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PAZARTESİ 
1 16 

Son teşrin 

1 
1 9 4 2 --

U L U $ BASIMEVt 

Cankın Cacıdeaı. Aıı.kau 

Telgraf: U L U S Ankara 

--( Telefon )-
Bu.eyazarlık 1871 
Yaz.ı İelerı MüdUrtı 1061 
Mtıessese MUdUrü 1144 

ANADOLU LASTİK DEPOSU 
Bilcümle kauçuk malzeme 

emsaline faik 
UCUZ ve GARANTİLİ 

olarak imal edilir. 
fsttınb•ıl r.emb rlıtaş. Ye:ı cerilrr 

1 

~KURUŞ Yazı leleri 1062 
İdare 1064 ADiMi% .ANDIMl%CIR. 

Caddr "70• 12. 'T'elırraf· Ll'lstıktae 
İt!tanbul. T lcfonı 20677 

~ :'................... . . ................... "' 
Fedakarlık da · C h · · . 
bir vazife um urreısımız 

olur! at koşularında 
Falih Rılkı A T A Y 

.J~izden birçoğuna:"- !yi 
lıuklİlnet ne demektir?" dıye 
aot"aalar, "- Vergiaiz idare 
ebııek aanatııchr!" cevabmı 
"ennekten hiç ohnazaa hotla
lln-dık. Devlete çok defa, iste
ır:-iYerek ve zô~lanara~ öde
l"ız. Vergi kaçınnanm, yahut, 
).~gi hafifletmek için bin tür-
~ tertip yapmanm pek ağır 

h!r ahlak suçu olduğu çok 
;~~lerin akl~a. bile gelm!z. 

"Yllk tehirlenmızde kaç tuc
ch~rın hakiki kazancı gösteren 

ryleaiz defter tuttuğunu zan
nederainiz? Müstesnalar fÜP· 
heaız vardır, bunların aayılan 
~k bile olsa kanun saymak 
bir rnüsteanalaır ahlakı mı ol
Dıalıdtr. Türk ticaretinin Tür
ikiye Hükümetine verdiği ka
zanç payı, sadaka ölçüsünde 
bile değildir. Harptenıberi mil
Yonlar kazanıldığını konu 
l:ornıu arasmda bi.lmiyen yok
hn-z bwıu yalnız Hülriimet 
l'eaınen bilemez. Kar niebeti 
faturalar üatünde teabit edil
diği İçin, yabancı memleket
lerden aayılr finnalara gelen 
boı fatura tomarlan yakalan· 

Cumhurrei imiz Milli Şef 1 nıet inönü dün öğle<lcn sonra Schir ipod. 
romunu ıereflm<lirerck wnbahar at )'llrıs]a.rını ıakip buyumm~lardır. 
Milli ~dimiz ipodroma gcli !erinde olduğu gibi i(>Odromdan a)Tılışların
da da trıhunleri dolduran binlerce liC)ircinin ~-gi ,c bağlılık ıczahıirle. 
riyle sclimlanmışlardır. R~inıleriınlzden )'l.lkar<laki, inonu"yü halkın seli
mına mukabele ederken, aşağıdakı de, Baş,ekilimizlc birlikıe 1-arışları 

• SC)'rcdeıi\en göstermktcdir. . 
"•••••111100111uou. . ................... .. 

~ mıdır? Ticarethane --
defterlerini telıkik edenler, 
daima, bütün \ourgunlarm ki
t.ıba uydunılmut olduğunu 
IÖrürJer. 

Halbuki müstesna zaman
!_a,rda, vazife olarak, vergi 
uorcunu tamam ödemek de 
~i.fi gelmez. Mali fedaık&rlık 
•zllndır. Har.beden devletler, 
K~lir ve kazanç ii&tünden verf ~Yİ yüzde 75 gibi görülmemiş 
ır niabete doğru çrkannqla1'

dır. Buna rağmen açlk olduğu 
ya~, bunu gene vatandqlar 
1•tikrazlarla Hazne'ye ödemek 
:&orundadırlar. Büyük Britan
Ya İınparatorluğu vatandatla
;ınnı bu harp için ne kadar 
kedakarlık etmiş olduğu ra
h &.ınlarla öğrenildiği vaıkit 
t erkea hayret içinde kalacak
f rr_. Bütçenin ihtiyacı var, en
öla!YOlı tehlikeai var, hepsini 
t nliyecek tedbirler, her taraf
f~ bir kaynağa, vatanda1lar 
""lakarlığı kaynağı.na dayan

lllaktac1ır. 

Harbeden veya harp ukm
haı çeken memleketlerde, ev
!ela, harp kazancı denen teY 
adeta nıenedilmiıt.ir: aonra da 
~~bii gelir ve tabii kazanç, hiç 

11' devirde misli görülmiyen 
terlrilere bağlamnıttır. Bizde 
~un tamamiyle aıkai görül
t~iünü söylemekle hiç yanht-
tga düşülmez: kanunlarm 
~ttiği fazla harp kazancı, 
.,:nunlarla mücadele edilerek, 
h memleket imkanlarının 
d addi üatünde, keseleri dol-
urrnuştur. Türkiye'de harp 

:eıılrinleri Üremiş, türemiıtir: 
f •k..t Devletin istiklal müda
L &aaı ınaaraflan bu smıftan 
~f~alarının sırtına yüklen
bı.iştır-

C.H.P. Ankara merkez 
kaza kongresi dün 

(ocuk Esirgeme Kurumu konferans salonunda 

toplanhsını yaph 

C. H. P. Merkez Kaza Kongresinin dünkü 
toplantısından bir görünü.~ 

- ( Yazısı 4 ilncU sn,ı;tnda ) -

-'1TLAS- İSPANVA 

r ............................................... . 

Şeker hakkında yeni kararlar ıl M. S"alin 
Bu sabahtan itibaren İ Afrika seferi ve 

şeker satışı yeniden 
··. ···- .... ~ 

serbest bırakılm şlır 
. . ...... --....... ~--

Fabrikalarda toptan 

şekerin kilosu 480, küp 

ambalôjsız olarak ve 
şekerin kilosu 500 

-------------

toz 

kuruştur 

Sabit gelirlilere dağıhlacak toz ıeker ise gene 
fabrika teslimi toz 12 O ve küp 140 kuruıtan salllacak 

. 
: 
i neticelerine dair 

l 
l 

fikrini 
anlattı 

Moskova, 15 aa .- Taes ajansı 
blldıriyor: 
Associated Preııs amerikan ajansı
nın Moskova muhabiri M. Caaııid7 
12 sonteşrlnde Sovy tler b ıiliği halk 
>komiserleri heyeti reısi Staline bir 
mektup gBndererek aml'rikan halk 
efkflnnı wakalayan 3 suale cevap ver 
mc İDİ kendi ndcn rica etmi§tir. 

Stalin M. Cas dy'ye qağıdalı:I 
mektupla cevap venni Ur: 

M. Cassidy; 12 BOnt şnnde aldı .. 
ğım suallerinize cevap veriyorum. 

l - Sovyeı tarafı, milttefıklerİa 
Afrıka seferini nasıl teltı.kki edi. 
yor: 

Cevap: Sovyct tarafı, bu seferi. 
mtittcfıklerın s llilıh kuvvetlerinin 
gıttikçe artnn kudret ni isbat edea 
ve önUmuzdeki zanıanlarc1a İtalyan. 
alman ıttıfakının tefe llhU ufukla. 

Bar-t-kalcuerı tebliğ edılmi~ıir : j le ~cutb.rına noban bildirenler ne:rdindc beyamwne hari· ruıı açan bllyUk ehemmiyette yU.k. 
l - 19 f2 şd.cr kampanyası için panrar fiyatlanna ilave- ıcsbM edil«ı şdterlere mutcallik zabıt wnlcalan. a.ıhtevİ· sek bır olay ıelAkki ediyor. Afrika 

ten kiloda 2 kuru' 1.am )ölpıldığı gibi Türkiye Şeker ı:ahri· )atına da şimUdir. seferi, lngtliz - amerikan kumandan. 
kalan Anonim Şirketinin 19 f2 kampaıt)·asında fabrikalara 3 _ Sabit gelirlilere yapılacak t~-z.İırtla Jüzurnw. ~ !arının cıddi bir t\Skeri sefer hazır• 
tnlim roilen ve c<lilccek olao paııa.rın )'Üzıde 1 ine kııdaır r.ı VddUerı HC)etin~ tayin edıle«k sair ihriyaçlwuı bqı- lamak~an acız olıluğuiıu lddıa edea. 
mfütah~ile prim olarak seker vermesi tcmİp edi.lmiŞtir. lanmasım rahs:is olunacak perlerin fi')'2tlan fabrikalarda lerı bır kere dııha ) alancı çıkar. 

2 - 403 sayılı ka~la 16/t 1/1942 pazartesi sabahuıdıuı luristal 120 •e küp 140 kuru$rur. Hu maddeye gıOtt ttTzi edi- makta~ır. Şund~ §Uphc yoktur ki 
iuöum ~er sau1ı serbest bırakılmı1 ve 400 911)'1lı kararla lttdc tekerin nev'ini, stok vazi)~iae göre Tudü,ıe Şdter Atlantık !olu ıle ş mal Afrıkada 

., __ , _ ___._ • ..L • .....,., fvıııtı • • • • _,. -"·. muvaffUluyetle karaya asker çıka. 
da bu tarihten iu"baren fabn ... ~ ~eno to,.~ ı,- ' Fabrikaları Anooim Sırkctı cayın eucc ...... u.r. ı rılması, Ca&ablanc d n Bongie'ye 
amheJij munfla.rı hariç, lcıristal kilosu 480 lrurut ve küp .( _ Belediyeler ,eker fiyarlanıw yapılan bu zamma göre kadar geni§ arazilerin sUratle ışgal 
kilosu 500 kuruş oılanıic taıbiı alilmişrir. mahalli şeker fiyatlarınl }Miden teM>İt ve fü.n eyli)-ecclUer •

1 

edilmesi ve h:ıtı çö Unde italyan - al-
Şcker fiyatlarındaki bu ar.ttıcma 39? sayılı kanı1"9. mü~ır- dk. (a.a.) man kıtnlnrmın Ustaılc;;ıı yapılan eZU. 

nidcn verilen ~er bcyaıuıameleri ve beyanname vermı,-cnler-

~=An=k=a,=a' d=a=ı=ek=er=s=a,=ıı =fiy=a=lla=rı=: , il , ..... Qncll ..,....., 

Perakende toz şeker 512, küp 
şeker 533 kuruştan satılacak 

Amara Valiliğinden : , _ ) lnrist9I 
16/11/1942 saı.bındaın itibaren Amanda lcüp ~ '9e • • 

(toz) ,ekerin rop«an w perakeode izamİ Ullf fiyaelı.-ı llfllitd- jDÔıltlOrÜdİ
ii ~kilde ~İt edilmiştir. 

ı - Küp şekeri (kesme): • • 
A _ Toptanc:ılann pcrıtic:endedlere smMlıkla satıl fi,au Mfi belM!I' lci-

ıo.u (51 ı.so) bet yüz oa bic ~ kunıştuır. 
B - Penııkeode aat11 fi,.atı kilotU (533) bet yilııE oaa 6' kurufcm. 
2 - Kıristal ,dı;e.ri (toz): • ~ ) 
A - Toptancıların perakendecilere~ •0ı fiyatı -.!i lıiıo.u (•91 

dört y'2 dOlcsaıı bir ~· _ . 
B - Perakende satıt fiyatı kil09U (512) bet yuz oa ilci laıruftur. 

N O T : . L-..J-n-..: --L-H ---..L 
Şeker Şi.rbdnce altnmıılcta olan ~iı. ~· ...,.,...,,, .. ~ 

blıması itıbariyle •ıı fiyatlarına dahıl dciildir. 

Piyango 
dün Sergievin'de 

çekildi 
377161 No. lu bilet 
20.000 lira kazandı 

Milli Piyangonun 12 nci tertip 1. 
inci çekili§i uün saat 14 te Ankara 
Serglevinde yapılmıştır. 

Kıalabalık bir halk }cUtleainln ha -
zır bulundu~ bu çekilişte ikramiye 
kazanan numaralar vunlardır ı 

377161 Numara 20.000 Lira 
139468 Numara 10.000 Lira 
288700 Numara 10.000 Lira 
095283 Numara 5.000 Lira 
170434 Numara 5.000 Lira 
193102 Numara 5.000 Lira 
3 7 3226 Numara 5.000 Lira 
ikişer bin lira inramiye 
kazanan numaralar: 
OZ2193 029141 060257 072396 077279 
101441 138556 157183 1858~ 186049 

( Sonu 2 inci sayfada ) 

.J•·······························"' . 
tkmek fiyallar1 

Ankara VAlilitiııdca : 
ı) 16-11-1942 sabahından 

itibaren memur kartlarının -.. 
ğır ifçller için (600) gramlık 
ekme~i (17 ), büyükler için 
(300) gramlık ekme~ (8,50) 
ve çocuklar içia (150) gram
lık ekm .. ği (4,25) kuruştur. 

2) Halk kartlarının akır is
çiler için (600) gramlık ek
meği (27,50), bUyUkler için 
(800) gramlık ekmeği (13,75) 
ve çocuklar lçia (150) gramlık 
ekmeği (7) kuruştur. 

(9973) 5969 

~ •............................... --
İktisadi devlet 

fepkkülleri toplanllsı 
İktisadi Devlet Teşekkül

leri 1941 yılı umumi heyeti 
bugün saat 10 da toplana -
caktır. 

SllROENv-1 

Amerikan askerleri hususi sallarla kanıya çıkmıya 
hazırlanıyorlar 

Amiral Darlan Vichy hükumeti 
Giraud'yu General 
kumandan Giraud'yu 
tayin etti tanımıyor 
--

Bizerte yakmlannda ~imal Afrika a(ığında 
Müttefik ve Mihver üttefik ve Mihver 
kıtalar1 arasında filoları arasında bir 
temas başladı muharebe başladı 

•• • 
'rll ~ 1(. I V • 

İkinci dünya harbi.nele ta· 
ı-a.~•ızlılm, müspet bir istiklal 
h'"dafaası manasma geldiğini 
li erk~ain bilmesi lazımgelir. 
r atta harp içinde olanlar de-
ecesinde ordu masrafı yap· 
~tan çekinenlerin, yani, 
:afaızlıklarmı ailahlan ile 

Udafaa edemiyecek olanla
bT1 h.arpdışı kalmak için hiç 
z"h· ınancalan yoktur. Once 

