatı: 150 kuroı. 

SA. - TlR. 
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Tunu ve karşısı 
Libya' da 

<;: İMı\l Mrib'di!J müttefik kı•· 
t'f/ k.ın Jaha çok o.ır.ı..mı, .ı J ş-

ı,ı.ıııı~ıır. Batıdan binnu ını;ııiz 
ordusu cl,ı.;uya, <lıı '.l<lan scı<ızinci ır.· 
giliz orc.u~u oaııy;ı dc...;ru iicrkmc •. 
ıcdir. llu i!ci orı.h:ı un bıriı>,ci..-ıc r.ere
dc rıındı.:vu \·-..U.ı;i ın , Jur. hlx:u 
haJio;dcrin inkiş;ıı r.ırzı ıci.ın o anl:ı· 

~ılı}or ki, lıcr : ,ı o:-tıu "'" ta}ct t.J.r 
)erde bulııµ~.tkl.ırdır. Ol"ylar haK· 
:kında vaktinden "'"el .al çmı}a
Jun; fokaı Sıa!iııı;r.ıı'ıa ~o;:ı !kıc .... or· 
<lus 1, şınıJi ~ıfırın alıımLı oıaz d. "l." 
Cl.-de nasıl soğuk alma!, ıehhk. sine 
maruz,.ı, Afrika <la dı ı, ııun<.ı orı'u· 
su, bu ıki haskı altında İı.ı>li ıerkmi
> ı: h;ışlanımır. Diin f~!.ıı lı:ıl>crlcr • 
lİ~n oğrcndiğimiıe gur~. Monısonıer}, 
mih\'C•rdleri latı ÇliEinde Jıırup dın· 
lcnmeu-.n ıakib~ırl' k•c<lir. İtahanlar 
\'C ;tfm,1rJ.1r ,;"'('<' r,1'-"U 'u'l batısın• 
da "/l<l< 111., t' iım<e,' , , J,Jt <;0nrad.ın 

G.1aı:ı·ya "nd .. u km ı 'n."ltşLudır. Bir 
l.on<lr.ı ıdgr:ı[ı, (,aza'a İil', Tobnık 
nra,111<laki sa.lıa'lııt .,ı'h"< "Cilcrden ta
mami)·lc ıooıizlencliğin• h:ıl)('r \l'mtiş
tir. O hal<lL· mill\'l"f' ordusu('lıtn ıck ga· 
}C•İ, şinulı, karşı taraftan kurşun men
zili ile kendi ara'1nı açar.ık Hin~azi
}i wun.akıır. Il:ıtı çölündeki hrırd.:et • 
!er, bir •Ürat }:ırı~ı olmlktan da çık
mış hir barrak )llrl•l olmuşnır. nu 
rnrışın ilk hareket nokıa•ı, El.ilc
mcrn yııni Türkçe ifade5i} le "iki har
ra:k" olan n:rdir. 

Tunus'fal<i ilerleyiı 

Ş f.\11.>İ l\lontı;omcry ordularını 
Tr.thlus ulU>traıııı,l ı kendi hal
lcı-inı.: lıırakarak, ~imal l ran,ı.t 

Afrık,ısına d<;ndim; aııH:rikarı , c ın
~iliı. kuv\ctlcriııiıı Cczair tor>ukla -
rıııd.ın Tu.nm ülkı.:,ine girdik.Jcrı ha· 
her vcrilm~kıc<lir. Boude ve Bone ar
kada kalmı\ıır. Hedef, a'ıl Tumıs 5-Ch· 
rini ve Hi:ı:ertc limanııu nıtııı:ıkıır. 
l>iın ı:ccc gl'Ç vakiı aldığımız h:ıbcrle
rc b:ıkılaca:k olur,a, nııittcfiklcr, Tu
nu:.'ı.ı ha>li iledcnı~Jcr<lir. Fakat isin 
d.~a dikkate değl'r olan ıar.ıfı, Tumıs
ıakı fran•11 kuv\'etlt"l'İnin nmcnkalı· 
hırla işhi:rJi~i t.-dcrck buradaki mihH':I' 
.kuHcılcrine lıiirum cımeleridir. Va
:tİ) cı ~udur: ame.rikalılar. Sima! Fran
s11. /lfrik:ısına asker çıknrclıkıan son • 
f.t, nıilı•cr. burada len<li cnıniyeıini 
korumak İçin Tunu,'t.a bir köpriiba)t 
kurmak isıcnıi~. \e Tunu~·un hl·nıcn 
)'.1kınııı<l,ıki Ouveyııat ve Ui.-ı.:rte cİ\'a· 
rıııd;;ki Sidi-Ahnwt ı;ın·:H-e mcyJan • 
lıırııı.1 n~klr indirerek bur:ılarıw elde 
etıııi,ıir. IIattli alınanların buralara 
uç.ıklarla 12 tonluk ı.ımdar indirdikle-

ri bile sö>knn.ı&tcdir; fııkat ıne <le olsa, 
butün bu hazırlddar. mlittcfiklerin 
hamlelerine karşı ıko)abi•CC"ek bir de
recede <lcı'ii!Jir. Çünkü nıih'er bu 5e

fcr müttcfikler<lcn Jaha çok ıaşıma su 
ile değirmeni diindürnı<.4' nrzusuna k.ı
pılnıışıır. Halbuki bir taraf suyu Jen
gcrlc -.e kazanla, diğer tadf, kum \C

ra hardak't:ı taşımakıadır. 

Müttefikler ve Fransa 

Ş . ·~I >~ hütün ı_ı,1c~~klar, :u:ıu•un 
bır ııarckcı U>Sll ve hır {arınş· 
ma ,ahası olup olmıra,.ığı ıııc· 

S(!k'Si ,ıı, ri.ıdc ıopl:ı.am:ıktadır. İki 
ıaraf plarıJ:ırn.ııı inki~at Ş"k!imleıı o 
anl.ı~ılı)or ,,;, münefikler de, mihvc-r· 
cilcr d_ ackce 'funus'a göz dikmi~ • 
!erdir. l'ıı1, t artık burada gclc.ıı l-u\· 
\etlerden ılaha çok iç ılurunıun tesir 
>aparni!ı aııla~ılmaktadır. Tunus'ıa bu· 
lun,\n r ran,ız kuvYctleri, Genı.!ral No
gucs ve amiral D,ırJan'ın ıa"irefori}le 
almanlara karşı \-azİ)'<'l almış ve her 
iki tayprc merclınına da hücunu haş
lamışur. Bu, sade askerlik lı:ıkımın -
dan desi!, poliıö..-:ı. bakımından d.ı mü
him hir tıiidi~ir. Çünkü fransıılar, 
artık buratla nfcrin ınüuefilderin l'li· 
ne ~·çcccğini ıam:ımi}'le idrak elmiş. 
!er, ve muutfik dihasına vardım l-<le
n:'k Twıus ve C":r.air'i dc~il, a}'nt 2a-

STALİN'İN YENİ 
BİR DEME C i 

Stalin, Amerikan 

ve İngiliz şeflerini 

sitayişle andı 

Peyga 1be Laman 

peyga nhc" 1 
1 

K f!.J:\l c.a.mhaL ı -, •C f P,jr 
f•I d.J .ı~lı 1 ) :t l..ldaı:J 
rinıi i na,ıl mıl.ı a cdel.ııl r 

Hakikı du ı .n:dir? Hakıki du 
şudur: \ ı)ı ih.i..l.ı mtb\erlc i,fı r 
rapın:ık l.lzım~ı:.oiği hak.kınd:dci 
kan:ıalİ 'IC ;.a, 'atı VC}"a kerhen i 
zontn<, .ıdır. Halbuki imp.uut0rluk, 
rrk :;men"k.ı.lılnrın tcşci>bu5u ıam 
na.'İl le ele nldıklaıına kani 
Onun için de111 ınidir ki, ~~reşal 
ı.ıin in ,tJ:,ıhri Anıira:l Darları d 
şimdi • ııcrikal ılarJ.ı. lx>rnhe!' har 
cuıuk hiı.umuıııı hi%etmi-ş \OC Ma 
ı-cl ın ııwşlıur ol,rn bir •özünü ay 

kabul etmek zaruretini duymuştu 
"Bir p<'};:ımberin ınuci:ı:clcrine an 
~illlı.lı 'c l-..-m'\etlı olduf,'U zaman j 

rulabilir. Sıl:ıhsız 'lic km.,,cısiz ol 
:ı:am.-ın o JJC)ı;amber, pcygamhcr de 
d• I" ır. 

Dunkerquc'tcn WLra bu sö 
ikinci lmmına ı.n:ı.nan Darlan, ş 
hu s,ıı:Un birinci faslmtn dogru 0 

ğuna k.ıni olmuş 'e hem bunuıı i 
hem m~kkc.-tİ.rl cvdiı;i icin, <f 
rasilcrlc işhirlıı:ı y;ıpmışıır. ~imdı 
ı;ı in mi, Darl:ın nu ? dire bir sual 
sorulanı:ız. Çünku Da.rl:ın, hakifd 
tini ifade cdem.i}cc& olan Pcıaın 
nıı ıı:ı hartkC't ettiğini bildirnıekt 

Netice 

H ADİSfLERi toll:U'lt}oa.lım: Si 
fra0S1Z Afrikası dıemen 
mi} le münc!iklen.n ra.raf 

g~ıiş, ve onlann dhasını nıını 
tur. fngili:rlcr ve runenkahlar 1 
toprakl.:mnda ilerleındctcdirler. G 
Bi:ı:erte')<: dmizdeıı bir çık.ınna > 
pılınamışıır. Fakat unuuııam:ık U 
dır 1.:1, Tunus kıyılan :;idlya'ya ı 
Panıdlaria'r:ı 80 kilometre ınesaf 
dir. Bombardını:ı.n uÇ:ıklannın 
b.r:ı bir s:ıat içinde ı;iruJ> gelmeleri 
tm bile değildir. Onun içindir ki 
ri:kıılıl.ır karadan rurıtmC)-i ve im' 
bıru<la bulunan fransulat" va .. uası 
i~inden fotnetmf') ~ • d~şünmiişl 
h.k.ıı hu ~~n: da ıcıl}a da hulu 
rın ela her h,ılde yürekleri hayli h 
lanı;ıkıadır. Mi11'cr, Tunus'u Akd 
•c fıatı:'ı \Huııa harbi için har&cı 
nsırlıl.: nolwılartndan bhi olara'k 
mişıir. Fakat Tunus'taki iki mil 
yc~linin, f':'lrnızlarla olan nlah5ı 
vam etınıtJ,.ı r. Gerçi bu-ada )-ÜZ 

den fıızJn bit ı~ı ckallh,aj 
dır. ı:akat f10 eka llfretin de -f~ 
jiminc ~car oldu :unu kitıJ.!lr 
edemez. 

O lıJ!dc n~:(ı Şudut: T 
-'-• • ,.,c N ~ ·ı . ,,,, 
<ıaıu c:rp· ... ~· tl'Ul .,..vası 
ı . r ...._ • -'· . 
ı!ıanct ).- Cıı:cc""' ve ı 

d ccphdn 1lacchurada hı 
<'aktır (,.uı, 11 A\l.ııil'ya Tunm'ı:uı 
lam.ık lırr halde dati ";~,, ~ 

Mümtaz Faik FEN --
Cenova 
ye ideR 

bomb landı 
L0ndnı, 14 a a va Nazı 1 

n ıı Cenov;ı•y .ırnn;ı ), pıJ.:ın hucum 
kınd.ı n, !'el tcbl {ı: 

Dun Rece J.An tM" ve S!.<! J!Jıg 
~evyork, 1.4 a.a. - M. Stalin, ı t> deki u~.ık m.ız ecnova':vı bom 

Uıııted Pre:ı-t; ııı Moskova muhabiri mı Ia.ntır. $clıtr uu•ıirıdc ıo:ökyu 
Heııry Cassııly ye verıliğı ikinci bir kıtı uz • .ı:U 
yıızıh nıU111.katta, Amerikalılarla Bri 1 ldJ ;\tıkın ay'ltın! ıtı<'ı :l'.111K'! 
tan~ alıların Şimal Afrika ılaki ha : )laı~ ımı llr hrocrıcr acıkca ııecı 
rı·katııı siyusi ve askeri durumu ta- . llti<'tım 1J. I t ks r oo lnı tıir ııoımı 
maıniyle ~füt1r•fikler lehine ıleğlş • ı reynn <'tnı ı>L •• ucakl nı.z C 11 
lirmiş ve nıihv~ri :ıüratle yıluııak le.rkcltıkk•ı-ı 2111n. n ııeblrdc 1 ı ~ 
i~n~aııın_ı k~layla•tırmış oldu$tuııu l<'ınlıır ckvıuıı e m<'I, c fd1 lU.; bl( ııc 
bılılırmeKleılır. M, Satliıı, Amedkan ııl!Jlız cks:'Jt <lı r. 
ve Drııanya şefl rini ıot.ıyişle ana _ ---
rak. Şimal Afrika harekfltım bu su- • 
retle tcrlibetlenleriıı bu bi['incl sı _ J S • •• kJ 
ıııt ıe.şklll'ıtçıtar oıcıuğunu ve bu ha- vıçre go erı E 
rekat sayesinıle alrtı'3nların cloğu 
Cl'phesinıleki baRkıları vn pelt yakın- y b ki 
ela hafifJiyeceğine güveni bulunc!U· ı Q ancı uça ar 
ğımu bllcllrmckteclir. Berne 14 .tl- _ Resmen bildi 

M. Stalin, sovyet ordusunun bu rilmiştır': 11 

harpteki vazifesini şerefle bnııarmış 13 - 14 soııte rın gecesı İsvi 
oldıığunu kaydetmektedir. gökleri bir çok u aklar tarafı 1 

mUteaıldıt cleıalar ıhlal edıim t 
Uçaklar fııvıçre ye Cı ncvre ile Vı 
rleres arasından s:ıet 21.02 ve :zı. 

• 1 • 

1 svı(re - ltalya ıle .girnıişlerd r. Çıkış Leuıan c;ev 
resınılerı olnıuı;•ur. U aksa\Jar ~. 
tary.ıları faaliyete ı tır. Dönı: 

;Jl'iSında ıı·caret anlaC'maC'ı I~· uçaklar ıs;lçre•ye .. an çevre 
'l ~ ııınrleıı 23.19 ve 28 41 a nıfites<I< 

defalar ı::-ırmişlerdlr B:ıu fııvıe".t.;.. 
nln m.ııhtel!f Yerlerınıle hava lt?">. 
lşareh verılmigtır. 

59 ekmek bayii f.I de 

verildnııe 

Bl'rne, 14 n.a. - İsviçre ve !tal • 
yan heyetleri ara!lınıla ııon ı::ünlercle 
Roma'cla ~apılıırı miizalıereler tiP11. 
rrt mUbacleleleri ve terliyrlere dair 
olan bUti.ln meseleler hakkında bir 
anlagma ile netkelenmiı;tır. J talyu 
tarfıncla afestıeılilen anlaşma! ır bu. KarnM 
gUnkll şartlara uyularak 1943 ~ ılına I yı !'>'l "1<n 
kadar uzatılmıotır. kuneeı.ıc 

\ 
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kıncı 

Fransa'n n 
kurulusu 

Yüksek Ziraat 

Enstitüsünde 

Vurgunculukla 

mücadele 
I 

Hitler'in 
nutku 

Metnin neşrine 
devam ediyoruz 

Buırün Jtuzvclt Avrupayı Amcnk.nn 
usul!CJ't,·ıe kuT'tarm:ık lstcd t:lnt tdd 

cdlyor. Ona IU ccvııbı vcrlyoM.ım: 
Siz kcndl mcmlckcltnlzt kurtnnnalı 

ldln1z. Amerika bu harbe ı;:lnncitc de 
mecbur cdllcmczd1. llu harbe aWma.k. 
tama 13 mltyon ı:ı.mcrlkan kur· 
tamınk hCT halde d:ıha do~ o urcıu. 
Amerika ha.l'bc ırtrdl.YBc bunu kendi me
selelerini halletmek lkUdanndan mııtı
rum bulwıdutu ve m!lttdllct tnırıı~ 
gibi yat:ınacılı{:a nbcl et.U~ lçln ynp· 
mı&t.ır. Onlar bu harıbc sıtl matkt menfa· 
aUcr ııalldyle ıtırmı lerdlr. Ruzvclt de 
lnıtıllzlıer ı;ribl, m rı v! ko.mct ıll.>'c bir 
ıey tanımıyor. lıtc nnııyon:ı.1-soe.-yD.llzın, 

dU$man1:ı.nmızın ldnrcdc-kl bu mnharct
Jcrlndcn ve bu nuıhnreı.ın mcmlckP.tl· 
mlzdc do{:urdu:U tahrlpkAr nctlcıılen!cn 
dotm\14 ve tedricen tnktş.Lt clml t r E
ter Almanya'ya o zanuın m ut olmnk 
hakkı truııruıaydı ben bUt.Un g !lnlerJ.mJ 
bUt.Un hattalanını, bUUln aylnrımı ve 
bUt!ln scnelerlml bu ise vakfııt.me d m 
Yahudi kapttallstkrln ve bo şevllclıırln 

hazırladı~ su)'1aıstı henüz b !Ttnrat et· 

mts bulundutumuz btr 11nıdn knn;ı ta· 
rol yeniden b~I c:cmtx!f' ıctne almn~a 

başladı. 

