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ULUS BASIM E V] 

Cankın Caddeal Aııkara 

Telgra!: U L US A okara 

-( Telefon )-
~yazarlık 1371 
Yazı İşlen MüdtırO 1061 
Mtıessese MUdUril 1144 

ANADOLU LASTİK DEPOSU 
Bilcümle kauçuk malzeme 

emsaline faik 
U CUZ ve GARANTİLİ 

olarak imal edilir. 

-
E 

5 KURUŞ Yazı lı,ıteri 1062 
l <iare 1064 ADIMl'Z . ANDIMl'ZDI-=-.. --• 

inhisarlar Vekilimiz sigara [~r 
ı,şw=+w_.. -~- - M. 

Darlan hakkmdaki her 
türlü münahaıayı 

Piyasadaki darlığın sebepleri : 
--~--~~~----~--~-------

is ti hl ak durmadan arflyor; istihsal , zamanında 
Yerine gönderilmiyor; bazı maddeler zor bulunuyor; 

istif r vurgun ve ıayialar da darlığı artırıyor 

Sigaraların iki çeşide ind i ri leceğ i yalan! 
Cürn .. k llaıı ru ".e İnhisarlar Vekilimiz 

8ar Karadcnız ııiya.suda ne içln inhi· 
lstiy:aııan bulunmadığım öğrenmek 
k(lnfl'n· bır arkada.~ımızı kabul ederek 
ltı~tısınc aşağıdaki izahlarda bulun· 

cı ur: 
Yı•u-. E~vclfı si7.lnle bir kere vnzi· 
hisart!?Shıt ı:delim. Suali; piyasada in· 
Çc-Jtı· dınaddelerl ne içln bulunmuyor 
esk~n e. değil, bu maddeler neden 
dcy 1 ı; ibl bol ve dc>rln bulunmuyor 
ler e sormak lfcı:ım. Evet, bu madde-
tın ıer tarafta eskisi gibi bol ve de· 
iıaıı ulunmuyor. Bunun sebcplerinı 
inhı edebilmek için size en milhlm 
faJtı~r madrlclerln<len olan tntün ile 

an bah<:edt."<'cilrm: 

Ne k d · · · ·ı· ;:ı a ar sıgara ıçı ıyor . 
d 1

938 Yılında memlekette istihliik e
ldtn tüttin mlklurı 13.592.000 kilo 
tarJu mıktar mütea•kıp yıllarda ar· 
Su 1941 de 16.315.000 kiloya cıktı. 
liÖt Yıl da be<; aylık sıııtış seyirlerine 
~r/ 17.500.000 kiloyn kadar yüksele
harı anl!l>iılıyor. Du rAkamlara göre 
ıı looobaşltyalıdanberi ıstühlak mikta
t.i.r. · .000 kllo kaıd.ar artmış demek· 

9.000.000 litre rakı 
• tt938 e kndar rakı Jstihliıkl her yı1 

11\{lıkta idi. 938 de 7.410.000 litreyi 

il O&Rl&lJUIZ OOilJIJJlUJlUJ\ 

ıimaı ve cenup Amerika' da 

bulunan Rum cemaatinin 

Milli Setimize bir 
1 1 

saygı nııanesı 
b\ı Hah~r a ldığımıza 1o1öre, ~im;ıl ve ce
A h Aml!rika'da.k.i rum cı.:nıaatinin rcisi 
b't enagura~ ahiren Birleşik Amerika'da 
c·'r ~etkile herahatı ya))an Türk ı.cazeı~ 
~ crı hC>cti rehi Çankırı mcbu~u Hu"" 

n Cahit Yalçın vcdaatiyle Rcisk.:mhu· 
:umula nım C'cmaatinin T ürk millec;.1t 
~ ~nun Milli şefine karşı besl cdiJ.:: 
ra.ı/· 1 .ve saygı du}gulannın hatırası da 
ti hır yazı k.ılcmi mkmu takdim etmiş· 
S rr· Su tahntturdan müıehassis olan Milli 

1 
e 1 nıi7 Athcnagoras'a teşekkür ve sellm

.,~~rı_ın bildirilmesine Vaşin~ton biiyill. 
rn t1'ı R. Münir Erıegün'ü memur b.ayur· 

Ullıtn.!ır. 
AıhenaAoras Başvekil Saracowu'ya da 

:.rı~a hatıra o larak bir kalem gönder· 
ış tır. .,, 

c "2ı1lll1IJOCJO o sun •sn 

1942 
sonbaharında 
durum 

Falih Rıfkı A T A Y 

~J942 yaz mevsimi, alman 
~ ulan için, şark cephesinde 
.ıı\.f ~z kazançlı, Akdeniz ve 
l>ı 7ka ce phesinde ise çok ka
ş P 1 bir mevsim olmuştur. 
t:l"kta ana hede f, Kızılorduyu 
hi~aıniyle yoketme k değilse 
teh~'· onu artrk işe yaramaz, 
hat •kesiz ve e hemmiye tsiz bir 
erı e koymaktı. Bunun için 
llu a.zr şunlar yaprlacaktı: 1 -
lcadYa'yı, ta Hazerdenizi'ne 
"~ 

2
8:r, Pek kıymetli endüstri 

l'uın ll"a at topraklarından ma h 
'İlıi etnıek, 2 - P e trol bölge
t rad' za p

1 
te tmek, 3 - Sta li?

fil 1 a ınak, 4 - Karadenı z 
hak~unu kovmak ve bu denize 
..\ıt 1

1nı olmak, 5 - Rusya il ~ 
c~g 0 -Sa ksonlar arasmdakı 
S~p .Yollarını kesm ek! 

"&.k ~~ıngra t'tan yukaTr çrka· 
de u~oskova'yı ark~dan ön 
"~ rı.J(glar içine a hp düşürmek 
&\i rzılordu'yu şimale doğru 
l'a~ek, cenupta Mezopotam · 
liğ{a. doğru sark mak, bahset 
"e k'ız h ede fl erin, zamanında 
~~ ol~ylıkla elde edilip ed il-

li esıne bağlı idi. 
~ hkika t odur ki a]manlar 
~ 

11
ede ften yalnız birincisinin 
rstnına varabilmişlerdir 
4&nu 4 Uncü .fada.A 

Gümrük ve inhisarlar 
V ekili B. R aif Karad~ 

bulmuştu. Bu yıldan sonra .bıra ve şa· 
rap ima·lıitına hız vermek ve bunlnnn 
fiyatlarını inclirnıek suretiyle alınan 
l~birler sayeslıı.de iı;tihlıiktı.:kl artış 
tevckkuf etmişti. Hnltfı 1939 • l!J40 
Y.ıııarında biraz da azalma gösternıı:ı
lı. Fakat 1941 snlışları yek<lnu 
8.~6·1.000 1 it reye çıktı. Bu yükseliş de 
rnkı ile mücııdt>le idn nldığımız frd· 
iıirlel'i de\'ııın otılremem!;ı olnınmı7.ın 
tesiri olmw< ise de asıl fi.mil kı•vif 
mudrlr>Ie-i ı l hlaklni nrtırnn umu.mi 
sebepl.crdlr. tç·ndc bulunduğumuz ;..·ı
ln gı>lınC'e, l>Lıgiine kadar devanı e<ien 
~eyr" g/j:-e :vektinun 9.()00.000 Litreye 
kaı "" kacağını anlıyoruz. 

Umumi durumun tesiri 
Söyled.ğ m bu mkumlar fıll satıs· 

.ardır. Bu miktarlarda satı:< yaıııldıı;ı 
halde gene her tıırnft:ı "bulamıyo· 
ruz" VP "alaııııyoruz" ~lenlld:ğiııe gö· 
re piyasa~·a daha fı:ı7la mal verebildi
ğimiz tnkcllrıle ıstihluk ~·ekünlarının 
biraz daha kı:ııbaracağı tahmın oluna
bilir. Mevcut leslsatınıı<la geltnce; bi
dayeten bu dC'rece ~onış lstihlfık ola· 
bileceği hesanlrınarnk kurulmadıkları 
için bunların btihs:ı.l kııııasitclcrl de 
geniş değildir. Ancak ksisnt geni::; 
olsa dnl'ıi bunların istet ilchilmcsl icin 
lazım ola'll •ıırtlar teıııin l'<li!cmEVLSe 

( Sonu 2 inci sayfada ) 

Derin sularda da harek at yapabilen am erikan 
tankları bir dereden geçiyorlar 

KAHİRE'YE GÖRE 1 MİHVERE GÖRE : 

Agedabya-Ageyla arasmda Sirenayka ve Tunus'la 

İngilizler faaliyet 
yarı yolda arhyor 

Tun usun zaptı 
çetin olacak 

Mihver epiy kuvvet gelirdi 
Kahire, :.!6 a.a. - Ort.ıeark harp teb • 

J1ğl : 
Dün l\llrıJanmız, Aı:C'<lahla ııe. T•:ıa-

g..,yLU. u.numıthı duı;m,ınla ll·mu" halin -
deydi. Kara kuvvotkrlnıı.<dm ı~ayı.ta de
ğer ))a..,ka hlr şcy ~oktur. 

Dun LJlJya muharcht.'51 bi.ilı:~ı üze . 
nıını.te h:na h.'.lreklitı lıllol'Uk ol~ütlc ol· 
ma.ın ı~ tı r. 

Trablus'n nl!'ır bomba U•;nklanrntz lı.ı· 
ralından salı a.kı;umı blr kere ılah,L hU
cum edllmışllr lsııarıyol rılıııııııntla he· 
dcClere lsabeLler koyded. lmt.sllr. 

Aynı gece, torpil ucaklarımız. Sicil -
ya'nın şlmallndc cenulı.ı doğru ;üruycn 
bü>·uk bir tkart.•t ıwınU; ııc muvıırtakı -
yeUJ hucumlar raı•mı~l.ıntır . Gl'ml stoıı 

ctrnış ve kıctan suyu ı;:ömlilıııü~Lılr. 
mzcrtc ~·ıwl•lı•n 1.ıoınl>ıtrthınan t•Llll· 

mi!;tlr. PIJ.J boyunca ve rıhtımlar iJze -
rinde lnCllfıklar olmuştur. 

Dün L>omtıa·ııv ucakltırımız, Slcllyo'd;ı 
Gelu hnva me;-'lnnına bir akın yapını~. 
ıa.rtlır. Bln.n larn ve "ıt?ınııklııra bombalar 
isabet et.mh;tır. 

Trabluo< <'Yale! inde :lllsumta acıkl:ı-

rında düemnn tkıırct gcınllerlnc yapılan 
hücwnlardn bır gcmlJ·e tam lsubct ka}· 

dolunrn~tur. 
Malta cıvıırında bazı hava !aAib'C'U 

olmuş, f~at hiç bir u-:ak sahili g('Çllll· 

L Sonu 3 Uncil aay!ada. ), 

i ng i 1 izlerden 
esir alındı 

Geni~ hava f aaliyeli oldu 
Bcrliıı, 26 a.a. - Duı:ünkü re~nıi ıeb

lii:c ,l?İ.İrC Sirı:ııayka da ve Tuııus'tJ ii.er. 
sen-ar birlikkr arasında ya))ılan .;:ırpış· 
malarda düsmandan c'ir ;ılırııııı' "e bı·
ı;ok moıiirlü r.ışıtl.ır ı:le ı,;(•çirilmişıir. 
Batı Sirena}ka'd:ı vürüyüş halinde !..ıuııı-

( Sonu 3 Uncü ~ayfada ) 

B. Millet Meclisi 
bugün toplanıyor 

RiJyu-k J\llllN l\lf'dlsl buı;rün s:ı.nt 15 
tc Lonlnrıaı·ak ve ruznıım<'!rlnde bulunan 
maddeleri müzakt•re eıkce'<tlr 

C.H.P. Umumi 
• 
idare Heyetinde 

Cumhuriyet Halk partısı 
Umumi İdare Heyet i dün 
haftalık toplantısını yapa -
rak görüşmelerde bulun -
muş ve gereken kararları 
almıştır.. 

MOSKOVA'YA GÖRE 

, ıvyet kıtalarının 

ilerleyişi 
her saat biraz daha 

devam 
ediyor 

Almanlara son 
darbe indirilecek 

askerleri alman uçaklarına kendilerini tanıtmak için 
yere bayrak seriyorlar 

BERLİN'E GORE 

Sovyet kıtalan 

Kolinin 
cephesi boyunca da 

taarruza 
geçtiler 

Açtıkları mevzii 
gedikler kapatıldı 

• • 
me 

uyor 
Ava m kamarasında 
gü rültülü bir celse 
Lıındr.ı, 26 a.a. - Hazıran 1940 tıın,1 

heri rııuharip Fr,ınsızlar hcrgun Fran.'>ll· ;ıı 1· 
}:! hiınhrn iki defa ncşri):ıı }apmakıa 1 • .>b 1 
Ji Bu gLİn hu ıarılııcıı heri ilk <lcfa ol· ol\ 
mak unrc bu ııc~rı)at r:ı.pılmamı~ıır. m 

Bu ne~ri}aıı }apmakıa nl.ın muharip ·ep 

fransızl.ır sozdisli lnı hu~uta demi,ıir ı:i · a 
Sıın:ıl Afrika'da Darlao Şef bulunduk· 
h 

. . iJ 
ça u ncştı)a!I )apma.na '1cdanım m~-u 
nidır. ue 

M. Eden'in demeci 1ı 
Loııdra, 26 a.n. - M . Anthony E-1 l 

den, bu un A\0111 Kam::ı.ro-mda, Aml-ı m 
ral Darlan hakkında her tür ü müna- zn 

CSonu 4 üncü sayfada) re 

1 0 

Vekille r Heyetinde ':'~ 
Veldlier Heyeti ılüıı saat 15 t e 

11
1" 

Başvekil Şılkrii Saracoğlu'nun re tt• 
llği altmclıı toplannııııtır. (a.a.) 

- 1 

Fakat Kııılordu'ya birçok \ • • J Volga ve Don arasında Rus 
gayret ve imtihan bekliyor 1 s t ra t e J 1 k ı hücumları devam ediyor 

Don nehri civarında 
rus askerleri 

M. R uzvelt karısı 

M oskova, 26 a .a. - Bu sabahki 1. llal"lln. 26 a.a. - Alman resmi aJan· 
sovyet tebliği : • • d f ı;mm bll<L."'rdı.tlne göre rw>lar Kallnln 

ve iki toruniyle beraber 

Milli dua gününde 
G ece, kıtalarım1z, düşman m u - m u a a a oovhcsl boyunca t.a.ruTUza ı:cçm;ı,lerd1T. 

kavemetini kırarak Stalingrat böl- Kallnln ecphefd ::\loSkova'nın &imal 00..U -
gesinde bundan evvelki istikRmet- ı;ıw.t:ı.d1r. ııuslnr mevzii bazı ıı:ert1:kler a.t-

!lnı 
tU 

M. Ruzvelf lerde taarruza <levam etmişlerdiI'. mışlnrdır. ,\iman 11.1ııııa askcrl mnhm -
( Somı 3 üncü sayfada ) • l~lm nldıf:ı ma!Om:ı.ta dayanarak bu 

111111111111 Bir lsviıre gazetesine göre gl"llLkkırln clerh.ad kapatılmış oldukl:ınnı 
~ na.ve <..•tınlştır. 

ıl 

bir nutuk c;nn dakika 

Almanlardan 
12.000 esir 
daha ahndı 

Bir haftada allnan 

esirler 63 bini buldu 
Moskova, 26 a.a. - Ncıırodllcn bl1' 

oovwt hususi trolll':'lnde Don halkasmct:ı
kl ııovwt kıtalarını" düşman tümenle • 
rlnln <>nka.zını Don nchrltnln öte tııra!ı • 
na att.ıklanm bll<llrmekted!T. 

26 son!~ akşamı alınar. cslr s:ı -
yısı 12 bin dıı!ıa ıı rtaııık 63 bin sU\>.-ı.Y 
ve ere yükselmiştir. 

*** Sovyet Haberler Bürosu bıU gece so.-
baıha ka.n;ı ı."UnJ:arı blldtrmiştlr : 

26 sonteşriınde sta.Ungr:ı.t şehri Cf!V -

resimle kıtalanmız düşmanın muk:ıve • 
mctlnl bertaraf roorck taarruzlarına ev· 
velce ıblld!irllcn IJ>tl!ka;motlcnlc d'-'Vam ct-

ın ışlt."l'tlll'. 
Oerıhcnln şimal ootı k<$lmlnde kıta • 

lunmız Krasnolc S<'LO ve Gc-m .. ,ralov adlı 
mcşkCln yerl<'rl I"gal otrnlşlcn!N'. 

Don knvsl kesiminde kıtalıırımız Kn· 
ıackln, Perepo!nl, Vcrkhnl Gcrasslmov, 
Nljnl Gera;,lmov, YerkJınl A'katov nıllı 
mcskQn yerleri lşj!':ı.l etmişler ve bu kc· 
ıolmde düşman dökUnl'ULerlıü Don n~·h • 
rlnln dol\'U kıyısına atınııılaroır. 

Sto..llngrad'ın cenuı> batısınd.ı kıtala· 
nmız Yagodnl. Sklaro't', Laııt~v. N\jnl • 
kunskl. Gromost:ı.vka. G<'n<~alovı;lld ve 
Darganıw acl:lı mcskiln Y<•rler! işg:ı.1 ct
ınlşk'rtllr . 

Stallnıcr:ıt C"C'tlubunıh ceonurı batı~m 
doğru kenılilerl.ne yol ııcmak lstlyen lkl 
dtiı;.mnn tümmlnln karşı t:ırrıınzlnn lın
s:ın Ue pü~kUrtUlmihtUr. Dü,,m:ın ağır 
k:ıyı]llarn uğrumu;lı1'. 

26 sonteşrln ı:-Unil akşamı 12.000 ~lr 
rlaha alınmıştır. 

19 dan 26 sonteşrin tarihine kadın 
kıtalnrımız tarafm<lan diişmandnn a
lınan esir sayısı 63.000 e yiiksclmlş
t ir. 19 dan 26 sontNrine kndnr ecre· 
ran eden snvaslar<la ·kıtnl;ırımız muh
telif ı:apta 186.3 top, 3.'l!'\1 ağır nıakl
n"li tü!e<k, tahminen 50.000 tilf<'k. 
kullnnıhr V<')"a kullanılmıız hal<le 1320 
tank. tahminen 9.000 beygir, 108 ta· 
ne de harp malzemesi, mühimmat ve 
~ecek ~u eıJe ~ıerdıiır. 

1 
Yarı resmi biT koaJ,'1loaiktan bll<1lrtldl -• d d kine ı;rôre, doğu CE'ı>ht!Sl'nde harbin has • 

enın e sonun a langıcından 8 oonteenn tarllüne k.ıdrır 
alımın u<:ak bataryaları tarafından 1200 

TAARRUZ 

etmek şarttır 
Cenevre, 26 e..a. - La Tribune 

de Geııeve gazetesi stratejik mli
dafa başlığı altında şu makalyi ne!;i
relrnişli r: 

Şansölye Hitler 30 eyllll tarihli 
nutJkunda alman ordusu i~in harbın 
bugüııkii vaziyctin,ıe hedefin f}Un • 

daıı ibaret ol!ac:ığıııı aöyleınl~li : 
'•Ordu din<le bulunan araziden ınu, 
hafaza.sı lazım gelenleri muhafa1,a 
edece!{, diğer tiı.birle bizim kalnııık 
istediğimiz lıeI' yerde dUşnl"..ının i. 
!eri atılmasına mfu;aaıle ederek <li. 
ğer noktalarda azimle tutunacak 

- ( Sonu 3 üncü \il} fada ) -

M. Vilkie 'ye göre 

harp ve sulhun 
gayelerini teshil 

etmek lazım 
'l'oroıno, :!lı a.a. - ltu~y.ı') a y.ınlıııı 

ışleı·ını tw11.ım etmek uıcre ı~ıudada 
.kurulıınış olao.ı koııııteniıı lıir top! 111-

lı~ı· ıda bOı. ahıo Ycıı.dd Yillkıc lıır
k.7ıı. uıillctlerın Lıu h.ırı>te ne ynp.m.ık 
btcdiklcriui iyice ta) iıı ctuıelerıni 
i) ıcc la) in etuıeleri ve •.ııçiıı ıııuca.delc 
etti.ıdcrıni, ı..ıferden ııc ı;iln şı•y ler 
lıcklr<liklcriııi ~n.rih lıir suretle lc;,IJİt 
c)leııll'lerl gl'rci-tıgını "") lı.:ıııışUr. 
.H.sı taktirde hirlc,ıuiş ıniJlctlcr ga;,'C· 
.siz bir Jı,ıry ui(run<l.ı hirçuk rcdakıir· 
lıkl:u·a katlanııı ı~ ol.ı.cııkl.ınlır. .1\1. 
\'illkic harp blilgc"iııe yaptığı scya
Jı,ıt csnıısııı.da harbi ka1.anıııağıL 111,

nwtml:ı milletlerle karşıla~lığıııı !a
kut ıırni ııımrı•Hlıt bu ıııilldlerin Şli))lıe 
ve e~dbe içinde hulu•ıdııklarıııı da 
k :ı vdct.ıııiştir. 

düşman uçağı düşüriilmilştiJr. llu rakam 
15 hava ,tUOBU ve 3000 ne.cer hava mü -
rottobatı daındktlr. 

A lman resmi tebliği 
Bcrlln, :.hl a~'L - Alman on:ıuları b~· 

kumıırulıınlı{:ınm tebliği : 

söyledi 
Vaşıngıon, 26 a.n. - RMı: Roosel ,t · 

VC'lt, bugün, mllll dua günu münM 
1 

lx'tlyle radyoda bir ınutuk soy! 
Vt' dı:mı t r 'ki: 

Volga ve Don nchirlırl ttrastnda ve Allaha lrnmrl tmck iyi b r ~eyd 
bu :liklncl nclırm buyuk <lJır5eıi;ln<le d(lş • Tlnsnt gunU Allaha tn~mmızı al n<" 
mn n ıı lyn.dc ve zırh u kı Lalarının \'etin 
hücunılan devam ctmeıktt.>dll'. 5ldılctll 
mutırırdX'lcrdcn sonra bu hilcumlar pli:ı· 
kürtülmlişti.ı'r. Dümııın cok tank kay • 
bctmlştlr. Uçaklıı.nrnız Llüşman.ı asker, 
ıı(tır sll:ih ve iter <;eı;ll ta~1L bakımınd.ın 

ııı:ıır kay11ılnr v<•rdlrınL-,tir. 

Stallnı::rat'ta K:ıllınln'ln c(.'nubundakl 
kesim le tkıı::u ren u l>u ndal< l keslındc ve 

izhar t"tt ğim z anlarda. zaman v 
mckiınının mllnc>Vi yollun bo., unc 
kalhlerlmlz bu kelimey: tC''krariar 

Bu yılııı son ~·ları. eumhurly<>tl 
m zi ve mi.il t<'fiklc.rlmız olan d 
nıilletl!'rl h ,;rıyc•tın muhnfaznı:.ı ı<;i 
ıııQı Nı<ldH <-,lhı !erde muhıll't >l'Ye ı; 
ı i's • is olnrnk görım,ktl'dır. Blzll'r 
ekıp lıiçme'lct<'YJ7.. Milletimizin tarl . 
hi<11rle <'il İYi hasnt için Al inha ha:ı 1 

clrtnıekle hcrnher önilmUzd0k yıl icil 
de bu döne<mecl a nlbll m<'k Uzrre C'l :Jll 
mlzdcn gelt'.'ni yapmnğn da a:htr 
liriz. Ciinklı çalısmıı.larırnızla Am~ 

da cok ~lddl-t.11 olan bu muharebelerde kıı lllrlc-şLk • De'\<·letlerl ün form nı 
düşman, kanlı ve ağır kaYıı>lara urrra • ta,ıyan knrrlrşlC'rlmıı: ve oğulları 
t.ıtarak püSkürtülmüstur. Mevzll bazı la fodnkflrlıklıı.rı paylaşabllirlz. 11 

Bu:rlin Georı;c \Vnshlngton'un r 
- ( Sonu 3 iinçü sa)'fada ) - - ( Sonu 3 ünnı sa>fada ) - u 

Teropcz'ln batınında ttUşman '.!5 sontt.-ş -
rinde, bl'1<k'1'11ldll:'I gibi geniş bir <'cı>hc . 
de hnrckcle ıı~ıiştlr. Bazı noktalar • 

(" __ ........... ,_ ......................... __ ........... . 1 
1 iuilerle deği~frile harp· e i lerı ~. 

e 

\ 1 i!Hdc b<izlcrinc şöyle devanı et-
ıııhtir - Bir tren, Almanya'daki kamplardan Compiegne'e 

(lr\·en hıırp, devlet a<laınları arn· sındıı•kl anlaşnımnazlık yuzünden sade getirdiği esirleri boşaltırken 
l'e lıir ıııiıtare~c ile s~ıı:ı enııiştir. Bıı- • , _ • . • • • -; J giın harpte bıı;hirlenoıdcn çok ııza.k- O)nıpıcg,?.e• 26 a.a. - "'ı apıl:ın. anl:ıs· ! Dun bırkııç dakı!Ca ara ılc Compı~ ';1. -= 
lRr<l:ı yıışıyan ııısanlar ara..;mda mu~· '.alar geregıııcc ~af~ başıntlanbcrı Com· ki tren gclınişıir. Burlar c;r; ,e 5' 
terek gayeler ortaya çıkmıştır. Rus· I pıegnc garına esırlerı taşıyan trenler bir kaf{le•i 1,...ki•.1 etm"kte ıdil-

.(Soola 4 Wıci ~- biıi acdwdla .,aı:Jmekuısw. ' .,, • -



-•••• 
lı ve yahut dıııha ıı.ğır fakat Ç ABUK ve dolayıslylc az kan-

Ü hemen ht•men mUnhasıran 
tktısadl ve denll.leı'<lc c<?rnyan ede
cek bir hnrbın vuku bulııca~ınn 

1039 yılında herkesin ıttı !nk ettiği 
görünüyor gibi İ$f' de buı;ün her
kes harbin dnha çok uzun zaman 
siirebılece ındP ve m·ııetlere son 
derecede pahnlı ve kanlı fedakar
lıklar yilkllyece{:l4ıde muta.bıktır. 
Ş nsollyc IIltler'ın nutukları ve 
Doktor \..öbels'm makal leri, Ruz
'1. ell ve Cörcll'ln bu nokl ıdakl ih
tarlnrlylc tt'tnbuk etmektedir. Da
ha geçen ilkbaharda H tler Rusya
dn k ncl b r kış seform n vuku 
bulacağını millctıne haber vermi.s
tl. Hemen yazın bru,;lnngıcında, Tob
ruk mağlôhıyetııulen ve sovyct 
cenup cephesinin çök.nıcs ndcn $On
r a Anıglo-S.1ksonlar harbin 1912 
yılında nihayet bulııca{:ına ümit 
veren ucuz nıkbLnllklcrindc>n vaz 
geçiyorlardı. 

:aP 

le 
~ şer 

fiy.ı ,,_... 
'Bi1' 

;ıcreı 

li/.ıı Aydaın aya ve haıtla giln<len gü
!l: 

1 ne harbin sıkletinin gil.gföe m·ııe~-
ist lf"r üshin<l" ağır bııstıfünda gene 
kıl. herkeş mutnbıktır: d<:nız milnaka-

lelerlnde zorluk çPkcn tngıltcre ve 
ar<l en zengin t.opraklanndan nı:ııhrum 
C">iı kalan Rusya da dahli olmak üzere 

en mllsait vaziyette bulunan mil
IPtleroe dahi kıtlıktan b:ılısoluna
b !('('ek derece<le bütün Avrupa 
memleketlerinde durmadan artan 

• 1 :mahrumiyetler; gıtgıdc daha şid
d etli havn bombardırnıı.nları, sivil 

ı ahalintn mm ve cezri, BatJ Avru
pa'da, BatJ Rusya'da, ç n'de on 
m !tonlarca insanın hlcretml intaç 
eden seferler değil aynı zamanda 
n betcıı masun kalmış nımtaka-
lardaki halktan tstcnilC'?l gayret de 
bahiıı mev-.lUudur. Bırto'k harp sa
nayıı fahr!kalanndan istf'm•n iş 
son haddınde<llr. Kıulmlnr sefer
ber edllmlıs, kaynaklar <la öyle. O 
derf"{'erle ki biltün hnrhl'.'ÖC'Tl mem
leketlı>r aynı bir iktısadt sisteme 
glttikoe yaklaşmııktadırlar ki bu 
sistem geregınce her ff'rdl en za
ru rı htl:yncını karŞıiıyacıık kadar 
paraya sahip kılarak hu asgari hıM!
dl g~cn ücre1ler. lstihkaıklnr veya 
kAr fazlasının vergi, istikraz ve 
"mecburi tasarruf' şcl<i11erlyle harp 
masrn.!ları emrine verilmektedir. 

e: ı BOyllk muhıı.rttı mntetler yıwaş ya-
vaş fertlerin ve mallann umumi 
!l(!lforberliğinl yapmı.slardır ve bu 

re ııeferberl kte gerek fC>rtler. gerek
n ı sc mıtllar askerler gibi ıı..vnen <lev

). !etin emrinde bulunmaktııdır. Bu se-
v feroM"llk 1914-18 harblnd<'n eok da

ha fnzla ıılstPmntlk olarak cok da
c ha uzafl\ götarü:moııtnr. 

BUGÜNKÜ harbin geoı:cn harp
ten hem mal hC'm ele C'an 
ltiharlylf' cOk dahrı pahalı 

olacatı hu-gfüııien heshe!lldlr. Bu
nun böyle o'ouğunu göstermek iıı,:ın 

Bu rakama 
sakatlar 

dahiJ değil! 
bazı rakam ve bazı misaller kA.fi 
~elir. MuhteU! muhariplerce 1942-
43 senesi l.cl.n ileri sürıilen harp 
mrısnı!lan müthiştir: alman harp 
bütçesi 85 milyar Ralcils marktır. 
İngiltere bugün eünde 5 milyar 
fransız frangı sarfe<tmekte (senede 
2000 milyar> ve buna du.ha da do
m.lnyonlarıaı masraflarını ilAve et
mek gerektir. Reis Ruzvelt 1942·43 
mail senesi kl.n 100 milyar dolar
lık harp bütçesi Han etti. Bu ra
kaırnlara, ttalya'nın. Japonya'run. 
Cin'in, Rusya'nın ve lki'ııcl derece
de brrcok milletlerin mruıraflarını 
füive etm€k l1'ı7Jmdır. Buna göre 
dünyada 1914-18 harbinin bütün 
devamı mUddeUnce maloldu~u pa
radaın <1200 m~lyar altın frank> 
brr senede daha !azla para sar!e
dildiği neticesine varılır. 

Sınai gayret devleşen nlsbetlere 
erlştL Her ııy muharebeye atılan 
uçak miktan 14-000 veya 15000 o
larak tahmin edilirse (senede 200 
bıne yakın> müballlğa oclilmlş ol
maz. Tankların, toı>ların adedi bel· 
kl bundan daha yükseklir. Amerı
ka'nın deniz inşaatı programının 
şümuHı malum: Jaıponya'nınk! ke-
7.a çok büyük olsa gerek. Birleşik· 
Devlotler büyük bir kısmı denizin 
dlbıne gltmeğc namzet mecmuu 16 
milyon ton ticaret gemisini 1943 
senesinde denize ın<lirmek ümidln
dedlrlcr. 

İstihsal rakaımlaM g~n harlıin 
rakamlarının ~ok daha üstünde i
se. tahrip rll!kamları da ondan kat 
kat fazladır. Altı ay evvel muhte
l f cephelerde dUşürOlen tayyare 
sayısı 50.000 olarak tahmin edil· 
mekte idL Bund:ın birkaç gün CN· 
ve! de almo.nların bir istM.lstlğlne 
göre 1939 eylülündenberl batınlan 
müttefik ticaret gemilerinin ton
ları 23 m!lyon olar&k t.a.hmln edil
mekte idi ki buna mihverin de ka
yıplarını ilave etmek ltızım: yekün 
1039 elünya t.onu.iının yüzde kırkı. 
1014-18 harbinin bütün dcvaımın
cıı ticaret gemLc;i kBG'lbı bu raka
mın yansına bile varmamıştı. Var
şova'dan Roterdam'a, Londra'dan 
Kolonya'ya., tngiJıtero'nln ve Al
manyıı'nın nice bliyülk sanayi Sı>
hlrlerinde hava bom'bardımaınlan
nın yaphğı feci tahrlroaıta gelince 

1914-18 de olan bitenle hiç bir kı
yaslama imkiı.ru yoktur. 

Asıl muharebeden doğan tahri
bat da var ki: bunlar 1914 te de 
feci idi. Faka;t Fransa ve Do~u 
Avrupa'nın nisbeten dar bir saha
sına münhı;ısır kalmı.şlardı. Bu de
fa Fransa'da tahribat dıııha geıniş 
sahalarda fakat çok daha az oldu. 
Fakaıt bir de, l.ehıstan, Balkımlar, 
Rusya'da 2 milyon kilometre kare 
dah.J:lln.de hem h~bin hem de .. ha
rap toprak bırakmak" siyaseti ilk· 
tlzası baştan başa yok edflen şe
hirler, kaybolan ekinler, b!lliln sa
kinleri tarafından LerkedLlen eya
lctler, uzun se~ler boş kalacak 
araziyi düşünelim. Cln'i de bir ta
rafa bırakıyoruz. Servet kayııbı o 
derecede büyüktür ki benzerine Jılç 
ş!lphe yok tesadüf olunamaz. 

i NSAN kayıbına l;!Clince. bu
gün bunların taıhminl zor
dur. 1914-18 harbınde 12 

m:ayon ölü verilmişti. Belki henüz 
bu ra.kaıına varılmış değildir. Yal
nı?: şunu hatırlıyalım kl alman is
tatiıstiklerinde rus ordusunda ö!U 
ıruktarı 5 milyon olarak tahmin e
dilmekte ve Çinliler de harbiın bn
şındanberl 2 milyon asker kaybet
tiklerini teslim etmektedirler. Son
ra, Fransa, Lehistan. Norv(.."Ç, Bal· 
kanlar, Afrika, Uzakşark .seferleri, 
tayyarecilerden kuybolanlar, deniz· 
de ölen on blnlcrce insan da var 
ve bilhassa 1914-18 harbiyle kıyas 
kabul etmlyecck derecede slvH halk 
ar&'Slndan ölenlerin çok- büyük sa
yısı da var: kalabaı k büylik şehlr
lt'r ya uçaklara hoclef olmuşlar, 
yahut muharebe meydanı olarak 
kullanılmı!ilar. mu8Z7..am muhaclr 
kolları yollarda bombardımana, 
kıtlığa ve hastalığa uğramışlardır. 
Unutmıyalım ki kısacık Frasısa se
ferinde harplen doğan sivil zaylaıt 
askeri a.zylata hemen müsavi idi. 
Doğu Avrupa'da aynı halin tecelli 
etmemiş olduğuna hükmetmek Jx;In 
sebep olmadığı gJlbl yoksuzluk !<;in
de her türlü kaynaktnn mnıhrum 
bölgelerde ve muhasarada ka
lan şehirlerde bu hallerin doğurdu
ğu veya ı,:abukla:ştırdı.Jn ölümler 
miktarını da hesa:bn ka-tmıyoruz.. 