/1 A S 
• C6ZAlle 

1 •nlerimize koyacağımız feY, 
~~~nnızla yoğumuzla istiklal 
) "dafaası masraflarmı karşı 
Ônıak zorunda ol..luğumuzdur. 

nce zihnimize koyacağımız 
f::Y• harp zengini olmak hiç 
il' •atandaşm hakkı olmadı

.._ .. Qııc:Q ~ 

• 11!RAKlJ $İMALİ 
FRANSIZ AFRiKAsJ 

Bugünlerde bür.ük öl~üde asker1 harekata sahne olan Mısır. Libya. Tunus,, C~zair t02,taklarınz ve AideJJÜ<lelıi ba§lıca mibver, Anglo -Sus.on üslerini gösterif 
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Mnteılerın olgunluk derecesi hak· 
kında c-.hanıa kıııulmış ol ın mcrıkalı 
\\ oodrow \\ ilron un tc$vikı ılc, dun· 
)a harhın n hemen ferda~ında, mu\'a· 
zene •t>ıt~cu )'Tine m ştcrck cmıu)et 
rolıtıka'!lnı ıkamc ctmİ)c çalışıldı. 
Ancak, Milletler Ccmı)eUrun vıutlc • 
rinden an'ıtnder daha kuvvetli idı. He· 
men s >nra 1 ngiltere b r frnnsız heı;c • 
monya ının kurulmasından endişe ede
r<-k Alrnanyn'nın kııtkınm:ısını tesd 
etti. lınlya da ona uydu Zaten bu ıld 
devlet İıynı vaziyette de iller mi)-di? 
Aynı mcnfa:ıılcri utmuyorlar mt)-dı? 
Bunlardan her biri A~rupa kıta ında 
biİ)'Ü.k ordulardan bıns·nc karşı )-ıtlnız 
ba~ına h:ımfficcdc kad r kuvı.tİli ol • 
m:ıd klanndan, ht-r ikı•l de mcmal ki
rıın vt'}ıt emellerinin dcniuışın )erler· 
<le hulıınması hasebwle ıuicalannın mı· 
nıvcı altına alınma ı ı tiyacını şiddet· 
le dmmu,l:ırdı Avrupıı'd:ı hu cmni}c
ti onlanı anrnk kuv.ıetlerin mu\'nzcne· 
si tt-min cdcbılmİ$tİ. 

Bu set-eı>lc • yah ıtÖınlcklilcrin 
Roma ilıcrinc yi"ruyuılcrinden Ç('lk 
~nnı fn~iltere ile ft..'llyn'nın uzun 
müddet mu i hir ~tvıı~ takihctnk· 
!eri ı::orillmüştu ideoloji lerin ari<asıo
da. ıanhin, cokrnfyıının ve ekonomi· 
nin $ rtların:ı tııbi kuvvetli menfa:ıt • 
ler hülmm ürü}ordu. 

Bu tını kollcktif emniyet sisıcm'ni 
Avnıpa muvucnesı ıstcminc k:ll1ı 
koyan ve b r kotu t~düf eseri teşkil 
edt"n lıalyn • Hahc,man harbine kn • 
da r dcv:ım etti. fn ıltcıe HukUmcıi, 
fral>ıı'>-a lra~ı tcdhlrlcrm meriyct mev
kmıc konma ını istiyen efkiı.rıumumi • 
yeı:ıın onunde hir(t)k ıcrcddutlcrdcn 

sonra cgild1 Bu hukumet Avrqpa sul· 
hunu n tt-mellerindcn hiri:'Iİ f~kil eden 
İtalya · fngiltcre do tlul:unu hcnm 
isabetli olduAu ı haı td lmemi' bulu
nan yeni bir i ıeme feda ermekte bu· 
lunduğ\ltl\I fertlerden d tın iyi. anla • 
mışıır. 

Difer taraftan lıal)u diplomasisi 
aynı endi,cleri duymakta idi. Avrupa 
muvu.cnt$İn<: ve fngilıcre hükumeti • 
nın huqru nazarına aynı derece kıy • 
met venyordu. Fakat Hahcşısıan i$in
de millt M~lyet bahİ, IDC\'ZUU İdi. 935 
ve 19'6 da CenC'Yrc'dc Millt-dcr Cemi· 
yet nin muzakerelerınJ t kıbcdenJer, 
sulhun Ati ine taalluk eden kararlan 
verecf'I< olanl:tnn ne tettddütlerc, hat· 
ti ne ruhf mücadclclcrc kapıldıklarını 
unutmazlar. 

Netice itibariyle, ne Habqi.'ıan, 
M Avnıpa muvıı~ ne de onun mu· 
rcmmiml olan iıal}ıın • İngiliz dostlu
ğu, hiç hir şey kunanl:lmadı. Fcllke
tın ı.:enişli,i:i d:ıh:ı o zaman olçülemez 
idi Harp sellerine lll.'lnİ olan duvar • 
lar çnılamışıı, hiraz sonra ıuların aJ. 
tın<la kalacaklardı. 

Bu harpten sonnı ~i muvazene· 
nin yeniden tesL i pek (o&c zaman geÇ· 
mrdcn imklnm oldu~ aştkft.rdır. 
Fransa. kalkınma k:ııhilı>cti ne olur<>a 
ol~un. hemen hu}"Ük el vlet vaziyct'nc 
s ~iycccktir. Halbuki, Fransa dahil 
ol adan i tem ı 1 yemez. 

Hunu hilen Anglo· akson milletle
ri, harbi kazanarak olurlarsa bır müd· 
det A'lirupa"nın ka kınması ı ının on. 
l.ır tarafından id.ırc cdılmcsl lhımı;el· 
d ı;i kana undcdırler. 1 "'cliı aç mcm· 
Jc4,;eılcn dcl)"Urmak \C oralarda ıabıı 

bir ckonomık hayatın )cnidcn kuru. • 
m:ıı,ını ıemın etmek mcchurı)eılndc • 
dirler. ()u~man mt"mlekcılerındc ıse ış 
daha fa1ladır: intı~amı ıcmın ve va · 
ıandaşlarını n cmnıycı < 111 •ı mµıedil H' 

emın ıManl:ırın i haşııuı gC(Qlclcrini 
kola)la ıır k ancak sı si \C ıçıımaı 

bayaıın )Cntdcıı kunilma ından sonr.ı· 
dır kı bir su lı muahed ı a~ dı ve mıl
leıler anuınd.t mun. ~dıeılen ıdarc ale
cek olan du ıurl rın v it duı..ınulebı· 
Jeccktir. 

Bu hlısusta isviçre ve 5aır )erler· 
de l)'I d unenkrı cıddı c. ı e)c du 
ıuren hır teklıf ban ol ı.ıı ım:ılu 
maıbuaunda yer buldu. Buı a nn.ırıın 
Auupa ü.i nuruz mınıaka\UU ayrıla· 
cnk, hırı ı:arpıe olm k U7ere An lo· 
S n meınl kc:ılerlne tl"\dı edılecck 
dıg ı de ~rkıa H s) J )ol enı. net ,'(fi 
leı.ek, )ıtnı kıı:ımuın kem keş ' se
fa ııen kur111lmak ıçın hutul} ku..,"llct· 
le ınc ıhııyacı hulunduAu hu ıında hır· 
çok milletlerın kalkınma 111 İfgal ey· 
Jt-dı ı büıun m ml<'k ılerdc R)TII u•u· 
lu ıaıh k eden b r de\leıe emanet cdi· 
lecekılr. ·mal ahıplcnnın \C enıclek· 
tu 1 .. nıftn. h kımlcr, hocalar, av aı· 
!ar H ml"m rl ı•ın ı nı ını n elenme<ı' 

1111) it hır ıhıım lı l011d hukume
ti ta a\' ur edem 1~ zir ın ı u }'ll· 

sc:ıınııı hır Palmer\ı~m vcy.ı ır (,J;ıds· 

tonc dan t 'aru• eııı ı buyuk ın nı· 
>et an anclcrıyle kaıl tezat tcşkıl eder 
fakat hu ıhıımaldcn burada bahst"dıl· 
mck gcrektır. 

Ru >• nın ve kezalık Almanya'nın 
su h ııızamından h:ırıç ıuıulm:ıbrını 

dem k htenııyonız, 11ra dun)aoın )C• 

nı len ı.ınıımı i ı herkt n c rı olmalı· 
d"r. Versıııll ~ ıeJorı:u erıni bu defa 
daha \ekmek fena ncıkcl~r venr. 

Bu gnctcdc turr snnr11\t me elcle· 
rine ıah.ıs cııljlımız ılk ıkı makale 
Avnıpa mmaLene ı fikrırun nas?onııl · 
ta )'lll ı sı mc1hrbımn h ·un Alman>'ll· 
da ızah ooıldı 1 şcklıyl taban rah:ımı 
z t oldu.i:'llnu · ı ıcrmı •ır Yenı n 7aın 
e t"monyıı 'e mrrt be u erınc muc~ 
~~ ol cak v a\ ı eh n > cıı ha z oy 
nı kuv eııt d('\ 1 t en mcH ciı)-Cllnc 
>er verıoı) e lı:ıı r 

Bu lnk $ fın delill rı arıımxlR al· 
mao ~ ,aJcdilco 1u kadaı hi' 

z 
Journa de Geneve' den 
Yazan : LİVI US 

bir ıanı: • ı:;oze çarpmaz. Alman):a iktı· 
sııdiyaıının başında Schadıt'ı ı tihlaf 
eden Hay Walıher F~'a 'e dcser aJ. 
man iş adamlarına inanılacak o un 
A~rupa sah:mnd:ı Rannurk hik 
rolu O)Til}acıLk, dığ r p:ırııhr ı c ancak 
f'C)-k mcvkıinde kalacaklardır. Mer • 
kezi Bcrlin'de olacak çok taraflı bir 
takas ofüı kıta uıerinde asıl kambı)'O 
muamelelerinden nuad mal ve ser • 
ma)e :1arckcılerini belki de im hare· 
keti erini idare edC<"ektlr Bö> le bir ~n· 
ıem şimdıdcn Almanyıı ıarnfından ış· 
ı:al altına nldıAı hemen btııun mcm· 
lekcılcrde taıbik. olunmuşıur. IlC)'llCI· 
milel ccdi>ııı hankıısının 1942 senesi 

• 
rııpomnda Avnıf\;ı kıtn~ının > irml 
memlekeıındt-n 17 5İnın l•pll!lya, Por
t(kız v Turkıye harı\ <1_ılrı,ak iı1crc, 
hand ııcaret muamelelcrındcrı bırço
ğ.ınu n rlın deki takas ka.a.sınd.ın do
la urdıkları ka) ıılıdır: 

Ilô,le bir e emoıı>a kaıi sureııe 
ıees Us edecek oluru m hi)etı ne olur· 
sa ol bır Avrupa muuzenc ınin 
ıc is" imklnsız olurdu fü le ıhıımal· 
lenn ku(U < dt'i letlcr uz ri de neta · 
rıci "ahim olur. Zıra kuvvetler mu • 
vazenc i <bıma on ann lehine ışlcmış 
v bü> uk de" letlet kuçuk devleıkr z:ı. 
rarına ol:ırak kuV\ ctl~r nın artma.ın:ı 
kendi ar. !arından birihirinc ma.nı ol· 
m kra bulur.muştu. 

Kuvvctm >e1tinc Anul olm:ıdıjiı 
hcynclmilel mıiıı:ıseheılerın tc,1~i za· 
manı ,ı:cld · J:i vakıt buyUk de' lctlcrın 
huna )'3.tdtm eımclcrinc bir sehcp de 
budur. 

~stihlak koo era "fler"nin 
f İyat teşekkülün eki rolü 

Bund::ı.n evvelk bir ynzımızı.'la Dev· 
Jet t(!$ kküllerı.nuı r) nt ha kc>tlt•· 
rlndekJ ro!Unc iaret elm1$, bu m • 
yanda maden kömtirU flyat.ının rı.uş· 
tnknr tutuldu u. muhab re ve •ılı· 
nakıılc \ nsıt.nlarında cllzi tı r f Y ı 
nrtı.şı olduğunu cxı, hlr nııtııı ı.ş
letm<'lerin kezn Ucrct ve fıy tlannı 
yOkseltmoo klertnl 1znh etm Uk. D • 
er taraftıın b:: zı Devlet t kUI t-· 

rının SUm r Dank fabr .k lnnn n ın· 
hisar idn lmn lxxJ, $ k r $ r t · 
n n mnl etlerle 1 knd:ır oln k ! · 
yntl nru nz cok nrtırmnk m bur • 
ycundc olduklıınnı !ad • l'lln t k 
F at Devlet ktı t s kloru d 
1 nde c lısan b r kı m l tm ro 
ki zaruri fl;>nt yük 1 1e • ı n n 
hususi sektorlln dııh J 1 etl'l'e rın 
fi:;o.t yükse !er ne naznrnn • umu
miyet itibariyle • dnha mut d 1 ol • 
du ·unu önn ktc-) iz. 

Devlet t ekkUllerl sonuna kadar 
nlzlm !lynt slynsetlndc ısr r etmek· 
te ve mı..-cbur knlmndıkca f yatlan 
artırmamııkuıdırlar. Ankara Bel !dl· 
ycslnln son günlerde husu teşkıllıt 
vUcuda getirerek 45 kuru a torik 
balığı sa.tmruıı Devlet ve mahnlU lda· 
relerin gayretlerine bir dt>lll t ki 
eder. 

Devlet ve Belediye te !Atının el
ele çalışması devam ttl ı mUddetce 
zaruri lhtlyac madde! rll'le nıt dııhn 
o rcok ko!.ayııklıınn temin e<l eblle
ceği muhakkaktır. Tesklllıtın eUnd n 
blr şey kunulmndığını b hassa bu • 
gUnkU harp göstermektC'd r. 

B r taraftan Devi t ve Belediye • 
ler kendi! rlne terettllp edem da ıt· 
mıı. 1$1.n! basanrken d C'l' taraftan 
halkın da bır nrn:ı a g !erek, lcınP 
atlrliklcndl mlz bu lktıs:ıdl sıkıntıyı 
gldermeıte cnlışmaln.n lllzımdır. Pl;ın
snya mal evkctmlyen veya yUk c-k 
fiyntlnrln satan iU<.'Cnrln mllcnd le 
hususun<ln, & hlrll mOst<>hllk n D vlct 
ve De!c-dlY<>lerle lşb rll 1 etmesi ı;ok 
yerinde olurdu. 

Bu berabc-rllk b lhnssa lstlhtrlk ko· 
operat flerl Nrafmda çalışmakla le· 
min cd lC' lir. N t kim st hlltk koo· 
peratlOerl.nln lnk af et.mis oldu u 
memlPketlerde bu te kkUlleı1n ha· 
~·at pahnlılıv muvnooh inde mUh m 
rol oynadıklan örülm<'kte<l r, 

* Böyle znmanlarda !stlhllık koope-
ratillerl altında b r me, b r ncl u
mum hnrbın ilk sen lerlnd • 'I'i.lrki· 
)ede de ani ılmı.ş bulunu:ıordu 
Memlekette ı k ı tlhlttk koop r fle· 
rl 1914-18 harı> scnelt> de 1 tanbul 
da \ucu da geUnlml$t r. O znmnn 1 • 
tnnbul'un ınuhtel t semtlerinde: Fa
tlh'te. Carşambn'dn. Em nönU'nde 
Nuruosmaniyc'de, Sultnııahmet tı: 
Koc:ımu ta!npaşn'da, E)Up'te. D kır· 
koy'de V<' Kadıköy'de lst hl k koo C· 
rat !lerı kuruldu. Ortaklar dnhn z • 
yndo orta hnll şehl hnlkındnn te • 
l"('kküp cd yordu. llk Bl'nelerl.ndc> tyl 
ı;alı an 'e yUzdP lCl-15 nlsb tinde klır 
dağıtan bu teşekküller Dt"Nletten 
kuvveti :ı aroım görC'Illl'ml ve vere
s :>E' satı )apan bakkallnnn l'C'knbe· 
tine daynnamıyarak calışmalannı 
durdurmuşlar-dır. 

Türldye'de pek mahdut olı:uı ve 
büyük b r t erakki ~ö l remı;ı.>en 1 • 
tıhlAk kooperatif erinde tekrnr ı ror 
re şl11UZln sebebi vardır. F >ati rda· 
ki annrs )'I önlem k hususunda alı· 
nacnk başlıca tedblrlE'rln en m 
rl şüphe z ki ktıs d olan1nrdır. 

Yn Devlet stok teşkll edip zaruri 
htlyaç maddelerin n b rço~unu b z 

7.llt d:ı ıtacak yntıut dn bunlan kU· 
çilk' bir masraf knrşıhğındn mUstehll· 
k<' tcvzl edecek teşP-kkUllerc yardım 
edc>C<"ktlr. lstlhllık kooperat flt'rl b • 
rlncl plllnda kltr dUsUnen t kkül· 
Iı-r olmak ve b zzat mUstchllkler tn· 
rafından idare cdllm k itibariyle bu 
ş" e>n uyırun tcşk lfl.ttır 

B r ncl e'd"n ve torıuın ml bnvna 
sur t vle mnllnn ucuzn mal E'deh 1· 
m ktt" ve ktır gayesi tmedlkl T' 
çln ucuza atnn t<> ekkU !erdir. 

* N t"k m bu h:ırp lktı adlyatınd 
stihltı.k kooperntl!Jerlne ve topluluk· 
.arına bizde de milrn<.' t cd m1 ur. 
~nknra'mızda uzun zamandanb ri 
muvaff kıyetle cahsa.n Ank:ını Me
mur ar lsUhlak Kooperatif n n ortak· 
lıırlyle berab r muamel nevi ve mlk· 
tan bir ha;ı.>11 artmış bulunuyor. 
C~cn sene te ekkill eden Dem r

terıe t .. tlhltık Koopl!ra11!.l hu mah y t· 
te ik' ncl tcşekkUI olnrak !aallyete 

l'Çml.itir. 
Pi;ı.>asaı'la çnlı~an bu lk! ıst '.hlıtk 

koopcmtl flndcn maada blrı;ok mu 
esscsclcrln kendi bünyeleri dnh Un· 
de kurulan 1 tlhlak koopemt fl<'rlne 

aret etmek 1 teriz. 
Fakat koop rnt t adını taşıyan bu 

(xl OeÇ<"nkl )"llzımızılA n e, iM na
kil 'a .. ıtaları tarllelnlnln 'asa ti er· 
tı ı )ibd e )rıti ~ .. rtn e >Üzilı• ı•lll ola-
1'1\k ~ıkmı tı r ; taııhlh N1nlz. 

(ııt:ıd Rir mlıilıtett .. ntlf'rl l)p, lr t ln
hl~arıııa l!:'lrmlıs nlan çay 'Hı k ah'l'e 
1tyatlarının lncllr llme.I de b •l w.lr 
Ya&tllll6tır. 

Yazan: Dr. Muhlis ETE 

Demek olu) or kl toplu b r hıı.lde 
an kim c r mtiba> yı daha ıyı 
!aha ucuza mal tm çln b1r a

nya gclm k .ı.tzumunu hlssetmis bu· 
ıunu) orlar · 

* 
fstlhlfık kooperat Oerl etrafında 

tcşkilatlandınlmış olnn mtistchllk 
zümre ve kütlelerine d<"Vlctln :ınr· 
dımı. mtinfc-rıt \atandaslnra ynp b • 
ll'Cf' rl yardımdan fazla olur. Bilhns· 
sn "dnğllma birlikler yle" sıkı bir· 
il l'(I n kOOPC'rnt fler gıdıı madde· 
1 rl tayınlannı d:ıhn muntazam hc

ve tevzı C'<icbllccekl ri, mallan 
bek tmek, >1iksek f yatla satmak 
yo lnnna b vurmı>nc ki n len, 
D~ t eliyle v >a neznrc nltındıı 
t \'Zl. edıle<:ek m !ardan d ha fıı.zla 

t f el etmek hakkını kazanııcııık· 
lar n:ı şüphe yoktur. De\<·Jct ve Be· 

yeler bu koopernt flere, kend 
t kü !er n 1 hsal tUkl rl bazı 
mndd" rln pernken c s tı nı terk· 
ed cek eri lb . ti nl edcc<'ıl mtılln· 
nn satışını dl"VN"ricbll r ve nihayet 
bu:> Uk husu t bbUsler n bunlnrn 
da satıs >apmalnnna dclO.let edebi· 
ir. 

Devlet İ«t hlAk koopero.tlflcrJnl hl· 
mayc c-tm ki hem do rudruı doğru· 
ya perakende t car te lstlrnk Nme· 
m & olmakta, hem d bu t.eşekkilller 
saye nde. piya adn f yat nfızımlığı 
yapacak b r kuvvet temln ctmekte
d r. 

MUstehl k halk e mütesanit ve 
mUııterc-k ço.11$m~a al14tınlmış ol -
maktadır. Bllhııssa şUmullU ve siste
matik b r fly t kontrol pal tlkası 
tt\tb k edemedi m z bugünlerde, fs· 
t.ıhlttk koopera flcrJ perakende fi· 
yat' nn ru; nrl nı östermek husu· 
sunda eok faydalı birer wısur oln
c laroır. 

Buna mukabil D~l"Un kooperatif 
1 rlylc mcs ul olan do.lrcsl bu koo

perntlflc-rtn kunıluş ve Jşleylşleııinl 
kolaylrustırmalı ve taıldbetmııll, kendi 
!tinden murakabe e<lllmclerinl temin 
C'tmrll V(' hunların muht ur Devlet 
ve Bt>IE.~ ye t şk lAtındnn yaroım 
e-örmeler'..ne vasıta olma ıdır. 

M mnfih. Devi t tes<'kkilllerlyle 
oldu~u g bı. l.ih'fl.k koop<'raUfler yle 
de. iaşe zor u •unun tıım m n deri: 
lccesllnl zann<'tm k h t it olur. nrı

vnnın hnl e<I ime· C' muhtru: olan da· 
ha b rçok CPPhPl<'r \ rdır. Bunlan 
da rırs.: t d tllkte lzah ctmeğe calı· 
iaıcaıı~ 

Dün yapılan 
B ir ·doktorun sonbahar 
vizitasi 
bir yumurta ! 

Avruıııı'nın açlııtı ve sdn1etJ bu kış 
dn devam Nl!'.'CC'k, bclkl biraz da- Sonbahar at Ytı.rl$lannı:n soklzlnclsl 
hn artacaktır. Avrwıa'nın birçok ıl-Un ~"'ile cak kalabalık btr halk toplu· 
bedbaht köşelerinde olduğu ı;ıbl luıtu önündo Şclıtr lı>OOromtınd.'t yapıl· 
Frıınsa'da da iaşe ve :zaruri lhU· ınıştı.r. MUll ~'de hCI' zaman oldu· 
Ya<: madde!C'ri ntes pahasına cık· a-u ırnıı kosu ycrıtm acretlcnd.lmı.!şler ve 
mı tır. lsvlcre gazctelerlııln ver- ya.rıtlıı.rı IOMIOO knd:ır a.ıruaı. ne takil> 
di 'I knr borsa fl)a.Uannı berebc-r buyurmuel.ıırdrr. D1lnk1l ynzımdn da 
okuyalım: bir kilo tc-rey r 7.5 1 • blld rd l!'lm ınt>l k0$Ula.r pek eJıcmmt • 
ra, bir k"lo ı;ny 66 1 rn,.bır k ıo 
k hve 42 l ra, bır Cllt kundura >etslz lıd1. F~t ı:mc O~a '°Uzel 
145 llrıı, bir k lo s..-ıbun G rrn. bir "-c hcyCCJ1nh oldu Htişterck bnlı!ııt 
:kilo et 6 Ura, b'r Pakc-t c arn 2 5 nomınl panıJnr act!rdL 
ı rn. b r tavuk 10 Jıra.. ınr.tncı ko6uda kaza.nmamıt >'11.lnlz 

Blr fransız gnzctcsi. Yunan:.sta.rı'dnkl bil' ıı.rap tllYI oldu~ ta;blat.b'le k<>
!eci durumdan baıhsoo rek, bur:ı· şu )'Upılmadn:ı ş hln blir1nc! add~dl. 
dn p:ı.ranın satın a ma kabil yeUnJ 
kaybettiğini, aşağı yuknrı aynı ikinci kO§U : 
mUbadel<'ntn kurulmu g bı oldu· Dört .. 0 OOha YU!mn >'8..ı.'lk: ~ ıı<:!-
~unu yazıyordu. MC'Selu Yunanls· 
tan' da ki doktorlar h' Lnlardnn ne zıı.rrında koşu ı.az:ı.."llTLIUl1ıı ıııııt lmn 
Parn yeorlne ylyecok ve ı;: :yeceok ıı.rop at ve l."llll'aklara mahsustu. Umı· 
mııdde i almnğıı bw;lnmışlıır. Bir m»"csl Z70 Um mcsatcsl 2000 metro I· 
hastanın nıuııyLmc UcreU bir yu· dl. J<otu ikt ha.yı.·Bll a.rrunnoo )-ap11.<ıı. 
murta im s •• Bir am<'llyntın de ·c· Startı Alok a.ı..ı1 ise de Yılmaz ~tnc 
rl b r çift !l)akknbı lnuş. Sıhhb·e taıul:rıınktn ııcctlanooL B1r mU<ldct ko
Vt>kılU{;i bunu doktorlu •un şeref eu tıöyle ırı.ıu. Sonra Yıl:ınaz >avıı.e: >a· 
ve hayslyetıne u~ gun bu mamıs V<ı4 t.:ı.eıı ~.rek üc boy arn e k~u-
doktorlann Hılnız p:ıra almnln • 
nnı tstc-ıruş. Fa.kat etıbba od ~. yu k.nzruı • ?.aman 2,so dak'Jw .ı:ıı. 
doktorların ı;nlı ab ım ıerl iç ıı MU.terek b:ıh!A lllU1G'8ll ı,ao kunuı ver-
b ka çare knlmadıfnnı blldır· dl 

Bu~~ı .. İnsanlık petç hazin b r hal 1 Üçüncü koşu : 
içinde kıvranıyor. Düşününüz. b r I>oM Ve ı.lii(Ar. ynşt:ıkl l'<'tf kan 
hastanız var, tellls ve h ) ecan ı nrap at v 
ç'..ndesln z, )'Umurta)•ı terme · ıa pu ı rtunl)< 

d n doktor bulnmıyorsunuz Fn · 
kat yumurtn bulmak dahn m· 
kolaydır. Allah göst rm n vn 
konsültasyon lcabl;tsc b.r om et· 1 vnn 
Jık yumurta Jfızım•.. Apand. 1 
af:nları lç:nde cırpını:> orsunuı 
~ahut knrınıı: ıoı..um hcılarl> 
le yatak yorgan pnrn ıım:ıktndı~ 
Doktor, ıı.yakknbı~ ı · •örmrdcn 
line bıçnk almıyor' TJil$1lnm('; 
bUe )"Ürek parcalıy n b fol tk t 

Bu rnknmlnr ve bu h ıdı ı> <' k:ıı ı 
sında ınsanhk hisler, ıu ku mıyıı. 
lek Türk tosm \'U e \orum 
Fnk:ıt m 1)onlann llstün 1 lr Ö· 
Jüm hnvnsı estiren bu knr h 
kat kasırgası, bl21m de n anlık 
hisler mize carpmnkl:ı. knlmr!l1R 
lıdır. Blrnz akıl, idrak \'e mıını1 
•ım zı d:ı kamçılıı.malı, b rnz k•· 

) lama kah llyetlm zl de ortır 
malıdır. 

Bu s:ıtırJan okurken e •er kahvaltı· 
nızı ;>npmıı:: bulunu)ors.:ınız katı· 
ve !mcnmnı?:d n \eya > b::ırdn· 1c ld Zıı.man 119 .,,.k'k 
C:ınızdnn b r yudum da.ha 1,. n z. ı bah ~ ır rı.vno l20 kuru~ 

ı:ıınyun 1,70 

66 liraya ı;ay. 42 lırayn hve l· r 
cenıc>rt du ünnnaz._ b r '" ra Besinci ko•w : 
yakarken. paket. 230 ·u ııo; olan t'c ve daha '\!kıırı >"M'lAk ~l\f k.ıln 
clgnrarun hir tı:uıeslnin kac kuru· , 
tın geldlf:;!nl hes:ı:playınız. Ve· "~<'r tr>clUz at ve kı.<rrnk ıın mıı.hırns hnnd • 
l.600.000 ııJn d ındn bllc> k ımış kaptı İknımtyı~ 375 ı :"O m~tC'!< :?000 
iseniz pahıılı ekmek ndını verdi· met.n> 1d Dört hnL knn nl'IU! ndnl: ko 
(Cimiz. gUnlUk ekmeğiniz 1c n ynl· su hn.k katcn güzel oldu ~ltk.-ırı ~UYIJ 
mz 13.75 kuruş ödC'<ll •iniz! wıut- nlıP ırötürdU lflO de bu vnztyot n nı 
mayınız! vlraJıı klldar dcvnm etti Demet omdn 

Hayat pnhııhlığına ve darlı •a rıığ· hllcum edCT'(!k sıııca.p'ı yaka! dl ve 
men bu mamlekette gı9a mndde· j cecı1 . Btrn Da.ndl de Stekap't ırc-
sı bolluğunu anlamak ~in de. blr z BOOT'll Fıı 
yumurtaya bir doktor cnğırmıık cerok Demete ynJ<J:ı.ştı. kat Dcmırt 
&ÖYfo dursun, bir yumurt ıya bir cm< gil7.el b1r koŞU ctkardııtıneın.n YR· 
pazar küfesi t.nsıtnc k hı:ımtıl ço· nm boy ara lle lk1'1101 kaldı. Kom!ıRı.r:I 
cufu bile bulnmt"$ ncaı--ınızı, bir tiçllncO oldu 
yumurtaya nyakkbnınızı bile bo- Zıımıın 213 ıtakllm MI. MUtt~ bft· 
yatıımıyacnğınız.ı aklınızdan cı· his ıra.nyan 630 pltı.ııe ınmsb'le :zs:ı ve 
kn~ayınız! 205 ırurue vcnıı. UcQnC!'ll ne ~cı lcö-

Hal mlze şükredelim, dQnyndnlkl aç- 1 arrun...,.- '--"iste CeyJtın ........ 
lnnn lnUUsimı kulıık V<'rf'llm! '11 ar '""' otttc .,.,.., L.,,, 

0cımet komb nezomı 101!1 lruru$ ven!d. 

S abaheddin SÖNMEZ 
•• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kış kimsesiz çocuğun kor -

kunç düşmanıdır. Bunun. 
la savaşan Çocuk Esirge
m e Kurumuna yardım et. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hikmet YAZICIOÖLU 

Çağrı 

* Divanı Muhasebat Encümeni 
bugUıı naat 10 da toplanacaktır. * Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Encümeni bugün saat 10 da topla -
nacaktır. 
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1 Hafla konuımaları : 

Bir sorguya cevap 
Kuvvetimiz artıyor mu ? eksiliyor mu 1 

Yazan: Selim Sırrı Tarcad 
Cok kimselerden duyarız. Şim

diki gcncllk pek nııtile! HePSi de 
cUruk, celJ.mslz hl<: aıkıntl.Jia, zora 
gelmiyorlar! Bab anınız, de<lele
rlm12 hem daha lrl, hem dahn 
.kuvvetll id ler. Dev gibi, demir gl
bl ııdamlnrdı ! Hnstıı:lık bile onlar
dan korkardı! Ama hemen bütün 
mllletJcr m.:ı2Jlerinl böyle hasretle 
anıırl:ıf. Eski Ywuın tarlhlnde bu
nun b rcok örneklerine rastladık. 

CHom~re) rı>ndıısuıda mlllıUan 
sekiz asır cvvcl y amı& olan 
CAchtll > in on lclş nln :>erinden 
kımıldat mooıı'h bU> ük kn> nl rı 
koln) lıklıı ktıldırdığından, lsa'run 
doğumundan altı yUz sene evvel 
olimpiyat mUsabaıkn nnnda gııltp 
cıknn Kronton Ju CMllon) nun bir 
mandn:>ı kucııkln;ı.ıp 120 ndım ta
~ıdıkta.n .sonra bir yumrukta lHdü
rUp yed ğlııden bahseder. CH6rnc· 
lts> bu kuw t m:ııbudıı ho.kkında 
da blnblr cfsnnc \ nroır. <laha pek 
ktiı;Uk > n.ı.ıta boblnn zap•ett.ığlnl, 
arslnnlann a nı yırttığını gene 
Yunan M to; s nde okuduk. Esk 
~ unaı. şo.lrlerının cetlerine atfet
tik!· bu mUba A alı kuvvete he
