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• 
enı 

ısıntılar ve 
tasarruflar 

Falih Rılkı A T A Y 
ccl943 yılında hayat, çok da-
riiç ve çetin olacakta'. Ge

:a fartla.rmıızcla racl*al de
••likler yapmak zorunda 
~ğız ! " Birletik - Demetle-
. l&lih.iyetli adamlarından 

kendi vatanda.şiarına bu 
· verdikten sonra, 1943 

"Ülyarder ailelerinin hiz
İsiz, afÇISIZ, baıbçıvanaız 
tofönüz kalacaklannı, 

. lanna bahçelerine Madi
h..kacaklannı, birden faz

oto.nobilleri İM yatlıarını hü
~lerini, deniz 

tatillerindaı '" pahalı 
. .ı..t1erc1en vaz seçec:ekle-

9Öy)emekteclir: .. Bütün 
, bot feY'- defit• de, 

etimiz için pek mutedil 
~Mtlr!" 
dcla 5 ile ı o bin dolar ..... 

Jcaz.anıyJ..r, tek ........ 
da garaja çekecekler'. 

• - bükümeıt, hap faa:liyeıt
y........,.an hiç bir it .İıçtn 

li.atik venniyecektir. E• 
bütün itleri kendi gör-e

efendi eğer illi kostüm 
lraıbiline bunu bahtiyarlık 
~. ükör faıbrikalan 

ha itleri için çah•himdan, 
lbekten önce bir ilki koktel 
peıı1tta"n kendini maıhrum e -

elE. Yılda 2.100 ile 3.500 a
a kazanan ailelel" iae, 

ıiiıııiıııiı~-.; yaya yiirümeğe ahtacak
lllutfaklannda 111DSıkı bir 

yapacaklar, hükümet 
akıi atoklan ordular 
tophyacağmdan, kutu 
elerini çok dikkatle 

&eaıklar! 

fıkralan aldıfımız dergi, 
a' da ma.af)ar pek az 

•iı halde, bilhuaa yiyecek 
tlannm çok yÜlueldiğini 
~~ktac:I ... 
ıa1-tGn dünya, darlık ve pa
ıık içinde, yalnız keyiften 
en ve ahtkmhklardan de

- tabii ihtiyaçlardaın fe
irıık ietiyen bir kıaıntdar 

~~ lıatmufhn'. Vergiler ala-
. iiit.e artnuf, kazançlar a
difine ekailmittir. Nüfuau
dÖrtte birine otomobil dü
~erika' da milyarderlerin 
Yet §Of öraüz bir otomobil 
bil.neleri, gerek endüstri 

. toprak ürünleri kendine 
ti, cihana yeten ve hayat 

ardmm en yiikaek haddi
"-rdıiı bu memlekette yi

en, içecekten, giyec:ek-
1cuııanacaıktan bu kadar 

ne demektir, dü,üne-

• 11. 1. 111 •• 11111 •••• "-

Cumhurreisimiz dünkü 
• 

at yarışlarını seyrettiler 
Cumhurreisimiz MiHi Sef f5111e1 lnünü <lün öğleden .onra ~hir lpod· 

romunu ,creflcndfrerdc ııonbahar ac )'arıslarıru SC)'tttmişler<lir. İpodronıa 
ge~leriııdc olduğu gibi ipodrunxlan ayrılışlarında da, Milli Şdinıi1 hvır 
bulunan v-k kalabalık haılk kütlesinin sevgi ve bağlılık ıczahürlerİ)le ııc· 
limlanmışlardır. Rt'.911limiz Milli Şefi, Başvekilimiz.le birlikte, )aı-ııları 
takibedcrkcn gösteriyor. 

"····································································t" 

Trablus'tan gelen Şimal Afrika'da 

alman kıtalan Mihver uçaklan 

TUNUS'A AKINLAR 
GİRDİLER YAPTILAR 

Fransız kıtalan 

karşı duruyorlar 

Al•nı. •Jlllll yeni 
tahiyeler geliriyorl• 

Bazı harp ve ticaret 

gemileri torpillendi 

....... .... 
üsleri bombalandı 

Şimal Afrika müttefiklf"r umumt Berlln, 22 a.a. - Alınan sıııvae u-
karargihı, 22 ııu. - CumRrteıri ge- J çaıklırn 21 ııonteşrin gıecesl k\IVVetll 
cesl müttefik kuvvetler Tunus ve bir müdafaaya rağmen Slmaı1 Afrika
B izerte'yi mtiılafaa eden alman zırh- da amerikan ve in~iz kurvvoetlerinin 
lı sığınaklarına hUcum etmi!llt'rdir. işgalinde buhınaın h~laırı şiddetle 
s- ı il 1'""' ö 'h kuvvet bombaTdıman etmi'11erdlr. Phlli'ppe. 0~ en ' ııoınc. !f .re m~ vrr • ville limanında bulunan bir ticaret 
Jerınc karşı gırıııılen hılcumu şiddet· isi b" "k ta b• boınb •--• • · · lk gem ne uyu ı;ap rr a ...... 
len!lırmek ıçın lngllız ve amcr an bet etmiştir. Alman pVlotlan vaıpurun 
aslı kuvv~t~e~ nlı·l.acele .. muhııarebe kalın bir duman tabaıkıısı al'kMmda 
~tına getınlmışl~~f'. lngılu ve ame· batm~a ba,şladıihm görmllşlerdlr, 
rıkan kuvvetlerıı .. ,.~ııı. 1?-ıın~a Sırvllı!J uçaklanndan mUrekk~ ha
aavaşan bir frnn81z hlrlığı, ınglhz, va filolanmız ı;roce ve gündüz Ce-za
ve amerikan kıtalarlle birliktr Tu- yir saıhtl topraıklımnda PhlUppeville 

- ( Sonu 3 üncü ,.yfada ) - -c Sonu 3. UncU •Y100& >-

Dünkü at yarışlarında 

Anafartalar koşusunu 
Bay Ahmet Atman'ın 
Hasbası kazandı 

S<nbahar at :raNlannın dokuzuncu- be)tıude )"tll'e yaklqmata calı•t.J lııe de 

su dün ı:ok kalabalık btr halık topkılu- eııın<Uore kadar bu ııA.l8r ara.ııında harıdl· 
tu önünde yapılm11tır. Milli Setim!z dıc kap raJan dbt bir avantaJı olmadan 
her zaman oldutu gibi :rarıt yerini ee- bir it yaııomıyan CeylAntdc Adeta :ranm 
re!lendkmia ve koııulan 80nUlla kadar kuvvetle kotarak ~ l><J6' ara tle k~
allAkB Ue taktı> bu:runn~lardır. :ru k:azandl. Bo2ıkurt lktncl Bora UQUneU 

DünkU yazımda da bt dlrdltlm dbl 3 oldu. Zaman 3,M dak1ıka ktl. Mu.terek 

mühim kJAınk koturıun bir arada yapıl
muı dola)'lll!rte gerek mlkterek bahlıı 

menıkldan ırerelc8e at aah"'leri hakt -
katen he:recan!I bh' ırOırı ~lerdlr. 

Bllhaaıa on halla kan tayın ırtrdltl Ana· 
rartaıar kOIUllU c<ılc ırtızeı ve cazllı ol· 
mut bir kılas ha:rvaru oldutunu lııfbat 

bahis Plll)1lll 305 plüe aırul:rle 1Z \"e 

145 kurue verdl. 

O çüncü koşu : 

,, eden Hasba ırUzeJ bir ga.lotbb'Ct kazan. 
,.....,. kıtuı milletlerinin muıtır. 

ScınbahM' bllyük handlka111 idi. Uc 
ve dalla Y'Ukan yqta.Jc\ yerli llat laın 

lna1Hz a.t ve ıaenı.1dara maheuırtu. lk
lllllll.fwi 2000 Jılıra mesareet 2800 met-

(Sorıu 4. Uncu 1111Y1ada) 
•ae, tam manaaiyle, ya-
ır: burada daha geçen Birinci koşu : 

eçilh tartları, tam bir mah- Dört ve daha )'Ulcan >'~ ve IH!!le 
hale .-rtlan idi. Şitndi bun- zarfında koşu kazanmamıt ~lt :ranm 
1l1ı da feda.karlsk ietenmek- kan tnglllz at ve klımlklara nuın-tu. 
• laviçre ü,üyor. Ba,lıca tknunJyest 190 ltTn me11arest 1800 met

at llW!lnleketlerinden Ma- re idi. KotU)'ll iki yanm kan girdi. ve 
at B. lama ı Tctlk'ln GUlcanı cıktıtı ~l 

an, ekmek taymmı yeni- önde ııelerek Uc bo:r ara ile blı1nd ol
llzaltmrttrr. Geçen kış Pa- du. Gül tklnct kaldı. Müddet 2 3:? &ıkl· 

" büyük apartmanlarında ka idi MUtterek bahlıı ıı8.ll)'lln 105 ku· 
iııll•Jb·afa toplanarak ısmmağa l'U6 verdi. 

1•1l ailelerin bu yıl ne ya- I . . 
•lcla.nru bilmiyoruz. Yarı kıncı koşu : 

ve evde palto ve ıtapka Yetı.ttrme kotueu ldL Dört ve daha 
tiırınak, birçok memleket· ı yukan yattaki saf kan arap yalnız at
e kim • bil .. tara mah.•uetu tkramlycsl H>OO lira mc-

z 
1
seye ga1'1p e go - ııafoııl 3000 metre tdıl. KOfUda dort at 

o muştur. koıtu. 
le &anıyoruz ki gece ya· Startı Tar28n aldı Ce:;HlntC'k lk1 boy 

da" aonra niçin lokanta- ııeı1s)nde eply mll<klct kro&u:ru ııötUrdU 
a k•lamadığmıızdan, ya- 1400 metren4n startına dotru ıreHrler
otomobiller ve tramvay ken arkadan ıreıen Bora ııe Bozkurt da 

•~l.•n aeyreklettiği için ne bu ömlek11ert )'akalaladılar. Fakat ee,.. 
u IAntek demal araıanndan aı:rnlaraJt ba-
l~ok defalar yaya yÜrü- .. ııeçtt. ve arayı ep1y de acrnata mu

.30 - •',...llizd-. fi'kayeıt etmİye- vattak oldu. Bu vaziyette Bo2kurt da 

r ._. 2 1ıacı1 -.rı• >. dlrm& ~ ...- 0ııo•....-. 

Britanya 
kabinesinde 
değişiklik 

Sir Sloff ord Cripps 
~ak imalat naun oldu 
Londra, 22 a.a. - Mbıer Cripps hatp 

kabinesi lzalıjhndan çekilmi}tir. Yerine 1 
Mi•ıer Ben .Morrison tayin ooilmiııir. 1 
Mi,ıer Morrison Dahili)·e ve Dahili Em· ı 
ni)el Nazırlıklarını muhafaza l'tl11ekıedir. , 

Mister Cripps u\1* imaliı nazırlığı· 
na ta)'İn edilmişrir. Crippf yeni vuiFesin· 
de hirçok ıcknik meselelerle karşılaşaca· 1 

ğı İçifl harp kabinesinde kalmak i..ıc • 
memişıir . 

Mİsli'X Eden, Harici)e Nazırlıiını mu· 
haf aza etmdc sarıİ) le, Cripps'in )erim: 
ı\\am Kamarasında hükumet namına mü· 
zakere lidl·rliğine ta)İn cdilnıiştir. Mb 
ıcr Lle" cllin naLJr )tfati} le V aşin~ton 
daki in)tiliz Ie,u.ını komi yonu reisliğı· 
ne getinlmişıir. 

Alhay Olher Sıanl''Y M~u:mlckc 
Naurı olmu~ur. 1.ord Cranbom~ şimdi · 
)c kadar Mbıer Crip(ls'in ifa eniği ha~· 
mühur nazırlığına ta)-iıı c<lilmi~tir. ı:akaı 
Lor<l Cranbornc harp lcabine)i azalığına 
ıarin edilmemiştir. 

_. Aman /oo,,ı.:u 

.._. Dem1r yo/lcr1 

KAZAKLAR 

Rusların karşı hücuma geçtiklerini bildirdikleri Stalingrat, Tuapse ve N a 1 ç i le 
bölgelerini gösterir harta 

.,~;;&~~~ --~ Berlin'e göre Moskova'ya göre 

! Nalçiktaki hücumda 

çok sayıda 
1 aııt ve malzeme 
ele geçti 

Cenup cephesinde 

ruslar 
karıı hücuma 
geçtiler 

MIMır hMbi .......ıa Daa. bölguinde )'Cide ıahrip edilen a1awıı uçaldmn 
Stalingrat'ta T uapse kesiminde 

almanlar tahkimli 
mevzilerden ahldıl• 

MiHVERE GÖRE 

Yeni •ııileri• yerleJeD 

Mihverciler 

KAHlRE'YE GÖRE : 

Agedabyı yalHıl .. ndl 

almanlarla 

ıe Don kininde Jiddeff i 
_..,.~'ilen,. 
.._. ti LL - AJmm Balılm
~ UıblJılt: 

~ 22 .... - ~ telılttll 
DUn ıreoe OOl)tlelerde ~ bir' ~ 
lik oın-nıeur. 

* 
savaşa yeniden 

hazırlanıyor temas edildi 

Naldk lı:ealmlmn dalt1k ~e • 
rinde ~lan ~ hOcum-
1.-da elnum ve namen JcJtalan b(bı(lk 
m.)'lda tapt ve malzeme ele secirmlt
lerdir. 

Teftik keshnlınde tld ~ grupu 
QeVri)nq ve )"l)kedUrniştir. Düşmanın 
cenıııtuna yapdmı blr hOcumda dlif.
man valhlm kayııplara uA'ramıştır. 

Staıtngrad'ırı cenUP cevreslınde ve 
Don nehrinJn büyoUık kıwııl.nde şiddet
li müdafaa muharebeleri devam et -
meıkt.edlr. Bit'«~ hilcum esnasında 
almııın ve rumen :ıotaıan 500 esir aı
tnl91a'I' ve 25 tmıık tahrlbetmişlt-.rdtr. 

MGakova. 22 L&. - SOV'1'!t tıetılJit-
ne ektir: Birliklerimizden biri llııl 
düeman hllcumunu p~ 919 
130 almllınl yoket.nıifUr. 

Nalçlk'ın cenup do •usunda ~ 
mC'YZilcrlınbıe hilcum eylemiştir. Kaı-
11 hil.cuma g~ ıatalarmuz 100 ... 
man öldürmUştUr. 

Tuaıısenin şimal dotu8wıda dt1t • 
maırı atır kayıplar pahasuıa bir tepe 
1$gallne mwvatfak olmUŞ88. da ııovyet 
kıtalan karsı hücuma kaılkaraJc dU.
maru 11k mevzilerine çekilmek :zorun
da bırakmı.şlardır. 

Bertin. 22 a.a. - Bugijnktl resmt 
tebli~e göre, Sirerucyika'da karş,Jıklı 
keşti unsurlannm dlıkkate değer fa
BliY'l"tl olmuştur. KıtaJanmız.ın hare
J<Atı plAn gereğince gellfmektedir. 

- ( Sonu 3 üncü .. ,.fada ) -

Y arı§ları heyecanla 
seyredenler 

---

Kahire, 22 LL - Ortqark teb • 
!iği 1 

İleri kıt.alanmız, dihı Agedabya 
y:ıkınlannda tekrlH' düşmanla temaa 
etml§tlr. Be.rce'de bir kaç esir al • 
dık. - ( Sooa 3 üntü .... ) -

~ ve 21 llOlltelrinde bir Zl'l'hh ın
( Sonu a ünri sayfada ) 

Cenupta sovyet karşı 
hücumu 

Dün yapılan lik 
Moskova, 22 a.a. - Ce:>tıedm Xı

zıl Yıldız gazetesine ~lt-n bir haıbe.. 
re göre sovyet kuvvl'tleri müdafaayı 
bırakarak şimdi Novorosisk, Naldk 
ve Kalmuk çevrelM'lnde bir kelime i
le biltün cenup «'ıllhesl ilzennde k&l"o 
şa hilcwna geçmlşlerc'h.r. Tuaııee'nbl 
emıaı ~1111unda eovyet kıtaılan e. 
hemmiyet.11 bir ana yolu mildafaa et• 
n\eıcte olan ve kuvvetle tahkim edlJ
ınle bulunan mev'Zi1erden almaıılıın 
~MdJT, AlmaınlflT, lki muht~tf 
lsUkıamet.ten gcleın ştddet.Ji bir lıA • 

maçlarında 
• 

Harbiye Süvari okulu 
Gücünü 6-0 yendi 

( Sonu 3 Uncll llR)'fada ) 

A. Gücü de Kırıkkale 
Gücünü 2 - O mağlup etti 

Dün Ankaragücü salıuında Adc:ert Güç!« 1ik ~ dev- ediüniştir. Meov· 
simüı ilk mühim maçlannııı bu 581-ıa olmaaı aah&ya epeyce bir bbbelık sopla • 
mıştı. Beden Terbi~i Umum Müdürü Geneı..ı Cemil T.-r', Harp Okulu ve Feıı 
Tarbibı Okulu bxnıicanla"1 maaa bWnnwtlardK. 

..... o ... 

• 

nk maç hakem B. Sait Ata:kal'ın 
!da~ AnJtaragücU Ue Kınkkale
gilcü arasında yapıldı. Her lld UWanı 
satı~ töyle cıJctılar: 

Kınk!kaıle: Ferit - Kartal, Cemal -
Fehrm. L()tfi, Muzaffer - İdris, Ah -
met. İsmail, RaırıP. Saim. 

Ankaraır(lcil: Mehmet • Hilseyln, 
Sabih _ M\19tafa, Nuri, Yusuf - Nuri, 
Abdili, Nwıret. Yaşar, Hamdi 

Oyune Ank~lült-r başladılar 
ve ilk hUcumlan Kırıkkale müdafaa-
11T1da kınklı. Shnrtıl ve erK!rJLk bir 
oYUn aeyrediyoruz. Her 1/kl takım da 

Rahmetli 
General Osman Koptagt!JI 

Acı bir kayıp 

Malatya mebusu Gri. 
Osman Keptaael öldi 

canla balla çal .. ıyor. Akınlar karsı- Malatya Mebusu Cknend Osmea 
lıkh ve tetıllke-H oluyor. Koptagel'ln <lün NUmune Hastanesin.. 

Daha tecrilbell oyunculardarı mil - de vefat ett.:ğı.ıı teessilrle haber 
tetekJctl Ankaraailcil forveti Nuıı- dık. 
ret'ln ıııyaii)"le ilk sayılanru yapıyor- General, 1874 te Erzlncan'da dQI • 
lar. İlk devren.in sonlanna dolru da muş, Harbcyeyi bit rdıkten aonra Ol'" 
Hamdl'ntn bir f{lttl kaleye girerken du hayatına atılarak, muhtelıf cepbeoo 
Nusreot yetişerek ıl.klnct golü yll(lıyor lerde 112.un mUdclet y.uarl klı hlmnl& 
ve devre 2--0 Ankaraıg{lcUnün lehine görmUştU. Emc-klbe aynldıktar. -.. 
bıtlyor. ra da B~ Uk M 1 •'' Me<'lislne Maa. 

İkinci devreıde Ktnk:kalegücll daha )8 Me-bu u olar it hak etınıı,ti. 
hlldm oynadıysa da ınuhaclm hattı- Cen8ZC61 bugUn oğle na~ 
run becerikaiditi yüz{lnden sol Ç)ka- sonra HacLbayram camJainden 
NIDlldı ve oyun 2..0 A.nkarıııe(lcllnürı nlacaktır . 

1 Kederli a 1 sıne ve M~ 
........ ~ Jarma blılUtı dUeıia. 



• 
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Günün mevzuları 

HIN 1 A 'I l 
KAFKAS R 

Bug(}n rus toımııklıırmda cer~ 
,.an etmekte olan harp Hlndlstanın 
emnlyeUnl dof:rudan doğruyn 11~1-
lendirmektcdlr. Kafkaslnnn çok u
zak olmakla beraber, ce<:Umcsl çok 
g{lç b'r set teşkil cttl~I d:ıf: gctit
Ierl Hint knra yolu Uzcrlndekl esas
lı ewre leri lc$kil ederler. Bugün 
Rus. Gilrcil. Ermeni, Knrt. Tatar, 
Kazak ve Kırgız s:fb! btrçok ırkla
rın müdafaa etmekte olduktan 
Kafkaslar acaba nasıl blr mcmle_ 
kettlr? 

Rostortan cenuba doğru ilerle -
dtk<:ıc Don ve Kllbnn dcnilC".n Ka
zak t.o;mıklannn ır!rlllr. Buralnn 
tanklann harcl<AU tein ldNıJ yer
lerdir. Tren yolunun hr.>r lkf tnrn
fı da ufka kad:ır dilmdU-ı ve nn
-ıas17.dır. Burnlan RUSYa'nın buf:· 
daıy yetlştiren topmklıındır. Mn·· 
~I z:lrnnt usullerlyle RUSYn bu
nıdan mtlhbn mfktarlnrd:ı. mahsul 
almaktadır. 

Gerek asıcmi cero'ksc zıraı il'ıtL 
,.açlara karşıhk f)('lrO] ise blrl sı
maı Kafknsyn'da Crozny dif:ert de 
Hazardenl2! kenanndn Bakll'da cı
kllr. Kafkaslar madt'?l kayn~klan 
balommdan da zımgtndlr. 

Maverayı Kafkns bUylik ölctıde 
yemiş memleketidir. Karııd<'n!z kı
yılımndn da çıı.y yMl.şlr. Knlkııs 
tl7.tlmlcrl ile de meshurdur. Bilhas
sa oarapltk ve pmpanyalık U-ıilm
ler cok boldur. Bumda yalnız blr 
kombmnnın senede b!r milyon ş!şc 
şımıpanya tına! etti~ ooYJcnlyor. 
Kafkas dağ stlsilesı arknsında Rus
ya'nın tıç Asya CumllurlyeU vnl"
dır: Cilrdstnn ErmMl stn.n ~ A
z!"I'tınycnn. Bunlar arknl:lnnı tmn 
hududuna daynmışlardtr. Burnda 

............................... _.. .... __ _ l The İllustrated Weekly 
: of İndia Dergisinden 

1 Nüzh~t;ABA 1 ................................................ 
lnglllz, hlnW ve rus ~crlcrlnd<'ll 
mürekkep vo Hlndlstan'ı muhafn
zayn memur edilen ordular var
dır. Fakat bUtün bunlardnn dnhn 
bUyUk maddi hail. blzwt Kafkas
lann kendilerld r. Hle bir nokta
sınd:ı düzlük nrozlyc mllnkallp ol· 
mıyan bu dağ silsilesi Knradl'lllz
den Hnzardenl-ıi'nc kadar 600 mil 
lmt.idndındıı ve yüksek dnıllarlylc 
tnbU bir sed hnllndedir. Bu dağ sil
silesinin her lık1 dcnlz k<'n:ınnda 
kfL n d..<ı.r sahil ovaları hnrte hie bir 
yerinde geçtt y:ıhut gedLlc yaktur; 
iki istisna lle: Gürcistan ııskerl y~ 
lu ve Ossctlan askeri yolu adlan
nı taslYM bilyilk d~ ~ecıUerinJ 
taldbcden soselerdlr. 
D~lık arazi Terek nehrinin klL 

pUrmeC'e basladığı OrdJonikldze ka
sabasından bn: lar. Esasen 5lmendl
f<'r yolu da gene bu kıısabadn so
na erer. Bumda baslıyn.n GOTc!s
tan askeri yolu. Tlflls'e kadar 130 
mil uzunluC:und:ıdır. Bu yol bazı 
noktalanndıı deniz sathından 2500 
metre yUkscldııctedlr. 1808-1818 se
n<'l<>rl nrnsınd.'l inşa olunnn bu yal 
eski enrlarn knrşı zaman znmn.n is
yan ednn Knfkııs kMlylelcrlnl ten
k 1 ıeın ynpılm1$tır. Bu yol boyun. 
en Ka!knsı fothe ~<'ll'C<'lc mUst<"Vli· 

Hafla konu~malar1 : 

Ömrümün kitabınaan 

Jimnastiğ i n kız 
mekteplerine girişi 

1910 yı'h içlnde idl. Kız mektep. 
leline clmıuısUk öğretmeni yctlş
tırmck için Cnğnloğ]u'ndn Maarif 
Nnzınnın mlls:ı.adesl flc blr,kurs 
açtım. lstımbul ilk okullanrun öğ
retmen bayanlanndnn y!lz kadan
nın bu derslere devamını tc-min et
tim. Yaşı otuzla sayılan genç bir 
erkek öğret.nll'...nln bayanlnrn clm
nastlk dersi vermesi - kadınl:ı.nn 
erk<'klerden kaetı~ b'r dC'\ir<le -
haşll dedikoduya sebep oldu. St-Y
hüll«lAm efendi Mnarlt Nnz.ınnn 
eankh hocaların bu btd'atf fy1 kı:rr
eıirunıııdı.klıumı mllmkUnse bu 1.şten 
vıız ırcçllmcslnl söylemiş. Nnzır da 
lk endls!ne b1r $rlln ı:ldl p b!:zzat tef· 
tl$ ederim, ııhlflka uynuyan bil' şey 
görQrsem tabU dersi tatıl edl"l"lm. 
demiş. Ben er ırec başıms ı:clcceitt 
evvcld<?n tahmin etU~lm kin der-
8C gelen hammlnm s1ynh yeldir
me. siyah corap gtymelerlnl ten
bftt f!'tmlş ve knlm bnş ôrtlllerlc 
snelannm btr kılını meydanda bı
raktırmamıstım. 

Bir cuma gllnll hen dm-s verlr
lren nazır g- ldl ve benim bu işe 
kendimi mı.sıI vM'd iim.l gôrdUktcn 
eonnı. bana gillcrck: 

- Bu acaylt> kıyafetlerle nasıl 
ehnnflSUk yaptırıyorsun? dl'dlği za
man. ne yapnyım! doolkodudrun kor. 
kuyorum! cevabını verdim. 

O zaman nazır b:ına $<'yhQl!sllım 
efendinin endlşcs1ni anlattı. Ben 
de kendisine buna en lyl çare clm
nast!Al evvclfl mC'drcscye sokmak
tır! dedlm. 

Ertes! gtın sabahle)'!.n Şcyhülls
JAm kapısına dttim ve ŞcyhU!ls
JAm efendiye m!'dreselt'rde yaşıyım 
hocaların jlmn lkle vilcuU:ınnı 
terbi.ye ed"rsek dnhıı çevik. dalın 
canlı olaca'klannı. halbuki \ımuml
yetlc ııanklı hocaların yağlı. $1$· 
mnn. sırt.tan mUd('VVC'r olc'Uıt:unu 
uzun uzun anı ttrm. anlatmak d<'
ıtll Adeta kendisine konferans ver-

dlm. 
Efendi hnzre11 rl bnsını salladı. 

s!z bu letcn vaz gecinl.z. Mc-Oresc-
1 r tıövlc ycnlllkl<'l-e mllsalt değil
de <tC<tı ve istihzalı bir eda Ue: 

ır.:_ Nasıl hıınımlann dersi ilerli-

yor mu? dedi. 
Ben gayet clddt bir tnvurla: 
_ Tilr:k kadını cok istidatlıdır. 

A-ı vnkltte elde cttl~lm nf'U<'cdmı 
k memnunum. Fakat muvafık 

~r(ll'SP,nlz hoca ef<>ndllı>re d<? bu 
g 1 d rsl tallm et.mcl< omellndefn,yda ı ,. 
ylrn! dedim. 

Gene gillcrclt: 
_ llcrdc hlmmctınizlc o da olur, 

dedi ve ayrıldık. 
rntııı.n doğru Evkaf Nt'Ztırctme gltZm Nazır Hayri cfc-ndl merhum 

nmJ.ycdcn. gnyet uyanık. açık fikl; 
bir zat idl. Kendislne kız m<' -

li l rirtd" :1 mnast.lf:in tamimi içln 
re{n:'dıf.tm zorluklıırı nnlırttun. Bu
u olm k OZC"rc .ı;ankh hoca· 
na ca re tı;t.cdij;L 
1ara JlmnRStlk ynpumınk 
ım sBYfc<I m. 

1!layrl .,fcnd 11krtm peı1c mu-
.. .- ve Jte __. .... 

Yazan: Selim Sırrı Tarcan 

re mUcsscsnU vıı.'ldlyc mUdDrtl Nıı!l 
ve muavini All beylcrlo <61mdl 
Kocacli Mobusu> bu hususu görQş
mcmi tavsiye otU. Du !.ki mUoov
vcr zatın hlmmotJ.yle bir hafta son
ra §Ö)'lc bl:r tC?.kcre aldım: 

lzzctıll efcndlm hazretler! 

Medrcset.UI \ o.lzln ınnıflannn ha!· 
tada iki saat idman dersine Cjlm
nasuk dememek lem> uıtJAllnlzln 
int::...'mp ve tayini tasvib-l samU ne.. 
7.arctl)Cflnhl.ye lkt!rnn eylemiş ol
duğu mü tı A!tycl vakfiye mU
dilrlyetinden bu kere mUdUrtycıto 
tebliğ olunmUJ olmnkln muhnrrc
mOlharamın birinden itibaren der
se başlnnac ~ tcbllft olunur e!en
d.lm hazretleri. 27 eylül 330. 

Medresetlll vaizin mUdUrtl 
(FC'hm.I> 

Hasan Fehmi Bin HU eyin 

Tezkereyi ald~m ertesi gilnQ 
medreseye koştum. Yasları yirmi 
Uc otuz nrasında kırk kıı.d:ı.r GBnk
lı hoca ile ka~aştım. Kcndllerl
nc :linmastllün n oldu •unu. ne 
faydalar temin etUğlnl anlatUktan 
sonrn: 

- Haydı cQbb<'lerlnh:l sanklnrı
ruzı cıkarın dn mektebin önilndeld 
ntıklıkta klUlltnn dlzllinl dedim. 
Bcs daklktt get'flleden bu hocalar 
mc-"ktep cocuJ<lnn c bl karşıınn dl
zılcWer" Yalnız, bakUm sarıklar 
bıı$lannda ld!. 

lelerinden biri yanıma geldi: 
- Müsaade buyurursanız bnSt· 

mızı açmıyahm! dediler. 
Ben hiç !tll'AZ etmedim. Hoş, 

hay! Nnsıl ıste.rsenlzl dcdlm. 

Fnı.ıı.t lkincl, cıeunca derste şld· 
det \'e sürnUI cğUlp kalknmlar, 
sıçramalar başlayınca sarı:klnr 
kendlll~lndcn yuvarlandı ve &ene 
bana S:<'ld ler. 

- Sıı.rıklan cılcnrm:ıfa knrnr 
vcrdık! dediler. Böylece medrese
ye glrcn jımnnstlk kn:fes nrknsına 
kolayca cirdl. O senenin sonunda 
yct16Urdi •im Jimnastik öirctmC
nt bayıınlan Capn'da Kız Mu:ıltım 
mektebinden başlıyarak Jaz llscle
rlne \•e ortn mC"kteplerc tayin et
tirdim. JltnnnstiK kızlo.nn d rs 
:ııro;;ramma girdL Dedikodular da 
sona erdi. 

yi pek az askerle durdurmn:k !ka
bildir. 

Yukarda ısmı getcn Uç cumhu
riyet, Sovyet Sosyalist Cumhuri
)etlerinc 1923 te lltlhıı!k etmekle 
beraber, on scno kadar s rck arn
lnrtnda ve ger<'ksc ruslarla uyu;:t· 
madılar. Fakat 1938 de bu mem
lekeUerden gC!CCJI bir yolcu bura
larda sulh ve sllkQnun tamamJ.yle 
inde edlld ğlne ve normnl hayatın 
avdet et.tlf:lne şahlt oluyordu. Zn.. 
mania dcğ!Ş<>n bu yerlC'rdrı nrtık 
kadınlar b le tamnmlyle hllrlyeUe
rlne kavuşmuş, ~yi bir tarafa 
atmışlardır. Mektepler, hn&t~lcr 
a~ılmış \•e mcmlcl«'tin tabll kay
naklan lşlC"tilmı> •e b:ışlanmıştır. 
Ge<;Umez ve aşılmaz blr daA silsile
si olan Knfkaslardnn Hlnrllstnn'a 
varmak 1cin C"VVelll lrnn'n ulıı.şmak 
llı.zımdır. Bu yoldan manda Hlndls· 
tan'm diğer bir yolu dn Hnza.rd<'nl
zl'nln şlmalinden ve Astrnfi<an'dan 
geçer. F8'cat bu cok U7.undul:' ve 
Afgan!stıı:n lle Blllilclstan cenubun
dan sC<:mck mcselcc;ı uzun uıma
na mütt'Vnkkıf bir Ur. 

Kafluıslnnn baş döndllrQcU M<'k· 
forlnin altındaki ı:cç tlerl taklbct.. 
melde de 1$ blt.mC'Z. CllnkU bunlar 
bUllho.re 2500 llll 3000 metro lrtl· 
falnra kıııdar y11ksellrl<'r V<' yilk
seld!kçe buıtlo.r üzertndc nakUynt 
o derece gllcleslr. Bu yollo.r bQyun
cn eski zamandan klllmn kilctlk 
kııleclkler, şlmd.l mctr<ık bir hal· 
dedlr. BUtiln bunlar ı:ö".ı: 6nüne ge
tlrlllnce Hlndlstan'n tek yolu t('Ç
kil eden Kafknslann geçilmesi ve 
nşılmnsı hakDmten zor bir dn • stl
sllNıl olduğunu kabul etmek Ui
zı.mgerr. 