Burada artık duralım: bu hesap 
!ı;ini ileri götürmeğe lüzum yoktur. 
Gözlerimiz önünde devam eden şu 
muazzam umumi boğuşmada ölen
lerin adedinı 20 mllyon tııJımln et
mek mübalağalı olmaz. Bundan 
başka da hayatları müddetince sa
kat kalmJş v'!Ya rNıhrumlyctleTln 
netloeesl ohrıık bır iaha iyi olmıya
cak derecede vücu~a düşmü.ş daha 
nice milyonlardan ba:hsctmcyoruz. 

Hayale kapılmıyahm. Yanı başı
mızda devam eden fPl!kcıt medf'nl 
diinya tarihinin fkaydettlğl en bil· 
y!l'k fellkettfr. 

Gazette de Lausanne'den 

İnhis rl r V kilimiz sigara 
1 

l, , (Raşı 1 ind s~aıda) 
strhsaJde aJksaklık olacagını taıkdlr 

•• 
1 >uyurursunul'. Btitiın gayrellere rağ

r· nen wnwrıi durumun tesırlerinden 
curlulamıyoru:ı:. Vazlyetl mlsallerlP 

1 fa.!le e<leylm: mesela zamanında kö· 
nur bulunamnzsa, mazot tcd:.ı.nk oclı
emezse, harlı,:t.en gellrdığimız sıgara 

a <Ağıtları gunilnde yetlşme7.se, kola, 
ı lekStrln gibi malzemeden birisi nok-
1 ıa.n olursa, ıptidai madde !ş yerlerı-
1 'tC zamanında taşınamll2Sl istihsal 
, anllyeti. bunlar temin edılinclye ka
iar tevckkut etımek zorundadır. 

Taşıt zorluğu 

1 Halen en lbüyük milskillA.tımız na.1c
l :1;yattııdır. Kara ve dcnız vasıtaları

~ 1 un baz.an daha mu hım işl<'re hasre
' lilm€6t zarureti bl1Jm sevkıyatımızı 
a 1 kWCJ plaııa bırakır. llaluuki mıkt:: 

r raıt inhisar işlurl:ndr> en muhlm rolu 
>yı-ıaınakltldır. 13u cıh~mmiycti iyıce 

rumunu anlallyor 
H alka düşen vazife 

ve yardım 
Bu sırada vata.rıda.şlann da yapa

ca.ı;ı ~ler vu.rdır. Blr yerde lınhlsaI 
nıa<lde er. bazan bulunmıyablllr, fa
kat ou ge.;;!cıdir. .Memleket bu mad
tlelerın k.tıığıru cekmiyecelctir, buna 
ına.narıı.k stok ~apnu.ığa heves etme· 
melıdıder. 

Sonra ınhlsar m8ddelerl 07.erinde 
.htLkll.r yapanları kollayıp bunları 
lnhlsar 1darelerı:ne, mülklıye memur
larına, miıddelumuml'lere, zabıtaya 
haber vermelidirler. Eğer bu işlerde 
suyi.;Umal yapan veya herh~ bir 
sı:-kllde vazifesinde ihmal gösteren 
memurlarımıza da tesadüf ederlerse 
onları da derhal amtrlerıne bildlrme
lidıirler. Bu hlikümetln halktan bek
lediği yardım işidir. 

şaıluslar ve resml dal:re-Jer bize arzu 
ettikleri tütünden J.stediklerl 6t'kl!lde 
siga.Ta siıparlşi vemıekte idiler; bu iş· 
leri t.ekrar yapmağa lmkan elverin· 
ciye kadar bu siı>nrişlerl kaıbul et • 
meıneğe de karar verdik. 

!nhisarlM' ldaresinlın soma bula -
mayınca is{)i.rtoya su karıştırarak ra
kı y;ı.ptığı ve rakılara sertUC:l temin 
için göztaşı karışt.ırdığı şeklinde ha· 
vadis yayanların bunun ne demek 
olduğunu temyizden ııcız ve sadece 
merak verici habcrl<'r yaymaktan 
zevk duyan safdiller olduğunu zanne
diyorum. Dalma temiz mal ve dalma 
Mlesiz mal yapmak vazifesini üstüne 
alan bir Devlet Müesscscslnln bu gi
bi şeyleri aısla yapmıya.<"a.ğını bllen 
vatanciaıı;lar bu sözlere kulak asma
maktadırlar. 

Euaularla kimyagerlerin 
faydalanacagı hüküml3r 

aksamcılarla ... 

bir dertleşme 
Bu sütunda, cigara darlı.ğıodan bi~kaç 

kere dert yanmıştım. İnhisarlar Ve
kilimiz.in bugünkü Ulu:.'ta çıkan söz· 
!erini oku}'llfllar, bu darlığın iç yü
zürrü anlamış olacaklardır. Artık, ci
gara bı.ılamadığtnm, il<l kadeh rakı 
atamadığımız günlerde ~inirlenmc· 
den, sağa sola çatmadan önce, bir ci
garanın veya bir kadeh rakının IK! 

ı.orlar altında bulunduğunu veya bu· 
Junmadığını bilcceği.ı ve bulduğwnU7 
nmıın sevineceğiz, bulamadığımız 

gün dövünmiyecci:>iz. 

Sinirlenmiyeceğiz çiınkü: harpten önce 
yılda 13,5 milyon kilo cigara :içerken, 
bu!Nn 17 ,5 milyon kilo ci gara içmeğe 
baş!adık, tam 4 milyon kilo fazla!,. 
Harpıen önce yılda 7,5 milyon litre 
rakı içerken bugün 9 milyon kilo ra· 
kı içıneğe başladık, tam 1,5 milyon 
litre fazla!. .• 

SevineGeğiz çünkü: istihllkin artmasına 
rağmen, devlet ralomu.ı. ve cigaramızı 
zamanında yetiştirmek için elinden 
geleni yapmakıadır. Fakat, '"büıun 
gayretlere rağmen umumi durumun 
tesirlerinden kurıul~amakıadır.,, 
Gerektiği zaman taşıtlarda rakıyı ci
garayı bir yana bırakıp eo mübrem 
ihtiyacı tercih ediyoruz ve c<lccesiz. 

Bu memlekec dlva~ına, hangi tiryaki 
veya hangi ak~amcı itirıu. edebilir? 

Bir y:u.ımızda, "fakat bu cigara diizcnsiı· 
liğinin, d:ır!ığırun da bilrnL>ılığimiz, 
akıl erdiremediğimiz bir sehcbi var· 
dır bdki ... Eğ<:r böyle bir sebep ve 
zor varsa, bunu açıkça tiryakilere bil· 
dirmek ve onlardan bu yoksunluğa 
kaıbı.nmalarını istemek tazım değil 
midir? demiştik. 

Sayın V<.fcilimiz, açık ve berrak ~özlcrirle 
bu darlığın schcplerini, hatta hiçbiri· 
mizin akhna gclmiyen zor şartlarını 
birer birer sa)·mıştır. Ta~IC zorluğu, 
ci,ırara kağıdı ve kola zorluğu gihi... 
i~tifçilerin ve vurguncuların 'do)maı 
iştihası ~ibi ... 

Cigaramız ve rakımızın ne şartlar altın· 
da, ne fedalclrlıklarla ıemin edildiği
ni öğreo<likten 'onra, a~ılsız şa} ialara 
kulak vermt'Clen, "acaba }ıırtn., kay· 
gısına düşmeden günlük cigar.uııwn 
ve rakımızın ıemin c<lilmi~ olduğ"una 
inanmamız llı.ımdır. Lazım değil şart· 
tır, çünkü başka çıkar }-Ol yoktur. Sa· 
k.ınılmast kabil olmıya.n buı:ünkü mr 
şartlar önünde, bencil hareket, isıif. 
çilik, "acaba?" ancak kendi rahatı· 
mızı kaçırır. 

Sayın Vekilin temiiıatını okudııktan son
ra şu birkaç gün için olsun evdeki 
istiflerle idare edelim de piyuaya l'<'· 
len mallar kızı:ın uvaya dü}en VR ~ 
gibi hemen eriyivcrOK.-sin ! .. Ci~ar:ı 
ve rakı bir ikram hir hovardalık va. 
sıcıısıdır, buma ı.ınutmıy:llım, hiç !hl· 
r.ı harcamadan birkaç gün almamakla 
diğer vatandaşlarımıza bu ikramı ya· 
pabillriz!.. 

Sa.baheddin SÖNMEZ 

'Evvelki ttünkü yazımda "buı:ün en dar 
bütçeli memurumuzun bile bir veya 
birkaç kat elbisesi vardır.,, cümlesi 
yanlrşlıkla "her memurun hirkaç kat 
elhise,i vardır., ŞC'klinde çıkmıştır. 
Her memurun elbette ki yoktur. Dü
zeltirim. S.S. 

Maarif Vekilliğinin 
hazırladığı kanun projeleri 

Maar!t Vekil.lli'l tstanıbul Untvcmite-
8'1!ııde prof('llÖr unvanmı b.alıZ olup buziln 
70 lira rnruı$ı bU)unan dıOQenıt.ıerln 60 
ltra.ıık mılstahak oldukları maaşı nJ.<ı -
bilmelerme ve Güzel San&llur Akndıcml· 
si dC'Tll tıeıYetıtn.l:ıı kuvetleıl<ttrllrncsln1 te
min Jçln Meclise blT lmmın proJesıl 

ver-JJrn iş tior. 

Devlet :KOl18Gl"Vatuvarının ()pC"rn ve 
Balet $\lllM'le'r"l taıebeııin.dıeıll Devlete h1:ı:

met tc>ııhhtit etmiş olanlaro o1nıau bl -
tıııdJıklcrı zıaman 250 l.1m;ın. gc<;mcmek 
u:ııeııe K<>nlK'rvaıtuva r ~I t.ıJmfın<lıan 
elbl<ı>e temin ed 1mcs\ hakkında Mccllsc 

şeker 

dağıtılacak 
Noşit, hasta ! 

ME!llur, mUst:ııhdcm, mU.tcknıt, dul, 
yelim ve saire sıtbl degtşm& ırL•llrltro • 
nn i!ıkac.'ınun 19-~ .n.yı ~~r ihtlyncııırı • 
nın ik.atşlln.'11mnsı l<:tn v~1 Lkl<ır emrlne 
y:ı.pıl.a.n la.hs !er Ticaret Vcldlll.ğlnre bu
lün vAI 1 !ere tC'lı:-ratıa bile! ıilml~• ır. 
Şeker dnl':ıtımı tatıbl.katını lıdnr~ Zl • 
raı:ı.t Bıınkııs1Ylc Seker e!Tkctt m<"l11ur e· 
dllmlslemlr. Dan mutcmctl!C.'ı1 ı>anı.." nı 
yatırarak ~C!rlcr.i bu mU~en 
alacaklar ve memurlara da{;ıt:ıcak ar . 
dır. 

Bugünkü Meclis 
İlkkanun 1941: şubat 1942 ayla.. 

rına ait raporun snnuldu~na <laır 
Divanı Mııh.asebıı.t Riyaseti tezke
resi ve Divanı Muhasebat encUmcııi 
ını:ızbat•ll'lı. 

BİRİNCİ M:ÜZAKEHESi 
YAPILACAK l\lADDELF~R 
Maaş kıııııınıınR mıızeyyel 4161 

sayılı kanuna ek kanım la.yihas.ı 
Bütçe ve l\laliye Encümenleri maz: 
bat al arı. 

Çağrı 
Divanı Muha ebat Encüm<-nl 

gUn 10 ıla toplanacaktır. * .Adli}c cncumenı 27. 1 ı. 9-11 
ı;uııu Umumi He)let içtimaın<lan 
toplanac,ıktır. 

Değişmez gelirli 
olanlarm listesi 

bu. 

cuma 
s~1 .. ıra 

Tlcarot Vck1111ğl, l>ütün valiJ!llklc•rdcn 
dcğışrrwz gellırbllt•rle \>unların tocslt'nı!y,'. 
mecbur okluk1nrı klmseleorln sıo.y:u.ı.nırı 

blr cctvcl h..ıll!ııdc blMtl'"ilım~ını ~tcm.ıı;

U. Bu sorguya S md!J,·e kadar 35 vtıuı !}( 

OOrıilz cevap vermuın~ bulunmaktadır 
Vekm k Y<Jıi bir tamimle bu cetwllenn 1 

accle yotltı.rımnsıru v~n · ıstam~
t:ır. 

Komiserler arasmda 
yapılan değiıiklikler 

Emnl.Y~"- Umuım MUdlirlut'"İ.l Nısıtom·. 
ecr, k<Jm1sc-r, kcımısc-r muavrn1 ve ı.oHs • 
k\I" arasında yeorı)(l('n bıı.zı de{:Lı;lklLk yap. 
mJ.8tır. Bunları ya:ı;ı~oruz : 

Evvelki günkü Uius'ıa .. Naşit h 
~"!· haş!ı~ı bir yazı ve Ô\l yuı.:: 
ıçın<le ~kl resim vardı: •>iri..o;ı, sanat
karı cvınde çocuğu ile beraber, birisi 
de kırk yıldır rahat rahat. ~en ve klv
ra\ çıktığı 'ahtiCtle iki do~tu~ kol· 
l~r!na _ya,Ja~ıı, ,Uçiuklc .ı)lakta ,ura
bılır hır vaııycııe gösteriyordu. Bu iki 
rc\ım kar<~~ın<l.ı pek az manzaranın 
bana vcrehıleceği bir hüznü duydum. 

Osmanlı çelebisi ona yıllarca b" 
f k l' · ır ~ru.f ız c ~nıesıyle bir .a.rap kclimesi-
nı ar. kaıde,iyle sıia• tcrkib" 
rnk "K "k• ı ~apa. 

onu ı tehlr" dcmi~tı II&lbuk" 
o~. hıı.sıa )'B.tagma. tl'ü1ünciye kııda ı 
yuzde yüz "halkın sanack.lrı" 1 r 
tur. o mu~-

• . l ıçınc en çıktığı bi~ halk topluluğı.:na 
yıllarca klX!erli ve k~~i>: . 
n I" 

1 
., ne,esıt ve 

e:e ı zaman arın<la llCıi' v~ kahkaha 
daı;ıtmı~ •'bın bir çdv~, 1,., bitkin, bu 
~-lı..'"lln: ~. ıstırapiı iıali İ'l~ bana, eski 
gunlNı ı~111, şu kttayı oku« "b· 
ge idi : ;..:Jr gı 1 

Sm balnna guzlerimin d1sıııd.ıki g;ı. 
o · · / - luse, 'f'"" e n1-ılıyan iik~;,·-u· ld-• 
Ç L 1 ~ a .,,.ıyor: 

""'' ılo/11 yolunda bayatın d.. d ·· TY I • •• uıe uşe 
ı: crmıde arıla11 yarayı lt.ıpatıyor. 

ve gene hana öyle geldi ki simdi bu 
kadar ı~rıraplı görünen b '"zl _, 
1 k u go er, ~u-
arca ·:ıJık:ıhalarla çınftyan ti}"atroc:İan 
yor~n ~r!-ın evine döndükçe bir ka-
deh ıı;kıııın kar$ı~ıııda ~ mısraı ha· 
tıtlan115rır: 

J\'eıe labsil cltigiıı sügar da senden 

n·· gamlulır. 
uyiik halk sanatk:tn N . '1 -

lüş ve kafıkıJı ' ~ıt e gu
t k" a 0 kadar ikiz sayılmış-
ıün;, gal zeıeı.eı:i~ eski harflerle çıktığı 
~ c.rc m bırısınde onun bir ilarunda 
k Naşkıı 5ahneye yeni kosrümleriyle çı-
ac;ı tır,, riimlc\i "N~<· alın • 

k ı • ....,ıt s eye yenı 
oşum arıyle <;lkacaktır" şeklind ba-

•ılmı, 0 b" e un~ ıle ı:azeıeci olanlar 
l)lmı>·anlar üzüleceklerine ··ım .. 1 ve 
di. gu uş er-

s· d" .. ~m ı onu böyle ne,esiz ve bitkin 
ı:•ırurı~ ı:ene k' al '·-. es 1 ı_ş .... nfığınızın zo-
';:, ıle- na~ıl gülebiür~inh:? Olsa olsa 
n _ını:d:ın şu mı-ra geçer: 
f7ulerım hen l - - _ rana nmgur hüngür. 
ve ''lhut bunu da okuyamaz, ,.:ı nıu
rn ı rnırıfdanırsınıı: 
1 ·ı 

,. g arım nklıma geldikre gü/üştukle-

N . .. rimiz. 
aşı<l ın bu iki rc'ltlli ah • h 

t aneyl" . . . . , s ncsı a.ı,. 
. ~evrılmıı hır tiyatro tas · · · 

hı 1-'' vı rı gı-
ı:e m Bu re~imlcrde ı----"'k 

k~ "lk _, uuyu sanat-
~r. ' ,.,fa, içindt>kini saklı 

~t•ın:ı. vuruyordu. ya.ınıyor, 

Kendisine 'ithhat!e! dil . - erım. 

Blk .... Jk lıa&komlseri BB. }.ıtın'.fır Gülen
er Kocaeı1 ıxı.~koınlserllWi.ne, Koca~·ıı 
l'ıa$lmm loıerl Ş:ı h lın ZiJkl Anıkaı ra bnşko • 
mlserllC:'Nıe, Ankar-.ı. \:ıaş'komtsı:'l1 Sııllh 
Aktunc tst-ınhul başkorntscrııırb'l(', Ko • 
cıı.elt kQmlser muav1nt Snllı.h.-ıttin ATıı'k- M ,. 
tınş, Gn:dıın!..C'p koınUıer muavtnı 1lısıı l er ıyet - yürürlük ! 
A t.ng(ln, ~ ~ muavırıı Ahnıe~ -------...:. ..... ....;:~.:;:: 
ö:zıc.t İlltııntnrl komJscor mu.:ı.v11ını'Ut.lcrtnc "Mer'iyet &cer . 
tayin ed!Jrn~. ku,ılık bulm" ımesıne ne güzel bir 

uştuk: "yürürlük" ' R 

Askeri hastanesi olmıyan 
yerlerde askerlerin 

t edavisi 
İcru V ekilleri Heyeti, asker! 

hastanelere alınacak ahali ve fuk~ 
ra hakkındaki nizamnamenin ikinci 
maddesini değiştiren yeni bir nl • 
zaınname kabul etmştir. Yeni mad. 
deye göre, askeri hasltıne ve sağ _ 
hk müessesesi olmıyan yerlerde te. 
rlavi edllı·n bütl\n ordu mensupları 
HilkUmet Hususi İdare ve Beledi' 
yelere ait hastanelerde ve saj\'lık 

ml ka.nun diline kadar giren ~ ~
:ıel kar~ıhğın yerinde b. ~dd ~
gene " •. • • ır mu ectır, ';!c.r ıyeı.,, ı görüyoruz. 

- Nıçın? 
Bu .... , .. 

r nıçın. in cevabını Allah b. 
ır Yll, kullananlar da v ' 

1 
ı-

Dazıla O eremez er. 
rı ~m:ıolıcanın ~-·d' kallc 

mış oldu" k . ~ ... an . 
dilin hatf' aoa.~rındcdir!er ve biz o 
ğız dolu~ ya~adl ıgını söyledik diye a-

<;n;r er savuruy la 
Su tek "mer•· . ot r. 

mani ıyer., kelunesi bile o~-
ıcanır. l':l~amalct ho 

olduiıınıı ·im~ı f'd a, rtlama&ı:ta 
Bu .. ,. er. Anlatayım: 

mer ıveı '·eıı· . . k"'· .. · " "' mesımn üt harfi" '"'u arapçada " " ~ . ı 
rı • ayın" ve ••ye" 

harflerinden vücuda 11elmiş 00ray" 0111-S 

taradır. 
Bu kelime <le ""jkirıci bap"' tır. Yafll 

mazisi üstün, nrnzarii e~crc olmak gı:
rekur. 

Sonra hu kelime sonuncu harfi Jıiı 
harfi illet olınıısı clolayısiyle ak,;ttııl 
seb'ada.n "n3kts,, rır. Tasrifi ona ı;ört' 
yapılmak llz ımgelir. 

Butun hu bilgilen hu fiilin mazi<İ 
ile IDÜLarİİnİ tasrif edebilmek İçİn oil• 
mek zorundasınız. 

- Rett, yer'i •.• 
Ondan sonra emsilei muhtcHfc-;i!l" 

de "ray" y..-kfindef.:i sıll:ı.i mastat1• 
arkasından "rii" şeklindeki ismi faili, 
gelir ki hu da. "çohan" demektir. Oıı
dan sonra sıra İo;mi mef"ule gelir: 
"n1cr1i" 

Da.ha hitmcdi. İ'>mİ mef'uller sıfat• 
ur. Onları isimlendirmek içm somııı• 
bir "t" eklemek lazınıdır. Bu "t" >-i de 
ekler, bı.ı surcıJı: "mer'iyet,, kcJimeı.i.nl 
elde eder~iniz. 

Bir tek "mer'iyet,. kelimesini taıt' 
mana~iyJe bi!mclc, kullanmak ve anla
mak için hizim nesil ve bizd'en önc.M 
nc;lin kafasına neler ooldurulmuŞ? 
anlıyor musunuz? 

Bir dilden bir ha5ka dile bir takıfll 
kelimeler geçebilir ve bunları ikind 
dil kendine mal edebilir. Fakat - b<I 
bir ıek misal <le gö teriyor ki _. 
"mer'iyet., Arapçadan Türkçeye ge(i
vcrmiş her hangi bir kelimecik değil· 
dir. İçinde arapçanın çe~it çeşit kaide
lerini beraber getirmiş, imtiyazlı bil 
söulür. 

Bize hu kelimeleri öğretenler, ıli!'
retnıck istlycnler bir sürü lü:rum.uı 

bilgiyi ele beraber kafalarımıza tıkınıt" 
lardı. 

Biıdcn sonraki nesiller bunları ö~ 
rcruniycccklcr ve kullan.-ıc.ıklan keJUııeo 
!eri <le tam m:inasiyle ka~·nyahilmeteri 
için de onlara kendi kaidelerimizle 
yapılmış kelimeler wreccğiz. 

Neden o~:ınlıcaya k.-ır11 ve Türk• 
çedcn yanayız? anla,ılıyor mu? 

*** Edrine - Edirne ! 

Dünku yuzunda Ncf imn: 

Edrfoe şehri mi bu ya, gulıt!tıt m~ 

mu/A 
mısraını tekr.ı.rfa.111<1ş1tm, yahut ıekl"lll"' 

Jamak i~tcmi,tim. Fakaı ıekrarlanıaıJJ 
kı~meı <lcı;ilmiş. Böyle diyorum; ÇÜD" 

kü mısraın b.ışında.ki '"Edrine" yi ··E
dirne" ~dclirıdc dizilmiş ve öyle ba
sılmış gördüm. 
• İhtimal ki boyle dizuı Ye böyle bı· 

rakan arkad:ı.,I.tr: 
- K1rk yıUık •J3<lirne" '"Edri.oe" 

olur mu? L>algın!Jkla }'llnhş yaıW 
mışl 

demişler ye kelimeyi ".F.dir.ııe" Yl1f"" 
mı şiardır. 

Tabii, o .ı:.amıuı da acuz vezni si:z.letıe 
ömür! 

7..aman 7.am:ın, V<.'7İn yanlışfanoo tıt
kıJdığım için bu yanlışı görm~ olae
.lar, kimbilir, neler 91.)ylcmişlenlir? 

falirne'yi ,air Nd·i - ve7io zoru 
ile - Edrirıe )"1pını<, bir şe·hrimizin 
admı bozmuı. Bhim a.rk:ıda7la.r da Ed· 
rine'yi Edirne yııpmak ~uretiyle bir 
mısraın VCl'tıini bo7m115lar. 

Bilmem ki, hangi~ini dalıa efıven 
bulur~wıuz? 

ml!esseselerincle teelavi olunabile 
ceklerdir. Ve bunların tedavi mas: 
rafları alt oldugu vekillik veya da.. 
lre blltçelerinden tam olarak veri. 
lecelctır. 

T. İ· 

----------~~----~-
S P O R 

Ankaragücü 

stadındaki maçlar 
A!Jkeort Sı>or 'BIN1~ ~ 

21'! ııon t l'l> l 912 c itınrlan • 

Misafir ekmek 
karii alacaklara 

Ankara Vailllı!'lndcn: 

1 - Mls.ıttr olarak Ankara'yn geleıı
ler!n (118.blt gcltrlllcr dahli) 1>eru1>erıe
r1nde, mahıı u.ı Bıılediy(?lerden. aldıklıı.11 
ekmek knrtları ve norus hü vl)'C't di.Z' 
d ınlnrının asıu. n IJc blrllkttı 19 llill.Y>S 

Stadyomuıı,1nıcı nılfl:ınr bUroeurıa mö
raca.a.t ebnelert. 

• ebnnl'll cUırı•bılmek lçtn sı:t.e iJd hA
:lısecle-ıı bnhsı.!dcylm: Çıımnllı'nda ls
ıh :..ı edilen tuzlar yıi;ınlar hıılınde 
>eklerken ou i.şc lhtiya<: nlsbetlnde 
apur tahslsl milmkun olamadığın
ıan bu tu:Lla.nn ~!ediği mıntalralar
ıa tuz sıkıırtısı çcld1ınekt.edir. Hay
larım.sa'da mamull\.tımız mavnaliı.rda 
argon sııası beklerken hükümet mer-

Bıızı maddelerin !iyatlan muayyen 
olmo.dığı i.Çin onlar üzerinde lhtikAr 
ya.pıhp yapılmadığı halk tarafından 
belki kolayca kes~lııilemez. Fakat İn· 
hlsar mnddelerinin !lyalları paketle
rin ve şişelerin üzerinde yazılıdır ve 
ya:hut i!An edilmiştir. Onıuı üstünde 
satış mutlaka LhtikArdır. 

Maae kamınwı.a. ek kanu'l'l lAYJhıı.ın bJ.T lmnıı.ın pn>Jesi sunulmU'ltu!". 

Okullar Tasarruf 
Haftasına hazırlanıyor 

l\faarif Vekilliği 13 üncii Tasar. 
ruf ve Yeril Mallar HaıftaSJ hazır
lıklarır;a başlanması hakkınila okul. 
hıra bır timim yapmıştır. Tamimcle 
rlerol<:rde vnktin mtisaadeııine göre 
bu m~vzu Uzerinde konuşmalar Ya
pı.ın~aı:ıını, kağıt v~ karton <larİığı 
y!ı:r.ünclen bir kaç onemli vecize ya. 
zılı:nasırıı, hafta lçinrle talebeye ve 
velılerltıt mtısamercler verilmeııini 
vıııktl hali yerlnrl 0 olrınlann kumibn: 
ra ~lm~ğ:ı teşvik edilmesi istenil. 
melCJefür. 

G-On!<"Şrln 1942 ı>ııza uma.rteı;ı ve 29 
GUc!ıcorı.nm Ankara~:"lel'! A&kert Spnr 
ve rutoo1 Tnllaıbaıca r>tadında hcrıc~ooı 
•~ larına ~itı"- . 
'-"' ll<m Proı:rama . "" ırös -
lir ; ırore oovanı C'<l1!~ -

2 - Knrtsız şehir ve k888balardan ge
lenlerin Y.eldlkleı1 ııehlr ve 1aıza beledi• 
Yelen Uc koy muhtarlanndan birer .
Yah.a.t vcslk:un sıeUmıclcrt ve bu llt'Y8° 
hat vesUt.wn ve hüviyet eüzdanlann 8' 

sı!lan Ue btr!Urte 19 Mayıs Staıty..muıı· 
de.k1 mlsattr bürosuna müracaat eune
ıerı. 

tezl ba.zan sl.gnrRSJz kalmaktadır. 

B ugünkü durum 
şımdl vaziyet ı>U olmuştur: harpten 
el yurt ~ndekl saus ambarlan· 

~~dıı ver.ine göıe iki uç, bazılarında 
n~; ayİık mamulat, stoklarımız var• 

Bir taraftan Jstihltı.loıı artışı d ğer 
lı . ıtfta.n bu saydığım isnhsal ve na
.at< orluklan !iç yıl kinde yavaş ya
tll z bu stokların tük~ıımeslne seıbc>p 
raŞ Bu n.mbarlru: her gUn istihsal 
>lclU. ·rı.0cn mal bcklem<!k ve ancak 
rerlcr: ıunı:ı.ıı Slltış yn.pa;bılmck mev
.eJ<lı~ diisrnüstN·dir. Bu mallar baznn 
oınc . li ·or ve 0 ııra<ta hnlk arad ğı
re<; S::.:uyor; mnl geliocı> de atiden 
ıı t>u ~rP.k }htlyı:ı.çlnrının fcykınde 
•nrll6C ıuı.l rrln bulunuyor, hunu fırsat 
rı iibaY• .!unculnr da ınaliycte geçı
> Pil VU•<> 
rorJnr. 

Alınacak tedbirler 
ııestz, bu hlıdıseıe: karşısında 

ŞDD duğUmuzu ele oğre.nmek ls-
1e dü$~n clfl şunu söylJyeylm kl 
ersl:nız~ ~ ıırt.ışına karşı her ı;ey
.ale-ple~ kaıc:n.lq;ılığn meydqn verc.-bl
ıen f'."v llthl!i.kl tahdit etmeyi dil· 
eeeğı l<:lıı ıs B tiln talepleri ne olur-

.. vorıı:7- u - k ftnmu~ _ Uınuz yettJgi karlar ar-
ıa olsun ~ıı<leyiz. Tcsısııtı. geniş • 
ııamıtk v<'ullıırındnon azamı randı

e t l'11('..k, ~nıek için muhtelif çarelere 
rıan a.lııb:ıxt ve bunlnrın ar}:asından 
>~ vu rm 11 .Bu suretle l'Slihsı.ııi bol
coıŞmaıktRYI2· talıırırnızın boş Zil· 

na.kil vası h 
Mı.n.ca dıuı ısttfade.YC çalışarak ~r 
muıJar~Ukencn stoklnrı ye~lı~·~ tesıs 
~rntta nıelındeYIZ. MesatmuJ bu yo
•t mek c etml.s bıılunuyoru7-
a ttW<"iJı ·tıı mutrlelif tedblr!Pr al-

B u hu..;~~ bu tedbirlerimiz semerı•
h)c, ııncıı.k cfyc kadar belki de bazı 
prinl ve.r'ln c.m bımiil'l'ktı hnli ricvam 
~taJ"11T'ltlD7.l mıntnknlardn hııgOn· 
~PCf'k 'VC • 1 • t OJts""n Jı 
0 

~tl•i ara SJra mamu a n .... 

:>ıacakW°· 

Bu suçu fşliyeınlere maıhkerneler 
Milli Korunma Kanununa ııöre ce2a 
vereceklerdir. Eğer bunlar aynı za
manda bizim bayiler.imiz ise biz de 
onların ellerinden satış tezkerelerin1 
derhal geri alacağız. 

Asılsız yayıntılar 

Sigaraların bir v<•ya iki Il<?'V'e ln
dirilcceğ ne dair duyduğunuz şayia
ların aslı yoktur. Bu şundıı.n galat ol
sa gerektir: son defa aldığımız blr 
kararla ya1>1lmalan ı,:ok vaktimizi a
lan, buna rağmE'll satışları az olan 
s.i.gara ve tütün ruwllerlnden bazıları
nın iimalAtına nihayet verdik. Bunla
rı eldı?ki mevcutları tUJ<endl.lkten son
ra bir daha yapmıyaıcağız. 

Esasen bizdeki sigara ve t ütün ne
vileri coktu: bunlaır mu.htelit isim ve 
unvan altınrla elliye kadar çıkıyor
du; teknik seheplerden dola'Yl bu ne
vflerin yave.$ yavaş azaltdmalanna 
devam ediyorduk; fazla lst1'ısad zaru
reti bu programımızın daha çl!ibuk 
tatbikıne bizi mecbur et ti. Yapılan iıi 
bundan tbaretUr. 

Zihinleri karıştırmaımak için son 
karardan sonra lmalAbn.a devam etle
ceı? mtz ve h<'r yerde bulundurulma
lanrıa çalısııcn&unız nC'Vlleri siz.e söy
llyevim; 

Sipahi, Elilik ceştt, Boğa*!, Ye
nice Serkldoryan, BaframııdC'll, Ge
l ncik, Birinci tncP, Halk Kalın, Köy
! il sıgaralariyle Ba.tra, taıtlı sert tU -
lilnlcrl. 

Bunların ı'lıısmda istiımı:ı:11erl muw· 
ycın lbir sınıfa veya mıntaıka halkına 
mahsus olan Asker ve Suba:v. Doğu 
t;Dgaralaıriyle Tatlı Sert At t"lye, B;
slnci Fıııhrika ve BCM.ilnci AiPlye til
f llnlennln !ımallerlne de dt..>Vam ede· 
ceğlz. 

