
'/~ZARTESi 30 
Son teşrin 
1 9 4 2 

J 
5 ıWiuş --

U L U S BASIMEV-;-ı 
Cankın Caddesı A.okara 

Telgrat: U L U S Aı:ıkarı 

-( Telefon )-
Baeyazarlık 1371 
Yazı İe lerı M'UdUr11 1061 
Müesses e MUdtlrü 114-4 
Yazı lı,terf 1062 
İdare 106.f 

Cumhurreisimiz 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SONBAHAR 

at yarışlarında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SeC~rn~urreisimiz Milli Şef İnönü dün öğleden 
1 hır I podromunu şereflendirerek Sonbahar at 
arını seyretmişlerdir. 

1 
1f 0droma gelişlerinde olduğu gibi, İpodromdan ayrı

~·ş arında da Milli Şefimiz hazıır bulunan kalabalık 

1
:r halk kütlesinin segi ve bağlılrk tezahürleriyle se-

\. arnıanmışlardır. 

İlkokul öğretmenlerinin 
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Hususi idareler tarafından 

ODENiLECEK 
Maarif Vekilimiz B. Hasan • Ali Yücel 

Bir japon hükilmel 

adamının 
1

., ......................................................................................... 1 •••• , 

Doğu cephesinde 

Öğr tmenlerin mesken bedelleri1 terfi, 

taltif ve cezalandırılmaları hakkında 

bir kanun projesi hazırlandı 
"---·---- -·--------- İlkokul öğretmenlerinin kadro -

r 
!arına, Hususi İdarelerden alacak
larına, mesken bedellerine, teı·fi, 

nutku 
Falih Rrikı ATAY 

~Jo~yo'daki bir toplantıda 
h ' Yo Kurusu, "Uzak-Şark'ta 
l\\~t-bin çekinilnıez bir hale gel
~ıtjk olduğunu" söylemekle, 
ı>o C:.fka rma, bu harpten ja
dı~ hukümetinin mesul olma
cat'rıı. anlatmak istemiştir. A
h a. Japon liderlerine bu ihti
ha \Çe kinilmez olduğu için di: e girişilmiş olduğunu id
)ef e.trnek, yani, harp mesuli
l~nı bcqkalarının üstüne yük. 
\jl'tı. e~ ihtiyacı neden geliyor? 
~a u duğundan çok daıha az 
jll;:anda hazırlanan Amerika 
ot on hanılesinj durdurmamış 
ı:ı::Ydı, Hindistan müdafaası 
•a ~ e bu kadar az zamanda 
:ı:ıtt:lanınanuş bulunsaydı, Kı
'f Ordu yıkılsaydı ve mihver 
ll'llkırı ve Orta Şark seferle ri
!~ aç.a·bilseydi, b öyle bir özür
dı? ll\ıye lüzum duyulacak mıy-

, 
ô I 

Opo~kv \ 
.t 
Neva1 

Or.sa 

100 lıt 
ı 

taltıf ve cczalandırılnıalarına ve bu 
öğretmenler ıçın teşkil edilecek 
sağlık ve içtimai yardım saııdığı L
le yardım sandığına d.ıir Maarif V e
killiğince hazırlanan kanun projesi 
Büyük Millet .Meclisine sunulmuş.. 
tur. 

Hususi İdareler son yı!lanla muh 
telif sebepler yuzündeıı ilkokul öP;
retmenlcrirıin intibak ve terfilerle 
ilgili maaş farklarını, yol paraları
nı mesken ve techizat bedellerini 
v~rmemiye baı;ılamışlardır. Bu yilz-

1 elen öğn·tmerılerin V alilik Hususi 
İdurelerırıclen intibak ve kıdem 
zamlarıııııları iki milyon, diğer he
saplardan da bir buçuk milyon li
raya yakııı alacakları . ~o?laııınış -
ır. Bu mL"selelcrin hallı ıçın bu ka
nun projeni hazırlanmış bulunmıık-
tadır. 

Proje esaslarıııa g-öre, valilikler, 
umumi meclis karariyle· ögretmerı 
veya öğrelml'nleı:in terfihlerini ka~ 
şılıyacak tahsisatı mali kudretlerı 
nisbı:tiııcle hlitçelcriııe koyacakln
ılır. Du kadrolar tenkıs eclilmiyc 
cek, ancak mnli tlurumu mli~ail o,; 

1 
lan valilikler, umumi ı:n~clıslerl:n 

kabul ve Vekiller Heyetının tasdi
kiyle tesbit edilen kadrolarını on 

1 yıl içincle arttırabilecekl••nlir. 
1 Bu maksatla ayrılac_:ı.k tahsisat~an 

her sene vıililiklere dagıtılacak mık
ıarlar Dahiliye ve Maarif Vı·kll -
likll·rlnce nıUşten:ken tesbit edil<'
cckıir. Val!Hl•lcre ~·3rd•ın ic:in veri
lecek fahsiı-ıntlıır her valilik on se
ne bütçesinin vııı:idat ve masraf 
kısımlarırula açılacak birer faııla 

\ta~sya fe thi hırsını hiç bir 
lt ıt bıraıkmıyan Japonya, 
ı:ne~dini zayıf buldukç a anlaı
dii.~ ara, Avnıpa'yı zayıf gör-
9 d <;e kuvve te başvurur. Onu 
&eh evle t anlaşmasına götüren 
~ltsep,, ilk dünya harbinden ve 

Merkez cepbe~ini ve tebliğlerde adları ~eçen Veliiki Luki, Rjev, Viaz.ma ve 

irat ve tahsi!!al kaydeclilerı·k bu 
suretle beş S<'neıle ödenecek olan 
borçların ödenmesine taıı.ı.iS oluna-

Ncvel şehirlerini gösterir harta. caktır. 

bii ~a nın yıkılışından sonra, 1 · .. 1 
i ' Yuk üm itle rle teşebbüs etti- BERLIN'E GORE 
f~kaskeri hareketlerde muvaf-
koıı olrnaınası idi. lleri kara- -------------....:: 

1 
MOSKOVA'YA GÖRE 

İlkokul öğretmenlerinin 1942 
mali yılı iptiılasııı:ı kadar muhtelif 
besaplarclan tahakkuk etmiş at.ac•ık
ları Hususi İdarelerce Uç yıl için
de tamamen ödenecektir. Mali du-

lla. krını ta Baykal kenarları
tec .. a dar sürmek için giri~tiği 
Ilı !'Ubeyi, ordusunu kızıllaş
ıtıik.tan g üç kurtararak terket
t §lı. Uzak-Şark'ı yakmdan 
k~JYanlar gene iddia ederler 
ltı aponya'yı 9 devlet anlaş
d ıqından uzaklaştıran sebep 
ı:r e~o~omi ve politika buhran
tıı 1 ıçınde, Avnıpa'yı, bunal
te)! k"e bir çıkmaza saplanmış 
h a :ki etnıesidir. Japonya son 
ı~r-bı k endi kuvve tinden faz
:ı:af İngiltere ve Amerika'nın 
l'e ka dayanarak açtı. lngilte
'I/~; endi adalarında, Afriıka 
Ilı.. Yakın - Şaıık'ta yakasını 
dı~h"erin e linden kurtaramaz· 
?ı~ ordusuz Amerika hazırla
hiit~.1Ya kadar da, Japonya, 
}i· Un beya zlarr Pasifik'ten ve 
laırıt d enizlerinden kovmuş o
li~aktı. Çin ya düşecek, ya tes
fah. . olacaktı: "- Amerika, 
ta r-ıkaları birçok uçaık ve 
lletık Ya pabilir; faıkat ne pilot, 
ltı de suba y fabrikada yaprl-

Doğu cephesinin 

merkez kesiminde 

rumu müsait olmıya.n Hususi İda
relı-r. bu borçlar için Maliye V e-

Ve l İ iki 1 u kİ ile RJ'ey killiıtinin kefıtetiyle istıkraz aktc
debikcrklcrılir. 

İlkokul öA-retmenliltine yeni t~ 
yin olunanlar bir yıldan liç yıla ka
dar stajyer olarak çalı8acaklardır. 
Bwılıırın stajyerlikte muvaffak o
lup olmadıkları Maarif. M ü.diirl~r.i-

ll.:t ! " diyorlardı. 
1

1
/a.Ponya iç in bundan büyük 

\] ~t bulunmazdı: Almanya, 
h'~ak-Şark' tan ilk dünya har
ı;.'llden sonra çrkarrlmıştı. 
l':ansa ezilip bitın.i şti. lng ilte
k~ ancak canını kurtarmak 
l'a l'~ısında idi. Rusya, Alman
lı ıl e boğuşuyordu. Amerika, 
gj~:tı~ deği ldi, fakat b ir şart ek
J lllı§: harbe giriştiği vakit 
ğijPonya, Almanya kadar de
~ı je bile , ona yakın bir ha
&a,'t' .'k.ta olmalı imi§ ; hiç olma z
du ıkı Yıl hiç n e fes tükeni,kliği 
J>o l'lllamalı imiş. H a diseler, J a 
lt~ tıya'nın cih a n ölç üsünde bir 
le V"v~tli d evlet olmadığını gös
lı. t'tttıştir. Karşı tarafın zafı 
}' eaap)arı b iraz, o da biraz 
e.klllış çıkınca, iler i hareketi 

&avıverdi. 
A Şirıı d i m esele Japonya'nın 
fik'"t-İka ve lngilte r e 'yi Pasi
" ab·" e Hint d eni zlerinden ko
di,j ~.lip kovamıyacağında, Çin'i 
ti !~1"\ip düşüremiyeceğinde 
d~kıl , h a k im olduğu elverişl i 
kıtl°lıından m enfaatlen er ek, yı
lirı l'llaz b ir m üd a faa k a lesi ha
~ , e Relin "'elemiyeceğindedir. 

R'er '"d f d · ll'I tnu a aasını uzun enız 

Devamh ve şiddetli 

savaılardan sonra ruslar 

57 tank 
kaybettiler 

- ( Ya:ı191 S. üncü sayfada )-

şehirleri arasında 

uzunluklar1 yetmiı beş 

kilometreden fazla olan 

dört gedik 
· acıldı 

• ..> 

İlmen gölü kesiminde alman isı ihkim MOGkova, 29 a.a. - R«Yt.er aJaıu;mıD 
kııalan tarafından kurulmu} bir köprü hueusl mııhaıblrl blldtrtYor : 

----------- --------- - ---- .:....___ Kızılordu geçe11 yıldan 11 &"iln daha D k :ı evvel M061kova'ya en yakın cephede ta-

ü n oşu lardan önce yapı lan j arı:u!~~c;~nifl;n::~~-ında 2:?6 ld-
• ıomet.re Uzeriındc perscm be ııün unden 

t t 1 k beri yekO rıu 75 kilometr~"<lcn tazla tu·tan 

ay sa iŞ arı ço ;c:e::::=~:m:\~~e ııl~,~~~:~c:ıx:; 

ha ra ret 1 i o 1 d u ":ıı;;-::~%~~ıe;;;n:;,k/arı 
MO&kova, 29 a.a. - Ağır sovYet tank

Söğüfözü koıusunu Buket kazandı 
Son bahar a t yarıslannm onuncusu 

diln Şehir Htpoc!romuncla Yapılmıştır 

Milli Şe!J.ınlz de her :taman oldul:u ırfül 

yans yerini aerc!lendtımlşlcr ve kosu -
lan sonuna kadar nL~kn Ue takip bu . 
yurrnuslardır. unvanın yağışlı olması do· 
l~ıslyle !Ilpodrom pek o kadar kalaba· 
lık değildi. Koşulardan evvel yupılan 

tay satışlan çok hnraretli olmuş ve .sa· 
tışa arzcdtıen tnylıınn hemen hemen hep· 
sl oldukça Jyl r!yatlarla mUşter1 bulmuş-
tur. Koşuların tnCslltllını VC'rme<len evvel 
hangi tayların kimlere ve ne !lyattnn 
satındıklarını bilctlrlyorum. 

Bahası: Onyx il., Ana,,ı: Aple-a t<ln. 
Clyatı: 3000, snhlobl: O~lakcı Nuri. 
Bahası: Coup rle Rol , Annsı Clllnl·Se 
Glrl, Fiyatı: 3.310, Fclımı Slmı<nr • 
oğlu. 

Babası: Coup ık Rol, AnMı: Gıırrl
ırlll. Fiyatı : 2.200. Sahibi : Oğlak
cı Nuri. 

ları yeni R,iev taal"T'UZunda büyük b\.ı
rol oynamışlaıl'dır. Rjev'ln ~tmaııınde ve 
slmal b.ııtısında blır <:ok hnta'.klılclıar bil\' 
kııç ormanı lllıtıva cıtınc-kte olan ıı.razl 
tanıkların harekfltına elv.:ıriı>ll dı-ğlldlr. 
Fa.kal bu defa ptyade'lltn geçcb~lıcll~ heır 
yerclm tanklar .da gecmbitr. Tanklar l
kf:SE"T' veya üccrllık grular hnllnde alınan 
mulrnvcmc<ttni kırarak piyadeye Yol 
at'll'I ıslıırdır. 

Sovyet resmi tebli_ifi 
MOo'kova, 29 a.a. - Bugün öğle Ü -

wrl nı.'ısrecl Uen sovyet tebMtl : 

- ( Sonu '\ üncü ~ayfada ) -

Safranbolu' da 
İnönü günü 

J'l in, ilk öğrelim mtlfellışlerının 
v eya maarif memurunun başkanl_ı
ğında te~kil edilecek üç izah bır 
ktıru l tarafından verilecek mazba
taya göre Maarif Vekilliğince tes
bit olunacaktır. Stajy1:rlikte muvaf
fak olamıyanların vazifelerine son 
verilecek, bunlardan mecburi hiz. 
meti olanlar hakkında gereken ka
nuni takibatta bulunulacaktır. 

V azifelerini kusursuz yaptıkları 
tesbit olunan ilkokul öğretmenleri
nin maaşları Maarif Vekilliğince 

bir USt dereceye çıkarılacaktır. 

-( Sonu 3. üncii ~ayfada )-

iktisadi Devlet 

Teşekkülleri 

Umumi Heyeti 
İktisadi Devlet Tı·şek'külleri U

mumi Heyeti buglin ,;aal 10 da tOP
lanacak ve tetkiklerini bitil'rnİş o.. 
lan komisyonların raporları Uzı•riıı
de mlizakerelerinı• başlanacaktır. 

lüNY0N J 

Yangm-hayal- kaza sigorta ıirkefi -
ANKARA ACENTESİ 

Halil Naci ~mıcroCr.u Ti: ı230.2os9 
Anafartala.r C:ı<ldcsi No. 95 

M. Çörçil bir }'Olculuktan dönüşünde Mm. Çörçil taraiından !karşıt~ 

Mihver kılalan 
Tunus'tan 
cıkarılırsa 
..;, 

hava akmlan artacak 

fransız ordusunda 
terhis işi 
hôdisesiz 

devam ediyor 

Bundan da İtalya Tulon'da 10 
zarar görecek 25 yarah var! 

{5r(il " ilalyanlar 300.000 
esir verdiler,, diyor 

Londra, 29 a.a. - M. Cörçil'in bu 
akşam rarlyocla söylediği nutkun 
bir h!ilasasını veriyoruz: 

M. Çörçil f'ZCÜmlc rlemiştir ki: 
"- Dıışman Tıınus'tan zamanın

clıı kovulabilirse - ki amacımız bu
dur _ biltüıı c:eııup İtalya, btilliıı 
cleııiz Usleri ve bütiın miihLnımal 
tesisleri ve başka askeri hcdefh-r 
sistı-mli, uzun ve talıribeılici bir Jıa 
va hÜC11muna u~rıyacaktır. Bu mUt
hi ~ ikibetin başına g-elmesini istc·
yip istememek İtalya milletine te
rcttiip edl'rı bir iştir. Musolini'nin 
askerlerinden 300.000 kişi ve 100 
elen fazla İtalyan generali elimizde 
esirdir. 

-( Sonu 3. üncü sayfada ) -

Mare~al Petain ''Fransa 
.e 

asla ölmiyeceklir, diyor: 1 ~1 

Vichy, 29 a.a. - O!l ajansı bildi.ıi-o t D 
yor: n 

Ordunun terh!st hü'kümetin t a!li "' i d 
mııtı dahilinde bfi;l.ik h r intizam ve 1 

sükun içl1ıde ceN'yan etmiştir. Birk~ '.V 
yerde çıkan zorluklar. mahalllnde ve t' 
hüılıse çrkm:ıcian hıtl1e<li1mrştlr. 

Mnrcşnl Pl~n n, 1::mirlı-rl11deıki ıo- •a, 
tnlnrn tc-blii; edılnı<•k üzere hnrblye. t 
b:ııtır Y<' \'e hava nazırlnnııa aşağıda-
ki gUnlük emri ı.önd!!rmiş1Jr: ra - '~ 
ka·;~.~1:n~uı:;ı :::;~J1u~a!~~:. 1 n 
.kücilk subay ve <'rlerlne: '(;1 

Fcdaıkfırca hareketinizden dolayı 
sizlere teşekkür ederim. Bugün ı:e - H 
Qlrmeıkte olduğumuz imtihan kalpl~ 

;;ı ] 
ıl -( Sonu 3. üncü '13.yfada ) -

Gücler arasındaki maçlarda 

Harp Okulu Fen Tatbikat 
Okulugücünü3-2 yendi 

Ankara G. Tayyare D. G: O -O 
sayı ile berabere kaldılar 

Dün AnkaragUcU stadında ,,\s~rt 

Güçler futbol lig maclanna devam edU-
dl. !lavanın y~urlu olmru;IIlll. ra{:mcn san, Fur!lzan, Hü~öl.n, Flkı1, lh.<ıan. 
saha.da bir kac hine y.ı.kın SCJ-ircl top - Hııntcım: B. Nihat. 
lanmıştı. Bu ml'yanr!a Hıırp Okulu Ko· Havnnın yal':murlu ve sahanın ,cıımur r 
mutanı Kumıay Albny Mustara Erem'lc, olması maçın tatsız bir ectldlde ce~"rul i!rıd 
Fen Tatblkut Okulu Komutanı ve An - cdocl"!k hl&S1nl verbordu. Fakıı t nyun ~r 
karagilcü Buşknnı maçlania haZır bu - llcrtcdlkt"C h<."l' lıkl takımın hllhassıı Tıı..Y· ı 
lunmu~lardır. >'l'lre nan müdafaasının l'1H"r.llk ve attı- 4iiııı 

tik müsabaka An'knraırilMl tle Tay - ııan O)"UnU ma.<;ın h.:ı$lan sorul kod.ar 
yare Den Gücü arasında yapıklı. Hake. heyecan ı!çlndc ge<.Tnt?Slne sebep olrnue - i.tbıl 
mln dUdüğ\l ile beraber ta~unlar saha • tur. tll 
>a ııöyle cıktııar: Top kontrolü cok irile olduğu hn.lde ~ 

Ankara Gil<'U: 'M<"bmet - Salih., TlilS<"- h<-r fki t.alnmcla zaman zaman WhlikE"li · 
yln - Yusur, Nuri, Musta!a - Hamdi, anlar I0<'<:1rml~IT. e 

0 

Y·~·. N~ A•mı. N~ • ~o R'i·N·o ~ 
yeniden f ddefle 

bamb landı 

Şehre 4000 K. luk 

bombalar atıldı · 

Merkez m~hallelerinde 

!Jlll 

~ 

t;aafe ler i içinde dağrtnıak ih
'<:tnda olmasaydı, ve karşı-

Babası: COup de Ral. Anası : Llthla, 
Flyatı: 2.320, So.hlll>l: İFhaml Aytaı:. 
Ba1>11sı: CouP de Rol, Anası : Mnı. 

AtklM. Fiyatı: 1.700, Sallthi Asım 

Cırpııın. 

s,ıfraobolu, 29 a.a. - Milli Şefimiz 
Rei,icumhunınıuz İ•met İnönü"nün Saf
rambolu'yu şereflendirdi k leri _i:Üniin bi · 
rinci yı l<liiniimü müna,d,eti)·le l.:a•aba 
hayraklarla donatılmış, merasim yapıl • 
mıştır. Mızıkanın çaldığı istiklal Marşın· 
dan w nra ootuklar söylenmiş, mektepli· 
ler ta.rafından şiirler okunmuştur. Bu 
münasebetle halkımmn Mill1 Şef'e karşı 
o lan ııonsuı: bağlılık ve ~ııygı duyguları 
bir dda daha tcyiçledihni~tir. 

Bh irıı;ili"l L~ncastc.r bomba uı;aiı 

( IQJ:ıu 2 inci sayfada ) 
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EKONOM İ K 
MESELELER YAG 

fiyatlanmız 
1939 harbl m@mleketlm1z1 bll

hMI& nebatı yatlar balumından A
deta blr fiyat enflAayonu içinde 
buldu. Bl.r taraftan da l:hracatın 
d9vMn etmesine ratmen fiyatlarda 
a6rfllen düıilklük 1940 ta da can
lanmlıdı. HattA bu öylesine devam 
edb'ordu ki hllkümct nihayet ze.y
tiDYail pi}'-ına mildahale et
mete ve tlyatlan daha da dilımelc 
ı.üdedı.nı &&teren zeytlnyallannı 
nllıbeten .koruyucu fiyatlarla mUba
:raa ederek bu fiyatların daha !az
la dOlmemeli için tedbir al111Jya 
mecbv oldu. 10 llkklnun 1940 ta 
81aun 88 ayılı kararlY~ zeytin-
7atl&nnıa -.ıart 40 kuruı etrafın
da bir fb'at tetA>lıt ve bu fiyatla 
*-' tutmak için Ziraat Ban
lallllna in*An ve aallhlyet verdL 
ÇQnkQ o arada İzmir piyasasında 
lıtle ara malı zeytlnyaıtlar 32-35 
1nmJ1 etrahnda daLaalanıyordu. 
JılGltaNl1 k6ylünlln eline~ pa
nmn l9e daha dileük olacatı tablJ
dir. ır...en 80n harp öncesi yıllan 
tMa ll*lde Ozerinde cok parlak fi
,_ Jıarebtlerl kaydetmemleth'. 
Bu lııauMa blr ftJtlr vermle olmak 
lcln bma rakamlar zikredelim: 

&,,, 6ncest yıllarında aytinya
ll ftFal bareoketlerl: 

ı.tanbul 

1936 
193"1 
1938 
1939 

1931-1938 
Vaullal: 

7emekl k t 
50.5 
56.4 
4L8 
44.8 
49.6 

hmlr 
sıra mah 
38.6 
44.3 
32.4 
35.1 
38.4 

Pamuk yatı ftyaıllan da vasaU 
32-36 ansmda oynuyordu. Dlıter 
nebati yatlar ı1e daha ziyade mev
zii ~mlyet arzed})tordu. 

Hul&sa hilkümet t:evkalAde za
Jmnlara zeytinyatJ ve dlter neba
ti ptlar için haldıkat.te hlıc blr en
dl8e duymadan alriyor demekti. 
JWkolte b1 idi. Stok mükemmeldi. 
Ondlll\ 80nr& l8e bu yat fiyatları 
tabMt.t1Y1• lathıal koııjonktllrllne 
ve maliyete muvazi olarak )'(lrll
~ Bu suretle de nl'.'batl Yat 
lllerimlz de normal tesirlerden py
rl blr unaurun mildahaleal (rnese-
1.l lhtlkAr ve muvazamun mQdaha
lelt> olmaıdıtı takdirde yurdumuz
da k•kin bir Yat buhranı kenıUni 
ııı.eutrm.lyecek ve nebati yallar 
ceoptıeenden ırelen bu emniyet hat
tA bayyanl yatlann durumuna da 
kımnen tellr ederek memlekette 
,.., ihtiyacı bakımından nlabl bir 
muv81Zelle devam edlı:> ve mllle tln 
iMi tı.ıcımdan llallııtı satlanacaıku. 

Yazan: 

Şevket Süreyya 
AYDEMiR 

ka 1942 mart ~ hAll te.ırlerlnl 
cektiiimiz ve hAll bedelini ödedi
timiZ bu l1ln1 zeyUnyatJ ve dola
yıalyle pamuk ~atı bıatı.raıun.ın bat
langıcıdır. 

1942 ıubatı lzmtr'de 11ra malı 
zeytinyaiı vasati 73 kuruştan mu
amele ~mıekk! kapanm11t.ı. Bu fi
yat ancak ıubat.ın aon birkaç l'll
nilnde 80 kurue etrafında daılga
Jandı. Bu !ena bir alAmet.tJ. Fakat 
martin Hk hatlMJ bu fiyatı derhal 
90-95 kuruşta buldu. Fiyatlar mar
tın onunda 100 ve onbetlnden aon
ra 103 kurut oldu. Muamele nllk
tan gayet adı. Fakat fiyatlar a
lablldlğine 5'(:rıyordu. Bonıa hari
cinde 110 kuruea kadar muaıuele 
yapıldılt ve havanın gittikçe eer
gln}efUrildlll anlaıtılıyordu. Hatıl 
hımlr harlclnde, Mulla ve Balıke
lir'de 130 kuruea muameıle yacnl
dı.lı duyuldu. Bir ll)'da ve ambarda 
duran yatlar üzerinde kendi ken
dbıe ve kiloda 30-50 kurut, yani 
tonda 300-500 lira fark. Halbuki 
daha evvel işaret edikllfl gibi re
kohe mQkemmel, stoklar ilet sene
ye yetecek kadar çok ve mahsul 
de mi.lstahsft elinden cıkmııtı. 

!Gte hllkllmettn ZE';Ytfnyafı l41ne 
tik mUdatıafosl bu keskin ve deha 
nerelere kadar ııtdecell deblllnml
yen sunl PIYBA buhranı ncıktasm
da başlar. Bu mQdahale i.lç satha 
takibeıtmlştlr: 

l - Büy(lk nebati yaJ toptan. 
olariyle temas ederek vaıztyetı mQ
talAa etm("k ve zeytlnyatlara aa
ml fiyat tayln etmek, 

2 - Mevcut zeytlnyalt ltokla
nm beyana tabi tutmak. 

3 - Bu tedbirler de kA.ft gelme
diği takdirde bu yatlara kılmen 
veya tamamE'n el koymak. 

Blrlncf l&f'hada plymadald py
rltabll vaziyet 7.eytlnyat ıtokunun 
azlıtı ile izah edilmeAe çal1Ş1ldı. 
Halbukl lldnıel safhada toplanan 
beyannameler neticesinde menıle
kette mUstehllıkler ve kllçQk pera
kendecilerle remnl stoklar haricin
de aynca <31.000.000> kilo Jle'Ytin
yatı ve (2.000.000> kilodan fazla 
pamuk Yatınm mevcut oldutu an
laşıldı ve fJyatlar alllcalılıann da 

mutabakatı ile 2 nllan 194.2 de der
hal şu şokilde teshlt edildi. 

<Fabrika tesUml>: kurut 
Ekstra ekstra 101 
Rafına 100 
Ekstra 96 
Blrl:ncl yemeklik 93 
lklnci yemeklik 90 
Lam_pant 87 
Sıra malı gs 
Pıina yağ. 66 
Sabunluk 85 
Fakat bu tedbirler karaborsanın 

teşekkülüne mani olmadı. HUkll
metın makul ve meşru hareketi 
karşısında kendi bckledllı fırsatın 
kaçmakta olduğunu görenler gizil 
kombinezonlara müracaat ettller. 
Fakat hllkllmct bir taraftan plya
~ lazyık etmemek i~in beyan 
edılen yaı:ıann mühlın bir kısmını 
serbest. bırakırken diğer tara!tan 
ordu ve mllessesatın ye~kllk ve 
sabunluk fhUyacını el koyduğu kı
sımlardan ve resmi fiyatlarla an
laşmalara bağladı. Karaborsa da 
nihayet 20 kuruşluk bir farkla IJ
lemekte devam etti. 

Bu vazi)et hükilmeUmlzln bQtün 
zeytinyağı ve pamuk yallarının sa
tışını serbest bırakan ve bu suret
le pjyasada resmi fiyatlann Ore
rlnde ve fakat karalborsa fiyatının 
altında bir fiyatın kendi kendine 
yerleşmesin! hedef tutan son serbest 
karanna kadar devam eUI. Bu ka
rar el konulmuş veya konulmamıs. 
anlaşmalara bağlanmış veya bal
laannarnış blltlln yağlara şamil ol
duiu iı;ln piyasanın (30.000.000> ki
lodan fazla ve bilinen bir stokun 
larzyıkı De düşeceği hllkQmetçe a
lınan yeni seri>estl kararlannın 
milsııet netice verecell düşOnQlü
yordu. AIA.kalılann sayın Başvc!ld
llrnizln nutuklannda temas olu
nan vaıuerı de bu kıı.naatl Jc:uvvet
lendlriyordu. 

Halbuki itte bu neticenin haaıl 
olmaması ve daha flk adımda kilo 
basına hattA bir liraya kadar va
nuı gayri meşru bir .fiyat farkının 
tahaesfiJQ görülünce, bu piyasanın 
lyl Diyetler ve mllll endl$elerle ken
di faaliyetini kendisi tamım ede
mtyecetinln meydana çıkması Uze
rinedlr ki hiı; olınarma ordu ve mll
e.esat ihtiyacını sailamak ve bu 
ııuretk! ı:>iYa&llYI bu mQstPhliıklerln 
talebi ha.rlclndc bırakmak üzere 
birinci yaztml2lda temu olunan ted
birlerin alınm1111ı vardyeti hami ol
m~ur. 

No&: Birinci J"ll&lo Ulm'an clünkO 
~da çakm14tlr. 

Nitekim bQtQn 1941 yılı lmtlde
dlnca bu vaziyet normal l&rtlann 
tHlrlnden fazla trurlraıt etmedi. 
19'1 rekoltesi de tatmin edici idi 
w o aene zaten !Y1 bir münavebe 
.nem ldL 1942 ye bu 4&rtlarla li
rildi. Mlltaıhede olunan flyat hare
ketleri ıamumJ plyaa durumuna 
DMaran makul sayılıyordu. Yam 
istihsal maliyetinde mvald bazı 
tlıhavvQller olmuş ve fakat •tıı 
llyatlan bu tahavvillMı tamamlyle 
Juanılam11t1. Zaten zeytl.nyaiının 
baıUt ba ptyaea durumuna naza
nn dO.tlık aa)'llahll~k ftyatlaria 
bO)'(lk Jmrnı da tammnen toptan
e tOCClll' w fabrlıkat6rlln eline 
meemJIU. l'hracet ise hemen tama
ınbte durmuetu ve ancak mah
dut devlet anl-.malanna tahsis e
dllmfltl. Binaenaleyh memlekette 
ballltl lcabmda lld mPM kK&yet ede
eek kadar nebati yalt stoku bulun
dutu .att.,or, hQkQmet teeJd}Ab 
ba balnmtt.n tanı .OkOn ~nde bu
h11nı)'Ordu. Ordu ve müe9M!SM da 
ba eet»eple blly(lk ııtoklar yap
nuıikt.an ma.tatnı a6rQnOyordu. 