me bütün d ruıl::ırında rastladık. 

BcşcrlyeUn her devrinde kuv
\ct 1i:ılma beğ nJ m ş, akd r edil· 

'e kuvvetlı olnnlnr mu~ınla n 
• e m tholunmu !ardır. <Culte des 
H6ro ı ·nuhnrr rl lng liz hak mi 
<T. Cnrlyle> insanlar da mn knh
rıımanlara knrşı h11yrnnlık besler
! r "e onları ml'thedffken mUbn
Jfıg d:ı.n kl'ndller n nlnmazlnr, dl· 
yor. 

Surası muh kknktır ki dünya 
kurulnltbcrı ( .ır ve oeden sahn· 
ıanda mUstcısnn k, :blllyelte insan· 
lnr ) eLı,.mı L r. Ama ne olursa ol
sun bu ku\ vN hıı; hır ·.•akıt mu
a~yeıı ı lr hndd a mnmıştır. B r 
mandayı tek b ınn yemış, :r.lnclr· 
lerl ııaN:nlronL'J, halatlan kopar
mış, bn tı ı >eri çök1..Ttmlıı 200 ki
lo ni':ırlığında Ut metre boyunda 
lnsnnlnr ne t:ı; dC"\•rlnd , ne demtr 
devrlnd ne tunc devrinde görUl

m stır. 
<P fontoloıı > lbnl eski dl."\lr

.d yaş, mı ve bugün c nslerl 
>0 mu; fııJuııt kem klen t.nş kc

lml b r takım havvnnlar mey
hna ı;ıkarmıstır. :.teselll Cenup 
Atrlkn'da kertenkele clnsLrıdc-n 
lganodon ılenllcn ve kemikleri 
DrUks J milz Jnd bulunan bu 
hn)'Vtı.11 b Jd ğlmız kert nkeleye 
nl betle belki on misli bil) üktür. 
Fakıı.t bu bir şcy lfııd•' "tmez, Hal-

uk! Mı ır'dn yapı nn hnfrlyntta 
Clkll'?l 'SarkofnJJar bundan blnlC'rCc 
5 ne evci yaşam!Jj olnn lnsanlnnn 
bizlerden farklı olmıı.dıi;'lnı G'rlste
ıiyor. 

Taı1htı:-n C"VVel yaşamıs olan ve 
palamuUn meyvn ne, avla, b11.lıkln 
beslenen lnsnnlnr ~lıi':ıı.. yoksuz-
1 u{tn, sof:uta. rutub<ıte ve turlil 

Piyango 
çekildi 

m ..... ı 1 tncı !layfıu'la) 

1900S3 191338 21 1786 212167 2912 6 
298010 316277 346S62 362497 378972 

Biner lira ikramiye 
kazanan numaralar : 
008876 012844 045100 045288 06165-
069~8 074559 081786 121155 130616 
143144 155747 182923 196893 203677 
223605 238177 240484 245528 249149 
2511os 2s ~s 269308 269701 215 o~ 
29136G 296074 B0020n 10072~ 307882 
310539 31217 2175 323474 3~0674 
3-4-0450 85310 79109 382145 39847 

Beş yiizer Pira ikramiye 
1 kazanan numaralBr : 

Şeker fiyatı 

.. neden yükseltildi ? 
B U momlek<ıi hatkına bol Vi! 

ucu.z yerli eekcr ycdlrmC'k 
için, uzun yıllar n ıl ı;ırpı-

nıldığuu b liriz. Milli şeker pcL:U
ka.sı, ve bu poUt. kanın dört bUyUk 
eseri, lick("r fabrlka:lanmız, bu ar
zuya cıı.nlı blrer hUccctt..rler. 

1sti.hllı..k gUndcn gQne artıyor, 
Pancar venn<'f:e elver U toprak
lar mUtenuı.d yen ıştenlyor. fnbri
ktılar hıı.nl hani calışıyordu. Dev
let, bu nuınznrn karşısında sadece 
memnundu ve bütün gaıyreUn1, bu 
fıı.altycti hızlandırma ·a vermişti. 

TUrk kôylüsU şekere koNusı.u, 
diyorduk, milli şcl<cr y yoruz. 

Buhrıtn, blzl.m de a~zım.ızın ta-
mı kaçırmışur. Son yıllarda pan

car tarlnları bilinen scıbepler yu
zllnden kısırlaştılar. Knmııanyn 
son!annı, helccnnlıı bekl~r olduk. 
Rekolteler, düsük g~ordu. O ku
dnr ki, son iki yıl arrısında 50 m i
yon kiloya yo.lon, bUyUk bir fnrkln 
karşı kıırşıyıı. kn.ldık. ElJJ mil) on 
kilo şokcr eksikliği, yılltk lstlhld· 
kimlzın yansından !cdaklırlı.k de· 
m tir. 

Beri yanda, isUhU\ld arttıran 
sobtr"PI~ eli.mlzde kalan elli mil
yon kiloya yükl"niyordu. 

Devlet, dışaroo.n şeker getirt
mek !çln olanca gnyrotinl kullan
maktan da geli durmndı: fnkart 
harp dilnşası, a...vnl müb:ıdele eko
nomi ne donmüştUr. $<>kcr ıılmıı:k 
l.çln, en nz onun kaclar ddlerll mal 
tekl f C'tmek lfızunclır. B 1"f )anda, 
bu memleket mnhsullcrl ya hııl
kın ihti~·acın:ı aynlmıs veya mu
kavelelere bnğlanmı tır. 

DUtUn bu yollarln seker temini 
lmklınlan kn.panmıs bulwımnmıı.k
la bernber, buı;U.nün reıı.lltcsl, 50 
milyon kilo &"'kerle, 18 milyon in
sanın S<'ker lhtlyo.cını karşılamak 
gfuf bUyilk ve ho.111 gilc bir d!tva 
il tUndedlr. Dahıısı vnr: bu mlk
tnnn bir kısmını, 15-20 milyon 
kilosunu hUkümc<t. bcsleme~e mec· 
bur olduf,u orduvn ve havat sıkın
! ısını gl<lc-nn"k ten'h'hüdiine gl rlş
t fü sn.bit gellrUk.rc ve ÇOCuklnm 
nyırmıştı r. 

Apa.(lktır ki, bu madd", tıstl\n
dalcl ~at.la bırakılaca'k oıwa. eo 

kısa zamanda ortadan k~ola
cakUr. Nereye gidcceğll11 h c biri
miz bll meyiz Ve en geniş ölı;il!U 
hcsnpln, lkl ay sonrn. b r gram 
e<'kerln can vereceği hastalar, ca.n 
pn.hnsma bunun grıı.mını bula.mı
> ncaklnroır. • 

Dwletln şeker hakkında.ki aon 
k:ıran ıste bu haldkırt UstUne a
lınmıştır. Şeker piyasası serbest 
fakat !iyat yüksektir. Başveklll
mlzln l,5·2 milyon diye ifade ettJ-

1 muhtnclar, ve az geliri !er, Dev
letin yardım yollyle, ı;ekerl gene 
eski flyatına temin cdcbllc-cclde
rtne göre, bu yüksek fiyat onlan 
korkutmaz. Artıı:knlııaı, tekeri bu 
l'yntına da nlnb ll'CCk olıı.nlıı.rdır. 
Fakat umulan şudur ki, bol para
lı vıııtnn<lıış da, bu fiyat ariırı ın 
hıı!klkl sebı:-bln , en acık gonUllr. 
unlayıp ka:bul ctm kte ger km ye
cckt r hUyacını a;ı.da dört k lo 
sek<'r re o.var nm o n r. bu-
nu ik e lrıd rme f rl ını 
gl\sterlrlE'rs , bu r l n 
ll<!k b(l)1l k b r F • 
kat beri ynnda 
şekersiz bırak 
yük fnyda, ke 
el imi$ oln<:'nktır. 

Eğer kllr boğnzlnnrmz, böyle bir 
feragat(' kntlıınamıy!K' k olU!"'!A, 
o zaman da mevcut şekerin yUk
sek bedelle satılın.ısından gene 
kııza:tı<"lmtz olur: hıızlooye, en nz 
100 m iyon llrn akacak. 

An<.'n.k, bu paranın, d 1<'r b r g(l
nün IlıUyntı olarak dlişUnUn, Is· 
ter, t~lnvüldckl tuıra hn<'mlnln 
daralıt.ılmı:ı.s.ı için alınmış t edbirler 
C'llmleslncfon sayın, T ürkiye Cum
hurlycU Mcr'kcz Ilankıısının knsa
lannda kalnca{;'tllı da unutmamnk 
IAzımdıT. 

Acıl':ı şudur kt, Devlet şclcerl 
hazineye gelir olsun diye pa'ha1nt
mnm1$Ur. Bu, güniln birinde ı;c-
lccrsl-ı kalmamak için, blr freni<!· 
mc> tcd'blrldlr. 

Ve her devlet tl'dblrl t! hl. va
truıdnstan f PT'IU:nt, fedıı.'kilrlık V<' 
,..n duyıı:uhı yürekle aıll1*'1Ş lstiyı-n 
hı r tf!dblrdir. 

Kemal Zeki Gencosman 

Son dort rakamı 2 e 9775 
biten 40 a r numara be§er yllz 

Yüzer lira ikramiye 
kazanan numaralar : 
Son Uç rakamı MO ile biten 400 nu
mara yUzer lira. 

Ellişer lira ikramiye 
kazanan numaralar : 
Son Uc rakıı ı 493 11e bıten 400 nu· 
mara ellıııer ıra. • 

Yirmişer lira ikramiy e 
kazanan numaralar : 
Son Uç rakamı 196. 577, 614, 694, 
695 ile biten 4-00 er numara yirmişer 
lira. 

Onar lira ikramiye 
kazanan numaralar : 
Son iki rakamı 11 ile nihayet bulan 
4000 ııumara on'lll" llra. 

lki§er lira ikramiye 
kazanan numaralar : 

lkramiyeler nerelere 
çıktı? 

Bu çekUiııln 20.000 ll nılık btlyUk 
ikramiyesini kazanan 377161 numa
ralı bilet Giresun'ıl" satılmııtır. 

Onar bl ıı lira kazanan biletler A. 
ılana ve B lsmtlrte, Beııcr bin lira 
kazanan biletler 3 tan eııi İstunbul'
ıla, bir taııesl ele Cihıı.nbeyli'cle sa • 
tılnıı~t ı r. 

İkişer bin lira kazanan biletlerin 

Yerdepremleri 
Ayvalık, 15 a.a.. nu 1 "at't 

eklzılr. blrihiri arılırıra iki !da ol ' 
clukça kuvvetli yer sar ıııtı ı oln uf' 
tur. Hasar yı>ktıır. 

İne.,.öl , ıs a a 
' 

Bu ıın aat ~ 
!etil ve lcv flY 
olmu tur. Ha ' 

4 tanı•si Ankara'da, 2 tanesi İzmir'· yi be eçe ç k ıı 
de, s tanesi 1atanbul'da birer tıınesi, lı bir Y<r ınırsıntı ı 
de Urfa, Karabük, IAtllk, İzmıt, , aar yoktur. 
Nazilli ve Kaııtamonuda satılmıştır. 

Bıner lira k zanan bıletlerin ıo Malkarn'mn kurtuluş 
tanesi 1sııınbul'rla, 4 tancsı Anka - bayramı 
m'da, S tanesı İzmir'de, ikiıer tane-
si de Sivas, Tarsus, D enizlide, 21 Malkara, 
tanesi de yurdumuzun m uhtelif ııehlr ıırtuı b 
ve kasabalarında satılmıııtır. 1 halk coşkun 

15 a a 
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Amiral Darlan 
Giraud'yu 

kumandan 
• • 

tayın ettı 
( Başı l inci sayfada ) 

Bu kt>Slmde bulunan general An
rı n kumanda ınd-ıl<I lnglllz omusu, 

~ 1ran dRkl .,az ~etin musııitllğl dolayı
' ~ e doğu L .ı:ametınde llerliyen a
•'l'lerlkıuı kuvveU ıi llc takviye edil
ll' lr. 

Fransa filosu müttefiklere 
iltihak edecek 

Londra 15 a.a. - Roytcr: Londra 
denlzc:i mahfillerin fikrine 1:llre, fran
~z filo u, husu ı bir sempati bPSledl
,.ı lçJ.n defli takat mihver dcvletleri
nı Bevm(!(I kJ ıc n müttertklıoıln yıınıba 
fına r:c cc klr. Fran ızlar filolan Ue 
~ok ftihar ederler, ö)·le sanılıyor k' 
t a~aklan en sorı şey bu t.tloyu ba
ınnak olaeaktır. 

Fransa ile şimal Afrika 
arasında mulıabere kesildi 

be Marsııyn, 15 ıı a. - Dün sabahtan
ş rı, nnavntan Fnınsnsı ile fransız 
ın rnaı Afrlkası arıı.sında muharebe 

eveut de~lldlr. 

Cezair'de ihraç süratle 
yapılıyor 

At Londra, 15 n.a. _ Royter'ln Şlm:ı.I 
ka'dak! Amerikan umumi karnr

g hı n'-'2dlndekl muhabiri blldlrhor: 
nı C'C?. ' r, Orıın 'e Kıı7ıtblıınkn"da ge
tı rden a ker cıkıınlması ve leva-
nı g l rE:'n vapurların bo~ltılınası 

nt ndlrll mi tir. 

A mNikan Harbiye 
müsteşarının fikri 

l" o.o Harbiye mOs-
'f R oorl Potterson. fransız 

ıı ndakl muttef k ku\oı:et
Atınu• 3 hedef güllü~ünO 

t r. 
C hed f Almnn • ltnb•an kuv-
1e V chy hllkOmett kuwetle

e tı cum ederek bunlan karada 
mı a So\•nşıı mecbur bırakmak 
le n n u a ., e asker gllndermek-
n h 

0 <h u Tunu1; u al eylemek \~ 
el Ak l"nlz in kerl kontrolüııu 
o:t rereJt bıı sur tle Mısır'o _ve 
d rk a do ru iaşe \ e lfl" azını gon Z:1 Yollannı kısaltmak. 
va 1• Patterson. sözler.ine şöyle de

m etm "tir· l' .. . 
<:ok unu ltalya'dan ve Slcllya'dan 
h~o UZakta def ldlr. Bu bölgelerin 
ile • rnouerık hafif bom.>a ucaklan 
d hlar;l 'tr av ucaklarının ucu.ş menzili 

l'ldedtr 
ru..S ırıaı Af~ka'do 1$1 başlıynn Ame
k~~ererı kll\.,.etlcri. harbi n!luıset 

tQ aea~ ) ere, alman toprağına 
l'ecclc lerdJ.r. 

~ 115 a,a -MOtteClSderbı kon
aı llJl<la bulunıın F8ll radY<ı&U bu 

~ Atntnıı Dıuian"m b!T be,)'a.nnA

:: lm16t.ir Bu OOJ.ıınrıameslndc 
traı Dıırınn IÖYk> dlyQr : 

P Resmen l:ırynn ederim k1 Mareıı 1 
c eta.ın fransız m\llcUne hıık!kl dU&iln· 
B<> rtn1 b td~k vaıo:IJ:ette öc~ldtr 

U11<1nn başım muh rohe vıısıta1an al
ınan kontroıu altındadır. 

9 Sonleıordzıde Marecıal Petu.ln bana 
;ıı;llde 

lXLgl b r telııı ~ Atrüuı'da bu-
hınuıunı<lan dolıu'ı menınunJyetlnl bll
dlnnı. ve b:ıruı ı.am ıt.ımad.ı oldutunu 
lilJuo ·ft-. ın ar •••uuıu.r. ıı ııon t.eemde, rtd.IJ> ırc 1 • 

l4l •eııbcıtt olmadı~ını ıoın marc111ı 
~ tnllJrı ili olarak General l\Oo • 
C l tay ctmı.t.ır. 13 sontetrtnde 
C!neraı Noırna.ıı harekette ~le 

llCrtıeat bulunduA'Umu m<llalıade ede · 
~ kcncr;;n verilen bULün s:ılAh1YeUe:1 
~ tam tuvib lle t:ıa.na dev -

tettı 

~u laM.Jar altmdıı. beyan ederim ki, 
ş le sadakat )cm nl H~Mnlt olan 

bllt.Un lchonerl r. her rülbcden 61vU 
: urı r, deniz. kam ve ha ''a eubay· 

rı Vcrdl~ım emre ıtaat etmekle Ma
l'l!eaıe 61ldık kalmıa olncaklardır Aneak 
Ve 11.tıcak lmparalorluıtun mentıuı.llcrl· 
nı korumak ve nı uı blrllğl muhafazıı 
~lnıek ıra,ycsını C"Uden bu kararın bil · 
Un ıneauıı.vcum Uzerıme alıyorum. 
Frııaa•Ya datma 1Crenc hizmet etmlo 

Olan bUYIJk ll$lter Ocnenıl Glraud')"U M

lterı kurnandan uuın ~onun. 

Amerikalılar Tunus'ta 
ilerliyorlar 

Londra, ıs a.a. - Fas radynruııun 
~gün hildirdiğfoe göre amttıbn kıta -

rı dun gece Cez;ı.ir hududunu geçtik· 
ten sonra hııla 1 unu 'ın Dizerıc're doğ· 
:l'Jı ilerli>orlu. 

iri Muııcfiklcr, Pas ve Cczair s:ıhilind~ 
k buıun lf.manl:ıra bü}uk kuvvetler çı · 
arınıyn devam eunckte<lir. 

Ceıair sahillerine [nihverri rara~Üt· 
~!erinin H kııalarınıı iııdirilıncmcsi İ· 
tın tedbirler ılınmıJtır. 

l>ün .ııcce Tunın"ıaki ü !erden kalkan 
~İlı.cr uçnklan CC7air ve Rone ~re 
5
1.!Jdeki hedeflere taarruz etmişlerdir. 

Bizerte yakınlarında 
temas başladı 

londrıı, 15 ıı.a. - Şimal Afrikıı"d:ı.n 
~en haberlere ı;ore ınuııefik kıtnlarl:ı 

a ıtıan kııalan nızcne yılkınlanııda te -
[Jla_~ eımiılerdir. 

General Fi enhowel' l'nd lmrmavm11 
;::nsuıı in iliz ~enernli 1 oı;el hir uçak 

ınd:ı ôlmnsıur. 
in °liz deniz nlba)t Petcl"$ de aynı 

u\'ak kaz:ısında i>lmü~ıür. 

Kabine toplantısı 
~ 'V Chy, 15 a.&. - Haberler na:zırlı-
ının tebl r:ı: 

l\ı liükürnct ~isi M. Lavnl bu ınbııh 
lo areşaııc ı?ÖrO tUktcn sonrn 6~1eden 
tu nrn nazırlarla sık sık konUŞmuş-r. 

1"' ş mal Afr ka hMl t-lc-rl ü7.erlM 
ı,.ı;:ınsa·nın dllştO~O vıo:het ve mem
l'l'k ti r lrtket!rn kurt rır k için gl' 
lll en tedb rler bu Jrnrıuıımalann 

''Z.uunu t.wkll tınlşUr. 

M/HV.ER'E GÖRE: 

Alman mareşalı 

Rom mel 
usulü dairesinde 

çekiliyor 
İngiliz baskısına 

karşı konuluyor 

,.,n'!lüıdeki a lar icinde 

mühim inkiıaflar beltlen'yor ı 
BcrJ n. 15 a.a. Bua-llnkil r<' nı1 

tebl e göre. S rcnayka'da nlman -
ltalnuı kıtalnrı dU maııın şiddetinden 
hiç bir &e}· knyoomeml$ olan b:ıskı
sınn mukavemet etmektedir. Kıtala
rımız clusmana n ır k 3' ııılar verdi
rerek batıya dogru açılmı~a devam 
etmişlerdir 

D.N.B. nin asl,eri yazarına 
göre durum 

Berlin 15 n.n. - D N B. aj1'n!!ının 
askeri muhabiri. Sovyet Rus~adaki 
cıurumla al!'ıkalı olarak Maı marık"· 
ıeld vaziyeti tetkik eden bir vazı
sını'la ıliyor ki• 

Rommcl'ln tecrübe ile bilıllğı bir 
savaş sah~sı olan Libva çölll, yeni. 
dm hnrp sahncsı olınıışnır tıı.ı::iliz. 
leı ıı hu11 ı ro rnt)' n bn.kımınr\:m bir 
ferahlama J:'lbl te'fil<l<I f'ılehllc ek
lerı mııhakknklır. Pal<al ılcrpı et
miş olduklıırı ııih i aye<l!' nıııvnf· 
fok olup ohımaılıklorına gelince. 
va:dyeı okukkanlılıkla t hJIJ eıl le -
rek olurııa, bu cok şlmheli R"öıo:Uk
mt'ktedir İngilizler, blltUn sayı ve 
malzeme Ustllnlllkl!'rtne ragmenı 
Rommcl'I oyun dışı edememişler. 
rlir. 

Rommel usulü dairesinde 
geri çekiliyor 

İki taraf orduları. yenıclen bu mıı
ozza.m çölde bulunmaktadırlar Bura. 
cıu ise karar, şu ve~ a bu mevzı için 
yapılacak ınllcaılele ile değıl fakat 
) aıııız manevra tıarekAtı 1 <' el le ed -
\ebiiir. Bu meııevra herekli.tında ise 
Rommel dıılrııa Ustilnll.iğllııü oıter
miştir. Esasen alınaıı çöl mare.şalt
nın mihver zırhlı ordusıınu, ıliiŞ
ma~chn batıya ıloğru harekA.tını izaç 
etmek bahsinde bUtUn imkanlarını 
alacal< bır tarzda. dUşnıan tn~r.ru~ 
kuvvet\erınden ayırması dahi bırıncı 
sınıf bir askeri ba arı teşkil etmek
tedir İngilizlerin "şanlı g-eri çekil· 
meleri .. esnasında d ima bir telı'\ket 
halini alan ıeylerdcn tevekkl eıl~rek. 
Rommel, her v1u:lyete h kim b!r a. 
dam olduğuı1ıı bir kere daha ısbnt 
etmiştir. Alman genclkurm.Ryı'!da, 

Rommel'in bu bereketi "uıııılu daıre
ııinılc geri çekilme., olarak vasıflan
dırılmaktarlır. Bu suretle. alman as
ker! makamhırının vazivı-tl niçin sar
sılmaz bir suıtnııle telSkkl e't•ı<.!f'n 
ve halbuki einlrlllik .ılir etlerının 

1.için knı şı tarafta b'1:uncluğ•J .ta'.a 
ı·,1 anlaşılır. 

Berlin sabırsızlıkla haber 
bekliyor 

Bern, 15 a.a. - Nntlonnl Zeitung 
gazetesinin Berlln muhıı.bırl tı:ı.rııfın
dıı.n b ldlrlldlf:lne göre. Berlln halkı 
son günlerde büyük bir sabırsızlıkla 
haber beklemekte, blıyilk gazeteler 
birkac dakika zarfında aha l tara -
fınd:ın kapısılmaktadır. 

Herkesin gözü bllhnı; a Mareşal 
Rommel lle Afrika ordusuna dokru 
çevrılml~tlr. on vaz.ıyetlcre rn~oo 
efk!in umu~!) e mareşal Rommel'ln 
tıı.llhln(! karfı buyük b r ıunuıt bes
lemc-kte ve halk mnreşnllıı kati bir 
ı;urctl(' )enlmek lhtlmnlloo lnanmnk 
L~teınemcklc<llr. Filhakika bu halk 
~-ok ılcfıı.lar mar ,.n.lln en lçlnc1en c;;ı
kılmaz vazl)etlerdı hile kemlisinc hır 
kurtuluş yolu bul lu •unu damın din
lemıştır. 

Gnwtte de Lousanıw'ın Berlln mu
habiri de a11ıınn hUkllnıct merkczlrı
de Slmal A!rlka'nın garp tarafı ls
kenderili e'yl Trablusı:arp'tcn ayıran 
binlerce k lometrcllk kum sahalarına 
nazaran ş mdlkl halde dalın r.I) nele 
ehemınıyeti hniz olduğu ileri sürlll
mektcdlr. Hu fikre nnznrnn Rommel 
şüphesiz yeni bir p!An hazırlnmı~tır. 
Alman ve ltab·nn kuvvetlerinin ta
ma.men veya kısmen rlcatlnnnı le· 
mln ettikten sonra mesclti 'funus'a 
karşı cephe ata aktır. 

&rlin'dc llllveten SÖli lendlf:ln(' gö
re, gerek mareşal Rommel'in ve ge
rek Şimal frlka'ıun \ 112:lyetlerl b'r 
hııltaya ka ar yePli l'nl b.r za vb eden 
gorlilme e baslıyncaıktır. 

Askeri SÖ7.Clller Fas ve Cczair'ln 
lstl!fısını bir sergltleşt olnrak tnvslf 
etmekte ve alnınıılarııı mliılahale e
d('cek pek mllhlın vruııt alnrn malik 
olduklarını ileri slirmektedırler Bu
nu temin için yeni pllınlar dn hazır
lanmaktadır. 

Hnsler NııcrkhtC'n gn7.eteslntn Bcr
Un mııhabhi vnzl)C'tln yenJ lnkJşnf
lannda Frans:ı sıı.Jılllerlnirı de rol 
oynıyacağı mlltaltı ını ileri snrmck
ted r. Dc.-rlln. lngllız ve amerikan or
dulıı.n fc!.n en büyük mO kllltıtın in " 
cihetinde olduğunu dn aynca belirt
mektedir. 

l..ondrn'da, aynen m hver payt.ııht
lannda o•du u gibi, önllmUzd<'~I a)
ların askerl hıı.rek t bnkımından en 
mühim bJr de\ re t kil edeceği ka
naaU vardır. 

l tal yan resmi cbI'iği 
Roma. 15 a.a. ltıılvan kııvvM 

eri umumi karnrglıhının tebll!':I: 
Alrnnn \'e 11nlyRn kıtnlan Sircnnlk 

rephesl n<le l:ıll'(;Ok cet in muharPhe -
l1>r vererl'k lnırll 7.lerln ileri lıarf!ke
•lııe karşı koynıa~a d<-vaım etmi.şler
dlr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kış yaklaştı. Binlerce ço -

cuk gözlerini sizden gele
cek yardıma çevirmiştir. 

Çocuk F.slrKeme Kunımıı 
Genci Merkezi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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KAHİRE'YE GÖRE: 

Sekizinci ordu 

imanları 
Timimi'ye kadar 

kovaladı 
Mihver Derne'deki 

molzamesini yakıyor 

Nahas Ps. 'rMısır'ı tehdit 

'en tehlike yokoldu,, diyor 
Kahire. 15 u.a. - lnı:I iz 

t ııl.ıllfrl. 
Ortne 11( 

&-kb ıcl ordu dtin dU~anı 'Tlmbnl
ye kadar kovalnmıtur Orta tı<IYtiklUk· 

te ve aı'!'ır bomb::ı ucııklnrı 14 sonteartn 
ırOnU \e ırrrt'S1 n ı: z e hUcum tmlı· 
ll'l"CI r Borı htı ı av uçıı.klıı rı Gazıı ııı nın 

tı:ıtL<tında rlcat hal ndc bulun n ıl s • 
m n ko lannn hU<"um c-tn şt r. 

011n coi':u ılın J lst kıımeUnde ~an 
7 mlh' er ucıı(ıı Tunus Ue Slc lya ıı.ra

ıır.nda düşuru mtiwtUr Akaktan uçan 
iki motorlU av u klurımız 'l'untlli a 
hücum et.mı leni~ 

nu ha ket ere l&tlrok ooen ~la-
rımı7.dan donmcm!ıtlr. 

••• 
Ka.!Urc, 15 11 a. Hava hbURi : 
,\mcr.kn.n 9 uncu hnvn tUnıt'.sıLnc 

mc ıp nf:ır br•nıb:ı UCıtklnrı l3 &ontl' 
rl g<'l"es 11 nı:ıızl llmanınn hücum et
m!3lcrd DUn ııUn<lüz B nır.ı:ı:I') tek
raı hU<'l.lm ed tmlşU.r Bu hileuml.ır n<>. 
t.leestnde bU)'Ük yn~ınlıır c-tkUtı ııörül 
mu tUr 

Mihver kayıpları 75.000 
kişi 

Londra, 15 a a. Aşağıdakt de-
meç Do\, nı."l Strcct'teki D ek lln 
lkamcıgı'_>w;~ nC$rcdllmJ Ur: 

"Ge ıc-.... Alexander cltişmanlann 
ö'iı ) nral.ı v esir olarnk zn~ lntının 
75 bin .u :,. cıktı~ını tahmin ct
rn •ktt:'d.r Bu rakam Ilaş\ek 1 tnrn
fındıın <'Cen caı amba gllııü A\anı 
Krun:u asınıln 7.tkrcdllen rn:.1i:rundnn 
bü~Uktür. 

Fransız kıyılan nçıklnrında yapı
lan sav ~ıar n<'tlccslnde şlmcllve ka
dar 13 dil nıan deıılzn:ltısı tnhr bcdll
ml lir. Bunlnrdıı.n be$ tam!Sl son 11<1 
gUn clndeo tt\hrlbedllm ,cıtir." 

Mihver kuvvetleri 
Derne'deki malzemesini 

yakıyor 
Kııhlre, 15 a.n. - Kahire rnd)'O· 

sunun cumartesi akanını b ldlrdllilne 
göre mihver kU\"V(!tlcrJ, Dcrne'del<I 
malzemesin! )akmaktadır. Rommel'in 
kOllt kuvvetleri, SIN'nc·dc bombnlan
mıştır. Münferit surette pusu kur
muş olan toplar ve seçkin plyaoo 
gnıplan, Rommcl'bı rlcatlnl l>cyhu
dP :ı;ere kaoatmıya calışmnktarlır. 

Nalıas Paşanın demeci 
Kahire, 15 a a. - l\lı ır Bıışvcklll 

Nahııs Pıı.sn, Kahlrc'de !>Öyledlğl blr 

Kafkasya' da 

rus hücumları 
geri ahldı 

Moskova. 15 a.a. - Bu s:ııbahkl 
so\yet tebllği: 

GCCt', kıtalanmız. Stn.l.lna'rnt böl
g nde, Tuapsc'nin şimal doğusunda 
ve Nalclk'tn cenup dot:usundıı dO&
manla carrıışmışlnrdır. 

1 

Diğer cephelerde hlcblr dd !!iki k 
olmamıştır. 

••• 
Mosko\ a, 15 a.a - So~ yet tı.-bllğl

n n ekinde verilen malümntıı. göre, 
ruslar, Stal!ngrnt bölgesinde v~ bil· 
h a endlistri mnhall ndC' bir «eri 
dOşmnn hürumunu nUskurtmn !erdir. 
Huslnr, Nalc!k ve 'fuıııısı> bö!gclerln
clc de nrıızı kazanını.şiardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlın, 15 a.a - Almarı orduları 

ba komııtoanlığıııın telılıği : 
Dün alman ,.e rumerı kıtaları Ka!. 

kas holı:-esıııe d~maııın §ıdcletli lıU
cumlarıııı pUskürtmll lerdır. 

Stalıngrat bôlgesıııdc de dUşınaııın 
knr§ı hücumları puskilrttilmu tur. 
Hava kuvvetJerımız topı;u nıevzıle
rıne ve Volga nın do usuııdakı ov. 
yet uçak meydanlarına hUcum e le -
rek .ıı:ıtalarımızın hareketlerıne )ar· 
clım etmı tır Pıke u aklarımız a a ı 
00'11 keımınde çok alçaktan uc ını.k 
sahra mcvzılerıııe ve asker top u -
lu .ıarına .hucum e mı§lerdir. 

Cephenin öteki k• sımlcrınde hU • 
cum kıtalarımız beton sı~nllkları \'c 
savaş mevzilerlııı tahrıbetnıışlerdır. 
nııonıaııılan esır ve ganıınet ıhnmı -
tır. 

İlmrn göllinde vr Volko( kesimin
de mevzu sovyet kara ve <lcııiz hll