Hususi sigara siparişleri 
yapılmıyacak 

lTPrkPSI allikııdnr edPn bir baSkn 
ıı ~r<lan cin hahs('('IPylm. 
Şundiyc kad.ır lıakik1 ve hükml 

Meclb.i Umun'll Heyct.ı.ıw ııoevkolU11mut

tur. Hazerde ve se!cr<k: muvazza!lı.k h!Z· 
metl harJıd.nde ııUAh altlnA a.J.ıııan dnlre 
ve miıesseselcrden ve-ya lmtjyazlı .Uliklrt 
ve mu~ ma.ae vw..ı Uc:ı-t alan
ıa.rın stıah altında buJ.un41tklan mtld -
det<."e hizmet ve maaıı b::ıkınundan t.i\l>l 
ol.a.caklar:ı hükümleri tcs1Jrt edan ka.n.Un• 
dıa doktorlarla avukatlara mül'58CSat 
ba.remınııe dahtl bulunduklarl halde 
Devlet baremindeki l)Cn2erlcrlrn4D 19 un
cu ma.dılc hariclınde bulunmaları sdbe • 
btylı? bu eoaıını.cuı.a.rın mazhar oldukları 
haklar a.yııen tanııımıetı. 

!ki barem arasmıdıı 'bl:rl.ıllk temini esıı. • 
sına dıa.yanmaJcta olan bu hükıünıden 
müesseselerde caJJ.ŞMl ecz:ı.cılarla kim -
yagerlerln ve jn.<ıaat, 1.eletme t.clcn1s1Ye!l -
ıerlnnln dıe taydalanımalan lüzıım1u &'Ö

rülmektedir. 
Naıkıl.eyat e.m lirler.!, &'tlmrUl«."111~. mü -

baysa mooıurla.n. tC'şk:!Ultı ırcn~lılYerı 
Yerli ?.fallar Pnzarl:a.rında mataza ve 
re!Y}'On senen ırful mu~ vazı • 
Jerln.I hakki:Yle 1!a etmcletinnde ehemmi
~ rolJerl okın bazı mUtch!IS$.lslArın 

da bu sınıfa konması muva!lk ı;:orülc · 
rok lAY!hanı:n blr:Lncl. ve Sktnd madde • 
JcrJne (1.ekn!ıı;"Cnlerl) lrellmcshıd<ın eonrn 
CmUteh8S81.slar) lıcl1ırust l.IAvc ooıım.tıı • 
ur . 

Yurtta Vilayet Umumi 
Meclis se(imleri 

Aldığımız telgraflar evvelki gün. Rut· 
dur, Denizli. Kocaeli, Anıakya, Kasta· 
monu, Balıkesir, Muğla, Aydın, Malat 
ya ve arzurum merkez ve kazalarında 
villyet umumi mecfüleri kin yapıl:rn 
intihahaııa Cumhuri}et Halk Parti'i 
narmetlcrinin seçildiklerini l>ildiraıcJ..te· 
diı,, (a.a..) 

Köşemiz ..• 
Eflitun'un lisyh cerciime~indeki Türkçeşindeo dolayı, Sabahacklin 

Eyuhoğlu'yu tebrik etmeliyiz: konuşma dilinin ve İstanhul ~ive~inin 
zC"Vklerine bağlı kalınışur. Yeni kelimelerin uyızunlarını tam yerlerin
de kullanmıştır. 

"Dün}'a edebiyatından tercümeler" seri~indeki bütün C!lerleri, diJ 
bakımından, henüz 11özden ı.:eçirerııedik, Julius Caesar tercümesinin 
dili de bize, birçok yerlerincle, pek iyi ~eliyor. Nuretıin Sevin ke~kc 
noılanaı kitahm sonuna alahil~ydi ve notlardaki clile de biraz tLlha 
dikkat etseydi l Sokrates'in müdafaası, daha az muvaffak ol.muştur: 
konuşma dili ile y.ııı <lili kelimeleri ara,.ın(lıt fark gfüetiimemı rir. 
Niyazi Berkt>s'in yerine, nıe~eıa, "guya" yı hiç kul;.ınmazdık; fakat 
"~onı sormak" değil, "~ual sormak., derdik. "Soru" oun cloldurab le
ceği başka açık yerler vardır. 

Bununla beraber, dil hareketinin onuncu yılında, hir sürü kı a 
manlıca olmıyarak ve Türkçe olarak dılimize nakledilmiştir. Ası 
~ele bunda idi: yabancı kelime ve ldi1elcrden, bu dilde ihtiyaç d 
mı)acak olanları, yavaş y:ıvıı~ elenip a}tklanıp ~idıxckıir. 

Öz Türkçeyi se~dirmek için, hilhııs,a. kelimelerde, konuşma dilimi:ıiıı 
zevkinde kalmalıyız. Ona a}kırı değil, onunı... beraber yürümeliyiz. 

Edcbiyac dili, tahii olmalıdır: aynı zamanda konuşma dili kelime
leri olmıyan terimler, tabiiliği hozmv~ "Müscll~" >·erine "üçgen" 
deriz. Fakat "- Defol kar~ımd.ı.n!" sözündeki "defol!" u terci.ime 
euneyiz. 

* Geçen akşam Azert Türkçe~i ile yayınlarda bulunan bir radyoda şu 
cümleyi duyduk: "Bu vuru,mnlarda birçok ıanldar diiı:iüşıen &-ıkarıl
mıştır." Gerektikçe "döğu.Ş dı~ı" ınbirini de kullanabiliriz. 

* Dil ç.ı.lışmafartmıza ara gıra hız ~elir, ~onra bir ~evşl"me olur. Fa-
kat her hız, ana hardceıi bir ha)llı daha ileri götürür: hiç şüphesiz 
geçen yıldan öacd<l J!iL'Ctc dili ile, şimdiki arasında bü>'"Ük fark var
du. Ancak hele Anadolu Ajan.sının dil dikkatini hiç ı:;ev~etmcmcsi Ji. 
zımdır. O kadar çok telgraf geliyor ve herkeı;, ne olup bittiğini öğren
mek için bu telgrafları o knllar aı.n kulağı ile dinlcyİJl can gözü ile 
oluyor ki ajans bültenle~~c özen hi~ zevkle kullanılacak yeni kelime. 
ler, kolaylıkla ycrleşcbılı.r. - DİLCI 

~'=========================::::::==~~=:;;:::::;;:==::::::~ 

HeııdbQJ: 2S sonıt.egrm 194 
saat 14 tc: Harp Oku 2 <'Uma.rt.esı 
hlkat Okulu Cü...r• Gucu - Fen Tat· _,_ .-... Orta hakanı· u-. 
A ...... n, Yan ha.kcmı . . ·~ıan 
Hakkı Savae. crı. Ras!ııı Darıl!, 

FutbOl: 28 Sonl.<-$rın 1942 
ı;ıwı 15.15 tc: Y~k Subay 

0 
~l 

CÜ • Silvarl B!ırtı.., kulıu GU -
N "'' Gücü, orta haık 
canı Af:nbcy, Yan hak(.'fn . em!: 

lakol, !'eyzl Ca.t. lı?rl . Satt. A-

20 ııonteşrt'1 Hl12 Pll7.ar 
An:ımraırt.ıcü • Tıı,vyare. De! saaıt 13.15 te: 

halkeml : Ntıhat Oark:ın. Yıı.!ı ~~U, orota 
Cemal K.ınlnrmızı, 1"<~1 Cat. cnıJerı: 

Aynı .R'ün saat ıs tc: Harp 0 
eü • Fen Tatbtıkat Okullu GUcü ikutu Gü
lcernı: N<ıcmı Atahey • 0 rt.n hıı
S t Atakol c.cmal ..;_:,an ha~ıorı 

' ""-"'llK.ll"?Tlızı. 

Yarınki ve pazar 
günkü maçlar 

Bölge Futbol AJanldt!ndan . 
' . 

.. ı > Ankara bölı:rcsı tut.bol bfl1ııı<"l 
musnbakalanna ~fııd.a Yazıl! Uılk 
lcı-dC' 19 :Mayıa Stadyoanllllda dev tardilı -
lıunaçnktu-. anı o-

2) Müs.'llb:ılkalann Pl"0"""'-
28 12 194 ··~ .. ı $1.J(l:ur · 

· · 2 cunı~ saat: 14.45 llP · 
lu<btrııı:ı-ı - Dcrn~r Hak ~-. em: Ziya o 
zıın, yan hııkeınlıcrı: Fertı.ıı "'"'- • 
Oııkay. ---.. Ceıaı 

29-12·19-12 ı>azar Si.Ya.'lal Bila11er O
kulu • Ga"'ı Terb1Gtc Enstitüsü 
~. Adna &aat: 9.3(1 

Fuat ~üv-~ ~ Y':lll'1 haJtemıerı: 
--~ • ........ ,v Geııoeker. 

Zlraıı.t EnsutUıı!! _ !\.fft .... • ••• ,,,<!Sl>Or Bil.at 
11.15 hıı'kcm: Tart TOrUm 
troın lerJ.: R<ı.ut en• YB.n ha-

Att~ Orneı-~ 

3 - Bir d<'fadan razı.,. mısarır ımıil 
alabilmek ıcın mısıırtr oldukları evm a· 
lle reisi veya otel tıah~l t.aratından mi' 
satLrUk müddetin! mlsaflrl<"rin adı ve SO' 

Yadını ve Y~lannı btı<ll.rlr bir be-YlHl•" 
bdrl1kce tasdik C!dllmcsı ve bun]fl.rla mi• 
satır bUro!nrına mııracaııt etmeleri Jil• 
zımdır. 

<il - Meııaııı Beledlyel<>rden a~mmı• 
ekmek karılan veya IM'Yllhat vee)ka.lafl 
Ue nütuı hüviyet C'U7Alanln.rını lbraz et· 
ml.Ytmlere mtıoatlr kartı verl.lmlyecct1'1 

B:LY1n halka tebltA' oıwıur. 6182 

Küçük Haberler 

* MünafknHit Vekilliği, Devlet Hıt• 
va Yolları Umum Mlıclllrliii!'U• 
l<'Şkilflt kanunıınla yapıl::ı.11 rle-
ğişiklig-e ait kanun proj<"sini Bil• 
yük M illet Medisinılen geri i&
temel\'e karnr vermiştir. Vrkil
lik projeıle, bugiin]{Ü tluruın:ı 
v e ş.:ırtlartl göre yeni ba.z.ı de• 
ğişiklikler yapacak! er. 

* Yüksek mektep programına dıı-
hil okullarda bu lıınan ıatebeY'' 
maaş verilip verilml.yeceğı iııce• 
l enmekteclir. 

* Erzincan Sıhhat ve İçtlmıı1 ],{ll' 

avenet. mUdUrU B. Naci Kcııışı• 
ttı.y Çonım mUuUrltiğfü1e taYİ" 
eeli l miş yerine rle Alaca HUkU
m e t tabibi B. Rafet Oour geti-' 
r l lıni,, tir. 
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Moskova'ya göre Berlin' e göre • 

TELGRAF:.TELEFON. RADYO HABERLERi 
Sovyet kıtaları Sovyet kıtalarsnın 

afaa 
(Batı 1. inci &a,y!ada) 

Ve lkı ta 
Yor11, rat tan kım1n d.ıha evvel 
Bu c a ııı :r.ı.u- edııccektlr." 
harp • •ı:r a. ....n ııı.r tarafından 
lııt \'l;...ı.• c 111 c ucruı oır değışık-
1' l.kat ı..ı '-4w.ı,;ırıı l;-'ll eı anektedir. 
ÇtJQı a uı...ı la .. uuı.t ı ıı Udafaaya 
ket t 

1 
c;. llt •C.t olan bu :> enı hare

lindığı rıuıb Knlı ve ttaı.ıu ı .ıdır? Bi
ınucıat li rıı ya tu .. ruz veya 
'1-ruz 

11 
u.tıııü cc:rcy..ıı eder. Ta 

~tlerı t:rı ntılııı.ıK u .marıııı kuv
~ar ' ın.ııa C<kre.. Kcnı ını sulha 
ltr " 

1
•ck ıı.ıa >«.Pıl.ııı savaşa der-

• ~ il f 
larını 1 n<l ıoı: Juş ııNıırı taarruz.-
tıtı b ~ c 8141 urılı.:ı dıııek ıçio YllP
llllna ı.tuıı le cbLwııeı ı tanletmek 
kJ A.ı tna elır B ı;..ırı görUIUyor 
ıııuka '' · l'a uı.ur, bır muhasaraya 
kend Ye cdctııl e.K Uzere hem 
ltfkı:s~ı ııerrı de bıllUıı Avrupa·yı 

D a andırma> ıı. çalı§maktaclır. 
detıeUşın_uııın ıınha için cografı hc
bUaı rı ışgal tçırı yaptığı ilk teşeb
ra~r netıcesirıde zaptoluııan top
aıııe { 111 şarkta ve garpte mildafaa 
ltıes! eriyle mahfuz olauık lşletil
hrııe zn!narıı ge ır. Bu müdafaa si. 
ia~ınııı bugün nasıl prcıısiplcre 
kıct l eltiğı ına!Qmdur. Artık es
tıııı e~_olduğu gıbl mllılafaıı tertiba
ıııa.n ır hat lizcrinde yaparak duş. 
Sal hUcumlarını orada kırmaya 
şır:ııI?ak sistemi terkeılllmiıtir 
tiııı 1 tutulan usul m&d ıfaa harple
de . kademe kademe gerilere ıloğru 
ın rınJe linnek ve bu sureUe dllş -
lik~llln .ıı.rı teşebbUsslcrini bu dC"rln
tadı er ıçıne sokmanıağa çalışmak. 
k.ı r. BugunkU aisteeı, mUdatllayı 

reler içlnde biri ortada olmak 
~re beşerli istinat noktaları şek
li de 'Vlicude getirerek her cephe -

11 
n en top at~iyle mnctaraa lmki.:1 lemin etmek sistemicllr. 1940 

li desinde fnınsız orclııları ricat ha
t n ~ bu yolcla bir mUılafaa sistemi 
c"'Unlne ne vakit. ne de kl!i dere. 

11
ede ınsan ve silft.h bulamamışlar. 

hl! dn. bııgllnkll alman orılusunun 
tU Vle bir vaziyette bulunmadığına 

rıbe edilmemek lcabeder. 

~eni müdafaa sistemleri 
Bu sıstemin alınanlar tarafından 

ile sure:lc talliık cdıldığınl görmek 
~Çın kara cıhetınde rus c.:ephesiııe 
ile denız c.:plıesınde de Şımal Bur. 
il Undan "Bıarntz,. c: kadar ola.n ge
d 1§ kıyı lıoyunil bakmak kifayet e
.::.· Bu mlldafaaların hiç bırınde 
lll ~ım edılmıo bır hat yoktur. Buna 
r Ultabıl 10 kılometre ıle S kilomet
ke d rınlıgıne bır mınt.akada mu -
b averncı yuvaları tesis edılmlf ve 
~lar birbırıne ısunat ettirilerek 
k 1 bir kumandaya ve bol topçu 
t U~vetlenne malik istinat noktaları 
esıs edilmiştir. Yeraltındeıı giden 
~01larla irtibatı oları bu istinat nok
ti lo.rından bir ka.çı bir araya geldi
v vakit talı~im edilmle bir birlik 
J U<:uda S[eltr ki, buraya taıMiB edi • 
!il kuvveı bazao bir tümen derc<:e-
•ıtıi bulabilir. Her birliJcte, tanıa
~en muhasara altına alındığı va -
...!t bıle, haftalarca ve hatta a.>lar
..... rnuımvemet edebilmesine kifayet 
edecek edr .. cede mühimmat 'V'll er
&ak vardır. MUstahkem birlikler 
•raıııııdaki irtibat hava yollariyle 
tbuernin edilir. Deniz cephesinde ise 

nlara sahil müdafaa hataryala -
rlyıe kayalar içine yapılmqı sığı.. 

11.•klar da !IAve edilir. Bu uzun taf
•ılrıtı bir tek cümle ile bUIA.ııa et
~k için General Won Metsch'in 
bır makaleatncle kullanmış olıluğu 
ıu SÖZl~r zikredebllırl2. "Artık in· 
kıtasız bir cephe mefhumu mevcut 
~eılıJır 

Böyi't; mevzilere yapılacak hil -
CUrnlar açık yerlerde bir ıııra mu. 
~ralar halinde tecelli eder. Bu, 
ıı:r c;evrecle a)Tı ayrı yapılan bir 
bi reket harbidir ve tamamen yeni 

r usuldür. 
Bu usuı 1941-1942 kışında aımarı or-

du u tarntındall tat.blk edtlmift.tr. Alman 
0rııusu 1941-1942 k111 urrında ııotuta 
"e bazı yerlerde sayıca UeUln kuv.; etle
re raıtm<.'11 tıöiıeee tutunmıya muvaffak 
0 ınu,tur. 

Bun n dola.yı devlet rıetsl. IDtles"L'l 

ceı>h«? Rerlsln<lokll~ tamamen mu.terlh 
01.ınaıan w eeplıelerin 1annımaz tir te

kilde bulurwtutu hakkında vennıı ol • 
dutu tem n.atm mAnaııı bul'Un dahil 1o1 
llııtaıılır Husu.tvıe Avnıpa'nm ı.c Yol -
lılrı11<1a alman orou.unım eltnde bulu • 
ilan m:ınevra kablllııı'etlerl ve b11na kanı 
bıutııısım taraflıı.nn coıc da:tıa uzun ve 
'-'- konınmue itle Yollar ırut.ıaıwrıak 
~ lrllldlkhm ırnz lln(lnde tutuıur
la bu teminat dllotıa ıııı.ı1h blr mlna al -
lbaktactır. 

Müdafaanın fayda ve 
mahzurları 

Taa.nıa2da inat ırıı.teren ıımer&ll« 
blJtııuıaa rnevzH blır muharebede QlJk ko· 
!a.Ylıkla muvatfakıyetııı1ült utre.rlar. 
Bun1a.r, <'Jıle edllm(!llf o kadar fedad<Ar 
httıara detmlY't'l'I t>tr mevmt P.lıe ırecir • 
bide l(oln çok ruıker ve ırayret ııarfetm ek 
heveıııntn kurbanı olurlar. 

Bunun k:tnd1ır ki Alm~'ll'nn\ bu defa 
•ldıtı mUdataa tavn kend19'.I l<:lcı h~ ol· 
l'l'ıa.ua mu\·akkatcn en tyt bir haldce'I 
tarzı tC9ldl etmektcdtr Fakat Alman · 
~·nın BOnuna ka(lar bu hareket tarzın
da devam edecet! \'e bu sanıanın Jıart>ln 
lorı ııa nıası olacatı ııöYlenebtHr mi f 

Buna peııt az 1btımal \'eı1leblltr Mü • 
datıı.a.vı )'alruz faydalı olarak telAkkl l!'t. 

"'el< (lotnı ıtt-tıımr. Tft.b~ bakımından 
~ ed!ldlfl takdirde bll:r.ı mahZ\N' • 
11Lrdan hllM lmlmadıtı ırörll!Or. Harı> eıı• 
hluıında )'arnlan ileri Yoe llft'I yOrll.yü• • 
~l"deTı mahrum kalarıık olan kıtalar 
lılr! ha~tabk!anı dahn cok maruzdur • 
la r BuMıln bft fka aynı m mıarebe mt!'V• 
l':tlt-rlni!t> uzun btr znmnn cturmak mln 
"ı! ıımıunda mal'K'Vt)'ata dn testi' etmek· 
l('T) ıtN1 durmaz 

Milli dua gününde 

M. Ruzvelt 
bir nutuk 
söyledi 
-( naşı 1 lnd 8:1) fada )

sözlerini hatırlamamız b1 olur. Her 
St'Ye kadir AllaJıım, Amerika Birleşik 
Devletlerini mukaddes himayenizde 
muhafautnız için kalblmlzin tl için· 
elen dua ediyoruz. • 

Her arnerlkalı da kendi usul ve 
Adeti dairt'S rnic dua etmelidir. 

Hc-pinlz<len Davu<l'un meznmlrln
dcn "Allah ben1m c:obanımdlr" faslı
nı hatırlnmaııızı Lcıti}orum. 

M. Roosevelt, mezamlrln bu faslı
nı okumuş ve bundan sonra demlştir 
ki: 

Bu söztPrden iman ve cesaret n
h:unı alarnk, orduda, ticaret gemile
rinde, fabrfknlardn. barolarda, çift
liklerde, madenlerde, ~ ollarda, demir
yollarında, uta:klarda ve bOtU:n umu-
0nıl tılzmet servislerinde, bu milli buh
ran saatinde blzl bt>kllyen işe sarıla

lım. 

Bu sebepten dolayıdır ki, biz Ame
rika Blrleetk Devletler) Reisi Frank
lln Deltln<> Roosevelt, milleti, her yılın 
sonte$rln ayının d<lrdUncO perşembe 

gUnUnü mıllt dua günli olarak tesblt 
ed<.'n 26-11-1941 tarihli kongre ka.raıı
nı göz önllnde tıı-tmıya davet eden ve 
26-11-1942 ve 1-1-194..1 mlllt dun gUn
lerln<le umumi ve hususi olarak du
alarda bulunulmıısını talebedlyoruz. 

Fransa'da yiyecek 

tayınları kısılıyor 

Vidty, 26 a.a. - Şimal Alrikı'nın ın· 
giliıı - amrrikao kuvvetleri taralından İ)
gali Frans1'daki iqc durumu üzerinde 
ıe irini dahı illckınun ıyından ıribaren 

göstermiye başlı)'lcUtır. Simdi> e kadaı 
adam haşıruı günde 15 gram yağ ~·erili· 
yordu. ÖoümüzdelU ay bqından iıibaren 
10 grama iodirilecelıir. Bilindiği ~ibi 
Fransa'ra Simıl Afrika'dan bilhassa Tu· 
ııus'tao mühim mi~ıarda zeytİll)'llğı geli· 
yurdu. Fransız barı Afrikası da anavaıı· 
Ol araşit >'Ilı gönderiliyordu. 

Dijer ıarafıan arıık kıdıao gclm~cce
ği için küçük çocuklara verilm~ıe olan 
çikolata bundan sonra verilmiyccektir. 21 
)'&Sına kadar olan gençlerle 70 )ıtşıodan 
>-ukarı bulwıaıı ihti)'&rlan mcHıwoda da 
p&ı:olara verilebilecelıcir. Fııbı bUaJano 
da 900klmından itibarea çilEolaı- ka· 
lıaıklın timdlden bildirilmelnedlr. 

Şimdiye kadar herlıese verilmekh! olan 
kakaolu sabah klhvcaJtılan yalnız pnç· 
lerle ihtiyarlara verilebilecektir. 

Wı vaz~"'t.te buJuaıU.>'Ql'1aı". BlllUtU'lıl J
~·ıruıe ı,ulundukları kara.ı'lüZ ııurum. lü
zwnsuz tehUke ı.aro1.1ıe1 ne V4! ask.erlerin 
mwıevbıaı.ıru bozacak uıwı .aü7.U&Il8U;ı 

)or(Cun,uklara &ebei> ulur." 
Jo'ıı.ka.l bUUin !,)Uf! la.nn ) arunda ıtıacr 

dUştin.celcr vaı~r. Harple loo.Jıı.ı.z tabl.ı..: 

dhct.I .YOkt.ur. StrateJ)k cliıet de vaıwr. 

ClausewiLZ 1.'0lı <lıl>Kru olarak ~·yl, 

k.ıtalann mllharebede kul.lanılmaııı, ve 
8'1.nlt.eJbi de muharetxtl.."l'ln bJz2a.t har • 
bin sııyeıslne vıı.mıa.k yani kanı taralı 

6Ulha zorl&ıruıJt tçJın .1...-ıLllanılması ~ _ 
linde t.arlt etmck.ı.e<llr . .Mildataada kal -
ma.ıc dtiamanı :vere ııcmıek için Mc l>lr 
zaman k.'lrt acfılJıdlr. 

Yon do!I' G<>LU IÖli le demı.ttr : 
"Y a.lnız Jcendlslııt m llıda.taa etJn eyi 

ıiülUnen, aneaJc blr net.Jceye varablıllr. O 
ık tıendlstnJ Jıezlmet.ten k~ır." 

Müdalauda. bu!unao bir munamnın 

en faydalı olarak elde edıeblJııecetl eeş, 
h IU'Pl.«ı blkaıı kartı taratın leıkllıt ede

cett au.llıu k&bU:I etmeıkUr. 7 - mu -
bıı.rebelainJlı lıkJnc1 Mlhaaında lıklncl 
Frederick'm ba4ıno &"elmll oıııutu slıbt, 
lldncl Freôerick •neaJı: ~el vaztoıeUe· 
ki bir deitı.Ucl'ik Uzorine aultı U ekle ede

bllml.uır. $mal Arneıika'ıun dııblll har
bi bu husuata m aUzeJ blr mıaaı olarak 
sa.terJıleblılr. Ordunun Jmltakce ~ -
rellerlne ve cenup lıükUmetıert sene -
rallertnın mah.arot ve mezlYEOUertrıe rat
men bu hUldlmetıec otmaı hUkıUmetle -
mu yıpratamamıelarctır. 

Her devrin bi1yU5t aakcrlıerl müdataa 
harbini. lıAd~ zoru ile ;ırapıla.nln.r 

ımı.temıa olmak llzeft, da.kn& ftCial blr 
hal oı.vuc lıııbul etmitlerdlr. CJaueewMzc 
&'Öl"e mUdataa. eıztcl btr t.arnaza ~ 
\mkAnını bek1eı1<aı )'apılan muv-.t 
mahb'ctte bank.Attan Mıaret.Ur. Bucün 
lng1liz uıkert mtlnııjGldlll Hart h Ma

reea.I Tlmocenko da bu twdrdedlrter. FU
haldıka MattMJ Tlrnocenf<o. c:HMıman ta
arnıza ırectnce hem«ı dalma .weuı 

bir kartı hUcwnla mukabele etmekte 

dk". 
Bu ~ ba(llllda 'l'llnooeN<o 1Dtala -

rma tambn etUtt eünlllk I* ~ 
mak9adının ~an elfne ırecmll olan 
toc>raklardul mümtciln oldutu kadar bü
y(lk bir lamıım kurtarmak olnıadıtuu 
tasrih etm\ıı ve hedefin dU.-ıana mOdıı.
fa.a h~ uaml dere<'ede zayınathk -
tan ~ mrnek oldufıuınu llA ve etı1* • 
Hor. 

Yon der Golotz dıa tö:Yle dty(ır(kı : 

''Harııte 7.AITlanı ıreıtnce müdafaayı 

bırakarak taa!TIWA ~eık ıcudn!Unde 
burunmı)'llll tarar netk."ede mat!Qp ol -
mı)"ll mahkOmdur Bu Dlha.)l'I?( bir za -
man m~. Bu lllD'Ct1ıe milda!aa, 
lı&t'bln ~llın881N Lemin ed8ı bir u
ıııul olarak kabul eıtllmeik~. Fa.kat 
her ne oıunıa Olsun ıu 'eya bu nokta -
ııa tu Vel)"a bu zamanda taaınsa ll'l'(' -

mek mutlak bir ıarurewr. Ancak bu 
takdirde dll91Ylana ıetenıtdltl tekilde blır 

~tılh Juıbul ettlr:llebfttr. 

T>fı'ITTt nın t~t>h09e ıı:l"('!ITW'filnl bfok 

hvf'Tl lru, e-t'Horln h ım"1c~ ııb:tt.-1 bUn in n 
rtlrıp !lllhıı._'"lndıt btr lmtJtıan lmrşıtıındıı 
buı nrlunır MOllntnaila bul\K>An bir or· 
Ou hııkflc11t('T'I Mt~an11 ellrvrf:r.la" ha 
2ırtıvah lir Mmınnın bUtUn harelcll 
tını kolhYl!l'flk btr ll'llnlı, hıu-ekeMnde '>· 

ltun 071!T1ne ııtılA h ı r Fakat bu ~ bir 
ıı.ttr Taarruz ec""'1 taratın her hanl!'I bit 
~ıhı htlruma ~ 1ttttm11l1 vıır
thl' Mtldfıtnıı&ı htılunftn kuv\•etler tJ>tı 
hkl"Vf (inime l'ftkın ırflml44c dunnnur 

"-'••·bır ctıı~z ltl)'Ot" lcl: 
-0. kunıeıUer her ncılııtltda en .aku. 

j Bu 1 tJbarla A lmımya 'il ın bu&'UnıkC 

tı ho.rekettnı ka.u ~ tıeııılltk1 

cı.mıık )'ulll olur. 
\ 

Sirenayka ve Tunus'ta 

faaliyet 
artıyor 

ingi 1 izlerden 
esir alındı 

( Buı ı. inCI MŞfado) 

nan dü$man kolları ile ıop~-u ml'v.,jl.-•i 
ve asker kamplan bombardıman edi1miş· 
ıir. Tunus'uo dağlık bölgelerinde U\"11: 

ıeşkillrrimiz düşman ıanklariyle ~o i'r. 
lü kııalara ve istirahaı halinde bı:lu:ı::o 
•~ker gruplarımı hucum etnıi,lerdir. 

Akdeniz'de 'r batıdı ıJgal altında hu· 
luoan sahiller üzerinde düşman ı:liin 8 
u~ıık kayheımişıir. 6 uçağımız k y•prır 

l tal yan resmi tebliği 
Romı, 26 a.ı. - ltalyan umurui •a· 

rarglhının tehi iği: 
Dün Sirenayka'da ve bilhassa Tunus'ta 

faali>eı ırtmıwr. Sen ıetlı:iller • :a.sııı a 
vukubulan çarpı,cnalardı duıman<lan 

birkaç e•ir ve birt..aç kam)·onc:ı alı'1mıı 
ur. 
Havanın fena olmasına rağmen alman 

\e iıahan sa''BJ uç.klın harekeı haliıı<le 
hıılıınan dü1man kollarına hiiçum cımı~ 
!erdir. Havı muharehclerinde almm ve 
irııl}ıın aHıları 6 düşman U(ljiı clüşiir 
müşlerdir. Diğer bir uçak dı uçaksavar 
baı;ııyaları ıarafınclan düşürülmliştür. Pa 
lenno')'a ve Sicil)a'da ctij\er bazı ka aba· 
!ara > .. Pılın akınlardı bir İngiliz u(afına 
isaheı kB\·dedilnıiş vr. ho uçak Gela ) ... 
kınlanoda denize düşmüştür. Paraşuıle 
ııılıvan pi lor l'~i r eclilmişıir. 

Müttefikler püskürtüldü 
Loodra. 26 a.a. - Vichy radyow, Tu

nu.~ - Cezayir hududunda bulunan inıtili· 
ımerikan kuvvetlerinin hir ke"" dahı 
pü!kürtiildfıklerini bildirmil(İr. 

Şimal Afrika'da 

Fransız insan ve 

gemi kayıpları 

Agedabya-Ageyla arasmda 

İngilizler 
yarı yolda 
Tunusun zaptı 

çetin olacak 
( aa.ı 1 ancı sayfada) 

ye muvatln.k olamamı.sbr. 

BUtUn bu lıarclctıttan )'Olmz lkt•Uça -

aımız dônmemleür 

Hakiki bir ita/yan 
donanması hala mevcuttur 

ı~>nJra 26 61.1. - l.ondra'nın sala • 
hi)ctli ka) nakJarında bclirıikli{tioe gorc, 
fnınsız ~imal Afrikasın<la muııdik 1i • 
mantarına ~e gemilerin~ )&pılan taarru -
zun ölçusuoe hakılırsa mihverin Sıcil}ıt 

ve Sanlun)adaki hava kuvveılı:ri ıaln İ\ c 
olunmuıtur. Bunun sebcbı de muııcl'ik -
lerio şimal Afrikıı'yı nıilncr kuHct.e -
rinden ıcnıizlcmesine ınanr olmal için 
girişilen hü)'ük bir ga}reıc !.;arar \crmi• 
olmasıdır. Sontesrin H' ilkk4nun a> la • 
nnda ba\-a ~a"ları mtmerin Tuını, ,e 
Bizerıe'ye hava 'e deniz yollari) le ev -
kİ)-aııı bulunmalarının önüne gcçilme
'ini çok g'l.lçlc ıirnıckwdit. 

l.ondra'nın alahİ)'Cıli kaynaklarında 
ehenımi)·eıle kaydedil<liğiııc göre, hakiki 
bir iıal}an donanması hllla mc,curıur. 
Dinaenale)iı nıiıııl'likler ~ahil açıklarında 
rapılıaık her turlu <leniı:. hare!eıini e • 
henımi)eıli bima)e km'"\erleri)le konı -
mak zorundadır. 

Mihver epiy takviye 
getirdi 

Seme, 26 n.a. l.ıı Sul86c j'azetelfl -
n4lı Lonıdrn muhil.biri, Tumılı hard<Atı 

haklonda ılb'or Jel : 
TunııM tıarekAtı. lnıt tz ha!K111m ~ -

H'ke sandıliınflı:m dııtm kan ık nıaM 
)'8IJJ olamk kend ı aostcmıUJ 

lngUlz halkı tlmdf ıröri.lyoı· ıkl mihverin 
ı.-n ma!Ulne ve ucak olarak du.ımn
dan Tunutı'a g· ndcrdttl ll\k\ lyel<!r mef!@'

ıcyt ırll<.-leettrecck d~ ku\"\ct dlr. 
Bundan lınşka C9kJden yapıhnı• lırtlh -
kAznlar ~ anınntn toı><>groryası da mu
dıı.fe.fl)'l oldukça kolaYlastımıekt.ııdır. 