1 f 1rat boylar1nda : 11 

Bu eendt alıbnda bUklimet ber 
UlrHl müdlıluıle ıedbl.rlertni lilzwn
auz buluyordu. Yaılna pamuk flyat
ıanaın ıe.biti 11raaıda ve bir tAll 
uuur alaUyle pamuk çeklrdeilne 
.. ~le rafine pamuk ya.il
.. 19fl IOllUnda 70 kurut fiyat 
t11Y1n olunmut ve bu fiyat mllatab
ail fabrikat6rler tarahndan derhal 
tatbik olwımuttU. HattA bundan 
da ceu.ret &bnaraktır kl zeytl.nya
jırun Mrbest t:lyatlannı daha da 
aatlamak ve pamuk yai!Yle arada
ki fiyat muvazeneenl muhafaza 
etmek o-re ve bu aerbest fiyat
lara uyularak bkr fiyat tesbltı için 
Tıcaret VeJtAleUıx:ıe teddkata ııl
rilllmiitL HuUMıa zeytinyatı plya
aMI 1942 ye tamamen aak1n ve 
emniyetli bir hava kinde ıılrdL 
1942 de bir ajuntı veya buhran 
için blt tek sebeP bile kalmam11tı 

b6Yle bir ht.dlee anc:M ıuurlu, 
" ııaranlık bir t>oz.ırwıculuk ve 
"rsunculuk ıuykMtl şeklinde ol
~ hiç blr wretle va.ki ola
...-cb- Fakat ne çare ki 1942 nln 

QçOncQ a)'lnda memleket Bk 
~ ne ilkn verileeetl blllnml-

blr takım menf-.t kombine
~ ,, kart .. ında ve beklenmedLk 
so • l&l'IUll.Jll ile karsılllf
blr ply~ca.k bu safhaya glrme
nuttıı'· eıl 1941 &Ylan Ue 1942 nln 
~n a~nnda yani plyM&la"f yu-

ard tem• olunan nonna ve 
k ~il lnkifaf devresindeki fiyat 
:='ketlerlnt verelim: 

ZeYttnyatı plyaaasında sar-
- eıvvelkl nonnal lnltı.af 

=da fiyat hal'fİ)<E'tlerl - • 
İstanbul tzmlr 

tar YemE"klik L Sırll malı 
Sene ve aY 60 42 

1 62 "'1 
il 64 43 
Ill 63 44 
IV 64 4S 
v 44 

1MJ. VI 59 
vıı 
VIII 
IX 
x 
XI 
xıı 

t942 I 
n 

81 
ss 
00 
90 
89 

103 

64 
66 
65 
73 

1 n umuırnl pi-
Bu tablo 1941 Y1 ~rına nll7Alran 

,..a ve lst~ P seyri a&ıerfr. 
aormel bir 1~:'1942 ıubaılında
Yatn• ı.ur:..r1 tabiidir. 
Jd durum it r0ıecel1 g{bl 

Ntı.ldm .,piııtA ~1942 martın· 
bu saYrıtabil du:!ıı ve öyle sanı-
da h.r tarafı ııa ilk kumandası 

bu ---ıntının tstlha"I br ki --aıde diğer bir "" 
fsmlr'den zlY r!lmit ve İstanbul 
..__...denbU v~unlftndanın sadE'CE' 
ııılill' 1 "' _,,_,_.ur ve filh8ki...-r _.. _.._.. 

Fırat'tan gönlümde 
kalan akisler 

Gecenin dmn ve lhtJtamlı lllktı
ıu iıclnde &ilr Fırat aUduraun! .. 
Birecik HaılkCIVi'nin nehre bakan 
bir odasına çekildim. Yol yorarun
Iutıına ratmen pOme bılr tOrlü 
uyku girmiyor. Franaa& binblıılm 
"Jeaıı Plchon"un 1938 yılında net
retmiıl oldutu "Yakın Şarkm Pay-
181Jllmıw" adlı ldtabmı dördQncü 
defa okuyordum. Dlıkıkat keallerelt 
okeyordum. 

Halkevl'nln çatıcnda topluca yu
va kurmuş kırlancıçlardan bma hır
çın sevdalılar anıda bir blunm 
baıCalanDdan llf8lı Y'J"'M'lanlP il· 
mlıtstzoe kanat vun&70rlar. cuı»
nıı:> duruyorlar-

Sabahı etUm.. 
Seher vakti.. HMrada öyle bir 

aatlık ve berraklık var ki .• aorıba
he.nn olqayıcı tQI Udm' hat!! se
her rllz,eln Fırat'ın her nedenııe, 
durak.lam~ ıularını Orı;>ertlyor •• 

Sabah vaktt Fırat'ın halinde, MV
gt]lslnden ayrılmak ı.temlyealertn 
iiçll bekleyişini andıran bir durak
lama var.. Akıntı hmru kaybetml
fe benziyor. 

Tan yeri YllYllf ywq afanyor
Blraız 1011ra nehrin ıulan pembe 

yaldızla yaldızlanmıt gibi parılda· 
mala baıtladı.. Son bllyWt dlrwek
tekı dik kayalara vuran sünet Fı
rtıt'm bu etllz Jeıvhada yamlı bO
tQn ıucermuu Qdı.Jılabyordu. 

Batı kı)'JIUIUl, BITeclk'e varma
dan, bil)rQk kavalnde, gQ.nQn bu 
dll)'SU}u demkıııle, pembe lcı* tuı
lere bürQnmU. etıedl mamure ıu.
alnl veren Belkıs harebeleril.-

Kal"ll tarafta .. bel altı bodur •
taç kafa kalaya vermltler- Ua ta
rafı çıplak.. Fa.kat, dolan ve Rıtl
ıamla yllkaelen l'llnetln yaldızla
yıp parlattıtı cana yakın bir çııp
lakhk! .•• 

Renkler lnaana h&yrımlık wrea 
bir ahenkle kaynatmata baıflıyor. 
Su erk.en natlerde Fıret keııdlsi
ne hasretle beıkanlann mAneY:i)'•
tını y(l.k.lelttyor, ruha kııvvet ve a
mit vft'iyor.. DertH faıkat lllbU'lı. 
Umltll, azimli akıYor- TürkOn va
karlı kuvveUnln, kurumak bftmes 
hayaıttyetinln r.e.nctn ~ 
cenup utuklanna ~-

"HQı:nGmllzQn, ~ .. 
ferlerimidn" bQyiWc blr lalml bu 
Türk nehrinin .uıaruıa ebetmlıl
Kendlllne s6n01 vermJt olddllen
nı çok erken kalkmakla ~ tııc 
uyumamalcla tspatlarntl olalllara 
Fırat lanld unutulmM blr hitıra 
bırakmak iat.lyor_ Tarih w cotnıf
ya elele vererek ınunın ~ 
htıcum ediyor. K6k1l medde -
nice pyrituurl bttıralar IU Mnn 
keekln ve derin lntt.ıan fle lca· 
ntıyor. "MM!" •• "l.ıikbal" um 
çercevw 1ıe:1ne s1renı1r &henklt l*' 
bQtlln arzecti7or- tnaaa Fırat laYı
lannda yılları delft yila)'1llarl M-
tırlı.yarak d{lfllnOJOrl-

Alıııdal BıkWıM, P~ To
roalar ,.;rat'a 80ft •llmlanm u-

' ,._,, -"kMıklerde ha-
IMtınyorlar .• """"" ~.. .........._,~ 
va daltf•lan .,._,. bAI' ,,.._.. 
rna var.. .-..ı 

Fırat. o ne t.erlll. • - • 

iz de Joc ınft t 

Hüseyin Sami COŞAR 
mantık1 bir kuvvet h&ttıdır. Onun 
yanında, ittbarl batiann ne mA.na11 
kalır!?-

••• 
Ufukta a1cıarn ıkel>aıımak {lJJere 

Ulen icimde en,giıı blr u!uk ecıJdı.. 
.Asırlar boyunca kendlainl bir ınr
IQ anlamıyanlann ıözUne diken o
lan Türk mevcudlyetlnin bu böl
gelenle b~OnkQ aulh, emniyet ve 
nizam roJQ gözilmlln ooünde blll
blltiln canlandı- DaYanaınadım.. 
''Fı.rat."tan bir müllkat latedlm. 

Şimdiye kadar içimde dUtOnıle
nıtı> kalınıt olan bir ııuale cevap a
ı.bilecdlml umdum. 

Dedi: Kıyılanmdan hicranlı bir 
)'(lrekle uzaklaştıtını aörrnek ıste
mem. Vaz ı:e<: şu llyasl mUJAkat -
tan!. Benden yüksek bir diplomat 
atzı bekleme.. Gel Cerabl ua köp
rllsüne kadar bana yoldallik et. .. 
Seninle kard~e hasbıhal edelfm .• 
Ne soracatın vanıa bana yolda 
sor!. 

Dedim: Fırat •• bana gönlilfıQ aç!. 
toıne gömdllliln 11m· artık lftıkla
ma! Kayıhan kırblylesl reial saıe;
man ıaıha neden ııeçlt vemıedln • • 
NMJI oldu da bu Türk Batbuıtuna 
Unalce kıydın! "'Süleyman pıhın 
kaatlll Fırat!" Sk:Hlnl alarak ta
rihe aeQUn- Söyle; erlerine örnek 
olmak ic;ln atını pervMJZC& ile~ 
sularına tepmlt olan bu Tllrk 
ylnl nasıl oldu da acımadan bol
dun! .• 

Dedi: Mean önllnden y{kıylllar
dır içim kaın dlıyarak akblım bu 
Mil yürekli Turan beyinin nasıl o
lur da ben kaatill olurum! Ben o
nu tkaız etmek lltedlm. Bıwün 
"Ttlrlc mezarı" diye anılan ~relen 
daha ötesi için kuvvetlerini mat 
etmenıestnl diledtm. Onun ve ka
bi}'kıeinkı cookun hayaUyetlnl Tür
klln dehaaına daha uysun istika
metlere yöneltmek kin çırpındım.. 

Ben, TOrklUle eenUP ufukların
da .. tabii bir 11nır cmnetl emel 
edindim. Anaıdolu'nun devamı olan, 
Mı9do1u fle ~ bir bQtlln lel
kll eden toPraklan heaı>lı. terttı>
U. emnlyetll bir .kufaıkla sarmala 
~m.. 

TOıt<iln diJtman)an ona tttıra et
metı bir setenek hal1ne ptimıJl
lıerdlr. '"Membel Anadolu yaylaaın
aa bulunan nehirlerin manubı ne
den Türk1ln elinde buhanmeı1ın !" 
tarzında ona çUcm emeller; mlruı
llZ ihtiraalar aUederler. 

ı.te 'bent Tllr.k mezan diye anı
lan tarihl noktada "ben"den olan
lara kardfıl('e "dur!" demMlnl bil
dim. Neyle,ytm kt, SOleymaıı Saha 
makudınu bir tUrlQ anlatamadım. 
Ve MSll oldu bflmem, Türldeıin 
y(lrellni da#lıyen o elern11 kaza 
neticellnde behtmz .ulanmda bo
tuluverdi-

Sll!'Mlm unutma ki "zaman" ba
na hak verdi. Silleyman $aıh beni 
çoktan affetti. O gün bugQn ooun 
kahraman ruhu bir TQrk Serhat 
beyi aft>l nöbet beklYo"-

Ylmd Mrt )'lktır cok MI cek
tJm. c:ok dertli aktıtım ırtınltt ol
du.. F.a& Tl1ık _... Uıdar 

-2-

1 Hafta konuımalar1 : 

Yantlan .aka ile tııkibedenler 

Dün koşulardan önce yapılan 

tay satışları çok 
hararetli oldu 

(BUi 1. ıncı ~ada) 

BııbUI: 00116> de Rol, Anu& Doma 
Dw.na. Fb'atı: ~. s.htbl: Salp 

suna.v. 
Babaaı: C.OUP de Rol. Anaaı: Phlox, 
Ftya.tı: '1000, Sahlbl: AIJI* Alman 
Ba.baın: Couı> de Ra1, 'l'ruwı Pom -
mel~ FJyatı: 1 .400, Sahibi Asım 
cırııen. • 
Babaııı: OouP de Rol. Aneaı: S. Ter
tanette, Fl)'atı: 1000. Sahibi Hüte
)'tn TMdelen. 
Babası: C.OUP de Rol, Anut: Yo -
conta. Ftyatı: 1J500, Sahibi: Aaım 

eınıan. 

BabUI: CouP de Rot. Anut : 7.e -
nart, Ftyatı: 2.100, Sahibi Otlakeı 

Nurt. 
Ba.bntn: Coup de Rol, Anuı: Sı>rdnıı 
Bard. F1Yatı: 1000, Satı11ı1: Cahlt 
A~ 

Bunlardan tıe.-nı anıp ta.Ylan olduk -
ca )'Ukılek rıyaUa mtı.ım butmuelardJr. 
Yeni ta.)"lann sahjplertne bll)'ll'b oım. • 
ıannı tttıertz. 

Şlm<ll ılzlere yaneJan anlatıyonım : 

Birinci koşu: 
Uc yqınıtakl Jrazanclan )'81'Qnu 400 

Hrayı doldunnamıe ,...U :yarım Jcan ın

ır1llıE eıttek ve ~ ta7'8.ra malWuetU. 
lkram'Yeet ZS:> lira m('lll.feat ıeoo metze 
td1. 

KotUYll llc1 tay ııtnH. Tahir ttt>Herı "tn 
Kader ı.nln<'leld ~ ,..~ kola)"lıkla 

kazandı. Mehmet Cal<'ın Yabııınaülü ı -
ktnc1 kaldı Zamıın: 2 01 daktka 1dl. 
M<Mterdc: bahlll ııaııyan 1~ kunıe verdi. 

i kinci koşu : 
lk1 )'atlı ve kOIU lcazanm&mlt ;yer-il 

ııat kan uıııuız ta)'lara nıaMuB hand1 -
kaptı. tkramb'eal 400 ııra muıataıt 1200 
metre 1dl. KotUYIA Kamıen rtnnedltkı. -
den ld tay koeturuld11. 

ZarMn startta ~ ft!t kalmuı B. 
Ha.Mm SaJt'e atı HeındElne b'l ııeldl. Ve 
ilet boy ant De Ju>euyu kazandı. Atlı 
Spor kul(lbQniln zal1 tkinct kaleli. ?.aman 
l.Z dak1ka 1dl Ma.tenık behil ırıın>"UI 
1.Z kUnıf verdi. 

Oçünüc koşu: 
Sötütözll koeuMI tıH. Oc ... dalla )'a-

kan ~ ~ lıan --- at ... lıt»
nıdd&ra mtdunJ8tu. 11munb'eal 1500 Ura 
~ 3000 metre lıdl. Bee halls kan 
arııaındakl ~ fena olmadı. Buket 
etArtla benı.ber llrıe dUe(.ü. Tabt1 ktlo -
ıınıun hat'U olmUI doıu-b'le avantajı 
vanlı. Dltec1erl lkıeındllılnl mütemadiyen 
Jtovnlndılar. Yalnız 1600 metrenin •tarta 
doğru eeltrlertren Dandl'mrı J<*:eıd dClll -
tO. Davalactro bu ~ &*et'e ~ 
ya:klutı ve bir mıllddet 118' .._ ırtt -
ıııer. VtraJı da bu 'V8Zb'ette dlkıdüler. 

ve düzlükteki mücadelede Devalaclro 
8'fl!li lcaldı. Yeır1nl ııerlden ~ hQ
cum eden Oonca aldı ı.e de ancak Bu -
kete lktboY kad!ll" )'&kluabllcH ve )'1lMf 

blUi. Bay Felıml MwoAtu".- Buket! 
btrtrıcl . BaY Ahmet Atamanın Gorıcaeı 
lklnd. BBY suat xa.nu:.naıı·ın 0a,,.1a -
cırow 11C'(lnc(l oldu. Zunaıı 8 40, dlııldlaı 
ktL Mlletenk baJüıı ıranyaıı 20!! P!Ue 11-
nı.llb'l• ı:ıo ve 23:! Jrunıe verdL 

Dördüncü koşu: 
Oc ve d ıha )"\ikan yaetakl ııat kan 

arap at ve k18raJc:lara maıı.u.t.u. lkra -
m,,.... 511() ıtra m.areeı lflOO met.re ldt. 

Bu koeuda 1'Cllma Bora tcoetunılmadı. 

otıterleı1 anunnda1ııl ltoeıu eOk eıtcı oldu. 
Ceytant~ ile Tarzan et.arttan lıttbftn!n 

rıddpltrinl c:<* actııar. Adet& dfl«!ert 
kendilerini yakail)1'8!!11Yllcalt zanrıeWk. 

Fııkat vlraJda Sava c:ıı* alkı bir bücwnla 
bMtaklhft )'llkalamıya muvaffak oldu. 
Burada Tarzan ıreri kaklı. Bütün )'Ol bo
yunca yapt*lan rn1lcadelederı General 
lcnaU Hakta Tdcce"nln Savıun bir boy 

ara He ıralto cıkanık yanu kazanmıya 
muvaffak oldu. B. Nurt SUmer'ln Ce:v -
lanteld lklnd B. Ali Enıan'ın Tomurcu -
tu Uctınctı oldu. Zaman 1.58 daklka idi. 
MU.terek bahls aanyan 225. pJ.Aee sıra· 
ıtyle 140 ve 240 Jrunıe vcrdt. 

Son koeu dört ve daha )'Ukan )'114 -

takt ll8f kan lın&'\ltz at ve k.-aklara 
mahsustu. Bu Jrotudn Slt'kap takipsiz 
kaldıtmdıın kotU yapılmadı. Ve bu haf. 
tald lroeoıılar da bu tdcllde bttU. 

Uctındl Ue dördüncil kowlar !lr& • 

sındakl cltte bahiste Buket - Sa va kom· 
blnezonu 590 ıcunıs ıretınıı. 

Hikmet Y AZICI OGLU 

Bugünkü 
Meclis 

RtY ASET DtV ANININ HEYET! 
UMUM1YEYE MARUZATI 

1) Malatya Mebusu General Olman 
Koptacerı.n vefat et.t.1tıne datr na.ve • 
ifAlet ıed<erml. 

lKlNCl MUZAKERESt YAPILACAK 
MAODELER 

seterde ve hazal"da b1Ulmum Mkcrı 
1&hıal.ann hukuk dAvalannm af r'Jlme 
tarzb'le kira halclannm korunmaaı hllk.. 
kında kanun IA.Yllıası ve Milli Mlldaraa 
ve Adlb'e EncUmenıerı :ınaroa.taıan. 

l:ımlır cw.aevlııde mahpus Hüseyin AV· 
nt Pannalmız ile Saktr Tandomuı•un 
ceza.tarının attı haidcırıda kanım IAYlba-
11 ve AdH:Ye Encümeni maz:batuı. 

BIRtNCl MOZAKER~t YAPILACAK 
MADDELER 

Maa.e 1mnununa mQzenreı 4161 811Yllı 
kanuna ek kanun 14Ylması. Bütce ve M;ı. 
lb'e Endlmenlert rııaJ:tıataıan. 

Gelen evrak ve layihalar 
Devlet Korıııervatuvannın Uyatro 

oc>era ve balet ıubelerinden mezun O: 
!anlara elblae verilmesi hakkında ka
nun lAylhası. 

Devlet mernurlan ayhldarının \e'Y
hlt ~ teaıdlllllne dair ola:n 3656 ve 
3888 sayılı kanunlara batlı cetvelle
rin Maarı.t Veldllliti kısmında detı
elkllk yapılmuı, 3694, 3829, 4142 sa
yılı kanunlara batlı kadrolann detı.
tirllmesl ve 3656 18.YJlı kanunun 26 
ıncı madd~e bir fıkra eldenmeaı 
hakklıDda kanun IA)11uım, 

Hava aınıfı merıauplanna verile _ 
oek zamlar ~ tazmılnler hakkındaıkt 
lkanunun 10, 12 ve 14 QncQ maddele
rini dellttlren kanun liy»ıaaı. 

Çağr1 

* Dtvımı ~t EndhMınt ba· 
st1n aat 9.80 da toplanacaJrtır. 

"'/:( MUU MUdalaa Encüment bucQn U· 
mumt ~ aonra toplıuıeQktır. 

"'/:( Slhhat w loUmal Mulvenet ~
meni buırtbı umumı He')'ette!ı ııonn. top. 
Iııuı.cakur. 

tr Anıuhal Endlmerı.t bu1l'iln 'Umumi 
~ llOnl'"ll taplanacalrtır. 

-ti Adl!ıve EnCÜln«\l buıı<ın Umum! 
He)'etıten eonra tc:ıpJanacııktlr. 

Dil Köşemiz ... --------------........... -.. ...... .___,, __ ____ 
Etki~~·~~·> .a kıllmlZ clcait> ~~· ~ dmı"> arappsının hütün tü

remelenoı dilıauzden kolayca aıabi.lınz: fıyiaı için laıllandıjımız cmak· 
ıu'> yerine de zati~ aruında cbsm•> ıen karıılık vardır. Yazı Os
manlıcasında cinlma"> eok yerlellnlı bir kelime idi. Onu «kesilme> den 
bA,ka. bir de ckesintb ile karıılıyııbiliriz: cbill inluıa· - kesilmeksizin 
kesinriye uinımakswa, biç keaiatith>, cinluıa'la bir plıpna - kaiotiti 
çailJIDL> 

* Geçenlerde rami bir elWltaıe illnında cyükleıne v bop.lımu lu:lıme 
terini ne bdar fmıhlık duyanık okuduk: Maliye Vekillijinin tubelerın
den biri cuılunil •e uıbliye> den dilini kurtannııbr. Fakat fuııillıit 1 n 
asal sebebi, T""ldçele,me dhuanuı aruk beıtesce uıbü bU ibuyaç olması
dır. 

* <Yayın> hemen bemea «11e1riyiat> ı Mmll(U'; fabt lıu kelime bır de 
cimissioo> uo yerini QICU10I': «Loodra w Berlin ..t,olan diia ııktaaıki 
yayuılannda. •• > di)'ORJZ. Ancak cııqretaıeb dayanauıkuıcbr. Bununla be. 
rııber c._ in üç yazua Ulus'ıa intitar eanitcir.> )'Wine cpkmılbr> deriz. 
cÇıkmak 'ff çakamııık>, bi~ yerlerde, «netre:tm~ Jerine aıecebüir· 
cmünıetir bir eser - yaypn bir ner, intif&rtna mani olmak - Cri'Yll)'el: 
lerdel yayıJmasını, [eterlercle] çakmasına önleaıa>. - Dll.CI. 

IUladı.Pn bu topraklan ben hiç 
bir mmaın aurbet aaymaıdım!. 

Bueün yabana fakat doet ve 
m!lttetHc illerden ceQe'l'9k denize 
kavutuyorum- Buralardan do9t ve 
müttefik Tllrkb'e'nıin bir e~ ııl
bl ııectyorum. Eminim ki Dicle de 
benUn llıbl dQollnllr, benlm gibi 
duyar!_ 

Declim: Fırat!.. Aynlma 8IU 
yıııkla.ıyor _ Cerablua .k6prOIQ 16-
.zWct Q •• tkınct cthan hartılıda eonu
• DMl1 9Grilııoaua?. 

Dedi: Bu hubln ııonu hakkında 
kehanetlerde, kerameti.erde bulu
namam. Yalım Tllrklük 1ç1n dlUm
den ve )'(lretımcS.ı ekalk etımedl
ltvı dua ıudur: 'O aonuna 1caıdar 
mlHt birlik içinde dbndik dunıun ı 
~ı. latlklAHni :ledeleım..m 1 • 
Hedceain birbirini avutup aldattıİ; 
bu yaı1ano l'llnler ııecer. Sonundll 
Tannm neylene aüzel e)'terl. 

Not: 111r1ncı1 ,_ ..._. "'l1lm"ta ...... 

Ömrümün kitabından ~ 

Tanburacı Osman 
pehlivan 

1924 yıh Parüı seyahatimden 
dönllfte halle tUrkülerine, halk 
d.anılllrına bll.sbUtün merak aar. 
dırmııtım. Ftnıat dll§tükçe, can
dan dostlarla bulu~tukça kendJ 
tertip cttJgim ıır:eybek türktlatlnü 
aöylUyor ve kalkıp oynuyordum. 
Bir &Un çok seviıtlginıiz bir zat 
bana: 

- Osman Pt>hlivan•ı hie dinle
diniz miP Bu ıizln merak aardır
dığ?lız milli havaları o tanbura
aı ıle çahnalı da gömıeli.tlnia. 
İnsanı CO§turur. Merhum Tan _ 
burl Cemil gibi, fakat bununki 
bllabUtün bir Allah v ergisi. Dört 
tell_ı, bazı kere iki telli aazı dile 
getırlr. BUiun göniillerl fethe • 
der bUtUn hiılere biklm olur. 
Yamnn bir sanatlı:Ardır Veakllm. 

BUttin isteklerimle beraber 
Pahlivanla bir kere olaun bul\lf
mak kısmet olmadı. 1930 yılı 
~onbaharıncla Bursa'ya gitmiı _ 
tım. Çekirg<"'de (HUsnü Gii7.el) 
otelinin sahibi bana güzel bir ha. 
vadla verdi: 

- Bahçeye Tan buracı Oırman 
Pehlivan geldi. Sizin burada ol. 
cluğ\ınuzu söyledim tanıımak ia
tiyor. Aceba rica f'taek gelmez • 
ler mi P Kenclilerlrıe zeybek h&
valan çaMrım, dedi. 
~u sözler bc-ni bir yay gibi 

Yerımden fırlattı. Apğıya indim. 
Asma çudaiın altında, Uzerlnde 
çay demlenen semaverin etrafın. 
da be§ altı kiti oturm\lf Pehliva.
nın tanburunu dinliyorlardı. Se _ 
IA.m verip bir lıkt>mleye iliıtlm. 
~ıl bitince Pehlivan bana dön-

- Bata geldiniz beyim! dedi. 
"';dınızı çok vakittir duyarım, ı.. 
kımız de aynı yolun yolcusuyuz. 
Kııtr?et bııKlln ~örllımck imif. 
F~r ~uraa'ya celdlkçe Çekir
ge Ye bır kere ugranm. Sai ol
sun bizim Halil Pehlivan kırk 
YJllık dost. Onun hatınnı sorma.. 
dan edemem. Sonra imam Bekir 
Efendi de ıluygulu uyanık bir 
Oll.ndır! usulden anlar. Böylece 
hep bır arada ıam ılafıtına.. Di
yerek arkaılaşlannı da balla ta
nıttı. Sonra ha bak unutuyor -
dum, bizim Hoca Be.kir gayet 
güzel ı;ay yapar. Haydi hocam 
ılemlenıl( lııe lılr kadeh de beye 
11\ln bak.alım! ıledi. 

Biz çaylan içerken Pehlinn 
da sazını aklı. 

Oaman Pehlivan! Bu görüle • 
cek teYdi, uzunca boylu, geniı o
muzlu, pala bıyıJdı, yqının elli
yi hayli 111m19 olmasına r&Jtmen 
çok •ilam ve çnlk bir delikanlı 
l'ht!nr. Ay 1tttmda alnının çtıııri
len, ı:eneııın•n çukuru dahil ztya... 
ıte derinleşiyor. Yın kapalı göz.. 
im koyu Yetll ufuldanta engin. 
lere dal~. hem (ll}ıyor, hem 
botu'k bir eesl" Adeta inildty0r. 
du. İri botmıüdı parrnaklannın 
ar .. ınıla o küçük aaz yaralı bir 
btllbut gibi çırpınıy0r, dert '" e
lem Mkilyor, dem çektyardu. 
Pehlivan karpmda kocamı§ kap • 
lana benziyordu. Be.an anmıyor. 
Derlnılen bir \nllti göğı!DnU ka
bartıy0r. Hepimizi caştunn • • 
zı dahıt ÇOk kendini aanıryordu. 
YilzUnıle tatlı bir tebeııatbn be
ll!"1f ve birden benim beateledl
ğım San Zeybek'i c;almıya bqla.
dı bana ıta: 
. - Talebelerlnir.i eo& Be7ftt _ 

tun, bir de sizi görelim! dedi. 
Z6ten o teklif dmeae ben kedi. 
litfmden kalkacaktım Oaun tan.. 
buraıı lnııuun W tJ ınnı elinden 
alıyordu. Ben bu k dar zevk bu 
kadar Dete ile &eYbek OJDadıtı
mı .haurlanııyorum. Bent gorUn
ce ımam ıla cottu, eUbbe 1 llr _ 
tından fırlattı, Halil PehlıWa da 
.. ka geldi, böylece bir mUddf't 
UçümUz dolaadıJı durduk. milli 
duygulara can verdik: 
İmam demlenen çayları tek 

rar lu.dt"hlerlmize doldurdu O:. 
nıan Pehlivan 8ti7cUn ıöaİerlni 
bana çevirdi ı 

- Beyim De sevenin aöyle 
de çalayım! P~rev mJ, ~ mJ, 
oarkı mı, rnAnımi haııgtai botuna 
gider? dedi. 

7""" Pehlivan Ata bm eski şe • 
lerı çOk severim. Bilhua kly 
havalarına bayılınrn. Söyle yU _ 
rilk havalan cibi bir ıe1ler ça.. 
Mrııan fena olmaz. dedim. 

Dlnliyeıı öyle iae dedi ve azını 
•hh1 

Gene çatladı, COfhı dailann ta11 
Gözümden ben akıttım kan ile 

Alınca $i~haney1 aeynemltt := 
Arpalıktır bize Urum elleri 

1 

Mesken oldu ıimdJ lecVI kö 1 r· 
Oaınan Pehli 1 e ı 

atladı, aıtatU. 7o,:dı, P=ti 
le8i aralan inUUei &ibi derinle 
den ı:ıkıyordu. r-

Ben bu kendi kendine Yetıten 
veya kenilini kendi Yetiftiren ince 
ruhlu, b.aaaaa aanatkirı dinlerken 
gözumün önünde b~ kompo.. 
&tlör ( Wagııer) ın hayali can 
laodı. Çok ararip detil mi? ~ 
kanız nıçıoP Alman mli&i&inde blr 
ınktllp. Y8Pan, arat llemlnde 
Yeni bir ~ıtır açan bu dlhl bu 
bUyWc ifi nuıl batardıtuu ÔöYle 
anlatırı 

"Bun<*t d6t yüz yıl evvel cer 
~e~ kırallarıodan birinin ÇOk le;. 
dıAi bir mUaik Uatadı varmı 
liu artistin en büytlk dileti :· 
luııu da kendisi xlbi aaııa•'-.:- 0 

• 
tiftilmek i1n1t. B ......- Ye; 
""'-- _.._:. N•L ÜlUll .-netlerı 
.._. ••-•,... aıayet sUnün bi 
~de otlu ana :vurdunu bırakı -
gıtmiı. Aradan Ylllar • P 
Babuı otlunuo öldUtüne g=lf· 
metmif. Günün birinde ear~ 
kıtpı11na 18.Çt •aka!·-- ,__ 

Uatü b · ..... -l'lfmıt atı ı>erıf&n, Yalın ayak bl 
derbeder arelmif ve elindeld n{_ 
babı ıır6atererekı 
ni -. Kıratımııır:ın mClaik aevdlli

itittim. Ben de bir müzik me
raklıııYDn. Bunu kır•- ....._,_. 

meie Pldiım. --.. -- - -

Selim Sırrı TARCAI 
Kırala h~r vermi§ler. O 

merak edip bu derbederl hıdl' ' 
runa kabul etml§, rUbabm te 
rinden çıkan ıes bili.ün aaraY 
kını hayretk-.r içinde bır 
kim oldııtunu, bunu kimden 
lim ettltlnl 10r111U1 o aa '° 
cevap vermiıı: 

- Ben bu sarayın vak 
müzik ıeti olan {Charles 
ter) in oğluyum. U.uıdım 
attır. Senelerce dallarda, o~ 
larda, deniz kenarlarında do!Jıf 
t.ım, maga.ralarda :raeadırn, 
lan dinledim. Ya~ın kayalar* 
dalgaları dlnlt>dlrn, yagmurl 
rUıgA.rları, fırtınaları dini~ 
beolm öğretmenim yer, sök 
denizdir." demit. 

(Wagner) eserlerimi çıkarnıl 
dan önce ben de t&biııtı dini ,_. 
bütün ilMmlarımı ondan alo-
diyor. (Wacner) in ruhiyle ııe 
nim Oaman Pt>hllvanımınki -" 
11nda bir yak1nlık duymakta 
lı deill miyim? O da ııhl.mllP' 
111 dünyada eti bulunmıyan "'- • 
glli vatandan almadı mı~ ~e 
Pehlivanımın da üstadı tabıat 
tu mit ti' 

Pehlivana ne mUnaeebe 
Buraa"dıa bulundu&unu ao~ 

- Klrmaati de gUret var. O-
raya gidiyorum. cleıll . . • 1 

- Sen de ııtlrete«k mi8'lO 
- Elbet, elbet! deıli. . __ ,. 
- Falr.at senin artık yafı.ı-

gürq tutman doğru değil, __ 1! 
aorlu idmanlar elliaiDdcsı IOP'
ıır:arar verir! dedim. .J1 

Aralan yürekli Türk fÖyle 1111" 

doinıldu. kendini yqh göm,.,t 
dayanamadı#J içm bo)"adıtı bC • 
yaıır: bıyıklarını aailadı ı _.. 