Muvaffak olmadan 
silahlarımı bırakmıyacağım 

1918 de ~=t>cr içine alınan Ka,ı.'&<".r'dl, 
buı;rün benim. lmpıı.ra.torluk A~ ı 
lemden ııarcaıanm~u ve imparator du1-
rruuılarına. muk.ıı vcmcl için lUZumu o
lan kuvvete sah p blr adam dctlldl. Ha
aunlarıınız benim e:ıhsımd:ı, t.cs im ol· 
mak menımnunu b e hat.ınmı gcttnnl

ycn bir adam buhnıuılardır. Bu cocuk· 
ken benlın bir adetlm<li ve belki de o 
zaman lıcln bir k\lsurdu. Fnlaıt her oo 
olunlll olsun, dıılmll üırtün c;ılan:ık iste
mci< ve buna muvaltn.k olm:ık bclJd b 
tazllcU\r. I>üsnanlarun bu Adeti buı;rün 

de bınıkmadı~= emin oln.btl 1cr. öteki 
AJmanya l!Ahlannı lolrı bltmcsinc pclc n.z 
bir =an kalnuşkcn teı1c tmi$1.1. Ucnsc 
her zaman mu\-attlı!c olduktnn 50IU'1l bı· 

mkınm. BcrUm dahlldckl düşmanuın. 

mm vazlycU dı$1.ndak1 dllemanlanmın 

\•az!Jıl"Undcn farklıdır BuırünkU mflcndc
Jc a.skcr1 kuvvct.lerlc ) pılma!ııt'ldır İn• 

ırlllzlcr asla harp Jmybctmoolklerlnl söv· 
lüyorl:ır. Halbuki blreok l\mı>lcl'I kıtytıC't
mlslerd r. Fılkat her hnı~te 't!ln mUtte
nıcıcrınt ete mnh\oolnob'e kndar mil· 
rodclt"YC devam eykml8lC'r'CUr. lngUIZle
rln harp usull<"?'lnıl b1z1m hn.rp usulü· 
mlb:dm ayımn taıtc burndııdır. 

Führer a.ımn.n tlır1'ı'n ;ı ınnlı l!ft)ofala· 
nnı hatırlatrnıe "e bQYlltt FredM"lch dev· 
rtn1 canlandınnısbr Führe-- o devtr mu
kaddcratırtHt burin'in mukaddcrat.ırun 

nym oldutunu •oylıcm!f • t.lcrlne f(iyle 
d<l'"llm etmıı;tlr: 

Kalclcrlmiız, ltrtaJ.nrımez e1md1 hudllt· 
l;ınmı2dan ~ ~. Dthıırıum

l:ı.nmız Allmanıya':rı ma~JQp «ldb tcroklc
rtnı 'l.'t! bfilıruıııa lı!Udlklertnt yaptıroMle--

Çankaya kaza 

kongresi 
( Başı l inci sayfada ) 

yor. 
N'ntlz kan tımıza göN.', P rt mi

zln ı olmak re!inl uı ıynnlnr, 
yuvnlıınnd:ı 'c muh tlcrınd ; bcnim
scdıkJ ri bu fazil tli zi.hnb<'ti b r dil· 
vn hal ne koyarak yn;ı; mıık vnzlfe ve 
fırsatını her mı göz onUnde tutarak 
bundnn istifade ct.melldırlcr." 

Çubuk C.H.P. kaza 
kongresi de toplandı 

ifı151 i{io ceklcrlnt zanıı4!d:b'orlllJ1la bud:ılndırlar. 

Çubuk, <Husu > - Kazamız Pnrti 
kongresi ' ı lı.yctimız M<"bUSlıınnd:ın 
General Nihat Anılmış, Ekrem Er -
gün, RU t Bu urlu 'l:C Eşref De
m r'lc vUlı) et Jdarc hl') ctı ndına mil
şah t ol , k elen Ennn Halim Er
gün ve ltnuf Bll>knn'm huzurlarlylc 
bu ün y pıldı. Kon.r;rodc ınııh Y<'l<>r -
den e <>n d J eterden b kn başta 
knymnknm o mak üzere hllkllm l er
klı.nı, Bclcd )e Reis ve CıUllan ve dl· 
ğ<>r bırcok IUI'Ulller de dınle;ı; lci o n· 
mk: bulunmakta ld. Kon;;r<', ruzna
mesinde bulunan ı ll'rin görüşlllme
slnc ~lamndnn OV\t>l Pnrum·z n ku
rucusu Ebedi Şef Atatürk'un hfıtırn
sıru hürm tle ruımış ve dzalar n;ı;ıtk
ta üç d:ıkika sükOt etmişlerdir. 

Kakao yağı satan bir 
vurguncu mahkum oldu 
1 tanbul, 14 (Telefonla) - Şe -

kerci Panayot adında biri kakao 
yağını fazla fiyatla satmak suçiyle 
muhakeme edilmiş, Uç sene ağır hap. 
se, 1000 lira uğır pııra cezasına malı
küm olmuııtur. 

İstanbul'da ekmek 
bugünden itibaren yeni 
tarif eye göre satılıyor 

t bul, 14 (Telefonla> - Yann
darı itibaren ekmek İst nbul'da ye -
nl tarife ile satılmıya ba !anacak • 
tır. Y loız reis eri lstanbul'da ol -
mıyan a leler lrarnelerinl bulunduk
ları yerden temin cdebıleceklerdir. 

M!lcadclenln tok ı:<ıc oktutumı 1*Uyo. 
rum. Benimle Cö~ gibi bir ndam nra-
81Ddak1 :!'artı: 1$te bu noktndncbr. 

Almanya'nm sulh teklifleri 
kabul edilseydi._ 

ınt.ıu- buııdan aonm Svoo lIC'dl.n'tn 
rıcsrett1kl biı' klitapt.ao lıah8lldcrck Vnk• 

IJ:Ylc Jngllizlcrc Polonya m~ yııp. 
u~ sulh teklifln!n bu kttaptn hnrt1Yen 
ruıldro!l41ltini swlemil ve aöıUcıiılo wn
lan clclan let.lr: 

Hfıd~ ba.şkıı lllt.llkamcte ııcvkcttl· 
C1 icln A llntıa ancak &ilkn:<kıbUlrtm. 

CünlcU o zam:m bu lcldllt kabul edilıml& 
olsaşd.ı Dant.zıa Alnuınyıı')'n iade cdUc
cdt takat baska ~kr l(.')'00 cı.cttelkWt 

olmıyac:ıkt.ı.. Bwıdan maada btz dahtldc 

yapıcı lra)Tetlertmize devam edccc.ıctı.k 

Fakat. bollcvlktık dotudan Polonya yo
Uylc blze &aldıraca.ktl. BuırUtılcil vazlye'll 
o zaman te'klttımt 1'(.'(fdotmıe okı.nlara 

ııorç1uyum. Uc yıJ evvcl bumı d!l&üno
mezdlrn. Bu ıretM!<ı>lc o vaktt bir kere dtı· 
ha ııulıh tckHt ettim. Fnknt ııene Nklet-
tiler. Ondan ııonırıı t611kac defa dnha 
ırullı mikadclcııtnı tclaarlnrlım ve 1040 
ta sulha crf.91ndc ~ br kere daha eli· 
mi uzııttnn. nu eli lrl'ne redd..--.tuı~. Bu 

&eler meııeıe art.ek benim 1c1n halledil. 
mleU. Ftl!ıak1ka her sunı tckl'tı dUmmn
lanmız tarı:ıhnctan bir zU esen <'lanı-k 

lluznnmed bulumıın J lc>r &u1ısly!c 
görüşULmUş, bunlardan obilhııssa Pnr
U el lc-kl<'rl hakkında m bus nnmızın 
v«.>rd · izahat dLnlcnm ş ve tt bit o
lunan kıızn ııarlllll<:rlnin üstiln kon· 
&N'YC nrzınn karar ver im Ur. Kon
gre yeni ile l<larc hC'ycU vlltıyet 
Jcongrosl dı le '<'l<'rl secimınl yaptıktnıı 
sorım Partlml:dn D mez Genci 
nn,ıuını Milli S<-rımız 1sm<'t 1nönU'· 
ye derm bnğlılık ve tazim h ı rin:n 
b!A)bııa '\: c Ba ·C'k 1 ve Parti Crncl 

Sckrct ıi ile sn.lr Hüküm t ve PnrU 
büyüklerine s:ıygılannın nI"LUla ve 
gösterd ... len Y8.kın al{Lktıdan dolayı 
sayın m buslnnmıza ve vlUlyet idare 
ht>yctlne lC$1.'kkUr edıl111<'5 ne knmr 
vererek samtml bir hıı.va içind<ı vn
zifoslnc son vermiştir. 

lcr:I Ucrl 6ÜM'UiıUmUzü tdı:t1a etmekle 
kendi ml.l.U.of.lcrintn cmıı.l"Qtın1 arUmın.k 

ırnycslrıl tııklbcdlQ/ort.-ır. ArWc hlzlm Uı· 

nıJ'nnızdım b!T sulh teki rı vaki olmıyn
ca.tctır. Bu W'kl n<'rln son1J11cusu 1940 tn 
yn.pılrnısur. Şimdi btz1m lc!ıı ;valruz harp 
mevzuu batr. Uır. 

Bu amd ruısyonnı BMYlll Uf~ va
datlfi ll<'YI rtn bos IAl'L nlan lb:ı.rct ol· 

te!Alckf edildi. Bu >'Olda dCliam etmek rnadıl!TIU ıınlı)'an blr kuvvet datın vnr. 
vazı.reme A)1an bir hareket chırdu Ha- , tttr ki o da m ' tlcranısı )'ll}ıu~ ctır. 

ınmlanmız arasını )'C!llden 11Ulh teldlt· ( Sonu vnr ) 

KOR KU 
hana bir şey soylemclc: i tcdiğini bildir • 
di. "Berı dedi diirı)'llnın <-'fi miıthiş hay • 
dudunun eline d~tum.. Sim<li J)eatlı'ın 
Aleti halitt<IC) im-." 

Maril>-ıı'in hcnzi kul gı"bi olmuştu. 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 
Tefrika No: 3 

- Peki Ya Jim' .• Karık,im_. <Ü)e 
• .ın SOL nu ke c~ck oldu. 

- Onu da anlaıacağım. 7..aten size 
nl:uac.ı.k bır wnı S<.")ım 'ar. Uwıun için 
pc) "oıkıı llzım. Bavulunuz falan var 
mı? 

- lla\lr, u kuçuk çantadan ba~a 
ır SC') ım )< k. 

Stcvc çanta)ı clıne alarak: 
i terscnız, Ar U,5'a kadar beraber 

d im, ıstcrseniz, sizin eve de gidcbili· 
riz . H.lngisi sizın ı,ınize daha kolay ge· 
ime .. 

Ganç adamın durüst hali, Maril>-n'i• 
ho una gitmişti. H:ıl.."\katerı çok mert bir 
llL'illna henzi)ordu. 

- Ha)di, bize giddim, dedi. Oda 
hiurıeıçim elbet bir ~ler h:ızırlamıııır. 
Hem )emek )er hem de uzun uzun ko· 

ruz, kım~e bızj rahaı ız etmez. 
StC\c hir ıal,;'i>-e i$Uet ederek: 
- Pek111-. dcdı. 

* dakika sonra modem tanda dö-
hır ~!onda ittıler Gızlı hır ışık 
daha samımı bır hava )-anıU)Or· 

Marilyn mükemmel bır ev kadım 

olduğunu isbat etti. Steve daha ömrün
de bu kadar iyi ha.zırlanırut bir yanek 
)ediğini hatırlamıyordu. 

<•Clli: kıza, misafinni aAırlamalc ka} 
gm, bütün denleri bi.- 2a111ar1 unuttıır
muştU. Fakat yerm&c )'Cndikıen ~ kah • 
'\elet ısmarlandikıan iOOl'I tekrar mera· 
kı canlandı: 

- Eh.- Bay Corb)'n •. Simdi artık ba· 
na Jim'dcn bahseder mi iniz? Swve l;i.fa 
ba,ıamazdan evvel sigarasından bir kaç 
nefes çekti •• Nasıl ve nereden başlıraa· 
ğını düşündüğü belli kli. Nihayet: 

- Söyli')'«eklcrimin, canını7..t 5ıka· 
cağını Wıınin cdi)'Oruat ve bumuı iı;io 
de üzüliiyonım, dc.'<ii... Fakat ha.ldkaıi, 
nasıl olsa, er VC')'a geç anlı>-acakıınız. 
h i i mi size vakıi,·le her OC)'i aıılata)tm 
daha İ)İ •• KanlC$iniz bir katildir .. 

- Jim mi? •• Katil mi? .• Nasıl olu
yor?. 

iııanarnı)'afl balcışlarla genç adamı 
~üzüyordu. O devam eni: 

- K,ardqinin gt.'Çeıt hafta, si7den 
bir mülilcat istemek için sıüd> o)'a git • 
riğim zaman, ilk dda olarak gordum 
Ondan pbıba Jim pqimdaı aeldi ve 

St~e, biran, daha ileri sitmcnıeyi, ıafsi
liıa gİ.rijllıerneyi duşundu. Jlakat genç 
kız: 

- Devam roıniz.. diyordu .. Rica ede
rim de'am ediniz. 

- KardQiniz Death'a bundan bir 
buçuk sene t!V'\d ~ılamış, ha)'<lut, onu 
ıchdidcdcrck biri.:aç defa istediğini )'3J>

urnıış. Sonra- Hani şu otomobil tuccarı 
l.cfargc'ın kaıline karışııktan sonra. •• 

- Fakat, imkanı yok Jim bu işe ka· 
rışmamışıır. Ben k:ırdcşimi tanınm, onun 
adam değil, bir ıavuk bıle oldurchilme • 
ine imlln )'tık. 

- Fakat poli siıinlc &}"111 fik"rdc ol· 
mazdı Ji,ııı e bir raket 1;erilerelo·. go.u
rup l.cfarge'ın ar2hasına kO)TıUsını ıcm· 
hih ctmişlN O da emre itaaıe mecbur 
kalmış. Halbuki bu p:ıket ayarlı hir bom
ba imiş, aati gelince patlamış .. Ncıiceyi 
siz de bilirsiniz. Butün ea,zctelcr yıumIŞ• 
tardı. 

Marilyn glhlcrin karadı. flindcn si· 
garası duşınuşıu. Sıcve elini onun omu· 
)'.Una koyarak, onu teselliye uğraşıı: 

- Bu kadar ümit izliğe karılma) ın .. 
droi. Tahü neticenin neye 'ııracağını 
kardqiniz tahmin edemezdi. 

- Onu müdafaa}'I (ıllışıığımz için 
ıc,ckkur ederim. dedi. Peki sonra?. 

- Ondan soııra da cina)etten cina>e 
ıe sııruldendi. Fakaı bu hayata daha zı 

> ade c.alwumi.il ~eccjioj a.ola)'.Ulca 

CEMiYET HAY ATI 

Türk Hukuk Kurumunun 

serbest kürsü dersleri 
TUrk Hukuk Kurumu Başkanlı • 

gmdruı : 
lllf2. 1943 senesi serbe t clerele • 

rine bu sene de Dil _ Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinde clevıı.m edllccek
tır. Bu derslerden : 

TUrk Hukuk tarihi: (Profesör Fu. 
at KoprlılU), 

Hukuk ve iktlfı:ıt: (Zonguldak 
Mebusu Hazım Atıf Kuyucak), 

Hukuk ve siyaset: (Pro!c or Ni -
hat ı-;rım) 

tarafı rından verilecektır. 
1) Derslere 30·11-1042 puartesı 

gtlnU aat 18 15 te başlanacaktır. 
Derslerin her bırl. geçen senelerde 
olduğu gibi pazartesi, salı, çar mb 
günleri verilmek üzere haftada bir r 
d!'fadan on ders ile tamamlanacak -
tır. 

2) Derslere kavıth olarak devnm 
nrzustırıcla olanların 30.11 · 1042 cu. 
martrsl gllnll ak amı ııant (17) ye 
kaılnr (Tflrk Hukuk Kurumu) na 
mllrnc:ıııtla bir kııvıt veslknsı ulmruıı 
l!'ızımdır Ko.vdeılilmi!I olmıyıınlıırın 
''" ılıvnmlnrı sı>rbesttir. 

3) Dersler Kurum tarafından kl
tnp h:ılinde haııtırılacak ve kıı' ıtlı o.. 
mnlara maloldu*1ı beilel ile verile 
cekllr. 

Mutlu bir düğün 
A11karıı. P.T.T MUdUrliı~l telgraf 

memı. ları lan B. İbrahim İlkça~·ın 
kızı 1 lıı.ın Akın ile Ziraat Hankaı ı 
me r.uri , dan ll Nüzhet Akın'ın 
ıl l ;nlerl dlln k am is•aRyorırln An. 
k ra licU ;ılonunda seçkin bir el 
vrtli hıızurıınıln yap•lmıştır Genç 
evlılere saadet ıl leriz. 