C.HP. Dumlupunar 

Nahiyesi İstiklô l 

Ocağı toplantısı 
C. H. P. Dumlupınar Nnhlycst I&

Ukllll Ocağı Partlllieri dün s.aat 15 te 
Halkevlmizde canlı ve mtı.nııJı blr top
lantı yapmışlardır. Ocağın değerli 
Reısl Dr. Rl!at lnruı kısa ve özlil bir 
konuşma yap.:ı.rak davctlllertnl sclAm
ladıkta.n sonrn nahlye ldarc heyeti Q
uısındnn Hnlll Semi Erkut, dünya
nın bugilnkü &artlan !Qlndc ve Mlllt 
Sef'hnlziın son nutuklnrındıtld yilcc 
dlroktııflerde işaret buyurulan cs:ıslı 
ödevlerimizi birer birer s:ı.ynrtıık. bu
ciinkil mC"Sut durumumuzun dcvnmı
nı mllmkün kılan Ustlln varhkla.runt
zın bnşmdn. :Milli Şef'ln Ucrly! en iyi 
göron ytlksek imde ve Mnrcsl oldu
ğunu hc-y<'Cıı.nlı blr ifade ile belirte
rek, milli 'birlik ve berabC'rUk dUTI:U
lnnmızm. sıkıntı karsısında şahlanan 
hl!S\Wyetlerlnl ve kahmm:ı.n ordumu
zun ymllını.wz gilcilnü tcbnrtlz ettir -
mlş. bu yüksclc vnsıfln.nmızla kinde 
bulundu~'Wllu-ı geçim zorluklannı 
ycnmen n millctlm!z l<:in gile olmndı
ğıru söylemiş ve Hü'kUmcUn aldığı 
Y<"rlnı'le tedb rlcrl överek, pi.yasayı 
yükselt('Jl}ere karşı alın::ın ycnl mti
eyyld('leri izah ctmlştlr. ti l Ue din
lcll('ll bu konusmn. Milli Şcl'lmlz'e 
ve hilkümctlmize b:ıirlılık ve clblrll
ğl and ve teıahUrlcrtne vosUe ver -
m.lştlr. Bundan sonra. ocak tlznsından 
şair Ahmet Ertem. konu ile il :fil gU· 
:ret bir ş!1rin1 okumuş, ve heyccıı.n yn-
rn.tmışur. 

Dalha sonrn, Ho.lkcvlmiz temsll ko
lu gençlerinin bUyük b!r başarı ile oy
nndıklan g!lzel ~1' temsil tnkdlrlcrlc 
ve nlkışlarln st"YJ'roilmlş ve toplantı 
geç valcit &Ontl crm!şUr. 

Çukurova' da tunç bir heykel 
meydana çıkarıldı 

Adana, <Hususi) - Culcuroıva'dn 
CU!ekboğnzı metlı:ıllndc Cıun!llnn kö
yünün yakınında nsfnlt yol tnşnatın.. 
da yol ken:ın düzeltilirken bil:ırük bll' 
tunç heykel meydana çı.knnlmıstır. 
Bu heykelin Roma ımparııtorlanndnn 
birine o.it olduğu snnılıyor. Tnrlhl ka
yıtlara göre, tmparntor Konstnns §llrk 
seferleri csnnsındıı bu bölgede ölmOs
tilr. Eser, tetkikler ynınlmnk üz!!re 
Adana müze51nc gctlrllm.lstır. Bu 
heykelin boyu ne metredir. 

ÇAGRI 
* Divanı Muh3Scb:ıt EncUmcni 

bugün Umumi Heyetten sonra top -
]anacaktır. * Maliye EncUmeni bugün Umumi 
Heyetten sonra topluıacaktır. 

"(:r Dahlllye Encümeni buı:Qn U -
mumi Heyetlen sonra toplıınncak • 
tır . * Adliye EncUmenl bugiln Umu. 
mi Heyetten sonra toplanacaktır. * Nafıa EncUmeni bu~n Umumi 
Heyetten sonra toplanncaktır. * Sihhat ve İçtimai Mıınvcnet 
Encilmeni bugtln Umum! Heyetten 
sonra toplanacaktır. 

"(:r Arzuhal Encümeni buı:{ln Umu
mi Heyetten sonra toplaımcaktır. 
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Su testisi 
su yolunda 
kırılır! 

Eğlenıre ycrlcrio:in de hciirli bir sa.me 
sona ermesi karul:ı.,tnı)tı..r. 

Anık barın {Ilgın müziği gece yıırıhrın· 
dan sonralara kadar, yurdun köşe bu
cağında sinirlerimizi bomııyaaıktır. 
Vurguncu ve soyguncuların ııarhO) 
naralanna bclJi bir san te kad;ır c;ı. 
h:unmUI edeceği;r.. 

* BM, bizde oldum olası vurgun ve soyı;un 
>-eridir. Orad:ı her iCY. her §C>' bu sa· 
yqi gcrçckl~ıirmck için tcrtiplcıı • 
mi~, ararl;ınmış. duzcnlenıni,tir 1 Ka
duılann 5ahte cihclerindcn turun. 
mınlğin ı;ıaklı)-an nağmelerine ka -
d:ır hepsi cc.-bimize hitabcJcr 1 Onu 
boşaltmıy;ı çılışır ı .. 

Sirkeci ve Galata baW.iıanclerindcn, Bc
)'oğ)uoon en lüks barlanwı kad;ır het>
sindc gaye eğlenmektir, bu ga)'c uA· 
rund;ı her ~ fedadır, bara giren 
adcuı.. "son mctcliğimc kadır!" andı· 
nı i~ıir. Uzun llfın kısası, daha 
kapı ınd:ın kircrken teslim ohnuştur. 

Fakat ba:z.ı inatçı mU,tcrilcr de yok de
ğildir ! So> ulm:ı:ınak i\in enerjilerini 
toplııdu, eski tccrübcleriodcn fay. 
d;ıla.nmı)ıı kalkarlar ••• İşin tuhafı, bu· 
tün bu zor1ım.iliırın ~ oldu'"UDU bi· 
le bile yaparlar, O)ıı:ık clckuik, kıv· 
rak müzik, çıplak kadın, çıldırtan al· 
kol hepsi birden taarruza geçerler. 
Bu tol')'Ckun harp ~ı ında z.a,-alJ, 
irade ne ~;ıpsın, çoi,'ll teslim olur ı;i· 
der! Bu hücumlara nı[;mcn dimdik 
ayaktıı duran pmf~-oncl b:u nlÜ}lc· 

rileri de yok değildir. 
Bugünkü dunun içinde de h:ırlann bu 

vazifderi değişmemiştir. J~ğişen şey, 

müşıcrilerdir. Barların yeni mirnS')"C
dileri, şu fcvkalldc günleri wmürc
rek, vurgun )-ap.ınlardır. Uunlann 
içinde her sınıftan hovarda vardır, 
çoğu yeni zengindir. Ilımların eğlen
ce ve b:u tecrübeleri de )'Oktur. Pa· 
nryı ıılıntcri haı-camadan kazanmış • 
!ardır. Körpe, toy fabt paralı hoVZl'
d:ılardır, daha çııbıık teslim olurlar 1. 

Normal .ı;üıllerin wların:ı. a.lınıcrlcrini 
mahvediyor, dİ}'e kıunlar, bugünün 
barlarına sosyal bir vazife göruyor, 
içtimai adaleti ı;crçckl~ri}·orl d:ı 
diyebilirler. 

Öyle )'8 ~rulanlıır vu.rgunrular ve soy· 
gunculardır! Su dcstisi 5U yolunda 

kırdır!" 

* Fakat büyük bir yığıntn :zorlukları ra • 
ha~ına r.oplaııan ıı-ralarla patlıyan 
şamr:ın>-al:ırın sesi, Devletin son tcd
birlt'Iiyle eni konu ~ ve ~nnıiş
tir. Milll korunma projesindeki son 
değişiklikler de knnunl.aşınaı, ıım:ınk 
ve yılı,rk 'YU!'gllllCU kahka.habnm hiç 
du)maz oboığız.. 

Sabaheddin SôNMEZ 

Yurtta depremler 
AJdığtm1% habcrlcn:: göce evvelki gün 

t 17 de Boyabac'ta 3 sani~ F.rhaa'da 
ıo mnyc., Tokat'ta 20 saniye süren çok 
şiddetli. fncbolu'd:ı 3 sani)'C süren hafif 
yer sarsınulan olmu~tur. Hasar yok • 
tur. (La.) 

Bir ceset bulundu 

~ -·· ······························--
Türke doğru 

Yazan: 1smaıı HDk1a Daluıcıoıttu. 
Basan ve Yan.n: Yeni Ad;:ım. 
latıuııbul: Ankara cad(lcst Adalot ha· 

m ti)'atı 100 kunt$. 183 aaytn. 
Protcsör lsmnu Hııkkı B:ı.ıtııcıoıtıu 

son n<:cırct.tıltl "Türkc Ooıtru .. adlı ese
rinde IU ba?rtslert lneelcmc.ktcdtr. TUrtcc 
Do~. TQ:it ncdlr? Problemler, dcıtCT 
buluıuu, anane, a.nanccU:lk ve mllhata-
7.al<Arlık, mUUyetclllll:kn, ~ ın
s:ı.nlYet. ll1t ve mllllyct, bunlardan son
ra muhan1.r IU mcvzuıanııı Ttirke Dot· 
nı R1dı.m tnhllllcrlnl Ynıımnktıutır: ah-
1.Mtta, hukukt.n, m~ctte, c11l<lc, yc
mllktc, edebiyatta. romanda tiyatroda. 
rnlmftrtdc, evde, b:lhccde, mobilyada, re
simde, dckon'la, tchl.rctlikte modada, 
muslldde, dansta, tckn!ltte, felsefede 
devlette, terbi.Yede. Pcda~oifde, murtr: 
tc. 

B:ı.lUıcıoıtıu Türttc Doıtru ~dlstn mc
sclA tb'ntro kısmında aşrıca ıu me\'Zll· 
lan tncc tyor: Tiyatromuz >oktur, mtııı 
tlYatro problemi, milli ıın.tro nasıı do
:nt'ıu'T-- Sayın Profesör mlmnr1 bııtısın
dc mknnrtdc Tilı1ı: ilk. heykel bahstndc 
J.'aUh1n ht')1(cl1 mcvzularınn tcmut.an 
SQnra müstakil oL.-ınık 1Unlan tcUdk 
cdlYOr: Din ve milliyet. ata Bôzlerı, er. 
sıı.nC)'e Jaynuı, TUr1t reJlml. flmt sallhl· 
yet> 

n:ıııacıotlu'nun tahlU cttıtı ıoovzu

ıar aıcr Uzcrtnde h<'rk~ dlkk:ı.tinl <:e
kecek mnhfycttc-cttr S:ı!Ahlyctıe bUtUn 
mcml<'kct m('S('!etmnı tclne nl."ln de • 
Rcrll esen Okuyucu::ınmıza t&v&tye c
ederlz. 

Düzce Halkevi dikiı 
kursu sona erdi 

Düzce. 22 a.a. - Düzce Halkcvi f)j • 

ki$ kursuıuın birind devresi $OJ1:l crmiı 
ve mezunlara törenle diplomala.n veril· 
miştir. Mezunların hazırl.ıdıklıırı ı.cnı:in 
çc,iıli 5Crği Vali, Parti Müfeui i ve bır. 
tok davetlilerin huzuri) le nçılnıış Cum. 
hurirctimizin Türle kadınlığın:ı ~·erdiği 
dıcmmi}'Ct tükr.ınla anılmış ve Yiıcc 
MilU Şefimize bu vesile ile h.ı.!lumızın 
şiilqan, minnet duySU)an ve ba~ılıklan 
ıckrarlanmı~ıır. 

İstanbul'da ekmek 
kartları üzerinde dalavere 

yapanlar 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Arnavut. 

kli}iinde Ali adında bir adamın uıcrin
dc faili mikurda 9-mck karnesi bulun
muş ve tahkikata biışlanmı~. Küçükpa • 
uır'd:ı bir kfıf ıccinin fücriııdc de f.ııla 
miktarda kame bulunmuş, )"aJ:>ılan tah • 
kikaua hunları kah\Ccİ Mehmet adında 
birisinden 650 ~r ku~'I .atın aldı~ı an
laşılmış 'lie hepsi hakkıoda takib.ııa baş. 
lanmı~tr. 

Ruhsatsız benzin satanlar 
İstanbul, 22 (Tclclonb) - Vasi! 

Hasan, Haldtı ve Kimi! adıııda dört~ 
ı.incıi ruhsat ız bcnzlıı s:ıttık.lan içın Mtl. 
li Korunma Mafıkcmcsinc 'li'Crilmi~lcrdir. 

Rus esirleri taııyan bir 
Alman ıilebi balmldı 

fru.nbul, 22 (T~lcfoola) - Tof)lıpı· 
d;ı bir &ğacın kovuğunda hihiycti tesb.it 
edilcıniycn bir ceset bulunarak morp kal 
dın!mı}ur. Cc5cdin üzerinde )'IU'lllar var· 
dar. 

Stokholm, 2.2 a.a. - Dir eovyet 
denizaltısı dUn Fin körfezi yakıııın.. 
da 8 bin tonllAtoluk l alman ııilcblnl 
torplllemlıılir. Şileple alınan krunpla 
rındaa Abo yakınlarındaki bir f~ 
kıı.mpına gönderilmekte olan bin ka. 
dar sovyel esiri bulunmaktu idi. Tor 
pil gemiye su kesiminin altmda ıenbct 
ettiğinden geminin derhal b::ıtll(;ı 
sanılıyor. Bununla beraber 800 ka. 
dar esirin kurtarılması ve ch·arda 
bulunan balıkçı gC'II' •• erine ve diğer 
gemilere nakle ·ımcsi mUmkUn ol
muştur. hn~k anıııda ölen ve boğu. 
lnn esirler miktarının 50 kadar ol
du~ tahmin edilmektedir. 

Bir tavzih 
1ld g1ln evelld fırUnada Marmam

den!.z!4de batbğım dlln yazmış oldu
ıtımn.12 "Zafer" gemismln bir vapur 
olmayıp 150 tondan ~ btr motor 
olduğu öğrenDml;;Uı. 

G Ü N Ü N G Ö L G E ·S i 
. .. 

Zeka, hiç bir zaman 
''u cıerşey,, değildir -

K ENDİM17J, >-abanalarla sık sık 
kıy.adamaktao ~ ahnz. Oı>
.lardan fÖY]e bmM:duiz: "Ga)'Ct 

ahmak IC')'lcrdir, fakat domuzuna ça
lışırlar. Bize gelince. oo1ardao Sok 
d:ı.ha zekfyizdir ... 

Kıyaslama burada bırakılır. çm. 
kü, di:l:imiziıı ru türlü varamadığı do
Yallll l())ie olaca:km: "- Fabc oolar 
gibi çalışnayrz. 1" 

Çalışmayız, çünkü, zılim.n "her 
ICY" oldui;"UOa immnll veya in:ındı • 
rılmışıulı r. 

hp i,letilmcdikJeri İçin, fcytan!ık 'lie 
kwn:ızlık basam3klannda kalmış, ve, 
kasa soygunculuğundan ve}-a para vur
gunculu~ ga)n >-erde 4c yara • 
maz olmuşlardır. 

Bütün tehlike, zckllyı gaye diye 
bblıl ctmcktcn ediyor. G~te, ı;öz.. 
lcrddd ııkU gibi bir ışık olmaktan 
başka bir le)' değildir ve çalı~ )'(>o 

lunda sahibini •>Üınhtmaktan gayri 
beş paralık detcri de yoktur. 

nu sötlcrimlc, İnsan3 çabuk kav
rııyış ve ıintib:tk meleke i veren zcklyı 
büsbütün dcğcmz gostcmtlJ • bel 
ıdumın zck!smd;ın aıuphl' olmu-

Bulunmuş ekmek karnesi 
Atıfbey mahııllesl dôrdUncU Hnllt 

Dnğrt.Jna Blrllğindcn tıllntuı 94981 nu
mnro.lı ekmek knrnesl bulunmuştur. 
Sııhlıblnln nllfus tezkcresiYlo YC>.nlşe -
hlr'd Ulus S:ncmıısı yanında R:!dyo 
Teknik Evir.de Ba:y Vchbl Reyal'a 
mUrnctıntL 

Rııbat ve tembel bir U)icudan son
ra ta'1-1l! gibi koşacık zck1nuı, bir 
hamle edişte, ağır fakat sebatlı kap -
luınhağayı gene gerilerde bırakacaiına 
kanmışıuh.r. '"Kanmı,ı:r.dır" di)"onım, 
çünkü böyle hallerde, zddının u}fru • 
su, ~ kere uzun sürer, "V'C gülme bak· 
lu, budala karlumbağııda kalır. 

Fakat dilcbt cdilinıe, başkasındaıı 
zeki oldu[;umw:u IÖ)ierkcıı yüıiimüz. 
ec gerilen gurur çizplcd, onlar kadar 
çıılı$1113dıjpmw i<inıf ederken bir 
u tamna hali almakta pek tcroddüdc dü
fCf. G~te bi.rüKUi ne kadar öğü. 
rıüJccdc fe)' dcğilx, ötclıi ôc o kadar 
ucanç vericidir. 

yorum. S:ıhidC'fl çok ~ • Dunu 
bizim çok çıılışukları ıı 
ayıpladığımız milletler de 
icat bu bil# onları hiç de 
dci;iiöır. 

J lcr mt'ktcbin her duvann:ı ild cüm
le>-i y.ı.zdınp ıı:smıık )"ettt: bunWtbn 
biri, Awürk0ürı dün),. kunıldu Jcuru. 
lalı en bü)'iik hakikati ifade eden şu 
sözüdür: ·ıınyatta en hakiki mürşit 

Mdctcplcrde sık sıtc rasdanan hlıl: 
can ırun.v. 9iroid gibi a:kAmıruo 
ortutm otunnut olanlw, 91111f döo • 
di.iklcrinde, daima "'hocanın ~ 
kurbıo" gitmiş olurlar. Çalışmaktan 
gayri güvenleri olmadığı için, ııımf 
geçenlerin adlan da, aşağı )'1kan ha
karetli bir dil!c ve hakaret gôren nuıh
lükların adla:riylc birlikte ~!enir. 

Kökünden yıbaığımız kanaat bu
dur: :ııelcl hiç tıir :umlıll °'hcs' ~ ol-

' 

ınam•"'· Ona dayanılmaz Vt! ~ 
... JııiMıo ıııcıWıim' -- ........ 

ilimdi " r. 
Öteki de, i:r&ıllbın ilk ve değerli 

bir ilim ocafının, An1cara Hulruk Fa
kültesinin birinci yıldönüınüodc tnı;. 
nü'nün S<)y!cdiği iti sıö:ı:lerdir: 

"lJirim ,mi prensipln-imiztle, bn
INı.. ıalebt'yi "1Jk""4r ettiği irin sö:r
liiy-, birhı prnuip/erimizde rok 
ukJ, rolt M!ını olma! birinci Jntte
ü bassa JrğilJir. Birinrl tlerttrtk 
ıırdtlığımız rwl:ta iJ/iiruiye l:adar 1,,. 
rulmaluızm ralqmıya l:Mdtn fit brre
ıi olmasıdır." 

f şıc gCf'(d;: mcr.İyctlt'r ve h<'r Tüıic 
'ÇOO!ğuna tıeılctilccek gerçdclcr ••• 

Kemal Zeki Gencosman 

23/11/1941 

Topyekun propaganda ! tab 

Dikkat cdi)'Or muswıuz? Prop:ıgaı:ı
da, içinde yaşadığı.mız çağın dini, ima
na haliııe geliyor. 
. Soyl~l~, söy!cvlcrc cı:vapla.r, id
~· iddialan tunlımcler, pyialar, 
lölliala.rı )ıı.lanlamalar, aslı olan VC)'a 

olmı>ıııı \cmalar \c bunlar üzerinde 
~en ~ mutalca!ar, hik!l)'Clcr~. Oze
nndc dosnım Sııdrl Enem'iJı iki koca
man cilt eser >-azdığı bu propaı;and:ı 
~ullcrini bir tarafa bırakınız. Eğlm
cel;r, eğlentiler, oyunlar, dansl;ır, mu
~ ı>arçalan bile propas;andanın cm -
rındedır. 

lluncWı bir iki }'11 önce, bilmem 
~~rlar mısınız, 5a'1a) halinde bulunan 
ikı memleketten birisinde bir elam 
icıdcdilm' • ka ışu. Bu dans, o memlekete 

rşı harbeden düşman tümenlerinden 
birisinin is.n1ini ~ıyordu \'e fiı;ürleri· 
de I<» le idı: 

mr adım ileri, ~ adım ge.ri! 
tt 8?~ bir gününüzde, yahut i~iz bir 

g enızde ra(h-onuzu kanştıruıız. Bir 
>erde Mad.ım Batcrflay'dan parçalar 
durarsıı:ıız. Emin olunuz ki bu par • 
~· •ıı.e Puçini'nin sanatını vermek 
ıçuı detıl, Jaı>oO)-a"nın lehinde 'li'C 
Amcrika'nın alC)hinde rropasıınıcb 
)"aJ>mak için ı;ıılınmakcadır. 

Verdi'nin Ayd;ı'" da Afrika ve Mı· 
s~r s.iyııscıinde ı>rop.ıgıınd.:ı \ıızifcsi gö
n.ıyor. 

Karmen lspan)a nın sempatisini 
ç~;k it;'in nc.-dcıı çalınmasın? 
1 

de s;n11şan memleketlerin radyo
~1~ ~inlediğimiz iSkeçlcr, piyesler 

Y\iZ T ruz Propaganda hizmetindedir. 
opyclcün ~vaştan sonra tof')U.ÜO 

Propaganda savaşı! 
A~ba bir gün St"Iİp de insanların 

toı>yekun bans i(in \'ttları yokları ile 
Çalıj1tkl··lll .. b'J k • . ? ~ ı gorc ı ece ITl1)'1Z 

*** 
f!Jk imha1!,,cler ihtiyacı! 

k C.ııcıelcr, parımz dbisc ve ayak-
ııbı dal;ı ıımı ır:n J 1 uk" • L--·-

lı1tlard .,. ;umetın •= -
a bwunduğunu )'llZl)'Or· 

· _Dar ~e sabit ı;elirli v.:ıtandıılıırın 
sırım ihtiyacını önlemek için kendi· 

~M 
Rahat 

Aıncrık 
eıkt1klan an kuvvctlCTınin knrayn 
Fıı.\l lld:ı.k Y()rlcrden blrlsi do, Fro.nsrı: 
l:ıntik dc~ıı.bat liolırld.:r. Rahat, At-
Bu-~ kıYJSm<!a bir ş!'llirdlr. 
rirıden a ll"mnf:l, Ralmt'ı Sale ş<'h.. 
h:rbir::n/1rır. Bu iki §ellrln insanları 
mumı n 8Yn oldW.lnn halde. u· 
bin, Joı~·~ k~~ınlır. Rabat'lll 20-30 
vardır. 0 -= l5 bin ıkııdar nllfus 

ıcJ: !ki ikiz tehri g<'ZCTller, ilk ba
R.ıı.bat.. ~I 8Ynltğı fnrkedcrler: 
Sale ~hrl UPa manzarası gBstcrlr: 
sıı eder S : bir mnz.ı Alemini tem
tur; lla:bnt~ de tlcıırct hnyau yok -

va 1 ise, b!rkae rndüstrl mil-
ı>ıı.r. Ilu~~~r ve Avrupa ile ticaret yn
Yanl aır11 d~ eömlekçillk, hnsırcılık, 
sır dokunın en nebnıttnn yopılıın ha. 
lsahtıymıcıı~~ı. <'~crclUk, ta!ınklık 
tir. Kll<lınınr oldukça ileri gltml$
dokurlıı.r. ' f!V tez:;Mılannda kilim 

Bu-Bcrm-og 
dbJ, çok d Mhri derin olmadığı 
rakmadı n 

8~~ bir denizin rahat bı· 
olmnktaclır. t>-~_d~ ticaret ~k gQç 
çıkmaz. •W&Uata co.k tom! gtrfp 

Rabnt suru 
dır. Atlnntik ~un duv rlan 'ki katlı-
ledc 160 ton n 1 lıdik duran ka· 
ıınn kal('SJ d :zı • :meıktcdlr. Hn· 
YUksektır vco~ mlnart>ll kule çok 
sına bcnzt>r R.ııbal Gehrinln G dn-
rulmuş btr Sehlrd t 1306 yı ku-
nıı>:ı11'11nn S.'IY!.SJ ır. Yatıud av. 
tış cok nIDrdır. artmakta de, ar-

BB. Yal~m ve Yalman 
Kahire'ye geldiler 

Kah" ıre, 22 a.L H 
mlı. bildtri>or· H- - . usun muhabiri • 
Ahmet F.min ,;.a:n ~iı Y lçın ve 
hirc'}'C J;Clml•l . n ~file vakti Ka· 
... - 'ka ... er ve Türlcl>re El • • • 
IVUCl\ "e l nı;ifu ı:ısı ıle 
dan kar,ılıtnm 1 DlUmcssilleri tıtTafın-
uçakb Adana' IJ ardır. Yalçın bu s.ılxıh 
bir haf )'il hareket ed«tl y 

!erine bcdav.ı kumaş vcrilm~, 
i\l~iz, bü}°iik bir yardım ol ıcıık 

Bu rnrdımın d:tha t~irli olahi 
si için aklımıza gelen bir başka 
birden bahsctnıck isıi)'Onız. 

Yapağı fe)lcnklı birçojunu tF 
halinde yapıp ucıy.a m:ıl eden Aııı 
kn'da elbiseler de seri tınlind )ılrt 

Dar ~c bit gelirli vıtta~ 
d.ığuılacak kuıııaşlann seri ha)iııJ 
clbi~cl~tirilmesi, acaba, bizde de ii1 lıos 
~nülcmcz mi? herler 

s 
bu 

Yüzde )UZ şıklı:k da eğer tırı &ı 
yan pah:ıhlaşıın)'Ol'Sa ondan da ' kil td 
'\'C)"a ~ feıdakll.rlık etmek neden ~ k 
gelmesin? '1' l'J 

Pirasadı ı;im"kçc pah:ılıbşan rl, Otrst 
nız kuma~ :ralnıı. den değildir. 'fdti ~ bt 
p:ıralannın gün geçtikçe ateşi atı(lıt aıı. 
dıfını d:ı unuunama.lıyız.. ~eıı, 

Hükümctin aldığı >-ardım (edbifl' ~~ 
rinc terzi dediğimiz vat:uıd: lat il dı~ ır 
yardımcı ol:ııruı7lır mı ? Mesela ı,elil' 
li mcrknlcrdc dildm'-ıclcr a~ 
acab;ı., yerinde bir tedbir olamaz -1 

*** 
L üksten sadeliğe ! 

' 114ı.t Oj 
ltı 
btr ııı 
b.ııcr 
o ' 
~t k 

I>ün akşam mdyrıda komış:ın ti \'e il 
ba)ıın, icadın clhi~lerindcn, modab~ toııh 
bahsederken önemli bir nok tıııl' ı.. )' r:taya .. l'lt 
mumu )'apıştırdı. 

- Kadın clbisdcrinddd rıııxb,_. ı~U 
artık kendi ZC'\okırnizc, kmcli ~ ~ 
nmıza doğru )'Önclmcktcdir. ~ U 

I>ünyıının içinde bulunduğu l1d ' Sei l.ı 
günkü ~lar, millctl<.'nf'll~ı moda dl' ~ ~ 
ıanaunı }'ilvıış )a'ıış oıudan kıtldııt' lu~ 
yor. Hem yerliliğe, hem de saJe)ıi' lönd 
doğru si•lcbiliriz. l'iııd 

Yıudım'ICvenler Cc!niyctinin C'"-ti' \>tı.r 
ki ı;iin1."U koDJZrciliıde hir b.ıyan lJ lcr v 
şwtlan sQy!cmiş: dııı 

- ~le mucadclc cdt-lim. ı.6' ~rıc 
rurrmız ŞC>·leri ı;i)iyoruz • ~t2 bİI t \ kc 
hundan v~ H001 ru bifelSıt" 'it': 
hem de herkese öğrete-Hm Jd Tu~ "' 7 b 
dun İçin en )'lıksck lii.b.. sııdclikur. ~' ı.n 

1 tıııt 
'f. r 

Yeni 
it rı 

tı 1 
lıakı 
ltdır. 

llu 

kısıntılar ve ~~ 
~ 

tasarruf/at ~~ 
14 

C Bneı 1 tnc1 ı>aYfnda) ti 
ceğiz. K ömürü ve her feYİ ti' ltTı, 
aa.rruf edeceğiz. Ve b ütün "a" ~o. 
tand a larm bu arkmhsmcl :t 
hiç kimacnin mcnfaatleruneSİ ası 
lhoı gönniycceğiz. Stokçul.t. Ilı~ 
vu rgunculaT, elalt1 tüccarhırt ~t~ 
akıllarına gelmiyen akıbeti~~ 
uğrıyacaklardır. Vatandaş!~ ltıı11 
yüklediğimiz mahrumiyeti~: l>ı 
ve fedakiırlıklar arttığı ka<l -11 ~ı 
kar a pazareılara kar§ı .insaJftl b;ı.ı 
mız azalacaktır. lıcy. 

H ükümetin ancak mümk" '11 

olanı yapacağmı, ve kcndj~ l{ 

den m ümkün olmıyanı istenı.ııı! 1tr1.rı 
hakkımrz olmadığmı dütÜ~ ~ı 
ceğiz. Gözümüz önünden gilj lt 
memek gC1'dken t ek şey, te'*' ar~ 
ve i t"klalimiz zedelenmek,,. ~tp 
zin, bu korkunç faciayı adıl ~!fit 
maktır. Buna muva ffak oluf '-bl 
sak, butün çektikleriıni~i' ~Ut. 
ıba§ka mılletl rin ödedikte d~ 
ya nmd aıfır olduğunu gör~ ~ı 
ğiz . iş, bu hakikntlan i~ce •" tı:ıa 
lamakta, fikirle, hisle ve şlr S 
lakla onların ut r lerine 1Jf ttat 

k d ~ ma ta ır. t\ııı 

Falih Rıfkı A TA 1 ~ 
t) 

İsviçre'nin durumu 

Silahlı bir 
lu 
~ 
tırı 
Ut 
t\ 1 
it l>i~ ~u~ısır·d:ı ~~nr.a.lman 

ki ikamctlcrioi 3 .::;z ıeası Aıllct'tb'da. 
__ ıa_uzatını$lardır. 1 tarafsızlık ~· 

ııu 

--· -~ der 

Misafir ekmek 
karii alacaklara 

~ 22 a.a. - Froeral HükOPr. ine 
Mali> NJ\7ın 1'1. Weıter 7..u.ridı kant<' dıı 
nuoda Ustcır'dc söylcdiı;i bir nutukta "" ~t 
m4ıir ki : ıtc 

.. _ fsvicrc'nin tnrafsıdığı artık t11 
ırutnl('n rasif dcı;ildir. Bu, Wdh 1ı bir ' 
raf ızlıkıır. 

lsviçre h~ hutün dc\"lct gıup~ 
nn karşı t:ı.rafmJ ığını ve :i cikJllini ıı" 
hafnza etmek n:mıindcdir. Mutcaı,iz ı.i'l 
olltt53 ol un memkkerinıiı.i mudafıuı 
ccğim hu$u unda hiç bir fUPhc o.tın' 
malıdır. Kendimizi müd.ı.fa:ı wncsiııi 
lccc[:i.ı 'n: bu ı;:ıt} t') e ula şnuk için de 
bir mali \c ~l fcdaklrldn.ın kaçırııut 
raaliız. Bii)w ve küçük bütün miUtC 
lcıe süne aJ ıı nd;ı )'C.r vererek hi r i~ 
bal ümidc<li)'Ontm. Her iki muharip P" 
run h:d;kımızd:dd hfisnuniycrine inıı"' 
)'onız. Ve k.:ı.rııtıklı İ>i nirecin sürd\ırl 
lccef;ini umidcdiyonız. Tarafsız ve dA 
~? ~oknıya harbe girmemiş bir ı~ 
vıcrc mn bir...:\nb" ·· d · · • · _ıL . ..~ utun unya ıçın ~ 
~yük hl; chcmmi)cıi olacaktır. Multll 
a~lctler.ı:n karşı lıkh ıı111cfanılcrinin ~ 

· aasını lsviçıe'yc fta,ale etmeleri dt 
dıcmmi}'Cti ş1mdidcn bclirtmdacdir." 

Gaz satışı 
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Hususi alman taburlan 
-------.._.----~~~~-

Rusya' da ki kıymetli 
tablo, kitap ve eşyayı ı Yeni mevzilerine yerleşe~ 

Alına~ya'ya Mihverciler 

götürmüşler 

Sovyet Haberler Bürosu 
buna dair teblıg çıı<ardı 

bt~oSkova, 22 a.a. - Sovyct Ha 
ıırı er Bürosu almao harıcıye na -
iti! ıtı tarafındun huıı .. sı suretle tcıı· 
'tdlltnııı bir tabura mensup hu -
ı.11 kıt.aıarındaıı bırıniıı kumaodaıı
'1'0t lldan olup esir e.lueıı l"'ormarı 
ııın !'Ster in ııadcsınc mu teniılen u. 
tı. ~~r leblığ mıırelmıştir. llu teblı
a;ı ""Ilıca noktaları aşağııln hul:\-

~ılılıııişııı· : 
~ 0~dok bolgcsinde esir edilen 
d1~11ıı 1 oersıı·r yazılı olaruk vcr-

1 ifa.ılesindc ılemiştir ki : 

'btıı~lnıaıı lıaııcıye nazırı Vou ıtib -
~ OlJ uıı lelfCIJl)WlU ile tC§lU! edıl
Jı,ı~ilıı \İlUl>Ulil tUIJUr, l :>.;:,. ı ııucunı 
ber rı kumanı.iaıılarıııdan h.aueııs
bılııı:ı emrınc verılmıli ve büyuK ııc
o crın ele geçırııme ıııı mutcaıup 
\'c •chırlcrde buluııaıı büttln tıırlııt 
l't kU!tUrel Juymetlerı kutüptınııe 
toı>ıllını müesseselerde buldukıarıııı 
ltıyıl)a.rak Almaııyıı. ya ııöndermek 

11: tavzif eılılmı~Ur. 