- Beyim aen ~rak n~d1r.,... 
lir miıin Ben de görUyorlXll rll' 
Iuaum ukiai l{ibl detll ama. 'fi 
7ardan geçmeli, ya serden :. 
yapalım atın ölllmü arpadan 
8Wı! dedi. 

GUnet odaya son 11ıktannı Y" 
yarken ben de ayrılmak uaeıf 
Pehlivanın elin! sıkarak: --"-

- Simdi bizde de milll ~ 
zlk canlandı. Yeni devrın b8' • 
Ianırıcındayız. lkni de arıyacaİ" 
larmı kuvvetle umuyorum. de " 
d1m. 

Pehlivan derinden bir ah çello 
tL BUtUn dertlerini bu ahla -' 
ki ifade etti. B1191nı alladı : 

- Belki anyacaklar, !.~ 
korkanın bulamayacaklar. "''UD""' 
ak.fam yakl&1tı, ar1ln batıya dl!O' 
dll! dedi ve eyrıldık. 

Geçen s1ln guetede bu TG1' 
..-lkArınlll ölUmOnü ÇOk -
duyarak okudum. Zavallı 0,,,,,,.
yattığın ;,er nur olaun! 

Bir Japon hüküm 
adamının 

nutku 

B. Suphi Tanraöver 
l•anyı lbrıbnın * yemellnde 

BOıknt, 29 a.a. - Buctın ~ 
ya Kıra:11 ve MaJeate Ml:hall BDJ..:;ı 
Ell:lmlz Suııhl Tannöver ~ ~ 
!arını Kilıel aarayında öth yemeP"' 
d8M!'t etmillerdlr. 

Aa bir kayıp 
Eaefle haber aldıjamaba ,.öre ti. 

F.min Biiılenc, hastanede ~rdiji .;.,J 
ve uuraplı bir hasıalık devresinden ~ 
ra, dün hayaıa ııörlerini JW11muııur. ~ 
ba muharebesi devrinin ııcı mand"!J. 
rını unuımamıı olanlar, bU ısll ,.,.,. 
tairin: 

G_,. u6hf.l zJJ'-1, lffn.Mi• ı'1. 
Tiir~ " ı1ıq._ ,_, ı,.ı1,,,,, ,.u 

llir j,.-:. 

mtaralanm timci yAdedecekl;,#' 
Emia Bülent, mibıesna ııhllk ve k~ 
ter Nhibi 'fttandqlıırımııdandı. _ /& _,. 
ailesine "wıe yıılunlanne bq sajlı,_.
•unıınz. 

tr 
c.... .... -..ı...-ı .• ,. .. , ........ 

• 
' • ~ 



~942 ----
Doğudaki duruma 

dair Alman hariciye 

nazırı ığı diyor ki : ,, 
• • ek) yınız, 

görürs ·· ·· unuz,, 

Stokholm'un durum 

hakkında tefsirleri 
- M~kov1l'nın v· 
na «l lJrıKo bU tün 
buı:Un harnkt't ha-

~>u ll!C'l1(t'Z ceph~c a~t ıı barble 
ile Un rus k ı\.,. u rt rus tclıtıQ:lert 
'11\t ~7. l'an atm:ı.n ('('ph nt Vll 1 Luk 

kotn "" le Ynnnıılar \ ıı b Ihııss:ı Noqıs
ko\'ıl ı: bl Lcninırrat • \'lttobsk ve Mos· 
flolnas. Rlırn demlt')'otla.rının blrl ınıc 
mı.. 1 o n mUhım bir t<'hı1 ele ı:cctr· 

'O l'J'd • 

n..,2> IOclBJcnyn'nın ıun.ı den ı;onnı lkl 
rı otduau Kıılac'ln cenubunda Don nch· 
ı~ dvlll'Uıda ht"l'hrulgj bir noktada b • 
"""'111-l!!r(Jtr. 

tııı 3 > Staı ı;at eehrln!n ıcınndc &ldd Ut 

~aı dl!'l.'lUTI dm kted n tar bu -
~ b lana)1 mmc<'Zlni el ı:ccıro 

iddia etnıltl rdlr. 

~:> Stattn~ ın ccın bundn 80\ yet 
Er1:tıenı d< Cılnrında bulunan 

~ mtıkavmıcı adacıkll\rına taaITUz 
""'liııtıNı ıer. 

\' ll) Y ıo c mühını bir rus ta.ıuTUZU 
0?-oııcJ c laı.ru IKlılnmııtır 

le 6> CArbt KatkllttYU da, Al ı:Ur"\ln ear~ 
ı..~ ve OrJvnoktd o d\arındn sov~et 
~~!arı de\am ctmcktl'dlr. 
t \'orunrj ta1UTUzu hakkında tnfslltıt 
ıı:lnıeın1şttı-. Yalnız n:sml nas tetıııaıcrl· 
\' '14zarnn IO\)CUer m 1cl'Z cı>phcs nde 
tıı<'I ki LukJ ve RJuv d ı 1 SO kilo · 
lı l.Z"t: arasında mut h n il b r ııertrm 
ay t lcrtnı iddia ellıılı dlr. 

B 
•!ııı n d kkat na7.ıın S ltnırrat ke · 
~ U rtn~ tem rkU ctmckt d<ı\am 
lvıt t ırıertne nn-
lı.ıı uıkrtben IJ'J 

b 
il u 
a~ cen n r n tnd b e l)&ll bu h • 
,~ d tl"U ll\C'N"k Çurv çeVBka>ıı ıta n 
k tılct n sonm (lmıtcyollı h8 ttı roV1· 
'ııo da Cudln civannd:ı katetmekte ve 

o"'<la non n CC!lUp d<ıtU>'ll dof!l"U d erek 
11 ll<!hrtn ıra.rıı ıahUlnl Kacıı tbıo'yu 
lı~\J' lakıbettlktcn sonra nehri kanıı ıııı· 
ııı lr~l!fttc ve bundnn 90nt'O ıraYrl 

Untazam blr IM'Ylr tak p " voııra M"h• 

~ tahnsını.d'ın .ımaı ııaırr~ıcrlnde 
itırı ktooır. 
~ lnırrnd m N!J'IUbUm'ttı va%1>"Ct d:ı.ha 
~ kt r : Cephe Krunoann dC'JI 
Co >'llrnk Ab~nncrovo'll k dar C<'T\Uba 

11~ inmekte ve ornd n ırartıc müte • 
te biı- cc.ıı ttekil lkt en ııcm ra Ko -
~OVo :voıunu k Stannrmt • 
Vaıın Oltaya yoluna bcikov YIJ,kınmda 

lUctacıır. 
t ~_,,Ulc step ertnde almltn l'('!!Illf 

111 ~ dün bir muuırr rtyct haberi ver· 
tı lttır. Bunıdiı.kl c("l>hc Ert'hcru dıııtıarı 
attını takltıctmcktcdtr 

be Sovr t taarruzunun lk1 hC'dcf 1.4kt • 
lh tuaın datr ırcıen habeı ıcr blr6blrlnl 
lı na1ıtıntıı::teıtır. Bun! nı nazarnn ilk 
~ r Staı1nırnıt ue Don nehri a.rnsıncıa 
lcu ra altına alınmıa ol n ntman 
ile \1Vetıertnı lmlUI etmek, ikinci hedef 1. 

0 " llQvvııt cetı nm en um noktaın oıruı 
~3 :no ı c R011tov ara ınd bulunnD 
l'etı klJorıı l.rellk mııMC >I ltattcm 911· 

01'1 Yle K fkaıı>n d h:ıN'kct eden atman 
'"'·- nun muvu ta ve ili )'Ollannın 

-.qıll1l düımcıcur. 

bu" lln b3-kum n(I nltl!ı sovyctl<.' 1 
nn ktan m n tmek O • 

le(! la m ınıldDr Stnl!n 
~ ı.n ır rb nd nim n kuvıoctltrl mu • 
ta t adacık! n s ı fi(! toptnnmnk· 
"4:nve d imana daYaooı bcnıtıer lfı· 
tıltt- 111 d R' tl\kd rdc kuvvC'l.11 bir huru~ 
lta.ı. t ) r'lnı>ıı hazırLıuunaktadırln.r 
11; ov•a knreı olan tn ıtTUzu durdurmnk 
1'ılıı. mUeahltll!Tln mUtalcııııına naza· 
~Pek >'akında ~ Bııt knıı.td nın en 
boıı noktasına yani C rv c ' knyn llc 
lletıı n~11 ll.ras1nd:ı l> r nokt yn cok ııtd· 
~~ btr abnnn k rıı ta rT\17.Unu 1nttza• 
te k lcot>ooer Alm n ku\ v tkrl hcr
o..ı ~ hv 1 Surov klllll ı ılmdlkl bol
Clı!ın l"'Usı.nıı ~llrı<IC! bulunan Stal narat 
tıı,ı o nun b pare ı ı.ı: almıyıı 

k rdır 

~~lrnan1-ır mırkııbll hllr k tıcrtnln ho • 
lat 1 ıı hnldlınıta b 1 b h ı: lr uıf 
~e?lnt:'nlM(tcd r r 1 ' ıtıı7.<.'t" mu • 
ıı;ı ntn Bert n dCT1 b tdtro ımnr 

llı:ırııtaz.an bu husu tn \\ h lmstmesc'rl 
.. ~ 8\lallct'e ııu c v ı>I r verUmtatlr: 

lcYlnız. ır rU rırtı n .. 

13· "E:sat Uras'm J<"eskin ve 
l(ırıkkale' de tetkikleri 

Aı11l<rtskin, 29 (Hu~mi) - C. H. rarıi~i 
tıı• • 
~ 1ıı AmaS)ıt M~usu 8. E~at Uru 
lc.ııı t• Rilnü kasnh:ımıza ı::tlmlstir. Hal
ltdık 1Yıırttlerini knbul '<e dilckltrlnl din
~ltrit~n Mlnra Parti'); il ilrndiren maarir 
J'tıı e ınt-şgııl olmuş, Kırıkkale ruıhi · ' . ...._ 
ll:ıı111 llınn Gıtre knsahamızdan O)tıl· 

r. 

::---....._~----------~~--...... '\ 

Türk Hukuk 
ku,umunun serbest kürsü 
dersleri bugün açıhyor 
'crb 1'Urk Hukuk Kurumunun 
~n e t kursu der lerıne bu
..,, 881\t 18 15 te Dll • Tarih 
c 05 Con fya Fakultesınin 
~n 1 numaralı salonunda baş. 
liukCaktır İlk rlers (Tllrk 

tb Uk T rıhl) dir. w· Kars 
tarı ııu ll Fıı t l<öprtllll ta • 

\ ~tle~İ~İlan \ erllecektlr. Herkes 
~r. ______ _,,J 

u ı: u s 

*i4Dt1Bi4!it·l~!Baı 
MOSKOVA'YA GÖRE 

Veliikiluki ile Rjev 
şehirleri arasında 

uzunlukları yefmiı beı 

kilometreden fazla olan 

BERLİN'E GÖRE Lİ BY A·DA TUNUS'TA 

Doğu cephesinin 
merkez kesiminde 

Devamlı ve şiddetli 

savaılardan sonra ruslar 

57 tank 
kaybe tiler 

Deriin, 29 n.a. Alman oı-dulnn 
Bıı kumnndanlı~ının tı-hll 1: 

·rere k<'91mlndl! dUşm nın mUtc· 
add t hOcumlnn ak m knlınıştır. Al
mııın \e ronıen kıtnlıırı <!Un sn> ıca 
U llın dU nı n kuı..., ti rın n Volg ı ve 
Don nehırlcrı ar ıııdn ,ı. nııtı ı bUt ün 
hUcumları pü kürtmüşler ve SO\)Ct· 
lere a~r ka,ı. ıplar verdlı mMerdlr 3J 
ııov,ı.N tankı lnh hNlılnı şllr. 

Don n hr ııln bU\ Ok d fS(' nde al
man kıtalan karşı hOrumln SO\ \ t't 
kuvıo etlerini ıı hrln vl<.' ynnındnkl 
bfı CH• sUrmU lc>rdlr. Blı,ı. ük hnvn 
kU\'Vetlerl \ e b Ih a rom n uvas 
u .-lan ordunun hnrekAlıı ı mu\nf· 
fakıyetle d ııtcklem t r. Pt' cok dO 
mnn tafıtı tahrtb('(lllm ı r. şn~ı Vol 
gn bôl es n lekı d m ı:ıo ı rı bomba-
lanmı tır. . 

ltnl,ı. n ucnklan mcrkl'Zl Don böl· 
gcs ndı> motörlll kol• nı ve sığınak· 
larn muvnff k ,ı.c>tl<.' lıOrum Mm tir 

Do u C!'l'lı• inin m('rkf'z kPSlmlnd 
d mnn "ôd,.tll v dt'v mir muhnre
bı'lc>rde 57 t.11.n k k ~-b<>tmlsll r. 

limen -gl\IUnUrı do~u cC'tlubunda 
nllsrnnn muvatfnkıyetJılz bir çok hü· 
C'Umlıtrdn bulunmtı ur. SovYPtlcr M· 
ker ve mnlZl'mP hnkımındnn a ır ka
'lplnra uiCrnmıet.ır 

Alm n \e :romcn ın• ııcnklnrı ile 
ucak"'aıo ar batar> 1 rı ı'IOn >·nlnı7 er>
nııp keı:: mlerlnd<.' :m sovy<'t uça ı 
d ı Ormli 1erdır. 

Alm~l11r nvnı k~mlerde 6 uc:ık 
ka;ı;b tm lerdlr. 

Stalingraf ta açılan 
gedikler kapatıldı 

Berlln, 29 a.a. 22 soııt mle 28 
ı;ont rln ara mdn SO\ .>etler Stalln
gral u:ıeruıdeK bO..S ı~ 1 ha!ı!lctmek 
\ e baudakı mütte11k uı Ue n.> ıu za· 
manda t.ıa ruzn nıış olmak ıc..n 
b\lyUk 011,'Ude t oouıı.cre g rışmıı
lcıdır. Slallngrad ın conuıı baUsında 
cok buyUk pıyı:ı.cle ve tank kuvvetle
ri, Don nehrini ~tnllngıad'a taarı uz 
eden kltnlann ıırka.snıdnıı ı;c.-çmck 
çln hazırlnnınışlır. Hıçblı &CYO kıy· 

mel vcrmclaiizln ı; ıyıcu U:.lUn!UI:e 
dayanarok yapılan bu hareket ncti
ccs nde mlidafcı.ıı m!NZilerlndc gedik· 
lcr acılnuşt.ır. Fakat sııvll$ grupları
mız cenahlardan ve gcdlklerlıı açıldı· 
I:ı noktalarda mevzilerini sarsılmaz 
blr &eklldc muhafa.7..o etmişler ve fe· 
na hn.ıoa &artlarına rn#mt:on alman ve 
romen hava kuvvctlertnln yardımı 
ile kıırşı taarruzlarda bulunmuşlar -
dır. 3W ~yet tankı tnhribcod imiştir. 
Emsalsiz blr surette dovüşcn kıt.alan
ınız çetin sa.vnş!ar ncUccsind ~
vlklcrln ttemış -olduklan ced klertn 
g nlşletllm!'!lne mani olrnu lnrdır. 

24 sont rlndeıı il b ren dUsman 
ş!ddeUI hilctımlannı Don ile Volga 
n.rnsındakl cevrcyc dc teşnıU ctmlş
Ur. Almruı \re romen krtalan bu hU· 
cumlan tamaml)le akim bıraktırmıı
tır. $0\yetlertn Stnı ngrnt sehrl için
de de ~nııt1kları ilerleme l ctıhUslorl 
ııUskUrtUlmU tnr. Toı>eumuı Volga 
'olunu kesrndc d va.m tmektcdır 
MoUlrlu iki geml b tırılmıştır. 

İngiliz ve Mihver 

orduları yeniden 

teması 

kaybettiler 
Umumi askeri 
durum sakin 

Ticrlin, 29 ı n. - Şimal Afrika da se· 
kizinci İngiliz urdu•u ile )cdind inJ:ilız 
zırhlı ıunıcııi dun Rommel kmveılcrinin 
seıir kııaları ile kı•a bir nıulıarrocdt n 
onra alman iıal)1ln kuv\ etleri) le ıcnıa-

'ı ıekrar kıırbeımı,lcrdir. Iluruı nıukahil 
' "IİttJnnda piyııdc ıumcnı Agedabya 
bölgesinde ılen harckeıine dcvnnı eımiş
ıir. Ycniıelandalıların arka ındın bir in
ı:iliz zırhlı ıumcnınin )11'"11$ )"ll\R$ ıltrle· 
ınd;te olduğu gorülmuşıur Bu nımcnlcr· 
le iren3}ka hiıl e-.ınin nıcrkt"7 k"mın<la 
hulun n iki pırade ıumcni nra ında en a· 
şağı 100 kılonıetrelık bır nıc•afe ' rdır. 

(1cn<.'ral Monıgnmel') ordu5una men· 
•up dığer beş ıümen hll~ Mısır • l ıb)'ıı 
hududunda tnrnımaıruh ile lobruk ara
ında bulunmakıaclır. 

Diğer ıarahan () rııe ile Binı,-aıi nra· 
sınd ıki )Ollar malzeme, ) i> cct'lc 'c nıu • 
himmaı taşıyan çe~iıli binlerce ınşııl il· 

kanmış bir bale ı:elnıişıir. Hcsmi cebliğc 
ı,:bre. Sireıın)ka'tlıı )alnız krıif faali)eti 
olnıuşıur. 

lngiliz resmi tebliği 
KRhirc, 29 a.n. Orın ş.,rk ını;lliz 

tebliği• Kara kıınlıırınıcı harckAtında ini· 
didlmi)e değer hır faalı)et olmamıştır. 
Çoldeki hn\"11 kuneıleri de dun nıuhım 
bir faali)et gostt"rmemi tir. 

27-28 sonte<rin ı;ıKc\İ ona hüyukluk· 
ıeki bomba uçaklanmız Elaı:e> lanın (.O 

kilometre kadar tıaıısında k!lin Marhle 
Arch'da )erde daıiınık hir halde bulunan 
uçnklanı hücum etmhlerdir. RÜ\Ük bir 
>•qgın çıkarılmıştır. Doklıırda infilfıklar 
i~iıilnıişıir. 

Dün aH1larımız iki düşnıan uçaliı 
düşürmüşlerdir. 

Tmhlus'ta Flutia'da yerde görülen iki 
n:ıkli}c uç;ıJ:ına hikum edilmiş ve bir de· 
po )ıtkılmıştır. 

Sicil>a uçak meyd:ınlannıı da bomba· 
n a\nlarımı:ı uırahndan hikum edılmiş
ıir. Ru hareketlere i ıirak eden uçnkla • 
r;ımmlan ikisi donnıcmiştir. 

ltalyan resmi tebliği 
Romıı, 29 a.a. - ftal)11cı ordulan umu

mi kanırı;:!hının tebliği: irenaik'ıe 'e 
Tunus'ta lke,if umurları arıı<ında fuli>ct 
olml!ltur. Alça4;ıan uçan alman • hal}-an 
havıı te killeri düşmanın motörlü kolla· 
rına hücum ederek pek çok ta~tt )'akmış· 
lardır. 

Bir iınl)"nn hnrp grmi i bir dü m:ın de· 
nizaltt• ı n ı Akdeniz'de bııııtm ıııı r. 

Koleradan ölenler 
Çiinkinı,:, 2<) a.ı. - nura}ıı ı;:eltn lıa· 

bcrlcrı! göre, onuncu iaf'On ordurundan 
binden fvla nsker Hunan f')1lletinin ~i • 
malinde koleradan ölmüştür •. 

Müttefik kuvvetler 

I harekete devamla 

Cedeyda·yr 
aldılar 

Mihver'in ha a 
kuvelleri 1 aaliyelle 

l..ondrn, 29 a.a. $lmnl Afr kıı 
mütteı ki r umumi knrargtıhının t b· 
il 1: 

Ml!Uef k kuv\etler 'I eburdn'nın 
eınıal doğu urnlnkl Ccd yd ) ı zaıı
telml.slerdlı. Mott>ur dolaylnrıııdnk 
boreklı.l memnunJuk \ crlcı b r ekil· 
de dc\run clmektcdır. Mlitl tık u
çııklnr dl.in B .crto'de hava m )danı 
Uc doklnn bombalı) nrnk çok hUyUk 
hasar ;ı;apmışlardır. Bu harckAt t•sna
sında ka:ı;bolan lk ucat;ımıza rnuım • 
b 1 10 dil man uçnf;ı tahrtbedllm tir 
Düşmrın dlln Bon<.''I? ki hııva hüeu· 
nıu )apmı tır. Bu hUcumlnrd b 
12 alman u~ağı tnrnftndnn > p mı 
bunlartlan 3 U tatı r brollm tır. ötı t 
hlıcuınu ise 8 ltnl> nn uı;aA'ı ynıımıs· 
tır. Bunlnrdtın b rl du uru mu tllr. 

Müttef k kıta ar tarnfındnn zn to
d lem Cud yd:ı, T'iliurda'mn m 1 do
ğusunda ve Tunus'n 15 kilometre 
mesııfodcdlr. 

Hava akrnlarr 
Londm, 29 a.a. F n..c; rnd>·osunun 

IJlld ll'd ğlnc göre m h\ c>r hnvn k;ıv· 
vcUcrl cumn, cunıarl g~ C~n· 
) lr'd ki Bone \'e PhlllPP<"\" ile 1 nıan
lannı bombardıman t-tnıl.şur. 

Fransa kesiminde siikun 
Cezayir, 29 n.a. Şimal Afrlktı 

fransıı: tcbl ' : 
Tunus e<'pheslnln fnınsız kısmınd:ı 

nnemll hll:bir fnnll)cl o mıımı ır. 
Kıtalanmız daha C\"\e ki n erd 

:zaptt'tl klcrl mevzileri tnhklm etm -
lcrd r. 

A lman resmi tebliği 
Berlin, 29 n.a - BugOnkll rMml 

tcblıf:e göre, Tunu tn alman VP tnl· 
~an kılalnrı bir tepe llzerlndc lnatla 
müdafaa e<ıııen bir me\7.ll zaptdmls· 
!erdir. 

Hava kuvvctlcrlrnlz dü mnnın as· 
'ker ko1lnnnı, iaşe ve ikmul yollannı 
ve üslerini bombalamıştır. Peok cok 
fa ıt tnhnbt?d·tmlştlr. Hnva muharC'
bclcrlndc 20 d!l$man uçağı dO Urlll· 
mlh!tllr. Bunlnnn arasında dört mo· 
törlU bomba ucn'klan da '\ardır. Dört 
alman uoam kayıptır. 

Fransız Ştmal Afrlknsı ıınhlllerl n
('lihndn t;aı:WJ uçRklnnffi12 iki btlyük 
ııakl ye gcm1sinl n.Aır hasara umt
ımıslnrdır. 

K rnda rn.111\'er crt.lr ıtalnn bll°" 
<:<>k lccslmlerde oldukça mllhlm faa
li) etler göst rmişlerdlr. Bu hnrelcet-
1er esnıısmdn Uç dUşmnn tanlcı kulla· 
mlamıyaca.'k ha.le sokulmu&tur. Dun· 
1 nn mürettebatı e'llr edilmışı.lr. 

B üvük hazırlıklar 
Umdrıı. 29 a.a. - Ro)'lcrln şım 

Afrika MUlteClk 'lruveU nmn bir us.~Un· 
dt> bulunan h\IS'illl1 muhabtrl ~'112!1~01" : 

JlulUll(lutınn US'te müttctlk ı:ııi1lı lltr-
1 klcrh·~ otmnn tnnklnn arasındn f1k 
carı:nsma ı n yn.1111..-ın haırn'I~ ~lyl 
bOyUk bir rn' et vardır. Mllıtefik dev· 

TORİNO 
yeniden ı~ddelle 

bombalandı 
(B~ı ı inci ayfatt~' 

IC$kili cumnrıcsi ı:cccsi Torino ~rinc 
şiddetli hir akın )llpmışlardır. Huaım • 
dan ıyi neıicder alındıj;ı tcsbit edilmiş· 
rir. 

Torino'>a )ııpılan akında ilk dda o
brak 1000 kiloluk bombalar aulmıııır. 

l\lu•tan •e pııfire uçkları da dun 
fığltdm sonra Sımal Frans:ı 'e Nor
ma~di)a uzerine uçmuşlardır. Demir,ol· 
(arı \e duşman ıesisle-ri haura uğraııl • 
mı,ıır. llılha a Trcporr'd;ı haS3r fnla· 
Jır. 

12 ada da bombalandı 
J{n.hire, 29 a.a. 

rlkan tebliği: 
Orta oark amc-

9 un 1.:u amerikan ordusuna mcnBUP 
urıı.r alelrr evvelısl gtln Onlki ııcla. 
dan 1 tarıkôvrle kunı hnvuzJara ve 
Portolnvo kovıııııle gemllere bUcum 
etm ş• ir. Rtuııtlar tarafından çeki
len fotMrnfl rdan anlqıldığına gl>
re s hı e çekilmiş iki tıcaret vapu
runa ı abetl!'rc olmuştur. lsnbet •· 
len \" purtard çı'kan yan~nlar oC'O 
kilometre u aklan görlı mekte ili. 
Dal kıranlula <liğer liman tl"sle
lerıne de ıs bellere old ığu gÖrtil-
Uşt r 

Toriııo'a büyük hasarlar 
var 

Homa, J.<J a a. Torino ~ri d.ın 
ı;ccc inı;ilı7 ha• ıı lrnvveıleri tarafından 
honıb:udıman edilnıisıir. Hilhassa mrr • 
kr~ mah:lllelcrinde hu)"Uk huar vardır. 

l).ıhili>e n uırlıJiının ~crdısl )<.'l}I 
bir cnıir u1rriııe ~o sonırsrindcn iıiha • 
rt-n huıün lıalra'da ışıkları knranma rcd
birlcn ~uı 1" ~o dan haslı>"llcakıır. 

Diişen uçaklar, batan 
gemiler 

Roına, 29 a - iralyan radyosunun 
\Crdıgı hır h:ıbcre ı;fıre ilal) n hava ku~· 
•cılcrı geçen lıafııı baıı Akdcniz'de 14 
duşnı n uçıı ·ı duşurmuııur. Uçaksl\ar 
haı J") aları ela •> rıcıt 13 uçak dıqurmuş • 
(erdir Bın 20.000 tonıliıoluk olmak Ü· 
zcrto 7 upur b.1ıırılmı511r. Hundan haska 
ha ara uı;rıran hir naklı>e gemı~i ile bir 
harp genıı ıııın d baımış olm:ıları muh· 

ıcmelJir. 

rt>-c eri htıktm tcı>el :rf tı.rtmakl& ve TU· 
nııs ve uıwret'yc gidon yoUar Spitnrc 
u~I n tnrııtın<I ın koı'1nmaktrulır. U • 
caıcıanmız arnı mman<ta 1lcri U5l ü • 

rtnde d hnroklttn bUlunma.ktadır. 

nucum ıc n tıınkla.r, zımıı ot.omobın 
ve topl )-erlcrtol ıılnıışlardıı-. Geloo 
haber r mltlverln Trabhuı'taıı zııtıll kol• 

ttmı iç bQ:yük ~«" )"IU>U• 

ıtını ı;:llsl<'mıcl<t<' ~ de bu kuvvctJcrln 
fJ!zertC v TunW! tııkf zırtıb unsın'l:: !'1 

takvh' ~ın zamanında vnrınruıı tm1dln-
9mttr. Aımantnr en hnnttctıcrlm1ze 
hO\'ll btıcumlnrb1C m!n1 olmtYll c.-a1ı11· 
)'Oıinr fakat lı btr rxıUce alıımlY'Ol'. 
ınr. MUttcfl!der ıotnlan ve hava kuv • 
veueruıı nna 11 erdt'rı tatc ıc:ın naklb'c 
~ kul mnJctadrr. 

Tunus top menzili içinde! 
LlJT'lı1rn, 29 o.a. - Fıııı radyoıru bu 

nkş:mık1 )ll)'lmında Tunuı'un stm<lf b1· 
rtr~ oımınun toı:ı mcnzll1 1CfndıC bUhın· 
dUA"Ull'U lt ı.ıımı şttr. 

dört gedik 
açıldı 

ııınd soVJ.~ kıtalan 
dcv:ım ctmı.ı ı r Bu bMgooc 1~ al • 
m n öldUrUlnıClstUr DUşmnnd n CG top 
aımm11tır llntkn bir k• de 90vyct ki· 
talan knnh b muh rclı<,'dcn sonro mca· 
kOn bk" yM'i 7.nı>tctm J( rd:r S k klarcl.ı 
soo kad r alman er 'e bayının cesedi 
yınm ur 
s ı nı:rad ın N"llUı>-hntll!ında n 

hareketJerlne d vam eden lotaıarımız 
btr tok meııkOn )C!I"lcri zaptcun ıcrc:ı r 
TO!JCU!tlUZ atmanta.nı atır kn)"Jplar v • 

' d nn tir 
t rkC'Z <.'Ct>hCl'I ndc IOVYcl kTtn n 

n n mırka~cmıollınt k mk d ın 
ka'"1 hUcumlnnnı ı> ilk .-t'M 1(!!" ve al· 
mıın h tlanM n llt'tl 1:('(111< t"'rl ırenl.$
ıetnı <'T" ~ c dC"rlnlC!$ tnn ıemır. 

S talinf!rat'ta taarruz 
devam ediyor 

Moskma ,29 a.ıı. - Neşredilen hu-
usi bır tehlığ, Stalıngrat çeHesindcki 

SOY) .ı ıaarnızunun mu•aHal-a)cılc devam 
cııiğini bildirmektedir. 'J'a5 ajansının bu 
aktam bıidırdiğınc gorto, Stalint;rad'ın 
ıımal b:ımında ıııarruı. hıır~ktderınto de
vanı edrn sm')et krnılıırı mıh\cr kuvvl't· 
Jerının şiddetli bır ınukavmı ııyle kar • 
tıl t•)"Orlar . .,\imanlar kuv\etlcrini top
lam k ve çekilmek içın 'akit kazanmak 
am:ıd) le tiddcıli karşı hı.ıcumlarda bu· 
lunm ktadır. 

Sovyel haberler 
bürosuna göre 
askeri durum 

SO\')"(!t Jla.berl<r BUrosU dün ı: ya· 
ıuındıı.n ııonnı. tun1an bUd U'?n 1$Ur : 

KıtaJa.nmızın Staltnı:nıt ecpheıılndt~I 
t.amızu d vnm C!lındcted • 29 ~n· 
de lot4l:ı.nm12: suıllns:ra t önünde d Ue -
mıuım mukavanotlni kı.m.m5< Doo Ddıl1· 
nın ooıtu kı)'18ıtıiliı dU4JMn müdntnıı. hat
ıannı ~ nn111n.nl • Kıt.aJn.nmız VlrUD('lk. 
Pcııkovat.kn, Sokororkn. Lv.rloll(mıkl, nd· 

il tııhldml noktAtın fea:ftl etm!sll!l"d r. 
Bu noktalar alrnnn!nrm rnUctıtna 
tıatlıln ve mukıl~ernct noktn rlyd1. St • 
Urumıd'ın cenup txWsınd:L oımt mnız 
dı.lamanı kovnll)"n.mk Y<'MtloMnald c O. 
b ruı> adlı llWl!lkOn y ıerıc Nycb ovskf 
dcmtryolu ıstaııyonwıu ele ıoccinn rd . 
29 eontcıırln ııkııamı alın n C!lrrlcrtn s:ı. • 
yısı 3000 !.dl. nöykllıldo 19 sonl('GrlndC'll 
29 sonte$rlne knd:ır <'dilen ııs:kcr \ 

Merkezdeki rus taarruz u 
Dllşman bu bôlgel rdc gayret sar

f etme~ devam cd rkcıı, 25 sonteşrtn
dc m ı kez ke6lnılnde buz tutması ve 
anızlnln hareketlere elvertşll olması 
nt'Uc ndc ga)ct gene bir cephe ü
zerinde t arruza çm Ur. Taarru
zun başlıca merknlcrl Kolinin <;cvr • 
slndc ve To:ropez'ln l' nup doğu batı· 
sınd:ı bulunuyordu. Bütlln bu hOcum· 
l:ır dn pUskürtülmüş ve sm yetlcr fiç 
gllnde üç y(l:r.ı:len fnzla tank kny•bol
ınlşUr. Sovyellt>rln kn.ı.ıplan umumi· 
yeUc cok n ırdır. 