( wııları alman mukaverrıetl l<ar ı ın· 
da kırılmıştır. Dcmıryolu ıstas~oıı -
!arı ve dı~man ırenlen savaş ve P•· 
kr uçaklarımız tarafından te lrli 
surı•tle bombalanmı:.ıtır. 

Son Uç gUn içinde şark cephesinde 
65 sovyet uı;ağı. dUşilrtllınUştUr. 

••• 
BerlLn, 15 a.a. - D.N.B. nln blldlr

dl~Lne göre, son 3 gUn lclndt' şark 
ccph~ ilde 55 !'OV) et uc-ağı dUştirOl
milştür. 

Çok şiddetli bir muharebe 
Vichy, 15 a a. Doğu cephesinin 

cenup kesiminde Terek nehrı cliree -
ğlııdc 24 saattenberi çok şiddetli bir 
muharebe olmaktadır. Alman • Ru
men kılaları bu ıiılıletli sav~larla 
Groııni'nln batısındaki nıUikıfaa hat· 
tını yarmak gayesini taklhediyorlar 

nutukta s klzlnd ordunun 1ıı.!erlnl 
övmüş ve demiştir ki: 

Demokrasiler tein zafer gününün 
>akın olduğundnn eminim. Mihver 
kuvveUerl, Mısır'dan atılmıstır ve 
I.ibya'da kovalanmaktadır. M~lclı:e
tlmlzl tehdideden tehlike, ortadan 
kıtldırılnu ur. M!Slr'm ve rnOtt1>fikle
rlnln geçlrdiğJ endişe saatler, kar
şılıklı dostluklanru, tt.tlfaklannı ve 
lthnaUannı kuwetlendlrnıiştlr. 

Derne geçildi mi ? 
Loııdra, 15 a.a. - Kahlre'de alınan 

fakat henüz şimdiye kadar tc)it edU
nılyen haberlere gorr, bntıli a doğru 
l"ekllcn alman kuvvetleri şimdi 
l>erne') 1 ge<;mlşlerdlr. 
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Vichy hükumeti· 
General 

Giraud'yu 
tanımıyor 

( Başı 1 inci sayfada ) 

bulunan tıım yüklQ iki büyük nıtkll· 
3' c gemisi bomba ile hasara u{:rauı
mıştır. 

Blr dil man denizaltısı da bomba 
ile tahrlh<'dllmlştlr. Av ve tahrip u
çaklanmız ~runus ııa:tılll onünde 3 
dUşm n ucnğı dilştirm~lcrdlr. 

Roın:ı, 15 n.n. - Leruıdcr sınıfln
dan 7 200 ton Ut4Jluk bır lngllız kru
' azorlı Bougie koyuncla hlr ltnlyan 
ıfonl7.altısı tnrnfındıı.n batınlmıştır. 

DugılnkO rf>!lml tehi.iğe göre, Ak
dPnlz de \'C Fransız Şimal Afrtkasın
da k f hava faııUyeti olmuş ve mih
ver mcılan 9 ucak dilşllrmil!;tUr. 
Ha. ka b r d!lsman uçağı da Pıı.ntel
larla adası Uzc-rinde ucnksavar bn • 
tana nnın ateşiyle al<'v er içinde 
1 ıı ZP dOşmUştür. 
Ş mnl Afr kn'dn bır uçak me~'da

ııına .., apılıın hücum t'fillMında mlh
' er uc klrın meydana henUz inm 
bulunan b rçok dUsman uçaklnnnı 
ınak nalı tfıff4k ntc>şlne tutmuşlar ve 
~11km lnröır. 

Ceza:rlr sulanndıı fng llz ve amr
rlk ın &:l m !erine karşı yai)ılmakta 
o aıı hıııeketlı>r" devanı olunmUŞtur. 
Bu bah fafak vakti hlr ltalyan dc
nlzıı.llısı Bou ıc koyunda Lenndcr sı
nırından 7 ?OO tonillıtoluk bır inglllz 
kru~ azörlln" iki torpil isabet ettir -
m~ Uı. Kru\ nzör batmı tır. 

Dol:u Akdcnlz'dc ltn-lyan torıı 1 u
çakl11n b r düşman deniz teşkiline 
mu\ ff ur.tle hücum etml$lcrdlr. 
Bır torıı do muhribi ağır h ara uı:
rnmı tır. Bu goıruyc kil) bolmuş na
'l ıi.> le bnkılnb 1 r. 

Son gOnlcrdckl hareketlere 1$tlmk 
c<ll'n uı;:nklıınmızdan onu dönmemlş
Ur. 

General Nogues kimden 
yana? 

V eh.>· 15 n.n. - D.N.B. Reuter 
ıı.fnnsı Rııbat'a dönen gP.nernl No
es'ln nmiral Darlan'la tcsanUdOnil 
ı An tnı olduğunu blldlrm ,ur. 

HnlbukJ Vlrhy'nln iyi malQmat a
lan mııhf llerind<"n öt:ren ld.ğine 15-
re ll'C'1H.•rnl No~!'S Fns ll'Jyoncrlerl
ne b r hltıııbcd" bulunarıı:k onlnn sO
kCinete ve Mareşal PeUı!n'in emirle
rine rln.vef P <lıı\'<ıt etmistlr. 

Viclıy General Giraud'u 
istemiyor 

Londrn, 15 o.a. - Vlohy radyosu
nun neşr<-tt ği b r tebltğe göre Mn -
resaı Petaln .ı:ıu akşam Afrika ordu
sunc vcrdtği b r cmırdc geoıK'ral G -
rıtud'yu mareşal namına hareket et
mekt n menetm tir. 

Stokholm. 15 n.a. - Alman kon
trolU n.lt.ında bulunan Skandlnnvya 
tcigrnf ajansının Madrlt rnuhablrln!n 
bugün blldirö ğ:lne göre italyan do -
ınıınmnsmın büyük bir loS?ru nlman 
ve llalvan hıı.vn kuwctlcrlnln de fş
blrllğ'IY'le Şlmn.1 Afrl:ka sahilleri ıı~k
larında lıurlllz ve amerikan filosu ile 
muhnre1:>cyc tutu muştur. ltalyn.n 
kU\"\etlerl b1lh sa kruvnzörlerden 
, c torp do muhrlplerinden mllrek
kcııllr. 

~-.. CSI. _/>\ -~. ..: - .,..; \ ~ 

Cüretlilik 

hakkında 

Bır fraıısız ata sözü: ''Tnlih da-
ıma cureuııcrc .:wwııaer'., aıyoı 

1' a.Kat, tıcarc.ıc, sıyuseıte ve
ya askcrlıktc ı.;uret, ·'kumaı baz • 
ca' bır cııret ıyı bır fCY nııclır 'I 
1 ıcar .. tt e l ıırc tın ıyı lıır oey otnıa
dığıııı. tuccarlar arıısınıta rcka -
bel ~artlaı 111111 tıeıııen tıeıııeıı ıııu. 
ı;a~ı oıc..ıugu ve ~ttıııı:t zeka gıbı, 
oııgı gıoı 1ıııı!lerııı bUYUK bit ı·oı 

uyıı.uııgı nor,rnat auııınını ı.la, ıt
ıusıarııao anlarız. ;:,ıyasclteKı cu. 
ıeıe gelınce, ııu veya bu oarUnr al. 
unda yerınde gıbl gilrUneıı bır cu
ret, bu oarllar ı.leğışınce çok za • 
man kötU ııetıce verır. Onun lçln 
curctle beraber basıret de, 11Up • 
hesız, şartur. Askerlıktekı cUret 
ıse, eldeki vasıtalara her halde 
oağıı o mıı.k gerek. 

Mc la, nabq;; harbi sırıısıncla, 
has JJ,. ta nııı göstcrdıgı kahra • 
manca ı.:uı eli hel holde hatırlar • 
sıııız: .Bu tıal>e§ komutanı, tank
lar karşı suvarı lle hUcum et • 
ml§tı. Bu şllphcsız çok cureth ve 
kahı amanL:ı bır §eyılı l•'akat b!l. 
tun habcş ı:ıuvarıl riııııı biçllnıe -
sındcıı b[l§ka bir netice vernıeıli . 

General Giraud 

ve cüret 

Son gUıılcrln hlıdiselerl dolııyı. 
sıyle transız geııenııı ı . .ırauıl ııun 
adı, ajaııs telgraflarını.la ve,Ytl s:-a
zeıe sutuııtarınua ı;ık sık geçer ol. 
du. Hır def ı g~çeıı btıyUk harpt~. 
bır de.fa da bu seter alman esır 
kamplarından kaçan, geçen harpte 
ustalıklı manevralarla bir takım 
savaşlardan galıp çıkaıı bu komu
tan. ynlııız meslek arknıla lan a. 
rruıınıla değil, halk arasında ela 
cfıretli bır şahıs olora o. taııınmıJi 
tır. ller haine yuk11rıd;ı da zik
rcltiğımız fransız atfl sözü dola -
yııııyle ol ıcak, General Gırauıl'
nuıı yaptığı blr çok cllretll 131 .. rl 
başarı ile bitirıilğinı görerek ola. 
cak kı, fraıısı:ı:lar ve bilhııssıı, ken. 
disinın uzun mlldclct buluncluğu 
oımal Afrika'dakl araplar, onun, 
bir muskası olduğuna ?.ahlp ol · 
muşlardır, Tıınınmı" fransız mu. 
harrln Anclr~ Maurois, 1940 boz. 
ğununu tahlll t'cle-n kıtabınmı Gc. 
neral Giraud dan da bruuıerliYor 
ve generalin cUret ve tehlikeden 
vılmulık hakkındaki fikirlerini 
okuyuculanna suııuyor. 

l,f ~ 
1 
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Soldan sa~a: 1: Keskin z~A bıı.sıı. -
m k 2: borca alınan ıey, uı. lxı:ka 8: 
Eı1H~k ı.ıömle~. t.ers1 lmTn tl4 btr ta' 
4: Sonuna E ıı vcstı. le b r hıı.yır işi le n 
toplanan para. s:nraz fi Ani Jıır, ma
temat te bir tab:r 6· 'ıi U udün it zn
tınd n 7: A)'Tll btr h lı.k s· D nt 
da, matem 9: B "npurumuz. tersi >V
tıeı bl.r kuş ıo: B r::nci. hayı;nn nnn 
bulundulhı )"ere 11: Alemler topluluQ'u, 
bMınct B lltl\·esly'Je d et. 

Yukard:ın llŞllitı: ı: Fmn,.u:ca yarım, 
ııyn:kbnm ımı.s ~ 2: Tersi h1r ktl. 
dın l.'l!lll, oc narı 3: Bir > omt , toprak 
ı'Cllgl 4: Yenıln, ağac gôv<lt'fll :!: As;ı."11-

d::ı bh TUı1c lkavm1, iki defa ll'knı.rlanır 
sa J>('(lt'r olur 6· Cem1 c<ratı 7: lltr l't'l1k 

(.'ıılışkanlıltbie meshur blr h:ıY\ rt<'tk 
s. r ttk, ~n 9: lt'Z?"lı t, C'T1 kUctU< 
tRhta p ıı:n.'11 ıo· 1astar ~atı mın 

1 ı: Bir el ışı kumaşı, vakU ııösteren rı

tct. 

Dünkü hı tmncamızm 
halledilmiş şekli 

SOklıı n llfl tn: l: Beyıız. 2· Bıı.'bıı. a • 
lem. 3: dk, sakal. k:n. 4: Sıkı, mdz. fi: 
ıı n, mnll 6: IJ (h), ıruı.ı. m T. Aia • 
numen. 8: Ram, t.ııh {hat). mm. 9: JI ı
ra, abo™! 10: Rt>n. ıı· .Ak, kavak l 

YukardAn nsaıtı: ı· Besi, arıza. 2· en 

l lnlı , ol. 3: Kıılmnı.s 4: Bn ın. 5. Mntn ı 
nı 6: Yokohama, ev. 7• ı.aruın:ı 8. Zn-

1 

J:ın !l: Kn.mnrol.. Hl: SCkW. an 11 MR- ı 
:ı:I, runett. 

Tehlikeyi göze 

almalı ama ... 

General diyor kl: 

Harpte muh kkak ki t .. h -
ilkeleri &öze almak ,;erektir. Fa. 

kut tabii, yalnız makul tehli • 
keleri göze almalı Bir çok kim • 
flelerln sıze söylediklerinin tersine 
olarak. ben cüreti sakarlığa var
dıranlardan değilim, bilakis .•. " 

ve öyle devam cdıyor : 

"- Hnrpte, harekette sUrat 
göstermek her ııeyiıı başında ge
lir. Size bır hıkiye anlatayım ı 
l• s'ta lı.sılerlc savaştığım sırada 
günün birinde hır dağın tepcııınde, 
kartal yuvası gibi. hemen hemen 
ın anların ç1kl\1111yacakl;ırı bır yer
ele oturan bir kabileye taarruz et. 
ınek c-mrlnl alılım. İstihk(ı.m kı -
tası komuuınını çağırdım: 

- Şu cluz ılivar ıtıbi dağı gö • 
rllyorsun ~a, dedım, bana bura -
rla, Uç gun içinde arabıı.larm da 
geçebileceğı bır yol yapacaksın • ., 

lerbıyeli, fakat kati bir tavur
la cevap verdi : 

- Gcnemllm, buna imkan yok. 
Bu iş ıçin Uç g{in degll, Uç ay la
zım. 

- Pekild, dedim. Madem ki bu. 
nu sen yapamıyorsun. ben yapa
cağım. 

Bunun Uzerine lejyon kıtala· 
rındnn bir albayı çağırdım. Ona 
~olıın pUlnını kendi elimle çi -
zip verıllmı 

- Hem !tendi aclaml:ırınızı, hem 
de komtıı alayların mevcudunu he
men lrım·kete geçirin ve bu iııi Uç 
gUnclc bitirin, dedim. 

Ve iş hQ gllnde bitti. Bu saye. 
de bf'ni bcklcmiyen bir dUıımanın 
cn!llesinde ansızın görOnUvr.rrllm 
ve oradaki l.o. bir tek kurşun da
hi atmadan sona erdi. 

Kıssaclan hisse: en iyi sürpriz 
unsunı en imkansız görüneni 
en kısa zamanrla yapmaktır . ., 

* General Gtraud'nnn bir mus -
kası olduğunu sananların çok ol
duğunu yukarıda söylemiştik. 
Başka bir fransız k1tmutanı olan 
Napolyon· "Her nefer marcşalhk 
ns5flınt arkıt çanttısınila taşır .. de
mi ti Bu sözU ite~ştirip ,;öyle 
s!hllyebillrizı "Her cUretll ve 
basiretli inııan; muvaffakıyet mııa.. 
l«U'lnı keneli bovnımda taşır . ., 

Hu sözl\n iloğruluğunu, cum • 
huriyrt hllkllmetinin tarihinden 
rılınabliecek :vuzlerce örnekle de 
teyldcdebllirlz: Gerçrktcn, 19 yıl
da elcle olunan başarıların sım, 
nlınııın rtıretll, fakat tehlikesi ve 
kru:ıınrı gnyet sıkı bir şek!ld öl • 
çütap tnrtılmış, çabuk vcrilmf' • 
le nP r~~mf'n makul olan ve iyi 
t•th" e lılen karar19rda değil mi. 
dir T 

SA. - TlR. 

Tunus'a 
köprüb 

Libya harekeHeri 

R >MMI l 'in artık 8 inci in~ılız 
ordusuna cıddı bır muharehc 
" rm istemediği cam:ımı}1C 

' 

anlaşılmaktadır. Eğ~ amerikan ı.."llv -
vcderı ŞımaJ Fransız Afr mu çık
mamış o ulardı, alman mareş:ılı bcl
ld İren ik'ıc b r ı ım mUdafaa ter· 
uplcri kurmıra çalı ırdı. Fakat yıldı· 
rım surau) le kıµ{ edcıı amcnk.ın • 
ingı iz h reketı ıka11ısıııd.ı mıhmcı· B"zerfeyi lifma < 
lcı" bamO:ışka bir pi.in tatbilmu mec-
bur kalmı !ardır. Hu pllnın es:m ık s
koca Afrıkıı kı} ılarında d;ı ılmam k, 
kuV'ocderi bir tarafa ıoplam:ık oJs;ı 
ı;er kıir. Onun kin in ıliz moto lu 
kuV'ocılcr:i, olanca sı.iratlcri le ikrle • 
clıkleri h ıldc mihver ordu! rınd:ın ar· 
ıa kıılıuıl:ın yakalamak i:nkünlannı 
bulamamı~lardır.. rakaı şıra ını he
men •o}li)dim ki, amerikan ıe oob ru 
mihver ordularının f.lllcmC)"ll rephe
·ndc u·u \ldarı bo7gund n ~ra 

ba Jamı~tır. Bundan dola}ıdır ki Rom
mel'in bu çckili,inc CV'o eke ı it 
edilen pll'l murıhınce straı Jİk hir ha
reket t:ozuvlc h ılmaz. M h'Cl' or
duları $İmdi ade k~·ı ini dc"ıl, 
kendi b01 unlarının d.ıha batıdan ge
len aki lt'rı ı 'e ıepkılenni to lı) • 
bilme.le ''llıfcsi) le miikclleftirlcr. Bu 
vazif<ı i h:ışarahilecckler mi, Duru -
mun in dıki f: li nlt'lcnne bakacak 
olur ak en uyıf tabirle buna .. ~ 
zor" dı)'thiliriz. 

Bir daha gelmemecesine 

Ş JMAL Afnl:a hareketlerinin bu 
~ kli almasında CD mühım amil, 
~uphc iz Amiral I>onıu'uı d. 

ni7.alııl;ırının Adanıik )'Olunu kese -
mcıniş olm !arıdır. Gerçi almanlar 
hemen her gun )'UZbinlcrce ıonilltoluk 
semi baıırdıklıı.nnı b" dirm· lenrr. Fa
kat C<>rçil de bunu şu $Ckilde i :ah et
mcktcdır: in ilizlcr bu rakınıl:ın asla 
>ıılanl ıışl:ırdır. fak.'lt mili\ er 
k~i 'crdı ı raka 1 ra o kadar i n· 
mışıır t.i, bir an elmiş, bö)lc buyük 
bır teşc ı ı > .ıp bi lmclcri için dc
mok ro~iJc in elinde ula gemi bulun
m:ıdı~ın:ı hüknK'dcc k k dar ileri sit· 
mişıir. hı bundan §OO!'lldır ki, ıımc
n1calıhır "una! Afrika'ya asker çık:Lr
ırnı işini pl:tnlaştırmışlardır. Rommcl 
kuvvetlerinin J lllcmern'de bonılmıı.st, 
hu çıknnna)" çııhu.~wı,umı.ı , hu çı -
kamıad;ı hu bozulan 1mvı.ctlerin daha 
surıııle ç<'kilm~ıni nctkclcndirmi tir. 
Çekilme Dett')"C kadar )'apılacıkur? 
Dun elen b:ızt haberler, ıtlman l..-uv
\ ctlcrinirı D mc')oi bile arkada bırak
ttklıırnıı bildinncktedir. Berfin, bura· 
da amz:i ı~nin asl:ı necice,.i ıemın 
edemeyccc ini llf>y!cme!aediı-. ?-fohim 

lıtrı Şii'!'.!' lmvvctlcrin .israf ed"!rnemesi
dir. lkrl in' e tıöre in.ı;iliz:fcr, T obruk
ra i,c yan)"IK'11k td: mahrunc W! ıtk 
c..tt 1:-.·1 m•unı~l:trdtr Bu da ı$steri • 
ror le" lm:tl' a• · dı'ki b:ıldc bımı· 
lanM ·r dahı lmcmect"tlne hoşalt· 
m•k• lor! 

8 U çeokiliş tcmı><>sun:ı bakılır~, 
çok yııkınd:ı Di11gaıi'nin alın
dığ1nı öğrenmemiz kabıldir. 

Mütt fik orduları Tuntıi ırurın:ı ~
dikten sonra artık ralnız 1.ib)-a h:ırc -
keti erine )"al'I }ıtn Bing;ızi" nin mih \et' 

için hiç bir dıcmmı}ctİ ka.lmıyacıılmr. 
Fakat durum muttcfiklcr için tıım:ı -
mi}le h3 kııdır. Onlar, gcrd.: Trabl " 
'\e gerek Tun~'u a,aj;ıd;ıo sıkışttr
mak için bu limand:ın çok fayd:ıl:ına -
cııklardır. O r.aman nıih\crcilcr için 
Tnıblus m'in de hoş:ılıı ması bahis 
mevzuu ol:ıca.k, ve müttefikleri İtal· 
ya'd:ıo kıılkaak bomh:ırdınun uçakla· 
rırun fııali:>'Ct ~hası içine sokmak im
Hnfan amn:ıc.ıktır. 

Bu arada bir sual 50rulabilir: ni
çin Libya <lcı;il, Trnblusgarp deiUl de 
Tunus? lihra dc~il, çunkiı mih\cr bu· 
rnda hir bozguna uğramıştır. Hem de 
burası, ikmal İ$1eri için uzaktır. Tr:ıh· 
lus'a gelince, bu hölge için de durum 
aynıdır. ~icilya'dan buraya gidip s;cl· 

. 
Şimal Afrika'daki 1 

olaylar karşısında j 

Bitaraf devletler 
BI' 1n, 115 n.ll. - Anı do u Ajansının 

muh nl b 'Or: 

Jannı &OlTll ustur. 

Alm:ın bark 

bundıı.n 

rb 

radYo
ııunun yayunı cll'atınd ır c b J:nban
cı ııa.zet.eoin!n somutu suale sözctl 
.. evabı venn t.T : 

Alııuınıra'ıun cmn olması ı .,. m 
nu huSU6ta t.am ka 

Netice 

S ÖZ.Ll RiMi7J hul" edelim: M
cfüclcr ım:ıl Afrika'da su:r.ule 
mih'cr a eyhinc clişınckıcdi!'. 

Pcıain Hu unıcti lıYCrlc ı bıd.i :ı:ne 
hW tanıfr.ırdır. F kat a.lmaoJar bir 
defa mcmldccte sirdıkı«ı 50Dnl bıı -
nun ıık ıu y.ıpm:ısU12 da ihcimal )'Ok
tur. Tulon' · (ılo eJkam Mar~e 
s:ıdıkct )'t.'lllmİ ) pmış rd r. Aaıb:ı bu 
) cmın. lt:U1>(Cn usanç 1 :indm mı. 
l' m vere u tar old\klanndaın 
mı, ve )'3lnu bir politikadan mı do -
~? Her uç üzerinde ll)'l'l ıryn 
durm:ık ~ Ye yahut 
haksız W\l'.flannı buJmak kaba de il 
midi1-? Çüı&ii filoda I>arbıı'ı tutao 

birçok c ib d3 votrdır. Fakat gene 
hemoo öyliyclim ki, bu filomm mut
tcf ikl fım ~esi v yahut geç
mem i netice Uu.:rind esaslı bir te -
ir yapac.ık d ld"r. En müh m obııı 

it") muıtclıklcırc brtt ' Zl)'Cl ıılın:ırna-
ıdu. Bu da amcrikalıl ve in z,. 

!ere ı bir ) rdım t 1.-N etnuştir, 
F. ğct' f ı o, Simııl Af ika nıo işti il sına 
Jaır,ı b r \'lz.ıyct alm3k · tescydi, şüp. 
hcili, bu ha.beri duyar duymaz dc.r • 
hal \..ezair e do· ııçı lır ı-e çıkruma 
har ketleri · fml yccck tı.-dh"rlerc baş 
vururdu; belki bu C300da batabi rdi. 
Fakaı h"ç alın amen ı.lua da 
Am · 1 I>onitz den çok daha bÜ\ k 
zarar r \ercbıl"rdi. P ·r kalm:ısı da
hi, muttefi'k d.h'Z.ruta hixınct ctımştir. 
Pırkat hcnuz. bu hususl2 kati bir m:._ 
kü Vennİ} cJ' m 0 Çünk fİmdi Şmm 
Afnb'd ' kasırga d ha devam e( -

nıcktedir. J ırıınıuıın h · maddele -
ri ne t:ırııfo atacağı \'C y.ı}rut ııımı ~ ol
du :u bıl"tlCJ'OC'2. Her şeyi yerli yerin
de ın:bılmek için bu ırg;ının du
rul~ı ı b Jemek liıımdır. Bu da 
h<"r h çok uzun surmiyecc-lc en (Ok 
b"r h;ı.fu ıçınde s;uz uzun f>niine se
rilec ıır. 

Mümtaz Faik FEN!K 

Fransa' da 

r e e 
Toulon'da sükun var 

Toulon'a frCJnsız askerleri 
geldi 



-~-

C.h. 
kaza 

• nkara merkez· 
ongresi dün 

ısını yaptı 

St alingraf ve 
~imal Afrika 

M. Hitler'in bu iki 
bölgeye dair fikirleri • cluıı ı YWdcrJm.lzC\l l<ı \ lbt.'<lilml4 olduıtunu I· 

ı on &arct ctıııcklc, !~ e lleyet.lnln ııerekU 

Ymılteierlm1211 hl.'ıtrtcn h rln, biltcc 

hizmet ve Dili .r ıuıkkında blır tik r 
\Cnn(4 Ok!UA'Wı\uza lnaruyonız. 

ıtaw.c.ı..ı. Mil ı Şcl~ aayııı, ıruveıı, 
LıagWLk ifade C(İt.'fl cUmleler c<* samı
uu \e ı.urclu.l alk14Jarla X&rlılandı. Bu· 
ııı..n.ku ial'Uar cınde kahraman btl)"(lk 

cmrtmh.: olmanın lrW"\ll"U, ııevlrıcl 

1.(;zanu Je anıklı. M JI Şetlmlu dlter 
ııuyük ıze sayııı \e tAzım teıırratla· 
n cckl.kncA coşkun alkıelar araaında 

l;ı.s\ lb<.'llilili. Nahtyelcrden ır.,ıerı dild<
lcrle. dckııe erce tclclU edlJerı b•r ı:oıc 

klYill d C"ldeıi ti:ı:crlınde COk ıınlıı.Yıılı 

ve samimi ııortımıclcr yapıldı. ~alı 

d lcklcr tcsb t edilerek vınyet konırre· 

sine a.rz.ı karar al tına alındı. 

Vali muavlnl Orhan Sami Güvenç 
goruşUlcn d leklcr hnkkınnda aydınla. 

ucı cevap! r ver<IJ samımı ııoru11T1ı:· 

!erden, halılcın olııun isteklerinden ııe • 
vtnc duYdu{ıunnu, bunnlann yerine ıre

UrUmesl len lrnkAn olan her teYtlt ya. 
ı:ıılacarnnı soy! erek konıın.-ce. valimi· 
zc vı.Uı.Jıctlmize aLk ... larla ~ ecW
dl. 

Hesap ve bUl.(:e erıctlmen~ ra • 
ı>Orlan da vlbcdlld ten llQJU'8, yeni 

İdare Heyet e, mevcudun ıtUfakb"le, 
Halll Nacl Mıhcıotlu, Satı. Tartan, Sab

rt Cc kkol. Kemal Atnıran. DOiator Er· 
tugrul EU. Rltat Culha, Tahsin 8a4IU' 
cclld er. 

v yet konıırcsme ıounıııc etmek üze
re 16 ıısU ve bu kadar yedek deleırenln 
sec ml.n<k.'11 sonra zabıt hUltuııuıı okunup 
Uıs\ bcdlldl. Konııre retıılınllı mı.arrıere 

ve ~l:eırelere tC$eld<UrU ve bU)'üklert • 
m e yen d<"n tazim tezll.hUrlıerl tile kon· 
ırrc saat 18 te llONl erdi. 

C. H. P. Fatih kaza 
kongresi 

İstanbul, 15 <Telefonla> - Buailn 
toplanan Cumhuriyet Halk Partlsl 
Fatlh kaza kongresinde Vali, viJAyet 
Parti 1dare Heyeti, relıd ve beledb'e 
Azalan bulundular. Kongre'de rapor 
okunup kabul edildikten '°e yeni lda· 
re heypt1 Set ldikten sonra muhtelif 

w heııap v n göstermek llzere 14 ha plc-r kongre Azalannın heyecan
lamn& aynlmıt ve her böl mde yapılan lı tezahürleri arasında HUkUmet ka· 

''llmış, P nh, içli I rarlarının muvatfakıyetle tatbfkına 
ıı ne r ynpmn- yardım çln partililere dl1$eın vazlfe-

la mukted oldutunu g t<.>mıCSI bak,. !er h'1kkında bt>yımatta bulundular 
m.ındıııı örnek bl:r kıymet taş m ta idi. ve kon •re Azalan bu kararlann mın· 
J>eleırelerce alkı•larlA taBVM> en bu takalarındakJ en Ocra köşelere ka-
-..ıonın. old<Uıtu ll'fbl bastlnlrn bil· dar yayılması için kendilerine d{lşen 

881 vazl!eleri yapmak U7.ere andlc;tller. 

Cenova heıinci 

defa olarak 
bombalandı 

Geçen haf ta fngiltere'ye 
hiç bir hava akını 

yapılmadı 

Halkevinde beden 

terbiyesi kurslar1 
Hallııell't Spor KmTdteıll ReWltlndıesı: 

EWm2llın apar ııalıonundll ~ ıoll -
Ja.rda oldutu albl tıed«ı t«t>ıa-t ft 

sııor ca.lıern&Jıarına baelanılmı9 bulllln • 
maktadır. 

Bu calışna.}ara herl<ıeım llttr1* edıebıl· 

Hr. Haftalık c:ıah8ltlA proırnunı ~ a· 
ıatıYa cJkanlm11ur. A)'N -..u.ı oaht· 
mıı5< lı!tlYenlerıl.n mNctan ~n 
alncdındnn Cazla oldutu takdirde ca· 
lıamaic ıetJycnJ.er iki kımıa &4'ft)acıık • 

tu. 
lııtekl erin lruft, ırOn w -tinde ... 

Jonumuzda lcunlan idare edecelc ıutt&· 

<IMlara adlennı yazc:tınnalan ra om. 
nur. 

PazarU!SI: memur '"' 111111&tkArlara 
(beden terblyelllJ. batlama ıs.ıs. bat.le 
19 oo. sporculara ıs oo. ~.oo. 

Sah Ba7anlllra (Beden 

tıMlama 17,30, blU. 18,30. 

M. Hitler'in nazi hareketinin hatla • 
ması dolayıs.iyle geçenlerde söyl«!iği 
nuıkuo $Of1 kt.<mım da okuyuruJacımıza 
bugwt SWIU)Onrt! 

ltclııhtaır mecllırlnin toplnntılaruıda.n 

blrlınde de aoyıenu.tım: )'ahud Uk Avru
palı ırkını imha etmek Jçtrı blT dıünya 
harbi ı:ıJtannayı 00.llny()rsa bunun 
neUceainde Avrupa'da ;rahudwtc mahvo
Jacaktu. 

Bundan aonra. Hı.tler. )'11.hUdlMa-tn 

e<ıYtanl tehükeler ha:ı:ır}1klannı bile.ün 
dunyarun ötrenecelinl. rwuı)"Ol'la! 808 • 

Yallzmln bu tehWc(')'f vaktinde tarlrottl· 
Rint. önleytd tedbirler aldıtını; eovyet 
tebliltlerlnde Baltıtk'ta baUnldılh iddia 

edllıen alman ~l.lerlntn harpten evvel· 
ki bütün alman vn1nrrlannın har.mm· 
den fazla olduı\'Unu. Sovyetlerm imha 
ett.lıklerinl iddia ettikleri knı1ar alman 
tümeıu m. vcudu bulunma.dıi!:ını llÖ)'le
mle ve demlıst.tr ki: 

- Sov:reUer mUt.emıı.db'en muvarra
kl:yet.le h~ ve het' umarı bl· 
zt pQekUrtil)'(lrlar. Hakllca.tte alman kı· 

talan nıslan ata ata Kanaurya'ya kil· 
dar ııer1onı.ıenür. 

Stalingrat'ta 
liltlıer s~ taın beh8etrnıı., bu· 

ranm etıemmı.ıreurun 30 mUyon tonluk 
bir nacme )'Ük&elen l\Ak.lb'aU kıtwnek 

te oldutun.u, bu ;rolda.n 9 mtlyon ton 
petrol ta6ındıi!:mı, Ukrayna ve Kullan 
bôlıre.k'f1nlll l>Uotun buactay mahsu.JünUn 