~ taıımat gerı ğuıce, bu tabur 
bııı &tal dolayuırıııd:ıkı sara) larcl.ı 
~ ııua., btltUn kıymctlı eş)~) ı al -

t.- • Sej lır. Hu cUnıledeıı olaraK ·ı sarkue 
,ti ~ 0 da ımparotorıçe Katerın'ııı mü

ıı• • ltı ittihaz edilen bUyUk saıayıııdakı 
tö~ctlı eşya alııımııı ve Alnıaııyıı. ya 

11 nuerıımıı,Ur. Sarayda Çın ıpeklılc
~ 'irnden mıınıul duşeıne ~yası ve du-
~ it ltrda lıakcdılmıo alLın yaı<lızlı sus-

an / Ve bırıbırıııe giıme n:sıınlerlc 
~ lqtıılennıış olaıı do~cme ıııhtnıarı 

ı> .:rıerınclcıı &ukulcrel< Alman> a'y ı 
a bİJ ~ Vkedılınışlır. '-ar Alexaadr'lıı saıa· 
le!İ"" v111dan <SKı ve kıymrtlı mobılyalar 
-"' l eb .ıtUt~pııınnelerdrn de Fransızca 13, 

cir. ha 111 cııt ve rusça G bm ciltten Inzla 
~a~ıııa ve el yazısı kıtap kaldırıla -
r bunlar da Almanya ya gonde -
bı' tı.r Kıymetli kıtaplar araııııııln t.:, '>ok franeızca tarıhi hatıralar ve 
lcr •er ve yun ın ve ıtnlvan kili.Sik -
lı ne aıt eserler bulunmaktadır. 
lı.t~ lar 1<ütiıplıaııı cılık bukımııııtaıı 
ı._ .. •ki bırer lıa:aneyı temsil etmek -
""Qır. 

b liu tabur, Kujof'ta tecrübi taba
e~ 1llrn enstitüslı laboratuvarların~ 
ltı 0~ rnuı ve blltün i.ktlcrl, !enııı 
~Zenıeyl, ilmi vesikaları ve kitap -

i\lnıaııya'ya taıımııtır. 

f ~ ltlınanlar Ukraynn'da da ilim a -
b1tı.lenıtıı1 kUtupbanesıııdc.o kıymetli 
14 kllııımcl kaldırmışlardır. Iran. 
ti ~§. Çtn cdebıyatıarına ait oııdı.r 
ı ~ılıı.rı nıs ve Ukrayna kronik· 
~fi, tııs matbaacılığ'mıu Clıey Tciıen. 
ll • M.ıchiewiez ve İvan Frank'a 
~l 1:4erlcrio nadir nllslıaları bunlar 

latııdaılır. 

111 
ICujcf ve Chevtchenko merkez 

~ li.ıeJennde kalan Ukrayna, rus batı 
~ doğıı sanatlarına aıt blr çok eser-
111. de Berlin'e nakladılml§tİr. Bun -
I> l'tn arasında Perıne tarafından ya
~lıt_uş ettldler ve portreler Vcrko -
l ın ve Fedotof'uu tabloları, An -
b~kolskı elinden çıkaıı heykeller ve 
lı r Çok rus ve ukru)ııalı reasanı ve 
~kcltıqın eserlerı de bulunmak-

tr, 

ı ICeırolenko ve Harkot kütUphane· 
~'l!lılen de kıymetli btnlerce kitap 
~ılınış ve Bcrlıu e göııdcnlmıştir. 
ı tko! ta tablolar galerisinden ~ıUz. 
~rcı,: tn.blo kaltlırılnııştır. Bunlanıı 

ek ~ li4ınııa · ı ayva7.ovskl'ııin 14 tablosu, 
ıJj ~tPıne'nln bir ı;ok eserleri, Polenof, 

t lııı,lfltın ve ıilğer ressamların bir çok 
. ı~ 121 bloıarı da bulunmaktadır. Har~ot 
zi1I) U.:catnin blıtün ilmi eserler arııvı 
I~ d~ lıeykellerı de Almanya yu sevke
~ lı. l'tuııur. Kı)rnelli d işleri, Golıleıı 
~ ~11arı ve müzedeki diğer cayıı al-
ır 11 askerlerine dagı tılmıştı r. 

•..., t Sovyet Haberler BUrosu, esir To -
uı ~ r•ler'ın ifadesinıle yazılı kıynıı·tk-
~ alınanlıır taralıııılun ı§gal edilen 

1 it ~ topraklarınıla yaCınnyıı uğrıyaıı 
ta!tturel, ilmi vı· tnrllıt eserlerin an
tl' bır kısmını teşkil ettiğini ilave 

lelllckt edir. 
it liaoerler Bllr<ısu bu yağma hak -

d~rııta ayrıca 1u tafsilatı vermekte · 
ır • 

'- Sİutak'ta b!rlnci Pnul sarayınılaki 
"'""'- ı · • rı ~ 11ıeuı mobilyalar da Ber ın e 
~klcdilmlııtir. Bu mobilyalar ara -
il da tarıınmıe rus Ustaılı Toronik'in 
~c 18 ıııcı asrın dı~er tanınmış Us -
lr llaı-ı t11tıı.fınılan yapılmış mobll> .. -
~ı::a Vardır. A> rıca ıs ıııci asırdan 
ııu ll'adır bır porselen koıe.ıuııyo
d ııurı bır kısmı da Almanya'' il v;ön. 
tql'.J'llınıştır. Bllyük bir sanayi kıy -
cı etı olan değcrlı parke tahtaları .:var ve tavan tezyınatı da söküle · 
•t~ ı:ondcrılmiştir. Pnrktaki hey -
~ler de bu akıbetten kuıtulnma • 

ltr. 
~ l>ctc:rhof sarayında almanlar bti
lı:c~ kıynıetli tezyıııal ı işlenmiş lıc:Y
tl ltalıplarını, halıları ve tabloları 
~~ &ötlırmUılerdır. Koloskııı'iu e -
... , olan Sıamsoıı nrslıınıııın ağ. 
.... ıı -
Iteı- >'ırtarken • aılınıhkı ı;eşme hey. 
dır 1 ltesm~k euretıyle kısmen kal -
lir 11

tnl§ ve Almanya'ya gönılertlmh
bui Sarayın yukarı ve a~aıtı kısmında 
'I :nan parklnrdakt NemtUri ceıme
lııı t diğer kı)·metli tıeykeller de 6-

;1lftır. 
da eı:rıeııerı birinci Petro zamanın
~t atııınııı olan bilytik Peterhof sa. 

~ ~1 .Yağma edi ldıklen sonra yakıl -
~ 11.t tr· l.." ov' da mtız ... nln meşhur sa· 
~ dcrn °1.leksiyonu Almaııy ı'ya gön -

~
Is 17 lllıştir. Bunların lı,:inclc 16 ııcı 

ttı~ncı Ve 18 inci usırhrın en t anın
~ ;aatçi ustaları tarafından yapıl

# J\ OOQ katlar nllın saat de varılır. 
t1' ttıe/111 Yağmaya, aynı ı?eniı,likt,. he

~ ıı-ı~kt hc.rnen her tarııfta tcsıı.ılll{ celil. 

savaşa 

hazırlanıyor 
<Bası ı. :.ncı s.-ı> rnd.-ı > 

!talyanl.ara göre 
Roma, 22 a..a. - Slren"tk ~phesln

de Ieııa havn şnrt lnn iki tnnı.fm ke
şü wısurlıırımn faali-yetine engel oL 
muştur. 

BrlUı.n) n tın va kU\'VC'tlcrı tnrafın· 
dan 1'rablus Uzr>rlne ynrnlıın hücum 
netl!.'es ndekı hnsaı· mnhdut olmus
tur. Y<:'rlllcr ıırosmdn birkaç kişinin 
öldUlHi ve )arnlan<lı.ı:ı haber veril • 
mekte<Hr. 

Bombn uçaklnnmızııı dlin ı:t4..·c 
ynptıgı muvaffnkı)ctll bir hlı~um es· 
ııa<:ındn T~l'ı Val4"tta limanına taarruz 
edllmlştlr. 

Mihverciler yeni 
mevzilerine yerleştiler 

Berin, 22 a.a. - $lmnl .Afrika· 
ılnki vaziyet lıakkıııcla askeri kaynak
lardan şu tııfsilit verllmektedirı 

Mareşal Hommel tarahıııluıı ·son
te§rınin ılk gilııkrıııde başlana.ı 
cesurane hart·kete şımcll nilm.} et bul
ınus gözllyle bakılabıllr. Kemlı· 
sınıteıı n lzemece ve sayıca mlıte
ııd<lll defa yük k bulunnn bir dus
man ka..şısıııda ikı hartı kıı<\ar ınau
ci bir mucatlclcJe bulunaıı bir mıhver 
ıutasıaın sayesinde bu hareket cll.ii
manın gozlinden aaklunılmı~tır. 

Blıtüıı sa\·a§ kuılretını ulıluğu gıbı 
muhafaza eden alnıJ.U İtalyan 1.ırhlı 
ordusu, uıun zanıııııılanberı ltınaıı 
bir surette ve çuk deriıılığlııe hazır
lanan mevzilere şimdı yerleşnıış bulu 
ııııyor. Bu ordu;yoa tanklar ve en suıı 
tip toplardaıı takvıyeler de gö111krıl
mıştiı'. lngıllzlcr ~u son gtinlerık dC' 
Sırenaık yoll ırınıJıı. nııhver Jmvvel
lerinın ceıınhına nğır motörlil kıtrılar
dan mürekkep asil kuvvetlcrile hil
cum teRcblıUsüııde bulunmuşlar ve 
hiç olma::sa Homınel iıı ardcı kuvvet
lerini çevirmek ıstemışlerdi. Bu ln
giliz kuvvetlrrı bu mak ıila Ma
sus'un batısııııı k ıılar ilerılemişler 
sı de uzun vc gliç yllrUyUşten soııra 
susuz ve kayalık olan bu araziden gc. 
çerek Syrte'ye l:aılar ilerilemek 
ku~·vetiııi kenı'lilerindı bulamamış.. 
!ardır. Mihver hava kuvvetleri, teb
liğlerde de birknc kere bllıliril<liğl 
gibi gece ve gilndüz fasılasız hUcum_ 
!arıla bulunmak sııretile bu İngiliz 
kuvvetlerine insan ve malzcme!.'e çok 
ağ"ır kayıplıır verdlrmişlerdir. Bu 
kuvve!lerin çölde t .... ık ve araba ba
kımından uğradığı hissedilir kayıp. 
!ar haı eket kabiliyetlerine engel ol. 
muştur. Sağlam kalan arabal.arılan 
bir kısmının birçok ynralılan gerile
re nakletmek için kullanılmış olmaııı 
da buna sebep ~kil etmektedir. 

Mihver uçaklarının 
faaliyetleri 

İngilizlerin ana kuvvetleri Mo... 
sus'un batısında durduğu sıraıla 
:.ıontgomery de 7.ayıf blrkaı; 7. ı rlılı 
kı'şif kıtaslle sahile ve cenup batı. 
) a doğru ihtlvatla llerileyebilecektlr. 
Bu keşif kıtaları d'B mukavemeı göı -
dllkleri noktalarıla henıen çekilmek 
r.orund:ı k11lmışlarclır: 

İki salıll yolu boyunca ilrrlliyen 
hafıf iııgıliz kolu ıla pek ytlVl!f lıare
ket etmek suretile llerılemiş, bu ko. 
lun ilk önclileri çoktanberi tahliye 
edılnıl§ olan Blııgnzıye daha dUıı 
\'arabılmııılerdır. Tnlırıp c clılen yol
ları ve berlıııvıı edilmiş ı:olan köprU 
ve su yollarını taııılr için gönderi
len ingıllz lstilıklm taburları mih
ver ha\'a kuvvetlerinin dalml lıU
cumlıınna maruz bulunuyorlar. Mlh.. 
ver uçakları alı-aktan uçmak sure
tile yaptıkları lıUcumlarda ln}Uı he
nüz bitirilmiş olan muvakkat köprü
leri çok defa yeııiılerı ltı.hribe mu
vaffak olınU§lnrılır. Dı•rnc lstikame
tinrlcki yullarııa takviye mUnaka lele
riııe ve lngill:r. hava meydaıılarıııa 
karşı alman ve llnlyan bomba u'çak
larının gece gtlnı!Uz yaptıkları hll
etımlarıı ıla fasılnsız ılcvam ~ılil

nıekteılir. 

Almanya 
İspanya' dan 

üs istedi mi? 

Madrit'te haber yok 
M11drit, 2 a.ıı. - Reııter ajansı 
.\lütlefiklı.>rC' karşı lıarekO.tıa bu-· 

luıınıak Uzere Alıııanyıı.ya lisler veril. 
mrsl hukkınıia M. Hltler tarafınilan 
yapılaıı talebin general Frnnkoca 
rerldedllıliğini bildiren ayialar hak. 
kınıla Madrirl'in iyi malQmat alan 
mahfılleılne ademi nmlumat beynn 
edilmektc.clir. 

İçel kazalarında kurulan 
istihlak kooperat ifl eri 

Adana Uiususl> - lçeJ vHAyetlnln 
bUtün luı7.n.lanrula ve Mersln'ıle birer 
"'memurlar lstUıl6.k kooperatifi" ku -
rulnıuş vo bu koop<:'rııtlfle.r en nomınl 
!lyntlnrln mcmurlnra her WrlU IJıll· 
yn.ç nuıddelerl satı~tna haşlameytır. 
Memurlar bu vnılyPtlen cok menı -
ııundurlnr. 

l\ras cdır. VirıitF.a Poltava, Oılr.ssa, 
"etı rıodnr ve sair şrhlrler işgal kuv
~-~11rı!n haywnzca yaptıkları hu teşkilfıtı kar,ısını'la kalmaktadı r. 
lerın a ıle butlln kültlirel hazin,. • Tebliğ !1U satırlarla bitmektedir ı 
lttdı Rlıp götUrtılrlUAunO ıırörmll~ - Sovyel milletlerinin haıinelerine 
~rı~· :Fakııt alnıaıı hUkümetinin e l koymak l.'esaı elinde bulunmuş olan 
ili~ dan doğruya emriyle yapılmış bu cnn'lerirı ve şeflerinin ve~a suç 
~llıaıvk bundan iloleyı rf'smi ve sis- ortaklarının fenalıklarını sovyet 
)\lırı 1 bir mahiyet alan bUtiln bu hemşehrileri hiç bir zaman unumu -
'-)ırı ~8rı bu veeikamııo:ila ayrı ayn yacaklarilır. Sovyet halkınııı ln t lkam
S nıUmkUn değilıllr DUn' a ilk 1 cı el ceza saatinde oolıtn nerC'de 

ır ki devlet teRkllih mahiyeti- buhırn bulsun krnılılerine liyık o -
Ve aakerle,tirılmlf bir yatma lan cezayı verecekUr. 

Cenup cephesinde 1 Nalçikta ki hücumda 

Londra 'ya göre 
ruslar çok . sayıda 

c,enova ~ehri 

bir ikmal ve ıaşe 

limanı olarak 

karıı hücuma 

geçtiler 
< Ba11 ı. 1nd S33'1adıa ı 

!.'umla mevzilerinden geriye atılmış • 
lar ve blrcok subay ve asker kay • 
bctmlşlerdir. · 

R us taarruzunun hedefi 

kullanılamıyacak 
Amerikan askerleri karaya çıkıyorlar 

Stokholm, 22 n.n. - So\'yct başko
mutanlığı Uk kış taarruzuna cC'nup 
dof;u Cl'Phcs nde başloımışur. Çok bU· 
yük bir rnl.lcyasta hıızırlıınmış olnn bu 
Uınrruzun hcd<'ft, Stal:ngrnd'ı muhıı
sam içine almaktır. Almruı-rumi!II or· 
dusu lbu cephccfo MC'l.a tam b r clık· 
açı - zaviye! kaime _ \'azlyetlndcdlr 
ki bunun ufki dıl'ı Don n<'hrtnl Volga 
Uzcrlnd~ ve Stnlingrad'ın şimallndcld 
Dubo-..'.lm'yn kadar takFbctmc>Jtte ve 
d~ey - şııku'I - dıl'ı du Dubo\kıı'dnn 
Kolmuk ovalannda bulunan El stn'ya 
kadıır lnm!.'ktcdir. Bizznt ~t.D.llnJ.'rnt 
ŞO}ırl bu açuıın içlndc bulunnınktadır. 

Trablu~'tan gelen 

alman kıtaları 

Şimal Afrika'da 

Mihver uçaklc Lrı 

Loodra, 22 a.n. - 15 sonıeşrinde Ce
nova·)'3 yapılan ba'ıı akını esna ınJa alı· 
n.ın filmle oıı<la.n sonra çekilen fotoğraf. 
lan ıeıkik eden nıüıcha5snl:ıra göre hu 

tehir şinıdilik m'hver kuvvetlerinin l>ir 
ikmal ,.e i:ı,e limanı olın:ıktıuı çıkıııı,cır. 

Yakında halka da giı•ıcrilet·C'k olnn fi lm· 
dan anlaşıldığı na Güre Cenov.ı'da 12 yan· 
gın ı; ıkmı~ı r. Hunlann hi~ğu büyük 

mahalleleri ~tan haşa ~aran a lC'\·lerlc 
hakiki hirer arcı ,eidini almıştır. Filmde 
alevlerin am~ıııdan bombaların duşıuğü 

\e cahrihaıı genişlettiği İ}i<e 11orulın& • 
tcdir. 

TUNUS'A AKINLAR 
GİRDİ LER·YAPTI LAR 

Sovyetler bu cephenin en çok hU. 
cum'3 maruz iki noktasına karııı a) • 
nı zamanılıı. taarruza geçmişi< rdir. 
Don kavsincle Kamskaya ve Kacallno 
arasındıı - ki buralarda pek az alnımı 
askeri vardır_ ve Zar.a ile Krasno -
anneisk ve Kalmuk ovalarına rlof;'nı 
ruslar bu iki noktaıta alman hatla • 
rını yarmaya çalışarak bundn mu -
vaf!ak olurlarsa Stalingrarl'ın garp 
tarafında herhangi bir noktad-.ı birle
ferek kıskacı kapamıya çalı§acaklar. 
dır. A)•nı zamanda Stalingrad'm he
men etrafında bıılurroıı sovyd bırlık
lcri de ılilşıııanın bu şehre kar§ı kul
lanılıCJ kuv\•etleri orada tutmak ve 
bu suretle rus taarruzunun muvaf -
fakıyetine çalışmak üzere şehrin 
hem şimal ve hem ele cenuı.ı kesim -
leri-nıle hıicuıııa geçmiıılerılir. 
ıtusların bu pt.lnını dlln ıılmnn resmi 

Diğer bir ıakım focoW-aflar da birçok 
sc.katılıırdıı hınalrın hiç birinde dam kal· 
ıııadıi!ını ~isıemıcktedir. Bundan ~a 

huruk Ansalclo fııbrikalarının enku ) ı· 

,ğını hJ.line ı;t·lıliği de apa,ık görtilmck· 
cc<lir. 

Akdcni1. harekatı Oaşlıyalıbcri mütte
fikler Cenova'r:ı nlıı ha\11 akını yarmı~· 
Lırdır. Bıı akiıı lar ıoııu ıopu )ıtlnız iki 
hu('llk •anı ,r.mıti~ıiir. lngili1 kıı> ıııları 
topyckün ıı ııçnkıan iba!'('lfİr 

Akın sırasmda CeooVI linıanın<la bu· 
lunan ,\u~ı•tu5 'e Homa a<llıırındaki 

hü) ük )'Olru 'apurları has.-ını uğramış· 

ur. Roma vapuru uçak gemisi haline ı;e· 
tiri!ınckte idi. Bir~ depolar ıanıamiyle 
)ıınmı,cır. Rıhıım şirketinin merkezi ile 

tamir ha\'llzları ra ıamami> le haarbol • 
muş yahut ajiır hasara ıı~amışıır. 

RomR, 22,ıı ıı. - M. Virginio Ga)•da, 
"'Ciiornale d'fıalia" gaeııcı.inde )ıtzdığı 

hir ma~lcde İngiliz ha'a ku\'\l'tlerinin 
iıalyıın ~elıirlerini bombardıman eınickle 

ıng.iliz - amenlı:tln kuYveıler:inin ,Ş i mal 

Afrika'daki hattk~lerioi <k"Sıeklemek 

mak,adını güttüklerini U)~eımekte fatlaı 
asıl g.t}'elin iıalran milletinin ma~vj -
)11tını <ar.'frnlk olduğuııu da ~te· 
dir. 

Muharrir yamında ~le di)-or : 

Şunu uııutınamalıdır ki 5İ\'İI İW)'n11 
haJk.ı da muharipler kadar ~ ve azim 
kinlı,r. Kültür ~ederine yapılan a • 
kınlar itaı,.·m sarsı lmaz bir mücadcle 
ve mıukaYcmec azmi yaratmı~ır. 

{llıısı 1 lneı sa)'fn<l:ı> 

nus böl~esiııde muhını bir yol kovu. 
şagıuı ele ıı-ecirdıktcn soııro •ruııus -
dan elli kilometre nı<'snfeılı bulun ı 
alman m~-v7İletirıt hıırum ~tını.tir. liir 
alman te kılııııien 1 l t:ınk tahrıp r
dilmışıı 

Aımarııar müttefik h wa kuv\·cı

leriııin devamlı hüeumlsrıııa ra men 
akın halıncle takvıye gelırıyorhır. Kı
la ve lechızıntau nıurckkep bu tak. 
\'ıyelerın çıkanlmasıııılan oııcı ul. 
nıanlaı ı ezmek nıaksaılile mitti efık. 
ler tarafınılan cephe hattına alı•lace. 
le muaziam mıktnrlnrdn ktı\'VC'l \ c 
nıarı.enı" gönılerılmı lıı. 

Son 21 saat zarf111ıla batı Akdeııı ;ıı 
de Mılıver d ııİ7..ıltılaııııın fııalı)cl
lerl a._ıkça azalım tır. 

Amiral Cunıııghanı cunıarlesı gtı. 
nü aöYltdiği bir demeçte ıngiliz tle· 
nlz ve hava kuvvetlerinin alınan \ e 
ltacy an deniuıltılannn agır dnrbcl<'r 
İndırdiklerını hıldırmışıır. 8 • 2 ıqrındcıı 
15 ııoııleşrınc' kadar Akıleııızıle lııgı. 

lız bahrıyesi tnrafıııılan nlmanl ırııı 
23 silahlı gemısı tahrip ctlllmııtır 
Yine bu <lf'Vre mrfınıla babı ı) e tarıı 
f ınrlaıı 10 alnıan uçağı Jıasar ı uğra. 
tılnı ı ştır. 

Bir demiryolu Müttefik 
kontrolü altmda 

Rııbat, 22 a.a. - Fas radyosu1111n 
bugün. bildirdiğine göre Amerikan 
ve İngiliz kuvvetleri 'l'unus'uıı 270 
kilomcıre ka<laı- cenubunda ~ ha· 
bes'in ıimal-dosntsunıla bulunan <k ... 
mlryolunu kontrolleri altına alınıf -
lardır. Tunus'un 240 kilometre ce -
nup cloğUSuıııta Ft·rlana-Gafsa hat -
tından hareket eılen ml\ttdik kU\' -
vetler dotu istikametinde ilerlcmek-

7.AllWll gelince mihver devff,tlCJi 00 tedir. Bu kesimi işgal etmekte bulu • 
hürumlara, aynı muharebe u,-ulleriyie mu- nan mihver kuvvetleri şimale doğru 

ilerlemek üzere emir alnııııa benzi -
kabele cıdecdde.rdir. 8u ıuullcri ilk de • yorlar. MUttefikler, Tunus'un 130 
ra kullanan l ngi!ıcre o~ı }\in bun • kilometr ... cenup ve cenup ıloğustm
dan doğacak nıesuli)-et de ona aiıtir. ıla Kalrouan ile Sus arasında iı tlbat 

Vurguncular ... 

bir perdelik 

k üçük revü 

( M illl K orunma Kanununılıa 
tadiller yııpıl acak-Gazelcler J 

-( BİRİNCİ TABLO )-

V urguncu v e karısı , ııonradc.rı 
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' 
ı;ör me, yaygaı ncı oir zevkle do • 
fcıımiş salonlarıııcla oturuyorlar. ' ' 
J:{arısı heyecıınlı heyecanlı gaze - Nı--t--r--t

1 , 
tey i okuyor : 

- Ytızderı bine, lıe11 yUzılen be§ 
bine, on bindeıı yüz lıine kaılıı.r ... 

Sun günlerde beıızl hafifçe l!(ll. 
muş, gözleri çukura kar,;mı11 olan 
vurguncu, kara kara du§Unürken 
kulak kabartır : 

- Ne o hanım! fiyat yükseli§i 
fılin nu ? 

- Nerede o g\kıl er T vurguncu . 
laı·a veı i!C"cek cezaları okuyorum. 
B ık•ann hapis cezalarına: 6 ay. 
dan 10 sene kadar ..... 

- \'aaaa!. .. (başını önüne t•ge - . 
rek tekrar kara kara dllşUnmlye 
ıl alar. Biraz sonra mırıldanı r :) 
Bize sahiden ''ekmek" kalmadı ar. 
tık .•. 

(Vurınıncıı ve kansı, k oro ~ 
mli:r.ikle beraber:) 

Kiıruıecleıı eımem oikayet 
ağlarım ben halime, 

Titrerim mücrim gibi baktıkça 
istikbalime !.. 

-( İKİNCİ TA BLO )-

Aynı dekor. İçeriye ko0a ko~a. 
nırguncunuıı sonradan görme genç 
kızı girer. •·ı.ıanra!" diyerek a n -
nesini "Papa!" diyerek babasını 
öptUkten sonra: babasına Sokulup 
şımarık bir aeslc söze batlar ı 

- Babacığıml kalı n tabanlı is
karpinlerle manttı.r iskarpinler ya
sak c<lilıyornuıı. Ne olur bana 
lıunlardan bir kaç çift a lsana ! 

- ( Ofke ile) Daha geçen gUn 
arkada§larına böbllrlene böbUrle. 
ne tam 25 ı;ift isk&rpiııiıı olduğu · 
mı söyliycıı sen değil miyili ıı P 

- Evet babacığım ama, onlar 
eskidi. 

- (Köpürerek> N ereleri c-ski
di? N e zaman zengi n olıluğlı -
muz malüm: hepsini llstllale bi -
rer hafta bile giymedin 1 

- D emek almıyacak8ın ! 
- Tabii almıyacağım ! 
(V urguncu terıı bir tavurhl &1'

kaeını dönerken kızı da allar. O 
s ırada, kahkahalarla g{llea bir 
saksafonun sesiyle birlik te. ko
ro rluyu lur.) 

Barıt olıruıı ah alıvere)'lm... 
Vurpııcunua kısa (lupluranık) ı 

11 

Yeni bulmacamız 
Soldan sata: ı: BaşUJn L tl:'ıvetı1ylc 

ımmetıl bir nevi tahttı, lelt-.ml'tl bir 
nevi kumM. 2: Btr C'lnl! llzOnı, bıuıan . 

3: Ters! bir ıt'!i7. rengi, suda hnllolıtu. 4: 
Blr tehrdTl tcm~llt'.ııc ve lnt.tzn.mma 
baltan dnire. !): T\.'"'2 bir er.kek ismi 
G: ııane. Wr GON OOa.u. 7: ruı- mnlın 

cin ı 8; Bir muhatıere vasıtruı)j h>. 9: 
MUEU<J AlclJerlntn düzeni, kap. 10: An
ne kardeet. ceride. 11: 11&"1. AUaJı. 

Yukardruı ll31ll!:ı: 1: Bir taşıt, bir 
ootmf:ı.ıt tabiri. 2: Sur, Slblrya'da 

ııöl. 3: Dllnıın kuruldu lwrulıılı, 

bir 
!nce 

d~ !>lrblrtnl CQkme tınsı;aııı. 5: 1 lntQk.ın ı 

ammıık ıctn mahkemeye mUı'll<'.aat ·~ 
(lkt kelime). 6: Tersi bir nota, ayıu 

ll("l!S(:ı: harr tld defi\ )'llnyıınn 7: Tcnıl 

hııliını. 8: .Bolltıl"u. 9: ls;•an eden, ha-
tınıa tut.ularak Jdtabn bıı'kmııdnn sfiy
Jeıı«ı te)'. 10 Bir kndm 1sınS, ka.kııı. ll: 
13t!Y<lc.ıek, bahane. 

E velk i bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
Soldrul sıığa: ı: Kovan, bud:ı.k. 2; lld· 

Uk. yalı. 3: Sudruı. ıı n. 4: Aman. d<ı.>nk 
5: raJ (lar), tıcU\, nıı 6; a~IAde 7: AZ. 
erik, bağ 8: Alaı:ık leva, 9: Ala. kalikan 
10: Kecl, kolera. 11: Anruıe, h~rck. 

Yuknrdıı.n ııeaıtı: 1 : K-lsamn, aka. 2: 
Qlkmna, 7'.aten. 3: Vldalfı, ilalcn 4: A· 

bee ı.ell, tn. ~: (E) ntn. tıemt. 6: 
tk. 7: Ta.lak. lrntı. 8: Uy, )'Od, !ille. 
Dftna, ebeler. JO: Al!'ıkn, t1.Yftr(', 11: 

salmak. . ı 

BarııJa dek bekliyemem ben 
bay babn ... 

-< 0 ÇUNC0 T ABLO )-

<Bası ı. 1nd ı;nytııda) 

V<' Bou~l<''de bin-ok d{lşmon tayynre
sı ltı arından .-.a.: eclilm('kt•· bulu -
nan tıu ~ nrc r.ı .. ~"dı:ınlnnna J.ücum 
~ lrm 'c-rdlr. 
aı~ ıılmnn d<"nlz:ıltısı blr tnyynre 

genııs llr kruvıı,.örlerfn hl • ""İ 
nltıııda ııPyre<1cn zırtıhyn Oç ıbet 
knydı>ylcm lir. Avnı denlznltı bir 11'· 
n..-: kalıt lnl' mr> up iki tk'arct Hı· 
puru llC' hlr torp 1o muhnblnl de tor
Pllll'rnlst i r. 

l talyan uçaklarının 
akrnrarr sôzcülcı1 Uıralın<lnn meydnnn wrul • 

must.ur. Bu sıJzMUcr l'\lS t:ıarruzunun 
Homn 22 11.n - St<-fnnı njnnı;ının ııbnan baskomut.ıınlıQ:ı ıcın bir sürıırtz 

b lôirıJlfıiıw aıır<'. ttalyan sn\ ıış tny. olm:ı.dıQ:ını ve alman h:l\'a ku\•,.ctıcrt -
:!> arelcı l rt\ tny~ arel\'rlnin hımııyesın· nln uzun zamand:ı.nbcrl nıslnnn htınal 
~<' olarak diln öı'tlc-Jl.'n sonra Bonn 1 ok 1 rd ıı&k r toı;>ladıkl:ınru tı.ıbcr 
lııno.ııı k kr. 01:ertne ınfılak ve i n 111 a 11 e 

1 >nngııı bomb::ıları ııtmı~lardır. Itnl- 'cnncklc bcrob<'r, nıtno.n hn,·a kuvve· 
~ nn savas ~ak.arındaıı m0rl'kkcı ı rlnlfı >aı>tıkllln şiddetli ve daJ:ml ta· 
dl '<'r h:ıvn t<- kıll<'rl de Phll PPl"Yll nrruzlarl:ı bu noktnkınl:ı ~na pek 
lc'e hilcum e~ l<"m!.ştlr Llm:ın l<"!M· nf:ır 7.aytat veroını klctlnl sö):l~lcr
lerlnde çok biıyilk yıı:n:gınlar çıkl!s1ı dlr 
gör(llnı ı tilr. ltnlynn torpido ucnkla- ııcr hııldc muhııkknk olan btr $cy 

n b rh rı ndımdıın lrll'n tlalgalnr vardır ki 0 d.'I s:ıvasın bU)1ll< bir ş ddct· 
hnl ·ndr> ayrıcn Phıl PP<""i1lı> 'lmllnm· 
<I ki gem ·C'rC' hücum ,, 1~tır 7.000 ıe dı>\am l'tm kite olmn.'Udır. Berin 
ınnJl ıtoluk bir gemiye 2 torpil isn· nıalnnn • mdbe knd.ır müsoct hlc bir 
bN c-tnıl tir. ıı~tlre cld edcml'<l:.kl<>r nl ldd n etme+:· 

Bir ıtaı)nn denızaltıs• Phll'PPt'\'11. tc<tır. Mıımntııı knll b r h!IJcü:ıı vermek 
I<> sımnlinrlı> kuvvc-tl 'b - 'lo!mave nl- ıctn vnkll tıcnUz pek C'ı1ccnd.:r Ve rus 
tında· s(")TC'd!'n bl:- dPni7 kafilesine taarruzu de en ı;1ddclll .s:ı.nııısını henUz 
meıısıııı biiyiık bir l?("mlyJ hatırmışur. bulmamıştır. 

lemin eylcmişlerılir 

Almanlar 'J'rablus'tan 
Tunus'a geçtiler 

Lonclra, 22 a.a. J1·as radyosu bu-
gUn aşağııl ıki !ransu L-ebllğınl ncı -
ı etmlotlr : 

Trablu garp'ten gt-len alman müf. 
reı:eleri Tunus hududunu geçmişler· 
dir. Düşman Gafsa ve Kairouan ia
tikametinıle hudutlarımıza nUfuz et
miştir. Fransız kıtalan Tunus'iakl 
batı cephesinde yapılnn mevzii hU -
cumu püskUrtmü17lerdir. DU§man 4 
ttınk kayb<'tml!!llr. Biri subay olmalt 
üzere chışmandan harp esirleri alın
mııtır. 

hümıctle öplUkten sonra hemen 
söze başlar : 

- Babacıl:'ım ! pC"ckm<'Z,. inclr, 
Uziim fiyatlnn ı::'lllibıı yllkselecek
mi11 Bunlardan biraz istif etsek 1 

- İstif ettlktt ama hepsini sat
tım. biliyorsun. 

Bilmiyordum, Ne diye ııat -
tınız ? 

- Va.rlık vergisini ödemek i -
çin .... 

- İyi ama, ya bunlar pahala -
lıışırsn ? 

- Ntısı l pahalılaşır~ Brnlm Jl
bl ılalıa bir çok "t\lcror" lar elle· 
rincleki etnklıın piyasaya·-

- I"<ıkat şey ..• Ya fiyatlar ar -
hırsa (y;ınıııılaki esmer kadını gös
tererek) ben bunu ne ile beele -
rim ! 