~-fSl •• zs_ .. K __ 
den ib:ırtt oldutu. hangi b:ıkkalın han
gi dala•crelerle. pirinci hangi _fi)ata 
uııığı ,e hangı karııyuzlu kömurcü • 
mm k5müru karaborsada. karaelmas fi. 
)"lltııın elnlıından ıuna buna sürd~u 
onun maliımudıır. 

&UbaY s;ıyısı (",(j 000 1 bulm tlll'. Aynı t:ı· 
rlhkrıkı k Ul ;ı.nmız 2000 top. 3!13:1 a~ır 
makineli UlCd<, 1379 kullamlrnıya elve
r. ve ehcrl&li t:ınk. fıOOO den f la 
lmm)'On, 4677 Uı.nc m·uhtc.>11! ru;kct1 mnl· 
zcmc )"UklU ıımıxı. 10700 n1. 122 mnlzcrnc 
ve Yb~ deposu c ~rm crd 
Amca s at bVl de 72 t:ınc üc 
motörlO tMrt ~ ğı tahrlbcdi!mlaUr. 

Do uda bu lkl bU~ük tMrruz kar
şı ındtı bütün dlğ r harekeli r ikin· 
cl dercrcde knlmı tır. Batı Kufkns • 
yn'dn 2.'i sonteşrlrıd havnlnnn bir -
den bire bozulması üzerine bU) Uk ı;ı. 
<:ilde harck ller olmamıstır. 

Terek OT.er ııdo de rena hava n<'tt
reslruie arar.iyi su basması twıreket· 
ler ar.erinde tesirini gü lormlştlr. 

Hafta sonunda SOV): tll'rln Alnsıi· 
rln doğusunda ) o.rıtıl lnn hUcumlnr 
km kalmı tır. 

' ' Keymus elendi,, 

biraz daha gecikseydi ... 

Ötedenberi anlatılan bir hill~e 
, .. rdır: 

l ski zamanda, zcn,gin bir zaı birçok 
ı: ini, tlmıumı evine ıla,e t cımiş. J 14"1'" 
si birden mukelld bir aktam yemeği 
)emiıler. (Fıkranın ~ki z.amandıı geç· 
ıi~i bundan da helli !) Sonra ds sofra· 
dan kn lkıp salona geçerek dereden te· 
pedcn konu~nıı)n h:ıslnmıJlar. 

Nukıelidir: hoş ve il:neli fıkralar 
anlaur. Çabuk kızar: görduğü )Yılsuı· 
hıldarıı, ıurıtdnn hurııdan miırallu geri· 
rcrek, hucum eder. Çok gezip çok go
rür: bazım hiç birimizin farkında ol· 
mıdığınıız h• rhaogi bir h!dise >-al· 
ıııı onun guzünc iliımiııir. 

29 ııont .rtndc moıtı:cz kl'ÔII ndc lo • 
tn.lanmız d!lşm.'Lnm mukavcmctJnt kıra· 
rnk, yardıma ~ kvtycıcrtn kanı 

h0C'U111ltt.rmı p0Sk1iı1.cr'C'k ~'le ta • 
arnıztn.rıruı d vnm "tın crdtr. Kanı 
htlC!um yap:ın d 91n4n.."I blb'(l'k kııyıtıbr 
verd m1$U1". Kıtntarmuz b cok mcs
kOn nCJkl.Jl inal ctmlskır -,;e blT gün 1 • 
cinde 53 toP. f.>4 nC:ır m kinci tUtf!k, S 
tank, 15 CCPh:ımı ve ytyccclc d~ t'le 
ı;:~ıcroır. DUtınnn n 2'l" nkı ln'ıhıı 

cdnıni$ ve dUsm:ın &'iv:\$ s:ıhn.sınd:l 4800 
er ıoc sub:ı)' ölU vormlştt:r. 

Reünion adasında 

_,_ 
. 
ilkokul 

öğretmen lerin!n 
l 

alacaklar1 
-( Jla~ı ı . inci a)'fada )-

1 !kokut ö rct.mrnleri eıı esaslar 
göre talı r ( ilıleceklerdır. . 

l - UstUıı ba arılı sayılm k. 
2 - Dll60t!°rt tmen namzerlı ün 

vanı verilmek 
3 Maarif memuru 

ünvanı verılmck. 
4 - Yeni bır tesı c aclı verılmc 
S - ÜlkU eri & yılmnk. 
Taltıf olun ögrctmenlcr, 1 f 

öğretım mUfettııı. orta okul öğre 
m ni ye ı tırııcı muesse c en m 
tıl a nlannn ve munzam vazıfel 
re, e c men. komısyon azalık arı 
namz ı yılacaklardır Bunlarda t> 
krndı çocukl.,rı ın tah lerf ıc 
nakle tahp olan nr durumlarına el 
verişli yerlr.re tercihan ııakledıle 
cek erdır, 

Terfla hak k zanı'lıkları 
Vckılll ınce tasdik edılen oğret 
menlerin clrrtC'elcrinln yilkaeltll 
mesi, v illik! rın flıli kndrolanndı 
çık ylık ek derece bulucımasın.ı 

b ğlı ol <.' ktır. Yüksek dt recelı a>' 
çık tııli kadro buluıımadıjtı takrllr> 
ıle malı durumların m adcsl nı 
betı de umumı mecl ıılerce mUte m 
akıp yıl b ıtc;• sıne luzumlu tahslsa 
.konula aktır 

llkokuı ö ... r menleri hıie lıx 
d ıp in cezıılan ın mahı)ettnc v. 
derce ıne ore §U ınzibnti ceza "d 
lora çarp lacaklardır ı 

l - Iıındc kusurlu olmak, ıh 
2 - ücret ve)a maaı kesılmek. l 
3 - Kıdem lndirilınck, 
4 - Vıuifelerlnc son verilmek. 
S - M cskkt n c;ı.karılmak. 
Mazcr tslz olarak 15 ~n iı;:inı'lf 

vazltcy başlamıy n, t:atıl socıundı o 
mazrrcti olmadan derse başfam"V 
tarihinden bir hafta evvel ifleri ba.ı u 
ııında olmıyan ve ders yılı içlndf 
mazel't"tı o madan bir hafta nralı.k
sız vııı.lfc ine devam ct.miyen öt. 
retrneııl<'t inzıbaü muanıeleyc IU • 
zum kalmadan Maarı! Vekilllğlnct 
istifa tmıı.ı sayılacaklardır. l 

Hususi İılarelerden maaş alaıl 
ilkokul öğrt lmenlori i~ n Maarif 
Veklllı i ralından, hUkmt §ahsL 
yeti halı "İlkokul Öğretmenleri 
lı'k ve lı,:timai Yardım Sandığı" let-!:ı 
kil edilecektir. t 

Bu sandığın sermayesi ve gelir
lcri şunlar olacaktır: 

ı Üye lcrin yhklarından 
y ke lel'ek yüzdeler. 

2 - T bcn1llcr 
3 - Sandık 11< rmayesin n genr. ıı 

!eri) le sair bilumum J:"ellrler. 
4 - Gayrim• ııkulle.rdcn elde edl-• 

len gclırlcr. 
Sanchğa ııit b1n:ılann yapıtm 

cln, 1h el erin ternliktndl", kiralan 
m:ısında, sahip ol<luklnn vlrria t&.i 
mirlnıle şu sıra gözctil~ektir: 

1 - Mc 'ken buhmıyan yerler~ 
ki Uycler1n dunımlan, ı 

2 - Mesken sıkıntısı çekilen 7d 'iV 
lercleki Uyelerln dunımlan, . r 1 

8 - Az maa, Vt'Ya Ucrr.tli ve u-ıı 
foleri kalııbııhk ol n llyelcrin du 
rıımlan, 

4 - Meslekte yirmi yılclan fazta1 

kıdemi O up d kendisine V<.' aTiele
rİne me 'kcn bulunmıyan üyelerin 
durumları. 

5 - Geı,:imlen yalnız OYt" 
ıılle rcl inin ma ş veya Ocre 
bal!'h olnnlann ılunımlan, 

6 F.vli Uyelcrln dunımlan, ~ 
7 İnşa şartlan elv<'n ti 0 1a11 

)'e'"1erc1eki (}ye1erln durumlan 
Pro1r Mnı> .. :r EncUmPnine hAvıı1e 

,.cl'lmi lir. Önllmlbıclc'kl ı::ünlerde 
mUz:ıkeresine başla nacaktır. 

Fransız ordusunda 
terhis işi 
-( Başı ı. ind sa)'fada )-

r mlzdc DCJ ak lt-r bırıı'luııc tır. Fa
kat şeref ruınncl rinJz n :ırııılmt
yncııktrr. Fmnsn üzc.rinc côkcn bu 
kı:ı.clar f ket.! r ol'tamldıı ~nı dil -
cıünce lle ya ıynn l>UtUn rrubaylarla 
kü~ük suhn) lann ve knrn ve deni% 
<'r < nn n k nd 1 rlnl seven ndamın 
ctmfında blrl('Şm 1 rhı4 lst.lyonım. 

Bıı.yrnf;ımızı ve sanc~nmzı _.. 
lAmlarkcn ııısnnı dalma yükselten 
"namus ve vntıın" şin.nmızı kalblerl
n zd cru\lı -,;e tertemiz tut.nuınızı ı.-

Knlmukl r tC'p'ndc n1manlnr ~c 
rom n motorlü kuV\ ti rl hllcumlnr· 
da bulunmu$tur. Hnruma uıtrıvnn 
b dUşmnn slh nrl tlım nl yok edil· 

tir. 

Yemek pek teferruatlı olduğu için, 
da\ etliler birer ıkiser S\l amıya ba,. 
lamı lar. Fakat kim su i tcmi)c kalk•· 
ıırnı, ıhhatinc rck dü)kun ve hıfau. 
sıhhR kaidelerine pek bağlı ol;ın C\" 

~hibl: 
- Aınan biru daha bckle)"in de 

kC)'mfH gel in 1 

Yeni Bulınacaınız 
SOLDA ' SACA: 1) Suc 2ı Nt"b:ıt. sedir, 
ısaroı sıf ı.ı 8> oerıı ~en. 4> D harfin 
okunU$U, denizden cık.an kıymf!tll 1<abUk, 
balık tutma vasıtası, 5) Mıısd r ııoımu, 
C4Yll. 6) B t<lnt, ruıker 7) n h yvan 
~avrosu, ttd t 8) Notn, lnık ta bir lt'
htr, lskn.mbtlde bir ktııtıt 9) Yatak od!l• 

sı tnkımındnn biri. 101 Kıss v. mıın. 111· 

rat ed :tı, not.il, nota . ll) lncc törpü. 
YUKARIDAN A~Aôl: 1) Btr nevi mC'Y• 
\Glar. 4J Afrlka'nm echll"lertnden blrln· 
de oturan. 5J Elle kol nmııı, n ıf. Rı 
Tcrst çare, tk1 harf aıtnlta. 7) Mncı ıdn· 
ro eden, t>aıına <ıı> h rtı ııe-Jtrııe n<1 klıl 
arasmdn b..uk:ılannın anlıyn.mndıllı Jre • 
time 8) Cıınak:kalf'!'de zaferMc mcŞ?ıur 
bir ~er. ll) KomşU bir dc<olet.. 

venıa ıl bu "arkadaf", fıkra yazar· 
lıırının ddeıs bc)11i, gözü, lnılağı, eli 
veya kolu hükmündedir. Kim darda 
kılına, onun )ırdımına ko~verir. 

Onun için, fıkra yımırlan · bu satırlın 
)ıızan da dahil • "arlcad:ıf' ın ufu4ua 
htolirtiiğini guru!ICc, hıkAyedeki adam 
gibi harlmsalar )eridir: 

- f>i ki f:t'ldın aö.ndnş! Hande) e 
mC\7.usuzlukıan olccektik! 

mukavemelbaıladı r 

Mihver talar1 

Tunus'tan 
çıkarıhrsa 

hava akmlan artacak 
- ( Baıı ı . inci sayfad.a ) 

"Muharıp Fran ,. Ulklllerinio 
tıln frıııunr. m ileti llzcrinde pt.& 

zl)a<le mUt! lr olacağınd n emin 
olabiliriz. 

Çörçil sözlerine öyle ilevam et. 
mi11tir: 

"Bug{lnc 'kadar \•ukubulan otny. 
lar<lan hiç blrşey, harbin uzun !!llr
mh eceğl ve öııümUz le acı ve kan. 
lı yıllar olmadığı UmtcUoc kapıl -
ntamızı haklı göstcrcc k mııhiyctte 
de.ıtlldir. AvruPl harbinin Asya -
dnkl harpten önce sona ermesi 
mtımkllnıltir P ıslflk'te fırtına bll
tiln ıiddetiyle yu ellr'ken Atlan 
tık't<.' ıılllturıet htlkllm elırrne i 
mllmkllmlllr Olavlıır bu e kllıle •'e
rcyan etti~i tııkdırde. hiç e lpheııı:t 
Japon mutcnrrızma karısı olan mUca
rld lle b l Un kuVVl'timl:r.le Birle -

k Amerlka'11ın ve Avuvetııral ·a'. 
lı Yeni Zelandalı karde !erimizin 
,>ardımına gidececız. 

der, bu soıler le bir müddet için 
yarışan dlvcıliler<len hiri~i daha fll is
ıemd. lçicı d.ıvranıncıı: 

- Aııcık dah:ı abredin •. Ke>mÜs 
ocre.cle ise gelecek! diye \ t kııır, bu 
araıln da nıillcı ~usuzlukınn kı\mn ı r, 
dururmuş. 'ihn)el bir arı ev sahıbl 
s:ıatlnc b."lkmıı: 

- Hah! demiş .. Keymüs bir ik i 
dakka) a kadar geli)"Or. 

Biraz sonra da kapı ıçılmış ve I~ 
rlye herhangi bır iş i(in, u ak lardan 
birhl girmiş ı~u1luktan )'anıp tutu· 
ıan 'e itin İÇ>üzilnll de bir türlü anlı
mnmıs olan d:ı.\"eılilerdcn biri i uıatı 
J.ıllrunce ha,kırmış: 

- l >i ki ı:toldin K°l")miıs torf'ndi oli· 
hım! Hande) ~e usuıluktın 15lecck • 
ıik! 

Fıkra ya:zarlarmrn 

''arkadaş., /arı 

Her halde sb de dikkııı etmlsdnh· 
dir. gaıcıelerdeki büıun hkrn )&Z:ır· 
lıırının hir "arkada~" Jarı vıır. 

Bu "arkadq" sırasını göre gl)CI 

ilimdir: )eni kadedılmiı bir •ğır mı 
kinell nıfcsin dakikada kıç mermi ııı 
ıılJndın tulun da, C \İtamininin han 
gi )i~C«klerde fazla miktarda bulun
dtı,ğuna kadar, h r ıeyi bılir. 

Cok dikkatlidir: filAn muradaki, 
mesela, "lzıeı paşa" sf>Z:OoUn, vnin 
zarureti dola}m)ie, gene m~elS, "'iz. 
zet·ti pil~1' okWlllmı ;crckcccjini b1· 

Diinkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

SOi.DAN SACA: 1) Ktı vct, cok 21 Le· 
taret. ln. 3> Palaz, m k. 4) A'b, ktnln, 
da l!) laf, hıız. reb. 6) Alat. mcrıı 7) 

Dı'k hM. met. ) Ik, nıızJk, bıı (b ) 9 ı 
Ft-11, nu)ok (ko.ırun). 10) 111. yere yay 
11) K 1, <l kunur. 
VUK.ARIOAN AŞAÔt: 1) Pnlatıı)'l1t. 2> 
Alnbıılrk, si 8) Sel Cnk 4) At.ak. nl'v. 
:!) Vnzlh, hnscd. RJ El (e(), nnmıız, ro 
(Ol") . 7) Temiz. 11\Jlctt. S) "l'ıın, kuyu, 9) 
Crm. Ytm. 10> Ol, dere boyu ll) Kara • 
balak. 

lir \e bunu düpedüz "fnet pa a" oku· 
rınık aruz ezni nAmına bir cinı)el 
itlemck gaOeıinde olanların cehıllerİ· 
ni. fıkra yazan dostunun ağ.undan, 
> 111INinc Çlrpı vcrir. 

.ifi 'aıand11ın ' az.ifderinin neler· 

"Hususi,, 

taksiler 

- "Hususi" tnk~iler M}'C bcnıcr? 
di> c bir sorıı.n olsa hemen cevap 

vtrirdim: 
- Oe•e kusuna.-
Bu ııcaip arabalara scslcnİ)'Orsu • 

tıı.ıt: 

- Tak iiiiiil 
Şofur C<"""aP \etİ)'Or: 

hım 'ıır! 
Belcdi)e memuru ~lir: 
- en ne diye müıtcri almt)"(lrsun 

hakalım? Yol.: :ı "hususi" misin? diye 
{ıkıştığı zıınıan da: 

- Ha)ır cfondim!. •• "ıaksi" yim. 
1 te b3kın: mU1tcri de ıılıyonım ..• 

di~nr. fnkat aldığı bu muştcri, y{iz· 
de dok•nn dokuz, arabanın sahibi olan 

L>hckli \ c ense i katmerli zengin zat· 
ıır. 

Cibuti Vichy'ye sadık 
Vdıy, 29 a.a. - Mıısıemlckelcr Na

zırlığından tchli~ edilmiııir: mikıarı 
hakkında benuz bir ttduııinde bulunmak 
kabil olmı)an İngiliz kuV\ctlcri Reunion 
ada ının Saint • Dcnis koyunda k ra> ıı 
çıkmııtır. De Gaullc'un emrinde bulun· 
duklıınnı soyli}cn bu Lııalar arasında 
cenup Afrika ukerlcri de \"ardır. Bu 1..-U\• 

'<Ctler, coğrııfi '\W}cti dvla)ısİ}le her 
türJu mudafaı tc hlcnndcn mahrum bu· 
lün:ın fdıri zapıederck derhal örfi idare 
ılln etmislcrdir. 

fakaı vali .M. Aııben'in üratle ver· 
dili kararlar U}t' inde, ta ulanan mu • 
dafu rllnı normal bir surerıc ıaıbık cdi· 
Jchilmiş ve mukaHmeı b.., l:ı.mışur. Du 
mukavemet, lvılleri her türlü tehlikeden 
mıı un bulunduracak ıf'kilde ~e mua}')cn 
bölıtelerde dc\am etmekttdir. Vekannı 
muhıfaıe edrn lııılk bUyuk bir wjukkan· 
lılık göstermı.-kıedir. 

· Cibut11de durum 
Omın için, her '1ıuswl" taksi ara· 

ha,ının benzin kArtı alındığını duv • Vidıy, 29 a.ı. - Fran a'da ve Simal 
duk('ll ~e\lnmekıen kcndimiıl alamıro· Afrika'da son gunlcrde ttrt)ıın eden M· 
nıl faknı go"h<'l<li ve ensesi katmerli dıscler karıt•ınd:ı Cibuti garnizonu "e 

' • halle Mareşal Pctııin'in 'l:C hukumetin 
ngin TlH knnıhorsadan da benzın tc- ._ 

min t"decek kadar paralı ve becerikli ıavsi)clerine urarak vekarını ve su1<Ünu 
• nıuhafııza ctmiııir. Ynlnıı. bazı askeri un-

olduğunı ort", benzin kanı yerine bu 1 b.lh L · b" 
•k 

1 
1 ......:L ,...hı ur ar ~ ı a sa uır l<>P('I ,;rupu ı r 

ıır baların pi .. ı annın a ına ..... ~- • ka • ·ı ·ı b' l'k i b ı.. ' -I d ·ı ,.~i da· ç ıvı ı e ır ı te $}1ln ayn,,.. ("t"Al'-

maların• tı {. me_..._:ı_n ~=~·t 'd'r? I rtk hududu ı,:cçmitıfo 811 b!ldıse i tisna 
ha )Ctiııde bır lcvoır ı mı ı edilme Cibuti bölge inde wn bir üklın 

SA. - TlR vacdv. 
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Gümrük Muhafaza 
CEMİYET HAY ATI 

~111111111111111111111111111111~ 

,OSiyasal Bilgiler Okulu Gazi 
Türk Hukuk Tarihi 
Enstitüsünün aylık 

toplantısı 

ihale gUnü olan 8-12-1942 sah ıtünii = TAN o R A F 1 = 
saat 14 e kRdıar makbuz mukabilin- : : 
de komisyon reisliğine vermeleri : : 

Er kundurası alınacak 
Glimrilk MWıata:m Genel Korrwıtan

lıltı M~ Satın Alma Komlı;y IAıımdır. = Yazan: Kazım Ar:ar = 
Postada olacak Jı;eCikmeler kabul : - dan : onun 

r 

anf erbiyeEnstitüsünüyendi 
TUı1t HWcuık Tarihi Enet.ltO.U bu yıla 

alt ikinci aylık toplantısını 2 llkk~un 
carııamba günU saa.t 17,30 da Türk Hu
kuk Kurumunun Evkar aııart.manındald 
daıreslndc yapacaktır. 

edilmez. (10094) 6204 : Bl ı : _ r ayı a kendi kendine ve- : l) 2 80Dl.C$r1n 942 de kapalı zarı -
sulb'le oks ltmeel ıraıııLııeaaı evvelce ~
hıs ve Ak$am guzetelerılylc llAn edim 

Çakıl taşı getirtilecek : ya muhabf,reyle oğreten yeni ve -
: kolay Stenografı kitabı çık -
: tı. Arzu edenlere kitabı ya - : 
: 7.an tarafından 2 ders ucretslz : 
: gôsteriln1ektcı1tr. -
S Biltün Kitabcvlcrindc bu _ : 
:: lunur. 413-198 : 

re 
un 19 Mayıs Sta<homunda dün Ankara 

, " maçlarına devam edildi. Yağmura 
t 

1 
r J9imen saha epe)ce kalahalıkıı. İki yük
'lk okul ıu kadro ile saha)a çıktılar: 

ı Sayasal Bilgiler Okulu: Fadcl, ldıcm, 
tnl :8di. Mustafa. Nezih, Vedaı, Muhtar, 

hdcmir, Sacit, Fuat, Kaşif. 
m Gazi Terbi>e Enstitusu: Muammer, 

I1.tıjı, Murat, Suphi, Ra,iı, Osman, Ca-
n ıaı. Mehmet Ali, Nihat, Nuri, Osman. 

Oyun umumi bakıştan zevkli ve ça -

n ıak oldu. Birinici hafta)mda ağır basan 
' n r? T. E. kale onünde bir kargaşalıkıan 

d lk dakikalarda bir gol çıkardı. Birçok 
' .,urllerin şüpheli ad<lı:ttiklcri bu gulu 

1 ~ yakın vaziyeııe olan hakemin bizdı:n 
llba ıyi görmesi tabii olduğundan muna

f'~edilmemesi lazım gı:lir... Mehmet 
vasııasiyle inki,af eden G. T. E. hü-

ın f b" 
1 

ı ya ena ır vuruşla yahuı da 
ti B. O. kalecisinin guzel miıdahaleleri 
rm,.le neticelenemiyor<lu. Fadıl"ın o)un ne

blCJISİ üzerinde imi! olan oyunu S. B. O. 
bina muavini (Nezih) in taktik ve ener

; Jk müdahaleleri ile takımı )"Ünitmesi 
ız 'kiocf baftayımda oyun cere)anını değİJ· 
n.ü~ daha ziyade adeıik ve enerjik bir 

.ıllteme dayanan G. T. E. takımının oyu· 
~n a,un ilerledikçe gevlC(li bu vazİ) eıten 

Jıllıldyle iuifaide eden S. B. okullular bi
a;;ıt s.cid in ll)'lljından olmalc uzere ilci 
r P çlkardılar. Aleyhlerine olan penaltı
ı nfl da Fadıl kuMarınca S. B. O. nun sa-
n~ galip olarak ayrılacağı anlaJıldı. 

'.Wl oyun uzerinde hikim olduğunu 'e 
en bin sa1uıda yapılan iki maçta da çamu
~~. az o~~ar için bü) ük handi
n~ lefkil ettıjını söylemeliyim. Bürün 
nt ~ 'YAian yajmur ile göl gı>l olan sa-

!Mıda biç beklenmedik vaziyette yapışıp 
~ rop veya patinaj yapar oyuncu bir 

gııll fırsatların kaçmasına veya hiç yok
,.. aol fırsatı çıl.masına ve~ile oldu. Kı
l1jlca her iki takım çamur ve gölcükle
'- rajmen iyi bir oyun çıkardılar. S. B. 

<leO. birinci sınıf bir kalecisi ve mükem -
._ı sanutıafının etrafa dizdi~i enerjik 

kl~arla daha çok da açılabilir. Ga-
• ~ Temiye Enstitüsu ise Mehmet Ali gi

W ,edımit ve sayılı bir furbolcu, Muam-

~
e Osman gibi ekserisi nefesli ve 

d e~eci atletl~r. il~ haıırı sayılı bir 
!) ur. Dun bırıncı haftayımdaki fır-

istifade edebilselerdi, netice> i 
r erine çevirei>ilirlerdi. 

*** u Bu maça ait kritiAi kapaıi<en bir 

itirazı, bajırması, sinirlcnme~i bu 

kim olan Gazi Terbiye Enstitülüler 22 sa
yıya karJI 30, basket yaparak sahadan 
ı-:alip olarak a)·rıldılar. 

Y. Z. E. - Polis Enstitüsü 

Bu toplantıda Temyiz Mahkem1.-sl 
~kinci huıkuk dıalresl rellll B. Al1 Him
met Berki "sakkln hukUkl tekAmUlü., 
adlı blır tebll2de bulu11acak ve te»Uıtl 

mutat olan aeneı münnJc~ taklbedecek. 
ltr. 

G. T. E. sahannda oynanan hu maçta 
kuvveti bilinmiyen Polis Enstitüsünün 
alacağı netice merakla bc4dcni)ordu. iyi 
oyunculara malik olan Polis Enstitusu tsteklller!n söylenen ırtln ve ıwıatte 
vole)lınlda Ü(' seıte rakiplerini yenerek Türk Huikuk Kurumuna ırelmclerl rica 

takdir kazandılar. Oyun bakımından iki olunur. 
takım müsavi ise de daha çok anlaşmış --------------
ve daha ıakin oynı)an Polis Ensıitusu 
takımı haklı bir galibiyet kazandı. Biraz 
daha anırenman ile bu takım kendisinden 
bahseııirccdc bir kuvvet olacaktır. Y. 7-
E. lüler aralarında iyi oyuncular olma 
•ına rajimen i)i uyuşamı)orlardı. 

NAFIA VEKALETi 

Kalorifer ve sıhhi tesisat 
yaptırılacak 

Naıfta VekAletınden: 
1 - Eksiltmeye konulan 1$: Anka

ra Genı;llk parkına geltrilecek 250 
M3 ı:aıkıl lşlrlir. 

Keşif bedeli: (3000.00> liradır. 
2 - Eksiltme 14. 12. 942 pazartesi 

gtinil saıııt 15 te Nafıa Vekt\Jetı yıı.pı 
ve imar işleri eksiltme komisyonu o
dasında acık eksiltme usuliyle yapıla
caktır. 

3 - EksHtme şart.namesi ve buna 
milteforri evrak yapı ve imar işleri 
relsltğinde g()rülebilir. 

4 - EkslltmeJiC girebilmek lı;ın ls
tC'klllerin usulü dairesinde 225 Ud yüz 
ylrml beş liralık muvaıkkat teminat 
vermeleri lazımdır. 

(10322> 6411 

Devlet Orman lşletmeai 

Y. Z. E. ( 57) Polis Na!ıa Vekaletırıdcn : 
Enstitüsü (14) 11 Eksiltmeye konulan lş: Janrlar- Çam ve köknar ağaçlarının 

iki takım ara.ındaki haskcıL-1 kar- ma Subay Okulu cıvarındaki te - kesim, nakil ve istif işi 
"" mizleme evinde yapılacak kalorifer şılaşması hüyük farkla Y. z. E. lehine ve sıhhi tesisat işleridir. Devlet Orman İşletmesi Karabük 

neticelendi. Bu oyunda henüz yeni olan Keşif bedeli: (12942.25) liradır. revir ı\mirliğiııtle'll: 
Polis F.n•titüsünün daha tccrüheli olan 2) Eksiltme 8-12-1942 !ltllı gilnU 1 - Devlet Orman İşletmesi Ka 
rakiJ>lerinin karşısında aldıkları neticeyi saat 15 le Nafıa Vekd.leti Yııpı ve rabük revir iımlrliğıııe bağlı Ya -
tahii ı:i>rcrek. çalışma ile dij!cr takım • İmar işleri ekslltme komisyonu 0 _ lakkuz bÖlgesiniıı .ı-;gri ova orına
larla aradaki fsrkı pekala kapatatıilccek- dasında kapalı zarf usuliyle yapı • nıııı 1. 3, 11, 19 numaralı maktala-
lerini SÖ>•lirclim. lacaktır. rıııılaıı damgalanan 4734 metre -

B 
·ı ·ı 3) Eksiltme "artnamesi ve buna mlkaba muadil 825 adet çam ve 

u vesı e ı e Pofü Enstitüsünün spo. " 1580 mctremikfı.bına muadil 475 a. 

d
·-· h • • h" ah mütefcrri evrak (65) altmı" be" ku-ra ver ıı:ı e emmıyetın ır tez ürü olan " " det koknar a~ıııın dıpten kesme 

b 
• ı · k · ruş bedel mulnıbilinde ynpı ve imar u nctıce enn ço memnunı)'et verici ol- ve verilecek ölçliye gore tomruk 

1 
x..- ışlerı reısliğinılen alınabilir. uf'uuu 1c~,clr<tiverelim. haline ifrağ <

0 tmek ve kabuklarını 
Okullar arasındaki 4) Eksiltmeye girebilmek lçin is- soymak suretiyle revirce depo ıtti-

teklilcriıı usu!U dairesinde (970.67) oo.z edilen Demciler ve Arak yay. 
eskrim müsabakaları dokuz yüz yetmiş lira altmış yedi !asında kamyon yolu k.-narmdakı 

Yapılacaıtını <tUn:kO sıwunmıa bfültr - rampa yerlerine nakil ve istif işi 
dlfr\mlz okullar arası nöre mUAAbaka yot ücünc:U, Yüksek zııraat E.n&lltUsUn • 30. 8 .943 tarihine kadar yapılmak 
la.nna dUn sabah Hnlk~lnde hulanmı•- den Mahmut Köseoı.tıu dordüncü oımua- Uzere ek iıtmeye çıkarılmıştır. 
tır. Müııııbakalan se('kln btr kıtlahalık la.rdır. 2 - Açık ekSiltme 7. 12. 942 ta-
seırretmlııth". Gene ıstıdatlan mcı;dnnıı 6 <•krlmcınm ırlnlltl A sınırı tlörede, rihine rastııyan pazartesi günil sa. 

k 
at U te Devlet Oran İşletmesi Ka 

:; 1::.nn:tı:.'1 m!lsnbnkalardn j".1 netıcelM" Yeded< Subay Okulundan Hah'.ık Oray rabilk revir amirliği binasııırla top. 
bkrlncl, ııene aynı okuldan Muıokıhldd n !anacak olan komisyon huzurunda 

Seltlz SPOl"CUmm ırlrrll"'I B. sınırı nore- •1°te (b raJ'- h ı ı ı iki ·• ,. "~ a - ve puvaıı eıw l Y e n<"· yapılacaktır. 
de Slya."3.1 B\Jgllcr okulundan AH\rdıltr: Tı:ı<nllk Oğretmen okulundan Mustata 3 _ Birinci maddede yazılı şıırt-
Korkut blrlnct. Yüksek ztrant F.ruıtltü . Yurdakul Ucuncil oımuatartlır. !ar clairesiııcle işbu evmalin dipten 
stinde'll Kahraman Nlzamtıoaıu lklnct. Bu nc1'1h ve gtiwl sponta haearı ı:ös- kesme nakil ve istif işinin beher 
Teknik ÖATetmen Okulundan ömer Ala- teren okullu ııooçlert tebrik cderlz. metremikAhımn muhammen bedeli 

beş liradır. 