Mesut bir doğum 

Devlet Demiryollan 

Memur alınacak 

Devlet Dcmıryolları Umum MU -
dürl ndcn ı 

İdar iZ< c kurs ıı e taj görerek 
makınıst ve b:ı.şmaıun t, teknık bü
ro personeli ve fen memuru y tış • 
tırılmek üzere !Uzumu kacl ır sanat 
okulu mezunu alınacakur. Yapıla -
cak kııbul lmtıhanında ıtosterecekle· 
rı nıuvuf'fa.kıyetc g-l)rc sanatklı.r un • 
vaniyle ayıla yuz liraya kadar Ucret 
verılecektir. 

Hlr senelik stnj mlirlıletinl muva!
fnkıyctle bltırcnler te cil edıllr ve 
müteakip kurslarılakı (muvaf(akı • 
yetlerıne .ı:öre merkez, ntblye ve , e
po tcknık kadrosu dah lıııde tc:rfı e. 
derler). 

Ara ılan ııarUur ş:ınlardır : 
l) Sanat oku u mez mu olmak 
2) Askerlığıni yapmı bulunmak 
3) Ya ı otuzu ıı:eçmemlş olmak 
4) gcnebi ile el:lı olnı ırnak 
J alıplcr bır dı ekçe ile 30-11-1942 

tarlhıne kndar İstanbul, H~darp a, 
Sirkecı) bmir. Hıahkesır, Ankara, 
l\'.ayserı, Adana, Malntya, Eskı ehır, 
Afyon ve Erzunım'da işletme mü -
ılllrlUklerıne mllr:ıca t edeecklerdir. 

D lekçeye sarih adres yaz.ılacak 
aş:ı ıılakı vrak ı l lştlrileceklir ı 

1) Mektep ılıploması 
2) Do ruluk kağıtlı 
3) Aşı k ığıclı 
4) Askerlık durumunu bildiren ve

eıkı:ı. ve rıUfus cüzılıı.nı 
5) Dı •er bonservıslcrl 
M 1 baka ımtlhanlan Ankara'd 

yapılac ktır. Şeraiti haız o anların 
Aı kara'ya kaılar seytthntlerı t mm c. 
ılecek vr tmtilf n gllnü adreslerine 

bilıli rılr<'ektir. (9697) 5782 

Blok moloz ve balast 
ihzarı işi 

o n Sa. Al. Krm. dan 
c: ~ nnıda Ktm. 54 t 600 

ıda i118 'e m ı.arı e muh n· 

15/11/194~ 

İcra ve iflas 

Ankara İcra V.ılrcsı G.ıyrı Men
kul S lı§ Meıııurlu ruıu.lan : 

Ank ra nın Balkenrız mcvkıınde 
npurıun 1,,2 cılt 86 sıra numnrasın
ıla kayıtlı ka)ılen 1 38 etre murab
lıaı tarla a a yazılı §artlar 
el lrc ınde sııtılmak Uzre açık artır
mıyn çıkarılmış ır. 
--( Evsaf ve nı tenulAtı ) -

Turla lıoştur. Ve b«-her m tre mu
rabbaıııa. altını.ş kuruş kıymet tnk
dır edılmıııtlr. llın ytız ıkı !ıra seksen 
kuruştur. 

--( Satış Şnı tları ) 
1) Pe ın para ıhı 5-12-1942 cu • 

marte i gtlnll aat 10 d n 11.30 a ka
dar dalremızde y pı ca.ktır. Taııp. 
ler muhammen kıym ı yltzde 7,5 
ı 1 bet nıle pey a çe 1 veya banka 
mektı..bu vcy tahv t vereceklerd r. 
I:hll 1 ye v ver ıler sat be e in • 
den ödenecek ve harcı 'e t .. hlıye 
masr ıfı m tenye aıt o acaktır. 

2) Satı gunU arttırmıı be e ı mu. 
humm<'rı kıymeuı yilzdc 75 nı bul • 
duğU t1lkdırdc tanı t 10 SO da uç 
defa bagırdıktan oı ra en çok arttı
rana ıhale olunacak ve ) Uzde yet • 
mış beşıııı bıılmnı1ığı t ıkılırde en çok 
arttıraııın tnahhlıdü mıkl kalmak u. 
zere 15-12-1042 sah gUnu saat 10 
ıları 11.30 a kadar yapılacak ikınci 
arttırmada en çok ırltırann ihale e. 
ılılecektır. 

3) ihale bedeli hemen vcrılmediği 
takdırde mll§terıye yırmi gunU geç
memek Uzere bır mchıl verıleceklir. 
Bu mehil lçınıle de para ödenmezse 
ihale bo ulacak ve kend ndcn ev. 
vel en yUk k teklıfte bulunan kim
se arzetmış ol lu u bcıdelle almıya 
razı olursa ona ıhale edilecektir. 
O da r zı olmazsa veya bulunamaz. 
sa yedi gilıı mUdık lr tıkarılacak 
bır arttırmada en çok arttırarıa iha. 
le olunacak ve <"VVelki ih le ile bu 
ihale nrasıııdaki !lynt fnrkımlan ev
Vf'lki mil teri nıesul bulunacaktır. 

4) Al kadar nn bu yri me,._ 

ı n ~ crt yaz.ı bmk mo JZ ve bn· 
Maliye Veklile•ı Hazine Umum ı ı.ı kapalı zart 1 ekti tmey, 

MlldllrlUğlı Kontrolôrleriııılen Kem 1 1 koı m •ur. 

kul üzerindrkl hak ve iddialarının 
evrakı mUsbiteler yle bır lkte on beş 
giln içinde daireye b ldlrme eri ve 
aksi haldr hakları tapu icilıyle sa. 
b t olmndıkçıı satı b telinin payla§ • 
tırılmRSındnn harıç Jmlacaktır Gllraoy'un ılllıı h!r erkek evlll<lı <ilin. ı. t.ırıo 9. ll. 1142 tnrth ndc mUsa

yay elmıştır. Yavruya ~zun ö~lır d 1 PllZal"l.csl günü san.ı lll da Jlııyd:ır
dılrı', nna ve babasını tcbrık cderız. ı>ı•'1l da 1 1ncl ı:;. tmc k.omJSilrı:•nunda )'lı· 

5) Arttırma rtııame i bugilnden 
itibaren dairemizin !l41-75 numaralı 
dosyosındn herk<'Se nçık buluncluru
laroktır. Taliple&' dahıı evvel gayri 
mcnkuhin imar vaziyetini ve satı11 
şanlannı gi)rm 1 ve k bul etmiş ad. 
dolunacaklan ilan olunur 97 

Brezilya'mn Fransll . 
Guyan'mı i~gali asllsız 

d:k:tcn v~ pek muhtcm<>ldlr ~ krnd 

b!rllkle hıı.rckct edilmek ıruroUyle yapı 
caQtU. 

Cebelüttank'ta hava 
faaliyeti 

Lrı oo. 14 &.a - Bugün Ocbc."üt -
tank tn hava faalılyeU. gecen i:U ere 
nıızanın. dahn az o~. Fııılnt ı1<'ntz 
harok~ mn k dcvnrn cUııdt -
t • uu tııı.'00.tı !lmruıı'la 'bb; zırt\b, Gc 
kruvnz.ur, UÇ uo:ıık ııt.'IIWI! - blır ook 
hntU' hm~ gemfft.~ vardı. Kötl~ de 
11 b(biik ruıld1)'c gemls1 OC1deıun<ıktt.'-

Yeni tip ingiliz uçağı 
Londra, l4 a.a. - İngiliz hava 

nnzırlı,!tının blldirdiğine göre, yeni 
tipte bır Spitfire hizmete girmiş
tir. Bu uçak Rolls Royee motorile 
teçhiz cdılmı Ur. Eski tiı>e pclc c;ok 
beııziycn bu yeni tip esklslnclen bi
raz ılnlıa uzundur. ve daha bUy{lk 
bir motl:ir kullanmasına müsaittir. 
SllAlılan lkl torpido ve kanatların
da dn mitralyözler vardır. 

Norveç'te mallan alınan 
yahudiler 

Stold1olm, 14 a.a - Os o'd:ın alıruın 
luı.heriurc ı;:ı:•re. N~ baamı mil crt 
h kilmct tarafından müsadere oo 
58.'i Norv(lÇ)I li ııd nln llsU!s 1 n M· 
m1st1l". B rm kani ı.nna ve Q<)("\J la· 
rınn a.ü mlllklcr de müsadorc cd1Jmlo
~. 

Mihver'in Arjantin'de 
faaliyeti 

nucnoıı • Ains, 14 a.ıı. Baavl'ka.-
lcttcıı b d d 1:lne gore B :leş k I>cv-
lcUcr bU)'Uk C(; hükümete mihv<'r a· 
J dcld f:ıa.Uyctlcrl hnk· 

memnu 
l';ı ve derhal ta!ık!kat ncı!m • 

'\IC edilmclctcdlr. 

ne yarıl' >-arıp şarıldığı ağlardan kur • 
tıılmı)'3 lkarar veroi. Gelip, beni bulma ı 
da mf bu dusunce iledir. Bü> ük bir ga 
zcteye her 5C)'İ okluğu gibi anlattıktan 
$0nta ortadan )'1kolmayı tasarlamıştı. fa. 
kııı çok, flCk çok flara)'a ihıi)-acı \'lrdı. 

Onların elipi untamıyacağı bir )'Cl'C kaç
ması IAzımdı. Buralarda hayatı daima bir 
ıdılike içinde idi. Jfo telgraf çekerek i· 
zi Londra')'ll çnğırınasını ona hen o}lc 
dim. Para m<: cJ[~ini sizin hallede nlcce
ğinizi tahmin eımışılın. Para temin cd 1 
el -ktcn sonra 1 dı hakkında biitu b 
diklerini hana o) liyccck ,;c h d\1(1 
haycı )akalı) hifocc •11. Ondan 
orta<Lan yolrnlacak.. fşte b< 1 

- Evet anlı)orum .• J 
rede? 

- Stii<f)odaki ~ 
- lla)di o)le i~ hcme11 m. 

- Hayır_ Bu, tehlikeli olahılir. H r 
halde, Jim gozlcnmckıcdir. lı,ıtilcrin 
U)andıracak olııl"lak, bildiklerini hana 
soylcmcsine vakit bırakmadan onu temiz. 
!erler .. 

- Poli~e müracaat etsek._ 

- Pofüe de müracaat cdemC')-i1 .. 
Kardeşinizin kaçmJ'1na mani olur, ve 
mahkiımireıini temin etmiş ı>luruz .. Sbc 
)entİn t.odcrim ki şimdilik onu ımdidc • 
den hiç bir tehlike yol..tur. Onunla, ıki· 
mir. her ŞC)'İ terıibetıik Du a'k$am bcııim 
ı;:ara Jriderck sizi karşılamamı ve size her 
$l1i anlatmamı kar.ırlaştırdtlc. 

- P<>ki ben şimdi ne )"aJ>a),m? 
Sıew: onun c~ur, kııranndan el 1 

c kafalı bir kadın o1dt ğunu anlamıştı 
Ona iümadcdilebilirdi: 

ili (' ktır. 

MU\ klaıt tcmlruıt 1676 lira 25 iuı· 
r'\14tur. · !meye ı;: rmck lst.ıycnlcrtn 
k unl 1; :.kalan ve tddıt mcktupJ.nn. 
ru lhUva eden z.ırrıan ckstilmcdcn btr 

t C\i ve kadnr l«:ımlli)'Vlla "cnnı. 
o alan lAzımdır. 

Fa lntsUAt \'C en.rt.nrune almalc I• 
Satık ev 

161 ıtm o milracna.t cdi el!dlr. ~Nm malt llc91:ndc S3nknd -
l\tuhnmm n kartında 79 No hı C!V t r. Ta e-

MJctan be(! ıı rtrı alt.ındald bakkal Hal.il lbleı')la mil-

lınd 6l.lllf blok 

.. • 

(670) 

800 M3 
1000 M3 
1500 M3 

2000 M3 
5000 M3 

300 Kr. 
~ıO Kr. 
200 Kr. 
11",() Kr. 
zıs Kr. 

31 

Çam kereste alınacak 

mc Uan. 74 

Tamirat 
T. C. Zlrn l DaıakMındnn: 
Bnnknmızın :tc.'lliş!:>hir'de.ld oı>art • 

• :nlannır. <;ne klS!mlnnndn ynptın
ln<'n'k tam rotla k n:tnlt aktanlması, 
ıııvn ve badana ibl "r t>ks!ltmeye 

~C\nulmu ur. Tal p n ann 19-11-
Dcvlet Demir Yollan Adall6 v ncı 12 pe:rşcmbQ günli saat on altıya 

lııletme A. E. Komısyoo Reislığl.n- ı •·n<br Umum MUdfirlfik hUıasında 
den : Levazım M!ldOrUl Onc mfimcaatlan. 

Muhammen bedeli U117l lira 20 2!>19 
l<Ul'\l3 kıyroeLİMlc olan 794 08 metre 1 
kUp muhtelit ebatla çam kereste 1 Boş sandık ve teneke satrşt 
uartnanıcsı veçhıle 8-12-1942 salı gU. Ankara JıfomurJar Kooperadt 
nü saat 16.00 dıı kapalı .zart uırulı.yle ı Sirk t:tnd<;n: 
satın alınacaktır. Boş f)Ckcr ~ 11e boe ~ 

Bu ı e ı,"ll"mek IBtiyenlerln 6808 H. , sabla<:nktır. 
ru 56 kuru muvakkat tcmırıat ak - tst yenlcr:lft uir'Jtct. mcricez!ne ml-
c;eleri veya kanununda muadıli ta- rncaatlan. 2923 
rit edilmış olan kıymetli evrak ile 
rıufus cllzdanlan Tıcaret odası ve 
kruıuni ikametgah vcsikalariyle 
2490 ııunı ıralı kanunun enırettlği oe
kılde hnzırlıyacakları teklif mc.ktup. 
la._rı blrlıkte ılıale saatmclaıı bir 
Raat evvel Konusyona mUracaaUarı 
1 zımdır. 

Şartname ~ :rmı'lnıvele projeleri 
Adann'dan 6 ıneı işletme Ankara'da 
2 inci lşl•"tme ve Hııydarpap'<la bL- 1 
rincı işl<"tme mUdUrlUkleri vezne • 
lerinclen 5S6 kuruş mukabilinde sa-
tın alınır. 671 
Kapalı zarfla eksiltme ilanı 

I>. D. Y. 6. 1 l~ A. F~ Komısyoo 
Rei lıgınden, Adana: 

Muhammen bedel (1 'i7'i) lira turan 
muhıclif ebaııa 13'i M kereste ş;lrtname
!oi veçhilc 17-12-942 pazarrcsi gunu ~ı 
16 da kapalı zarfla Adana 6. hk fu
durlöğu binasında eksilınıcy 
n.kıır. 

Bu işe Jtlmıd' isri)'Clllerin 141'>8 lira 
ı ~ kuruş lllU\akkaı ıenıinat aJlc:clerİ>k 
birlıkıe kanuni ikarnetgMı v~ikası, Tica· 
ret Oda..ı ' ikuı, nüfus tcikcrcs.i 
2490 numaralı kanunun cmreıtıı;.i ~1.,lde 
hazırlamış olduktan ıeklıf mektuplarını 
a)'nı ı:un eksiltme saatinden bir saat C'V'\cl 

Daire aranıyor 
Atatfirk lhıl•Mı •qa Sıhhlve Ye -

kdletl cıvnrınıdıı 8-4 odnlı kalor ferli 
np.ıırtmana ilıtiynç vardK'. TdefOll ı 
6JC.0, 91 

Sayın halka 
Bctcdlye RclslWndcn: 

1 - Taksi &crct.!ertne yapı
lMl )'{izde 60 znmm:ı re tan
zim edH il 1191.e er eofurlere da· 
tıtılmıştır. 

2 - T ks1mctrolert açık bu
ıunduran ve bozuk tak m tre 

u ve istenilen re ~ t· 
v h<'r ne sure e olursa 
lnuıtnamc h l!lfına hn· 

oförler için derhal 
2713, 6983 ve 6847 

numnr ı t l fonlara mnlQmıtt 
v nıderl sayın halktan rica o-
lunur. 2789 

komi >·on rcislığine venncleri llzımdır. -( lS/Sonte.şrin/l942 )-
Hu cksıltmC)-e aiı şartnameler Adana, 

6. İşletme MUdurluğunden tedarik ve 
ı;öndcri leh ili r. (.6 

- Yann, dedi. ilk İ$ olarak banlca)a 
gidecek ve Jim'ı bır sene mud le baş
ka bir rııeml keı_. )'ll$&Llbİlet. mıkdar· 
da para \ekecek iniz. Bu hır serıc jçindc 
Dcath muhakkak )akalarunış 'Ye asıJmı~ 
olaraktır. 