( Vurguncu omuzlannı kaMı -
rıp "lıana ne?" der gibi 'bir ıağa, 
bir sola dolaşırken koro aynı a • 
l ayı!ı sesle başlar:) 

Ben esmeri fıstık ile, 
ben esml'ri badem ile. 

Ben esmeri kuş südıyle , 
beslenm ! 

(Vurguncunun oğlu. karısını 
süzrrek avaz avaz bağırır:) 

Yanılım hey e c e ey (ilh .) 
Vnll!\h yandım esmerim 1 

(DÖRDtlNCU TABLO) 

Sslıne bir hapishane k~unu 
gUsterir. lçerdc vurı;:tıncular, ıs -
tifı:llcr ve fırsatçılar oturmuşlar, 
kara kara dUşUnUyorlar. O sıra~a 
haplshanl' mtlclurll ile ~ gar~ı • 
yan içeriye girerler ve !bırcr bı 
rer hepıılııe ııorarlar ı 

- Sen nesin ? 
- Vurguncu! 
- Seu nesln ! 

- ist lfçi (llh .. ) 
Sıra 6t~llett b«'nzemtyen çe. 

Hnuılz. sakalları uzam'f birisine 
gelir ı 

- Sen nesin ? 
- Yankesici ! 
MilılUr garıliynna emreder ı 
- Çabuk ! bu adamı başka bir 

ıwvucıa gönıler. Bunların yanında 
alılliltı bo7.tılımtsın! 

l\f'lıtt\r, bnş gardl•an ve yanke
Bil'I kapıya rto~ıhırlarkm bir 
mnlıkOm eorıır : 

- Sigara içebilir m tyla • 
- Hay hayl istcra~nız tarltı bl-

lr söyliveb!lirtılıılz. 
- Öyl" ise ısarkı eöynyelim. 

ıı:ı.l(:st• bir, iki, tlç ..• 
<Ve hep bir ajtlziları lmflarlar) : 
nana noldu ita ben !bilemem ! 
P.cıkl hafüni hiç göreme m ! 
(Ş~rkı ahla r, oflar ve hıç'ktm-

hır araııınıla d('vam ederke11 perde 
ağır agv Üt«.) 

Almanlar ne yapacaklar ? 
AlznD.n Uaşkomutunlılıl ~ JhtlııuıL!e 

Nı.niıluŞDakındır: 

Bırlnclsl ceı>tıcY1 kcıı(U an:uau ile 
kısalLar..ık kuı;veU\.>rlni ırcıi) e nJınak. 

lldnclal bw:ilnC kad:lr ele ıreç1nlnı!4 

otan ~ .ne ,PG!MıaUln oıluı'M olılun 
mutıataza otmcK, 

U\.1inclisU bu &ene de ~ ecndd 
şJstooli tatbik cdcrdc V(l b};r taJcln DOk.. 
taımu ~ ~tehanik br mü· 
d:l.tAn vüoude ~utimıdt. Du llOll slBteD 

"mMn!ııa ndacıJtlan ve l.dil>llcr.. bıinı 
vcrilmcıktcdtr. 

ı-~ccr alman k.ıurnandanlı~ ııuıe 1>u 
oon si8tcrnı kabu.l 1.-dccek ot.uma he: 
&e)'\lcn üncıe cluln olan bir ~-ı t.ı.'

miıın etmesi gcrddr. O da muııteıncl 
ı;::edıiklcrl knı>amak ve karsı tnamızıar 
yapn.bllm<•k üzere clJc cok büYUk ihtb'o.t 
kuvv.'1.lcn but-undu~ur. zaten ıı.ynı 
~ Jk1ncl ihllmo.l len de vardır. ,Filh:ı· 
ldka iwıııır daha ılm<lldcn cenup re;ı. 

he&inln l>U.tün kCslmlcrinde tnı:ırruza 
bailaıım olduklan lı;in orada· buluruın 
WWn alman kuwetlcrtn!n ı:crl ccldl • 
mun~ı ve bU surnt.ıe elde cdllm1ş oln.n 
amzlrıln tmn kuvvetle m~faa oıurı • 
mıısı lıca.bctmcktrolr. 

Ha lbuid ııon =da )"Clli bazı cc:ı>
hder acıım11tır. Bunlar. Tunus'ta, mil· 
ctaıau:ı JAzımı:clt--.n büt<m troıu;ız sa -
hfllcı1ne ve hııt.tA bUW-n Akdeniz bO • 
yunca ol:ın CCJ)hclcnlir Duna =z:ı.-nn 

almnn bMkomutantııtının b!rtncı ltıtl· 
mali tercih ederek ıruvvcUcrtnı geri 
eol<mcsl en mu,•afık b1r tcdıbtr ıı1bl ak· 
ıa e"t'lrndkte ıso de bU suretle yapıl~k 
replıe d:ırattılmrun ~in ilk eıırt Mozdok 
kostmtnln tc<l:ıs:ı ol:ıeııktır. nu k<s'.m 
atman coııhcıMm en lıcrl ırıun. n<ılct.-ısı· 
dır. HU laıde.r btb'(lik "1cdakArlıklarla el
de edlmlt ve alıınnnlann pek zlyndc ar
zu rrt.tı:ı<Icrl Croısnl mmu:ıkasına kendlle
mıı bu dcrore r.ı~ıs ol:ın bu ke· 
9fmddrl nrıızlrmtn tC1'1kl l!M.' atmanbr ı~ 
ctn tUfJhcsl% pek ııa olacaktır. 

Stalingrat'ta da 
iki koldan kar~ı 

Almanlar 13 bin esir, 
14 bin de ölü verdiler 

Kala~ geri ahndı 
Mo4cova. 2~ LL - Sovyeı Haberler 

dairesinin tebH!i: Stal.ingrat kapılannda 
bulunan kıcalanmız son birkaç gUnden • 
beri ~" alman kıtabnoa bqı tMırru• 
za gC!,n!İ4 lerdi:r. ileri t.rcket, biri şdı -
rirı ~. dijC'ri şimal halısından 
olmak üzere iki istibnıctee ba.ş.lamışuc. 
Şimal !ı.t ıda Serafimowç bölgesinde Jr.ş 
111aoH1 müdafaa hMtı 30 kilometrelik bir 
cerihcdc. Stalingnıc'Ml cenubunda ise 25 
ldlomemolilc bir ccrıhedc yanlmıttır. Kı· 
talanmız üç gün ,üren şiddecli mtiıare • 
belerden sonra d\iııınanın rnUkawmccini 
kN'&111k 65 - 80 lıüomette laıdar mlıe • 
mitlerdir. 

ıc...lıanam ... 

taıll .ve malzeme 
e e geçti. 
-( Başı l in<"! sayfada )

mt'nlmtz ayrıca 36 SO'\'Yel t.ınkına 
~-'lrıbet.m~r. 

Almroı \·e rumcn hıwa kuvvetleri 
birb rınl :ı<cwalıyan dalgalar hn:lınde 
uçuıslar yaparak 'du mnna yüksLk ka
yıplar verdırrllilikr ve duşmnn. tank.. 
lnrırun p "ades nın \'(' motörlü ko a
rııun ve çıkarına rranevraıarının ha
rok<'l ffi{"l."Zilcrlnc hilcum et.mtş crdır. 

Stalln •rat'ta lıUcum unsurlanmı
mızın tcşobbU lerl ncticcsı.nclc- kuv
\'ctlc tnhk n C'c!Jnuş Uslcr ele g('Çi
rllm t r. 

Voronej ya.kınında kuvvetli bir 
dil man hilcı.m mUfrC'zesl yokC'clllm~
Ur. llnırn ::ölUniln cenuıı clo•:usunda 
d{lşnınııın mC'\'Zl! hilcumlnn şlcldct.U 
muharobclt rdcn sonra :ı.kıımc>tı.> uf; -
rauımıştır. 

Neva nc--hrlnl gC'CJllck Uzere yaPl • 
lıın dUş:ınıın teışcl.ıbü lerl ntmıı.n top. 
çusunun toplu at('Ş alunda' ı:>rirnlstlr. 

Pike bombn uçnklnrımız MurmnnSk 
hattına ka1111 hücumlarına dcvrun €t
m.şt.lr. 

Havaiar düzelince 
faaliyet arttı 

BC'rlin. 22 n.n. - Ask<'rl bir kay
naktan bile! nld l';in!.' ı;orc ha-..;aların 
dUzclmC'SI üzerine C<'Ph<'n n muhtellf 
kes mlt'rL:ndekt har ketlerd ~t>r.I bil' 
fnnl l} t:'l ı;ôrU~mll tnr. Bilhassa yuka
n Terek böt~oondC' Sıwyl"llı:>r dOn 
b!ıYük b r fanllyM gösterm şlerdlr. 
Birçok Y<'rlcrd<' düşman, 1.ll'nk kuv
vl'tl<'ri hım.a~"<!S1ttda müteaddit hQ
<'uınlardn bulunmuştur. Fnknt bıı 
hUcumlaT SOV) (•tlcrc ot:ır kayıplııa-a 
mn1olmuştur. 

SUıl!ngrcıd'ın ~mnl bnt1S1ndıı ve 
Don nt'hr n!n bııtı kıyısında s~rnfi • 
mo\l.ç )nkın'arındn nı lnr son gün • 
IC'rdc toplnrlıklan blrwk plynde tO • 
m~I Vf' h nknc tank 1u O~'I ifo hOC'U.. 
ma ı:C'<"CrC'ik &'dd!'lll muhareb<'lcr Ve?'o 
mlşll'rclir. Fn nt n1mnn·nıffi<'n kıt ~a
n blltfin ceph(' boyunca m('l,'Zl!C'rlnde 
tutunma ·a mu\•affak olmu lardır. 

Bundan b:ıŞka, SOVYC'tlm' Stalin
crnd'ın C<'TI\lfl k~ mirde de hllcııma 
r:eocrnlsl<'rd!r. Bu lld hOcumun hroen 
stal ımrad'ı CX'IDbM'den .kurtarmnktı. 
Fıı.k t ru lnr bu t hl>O 'c-rl.ndc mu. 
v:ıfCl\k ol "Tlanu tar ve 2S t.ruık kay
bc<tmlşlrrd.:r. 

A rnlrnn"n hnt:<-ındakı ıst<"P ara7.l
dc de t.D.arnız c<l('ll sovy<"tl<>r nOıaoret 
bu harekt'tl dt' b.'l.~rnmaınııŞ!at'dır. 

Ruslar Nc'll:ı nC>hrl!!Ü geçmcfe te- • 
sobbOs mm\slCl'S<.' ~ b\ı hıı.rekeıt tıçb\ 
kulland1kla.."'1 kayık'la:nn ()Oğu t.alırl
bcdilmiştlr •. 

Agedabya ya~mlar1nda 

alınanlarla 

yeniden 
temas edildi 

(D:ıel 1. tnd ~) 

Dingazi'de evvelce alınanlar tara • 
!ıudan esir cdılen bir Jniktar a.ıııke • 
rlmızl kurtardık. 

Ağır bomba uçaklanmu Trahlııa'. 
tn tıcnrct vapurlarına Ye limao • 

ııislenne hUcum f'tmlŞtir. Bu h4l • 
cum ~srr.:ı.sında nhtımlara ve depo • 
larn tam ıs:ıbetlrr kaydedilmiııtır. :S. 
ralarda infiUUdar olmuş ve YaDKUı -
lar çıkını tır. Llmn11<la bir gemini• 
alevler içinde bulunduğu ve yan • 
mnkta olduğu ı;:örülml.lştilr. Fena ha. 
va u:ırtları SlrrnayJm'd3ki hava ha • 
rel<i\tına yenirlen engcl olmuştur. 

DUn gece orta bOmba uçaldanm• 
Bizerte'cle tayyare meydanına ve kJL 
talara hUrıım ederek, tamır atölye • 
lerinl hangarlan ve kışlalun yak • 
m13lardır. Tunus açıklarında Hd .._ 
mon uı;al;ı clUşUrillmüş ve bir kaflll
koyma gemisi hasara uğrablmJ!'tır. 

Uçaklarunızın hepsi tisi.erine doe. 
mUştUr. 

Yeni Gine'deki 
askeri durum 

Melboumc, 22 a.a. - A''llmuırlya • 
amerikan mutııcliı J..-uV\etleıinın japoa 
mevzii.erine nufuz edcrc4' Gopuıa'yı upo 
teuiklcri bildirilmckıcd·r. Muıtefik k.
vcdcri imdi Buna, Gona ,.c Sanar..,do 
çevrcltti üzerine yürümc'ktcdir. Gona'dıa 
Ct'tt.')'3tl eden sa'ıı~lan.ia avuınıralyalıw 
bu nımkıi müdafaa e<lcn j;ıpı'.ın kıcalarua 
oldukça ağır kııyıpl:ır venli.nnı)lenlir. 

Resmi ô;~ru sahil açıklarında ,ıoıaş. 
düşman <k-ni1 lcııwctlerinin durt corptdo 
muhribindc-n ibaret bulunduL'WJU bildY.. 
mi~tir . 

nUf)'Ol\I i~}OllU ile Alı,-onc.ro\' şdari "9 

garı da uı.ptcdilmışı.İr. Hu ı;urctle Doa 
.nehrinin duiu kı> ı ında duşman kuwet
lcrinin ikmal ve iaşe i~lcrini 1\-'l'llİn edeo 
iki demil')'O!u lcc 1lmiştir. 

Kıtalatımrım si.eri h:lrdccti nctİCC5İn
de du)m:ının G pı)adc tumcni ilt· bir ~ 
tümeni ı.ımami)1e bo1guna uğr.uılmlf" 

ur. 
Düşmanın ,cdi J>İ>°3dc tümeni ile ld 

tank ve 2 moıörlu ıwncnınc ağır kaylp • 
!ar \crdiıilnı4ur. 

Üç gün dcı; anı oocn mutıattbekırdııs 
ı ~.000 c:Sr ve 30 cop alınnıı şur. Buılılııa 
~ bi~ havan toru ile pekı;ok cü • 
fek, kam)'on, mUhirnmaı ve )iyl-cc$ de ell 
gC(,-irilmisıir. Ganimetlcnn s:ıyılması d9o 
\'3m t'<ii)or. I>ü~n muharebe mC)da • 
mnda 14.000 9\lhııy ~e er ölu vemWrir. 

Kıularımıza General Romanenıko ku
manda et11l<'ktcdir. Gcncn&I Kalbukin • 
General T~v ve Gft--ı BtılKw -
lwdıeler es ne + b~ ~ • • 
ınişlerdk. 
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Dünkü at yarışlarında trübünlere bir bakış 

Dünkü at yarışlarında 

Anafor olar kosusunu 
.:> 

Bay Ahmet A man'm 
Hasbası kazandı 

(D:ııı 1 lnd llll)'fndaJ ! sonra da Polat ı:cıi knldı. Dört )'ÜZ met
re !dl. Koşu dört halis kan nrıısıruta re kadar )'aptıklnn bol:UŞmadan B. Ah· 
yapı.ldı. B. Ahmet At.mana alt Kanı.ol· met Atman'ın HUba ismindeki tayı 
ber ahır n~ı GQncaya )nrdun et • kuvveti. mklbl lz'l yarım l>OY ara ile 
mck ı:aycst.yle k<>&ll)U ondc ı:otllrdU. mağJQp etmcıl:e muvııtrn.k olarak ou 
Demet ve Davıı.Jacin> kcru:lls!nl yakın a· mühim koşuyu kazandı. n. Cnhlt Apa
ra 1le t.ıı.klbedlYOl'lardt. <.l<>ncıı en ı:ert- :yık'ın lz'ı lktnct B. l'"ethl Slnumroıı:ıu • 
00 ldl. Vll'aJa kad:ır bU vaz~t bozul • nun Polat'ı üçüncü oldu Zrunan 1,15 
ıruıdı. Yalnız allann aralarındaki m'-"- tlaldlca ldl. Müşterek bahis ı:nnyan 510 

aafclcr daraldı. VlrııJ<la toplandılar. plase sırnst.yle 140, 185 ve 150 kuru'J 

Falcat düzlükte Davalactro ôndc tdL verdi. 

Gonca mutat hücumunu yaptı Jsc de Be~inci koşu 
kendl61ndcn scıcız kilo noksan 1.a4l)"lln Satış koşusu ldl. Dört ve ıt:ıha Y\J• 

bu ı:i!Zel t.nya an<.'ak üç tıoy kadar yak· ıcan )'alf\D. ve bu koşuya ıcellnclye kadar 
laşa.blldi. Oavnlaclro bll'lncl Gonca lktn· kazançlan ycktlnu 500 lirayı ı:ecmlycn 

1 ct .Kanıbüber üçüncü oldular. Zıım.'ln sat kan arap at ve kısroklıılra mah • 

8,15 dak'Jca 1dl. MIIDerck bahis ıııuıyan sustu. tkrnmlycsl 180 ıtra mcs:ırest 
205 plA.se ısıra.siyle 100 er kurut verdi. 2200 metre idi KO$UY\l B. Nnlm Göker'· 

Dördüncü koşu : l:n Yıbnaz ismindeki atı b1T bll.I ıı.rn ile 
Ano.tartalar koşusu idi. tlc1 Y3.$lı yer- kazıın.nınlı:n muvattnk oldu. Alok Bctn· 

11 &af kan ını:ll1z crl\clt ve diş1 tıı)·lanı ct Fidan üçüne{l oldu. Zaman 2,47 da· 

m:ı.hsusutu. lkr:ınUycsl 2000 ı:rn m<'S3· kika idi. l\tllstcrek ırnnyıın 150 kunıs 
tesl 1.250 metre idi Kcmı on tay nm - veni!. 
ınnda yapıldı. Ve h:ıkllmtcn çok gQzel lklncl Uc dördUncü kOfUlnr arasın· 

odu. Vakıa koıu duz p1stte yapıldı~ı Clakl çitte b:ıhtı; c CC)'lfıntclc • Hnsba 
tein pek o kadnl' b1 etırUlcmf)'tır l~e kombtnczonu 12,f,() ku~ gcUm'. 
de k0$U toplu tıaaladı Biraz sonra Po
lat, lz Hasbn nmldılar btr milddct Hikmet Y AZICIOGLU 

Dün yapılan lik 
maçlarında 

Harbiye Süvari okulu 
Gücünü 6 """7 O yendi 

] 

t 

(Başı ı ind sayfada) 

Jcazanmnslyle sona crdl Hakemin i· 
daresi güzcldL 

H.O. A. G. - S. A. G. 
ı lldnol maç uzun bir zamanı1nnbc
fn sahada görcmodif;lmiz Ankara ve 
rTürklyc blr.tnoısl g~ Hıırv Okulu 
1i!e yeni t<.'Gekkill odcn SUvarl Alayı 
tcacu arosında oynanclı. Her iki tn
eıam t.aroftınfarının sUrt'kll aikışlan 
narasında &:thnya ~yle çıktılnr: 
e 
h Hıırpokulu: Sertn~ - Hacı Mehmet, 
hNndl - Sillcymn.n, CclAI, Fikret - Se
stik, Sükril, Emin, Necml. Tncl. 

~ Slh·arl Alı:ı.y:ı: Mehmot - Muzaffer, 
]<Nusret _ Bnhııntun, Vecdl, Ferda -
tJ3alfi.hatt1n, Fethi, Mustafa. A\•n1, Ri
glat. 
d Harp Okulu TUr~e blrtnclsl Cl • 
e-Kan takımdan yalnız Nndl'y\ takıma 
sıainllŞ. Diğer oywıcul.ar m<"Zun olduk· 
rrtan ıcı.n ycrlcruı.I yem ve gene clc
bnlanlar atmış. 

st Oyuna llarp Okulu basladı. Hk nn· 
r~ar ka,rşılıklı hUcumlarla mutt.-vazın 

.,. •..............................• ':. 

E KÜÇÜK Dl$ HABERLER ~ 
• r 
~ •....••....•...........••....•.• 

Kot>Cnhag, 22 a.a. - Sıhhi vv_iyc;ti· 
oin iyil~i üzerine Kıral Clırist1211 
hastaneden ı;ıkmışur. 

F.pem:ıy, 22 a.a. - Bir nıağar.ı<~a ça
hsınakta olan ~!er ıarih Önı..'CSiıı<kn 
kalma bir mağanı onara çtlc:ann~l:mlır. 
ı\rkcoloğ AbllC<i Fıwret bunıda müıe~d
dıt iSkelctlcr ve lsa'dan 3(1 ıı~ır oll('es:ınc 
ait muhtelif nooloik ilctlcr bulm~rur. 

Madriı 22 a.a. - Efe aj;ınsuıın bil • 
dirdiğinc ;c.re, amcrikıın hl'-umcti ö~e 
bakır madenlerinde ı;alışmak sanı ıle 
ıo.000 meksikalının Amcrikn'ya göç ey • 
lcrncsine muvafakat C'lnıİ~ıir. 

~ladrit, 22 a.a. - Efe ajansının Sili 
dö Santİ)'llgo'Jan bildirdij;-ine göre hü • 
künı ~ÜrL'JI hü) iık kuraklık <iolııyl\i)'IC' 
Sili'nin hütün buğday nıalı~ulünün mah • 
volmasıııdan korkulınakı;u!ır. 

İstanbul'da dün 
yapılan maçlarda 

Beşi ktaşl dar 
Fenerbahçe'yi 

2- l yendiler 
lstanbul, 22 a.11. - Ruıbiln Şeref Sta· 

dmda yaıııtnn mnclıırda Takı;lm - Dn· 
vut&>ıuıa'yı 3-1 ycr.mlsUT. Bundan snn· 
rn yapılan Beykoz • Vefa maçını IJcY· 
koz.'ular 4·1 kazanmışlardır. 

Fener stadında ilk maç Ka&ırnt>a&a· 
Sülcymanl;yc nrns.ında yapıl:muı '\'C 3·3 
bcnı.bcrUkle bltmıştir. 

tkincl maç Galatasaray • lsıanbul • 
&Por arasında olmuı;tur. llk devreyi 3-1 
blUrcn GalnULıiaraylıllı.r, üclrıct devrede 
tamıı.m en lıak1m bir oıyun çı.lctLrıırak 5 
ı:ol daha :yaptılar ve maçı 8-1 ~lhl bü· 
yük bil' tarkln kazandılar. 

Sıra bUyük maça ı;:clmlstt. Muııwcn 

ııaatı.c takımlar halkın stirekll alkıştan 
arasında Bahaya çıktılar ve &0Ylc 
aı.tıla.r: 

Fenerbah('e: C:l'ıat - Muamm~. Mu. 
rat - Omc.r, Ali Rıza, f.)ıa.t • F krCt, :-."a· 
et, Melih, B. FOtret. Rcb1t. 

Beslkı.n.; M. Atı - Hristo, FC!YZi • 
Cact. ömer, HllscYln • Snlm, HiıJda. lb· 
rnhmı. Şcrct, Ş!ikT(l. 

l\taçı sam1 AçıkÖJK'Y t.ıtarc ediyor : 

Oyuna Fenerliler lxı.ltndıtar. llk da· 
kikalarda Ft.'!lel'ltlertn muntazam pııs-

la.rln mUessir bir hücum &lstlllll1 takt -
ooLUklcrt ı:örüliil'<>r. Ostllııte :yaptıklnn 
bil' .kac hUcumu ncstktaı m<ıclafııası 

ı..1lclü1dc kanıtladı. Fakat 7 tnd dakt -
kacla küct1k Flkrct'ln bil' kornerml ya· 
kalıyıuı B Fikret falsolu bir vunıslıı ırü· 
zcJ b.lr gol cıkan:lı. 

Beşiktaş'm beraberlik 
ve galibiyet golleri 

Uu golden aon.ra Bcştkt.ıuılılnr canlan
dılar ve ııcr1 blr h ucuın la J."cnert>ahcc 
kalcstne inerek 9 u=u <taldkada Şe • 

rct'tn mükcmmcl bl" vole &(it,ylc bcrn • 

bcrUk golUnU çıknrdllar. 

Oyun iki dakika zartındlı cık.an ı;:ol· 
!erden sonra m!itevazln bir rercyana &il. 

rüklenm111 ve llk 10 daktkdnkl &Urıı.Unl 
ka.)1>clm !ştı. 

28 inci dakikada ortadan uza.nan bir 
ee.lktBA hücumunda Murat'ın tn.l&osunu 
tıı;lclıbeden ahat')JI ha talı ol&r'ak topa 
BJ.ukltı müöahalcs1 net.kesi BcG11ttae I· 

kinci golünü çıknrdı. 
Oyun 35 net dakikadan ıııoıma h<'ITlen 

hemen BcıJ!Jkla.s tııasıaın altmıa gtrmjs 

buhını.cyordu. 

lklnol de\Te mütcvazm 1:ı4r sddlde 
takat 61ntrU bU' b&va lctnde b:ı.11.flmıe· 

b. 
Bo devrede ete oY\II1 10 'DncU dakllca· 

d.11\ !Ube.ı"en karısımt ft hC)"(.'OOl1Sl% bir 

edd1 aımıetı. 
30 \l11"U daktkndlıll ennn. ~ tlıma· 

ımyıe kan8mıe ve blrlnd dt"-YTedeıd ce
ıcışme halini ntmışU. Her lld tnJamm 
da >"lPtıldnn h<!~ tıunıımlıYtın eUt 
)C'f, latlclcnn tıeo, attı metre üstünden 
~ ve oıyun kcntrolstlz ve b«l;\ık 
btr temı><> ne dC'vıı.m ~. 

Son 10 d:lldikadn dil ~Unl de~lr
m~ oYUn. bu ıtmetle ,_l llcttlctJıe'ın 

lc:ıh bw? bitti. 

İstanbul basketbol 
takımı Edime'de 

F.dime, 22 a.a. - t~uınbul mıntakası 
ha..kcthol ıakımı hu ~ıNh şdııimize gel· 
mİJ ve Edime q.orculan tarafından ha • 
ı-ar~'lle kar~ı lanmt.1tlf. 

Misafir takım saat 16 d:ı ilk tcmn~ı
nı kapalı por Jalonunda lhe "R" takı· 
mı ile yaparak galip ~C'lmi$rir. Bun<ian 
C'VVel lise "A" takımı ile F...limc Genç • 
li1' Kulühii arastnda hir mliuhaka yapıl· 
mıı ve bu müghaj,;a lisenin galıhirl'lİ)'· 
le bimıi$tlr. 

Mü~:ıb:ıkalarda vali, ve kal:ıhalık bir 

u c u s 

CEMiYET HAY ATI · 

Acı bir kayıp 
Savcı rulcsındctı ve C'S)..i Kosova va

lisi ml.'rlıum Gııl.lp Snvcı'nın büyük 
o~lu, &<'lılt Hnsnun Gal'.:rı Snıvcı'nın ve 
saıbkk Dent:mank umumı ktıtlbl Sn<lun 
Gı:ilip Savcı'nın ııgnbcylcrı, Sokonl 
Vakum .ŞırkeU Anknm mUmc nı 
Haldun Galip Savcı'nın avelkl ı;ecl' 
knlb sc;;ktcsı.ndC"JI hnyntn sözlertrıl kn· 
pooığmı haber aldık. Anknrn'nın L'l 
ve sıı,y hayaun<la k".nd!sinl SC'VclıTmlş 
bir kıyml't oıan Haldun'un i>lilmU, 
teessür uyandırmıştır. Kederli nllcsl 
clrncliylf' knrot"SI muhnrr r nrkadnŞl
mız ~a<lun Galip Snvcı'ıun ncısını pay
laşır ve kendi.Slne tanrıdnn mn~lret 
dileriz. 

Rahmetlinin cenazesi bu~nn öğle.. 
yin Hncıbayra.11 aa.n knldırılard< as
ri meutrlığa gömülec<.•kUr. 

Siyasal Bilgiler Okulunda 
konferans 

S ynsnl BiJs!l<'r Okulunun llml kon
fornnslar wrtsinln fktnds bugUn s:ı
nt 18 de okulun konferans snlonundn 
Mnn.rif Vek mr~ MlistC'Şlln lhsan Sun. 
ı:-u tıırnfınd:ın vertl!X'cktJr. Mf"VZU: 
"11ml zlhn yet" tir. nın•rmek b"tly!'n 
hrrkE.'S geleb lir. Giriş s~rbcsttir. 

Elektrik İşleri Etücl 
İdaresiyle M. T. A. 
Enstitüsünün umumi 
heyetleri toplantısı 

Elektrik İşleri Etüt 1clarNılyle M. 
T. A. F..nst.itüsü htlt<:e dlvnnı muha
S<'bnt ve 1.ktısat cnc!imenJ!'rlyle Bnş
Vl'..kfıletten seçi'en zevattnn mürek -
kep umunu h")·etl 24-ll-1942 salı ıtll.. 
nn sant 10 ıln bütçe C'nCülllC'ntnde top
lnnacnktı~ 

Toplantı 
<;;wın mc•lckıa~l.ırımız. 

u;~ıanenıi7fo 1942 - 19·H ubhi ıor
lınııları, ,l:<.'llC ayın son roma ı;unu, ak • 
şam s.ıaı 18.30 da lıa~ı.ıncıııbfo koııfcrıuu 
alonun<la rapılac.ıktır. Dl·ı'!crli .ı;orE.'lİ ve 

fikirleriniz.le ıoplanulanmızı fa}dalıındır
marıızı saygılarımızla rhn L'<h0 riL. 

Başı.ıbip 

Hu ayın toplantısı 27-11-942 ('Uma gü. 
nü )':lpıfacakur. Konular şunlardır: 

1 - Dr. Fcy'Zİ Taner: iki cktopik blib
rck, hir hipcrndrom "~ ı. 

2 - Prof. l>r. Mclchior: Mide 'e on 
iki parmak bağır.;ağı karhıısı h:ıkkınd;ı. 

3 - l>r. Sıikrü Sırı baş: amcli~'iltla, 
klinik arlzı iri olan bir spınafiflda \'ll· 

ka.~ı. 

Meksika ve Sovyetler 

yakında birbirlerine 
büyük el(i yolhyacaklar 
J\fcksiko, 22 a. a. - llabcz alımlığı· 

na göre Sovyctlcr Bırliğinin cs'ki \':ı~ng
toıı Hiı)·ük Hçi'ii M. UmanSki yakında 
.\fcksiko'ya Hüyük Fiçi tayin cclilccx.f.:tir. 
Bilindiği wbi Mck•lka He Sm1·cılcr Bir· 
li;;i nrasmda siyasi müıusccl>tler yeni • 
den tel!$~ etmiştir. M. Um:ımki hakn 
Modcov:ı'da bulunmakt:ıdır. J>iğc."J' taraf· 
tan Meksika Bahriye Nazın Gnıenıl 
llcrlx:rto Jarn'mn Mosko'ıı Bii)-ük f))çi • 
lif;-i.ııe tayini de muhtcımcldir. 

İtalya'da mahkfun edilen 
casuslar 

Roma, 22 a.a. - Düşman:ı lımnct et· 

ml"klc suc;lu diirt kişi dün devleri koru • 
ma nı:ıhkt.'f~ tanıfın<lan ağır ccıalar:ı 
mahküm l'<lilmişıir. Bunların iki•İ ölüm 
cc,a•ırıa çarı•ılmış "c lnı sabah idam edil· 
mi~r. Diğer iki..t <le 16 <ıcne ai;ır hap· 
9C mahkum olmu mr. Mıtlıi.ôırtlar aynı 
zamanda J'iume\lc kendilerini tll'!ife 
memur polislere ~illhla mııkavcmc.'l l"l • 
md> 5\ı<;u ile de irham cdHmişlerdir. 

BAŞVEKALET 

İstatistik bastırılacak 
13a.evek1llet lsınt.tsUk Umum lltüdü:r-

Devlet Demiryolları 

Toprak kazması alınacak 
D.D.Yolları Haydatı>aşa Sa. Al 

Koırusyonundan: • 
Muhıumnen bedeli C24000> Yirmi 

dört bLn Lira olan (6000> altı bln a
dc,t toprak kıızmnsı <30 sontcşrtn 
942J .Pıı:aırtcsl ı:Unü saat Cl6> on aı
t.ıdn Hnyıları:ıaşa'da ı:ar blnMJ dahl
lindekl komısyon tnrafındnn kapa.Jı 
zarf usullyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln 0800> 
bin ~~ YÜ.ı: llrnlık muvakkat temi
nat, kanunun tayı nettlğl vesikalarla 
tckUOeriııi muhtevi zar!lıı.nnı aynı 
gün saat. <15> on beşe ka<lar komis -
yon 8reislıfdne vermeleri !Azım<lır. 

u tşc alt &nrtnnıneıcr komisyon
dan Pnl'Mız olarak dnğıtılrrıakUıdır 

(!)882) 5943 • 

Kereste alınacak 
o. D Yollan Satın Alma Koım~ 

nunda.n : 

Muhıınuncıı bedeli ııoooo l1rn olan 
1000 M3. ı:lirı:cn kcttste l. 12. 1942 sa
h ı:ünü saat ~ tc knlXlb znrt llllulü llı:ı 
Anknrn•cı.n. ldnrc blnaslll<lııı. toplanan 
merkez 9 unl.'u komlsyonca s:ı.ttn a.lına
('ıtkt.ır. 

ı:ı.u işe ırtmlek lst.lyenJertn r.730 lira
lık muvn.kkat t.emtnat Ue ka nunun ta-
Yln clt1Cl'I vcslkalnn ve t.ckıtnerını B.Ynı 
ı:Un ve saat 14 dü kaclar nc!ı ı:~ ko
misyona relsliA'lne vennelcri L"ı.zıındır. 

~rtnrunl"l~ bir Um muknhllinde An· 
kara ı1a l\fork!'Z ve Hayd:lrpa114•da Hay 
dnrı>a.a veznesinden temm olunur. 