\•ıcııy, ~ n t alberler servisin- Hundan oo!Ryıdır ld mUtı.etlklef'ln mu-
clen tehi t. MI'• ştlr: hlm knm ve havn kuvvctl•~ tah~ et-

B:ıhrl)'C Nı:2'1 ığın:ı henfö: parça ~lert ve bu mevztıerl ele ııectrmek için 

P:ll"'l'l' o1arıtk ı:-rle.'1 •rın"!I .a!n l':'Öre. bir kULk> hU<."umlanna gC(;Illelcr1 11\zım 
s;1nı:ı 1 .ıHMkıı') o yapıııı.n lngtlfz - a- s:elmelctedtr 
ıne.-tkıı.n hllr-nmu!l!l ka~ı franBiz fi-
losu tarafından ,;>ster11en katıraman- Bizerte meydan 
ca mukll'\.etnet 49 sul:ıayla 450 deniz h b · b" · · 
erinin h ,,,·ntı.na nuılolnıwrtur. 31 su- mu are esı ırıııcı 
bay ve 641 er yaralanmıttır. safhasında 

Gemi lkayıplanrnız da ağır olmue- ~. 26 ıı.ıR - mzertc ldrt C!l"l'e -

tur. yan ~ me)'dnn muh~, eetw1n 
Casablanca'dn geml1erim17.den 12 ırl 

SlrV8' dışı ohtıU$lur. Lhtıanda 35.000 <'<:nUP babmnda bul:\mftn t'tıemm~t 
tonllik Jcan Hart zırhlısı arkasınd&n bir ıre<:ktlfl ere ırettııtım<.'SI tıçtn YRPllnn 
'kuma oturmuştur. Prim August knı- mGcaOOle De 'bınncl safbasına ııinndtte
vuörQ kuma otunnuıs Ye yanmıştn-. <Mr 

Mareşal Smuts 

fazla iyimserliğin 

aleyhinde bulundu 
Pretori1. 26 a.a. - Marqal Smuts h;ı. 

sına \erdiği bir den1«'(e Cclıduııank'wı 
geçerJ.:en general l İscnhowcr ve amiral 
Sır AlKlrC\\ Curırıingham ile g~u, 
olclu,'\Jnu açığa ~urm~ıur. Meraşel dc
nll Cİne ŞU) le de\"ıı.m etmışıir: 

··- 7.afez yolunun anık ıcmin edil· 
nıiş olduğu İntihaının hasıl o~ını ar· 
zu ctmi)orum. Fakaı )Olumuz bo7.gun 
yolundan muhakkak ..uretıe a)·nlmışrır. 
Birlcşnıi milletlerin ooünde daha mu· 
azzam bir ,-.zife '-ardır. Simdı te$Cbbü 
bizim elimizdedir ve taarnı7 afhasır~ 
girmiş hulunu)oruz Ben d. Çörçil ile 
mutahık olarak dimrunı ki bulundur 1· 

muz bu ~anıa " n!l\ln h:ışlanKJr ,ı jFJ 
h,15lansıun <omıd r • fn iltere'd iri 
inıib:ılarla ''oniı)orun• Bilh:ıss1 Lnar 
hak~ıı olanık • nkid<'diler hr.i!i h:u 
makine inin durum•. hende ı;:ok muken 
mel bir inıiba bıralm.,. 

Fare eti lez7.ctli imiş 
1.ıı:mdra, .l6 a.a. - lıa•~ vu .ı.,aıuı 

nuı uııdırdıguıe gorc ı'aus u,> ııu.wu -
)ı.nde .konıerans •eren bu .ıaı, p.ı.ıu.uıc • 
rın 18 O tckı J)g<alı onıuınd:A •an ,,daı. 
lcrıru haıırJ;utıımuı $Ollca, .uc.o:rı.n 1eıur 
oıuugunu M.Jyit'lııt) ve oemışur kı : 

- J•are eıı ıavşan ve ooanu eurıdt.'11 
daha kutılıdır. 

ilerleyişi 
her saat biraz daha 

devam 
ediyor 

Kolinin 
cerıhes: boyunca da 

taarruza 
geçtiler 

ı ıncı sayfada ) 
hU<"'llill rt <W 

(B~ı 1 ıno sa)faOP' 
.Stallngnıt'ın §ımal batı ında, ma -
kınclı tUtek yuvası o arak .kullanı- tem ıı> 
lan 157 tank aldık. Slalıngr t ıo bcWlm ur 

ı sovy<'t tankı lalv1 • 

ccnubuntıa kıtnlarımız bır çok ma- Yeni alman silahları 
hal 1 a etmı31cr ve ı.ıır alman a. k l 
rayını ha e) le.nı !erdir. Sovyet ul anılıyor 
kıtala " mal batıd nıllhim bır Bernc, 26 a.a. Stalingraı'ıa ve hü 
.n•ıvatfakıyet kazanınışıarılır. )'llk Don ka\ ındc rınlann >-;ııımakıa * * * dukları bü>ük ıaarruz muıı; sclıcti>le al 

.::!oskova, 26 rı..a. - Bu eabahkı man gazetelerı rın cephe ındc yenı al 
o>• teblı ıne ek: sılihlarınıo kulla.oılmı)-a başlandıj 
Suılın1:rat'rn §ımalınde, mufrczc- habe-r veri)'Orl r. 

1 nmız stra:ejık chcmnı yeli ız Naııonal Zcııu ,;:ızetc inın Beri 
bır mevzıye hücum ederek du m nı muhabiri bu )Cr.i ~ıllhlıır hakkında ma 
~ekllnıe c ıecbur et şlcrdır. Ay. (ümaı \ererek dakık.ıd il( bın m .. n-......... 
nı ccphcouı dtgcr nrııı akaların< a ar.ın eni bir nıiıral)u.ıdcn hah cımckı 
sava§ gc c de devam c mı , kıtala
nmız ılerlıyerek lı ı mı kiin ma- dır. Diğer Y ni h r ıL:i.h da al v ,....._ ..... , .. 
halleri j gal lmı lcrdır ıanklardır. Bu ~illh Sıalingraı ıa 

Stalıngrat'ın ı nal batısmcb mil! muhar hclerinde dıkkaıe d er ncııccl 
rezclcnm z i erııycrU(, 157 tn.nk v vennısrir. Al~ t oklarında bcr isuka 
10 top lmışlar ve b.r ka,. e kün mcııe hareket cdC'n hır çelık boru vaıd 
mevkii de ı al cıml lerdır. Buramı Ve hu borudan bınaların brşina karı 
da 29 top, S tank ,,.e bır çok depo kadar alcYi gorunnck mumkun olmak 
ele geçirıknı tfr. ıadır. 

S:.alingrat ın renubunda topçu - Askert alman kaynaklarında, Miyl 
muz 3 :Mk 'ahr•betm ,ştır. dı•·ıne POre donanma.ıh da fenni ı-"·* 

Atr )11 b Ans:lo-saJaıon flCfcr ordu G S ı· · b la ı .. .. _. 
en ta 1 rot uı c ııu unı a- muller elde cdilmi•tır. Fakaı •imdi 

ııunwı gomk: uu • " ıassa ıum&lllaı. arruzo. ıh vam cdcreJ; bır çok meS- .., v 

rus cp Cli!lıdcn cdan~:k ,çın :..w1ımııı kQn noktalar 1 1 cttıl<. Bir Uş. kadar hu t<!kamüller hakkında hıç bir 
tır \c ı..u ~ırtnm 1$• ~""~ bu un.o man lavı rl:ı ıtılmı . bır çok ba- h/ildınlmcmiştır. 
)'Or T u<,'Ctıko"nun rnıUlller uı.aıruLı. taryalar mıha ec.ıfoı ır. ta/yanlara göre muhare 
l.ıu:ı;ırısını butıuıı;ı.ıı. ııoV)'ot <>l"du uuun Aynı cephcn.n oaşa<a mı~taknla- kati saf hada 
NUu .ornıı.nlıııuıa ooıı:lu olmakla occaıx: 

1 
nda lerl ınc e lev m ettık. ı R 6 I 

ll)'nı zanuuıdôl nısıanıı tızcrırw:lekı yükün :'.\a çık ııı <'e:ıup do u uncl vu - om:ı. 2 • ~·1 :- ralyan Sl?Ch! 
;rubulan n ahalli sava .. larda. müf • Derlın mııbabırlc.-rınc gore Sıalınjtraı 

~'\l• , $CkUde azalması.na borC udu. " h 'ndek' a..;;..iik ulu...__ •-- J 
ı.e '.db ı rezelerımı~ bır r.ok lockhaus :.ah- ~· ı .,.., m r ... ,., """' ulha!Wll"n 

ı.:nw.s ;"8Lllıııa WY a..-vam t '<1C • rıbetmışlerdır irmi tir 
d .wr.t: mWıarOOt'81 <."eUı'ı o::ac: k, fa· Tuapse uın şima' oğ1 uıııll, '>ır l rıhıın:ı r:a ete inin Berlin m 

ka Lamlta fraruıızlacvı ıuuı muha gcee ıcıı u nasın 1 kuvve len- dİ)-or ki 
ı .,.x..,,lc ~ rı~ı .nıı kmr ııJmıyo. ha2.ıt1an· miz bir d şman kı ~ t ı d ğıtnuş - Ru la- · f'CI terine 
llıklanııdıın o olan ııw ı~ ve a ]ardır bu tıup 
meril<alılar ca;a.reUc doviı.ıiYoolar,, Şımal batı Ct'phesınd 

dirıka dakı mihver rımız b•r man m t:ıh cm mc\•
kiınl ı gal etmı lerılr. 

kuvvet erırıın durumu 
KnJUre 21. a.a. ~n Hoyter aJan-

sına b mUllk.ıt \Cf(m Hıı•a \'ısmarc:ıa 

CUnlnglum IU'lllan söylcmı.t 
ııava ku•·wtlmmt in 1lcrl hareketin.. 

de g olltcrd sü.rot rnUUı OUllU$tUI'. 
Bu liUrııt in nılacıık nôd ıuımıttır Al
man \C ta n h va kuvvr.Uertn!n u~· 
nıd ı hf'Zim• l ttım olmUŞtur. Sa\~ n -
~ntnda hl<." btr hava lruv\ctl bu k:ıdap 
A r bezlmt!U utrnmn.nuıtır. s\renn.>'kn'-

yı <•le gl'C'lrmt'ık sun-t. le <kıl':U Akdeniz'! 
n~ YC bunı8m1 hava kont.rolilmQz al -

tme. aldık. 
eonınııtı.am. ~ ha.va laıvctl<'rinln 

)"CIÜC çııluıan cr!uMnm hll)'1'Ct verici ta
nllyet.lni takd r~ anrn111. bunL-ırın Tol> -
rutı'a var<lı'ktan altı a1ln aonnı ocakla -
nn >-üzdc 95 otnt 9elVIBtc wu.uıcıannı bll
ıtıntlkterı 80N1l ....ıan '1Ave oı.nu.tıır : 

- MJhV'lll" ~ 711. tefk,lJAıaz -

Kızı/yıldız gazetesine göre 
durum 

Moskova, 26 
g!Ulet< si ılUııkU 
ki: 

Kıtal:vımızın 

a.a. 
n l 

Albatroıı, MMftn ve Mıtttn mutırtı>le- Dl~ Umlftıın öıtrenadlttne ırore 111-
rlyle Brestoı. torpidosu saYaŞdışı ol- ırntz kO!Mltanlllh t1k defa ola.mit havil 
muşlardır. FOUgUeux ve Boulorınaıis >"*ı ""'I'WuAlrı ccnubuna tattvfo>e bw- b'k1an. )'llhut dıa ~ olacak. 
torpld!Jlan batmıştır. 3 denizaltı da J ~ ~ ıdııliUr 1 )'elW çal-1 ikadrol&nnıı tamamtır1e Ye 
ta:hrlbedllm!stir. Runla:r Psy<'hef.', Or- 11 

• utanç verecek eeJdlde 1bmal etm41, bun-
cade ve Amphlt'rl'te denlzaltılan<hr Canberra, 26 LL - Haıbtye .-ın, lan al.ellmiz aJılına bınıkrnl.$la"1r. Al -
Mer:luse denlzal1ısı kaTaya oturmuş~ M. Forde gött A~ralya lıuneclcrinin man ve tı.ıı.Jyo.nn hava ~ tıil
tur. M15ır"da son hard<rtlrr ~sındalci kı· ku"'e )'Oketttk ve alman ehlt)'ct Yoe ıııc-

Yalnız biı'kaç gemmln bulundutu yıplın 2.419 dur. Rıınun 619 u ölü veya ı~etl .lıflkkrndakt maeah yıkt.Jk • .Alman 
Onm'da Tomde, Typhon ve Tnnnon- kıı)tr>tır. 

Akim kalan sovyet 
hücumları 

St.okholm, 2G a.a. - o 
SUılinırnı t mlidataru::ıları ile 

mek maksııd '.le \ olıra ile Don 

tane torpldolan karaya oturmuştur. • d h va \'e kam kuvvetlm ar&61DdeJd a
T..a ~urprlse adındaki ıw:l7.o limanda Almanları rus cephesın en 1ıenks'lzllik ha:Yt-etımtzt ÇE1ten bir derecıe- Moskon, 211 a a. talingrar zaferi 

illcbahan n ı leli en ilk kırla ıca ben • 
zerilebilır. intikam saati rn. ıy b~la • 

batml$tır. Yanol Fransız Afrika top - çekmek için... de idi. 
raklanna yapılan taeITUZun billnç<>- Londrn. 26 a.a. _ TtmC'6 ıınzctcst bcıs- aontn~ın. tnııHtz zarcrtmn hava ba-
su ısudur: )azısında IOYl<' dıl:yor : kunındıın l'U81ara mWıııldcalt auttUe )'af'· 

1200 kadar ölO ve yantlı vardır V(! dmı edceetlni swk'mlltar. 
mıtur. Kwlordıl)'\I hen b · r ç ,ı, 
retler ve imııb nlar bek • F • t a -

Jfi gemi kayıptır. Llto'B"dakl BrttanYll lhUcumu ve şımaı 

Kalori 

meselesi 

Akideye, pekme7.e ve kuru tızü
me fbat tusbli ediledul'sun. yaşa
yı:ılarını yeni şartlara uydurmasını 
bilenler, hıc sıkıntı çekmeden ı;:e
cinmlye devam edlyoı lar. 

Gııcoolerde kalabalık bir ailenin 
reisi olan bir a:hpaba rastladık. Söz 
tabii. döne dolaşa, ge('lm meselesi
ne geldi: 

- Ben bu işin careslnl huldum, 
dedi. Bugfül'kü günde şunu veya 
bunu yemek değil, şu kadar kalo
ri almak bahis mevzuudur. Onun 
lıçln, bizim hanımla birll1tte bqba
şa verdik, evde ye.rM!n, lçllen şeyle
ri cocukların fazla kalori almala
nnı temin edecek şekilde tertiple
dik. 

Ve C'E'blnden bir gazete parçası 
çıkardı, ara sıra oraya göz ata.raok: 

- Seker!- Şeker! .. diye ferya<l
edlp duruyoruz, dedi. Seker! nl~ln 
yeriz? Ağzımrzı taUılan<lırmaık lcln. 
bir... kalori almak için, ücL Ağız 
tatlılımdırmak işini mey\'elere ha
vale etmek gerek. Kalori almııık 
!<:inse, 100 gram Ş{'kE'rln 400 kıılo
rlsine karşılık, meeelA 100 gram 
oatnteste 357, 100 gram zeythıoya
tında 957 kalori olduğunu bUlıyor
muyclun? 

- Bllml.vordum ... demedim ama, 
o y{izlimden bunu demek lstedlğl
ınl anlı~ arak de-vam etti: 

- "Armud"u biz taihk1r maka
mında kullanırız. Fıııkat armudun 
kurusunda 245 kaiorl olduğunu du
yanlann, muhakka.k kl. hu meyve
nm )'81Jına da, kurusuna da be6le
dl1tleri saygı artacaktır. Cocu.klu
tumuzun "aft>ur cubur"u arasında 
YE'r alan erl~ln kurusu armudu da 
ı;:eçlyor: ç!lnkll her yllz gram kuru 
erikte 269 kaloıi var. Kuru 1n<"lr 
kuru armutla at bııııJı beraber git
mektedir: onun yilz &ranundaki ka
lori de 247 dir. 

- Peokl ama, diyecek oldum, in
san boyuna da kuru ;ı:em1§ yemez 
ya ... 

- Yemez tıW!I. .. Sd>ze yer, yaş 
meyve yer, şunu )er, bunu ;>er. Fa
kat kalori etkslkll~ni datma kuru 
yemfşle dolduraıblllr; soramn sana: 
etek dolusu para mukablHnde 100 
gnmundan ancak 260 kalori eJde 
edebilecetilı kaymak mı, yoıc. yQz 

~ §G§ MlwA Willllıla ... 

Yeni bulmacanuz 
SOidan 1nta: 1) Kımıldnrus, 1ıtr nevi 

su alacak kaJ>. 2) Su 11.e oevrilt tOPnık· 
lar, saıııu 9fuo lerkefl ku)1aıtıtan bir tA • 
btr. aı GÖ7.l...me. bir ~e ma k otan 4) 
mr nkla, kıyı. 5) AS, Anadohı'dn bir hav
za. 6) Tersi Rabıt ed'n.tı, kllçll<'ilk nıtac, 
bir emtr. 7) Cnnlı, t"1111 ı1Unt~1klc lOI)· 
lama. 8) Hor, yUz. 9) Dlmait, oyan, ıoı 
Atacan, bir musiki Alet t caian. 11) Bir 
nevi PQ.9ta, hesaı> tutan <blır har! nok-

• aıwı b"lıe). 

Yuklı.ndaıl uatı: l) ~ıı. btr emir. 
2) Neruetmetc, Jre!tm~1 t ktl cderı aeY. 

3ı Tenıt zarar, kötek. 4) hallll, <lQeUrıce 
ti) Tabaka, cerahat 6) Adker, ıttvan, 

8QmJJl8 M ı!Avesl:Yle utalanmıs t.ııe. 7> 
Bir tara.ta, )l'llr(ltmek, ~ ata ııoylenlr 
8> Gatptuı lıabr veren adıam, Kok. 9) 
s~ yapılan blr ~ madde -
ııı. bir tetırlmtz ıo'ı Saka1., btr nevl bile 
örtüsü. ll) Klılp, yabanc:llBr. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Sokluı ala.: l > Sır:trı. ııertn. 2 > Ad, 
Jehlm, rna. ti) Aralı, dere. 6) Dettr -
menler. 7> Ahını. bnk.l:a 10) Ay, terim, 
la. il) Keeln. Şalılt. 

Ytılctırıdıım aeatı: l> ısa. bdar, ak. 
2ı ide. retı (bel'), aye. 3) Sat.ır. 4) llıe, 
bir, Et.t. ti) Ne, kını.t. ev. 6) Ha, ar. 7) 
sı. edıel1t lıl 8> emı, aııa, M'lla. 9) tm:ı, 

"'1 (ler), ell 10). TSJld.. .uı. ti•!•). JI04t
nım, aıt. 

mi kesene vt! sıhhatine daha tay
dnJ.ıdır" Hiç bir şey yaıpamworsan, 
dil baharlı, b!berll sucuklardan 
ye ... Çünktl socuğun da yüz gra
mında 442 kalori var. 

Peki, ded m. sen &ahsan sc
kE>r Mıtlyacmı, :ka'lorl ihtiyacını na
sıl tem n ediyorsun? 

- Cmımı, sen bana bakıtla! 
- N~ o? Yoksa ,.Jstif''ln falan 

mı var? 
- Yok camm ! Ne lstl!flm var ne 

de başka bir ~--
- Öyle ise ne yapıyorsun? 

Kim fi e söyleme. alıcısı blls
biitiln eoğnlır: lhen şekeri ıfo, ka
lortyl de a kolden, yanıl rakıdıı.n, 
"istihsal'' ediyorum!_ 

Milyon 

yağmuru 

Ajans tclgraıflllTI, Amerlka'da 
- znten lbu gibi i ler hep Amerika
da olur! - genç ve güzeıl bir 'lmdı
run başına gelen macerayı ha'be.r 

V<'rb•orlar: 
Dorls Dılke Cromwell adındaıld 

bu güzel kadın, otuzuncu doğum 

)'tldönllmOnD kutlarlcım 17 milyon 
dolarlık hlr servete konarmk iki 
bayramı blr arada yapmış.. 

Fakat Mi.9S Cromwell bir &fa 
yirmi birinci, .bir dcfn da yirmi be
şlnol doğum yıldôntlmllnil kuUadı

l:ı sırada. gene aynı miktarda ser
vetlere ka'Vll.JITIUŞ bulunuyormuş. 

Onun Jt;in, otuzuncu doğum yıldö
nümüfıil kuthyan herkesin balına 
böyle bir talih kU&u konmasını te
menni etmek pek tşc yaraanıyaıca1k: 
cfinkU "para parayı <;E'.kcr!" sözU
nıin doğrulu.iro. bu suretle, hlr ke-

man1ar kafalarını 'talicgrad"ın çelik du 
varlarına Çllfll!Dt •dır. 

* Moskova, 26 La. - Sıalinı::nıd'ın ~i 
mal doğwuıxlak muh:ırchelerde d sov· 
ye« f0(1(USU 1300 almanı öldürmuşıur. 

Sıalingrad'ın cenuhuoda başka alınan 

muatahkenı ııokıaları ıahri.hcdilmi) "e 
bir mikıar küy ele gcçirilmi~ıır. Hu mıı· 

barebelerde de hir tabur kadar alman ol· 
dürülmuştür. 

Londra, 26 a.a. Rcuıer ajaasının 

afkert muharriri şuıılın yazıyor: 
Rusların büııın ct'flU!'> ccphcı;inde ve 

Stalingrad'ın ~imal ve l'nup ha.tısında 
ıümanlara son dııi>qi indımıeleri mum· 
kun görülmekıedir. Rusların Sralingrad 
da.ki muvaffaki)eıirri giıııkçe bu)uk nis· 
beılc:r almaktadır. En manalı v ka timdi 
nıs ilerlC}işinin de\'am etme idir. Bun· 
dan a.olaşılıyor ki almanı muv ffakı· 
yetlcrini isıinat l'ttİrerek kuwetli bir 
mevzi bulamamışlardır. Sralingrad ın bfi. 
rün şımal 'e cenup barı ın<b vazi)et k:ı· 
rıJıkıır. iki taraf ileri l:tri hareket halin· 
dedir. Don ile Volga aril5uıdııkı harekcı 
ıe bulunan :ılman kuvvctkrı çok muşkul 
vazİ}eıtcdir. Von lloıh"un batıdan ıak· 
viye almak ihtimalleri nısların son Dön 
dir;eğinde yaptıkları t<."rakkı uzerinc ciddı 
ilW'ctte sarsılmı~ bulunu)or. 

Şiddetli muharebeler 
devam ediyor 

l'>loskova. 26 a.a. Ro;ırıcr aJ mın 

Staliıızrat ctratınd.: b 
6im.lcroc :raıU Don stl.'Pl 
n1k dvannd:l, Don kn'is 

köec«11ıdc, Klctı;ıkaya'nm n14t1 kısmınrllı, 
Kalmuk'l.u atcJ>llıdc \e Stııl .lı'l'nt o:ln. 
de flddctJI ml.lbarcbekr dl.>v:ım ecUJ-or 
B ~ t sw.ı grat IClı.rt ha ı: ol.nuık üze-
re her tamt t IO\.,-ct kıı\'VC'tla1 7 ı:'lln-

lük btr tl«!lcm~ BOm"B dnh kuweuı 

b*" Jn\lltavmı ıUe karaılaşınıe 1'1JT. Dün 
ha'ianın CQk b ~('81 üzcc1nc ta.ıiıt 

da eUerlrıde bu un n lııütu.n uı:al<lan f -
alt.>"81.e IC"\'ketmlııflcnl lr l' ııka.t ı; rümi 
göre ııov;yet mevzu 
muhafaza edilmll g 

c• 
lıtınm bu lkıtalan kıakın.çın 

teme tı.Jma.sı bahJlı mevıııuu oıaıau~111 
ur. 

CebelüHar1k'la 

h.ınuyor. 

, ki a 
muhrip «1 

Müttefikler bu ay 
milyon tona yakın g 

kaybettiler 

Berlin, 26 a.a. - A$kerl 
d:ı.n bildırıldiE:ıne twre., 1941 
hütun 50ntc rın a) ıoda alman 
232 bın tonıliıtoiuk muıtcfik 8 
ıırmıı oldul;'U h:ılde hu ~nmuı 
rin ayının daha orta.~ında alman 
ıılıı hamının .ı:rnışlenı ı w 
fik knyıpları bu rakamın dort m 
muşıur. 

re daltıa Jll('ydan.a 0tkmış buhmu- l\tanbul, 26 (Telefonla) 
yor. )Ctı bu •un Ankara dan döndü. 

Aneıı!k, Mlllll Cromwel'I meee14 hahere gore Adliye Vckllcu 
kırk yaşına, daha sonra elli )'Nl- racaatını ıasvıbrtmış ve A 
na clrdıti zaman da 17 &el' mil- rnınunun l'll<"\lclt sı onuı 
yontuk yeni sen•etle.re konarsa, ilk rinde savaşıy0rJar. Don nmr1 
sef»rlerlndt!ki kadaır mcmnwı ola- 1 ~5 ill 138 ıno maddelerim 
cılk: ım? ola.n lltcl>lcnlc yapı n muh rebc n bir ll)ıha hazırlam ıır. Haıf• 

Pek sımılmaz. b:ı$lı<'a n, Stal!ngrııd'a lw.?$1 Mtdısc vcnlccek olan bu ıa....,;,,;.~ıı---.. 
CU""Q, kırkından 90M'll ~81 <Slımnda uzun mUnnJcaJe hattının re- Vckitlec ıarafından avukadııt 

devlet gibi, kır'kından sonra gell'n nahım konırruık !<."in altnnnlar taratın - yıırdımlö4ın1 ı('ın hır oizaı1191 .. f 
ııe.rvet de JK"k Ölellllecek b1.r feY 1 dan vllcudıı ırct 1 m o nn müM kt"lTI J naak ve hütun memlekrı 
okDlla ....ı ,1 n mev'ldl<'l"f' l<'V<'lh eıWcrı hügıMJIİAI" lc(j 'ında avukııılar yardım snıh• r 

SA. - T 1.1\a idi ..,..'ıld& w awbk 1ıwWaca1wı. 
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::'.942 
so __ baharında 

M. 
dJırum 

k. ının me\ • .z oı ı.. 
( Başı 1 ind sayfada ) 

m~tır. M. Ed n bu Petrol bölgesi gene Rusya'nm 
bır mulUA re t K 
1 tl'mcnı !it r. h.orr dindedir; Kızıl filo, gene a-

• • • • Ga. •• achLr israr ı · ... u.tu ~ıh. - radeniz'dedir; Stalingrat, alı· 
N' nı~ ve re.Is muunn . • zorundu ka. - namam•ştır; Rusya ile Anglo-

1 mı Lır. O zaman Bd n ı; ':.'"' d..-.nış- Saksonlar arasındaki bag~ lantı 
ur: 

lla .<a suallere cevnp \ rnwğe ha- yolu, bu yrl, geçen yıldan da 
zırını. Fakat onced n ulldınnck ı:ı - daha iyi işlemektedir. 

\Fı:ı~.ırEdC'n "I Şimdi ruslar kış taarruzları 
J yımlarııun ş n ile Kafkasya'dnki toprak ka-
y um 1 z hı. U yıplarmı da geri almak istiyor-

5bır e rk Y lar. Kızılordu'nun bazı muvaf-
m , "bu , .mıann u. ı.ısa müddet fakıyetleri alman genclkurma-

n c t krn.r b ruı • c n elimden k 
ı; eni ~ ı:ıı orum' d ·m t r. yı tarafından da reddedilme -

~l Şımal Afr ı nda s.;v ı 11arenm te değildir: fakat bu kıs taar-
<In ıLz ko'ltro un tub. olmadı ının ruzları ruslara, ge<;en yıl oldu

ı ı sualıne M. Eden g~ u !!ibi, bir takım kazançlar 
u ceval>ı VC'rm ur: ~ 
"- Gerçekt n boyledlr. Askeri ı- sağlasa bile, alman cephesinin 

·Yarınki Flarmonik 
konser programı 

lklncı Filarmonik kon.~: Şc>!. Ferid 

ALnar. 
ı - Robert Schumann (1810-1856) . 

l\fantred uvertürü op. 115 
2 - J()!;('ph Marx ııomanLlriches ı:ılıYa -

rıo konçertosu : 
n) Allegro mo<lemto 

bl An<lııntc a!fetuoso 
e> Allegro mollo (Solist: L. Czarzkes 
10 dakika nm 
3 - Jhanncıı Ilrahmıı (1&1:l-1897) 
Blrlncl scnrooı <lo m\nor op. 68 

a) Un ı;ıoco sostenuto 
bl Andante sootcnuto 
c> Un poco all~tlo e ımız!ooo 
<:l Allegro non trop1>0, ma con brlo 
Bu kon9L'l" 5-12-19·12 cumart.csl ı:ünü 

saat 15.30 da tekrarlanacaktır. 

6-12-19~2 pazar gunU saat 15.30 bl -
rlncl oda milzll':'I calanlar: RoJI Sabo 
piyano. Liko Arnar keman. 

3 Uncti. fllll.nnonlk konser 12·12.1!147 

cumartesi saat 15.30 dadır. 

U L U S 

Bulana mükôfat 
Kd..} s::n !\ufusıınd ı•ı aldıı;ıııı 

lı uvı) et cuztlanımla ı,ayserı l>cf
tarlı,!;:ından ıılıı al.ta olduğum ) e
tim nı.ınşın,ı aıt ıı au;; cuztlaııı
ıııı ve ııuı'.I.~ kuponunu ve tatbik 
ıııiihurürnü ka)lıettım. l3ulııp ın
sa•ıi~et n<.ınıına getirı-n memnun 
edilecektir. 

Hatice A ltııntuğ 
Rentıdere.'i l\.ferrrıer çc~me 

altında 171 No. 

MAARİF VEKİLLİ GI 

Talebe alınacak 
11-ıaarıf \'eKlll ğ!O..kıı: 

ı - Vckllligunlz hcs.ı.l>ı.."')(l İngiltere 

de elok-tr n: m Uhcnd.L~llğl Lalıs~ etm~k 

Uzeru musııJJa.lm ile ~ talebe S<.'<:i:lcct-k
tlr. 

2 - !3u Lakıbclcr l:ib'C olgunluk knU-
hanını gcı;lmıJe. olacak ve ytı.Ksek Cı:re
nlm mucsscselcrının 3 üncü sornstrtn
dl'll tıst sınıflarda bulunnuyaea.klır. 

3 -- l\liı.>abaka irntUı,Ln!arın 1 g'..I'('cffi

lerin uşağıdııkl ~ı.ı.un balz olmaları 

~zımdır. 

u> Tlirldye CUl'nhuri.Yet.1 

Ankara Belediyesi 

Kalabalık yerlerde halk 

sıra olacak 

Ankara Belediye Retsili:lnden: 
ı - U<:Uncü maddede yazıu nususıar 

bel~ tembl.hlerı arasına alınmıstır 
:ı - Bunıura ayk:ın na.reket edenler 

160!! ve 2575 nurnarn.IJ kn.nunla.ra ıı:orc 
cczalan(lın ıacaklardır. 

8 - A) lb.ttyac maddclerilıllı d.nfııtı· 

mıncln vc bunlar ıcın kart veriliş.inde. 
0> Nakil vaaıtalarına oıntşt.e. 

C> Umwn1 Yerlere glıis ve <:ı.k$t..-ı hnl
Kın t>l.rbl:r1 ardı sıra d!zllmeıcr:ı mccbuıi-
d1r. (3·109) 3592 

Elbise yaptırılacak 

Ankara Belediye>İnden : 
1 - Müıeahhit nam ve hcsıaıbt • 

na oıol>üs nıü>talıdeınini ıçm yap· 
urılac-.ı.k ( 160) takım y.ızlık elbise ve 
kasket on beş gün müddL'tle açık ek~lt
ııı<!1-e konulmuştur. 

2 - MulıammCfl bedcıli (22<(-0) li-ra
dır. 

3 - Tcminau (168) liracbr. 

T. C. Ziraat Bankası 
ajansından : Polath 

Ki)yü Mevkıü 
Si v rltıiııerı n 
Tatar Ç. ~ Bcmll! 

" Karabent d'.it> 
namı değirmen .. 

.. 
" .. 
.. 
" 

.. 

.. 
" 
" .. 

• 
• 

özü .. • 
" 

Yaİnız ahlata han a1'Lı, 
K~<sla 
Hark altı 
Köy önü 
~a.rabenı. cU~ lWollll ..L...ı.ı.-.~ozU __....,,..._ 

.. 
Haric ahı 

• ~~u 
,. Baiıı!ı: ~uıı 

Corıı.k dlfu-.r NMllt 

M.J<tım Tapu s. 
M.M No. Cin.si 

5514 23 Çayır 

9190 
9190 
~90 
9190 

l,3193 
2757 

919 
1,3785 

36i'6 

1,3?85 
2,!!915 
1,SWS 
ı~ 
2."l'S'l!8 

9!.90 
5.'il.f 
1 
5514 

24 
25 
26 
27 
28 
2!} 

;~ 

31 
32 

33 
34 
35 
~ 
:t"l 
38 
39 
4tl 
41 

Tarla 

.. 
Ç:ıvıT' 
Tnr'a 
Tarla 

.. 

• 

arc nmertkalı ar<ln. şımd·kl s vıl !da- sarsılmryacağı da Berlin'de te
re de frnn ız nrd dır. Bızım durumu- min olunmaktadır. Taarruz 
muz, bu iki ol :y öz onUnclc tutula- muharebelerinin henüz ilk ge
ak mu tal a f' 1 lmelidır." 