- Sonra? 
- Parayı alır almaz stüdyo}a her • 

hanS!i hir bahane ile ~tud)O)'ll ıtidersiuiz. 
Sonra ora}'ll kadat" !dtmişken rek ıa! 
olarak Jun'i de ~rm~ olursunuz Onu 
)Cfll<'i:e d.hcı eder İniz. Ben de sızın<' 
b ahcr gelirim. çumüz birden IÜd}o
dan çıkarız ve Jim'e iyi ıalıhler dilC)e • 

t farı7~ F.U.aı her ne olursa ol,,ı n 
l)'UI ~ :ukkanlılıjirn11.ı ka)iıetmeyuı. 

Pckı .. Anlıronım, sonra, 
- J m, )Ola çıkarken, bize ~ıh'ın 

kını okluğunu 5<.J)ler .• Biz de Scotland 

u \ t \O(! ITIM'9lıar (1'14, 

12 00 Proımun vo ~ ana.t .,..__ 
12.33 Mil:T. • hat ~ (P.W 
12 4J AJnns haberleri. 
18 00 MU • saz cscrJer4 - ~. 
1300-
14.30 :r.ı 

(Şet. N ip Alkın). 

l. F. IA.szt: 1wl Rmipııodt'ııılı; 

2. A. P1ıınk: Y zlıı.nlı ~ 

3 A. Fcınu18. Parça; 
4 F Lc'h:ır. "fNıl, (Va!lt); 

15. Fı Sclıubcrt.: "Momaıt(. Jlıl.lllli ... 

caı •. : 

Y ant a bir telefon ederiz. Bu ~ de ulur 18 
b'ıcr. 

tC\e, genç kıza ~Iİ)'ecd:lcrini SO)· 

leıııısti, ~unck için muwıdc istiyerek 
a)1l •a kalktı, .Maril)n yenndcn kımılda· 
madan. birdenbire: 

- Bay Corbyn (kili, oe diye kendi • 
niıi bı.ı ladar cı:i}eıe soktı)orsı.ınuz? 

sı~ve genç kızın hakıjlarından gfü • 
luini ık.ıçmh ve derhal 'erecek bir cc • 
vap bulamadı. Nma}CI, tercdduıle: 

- lşc ha.şladıj;ım zaman, dedi, sade
<-e gazcıcme )-aı.acağım )ıu.ılarla kendıme 
)'llpacağım '4.ihreti duşünüyonluın_ Fa • 
kat timdı, hiç bir gazete ile ılisıtim ol • 
ına a hile gene hu işi takıbcderiın_ 

- Tctekkür edttim. Her zaman sizi, 
kendime yaba bir arkada~ hılcc<'#m. 

(Sonu var ~f' 

10.30 

. f."Uio r. 
:ıo ıs Konuııım:ı ((){>rtJ m<' ıın tn. 
:ıo 30 !llUz : Ta.rı • Kcmıı n KonC("I"· 

tosu. Cal nlar~ N 'd t Atak. 

ter (PL) 

- a.ı--.. 



ara Levazım Amirliğine 
gelen i1inler 

İnşaat yaptırılacak 
ıya 3 No. lu Hv. ikmal Merkezi 

den: 
alatya'da 52047 lira 62 kılru$ keşıf 
• ın aat işı karalı zarf usulu ;ıe 

ı e konulmuşıur. 111' tc:ınınatı 3903 
58 kuru tur. lhalcsı ~·I 1·942 gunu 
14.~ da Ko da )"al>ılacaktır. Sart· 

ııo kuru) mukubllınde komJS • 
alınabılır. ihaleye gırecdderın 

benzer bır ış yapııklannı mahalli 
et Nafıa Mudurl klerinden veya 
let ın a.ıt d.ıire ındcn vesıka almıı· 
hım<tır. Kanuni teklif mekturlan • 

ale aaıı den en az bır saat evve· 
kad:ır konu )ona 'ermelcrı. 
(978;) ~825 

Sıgır eti alınacak 
okat G nız rı \I Ko. dan : 

1 ı 2 mn sıjitr 

konulmu)tur. 

ve-

As Sıı Al Ko ı dan: 
Une 11 ıtra oo kuru uıhmln ed.· 
.000 cırt er vekAI 

ve heııabına p r ık alınacaktır 

unun t.utan :?38 noo ıııra ıc. ... u te
tı 26 300 liradır. 20 000 c tt bir t.ıı. 
ihale oo <>blleceitl ıı.ib 0000 c rttcrı 

0 lm k üzere am ayn talip 
de ltı ı ed lecj!lttir l ha Ietrl 20 11 

t'Urna 2 nü aaat 15 te M:nt. Sa A't 

da Yaı>ılar ktıt' Evllllf ve eenııu 
ırün J<om. da il rtıl('b ı r lstf'k 

ırün ve saatte Kom na müra· 
(9890) 5932 

Süt alınacak 
kleetıir Hava Satın Alma Ko· 
onundan: 
abrıka ilıUyacı lcln 7 aylıık 15000 
ııUt kapalı zart usulü ile satın 
aktır. Evsa.f ve şartları dahilin· 

.llnl{lk lhtiya.ca ııöre verılmdc il· 

alesi: 19·11-942 perşembe günü 
15 te Eskı ehir Hv. Satın alma 

iayonunda y pıla.caıktır. 
tem nau 506 ı ra :.ıs kuru&tur. 

k let n halo<I '11 bır saat evvel 
nat an havi t ki l mektuplannı 
ırUn ve saatte sözü geçen ko

ona vermeleri l!ı.n olunur. 
(9878> 5938 

Odun alınacak 
· Poa ıoıo Sa Al Kom dan : 

BUYUK~LJ<ı\IECE 

Jeonııayonumuzda mevcut evsaf ve 
ar d h !inde kapalı z. rı wıullylc 

ton odun ıntın alınacaktır tuham· 
l:>edell ~ 000 ve ıemınau 1!500 U • 

Ek.& itme ~11·1942 cıu-.amba ııll· 
at 16 da Bü)'Wtçekmec nınn Hot • 
koyündeokl 1010 sa. Al Kom da ya· 
aktır lst~lllertn mt7A<Qr ııün ve 

ten l>lr aaat evvel t~ııı mektup • 
ı konıls)'Ona vermcll?ri. 

(96731 5692 

Nakliyat yaptırılacak 
rzurum Sa. Al. Ko. dan. 
ı-zurum Surluhan yolu llzerlnde 

GU7.er l!lnd k b rl k ve mUes· 
ere g dl.f ve eli 5000 erlik nııık· 
kapalı zarfla miln ko.saya ko • 

Uitur. M zkOr nakföaUn tah· 
°be(! 77700 olup muvakkat 
lnatı 61811 liradır. Mllnakasa 23 
942 ı>azar,tesı gunı.; ııaat. 15 te ya· 
Sıktır. Sartnamesı her gün ko • 

Yonda görllleo ı.r lsteklilerlıı 
ittin ve lia&tt r Dll' saat evveline 
r kanunun tarlt etUtl ıekilOI! 

rhyacaldan tel.lif mı•ktuplannı 
syoıuı vermeıtırl. <9628> 5648 

Meşe odunu alınacak 
arat A.I. Sa. Al. Ko. dıı.n: 
araş blrltklerlnın ihtiyacı olan 
ton rneıı;e odwıunun ormanı Ka· 

Ya Gö ce iz ormanlarından el· 
askeriyeye wmln edllm k or • 
a.n kPsme Keçiler istasyonuna 

1 va ona yUkl me müteahhide 
olmak nzere k pah zarfla e t· 
e konmuştur. Keç !er ı.tasyonun· 

tonu 24 liradır. Muhammen bede
llradır. Teminatı 4430 lira • 

K11.ı:ıa1ı zarfla ha esi 23-11-942 
rtes\ gUnü saat 15 te Merkez K. 
ında saun Al. Ko. da yapıla • 

tır. İıtWk ıl rln tekW mektuplan 
lha e saatinden blr saat evveline 

r komisyona vermiş olmalan. 
name ve evsafı her gli.n Ko. da 
t.hıur. (9655) 5702 

an ve kuru ot alınacak 

.Koyun veya sığır etı 

alınacak 
Siirt As. Sa. Al. Kom dan : 
sıırt ırarnlzonu flıtıyacı tein 30 ton 

koyun veya ınl!:ır eU kapalı zart uallyle 
eksiltmeye konulrnıutur. Koyun etinin 

tahmin tıedell 18.000 Ura olup ilk temi· 
natı 1850 liradır. Sıtır etinin tahmin 
bedeli 13500 lira olup ıııc teminatı 1012 
Ura l50 kuruttur MUnakuaaı 25-ll·l.942 
car1amba ırünU saat 115 te Siirt Sa. Al. 
Kom.da yapılacaktır lııtekllleTln bir 1&• 

at evvel tekllf mcktuplannı kcrnleyona 
vermeleri. (967Sl 5690 

Buğday kırması alınacak 
.13.ıılıkcsır A~. Sa. Al. Kom. dan ı 

lleher ıulusuna 2 kuruş 20 ııautlm 
fı~ at tahıııın <'dilen 1000 ton buğday 
kırması kapalı r.nrf usulü ile ckt it
meye konulrııuıtur. Eksıltmcsı 2-&. 1 ı. 
942 snh gunü ı.nat 16 da Kom. da ya
pılacaktır. Muvakkat teminatı 111110 
liradır. gvı;af ve şartlnrr her gün An
karn lstanbul Lv Amrllklcri ile Ba -
lıkeslr As. Sa. Km da görülebilir. Ta
l plerin muvakkat teminatları ile trk
lif mektuplarını ve kanunda istenilen 
vt-saiklerin saat Hl c ka.dar makbuı 
nıukahi!I komisyona vermeleri. 

(9627) ııfl•9 

Odun alınacak 
Al.. Po.. 1359 Sa. Al. Kom. dan Ban· 

dınna: 

ClllBI odun, mlktan 2650 ton. Mu. 
TUL 106.000 lira, Mu. Tem. 7950 lira, 
lhalenln tarihi 27. 11. 942. S(Wlü cuma, 
&a.al 15. 

Postamız l>lrUklerl ıtıt.tıyacı lcln yuka. 

rıdııı mlktan yazılı (2650) toıı odun ka· 
palı zarfla ~itmeye konulmtlftur. O
dunun muha.:nmen tuta ı muv~l'kat tn 
mlno.tı. lhale ıaı1h ırün ve .ıaa.tlerl YU· 

kanda ıröatertımı.ur Kaı>alı zı.rfla ek· 
si uneal 27. ıı 942 cuma Jl(lnü aaat 15 
te Kom. da yapılacaktır. Tal1ı>ler1n yu
kanda ııöııterll n muvakkat terntnatlan· 
ru yaUrdıklarına dair m&kt>uz veya 
banka mektuplarını 2490 ııayılı kanunun 
32. maddesi e&aBlanne uyırun olaral( 

ihale saat n ı n bir aaat C!'VW"I Kom. na 
vereceklerdir Bu aaaUm ııonra verile
cek tekltf mektuplan kabul edilmb'e
cekUT. Keyft)'(!'l alAkadarlara ntın olu-
rıur. (9784) 5824 

Kavurma alınacak 
Sttrt As. Sa. Al. Ko. dan: 
Sıırt garnizonu LhUyacı lçiın 20 ton 

koyun etinden mamul kaYurma ka
palı zarf usulü lle eksiltmeye ko • 
nulmuştur. Tahmln bedeli 65.000 il· 
ra olup Uk temlnau 4500 ltradır. Mü· 
n&kasası 26-11-942 perşembe g(lnll sa· 
at 15 t 0 Siirt Sa. Al. Ko. da yapıla • 
caktır. tsteklllerln bu aaRtten blr sa· 
at evvel hazırlıyacaklan teklif mek· 
tuplanru Ko. na vermeleri. $artna • 
me ve evsa.tı İstanbul Ankara Lv. 
Aınirllklerl.nde ve D yarbakır Sa. Al. 
Ko. da ve komisyonumuzda g!Sıille • 
bflir. <96591 5698 

Odun alınacak 
Tokat Garnizon Sa. Al. Ko. dan 
Garnizon ihtiyacı i~a 1000 ton odun 

kapalı zarfla eksiltmeye konulm111tur. 
Muhammen bedeli 37500 lira olup mu • 
vakkat teminatı 2812 liradır. Şartname

si komisyonumuzda görülebilir. ihalesi 
30-i 1-942 gunu saaı 15 ıe Tokat .ıtami • 
zon Sa. Al. Ko. da yapılaaıkıır. İstekli
lerin mczkür gün ve saatten bir saat "" 
ve! teklif mektuplariyle diier vesaikleri-
ni Ko. m vermeleri. (9699) 5838 

Odun alınacak 
.Aa. Poa. 13118 Sa. Al. K.om. dllll Ban· 

dırma: 

cına odun. miktarı 545 wn. Mu. Tut. 
Zll500 lira. Mu. Tem. l~ ııra. lhalen.ln 

tarihi 27. ıı. 942. ırünU cwna, aaa.t 16. 
Postamız bılrUklert ltılJıYao lCln )'\IJU... 

nda mlıttarı yazılı (545) ıo.ı odun ka· 
palı zartla etaılltn.eıte konul:ııuıtur. C· 
dunun m.ınamm.•r tutan. muvaick.at te
minatı, ihale to.rlh ırUn ve •ttlen Y\I• 

karıda ııoııterllm ltt.ır. Kaı>alı zarfla ek· 
sUtme91 Z7: 11. 9-u cuma ırtıotı M&t 16 
da Kom. da yapılacakUI'. TaMplıerln >'U• 

karıda ııöııtertlen mu v aıld<&t t.eımınatlan· 
nı yatırdıklarına da1r ma.kb112 v~ 
banka mektU1>1annı 2490 ayılı kanunun 
32. maddesi esulanna IU'S\lft olanU< 
ihale aaatlnden bir eaat ll'YVel Kom. na 
verecftt!crdlr. Bu aaa tterı IOllra verile
cek teki« melctuı>lan kabul edürnbe
celttlr. Keyfb'et a!Akad&rlara llAn olu· 
nur. (9785) :!823 

Tamirat yaptırılacak 
lnebolu As. Şubesi Rı. dm : 
lnebolu askerlik ıubffioe ait deppoy 

binasının 21414 lira 20 kurutluk ketif 
bedelli tamiratı kapelı zarf U$Ulü ile ek· 
siltmeyc konulmaftur. ihale "-12·942 ta
rihine müsadif cuma günü saat 15 te as
t--Pk ~inde toplanacak Ko. da yapı· 
lacaktır. Muvakkaı teminatı 1606 lira 6 

u ı; u s 

Sığ1r eti Ye kuru ot ahnacak ye nakliyat yaphnla<ak 
Sameun .Aa. Sa. Al. Kom dan: 
Atatıda !ki kalt>m YlYooek: ve iki kalc>m y('f?I ve bir kalem rı.: klb't>.Y'I! talip cık· 

madıtından tekrar kapalı zarfla ek8 itmeye bıraktklı Şartıuınıe'A Kom da mev· 
cuttur. Muıhammen bed<>ll tyle muvakknt tem atlan ve ıtıale gün saaUert hlızala· 
nnda ıröırterllmletlr lst<>kl ertn kanuni .vet<!k eriyle tf'kl ı mektu:ıılarmı ihale 
saal.tnd<.-n bk' aaat evvel komtgyona vcnnıe otar ı rôır. (9S12) :ll!f'ıO 

cıruıı 
Nakliyat 
K. Eti 
Keçi eti 
Çığ kuyruk 
Tel balyalı 
kuru ot 
Tel balyalı 
saman 

Mu. Bd. Mu. Te. lhaleııın 
Ton Lira Llm Kr Tarlhı 
145.'iS 125705 9427.87 27-11·942 

60 66000 4950 
20 18000 1350 
..2 36000 3700 

600 

500 

96000 7200 

60000 4500 

• .. 
28·11·94ı2 

SaııU 
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ll 
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16 

10 

11 

Sığ1r eti ve domates salçası alınacak 
Hozat ~ın Alma Komı~yonundan: 

j 
41 

~ il 
;. 

6 6 . ~ 'E 
i !P~ .... '& 

·~ ~ ..c:: -§ :! > .. ·-:l :l ~ -u :2 ::t: ::t: :J :E ..c:: = 4 mat es - ... 
Sıfır eti 17000 55 93'50 701 2~ 23. ıı. 942 J'j Kapalı 1.arf 
Sıjiır ~i 8500 55 4675 351 52 23. 11. 942 ı o;,~ Açık dl: iltme 
Sı,iır eti 8500 55 4ti7'5 35 ı 52 23. 11. 942 16 
Dom. salçası 4'SOO 100 4500 3'\7 50 23. 1 ı. 942 ıo 
Dom. salçası 2000 100 2000 ı so oo 2 3. ıı. 942 l0,30 " 
Dom. salçası 2000 100 2000 l '50 00 23. ıı. 942 ıı " 

M 

Yukarıda cins ve miktarı yar.ılı altı kalem erzaktan 17000 kilo sıjiır eti kapalı 
zarfla diğ~r beş kalem erzak ll(ıic ~ksiltmeye konulmuştur. 