Gücler arasındaki maçlarda 

Harp Okulu Fen Tatbikat 
Okulugücünü 3-2 yendi 

4 - Teminat akçesi yüzde 7,5 
hesabiyle' 2368 lirarlır. 

l5 - Bu işe ait açık eksiltme 
tıarlnllmeleri Ankara'cla umum mU
dllrlUk ile Zongulclak orman ı:evir
ge m!1<1Urlilgiinrle ve Karabllk revir 
amirliğinde ~orlllebilir. 

6 - İsteklilerin eksiltme gllnürı
de teminat akçeleri ile birlikte 
revir amirliğine müracaat etmeleri 
!Uzumu ilin olunur. 87 

Ankara Belediyesi 
saf üzerinde ehemmi) etle duracağız. 
a em ne kadar za>ıf oluna olsun oyun-

kt an bizim gibi bitaraf bir gfüle gi) -eeyircilere hiç de h°' görünmülor. {Baoı L ıncı 1111Ytıulıq.) lar buırün ook K(lzel oynıyu.n Nadi ve 

mi 1 
_,_ Oyuna AııataraııUcU bıuıladı. Fakat 1-'lkret ta.raCmdan kolaylııkla durdurulu. Elbise yaptırılacak 

o a ...... yazdı!lımız bu uıırlardan Ankara Belediyesinden : tıudettliimiz genç arkadaşların sözleri - !Lk anlarda T. O. G. hAklrnl.Yell ele aldı. yor. 
ıimbi llztmgeldiği tarzda tellkki ederek Mutıaclm hattının becerütslzllA'I yüzün - 27 net daklıkadll ne.aılsa camurdan to-jııluarlamıyacaklanna ve kendilerini ııe- den bir ook ııol kacırdılar. Saırıaız be - pu ıcurtaran Tac4 Eml'll'e ırüzel btr ara l - Müteahhit n&m ve hesabı -
~ blkdir edenlerin daha ~ sempaıi- ra.bere btten ma<: ıcın. AN<a.raK(lctl ta- pu1 verdi: Emin de biraz ıııUrdüktm na otobüs mü!ltllhdemini için yap-

• ..ı...ı L------kl kımlyle Ta.vırare Don Gücü müdataaiı a- sonra cok ııuzeı yerden bir .ııue Ralclln tınlacak (160) ıakım yazlık elbise ve 
- .._...-.. anna eminiz.. Hakeme ge-k u...- d raııında cereyan etli dl.YebUlrlz. Buır\lll eııert araaından topu Fen ta.tblıkat oku· kasket orı bt:1 gün müddetle ll(ık eksilt-
..-... f\llnl gör Ü, bunu gormedi gıhi L-lifc __ ,_ T.D.G. mUdaraaın. bllhıuıea kaleci Ab - ıu kaleııLne soktu ve netice detı.meden meye konulmuştur. 
Sıseca kendhine bağıran itiraz eden ve dülkadlr !cvJaılAdc bir (J)"WI cıkardı. ilk devre bitti. 1 - Muhanunen bedeli (2240) lira-"""7.ı ...,..talar üzerinde durmı}acajız. 

... 111ret.ıe oyun üzerindeki otoritesini Ve bu ,>1lzden cok zevkll bir mac ııeır - dır. rettik ve oytın golsüz b tU. /kincı· devre 3 - Teminaa (168) liradır. 
.....&...-.1 Bu devrede Fen TM.blkat Okulu dahil 4 - Sarıname ve kwna.Ş numunesini lıa)ıhe«iren oyuncuyu bir ihtardan 'Wlnra 
__.an çıkarması !hım olduğunu söyli -,.:eliz. Harp Okulu - Fen canlı ve biç olmaDa beraberlltı temin ıtômıek isıiyenlerin her gun encümen ka-

Tatbikat Okulu etmek ıctn oynadı. Bu ırUzeJ oırunıannın lemine müracaatlan ve isıeklileriıı de 
Maskespor (6) Y. z. E. (1) ini lt daıklk 00 H"--' 1 8-12-942 salı günü saat 10.30 da heledi-

ll<lncl mac Harp Okulu Ue F. T. o. ııemereıı a ıncı a ~ .n n 
L.lk maçlarında ilk defa olarak bir arasında hakem B. Necml'ııln ldare9inde on sekiz dıeından cektlltt ırilzel blr .,Utle ye dairesinde müteşekkil encümene müra-

lııalüple karşılaşmak yuksek ziraatlilere ~apılıi. tici takım sahaya eöyle cıktı _ ekte ettller. caatları. (10076) 613S , = olmuttu. _ M-:ı"espor hiç de ta - la,.: H. O. G. 2 - F. T. O. 1 Komple akimülatör 
nnı tatmın e emiyen sönuk oyu- H. o. G.: Balkt • Nadi. Mehmet - Flk- Vaz!Yetln tehUkeU bir hal aldııtını ırö· 1 k 

aaaa rajmen eborisi tecriibedz rakipleri- ret, Şükrü, Süleyman - Em1n. Necmi, l'C!ll Harp Okulu Emin vuıtaawıe F. T a ınaca 
ai büyük sayı faıkıyle yendiler. Bir za - Taci, Cahlt, Şettık. 
~ar Beşik~. Galatasaray ve Fener • F. T. o. G.: Rafet • Ahmet, Halit • 
INııhçe ile berabere kslan Maskes)Xlr takı- Rauf, tsmaıı Hakkı, Necml • Ahmet, 

O. kalesini ınkıetınnı:v11 buladılar. Bu • 
ırün K(lzel ıwnııran Emin F. T. O. müda
faası Jçtn haklkaUn toolM<e11 oluyor. 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idaresi için alınacak o

lat1 (26> adet komple alcümüliıör 15 
ıtiln müddetle açık eksiltmeye konulmut-

, 11111111111111111111111111111111;: 

SIHHAT ve iÇTiMAi M.V. 

Sayın halka 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve 

kiletınden : • 
Terkıplerınılc kininden eser bu _ 

lunmıyan bazı komprimelerin klnın 
komprimeleri dıye satışa çıkarılnıış 
olduğU yupılan tetkik ve takiplerden 
ani ı§ılnıaktaılır. 

Memleketlmizıle şimdi Devlet ve 
Kı.zıla~'ınkinrlen başka kinin kom • 
prımesı yoktur. 

Bunlarılaıı b.ışka mark.alı olanla _ 
rın mevcutları ıla buııılan evvel HU. 
kilmetçe toplatılmıştır. 

Binaenaleyh evvdce de ilıi.n edil • 
diğı gıbi Devlet ve Kı:ıılny kininin • 
<it"~ ~aşka kinin komprime ve clreje _ 
lerının sahte ol<luğu ve kullanılma . 
ınası lazım gı·lıliği cihetle halkımı _ 
zm bunları satın almamaları tavsiye 
ve ilan olu'llur. (10270) 6268 

Ankara Valiliği 

Karoser yaptırılacak 
Ankara V ililığınden : 
1) Nafıa MtidUrlU@ııe alt bir a. 

ılet. Stoıl ı Bakcr marka kamyon şa. 
sı·sınC' yaptırı12.cıak karoser i ırıin i
halesi 14-1_~-1.942 tarihıne rastltyaıı 
pa.zartesı guı!u saat 15 te vit,ıyet ılaL 
mı encUmeııımlı,: ) apılmak iızere a. 
çık eksıltmeye konulmuştur. 

2) Keııil' .b•·ıl .. !i ısoo lira ve mu • 
vakkat ıemınatı 142 lir.ıılır 

3) isteklilerin muvakkat· lemitıat 
mektup v~ya makbuzlarıyle Ticarel 
Oıiası vesıkalarıııı hamilen yukarııla 
aıl~ ~eçen gün ve saatte l'ncümtn re. 
lslığıne gelmeleri. 

4) Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
h~r gun ~afıa mUdıir!Uğıınde gbre. 
bılı·cı klerı. (10192) 6276 

Sabit dolap yaptırılacak 
Ankara Vıı.1 LllUntlcn: 
1 - Dellcnl:ı.rllk b as nın mUhu-ııc 

scrvlslertndc yapıl:ı.cak salı dola 
nm eksi uncştne tal.ip çılanadı"'P lııL .. ın<t n 
11 m~ktarı aza..I lllmak SUN'li:Yle , e hali 
hazır raırıcıcre ıröre YcnJden tanzım e
dllen keşlt Uzeıinden 14. 12. 942 larthl
nc rruıt.tıyan pazartesi ırtinü saat 15 le 
naCıu komls)onuııtla !hak'SI yapılmak 
üzere acık ekxUtrncıre konuJmuetıır. 

2 - Keşif bedeli 9225 l.Lnı. ve muvak
kat tanin.atı 681 L"lra 88 kurueıur. 

3 - İ&taklileMn muvakkat tentrı 
mektup veya makbuz!arlyle tı.-a~ at -"'· -c• <>da-
Rl) v.,,. .... aıannı \e nafıa mildti'l"Ullffinden 
a acaklan rcnn1 ehliyet ves!kaın 
mtlen yukarıda adı nnı hn-

ıreccn tıiindc 
15 te ~ rolff it1lıe .,. t 

mUnı.caaUan 
4 - Bu kıe ntt k~ır ve oart.nıun · 

her ııUn oorıa mlldUrM!ıtUnf'!e ıroreb 7~ 
r.eldert. 00191> 6'm c 

bu.lun.ın l7000J cırt er kurul li ura.kırma 

alt ck5 :tmc neticelenmemiştir. Yeniden 
k.ıı•ntı .zarr ueulb'lc cl<sHtme 
mu.ıstuır. ye kon.ul-

2) Bu cıeru yııpılaı·ak oksdıLtııw 7 llk
kAnı.rn 942 de snat.ıl4 le Gtlmr'\ik ve ln
hls:ırtı•r Vı•klılctl blruı.sı dıa.hlll 1 'ile e toıı-
lanac.ı.k ol m komJsyonda la • ıraııı caktır. 

3) Ku'llclum ntimunclerl komisyonda
dır. Bu müru:ıscbctle •a"'-h- ,_ ..... ~u .. ue..,r her 
gün ı n koml&yQnda ı:orülcbll!Lr. 

4) Bir numanıh nUmunenm <7000) 
clrl için tahmin edilen .__,_1 "'-"" (82250) 
ltrn ol P muvakkat teminatı (53f;'>) ı 
ra (50) kunıe. l!k1 numanılı ~.,_:: • ....... une-
n n (7QOO) cl1t lem tahmin edil 

del (91000) Mnı olup muvakkaterıtenı~>e: 
nalı <5800ı 11nıdır. 

fi) istek Pr!rı kanun hükilm.1 
tevfikan hnzırlııracaklan tek r ertne 
t\ıplannı hı-1 1 ıtün ve saauen ı:e~"~ 
evvel '11C k <lnr umıl<m k '-· m len om ... ,,.nna V<'I'· 

e Veyn lad<"leıi taahhütlü olarok 
Ptlfltn 1~ gc\ndel'ITlelN1 • (HlflOO) 6137 

Orman Koruma 

Yün çorap alınacak 
Orman Koruma G 1 lığı Satın Al e_ne Komutan • 
1 l ma Konıısyonuıulan : 

sin ) 4000 çıft Ylin çorap nilmune _ 
sılt~1göre kapalı zarf u.suliyle rk -
l0.12.i~421:ıınulmu tur. Eksiltmesi 
nıan K 1 gunU saat 15 te Or • 

orunıa Geflcl K ' . nasında y 
1 

omutaıı.ığı bı-
2 apı acaktır 

lup) :~~:::men b~;leli 9800 lira 0 • 
3 > Tali 

1 
a~ temıııatı 735 liradır. 

teklıf m ~trı~ kanuni vesikaları ve 
11aatiıuıe: b~P ariyle bırl~kte ihaie 
7.arfla k r saat cvvelıne kadar 
caktı/ (l~ml5ıs6yoııa verilmiş bulıına -

. ) 6301 

Bankalar 

Memur ahnacak 
Halk Bankasından 

ıırı!. b k Bankasına ve teşkilA-
le 

1
• ankalar ıliA'er mali milessese 

v:ı e t~uhasebe ııılerinıle çalışını; 
mt'~e 1

1şmlş beş muhasebe memuru d an a alınacaktır. 
!er· - Ayrıca !i\"ene c1ynı müessese. 
mi ın aynı seviR!erinde çalışıp yetiş. 
le ~ ~e merkezıle muhasebe şt'flik-

r ne e, şube ve afanslardn resen 
muha b · · ve 

1 
se ectlık yapabilrcı-k ehliyet 

1 
ivakatte 3 memura ihti'-.u; var. 

~ 1 ~·. İntisap etmek istiyenl~rin mel! 
ke 1 hizmet ve liyakatlerini tevsi -
Ha Yarıyacak belgeleri Ankara'd11 

alk Bıı,oıkasına göndermeleri la • 
zımrlır . 
~ - Banka ve teşkllAlına dııı. a. 

!~~umum bankacılık ve meslckt kll
~uk kredi iıılerinne yetiştirilip c:a
;ştırılmak tlzere vllksek tt\hfl\l mtl-
ııseııelerlnln ekonomi finans Şll _ 

bel~ri mezunlanndan 5 kişi gene 
lmtıhanla almaMl<tır. 

Askeri Fabrikalar - 4 - İmtihan ,,.. 10 llkkl\nun 942 
--------..;.~:::::!.. __ ~=l"Şl"mbe g{lntl sant 13 te fsranhul '-

30 ton kuru fasulye alınacak- ~R~ll!stanhul Halk San<lı~ınla. An
ıla Hnlk Banka81nila yapıla _ 

Kırıkkale Grup MU<lürl"" cakır. 
tın Alma Koınısyoııund.an • utu Sa- S - fstiyenlerln 9 iTkkAmın 942 

Beher kilosuna SO k~ tah c::rıamba gUnU akşamına kaclar tıı. 
edilen 30 ton kuru fasulye 11 12 m1n ~.~~ılılakller, ~stanbul Halk Sarı
mrihinde saat IS le Yollama -bl-942 Hl§lkaB Ankaradnkiler de Ankara 
ıında satın ~ma komisyonunca na - ı·a ankasına bonservisleriyle ve 
palı zarfla ıhale eılilecektir ka - ' ıf!:er evrakı milsbiteleriyle birlik. 

9lndl a6lgesi diyeceğimiz bu takım dün Hakkı, KemaJ, Htı-rov• örner. 
~ daha pişkin olmalarından sonra Bu macta ıraamur dlnmıet1. Fakat sa· 
da (&lllUC 'VC su gibi lıniller karsısında ha o kadar oamur ollİlueılU ld ddll to

Üçüncü Harp Okulu golü: tur. 
2 - Muhamınaı bedeli (3231) 

Muvakkat tıeminnt (1126). l" d te mflrar.ııat etmeleri. 
Taliplerin teklif mektupla ıra ır. 6 M 

lin 14 e kadar komisyona vermreı1nı 1aaat bl 11.ı- uhaaebe memurlarının ta. 
(l0062') er. haıı btıılılukları imtihan mevzuu mıı 

6230 
7
' e n:ı_1~11rlveai ve tatHkatıdır. 78 kunştur. 

3 - Teminat (242) lira (38) kuruf· --::--":""-"':'~-----...:::: han - Dıger memurlar için imti • 

-§ Propaganda § - --- ----§ Sadri Ertem'in - -- -E eserinin il. inci cildi E 
: çıktı = 
: Kimpçılardan arayınız. E 
~111111111111111111111111111111.., 

Devlet Deniz Yollan 

Alakadarlara 
Devlet Denizyolları işletme UDIWD 

Müdiırluğüoden : 
Denizyolları umumi yük navul tari

fesi, yapılan zamlar dolayısiyle tadil edil
miştir. 

1 • ilkklnun - 942 tarihinden iuı-
lstanhul"dan hareket edece* olan vapur
larla )-apılacak nakliyatıa yeıli zamlı ..,. 
rife tatbik olunacaktır. 

Acentalardan izahat alınabilir. 
(1708) 

MALiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
MııliYe Vcık.AleUnden : 

Merkez ıc.kllMımızda ırtrmı Ura:rk 
kaclar maaşlı ve 75 Unıya kadar UcreU1 
münhal mcmurtıretıere aflkerl!li!ıbıl yap -
mış llı!ıe mezun n müsabaka ile alına -
caklanlır. 

Mü&abııka JC,..12-1942 cıuııamba &'ilnU 
yapılacak'tır. TaCsllAt ve aair eartıar 

tçtn zat b;lcrt mildllrtlllttlne mtıracaat 

ed !mest lı!An olunur. (10414) 6446 

Jandarma 

Erimiş sadeyağ alınacak 
Anıkam Jandanna Saıtın Alma ~ 

)'()llU Baıı;kanlıftından : 
cıruıı: Erlmts sade.v<•lt, Ml!k.tan: 9'.220 

kllO, Muhammen bedeU 41490 lira, llk 
u.•ml'llatı 3111 ltnı. 75 kurut. 

Muharız jandarma taburu DıUyacı 1 • 

ctn kaı>alı zartla d<slltrneıre konulan 
yukarıda ta!sllAtı yazılı ertmı. sadeya -
ğına istekli ctıcmadıitından ihalesi 7-1:1-
1942 pazarteıri ırilnil saat 15 te yapıl -
mak üzere bir ay müddetle pazarlıkla 

alınac.-.nktır. 1stckl lcrtn ntcmtnal malt • 

buelarl.Yle blrUktc ve bel t ırtln ve saat· 
tc koml11ıron11 müracanuan. 

(10320) 

Türk Hava Kurumu 

Deri satışı 
Türk Hava Kurumu Ankara Şu.

besinrlen : 
Ankara ıehir ve köylerinden ,u

bemizce toplanarak teslim oluna • 
cak kurban cl<'rlleri 9. llkkA.nun 9d 
çaroamba cUnu saat 14,30 da An • 
lmra'da Hava Kurwnu binasında .., 
c;ık antırma ile satılacaktır. Şart • 
nameler şubemızden paraınz olarıdl 
vcrılir ve T!lrk Hava Kurumu ı.. 
ıa.n~l şubcslncle de gorlllebilW. 
Şrhır dnvar derilerinin muhammell 
beılell {9000) lira muvakkat temi -
netı (711) lira 50 kuruş köy dad 
dcrılerinln muhammen bedeli csooo> 
lira. muvakkat teminatı (375) ura. 
şehır ve köy sığır dC'rilerinia mu
hammen bedeli (1200) lira muva~ 
kat teminatı (00) liradır. Talipt.o 
rin ihale gUnU muvakkat teminatla
rı ile birlikte ıuoemize mlirac_. 
!arı. 2955 

100 tane kurbanlık 

koyun satılacak t.ocalıyao hasımlarının hata~ından isti
f.le ederek oyua farkının veremiyeceği 
..,s far4'ını temin ettiler. Gollerden üçü
niln kale önündeki su biıicintisine yapı
tı\' kalan topu hesaplıyamıyan kaleci -
cleft. dördüncüsünün Y. Z. F.. saj balının 
faJ90lu bir vuruşla kendi kendine gol 
,.._...ından oldu. Reşat ve Hasan'ın 
,erütıniye çalııniı MaM<e.spor takımın
• 10l açık Tank'ın ııılunlan müessir 

pu kontrol etmek, pa11 vemıd<, topu ı.
tenlldltt :vere atmaık tmıkAnınz bir hale 
lf(?'lmletl. 

Oyuna F.T.O. b<ıeladl)Wa da Nadi bu 
hücumu uzaklqtınnakdll mü.ıctllAt cetc
medi. tik anlar kal'lllıklı akınlarla ıreç -

t1. 

CaMtten aldııtı PILS1 K(lzel kuHanan 
Taci topu Emlrı'e ıreçılrrdL Emin de kar-
0111ındakl müd&nl ıreçett"k üoUncll Harp 
Okulu ırolünO yapu. 

Btmdan 90llra oyun bnz ııen.ıe.ıı. 
Harp Okulu mildataaııının 18 tcln<le :vaı>
uaı fauJ yüzünden hakem penaltı verdi 
Ahmed'ln attıtı penaltı)') Baki kurtar
dı. 

mı;; -Şartnamesini ıtônnek istiyeolerin Devlet Hava Yollan - ı mev?:Uları ımnlarılır 
her gün Encümen kalemine ve i~tekHle- _ ketle;- tTlfar! senetler. tlcart şlr -
rin de 8-12-942 salı gu-nü saat 10.30 da Boş benzin tenekes1• satış kredi' m~c avtıı vası ları. kredi ve I tffflldl b keııseselert ukuki ve İk-

.olduiunu kaydedelim. 
Y. Z. E. takımında üç dört oyuncu 
~ sol haf tamamen idmansız. Ki
... Rıdvan, Hasan çok çalışmalarına 
n1men ayakJanna kili derecede hakim 
dejill~. Bu vesile ile yüks$ okullarda
ki fud>olcuların kıdemli ve tecrübeli ku
Hlıp arkadaşlarına ancak çok nefesli ele
awıJarla kar,ı koyabileceklerini kaydede-

lim· Oyunun son dakikalarında Y. Z. E. 
llOI "1iı Rauf'un attıiı gunün en güzel 
..,ıa ziıaatlilerin asık çehrelerini bir llh
• için Jiildurdu. İki tarafın talumlarını 
,uarııık bu haftaki lik maçları bahsini 

bpıyalım: 
Mukespor: Osman, Sallhaddin, Os-

man. Hasan, Reşat, Kemal, Tarık, Hlmiı, 
Muzaffer, Hasan, Adem. 

Y. z. E. : Sami, Raif, Fikret, Besim, 
Necdet. Rıdvan, Adem, Hasan, Talat, Ki-
aMD. Rauf. V. A. 

Basketbol Voleybol 
birincil'ikleri 

Bölge Sportif oyunlar Aianlığ~~ın 
terfbettİğİ basketbol ve voleybol musa
a,.k~arına dün Sı)'llUI Bilgiler Okulu ve 
Gazi Terbiye Enstitüsü salonlarında baş-

Jaad~.T.C. Fakültesi ile G. T. E. ara
aada yapılan vole) hol mü5ab~kası; l' -S. 16 - 18, 16 - ı~ ~· T. E. nun ı;a
Jibiyeti ile neticelennıışıır. ~ayıla~dan da 
aola.tılacağı ÜZC're oyun ~tevazı~ ~er4:: 

euniş ve biıtıassa ikincı ve uçuncu 
,ani . n• uzun ve heyecanlı olmuştur. 
set erın so ·· · olan 
Rıııkiplerine nazaran daha nıutecanu 
G. T. E. şamriyonanın iltc ~·r~ılaşmasın-

. • tak,iye edılmış hulunıın 
da bu sene ı) ıcC' • . d .h 
Dil Tarihi yenerek kendilerının e ı .. -
..j edilir bir kuvvet olmadıklarını p· 

sennişlerdir. ) D T C (22) 
G T E (JO · • · 

• • • " • okul arasındaki baske~I 
llu yuksek. D'l Tarih Fakülte•ının 

müsabıııkası, .t;e le ~~k daha kuvvetli hır 
peeD yıla n;t ~i!diğıni huna mukabil 
1ııılcım haztr yaf. - .• - bı"rkar o•ıuncu -

- T rb" e n,ııtu5u ~ , 
Gezi e ıy ın olması neticesi daha za-
..-fan mah"1 afk olduğunu flOSterdi. 

c:·~:.:: d
1

aha atlet~k ~ dah• 
..._. or*'Jariyle ayua uıeriode bi-

!Je.ledıye dairesinde muıeşekkil Encüme- Devlet Hava Yollan Umum M a ımılan) 
'le müracaatl:ırı. (10077) 6136 lültilnden: Udtır- v 

2 
- Türkiye ekonomik cotraf _ 

ilk Harbive golü: 
Dördüncll dk1kada kalediye paıı ve!'· 

mel< lstlyen Ahmet camur yüzünden 
tapu Emin'e kaptırdı. O oo ilk Harp O
kulu ııolünU attı. 

Camuf" yüzünden blır ırol ~ Fen 
Tatblkatlılar Harp Okulu müdaraaınnı 

ıııkıslınnııra başladılar. şut .atmamaları 

yüzünden ırol ıraıınıak lmldlnmı bula -
mndılar. 

Oyun on bı:tlncl dakttcadnn ııonra da
ha zevltl1 bk" teldl aktı. Harı> oe<ulu eok 
ırllratlt olan lld ac:ılı vuıtaıttyle ll". Tat
bikat Okulu mOdafauını •ıkıttınyor 

Fen Tatbikat Okulunun yaptıtı hlJcum· 

Hemen ar1msuıdan Hilarcv IANI bir 
tekilde Harp Okulu müdaraaaını ırece • 
ret< ikin<:! Fen Tatbikat ırolünü yaptı . 

Kazalar 

Dakika 41: Oyun OO.ından eonuna 
kadar .urau gayeııın<1e rakıp mUdarna - Muhasip aranıyor 
ya tehHkell anlar ıraııatan Emm'I Fen Tlre Belediyeslndeın: 
Tatıblkat Okulu muda.tıiaın ancak E>lle 1 - Asli maaşı {50) lira olan be-
duroura.blıldi. vernm penaJtıYt Necmi ledlyemlz muhas~bl mesullilk vazifesi 
Ratetln eline atarak netlt'efltz blraktı ve milnhaldir. lsteoklJ.lerln 3656 sıı.yrlı te
bu neıtlce detlemeden oyun 3-2 Harp O- adlll kanunu ile Belediye memur ve 
kulunun kazanmaııtı:vle blW. milstaıhdemleri nlrzamnamesl hilkilm· 

Harp Okulund'an Nadi, nkret, Emin lerlne tevfikan gerekerı evrakı mU.s-
bltelerlyle beraber mutlak olarak 

SilleYman. Fen Tatbikat oı:uıundan 8 K. evvel 942 akşamına kadar bele
Hil8reV. İMTlaU Hakkı ve Ahmet atlzel 1 dlyemlze milracaatlan !Uzumu llln 
oynadılar. olunur. uoııu 6355 

KORKU 
- Merhaba Meade, dedi. H1li Bay 

V osper' den hiç bir haber yak mu? 
- Hayır efendim.. Bu sabııh biıf<aç 

polis memuru geldi. Simdiye kadar bu
rada idiler. Biraz evvel, siz gelene kadar 
biç bir şeye dimi sürmemeıni tembih 
ederek aiıtiler .. Odayı teıkik ettiler, beni 
de sorguya çektiler.. Bütün bikliklerimi 
söyledim.. Gece ıiz gelmeseydiniz benim 
hiç bir şeyden haberim olmıyacaktı. An
cak sabahleyin kahvaltısını oda8ına g<İ -
türdüğüm zaman Bay Vosper'in orada ol
madığının farkına varabilirdim ... 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 

Tefrika No: 18 

Bakışlarını Bergius'a çevirerek on -
dan bir hal çaresi umdu.. Onun tereddüı 
içinde olduğunu anlryan Bergius da Be~ 
dilow'u iltizam ederek, onun bunca yıl
dır ne kadar çaprqık işlerin içinden na· 
sıl muvaffakıyetle Çllctıjını hatr.rlanı, ve!: 

- Ben. kendinden emin oiımuaydı 
böyle bir teldif yapmazdı •. dedi. Karşısın
da bulunduJhımuz katilin eşine ıimdiye 
kadar hiç rastlanmamııtır di)ebiliriın. 
Kim oldulunu bilmediğimiz için bir ke
re kimseyi 90rguya çekemiyoruz.. Eli -
mizde onu yakalıyabilmek i(in hiç bir 
vasıta yok. E~rör Bendilow şimdiye 
kadar yenilmiş sayılaınaz. Ve ben phsan 
onun bu işten yenilerek çıbcajını ummu
yonıın. Bütün üzerine aldıjt diğer itler 
gibi sonunda bunda da katili ele geçire
ceğinden eminim. 

Şefin temldüderi yavq yavaş yeni -

liyordu .. 
- Ben"in kıymetini ber zaman ben 

de rakdi r ederim.. dedi, ve aıyaja kalka
rak l!'lini Bendilowa uzam: 

_ Peki. Teklifinizi k8hul ediyorum. 
Hatta istedi.iliniz bir haftalık m~let ye
rine size iki hafla müaudc ediJ_ıonuD.. 

Fakat benim de bir şartım var .. Eler iki 
hafta IODUOOa Deadı işi hlll neticelen -
memit bulunursa istifa eımiyettk dör -
düncü şubede-ld münhal yere geçecek.si • 
niz. Nasıl kabul mü? 

- Beni dütündüğünüz için siu çok 
teıekkiir ederim, efendim. Fakat muvaf
fak olatlıazsam zateıı yeni bir vazifeye 
ihtiyacım olmıyacak. Ya ben Death'ı ele 
geçireceğim. Yahut da o benim hakkım
dan gelecek. Fakat birinci itıtimal çok 
dııha kuvvetliM Size tekrar teıekkür ede
rim .• 

Emniyet amirini başiyle sellmlıyarak 
odadan çıktı .. Kendi kendine: 

- Hayatımda ilk defa biriıine yal -
varmak zorunda kaldım, diye söyleniyor
du .. Bunun 50nuncu olmasını dilerim .. 
Şu Death haydudu bana bww da yaptır
dı nihayet: 

Odasına girince doğru masasının ba· 
şına gitti. Death hakkındaki dosyayı teı
kika başladı. Bu iş öfleye kadar sürdü. 
Sonra Scntland Yard'tan çıkarak Gerald 
Vosper'in Cadopn aıddesindsi evine 
aitti. K--• bpafl ~ Ullia: 

- Evet- EveL. Haydi ~imdi geoe 
odaya çıkalım da bir kere daha orasını 
ıı;öıden geçireyim.. 

Vosper'in odası hlli o haldeydi. Ta
bii kimse hiç bir ~e el sünnemişti. Yal
nız kanlanmış çarşaflar kaldınlmıştı. Bir 
de rovolveri dün kendis.i almıttı o kadar. 
Bendilow odayı bir kere dııha iyice tet • 
kikten geçirdikten soora. uşaja dönerek: 

- Siz nerede yatıyorsunuz .Meade? di· 
ye ş0rdu. 

- Çatıda efendim .• 
- Bina kaç katlıdır? .. 
- Bu kattan sonra iki kat daha var, 

sonra da çatı._ 
- Dün alqam siz saat kaçta yatmı

ya çıkmıştınız? 

. - Saat ona geli)ordu. Bay Vosper, 
sıze evvelce de söylediğim gibi rRhatsız 
olduıhınu SÖylİ~erek erkenden odasına 
çekildiği için bizim de işimiz erkenden 
bitti ve ben de yatmıya çıkum_ 

_ - Siz hiç bir ~ ititmediniz mi? 
Süphe uyandırıcı gürültü falan .. Veya sİ· 
Wı lelİDi du)'JDUI ollıbi.lininiz.. 

1 - 3000 IJA 4200 adet bot benzin te 1::;~n'l!lral1111stihsalin nev'i k-
nekeırlyle 1000 ua. 2100 ruıet llllndık • v • m 1 sanavi m 
art rma ........... 1 acık e Yıllık imnJAt n ,. 

ı s~~- c aıatılığa cıkarıJnııetır. rı, kllı:!lk ev ı ve 

ıl 2 --;-_ Muhanunlm en bedeli ta.vırare ıneır- Yetleri ha ~anatl.arın rolü ve faali. 
anınc: ... tcsl tenekelcı1n 100 ve sen- nıh:ln nev'~ ıca ı~rtlClll!lt marldeleri-

dtklann ıo kuruo olup muvakkat 3 _ Rtn~e mıktarlan. 
nail 381 liradır. ternı- Not· H ve. 