burada t.oplllndıj!;ı.nı ve elmalı! YOian • 

dıtmı ıınlııatmıf, buranın mühim bir 
ta.hmll ve tahlıt)le meıiıezl olduA"umı I· 
!Ave etm.\ıt ve dcmletılır kl: 

- Biz bureaını ıı.lmJe bulı\ınu)'ONZ, 

CUnk1 bu bölırede art.ıit bir ~ ıdcıla· 

da ~. Arok St.ıı.Jdnırnı.t )Clrı 

~ kUvvet.Jer ıröndemıl,yoruz. Cün. 
ld ben ldnei bir Verôuıı ı.temııyorum. 

BiE ılmdl bunıdtl küoUk Jnıvvettlıerle 

ha~ Ve zamııııı ınethumunun 

bizim ic:llı artık hiç blır ~ )'{ıkbır. 

llıemnıb'etll <Nan noıld& tlnıd1 bılr tele 
ırermntn bile Yolaa'n aoecırnete muvat
tak ~. Bu JuıU llW'ette temin 
ednmı.tr. 

Hitier, Slvıuıtoı>ol Jıarblnln Dedm U• 

zun ıııllrdü tünü a.nlııı t t.tktalı ııonnt d\l• • 
manlannın kendl.sme aA.teWtt lllılkm 

hatalara cevaplar ~. 8trnıtcJ 

p!Anların lıa.lkalıanrun tıkrlne ıranı ha· 
zırLıı.ndııtını 8ÖYlıelNıt Ye bu )"Oldakl llC

rllemelerıln eheımm°'81ll oMladıt-, e· 
hEITll1\.b'etll ndWının mon w .lıaU dar
bede oidutunu enlıatmıe w tıltıl18&i 

va.zlı:YeU ilzel1nde ~ur.~
nnm tada ı.taıııaı JllllPtllclıın tddlaaı 

lılıqandıa~bolctum.· 

)'Ol'" dBmıl9. Ç(lrçll"lllı her .... _.... 
tml faüa derllmıatl bMlrdl.... ......... 
.. buellın lnl!'YCIJl ıM ' r..... oıık az 
... ıc-n.. lıDBmıdııtllll. d& .... ..,.... 

- ırecett b(b'C1lt Miptddrııdt9 Oıııten 
~ .... ~ ..uıa... ~ 
111 ft tın ....... """"'11WM. -----
nn ~c 19Md&i ıımııw• es· 
ka.nuNIJ!acatını. &lmMl mOCıtıtaıaıeaaıın 

harbe dUw. 9IDll ölıçC)de ilt*"* eılUlııle
raıt, Japm)'a'lml da lcıendl -.tında bıu· 

lundutunu ~ Hlölr, Jacıonlann 
Ameı1ka lııMııc'\* ..._..., :r(ır.te 98 

1111 ete ~ ~ blıWn 

~ ı.ıın-.ıııınıı. mıOhJm nıdkıtardıa ııet· 

rol~~ llllı1ıatmıt. 

......~balab ....... I*. 

Şimal Alrika'da 
• Htier, bUndall .... IÖlrJi1 8lnllll At· 
~ ~ ~ '*' c.no
ter ll!lftdlr, JlııılcM. - .ııeıı ~·ın 
.ıı~ tılilıhe t.aıe JdctAır ~· 

demılıl. ~·-~ dalma 
mmanında tnıdlnllttm. clülmanlaft1I 

Bayan ba.Y (eııkr.tm). bqlama l9,00, dllll ııua 1*Uk oJenık adcMırıda bu· 
btta :ıo.oo. 

lngiltere'de sakin geçmiş 
bir halta 

mfümfaa 
Bonıbarch -

aıana maruz kalmış şehırler len ıı:elen 
husu t hevet r s ka 1 r a hır ı:-ecıt 
re mi y pacaklarılır Kli ele:-c'le d~ 
bin yapılmuı kararla tırılmı tır. 

Bir İngiliz denizalhsı 
Ye baıka bir. vapur 
torpillenip bahnldı 

Berlin, 115 a a, - Arvick Castle 
adınakl 20 000 ton 1 to uk gll z va. 
puru ile 6000 o ıla oluk ba ka bir 
ftpur alman de lzal .11 rı tarafıııd n 
batınlmııur 

Alm n hava kuvv tlen Akclenlzrle 
~an c'lcnız !tısını rnuvaff kıvetle 
llombalamı larılır Bu denizaltının 
parç !arını dal lar g ıı ı bir saha 
c1ahılinde da ıtmr tır. 

~ba: ırüree ve bOkll 
17,30, bttı. 19 30 

Persembe: memur ve lftMtkAı1ara 

(13cden tcl"bl;re91 ı 00.Lama 18.15, 19,00 
Sporculara bnılama 19.00. bM.11 20.00 
Cuma: Bayanlara (Deden 

başlama 18.15, bl~ 19.00. 

Bayan ve baylara Ceflla<lml baelama 

lwıdutımu ve kıendlmkııe ın.&ndıtml,. ae
c:en büyük harpte ~ adıaaııda 

bir m6llet bu.lunmedtPııt. ~ Al· 

rnan)'a'yt o amenkt Almlln:Ya'darı ~

nm ~leıin buırilnldl rnuaız:ıııım ı..e.kt· 

!At ve ordudıK1 kmnıllnda ~ m41· 
leUn 1çtndelı t~ buJWWMa oidu· 
tunu llÖY!ıemll. ceplw ııu•lude de bQ· 

t(lft bl:r mYlıettn ~tına anlntmıt, 

nu)'Oll&l ~ ~ baeıınla· 1900 2000. 
CUm rte91· GU~ ve bokll 

1:1.00. blt'4 18,00. 

batlama nnı tıı1r 1ııere dalla tıe.tll"lıalmle. bütiln 
~ aıkadQlllnna teeelılııQr etmll. •on 

Pazar· Aynca ~lecelt protrama 
ıı re yUı11~ler Ve.Ya 1caşaC hanıket1er1 
yapılacaktır 

aatere hednwln ın.- lılternll, "al· 
man mWeU JQllı ~ weıa ölmek 
bahJıı mevzuudlr,. ~. H1ıt'le'. a-1· 

man IEhtırlıeri Ulıer1l>e 1'1lı>llan alcakça 

KORK u· 
Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 4 

Bu cevap genç ııdamı tamamiyle taı· 
min edememiıti, fabc dunul-- belli 
ctmemiye çalı..,-: 

- Böyle olmasa en bü)W iılceiim • 
dir. Dedi, şimdilik Albh·nıhadlk wnirı 
Bayan Kcnıon •• 

Marilyn bic müddet bPtda OMlll 

uzaklaşan ayak telerioi dinledi, IODl'1l 

>itkin bir halde odasuıa döndü, 

Ne o, ne de Steve, Vasetti'nWı adam
ları olan Drlaney ile Kennedy'nio ne 
demiye o akşıım pn bd. ,eldijini 

a.rqurmıya lüzum sörmemiJlerdi .. 

Fabı Deaıh ~ Kbebiıaıi biliyor
du,. 

*** Erce .ahalı, onda, Marilyn, Steve 
Corbyn raıbtt V OSpet' fiJaı ,üt<etinio 
stüd}ol giıtil«. 

Stüd ılar Foıteridge kasabasanın bi· 
raz ocesınde, hkiden bi.r ziruıc işletmesi· 
nin utifade ettiii, elli dönum kadar bir 
araziye kurulmuttu, ve senit biaaMrdMı 
mı.ıc*1ckildi., Yazıhanelerin buJuaduju 
bina yola en ,.kus olam idi. Jbı).nn 

.... da sellam ,. beloaılla p • 

pdmıt olan ISll ltÜd)'O blnal11n bulunu 
,.ordu. Ve bunlMd&n bir ~ uabı da, 
~ bn..wd llhoeler ipin, alçıdlıa ve 

h..ırdm idea lıügiik bir ._... 'fÜoxla 
gcdrilmitd-

Mari l)'ll oeorııobiani, bü,ilt bpwıırı 
onünde durdwdu. K..,.a oau telim1a • 
IDlfCL 

ilerde fltz alıa, bal bir .,dıolık 
gorüoiİ)loldu. Genç kaa: 

- Bu 1&bm etba çıevinni)'e beşla • 
mıtlar dedi. Bu ıtıl ~ ilerli 
yemi~ .. Her belde Jim de bunda 
dw. 

Marilyn'in g&zlerl kızıl 8)-dınfıRa d ll 
nııı, ~rdu. Jim'e stüdyoda iyi bir 
it bu1mutaL Nasıl oJmutıu da kud )ı 
Deadı ile münasebete giritmiıti. 

Birden ıtdc söndü. Genç kız da ar• . 
hasını sürerdl, otomobiU~ mıth u~ PIU· 
ka kadar ilerledi. Ocoaıobüdaı aııerek 
kaP1C1ya: 

- Bay Kentorı buaGn ııertd ,,,,. 
yor ? diye tordıa, 

- ""Ji. ~ ..,.... 

U L U S • 16/11/194! 
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Apartmanını 2 60 lira hava par asiyle 1 Ceza giyen l Fedakarlık da 
bir vazife 
olur! 

kiraya vermek isliyen 
bir bayan yakalandı 

ve mahkemeye verildi 
~hrlml7.df! kiralık w bu ın k gli~ 

lU 1 UndL"ll tifa<le etm k len hnvn f>d 
!>ara! ı tlyC'JJ apartman s: h ıı veya 
mil tccırlc-n adi ye ve znbıtn tara· 
fından cok sıkı surette tıı.k bcd im k· 
tc ve ergeç yaka! nar c ala ını 
bulmaktadırlar. Şımdıyc kadar bu c· 
kide vurgunculuk ynpımları yazmıs· 
lık. 

Adi ye ve zabıta son günlerde ken· 
d.Uerlnl p k cok u •r Uran bır vur· 
gunculuk hlıdlseshu m~ 1 na ~kar· 
mışlardır. Bu yem vnkanın knhramn· 
nı bir bayandır. Şimdi h eti tyl anin· 
talım: 

Bn. 1-'lmln Barutcuo •lu'nun Mnlte· 
ı:ıe semtınclc-ki aımrtmanınd ı klrnlık 
bir da re Hırclır. Bn. Lamın hoş dal· 
r<':-·i ge'7.mıyc- c-leıılc-re ela mn: 

Pek ('ok mütı C' nın. Mn ıh !'f 
biraz C'\'Vcl tutuldu. EğE'r ) n.nm n ıt 
önce teşrlf buyursaydınız da rey 7.e 
kiralardım. 

Seklinde lAflar etmektro r. l{jracı 
giderkE'n de: 

- Fakat... diye bir ümit ka'J)ısı 
acarak, e E'r ak 11!1'1ln ka<lnr ge ın e 
da;.re gene sızınd r. Onun çtn bir de· 
fa gez p örOntiz. 

Kıracı daireyi gı:'2d ktcm sonra Bn. 
Lamla şoyle dcmckted r: 

- Daireyi sıze kim arım ama. ha· 
va parası vc-nne>nlz şart yle ... 

E serl k"racı bunu kabul etmedi 1 
lctn Bn. Lamla da b r mUdclrttenb rl 
evine kiracı bulamıı:maktn lır. Nlhn· 
yc-t gc(.'cn gün bir k r.ı.cı d •erlC'rl gi· 
bl harc-kl't otm mi ev snh b ilP yukn 
ndaki göril me1erden sonra hnvn pa
rası vermeyi kabul etml tir. 

Bu defa Bn. Lamla şu tC>kl fte hu
lunınu tur: 

- 260 lira hava para nı P<' nen 
isterim. Avnca gele<'ek S<'ne 1 n de 
gmıe 260 lira hava parası vereceksl· 
n1z! .. 

CEMiYET HA YATI -
Ankara satranç turnuvası 

başlıyor 

Ankara Satranç Kulübünden 
1943 senesi Ankara satranç am

piyonluğu turnuvalarına 1-12-1942 
de Ycnlşehir'de Kutlunun UstUııde -
ki cemiyet lokalinde başlanacakbr. 

Müsabakalara iştirak etmek ısU -
yenlerin bu tarihten bir hafta evve
line Jmdar cemiyet veya 6588 teJe -
!orı numarasına müracaatları rica o
lunur. Turnuvalara herkes gelebilir. 

Siyasal Bilgiler Okulunda 
konferans 

Styuat bllgiier okuhında bu 11ene 
bir seri ilmi konferan.ıı tertip edil -
mi§tir. Senenin ilk konferansı bu 

ak.fam ~ 20, 30 da okulun salo
nunda Üniversite Rektörtı Ye Hukuk 
Fakühesi devletler .umumi hukuku 
ordinaryUs pro!eııör B. Cemil Bisel 
tarafından verilecektir. 

Dinlemek arzusunda bulunanlar 
gelebilirler. Giriş serbesttir. 

Hava parası lstlyeıı ev 
daılma ihbar edLniz!. 

M. Stalin 
Afrika seferi ve 
neticelerine dair 

fikrini 
anlattı 

meei gibi ciddi Mlkert harekAb, J"&l
nız birinci .....ı t.Qkilltçıla.r ı..ua. 
bıllrler, 

Sovyetler birliği ne gibi 
Yardım bekliyor? 

2 - Be sefer Sovyetler birliği 
üzerine yapılan tazyikin azalması 
babalnde ne dereceye kadar mUea
sırc'llr ve Bovyetler birliği ne l{lbl 
müstakbel )"11'dım bekliyor? 

V.vapı bu seferin aovyetler birli
-.. .,..llıııınndııın ~tı wnuı ğl üzerindeki tazyıkın hemen ve der
~ parça.Jam.r ~ oldutUnu. kert- hal a7.alması bahsindeki tesirliliği 
dmllıılh Pıu1ıl i1r1Jm1nen * bomba attır derecesinılen bahsetmek için. §imıli-

1 k va.kit henQz erkendir. 
n.dıt-. Vareova7a hücum etmeden Fakat katlyetle c'lrntlebilir ki tesir, 
-1 eehı1n teaıım olrnas 'cıtrı lx.'11 kere •hmal edılir mahiyette olmıyacak ve 
Uıllıltt 1'LPUtını. blıc olm3211B l:OC'U«lariıa yakın iBtlkbalde Sovyctler birliıti 
lllldınlarwı cıka.nlmamnl lııted!t'nl ta- !Jzerlndekl tııı.zyıkte muayyen bir 
lıı&'t bOtUn bunla.r rıetkeııR ka.brN"a hü· azalma vUcude gelecektir. Bununla 
cuma aoeoUt1n1 an1a-tmı.ı.tır. tnrn iz hıı· beraber, bahis mevzuu olan yalnrz 
w b(lcumla.rırıa he.- uı nwtca.beıe lra<I. bu değildir. Herşeyden evvel bahis 
nıöıldıe otıtutu haJde ııc: bıucuk as bek· mevzuu olan şu olnyihr ki Afrika 
ledltını, akıl aeııııırun ıralebe eıtecetını seferinin teşebbUsUn muttef kler e
mnd!Amt, kAnP ta.ral'ırı atman t.:n a- ltne ge~mesi manasına geldiği nis
domla.nnın oo. duımadıklınnnı bir ır11n bette, bu serer Avrupada askeri 
ıın1ıyaea1g1anr aöylem'4. o zıımıe.n mu- ve siyasi vaziyeti ve rac'likal BUrette 
kııııbdesnlız düGıınanı uıtretecekt'tr demlt· İngiliz - sovyet • amerikan ittifakı 
ttr. 

1 

lehine değiştirmekte Hltler Alman-
- ~ yasının mihver devletleri sistrmln-
.,.......,. mıöcuımı söYte """"''"~1r: 
_ VakUYle de ııöYlıed ıtım ırlbl be· de .z~mamdar kuvvet olarak otorl-

tesını ıınrsmaktailır. Bu sefer, Fran-
2'l'll uzun müddet llM'U)'Ol'UITI. Bu, lll'ffl· savı ılnldığı uykurlan uyanilırmakta, 
mi ~t1ğtmdaı •lıeA1!1, takat konuş Fransanın Hltler alevhtan kuvvet
mak lüzumunu h~edll!imdı!'lldr lf'rinl seferber etmekte ve Hltler 
Bu, bu4rUrı 1ıc1ıı de bö;r1'cdlr. Slmd 8Öz aleyhtarı bir fransız ordusunun tan
cephelıore 1ntıHcal etnmıtlır. Uet tanrı :r.lmi için tahammül vermektedir. 
bir JAt dilelbımdıın tt>arettır. Bundan Bu ıe!erı İtalyanın savaş dışı edil
.._ da cıoık nAdlr llÖZ eöyJıty~ meıl ve Hltler Almanyasmın tecrit 
CGnld oeııtıeterde daha attr bir - be- olunması için ıartları yaratmakta· 
ntm ~ ırorn.ıııacakt n aı.-rıtıenln dil c'lır. Bu set'~r. nihayet, Alme.nyanın 

hayatı denizlerinin daha yakınlarında 
eeııılz ve derin mlnalı btr <»~. Avnıparla bir ikinci rephenln taıızi. 

SON mi ki Hitler lstlpdadına kal'§ı zııfe-

- Peki, ben odama çıkıyonxn. Bana 
hU oda hUmetıçisi bulup gönderir ınİıiı· 
niz?_ 

Adam uzaklaşırken Steve'e döndü: 
- E stüdyosu bİoalKO öbür urunda· 

dır. Siz iscencn.iız oraya gidin. Bir waı 
bdıır IOfll'& ben de selıirim. 

- Peki. 
Sııne bicıalaruı önündt4cl kaldırımı 

hızla geçti.. E 5tOOyosunu bulmuşeu. Ku· 
çük hir kapıyı iterek içeri girdi. Tavan . 
daki iJJ.i IAmbaJar burasını Jiyıkiyle llY • 
dınlauırnıyonlu. Bü)ük elekınk 1imba • 
lariyle, rcfldnörler 9&ıdürülmüı olduğu 
İçilı İçerİ5İ ideca yan karanlıktı. Kulak. 
lan uğuldatan bir gürübıü işitili)'Mdu. 

Adeca yüzlerce adam birden konuşuyor 
~ılırdı. Tam Steve, deıkoron bir tanı • 
fını te:ııkil eden )-iık'l8 hir tahtanın ya • 
nından ııeçe~en. ıiz bir düdük 9ni cıra 
fı çınlauı. Bir ses: 

- Işık veriniz! diye gürledi. 
Birden stüdyoyu kör edici hir ay<! n 

lı4l kapladı. BK- düdilı; daha çaldı. Bu 
sefer de her )"ti!' derin bir JC5Sİzlije go 
müldü. Öperaıör: 

- Ba1layın! diye bağırdı. Kimse )C· 

cinden kımıldamasın. Sıeve ml·r;rkla ~alı 
neyi takibcdi}ordu. Bir adam maküıe 
nin iinüne geçerek bir levha gösıerd 

1 wrinde : 

J,mi: Gece yamı şahidi. 
Sahne vazıı • V osrer. 
Di.rdaur: Sandil-and. 

B nüı sonu. 
t 16 ana sahne 
9 uncu çSiliıf. 

ı-tı idi. 8iıbs P)'.C dttin bu 

-izhlc h\)(üııı sürdü. Sonra adam (('kil
di. '\ erine başka bi1Wi ~di, ikı "olunu 
hıtvaya kaldınlı 90Dl'll biribirine çarpa • 
rak hojuk hir 9eS çıkardı. Çevrilecdc salı 
ne tesbit edilmit "Ye ses de ayar edilıAiş. 
ti. 

Ddror, geniş bir balo salonu Mli. Ta 
nihayetlıe bir oritestra, tanınmıı biır par· 
çayı çalı ordu. "Bc.~tra" w dan.w. haş
ladılar. Filmin kahramanı yan tanıfıakı 
kapıdan içeri girdi, dans eden er ara'ın 
dan, yol bulmıya çalı rak e or ve 
arada sırada durarak i;IM'PUiJ ~tlenJ 
o:cur diliyordu.. 

Dittlnör: 
K •• ı _.__. 

/;:, C$1nQ • uan. 
Sahne biımiıci, 
ikinci dirdtıor: 

- Herlc:es Hugh'un öfi'rm !ıahM<ıiflİ.n 
rova.•ı için ha.:ıırlansıo ! Işığı söndünın 1 

diye bağırdı. 
Salon gene yan karanlığa ~ldu 

Yalnız tavandaki isli limbalar aydınlılt 
verİ)urdu. 

Steve, Jim'i görd>ilınek arxu.•İyle el· 
rafa bic gin gezdirdi. Nihayet, ilerde. 
9eOM)'OfftWI ducduğu mu-Mıın btıtında 
onu gôrea'ı'ldi. Ayakıa dun.ı}oor, biır dak· 
ıilo}'ll hirşeyler noı ctıiıiyord'.:ı 

Steve gözlerini ondan ayırarıık gene 

Qfonda do~tırdı Binz öıede Gerald 
V<>Jpcr dırdcıorle lakırdıya dalmışu. 
Fakat .1 ıl dikkatini ~en hıjk.ı bir gurp 
oldu. f'.rt•pektor Thonuon, kı•a boylu, 
geni' C'mu1lu ükayt ıavıırlu bir adama 
bir ~)ler antauyordu, Bu ad.t da. 
ıcdc~n hlmood Bendi! ,.111 olarak ıa • 

oıcl•jt, '' ptaoı..- •·~• S.. cHlııl 

vurguncular 

n ·ır para 
m lerdlr. 

Toplantıya gelmedikleri 
için 

Sekiı Amerikan 

l BMı 1 ıncı sa)'fada 1 

ğı, istikl&I müdafıuun dle11ma.iıııı•J 
yükü bütün vatandaşlar ra 
da bölünen, bir fedakarhkl 
devri olduğudur. 

Biz bu orduyu her gün d 
ha kuvvetlendirerek beeliy 
ceğiz; biz bu halkı, hayat p 
halılığı içinde boğdurnuyac 
ğrz; biz Türk paraamın kır. 
metini konıyıtcağız. Hük~ 
bunları lemin edeceıktir. Hep

0 

mizin akıl erdirmemiz gerek 
nokta budur. Çünkü T .. 
Devletinin kurtuluşu bun9 
bağlıdır. Kurtuluş dava&r ort 
ya çtktığr vakit, bizim y~ 
mryacağnnrz çare kalmaz. 

Birçok kimaeles-, hatta T
kiye'nin istiklali üatüne b" 
neden bu kadar düıttüğüm ·· 
~aıbilirler; bir ta kon vata 
daşlar, asri kabaıhatiıı. a 
masraflı bir orduyu ayak~ 
tutmaık olduğunu IÖyliyebild
ler. Cevaıbmuz basittir: bİ' 
yalnız Türkler gibi düfÜDİİ" 
riiz ve Türklerin vataıunda 
turan, baklan ıkorunan, rah 
eden, çahıtan ve geçinen hdl' 
kea Türkler g'hi düfiinmeaelflf 
bile, onlaf' gibi feadki.rhk 
mek zonmdac:hrlar. En bü 
kanun olan Devlet emniyeti'• 
nin gerektirdiği vazifded 
yapmaktan hiç bir müli.Jıad 
ile hiç kiım&e kaçmamaz. 

F aıkat zannemyoruz ki Oll
dumuzu boyuna kuvvetlencli
rerek tutmaık, halk geç.imiaıl 
sağlamak ve Türil paraatd 
kıymetten düşürınetnek vadi11" ı 
de buhmmaıkla, biz, ~ 
talihini Türkiye'nin talibi~ 
bağlam,. olanların hepsine. 
içlerini rahat ettirecek, gele- 1 

cek günlerini ve çocuklarmdt 1 

yaflyacakları günleri itimatla 
bekletecek bir müjde veri)"O" 
nız· Böyle bit- bahtiyarlık ha.il" 
gi fedflk" .-h)T,. d wmez? 

Falih RTlkı A TA f. 

Fransa'nın 
mali durumu 

V...,, 16 LL - Frew. terke d 
12 .......... ~ kaılıedllllıerek ... 

---·l~~--
eunrMm 2.4'10.000 000 - tenıılılı:l ..... • 

........ \le 9*t6ıdıe - ...... I* ... 
~ ................ ._ ...... 
88JIOOJIOOJ* • ~ - '- ...... .. ......_............... ..... 

Ayan azası az daha n.tlMw matı •m-~ .,... •• 
ı·......ıııı..- 100~000000 • .... 

tevkif ediliyordu l ~= 1ıa~ = ~ 
Jl&T'1llll,. - ~.,.... ..... 

Va11inglon, 16 a.a. - Ayan mecli. J)M'elııınll hıı!oı'ett ~ 348 _..,., 
si toplan ıl1lra gelmiyen ae.klz i.za 1 ~ ~ c*lı...-. JC8llllda ___.. 
hakkında tevkif milzekkeresı kes - .,. Y*Onu ~ ,_. 
mek için ıkincl reis Wallace'a salA· _.., ------ _..,.. 

84 
._. 

hiyet vermiştir. Bu sekiz kişi ta.iuıl ~~ft .. .....,......,., ltıereıt olrılllı .._ ...., 
verginin iptali hakkındaki kanun ~ YA""* ~ tcabedıell ,_.... 
projrelnln mllzakereleriııe iştirak et· hlldftta kAl'9I ~ J'Claıte 3>,'JIB ,.. 
m12nıek için toplantılara gelmiyet - )'(imde :J0,69 ~. 

_, ............................... .__ 
~ KOtliK Dl~ HABERLER i 
.._,, .............................• --

du Meclıe, hır buçuk saat silren 
ve bir çok <le!a tekrarlan9ll yokla -
macla ancak « iza mevcut cevabı 
venllğ'i, bu da eluıeriyet teminine ki.. 
fı gelmedı~I için bu karan vermiştir, 
Bununla beraber il.yan meclisi nl • 
hayet ekseriyet trmin edebllıtlAi i - ~ 15 a.L - Resnen bll
(İn tevkır mll 1ekkerrlerinln tatbikı· clirlld tine ltÔJ'e, Wairopl 7Al(>ledii" 
na IUzum k 1 ıııtır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YURTTAŞ. 

Küçilk kalblerd n kış kor 
kuswıu sökme ı tiyoruz. 
Sen de yardım et ... 

Çocuk Esirgeme Kunımu 
GFnel M.-.rkezı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rin tanziminde kati ehemmiyeti bu
lunacaktır. 

3 - Son zaferi cabuklaştrrmak l
çln Şarkta Sovyctlerin garpte mUt· 
tetiklere katılacak taarruz kudreti
nin lmk!nlan nedir? 

Cevttp: h ıUphe yoktur ki 
kızılordu, b lln harp esnasında oldu. 
ğıı gibi vazıfeslni ıerefle ba,taracak
tır. 

çaj;ırdıl!ı, hq en~ordü. 
!'teve bu grupun y•nna gitri. Onlarla 

uzun nmandır ıanr1ıyordu. Ön<'e, Ben, 
İngilıer• nın en i)-i polis !ıaf.yesi i<li 
Büyük b r samimiyetle: 

- M• rhaba Ben, dedi. bW Deaıh'ın 
peJiode misüı? .. 

- Oooo .. Merfıah.ı Sttw. hali ıı:a • 
zete,e )'ll2ılacıdc mii'ıinı biır ıı.v.dhiıı 
peş;nJe mi~inrz? 

- Tabii ... Bu -'er ~ibıı IM8Ml 
ö1rdım cdecdc .• Çok eıotereaıın btt haft

dis ('e1indeyim., 
Ben gulii)ıordu. o da Deadı ~ 

siyle yııluncbn uirqı)"Ol'du .. Ve pındi)T 
kader hiç hir hıl)oclurhı bu kadar ~le 
uğrqmadıfııu şoyluyonlu. Fabt Stne· 
nin wali.ne: 

- llıom.~·ıa hen, hir f'dm monta · 
iının RMıl yapıldığını (Ulc: merak ettit< 

dl'C.ti.. l>atıa iılJc defa ola.rı* bir stüd)'o)ıı 
ayak hMryorum. H-"ibten ~ me-rııl 
uyandınct bir yer .. Nasıl siz ö)'lıe bul • 
mU>OC' nanunuz?-

- EWot, Ç(1k encereYO doğnaı.. 
- Y. mi, buraya hanıei rüzPr 11tt1 ? 
- Her :r.anıanld meıplderim.. 
bci8i de, diğerinin dojN)'U 9Ö)'leme-

diğini bili)ordu. Fıılcat OOsi de fwzla 91> 

RI .sormadılar. Ben, Thomııon'uo kolunll 
irerdc U2alclaftı, 

Sıeve'fo Hgm •"mışn.. DemeCt or • 
uda bir JCYler donuyordu. Eveı m"1ııl· 
kak kendi bilmediği bir fC')ller vardı. Ba, 
eınspelnorun burada bulunma., DNıh'ın 
ıcltrar it başına ır;eçındt mıere olduiurıa 
dcWet etmeıı mi>'di? 

I~I 
-( 16/Sonteşrin/1942 )-
1..so P.roenım ııe m<ırnıkktıt maıt ..... 
7.32 Vllcuıkımuzu ~ 

7«1 AJem ~ 
7.55-
8.30 M<Jrlılk• nuWo ııtılml .. ......_ 

(Şef: Nooll> A41an). 
l. A. I..ort:lılll8: ~ 1111111 • 
lll'hlitz..; 
2. L sıra-:~ ....... 
8. J. f".ırtt: Vaot&a - ~ ~ 
4. E. omet.: ~-: 
1 GMnlca' Rw ~ 
6. A. 1'8dı«neeır: ~ _. 
lop). 

12.30 J>roerarn ft DK'llllıj[f!t llBllllt ..... 

12 33 M'llztk· ikıı.-.K ~ ~ 
12 40 Ajmw hatıeried. 
1300-

13.llO M'll7.ılk· t-1 ~ 
18.30 Proeram Ye mmııleloet llBllllt ....... 
18 00 M . laine* malcllmlardall _,. 

kılfl.r. 

18 4.'I Mü lk· rad)oo dııN ~ 

(Şt.-t Nltı t ~in). 
19.30 Mem~ mat~ w ajarıa .... 

beol'Jeri, 

19 .415 &rt>eılt 10 dnk'9cııL 

19.!ln Mümt<· Şarta Y\! TU'licOler. 

:.ıo 111 Radı>'o Gazetıeal. 

20 4..'i 

21.15 

21.30 

2145 

on Solola.n. 

Ni &t 
a ( Kiül.peeveııler Maılll). 

nıd,yo 8(nfonl ......... 

(Şef Ferit Alnar). 
22.30 Mem)elcıeol. Mat a&'ILn. AJam ... 

berleri - eor..ıar. 
224&-

22.:10 yJ,.a Pl'09ND - --



lô/11/1942 

MiLLI MUDAFAA V. 

Kereste alınacak 
M . .M. V. dcıı . 
M11«nen gun ve !i.illlle talibi mhur 

<'CIJIİyeıı 170 M 3. çam kcrcsıc kapalı zarf 
la ıc.-krar ihalC}e t..orıulrnuşıur. Muham· 
9letı bedeli 21 ıoo lira olup ilk ıemiruııı 
1<>s 7 lira 50 kuru}ıur. 

İha!~i 20.11.1\142 cum.ı ı:unü saaı ıs 
tı. M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da >·t· t •~akıır. 11> .ı.ı ve ~.Lrıııamc'i her giııı 
c-nısyonda gürulcbilir. İsceklileriıı 2-1\llJ 

;~Yılı kamıııun maddderı ahkamuı.ı ı1;v. 
ıkan taıl7Jm cdcteklerı ıeklif mekıuhu· ;;u ihale ~ıindo.:n hır ,aaı e..vcline kıl· 
la~ mal..bu~ mukabilı konıı,)ona \'erınc-
etı. (9178) %39 

Tutya alınacak 
M M v sa. Al ı~vm aan : 
Beheı klluııuna 150 kuru~ ı.aruntn edl· 

len 45() lltı .><~J ıun sar ıut,Yıı 18·11-WI:.! 
ca .... 
t ·vanıua ı:unu sa.at 14 ıe pa.ı:.ırlıJ<iu ııa· 
ın 8hnaC&.ktır Yabant'. memleket malı 
~lup CI! lstıuı >U• partııeı nalındc tcıı
tıllrı f'<lllece1< ve ıamıunına tullJ• ı;ıKmnJı· 