Talipler yukarıda .ıtoJtcrilen gun ve natlerde ıeminat makbuzları ve kanunda )'il• 

.ıılı ve5ikaJarla birlikte komisyonda bulunmaları ilin olunur. (10610-9597) 5653 

Sığır eti alınacak Keçi boynuzu alınacak 
Çanakkale liarnu.on Sıı. Al. Kom. Balıkt:.'>ll' As. sa. Al. Ko . .dan. 

da•.ı : Beher kilosuna 40 kuruş fı)'1t ıahmın 
38000 kilo ı;ığır ctı alınacaktır. Pa- edilc:n 250 ıon yemlik .keçi bornuzu pa· 

zarh«ı 19. 11. 9'2 pcr eıııhe guntı ı;a. zarlıkla aluıacalmr. Paı.arlıjiı lO·l l-942 
al 12 de Çanakkale g rnızon Sa. \1. cuma gunu saat 15 te Ko. da >-aınlacak • 
Kom. da yapılacaktır. Muhammen he-
ddl 38.000 lira kati teminatı 11700 tır. Temınau katı)"e ı 12500 lıradır. 250 
llrMlır. Ev~af ve şartları h~.r gll ı ton "cçı boynw:unun hepsÜıe bırden bir 
Kom. da gtırUleblllr. lst .. klilcrın j. teklif çıkrnaz\a ~ ton<Wı aşagı olmamak 
hale gUnU korııls)onda buhınmil.lan. uttre muhtclıf talıplcrden de ..ıbılır. 

(19868) S908 lvsa.f ve p.rılannı gonn~ ı~tı)cnlcr her 
ı;un Ankara htanb ıl Lv. Amı.rlilderı ve 

Koyun ve sığır eti alınacak komisyonwnll7.da görc:bılırler. Talıple • 
Kiıtahya As. Pos. 492S Sa. Al. Ko. rin !>elli 5aatıe teminatlarİ}le korni~}onu-

dan: muza muracutları. (9'J54) 59'Jl 
ihtiyaç için 40.000 lciıo 

0

koyun eti ve Zayi evrak 
40.000 kilo ~ığır ..U mevcut cv:;af ve JC-
rak dahilinde kapalı zarf usulu ile ek • Trabzon As. Sa. Al. Kom.elan ı 

Kclkıt topçu alayının 890349 sayı
siltmeye konulmu~ıur. Koyun etinin mu· 1ı bır adet Lv. ayniyat tescllum mıık. 
lıammen btdeli 44.000 lira, muvakkat te- buzu her üç kısmı ve 208500 sayılı 
minaıt 3300 liradır. Sığır etinin muham- sevk muhtırasının renkli kısmı ile 
men bedeli 32.000 lira, muvakkat temina- orta beyaz kısnıı zayi olmu§tur Bu 
tı 24<>0 liradır. Eksiltmelen 28·11-942 iki evrakın bulundugu ve kullanıl • 
cumartesi gÜnÜ koyun eti saat 10.30 da dı ı takelırdc bUkmU olmadığı ill\n 
sığır eri il de )1lpılacaktır. Ko)'Wl eu olunur. (9955) 5990 

prtnamcsİ 220 kuruş ve sıjiır tinin şart Saman alınacak 
namesi 160 kunıs mukabilind Ankara Çanakkale Garnizon Sa. Al. Ko. 
lsuınbul Lv. imirliğ; ve Balı ir Eki dan: 
~ Afyoo ve Kütahya Aı. Sa. Al. Ko 9-ll-942 pazartes günü ihale >a· 
lannda her gÜn ıtörülebilir. Taliplerin pıl n 750 ton samana talip çıkmadı
hazırlıyaakları teklif mekturlarıru ıha ındn.n tekrar 20-11-942 cuma ırtlnU 
le saatinden btr pat evveline kadar Ko saat 15 te pa:ıarlıkla ihale ed }('('('k· 
na vermeleri lhımdır. Bu saatten sonr:ı Ur. Muhammf"Jl bt'de-1 45.000 lira ka· 
verilen teklif mektuplan kahul edilmeı ti tem natı 6700 liradır. atRk ıler n 

ihale gunü Ko. da bulunmıılan. 
Postada olan gecikmeler muteber deiil- <9962) 5993 
dit'. (9817) ~856 

Sığır eti alınacak 
Patates alınacak As. Pos. 760. Sa. Al. Kom.elan ı 

AS. POS. 1936 S. AL K. dıın: Bursa HASKÖY 
lhl*Y~ ıotn ~ mevcut. W· ım.ooo liraık koyun ,,eya sığır ctı 

lfll ve l&l'tlıanı UIYıııun olarak 87800 kilo 21-11-1942 cumartcsı günü saat 11 
pa.tate& 9-11-942 tanlı n«-tcı dcıDl.tmeyc de Halıcıoğlu 760 Sil. Al. Kom. dara. 
lmıt.eldl lllllıur etma11ıııınem sıuarl*l za.rhkla aaun ahnacaktıc Teminatı 
ihale edllec>el#r. ~il l.8-ll-94:1 '1500 liradır. Etlere e.ıt evsaf ve fart. 
canamlı& &'(l.nü aaa.t 15 ıe Buna'da Top- name her gün Kom.da görülebfllr. 
tıuw lcıom.da >"80ılıı~. Mutuımmen lstcklilcrln belli gUn ve saatte ko • 
l>edeJl 30730 ıwa ve muvıılıir.at tsntna.tı misyona gelmeleri. (9894) 5928 

2305 liradır. Sığır eti alınacak 
llltekIDcrlıı ~ l'(lın ve ııaatte Gelıbolu Me-rkez Sa. Al Ko. d8ll: 

mezkQr kom.da hazır bulmırnnJar. (9939> lht Ytl<: l<;ln Kavakta tesl m şal'· 
15987 tiyle 25 ton sığır eti paızarlıkla satm 

:ılınacakur. Muhamm('n bedeli 3375 
liradır. Evsaf ve şartnamesi Ko. da 
görUlebıltr. Pazarlıkla lhal<'Sl 20-11· 
942 cuma ı;:UnU saat 16 da Ko. da ya
Pıla.<'n.ktır. Tadlplerln mezkOr giln ve 
saatte .kaU t(WJllinaıtlarJyle biri kte 
kom yona müracaıatlan. <9931) 

Odun alınacak 
Adana AS. SA. AL. Kunı da.n: 

500 wn odun kaı>a.lı zıuıt 1111uıl~Mı < k· 
tıJıl~ kıorwlm~. Mutıtımrnm bede 
14 20 .000 lık'a llk tAllnıl.n.ıı.t. U500 l.tnıdıır. 

1ha.lıeıll. 4-12·942 ırünü 111141 ll dıOO r. t:v
aat ve eartnarneaı herırün Kooı dl\ ~ 
rillıebll.tr. l&t.ckWertn art.tınna •'!kaıiltme 

~ unun olmak ~ıe hazır· 
lıya.caldan teklif zadlannı lha.Jc 811.a· 
Unden behemahal bir ııaat evv ne ka· 
dar Adana AS. dalreelındeld aatm alma 
komtsyonuna venntt bulurım lan t(lzu. 
mu IM.n olunur. (9936) !1983 

Saman alınacak 
Eskiochir As. Sa. Al. Kom elan : 

5981 

MAARİF VEKlLLİÔİ 

Atölye inşaatı 
Maarif veıwuı~'INlen-
ı Kapalı. zıı.ı mu.Ubie yapı an ftc· 

ıriltnıe&mdc ı.t.ekU çıJanıamlUJl dıOlaıYıeb'
ıe. 2490 aa.yw kanunun 40 111C1 me.dıde· 

at h.üikmı(1ne ııore pe28.l'.lıklll 1h.aJıNll • 
ne kanır verilen ı . 247 .612 Jılra < 25 > ıw 
nae ıoe.u bede stvu Bölae Sanat O
kulu m m.ngoz atöb'e&I blnMll 11*1 ı ı 
Pazarhklıa talılbllı.! ihale edüeool<Ur. 

2 Pazarlıkla il lcod 24 ıı. 1942 
ıwWJ ırünU saat .15 te AnJcara'da Vt'lrtl· 
IM!: lhaJt.ı Komlııı.Yonunda yapıla()llktır. 

S Bu tnea&t ~ Kl7AımlU oJftrı QI· 

Çanicırı As. Pos. 5108 K. lığındaa : kuruştur. Ketifrıame mukavele grojw 
5103 hayvanatı ihtiyaa için 200 ton hususi ve fenni Jllltnune alkerlik tube i 
an ıle 300 ton kunı ot kapalı zarf riyaseıinde görükbilir. istekli olaolu bu 
lu ile eknltmeyc konulaıuıtur. Sama· ite girmek üzere alaca:klan ehliyet vni · 

Ordu hayvanatı ihtiyacı ıc;ın 400 
ton tel balyalı dUğen samanı pazar
lıkla evsaf ve prtları ıkı.hılinde sa
tın alınacaktır. Pazarlığı lll-11-1942 
perıembc gunU saat 10 da Eskı ehır 
Lv. Amirliği Sa. Al. Kom.de yapı. 
lacaktır. Evsaf ve ıartıarı her gUn 
mesai zamanlarında ııörülur. 50 ton. 
dan aptı olmamak•üıerc istiycnlere 
parcala.r halinde de verilebilir. la -
tcklilerln belli gün ve aaatte temi -
natlariyle Kom.na müracaatları 

m«tt.o ve demir VdclllilM'e wm.1n ed c· 
cda.lır. 

4 - Bu ~ta alt ı>roJe ve aartııa· 
meleT, Veki tik )'1lPI iıtleı! müdU Oılün· 
den (12) lira 88 kurut mukabilinde a· 
lınal>Wr. ilk temınau 1800 lmı ve kuru otun kası için ihalederı bir hafta evvel vill.,e- (9937) 5986 

Odun alınacak 
t~inan '">SO lıradır EkMltme te istida ile muracaaı edeceklerdir. Ek

l t.C).42 cumaneıı gunu tut 10 da Çan- siltmeyc iıtirak için ehliyet YHikası ile 
A5 Po ~IOR K lıjiı Sa. Al. Ko. da ticarec odası Yesikuını ve muvakkac te- Ulllk Aa. sa. Al. Krım dan: 
lıcaknr. Eksıltınrye girmek unyen . minatı yaurdtiınıı dıUr olan maldımu İlltl)'aç lı()ln kcrn~nda mevcut ev-

249() sa.yılı kanunun bukumleri da· teklif zarilaruu ihale saaıtinderı bW .... al ve tartnamenıe u:rvun olarak Pil· 
.ınde hazırlıyacalclan mekturlannı evvel Jromi~yon reİ•litine makbuz muka· aarlııkla 2<t90 ayı!I kanunun 46 med· 
lıme saatinden en geç bir saat evvel bilinde ve lcri Ulıı olunqı. dmılrUn M. Fık:ra5ma tevnıcan 1000 ton 
nı v.enncleri. (9777) 5830 (9778) 5829 odun •tın almacaktJr. Puar1* 18. lL 

Sıg~ ır veya koyun eti Sıgv ır eti alınacak tG ırUnU 811.at 15 ı.e Kom da .Yaı>ılaı· k. 
tir. (9953) 6992 

alınacak Çanakkale Gamizon Sa. AI. Ko. dıın: T h ·ı hl" • 1 · 
Siirt Sa Al Ko dan: lhıi>-aç için 45000 kilo sıjır eci alı· a mı Ve ta ıye iŞ en 
t Yaı; ıc n 30 ton sı ır veya koyun r.acakur. Pazarlıjı 19·11·9"2 perfembe Gellbolu Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
kapalı zarf usulU lle ek811tmeye guniı sut 11.30 da Ko. da yapılacaktır. C..eMbolu limanına aıelece.k veya 

nuırnustur. Koyun etin n tahmin Muhammen bedeli 4S.OOO lira. kad temi· Gelibolu limanından sevked lecek 
t'lı 18 bin lira olup ilk tem natı n.att 6750 lindır. EYSaf wı tudan her 12.000 ton miktarındaki cubuk demlt 
liradır Sıitır t nln ta.hmın bedeli gÜn Ko. da görülebilir. llhlklileria iha· keremle tomruk, balyalı kuru ot ve 

1 ra olup ilk teminatı 1012 lira saman döküm enak mevzuatlı erzak 
uru tur Mllnftk ı 25-11-942 le gunu komisyoada bulunmalan. De odun kömlli' ve aaıtr bHcu\nıe ee-

&rnba ırUnıı t. 15 te Ko. da ya· (9870) '911 yarun Gelibolu iskelesine gelecek va-
acaktır lst ki ı r n bu saat en az Sığır eti alınacak pur veya motorlardan tahl ye veya 
sa t evvel t ki f m ktuplannı Ko veeaılte tatımU ve ambara kadar nak· 
Vf'rnıis olm lan IAzım<lır. Şartna· Trabzon A.a. Sa. Al. Kom. elan llyeel ıımı&rblda eksiltmeye konul· 
V(' evs f Anknra I tanbul Lv. Kaı>alı zart •ı.WU lle elcmltmcWıe muttur. Muhtelif mevadda aöre he-
ri klt>rtnde D yarbakır ..ıın Al tallı> cıkmadıtmdan pllZ&J'lıklıa 180 ton sap edilen vasatı muhammen fiyat 
da ve komisyonumuzda goriile· aıtır eu aatın alınacaktır. Mutuunmerı 32400 Hra OIUi> katı teminatı 4800 li· 

r. <96S6> 5701 l>edeH 108.000 *'8 tik terMnatı 630 11- redır. Sartnameeı Ko. da aöriilebllj.r 

M k. • J İhale 23-11-942 pazartesi •UnU saht 
a ınıst a ınacak rad r. Evsaf kolordunun bütün samı • 16 da Ko. da yapılacakUr. T Mple -

t a Genel Komutanııtın· zonla.ruıda vaıGr Puarhtı 27· 11· IM2 rln mezkQr cOn ve saatte katı temi· 
An ra 

Kornu k 1> Mldert lhUyacı ıoın 
• 100 Hra ücret.M 1 elektrik ve mo
ma ktnı.tı alınacaktır. lmt.ıtıan :vaı>ı· 

ve bu lmUhanı ka:zananlal' ctiter 
nunı vuınan ha z llltok ıerı araııın
n llfoC ~Ur Alınacak olanlıarm en 
tı orta mrir&ep m<>Zunu olmıı.Jan 
tır <Sanat okulunde.n mezunlar 

edl ) t.ı.f'k f"lin 30 11 942 
ak"'11lına kadAr Arıltara'dll sıtı 

VtttAı.tJ kartıAindA Hava MOdafa 
k. aıtı v. A1*ara ıramt7.cı11 K htı 
lıııllıla1ıan ve " kı De blrWrtt' m 

<il'»). llU 

cuma ırünü aaa.t 10 dadır. ~ nat.lan ve 2490 sayılı kanunun iste
belli ırUn ve aa&tte •bn alma Kom. na dlll veealkle birlikte Ko . .na milra· 
müracaat.lan. <119M> 11988 caatlan. <9935> 5981 

Koyun eti alınacak Nakliylt yaptırılacak 
Kanı Ası. Sa. Al. Ko. dan: Amuoıa. A. s.. Al. Kom dan : 
20 ton koyun eti kapalı zarf usu- Beher taı~ 75 aaotlm l'l.Y&t tah 

lü ile eks itmeye konulmuttur. tik mın ed8en 3400 ten nakhyatın kll.J)lllı 
teminatı 1800 1 radır. Evut Kolordu zarf elcaUtmeıılne taltp tıkm <'I ında 
evsafı olup 11trtnameaı Ko. da e6ıil· J>&Z&ı1ılrla eıc.uımıest 27 ıı 942 cuma 
lebllit'. Eksiltme ırUnQ 30-11-942 ail· sQnO aaa.t 16 dil Amuı:Ya Sa Al Kom 
oü saat 15,30 da K&Nta komUıyonda da ,.."'lacalctır Mutıamen "81 ıı ~ 
yapılar.Rıktır. İateklllerin mnkQr a1ln l e 
ve .-tten bir uat wveı haırll78· ltra otup * t«n-ı..tı 1912 lira 50 ku-
cakları WkHI m..tctuplan Ye temlnat ruttur. eartnemftll kom1-' n<l ıtır ta 
akQeleriyle hl lkte kom19ynna ..,._ teldllertn beılm ırGrı ve .. ue !I 

...... (llGI) - ..... ..__.... ~). 1116:> 

5 razarı ta ırtn'btJrnek tein. 
a> 13630 tını-6ı~n tbam mu· 

vakt<M. ıemınatnun 2490 8QYllı Jcamm 

hükümleri daJre9lnde venlrnM, 
b) Dl AZ (200000) )lra.bk ~ tn• 

aaabn taahhüt edUdltırıe w taalılıü • 
dıün ita oklutuna dair ~ Jl()6temıe-

lıeri. 
c) thllile tarihinden üe S(il'I eovveı 

(TaW aünleııl ha~) Natıa Vflld ttn· 
cterı ahnmıe etıWıyet vesıaca-ım ibraz 
<'dllmest. 

d) 1942 lll!fK'fdne att ııe'tlrot Odruıın· 
dan veıdka aılınnue oıım- eertur (29801 

5005 

Sallhk &gani f ahyilleri 
100 kadar Ergani tahvili top. 
n veya perakende olarak ııa

t ılacaktır. 