3 Aı1.ı 7 12 ret v~ ııa alktl Banksın, kllçtik tica. 
- nna · · 942 Pazartesi aü- terine 111_na 111 rın meı:deki faaliyet-

nıU ııııı.a.t 11 de Devlet Have. y , .• ını 11 kr•-'"I · . 
lidü QJlar{ tevzi ve terlvl ~ul Prl tan7.lm. :um m rlıURU binasında :vapılacak- ılR Devi t,. r maksattan etnıfın-

Reclir Ve ı:: ·ıınılmuş hlr mlleııse-
4 - lııtekl IE'.rin ırukanda yazıtı ırün nıe!llekt 'kllc~kmenılek~t rUvSftı olan 

ve saatte temlnatlanyle blr11kte kQmts- feraıtatle c·dll krt'nı mev:7.lmnd11 
Yol'lda hazıT bulunmaıan mn okınur. 

1 
istikhalle;lnl 

1 1 ve e cahşmıık ve 
10190) 6°225 emek ve 'k1lr m e •eserle aramak 

maktarlır. arında olan 1rl!'1,.1rr ara 

_ _.--:" HZaayır efendim, hiç bir IC'Y işit _ 
mnıım. ten oteki hiuneddrlar hiç bir 
şey duymamışlar. Dün akşam sizinle be
~r ~ya gelen Bay enspektör hepsini 
bırer bırer 90rguya çekti. 

- Su halde Bay Vosper'in taarruza 
uğradı~ından hiç haberiniz olmadı de _ 
mek kı .• 

- Hayır efendim .. 
. . - Peki.. Oodan evvel de hiç uphe

nızı uyandırac k bir hadise falan g"'" 
d" ") M . -~me-

ı mı. e.w a bırkııç gun VC)'ll bııf<a 
ay evvel falan... ç 

Uşak hir müddet dütfuı 
- Evet .. EveL. d 

yo.nım. O zaman ehem 
rinde durmak lüzıHDunu <tuymıanıtısıı 
Biıi<aç g\İn kadar oluyur_ G 
çıkmıttım--

- iyi hatırlaml)la çalışın.. Hiç b"r 
teferruatı unutmayın_ Evet siz yatını a 
çıkmıştınız? Ne oldu? Y 

- O gece uykum kaçmışa .. Saat bir 
v~ıd galiba:.b.Aşklağıdan boğuk bir silah 
sesı u)ar gı ı o um .. Hatta 0 sesin b 
ndadan ıteldiğini sanınıııı.m.. Alelacel~ 
kalktı.m. Öylece aşağı fırladım Bay v 
per"in kapısına YUrdum .. İçerden hem': 
bana cevap verdiler •. O zaman içim f _ 
rııhladı. Bir gürültü duyar gihi oldo~ _ 
mu ve kendilerinin rahatsızlanmış olma
larından korkarak ko•up o~l •·-· . 
I 
_ _.. • ,,. cııj!ımı soy-
""'ım .• Bana ko_rkacak bir şey olmadılı
nı, ~ yere telaşa düştüğümü söylediler 
v~ ~ıraz. ~vel ~~saya çarparak onu de
vırdılderını ve ışıttiğim gürültünün de 
bundan ibaret olma.~ı ıhtimalini soyli 
rcK Jİdip ""'"'am• - J--1'1 )'e-,,_ soy cuı.ıer. 

2961 

Ren d<inerek • 
masaya b k yatağın bq ucundaki 
i} a tı. Küçük b" 

zerinde gece ü.mbas" ır masa)dı bu.. 
ruyordu. Sonra bak ıyle bi.ıf<aç kitap du
bürıin odayı kaplı ıılarını yere çevirerek, 
geçirdi ... ve: yan kalın halıyı gozden 

- Meade siz 8ttel • 
nın kapısını kilitıtt ~~ _ranığınız oda-

- Hayır efend" mısınız? .diye sordu . 
a~alık hırakınm. Reu:;i Aksıne kapı}ı 
hır şeye ihtiva~ı ol d Bay VoSJler ın 
d d 

,_ ur a be · • 
e uymauam d" nı çagırır ben 

ıye .. 
Ya?. Peki .. Haydi i di 

kın. Yata,lınızın k 1 m odanıza 
be... . • enarına otu 

'" 11.ı çağırana •-ad run ve 
" ar beki · nı1.ı her zamanki ib" eyın. Kapı-

g 1 aralık b -•---unutma)1n olur mu? ır-auayı da 

Ben de uşakla berabe od O _ _.. r adan k 
nu meıuıvene kadar 8Ö • çı tı. 

yukan çıktıktan sonra, •u.rdü. Meade 
Btağıdan: 

- Hazır mısınız) di ba 
tağını:ıın kenarı- ·rd ye iırdı. Ya-

·- otu unuz mu? 
Onun: · 

- Evet efendim .. 

v.=~. sesodini güçlükle işitti. Sonra Bıy 
~~,,..r ın asına dönerek ka 

dı. Mauya yaldaıarak h 1 pıyı kapa. 
Ma_,., boğuk bir gü .. 1 ~.

2 
a onu devirdi. 

ıtüşıü. ru tü çıkararak yere 

Ben odadan çıkarak 
başına geldi ve: gene merdiven 

- Meade .• diye 'YUkarı seslend" 
- Efendim.. ı .. 

- Hiç bir fCY duydunuz ) 
H 

, mu ..• 
- ayu efendim •• 

(Sonu vu) 

(30 Sonteşrin 1942) 
07.30 Proırnım ve mem eket saat 

7.32 Vüeudtl zü ~lıetırabm. 

07.40 AJans h be ıerı. 
07 .M Ra<!lo ııalon orlcestrMı (Şef: l'I' 

08.30 
cU>'-ekın) : 

1 > orrentıack Blndır: OrsıhH 

hennemde. 
2) J. s tra U88. Centıı> 8'11Meri. 
aı Ehlenberır. Ql.rc\IB (polta) 
4) Hanı J..öhr: :Memleketten 
le'kme. 
5) J. Sıt.rauııa: Sprlrıelnlll'eld. 

12.30 Proırra.m ve meımleloot llllft.t 
12.38 Milzl<: k!Aslk program: <PMll"-
12 45 AJanıı haberleri. 
13.30 Müzik: K1Aıdk ma1aımlaroan-' 

kılar. 

18.00 Proırram ve menlleket ıııaat 
18 03 MUzEk: Faal'l Heyetl 
18 5 Müzik· Radyo dana oıtt~ 

(Şd· Nihat Esenetl). 
19.SO Mcmleiket 1111 t ~ ve aJad 

berleıi. 

19.45 8crbe9t on da"1ka 

191'5 M ü'7.lık: ŞaT'k ı lal" 
20 1:1 Radyo Gazetesi 
20.4:1 Mil7.lk: BP- ma1' ötr"'11u.'~ 
21 00 Komumıa: GOnUn m_.lelE'rl 
21 15 Müzik: Ba<"lı'111 ldAVlle'll (")!leT 

den ııecme pa'l"Çalnr (ÇalaP' 

Zuck Me:verl. 
2L10 Konuşma: Kitap 9e'V9IJer 
21.4.'5 Müzik: Rft.d)'(l senfoni ork 

(Şet: Hasan Ferit Alrıar> 

1) Waırner: Rlnzle uvertürd· 
2) Wa.ıroor: -sıeııtrıro İdyll. 

3 l LIR7.t: Letı Prt.ludcıı 

22.30 Msnle4(et 11aa.t ayan vt' aJaıı' 

1
22 45 : pnıcnun "" ~ 
23.00 
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~LLI MUDAFAA V. 

Saraç ipı· - . 
M ~ ıgı alınacak 

· V, <len· 
klu llıtt..ııacı. . . 
1 l111drıı lcın dort katlı 10 ton 
ınıl' .._ satın alınacaktır. Venneıc 

ı,., nUm 
rıertn une ve ı;artıarıru havi 
rtneıc~ M. M . V. Harbiye tlaı. es.ine 

(9966) 597& 

~f. M ~d~ alınacak 
Garn ekaletlnden , 
• ıı.on bı ı·k • rtıay r ı lerı lhtiyecı için 

111 koıı:~s sonuna ka<lar bin ton o. 
ftrıaınes :Yorıda mevcut evsaf ve 
lılıba gti~· ~ereğince 2-12-1942 çar
t t!tıtıeye U saat 15 te kapalı zarfla 
Beher ınkonulmuştur. 
ıur . V 1 osunun fiyatı altı ku -

111.lık ilk erınek ıstiyenlerhı 4250 li
Uıııın t 1 cınınatlarıyle birlikte ka • 
laktan ~;~~atı dahilinde hazırlıva • 

nu sa 
1 

ıf mektuplarını eksiltme 
~. V 2 aN 14 e kaılar Ankarada M. 

lkfirşılığı o .h Sa. Al. Ko.na makbuz 
lra ınu1t vher?1eleri. Sartmımesi Uç 

11 ilınde alınabilir. 
(9919) 6002 

?'ahmil ve tahliye isleri 
"' M .. ~ · V. den: 

talııııin er .tonuna 5 lira 50 kuruş fiyat 
\<e .. 11• edilen 5000 tonluk nakil, ıahınil "'} ıy •. 
~ 

11 
e 1 }ı 3. 12. 942 perşembe günü 

btılnıu de kapalı zarfla eksilımeye ko -
2r ltı.ır Bu · ' -'- · · nl · 162 I' · ışı yapma.ı< ıstıye enn 
birlikı ır~ SO kuruşluk ilk ıcminatla.rı ile 
~lıYa.~ anunun tarifau dahilinde ha • 
l1Je Stinü lacı teklif mokıuplarını eksilt· 
lu sa saaı 10 a kadar M. M. V. 2 No. 
~ ~ima komisyonuna vermeleri. 
biJir (" ~ her gün komisyoıı<la görüle· 

• ;1827) 6005 

Bal mumu alınacak 
~· M. v. den : 

ediı~lıc-r lcilo~wıa 480 Kr. fiyat tahmin 
~ 200o kilo balmumu 2-12-942 çar
ilılla(a,keünu \aat 16 da p,u.arl ıkla s.atın 
<>!tıp k: ur. Mu.ham.men bt.-<leJj 9600 lira 
ille,. ıııı tcminacı 1440 liradır. Sarma· 
t'Ulcl,~tuın1~ her gün komiyYonda gö
~ı ır. std<lilerin belli gıin ve saaııe 
'ra'cla M.M.V. 3 No. sa.un alına ko-

nuna gelmeleri. (10021) 6053 

ıt Malzeme alınacak 
A_Ş l'Yr. V. den: 

haın~ıda cıns ve miktarları ile mu-
2'.ı.lı 4 ~.bedeli ve ilk teminatları yb.
ll1ı ~em ambalfıj malzemrsi 7-12-
?.art l>ll2artesi günü sa.at 15 te kapalı 
lhaı~ UsuUyle e.ksıltme ile lsteklislne 
ahı E!<illC<:r>.lctir. Bunların her biri 
Nurıı~Yrı taliplere de ihale cdilebllir. 
llı.isyo ne ve .. .ş~t.names:I ht>ı; gün ko
li &lı nda trorülebilir. tsteıklilcrln bel· 
c"Ye ~ ve sa;ı;tten en az bir saat ön
buz k adar teklif mektuplarım mak
~<ı arşıJığı Ankara'da M. M. V. 3 
l'!J-İ srun alma komisyonuna verme-

6 10058> 6104 
insı Kilo Muh. bedel nk Te. 

Lira Lira Kr. 

105 

1 
veya avdeı ~i için keyfiyetin &;arete at 11 de paz.ıtrhkla ihaile edilecektir. , 
ile ilanına karar verildi. Katı teminatı 3334 lira 20 kuruştur. 
A. Ad. Hl.kim .Amiri Adli ,Şartııamesl. satın alma komisyonun-
Cemil Ayraç As. Posıa 730 K. v. dan her gün verilir. İsloklllerln iilıale 

Tug-..... Salih Erku~ &'iln ve saaıtlnde M. M. V. 4. No. ıu Sa. 
..- ' Al. Ko. gelıncılerL (10293) 6371 

(10103) 6145 
Dikre yag~ ı alınacak Usta aranıyor 

M. M. VckAJct:lndon: 
M. M. V. den: Mamak'tak.I Fun Ta.tblka.t 0.kulAJna 
Beher klJosuna 140 kuruş fiyat 

tahmin olunan 2 ton clikre yağının 3 1lA 4 "ra ücrc.-tll bir teııvıwct ve bl.T 
müteahhıt nam ve hesabına yapılan tomacı ı.ı.e 100 ara üel'ctl1 blr reıısam, 
eksiltmesınde istekli çıkmadığından 60 l1ra ucroUi blr tla.kttlo a.hnacak.tır. 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuş- l•t.eklllerJn boru1<:rv1sı._..ıı1yıe berab~>r 
tur. İlk pazarlığı 4. 12. 942 cuma ı- lllkkAnun 1942 sa.lı gi.lnU saat 14 ~ 
günü saat 11 de M.M.V. 2 No.lu sa. komut.'l.nlığıınıza müı-acallan ıı1>Ca o~u-
tı.n alma komisyonunda yapılacakur. nur. (10353) 6373 
Vermek istiyenlerın 210 liralık ilk 
teminatları ile birlikte pazarlık giln 
ve saatinde M.M.V. 2 No.lu satın al
ma komisyonuna gelmeleri. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görüleb111r. 

(10109) 6147 

Sığır eti alınacak 
M. M. V. 1. No. Ju sa. AJ. Ko. dan: 
1 - Okul ve hastaııelerlın Uç aylı.k 

lhtiyac ılcin 50 ton sığır eti kapalı 
zarf usulü ile ihalesi 9-12-942 gilnil 
saat 15 te Ankara Lv. Amlrliği bina
sında yapılacaktır. 

2 - Muhammen be-deli 35000 Ura 
olup ilk tt>minatı 2625 liradır. 

3 - Şartnanw:;i her gün komis
yonda görülür. 

Garaj istorlan tfuniratı 
.M. M. V. den : 
1634 lira 31 kuruş keşif hedelli An

ka.ra'da garaj İstorları tamir işi 3.12.9·12 
perşembe günü saat 15 tc pazarlıkla İha· 
le edilecektir. K.ni ıtıninaıı 245 Jira 15 
kuru~tur. Keşif ve şarlllam~ ber gün 
satın alına komisyonunda gösterilir. Du 
işe liizwnlu demir çubuk ve çimenıo bi-
13 bedel müıe.ıhhide verilecektir. İ~ıekli
lerin ihale gün ve saatinde M. M. V. 
4 No. lu Sa. Al. Ko. na ,ı:clmeleri. 

(10355) 64-08 

Ateş tuğlası ve toprağı 
alınacak 4 - !stek!Herin belli gün ve saat

ten bir saat evvel teklif mektupları-
nın makbuz mukabilinde komisyona 1\1. M. VeklUNin<li•n : 

Zincir alınacak 
M . .M. Vekaletinden : 

Beher metresi 
Metre kuruş Ci~ 
6000 95 Kapalt zffıciri 

10000 120 Çarık zinciri 
Yukarı,ıa mi.ktarı ve muh.a.mmen 

bedelleri yazılı 2 kalem zincir 8. 
12. 942 salı günü ı;a.Lt ıs te pazar
lıkla sııı.tın alınacaktır. TamaIDJna 
talip çıkmadığı takdirde bölünerek 
de ihale eılilebilir. Numune ve 
şartname.si her gün komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerin verebilC'cekle
ri miktara göre yüzde on beş nis
bet inde kati teminatları ile birlikte 
M. M. V. 2 No. lu sam alma ko
misyonuna müracaa.tlıa.rı. 

(10360) 6{52 

Fırın inşaatı 
J\l. M. VekAletln.kn : 
Birinci ihaleslııde verll<'11 tıyat ma -

kamcıı pahalı ıııOniloo Ankara'oıı b1r tı-
rın inşaatı tekrar kapalı 7.arrıa okt<U'1: -
meye konulmuştur. Kl-sır bcdel1 til>46ll 
llr.L 29 kur!J.'i oluıp ili< kmlnntı 31134 
llnı 4.5 lruruştur. niaksl 16-12-194'.l ~ar· 
~nmba günü saat 15 le M . M. V. 4 No.lı 
!';alın \ima Komisyonunda yapılaral<tır. 
Kwır ve şartnamesi 3-t lira 24 kuruş 

muıkabılindl' komisyona mürn<"natla a -
lll'l<'lbllir. Bu lhaleyC' ıılrobilmek için m
şaat clatrt. ... -:nd<m <•hllypt v<>slıkaBJ almak 
&arttır. bteklllcrln ıwnunl lt'kllt mek -
tuplıtrını l'lıale sıınttnoMt hlor saat e-vve _ vermeleri. (10130> 6196 3000 ruıe-t al<•ş tuı:ııa .. ,ı ııe 800 k>llo aıte~ 

topraı:rı c kllfııl torh.alar ıcen;inde) pa _ llne kndar mııkbuz muknlıll nnot' komls-
1500 kilo vazelin alınacak zarlıkla atınamktır. llluh ıınnwın b<'de-1 - yon reJsllğJne vernıelerl. (10.:!.57\ 6453 

M. M. Vekaletinden : 
Pazarlıkla komısyonrla mevcut 

şartlar ve evsaf dahilinde 1500 kılo 
vazelin alınacaktır. Hepsine tahmin 
edilen betle! 6000 lira olup kati te -
minatı 900 liradır. İhalesi 2-12-1942 
çarşamba güııii saat 15 ledir. Şart -
namesi her gün komisyonda görUle
bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
katı teminatlariyle birlikte M. M. 
Vekaleti V. numaralı satm alma ko
misyonuna müracaatları. 
(10231) 

Bina inşaatı 
M. M.. Vekıi.letinden : 

6293 

89201 lira 20 kuruş keşif be<lellı 
Kırıkkale'de bina inşası 14-12-1942 
pıLZarLesi günü saat 15 te kapalı zarf 
la ihale edilecektir. İlk teminatı 
5710 lira 06 kuruştur. Ke§if şartna -
me ve projesi 446 kuruş bedel mu -
kabili verilir. Mühendis ve mimar 
olınıyanların askeri fabrikalara mü· 
racaatla ehliyet vesikası almaları ve 
ihale giinil saat 14 e kaclar teklif 
mektuplarını M.M.V. 4 No.lı Sa. Al. 
Ko.na vermeleri. (1022) 6297 

10 adet ambar yaptırılacak 
MM.V. den: 

len yekOnu 1000 ıtra oıuı' kaU teminat 
miktarı 29~ l!Q-adır. K<'$11 ve şartnamf'SI 
her gün komfı;yon<l.ı ııoıilk>bllfr. P.v~"Ir • 
lıi:ı 1-12-1912 salt günü snat 11 de l\f. 

M. V. 4. :->o lı Sa. Al. Ko;tla yapıla< nk -
ur. lsu•kliJcrlıı katı L1.'11lı.nuUar1.Yle bir • 
ilkle muayyen ırün ve saatte komiı>.--yon -
da bulumnalan. (10:!95) 6·118 

Yangın ve su ma1zemesi 
alınacak 

M.M.V. den: 
:'\Iuayyen gün ve saatte talibi zu

hur etmiyen 11 kalem su ve yan.::ın 
tesısatı malzemcsi tekrar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen be-deli 
1932 lira olup kaU teminatı 290 ıtra
dtr. Pazarlığı 2. 12. 942 çarşamba gü
nii saat 11,30 da M.M.V. 4 No.lu Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün komlsyonrla görülebilir. İs
teklilerin kati tf"minntlariyle birlik
te komisyonda bulunmaları. 

(10396> 6419 

Otomobil yedek parçaları 
alınacak 

M. M. V. den : 
Hepsine birden 5.160 lira fiyaı t.ılı • 

min olunan 486 kalem Ford mal'ka oto· 
mohillere mahsus yt-dck malzeme 3.12. 
942 perşembe günü ~aat 11.30 da puar· 
!ıkla satın alınacaktır. Vermek isıiycııle· 
rin 774 liralık, kati teminatlariyle birlik· 
te par.arlık gün e saatin<le M. M. V. 2 
No. lu Sa. Al. Komisyonuna ~elmeJeri. 

(10j91) 6·f20 

Dizel motörü alınacak 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanler 

Odun alınacak 
Adil na AS. SA. AL. Kom. dan: 
500 ton odun kapalı znrt usul!y!e ek

:;llt.mCYI' ku. uımustur. Muhammen bede
li 20.000 lira ıınc tc•:nlruıtı l5CIO liradır. 

İhall'Sl 4·12-9,12 günü l'Ral 11 tle<ll'r. Ev
ı;.ıır ve şartname~! henıün Kom. tla ııo

rı.ııet)iHr . ı~t<•klilC'ıin orttımı.ıı ek."1!tme 
kanununa uyırtın olmak saı·Uyle hazır

lıyacakLıı.n teoklll za.rflannı lhnle ı;aa

llnden behemahal bir saat evveline ka
d,ı.r Adana AS. clal:rc8ıncle-k1 sntın alma 
koınl.ıyonuna vermıs bulunmaları !Uzu-
mu lllln olu ur. C993tll 59R3 

Sebze alınacak 
Gelıbolu m~rkez Sa. Al. Ko. dan: 
Boln.ytr'da günlük ihtlyB<'a göre 

L<\sl1m şartiyle 60 ton ispam.lk 150 ton 
pırasa 60 ton lahana kapalı zarfla 
ekslltmeye konulmuştur. Muhammen 
~eli lspanağın 15000 llra pırasanın 
30000 lira lahananın 10200 lira olup 
muvaıkJrnt teminatı 4010 liradır. Ev
saJ' ve şartnarneısl Gt•llbolu merkez 
Sa . .ı\l. Ko. da görülebilir. İhalesi 
9-12-942 çarşamba günü saat 16 da 
Ko. da yapılacaktır. Taliplerin ihale 
saatinden bir saat evveline kadar 
2490 61\yılı kanunun istediği vesai.kle 
birlikte teklif me.ktuplıı.n.nı komisyo-
na vermeleri. (10080) 6122 

Erzak ve eşya nakliyatı 

vakkat teminat 1170 liradır. Evsaf 
ve şarlları her gün komisyonda gö -
rülebilir. İsteklilerin ihale günü ko.. 
misyonda bulurunalan. (10268) 6280 

Lahana ve pırasa alınacak 
AB. Pos. 1010 Sa. .AJ. Kom. dan 

B. Çekmece 
Komisyonda mevcut evsaf ve şart

ları dahilinde 50 tem lahna 50 ton 
pırasa kapalı .zarf usuliyle satın a
lınacaktır. Lahnanın teminatı 656 lira 
pırasanın 825 liradır. Eksiltme 11. 
12. 942 saat 16 da Hoşılere köyiın
clelti komisyoncla yapılcu:aktır. İs
teklilerln teklif mektuplarını mczkür 
gün ve sa.ıtten bir saat evvel ko
misyona vermeleri. 

(10309) 6336 

Sığır eti kavurması alınacak 
As. Pos. 3150 Sa. AJ. Kom. elan 

Boyabat 
Sinop ve Boyabat'ta bulunan bir

liklerimiz ihl iyacı için kapalı 7.arf 
usuli) le 18.000 kilo sığır eti kavur
masına talip çıkınadığınrlaıı ikinci 
eksiltmeye konulmuştur. Beher ki
losu 270 kuruştan muhammen bedeli 
48800 lira ilk teminatı 3645 liradır. 
Eksiltmesi 12. 12. 942 cumartesi 
günü saaat 10 ela olup şartnamesi 
her gün koınisyonıl-a g-örülcbilir. İs
teklilerin veı;aik ve temiıııltlariyle 
birlikte ihale saatinden bir saat ev
vel milraca.ıtları. 

(10312) 6347 

İncir ve sığır eti alınacak 
İzmir T.v. Amlr.11~ Sa. Al. Koın . dıan : 

Cinsi 

tndr 
lnclr 
lnclır 

lndr 
SHtır eli 

Ml:h"tan 

ton 
2.50 
250 
250 
2;;o 

ıo 

:ı-·ıyatı 

100 
)il() 

100 
100 

ıuo 

30 tondan 11ş11t):ı olmamak snrHyle 
parca par('a da ihale cdliebtllr. 

Muhtı>Hf birllklcr yalnız bl'Ş kalı•m 
<lir. Cins ve miktarı yukarnla y-:ızıtı 1h
tıyac pazarlıkla satın 11 ıınacaktır. Pa· 
7.arlık ve itrnll>sl 10. 12. 942 taı ıln<tc 
pcı-,;rmhe gün-O s:wt 14·17 am~ında ko· 
ml9Yoo<la ynp1tac11ktır Kati tcmtnııt 1· 
hale bcd<"llnln y07•le 1ö d r . lh ıl«l•m 
önce ıılınır. Vıı~ır ve sartlıı r her ı:tın 
komlı<ynntlıı gmillC'blMr. tstl"k illerin mu
ayyen glln ve ıonıılle temtorıatl ıı't ve di

ğer v<'Sl'kfı tariyi(' l>irllkl<.' kcım1ııyond.ı 
hulunmalan nrı:nı ı 6:w:ı 

Depo inşaatı 
As. Sa. Al. Ko. dan: Stvııs: 
Sıvasta göslerileceok yerde 3 arlet 

Or. sıhhiye deposu kapalı :ı:~rflıı ~k
siltmC'ye konulmuştur. Ek!ı.tllnıe 22-
12-912 salı giinü sa:ıt 16 da sıvıL<; gn
tuı Alma Komisyonunda yapılıırnıktır. 
Ke:;;if l:ı<>rll'll 12493.~2 lira olup ilk te
minatı 937.04 liradır. Şartıııırııe keşıf 
ve pli\n ht•r giln İstanbul. Ankn;a Lv. 
Amirlikleri ve Stva.s sa. Al. Ko. dıı 
görlil<>hilır. İsteklilerin teklif mt>k
tuplarını kanunıın tarifatı ılalreslndc• 
hııı.ırlıyıırak ihale saatınden bir. ~aat 
evveline kııı-lıır komisyona vermıış ve
ya bulundurmuş olmalı:u1 lA7.1mdır. 
Pootadakl gcdlrnıc-lf'r Jrnıbul t-rlllmez. 

Satıhk. arsalar 
1slenbul ~Mndcn: 

Taks.l.ı:nde Cumkurcycl caddef;lnde 
aKi •euıclık araı:;ın~an müfrez 'fahmin bedeli 

saıhalı arsa Beht•r melle- llk 'l'e- ~Hrlmıme Ye 
Pw:sel •· Mct.remura.bbaı murabbaı minalJ sairt> !)edeli 

2 892,50 ıoo,oo 5712,50 4,46 
, 89~,50 100,00 5712,50 4,46 
4 822.50 ıoo.oo 5362,50 4,11 
5 822.50 100.00 5362,50 4 11 
6 822,50 100.00 5362.50 4,11 
7 822.50 100,00 5362 50 4 1 l 
8 678,00 100,00 4G40,00 3,39 • 
9 671,00 100,00 460!'.flO 3,36 

10 801,50 100,00 5257,50 4,00 
11 800,00 100,00 5250,00 1 00 
12 805,00 J00,00 5275,00 4.00 
13 805,00 100.00 5275.00 4 00 
14 798.00 100.00 5240.00 3,99 
15 787,50 100.00 5187,50 3 94 
16 801.50 100.00 5Z."i7,50 ..ı..oo 
17 801.50 100.00 5257,50 4 00 
18 700.00 100,00 3850.00 3.50 

Tahmin tıc<lellt'rl ile llk teminat miktarları ve m<'S3hat snUttyeJerl yuka nda ya

zılı Tttkııım'ılekl mezn.rlık arsasından nıürrez 2 lltı lS pan;el No. ıu 17 parca ansa 
şC"raitl ve<'hlle btnnlıı.r 1rn;a ed.Jlmek üzere kupalı uıı-r u'uJ1yle arlırmıyıı konulmuş
tur. lhalesl 3. 12. !)42 peıı!('rnbc gtinü 1111at 15 te lst.anl>ul bel<.'d y,. 1 <lalml e,ncüm<'t)t 
odnııında yapılacnktır. nu arsalara alt sartn:une, proje ve sair evrak ~"Ul'8.Mda 
h1za.lannda gosterllen b<'dellcr üzcrlnrlen ht'saP tı;lerl müdürlllf;Ondcn alınaea:ktır. 
Şeraiti öğrenm<'k ıstıycnler her gün beledl.>-c lmar m!-ldllrlUl:Und<•n malOmat nlabl; 

lirler. 
Taliı>lerln 1lık temmat makbuz Vl'YR mcktuplnn ve kanunen ibrazı ltı.zımgelPn 

tlıt:er v(".'<!kaiarlyle 2400 NoJu kanunun tanratı çevresinde hazırlıyacaklan tOk.l f 
m<"kluplannı uıaıe gUnu <:ıal 14 tc kadar ılal.ıTll enctımene vennelert ın.zımdır. 74 

zarf u.suliyle arll ırmıya çıkarılmış 
ıse de t.ılip zuhur etmrcliğirıdcıı lt~-
11-19~ tarihinılen ıtibaren bir ay ı
c;ınde pıı.zarlığa bırakılmıştır. İstek -
lilerın nıııvakkat teminat makbuılnn 
ve ntifus huvly~t cUzcl~nlariyle bir
likte 4-12-1942 tarihinden itibaren 16. 
12.1942 larıhiııc kaılar haftanın pa -
zartesı ve perşembe ı;ünleri saat 14 
len 16 ya kadnr millı emlak miıdUr
lüğUne mtirıwaatları. ( 1526) 83 

Tamirat yaptırılacak 
t;.:mtr D«tı<"ı uarlıı;ıından : 
ı - 27978 li1ı)ı• l9 kw-u.. kcşH ve mu

nnnımen b<.'11<.>UI J.untr Hiıkümet k<:ıııa

tıı uuntratı kapalı zart u«u t yle eksi t · 
me>-c konulml11>Lur. 

2 - .Muvakk ıl t•=lnıı.t akoe«l 2099 
ura vıup Uıaic.l'I muteakıp lhruc beı.l<"ll 
lizerlrıden ) ü7.d<! l :> ıre ll>lll.l: edllec.'\'1, • 
tir. 

3 - Eksiltme 7. 12. 942 tnrlihi.ıdc 
pazarte.1 .ııunil saat 15 te lzmlr nerter
darlıtı Mitli Emlfık Müzayede Mlonun· 
da yapılara.klır. 

4 - Tddlr mek1upkınnın eo.k8llt.me 
günü sa:ıt on diırde kadar 17.mtr n .. ~r -
terdarlıfnıı<ia mUtcşekkll komisyona 
tevd1 oıunmru;ı '<'Ya ı:önı.lertlmesl irohe
dt>r. Postadald ıwı~ııt'J(>r kabuıl etlU. 

mt>Z. 
5 - !steklll<•r, ke~;tr talslU\t ve hü

lllıia tf'tvcı ile hususi rennl şnr1nrune

yl, her ının mesai saati dahl!1noo Jz
mlor, Ankara ve lst.nııl>ul r><•rt<-n-l:ırllk
Jan :O.tllll F:ın 11k M O<lürlükler1ruie ı;ore · 
bUlrlf'r. 

23 ı·OOO kilometrderi nrosınoa yapı• 
Jacak toprak tesvJycsi kapalı zarf u
sulü ile "94427" 1 ra "84" kuru la. ek
s.lltmeye konulmuştur. 

2 - ERsıltme 17·12-942 tnrllı ne 
mils:ıdif perşembe günü saıııt 11 de 
Vilayet Dal.mi Encümenin® yavıla
cnğıııdan isteklilerin teklif mektup -
luı ını bu sanllen bir saat evvel saat 
onda bu encümen reisli na \iermı.ş 
olacaklardır. 

3 - Jstiyl'nler bu 1 c aLt keşif ev
rakını görmeok için l'\ ıfıa Nlil<Hirlii~· 
ne mürncıwt edebillr. 