şı lakdtrcıc ıı.ır~alura cıu ooıunehtllr. 

J 
arınanıl!tiı ncr gun ıcomıs,yonda goı il 
ebııtr K 

11 :ııı k'Tl'llnaıı ıcıoou ı.rauır Ta· 
ııt .. rın ın k l • ,, N ez Or gün ve ııauuc :.ı.::. .\i • 
n.tı Sat le. ın Alma K<ımıs:yonuna ınurn.·n.ıt 
rı. (954.s' 5670 

Tesısat aypt11 ılacak 
M \t "~-15 ' C.~d.U.:(I ı.ıı:.ı .. 

rıkk 426 lira O) 1,un ~ 11.e,ıf t.ıNclli Kı· 
•

1
• a c ~ '"r sa.ha 11.d" ı aJ>tuıla.:::ık [C• ııııı 

1 ~ ' 1 • ı 1. 94l ,. ı'tesı ı:unu ~aaı 
tı.k~' oa .arı.ı, ,.ı ı ı.ıl c..!i.c.:l.'ı..ur 
·r 11·'01•ııaıı 1156 ıı ıı \15 ı..uru~ı,ı.ı. Ke· 

Şl p . 
..,._._ roıe ı·e ı.ıı ı .. uıcsı 7 7 kuru~ h<-<lc. 

bilmek t;ın inşaat daıresınde ehliyet 
ve.sika.sı almak mecburidir. İstekli -
lerın 2490 sayılı kanunun maddeleri 
ahkamına tevfıkan haZlrlıyocaıklan 
teklif mektuplarıru makbuz mukabili 
ihale saatinden bir saat evveli.ne ka
dar komisyona vermeleri. 

<DS35) 5893 

Yular başlığı alınacak 
M . M. Vekfüetimlen ; 
Belıerıııe 120 kuruş fiyat tahmin 

c!clıleıı 100.000 adet saplı ıp yular baş_ 
lığı ııe bclıcrıne 4-0 kuruş fıyıı.t tah
ııuıı cılilcu 50.000 aı.let ıp yular sapı 
25-11-l!.H2 çaqıamoo guniı ııaat 15 
le pa:ı1:ırlık.Ja ::;:ıtın alınacaktır. 

Şartıııınıesı her J:'İln komisyonda 
~orulebılıı Bunlardan ;;o.noo adet ip 
yular .. aııı başka talibe de ıh11le edi
leoılır. Yular l.ıa~lıgıııırı mnhnmmen 
lıeılelı ı ~O.!)': ı ııra olurı kati temi na· 
tı l4 ~JO lııad:r 'iıılar sapının mu • 
hammen bede ı 20 000 lira olup kati 
tcmınatı 3.onrı .ıraılır. İsteklilerin 
bellı ı;iln ve ~aıatte Ankara'rla M. M. 
V. 3 No Satırı Alma Komisyonuna 
ı;elmelerl . fng32) l'i915 

Askı yaptırılacak 
M. M. \',<len: 
An.kara C:l bulunan bir birliğe ait kış

la.hırda erat ,·atak takımlarının ha"alan· 
Jırılm:ısı İçi~ yaptırıla.c3'< ahşap a .. kıJık. 
tarın imııli}c'i pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. 

Kc:~ir lx.Jelı 108 lira 3 kuru~ ve katı 
ccminau da 16 lira dli kuruştur. Pazar· 
lığı 19 1 ı. 912 günü saaı 9.30 da M. M. 
V. 4 :'.\'o.lu Sa Al. Ko. da yapılacakıır. 
Keşi! her g-ün komisyonda görülebilir. 
[~kklilcrin belli gün ve saaue kati ıe· 
rn:naıl,ıriylc birlikı.e komisyonda bazır 
i>uluıımaları. 

(?860) 5918 

Makine ustası alınacak 
··"'"'ahT liler· •.ı satın a'r .ı Ko "edlir. l ıek· M. M. Vekaletlnılen : 
ıekr111 ıhale wı .ı.ıı M.'10 • ka<laı imtıl: .. nta Sivas ı;anayi taburuna 

S ıf mekrurıtannı M :.ı V 4 ;;..o.ıu ' sıpesya ve düz makinelerden anlar 
a. Al K l 1 • dır · <ı. vermeleri. a,:ı ı dJııl-;lfü cı. b r ma'ur.e ustası ile iki terzi ustası 

ı:,.eı Ve<1ika&ı almaları ş.ırwr. :ayın !ıın;;r::ıktır. Bunların aylık Uc.. 
(9608) ~68J ret!eri 100 er lirarlır. İmtihanlar İs • 

E tanlıul'rla ve Ankara'da yapılır. Ta • 
lektrik tesisatı !iplerin ı.n : Mticlıtflla VekA.teti le-
yapt 1 ak vazını işleri dairesi reisliğine birer 

l'tf lrI ac clilek"e. iyi hal ve bonı<f'rvis ka~ıtları 
7""' M. Vl'kfıll''l'1ôeı. . "' "" ı ile müracaatları iH\n olunur 

ell'ktr lra 50 kuru~ k<'s1f oı-öelll nır 198ll7 ) 5919 
nuı k tesisatı ıı .. zartıkla thalcye ko-

l'lluştur I'azn rıır:ı 21 ıı. 942 cu
nı:ırıesı · 
4 :\/ ırnnu saat ll,30 da M M. V. 
tır 0 ltı Sıı Al Kom ıı.ı yapılarak • 
ın l<eşır vr. ıınrtnamesı her giın ko • 
ta ~~ll<1a Rlirtıle-tılllr. tstcklllerın 115 il
~ " kurueluk kalı tcmlnııtlarl)·le bir-

le korn1Ryon<1a bulunmııları. 
(9fi89) 5721 

Cerrahı alet alınacak 
M M V den : 

hı Pazarlıkla komisyond.1 mevcut ~art 
r Ve !' . ah' tı l\ıe~ınc göre (80) kalem cl.'rr ı 
~1 'atı ı · ed·ı n a ınalakıır. Hep~ine ıahmın 

ti 
1 

en. bedt>li R715 lira 10 kuru~ olup ka· 
.... teınınaıı l.H2 liradır. İhalesi IR·11·942 
•q•$aınba ·· - . • 
ve i' . ~nu saat 15 ıcdır. Şarınaım 

ısıesı he .. k . <l .. "! b' lir' İ r ıı:un omısyon a ıı:oru e ı· 
Ukıe Steklilerin kaıi ıemirıatlariyle bir · 
alın M. M. Vekileti V numaralı satın 

a k<ıcnisyonuna müra('Udan. 
(9727) • SB 19 

Transformatör alınacak 
ı.t . .M v s M · · a. Al. Kom.dan ; 

k.va." 
5
Nt. Vekaletı ıçlll 2;.:000 volt l:'JO 

nıatör O Peı·yot kabı!ı a)ar tnuısfor
'f :iZl!ndır, 

glın ekJıflerııı 25-11-194:.! çarşamba 
letı ~ saat lô e kadar .M. M. Vekil. -

nşaat daıresıue acele yapılması. 
l968!>) 5884 

Kösele alınacak 
~· M. Vekü.letindcn : 

ed 
1
eher kılosu•.ıa 10 lıra fiyat taJıoıln 

1111ı ~n 1500 kılo ~a.plı kosele, kilusu
lq 8 lıra tu.hıuıu edilen 11100 ı.:ılıı 
g~"•ıılu kosele 23. ıı. 9•2 pa:turıesı 
11.a~u saat Ui,30 da pazarlıkla ıstck
lıcd ne. ıh11le edilecektir. .Muhammen 

(fı"' <'lı ı2.ooo lira olup k.nti teminatı 
'<>00) ı· k ıradır. Şartnamesi her ıı;un 

b~~~1"Y0nda gorUlebilir. İsteklilerin 
V 1 l!'Un ve saatte Ankara.'da ~1. M. 
ıı:~l 3 No. satın alma komisyonuna 

ıııeleri. (9831) 5885 

Basta sedyesi yaptırılacak 
~·. M. V. den: 

ıatu&zarhkla komisyonda mevcut 
dı ar dahıllnde 700 adet hasta se
n)~~ı imat ettirilecektir. Sedıyclere 
ti n!117..ı bez. nıamuı kolları ve gay
ller· 1 aınuı demiri cıheti askeriyece 
bed1 :ıcekur. Hcı.ıslne tahmin edilen 
ıc~ 7000 lıra olup kati teminatı 
&iin· liradır. thak'Sl 17-11-94:..l salı 
ııu ü saat 15 tedlr. Şartnamesı her 
le~ koınısyonda görilleblllr. !stekli
na belli giln ve saatte kati teml
nu tlarfyJe birlikte M. M. VekiiteU V 
ınulllaraıı satın alma kom1syonuna 

racaatlan. (9862> 5887 

İnşaat yaptırılacak 
M . .M. Vekr,ıctıuden : 

h A

1 

nkara cıvarında gustcrilerek ma-
a de l:ı' • f ~ ... ır hıııııuııı ın~ıı.ıtı kapalı ':'t.r. -

lıed c~~ıllıııt·ye kunulııınştur. Kcşıt 
t ~lı 1Y:'iı-ı50 lira ıo kurıış olup ılk 
h"1;11nııt1 1104:.! lirn 51 kuruştur. l
a~ CBı 30. 11. !l.JI! paı.arte~i gunu ,..ı· 
i\J 11 de M. M. V. 4 No. lu Satın 
411;;ıa Ko. ela yapılıwaklır. Keşif 
lı namt', prıı.I<' ve sair evrakı 91ı0 
v~ruş mukııhilındc her ıı;un korııls -

8• ndarı nlı·ıalıitir. İsteklilerin 2 ~!JO 
a\·11 k fik 1 anun rnıuldrlerl ahklimına tev 

l arı haıo:ırlıvneaklıın tddif mC"klııp
~rını 'h 

]. ı nle .. aafrıden bir ı;aat evve-
ın, k .. 

Yo a:,~r nıııklıuz mukııhili kurn!A -
11 rt'ısliiiinr vermeleri. 

cıııı:rn) 5s92 

İnşaat yaptırılacak 
~· M. V dPn: 

htır uavl'.en gün ve srıatt" talibi zu-
81 1 etınıyen Ankara mevki hastane· 

ev ·ı ı 4"ksllı 51 •ll.Şarıtı te-krıır ka.palı zarfla 
li 1766Pye konulmuştur. Keşi! bede
rııı · 86 lira 11 kuruş olup ilk te-
28-~~t~ 10054 lira 31 kuruştur. İhıılesi 
MM V 42 cumnrtesi gün il saat 11 clE' 
Pıla · • 4. No lu Sa. Al. Ko. da ya· 
ter/aktır K<'sif ~nrtııııme. proje ve 
:ını/'·üatı 881 kuı·us nrnkıı.billnde ko· 

Y0 nrtan alınnhllir. İhaleye gire • 

Ecza alınacak 
M. M. V. <len: 
Pazarlıkla aşağıda cins ve miktarı ya· 

zılı 8 kalem muhıelif nevi ecza alınacak 
ıır. Her kalem ecza ayrı ayrı ihale ı:dile· 
bilir Hepsine tahmin edilen bedel 9625 
lira olup kau tenıinaıı 1443 lira 75 ku· 
ruşfur. İhalesi 20. 11. 942 cuma günü 
uaı 15 tl-<lir. Şannamesi her ~>Ün komis
)-ond<& gi)rüJebilir. İsteklilerin belit gün 
ve saaıı.e M. M. Vekaleti S nwnaralı sa· 
un alma komisyonuna müracaatları. 

Cinsi .Miktarı 

Rivanol 
Amrıul Akaprin 
ı\ksoni 
Keten tohumu 
Soda ad:i 
AY.tfenik kıristalize 

Pudru nuva vornik 
Ekstra dö klladon 

(9R99) 

7 kilo 
200 kuıu 

50 kilo 
100 kilo 
100 kilo 
300 kilo 

50 kilo 
200 kilo 

S923 

tıaç alınacak 
M. M. V. İstanbul 4 numaralı sa.un 

alma kuııusyonundan 
256 kalem ilacın pazarlıkla 19 / 11 / 

94:.! perşembe günü saat lôde ihalesi 
yapıl.ıı·ııktır. ,\luvakkat temin.atı -1.637 
liradır. izahat atmak ve şartrıameyı 
gorıııek ıçin taliplı·rin komihyonıı mü
raeııaıları tayin edilen gil'.l ve saatte 
Fındıklıda Ko. mıı gelmeleri. 

(9933) :1950 

Haciz kararının 
kaldırılması hakkında 

karar 
.M . .111. Vekaletinden 
Adli ı'.uııirlikı;c :.!l. 9. 942 gün ve 

()8!1. ıı.1aa:! ,ayılı kararla firar su
çundan nıaznun oluıı (Kayıp) bulun· 
ma.~ı sebebiyle Türkiye dııhili'ldeki 
mallarınııı gdindyc veya tutuluncı
ya kıular haczine karar verilmiş olan 
Umum Sıhhiye deposu erlerinden o
lup İstanlıul J?atih As. Şuhesine mer
but (iülrnml m;ıhalleshc1e mukayyet 
33fı D. lu !\1anol oğlu Niko kıtasm:ı 
aYdct etmiş oldıığuntlan haciz ~c·bcbl 
kıılıımmı' olduğu cihetle ı\s. M. K. 
21612 mnd<'lesi ıı:ereji;in<'e rnallıırı hnk 
kın.dıı.kl hnriz kararının kıılılırılml\Sı-
na karar verdim. (!l!l2!;) 

Adli Amir 
M. M .Y. Mii~teşarı 

As. Ad. Ilk. Korı;ı;eoırral 
Hilmi iharpaı Galip Ornlz 
Aı;lının ay-nıdır. 15!1114 

Fotoğraf malzemesi 
alınacak 

M. M. Veka.letinden : 
Pazarlıkla aşağıda cins ve mlkta. 

n yazılı bet kalem fotoğnıf malze -
mesi satın alınacaktır. Hepsine tılh
min edllen beclel 2497 lira olup kati 
teminatı 374 !ıra 55 kuruştur. lhalrsi 
19-11-1942 perşembe gtinü ııaat ıs 
tcılir. Şartnamesi heı gtın komis • 
yonda görUlebilir İsteklilerin katı 
teminatlarlyle birlikte muayyen l{lln 
ve sa'lltte M M. VekAleti V numara. 
lı satın alına komisyonuna mUraca-
atları. (9907) 5956 
Cinsi Miktarı 
Amunyak 50 K ilogram 
Acltle acilllfJUe 10 Kilo~. llm 
Esence tere 10 Kilogram 
Nitrat darjan 2'5 Klloırram 
Pıımuk 10 Kiloıtra.m 

Ranza yaptırılacak 
M. M. V. den : 
Ankara'da bir birliğe ait sabit e-,ya 

rannlarının yalnız imaliyesi pazarlıkla 
ihalr edilecektir. Ke~f t-leli 92 lira ve 
kaıi tenıinaıı da (13) lira 80 kuruştur. 

Pazarlığı 19·11·1942 günü saat 15.30 
da M. M. V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Keşfi her gün komisyonda 
görü leh ili r. f stek lileri n belli gün ve saat· 
ıe kati ıcrninatlariyle birlikte Ko. da ha· 
ur buluııaıaları. (9859) 5960 

Veteriner malzemesi ahnacak 
M. M. Veklletlnden: 

ıı kapalı zarf usuliyle qajıda dm, miktar ve kaıaloğ ismi yazılı iki kalem veteri· 
rne; nıabeme-;i .aıın alınacaktır. Her kalem ayrı ayrı inale edilebilir. Hepsine tafı. 
Paın edilen hede! 10.000 lira olup muvakkaı ıeminaıı 750 liradır. fhales.i 23. 11. 942 
r/a~esi ~inü saat l 'i tcdir, Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. lııeklile· 
~ anımı vesikalariylc hirlikıe ıeklif mektuplarının ihaleden bir saat evveline ka· 

M. M. Veldl.leti 5 numaralı komisyona vermell'ri lazımdır. 

cihaza 

(9604) 
KataloA ismi 

Haupmer 
No. 
501 

1675 

56115 
MJktarı Ad. 

25 

U L U S -s-
Kükürt alınacak Nakliyat yaptırılacak 

M. M. Vl"kAlet'tn•lcn: 1 

da pazarlığı yaı.ıılnca.ktır. I<n-tl t~nıl
natı 46.'H,89 lira olup şart.nnmesi her 
giln ış saatl dahıllnd<' mE'zkür kom s

PaT.arlıkla :S tonlkükürt AAUn alına- yondan l!H kuruş nıu.kıı!bilinde alına
c•akur. Hl.'rıslnc l<llunilı cdıl<.•n bı.•<kl billr. İslı kllforin 2190 sayılı kanunun 
2!';8:S bira 30 ku.ruş o~uı• katı 1.omlınalı istec'liğl vr~ikalarla biri kte adı gı~c-n 
3li7 Lira 80 kuruştur. !halesi 17-11·042 komisyona milracııntları. 

Aııııı .. ,)a A,. ::.a. Al. Kom. dıı.n : 
lll'lıcr kilo.suna 4 kuru~ fiyat talı

nrırı <'dılru Zol ton nıı.kliy,ıtın kapalı 
zarfla eksiİlııtt·~i 27. 11. !1 ~:.! cunm 
j?ürıu ~aaL 11 de Anııuıya Sı\. Alına 
kmnlsyonundıı )llJHlacaktır . .MuhıLıu • 
rııen lıedeli 10 HO lira ilk teminatı 
7!\:i:l lırndı r. ~art.n:une koırıisyuqdıı.

dır. Taliµ olıınların IH'lli g11111le trk
Jif ıııektuplıırırıı lwnıi,,yon Bıı~. lığı· 
nıL verrn<'lı ri IA7.ınıdır. 

27-11-942 cuma l!JİillÜ - ı-4 ee ,...,.ıa · 
cakur. Şa~i her gün Ko. da ~lrü
teohilir. İstalileriıı belli ıı:Un ve saatte 
tcnıinatlaıriyle .Ko. na mi.iraaı.atlan .. 

(9'J61) (.013 

Sığır eti alınacak 
Trahzoıı As. Sa. Al. Kom.dan: 

Sayın halka 
Belediye Relsll~l.nden: 

ı - Taksi Ucretlc>rlne yapı· 
ıan yüzde 60 zamma göre tan· 
zlm edllE'n listeler şoförlere da· 
!;ıtılmışUr. 

s:ı.lı ırtmü sae.t 11 d<.dir. şarın.ıml-sl her- C!.l!l5RJ 60ll 

gün komls:yondu ııoruk>bııtr. tstl.'klilenn Dizel elektrojen grupu 
k<.Lll tcmmatlıırl)•lu birıt:ktc M. M. Vc Kapalı 7..arf UBullyle ek.-;iltmesıne 

talip çıkmadığından pazıaxlıkla 70 
ton sıgır eti satın alınacaktır. Mu -
hammen beıleli 28000 lira teminatı ı 
2100 lıradır. Evsaf kolorllı.nllı:ı bu -
ıun garnizonların<la vardır. Pa1.?rl1° 
tı :..ll-11-1942 c.:umarıesı guııll saat 
Hı rtaır. 1steklilcnıı belli ~Hıı vı: .s:ı- 1 
atte Trabzon"ıla Kom.da hazır bu -
lunmıı.ları. (9950) 6014 

krtl<•U 5 numamlı SA. AL. 1\:0. na ııcl_ 

ml.'ler1 lAzımdır <9922> 5976 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

M. M. V . İs1arıbul 1 No.h Sa. Al. 
Komiııycmıırıclan : 

Beher kilosu 153 kuruştan 50 ton 
koyun eti veya lwher kiloııu 125 ku
ruşları 50 ton sığır eti ve beher kı • 
losu 118 kuru:;;tun 50 ton keçi eıt 
pa?..arlıkl:ı ı;atın alınacaktır İhal<·si 
20-11.1()42 cuma günü ır:ıat ıs te 
Tophane'ıle Kom.da yapılacaktır. 
Teminatı 25450 liraıhr. Taliplerin 
belli vakitte Knnı.na ıı:elmeleri. 

9889.5982 

Kumaş alınacak 
::vı:. M. Y. den: 
Bı>hc-r metrPsine 560 Kr. fly::ı.t trıh· 

min Prlilen 20.000 mfotre knputluk 
kumas 27-11-9·12 cuma günü :;;an,! 1fi 
da pazarlıklıı islekllsine ıhale ı'()Jle· 
cektir. Muhammen bı.>clell 112.000 li
ra olup kati ltıminatı 13700 liradır. 
Şart nıım-0sı her giln konıi!!yonda gö
riil<'bllir. !sı r>kli!Prin belli gün ve sa
:ıtte /\nkara'ria M. M. V. 3 No. sn. 
Al. Ko. na gelnı!'leri. (!)!)67) 5fl!JO 

Kumaş alınacak 
M. M. Vıl<..ılt'lln<lın : 
lkher mı•tı t in<· 5"0 Kr. fiyat tah -

mm l'(fllen 50.000 mdrt• k<ıpulluk ku· 
maıı 2S 11 9-12 cumartesi ııünü sa.1t 11 

rle ııaznrlıkl<ı satın alın "' ı ktır. Ş:ırt -
n:ımesl her glin koımf$}'On<La ı.tilrülrhll1r. 

Muhıımm<-n be<ll'll 280 r~ırı bira olup ka· 
ti ll'TT!lnatı 29.900 Mra<lır lı;trkl !er n 
tıell1 gün ve sn:ıtte Ankara'cla M :iT 

V. ~ No. satın .ılmn konı1Eıyonunıı 11'"1· 
mf'lerl t9!l70l wıoo 

Sertlik aparati alınack 
M. M. Vrk:ılı•tlnd<-n : 
Beher aôt'<ilnı• .12:; Um t.:ıhm.ln .-eli· 

len 12 adN ...-rıııık aıı:ır.ıt1 pazıtrlıklrı 

23. ıı. 942 canıamha günU ~aat 15 t< 
Ratın alınacaktır. Ş;ırtnam<'l;I her gün 
komisyonda ı:orull.'b llr. Yerli VPYa me-m 
i<'kC't dnhtLtne gLnnf<i ecnph\ malı ola. 
cıık1 ır. Kati t.cmlnıı.tı 58!'. ttr.ıctır. 'Taıtrı

lı..•l'ln mcııkOr glin ve s.-ıntt" M J\f. v. 
2 :-lo. lı sa.tın alıma komisyonuna mU
roenatlıı.rı llAn olunıur. <9920> 6001 

Odun alınacak 
M. M. VekAle1inden : 
Garnizon birlikleri ihth~cı ıçın 

943 mayııı ı;onuna karlar Mn ton o. 
dun komisyoıırl~ mevcut evsaf ve 
şartnamesi gereı1'iııce 2-12.J '.l42 çar. 
şnmba g-ünü saut 15 te kapalı zarfla 
eksiltmeye koııulmuştur. 

Beher kilosunun fiyatı altı ku -
ruşl ur. Vermek lstiyenlerirı 4'250 Iİ
nıhk ilk teminatlnriyle birlikte ka -
nunun tarlfatı rlahilinıle hnzırlıyn • 
caklan teklif mektuplarını eksiltme 
ırtlnü ııaat 14 e kadar Ankaraıla M 
M. V . 2 No.lı Sa. Al. Ko.na makbuz 
karşılığı vermeleri. Sartnınmesi Uı; 
lira muknhilinrle alınabilir. 

(9919) 6002 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. V . d('n: 
'Muayyen gün ve sa11.tte- tnlibi zu• 

hur etınlyen Eskişehir Hava Hasta· 
nesi ikinci kısım iın.şaoatı miltC"ıı.lıhit 
nam ve hesabına tekrar pazarlıkla 
lhaleye konulmuştur. Keş f bedeli 
1.121.265 lira ;'>() kUrU.Ş olup kati tP· 
mLnatı 07201,25 lirndır. P:ırzarlığı 17· 
11·!'112 salı günü snıııt 15 h.' M.M.V. 
4. No.lu Sa. Al. Ko. da yaıpılacaktır. 
Kc:>şif ve şartnamesi <50> !ıra muka
bilinde VC"kfılct inşaat claircsind<".n u
lınnbillr. !steklllerin lhal~en bir hnf· 
ta evvel !nşm~t dtıiresinden vesika al
malan ve kut! t<.'minııtlarl.yle birlik· 
te muayyen gün ve saatte kom'syon· 
da bulunmaları. (9!)33) 6003 

Pavyon inşaatı 
M. M. Vokfı.1.ctlnde-n : 
K~tıı.hya'da pterilccek mahuldc bir 

pavyon ı.ıı.a.atı ve eıeı..trlk ta;lsat.I ka
palı zartla ı..>ksJLt.nıeye kt•nıılrnu*lur. Ke• 
şc-tr bedeli ·131'.l72 tlM ı,o kuruş oıuıı ilk 
tcımtnıı.U 3290,4!'1 Hraılır. thalcsl 30.11. 
942 ım7..ıırtcs1 ııUnü saa, 1.., te M. M. 
v. 4 No. hı Sa. Al. KO'n d,ı yapılacıık· 

tır. Kc-sır proje ve sartnaıne~I ~20 ku· 
nıe mukaıııtMndc lmm!syo11·ı ın alınahı. 
lir tstl.'klııkrtıı ın,nat .1nln·~tnôf'n lhalc· 
ye ırlrebl.lect'klcrlnc dal:r vcıylıl<n alma· 

malan ve 2400 AAYıh kanunnun mad • 
neleri ahkl'unına wvtlkan ha7.ırlı:ya • 
rıııkl:ı.n lek11t m<.•ktupıann.ı m~buz mu· 
kaıblM komlsyı>na vennel<"!'I. 

(9!121) 6004 

Tahmil ve tahliye işleri 
M . .M. V. den : 

Beher tonuna 5 lira 50 kuruş fiyat 
tahmin edilen ~)()() ıonluk na:kil, tahmil 
ve tahliye İ$İ 3. 12. 9·i2 perşembe günü 
~aa.t 1 l de kapalı za rf!a ek si lımeye ko • 
nulmuşıur. Bu işi yaımıa.k İstiyenlcrin 
.?062 lira 50 kuruşluk ilk ı.ıminatları ıile 
birlilue kanunun tarifatı <lahilin<le ha -
nrlı}-acakları tL-l<lir mektuplarını eksilt
me gÜnii saat 10 a kadar M. M. V. 2 No. 
lu satın alma komi~yonwıa vermeleri. 
Şartnamesi her gün komisyonda ı:örüle· 
hilir, (9R27) 6005 

Flüşspat alınacak 
M. M. V ekaletinden : 
Beher torıuna 125 lira tahmin e • 

dilen fiyatla 50 ton fliişspaı pazar
lıkla 23-11-1942 pazartesi günU saat 
15 te satın alınıeraktır. Tamamına 
tnlip çıkmaıhAı takılırcl<' böHinerek 
ihale enilebllir. Şartnamesi her glln 
komlsyoıırla gtlrtilebllir. Kati temi -
n'll.tı 937,5 liradır, İstekli]C"rin mez· 
kOr ~iin ve saatte M .M.V. 2 No.h 
satın :ılma komisyonuna müracaat -
ları. (9904) 6006 

Odun alınacak 
M. M. V. den: 
Komisyonda mevcut evsıı.f ve ŞArt

namesi muelbln<"e ve oohc>r kHosuna 
6 kUrt.11$ .f.iyıııt twhınln cdllen bin ton 
odun 23-11-942 paz.ı.rtesl günü sn.at 
10 da paızarlı.kla satın alınacaktır. , 

Vermek isUyenlerln 8.500 llrald< 
k!l!tl tC11'1.İillatlarlyle blrlll<'tl.' paa.arlı.k 
gün ve saatinde M.M.V. 2.-No. 1ı sa. 
Al. Ko. na gc>LmelerJ. Şartnamesi ko
misyonda görtilebilJr ve ilç lira mu
kablllnde alınabilir. (9917) 6007 

Dizel elektrik grupu 
ahnacak 

M. M. V. İstanbul 2 No. lu Sa Al. 
Ko. rlım: 

Tahmin t'dilerı bedeli 30879.29 il· 

l 
ra olan 5 adet 8 beygir 6 kılovat rad· 
yıı,törli.I dl7.el elt>ktri!k gruııunun 18· 
11-942 ~ ailnil "" 14 <lt ~ 

alınacak 
M. M. V. 2 No. lu Sa. Al. Ko. dan 

!stnnbul: 
Tahmin rollen booell 34120.65 lira 

olan 1 a.th'l 60 beY"gir 50 kilovat rad· 
y:ı.t.örli.ı <I zel elE"ktrojm gruııu 18-t l
!l42 ~arsa•ınbn glinii sıınt 15 te Tophn
n(.'(1e Ko. ıla yıwılucaklır. Kati ıcrnı • 

(!JS7:l) 5908 

Sığır eti alınacak 
Siverek As. Pu , :1~111 Sa. Alm:ı 

Koııı, el ın: 

Beyaz peynir alınacak 
S1-lıl AA. Sa.. .AL Kent. dan : 

2 - Ta.kslmetreleri açık bu· 
ıunduran ve bozuk takslınC'tre 
KUiianan ve istenllt-n yere S'lt· 
m:yen ve her ne suretlc> olursa 
., sun talimatname h 11\fınn ha
r ·kt'I cdPn şoförler tein derhal 
'.:890, .t960 2713, 6983 ve 6847 
numaralı telefonlara mallımat 
vermeleri sayın halktan rka O· 
tuııur. 2789 natı 5118,11 llrn olup şartnumesı her 

gün iş. sııat.ı da•hllln<le mezkur ko
misyonda 171 kuruş mukabilinde a
lı nahı lir. İsteklileı ıı 2490 şayılı ku· 
nunuıı istediği vı'Sll·kıerle blrHktc o 
giin ve sımtte komisyona mtirnc:ıat-

Cinsi sııı:ır ı·tl mrlct •rı ısoııı,l) kı
lo, )luhaıııııırn Brl. IHOO(l lira \lııh. 1 

Te. 40!i0 lirn ihalenin şe.;.Iİ ycrı gli
nıı :..ıuti K. znı f ı. 12. !H'.! cuma 
s~ t J O ::ii ver ek hirliıi;i ::ia. ı\lnıa Koırı, Pa.za.r.Jık su.rolt.Yl\! ıı. 11 .942 d<> lha-
d.ı. lcsl ilAn olurum 50000 ltralıat be:;'aZ l><"Y-

Emniyet Umum Müdürlüğü .. _~...,___,,.,.. 
ı,ırı. (!)<J4!)) 6015 

Milli Müdafaa Hava 

Makinist alınacak 
Havil :-O!ılılaraa (;pncl Komuı.nnlıılın· 

d·ın: Ankara. 
Komutanlık hırLlkl<>rl lhtlvııcı 1ctn 

Yııkarırla yazılı ıl{ıı.ooo kilo ,.,1 j!:ır nl:re tal.ip ~"lllanadığmd.ı.n t.akmT' Jın7.ru'· 
eli Sivl'rek hirhgl ihtiyııcı ıc;in hi- lı~a komnU&tıur. Evsaf ve ve hususi 
wlarırı.d.ı )111.ılı gıın ve sarıtıc kapııl ııartllllTl K"m· ôa ,ııürUlrlJp ö~lel> Jtor. 
zarfla ih.;. e~ c konmuştur jı,ale k,>. Rc.hc.-r kllcı9\ınun muhrumm.-n fJ:ı.ııtı 1311 

nıi~ycı·ıund \ > ıpıln•·aktır. ~arın uı~ler lnııru$t.UT'. ~ı.ooo llımhk bco;yaz Pl.'Ynlr 
lıc r gııır K<•ııı. el ı ıwrıı:ı r,.ı.r. istı-k-1 blr ıst~•l<l.1;'C ihale t"d!kıl> ı..x-c~l ıdb1 en 
lilı>rın ıhah• s ıalindrn hır ı.ıınt ·vvı-- ı ·•Z ~':1.ruıın:ı t.ıılıb Z1Jtiur cltJg, t:ııkıtırôe 
lirıc: kudar 1ı•l<lil mrktup •ırını K ''"· el<• 111-ır.J.c yıw.!ah!J.<oo<'<'kt.ıh" L'ıa!ıe$. ~.U.!ll:! 
nn \'E'rırıclrri Ve 2Hlf• s ıyılı o<ıı:1unun cumn a-ün-0 ıs<ıat JO d."1 >av:.Jneaktır. ts-
ıs1«rlij(i vesaıki ı'•r ıı ·ıım·lc-~ı teklilt'l"ln k"llıtl U>mma.tıl.1r!Y?e Harb!yf'-

Daktilo alınacak 
ErııniY<'t Umum Mu<lürlııı;iınden : 
Müsahak:I\ ıle dnkliludan ıyi .ıı.nlı

y n 6 taııc ili lira. usli ıııaa.şlı meuııır 
ulın ıı: ıktır. 

l\lilsabakıı 23 ilkleşrln. 942 pM&ı"oo 
fc,I gıınh sıııı.t !IS te umum mudur • 