(OSln) 

Balast alınacak 
0.0.Y. Umum MüdUrlüQUndcn: 
A&atıd:ı mevki ve Klm.aı yazılı 1.a4 o

cıı~ınJan çıknnlacak b:ılasta talp zuhur 
Clmc'lllfılnden hlznsındn S:österllen s:Un 
ve ııaalle 1hııl~l Yapılmak Uzere knpaJı 
zrırf usul Yle Yenldt'n ckslltm('ye konuı
mıı~tur Ekıılltme Ankııra :lstas)·onwıda 
2 inci isletme Olnasında toı>lnnncnk kc>
mı;yon<tn YaPılacnktır, 

lat<.-klllc.ırtn kanun vesaik ile muvak-
kat teminat ve lckltrıcrtnt hnvı znrtlnrı-
nı lny!n Cclllcn llıııle saaı.tndl.'n blr saat 
evveıtne kııdar komtsyop rcL<ıl!Cl'\ne Vl?r· 
mıs olmnlan l!tz.ım<11r. Sartname ve 
mukavele Pl"QJcleri komlsyOfld 
vertlnıektcd!r. ıın ııarasız 

0('ıtlı:tn Yeri ve Kim.&!: Innak - 7.on
gulda.k hntu Klm S47. KaYadlbl • Tctnn 
lstaıwonlnn arası, bala.st mktnn l\1 

3
• 

5000. beher M3. ntn muhammen ~ 1; 
Kr: 82S, muvakkat teminat: 1218 ur: 
7:1 kurue. nıaıe gün ve saau: 4 llk1<:tınu~ 
942 cuma aaat ıs. GOlS 

Klor tutya alınacak 

d 
D. D. Yollan Umum Müdürluğün • 

en : 

Muhammen bedeli 23750 lirn olan 25 
ton kloru tutya 3.12.942 pcr'iCUllle giinu 
a:ıat. 15 tc knp:ılı zarf U$Ulü ile Ankara. 
t!a ularc biı~da toplanan ıneri<cz 9 
WIQI komisyonunca -atın aJırıa~ur. 
, Bu i.şe gİnntk ~tiyenlerin (1781:25) 
lıralık nwvdd<at teminat ile kan • ••• .._. unun ta-
>~1 ctııgı vcsı...:ıla.n ve ııekliflcrini R)Tlt 
ı;un saat 14 e kadar adı geçen komlı 
rcl. .. liğinc vcmıclcri llzımd ı r. Yort 

Sartıwneler ~ olarak Anknra • 
<h m.ahanc dairesindcıı. H~·da 
tC$Cllum ve K"W tcfliğindttı temiıı .olu-
nur. (9944) 6043 

Çeşitli kereste alınacak 
D. D. YoU.ın ~ Sa. 41. Ko 

Rctsıı.r:l:rıdcn : ' 

Muharıwnen bcdel1 C 46625) lmit altı 
b!ll altı yüz Ykmi bet lira olan lD M3. 
muhtel!! eba.tttı. cam veya k.iiJ<nnr dU
me ile 334 M3. mtıhtcll! obııtta ~ ve
ya k~lknar tn.hta (7 ~ 1942> 'Pil· 

zıırt•~ ırünü ı;nnt (16) cwı ıübda Hay. 
<larpM:t'da Gw- blrıruiı dnhUIJw:lekt kıı • 
ınls)'UII tanı.!m•lan 1aı.poll znrt ~·ıe 
satın olı11ftf.:aktır. 

nu 1ş<:ı ırtnnck latb'cnlcnn CS400> üc 
btn dürt yüz dokaan altı bmlık muvaıt. 
ımt tcmlıınt. kanunun ~ ~ret ve • 
stlrolru-lıı Jroın)gyoıı rolR!:I~ ~c
rt lAzımcıır. 

nu ıec att şartnruneler ~n 
parosız olarak dntıtılmnktndır. 

(10043) 6102 

Cenber alınacak 
Hll!ii Eksi tme ve lhaJc k•mtL'l)'on\liJl • n. D:' Yollnn Umum :M.UdurlUA'ün· 
ıınn: den: 

ı - Acık p:ızarlıkl:ı cksllt.me V(l I· Mu'hnmmen bcdelll 1R750 ıtra ...ı:ın ltl 
hll}(>s1 ynpılııcn.k olan 3Q toıınuı taıun n ton nmbıılııJ cemherl 8-12-042 Bnlı ırünu 
olunan 18. lineU t1.lt tsuıtlsUık yıllı~n· san.t l!\ de knpnlı :Z..'\l'f USUl.üylc Anıku-

h.tlk kuılesi b,ı,ır buhınmuştur. ılnn 2100 nüstuı On&tınln('[ıktır. rl\'da lda.ro binasında tnıılanen Mı!li<c-.ı: 

1 StanbuJ takı mi gaJi p geldi 2 - lG sıı.yCalık bt:.>ıer toımnsl lQtn 9 UnC'U kom.1syonunda Ratın alına<'.a:k • 
(11Cl) Rr llnıda.n 3:i00 llm hcd~I tahmin tır. 

Vilayetler 

Kundura imali 

zıı.k kullanılma.k Uzere Kanı. 
Pcrnnvut ve ltdır 

dörder hnyvruı ouıunduruırnnsı ve 
DM! e-ıtnıc oır serenle dokuz )'tiz ~ 

2 

lstan.bul Jnndıırma satın 
Komisyonundan: 

$artnamcslne göre ica.tıedcn köse
le ve vnketıı.sı aynen verilmek ve 
mütebaki mııJzemcsl mUtealıhldıııe 
alt olnınk şnrtfyle bir cilt için 2!J5 
kuruş imnllyc llcretı tnhmln edilen 
10.000 çift Jıuv!armn kundurnsının 
imali 24-11-942 sııh gllnü saat 15 te 
!stnnbul 'rnkslm'de Jnndnrma Satm 
Alma Komlsyonumu7ila kapalı zarf 
eksiltmesiyle ihnle edilecektir. Mu -
vakknıt temlnaıt 2212 llrıı 50 kuruş· 
tur. Nümune her gün komisyonda 
görUIUr. Snrt.nn.mesl 148 kuruş bedel 
kal'Şllı~nda nhnır. !stı.kll:lerln kıınu
nen ibrazı icnbedcn ve&l:ka ve tcml
nııt mektup \"eya mnkbuzlnrını muh
tevi kapalı 7.ıırf tekltf mektuplannı 
eksiltme vaktinden bir saat e\'vellne 
kadar komisyonumuza vermeleri. 

kııdar yük taşınması ve nartçten ~ 
Alma almakta mütenhhtdı.n ecrııcst ııuıu 

mcerut. Kars • ll:dır nrnsı otomobil 
ta mütcruıhlUl~l 2000 lira aylık mu 
men t:ıcdcllc 11 11 942 çare:ımb:ı g 

den IUbııren oca gdn mücldcUc kıl 
Zal'f usullYle ekslltmt')'C konul:ı<-' 
ihalesi 25. 1l 9~2 çc-ıııamba g(Jnti 
15 te Knnı P.T T . lltd blnnsındıı >ar 

(1037) 54 

Tomruk satışı 
Denl7Jl Orman Cevirı:e Müdürın

glindcn : 
ı - Dl!.nlzli villi.:retlnln Tavas kn -

7.n.sı dahlJlrı<le hudutları ııartname
slndc yazılı Eskerc ormanından ııu
maralanmış 2019 adet muadili tnh
mlnen 52113 ml'lrc mikllp 055 desimet
re mikll.bı devrik cam ıı.ğacı bir sene 
7.arfrııda orman<lan çıkarılmak üzere 
5. 11. 942 tarihinden itibaren 25 gün 
mütlrleUe ve kapalı zarf usuliyle sa
tılığa konulmuştur. 

2 - Satıs 30. ıı. 942 tarihine mU
sadit pazartesi günü SM.t 16 da De
nizli ormıın çevirge müdürlüğü bina
sında yapılııcnktır. 

3 - Hali hazır bulundulhl vaziyet
te be-her gayri mamOI metre mlklUıı
nın muhammen fiyatı <505> kuruş
tur. 

4 - Muvakkat teminat 12.35 Urn 
88 kuruştur. 

5 - Snruınme ve mukavele proje
leri Ankarn'dR Orman Umum Mü
clürlUğ!i D<>nl1ll'de orman cevlrge 
mür\UrlültUnde görilleblllr. 

6 - Tı>kll1 maktuplnrının 30. ıı. 
942 pazartesi gUnO saat 15 e korlar 
komisyon reisliğine ver:ilmesl lAzım
dır. 

7 - tsteklllcrln tJcnret o<la.q ve
&lknslyle birlikte helli edilen gOn ve 
saatte ihale komisyonuna mürocaat
lan Cbu vesika köylUlerden iswn
mez> llflıı olunur. 

Cl277) 63 

Kapalı zarf usuliyle 
koşu pisti ve futbol sahası 

yaptırılacak 
Boocn 'l'erbb'csl lım1r Bölgesi Baa

kanh~ından: 
ı - Kan~nkn'd:ı deniz tıan)·olan 

karııısındıı.kl awr alanında yııpllaca.k o

lan koııu pısu Ue tutbOl snhaJ;uıın t'lh· 
mın t'dllen k.ecitt bedeli (22675> lira (72, 
ku~tur. 

~ - l'blltme 26 ıı;ontcsrln 942 ta· 
ı1hlııe nı.sUıyan perıcmbe ırün-0. saa.t 16 
da lr.mlr'de Bahçcl1ler hanında tıo}Jile 
merkezinde topl.nıın.n komlsY<ıfıda kııPlllı 
zarı usuıı.vıe yapılacaktır. 

3 - İstclclllcr.ln pllln, proje, kıesit'na· 
mc ve eart.ruımeıcrt 00r gün Ankara 
1.ıeduı lcrtıbocsi bölce ~ görotı6-
lirlcr. 

4 - EkBtltm(!G'e pet>flrnd; ıcm Uk 

tooıtna.t rn1ktan ( 1700) 1!.ra ( 68) lırun.1$· 
tur. 

5 - ~ nwiot'lll>W'ı ıtıaıe ııa.&t1n· 
~ bir Mat ~ kadar ~ 
tnakbwı mulca.billnde •eıilmeııt ınzım. 
dır. ~ Oılaa ırec!aneler ka.bUıl 0-

h.ıtısnaz. 
(6196-9507) 

Posta nakliyatı 

5783 

Kanı P.T.T. MUdilrlilfıünden: 
Yazın araba, ~ a.ra.ııa. kızııA< ve 

:';
1nda ~ ha!t.ada karaılıklı Dd 

11 eeror Y'aı>maaı. ve kulla.nılacıık c!tt 
lıeyııLTli araba ve kızaklar tçln Knrs • 
Kötdc • Pernavut V1l Il.~r ınaızllha.ne
l«tnde dortıer lılQ'vaıı buhındıurulrnası 
V(! lrttme, ırolme bir eererde doloız yüz 
klloya taı.&ır Y'llk taıımruııı ve hartctm 
YÜk ve Yl:>lcu alnı tn P<lSta ın-Otoohhl· 
dintn ~ 
ICl'd . -· --..., bukJ:nması m~ Kars • 

ır aro.m P08ta mUtcnhhtturıı 1500 tL"11 
m ilham men """-" -
ııününd(on ~"eu<ı ll. 11. 04:2 <;a1'8311'1ba 
kaııah zarı ~ren onbee R1ln mUddctle 
cnktır İhnl llUl:lylc ekstltnıE'?e konula· 

<'91 25. 11. 942 Ca.ı'$1llD.ba 
ı:il nü ııa.ıı t Hl t.e K 
lıtnııaın& anı P.T.T. mOdıOrlUğü 
Md tll S"llı>ıln<'ak, IArt.namffl! mezkQr 

. ınaCfiktrr. MuvaJdaı.t l.(!lfntruıt 1350 
llrndır. 

İs\<-.klllcrın lmnuırvı 
tuplan, 1<'nt1nnt UYırun tckJılt mm· 
tyt mo k'buzu. ikamet ı:fılı ve 

hıı l kA~ıt 111.rını ftıalt'<len bir 
vı•lln~ ka<lar k ilan t ev. 
lert 11An olu om~ rclslli!inf' VP.nne· 

fl\l?', (971i1) 5787 

cn.k enrtnnme&I mczkQr illet 
tır. 

Muvakkat teminat bln scktz >11Z 
rndır. lııteJdllcrtn kanuna uyı;un t• 

mcktuptariyle tem n:ıt makbuz. ~ 
ııtıh ve arzuhal kAğıUannı lltalcdl'll 
saat evvcl1nc kadar komisyon it si 
vermeleri l!An olunur. 5785 

İnşaat ve tesisat 
yaptırılaca~ 

Kastamonu .Nntıa .MU<lürlüıl:(indıCll: 
(38555) Um ( HJ kUZ'Ull kcı;lt ııcd" 

konulmuıt~ur. 

lhalC'SI 27 oontt'4rin l!l~2 cuma 
snn.t (15> te Kulltnmonu Nafıa Da ~ 
d-0 t.oıılnnacak Jwmlsyoıı t.ıı.ratı..nd'1!1 b 
pılaca.ktı.r. ,,ııt'4ı 

llluka vele, <'Jartltmc. bnymdır.lzk ,,..i;:ı 
rJ guıel t:ırtnrurıC51. husuıı! ve fenni~ 
namelCC', lQıclt hul:uıası. proje ve ci' Jlır 
trik ınhhl tuılsatına a1t umumi ve !~ -
ııartname llc yaııı lolcrJ wnum1 ve t~ 
aartn.amesı ve bunn. mlltetC!Ti dll:c!' ti' 
rak ı.stıyenlcrc D llrn 64 kuhıe ~);ı 
bUinde Knstn.rnonu Natı.a d:ıir · 

vertı~ck VC\lo'll ı:ıosta ile ırönd 
Muvakkat tunlnnt 2S:ll 1tm. G4 

M!ŞtU1'. Jı: 
Tallplcrtıı tcldlf m<*tuplannı ve •! 

malan ve bu 
0<ltısı vcstknsını ve teminat mnkb 
nnı teklif mcktuplnnndn.n ayn ıc )'.i 
zarta koyarak I>OStn. tle ı:öndt'rm Jlı 

veyu en ıı-cc !haleden bir s:ın t ('\" C' a 
kadar bbu m<"ktuplann komls)onuııı 
ıı-.•lmtıı bulunm:ısı sarttı?' 

Bu mtlddM.tt'n ııonrn ı:elecck t 
m!'Gcttll>lnn kabul rollmlyccctı n~n ~ 
lunur. (0795) ~ 

' Esaslı şose tamiratı 

Trabzon lran Trans t Yolu 11tmt: ~ 
MUdürltıC:llndcn : ~ 

ı - l-:ks!ltmeyc lkonaıı ıı.: Tra 1 
lmn Trıı.ns!t Yolunun 2+~ ıs+ 
inci kllomctrch.'r' arıııımda G06C ~ 
tasn mtı. 

Kce:tı l>cdd't (l.27910.82) llmdır. 
2 - llu ~ rut ewak şımlnrdır: • 
A - .l:lk&Utmc Garbırunt.'61. B - .,/. 

ka Vele Pl"OJcsl. C - V ıılıit tlyn.t. C(;t; 

D - KCGU hlllhsası. E - Flrojc, Y 'j 
Nn1'14 lelcrt &C1\Cl eartJuıma;1, mıii'. 

&:1l'Ul:ıtne. I06e ve ~ telmt 
~ 

1suı.vmıU' ı:ma ııt ıııc 
köprWcr fl."1n! ~ h:liic ~ 
(lz(ırc dılrtcr eowı:ıkı r.40 Kr. bcdcl uJIL 
blltndo trıuımı 1Q!a TrııJxxıa Dd~
mOd;llr'lül:llndoo alnbfl!rk!r. (c.-,,t 

name ve eoec köı>rtilcr tmni ~ 
s1n1 bedelsiz &ürct>lltııkr.) 

s - F.Ja.Utme 7. 12. l!M2 ııaz:ı~ 
sWıU ıınat 15 tc Tnı.'bzon lrnn 
Yolu nuntaka. m.üdür.ıtı.til ~ 
pıl:ıcııJct.ır. 

4 - ll:slltmc faıJ>alı z.ıı.ıır \JSUll:)l'lt 
dir. 

~ kornl&JIOM.I n> tine makbuz m 
bWndc v~ tr. 

POfH4 1 ı" ıı:on C<JCk mekt.uı> 

n»ııı.yet 8 nctı nuıdtlL'<l\• ~.ızıb s: ~ 
kadar ı:1C'tll1& olmrun \'C dıe t rı ~ 
ııur mwnu ile b'iro kıııın ılm cı I< 
lAzınıclır. 

Postnda 
ı11Jmcz.. 

blr şekı.ide ecre) an t·Ltıysc de vakit 
~erledikce Harp OKulu oyuna htı.kım 
kf:>ıınıya baş adı. :;:ı •dnn ve soldan yap· 
IK\.ıkJarı nkınlarln rıı.kııı müdafaayı sı-

kı blr çember lcınc nldıJn.r. Süvari 
ef'~ayı bu hUcumlnrn yarım snıı.t kıı.<l::ır 
Jl\\cnrşı koyab ldı. C<!ltıl't sa.ntraforo, E
kım n'i sağaçııta. Ta<-.J'Y• sollçC' ve Silk.. 

Madriı, 22 a.a. - Donanma ~i kur· 
may başkanı Kontramiral I.uis de Vicma 
Bclanio Freol tcrsa~i kumandanlığına 
ta)in cdilmi~tir. 

Edirne, 22 (Husu~> - Finale kalıı.n 
h tanhul ba!&etbol ukımı ile Fdime lise
si A takımı mii•abakalarım huı;ün de ka· 
palı ~por ~alOnlında )':lJ>llll' ve mü~aluı 
32 • 23 lsı.anbul'un plibi>-ctiylc ncrice
lcnaıiştir. İki s:ün devam cck'll hu hare
ket muhiue alaka uyandımuş ve İ5tan • 
butlu sporcula.r otobüsle F.dimc:'dm ay
nlmışlardır. 

oLunmultur. YüZ<le 7,5 he83;blyle 247,:1 Uu iş() ırlm'ıck lst!yenler:ln (1406 25\ 
l1.m.lık muvrıkkat t.snlnat vcslkruıı ve- llrnlı:k muvnkka.1. temmat ile knn1.1nUn 

rdlmek IA7.nndll'. ~'in ettttı vm!kalıın ve tekltnennt 11.Y· 

a - DaıUtme 1942 sontcşr1n nymın ın giln \'(! sruı.t 14 e knctar adı ~ ko- Posta nakliyatı 
30 uncu ı;ı:ı.zartesl ıtünü ııruıt 15 tc umum mlslKm rol11ltl!1nc vcmıclorl ltı:zımdtr. i'"' P.T.T. Mıl<tUrliltuMcn: 

Buclapeştc, 22 a.a. - İıt§c nazır-
1.ığının neşrettiği bir emirnn.mcYe 
göre ~O sontc•rın uırihindcn tıba
rcı:ı ~ün!Uh ckmcK tı.yını 20'J gr:ım
ıtan 60 grun•n ın.ı:. ·lcccktlr 

müdürlük l:Jln:ı.ıv.rula toplana<'nk olan Şartnameler ııarıı.su. olarak Ank."tr a=ı ot.ornotıu kılın araba kızak 
komisyonda )"iW\lacnkt.ır. Nt.ımunc dal· ı nd'da Mnlzame dıı~ndcrı Hn .... --11• l/ll hn:rvıuı ıı1bt adi vcsaltlı! hat•n ........ :e-

ril')ü orta hafa nbın Harp Okulu hO.· 
ef.-un oyununun ffi('rt'Sl:nl aldı. s~ 
de k'ın sürükled ı btr hücumda Cc
nelLl'ln güzC'J b r şUtU ile ilk snyılannı 
tnYnptılnr ve bırnz sonro Emin'ill uzak· 

r'C<'.le s:örUlür. Şartn:ı.me komisyon ldl· en'da tcsclltlm ve Se\'k Şct'llt!Jld()!I te- setCf' YaJ>rnrurı bunun 1 tn 
• . ..,~ ..... · ı ıılıklı lkt -.-.. ,...r. 

tlplıll'!~ lıstcnrotl1r. <0'3'78) 57!!1 mln otunU1'. (ro76) 6200 YllZ •Ylnnndıı ve icabında lkt otonı~ıı 

nn çektiği eüzd bir volesı dird~ 
•arpnrak avuta gitti. Sertac. Süvan 

IA\Jayının o;ırunculannı soldan )'aı>tık
JAı 8n tC'hlikel! blr hücumu yumrukla 
ho _ız.ı.k)<ıŞurdı. 
ter 
ca Dakika 37: SUlc-ymnn'ın kale önU
Ylf do~ru şnndclledlğl top Suvar! nla· 
mı1e mudııfnıısını kn.rıştırdL1 Bundan Is· 
uz~ de eden Emin yerden bir şüUe L 
l!'ll . a el Harı> Okulu solünU attı. Emin 
d'ı~~ ıkla daha güzel bir oyun <:tka· 

i<Lbn.<: Devre sonlnruı:ı do~ru Harp 
,yor gene Emin VD.Sltnslyle bir sn

sJz)kud_1!. .. ·aı>nrıı.k devreyi 3-0 b tini . 
Jern ..,.n" 
dir }kinci devre 

KORKU 
Ya.zan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 11 

- H:ı)di evi nraştırıılım.. Aradm reye nmıı~ur. Arcı.k onu >-akaiıyama • 
çok \akit gcı;ıncdi. ~tuhakk:a.k daha bu • yu. 

ralardad.ır.. - Hay kifir adam hay" Ne de g{i-
Sofad.ı. Ben KcMn'i >'lllın göııdor • zel atlaıu hepimizi .• Ben o<laya gcçiyo • 

di, kendisi de her ihtimale kariı kapıya rum. Siz de bUtün kapılan kapadıktan 
yo HnrP Okulunun bnsk1sl ı;ık:ırak sokağı lxıştan a,.ığı bir sii2dü.. sonra gelip orada beni bulursunuz.. 

Bu devrem ctU. Bu:;ün <:<>k guzcl Koşc başıod.ı nolx.'l bckli>'Cfl rol.is gu " Kctvin kapıları kapadıktan ~..._ evi 

- Ama Dcach isıooığini elde etti >U. 
siz ona bakın.. Cüzdanı goı:uınuı.un onün
dc ~ırdı .. 

Ben gülerek: 
- Cüzdanı aşırdı ama i tcdiğini el

de tdemcdi .. dedi. Dcath dizdı.nın için
de Bay Yospcr'in venliği on bin lirayı 
lrulncnğını ş:ııu)ordu. 1 lalbuki içirı<lcn 
hir sürıi lilıuınsuz !Llğıı t!oldumıuştwn .• 

- Öyle ise cüzdanın içine par;ı. }'CCİ· 
ne klğıı dokluruJduğıımı ruiliıyınca •• _ 

- F.•et aldauldıı;uu an!ıyacnk, hıD
ıan ddiyc clc;ncc~, ve her :zaman için, 
hırsla hareket eden zararla orurduğundan 
Dc:ıth d.;ı bu işten unırlı çıkacak •• gorc
reksiniz .• 

- Gene buraya gelir mi d<.T inh:? 
Bilmem ki.. &kalını.. llcldiyece-

tltınıda dtraı b<'ki ve kaleciyi atla- rülturü dtı>nıu~ koJarak gcli>oıdu" hir kere daha dolaştı. Biraz e'V'ld yak • 

Azf
»'rn;kynndörd('ilncU llnrP Okulu sol!inU "cn'i kıı111da •·orünce: . ııkları el· ' •r••·•--' . ..ı.cr tci:cr söndur- tc 

... " .. U..YIAl'.a~ """' Stcve U>t'h}'ll, Marilyıı'i ~-ine bırak· 
..r.(t.ı_.., - Sillh Söine benzer bir ses işittım.. dü', ~"- ,,,,,,ıhanc odasına r1rdi .. Hen • · 
.. ~ 1,.... N ~·"· ,_ ... ukıan o;onra doğru macbaııyıı gıtmı~u 

I 

""' ., • Em'.nln ortn.lndıJ:;'I to·. f-'··t eunfıa kimseyi göremedim.. • c dı'low bir kolıuxa ...r-ülm;ic ...;..,,sunu ı.. ... 1 "v 2 """' ti f>""" -. ,..,~ Gazcıcnin son ıııbı dağııılmı)-:ı •..q an • 
fD.J Dıı.kfka <>11• an Nccnti besinci golü oldu, ne var?. içiyordu. Tamamiylc eski suJ..-ünctini bul- rıuşu. Sa:ıt alıı)'ll geliyordu.. ilk timi on 
yır,,u gUZel ıkU 1~~ çekmedi. Dakika 44 : di)·e sordu. muştu.. Polis memunıowı odaya girdi-

~tmıı:kta gilC 1 "ı ıopu CelAI altıncı - Dl"llth burada •• içeri girelim de arı- x:..: go~rünce: bire <loğru çıkardı. 
rlı rden ııl< ııo ı soktu ve 'kl · &-- Stcve dı• &mridordan dolanarak muh-•e e ı yı kalcs ne >-:ılım •. Durun ev~·ell bütün dditrı · crı • ~efa suvıır:ı ı°' b~yUk bir farkla Harp - Boşuna yorulduk, dedi ... Ama ıa- hirlcrin oilisına vardı. İı;crdc nrk.ı•laşla· 

wun 6-0 gıb nmııs!Yll' bitti. Harp >akaEl~ıb .. ı'r ıtn j..ındc ıı•·dınlıl:-a boğuldu. mamiyle vaktimizi kaybetmiş ~ayılmayız, rı ıoplanmı5 yı11.Jlarını haJ.Jrlıyorl.ırdı. 
~kuıunu~n kş~~rü, SUl<'yınnn, Fikret. ~· ' Dcath çok usta husu doğrwu.. Biıe ıııü- Onlaro: 

gi't)ıcu1urı<l0 
1 

oyun cıkardılar. Fakat c:W.<b.ıu alıp giden ad. ııı<lan Ol'r l..emmd bir ruzak kurdu. Karşımıza men- - Patron giui mi? diye sordu. 
flm-.,..ıtıl güze ~oktu. Polislerocıı ve ~erclik eoıarisiyle b' herifi d'k ..ı. d'"'-'· • - ''v~, gı"d-'ı' =rım -~~ı •--,]ar ıılu ~ d ' b ka dcbur suratlı ır ı ere" ,...,.,atı· " '" uı ,_ ...,. ,... 
liteı:ı' Yiı'ksek Okullar arasın a dı• .. n uğrı):ın Bayan Hilcy'dcıı ~. • • b' ku ,.. mi:ı:i ona ~-1.:ti. Sonra üzerınuze ır r· yor. 

.. i>rünürdc kimse yokıu Nih:ıyct, eve gı· tbi T--..ı'k- _.. • 
ğ d sahasın .. cd '· :: L"cl 'n •un Hktırdı .. Bi7 de hemen büriin te< . r· -· q<."" ur .,..crım .. 

u ı ö"'I df'n önce 19 Mnyıs ış -! rcıı adamın ner en .. aı;u,.ını "' vı • k ka 
118 "' e ilk maç'arında ıısa k f . !eri hir tarafa bırakarak 1:)-akl:ınıverdık.. dedikten sonra odanın ar a pımı· 

...a "npılan 'L -sti ·~ cttı.. • __ ..ı -ı~.. ı- vard ) ftt .. nı' dan çıktı. iki tarafında oım bölmelerden 
ıa, ... a ., Okulu Yüksek Ziraat "'"'' • - Arka kapı aralık •• dedi. Cüzdanı O ıuw.:ı.r t~ ne uzum ı ... ,,.... • 
mi )U ler T rb Ens usü ha el' ·:rden kaçırdtk Ama odalar bulun.an dar bir koridordan Jı;cçri. 

,......n .. fi 4.0, Gıı:zl <' ye '""lan a-'- avludan \C Şehir Kütüpıanc- }'E't onu gene ımı .. 
•u:>"'' ı rdl ..,.. ~"'' d-.J•·· 'bi ~ . ..ı . .:...,:,: '-·"-4 <>c Bumda her r.urıan muıhiş bir gürültü 
.ı;.JukUkU 3..() )enmJş c r. ~inin duvarını aş:ırnk kaçmış ola~. Bo· cuıgım gı g"'"' v-......... .,.,...._ ., . büküm ~ .Bütun ıclefoolar da· 

.ı Fuat DlN ÇER ~ .waı. Şimdi kimbüirAoe-~i:~ ........... · •"a>ır..;Jma..,..>•""'~.--..-.. ~~""1· .. .,.._._..._ 
----r--~-...--·-~-.t·1i81Jıİ111ö l& i~ 

~t bir faali}'el halinde bul:unur, gei1p 
gıtmeler, seslenmeler hiı: eksile <>lmaulı, 
Crecd odası da hu lrori<lorun Üzerinde 
idi. Mıındıe5ter'dcn daktilo gihi biT ma
kinede yazılan yazıla.nn bamsı I.ondra. 
~ Cfced odasındaki ldğıda (tkaıdı. 

Stcvc lıu ı;ürii1tülu, harckedi koı:i
don]311 gççercll di.l'>ıcki odaya vardı. Bu
rası gazetenin y.11..ı işleri ıtıüdunırrun oda-
ıyuı. Ruhen T. Wolf YllZl ma ının 

imündcydi. U/\lrl boy , za> ıf, az lı, 
gfüJüklü bir adamdı. J1cer trcct'in en 
iyi gazetcd5i olarak tan ~. C\c'i 
göriır ı;örmtt: 

- Ne l<adar geciktiniz Ste-ve... dedi. 
Kaç defa siı:i arattım •• Ne var ne )'<ık? 
Niçin bir telefon etmediniz? 

- Çok mühim bir İş peşinde)-Ji.m. 
hiç ''aktlm olmadı. Nereden gcli)•ırum 
hilıyor musunuz? Vosper'in stüd}osun
d:ın.. 

Yazı işleri müdürü yerinden fırladı: 

- Kcmon mcscles.i hıd.kında neler 
biliyorswnız? 

. - Hldise gözümün önünde olttu. 
)un Kcnıon hen orada rken üldürüldü .. 

- Giitüııiiz;ün iiııünde mi iildürültlü! 
Gördüırfü mü? Nıısıl oldu vaka? 

- Yakanın nasıl olcltığunu hen <le 
pek gikmıc:dinı, fakat illlı p:ıtladıj;ı za. 
man ben de stüdyoda idim. Jim binlcn 
)Ct'l' )"lkıldı .. fşıe bütün bildtklcrim bun
dan ibaret. 
• - Bu işıe de Death'ın rııumaiı var 
deniyor, doğru mu? 
, Stevc haşiyle evet mioasıoa ~len bir 
1.)&l'CC )'.ili>U: 

k~ llYl.annda cırt be)>gll"lc n-'- , 
•nuu ve ki· 

- Galiba.. Hem size • bi -
dis daha .. Bayan K yeoı • r hava. 
büviycıini h'ld' enton, 11cadı ın hakiki 

ı t~ck olana b' l' 
mılkafatı va.:lcd' u . 

111 ını !'ara 
1!'tm<ltn • • • l)'{~r, ounu f:aJcte ile illn 

ıa rın ctu •• Gaz • . 
koyalım hu il~nı? :ctcnın nercs.me 

- iahii ilk ~}'faya k 
Ve (elcfonu O)'anz •• 

aradı: açarak Yazı işitti odasını 

- A llo .• Saunde~ . • • . 
hakkınd • 517 mı~mz? Oeath 11 >eru hav-.ıdislcr 1 
nın soldan ik' - var. lk •ayfa-
Hayır ha'"• h'. ~~unu açık bırakınız •. 

,_ ıç •orr havat)j · ı. _1] 
lilıum yııık.. Onlara St sı "" ı ıımıya 
bulunrz. )f)l'a başka bir >er 

Alıi:z • b 
ncttk: cyı ırakrıktan sonra Sıcve'e d<>-

- Simdi iş siıe d- - .ı_., 
iki sütwüuk .. uşıu .. ....-oi.. Ilİ7e 

• • , • sağlam esaslar üzerine da-
yanan ıyı hır yazı yıızarsınrz. A .. 
kün olduf\ı kadar buk . ~ mum-

) ça Yctıştınn olur 
mu. • 

- Peki efendim. Şimdi Yll7Anm Ren" 
arıırnnız mufıhirlerin oda-,ın<la 1 

St h' yım. 
· eve ır sa.ı.t ka<l:ır çalıştıktan son-

ra ya21~ınt alarak tcl<rar Wolf'un oda•ı· 
na Reçtı. 

.- ·~·:.d~··. Sh bir lccre okıt)'lın .. 
~<'nmcdıgınız bir yeri v:ırı;a değiştire • 
yım. 

da: 
Wolf bir yandan d..-uyw bir yandan 

- G,iwl.. C'rüzc-1.. 
diye söyleniyordu, Birirdrkten sonra . 
- natıa ne olacak? Mükemmel • . 

BC'n' h" h ıltC .. 1 ııc eyc.ıcanlandırdı. Dedi. Bunla-
n burada bınlwı ben aşağı Kön<lcririm 

(Sonu vac) 

-( 23/Sonteşrin/1942 )-tı 
7.80 Program \'(! m•mk~l saat ~ 
7 .82 Vücudumuzu calJşW'alım. 