4 - l"<teklller·n "5971" ll:ra "39'' 
kuru:; muvakkat teminat yatırmala
rı ve ehryet vesika ı almak !ize e 
elli bin liralık Naf.ıa lşkrl ~ aptı ına 
dair bonsı>rvblertylc iki foto raf, b r 
adet ellı kuruşluk, b r ad t on b('S 
kuruşluk maktu ve bir nrle t bir ku
ruşluk uçnk pulunu d lekçPlermc bağ
lıımnk ~uretlylc ihaleden fıç giln e!V
vel vllllvC'te mUrncaatları Jl'ı.zımdır. 

5 - ·Posta ile g.ınderilccek tek ıf 
mektuplan iyice kupalı va milhurlil 
olııc:ıık ve postaöa vaki ol~k ge
c lemeler kabul edilmez. (10639-10363> 

6358 

Sanat okulu inşaatı 
Çorum Valiliğinden: 
1 - Kapalı wrf usuliyle yapılan 

C'ksJI! mt'<le fsteklİ$İ Crkmnmasına bi
nat•n vllı'ıyetlmizdc yapılocnk olan 
h<11ge sanat okulunun c-k ıllm!'YP ko· 
nulma~ı 30-XI-942 paznı Lesi gunüne 
kadar uzatılmı~ıu. 

2 - Yapılacak ~t 12933 lira 60 
kuruı;luktur. 

3 - lhale 30-XI-942 gllnU saat 15 
te Çorwn Ma.ımf Miıdllrlüğünde ya
pılacaklrı. 

15 

500 

300 

5.50 

600 

7 87 

41 25 

45 

30081 Ura 90 kııru:. kcııl1 bedelli Kı· 
nkkale'de 10 adet ambar lnııaııı l.';l 14. 
12. 942 pazartesi ırUnti saat ll de kapalı 
z.artıa eksiltmeye konmuştur. llk temi
natı 2256 ıııra 15 kunııtur. Kcşl! ve ı;art
na.mesl 150 kunıe bedel muka.blll veM
Ltr. Mühendls ve mimar olmıya.nlann 

Askert fabrikalara müracaatla ehllyot 
veslkası almal1ırı ve ihale günü ıııant 

10 a kadar tekli! mektuplarını M.M.V. 4 

No.lu Sa. Al. Ko. vermeleM. 

M. M. Vc<kllk,lhıckın ; Atı. Pos. 3354 Sa. Al. Kı.n. tlan 
(103321 6397 

6 - EkııHtrnC)'(.' Sı;tlmk eıiece4<: olan
lar. 2190 sayılı k.mumm 2 ve 3 i.ıneil 
mııddeleı-tnde yazılı evaıır ve şera~l1 ı;ıı.ıs

tt'l"lr vcıılkıı lannl koml,;yonn füraz et
mel!'e mrobunl'llrlnr. (10160) Gl77 

4 - Isı ı:-klllerin J..cnbed•·n C'Vrakl 
milshiteleıi ile bir komisyona teokl f
lorini ihaleden bir saat önce).., kadar 
vermPleri lıi.zınl<lır. 

1000 500 37 50 

Çinko levha alınacak 
Lt M:. Vekfiletlııden : 

tanı:ehcr kilosuna 180 kuru.ş fiyat 
l6Q 111 edilen 19 No. çinko levhadl'l.ll 
I>.1, luıı Pazarlıkla satın alınacaktır. 
·'arı -at ıs ıgı 2.12 9ı2 çıtrşa.ınbıı günü sa-

tadı tedir. Kati teminatı 30.540 il -
~ {- liepsinı vermiye talip bulwı
llabı;~ı takdirde parça pa~ça da ~:ı.. 
Yorıct ır . ~~~tna.~esi her gün koınıs -
~Q a ırorulebılır. Taliplerin mezldlr 
4\.1. Re s~a.tte M. M. V . 2 No.lı Sa-

0rnısyonuna müraca.atlan. 
<10057) 610ıl 

(10226) 6298 

Eyer sabunu alınacak 
M. M. V. den: 
Komisyonda mevcut evsaf ve şart

namesine ıröre beher kilo.;una 130 ku
ruş fiy:ıt tahmin olunan 1629 kilo e
yer sıııbunu 14-12-912 pazartesi gUnü 
sa.aıt ll de mütea.hhlıt na.mı hesabına 
açık eksiltme ile ı:atın alınacaktır. 
Vermek lıStiyenlerin 1572 lira 58 ku
ruşluk ilk temin6tlariyle birlikte ek
silt.me gün ve saatinde M.M.V. 2 No.h 
sa.tın alma komisyonuna gelmeleri. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda gö-
rülebilir. (10107) 6300 

İplik çorap alınacak 

M l<azma sapı alınacak ~~!'!~Yık d~~ü tıaJibi çıkmıyan 
M. V~ellndcn : ve beher çiftinin yapılmasllla 20 Kr. 

%ı ~h<·r ıı.dıOO.ıne 30 knırue t~t tıah - fiyat konulan 50.000 çift iplik çorap 
'{!(JU~n 15.000 adet knzma anı>ı ko- pazarhkla yaptırılacaktır. İplik ci
tıı.ıı l1(1a mev=t evsaf ve eartnamesi heti askeriyece verilecektir. pazar· 
7 ;::ınre müt.ea.hhlt n.ıım ve hceabına lığı 7. 12. 942 pazartesi günti saıat 
~ıtt 942 ı>azıı.rtest i'\ionıi saat ll de a- 11 de yapılacaktır. Şartnamesi her 
lııc.-tt ~Utme ile sa.tın a.ıınnca.ıctır. ver- gün komisyonda görülebilir. Mu
lllt l&tııy€'.'nterın 337 lılını. 50 k\lırlltiluk h.ammen bcrleli 10.000 lira olup kll.li 
.,«! 1etıı1tıauarıyı.e birlikle ııkstıtmc gün teminatı 1500 liradır • İsteklilerin 
l<<ı 8aııttnde r.ı. M. v. 2 No. ıı sn. Al. belli gün ve muayyen saatte Anka
ıı,.,:_ !it\ ıtl'lmelert. Evsa.1 ve ııartnames, rada M.M.V. 3 No. satın alma ko-

,,,lf\y<>nunda. ııoruleblllr. m.isyonunda. bulıınmaları. 
(100-.>5) 6107 (10272) 

Kalas alınacak 
Tutya alınacak 

6335 

l.[ M. M. V. dı>n: 
n · M:. Vekaletinden : Muhammoo bedeli 70000 lira olan 

tdıı:lıer kılosuna 75 kur1;11' tahmin 700 M3. gürgen veya kayın kalıı..c;ı 
2.12 n 61. ton kulçe halındc tutya Ankara merkez olmak üzere 760 kilo
lıa~ .9 ı2 çarşnıııba p;ünU saat 15 te metre dahıUndeki istasyonlarda va
'l>t-t ıtlıkla satın alı•ıacakur. !lepsini gon<la teslim toı>tan veya part.ıllere 
~" ıııc~L· tnlip çıknıadıii,'ı tnktirde par- bölünerek 3-12-9·12 perşembe gilnü 
ırıc ~arça drı ıhııle edilebilir. Şrırtna- saat 16 da Porıa.rlı.Jda ihale edilecek· 
tııtı lıer gun komisyonda görüle bilir. tir. Verilecek miktara göre becldin-

ve k f t r · K kk 1 i den % 15 katı tl'lminat ruınacailctır. 
l'irı1: ı a 1 •·ı- ım yerı ırr · 1 e P - Şartnamesi 250 kur""' bedel mu·k"·bill 
1.-ıc ı;ıdd,.hanesidir. Yerli veya mem- _, ... 
"11'-eıt dahiline ıı:irmiş ecnebi malı olıı· askeri faıbrikalardan verilir. İstekli-

" ır li: 1 t lel'in ihale gUn ve saatinde M. M. v. 
tcıclil • . ııtı teminatı 7'.lOO iradır. s- 4. No. lu Sa. Al. Ko. gelmeleri. 
~ V rrı•ı mc?.kür ıı;ün ve saBcte M. (10276) 6368 

• 11 1~ • 2 No. lu satın almn komi~yo-
'I g<'tmelrrL . (9983) 6109 Meşe kömürü alıınacak 

... Er fotini alınacak M. M. v. den: 
:;!· ~. v. den·. Beher kiloouna 16 kurUŞ fiyat tah-
<"t\za min edilen 100 ton nı~ kömürü 7-

~t rlrk gilnti talibi çıkmıyan 4.000 12-942 pazartesi günü saat 15 te pa
!!ünuer fotini yeniden 4-12-942 cuma zarlıkla satın alınacaktır. Tama.ınınn 
lha.ı saaı 16 da pazarlıkla lsreklislne talip çıkmadığı takdi'rde bölünerek 

t.i' edilecektir. de ihale edileblllr. Şartn:ıml'!l>i her 
~ti Uhaınınen broeli 46.000 lira olup gün komisyonda görUlebilıir. KaU t.e
"" llUlernfnatı 6.900 liradır. Sart.name minatı 1400 liradır. Mczkür gün ve 
lilleh rnunPsi her gün komisyonda gö- saatte verm~k istiyenlerin M. M. v. 
lltı,.. lir. t<ıt ... klilerin beJIJ g!ln ve sa- 2 No. lı satın alma komisyonuna gel-
~ına Anknra'da M. M. V. 3 No. satın meler!. (10223> 6369 

koınisyonuna gelmeleri. 
<10023) 6110 

>.t :Pavyon yaptırılacak 
24;.~?.ı. ~ckaletinden : . 

Cuı ,, H lırn ıH kııruş keşif bedellı 
9 ,.,~~lkte ıki pavyon i'l~aıı.sı işi 

rl ka;":ı\! çıırşamba güniı saat 16 da 
lerı .1 ı ıarfla ihıı.le edilecektir. İlk 
fü 111111 tı l 3li27 lira 2·~ Jrnruştur. Ke
~llt 'VP. Şartnamesi projesi 12 lira 38 
tirı 1 !~ mukıthilinde verilir. İsteklile
t i 1 ınleılen üç gün lince inşnnt dai· 
İha{ 1den •·hl!yrt vesikası rılmrıları ve 
Itır/ Rılnu snat 15 e ka.<hr teklif mek-
1{0 tırını M. \t. V . . ı, Nohı SrıtınnJnın 

' vc·rnıeleri. (100'.?8) 6113 

Kayıplık kararı 
~· M. V. den : 

Muhtelif renk boya 
alınacak 

:M. M. 
Kilo 

750 
200 
200 

1000 

2150 

VekiUetindcn : 
Cinsi 

Siyah boya 
Yeşil boya 
Kırıruzı boya. 
HA!ti boya 

Beher kilosuna 425 kuruş tahmin 
edilen yukarıda miktnr ve cinsleri 
yazılı ceman 2150 kilo boya 9.12.942 
Çar}tlmba gUnU saat 15 de pazarlık
la satın alınacaktır. Tam.unınQ talip 
çıkmadığı taktirde bölünerek ihale 
edilecektir. Şartnamesi her giin ko.. 
misyonda gtirülebilir. Kati tem.inatı 
1370 lira 63 kuruştur. Taliplerin 
mezkfir gün ve sıw.ı:te M.M.V. 2 
No. lı Sa.. Al. komiı:ıyonuna gelme-

Komisyonda m .. •vcu.l tc-.ıml şartname- ~ır Odun alınacak 
si KCTCkİllC<J 1400 lira rı;yat taltmln olu- Dtynıiba'kı.r • Cizre arasındft 300 txıın M.M.V. ı. No.lu Sa. Al. Kom.dan 

Istanbul 
Yol yapurılacak nan ll bclYglr t.ak.Ltlnrle kara tlıı>I <117.el erz<-ık ve «>Ya nakld lmpatı mrrı.a E"kBilt

moloni 2-12-1942 e<trşamba günü saat meye k<nu.lmuŞtuır. lhal~ 7 . 12. 942 2400 ton odun alınacaktır_. ~a:ı:ar-
lıkla eksiltmesi 3/ 12/942 günü saat 
14 te Sa.lıpazarın<la komisyomla ya
pılacaktır. Beher kilosunu~ muı:am
men fiatı 4.z:l kuruş katı 1emırı~tı 
13.300 lirarlır. Şartname.'fi her g~n 
komisyonda. görillUr. İsteklllerı~ı 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğül!den 
11 de pazarlıkla snt.ın aJ.ıın.ı.ı.caklır. Ver -
mck lstl:yen.lerlın 210 l!rolık k.aU t.cnı.t • 
nallarlyle blrlilct.e M.M.V. 2 NoJ:ı Sa. Al. 
Komisşonıma ırelmc>lt.v!. Şartnamml ko
m 1ı<ıy<mda görü l~'blllr. (10387 > 64Zl 

Şevrole otomobiline ait 
yedek parça alınacak 

M.M.V. den: 

ııe.za.rtcsl ırüm.i scat 16 da yaınkıMJc -
tJr. Beher t.oın ld.J.cmeotre ı.cın 00 kuruş 

rkY'at tcnmın edllmi$Ur. Du nıık!l.l ı.,ı 

toptan bıır lmekliyc !ha le cdlleb!Jc.'('(!#f 
gıt"ll 25 tondan aşaıtı oımamaık üıze-re 

pn.l'Q:l. J)llJ'Ca da vc<nllıc•bll~. llk te
miın:ıtı 4158 lıiradıT. tlltdclıl·IE'!1n 2490 sa. 
yılıı lm n ımuın tarl:ta1.ı oo ln'!l1.rıde U>lcll! 
ve tcwnlınnt melkWp1nnnı 8:\nt lı5 e kll

ooır DiYal'baftar As. Sa.. Al. Kom. nn ~-
mel<.'tl (10079) 6123 

Odun alınacak 
Ardıılhan As. Sa. M. Kom. dan 
2490 ıııı.y:ıılıı lwnumın 31. ma.ddesl ınu

c~blnce 300 oon oôun k;apıe.Jı 7,ar.t uırulü 

belli vaki ı te komisyona gelmelerı. 
(10335) 6439 

Sığır eti alınacak 
Balıkcslr As. Sil.. Al. Kom .<11ın : 

1 - Eksiltmeye konan ~: Eskişehir 
- Afyon ho<luıılu yolunun 64 +ııo - 79 
+ 920 inci kilomcuclcri a.rasJ tnprıık 
ıc.wiye-.i ve Ş(>sası inşaatı olup keşif ix..Je
li (292671..W) lira olup hwusi şaruıa • 
me mucibince rayiçte hu«ule gelen y;'ık • 
~clmeler müteııhhi<le ayrıca ödennıekıe -
dir. 

2 - Bu işe ait şa.r-tn.1ntclcr ve evrak 
sunlard.ır: 

A) Fksilıme ş;ucnamc\.İ, 
B) .Mukavele pmjes.i, 
C) Bayındırlık i,leri genci şartna -

mesi, 

Hepsine birden 6.000 lira fiyat tah
min olunan 44 kulem Şevrole marka 
otomobille.re mahsus y<'dek malzeme 
3. 12. 942 perşembe günü saat il de 
pazarlıkla satın n.lınaca.kt.ır. Vemnek 
lstiyenlerlın 900 lirabk J<atl teminat
lariylc birl.iıktıc par~lık gün ve sa.a
tinde M.M.V, 2 NoJu snıt..ın alma ko

tıe rn ünıııkA8n.Ya loonuJmıu&itıt'. OdurııuJ\ 

6422 beher kll•)!Nnıuın muhammen be<k•ll 4 
kuruısıtur. l1ı1< temlnn;tı 900 llnı.dlor. Ev-

misyonuna gelmeleri. 
(10388) 

Kereste alınacak 

Belıer ld.losı.tna 90 ırur.uı tlYat taturJn 
edilen 20 ton sııtır eti patarlıkln eksilt -
me.vc konulmuştur. r.:'ksıttıncsi S·l:?-1942 
salı lf{lnU AAO.l 15 te kom1s.yonda yapılıı
caıctır. Tl"!Tllnııtı kaUyest ZTOO llrı:ı.ılır. 
Evsaı: ve eıırtıannı ııönne!k lıotlycnlcr 
her ııUn tallpleırloıı bcfü i'\in ve sıuı tte 
komJsyona mUracaatlan. (10·109' 6H2 

Dl Tesviycl türabiye to• ve küprü • 
ler fenni şaruıa11ıesi milli şosalar ı:ımumi 
istik~ şartnrımesi, 

E) Huw~ şartname, 

Tahmil ve tahliye işleri F) Kc}if ccıveli, fiyat hordro-;u, met· 

M. M. Vekıiletinden : 
Muayyen gUn ve saatte talibi zu_ 

hur etmiyen 170 M3. çam ~reste 
pazarlıkla ihaleye konulmU§tur. Mu 
hammen bedeli 22100 lirıı olup ilk 
teminatı 3311! lhıadır. İhalesi 2. 12. 
1942 çar§!a.mba günü saat 15 te M. 
M. V. 4 No. lu Sa. Al. Kom. da ya. 
pılacaktır. Ebat ve şartnamesi her 
gün komisyonda görült·bilir. İstek
lilerin kati teminnUariyle birlikte 
Ko. bulunmaları ve 2490 sayılı ka. 
nunun maldeleri ahkflmınıa. tcvfi -
kan tanzim edecekleri teklif mek
tubunu ihale saatinden bir saat ev. 
veline karlar makbu.z mukabili .ko
misyona vermeleri. 

(10394) 6448 

Kereste almacaık 
M. M. Vekiıletlnden : 
Muayyen gün ve saatte tallbl zu'!ı.ur 

etmlyen 269 m3. cam ıkcrl'$\e pa:zarlık -
la saıtın alınacaktır. Muhammen bedeli 
3-1970 1tra olup katı kmtnntı 5244 llra. -
dır. Pazarlığı 2-12-1942 carsımıba. gümü 

saat 11. te M. M. V. 4 No.lı Sntın Alma 
Komlb-yonunda yapılacaıkLrr. Ebat ve 
şartnamesi her ırUn komls)'Onda ıröı1.lle

bllir. Bu l.>;te kul1anılm.ık tizPre l)a.msı 
mi.lt<"ahhldinne alt olmal;; üzere Vek.'\.let 
vagon tedariklınc tavllli6Ut cdeeekUr. 
tslt"killc'Tlin katı tcmlııaUa.rlyle blrlfkte 
komisyonda bulu'll'IYlnla.n. 

(10393) 641.9 

Akimülatör alınacak 
M. M. VcklUeotlndcn : 
Rad.Yolarda kuManılımaık üzere 6 vo:ı.tr 

luk 80 : 1.20 amı><'r.-aaUlk 200 parça lrur
~n ak1.lmüUıt.ör 7-1:.!-1942 pazartesi ı:rii

nü saat 15 tc pazarlıkla satın alına<',ık
tır. Vermek lstl)"f'nll'riıt t<.41.llf cd<'«"k -
!eri tlyatıara göre h<'SaP eclecclklert kntl 
temtnaıtlarlyle b1rllkte pazarlık gün ve 
satmde An'ka rn M. M. v . 2 No.11 s.-ı.tın 

nlma l«>mi.syon'Una ııclmcleorl. 

(10390) 6430 

Pavyon yaptınlalak 
M. M. V~·kllletlndcn : 

snlı eartnam<ıde yazılıdır. Şartname Jw. 
mlsyondo. göı-ül<ib11T. Miinııl<l\Sam 10. 
12. 942 perşembe günü ıwırut l 5 te ko
rniıı)l'ond.a ya.pılacağuıdan lstı!k,Flerln 
belli ırUn ve saatten blT 111tat evvel ilk 
tem lnai VC' hilvil!'eth.'!l'ine nit evrakı Jro
m ~ vcmıeler.L 00152) 6150 

ak 
raj. 

yaptınlac G) Ocak ~rafikleri olup bu şartna -
As. P<ıe. 9'~ Sa. AL Kom.dan: ş it me ve evrak hccleJ,j7 olarak Nafıa Mü • 
9000 ton t"f2.'.lk ve yemin Kü~-tlk Cek- dürlüğüııde ~örülebilic. 

ml!Ce ısı.asyonun<lan BüYuk<:ekmC<'C'tlekı 3 - Eksiltme 16-12·9·12 tarihine mü
eım'bl.ıra nııkl1 whmll ve t11!hll:ye veıı.-ılr sa.elif çarşamha güoü saat (15) ce Nafıa 
ışı kıtPGll :ınrr usul!Grle t•lffilLtmcı.vı> tro - Mü<lürlüğün<le toplana.ı:ı komisyonda ya-

Sığır eti alınacak nuJmuştur. JlU.<:USl şartlan komllll!Ondn ,,,ıacakıır. 
Ardaıhan .As. Sa. Al. Kom. dn.n: ıı0-nı101ın1ır. Muvakika.t teminatı 2flt>9 il· 4 - Fk,iJtme kapah ~ ıısuliyJe ya· 
2490 sayılı kanunun 31. maddesi- radır. tha~C'Sl 22-12-1942 s..'ih ırUnü saııt pılacakur. 

ne tev.Ciıkan kapalı zarf u.suli~rle UO 15 te yapıla('ll~mr!ıın ~t~~l<'l'ln Uıaıe 5 - Eksiltmeye girehilmck için lı . 
ton sığır eti mübayaa edlle«"ktlr. E- 11<1tıt!rıdC'l'l tıtr ımat avvel ıtekllf mE'!ktuı> - teklilerin, 
t.iın tahmin bedcll 80200 11.ra ilk temi- ıarı ve t('nl.maUarlyle Y<'ri<'k Suhı~ O- a) (15·i57) Jirahk muvakkat teminllt 
nat.ı 6090 liradır. Evsnfı şart.naımesl k:'ll'lunn<lııkl As. P<ll!. 920 sıtm alma kel • vermesi, 
kıOmlsyonumuzda görtilebillı'. Müna- m-.....una müracaatları. (10.1.<ıol 6447 b) En a;z (80.000) 1.i.ra.J.ık bir inşaat 
kasa.c;.ı 8. 12. 942 salı günil saat 15 te ..,.,.,_. 
komisyonumuzda yıııpılacaktır. !stek- işi başardı.tına dair hir honwrvhi ve hu 
ILJPrin belli gün ve saatten bir saat Vilayetler işi idare cclcbilccek mali iktıdarı ha.fa ol-
evv<'l hüviyet varalrolnrlyle tem.Lnat duğunu müş'i.r banka rcfera.n•ını ekli -
evrn.kım ve teklirf mektuplarını k<>- vercl< eksiltmenin yapılaC'ağı günden en 
misyona vermelerıl. (10151> 6151 İnşaat ilanı aı: üç ~evvel hir istida ile Nafıa Mü· 

Sıg~ ır eti alınacak Bal~·e-.ir c. Müddeiumumiliğind<.-o: dürJü!'..-üne mür:ıc:ıat cd..-rt'l alacağı hu 
eksiltmeye iştirak vc.o;ik~ını ibraz eııne-

A rdahan As. Sa. AJ. Ko. daıı : ı - llald<esir'de yeniden yapıl.an ce- si ~m1r. 
2490 sayıli k:ıımınun 31. maddesine za evinin (16732) lira (lO) kuruş Jul 6 - Teklif mektuplan yukarda 3 

tevfikan 45 t.on sığır eti kapalı zarf usıu- i4<ma.l.i imıııau irapalt 7.:ıd U'illliü He ek- üncü mad<lede ya . .7111 saatten bir saa:t ev· 
liyle münakasaya konuLmuştı:ır. İlk tani • siltmere konulmuştur. veline kadar Nafıa Mikliırlüı;üne nıak -
nau 1755 liradır. Evsaf ve şartnamesi Ko. 2 - Fl:siltnıesi 9-lZ-942 ÇMŞILlTIOO gü. buz mukahllin<le verilecc4ttir. Postıı ile 
da görülebilir. Münakasa.c;ı 9-12·9·(2 çar· nü saat 15 te Balıke.sir'de C. M\iddeiu • gönderilecok meknıp);ınn nihayet 3 üncü 
şamba günü saat 15 ce kocni~-oDUlllı.ı.ı.da nıumiLiğirı<le yapıJacakur. maddede }"Vıh saate hdar gelmiş olma· 
yapılacak.cır. İsteklilerifı belli güo ve sa· 3 - Bu i$e ait bayındırlık işleri ge- sı ve dış 7.arfın mühür mumu ile iyice 
atteıı bir sa.-ıt evvel hüviyet vesikalariyle nel şartnamt"'Iİ, yapı işleri umumi ve feo- kapattlmıs olmuı llzımdır. 
teklif meknıplannı komi,,yooa vermeleri. ni şumarne!li, keşif ceıve.li. l>U9lı'1 ve Postada ol:ıadc ~&meler kabul et!il· 

(10150) 6152 fenni şartname, mukavele projeleri Ba - mez. (lOUlO} 6:?l2 

Deri eldiven alınacak tı~~·cte ceza eYi müdürlüğünde #i«: - Şose tamiratı 
M.M.V. 1 No.lu Satın Alma Konrlwo- biıli~ct..:_ Eksil iştirak ede<·~l<.-rİn Kayaeri VIJAyeti Daimi Enctime-

numdan tstanbu.1: \ · ıımeyc akka · 
4000 cl1t deri ekllven 'J)IWU'hıkla sıı.tın (1255) l~ralık muv rıd- tlcayıtemtlınat1 J'3:.u:1 - ııinden : İ 

•. ,., 2. 
12 

,.A2 AM·.,..m· maları, tı<.-aret odası ;ı ı o OUK. a. - Kıayserl Viltıyeti clahilinde nce-
alınacaklır. Pa1.ar.u,., · .,.. -....·~· . · ib ı · L.. • • su D el· y Ju u "~ 500 59 x .......,,

1
__..nda yapıla· rına daıır vcsı.ka raz emıe en, '"' ı}l - ev ı o n ıı ~ x - _ 

ba günü saat 14 te "~" ...... ~ . de kahili ldukla.r <l 500 ünclı kilonıelrekri ar ısında 
caklır. Şartname nUmwıcsl k(llJl!sYODda ~ılcc _. tlyette ~~•- d _ına. a,- yaptınla.cak (53084) lira (70) kuruş 

.. 1 ili vaıldtte 1500 tr vıllycte ırıucacaa a U.'>UlU a.ır<.-sı11< e 11· 1 f ııorU~ür. steklll.erl:n be c+ır esi:ka; -mdemı 1 keşif bede ı şose tamiratı kapa ı zar 
ura kıı.ll tcmınatıartylc ıroml9YOna gel· alacakLı.rı ıyet v - . ~ınıı gı e e· usuli ile eksıtmeye konulmuşrnr. 

(lOZ1!5) 6244 ri, 3 üncü madde.le yazılı evrakı okuyup Eksiltme 16/12/1912 tarihine rast_ 
ınclel'l. k.ıhul ettiklerine claoir imza etmeleri ve Jı;van Çarşamba glınti saat 16 d:ı ya. 

Posteki alınacak 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfi'kaıı pıla.c.::aktır. Bu iş•· ait fenni evrak 
TOPhıtne M.M.V. satın Alına Komls- hazıclıyac-.ı.klaırt kapıı.lı :zarflarını ihale Kayseri Nafia Mlirliirlüğüııde görli-

YonUı:ıdaıı İBtanbUl: günü olan 9-12·9'12 ça~ günü sa.ar lebilir. Muvakkn.l teminatı (390/i J 
75000 adet kıuzu poet<"ldsl pazarllkla ııf e kıu1aır komi.,yon reisliği.ne vcrmt:'le- liradır. Taliplerin muvakkıı.t teminat 

a. 12. 942 ~ ırüz~ ııaat ıs to ri t'azınıdu. Postada vuku bulaoık ge.:ik- makbuzları ile ve ya bank.a mektup-
1''ındıltlı'de. -tın alıma JromlRYoııunda meler k.ıbul edilmez. (1631) 81 !arı ile 942 yılı ticaret oclası vesikası 

ve ihaleden en az Uç gilıi evvel Vl
lhale ecttlecekttr. Muvllıldtat teminatı Potrel, travers ve demir layet makamına mliraca:ı.Ua bu gibi 
50625 liradır. ArzU ed<"!ller nA!mUllC ve satışı i§ler yaptığını gösterir vesika ibrazı 
sartnammn1 her gün ırom~ıa ııöre- sureti ile alacakları ehliyet vesika-
bUlrler. t&tC'Jclllerlın mu.ıt:Y)'Cll ırlln ve İstanbul Defterdarlığm<la.ıı ' lan ile 2·190 ıı:ıyıh kanun hükümlerine 
ıına.tıtc lromlsYonda bu:1unmt\.lılln. DOSYa No. 51254-6, Cinsi Yecınm - göre :tı.ıızıclıyacaklan kapalı r.ıı.rfları. 

5 - Tem.inat be<leH olan 970 lira
H malsandıinna :ı;nt.ıracll!klnrdır. 

6 - Buna alt keşlfnnme ve şart
nanl<'yl her zaman okııldn al olli.r-
ler. (10323> f~65 

inhisarlar Umum Md. 

Sandık alınacak 
İnhisaı-laır Umwn MUdUıfüğlin.. 

den: 
1 - Nümune ve şartıı.arnesl mucı

h ncc 10.000 adet bıro sandığı m te
nhtılt nam ve hesabına nçı:k e tıne 
u uUyla mübayruı ed ecclcUr. 

2 - Muhrunmen beti 11 ıns.500 J :ra 
muvaık:kat tem ;nal! 12G37.50 1 rad.ır. 

3 - Eksıll.mc 4.12.94:.! l'umn unü 
sn:ııt 11,20 de Knbataş'tn lwazım u
hesi ulım komlsyonuııcla ~apılaca.k -
t.ır. 

4 - Şnrtnruneler hı-r gün öğleden 
ııonrıı sozu g('Çell şubeden lzmır. An
kara Bıışmüdürltiklerlııdcn 843 
nı.ukn.'bilinde alınnh ir. 

{> - t<nekl lerin % 7,5 güvenme 
pam.sıyle bırlikıte adı geçen komisYo· 
na müraıcantla.rı li'ın olunur. 

0547> 80 

,:!11111111111111111111111111111111!:_ -: NEOSTERİN § - -: Sıhhnıll olmak tcln insanın n- -
: ğız. burun, boğıız "e b::ıdem 
: lerlnl sıhht bir tarzda ternız bu
: lundurm::ısı l!i.zımdır. 

Bu yo1larla giren nezle an
: jlnler, gı·ip, kızıl, k11.aınık, <lif
: lf>rl. kabakulıık. çl<:ck, suç ç -
- ği, menenjit. _ ilalı lıtılaşıeı 
: hastalıklarda -: NEOSTh'RİN -- Pülvcrlzasyon vC'yn gargarası 

: ~ifaya ynrdım eder 
: Böyle hastalar ile tt'lllasta -
: bulunanları korur. şahsi thti- : 
: yat ve te<lhirl nldmr. Ecza.ne
: ıerdc reçetesiz satılır. 
- 2764 

-:;llllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

Muhasebeci 
.Maddi ıke!aletl ve b rln.c sı

nıf refernnsları hnız tecrübe
bır muhasl•becl \ nzifo aıı)"Or. 
Eskl harf, dakl lo bıllr, yabancı 
el ilerle mulıabero C(JC'r. P. K. 
507 K S. E. 211 

ır BUGÜN .,. 

1 Ulus sinemasında 
Mevsimin en parlak 
ve en güzel komedisi 

Gönül oyunları 
Ltiks ve ih!işıurı. Hareket ve 

zeng1nlık filmi •• 

Artistler~ ı 

Ginger Rogers 

Ronald Col man (10202) 6257 l&de rum hastanesi arkası.nda İsta.o- ııın yukar1<la yazılı saalten bir ı:ıaat 
bul ceza evleri inşaat depo~ıncla evveline .k.a<lar makbuz mukabilinde 

Süt alınacak mevcut muhtelif boy v<: ebatta tef'lim elmelrri l!'ı.zımılır. Postada o- Ayrıca: 

ı: 

lt1111<t° Po,t.'l 735 K. lll. Th. 12. Bl. et • 
~rtı· en Reyhaniye'nin Alusaçıklı Mi -
kıra, 1, kliyundı.-n l.\l'.ahlT'ut oğlu Necip Taş· 

~
c r/ :ııı_li\lq~~l 2k7·.3·_?42. t~ri?in~e ~20.>_. güo 

~ Su . e ·oyune ı11nlı gonderıldıgı sıra· 

leri. 