lüı.;te yapılncakıır. 

ı\şall;ıda )azılı şartları hah ol:ır 
Jarııı ıır iıraca ı tlıı.rı. 75 : 100 lira licrt>tlJ 1 elt>ktrlk ve mo

tör makinisti :ıtınacaktır. lmLOrnn :ı;.ıpı

lncak \'C hu ımtıhanı k;ızananl:u dlğt-r 

k;ınunl v·ısırıarı hnfz ISlt>kllt;.•11 ıun~ın

ôan s~lllec<'kttr. Almnc:ak olanınnn en 
nsağı orta mektep mezunu oımnlan 

(!ll'ii'.!) 1909 dclci Yd Sb. Ole. Sa. A!. Kom. nıı. mü· 
1 - l'ıirk olııırık, 
2 - Orta ırı<"ktep mezunu buhı• • 

ınnk, Sığır eti alınacak 
Dlvtırhakır Afi. Su. Al Koıın <lan: 
lhthııc tem oo noo kilo ı;ııtır t'.t. ka· 

&nrttır. (Sanat okulundan mezunlar palı znrr usull:yll' mlınnkaı;n>a k<>n.Ul· 
tc•rr.lh crllltr.J lstekllleo~n 30. 1 ı 942 muştur. :\lilnakıısası 3ıı 11. !H:.? 1>3zartesl 

günü akij:ımına ka<lıır .ı\nkarıı'clıa Slh 
hl.Ye Vc-1<1\IC'll ka111ısındn Hava :\lüdııfn • 
Gn. K lıf:ı ve AnKnnı ıtRmlzon K lıltı· 

nn L<>tlrlnlnn ve <'Vrllkı ile h rl 'ki<' mil· 
rncnntbırı C!lfl29l 5!'151 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

günu saııt ]() da ynpıları.ktır. TnhmJ,n 
bt.'<1<•11 W.000 Ura olup llk lcınlnau ı.;oo i 
Ur ı:vsar V< ı;arınaınesl he ııUn 

ili ;ı:nmam kom~ondl"• gı>rülcb1llr lSll•k· 
ltlıTln 2-· ıı kııııunun ıarırııtı rjal· 

T'l'f'iın•lt hazırllYll<'ıtkları teklif ve 1ffnln:ıt 
m<'ktuı l ınnı tııYl:n C!dil~n zaman<fnn bir 
ı:aaı l'VH'.I J«ITTJ nu \'ermcl!'r:l. 

(9S71 l <>lllO 

r.ı.ı-aatlnn. (9932) 6()1fi 

Vilayetler 

Satı Irk arsalar 
lstanbu Defterdaı ııf,:ındruı: 
Dosyn No. 52151/486, Cinsi. Bü • 

yüka-da'dn Maden ma.Jııllteslnin eski 
Aynnikcıln yc•nl Yılmaz Türk ı·ftd<le
ıı!nde cskı :.!4 yı>nı :n;ı No. lu 39 
pa!la, 18'.t ::ı.<ia, 13 parsel 4445 nıetre
murnbbaı arsa. Muhammen bedeli: 
2()(1(J:t.50, teminatı 1501. 

Oosyn No. 51217-1114/95, Cinsi: 

3 - Askcrllfllni yttpmış olmak 
4 - İyi dcrrccde daktilo kutlBIS • 

mak. 
6 - ~fü~abakR imtihnnında kıw;a • 

nanların emniyl't tcşkilfılın<l ı çnlrş. 
mağ1' mani tılr hali hulll'ırııadıgı po• 
li~ lRlıkıkntlyle salıiı olmak. 

il - s.,ğlık duruıolarıııın mt'1lltt -

rıyrt !f.ı,.ına ıııııni bulunmam lı:. 
('l'aııı t<',ckkııliü ht•ycti sihhi~e r.&. 
ııoriyle ı. /IR\"fl 

Okullar 

Tamirat yaptırılacak 
Koyun eti alınacak 

hkişdıir A~. 'ia.. Aı. Ko. d.ın 
J\,ku. ihıiyaç i, · 1 :> wn k •> ruklu 

ko}'Un .:ti k,t()alı ,arf u,uJii ile ek,ilınıc 
~·c konulmuştur. Belwr kilo>\111'1 ı ıh•nin 
edilen ı.yat 141 kuıuşıur. Ek,ilırne<;İ 

!8· 1l·\I12 cumartc>i gi' i sa.ıı 11 de Es
kiş.-hir Lv. < n:riiği Sa. Al. Ko. da ya -
pıla~.1kıır. Fvsaf ve ~arılan her ı:ün me
'ai Ta.:,anl~rında ı;füıilıi . f,ıt>kliledn 
rnuaY}Cll ı;iin ve ~aJttt>r hir ,a;ıı ~veli
ni.' kadar kanuni şd<İl<le haTırlannu' tek • 
lif mı..~ıurlatiyl< hırliktc kati ıcminat 
makhuılarını sÖlÜ J:l'(en knmisp>na ver
miş huhınmaları şarııır. Po,ta ı:ecikmelc·\ 

Mecidiyekiiyil'nde 9 paftrı, 63 adn, 8 
Amasyn As. ~n Al. Ko. elan: parsel No. lu 9876 metremura.bbaı 
B"her lcıloRunn 210 kuruş fiyat ıırsa. Muhammen bedeli: 49380, te

ıııhınln eciileıı 30 ıun ka,·urmnnın mlnatı 3704. 
karınlı ,.::ırfln eoksllı ın•' • 27-11·942 cu· Yukardn ya7.ılı s:-ayrlmt>nkuller 
mu gilnü .. ııal Hi tc Amasyn sa Al. 30-11-942 pa7.ıırtc-sl gilnil saat 15 te 

Kavurma alınacak Sl:Ya.•al Bılgl "' O.Kulu S<ı.Un Almtl 
Komlsyrmundan: 

M0('88e8e ııına.,mda el!~ Yllltlı oo,.a 
ve m07.ayık tamiri lılc>rt acık ekslltmeyıe 
konulmuştur Bu ışlE'rin kt'Ş r bcdeji 

12<JO liradır. 1 Lk tc-ııılrıut 96 lira 75 kıt

ruşLur. 1-::ksillme 19 ııonl~rln 942 ~ 
eemtıe ııOnO &aaı l:S te Ankara Mektep. 

ler Muhasc>b<~lll~lnde >·apılacaktır. ı.. 
ll"klllN-.l<m Ankara vıl.~yet Nnrıa Mlt
d0r1Uı:l'ün<1rn ehliyet vMılJ<ıtııı 11;rnna~ 

tır. Kıı;lr evrakı ve yııpı acıık yerler her 
&'iln mile6BC'l!le ldarselnde gorlilclıll.l!". 

Ko. da yatıılnraktı Muh.ımmP:n., be- Milli Enılfık Mtidilrlüğllncle mütE'şek-
deJI r.1000 lır:ı olup { teminat 4725 kil komıs;ı;onda kapalı zarf usulıyle 
liradır. Şaı1namesl komisyonrladır. satılacaktır. r~tl.'klilerin 2490 sayılı 
tsteklılt>rln tıellı gun<le sa.at 14 de kanun hlıkUmlerl dairesinde hazır -
kııdar teklif mektuplarım komisyona' lnnmıs teklif mektuplnnnı lhnle gil
vermiş olmaları. C9S69> 5921 ntl ~:ıat 14 e kadar komisyon rfll!l-

llğıne tevdi f'tmelerl ve nüfus hUv1-
Keçi boynuzu alınacak yet cüzdanlarını ibraz eylemeleri 

muktazidlr. 

ri kabul e<lilmez. (9708) 5737 

dan: 

Yoğurt alınacak 
17.mlr Lv. Amlrıtııı S<ı Al. Kom. 

Cinsi sUt mık tarı 3200 ~tyat: 4~ ı..uruş 
cJ.nsl ,Yoğur1 miktarı a2.ooo tty.ıt. ~ı ku
ruş cins ve miktarı :yukarı.1a yazılı lh· 
tl:yac paznrlıkla @ııtın alınac•ııktır Pa
zarlık ve ihalesi fü 11. 942 paT.ıı rı e11 
saat 14 30 da kışmda 17.mır Lv. anıtrJl
ıı-ı Sa. Al. Kom. ıa yııpı"ı.caıttıt. Kaıt 
teminat ihalenin :yUzrlc 15 lir İhale • 

Balıkes.ir As. Sıı. Al. Ko. dan: 
Beher kiJo,una 40 kuruş İı)al ta.hının 

etlilcn 250 ıon )Cmlik keçi hormuıı pa· 
Jarlıkla alınacaktır. Panı.rlığı 20· 11-942 
lıunil gWıu >aat ı 5 ıe Ko. <la )'llpıiacak -
ıır. Tı:millJltı kaıi}e~i 12500 liradır. 250 
ton kı.-çi lx.ynuzumın hep•İne birden hir 
ıı.-klif ~ıkmaJ'a •;o ıoıı<lan aşağı ıılmannk 
uTere muhıelif ıaliplNden de: alınahilir. 
Evsaf ve şarılarıru günnd.: i~tı}'enler her 
gün Ankara l•ıanh •I l\'. Amirlikleri ,.c 
komİs)onumıı.ı:<l.ı ~ordıilirlcr. Tııiiple • 
rin belli saıı.ııc ıcnmıaılariyle komisyonu-
muza nıuracaatları. (9954) 59')1 

Sığır eti alınacak 
de-n önce alınır. Vtt~ır ve ~nrtlar her Tra.hzon ,\ı;. Srı. Al. Kom. ıt ın 
ıriln Kom <la görUlehllW' tıııeklll{'rln Kaı.>a.I~ za.rf uı1uJıil Uc e1<..1;tltml0slnt-
muuyen ının ve ııaat,t• tE.>ınlnutı ın ve tallıl> 1:ıkmadlğında.n ı•nzarlı!<ta 70 ton 
diğer vt'f!lk1tlar!yle hlr•'{<te Kom da bu- sıtır f?tl saun alınacaktır. Muhammen 
ıunmatan. (!1712, 5738 beıleH 85 000 ııtra k temin.atı !2621) Mnı.· 

Yoğurt alınacak 
İzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Cin,i ,.üt, mikıarı 3200, fiyatı 45 ku· 

ruş, cinsi yoğurt mİio;t.m 32.000 fiy.ıtı 5S 
kr. cins ve mikıarı yukarda ya.ıılı ihti • 
f3Ç paıarlıkla satın alınacaktır. Paı:ar • 
l1k ve ihalesi 30. ı ı. ?42 tarihinde razar· 
tcsi günü saat 14.30 da kışlada İzmir 
Lv. imirliği Sa.. Al. Ko. da yapıfarakıır. 
Kati teminat ihalenin o/c 15 idir. ihale • 
den önre alınır. Vasıf ve şartlar her JlÜn 
Ko. da giirülcbilir. İ•tcklilcrin muayyen 
gün ve saaııc tcminatlariyle ve diğer ve· 
~ikalariyle hirlikte Ko. da bulunmalan. 

(9711) 5739 

İnşaat yaptırılacak 
Malatya 3 numaralı Hv. tkmnl 

Merkezi MU<lilrlüt':ünden: 

dır. Evııal kolontuın'1l4'1 bUtüın a-ıırntzon 

ıarındıı vardır. Pıı7.arltğı 21 lt. 942 
cumart(.'$1 t:U'f'IU sruıt ıo.30 ôadır. tıotek· 
Jıileıin bc'fü gün ve saatte Trnbıon sa. 
Al. K<mt. na mUnıC"aatıan. 

(9Hfl:n 6008 

Odun alınacak 
Balıkesir As. Sa. AL Ko. dan 
Bche.r kilosuna 3 kuruş 50 santim fi. 

yal ıahmin edilen KRO ton odun pa.7.M • 

!ıkla alınacaktır. Pazarlığı 23. ı ı. 942 
de saat 15 te Ko. da yapılacaktır. Temi • 
naıı katiyesi 4620 li-radır. f.vııaf ve ,era· 
iıini gönn~k i~ıiyenler her gün ko. da 
görehilirler. 880 ıon oduna toptan talip
li çıkmaz.o;a 100 tondan aşağı olmam.ık 
prıiylc ayrı 3)Tl ıaliplcrc ele verilc:hılir. 
Taliplerin muayren 'Wtatıe lmmi'>yona mü· 
racııatları. (99<>0) 6009 

Kuru ot alınacak Mnlatyn'cln 52047 lira keşif bedel· 
li inşaat işi kapalı zarf suretiyle ek-
siltmeye konulmuştur. tik teminatı Erzurum As. Sa. Al. Kom.dan ı 
3003 lira 58 kuru~tur. lhalPSi 30-11- Tel balyah olmak Uure 1000 ton 
9-12 giinU snııt 14 t.c ve claklka 30 da kuru ot pazarlıkla müııakasıaya koıı
Kom. dn yapılar'akhr. Ş:ırtnam!'$1 ı muştıır. Tahmin bedeli 100.000 lira 
120 kurus muka:hilinclı• komısyonclnn olup kati teminatı 12500 liradır. Mil
alınahılir. İhale:ııe "receklerln bu nakasaeı 26-11-1942 saat 14 te yapı. 
işe bı-nzer bir l.ş yaptıklarını maıhalll lacaktır. Şannanıesi her giin Kom.<hı 
vilayet Nnfıa Milclllrlüklerlnclen "'.e - g·örülebilir. leteklilerin belli gl.in ve 
ya vE-klUet lnşaaı ctal~lnden vesıka saatte ıeminatlariylc komisyona ml\-
almnlurı şnrıtır. Knnunt teklif mek - racaatları. (9959) 6010 
tuplannı ih:ıle saatinden en az bir K k k"' ·· ·· 1 k 
snat ell'V!'llne kadar kom!sVonn ver- 0 Omuru a rnaCa 
mel~rl. c9819> 5855 Alo. Pos. 1140 Sa. AL Kmı. ılruı Cor· 

Sığır eti alınacak ıu.lli11ı.Yfl<: tein MO Y>n kok komürü P8· 

Dlynrhıı.kır Al!. Sa. Al. Kom. ôan: zarlıklıa l!lltın alıruıcaktır. İhnlc 20. 11 
lhtlYac lem 50.00o kilo 91f:ır ı-tt im· 942 ını.nu saat 15 te YBJlllacaktıı Mu -

palı zart usul yle münukaı;ıı.ya konul· va:kknıt teminatı 2100 ltrnôır. Şartnnmc 
muştur. Milnak."lsam :ıo. 11. 942 paımrt<'61 
ırUn.U saat 16 ela yapılacaktır. T,thmtn 
b<.'<lell 20 ıxıo Ura olup Ll'i< temlnatı rnoo 
liradır. Evııat ve ~amPSI h~ gün 
Kom. da ı~ 7.-ımanlannda g11rüleblllr Is· 
teok111mn 2400 SBY1lı kanunun tarıratı 

dıılrı>RLnrle hıızırlıyn!',/ll{lıın ll'kllt ve to
mlmıt m«<tuıplanm ta:tm M11Ml 1..aımon

dan blr saat evv~I Kıxn. na vcnnel<.'11. 
(9875) 5006 

Sebze 

ve <''llSllf her gün Kom. ela 11-nüiPh!MP, 
Isteokl11ertın lüzumlu veetıkııL ~rıııe ınalc 

günıü i(ilmeleııl. (9957 ı fj(.]12 

Eşya nakliyatı 
ı-·rr.urum As. Sa. Al. Ko. dan: 
frz.unun Trabzon 200 tonluk ~ 

naıkliyatı pazarlıkla miinaka~aya konul • 
mustıı:r. Tahmin hedeli 6'1000 lift olup 
kati ıeminatı 9000 liradır. Münakasa 

ah nacak 
Yaesıvlran As. Pos. 830 Sa. Al. Kom dan: 
ı. 12. 942 1111.lı gün-O fl!lat 16 da kapıılı zarf usul Y'IE' 144 ıer ton ()IP:ısn. 1ıthıına ve 

•Hı•ıı..nak sat.ın alıooc>Lktır. tstı-klllc>rtn muayye-n Jfiln ve lllUltle teminat aıkcete-rwle 
l:>lrl kte kanuni vesa!O< ve kapalı :>:ıırnarıru ttıalede-n bir 88.8t evveol komll'l)'ona tevdi 
etmeleri tıAn olunur. Şa.rtnaıoo komts,ı.'O!ldan paraeız ledtırtk e.ttJoetıUtr. . (~] ~ 

Cinsi 
Lahna 
Pırasa 
Ispanak 

miktarı bir kilosunun Tutan % 7,5 muvakkat 
Ton taıhmlıı bf'dell J,Jra teminat 

144 20 Kr. 28800 2160 Lira 
144 21 Kr. 30240 2268 
144 22 Kr. 31680 2376 ,. 

Sebze alınacak 
Ae. &ulat Okuıkı Sa. Al. Kom. elan Kırıkıkrı.lıe: 

Cİil'lai 
Kuru ı:oğan 
Pırasa 
La:hna 
lspanak 
Patates 
Kert.>Vlz 

Mıktan MuhammE'n 
.kilo &!. Llra 

12.000 3000 
20.000 5000 
~.()()() 4000 
30. ()()() 7500 
30.000 12000 
10.000 6000 

I11c teminatı 
Llra kuruş 

37500 2812 50 
Kınkflcale Af01rert mnat mektepleri talebeleri ile kadro erleri w ml8affı l•trU:klertn 

mayıs 943 nihayet.in<> kaôar lhtlıYaclan oııa.n yukanda clın11 ve m1ktarJan ynı.ıl.1 6 ım
li"Jll kışlık yas &l'!b?.e ZT 11. 942 "uma ırunu lllU\t 16 da 1aıpa:Jı 7Al.Tl'lll alınacaktır. 

bt.t"kliotl!lrln 2182 Mra M kuruşluk ilk l4!mtnaUannı KırıkkaJe Aıı. F'b. Mu.fıaııebedlltl 
veznE&bıe yatJrarıı.'lc mUll«ı..blMtn<1c alacakları mfllcıbuzla brlıtlkte tE"k11f mektuplarını 

m"'8en v~ 1""" O'VVel MR· 13&· Al. KOIJl, IMl venneım: A8818). li9Q1 

Fazla i7.ahat için Ml111 Emlll.k Mü- {9503) 5628 

dürlilğüne müracaattan. (1105) 58 
Mahkemeler 

Tomruk satışı 
Denlzll Orman Cevirge Mildilrlü- Tebliğ 

ğiinden : ' Ankara Asll)'e 'l'ioa.'(J't Mahkeıueal 
1 - Denlzll vllAyctlnln Tavas ka • n.•lBU!ılrıd .. "11: 

1.ru;ı dahilinde hudutları şartname- Ankaı'ft Dcft.('tl"(larlığı vekH A·-·'--.. 
slndP yazılı Eskere ormMından nu· • ....._ 
maralanmış 2019 adet muadlll tııh- Lutn sav ı.aratınd..'UI lı Bıtnıkaa 
minen 526'1 me-tre mikftp 055 deslmet- ve Sl.nroıa lı Iı!mtt.ct ş ~ 
re mlkftbı devrlk cam ağacı hlr sc:>ne tarntmdan alman S'lncma pui • 
zarfmda ormandan çıknrılmak Uzerr. 

1 

hırı ı-ıetlın(' kar-.ı ve-rıımış otan J7-!Hl42 
5. 11. 942 tarlhlndı>n itibaren 25 giln t.arolih VI! D.L. IK>r'.·Js1n&m ııH6249 10191 
mUddetle ve kapalı zarl usullyle sa- No:ıu ve 2323 Türk ltrn..'<lnı mtihtcvı ~ 
tılı{ra konulmuştur. ı km milvekk11. dctt.c-nıa 1 k !"---'-

2 - Satış 30. 11. 942 tarihine mü- r 1 \Jo<U=-•eıt 
sad ü pııza rtt>SI gün il 9fU\t 16 ela De- zayt edtlrn ış oldu ltımdnın lebu M'lledln 40 
nfall orman çevirge mUdilrlü&U bina- ıı:un l<.·tnde mııhkem~e lbrn.zı lü.ı.UrnQ 
sında yapıl:ıca,ktır. ve tbraz ed:!lmed:lğ'I ta.kdlirdıe bu müddet 

3 - Hııll hazır bulunduğu vaziyet- hlt.amı.n<la llftledln lptal11le knrıu- vera
te beher gayri mamQl metre mlkllht· mest t.nı.-rı ed:ll:mlcı v ~ takp t.ı ret ka
nın muhammen fiyatı (5()5) kuruş- nunun 638 l.n<:1 mıı<Mcslne ll.YRU(I a-ol"lll-

tu~ -- Muvakkat tem1nat 1235 lira meklıe ~eoynyetJ.n Ü<,,'C'r defa Anılenra da 
88 kuruştur. Rcsnl ı.azeıe ve UhJB gazetcsl'V~ tJAn e 

5 - Şartname ve mukavele ıırojf'. dllom~ karnr verı1mı. ol<ıtıf:undaa 
lerl Ankara'cla Orman Umum Mü- mahkeme kanın daı.ı-tnde l«-Ytlret ı.. 
rltirliii':il Denizli'de orman çeovlrge lan olunur. (9940) 5941 

mllclUrllli':(lncle gorült>hlllr. Esklııehlır .Asli)"<: Htıfkuk HMdmldğ!a. 
6 - Tc>kllf mektuplarının 30. 11. den : 

942 pııznrtesl günü ııaat 15 e kadar 
komisyon relsllğlne verilmesi lhım
dır. 

7 - lstl'klllerln tl<'aret odMl ve
"'lkn.siylP birlikte belli edilen ıtün ve 
saatte ihale komisyonuna müra<'aat
lan <bu vesika köylülerden isten· 
mez> ilan olunur. 

(1277) 63 

Köprü tamiri 
Manisa Daimi Encilmc;ı.lnden: 
ı - Borlu - Salihli yolunun 6+ 

SlO uncu k.ilometrC'Sin<lPkl Tartan 
köprüsü kiriş ve döşemelE>rlnln ta· 
miri inşaııtı (11503J lira (18J kuruş
luk keşlfnMneslnde tesbıt edilen va
hit fiyatlar uze-rlnden kapalı zarf u
sullyle- ekslltmt-ye cıkarılmı.şt1r. 

2 - !haJe 20-11·942 cuma gllnU 
saat (llJ de villlyet daimi enciıme· 
nlnde yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfın saat 10 a ka
dar encümen rlya.<;etlne tevdi edil· 
mest veya posta ile bu saatte vasıl 
olması şarttır. 

4 - Muvakkat teminat <862) Ura 
< 75> kuruştur. 

5 - Taliplerin 942 yılına ait ti· 
caret odası v~kaslyle nafıa mlldür
lilğilnden alacakle.n ehli~·t-t vPslkası· 
nı t<'klif mc>ktubu ~ıne koymaları 
187.ımdtr. 

6 - Kapalı ?.arflann 2490 srıyılı 
ka.nunun :-12 Jnc! marklesine tevfLkan 
hazırlaıımıısı ve tevdii şarttır. (9540> 

5621 

Kargir han satışı 
İstan'bul De!rerclarlığından: 
Dosya No. 51159/27, Cinsi: Emin· 

i\niinde DayPhatun m11ıh11lleslntn Ta
rakçılar !IOkağında nski 15, 17, 19 ye
ni 17 lllı 21, 23, 25 kaıpı No. lu ve iki 
mağaza.<:ı bulunan Cezairli ne.mlyle 
maruf kArıdr haaı. Saılı1181 <6..'-15,25>. 
M11haımmen beıdeli: 135.000, temma.t: 
8.000. 

Yu.karcla yazılı gıtyrlmt>nkul 9-12-
942 çarşamba gilnü saat 15 te Milli 
EmlAk Miıclilrlilğünde milteşekkll ko· 
mlsyon<la kııpalı zarf uı:ullyle satıla
cıı kıtır. Isteklileriın 2490 sayılı kanun 
hilkilmlPrl dıılres ndı> hazırlıırnmış 
tf'kllf mektuplannı ihale .ırllnil St\at 
14 de kadar komisyon reisliğine tev
rll etmeleri VI! nilfU!l hlivlyt>t Cltzdıın
larını lbraz eylemeleri mukta.zlclir. 
Fazla lzıııhıııt için Milli Emlak Mii· 
dilrlilğilnC" müracootle.rı. 0345 l 

69 

Yüksek Elektrik Mühendisi 
aramyor 

Konya Elektrik Tllrk A . Ş, eten: 
Konya elrktrik şirketinin mühen

il!sliği münhalcür Taliplerin*aşdı -
cfaki yazılı evraklarlyte şirket mil • 
dürlllıtilne mUracaatları ilan olunur. 

1) Ehliyetname sureti 
2) Şahadetname sureti 
8) Bonservisler sureti 

Eskişelıir'dc Kereıııeci Deni, tarafın
dan Ankara'<la mutealılıiı Ekrem Canı
yen ve arkada~la.rı aleyhine ııı;ılan emre 

muharrer ~neılt' alacağı ola.n .~5 lil'9-
nın tah ili tıal&ındaki da\arun yapılaa 
muhakemesi ~unda: 

icra iflas K. nıın 96 ıncı nıad<k-sin1a 
şümulünden hariç ve istihk.ık lllC'\"Z\1111 

t~il l'tmcmiş olduğundan İcra iflas ka
nurıunun 277 ioci madde5iyle ticaret K. 
nun 771 inci madde ine tevfıkan ~ 
ve rcmlil<in kanuiıa aykırı ~ alaca\:.1"'1 
izrar ka~i ile yapıldığından tıahi le <IA
'-a ikııme hakkı mahfuz kalmak iızere • 
lehi mezlkunı.n reddine 24. 6. 94-0 tarihio
de 369 ~a> ı ile kıırar veril mi, oldu~ 
dan ncrc<lc oldu~ bili~miyen müdclei
aleyhlerden Ek1'1.'m'in işbu karar aley • 
hine l 5 gün içinde kanun yollarına m&. 
racut etmediği takdirde ltantrı rnakünm 
ke-sbi katiyet etmi$ addedıl«ekini bilme
si ilam !öllreti tebliği nıak3uıına kaim <16-
maık frzett ilin olunur. 99 

Alakadarlara 
Anlcara HU5U'li Muhasebe Tah~ 

J\fi1<liiorluğü~ : 
Cilı: 4, varak: 11, Salıibinin adt: A• 

kın 7.-ehra Ç<;palmaz, mevkıi· Solfuel 
Çulo.'l.ır ambar, cinsi: arazi. mikıa-rı · bek. 
'i ar: 7':>, Mı. R2, !kıymeci ı 1';96 lı.ra '49 
kuruş. nisheıi; '1 IO, VNJ:i mıktıı.rı: IH 
lira, 96 kuruş, iti har >ılı: 1940 . 

Yukarda İsmi yıııılı miıkellcl hula • 
namadıiından ga)'ri menkulu hak'kındıılııl 
ihharname tt'hlığ e<lilmcmi~ttr 

Vi92 'ayılı lrnnuııun ıo un<:ı.ı madd~ 
si hlıkmiine te,rikllfl ıd liı!'l' makamım 
kaim olmak üz~ıc ;.cyfıyet ilan •llı•nut". 

(?9o;) 5'.)C)7 

BUGÜN--. 

Ulus sinemasında 
Büyük aşk roll.·rinin iıleal 

ve eşsiz yıldızları 

R E B E K A 
-ve-

V aterlo Köprüsü 
filmlerinin un11tulmaz a§)c 

kahı amanları 

Laurence Olivier 
- -- ve ---
Vivien Leigh 

tarafınclan bllyük bir kudretle 
Yttratılan 

ISTIRAP 
GECESİ 

Emsalsiz, aşk ve iımrnp filmini 
TAKDiM EDER 

---( Ayrıca )

Motosiklet Kıralian 4) Tt'rCUmeihal 
5) Askeri durum 
6) Husuıti tarttım 
J) latedi#l qllk Ucrctl. I 

---( Seanslar )-
14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

2908 ... ~---
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KÖYLÜ VE İŞÇİ ELBİSELERİ 
UCUZ-SAGLAM -DAYANIKLİ 

Toptan Sal'!Ş Yeri : 
Lstanbul. Sultanh:ımam. lrfanlye Ç..:ırşısı, nuınarn 13 - 19 

SALAHADDiN KARAKAŞLI 
İkinci partisi ele pek kısa bir zamanda sahlan 

kövıü ve işçi elbise ve paltolarının uçuncü partisi de 
satı~a çıkarılmıl}tır. Tüccar ve esnafımızdan dolayı
siyle köylü ve işı,.ilerimi2dcn gördüğü rağbet ve alakadan 
cesaret alan mÜei'sese, teşkilatını genişletmeğe karar ver
miştir. Muhtelif vilayet ve kaza merkezlerinde müessese 
mamulatını s::ı.tan mağazalar bulunmakla beraber birçok 
vilayet ve ka7 .ncrkezlerinde henüz köylü ve İşçi elbise
lerini ııatan mai~·ıızalar yoktur. Bu gibi yerlerde müessese 
mamulatını "almak istiyenlere fiyat ve çeşit listesi gönde
rilir. Yalnr. b·• elbiseleri satmak Üzere yeniden açılacak 
mağazaların siµ. rişleri evvelki partilerde olduğu gibi ter
cihan daha ev' el ..,.önderilmektedir. Siparişlerin bedeli ls-
tanbul'da peşin alınrr- 193 

'------------------------~ NAFIA VEKALETİ 

Kum getirtilecek 

Nafıa V .. kaletinılen : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: An -

kara Gençlik Parkına l<'ilyos'taıı ge
tiri ıecek 115 ııı3 kum işi ılır. 

Keşif bcdelı : (2415.00) liraılır. 
2 - Eksiltme 2-12-19'12 çarşam

ba gtıniı saat 1:5 te Nafıa Vekii.leti 
Ynpı ve imar İşleri Reisliğinde a • 
çık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnnmesl ve bu.. 
na miltl'ferri evrak Yapı ve İmar 
İşleri Reı.:ıli~inıle görtilebilir. 

inhisarlar Umum Md. 

Şerit ipliği almacak 
İnlıi..arl:ır Umum MüdürlüğünMıı: 
1 - Şarcname mucibince l 100 kilo 60 

ı.ıını.ara ve 600 kilo 80 numara niha}·ctsiz 
şerit ipliği pazarlıkla acın alınac:ıkur. 

2 - Pazarlık 27. l 1. 9·12 tarihine 
ra,rlıyan cuma ı.,-ünü 'i.Ht 1050 ele Kaba
ıas'ıa levanm <uhcsind1.:ki alını komi<
>onucıda }apılacakıır. 

3 - S:ırın:ııııeler para,ız olarak her 
~ün söıü geçen şuhetlcn ve ı\nkara, İz
mir başmüdürlüklerin<le giirülcbilir. 

TiCARET VEKALETİ 

Memur aranıyor 
Ticaret Vekaletinden : 
Mersin Mıntaka Ticar~t ~tlidiirlüğü 

olçülcr ve a)ar kontrolörlüğünde mün • 
hal bulun:ın 100 lira ücrcıli teknik me· 
ıııurluğuna saaat mektebi mezunu alına· 
caktır. 

3656 numaralı kanunun hükümlerine 
ıe"fikan alınacak memurun a\kcrlikJc 
al:ıbsı olmarna~ı L'lzımdır. 

Taliı>lcrin evrakı mii~biıeleri)le hiz
ıat vcra tahr:iren tilçiiler ve :ıı:ar miidür
liiğüne müracaat etmeleri illll olunur. 

(99-12) ,c;96 f 

HARlClYE VEKALET! 

Memur alınacak 
Hariciye VekiıletlndE'n: 
Hariciye Vckiılt>tlnC', tnlimatname

!<İne t.e\•flkruı, müsabakn Ile 11 inci 
dereceden memur nlınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 14 llkkt\nun 
1942 pazartesi günü sant 9.30 da Ha
riciye Ve.kall"tinde yı:wılacaklır. 

Müsabakaya iştirak i<;ln tallplC'rln 
memurjn kanununun 4 üncü madde
sinilekilerdı>n başka a.şnğtdn yazılı 
C\'.safı da haiz olmaları IAzımdır. 

Hukuk. l\Iülklycnin ~lyn...:ıi ve idari 
şubf>lerinden \'e fakülte rh•rc-cl'sindC'
ki yüksek llcareL ml'k1 eplı-ri veya 
IInriciye meslPği ile nlfıknsı bulunan 
mümasil C'Ca('bl yüksek mektl"plı-rı
nin birinden mezun olmak ve yn.<;ı 
otuzu geçmemiş bulunmak. 

(A..:;kerllğlni yapmamış olup da lıe>r 
hangi b:r suretle muvaKkaten tecil 