Müracaat: Tllrlı: Maarif Ce
miyetinde F. An Telefon.ı 2816 

Satahk ev 
Balıcell Evlerde kaloriferli ııca k sıı 

t lsatlı demir eamd!Anlı tekton u pcın· 
be tlPlerdm ~ OO.ıru1a. Arzu edenler 
dertıal ıröreb!Mr. l!lm1Ak1$ Gökeek. Tel 
19Cl3 lltlAt :xı den 80lll'& 3307 'le S333 

2898 

... ,.,, ........................... , .. - -- -§ Satıhk arsa § - -= Yenltehlr Sıhhat Velı:Aletl = 
: nında ~ -.ha lctnde 278 m~t : 
: relik panelleınmlt aı. ınue YA.n : - -=~mQraeul. = - -.,. ..................... , ......... ,. 

Koyun veya sığır eti 

alınacak 
M. M V. İstanbul 1 No 1ı Sa. Al. 

KomtByonunclan : 
Beher kılosu 153 kuruştan 50 ton 

koyun eti veya hrhcr kılosu 125 ku
ru tan SO ton sığır eti ve beher ki • 
lo u 11 kuru tan 50 ton kcçı ctl 
pazarlık! satın alınacaktır İhalı si 
20·11-1942 cuma gtlnU saat 15 tc 
Tophane'elc Kom.ela yapılacaktır. 
Teminatı 25450 liraelır. Talıplcrln 
~lll vakılte Kom.na gclmelcrı 

MiLLi MÜDAFAA V . 

Pencere tamiratı 
M. M. V. den: 
Anka.ra'da bulunan b r b rlık ba· 

rakalarına a t ko uş ı:ıenccrı>leıi bil· 
tün mal eme dah 1 yağ ı boya ı.ı 
PCl'Vll7.dan pc-rvaza ölçülerek ) rine 
takıla aktır. 1 c man 50 m tre ka· 
relik olup k II hedelı 920 lira \e ka· 
ti tcmlnaıı 138 1 rndır. 

Pazarlık surcU)l<> hal 19-11-942 
günü saat 10 da M M V. 4 No. lı 
Sn. Al . Ko. d yn aktır. Keşfi 
her gün kom yonda rüleh r İs· 
teki erin be-ili Un ve saatte kaU te
min tlarıyle b rl kte komisyonda hu· 
lunmalan. <9837> 5916 

İpliği verilmek şartiyle 
çorap yaptırılacak 

M. M. V. derı 
Beher çift ne- 20 Kr. yapma UcreU 

tahm n edilen 50.000 clft pllk çorap 
(ipi 1 ciheti skerl)e tarafından ve· 
rilm k suret ay c- z r ın > nptınla· 
en.kur. PE17.arlık ıı-n-942 umarl 
gunü t 1l de Ankara da M M V 
3 No. s tın alnı. konusyonund ya· 
pılacaktır. Sartnamesı h<'r Un ko • 
m yonda g rüleb lır. Muhamm<'n 
b('CI ı 10.000 lım olup kati t('mln lı 
1500 liradır. 1 tek 1 erın belli n ve 
sn:: tte komisyonda bulunma arı 

(!)897) 5925 

Patates alınacak 
M. M V. l No. Sa Al. Ko dan • 
1 - 300 ıon patatesın kapalı 1.arfla 

ck•iltme•İ 23-11-942 gunu •aat l'S te An
kara Lv. anıırlıgı bin~uıda M. M. V. 1 
No. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli ıowoo lira 
olup ilk reminaıı 6'500 liradır. 

3 Şa.rtnariıcsi her gun komi6yonda 
gomlehihr. 

4 - isteklilerin belli giin ve saatte 
kanuni vesikalariyle ihale saaıind~ bir 
saat evvel td<lıf mektuplarını komisyo-
na vermeleri. (9554) 5643 

Elektrikçi alınacak 
M. M V. den : 
M M. Veki'cu ıtın elektrikçi alına 

cakıır lstcklılerın 20-11-942 ıarıhıne ka 
.:!ar M. M. Vekilcu Daırc MüdürluAune 

a;cıda )U.ılı ve$aikle birlıkte muracaat 
ları alln olunur. 

ı - Nüfus huvi}et cuzdaru 
2 - Askrrlikle ılgilı olmamaık, 
3 - Bonse.rvıs, 
4 - J)ogruluk kUıdı, 
'S - Sıhhar kağıdı, 
6 - Atı kıigıdı, 
7 - Fen ve sanana imtihan yapılacak 
ımıitıan neııcesine gore ucret tah ı~ 
8 - Ücret miktarı 52 ili 75 liradır 

(9693) 5722 

Kükürt alınacak 
MM V n: 
Pazıııı.r1 5 ıon küktlırt ..un aı--

cakbr H tahmin edl!En bedel 
258.5 nra 30 Jrunııt oıuı> JcAU tooıinat.ı 
387 )lra 80 kuruet:ur. lh 17-11-&42 
Mil ırQnO t 11 dOO Şf\rtrulmeııt her· 
g()n konıd!ıyonda ııör(tkıb lat.f'!k:ltıertll 

kati u-mtnıı le btri!IGte M M. Ve
kAletl 5 numara SA AL. KO. Nl il 

melori ll\zmıdır. (99'.l2) 5976 

Saraç ipliği alınacak 
M. M. V. dl'n: 
orou 1tıttyıı.cı ~n dört taııtıı 10 t.-.ı 

ıııı.rac ısı 111#1 sa1.ın a~ma l'llktır. V t>nnek 
!BUy(>nler.Jn nUımunc ve '8111annı h vı 

teki n~ M M v. Haıtllıye da - ne 
blldlırmclert. (99AA) 597& 

Sebze alınacak 
M .M V. l. No. 

dan 
AeatıdR.kt ) RZl zıebzelcrlrı 

zarfla e. esi l · 12 942 ııali ırOnU ıııuıt 
15 00 da ~ M M. V latanbul 
l No ki SA AL Kan.da yapılllcaktır. 

Tile temkıatı 1663 »ra 75 ~ Ta· 
tııı>lerm kanuni v larb'le tPk rn8:· 
tupl nnı lha" aattndtın bk' ııııa.t eYVt>I 
komlll)'Olla vonne (9930) 

C'lruıi K to 
?fM)lln k 9000 

9000 
90011 
3000 

1!5000 
l~ 

598() 

S4 

Laboratuvar malzemesi 

alınacak 
M M. Vekilctındcn ı 
Pazarlıkla komı yoııda mevcut 

listesınc gore 56 kalem laboratuvar 
malzemesi satın alınacaktır. Hepaı
ne tahının edilen bedel 298 lira olup 
kati temınatı 44 lira 70 kuruştur. 1-
halcsı 20-11-1942 cuma eUııU saat 
15.30 dadır. Şartnamesi ve lıstcsi her 
gün komı yonda görnleb\lir. İetek -
lilcrln kati tem.inatlarıylc bırlıkte 
muayyen gün ve saatte M M.VckA. • 
lcti V. nurmı.ralı satın alma komis
yonuna müracaatları. (9909) 5978 

Kömür nakliyatı 
M. M. V. den: 
Harp Akademisi Jcalorller dairesi

ne 250 metre meeafede bulunan 150 
ton kok kömürü 19-11·942 IX'J1<'rnbe 
unu saat 10 da pazarlıkla nakletti· 

rilec tir. 
Bu ı yapmak istfyenlerln tt>kl f 

00 rl fiyatl ra ırore hesap ede
et>kleri kati temlnatlari>le birlikte 
pazarı k ün ve saatinde M. M. V. 
2 No. h Sa. Al. Komlllyonuna aelme-
erl (9916) 59T1 

Emtitüler 

Memur alınacak 
Yübek ZiraM EnıiUttı.il. Rektörltl • 

aundcn : 
Kurwnumuzda ~ık bulunan 20 llra 

m~lı ve 40, 60, 70 ve 75 Ura ücretli 
mE111\ll'l)'etler !.cin YUkseic mektebe de
vam ecmwen, balen aakerlllcle a.IAkuı 

olrnıyan llae ve orta mektep mt>runlarb'· 
le bu maaı ve Ucretı aımata OlıtaltaJc 

olanlu anunnda 16 :ıı 942 pazarUıl 
ailntl müaabaka imtihanı y p lıı.eııkt ... 

llteklllerln evraklıı.r yle birlikte mü 
aU&n t An olunur. 

'ITH). 

Mahkemeler 

Teblig 
Anıknnl AB <ı ' ,ı ~ 

reısuıı c1ıfn. 

Anlaı.rn DetlEnlıtırlığı eldıM A Y\lkal 

Ulltı Sav t rafından la Bftm<aAı 

ve Sinema 11 Llmtıtet ste,. 
tarar ndl\n alınan alnema pıı! 

llln IJOOe..llne kanı verimil omn 17·9·942 
t.ar9ı ve D L. 8eC"Vl8lrlden l 6413249/10193 
Nü.kı ve 232:\ Tilt1< tınuııını mühtevi oe
klrı mü vcldd:l df'rterd&rl.ıık ldal"l'8bı C(? 

za)'I! roilml9 oldlııtwıOOn ı.ıt>U ~ 45 

ırün lctnOO rnalıkernc.ve ibrazı lüzumu 
ve lbmz C'dllmcdlrrl tsıkdtrde bu mUMet 
hitamında aenedlon tptaıaıe kBrıı.r veril· 
~ talep e<Hlm1e v 1ct tftlep tJmret ka· 
nuntıfl 638 lnct maddt's!ne uyııun ııörlll· 
ml"kle k~Y'Ctln OÇ('r CIE-fa Ankara'da 
RC8rn1 G te ve Ulus ırnze.U>s lıe 11An e 
<lllmffllne kanır verilmlt oldutuııMn 

mllhkt'mt' karan da.lrmtnde ~ 
lAn o unu <9940 ı 5941 

Mahkumiyet kararı 
-"'"'"""' M. l ımı ıgındcrı 
Mooık ııeJ> ~ u.ın fahi is'ıııla 

samusak saıımak ve t~ anıctmek ~ure 
tıyle MiUI Konıf'.ma Jli.arıurnır.a a -kın 
harekcueıı ,.,;lu Çuh k • ;al.-ıasında ~ · 
}ar satıcı Mu tafao o •I 16 D. hı Sa ih 
Hen lı 1 ında Çuhuk Aslı ye ccu matı 
kem fide )'llpılan dun>ŞmA neticesinde· 

uç r..ıı.tm ıcöruldüifünden milli korunma 
kam. unun 32, -;9.3 v..- T. C. Kanumı • 
mın 76 met maddc-Jeri mud!ıince on !in 
ağır rtar.ı ına ylc mahkiımiyeıine ve on 
don 111 1icarett~n mcn'ine annısaltn 
muu~ hükmun k~i btiyc( eni
Sinde ılinına muıt-dair 18 9·1942 tarih 
ve 10\ 'lı karann kaaleşıiği ilan ol~ 
nur (Q? 1 1 ~966 

Mah urniyet karan 

-!f-

ADLiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Aelll)'c Vckilct nık-n : 
Vck lct a re crındc açık o aa 

mnhtelıf m a ve ucrelli vazıfclere 
m lsabak im ıhanı lir mem ır alı • 
nacaktır. 

İmtjha 24 11-1942 salı gUnU -.t 
15 tc ' pı c K ve elaktilo h 1 n er 
tercih edile c tir 

Mcmuri k ununun 4 Ml madde
sindeki vasıf c artları ha z olan
ların evr kı mUsb •ele 'ylc bir kte 
zat iolcrı umum mlıcl r llttine mU.. 
racaat etmeleri 11An olunur 5994 

P. T. ve Telefon llmum Md. 

Pelerin diktirilecek 

P. T. T. Umumi Müdürlüiünden 
M iJ.taOdemın için ırlık, l«>ııça, d i

me ve buna mumasıl diitım mııhıcmcsi 
lllU(eahhide aıt olmak ve luımqı ıdarec:e 
vttılmd.; uzere "(.000 • tane pelerin ka • 
r>al• zarf wıuli)'le eksiltmeye ~ 
tur. 

Mı.ıhıımrnM bedelı (12600) lın oa. 
muvakkat cemınatı (92'5) li.rııdır. 

ihale 2\ xı. 942 ıarihı~ tC$adül .. 
deo J>31.an~ gunu saat 16 da Ankara • 
da P. T. T. llfmKilİ müdürlük bırta$lnda 
muı~ıl alım ve 5Mım 1"ımi )'(-.oda 
yapılal'&lmr 

Buna au ,ar~Jer her gun Anka. 
ra'da P. T. T. Levnım Müdürlüğüodea 
lstanbui'&t Yeni Valde hanında P.TT. 
Umumi Depo Aynıy.ıt MuhMıpliğiod• 
bedelsı7 olarak alınabılir 

(96461 5711 

Muvazzaf askerlik icin 

dairelerinden ayrılan 

P.T.T. memurlarına 
Ankanl P T T. M ıdilrl ğtlnden: 
Muvauaf a kcr ık hı7.mc ı a 

n hareketten wc- için lı aredcn ayrılan Vt' !ı i hızm t.. 
un Kızı~ kö - lerınl ikmal cı m P.T T. mcmurl n, 

Haaıın mUracaatlan halinde derhal tav7Jf 
ceza eelılcceklcrınelcn Vı Ayet PTT. MU. 

yapılan dwruııma neU· 1 elUr!Ukl~rlnc ve Umumi MU tur! te 
mııracaat eylcmclcrı !uz.umu ıli olu-

SUç ııa it ııör!Udtltünden Mııııt Kn • nur. (994..'I) 6971 

rurmıa Kanununun 41RO sayılı kanunla 
oo~ sı a ve T c. laı.nununwı 1 Devlet Hava Yollan 

181 mUcM-ı<:e bet 1m'a RO 

<'t"?.UlıY1e mahkQrnb'et 

ile! hlr rıana tnretten mftl"tne Uç Jcıtlo 

yaıt 1-'e ol n 660 ku~ ~ 
lllrM.' hüküm kftlb lal tl)'et f"tıtltlndıe 

n ıut m tM ~ 26 6 942 U.rttı ve 84 154 
kanu-ın kn ettitt llAn orunur. 

(9910\ !5967 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 

mı yonana 

Kazalar 

Proje tanzimi 
led y Reis tinden: 

Kilis &ehrlne getirilecek Narlıca 
suyunu.n laale ve t.eYz1 projelerinin 
tanzın l4i ne çıkan taliplerin teklU 
mektup arı kanuna uygı.ın olmadı· 
ğında.n yeniden kapalı 7.8.rl usulıyle 

rnunakasaya konulmuştur. 
Keıı! bedeli 4500 Ura ve muvak· 

kaıt teminat 337,5 liradır. lhıaıe 23-11· 
94 2 pazart<'fli ali.n il saat ıs te Kiliıl 
&>ledıyes nde yapılacakur. 

Bu işe t mukavele eartnarne 
proje en Ankara da Dah.tMye Ve
kAlet B led yeler İmar heyet 
fen ııef n<I n parasız olarak al111a· 
b lr. Tallplerirı teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanun hükllm eri datıWn· 
de hale günü saat 14 de kadar Ki· 
l Be ed :v~ ma.kbuz mukabilinde 
tesl m eylemeleri ~A.n olunur. 

00606-9600> 5861 

Bekçi ahnacak 
Çankaya Kaymakamhtından: 
Kazamıza 551ira UcreUı lOadet mu.. 

nhal brkçilık vardır. Kanunı •artları 
haiz olan ısteklilerin Kaymakamlıi'a 
mUraca&tları ilin olunur. 

(9792) 5'192 

Muhasip ve tahsildar 

alınacak 
Çankaya kaymakamlığından: 

Çankaya Kaymakamlıj"ında 100 
lira ucretlı bekı;t tcekıl tı muhaaip • 
lığı ve 75 lira Ucreth bir bekci tah· 
sllılıırhA'ı mUn halrlir. 
Memurın kanununelakt ~enı.iti ha. 

hı. lslrklılerln 1apılaCllk lmtlhanfl 
tıtırak etmek üzere 16-11.1942 ı>azar_ 
test gUnU saat 14 te kaymakamlıta 
mUracaaUarı ilin olunur. 

(9877) ~939 

Devlet Orman l,letmeai 

Çam ve köknar tomruğu 
satılacak 

Dtııvlt't OrmM! !etmeleri KaT&bllk 
Revır Am ııl ıtlndeon: 

1 Karabük Dewvlet orman iılet-
m<>si rev r lmirl tine bağlı Yemhan 
bö <'Si ı-mva.lind n olup Me7.gt> er 
deposunda ıstifte m~ut 1330 adedt' 
muad ı 316 metre rnlkAp 484 d ıtl4't· 
te m Ap cam ve 1740 adede muad 1 
386 m tre m lp 809 de8 metre mi • 
kAp köknar tomruk an a('lk artırma 
suretiyle s tışa ç kanlmıstır. 