7 .40 AJru»ı hllbC'rJert.. 
7.55- Lı 
8.SO .MüzUc radyo ı;nlon orl<cstroP ~ 

(Şd; Nccl4> A9kın), lrıı 

SınıJ>C: "Bocacclo., Uvcrt.ti'ı6!ıı 
2. Stmuss: Vl.Yana <>mınW\ıır 
ets:ı ncm. lıa 
3. Stmuss: Şnıi< J.ı:ıs:ılları: tc 
4. Stnı.uss: "Jtittt!!' Pnsman,. hı 
ı>enısmdan BaWt MüzlğL tr 

12.00 Proımun ve memldı:ct ııruı.1. Jtıı 
12.33 Muzlk: kaJ'l4Jk proı:nını (Pl. ~ 
l2 4.'I Ajans ha.bcrlcrL f.: 
13.00-

13.ao Müzik: .am ve uıttruıcr. At 
18.31'1 Prol!'rnm ve memleket saat il' 1 
18 :ıo Müzik: truuı h(')-ctl. fı, 
18.4:1 l\t k rndıyo d:ıruı o~trofll- ~ 

(Şt•t. N:lln.t l-::SC.!!U:ln). _ ır, 
1930 l\IC'?nl~et saat ayan ~ /'J ~ 

habcrlt'ı1. t> 
19 45 Scrtı.sı. 10 dakl'kn J 
l'l !'>5 Müz:k: tmnııık i1U1olar. 
20.u; Ha<t;vo G:ı:ı:ctcst. 
20.43 Mllzlk: u.ı:r l!nlk Tüı<küsü o 

Y<>ruz. 
?1 00 Konu ınn (Gllniln mC6clelerl l 
21:15 Mlı~: Şnn ııololnn. , 
21 30 Konuernn (K tııpsc\cnlc>r ıIDnt 'it 

21 45 MUzlik rrıctyQ ııcntonl orkc t 
4 

r 
(Şc1: Fcrtt Al.nar). 
ı. Schubcrt: U< n<"I S<-rıfo1'1• 
2. l)('bus.w: "rrcl\Kle lı ı•ı\ 

Midi d'un Fnun<>". 
22 30 MMTil('kM nt ayarı 

lıerl<?rt ve Borı;a ı r 



b"' ~LI MUDAFAA V. bir saat en'Cl kamına uygun teklif mdc- ı hur ctmtyen Anhra dvıırmda bfr .ihata 
tu(llarını. makbuz mukabili komisyon:ı duvarı ya:ptınlması pazarlıkla iluı.IC)"C 

E \crme!cn. (9964) (ı().f9 korıulınuşru.r. Keşif bedeli 2227 lira 93 
lektrik tesisatı Ampul alınacak 1ruru, olup kati ıc'tnin:ıu 333 lira 40 1..-u-
Yaı)tırılac k ruşrur. Pazu!ısı 7-12-942 ~esi ı;tirıü 

l M a M. M. V. den: ··A--\'e!c:.ıcun<1cn • Miltc:ıhhlt nıınu hcs:ı.bına ıışıığıda suı 10.30 da M. M. V. 4 No. Sa. Al. Ko. 
ı--;-kır'oa 1:ostc IL'Cl'k yerde b!r cins ve mlktnrlan yıızıh 4.250.000 n- Rs. de yapıJacııktır. fstddilcrin mu:ı.Y)'ell 

ko:ı tesısau kap,:ılı :ınrtıa cksUtmc. det yenıı camından mamul bos nm. ı;ün ~·c ~ttc kati tcmin:ıtlariyle birlik· 
it -1.nıunur K 

11 
brocu 

6022 
lira pul nlıruıcaktır. Hepsine tnhmln cdl- ıe komisyonda bulunmal:ın. 

..... .. otuı; .k llmınııt mlkuırı 
601 

len fiyat 33010 lira olup kntt tl'mlnıı- (10116) 6185 
• ., k tı 5087 Urn 50 kuruştur. l'tızarlılrı 27- K" b 1 ak 

urunu .. lh.ıtcsı 2. 12 012 c:ı.r· 11-942 cuma @nü saat 15 tcdir. Şart- ıtap astın ac 
~nu &nut 1.1 de M. M. v. 4 No. namesi komlısyonda her g{ln gôrillc-- M. M. VckfılcUndcn : 

1 Ko dıı yıuıılD.caKur Kea ı hlllr. !stcklllcrln kati tcmlnntlnrlylc Sayta .ııenlıllll'I l8,5 ve uzunluıtu lll.li 

"<ı earuıamcsı her ı:uıı Konıııı · birlikte :Vl.:'-1. Vektı.lC'U bcs numaralı S:lJltılm o!:mak üzere birisi 39 dtC:crt U'.l 
ı: •rtııct.ıtıeccl'ıl 2tbt 4 ı ku. ;,ış mu satm alma komtsyonunn müracaatın- vtı üeüııcüsU do 102 saytalrk ile k1ıtnp 

1 1 
t a.ınnbUtr l&teldll i".n as.ıınr< n. basl.ırılncııkUr. 89 ve lll2 s:ıyfal.m ki· 
nıı ehliyNnrım<'lcn He lnıa:ıt Cinsi Mhktnn nd~t UWJnr 500 zer 9'J sayfalık kltapt:ır da 

rı ı n ou lh ı Bos birlik renksiz n:mpul 1.500.000 50 adet basllrılacaJWr. llunl.:lnt au 
v a !'ye ctrebl!cceklcrlnc • ., .. renkli ampul 500.000 

h nıe<.ı <ta a..malnn ve 24'1'J Rnyılı kıı· İkilik l'Mlkslz ampul l.500.000 ııı.rt.name ve kltııplnr her gün k<mls • 
lıta~tte r1 ntı.ktım•ruı tl!VClkan ha· ,, ,, renkli ampul 500.000 )'Qnda. gôrülooUl:r. P=ltk 2. 12. 942 
t nı hırı tekil! 'T\ı>lttuplannı malt· " Onluk renksiz ampul 250.000 c~ba gün!l sruıt 11 de Anluı.rn'dn 

Ultııb il Kom..ı;yo~n v~...-r.e.cı1 • (Ampuller Ycna Fnhrlknsının en- .M. • V. 3 ~o. lu ıı:ıtm alma kom!B;yo -
<96361 572'7 mındnn olııcnJctır.> <9980> 6069 nunda yapılac:ıXtır. lstcklllcrin belli 

"" E 1 l cün ve s:ıatte tck1tt edere'k1<'n tt.Yata 
göre kn.U Uımmatlnn Ue btrllkt<! )"Ukn· .r->.t..avyon yaptınlacak eza ve ma zeme a ınacak 

Veıc lctındcn : M. M. Vcktı.lctlndcn : nda )":lztb kom1s)'orul ı:clmr.lerl 
ııP" .._ J.21 Ura 85 ıru~ kC$11 DedclU Pu.arlıkl:'ı komisyonda mevcut ea:-t· (101.22) 6186 

ııcr ~ " Yoı.ımt ve Kırıkkal<!'dc ::?! cırt 1ar ve ııstestnc ıröro ::!3 laılcm muhtelif S b 
e li 1 o a ve malzemesi alınacak 

\C -"""- ı: Pavyon lnş.\ bl 26. 11, 04:! ceza ve mn wme mtın alınııca.kUr. 
t.ııı<"'~-.-.. b(, ırıınu aaııt 16 c:ııı knııaıı zarı Hepslne truınıJn edilen lx.'t"lcl 400 Ura M. M. Vcktıletlndeıı : 

~ 1.ınc-y., konulınuatur. lsteklllcr 70 kUl"U8 olup katı teminat 61 llnutır. Merkez garnizon birlik V•' mues -
'"kııek thalcsl 24. ıı. n12 salı günll sııat l:'ı seselcrlnın ihtiyacı ıçin 300 soba bo-

,- -tı... mühcndıs ve mımar olmL rusu ile 25 ılirselt, 45 sı,b:ı tahlwıı, 
JI'\~ Aakcrt ı-·aortkııl:ıro murncaı.ıt .,. tcdir. Sartname ve li&tcsl komlsyomıa 

<:lı~t v•~"·naı ııımn•-- "u tcmı- her gün ıt!lrillcblllr. tsteklllerln katı tc· 45 kömilr k..ıtusu, 45 maşa, ı&S ııtı;ş 
1
,..,,__ ,~..... ..... ...... kiireJ:;i 26.11-1942 peqıembe ~Uııü 

..i ~ llrn 99 KUl'\16tUr. ProJc V(' mlnatlaı1Yle t>l.rllkte muaycn ı.rün ve saat 11 ele pazarlıkla tıııtın alırttıcak
J:!l'".Jıuı-"'ll!CSI 19 lira sı; kunı3 t>cdc" mu· ııaatte M. lif. VekAleU 5 numaralı ııatın lır. Bunları vernwk isliyeııler birer 
5"'...tt,_'.'Aakcrı Fnbı1k.o.ladrul verilir 1.6· allna komisyonuna mtıraenatlAn. nUmıme ve hepsin,· birclrn teklif' e-?:z --...ın lhale ırllirll saat 15 c !tadar (10Cr>..S) 6074 clecekleri fiyatlara göre hesap ede • 
t< .J ... lll<:tttupiannı M M v. 4. No lU Asit sülfirik alınacak eekleri }, ati temlnatlnriylt' birlikte 
ıev .... ~ pnzarlık gün ve sa;ıtincle M.M.V. 2 

et' " na vc.nnclcr:I <0013> 5r."' ı.L l\l. VcklileUndcn : .No.lı satın alma komisyonuna gel -
:,,.,, ... 'Ular başlığı alınacak KomlS)ondıı. mevcut evsıırın.n ı:ore mderi. (10120) 6187 

"I ı, beş ton '1&1t &üUIJ1k aaUn alınacaktır. Soba ve malzemesı· alınacak 
~h ". V ektıletindcn : Veımt.yc ıstcklUertn tekllt mcktupıarty. 

~Jıcıı crıne 120 kuruş fiyat tahmın 11! bl.rllktc 10. ıı. 9U tıırihlnden lt.olın- M. M. V. den: 
64 11ı it 100.000 adet saplı ip yulnr bnş.. ren on "Ün zarfında M. M. Vcktılc~t 5 Gnrn!zon birllklerl i:ht1yncı lcin 50 

r. c beheri 40 k•"""" fıy' at ah- .. adC't muhtelif numnrarln kömür so -
td l ııe ~...,. t numaralı s:ı.tm a!Jnn komisy"nuna mO· b 

ye •1
11

1 en 50.000 adet tp yular sapı ası ile 450 soba boru.-;u, 50 sobn tah-
ıs > ~ ll42 c;ar§amba gllnU saat 15 racnııtınn. <10030> 6077 tası. 150 diTsek 26-11-942 ()C'ıı;c.mbe 
v arlıkla satın alınacaktır. Kazan tamiri günil sn.at 10 dn ımzarlıkln sntm nlı-
cv~ ıuc11!1rnesı her gllıı kcımisyoncln n:ı.caktır. Bunları vermek lstlyenl~ 
11111 

~r bıJır Bunlardan 50.000 adet ip M •. M. V. dt'll : rln birer nümune ve tokllf roe<·ckle-
1 llapı başka talibe de ıhnlc edl- Pazarlık J,-00ü talibi çıknıı>-:ııı dfut rl Ciyatlnrn göre hesnıı etlı.'CCkl~r! kıı-

~ r. Yuı b 1 f: ı :ı.c.lct bakır kazan ıaıııiri 25·11-942 ,.,.. • ti tomlnnıtlan ne lılrllktc 1>n7.ıırlık u !" cı ar aş 1 111111 mu ınmmen ·- gün ve ımnt.ıi.ııde M. M. V. 2 No. lı sa-
c 2

1
1 l20 000 lira olup ~atı" tcmlna- •a.ınha Piönü nnarlıkl.ı i~tcklİ!>ıne ihale ~ · •• " .. -· •- tın alma komlsyonıın:ı gclmcl<'ri. 

u ~otıı O liradır. Yıılnr sapının mu - l'<lilcccl..ıir. Ka:n.nl;ır her gün Ankara Le- cıoı J!}) 6188 
le İıı en bedelı 20.000 lira olup knti vaz.ım AnıirliE;i >iycu4' ambarında görü • 

(! '.Jıi atı 3.ooo liradır. 1steklilerln lcbilir. isteklilerin belli ı;un ve saaııc tek· Ecza alınacak 
,-c a ~ ve santte Ankara'dJl M. M. lif cdcrokkri Hraıa gön: kati tcmin.ııla· M. M. V. den : 

ti o. Satın Alma Komisyonunıı n i.Je birlikte Ankarn'<la ,\1, ,\!, v. 3 No. P.ı:zarlıkla ~ğıda <'İru. ve mıxıan 
crt. (0832) 5915 Sa. AL Ko. na gdnıclcri. 6078 yazılı iki kalem mıiıtdif nevi ceza alı -