e<lllmJs olanlar imtihana girebilirler, 
ancak mu\·affak oldııklan tilkdirde 
askerllkler!nl yapıp dönünceye kaılnr 
namzet olarak kalırlar>. 

Devlet Demiryollan 

Tahmil ve tahliye işi 
Devlet Demir Yolları Umum Mil

clürlüğUnden : 
Bir sene zarfında Haydarpaşa de

posuna gelecek olan uuhnııneıı elli 
bin ton maden köıntirüııil" tahmil ve 
tahliyı: işi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme 3-12-1942 ta -
rihine müsadif perşembe güııil saat 
15 te Haydarpaşa'da Birinci İşletme 
Komisyonunda yaı:ıılac."Rktır. 

Beher ton kömürlirı tahmil mu -
hammen bedeli kırk tahliye muham
men bedeli otuz beş kuruştur. 

Muvakkat teminat iki bin sekiz 
yiı:r. on iki lira elli kuruşmr. 

Teklif mekluhu ve diğer vesaiki 
ihtiva eılen kapalı zarfların eksilt -
meden bir saat evvl'line kadur ko -
misyona verilmiş olması lazımdır. 

Bu hususa ait şartname 1S8 ku -
ruş mukabilinıle Haydarpaşa ve.zne
slnılen alınabilir. 

Fazla izahat !lllmak için işletmeye 
müracaat edilmeliılir. (1351) 71 

Tesisat yaptırılacak 
D.D. Y. limuım :O.hıuurlü{!un<lcn: 

Dc\'let Demlryollurı n•nt umumi J<lu
rc ulnası saat, ll.'leton v~ sall'l'llln ıın. 

ka.stre tesisatındaki noksanlar mulenn
hlt nam ve hesabına cı<:ık t•kslltmeJ·.; 
konmuştur. 

l - Bu Işın 

\2817,50) ilracııı·. 

muhammen ııecldl 

2 - lstrklllerln bu l~c nlt şartname 
ve sair evrakı ı\nkar.ı <la L>.D. Yulları 

Yol Dalr~lnde gorı•lılltrlcr 

3 - Eksillme 27. 11. nı::ı larlhlnık• 

ı·umn günü saat ı ıı;ı ıla Anlmra'ıtn n. 
D . Yolları Yol Daln.>.,lnde lopl<ınaC'uk 

merkez blrlncl kombyonuncn )'.ııııla(•aK-
tır. 

4 - I·~k.~lltmeye ıtln-bllmı•k !<:in 

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

,\nkara Oniversice.~i Dil ve Tarih -Coğrafya fa.kültesinde serbest derslere 16. Xl. 1941 pazarıesi gunu h~lan.~ 
11 r. Bu derslere herkes ı::elebil1r. 

Kış devr~i <ler~lcri yazılı gün ve ta rihlerdtı sa.ıc 18 de verilecektir. Yaz der' r~i 'crhcsı clcr,leri programı a)·rıca iJiı1 
edilecektir. 

Ankara Üııh·ersicesi Dil ve Tarih - Coğrafra Fakültesinde 1942 · 1943 kır •ünıe,trin,le vcrikn k ~crbe,ı d rsll' 
programı. Bu der,Jer gösterilen tarihlerde Fakülte Konferans salonunda saat 18 <fp haşlar. Bıı dcnlere herkes ge!dııl> 

Konfer;ınsın tarihi Konferansı ver~rı Konferansın konıı•ıı. 
16.XI . 19·f2 Pa:cartesi Prof. i. H. Baltacıoğlu PC'd:ıgojinin geçmişi: Biı>·ilk r><'chı.;ı~ 

18.XI. l9.f2 Çarşamba 
20. Xl.19·f2 Cwma 
23.Xl 1942 Pazarte5İ 
25.Xl.19f2 Çarşamba 
27.Xl.t9·f2 Cuma 

30.XI.19·f2 Pazartesi 
2.XII. l9·f2 Çarşamba 
•1.XII. 1942 Cuma 

7.XIl.19,12 Pazarıesi 
9. X 11.1941 Çarşa.'llba 
ı t.Xll. 1942 Cuma 

ı4.XH.19·f2 Pazarre•i 
16.X II. ıo' > C:ırşamha 
2 ı.x ıı. ıcı ~~ Çar~~mıha 

2" X Ti g'd.' CUIT!a 
18.XIl.19·11 P:uc.rtesi 

'O XII.1912 ·ç~..._11".'lba 
4.1 ı? O P;;.zartesi 

6.1.19·H Çarşamba 
8. t.1943 Cunıa 
ll. 1.1943 PaTartesi 

Dr. ! ~c·çlı 
Prorct;,, ~aco01bc 
Prrıfes<>r H:.:r~ 
Doçent Saffrr Korkut 
Profesör Camborde 

Doçent A. N. Kurat 
Profesör Lacombe 
Prof. i. H. Ba!tacıoğlu 

Profesör Rubcn 
Doçent Saffeı Korkut 
Profesör Camborde 

Ooçent A. N. Kurat 
Profesör Lacombe 
Profesör Ruhen 
!>rof. i. H. Balıııcıoğlu 
Doçent A. N. Kurat 

Doçent Saffet Korkut 
Profesör Camborde 

Profesör Ruben 
Profe~ör 1.acombe 
Doçent A. N. Kurat 

rırı <'il önemli bulıışl.ırı. 
İnı:iliz öğn•ıiııı 'e q:jıırnıinın aınaçl:u 
7..anL'lll 
llinı \ c Yun.ın dr:ımı 
İngiliz OOl"bi> acın<l:ı epik eser} r 
Yüzvıllar ho) un"ı frans11 cdeoı.:• 

1) Orta çıığ: Chansofö de gcsrc lcr 
F. Yilloa'a kadıır. 
En e,kj Türk-İ,Jav mıinasebetine dail 
Tarih 
Pcdagııjiııin buı,rünu; buı::unku p~daı.-O 

ji eğliııılerı. 
Kiiy ,.e Şdıir 
İnı:dl~ iı cdcbiracında epik eserler. 
Yıiı.;ıı!lar ho)'UN::l Frarısu edcbi>ııtt 

2) Fr.ııısı:ı. cJebhatınd• r'ınesans: R 
laİ"!~n .\1. He,µner·e kadar. 
Şarki ,\vrup.ı'da Haıar l-I:ıkimi)cıi 

Hü tiı:ct 
Hint ve Yııtı"" "''!'" "' •• i 
Pe<l.1&ııjiıı'ıı ,.,<'; et,:i. " 1 r.1'71şler. 
M;ılu•ıirı r:ıC)d .. o ~ 'ı.!:ebesinio d 
ı·ihıeki r0lü. 
İr.ı;ili~ t'C.kbi••aumla '"' •,.rler. 
Yü.-yıllar OO\'Une:t Fnıı• .,. •'1cbiya• 
Klhi~iım: XVI. Louis ve fiJı»o[J/ 
yii:ııılı. 

Ruclismin ka}r~"ı "'e mahiyeti. 
Bilim 
Altın Ordu' ., O~m:ınlı llevldi ile ~ 
naschctire dair. 4 - Eksiltmeye girebilmek için 

i steklilerin usulli ıfairesinıle (lSl.13) 
ytiz seksen bir lira on üç kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ldzım
dır. (9901) 599i 

4 - hteklilerin p:ızarlık için ı.ı) in 
e<lilen ı:ün ve saaııe "'" t S gı.i' cnmc ııa· 
ralariylc birlikte a~lı geçen komi<1·ona 
gelmeleri. (1283) 64 

Tonga ipi alınacak 
İnhisarlar llmum Müdürlüiiüm.11..'Jl 

:'.\fösabaka !mLlhnnı şiiyledlr: 
1 - Türkçe ve Frnnsızcadıın 

rir ve tcrcı>me <eleme> 

tah- tcklllcrln tekil! ml'ktuıııan !le hlrl!:kl<• 
n•ntıdıı yazılı tNnlnat \'C \'l'Salkı a~·nı 

gün saat (151 e kadar komisyon rcls· 
ıırııne vermeleri 1.'\7.ımdır. 

2 - Hukuku me<lenlye, hukuku 
düvel, hukuku hususiyei diivel, lktı
snt, mııliye ve tarihi siyasi (1715 1en 
zamanımıza kadarı, <tahriri ve şifa
hi>. 

B.l.19H rar<~mha 
1". J.ı?4~ Cıım:ı 

1(), 1. l<lf ' C'a_r;~mba 

22.1. l ')& • C11m:ı 

Pr'{lf. İ. H. Balıacıoğlu 
Pmfc,ör Camborde 
n,,~·ent Saffet Korkut 
Prrıfe,iir Lacombe 
Profcsiir Camhorde 

"İçtimai l\lektrp" pr<'nçipleri 
l'ramız rornanıizll'i \'t' ~ 
İnı?ili1 .,.•, •,: ~ıınd;ı _kip e:Y.!rleT. 
Ililcelik {Hikmet) 

Sayın 
doktorlann 

nazarı dikkatine 
Scnelerılenberi 

Diyüretik kabiliyetini 
takıllr ettiğiniz 

"EU PHYLLİ N1 ,in 
tablet 

entravenöz ve intramliskiiler 
ampülleriyle sllrpozituvarları 

ı:elmiştir. 
Bilumum ecza depolarındıe. 

mevcııtlur. 
Piyasaila bulıınflmaclığt takdirde 

TÜRKİYE UMUMİ 
ACENTASI 

Knechtel'e müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Posta Kutusu No. 139 
İSTANilUL 

ı - Ş:ırı:name>i mucihince 18.000 ki
lo baş ve 10.000 kilo tonga ipi pı.:zarlık· 

la alırocaşur. 
2 - Pazarlık 24. 11. 942 salı günü 

saat 10.30 da İsranbul'da Kahatas'ta Le· 
vazım şube<indeki merkez satın alma ko· 
aW.yonun<la yapılacaktır. 

3 - S:ırtnameler 210 kuru1 mukabi
linde wzü ıcecen şubeden ve Ankara, İz
mir Başıııü<lurlüklerin<len alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için ıayin 
olunan gün ve s:ıacıe ı.:klif edecekleri 
fi)·at üzerinden <"c 15 teminat para iyle 
birlikte mezkur komİ~)'cına müraca:ıtları 
iLin olunur. ( 1282) 65 

Bel ipi alınacak 
İnhlsa.rlıır Umum ~lüdürlıü[Cüııden 

1 - Şal"'tıınmesı muclb!ınee 25.000 kl
lo, taıbr ka Vt">-:l el !ş1 bel !ı>l parorlık

la sat.ın nlınncnktır. 
2 - Pn7.arlık 27. 11. 912 

rastııy:ın cuma ıclinil saııt 10.30 cı:ı Kn
bıı~'ta. lt>vnzım ı;ulw~lııdt-Jd alım ko. 
ml:sı;onuncıa yapılacaktır. 

3 - Sartnnm<>IOI' 221 !Qurus mulmbl
llnde sözü geçen eubc<len ve Anıknra 

bım lr 1>aşmüdürlüklcr!'Tl<IC!ll nlınıııbllıir. 

4 -.1 steklilcrtn pa7.n.rlt1c l<:'lın tayt?ı 

ed11cn gün ve ,;nn.tıte )l'lızdc 15 ırtJ•;enmc 
para lıı.rt~·ıe b!rllicte ndı K<'<;Cn komls -

,:! l 111111111111111111111111111111 I !:, yona celvTıclcr1 !!An oıunuT'. 
70 ~ Dr. Niyazi İsmet Gözcü ~ 0~5> 

E An:ıfartalar Konya sokak No. § Beden Terbiyesi Umum Md. 

Memur alınacak 
: 14 Sahi fıranko apartıman kat 1. : 

5 Paz.ırıc,i, ç~:uni.Y.l ve cunıarte<iİ = 
: günleri ~:ıat 16 • 19 araqınJa has· : Beden Te-rblyesı Umum Müdürlil-
: :al.ıruu kabul edccl"klİr. : ğünclen: 
- T r • ·ı mnJ - Umum müdiir:IOk tnllm ve terbiye 
: ele 00 

"
2591

' 
1 e cvu = ve tesisler dairesinde münhal bulu-

: alınması rica olunur. : nan 30 lira asil maaşlı d~'Ya me· 

':iı11111llllllllllllllllllllllllllr' murluğuna (3656 sayıh kanun hü-

Çocuk Hekimi 

Dr. Ali Vahit YA~AT 
Muayenehanesini 

Postane Caddesinde 
Yağcı Apartımanma 

nakletmiştir. 

kümleri dıı·hHln<le> aşa~ıda yazılı 
~artları hniz bir memur alınaca:ktır. 

a> Memurin kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı vosıflan haıiz bu
lunması, 

bl Ac;kı-rliğini yapmış olması, 
c) En az orta tahsili bulunm8Sl, 
d > Daktllo lle yazı yazmasını ve-

ya dosya islerini bilmek, 
e) Halen devlet hizmetinde çalı

şanlar tercih olunur. 
(99·11> 5942 

..1ı1111111111111111111111111111111L. 

3 Üs$li mizani doldurmak snrtiyle 
<alınacak ade<I~· göre, t•n fazla nu
mara alanlar mU~Rhnkııyı kazt1'nmış

olacaklardır .. <Müsavnt halinde Fran
sızca'dan başka bir e<'nebl diline vu
kuf sebebi ru~hıındır. 

Taliplerin muktep sahadC'tnamelerl, 
askerlik vesikalnn, eyi durum ve sağ
lık kiif:ıtıariyle hüviyet ciizdanlnn ve
ya tasd:kU suretlerinin bir lsllda ile 
4 Birincikanun 1942 akşamına kadar 
Vekalet Sicil ve Memurin dnlresi U
mum l\Iüdürlü*Une tevdi etmeleri la· 
zımdır. <Bu tarihten sonraki mUra -
caatlar kabul olunmaz>. 

Dikkat: Tarlhl siynsi gelecek sene
ki imtihanda 1()48 dpn zamanımızıı 
katlar olan devreyi lhLivn e<ll'cc-kl!r. 

(!)90{)) 5949 

MALiYE VEKALETi 

Yükleme, b~aitma ve 
taşrma işleri 

Maliye VekAleti:ı.ılen : 
İhale tarihinden rmwırı 1 S4S nihıı

yetıne kadar Bakıınlıklardakı l;ısı a -
siye deposuna gelecek ve dep0<l:ın 
sevkeılilccek kd!tıt ve kırtaa!ye le -
vazımınıo Ankara şimendifer isltıS
yonu ile depo arasındaki yükleme bcı. 
şaltmıı ve taşıma işi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 25.11-1942 çarşamba 
ı;U:ıü saat l4 te Yenlşehir'ıle tsmet
pa.şa caddesi Lozan meydanındn kır
tasiye mlicliirlliğlin<le yapılacaktır. 
Beher tOtı k!\~t ve kırtasiyenin mu
hammen tahmil. tahllveııi 100 nakli
yesi 200 kuruş v .. muvnkkat teminatı 
14Q lira 25 kurnştm. Eksiltmeye iş -
tırak edeceklerin teminal111nıu mıal -
sanih~na teslim ederek makbmm ib. 
raz etmell'ri Hi"ımdır ~~rtname MUl 
clüriyell~.:ı tedarik e•lilebilir. 

(07~2) 5778 

Türk Hava Kurumu 

İş gömleği ve kombinezon 
diktirilecek 

Ti.lr.k Hava Kurumu Cooel .Merkzt>ın-

- : ~n: - NEOSTERİN -- - Bütün malzemesi mtitenJı!ıklc aM. ol--- mak üzere k:umnş ve &ekil numunele-Kirahk tam 
mobilyah daire 

: Sıhhatli oım::ı.k için ınsanın n- : rine ııygcn 3.'><l ll<lt.'t 18 ıtomlci\'I ve kom· 

A tatUrk Bulvn.rınıla kaloriferli ve SL 
cak suyu olan dön mla büyük bir hol 

: ğLZ, burun, boğaz ve bndC'mcik· : 
- lr.rlnl sıhhi bir tarzda temiz bu· -
_ lunclurmusı lazımdır. 

: Bu yollarla glr<'n nr7le an- : 

blnezon yuııllntması knpulı zarr mıullY· 
le l'kslltmeye konulmuştur. Muhammen 
be<l~·ıı 9880, ilk lemtn:ıtı 741 l1r:ıdır. EJc_ 
sl!Lme 28. 11 . !).12 ctıım:ırlL'!fl ııünü san t 
10 da T Tl. K . 'satın n ima komisyonu ndıı : jlnlt>r. grip, kızıl, kızamık. dit

- tı"ri kahnkııl11k. c1rı"I( , cuı;-lı;-e· 
: ği .. menc-njit .•. ilah hulaş1cı v e bir hizmetçi odası olan bir daire 

wlefon, radyo, frijiıleri ile tamwnen 
mobilvalı olarak kiralıktır. 2303. ya- -
but 2434 No. telefona müracaat. -

: yapılacağından ıstt•klller bu MntP kadar 

hastnlıklarcla 
: usultine göre kapıılılmıs kapalı znrfl.ın-

SF.OSTimL"I 
: nı komisyona vermeltdlrlN. ~09 

Bayanlara 

Müjde 

, 

--: Pülveriza;;yon veya gargarası : 
stfaya ynrdun eder : -- Böyle hn-tnlnr ile tf•masta : 

bulunanlnrı korur. şnhst lhti- : 
- yat ve tedh rl aldınr. F.C?.aııe- -
: ıerdc reı;;eteslz satılır. : = '27&1 = 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Sahhk Ergani tahvilleri 
100 !<adar Ergani tahvili top. 

ıan ve~·n perakende olarak Ra
tılacaklır. 

Milracaat: Türk Maarif Ce
ıniyelindC' 1''. Arı. Telefon: 2816 

Öksürenlere • KATRAN HAKKI EKREM 

Çünkü ·~apt T 1 • ı aç arı burun dilnyada mi-
lyonlarca defa denenm· . m 
. • ışrır. ·Q~· iJaçları 
ılmı araştırmaların nericelerile senelerce .. 
tecrübeleri kenqisinde b' 1 . . . suren 

-. ır eşcırmıştır. 

H. Rütttmann 
Dip!. tnş. Milh. 
inşaat Malzeme 
Ticarelhıınesı 

Rahtlyar Han 
"i ı Galata - !s
• nrı bul. 

Her nevi inıaat tecrit ve 
muhafaza melzemesi 
Her nevi miihenOlsllk ve Na

fıa inşaatı lzolalasyonu, kezalik 
temel, oodrum, taraı;:a, banyo, 
çntı, cephe ve duvar rutubet
leri tecridi. 

İzahat lı;;in: Ankara - Yeni
şehir Mektep sokağı 5 No. ıu 
IIarald M<'nıte'ye müracaat e-
clilmesl - 'l'el: 6372. 2916 

u L us - 24. Uncu yıL - No. 7<1·13 

!nıtıyaz satııbl 

Hasan Reşit TANKUT 
Neşriyat ve Mües.~ese Müdürü 

NAŞ1T ULUG 
ULUS Basımevl ANKARA 

DİKKAT: Gazetemize göndeı1lerı neı 
nevi yazılar neşredllsin edilmesin ge-

l ri verilmez ve kayboluşundan dolayı 
hiı;;bir mesuliyet kabul edilm'n. 
~~ 

al (212l llra,ık muwıkknt temtnn'. 
bl 2490 sayılı kanunun uıytn Nl ı~ı 

vesikalar 
dıılr h<'lı?e. 

He bu tı;I basarnlıll"t'('İ'lnro 

'-q757) fiP51 

Pamuk yağı alınacak 

25, 1. l 9H Pazarte~i 

n ı 190 Çarşamba 
(?733) 5780 

D.D.Y. Umum )1üdUrlüğı.in<k'll; ı::lin "!' 'r.lnt 14 rl,. l·:>claP <ıdı ıı;ıx;en ko· ' 
.\luhammc •. LJt'<.!<.'11 50000 L•lll bııı Hm m"·YOT'a r-;." "t 1'' '. -nıc'"Pi k'lzm!dıır. 1 

olan 50 ton pamuk yağı 30. ıı. !, ı:.ı p:ı· Ş;trlnamn' r o~ l''"n mukahll~n<le .'\n- i 
zaı lL>sl günü saat 15,30 da knpııtı La t 1 kan'ı!:ı ~lt'!':t>:o: ''" " • - <hrr:· co'~" 1 !ay 1 
usullyle Ankara'da t<lıırc binasında sa <larpa•a veznC""'r.ılen t~m 'il oluır.•ı:· ı 
tın ıılınacaktır. (9Sl'1 ı f'nıYJ 

Bu ı.se ghmek: lstlyenleı1n 3730 lit -~- ~ -

bin yedi >ilz el .. liralık muvakkat temı- B A Ş V E K A L E T 1 
nat lle kanunun tayin C'ltlğl vcs1kaLarı 

1 
ve tcklltıeri:nl ımıı gün saat H.30 a ka- İstatistik bastırılal"'ak 1 
ıı:ır komıs~·on relsll{:lne v=elcrl t.'\zun-
dır. Başvoktılct tslallstlı.: Umum :.ıudilr· İ 

Şartnameler parasız olarak Ankara'd,ı lUlhı r,;ı,sııtmc ve ııhalc komisyonun - ı· 
matıı-mc dairesinden; Haycln.rpas:ı'da 'fc- ılan: 
scllürn ve Sevk bCillğlrıdcn daMılılnı-nk- 1 - Acık p:ızarlıkla ek.~lltme ve I· 1 
b.r. (9717) 5872 halesi yapıla<'ak olan 30 tonııa t.11hm'n 1 

oıun:ın ı:-ı. Hn("ü Cilt lt'tatlf;Hk y!Uııtın· 

Madeni eşya alınacak ııMJ 2.100 nu ... tıa 1)119tırıııı .. ;•ktır. ! 
D. D. Yolları Umum MUclürlUıtilıı- 2 - 16 ~.ayraJık IX'tıc-r ronııaı;ı ı~-111 ı 

<len : (110) n·r Jirad;ın 3.'li)() J!.r;ı h•><lel t.ahmln 
Muhammen bedeli 78t.') lıı a olan olunmuştur. Yti7.de 7,5 ht'Snhlyl<! 247,5 1 

madeni hastane e~yası ve çocuk kar · 
yolası 27-U-1942 cuma gilnU saat 1 :ralık muvnkkal t~-.nın:ıot vc~•k!L"ı ve-
15.30 ela Jmpnlı zarf usuliylc Anka - rl.lınıc-k IAzımd<r. 
ra'da iılare binasında toplııııan mer - :l - l'Jksllitmc 1912 SA'lntc$l"ln ayının 
kez 9 uncu komisyonca .!latın alına - 30 uncu pazartesi gılnü saat 15 t.e umum 
caktır. müdllrlüik blnns;n<la tQplana<'.ak olan 

Bu işe girmek istiyenlerin 586.13 komJs~·11nda yııpıl ıC'.aktır. Nümunı' clal
liralık muvakkat lomiııat ile kanunun rede gör·ü!Ur. Sartnnme kom:syon ktı· 
tayin ettiği vesikııları ve tekliflerini tll>llıtlnd<'n ıstcneb!llr. (9fi7S) 57s1 
aynı ~ün saat 14.30 a kadar arlı ge-
çen komisyon relsll,:tine vermeleri 
lazımdır 

Şartnameler parasır. olnrak Anka
ra'rla malzeme dairesinclen temin olu. 
nur. (9753) 5912 

Telgraf memuru alrnacak 
D. D. Yollan Umum MUdilrlüğUn

den: 
1 - Teşkilı1t garlarında.ki tel ev

lerinde bilfiil muhabere mcmurhı
ğun.da çalıştırrlmaık üzere mlisa.baka 
ile <40> telgrafçı alınac!lıktır. 

2 - :Müsabakada kazananlardan 
orta okul mezunlarına 60 llk okul 
me-.ı:u~nna 49 lira ücret verdleceık
tir. 

3 - 5. blrlnclkilnun 1912 günü sa
at 14 te Haydarpa:o;a, Ankarn, Balı -
kesir, Kaıyserı, :Malatya, Adana. Af
yon, tzml.r, Sirkeci ve Erzurum lslet
me merkezlerinde yapılacaktır. :\Tü
racaatlar bu işletmeler ve atelye 
:Müilürlügü istasyon şefllklc-rlnce ka
bul olunur. 

4 - Müsabakaya dştirak şartlan 
şunlardır: 

1 - Türk olmak, 
2 - Ecnebl bir kimse !le evli ol

mamak, 
3 - 18 :voşını bitirmiş V•' ~o :vnı,ı

nı g('("l'lle-miş olmak (30 yaş clnhil> 
4 - Askerliğin! yapmış olmak. 
5 - İşletme merkı-zlerln<lc yapıln-

c::ı.k telgraf muhabi>re m<'murluğu 
imtihanında muvaffak olmak. 

6 - İdare doktorları tarnfrnrlan 
yapılacak muayenede sıhhi durumla
rı Demiryol lşlerindı> vn.zlfc görme
ğe elverişli bulunmak. 

5 - '.'vliiracaat istldnlarrna bnğln
nncıık vesikalar şunlardır. 

Nüfus cüzdanı veya tıısdlkli sure
ti, diploma voya t::ısdiknam" askerlik 
VC"'ikası ve askPrlik yoklamaları, po
IL~en ta.<ıdikll iyi huy kfığıdı. çi<:ı"k 
ru;ısı kA~ı.dı. evli ise eıvlenme cü7.iln
nı, 6 adet vesikalık fotoğraf. 

!stidnlar en son 3 Birincikfınun 

MAARİF VEKİLL!Gt 

Mobilya ambalajı 
yaptırılacak 

Maarif Vekilliğinden : 
1 - 29505 füa 31 kuruş mukabl -

lincle müteahhidine verilmi.~ olan köy 
kadınlan gezici kurslarına ait 12 ka. 
lem mobilyanın ambaliıj işi pazar -
!ıkla ihale edilecektir. 

2 - Pazarlık, Z3.11-1942 pazartesi 
gUnü saat 15 te levazım müdürlü -
ğilnde toplanacak Vekillik salm al
ma komisyonunda yapılıe.caknr. 

3 - Bu iş için tahmin edilen bedel 
( 1500 ı liradır. 

4 - Bu ıse ait şutname. Vekillik 
kız teknik öğretim ve levazım mU -
clürlliklerinıle görülebilir. 

5 - Pazarlığa girebilmek için 112 
lira 50 kuruştan ibaret olan muvakkat 
teminatın 2490 sayılt kanun hiikiim
leri dahilinıle yatırılmış olması !'!art
tır. (9803) 5874 

Kavakhderede kirahk ev 
Ka vıı klıılc-re'dc Fransız s('fnretl ya -

nın<la bnll~ll 8 0<la.lt gıır;ıJ ve t<'fc>rrU· 
ntı bulunnn mUstakil otr ev esyalı ve
ya e~~·ası7. k!rnlıktır. rnııo No. ıu tele. 
fona mUrncaat. 2922-l\.'!7 

Bulana mükôfat 
Ce-bc-cl dört.yol mıntakasınrtıı 

cumnrte•i 17.30 sırıı.lann<la bir 
hnynn sııati kaybolmu:;;tur. Bu
lup Topçu Atış Okulu Tci:'1llen 
Knruhnnsuğa geUrc-n memnun 
NJlll'C'PkLir. 100 

Prof. i. 11. Baltacıoğlu 

mRl!IWSU .. . 
JURKIYE 

Ç;ıftl:ı~ devir: N.ııiir~lj7nı v,. ..,.,.,holi ~ 
ckn ~orı :ıoam~n t-d• lıi"M'"~ 1 dar. 
Tiirk ıı·rhiy"~i ve Tiirk redago,isıoı' 
ka)'nakları. 

il ww•tP•MP• Q WJ!-

CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BAı KASI 
KY JRULU~.> T ARİHf · ı 888 

~ermayes'. 100.000. 000. Türk lirası 
ŞUBE \'C AJAN <'!derli : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

- P' - ... 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
61.raa.t Bankasında kumbarnıı ve lılıbnrsız tas3rrur ncsaplannda eıı 

ll2 ~ lirası bulunanlara senede dört de!a çckllccck kura .ı.e aııatıKla.Jd 
pltma ııöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 

4 Adet 

40 Adet 

100 Adet 

120 Adet 

160 Adet 

250 Liralık 1000 Lira 

100 Liralık 4000 Lira 

50 Liralık 5000 Lira 
-40 Liralık 4800 Lira 

20 Liralık 3200 Lira 

1942 günü !>ll.aıt 12 ye kadar kOJbul 
olunur. (9945) 5995 

Kereste alınacak 
fa\cbi içtimai, coı(raH k:ıdın, çocok. ~inl'ma, \f>Or, mizah, elha~ıl her ,aJıaı.Lı 1\lm;uıra'nıu ı·ıikıick 

nesriratın<l•Ul i~ıi fade eırııek i' ıi y<."fl : 

D. D. Yollan satm Alma Komlsyo-

nun<lnn : 
Muhammen bc'dl'll 110000 lira olan 

1000 M3. gilrgen kıcrc;:te ı. 12. l 942 ııa

lı Rilnü saat 15 tc kaıxıh z:ırr usulU ile 
Ankarn'da tela.re l>mamnda toplanan 
merkt'7. 9 uncu komisyoncu satın alına
caktır. 

Bu l.<Je gtrmek lstlyenl>Prı.n 6750 lira

lık muvakkat tl'Oılnat l'le knnunun ta
yin Pttl1"'\ veslkal.'ll"I ve t.E'kllflerln! aynı 

Yeni Sinemada 
Bugün 14.30 dan JıLbkLııı.m her

k'eııln beklerl!l!'l büyük Frıınsız ttıl

ml !Jel saat cıurmııdan kntıkaha 

DALDAN DALA 
Başrolde: 

FERNA'.\'DEL 
~eansl.a~: 14 30 • rn.:m - lf!.:l0-

21. 
12.15. te ucuz llatk matJnesl 

KIRIK YU\•A 
(Rlchard Greenl 

TEL: 3540 

• Sayın halkımıza mühim ilôn 
Yukarda sa}'\lığımız neşrİ)'llll:ı.rdan ha~b ı.;linlük, haftalık gazeteler, rc,inıli harp nıccnıuaları ve hilha~d 

SIGNAL Almanca, İtalyanca, 
Fransıu:a, Rumca N USHALARI N 1 

Bütün bu !,'ll7ete ve mecmuaları nıuntuaman takip l'lc bilmek İ<,'İn ABONI· olmanızı tavsİ)C ederiz. 
abone olmak ve her türlü mallım.ıı almak için a~aj;ııbki .ıdrc'e mıirac.ıat edilmelidir. 

Türkiye Umumi Mümessili JOHANN BAYER 
iıı•••••••••••• r:,ki Gümriik sokak No. 38, Galata . İstanbul Posta K. 15!10 -·•••••••-'I 

Park Sinemasında 
nu Riln bu g<'Ce tiki m.ım hl!!'<lt'n 

1 ... Sokak kurtlar1 

2 - İntikam koıusu 
scansm: 14.30 - 16.30 - ıs.:ıo-

21. 

Numaralı yerlerin evvelden nl
dınlmaı.ı rtca olunur. 

l'EL: 11S1 

Sus Sinemasında 
Bu giln bu ırece CHARLB.S BO

Y ER ve JEAN ARTHUR'!ffi yarat

tık!nn muazznm aşk ve !eda;kAr

ltk !ilmi. 

SAADET GECESİ 
(Türk<:e sözlü) 

Seanslar: 14 - 16 - 18 - 20.30 

TEL: 3589 

Sümer Sinemasmda 
Bııı;:Un l>u gece 

BütUn llt'Ylrcllt·ı-t heyC'Canlundıracıırt 

bir ze\"k nwmbaı oları muhtcŞ<:m 11• 

kuvvetli bir mevzu 

Kahraman subay 
Baş Rolde: GARY COOPEH 

Seanslar: 12.15 - 14 30 - 16.30-
18.30 - 21 

TEL: 3590 
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