Bunun uz~rlne m<"IJuslnr<lan Be· lişim safhasındayız. Neler o-
van. B rle ık .Amerıka'nın Bliyük Bri- lacağrnı göreceğiz. Karstta fıbb"ı mu··samereler hal:t. bulurunak. 

b) 18 yaşını bLli.rnıle, 23 yıuımı nııınn-
4 - Sa.rtn.a.me ve kumaş nÜııııU!lC5İıM 

µörmek i'tiycnlerin her ı::üıı em:ümen ka. 
lemine miiracaatlar~ ve i~tcklilerin de 
H· 12-9·i2 ~alı j?ÜOÜ saat 10.30 da hde<li
ye d.ıire<irxle müteşekkil encümene müra-

" Yıılnız atlı.at ~ ~- ..._ 
hoyn u - dıeııııe-

.. Hark altı .. 
49 anya ya arzu edllmıyrıı bir politika Afrika'da Mareşal Rom

~rorctt hakkında dl :ırda şayınıar mel'in hedefi, acaba, denildi
nyılrnaı ının iki mom! kN nrnsındn-

İ;cı iyi mUnn t>betlcrin fayda ına o UD ği gibi, ingilizleri devamlı bir 
• t?lmıya<' nı sormu • Haric ye Nazı- taarnız tehdidi içine alıp rus 
: rı, hi~ r zaman bo,ı. le b r beyl\natta cephesine P,'İdecek yardımları 
• ulunmad • c bııu \:er rek şunları 1 , :: · d. 
-.._,••)il.\,c c,ı.lem •ır: Mısrr a dogru ç?1'~~k ~.ıy ı.; 

' - Kıta arımız ve arrerkan kıtn- ı yoksa, gene denıldıgı gıbı, Fı
an rn c, 1' t~- n __ kati safhasına gir· !istin ve Suriye'ye doğru iler
n k n o ı' nu.,•u nnzık bır durumu j leyip Akdeniz hakimiyeti me-

rşı am k zorun-la buh;.ndu.-..umuzu l · · h 11 k • d.? B 
;necı li.znsının uı:kd r edece • ni sanı· ı se esını a etme mıy ı • u, 
rorum ve parllml'nto tıuısından yem alman genelkurmayının sırrı· 

T\ uallf'r sormak aı-.ı:u unda iseler, ben. dır. Fakat Afrika cephesinde 
. c"lic-n h'\bcrd:ır etm Icrlnl istemek- mihver kuvvetleri yalnız, ma-

\

dcn. k ndlml haklı oodcdiyorum. • ' 
1' ReutC'r nhnsının ıınr fımento mu- Y.ıs taarruzu ıl~ aldıklarını ge

esa.sı birinin ö ren ı ·ne gore, l\I Eden rı vermekle kalmadılar: Fran-
1 ne u anda milli m"nfmı.tlere aykın ad- sız Afrikası da müttefiklerin 

- ı cuJedılen ı-lenl mUznkerf'<lcn sakınmflk eline geçti Süveyş'ten Atlan-
1' \MaJ.:ln pıır!Amentonun hiitün pavtilf'r fı.- • , ' •• 1 5 k ı . ına açık bulunacak g:zll celseler- tık e kadar suren Ang o- a -
ı · UKt;e tafsll'ı.tlı 17.ahnt verecektir. son cephesinin ortasında, mih-
~ ~: " • ver, yalnız Garp-Trablus'unu 
r t.a.ı Durum çok nazık ve Tunus'un bir parçasını elde 

.,n Gazeteler, Mr. tutuyor. Mihver, Afrika'daki 
0'-' n ln Avam Kamarasında General de esaslı bir cephenin, yani ikin-

. ci cephenin zorluklarını kabul 
hususundaki demeci hakkında ya . etmi~ midir, etmemiş midir, 
n !'t.."'tlnektroır. DallY Telc;;-raı;ıh bilmiyoruz. Bugün dikkate çar-

ıı.z ında dlsor ki : pan odur ki bütün vazife ve 
ş mal Arrlkn h, dlscl rt IK'ticcstnd~ mesı.ıliyetler kendi sırtına yÜk
tarnrtan General de Oauııc il bu- ta- lenen Almanya, savaıJ cephe-

};te· \ !erinden, pek uzun mesafeler-
coıc naz b:r durum m :;d r:ı g •· le ayrılmı!'-tır. 1914-1918 diin· 

~e t.Lr. Ştmdi.l k en l.YI rıct..ce crt d<le et· 
~u ya harbinin bu 39 uncu aym· 
d~. ga)' nı gUdcrek ve aynı z ımanda b' 

sınd~ ık her tUrlil tcdlı re mıı.nı olmıl'a ca· yoktu; Sovyetler ihtilali, sade 
eli· 1 ide kanlı lht ı !!ara Sl-t>eıı ulab'lc- da şark cephesi denen ır ~ey 

dün- Ja.l"lı.k taaUyctte bulunmıı.k ı~zım<lır. cephelerden birini ortadan 
saret Aynı gazete l"rıırısa'dnıı, ı..ondı.ı'.vn ge- kaldırmakla kalmamış, Küçük 
bltaı \ rek General de Gaullc'e 111.ıhak cckn Asya kaynaklarından başka 
Ed r- ım mı C1c kı Vlit r:ıc Uc yapılan blr Ukrayna kaynaklarını da Al-
:Sk U A.lmtı ncşretm ktc<ttr. manya'nın emrine vermişti; al-
~~ General ~ la v g.crk! Fransn'da u - manlar Karadeniz' de serbest 
~ ~umt cncı'ı.rın, Ştmnı Atrlka mukllddc - idiler. Asıl garp cephesi ise. 
)'a ız ıtının ıtç!n Dıırl.nn'a tevd:! cdi~tnı Almanya'nın hemen burnu u-
Yı ıh· madı~nı SOJ'b.'!ıthıtir. 

zıa ,\
1 

cunda idi. Bugün bunun yerini 

ış. mira! Darlan önceden tutan cephe, Leningrat, Mos -
ll'ır I ki · · kova, Stalingrat ve Tuapse bur.': hazır 1 1 ımış hattı üstündedir. Gene geçen 

c tı ta. Paris, 26 a.a. - Ögrenlldiğine harbin bu aylarmda Selanik 
;re Darlan'ın Şlm ıl Afrika clnki cephe..-i, Bulgar ordusunun da-

te~ıanet har keıinı uzun zamandan - hi b::ı•"ı.çıkabildiği kadar hafif '··ri gizlice hazırladığı gıttıkçe ıla- bir y·'ktü: şimdi bu cephe de 
rn<ll hU.L kati olarak anl:ışılmakracıır. Bu 
;;ünUf.ızıdıklıırda o kaılar ılerl glılilmış. karşıya atlamıştır; birçok al-
akln n( ki aııglo _ saksonların Şimal Af- man zırhlı tümenleri ve uçak 

,_.1ar km'ya çıkm::ı.sındnn bir knç hafta filoları olmaksrzm, ltalya'yı 
b tc-ı'Vcl Akdeniz kıyılarmclaki fraıı - yalnız Afrika'dan silip süpü

WZ kuvvetleri bıışkomutaıılığıııa gc- recek değil. bcl':"İ kıtada dahi 
nmn •ral ıl<' L ıttrc de Ta sıgny'nın ta- 1ı · 

el< \eanı hususıııı<ll ba.şvekıl Laval'a onu devirebilecek bir e emmı-
m tir. lifte bulunm:lğa bile teşebbU.s yet almı$hr. 
an ao ;ti. B.l n ı bl gcner.:ıl Tas- Birleşik _ Devletlerin silahlı 
kuv"eti.ny, lnr; li~ - nm<'r kan kuvv7,t· kuvvetleri durmaksızın Afri-

n ı tt <rinln Şımal Afnka'ya çıktt~ı gun B d b k 
ta ve it Uk bir ayaklaanı.ı hareke ı yap- ka'ya taşınıyor. un nn aıJ a , 

rtan 
1 

s•rooa t ansız makamları ta - İngiliz adalarında biriken An-
aktaılır. 1 dan tc\•kif edilmlşıır. glo-Sakson orduları, Norveç'-
drl oot ten İspanya smırlarına kadar 

&A t 'i/kie 'ye göre süren sahiller için devamlı bir 
r.ı. V l tehdit olarak kalmaktadır. Af-

n ( Başı ı ınd sayfa<la ) 
f, uıbıu:ı:u:r, uım;ı ı a•••ilI H: ın .. uıı. 

ber·ı ııaraLvr..LUJ:)U Ulli .. l:L .. a .11 U.) l.1.l UU;u.U\.Ç 

lıJ..ı c,;. h. c t c ~u1c1 ... ttal11 u.: ı . 
llı.LLil' lilULlcı.K [U ı.ırı ı ııuııı.ıı Cl \t taki 5,uıaıll \e ııuKUltJC( ti•ll c.:UJJ•[HU uV

tUl• \ ıııı<ıc >.: ı;urc uu llı.lliUUH;lUI 
• ~·H:t..ı .,,cueuutlcıı uq,ı• ı ı-.u ınuıc~ e rı bc:Jıueb.tecllr. l)u•UI' tıvlıtık ı;,ına 

ı.;1.>tCll .,aKIUHIUiı) lll, !JUtLJllU oUt.I• 

ş voııL•ı<ıU>I ı.aı. p ctuı ını:ı: uıııw 
~ t ıı..tı:;..ıt ~a:sın la uu.uıı 

uk y~ c.:c.t ır. k k 
e J rulcc.:ck oc • ı"lı .crı -
almauıya a ı;o 'd ' 

O k runa ı_ı. ız. ı.us) .ı .ııı .. ur ı< 
~l ~c w k • 
kkınila wa ıyız, nıuştcrck du,ııı ı ıa r . 

rika'da tutunmak, oradan 8"e
lebilecek taarruzla.ra karşı, 
Canakkale boğnzı yakınların
dan İspanya. sınırına kadar 
müdafaa tertinleri kurmak, 
sonra da, Narvik'ten Atlantik
teki fransız kıvıları sonuna ka
dar bütün tehlikeleri önlive
cek bir devamlı hazırlık halin· 
de bulunmak gerekiyor. 

Objektif bakılınca, manza
ra budur ve 1939 danberi bi
ten yaz mevsimlerinden her 
birinin nihayetindeki manzara-

.Kar:ı doktorları kış tlcH·esı a) !ık 
Tıbl>i nıiı~awcrcleri ı.uııte.şı ıııııı l:.! 
sıutle Ordu E.vi o:.ı.lonuııda ııserı lıaı.· 
taııc başdukturu Ji11clwlug ::5uıııı Sag• 
lıK'ı•.ı a~ı) so:ı:u ile ba~laıııış \ c rnıutıı
kayı :.ılılıi teftişe gelen Ur<lu srlılııye 
ıııut~ha.s~ısı Uperator Tuğ"lıay :\ccatı 
,\ltınlıı.ı>'ın rcislığiııde ılev..ıuı ctnıı.

lir. 
Urdu veteriner ıııtitehnssısı Allıay 

Selim Uayav ile beraber garnizonun 
slvıl ,-e ıı,,ker lıi.ılun Doktorları, Diş· 
tahıpleri, Ec:ı:.ıcı ve \"eteriııerlcrinın 
hazır buiuııduğu bu tıhbi tnplanlıda 
Opı ratiır Salııhııttin lla~ (l lıırp ccrra.. 
lıisindc erken nıiıdahalrsinin faycl:ı
l:ırrıdan) ba.lı~erlerek ha"' vııknlar 
ıriisterıııi~. Dahiliye 1\fhtelı ıssısı Sf'clat 
,\ltu~ .Sulfnmidll'rin ıınl?.ir ksirlcrin· 
drn hul~sa etnıi~ ve l\'isniye Mıilch;ıS
sısı Saim Sail:lık (Uç hafta ge<'iken 
a!C'~lı bir ılışgehrlik vııkıı~ı ıı.ıııcliyn
tın.dan sonra kan vernıc•ııin kıırtıırıcı 
trsiri'lclı>n) hah•rtrııistir. 

Mrzkı"ır nıevzıılar ürrrincle pf"k hn
nretli istifadeli nıi!naka~alardan son
ra ~ıhhh e 'IHitrlıassısı \ lttııtıı.."'m 
Or<!ıı Sıhhh·e h!7.mr.tinin Ön<'m vı• ha

<t.,..,hrı hakkında kısa ve veci?. bir 
öylrviyle 1nnl:ı·ıtr sonıı rrmişlir. • 

TEŞEKKÜR 
Kızımız Cavıılaıı Be"en ile oğlu. 

muz Fuat Akaıı'ııı O cluevincle ya. 
pılan nişaıı merasimine iştirak e
den zevata te..,ekkUrler ederiz. 

H. Akan O. Be en 
ailesi allcsı 

Mesut bir evlenme 
Albay ı:::evıııt Gilnc.nc'in kızı lltilvlıie 

ile KaYJTUl!kamlı'k kursıu mti•lO.V'lml<•ıin • 
den Narı Tıımer'bı evlenme törenıcrt dün 
gece lki taratın akrabasının ı.sıtlraktYJ.c 
Ycnlşehlır'de &cy Cevad'ın evinde yn -
pılmışt.ır. Genç ctn1 tebrik eder )'(.'olrt )'U· 

Vll)'6 sandet lıC'r cttlcrlz. 

• Doğum 
Genç nskt>rl do+:torln.nmı?Jdıın (}pc-· 

ratôr IlİkrııC't Sııhin'in bir oğhı dii'l
ya,·a ırelrrıi..<ıtir. 'ı avrıı~a ııznn nıııürl<'r 
diler ıı·ıa ve b·ıhııyı trlır;k tılerlz. 

Mesut bir evlenme 

Latife Öztuna ile Yük~ck Mu.lıcııdis 
Servet Uz'un nikah törenleri dün Ank.ıra 
llclediye ~aloffi!n<l~ seçkin bir davetli 
kala.balıji;ı ve iki tarafın ailc<ıi hımıriylı 
yapılmıştır. Taraflar.ı saadetler dileriz. 

dan bir hayli farklıdır. Bunun
la beraber, bizzat Stalin'in ve 
şimdi rus tebliğlerinin de söy
lediği Üzere, Alrnanya'nın as
keri kudret ini tamamiyle elde 
bulundurduğu da bir hakikat
tir. 

Alman Ba&komutanlığmın 
neler düşündüğünü ve neler 
hazırlamakta olduğunu bilmek 
$Üphesiz pP.k faydalı olurdu. 
Fakat bunları gene olııvlardan 
öğrenmekte devam edeceğiz. 
Simdilik iki acele iı1 vardır: 
ı;ark ceplıesinde K;zrlorıfo'
nun, ve Afrika'nın iki tarafın
dan ilerliyen Anglo-Sakson or
dularının taarru:ı:larındô\n do
ğan tehlikeleri önliycbilmek, 
yahut, bu tehlilrnlcrden en· az 
?!araTlı çrkmak icin tedbirler 

lmak, ve bugünkü oynak ve 
kaygan durumdan kararlı bir 
duruma doğru geçmek! 

Falih Rıfkı A T A Y 

ınıs bu•unmak ve evli olmamak; 
cı Her Jıanı;l hlr >'ilkH•k of;renlm mU

l'SSCS(!S!ndin nıez\:n oımu.s huıu.ıımnmnk 

\'C Veklllılgı:mlzdcn ba:>ka rcı;ml bir mı
kn.mıı karsı nıe<-bur1 hl7.m< l tnnhhUdü 
olmamak. 

4 - !stcklllcr 7. 12. 1912 pazıırtl'Sl 

gUnU :ık.samına kadar btr <lllckce Uc ls
tıınbul Yüksek' Mühendis okulu mUdur
ıue:une milrucaat l'dcrokler ve yUkarıdtı· 
ki maddede gosterllen ııartlan ha.iz ol
d uklanna dair gcrc-ken vcslknlnn ılllck
celertne bağlıyacaklardır. 

5 - imtihan Ytik!!<'k Milhl'ndls oku

lun<ln ııs.ığıdakl tarlhl<'ı ılc yarı \.arıtktır 
Tilrkı:e kompoztsı.·on ve matematik 

16. 12. 1942 carşumtı:ı. 
Plzlk . Klm~'a ve vabancı ılll: 17. 12 

1942 per!!<'ml>e. 
6 - Mntc-maUk ve flzLk - k1ınya srı

ruları, tst~ntrul YUksek Mülwnlllıı oko11lu 
hlrlncl smıt müfrc:<latı 8e'Vly(.'$jncl(' ola· 
cnl<Lır. (10220) 

Ankm·a Valiliği 

Dolap yaptırılacak 

caatları. (10076) 6135 

Komple akimülatör 

alınacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Otobüs idaresi için alınaaık o

lan (26) adet komple aklımüli:ııor ıs 

gün müddetle açık eksiltmeye koouımu,. 
tur. 

2 - Muhammen beddi (3231) litıı 

78 kuruştur. 
3 - Teminat (2·12) lir;\ (38) kuruş

tur. 
•l -Sarınuııc9ni ı.i;rmf'k i~tiv 1 ·rı 

her gün F.rıcii.men kıdrmine ve i•tddile· 
rin de 8-12-9·f2 salr pıüııü saat 10.~ da 
llclc<liyc daıresinde müteşekkil Emurne-
rıe nıi'ı:racaatl:ı.n. (10077) 61 ı.6 

-

Cebeci pozan yerı 

değiştiri ldi . 
Ankara Belctliyeııinclen: 

Ankara Valiliğin<k'fl : : 
ı - Keşif bedeli (l'iOO) fün<ian ma- : 

ret olan Cebeci'de M. M. Vekaletine ait : 
nınth:ııı mü<.lürlü,::ü cratının }'ll[ltıkl:ırı : 
pavyon ile a.ınhar olarak kullanılan pav· : 

--------ANKAR A 
>~>nun l'nkazı miitc:ıhhide ait olm ık ÜZC· = Ticaret ve Sanayi -
re hedmi işi açık anıırma usuli) le satı· : Odası İntihap Heyeti : 
~ koııulmuştur. : _ 

2 - İhale 3-XIl.942 ı:ırihİfl{' ra .. ılı . = Riyasetinden : = 
):111 rcrşcmhe eiinü -aat 15 ıc Dcfıer<lar· = Tlkk5nım 1942 ~alcsinde = 
lıkıa müteşekkil komisyonda y.ıJHl:ıcak· : nıuddl'li hitam hul:ıcak ı>ln.n Odıı -
tır. 

3 - İsteklilerin muayyen pin<le 112 

lir:ı 50 kuru~luk muvakkat ıemin:ıt m:ık· 
bıızu ile ko111isyona ı;elmclcri ve bu iş 
h:ıl.kında fazla i7.ahat ıılnı:ık vc ş:ırına · 
me) i ,.:fümek istiren!erin J)eftcnhrlık 
1\li!li Eıııı;ı.k Mii<lürlüı!üne müraca:ıd:ırı 
ilin nluıııır (J00'\9) 6071 

Enstitüler 

Elbise diktirilecek 

YUksl•k Ziraat !'.:nsl 1iısü Hek:torlu 

= Meclisi azalığı ıçin 22-12-fJ.12 = 
: tarihinP tesa<liif eden salı : 
- giinii saat 9 da·ı 17 ye kııdrır : 
: ikinri rnıintl"lıip intiha.hı İC'ra : 
: <V.Jilccrginden a.~:ı~ıd:ı ki evsafı : 
: haiz ol:ın tacirlerin :ı~lı ge~ı·n 
: E:ıtn 'e santlerd~ Posta c.a,lcle- : 
: sinde Ticarct ve Sana>İ O<l.ı· : 
: sın3 kadar ırı'lerck reyl<'rini 
- kııllnnrrıalnrı liizııınıı ilrın olunur : 

- ı - ·rıırk olın"ak ; : -_ 2 - Enaz hir senc..dl"ıhcri mın-

,. D<'~ırmoo ~ 

.. Defürrne:n &.tü 
d ıt;er nams kôy öaii 

" P ın11rlJ.8flmda 
" D~ örılmde 

Bark aib 
Bark altı diğ -......._ __ 
mezarı er n_.. --..--

.. Köy 11.ritasmda h 
na mı y a.rk aılt.ı diWer 
J{a. USUf ~ 
• rk al ll dıı:ter fWiıDll -

• Kırklar nıe?..U, aJtırıda ~
:;ter na.mı hark altı 

., M czar altı diğe-r namı ~ 
ez&r altında z~ 

~iter nmnı harir Mliı tarlaf;l 
" Saerık buc~ı di" 

be 1 ti ıt ve he.r k ~r Wlıı1ll. 
" ;r ark altırKJa 
.. rıış kö~tı.i ~ 

hark altı ~ 
., KöY'de 

K.ö y İç'.ııde 
" Köy lçinde 

Köy _.,_ 
Köv 1 '°d: 
Kıırabent; 

.. • • • 

.. 
" KarıJı i!Yint 

Yayla,..,_ ..._ ~ 
,. Totı+;anıış 
,. U2a.YJa 

• 

&4ıOO 
4395 

4595 
6Q3 

1Al8 

1,3785 
1.3785 

1.,37'36 
57 
57 

14..'l 
:lı'llO 
9422 

86 

41116 

JAMI 

7.liı2 
574 

9.h90 
~9 

9.MilO 
t• .. 
JIM 
Mlıll 

= .. • ., 
• -

" 
5ll 

• 
5ô 
54 

55 

56 
57 

58 
59 

80 

6J. 
62 

,. 
7il 

72 
1ı3 
74 
"IS 
16 
71 .. .. 
• • • • • ili 
16 

• • 
• • :15 
1' 
lA' 

~ " Karye de.r._._ 
" Cay k erıııı.ı. 
.. Öz ı~ ~ ll 
" Kary<>Oe ft9 :. 
• Öz l.çl 919 • 
.. Yol aıta J;87'72 ı2 
.. Öz id 1.3739 2.1 

Sarıknya 1,3789 24 
,, Yol ııltı 1.~ ~ 

Köy karş~ ı.~ 36 
Calı nrk&Si 2,7579 '27 
Kariye ntt.ı 2,~79 28 
Sant~ YMt 9190 29 
Öz ~ • 2,2982 30 
Snrıteı>e Yanı 1379 31 
Öz IÇi 2,28!)2 32 

,. Ki)y önü 1,8336 3.1 

• 

• 

• 

Carır 
Tarla 

Ylll'LSl 

T&rla 
Tarla. 

• 
• 

Çayır 
Tar.ıı 

.. 
Hnne 

.. a~ı.ı:rt 

Ha.ne 
HM<? 
Yuı hisse dPf!rml'tl 
yeriıım dört yüz oa 
se1Wrı iübe.ril le ._ 

- altı ---Ajiilı! 3"ta 

Aıjal 

~ 
1:la.ıa.e 
'l'uk 
.ACM Jllllli 
'lluiıa .,.... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• .. 

.. 
.. 

.. .. 

.. 

Kar~u-hult 9'1.90 34 .. 

{:unclcn : 
Kurwnunıu?. lwd<'111clert lçlJı 123 ta

kını clbı~ muhnınmcrı ltl'tit:l uz rlnılen 

Bnnkıımız t>lıf!eı;~ ,.~ 6:4564 ~ " 
: r2rn:mı dönüm 'T'atc..r clttlci\l ve P !'JIVT'ltll!ım- lrıu:aw h11dudu dah )Wıd~ tı6 ~-
: ntim ka<l:ır ta:-t·ı ve mtişot 

1 
o\alılı n ;anca kuyündc 2il !Hl ı1lı 1618> 41<1-

: t:ıkndı:ı sakin olmak ,.e sanal ve : 
: tir.ırntle mr•ı.:nl olarak tit"ari : 
: ikarnC'l;.:lih sahihi hıılıınnıak; 
- :ı - Tic';ın·t •İ<'iliıııle rnn' ı 
: ıinrıl ~lnıf clPrf'Crs·ndr k:ı,·ıt vr 
: tt•ı.wil evsrıfır:ıı haiı hulunmak: ku mas astar \"l' ı-:ı r mıısrafl.ıı ı JO:ıı ııı il 

t.ırnlır lan VJ:!rlkc,ktır. Jlü,'1lll'll•ıi mu· : Not: 

_ t.ırlhln•lr hitam hutnı••· . l"ll'I \aUnn 1.3. ı.ı. 2 tnritı'-...... b ~ 14 ~ ... ..-
- •U\ üzere bi """'-' ·~ . -· ..--
- ~ıkmııııı~ı veya sUrülf'n ı>e~ 

00 
r ay m11ı.ı.1ı~ıe ncık a.rtırrn ~ ı:;ıl«\r.ıım.ı. • Aıll« = on ~ ıı:iln uzntılnblllr, 'T'nı1:ı:ıı n'k.aea kAn göı1.llımf'ıllğ1 1~ w mltd!kıt .-.ıa. 

- ll:'rt zahntı ıılmrık Ü7.<-r p eı-m ııan.~m<'f!ml ı:<lmı{ik ve pey~ 'l'e .,...._ 
tc-mcclc· alt olmak tlıen:.' dlkl<;I ncık t,k • : 

_ İntihıılıııla i~lir:ık e<lrhilereok· s!llmt• ı;un:ll:;l.e !halt• cdıll'ı·t•lülr. 

ıı ihale 14.-12.1!l42 pnMrlcsi ııiln 1 
sıı.ı t lJ. rlc rektl:irlük hln.ıısın<'ıık mil • 
Le.<;d<.k 1 koınk-~on tat.ıfııı<l.'ln y.ııııl<ıt'nk · 

tır. 

2ı Mııvnkknt \(')11lnat )li!zılc 7,5 lıır 
Şartnamesini ve , ;ıha tuzla lzahnt al -
mık lst1l'enler1n r:ııslltU daire müd ır · 
lill':Une mliracaatınn. (10319) c;;ı.:>7 

: lı,riıı adlarını havi <lefterlrr Ti· 
- c• ırrt ,.,. Sannyi Oda~ı lı!nıısı 

- c latıı z : raıı.t &R-Iaoı6ttwı müıvmıatııaırı lliı.a .._.. ---: kapıqındaki iki vitrin<' aınlıııı5· : 
tır. ,\ lllkaıiıırl ırın hıı drftı·rleri -

: tetkik cılerrk itirndnrı vnr,n O· = 
: rlad:ı te kil edilen intihrıp hr-~ ,.. -
- ti•ıe bildirmeleri lilzuııııı ill\n 

olıııııır. 1~4 : 
111111111111111 111111111111111111111 

Mal satmayınca.~ 
i•tanhul, 26 (Te&efunJ..) 

dııı<la bir manifaıura taci . ;; ~...-, a
ile bir!ikıe mal <~- 11 

atibj ı .• _. 
~nillrıaık s • ;ie 

meye verildiler. ~ ~c- ('J,.7 S i1MI ...... 

b 1 ktc ıntıc.ndc c ctınc.,ını bıı-
1 n 1 ır ı 

izahata.ıı:> ıı:. --~--------~----------~~----~~~~:.-:~--~~~~~~-siylc nıe~ı;ul olacak ~ervi leri ar.ıdı. Va- rum. dedi .. Siz bana buraya gclmcmi Yolda üçÜ de d" .. -

fl'iJl(I 

07.31.! 
740 

8.30 
12.30 

Program ve P • , , . ..... _ 

v fuıwdüııııil.zü fJfld ., il += 
Aj(l.llı; lıabt.'lt.tımıi. 