~t.. Pavyon inşaatı Kösele alınacak ~tır. Her kalem L'Cla a)'W"I a)TI ihale 
fiS3,'1 lt 1>t VeldUoUndcn: .. -uılmilir. Hepsine tahmin edilen bcdcl 

~~~ Eiln ve s:ın.tte talibi zuhur M. M. Vek~etınden : 79(.0 lira olu(l kati terniruıtı ı ı?4 liradır. 
~'il Beher kılosuna 650 kuru§ fiynt ihnksi 1-12-1942 salı günü 5Ut ıs tcdir. 

tı ~ Ankarıı'd: ır0stcrllccck yerde tahmın edilen 15.000 kUo san sabun- Şartnamöİ her ... in komin.-onda "<'mile-
~ ınıına.u tcıcrnr kaııah za.rna .,.. ., ,... 

1 
-•r. lu kosele 4-12-1942 cuma günü saat bilir. isteklilerin Lu7 tcnıin:ıtlarl•le bir-

, ..... •~,, '<! konulmuştu:r. Kceıt bedeli 5 ı ı k ' .. ,,. bru 1 te pazarlık a wtın a ınııca tır. Jiktc muancn gün ve saatte .M. M. Ve-
~ ~ kunuı olup Uk t.cm1naU Muhnmmeıı bedeli 97.000 lira olup Ulcti y No. lu satın alma komisyonun:ı 
(il~ '!lro.dır. lhalcııl 30. ıı 942 ıınza.r- kati teminatı 12.350 llrndır. Şartna... müracaatları. (IOlOO) 618'> +- >.t aan.t 14 tc M. M. V. 4 No. tu mcsi her gtin komisyonda göriilebl -
ı: l<om. da ynııılncnl<ur. Kcsıı. lir isteklilerin belli gUn ve saatte Saraç heybesi alınacak 
lı:.-.. ~ !;)rQlc ve sa!r evrakı s ıı.ra Ankara'da M.M.V. 3. No. Satın Al- l\L M. Vok."ılcl4nden : 

lr_.....,_ rnuk:ıl:>Wnde h& ı:ıın komts· ma komisyonırnıı gelmeleri. Beher adlıdlne •ı:i Uru fb'nt t::ı.hmbı o-
• l ~ortlohll1r. ı~ ırırobllımık (10018) 6079 lunan a;;o add koınpl~· 61U'aç lıe}lh•~ 

- 1'1:.~t <\alruıloom clııt:vct v<'.Sllaısı Eşya yaptırılacak m!lıteahhlıt nıımı h(J;"A>ma ıı. 12. 042 

~
.,cı;""'ll'! ecırtUr. tstclclllcrl:n 2400 &'iYi· cuma günU s:ı.at 11 ile acık <.~tm~ 

:M. M. V<lktılcı.tnden : 
F' ~maddeleri ahk.llmın.-ı tcvtt- konulmuıı;tur. 11.k t.cmtnaU ll81 ltr.a 25 

Yapılan pazarJıC:ına talip cıJcmıyan tckllt ~ktupl:ın. kııruştur. Vc.mıek Jstb'onlcııtn ckstltme 
bir adet n!lmwıe dolabı 11c Oc adet mu- gün ve sa.-ıtl!ndc M. l\L v. 2 No. l\ı ~ 

Un alına korn1si>'Onuna gclmck!nl. Şartr 
' 1111.ıı.Uııden b1r s.-uı.t cvvcl.l:nc kn· halaza anndıtı )-apl.lnlmnsı 30. ll. 9 \:.l 
~~ mWn.bW korrrlsyann ver- ı:ünü saat 11 de ycn1dcn yapıl:ıcııktır. 

~~'" (9008) 595!5 l\tuhıımcn b<'<lc:U 835 :ııtm 15 Kr.uır. Kıı- name ve nümımcs1 ~ ırorifü.'-
oav U tcm!nll.tı 53 l!1ro 23 Kr. tur. Fenni ve bilir. (lOlOS) GlOO 
muıı Mesin alınacak 

Pot. VcktÜcttndcn : hususi onrbırun<'SI her gün komisyon • 
.... J..:ıı oo görlilcbU1r. lste1d!l~ tıcW 1:0n ve 
~ ~ertnc 685 Kr. tıyat tahmtn edl· saatte Aııknm'da M. :M. v. 3 No. lı sa

lıılun adet &'.LhLb'Cn 1lc truımıne 550 tm alma komtsyomııın celmelcrt. 

3
1\r in cdllcn 1250 adat ııst.ıı.rlı.k ve (l0020) 6080 

· lnhmln OOllcn 1300 ndot laYı· 
~ so. lı. 942 pa:wrtscı günü sa- Kiremit alınacak 
b.ı laı.ıı:ili zarf usulll cksUUTıe ne M. M. v. den: 

b,,_ -·· ..h..lc cdllccckUr. ııepstnln 10000 ndel kiremit pazarlıkla sntın 
C"ll?nm bodcll 25.775 llrn olup 11k alın!l('ttktır. Muhıımmon bedeli 2200 

b 1933 llro 33 Kuruııtur. Sıırtnn· lira JmU tcminuu 330 llraıdır. Pıı.za-r
ı .... m ~~il hUınwıclcrt her cUn komlsşond.a lıklıı ihalt'Si 24-11-942 salı ı;:Unü saat 
~'<:ıh 11:r ~.30 da 'M. M. V. 4. No. lu Sa. Al. Ko. 

V 
...... ~~ renı ~ ve ıruıı.tcn da yapılııcaktır. Kcşl:t ve $artnnmcsi 

<V,.,. b her gün komisyonda g()rillcblllr. İs· 
;ı,,lbutr ~:_~..., knılı~o~~ak ı::. tcklilcrln katı temlııntlnrlyle blrlikte 
4ıl ....,.."""' ... "' "''"' muayyen g{ln ve snııttc komls}ronda 

1'.t. M. v. 8 No. ıu s:ıtın alma bulunmaları. (l002'J> 6114 

~-onurıa vcnnctcı1. <9005> 5958 Soba ve boru alınacak 

Dal kesme makası alınacak 
M. M. Vckl\letinden : 
Birlikler ihUyacı için komlsyoıı -

da mevcut nümuncsinc gore 00 adet 
dal kesme makası 28-11-1942 cu -
mancsi gUnU saat 10 da pazarltkla 
satın alrnacaktır. Vermek lstiyen -
lerlıı teklif edecekleri flyatlarn g6 -
re hesap edecekleri kati tcminaUn -
riyle birliklt: pazarlık r.Un ve saat -
te .M.M.V. 2 No.h salın almruı ko -
misyonuna gelmeleri. (10127) 6191 

Eğer sabunu alınacak 
M. M. V. den: 
Blrll:kler ihUya.cı f:t!n komisyonda 

mevcut n0mun<'61.nc göre 250 kilo e
ı'ter sabunu 30-1L942 lln.uı.:rtcsi L'ÜJlÜ 
srurt 14 tc pazarlıkla satın nl1.JUK'ak -
lır. Vcrmok istlyenlerln 112 lira 50 

Rumaş alınacak M. M. VcktılcUndcn : kuruşluk lkatt t.c.mlnııtlan ıllc bfrll.kU.-
Cıımlzorı bl.rllidcrt lht.1)'llCl 1ç1'ı ıoo p:ıza.rlık gün ve s..-ın.tıinde M.M. V. 2 

adet kömür aob:uıı ile bunlara lilzumıu No. lı Batın olma komiısyonunn ı;clmc-
1000 il.det boru ve 300 ndct dlrı;ck l7. lcrl. NllmWl.<ıSi komisyondn gl)ı111e -

ı.~ v. doo: 
·~ metresine 500 Kr. fiyat toh
CQllcn 20.000 metre kapuUuk 

iliş 27-11-942 cuma gUnU sna.ı 16 
~lıkla istc.klislne lıhnlc cdllc-
ı:ı • Muhıım.men bedeli 112.000 U

uv·J.~1tııı kntJ teminatı 13700 Urndır. 
.... !~ her gün kontlsyonda cö· 
ı;: Uır. lstcltlilerln belli gUn ve sa

l{ A.rıJcara'dn M. M. V. 3 No. sn. 
o. na gelmeleri. (9967> 5999 

!l Rumaş alınacak 
~ Pot "VekA!etindcn : 
<her ınetrcstne ~.o Rr. tıyn.t tllh 

bilir. (10126) 6192 
ıı. 942 cuma gtln11 ııruı.t ll de bcı'tenll-
ml!k suretlylc pıızarl.iklııı. 1111.tın aıına . Furun küreği ve pasa 
c."l.kllr. Bunları vemıek lstl.y\.-nler t.ckllt tahtası alınacak 
edccclc.k?ri tb"atıııra 1:örc ytızdc on bet M ?tL v. den: 
knt1 tem1ruıUan ili! ve ve!"(!('okkrf aoba, Bchel'lne 500 Kr. :tllYat t.nhrnhı edilen 
t>oru ve <llnıck nUmunclcıiı"ıl p:ı7.arhk (100) a.clct :rınn JcürclHiYle. tıın<$1nc 

ırOn ve snatno kndar M. M. V. 2 No. lu s:ıo Kr. tıyat t.ıhınln c<lUen 400 ııdcıt pa
aaUn aım.ıı komleyon'\1111& vermelcl'l. sa taht.Mı 30-11-!1·12 pa.zarıtcsl gilnü sant 

(10110) 61-16 11.30 dn pa7.arlıkln ımtın atımıroktır. 
llcP61nln muhammen bcdel1 ~ M· 

ra ohıı> kntl tcmlnatı 585 arndu-. Nu-

U ı; US 

re etQr t.aJoın;ı kolııul3 satın elma-oıı~ 1 ıı:ıUıı almc Jııom!S)uıuııdııı ~raıtınr. 
rtaıı vermek Jst.~rlnn nümun.:ı VI! M.uhıunmcn bodcı.t 31304 lira Ye muvnk· 
IJ(l.rt.illl"Dll M. M. V. HnrblYc dairt'stne kia.t ı..ımlııa ti 2935 Mrndır. 1'..'vmı.1 ve llW"l· 
vcmıclcrt. (101.li3) 6198 n.'Ulı<! kunlsy.: da mevcut olup titekll-

lcr tam!ı.nd:m o!amabkör. .1stoktl1crin 
Muhtelif nevi ecza alınacak ııwll,Y)'Cll ı:0.n ı.-o ıınatıen bil' snıa ovw-

M. M .. V ekaletiııden : llııc kııdnr ınnmat ~ ve ron
Pazıırlıkla aşağıda cins ve mik - ka mcktupl."l.l"1JU hnv1 tA.'!kill1 mcktupkı.n

ıarı yazılı (12) kalem muhtelif novi ru komL<v"ona vennelerl. 
c:cz:ıı alınacaktır. Her kalem ayn a,y. (10008) 

rı ihale eı.lilebllir. Hı~psiııe taluıun e
tlilcıı bedel 8685 lıra olup knti Lemi- Sebze alınacak 
natı 1312 lira 75 kur~tur. lııalesı Yc§llköy AB. Pos. 550 Sa. Al. Ko-
30-11-1114..2 pıuarl esi gunU saat 15 miııyonuııclan ı 
tetlir. Şartnamesi her gtin konıls - 67500 kilo lahana 67500 kilo pıra· 
yoncla gorlilebilır. İsteklıleı in kati sa, llOOo kilo kuru soğanııı kapalı 
tomiııatJariyle birlikte muay} en gUıı zarfhı ihalesi ynpılac:ıktır. ihale 10-
vc s:ı.ntte M. M. Vekaleti V. No.lu 12-l042 pc:r§cmbe gtinil saat 15 te 
ııatııı nlma komisyonuna müracaat - Yeııilköy'ıle yapılacaktır. Lahana ve 
!arı. ( 10106) 6199 ınrasaııırı b<-her kilosunun tahmini 
Ciıısl Mlktnrı bedeli 20 ve soğanın 32 kuruştur. 
İodur dö potasyum 70 Kılo (10052) 6084 
Kafein 25 Kilo K Pucını dö kinldn.a 320 Kilo oyun eti kavurması 
Klora! 100 Kılo alınacak 
Ktikürt 200 Kilo Kn • 1 f-L-""--· S Al L" 
Nitrat darjıın fondu 20 Kilo . >-şen ana.re aı•=~ a. • ·"°" 
Novakain klorhidrat 02 Kilo~ mısyonundan: • 
Permruıgaııat dö potas 50 Kilo 10. ı ı. 9:f2 ı.ı.rihinde kapalı z:arf usu-
Sulfat dö zenk 20 Kilo li)lc münakasıı.)ıı konulmuş olan 10 ton 
Siıblüıne pastil brut 50 Kilo kcrııiksız koyun eti kaımrınasın:ı lali!' 
Tnnııofonıı 100 Kilo çıkm:ıdısın<l.tn bir il}' ıçındc pazarlıkla 
Solusioıı glmza l Kılo şatın ıılıııaca.kur. Muhammen hc<ldi 
Muhtelif nevi ecza alınacak 20.CHlO liradır. l\tuva.klm tcmiııaıı 1'500 

liradır. isteklilerin nı.ılİ}C)'C yatıracakları 
.M. M. V, den: 
l'aznrlıklıı aşağıda l'ins ve ml.k:tan 

yazıu <6> knlcm muhtC'I!! ncvı cczıı 
ıı lınll.('.aktır. Hr.r kalem ecza ayrı ay
n ıntılc oo leıblllr. Ilcp lnC' tahmJJl f"

d I• n bcdcl 13625 Ura olup kati l<.'mi
no!ı 2044 lrrnıdır. lhıı:lcsl 30·1Ml42 
pıı.z:ırtesl günü saat 11 dedir. Şartıuı.. 
rncsl her giln komısyonda gorulcbı
llr. lsteklll<.'r.!n kntl t.<>mmntlarl.YI<.' 
birlikte muayyen gün ve sa:ıtw M. 
M. Vcklıktl V numaralı satın nlma 
komisyonuna milracmıtlan. 00105> 

Cinsi M ktan 
As t Pikrik 150 kilo 
ı-·ormol 50 
Lizol 500 H 

Pudr dö -regüs 600 _, 
Onsmn mel'kilryel 
<doublt!> 
Ongan vezignt uvar 

6200 

500 .. 
500 " 

Potas kostik alınacak 
M. :M. V. den: 
Komtsyonrltı. mC!'Vcut foruıl crvsnfma 

ı:örc o.klimülti.törk.rde kullnnılnınk 
üzare nsağıdakl şm"Unr dtıihllı.nd<ı 500 
!dlo pauıs Joostik nlınncıılktır. 

1 - Hc:nrnetik şekilde kapalı hc
şcr 'kiloluk mn.d<!Itl kutular lçcrlsbıde 
bulunııcllktır. 

2 - Bunlardım on lkutusu muh
kem kenarları çcrn:lx.>rlc bn fanmış 
looıislne su nüfuz ctml.yece.k dçrccc
dc munt.nı:am ynpılmış tahta sandık
lııma buluruııeaktır. 

Bu 6t:'l...ldlde vcrmtyc .lstcklll,..rln 
23-11-942 tarl'hlndan itllınren on ciin 
7.ıırfındıı teklif m,..kt ııplarlyle bırllk
w :vt • .M. VeklıleU beş numaralı sn.. 
tın alnın kom'!Syonumı. mürarıın1.ları. 

(10104) 6201 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen llanler 

Kuru ot alınacak 
Jı.s.. Pos. 520.1 Sıı.. .Al. N.ım. dan 

Devrek 
C-ııYcuma'da t.crillm cdllmdc aartlYJc 

00.000 kUıo kunl b.~<ılı ot klıı>ak zarı 
usulil 11c ClcsUtmeyc koumust.ur. lJ.alyn
lı kuru otun muhıımmcn bo.teıt l2 k'U· 

ruo r;o annum. Tutan 7200 ıtra ilık U'lni
nntı 540 ıırnchr. lh.alcsl 26. ıı. 042 ııct'

ecmhe ı:ül1U aıı.a.t 11 de Kom. da )'l!Dlla
('~'l.ktır. Şnrtrutme ve ewaf her Jil'(ln Kom. 

da ı:l>r(!Wbillr. lstck111or.ln bclH cündo 
tcmııt edilen sıın.t.tcn bl:r ııan.t cvvcl tdt
ıır mcktu.ı>I.ıırını Kom. n:ı vcmıll olmıı· 
lan. (91-i68) 5749 

Saman alınacak 
As.. 1'06. ~Sa. Al. Kom. da:n : 

muvakkat •~min.ıt mektuplari}lc l,omi~
yona miıra<antl.trı. Şartnamesi her ,;in 
mesai ııını.ınında komi~-onda üJ:rcııilc-
lıilir. (1008) 612i 

Sığır eti almacak 
lıl. l\l. V. ı l'fo. ıu Sn Al Kom, dan: 

1 tıınbul · Topkapı 
&her ktınsu".a 1:.S Jmn.ış rıya.t ta'ı· 

mVı cd en lfıO tun sı~ır cU '27 11 942 
CU."'Tlll ıtünU snat 14 30 da Topt•..ınc'd 

l No. ıu kumlS)"Ondn p.'lUU"lı.kJ.ı satın 

aııruırııktır l<ııll tcrr. t• 21700 ı mdır. 

'l'aliı>lerl:n re U v Ue komls)"Ol'lCl gel-

nıcll r1. (1014!!) 6153 

Sığır eti alınacak 
M. M. V. htnnl>ul • To(lh.uıc 1 No. 

Ju _;ı. Al. K(I. tl.lll : 
ll(hcr kilmuna 128 kuruş fı)at tnh • 

ıııin .-dilen ı su ton ~ığır rıi 27·1 l-942 
cunı.ı ı;ünu s.ı.ıı 14 ıc· Torm:ınc'dc J No. 
lu komis)onda pa7.arlıkla saıın alınarak· 
ıır. Kati teminatı 21700 liradır. Tııli(llc
riıı hclli \'akiııc komis)'ona ı;clmderi. 

(10t4R) 6JS4 

Sığır eti alınacak 
M.M.V. l NoJu Sn. Al. Kom. dan 

18Uutbul - Tophane: 
l.3ehcr kılosuıın 128 kuruş fly:ıt 

tn:tımln rolfon 150 ton sığır eti 27. l L 
042 cuma gilnU saat 15 te Toııhan<.''de 
l No lu kom )on<la pn7.arlıkla saun 
nlınnen'kur. Kı:ıti tcmlnau 21700 li.m
dır. Tnll.pk>rtıı belli vak tte komisvo_ 
na gı.ilincleri. (10147) 6155 

Bina inşaatı 
M • .M. V. 1 ıanbul 2 No. lu Sa. Al. 

Ko. d.lll : 
Ke~i( tutıırı 80.536 lira 06 kuruş olup 

Çıımlıcu'lla ınşa edilecek olan As. s.ın.'l • 
tnr)'<ımwı pa1.ı1.rlıkla ihalesi 2'l. il. 942 
s;ılı günu saat Hl d.ı. Ko. <la )ölJıılaoıkıır. 
Sarttı:ı.m i her güıı Ko. da goruld>ilir, 
~cya 4 Ji.rn 03 kuruş mukabilinde alın:ı -
hi lir. ilk teminatı 5276 Jıra 80 l..""UTUŞtur. 
Jştd<lilcrin J>l.'lli p.m ve ~ııe dı.Iİ)ct ve 
kanuni \c ikal.ın)•le birlikte konıisyon:ı 
mi'ıraoıatlan. (10144) 61'58 

Sığır eti alınacak 
Çaruıkknl<ı Gamlzo.n sn. Al. Ko

mlsyon undnn: 
1hUynç içın 40 ıto,n sığır <ıt.i 2. 1.2. 

942 ~ıın;ambn ınınü s..-uıt 15 te pnzar
lıkl:l satın alınoca:ktır. '!'utan 40.000 
lirn olup :kati temlııatı 6000 lrrodır. 
EYsal ve 6<'lrllan komfsyonumuzdıı 
Jw r y,On gorli k>bıllr. lstekl11<'1'in lK>lU 
glin ve ıın:rttl' komisyonda bulunnuı-
ln.n. (10143) 6159 

Bidon alınacak 
l~ 

Zo~dnk'tll tCflllm edilmek o:ı.rtb'lc M. M. h.-uınbU! ~ No. )USa. AL Kom. 

25.()0() ik1lo balya fiamru1 kapnll znrt U· dan: 
llehcrlnıe 100 nra tıılmrlJı cd!lro 180 suJ,U Ue ukslltmcıye konulmuştur. &ınuı.-

zar.lıld<ı msntrncsıl 25. ıı 942 cmı;:tmba 
günü sn.-ı.t. 14 tc ıv:cn.. da yapıkıe:ıktır. 

Tnhmm bt.."'dcll :u;ooo ııro o!:uı> Hk temi· 
ruı.tı ıs:ıo Mnıdır. 1stcklfI.cnn bcll1 gün 
ve ıwı:t.tc kom~ &:CJmclcrt. 

nm muhnrnmen bcdcll 9 kuruş ro saıı- adet 250 kiloluk bidon ıı!ınnCakUT Pa

tim. Tu4an 23750 l1rn ilk tcm1mW 1781 
ltm 25 kunıa Sha1aJt 26. ıı. 942 pcr -

ıı=ıbe l:'ÜlllÜ snnt 11 de Kom. d:ı yn.pı

I:ı.cnlctır. Ş:ırtruı.mc ve ~'&:11 h<:r gQn 
Kom. dn g&;llebUir. tstekllıcrtıı belli 
g{lnd(! ihale c:ı.attndm btr mat evııcl 

tdc1U mdrtuplnnru Kom. na vermeleri. 
(0067) 57'".ıO 

Kösele ve vaketa alınacak 
M. M. V. İstanbul Sa. Al. Ko. d:ın: 
20 ton kadar v:tketa 30 ton kadar 

pcns;clik kö$cle ve 20 um kadar '«ln sa· 
bunlu k&cle teklif edilen fiyat muvafık 
~iirüldüğü =retle beğenilerek l>nZarlık· 
la satın alınacaktır. Pazarlık 27-11·9 j2 

(l0142) 6100 

Kuru ot alınacak 
As. Pos. 5151 S..'l. Al. Kom. dan 

Ankara 

:ıcn ro.ooo ml!t.ı'c knı>uUWc ıcu-
. ıı !l42 cumnrtcs1 ~ saat 11 

!ıkın satın nlınacnktlr. Şıırt -

~ her ırtın komlsyond."\ eörlllcl>Ulr. 

Ateş tuğlası ve toprağı 
alınacak 

M. M. Vck!ılctlndcn : 
muno ve 11.a.rtıı:ı.mcsl her Eiln kom~ - rurruı günü saat 15 te Torıfıanc'de M. M . 
)'01ldıı görillobutr, Bunl:ınn her blrl a.Y• v. 4 No. hı Sa. Al. Ko. da yapılacııkıır. 

Il<'yliknh1r'n k:ıdn:r cm yalnn ıstns.. 
yoıı< lıı teslim ve vnı::onıı yü klctllmw 
müteahhidine nlt bulunmnık. lcahe
dcr.I(! bu miktar pa:rçalo.nıı~ 400 
ton kuru ot JOO er tonluk ııaı-çnı!nT 
lınllnd~ mukaveleye bağ.lnnmak sure
tiyle snun alınncaktır. Pazarlığı 28. 
IL 942 cumhrt.cısl günü snııt JO dn 
komlsyonumuzda ynpıln<-n'J..-t.ır. Jo:vsnf 
ve ş:ırtruımmlnl görmek JstiyMllcr 
her b'11n !ıs s:t..'lU('rind<' ve lstcklllM"ln 
ele b<'lli cün ve &-ı..'ltte sözfi ccoeın ko
rn:!syoaın gelmeleri. (10139) 6163 ~ C'll bedeli :!80.000 um olup ka· 

2 )"' lrıat..ı 29.900 ltmdır. İ6tcklllcrln 
ı ltil:ı ve B1111tt.c Ankaro.'d.a ?>L .M:. 

t ll)'f"1ı-_~0• ıı:ıtın alnın komisyonuna ırcl· 
(9970) 6000 

'1 J\rap sabunu alınacak 
~'!.1. V ekiletinden ı 

ı thcr kılosuna 80 kuruş !iyat 
~ ı1~ edllnen 30 ton arap sabunu 
ıı.ııl r1ı9kı12 Çarşamba gUııU saat ıs ıe 

11 la satın ulırıa<".aktır .. Tama
• itti( talip çıkmadığı ıakılircle bölU... 

ın~ .. ltı l ayrı ayrı da ihale olıırıabilir 

j t ~lnatı 3600 lırarlır Sart11Mi 
~t O) iller komisyonda ırörUlcbilir. 
Pl. \' ııı mezkur ırUn ve saatte M. 

ıtcİ 2 No.lı sahn nlma komisyonu-
lilcleri. (9965) 6028 

>-ı ~uru soğan alınacak 
ın.t ı. J, V. l No. Sa. Al. Ko. dan: 

fJ~ - ~00 ton kuru soj;-anın kapa! ı 
ll:rnsı- ~ l"-"ltmcsi 7-l2-94Z tarihinde UAt 

;J llf)ı_Jv. Anıirliği biruısında Sa. AL Ko. 
~ alllkur. 

11> ~Muhammen beden 4~000 lira 
3 _ 

1
akkat tmıinaıı 3375 liradır. 

tck!iJcrin hclli gun ve sa:ıtt~ 

lc.rl ) "' Pot \r 

· Kumaş 

l - 8000 ndot nt.ce t.uC'laııa ne SOO tı)'TI taltt>lcrc 00 llınik! oollcbll1r. tst•-aı:- Tali(llcrin gelmeleri. (9710) 5753 
kilo ate& topm~ (kACrt t.omalnr lıca1- ıtıcrtn bcl.11 ırün ve s:uı.t.te Ank.ıını.'da :M. 
sindi'.!) ıınznrlılda satm alınaCll!ktır. Mu- M. v. 3 No. lu ıı:ııtın nl?na koın.lS)'Ontl- Sebze alınacak 
hnmmen bcdellcn )'CkQmı l9:l0 ıtra o- n:ı ı:clmelcr.l. (10125) 6193 M.. M. V. l. No: ıu SA. AL. Kıııı:n: 

ıuı> k.ıı.tı teminat mlkınn <288> 1mıdır. Boş teneke satılacak d:ı.n: 1stn.ntıu'l 
Kceıt ve eartnruncst her ırün komla.Yon· ?tL .M. Vckfl.lct.lnden : AıatıMld yıızıh zob'relcrtıı k:ıs)(Lb 
da görtill!bl.ltr. Pazaı1ık1 26. ıı. ~ per. zarll::ı <ık61.ltmcs1 l·l.2-942 ııalı ır\lınfi 611ııt 
şembc gün!l ıına.t ll de M. M. v. 4 No. Mc~ hııst.anc5!ru.te mevcut 250 il.det 15.30 da Tophıı.ncde M. :M. v. lst:ınbul 
ıu sa. Al. Kom. ns. de Y11Dıla~. ls- bot nıuhlclU erzak tenekesi 30· ıı. 942 l. No:lu SA. AL. Kom.da yapıl.-ımktır. 
tekl!lerin kllU tcmfruıUn.rb'lo btrllkte paznrtcsl gUn.U saat 10 d.:ı nrttınna llo llk t.emtnau 16.'>3 ımı 75 kuruştur. Ta
muawcn ı:tln ve 11:'1.'ltte komis)'on<lft bu· lle s:ıtılıı.caktır. Bunb.n alrnıık lstliYcn· llplt~ luı.nunl v~ tckllf ınd<
ıunnmııl:m. (10118) 61f,S Jıcııln tcnc!<l'lcri mahallinde ırorerek 1.t.'!k tuPlıınru :ihale sı.nt.lındcn bl:r eıın.t cvvc-1 

M1 ed\.'Cclclerl flYııtJnrıı ıröre hetınP l.'<lC- ~n vem1clcrt. (ro30) 

Tesisat yaptırılacak 
M. ::VI. V. den: 
1 - MUD.>'Y<'n gün V<' saott~ taliıhi 

zuhur ctmlyen Dl!ndırma'f!a göstcrl
lccL>k mnluı.ldr. lıarlct su ve knnali -
zasyon tc.-sı:s.ıtı yııııunlmns1 ıxıznrlık
ln Umlcye konulmustur. K~f he<lell 
9963 lira 12 kuruş olup kntı t<'ml:nntı 
1195 l!rarlır. Pazarlığı 8·12..942 salı 
günli saat l1 de M. M. V. 4. No. Sn. 
Al. Ko. Rs. de yaıııln~ır. Keşif 
ve şartmı.mrsi 25 kuruş muluıblllndc 
komisyondan nlınn.blUr. !stcltlllcrln 
kati temlnn1larlıyle bh-1!.ktc komisyon-
da bulunmalıın. 00117) 6184 

İhata duvarı yaptırılacak 
M. ::vr. v. den : 
1 - .Mua)'}"en gün ve aaatte talibi :r.u-

alınacak 

c.-ıklcri kll1.I temfna.u11.n tıc btrJlktl' ıır- Clru;i ı-.~o Kunıııı 
urm:ı. ırıim.indc M • .M. V. 2 No. lu satm tt;()M>-ık 9000 21 
ıılrna komisoynuna ıı:clmele~L J.aluıına 9000 20 

(1012•1) 619-t l>ı.mal 9000 22 

V azalin alınacak Sn.lca SOO(l 126 
Pattı.us :ı5000 rıo M. M. VekAletinılcn : 

Pazarlıkla koınlsyoncla mevcut ev
saf ve §artlar dahilinde 30 ton vaze
lirı satın alıll{lC4}ttır. O ıı tondan a -
ııağı olmamak Uzere ayrı ayrı iste~ 
lilere de ihale edilebilir. Tahmin e -
dilen fiyat 400 ku~ olup kati te -
minatı 1'500 liradır. İhalesi 26-ll
l94.2 pcr§embe ~U saat 11 dedir. 
Evsaf ve ı.ıartnamcsl her gtln ko • 
IJ\lsyondu görUlcbillr. İstı•klilerin 
muayyen gUn ve s:ıatte M. M. Vckll.
lett V. No.lı satın alma komisyonu
na müracaatları. (10102) 6195 

Y a.zu: makinesi alınacak 
:M. :.t. Veklılctind\ın: 

15000 
5980 

34 

l\ıa . 0l'n: 

nıııt' 0 Iıı:ış !1~_ .dn~ ve miktarları ile muhammen bedel ve tcınin.-ıtları yazıh iki kalem 
lrlıkıe ı.ou kall"rn hatıaniyc ve kilim 27·11-942 cuma J:ÜoÜ sıat 1 '5 tc ve lS.30 da 
hıri : .saıın alınacaktır. S.ınnamcsi her gün komisyondı. görülebilir. Runlard.ın 

rorı• ı. ~~ a}Tı taliplere de ihale r<lilchilir. fstcklileri:n belli gün ve saatte Anka· 

Acele olarak oomıal ıın.r rolu 25 a.ııot 
YRtP ına.lclncst 4-~2 Cuma ı:Qıı.U &'I· 

nt 11 de pazarlıkla sat.m nluıacnktır. 

Jltuammcn bedeli 9625 ltl'll olUJ> kati tc
mlna U 1443 ı.ıra yetmlo ~ kuro61.ur, 
tstcld~lcrtn J:ıell1 gün ve s:ıAtlc Ankarn 

da M. M. V. 3 No: bı SA. AL. kom1s
)"onurıa ı:elmcl<!l'i. (10164) 6197 

Seb~ alınacak 
.Erzmcan AB. Sa. AL Kmı. drur. 

Kı.şhk l!ldlYzcl<ın1en 13.'500 kilo fs:ıMa k, 

89500 kilo lnhann, ne 43500 kilo ~ 
kruıalı zarf usul!Yk? mOoo~-n komıl· 
mustur. tııaıcsı 17. l.2. 942 pazartest ı:ü· 
nü sruı.t lG da ErzlncMı .As. Sa. Al. Kom. 
da :ropıbırokur. Kıtoıruna t:ınmm ro tm 
rtyat iı<Pıuı:ık 18 kı.h.tı.na l5 ım-ruı:ı 18 ıcıu
nışt.ur. Tutnn l6!l65 ıtra olup muvn!dknt 
tt.lJl't1JnU 1ZT3 nmdn'. Şart~ her ı:ün 
komisyonda ııörlilcblll:r. 1stcltlfh.rln s:ı. 

m:ıötl{')'e ı:öre haz9'1.ıyacnklnn t;:jdlt 
mcl.""tuPlannı lblr ı;:;ınt evveline kııd:ı." 

~ muka.bfilnde kom19)'vm:ı v=c
lcıi. (!YJSS) G055 

('ı\ • V. 3 No. ~un alma komisyonuna ~elmcleri. (fı025) 

~i Miktarı Muhanunen bedel Kati teminat 
ntı! 

1 
·lhlselilt Metre Lira Kurıl§ Llrıı Kuruı,ı 

Koyun eti alınacak 
As. Pus. 1936 Saun Alma Komls.;onun

dan Bun>n: 
İht.IJIM 1c1n 223r.ll kDo S...-nyun cU Jaı· 

Saman alınacak 
Ankııra A!>. Po.5. "'151 Sa- Al. Ko. dan: 
Dcylikahır'ıı kadar erı >-akın istasyon

da teslim ~'Dg()n:ı yükletilmesi müteahhi· 
dine ait bu!unnınk kahcdcrse bu miktar 
p rçılıı.namk 700 ton b.ılya halinde saman 
(nıukavd<.')"C b:ığl:ınm:ık suretiyle) satın 
alın:ıc:ıkıır. Pazarlığı 28-11-942 aımnne
s.i günü s;ıat ıı de Sarık~lıı 'd:ıki Ko. dı1 
ynptlıuııktır. J'vs;ıf "Ye şanlarını ef>rmcl< 
hti)mlcr her gün .iş sa.ıılerinde ve İ.<:tek· 
lilcrin l>Clli gün VC $33tlC oozii g('(on ko· 
misyona tc.nıinaılariyle bernhcr müraca· 
atun. (tOl 'SS) 61(..i 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Gami:r.oo Sa. Al. Ko. dan: 
HiF.3'da ( ihcti askcri~·cnin oczarcti al· 

tında % 'i k•')'WI ve müıclıakisi sığır eıin
dcn olmak üzere 25 ton sucUk imııl edi
lccc:4.:tir. lhall'$İ 30-ll-942 p.urute<İ ı:~ 
nü $a.'.lt ı l dedir. Hususi pnbr l«•mis • 
)'Ontxııu1cb her gün P,riilı.bilir. Tutan 
S0.000 lira kad teminatı 7500 liradır. Is 
ıcklilcrin İlıalc gün 'e saatinde komisyon-
da hulwmınlan. ( 10084) 6166 

Patates alınacak 
Mnrnş As. Sa. Al. Kom. dnn: 
Mıımş birlikleri ıhtlyııcı için kn

rolı 7.a.rf'ln milnnknsayn konulan 102 
ton p:ıtatC'SC bclll gün ve sanHe ı.n. 
Jlhi ~ıkmndıt:wdım bir ay pawrJığn 
dökOlmilştür. Muhanunm bedel! 
40800 lira ilk tem:rr.ıtı 3060 liradır. 
Ml'\'7.u:ıtsız tmllm c<lilecc'ktir. 1stek
lil<'ııln hCT g{ln temlnntbriylc b rlik· 
tc mcrkn K. blı=ıdn Sa. Al. Kom. 
nn mürncmıtln:rı. (10087) 6167 

1ııııtıuk k kumaş 60000 100000 471000 41HSO 
1tanil'c umav 15000- 30000 168000 19300 

~ 10000- 30000 ad. 443400 42970 
20000- 60000 ad. 325800 &256f 

Kolan alınacak 
J',L M. Vc'ldUctllıt'!m 

Kotaı.OOl ~ ııaı:n'lliK4-tın 19 1 
palı zart usutt,ytc elaı1ltmeyc konulmuş
tur. lluıi!e&t 3. 12. 942 l>C11l(mlJC Eilnll 

met· ltl da~·~~ )K1U 

Sığır eti alınacak 
M. M. V. ı No. lu sa. AL Ko. dan: 
ı - Okul ve hastan~krm üt aylık 

00 ~ 

-s-

Çeşitli yiyecek oh aca 

Cins! 
Patatoı 
Pırasa 

Lnh.nnıı. 
lsr>annk 
K. Soğmı 
Sal~ 

Aba~ 

Kiloou 
35.000 
40.000 
12.000 
30.000 
40.000 

2.000 

Tahmln flyatı 
kurucı 

4-0 
15 
J5 
15 
22.5 

l.20 

Tutan 
I..ını 

14000) 
@.){)) 

1800) 
4500) 
9000) 

2400) 
37700 

l - YuSrondn dns ve mnctan ynzılıı altı knl(!lll 6<'tı7.cr1 :n knpalı zart uswty)e 

E>kmttmcst ııo. ııontcşr!n 1942 ı•ıızartesl gQnU sa.:ıt lG da 1mtlt'te Tcrsnnc KlıJl,l&D
dnkl komls)'{.on btıınsında :Yat>ılacaktır. 

2 - Bu be nit eartnııme 190 ıru~ muknbınnde k<ıniliıiYon<l:uı nJııruıblllr, 
3 _ EkG! ı.tmcyc 1$tlml< ederek t.n Jlpleıin bu ll'lbl k;lC'rlc J g oldu ~ lblr 

1942 scnC!Slnc ait ucaret veslkalannl ve kanumın t.arl!ntı v<."Ciı e truızlm cd.ccek

lcrt tcldo\! m<ılct.UPlıınnı. )"lll<Bn'1n yazılı teminat rmıJd>U;tlıı.ıilc b c bclll 
ll'fin ve ı;:uı.ttcn tam bl:r sant cvve ::ne knd.v Jroınlsyım tıa.sk"...ı b ınn ı;enne!cri.. 

("1280) 68 

znr! usulil flC' ihalesi 9-12-942 g(lnü 
saat 15 te Ankn.ra Lv . .A.mtrliği bina- Harta Umum Müdürlüğü 
sında ynpılacn: ... tır. ,., lirn 

2 - Muhammen bC'C1?11 35000 Alet tamirc1sı aranıyor 
olup Uk ~uıtı 2625 liradır. 

1 
. 

3 Şıı.rt.nmnesı her gün komls- Hrrrtta C'><"ll<"J l>t.rc'lctörlilğ{jndl"?l: 
~onda göriililr. llnrtn ne" C't t.amtrc ı _mwıvtnli-

4 tstC'kl imin belli giln ve saat- ğl lem l.mtihanla ilcr tıır memur 
ten b r sant CWV<'I toklif mc'ktuplan- u1ınncnkbr. 
nın mnk"'huz mı.tl<aıbillnd<.' komisyona S:.mnt okulundan mcxu.n o 
vermelerl. (10130> 6190 teı~Th C<1 e<'Cktir. 

M. M. Vekaleti Deniz 

. 
inşaat 

• • 
ışı 

tımlt l)('ntz 5a. Al. Kom. dru1: 
K.C'slf Bcd. Tem nab Pıızn.r~'l Sa. 

Lırn Kr. Vrn Kr. 
17073 81 2561 (Jl) 

6792 49 1018 87) 26. 11. 942 16 
6792 49 1018 87) 
3505 10 525 77> 
1 - Yuknndn ya7.ılı dört kalem 

lruonnt işi il) n ş.-ırtnnmro" blr veya 
ayn ayn tnfüılc-re lhnle cdılmck su
ret yle p.'1.Ull"lık cksUtmelen, hizala
rında yazılı gı.ln \C s:ıattc lzmlt'tc 
Teı san<'kıı.pısındakl komisyon blna
ıandtı ynrnlııcnlctır. 

2 Emniyet vesikıı.lanru hamil 
Istcklller, keşif, şnrtnıımc ve ıırojt_ 
l<'rıııi her gün .komiSYonda görcl>llir
ler. 

3 - Tal pled:n hu gibi !şl('ri yap. 
tıklnnna dıılr nafıa müdilrlükl"rin
den n1ııcn:kJnn ehliyet vcsikalanm ve 
h17.:ılRTında yıızılı t<.'rninnt makbuzla· 
rtyle birllkte bc.ıtl gün ve snat.te ko
mlsy-0nn mill't'l('n:ıtları. 

(1490) 77 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 

Dana alınacak 
Sıhhnt ve tct.ımnt Muavenet Vcld\leti 

H.cttk S.W'Jmn Meıtrez Hı.tzıssıhhll Mil· 
.~ Saıtm Alma .KonUs>"Omından : 

l - nerlk ~~ ... ı.ım MC'lttcz Hıtzıssth· 
hn MitesıK.'GC6l ~IQ( k sutJC'Si itıttYact :ldn 
:ıoo adet d na lkaıı<ı.lı z."lrl usu 1:ü .Jle 23. 

11. 942 ttırl.htrı<R.'ll l.tlbarcn ~ 
kıın.ul!ımı uır. 

2 -- Ek9fl.tmC ı; .12. 942 salı ~nü 
t ıt de m~ t.opUruı.t•nı.:: Bllbn 

nln'W. l«.~<munda ;yupılaaıktıt'. 
s _._ MuhıınWnen ooıeıı 18400, mı11 -

vaıkkilt tantnn.'t 1380 llnıdır. 
4 - Şnrtoo.mesi m(lcııııesıcdcn pam -

sız vcıtUr. Tdkltf mdn.Uf>lnn thn'le ı:<lnil 
s:uıt ona 1c:ı.dal" ltmJüsıYoııa YCt1lmi& OıL 

mıılıdrr. 

fi - TRtıtılf!l'lln muva!durt tcrntıı.'1.1.l 
)"llUmm'k Ü7.Cn! dlJllL ('!VV(?l k~ 
milrn"nnUn lJ!TM' tnı:ıl!yc nlm:ı'lan m-

7.ı:m<lır. (10114) 6203 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde hallc 
sıra olacak 

Ankaro Bc.lcdlYo Jwısllttrıdcn: 
ı - Uc11ncü madd!!de yazUı hususl:u' 

tıclcdIJııe tcmblhlCS"I arasına aıınmısur. 
:ıı - Bunl:ı.ra ll)'1an harekct edenler 

1608 ve 2575 numamlı kanunlara i:Gre 
eczalnndınUıcaklardır. 

8 - A) lbt.IYllC mnMelcrintn d:ııtıU· 
nunda ve bUnkır ıcht ıaırt v~tndc. 

1stoklll<'rln diı.;<'r ti m:.' anlama'k 
üzcıro 30-11-942 1ı: hine kadar Har_ 
ta GLne1 MUdlirlil n 'kinci şulx.> mü
dlırıyetine müı :ıatlttn. (10090) 6205 

Askerlik işleri 

Çağrı 
Ankııra Askerlik Dair~indcn 
.Mwı:a İaşe l\tu.\tcşarlığı mcmurlıırın

d;ın )OOck n:ıkli>e A. TeJ.UIICfl S3612 Be
kir oğlu 3~1 doPımJu Bum n Çelikb:ı
şın 7081 ..ayı ile ~heye luzumu munıca. 
atı il!n olunur. (10137) 6.141 

Çağrı 
A nk:ını As'kc:-Uk ~ 

den : 
lstıınb11ıl'oo.kl nc:lr<>Glerlndc bu!una • 

m ıynn l'm<'kl1 !and.l.nna hC811tı m<'<Tltıru 

M llil.'l<'yt.n o~lu lbnıhlım Şevki O&"UZ'un 
hemen 5786 ~'1y1e ŞUb<>m a VC'Yll Be
sik"ttı.& outırmno veya bulundu~ yertn 
a.~..rUk eubclef1nc ltızumu mürncanu 
ıı:ın olunur. (10136) 6142 

NAFIA VEKALETi 

Kalorifer ve sıhhi tesisat 

yaptırılacak 
Naf~ V ek ... ıctuııkn : 
1) Eksıltmcye kouulan iş: Jandar

ma Subay Okulu dvarıııcinkı te • 
mizlclıle (.-ı; ıncle yapılacak kalortfer 
ve sıhhi tesisat ışlcrıdır. 
Keşif bcdelı: (l29ıl2.25) liradır 
2) Eksiltme 8-1.2-1042 s;:ı.lı günU 

snat 15 te Nafıa Vckfılcti Y pı ve 
imar işleri ekBıltmc komisyonu o • 
dıuııncla kapalı zarf usuliyle yapı • 
lacaltlır. 

3) Eltsiltrnc ııartnamesı ve bıına. 
mtitef'crri evrak (65) altnuş c ktı
ruş bedel mı.lmbilıııde YJV • c mıar 
işlen rclsliğındeıı alınatnl ~. 

4) :ı-:k iitm<'ye girebilmek tÇin is
teklilcrın usulü daircs.iııdc ( ' .67) 
dokuz yüz yetmış lır.ı altmı,: .re< • 
kuru.ııluk muvııkka ttenılııat ver e -
leri muktazicllr. 

5) istekliler teklif mok.t :u-ın1 
ılıal<" günü olan S..12-1942 sab gıma 
saat 14 e k~ıhr makbuz muk ıl~ 
,\e komisyon reislığinc v~nn~d 
111. ımılır. 

Postacla obcak gccı'lonelcr le bul 
edilme,;. (10094) <: ... 04 

Bayanlara mühim f nsat 
TCI'lkl Ucnret dol:ıyıs!ylo ucuz 

flynUa son nıod<.'I şnpkalnnmızı 
Aıın!nrtnlnr cnddt>Sl 162 No. <in 
Yemi Dtlnya mnğazıısmd:ın te
darik edcblllrslnlz. 
Şapka dntr<-rniz d(."V"l"'Cfl snt.ı-

lıktı r. 130 

Kiralık bakkaliye 
Y. Sdıir Kb.ım Ör.alp Cad. Ataç ~ 

kağında dınıd çi ve kua(l yanında wdi
)eli. Acele kinılıkıır. Mal sahibine mu _ 
rııcaat. Tel: 6419 Özenç Ap. 19 - 5 1ı42 

Bı Nakil vıısıtalannıı blmstc. 
cı umwm yc.rlcre ııirte ve cııktn hal- Kn~;_p - Zimat Banka ından aı _ 

ıcın blrtllrl ardJ Blm dtzllmelerl mecburi· rlığını 1407 No.lu tasarruf cu.zılanunı 
dt.r. (3109> 8592 kaybı·ttım, Yenisini ulacnğımdan e; 

kisinin hlfümU Yoktur. ,.... 
Motor yağı alınacak Kemal Gtlniz 

Anlwm lı<-~cten: 
l - ı)tlıb(!ı;')er UıtJyncı için abıuı.cak !Jlllllllllllllllllllllllllllllltfll 