2 Acık artırma 20-11-942 tari-
h1ne :ıwtlıyan cuma ırünıı saat 14 te 
Karabük Devlet orman 141etmesı re
vir tumr ği binasında toplanacak o
lan ıkomısyon huzurunda icra edile
cektLr. 

3 - ltbu cam tomnıklannm be • 
her metre miklbırun muhammen be
del 30 liradan ve köknar tomrukla· 
nnın beher metre mtkAbının muham
me'll bedeli 28 llradan olup teminat 

k<:f'Si yiWle 7,5 ~uruo M!sabiyle tu
tan 1525 ip- dır. 

4 Bu fe ait açık artırma IAJ't· 
nameeı Ankara'da orman umum mil
dürlülll le Zonıruldak <:evfrıre mil • 
dllrlUl'Qnde ve KaraıbQk revir Amtrll· 

l 
e eorült'bll r. 

5 - lsteJtJ:ilerin lhıl'le sQnOncl& te
minllıt ~ tmH1cW N'Ylr im 

maı...t -.....n ltzwau --. . 

Yüksek miil)endis ve tels~ 
başmakinisti alınacak 

sureU. 
Askerl.Wnl ya-pt.ıtına dair 

Dotru uk klıA'ıdı. 

Ankara Vi.liliii 

Dolap yaptınlıacak 
Ankar& Villlltinden : 
1) Hususi Muhasebe MUdUrlUttl 

muhasebe kal,.mlndc 1apunlacak 
sabıt dolap Işı 30-11-19f2 puartaıi 
günü saat 15 te Vilayet Daimi En -
cümenıncle ıhale eelllmek üzer• açllE 
ckailtmey,. konulmuştur. 

2) Ketıf be~ll 1530 lıra ve ma. 
vakkaı teminatı IH lıra 75 kurq • 
tur. 

3} İstcklılerin muvtı.kka temintıt 
mektubu veya makbuzu T are O.. 
dası veslkaııtyle ve bu i e gıreb 
ccklerıne < alr Nafıa Mu Ur ea 
alacakları vcsıka ılc aözU geçen güa 
ve saah~ daimi cn<~Ume c arclmelerL 
Bu ışc aıt keş t ve şartnamcyı 
mek lstıyen erin ~e elalml en mPD 
kalemınc mUl"IM"aatları. (9928) ll8GI 

BUGÜN--. 

Ulus sinemasında 
BUyUk aıık rollerioın ideal 

ve cısı~ yıldızlan 
R E B E K A 

-vc-
Vaterlo Köprüsü 

tllmlerınln unutulmaz aıJı 
kahramanları 

Laurence Olivier 
-ve---
Vivien Leigh 

tarafından bilytlk b r kudretle 
ynrat.ılan 

İSTi RAP 
GECESİ 

Eml!al8iz qk ve lstırııt> filmini 
TAKDİM EDER 

-(Ayrıca)-

Motosiklet Kırallan 
( Sc:iaNılar )-

14 30 • 16 30 - 18 30 ve 21 ele 

10 • 12 Ucuz Matı eleri .. 

MEMNUME 
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Serbest dersler programı 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanhğ111dan: 

Ankara Üniversıu:ıi Dil ve Tarih ·Coğrafya Fakultesi.nde K'rbcşı der !ere 16. :Xl. 1942 pazartesi gunü batlaoecalı· 
• · Bu derslere herkes geJebılir. 

Kıt dewni denleri y.wlı gün ve tarihlerde saac 18 de verilecektir. Yaz ders resi serbesı dersleri programı ayrıca i11n 
edilecektir. 

Ankara Onivcrsiresi Dil ve Tarih ·Coğrafya Fakül«csinde 1?42 • 1943 kış i1Cf.11e5triııde verilecek ~ der$1er 
pro~. Bu dersler g&teriJea ıarilılerde Fakülte Konferans saloowıda $Ut 18 öe ba,lar. Bu der)lere he~cs gclebmr. 

KonferuMJCt tarihi Konferamı veren Konferan..;ın konusu. 
16.XI .1942 Pazanesi Prof. 1. H. Baltacıoğlu Pedagoıinın geı;mi~i; Bu>ük pedagokla· 

18.XI. 1942 C.,.,.ımtı. 
·ao. XI.1942 C-
23.XI. 1942 Po.artai 
25.Xl.1942 Car...m-
27.Xl.1942 Cuma 

30.Xl.19"2 Pazatte91i 
2.xn . 1942 Çar,..m. 
-'.XIl.1942 U-

7.XIl.1942 Puanei 
, .Xll.1942 Çarpmlw. 
11.Xll.19'2 u-

14.XIl.1942 Pazartesi 
16.Xfi .1942 Çarşamt. 
23.Xll.1942 Çar,amb& 
2~.Xll . 1942 Cuma 
28.Xll.1942 PazarWıti 

3ın.Xn.1942 Çar,ıamba 
.u 1943 Pazartesi 

ıu. 1943 Çartamb& 
1.1.1943 Cuma 
11.1.1943 Pazarı~ 

13.1.1943 Çarşanft 
15.1.19'43 Cuma 
20. l .19'43 Çar~amba 
22.1.19'43 Cuma 
25. l . 1943 Paurı.e~f 

27.1.19'43 Çarpmba 
( 97.H) 5780 

Dr. Laech 
Profcosr Larombe 
P roEnoc Ruben 
Doçent Salfet Korkut 
Proiesor Caınborde 

Doçent A. N. Kurat 
Profesor Lacombe 
Prof. 1. H. Balıacıoğlu 

Profesör Ruhen 
Doçent Saffet Korkut 
Profesör Camborde 

Doçent A. N. Kurat 
Profesor Lacombe 
Profesör Ruhen 
Prof. i. H. Balıarıojlu 
Doı;cnt A. N. Kurat 

Doçent Saffet Korkut 
Profesor Catnborde 

P rofemr Ruhen 
Profesor Laromhe 
Doçent A. N. Kurat 

Pmf. f. H. BaltaC'ıoğlu 
Pmflllior Camlıorde 
Doçent Saffet Korkut 
Profcwr I aconıbc 
ProfC'.'lor Camborde 

Prof. f. H. Baltacıoğhı 

rın en onemli bulutları. 

lngiliz oğreum '" eğitimtnin amaçları 
Zaman 
Hinı '-e Yunan dramı 
lngıliz cdcbiraıında epik eserler 
Yuzyıllar boyunca Fransız edd>İ>ııtı: 
1) Orta çağ: Chaıuons de gesıe'lerden 
F. Villon'a kadar. 
En eı.ki 1'ürk·İ~ıa,. nıünasebetine dair 
Ta rıh 
Pedagojinin bug\inü; bugünkü f'C<fago • 
ji eğlimlui. 
Ko) ve Şehir 
l nE:il)iz cdebi>-atıiıda epik e$Crler. 
Yuz)ıUar bo)unca han ız edebiyatı 

2> Framız cdebi>-atında rone)al)s: Rahe· 
lai\'tcn M. Reginer'e kadar. 
Şarki Avrupa da Hazar Hikimi)l'ti 
llurri)-et 
Hint \c Yunan mcıafiziji. 
Pedagojinin geleceği, baıı sezi,ler. 
Malaıgin mC}dan muharebesinin ıa • 
rihtcki rohı. 
l ngiliz ed~bi)'lltında epik esef'ler. 
Yu7.)ıllar boyunca Fransız edehi)'lltı 
Kla i izm: XVJ. I.oui ve fifozoflar 
)'UZ) ılı, 

Budismin ka)'tlağı ve mahi)etİ. 
Bilim 
Altın Ordu'nıtn Osmanlı Devleti ile mü· 
nuebctinc dair. 
"içtimai .Mektep" pren.~iplcri. 
Framız romantizmi ve denmı. 
fnı.:iliz ct"'o hİ)ıttında ekip eserler. 
Bıl ·elik (llikmcı) 
Cağdaş d"'ir: Naturalizm ve ~bolimı· 
den son uman edelıi)atına kadar. 
T urlc terbİye-;i ve Türk pedagoji~inin 
kaynakları 

Kasiyer aranıyor 

u ı; u s 

1 
Vilayetler Ahşap köprii inşaatı 

--------------- Manlıla Na1ı Müdür~ : 

Y 1 
AkAlsa.r • Kırkaı'ta.ç )'()MI 4+J85 ldlo-

0 tamiri nwln'llındc 6x600 ınd.ce a.çıklıı'tında ah· 
• \ '"" M€ıdo.r ~ kuıaatma alıt ltAn 

h.ıuır ileıcdı) e ueı;;ııgınuen: ı>roJeat. .• 
ı - Şiıkrü Se.racoğlu bulvıı.rıııın, l - ltıa.leısı 30-l.1·1942 tarihi.ilde ya • 

lsmetpaşa bulvarı ile Kazım Dırık ı>ılmıı.k üzere elaıltune.re konul31ı Ma • 
cadılesı arasındaki kısmının ve N c· nllla vllll.)etl Akh1-r - Kırtcailac: )'Olu • 
catı bey caddesınln, Gazi ıve İsmet- nun 4Xl80 inci kll«nctreslndc ynpı • 
p.'.l§a lıul ıvarlan arasındakı kısmının lnl'ak 6 x GOO Hk nheap Medar koprüı;ıü· 
par.l<e taşlariyle yenıden yapılması nUn ın antıııa me?.kOr gün <i<s ıtmcY\? 
ve Şukru Saracoğlu bulvarının Gazı koıımuetur 
bulvarı ile Kazım Dlrik caıldesl ara. Bu 181 ' h 
sınılaki adi taşlarla doşenmış kısmı. n mu ammenbctlell (12003) H· 
nııı parke taş! riyle esaslı twniri, rn l 35> kurustur. 
F e n lııleri MUdürlUğUncleki keşıf ve 2 - Bu işe ıllt &art.name ve evrak 
jfartnanıesi veçhi le ~ enıden kapalı •Unlıırdır : 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. Keşif A) Eks itme aartnamesl 
bedeli 36088 !ıra 38 ku~. muvak- BJ Mukavele proJeııl 
kat temınatı 2706 lira 60 kunı tur. CJ BnJ,ındırhk 1$ll'ı1 2enel aartname-
İha lesl 23.11.1942 pazartesı günü si. 
saat 16.30 <letlır. 2490 sayılı kanunun E) Şose köpri.iler sarUıaml.'91 
tarifatı ılahilınde hazırlanmış teklıf F) sıısııeı flYat cetvel! 
mektupları ihale günü azami saat G> Metra:ı 
15,30 a kadar EncUnım Riyasetıne J) HOIAsııl kesit. 
verilir. Pnrası arttnnıya çıkarılacak Kl 1sllycnlcr bu 1şe alt Y\lkarı<!a ya. 
arsa beclellyle ödenecektir. 

2 - İsmet kaptan mahallesi 1334, :r.ılı evrak H? proJclcrl Nafıa kaleminde 
1335, 1362, 1363 ve 1370 sayılı so. görcblllrler. 
kaklarda yeniden 2436 metre murab- S - ~~lltm<:> 30-11·1942 tarih ııazar· 
baı kesme taşlarla döşeme yapılmll· tl'SI ırllnll snnt (15) te Manisa JIUkUmet 
eı ve 1360, 1361 sayılı sokaklarda kcmaj!ı blnasında Nafıa dairesinde ka • 
mevcut 1025 met r e muralıbaı ılöşe- palı znrr usuıı.rıe )apılaraktır. 
menin kesme taşlar la esaslı tamiri 4 _ Ekstıtmcı.c ~lrC<'l"klı•r itin <900) 
ve 1362 sayılı sokakta yeniden ıı;o ıım ı22ı kurus muvnk1rnt tem nat ver· 
metre boyıla kanalizasyon yapılması melld r. 

Aıııııtıdakl veslkalıın haiz olup göster· 
metıl ı zundır. 

a) !hah~ en uz taUI günlen harlc 
(S) gün evvel l\fantıın "lllı>etlne mu -
rnca t cderclt lııe glrebllmcft lcln alın • 
mıs chll.ı.ct Vl'S1k sı. 

bJ T ret ve un >1 odası slc 1 \esi • 
kaı;ı b r dl fnd ı d v ete a t (6000) lira· 
lık kbprü ima tı • ıı > >I mu~atrnkı· 
~Nle lıkmal etmls oldu una <lalr \CSlkn. 

WJ'MJ't)" 

Ekmek fiyatlan 
Ankara Val i l iğ inden : 

1 - 16-11-942 saıbahınduı itiba.ren memul' kartla
rmm ağıl' işçiler ıj,çin ( 600 ) gw"amlrk ekmeği (17), bü
yÜkler için ( 300) gramlık ekaıeği (8,50) ve çocuıklat' 
için ( 150) gramhık ekmeği ( 4 ,25 ) kuruştur. 

2 - Ha lk k artlarmm ağtr i!Çiler için (600) gt"am· 
hk derneği (27,50) b üyiiklel' iç.in {300) gramlrk ek
meği ( 13,75) ve çocukla r için ( 150) ,ramlrk ekmeği 
( 7 ) kUl'Uftur. (9973 ) 5969 

5 kalem sebze ah nacak 

Cinsi 
l.nhna 
Pırasa 
lspnıınrk 
Patates 
so~an 

l Y kanda 

Tahmlll edilen 
llk teminatı M ktan 

16.% Lira 10!)()00 Kg. 
2100 112000 
2100 ll2000 
3360 .. 112000 
6461 25 Kr. 35000 .. 

cin& ve nüktan ilk t..oım\nat m rl n yazılı il 
ı. l ı. 9-12 truihlndcn 31. 5. !H3 tarlhmc lmdııT cm a v 

lı 

Tu 
21 

ı:rup MU•IOrlü ıl Saun Alnın Komlsı.onu mtıl"' r<'tb'lc 30. 11. 942 tarih saat 15 
.rollnrna hln:ısında k ımlı zartla .l'tıale oo •'<'<'ktia". 

2 Tal plcl11n tekir me~up nnrıı m<!'?.A<Or atinde ııao.t 14 de kadıal' kılım~ 

v ıımcl<' • 
3 Şıl.rtnnm<'lcr Ammm'ckı Lv. Şb. Md~ tıııtnnhul Aa. Fab Se.. Al. K<ım. 

ve K rrk!kakı G~ Müc:Hirlütü sa Al. Ko. da ııôrUleb lır. (9854) :rr75 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
lzmtt O.: • t.ın .Abna .Kt)f :'O)'()nıumklrı Tahmı:n :ti,..ııt.ı Tvtarı Temtn 

nsı K !osu kurut Lt.m Lira kur .. 
at.atcs 35.000 4-0 • 1400<>) 

Pırasa 40.000 15 6000> 
I-'lhana 12.000 15 1800' 

i!'leri, F en h leri MudllrlUğtindeki 
keşif ve şartnamesi veçhlle kapalı 
eksiltmlye konulmuştur. Keşif beılc-
11 20039 lira 15 kuruş, muvakkat te
minatı 1502 lira 95 kuru tur. İhale-
111 23.11.1942 pazartesi gUnU saat 
16.30 ıladır. 2490 sayılı kanunun ta. 
rifatı dahilinde hezırlanmış teklif 
mektupları ihale gUnlı azami saat 
15 30 a ka<1ar Encümen Riyasetine 
verilir. hrssı mu:ı.ayeıleye çıkarıla
cak arS& mukabllincle öclenecek•lr. 

584-0 5 - TC>kllfler UcUncU mnddctlc >azılı t pan k 30.000 15 4500) 
snatten blr sanı evveline kadar :\lan K. Ro an 40.000 22.5 9000) lnşaat ve tesh;at 

yaptıruacaK 
.Kaela.ınonu 1, .... ,,u .. ,ıuouı u.:Un<kn: 
(385J5) 11.l'a (14, kuruş kL-şıl hl d Ilı 

Kustamonu ıısscı > aı.akhunc ulnw.ının 

clcl<Lrl:k ve sıhhi tcsısaUyle beraber lk

mul tnşaıı.tı onlx..-ş gUn mUdıdctle ve ka· 
palı zarr wıulble yenldoo cltsl lnlc>c 
konutnıuııtur. 

Uıaıcsı 27 sont~rln ıo 12 <.'Umn ııUnU 
ııant (15> te Kıı.6tarnonu Nafıa DnlrC!lln· 
de toplnnacuk kamlıı.ron tarnrından ya· 
pılacaktır. 