1941 de 

o bin 'd 'l Ah 
~~~~~11 İspanya o sı a 
una knd ı 
ba.tır~ ltına alrnan~a r 
ıı:ıra ıt. O 
rdığı 1 6 a.n - ı-..ısml scfl•rıı• ı ı ı, 

vapuil rıt. 2 tesı ın 19 ı:ı tarihli ıc.ı-
~ d ki 16 5ı)n 

ın re ordu nazırı, t>u 
raıtı fan:; nuıuınııerı:~ ~~ ;nn.nc uc lspıın 
olduğum: kıırctıt:• 39 40 ve 41 s.nıı 
dı.pılm3iJ. uuıunan 193 ' ' d ıha gc-nc .. ı-
• lLr':" asıccrl r c. ' 
~er a ı.,,,. ınensuP dl r a. ker 

• •a gö1- un ouıun n 
~ıı. ' bl rdan mcz t: 1 t,ır Bunı:ı.:rın a-
i:ılll n~s ı ıııunıı c ılı; zmctını yapa 
~ni!rbın da naıcn s~n \ te m ı ~lcr) 
B ..nk ıncn UP ask r er ll'c 
bi.r .. - , 0 ıncn«uP iJ{l,h cı sınır.ar 

~n~dcle 1>J.k:ı..Y3 da vardı:_ 
lışuıoınsı 

A art 
mn.k ı:: 
ır. D e 
vnpur\ 
n de i>( 

o KU 
Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 15 

, Gar'Kln gitıikıcn sonra B<n, Stc\C'e 
onerck: 

- Denıek iki khiler .. eledi .. Bum · 
Jakilcrı bir sorı;udaıı geçirmek ıcabooi· 
cır Belki ıçlcriııdcn bili? sağlapı bir 
n.ılı'.ınıaı veren buluııur. 

Biiıün nıiıştcrilere ve biiıün miistah· 
1 mine birçok su~ller sordular, fakııt biç 
irindcn hır şey ı;-rcrımck miımkilıı ol · 

nudı. Hepsi de ~şkın $:!~kın yüzlerine 
bıkarak hi~ hir şe) den hıtbcrlcri olmadı· 
;ını ~fü· Jliyorlardı. 

De ıth r,cnc bir d:ıaycte karışmış fa • 
k.ıı orı-ı<la hiç hir İı hırııkm,ııl:ın gölµc 
pibi vaka }erinden l11Lla .ı;~çcrck kaybol • 
,ıuştu. 

13ur:ıda yarırıcak hir şrv olmadıj:ıııı 
inan cnspcktıir 'clonc·lim anık" Jc<li. 

Polisler Va~eui'nin edııd~ki ıırnşıır· 
1 ırını bitirnıış \e ıalıiı lı~ lıir §C'Y l:ıu
mamı<lardı. 

Bendi! w: 
- Si:ı: evde kalın, cfecli. Kıyıyı kc11e-

l 
1 bir kere d:ıha guzden • çirin: Ne ol~r 

ne ol Size tekrar ne rapacagınız.ı l>il· 
dirıriın Anla_şıldı ınıl 

- Evet efeıı<lim. Peki cc~etleri ne >a· 
palım? 

- Poli~ten hir dokıor görıd< cirim. 
,\tüd<leiumwniye ~117iyeci bildiririm. Sil 
onlarla nıeşj?Ul olmayın .. 

Ben kapt)'il doğnı ) ürüdü. Sonra hit· 
den Steve'in orada olduğuou h:uırlıyarak 
<lurdu: 

- Siz nc yıı.p.ımıc Akrin<k~m ~ 
di}e <;ordu. 
- Ben de doğnı matbaaya d<liı1 y.111 

}azacağım. Daha crkoıı a.ma 1;ır.ır }t.ık. 
- Mademki yazınızın acele~i )Ok, 

ii) le ise benimle beraber Slmdaıı<l Yard';ı 
k:ıclar gelin. Or:ıda, hu ge<c ı·ıhidi oldu· 
ğunm: vakaları kcrı<liııiz anlııtırnnız, da· 
ha iyi. Dc:ıth'ı .ı;eııe climckn kac;ırılı~ı · 
mı itiraf eımek hcnim i~·in çok giiç olarnk 
aına... Ne yar:ılım çaresi7. .. Gidip her şe· 
yi old\ljiu gibi merkc·ze bildirmek llmn. 

- Ilen dc sizinle ~l·li>orum Ö)·le i~c .. 
Matbaaya bir sı>at sonra ela gitsem olur. 

Yolda hir ıaksi}e atladılar. On d:ıkİ· 
ka sonra Ren'in Skotland Yard'<lnk.i oda· 
sında idiler. 

Steve'e yer ıı;füterdikten ~nnı rofü. 
limiri Kcnııe<ly ıle DclanCl in oldu ulnıe· 

k k d kJ '
·ıı· 1·. ·;; UŞUnceliidiJ H' k -.ıyı -ı,a1:a .>il ırdikıen sonra, ,u· a ışına 11 c ırnıl'< ınız mı. nu•madılar. Bcıı'i.n şoC- er. ı.ç o-

dii:tcrck: - Ben mi 'iTe buraya gclmeniıi ..<)). ten Vos.ı>cr'in evı'n .0~ veceiği adrl!S-
1 , ı • ; e ıo ıtıkle ' · 

- Ec .. anlatın b.1kalım. ıle<li. Nasıl lc.,Jim? Na'' . ıc zaman. lıırdı. Otomol-ıil hüyü,k Di ?nı ani.anı* 
hir )-azı yaı.ac:ak~ınız ı:aıl'tı.:niıe? - Bu ak~anı 'aat alııya doJ:ru ... Tele- ele duru0<:a Uı<iiler. Poli: bın'.1-'~ı ıı ~üo-

- Evvela dnayeıccn htı.lı~cıilrt#m. fonla artık oradnn aycıl:ıhilcreğirııi, J.Of<l' nüf'lk•ki birkaç ba~aJ. ilınıı: evın i>
Soııra kaatilin, Va-eııi nlnı ı~ı ihcim.ılinin ,ervi'i için merke-.ı:e döcıımemi ı.öylerne- y\i.k bir ıclil.şla ikişer .;;cr<lıve.ni hı\i
çok kııvvcdi olclııı:'tlnu da ıahii ,an,,,. diııiı. mi? çıkıı, k~>ırı §İddetle v~~~r atlıyarMı: 
f;ım. Onu pcncı:rl'<lıcn Kcnııl"<ly'yi ;ıa.rkcıı Thom~·un hayreti gittikçe aWyorou. A7 sonra uş,ık oldu~ı ani . aga ~lad1 .. 
gi)zlcrimle ı:iir<liiğıiımü <le aıılatcrım ... Ci· ilen: kapı~ı a"tı P" A$Ü a.rt hk adam 

__ 1 '~ • ııama\lnın ·· · . 
naycü i~ledikccn o;<ınra orıadan Hlk ol, - Peki, derli. Size ncn."ıın telefon im almıştı. Avağırı<la uz~rıcıe. bil" IM-r-
Juğıınu, evin arka kapLsmın w:-.ı

0

ldc hu· cııiğ.iıni ek •iiyledim mi? HaHcıle gC(t'flin hu ter.lıklcrı val\iı, 
lunıhığunu. Va<,etıi'rıin oradan "tkarak - Si7J telefonla hen aramı~ıım, cfon ı, ad. 1 ~aanndc ~ı.~ h.ı • ancı m ara haık ·-'- · 
arka<la bulunan kulühe ge.;ıiğini, g."trlö<l· ıHnı. Siz stüdyodan ayrılırken hana Vm kı ktıgı belli i · 'ı" 1, 1~>·oruu, Yatakı..n 

d 
bil .., · >cnı ı low· 

ouo 'IÖylc iklcrini, kuluı>tcn }anınıla ya· pı.:r'in yaııınclan ayrılmamamı tem Bay Vosl>Cf' ev<le mi.) dl 
hancı bir a.<iunla bcral,.·r çıktığuıı falan mhtin.iz. St>nra, akşam bana, ı•ve t Mıı!ı kkak ve derhal k~ . ye !90f'dtı. 
lıeı,,.ini yamuık isti}orıun.. edeniniz koııuşurur. Si1e o ıA-ıman ne wım... saylc kcJCWııi. 

- llcpii iyi ama, on.un kulüpten çı· p.ıcağınız.ı hildiririnı ... Sakın o zııma Kcnd·ı • 1 
J. kad.•r Vo~r'i yalnız bırakmayın .. de d 

1 crı pıtı ac efendim. Her'-'· ka"'en )anında }ahancı bir adam hulun· " "·p • c ll'YUmuşlardır. Ru a«~ı l..traz -ı.. 
duğıınclan hiç hah euneyiııi.:t. Vaseıti hak- mişıiniz ... ilen de akşam ii-tu <ıze t<:le- ~ız olduklarını SCİ)'livcrdc . ek '"""'1· 

kınd ı ıstcdi;;ini,i y~· ıbilirsiııil'. Ama Fon ı:ttim. Siz de gece servhi iç.in buraya istenı-lı'I ..ı . -·'-- >em Yemde ,.. ~ ~, ec ve enıccılUC!IJ YMlilk oda.! 
dediğim gihi ~ bir ikinci şalııs karı,. dhnmmıi söylediniz... çel.ikliler. 3rı11<1 
ıırmayrn .. Yukıi olclu.i:u gibi Va~eııi'>~ Ben birden yeriıxicn fırladı: Ren hakim bir se<;le: 
>ükle)·in. Haıta Dc·ath'ın o ulm:ı'ı ihti· - Olur ~ey değil.. eledi. Bu da hiı Ik Scokl---' --' 1 d""'.°" 1· ~ , .,.,. ... Yard'dıuı ~;.....>~·-. 
malirı<leıı bile bahst:dehilir,iniz.. Bii)·k tıızak .. Si1j Vo,,.per'in yarııııuan ur.ıklaş· 1 c ı. ~mı-nı Bemlilow'chır. Batw. b;' V-
>·•ırıarsarıız işimi kolayla1tırmı • olurrn· ıırmak liizumunu bi,scımiş olmalılar... ,.... ,. .. ı . od Y <\~ , ı-_~r ın yııtM> a.ı>ını ıı;östeı-iniz. l<t'ndi-
nuz .. ı\nlatabi Jdiııı mi? Peki Tlıo111"ın evclc tclclooa l:ıeırı mi ~ık· sıylc deriıal konuşmak bti-yorurn. f...J __ • 

.., 1 1 N' . • ıım? L . .J_ 1 ._ - ı.:vcı an a< 1nı am~... ıçın r Ç~<>.ın<. o ıul\ı~ ... Hayat ve mem.t DM!-.ek!. 
O l k l 

. . - E,eı efendim... ~ıclır. 
"r;ı< a :ıptya vuru il u ve ıçcrı} 

k .. Th . L.: O .. - Olur şey <lciil..; Ne i~ şimdi he- U•agyın ha>'rctı· "ı.ttı.kçe a~ .. ~'· ı. "1·. 
Cll>l'C ·tvr omsnn gır<u. nu gonıııtc Y ,, '"""'" n 
Bcn'iıı fcıı:ı halde canı sıkıldı: nıc·n Vosper'e gidelim ... Hc-nı çabuk ola· rat. da kmkma~ haşla.mı~tı. Öue ,.ı,;:... -. 

lım ... Gc-ne geç kalırız '-<mra.. AW-alı YC· rck: ""'9" 

- Ilurada işiniz ne ~izin Thommn? re ele vakıirnle yeti~sek ... 
d~di. Sive Vo~rvor"in }'anıııd-an avrılma Ü - de .. ~ k · - Bu~uru:ıuz efendim _. _ _.. "'-'~ · t. 

,.. ı çu it<.ıeta -~rc:ı~ın.ı. ~Ian<I ' · • uu.ıı. """1 eay 
m:uıızı sıi\ı sıkıya teobih c<mcmİş mi Ynrd'dan çıkular. &n bi.r otomcbi-1 ,.,.. Vo~per'in odasına götureyim ... 
idim? vİrl'l'ck: ,,.. Bii)i& bir merdivenden çı,ktıl.&r. Bşm&, 

Thomson büJ'iik bir riddiyeıfıto: C 1 dJ evİfı ön l8ılılıN-. ..,_._,_ bir odııyı .wc. 
- flCLgan ca Ol'Sİ 1% n~ ij. t~ .,--~- ~--

- >-f.., elemek isıe<liğiniri anlt.>:llIDİ>O >:e bir adıe:. verdi. 

12.3.1 

12.4.5 
l.,'3.(lfl 

;.lc~:~ ,,.........

P~w ..... .. 
)1ll"l. 

.MUZi.K: &i-* :.-... -.... ... 
AJaı:ıti ~ 

l.:l.30 :-.11~7.kJıC: s.ıız _.... - ........ 
ııuıo ı~ı v. - 'E' ıt .......,.,. 
Yarı. 

IB.rı:J 

1840 

19.()0 

1!>.15 
19.30 

19.45 

~.15 

:ıo.<15 

21,00 

21.15 
::ıt2.4ıo 

MOZ!J.;: F'ıısııl hıeeoeıllL 
l\10Z1K dans ~ .._ 

KONll'Sı"ıfA (Dctiıııııt _,. 
MUZ1K ~ h&vıoılMI. 

Memlclcet w:ırt ae-ı - .._ 
hııOOrron. 

Ml~ZlK: K1Mık 'Ndr ~ 
Pcomıtmmı. (Scl ~ ~ 

RADYO GAZETF.St. 
MÜZiK: Schumenn'wı ~ 
llUr<.'ükı.n (Pi.) 

KONU$MA: (Bftı ~. 
Tr:MStı,. 

Mll?.!K Rıf«lyo SoioR ~ 
(Şet Nedı.ı Aıııkını. 

l - C. M~lim<''<<'ll': (G~'l'«W') 
<>r.n·l~'l'l Uverlür . 
2 - lliıppınıı rı.n: Gnıpl..'l l'lılıJJf. 
R'>rüynrıı.ın ! ( nıeortıııoe 'l"ftııotı.t '1ilı 
lı>tiıı•kb·ı.·ı: 
• P. Clı. ~ıd: <-F_.,1 OM
l"Mııımm Vıı!rı: 
ı; • Tdıarko~y: sın.ı.ıiig .....-: 

ô • Moekm!rn ftdk ._.. f'Bft'· 
~: ~'kıx Uri!M\l , 
:'1-l<mıkookeı. &'Lllt ~n. AJllM ,__ 
ber1a1 'YC bcwsalııır. 

~ ................. 



-. mırliğıne 
- - 1?elor ' lcı Jer 

t> ll1i S bır et a ınacak 
: 

1 
• •"- •\s. l -> ıVO Sa. Al. Ko. 

lhtıy~ 
hUynca l:Ln Lcnurtca.ıc de &{inlW. 

k o • r.,o~ m rtt.yle 100.000 
t r M 1 • zar a satın nlına-

() .ıul.:~~~n rn ı.l il 100.000 lıra 
:ıf ~ I"" 0 • l 2500 lıradır. Ev-

ti Aa. 'T. ı llc m rteJ>e ~oyUn-
b J ı . Pıv .c~, ::ın. Al. Ko. dn gorOlc-

1?\b<! ' •K !hale 3-12-942 pcr-
t tır , nu nat 15 tc Ko da Y'""ıln-

• "I r>l • ....... 
t nd en'! mczkOr :ün ve sa-

on 1 l<'m n. t 1anl'le blrl1ktc ko
:ı c k ';'urnc ı l arL Tnmaırnına tn

o ına:U ı ta kdirde 50 tondnn nşn-
. lha e ; 1 übzl rc !lYn ayn tallplcrc 

K 1 
l> lır, U0256 > G284 

..._ P oyun eti alınacak 
nu os l!.136 Satın Alın Koml6;ılonun

fh illa. 

~ ıctn 223i10 kll<> koyun eti kn

. llıaı=Ullylc eksUtrn<'ye konulmuş· 
l lG da 3. l2 0~2 IJ<.'l'licmbe gOnU 

tın Bu '<b Toı>hnne'de ndı b<''li 
a~ k 18 l!Jlıanun om yonunda yapıb , kllr 
~ <n beti 31304 L'rn \'e muvaK· 

r· k !ııatı ~3.~ 11mdır l::vı>."lt ve s.ırt-
.. ~ \arat 4Xtllsroruıu mrvcut olup ı tc'l<li-
u~ llıdmı okun tbllılr tstcklilcrln 

lt::ı.:ı. l:tin V(' RCl.lttcn blı S.'l 1t evvc· 
ITı(! r Wm ruıt makbuz! rmı ve ban· 
it tUt>l:ı.nnı havı tekltt mektuplan
lJlll~·on.."\ VC'!meln-t 

uooosı ~ 

~akliyat yaptırılacak 
ııo l'Utn As. Catın Ahmı Kom dan. 
ı· l"ll&nn·<Lın Knnıkdsc ve Dotu Be· 
trı 1 nııııacn1c bin tonl\$ hububnt 

tıtılC'ıtı mcvat nrud.ıyııu kap3lı 
ınu"l."lk.ısar.ı konutmUŞtur. Tnh· 

~ bc<ıt·ıı 71.rı00 Urn ilk tl'mtnnu 483 
ııuır. Mu~~ı 7. 12. 9.ı2 p:ızıırtc,.ı 

llaat lG da ynpılac;ı.kUr Şıırtnnmc
r;'T ırün k<mılsycmdıı ııtırüleb ııır. 1stc•,. 

11 ~ ITT!n \c ıı.-uıtten b r ıt evvel 
ltıa:, tarır c-tUıtl tckildc tıazırlıy •· 
~~ lekllt nıckluı.ıl:ırını kom ~'I 

~ .b c•1ıt. (10010) 6003 
ıı )'I:..} k 
t ; trojen grupu alınacak 

!· M. V. İstaıt>ul 2 No. lu Sa. Al. 
.. 'r~ıı. 
jeo t ,~nıın bedeli 26.000 lıra ol;ın kom· 
ri t'ktrojcn cıupu 30-11·9i2 pazartesi 
je j..J~ sa.ıı 16 d.ı komi~}onda paı.ıırlıkla 

lı. ı:lı~ca.kur. Kati tcmin:ıtı 3900 lira· 
v >ııı u_~ı w fenni µrtn.ınıc,i her ı;un 

\}'Onda ~orulch lir VC')a 1 SO kumş 
'4-1 ıl n<k alınır. 1 tcklilcrin belli ı;un 

(ııc '·oıııı~}'Ulla murııc.ıatları. I02')7) 6283 

As Sığır eti lmacak 
so; 1•0s. SO% Sa. Al. Ko. d;ın : 

lık,Q. 6 ihti)oıcı içın 2'> ton sığır eti pa· 
4-12.942 cum:ı gunu Ko. da alı· 

::ır· Hususi ve umumi prtl:ır her 
;u11>'1: 1, J;cÇcn komi~onda ı:orulehilir. 
lııd 't'ın (>(.')' ak(clcri} le mcı:klır komis· 

~ buluıvnaJan. ( ı 0265) 6287 

~ebze alınacak 
~ Jul. Sa. Al Kum. dan: 
;ıı.ıo k ll<!bzcıcrocrı lS:JOO kllo ıspan.."\I<, 

it kUo la!uı.ııtı, Uc 43500 1<11o pı:rıı."3 

~ 
l 1.art usullylc miln k'1S(l)l3. konul-

• ın-. lhıılt:st 17. 12. 942 pa.znrtcsl ~-
ta t 16 da Enmcan /\s. Sıı. AL Kom. 

ı !Uac:nkt.ır. K oııunn t.-ıhmin <'<lilc=t 
u :>ıtna1t 18 l:ıhnna 15 pırnsn 18 ku-

r 'l'utan lG!IC'.:J ıtrıı oluv mu"nldcnt 
tı 1273 Urndır. Şartrınmc h<•r ctın 

. ~ görtll<IDiUr. tsU-klllCf'ln 82. 
c Rorc hnzırtıya<'.'l.k'Uln teklif 

._ ltı ""lann1 b BOnt cvvcıınc k:ld:ı." 
.iliz tntzkabllinde kom sı. \il'"11"· 

(9!>8!5) G055 

~ Sığır eti alınacak 
7o :ı.han As. Satın Alma Kom. ctnn: 

torı •ıtır cU 2490 ı;:ıyılı k:ııı.unun 
~ muctbln<:C \.'<l ka.Palı zart 
'r 'lf! ~ mUnal<ruıaYll konUlmUI· 

-~ "hının tıcoou 49 ooo ıım Uk temi· 
2 1 ~ Urawr. gV6o1.f ve ıı:ırumms'l:nde 

r konı1ey0oo ı ı;on.llcblUr. MUnıı. 
~ ~ 12. 9'12 p.:ızarWlll ı:UnU s.'Ult l6 

·~ lı;yOllda ynpılar:ıl:tır. lstcklllcrln 
' ı:, llaatlrl(ıı.'!1 blr ı;nnt cvvd cvh.ıkı 

'<:Tb-te ilk tunın:ıt ve teklif mck· 
konıls) un rc!s:tı}tne vcnnclc:1 

(1000!>) OOG4 

Sa Sebze alınacak 
Ca~ııo As. Sa. Al. Kom.dan t 
~ uııon bırlıklcrlnın mart 1942 

ıı ~sıııe kadar ihtiyacı ıcın 4-0 
lli!tı na, 50 ton pırnsa ve 40 ton 
tın~ kupalı ı.nrfla ekBillmeye ko-

1.lha Şıur. Bu üc: knlcm ı;clJı:cnin 
u ... a~llıen bedeli 20 500 liradır. 
ı.u kat teminatı 1537 Urn 50 ku -

r, l~ Şartnamesı Kom.da mevcut
da aleaı 30-ll-Hl42 salı t:Unll "'1Bt 

'•<la ııatın alma komisyonu bıııa • 
\'cıı~~Pılacakt ır. fateklileri n ltanu

Nar 1 alariylc bırliktc teklif mek-
1 1ı;~" 1• ihale saatinden bir s:ıat c-v -

nıı vr 'l vennııı olaca! lardır 
C989G) 5D2G 

"'- ~Uhtelif et almaack 
us. 50oı Sa. Al. Kom.dan : 

~Jot cımKEŞ 
'Y\ııı, btrttkıc.'11 lhtıyaeı l<'m 60 ton <'l 
~ k~'\.1, sı r) s:ıun aı.rıaeaktır. Pn· 

ıs t.mcsı 4· 12·19-12 cwna ı;unu 
ır le 0001 Sn. Al Kom dl ll ıpı • 

• ~ ls~k ı.:rtn temin ,uar1Yk bir • 
kôr ırun ve 11:ı:ıttc komlıSYOnu • 

lılUra 

U L U S -s-

Cam alınacak Depo inşaatı 1 Elbiselik boz kumaş 

alınacak 

Koyun ve sığır eti alınacak 
M. M. V. L No. Sa. AL Ko. dan: 
1 - Ankara ganuzon ihtiyacı iı;ın 

~ağıda olduı;u üzere kap.'1.h zarf u
sull.yle et alınacaktır 

knııxili 7.nrf usulü ile ihale 00.Wcrok- ,..--•••••••••-.. 
tir. 

M. M. v. lstruı.bul 2 numııralı Sn. At. 
Kom.dan : 

Tıı.hm1n bedeli 12646 llnı 83 kunıs o
lan mıdıtcl r ı.>bnttlı rom snun alınne.ak
ur. KııU teminatı 1897 llrn 4 lkuhHı oJ;up 
okslltınesl 2·12·1!.J.12 C'.'l.re:unb:ı ı:ünü sant 
13.30 oo tsUuıbul eski Snlıpnznn 2 No.h 
Sn. Al. J<:om.cta )-ar>ıl.'lcnktır. Evs:ı.t ve 
şnrtnamc hCt" gün komisyonda göriUcbl -
ıır. Tnllplt:nn 00111 gün ve snatte ko -
mt.<;;·oruı müramaUıırı. (10346) 6383 

As. Sa. Al. l<o. dan: sıvas: 
Sıı.·asta gösteril~ yc>rde 3 ndct 

Or. sıhhiye dCt>OSU kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 22-
12-942 salı g{lnU ıın:ıt 16 dn Srv0$ Sa
tın Alma Komisyonunda yapılactrktır. 
Kı>ştf bcd<'li 12193,82 lira oluıı ilk te
minatı 937,04 liradır. Şnrıt.namo ke'$1f 
ve pltuı her g{Jn lstruıbul, Ankam Lv. 
Amlrllkleııı ve Sıvns Sn. Al. Ko. do. 
ı;ôrıilebllir. lstc.klllcrln teklif mck
tupl:ınnı ka.nunun tarlfat.ı dairesinde 
hnzırlıyarıık ihale saat inden btr snnt 
m'Veline kndar komisyona vermiş ve
ya lbulundurmu5 olmıılan lazımdır. 
Postad:ıkl gcclkmC'lcr lroıbul edilmez. 

M. M. V. 4 No.ll &. Al. .Kom.<1ınn : 
1S'lANBUL 

20475 metre 20 ıınnt1m c..blscllit boz 
kwııno ıxızanWctn saı.ıırı ııluıaooiliUr llm
lcsl 4·12·1942 oum.'\ günü ı;aıı.L lı <le Sn· 
J.ıımzıı.nnda M. M. V. 4 No.h Sa. Almıı 
Kom~ )'UIJJ.lac:ıkttr • .Knt1 tun1 -
:rıo.u 14816 liradır. 1sı.dtl2u1n oouı va -
kit.le ~ona l;(llımolcrt. U03S) 6382 

2 -- lstt'klllcnn kamına uygun 
tıı.nzim edecekleri t<ıkllf mcktupla
rlyle ihale snıı.t.ındcn bir sna.t evvel 
mnıkbuz mukabili Ankanı Lv. Amir
liği binasındaki komisyona vcrm<.>l<"
rL 

2 -- Ilınle 11-12-942 riinü soot 151 
tc Ankara Lv. Amir bınıısıııdak 
ko~onda yapıfacııkur. 

3 lspnnnk !çın muluunmcrı bC'-
d<>J 4>.000 lira olun flk tcmltı:W 3.'.H5 • 
Iırıı, pırasa i<:ın muhrunmen bcdd 
22500 tırn olup !lk tcınlJ"UlU lc.'37 ltrn 
lıthnıın I~ muhammen b..--d"l 22500 
llra olup ilk tMlllrıntJ 1687 liradır. ı ~ 

R 

Tıcarethnnes 

aht yar H 
ı G ata - ls· 

tbJI. 

2 - lhnlcsl 3-12-942 g(lnil sa.at 
15 te yıı.pılo.ca.kt.ır. 

4 Sa.-ımı.tn('1cr hc-r .,"Ülı komıs- ' ;ieı ne l incaal tecrit Ye 
)Onda gurilll-hllir. f 

Sığır eti alınacak MiLLi MUDAFAA V. 
4 - Şartruımcsi Jromlsyorıdn g6ril

lehilir. 

5 Isteklllerln bc-lli giin ve sa 
kn blr saat C."V\'CI knnuntı uygun tek ! muhafaza melzemesı" 
li.f nt<'ktuplıınnın makbuz muko.bUl.'1-

As. Pos. 1140 Sa. Al. Kom.dan ı 
ÇORLU 

Bıı.baeskl'deki birlikler için 20 too 
sığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhale 30·11-1942 günü saat 15 le ya. 
pılacaktır. Kilosu 100 kuruştur. Tu
tarı 20.000 liradır • .Muvakkat temi -
nalı 1500 liradır. Şarlno:ımc ve evsaf 
her gUıı ltomisyoncln görUlebllir. İs
teklilerin Jllıumlu vesaikle ihale gU
ııU gelmeleri. (10265) 6285 

Deri eldiven alınacak 
M M.V, ı Nu.lu Satın Almu Kom!ıy·o· 

ııundruı lstanbul: 
4000 çl!t dert eldiven pnzıırlıkl.'I sntın 

nlııuıcal<t.ır. Pnuı.rlı~ 2. 12. 942 çnrşam· 
tıa ı:UnO aant 14 tc komisyonda yıı.pıla· 

cakur. Şartname nümuncsi komisyonda 
gör\llür. lsteklllcrl:n belli vakltt.c 1000 
Um kııU tcmlnatınrtyle komisyona ıı:el · 

melcrt. (10215) 6244 

Buğday kırdırılacak 
ls!tc.nderun AB. sa Al. Kom.dan : 
As. P<i8 2953 lhttyacı tem 600 ton 

hufroııy pnzarlı.kla kıl'dınl:ıenl<tır. BuQ: -
<l.aY k~mmsının muhammen bc<lcll 23.4r.n 
ıtnı 58 kuruştur. lhalcsl 30-11-1!>42 ı>a· 

zartC'si günü ııaat 11 de Kom.d:ı. :>-nı>ı.l.ıı • 
cakt.ır. Evaıı.t ve ıartl:ın her ı:ün komlıs· 
)'Ollda cörülUr. (10305) 6379 

Sığır eti alınacak 
Bll'(l(·~ AR. Sn. Al. Koın .<lan : 
Gamtzon $httyncı k!.n 00 ton ınl':ır eti 

111.ınac:ııctıT. TnhmSn bl.'()cll MW3 lira tlk 
tem n:ı.U 2752 ltra.drr. 21-12·194::! p:ı.uır -
t.cs1 s;ııı t 1:1 tc kapalı z:ırtUl ~lltml.'51 
yapılacaktır. Şıı.rtnrun<'Si komisyonda gô· 
rulclıHtr. TırtckHlerin ihale snıı.tlnd<'fl l>lr 
saat uvvcJ usulü dal.!'U!lndc zarllfilını 

kom~oruı vcnn~ olmııL.-ırı. 110330) 
63!>!) 

Patates alınacak 
J\L M. V. J5tanbul 1 No..Lı. Sa. Almıı 

KomL'l)"onu.ııctan : 
40 ton ıınuı.tcs nlına.eakUr. El<slıltrncsı 

ı-ı:.ı 1~2 sıılı günO sa.at 14 tc Sıı!ıpaza
nnd."I komisyonda ynpıktcnktır. Ş:ı.rtna • 

mcsl hı'!' gUn ı:urülur. lt-1.Ckl !erin belli 
va!Ottc 2700 Ura kaU tcınlnntlnrtylc kC>· 
mlısyona. gc!mc.lcrl. Cl033G> G3!l3 

(10332) 6397 

Tomruk biç.tirilecek 
K:ıstamoni As Pos. 5100 Sn. Al. 

Ko. daın: 
Dndnyda Devlet Orman lş!M.mclc

ıindcıı ıılırıncak 2500 metreküp tom
ruktan 1500 metre mtktan M.M.V. 
hesabına Dadayda kurulmus ve ku -
rulııcn.k bır fabr kn'dn 2400 num:ırn
lı kıı:ııunun 26. mndd<."Slııln M fıkrası
na tevfikan bıçtil'ilecelktlT. Buher 
metre m ktıbı 25 liradır. Snrtıınmcsl 
Kom. da g6rüleb Ur. İhalesi 14-12-942 
pazartesi cllnll Kastamonu da y:ıpı
lncaktır. Taliplerin bclli g{lnde ko
mlsyondn tıulunmalan. (10334) 6395 

Odun alınacak 
Mut:ln Ali. Sa. Al. Ko. dnn: 
Muğla ve Mnrma-ris garnizonu blr

llklcrl ihUyacı için kapalı zıırf usulll 
fle 141.000 kilo odun yooıdcn clts lt
mt-"Y•' konulmu tur. !hale 14-12-942 
pnznrtcsi gilnü saat 15 tl'Clır. Sartruı
mcsl komisyonda gortilclbillr. Bcıhcr 
kilo odwıa tahmin e<lilen flynıt. 2 ku
ruş olup muhıımmoıı bedeli 28200 11-
rn ve muvnkkat teminatı 2ll5 lira -
dır. 1stok1Ultin kanun! vosalk ve mu
vakkat teminntlariyle blrlıkte teklif 
mcktuplanııı lhnle g iinll saat 1'1 de 
kadar komısyon bnşkanlıl:'ınn ve.rme-
lerl. <10333) 6396 

Linyit kömüri.ı alınacak 
Çorlu ,\s. l'os. 114.0 Satın Alırın 

koıııisyonundan : 
llıtı> nç ıı;ın 40 torı lin,yıt komu ni 

pııır.arlıkla üı~ ıılınncaktır. Linyıt ko· 
rnurunurı uıuhıımıııcn tcınu 32 llrıMlıı· 
.Munıkknt kıııinatı 177ti lırıulır. İhn.. 
lcıu :.!.l:.!.!H2 glı•ıü ı;ant lö de yııpıla· 
cnktır. Evsuf ve Ştrıı.ıt lıt•r gün ko
misyoııd ı gorUlebılir. İsl<•klikrtn lu
ı.uııılu vcsikalari) le ihale gıl•ıü gel· 
mclcri. (10338) 6391 

Odun alınacak 
D1Yıırtıakır Aıı. saun Alımı K•!lll. cl.ın: 
Mcrae~ l>iflJClc ı üıUyııcı lçm 400 tun 

odun knııaıı zurtla c-ksdtzn<.•yc k\.lnulmu~· 

tur. EksUun ı 4 12. 9-tl ~tıa g!J· 
nO saat 15 tc y.ıpılaca.ktır llch< r kilo· 
suruı 4 kuru tahmin edllm!euı !Ut t.c 
rmna tı 1200 llrnd.ı r. E vsat ve lllrvuırn< 
her ctın la zıun ınlnnndıı. komlb")oıl'"l ı 

ı::ölillcblllr. lstl•klllcrll"I blldtrllcn v.ıl<. t<.1 

Eyer sabunu alınacak 
M . .M. V. den: 
B!rU:klcr UıU:Yncı iç.ln JromJsyonda 

mevcut nUmuncsı.nc göro 250 kilo C.'
gcr sabwıu 30-1.1-942 ııtı.7..a.rlesi ~Unil 
sanı 14 tc pıı:w.rlık.la s..'l.'iln alınncnk -
ur. Vermek ıstwcnlcrın 112 ll.rn 50 
kurusluk kail tcnıinaUrı.rı ile birID..1.c 
v..v.n.rük giln ve ı;mı.t.iııdc M.M. V. 2 
No. lı satın olma konıl531011wuı ı;clmc
lerı .. .NumwıC51 komısyorufa görtılc -
bilir. (l012GJ 6192 

Sarı sabunlu kösele 
alınacak 

M. M. VckJllellndcn ı 
Eksiltme gUnU talibi çıkmıyan 

SGS7G .kilo ean sabunlu köselenin 
açık ckslt.ıne ılc ycni<len ihalesı 
3/12/042 .Pc:l"§ı>mbe gtlııil saat :ıs tc 
yapılıacaktır. Muh.ınunen bedeli 

435613 lira olup ilk teminnt.ı 21174 
!ıra li3 kr. tur. Numune ve ııarı -
nıımcsi her gün komisyonda gorli
lebilır. İsteklilerin bellı gün ve ss
att e Ankaraıla M.M.V. 3 No satın 
nlma komisyonuna gclmelc·ri. 

(10201) 6372 

Usta aranıyor 
M. M. Vdk:ılc1.1ndcn: 
J\lıı.mak't.ıı.1..-t Jo"cn TnUıllaıt Okutuıı.'.I 

3 il1ı 4 lira ilcret.111 bir ~<.'<'i \'C b 
torrıneı u~' 100 llıra ücrt.--t.U blc J'\.-=ılm, 

00 ll.m üor....'11U bir 00kt"i1o nlmac.ıılltı.r. 

lstt"!kl crbı ~lfô!a'Q;lc bCTnlx"l' 

ı- lllddlnuın 1942 sah günü ııaat 14 tc 
knmutcnbl';ımıza mürn<~'l.l:ln rirn o.hı· 

nur. (l0353) 6373 

Yol yaptırılacak 
M. M. V. den: 

Cinsi: Kuyruğu ile bernber koyun 
eti. Mıktan 108000, .Muhaınmen be
dC'Ji 135000, llk '.l'c. 800, mülı\haznt: 
l-ı-943 ııy içinde. 

dc kon\isyoıuı venndl"rl. 
(10131) 6265 

Devlet Demiryollan 
Cinsi: Sığır ctJ, M ktnn: 525000, 

Muhammen bcdell 3G7500, tık Te.: 
18450. Çenber alınacak 

veya :keçi <>ti lvUkt.a.n: 525000, mu- D. D. Yollıın Umum Müdi.ırlilA'Un· 
h:ınımc>n bedeli: 472500, tık Tc.: cı...--n: 
226JO. <!Y.ll3) 6024 Muhıımmcn bcdt"'lll ısr..o ıırn olan 1n 

Tutya alınacak ton ambılıa.ı ccmtıcri s -12-042 s:ııı s:iln!l 
M. M. Vekl'iletinden : saat 15 de kııp;ı.h zart usul!-Qkı Ank..'t-
Jleher kılosurıa 76 kuruş tnhmln ra'<b. lôurc bmasında t•"l>lnrıan :Merkez 

edill'ıı ra ton kUlçe lı:ıliııclc tutyıı ı:ı uncu komlı;yonund:ı satın nlln.rıca.k -
2.12.uoı.2 çarşamha gilnu aa:ıt lli te tır. 
pasarlıkla ı;atın alv.ııı.cn.kur. Hepı.;ini iki gtmıck !stjyt"'lllcrtn (1400.23) 
vernıd!"e talip çıkmndııt: t._a!<tirdc par- 1 lık mu,-.ı.kkat ıcmımt llc k. mınun 