olan (20,1100-22,(MKJ) kllo motor l-'llitt on = Joh ny Apo 1 o == 
bt ırUn rnildd ~ ve kn:ıxıh znrt w.-uıJ.U.y-
ı.c ck...ntm<~ komılmuştur. : 

rn!.:- Mldl.'lmm<.'11 bcdcll (~.OOO) ?1- § ( Kİ R l İ M İ RAS ) E 
3 __ Tt'ITlhuıtı(l567) ıtrn (50) kuru&- : BUyQ.k ttlm trumın ııt'ld1... Bu S 

tu-. = nk9run sn t 21 YENt ~Adil = 
4 - Bu lr; lc1n S-12·942 &."lb &"llnQ : b:ı31ı>"Or MELEK Slnmı:ısmdD. = 

Mili 11 00 tn e lhal<'61 m\llUUTCr bu· büyıtik ml\'bM s;ön:!!I JOHNY A _ -
lundu{?urıd.ın ı;..mnamcs\nl ııörmek iste- : POLLO rencnm ~~rn _ -
>~nıcnı h<'ıvl.ln Encllmen kal(!llltne mil. : mr. : 
meruıtl:tn. Vt' lst ı lcrln de 24:JO mı· _ S!n('Jl1n <Ul'nyn.'>ınm 5 bQy(ik = 
nmro'l.ı knnumı:ıı 32 tnı:ıt madd<!Sl ıscra- : yıldızı TYRO :-E P0\\7.R - DO - -
JınU vcçtı!lc t.nnzım edetti<ild taklit n -
mt!ktuplannı ynzıJıı gilnde ı;:ı.nt 11) a : OTHY LAMO!m • F.DWA'RD : 
kııdar Bcle<?IYC dntrcsmde nı1.ltcşdk'k!l = AHNOT.D - L

1
0Nl':L A~1LL • = 

ı~nu•nc vcmır.lcrl. oom:-ıı 6206 = Lı,ovn NOT.AN. : 
T>IKKAT: -

İşçi tulumu alınacak :; tzrtThnmn mntıaı b'lm.:ımnk t- : 
Amcanı BelcdlYcs!nden : : ctn ınumnmlı ~cmntzın evvel - : 
l - Bel<."<~ su ıoıcrt idaresi tein n- : <len alduı'Inm&ı rltxı olunu~. -

lıMcnk olan (80) ndct lııc1 1.Ulır.mı on : 2948 Tt c-roın: 3540 : 

~ ~ ın.üdoollc ~ cla;UUne.>'C 1to- 11111111111111111111111111111 H 11 llİ 
ııuım u:ıt.u:r. 

:.ı - Mıııı=uncn bcdeU <1200> ıım- B U G Ü N 
tbr. 

3 - Tt'."lll.lnnU (90) t.!rn.dll'. 

4 - Ş:ı.r1n:ımcsln1 gömıC'lt ~ ..... 
raı encllrncn laılcmlnc ve ist<tincrtn de 

8. 12. 942 ıı:ılı ırtttıü s:uı.t 10.30 da bclc
d!:).'t! dntıı'C'5hıde mütcoC'lddl cnollmcne 
mümcruı.Ull.n. 11016.2) 6207 

Salmastra alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Belc.rliye su ~leri i.deresi için 

alıııarok ola.ıı (1000) kik> katranlı 
saJ.mn,slra (15) gUn mUddetle açık 
eksitmeyc konulmuştur 

2 - :Muhammen bcdcli (8500) lira
dır. 

3 - teminatı (262) lira (50) kuru. 
ı;ıtur. 

4. Şartnamesini ı:önnek istiye. 
nlrrin hcrgün Eı cilrnen kalemine ve 
isteklılerlnde 8/12/942 gtlııU sant 
10'30 da Beledıye dairesmcle mllte -
g Eııctbnerıe müra.caatl:ırı. 

Uil) 6208 

Ulus sinemasında 
tlç hafta Beyoğlu ememalannda 

binkrec halkın gQrup 
nlkı ladıA'ı 

Tilrkçl" 

Dem·r 
BenhUrlrre ba.'j cğdittn bir 

aznınct._ Tar hlere şan veren 
bir ihtişam·~ Seyreder! re 

heyecan <latıtan büyük fılm . 

AYrıca: 

Acemi Caylaklar 

21 ~ _, 
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Ulus müessesesinde HURDA sahıı 
Ulu:. MU<'SSCSC61 ıımbnnndn blJilcmtş olan : 
ı - AmbnlaJ ~urdası ve mukavva bobin kovanı, 

2 - Tıı.htıı. sandık ve tczgD.h hıttdakın. 

3 - Anten d1n$lcrl ve muhtelif ooru p:ın:aınn. 

4 - BUyUk çcllk trnıuımlsyon tattı (A\-ntpn )<ıpısı tahta kıı.sruıl'ıı 

~ yataklan Uc lı<!rnbcr) 

açık arttırma :volu ile B:Llılıktır. Açık arttırmaya glrnıck isti.Yenler 
1, 2 ~ 8 numnmlı eıyımın ayn ayn yapılan muı:nycdcskıc lştlroj( 

ma.ks:ıdlylc bchı:-rl ıctn eltlşcr llnı, ·I numnnılı maim satısına lsUrnk lçlrı 

de "100 .. Hm dcı>oZiLo yatıracaklardır. 

Açık arttırma bugUn ı;aııt 11 de Ulus ambanndn )'tıPllaenl!'ındnn, 

tnUpkrln saa.l dolnwlan itibaren mal lan ııonnck Uzrrc. ambar Mc
murhığ'uruı mtırncruıı ı:-tmclerl ve de ı><>:ı:ltolıınnı on bire ~Tek kala

ya kadar mu\'akk:ıt makbuz mukabl !inde \'eznedarlıl!'a )atırmnlan 11'1. 

zımdır. 

Açık arttırmn noUccs ndc lhalc edilen mallann, derhal alan tararın· 

1 
d:ın k.nldın>nuısı meşruttur ,\ks:ım 6 ya kadar alınmwnn mallar Jcln Ytı· 
Unlan dc.-ııozlto nktelcı1 ııcıtr kn.Ydolunnc.oktır. 

Defterdarlık muhase. 
be müdürlüğiyle Çan. 
kaya müdürlüğünden 
Emekli, Dul ve Yetim 
maası alanlarla hide-

..;) 

matl Vataniye tertibin. 
den tahsisat alanla·rın 
nazar dikkatine: 
Ankara Valiliğinden: 
Emekli, dul ve yetimlerle hidematı vataniye tcrti -
binden tahsisat alanlara Toprak Ofisince temin edile
cek iaşe maddeleri için ihzar olunan ana karneleri tev
zi edilecektir. 
Bu karnelere yapıştırılmak üzere aile reislerinin 4, s~.6 
ebadında birer fotoğrafla Defterdarlık Muhasebe Mu
dürlüğünden maa~ alanların Muhasebe Müdürlüğüne; 
ve Çankaya Malmdürlüğünden maaş alanların da Çan
kaya Malmüdürlüğüne en krsa bir zamanda müra -
caatları ilan olunur. ''10170" 6209 
..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

~ Atölye usta baş.ısı alınacak ~ - -: Buyijk tamirat ııtol)'l'ICÖ olan J\nadolu'<la bir ınüM~esc ııtOl>e u:;t:ıha· : 
: şı ı arnmnktadır. AsaJ;ıclaki şartları haiz olanların tahsil ve i' evrak \'C')"a 

: surcılerirlc birlikte Ankara Posta Kuıusu 41 { oorl'Sİnc yııı.ı ile mÜralaatları : 
: t - Türk olmak, -
: 2 - Mühendis veya sanat mektebi mezunu olmak. 
: 3 - BuyUk atöl)elcrdc usraba~dık rapmıı olm~ k, 
_ 4 - \'a~ı 40 dan fazla olmıtmak 'c ıı~crliklc al1~ ı hulunmamak, 
: 'i - Tam 5ıhhatli hulunduJ:;"UflU 'e hü nühal sahihi olduğunu vesaiklc 

--
- tevsik edebil~. --G - Biiha~s:ı torna, freze işlerinde derin vukuf ve pnıtik tecrühc,i olmak : --- 7 - Maran~ .. >z işleri, J>ik 'e sarı (l(,küm, ıcneke ~e saç İjleriyle ka>· 
: n:tkçıltkıa, işkrin umumi ıakiı> \C idarı:.-sini nıunık\in kılacak <lercccılc : 
- umumi nıalünıatı olmak Almıııırn Ve)a inı;iliıcc okuduğunu anlıyaC".tk ılc-
: recede olanlar ıcrcih cJilir. : -: Elvcri~li olanlar kabili)etine ı;örc 250 (iki )'ÜZ elli lira) )'3 kadar a)lık : 
- ucret alabılecek, ha)ııt pııhalılıj:ı zammından İ•tifade edecek 'e ı~ kanunu- _ 
: nn gvre yapacağı fazla me•aıdro il) rıca ücret alabilecek; 3659 Sil} ılı kanuna : 
: tahi olmırııcakur. A)rıGı çulışrna, Iİ)'llknt 'c ~)retine ı;ore tııkdir edilmek -
_ uzcrc !t."n<-dc eki maaµ kadar ikrami>c de verilı:-bilccc....,_ıir. Mul'Sse:sc ıar:ı • : 
: fınd.ın nıürwiJ> mesken temin edilir. 29f7 : 

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Muhasebeci ahnacat Kayıp (1338 ıloğıımluyum. Nll-
fus cllzdanımı kaybı:ttim. Yenisini 
çıkortııcağımtlaıı eskisinin hllkmll 
yoktur. 

SUmcrbank 
Kayseri Bez Fabrikası 

Makine Re~samı 
Tayyar Oğlu 

F.rıloğan Akyalçın. 

sermayesi lktıııadl Devlet Tcı;ckkUllc· 
ı::ınc alt AkB:ıray Azını MUll T .A. Slrlce· 
Unln NICdc Aksara,yındnkl un ve elek· 
trlk fııbrtkasının muhMcbcs:nl ld.ıırc ıı. 

deb eçı..ic ehi )ette blr muhaııctıccı ımu
hanla alınac.ıktır. kaznnnna 8659 ıınyıı 
kanun hUkümlcrlnc göre 210 llrnya kn
dar aylık Ucrct vcrllccck, nmca fcvkal
llde zamdan ve tckaütlUk haklnnndnn ~11111111111111111111111111111111~ 

ıescıaıan<1ırıı. ... cııkur ı\sgnrl ııııc tahsııı : Dr. Nı'yazı· ı'smef Go··zcu·· : 
1ıönnUs ve muluıscbc işlerinde cnlısmı& - -
lstel<UICI' ıuıısında bu malcMtl:ı -c 12 : : 
912 tnrlhlnde elıi<clln Anknra T .C. Z rant : Analanıılıır Konra sokak Nn : 
B:ınknın Umum mUdUrlOCU b naııındak1 14 aiti • ranko aparııman kat ı : 
bUrosund:ı bir mUsabnkn bnL hnnı yapı· _ Pazarı(-;ı, ~rşamha ve cumnrıcsı : 
J;ıcn~ınd:ı.n bu e;ırtlan taeıyan bıkklllc· - ı:unlerı sa.ıı 16 • 19 unısın<la has· : 
rln 80 il 942 taı1hlnc kadar tııh,;11, hlz· : ·.ıl.ırını l:alıul edecektir. = 
met ve ııskerllk vesikaları ve lkl adcı TC'lcftın ":2~91" ile randevu : 
totoA'rntl:ı birlikte bir dllckçc le bizzat : ıılınması ricıı olunur. ,: 
vl?)"tl mektupla ılı1<etln bürosuıın mllm· ı- ı ı r 
cııntlan. 2929 .,111111111111111111111111111111 

YENİ BAR 
21-11-1942 cumartesi gününden itibaren her .. ak§~m 

saat 19 dan 24 e kadar açık bulunduğunu sayın mu~terıle-
rine !'rzcder. 377 / 149 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

Varım asırdan fazla bır zam:mdahcd •Bageh 

ilaçları vardır. Bu, 50 seneden fazla tecrübe 

ve deneme demekrir. ·21~· salibi. yüksek 

ve umumi olan itimadı bu muvaffakivecJere 

ı~-

ULUS 

Sayın halka 
Ankara Valiliği inhisarlar Umum Md. 

Belediye Rclsl~lnden: Un satışı Şerit ipliği alınacak 

İnhis;ı.rlar Umum Müdürlüğün<leıı: l - Taksi Gcretleı1ne yapı
lan yüzde 60 :zamma göre tan
zim edilen llsteler ŞOförlere dn· 
ğıtı.Jmıştır 

2 - Tnksırnetreıcrt acık bu· 
ıunduran \"e bozuk taksimetre 
rnllnnan ve ısıcnllcn yere glt
mlyı:-n ve her ne suretle olursa 
olsun talimatname hllllfına ha
reket erlen şoförler lcln derhal 
2890. 2960 '2713. 6!183 ve 6847 
numaralı telefonlara malOmaı 
''ermeler! ımyın halktan rica o· 

Ankara Valiliğinden : 1 - S.ırtnamc mucibince 1400 kilo (ıO 
23·11-942 (>aLarte i günü C\'\·elcc ilan nwııara •·e 600 kilo 80 numara niha}l'tsiz 

l'<lilcn lcrlerdcn o günl.:\i (.-kmd, kuponu 1 ~t iJ>lii:-i pazarlıkla satın alınacaktır. 
kıır~ılıgı 'atın alınacak tl-k • tip un mık· 2 - Pazarlık 27. 1 ı. 942 ıııriJıine 
ıa~l~rirl~ fi}aıları aş:ı):ıJa ı;ösıcrilnuştir. rastlı)"an cuma günü saat 10.SO de Kaha· 

I e-k tıp ,\tikıarı fivııtı t.ıfıa Jevar.ım şubc,indeki aJun konıis. 

Sayın ikinci 
müntehiplerin 

nazarı 

Belediye 
dikkatine 

r.oo ı.:raml ık eknıt-k kartı 
l..upool;ırı kar~ılığı 'erile· 
cck olan 

Gr. Kr. >oııun<la yaınlataktır. 

27 

3 - Ş.ınnıınıclcr 1>ara,ız olarak her 
ı;ün sfoü gc~l'fl şulx-den ve Ankara, 1L· 
mir ba)m\Klürli"ıklerin<lc görük-bilir. 

ıunur 2'i<l9 Değişik gelirli kame sa· 
hiplerirxlrn bii>iilderc kar· 
nesi kuJ>lmları karşı lığı 
Çornklara kıımc•i kurı<m· 
tarı knrşılığı 

210 

4 - İsteklilerin i>U.arlık için tarin 
edilen ı;ün \C snatıe % ıs gihcnmc pa-

13,5 ralariyle birlikıc adı ~cçen l..omi•>-una 
gelmeleri. ( 1283) 6'I 

Reisliğinden : 
M 1 -:-- !<anuni müddetleri sona eren Vilayet 
' .. ec:!1s azalığı seçimine 25 M>nteşrin 942 çar§ıu11b' 
n-un~ saat 8.30 da haşlanarak aynı günde ikmal edilr
cektır. Ankara inhisarlar Baş Md. 

Boru tebdili 
Ankara İnhi~rlar Başııı\Xlürlüğünden: 
Gümrük \'C Inhisarlar \'ckitletirıin iş

gali alııoda hulunan Ankara'da Bakanlık· 
lar malıall~indcki umum miidurl\ik bi· 
nasınin :ıkkünıüliitor dairesi ha,'&laodır
nı.ı tcsisaıırxl.ı çürümuş boruların tchdili 
işi 79~ lira 40 kuruşıan iharet kc~if vn· 
rakasın.ı \'c fennı µrtn:ınıeo;ine ı;ort• J>:t· 
nırlıkl,ı )apıırılacakıır. Pazarlık rnııanıc· 
le~i 4 12. 9L? tnrilıin<le ha)nıüdıirluıllı· 
nııudc ıoplanacak k<>miS)onda ıcra l'<lilc· 
cci;imlcn taliplerin muhammen he<lclin 
)'LUdc )ooi buçusu lıc;;ahi)le ~·J lira ilk 
ıcnıinaı 1>aralari) le birlikte müracaatları 
iliin olunur. ( 10065) (ı098 

Devlet Orman lşletmesı 

Çam ve köknar ağaçlarının 
kesim, nakil ve istif işi 
Devlet Omuın lılct.mesı KnrabUk 

Re\ lr tımlrlll':lııden • 
uuk rcvır tlmlrlll':ıne bal!'lı Kcltepe 
oolı,:ı.'Slil\m Keltepe onn.uumn muhtel r 
1'vlgcs1nln Koltepe onnıınırun muhtelif 
makllllnrındn dnm~ıılnnnn 2002 a.:Uıılc 

muadil 84Gl metre m kl'ıp kuknnr ve 
11G4 ndcde munılll 228!J mctremlkAp 
cam aıtnc:lannın dipten kesme ve vcrtlc· 
cck ölçülere göre tomruk hali.ne trmr: 
etmek \"e kllbuklnrını soymak sure~ ıc 
dt'PO ittihaz edilen ve t'dllccck olan Yer
lere ruı.ktl \'e l&tlf Jııl 30. 10. 943 lnrlhl· 
ne kadnr yapılmak Uzcrc acık ckslltme
meye çıkanlmısur 

2 - Atık elaılltmc 30. ıı. 942 tari
hine ıııstlıyıın pnznrtesl günU snnt 14 

tc De\'ll't Onnan hlctml'SI KnrnbUk re· 
vır tımırııcı b nruıında topJanacııJc olan 
komisyon huzururıd."1 ynpılaı:.aktır. 

3 - Birinci mnddNle Yl\Zllı '3rllar 
cı:ııres nde işbu cmvnı n dlPl<'n kesme, 
ııak!J ve istif ~in beher mctrcmUctıbı 
(> e<ll) liradır. 

4 - Teminat nkc:csl YÜ.7AIC 7,5 hctıa· 
uwıc 5650 l mtlır. 

5 - Bu işe ııtt nı:ık kcslltmc sıırtnn
mcleı1 Ankam'fla Ormnn Umum Mil· 
dürlUğQ Uc 7.ongul~ OntlWl ({?Vlrgc 
mOdUrlUtllnde ve Karnbük revir tımlr
ll~ndc görQ!eh!ltr. 

6 - lırtcklll ckııdltmc ırUnündc 
tcmlnnt akcclcrtyle btrl!ktc revir tımtr
Hıtlnc mUrncan.t etmelcrJ lOzumu nrın 
olunur. (1455> 7'5 

Çam, kayın ve köknar 
ağaçlarının kesim, nakil ve 

istif işi 
Devlet Orman işletmesi Karaba: Re

'ir Amirliğinden: 

1 - Devlet orman ~letnıesi Karabük 
revir amirliğine hağlı Uüyük<lüL bölgesi
nin Büyük.düz, Tc*ir, Kokurdan orman-
1.ınnın muhtelif m:ıkt:ılarırıda danıgaLa
nan Büyükdüı ormanında 603 ad(.-de nıu
ııdil 2711 meıre miklip kOknar ve 4118 
adede muadil 1605 metre nıildi.p kayın 
,.e Kol..."Urdan omınnında 135 adede mu
adil 721 metre mikap kulmar ve 90 ade
di: muadil 3i6 mette mikap kııyın ve 
Tekir ormanında 160 atlc<lc muadil 7~~ 
metre mik1p k<">knar ve 35 adede mua< 
79 metre nıik!ıJ> çam ki mecmuu 1 51 1 •· 
dL'lle mu:ı.dil 6261 mcırc mikiıp çam ve 
kayın ,.e ki'ıkn:ır ııji:ı~·lar ı n ın eli pten kes· 

. • · "I .. 1 c söre tomruk nıe ve Vl.-nlccc. .... o ı;u er • • . edilen 
hnlinc ifrağ ctmck, depo ıtııhıız • 
'e edilecek olan mıılıallc 30. 8. 9_43 tarı· 
hine kııdar nakil ve İ§tİf etmek wcre a· 
,.,k cksiltme}e çıkıırılmışıır. . 
,. . 27 ı ı 942 tan• 

2 - Açık e-b1lınıc · · 
·• ~ nııt ı4 te dev· 

hine ra,ılır:ın cunl~ ı:::ınu Sük•. vir arnİr· 
Jet oııman işlctıııco;ı Karah rck . 

1 • -•· olan ooııs)'Ofl 
liği hi nasında t<>J> an:m .... 
ıuzuruııd:ı )ıtr>•lacııkıır. 

n• • • 1ad<.ledc )'&'Zllı şsrtlar 3 - uırıncıı n 
<bire.-irxle i bu en1vıılin dipten ~esme 

:ı.C.il ve istif işinin l><fıcr metre mıkAhı· 
ırı he<lcli nlu lira eli~ k~~ruŞtur. 

"ahit gelirli kame ~.ıhiple
rinden hü> iiklcrc karne,i 
kuııonları kar~ılığı 
C).ıcuklarn kame,i ku('Oola. 
rı karşılığı 

105 

210 
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7 
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Fidan alınacak 
Anknrn Valillğınden: 
1 - VllAyetıınız·n Cubuk ve Kale

l'ik kazalan fidanlıklnnna dikilmek 
Uzcre 20.000 elmn, 12500 armut 
12500 erik \'e 5000 n<ler ıerdnll kİ 
cf•rnnn 50.000 ndM fidan n~ık r.k.->ilt
"1ıt' ili.' satın alınacaktır 

2 - Alınncak bu fld°ıınlnnn mu
hnmmen b<'<lc1J l 000 liradır. 

. 3 - lhnle 30-11-942 pnwrtcsl gü
nü slftıt 15 ıe \'llfıyct rlıllmt encü
mf'nindt> yapılacaktır. 

4 - Fidnnl:ırn n t şnrtnnmı> Vlltı
~:eı ~ runt :\füdürlüıWnde görülc-bı
lır. 

5 - Eltf.1iımeye ış•ırnk t'<lı>cek o
lan ınll~lrr muhnmmPn berlPlln % 
7,5 n slıett:ırıı> depozito !lkCC'SI t ııturı 
.:ılan i5 l•r:ı>n rul t •nlrıat m"ktubu 
veya hususı muhaı::cbe \'ezneslne te
d ye edilmiş makbuz Ilı:> blrliktr gôs
terilen ı::Un \'l' ı:ıınte Vllllyı:-t Daimi 
Encümenine ı::elmelerl ıırı.n olunur. 

( 9991;ı 6022 

Enkaz hedmi 
Aııkıır.ı \',ıliliı::inden : 
1 - Kc~if bedeli ( 1 ~OO) lirnd.ın ib~· 

rl't olan Ccheci'de .\1 .\1. Vekllctirıe ait 
matbaa müdürlüğü eraıının )1lllllldarı 
pav~'OD ile runbar olarak kullanılan pa\·· 
)onun enkvı müıeahhiı.le nit olmak iiıc· 
re lıedmi işi ııçık arııırına usulİ)·le •atı· 
~ konulmu~ıur. 

2 - İhale 3-Xll.9-{2 ıarilıine ra,tlı • 
ran f'N,embe günü ,aat 1 'i te Def ıcr<lar· 
lıkt.ı müteşekkil komi')">n<l;ı }'ıtJ>ı lacak· 
tı r. 

3 - lsıeklilerin muıın·en ._.rınde 112 
lira 50 kunışluk muvakkat ıen1inat mıı~· 
h117ll ile konıisrona gelmelı:-ri ve hu ış 
hakkında fazla i1ahaı almak ve şartna • 
meyi 1törmek i~ti)l'lllcrin Defterdarlık 
.\!illi 1 rnl:.k Mfülürlüğüne miırM:aaıları 
ilin olunur. (IOOW) (.071 

Jandarma 

Erimiş sadeyağ almacak 
Ankara Jandarma Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi: erimi$ s:uk->oağı, miktuı ~ııo 

kilo, Muh. Bed . .ı(t490 lira, Mov. 1em. 

31 ıı ı i ra 75 kuru,. abu ilı 
Ankara muhalız jandarma 1 ru ." 

. . . __ .ı.uı<la ıaf:tiUıt ya11lı en
rı;ııcı .çın ,,...... zu{ wuli le ek-
miş ~k")·ağıoın kapalı _ .. Y 
·ı . 2" 11 942 saL gunu 5Ut 15 ti: 

~ı une~ı ... • - •· 
gencı1 k.omuıaolık bioa.~mda yapııJa..,...w:. 

• her gün komisJOndıuı 208 ku
=m~ ınuJaıbiliode ~lınabi~r. Ka· 

. rtl·- haiz istddilenn tddıf mele:· 
nuın p .... ..ı. ·ı 

, __ • ·le teminat makbuzlarını cıo.sı ıme 
tupuu1') • - k • 
günü belli ~ttcn bır ~on~ omı~ 

\'Oflll vermelen. 
, (9'S4S) 'S6'S7 

Kundura imaliyesi 
Anknrn Jandarma Satın Alma Ko

mts~ onundan: 
cınsl: Kundura lmally~ mlktan: 
10.000 clft, beher clft tnuı.llyesi 290 
kuruş, Mu. Bedeli 29500 lira, İlk te
minnU 2212 lira 50 kuruş. 

Beher cifti kln 1250 aram kösele 
ne 650 gram vaketası aynen tartıla
rnk ve yahut kesllınlş olarak vertl
mck ve dlğl.'r malzemesl milteahhldl
ne nlt olmak üzı-re on bln clft er 
kundurası lmaliyeslnln .kapalı zart 
usultylı:- ekslltmE'Si 1-12-942 salı gü
nü saat on beşte Jandarmn Genel 
Komutanlığı binasında yapılacaktır. 
Beher çifti tein tahıntn edilen bna
Uye ile sair tafslllıU yukarda ynzılı
dır. Sartnnmesı her gün komisyon
dan 148 kuruşluk bedel muko:blllnde 
nlınnbıl1r. Kanuni şartlnn haiz l<itek
IU<'r:lıt tl'kllf mı:-ktuplnriyle teminat 
makbuzlnnru eksiltme gUntl belli 
saatten bir snat önce komisyona ver-
meleri. <9755> 5940 

Aşçı iş arıyor 
4 - 1'eminar akçcsı ~zde 7,5 hesa· 

, hle 3Q'i~ l irııdır. Alaturka ve alafranga yemek bl-
'i _ Bu işe ait ll(tk t·~ iltme •:ırınıı- len bir ıey;ı iş arıyor. Eski ı>ostane 

rncleri Ank.ıra'dn o~nıan ıırnu~n nı\X~ür.lfi· arkası Aşçılar Knh\'es nde Ali GU!er'e 
- ·· 1·ı .. Zon<>ul~lak orman çc•vırı.:c mudur· milrıı.cant. 155 
f ~~ü~lc v; Karnb\ik revir amirliğinde !.' lll 111111111111111111111111111111 I 
J;oriilchilir. - s B 1 : 

6 - 1 tddilcrin c:k•ilımc giini'ımlc tc- -= ayın oyan ora § 
minııı akçdcri)le birliktı:- l'e\'ir !unirliı;ioc _ _ 

mür:ıca:ıt cuncleri lüzwnu ilan olwnır. _ M u·. 
1
. d e = 

(1456) 76 = -- -- -- --MA TEMA TİK : Atlknrn Pnlns'takl eksP<Y1.is... E 
- yonlannn sayın Ankara halkı- _ 

DERSLERi• : nın gö !erdiği Yilksck rtığbet \'C: 

- nltı.kn. ~zerine kadın terzisi : 

Orta okul ve lise okurlarına 

matematik dcnrı gostcıinr. lllch· 
met TOkman: Posta kutusu No 
1058 Ye~lr a<lrL"'lrlnc mcktuı>

ln mllrncııat. 

u L u s - 2 ı nncu )'lL - No. 76150 

lmtlyaz sahibi 
Hnsruı Heştt TANKUT 

Neşriyat ve MtlCSSCS<' Müdtlıil 
NASl'l' ULUG 

ULUS Basımcvl ANKARA 

OlKKAT: Gazetemize gönderilen heı 
novt yazılar neşredilsin cdllmesin re· 
rl verilmez Ye kayboluşundan dolnyı 

hiçbir m<'SUliyet kabul edilmez. 
iiTEAiiiffüiiiiw u 

I 

CIH\'A~ oı • ..,•:sı ve &nı>kn : 
_ mUtchnssısı (EVA> bug{ln öğle!- : 
: den sonra saat 14 ten nkşrun : 

20 Ye ve yann sabah ıo dnn n'k- _ 
: sam 17 Y~ .kadar elbl-;e ve şa'I)- : 
: ~n kOlt'kslyonlnnnı DelvU Pn- : 
: as salonların<ln llaYln hııyanla- : 
- ra arzctmı>klr ı;eref duyacak- : 
- lnnnı ldbışlr ederler. 154 : 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Yeni Sinemada 
Bu gece 21 den lt1bn ren T)To

nc Power ve Dorothy Lcımour'un 

JOHNY APOLLO 
CK!rll MlraB) 

14.30 - 16.ao - 18.30 ııc:ınsl:ınndn 
ANDY IIARY ve KATIB~t 

12-15 te Halk mattn<ost 

BIRAKlL!llIŞ KIZLAR 

TEL: 3549 

Yapı işleri 

1nhls:ırlnr umum MUdtirlUWnc!en 
ı - Mevcut keş'r, proJe ve ıartna· 

11l(')<'ri mucıt>ın<'<' Pn.ııabahçc'<le yeni ra 
kı rnbrlk.nsı ttıdl!Atı 1~1 knnıılı znrf U· 
sulb'IC ı:-ksıtun~·c konmuııtur. 

2 - lltuhnnımt•n b<!dcll 175:m,10 llro 
ve muvnkknt t~'Tllınntı 181G,70 llrndır. 

:l Ekııtltmc 8. 12. ııı2 sah GllnU 
snnt 10.SO ıın Knbalnş'tn lcvnzım uub<!
~ı alım ıwrnlsyonunda ynpıkıcnkllr 

4 Kesif, proJc \'C enrtnnmelt•r her 
ı:Un of:leden ı;onrn sozU ı:ı:-c:cn eu1lC(lcn 
ve ,\nkarn. iT.mir bnş mUdUrlllkl<'rln<l<'n 
fl8 kuru~ muknb 1 ndc nlınnbll r . 

5 - M!l!ll'lhakaya glr<!<'l'klertn mU • 
hllrlU trkl r m<'ktuplannı kanuni ·1.es:ı
lkle yUzdc 7.~ gUvl'nmC pıırıısı makbUT.U 
\ cyıı bnnokn h'Tll!nnt m"ktubunu htlvn 
c<k'<'•'k olnn kıııınlı z ırrınnn lhııle runll 
ı•kslltmC ~natln<hm bir ıınıı ı P\·vc!ln(' 
kııdıır ml'7.k0r kommlııyon lı:ı~knnlıl:ın ı 

mnk'huz muknb ı ndc verme! r ll'ızım· 
dır. Postnd:ı \•Ul<ua ı:clcel'k l:t'<'lkmele~ 

knbul olunmnz. o~..:sı w 

Sandık alınacak 

Inhlsrırlnr Umum :'.Hiclürlüıilin. 

ılı•n: 
1 - NUmıınl' \·e sartnrunl'sl mucl

bln<'I' 10.000 adet l>lra saııclı~ı mlllt•
nlıhlt nnın ve lı=hına açık eksiltme 
usullylc milbııyaa edllecoktJr. 

2 - Muhammen bcdı:-11 168.500 llrn 
muvnkknt tC'.ın natı 126.17.50 lıro<lır. 

3 - Eks itme 4.12.912 cuma günü 
ı::ant 11,20 de Knbatnş'tn lt"Vazım şu
besi alım komisyonunda ynpıln<'nk -
tır. 

4 - Snrtnameler her gün ü(:le<lc:ıı 
c;onra ı;<>zU gl'çen şubedı>n lzrnlr, An
kara Bnşnıli<lUrlUklerlnden 843 kuruş 
muknbll ndl' almabllir. 

5 - tı::teklilrrln H,, 7,5 gUvenmr 
parıı~)·l<> hlrllktc nıc!ı J?~n komisyo
na mtlracrıatlan flfın olunur. 

(1547> 80 

Askeri Fabrikalar 

İşçi alınacak 
Askt'rl fabrikalar Umum .Müdürlü _ 

E;-ün<fon : 
Ankarn'da Fişek Fabril.;amıza uııat· 

sız. kadın ve erkek işçi alınacaktır. 
Talil" olanlann bir dik~çc ile doii -

ru<'3 mezkur fııbrikamız. nıfıdürlüJ;ünc 
~vurmaları ilan olunur. (10063) r.ıı<;3 

Memur alınacak 
Askcrt Fabrllmlar U. Md. Tknıret 

Şubesi MtldUrlüğtlnden: 

Askcrl Fabriknlm' Umum Mlldnr
lilğü teŞkilAtında istDıdam edilmek 
nzere aşatıda yazı.lı şartlan (3656 sa
yılı kanun hCllctlmlerl dahilinde> haiz 
bulunanlardan imtihanla erkek ve 
kadm m('mur nlınncağıjıdan en g~ 
7-12·942 tarihine kooar ticn['{'t şube
sine mUracaatlan. 

1 - Memurin kanunundaki vasıf
lan haiz olmak. 

2 - Askerliği yapmış bulunmıık 
3 - En oz orta tah.sll.ı bulunmak 

<Ticaret okulu mezunlan terclh olu
nUT. 

4 - Daktilo ne yım bilmek 
İsteri !len vesn!k: 
A - tyl durum veslka'!lı 
B - 5 ıı.rlct vt>Si.ka fotoğrafı 
C - M~kteı> dlıılomas1 
D - E\'velce bir yerrle cnlışmış Is~ 

lcr bonservlslı-ııl. C10069> 6130 

MALiYE VEKALETi 

Yükleme, boşaltma ve 
taşıma işleri 

Maliye Vekôletl,<len : 
İhale tarihinden mayıs 1943 nihn

yetlne kııılıı.r Bakanlrklardaki kısla -
siye deposuna gelecek ve depodan 
sevkedilecek kdğıt ve kırtasiye le • 
vazımınıo Ankara şimendifer ishls
yonu ile depo arasındaki yUkleme bo
şaltmn ve t1lşıma işi açık eksiltmeye 
konulmıışıur. 

Eksiltme 25-11-1942 çarşamba 
glbU saat 14 ıe Yenişehir'ılr İsmet
pa,,a caılclesl Lozan mcydanınclu kır· 
tasiye nıUılllrlllğllnclc yapılacaktır. 
Beher. ton kllğıt ve kırtasiyenin m~
hammen rıılımil. tahliyesi 100 n~klı
ye!li 200 Jmnış ve muvnk~t temınatr 
146 lira 25 kuruştur. Eksıltmeye iş -
tırak edeceklerin teminallnrını mnl -
sanrlığına ıeslim eilerek makbuzu ib
raz etmelt'.ri Jlh:ımdır. Şartname Mlll 
c!Uriyette.-ı teclarik eclilebillr. 

(9732) 5778 

. 2 - Sayın ikinci münteh iplerin cüzdanıariyle bet' 
~~P.r ayni 1 günde revlerini kul !anmak Üzere Belediye Met 
ıs sa ~una tesrifleri rica olunur. (10153) 6134 

Su abonelerine 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Şlın<ll)e kndnr su . 
nılkt u l!n)oc,:Jan 3 fl.}da bir konlrol ed'lerek 3 nyd:ı. sar! 
lıt'<lı:-~~ z~rlndCon lnhııkkuk ynpılmakta ve bc<lcllcrl tahsil cdlbndcte idi. J.1. 

11
,da km 1 nh:ı kolny •><k'ncceıtı ı::tizonünc alınnrnk bundan lxi)lc ııayac~ 
h~kkuk~:~ı bed'lmcsı \'e buna ııore tahakkuk yapılması takalTÜr eylcml5tlf 
le: n h t u kısn mOddet zarıınd:ı tahsil cd lcbUmcsl ve btrblrlnc im~ 

Cor ıthakkukun bchemf•hal 4:5 gUn zarfında t:ıhsil edilmesi l.1zımı:ctnıclCI'" 
Bundan ötartı t hs 1 _-il 

!kine! U n ıncmurlannın bir rıcl mUrncan.tlannda mUmkün olIJ"" 
m rncnallarındn _,t 

rını 011 1 
su ııaralnnnın hl'r halde UdConıncsl rl<'.n olunur. Su ~ 

cın Yl'n abonelerin ınutıak sureLtt• suınrı kııııana<·ıtkt.ır. (99!}j) u•v 

MÜJDE 
Sayın Bayonlonn ve kadın 

terzilerinin nazarı dikkatine 
..Bilhassa İSV1Ç1'.E - ViYANA ve BUDAPEŞTE'nin e' 

vuksek :nodn • 1 . ,, 
ler' .. sıı.on arından bayanlarımızın ınce zev"'' 
kr 'k~ g~r\sP.çen Beyoğlunda büyük şöhret sahibi 
Atol 

1 rn'hte
1 

t'.ssısı S. ŞENYOZ ilk defa olarak saydl 

1 'tarn 
1 

a llır.a ve bilhassa kadın terzilerine Belvü P•· 
.:~.tsn _,,., arın<1" Yalnız iki gün için 23 ve 24-11-1942 pa· 
.. ~, esı ve salı gü ı · b h . -~ 
kı· ı-· k k . n erı sa a saat 10-13 arasında elbır 

o .ı oıe sıyonunu t h' ed - . . .. "d l e~ ır ecegını muJ e er. 
151/380 

Yiyecek maddesi ah nacak 
lspnrtn lltaar1f 'tüd ·• UrLüf:Unden : 

Cinsi 
Buğday 
Mısır 
Arpa 

Muh. bedeli Tııtnn İlk tnmJnııfJt :\1iktan kilo k '-. 
uru.ş Lira kurus Llm ku 

40.000 r.r. 26400 00 l!lSO 00 
~~:~ 43 r..ı50 oo 483 1S 

""' 50 7500 00 562 50 
YUknnda Yazılı 

için kavalı znrt Uc k:ılCl?l Yb'eeek mndı:lcsl Gönen Köy Enfit.ltll&ü lhtt' 
Blltrncyc k< usı:liy!<;: 20· 11. 942 taı'lhlnden tt.tbaren 15 gUn mUddcUtc 

m.uırnu~tur. ihale 5 12 ,.. 
(IQrlllıtU A-- • • u42 cuınartcsı gllnü saat 10 da MnarU 

c>._,,..,,.ltl(la lot>lannonk k lRı. . . J1 
ııtn her gUn Mııruılf nm ~ın mnrlf<"1.1Yle yapıla<'nlh ve enrı.nıu" 

MUılUrlüfründıc göl'UlcbUeciı~ l!An otunıur. (9998) 

TABARIN 
BAR 

HER GECE 7 DE BAŞLA~ 

12 DE KAPANIR. 

ka arazözlere alt on e 
m:ılzcme sııtııı alınaca Parça 

2) Bıınlnrın her bin 
lıklar, ayrı ayrı t k l' ııe a.t Pazar • 
delleri Uzeriııden a ' ;r edilmiş be -
B,'Jağıdaki tar?.da J.~Pı n~~ suretiyle 
dir. ort bö!Urne tabi _ 

3 ) BöHlrnler : 
1 - Beş a ı t 
2 - İk' ı' e moto.o;iklet tamiri 
3 - BI~ ~de:t ~arnyoııet tamiri. • 
4 - 18 par arnyonet tamiri. 
4.) D . . ça malzeme alımı. 

örı.IUncü b6l" 
lisı bulunduğu t ~mde~i iş, istek.. 
Üçtlncil bölU akllırcle ıklnci veya 
cektir. m eki işle blrlcştirile -

1> l Olrinci bölll u 
bedeli 0200) . m n mubnmnıen 
UçUn U "" • ıklııcl bölUnılin (1800) 

C uvliinılln (l30C) 1.. • 
böl ilmi.in (750) llrn lır ı orılüncll 

6) Bunlardan her birine 
ve ~usust şartnameler h ait lı!a!i 
komısyo:ıı.la görUlebilir, er gUn ıçıo 

7) Pazarlık 25 s 
IJamba günll 'cu onteşrln 1942 c;ar. 
V k . , nırllk ve İrıh· 1 

e O.letı binası dahili 1 ısar nr 
olan komisyondu saat n~: ttopJanaC'ak 
cnktır. e Yaıııla _ 

8}_ fsteklilerin 0 ı:rlln belli 

m h ndis nlınacnktır. 
Talip er arasından ~ 

u iki muhendls 3656 sayılı iti' 
h k m ertnc t vt: an glrcbllecct 
dc:reeclere göre maaş \'erilccckW' 

3 - Tn :> ertn aşağıda yıızı.Jı 
8 ~nlnn. b r dllek~ye rapten ~ 
942 tnnhlnc kad r Umuııı Mudn 
f:Urnüz<! göndermeleri lazımdır. 

A - Ntıfus cüzdruurun aslı ( 
tns l!.kU sureti. 

B - Askcrliğlnl yaptıkuln 
vesika. 

C - Doknıluk kfllbdı. 
D - Şımdlye .kndar bulundu) 

memurlyetıerl blldlrtr muhtasar 
tcrcUmesı. 

~ - Mektl.'p diploması. 
- Varsa iyi hizmet veslknsl-

4 -b İdaremıze bir telsiz mtıt 
8 'T· lr telsiz baş mrıklnlstl 
te siz başmcmuru nlınncn:ktır. 

5 T ı· - il ıoler arasından seçl1 
telsız mütehassısına 3656 sayılı 
~un hükümlerine göre 260 Urnys 
bar ve idarenin gu:;tcr<'<.'t>ID hl'rJı 

r Yt-rd<! ~alLsa<'ak telsiz başJ11 
11!stinc 175 ve telsiz başmemu 
150 llrn aylık ticret verilecektir• 

kornısyonıla bıılıırınıaları snaıtc 
Gümrük Muhafilza C9734ı · 

~----------------~~~--ı---';:-:'""".:----::--------.__:~~7~7:n 
6 - Bu \'azifelere talip olnıı 

nsnfü.cln )'azılı vcslknlıın Umum 
dUrlüt:ümtızc hıtnbe:n ) nzncaklaı1 
lokce~e rapten 30-11-942 tarihine 
dar idaremize g6ndcrmclen !Azı • - . ·1 k D 1 H Kamyon tam1r ettırı ece ev et ava Yolları 

ve parça malzeme alınacak :y:.~. k:----.. -..:....::.~~~
u sek muhend' 

GOmrük Muhafar.:ı Genel Komu • • • • ıs ve telsiz 
tanlığı Merkez SaUn Alma Komis • başmakınıstı alınacak 
yonun<lan ı . • Devlet Tlnva y il 

l) Askeri m0<lel ve ılave arabalı rlilrlüğünden: 0 nrı Umum MU • 
b<'.ş motosikletle Fort marka Uç kam. ı _ tdnrernlzd 
yonet tamir ettirllecckvc Fort mur- ıırn kndro mao ·1 e mUnhaJ 80 ve 70 s ı Yilksek rnUhcndJs-

Park Sinemasında 
eug{ln bu ırcre iki rum btr<km 

I - ~RANGA EKSPR~t. 

n - GANGSTERi.ER KAT1Lt. 

Sctın81nr: 14.30 - 16.30 - 18.30-

21. 

N\lmamlı ~ırtn wclden aı
dllailllen rJıoa eılunur. 

--- . 

Sus Sinemasında 
nug!ln tm ı:cce 

nugUn 14 30 ılan it b 
nln a~n ~nc-

en 1'U.Ylik komedlııl kn 
knsırgruıı meşhur ARş hk<ı.hn 
BIYIKYAN'ın llllıcscrt. AK PALA-

3 ahbap (avuılar 
polis hafiyesi 

'IIUıi<ıcc llüzlü 

Seaıısıar: M • ._ ._ .... • ..., • 20.30 

A - Nüfus cüzdanı. 
B - Askerllğ1111 ynptı~ınn dnll' 

s kn. 
C - Doğruluk kfı~ıdı. 
D - Ş mdlyı:> kadar bulundu~ 

mc>ıııurlyetleri blldlılr muhtaS<-ır 
lercUrnesl. 

t~ Mektep şahadetmımcsı. 
- ly! hizmet \'eslknsı. 

( 9948) 597S 

Sümer Sinemasmda 
Buırün 12,11 ten ltlbarl'Jl Ma· 

ccru... Ark.. Kahnımanlılk::: 
Scrı:UZl'.$1 ... 

Sevimli Haydut 
Baş rolde: 

TYRONE POWER 

Scnsl:ır: 

12.15 - 14.30 - 16.30 - 18.30 
~ 21 de 

TEL: 8590 