Muayyen gün ve şn11,ttc talll>l ıruhur 
etmlyen Mamak'ta bir ı,avyan tnş:ı.c;ı 

kapalı zıu·rıa tekrıı r ekslıtmeye konul -
muı;tur. Keşıt bcOell l.J-1030 Mra 85 ku

ruş olup tik tcmlııalı 8·1.>::l l~E". 1ha -
loo 16·12 .. 1942 cnrtambo. günU saat 11 
de M. M. V. 4 No.11 Sntın Alma Koım!s· 
yonunda. yaıpılaookl.ır. Keşıt ıı:artmınıe 

proJe ve sair evrakı lt<"l' lr(ln 7 lira 2t 
kuM.16 mukabilinde komisyona müracaat-

(10224) 6370 la altn:ıbllir. İ9U>kl ıc.rın 2490 sayılı ka-
Kereste alınacak nunun macl<leleM ahktı.mına tevfikan 

hn7.1rlıY<J<'akkın t<".kl r meoktuplannı mu· 

Çanakkale Garnizon Sa. Al. Ko - (110526.676) kilogram ağırhğında lan gecikmeler kabul e<lilmcz. Amerika'nm .. k 11 
misyonundan : 248 ııdet polrel ve 412.615. Jtilogra~ (10237) 6269 en yu se ..; ~ o 

İhtiyaç için 30000 kilo süt kapa- ağırlığında 93 adet d~kovıl traycrsı Toprak tesviyesi caZl 
tt•rli.; rt>e')c kaçtığı gerek vaka raporu, 
~til~~ Halep konsoJo,lui?tınun tahkikacı 
1\. 1ll<le anlaşıldığından As. Mh. U. 
~~ 2ı;ı ve 215 ma<ldeleri mucibince 

,, 5anlarak meskeninin bildirilme&i, 

22308 lira muhammen bt'<lelll 202 ıı.u "un VC' 91"' cn r san:t. C'VVl'lln<' M. M. V. den: l ~M\ ""' lt bl 

M3. 800 Dm3 olan 26 kalem çıralı çam kad:ı.r mak'blız muknh'JI koımlııyon refı;. 
kerestesi 2-12-942 p&fl.al'tesi &Unü sa· MA'loe vcnoolıal1. (10358), 114:>1 

lı zarf usuliyle alınacaktır. İhalesi ki ceınan l.10939,291 kılogr~ ~gı[.h: ı Se h VifA ti D 1 t Enc .. m in- St"anslar: 14,30 - lG.30 
14-12..1942 perşembe gilnll saat 11 del ğında ıl-emır. Muhammen e e ı · Y arı ye a m u !"il ve 21 de. 
Kom.da yıı.pılacaktır. Muhammen fi- 99845.36, teminatı 6~:.:,_ı-- .. ~ de~: - Adana-Kozan ll$lW1Wl 9+()()0. J' Telefon: 6294 
yatı. 62 kı.ıruo tu.tacı 15600 lıirııa mu • ;Y'ukarıda. ~ ....,..au_ -· 
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Taksi şoförlerinin 
Devlet Demiryollan 

ur.: us 
tarla blrllkt .. aynı ~lın ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları. 

A - 4570 lıralık muvakkat temi
nat mektup veyn makbuzu. 

• 30/11 i'1 _,,,. 

H. RUttimaruı 

nazarı dikkatine 
Bcledi)e Rei liJ:indcn: 
1 - Çalııarnk vnı.i)eııe olmı)·an VC)'ll benzini bulunml)"all taksiler bek· 

leme mahallerinde 'e cnddclc-rde dumıı}acııkıır. 
2 - Bekleme m hallinde 'C caddelerde duran taksiler müşıeri ıılmı)a 

mecburdur. 

Tahmil ve tahliye işi 
Devlet Demir Yolları Umum MU

dUrluğürıden : 
Bır sene zarfında Haydarpil§a de

posuna gelce k olan lnhmırıcn ellı 
bin ton maden kömUrUntin tııhmil ve 
tahlıye ı ı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Eksıltmc 3·12-H142 ıa _ 
r hınc m 1 adıf pel"§cmbc gUnU saat 
15 tc Haydarpaşa'da Birinci İşletme 
Konı syoııuncla yapılaooktır. 

n - 2490 sayılı kanunun tayin 
ettiği vcsikalır ile hu işi yapablle
<'eğine dair M ünakal!t V ekO.lelln _ 
den ah?I11ış ehliyet vesikası (ehli
yet vesıkası için iııtd<lilcrin bir ıs. 
tlda ile ihale tarihinden en aş ğı ı 
( ) glln evvel Munakallit Vekale
tine mUra<'aat etmeleri llizımclır.) 

(1031~) 6313 

D.ivl. lnş. Milh. 
inşaat Malzem 
Ticnrethnncsı 
!3ahUyar Han 

l Galata - ls 
an bul. 

Her nevi inşaat tecrit ve 

muhafaza malzemesi 

Defterdarhk Muho· I 
sebesiyle Çankaya 1 

/ \Aalmüdür,üğünde11 L: • 3 - Bazı şoforlerin müıterilerden fıula ücret ıalebeuikleri \'llki $İk"ı 
)etlerden öğrenilmışur. 

ŞikJl)'t'tİ olanların F.mnı)et 4 üncü şuhc)e vc,ıı Bcledi)e Mufoııişlığin( 
mur.ınaıları rica nlunur (10281) 6~05 

Beher ton kömurlln tahmil mu • 
hammen bedeli kırk tahliye muham
m, n bedclı otuz beş kuru tur. 

Demir nakliyatı 

Hususi Muhasebe Mü
dürlüğünden maaş 

alan emekli, dul ve 
yetimlerin nazarı 

dikkatine 

Muvakkat teminat ıkl bın sekiz 
yüz on ıkı lira elli kuru tur. 

Teklif mektubu ve <ll~er vesaikı 
lhtı" a c len kap lı zarfların eksılt • 
mcclcıı bir saat cvv. line kad~r ko _ 
nıısyoııa verılmiu olması Jlizımılır. 

Bu husu a ait şartname 188 ku • 
ruş mukabil nılc Hayıları>aııa vezne· 
sinden alınabilir 

Fazı izahat olmak ıç-ln işletmeye 
müracaat ee11lmclldir. (1351) 71 

Çcnber alınacak 
D l> l'ol n Umum 1\ UdilrlütUn· 

d n: 

D D. Yolları Sa. Al. Ko. elanı 
Zongulılak'ta deniz kcıııırındn bu. 

!~nan takriben 1700 ton pık llemlrı
?ın hulurıdulclnrı ycrılen, Zonguldak 
ıııtaııyonuncln ıdarccc t .. ının edilecek 
oları vagonlara kadar nakil ve vagon. 
lam tnhmili i ine ait cksıltrne 11. 12. 
1942 cuma glınU saat 15 30 ela kapalı 
zarf usuli~ le Ankara'da idare bına. 
sır da toplanan merkez 9 uncu k0-
misyonca yapılacaktır. 

Muhammen 'bcc eli (51001 lira o. 
lup bu işe girmek isliyenlerin 
(382 :SO) lıralık mfıvakkat teminat 
ile kanunun tayin cttiı:i vesikaları 
ve teklıfler ni aynı gün saat 14.30 a 
kaılar aılı geren komisyon reisliğınc 
vermelı ri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'rla mal7.em .. dniresirıclen Haydar. 
Pl a'rla lc!ıellllm ve sevk vcfliğinrlen 
vr Zongulılnk'ta ela iılnrenln kömür 
tescil lm hevcli cfllıtlnclrn temin o. 
hın ur OOJr.:i) 6356 

Ankara Vôliliğinden: 
Hukumetçe c-kmek ve sair ~)'il 'c m ı.klclcrin dağııılmuına dair ıalimatıumt')-c 

~re verilcc k ana karneler gelmiş \t' te,'Zİine hıı$1ıınmıştır. 
P.mckli, dul ~C )CIİmJerin nufus hu'l}CI cuzdanı 'e .f.~ X 6 roadında hircr adcı 

~ıkalık fotoğrafla bırlıkıe en g ç ~ 12 942 rcr~be ~unum.• kadar Hum~i tuh • 
scbe 11.tudurluğu Merka Muh:ısch ine murnuıaıları ilan olunur. ( 10288) 631 S 

İçki fiyatlan 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Hacmi Satış Fi. Cinsi Hacmi Satış Fi. 

50 derecelik raıkı 100 

" 
" .. 
" .. 

45 
" 

" " 
" " 
" " 43 

" .. .. 
,. " 
" " Votka 
,. 
" Kanyak 

" 
" Vermut 

" 
" 

1 ., 

.. 
" 
" 
" ,, 
,, 
" .. 
.. .. 

50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
70 
35 
15 

100 
70 
50 

7 
3 50 
1 95 
1 20 
5 
2 60 
1 35 

95 
4 
2 10 
1 15 

70 
4 60 
2 50 
1 30 
4 
2 25 
1 10 
3 40 
2 50 
2 

lkind mır llkörl!'r 
J>lter likorler .. 
" Şarap 

" 

" .. " 

" " tt 
Misket prabı 

" " Bira şİ§eli 
Malt 
Viski 
Cin 

Saf İspirto §İşeJi .. " .. 
" .. " 

Tuvalet İspirtosu 
Kolonya 
Kolonya 

100 
50 
25 

340 
200 

70 
200 

70 
50 
35 
75 

100 
50 
25 
ıs 

50 
50 
25 

6 
3 
1 50 
3 30 
2 

90 
2 60 
1 20 

50 
45 

16 
6 50 
3 40 
1 70 
1 
1 20 
2 30 
1 20 

Blrtnel llllıf likör 
Fıçılı şarap litresi 
Fıçıh bira ,, 

70 
70 

6 80 
90 

2 30 

plflk, kana. alılldudu 100 7 Fıçrlı saf İspirto litresi 

" " 
" " 

" 
" 

50 
25 

3 50 
2 

Yakılacak ispirto ,, 
Kolonya ispirtosu ,, 

Şarap ve biralarda şişe 
dipozitoları satış fiyatına dahildir 

ANKARA PALAS 

PAVİYON 
HER AKŞAM 

Turki)c'de ilk defa gönılecck )eni arıisılerle 

ZENGİN VARYETE 
BEBA ARİ ETTA Sisters Gabris 

S T E E W ve Duo 

Cazda Lilo ALEKSAN DER 
Her ıı:uar aaı 17 den 19 a kadar artı tlerin iştiraki) le 

DANSLI ÇAY 
ı - Pavİ)-00 her ün '""' ı~.'\O dan ıubarcn açıktır 
2 - Yemek iz masa rezerve edilmez RC7crve lodilmiş ma ahır 5.ınt 21 c 

kadar i gal cdılmcz.sc ba kal rına \enlir. 
3 - l'roJ:ram ~aaı 21.lS tf' rn. lar 

Sayın 

iyice harırınrzda turun. 

O. bürün dünyada şöhret b 1 
. u an ve mil 

larca msanın izrirabını d" d yon. 
ın ıren. onları ·ı 

veren Alman Hiç/arının af.imerı'd· 8 şı a 
.1;2 1 ır. ·~.-... 
ı .. ç arının her ambaJaı'ında bu J: 

a ameı Yardır 

ıum~c 'k 
(9970) 

Alakol ve beyaz badana 
işleri 

D. D. Yolları l mum Mudurluğun • 
d.n: 

Kl'l f \C muhrunınco bedeli 2460 lira 
olan nk ıra ı;nr bınasının iç k1>mınnı 
111 ıkol ve hc)'ll1 badana ı~ı l l ılk· 
k nıın l U t rılııuc ra tlı) ın eurrı ı 

ıı lll ıt lG da nkar ı lst s' onum! ı 
ikıncı 1 ll'lıııc b n ın.d topl nacak 
komi ) ın l r3fın l n ıh ılrsi > apılııı k 

r ık ek iltnıe) e ı;ık ırılıııı tır. 
hı.klılcrın muu.kkaı l<'mınıııı oJ,ın 

ı ı.oı;o lıralık VC70C m:ıkbu7UOU \C)'ll 

banka mckıı pları) le kaowıun ılrın eııi· 

gİ 'csaıkı 1 amilen ııııı.ınen gun \c sa.ar· 
ıe komis}orıcfa h:ııır bulunmaları llıım· 
dır. 

arınamc \C mukaH·le proi<'si komi•· 
)ondan para ıı vcrıl•n ktir. ( lllt84) 

16221 

Lastik hortum alınacak 
D D Yoll rı Sa. Al Ko.dan : 
Muhammen beılelı (3000) !ıra olan 

ııUmı ne ı 'e hılc 150 m<'tre lt\stik 
hortum !J-12-19t2 çar amba glınU 911-
at 1530 da kapalı zarf usuli;)le An -
kara'da idare bınnsırırla toplanan 
merkez il uncu komisyonca satın alı
ıaoaktır. 

Hu i c girmek lstlyenlerin 12251 
liralık muvakkat teminat ile ka -
nurıun tayin ettı ı ve ıka arı ve tck
llClcrlııi aynı giln saat 14.30 a kadar 
adı cçcn komıııyon rei lığlı e ver -
mclrri lazımdır. 
Şartname er parasız olarak An -

karn'da malzeme daırcslndı ıı. temin 
olunur. (10132) 6226 

Linoleum alınacak 
D. D. Yollan Sn. Al. Ko. dnn: 
Muhanunen bed lı 4500 lira olan 
m/m kalınlı ında 600 metre mu -

rnbbaı 1 ol um 9·12-942 c:arşnmbıı 
•ünü sant fo tc knımlı uırf usuıu ile 

An nra da ld:ırc b nnsında toplamın 
merk z 9 uncu komisyonca satın alı· 
nac ktır. 

Bu girme lstJ~enlerln 337.SCI 
trnlık murn.kkat tcmlnat lle knnu· 

nun tn>ln ettl.ğ ' al n ve teki f· 
rinl nynı gun sn t 14 de kadar adı 

ec<"n komls); on relsllitlnc 'ermeleri 
lflzımdır. 

Şartnam ler pnmsız olarak Anka· 
rn'du mnlzeıne dair ndım temin olu-
nur. <10134) 6227 

Köprü ikmali inşaatı 
D. D Yolları Umum MlldUrlU -

ğürıclen ı 
Hayd rpa a geçit köprUsU lmlti 

ve dafir i3lııln noksan kalan kısmı 
nıllteahhlt nam ve hesabına ııçılt 
ek ıltınC\ c ko ımuştur. 

1 - Bıı ışlıı muhammen beeleli 
(66,400) lıradır. 

2 - t teklıler bu i c ait şartna. 
mt> vesaır C'Vrakı D. D Yolları An
kara ve H. Paşa ver.nelerinden 
332) k nı mtıkabılindc nlllbillrler. 

3 - Eksiltme l!i. 12 942 salı gll_ 
rıu saat 16 da Ankara'da Devlet Dc
miryolları \ol clalr stıule toplanacak 
merkez 1 inci komisyonuncn yapıla
cnkır 

4 - Eksıllmeyc girrbilmek için 
isteklllerırı n ııflula yazılı vesika-

Kalas alınacak 
D D. Yolhırı Sa. Al. Ko. dan: 
M ııharnmeıı bcclcll (lOı:s.OoO) Jırn 

olan 600 .M3 me e dılnıc ve kala:ı 
11 12. ll42 cuma gılnlı saat 15 tc ka
palı zarf usulıyle Ankara'cla ular" 
bıııaBımla toplarıeıı merkez g uncıı 
komi yonca saıııı alınacaktır. 

Bu ışc gırnıek lstıycıılerııı {liti.ıll 
liralık mıaakltat teminat ıle kanu
nun ıayln eıtığı \•cslkaları ve teklıl 
lerıııl a~ ııı gtin saat 14 c kaclar aılı 
geçen komisyon rclslığlnc vermelcrı 
1 zımılır 

Şartnameler {l) lira mukabilinde 
Ankara ela merkez ve Haydarpnşa'da 
Haydıırpaşa Vf'Znesirıdcn temin olu. 
nıır. (10133) 6357 

.oaıast aıınacaK 

J>. D. '.\o 1 rı Umum l\luourhı ·ıı ı. 
dcıı : 

ın ı • dılıııcktc uııı.ıı l <'lıı cı _ :,a. 
ııııckaduı var) ıı ıt h ıttınıı <lö,ı;ı·nıııeıc 
u ere .ı.ooo metre mık Lp IJal tın , ar
J 11111 hattı gıızcrı; ılıııı.cıan "~ ı l'l\a. 
rıııda.kı ocakı rd ın ılıı:ı rı \e \ ır) ant 
hattı lıo) unca kabili ııu· ahı .ekılılc 
platforlıl uzerınc kordoıı lıalınd.: deııo 
eılllıııe ı ı 1 kapalı zart u~uli) le cksııt
nu gc koııınu tur. 

1 Jlıı ı in mııh:ırııırıı n be.deh bt-
hcr metn ıııık ıhı ıçın tiOO kuru tur. 

2 ı-;k,iltırıe 14.ll.!l ~:ı ıı:u ırte ı 
ı:;ıınlı ımnı 16 da \nknr ı'da l>. ıı. 'ul 
J>aır sı ıı crkcz 1 lııt'I k ııııi ) oıııı•ı<'a 
> aııılacnktır. 

3 1 ll·klılı·r hu 1 e ait ıırtnıınıc 
\<'S ıır ct"rakı D. I>, ' •I I> ıircsi Mu
k ,r.(c Biırosundan rı ır ız al ıhilir
lr.r. 

4 - Jlu 1 c ıdnııck iırti> enl .. rin ı 00 
lir lık uııl\ akk t lr'nılnnt ıle hu i i ' ı. 
palıilı r.t klı rını• ılııir lıelıu•lr.rini ı; vl 
knı•alı ıı: rflıırını ihale gu•ıü s:ıat 15 c 
kıulrır kurııi )<ına IC\<li rtmdcri li
ı:ını.dır. (102 O) 6361 

Balast alınacak 
D.D. Yollan Umum MUdQrlQğQn

den: 
Behf'r M3. nın muhammen hed~ll 

beş ;ı; Uz kurus olnn Ankara - Knyst>
rl hll'ttında Kurtbağl1 istasyonu clvn· 
nnda Klm. 52 de-kı 111$ ocağından çı· 
knnlnrok <5000> beş bin M3. bnlns
tın lh7.nr \•e tC'Sllml işi mUteohhlt nnm 
ve h!'!ııt'bına ııçtk eksiltmeye konul· 
muştur. 

Ek!ıillme 16 blrlnclklinun 942 tn
rlh ne rıı..qtlı:ran c;arşıımba g{lnü sn::ıt 
16 on altıda lk ncl işletme blnnsıntln 
toplanacak kom syondn ) ttııılncnktır 
Bu (Ş(! ı,rlrmek lstl)enlcrln 0875> bin 
sf"kl7. yUz yı•tmlş beş Hm muvnkknt 
tem natlarlyle kanuni vesLknlannı 
ham len muayyen gün 'c .saatte ko
misyonda hazır bulunmnlnrı ltızım
dır. Snrtnnme ve mukır.•ele projeleri 
koml<1yondan p::ım.<nz alınabilir 

(102211 6412 

Üzüm pekmezi alınacak 
D. D. Yolları Umum MUdllrliı -

ğtıııd .. n : 
Muhammen beılcll (80.0001 lira 

olan 50 ton Uzllm pekmezi 15. 12. 
1942 salı günü saat 15 te kapalı 
zarf turnllı ile Aııkara'ıla idare bi
nasında toplanan merkc-z 9 uncu 
komisyonca satın alınacaktır. 

Bu ive igınck lstlyenlerin {5.250) 
liralık muvakkat temiıınt ile kaııtı
ntın tayin ettiği vesikaları ve tek
llflerlııi ayııı gUn 11an.t l4 de kadar 
adı geçen komisyon reisliğine ver
meleri llbımelır. 

Şartnameler {l') lira mukabilin 
de Ankam ve Hay~aııa'da idare 
vczncleriııclcn tt·<larik olunur. 

(10371) 6444 

Çeşitli erzak ah nacak 
D D Yo n Umum IUctUrıGlt{lnden : 
A ~d:ı ismi. muhnmmcn lıcCk'lıl '\e muvakicnt lmılnalı 8Jl!'l ayn ıriJıP!erllmlt 

o ın muhtel r 5:1da m dd ıcrı ll. 12. 0.12 Mlllln günü ııaat 15.4!1 ten ıtlbnren kn. 
ıııılı 7. rf llfiulU c An ra'da idare blruısmda sıra ııc ve ııyn ayn atc911tmc>c 
konulmııştur. 

Bu işe ırl.rnl<'k lıStbenl<Tln tıstcler.1 hlza.ııında )'azıltl muvaıkknt ıunırınt 111.:ı 

k nunun t.ııyn t•Ulicl v~Uaılnn ve tckltrlcrlnl &)"Ilı gGrı saat 14 de kndnr komi • 
~on re 1 itine v nn eri l 1.ımdır. 

Şartnnmelcr p ız olarak Ankarn'dn mııtz~ dairesinden ve Hay&ııııe.ea· 

da lcs UUm ıetı lUndcn tem n cdllli. ( 10251) 6314 

Eksiltmeye ko un malzeme Muh. Be<l. Lira Muv. Tem. Ltra 
ı No.lu liste muhtcv yatı K. fasulye 60 000 4.250,-
2 No lu liste muhtevıyatı nohut 60 000 4.250,-
3 No.lu liste muhteviyatı pirinç 2?i0.000 l3750,-
.a No.lu liste muhtevl)atı bulgur 45.000 3375,-
5 No lu liste mulıteviyatı kavurma 135 000 8000,-
6 No lıı liste mııhtevviyatı mcrr.lmek 14.000 ıoso.-

Öksiirenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

24 uncu )'ıı. 
İmtiyaz satılbl 

Hı:ı.san Re it TANKUT 
Nec;rlynt vı> M0esse5(> MQdQrQ 

NA$1T ULUG 
ULUS Brı~ımt'vl ANKARA . 

Yeni Sinemada 
BU GECJ-~ 21 den ttibaren 

Jcnn AthUT - Mclwll)'n oouırıruı ve 
Frcd mac Mwnı)"ln ynı ttı1dıın 

NE ÇOK KOCAM VAR 
14.80 • 16 30 - 18 30 ııcans arındn 

JOHNY APOLI.O 
<Kirli Mm&) 

12.15 te Halk Matln6'1 O, itimadın remzidir. · . DiKKAT: Gazetenuzo eôr!derllen ner 

l nevi )"llZllar neşredll n edilmesin se· 
rt verilmez ve kayboluşundan dolayı 

tııchlr mf'SUllYel kabul edilmez. 

ASRl BlR ADAM 
TeJıeton: 3MO 

H r ne\'I mUhcnd 1 k ve Na
fıa nşantı lzolns;ı.;onu, kewl k 
t m l, bodrum, tar ça, b nyo, 
çatı, cephe ve duvar rutubet· 
IC'rl tecrldL 

İzahat lr; n: Ankara • Y nl· 
sehtr MC"kt p sokağı 5 .No. ıu 
Hcrnld .Men c'YC' mürncnnt <'· 
d lntC'SI • Tel: 6372. ~lG 

~··•ıııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
~ Dr. Niyazi İsmet Gözcü ~ - -: Analarıalar Kon)o , 0 k k No : 
: 14 Salıı rankn aparuman kaı ı 
: Puarıc~i. tafl:ımb V<' cumarıcsı : = unlerı uaı 16 19 ııruında has = 
: alarııu .ahu! edc<"ckıir : 

: Telefon '2~91' ılc rıındC\'\J : 
- lınma• ricn olunur : 

""'•1111111111111111111111111111111~ 
..... 

Akümülatör yapanlara 
Her. ho>da akumulaıor plak. 

rı ve sıpc aı >r J'arı,i k hu) olu. 
'lUr 'c her n"'ı • nıo ı'l el n nıo-
ırı ıamır \<' bohırıaı işleri >apıtır 

u oıaıh a ı karım hk h' · , ış ır ızn 
,, ' ' I(, 1 ı lı \khil l06 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııL.. 

~ DAKTi LO KURSU~ - -
: 101 İııcl devr. 1 ka:ntl : 
- ba lnnmı tır Bır ayıt 1 •rın -
- loma verilir Tah 1 ı Plo. : 
- M ı K IJ,l'anmaz -_ cmur ar o pcratıfı k:ı · : 
- sı No 3 Telefon: 3714 ı. -

"ıl111111111111111111ıı11ıı11ıı111~ 

Kirahk çiftlik 
ı,ır ı-hlr vıl Yeti dah 11 İstanbullunun Merdan Al 1 Ç ılc 

lıği kiraya vcrllC'Cck ve; ıft 
t!lacakıır. Fa:ı:ln malOmı.ııa sa. 
tıyenlerln Yenişehir .,.a_ıs • 

k k K • "' •Qnfı so a , araııfil apartmanı 
1 numaraya m lracaatları r ctı 4 

hıııur o. 
174 

Erzak alınacak 
a 

Ankar ı Do nı ve Cocuk 
nıcvı llaştabıpllğlııclcıı : Bakı • 

Ankara Do um ve Çocuk D 
evinin 1943 110 una kadar c akını.. 
sı bze ihtıyacı Heyeti v:ı:k::, et, 
alınan karara mu lcrıldcn e tel n 
suretıylc mUbayaa erlllccekt1~a7T"lık 
olanlnrın müracaatı rı ilan '1 alip 

(1018 ) 62104 unur 

Eczacı aranıyor 
Diplomalı bir ecza

cı aranıyor. Merke· 
E 

. z 
czanesme müracaat. 

Piyano dersleri 

Emekli, Dul ve Yetir11 
maası alanlarla Hido-

.;, 

matı Vataniye terti· 
binden tahsisat alan
İar•n nazarı dikkatine 

ANKARA VALİLİGİNDEN: 
1 - Defterdarlık muhasebesiyle Çankaya Maım3 

clürlüğünden emekli, dul ve yetim maaşı alanl 
hidematı vataniye tertibinden tahsisat alanlara be 
li mukabilinde dağıtılması takarrür eden şeker aşa 
da gösterilen günlerde maaş cü.zıdam sıra numa 
esasına göre gene aşağıda gösterilen mahallerce te 
zi edilecektir. 

2 - Defterdarlık muhasebesinden maaş alanlar 
Askeri Mülki 

1 - 1000 1 - 1000 
1001 - 2000 1001 - 2000 
2001 - 2500 2001 - 2500 
2501 - 3000 
3001 - 3600 

3. 12. 942 perşembe 
4. 12. 942 cuma 
5. 12. 942 cumartesi 
7. 12. 942 pazartesi 

Günleri Ankara Merkez 
ketinden : 

8. 12. 942 sah 
Memurlar Kooperatifi 

3 - Çankaya M almüdür lüğünden maaş alanlar 
Askeri Mülki 

1 - 500 1 - 500 3. 12. 942 Perşembe 
501 - 700 501 - 700 4. 12. 942 cuma 
701 - 900 701 - 900 5. 12. 942 cumartesi 
901-1100 7. 12. 942 pazartesi 

1101 - 1300 8. 12. 942 sah 
Askeri emekli dul ve yetimler Bakanlıklar Menı 

lar Kooperatifi Şirketin : 
Mülki emekli dul ve yetimler Yenişehir Menıut 

lar Kooperatifi Şirketinden alacaklardır. 
4 - İlgililerin tayin olunan günlerde maaş cüzd.• 

nt, evvelce verdikleri beyannamelere göre beslenıı. 
mecbur oldukları kimselerin nüfus tezkereleriyle 
likte tevzi mahallerine be hemhal gününde müracS 
atları ilan olunur. (10413) 6434 

Tütün fiyatları . 
inhisarlar Başmüdürlüğüden: 

SiGARALAR 

Sipahi 

yaka ve Sams un 
Çeşit 100 

,, 50 
" 25 

Boğaziçi 

75 
65 

320 
160 
80 
55 
45 

1 

Bafra 100 lük 
k t Tatlısert 

pa e 1 lafahan 

" il " 
" Adi pipo 100 
'' Türk pipo 
" Yerli enfiye 

" 
" PÜR OLAR 

125 
25 
45 
40 

120 
187,50 
30 

Yenice 
Tirya,ki kaim 

Berin D vlet y ık k Mu Enala 
dc>m nd t h 1 etm b r '.l Aka- G l" 

) 
) 

yam evinde p yn.no den; v Uı-k ha- e ıncik 
dlr. Saau kl lıradır. Arzu C'drın t Bafranıaden 
Ulus'ta S.S. rumuzuna mUr <mi rln Serkil 

tın. T· 
2002 ıryaki ince 

~~~-=--ili!'•••• B. Kalın R k • . 2 B. ince 

a 1 ŞIŞeSI Hanırneli 
Al.l\ORU:t. 

Bir de olsa, bin de ol
sa aşağıdaki fiyatlarla 
boş rakı şişesi ahyo _ 
ruz. 

111. ince 
ikiz 

Halk kalın 
Köylü ıtalrn 
[,,f\li\ tütün 

) 40 
) 
) 

33 
32 
30 
23 
22 
20 
20 
15 
30 

,, 

.. 
" 
" 
" .. 
" .. .. 

Marmara 
Florya 
Moda 
Esmer 
Toroa 

adedi 

" 
" .. 
" Yeni harman ve 

hu usi kokulu ki1o 
Mebus A. 

,, 
" Subay 

Asker 

B. 
c. 

" ,, 
" 

85 ve 70 kUrll§luk rakıla 
şi esınln bchcrı 4 kuruş. rııı 
165 ve 130 kurulJlıık rakılar 
şişesinin beheri 8 kuruş ın 
315 ve 245 kuruşluk rnk~la 
iııesinln beheri 16 kuruş rın 

Köpek sahiplerinin nazan dikkatine 
Belediye Reisliğinden: 

n n ~heri 16 kuruş. Adlly<' 
Snrn~ı karşı sokaltındn Da),b<'y 
!takı Fttbrlknsı. 408/lgs 

Sclıre gelen h'41 IX>Ş köpeklerde kuduz hastalığı .ı;örulmüşııır. 
d ~ledı>eccı mucadclC)e haşlanmış ve sokakta gorulcn h r korcğin öl· 
h~:t~c,ı kara ahına ılınmışıır. 2 inci ıcbliı1:c kadar kopdckrin ,cıev sa 
di .:;r1 refakaı nde dahi ol a sokajia çıkanlmamıtları ko[lC'k ahıplerıııe bil 

rı ır, (10314) 6~18 

KAŞELERİ BAŞ, o·ı 
Ş, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Sıhhat Vekaletinın vhe bütün ağrılan derh ı k ru satın h . . a eser. 1 aı.zdır. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Park Sinemasında 
BU et ~ nu GECE 

Vlrırlnla G lmonı ve J0011 Dav r 
tanıfından :va tılan 

KORKUNÇ MİRAS 

14 00 - 16 30 - 18.30 - zı 
Num nıh YC'l'lcrtın ~ v den 

ald nlması rica olunur. 
Tuıeton: 1731 

Sus Sinemasında 
nuco~ nu GECE 

~ JUL VEttN1.N 
ca ~ur 

hııvacın ~ '-'BCrleı1rıden 
Olbıan~ lzcıc Uıann lrtmımıte 

&ect'tı t~ıcr tirı>crtld 
ınaccra 

ıssız ADA 
< TU r!tcc '6zUl > 

Sean.ıaı-· 14 - 16 • 
• 18 - 20.30 

Sümer Sinemasında 
Bugün bu eccc 

lld ıa t durmadan kahkaha, net' 

ALİ BABA KIZLAR 

PANSİYONUNDA 
(Ttirkce U) 

Scaruıl r: 
12.l!I - 14.30 - 16.80 • 18.30 - 71 

TEL: M90 