Muka\cle, eksiltme, ba>,ndırlık l$1C-

vU yet kon ın<la Narıa dalreR nde ko- Sal1:a 2.000 120 2400> 
llıl: ne makbuz mukabil nd<' - --;oo 2827 50 

1 1 Yukarıda ctne \'C m!ktan yazılı altı im.lem ~in l<aı:ıall zıarr us~ 
mektupların ' <'k ım 30. ııonteşrdl 194:.! p.v..nrtcsl günU ıınat 16 <'il bm!lıte Tenıa.ne K&l>ııııl' 

yazılı ı;a.ıll' ,ı k kcvrı~on blfı.esmık > tıılncn:ktır. 
kadıır g imi$ olması R.rttırmn 'e , kslll· 1 t ııartname ıoo kunırı mırlaıb lmdo" k«n(B,yuntlııın oiın&Mltır. 
mc ve lhnlr kanununa uygun oıarnk ı 3 F tınık edecek la ılcrln bu ır ) erle il na MI 
mUhUr mumu ile ı.r rl' kapatılmıı olmıı· ı 1942 St.'fl• t Uc l"<'t Y~'6 ka nnı ve kanunun t 1B.nzlım edecell". 
sı !Azımdır. . l!!M t..ıc f m<4ct ııtarmı. )-Ukancla yazıb tem t m n 

Postada olnl'ak llf'<'lltmelcr kabul ,, . ıo:Un 'liC at.ten b t evvc.>Mııe kadl\.r komls.Yon 
<!llml'Z (9r>'IG) 5656 (1280) 

Askeri Fabrikalar ..11111111111111111111111 TÜRKİYE 1111111111111111111111 --rl at!ncl eartnam~ı. hususi ve rcnnı sart· 
nanıeleor, kscU hulAsası. proJc ve elek· 
lıiık sıhhi te6lsatına a t 'Umumi ve fenni 

-Koyun ve sığır eti alınacak : Köylü ve İşçi elbiseleri Kınkknle Grup IUd ül!il Salın .\ı· : 

eartname Ue yapı l.alcrl umumi ve rennl mn t<omiB>onımd:ın : : 
eartnamcsı ve buna mllt<'fen1 <llı'ter ev· ı - Tahln n cd ı.-n OO<k• 211 hin il· : 
rak lslb'Clllt'C"I' 9 lira 64 kurwJ muka· rodan ibaret Ql:ın \'C )alnız 11 arun : 
bilinde Kastamonu Nafıa <!1tlresln<k>n ayına mahS\18 omıak Uzerc .ralıı z bir : 
ver1lccek veya posta Ue aı>nd~rtıccekllr. a.yllk koyun ctt olmak üzere dJ{;:cr -

Toptan Satış Yeri : 
MU-1 atö)yelertnde UCUZ, SACLAM DA'H.NIKLJ olııınlC k6y1tt 

w 1eç11« ~yapılmakta olan eıt>llle ve ııaııto ~ ~· ve 
k.aZ&lan k:ıln topte.n v" parakcnde aatıt .rert: :Muvakkat teminat 2801 Ura 64 ku· 200000 Kıı. aııtır ct.1 l. l. 94:i tarihin • -

~tur. <len 31. 5. 913 taıihlıne kadar erata ve- ı -== 
Tıı.llplerlıı tck'llf mektupl.ırını ve <'n rUımclc üzere sntm alınacaktır KASTAMONU az Ylmıl l>ln liralık bu ~ l><'nwr hı yap· 2 - Alln1t.1'110< etler defntoo alınma· : 

tıklarına dair l.brnz edcct!klerl v<'ıt ka yıp lhtlynca g0 re şartnam<.'91 dah 11.nd · : 
uzerıne nihayet ihaleden Ut gUn ev,cıı· a.ırnacnkUr. E Avni Okay ve Şeriki Mustafa Öziş Ticarethanesidir. 
ne kadar letkla Ue vllfl)'Cte mUnıraat c- 3 A ,.,,,.ft •~ •- d .... t ln t 
der-ek ıcom~ondan ehleyet ves\l<ası al. mncı::ıana~":ıı ::::-:. ~;~;n~flr~ ';111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
malan ve bu vesMca ile l><'ralle'r tlcaret 
odıun vealkıunnı ve teminat nuıkbuzla· 
nM teklif mektuplarından ayn ~ l<:e 
zarfa IroıYaraık J)(llltA ı e göndennelcr.I 
~ en (reç Rıaloooo bir saat evveline 
kadar 19bU met<tuplann komtııyOnumu7.a 
aeımıı. bulunmaııı prtt1r. 

Bu mlldd..tten sonra ııele<"elc t~l\f 

mektUt>lan kabl.il ed!lml~~ell:I il n o· 
ltK'IUl'. (9795) l\R.'\9 

Su tesisatı ilaveleri 
yaptırılacak 

Sıvas İskan MlldllrlüğUnden : 
Eksiltmeye konan iş: 
ı - Sarkışla ka7.asımn Gemerek 

na.hlye.stne bağlı Yen cubuk g~f'..n 
köyü su tesisatına yapılat>nk llAveler. 

2 - Ekstltme kapalı zarf usully· 
le<ll r. 

3 - lnşaat keş f bedeli l lrml bin 
üc yüz otuz bir lira 24 kuruştur. 

4 - Bu iş<:> a t proje, k!' fnamP 
ve fonnl &artn?me S1\"8S İıtkAn MU· 
eürlllğUn<tt> görülllr ve iıtten r. 

5 - Mu\'akkat tem natı 1524 llrn 
84 kuruştur. 

6 - thal<:> tarihi \'E' yeri: 23·11·942 
tarih ne rastlıyan pazartPSI ~llnU sa· 
at 14 te sıvas İskan DahX"S"d r. 

7 - tstekUleıin teklif m('ktupln • 
nnı kanunun tnrlflerl datr<os nde 1 • 
hnle zamanından bir snnt evvelint:' 
kadar mRkbuz muka~nınde Sıvas 
tsklln MUdllrlUı!llndP bulunrlunnnln· 
rı 11\zımdır. <9645) 5660 

Orlaklar1mıza 
Ankara Memurlar Koopcn:ı t s 

kelinden: 

Anıkara'da otumn ortnk rımızın kı 

sa btr müddet ~inde hisse num rala 
rb le ev adreslerini bizzat ~ eı;n mck • 
tupm •lrket merkezine b d rmderl 
olunur. 2924 

s - 24 uncu .rıı. 7642 

Imtıyaz sahlbl 
Hasan Reşit TANKUT 

Neşriyat ve Müessese MUdllrQ 
NASlT ULUG 

ULUS Basımevl ANKARA 

.ılKKAT: Gazetemize gônderllen heı 
nC"vl yazılar neşredilsin edilmesin ıe· 
rt verilmez ve kayboluşundan dolayı 

hlcblr mesullyet kabul edllmcz. 

ve ııııat 15 te ;yoııama blınasUlda mili<'· 
eckklı aaUll alıma kıımiı!l)'omı m:ıı1fetlY· 

le Juıııak zarf muılb'le taüblne lba1e- t:· 

Orman emvali satış ilanı 
dllecelotlır. s.r. ObnJsıı 

4 - Tal plei" tddıt! mektup} ınnı M~ !)'\. Adet C'.İ'llSİ nevi 
mezlk11r günde s:ınt 14 de kadar lro • ı ı4<>'l 559 12857 Meşe ttaV«S ıruımül (Mam\ıl M3. hl) 

(Gll)'ri -* M3. lıt) misyona ~nne eııt. S4P 336 11511 Meşe uaven ga)Tİ 
5 - Sart.n.ıınıcler Kınk'lcııle Grup MU· mamw (gövde ha-

dUr!;llı't(I, Sa. Al. Kom. ,.e Ankara ı.v !inde) 
şb Md de lııtnnbul'<!n As. }ıh. Sa. >.I Dem'rk~J:. Orman Böl~ Şefliğinden: 
kamle.Yonı nnda görOloo Ur. 1 - Kı.rldardi vilayetinio 'Demid((ııy bP9I dahillindc hudutları 

Cmst k<»'Ull eti miktarı ~ vn 1 Kır.tradaK ~let ormanında 12857 adet muadili !4o<ı,<;<;9 mamül mette 
Dk temlrıaıtı 40M ııtra tutan 54000 • 0 meşe ı.ravers ve 11 5 11 aıdet muadili 5802,336 JCllYl'İ mamül metre miıklp 

O ns! sııtır eti mffctan 2(ıoııoo ttaveu (g..ivde ~) ( 12) ay içeri~nde onnandıan ı;ıkartlmak uzıere 6. 11. 
tllc tooıinaıtl 12000 lira, tutan ır,oooo rarihtnden itih&ren 15 gün müdıdede kapalı& urf u~iyle artırmt)'& kooulm~tuı 
1 n.. (9853) 5974 1 ı - Attınne 24. 11. 942 wibioe mvsadif salı pjoU saat 16 da Kıddareli 

mao Bölge Şdliı;nde vapılacaıkıu. 
355.000 kilo ekmek ~ _ ı~ 1DM11ül uawnin ınecıre mı1'lbı ı ı lira 45 kunıı ve beher p)ri 

j>işirttirilecek mül metn miklp meee ...-sin (güyde hMiode) 6 ıtra 70 ~ur. 
-' - Mıwakkııc remioılt (4122) lirad.c-. 

Kınkkale Grup MUdUrlilğU Setın 
Alma Komisyonundan : 

1 ) Bedeli tahmin edilen 7100) li
radan ibaret olan .,55 bın kile e • ek 
1-1-1942 tarihın len Sl- 5.1043 tarı • 
hine k ılar ı raıa ı."erilmek lızere pi • 
ııırttirilecektır. 30·11-1942 tarihinde 
saat 15 t e kapalı zarfla ihnle eıllle -
cektir. İhale kapalı zarf usuliyle 
yollama binasında müteşekkil satın 

alma komisyonu mar ifetiyle yapıla.ı • ı 
caktır. 

2 ı Tuliplorin teklif mektuplarını 
me?.kOr gUıııle saat 14 e kaılar ko -
mis> ona verm elc·r l. (9852) rı973 -----
Kavakhderede kirahk e~ 

J \ e U'fl ITU-

·o lıı tl'I<'. 
2922.337 

H. Rllttlmann 
D pi. lnş. Mfih 
inşaat Mnlzem 
T cnrethanesı 

jnhtlyar Ha 
l..A'-'ı~..-- Yl Galata • ts 

tan bul. 

Her nevi in11at le<rit ve 
muhafaza melıemesi 
Her n vl mUh 

rın ırus atı 
temel, ood 

5 - T Klif mekNpiıln 24. ıı. 9'42 sah 8ıiinü .. ıs e blıw kem;,,.on.ıd' 
liğine verilecektir. 

6 - Şartname ve mubvelename proieleri Anlıara Orman Umum Müdürlü 
.k. f:.d;me OrmMI Çevic~ .Müdür!~, ve Kırklareli Dc:miıkoy Onnan eôılf 
~elloiklerinde rüJebilir. 

7 SM ı umumidir. 

A. C. Müddei Umumiliği 

Odun ve kömur alınacak 
Ankara C. Müd<leiumumiliğmueo : 
1 - Ankara ceza ve tevkif evinın 912 

mali yılı ihti)acı olan (20) )irmi ton 
kınlmıı meşe odunu ile(!<;) on beş ıon 
mete komuru aı;ık ek iltme suretiylt: iha· 
le,e komılmuıtur. 

2 - Odunun muhammen bedeli 1000 
bin lira ve kf>rr1ürün muhanvnen bedeli 
1875 bin ~·1 )ÜZ )etmi, bt.'$ liradır. 

' M Hkkııı ıeminat akı;esi 21<; 
lira 62 kunı•tur. iki >ılı Ofl beı lira alı· 
mış iki kuru5tur. 

4 Talip olanlar n 20. 11 ·942 ıari· 
hine rastlıyan CUfJMI saat 15 te An· 
kara C. MüddeiumumıJiılinde coplanacak 
$alın alma komisyonuna gelmelrri. 

(9879) 

Tapu ve Kadastro 

5 - Şartnıun~ini ıtdrmek istiyenle· : 
rin Ankara C. Müdddumumiliği !ev.mm : 
memurlujuna ve fazla i1.ahat almak is· : 
ıhcnlerin Cebeci'de Ankara C'e7.a ve te\· : 
kif C'i müdürlüğune müracaat C}lemele· : 
ti. (9'592) 562<; -: Memleket aaııayılnıle bUyUk 

Boş t,eneke satılacak = bir eser olan fabrikam her tUr· E ili moder:ı teknıkle tekernmW 
T. Ha' a Kurumu Genci Merkez - ederek bUyUk ıh ıyaçlara ce • 

S3 Al. Ko. dan: : vap vermıye b lamıştır. Si -

catı, ceph 
lerl tecrıd 

İzahat ıc n· A • Yeni· 

&heri 120 kuru tan 1800 adet boş : pariş knbul edıl r. L mba. ıim
b nz n tenekesi ile. 60 kuru tan 160 : ba ı esi. silrahı, kavanoz. çay 
adet bot .>ağ, ~ı \1<1'Sa re ten kesı : ve su barllağı ve bılUmum zUc-

1 
acık artırma usul"ylt> satılacaktır. : C9Clye 
Artırma 30-11-942 pazartesı günU - : Adres: 1 mir Tacılar cad .. 
nt 14 tc l apılacn ından, ı t 1 : ı 170 r 1 k - <esi, No. 212. Te efonı 37.32. 

ra ı muvakkat tem nat annı : T lıraf adresi GUrtunca İzmir. 
vc-zne)e :yatırara'k genelmerkez ı;a • - 2904 

şehir Mektep so No. lu 
llarakl Mengc'y mliracaa4 e· 
dilmesi • Tel: 6372. 2916 __ A_nk_a_ra_B_e_ıe_d_iy_e_si __ ı Bu hafta un tevziatı 

Yığllıımıya karıı n ed:a~ıım~y~cak 
Kasa \C ,ez.ne işlerinc.I• ı;alıtmak b· a_.İiiiiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiİiiiiİİİİiiiiiiiİİİiiiiiiiiiiiiiiİiiiiİİİİnit 

ti)enJerin Kooperatifimize mura1aatlan. 
Dernirtepe Halk f,tihllk 

Kooperatifi. 96 

t n olma kom )Onunda hazır bulun- ı : 
malıdırlar. 2925 ,11111111111111111111111111111111 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

imara Belcdb'e ReLaUt n<ten. 

1 - Uc:üncil maddede .razıb husu ı 
~ teml>lhle11 anıaına alınmıalır 

2 - Bunlara aykırı nareıt l edenler 
:uıoa ,,. z7:, numanılı kanunlara aöre 
emalaDdınl.acaJtJaniıT 

• 8 - A> tbtıyac maddelertnln d Q'IU 
mmd& 99 baDlu IC1n kart verUı.lrıde 

BJ ıc.- .. 11taıanna blntfte. 
Q .,...... ~.-. 8'111 ve cıata naı 

llm ...._. -* mra dtaUmelert m l>U .. ....& ~ 

Ekmek kuponu ka ılı ında h<:>r 
h fta ya ılm ta olan mutat un tev· 
z ntı bu hafta pılm ' cnktır 

(!Y.172l 5q70 

Liseler 

Eski işçi elbise ve paltosu 
satılacak 

Gaz Maskç Fabrikası MUdUrlU • 
llııclen : 

Kaloriferci alınacak ı-~abrikamız<ıa bulıman ı ı 46 pa rça 
Ata ur L ı MUdllrlU· eski ı çi caket, pantalon ve paltosu 

ç ft kap ılı zarf usulıyle .satılacak -
n 80 1 ra ay· tı r. 

mt hanin Taliplerin malı görmek Uzere her 
ker ini npm ve el ktrlk le· J:"iln saat 8.30 dan 12 ye kaılar fabrl-

rln<len lar bir k lorlf rcl alınacak· ı kamız ambar şefliğine müracaatları 
tır. T 1 pler n 16.XI.1942 pazart ve teklif mektuplarının 10-12-19.Z 

n ne kadar rakı m it !eri tarihine kadar M amak 'ltl F abrika 
kul idaresine b vu n MUdtlrlüitbıe vermeleri ll&ıı olunur 

(9825) li8'11 .. 

Yeni Sinemada 
BuaUn Bu Gece 

4 rçok mtbet ve muvatrıı.Jcıyot ka· 
•nruı.n tülrnlcrln \11'1Utulma;ı: yıldızı 

lt•l><'SSllmU ve scvlım ti lle hl'rtc ı 

tt'tıhlr e<k:n Maıt<la Schneklcr 1'11 

Bugünkü kızlar 
Franııızcn ııözlU 

Seanalar: 
10 • 12 - 14.30 • 16.30 • 18.30 • 21 

TEL: 8MO 

Park Sinemasında 
Bu gece 21 den itlıbarm 

rllm 1>lnkın. 

1 - Sokak kurllar1 

2 - İntikam kopasu 
10 so • 12 30 • 14 30 • 16.30 • 18.3'J 
1eanalannnda 

SAADET GECESİ 
Til~ 9i!rz11J. 

Numaraıll >U"lıertn evveMl!n .,.. 
drilu- rica oiıamıl' l'J!:L: ıı.s:ı. 

Sus Sinemasında 
Bu ırUfl bu ııece CHARL&') BO· 

YER ve JEAN ARTHUR'Un .rarat

trklan m~ ~ve redeldlr· 

Iık r ımı. 

SAADET GECESi 
(Tüf1cçe IÖZM.I) 

~= ıo • 12 • 14 • lı6 • 18-

:nao. 

Sümer Sinemasmdı 
Buailn bu~ 

Blltiln ııeytırcaerı he.reeanl&ııdıraeak 

l>lır zevk membaı olan muhtA?tem ve 
kuvveUl bir mevzu 

Kahraman subay 
Bat Rolde: GARY COOPER 

SeaMollılr: 

:Jıl • ~ - 14.30 • 16.30 • lfl.30 • 21. 

TEL:3SIO 