en l!arça dıı ılııık: cdıll'bılır. ş~- 1 uı.yln •t l!: " ılan \t; tckllflcıinl a.Y· 
ınesı her ıı;iln kom is) ondll görlılebılır. 14 e kn<!ar adı g~ ko-
İlk ve knt.i h-.sliın yeri Kırıkkal e pi- ın ıı: n ~ &-ın ı- l"•.un<1ır 

• 1 ... 1 .d. ' ı · mil:Yt'-' rı- • •mıc verTIW ~~.. ..,, • 
nnç ıauc ehancı;ı ır. 'ı ı·r ı \'C)" I rııenı· 1 ınrnk A~r • 
ll'ket dahillrı.- gİrmi~ l'Ctıelıi ııınlı ola- Sn r. ' !er p.ırıısı~ ' ıı~ıı-
cnktır. Kııtl teıninab 72011 liradır. h· '.M mc da! :-ıı ln<k t 
teklilerh mcgkOr g On W' sıı.1ttc l\J •llüm v ScVk Şcftiil" "' c-
1\1. Y. 2 No I• 8a'tm ıdma komi~\ n- m!n ~ı.ur (0Cl76J G"ıu2 
nımıı ı;dnıl'lrrl. (ııııı:ıa) 6109 Al"kol ve beyaz badana 

Kutu yaptırılacak işleri 
M. M \' den· O. 1). Yolları U.uıum Müdümij;'Wl 
18800 llm m u:luımmm bede 111 4MO a • 

<!et <!<'mir kutu ynptıntması 30 11 9-•" <1.."fl: • ı 
Kccit ve muh:unmcn lx'<kli 2460 ıra 

p;ıznı1.Cf'I ı;:ün<l saat 15 ıc J"l(lzarlıkln ,. ,_ 
olan Anl..ar.ı gar bin:ı.untn iç ...... smının 

ihale cdlle<'Ckt r Kat• tMntn.ıtı 2820 lira ııl.lkol ve bt')ill bad.ı.ıı;ı isi il ilk· 
dır Rcs1ın ve 8ıır1numl"S" MM\' 4 No lu kı\nun l!H:! t ırihın<' rastlı) ıın <'ııırııı 
t::;a, Al. Kn. vt'l'llir tstc-kl!Jcrln ıtıalc g0"1 ı:ı~lü sn.ııl lG da \ ııkar, islllS) onund ı 
"~ saııt nd<' 'M M. V 4 NoJu sııtın nlmıı İkinci isletme bır,n tnd ı t•>plnnacıık 
koınls>onun:ı ~c-:.m<'lcrt korııl&)on t rafınc.l uı 1.haksi yapılırı.ıık 

(98341 :;sı:ı.ı üı.crc ıu;tk ek ıltrııe)c ı:ıkıınlıuı tır. 

Yarı ma
0

kinesi alınacak ı~a.ı.ıı ~in nıuvııJdwıı lc.:ıninatı oıan 
M. l\f. Vclc!\lct!ncl('fl: 184.SO liralık vezne m:ıktıuzunu \Cy;l 

Aet'1e olamk nonnnl snr )'f•lu z; ıı.<l!'t banka mckıııplanylc k.muoun ıtırın etti• 
yazı ma.ktncsl 4-1~·942 eumıı c'llnil &'1- ğ:i ,csaiki } aınilcn muancn ı;ün ve Qllt• 

nt 11 el<' pnzıırtı1da ııntın alın:ıcnktır. tı- komisyonda hazır bUlunmalan l!u.un· 
Munmnır.n bed"M DG25 nrn olup kntl tc- dır. 
rntnııtı 144<1 tını yetmiş tır-; lrurıJ tur Sarı.name •C mukavele projesi komis-
tst..ıcıncrln h<>Jll mın ''" ıgattc- Anlcnrn ondan parasız vt.nlc<Cktir. (1018i) 
d:'I M. M. v. 3 No: ltı AA AL. k•>T!l!ı!- S62l4 

~·onunn ı: ... bn.-lı:-rl <101111 > Gl!l7 Vagon tarifesi 
Patates alınacak o. n Yollan umum MüdüıOO.I.-onıtm: 

M. M. \'cltlılcti ı .No ıı :,.ı. Al. Ko.'11 . V kt:ndc ) Wıınıl)'WI v. tıosalulmı· 
dan • )-.ırt \'lUroflkınl< n :ılının ıkta o n tı 

40 
·ton patntc paza.rllklfi 11atın hıın· t.'(kJl/nt ü<TCl.lcı1 l-1 19-13 t.D.r1h!m1<'11 lô 

c:rucıır. raz..-ı.rhlWı r.kbJtmc-ııl ı- ı..ı 1~12 1 ren sruıt başınn !ld <tınsnı11 vns:on.J:ır -
M.lı gün.il saat 14 ::ııı dil JtrımJtı,}'olld:a ya - ct:ı 12) \ dol't <t .g1.111 \ıı.ılOllln.rd:ı dn 

"~-'- --' h< ırüıı komı6 - (4) l~ C'kantmı lJT Oahn cok blJ •I 
ı•ıl:ıcıı:ktı r . ..,..., ..... ıu ,....... • . .,,..2 

Sığır eti .alınacak 
mrcclk AB. Sa. AL Kam.dan : 

eti sruıt 15 o kn<lar tekllt ve tcmlnat mc:k· 
Nl.Zl.ı>tck! blrllJc l.çbı GO ton sıtrır 

nhnacaktır. T,Lhmln bodcll z.:?SOO llm tc
ın'.ıuıtı 1710 liradır. ::!-12·1942 pazartesi 
günU s.'lat 14 t.c ka ııa.h :r~-ı.rrl'1 lhalcsl yn
pılu.caktır. lh:tkı s:ınt.lndcn bl:r saıı.t c•vvcl 
zar!br vcrlJmlş olncn:l<tır. Ş:ırtl\D.mcsl 

Blrcdk komisyonunda ııarosız okunur. 

Etimc.<oğut'ta g<is'ıcrllcc<'k mahaidc bir 
yol yaptırılması pazarlıkla iha.ll")'e ko · 
nulmuşıur. Keşif hcdcli 15(,60 lira (,() 
kuru, olup kati tC'min:ıu 2349 füıı 10 kw 
ruşıur. llı:ıleı;İ J. ı ı-942 s:ılı günii s:mı 
ıt tlc J\1 • .M. V. 4 .No. lu 5.ı. Al. Ko. dı 
)'llpılacakıır. Kesif ve ı:ırınamcsi 40 ku· 
ruı muk.'lhilindc komisyondan alınabilir. 
Mutcahhidinc bc<kli i •~akından kC' • 
'>ilmek ve bu İ<ıtl' 1.-u' • ' üzere 92 
:cnckc bcıvJnlc hir iç ve ir ~ k.-ımyoıı 
ı:ı.stii:i ciheti 'it~ ıi· e>c mal oloui;"U fiyıı r 
..ızeıindcn \l'ıil--4·ıir. hıeklilrrin hu işe 
benzer 10.000 liralık ~s;:ari bir inş;ı311 

:':f>IDI$ olm."' ~ı ve ih.ı.IC')·e cirdJilmck 
çın i t cl:ıircsi. iım ehliyet veçiJ.::ı...., 
ıılm la•ı ,,.,. hu VC'i ''· ladyle b<'nıht'r k:ııi 
tcmir.atlıı•1 le birlikte mu:ı}')"l'Jl ı::ün ve 
ıaaııc kor'i 'Onda bulnnmal:ırı. 

l 1 
"I ı-d"'-I h"!1n bcltl \U - lst(Ul)onl.ı."'l'.lan vı-rlilr. (1().11R) ,..,,., 

yond.n ııoru ' , .. r. ... ... ~ 
k ttc 2640 ıım kıı.U tcm}r, u~ırı;yıc 0 • .1.:. .... la!:il aW,dCcir.. 

(10328) 6401 

Cam alınacak 
M. J\L V. 2 No.b ::>a. AL Kom,dan : 

JSTANBUL 

Tahmin bedclt 17558 l1m ıo kuruş u
Lm muht.clif cbntta cam 2·12·1942 ça:
cıııınba gUnU &all.t 14 tc paz:ırltkl:ı sa tın 
n.ımaroktn'. KaU tcmınau 2('>33 lim T.? 
ının.ııı; olUll eartnrunc ve ov6ü!J :t&tıınbul 

usld Sa.llPıt.7~-ı.nruta 2 No. Jıı Sn. Al. Kom. 
da her ctın cörülcblltr. tı.l<!kUlcrln ball1 
ırUn ve sı;:ıattc ,komiı;;yona mUırncaat.ıan • 

(lOMS) 63W 

Sığır eti alınacak 
As. l'oıı. 350 s:ı. Al. Kom.dan : 

TOPKAl'l 
lllrHklcrlmlz tht!yn.{'ı lç!:n net ıııırt.ı 

25 or ton, Uç ıııırti cll'8cr ton olmak üze· 
re 200 Lem sıc:ır ct1 pa.uırlıkl:ı satın nh· 
n:ıcaktır. Ihalclcrl 4 i kk!lnun 1942 cu· 
m.n ı:Unü s:ınt l!i t.c yrıpı!ru:nktlr. rallp· 
ıcrtn tnY1n oıun:ın zııma11dtl. t.cmlruıllıı • 

111Yle kom:lııyonıı mtmıca.nuan. 
(10337) 

Sığır eti alınacak 
Kay&cı1 Aa. J\tnt. S:ı. Al. Kom dan : 

tuı•lnnnı makbuz muknbll!nde kornla)'o-
na vonnclcıi. 

{10007) 

Kuru ot alınacak 
Eskişehir AA Sn. Al. Ko. d:wı: 
Ordu hnyvnnau ihtiyacı ~tn 150 

<t.On t.cl ibalyo:lı 3'uru ot evsaf ve ıınrt
lıın datıllmde ı>ıızarlık1n satın alın:ı· 
caktır. Tel bayiine nll bc>her kılosun!I 
urhmln edllC'n fiyat 10 kuruş Jfi.70 
sıı.nlimdir. Pa:ı.arlığı 4-12-942 cuııın 
1.-Uııll sn:ıt 10 da ESkÜJchlr l.v . .ı\ıııır
llıtı satın nlma komisyonund<ı yapıla
c:ıkt.u'. Evsnf ve ::ırtlan h<'r rlln me
sni Z."\mımlarmdn g6rUIUr. 1'allplcrln 
muayyen gQn ve 63.ltttu tcnunnt mak
buı:lmfrle hirlikt<> sözü gC(ICll komis-
yona mil r:ıcnnıtlart. (10342) fı387 

Kuru ot alınacak 
Eskişehir AA Sn. Af. Ko. druı: 
Ordu hu.yvıınntı ihtı.> ncı cın :ıoo 

ı.on tel illlJ~·alı kuru ot m-ısaf vu &nrt.
Ja.rı dahlluıdc pazıırhkla sutın nlına
ca.klır. Tel bıı.yilnc ait b<Yıcr kilosuna 
ta:hmln edilen fiyat 10 kuruş 36,70 
sruıtlmdır. Pazarlığı 4-12-91..2 cuma 
gilnu sa.at 15 Le Esld:;chtr Lv. Anılr-
11.ği ısa.tın alm::ı. komisyonunda yapıla
caktır. Evsaf ve §arUan hor gU.n mc
S:ıi uı.mnnlnnnda görUlllr. 100 tondan 
uşa ·ı olmnma.k şarUylc lsllyeııl<'re 
ımı~nr hnlı.nde verı.lcıblllr. 'l'nlıplc -
rin muayyen ı;ün ve santte teminat 
makbuzlnrlylc birlikte sozU cc~en 
komisyona milracaıtt:lıın. (10343) 

6386 

Kuru ot alınacak 
~klııichlr AS. Sı\ , AL. Kom. dıın: 
i\Bkcrt ihtiyaç ıcın 150 t.on tel bnlYıı· 

lı !•uru ot paznrl.ıilda satın alırnıcakUr. 

Tcl, b;:ı.ytJnc rut beher kUosWla t.-ıhmln 

cdllcn !bat 10 kunıs 36.70 lklntlmdtr. 

(JO!Ol) 62f.2 

Kayıplık kararı 
M, M. V. den: 
As. Pcma 735 K. ili. Th. 12. :Hl. er • 

!erinden Hcylıaniyc'nin Altıs;ıçaklı Mi • 
uardi kÖ),ındcn Mnhll'ut o&lu Necip Tıı~· 
kıran'ın 27-3-942 tarihinde (20) gün 
müddetle köyüne izinli gondcrildi&i sıra· 
da Suri)c°}c ka{uğı ı;crck "-aka raporu, 
ı;crcksc Halep komoloslu~nun tahkikaıı 
ncıiccsinJc ıınlaşıld ı.iiından As. Mh. U. 
K. nu.o ııı ve 215 nuı<ldclcri nıucihiııçc 
kayıp sa)ılanık m~cninin bildifilmc i, 
veya avdet ctnlCSİ için keyfi)eıin gaz.ete 
ile illnına karar verildi. 
A. Ad. Hakim 
Cl.'nlil Aytaç 

Amiri Adli 
As. Posta 730 K. V. 
Tuğgc. Salih Jlrku) 

(10103) 614~ 

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

Uehcr wııuna S lira SO k~ fi)at 
ıalııIUD edilen 5000 lölliuk nakil. t;ı,lınıil 
"~ t:ıhlı>c işi 3. 12. 94ı J'.>Cf}<.'111bc gunıi 
~:ıat 11 de kaı•alı z.ırfb ı.-killtmC) c ko • 
nulmu~tur. llu qJ )'apnı:ık ~ti> enlerin 
2o6ı linı 50 kuruşluk ilk teminatları ile 
birlikte k:ınuııwı ıarifaıı dahilinde ha. • 
z.ırlıyaca.kları teklif mcıkıuplannı eksilt· 
nıc gü.rnı saat 10 a kadar M. ,\1. V. 2 No. 
lu saıın alıııa koııııs)oıııııııı vcnnclt•ri, 
Sarm:ınıesi her !,"UO komısyunda ı;iinilc-
bilir. (98:Z7) 6005 

Boş teneke satılacak 
M. M . \'ekAl.cUndcn : 

misyQnO. ı:clmclcrt. tlOMl) ~ u. u. l o•J.ı.rı vıııwu .. ~ uuurluı;un- 'ı 
Kereste alınacak urn • • .uı • o.uııcl.lc oıw:ı (.;..'ılıcCA - bu- ; 

M. l\t. V. den: L.-'nlll 202 ,. ... .n." ,..,r,t ... • .u~t:n. <.IQ;JMllll<k 
22308 lira muhamırum .,...,, - - ı Dm3 Q}nn :.x; ıılC'm cıra ı çmn u C• ••• il\ IJ. uc 1 -.ı.ı ı.ıaı ... 111 \..U-• 

~3; 800ool 2•12.9'12 pıızartcsl gClnu sa- , ııu hiti u guı:c. litıı .ın '>c) a CI\ a. 
;. ~de pıızarlık 11 ihale C'diJCCl'kt r L UÜ.i.&l V\."'1' .. rl.ldll 1lıt.11M l"C \Al')allt 
Kati tcmln..'l'U 3334 lira 2ü kunıs.ı..p ucıtU tıuJ .... "-d k.ı.Oll\ ıueı;nJıa cıdıde 
$1U'tnnmcsi s;ıtın nlma komi ;;onun- 1 ı.ıı.ıoııu u.:ı.crıcıc .twııdon lıalınd ... depo 
d:ın her gün verilir. lstck'll1er1n lhw e.uuu"'-'1 ı~ı k •l l\lı ı.ar{ uı;uli) le fk ılt-
ı;Ün ve sacı.tlnd M. M. \'. 4. No. lu f' uıq, ı.uı:u11u'1luı. 
Al. Ko. gelmclerl. 00293) 6371 I l llu ıtuı muh ıınmcn hodeh bc-

Kalas alınacak bu muı" uıık.wı ıçuı ı.oo .ıı.uru tur. 
1 ıı hkıiıltııı~ 14.12.11~:: J•a~ ırtt ı 

M. M. V. dcı~ 1, "OOOO lirıı C\l I una ı;.na.t 16 <.l.ı nkara'dıı. )). D. 'ı ol 
.Muh.,amı0nro v;~·a' kn'"" l<alru;• 1Jaıt•61 ııcr&ez 1 incı komlJ;jonu 1ca 

700 ?>b. l');CJl ~., • ,,_, ~ • -·· • 
Ankara mc-rkoz olmak üzer<> 7GO !lolo- ,-.ıpııal·~tıı. . . . 

dnhlltndekl ısL-.-o;yoniıırdn va- 3 - lsh klılcr bu ıŞc aıt şıırtnnme 
mot: toslim ıopt11n veya ı>nrt c-re ves ıır cHakı D. D. )."c_>I D ıircsı lıı
~un~rek 3-12-942 pcrşcml:>e ün k11\ic!O Hu.rosundıın pnrııım: al bılir
saaı. l6 dn p:ıznrlıkla hıtle cd Jec~k- 1 Jrr. 
tir Vcrll<.-ce"k n•ilrtnrn öre hed ' n- 4 Bu i ginııek istİyl'nkrin lROO 
de~ "',, 15 kati tomlmıt nlınncnlktır. , lıralık muvakkat tc-uıln ıl ıle bu 1 i > ı
Snrtnamrsi 250 k\lrUS tx>de' muket'Jllı Jı dıilrnlderinc dıir. lıel •·krıni h ıvi 
nıskerl fıd>rlkalnı:'fiım verilir. lstekll- kı.ıpalı znrflarını ılıale ı;wıu s:ıat ı 'i c 
Jeııtn ihale cün ve S<J;!ltmck- M M. V. k ıd:ır koınb") onn te•'(Iİ etmelerı 111.-
4 No. lu Sa. Al. Ko. gl'lmek>rl. zımdır (ll'r.'80) G.'-161 

. (10,276) 6368 ---·------------

Me§C kömürü almacak Devlet Hava Yolları 
M. M. V. don.: 
Boher kılosuna 16 kurul} 1'lyat talı- B b . t k . t 

rniıı t.>dılcn ıoo ton ıtl("ŞC ı.ömUrü 7- oş enzın ene esı sa ışı 
12

_9-12 ımzartest gunu sant. ~:; t~ pn· O.. vlct !lava Yolliın Umum MUdtır-
7.urlıldn sııtın alınacakUr. l rımıımmn l;.ıl':Undcll: 
talıp cıknıadı~ takdirde böllınerek 1 - 3000 1~ 4200 nd<'l hos tı<-nzln tc
de ihale c.'<IUebllır. Şnrtıınmcsl her n~e 1000 ıuı 2100 aık-t sandık 11.(ık 
ı;iln komisyonda görillcbil r. Kntt te- n.rt.ınruı sun.-.ıtylc ııntılılın cıknrılmıetır. 
minatı 1400 lira.dır. Mt:"-;kQr un ve 1 2 M\l'tıammcn hc..:lcll tayyare mcy· 
saatte vcrıııdk Jstıyenlcr15ın M. M. VI • dımındn tesl1m lt.'J!Ckclcrtn 100 ve a:ın-
2 No 1ı satın alma kom vonuna ıre -

1 
• ' (10223) 6369 dı'klıınn 10 kUT'Ull oluP muvakktıt temi-

me crt. ·r bo n.'ltı 331 nra<tır. 

Kapalı zartla cksUtmC?Yc konuk"\n so 
ton sılıır etlnc tatlp cıknıo.•lııl'ından bir 
n.Y içinde pruınrlıkln alımıcııktır. Mcc • 
muunun tutan 48000 llrodır Evs:ıl ve 
ı;craltt her ı:O n komleyon<l.'t ı:öı1ilobıUr. 

lstclill!crln komisyona m-\lrocaıı.tıan • 
(103J2) G3S 1 l'nzırlıfıı 3·12-942 ııcıııunhc ııunu aııııt J\1eV'k:t hıuıt.ancslnde mcvl"\11. 25ll nıtct 

ı" tc l::skişelılr LV. Amtrllfıl SA. AL. looş mı.htclU crz:ık tenekesi 30. 11. !H2 
Çekirdeksiz ÜzÜm alınacak Kıım . da ynpıl::ıcıtkıt.ır. Evsaf ve oıırtJarı vnuıı'tcsl ırünO snnt 10 <lıı ıırt.Unnıı He 

Muhtelı renk ya s Artımto. 7. 12. W2 ıı=nrtcs:ı ııil 

:M. M. 
Kilo 

760 
200 
200 

alınacak nü s:uıt 11 de Devlet H.wn Yol ı:ırı 
V ~·kuleluıdt::n ı umwn mUctürlıU{;U blna.sınd.:ı l'.::ıı>ılac.ak· 

Cınsi tır. 
lzınlr Lv. :untrlll':I sa. At. Kom.d;ın • hcrırUn mesai zıımruılnnnda ı:ôrillıür. Uc s:ı.Ulacııkur. Bunlnn nlnı:ı:k 1ııtl.Ycn· 

cı.nsı: cc1<1.dcks'.:z klm.ı üzüm, J\tlklnn . tı;tel<Ulcrln belli ı.-un \<! snn.ttc t<'lllln:ıt kıin tcnokclcrt nuı.tuıJ.Undc ı;:öı'l'.n.'k tt'.'t< 
Siyah boya 4 - 1stclt1Ucırln )ci<nnda :vnzılı ıı:On 

250 • FIYn11: 80 ku..'"UŞ. m:ı.ltbuzlaıiyle blrllıkto müracaatl:ın 11! t.'()cccklcrl ttı:YaU ır.ı göre hcsa.P <.-de-
Ycşıl boya ve s.ı.'ltW temtnntlarb'1<! btrllkW kom!s 
Kırnuzı bola. 
uaıu boya lOOO Cins "e mlktan yuıuınoo. yazılı tıttync (lcrı98) 637!5 coklcrt kaU tcnılıMı.U~ı 1lc birlikte nr-

pnzarlıkln s:ıtın nlıoocnktır, rnzarlık ve tınnn ı:Unündc M. lıL V. 2 No. ıu satın 
Uınkısl 80·.U-194.2 pnzarlL'61 ı:UnU ı;a.ıl Çivi alınacak almıı .koınlsoynuna ı:clmclcr1. 2150 
14 w ~ndn yapılflcnktır Katı t.<•· To;>h:ınc M. 111. v. 2. No. lu SA. AL. (10124) 6104 BeJıer kilosuna 425 kurtL!; tahmin 
mtna.tı lhııkı bcdclllltn YÜ2ıkı ı., i;<Ur. l· K: m . dn'(I: S ,. l . l • edilen ) ukıırıda mıktur ve ~ n:;kri 
h.ıl«!Cll oncc nJınır. Vnsır w snrt.Jar her Tahmin lx.'()cll SlW..'\ Jtm Jl kını.ış o- por a etl Ve ma ZCffiCSl yaz.ılı ccman 2150 kılo hoya tı.12.942 
ırün komlBYQildn. ıı:oruıooutr. lstck!Uertn ıa.n muhtc-ttt ctıntta 63375 ıcı u cM sa- alınacak Çarşamba E,-UnU saat 15 de pauırh~-
munyycn ıı;tin ve ıı:ıııttc tcmlııatııır1Y1e tın al.ın:ıcnktır. Pazarlıkla <fcsllt.ıncsl ?.1.1\t.V den: la salın alınacaktır. Tam.ımıııa talıp 
ve ttır:cr vt$ll<Qlnrtyle komtcy,ma milnı· :ıo-ll·M2 pazart.cs1 ırtınU s:ınt ı:ı •IC Kom. llll.l'P Okulu lhUyncı tçln muhtelit 3!5 çıkmadığı t.aktiııde bo!Uaerek ıhale 
c:ıat!an (10340) 13289 cb >UPllnroktır. Muvnkkat tcmlıuı.tı 5332 kıılcm ı;ııor ııı.cı.ıcrı ııe ınaJzcnıQl1 2. 12. edilec<·ktir. Şartnamc:Bi her giın ko

llnı G6 klıMJ3 olup $\Tlmım• ı hcrgUn 0-12 @nO sa..'l.t ın tc kap:ı.lı zart Wiulü misyonda görülebilir. Kati teminatı 
Odun alınacak in 1370 lirn G3 kuru"iur. 1'nliplerin 

komlf;yond:ı gorülcbll1r veya 409 kuros eks.llllnc 1lc lhn cdilceekUJ'. ııeıısın .. 
ı.r. M. V. !stnnbUl 1 NoJı Sn. Al. Kom. 1 11 "''"" ,._ -•nn 1ll< t.ı..'- mezkur giln ve saatte l'>l.M.V. 2 

mWtD.bntııdc ıııınır. stcldUcrtn belli gün mutııımmcn t>cdc lvlkv um..,._. No. lı Sn. Al. koın:..vonuna gelmc-
dnn : ve .sa:ıttc komt.syoıın gclnıclcrl. (10..103) ıntnnu 1244 llra 25 Kr. t.ur. Şıı.rtn...'UllCSl ·-,, 

ı;oo ton odun nlınncakur. Paznrhklıı ,. k •-· • ·· leri. G37G 1lC mnlzcmc cvsııfı her ı:: .. n oın,.,.;orı.... (10224) 6370 
ekslll.mt.'li.I 30.11.1042 l>aZartcsı ııtı.rııl s:ı- ı:Jrülcbllir. nu mal:7.cmelcr n,yrı ayn ta-
nı .u;.so dil Snlıpazarınd:ı komisyonda yoğurt, süt, koyun eti l!ı>lcrc de lho.lc olwuıbWr. lstckUlcrtıı Erzak alınacak 
>71.Pılnc:ıktır. ŞaMruuncsı krımlsyond::ı ı:ô· ve tavuk alınacak bclll ı:Un ve mllaY)'C«I saaı.too en ıı.z ııtr M . M. v. ı No. Sa. Al Ko. dan: 
roıur lat•ıklUcrtn bt.>lll vakltw 8375 llnı Birecik As. Sn. Al. Kom.druı : scuıt önceye ıaıdo.r tekli! mcktuplannı 1 - A§ağıda yazılı :l!ışe ma<lde-
kntl tcm.natkırt)1e komls,ı;onu gelme • Blrreik ı:arnlzonund:ı.k1 rovtrtn lhU - makbuz l<aıııılıl':ı .Ankıım'da M.111.V. ::ı !eri pazarlık! ı satın alınacaktır. 
lcrl. (l0339> 6300 )'llcı I~ 9500 kH<I yo{l'Urt 3000 k1lo &üt .No. s:ıı.ın aJmn ko~ıınn vcmıclcrt. 2 - Pazarlığı 28• 11• 

942 
cwnar-

Erzak nakliyatı 
Afi. !'cıs.. al51 Sa. Al. l<:oın.<lnn 

ANKARA 
Anknm'd:ın Ayaş'a 40 ton C'rutk nak· 

lctUrtle<.'Ckttr. P'1Z:l.l'lıc:t l · l.2.1912 ııilnU 
saat 15 le Sıınklşk"\'d:ıkl sntın nlma ko
mtsY\.lnundn yapılacnı.-ur. Evs:ı.r ve &Qrt
l::iJ'lnt ı,'(ırmck lsLb'mlcr her sıün ~ sa -
atı.erinde ve lı tcldlk"l'ln de belli gün ve 
s::ı."lttc sözU 11:(.'CClJ komtayoruı ı:cımcıcrı. 

(1031~) 6384 

Saman alınacak 
Eskişcllir Lv. Amlrllfü Sa. Af, Ko. 

dan: 

Slşll As. Pos. 920 Sa.. At Ko. dan: 

1, si gUnU saat 10 <la yapılacaklır. 
8000 ldlo 1-oyun ct1 ve 2SOO ıı.dct tavuk (9008) 002G isteklilerin Jllezkur saatte levtı.zım 
nıııuıe:ı.kUT. ı-k'P51 ıcin truımin o:mCfl Ko"'sele alınacak amirliği biııasındaki komisyona mu 
bedel 10020 11rn ve IIk ternın::ı.t 765 ıtnı .. 

M • ...... Vc'·"let.inclen •• racaatları. dtr. 21-12-1942 pıı.zıı.rt<'S1 cünıü ıı:ı:ı.t 15 tc ,... ....,. C'nst 
kn.ıxı1ı uı.rrın lhnlcsi yapıL•caktır. Ş."\rt - Beher 1;'ilosuııa 6!'iO ~ f~ynl Tav~~ns~ıi Limo~ 
nam<'SI komıı.ron<tıı gorlll~Uk. ı~ı tlalunin el ehlen lS.000 kllo saglir! t1 unt Hıncli eti Portakal 
7. rı: ..... u köse e 4.-12-lOtı cuma n saa 1 Mandalına 
::ır nnn us ...... .,n.c uygun ob.roık \hale sa· ıs tc pnzarlıkla satın alınııcaktır. Koyun et 
ntlndc'lı bir ı;:ıat <:vvcı k0011s)'oıı:ı ını • Muhrunmeıı bedeli 97.500 lira olurı Sığır eti Ayvıı. 
llJn.i ıııırt.t.ır. (10329) <i400 kdt.i teminatı 12.850 liraclır. Şartn:ı.- Blılık !~'::ı~t 

Er kundurası alınacak mcsı her gUn komisyonda göriilebi - Yumurta Kurıı Uz.llm 
lir İsteklilerin belli gUn ve saatte Bulama li '-ft"aıı J{uru lııclr 
Ankara'da M.M.V. 8. No. Satın Al- Pekmez '°"' 

h 1 VSı İspanak 
ma komisyonuna gcJmelcrL c· vn 

(10018) 6079 Taban Pııtısa 
üzüm pekmezi Lahana 

Sığır eti alınacak Sı:ı:.mn bııl Kamebııh ır 
M. M. V. 1. No. lu sa. Al. Ko. dan: Kırmız.ı biber Sanmııak 
1 - Okul ve hnstnnelcrhı üc aylık Kaşar peyniri Yer elması 

lhtiync ılı:In 50 ton sıl!"ır eti knpıılı Be)az peynir Havuç 
zarf usuıu ile .iha'csl 9-12-942 gilııil Domates ~çası Kereviz 

yanda tuızır bultınmnlan Ulın olunur. 
10100) G225 

ADLiYE VEKALETi 

Erzak alınacak 
Aillı)c Veklilcii \nkıırn Cv<'uk ls

lrılı h\i Mtıdll~lilı.;ılndcn: 
\;ocıık İell\h Evinin Ma~ ıs l!H3 

gayesine kııdar ermC'k crm.k ve ko
mıır n:ıklbc ilıtly:ıcı 2 l90 S:I) ılı k ı
ııuııuıı 4ti eı ııı ıdılesirun (il) fııa u.ı 
na tev!ikıın pazarlıkla ıı ıtın alıııa
cacınılan 10.12.042 gllnU saat 9.30 
ıla Ço('Uk isi ılı gvi Mudürluğlı salın
nlııın koınh-yO'JUM 2-1-UO sayılı kanun 
rımcilıinee l&zııııgclcn \"esnik •<! tı ıııi
ııat makbuzları> le mlırııcn:ıtlıırı fnı.la 
la. ız;ıhııt ve ıTtnanıcyi görmek is
tiyenlerin tıf"r gıin saat 8 den 18 ze 
kn<lar m<',ktlr mllessese mOılürlUğu
nc mUr.acaatları 114n olunur. 

(10327) 636~ 

BUGÜN 

Ulus sinemasında 
Üç hafta Beyoğlu smemalanııda 

bııılcrcc halkın görup 
ıılkı lndığı 

TUrkÇ<' 

Demir Taç 
Benhilrlere b:ı.ş cğcliren bir 

nz.ıımet- Tarihlere §an veren 
bir lh1İgam4 .. Se)Tedenlere 

heyecaıı dağıtan bUyUk film ... 

BC'r n<'v! mllhendi 'k ve Na
rın lnşaatJ ırolı;ılnsyonu, ı eza 
teme), oodnım, tamca. bıınyo 
çatı, C<'a>he v~ duvar rutubet
lcrl tccrıdı 

lz.'.ıhat ~n: Ankara - \'eni 
şehir M ktcp sokn " 5 No ı 
Hamid Mengc'ye mllrncruıt 
<'lilmcsl - Tel: 6372. 291 

Askerlik işleri 

Ç~n 
An1aıra Askerlik Şubeıjl 

'oc<vk.--t Dmı.ln o kınnda 

ml)cn ;ı.~k d 

Ynlını'm acele 10200 
H.''YIL buhmduf:U )eMrt 

9C ıtlz:mw mOnı u n o 
(10269) 

Satılık karyola 
Fransız mamulitından iki 

tnrafında lamba ) CTI ri ve ela
jcrlerı bulunan iki kı "!ık b"r 
knıJ ola aomyesiylc bırlikte sa
tılılmr. 

tu gUnlerinıle D-18 arasındB 
1307 telefon numarasına mU -
r~aat. 179 

SIHHAT ve 1ÇT1MAI M.V. 

Erzak alınacak 
Ankar~ DoJtum v~ Çocuk Baka • 

mevi Ba§tabıp iğinden : 
Ankara Doğum ve C<><'Alk Bakı~ 

evinin 1943 sonun:ı knd r erz , et. 
sebze ihtiyacı Heyet. Vekllt<c • 
alınan kararn mlıste ıfden pazarlık 
suretıyle mUbayna edllec ktlr Tal p 
olanlnrın mılracaatl rı ilfııı oluıım. 

(1018&1 6214 

Kirahk çiftlik 
Kırjchir vllAyeti tlııhlUnde 

İstnnbulhınıın Merdaıı Alı Çift· 
lıği kiraya verilecek veva sa
tılacaktır. Fazln m !fi t is -
tlyenlcrln Yenlşehır. K ranfıl 
sokak, Karantıl ap:ırtmnnı H 
numaraya mllr~tlnrı rica o. 
lunur 174 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
Türk Hava Kurumu 

Marangozların 
dikkat nazarına 

T. H Ankara Bru.aıı:nzı T. A Şlııiat -

Uııdcrı ; 
1) Namwıc ve 

ıan olunur. 

Deri sa ısı 
..:> 

TUrk H ıva Kurumu A.nk.ara Şu.ı 
besinden : 

Anlt.ıra şc;hır ve ko;ı;lerınden ,. 
bemızce top anarak tc hın oluna • 
cak kurban <i<'rıleri O. llklmnwı 942 
çarşamha t;Uııu saat lt, O da Aa • 
.knrn'da Hava Kurumu bı ıaaınd a
çık arttırma ıle satıl:ıc:ık ır. Şart. • 
nameler ~ubcmlzdeıı par ız olar 
vcrılir ve Türk Hava Kunı 111 ta. 
tnnbul şube inde de örllleb 1 r. 
Şrhir d var dtrilerinın mu ea 
bedeli (9500) lıra muvakk t te ı • 
n::ıtı (712) !ıra 50 kuru koy 
clerilerınııı rnuhanunen be e ı ( 
!ıra muvakkat temınah ( 75) 
şctıir "e köy s ğır el, rıleriı rı mu
hammen bedeli (1200 ı !ıra muvak. 
kat ıeınırıatı (90) lır ılır. Tal !e
rin ilııı.c glıntı muvakkat t m'na !a-
rı ile bırliktc ııuocmız JTtl.iracaat. 
lan. 29~5 

Gümrük ve İnhisarlar V. 

Asansör tamiratı 
Gümrük \e fnlıi~rlar Vcklleıindeo: 
l - VckAlct hın.ısı m kam kısmı 

asansoru paı~rlıkl.ı tamir cııırılocektir • 
2 - Muh.uıuııen !K-d li 5M lira olup 

mU\akkPt t~minatı 40 Jını 5 kuruştur 
3 - Paznrlık 30·11·91Z r:ız:arıesi Jıii

nıi saat ıs ıc Vckdlct l.c-.-az m Müdür • 
l:iij;i.in<le kurulu atın Alnı.ı KomlS)'O • 
nunda y;ı.pılarnktır. 

4 - nwı:ı aiı ~artnamc her güa Le • 
v:ızım Mi.idurlü unde coru!thilk. 

S - K.ınunt \'lhlflan h.ıiz talipleriıııı 
muvaJd.:aı tcmın.ıılarını Ve .t!lt vczneu
nc }iltıramk belli &ı.ın ~c ~ıc komis • 
)'Onda haz.ır bulwını:ıi.ın. 

(10289) 6~ 

Gümrük Muhafaza 

Memur alİnacak 
Gumrılk tııhafau (, neJ Ko~ 

tanlı ııı.da·1 : 
M ırdin 'e Ntıı;aylıin Guıııriik Mıu.. 

hııf ır. ı tıı.bıırları ~.ıtınalıı a K ı 
nu ~ı Q uılıkl rı tçı tır. 1 lro ı 

im ıdır. bıul olar k ucrt li J o 
lır. 
Ynş hncldıııi do~dunnamı em 

6ubtıy v<' askc rı ınc 111ırl ır 1 rı fu 

Ordu hnyvnnatı Eltlyacı için GOO 
ton tel balyalı sap samanı pnzarlıkla 
satın alınncmrur. T"l bayi3ne alt be
her kilosuna tahmin e<lllcn fiyat 6 
kuruş 3G.70 Sn. dir. Pnzru:lığı 3-12· 
942 pe~l'll'lbe ~ünil snnt 10. Esklşc
h r Lv. Amlrlll':I Sn. Al. Ko. da ya1ıı
lacaktır. 100 tondan nşağt olmamak 
Qzcre isti.yenlere parı;alar halinde vc-
1'11ebillr. Ev af ve şıu Uan her g{Jn 
mC'S8.1 znmanlannda sözü CC\CCn ko
misYondn görülfir. İste-killerin muay
yc.n giln ve smrttc sözil J?('Ç('lt kom 
>-:Ona mUraıca.atlan. <10302). 6371 

Kapalı zarf usulü ile 5000 ctlt er 
kundurası satın ıılmacnktır. MC'VCUt 
ntinıuncslne göre veya istc!klllerdn ge
tb'cccklcri nUmunc evsaf ve t.c'Jdif 
edecekleri fiyatlar llzcrJndcn alınabi
lir. Numune cvs::ı.f hususi şartlar ko
misyonda ı.-örülcblllr. 5000 clft er 
kundurası toptan bir istcltllye ihale 
ccfüebllcceğl gibi verecekleri m ktar 
Uzcrlndcn muhtc>llf lstcklllcrc do vc
rılcıbHlr. Muvn'kıknt teminatı 4500 11-
rndır. İhalcsl 16-12-942 carıı:unlıa ı;ü
nU s:ııııt. 15 te yapılacağınd:ın istekli
lerin ı1ın1C' snntlııdm bir snat ovvcl 
tckllf mc-kluplnn ve tcmln:rtlnriylo 
llaI'btyl'Clc Ycdc-k Subay Okulundn'kl 
nskC'ri posta 020 Sa Al. Ko. na mü· 

sa.at 15 tc Anlcıını Lv. Amirlll:'l blna- Sabun Maydanoz 
suıda ynpılrıcıı.'kt.ır. Çay Nane 

2 - Muhammen bcd<'l! 35000 Ura Çamaşır soılası Patates 
Ayrıca: "' sivillcrdrn ıs<· .J6G6 ~a> ılı k 

A 
. Ç l kl gorc tr.slılt edil ç k ıh r~ 1 

racaaUan. <103~ 6380 

cem1 ay a ar ıır. 
istekli rlıı açık k °' 

Seaııshır ı j )ae:ı.kları nhl'us ı u e 
111.30 - 16 30 - 18 30 ve 21 ele ti' lı ıırne leı e '\ 

:rcletaa: f29& ..,1 l\lııhataa c mel J\, 
llllCllAt.~ 

olup ilk tcntiruııtı 2625 liradır. Silt Kuru soğan 
3 - $nrtna~ h~ ~Un kom!s- Yoğurt 6374 

yonda glkmnr. l Selize alınacak 
4 - 1sl.c.-klllt>rln bc-TII gtln ve sa:ı.t- • 

ten btr srutt evvel teklıf m"ktup1nırı· M. M. V. 1.. ~o. lı Sn. Al. Kn ifan. 
nın mn.'k'huz muikabıllııde .komisyona ı - An'knra üv. Am rll~ı ılıt yacı 
veruwJert. (lQ~ ~ o1Nl 111aPSa DMitftıl ~ ~ ' 



ANKARA PALAS 
p VİYON 

281111942 den itibaren 

Türkhe'de ilk det ı:orülccek )edi arti•ttcn mürekkep 

z NGİN VARYETE 
}lcr cumartC'•t ~aaı 17 de.ı 19 n kndar buttin artistlerin iştiraki. ıc 

DA SLIÇAY 
ı - Pa\i)On her ı::un uaı ı• .~o dan itibaren açıkıır. 
2 - Rezene cdılnıı• ma,alar saat 21 c kadar iu;al cdilmez•e başka 

Jarın ı \ crılır. 
3 - Pro nını saaı 21,IS tc bAşlar. 

:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

- -; Çay ve kahve fiyatları § ---- Belediye Reisliğinden: -
-------: nirioci ve ikinci sınıf kah-c~hanelcrdc şckcniz çay \C kah,cnin fi)atı : = (IO), uçuııc.ı sınıf k.ıh,chanclcrdc ( 7 ,5) kumşıur llu fi)ııtla 5ckcrli i('mck 

: İ5tı)cnlcnn şckcrlcrını beraber guıurmclerı llzımdır. (10i17) 6332 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııı;:' 

Taksi şofö lerinin 
nazarı 

Jlclcdi,e Rei<li,i;indcn: 

dikkatine 
ı - Çalış;ınık vıızİ)cıtc olmıran VC)'ll benzini huhınmt)'llll tak ilcr h<;k. 

leme m:ıh:ıllcrindc ve rnddl'lcrdc durmt)'aC kıır. 
2 - llddcmc mah:ıllinde ''il.: cıddelerdc dur:ın cak iler müsteri almı}ıt 

mecburdur. __ 
3 - B:ızı snförlerin müşterilerden fazla ücret ı ılcbeııikleri ,11ki şika· 

}etlerden iıs;rl'tlilnıişıır. 
Sikn)eıi ol:ınların f:mniret <f üncü şubeye \C)a Ilclediyc Müfcııi~liğinc 

mürınıJtları rka olunur. (10281) <ı;os 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, 

~ Atölye usta başısı alınacak : 
- Dü\'ük t mir t atcıl)elcri ohın Anadolu'da bir mÜN~ ııtvl)e u taba : 
_ $ısı ııraı:nakra~ı~. A,a~ıdaki ş;ınl.ır! hJİz olanlıırın tah,il ,e i, eHnk H~)d= 
: suretlcrı) le bırhkte Ankara Posta Kutusu 414 adrc.ınc )nzı ile murac aıları: 
: 1 - Turk olm k, 
: 2 - Muhcndıs H')a sanat mekıebi mezunu olmak. 
: 3 - Buruk aıol)clerde ust.aba ılık )ııpmış olmak, 
: <f - Ya~ 40 dan fa:da olmamak 'e askcrHklc a•lkası bulunmamak : 
- S - T:u1' '1hh.ıtli bulunduğunu ve bü nühal sahibi olduj;unu vc~atklt= = te'\-~ilc cdclnlmck, -= 6 - Bilhassa ıoma, freze i~lcrinde derin \Ukuf ,.c pnuik rccrühc~i olmak: 

7 - M?ran~oı İşleri, pik \C .arı doküm, teneke \C ac işleri} le ka)'= 
nak~lıkta, ıslcrın umumi takip ve id.ırcsini nıünı'-:iin kı lacak dcrercdc: 
umumi mall'ınıaıı olmak. Almanca \C).ı İngilizce okuduı;uııu ıınlı}ac ık Je.: 
recede ol:ııılar rercilı edilir. : 

_ l lveri,.li olanlar L; ıbiliyctine göre 250 (iki yüz elli lir:ı) )ıt kııdar 11} lık= 
: ucret nlahılccck, ha)ııt pahalılığı zammından İ<ıifadc edecek ,e iş kanunu : 
_ n:ı ~orc )'Dpacağı fvJa mesaiden ayrıca uucr alahilccck; ;659 s:ırılı kllnun. : 
: tabı olmı)aaıkıır. A}naı çalışına, 1i)nkat ve ga}rclİoc ı;ure takdir cdilmcı.: 

uzcre senede iki ma:ı ;ı kadar ikrami)e de \crİlcbikccktir. Mün Ne tara : 
fından muna İp mesken remin cdılir. 29f7 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 

Vilayetler 

Yol yaptırılacak 
F.skişchlr Nafıa Mudürluğundcn : 
1 - J ksiltnıC'}c konan ış: 1 skişclıır 

• Af}on hududu )olunun 64 220 - 79 
t- 920 inci kılonıccrelcri arası ıopnık 

it'!;\ İH"lt 'e şosa ı inµaıı olup keşif bt'<lc-
li (292671.40) lir:ı olup hususı şartna • 
me muobince ra> ıçıe hu~ulc gelen >üt.: • 
sclmcler muıcahhıde a) rı<.a ıxlcnnıekte . 
dir. 

2 - Bu i~c ait şar-tn:ımekt 'c cvruk 
ıuıılarılır: 

A) fksilıme şartnamesi, 
B) Muka,ele proıesi, 
C.) Da> ındırlık işleri genci ş:ıruıa • 

nlC'.ıİ, 

1 D> Tesvi)ci ıürnbi)e şo a \C koprü . 
ler fenni şartııanıe .. mılli şe>!>nlar umumi 
i tiksar şartnamesi, 

F.) Hu usi şartname, 
f) Keşif ceı,eli, fı);ıı bordrosu met· 

raj. • 

G) Ocak grafikleri olup hu <artna • 
me ve C\r:ık bedelsiz olarak Nafıa Mu . 
durluğundc gorulcbilir. 

3 - Eksiltme 16-12-942 tarihine mü· 
s.<\dif çar~.ırnha günü saat ( ı 5) ıe Nafıa 
t'.fiıdurlüğündc topl;ınan komh)nnda > a· 
rıılacakıır. 

<f - 1 ksilııııe kapalı zarf usııii) le yn· 
pılacnlmr 

'i - EksiltmC)e ~ircbilmek için is • 
teklilcrin, 

a) ( 1 'i4'57) ltraltk mm:ıkkaı ıemin.ıı 
•ermesi, 

b) I o nz (80 000) liralık bir inr.ım 
,,j başardıı::ı a dıir hir bon eni i ve bu 
i İ id.ıre cdehilrC'ck m.ıli ikııd.ırı haız ol 
du,l?unu n_ıı\fir ."a kn refcran ını ddi 
ıcrck eksılınıc ın )apılacaı:ı nundco en 
az iiç ı::ün cv,cl hir i ııda ile N.ıfıa Mu· 
dıırlu.i:unl" nıuracıı:ıı ıxlcrdı alac11ğı bu 
ck,ılımC)c iştirak H:sıkasını ıbraz etme· 
i şanur. 

6 - Ttklif mektupları yukarda l 
unnı maddede >azılı ~latıen hir s. ıı e'· 
'eline k. dar Nıfoı l\lııdıı lu uııt nıak 
b ız nıukahilinde 'erilcc<kıir Posta ile 

linci rill'cek mckııırllrın ııih.ı}et l ünrıı 
nı;ııldı-de }a11lı 'aate kndar ı:<'lrniş olnı ı 
" ve dı• 1..arfın mülıiir mıınıu ile i)icc 
kapaıılnıış olma~ı lazımdır. 

Pmtada olacak gecıkmcler kahul eJ;J. 
'TICZ. (10180) 6:?12 

İnşaat ilanı 
nalı' esir c l\'üddciumumiliğjnden: 

1 - Balıke ir'de )cnidcn )apılan cc· 
ı e\inin ( 16732) !ıra (20) kunıs luk 
mali inş.ıau «ap lı rf u'R!lu ile ek· 

i ı l") c k rulmJ ıur. • 
2 - l'ksilıme"1 9·12 942 çnrş;ımba gÜ· 

ıu 3t 1 te H ılıkesir'dc C . .MudJciu -
mumılığinde )apılacakur. 

3 - fiu işe ait ba) tndırlık işleri f:C• 

nel ş;ırtnamcsi, )arı İşleri umumi \C fon· 
ni şannamc~i. ke jf cetveli, lıusu~i ve 
fcruıi ş ırtnamc, mukıu ele projderi 11 ı · 
lı).;e,İr de ceza C\ i mudurJiığundc gı>rC • 
hilirler. 

<f f:ksilımerc iştirak eckccklcri 1 

l 
(1255) liralık mu.akkat ctminaı yaıır -
malarr, ıicarcı od ~ında l<a) ıılı oldukla • 
rına dair \C ika ibraz ermeleri. bu i,i 
ha arahilerck kah'lncııc old, ki •ın da-
ir ,iJl)ete müracaatla usulu d.lirc inde 
alacakları clıliH1 vc,ika"N , clc:n ele· 
ri, 3 üncü maddede vvılı cnakı ok )up 
k bul eıt

0

klcrine d ir imn etmeleri 'c 
mirli{: b ruuı ndıı top! n c:ı.k 0 11 ko- 2i90 sa) ılı kam hikümlerine tc kan 
rnls)on huzunında olaroktır h:ızırlt)acakları kaı it 7arfl.ırını ıh:ılc 30 senedenberi 

Meshur bir • 

S - Bı.rtnd m ddcdc ~ ıtlı ııırtl•r ünü olan 9· 12·9 f.? çarşJmha ü · ~aaı 
d lres de t&bu emvalin dipten kesme H e kadar komi '011 rcidi ·iı \ •mt>l 
ve n ı ve ıst t 1ş ın b h"r metrem k 1 ri lizımdır. Pmt:ıda vdm hu1a k c '1 • 
bııun muhıımmcn OOd ıı nttı llmrlır. meler kabul edilmez. (1631) 81 

4 - Tcm!nnt ııkt t yU de 7,5 hcs • ı 
blyJc 204s ttrn<tır Toprak tesvivesi 

5 - Bu tıc n t tıtık nrıı mıa rtn SC') hnn Vlllıs; ctl Daimi EncUmentr.-

Su tesisatı yaptırılacak 
Sl,·ııs lskAn l\lü<tUrıtıl'ıUndcrı: lıtı.rı 
Eks tmcyc konulan ıcı. 

ı - Şaritııln kazıısırun ~n<."t'Ck 00 _ 

htrcsınc bııl'ılı yern Culıuk kUyO mı l(. .... 

sıs:ı.una ~cıpılnca.k tllıvcler; 

2 - Eksiltme lraı>nlı zart usulü llc 
dlr. 

3 - lıı.şaat keşU bcdclt Ylnnlbln Oı;;· 
~üz otuz bir lira 24 kuru,tur. 

1 r mamul" ı 
• 
1 

4 - Bu 1 <' a ;t proJ<'. kcşltn: me ve 
tcnnı ııartn:unc SlvM lıtkl\n l\IUcıUrltı· 

•un<lc gt>ıiililr ve lstC'll r. 
5 - Muvakkat tcmıru tı 1524 lira 84 

kunııtur 

6 - thal<' t.ıırlhl ve yerl 12·12·'H:.. 
t rlh ne t('Sadü! eden Cumal"k'sl ı:ilnU 

saat ıo d.ıı. ,<;ı\ ns lskl\n MUdUrl ıtUnd<' 

7 - lsteklllerln tcıcıır m ctup nnı 

kanunun tarifleri dalrcs ndc 

·ı mum bayilerin 
. n z rı di katine 

buz muk b 
ıtUndc ıbulm 

inhisarlar Ankara Başmüdürlüğünden : 
27-11-942 tarihinden itibaren 28-11-942 cumartesi akşa

n ııı.zımdır 

Okullar 

Ayakkabı yaptırılacak 
Zinı.ıı Alcı '" Mukıne ihıısas Mckıc· 

bi ~ludurlıığundcn : 

kadar bilumum bayiler ellerinde mevcut İnhisarlar 
mamulôtının hakik. "kt b. b . · . . ı mı arını ırer eyanname ıle lnhısarlar 
idaresine bildirmeğe mecburdurlar. 

1 - .ı.\lc:kı.cbımi1in talebe ve mü t.'ıJı. 
dL'flıini için > apıırıl.ıL'S.k 65 çifı harici a· 
)akkabı 19·1 t-9 f.l !."l.İnıindcn ı ıhar n oo 
lıeş gün müJ<letlc a~ık ck~ilınıcyc kon • 
mtıŞ!lll'. 

2 - Tcminaı nkr;csi 117 liradır 
3 - ihale 4-12-942 ıarihine mu~a,lıf 

cuma ı::Unıı saat on bcşıc mcktcı1ll'r mu· 
lı ısebeciliği dairc•ındc toplan.ıcak ko 
nıis>onda >apılııcaktır. 

Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında kanuni taki
b~t yapılacağı ehemmiyetle ilôn olunur. 

4 - Talipler şartname \C muhurlu 
numunC} i görmek için ht·r ı:11n melm: 
ıdarcsınc munıcııat cdchilirlcr. 

Sayın Bayanlara ~ Hissedarlar 
toplantısı 

~lllJllfllllllllllllllllllllll 
5 - Talit>ler ihale gununde tcminaı : 

mııkhuzlari)lc kanuni '<'~ilrnl.arını alarak 
mektepler muhasehcciliğindc muan'l.'!1 ~a 
aııc rnplan:ıcnk komisyona mlırnc:ı..ıı N • 

----
------

melerı ( J0().{2) 6082 = Mu·· J·de : : Erg nl Bakırı TUrk Anonim Şir-
: : kcıtınd<-an: E 

Mahkeme fer 

Propaganda 
Sadri Ertem'in § Kadın Terzisi Bayan § kct1f'!0~ 1 Bakın Türk Anontm Sır

: ')lsen' in gümrükte bu- = ı d • ki ki mukııv leno..m('S nde bnzı 
l~rııinl'nrı C. )1. Uıııı milıgı ıdcıı : : : rtıldUılund er ~nrıılmıı ına lüzum go-

: eserinin il. inci cild 

hooıdin ı.s.> ı>n ı lı•yc ı..inın , , ı)ı 1 : ıuiıan elbise, manto, : tıırı.tı mhz;1~· crn 1 dl'rpı.s edilen tn
kar ırııı.:ı ıııııh ılif olar ık ~lııln~ıkletl - t ayo"r, tuvalet krokı'Je = tn karar \ p ere C'l!1Jek \'(' hu husus-

: çıktr 

- - d ı nnek !ızı re Şırket hısı.c-
: Kit'!ıpçılarclan arayınız. 

,11111111111111111111111111111~ dul ı ııı kt ın sııçlıı 1.r iıılıın'ııı Alı : • l · . - nr arı HM2 senM likkfı 
efrııdı rıı hall<slııılcn l\lclııııet o lı - rı gc mıştır • - on b nC' snl u nun ıı~ının 
~ııh·~ ıu n Alb ı~ r k hakl.ındıı A Jıyc : Görmek ve almak istiyenlcr : tin Aııknrn'd; ~t~UB~~a~ ~ te şirke-
~:~:~ .. ~:ı~~~rı:ıtn~~de ;a:ı~l~n k<~~~:~ı;:ı~ : ~y c~~ .. ıı~~ ~~:~r h~:ı~"p!~:t § ~~ı~:ı cı:,~!~~~~~u~~knlfld:as~~ı~ 

c hire l\lntn iklctle gcldığı H' ıııoto. 1 : oteline gelmeleri bllclirilır. : na:~ h~yotJ umum Yede hıızır bulu-
runull çnlı~tırrldığ'ı ani ıldı ırul n - 194-407 : lssNia.r ıınn hısse scncllerın 
4180 ~. K. nıın 36 :'4 eiı Mel, ıılıı Cı 'lllllllllllllllllllllllllllll ~ ~~ı'ti1d~ br hafta evveline kadar 
fılu rın 'e T. C. K, nı n 61. 47, el 1 an a )nhut 1:urkıye lş Danka-
l\lıl. ııin 6 ci fıkrasına tı'\ fik ıı hin- sına le\ dl ~mc r mu ctnz.. 
nrıı.. .. ı;o lirıı ııjhr para <'<' si~ le lc<'- 1 İDARE MEW l 
v.i)r int> \"c r.3 ciı Md. ı: ııe 1ı ıkılm Çocuk Hekimi 2956 

,,. 
Satılık kürkler 

Az kullanıhn~ (Azl.rornze) 
mnnto tı:ı :l'C'nl ))ı'l clnlı bir ron 
Arj n e acele salı'ıklır. H r gG 
sııııt 12 • 15 nramnnda 
müracııat. 

h 1 ı ~ının •ıe<rine el ıir vt'rllen karnr A k 
l'i.1.ııı2 tnrllıinrle katııe~tiıti ıı n olu. Dr. Ali Vahif YA~AJ n ara inhisarlar Baş Md. 
nıı~ 1nı 

~rıııııııııııııııııırııııııııı•' 

\nk ra !l lincü Sulh llııkıık lln
klıııligiıııleıı : 

gskı,ı"lıir'flı• lstns)on e ıtldtsl ınıı 
•ıuııı r.ııla amele ça\lıŞıı llındar Çift· 
çl karını?. l•'ntıııa t unfıııdan ık)hlni7.C 
açıl •1 n ı faka da' ı ıııın l'ari ııı ıhk<'
mesinde k ırınnn hnkıııadıı:-ıııız ve 
keneli ini ihın ıl cttlghiz ıınl:ı.> ı 1 rııı~ ve ~llllllllllllllllllllllllllllllll&. 

Sandık tahtası alınacak 
inhisarlar Ankara 

t: ıııılcıı: BaşmuılürlU. 

. 1 - İclart• ihtl'a<·ı 1 . : 
kcıkııar cııısınden 2.500 çııı nkç~m, -
Yarı mamıll metre nııkabı 
dıklık k ve muhtelıt ebatta !lan : 
ca.ktır. ercate P'UZarlıkla satın olıııa: : 

kalınlı tli olılııji:unuıı k ıhııl l'<lılı!İjlı 1· _ 

ıll'n k nıın ıııeclı'?linin 161 lı el" addt'~İ = Satılık e = 2 
- Beher ınetre m·kab .. 

nıııt'ıbin<'e nilc 'ar.iCell"rhl ira etme- : V • hamınen bedel 110 il· 
1 1 ıçın mu- -

-
ıııak lızerc ke) fi> ct ilan olıırıur. l !>7 ~ - ıııer C'r g\ln t • -

CENTRUM 
VE 

SCHAUB 
radyolrtn• ı 3 aıııız 

GENERAL nir. 1 7.Unıu t<'hliğ m kaını•1a knim ol· ı _=: KU,.Uk Evlcrrle (A ) tı'plncle =_: arzsu e<IŞea~tnamh e>i ~o:;klı::t~~~aı· E 
B rinci Şımal sokakta 15 numa. : komısyona mU aurıkadak, 

Çermik Asli)c M lılccını&inden ı - al B t 1 kt (3569) 4 I racaat ederek nlırlar : ELECTRI• K 
1. crnıık'ııı \'Ukur ıııaıı llesındcn tUc- ~ ~oı:ı1:v H~k

1

k:'y~r.miiracaat~ele • § tcsatfuf ~~~:lıpak ~oııte rınin oluzu1,,. : 

cır • le ııııct J eren karısı Lıuıııc le- - 14 ıe Aıl::ıııa ttitU~rtesı gtlııü saat 

1

: 
l .,111111111111111111ımıııııııııır n f b rt·ıı \ c ı; ılrc tarafıııd ın ı:erıuık ı ~e- rulaıı komısyo d a rikasınıta ku· : tıcarethane9İllde bulabil~ 

fılc P~ıııukr;u al .. ylııne ıır;ııııs olıluklıırı 8 . 11 11 Yapılacaktır -
degırııtcn ve Cabrıka ızıık) ı vıls; u Yenl~rf,:n~:nuranlcı oltulp <hı satm;k lsu- § Eti Palas llıltı No. 4 hi 
ıJa, ıoı uzcrhe Ç.ırnılk sulh hukuk K • ı k aa arı llAn ı N ettin M b 
ıııalıKcllle~ınıJe )apıJan n~ık dıtru~ııın- 1 ra 1 (10316) a'!ıı~ntır, § Ur ~~ g/ 
d:l : ., 

:'.lfııJınlli ikılmctl ın<-çlıııl kılan ve- Ycnlsclırin en merkezi lılr •·e- ı· 1111111111111111111111111111111 it 
, \tıyıp :.ıı ı 'i07<ı 

resı:lerdı 11 <;erıııiğin 1:11k11r 111 ılı ıllı'- rındc Kutlu clvarınd ı genış sa· teıkı r. 1, 11 k j · · nuıııarnlı ikıı.mr.t Güzellik reçetesi ml'll'rl Ankam'd..-ı omı n umum mU ı · n: 
dUrlUl':O ile Zonı:uldnk oım il t " ı - Adanıı-Koznn yolunun 9 000 
mUdUrlUl'ıUnde \O K r bUk r vır tım r· .!3 (JOO k !..>metre t rl arn ın .ı ynııı· 

•ınıl<'n h'.ı1ıııil o"'lıı Hifat'ın •Cvıııi lrııı Ve' hol dnlıil altı oclalı le e· "'ı ı Y •ettıııı. YC'ıisiı · ı ~ b , .. uıc an c ski ini h k ıı u aca.. s 
ııı ılıkeıııe ııln•l 8. ı .:!.!I ~2 snlı gıiııu rııalı. fon ve frijider vc tam k(nfor· ıı (1 ııııı yoktur t 1 k t 
k-mnclı· hulunıııak ıizl'rc kc,\'fi<c tlnıleıı hı sefaretler kin eh <'ri~li rnbb· 

11111 ının gınnh t l 'ri • Q 1 1 Q ' ' ' ı ı snpnrt ılair · · c n ncl Şube l 'a- a 

lltlnc mümc nt etm IM1 ı umu 

f:ln<le g rUlrb ır Jncak topr k tes\' 'esi k&«> ı uırf u-
6 - ı tek terin <'kslltme ınınand sulU il "94127" 1 rn "84" kuru in ek

tm ~~ konulmu tur. 
2 Eksıltmc 17-12-942 tar hine 

musnd f pl'.'rşembc gilnli saat 11 d~ 

"U:< trnizlc ililnt'n telılığıne knrar ve- e 1 mlllnkil bir hane kiralıktır. l"S1•1e hırak . " .,~ "' ·ı· 1 f • ııaıııına r'ıca 1 nııı ı msıınh rt 10~ clo ... ·m'" -• •·-- bir --~ ..ı rilınl oldııi:'ll tdıliı.ı m:ıknınına k~lın u• •' c <' ona ınliraenııt. 293 o unıır. 
19

•
6 

o;u "'~ .....,, ..- 'Q 

l k 1 
t au acele tıı 1ctır. 5976 T~ 

o oıa iizerc i iv.ı olunur. G3GG ı~el sokak ... ,l, ...... _ 
" ~.:. mUracııa.t. 186 h 

(lfiG4) 

Jandarma 
V y t Da:.nıl Endlm nlnde ;>npıln· T k• c h • 
• ınd ısı ki lcrln tekit mektup -1 u·· r ıye um u .. ıyel 
rını bu santtc>n bir t \'el saat 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=~~~~-=-~~~:-=~~~----::----_:. ____ :Af~n~r~g:it~S::ıp:i~r:er:_ __ ~~~~~~~~ ~~ 
Merkez Bankasının 21 - 11 - 942 vaziyeti 

En sert ve en donuk blr clldl 
f'tnlUŞatıp beyazlatmak., sıyal 

noktalan gldermeıı: ve açık m~a· 
9)eleri sıklaştırmak ıçın fBey~ 

renkteki yağsız ı Tokalon Kremını 

• uzun seneler tccrubcıerlnı ge. 
çt:nnış guzclllk rcçcı.esını • kulla· 

Çam, köknar ağaclannın 
kesim, nakil ve istif işi 

blik He 

ondn bu cncüm n r 1 • ne vcrm 
o nk.urdı.r. 

3 lsti) nl<'r bu e olt k lf <'V· Sadeyağ alınacak 
Ankara Jandnrm::ı S tın ima 

m :ı; nu B k nlı ndnn: 
Ko· rakını cörmek le il Nn!ıa MildürHi •u

Cıns : Sad yn ı. m kt n 4336 k lo 
muhammen b('() il 10078 lıı n 40 ku 
ru . ilk lt•mlnntı: 1430 lira 85 kuru 

Muhnfıl Jandarmıı t uru lht ya· 
cı cin ınUtt hhlt nnnı vo tıeosabına 
kaDnlı zarfla ) uk ı ın tatıı 1 tı Hız•lı 
l'.'rlml sndE'\ ı ıılına<' ık \'C cks it
mesi 14-12-'l-ı:.! ımz:ırt 1 gilnU saat 
on b<'ste )a 1 ıkıır. Knnunt şartla
n h::ı z ıst ·ki r n ı,.nı gün b lll sa-
lten bır ı /inr t• .ulf "l1 ktuDI • 

r ylc t , ı ı t •11 ıkt- , nrını Kom yo-
na verm !eri. C102~5> G GO 

• • 
şışesı 

alıyoruz 
Bir de olsa, bin ele ol 

sa aşağıdaki fiyatlarla 

boş rakı şişesi alıyo -
ruz. 
85 ve 70 lrnru luk 
şı esın ıı beheri 4 kı rı . 
165 ve 130 kuruıılıık ı akılarııı 
1 e ıııın bt herı & kuru . 

3la \'e 2~5 kuru lıık r ıkı arın 
inin beherı 16 kuru . 

Adliye Sarayı kare. 

sokağında Dayıbey 
Rakı Fabrikası 

408 195 

p E 
Traş bzçak o. · 
Cildiniz i tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde 

POKER 
traş biçaklannr arayınız 

ne mUrnc:ıat ed b hr. 
4 - Isteklllcrln "5!l71" liTn "39" 

,urus muvnkknt teminat ) atırmnln· 
rı \'<' ehli)·et \'l'!l kası almak ilZt'rc 

il b 11 liralık Nafıa t lcri yaptığına 
'1 r bon ervislcr :>le iki fotovrnf, tılr 

!et elli kunı luk, h r adC"t on beoş 
ktıru luk ma'ktu \'e bir a<let bir ku
ru 1 uk ucak pulunu d 'eke l<'t ine bağ
ı m k !;Uretlylc ihaleden ile glın ev
' 1 \ 1 ı~etc mUrnciınUıın ltızımdır. 

5 Po tn le gönder lcc k teklif 
ktup nn ly cc k p::ıh ve mUhUrlil 
c k ve post da 'akl o ine. k F:<'

kmt'ler kıı.bul edilmez. (10f.3'l-1 0363> 
6358 

Sanat okulu inşaatı 

ULU .S 24 Unctt yıl. - No. 7654 

t mtlynz sahibi 
H rın H t TANKUT 

Ne.rl> nt vcı l\tO ss <.! MOdOrQ 
NAŞlT ULUC 

ULUS Basımcvl ANKARA 

uth liAT: Gnz<.!temtzc ganderllen n 
nevi yazılar ncşredllsJn edilmesin ge 

'i verilmez ve kaJ,·bolusundan dol > 
hlcbtr mesuliyc;t kabul edilmez. 

KASA 

AKTİF 

Altın : snn :Uioırrıım 74.GlG,453 
Bnnknot 
Ufnklık 

DAHiLDEKi MUHABiRLER l 

Ttirk Lirası 

HARlÇTEKI MUHABiRLER ı 

Altın : ıatı ıcııoarnm 28 914,450 
Attırın tahvili kabil ıerbcst dl>-
vızler 

Olter dövizler ve t>orctu kltrlnQ 
t>ak.yetcrı 

HAZİNE rAUVILLERI : 
Deruhte Ed1. evrakı nakdiye 
kıırsı ıır:ı 

Ktınunuo 6-S tncı maddelerin' 
tevfikan nnzl.ııo ıMM!Mlı:ı.ıı 

tedlYııt 

SENEDA1 CÜZDANI ı 

Ticari eenetıer 

ESHAM ve TAllVlLAT C0ZDAN1 ı 

Vııkl 

A> oerunto ., evrakı nakdi· 
yenin karsılıl!ı cııhnm ve tah· 
vııa.t llllbıırı kıymetle) 

B> Serbest esham ve tahvUll• 

AVANSLAR ı 

Altın ve döviz Qzerlne avans 
Tııhvllllt Jzertnc avana 
Hazineye kısa vadeU uvans 
Hnztneye ~ No. ıu kanuM 
eörc ııtılna altın kııraıllklı van! 

L!ra 

104 954 052,36 
10 433 481, 

164 421,92 

ı 138892,17 

40.670.4SG,69 

-.-
47 791.502,75 

158 748 563,-

24 305.462,-

43171~.78364 

45.039 l 19,[)3 

10.500 GS9,80 

10 
19'">89 
60043 -. 

250000000 -------HlSSEDARl.AR 
MUHTELlF 

L1ra 

115.551 955.28 

1.138.692,17 

88.461.989,44 

134 443.101,-

431.715.783,64 

5:5 530.SOtı,23 

1 

ı temmı.ı 

PASiF 

SBRMAYE 

ll!T, YAT AKCF.$1 ı 

l <tı ve rcvka de 
Huswst 

rEOA VOLOF.KI ..., 
Ocruht ~ANKNOTLAR ı 

c edllen evrakı nakdiye 
Kanunun 6•8 ine 
tevtJk l maddelerine 
ledlya~n hoZlne taratıtıdan vaki 

Deruhte &11. evnı.kı DGkd!- b&· 
kt.vcsı '~ 

~reıtırıı tamnmım attın olarak 
R v ~ tedııvuıc vazcdnen 

ont mukabili llll\ eten \o
d VOie "'llZCdlJen 
Hazineye lan 

Yaı>ı altın kareıhklı 
nvııns muka ., N 
mucibi - o.ıu kanuıı 

ncc Wl.ııet.ea Mcl&··n•-
dllen ~ V!Ue• 

MEVD•'AT: 

TUrk Lfra.'ll 
Attın : sarı Klır 

• 877,422 
3830 No. tu knnu 
avıınt mııkn 

11 
na &'öre hazineye atılan 

San tevdl olunan nltıntnr : 
Kla. 55.541 930 

Dövtz TAAHHCDATI : 

Altına lah\ ili kabil dOvtzıer 

n ~er dövtzıcr ve alacaklı kllr1nıı 
baıtbeıerı 

!UHTELlF 

9 . .ıtl2 l ,73 
GOOQr)()(),-

158 7 .l563,-

134 443,101 

45.000.000,-

291.100 000,-

249 500 000.-

105 38'1 .. >82,-
1.234 11>4,05 

78.:X24.167.90 

-.-
25 MG.475,80 

YEKON 

Ltra 

15.000.000."" t 
~ 

"' lG.413.>Sfo t 

' 100.614.7-46. 

25.546.475.-~ 

1038 larthlndcn it 
'IM•••••••••ll'!'!"""1n•••••mıı••••••R!!t::D~ır.:i~ ibaren· Iskonto hndm % 4 attın uzenne l'HI v 

142694.~ 
l 103.435~ 

ıı.va111 'il il 
~~ 

Yeni Sinemada 
Iluırün bu gece 

• mn ılUnyasmın 2 bU>Uk yıldızı 

one Power - DorolhY l.!1ll1ou 
nenin en heyecanlı ve meraklı b1• 

filminde bulııştular 

JOHNY APOLLO 
(Klrll Mlrns) 

Seanslar: 14.30·1G 30·18.30 2l 
12.15 te Halit me.Une&i 

BlRAKILl\UŞ KIZLAR 
ll'EL: 3540 

Park Sinemasında 
nuı.:Un bu ıorecc Julvcmın <IUn

ı:a meşhur l'Serlertndc-n h,I\ 8 • 

. denizde, insan 2'inncnıl$ oımnn
ta ~ccoo tll.Yler ürpcrUel ma· 

enı. 

ıssız ADA 
(Tüı'kcc sözlU) 

Sooruılar: 

14.30 • 16.30 • 18.30 • 21. 

Nurnaraıı ~erlerin enclden ıtı. 
dıntmw rlcn olunur, 

Sus Sinemasında 
BUGtlN 14 TF.N IT1BARF:N 

JUI. VEIUO:lN 
Duıuaea meşhur 

h ~. lel'lndcn 
ıı \llda, <k.'11 utc bısan 

onn.ıı.nıanıa &'lrınt.m 1$ 
i:üQ(..'?l UlyJıcr Un>ert.ıct 

rrnıocrn 

ıssız ADA 
c TU11o;~ saııu > 

Sca.ıl6lıı.r; 14 • 16 - 18 - 20 30 

8589 

Sümer Sinemasmda 
Bugiln bu gece 

iki saat ılurmaıbn kahkaha, ne* 

ALİ BABA KIZLAR 

PANSİYONUN A 
(Türktc ııozl<l) 

Seanslar: 
14 80 - 16 so - 18.30 • 21. 

TEL: 3590 


